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༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་ལེགས་པར་བཤད་པ་བཞུགས་སྡོ།། རྒྱ་གར་སྐད་
དུ། སཾ་བྷ་ར་ཏྱི་པྲ་བྷ་ཛཱ་ནཾ་ས་མ་ཡ་སུ་བྷ་ཥ་ཏཾ། བྡོད་སྐད་དུ། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་
ལེགས་པར་བཤད་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལྷག་པའྱི་ལྷར་བཅས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་
ལྡོ། །དགེ་ལེགས་ཀུན་འབྱུང་ཐུགས་བསེད་ཐུགས་རེའྱི་ས་ཆེན་འདྱི་ྱིད་ལུས་ཅན་ཀུན་གྱི་ེར་འཚོའྱི་
གཞྱི། །ཆྡོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་ཇྱི་སེད་ཇྱི་བཞྱིན་གཟྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ཁྡོན་གྱི་ཕ་མཐར་སྡོན། །སེམས་
ཅན་ཁམས་བཞྱིན་གང་ལ་གང་འདུལ་མཛད་པ་འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་སྡོམས་པའྱི་དགའ་སྡོན་ལགས། །བསྔགས་འྡོས་
དམ་པ་ལྷ་ཡྱི་ལྷར་གྱུར་སབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་མཆྡོག་ལ་གུས་པས་འདུད། །རབ་གསལ་མཁེན་པའྱི་
འྡོད་ཟེར་དྲྭ་བ་ཆྡོས་དབྱིངས་དབུས་གསལ་མཐའ་དང་མམ། །རབ་མཆྡོག་ཐུགས་རེའྱི་ཆུ་འཛིན་དྲྭ་བ་མཐའ་
ཡས་གདུལ་བའྱི་ཕྱྡོགས་ཀུན་ཁབ། །རབ་དཀར་སྱིན་ལས་ཆར་རྒྱུན་དྲྭ་བ་ཕན་བདེའྱི་མྱུ་གུ་སྐྲུན་མཛད་
པ། །རབ་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་ལམ་བཟང་སྡོན་པའྱི་ཐུབ་དབང་སྲས་བཅས་རྒྱལ་གྱུར་ཅྱིག །འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་འདྡོད་དགུའྱི་
དཔལ་འབྡོར་མྱི་ཟད་འབྱུང་བའྱི་ཡྱིད་བཞྱིན་གཏེར། །སྲྱིད་པའྱི་ཟུག་རྔུ་ཀུན་སྡོར་འཆྱིང་བ་དྲུངས་ནས་འབྱིན་
བེད་སྨན་གྱི་མཆྡོག །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལུང་དང་རྡོགས་པ་ཐྡོག་མཐའ་རབ་ཏུ་དགེ་བའྱི་ཆྡོས། །སྱིན་བྲལ་
མཁའ་ལ་ྱི་ཤར་ཇྱི་བཞྱིན་ཕྱྡོགས་དུས་ཀུན་ནས་གསལ་གྱུར་ཅྱིག །གང་གྱི་ཐུགས་བརེས་ེར་བཟུང་ལེགས་
བཤད་རྣ་བའྱི་དགའ་སྡོན་གྱིས། །ཡྱིད་ཀྱི་མུན་བཅྡོམ་ཟབ་ཅྱིང་རྡོགས་དཀའྱི་སྦས་དྡོན་སྣང་མཛད་པ། །ཡྡོན་ཏན་
འབྱུང་གནས་བཤེས་གེན་ལྷག་པའྱི་ལྷར་བཅས་རྣམས་ལ་དུས་ཀུན་ཏུ། །བཀའ་དྱིན་དན་པས་འདུད་དྡོ་མཁེན་
བརེ་ནུས་པའྱི་དཔལ་གྱིས་བསང་དུ་གསྡོལ། །བདེ་གཤེགས་བསན་པ་དམ་ཆྡོས་པདྨའྱི་ཚལ། །འཛིན་སྡོང་
སེལ་བའྱི་འྡོད་སྡོང་རབ་འཕྡོ་བའྱི། །བསན་འཛིན་སེས་མཆྡོག་སྨྲ་བའྱི་ྱི་མ་རྣམས། །ཕྱྡོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་
བཞུགས་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེའྱི་དྡོན། །སྡོ་སྐུར་དྱི་མ་སངས་ནས་ཚུལ་
བཞྱིན་དུ། །བདག་གཞན་སྨྱིན་གྡོལ་ལམ་དུ་སྡོད་པ་དེ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན། །ཐྡོག་
མེད་དུས་ནས་གྡོམས་པའྱི་འཁྲུལ་རྡོག་རྣམས། །ཤས་ཆེར་འཕེལ་བའྱི་ཕྱྡོགས་འཛིན་ཀུན་སྡོང་གྱིས། །རྒྱལ་བའྱི་
བཀའ་དང་དགྡོངས་འགེལ་ཚིག་དྡོན་ལ། །སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་མང་པྡོ་གང་དུ་དགྡོས། །འགྡོ་བའྱི་ཁམས་དང་
དབང་པྡོ་མཐའ་ཡས་ཕྱྱིར། །དེ་དང་དེ་ལ་ཆྡོས་སྡོ་མཐའ་ཡས་པ། །ལེགས་གསུངས་རང་རང་སྐལ་བ་ཇྱི་བཞྱིན་
དུ། །སྨྱིན་གྡོལ་མཛད་པ་ཀུན་མཁེན་ཁད་ཆྡོས་ཡྱིན། །དང་དྡོན་ངེས་དྡོན་དགྡོངས་དང་ལྡེམ་དགྡོངས་དང་། །ཇྱི་
བཞྱིན་ས་དང་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ། །སྣ་ཚོགས་ནད་ལ་སྨན་དཔྱད་སྣ་ཚོགས་བཞྱིན། །གནང་བཀག་སྣ་ཚོགས་



2   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

མཁེན་པ་ཐུབ་དབང་ལགས། །འདྱིར་བཤད་པར་བ་བ་བསན་བཅྡོས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་འདྱི་ནྱི། 
ཐེག་པ་གསུམ་དང་། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་དང་། གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དང་། འཇྱིག་རེན་
ལུགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་སྡོགས་བརྡོད་པར་བ་བ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བར་གྱུར་པས། བླྡོ་ 
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༼༨༽  
གྡོས་ྱི་ཚེ་བར་གྱུར་པའྱི་གང་ཟག་ཁྡོ་བྡོ་ལྟ་བུའྱི་སྡོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་སེ་དགུའྱི་ཕན་བདེ་མཐའ་
ཡས་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ། རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡུན་རྱིང་དུ་སྡོ་སྐུར་གྱི་རྡོག་པས་མ་བསད་པར་
རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་བསམས་ནས། རྡོམ་པའྱི་བླྡོ་སྡོན་ཆྡོས་དང་གང་ཟག་ལ་རང་དང་གཞན་གྱི་ཕྱྡོགས་
སུ་ཞེན་ཅྱིང་སང་པས་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ཚིག་དྡོན་རྣམས་ཕྱྱིར་ལ་བཅུས་ཤྱིང་འཕུལ་བ་དང་། 
ནང་དུ་བཅུས་ཤྱིང་འཐེན་པའྱི་སྡོ་ནས་བླང་དྡོར་བེད་པའྱི་ངན་རྡོག་རྒྱང་རྱིང་དུ་དྡོར་ཅྱིང་། རང་གྱི་བླྡོ་གྡོས་ལ་
ནུས་པ་ཅྱི་ཡྡོད་ཀྱིས་གཤྱིས་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་བཤད་པར་བའྡོ། །དེ་ལ་ཐྡོག་མར་བསན་བཅྡོས་
མཛད་པྡོ་ཆྡོས་རེ་ས་ས་པཎྱི་ཏ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོ་ཞེས་མཚན་ཡྡོངས་སུ་གགས་པ་དེ་ྱིད་
ཇྱི་ལྟར་བྡོན་ 
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༼༩༽  
པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་ལྟེ་བར་གྱུར་པ་རྡོ་རེའྱི་གདན་ནས་བང་ཕྱྡོགས་སུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་བསྡོད་པའྱི་
ས་ཕྱྡོགས་གཙང་ལ་སྡོད་གྡོམ་པའྱི་ཡུལ་གྱི་སྱིང་པྡོ། དཔལ་ལྡན་ས་སའྱི་ཆྡོས་སེ་ཆེན་པྡོའ་ིབང་། ག་ར་ཞེས་བ་
བའྱི་ལུང་པར། ཡབ་མཐུ་སྡོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྱིང་པྡོའ་ིསྲས་བཞྱིའྱི་ཆུང་
ཤྡོས་དཔལ་ཆེན་འྡོད་པྡོ་དང་། ཡུམ་མང་གར་བ་ྱི་རྱི་ལྕམ་གྱི་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཡུམ་གྱི་རྱི་ལམ་དུ་
ཀླུའྱི་རྒྱལ་པྡོ་སྱི་གཙུག་རྱིན་པྡོ་ཆེ་འྡོད་འབར་བས་སས་པ་གཅྱིག་གནས་གཡྡོར་དུ་བྱུང་བར་རྱིས་ཏེ། ལུས་
སེམས་དགའ་བདེས་ཁབ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དེ་ནས་ཆུ་ཕྡོ་སག་གྱི་ལྡོ་ཁྲུམས་ཟླ་བའྱི་ྱི་ཤུ་དྲུག་ལ་ས་གཡྡོ་བ་དང་
ལུང་པ་འྡོད་ཀྱིས་གང་བ་དང་། མཁའ་འགྡོ་མང་པྡོ་འདུ་བ་དང་།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   5 

༼༡༠༽  
མེ་ཏྡོག་གྱི་ཆར་འབབ་པ་ལ་སྡོགས་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་དང་བཅས་ནས་བདེ་བར་བཙས་སྡོ། །དབུའྱི་གཙུག་ཏྡོར་
འབུར་བ་དང་། སྨྱིན་མཚམས་མཛོད་སྤུས་བརྒྱན་པ་དང་། ཕྱག་ཞབས་འཁྡོར་ལྡོ་བྲྱིས་པ་དང་། གསང་བའྱི་
གནས་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་ལ་སྡོགས་མཚན་བཟང་པྡོས་མཛེས་ཤྱིང་སེ་བྡོ་དུ་མ་ངྡོ་མཚར་དུ་འཛིན་པར་གྱུར་
ཏྡོ། །གྡོག་པྡོ་འགྡོག་པའྱི་སྐབས་སུ་ས་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི་གེ་འདྱི་བ་དང་། སཾ་སྱི་ཏའྱི་སྐད་དུ་ཀྡོག་པ་བྱུང་སེ། རྒྱ་
བྡོད་ཀྱི་ཀྡོག་དང་ཡྱི་གེ་ཐམས་ཅད་མ་བསབས་པར་མཁེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བྱིས་པའྱི་ཐྡོ་ཅྡོ་མྱི་མཛད་ཅྱིང་ཚངས་
སྡོད་ཀྱི་དགེ་བསེན་བླངས་ནས་ཀུན་སྡོད་རྣམ་པར་དག་པས་བཟྡོ་དང་། རྱིས་དང་འཇྱིག་རེན་ལུགས་ཀྱི་བསན་
བཅྡོས་རྣམས་གསན་པ་དང་གཟྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མཁེན་པར་གྱུར་ཏེ། རེ་བཙུན་གགས་པ་ 



6   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༽  
རྒྱལ་མཚན་ལ་དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་རེའྱི་དབང་རྒྱུད་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་གསན་ཅྱིང་ཐུགས་
སུ་ཆུད་དྡོ། །གཞན་ཡང་བདེ་མཆྡོག་དང་གསང་འདུས་འཕགས་སྐྡོར། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་སྐྡོར། རྣལ་འབྡོར་
རྒྱུད་དང་། བ་བ་དང་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་སྐྡོར་མང་པྡོ་བདེན་རྫུན་ཆེན་པྡོ་དང་། མཁན་པྡོ་ཆྡོས་རེ་པཎ་ཆེན་ལ་
གསན། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དབང་རྒྱུད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་མདྡོ་དང་སར་བའྱི་
བཤད་པ་གསན་ཅྱིང་སྒྱུར་བཅྡོས་མཛད། པཎྱི་ཏ་སུ་ག་ཏ་ཤྱི་དང་། སཾ་ག་ཤྱི་དང་། དཱ་ན་ཤྱི་ལ་ས་སན་ངག་སེབ་
སྡོར་མངྡོན་བརྡོད་ཟླྡོས་གར་ལ་སྡོགས་མཐའ་དག་གསན་ཅྱིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་དྡོ། །གཞན་ཡང་རྒྱལ་བ་བམས་
པ་དང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་དཔལ་ལྡན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   7 

༼༡༢༽  
ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་འགེལ་པ་བཤད་སྲྡོལ་མན་ངག་རྣམས་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིསྐྡོར་
དང་། ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་ཆྡོས་སྐྡོར་བཀའ་གདམས་ལུགས་སུ་གགས་པ་སྡོགས་གཞུང་དང་གདམས་པ་ཕལ་ཆེར་
གསན་ཅྱིང་མཁེན་པར་མཛད་དྡོ། །མནལ་ལམ་དུའང་ས་སའྱི་ཨ་ཕྱྱི་འབུམ་པའྱི་རར་ཀུན་མཁེན་གྱིས་པ་
དབྱིག་གེན་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་པཎྱི་ཏ་སྐུ་ཤ་སྔྡོ་སེར་བ་གཅྱིག་ལ་མངྡོན་པ་མཛོད་ཟླ་བ་གཅྱིག་གསན་ཅྱིང་མནལ་
སད་པའྱི་ཚེ་མ་བསེལ་བར་མཁེན་ཏེ། ཕྱྱིས་མཁན་པྡོ་པཎ་ཆེན་ལ་གསན་པ་དང་ཁད་པར་མ་བྱུང་བ་དང་། སྡོབ་
དཔྡོན་ཕྱྡོགས་གང་ལ་ཚད་མ་གསན་པ་དང་། ཡང་སྡོབ་དཔྡོན་ཕྱྡོགས་གང་གྱི་གདན་སར་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་ཟེར་
ནས། ཁྡོང་གྱི་བཞུགས་གནས་བྲག་ཕུག་པྡོ་ཏྱི་མང་པྡོ་གཅེར་བ་གཅྱིག་གྱི་ལྡེ་མྱིག་གཏད་པར་རྱི་བས་ཚད་མའྱི་
ཚིག་དྡོན་ 



8   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༽  
མཐའ་དག་མཁས་པར་མཁེན་པ་དང་། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གྱི་མཆྡོད་བརྡོད་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་སཾ་སྐྲྀ་ཏའྱི་སྐད་དུ་
བཤད་པས། ཕག་གྡོང་གྱིས་ནས་མས་ཤར་བ་ལ་སྡོགས་ངྡོ་མཚར་བའྱི་ལྟས་མང་པྡོ་དང་། ཡང་ཁྡོད་ནྱི་སེ་
བ་མང་པྡོར་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་རེས་སུ་བཟུང་ཞྱིང་རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་བླ་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཞན་སུས་ཀང་འདུལ་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་པའྱི་ས་ནམ་མཁའ་ལས་གགས་པ་གསན་པ་དང་། ཡང་ཐྡོ་རང་རེ་
བཙུན་ཆེན་པྡོའ་ིགཡས་ན་དཔལ་ལྡན་བྱིརྺ་པ་དང་། གཡྡོན་ན་ཤར་ཕྱྡོགས་ནག་པྡོ་པ་བཞུགས་ནས། ཁྡོད་སེ་བ་
འདྱིའྱི་འྡོག་ཏུ་ཤར་ཕྱྡོགས་མུ་མུ་ནྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོ་ྱི་མའྱི་སྡོབས་འཕེལ་གྱི་བུར་གྱུར་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
སྡོད་པ་སྡོད། དེའྱི་རེས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་དཔལ་ཞེས་བ་བར་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   9 

༼༡༤༽  
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་ལུང་བསན་ཅྱིང་། གྲུབ་ཐྡོབ་གྱིས་ཀྱིས་ཀང་ངེད་དེ་བཞྱིན་ནྡོ་ཞེས་མཐུན་འགྱུར་དང་འཛུམ་པ་
མཛད་པར་གྱུར་པ་དང་། རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོ་སྐུ་བསེལ་བའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་ཚེ། བསྙུན་གཡྡོག་ངལ་དུབ་མཐའ་
དག་ཁད་དུ་སད་པ་མཛད་དེ། བླ་མའྱི་རྣམ་སྣང་དང་མྱི་སྡོད་པ་སངས་ཤྱིང་ཞལ་དུ་གསྡོལ་བས་རྡོ་མཆྡོག་ཏུ་
གྱུར་པ་མྡོང་ཞྱིང་བླ་མ་འཇམ་དབངས་དངྡོས་སུ་གཟྱིགས་ཏེ། ཤེས་བའྱི་གནས་མཐའ་དག་མཁེན་པ་དང་། མྱི་
དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་སྡོབས་པྡོ་ཆེ་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུས་ནས་བཀའ་བསྡོ་བ་ལས་མྱི་འདའ་བ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཁ་
ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྱི་བྡོད་དུ་ཕེབས་པའྱི་དུས་སུ་ཞལ་དུ་རྒྱན་གྡོང་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་མྡོར་མཁན་པྡོ་ཁ་
ཆེ་བསྡོད་སྡོམས་པ་ཆེན་པྡོ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་སྱི་བྡོ་ལྷས་པ་བང་ཆུབ་འྡོད་དང་། ཞུ་སྡོན་དྡོན་མྡོ་རྱི་པ་ལ་སྡོགས་ 



10   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༽  
པ་རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་དགེ་སྡོང་མང་པྡོའ་ིདབུས་སུ་རབ་བྱུང་དང་བསེན་རྡོགས་མཛད། གཞྱི་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་
རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ལེགས་པར་གནས་ཤྱིང་། འཆད་རྡོད་རྡོམ་པ་དང་། བསན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་
པའྱི་སྡོ་ནས་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་སན་གྱི་འབྲས་བུ་ལྟར་གཅེས་པར་བཟུང་སེ་ལེགས་པར་བསངས་
སྡོ། །ཁད་པར་དུ་བསན་བཅྡོས་འདྱི་ྱིད་བརམས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
ལ་རང་བཟྡོའ་ིརྣམ་རྡོག་གྱིས་སར་བའྱི་ལྟ་སྡོད་རྣལ་འབྡོར་པ་དུ་མ་ཞྱིག་སྣང་བ་རྣམས་འཕེལ་བར་གྱུར་ན་མཐྡོ་
རྱིས་དང་ཐར་པ་འདྡོད་པའྱི་སེ་བྡོ་དུ་མ་ལམ་ལྡོག་པར་ཞུགས་ཏེ། འབད་པ་དྡོན་མེད་དུ་གྱུར་ན་མྱི་རུང་ངྡོ་སམ་
དུ་དགྡོངས་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་། རྱིགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   11 

༼༡༦༽  
པའྱི་རྣམ་པར་དཔྱྡོད་པའྱི་གཟྱིགས་པ་སྱིབ་པ་མྱི་མངའ་བས་ལེགས་པར་ཕྱེ་སེ་བསན་པས་བསན་པའྱི་ྱི་མ་ལྡོག་
རྡོག་གྱི་སྱིན་དང་བྲལ་བས། གདུལ་བའྱི་གྱིང་དུ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་མཁེན་
པ་དང་བརེ་བ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཐུགས་དགྡོངས་བླ་ན་མེད་པས་རྡོམ་པར་བཞེད་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའྱི་
ཚེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཟངས་ཚ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། སེ་བྡོ་མང་པྡོ་སྱིག་པ་གསྡོག་ཅྱིང་སྐུར་པ་འདེབས་
པའྱི་གཞྱིར་འགྱུར་བས་མྱི་རྡོམ་པར་ཞུ་ཞེས་གསྡོལ་བས། ཆྡོས་རེ་སན་ཆེ་ཆེར་ཡུན་རྱིང་དུ་གཟྱིགས་ནས། 
གཞན་དག་བསན་བཅྡོས་བཟང་པྡོ་རྡོམ་པར་བསྐུལ་བ་ཡྱིན་ན། ཁྡོད་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་སྨྲ་བར་འདུག་ཨང་
གསུངས་ནས་མྱི་རྡོམ་པར་དགྡོངས་པའྱི་ཚེ། ཐྡོ་རངས་མནལ་ལམ་དུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསྐུ་མྱི་གཙང་བས་ 



12   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༧༽  
གྡོས་པ་འཁྲུད་པར་བརྡོན་པ་མེད་པ་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་སན་རས་གཟྱིགས་དང་བམས་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་རྒྱལ་སྲས་མང་པྡོ་སྐུ་རྒྱབ་བསན་ནས་བཞུགས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ལ་སྡོགས་པ་མང་པྡོ་
བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་སྐམ་པྡོ་ལ་སྐུ་བརེན་ཏེ་བསེལ་བ་ལྟར་བཞུགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་གཟྱིགས་ནས་མནལ་སད་པའྱི་
ཚེ། བསན་བཅྡོས་བརམས་ན་མྱི་མྱི་དགའ། མ་བརམས་ན་ལྷ་མྱི་མེས་པར་འདུག་དགྡོངས་ཏེ། ཡྱི་དམ་ལྷ་ལ་
གསྡོལ་བ་བཏབ་ནས་བརམས་སྡོ། །སེ་བྡོ་བླུན་པྡོ་རང་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པ་འགའ་ཞྱིག་
བསན་བཅྡོས་འདྱི་ྱིད་རང་གྱི་འདྡོད་པ་གཙོ་བྡོར་བཟུང་ནས་ཕ་རྡོལ་ལ་སང་བའྱི་དབང་གྱིས་བརམས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ་ཞེས་མཚན་མར་འཛིན་ཅྱིང་སྨྲ་བ་དག་ཀང་སྣང་མྡོད་ཀྱི། དེ་ 
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༼༡༨༽  
དག་ནྱི་རང་ྱིད་ཕུང་བའྱི་ཕྱྱིར་འབད་པ་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་དེ་འདའྱི་རྒྱལ་སྲས་སྱིན་བདག་ལ། །གལ་ཏེ་
ངན་སེམས་སེད་པར་བེད་ན་དེ། །ངན་སེམས་སེས་པའྱི་གངས་བཞྱིན་བསྐལ་པར་ཡང་། །དམལ་བར་གནས་
པར་འགྱུར་ཞེས་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་བས་ན་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་ལེགས་པར་
མཁེན་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་སྲྡོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་
ེས་པར་སྡོད་པ་མྱི་མངའ་འྡོ། །ཆྡོས་རེ་འདྱིའྱི་སན་པའྱི་གགས་པས་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཁབ་པར་གྱུར་ཏེ། ལྷྡོ་
ཕྱྡོགས་བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ཚངས་པ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་དང་ནྡོར་ལྷའྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པ་སབས་སུ་
འཛིན་པར་རྱིག་བེད་བཞྱི་དང་། གངས་ཅན་དང་རྱིག་པ་ཅན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་མཁས་པར་སངས་ཤྱིང་།  



14   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༩༽  
ལྟ་བ་ལྡོག་པར་འཛིན་པས་སེམས་ཁེངས་པ། འཕྡོག་བེད་དགའ་བྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་སྡོན་པ་དྲུག་
གྱིས། འདྱི་སྐད་ཅེས་ཁྡོ་བྡོ་ཅག་རྣམས་བང་ཕྱྡོགས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྡོངས་སུ་སྡོང་ལ། དེ་ན་ཡྡོད་པའྱི་སེ་བྡོ་དགེ་
སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མའྱི་སྡོབ་མར་ཁས་འཆེ་ཞྱིང་། ཆང་དང་བུད་མེད་ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་དག་སུན་དབྱུང་བར་
བའྡོ་ཞེས་གེངས་ནས། མཐར་གྱིས་འྡོངས་ཏེ་མང་ཡུལ་སྱིད་གྡོང་དུ་འྡོངས་པའྱི་ཚེ། བྡོད་ཡུལ་གྱི་སེ་སྣྡོད་འཛིན་
པ་གཞན་སུ་ཡང་སྡོ་བར་མ་གྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་རྡོད་པའྱི་སྐབས་ཕྱེ་ནས་ཕན་ཚུན་བདེ་བར་བྡོན་
རྣམས་འྡོངས་པ་ལེགས་སྡོ་ཞེས་གསྡོང་པྡོར་སྨྲ་ཞྱིང་བཞྱིན་འཛུམ་པས་འཁྡོད་པ་དང་། རལ་པ་ཅན་དག་ན་རེ་
ངེད་ཅག་གྱི་རྱིགས་རྣམ་པར་དག་པ་འདྱི་ནྱི་བླ་མ་ཚངས་པ་ྱིད་ནས་དེང་ 
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༼༢༠༽  
སང་གྱི་བར་དུ་གྡོའུ་ཏ་མའྱི་ལུགས་དང་མ་འདེས་ཤྱིང་དེ་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་མ་མྡོང་བའྱི་གཙང་མ་ཁད་པར་ཅན་
ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ལ་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་ཚངས་པ་དེ་ནྱི་ཁྡོ་བྡོའ་ིསྡོན་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གུས་ཤྱིང་སབས་སུ་
སྡོང་བ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་གཏྱི་མུག་ཆེ་བས་ད་དུང་གྱིད་ཀྱིས་ནྡོན་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། འདྱི་སྐད་དུ། རབ་
མཆྡོག་ལག་པ་བཞྱི་པ་བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་གདེང་བས་རྱིག་བེད་འདྡོན་མཁས་ངེས་བརྡོད་སྨྲ་བ་པྡོ། །གསེར་གྱི་
མངལ་དང་དྱི་མེད་པངྨའྱི་སེས་གནས་ཚངས་པ་དེ་ཡང་ད་དུང་གྱིད་ལྡོག་གྱུར་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། ཁྡོ་བྡོའ་ི
སྡོན་པ་སྡོབས་བཅུ་མངའ་བ་དེ་ནྱི་རག་པར་རབ་ཏུ་སྔ་བར་ནམ་ལངས་གྱུར་པའྡོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་མ་
བཟྡོད་པར་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་གཞུང་འཛུགས་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ་རང་རང་གྱི་བླྡོ་ལ་ནུས་ 
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༼༢༡༽  
པ་ཅྱི་ཡྡོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་མཇུག་ཏུ་ལྟ་བ་ལྡོག་པས་དེགས་པའྱི་བྲམ་ཟེ་དེ་དག་ཡང་
དག་པའྱི་རྱིགས་པས་ཚར་བཅད་ཅྱིང་མྱི་སྨྲ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་བཀྡོད་ནས་རལ་པའྱི་ཁུར་རྣམས་བྲེགས་ཤྱིང་
རབ་ཏུ་བྱུང་བར་མཛད་དྡོ། །རལ་པ་དག་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕུལ་ནས་ད་ལྟ་ཡང་ཡྡོད་དྡོ། །བྡོད་
ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ཇྱི་སེད་ཀྱི་ནང་ནས་སྐུ་ཚེ་འདྱིར་སངས་པའྱི་སྡོར་བྱུང་གྱི་མཁས་པ་མང་
དུ་བྱུང་མྡོད་ཀྱི། རེས་ཐྡོབ་ཀྱི་བླྡོ་གྡོས་ཆྡོས་རེ་འདྱི་ལ་འགན་པར་ནུས་པ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ངྡོ་། །བླ་མ་རེ་བཙུན་
ཆེན་པྡོ་སྐུ་གཤེགས་ཁར། ཁྡོད་ཀྱི་ཚེ་གཞུག་ཏུ་ཤར་ཕྱྡོགས་ནས་ཞྭ་དང་ལྷྷྭམ་དང་ཆ་ལུགས་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྡོད་
པས་ཁྡོད་འབྡོད་དུ་འྡོང་གྱིས་དེ་དུས་ངེས་པར་སྡོང་ཞྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་ 
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༼༢༢༽  
སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་གསེར་
འྡོད་མཚན་ཞེས་བ་བའྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ན་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། རྒྱ་ནག་གྱི་རྒྱལ་པྡོས་སན་འདེན་པའྱི་ཕྡོ་་བྱུང་
བའྱི་ཐྡོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ། འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པའྱི་དགེ་སྡོང་ཤྱིན་ཏུ་དཀར་ཞྱིང་མཛེས་པ་
ཞྱིག་གྱིས། ད་ལྟ་ཁྡོད་ཀྱིས་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་མ་བབ། བྡོད་ཡུལ་དུ་ཁྡོད་ཀྱི་སྡོབ་མ་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་དེའྱི་གདུལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ལུང་བསན་ནྡོ། །དེ་དག་དང་མཐུན་པར་ཧྡོར་
གྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཇྱི་གྱིར་གན་གྱི་སྲས་ཐེ་ལྡོ་ནྡོ་ཡྡོན་གྱི་སྲས་ཨེ་ཆེན་གྡོ་དྡོན་གྱིས་འཇང་ཡུལ་དང་། ཟངས་གྱིང་དང་། 
སྨན་ཚེ་དང་། སྡོག་པྡོའ་ིཡུལ་མང་པྡོ་བཅྡོམ་ཞྱིང་འྡོག་ཏུ་བཅུག་ནས། བྡོད་འཇྡོམས་པའྱི་དམག་ 



18   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༣༽  
ཧྡོར་སྡོད་སྨད་གྱིས་ཀྱིས་བཤམས་པའྱི་ཚེ་ས་གཞྱི་འདར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པྡོ་བྱུང་སེ། ངྡོ་ལྟ་བ་ལ་འགྡོ་
བའྱི་ནུས་པ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་ངྡོ་། །དེའྱི་ཚེ་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཧྡོར་རྒྱལ་པྡོའ་ིསན་དུ་གགས་པར་
གྱུར་ཏེ། ས་ས་པཎྱིཏ་ཟེར་བའྱི་བན་དྷེ་ངེད་ཀྱི་བླ་མཆྡོད་དུ་འྡོང་ན་བྡོད་ལ་གནྡོད་པ་མྱི་བེད་ཟེར་བའྱི་ལུང་དང་། 
གདན་འདེན་གྱི་གསེར་ཡྱིག་པ་བྱུང་ནས། འབྡོན་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཤྱིང་དགུང་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་གཅྱིག་པ་སྔྡོན་
འགྡོའ་ིདགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མཛད་དེ། དྲུག་ཅུ་ར་གྱིས་ལ་བཏེག་ནས་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་པ་ལ་བང་ངྡོས་ཀྱི་ཡུལ་
དུ་ཕེབས་པའྱི་ཚེ། རྱི་བྡོ་རེ་ལྔར་འགྡོ་བའྱི་མྱི་མང་པྡོའ་ིརྱི་ལམ་དུ་ད་ལྟ་འཇམ་དབངས་འདྱི་ན་མྱི་བཞུགས་བང་
ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཆྡོས་གསུང་གྱི་ཡྡོད་ཟེར་བ་བྱུང་སེ། མདྡོར་ན་ཆྡོས་རེ་འདྱི་ྱིད་རེ་བཙུན་ 
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༼༢༤༽  
འཇམ་དབངས་དང་མཁེན་རབས་དབེར་མེད་ཅྱིང་། ྱིད་ཀྱི་སྐུ་སྲྡོག་ལ་ཡང་མྱི་གཟྱིགས་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཕུལ་དུ་
ཕྱྱིན་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སེས་བུ་ཆེན་པྡོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཀུན་ཏུ་སྡོད་པ་ཚད་བཟུང་བར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་
ཞེས་ཡྱིད་ཆེས་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྣམ་པར་ཐར་པ་རྒྱས་པ་སེ་སྣྡོད་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་
གསལ་བར་བཀྡོད་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྡོ། །དེ་ལྟར་འགེལ་བཀྡོད་ནས་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་བཤད་པ་ལ་འཇུག་པ་
ནྱི། བཏགས་པའྱི་མཚན་དང་། གདགས་པའྱི་གཞྱི་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་
བ་བ་ནྱི། བརྡོད་བ་དང་བརྡོད་བེད་ཡས་ཀྱི་སྡོ་ནས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མཐའ་ 



20   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༥༽  
དག་འདུས་ཤྱིང་དེ་ྱིད་རྡོད་པར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྡོམ་པ་ལ་ལེགས་སར་གྱི་སྐད་དུ་སཾ་བཱ་ར་ཞེས་བ་བ་དང་། 
སཾ་ནྱི་ེར་བསྒྱུར་གྱི་ཡྱི་གེ་ཞེས་བ་བ་མྱིང་ཚིག་མང་པྡོའ་ིསྔྡོན་དུ་འཇུག་ཅྱིང་། ཁ་ལྡོ་བསྒྱུར་བ། ཁམས་དང་། 
རགས་དང་། ཚིག་གྱིས་མ་བསྡུས་པ་ྱི་ཤུ་ཐམ་པ་ཡྡོད་པའྱི་བདུན་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་དྡོན་ཤྱིན་ཏུ་མང་པྡོ་ལ་འཇུག་
ནའང་། འདྱིར་སར་བ་བའམ། དག་པའམ་གཞུང་ལུགས་སམ། ཡང་དག་པའམ། ཚོགས་སམ། ཤྱིན་ཏུ་བའྱི་
དྡོན་དུ་འགྱུར་ཅྱིང་། བཱ་ར་མཆྡོག་གྱུར་བ་ཞེས་པར་ཡང་འགྱུར་བས། བ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་རྣམས་
བསམས་ཤྱིང་། དེའྱི་གེན་པྡོ་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ེས་ལྟུང་དང་བྲལ་བ་
དང་། འབྲས་བུ་མཆྡོག་ལ་མངྡོན་པར་ཕྱྡོགས་པའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   21 

༼༢༦༽  
དྡོན་དུ་ཡང་འགྱུར་རྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་ལྡོག་པར་རྡོག་པའྱི་དྱི་མ་རྣམས་བཀག་ནས་དྡོན་མ་ནྡོར་བར་གསལ་
བར་འབེད་པས་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཞེས་བའྡོ། །གདགས་པའྱི་གཞྱི་བསན་བཅྡོས་དངྡོས་ལ་གསུམ་སེ། ཐྡོག་མར་
དགེ་བ་སེས་བུ་དམ་པའྱི་མཛད་སྲྡོལ་དགྡོད་པ། བར་དུ་དགེ་བ་བསབ་པ་གསུམ་བསན་པའྱི་མཛེས་རྒྱན་བཤད་
པ། མཐའ་མར་དགེ་བ་བརམས་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ཡུལ་
མཆྡོག་ལ་འདུད་པ་ནྱི། བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་པའྱི་བླ་མ་དམ་པའྱི་དྡོན་འྡོག་
ཏུ་རྒྱས་པར་སྡོན་པས་དེའྱི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད་པར་བེད་པའྡོ། །བདེ་གཤེགས་བསན་པའྱི་གསུང་རབ་
སེང་གེའྱི་ས། །ལྟ་ངན་རྱི་དྭགས་མཐའ་དག་སག་པར་མཛད། །སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་ 



22   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༧༽  
ལེགས་སྒྲུབ་པ། །མཚུངས་མེད་བླ་མ་དེ་ལ་བདག་ཅག་དད། །སྡོན་མེད་ཡྡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཛོད་མངའ་བ། །འགྡོ་
བའྱི་བླ་མའྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་མཐའ་དག་སངས་པས་ལེགས་པར་
གཤེགས་པ་དང་། བདག་འཛིན་གྱི་ས་བྡོན་སངས་པས་མྱི་ལྡྡོག་པར་གཤེགས་པ་དང་། གཞན་དྡོན་གྱི་ཐབས་
གྡོམས་པས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་དང་། 
རྡོགས་པ་བརན་པ་དང་། ཤེས་བ་ཇྱི་སེད་པ་མཁེན་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པས་མུ་སེགས་དང་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷག་པར་གྱུར་པའྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་
ཆྡོས་སྡོན་པ་ལ་མྱི་འཇྱིག་པ་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་སེང་གེའྱི་སེ་སྣྡོད་གསུམ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   23 

༼༢༨༽  
ལེགས་པར་བཤད་པས། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ཚང་ཚིང་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྱི་རྱི་སུལ་དུ་གནས་ཤྱིང་འཁྡོར་བའྱི་
བདེ་འབྲས་རྱིག་རྒྱུའྱི་ཆུ་ལྟ་བུ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་སེ་བྡོ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་འཛིན་པ་རྣམས་སག་
པར་མཛད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་ནྡོར་བར་བསྒྲུབས་པས་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་
དང་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་བླ་མ་དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པ་དང་བཀའ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པའྱི་དད་པ་སེས་
སྡོ་ཞེས་སྨྡོས་པས་ལྟ་སྡོད་ལྡོག་པར་སྡོན་ཅྱིང་བླ་མའྱི་གསུང་བཞྱིན་མྱི་སྒྲུབ་པ་དེ་དག་བླ་མའྱི་གཟུགས་བརན་
ཡྱིན་པར་ཤུཤུགས་ལས་བསན་ཏྡོ། །སྱིབ་གྱིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་སྡོན་མེད་ཅྱིང་། སངས་རྡོགས་ཡྡོན་
ཏན་མྱི་ཟད་པའྱི་མཛོད་མངའ་བ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་འགྡོ་ 



24   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༩༽  
བ་ཀུན་གྱི་བླ་མ་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ནས་ཞེས་པ་ཕྱྱི་མ་འདེན་པའྱི་ཚིག་སྡུད་ཡྱིན་པས་ཕྱག་འཚལ་ནས་
གཞུང་རྡོམ་ཞེས་པའྡོ། །གྱིས་པ་རྡོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ་གྱིས་ལས། གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འགྡོད་པར་བསན་
པ་ནྱི། དད་ལྡན་སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་སྒྲུབ་འདྡོད་པ། །དེ་ལ་སྡོམ་གསུམ་དབེ་བ་བདག་གྱིས་བཤད། །ཅེས་
པས། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་མྱི་བསླུ་བར་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་དད་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སེམས་དང་བའྱི་དད་
པ་དང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་གཞན་དྡོན་དུ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པའྱི་དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་
ལས་དང་པྡོ་པ་དེ་ལ་ལམ་ལྡོག་པ་དང་ལམ་མ་ཚང་བ་དང་ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་སངས་ནས། ལམ་ཡང་དག་པ་
རྒྱལ་བའྱི་གསུང་དང་མཐུན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པར་བའྡོ་ཞེས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   25 

༼༣༠༽  
པའྡོ། །གྱིས་པ་ཀུན་གྱིས་གྡོ་བར་སར་བ་ནྱི། མཁས་རྣམས་དགའ་བའྱི་སེབ་སྡོར་ནྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་གྡོ་
དཀའ་བས། །ཚིག་གྱི་སྡོར་བ་སངས་ནས་ཀང་། །ཀུན་གྱིས་གྡོ་བར་བ་ཕྱྱིར་བཤད། །ཅེས་པ། སན་ངག་དང་
སེབ་སྡོར་དང་མངྡོན་བརྡོད་མང་པྡོ་བཀྡོད་ནས་མཁས་པའྱི་ཚུལ་གཙོ་བྡོར་བས་པའྱི་རྡོམ་པ་དང་། གདུལ་བ་ལ་
ཕན་པའྱི་ཐབས་གཙོ་བྡོར་བས་པའྱི་ལུགས་གྱིས་ལས། འདྱིར་གཞན་ལ་ཕན་པ་གཙོ་བྡོར་བས་ནས་རྡོམ་ཞེས་
པའྡོ། །གསུམ་པ་རྡོམ་པ་རྡོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པ་ནྱི། བདག་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །མྱི་ཕྱེད་པ་ཡྱི་
དད་པ་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །འཁྲུལ་པར་སྡོད་ལ་བདག་མ་དད། །ཅེས་པས། སྱིར་སངས་
རྒྱས་བསན་པ་ནྱི། སྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བ་སེ། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ 



26   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༡༽  
ཚོགས་པར་སད། །རང་གྱི་སེམས་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་འདུལ། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་
པས། བསབ་པ་སྲུང་བའྱི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའྱི་སྡོ་ནས་སྡོ་གསུམ་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་རྣམས་ཆུ་ལྡོན་གྱི་ཚུལ་དུ་
བསམས་ཤྱིང་སྱིག་པ་མྱི་བེད་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང་། བདག་མེད་པའྱི་དྡོན་ལ་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་
སངས་ཏེ་བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་བ་རྒྱུད་ལ་སེད་པར་བེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་
དང་། སེམས་ཁ་ཕྱྱིར་བལྟས་ཆགས་སང་ཆྡོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྡོག་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འཕྡོ་བ་དེའྱི་གེན་པྡོར་ཞྱི་གནས་
ཀྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་འཇྡོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བསབ་པ་དང་གསུམ་པྡོ་དེ་རྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་དང་། 
དེ་གསུམ་སྡོན་པའྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་ལུང་གྱི་ཆྡོས་དང་། གྱིས་པ་དེ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   27 

༼༣༢༽  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་དམ་ཆྡོས་ཡྱིན་ནྡོ། །བསབ་པ་གསུམ་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་དང་མཐུན་པར་
མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ། སེ་སྣྡོད་གསུམ་དུ་རྡོགས་པའྱི་བཀའ་དང་
བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཀུན་སྡོང་བཟང་པྡོས་འཆད་ན་བེད་པ་ནྱི་ལུང་ཆྡོས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །མཁས་མཆྡོག་དབྱིག་གེན་གྱིས། སྡོན་པའྱི་དམ་ཆྡོས་རྣམ་གྱིས་ཏེ། །ལུང་དང་རྡོགས་པའྱི་བདག་
ྱིད་དྡོ། །དེ་འཛིན་བེད་པ་སྨྲ་བེད་དང་། །སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིབསན་པ་ནྱི། 
སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་ཏེ། འྡོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་། 
བསན་འཛིན་གྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་པ་ཡྡོད་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པར་མྱིང་ 



28   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༣༽  
བཏགས་ནས་རང་བཟྡོ་འཁྲུལ་པར་སྡོད་པས་དད་ལྡན་མང་པྡོ་ལམ་ལྡོག་ཏུ་འཁྱིད་ཅྱིང་བསན་པ་འཇྱིགས་པར་
བེད་པ་དེ་དག་སུན་མ་ཕྱུང་ན་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བ་མཐྡོང་སེ། བསན་པ་བསྲུང་བ་
དང་། དད་ལྡན་གྱི་འགྡོ་བ་རྣམས་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་དུ་དང་པའྱི་ཕྱྱིར་བསན་བཅྡོས་རྡོམ་ཞེས་པའྡོ། །གྱིས་པ་
བར་དུ་དགེ་བ་བསབ་པ་གསུམ་བསན་པའྱི་མཛེས་རྒྱན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ལུགས་རྣམ་པར་
བཞག་པ། ཚིག་དྡོན་གྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བླང་དྡོར་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བཀྡོད་པའྱི་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསེད་དང་། །གསང་སྔགས་
ཀྱི་ནྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །དེ་དག་གྱི་ནྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །སྡོ་སྡོའ་ིབསབ་པར་བ་བ་དང་། ། 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   29 

༼༣༤༽  
སེམས་བསེད་པ་ཡྱི་གནད་རྣམས་དང་། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གསང་ཚིག་
དང་། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། །ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་དང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་གྱི །རྣམ་
པར་དབེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཞེས་པས། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་གྱིས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་སེམས་བསེད་ལུགས་གྱིས་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་དམ་ཚིག་འཕྡོས་དང་བཅས་པ་འདྱི་གསུམ་
བརྡོད་བའྱི་དྡོན་གྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པྡོ་དེ་ཇྱི་ལྟར་ལེན་པ་དང་། འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་ཚུལ་དང་། 
སྡོམ་པ་གསུམ་པྡོ་སྡོ་སྡོའ་ིདགག་སྒྲུབ་གནང་བའྱི་བསབ་བ་ལ་སྡོབ་ཚུལ་དང་གྱིས་ནྱི་ཐུན་མྡོང་བ་སེ། ཡན་
ལག་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསན་པ་ནྱི་མེད་ཅྱིང་། ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་སྱིལ་བུར་ཡྡོད་དེ།  



30   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༥༽  
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱི་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་གནད་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐར་ཐུག་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་དང་
ཟུང་གྱི་དྡོན་དང་། ཁད་པར་གསང་སྔགས་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་དྡོན་ཕྱྱིའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་གདུལ་བ་ལ་གསང་སེ་
གསུངས་པ་དང་། བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྦས་དྡོན་ཟབ་མྡོ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། དེའྱི་ཐབས་ཕྱྱི་ནང་
གསང་བ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་རེན་འབྲེལ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སྔགས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ས་ལམ་བསྡོད་
ཚུལ་དང་། དྲུག་པྡོ་འདྱི་རྣམས་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་འཕྡོས་དང་བཅས་པ་
སེ། ཕལ་ཆེར་སྱིལ་བུར་བཤད་ཡྡོད་ཀང་སྐབས་འདྱིར་དྡོན་ཚན་བཅུ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མདྡོར་བསན་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །དྡོན་རེ་རེ་ལ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཅྱིག་ 
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༼༣༦༽  
ཅེས་སར་ལ་བཤད་པར་བའྡོ། །བསན་བཅྡོས་འདྱིའྱི་བརྡོད་བ་དང་དགྡོངས་པ་ྱིང་དགྡོས་རྣམས་འབྲེལ་པ་དང་
བཅས་པ་ཡང་གསལ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་འདྱིའྱི་གདུལ་བའྱི་རྱིག་བཞྱིར་གནས་ཏེ། ངན་
སྡོང་གསུམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་སག་ཅྱིང་ལྷ་དང་མྱིའྱི་བདེ་སྱིད་འདྡོད་པས་མངྡོན་པར་མཐྡོ་བའྱི་ལམ་ལ་སྡོབ་
པ་དང་། འཁྡོར་བ་མཐའ་དག་གྱི་གནས་ལུགས་སྡུག་བསྔལ་བར་ཤེས་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དྡོན་དུ་གེར་
བ་ངེས་པར་ལེགས་པའྱི་ལམ་ལ་སྡོབ་པ་དང་། ལུས་ཅན་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་མྱི་བཟད་པས་གདུངས་ཤྱིང་
མ་ཐག་པར་གྱུར་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ནས་དངས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་
པར་འདྡོད་པ་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྡོབ་པ་ 
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༼༣༧༽  
དང་། བསམ་པ་དང་སྡོར་བ་དེ་ྱིད། སང་བའྱི་གེན་པྡོར་བསྒྱུར་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་མྱུར་ཞྱིང་ས་བ་དུ་
མས་ཟྱིན་པར་གྱུར་པ་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་ལམ་ལ་སྡོབ་པར་འདྡོད་པའྡོ། །གང་ཟག་དང་པྡོ་གྱིས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་སྡོ་
སྡོར་ཐར་པའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པས་སྡོན་པ་ཡྱིན་ལ། འྡོན་ཀང་ཐར་པ་དྡོན་དུ་མྱི་གེར་བའྱི་སྡོམ་པས་སྡོ་སྡོར་
ཐར་པའྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པས་ལེགས་སྨྡོན་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བརེན་ནས་ལས་དགེ་སྱིག་ལ་དྡོར་ལེན་མ་ནྡོར་བར་
བེད་པས་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །གང་ཟག་གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པའྱི་ལམ་ནྱི་གཞུང་ྱིད་ནས་ཇྱི་ལྟར་
གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞྱིན་ཤེས་པར་བའྡོ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བསབ་པ་དང་
གསང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྔ་མ་ཕྱྱི་མའྱི་གཞྱིར་བཟུང་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་གཞུང་འདྱིར་ 
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༼༣༨༽  
བསན་པའྱི་གྡོ་རྱིམ་ཡྱིན་ལ། དམན་པ་དང་མཆྡོག་གྱི་རྱིམ་པར་ཡང་དགྡོངས་སྡོ། །ལམ་བཞྱི་པྡོ་གང་ལ་སྡོབ་
ཀང་རང་རང་གྱི་ལམ་དེ་མ་ནྡོར་བར་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་དང་། སྒྲུབ་པ་པྡོའ་ིགང་ཟག་དང་། མས་སུ་བླང་བའྱི་ལམ་
ཚང་ཞྱིང་མ་ནྡོར་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟར་མས་སུ་བླངས་པས་ཐྡོབ་པའྱི་འབྲས་
བུ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མྱི་འགལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལམ་ལ་འཇུག་དགྡོས་པས་འདྱིར་ཇྱི་ལྟར་
བསན་པའྱི་དྡོན་རྣམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ཚིག་དྡོན་གྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གྱིས། དངྡོས་དྡོན་སྡོམ་གསུམ་གཏན་ལ་དབབ་པ། ཞར་བྱུང་འཁྲུལ་པ་སྡོང་ཚུལ་གདམས་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ 
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༼༣༩༽  
ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། བཅས་པའྱི་རྣམ་གཞག་བསན་པ། འཇྡོག་གཞྱིའྱི་ར་བ་རྒྱུ་
འབྲས་བསན་པ། ཁད་པར་གྱི་ཆྡོས་ཞྱིབ་ཏུ་གཏན་ལ་དབབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། མདྡོར་བསན་པ་ནྱི། 
སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ན་ཐྡོས་ཐེག་ཆེན་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད། །ཅེས་པས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་
གྱི་ལུགས་ཡྡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ལ་མ་གགས་པས་ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསྡོ་སྡོར་ཐར་
པ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་སྡོ་ཞེས་གསལ་བར་སྨྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། ན་ཐྡོས་
ཀྱི་ལུགས། བང་སེམས་ཀྱི་ལུགས། དེ་གྱིས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། སྱིར་བསན་པ་དང་། གཞུང་ལ་
སར་བ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ལ། སྡོ་ 
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༼༤༠༽  
སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་བ། གངས་ཀྱི་དབེ་བ། སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཇྱི་ལྟར་སྲུང་ཚུལ་དང་
བཞྱིའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། པྲ་ཏྱི་མྡོཀྵ་ཞེས་པ་པྲ་ཏྱི་སྡོ་སྡོའམ་ཐ་དད་པ་སེ་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ། སྱིག་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
གེན་པྡོ་སེས་པས་སང་བ་ལས་རྒྱུད་སྡོ་སྡོར་གྲུབ་པའམ་འགགས་པའྡོ། །མྡོཀྵ་ནྱི་ཐར་པའམ་གྡོལ་བར་གྱུར་པ་
སེ་དངྡོས་སུ་སྱིག་པ་ལས་ཐར་ཅྱིང་། རྒྱུད་ནས་ངན་སྡོང་དང་འཁྡོར་བ་ལས་གྡོལ་བའྡོ། །ཡང་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་
གང་ཟག་དེ། དང་པྡོར་སང་བ་ལས་གྡོལ་བའྡོ། །ཡང་ན་གང་ཟག་རྒྱུད་སྡོ་སྡོ་བ་ཐར་པའྱི་འཇུག་ངྡོགས་སུ་མངྡོན་
པར་ཕྱྡོགས་པའྡོ། །ལུས་ངག་གྱི་དགེ་བ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྡོར་གྱུར་པ་རང་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་འགྡོག་པའྱི་
ནུས་པ་ཅན་གཏྡོང་བའྱི་རེན་སྡོབས་ལྡན་གྱིས་མ་བཅྡོམ་པ་འདྡོད་པའྱི་ཁམས་སུ་རྡོགས་པའྱི་ཚུལ་ 



36   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༡༽  
ཁྱིམས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ན་ཐྡོས་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདྡོད་དྡོ། །སྡོམ་པ་སྐད་ཅྱིག་དང་པྡོ་རྣམ་པར་རྱིག་བེད་ཀྱི་
གཟུགས་སུ་སེ་ལ་ཕྱྱིན་ཆད་སྡོམ་པའྱི་བ་བ་དངྡོས་སུ་བེད་པའྱི་ཚེ་རྣམ་པར་རྱིག་བེད་དང་། སྐབས་གཞན་དུ་
རྱིག་བེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཟུགས་སུ་གནས་པར་སྨྲའྡོ། །གྱིས་པ་གངས་བརྒྱད་དམ་བདུན་དུ་ཡྡོད་ལ། རས་
བཞྱིར་འདུས་ཏེ་ཕན་ཚུན་མཚན་གྱུར་པས་སྡོམ་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དགེ་སྡོང་དང་དགེ་ཚུལ་
དང་། དགེ་བསེན་རེན་ཕྡོ་མྡོས་ཕྱེ་བ་དྲུག་དང་། དགེ་སྡོབ་མ་དང་བསེན་གནས་དང་བརྒྱད་དྡོ། །དགེ་སྡོང་ནྱི་
ལུས་ངག་གྱི་མྱི་དགེ་བ་བདུན་སྡོམ་པའྱི་སྡོང་བདུན་འཁྡོར་བཅས་སྡོ། །དགེ་ཚུལ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་གསུམ་དང་བརྫུན་
སྡོང་བ་འཁྡོར་བཅས་སྡོ། །དགེ་བསེན་ནྱི་རྱིགས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། སྲྡོག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   37 

༼༤༢༽  
གཅྡོད་པ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་སྡོང་བ་དང་། མ་བྱིན་ལེན་དང་གྱིས་སྡོང་བ་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་སྡོང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། 
ལུས་ཀྱི་གསུམ་དང་བརྫུན་སྡོང་བ་ཕལ་ཆེར་སྡོང་བ་ཞེས་བ་བ་དང་། ཆང་དང་ལྔ་སྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཞེས་བ་
བ་དང་། མྱི་ཚངས་སྡོད་སྡོང་བ་ཚངས་སྡོད་ཀྱི་དགེ་བསེན་ནྡོ། །བར་སྡོབ་མ་དགེ་ཚུལ་མའྱི་སེང་དུ་ཆྡོས་དྲུག་
དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་དྲུག་སྡོང་བའྡོ། །བསེན་གནས་ནྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལེན་པ་མ་གཏྡོགས་དགེ་ཚུལ་དང་ཆ་
མཐུན་པའྡོ། །བར་སྡོབ་མ་དགེ་ཚུལ་མར་འདུས་ཏེ། མཚན་གྱུར་ན་དགེ་ཚུལ་ཡྱིན་པས་ཟུར་དུ་མྱི་བགང་བར་
བདུན་དུ་བེད་པ་དང་། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་དང་ཇྡོ་བྡོ་རེས་བསེན་གནས་ཡུན་ཐུང་བས་མྱི་བགང་བར་སྡོ་
སྡོར་ཐར་པ་སེ་ཚན་བདུན་དུ་མཛད་དྡོ། །གསུམ་པ་སྡོམ་པ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ལ། ལེན་པའྱི་གང་ཟག་དང་།  



38   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༣༽  
ལེན་པའྱི་ཡུལ་དང་། འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་གསུམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལུས་སེམས་གྱིས་ལས། ལུས་རེན་ནྱི། 
བང་གྱི་ས་མྱི་སན་མ་གཏྡོགས་པའྱི་མྱིའྱི་གྱིང་དུ་སེས་པའྱི་དལ་འབྡོར་ཚང་བའྱི་མྱི་ལུས་ལ་སྡོམ་པ་དང་པྡོར་སེ་
བ་དང་། བར་དུ་གནས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སེམས་བསྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་མཛེས་པ་དང་། ཡྡོན་ཏན་ཀྱི་ཁད་པར་
འཕེལ་བའྱི་གེགས་དང་བྲལ་བ། ལྡོ་བདུན་དང་ྱི་ཤུ་ལྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པ་དགྡོས་སྡོ། །ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་དང་
མཚན་གྱིས་པར་གྱུར་ན་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཀང་སྡོམ་པའྱི་རེན་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །དེ་ཡང་ཕྡོར་མྱི་རུང་བ་ཟ་མ་དང་། 
མྡོར་མྱི་རུང་བས་མ་ནྱིང་ཞེས་སྱིར་བཏང་དུ་གསུངས་ཞྱིང་། ཟ་མ་ནྱི་གཞྱི་འགེལ་ལས་འབྲས་བུ་ཕྱུང་བ་དང་། 
ཕན་ཚེགས་འབྲེལ་པ་དང་། ས་གའྱི་ལྷས་ཕྡོ་དབང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   39 

༼༤༤༽  
ནུས་པ་མེད་པ་དང་། མཛོད་འགེལ་དུ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྡོ་དབང་མེད་པས་ཟ་མའྡོ་ཞེས་པ་དང་། རེན་གྱི་
མས་པས་མ་ནྱིང་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །མངྡོན་པ་དང་འདུལ་བར་རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་མང་དུ་གསུངས་
སྡོ། །ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་ལ་སབས་འགྡོའ་ིདགེ་བསེན་བར་རུང་ཞྱིང་། སྡོམ་ལྡན་གཞན་དུ་བླང་དྡོར་ཚུལ་བཞྱིན་
བས་ན་ཕན་ཡྡོན་གྱི་འབྲས་བུ་མཚུངས་པར་འབྱུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་བསམ་པ་ནྱི། འཁྡོར་བའྱི་
སྡོན་ཤེས་ནས་སང་བ་དང་། ཐར་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱྱིར་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་། སྲུང་
བར་འདྡོད་པའྱི་མདུན་པ་བར་མ་ཆད་པས་ཐྡོབ་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱལ་པྡོའ་ིཆད་པ་དང་། 
འཚོ་བས་ཕྡོངས་པ་དང་། གདྡོན་གྱིས་ེན་པ་དང་འཕལ་གྱི་སྱིད་སྡུག་ཅུང་ཟད་ལ་བརེན་ 



40   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༥༽  
པ་དང་། ལྷ་མྱིའྱི་གྡོ་འཕང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཀུན་སྡོང་གྱིས་བླངས་པ་ནྱི་འཇྱིགས་སྡོབས་ལེགས་སྨྡོན་ཞེས་བ་བ་
མ་དག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་དེ་བླངས་ནས་བསམ་པ་བཟང་པྡོར་གྱུར་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་
རྒྱུར་གུས་པས་བླངས་ན་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་འགྱུར་ཏེ། ཚུལ་འདྱི་དགེ་བ་གཞན་ལའང་སར་བར་
བའྡོ། །གྱིས་པ་ལེན་པའྱི་ཡུལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་སྐུ་དང་། མཁན་པྡོ་དང་སྡོབ་དཔྡོན་དང་དགེ་འདུན་
ལ་སྡོགས་རང་རང་ལ་གང་དགྡོས་པ་དེ་ཚང་བ། མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ངེས་པར་དགྡོས་སྡོ། །བསེན་གནས་
དང་དགེ་བསེན་ཆྡོ་ག་མ་ནྡོར་བར་ཤེས་པའྱི་གང་ཟག་ཇྱི་ལྟར་འྡོས་པས་ཀང་རུང་ཞྱིང་། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་
ཀྱིས་དགེ་ཚུལ་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་རེན་ལས་ལེན་པའང་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་སྡོམ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   41 

༼༤༦༽  
པ་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། བསེན་གནས་དང་དགེ་བསེན་ནྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་འགྡོས་ཚིག་གྱིས་
འགྡོ་དངས་ནས་ལན་གསུམ་བརྡོད་པས་ཐྡོབ་ཅྱིང་། རང་རང་གྱི་བསབ་པའྱི་གངས་ལན་གཅྱིག་བརྡོད་ནས་སྡོབ་
པར་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དགེ་ཚུལ་ནྱི་མཁན་པྡོས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྱི་དགེ་བསེན་དུ་བསྒྲུབས་ནས། ཁྱིམ་
པའྱི་རགས་སྡོང་བ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་རགས་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་གས་བར་མ་རབ་བྱུང་བས་ལ། སྡོབ་དཔྡོན་དུ་
འྡོས་པའྱི་དགེ་སྡོང་གྱིས་སབས་འགྡོས་ཐྡོག་དངས་པའྱི་ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་ལན་གསུམ་བརྡོད་པའྱི་རེས་སུ་བཟླས་
པས་ཐྡོབ་ཅྱིང་། བསབ་བ་བཅུ་ལ་བསབ་པའྱི་རེས་བཟླྡོས་ལན་གཅྱིག་བས་པས་དགེ་ཚུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དགེ་སྡོང་གྱི་ཆྡོ་ག་ལ། སྔྡོན་གྱི་བསེན་རྡོགས་ཞེས་བ་བ་སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ་
དགེ་ 
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༼༤༧༽  
བསེན་དང་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་དུས་མམ་དུ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པར་རང་བྱུང་གྱི་བསེན་པར་
རྡོགས་པ་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་ཚུལ་བཅུ་ལུང་དང་མངྡོན་པ་ལས་འབྱུང་ངྡོ་། །ད་ལྟའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་ལུང་ཕན་
ཚེགས་ཀྱི་གཅྱིག་ལས་འཕྡོས་པའྱི་བཅུ་ཚན་དུ། སངས་རྒྱས་དང་ཆྡོས་དང་སྡོན་པ་དང་མཁན་པྡོ་དང་སྡོབ་
དཔྡོན་དང་བསེན་པར་རྡོགས་པར་འདྡོད་པ་དང་ཡྡོ་བད་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་དང་གསྡོལ་བ་དང་མངྡོན་སུམ་དུ་
གྱུར་པ་དང་ཆྡོས་བཅུ་ཚང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་གསུངས་སྡོ། །བཞྱི་པ་སྡོམ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཚུལ་ལ། 
ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་བར་བ་བ་དང་། བྱུང་ན་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པའྱི་ཐབས་གྱིས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྡོད་འཇུག་ཏུ། སེམས་
འདྱི་བསྲུང་བར་མ་བས་ན། །བསབ་པ་བསྲུང་བར་ཡྡོང་མྱི་ནུས། །ཞེས་པ་དང་། སེམས་སྲུང་བརྟུལ་ 
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༼༤༨༽  
ཞུགས་མ་གཏྡོགས་པ། །བརྟུལ་ཞུགས་མང་པྡོས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། །ཞེས་པ་དང་། དན་པ་དང་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་
དང་། །སྲྡོག་ལ་བབ་ཀང་སྲུངས་ཤྱིག་ཅེས། །བདག་ནྱི་དེ་སྐད་འདྡོམས་པར་བེད། །ཅེས་པ་བཞྱིན་དུ་ཁ་ནང་དུ་
བལྟས་ནས་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་ལ་བརགས་ཤྱིང་དན་ཤེས་བཞྱིན་གྱིས་ཟྱིན་པར་བེད་པ་ནྱི་བསབ་པ་སྲུང་
བའྱི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བ་རྒྱུའྱི་ཀུན་སྡོང་དན་པ་སྡོ་པ་ལྟ་བུ་
དང་། བ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པ་དུས་ཀྱི་ཀུན་སྡོང་དན་པ་སྡོ་བ་ལྟ་བུ་དང་། བ་བའྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་རང་
གྱི་འདས་པའྱི་སྡོད་པ་བས་ཟྱིན་པ་དེ། ལེགས་པར་བས་མ་བས་ཞེས་དཔྱྡོད་པའྱི་དན་ཤེས་སེལ་མ་བཟང་པྡོ་ལྟ་
བུ་བྲེང་བྲེང་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་འཇུག་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མྱི་ཤེས་པ་དང་། བག་མེད་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་ 
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༼༤༩༽  
མང་བ་དང་། མ་གུས་པ་ནྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས། དེ་རྣམས་ཀྱི་གེན་པྡོར་སེ་སྣྡོད་གསུམ་འཛིན་པའྱི་
མཁས་པ་ལ་ལྟུང་བ་དང་ལྟུང་མེད་དང་། ལྟུང་བ་ལས་བསང་པའྱི་དྡོན་ལེགས་པར་དྱིས་པས་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱུས་
ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །བདག་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་དུས་གསུམ་དུ་སྡོ་སྡོར་རྡོག་ཅྱིང་། གལ་ཏེ་ེས་པར་གྱུར་
ནའང་ཆྡོས་བཞྱིན་དུ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་པས་བག་མེད་པའྱི་རྒྱུས་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །ནམ་གྱི་ཆ་སྡོད་སྨད་དང་ྱིན་
བར་དུས་གསུམ་དུ་འདྡོད་ཆགས་ལ་སྡོགས་པའྱི་གེན་པྡོ་མྱི་སྡུག་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་ཅྱིང་ས་ཙམ་
གྱིས་ཆྡོག་པར་མྱི་འཛིན་པས་ྡོན་མྡོངས་མང་བའྱི་རྒྱུས་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །ེ་ལྟུང་གྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་ཕྱྱི་མར་
སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བར་མྱི་འདྡོད་པས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པས་དད་ 
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༼༥༠༽  
པས་མ་གུས་པའྱི་རྒྱུས་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས་འདུལ་བ་བསྡུ་བ་ལས་
གསུངས་པ་ལྟར་བསབ་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་ཚུལ་ནྱི། བསབ་པ་ཕུལ་བ་ཡྱིན་ན་ལེན་པ་དང་། ཕམ་
པ་འཆབ་མེད་བྱུང་ན་ཆད་ལས་ཀྱི་བསབ་པ་སྡོད་པ་ལ་སྡོགས་ེས་པ་སེ་ལྔའྱི་སྡོང་ཚུལ་འདུལ་འཛིན་མཁས་
པའྱི་གདམས་པ་ལས་ཤེས་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་གཞུང་དང་སར་བ་ལ་གྱིས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་སྱིར་བསན་པ། 
བསེན་གནས་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ངྡོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་བ། དེའྱི་སྒྲུབ་བེད་དགྡོད་པ། གཞན་
གྱི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སབས་འགྡོ་ནས། །དགེ་སྡོང་གྱི་ནྱི་སྡོམ་པའྱི་བར། །ཇྱི་
སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་ཡྱིན། །ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་གཏྡོང་། །ན་ཐྡོས་ 



46   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༡༽  
སེ་གྱིས་ཀྱི་ལུགས་ལ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བའྱི་དུས་ཀྱི་ཁད་པར་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་
བེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་འགྡོག་པའྱི་བདེན་པ་ནྱི་སངས་
རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག འཕགས་པ་ཟུང་བཞྱིའྱི་ཟག་པ་མེད་པའྱི་བདེན་པ་ཆྡོས་དཀྡོན་མཆྡོག འཕགས་པ་དགེ་སྡོང་
བཞྱི་ཡན་ཆད་དུ་འདུས་པ་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་སེ་པ་ཁ་གཅྱིག་ཐེག་ཆེན་དང་མཐུན་པར་
འདྡོད་དྡོ། །སབས་འགྡོའ་ིངྡོ་བྡོ་ནྱི་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི་ངག་གྱི་རྱིག་བེད་དང་། མདྡོ་སེ་པ་ནྱི་སེམས་དཔའྱི་ཁད་
པར་དུ་འདྡོད་ཅྱིང་། སབས་འགྡོ་མས་ན་སྡོམ་པའྱི་རེན་མས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་ལ་
ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་སེ། ལྡོན་ཤྱིང་ར་བ་མ་བརེན་པའྱི་ཡལ་ག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   47 

༼༥༢༽  
བཞྱིན་ནྡོ། །འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་དུ། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་སབས་འྡོས་དག་ལ་སབས། །སྡོང་ནས་གཞན་ལ་གུས་
པས་ཕྱག་བེད་པ། །དེ་ནྱི་ཤཱཀའྱི་རྱིགས་ཀྱི་རགས་དག་ལ། །ཅྱི་འདའྱི་ཡུལ་འཁྡོར་ཟས་ནྱི་འབར་མ་ཟ། །གང་
ཞྱིག་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་སྡོང་ནས་ལྷ་གཞན་དག་ལ་སྱིང་ནས་ཕྱག་འཚལ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་དེ་ལྟ་
བུ་དེ་ནྱི། ཤཱཀའྱི་རྱིགས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆ་བད་ལ་ཅྡོ་དྱི་ཞྱིང་ཡུལ་འཁྡོར་གྱི་ཟས་མེ་མདག་གྱི་ཆར་འབར་
བ་དང་འད་བ་ཟ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོད་པ་ནྱི་གཞན་དུ་ཡྱིན་ལ། བསམ་པ་ནྱི་གཞན་དུ་སེམས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་
འབྱུང་བ་བཞྱིན་དཀྡོན་མཆྡོག་ལས་གཞན་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། བླྡོ་གཏྡོད་པ་དེ་ལ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་
ཀྱི་བཅུད་ཤྡོར་བས་སེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མྱི་འཇུག་གྡོ །དེ་ 



48   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༣༽  
བས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་ཁྡོངས་སུ་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སབས་འགྡོའ་ིབསབ་བ་ལ་གུས་པས་
ནན་ཏན་ཆེར་བའྡོ། །སྡོམ་པ་ཀུན་ལ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །སབས་སུ་མ་སྡོང་བ་ལ་མེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དགེ་སྡོང་
གྱི་སྡོམ་པའྱི་བར་སབས་འགྡོ་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ཐྡོག་མར་སྨྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསེན་གནས་མ་གཏྡོགས་
པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ལེན་ཅྱིང་བསྲུང་བ་ཡྱིན་ལ། ཤྱི་བའྱི་ཚེ་
རེན་བྡོར་ཞྱིང་འཕེན་པ་རྡོགས་པས་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་རྒྱུ་འགགས་པས་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་ངམ་
སམ་ན། སྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། །ཚེ་འཕྡོས་ནས་ནྱི་འབྱུང་བར་གྱུར། །ཞེས་པས། འབྲས་བུའྱི་གཙོ་བྡོ་
རྣམ་སྨྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཤས་ཆེར་འདྡོད་པ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   49 

༼༥༤༽  
ཁམས་ཀྱི་ལྷ་རྱིས་དྲུག་གང་རུང་དུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། བཤེས་སྱིང་དུ། གསྡོ་སྡོང་འདྡོད་སྡོད་ལྷ་ལུས་ཡྱིན་འྡོང་
བ། །སེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་སྩལ་བར་བགྱིད། །ཅེས་པ་དང་། ལུང་དུ་བསེན་གནས་བསྲུངས་པ་རྣམས་ལྷར་
སེ་བའྱི་གེང་གཞྱི་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མྱིར་སེས་ནའང་མཐྡོ་རྱིས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་ཚང་བར་འགྱུར་
རྡོ། །འྡོན་ཀང་འཕེན་བེད་དང་རྡོགས་བེད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས། །ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་རེས་སུ་འབྲང་། །ཞེས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་
པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལས་གཞན་པའྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་རྒྱུས་མ་བཅྡོམ་ན། ཚེ་འཕྡོས་ནས་མྱི་གཏྡོང་བར་སེམས་ཀྱི་
རེས་སུ་འབྲང་བར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་སྒྲུབ་བེད་དགྡོད་པ་ལ་གྱིས། དངྡོས་དང་ཞར་བྱུང་ 



50   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༥༽  
ངྡོ་། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་དག་གྱི་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། །ན་ཐྡོས་སྡོམ་པ་རྣམ་རྱིག་མྱིན། །ལུས་ངག་ལས་ནྱི་བསེད་པར་
འདྡོད། །སྡོམ་པ་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་སྡོམ་པ་གཏྡོང་། །ཞེས་པ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སྡོམ་པ་
ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་པར་རྱིག་བེད་གཟུགས་ཅན་ལས་སེ་བའྱི་ཚུལ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྱིང་པ་ལས་སྡོམ་པའྱི་དངྡོས་
རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་འབྱུང་བ་གསར་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་། སྡོམ་པའྱི་རས་གཅྱིག་དང་གྱིས་དང་བཞྱི་དང་བདུན་ལ་སྡོགས་
པ་ཇྱི་ཙམ་དངྡོས་སུ་སེ་བ་དེ་སེད་ཀྱི་གངས་དང་མམ་པའྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ཚན་དེ་སེད་ཅྱིག་གསར་དུ་བྱུང་
བས་ེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བས་ནས། མཁན་སྡོབ་ལ་སྡོགས་པ་མཐུན་པའྱི་རེན་གཞན་གྱིས་བེད་རྒྱུ་དང་། སྐལ་
མམ་དང་ལྷན་གཅྱིག་གྱི་འབྱུང་རྒྱུའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཕན་བཏགས་ཏེ་རྣམ་པར་ 
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༼༥༦༽  
རྱིག་བེད་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་དུ་སེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་ལུས་ལ་གནས་པའྱི་དབང་པྡོ་གཟུགས་ཅན་
རྣམས་འགག་པ་དང་མམ་དུ་སྡོམ་པའྱི་གཟུགས་འགགས་ནས། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་སེམས་ཀང་ནུབ་
པར་གྱུར་ཏེ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ལུས་བྡོར་ནས་བར་དྡོའ་ིསྣང་བའྱི་ངང་ནས་སེ་བ་ཕྱྱི་མ་
ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་མངྡོན་མཛོད་ལས་ཀང་། བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྱི་འཕྡོས་དང་། །མཚན་གྱིས་དག་
ནྱི་བྱུང་བ་དང་། །ར་བ་ཆད་དང་མཚན་འདས་ལ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་འདུལ་བ་གཏྡོང་། །ཞེས་གསུངས་འདྱི་ལ་
ཚད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པས། སྡོམ་པ་བསྲུང་བར་མྱི་འདྡོད་པའྱི་བླྡོས་ཕུལ་བ་དང་མས་པར་བས་པ་དང་ཤྱི་བ་
དང་། ཕྡོ་མྡོའ་ིདབང་པྡོ་གྱིས་མམ་དུ་བྱུང་བ་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་མྱི་བདེན་པར་ངེས་ཤེས་སེས་ 
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༼༥༧༽  
པས་དགེ་ར་ཆད་པ་དང་། མཚན་ལན་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། མ་ནྱིང་དུ་གྱུར་པ་དང་། བར་སྡོབ་མས་སེས་པ་
ལ་མྱི་ཚངས་སྡོད་བེད་པར་ཁས་བླངས་པར་སྡོམ་པ་གཏྡོང་ངྡོ་། །བསེན་གནས་ཞག་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་མཚན་མྡོ་
འདས་པས་གཏྡོང་བར་གསུངས་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་ཀྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་སྐབས་འདྱི་ལ་ལུང་
ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱིར་འཕྡོས་པའྱི་བཤད་པ་ལ། མདྡོ་སེ་པ་ཕམ་པའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་སྡོམ་པ་གཏྡོང་
བར་འདྡོད་ཀང་འཆབ་པའྱི་སེམས་མེད་ན་ཕམ་པ་མ་བྱུང་བར་འཆད་དྡོ། །གྡོས་དམར་སེ་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ནུབ་
ནས་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བར་འདྡོད་དྡོ། །སྔ་རབས་པ་ནྱི་འཆབ་སེམས་མེད་པའྱི་ར་ལྟུང་གྱིས་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བར་
འདྡོད་དྡོ། །འདྱིར། ཁ་ཆེ་རྣམས་ནྱི་བྱུང་ 
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༼༥༨༽  
བ་ལ། །བུ་ལྡོན་ནྡོར་བཞྱིན་གྱིས་སུ་འདྡོད། །ཅེས་པའྱི་དྡོན་ལ་བྡོད་ཀྱི་འདུལ་བ་སྨྲ་བ། འདུལ་བ་དང་མངྡོན་
པའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་ལེགས་པར་མ་འདྱིས་ཤྱིང་སྡོབ་དཔྡོན་སྔ་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ངག་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དད་པའྱི་
རེས་སུ་འབྲང་བ་མང་པྡོ་ཞྱིག ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཞྱི་པྡོ་གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་བྱུང་ན། ར་བ་བཞྱི་ཀ་བཏང་བ་
ཡྱིན་པས་སྲུང་བའྱི་སྡོམ་པ་གང་ཡང་མེད་ཅྱིང་། ཕྱྱིས་ལྟུང་བ་གང་ལ་སར་ཀང་ེས་བས་ཙམ་འབྱུང་བ་ནྱི་ཤ་
ཚུགས་ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་འཆབ་སེམས་མ་སེས་ན་སྡོམ་པ་སར་མ་བྱིན་ནས་ཆད་ལས་ཀྱི་བསབ་པ་སྡོར་
བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འདྡོད་ཚུལ་འདྱི་སྔ་རབས་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པར་འྡོད་ལྡན་དུ་བཤད་ཅྱིང་དགག་པ་དང་
བཅས་པ་འབྱུང་ངྡོ་། །གཞྱི་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཁ་ཆེ་བེ་བྲག་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ 



54   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༩༽  
སྡོམ་པ་དང་། དང་པྡོར་སེ་བ་དང་བར་དུ་གནས་པ་དང་མཐར་གཏྡོང་བའྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་
གྡོ་བར་ཟད་དྡོ། །འདྱི་ལ་གནྡོད་བེད་མགྡོ་མཚུངས་པར་བརྡོད་ན། སྲྡོག་གཅྡོད་པ་སངས་པས་ེས་པ་ཐམས་
ཅད་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྲྡོག་གཅྡོད་པའྱི་ལྟུང་བ་བྱུང་བས་ེས་པ་ཐམས་ཅད་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ེས་པ་གཞན་
ནྱི་མ་བྱུང་ངྡོ་ཞེ་ན། མ་བརྐུས་པར་མ་བྱིན་ལེན་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་རེན་གཞན་ཅྱི་བྱུང་སྨྲྡོས་ཤྱིག ལྟུང་
བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱི་དང་བསམ་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་དད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་དན་པར་གྱིས་ཤྱིག 
སུན་འབྱིན་རྣལ་མར་བརྡོད་པ་ནྱི། དང་པྡོར་སྡོམ་པ་སེ་བའྱི་ཚེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྒྱུ་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བ་རྱིང་པ་ལ་
བརེན་ནས་གསར་པ་བཞྱི་ཚན་བདུན་འབྱུང་ཞྱིང་། དེ་ལ་དངྡོས་ 
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༼༦༠༽  
འབྲས་སྡོང་བ་བདུན་གྱི་སྡོམ་པ་ཐ་དད་པ་བདུན་ཀླུ་སྦྲུལ་མགྡོ་བདུན་ཡྡོད་པ་ལྟར་སེས་ནས་གནས་པ་ཡྱིན་ལ། 
དེའྱི་སང་བ་མྱི་དགེ་བ་བདུན་ཡང་ངྡོ་བྡོ་ཐ་དད་པར་སེ་བས། སྲྡོག་གཅྡོད་པའྱི་ཕམ་པས་དེ་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་དེ་
མས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྦྲུལ་གྱི་མགྡོ་གཅྱིག་གཅད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ན་སྡོམ་པའྱི་ར་བ་རྣམས་དང་པྡོར་
རས་ཐ་དད་དུ་སེ་ཞྱིང་བར་དུ་ཐ་དད་པར་གནས་ལ། མཐར་མས་པའྱི་རེན་ཡང་ཐ་དད་པར་གྲུབ་བྡོ། །སེ་སྣྡོད་
ཐམས་ཅད་ནས་ཀང་དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་དགེ་བ་བཅུའྱི་སང་བ་དང་སྡོང་བེད་སྡོ་སྡོར་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་
མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་དགེ་སྡོང་སྲྡོག་གཅྡོད་ཕམ་པས་མས་པ་དེས་སྲྡོག་གཅྡོད་ན་ེས་བས་དང་ཕམ་པ་
གཞན་བས་ན་དངྡོས་གཞྱིར་འགྱུར་བར་ཤེས་སྡོ། །འྡོད་ལྡན་ལས་ཀང་དགེ་སྡོང་དགའ་བེད་འཆབ་སེམས་མ་ 



56   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༡༽  
སེས་པ་ལ་བསབ་པ་བྱིན་ཅྱིག ཟག་པ་ཟད་པར་གྱུར་ན་སྔར་གྱི་གལ་རྱིམ་ཇྱི་ལྟ་བར་འཇུག་པར་བ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ་དགེ་སྡོང་གྱི་དངྡོས་པྡོ་མེད་ན་དེ་ལ་སྔར་གྱི་གལ་ག་ལ་ཡྡོད། བསབ་པ་ནྱི་ཆད་པའྱི་ལས་ཡྱིན་གྱི། 
སྡོམ་པའྱི་བསབ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་འྡོག་ཏུ་འཇྡོག་པ་དང་། ཟས་འབྲྱིམ་དུ་འཇུག་པ་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི་ཆད་
པའྱི་ལས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བེ་བྲག་སྨྲ་བ་རྣམས་ནྱི་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་འཁྲུགས་པས་སྡོམ་པ་མཐའ་དག་
གཏྡོང་བར་མྱི་རྱིགས་ཏེ། མཐར་གྱུར་པས་སྡོམ་པ་ཞྱིག་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་འཆད་དྡོ། །དགེ་སྡོང་མ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ནྱི་
སྨད་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ལ། དྡོན་དམ་པའྱི་དགེ་སྡོང་གྱི་དངྡོས་པྡོ་མས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མ་ཐྡོབ་པ་ལས་ཡྡོངས་སུ་
མས་པའྱི་ཐ་ཚིག་གྡོ །ཞེས་པ་དང་། ཞུ་བ་ལས་དགེ་སྡོང་མྱི་ 
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༼༦༢༽  
ཚངས་སྡོད་བས་པ་ལ་གཞྱི་གཞན་གསུམ་གྱིས་སྐུར་བ་འདེབས་ན་དགེ་འདུན་ལྷག་མའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་མང་དུ་
བཤད་ཅྱིང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་འགེལ་པར་ཡང་། །ཇྱི་ལྟར་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བླངས་པ་ཡྱིས། །ཐམས་ཅད་བླངས་
པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །དེ་བཞྱིན་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བཏང་བས་ཀང་། །ཐམས་ཅད་བཏང་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་
དང་། ཆྡོས་མངྡོན་པར་ཡང་། མཁར་གྱི་ཟུར་གཅྱིག་རལ་པ་ལ་མཁར་འགེལ་ལྡོ་ཞེས་པ་དང་། རས་ཡུག་
ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་གྡོ་ཞེས་པའྱི་དཔེ་དང་བཅས་ནས་ཞྱིབ་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་
ཤེས་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ཞར་བྱུང་བའྱི་ཐེག་ཆེན་ལུགས་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །སེམས་ལ་
སེ་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཅན་མྱིན། །དེས་ན་ཇྱི་སྲྱིད་སེམས་མ་མས། །དེ་ཡྱི་བར་དུ་སྡོམ་ 



58   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༣༽  
པ་ཡྡོད། །མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་ཡང་ནྱི་དེ་ྱིད་ཡྱིན། །ཞེས་པས། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སབས་འགྡོ་དང་སེམས་བསེད་དང་། དེ་དག་ལ་བརེན་པའྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་དགེ་བའྱི་སེམས་
མཚུངས་ལྡན་དད་པ་དང་སྱིང་རེ་དང་འདུ་བེད་སེམས་པ་དང་བཅས་པར་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར། གཟུགས་ཅན་གྱི་དངྡོས་
པྡོ་རྣམ་པར་རྱིག་བེད་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་རས་སུ་ནམ་ཡང་མྱི་སེ་བས། ཇྱི་སྲྱིད་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་
དུ་སངས་རྒྱས་འདྡོད་པའྱི་བསམ་པ་དང་། སྡོར་བ་མ་མས་ཀྱི་བར་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་
ར་བ་མ་བཏང་བར་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཡང་དག་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ཞྱིང་གྱི་ཡྡོན་ཏན་བཀྡོད་པར། བདག་ནྱི་བང་ 
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༼༦༤༽  
ཆུབ་རྱིང་ཚུལ་དུ། །འཚང་རྒྱར་མྡོས་ཤྱིང་སྡོ་བ་མེད། །ཕྱྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ་ཡང་། །སེམས་ཅན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་
སད་པར་བགྱིའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ནྡོར་བུ་ཐྱིག་ལེའྱི་རྒྱུད་དུ། བདག་ཆེ་གེ་མྡོ་ཞེས་བགྱི་བ་དུས་འདྱི་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་
བང་ཆུབ་སྱིང་པྡོ་ལ་ཐུག་གྱི་བར་དུ་ཞེས་པ་དང་། བྷུ་རྱི་པས། བདག་ཀང་དེང་ནས་བང་ཆུབ་བར། །ལུས་དང་
སྲྡོག་ལ་ལྟྡོས་མེད་པར། །བསབ་རྣམས་མགྡོན་བཞྱིན་སྲུང་ལ་གནས། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ཀྱིས་དགྡོངས་སུ་
གསྡོལ། །ཞེས་པ་དང་། ཨཱརྻ་དེ་བས། དེ་ཕྱྱིར་བསམ་པའྱི་ར་བ་ལ། །བསྡོད་ནམས་སྱིག་པ་རབ་ཏུ་
གནས། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་མང་པྡོ་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་གཞན་གྱི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་
པ་དང་། དེ་སུན་དབྱུང་བ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ཇྱི་ 



60   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༥༽  
སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་ས། །ལུས་དང་སེམས་ལ་དགྡོངས་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་ས་ལ་དགྡོངས་པ་
གྱིས་ཡྡོད་དེ། ལུས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བ་མ་ཤྱིའྱི་བར་དང་། སེམས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བ་རྱིག་པ་རྒྱུན་མ་ཆད་དུ་ཡྡོད་པ་
ལ་དགྡོངས་པས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཡང་སངས་རྒྱས་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལེན་པ་འདྱི་ལ་སེམས་བསེད་
དང་སྡོམ་པ་རྐུ་ཐབས་སུ་ལེན་པ་བ་བ་ཐབས་མཁས་པ་ལ་གཡྡོ་ཆེ་ཞེས་ང་མྱི་སྨྲའྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་
ཞེས་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་ཞྱིང་ལྡོག་པར་རྡོག་པའྱི་བླྡོ་ཤེད་ཆེ་བ་ཁ་ཅྱིག་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་སུན་དབྱུང་བ་ལ། དགག་
པ་དངྡོས་དང་། དེའྱི་ཚེར་བ་སེལ་ཚུལ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་འད་སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱིན། །མཁས་
པའྱི་གཞུང་ལས་དེ་མ་བཤད། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ན་ 
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༼༦༦༽  
ཐྡོས་དང་། །ཐེག་ཆེན་སྡོམ་པ་ཁད་མེད་འགྱུར། །ཞེས་པས། དེ་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་
རྒྱུད་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་། དཔལ་ལྡན་ཐྡོགས་
མེད་སྐུ་མཆེད་ལ་སྡོགས་གསུང་རབ་ལ་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་གང་ནས་ཀང་མ་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་གྱིས་མ་གྲུབ་ལ། རྱིགས་པས་གནྡོད་དེ། དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་
པའྱི་དུས་དང་། བསམ་པའྱི་ཁད་པར་གཙོ་ཆེ་བ་རྣམས་ཁད་མེད་པས། རྣམ་དབེ་བར་མེད་པར་རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཐུན་མྡོང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི། །སབས་འགྡོ་གྱིས་སུ་དབེར་མྱི་རུང་། །སྡོམ་པ་
འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །དེ་ཡྱི་བསབ་བའང་གཅྱིག་ཏུ་ 
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༼༦༧༽  
འགྱུར། །ཞེས་པས། ཡུལ་དང་དུས་དང་བསམ་པའྱི་སྡོ་ནས་སབས་འགྡོ་གྱིས་སུ་དབེ་བའང་མྱི་རུང་བར་
འགྱུར། སྡོམ་པ་གྱིས་ལ་ཁད་པར་མེད་པས་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་བསབ་བ་ལ་སྡོབ་པའྱི་ཚུལ་ཡང་གཅྱིག་
ཏུ་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་ཐེག་པ་སྡོ་སྡོའ་ིབཀའ་བསན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་འཁྲུགས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མས་
ལེན་ཐམས་ཅད་རང་བཟྡོ་ཁྡོ་ནས་གྲུབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་བསན་ཡང་མྱི་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཤྱི་ཡང་
དགེ་སྡོང་མྱི་འདྡོར་ན། །བསབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སྡོགས་པ། །སྡོམ་པ་གཏྡོང་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་ཀང་། །སྡོམ་པ་གཏྡོང་
བ་མྱི་སྲྱིད་འགྱུར། །ཞེས་པས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་སེམས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་གནས་ན་ཤྱི་ཡང་མྱི་
གཏྡོང་བར་འགྱུར་བས། གཏྡོང་རྒྱུ་གཞན་གྱིས་ཀང་མྱི་གཏྡོང་ 
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༼༦༨༽  
བར་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་ཡེ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ཚེར་མ་འདྡོན་ཚུལ་
ལ། ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་དུ། །སེམས་བསེད་ཀྱིས་ནྱི་
མ་ཟྱིན་པའྱི། །སྡོམ་པ་གལ་ཏེ་གཏྡོང་ན་ཡང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཟྱིན་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་གཏྡོང་བ་མྱི་སྲྱིད་
དྡོ། །སེམས་བསེད་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་ཞྱིང་། སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོམ་པ་མྱི་གཏྡོང་བས་
ཁེད་ཀྱིས་སྨྲས་པའྱི་ཚེར་མ་དེ་ངེད་ལ་མྱི་འཛུག་གྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས། སུན་འབྱིན་རྒྱས་པར་
བསན་པ། དེ་ཐྡོས་པ་མེད་པའྱི་བླུན་པྡོར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོ་ན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི། །དགེ་སྡོང་
ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་རྣམས། །བསབ་པ་ཕུལ་དང་ཤྱི་འཕྡོས་དང་། ། 
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༼༦༩༽  
ར་བ་ཆད་པ་ལ་སྡོགས་པ། །གཏྡོང་རྒྱུ་གཞན་ནྱི་མྱི་གཏྡོང་འགྱུར། །སྔར་བརྡོད་པའྱི་སུན་འབྱིན་སྡོང་མ་ནུས་
པར་རང་སྡོ་ན་འདུག་སེ། སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དེ་ཤྱི་བ་ལ་སྡོགས་གཏྡོང་རྒྱུ་
རྣམས་ཀྱིས་མྱི་གཏྡོང་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དགེ་སྡོང་གྱི །སྡོམ་པ་ཕུལ་ཀང་བསྲུང་དགྡོས་འགྱུར། །མ་
བསྲུངས་དགེ་སྡོང་མས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས། དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་ཕུལ་ཡང་ད་དུང་བསྲུང་དགྡོས་པར་འགྱུར་
ཞྱིང་། མ་བསྲུངས་ན་མས་པའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། འབུལ་བའྱི་ཆྡོ་ག་དྡོན་མེད་པར་ཡང་ཐལ་
ལྡོ། །ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་དགེ་སྡོང་འགྱུར། །གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་ལྷར་སེས་ན། །ལྷ་ཡྱི་དགེ་སྡོང་སྲྱིད་པར་འགྱུར། །དགེ་
སྡོང་ཤྱི་ནས་ལྷར་སེས་པ་དེ་ནྱི་ལྷའྱི་དགེ་སྡོང་དུ་འགྱུར་ 
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༼༧༠༽  
ཏེ། དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལྷ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མྱིར་སེས་ན་ཡང་བྱིས་པ་ལ། །བླང་མྱི་དགྡོས་པར་
དགེ་སྡོང་འགྱུར། །དེ་ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་གྱུར་ན། །དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མས་པར་འགྱུར། །མས་ནས་འཆབ་སེམས་
སེས་པ་ལ། །སར་ཡང་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར། །དགེ་སྡོང་ཤྱི་ནས་མྱིར་སེས་པ་དེ་བྱིས་པ་སེས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་
སྡོང་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བྱིས་པ་དེ་
ལ་སྲྡོག་གཅྡོད་པ་ལ་སྡོགས་ཕམ་པ་བྱུང་ཞྱིང་། གསང་བའྱི་སེམས་སེས་ན་སར་སྡོམ་པ་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར་
རྡོ། །ལྷ་དང་བྱིས་པའྱི་དགེ་སྡོང་ནྱི། །འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་རྣམས་ལས་བཀག །ལྷའྱི་འགྡོ་བ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་
སྡོམ་པ་སེ་བའྱི་ཞྱིང་མ་ཡྱིན་ལ། བྱིས་པ་ལྡོ་ 
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༼༧༡༽  
བདུན་མ་ལྡོན་པ་དང་། ལྡོ་ྱི་ཤུ་མ་ལྡོན་པ་ལ་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སྡོང་འདུལ་བའྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམ་
དག་ནས་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་བསེད་ལྡན་པའྱི་བསེན་གནས་ཀང་། །ནངས་
པར་ཕན་ཆད་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །རག་ཏུ་བསེན་གནས་བསྲུང་དགྡོས་འགྱུར། །མྱིན་ན་བསེན་གནས་མས་པར་
འགྱུར། །ནངས་པར་བསེན་གནས་གཏྡོང་ན་ནྱི། །སྡོམ་པ་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་བར་འགལ། །སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་
པའྱི་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་ནངས་པར་ལངས་ནས་ཀང་སྲུང་དགྡོས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་། མ་བསྲུངས་ན་
སྡོམ་པ་མས་པའྱི་ེས་པ་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་ཅྱིང་མ་སྲུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ནམ་ལངས་
པའྱི་ཚེ་བཏང་ན་སེམས་བསེད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་ 
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༼༧༢༽  
འབྱུང་བར་འགལ་ལྡོ། །གྱིས་པ་དེ་བླུན་པྡོ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། དེས་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་ཤྱི་ཡང་
ཡྡོད་དྡོ་ཞེས། །སྨྲ་བའྱི་སེས་བུ་དེ་ལ་ནྱི། །སེ་སྣྡོད་རྣམ་དབེ་མེད་པར་ཟད། །ཤྱི་ནས་སེམས་རྒྱུད་དེ་ལ་སྡོ་སྡོར་
ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པའྱི་སེ་བྡོ་དེ་ནྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་མང་པྡོ་ལ་ཐྡོས་
བསམ་མ་བས་པ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་ཚུལ་ཙམ་གྱི་རྣམ་
གཞག་ཡང་རྣ་བས་མ་ཐྡོས་པའྱི་བླུན་པྡོ་ཡྱིན་ཏེ། ཕན་དང་མྱི་ཕན་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། །བླྡོ་དང་ཐྡོས་པ་མྱི་སྒྲུབ་
པར། །ལྟྡོ་འགངས་འབའ་ཞྱིག་དྡོན་གེར་བ། །སྤུ་མེད་པ་ཡྱི་ཕག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། གཏམ་དང་བཞད་གད་
ཤེས་ན་ཡང་། །མཇུག་མ་མེད་པའྱི་ཁྱི་རྒན་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ 
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༼༧༣༽  
བཞྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བསེན་གནས་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ལེན་ཚུལ་དང་། བསྲུང་ཚུལ། དང་པྡོ་ནྱི། བེ་བྲག་
སྨྲ་བའྱི་བསེན་གནས་ཀང་། །དགེ་སྡོང་ལས་ལེན་གང་ཟག་ནྱི། །གྱིང་གསུམ་སེས་པ་བུད་མེད་ལས། །འགྡོ་བ་
གཞན་ལ་སྡོམ་པ་བཀག །འདུལ་བ་ལས། བསེན་པར་མ་རྡོགས་པ་དག་ནྱི་བསེན་པར་རྡོགས་པའྱི་དགེ་འདུན་
དག་གྱིས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན། སྡོམ་པ་དགེ་སྡོང་ལ་ལེན་ཏེ། དགེ་ཚུལ་ཡང་
བསན་པ་ལ་ཞུགས་ལ་མ་རྡོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་གྱི་བ་བ་ཡང་གཞན་ལ་ཞུས་ཤྱིང་བེད་པས་སྡོ། །གང་ཟག་གྱིང་
གསུང་གྱི་སེས་པ་བུད་མེད་ལས་གཞན་པའྱི་འགྡོ་བ་ལ་སྡོམ་པ་སེ་བ་བཀག་སེ། ཟ་མ་མ་ནྱིང་ས་མྱི་
སན། །མཚན་གྱིས་མ་གཏྡོགས་མྱི་རྣམས་ལ། །སྡོམ་མྱིན་ 
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༼༧༤༽  
སྡོམ་པའང་དེ་བཞྱིན་ལ། །ཞེས་པས་ྡོན་མྡོངས་ཤས་ཆེ་ཞྱིང་རྒྱུན་ཆད་པར་དཀའ་བ་དང་། ངྡོ་ཚ་ཁེལ་ཡྡོད་ཆུང་
བ་དང་ཐྡོག་མར་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བ་རྒྱུད་ལ་མྱི་སེ་བ་ལ་སྡོགས་པས་སྡོམ་པའྱི་ཞྱིང་མ་ཡྱིན་པར་འདྡོད། 
མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་དུད་འགྡོ་སྡོགས། །འགྡོ་བ་གཞན་ལའང་སེ་བར་བཤད། །བླང་བའྱི་ཡུལ་ཡང་དགེ་བསེན་
སྡོགས། །གང་ཡང་རུང་ལས་བླང་བར་གསུངས། །ཀླུ་གཞྡོན་ནུ་ཙམ་ཞེས་བ་བས། དུས་བཟང་ལ་ཡན་ལག་
བརྒྱད་པའྱི་བསེན་གནས་སྲུངས་པ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོའ་ིགླུ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་དུས་བཟང་ལ་རྒྱ་མཚོ་ནས་བྱུང་
སེ། གསྡོ་སྡོང་ལེན་པ་ལ་སྡོགས་གསུངས་པས་བསེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དུད་འགྡོ་དང་ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་འགྡོ་བ་ལ་
སྡོགས་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནྱིང་ལའང་སེ་བར་འདྡོད་ཅྱིང་། དང་སྲྡོང་གནས་ 



70   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༥༽  
འཇྡོག་གྱི་ཞུས་པར། ཁྱིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་གང་ཡང་རུང་བ་ཆྡོ་ག་ཤེས་པ་གཅྱིག་ལ་ལེན་པར་གསུངས་ཏེ། 
ལུང་ལས། ཁྱིམ་བདག་མགྡོན་མེད་ཟས་སྱིན་གྱིས་མང་པྡོ་ལ་བསེན་གནས་ཕྡོག་པར་གསུངས་པས་དགེ་སྡོང་
ཁྡོ་ན་ལ་ལེན་པར་མ་ངེས་སྡོ། །འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ། དམའ་བར་འདུག་སྨྲས་བཟླས་པ་ཡྱིས། །མྱི་བརྒྱན་ནམ་
ནྱི་ལངས་བར་དུ། །བསེན་གནས་ཡན་ལག་ཚང་བར་ནྱི། །ནངས་པར་གཞན་ལ་ནྡོད་པར་བ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་
ལན་རེ་ཞྱིང་ཟས་མ་ཟྡོས་པའྱི་གྡོང་དུ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རང་འགེལ་དུ། གང་གྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་
རག་དུ་བསེན་གནས་ལ་གནས་པར་བའྡོ། །ཞེས་སྔྡོན་སྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དེ་ནྱི་ཟན་ཟྡོས་ནས་ནྡོད་
པར་བའྡོ། །ཞེས་པའྱི་འགེལ་བཤད་རྒྱལ་སྲས་ 
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༼༧༦༽  
སུ། སྡོམ་པ་ནྱི་སྡོང་བར་བེད་པ་ཡང་དག་པར་ལེན་པར་ངེས་པའྱི་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ྱི་མ་ཤར་བའྱི་
ཚེ་ཁྡོ་ནར་སེའྡོ། །ཟན་ཟྡོས་ནས་ནྡོད་པ་ནྱི་གསལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་བཤད་པས་ད་ལྟ་བྡོད་ན་ལག་
ལེན་བེད་པ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགེ་བསེན་སྡོམ་པ་བརྒྱད་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཇྡོ་བྡོ་རེས་ཀང་བྡོད་དུ་ཕྱག་
ལེན་འདྱི་བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱིན་པས། བསེན་གནས་ལེན་པའྱི་གང་ཟག་རང་ྱིད་ཇྱི་ཙམ་དུ་སྲུང་འདྡོད་པ་དེ་སྡོབ་
དཔྡོན་ལ་དུས་གཅྱིག་ཅར་དུ་བླངས་ནས་བསྲུངས་པས་ཆྡོ་ག་མ་དག་པའྱི་སྡོན་མེད་དྡོ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོ་
ག་ཡང་། །སབས་སུ་འགྡོ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབྡོགས། །ན་ཐྡོས་སེ་གྱིས་ཀྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་སབས་སུ་
འགྡོ་བ་སྔྡོན་དུ་བཏང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་འབྡོགས་པས། བསེན་གནས་འབྡོགས་ 



72   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༧༽  
པའྱི་ཚེ་ཡང་སབས་འགྡོ་དང་ལྡན་པར་བའྡོ། །དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པའྱི་རྡོགས་པ་ལས། །བསེན་གནས་རང་གྱིས་
ལེན་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་སེམས་བསེད་འད་བ་གསུངས། །དེས་ན་ཆྡོ་ག་ཁད་པར་ཡྡོད། །ཞེས་པས་དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་
པའྱི་ཆྡོ་ག་ཞྱིབ་མྡོར་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གསྡོ་སྡོང་རང་གྱིས་བླང་བའྱི་ཆྡོ་ག་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་སེམས་བསེད་ལེན་པ་དང་འད་བར་སྡོབ་དཔྡོན་ནམ་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་དྲུང་དུ་བླངས་ན་སྲུང་བར་གསུངས་
པ་འདྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བསེན་གནས་ཡྱིན་པས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུགས་དང་ཆྡོ་ག་མྱི་གཅྱིག་གྡོ །གྱིས་པ་སྲུང་ཚུལ་
ལ་གསུམ་ལས། སྡོམ་པ་འབུལ་བར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། ལ་ལ་བསེན་གནས་བསྲུང་པ་ཡྱི། །ནངས་པར་
བསེན་གནས་འབུལ་དགྡོས་ཟེར། །བསེན་གནས་མཚན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   73 

༼༧༨༽  
མྡོ་འདས་པ་ན། །གཏྡོང་ཕྱྱིར་འདྱི་ལ་འབུལ་མྱི་དགྡོས། །མདྡོ་སེ་པ་ཡྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ། །ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་ཚེ་ལེན་
ན་ཡང་། ནངས་པར་ཕན་ཆད་སྲུང་པ་ཡྱི། །བསམ་པ་མེད་ཕྱྱིར་སྡོམ་པ་གཏྡོང་། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་འབུལ་མྱི་
དགྡོས། །སྡོམ་པ་ལ་གུས་ཀང་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་ལ་ལ། དེ་རྱིང་བསེན་གནས་གསུངས་པའྱི་ནངས་པར་སྡོམ་པ་
འབུལ་དགྡོས་ཏེ། མ་ཕུལ་ན་མ་བསྲུངས་པའྱི་ེས་པ་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། སྡོམ་པ་ནངས་པར་ས་རེང་ཤར་
བའྱི་ཚེ་གཏྡོང་བ་ཡྱིན་པས་འབུལ་མྱི་དགྡོས་སྡོ། །མདྡོ་སེ་པའྱི་ལུགས་ལྟར་ནའང་སྡོམ་པ་ལེན་དུས་དང་སྲུང་
དུས་ཀྱི་བསམ་པའྱི་འཕེན་པ་དང་འད་བར་གཏྡོང་ཐྡོབ་བེད་པས་ནམ་ལངས་པ་ན་སྡོམ་པ་བཏང་བས་འབུལ་མྱི་
དགྡོས། ལ་ལ་བསེན་གནས་འཆྡོལ་བ་ཐྡོས། །འདྱི་འད་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད། །འདུ་ 



74   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༩༽  
ཤེས་ཞན་ཞྱིང་ཆྡོས་ལ་དབང་ཟ་བ་འགའ་ཞྱིག རང་བསེན་གནས་བསྲུང་བར་མྱི་ཁྡོམ་ན་ཚབ་མ་གང་ཟག་གཞན་
ལ་འཆྡོལ་བའྱི་ལུགས་བེད་དེ། དེ་འད་བཀའ་བསན་བཅྡོས་གང་ནས་ཀང་མ་གསུངས་པས་མྱི་བའྡོ། །གྱིས་པ་
ལྷ་བསྡོམ་པར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་བསེན་གནས་འབྡོགས་པའྱི་ཚེ། །་དང་གནམ་སྡོང་ཚེས་བརྒྱད་
ལ། །ལྷ་སྡོམ་ཐ་དད་མ་བས་ན། །བསེན་གནས་སྲུང་དུ་མྱི་འདྡོད་ཟེར། །ཐྡོས་པ་ཆུང་ཞྱིང་མཁས་པར་རླྡོམ་པ་ཁ་
ཅྱིག་དུས་བཟང་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་དང་སྨན་བླ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་སྡོམ་བཟླས་
ཐ་དད་ཀྱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་བསེན་གནས་སྲུང་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་ཡྡོད་དྡོ། །འདྱི་འདའྱི་རྣམ་གཞག་ཀང་
མཁས་པའྱི་སེ་བྡོ་སུའྱི་ཡང་ལུགས་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ 
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༼༨༠༽  
ལེགས་པར་བརགས་ནས་མས་སུ་ལེ་ཚུལ་ནྱི། འདྱི་ཡང་རེ་ཞྱིག་བརག་པར་བ། །བསེན་གནས་སྡོ་སྡོར་ཐར་
པའྱི་ལུགས། །གཙོ་ཆེར་ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་ཡྱིན། །ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་སྡོམ་བཟླས་ནྱི། །གསང་སྔགས་པ་ཡྱི་
གདམས་ངག་ཡྱིན། །ན་ཐྡོས་གཞུང་ལ་བཤད་པ་མེད། །དེས་ན་ལྷ་བསྡོམ་མ་བས་ཀང་། །བསེན་གནས་མས་
པར་འགྱུར་བ་མེད། །འྡོན་ཀང་གསང་སྔགས་ལུགས་བེད་ན། །ཡྱི་དམ་བསྡོམ་པ་བསྡོད་ནམས་ཆེ། །འདྱི་ལ་
གང་གྱི་ལུགས་ལེགས་པར་བརག་པ་བ་དགྡོས་ཏེ། འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་རྱིས་
བརྒྱད་གསུངས་པའྱི་བསེན་གནས་དེ་སྲུང་བ་ཡྱིན་ན་ན་ཐྡོས་ནྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བ་དགྡོས་པས་
ལྷ་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་མེད་དྡོ། །དེས་ན་ལྷ་སྡོམ་པ་ལ་མ་བས་ཀང་ཆྡོ་ 



76   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༡༽  
ག་མས་པའྱི་སྡོན་མེད་ཅྱིང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་སུ་བེད་ན་སྡོབ་དཔྡོན་ནམ་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་རེན་གྱི་
སན་སྔར་གསྡོ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ན་མདུན་དུ་ལྷ་བསྡོམས་ཏེ་སྔགས་བཟླས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གང་གྱི་ལུགས་
ཡྱིན་ཀང་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་སྡོམ་བཟླས་བས་པས་བསྡོད་ནམས་ཆེན་པྡོ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་
ལུགས་ཀྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་དང་། ད་ལྟར་གྱི་ཆྡོ་གའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་
ལས་བྱུང་བའྱི། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ྱིད་ལ་ཡང་། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
འབྡོགས་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆེར་ནུབ། །ཅེས་པས། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། ེ་འཁྡོར་གྱིས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   77 

༼༨༢༽  
ཞུ་བའྱི་མདྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་དུ་མར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་བསབ་བ་
མང་པྡོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་བ་དང་མཚུངས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཆྡོ་འཕྲུལ་བསན་པའྱི་མདྡོར། སྔྡོན་
བསྐལ་པ་མངྡོན་པར་དགའ་བ་ལ་འཇྱིག་རེན་བདེ་བ་ཞེས་བ་བར་རྒྱལ་པྡོ་རྱི་རབ་ལྟ་བུ་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་བསྒྱུར་རྒྱལ་
དགེ་བ་བཀྡོད་པས་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་། སྲས་སྱིང་རེ་ཆེར་སེམས་རྒྱལ་
སར་བསྐྡོས་པས། དེ་ྱིད་ཀང་། རབ་བྱུང་ཡྡོན་ཏན་དུ་མ་བསགས་པ་ཞེས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ལྟར་ལགས་ཀང་སྱིང་རེར་གྱུར་པ་ན། །འགྡོ་ལ་ཕན་ཕྱྱིར་རྒྱལ་སྲྱིད་བདག་གྱིས་སྒྲུབ། །ཇྱི་
སྲྱིད་འཚོ་བར་བདག་ནྱི་ཚངས་སྡོད་ཅྱིང་། །གསྡོ་སྡོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བླང་བར་ 



78   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༣༽  
བ། །ཞེས་ཟེར་ནས། བསེན་གནས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་བླངས་ཤྱིང་རྒྱལ་སྲྱིད་བསངས་སྡོ། །དེས་ན་བང་སེམས་
ཀྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྡོད་པར་ཤེས་མྡོད་ཀྱི་ལག་ལེན་ནུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེང་སང་ནྱི། གསྡོ་
སྡོང་རང་གྱིས་བླང་བ་སྡོགས། །ཆྡོ་གའྱི་ལག་ལེན་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད། །ཆྡོ་ག་འདྱིར་ཐྡོབ་པའྱི་སྡོམ་པ་དེ་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱལ་སྲས་བམས་པ་འཇམ་དབངས་སྡོགས། །བདག་ྱིད་
ཆེན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །མཁན་པྡོ་མཛད་ནས་འགྡོ་མང་ལ། །བསེན་པར་རྡོགས་པ་མཛད་དྡོ་ཞེས། །ཚིག་
འབྲུ་ཙམ་ཞྱིག་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་དེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ངས་མ་མཐྡོང་། །འདྱི་འད་
སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་སེ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   79 

༼༨༤༽  
ཡུལ་ཡྱིན། །སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོས་བར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པས། ཁྱིམ་བདག་དག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པར། རྒྱལ་སྲས་
བམས་པས་ཁྱིམ་བདག་དགུ་སྡོང་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྡོད་པ་རྣམ་དག་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱིས་ཁྱིམ་བདག་
བདུན་སྡོད་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་བསེན་པར་རྡོགས་པ་མཛད་ཞེས་གསུངས་ཀང་ཆྡོ་ག་འདྱི་ལྟ་བུས་མཛད་པ་ཡྱིན་
ཞེས་གསལ་ཁ་མེད་ཅྱིང་། བུ་མྡོ་གསེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་མང་པྡོ་ཁྱིམ་པའྱི་རགས་
སངས་པའྱི་རབ་བྱུང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་མཐྡོན་པྡོར་ཆུད་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་འཕྲུལ་ཡྱིན་པས། ལུང་
དེ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་སྣང་སེམས་ལ་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཐེག་ཆེན་གྱི་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི། གཙོ་བྡོར་སེམས་ལ་སྡོང་སེམས་ཁད་པར་ཅན་སེས་ 



80   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༥༽  
པ་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་རྡོལ་གྱི་མདྡོར། བུ་མྡོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་
གཞན་དག་ལ་སྱིང་རེ་ཆེ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །བུ་མྡོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་
འཁྲུལ་པ་ལ་སྡོན་དུ་མྱི་ལྟ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །བུ་མྡོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་རེད་
པ་ལ་ཕག་དྡོག་མེད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་དུ་ཤེས་པར་
བའྡོ། །གྱིས་པ་ད་ལྟར་གྱི་ཆྡོ་ག་ལ་གྱིས། ལེན་ཚུལ་ནྱི། དེས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། བསམ་པ་སེམས་བསེད་
ཀྱིས་བཟུང་བའྱི། །ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞྱིན་གྱིས། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྱིགས་བརྒྱད་པྡོ། །བང་སེམས་སྡོ་
སྡོར་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐར་པའྱི་ 
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༼༨༦༽  
ཆྡོ་ག་མདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ད་ལྟར་བ་བར་འྡོས་པར་གསལ་བར་མེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན། སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་
ངེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་གསལ་འདེབས་པའྱི་ཚེ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་དུ་མས་གཟྱིར་བ་རྣམས་སེ་བར་
འདྡོད་པའྱི་བསམ་པ་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དྡོན་དུ་གེར་བའྱི་ཀུན་སྡོང་གསལ་བཏབ་
ནས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྱིས་བརྒྱད་པྡོ་གང་འདྡོད་པ་དེ་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་
བཞྱིན་བླངས་ཏེ་བསྲུངས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་དྡོན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་
སྲུང་ཚུལ་ནྱི། དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བསབ་བ་ནྱི། །ཁད་པར་ཅུང་ཟད་བཤད་
ཀྱིས་ྡོན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཆྡོ་གས་ལེན་ན་སྲུང་ཚུལ་ 



82   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༧༽  
ལའང་ཁད་པར་མེད་དམ་ཞེ་ན། མྱི་འད་བའམ་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་པས་དེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་ཅྱིག འདྱི་ལ་
སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེའྱི་ཕྱྡོགས། །ཕལ་ཆེར་ན་ཐྡོས་ལུགས་བཞྱིན་བསྲུངས། །འདྡོད་པས་དབེན་པའྱི་ལྟུང་བ་
འགའ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལུགས་བཞྱིན་སྲུང་། །ཞེས་གསུངས་པས། བསབ་བ་རྱིགས་གྱིས་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྱིག་ཏྡོ་མྱི་དགེ་བའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་དབེན་པ་ནྱི། ཕལ་ཆེ་བ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་
སྲུང་བར་བ་སེ། གནྡོད་པས་ཀུན་ནས་བསངས་པ་སྲྡོག་གཅྡོད་དང་བརེག་པ་དང་སྡོན་ནས་བརྡོད་པ་ལ་སྡོགས་
པ་སང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྡོད་པས་དབེན་པ་ཞེ་གསུངས་པའྱི་བསབ་བ་འདྡོད་པས་ཀུན་ནས་བླང་བ་གྡོས་
བཟང་པྡོ་ཚོན་ཆེན་པྡོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། གསེར་དངུལ་ལེན་ 
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༼༨༨༽  
པ་ལ་སྡོགས་ནྱི་གཞན་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར་ལེན་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཇྱིག་རེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན། །གྱིས་ཀ་
མཐུན་རྣམས་འབད་པས་སྲུངས། །ཞེས་པ་འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་མ་དད་པར་འགྱུར་བའྱི་སྡོད་པ་འགྡོད་པ་དང་། 
རྒྱུག་པ་དང་། ར་བརྒད་དང་། འྡོ་དྡོད་འབྡོད་པ་དང་། སྡོ་བརྡུང་པ་དང་། ཁྱི་སྡོག་པ་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་གྱིས་ཀའྱི་སང་བ་ཡྱིན་པར་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར་གེན་པྡོ་འབད་རྡོལ་ཆེན་པྡོས་དབང་པྡོའ་ིསྡོ་བསམ་པར་བ་
སེ། འདུལ་བར་ཁྱིམ་སུན་འབྱིན་པའྱི་ལྟུང་བ་ལྕྱི་བ་བཅྡོས་ཤྱིང་། བསབ་བ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གྱིས་བཅས་པ་ནྱི་མ་
དད་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ལ། སྡོད་འཇུག་ཏུ། འཇྱིག་རེན་མ་དད་གྱུར་པ་ཀུན། །མཐྡོང་དང་དྱིས་ཏེ་སང་བར་
བ། །ཞེས་པ་དང་། བསབ་བཏུས་སུའང་། དེ་ནྱི་བཟུང་འྡོས་མ་ཡྱིན་ 



84   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༩༽  
ན། །འཇྱིག་རེན་རྒྱལ་བའྱི་མྱུ་གུར་གྱིས། །ཐལ་བས་གཡྡོགས་པའྱི་མེ་བཞྱིན་དུ། །སེམས་ཅན་དམལ་ལ་
སྡོགས་པར་སྲེག །ཅེས་པ་དང་། མདྡོ་སེ་དག་ལས་ཀང་། འྡོངས་པ་ལ་འྡོངས་པ་ལེགས་སྡོ་ཞེས་སྔར་སན་པར་
བརྡོད་པར་བའྡོ། །བཞྱིན་གྱི་མདངས་གསལ་བར་བའྡོ། །འཛུམ་པ་སྔར་བའྡོ། །ཁྡོ་གེར་མེད་པར་བའྡོ། །ཞེས་
མང་དུ་གསུངས་སྡོ། །འཇྱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་གྱི་མདྡོ་ཡང་དྡོན་འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །གསང་སྔགས་ལས་ཀང་། རབ་
ཏུ་བྱུང་བས་བླ་མ་ཁྱིམ་པ་ལ་སེ་བྡོ་མང་པྡོའ་ིནང་དུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་མཐྡོང་བར་ལུས་ཀྱིས་ཕྱག་མྱི་བ། ཡང་ན་
མཆྡོད་རེན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའྱི་ཟྡོལ་གྱིས་བ་བར་གསུངས་སྡོ། །མདྡོར་ན་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་འཇྱིག་རེན་གྱིས་
ཀའྱི་ཁྱིམས་ལུགས་ལ་སྡོ་གསུམ་གྱི་སྡོད་ 
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༼༩༠༽  
པ་མྱི་མཛེས་པ་མཐའ་དག་སང་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེང་སང་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། གང་ངྡོ་ཚ་བའྱི་གནས་ལ་དེགས་
པའྱི་ང་རྒྱལ་སེད་པར་བེད་པ་ཡང་སྣང་ངྡོ་། །ཐེག་པ་གྡོང་འྡོག་གྱིས་ཀ་དགག་བ་དང་དགྡོས་པ་མཐུན་པ་
རྣམས་ནྱི་བཅས་པ་ཕ་མྡོ་མང་པྡོའང་ཁད་དུ་མྱི་སད་པར་གུས་པས་བསྒྲུབ་པར་བའྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
སྡོ་སྡོར་ཐར་པར་ཆྡོས་བཞྱི་སྒྲུབ་པར་ཡང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་དུ་ཐྡོས་པས་རང་གྱི་འདྡོད་པ་བཏང་སེ། 
མཁན་པྡོ་དང་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་གཞུང་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འཇྱིག་རེན་འཇུག་པའྱི་
རྒྱུར་གྱུར་ན། །ཐེག་ཆེན་སྡོ་སྡོར་ཐར་ལ་གནང་། །འདྡོད་པ་ཀུན་ནས་བསང་བ་གནང་བ་དེ་རང་དྡོན་དུ་ཞེན་པས་
བླང་དུ་རུང་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གདུལ་བ་གཞན་སྱིན་པ་གཏྡོང་བའྱི་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སྡོགས་ 
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༼༩༡༽  
གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར་བར་མཐྡོང་ན་རྒྱུ་མཚན་དེས་ལེན་པར་གནང་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོད་འཇུག་ཏུ། ཐུགས་རེ་
མངའ་བ་རྱིང་གཟྱིགས་པས། །བཀག་པ་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་གནང་། །ཞེས་པས། དཔེར་ན་ན་ཐྡོས་དགེ་སྡོང་
ནྱི། །གསེར་དུ་ལེན་པ་ཐུབ་པས་བཀག །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་སྡོང་ལ། །གཞན་དྡོན་འགྱུར་ན་ལྟུང་བ་
མེད། །ཅེས་པ་ན་ཐྡོས་རང་ལ་སྣམ་སར་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱུར་དགྡོས་ན་དགེ་བསེན་ལ་སྡོགས་པས་ལེན་དུ་
བཅུག་ནས་བདག་གྱིར་བེད་པ་དང་གཞན་གྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཆུད་ཟ་བ་སང་པའྱི་ཕྱྱིར་རེག་པར་གནང་བ་ཙམ་
གསུངས་ཀྱི་གཞན་དྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་གནང་བ་མེད་ཅྱིང་། ལེན་པར་བེད་ན་ཡང་སང་བའྱི་ལྟུང་བེད་དུ་
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོས་བཀག་གྡོ །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་སྡོང་ 
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༼༩༢༽  
ལ་གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར་ན་ལེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་ཅྱིང་། མ་བླངས་ན་ེས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ན་ཐྡོས་སེམས་
ཅན་དྡོན་མྱིན་ཀང་། །འདྡོད་ཆེན་པ་ལ་ལྟུང་བ་འབྱུང་། །ཐེག་ཆེན་གཞན་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་ན། །འདྡོད་ཆེན་ལྟུང་བ་
མེད་ཅེས་གསུངས། །ཞེས་པ་ལུང་ལས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི་དྡོན་ཉུང་ཞྱིང་བ་བ་ཉུང་བ་ཡྱིན་པས་ཞྱིང་རྡོ་བརྡོ་
དང་། ཚོང་ཁེ་སྤྲུལ་དང་། ཁང་གཞྱིས་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་སེ། འདྡོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆྡོག་ཤེས་
པས། གཞན་དང་འདྱིས་པ་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་དྡོར་ནས་རང་དྡོན་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དྡོན་དུ་གེར་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིདགེ་སྡོང་ནྱི་གཞན་དྡོན་གཙོ་བྡོར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར་
ན། གྡོས་བརྒྱ་སྡོང་རེད་ཀང་ེ་དུར་མྱི་འྡོང་པའྱི་བྲམ་ཟེ་དང་ཁྱིམ་བདག་ལ་ 
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༼༩༣༽  
བརལ་བར་བ། སྐབས་འབེད་པ་ཡྡོད་ན་ཆྡོག་གམ་མྱི་ཆྡོག་བརགས་ནས་ཅྱི་ཙམ་དགྡོས་པ་བླང་བར་བ། ལྷུང་
བཟེད་བཙལ་བ་དང་། ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་སྐུད་པ་བླང་བ་དང་། འཐག་ཏུ་གཞུག་པ་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་མྡོན་དར་གྱི་
གདྱིང་བ་དང་། མལ་གཏན་བརྒྱ་རེད་ཀང་བསབ་པར་བ། གསེར་དངུལ་སྲང་བེ་བ་འབུམ་ཕག་ལས་ལྷག་པ་
ཡང་བདག་གྱིར་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལེའུར་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་བཀའྱི་མཇུག་སྡུད་པ་ནྱི། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལུགས་གྱིས་པྡོ། །དེ་འདའྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པར་
བ། །ཐེག་ཆེན་སྡོ་སྡོར་ཐར་ཡྱིན་ཀང་། །དགེ་སྡོང་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་ཡྱི། །ལྡྡོག་པ་ཤྱི་བའྱི་ཚེ་ན་གཏྡོང་། །བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ 
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༼༩༤༽  
དང་། །དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་ཤྱི་ཡང་འབྱུང་། །ཞེས་པས། ན་ཐྡོས་དང་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ལུགས་
གྱིས་པྡོའ་ིཐྡོབ་ཚུལ་དང་། གསུང་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་དེ་འད་བར་ཤེས་པར་བས་ལ། གྱིས་ཀ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བའྡོ། །འྡོ་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཚེ་འཕྡོས་ནས་གཏྡོང་
བར་འགྱུར་རམ་མྱི་འགྱུར། གྱིས་ཀ་ཁྡོད་རང་གྱི་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་རྒྡོལ་ན། དེ་
ལ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་ཆར་གཏྡོགས་པ་ནྱི་གཏྡོང་ལ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པའྱི་ཆར་གྱུར་པ་ནྱི་
མྱི་གཏྡོང་སེ། དུས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་བླངས་ཤྱིང་སེམས་བསེད་བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་བར་གྱིས་འཕངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། སེས་བུའྱི་ལས་ཀྱི་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་འཕེན་པའྱི་ 
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༼༩༥༽  
དབང་གྱིས་འཇུག་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་སེས་བུ་གཅྱིག་གྱིས་བ་བ་ཞག་དང་ཟླ་བ་དང་ལྡོའ་ིདུས་
ཀྱིས་རྡོགས་པར་བེད་པ་ཀུན་སྡོང་གྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །སེས་བུ་བེད་པའྱི་འབྲས་བུ་དང་། རྒྱུ་
མཐུན་དང་བདག་པྡོའ་ིའབྲས་བུ་ལ་ལ་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་ཡང་འབྱུང་ཞྱིང་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི་སེ་བ་ཕྱྱི་མར་
རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་ངྡོ་།།  །།གྱིས་པ་བསབ་པ་བཅས་པའྱི་ར་བ་འཇྡོག་གཞྱི་རྒྱུ་འབྲས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་
གྱིས། མན་པར་གདམས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མདྡོར་བསན། མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི་དབེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། །དེ་ནས་ལས་དང་རྣམ་སྨྱིན་གྱི། །རྣམ་པར་དབེ་བ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ལས་ལ་དགེ་སྱིག་ལུང་
མ་བསན། །ཡྱིན་ཞེས་རྒྱལ་བའྱི་མདྡོ་ལས་ 
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༼༩༦༽  
གསུངས། །ཞེས་པས། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་ལས་དགེ་སྱིག་ལ་བླང་དྡོར་བེད་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་པས། 
བསབ་པ་འཆའ་བའྱི་ར་བར་གྱུར་པའྱི་ལས་རྣམ་པར་དབེ་བ་ཤེས་པ་ནྱི་བསན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཐྡོག་མར་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་པའྡོ། །དེ་ལ་སྱིར་ཆྡོས་གང་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གཏན་ལ་
འབེབས་པའྱི་གཞྱི་ལ་ལས་སུ་བས་པ་དང་། བ་བའྱི་འབྲས་བུ་ལ་ལས་སུ་བསན་པ་དང་། ལས་ཀྱི་ས་བྡོན་ལ་
ལས་སུ་བཤད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལས་ཀྱི་ཐ་སད་བཏགས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྡོད་པ་ནའང་། འདྱིར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་
བེད་པའྱི་སྡོན་དུ་ངེས་པར་ཤེས་དགྡོས་པའྱི་ལས་ལ་བསྒྲུབ་བ་དགེ་བའྱི་ལས་དང་། སང་བ་སྱིག་པའྱི་ལས་དང་། 
རེ་ཞྱིག་བཏང་སྡོམས་སུ་བ་བ་ལུང་མ་བསན་གྱི་ལས་དང་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་ 
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༼༩༧༽  
གཏན་ལ་འབེབས་པའྡོ། །གྱིས་པ་དབེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས། འབེད་ཚུལ་ལྔའྱི་སྡོ་ནས་ལེགས་པར་
བཤད་པ། དེ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔའྱི་ལས་གསུམ་བཤད་པ་ནྱི། དངྡོས་དང་། 
འདུས་མ་བས་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་གྱིས་ལས་དང་པྡོ། དགེ་བ་ལེགས་པར་སྡོད་པ་སེ། །རྣམ་སྨྱིན་
བདེ་བ་བསེད་པ་ཡྱིན། །སྱིག་པ་ེས་པར་སྡོད་པ་སེ། །རྣམ་སྨྱིན་སྡུག་བསྔལ་སེད་པར་བེད། །བཏང་སྡོམས་
གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པས། །རྣམ་པར་སྨྱིན་པའང་གྱིས་ཀ་མྱིན། །འདྱི་དག་བས་པའྱི་ལས་ཡྱིན་པས། །འདུས་བས་
ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པས། ལས་དགེ་བ་ནྱི་ྡོན་མྡོངས་དུག་གསུམ་དང་བྲལ་བའྱི་དད་པས་ཀུན་ནས་
བསང་བའྱི་སྡོ་ 
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༼༩༨༽  
གསུམ་གྱི་འདུ་བེད་རྣམ་སྨྱིན་བདེ་བ་སེར་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་གནང་བའྱི་
ལེགས་པར་སད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མྱི་དགེ་བའྱི་ྡོན་མྡོངས་དུག་གསུམ་གང་རུང་དང་ལྡན་པའྱི་ངྡོ་ཚ་མེད་
པ་དང་ཁེལ་མེད་པའྱི་བླྡོས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་འདུ་བེད་རྣམ་སྨྱིན་སྡུག་བསྔལ་སེར་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བར་མྱི་རུང་དུ་བཀག་པའྱི་ེས་པའྱི་སད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱིས། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་སེ། །དེས་བསེད་ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བ། །འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་
མུག་མེད། །དེས་བསེད་ལས་ནྱི་དགེ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལུས་ཀྱི་ལས་སྲྡོག་གཅྡོད། མ་བྱིན་ལེན། 
འདྡོད་ལྡོག་གསུམ། ངག་གྱི་བརྫུན་ཕ་མ་ཚིག་རྩུབ་ངག་འཁལ་བཞྱི། ཡྱིད་ཀྱི་ 
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༼༩༩༽  
བརྣབ་སེམས་གནྡོད་སེམས་ལྡོག་པར་ལྟ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་དང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོང་བ་ལ་
སྡོགས་དགེ་བ་བཅུ་དང་། ཀུན་སྡོང་བཏང་སྡོམས་པས་ལྟྡོགས་ན་ཟས་ཟ་སྐྡོམ་ན་ཆུ་འཐུང་འཁགས་ན་གྡོས་གྡོན་
པ་དང་། རྱི་བྡོ་འདྱི་ནྱི་མཐྡོ་འྡོ། །ཆུ་བྡོ་འདྱི་ནྱི་ཆེའྡོ། །ས་གཞྱི་འདྱི་ནྱི་ཡངས་སྡོ། །ཁྱི་འདྱི་ནྱི་ཟ་འྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལས་
སྡོ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་བ་བ་རྣམས་ལུང་དུ་མ་བསན་པའྱི་ལས་ཞེས་
བའྡོ། །མཛོད་དུ། དེ་ལས་ཆེ་ལྡོངས་བསྡུས་ནས་ནྱི། །དགེ་དང་མྱི་དགེ་ཅྱི་རྱིགས་པར། །ལས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་བཅུར་
གསུངས་སྡོ། །ཞེས་པ་གངས་བཅུར་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཆེ་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི་ཡྱིན་གྱི་
གསུམ་པྡོ་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་གྱི་ལས་དང་དངྡོས་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་།  
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༼༡༠༠༽  
ལས་ཀྱི་ཀུན་སྡོང་དུ་འདུས་པར་སྨྲའྡོ། །གྱིས་པ་འདུས་མ་བས་གྱིས་མྱིན་དུ་བསན་པ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་
ནྱི་འདུས་མ་བས། །དེས་ན་དགེ་བ་སྱིག་པ་མྱིན། །ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་དགེ་སྱིག་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
འདུས་མ་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་ནྱི་བཤད་པའྱི་གཞྱི་ཆེ་བས་འྡོག་དུ་དགག་སྒྲུབ་འཕྡོས་དང་བཅས་པར་
རྒྱས་པར་འཆད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལས་གྱིས་སུ་དབེ་བ་ནྱི། ལས་ལ་ཐུབ་པས་རྣམ་གྱིས་གསུངས། །སེམས་པ་
དང་ནྱི་བསམ་པའྡོ། །སེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ཏེ། །བསམ་པ་དེ་ནྱི་ལུས་ངག་གྱིའྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་
གྱིས་ཀ་མྱིན། །དེ་ཕྱྱིར་དགེ་སྱིག་ལས་ལས་གྡོལ། །ཞེས་པ་ནྱི། ཆྡོས་མངྡོན་པའྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་
རྣམས་སུ་ལས་ཀྱི་དབེ་བ་མང་པྡོ་གསུངས་ཏེ། མྱིག་གྱིས་གཟུགས་ 
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༼༡༠༡༽  
ལ་ལྟ་བར་བེད་པ་ལྟ་བུ་དམྱིགས་པའྱི་ལས་དང་། ས་གཞྱིས་གྡོང་དང་སེམས་ཅན་བརེན་པ་ལྟ་བུ་བསེན་པའྱི་བ་
བ་བེད་པའྱི་ལས་དང་། ཀུན་སྡོང་སྔྡོན་དུ་བཏང་བཞྱི་བ་བ་རྡོལ་བའྱི་ལས་དང་། བཟྡོ་བྡོས་གསེར་དངུལ་ལ་
སྡོགས་རྒྱན་དང་སྣྡོད་སད་དུ་བསྒྱུར་བར་བེད་པ་ལྟ་བུ་བསྒྱུར་པའྱི་ལས་དང་། ཐར་པའྱི་ལམ་བསྡོམས་པས་མ་
ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་སྡོགས་འཐྡོབ་པའྱི་ལས་ཞེས་པའྱི་ནང་ནས་རྡོལ་བའྱི་ལས་ལ་གྱིས་སུ་བས་ནས། 
ལས་ཀུན་ནས་སྡོང་པར་བེད་པའྱི་སེམས་བྱུང་སེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དང་། དེས་བསམས་ཤྱིང་ཀུན་ནས་
བསང་བའྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་ལས་སྡོ། །མཛོད་དུ། ལས་ལས་འཇྱིག་རེན་སྣ་ཚོགས་སེས། །ལས་ནྱི་སེམས་པ་དང་
དེ་བས། །སེམས་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་ཏེ། ། 
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༼༡༠༢༽  
དེས་བསེད་ལུས་དང་ངག་གྱི་ལས། །ཞེས་འབྱུང་ཞྱིང་། མངྡོན་པ་གྡོང་མར། དམྱིགས་པའྱི་ཡུལ་ཐྡོག་མར་འགྡོ་
བ་དང་། བའམ་མྱི་བ་ཞེས་སྡོད་པ་དང་། ངེས་པ་ཐྡོབ་ནས་བ་བའྱི་སེམས་པ་གཡྡོ་བར་བེད་པ་དང་གསུམ་ལས། 
དང་པྡོ་གྱིས་སེམས་པའྱི་ཞེས་བ་སེ། དེ་ལ་འདྡོད་པ་ཁམས་ཀྱི་དགེ་བ་བསྡོད་ནམས་དང་། མྱི་དགེ་བ་བསྡོད་
ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཁམས་གྡོང་མར་གཏྡོགས་པ་མྱི་གཡྡོ་བ་དང་གསུམ་ཡྡོད་དྡོ། །གཡྡོ་བའྱི་སེམས་པས་
ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་བསམ་ལས་ལ། ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི་ལས་དགེ་མྱི་དགེ་ལུང་བསན་གསུམ་དུ་དབེ་
བར་བའྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་དེ་དག་ལས་གྡོལ་བའྱི་འདུས་མ་བས་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལས་བཞྱིར་བསན་པ་
ནྱི། གཞན་ཡང་ལས་ལ་རྣམ་བཞྱི་གསུངས། །ལས་དཀར་རྣམ་སྨྱིན་དཀར་བ་ 
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༼༡༠༣༽  
དང་། །ལས་གནག་རྣམ་སྨྱིན་གནག་པ་དང་། །ལས་དཀར་རྣམ་སྨྱིན་གནག་པ་དང་། །ལས་གནག་རྣམ་སྨྱིན་
དཀར་པྡོ་འྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི་ཀུན་སྡོང་དང་སྡོར་བ་གྱིས་ཀ་དགེ་བ་དང་། གྱིས་ཀ་མྱི་དགེ་བ་དང་། བསམ་པ་ངན་
པའྱི་སྡོར་བ་དཀར་བ་དང་། བསམ་པ་བཟང་པྡོའ་ིསྡོར་བ་གནག་པ་བཞྱི་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་དྡོན་གསལ་
བར་བསན་པ། བསམ་པ་དགེ་བའྱི་སྱིན་པ་སྡོགས། །གྱིས་ཀ་དཀར་བས་མཁས་པས་བ། །བཟའ་བའྱི་དྡོན་དུ་
གསྡོད་པ་སྡོགས། །གྱིས་ཀ་གནག་པས་མཁས་པས་སང་། །མང་པྡོ་སྡོབ་ཕྱྱིར་གསྡོད་པ་སྡོགས། །ལས་
གནག་རྣམ་སྨྱིན་དཀར་ན་བ། །གསྡོད་ཕྱྱིར་སྱིན་པ་གཏྡོང་ལ་སྡོགས། །ལས་དཀར་རྣམ་སྨྱིན་གནག་པ་
སང་། །བསམ་པ་གཞན་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ 
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༼༡༠༤༽  
པས་སྱིན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་བཏང་ན་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བའྱི་འབྡོར་པ་ཟད་མྱི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་སྡོགས་རྣམ་
པར་སྨྱིན་པ་བདེ་སྱིད་འབྱུང་བས་དཀར་བའྡོ། །ལུག་ཚོན་པྡོ་བསད་ནས་སྒྱུ་ལུས་མྱི་གཙང་བའྱི་ཕུང་པྡོ་གསྡོ་
བའྱི་ཕྱྱིར་ཟ་བ་དང་། རང་བཟང་པྡོར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་གཞན་གྱི་སྡོན་བརྡོད་པ་ལྟ་བུ། ངན་ཁྡོངས་སུ་སྡུག་
བསྔལ་སེད་པར་བེད་པས་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་གནག་པ་དང་། སེམས་ཅན་མང་པྡོ་གསྡོད་ཅྱིང་འཚེ་བའྱི་སྡུག་
བསྔལ་ལས་སྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སེ་བྡོ་མ་རུངས་པ་གཅྱིག་ཕན་སེམས་ཀྱིས་གསྡོད་པ་ལྟ་བུ་ལས་གནག་ཀང་འབྲས་
བུ་ཕན་བདེ་འབྱུང་བས་རྣམ་སྨྱིན་དཀར་བ་དང་། དག་བྡོ་གསྡོད་པའྱི་དྡོན་དུ་ཟས་གྡོས་བཟང་པྡོ་གཏྡོང་བ་དང་། 
མཐུ་གཏད་ཀྱི་རྒྱབ་གནྡོན་དུ་གསུང་རབ་ཀྡོག་པ་ལ་སྡོགས་རྣམ་སྨྱིན་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བས་གནག་
པའྡོ། །འདྡོད་ 



100   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༥༽  
ཁམས་ཀྱི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ལ་བཞྱིར་དབེ་བ་ཡྱིན་པས། ལས་དཀར་གནག་གྱི་དབེ་བ་ལ་མཁས་པའྱི་
བླྡོ་གྡོས་ཞྱིབ་མྡོས་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་བེད་པ་ནྱི་རང་ལ་ཕན་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་ལའང་བ་བ་ལེགས་པར་བས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཨཱརྻ་དེ་བའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། བསམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ལ། །དགེ་བའམ་གལ་ཏེ་སྱིག་ཀང་རུང་། །ཐམས་ཅད་དགེ་ལེགས་ྱིད་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཕྱྱིར་སེམས་དེའྱི་དབང་
གྱུར་ཕྱྱིར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་དཀར་གནག་གྱི་འབྲས་བུ་ཀུན་སྡོང་གྱིས་འཇྡོག་པ་གཙོ་བྡོར་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞར་ལ་འཕགས་པའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཟག་མེད་ཀྱི་ལམ་སྡོར་བ་བར་ཆད་མེད་པ་ནྱི་སང་བ་ཀུན་
བཏགས་དང་ལྷན་སེས་ཀྱི་ས་བྡོན་དྲུངས་ནས་འབྱིན་ 
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༼༡༠༦༽  
པའྱི་ལས་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་ཅྱིང་ཟག་བཅས་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ཟད་པར་བེད་པའྱི་ལས་སུ་གསུངས་
སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདྡོ་རྣམས་ལས། གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བའྱི་ལས་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བར་འགྱུར་
རྡོ། །གཅྱིག་ཏུ་གནག་པའྱི་ལས་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་གནག་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདེས་མ་རྣམས་ཀང་འདེས་མར་འགྱུར། 
ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཐེག་པ་ཐུན་མྡོང་གྱི་བཞེད་ཚུལ་ལ། དཀར་གནག་འདེས་མའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཡང་
འདེས་མར་མྡོང་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་འདྱི་ལའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སུན་དབྱུང་བར་མྱི་བ་སེ་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་
པར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ལས་གྱིས་སུ་བསྡུ་བ་ནྱི། གཞན་ཡང་ལས་ལ་རྣམ་གྱིས་གསུངས། །འཕེན་བེད་ལས་དང་
རྡོགས་བེད་ལས། །དེ་དག་དབེ་ན་མུ་བཞྱི་ཡྡོད། །འདྡོད་པ་ཁམས་ཀྱི་སྡོ་སྡོ་སེ་ 



102   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༧༽  
བྡོས་བས་པའྱི་ལས་ལ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་དང་། རྒྱུ་མཐུན་དང་
བདག་པྡོ་དང་སེས་བུ་བེད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཤས་ཆེ་བའྱི་རྡོགས་བེད་ཀྱི་ལས་དང་རྱིགས་གྱིས་སུ་ཡྡོད་དྡོ། །དེ་
གྱིས་ཕན་ཚུན་དུ་སར་ན་མུ་བཞྱིར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ྱིད་བསན་པ་ནྱི། འཕེན་བེད་དགེ་བས་འཕངས་པ་
ལ། །རྡོགས་བེད་ཀང་ནྱི་དགེ་བ་དང་། །འཕེན་བེད་སྱིག་པས་འཕངས་པ་ལ། །རྡོགས་བེད་ཀང་ནྱི་སྱིག་པ་
དང་། །འཕེན་བེད་དགེ་ལ་རྡོགས་བེད་སྱིག །འཕེན་བེད་སྱིག་ལ་རྡོགས་བེད་དགེ །གང་ཞེ་ན། བདེ་འགྡོར་བདེ་
བ་མྡོང་བ་གྱིས་ཀ་དགེ་བ་དང་། ངན་འགྡོར་སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བ་གྱིས་ཀ་སྱིག་པ་དང་། བདེ་འགྡོར་སྡུག་
བསྔལ་མྡོང་བ་འཕེན་བེད་དགེ་ལ་རྡོགས་བེད་སྱིག་པ་དང་།  
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༼༡༠༨༽  
ངན་འགྡོར་བདེ་བ་མྡོང་བ་འཕེན་བེད་སྱིག་པ་རྡོགས་བེད་དགེ་བའྡོ། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྡོང་ཚུལ་འདྱི་ཤྱིན་ཏུ་
གལ་ཆེ་བས་ཞྱིབ་མྡོར་བཤད་པ་ནྱི། དེ་དག་དཔེར་བརྡོད་མདྡོར་བསྡུས་པ། །བཤད་པར་བ་ཡྱིས་ཡྱིད་ལ་
ཟུང་། །མཐྡོ་རྱིས་གསུངས་པ་འགྲུབ་པ་ནྱི། །དགེ་བའྱི་ལུས་ཀྱི་འཕེན་པ་ཡྱིན། །དེ་དག་བདེ་བ་འབྱུང་བ་
ནྱི། །རྡོགས་བེད་དགེ་བས་རྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པས། མུ་བཞྱི་པྡོ་དེ་ལེགས་པར་གྡོ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དཔེར་
བརྡོད་བཀྡོད་པ་ནྱི། འདྡོད་པ་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་དང་མྱི་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་མཐྡོ་རྱིས་གསུམ་འགྲུབ་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་
རྒྱུ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་དག་པ་བསྲུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པར། ལྷ་མ་
ཡྱིན་དང་ངན་འགྡོ་བཞྱི་པར་གསུངས་པ་ཡྡོད་ནའང་བསམ་སྡོར་ངན་པས་སྨད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྲྡོག་ 



104   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༩༽  
བསབས་པ་དང་སྱིན་པ་བཏང་བ་དང་། བཟྡོད་པ་བསྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་རྱིང་། ལྡོངས་སྡོད་ཆེ་
ཞྱིང་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་སྡོགས་བདེ་སྱིད་མྡོང་བ་དེ་རྡོགས་བེད་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། མཁས་
མཆྡོག་དབྱིག་གེན་གྱིས། སྣ་ཚོགས་ཡྡོན་ཏན་འདྡོད་པ་ཡྱིས། །འབད་བས་ས་བྡོན་མེད་པར་ནྱི། །མྱུ་གུ་སེ་བ་
ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ེས་པ་དག་ནྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིས། །ཡྡོན་ཏན་མང་པྡོ་འཇྡོམས་པར་བེད། །ཚེ་རྱིང་དེ་བཞྱིན་ནད་
མེད་དང་། །གཟུགས་དང་སྐལ་བ་བཟང་རྱིགས་དང་། །ནྡོར་དང་ཤེས་རབ་དག་དང་བདུན། །ཡྡོན་ཏན་མདྡོ་སེ་
དག་ལས་གསུངས། །ཡྡོན་ཏན་གཞན་རྣམས་ཡྡོད་ཀང་ཚེ་རྱིང་བ་མེད་ན་བསད་པར་ཁྱིད་པའྱི་རྒྱན་བཟང་པྡོ་
བཏགས་པ་དང་འདའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནད་མེད་པ་དང་ 
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༼༡༡༠༽  
མྱི་ལྡན་ན་མ་ནྱིང་ལ་ཆུང་མ་བུད་མེད་བཟང་མྡོ་ཡྡོད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གཟུགས་ངན་ན་སེ་བྡོ་མཐྡོང་བ་ཀུན་གྱིས་སྡོ་
བ་སེ་བར་བེད་ཅྱིང་མྱི་འདྡོད་དྡོ། །སྐལ་བ་ངན་པ་ནྱི་དང་སྲྡོང་བྲན་གཡྡོག་ཏུ་གྱུར་བ་བཞྱིན་རང་དབང་མེད་པར་
འགྱུར་རྡོ། །རྱིགས་ངན་པ་ནྱི་བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མྡོ་ཡྡོན་ཏན་ཅན་རྱིགས་ངན་གྱི་ཆུང་མར་གྱུར་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ནྡོར་དང་
མྱི་ལྡན་ན་དུར་ཁྡོད་དུ་གནས་པའྱི་མྱི་བཞྱིན་དུ་སེ་བྡོ་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བའྱི་འྡོས་སུ་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཤེས་རབ་
མེད་ན་ཡྡོན་ཏན་དྲུག་པྡོ་ཡྡོད་ཀང་བླུན་པྡོ་སེ་བྡོས་བཀུར་བའྱི་འྡོས་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆུ་ཤྱིང་དང་འྡོ་མ་འབྲས་བུ་
ཆགས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཡན་ལག་རེ་རེ་མ་ཚང་ནའང་ཡྱི་གེ་མ་ཚང་བའྱི་རྱིག་པ་འབྲས་བུ་མེད་པ་དང་མཚུངས་
ཤྱིང་། ཡྡོན་ཏན་བདུན་ཚང་བའྱི་མཐྡོ་རྱིས་ཀྱི་སེས་བུ་ནྱི་འཕེན་བེད་དང་རྡོགས་བེད་གྱིས་ཀ་དགེ་བས་ 



106   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༡༽  
གྲུབ་པ་ཡྱིན་པ་དགེ་བ་སྣ་ཚོགས་བ་དགྡོས་ཏེ། སྲྡོག་ལ་ཕན་བཏགས་པ་དང་། སེ་བྡོ་དམན་པ་ལ་བསེན་བཀུར་
དང་། སྨན་སྱིན་པ་དང་། འཚེ་བ་སངས་པ་དང་། བཞྱིན་ཁྡོ་བྡོར་མེད་པ་དང་། རྒྱན་བྱིན་པ་དང་། ཕག་དྡོག་
སངས་པ་དང་། ཁད་གསྡོད་མྱི་བེད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་མྱི་བསེད་པ་དང་། རྐུ་བ་སངས་ཤྱིང་སྱིན་པར་བེད་པ་དང་། 
དགེ་སྱིག་བླང་དྡོར་བ་བ་གང་ཡྱིན་ཞེས་འདྱི་ཞྱིང་། ཆྡོས་བྱིན་པས་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རྡོ་
ཞེས་ཡྡོན་ཏན་བདུན་གྱི་གཏམ་ལས་ལེགས་པར་གསུངས་སྡོ། །ངན་སྡོང་གསུམ་དུ་སེ་བ་ནྱི། །འཕེན་བེད་སྱིག་
པ་ཡྱིན་པར་གསུངས། །དེ་ཡྱི་སྡུག་བསྔལ་བེ་བྲག་ཀུན། །རྡོགས་བེད་ལས་ནྱི་སྱིག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པས་དམལ་
བ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་དུད་འགྡོར་སེ་བ་ནྱི་ཚུལ་ 
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༼༡༡༢༽  
ཁྱིམས་འཆལ་ཞྱིང་མྱི་དགེ་བ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་བ་སྡོད་པས་འབྱུང་སེ། མྱི་དགེ་བ་ཆེན་པྡོ་ནས་དམལ་བ་དང་། 
འབྲྱིང་གྱིས་ཡྱི་དྭགས་དང་། ཆུང་ངུས་དུད་འགྡོར་འཕེན་པར་བེད་ལ། ལས་བརྒྱ་པ་དང་། ས་བཅུ་པའྱི་མདྡོར། 
མྱི་དགེ་བ་འབྲྱིང་གྱིས་དུད་འགྡོ་དང་། ཆུང་ངུས་གཤྱིན་རེའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བར་གསུངས་སྡོ། །དེར་རྡོགས་
བེད་སྱིག་པས་རྡོགས་པས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བེ་བྲག་ངན་སྡོང་ཕལ་པ་གཞན་ལ་མེད་པ་མང་པྡོ་མྡོང་བར་འགྱུར་
བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཐྡོ་རྱིས་དགེ་བས་འཕངས་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ཡྱི་ནད་དང་གནྡོད་པ་ཀུན། །རྡོགས་བེད་སྱིག་པ་ཡྱིན་
པར་གསུངས། །ངན་འགྡོའ་ིའཕེན་བེད་སྱིག་ཡྱིན་ཀང་། །དེ་ཡྱི་ལུས་སེམས་བདེ་བ་ཡྱི། །གནས་སྐབས་དགེ་
བས་རྡོགས་པར་འགྱུར། །མཐྡོ་རྱིས་ལྷ་མྱིའྱི་གྡོ་འཕང་དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་ལ 



108   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༣༽  
སྡོགས་དགེ་བས་འཕངས་ཀང་། སེམས་ཅན་ལ་བརེག་པ་དང་སྡོན་བརྡོད་པ་དང་སེམས་གནག་ལ་སྡོགས་མྱི་
དགེ་བའྱི་ལས་མང་པྡོས་རྡོགས་པར་བས་པས་ནད་མང་བ་དང་གཏམ་ངན་པ་དང་དབུལ་ཕྡོངས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་
མྡོང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ངན་འགྡོར་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བ་དང་གཞན་ལ་འཚེ་བ་ལ་སྡོགས་མྱི་དགེ་བས་འཕངས་ཀང་། 
མགྡོན་མེད་ཀྱི་སབས་བེད་པ་དང་། བཀེས་པས་ེན་པ་ལ་ཟས་སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱིས་རྡོགས་
པས། དུད་འགྡོ་དབང་ཆེ་བ་དང་བཟའ་བཏུང་མེད་པ་ལ་སྡོགས་བདེ་བ་མྡོང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་ནྱི་
རྱི་མྡོའ་ིས་རྱིས་འདེབས་པ་དང་འད་ཞྱིང་། རྡོགས་བེད་ཀྱི་ལས་ནྱི་ཚོན་རྡོགས་པ་དང་འད་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བེ་བྲག་
ཏུ་སྨྲ་བས། གཅྱིག་གྱིས་སེ་བ་གཅྱིག་འཕེན་ནྡོ། །ཡྡོངས་རྡོགས་བེད་པ་དུ་མ་ཡྱིན། །ཞེས་ 
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༼༡༡༤༽  
འཕེན་བེད་ཀྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་ལས་གཅྱིག་འགྲུབ་ཀྱི་མང་པྡོ་མྱི་འཕེན་ལ། རྡོགས་བེད་ངེས་པ་
མེད་པའྡོ་ཞེས་འདྡོད་ཅྱིང་། མདྡོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་ནྱི་མུ་བཞྱིར་བཞེད་དེ། བུད་མེད་རང་གྱི་བུ་ལ་སྱིང་རེ་
སེས་པའྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ཚངས་པར་སེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་གཅྱིག་འཕངས་པ་དང་། འཕགས་
པ་མ་འགགས་པས། བདག་ནྱི་བསྡོད་ནམས་གཅྱིག་པུ་དེའྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ལྷར་ལན་
བདུན་སེས་ཤྱིང་ད་ལྟར་ཡང་ཤཱཀ་ཕྱུག་པྡོར་སེས་སྡོ་ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་འྡོད་སྲུངས་ཀྱིས་རང་སངས་
རྒྱས་ལ་མུ་གེའྱི་ཚེ་ཁེ་རྒྡོད་བྲེ་ཆུང་གང་ཕུལ་བས་བང་ས་མྱི་སན་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ལན་སྡོང་ཕག་རེ་རེ་
སེས་སྡོ་དེ་ནས་བྲམ་ཟེ་ཕྱུག་པྡོར་སེས་པ་ལྟ་བུ་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་དུ་མ་འཕེན་པ་དང་། ལྷ་སྱིན་ལྟ་བུ་ 
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༼༡༡༥༽  
ཚེ་རབས་དུ་མར་བསགས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་ལུས་གཅྱིག་གྲུབ་པ་དང་། འཕགས་པ་ེ་སེ་ལྟ་བུ་ལས་དུ་མའྱི་ས་
བྡོན་རེན་གྱིས་གསྡོས་ནས་ལུས་དུ་མ་འགྲུབ་པའང་ཡྡོད་དྡོ། །འྡོ་ན་ལས་མང་པྡོ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་
དེའྱི་གང་ཐྡོག་མར་སྨྱིན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལས་གང་སྡོབས་ཆེ་བ་དེ་ཐྡོག་མར་སྨྱིན་ལ། མམ་ན་འཆྱི་བའྱི་ཚེ་
གང་གསལ་ཐེབས་པ་དེ་སྨྱིན་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེའང་མམ་ན་གང་གྡོམས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དེ་ཐྡོག་མར་སྨྱིན་
ནྡོ། །དེའང་མམ་ན་གང་སྔྡོན་ལ་བས་པ་དེ་ན་རྱིམ་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མཛོད་འགེལ་དུ། ལས་ཀྱིས་
འཁྡོར་བར་ལྕྱི་གང་དང་། །ེ་བ་གང་དང་གྡོམས་པ་གང་། །སྔྡོན་བས་གང་ཡྱིན་དེ་ལས་ནྱི། །སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམ་
སྨྱིན་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་མཐུན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ལས་གསུམ་ངྡོས་ 
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༼༡༡༦༽  
བཟུང་བ་ནྱི། གཞན་ཡང་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བ་དང་། །གཅྱིག་ཏུ་གནག་དང་འདེས་མའྱི་ལས། །རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་སྔར་ལས་དང་རྣམ་སྨྱིན་དཀར་གནག་མུ་བཞྱིར་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དང་ཕལ་ཆེར་
མཐུན་ཀང་། ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོས་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་བེ་བྲག་ཏུ་གཏྡོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། འཕེན་བེད་དང་
རྡོགས་བེད་ཀྱི་མུ་བཞྱིར་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀས་བསེད་པ་ཡང་། ལས་འདེས་མའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་སྔར་
བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དུས་ཀྱི་ཀུན་སྡོང་དགེ་སེམས་ཀྱིས་བས་ཤྱིང་། 
རྒྱུའྱི་ཀུན་སྡོང་ཡང་དགེ་སེམས་དང་ལྡན་པས་སྡོར་བ་དགེ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ལས་དེ་དཀར་བ་ཁྡོ་ན་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཀུན་སྡོང་གྱིས་མྱི་དགེ་བས་སྡོར་བ་མྱི་དགེ་བ་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ལས་ནྱི་ནག་པྡོ་ 
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༼༡༡༧༽  
ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཀུན་སྡོང་དང་པྡོ་དཀར་ཀང་གྱིས་པ་ནག་པྡོར་གྱུར་པ། སྡོབ་མ་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱིས་བས་པའྱི་
སྡོར་བ་དེ་མ་ན་པར་ཞེ་སང་གྱིས་བརེག་པ་དང་། རྩུབ་མྡོ་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཁྱི་བཀེས་པ་ལ་སྱིང་རེས་ཟན་བྱིན་
པའྱི་རྨུག་ན་ཞེ་སང་གྱིས་བརྡུང་བ་དང་། མ་ཐག་ལ་ཕན་བཏགས་ནས་ཕྱྱིས་བསྡོ་བའྱི་ངག་ལ་མ་ན་ན་སྱིང་རེ་
མྱི་ཤྡོང་ཞེས་སྡོད་པ་དང་། ལས་རྒྱུན་དང་ལྡན་པ་ལ་ཀུན་སྡོང་དང་སྡོར་བ་དཀར་གནག་སེལ་མར་འབྱུང་བ་ཡྡོད་
པས། དེ་དག་ལས་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་འབྲས་བུ་རེས་བདེ་ཞྱིང་རེས་སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བ་དང་། ཐྡོག་མར་སྱིན་པ་
བཏང་ནས་ཕྱྱིས་སེར་སྣ་སེས་ཤྱིང་འགྡོད་པར་གྱུར་པས། འབྲས་བུ་ཚེ་སྡོད་ཕྱུག་པྡོ་ཡྡོད་པ་ཚེ་སྨད་དབུལ་བར་
གྱུར་པ་ལས་འདེས་མ་ལ་ཡང་དུ་མ་གསུངས་པས་ལས་ 
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༼༡༡༨༽  
གསུམ་གྱི་ངྡོས་འཛིན་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། གཅྱིག་ཏུ་གནག་པ་དང་འདེན་མའྱི་
ལས་སངས་ནས་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བ་ལ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དགེ་བ་གང་བེད་པ་དེ་སྱིག་པ་
དང་མ་འདེས་པར་བེད་པ་གལ་ཆེའྡོ། །ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཕ་མྡོ་ལའང་དཀར་ནག་སེམས་འབེད་ཞྱིབ་མྡོ་བ་དགྡོས་
ཏེ། བ་ལང་གྱི་རྱི་བྡོས་བ་བདག་ལ་མ་ཞུས་པར་ནགས་ཁྡོད་ཀྱི་དང་སྲྡོང་ལ་དད་པས་འྡོ་མ་དངས་པའྱི་འབྲས་བུ་
དང་སྲྡོང་དང་རྱི་བྡོ་གྱིས་ཀས་མྡོང་པ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་བུ་མྡོ་བཞྱིན་མྱི་མཛེས་པ་མུན་ཁུང་དུ་
སྦེད་དགྡོས་པ་ཞྱིག་ཕྱྱིས་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པར་གྱུར་པ་དང་། འཕགས་པ་མྡོའུ་གལ་གྱི་བུ་མུ་སེགས་ཀྱིས་
བརྡུངས་ནས་བཀྡོངས་པ་དང་། འཕགས་པ་འཆར་ཁ་ཆྡོམ་རྐུན་གྱིས་དབུ་བཅད་པ་ལ་སྡོགས་པ་གསུང་རབ་ 
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༼༡༡༩༽  
ཟབ་མྡོ་རྣམས་ནས་འབྱུང་བ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པར་བའྡོ། །ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་རྱིགས་གསུམ་དུ་གསུངས་ཏེ། མཛོད་
དུ། ཐམས་ཅད་བདག་པྡོ་རྒྱུ་མཐུན་དང་། །རྣམ་སྨྱིན་འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་འདྡོད། །སྡུག་བསྔལ་ཕྱྱིར་དང་བསད་
ཕྱྱིར་དང་། །གཟྱི་བྱིན་མེད་ཕྱྱིར་འབྲས་རྣམ་གསུམ། །ཞེས་པ་ལྟར་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡུག་བསྔལ་བར་བས་པའྱི་རྣམ་
སྨྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཆེན་པྡོ་མྡོང་བ་དང་། ཚེ་ཐུང་བར་བས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་མཐྡོ་རྱིས་སུ་
ཚེ་ཐུང་བ་དང་། གཟྱི་བརྱིད་མས་པར་བས་པའྱི་དབང་གྱི་འབྲས་བུ་ཡུལ་ངན་ཅྱིང་མས་མྱི་དགའ་བར་སེ་
བའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་མྱི་དགེ་ཐམས་ཅད་ལ་སར་བར་བ་སེ། སྲྡོག་གཅྡོད་པ་སངས་ན་སེམས་ཅན་བདེ་བར་
བས་པས་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་མྡོང་ 
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༼༡༢༠༽  
བ་དང་། སྲྡོག་ལ་ཕན་བཏགས་པའྱི་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་མཐྡོ་རྱིས་སུ་ཚེ་རྱིང་བ་དང་། གཟྱི་བརྱིད་བསེད་
པས་ཡུལ་བཟང་ཞྱིང་མས་དགའ་བར་སེ་བ་ལ་སྡོགས་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཡང་ཡུལ་བཟང་པྡོ་ལ་བསམ་པ་དག་
པྡོས་བས་པའྱི་ལས་སྡོབས་ཆེ་བ་དང་། འབྲྱིང་གྱིས་འབྲྱིང་དང་། ཆུང་ངུས་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲས་བུ་མྡོང་བར་
ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་དང་། ཚེ་འདྱི་ལ་མྡོང་བའྱི་ལས་ཞྱིང་སའྱི་ལྡོ་ཐྡོག་གསེར་དུ་སྨྱིན་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཀླུ་ལ་
ངན་སེམས་དག་པྡོ་སེས་པས་དེ་མ་ཐག་དུག་སྦྲུལ་དུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་ཚེ་འདྱིར་བེད་པར་ངེས་པའྱི་ལས་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་མྱི་བཟླྡོག་པ། འཕགས་སེས་པྡོས་ཤཱཀ་མང་པྡོ་བསད་པ་དང་། ལྷ་སྱིན་གྱི་དགེ་འདུན་གྱི་
དབེན་བས་པ་དང་། ཤྱི་མ་ཐག་སེ་བ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆྡོད་པར་སེས་ནས་མྡོང་ 
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༼༡༢༡༽  
བའྱི་ལས་མཚམས་མེད་ལྔ་དང་ེ་བ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། སེ་བ་མང་པྡོ་བརྒྱུད་ནས་མྡོང་བའྱི་ལས་སངས་
རྒྱས་འྡོད་སྲུངས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་བས་པའྱི་ལས་ཀྱི་སེ་བ་ལྔ་བརྒྱ་བརྒྱུད་ནས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་བསན་
པ་ལ་སྨྱིན། བུ་མྡོ་གསེར་འཕེང་ཅན་དང་། རྱི་དྭགས་འཛིན་གྱི་མ་ས་ག་མ་ལྟ་བུ་སེ། ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་
རྣམས་ནྱི། །བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མྱི་ཟ། །འཚོགས་ཤྱིང་དུས་ལ་བབ་པ་ན། །འབྲས་བུ་ྱིད་དུ་སྨྱིན་པར་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེ་བྡོ་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་རྣམ་སྨྱིན་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པའྱི་སྱིང་རྡོ་བ་ལྟར་
མཁེགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་བསགས་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་སྡོང་བའྱི་ཚེ་བརེད་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་སྨྱིན་མྡོང་མྱི་དགྡོས་
པར་རང་ཟད་དུ་འགྡོ་བར་སེམས་པའང་མང་དུ་སྣང་ངྡོ་། ། 
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༼༡༢༢༽  
སྱིར་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཀྱིས་སྱིག་པའྱི་ལས་རྣམས་ལས་ནྱི་དགེ་བའྱི་ལས་སྡོབས་ཆེ་
ཞྱིང་བཟང་བ་ཡྱིན་ཏེ། བསམ་སྡོར་འབད་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། ཀུན་སྡོང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་དང་། ར་བར་གྱུར་པ་
མཚུངས་ལྡན་གྱིས་དང་གསུམ་དང་། ས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་དང་། འབྲས་བུ་ལྔ་དང་བཞྱི་དང་། འབྲས་བུ་མཐར་
ཐུག་པ་བཟང་ངན་དང་། བསྐལ་ཆེན་བརྒྱད་ཁྱི་དང་། བར་བསྐལ་དང་། གཏན་ནས་གཅྡོད་ནུས་མྱི་ནུས་དང་། 
འཇྡོམས་བེད་ཆུང་ངུས་འཇྡོམས་ནུས་མྱི་ནུས་དང་། གེན་པྡོས་སྡོང་མྱི་སྡོང་དང་། སངས་རྒྱས་དང་བདུད་ཀྱི་
ཕྱྡོགས་ཏེ་ཁད་པར་བཅུ་གཅྱིག་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདུ་བེད་རྣམ་པ་མཚུངས་ལྡན་པར། །ས་ྱིད་འབྲས་བུ་རྣམ་
གྱིས་ྱིད། །འཆད་དང་ཆུང་ངུས་ཡང་དག་འཇྡོམས། །སྡོང་དང་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ 
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༼༡༢༣༽  
ཁད་པར་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བས་བདེ་བ་བསེད། །གཅྱིག་ཏུ་གནག་པས་སྡུག་བསྔལ་
བསེད། །འདེས་མའྱི་ལས་ཀྱིས་བདེ་བ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་འདེས་མ་བསེད་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ནག་པྡོ་མ་
འདེས་པའྱི་དཀར་པྡོ་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་ཕན་བདེ་འབའ་ཞྱིག་འབྱུང་ལ། དཀར་པྡོ་མ་འདེས་པའྱི་ནག་པྡོ་འབའ་
ཞྱིག་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞྱིག་འབྱུང་ངྡོ་། །བསམ་སྡོར་དཀར་ནག་འདེས་མར་བས་པའྱི་ལས་
ལ་འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཡང་འདེས་མར་མྡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཐྡོས་པ་དང་བསམ་
པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་བལྟས་
ཏེ་ཐེ་ཚོམ་དང་སྡོམ་ྱི་ལས་ཡང་དག་པར་བརྒལ་ཅྱིང་ 
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༼༡༢༤༽  
གཞན་གྱི་དྱིང་ལས་མྱི་འཇྡོག་པའྱི་མཁས་པས། གདུལ་བ་དུ་མ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་དུ་འཁྱིད་ནུས་པར་བའྡོ། །དེ་
ནྱི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་ལམ་སྣ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པས། འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི་ཡང་དག་ལྟ། །ཆེན་པྡོ་གང་ལ་སྡོད་གྱུར་
པ། །དེ་ནྱི་བསྐལ་པ་སྡོང་དུ་ཡང་། །ངན་འགྡོར་འགྡོ་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་
སྡོ། །མདྡོ་སེ་དུ་མར། སྲྡོག་གཅྡོད་པས་ནྱི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་དུད་འགྡོ་རྣམས་སུ་སེ་བར་
འགྱུར་རྡོ། །དེ་བརྒྱ་ལམ་ན་མྱིར་སེས་ནའང་ཚེ་ཐུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་སྡོགས་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་འབྲས་བུ་
གྱིས་གསལ་པྡོར་གསུངས་པའྱི་ངན་སྡོང་གསུམ་དུ་སེ་བ་ནྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ལ། ཚེ་ཐུང་བ་རྒྱུ་
མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་ཏེ། འབྲས་བུ་གྱིས་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པས་དངྡོས་ 
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༼༡༢༥༽  
སུ་བསན་ནས་བདག་པྡོ་དང་སེས་བུ་བེད་འབྲས་ཤུགས་བསན་ཡྱིན་པར་ཤེས་སྡོ། །རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར། སྲྡོག་
གཅྡོད་པས་ནྱི་ཚེ་ཐུང་འགྱུར། །མ་བྱིན་ལེན་པས་ལྡོངས་སྡོད་འཕྡོངས། །བྱི་བྡོ་བེད་པ་དག་དང་བཅས། །ཞེས་
པ་སྡོགས་ཀང་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས་ལས་རེ་རེ་ལའང་འབྲས་བུ་དུ་མ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །འདྱི་འདའྱི་ལས་དང་རྣམ་སྨྱིན་གྱི། །རྣམ་པར་དབེ་བ་ཤེས་གྱུར་ན། །ད་བཟྡོད་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་ལ། །ཤྱིན་
ཏུ་མཁས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ། དེ་ལྟར་ལས་དཀར་ནག་འདེས་པ་གསུམ་ལ་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་འདེས་མ་
གསུམ་འབྱུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་ལེགས་པར་ཐྡོས་བསམ་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་
བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ཁུང་དང་སར་ཏེ་གདུལ་ 
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༼༡༢༦༽  
བ་ལ་སྡོན་ཤེས་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་དེ་ནྱི་མཁས་པ་ཞེས་བ་བའྱི་གངས་སུ་འགྱུར་རྡོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་བར་ཁས་
འཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ངེས་པར་བ་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་
བསྡུད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆྡོས་གཅྱིག་སེ། བ་བར་འྡོས་པའྱི་འཇུག་པ་ལ་ཞུགས་ཤྱིང་། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས། འདྡོད་ཚུལ་བརྡོད་པ་དང་། དེ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི་མུ་སེགས་གངས་ཅན་པ་རྣམས་ནྱི། །གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་ཅེས་ཟེར། །རྒྱུ་ལ་འབྲས་
བུ་གནས་པར་འདྡོད། །བྡོད་ཀང་ལ་ལ་དེ་རེས་འབྲང་། །ཞེས་པ། རྡོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཐྡོག་མའྱི་ཚེ་ལྡོ་ྱི་ཁྱིའྱི་དུས་
སུ། དང་སྲྡོང་སེར་ས་ཞེས་བ་ 
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༼༡༢༧༽  
བ་དཀའ་ཐུབ་དག་པྡོས་མུ་སེགས་ཀྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་དུ་གྱུར་ནས་གཞུང་ལུགས་དུ་མ་བརམས་སྡོ། །དེ་ལ་སྡོབ་མའྱི་
གཙོ་བྡོ་གྱིས་བྱུང་བའྱི་དང་སྲྡོང་བྷ་ར་དྷྭ་ཛས་ཤེས་བའྱི་གངས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔར་འདྡོད་པའྱི་གངས་ཅན་པའྱི་སེ་
དང་། དང་སྲྡོང་ཆུ་ལྷུང་གྱིས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་པྡོ་ཡང་གནས་ལུགས་སྡོང་པར་འདྡོད་པའྱི་སེར་ས་པ་ཞེས་བ་བའྱི་
ལུགས་བྱུང་སེ། ཡེ་ཤེས་སྱིང་པྡོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གངས་ཅན་པ་རྣམས་ཡྡོན་ཏན་སྨྲ། །སེར་ས་པ་ནྱི་སྡོང་
པར་འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་དང་སྲྡོང་གྱིས་བྱུང་བའྱི་རང་མྱིག་གྱིས་རྱིག་
པའྱི་ལྟ་བ་བརམས་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྱིག་པ་ཅན་དང་། གཟེགས་ཟན་གྱིས་བེ་བྲག་གསལ་བའྱི་གཞུང་
བརམས་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་བེ་བྲག་པའྡོ། །ཁབ་འཇུག་གྱིས་རྱིག་བེད་ཀྱི་བསན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   123 

༼༡༢༨༽  
བཅྡོས་འབུམ་སེ་བརམས་ནས། ལྟེ་བ་པདྨའྱི་སེ་གནས་ལས་ཚངས་པ་གདྡོང་བཞྱི་པ་བྱུང་སེ། དེས་སྣྡོད་དང་
བཅུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་ཞྱིང་། གདྡོང་བཞྱིས། སན་ངག་དང་། ངེས་བརྡོད་དང་། སྲྱིད་སྲུང་དང་། 
མཆྡོད་སྱིན་གྱི་རྱིག་བེད་བཞྱི་བསན་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་དང་སྲྡོང་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་བར་སྡོད་ངག་གྱི་
འྡོད་ཟེར་གྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་བར་སྡོད་པ་དང་། སྨྲ་བའྱི་མཚོན་ཆའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་དང་། སྡོམ་
རྱིམ་དགུ་སྐྡོར་ལ་བརེན་པའྱི་སྡོམ་སྒྲུབ་གསང་བ་པ་དང་། རྣམ་དཔྱྡོད་གསལ་བའྱི་རེས་འབྲང་དཔྱྡོད་པ་དང་། 
རྒྱུན་ཤེས་ཀྱི་བུས་བས་པའྱི་ཙ་ར་ཀ་འབུམ་སེ་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཙ་ར་ཀ་གསྡོ་དཔྱད་པ་དང་ལྔ་པྡོ། ཁབ་འཇུག་
དང་ཚངས་པ་ལྷར་འཛིན་ནྡོ། །ལྷ་རྒྱལ་བ་དམ་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་གཅེར་བུ་པ་སེ། དེ་ཐམས་ 
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༼༡༢༩༽  
ཅད་རག་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུ་ཕུར་བུས། ལྷ་རྣམས་ལྷ་མ་ཡྱིན་དང་འཐབ་པ་སྡོ་བར་
བ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་གཞུང་ལྟ་བའྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་བ་བ་བརམས་སྡོ། །དེ་འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་དུ་བྱུང་བའྱི་རེས་སུ་འབྲང་ཞྱིང་གྡོགས་མཁར་ན་གནས་པའྱི་རྒྱང་འཕེན་པ་ནྱི་ཆད་པར་ལྟ་བའྱི་སེ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་ན་མུ་སེགས་གངས་ཅན་པ་ཞེས་ཚིག་ཏུ་བརྡོད་ཀང་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་
པའྱི་ཚུལ་མྱི་ཤེས་པ་མང་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་གསལ་བར་བཤད་པར་བ་སེ། ཤེས་བ་ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་གངས་ཀྱི་
གནས་ལུགས་ཤེས་ན་བདག་གྡོལ་བར་འདྡོད་པས་གངས་ཅན་དང་། ཀུན་རྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བེད་པ་པྡོ་གཙོ་
བྡོར་འདྡོད་པ་གཙོ་བྡོ་པ་དང་། བདག་ཡུལ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   125 

༼༡༣༠༽  
བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པར་བེད་པའྱི་རག་པ་བརན་པ་བ་བེད་དང་བྲལ་བའྱི་ཤེས་རྱིག་གྱི་སེས་
བུར་འདྡོད་པས་ཤེས་རྱིག་པ་དང་། ཡྡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མམ་དབེར་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་བེད་
པ་པྡོར་འདྡོད་པས་ཡྡོན་ཏན་གསུམ་པ་དང་། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡོང་པ་ཆེན་པྡོ་གཅྱིག་གྱི་ངང་དུ་ཐྱིམ་ནས་
གྡོལ་བར་འདྡོད་པས་སེར་ས་པ་ཞེས་ཀང་ལ་ལ་སྨྲའྡོ། །རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོ་རང་བཞྱིན་གྱི་ཡྡོན་ཏན་ཞེས་བ་བ། ཚོར་
བ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཏང་སྡོམས་གསུམ་མམ། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་གསུམ་མམ། 
སྔགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་ཚངས་པ་ཁབ་འཇུག་དབང་ཕྱུག་གསུམ་མམ། ཁྡོ་རང་གྱིས་བཏགས་པའྱི་མྱིང་སྱིང་
སྡོབས་དང་རྡུལ་དང་མུན་པ་གསུམ་ཆེ་བ་མམ་པའྱི་རས་བེམ་པྡོ་རག་པ་གཅྱིག་པུ་སུས་ཀང་མ་ 
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༼༡༣༡༽  
བས་པར་གདྡོད་མ་ནས་གྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དྭངས་ཤྱིང་ཐྡོགས་པ་མེད་པ་སྡོང་པ་སེར་སས་ཀང་མྱི་མཐྡོང་སེ། རྣམ་
འགྱུར་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་པྡོ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུར་བེད་པར་འདྡོད་དྡོ། །དེ་ལས་རྣམ་འགྱུར་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་
འབྱུང་ཚུལ་ནྱི། ཡྡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མྱི་མམ་པའྱི་གནས་སྐབས་མྱི་རག་པ་དུ་མར་གསལ་བའྱི་བེམ་པྡོ་མེ་ལྡོང་
ངྡོ་གྱིས་པ་ལྟ་བུ། ནང་གྱི་བེད་པ་པྡོ་དང་། ཆེན་པྡོ་དང་། བླྡོ་ཞེས་བ་བ། ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ནས་གཟུགས་ས་ལ་
སྡོགས་པའྱི་གཟུགས་བརན་འཆར་དུ་རུང་བ། ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ནས་ཤེས་རྱིག་གྱི་སེས་བུ་ཡུལ་ལ་ཞེན་པའྱི་སྣང་
བ་འཆར་དུ་རུང་བའྡོ། །དེ་ལས་བདག་ནྱི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ནྡོ་ཞེས་
བདག་དང་གཅྱིག་ཏུ་རླྡོམ་པའྱི་ང་རྒྱལ་འབྱུང་ངྡོ་། །དེ་ལས་ཕྱེ་ན་རྡུལ་ 
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༼༡༣༢༽  
མུན་སྱིང་སྡོབས་ཤས་ཆེ་བའྱི་ང་རྒྱལ་རྱིགས་གསུམ་ལས། རྡུལ་ཤས་ཆེ་བའྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་
ལུས་ཏེ་བླྡོའ་ིདབང་པྡོ་ལྔ་དང་། ཁ་དང་ལག་པ་དང་རང་པ་དང་མཆྡོག་གྱི་དབང་པྡོ་དང་བཤང་ཁུངས་ཏེ་ལས་ཀྱི་
དབང་པྡོ་ལྔ་དང་། བླྡོ་དང་ལས་ཐུན་མྡོང་བའྱི་ཡྱིད་དབང་བཅུ་གཅྱིག་འབྱུང་ངྡོ་། །སྱིང་སྡོབས་ཤས་ཆེ་བ་ལས་ཁ་
དྡོག་དང་ས་དང་དྱི་དང་རྡོ་དང་རེག་བ་འབྱུང་ཞྱིང་། དེ་ལྔ་ལས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མེ་ནམ་མཁའ་ས་ཆུ་རླུང་སེ་
འབྱུང་བ་ལྔ་སེའྡོ། །མུན་པ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་ལྔ་བསེད་པའྱི་གྡོགས་བེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་གུད་ན་མེད་དྡོ། །དབང་ཕྱུག་
ནག་པྡོའ་ིརྒྱུད་དུ། རང་བཞྱིན་ལས་ཆེ་དེ་ལས་ང་རྒྱལ་ཡྱིན། །དེ་ལས་བཅུ་དྲུག་གྱི་ནྱི་ཚོགས་རྣམས་
འབྱུང་། །བཅུ་དྲུག་འབྱུང་བ་དེ་དག་རྣམས་ལས་ཀང་། །དེ་ཙམ་ལས་ནྱི་འབྱུང་བ་ཆེན་པྡོ་ལྔའྡོ། ། 
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༼༡༣༣༽  
ཞེས་སྡོ། །རང་བཞྱིན་ནྱི་དྡོན་དམ་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་འགྱུར་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་པྡོ་ཀུན་རྡོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྡོན་པ་སེར་
སས་ཀང་མྱི་མཐྡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཡྡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་ཡྡོན་ཏན་མཆྡོག །མཐྡོང་བའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན། །མཐྡོང་བའྱི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་པ། །སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིན་ཏུ་བསྡོག །ཞེས་སྡོ། །དེ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱི་རྒྱུ་ཁྡོ་
ན་ཡྱིན་ལ། ཆེན་པྡོ་དང་ང་རྒྱལ་དང་ས་ལ་སྡོགས་པ་དེ་ཙམ་ལྔ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དབང་པྡོ་བཅུ་
གཅྱིག་དང་འབྱུང་བ་ལྔ་ནྱི་འབྲས་བུ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ནྡོ། །བདག་ཤེས་རྱིག་གྱི་སེས་བུ་ནྱི་རྒྱུ་འབྲས་གྱིས་གང་ཡང་
མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བཅྱིང་གྡོལ་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། །ཤེས་བ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ནྱི་བེམ་པྡོར་འདྡོད་དྡོ། །ར་བ་བེད་
ཡྱིན་བ་བ་མྱིན། །ཆེན་པྡོ་སྡོགས་བདུན་བ་དང་བེད།  
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༼༡༣༤༽  
།བཅུ་དྲུག་པྡོ་ནྱི་བ་བ་ཡྱིན། །སེས་བུ་བ་མྱིན་བེད་པའང་མྱིན། །ཞེས་སྡོ། །སེ་ཚུལ་རང་ལ་རང་སེ་བ་ཡྱིན་པས་
རྒྱུ་འབྲས་བདག་ྱིད་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་སྔར་ནས་ཡྡོད་པ་མྱི་གསལ་བ་གསལ་བར་བས་པ་
ཡྱིན་གྱི་སྔར་མེད་གསར་དུ་སེ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཇྱིག་ཚུལ་ཡང་གསལ་བ་མྱི་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཙོ་
བྡོའ་ིཁུག་མ་ཆེན་པྡོར་བག་ལ་ཞ་བ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །བདག་འཁྲུལ་ནས་འཁྡོར་བར་
འཁམས་ཚུལ་ནྱི། ས་ལ་སྡོགས་པ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་འགྱུར་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་བདེ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན་
ལ། དེའྱི་བླྡོ་ངེས་གཅྱིག་ལ་ཤར་བ་དེ་གཟུགས་བརན་གྱི་བདེ་བ་ལ་སྡོགས་པར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བླྡོའ་ིངྡོས་
གཅྱིག་ལ་དེ་སྡོད་བེད་ཀྱི་ཤེས་རྱིག་གསལ་བར་ཤར་ནས་སྡོད་ཚུལ་ནྱི། དེ་གྱིས་ 
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༼༡༣༥༽  
གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་གཅྱིག་ཏུ་སད་ཅྱིང་ཞེན་ཏེ་བདག་གྱིས་བས་སྡོ་བེད་དྡོ་ཞེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་
ཏུ་བཟུང་བས་བདག་འཁྡོར་བར་འཁམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཇྱི་ལྟར་འྡོ་མ་སེམས་པ་མེད་ན་ཡང་། །བེ་
འུ་འཕེལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་གཙོ་བྡོ་སེས་བུ་རྣམས་འཕེལ་བའྱི། །རྒྱུ་མཚན་ྱིད་དུ་འཇུག་
པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སེས་བུ་ེ་བར་སྡོད་པ་དག །སྒྲུབ་ཕྱྱིར་གཙོ་བྡོ་རབ་འཇུག་སེ། །ལྟད་མྡོ་བ་
དག་རབ་གྲུབ་ཕྱྱིར། །གར་གྱི་རེད་མྡོ་བེད་པ་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །བདག་འཁྡོར་བ་ལས་གྡོལ་ཚུལ་ནྱི། གཙོ་བྡོས་
བདག་འཁྲུལ་དུ་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་བསན་པ་ཡྱིན་པས། བེད་མཁན་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་
འགྱུར་རྣམས་བླྡོ་གྡོས་མེ་ལྡོང་ 
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༼༡༣༦༽  
ལྟ་བུ་ལ་སྡོགས་པ་སྤྲུལ་ནས་དེས་བས་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པའྱི་ཚེ། འཁྲུལ་པ་རད་ཆྡོད་ནས་བདག་བ་བེད་དང་
བྲལ་བའྱི་རང་ངྡོ་ཤེས་པའྱི་ཚེ་གཙོ་བྡོ་ངྡོ་ཚ་བར་འགྱུར་ཏེ་མྱི་གསལ་བར་བསྡུས་པས། བདག་ཤེས་རྱིག་གྱི་
སེས་བུ་འཁྲུལ་པ་སངས་ནས་རང་གསལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་རག་ཅྱིང་བརན་པར་གནས་སྡོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་
འགྱུར་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་གྱིས་བདག་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤེས་པ་ལ་བསྱིབས་པས་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་ཤེས་བ་རྣམས་སང་བ་
ཡྱིན་པར་འདྡོད་དྡོ། །རང་བཞྱིན་འཇུག་པ་ལས་ནྱི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས། །མུན་པས་བསྱིབས་ཕྱྱིར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་
རྣམས་ཀྱིས། །བདག་གྱིས་བས་ཤེས་མྱི་མཁས་སེམས་པ་ཡྱིན། །ར་འགྲུགས་བེད་པའྱི་ནུས་པའང་ཡྡོད་མ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སེས་བུ་འདྱི་ནྱི་དྡོན་དམ་དུ། །རྡོག་པ་དག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ 
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༼༡༣༧༽  
ཏེ། །རང་བཞྱིན་དེ་ལྟར་མ་ཤེས་པའྱི། །རྡོངས་པ་རག་ཏུ་འཁྡོར་བར་འཁམས། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ཙམ་ྱི་ཤུ་ལྔ་
ཤེས་ན། །རལ་པའམ་བྱི་པྡོའ་ིགཙུག་ཕུད་དམ། །ཆ་ལུགས་གང་གྱིས་གནས་ཀང་རུང་། །བསྱི་གནས་གང་དུ་
དགའ་བ་དེར། །གྡོལ་འགྱུར་འདྱི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་སྡོ། །གངས་ཅན་གྱི་གཞུང་དུ། དགེ་དང་སྱིག་པ་ཇྱི་སེད་
དང་། །འཁྡོར་བ་དང་ནྱི་གྡོལ་བ་དག །གཙོ་བྡོའ་ིནང་ན་གདྡོད་ནས་ཡྡོད། །འྡོན་ཀང་ཐབས་ཀྱིས་གསལ་བར་
འབྱིན། །འྡོ་མའྱི་དུས་ན་ཞྡོ་གང་དང་། །ཞྡོ་ཡྱི་དུས་ན་མར་ྱིད་གང་། །དག་པྡོ་ལེན་གྱིས་བཤད་པ་དེ། །འབྱིགས་
བེད་གནས་པའང་དེ་སྐད་སྨྲ། །ཞེས་ཟེར་བས། དགེ་བ་དང་སྱིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐམས་ཅད་གཙོ་བྡོ་རག་
པའྱི་ཁུག་མ་ 
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༼༡༣༨༽  
ཆེན་པྡོའ་ིནང་ན་གདྡོད་མ་ནས་ཡྡོད་ཅྱིང་། རྒྱུ་འྡོ་མ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་མར་ལ་སྡོགས་པའང་
གདྡོད་མ་ནས་གྲུབ་པར་སྨྲའྡོ། །བྡོད་ཀྱི་བཤད་པ་མཁན་པྡོ་ལའང་། རྒྱུ་ཡྱི་དུས་ན་འབྲས་བུ་ཡྡོད། །ལས་འཕྡོ་
ཅན་གྱིས་རྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་རང་ཡང་འཛིན་ཞྱིང་གཞན་ལའང་སྡོན་པར་བེད། དཔལ་ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་
པས། རྩྭ་སྡོགས་རེ་ན་གང་ཆེན་བརྒྱ། །སྔྡོན་ཆད་མ་མཐྡོང་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས། །དེ་སྐད་གངས་ཅན་ཕྱུགས་ལས་
གཞན། །ངྡོ་མཚར་ལྡན་པ་སུ་བརྡོད་རྡོལ། །ཞེས་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པས་ཕྱུགས་ཀྱི་ཁྱུར་བརྒྱབ་བྡོ། །རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་
བསྔྡོ་བ་ལས། འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད། །བས་དང་བེད་འགྱུར་བེད་པ་ཞེས། །གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་
འཆད་པ་ལ། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པྡོ་ཆེར་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ 
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༼༡༣༩༽  
གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་ལེའུར་གསུངས་སེམས་དཔའྱི་དྡོན་གཞན་ལ་འཆད་པ་ལ། དངྡོས་པྡོར་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་ཅན་གྱི་
གང་ཟག ཁ་གཅྱིག་གངས་ཅན་ལུགས་བཞྱིན་དུ། །ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་ཞེས་བ་བ། །རང་བྱུང་དུ་ནྱི་འགྲུབ་པར་
འདྡོད། །དེ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཟེར། །ཞེས་པ་གཙོ་བྡོ་དྡོན་དམ་པ་རག་པ་བརན་པ་དང་རང་བཞྱིན་ཅྱིག་
པའྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་བཞྱིན་དུ། ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་དང་ཞེས་པའྱི་དྡོན་རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་དགེ་བ་བསྔྡོ་
རྒྱུ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་ཅྱིང་དེ་བཀའ་ཐ་མར་གསུངས་པའྱི་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་
ནྡོར་བ་དེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ་གྱིས། འགྡོག་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྱི། གངས་ཅན་ལུགས་འདྱི་མྱི་འཐད་པས། །ལུང་
དང་རྱིགས་པས་དགག་པར་བ། །ཞེས་པ།  
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༼༡༤༠༽  
གངས་ཅན་གཙོ་བྡོས་བས་པའྱི་དགེ་བ་དྡོན་དམ་པར་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་འདྡོད་པ་དང་། ན་ཐྡོས་གཞྱི་ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་སེས་ཀང་། དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པའྱི་ལུགས་བཞྱི་ལས། བཙུན་པ་དབྱིག་
གེན་གྱིས་ཆྡོས་གང་རང་གྱི་བ་བ་མྱི་བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་མ་འྡོངས་པ་དང་། བ་བ་བེད་པའྱི་གནས་སྐབས་
ད་ལྟར་བ་དང་། བ་བ་བས་ཟྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་འདས་པར་འཇྡོག་པའྱི་ལུགས་འདྱི་རས་ངྡོ་བྡོ་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་
གནས་སྐབས་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་པ་དང་། སྡོ་སྡོར་བརགས་པའྱི་འགྡོག་བདེན་སང་བའྱི་རས་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་
དེ་སེད་ཀྱི་བྲལ་འབྲས་འདུས་མ་བས་ཀྱི་དགེ་བའང་། རས་དེ་སེད་གཅྱིག་དྡོན་དམ་པའྱི་དགེ་བར་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་
འདྡོད་དྡོ། །ཐར་པ་དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་དགེ །ཞེས་པ་དང་། ལྡན་པའྱི་རས་ 
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༼༡༤༡༽  
རྣམས་ཇྱི་སེད་པ། །བྲལ་བའྱི་རས་ཀང་དེ་སེད་དྡོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་
སྲས་བཅས་ལ་ཞུ་བའྱི་ཕྱིན་ཡྱིག་ཏུ། དེས་ན་བདག་གྱིས་བཤད་པ་དང་། །སྡོམ་པ་དང་ནྱི་བསྔྡོ་བ་ཡང་། །ཡྡོད་
མེད་ལ་སྡོགས་དམྱིགས་པའྱི་དུག །སང་པའྱི་ཆྡོ་ག་དུག་མེད་བགྱིས། །དེ་ལ་མུ་སེགས་གངས་ཅན་དང་། །ན་
ཐྡོས་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པའྱི་ལུགས། །འདྡོད་པ་དེ་དག་བདག་ལ་རྒྡོལ། །འདྱི་དག་ཀང་ནྱི་བདེན་མྱི་བདེན། །ཁྡོད་
ཀྱི་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་གསུངས། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་འགྡོག་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ། བདེ་གཤེགས་སྱིང་
པྡོ་བསྔྡོ་རྒྱུར་འདྡོད་པ་དགག འདུས་མ་བས་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་བཤད། ཆྡོས་དབྱིངས་
དངྡོས་དྡོན་དགེ་བར་འདྡོད་པ་དགག  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   137 

༼༡༤༢༽  
བམས་སྡོགས་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བར་འདྡོད་པ་དགག བསྔྡོ་བའྱི་ལུང་དྡོན་ལྡོག་པར་འགེལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ལ་གསུམ་སེ། སྱིང་པྡོ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ། དེ་བསྔྡོ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བསན། སྱིང་པྡོ་སྡོང་ྱིང་སྱིང་
རེར་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཞེས་བ་བ། ཆྡོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་ྱིད་ལ་
གསུངས། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་རྒྱུད་བླ་ལས། །སེམས་ནྱི་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་བ། །ནམ་མཁའ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་
མེད་གསུངས། །ཞེས་སྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་པ་ྱིད་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་
གསུངས་ཏེ། ལྷ་མྡོ་དཔལ་འཕེང་གྱི་མདྡོར། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་ནྱི་སེ་བའམ་
འགུམ་པའམ་འཕྡོ་བའམ་འབྱུང་བ་ཡང་མ་མཆྱིས་སྡོ། ། 
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༼༡༤༣༽  
བཅྡོམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ལ་འདས་པ་ལགས་
སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་རག་པ་དང་བརན་པ་དང་ཐེར་ཟུག་པ་ལགས་
སྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྒྱུད་བླ་མར་ཡང་། སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་བཞྱིན་ནམ་
མཁའ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་མེད་དེ། །ཡང་དག་མྱིན་ལྡྡོག་ལས་བྱུང་འདྡོད་ཆགས་སྡོགས། །གྡོ་བུར་དྱི་མས་དེ་ྡོན་
མྡོངས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་ལས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡྱི། །སྱིང་པྡོ་འགྱུར་མེད་ཡྱིན་ཞེས་
བཤད། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་དབུ་མ་ལས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་། །དེ་ནྱི་འགྡོ་བའྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མེད། །ཞེས་གསུངས་ 
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༼༡༤༤༽  
པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན། །ཞེས་པ། མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མདྡོ་ལས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་འགྱུར་བ་
མེད་པའྱི་རག་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ར་བའྱི་ཤེས་རབ་ཏུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་
དེ་དང་འགྡོ་བ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཕར་ཡྱིན་ཚུར་ཡྱིན་དུ་བསན་པ་དང་། ཤེར་ཕྱྱིན་
གྱི་མདྡོར་ཡང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་གནས་བརན་རབ་འབྡོར་གྱི་དེ་བཞྱིན་
ྱིད་དྡོ། །གནས་བརན་རབ་འབྡོར་གྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་
དྡོ། །ཞེས་མ་དག་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་དེ། དག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་དུ་བསྔྡོས་པའྱི་རེན་གྱིས་
འགྱུར་བ་མེད་པར་རྱིགས་སྡོ། །གྱིས་པ་དེ་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ 
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༼༡༤༥༽  
ཕྱྱིན་པ་ལས། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་དུས་གསུམ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དང་ནྱི་དགེ་སྱིག་ལས། །རྣམ་པར་གྡོལ་
བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས། །དེས་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནྱི། །བསྔྡོ་བ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་བཤད། །ཅེས་པ་ཆྡོས་
ྱིད་སྡོང་པ་ྱིད་དེ་འདས་པ་དང་མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན། དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་
བསན་པའྱི་ལས་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། ཆྡོས་ྱིད་སྡོང་པ་ྱིད་དང་མ་ནྡོར་བ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་སྡོགས་པ་དྡོན་
དམ་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ད་ལྟ་མཆན་བུར་བཏབ་ཡྡོད་པའྱི་མདྡོ་ཚིག་ཇྱི་བཞྱིན་མ་རེད་དྡོ། །ཡང་
དག་སྡོར་བའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། །དེ་ཡྱི་སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་ཀྱི། །ཆ་གྱིས་རྣམ་པར་བརགས་པ་སེ། །མཁས་
པས་འདྱི་ྱིད་རྣམ་པར་སང་། །ཞེས་གསུངས་དེ་བཞྱིན་གསང་འདུས་ 
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༼༡༤༦༽  
ལས། །སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་གསུངས། །ཞེས་པ། སམྤུ་ཉྱིར་གསུངས་པའྱི་དྡོན། སྡོང་དང་སྡོང་མྱིན་
གཟུང་བ་ལས། །རྡོག་པ་ཉུང་མྱིན་སེ་བར་འགྱུར། །ཡྡོངས་སུ་སངས་པ་ཀུན་རྡོགས་ཏེ། །དེ་ཕྱྱིར་གྱིས་པྡོ་འདྱི་
དག་སང་། །ཞེས་པ་དང་། གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་དུ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའྱི་རྡོ་རེའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མཚུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ་མ་ཡྱིན་ཞེས་པ་ནས། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་མ་ཡྱིན་ཆྡོས་མ་ཡྱིན། ཆྡོས་
མ་ཡྱིན་པ་ཡང་མ་ཡྱིན། ཞེས་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རེར། སྡོམ་མེད་སྡོམ་པ་པྡོའང་མེད། །ལྷ་མེད་སྔགས་ཀང་ཡྡོད་མ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་དུ། ཆྡོས་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ལ་ནྱི་
གདགས་པའམ་རྣམ་པར་རྱིག་པ་མེད་ཅྱིང་མྱི་དམྱིགས་ཏེ།  
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༼༡༤༧༽  
ཞེས་པ་དང་། ཡྡོད་ཅེས་བའམ་མེད་ཅེས་བའམ་བསྡོད་ནམས་ཞེས་བའམ་བསྡོད་ནམས་མ་ཡྱིན་ཞེས་བའམ་
འཁྡོར་བ་ཞེས་བའམ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བའམ་ཐར་པ་ཞེས་བ་བ་མེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། །གཏམ་བ་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། །སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་བ་བ་
འདས། །ཟབ་མྡོ་བཀྡོལ་བའྱི་དྡོན་དང་ལྡན། །ཞེས་པ། དྡོན་དམ་པར་སང་བ་སྱིག་པ་དང་བླང་བ་བསྡོད་ནམས་ལ་
སྡོགས་སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྡོལ་བ་སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ིཤེས་མཐྡོང་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཟབ་མྡོ། །ན་
ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རྣམས་ལའང་མ་གསུངས་པས་བཀྡོལ་བའྱི་དྡོན་དང་ལྡན་པའྡོ། །མུ་
སེགས་ཅན་དང་རང་ྱིད་ཀྱིས། །གནས་མྱིན་སག་པས་མ་མངས་པ། ། 
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༼༡༤༨༽  
ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །ཤེས་པ་ཡྡོད་དང་མེད་ཞྱིའྱི་ཕྱྱིར། །སྱིག་དང་བསྡོད་ནམས་ལས་འདས་
པ། །དེ་ཡྱིས་བདེ་འགྡོ་ངན་འགྡོ་ལས། །དེ་ནྱི་ཐར་པ་དམ་པར་བཞེད། །ཞེས་གསུངས་འདྱི་ཡང་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས། །དགེ་སྱིག་མེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་རག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བས་མུ་
སེགས་ཀྱི་ཤེས་བའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ལ། རང་ྱིད་ཀྱི་སེ་པ་འཁྡོར་བ་སང་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་བར་
འཛིན་པའྱི་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་བླྡོས་གཞལ་བའྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་། ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་ལ་སག་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་བླྡོའ་ི
དབང་པྡོས་མ་མངས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་འཁྡོར་བ་རང་གཞན་གྱིས་སྡོས་པ་ེ་བར་ཞྱི་བའྱི་དྡོན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་
དེ་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཆྡོག་ཡྱིན་པར་ཀུན་མཁེན་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་ཁེད་བཞེད་དྡོ། །ཞེས་ 
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༼༡༤༩༽  
པ་འདྱི་ཡང་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་སྱིག་ལས་གྡོལ་བའྱི་ཁུངས་ཚད་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་གྡོ་དྡོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་
ྱིད་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དྡོན་ལ་དགེ་སྱིག་བླང་དྡོར་བཟུང་ནས་དུག་མེད་དུག་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྡོས་མེད་
སྡོས་བཅས་སུ་འཛིན་པའྱི་ལྡོག་ཤེས་ཡྱིན་པས་རང་གཞན་གྱིས་ཀ་ཕུང་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་དེ་ྱིད་ལས། 
གནས་མེད་ཆྡོས་འདྱིས་སག་པ་ཡྱིས། །སེ་བྡོ་གསུམ་ལས་མངྡོན་དགའ་ཞྱིང་། །ཡྡོད་དང་མེད་ལས་མ་འདས་
པ། །མྱི་མཁས་རྣམས་ནྱི་ཕུང་བར་འགྱུར། །འཇྱིགས་མྱིན་གནས་འཇྱིགས་དེ་དག་ནྱི། །ཕུང་ལ་གཞན་ཡང་ཕུང་
བར་བེད། །རྒྱལ་པྡོ་ཕུང་བ་དེ་དག་གྱིས། །ཅྱི་ནས་མྱི་ཕུང་དེ་ལྟར་གྱིས། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ནྱི་མྱི་ཕུང་བར། །བགྱི་
སད་འཇྱིག་རེན་འདས་པའྱི་ཚུལ། །གྱིས་ལ་མྱི་བརེན་ 
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༼༡༥༠༽  
ཡང་དག་པ། །ཇྱི་བཞྱིན་ལུང་གྱི་དབང་གྱིས་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཀུན་རྡོབ་དགེ་སྱིག་གྱི་རྣམ་
སྨྱིན་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་ནའང་ཆུང་བར་འགྱུར་པས་མཐའ་གྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་སྱིང་པྡོ་སྡོང་
ྱིད་སྱིང་རེ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིས། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོར་
འདྡོད། །འདྱི་ནྱི་བདེ་གཤེགས་ཆེན་པྡོའ་ིཁམས། །སྡོང་བེད་ཡྱིན་གྱིས་ཁམས་དངྡོས་མྱིན། །ཞེས་པ་གསུང་
རབ་ཀྱི་དྡོན་ལ་མ་སངས་ཤྱིང་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་ཞེས་མཐྡོང་ཆེན་པྡོ་བེད་པར་འདྡོད་པ་ཁ་ཅྱིག 
གནས་ལུགས་སྡོང་པ་ྱིད་ཐབས་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ནས་ཟྱིན་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཁད་འཕགས་ཡྱིན་པས་
ཁམས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པར་སེམས་སྡོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་རྣམ་འགེལ་ལས། །སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་
གྡོམས་ 



146   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༡༽  
པ་ལས། །ཞེས་གསུངས་བསབ་བསྡུས་ྱིད་ལས་ཀང་། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །བསེད་པ་བསྡོད་
ནམས་དག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་དེ་བཞྱིན་མདྡོ་སེ་དང་། །རྒྱུད་ཀུན་ལས་ཀང་དེ་སྐད་གསུངས། །ཞེས་
པ་དེ་ནྱི་ཁམས་སྡོང་བེད་ཀྱི་ལམ་མ་ནྡོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་
གྡོམས་ལས་དེ། །ཞེས་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོས་ཀུན་ནས་བླངས་པའྱི་
བརྡོན་འགྲུས་ཀྱིས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་པར་ཤེས་བ་ཚད་མེད་པ་ལ་ལེགས་པར་བསབས་པས་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་
པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་ཤྱིང་། མཁེན་རབས་དག་པས་བདག་འཛིན་ཡུལ་མེད་པའྱི་དྡོན་གཟྱིགས་
པ་མཐར་ཕྱྱིན་ནས་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའྱི་ཆྡོས་སྐུ་ 
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༼༡༥༢༽  
མངྡོན་དུ་གྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཞྱི་བ་ལྷས་ཀང་། སྡོང་ྱིད་ལེགས་པར་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་
ལྟར་མ་རྡོགས་པ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སེམས་བསེད་ནས་མས་སུ་བླངས་པས། དངྡོས་
འཛིན་དང་རང་དྡོན་ལ་ཞེན་པའྱི་དྱི་མ་དག་ནས་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
བསབ་བཏུས་སུ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་བསབ་བ་དྡོན་བཞྱིས་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྱི་སེམས་བསེད་དག་པར་བེད་པའྱི་
དྡོན་དུ་གསུངས་སྡོ། །རྒྱུད་སྡོགས་འྡོག་ཏུ་རྒྱས་པར་འཆད་དྡོ། །མདྡོར་ན་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་
མ་དང་བཅས་པ་དེ་སང་གཞྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་གྱི་ལམ་ནྱི་སྡོང་བེད་ཡྱིན་ལ། དག་པ་
གྱིས་ལྡན་གྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་སང་འབྲས་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་འདུས་མ་བས་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་
པ་ལ་གསུམ། ཆྡོས་ 



148   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༣༽  
མངྡོན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་བཤད་ཚུལ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་དེ་ལ་མཚུངས་པའྱི་དཔེ་
དང་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མངྡོན་པའྱི་གཞུང་ལས་ན་ཐྡོས་རྣམས། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་དག་པ་ཞེས། །བཤད་པ་
དད་པ་ལ་སྡོགས་པ། །བཅུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། དད་པ་དང་ངྡོ་ཚ་
ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡྡོད་པ་དང་། མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་གཏྱི་མུག་མེད་པ་དང་བརྡོན་འགྲུས་དང་
ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་བག་ཡྡོད་པ་དང་བཏང་སྡོམས་དང་རྣམ་པར་མྱི་འཚེ་བ་དང་བཅུ་གཅྱིག་པྡོ་དེ་མཚུངས་
ལྡན་དང་གྡོགས་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ལྟྡོས་མྱི་དགྡོས་པར་སེས་ཙམ་ྱིད་ནས་དགེ་བར་སེས་པས་མཚུངས་ལྡན་གྱི་
སེམས་ཀང་དགེ་བར་གྱུར་ཅྱིང་། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་བ་བ་ 
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༼༡༥༤༽  
ཡང་དགེ་བར་འགྱུར་ལ། འབྲས་བུ་ཡང་བདེ་སྱིད་སེར་བར་བེད་པ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་དགེ་བར་གསུངས་སྡོ། །གཏན་
ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། དད་པ་ནས་རྣམ་པར་མྱི་འཚེ་བའྱི་བར་དེ་དག་ནྱི་དགེ་བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་
དྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ཡང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངེས་ཤེས་སེས་པའྱི་དུས་སུ་དད་པ་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་
བཞྱིན་དུ་སྱིག་པ་ལས་ལྡྡོག་པའྱི་ཚེ་ངྡོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡྡོད་པ། དགེ་བའྱི་ལས་ལ་འཇུག་པའྱི་དུས་སུ་དུག་
གསུམ་མེད་པ་དང་བརྡོན་འགྲུས། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆགས་བྲལ་གྱི་ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་
པའྱི་ཆགས་བྲལ་གྱི་ཚེ་བག་ཡྡོད་པ་དང་བཏང་སྡོམས། སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདྡོགས་པའྱི་དུས་སུ་རྣམ་པར་མྱི་
འཚེ་བ་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཛོད་དུའང་དགེ་སེམས་ཐམས་ 



150   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༥༽  
ཅད་ལ་དེ་རྣམས་ཚང་བར་བཤད་དེ་གཏྱི་མུག་མེད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆར་གཏྡོགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྡོན་དམ་དགེ་བ་
ཞེས་བཤད་པ། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །དྡོན་དམ་སྱིག་པ་འཁྡོར་བ་ཀུན། །ནམ་མཁའ་སྡོ་སྡོར་
བརགས་མྱིན་གྱིས། །དྡོན་དམ་ལུང་མ་བསན་ཞེས་བཤད། །ཅེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། དྡོན་དམ་པའྱི་དགེ་
བ་གང་ཞེ་ན་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ནྱི་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དགེ་བ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་
ཡྱིན་པས་དགེ་བར་བཞག་པ་ཡྱིན་ལ། དྡོན་དམ་པར་མྱི་དགེ་བ་གང་ཞེ་ན་འཁྡོར་བ་ཐམས་ཅད་དྡོ། །ཞེས་པའྱི་
དྡོན་མྱི་བདེ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པས་མྱི་དགེ་བར་ཡང་བསན་ལ། ཟག་བཅས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཡྱིན་པས་
ལུང་མ་བསན་དུའང་འཇྡོག་པར་མཁས་ 
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༼༡༥༦༽  
མཆྡོག་དབྱིག་གེན་བཞེད་ཅྱིང་། བྡོད་ཀྱི་མཁས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་དགེ་བ་ལ་སྡོ་བར་བ་
བའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་ཞེས་སྡོ། །དྡོན་དམ་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་གང་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དང་སྡོ་སྡོར་བརགས་པ་
མ་ཡྱིན་པས་འགྡོག་པའྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི་རྣམ་གངས་གཞན་མེད་པར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ལུང་མ་བསན་པར་ངེས་
པའྡོ། །དེས་ན་ལེགས་པར་མ་བེད་པས་དྡོན་དམ་པ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་དང་དགེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་
འདེས་ཤྱིང་ཁད་མ་ཕྱེ་བའྱི་སྡོན་ཡྡོད་དྡོ། །གྱིས་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། དེ་
བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགེ་བ་ཞེས། །བཤད་པའྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དཔེར་ན་ནད་དང་བྲལ་བ་ནྱི། །ལུས་བདེ་
མ་ངན་མེད་པ་ལ། །སེམས་བདེ་ཞེས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ 
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༼༡༥༧༽  
ཟེར། །འདྱི་དག་དུུཿཁ་མེད་པ་ལས། །གཞན་པའྱི་བདེ་བ་མེད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་སྡུག་བསྔལ་མེད་ཙམ་
ལ། །བདེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཀུན་ལ་གགས། །ཞེས་པ། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་དགེ་བར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་འྡོད་གསལ་བ་ཡྱིན་པས་སྱིག་པ་མྱི་དགེ་བ་མེད་པ་ཙམ་ལ་
བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནད་དག་པྡོས་མནར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་མངྡོན་གྱུར་མེད་པའྱི་ཚོར་བ་བཏང་སྡོམས་
པར་གནས་པ་ལ་བདེ་བར་འདྡོད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གྡོང་དུ་སྨྡོས་པ་བཞྱིན་ཡུལ་ཅན་ཟག་མེད་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་པས་
ཡུལ་ལའང་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྡོ་བཞྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་མཚུངས་པའྱི་དཔེ་དང་སར་བ་ནྱི། 
དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །སྱིག་ 
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༼༡༥༨༽  
པ་མེད་པ་ཙམ་ཞྱིག་ལས། །ལྷག་པའྱི་དགེ་བ་མེད་མྡོད་ཀྱི། །དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་བཏགས་པར་ཟད། །གཞན་ཡང་
མངྡོན་པའྱི་གཞུང་རྣམས་ལས། །ཟས་ཀྱིས་འགངས་པ་ལ་སྡོགས་ལ། །འདྡོད་ཆགས་བྲལ་བར་གསུངས་མྡོད་
ཀྱི། །འྡོན་ཀང་གཏན་ནས་བྲལ་བ་ཡྱི། །འདྡོད་ཆགས་བྲལ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གནྡོད་
པས་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནྱི་འཁྱིག་པ་སད་ནས་རེ་ཞྱིག་དེ་ལ་མྱི་དགའ་ཞྱིང་མྱི་འཕྡོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་
བ་དང་། ེ་བར་བརན་པས་འདྡོད་ཆགས་བྲལ་བ། ཟས་ཤྱིན་ཏུ་འགངས་པར་ཟྡོས་པས་ཚིམ་ནས། རེ་ཤྱིག་ཟས་
ཞྱིམ་པའང་མྱི་འདྡོད་ཅྱིང་སྐྱུག་ལྡོག་ནས། མྱི་འཕྡོད་པར་འདུ་ཤེས་པ་དང་། རྡོངས་པ་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ། 
བྱིས་པ་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོས་ཐར་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་མྱི་ 
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༼༡༥༩༽  
ཤེས་པས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་གྡོ་འཕང་མྱི་འདྡོད་ཅྱིང་། མྱི་འཕྡོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་བ་ལ་སྡོགས་འདྡོད་
ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཆ་མཐུན་ཙམ་ལ། ཆགས་བྲལ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་གཏན་ནས་ཆགས་བྲལ་མ་ཡྱིན་ལ། 
གྡོང་ན་མེད་པའྱི་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
བདག་མེད་མཐའ་དག་རྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྱིབ་གྱིས་ས་བྡོན་བཅྡོམ་པས་གཏན་ནས་ཆགས་བྲལ་དུ་
གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་། །དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས་གྱུར་ཀང་། །འབྲས་བུ་
བདེ་བ་བསེད་པ་ཡྱི། །དགེ་བ་དངྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་
པ་ལ་དགེ་བར་བཏགས་པའང་ཆ་མཐུན་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། འབྲས་བུ་རྣམ་སྨྱིན་བདེ་སྱིད་ 
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༼༡༦༠༽  
འབྱུང་བའྱི་དགེ་བ་དངྡོས་དེ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་དངྡོས་སུ་ནན་གྱིས་འདྡོད་པ་དགག་
པ་ནྱི། ཅྱི་ནས་ཆྡོས་ྱིད་དགེ་བ་ྱིད། །ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཏྡོགས་
པའྱི། །ཆྡོས་གཞན་མེད་ཕྱྱིར་སྱིག་པ་དང་། །ལུང་མ་བསན་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ། ལུང་དང་རྱིགས་
པས་མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་བཤད་ཀང་བདེན་ཞེན་མྱི་བཟླྡོགས་པར་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་འབྲས་
བུ་བདེ་བ་སྱིན་བེད་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་འདྡོད་ན། མདྡོ་སེ་རྒྱན་དང་དབུས་མཐར། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་མ་གཏྡོགས་
པར། །གང་ཕྱྱིར་ཆྡོས་མེད་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་པ་དང་། འདྱི་ལྟར་ཆྡོས་ཡྡོད་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པས་
སྱིག་པ་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ཐམས་ཅད་ཀང་དགེ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་སེམས་ཅན་ 
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༼༡༦༡༽  
ཀུན། །ངན་འགྡོར་འགྡོ་བ་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །ཞེས་པ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ན་སེམས་ཅན་སུ་ཡང་། ངན་འགྡོར་འགྡོ་བར་
མྱི་འགྱུར་ཏེ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། བཞྱི་པ་བམས་སྡོགས་ཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བར་འདྡོད་པ་
དགག་པ་ནྱི། ལ་ལ་བམས་དང་སྱིང་རེ་སྡོགས། །གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །འདྱི་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་པ་
མེད། །མྱི་མཁས་པ་ཡྱི་བམས་སྱིང་རེ། །ངན་སྡོང་རྒྱུ་རུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་སྱིང་རེ་
ལ། །དགྡོངས་ནས་དགེ་བ་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ནྱི། དམྱིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བར་
འདྡོད་པ་ནྱི་བམས་པ་ཡྱིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདྡོད་པ་ནྱི་སྱིང་རེ་ཡྱིན་པས། དེ་ནྱི་སུའྱི་རྒྱུད་ལ་
སེས་ཀང་གཤྱིས་ལ་གནས་པའྱི་ 
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༼༡༦༢༽  
དགེ་བ་ཡྱིན་པར་སྨྲའྡོ། །དེ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པར་གཟུང་དུ་མྱི་རུང་སེ། ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པའྱི་བམས་
སྱིང་རེ་འགའ་ཞྱིག་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུར་གསུངས་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། མཛངས་བླུན་ལས། ཞལ་ཏ་བས་དགེ་
འདུན་དབར་གནས་པའྱི་མཐུན་རེན་གྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་མང་པྡོ་སྱིན་བདག་གྱིས་ཕུལ་བ་རྣམས་རང་གྱི་ེ་དུ་དང་
ཡྱིད་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་འདྡོགས་པའྱི་བླྡོས་བྱིན་པས། ཞལ་ཏ་པ་ནྱི་ལྡོན་ཤྱིང་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཅན་དམལ་བ་
པར་གྱུར་ཏེ། གཞན་རྣམས་ནྱི་ཤྱིང་གྱི་སྲྱིན་བུར་གྱུར་ནས་ཟ་ཞྱིང་། ཐམས་ཅད་དམལ་བའྱི་མེས་བསྲེགས་པར་
གྱུར་པ་དང་། དད་པས་བྱིན་པའྱི་རས་ཁྱིམ་པ་ལ་བྱིན་ན་གྱིས་ཀ་ལ་ེས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཚེ་ཕྱྱི་མར་
གནྡོད་པའྱི་རྒྱུས་ཚེ་འདྱིར་ཕན་བཏགས་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ལྟུང་བར་གསུངས་པ་དང་། ཤ་དང་ 
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༼༡༦༣༽  
ཆང་བྱིན་པ་མ་དག་པའྱི་སྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། སྱིག་པའྱི་རས་ཀྱིས་རང་གྱི་བུ་སྨད་གསྡོ་བའྱི་གཅན་གཟན་
དང་། བེའུ་ལ་སྡོགས་པ་དུ་མ་ཞྱིག་མངྡོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་བམས་སྱིང་རེ་དང་ཕན་སེམས་ལ་ཡྡོན་
ཏན་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པར་བསྔགས་པ་མཛད་པ་ནྱི། ཡུལ་དང་དུས་དང་འཕལ་དང་ཡུལ་གྱི་སང་བླང་མ་ནྡོར་བར་
ཁྡོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཐབས་མཁས་པ་དང་ལྡན་པས་བེད་པ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པས་བླྡོ་གྡོས་ཞྱིབ་མྡོས་བ་དགྡོས་
སྡོ། །གྱིས་པ་བསྔྡོ་བའྱི་ལུང་དྡོན་ལྡོག་པར་འགེལ་བ་དགག་པ་ལ་གྱིས། ནྡོར་པ་སུན་དབྱུང་དགྡོངས་པ་
ལེགས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ཡྡོད་ཚུལ་ལ་འཁྲུལ་ལུགས། ལུང་དང་འགལ་ཚུལ། རྱིགས་པས་
གནྡོད་ཚུལ་ལྡོ། །དེས་ན་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བས་ 
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༼༡༦༤༽  
པའྱི་དགེ་བ་ལ་དགྡོངས་ནས། །འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད། །ཅེས་བའྱི་ཚིག་གྱི་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་
འགྡོ་ཀུན་དགེ་བ་ཇྱི་སྱིང་ཡྡོད་པ་དང་། ཞེས་པའྱི་མདྡོའ་ིཚིག་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐྡོག་མ་མེད་པ་
ནས་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱིས་བས་པའྱི་དགེ་བ་ལ་དགྡོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས་ཡྱིན་ན། །ཇྱི་སེད་ཅེས་པའྱི་ས་མྱི་འཐད། །ཡྡོད་ཅེས་བ་བའྱི་ས་ཡང་འགལ། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་
ཡྱིན། །ཇྱི་སེད་ཅེས་བ་མང་པྡོའ་ིས། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མང་ཉུང་མེད། །དེ་ནྱི་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་
པ། ཡྡོད་ཅེས་པའྱི་མདྡོ་ཚིག་དེ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། ཐྡོག་མར་ཇྱི་སེད་ཅེས་པའྱི་ཚིག་འབྱུང་བ་མྱི་
འཐད་དེ། ཇྱི་སེད་པ་དེ་སེད་ཅེས་པ་མང་པྡོ་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པས་ 



160   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༦༥༽  
བརྡོད་པ་ཡྱིན་པས། ཆྡོས་དབྱིངས་འདུས་མ་བས་ལ་མང་ཉུང་གྱི་ཐ་སད་མེད་དེ་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཡྡོད་
ཅེས་པའྱི་ས་མྱི་འཐད་དེ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་མེད་ཀྱི་མཐའ་ལས་འདས་པའྱི་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་ནྱི། །ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཡྡོད་ཙམ་མྱི་རག་གྱིས་ཁབ་
པར། །ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས་ལེགས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། ཆྡོས་དབྱིངས་ཆྡོས་ཅན་མྱི་རག་པར་ཐལ། ཡྡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རས་བུམ་བཞྱིན་ནྡོ། །དཔལ་ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། འཇྱིགས་པ་ཡྡོད་ཙམ་འབྲེལ་པ་ཅན། །ྱིད་
ཕྱྱིར་ས་ནྱི་མྱི་རག་ྱིད། །ཅེས་པ་དང་། འཇྱིག་ལ་བས་དང་ཡྡོད་ྱིད་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་དབུ་
མ་ལས། གལ་ཏེ་མ་ངན་འདས་དངྡོས་ན། ། 
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༼༡༦༦༽  
མ་ངན་འདས་པ་འདུས་བས་འགྱུར། །དངྡོས་པྡོ་འདུས་བས་མ་ཡྱིན་པ། །འགའ་ཡང་གང་ན་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་
པ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆྡོས་ཅན། འདུས་བས་སུ་ཐལ། དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ལྡོ་ཏྡོག་བཞྱིན་ནྡོ། །དངྡོས་
སུ་འདུས་མ་བས་ཡྱིན་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་ཁབ་པ་དེ་སྐད། ཅེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །གང་དག་རང་
བཞྱིན་གཞན་དངྡོས་དང་། །དངྡོས་དང་དངྡོས་མེད་ྱིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །དེ་ྱིད་མཐྡོང་
བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པ་འཆད་པར་འདྡོད་པ་གང་ཟག་གཟུགས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཀུན་
རྡོབ་ཀྱི་དངྡོས་དང་། དེའྱི་རང་བཞྱིན་སྡོང་པ་ྱིད་དེ་གཞན་དང་གཞན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་ཆྡོས་
རྣམས་དངྡོས་པྡོ་དང་དངྡོས་པྡོ་མེད་པར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་ཅན་དེ་དག་གྱིས་ 
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༼༡༦༧༽  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལེགས་པར་མཐྡོང་བ་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །བཅྡོམ་ལྡན་དངྡོས་དང་དངྡོས་མེད་པ། །མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་
ཡྱི། །གདམས་ངག་ལས་ནྱི་ཡྡོད་པ་དང་། །མེད་པ་གྱིས་ཀ་བཀག་པ་མཛད། །ཅེས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་གསུང་རབ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་པར་འདྡོད་པའྱི་ན་ཐྡོས་སེ་པ་ཁ་ཅྱིག་ལ་ཁྡོ་རང་གྱིས་ཁས་ལེན་པའྱི་ལུང་འདེན་
པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཡྱིད་ཆེས་བེད་པས། འཕགས་པ་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ནྱི། གངས་
ཀྱི་རྱི་ལ་དགེ་སྡོང་རྒྱལ་བུ་དྡོན་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ལུང་སྡོན་པ་དེའྱི་ཚ་བྡོ་ཡྱིན་ལ། དེ་སྔར་གྱི་དང་སྲྡོང་གྱི་ལྟ་བ་ངན་
པ་ལ་ཞེན་པ་དེ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་ 
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༼༡༦༨༽  
གདམས་པ་མཛད་ཅེས་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། ཀ་ཏ་ཡ་ན་གང་གྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ན་ཕལ་ཆེར་ཡྡོད་པ་ྱིད་དང་
མེད་པ་ྱིད་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་ཏེ། དེས་ན་སེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆྱི་བ་དང་མ་ངན་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདྡོན་པ་དང་
སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བ་དང་འཁྲུག་པ་དག་ལས་ཡྡོངས་སུ་གྡོལ་བར་མྱི་འགྱུར། འགྡོ་བ་ལྔའྱི་འཁྡོར་
བ་ལས་ཡྡོངས་སུ་གྡོལ་བར་མྱི་འགྱུར། མཐར་འཆྱི་བའྱི་གདུང་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྡོལ་བར་མྱི་འགྱུར་
རྡོ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །ཡྡོད་ཅེས་བ་བ་རག་པར་འཛིན། །མེད་ཅེས་བ་བ་མཚན་མར་
ལྟ། །དེ་ཕྱྱིར་ཡྡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་པ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་གདྡོད་མ་ནས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོད་ཅེས་བ་བ་ནྱི་རག་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ལ། མེད་ཅེས་བ་བ་ནྱི་ 
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༼༡༦༩༽  
ཆད་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་བས་ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དྡོན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་དུའང་ཞེན་ཞྱིང་
གནས་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀ་མྱིན་པའྱི་ལུང་། །དེས་ན་
སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །གུས་པ་བེད་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀར་མ་ཟུངས་ཤྱིག །ཞེས་པ། 
ལུང་དེ་དག་ནྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མར་གྱུར་
པ་ཡྱིན་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུང་དང་རྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལ་གུས་པས་མས་ལེན་བེད་ན་ཆྡོས་
དབྱིངས་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དྡོན་ལ་ཡྡོད་མེད་ཀྱི་མཐར་མ་འཛིན་པར་དྡོན་དམ་སྡོས་པ་ལས་གྡོལ་བའྱི་དྡོན་
ལ་འདྱིས་པར་གྱིས་ཤྱིག གསུམ་པ་རྱིགས་པས་གནྡོང་ཚུལ་ནྱི། རྱིགས་པས་ 
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༼༡༧༠༽  
ཀང་ནྱི་འདྱི་གྲུབ་སེ། །ཡྡོད་ཙམ་དྡོན་བེད་ནུས་ཡྱིན་ཕྱྱིར། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མང་ཉུང་མེད། །དེ་ནྱི་སྡོས་བྲལ་
ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དྡོན་བེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཡྡོད་དེ་ཡྡོད་ན་
དྡོན་བེད་ནུས་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ནུས་པ་གང་ཡང་དངྡོས་སུ་དང་རེས་སུ་དཔག་པས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྡོད་པ་
དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་ཡྱིན། གསལ་བར་བསན་དགྡོས་སྡོ། །འདྱིར་ཚིག་རང་པ་གྱིས་སྔར་གཞུང་ཇྱི་ལྟར་ལྟ་བར་
འབྱུང་བ་ལ་ཟླྡོས་པའྱི་སྡོན་མེད་དེ། སྔར་ལུང་གྱི་ཚིག་འགེལ་བ་ཡྱིན་ལ། འདྱིར་རྱིགས་པས་ཆྡོས་དབྱིངས་དྡོན་
བེད་ནུས་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དྡོན་ནྱི་འབྲས་བུ་ལ་ཟེར་ཞྱིང་བེད་པ་ནྱི་བསེད་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་འབྲས་
བུ་བསེད་ན་རྒྱུ་རེན་དུ་མ་འདུས་ནས་བསེད་དགྡོས་ཏེ། ས་བྡོན་ལས་མྱུ་གུ་ 
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༼༡༧༡༽  
འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་ཆྡོས་དབྱིངས་འབྲས་བུ་སེད་བེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། མང་ཉུང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྡོན་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་ནྱི། །ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་ན་འགྡོ་ཀུན་གྱི། །དགེ་བ་ཞེས་བ་སྨྡོས་ཅྱི་
དགྡོས། །བེམ་པྡོ་དང་ནྱི་དངྡོས་མེད་དང་། །འཕགས་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཅེས་མྱི་བསྔྡོ། །ཐམས་ཅད་བསྔྡོ་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་ཡྡོད་ཅེས་པའྱི་མདྡོ་ཚིག་ཆྡོས་ྱིད་ལ་ཟེར་ན། འགྡོ་ཀུན་ཞེས་སེམས་ཅན་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྡོས་ཅྱི་
དགྡོས། དེ་བས་རྒྱ་ཆེ་བ་ཆྡོས་ཀུན་དགེ་བ་ཞེས་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བསྔྡོ། བེམ་པྡོ་དང་དངྡོས་མེད་འཕགས་པ་ཐམས་
ཅད་དབེར་མེད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་རང་ལུགས་ཀྱི་དྡོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས། བཀའྱི་
གཞུང་ཚིག་འབྲུ་བསྣན་པ་དང་།  
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༼༡༧༢༽  
ཡྡོད་དགེའྱི་དགག་སྒྲུབ་ལས་འཕྡོས་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། དྡོན་བཤད་པ་དང་། དཔེ་དགྡོད་པའྡོ། 
དང་པྡོ་ནྱི། དེས་ན་གཞུང་དེའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། །ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཟུང་། །འགྡོ་བ་ཀུན་གྱིས་བས་
པ་ཡྱི། དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་ཞེས། །བ་བའྱི་ས་ནྱི་སྱིར་བསན་ཡྱིན། །བས་དང་བེད་འགྱུར་བེད་པ་ཞེས། །དུས་
གསུམ་དབེ་བ་དམྱིགས་བསལ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བས་པའྱི་དགེ་བ་ཕྱྡོགས་བཅུ་
ནམ་མཁའྱི་མཐས་ཀས་པ་རྣམས་ན་ཡྡོད་པ་ཇྱི་སེད་པ་ཞེས་སྱིར་བཏང་དང་། འདས་པའྱི་དུས་སུ་བས་པ་དང་། 
མ་འྡོངས་པ་ན་བེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། ད་ལྟར་བེད་བཞྱིན་པ་དག་ཅེས་དམྱིགས་ཀྱིས་གསལ་བ་ཡྱིན་ལ། ཡང་
ན་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་དུས་གསུམ་ 
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༼༡༧༣༽  
གྱི་དགེ་བ་དང་། བསྔྡོ་བ་པྡོ་བདག་ྱིད་ཀྱི་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་རྣམས་བསྔྡོ་རྒྱུར་སྡོན་པའམ། ཡང་ན་ཇྱི་སེད་
ཡྡོད་པ་དང་ཞེས་བ་བས་དབེ་བཞྱི་སྱིར་བསན་ནས། བས་དང་བེད་འགྱུར་དེ་བཞྱིན་བེད་པ་ཞེས་དུས་གསུམ་
དང་སར་ནས་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཤད་ཚུལ་གསུམ་པྡོ་འདྱི་གང་བས་ཀང་མདྡོའ་ིདྡོན་དང་མྱི་
འགལ་ལྡོ། །ཞེས་འཆད་ཚུལ་གྱི་རྣམ་གངས་སྡོན་པ་ནྱི། ཡང་ན་གཞན་གྱིས་བས་པ་ཡྱིས། །དགེ་བ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་
པ་དང་། །རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་རང་ྱིད་ཀྱིས། །བས་དང་བེད་འགྱུར་བེད་པ་ཞེས། །བཤད་ཀང་མདྡོ་དང་འགལ་བ་
མེད། །ཡང་ན་མདྡོར་བསན་རྒྱས་བཤད་དྡོ། །ཞེས་སྨྡོས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཤུགས་ལ་ཀན་ཀ་སངས་པ་བསན་ཏེ། ཁེད་
རང་གྱི་ལུགས་ལའང་མདྡོ་ཚིག་དེས་འདུས་བས་ཀྱི་ 
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༼༡༧༤༽  
དགེ་བ་བསྔྡོ་རྒྱུར་སྡོན་པ་ཡྱིན་ན། བཟླས་པའྱི་སྡོན་སྡོད་དེ་ཞེས་རྒྡོལ་ན་ེས་པ་མེད་པར་བཤད་དྡོ། །གྱིས་པ་
དཔེ་དགྡོད་པ་ནྱི། དཔེར་ན་འགྡོ་བ་ཀུན་གྱི་སྱིག །ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་བས་པ་དང་། །བེད་འགྱུར་དེ་བཞྱིན་བེད་པ་
རྣམས། །རྒྱལ་བའྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པར་ཤྡོག །ཅེས་པའྱི་ཚིག་དང་མཚུངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་སྱིག་པ་
བཤགས་པའྱི་ཚེ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྱིག་པ་རང་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་བླངས་ནས་བས་དང་བེད་འགྱུར་བེད་
བཞྱིན་པ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་པ་བཤགས་པའམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྱིག་པ་སྔར་བས་པ་ལ་འགྡོད་ཅྱིང་ཕྱྱིས་མྱི་
བེད་པའྱི་སྡོང་སེམས་བརན་པས་བདག་ྱིད་ཀྱིས་བང་འདེན་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཤགས་པ་བེད་པ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་
སྡོད་པ་དང་མཚུངས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ལའང་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི། །ཡྡོད་པའྱི་སྱིག་པ་གང་ཡང་ 
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༼༡༧༥༽  
མེད། །དེ་བཞྱིན་དུས་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི། །ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་སྲྱིད་མ་ཡྱིན། །རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་ྱིད་ལས་
ཀང་། །ཡྡོད་པ་ཞེས་བ་སྒྲུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། མ་བས་པའྱི་སྱིག་པ་གདྡོད་མ་ནས་ཡྡོད་པའྱི་བཤགས་བ་
ཅྱི་ཡང་མེད་དེ། མྱི་དགེ་བ་ནྱི་གྡོ་བུར་གྱི་སྱིབ་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སྱིན་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་པས་གེན་པྡོས་གཞྡོམ་
པར་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་མ་འྡོངས་པའྱི་དགེ་སྱིག་བས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བསྔྡོ་བ་དང་བཤགས་བར་མྱི་
རྱིགས་སྡོ་སམ་ན་འདུན་པའྱི་བླྡོས་བླངས་ནས་བེད་པ་ཤྱིན་ཏུའང་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཐྡོབ་པར་
འདྡོད་པའྱི་དད་པ་དང་སེམས་བསེད་བཞྱིན་ནྡོ། །རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་བསྔྡོ་བའྱི་མདྡོ་ྱིད་ལས་ཀང་
བསྒྲུབས་པའྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། འདྱི་སྐད་ 
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༼༡༧༦༽  
དུ། ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ན་གང་ཡྡོད་པའྱི། །དགེ་བ་དེ་དག་ཡང་དག་བསྒྲུབས་པས་ན། །འགྡོ་བ་
ཀུན་ལ་ཕན་དང་བདེ་སེམས་ཀྱིས། །ཡེ་ཤེས་མཁས་པས་དེ་དག་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཡྡོད་
དགེ་ལས་འཕྡོས་པའྱི་ཚུལ་ལ་བདུན། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བར་འདྡོད་པ་སུན་དབྱུང་བ། བསྔྡོ་བའྱི་རྣམ་
པར་གཞག་པ་འཕྡོས་དང་བཅས་པ། ཡྡོད་དགེ་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འཕྡོས་པའྱི་དྡོན་གཞན། ཟང་ཐལ་གྱི་ཆྡོས་
སྐད་ལ་ཁེལ་བའྱི་ཚུལ། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གྱི་མུན་སྤྲུལ་དགག་པ། རབ་བྱུང་དང་ཁྱིམ་པ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ཁད་
མེད་དུ་འདྡོད་པ་དགག རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའྱི་ལྟུང་བ་ཁྱིམ་པ་ལ་འབྱུང་བ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་དྲུག འགྱུར་
མེད་ཡྱིན་པས་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ། བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཡང་བསྔྡོས་པ་དྡོན་ 
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༼༡༧༧༽  
ཡྡོད་པར་འདྡོད་པ་དགག བསྔྡོས་པ་ེས་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ཕྱྡོགས་བསན། དེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བསྔྡོ་
བ་དུག་ཅན་དུ་བསན། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་དགེ་བར་འདྡོད་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བཤད། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཁྡོ་
ན་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བར་བས་ནས་ནྱི། །དེ་ལ་བསྔྡོ་
བའྱི་རྒྱུར་བེད་ན། །བསྔྡོ་བས་འགྱུར་ན་འདུས་བས་འགྱུར། །མྱི་འགྱུར་བསྔྡོ་བ་དྡོན་མེད་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཆྡོས་
དབྱིངས་བསྔྡོ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བས་པས་འགྱུར་ན། འདུས་བས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ་རེན་གྱི་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། 
མྱི་འགྱུར་ན་བསྔྡོས་པ་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ངན་པ་བཟང་པྡོའམ། ཆུང་ངུ་ཆེན་པྡོའམ་ཉུང་ངུ་མང་པྡོ་ལྟ་བུར་
འགྱུར་ན་བསྔྡོས་པ་དྡོན་ཅན་ཡྱིན་མྡོད་ 
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༼༡༧༨༽  
ཀྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་ལྟར་འཕེལ་འགྱིབ་མྱི་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་ཁ་ཅྱིག་དྱི་བཅས་དྱི་མེད་དུ་འགྱུར་
བས་ན་དྡོན་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོས་པས་དྱི་བཅས་དྱི་མེད་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཚོགས་གྱིས་བསྒྲུབ་པས་དྱི་མ་དག་པར་མྱི་འདྡོད་དམ། གཞན་ཡང་དེ་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་བར་འདྡོད་ན། ནམ་
མཁའ་ཡང་སྱིན་ཡྡོད་པ་དེ་མེད་པར་འགྡོ་བས་འགྱུར་བར་ཐལ་ལྡོ། །མདྡོ་སེ་རྣམས་ལས་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས། །འགྱུར་བ་མེད་ཅེས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ར་བའྱི་ཤེས་རབ་ྱིད་ལས་ཀང་། །རང་བཞྱིན་རྒྱུ་དང་རེན་
ལས་ནྱི། །འབྱུང་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དེ་ནྱི་མདྡོ་ལས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་འཇྱིག་རེན་
དུ་བྡོན་ཡང་རུང་། མ་བྡོན་ཡང་རུང་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་འདྱི་ནྱི་གནས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ 
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༼༡༧༩༽  
པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བསན་ཀང་མྱི་འཕེལ་མྱི་འགྱིབ་མ་བསན་ཀང་མྱི་འཕེལ་མྱི་འགྱིབ་
བྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཆྡོས་ྱིད་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་མྱི་རྡོག་རག་ཏུ་འདུག །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་། བུ་རམ་གྱི་མངར་བ་
དང་མེའྱི་ཚ་བ་ལྟ་བུའང་དབང་ཕྱུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་རེན་གྱིས་གྡོ་བུར་དུ་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བཞྱིན་དུ་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱི་སེ་འགག་དང་རག་ཆད་ལ་
སྡོགས་པའྱི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་གྱིས། སེ་བྡོ་བླུན་པྡོའ་ིངྡོར་སེ་འགག་དང་ཡྡོད་མེད་ལ་
སྡོགས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་སེ་བྡོ་བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་ངྡོར་སྡོས་བྲལ་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ལྟར་ཡྱིན་ན་བླྡོས་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་པས། རེན་འབྲེལ་ཆྡོས་ྱིད་མ་བཅྡོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རྡོ། ། 
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༼༡༨༠༽  
ཞེ་བ་བ་འདྱི་འཕགས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བའྡོ། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་མཐྡོང་གྱིས་མ་བས་པས་
འདུས་མ་བས་ཡྱིན་ཞེས་བསན་ནས་རྣམ་དག་ལས་འབྱུང་ངྡོ་། །དྡོན་འདྱི་ཞྱིབ་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་
གཞུང་། རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །རང་བཞྱིན་བས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །རང་བཞྱིན་བས་པ་ཅན་ཞེས་
བར། །ཇྱི་ལྟར་དུ་ན་རུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ། རང་བཞྱིན་ནྱི་གྡོ་བུར་དུ་བས་པར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་རེན་ལས་བྱུང་
བའྱི་ཕྱྱིར། འདྡོད་ན་རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། བས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བས་ན་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་རེན་
འབྲེལ་མྱི་བསླུ་བར་རྒྱུ་སྱིག་པ་ལས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་དེ་གཙོ་བྡོ་དང་བདག་དང་དབང་ཕྱུག་ལ་
སྡོགས་སུས་ཀང་བས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་དམ་ 
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༼༡༨༡༽  
པར་རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སེ་བ་མྱི་བདེན་ཏེ། རྒྱུ་ཞྱིག་མ་ཞྱིག་དང་འབྲས་བུ་ཡྡོད་མེད་སེ་བས་སྡོང་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་
ན་ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་དུ་གཤྱིས་ལ་གནས་པར་གསལ་ལྡོ། །རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅྡོས་མྱིན་དང་། །གཞན་
ལ་ལྟྡོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་བདེན་པ་གྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་མ་བཅྡོས་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་
པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །གལ་ཏེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོད་ན། །དེ་ནྱི་མེད་ྱིད་མྱི་
འགྱུར་རྡོ། །རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལུང་
རྱིགས་རྣམས། །ཆྡོས་དབྱིངས་དགེ་བ་མྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོད་པ་དེ་ནམ་ཡང་མེད་
པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། མེའྱི་ཚ་བ་དང་དགེ་སྱིག་གྱི་འབྲས་ 
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༼༡༨༢༽  
བུ་བདེ་སྡུག་མྡོང་བ་ལྟ་བུ་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། རེན་འབྲེལ་གྱི་གནས་ལུགས་སྡོས་པའྱི་མཐའ་
བརྒྱད་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཞྱི་བ་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་པས། ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་མེད་ཀྱི་སྡོས་པ་དང་བསྔྡོས་
པས་འབྲས་བུ་སེས་པའྱི་ནུས་པ་ཅན་དུ་འཆྡོས་པར་མྱི་ནུས་ཞེས་དགྡོངས་པའྡོ། །གྱིས་པ་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་
ཡང་བསྔྡོ་བར་འདྡོད་པ་ལ་གྱིས། འདྡོད་ཚུལ་འགྡོད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་བཞྱིན་ྱིད། །བསྔྡོས་པའྱི་
དགེ་བ་མ་ཡྱིན་མྡོད། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་ལས། །བསྔྡོས་ཀང་ེས་པ་མེད་སམ་ན། །ཞེས་པ། ཆྡོས་
དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཀང་། སེམས་ཅན་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀང་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག་
སམ་པའྱི་སེམས་བསེད་བཟང་པྡོས་བསྔྡོས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིབླྡོ་སྡོང་དུ་འགྱུར་བས་ 
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༼༡༨༣༽  
ལེགས་སྡོ་སམ་ན་གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ནྱི། མ་ཡྱིན་འདྱི་ལ་ེས་པ་ཡྡོད། །དམྱིགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཡྡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །བསྔྡོ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་འགྱུར། །འདྱི་འདའྱི་བསྔྡོ་བ་བས་གྱུར་ན། །སྦལ་པ་ར་ཅན་ཇྱི་བཞྱིན་
དུ། །བསྔྡོ་བ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དེ་སྡོན་མེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡྡོད་པར་ཞེན་པས་
དམྱིགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་བཅས་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དུག་དང་བཅས་པའྱི་བསྔྡོ་བར་འགྱུར་བས་ན་
བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆུད་ཟྡོས་ཤྱིང་བསྔྡོ་བའྱི་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆུད་ཟྡོས་པས། དཔེར་ན་སྦལ་
པ་ར་ཅན་གཅྱིག་སྦལ་པ་ས་འྡོག་གྱི་རུམ་དུ་ཞུགས་པ་མང་པྡོའ་ིནང་དུ་ཡྡོད་ན་དེའྱི་ར་རུལ་པ་དེས་ཐམས་ཅད་
ལ་རྱིམ་གྱིས་མཆེད་དེ་སྦལ་པ་ཐམས་ཅད་རུལ་བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནྡོ། ། 
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༼༡༨༤༽  
དེ་འདའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡེ་མ་བེད་ཅྱིག་ཅེས་གདམས་པའྡོ། །གསུམ་པ་བསྔྡོ་བ་ེས་མེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་ཕྱྡོགས་
བསན་པ་ནྱི་ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་བྲལ་ངང་ནས་ནྱི། དགེ་བ་ཇྱི་སྱིང་བས་པ་རྣམས། །འགྲུབ་བམ་གལ་ཏེ་མྱི་གྲུབ་
ཀང་། །འགྡོ་བའྱི་དྡོན་དུ་བསྔྡོ་བེད་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་
ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པའྱི་ངང་ནས། སྣང་ཙམ་དུ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་དང་འགྡོ་
བ་ལ་ཕན་སེམས་ཀྱིས་བསྔྡོས་ནས་བསྔྡོས་པས་འགྲུབ་རུང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་དང་མཐུན་པས་དེ་
ལྟར་གྱིས་ཤྱིག ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་བསྔྡོ་བའྱི་གཞུང་དུ། སྡོར་བའྱི་སྱིག་པ་བཤགས་པ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་ཏེ་བསྔྡོ་
བ་ནྱི་སྒྱུར་བར་བེད་པ་ཡྱིན་པས། དགེ་བ་སངས་རྒྱས་ས་རུ་སྒྱུར་བའྱི་གེགས་སྱིག་ 
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༼༡༨༥༽  
པ་མ་བཤགས་ན། བསྔྡོ་བ་འགྲུབ་པའྱི་གེགས་བེད་དེ་གྡོས་ཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་བའྱི་སྔྡོན་དུ་དྱི་མ་སང་དགྡོས་པ་
བཞྱིན་ནྡོ། །དགེ་བ་ལ་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་བ་དགྡོས་ཏེ། རང་གཅྱིག་པུས་བས་པའྱི་དགེ་བ་འཕེལ་ཆུང་ཞྱིང་ནུས་
པ་ཆུང་བས་ལུད་མེད་པའྱི་ཞྱིང་དང་འད་བས། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དགའ་བའྱི་བླྡོས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བས་
འཕེལ་བར་བེད་པ་ཡྱིན། དངྡོས་གཞྱིའྱི་དུས་སུ་གདམས་ངག་གྱིས་བླྡོ་བཅྡོས་དགྡོས་པས། དཔའ་བྡོས་སངས་
རྒྱས་ལ་བསྡོད་པར། བསྡོད་ནམས་བས་པའྱི་ཚོགས་དག་ནྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཡྡོངས་བསྔྡོ་བར། །བཅྡོམ་
ལྡན་ཁྡོད་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་བཞྱིན་བསན་བཅྡོས་ལས་མ་བཤད། །ཅེས་པས་དགེ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་
དྡོན་དུ་བསྔྡོ་བའྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་འདྱི་མུ་སེགས་ 
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༼༡༨༦༽  
དང་ཐེག་དམན་ལ་མ་གགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་ཐབས་ཀྱིས་མ་ཟྱིན་ན་དགེ་བ་བས་པ་དྡོན་མ་གྲུབ་པར་རེན་
གྱིས་ཟད་པར་གྱུར་ཏེ། མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། ཕལ་ཆེར་དྡོན་མེད་དྡོན་མེད་དང་། །རྣམ་ཀུན་དྡོན་ཡྡོད། ཅེས་སྡོ་སྡོའ་ི
སེ་བྡོའ་ིདགེ་བ་ཕལ་ཆེར་དྡོན་མེད་དུ་འགྡོ་བར་གསུངས། དགེ་བའྱི་ར་བ་ལ་ཀུ་ས་ལ་མུ་ལ་ཞེས་བ་བ་རྣམ་སྨྱིན་
བདེ་བ་བསེད་པས་དགེ་བ། དེའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པས་ར་བ་ཞེས་བ་བ་ལྡོ་ཐྡོག་གྱི་ས་བྡོན་ལྟ་བུ་ཡྱིན། དེ་བས་ན་གང་
ཟག་རང་གཞན་སུས་བས་ཀང་རུང་། དུས་འདས་མ་འྡོངས་ད་ལྟར་ནམ་བས་ཀང་རུང་། ངྡོ་བྡོ་སྱིན་པ་ཚུལ་
ཁྱིམས་བསྡོམ་པ་གང་གྱིས་བསྡུས་ཀང་རུང་། སྡོར་བ་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གང་གྱིས་བསྒྲུབས་ཀང་རུང་། 
འབྲས་བུ་མཐྡོ་རྱིས་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་གང་དང་མཐུན་ཀང་རུང་།  
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༼༡༨༧༽  
དེ་ཐམས་ཅད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་བསྔྡོས་པས་དྡོན་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ཏེ། བསྔྡོ་རྒྱུའྱི་སྱིན་པ་དེ་རང་ཞྱི་
བདེ་དང་མ་འདེས་པར་གཞན་དྡོན་དུ་བསྔྡོས་པས། སྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། དཀའ་སད་དང་། མྱི་སན་
པར་སྨྲ་བ་བཟྡོད་པ་དང་། སྡོ་བའྱི་བརྡོན་འགྲུས་དང་། སེམས་རེ་གཅྱིག་པའྱི་བསམ་གཏན་དང་། དམྱིགས་མེད་
ཀྱི་ཤེས་རབ་ཚང་བར་བ་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ཡང་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ལྟར་རང་བཞྱིན་མེད་པར་
ཤེས་ནས་བསྔྡོ་དགྡོས་ཏེ། མདྡོ་ལས། གང་དུ་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་དེ་ཡང་ཟད་པ་དང་། །གང་གྱིས་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་
བ་དེ་ཡང་ཟད་པ་དང་། །ཆྡོས་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་ནམ་ཡང་མྱི་བསྔྡོ་ཤེས་གྱུར་ན། །དེ་ལྟར་ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པས་བང་
ཆུབ་བསྔྡོས་པ་ཡྱིན། ། 
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༼༡༨༨༽  
ཞེས་པ་དང་། རབ་འབྡོར་དམྱིགས་པ་དང་བཅས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་ལ་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བཟྡོད་པ་ཡང་དཀའ་
ན། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མྱི་བསྔྡོ་སེ། མདྡོ་ལས། དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་
མ་གཏྡོགས་པར་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བསྔྡོར་མྱི་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཕ་
དང་མ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བ་ཅན་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་དྡོན་དུ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བསྔྡོས་པས་འབྲས་བུ་མྱི་ཟད་
ཅྱིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་ཞྱི་བ་ལྷས། དགེ་བ་གཞན་ཀུན་ཆུ་ཤྱིང་བཞྱིན་དུ་ནྱི། །འབྲས་བུ་བསེད་
ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་ྱིད། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྡོན་ཤྱིང་རག་ 



184   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༨༩༽  
པར་ཡང་། །འབྲས་བུ་འབྱིན་པས་མྱི་ཟད་འཕེལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །ཤེས་རབ་སྡོན་མར། 
དམ་པ་གསུམ་གྱིས་བསྡོད་ནམས་བསགས། །རྒྱ་ཆེན་ཐབས་ཀྱིས་ཡང་དག་སེལ། །ཤེས་རབ་ཟབ་མྡོས་རྣམ་
དག་བ། །ཟུང་འཇུག་བསྔྡོ་བས་རྒྱས་གདབ་བྡོ། །ཞེས་པས། བསྡོད་ནམས་གསྡོག་པའྱི་ཞྱིང་དམ་པ། བསམ་པ་
དམ་པ། དངྡོས་པྡོ་དམ་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་དགེ་བ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་གྱིས་བསྔྡོས་པས་ཇྱི་ལྟར་
འདྡོད་པའྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་སེ། མགྡོན་པྡོ་བམས་པས། དམྱིགས་པ་བཟང་དང་སྡོན་པ་བཟང་། །ཐབས་བཟང་བ་
དང་ངེས་འབྱུང་བ། །སྡོར་བ་བཟང་པྡོའ་ིབདག་ྱིད་ཀྱིས། །ཡང་དག་སྨྡོན་ལམ་ཡྱིན་པར་བཤད། །ཅེས་
གསུངས་སྡོ། ། 
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༼༡༩༠༽  
ཆུ་ཤུལ་གྲུ་སྡོ་སང་དུ། ཆྡོས་གསུང་བའྱི་ཚེ་བསྔྡོ་བ་དུག་མེད་ཀྱི་ཆྡོ་གའྱི་ཚིག་ཇྱི་ལྟར་བེད་ཞུས་པས། ཕྱག་
འཚལ་བ་དང་མཆྡོད་ཅྱིང་བཤགས་པ་དང་། །རེས་སུ་ཡྱི་རང་བསྐུལ་ཞྱིང་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སབས་སུ་འགྡོ་
ཞྱིང་བང་ཆུབ་སེམས་བསེད་ཀྱི། །བདག་དང་གཞན་གྱི་དགེ་བ་ཅྱི་མཆྱིས་པ། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་
པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །ཡྡོད་མེད་ལ་སྡོགས་དམྱིགས་པའྱི་དུག་སངས་ནས། །འཁྡོར་འདས་མ་ངན་འདས་ལ་མྱི་
སྨྡོན་པར། །འགྡོ་བའྱི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་མྱུར་ཐྡོབ་ཤྡོག །ཅེས་པ་འདྱི་མཛད་དྡོ།།  །།བཞྱི་པ་དེ་དང་མྱི་མཐུན་
པའྱི་བསྔྡོ་བ་དུག་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྱི། ཆྡོས་ྱིད་བསྔྡོ་རྒྱུར་བེད་ན་ནྱི། །བླྡོ་སྡོང་དུ་ཡང་མྱི་རུང་ངྡོ་། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་དང་བྲལ་བ་ལ། །དགེ་བར་བེད་ན་དམྱིགས་ 



186   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༩༡༽  
པར་འགྱུར། །དམྱིགས་དང་བཅས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །བསྔྡོ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་གསུངས། །ཞེས་པའྱི་
དྡོན་ཕལ་ཆེར་སྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པར་འདུས་ནའང་། མཁས་མཆྡོག་དབྱིག་གེན་གྱིས། ངྡོ་མཚར་བ་དང་ངེས་
བཟུང་དང་། །དད་དང་དགའ་བ་ྱིད་དང་ནྱི། །ཁྡོ་དང་ཞུམ་དང་སྨད་པ་ལ། །ཚིག་གཅྱིག་ལན་གྱིས་བཟླས་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་གལ་ཆེ་བས་ངེས་བཟུང་གྱི་དྡོན་དང་། ཁེལ་བས་ན་སྨད་པའྱི་དྡོན་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུར་མྱི་
རུང་བ་རྒྱུར་ཞེན་ནས་འབྲས་བུ་རེ་བ་ནྱི་བ་ལང་གྱི་རྭ་ལས་འྡོ་མ་འཇྡོ་བ་དང་མཚུངས་ཤྱིང་། བསམ་སྡོར་ནྡོར་
བས་བས་པ། བང་སེམས་ཀྱི་བླྡོ་སྡོང་དུ་འདྡོད་པ་ནྱི། བདུད་རྱི་ལ་དུག་བཏབ་ནས་འཐུངས་པ་འཛངས་པའྱི་རྣམ་
འཕྲུལ་དུ་རླྡོམ་པ་བཞྱིན་ 
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༼༡༩༢༽  
ནྡོ། །དེས་ན་དགེ་སྱིག་གྱི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་དགེ་བར་བས་པས་བསྔྡོ་བེད་ཀྱི་བླྡོ་དུག་དང་བཅས་པར་
འགྱུར་ཅྱིང་། བསྔྡོ་བའྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་དཀྲུགས་ནས་ཆུད་བསན་པར་འགྱུར་ཏེ། མདྡོ་ལས་ལྷའྱི་བུ་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས་དཀྲུག་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དཔེར་ན་དུག་དང་བཅས་པ་ཡྱི། །ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་ཟ་བ་
ལྟར། །དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱི། །དེ་དང་འད་བར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་པ། མདྡོ་སྡུད་པར། ཇྱི་
ལྟར་དུག་དང་འདེས་པའྱི་ཁ་ཟས་བཟང་ཟ་བ། །དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་ལ་དམྱིགས་པའང་དེ་འདར་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །ཞེས་པ་དགེ་བ་བས་པ་རྣམས་ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་དང་འད་ཡང་། སྡོས་བྲལ་སྡོས་བཅས་སུ་བཟུང་
བས་དུག་འདེས་པ་དང་འདའྡོ། །མངྡོན་པར་རྡོགས་པའྱི་རྒྱན་ལས་ཀང་། །ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བར་ 



188   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༩༣༽  
ཁད་པར་ཅན། །དེ་ཡྱི་བེད་པ་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནྱི་དམྱིགས་མེད་རྣམ་པ་ཅན། །ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་མཚན་ྱིད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་མདྡོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་མཐུན། །དམྱིགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ནྱི། །དུག་དང་བཅས་པའྱི་
བསྔྡོ་བར་གསུངས། །ཞེས་པ། འཁྡོར་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བསྔྡོ་བ་དེ་ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཤྱིང་ན་
ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ལས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པར་འཕགས་པ་ཅན་རང་གཞན་གྱིས་
ཀའྱི་དྡོན་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསྔྡོ་བ་དེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་སམ་ན། བསྔྡོ་བ་སྔྡོ་བེད་བསྔྡོ་བ་གསུམ་དམྱིགས་སུ་
མེད་པར་རྡོགས་པའྱི་བླྡོས། ཐེག་པ་དམན་པའྱི་འབྲས་བུ་དྡོན་དུ་མྱི་གེར་བ་དང་། མཐར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལྡོག་མེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ 
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༼༡༩༤༽  
པ་དང་། བརྒྱད་སྡོང་པར། དམྱིགས་པའྱི་འདུ་ཤེས་ལ་ཡྡོངས་སུ་བསྔྡོ་བ་མེད་དྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དམྱིགས་
པ་ནྱི་དུག་དང་བཅས་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས། རྣམ་རྡོག་མ་རྱིག་ཆེན་པྡོ་སེ། །འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་
བར་བེད། །མྱི་རྡོག་ཏྱིང་འཛིན་ལ་གནས་ན། །མཁའ་བཞྱིན་དྱི་མ་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་དམྱིགས་
པའྱི་བླྡོས་འདྱིའྡོ་ཞེས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཞེན་པ་ཐམས་ཅད་དུག་དང་འད་བས་སང་བར་བའྡོ། །ཞེས་དགྡོངས་ཏེ། 
དབུ་མ་ལས། ཕྱྡོགས་སུ་ལྷུང་བས་སེམས་གདུངས་པས། །ཞྱི་བ་ནམ་ཡང་རྡོགས་པ་མེད། །ཅེས་སྡོ། །ལྔ་པ་
ཆྡོས་དབྱིངས་ཡྡོད་དགེ་བར་འདྡོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་གྱིས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དམྱིགས་བཅས་སུ་འགྱུར་བ། 
རང་ཚིག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའྡོ། ། 
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༼༡༩༥༽  
དང་པྡོ་ནྱི། གང་དག་དམྱིགས་པ་མེད་པ་ཡྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལའང་ཡྡོད་པ་ཡྱི། །དགེ་བ་ཡྱིན་ཞེས་དམྱིགས་
བེད་པ། །དེ་ཡྱིས་ཆྡོས་ཅན་གཞན་དག་ལ། །དམྱིགས་པར་འགྱུར་བ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །བྱི་བས་དབྱིག་པ་ཟྡོས་
གྱུར་ན། །སྣུམ་འཁུར་ཟྡོས་པ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །ཞེས་པ། དམྱིགས་མེད་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལའང་ཡྡོད་པར་
དམྱིགས་ནས་བསྔྡོ་རྒྱུ་བེད་ན་ཆྡོས་ཅན་ཕན་གནྡོད་བཟང་ངན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་རྣམས་ལ་དེ་དང་དེར་
དམྱིགས་ཤྱིང་འཛིན་པར་བེད་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། དཔེར་ན་བྱི་བའམ་ཁྱི་རྐུན་གྱིས་སྣུམ་འཁུར་བརྒྱུས་པའྱི་དབྱིག་པ་
ཡང་ཟྡོས་འདུག་ན། སྣུམ་འཁུར་ཟས་ཡྱིན་པ་དེ་ཟྡོས་ཚར་བ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། གྱིས་པ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ནྱི། 
གཞན་ཡང་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་བཞྱིན་ 
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༼༡༩༦༽  
ྱིད། །བསྔྡོ་བའྱི་ཡུལ་དུ་བེད་པ་དང་། །ཆྡོས་ྱིད་མྱི་འགྱུར་བདེན་པ་ཞེས། །ཟེར་བ་གྡོང་འྡོག་འགལ་བ་
ཡྱིན། །དེས་ན་ལེགས་པར་སྡོམས་ལ་སྨྲྡོས། །ཞེས་པ། ཆྡོས་དབྱིངས་བསྔྡོ་རྒྱུར་བཟུང་ནས་བསྔྡོ་བས་བསྒྱུར་བ་
དང་། བསྔྡོས་པའྱི་བདེན་སྡོབས་བརྡོད་པའྱི་ཚེ། ཆྡོས་ྱིད་མྱི་འགྱུར་བདེན་པའྱི་བྱིན་བརླབས་དང་ཞེས་སྡོགས་
ཆྡོས་དབྱིངས་མྱི་འགྱུར་ཟེར་བའང་། བདག་ནྱི་བྲམ་ཟེ་སྔྡོ་སངས་མའྱི་མངལ་ནས་བྱུང་སེ་བརྫུས་སེས་ཡྱིན་ནྡོ་
ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བཀའ་བསན་བཅྡོས་མང་པྡོ་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་མྱི་རེ་ཡྱིས། ྱི་
ཚེས་སྨྲས་པ་དེ་ཚིག་དྡོན་མྱི་འགལ་ཙམ་ཞྱིག་ལེགས་པར་སེམས་ལ་སྨྲྡོས་དང་། ཁྡོ་བྡོས་རྔན་པ་ཅུང་ཟད་
དགྡོས་ནའང་སྱིན་ནྡོ་ཞེས་པར་དགྡོངས་སྡོ། །དྲུག་པ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཁྡོ་ན་བདེ་ 
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༼༡༩༧༽  
གཤེགས་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས། ཁས་བླངས་བརྡོད་པ་ནྱི། ལ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ི
ས། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་མྱི་ཟེར་བ། །སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྱི་ཁམས་ལ་འདྡོད། །ཞེས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་མདྡོ་དུ་མར་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་བསན་པའྱི་ངེས་འཛིན་ཆྡོས་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་ལ་མྱི་ཟེར་བར་
སེམས་ཅན་གྱིས་ཤེས་རྒྱུད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཁམས་ལ་འདྡོད་དེ། གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས། དང་པྡོ་ཞེ་
འདྡོད་ལ་བརག་པ་ནྱི། སེམས་ཅན་ཁམས་དེ་བརག་པར་བ། །ཁམས་དེ་དངྡོས་པྡོའམ་དངྡོས་མེད་དམ། །གྱིས་
ཀ་མྱིན་པས་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན། །རྣམ་པ་གསུམ་ལས་གཞན་མྱི་སྲྱིད། །ཅེས་པ། ཁམས་དེ་དངྡོས་པྡོ་དང་དངྡོས་
མེད་དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡོས་བྲལ་དང་ 
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༼༡༩༨༽  
གསུམ་པྡོ་དེར་མ་འདུས་པའྱི་ཆྡོས་མེད་པས་གང་ལ་ཟེར་ཞེས་པའམ། གསུམ་པྡོ་གང་དུ་འདུས་ཞེས་འདྱི་
བའྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་གནྡོད་པ་བརྡོད་པ་ལ་གསུམ། དངྡོས་པྡོར་འདྡོད་པ་ལ་གནྡོད་བེད། དངྡོས་མེད་དུ་འདྡོད་
པ་ལ། གྱིས་མ་ཡྱིན་སྡོས་བྲལ་དུ་འདྡོད་པ་ལ་གནྡོད་བེད་བརྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། དངྡོས་པྡོ་བེམ་པྡོར་
འདྡོད་པ་ལ། དངྡོས་པྡོ་ཡྱིན་ན་བེམ་བྡོ་དང་། །རྱིག་པ་གྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆྡོད། །ཅེས་པས། དངྡོས་པྡོར་ཁས་
ལེན་ན་བེམ་པྡོ་དང་རྱིགས་པ་གྱིས་སུ་མྱི་འདུ་བ་མེད་པར་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཁ་འཆམ་ཡྡོད་དྡོ་
ཞེས་འགག་བསྡུས་ནས་ཁམས་དེ་བེམ་པྡོ་ཡྱིན་ཟེར་ན། བེམ་པྡོ་སེམས་ཅན་ཁམས་ྱིད་དུ། །འདྡོད་པ་མུ་
སེགས་འགའ་ཡྱི་ལུགས། །ཞེས་པ་ལ་བྡོད་འགའ་ཞྱིག་ལྟ་བ་ 



194   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༩༩༽  
ངན་པའྱི་མུ་ལ་བརེན་ནས་སྡོད་པ་ངན་པ་ལ་སེགས་བེད་ཟེར་བ་ནྱི་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཏྱིརྠ་ཀ་ཞེས་པའྱི་སས་
འཇུག་ངྡོས་སུ་འཇུག་བེད་ཅེས་བ་སེ། སྡོབ་དཔྡོན་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས། གང་དག་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱྱིར་འཇུག་
ངྡོགས་སུ་འཇུག་པར་བེད་པ་དག་སེ། ནྡོར་ལྷ་དང་ལྷ་ཆེན་དང་ཚངས་པ་དང་སེར་ས་དང་གཟེགས་ཟན་དང་རང་
མྱིག་དང་འཕེལ་བ་རྒྱལ་དཔྡོག་གྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཐར་པ་འདྡོད་པས་དེའྱི་ལམ་འཚོལ་བ་ལ་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོར་ནྡོར་བུ་ཚོལ་བའྱི་གྲུར་འཇུག་པ་ལ་སེགས་འཆའ་བའྱི་ཚུལ་དུ་བཀའ་
བཅད་ལས་བཤད་དྡོ། །དེ་ལ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་རྡོག་གེ་སེ་ལྔ་ལས་དབང་ཕྱུག་པའྱི་དང་སྲྡོང་རང་མྱིག་པའྱི་རེས་
འབྲང་རྱིག་པ་ཅན་དང་། གཟེགས་ཟན་གྱི་རེས་འབྲང་བེ་བྲག་པ་ཤེས་ 
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༼༢༠༠༽  
བའྱི་ཚིག་གྱིས་དྡོན་དྲུག་འདྡོད་པར་མཁན་ཆེན་ཞྱི་བ་འཚོ་དང་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། རྡོག་གེ་འབར་
བ་དང་སན་རས་གཟྱིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བེ་བྲག་པ་ྱིད་ཀྱིས་འདྡོད་པར་བཤད་དེ། རས་དང་ཡྡོན་ཏན་
ལས་དང་སྱི། །བེ་བྲག་འདུ་བ་རྣམ་པ་དྲུག །དེ་ལ་རས་དགུ་སེ། བདག་དང་དུས་དང་ཕྱྡོགས་དང་ཡྱིད་དང་ནམ་
མཁའ་སེ་རག་པའྱི་རས་ལྔ། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་སེ་མྱི་རག་པའྱི་རས་བཞྱིའྡོ། །རས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་ྱི་ཤུ་ར་
ལྔ་སེ། བདག་གྱི་ཡྡོན་ཏན་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ། འདྡོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན། འདུས་
བས་དང་འབད་པའྱི་ཤུགས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་སེ་བཅུ་གསུམ་མྡོ། །ཕྱྡོགས་དང་དུས་ལས་གངས་དང་བྡོངས་
ཚོད། ཕད་པ་དང་བེད་པ། གཞན་དང་གཞན་མ་ཡྱིན་པ།  



196   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༡༽  
སྡོ་སྡོ་བ་སེ་བདུན་ནྡོ། །ས་དང་དྱི་དང་རྡོ་དང་རེག་བ་དང་ཁ་དྡོག་གྡོ་རྱིམ་བཞྱིན། ནམ་མཁའ་དང་ས་དང་ཆུ་དང་
རླུང་དང་མེའྱི་ཡྡོན་ཏན་ནྡོ། །ལས་ལ་འདེགས་པ་དང་འཇྡོག་པ་དང་། བརང་པ་དང་བསྐུམ་པ་དང་འགྡོ་བ་དང་
ལྔའྡོ། །སྱི་ལ་ཆེན་པྡོ་དང་ྱི་ཚེ་བ་གྱིས་སྡོ། །བེ་བྲག་ནྱི་ཕན་ཚུན་འདེས་པར་མྱི་བེད་པའྱི་ཆྡོས་སྡོ། །འདུ་བ་ནྱི་
རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རས་དང་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་འབྲེལ་བར་བེད་པའྡོ། །དེ་ལ་བདག་ནྱི་རག་པ་གཅྱིག་པུ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་དུ་གཏྡོགས་པའྱི་ཟ་བ་པྡོ་བེམ་པྡོ་ཡྱིན་པར་འདྡོད་དེ། གཞན་དག་ཀང་
ནྱི་འདྱིར་བདག་ྱིད། །འདྡོད་དང་སང་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་ཅན། །རེན་དང་ཀུན་འཇུག་ཟ་བ་པྡོ། །རང་ྱིད་བེམ་པྡོའ་ི
ངྡོ་བྡོར་འདྡོད། །ཅེས་པས།  
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༼༢༠༢༽  
བདག་དེ་བེམ་པྡོ་ཡྱིན་ཀང་། རྣམ་ཤེས་ལྔའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཡྡོད་པས་ཡུལ་འཛིན་པར་བེད། རག་པ་ཡྱིན་ཀང་འབད་
པའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ཡྡོན་ཏན་ཡྡོད་པས་ལུས་འདྡོར་ལེན་ལ་སྡོགས་པ་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་ྱིད་བརག་ཀང་བེད་
པྡོར་འགྱུར། །ར་ཆག་བེ་འཕུར་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནས་ཕ་རྡོལ་ཏུ། །འཕྡོ་ཞྱིང་ྱིང་མཚམས་སྡོར་བ་
ན། །བདག་ཅེས་བ་བ་དེས་ལེན་ཏྡོ། །ཞེས་བདག་བེམ་པྡོ་ལུས་འདྡོར་ལེན་དང་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་
སྡོགས་བེད་ཅྱིང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པར་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཅྱིག་བེ་བྲག་པ་བེམ་པྡོ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་
སུ་འདྡོད་པ་མ་མཐྡོང་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་གཞུང་ལུགས་མང་པྡོ་ལ་བླྡོ་གྡོས་མ་སངས་པར་ཁས་ལེན་པའྡོ། །ཡང་
དཔལ་ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། བླྡོ་ནྱི་ལུས་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱྱིར། ། 



198   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༠༣༽  
གྡོམས་པས་གྲུབ་པ་མེད་ཅེ་ན། །ཞེས་པའྱི་རྒྱན་འགེལ་ལས། བླྡོ་ནྱི་ལུས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །ལུས་འབྲས་ལུས་
ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་ཕྱྱིར། །འདྱིར་ནྱི་ལུས་གསུམ་ལ་བརེན་པས། །གྡོམས་པ་སྲྱིད་པ་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱང་
འཕེན་པས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་འབྱུང་བ་དང་ཕ་མ་འདུས་པའྱི་ཁུ་ཁག་གྱི་འབྱུང་བས་ལུས་འགྲུབ་ཅྱིང་དེ་ལ་སེམས་པ་
ཅན་བྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། ལུས་སེམས་དུས་མམ་དུ་འགྲུབ་ནས་མངལ་ནས་འབྱུང་བའྱི་ཚེ་སེམས་པ་
གསལ་བར་བྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་ཀང་ཟེར་ཏེ། སེམས་ཚེ་སྔ་མ་ནས་འདྱིར་འྡོང་བ་མེད་ཅྱིང་འདྱི་ནས་ཕྱྱི་མར་འཕྡོ་བ་
ཡང་མེད་དྡོ་ཞེས་འཇྱིག་རེན་མྱིག་གྱི་བསན་པའྱི་རེས་འབྲང་གྱི་སྡོན་པ་ལ་བ་ཅན་དང་ར་མཆྡོག་ལ་སྡོགས་པ་
འདྡོད་ཅྱིང་། ད་ལྟའྱི་དབང་པྡོའ་ིསྡོད་ཡུལ་ 
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༼༢༠༤༽  
དུ་མ་གྱུར་པའྱི་དམལ་བ་དང་ལྷའྱི་འགྡོ་བ་ཡང་མེད་དྡོ། །རྱིམ་གྱིས་གྡོམས་པས་ཇེ་བཟང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཐམས་
ཅད་མཁེན་པ་དང་སེམས་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བ་བ་ཡང་མེད་དྡོ། །ཤྱི་བའྱི་ཚེ་རྒྱུ་མེད་ཅྱིང་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའྱི་སྡོང་པ་ཆེན་པྡོའ་ིངང་དུ་ཐྱིམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་དག་
པའྱི་ལྟ་བ་ལས་གུད་དུ་སྡོང་བའྱི་མ་རུང་བ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་པས་རྒྱང་འཕེན་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གནས་བརན་
བང་ཆུབ་བཟང་པྡོས། ཨ་ཡྡོ་ཏྱི་ནྱི་ཞེས་བ་བ་སྡོང་བ་དང་བྲལ་བ་དང་འགྡོ་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་བཤད་དྡོ། །བྡོད་
ཁ་ཅྱིག་ཚེ་འདྱི་གཅྱིག་པུ་ལ་ཕན་པར་འདྡོད་པས་རྒྱང་ཕན་པ་དང་། ཚེ་ཕྱྱི་མ་རྒྱང་རྱིང་པྡོར་འཕེན་པས་རྒྱང་
འཕེན་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་བླུན་ཚིགས་གྡོ །དེ་ལྟར་ན་མུ་སེགས་རྱིག་པ་ཅན་པ་དང་རྒྱང་འཕེན་པ་རྣམས་བེམ་པྡོ་
སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་སུ་འདྡོད་པ་ 
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༼༢༠༥༽  
ཡྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མེད། །ཅེས་པ་ནང་མའྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་པྡོ་གང་གྱི་ལུགས་ལའང་དེ་འད་མེད་པས། 
ཁྡོད་ནྱི་ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་སྡོང་ཞྱིག་ཅེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་ན་ཐྡོས་སེ་པ་ཁ་ཅྱིག འདུ་
ཤེས་མེད་པའྱི་ལྷ་ཤྱི་ནས་འདྡོད་ཁམས་སུ་སེ་བའྱི་ཚེ། སེམས་མེད་ཀྱི་ལུས་དེས་འདྡོད་ཁམས་ཀྱི་སེམས་སྐད་
ཅྱིག་དང་པྡོའ་ིེར་ལེན་གྱི་རྒྱུ་བེད་པར་འདྡོད་པའང་ཡྡོད་ཅེས་བླ་མ་དག་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་རྱིག་པ་བདེ་
གཤེགས་སྱིང་པྡོར་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས། ཚོགས་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་མྱི་འདྡོད་པ་ནྱི། རྱིག་
པ་ཡྱིན་ན་སེམས་རྣམས་ཀྱི། །ཚོགས་བརྒྱད་ྱིད་ལ་འདའ་བ་མེད། །ཚོགས་བརྒྱད་འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་མྱི་འཐད་དྡོ། །མདྡོ་ལས་བདེ་གཤེགས་ 
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༼༢༠༦༽  
སྱིང་པྡོ་ནྱི། །འདུས་མ་བས་སུ་གསུངས་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་བརྒྱད་དུ་འདྡོད་པ་ཅྱི་
རྱིགས་སུ་ཡྡོད་ནའང་བརྒྱད་ལས་མང་བ་མྱི་བཞེད་པས། འཇུག་ཤེས་དྲུག་ནྱི་ཡུད་ཙམ་གྱིས་སེ་འགག་སྣ་
ཚོགས་བེད་ཅྱིང་རྒྱུན་མྱི་བརན་པ་ཡྱིན་ལ། དམྱིགས་པ་དང་ཀུན་སྡོང་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་དབང་གྱིས་དགེ་བ་
དང་མྱི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གྱི་ཤེས་པ་མྱི་འད་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་མྱི་རུང་ལ། 
ྡོན་མྡོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ནྱི་རག་པར་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་འགྡོགས་ཤྱིང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་བདག་ལ་ཆགས་པ་
དང་བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་བདག་མེད་པའྱི་དྡོན་ལ་རྡོངས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་
ཤེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་གནས་པའྱི་འགལ་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཀང་གྡོ་བུར་གྱི་
དྱི་མས་བསྡུས་པའྱི་ཕྱྱིར་ 
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༼༢༠༧༽  
བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་མྱི་འཐད་དྡོ། །ཚོགས་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་འདུས་བས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མྱི་འཐད་དེ། 
སྱིང་པྡོ་ནྱི་མདྡོ་ལས། འདུས་མ་བས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ཟག་མེད་སེམས་
རྒྱུད་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་བཤད་པ་ནྱི། འགའ་ལས་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས། །གསུངས་པ་ཀུན་གཞྱི་
རྣམ་ཤེས་ཀྱི། །གསལ་ཆ་ྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན། །དེ་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལུང་མ་བསན། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་དགེ་བའྱི་ཐ་
སད་མེད། །འྡོན་ཀང་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་ཅེས། །ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་ཡྡོད་ན་ནྱི། །དེ་ཚེ་རྣམ་ཤེས་
ཚོགས་དགུར་འགྱུར། །ཞེས་པ་མངྡོན་པའྱི་མདྡོར། ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ཅན་ཁམས། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་
གནས་ཡྱིན་ཏེ། །དེ་ཡྡོད་པས་ན་འགྡོ་ཀུན་དང་། །མ་ངན་འདས་པའང་འཐྡོབ་པར་ 
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༼༢༠༨༽  
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས། ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་སེམས་རྒྱུད་དྱི་མ་མེད་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདེ་གཤེགས་
སྱིང་པྡོ་ཆྡོས་སྐུའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཡྡོད་དེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྡོར། བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་འགྡོ་ཀུན་ཡྡོངས་ལ་
ཁབ། །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བྡོན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་དགུ་ཡྡོད་ཅེས་སྡོབ་
དཔྡོན་བྷྱ་ཀྱིརྱིས་བཤད་དེ། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་རྣམ་སྨྱིན་དང་ས་བྡོན་དང་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཆ་གསུམ་དུ་གནས་
པ་ལས། རྣམ་ཤེས་གསལ་རྱིག་གྱི་ཆ་ལ་དགྡོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་མ་བསྱིབས་ལུང་མ་བསན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དགེ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་འདྡོད་དྡོ། །ཚོགས་བརྒྱད་ལ་མ་ཐེ་བའྱི་ཟག་
མེད་སེམས་རྒྱུད་ཡྡོད་ན་ཚོགས་དགུར་འགྱུར་ཏེ། བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ཡྱིད་གཏད་དུ་རུང་བ་རྣམས་ 
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༼༢༠༩༽  
ལས་གསུངས་པ་མེད་དྡོ། །དེས་ནྱི་ཚོགས་བརྒྱད་ལས་གཞན་པའྱི། །ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །ཞེས་
པ་ནྱི། དེས་ན་ཀུན་གཞྱི་ལ་མྱི་ཐེ་བའྱི་ཟག་མེད་སེམས་རྒྱུད་རང་མཚན་པ་སེམས་ཅན་ལ་མེད་དྡོ། །གྱིས་པ་
དངྡོས་མེད་ཡྱིན་པ་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། དངྡོས་མེད་ཡྱིན་ན་དྡོན་བེད་མེད། །དེ་ལ་དགེ་སྱིག་འཐད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་
ཁམས་དེ་དངྡོས་མེད་ཡྱིན་ན་དྡོན་བེད་པའྱི་ནུས་པ་མེད་པས། སྱིང་པྡོ་དགེ་བ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་གདགས་པའྱི་
གཞྱི་མེད་དྡོ། །གསུམ་པ་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་ན་དགེ་སྱིག་ལས་འདས་པ་ལ་གྱིས། ཆྡོས་དབྱིངས་དང་དྡོན་ཐུན་
པར་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཁམས་དངྡོས་དང་། །དངྡོས་མེད་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར། །སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་
ན་སྔར་བཤད་པའྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ 
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༼༢༡༠༽  
འདའ་བ་མེད། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །དགེ་སྱིག་མེད་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏྡོ། །ཞེས་པ། སེམས་ཅན་གྱི་
ཁམས་དེ་དངྡོས་པྡོ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ན། སྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་
ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་འདས་པས་དྡོན་ལ་མ་འཁྲུལ་ན་མྱིང་ཙམ་ལ་མྱི་རྡོད་དྡོ་ཞེས་པའྡོ། །གྱིས་པ་བདེ་
གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིངྡོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་བ་ལ་གྱིས། དང་པྡོ་གཞན་ལུགས་མྱི་འཐད་པར་བསན་པ་ལ་ཞེ་འདྡོད་
བརྡོད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་མ་ཡྱིན་ཀང་། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་
ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་སམ་ན། །ཞེས་པ། བེམ་པྡོའ་ིཆྡོས་ྱིད་སྱིང་པྡོ་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་
པ་བདེན་མེད་ཀྱི། སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བ་ 
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༼༢༡༡༽  
ནྱི་སྱིང་པྡོ་དགེ་བ་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། གྱིས་པ་དྡོན་ལ་མྱི་གནས་པར་བསན་པ་ནྱི། མ་ཡྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས་ལ་ནྱི། །དབེ་བ་མེད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །རྱིགས་པས་ཀང་ནྱི་འདྱི་འགྲུབ་བྡོ། །ཞེས་པ་དེ་ལྟར་མ་
ཡྱིན་ཏེ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་སྡོས་བྲལ་གྱི་དྡོན་ལ་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་བེམ་པྡོའ་ིདེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་། དགེ་བ་ཡྱིན་པ་
སེམས་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཅེས་བ་བའྱི་དབེ་བ་བར་མེད་དེ། བརྒྱད་སྡོང་པར། སེ་བ་མེད་པས་ན་ནམ་མཁའྱི་དེ་
བཞྱིན་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་གཅྱིག་སེ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། རྱིགས་པས་ཀང་འགྲུབ་སེ། སྡོས་བྲལ་ལ་བླྡོས་
བསམས་པ་དང་སས་བརྡོད་པ་དང་། དཔེས་མཚོན་པའྱི་ཡུལ་ 
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༼༢༡༢༽  
ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མདྡོ་ལས། ཡྱི་གེ་མེད་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ལ། །ན་པ་གང་དང་སྡོན་པ་གང་། །འགྱུར་
བ་མེད་ལ་སྡོ་བཏག་ནས། །ན་ཅྱིང་སྡོན་པར་བེད་པའང་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་
བཤད་པ་ལ་གསུམ། སེམས་ཅན་ལ་འཁྡོར་འདས་གྱིས་འབྱུང་བ་འཐད་པར་བསན། དེ་ྱིད་ལུང་རྣམ་དག་
གྱིས་སྒྲུབ། བཀའ་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་གཏན་ལ་དབབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེས་ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་
ཡྱི། །སྱིང་པྡོ་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་དང་། །འཁྡོར་བ་གྱིས་ཀ་འབྱུང་
བར་འཐད། །ཅེས་པས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོས་སྡོང་པའྱི་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་གྱི་སེམས་ལ་འཁྡོར་བ་དང་སངས་རྒྱས་གྱིས་ཀ་ 
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༼༢༡༣༽  
འབྱུང་བ་འཐད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་བླྡོ་ལ་རུང་ཞྱིང་ལེགས་པར་ཁྡོང་དུ་
ཆུད་པ་དེ་ལ་ལས་དགེ་སྱིག་དང་བདེན་པ་བཞྱི་དང་འཁྡོར་བ་དང་ཐར་པ་དང་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྱི་ཆྡོས་ཐམས་
ཅད་རུང་ཞྱིང་འཐད་པ་ཡྱིན་ལ། སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་ཡྡོད་པའང་མེད་པ་དང་རག་པ་དང་མྱི་རག་པ་ལ་སྡོགས་པར་
བཟུང་ཞྱིང་། མཐར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བར་ལྷུང་བ་དེ་ལ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་སང་མྱི་རུང་ཞྱིང་
བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཐར་ལམ་ཡང་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡོད་འཇུག་ཏུ། བསན་ར་དགེ་སྡོང་ྱིད་ཡྱིན་
ན། །དགེ་སྡོང་ྱིད་ཀང་དཀའ་བ་གནས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ྱིད་ལུང་རྣམ་དག་གྱིས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། 
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོབ་ྱིད་ཀྱིས། །གང་ལ་སྡོང་པ་ྱིད་རུང་ 
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༼༢༡༤༽  
བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བ་ཡྱིན། །གང་ལ་སྡོང་ྱིད་མྱི་རུང་བ། །དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་མ་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡྱི་དྡོན་འདྱི་ཡྱིན། །ཞེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །གསེར་འྡོད་དམ་པར། འཁྡོར་བའྱི་ེས་དམྱིགས་
དང་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཡང་དག་པར་རྱིགས་ཅྱིང་། ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་འདྱི་ནྱི་ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མྱི་སེ་བའྱི་ཆྡོས་ལ་བཟྡོད་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བེད་པ་འདྱི་ནྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དྡོན་
ཏྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་དུ་མ་གསུངས་ཤྱིང་། དཀྡོན་མཆྡོག་སྱིན་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུ། གལ་ཏེ་དྡོན་དམ་པ་མེད་
དུ་ཟྱིན་ན་ཚངས་པར་སྡོད་པ་ཡང་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་འབྱུང་བ་ཡང་དྡོན་མེད་པར་
འགྱུར་རྡོ། །གང་གྱི་ཕྱྱིར་དྡོན་དམ་པ་ཡྡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དྡོན་ 



210   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༡༥༽  
དམ་པ་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་ནྱི་མེད་པའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་མ་ལྷུང་ཞྱིང་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །འཇྱིག་རེན་
ལ་འདས་པར་བསྡོད་པར། ཁྡོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སན་ྱིད་ཀྱིས། །འགྡོ་བ་འདྱི་དག་ཞྱི་བར་མཐྡོང་། །ཞེས་
སྡོ། །འཕགས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མདྡོ་དངས་པ་བཞྱིན་ཤེས་པར་བའྡོ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་མར། 
བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་ནྱི། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཁམས་མེད་ན། །སྡུག་ལ་སྡོ་བར་མྱི་འགྱུར་
ཞྱིང་། །མ་ངན་འདས་ལ་འདྡོད་པ་དང་། །དྡོན་གེར་སྨྡོན་པའང་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་འདྱི་
ྱིད་དྡོ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན། །ལྷ་མྡོ་དཔལ་ཕེང་གྱི་མདྡོར། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་
པྡོ་མ་མཆྱིས་ན་ནྱི། སྡུག་བསྔལ་ལས་སྡོ་བར་ 
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༼༢༡༦༽  
མྱི་འགྱུར་བ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའང་འདྡོད་པ་དང་འདུན་པ་དང་དྡོན་དུ་གེར་བ་དང་། སྨྡོན་པ་མེད་པར་
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཁམས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞག་པ་བཅུའྱི་ནང་ནས་བཞྱི་པ་ལས་ཀྱི་དྡོན་གཏན་ལ་
འབེབས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིགས་ནྱི། ལྡོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ལ་ཡང་ལས་གྱིས་ེ་བར་གནས་ཏེ། འཁྡོར་བ་སྡུག་བསྔལ་མཐྡོང་ནས་སྡོ་བ་བསེད་པ་དང་། མ་ངན་
ལས་འདས་པ་བདེ་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་མཐྡོང་ནས་འདྡོད་པ་དྡོན་དུ་གེར་བ་དང་སྨྡོན་པ་བསེད་པའྡོ། །འདུན་པའྱི་
མངྡོན་པར་འདྡོད་པའྡོ། །འདྡོད་པ་ནྱི་དྡོན་དེ་ལས་ཕྱྡོག་པའྡོ། །དྡོན་དུ་གེར་བ་ནྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་འཚོལ་
བའྡོ། །སྨྡོན་པ་ནྱི་དེ་ལ་སེམས་མངྡོན་པར་འདུ་བེད་པའྡོ། །ལྡོག་སྲེད་ཅན་ལ་རྱིགས་སད་པར་བེད་པའྱི་རེན་
མེད་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་ལས་གྱིས་མངྡོན་དུ་གྱུར་ 



212   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༢༡༧༽  
པ་མེད་ཀང་། རྱིགས་སད་པར་བེད་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང་། ཚོགས་བསགས་པ་དང་། སྨྡོན་ལམ་
བཏབ་པ་དང་། མཐུན་པའྱི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་བཞྱི་པྡོ་འབྡོར་པའྱི་ཚེ་རྱིགས་སད་པས་བང་ཆུབ་
གསུམ་པྡོ་ལ་འདྡོད་པ་དང་དྡོན་གེར་འབྱུང་བ་སེ། ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་མདྡོར། ལྡོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་
རྒྱུད་དུ་གྱུར་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་འྡོད་ཟེར་ཕྡོག་པས་དེ་དག་ལ་ཕན་ཐྡོགས་པར་འགྱུར་ཅྱིང་། མ་འྡོངས་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་དག་པར་སེས་པ་ན། དགེ་
བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་ཡང་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འྡོ་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་
པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མདྡོར། ལྡོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ 
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༼༢༡༨༽  
མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་བསན་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞེ་སང་བ་ནྱི་ལྡོག་སྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
པས་དུས་ཡུན་རྱིང་པྡོར་ཐར་པ་མྱི་འཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེ་སང་བ་དེ་རྣམ་པར་བཟླྡོག་པའྱི་དྡོན་དུ་དུས་གཞན་ལ་
དགྡོངས་ནས་གསུངས་སྡོ་ཞེས་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་བཞེད་དྡོ། །ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ། །སྡུག་བསྔལ་
ཡྱིན་ཅྱིང་མང་ངན་ལས། །འདས་པ་བདེ་བ་ཡྱིན་པས་ན། །སེམས་ནྱི་རང་གནས་བསེགས་པའྱི་ཕྱྱིར། །མེ་ཡྱི་
སྒྲུབ་བེད་ཚ་བ་ལྟར། །བདེ་གཤེགས་ཁམས་ཀྱི་སྒྲུབ་བེད་འཐད། །ཅེས་པ། རྒྱུ་ྡོན་མྡོངས་པས་བས་པའྱི་ལས་
ནྱི་ེ་བར་ལེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་འབྲས་བུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ཡྱིན་ཅྱིང་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་ཡྱིན་
ལ། སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་བ་ནྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་བདེ་བ་ཡྱིན་ 
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༼༢༡༩༽  
པས། སེམས་རང་གནས་སུ་བསེགས་པའྱི་ཕྱྱིར། མཐར་ཐུག་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་པ་འཐད་དེ། ཆུ་རང་
གནས་བསེགས་པས་དྭངས་མར་འགྱུར་བ་དང་། ནམ་མཁའ་རང་གནས་བསེགས་པས་སྱིན་དང་རྡུལ་དང་། 
བྲལ་བའྱི་རྣམ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལྟར་རྡོ། །དེས་ན་སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་གནས་སུ་
བསེགས་པས་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བྲལ་ནས་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཐྡོབ་པའྱི་ཐ་སད་དྡོན་མཐུན་སར་དུ་རུང་ཞྱིང་། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་སུ་གསུངས་པ་
རྣམས་ཀང་འཐད་དེ། དཔེར་ན་མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཚ་ཞྱིང་བསྲེག་པ་ཡྱིན་པས་ཐལ་བས་གཡྡོགས་པའྱི་འྡོག་ན་མེ་
ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་ལ་སེང་ན་དྡོད་ཚ་བ་འདུག་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །འགའ་ཞྱིག་མེའྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་འདྡོན་པ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   215 

༼༢༢༠༽  
རྱིགས་ཟེར་བ་ལྟར་ནའང་དྡོན་གཅྱིག་ཡྡོད་པར་སེམས་སྡོ། །འདྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་བརྒྱད་སྡོང་པའྱི། །ཆྡོས་
འཕགས་ཀྱི་ནྱི་ལེའུར་ལྟྡོས། །ཞེས་པ། འཕགས་པ་ཆྡོས་འཕགས་ལ་རྒྱལ་སྲས་རག་ཏུ་ངུས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་དེ་དག་གང་ནས་བྡོན་གང་དུ་བཞུད་ཅེས་དྱིས་པས། ལན་དུ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གང་ནས་ཀང་མ་
བྡོན་གང་དུ་ཡང་མ་བཞུད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་མ་གཡྡོས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སྨྱིག་སྒྱུ་གཡྡོ་བ་མཐྡོང་ན་སྨྱིག་སྒྱུའྱི་ཆུ་དེ་གང་ནས་འྡོངས། གང་དུ་སྡོང་། ཆུ་
མེད་པ་ལ་ཆུར་ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་གཟུགས་དང་སར་མངྡོན་པར་ཞེས་ནས་བཞུད་
པ་དང་རྡོག་པ་དེ་ནྱི་བྱིས་པ་ཤེས་རབ་འཆལ་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྱི་ལམ་ལྟ་བུར་ 
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༼༢༢༡༽  
ཤེས་པ་དེས། ཆྡོས་གང་ལའང་འགྡོ་བ་དང་འྡོང་བ་དང་། སེ་བ་དང་འགག་པར་མྱི་རག་གྡོ །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་ཆྡོས་ྱིད་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་པ་དེ་ནྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་ལ་ེ་བ་དང་། 
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་སྡོད་པའྡོ། །ཡུལ་འཁྡོར་གྱི་བསྡོད་སྡོམས་དྡོན་ཡྡོད་པར་ཟ་བའྡོ། །འཇྱིག་རེན་
གྱི་སྱིན་གནས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོའྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཕྱྡོགས་བཅུ་གང་ནས་ཀང་མ་འྡོངས་ཏེ། འྡོན་
ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ལས་བྱུང་ངྡོ་། །རྒྱུ་མེད་པར་མྱི་འབྱུང་སེ། རྒྱུ་དང་རེན་དང་གཞྱི་ལ་
རག་ལས་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ངྡོ་། །རྱིན་པྡོ་ཆེ་རྣམས་འགག་པའྱི་ཚེ་གང་དུ་ཡང་མྱི་འཕྡོ་སེ། རེན་མེད་པས་
ན་འགག་གྡོ །སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་དེ་དག་ཀང་རྒྱུ་མེད་པ་མ་ 
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༼༢༢༢༽  
ཡྱིན་ཏེ། སྔྡོན་གྱི་སད་པ་ལས་ཡྡོངས་སུ་གྲུབ་པ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་རག་ལས་པ། སྔྡོན་གྱི་འཕྱིན་ལས་རྣམ་པར་
སྨྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རེན་རྣམས་ཡྡོད་ན་སྐུ་མངྡོན་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་རེན་མེད་ན་མྱི་འགྲུབ་
བྡོ། །པྱི་ཝང་གྱི་ས་ནྱི་ཁྡོག་པ་དང་པགས་པ་དང་རྒྱུད་དང་རྡོལ་བ་ལ་བརེན་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སངས་
རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་ཡྡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་རག་ལས་པ། དགེ་བའྱི་ར་བ་དུ་མས་
ཡྡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་མ་ཡྱིན། རེན་གཅྱིག་ལས་མ་ཡྱིན། དགེ་བའྱི་ར་བ་གཅྱིག་གྱིས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་མ་ཡྱིན། རྒྱུ་དང་རེན་མང་པྡོ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་གང་ནས་
ཀང་མ་བྡོན་རྒྱུ་དང་རེན་ཚོགས་པ་མེད་ན་གང་དུའང་མ་བཞུད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བྡོན་པ་དང་བཞུད་
པའང་དེ་ལྟར་དུ་བལྟ་བར་བའྡོ། ། 
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༼༢༢༣༽  
ཁྡོད་ཀྱིས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཀང་འདྱི་བཞྱིན་དུ་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་གྱིས་ཤྱིག ཅེས་གསུངས་པས། 
སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སྡོགས་ཀྱི་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་
རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོ་དང་འད་བ་ལས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྱིན་པྡོ་ཆེ་འགྲུབ་པའྱི་མཐུན་རེན་ཐམས་ཅད་ཚང་ན་
འབྱུང་ལ། མ་ཚང་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་ས་བཞྱིན་ནྡོ། །ཁམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ལས་དྡོན་གཞན་
དུ་གྱུར་པའྱི་སངས་རྒྱས་བྡོན་པ་དང་བཞུད་པའང་མེད། །གདུལ་བའྱི་དྡོན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུའྱི་སྣང་བ་ཇྱི་ལྟར་
འཚམ་པ་འབྱུང་བ་ནྱི་སྨྱིག་རྒྱུ་དང་རྱི་ལམ་དང་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནྡོར་བུའྱི་དཔེས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་རེའྱི་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བར་ཟུངས་ཤྱིག དེ་ལྟར་མ་གྡོ་བས་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། ཆྡོས་འཕགས་ 
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༼༢༢༤༽  
ཀྱི་ལེའུར་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོའ་ིབཤད་པ་གཏན་ནས་མྱི་འདུག་ཅེས་ཟེར་བའང་སྣང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་བཀའ་
དང་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་དྡོན་ངེས་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ། གཞུང་ཚིག་གྱི་འབྲུ་བསྣན་པ་དང་། སྱི་དྡོན་གྱིས་
ཞྱིབ་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འྡོན་ཀང་མདྡོ་སེ་འགའ་ཞྱིག་དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་མར། །གྡོས་ངན་
ནང་ནས་རྱིན་ཆེན་ལྟར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པར་བསན་་་་་་གསུངས་ཟེར་པ་
ནྱི། །དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པས་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་། 
དེའྱི་དགྡོངས་པ་འགེལ་བའྱི་བསན་བཅྡོས་རྒྱུད་བླ་མར། གྡོས་རུལ་དྱི་མྱི་ཞྱིམ་པས་དཀྱིས་པའྱི་ནང་
ན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་རང་བཞྱིན་ཡྡོད་པ་བཞྱིན་དུ། འདྡོད་ཆགས་ལ་སྡོགས་ྡོན་
མྡོངས་པ་དང་མཐྡོང་བ་དང་སྡོམ་ 
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༼༢༢༥༽  
པའྱི་ལམ་གྱིས་གཞྡོམ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྱིག་པ་ཤྱིན་ཏུ་སྟུག་པྡོས་དཀྱིས་པའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་མཚན་དང་དཔེ་བད་ཀྱིས་སས་པ་འདུས་མ་བས་པ་བརག་པ་བརན་
པ་གདྡོད་མ་ནས་ཡྡོད་པར་གསུངས་པ་ནྱི་དང་དྡོན་དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། དེ་ཡྱི་
དགྡོངས་གཞྱི་སྡོང་ྱིད་ཡྱིན། །དགྡོས་པ་སྡོན་ལྔ་སངས་ཕྱྱིར་གསུངས། །དངྡོས་ལ་གནྡོད་བེད་ཚད་
མ་ནྱི། །དེ་འདའྱི་སངས་རྒྱས་ཁམས་ཡྡོད་ན། །མུ་སེགས་བདག་དང་མཚུངས་པ་དང་། །བདེན་པའྱི་
དངྡོས་པྡོར་འགྱུར་ཕྱྱིར་དང་། །ངེས་པའྱི་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་དང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འགལ་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་
པ། དགྡོངས་གཞྱི་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་བྲལ་སྡོང་པ་ྱིད་སེ་འགག་དང་བྲལ་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགྡོངས་ནས། དགྡོས་པ་སེམས་ཞུམ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   221 

༼༢༢༦༽  
པ་དང་སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་བརས་པ་ལ་སྡོགས་ེས་པ་ལྔ་སང་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་ཤྱིང་། 
དངྡོས་ཡྱིན་པ་ལ་གནྡོད་བེད་ཚད་མ་ནྱི། ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་ཀྱི་འདྡོད་པ་བ་དག གངས་ཅན་གྱི་ཤེས་
རྱིག་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྱི་རག་པ་གཅྱིག་པུ་དང་། དབང་ཕྱུག་པས་གསལ་དྭངས་རག་པ་གཅྱིག་པུ་དང་། 
ཁབ་འཇུག་པས་ཀུན་ཁབ་ཀྱི་བླྡོ་གཅྱིག་པུར་བདེན་པ་དང་། གཅེར་བུ་པས་བདག་རང་བཞྱིན་རག་
ལ་གནས་སྐབས་མྱི་རག་པ། རང་རང་གྱི་ལུས་ཚད་ཙམ་དང་། རྱིག་པ་ཅན་པ་བདག་དཀར་ལ་
འཚེར་བ་སྣུམ་ལ་འདྱིལ་བ་ཙ་ན་ཀའྱི་འབྲུ་དང་ཉུང་དཀར་དང་རྡུལ་ཕ་མྡོ་ཙམ་གྱི་ཚད་བདག་གྱི་སྱིང་
གྱི་ནང་ན་འྡོད་འབར་བར་གནས་པ་ལ་སྡོགས་བདག་བརག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདྡོད་ཚུལ་དུ་ཡྡོད་དེ། 
ཨཱརྻ་དེ་བའྱི་ཞ་སྔ་ནས། ལ་ལར་ཀུན་ཏུ་སྡོང་བར་མཐྡོང་། །ལ་ལས་སེས་བུའྱི་ལུས་ཚད་ 
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༼༢༢༧༽  
ཞྱིག །ལ་ལས་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞྱིག་སེ། །ཤེས་རབ་ཅན་གྱིས་མེད་ཅེས་མཐྡོང་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
མུ་སེགས་ཀྱིས་བདག་དང་། ཁད་པར་མེད་པར་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོ་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་སྡོས་བྲལ་དུ་སྡོན་པའྱི་མདྡོ་རྣམས་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །འདྱི་དྡོན་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡྱི། །སྱིང་པྡོའ་ིལེའུའྱི་མདྡོ་སེ་ལྟྡོས། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ནྱི་སྡོང་ྱིད་
བཟྡོད་མ་ནས་ཞྱི་བའྱི་དྡོན་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱིས། བདེན་པའྱི་དངྡོས་
པྡོར་མ་གསུངས་ཏེ་ད་དུང་མདྡོ་ལ་ཐྡོས་བསམ་གྱིས་ཞྱིབ་ཏུ་དཔྱྡོད་ཅྱིག་ཅེས་པའྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་
བ་གགས་པས་ཀང་། །དབུ་མ་ལ་ནྱི་འཇུག་པ་ལས། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དང་དྡོན་དུ། །གསུངས་
པ་དེ་ཡང་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་པ་དབུ་མ་ལ་ 
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༼༢༢༨༽  
འཇུག་པར། །རྣམ་པ་དེ་ལྟའྱི་མདྡོ་སེ་གཞན་ཡང་ནྱི། །དང་དྡོན་ྱིད་དུ་ལུང་འདྱིས་གསལ་བར་
བེད། །ཅེས་པའྱི་འགེལ་པར་མདྡོ་དགྡོངས་འགེལ་དུ་རང་བཞྱིན་གསུམ་གསུངས་པའྱི་ཀུན་བཏགས་
མེད་པ་དང་། གཞན་དབང་ཡྡོད་པ་དང་། ལེན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅྱིང་ཕ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་
པ་དང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་གསུངས་པ་དེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་
འྡོད་གསལ་བ་ཐྡོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ། མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་ལྡན་པ། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་ནང་ན་མཆྱིས་པར་བརྡོད་དེ། རྱིན་པྡོ་ཆེ་རྱིན་ཐང་ཆེན་པྡོ་གྡོས་དྱི་མ་ཅན་
གྱིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྱིས་པ་ལྟར། ཕུང་པྡོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྱིས་གྡོས་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་དཀྱིས་
པ། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་ཟྱིལ་གྱིས་ནྡོན་པ། ཡྡོངས་སུ་རྡོག་པའྱི་ 
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༼༢༢༩༽  
དྱི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། བརག་པ་བརན་པ་ཐེར་ཟུག་པར་མྱི་བརྡོད་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་
སྨྲ་བ་འདྱི་མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཇྱི་ལྟར་འད་བ་མ་ལགས། མུ་སེགས་བེད་རྣམས་
ཀང་རག་པ་བེད་པ་མེད་པ་ཁབ་པ་མྱི་འཇྱིག་པའྡོ། །ཞེས་སྨྲ་བར་བགྱིད་དྡོ། །བཀའ་སྩལ་པ། བླྡོ་གྡོས་
ཆེན་པྡོ། ངའྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་བསན་པ་ནྱི་མུ་སེགས་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནྱི། 
སྡོང་པ་ྱིད་དང་། ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། མ་སེས་པ་དང་། མཚན་མ་
མེད་པ་དང་། སྨྡོན་པ་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དྡོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་
པྡོར་བསན་ 
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༼༢༣༠༽  
པར་བས་ནས་བྱིས་པ་རྣམ་བདག་མེད་པས་འཇྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་གནས་སང་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ། དེ་
བཞྱི་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིསྡོ་བསན་པས་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་གནས་སྣང་བ་མེད་པའྱི་སྡོད་ཡུལ་
སྡོན་ཏེ། མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ལ་
མངྡོན་པར་ཞེན་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་པ་ནས། དེའྱི་ཕྱྱིར་བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་
སྱིང་པྡོ་བསན་པ་ནྱི། མུ་སེགས་ཀྱི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་བསན་པ་དང་མྱི་འདའྡོ། །ཞེས་པའྱི་ལུང་འདྱིས་
བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དང་དྡོན་དུ་མངྡོན་པར་གསལ་བར་བས་ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་སྱི་དྡོན་
ལ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་གང་ཡྱིན་ངྡོས་བཟུང་བ། དེ་དང་དྡོན་དང་ངེས་དྡོན་དུ་གསུངས་
པའྱི་དྡོན་བཤད་པ། འཁྡོར་ལྡོ་རྱིམ་པ་གསུམ་མྱི་ 
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༼༢༣༡༽  
འགལ་བར་བསན་པས་དྡོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནྱི། མདྡོ་ལས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། སེམས་ཅན་གྱི་
ཁམས་ཞེས་བ་བ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཤ་རྱིའྱི་བུ། 
དེའྱི་ཕྱྱིར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཀང་གཞན་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་གཞན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་
ཅན་གྱི་ཁམས་ྱིད་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ྱིད་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་དྡོན་གྱིས་གྱིས་
སུ་མེད་དེ་ཡྱི་གེ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས། དེ་བཞྱིན་ྱིད་འདྱི་ཐམས་
ཅད་ལ། །ཁད་པར་མེད་ཀང་དག་གྱུར་པས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་ྱིད་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །འགྡོ་ཀུན་དེ་ཡྱི་
སྱིང་པྡོ་ཅན། ། 
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༼༢༣༢༽  
ཞེས་དང་། དེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཆྡོས་སྐུ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་རྱིགས་དང་སེ། །ཞེས་པ་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་ཞྱིག་ཡྡོངས་སུ་མ་ཤེས་པས། །སྲྱིད་པ་གསུམ་དུ་འཁྡོར་གྱུར་ཅྱིང་། །སེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་ངེས་གནས་པའྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །དེ་ྱིད་སང་བ་བས་པ་
ན། །དག་པ་དེ་ྱིད་མ་ངན་འདས། །ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། ས་ཡྱི་དཀྱིལ་ན་
ཡྡོད་པའྱི་ཆུ། །དྱི་མ་མེད་པར་གནས་པ་ལྟར། །ྡོན་མྡོངས་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀང་། །དེ་བཞྱིན་དྱི་མ་
མེད་པར་གནས། །ཞེས་པ་དང་། དཔལ་ཕེང་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མའྱི་སྦུབ་ལས་མ་གྡོལ་བ་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་
བགྱིའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཐྡོགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས། སེམས་ 
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༼༢༣༣༽  
ཅན་ཕུང་པྡོའ་ིནང་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་གནས། །དེ་ན་རང་བཞྱིན་ྱིས་མེད་ཕྱྱིར་ན་དྱི་མ་
མེད། །སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལ་འབྲས་བུར་ེ་བར་བཏགས་ནས་ནྱི། །ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་
རྒྱས་སྱིང་པྡོར་བརྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་བླའྱི་འགེལ་པར། དྱི་མ་དང་བཅས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་
ྱིད་ནྱི་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་སྦུབས་ལས་མ་གྡོལ་བའྱི་ཁམས་ལ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་
བརྡོད་པ་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །དྱི་མ་མེད་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་དེ་ྱིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གནས་ཡྡོངས་
སུ་གྱུར་པའྱི་མཚན་ྱིད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ཞེས་བརྡོད་པ་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །དྱི་མ་
མེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་གནས་གྱུར་པའྱི་མཚན་ྱིད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ྱིད་ལ་ཡྡོད་པ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་སྡོབས་ 
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༼༢༣༤༽  
བཅུ་ལ་སྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་གང་དག་ཡྱིན་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོའ་ིརྡོགས་
བརྡོད་དུ། ནང་ན་ཡྡོད་པ་ཕྱྱི་རུ་ཕྱྱིན་ནས་ཚོལ། །ཁྱིམ་བདག་མཐྡོང་ནས་ཁྱིམ་བདག་མྡོ་ལ་
འདྱི། །མཁས་པ་བསན་བཅྡོས་འཆད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། །སེམས་ལ་སངས་རྒྱས་འདུག་པ་མ་
མཐྡོང་ངྡོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྲས་དང་བཅས་པའྱི་བཀའ་བསན་
བཅྡོས་དྱི་མ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་། གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་
བཅས་པའྱི་ཚེ་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་གཞྱི་བེད་ལ། ཐར་པའྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་ཡང་ཡྱིན་ཞྱིང་། 
དྱི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་སྐུ་ཞེས་བ་བ་གཟུགས་ 
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༼༢༣༥༽  
སྐུ་རྣམ་གྱིས་དང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པའྱི་རེན་བེད་པ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསན་བཅྡོས་
འདྱིའྱི་དགྡོངས་པའང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་གདྡོན་མྱི་ཟ་སེ། གྡོང་དུ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ལ་ལྡོག་པར་
རྡོག་པ་སེལ་བའྱི་སྐབས་སུ་གསལ་བར་གསུངས་སྡོ། །སྱིང་པྡོ་དེ་ནྱི་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པའྱི་
སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་དང་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་མཐྡོང་སེ། དཔལ་འཕེང་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་ལྷུང་བ་རྣམས་དང་། ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ལ་མངྡོན་པར་དགའ་བ་
རྣམས་དང་། སྡོང་པ་ྱིད་ལ་སེམས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་མ་ལགས་སྡོ། །ཞེས་པ་
དང་། རྒྱུད་བླར། རང་བྱུང་རྣམས་ཀྱི་དྡོན་དམ་ 
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༼༢༣༦༽  
དེ། །དད་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྡོགས་བ་ཡྱིན། །ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་འྡོད་འབར་བ། །མྱིག་མེད་པས་ནྱི་
མཐྡོང་བ་མེད། །ཅེས་སྡོ། །གང་ཟག་བཞྱི་པྡོ་དེས་མྱི་མཐྡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། དཔལ་འཕེང་གྱིས། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་ནྱི་སེ་བའམ་འགུམ་པའམ་འཕྡོ་བའམ་འབྱུང་
བའང་མ་མཆྱིས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་འདུས་བས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ལགས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་རག་
པ་དང་བརན་པ་དང་ཐེར་ཟུག་པ་ལགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོར། 
རྱིགས་ཀྱི་བུ། སེམས་ཅན་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་
ཡྱིན་ཏེ། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ 
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༼༢༣༧༽  
ཤེས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མྱི་མཐྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། རག་ཏུ་
ྡོན་མྡོངས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་འཁྡོར་བ་ན་འཁྡོར་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པས་སྱིང་པྡོ་ནྱི་
འདུས་མ་བས་པ། རག་པ། བརན་པ་ཐེར་ཟུག་པ་ཡྱིན་ལ། དྡོན་དེ་གང་ཟག་དེ་རྣམས་ཀྱི་བླྡོ་ཡུལ་དུ་
མྱི་ཤྡོང་སེ། རྱིགས་མེད་གྡོགས་ངན་སྔྡོན་དགེ་མ་བསགས་བླྡོ་མ་སངས། །ཆྡོས་འདྱིས་སག་གྱུར་
འདྱི་ལ་དྡོན་ཆེན་འདྱི་ལས་ལྷུང་། །ཞེས་པ་ལྟར། ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་ལ་བླྡོ་མ་སངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མ་
ངན་ལས་འདས་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པས་ཅུང་ཟད་གཅྱིག་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། 
དཔལ་ཕེང་ལས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་སྔྡོན་མ་
མཐྡོང་མ་རྡོགས་ལགས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ 
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༼༢༣༨༽  
ཀྱིས་ནྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅྱིང་མངྡོན་སུམ་དུ་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བཅྡོས་ལྡན་འདས་ན་ཐྡོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྡོང་ྱིད་ཤེས་པ་ནྱི་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གྱི་དམྱིགས་པ་བཞྱི་པྡོ་དག་ལ་
འཇུག་ལགས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། སྱིང་པྡོ་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མས་བསྱིབས་པ་དེ་དྱི་མ་རྣམ་པར་
དག་པའྱི་ཚེ་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་དེ་ཇྱི་བཞྱིན་ཕྱྱིས་དེ་
བཞྱིན། །འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། གང་གྱི་
རང་བཞྱིན་འཇྱིག་མེད་པ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་རག་ཅེས་བརྡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དག་
པ་གྱིས་ལྡན་གྱི་ཆྡོས་སྐུར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་མྱི་རག་པ་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་ལས་འགྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སེ་
བ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རག་པ་དང་། འཆྱི་བ་མེད་པའྱི་ 
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༼༢༣༩༽  
གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཐར་འགག་པ་མེད་པས་བརན་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་དང་ཤེས་བའྱི་
སྱིབ་པ་བག་ཆགས་ཕ་མྡོ་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱྱིར་ནད་མེད་པའྱི་ཞྱི་བ་དང་། ཡྡོན་ཏན་
དེ་དག་དང་ལྡན་པར་རྒྱ་ཆེན་རྒྱུན་མྱི་ཆད་དུ་བཞུགས་པས་རྒས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཡུང་དྲུང་སེ། རྡོ་
རེ་གཅྡོད་པ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མདྡོ་སེ་དུ་མར། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་
གཟུགས་ཀྱི་སྐུར་ལྟ་བར་མྱི་བ་སེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུར་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་
བལྟྡོས་ཤྱིག ཅེས་གསུངས་སྡོ། །བླ་མ་ཁ་ཅྱིག དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་སེམས་ཅན་ལ་ཡྡོད་
པ་བཏགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པར་མཚན་ྱིད་པར་བཞེད་ཀང་། སྱིང་པྡོ་སྡོན་པའྱི་བཀའ་བསན་
བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ནས་སེམས་ཅན་ 
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༼༢༤༠༽  
གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པ་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དང་། དྱི་མ་དང་བྲལ་བའྱི་ཚེ་ཆྡོས་སྐུའྱི་མཚན་འདྡོགས་
པར་གསུངས་པས། དྱི་བཅས་ཀྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཆྡོས་སྐུ་ཞེས་པའྱི་མཚན་མྱི་འདྡོགས་པར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་པའྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་བུད་མེད་ཀྱི་ལྟྡོ་ན་ཡྡོད་པའྱི་ཚེ་འཁྡོར་
ལྡོས་བསྒྱུར་བ་མྱི་ཟེར། རྒྱལ་སར་དབང་བསྐུར་ནས་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བ་ཟེར་བ་བཞྱིན་
ནྡོ། །གྱིས་པ་དང་དྡོན་ངེས་དྡོན་ནྱི། སྱིར་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ནས་དང་དྡོན་དང་ངེས་དྡོན་
གསུངས་པ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། འདྱི་ལྟར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས། དེ་ལ་
ངེས་པའྱི་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་གང་། །དང་པའྱི་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་གང་ཞེ་ན། །མདྡོ་སེ་གང་དག་ལམ་ལ་
འཇུག་པར་དེ་དག་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཞེས་བའྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་འབྲས་བུ་ལ་ 
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༼༢༤༡༽  
འཇུག་པར་བེད་པ་དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཞེས་བའྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་ཀུན་རྡོབ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་
དེ་དག་ནྱི་དང་པའྱི་དྡོན་ཞེས་བའྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་དྡོན་དམ་པ་བསན་པ་དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་
ཞེས་བའྡོ། །གཞན་ཡང་མདྡོ་སེ་གང་དག་ལས་ཀྱི་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དེ་དག་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཞེས་
བའྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་པ་ཟད་པར་བསན་པ་དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཞེས་
བའྡོ། །གཞན་ཡང་མདྡོ་སེ་གང་དག་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་ཡྡོངས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསན་པ་དེ་
དག་ན་དང་པའྱི་དྡོན་ཞེས་བའྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་རྣམ་པར་བང་བ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱྱིར་བསན་པ་
དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་འཁྡོར་བས་སྡོ་བར་བེད་པ་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་
སེ་གང་དག་འཁྡོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ 
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༼༢༤༢༽  
གྱིས་སུ་མྱི་འཇུག་པ་དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་ཡྱི་གེ་དང་ཚིག་སྣ་ཚོགས་སུ་
བསན་པ་དེ་དག་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་ཟབ་པ་ལྟ་དཀའ་བ་རྡོགས་པར་དཀའ་བ་དེ་
དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་ཚིག་འབྲུ་མང་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་རངས་
པར་བེད་པ་དེ་དག་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་འབྲུ་ཉུང་ལ་ངེས་པར་རྡོགས་པར་བེད་པ་
དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །གཞན་ཡང་མདྡོ་སེ་གང་དག་བདག་དང་སེམས་ཅན་དང་སྲྡོག་དང་
སེས་བུ་དང་ཤེད་ལས་སེས་དང་བེད་པ་པྡོ་དང་ཚོར་བ་པྡོའ་ིས་སྣ་ཚོགས། བདག་པྡོ་མེད་པ། བདག་
པྡོ་ཡྡོད་པ་བཞྱིན་དུ་བསན་པ་དེ་དག་ནྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །མདྡོ་སེ་གང་དག་སྡོང་པ་ྱིད་དང་མཚན་
མ་མེད་པ་དང་སྨྡོན་པ་མེད་པ་དང་། མྱི་འབྱུང་བ་དང་མ་སེས་པ་དང་། ཡང་དག་ 
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༼༢༤༣༽  
པར་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་། གང་ཟག་མེད་པ་དང་། དུས་གསུམ་ལས་རྣམ་པར་
ཐར་པའྱི་སྡོ་བསན་པ་དེ་དག་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཐྡོགས་མེད་
ཞབས་ཀྱིས་ཀང་ངེས་པར་གསུངས་སྡོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྡོ་ལས། སྡོང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་
པས་བསན་པ་ལྟར། །ངེས་དྡོན་མདྡོ་སེ་དབང་གྱི་བེ་བྲག་ཤེས། །གང་ལ་སེམས་ཅན་གང་ཟག་སེས་
བུ་བསན། །ཆྡོས་དེ་ཐམས་ཅད་དང་བའྱི་དྡོན་དུ་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་སྡོང་པ་ྱིད་ཁྡོ་ན་ངེས་
པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་གྱིས། གཞན་བཀའ་བསན་བཅྡོས་དག་ལས་ངེས་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་། 
དང་དྡོན་དགྡོངས་པ་ཅན་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་རང་གྱི་བླྡོ་དང་སར་ནས་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་སྨྲ་བ་
ཡང་མྱི་འཐད་དེ། དེང་སང་གྱི་ 
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༼༢༤༤༽  
འགྡོ་བ་རྣམས་སྡོང་པ་ྱིད་ཁྡོ་ནས་སྨྱིན་ཅྱིང་གྡོལ་བར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་
ལམ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བར་གྡོལ་བེད་ལམ་སྡོན་པ་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་རྣམས་ནས་བཀག་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་སྔྡོན་དུ་སྡོང་ནས་བདག་
གཞན་མམ་པ་དང་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམས་པར་བས་ཏེ། སྡོང་ྱིད་ཟབ་
མྡོ་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བའྱི་གདུལ་བ་ལ་དངྡོས་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་མཐའ་བྲལ་
ཟབ་མྡོ་བསན་པ་རྣམ་གྡོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། འགྡོ་མང་ཕུང་པྡོ་སྡོང་
པར་སྡོན་མྡོད་ཀྱི། །ཇྱི་ལྟར་བདག་མེད་དེ་དག་མྱི་ཤེས་ཏེ། །མྱི་ཤེས་དེ་དག་གཞན་གྱིས་རྒལ་ན་
ཡང་། །ཁྡོ་བྡོའ་ིཟྱིལ་གྱིས་ནྡོན་ཅྱིང་ཚིག་རྩུབ་སྨྲ། །ཞེས་པ་དང་། འཇྱིག་ 
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༼༢༤༥༽  
རེན་པ་དག་ཏྱིང་འཛིན་སྡོམ་བེད་ཀང་། །དེ་ཡྱིས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་བཤྱིག་མྱི་བེད། །ྡོན་མྡོངས་
ཕྱྱིར་ནྱི་མཚན་མ་རབ་ཏུ་ལྡང་། །ཨུ་ཏ་ཀས་ནྱི་ཏྱིང་འཛིན་འདྱི་བསྡོམས་བཞྱིན། །ཞེས་པ་དང་། ཆྡོས་
དང་ལྡན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྨྲས་ན་ཡང་། །ཡྱིད་མྱི་ཆེས་དང་ཞེ་སང་ཁྡོ་བ་དག །མངྡོན་པར་སྡོན་པ་འདྱི་
ནྱི་བྱིས་པའྱི་ཆྡོས། །དྡོན་འདྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡྱིད་མྱི་སྡོན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་
རྒྱའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས། ང་ནྱི་མ་ངན་འདས་ཕྱྱིར་ལ་ལ་ཞྱིག །ཆྡོས་འདྱི་རྱི་ལམ་ལྟ་བུར་ལྟ་ཞེས་
འཛེར། །གང་ཆྡོས་མ་བྱུང་སུས་ཀང་མ་བས་ཡྱིན། །མ་མཐྡོང་འྡོང་པ་མ་ཡྱིན་འཕྡོ་མྱིན་ན། །དམྱིགས་
ནས་བདག་ཅག་སྡོང་ྱིད་ལེགས་བསབས་ཞེས། །འཛེར་བ་དེ་དག་ཆྡོས་ཀྱི་རྐུན་མྡོ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་
ལ་སྡོགས་པ་སྡོང་ྱིད་ 
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༼༢༤༦༽  
སྨྲ་བ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་གནྡོད་པར་གསུངས་པའྱི་སྐབས་ཀང་ཡྡོད་ཅྱིང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར་ཡང་། 
རེས་འགའ་ནྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི་མེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བཟུང་སེ། དངྡོས་པྡོ་
ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའྱི་ལྡོག་པར་ལྟ་བ་བསེད་ནས་འཕེལ་བར་བེད་དྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སྡོན་
པ་པྡོས་ལྷག་པར་མྡོས་པའྱི་ཁད་པར་ངེས་པར་བས་ཏེ་ན་པ་པྡོ་རྣམས་ལ་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་
བཤད་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ིདུས་ནའང་སྡོང་པ་ྱིད་ཐྡོས་ནས། ནང་དུ་རབ་ཏུ་
དགའ་བ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལས་བྱུང་མཆྱི་མས་མྱིག་བརླན་ཅྱིང་། །ལུས་ཀྱི་
བ་སྤུ་ལྡང་བ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་བླྡོ་ཡྱི་ས་བྡོན་ཡྡོད། །དེ་ྱིད་ེ་བར་བསན་
པའྱི་སྣྡོད་ནྱི་དེ་ཡྱིན་ཏེ། །དེ་ལ་དམ་པའྱི་དྡོན་ 
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༼༢༤༧༽  
གྱི་བདེན་པ་བསན་པར་བ། །ཞེས་རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་སྨྱིན་པ་ལ་སྡོང་པ་ྱིད་སྡོན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། 
སྱིགས་མ་ལྔ་བདྡོ་བའྱི་འགྡོ་བ་ལ་སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་ལམ། གཙོ་ཆེར་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་། བམས་
སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཕན་ཡྡོན་བསན་ནས་དྡོན་དུ་འགྱུར་བར་སེམས་སྡོ། །བསན་བཅྡོས་
འདྱིར་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དང་དྡོན་དུ་བསན་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྒྱ་
བྡོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པྡོས་དང་དྡོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དྡོན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་རག་བརན་ཐེར་ཟུག་གྱི་སྐུ་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་ཀྱིས་
བརྒྱན་པ་ཡྡོད་ཅེས་པ་ནྱི། བདག་ཏུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པའྱི་གདུལ་བ་དང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྡོང་པ་ྱིད་
དགྡོངས་གཞྱིར་མཛད་ནས་གསུངས་ཤྱིང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ 
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༼༢༤༨༽  
ལུགས་སྡོས་བྲལ་སྡོན་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱིས་དངྡོས་པྡོ་བདེན་པ་ཡྱིན་པ་ལ་གནྡོད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་
པ་དེ་དེ་བཞྱིན་ཏེ། སས་དངྡོས་སུ་ཟྱིན་པ་ནྱི་དང་དྡོན་ཡྱིན་པར་སྱིང་པྡོ་སྡོན་པའྱི་མདྡོ་ྱིད་ལས་
གསལ་པྡོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དགྡོངས་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི་དང་དྡོན་ཡྱིན་པར་མྱི་
བཞེད་དེ། ཆྡོས་ྱིད་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད། དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་
ཞལ་གྱིས་བཞེས་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོ་ན་ལང་ཀར་གཤེགས་པར། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་
ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བསགས་པར་རྣམ་པར་སང་བར་བའྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ། གལ་ཏེ་
ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བསགས་པ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་མེད་དུ་ཟྱིན་ན་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བསགས་ 
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༼༢༤༩༽  
པས། འཇུག་པ་ཡང་མེད་ལྡྡོག་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ན། བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ། བྱིས་པ་དང་འཕགས་པ་
རྣམས་ལ་འཇུག་པ་དང་ལྡྡོག་པ་ཡང་ཡྡོད་དེ། རྣལ་འབྡོར་ཅན་བརྡོན་པ་མྱི་འདྡོར་བ་རྣམས་བདག་
གྱིས་སྡོ་སྡོར་རང་གྱིས་རྱིག་པ་ཚེ་འདྱི་ལ་བདེ་བར་སྡོད་པས་གནས་སྡོ་ཞེས་པ་ནས། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཡུལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡུལ་ཏེ། ཁྡོད་
ལྟ་བུར་ཞྱིབ་ཅྱིང་མཁས་པའྱི་མྡོས་པ་དང་། བླྡོ་རབ་ཏུ་འབེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་
དྡོན་ལ་སྡོན་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་ཡུལ་ཏེ་ཞེས་སྡོགས་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ། 
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པར་བ་བ་འདྱི་ལ་
བརྡོན་པར་བ་སེ། ཐྡོས་པ་ཙམ་གྱི་ཆྡོག་པར་ནྱི་མྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   245 

༼༢༥༠༽  
བའྡོ། །དེ་ལ་འདྱི་སྐད་ཅེས་བ་སེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ནྱི། །རྣམ་ཤེས་བདུན་དང་ལྡན་
པར་ཡང་། །འཛིན་པ་གྱིས་ཀྱིས་རབ་འཇུག་སེ། །ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཟླྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་
དང་། སྡོར་མྡོའ་ིཕེང་བའྱི་མདྡོར། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེགས་པར་ཡྱིད་ཆེས་བསན་པ་ཡང་། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་ཞེས་བ་བར་སྡོན་ཏེ། ཡྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བ་བ་
གང་ཡྱིན་པ་དེ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ ྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མདྡོར། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་
གཞྱི་སེ། །བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་དགེ་བའང་དེ། །སྱིང་པྡོ་དེ་ལ་ཀུན་གཞྱིའྱི་སས། །དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་རྣམས་གསུངས་པར་མཛད། །སྱིང་པྡོ་ཀུན་གཞྱི་བསན་པ་ཡང་། །བླྡོ་ཆུང་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་
ཤེས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སེམས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་ 
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༼༢༥༡༽  
འྡོད་གསལ་བ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་དགེ །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་གྡོང་དུ་
སྱིང་པྡོ་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་མྱི་འགྱིགས་གྡོ་སམ་ན། སྱིར་འཁྡོར་བ་ཐྡོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་ཡྱིན་ལ། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མ་རྱིག་པ་བྱུང་ནས་ཇྱི་སྲྱིད་སྡོང་བ་དེ་སྲྱིད་དུ་ཡེ་ཤེས་བྱུང་ནས་དེ་སེད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། འཁྡོར་བ་དང་ཐར་པ་ཐྡོག་མཐའ་མེད་པར་མམ་ཞྱིང་། དེ་བཞྱིན་ྱིད་ནྱི་
བ་བེད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བཅྱིངས་གྡོལ་གྱི་ལས་མྱི་བེད་ལ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྱི་སེང་ནས་འཁྡོར་
བར་འཁམས་པ་དང་ཐར་པ་ཐྡོབ་པ་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་ཏེ། སེམས་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྡོས་ལ་གཞག་
ཏུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །སེམས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚོགས་དྲུག་ནྱི་རྒྱུན་མྱི་བརན་ཅྱིང་དགེ་སྱིག་ལུང་མ་བསན་
འདེས་མར་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར། སྱིང་པྡོ་སྡོན་པའྱི་ 
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༼༢༥༢༽  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་ནྡོ། །ྡོན་མྡོངས་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཁས་ལེན་ནའང་ཇྱི་སྲྱིད་གནས་མ་
གྱུར་གྱི་བར་དུ་ྡོན་མྡོངས་པ་ཅན་དུ་རྒྱུན་བརན་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རུང་བས། དེ་རྣམས་སུ་མ་ཆད་པའྱི་
སེམས་རང་རྱིག་ཙམ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་འཆར་བ་ཆུ་བྡོའ་ིརྒྱུན་ལྟ་བུ་ལ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཐ་སད་
མཛད་དེ། ལེན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅྱིང་ཕ། །ས་བྡོན་རྣམས་ནྱི་ཆུ་བྡོའ་ིརྒྱུན་བཞྱིན་
འབབ། །རག་ཏུ་རྡོག་པར་གྱུར་ན་མྱི་རུང་ཞེས། །དེ་ནྱི་བྱིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །ཞེས་པ་
དང་། ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ཅན་ཁམས། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏེ། །དེ་ཡྡོད་པས་ན་འགྡོ་
ཀུན་དང་། །མ་ངན་འདས་པའང་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་འཁྡོར་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ས་བྡོན་
དང་བཅྱིངས་གྡོལ་གྱི་གཞྱི་ཡྱིན་པར་གསུངས་སྡོ། །དབུ་མ་འཇུག་ 
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༼༢༥༣༽  
པར། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ས་བྡོན་ཐམས་ཅད་པ། ལས་རྣམས་འགགས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལྡོན་པའྱི་ལས་
འབྲས་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུན་ཡྡོད་པ་བཀག་ནས། ལས་ཀྱི་ས་བྡོན་དང་བག་ཆགས་ཀྱིས་བགྡོས་པའྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་ཡྡོད་པ་མ་བཀག་པ་ནྱི། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོར་གྲུབ་པ་
བཀག་ནས་རང་བཞྱིན་སྡོང་པ་ྱིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པར་གསལ་ལྡོ། །རྣམ་རྱིག་གྱི་རྒྱུན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་འྡོད་གསལ་བ་སེམས་དགེ་མྱི་དགེ་དང་། གཡེངས་མ་གཡེངས། ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད། 
གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བར་འཆར་བ་འདྱི་མེད་པར་ཁས་བླངས་ན་ཐ་སད་དུ་ལས་དགེ་
སྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་མྡོང་བ་དང་། ལམ་ལྡོག་པ་ལ་སྡོད་པ་དང་། མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་
པ་དང་། ས་དང་ལམ་གྱི་ 
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༼༢༥༤༽  
ཡྡོན་ཏན་གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་བ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མེད་པས་ཆད་པར་སྨྲ་བ་ཁྡོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པར། རྣམ་
པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འགགས་པར་འགྱུར་གྱི། ལས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་
འགག་གྡོ །རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འགགས་ན། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་འགག་པར་
འགྱུར་ཏེ། བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགགས་ན་ནྱི་སྨྲ་བ་བདག་འདྱི་ཡང་། མུ་
སེགས་བེད་པའྱི་ཆད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཁད་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ། མུ་སེགས་བེད་
རྣམས་ཀྱི་སྨྲ་བ་ནྱི། འདྱི་ལྟ་སེ། འདྱི་ལྟར་ཡུལ་འཛིན་པ་རྒྱུན་ཆད་པས་རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་ཆད་
པར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་རྒྱུན་ཆད་ 
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༼༢༥༥༽  
པས་ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་རྒྱུན་ཡང་ཆད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མུ་སེགས་རྒྱང་འཕེན་པ་
ཕྱྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཐ་ཆད་དུ་འཇྡོག་པ་ཡང་། ལས་ཀྱི་ས་བྡོན་གྱིས་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་ཚེ་འདྱིར་འྡོང་བ་མེད་ལ། ལས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ལ་གྡོམས་པའྱི་བག་ཆགས་ཅན་
གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཚེ་ཕྱྱི་མར་འགྡོ་བ་ཡང་མེད་དྡོ། །དེ་ལྟར་སེ་འགག་ཡྡོད་མེད་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་སྡོང་
པ་ཆེན་པྡོའ་ིདབྱིངས་སུ་ཚེ་འདྱིའྱི་སྣང་བ་ཐྱིམ་ནས་ཅྱི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་ཡང་དག་པའྱི་
ཀུན་རྡོབ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་བས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་
པའྱི་རྒྱུན་དེ་ཆྡོས་ཅན་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་རང་བཞྱིན་སྡོས་པའྱི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་
བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཆྡོས་ྱིད་དྡོན་དམ་ 
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༼༢༥༦༽  
པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་པས། རྱིག་སྡོང་ཟུང་འཇུག་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་
ཤེས་ལ་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལང་ཀར་
གཤེགས་པའྱི་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་དུ། རང་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཏེ་སྲྱིད་པ་དང་ཐར་པའྱི་གནས་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོའ ྡོ། །རྣམ་གངས་སུ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་ཀང་བ་སེ་དེ་རྡོགས་པའྱི་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ནྱི། འཇུག་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག ྡོན་མྡོངས་པའྱི་ཡྱིད་དང་བདུན་
ནྡོ། །ཞེས་ལེགས་པར་བཤད་ཅྱིང་། དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ཀང་། གང་གྱི་སེམས་བྱུང་དྲྭ་བ་
ནྱི། །སེམས་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་གསལ་མཛད་དེ། །སེམས་ཀྱི་རྡོངས་པ་སེལ་བ་ཡྱིས། །རང་སེམས་དེ་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་སེམས་ཅན་རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བ་དེ་ 
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༼༢༥༧༽  
རྡོགས་ནས་མས་སུ་བླངས་པས། གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་སེལ་བར་གསལ་པྡོར་གསུངས་ཤྱིང་། རྱིན་ཆེན་
སེམས་ནྱི་རྣམ་གྡོལ་བས། །ལྷ་གཞན་སྒྲུབ་ཏུ་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །སེམས་ཐྡོབ་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེ། །ཞེས་གྡོ་
བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བྲལ་བ་བང་ཆུབ་ཏུ་གསུངས་ལ། སེམས་ནྱི་འགྡོ་བ་ལྔ་པྡོ་ཡྱིན། །བདེ་དང་སྡུག་
བསྔལ་མཚན་ྱིད་དག །སེམས་ལས་མ་གཏྡོགས་ཅུང་ཟད་མེད། །ཞེས་སེམས་དྱི་མ་དང་བཅས་པ་
འགྡོ་བ་ཡྱིན་པར་གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་། ཇྱི་ལྟར་སྡོས་ཀའྱི་དུས་སུ་ཆུ། །དྡོ་འྡོ་ཞེས་ནྱི་བརྡོད་
པར་བེད། །དེ་ྱིད་གང་པའྱི་དུས་སུ་ནྱི། །གང་ངྡོ་ཞེས་ནྱི་བརྡོད་པ་ཡྱིན། །ྡོན་མྡོངས་ད་བས་
གཡྡོགས་པ་ན། །སེམས་ཞེས་བརྡོད་པར་བ་བ་ཡྱིན། །དེ་ྱིད་ྡོན་མྡོངས་བྲལ་གྱུར་ན། །སངས་
རྒྱས་ཞེས་ནྱི་བརྡོད་ 
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༼༢༥༨༽  
པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་གདྡོན་མྱི་
ཟ་སེ། འྡོད་གསལ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྡོད་པ་བཀག་ནས་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཐུག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་དང་
བཅས་པ་གསལ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཚུལ་འདྱི་ལེགས་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་ན་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་རག་པ་དང་ཆད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་
དང་བྲལ་བར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་མདྡོ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ནས་རེས་འགའ་ཆྡོས་ྱིད་
སྡོང་པའྱི་ཆ་དང་། རེས་འགའ་ཆྡོས་ཅན་སེམས་ཀྱི་ཆ་ནས་བདེ་གཤེགས་སྱིང་པྡོར་གསུངས་པའྱི་
དྡོན་ལ་ལུང་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་བསྱིགས་པ་ནྱི། ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་བླྡོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤྡོང་པའྱི་སྡོན་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པས། སྱིར་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་ལ། ཁད་པར་བདེ་གཤེགས་སྱིང་ 
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༼༢༥༩༽  
པྡོ་ནྱི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །སྱིང་པྡོ་ལ་རྒྱུའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཞེས་
བ་སེ། མདྡོ་ལས་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ྱིད་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་སྦུབ་ཕྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་
གཏུམས་པ། འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུན་གྱིས་འཁེར་བ། ཐྡོག་མ་དང་མཐའ་མ་མེད་པའྱི་འཁྡོར་བའྱི་འགྡོ་བར་
འཆྱི་བ་དང་སེ་བ་དག་ཏུ་འཁྡོར་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་ཞེས་བརྡོད། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འྡོ་ན་
སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྱི་ཁམས་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པས་བཀག་པ་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེ་ན། དངྡོས་པྡོ་ཡྡོད་མེད་
གྱིས་ཀའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བའྱི་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པས། སྱིང་པྡོ་ཟུང་འཇུག་ཡྱིན་པ་དང་
ཤྱིན་ཏུ་ཡང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་སྐུ་ཡྡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་ 
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༼༢༦༠༽  
ནྱི། ཐྡོགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རྱིགས་ཡྡོད་པའྱི་དྡོན་གྱིས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། 
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཁམས་འབྲས་བུ་དང་ལྡན་པའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ། ལྡན་པའྱི་དྡོན་དུ་རྱིག་པར་
བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མ་དག་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཁམས་ཞེས་བ་ལ། ཤྱིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པྡོར། 
རྱིགས་ཀྱི་བུ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་
འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དཔེ་བད་བཟང་པྡོ་བརྒྱད་ཅུ་
མེད་པས་དྡོན་དེའྱི་ཕྱྱིར་ངས་མདྡོ་སེ་འདྱི་ 
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༼༢༦༡༽  
ལ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྱི་གསུངས་སྡོ། །ཐྡོག་མ་ཡྡོད་པ་ད་ལྟ་མེད། །ཐྡོག་མ་མེད་པ་ད་ལྟ་
ཡྡོད། །དུས་གསུམ་སྲྱིད་པའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད། །དེ་ལྟ་བུ་ཡྱི་གནས་མེད་དྡོ། །རྱིགས་ཀྱི་བུ་སྲྱིད་པ་
ཞེས་བ་བ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། མ་འྡོངས་པའྱི་སྲྱིད་པ་དང་། ད་ལྟར་གྱི་སྲྱིད་པ་དང་། འདས་པའྱི་
སྲྱིད་པའྡོ། །དེ་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་འྡོངས་པའྱི་དུས་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་བའྡོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ད་
ལྟར་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་རྣམས་ཡྡོད་པས་དེའྱི་ཕྱྱིར་ད་ལྟ་མཚན་བཟང་པྡོ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་
དཔེ་བད་བརྒྱད་ཅུ་མེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སར། མཚན་དང་དཔེ་
བད་བཟང་པྡོ་ 
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༼༢༦༢༽  
འདྱི་དག་ནྱི་ལྷག་པའྱི་བསམ་པའྱི་ས་ལ་ཞུགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་འཐྡོབ་
བྡོ། །དེ་ཡན་ཆད་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་ཞུགས་པའྱི་བར་དུ་ནྱི་དེ་དག་གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་རྣམ་
པར་དག་པར་གྱུར་པར་རྱིག་པར་བའྡོ། །ཞེས་པས་དེ་མན་ཆད་དུ་བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་
ཡྡོན་ཏན་མཚན་ྱིད་པ་མེད་པར་ཤེས་སྡོ། །མདྡོ་མང་འདས་སུ། འྡོ་མ་ཡྡོད་པ་ལ་ཞྡོ་ཡྡོད་ཅེས་པ་
ལྟར་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་རུང་ཡྡོད་པ་ལ་དགྡོངས་ཏེ། རྱིགས་ཀྱི་བུ། ངས་འྡོ་མའྱི་ནང་ན་ཞྡོ་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་
མ་གསུངས་ཀྱིས་འྡོ་མ་ལས་ཞྡོ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞྡོ་ཡྡོད་ཅེས་བའྡོ། །རྱིགས་ཀྱི་བུ། འྡོ་མའྱི་ཚེ་ན་ཞྡོ་
མེད། མར་དང་ཞུན་མར་དང་སྱིང་ཁུ་ཡང་མེད་དེ། དྡོད་དང་དྱི་མ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རེན་གྱིས། འྡོ་མ་
ལས་ཞྡོ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་འྡོ་མ་ལ་ཞྡོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་སྨྲས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་ 
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༼༢༦༣༽  
དུ་རྒྡོད་མ་ལས་རེའུ་དང་། མ་ལས་བུ་དང་། ཤྱིང་ཨ་སྨྲའྱི་ས་བྡོན་ལས་ལྡོ་མ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྡོགས་
པའྱི་དཔེ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པྡོ་གསུངས་སྡོ། །སྱིང་པྡོ་དྱི་མ་དང་བྲལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ཆྡོས་སྐུར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། 
ཡྡོན་ཏན་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་བཞྱི་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་ཕེང་གྱི་མདྡོར། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་སྔར་མ་མཐྡོང་བ། ཐམས་
ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ལས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་
པའྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་འདྱི་ནྱི་རག་པའྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ། 
བདེ་བའྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ། བདག་གྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིར་པ། གཙང་བའྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྡོ། །བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་ 
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༼༢༦༤༽  
གང་དག་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ལྟར་མཐྡོང་བ་དེ་དག་ནྱི་ཡང་དག་པར་མཐྡོང་
བའྡོ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་མགྡོན་པྡོ་བམས་པས། འཁྡོར་བ་དང་ནྱི་མ་ངན་འདས། །མམ་པ་ྱིད་དུ་
རྡོགས་ཕྱྱིར་རག །ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཕུང་པྡོ་དང་། །དེ་རྒྱུ་བཟླྡོག་ཕྱྱིར་བདེ་བ་ྱིད། །བདག་དང་
བདག་མེད་སྡོས་པའྱི་བདག །ེ་བར་ཞྱི་བས་དམ་པའྱི་བདག །དེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཕྱྱིར་
དང་། །བག་ཆགས་སངས་ཕྱྱིར་གཙང་བ་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །སྱིང་པྡོའ་ིདྡོན་རྒྱས་པར་སྱིང་པྡོ་
སྡོན་པའྱི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་སུ་བལྟ་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་ནྱི། དགྡོངས་
འགེལ་དུ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་པྡོར་ཡུལ་ཝཱ་ར་ན་དང་སྲྡོང་སྨྲ་བ་རྱི་དྭགས་ཀྱི་གནས་སུ་ན་
ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་ 
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༼༢༦༥༽  
བཞྱིའྱི་རྣམ་པས་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ། སྔྡོན་ལྷར་གྱུར་པའམ་མྱིར་གྱུར་པ་སུས་
ཀང་ཆྡོས་དང་མཐུན་པ་འཇྱིག་རེན་དུ་མ་བསྐྡོར་བ་གཅྱིག་རབ་ཏུ་བསྐྡོར་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བ་དེ་བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྐབས་མཆྱིས་པ། དང་བའྱི་དྡོན། རྡོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་
གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས་ལ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆྡོས་རྣམས་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ྱིད་ལས་
བརམས། སེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། འགག་པ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། གཟྡོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ྱིད་ལས་བརམས་ནས། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་
པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། སྡོང་པ་ྱིད་སྨྡོས་པའྱི་རྣམ་པས་ཆེས་ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
འཁྡོར་ལྡོ་གྱིས་པ་བསྐྡོར་ 
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༼༢༦༦༽  
ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བ་དེ་ཡང་། བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྐབས་མཆྱིས་པ། 
དང་བའྱི་དྡོན་རྡོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས་ཀྱིས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཆྡོས་རྣམས་
ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མ་མཆྱིས་པ་ྱིད་ལས་བརམས། སེ་བ་མ་མཆྱིས་པ་དང་འགག་པ་མ་མཆྱིས་པ་དང་། 
གཟྡོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ྱིད་ལས་བརམས་ནས། ཐེག་པ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ། ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་ལྡན་པ། ཤྱིན་ཏུ་
ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་པ་བསྐྡོར་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བ་འདྱི་ནྱི། བླ་ན་མ་མཆྱིས་པ། །སྐབས་མ་མཆྱིས་པ། ངེས་པའྱི་དྡོན་ལགས་ཏེ། 
རྡོད་པའྱི་གཞྱིའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་ 
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༼༢༦༧༽  
སྡོ། །ཞེས་སྡོ། །མང་འདས་ཆེན་པྡོར། རྱིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་། སྡོན་ཝཱ་ར་ན་སེར་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་
ལྡོ་བསྐྡོར་བ་ན། མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སྡོང་པ་དང་། བདག་མེད་པར་བསན་ཏེ། ཞེས་
སྡོ། །དེ་ལ་འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་གདུལ་བ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ། བརྡོད་བ་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་
བཞྱི། རྣམ་པ་མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གསུངས་ནས་སང་བ་
གང་ཟག་གྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མངྡོན་གྱུར་དང་ས་བྡོན་རྱིམ་གྱིས་སངས་ཏེ། འབྲས་བུ་ལྷག་བཅས་
དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐྡོབ་པའྱི་ལམ་ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་སྔྡོན་ཚངས་པ་དང་
དབང་ཕྱུག་དང་། ཁབ་འཇུག་ལ་སྡོགས་པ་ལྷ་དང་། དང་སྲྡོང་རང་མྱིག་དང་། གཟེགས་ཟན་དང་། 
སེར་ས་ལ་ 
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༼༢༦༨༽  
སྡོགས་པ་མྱིར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་། འཁྡོར་བ་སྡོང་བར་བེད་པའྱི་ལམ་བདག་མེད་པའྱི་དྡོན་མ་བསན་
པ་གཅྱིག བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བསན་པ་འདྱི། དེ་བས་ཆྡོས་ཟབ་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
བླ་ན་མཆྱིས་པ། རེན་འབྲེལ་སྡོས་པའྱི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་
དྡོན་རྡོད་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། འཁྡོར་ལྡོ་གྱིས་པ་འདྱི་གདུལ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིརྱིགས་
ཅན་ལ་བརྡོད་བ་འཁྡོར་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་པ་དང་། སེ་འགག་དང་བྲལ་
བ་གཟྡོད་མ་ནས་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་དེ་ལ་རྡོད་བེད་ཕྱྱི་ནང་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་སྡོགས་པའྱི་གསུང་
གྱིས་སྨྡོས་པ་འདྱི་ཡང་། འདྱི་བས་ཆེས་ཟབ་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་བླ་ན་མཆྱིས་པ། སྡོང་པ་
ྱིད་ཀྱི་མཐར་ཞེན་པའྱི་ེས་དམྱིགས་ཡྡོད་ཅྱིང་ལེགས་པར་ཕྱེ་ 
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༼༢༦༩༽  
ནས་མ་གསུངས་པས། དང་དྡོན་རྡོད་པའྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྡོ། །འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་པ་ནྱི་གདུལ་བ་
འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་གྱིས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྡོན་ལ་བླྡོ་སངས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་
ལ། འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་གྱིས་ཀྱི་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་བདེན་བཞྱི་དང་། རེན་འབྲེལ་མྱི་རག་སྡུག་བསྔལ་
དང་། སེ་མེད་འགག་མེད་ལ་སྡོགས་པར་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་གསུངས་པས། དེ་
བས་ལྷག་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བླ་ན་མེད་པ། གསུང་ནང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ། མྱི་
འགལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ངེས་པའྱི་དྡོན་རྡོད་པའྱི་གཞྱིར་མ་གྱུར་པའྡོ། །འདྱིའྱི་དྡོན་ཅུང་ཟད་
ཞྱིབ་པར་བསན་ན། མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་དུ། ལམ་ཤེས་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་ལ་ནྱི། །འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་
བཞྱི་དག་གྱི །རྣམ་པ་མྱི་དམྱིགས་སྡོ་ནས་ 
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༼༢༧༠༽  
ནྱི། །ན་ཐྡོས་ལམ་འདྱི་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པར། ན་ཐྡོས་སུ་གྱུར་པ་
དེ་རྣམས་གངས་ཀྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། ྡོན་མྡོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་ལས་གྡོལ་ནས་
རང་གྱི་དྡོན་ལ་སྡོར་བ་དེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་བསྐུལ་ནས་ཤེས་སྱིབ་ལས་ཀང་གྡོལ་བར་བེད་
དེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ཐ་སད་འདེགས་སྡོ། །གང་ཟག་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་ལས་དང་ྡོན་
མྡོངས་ཀྱི་འདུས་བས་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་
པར་གསུངས་པས། སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཤེས་པ་ཁ་ཅྱིག་སག་པར་གྱུར་ནས་ཐེག་ཆེན་
བཀའ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པར་གྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་བདུད་ཀྱིས་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་
ཅྱིང་སྡོང་བར་བེད་ལ། ཆྡོས་སྡོང་གྱི་ལས་བསགས་པས་སྡུག་བསྔལ་ 
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༼༢༧༡༽  
ཆེན་པྡོ་ལ་རེག་པར་འགྱུར་རྡོ། །བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོས། སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་གང་ལགས་ཞེས་ཞུས་པས། 
སྡོང་ྱིད་བདུན་གསུངས་ནས་ཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་སྡོང་པ་འདྱི་ནྱི་ཐ་ཤུཤལ་ཡྱིན་པས་སང་བར་
བའྡོ། །འདུས་བས་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དང་། རང་ལས་མྱི་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེ་
བ་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། འདྱི་དག་མདྡོ་སེ་གང་དུ་གསུངས་ཀང་། སྡུག་
བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་གཏན་ལ་ཕབ་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །དེ་དག་
གྱི་དྡོན་མ་གྡོ་བས་ལྡོག་པར་འཛིན་པའྱི་གྡོ་སྐབས་མཆྱིས་ཏེ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་ཚིག་དང་ཡྱི་གེ་འདེན། ཁ་
ཅྱིག་ནྱི་དེ་སྡོང་བར་བེད། དེ་ལ་དགྡོངས་ནས། དང་བའྱི་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་བརྡོད་པའྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་སེ། 
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ངྡོ་བྡོ་ 
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༼༢༧༢༽  
ྱིད་མེད་པ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ། མ་འགགས་པ། བཟྡོད་མ་ནས་ཞྱི་བ། རང་བཞྱིན་གྱིས་
ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྡོ་ཞེས་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །སེམས་ཅན་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བསེད་
པ། སྱིབ་པ་དག་པ། རྒྱུད་སྨྱིན་པ། མྡོས་པ་མང་བ། བསྡོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པྡོ་
གྲུབ་པ་དེ་དག་གྱིས་ཆྡོས་དེ་ཐྡོས་ནས། ངའྱི་དགྡོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
རབ་ཏུ་ཤེས། སེམས་ཅན་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཆེན་པྡོ་མ་བསེད་པ། སྱིབ་པ་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་པ། རྒྱུད་
ཡྡོངས་སུ་མ་སྨྱིན་པ། བསྡོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་པྡོ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ། དང་པྡོ་དང་
པྡོའ་ིརང་བཞྱིན་ཅན་མ་ཡྱིན་པ། རང་གྱི་ལྟ་བ་ཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་ཆྡོས་དེ་ཐྡོས་ན། ངའྱི་
དགྡོངས་ཏེ་བཤད་པ་ཟབ་མྡོ་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་ 
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༼༢༧༣༽  
བ་བཞྱིན་རབ་ཏུ་མ་ཤེས་ཏེ། ཆྡོས་དེ་ལ་མྡོས་པས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཆྡོས་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་མ་སེས་པ་ཁྡོ་ནའྡོ། །མ་འགགས་པ་ཁྡོ་ནའྡོ། །གཟྡོད་མ་ནས་ཞྱི་བ་
ཁྡོ་ནའྡོ། །རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཁྡོ་ནའྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་ཀྱི་དྡོན་ལ་ས་ཇྱི་
བཞྱིན་ཁྡོ་ནར་མངྡོན་པར་ཞེན་ཏེ། གཞྱི་དེས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། མཚན་ྱིད་
མེད་པར་ལྟ་བ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། མཚན་ྱིད་མེད་པར་ལྟ་བ་ཐྡོབ་ནས་མཚན་
ྱིད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྐུར་པ་འདེབས་པར་བེད་དེ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀུན་བཏགས་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ལ་ཡང་སྐུར་པ་འདེབས། གཞན་གྱི་དབང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་། ཡྡོངས་སུ་གྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་
ལ་ཡང་སྐུར་པ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   269 

༼༢༧༤༽  
འདེབས་སྡོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་དེ་དག་ནྱི་མཚན་ྱིད་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཞེས་
བའྡོ། །ངའྱི་ཆྡོས་ལ་ཆྡོས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་། དྡོན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་དྡོན་དུ་འདུ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
དག་ཆྡོས་ལ་ཡང་ཆྡོས་སུ་འཛིན། དྡོན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡང་དྡོན་དུ་འཛིན་ཏྡོ། །དེ་དག་ཆྡོས་ལ་མྡོས་པ་
དགེ་བའྱི་ཆྡོས་རྣམ་པར་འཕེལ་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་དྡོན་མ་ཡྱིན་པ་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་པས་ཤེས་རབ་
ལས་ཡྡོངས་སུ་མས་པར་གྱུར་ཏེ། ཡྡོངས་སུ་མས་པས་དགེ་བའྱི་ཆྡོས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལས་ཀང་ཡྡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འཁྡོར་ལྡོ་
བར་པ་ནྱི་རྒྱས་འབྲྱིང་བསྡུས་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཀེ་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་འདྱི་
བསན་པས་ལྷའྱི་བུ་སྡོང་ཕག་དུ་མ་སེ་བ་མེད་པའྱི་ཆྡོས་ 
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༼༢༧༥༽  
ལ་བཟྡོད་པ་སེས་པར་གྱུར་ཏེ། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་གྱིས་པ་བསྐྡོར་བར་མཐྡོང་ངྡོ་
ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་པ་ནྱི་གདུལ་བ་རྱིགས་ཅན་གསུམ་ཀས་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་འཐྡོབ་རུང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་སྡོན་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
དགྡོངས་འགེལ་དུ། ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་པ་དང་། སེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་དང་། གཟྡོད་མ་
ནས་ཞྱི་བ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་བརམས་ནས། ངེས་དྡོན་དུ་བསན་པ་འདྱི་ནྱི་
དང་བའྱི་དྡོན་གྱི་མདྡོ་སེ་ཐམས་ཅད་དུའང་སྩལ་བར་བགྱིའྡོ། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སེ་བ་དང་། 
འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བ་བ་དང་། རྣམ་པར་གྡོལ་བར་བ་བ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་དང་། ལས་
དང་།  
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༼༢༧༦༽  
སེ་བའྱི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་ལས་འདའ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བཏགས་
སུ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པས། ཚེ་འདྱི་ལ་ངེས་པའྱི་སྡོབས་སེས་ཏེ། ཕྱྱི་མ་ལ་རྒྱུ་མེད་པས་འགྡོག་
པ་ཐྡོབ་པར་བེད་དེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལམ་འདྱི་བསྒྲུབས་པས་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་
འགྱུར་ལ། རང་སངས་རྒྱས་དང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྲུབ་པ་དང་
བདེ་བ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བས་རྱིག་ཅན་གསུམ་ཀའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་དགྡོངས་ནས་ཐེག་པ་གཅྱིག་
ཏུ་བསན་ཏེ། དབང་པྡོ་རྣྡོ་འབྲྱིང་རྟུལ་པྡོའ་ིབེ་བྲག་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་བསན་ཅྱིང་། ཡང་དྡོན་
དམ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྡོད་པ་དང་བྲལ་བར་བཤད་དེ། རྡོག་གེ་ནྱི་རྡོད་པའྱི་སྡོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་
ལ། རྡོག་གེ་ཐམས་ཅད་ 
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༼༢༧༧༽  
ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ནྱི་དྡོན་དམ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཞེས་བཤད་དྡོ། །ལང་
ཀར་གཤེགས་པར། འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ཅེས་བ་བ་དེ་གཞྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་མེད་པ་
བསན་ཏྡོ། །དེ་ལྟར་མ་གསུངས་ན་ཇྱི་ལྟར་གྡོང་པ་ཡྱིན་པར་མྱི་གྱུར། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་བདག་མེད་
པ་གསུངས་པར་གག་གྡོ་ཞེས་ཡ་མཚན་སེས་ནས། དེའྱི་འྡོག་ཏུ་རྒྱུ་དང་གཏན་ཚིགས་བརྒྱ་སྡོང་
བསན་པ་ལ་འཇུག་གྡོ །གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་དད་པ་སེས་ཤྱིང་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་སྡོབ་པར་བེད་དྡོ། །དེའྱི་
འྡོག་ཏུ་དེ་དག་ལ་ཐར་པ་ནྱི་ཞྱི་བ་རག་པ་ཐེར་ཟུག་པའྡོ་ཞེས་སྡོན་ཏྡོ། །འཇྱིག་རེན་པ་ཁ་ཅྱིག་ཐར་པ་
ཡྡོད་ཅེས་ཟེར་བ་དེ་གཞྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐར་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལྟ་བ་ཆུད་
གསྡོན་པར་འད་བ་དག་མ་བསན་ན། སྡོན་ 
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༼༢༧༨༽  
པའྱི་བསན་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིད་ཆེས་པར་འགྱུར། དེའྱི་འྡོག་ཏུ་ཐར་པ་ཆུད་སྡོན་པའྱི་ལྟ་བ་མཐྡོང་ན་བླུན་
པྡོ་རྣམས་མས་པར་འགྱུར་བས། ངས་གཏན་ཚིགས་བརྒྱ་སྡོང་དག་གྱིས་ཐར་པ་ཡྡོད་པར་གསུངས་
སྡོ། །ཐར་པ་ནྱི། མང་འདས་སུ། རག་པ་དང་བདེ་བ་དང་བདག་དང་ཡྡོངས་སུ་དག་པར་བསན་
ཏྡོ། །ཞེས་པ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །སྱིར་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་ཀ་ལ་དང་དྡོན་དང་
ངེས་དྡོན་གྱིས་ཀ་ལྡན་ནའང་། འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་གཙོ་ཆེར་དང་དྡོན་དུ་བཞེད་པར་མཐུན་ཅྱིང་། 
འཁྡོར་ལྡོ་བར་པ་སྡོང་པ་ྱིད་སྡོན་པ་གཙོ་ཆེ་བས། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། 
ཆྡོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྡོང་རང་དུ་འཁྲུལ་པའྱི་སྐབས་ཡྡོད་པས་དང་བའྱི་དྡོན་དང་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་
པ་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། བདག་མེད་པ་དང་མྱི་རག་པ་ལ་སྡོགས་ 
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༼༢༧༩༽  
པ་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་སྡོང་པ་ྱིད་ལའང་ངེས་དྡོན་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་དང་། དེ་བཞྱིན་
དུ་བདག་ཡྡོད་མེད་དང་། རག་མྱི་རག་དང་། སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ལེགས་པར་ཕྱེ་
ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པས་ཐེ་ཚོམ་སེ་བའྱི་གནས་སྐབས་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ངེས་དྡོན་དུ་བསན་པ་ཡྱིན། 
ཡང་བར་པ་སྡོས་བྲལ་སྡོང་པ་ྱིད་སྡོན་པས་ངེས་དྡོན་དང་། གསུམ་པ་སྱིང་པྡོ་དང་ཆྡོས་སྐུ་རག་ཅྱིང་
བརན་པར་གསུངས་པ་ལ་སྡོགས་ཀྱིས་དང་དྡོན་དུ་འཇྡོག་པ་དང་། ཡང་བར་པ། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་
པའྱི་ལམ་ལྟ་བ་དང་སྡོམ་པ་གཙོ་ཆེར་སྡོན་པས་དང་དྡོན་དང་། གསུམ་པ་འབྲས་བུ་ཆྡོས་སྐུ་སྡོན་པས་
ངེས་དྡོན་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་འཁྡོར་བ་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། དྱི་མ་སྡོང་བེད་སངས་འབྲས་ 
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༼༢༨༠༽  
དང་། བརྡོད་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་། ཟབ་པའྱི་ཆ་དང་། གདུལ་བ་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་བཀམ་པ་དང་། ལམ་གྱི་
རང་བཞྱིན་སྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོ་ནས་དང་དྡོན་དང་ངེས་དྡོན་དུ་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་པས་འཁྡོར་ལྡོ་
གསུམ་པྡོ་མཐར་ཐུག་དྡོན་གཅྱིག་ཡྱིན་གྱིས་ནང་འགལ་བར་འདྡོད་པ་ནྱི། གསུང་བ་པྡོ་བུ་རམ་ཤྱིང་
པའྱི་བསན་པ་ལ་སད་འཚོལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཕྱྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇྱིག་རེན་
འདྱི་ན་ཡྡོད་མྱིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ྱིད་མཆྡོག་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ཀུན་མཁེན་གྱི་མཁེན་གཞན་མྱིན་
པས། །དེ་ཕྱྱིར་དང་སྲྡོང་རང་ྱིད་ཀྱིས་བཞག་མདྡོ་སེ་གང་ཡྱིན་དེ་མྱི་དཀྲུག །ཆྡོས་ཚུལ་བཤྱིག་ཕྱྱིར་
དེ་ནྱི་རྒྱལ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཅེས་གསུངས་སྡོ།།  །།གྱིས་པ་བསྔྡོ་བའྱི་རྣམ་
གཞག་འཕྡོས་དང་བཅས་པ་ལ་གྱིས། ལག་ལེན་འཆྡོལ་བ་དགག་པ། གནས་དང་གནས་མྱིན་ 
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༼༢༨༡༽  
གྱི་ཁད་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། རང་བཟྡོ་སང་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་བསྔྡོ་བའྱི་ཚེ་ན་
ཆུ། །སེང་བའྱི་ལག་ལེན་བེད་ཅེས་གག །འདྱི་ནྱི་མུ་སེགས་རྱིག་བེད་པའྱི། །ལུགས་ཡྱིན་སངས་
རྒྱས་པ་ལ་མེད། །ཅེས་པ། བྡོད་ཀྱི་སྡོད་འདུལ་བའྱི་དགེ་འདུན་འགའ་ཞྱིག་ཕྱག་ལེན་ལ། ཡྡོན་བསྔྡོ་
བ་བེད་པའྱི་ཚེ་ཡྡོན་མཆྡོད་ཕན་ཚུན་རྱིལ་བ་སྱི་བླུགས་ཀྱིས་ལག་པར་ཆུ་སེང་བའྱི་ལུགས་ཡྡོད་དེ། 
དེའྱི་འཁྲུལ་གཞྱི་ནྱི། རྒྱལ་པྡོ་ཐམས་ཅད་སྡོལ་གྱི་སེས་རབས་སུ། བྲམ་ཟེ་སྡོངས་མྡོ་བ་ལ་གང་པྡོ་ཆེ་
དང་བུ་དང་བུ་མྡོ་སྱིན་པ་དང་། བརྒྱ་བྱིན་ལ་བཙུན་མྡོ་སྱིན་པའྱི་ཚེ། གསེར་གྱི་རྱིལ་བས་བཏུད་དེ་
བཞེས་སུ་གསྡོལ་ཞེས་མདུན་དུ་འཁྡོད་པ་དང་། བྲམ་ཟེའྱི་ལག་པ་བརང་པ་ 
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༼༢༨༢༽  
ལ་རྱིལ་བ་སྱི་བླུགས་ཀྱིས་བཏུད་དྡོ། །དེ་ཡྱིས་བསྱིམས་པའྱི་མཐུ་དག་གྱིས། །རྱིལ་བ་ལས་ནྱི་ཆུ་
བྱུང་ནས། །མྱིག་ནྱི་པདྨ་དམར་འད་ལས། །མ་བསྱིམས་པར་ཡང་མཆྱི་མ་འབྱུང་། །ཞེས་པ་དང་། དེ་
ནས་དེས་ནྱི་ལག་གཡྡོན་མ་དྱི་བཟུང་། །གཡས་པའྱི་ལག་པས་རྱིལ་བ་བཟུང་ནས་ནྱི། །དེ་ཡྱི་ལག་
པས་རེ་ལ་ཆུ་སེངས་ནས། །འདྡོད་ལྷའྱི་སེམས་ནྱི་མ་ངན་མེ་ཡྱིས་ཚིག །ཅེས་གསུངས་པས། མུ་
སེགས་རྱིག་བེད་པའྱི་བྲམ་ཟེ་ཁྲུས་དང་གཙང་ས་ལ་འདག་གྡོལ་དུ་འཛིན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པ་ལ། 
ནང་པ་སངས་རྒྱས་པས་བ་རྒྱུའྱི་ལག་ལེན་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་གྱིས་ནང་པའྱི་ལུང་ནས་བཤད་པ་མེད་
དྡོ། །གྱིས་པ་འཐད་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། དེས་ན་གང་དང་གང་བེད་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་གུས་
པས་ 
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༼༢༨༣༽  
བསྒྲུབས། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་སྡོབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོ་གསུམ་གྱི་སྡོད་པ་གང་བེད་
པ་ཐམས་ཅད་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་གཞན་ཡང་བླང་མ་ནྡོར་བར་གུས་
པས་བསྒྲུབས་ཤྱིག ནྡོར་པ་བས་ན་བསན་པ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་དགྡོངས་
པའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་སྱིར་བསན་པ་ནྱི། བསྔྡོ་བ་དེ་ཡང་མདྡོར་བསྡུས་
ན། །གནས་དང་གནས་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས། །གནས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་འགྲུབ་པར་གསུངས། །གནས་མྱིན་
བསྔྡོས་ཀང་འགྲུབ་མྱི་འགྱུར། །འདྱི་དག་གྱིས་ཀ་མདྡོ་ལས་གསུངས། །ཞེས་པ། བསྔྡོ་བ་ལ་བསྔྡོས་
པས་འགྲུབ་པ་གནས་ཀྱི་བསྔྡོ་བ་དང་། བསྔྡོས་ཀང་མྱི་འགྲུབ་པ་གནས་མྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་གྱིས་བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་ 
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༼༢༨༤༽  
པ་གནས་ཡྱིན་གྱི་བསྔྡོ་བ་ནྱི། འཇམ་དཔལ་སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ལས་ནྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་རེན་
བཞྱིན་ཏེ། །འདུན་པའྱི་རེ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །གང་གྱིས་སྨྡོན་ལམ་ཅྱི་བཏབ་པ། །དེ་འདའྱི་འབྲས་བུ་
ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི་གནས་ལ་དགྡོངས། །ཞེས་པ། འཇམ་དཔལ་གྱི་ཞྱིང་བཀྡོད་
ལས། གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྡོང་ལ་རག་ལས་པའྱི་འདུན་པ་དག་
པྡོས་གང་བསྔྡོས་པ་དང་། སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལམ་དང་
འབྲས་བུ་ཡང་འདུན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། འདུན་པ་ལྡོག་པས་རྣམ་སྨྱིན་ལྡོག་
པར་མདྡོ་ལས་མང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་
བའྱི་རྒྱལ་པྡོར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། སངས་རྒྱས་ས་དབངས་རྒྱལ་པྡོའ་ི 
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༼༢༨༥༽  
དྲུང་དུ། བདག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དུ་རྡུལ་ཕ་རབ་རེ་རེ་ལ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་
ཁམས་ཀྱི་བཀྡོད་པ་དང་། བདག་གྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་མྱི་མཇེད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་བཅུའྱི་ཚད་
ཙམ་དུ་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་ཇྱི་ལྟར་སྨྡོན་པ་བཞྱིན་འགྲུབ་པར་གསུངས་ཤྱིང་། བདག་ནྱི་བང་
ཆུབ་རྱིངས་ཚུལ་དུ། །འཚང་རྒྱར་མྡོས་ཤྱིང་སྡོ་བ་མེད། །ཕྱྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་བར་དུ་ཡང་། །སེམས་
ཅན་གཅྱིག་ཕྱྱིར་སད་པར་བགྱི། །ཞེས་ཐུགས་བསེད་པས་དེ་ལྟར་ཡང་བྱིས་པ་གཞྡོན་ནུའྱི་
གཟུགས་ཀྱིས་གཞན་དྡོན་མཛད་པ་ནྱི་བསྔྡོས་པས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་གནས་མྱིན་གྱི་
བསྔྡོ་བ་ནྱི། དྱི་མེད་བྱིན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། ཆྡོས་རྣམས་ཆྡོས་ྱིད་བསྔྡོས་པ་ཡྱིས། །མྱི་འགྱུར་
གལ་ཏེ་འགྱུར་ན་ནྱི། །དང་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ 
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༼༢༨༦༽  
གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས། །བསྔྡོ་བ་འདྱི་ཡང་ཅྱིས་མྱི་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་གནས་མྱིན་གྱི། །བསྔྡོ་བ་
ྱིད་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བུ་མྡོ་དྱི་མ་མེད་པས་བྱིན་པས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། རྱིགས་ཀྱི་བུ་
ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་ནྱི་སྨྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་བསྒྱུར་བར་མྱི་ནུས་སྡོ། །གལ་ཏེ་ནུས་པར་
གྱུར་ན། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རེ་རེའྱི་དགྡོངས་པ་དེ་སྨྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་གྲུབ་སེ། 
རྣམ་གངས་འདྱིས་ནྱི་སྨྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་བསྒྱུར་བར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་
བགྱིའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག 
འཁྡོར་བ་སྡོངས་པར་གྱུར་ཅྱིག མཚམས་མེད་པ་ལྔ་སྡོད་པའྱི་སྱིག་པ་ཅན་ངན་སྡོང་དུ་མྱི་སེ་བར་
བདེ་འགྡོའ་ིལུས་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག དཀའ་བ་སད་པ་མེད་པར་ 
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༼༢༨༧༽  
སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསྔྡོ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་
བསྔྡོས་པ་དྡོན་མེད་དྡོ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིབླྡོ་སྡོང་གྱི་ལམ་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་བསམ་སྡོར་
ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་དང་། ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་དུ་གྡོལ་བ་འཇྡོམས་
པར་བེད་པའྱི་གེན་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དྡོན་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་དེ། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས། གཞན་གྱི་དྡོན་
ནྱི་རང་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཡྡོད་དགེ་བསྔྡོ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་འཕྡོས་པའྱི་
དྡོན་ལ་གྱིས། ལས་དགེ་སྱིག་གྱི་ངྡོས་བཟུང་། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་ཁད་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་བསྔྡོ་བ་དང་བཤགས་བའྱི་སྡོ་ནས་བས་པའྱི་ལས་སུ་བསན་པ་ནྱི། དེས་ན་བསྔྡོ་
རྒྱུའྱི་དགེ་བ་དང་། བཤགས་ 
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༼༢༨༨༽  
པར་བ་བའྱི་སྱིག་པ་ཡང་། །བས་པའྱི་དགེ་སྱིག་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། །མ་བས་པ་ལ་དགེ་སྱིག་མེད། །ཅེས་
པ། སྡོ་གསུམ་གྱིས་བས་པའྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བསྔྡོ་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ། མྱི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་བཤགས་
བ་ཡྱིན་གྱིས། མ་བས་པ་ལ་དགེ་སྱིག་གྱི་ཐ་སད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྔྡོ་བ་དང་བཤགས་བ་གང་ཡང་མ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཀུན་སྡོང་ྡོན་མྡོངས་ཡྡོད་མེད་ཀྱི་དགེ་སྱིག་བཞག་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་རྣམ་བཞག་
བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་གསུམ། །དེས་བསེད་ལས་ནྱི་མྱི་དགེ་བ། །མ་
ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་མེད། །དེས་བསེད་ལས་ནྱི་དགེ་བ་ཞེས། །གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཤེས་
ནས་ནྱི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱད་པར་བ། །ཞེས་པས། མ་བས་པ་ལ་དགེ་སྱིག་མེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན། ན་ཐྡོས་མདྡོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ལུས་ངག་གྱི་དགེ་ 
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༼༢༨༩༽  
སྱིག་ཀུན་སྡོང་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་པས་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་དགེ་སྱིག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། སེ་སྣྡོད་
ཀྱི་དྡོན་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཁེན་པར་མཛོད་ཞེས་པའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་དགེ་བ་ཕལ་
ཆེར་ཡང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་ཏུ་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་བ་ཡང་། །ན་
ཐྡོས་སྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་གསུངས། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་དགེ་བར་གསུངས་པ་ཕལ་ཆེར་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སྱིག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། འཁྡོར་བ་མཐའ་དག་མེ་ལྕེས་གང་བའྱི་བཙོན་
དྡོང་དང་འད་བར་ཤེས་ནས་མྱུར་དུ་དེ་ལས་གྡོལ་བའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་བསམ་སྡོར་
ནྱི། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ལམ་གྱི་མཆྡོག་དགེ་བ་ཡྱིན་ལ། བང་སེམས་ལ་དེ་ྱིད་སྡོམ་པའྱི་ར་བ་
འཇྱིག་པར་བེད་པའྱི་ལྟུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། ། 
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༼༢༩༠༽  
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁྡོར་བར་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ྡོན་མྡོངས་པ་མྱི་སྡོང་བར་གཞན་དྡོན་དུ་མནར་མེད་
ཀྱི་མེར་འཇུག་པའང་པདྨས་བརྒྱན་པའྱི་མཚོ་ལ་ངང་པ་ལྟར་མས་ལེན་གྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ལ། ན་
ཐྡོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བསྐལ་པ་དུ་མར་དགེ་སད་ཀང་། །ན་ཐྡོས་
ས་རུ་སེམས་བསེད་ན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་པ་ལྕྱི། །དེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དགེ་ཆེན་ཡྱིན། །ཞེས་
པ། བསྐལ་པ་མང་པྡོར་དགེ་བའྱི་ར་བ་བསྒྲུབས་ཀང་། ཐེག་པ་དམན་པའྱི་སར་སེམས་བསེད་ན་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་པ་ལྕྱི་བ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། གང་ཞྱིག་བསྐལ་པ་དུ་མར་དགེ་བའྱི་ལས་ལམ་
བཅུ། །སྡོད་ཀང་རང་རྒྱལ་དག་བཅྡོམ་ྱིད་དུ་སེམས་བསེད་ན། །དེ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོན་བྱུང་ཚུལ་
ཁྱིམས་མས་ཞེས་བ། །སེམས་བསེད་དེ་ནྱི་ཕས་ཕམ་ 
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༼༢༩༡༽  
པས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ལྕྱི། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་ཐེག་དམན་ལ་དགེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྔ་
སད་ཀང་། །ཐབས་མཁས་བང་ཆུབ་སེམས་ལྡན་ན། །རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ཆེན་འགྱུར། །ན་
ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྱིག་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་འཁྡོར་ལྡོ་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་པྡོ་
དང་། ཚོང་དཔྡོན་ལ་སྡོགས་པའྱི་སེ་བ་བཟུང་ནས་འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་གཞན་དྡོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནྱི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོར། གལ་ཏེ་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདྡོད་ཡྡོན་ལྔ་སྡོད་ཀང་། །སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་འཕགས་པའྱི་དགེ་འདུན་
སབས་སྡོང་སེ། །སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་བ་སམ་དུ་ཀུན་མཁེན་ཡྱིད་བེད་ན། །མཁས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཕ་
རྡོལ་ཕྱྱིན་གནས་རྱིག་པར་བ། ། 
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༼༢༩༢༽  
ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། བྲམ་ཟེའྱི་ཁེའུ་སྐར་མས། ལྡོ་གངས་དུ་མར་ཚངས་སྡོད་བསྲུངས་ནས། ཚོང་
དཔྡོན་གྱི་བུ་མྡོ་ལ་སྱིང་བརེ་བས་བསབ་པ་ཕུལ་ཏེ། ལྡོ་བཅུ་གྱིས་ཁྱིམ་ཐབ་བས་པ་བསྐལ་པ་དགུ་
ཁྱིའྱི་འཁྡོར་བ་ཕྱྱིར་བསྱིལ་བ་ལྟ་བུ་ན་ཐྡོས་ལས་སྱིག་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་གྱི་དྡོན་གྱི་སེམས་
བརན་པའྱི། །ཕམ་པ་བཞྱི་པྡོ་སད་ན་ཡང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དགེ་བ་སེ། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་
སྱིག་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། བང་སེམས་ཀྱི་གཞན་དྡོན་གྱི་སེམས་བརན་པྡོས། དགེ་སྡོང་ལ་ཕམ་
པར་འགྱུར་པའྱི་ཆྡོས་མྱི་ཚངས་པ་སྡོད་པ་ལ་སྡོགས་བཞྱི་པྡོ་སད་ཀང་དགེ་བ་ཡྱིན་ལ། ན་ཐྡོས་ལ་
སྱིག་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཁྡོར་བའྱི་འགྡོ་ལ་ཆགས་པ་ནྱི། །གཞན་དྡོན་ཡྱིན་ཀང་ན་ཐྡོས་
ཀྱི། །སྱིག་ཡྱིན་དེ་ྱིད་རྒྱལ་སྲས་ 
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༼༢༩༣༽  
ཀྱི། །དགེ་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་འཁྡོར་བའྱི་འགྡོ་བ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་དང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་
ལེན་པ་ལ་སྡོགས་པ་གཞན་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་བཀག་པ་ལ་སད་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་སྱིག་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱལ་སྲས་ལ་བསྒྲུབ་བར་གསུངས་པ་མས་སུ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་ཡྱིན་
པར་ཤེས་པར་བའྡོ།།  །།བཞྱི་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཆྡོས་སྐད་ལ་ཁེལ་བའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་
འཁྲུལ་ཚུལ་ནྱི། དཀར་ནག་ཟང་ཐལ་ཞེས་བ་བའྱི། །ཆྡོས་སྐད་ངྡོ་མཚར་ཆེ་བ་གག །དེ་དག་གྱིས་ན་
དང་དྡོན་ལ། །ངེས་པའྱི་དྡོན་དུ་འཁྲུལ་པར་ཟད། །ཅེས་པ་གཅྱིག་ཏུ་དཀར་བའྱི་ལས་ལམ་རྣམ་པར་
སྨྱིན་པ་རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་པྡོའ་ིའབྲས་བུ་ཕན་བདེ་ཁྡོ་ན་འབྱུང་བ་དཀར་པྡོ་ཟང་ཐལ་དང་། དེ་ལས་
ལྡོག་པའྱི་མྱི་དགེ་བ་ 
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༼༢༩༤༽  
ནག་པྡོ་ཟང་ཐལ་ཞེས་པ་དང་། ཡང་མྱི་གནག་ཅྱིང་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཟག་
མེད་ཀྱི་ལས་ལ་དཀར་པྡོ་ཟང་ཐལ་དང་། མདྡོ་ལས། སེམས་ཅན་གྱི་ཚོགས་གསུམ་གསུངས་པའྱི་
ཡང་དག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པའྱི་ཕུང་པྡོ་དང་། ལྡོག་པ་ྱིད་དུ་ངེས་པའྱི་སེམས་ཅན་
ལྡོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་ནག་པྡོ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཐ་
སད་བེད་ན་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །ཨཱརྻ་དེ་བའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ནྱི་རྣམ་པ་
བཞྱིར། །ཡྱིད་འདྡོད་རྣམས་ཀྱིས་མངྡོན་མཐྡོང་སེ། །བེ་བྲག་སྨྲ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལམ། །བཤད་པས་དེ་
ྱིད་གྲུབ་པ་པྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སྨྲ་བ་རྣམས་
ཐུན་མྡོང་དུ། ལས་དགེ་བ་བཅུ་དང་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་སང་བླང་ 
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༼༢༩༥༽  
བེད་པའྱི་ཚུལ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་སྡོན་པའྱི་
སྐབས་སུ་ཀུན་སྡོང་སེམས་བསེད་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་སྲྡོག་གཅྡོད་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་
ཐྡོབ་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དང་ཐེག་དམན་གྱི་མང་འདས་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོང་བ་ལ་སྡོགས་
སང་བར་འགྱུར་བ་ཡྡོད་པས། གསང་ཆེན་ཐབས་མཁས་སུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རབ་བྱུང་ལ་ར་
བའྱི་ེས་པ་བཞྱི་བྱུང་ཡང་། ཐབས་ལ་མཁས་པས་སེལ་བར་བེད་ན་ེས་པ་མེད་ཅྱིང་། བསྐལ་པ་
འབུམ་གྱི་བར་དུ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བསབ་པ་བསྲུངས་ཀང་། ཐེག་དམན་གྱི་སེམས་ཡྱིན་ལ་བེད་ན་
ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ལྕྱི་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ན་ཐྡོས་ར་ལྟུང་གྱི་ེས་པ་བྱུང་ན་མང་འདས་ཐྡོབ་པའྱི་
སྐལ་བ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ། རྒྱལ་སྲས་ 
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༼༢༩༦༽  
ཀྱི། ཐེག་དམན་ཡྱིད་བེད་མ་སངས་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་སྐལ་བ་མེད་ཅྱིང་། སྐབས་མེད་གནས་
མེད་ཅེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་འདའྱི་རྣམ་དབེ་མ་ཕྱེད་པར་སྲྡོག་གཅྡོད་ལ་སྡོགས་མྱི་དགེ་བ་རྣམ་སྨྱིན་
སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བ་ཁྡོ་ན་དང་། སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོང་བ་དགེ་བ་རྣམ་སྨྱིན་ཁྡོ་ནར་འདྡོད་པ་ནྱི། ཐེག་པ་
མཐྡོ་དམན་དང་། ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཀུན་སྡོང་བསམ་པ་བཟང་ངན་ལ་རག་ལས་པའྱི་དྡོན་
ལེགས་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པས་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྱི་ཚིག་དྡོན་ལ་མ་སངས་པའྱི་བླྡོ་འཁྲུལ་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་འཁྲུལ་པ་བསལ་བ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་བསན་པ་ནྱི། དེད་
དཔྡོན་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིས། །ཚོང་པ་གཡྡོན་ཅན་བསད་པ་ཡྱི། །ལས་ཀྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ལ། །སེང་ལྡེང་ཚལ་པ་ཟུག་པ་དང་། །ཞེས་པ། སྔྡོན་དེད་དཔྡོན་སྱིང་ 
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༼༢༩༧༽  
རེ་ཆེན་པྡོས་རྒྱ་མཚོ་ལ་ནྡོར་བུ་འདྡོན་པའྱི་ཚོང་པ་ལྔ་བརྒྱ་བསྐལ་པ་བཟང་པྡོའ་ིབང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས། ཚོང་པ་གཡྡོན་ཅན་གྱིས་གསྡོད་པར་ཤེས་ཏེ། བདག་ནྱི་དམལ་བར་སྡོང་
ན་ཡང་བླ་ཡྱི་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་བསབ་པར་བའྡོ་སམ་པའྱི་སྱིང་རེས་གཡྡོན་ཅན་བསད་པས། 
བསྐལ་པ་འབུམ་གྱི་འཁྡོར་བ་ཕྱྱིར་བསྱིལ་བར་གྱུར་ལ། འྡོན་ཀང་གནྡོད་སེམས་ཀྱིས་བསད་པའྱི་
ལས་འབྲས་མྱི་བསླུ་བར་བསན་པ་དང་། སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་མྱི་ྱི་ཤུས་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་དག་བྡོ་ྱི་ཤུ་
གསྡོད་པར་བསམ་པ་མཁེན་ཏེ། ཞབས་ལ་སེང་ལྡེང་གྱི་ཚལ་པ་ཟུག་པར་བསན་པས། མྱི་བཞྱི་
བཅུས་ཡེ་ཤེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་ཅྱིང་སྲྡོག་ཆགས་བརྒྱད་ཁྱིས་ཀང་བདེན་པ་མཐྡོང་བར་གྱུར་ཏྡོ། །ལྡོ་
དྲུག་དཀའ་བ་སྡོད་པ་དང་། །ར་ཆག་ 
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༼༢༩༨༽  
རུལ་པ་གསྡོལ་བ་དང་། །བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མྡོས་བསྐུར་པ་དང་། །དགེ་འདུན་དབེན་གྱི་རྒྱུ་ལ་
སྡོགས། །ཐུབ་པའྱི་སྐུ་ཚེ་སྔ་མ་ཡྱི། །ལས་ངན་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ནྱི། །ཞེས་པ་ཆུ་བྡོ་ནེ་རན་ཛ་
ནའྱི་འགམ་དུ་དཀའ་བ་ལྡོ་དྲུག་སད་པ་ནྱི། ལུང་ལས་བྲམ་ཟེའྱི་ཁེའུ་བླ་མ་ར་མཁན་དགའ་སྡོང་གྱིས་
ཁྱིད་ཅེས་པ་དང་། མདྡོ་ལས། འྡོད་ཟེར་ཕེང་འབུམ་བེད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་གྱི་དྲུང་དུ་ཁྱིད་པ་
ན། བླ་མ་ལ་མུ་སེགས་ཀྱི་གྡོགས་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་ཁ་དང་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ལ་མྱི་དད་པ་
ལྟར་དུ་བས་ཏེ། དགེ་སྡོང་མགྡོ་རེག་ལ་བང་ཆུབ་ག་ལ་ཡྡོད། བང་ཆུབ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྡོགས་པར་དཀའ་
བའྡོ། །ཞེས་བརྡོད་པས། དགའ་སྡོང་གྱི་ཐྡོར་ཏྡོ་ནས་བཟུང་སེ། ནན་གྱིས་འྡོད་སྲུང་གྱི་དྲུང་དུ་ཁེར་
བས་མུ་སེགས་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀང་རེས་ 
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༼༢༩༩༽  
སུ་འབྲངས་ཏེ། སངས་རྒྱས་མཐྡོང་བ་དང་དད་ནས་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །སངས་རྒྱས་ལ་
ཚིག་ངན་པ་བརྡོད་པས་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཆུད་མྱི་ཟ་བར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་དཀའ་བ་སད་པ་ཡྱིན་ལ། 
བང་ཆུབ་ལ་སྐུར་པ་མ་བཏབ་པས་སངས་རྒྱས་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་དག་པྡོས་གྡོལ་བར་འདྡོད་པའྱི་
མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་ལམ་སུན་དབྱུང་བ་དང་། ཟས་བཟང་པྡོ་བརེན་ཏེ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་བསྡོམ་ནས་
འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྡོང་པའྱི་བུ་མྡོས་འྡོ་ཐུག་དངས་པ་གསྡོལ་བས་སྐུ་གཟྱི་
མདངས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏེ་སངས་རྒྱས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྔྡོན་བྲམ་ཟེ་མང་པྡོའ་ིསྡོབ་དཔྡོན་
དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟྱིགས་འཁྡོར་བཅས་ལ་ཕག་དྡོག་གྱི་བསམ་པས་འདྱི་དག་ཟས་
བསྡོད་པ་ཟ་བར་མྱི་འྡོས་ཀྱི་ར་ཆས་རུལ་པ་ཟ་བར་འྡོས་སྡོ་ཞེས་ 
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༼༣༠༠༽  
བརྡོད་པས། ཡུལ་དག་མཐའ་འམ་ྡོན་མྡོངས་མེད་ཀྱི་ལྡོངས་སུ་དགེ་སྡོང་ལྔ་བརྒྱར་གཅྱིག་གྱིས་མ་
ཚང་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཟླ་བ་གསུམ་དུ་ར་ཆས་རུལ་བ་གསྡོལ་བ་ནྱི། ངག་རྩུབ་མྡོའ་ིལས་འབྲས་མྱི་
བསླུ་བར་བསན་པ་དང་། ར་ལྔ་བརྒྱ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྱིགས་ཅན་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བང་སེམས་
ྱི་མའྱི་སྱིང་པྡོ་སྨྡོན་ལམ་གྱི་དབང་གྱིས་ར་ཅང་ཤེས་སུ་གྱུར་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསྡོལ་བ་
བཏབ་ནས་ར་ཆས་གསྡོལ་བས། ར་ཐམས་ཅད་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པའྱི་བང་སེམས་ཆེན་པྡོར་གྱུར་པ་དང་། 
ར་རྱི་ཡང་རང་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་དང་། འཁྡོར་དགེ་སྡོང་བཞྱི་བཅུ་འདྡོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་
བ་ཟས་ངན་པ་ལ་བརེན་པས་ྡོན་མྡོངས་པ་སྲབས་ཏེ་དག་བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་སུ་བསན་
ཏྡོ། །བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མྡོ་དེགས་མས་གཞྡོང་པ་ལྟྡོ་བ་ལ་བཀབ་སེ་གྡོས་ཀྱི་དཀྱིས་ནས། དགེ་སྡོང་ 
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༼༣༠༡༽  
གྡོའུ་ཏ་མས་ང་ལ་འདྱི་ལྟར་བས་སྡོ་ཞེས་འཁྡོར་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་ནྱི། སྔྡོན་བྲམ་
ཟེ་མང་པྡོའ་ིསྡོབ་དཔྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ། དགེ་སྡོང་སེ་སྣྡོད་གསུམ་པ་སེ་བྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བཀུར་
བསྱི་ཆེན་པྡོ་བེད་པ་ལ། འདྱི་ནྱི་མྱི་ཚངས་པར་སྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཕག་དྡོག་གྱིས་འཁྡོར་གྱི་བྲམ་ཟེ་
རྣམས་ལ་བསྡོས་ཏེ་སྐུར་པ་བཏབ་པས་མནར་མེད་པའྱི་དམལ་བར་སེས་ཤྱིང་། ད་དུང་ལས་ཀྱི་ལྷག་
མ་མྡོང་དགྡོས་པ་དང་། བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མྡོ་ཡང་ངེས་པར་ལས་ངན་པ་དེ་བེད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
མཐུས་ཀང་བཟླྡོག་པར་མྱི་ནུས་པ་དང་། མ་འྡོངས་པ་ན་དགེ་སྡོང་ེས་པ་མེད་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་
པ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལའང་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་ན། བདག་ལྟ་བུའྱི་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་ལ་ལྟ་
སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་ཞེས་སེམས་ཞུམ་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ 
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༼༣༠༢༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །ལྷ་སྱིན་གྱིས་མུ་གེ་ཆེན་པྡོ་བྱུང་བའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཏུ་དགེ་འདུན་གྱི་དབེན་བས་པ་ནྱི། 
སྔྡོན་རྱིག་བེད་སྨྲ་བའྱི་དང་སྲྡོང་འཁྡོར་བྲམ་ཟེ་མང་པྡོ་དང་ལྡན་པ་གྱིས་ཤྱིག་ཡྡོད་པ་ལས། དང་སྲྡོང་
གཅྱིག་ཤྡོས་ཀྱིས་འཁྡོར་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཁ་དངས་ཏེ། ལན་དུ་མར་ཟླྡོག་ཀང་མ་ན་པས་གཅྱིག་
ཤྡོས་ཁྡོས་པར་གྱུར་ཏེ། ངས་ཀང་ཁྡོད་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ་ཡང་འཁྡོར་རྣམས། ཁ་དང་བར་བའྡོ་
ཞེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ། ཕྱྡོགས་གྱིས་ཀའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱི་བསླུ་བར་བསན་པ་དང་། འདྱི་
ལྟར་བས་ཀང་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་པར་མ་ནུས་སྡོ་ཞེས་སེམས་ཅན་མང་པྡོའ་ིདད་
པ་སེལ་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལྷ་སྱིན་གྱིས་རྒྱྡོགས་འཕེན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལས་ངན་དེ་བེད་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཀང་བཟླྡོག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ཐུབ་པ་ 
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༼༣༠༣༽  
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སྐུ་ཚེ་སྔ་མར་བསགས་པའྱི་ལས་ངན་གྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་མྡོང་བར་
གསུངས་པ་ནྱི། དེ་འདུལ་བ་ཡྱི་སེ་བྡོ་ལ། །དགྡོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པ་སེ། །ཐབས་ལ་
མཁས་པའྱི་མདྡོ་སེ་ལྟྡོས། །དེ་ྱིད་ངེས་དྡོན་མདྡོ་སེ་ཡྱིན། །དང་བའྱི་དྡོན་ལ་ཡྱིད་མ་རྡོན། །ཞེས་པ་དེ་
ལྟ་བུས་འདུལ་བའྱི་སེ་བྡོ་རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་མ་སྨྱིན་པ་ཐབས་གཞན་གྱིས་འདུལ་བས་མྱི་ནུས་པ་འགའ་
ཞྱིག བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཡང་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་ལས་ངན་གྱི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན། 
བདག་ཅག་ལྟ་བུ་ལ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས་ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཚད་མར་བས་ཏེ་མྱི་དགེ་བ་ལ་
བཟླྡོག་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཡྡོད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལས་འབྲས་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་ཤྱིང་རྒྱུད་མ་སྨྱིན་པ་
དག་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ 
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༼༣༠༤༽  
དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེས་བུ་གདུལ་བ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བླྡོ་ངྡོར་ལས་འབྲས་བདེན་པའྱི་དྡོན་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་སྒྱུ་མ་མཁན་ལྟ་བུར་སྣ་ཚོགས་སུ་བསན་པ་རྣམས་དང་དྡོན་དུ་
བསན་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དང་དྡོན་ལ་མྱི་རྡོན་ངེས་དྡོན་ལ་རྡོན་
པ་དང་། གང་ཟག་ལ་མྱི་རྡོན་ཆྡོས་ལ་རྡོན་པ་དང་། ཚིག་ལ་མྱི་རྡོན་དྡོན་ལ་རྡོན་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ལ་
མྱི་རྡོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྡོན་པར་བའྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་ངེས་པའྱི་དྡོན་གཙོ་བྡོར་གཟུང་བར་བའྡོ། །རྣམ་
ཤེས་ཡེ་ཤེས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་འདས་མ་འདས་ཀྱི་བླྡོ། ཆྡོས་ནྱི་གསུང་རབ། གང་ཟག་ནྱི་གནས་
བརན་རྒན་རབས་སྡོགས། ཚིག་ནྱི་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ། དྡོན་ནྱི་རྱིག་ 
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༼༣༠༥༽  
པ་བཞྱིས་གྲུབ་པའྡོ། །ཞེས་ཨ་བྷྱ་ཀ་རས་བཤད་དྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བ་ལ་གྱིས་
ལས། དང་པྡོ་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ། །ལས་ངན་སྨྱིན་པ་བདེན་ན་
ནྱི། །ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་དྡོན་མེད་ཅྱིང་། །དག་བཅྡོམ་དང་ཡང་འད་བར་འགྱུར། །སྐུ་གསུམ་
རྣམ་གཞག་བར་མྱི་རུང་། །དེ་ཡྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཞེས་པ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་
ནས་ཀང་ད་དུང་ལས་ངན་གྱི་རྣམ་སྨྱིན་མྡོང་དགྡོས་པ་བདེན་པའྱི་དྡོན་ཅན་ཡྱིན་ན། བསྐལ་པ་གངས་
མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས་པའང་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་ཅྱིང་། ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་གྱི་འབྲས་བུ་
སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་དང་མྡོང་དགྡོས་པ་དང་འད་བར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སྡོད་འཇུག་ 
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༼༣༠༦༽  
ཏུ། བསན་ར་དགེ་སྡོང་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། །དགེ་སྡོང་ྱིད་ཀང་དཀའ་བར་གནས། །ཞེས་པ་དང་། ྡོན་
མྡོངས་སངས་ཀང་དེ་དག་ལ། །ལས་ཀྱི་ནུས་པ་མཐྡོང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྨྡོན་ལམ་དང་། ཐུགས་རེའྱི་སྡོབས་དང་། གདུལ་བའྱི་བསྡོད་ནམས་དང་། སྐལ་བའྱི་མཐུན་
རྒྱན་ཚང་བས་གང་དུ་གང་གྱིས་འདུལ་བའྱི་སྣང་བ་དེ་དེའྱི་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། ཇྱི་ལྟར་འཚམས་པའྱི་
ཚུལ་སྡོན་པའྱི་གཞན་དྡོན་གྱི་སྐུ་དང་གསུང་གྱི་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་པས། ཐེག་དམན་གྱི་ལྷག་བཅས་དང་
མྱི་མཚུངས་སྡོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན། སངས་རྒྱས་པར་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཀང་མྱི་རུང་བར་
འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་སྐུ་གྱིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་
བཤད་པ་ནྱི། ཚོགས་ 
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༼༣༠༧༽  
གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི། །སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི། །ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་
པའྱི་སྐུ་ྱིད་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ྱིད་ནྱི། །ཟས་གཙང་སྲས་སུ་འཁྲུངས་པ་ཡྱི། །ཤཱཀ་སེང་གེ་
འདྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ། ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་འྡོག་མྱིན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་སུ་
ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་རྒྱུད་ལས། གཙང་མའྱི་གནས་དག་སངས་པ་
ཡྱི། །འྡོག་མྱིན་ཞེས་བའྱི་མས་དགའ་བར། །ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་རྒྱས། །སྤྲུལ་པ་པྡོ་
གཅྱིག་འདྱིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། འདྡོད་པའྱི་ཁམས་དང་
གཟུགས་མེད་དུ། །སངས་རྒྱས་མངྡོན་པར་འཚང་མྱི་རྒྱ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་འྡོག་མྱིན་
དུ། །འདྡོད་ཆགས་བྲལ་ 
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༼༣༠༨༽  
ཁྡོད་འཚང་རྒྱའྡོ། །རྡོ་རེ་རེ་མྡོ་ལས། འྡོག་མྱིན་སྟུག་པྡོ་མས་དགའ་འདྱི། །སྟུག་པྡོའ་ིཞྱིང་ཁམས་
འཇྱིགས་མེད་པ། །དེ་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས། །རྡོགས་པ་ལྡོངས་སྡོད་ཚུལ་འདྱི་
འབྱུང་། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་དེ་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་རྣམས་ཀྱིས། འཇྱིག་པ་དང་འཇྱིག་པར་བརེན་པ་འཇྱིག་
རེན་ཡྱིན་ལ། སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པ་ནྱི་མྱི་འཇྱིག་སེ། ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་ཤྱིང་རྒྱུན་བརན་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བཞེད་དྡོ། །སྐབས་དྡོན་ནྱི་གཞྱི་དང་སྱིང་པྡོ་མེ་ཏྡོག་གྱིས་བརྒྱན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་ཞྱིང་
ཁམས་སྤྲུལ་སྐུའྱི་ཞྱིང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ནང་དུ་ཆུད་པ་དེ་ལྟ་བུ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་
ཞྱིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཁ་དྡོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་
པར་སྣང་མཛད་གངས་ཆེན་མཚོའྱི་བཞུགས་གནས་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་ཐེག་བསྡུས་ 
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༼༣༠༩༽  
སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །ཕལ་པྡོ་ཆེ་དང་། ཡྡོ་གའྱི་ར་རྒྱུད་དང་། ཕྱག་རྡོར་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལ་
སྡོགས་པ་ནས་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །ལྡོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོས། ལྡོངས་སྐུ་ཞལ་གཅྱིག་ཕྱག་
གྱིས་སྐུ་མདྡོག་དཀར་པྡོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་གཟུགས་སྐུ་ཐམས་ཅད་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུར་
བཞེད་དྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཆྡོས་ཀྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་ལྡོངས་སྐུ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་བཞེད་པས། ཆུང་བའྱི་
གནས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་གྱི་འྡོག་མྱིན་ཡྱིན་ལ། ཆེ་བའྱི་གནས་ནྱི་ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་
པའྡོ། །ཡང་ན་དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་གྱི་རྣམ་པར་གསལ་བས་གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་སུ་བཞག་པར་
མངྡོན་ནྡོ། །རྒ་ན་འཆྱི་བའྱི་ཚུལ་མྱི་སྡོན་པར་ས་བཅུའྱི་རྒྱལ་སྲས་ལ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་གསུངས་ཤྱིང་
རག་ཏུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། ། 
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༼༣༡༠༽  
སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ལ། བཟྡོའ་ིསྤྲུལ་པ་དང་སེ་བ་དང་། གཞན་ཡང་གྲུ་དང་ཟམ་པ་དང་སྨན་དང་ལྡོན་ཤྱིང་ལ་
སྡོགས་པར་སྡོན་པ་དང་། གྡོང་ཁེར་སེར་སར་ཡབ་ཟས་གཙང་དང་ཡུམ་སྒྱུ་འཕྲུལ་མའྱི་སྲས་སུ་
འཁྲུངས་ཏེ། བཟྡོ་དང་སྒྱུར་རལ་སྡོབ་པ་དང་བཙུན་མྡོའ་ིའཁྡོར་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ས་
གཅན་ཟྱིན་བསྐྲུན་པ་དང་རྒྱལ་སྲྱིད་སངས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་སེ། སངས་རྒྱས་ནས་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་
བསྐྡོར་བ་དང་། སྐུ་ཚེ་ལྡོ་བརྒྱད་ཅུ་འདས་པའྱི་མཐར་གད་ཀྱི་ཡུལ་རྩྭ་མཆྡོག་གྱི་གྡོང་ཁེར་དང་ེ་
བར། ཤྱིང་ས་ལའྱི་ཚལ་དུ་ཕུང་པྡོ་ལྷག་མ་མེད་པར་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཤཱཀ་སེང་གེ་འདྱི་ལྟ་བུ། འདྱི་ནྱི་གདུལ་བ་སྨྱིན་བའྱི་ཕྱྱིར། །གཤེགས་དང་བཞུགས་དང་བསྐལ་
བ་དང་། །མུ་གེའྱི་གྡོང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། །ལྷུང་བཟེད་ 
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༼༣༡༡༽  
སྡོང་པར་བྡོན་པ་དང་། །བསྡོད་སྡོམས་མང་དུ་རེད་པ་དང་། །དག་དང་ེ་དུའྱི་འབྲེལ་པ་དང་། །ཞེས་
པ་མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། ཇྱི་ལྟར་ར་དང་ཟས་ལ་དེ་དག་ནྱི། །གཟག་དང་སད་དུ་རུང་བ་སྨྱིན་འདྡོད་
ལྟར། །དེ་བཞྱིན་བརེན་འདྱིར་ཕྱྡོགས་གྱིས་ཞྱི་བ་དང་། །ཡང་དག་སད་པ་ྱིད་སྨྱིན་པར་
འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་པས། གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་སྱིབ་གྱིས་སང་རུང་དང་གེན་པྡོ་བསེད་རུང་དུ་
སྨྱིན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་གྡོང་ཁེར་དུ་བསྡོད་སྡོམས་ལ་གཤེགས་པ་དང་། དྱི་གཙང་ཁང་གྱི་ནང་དུ་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ལ་བཞུགས་པ་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དང་། འྡོད་སྲུང་དང་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པ་
ལ་ཁྡོད་ཀྱིས་ཆྡོས་སྡོན་ཅྱིག་གསུངས་ནས་སྐུ་བསེལ་ཏེ་མནལ་གཟྱིམས་པའྱི་ཚུལ་བསན་པ་དང་། 
འགེང་པའྱི་ཚུལ་དང་སྡོད་ལམ་ 
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༼༣༡༢༽  
བ་བའྱི་ཚེ་བསྡོད་སྡོམས་ལ་གཤེགས་པ་ན། གྡོང་དཔྡོན་བུ་གཅེར་བུ་པ་རལ་གྱི་ཐྡོགས་པ་ཞྱིག་གྱིས། 
ལྡོ་ེས་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་གྡོའུ་ཏ་མ་ཁྡོད་འཁྡོར་མང་པྡོ་དང་ལྡན་པ་གྡོང་ཁེར་དུ་འྡོངས་ནས་ཁྱིམ་རྣམས་
ཕུང་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ནམ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་བཀག་པར་གྱུར་ཟས་སྨྱིན་པ་ལྟར་དུ་བཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
ཁྱིམ་འགའ་ཞྱིག་ལའང་གནྡོད་པའྱི་ལས་མྱི་མཁེན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ས་ལའྱི་གྡོང་དུ་
བསྡོད་སྡོམས་ལ་གཤེགས་པའྱི་ཚེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་རེད་པར་ལྷུང་བཟེད་སྡོང་པར་ལྡོག་པ་དང་། 
རེས་འགའ་བསྡོད་སྡོམས་མང་པྡོ་རེད་པ་དང་། ལྷ་སྱིན་དང་མུ་སེགས་དང་བདུད་སྱིག་ཅན་ལ་
སྡོགས་པའྱི་དག་མང་པྡོས་གནྡོད་པ་བེད་པ་དང་། གྡོང་ཁེར་སེར་སའྱི་ཤཱཀ་བཟང་ལྡན་དང་མྱིང་ 
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༼༣༡༣༽  
ཆེན་ལ་སྡོགས་པ་ེ་དུའྱི་འབྲེལ་པ་མང་པྡོ་དང་། རད་རྡོད་ཅན་དུ་གཟྱིམས་པ་དང་། །རེས་འགའ་
བསྙུང་བར་གཤེགས་པ་དང་། །གཞན་གྱིས་སྐུར་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །རེས་འགའ་སན་པའྱི་བ་དན་
དང་། །བདེ་དང་དགེས་པར་སྡོད་པ་སྡོགས། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྡོན་པ་ནྱི། །སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་གྱིས་རང་
རྒྱུད་སྨྱིན། །ཞེས་པ་འབྲྡོག་གནས་སུ། ལག་རྒྱུད་འབྲྡོག་གནས་གདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བྡོན་པའྱི་ཚེ། ས་
གཞྱི་བ་ལང་མང་པྡོའ་ིརྱིག་པས་རད་རྡོད་དུ་གྱུར་པ་དང་། འཕགས་སེས་པྡོས་ཤཱཀ་མང་པྡོ་བསད་
པའྱི་ཚེ་ས་ཕྱྡོགས་མས་མྱི་དགའ་བ་རྡོ་བའྱི་རད་རྡོད་ཅན་དུ་ལྡོ་འདབ་མེད་པའྱི་ཤྱིང་སྐམ་པྡོ་ལ་
བརན་ཏེ་འྡོ་རྒྱལ་བ་ལྟར་བཞུགས་པ་དང་། རྩྭ་དང་ལྡོ་མའྱི་གདྱིང་བ་ངན་པའྱི་སེང་དུ་གཟྱིམས་པ་
དང་། འཕགས་སེས་པྡོས་ཤཱཀ་མང་པྡོ་ 
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༼༣༡༤༽  
བསད་པའྱི་རེན་གྱིས་དབུ་ལ་ཀད་གཟེར་གྱིས་སྙུང་བ་དག་པྡོ་བྱུང་བར་བསན་པ་དང་། མ་ངན་ལས་
འདའ་བའྱི་གནས་སུ་འབྡོན་པའྱི་ལམ་དུ་ཡུལ་སྱིག་པ་ཅན་དང་རྩྭ་ཅན་ལ་སྡོགས་པར་ཡང་དང་ཡང་
དུ་བསྙུན་གྱི་ཐེབས་ཏེ་གཟྱིམས་པའྱི་ཚུལ་སྡོན་པ་དང་། ཞལ་ཕྱྱིར་ལྡོག་ནས་མ་ག་ཏའྱི་ཡུལ་ལྡོངས་
ལ་གཟྱིགས་ཏེ་ཀུན་དགའ་བྡོ་ཁྡོ་བྡོ་ལ་མ་ག་ཏའྱི་ཡུལ་ལ་ལྟ་བའྱི་ཐ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་ཞྱིང་
ཐུགས་མྱི་བདེ་བ་ལྟར་མཛད་པ་དང་། ཆུ་བྡོ་དབྱིག་ལྡན་གྱི་འགམ་དུ་གཟྱིམས་པའྱི་ཚེ་ཞལ་སེམས་
པས་ཀུན་དགའ་བྡོས་ཆུ་རྡོག་མ་ཅན་དངས་པས་གསྡོལ་ཞྱིང་། གནས་བརན་འྡོད་སྲུང་ལ་ཁྡོད་ཀྱིས་
བང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་སྡོན་ཅྱིག་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། འྡོད་སྲུང་གྱིས་ཆྡོས་བསན་པ་གསན་
པས་བསྙུན་ལས་གྡོལ་བར་བསན་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་འྡོད་སྲུང་གྱིས་གདུལ་བའྱི་ 
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༼༣༡༥༽  
ལྷ་སྡོང་ཕག་མང་པྡོ་སངས་རྒྱས་འབུམ་གྱི་ཀང་འདུལ་བར་མྱི་ནུས་པ་དེ་དག་འདུལ་བའྱི་དུས་ལ་
བབ་པར་མཁེན་པ་དང་། མ་འྡོངས་པའྱི་ཚེ་ཆྡོས་ན་པ་ལ་མྱི་སྡོ་བ་འགའ་ཞྱིག སྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་བསེལ་བར་གྱུར་པའྱི་དུས་སུ་ན་ཐྡོས་ལའང་ཆྡོས་གསན་ཅྱིང་བདེ་བར་གྱུར་ན་
ཁྡོ་བྡོ་ཅག་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཆྡོས་མན་པར་མྱི་བ་ཞེས་སྡོ་བ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གྡོང་ཁེར་བཟང་བེད་ན་
གནས་པའྱི་མུ་སེགས་བེད་རྣམས་ཀྱིས་དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་ལར་སྤུ་གྱིའྱི་
སེར་བ་དག་འབེབས་ཤྱིང་འྡོངས་ནས། ཁེད་ཅག་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་བུ་དང་བུ་མྡོ་མེད་པར་བེད་འགའ་
ཞྱིག་ནྱི་ཁྡོ་དང་ཆུང་མ་མེད་པར་བེད་དྡོ་ཞེས་པ་དང་། དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་སེས་ནས་ཞག་བདུན་
ནས་མ་ཤྱི་བར་གྱུར། ཕ་མའྱི་ངག་བཅག་ཏེ་ཡྱིད་མྱི་བདེ་ 
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༼༣༡༦༽  
བར་གྱུར་པས་ཕ་མ་ལ་བས་པ་མྱི་བཟྡོ་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་པ་དང་། དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མས་སྒྱུ་མ་
བསབས་ཏེ་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་བསླུས་སྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་
དང་། གན་དུ་ཡྡོད་པར་ཆྡོ་འཕྲུལ་བསན་པ་དང་། སེར་སར་ཡབ་སྲས་མཇལ་བ་དང་། དགའ་ལྡན་
དུ་ལྷ་ལས་བབས་པ་དང་། ལྟེང་རྒྱལ་འྡོད་སྲུང་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་བཏུལ་བ་དང་། སྡོར་མྡོའ་ིཕེང་བ་
དང་། རྒྱལ་པྡོ་ཀ་པྱི་ན་འཁྡོར་བཅས་བཏུལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་སན་གགས་རྒྱས་པ་དང་། བསྙུན་མེད་
ཅྱིང་བདེ་བ་དང་། དགེས་པར་སྡོད་པ་ལ་སྡོགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་བཀྡོད་པ་གསན་པ་ནྱི་གདུལ་
བའྱི་དབང་པྡོ་དང་སྣྡོད་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་གཟྱིགས་ནས། གང་ཞྱིག་གང་གྱིས་འདུལ་བ་དེ་ལ་དེ་དང་དེའྱི་
སྤྲུལ་པ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི་རང་རྒྱུད་དུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ནྱི་ 



312   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༡༧༽  
མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་དག་ཀང་མ་འྡོངས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ན་ཐྡོས་བསྡོད་སྡོམས་མ་རེད་པ་དང་། ཆྡོས་སྒྲུབ་
པའྱི་འཚོ་བས་འཕྡོངས་པ་དང་། གཞན་གྱིས་གནྡོད་པ་བེད་པ་དང་། སྔྡོན་གྱི་ལས་དབང་གྱིས་སྐུར་
པ་འདེབས་པ་ལ་སྡོགས་བྱུང་བའྱི་ཚེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལའང་འདྱི་ལྟ་བུ་བྱུང་ངྡོ་ཞེས་སེམས་ཡྱིད་
ཆད་པ་དང་ཞུམ་པ་བསལ་བ་དང་། འདྱི་ལྟ་བུ་མྡོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ལས་སྔྡོན་དུ་སྡོང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་
ཤེས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིགས་མ་ལྔ་བདྡོ་བའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་ྱིད་ནྱི་འདྱི་ལྟ་བུ་
ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །འདྱིར་དང་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་སེམས་ཅན་བསྡོད་ནམས་ཆུང་བ་དང་། ཐེག་པ་
དམན་པའྱི་རྱིགས་ཅན་དང་། མྡོས་པ་ 
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༼༣༡༨༽  
ཤྱིན་ཏུ་ཞན་པ་རྣམས་ལ་དང་དྡོན་དགྡོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བསན་པར་མྱི་བ་ཞྱིང་། ལས་རྒྱུ་
འབྲས་མྱི་བསླུ་བའྱི་དྡོན་བཤད་དགྡོས་ཏེ། གསང་ཆེན་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་མདྡོར། རྱིགས་ཀྱི་བུ་
ཐབས་ལ་མཁས་པ་བསན་པ་འདྱི་ནྱི་གསང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཆུང་བ་
རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་བརྡོད་པར་མྱི་བ། བསན་པར་མྱི་བ། བཤད་པར་མྱི་བ། བཀག་པར་མྱི་བ། དེ་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བསན་པ་འདྱི་ནྱི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡང་མ་ཡྱིན་ན། 
བྱིས་པ་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་དམན་པ་ལ་མྡོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བསན་བསབས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་འདྱིས་དྡོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་
དྡོ། །ཐབས་ 
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༼༣༡༩༽  
ལ་མཁས་པ་བསན་པ་འདྱིའྱི་སྣྡོད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། བསན་པ་འདྱི་ལ་བསབ་པར་བ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་མ་གཏྡོགས་གཞན་འགའ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པ་
དང་། འཁྡོར་བཞྱི་པྡོ་དག་ལས་ཆྡོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་འདྱིའྱི་སྣྡོད་དུ་གྱུར་པ་འདུས་པ་དེ་དག་གྱིས་ནྱི། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་འདྱི་ཐྡོས་པར་གྱུར་ཏེ། གང་ཟག་སྣྡོད་དུ་
མ་གྱུར་ཅྱིང་མྱི་ཤེས་པ་འཁྡོར་དེར་འདུས་པ་དེ་དག་ནྱི་མནལ་ལམ་དུ་གགས་པར་ཡང་མ་གྱུར་
ཏྡོ། །ཞེས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་པ་འདྱི་སེ་སྣྡོད་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགྡོངས་པར་
ཞུ་འཚལ། གྱིས་པ་ལྡོངས་སྐུ་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་སྐུར་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་ལ་
ནྱི། །ལས་ངན་སྨྱིན་པ་འདྡོད་ན་ཡང་། །ལྡོངས་ 
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༼༣༢༠༽  
སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་ྱིད་ལ། །སྨྱིན་པར་རྱིགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ། །ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སྡོགས་
ལ། །སྨྱིན་པར་འདྡོད་པ་མུན་སྤྲུལ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ལ་མྡོང་པར་ངེས་པའྱི་ལས་དགེ་
སྱིག་གྱི་རྣམ་སྨྱིན་འབྱུང་བར་འདྡོད་ན། ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་ལ་བྱུང་བར་རྱིགས་ཏེ། འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །བསྡོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས་པ་
སེ། །ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་དེ་མདྡོར་བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པྡོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱུ་རེན་
བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཤྱིང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ལྷན་ཅྱིག་བེད་པའྱི་རེན་བས་པས་
རྣམ་པར་སྨྱིན་པའྱི་འབྲས་བུ་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། 
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་བེད་ 
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༼༣༢༡༽  
རེན་བསྡོད་ནམས་ཚོགས་ཀྱིས་བས་པས་ཆྡོས་སྐུ་གྲུབ་ནས་རེན་དང་བརེན་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མྱིག་ལ་སྡོགས་པའྱི་མ་དག་པའྱི་དབང་པྡོ་ལྔ་གནས་གྱུར་ཏེ། ཡུལ་གཟུགས་སྡོགས་སུ་
མ་ཞེན་པས་ལྡོངས་སྐུའྱི་དབང་པྡོ་རེ་རེ་ཡང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ལ། གཟུགས་
སྡོགས་ཡུལ་ལྔ་དང་། དེ་འཛིན་གྱི་རྣམ་ཤེས་ལྔ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་དྱི་མ་དང་བྲལ་
བས། ཞྱིང་ཁམས་གསེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་བྱཻ་ཌཱུརྻས་སས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་གྱི་བདེ་བ་ལ་
ལྡོངས་སྡོད་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས། དབང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་གཞན་གྱུར་ན། །དྡོན་
ཀུན་འཇུག་དང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་འབྱུང་། །འབྡོར་པ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་ 
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༼༣༢༢༽  
འགྱུར། །དྡོན་བཅས་འཛིན་པ་གཞན་གྱུར་ན། །ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་བཞྱིན་ལྡོངས་སྡོད་དག །བརན་ཕྱྱིར་
ཞྱིང་ནྱི་དག་པ་ལ། །འབྡོར་པ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ས་དགུ་པར་སྡོ་ལྔའྱི་
ཤེས་པ་གནས་གྱུར་ཐྡོབ་ནས་གཙོ་འཁྡོར་ཐམས་ཅད་ལ་མ་དག་པའྱི་སྣང་བ་མེད་ཅྱིང་། དག་པའྱི་
སྣང་བ་རབ་འབམས་འཆར་བ་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས། ཕྱྱི་རྡོལ་མཚན་མ་ཆེན་པྡོ་
ལ། །རྣལ་འབྡོར་པ་ཡྱིས་ཐ་དད་སེམས། །དེ་ནྱི་འགག་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །དག་པ་རྣམས་ཀྱིས་
མཐྡོང་བ་དག །སངས་རྒྱས་གཟྱིགས་པ་དག་པའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་ཡང་རྣམ་པར་དག །ཅེས་
པ་དང་། མདྡོ་ལས། བུ་མྡོ་ཁྡོད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་རྣམ་པར་དག་པར་འདྡོད་ན། རང་གྱི་སེམས་
སང་བར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་ 
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༼༣༢༣༽  
པས། ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་ནྱི་དག་པའྱི་སྣང་བ་ཁྡོ་ན་འབྱུང་ངྡོ་། །དེ་
རྣམ་སྨྱིན་གྱི་སྐུ་དངྡོས་ཡྱིན་པས་རྣམ་སྨྱིན་མྡོང་བ་པྡོར་རྱིགས་ལ། སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་གནས་གྱུར་མ་
ཐྡོབ་པའྱི་གདུལ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཚམ་པའྱི་ཆྡོས་སྣ་ཚོགས་སྡོན་པར་བེད་པས་བཀྡོད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་
བསན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་བཱྱཻ་ཌཱུར་ས་གཞྱི་གཙང་མ་ལ། །ལྷ་དབང་ལུས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་
ལྟར། །དེ་བཞྱིན་འགྡོ་སེམས་ས་གཞྱི་གཙང་མ་ལ། །ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོའ་ིསྐུ་ཡྱི་གཟུགས་བརན་
འཆར། །ཞེས་གསུངས་པས། སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་རྣམ་སྨྱིན་མྡོང་བའྱི་གང་ཟག་ཏུ་འདྡོད་པ་ནྱི་མུན་
སྤྲུལ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་དཔེ་དང་ལུང་གྱིས་དགྡོད་པ་ནྱི། དཔེར་ན་སྒྱུ་མའྱི་མཁན་པྡོ་
ལ། །ལས་ 
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༼༣༢༤༽  
ངན་འབྱུང་གྱིས་དེས་སྤྲུལ་པའྱི། །སྒྱུ་མ་ལ་ནྱི་མྱི་འབྱུང་བཞྱིན། །དེས་ན་དགྡོངས་པ་ཤུཤེས་དགྡོས་
སྡོ། །འདྱི་ཡྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་རྣམས། །དབྱིག་གེན་དང་ནྱི་ལེགས་ལྡན་སྡོགས། །མཁས་པའྱི་
གཞུང་བཞྱིན་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་པ་སྒྱུ་མ་མཁན་པྡོས་བས་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་ནྱི་
སྒྱུ་མ་མཁན་པྡོས་མྡོང་བར་རྱིགས་ཀྱི། སྒྱུ་མས་སྤྲུལ་པའྱི་སེས་པ་བུད་མེད་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ནྱི་མྱི་
འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་གསུང་རབ་ལས་དགྡོངས་པའྱི་ཚིག་སྣ་ཚོགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་
དྡོན་ལེགས་པར་འབེད་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །ལེགས་བཤད་དུ། སེ་བྡོ་ཡྡོན་ཏན་མེད་པ་ཡྱི། །བླང་དྡོར་
བླྡོ་གྡོས་ལྡན་པ་མཁས། །རྡུལ་དང་འདེས་པའྱི་ལྕགས་ཕྱེ་རྣམས། །ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡྱིས་ལེན་པ་
ཤེས། །ཞེས་སྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་གེན་ 
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༼༣༢༥༽  
གྱིས། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར་ཀུན་ཏུ་སྣང་བའྱི་མདྡོའ་ིལུང་དངས་ནས། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་དྡོན་དུ་
བཟུང་ན་ེས་པ་ཡྡོད་དྡོ། །མྱི་མྡོས་པའྱི་གནས་འགྱུར་བ་དང་། ར་བ་མས་པ་དང་། གཞན་པ་སླུ་
བར་བེད་པ་དང་། སྡོན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང་། ཆྡོས་སྡོང་བར་བེད་པའྱི་ེས་པའྡོ། །བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་བང་རྡོགས་ཀང་། ས་བཞྱིན་དྡོན་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཏགས། །ལེགས་
པར་གསུང་ལ་སྐུར་ཅྱིང་སྨད་པར་གྱུར། །ཆྡོས་ལ་ཁྡོང་ཁྡོ་སྱིབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞེས་མདྡོ་སེ་
རྒྱན་ཁུངས་སུ་མཛད་ཅྱིང་། སྤྲུལ་པ་དེ་གང་གྱི་ཡྱིན་པའྱི་དེ་སངས་རྒྱས་གང་ཡྱིན་ཅེ་ན། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་ལ་སངས་རྒྱས་ 
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༼༣༢༦༽  
ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྡོབ་པ་གང་ཡྱིན་པས་ཏེ། ཞེས་སྡོ། །མྱི་མཇེད་ཀྱི་ཞྱིང་འདྱིར་ཐུབ་པའྱི་མཛད་པ་
སྣ་ཚོགས་པ་བསན་པ་ནྱི། ས་ཇྱི་བཞྱིན་པར་ཁས་བླངས་ན་རྒྱལ་སྲས་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པ་འདྡོད་པ་བརེན་
ན་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པར་འགྱུར་བ་དང་དགའ་ལྡན་ནས་འཕྡོ་བའྱི་ཚེ་ལྷ་རྱིགས་དྲུག་ལ་བཀའ་སྩལ་
ནས། ྡོན་མྡོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་མངལ་དུ་སེ་བ་བཟུང་བས་སྡོམས་འཇུག་ལ་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར་བ་དང་། རྒ་ན་འཆྱི་བ་མ་མཐྡོང་བར་སྔྡོན་ཆད་མ་མཁེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། མུ་སེགས་བེད་
ལྷག་སྡོད་དང་། རྱིང་དུ་འཕུར་ལ་ཐར་པའྱི་ལམ་འཚོལ་བ་དང་། དཀའ་ཐུབ་དག་པྡོས་གདུངས་པ་ལ་
སྡོགས་པ་འགལ་བར་འགྱུར་ཞེས་སྡོགས་རྡོག་གེ་འབར་བ་དང་། རྣམ་བཤད་རྱིག་པ་ལས་འབྱུང་
ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་ 
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༼༣༢༧༽  
འདས་པའྱི་ཚེ། འཕགས་པ་གང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་འཁྡོར་དག་བཅྡོམ་རྣམས་མ་ངན་དག་པྡོ་བེད་པ་
དང་། སྐུ་ཚེ་རྱིང་བའྱི་རྒྱུ་མཐར་ཕྱྱིན་ནས་སེས་བུ་ཕལ་པའྱི་ཚེ་ཚད་ཙམ་ལས་མ་ཐུབ་པ་དང་། 
གནས་བརན་བ་གུ་ལས་ཨ་རུ་ར་གཅྱིག་བྱིན་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱིས་ལྡོ་བརྒྱད་ཅུར་ན་བ་མ་དན་པར་
སངས་རྒྱས་ལ་བསྙུན་དག་པྡོས་བཏབ་པ་ལ་སྡོགས་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བར་འགྱུར་ཞེས་རྡོག་གེ་འབར་
བར་བཤད་པ་བཞྱིན་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག ལྔ་པ་ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གྱི་མུན་སྤྲུལ་དགག་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་མྱིང་དགག་པ་ནྱི། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཞེས་བའང་། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་
མཐུན་པ་མྱིན། །ཞེས་པ་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བར་གགས་པ་འགའ་ཞྱིག བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་བཀག་པ་རྣམས་ 
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༼༣༢༨༽  
ནྱི་དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་ཡེ་ནས་བཀག་པར་གནས་ལ། གནང་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་དངྡོས་པྡོའ་ི
གཤྱིས་ལ་ཡེ་ནས་གནང་བར་གནས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་འདྡོད་པ་འདྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དང་མྱི་
མཐུན་ཏེ། བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ནས་འདྱི་འདའྱི་ཐ་སད་མ་བྱུང་བས། བླུན་པྡོས་མུན་སྤྲུལ་
གྱི་ཚིག་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་དྡོན་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། མདྡོར་བསན་པ་ནྱི། ན་
ཐྡོས་རྣམས་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི། །གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་མེད། །དེས་ན་ལ་ལར་གནང་བ་
ནྱི། །ལ་ལའྱི་བཀག་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་སེ་པ་རྣམས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ལ་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་གནང་བའྱི་བཅས་པ་གསུམ་ཐ་དད་པར་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལ་ལར་གནང་བ་
ལ་ལར་བཀག་པས་བཅས་པ་ 



324   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༢༩༽  
ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གྱིས་ལས། སེ་པ་སྡོ་སྡོའ་ིབཅས་
པ་འཆད་པར་བསན་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་འཐད་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །རྣམ་དག་ལུང་བཞྱིན་བཤད་ཀྱིས་
ྡོན། །ན་ཐྡོས་ར་བའྱི་སེ་བཞྱི་ལ། །འདུལ་བ་མྱི་འད་རྣམ་བཞྱི་ཡྡོད། །སྐད་ཀང་ལེགས་སར་རང་
བཞྱིན་དང་། །ཟུར་བཅག་པ་དང་ཤ་ཟའྱི་སྐད། །རྣམ་པ་བཞྱི་རུ་གནས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སྱིར་ན་
ཐྡོས་ལ་རྱིགས་བཞྱིར་ཡྡོད་དེ། ཇྡོ་བྡོ་རེས། ན་ཐྡོས་རྣམ་བཞྱི་སྤྲུལ་པ་དང་། །རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་
འགྱུར་བ་དང་། །ཞྱི་བགྡོད་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའྡོ། །ཞེས་པའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་ན་ཐྡོས་མཆྡོག་ཟུང་གཅྱིག་
དང་། རབ་འབྡོར་དང་མ་འགགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ 
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༼༣༣༠༽  
མདྡོ་ལ་སྡོགས་པར། ལྷ་སྱིན་དང་དྲུག་སེ་ཡང་སྤྲུལ་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཡྱིན་པར་གསུངས་སྡོ། །རྡོགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ནྱི། མཛོད་ར་འགེལ་དུ་སྡོར་ལམ་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་ནས་སངས་རྒྱས་སུ་མྱི་
འགྱུར་བར་འདྡོད་ལ། མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། ན་ཐྡོས་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་དང་འཕགས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་
འཇུག་པ་གྱིས་ལས། འཕགས་པ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱྱིར་འྡོང་འདྡོད་ཁམས་སུ་སེ་བ་མཚན་ྱིད་པ་
བླངས་ནས་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོད་པ་སྒྲུབ་ཅྱིང་། ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་སྤྲུལ་པའྱི་ལུས་ཀྱིས་གཞན་དྡོན་བེད་པར་
གསུངས། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་པདྨའྱི་སྦུབས་སུ་སེས་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་ནས་གཞན་དྡོན་བས་དེ། ཚོགས་བསགས་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས། 
སྡོབ་དཔྡོན་སེང་གེ་བཟང་པྡོ་ཡང་འདྱི་ 
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༼༣༣༡༽  
བཞྱིན་བཞེད་དྡོ། །ཞྱི་བ་བགྡོད་པ་ནྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ནས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་ནྡོ། །གྲུབ་
མཐའ་འཛིན་པ་ནྱི་བསམ་པ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་དང་ལྡན་པས་ན་ཐྡོས་སེ་གྱིས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་
འཛིན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁད་པར་ར་བའྱི་སེ་བཞྱི་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ཕལ་ཆེན་པ་དང་། 
གནས་བརན་པ་དང་། ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་སེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྐད་ལེགས་སར་དང་། སཾསྐྲྀ་ཏ་དང་། 
ཟུར་བཅག་པ་དང་། ཤ་ཟའྱི་སྐད་དུ་འདྡོན་ལ། མཁན་བརྒྱུད་ཀང་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་དང་། འྡོད་སྲུང་དང་། ཀ་
ཏ་ཡ་ན་དང་། ེ་བ་འཁྡོར་ལས་བརྒྱུད་ཅྱིང་། སྣམ་སར་གྱི་གྲྭ་བརགས་ཀང་ཨུ་ཏྤལ་དང་། པདྨ་དང་། 
རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་། ཤྱིང་ལྡོ་དང་། གྱིས་པ་ལ་ 
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༼༣༣༢༽  
དུང་། གསུམ་པ་དང་བཞྱི་པ་མེ་ཏྡོག་རར་རྱི་ཀའྡོ། །སྣམ་ཕན་ེར་ལྔ། ེར་ལྔ་ན་མ་ེར་གཅྱིག་
གྡོ །ཡང་འགའ་ཞྱིག་སྣམ་ཕན་དང་གྲྭ་རགས་གྱིས་ཕལ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་སྨྲ་དང་མཐུན་ཅྱིང་། ཐ་མ་
གྱིས་ཀྱི་གྲྭ་རགས་དུང་དུ་འཆད་དྡོ། །མྱིང་འདྡོགས་ཚུལ་ཡང་། བླྡོ་གྡོས་ཞྱི་བ་འབྱུང་གནས་
སྦས། །དཔལ་བཟང་གགས་པ་ཡྡོད་སྨྲའྡོ། །བཤེས་གེན་ཡེ་ཤེས་སྱིང་པྡོ་དང་། །བཟང་བ་དག་
བདུན་ཕལ་ཆེན་ཡྱིན། །གནས་བརན་པ་ལ་གྡོ་ཆ་ལྷ། །བདེ་དང་མཚོ་དང་སྡོང་བའྡོ། །མང་པྡོས་
བཀུར་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་། །ཟླ་བ་སེང་གེ་སྦས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་མཁན་པྡོའ་ིམྱིང་གྱི་མཐའ་ཅན་དུ་
དག་བཅྡོམ་པ་བས་ཟེར་བའྱི་མྱིང་གྱི་ངེས་བརྡོད་ལས་བྱུང་སེ་ངེས་པ་མྱི་འཇུག་གྡོ །སེ་པ་བཞྱི་ཇྱི་
ལྟར་གེས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཡྡོད་པར་སྨྲ་བའྱི་ 



328   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༣༣༽  
སེ་པ་ལེགས་སར་གྱི་སྐད་དུ་འདྡོན་ཅྱིང་། སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། འྡོད་ལྡན་དུ། 
སྔྡོན་ནྱི་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་གཅྱིག་ཏུ་ཡྡོད་པ་ལས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་
དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སེ་པ་གཞན་དག་བྱུང་ནས་དེ་དག་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་གཞྱི་ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ལས་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་
བ་དག་ནྱི། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་པས་གཞྱི་དང་འད་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལེགས་པར་སར་བའྱི་སྐད་
དུ་ཐ་སད་བརྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པས་གཞྱིའྱི་སྐད་དྡོད་མཱུ་ལ་ཞེས་པ་ར་བ་ཡྱིན་པས་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་
གའྱི་ར་བ་ལྟར་སེ་པ་ཐམས་ཅད་གྱིས་པའྱི་ར་བར་གྱུར་བའྡོ། །རབ་བྱུང་གསྡོ་སྡོང་དགག་དབེའྱི་གཞྱི་ 
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༼༣༣༤༽  
ཞེས་པའྱི་གཞྱི་ལ་སྐད་དྡོད་ཨ་ཏུ་ཞེས་པ་ཡྡོད་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས་མྱི་མཚུངས་སྡོ། །ཡང་སྡོན་པས་
ལེགས་སར་ཁྡོ་ནར་གསུངས་པ་གདུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་
བཞྱི་ལ་བདེན་པ་བསན་པ་དང་འདའྡོ། །གསུང་ནྱི་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་མཛད་ལ། །དུ་མ་ྱིད་དུ་རག་
གྱུར་ཏེ། །དེ་ནྱི་བདག་གྱི་ཆེད་དུ་ཞེས། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་རྡོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཞེས་པ་ལྟར་
རྡོ། །ལུང་མ་མྡོ་ལས། མདྡོ་སེ་ལ་འཇུག་འདུལ་བ་ལ་སྣང་། ཆྡོས་ྱིད་དང་མཐུན་པ་འདྱི་ནྱི་ཆེན་པྡོ་
བསན་པ་ཞེས་བ་བ་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་ཚར་གཅྡོད་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་ལ་མྱི་འཇྱིགས་པའྡོ། །དེ་ལས་ལྡོག་པ་
ནྱི་ནག་པྡོ་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཆེན་པྡོ་བསན་པར་མཐུན་ནྡོ། །དགེ་འདུན་མང་བས་
ཕལ་ཆེན་པ་དང་། སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་བརན་ཞེས་ 
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༼༣༣༥༽  
བརྡོད་པས་གནས་བརན་པ་དང་། བཀུར་སྱི་བེད་པ་མང་བས་མང་བཀུར་བའྡོ། །རྡོག་གེ་འབར་བ་
དང་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་བེ་བྲག་བཀྡོད་པའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་འགེལ་པར། ར་བ་
ཕལ་ཆེན་པ་དང་གནས་བརན་པ་གྱིས་ལས་གེས་པར་བཤད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བ་དང་ར་
བ་གསུམ་ལས་གེས་པར་སྨྲ་བ་དང་། དུལ་བ་ལྷ་ལྡོ་དྱི་བར་ར་བ་བཞྱི་ལས་གེས་པར་བཤད་
དྡོ། །འདུལ་བ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། ཐུབ་པ་དགྡོངས་རྒྱན་དུ་སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་
བརྒྱ་ནས་གནས་བརན་པ་དང་ཕལ་ཆེན་པ་གྱིས་སུ་གེས་པར་བཤད་དྡོ། །སེ་པ་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་
བཤད་པ་ལས། སྡོན་པ་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ནས་གྡོང་ཁེར་མེ་ཏྡོག་གྱིས་བརྒྱན་པར་དྷར་ཨ་
ཤྡོ་ཀ་རྒྱལ་སྲྱིད་བེད་པའྱི་ཚེ་རྡོད་པའྱི་ 
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༼༣༣༦༽  
གཞྱི་ཆེན་པྡོས་དགེ་འདུན་གྱི་དབེན་དུ་གྱུར་ཏེ། དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་སྐད་སྡོ་སྡོར་འདྡོན་པའྱི་ཚིག་
ལ་ཞེན་ནས་གཞུང་ལུགས་ཐ་དད་དུ་བས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྡོག་གེ་འབར་བར་སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནས། རྒྱལ་པྡོ་དང་པདྨ་ཆེན་པྡོ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། གྡོང་ཁེར་པ་ཏ་ལ་
པུ་ཏར་འཕགས་པ་འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོ་དང་སྤུ་ཆེན་པྡོ་དང་། གཏྡོང་བ་ཆེན་པྡོ་དང་བླ་མ་དང་རེ་བ་ཏ་ལ་
སྡོགས་པ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་སུ་གྱུར་པའྱི་བདུད་སྱིག་ཏྡོ་ཅན་བཟང་
པྡོ་ཞེས་བ་བས། དགེ་སྡོང་གྱི་ཆ་བད་ཀྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་བསན་ཏེ་ལན་གདབ་པ་དང་། མྱི་
ཤེས་པ་དང་ཡྱིད་གྱིས་དང་ཡྡོངས་སུ་བརག་པ་དང་བདག་ྱིད་གྡོམས་པར་བེད་པ་དང་གཞྱི་ལྔ་པྡོ་
འདྱི་ནྱི་ལམ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བསན་ནས་དགེ་འདུན་གྱི་དབེན་ཆེན་ 
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༼༣༣༧༽  
པྡོ་འབྱུང་སེ། གནས་བརན་ཀླུ་དང་ཡྱིད་བརན་པ་ཞེས་བ་བའྱི་མང་དུ་ཐྡོས་པ་དག་གྱིས་དེའྱི་ཕྱྡོགས་
སུ་བཟུང་ནས་འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བསྔགས་པ་ཆེན་པྡོ་བེད་དྡོ། །ལྡོ་དྲུག་ཅུ་
ར་གསུམ་གྱི་བར་དུ་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་ལྟ་སྡོད་མ་མཐུན་པར་དབེན་གྱིས་འཁྲུག་ལྡོང་དུ་གྱུར་ཏེ། 
སྔར་འདས་པའྱི་ལྡོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་བསྡོམས་པས། ལྡོ་ྱིས་བརྒྱ་འདས་པའྱི་རེས་ལ། 
གནས་བརན་གནས་པའྱི་བུས་བསན་པ་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ཞེས་པ་དང་། འྡོད་ལྡན་དུ་རྒྱལ་པྡོ་དྷརྨཱ་ཨ་ཤྡོ་
ཀ་ཤྱི་བའྱི་རེས་སུ་དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས། སྐད་སྡོ་སྡོར་སྡོན་པས་གཞུང་གཞན་དང་གཞན་དུ་
མར་སར་ཏེ་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །དེ་ལས་གེས་པ་བཅྡོ་
བརྒྱད་ལ། འདུལ་ 
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༼༣༣༨༽  
བའྱི་དབེ་བའང་བཅྡོ་བརྒྱད་ཡྡོད། དང་པྡོ་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་། །བར་དུ་བསྲུང་དང་ཕྱྱིར་བཅྡོས་
དང་། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འདྡོན་པ་དང་། །ཐ་མ་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་ཚུལ། །སེ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཚུངས་
པས། །གཅྱིག་གྱིས་བཀག་པ་གཅྱིག་ལ་གནང་། །ཞེས་པ། ཁ་ཅྱིག་སངས་རྒྱས་འདས་ནས་ལྡོ་སུམ་
བརྒྱ་སྡོང་བ་ན། དགེ་སྡོང་ལྷ་ཆེན་པྡོས། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཡྱིད་རང་དང་། །ཀུན་སྡོད་སྣྡོད་དང་ལན་ཚྭ་
དང་། །ལམ་དང་སྡོར་གྱིས་དཀྲུག་དང་གདྱིང་། །གསེར་གྱིས་རུང་བར་བས་པ་ནྱི། །འདྱི་དག་རུང་
མྱིན་གཞྱི་བཅུ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ར་བའྱི་སེ་བཞྱི་ལས་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་གེས་པར་འདྡོད་པ་
ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་དེ། གཞྱི་བཅུ་པྡོ་ཡངས་པ་ཅན་པའྱི་བས་ཤྱིང་། དེ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་བསྡུ་བ་
གྱིས་པ་བས་ 
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༼༣༣༩༽  
པ་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁ་ཅྱིག་སྡོན་པ་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་ནས་སེ་པ་བཅྡོ་
བརྒྱད་ཀྱི་སྡོབ་དཔྡོན་རྣམས་ཀྱིས་བེ་བྲག་བཤད་མཛོད་བས་ཟེར་བ་ནྱི་བབ་ཅྡོལ་གྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཏེ། 
བསྡུ་བ་གྱིས་པ་བས་པ་ཡྱིན་ཆྡོས་སྐད། སྡོངས་སྡོམ་པ་ཡྡོད་སྨྲ་ཁྡོ་ནར་ངེས་ཤྱིང་སྡོ་སྡོར་སངས་
རྒྱས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་གེས་ཚུལ་ནྱི། དུལ་བའྱི་ལྷས། ཤར་དང་ནུབ་དང་
གངས་རྱིར་གནས། །འཇྱིག་རེན་འདས་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ། །བཏགས་པར་སྨྲ་བའྱི་སེ་པ་དང་། །ལྔ་ཚན་
དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ། །གཞྱི་ཀུན་པ་དང་འྡོད་སྲུང་སེ། །ས་སྲུང་སེ་དང་ཆྡོས་སྲུང་སེ། །མང་ཐྡོས་
གྡོས་དམར་སྡོབ་མ་དང་། །རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བའྱི་སེ། །ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་བདུན། ། 
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༼༣༤༠༽  
རྒྱལ་བེད་ཚལ་གནས་འཇྱིགས་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་ཁང་གནས་གནས་བརན་པ། །ཞེས་
གནས་བརན་འཕགས་པའྱི་རྱིགས་ལས་གེས་པ་གསུམ་དང་། སར་སྡོགས་རྱིགས་དང་སྲུང་བ་
པ། །གནས་མའྱི་བུ་ཡྱི་སེ་རྣམས་ནྱི། །ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །དེ་དག་ཐ་དད་དུ་གེས་
པའྱི་དྡོན་སྡོབ་དཔྡོན་དུལ་བ་ལྷས། ཡུལ་དུས་སྡོབ་དཔྡོན་བེ་བྲག་གྱིས། །ཐ་དད་རྣམ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་
གྱུར། ཅེས་པ་དང་། ལྡོ་དྱི་བར། དེ་ལྟར་སེ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ། །ཤཱ་ཀ་སེང་གེའྱི་བསན་པ་ནྱི། །གྱུར་ཏེ་
འགྡོ་བའྱི་བླ་མ་དེའྱི། །སྔྡོན་གྱི་ཕྱིན་ལས་ངེས་པ་ཡྱིན། །ཡུལ་དུས་སྡོབ་དཔྡོན་བེ་བྲག་དང་། །ལྟ་བའྱི་
བེ་བྲག་ཐ་དད་ཀྱི། །རྒྱུ་ཡྱིས་འདྱི་དག་ཐ་དད་བས། །སྡོན་པ་ཐ་དད་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ། །ཡང་ལྡོ་
དྱི་ 



336   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༤༡༽  
བར། འྡོད་སྲུང་བ་དང་ས་སྲུང་བ་དང་གཞྱི་ཀུན་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་བཞྱི། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་
བའྱི་སེ་པ་དང་། ཤར་གྱི་རྱི་བྡོ་པ་དང་། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བྡོ་པ་དང་། གངས་གནས་དང་། རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་
བ་དང་། བཏགས་པར་སྨྲ་བ་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བ་དང་དྲུག་ཕལ་ཆེན་པ། གྡོས་
དམར་བ་དང་སྲུང་བ་པ་དང་ཀུ་རུ་ཀུ་ལ་པ་དང་མང་དུ་ཐྡོས་པ་དང་གནས་མའྱི་བུ་དང་ལྔ་མང་པྡོས་
བཀུར་བ། གནས་བརན་པ་སྔར་བཞྱིན་ཕྱེ་བས་བཅྡོ་བརྒྱད་དྡོ། །ཡང་ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་འགེལ་
པར། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལ་ཕལ་ཆེན་པ་དང་། ལན་གཅྱིག་བཤད་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པར་
སྨྲ་བ་དང་། བམས་མངལ་གྱི་སེ་དང་། མང་དུ་ཐྡོས་པ་དང་། བཏགས་པར་སྨྲ་བ་དང་། མཆྡོད་རེན་ 
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༼༣༤༢༽  
རྱི་བ་དང་། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བ་དང་། བང་གྱི་རྱི་བ་དང་དགུ་དང་། གནས་བརན་པའྱི་སེ་པ་ལ་གནས་བརན་
པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། བེའུ་བ་དང་། ཆྡོས་མཆྡོག་པ་དང་། ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་
དང་། ཡང་དག་ཚད་མ་བ་དང་། ནགས་སྟུག་པྡོ་པ་དང་། སར་སྡོགས་རྱིས་པ་དང་། ཆྡོས་གསུངས་
པ་དང་། མདྡོ་སེ་ཚད་མར་བེད་པ་འྡོད་སྲུང་པ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་སེ་སེ་པ་ྱི་ཤུར་བཤད་དྡོ། །ཡང་
རྡོག་གེ་འབར་བར། གནས་བརན་པའྱི་སེ་ལ་གནས་བརན་པ། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བ། གནས་མ་
བུ་པ། ཆྡོས་མཆྡོག་པ། བཟང་པྡོའ་ིལམ་པ། ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ། མང་པྡོས་སྡོན་པ། ཆྡོས་སྦས་པ། 
ཆར་བཟང་འབེབས་པ། བླ་མ་པའྡོ། །ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ལ་ཕལ་ཆེན་པ། ཐ་ 
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༼༣༤༣༽  
སད་གཅྱིག་པ། འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བ། མང་དུ་ཐྡོས་པ། བཏགས་པར་སྨྲ་བ། མཆྡོད་རེན་
པ། ཤར་གྱི་རྱི་བྡོ་པ། ནུབ་ཀྱི་རྱི་བྡོ་པའྡོ། །གནས་བརན་པ་ལ་གངས་རྱི་བ་ཞེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་སྨྲ་ལ་རྣམ་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བ། རྒྱུར་སྨྲ་བ། མུ་རུན་ཀ་མ་ཞེས་པ་དང་། ཀུན་གྱིས་བཀུར་བ་ལ། 
ཨས་སན་ཏ་ཀ་བ་དང་། ཀུ་རུ་ཀུ་ལ་པ་དང་། ཆར་བཟངས་འབེབས་པ་དང་། འྡོད་སྲུང་པ་ཞེས་པ་
དང་། བླ་མ་པ་ལ་འཕྡོ་བར་སྨྲ་བ་ཞེས་ཀང་ཟེར། རྒྱ་ནག་གྱི་སྡོབ་དཔྡོན་རྡོགས་གསལ་གྱིས་དགྡོངས་
འགེལ་གྱི་འགེལ་པར། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་དང་ཕལ་ཆེན་པ་བཅུ་གཅྱིག་སེ་ྱི་ཤུར་གེས་པར་བཤད་
དྡོ། །སེ་པ་སྡོ་སྡོ་ལ། དང་པྡོ་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་དང་། བར་དུ་སྲུང་བའྱི་ 
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༼༣༤༤༽  
ཚུལ་དང་། མས་ན་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པའྱི་ཚུལ་དང་། གསྡོ་སྡོང་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་མདྡོ་འདྡོན་པ་དང་། ཐ་
མར་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ཡྡོད་པས་གཅྱིག་ཏུ་བཀག་པ་གཞན་ལ་གནང་བའང་
ཡྡོད་དྡོ། །གལ་ཏེ་སེ་པ་གཅྱིག་བདེན་གྱི། །དེ་ལས་གཞན་པ་བརྫུན་ཡྱིན་ན། །རྒྱལ་པྡོ་ཀྱི་ཀྱིའྱི་རྱི་
ལམ་ལྟར། །སེ་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་གསུངས། །འདྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་སེ་པ་ནྱི། །ཐ་དད་བཀགས་
པའྱི་མདྡོ་སེ་དང་། །འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་ལ་སྡོགས་ལྟྡོས། །ཞེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲའྱི་སེ་པ་ལ་
བཅས་པ་དེ་བདེན་གྱི་དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་བརྫུན་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། མ་ག་ཏ་བཟང་མྡོའ་ིརྡོགས་
བརྡོད་ལས། སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་གྱི་བསན་པ་ལ་རྒྱལ་པྡོ་ཀྱི་ཀྱིའྱི་རྱི་ལམ་བཅུ་མཛོད་འགེལ་དུ་
བསྡུས་པར། གང་ཆེན་ཁྡོན་པ་ཕྱེ་དང་ཙནྡན་ཚལ། །གང་ཆེན་ཕྲུ་ 
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༼༣༤༥༽  
གུ་དང་ནྱི་སེའུ་དབང་བསྐུར། །མྱི་གཙང་བཅུ་དང་རས་ཡུག་འཐབ་མྡོ་ཞེས། །རྱི་ལམ་བཅུ་ནྱི་ཀྱི་ཀྱིས་
མཐྡོང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། བསན་པ་སྔ་དར་གྱི་དུས་སུ་པཎྱི་ཏའྱི་གསུང་ཟྱིན་བྲྱིས་བས་པའྱི་ཆྡོས་
ཀྱི་བརེད་བང་ཞེས་བ་བར། མེ་ཏྡོག་རྱིང་བུ་རྒན་པྡོ་ར། །ཁྱི་དང་བ་དང་མྱི་དང་ནྱི། །སེང་གེ་རྡོ་ནྱི་
བརྒྱད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བཅྡོ་བརྒྱད་འདྡོད་དྡོ། །དེ་ལ་རས་ཡུག་གྱི་རྱི་ལམ་ནྱི། མྱི་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱིས་
རས་ཡུག་ཆེན་དཀར་པྡོ་དྱི་མ་མེད་པ་གཅྱིག་ཕར་ཚུར་དངས་པས་རེ་རེས་རས་ཡུག་མ་མས་པ་
ཐྡོབ་ཅྱིང་། ད་དུང་ཐུན་མྡོང་གྱི་རས་ཡུག་སྔར་གྱི་ན་རྱིས་པ་དེ། སངས་རྒྱས་འྡོད་སྲུང་གྱིས། དེ་ནྱི་མ་
འྡོངས་པའྱི་སེ་དགུའྱི་ཚེ་ལྡོ་བརྒྱ་པ་ལ་སྡོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་རྣམ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་གེས་
པར་གྱུར་ཀང་།  
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༼༣༤༦༽  
རྣམ་པར་གྡོལ་བའྱི་རས་ཡུག་མས་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་སེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
བསབ་གཞྱི་རྣམས་འབྲས་བུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དུ་མཐུན་པར་གསུངས་ཏེ། འདྱིའྱི་དྡོན་
རྒྱས་པར་སྡོབ་དཔྡོན་དུལ་བ་ལྷའྱི་སེ་པ་ཐ་དད་བཀགས་པའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱཀ་འྡོད་
ཀྱི་འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ལེགས་ལྡན་བེད་ཀྱི་རྡོག་གེ་ལ་འབར་བ་དང་། མདྡོ་དགྡོངས་
འགེལ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་འགེལ་པ་ལ་སྡོགས་པར་ལྟ་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ལ་རང་
བཟྡོའ་ིལྡོག་ཤེས་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་འདྡོད་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། །སེ་པ་ཀུན་གྱི་བསབ་པ་
ཡང་། །ཤེས་ན་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཅེ་ན། །ཞེས་པ་སེ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་ཀུན་གྱི་དགག་སྒྲུབ་གནང་བའྱི་
བཅས་པའྱི་གནད་འགག་ཤེས་ན་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ། མ་ཤེས་པས་ཐ་དད་ 
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༼༣༤༧༽  
དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། གྱིས་པ་དེ་དགག་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་གནད་མྱི་གཅྱིག་པའྱི་
ཚུལ་གསལ་བར་བསན་པ་ནྱི། ཤེས་ཀང་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་ཡྱིན། །དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་
ཡྱི། །མདྡོ་སེ་ལེགས་སར་སྐད་དུ་ཡྡོད། །གནས་བརན་པ་དག་ལེགས་སར་གྱི། །མདྡོ་སེ་སྡོན་ན་ལྟུང་
བར་བེད། །ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་རང་ྱིད་ཀྱི། །གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་གས་སྡོམ་པ་བསེད། །དེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་
བཞྱིན་བས་ན། །སེ་པ་གཞན་གྱི་དགེ་སྡོང་འཇྱིག །ཅེས་པ་བཅས་པའྱི་རྣམ་བཞག་ལེགས་པར་
བཤད་ཀང་། བཅས་རྱིགས་ཕལ་ཆེར་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོར་སྨྲ་བ་སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་མདྡོ་ལེགས་
སར་གྱི་སྐད་ཀྱིས་འདྡོན་ཅྱིང་། གནས་བརན་པ་མདྡོ་སཾསྐྲྀ་ཏའྱི་འདྡོན་ན་ལྟུང་བར་བེད། ཡྡོད་སྨྲ་བ་
གསྡོལ་ 
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༼༣༤༨༽  
བཞྱིའྱི་ཆྡོ་གས་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་སེ། ཐེག་པ་གཞན་བསབ་པ་འབུལ་བ་ལ་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་
བེད། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨྲ་སྨྱིན་མའྱི་སྤུ། །བཞར་ན་ལྟུང་ཡྱིན་སེ་པ་འགའྱི། །མ་བཞར་ན་ནྱི་ལྟུང་བར་
འདྡོད། །ལ་ལ་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྡོ་འགྡོག །ཁ་ཅྱིག་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་ཟེར། །ལ་ལའྱི་བྱིན་ལེན་ལག་པ་
བཀན། །ལ་ལ་དེ་ལས་གཞན་དུ་བེད། །འགའ་ཞྱིག་ལྷུང་བཟེད་བྱིན་ལེན་བེད། །ལ་ལ་ལྷུང་བཟེད་
བྱིན་ལེན་འགྡོག །ཅེས་པ། ཡྡོད་སྨྲ་སྨྱིན་མའྱི་སྤུ་དང་འདྡོམས་ཀྱི་སྤུ་དང་བྱིན་པའྱི་སྤུ་བཞར་ན་ལྟུང་བ་
བྱུང་། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་མ་བཞར་ན་ལྟུང་བར་འདྡོད། ཕལ་ཆེན་སེ་པ་སྡོགས་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྡོ་ཟ་ན་ལྟུང་བ། 
ཡྡོད་སྨྲ་ལྟུང་མེད་དང་བྱིན་ལེན་ལག་པ་བཀན་པ་སེ་གན་རལ་དུ་བེད། སེ་པ་གཞན་ཁ་སྤུབ་ནས་
འཕྡོག་སབས་སུ་བེད། ཕལ་ 
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༼༣༤༩༽  
ཆེན་པ་ལྷུང་བཟེད་སྡོང་པ་བྱིན་ལེན་བེད། ཡྡོད་སྨྲས་དེ་འགྡོག ཁ་ཅྱིག་མྱིར་ཆགས་བསད་པ་
ལ། །ཕམ་པ་ལ་ལ་ཕམ་པ་མེད། །ལ་ལའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ། །གེང་གཞྱིའྱི་ཚིགས་བཅད་གཅྱིག་ལས་
མེད། །ལ་ལའྱི་རྱིང་ཐུང་གཞན་དུ་ཡྡོད། །མདྡོར་ན་ཕམ་པ་བཞྱི་པྡོ་ནས། །བརམས་ཏེ་བསབ་པ་བ་བ་
ཀུན། །སེ་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་མཐུན་པས། །གང་གྱིས་བཀག་ལ་གང་གྱིས་གནང་། །ཞེས་པ། ཡྡོད་སྨྲ་
བ་མྱི་ནྱི་བཙས་པའྱི་གནས་སྐབས་སྡོ། །མྱིར་ཆགས་པ་ནྱི་མངལ་གྱི་གནས་སྐབས་སྡོ། །དེ་གྱིས་
ཀ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱིར་གྱུར་པ་ཞེས་སྨྡོས། ཞེས་འྡོད་ལྡན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་མངལ་དུ་ནུར་ནུར་པྡོ་དང་
མེར་མེར་པྡོ་དང་། གྡོར་གྡོར་པྡོ་དང་ལྟར་ལྟར་པྡོ་དང་རང་ལག་འགྱུས་པའྱི་གནས་སྐབས་དབང་པྡོ་
དྲུག་ 
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༼༣༥༠༽  
མ་རྡོགས་པ་བསད་པས་ཕམ་པ། གནས་བརན་པ་སྡོགས་ཕམ་མེད། མང་པྡོ་བཀུར་བ་ལ་ལའྱི་སྡོ་
སྡོར་ཐར་པའྱི་གེང་གཞྱི་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་དང་། ཡྡོད་སྨྲ་དང་གནས་བརན་པ་ལ་གེང་གཞྱི་ཚིགས་བཅད་
བཅུ་གཅྱིག་འདྡོན་པ་ལ་སྡོགས་མདྡོར་བསྡུས་ན་ཕམ་པ་བཞྱི་བཅས་པ་ནས་ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པྡོ་ཐམས་
ཅད་དང་། མདྡོ་སེ་འདྡོན་པ་ལ་སྡོགས་ལག་ལེན་གྱི་ཆྡོ་ག་ཕ་མྡོ་ཚུན་ཆད་བཅས་པ་ཕལ་ཆེར་མྱི་
མཐུན་པས་སེ་པ་གང་གྱི་ལུང་ལས་བཀག་པ་དེ། སེ་པ་གང་གྱི་ལུང་ལས་གནང་བར་འཇྡོག་སེ་
བཅས་པ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་གྡོ་ས་བའྱི་དཔེ་བསན་པས་ཐེ་ཚོམ་བཅད་པ་
ནྱི། དཔེར་ན་བུ་རམ་ཕྱྱི་དྡོའ་ིཟས། །ཡེ་གནང་ཡྱིན་ན་སེ་པ་གཞན། །ལྟུང་བ་དག་དང་བཅས་པར་
གྱུར། །ཡེ་བཀག་ཡྱིན་ན་ཡྡོད་སྨྲ་ཡྱི། །དགེ་སྡོང་ལྟུང་བ་ 



346   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༥༡༽  
ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ། བུ་རམ་ཕྱྱི་དྡོ་ཟྡོས་པ་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེ་ཡེ་གནང་ཡྱིན་ན། སེ་པ་གཞན་བུ་
རམ་ཕྱྱི་དྡོ་བཀག་པ་དེ་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡོན་པས་གནང་བ་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་དྡོ་
ཟ་བ་བཀག་པ་དེ་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་ན་ཡྡོད་སྨྲའྱི་དགེ་སྡོང་ཕྱྱི་དྡོ་ཟ་བའྱི་ལྟུང་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བཀག་
པ་དེ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། བྱིན་ལེན་མ་བས་ཟ་བ་ཡྱི། །ལྟུང་བ་མྱི་ས་ལ་འབྱུང་ན། །མྱི་སའང་དགེ་སྡོང་
ྱིད་འགྱུར་བས། །མྱི་སས་བྱིན་ལེན་བས་ན་ཡང་། །དགེ་སྡོང་གྱིས་ནྱི་དགེ་སྡོང་ལ། །བྱིན་ལེན་བས་
པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །བཟའ་བར་རུང་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་ཀུན་ལ་སར་བ་གྱིས། །ཞེས་པ། 
བཀག་པའྱི་བཅས་པ་ཡེ་བཀག་ཡྱིན་ན། བྱིན་ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བའྱི་ལྟུང་བེད་མྱི་ས་ལའང་ 
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༼༣༥༢༽  
འབྱུང་བར་འགྱུར་ཅྱིང་། དེ་འདྡོད་ན་མྱི་ས་དེ་དགེ་སྡོང་ཡྱིན་པར་འགྱུར། དེ་འདྡོད་ན་མྱི་སས་དགེ་
སྡོང་ལ་བྱིན་ལེན་སྡོབས་པ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར། དེ་འདྡོད་ན་བྱིན་ལེན་སྡོབས་པ་མྱི་རེད་པས། དགེ་
སྡོང་གྱིས་ཟས་བཟར་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བླྡོ་གྡོས་ཞྱིབ་མྡོ་
དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སར་ཏེ་ཤེས་པར་བའྡོ།།  །།བྱུང་བ་ཁད་མེད་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས། 
དང་པྡོ་ཁས་བླངས་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །ལྟུང་བ་ཇྱི་སེད་འབྱུང་བ་དེ། །ཁྱིམ་པ་
ནས་ནྱི་དམལ་བའྱི་བར། །དུད་འགྡོ་ལ་སྡོགས་ཐམས་ཅད་ལ། །ལྟུང་བ་མཚུངས་པར་འབྱུང་ཞེས་
ཟེར། །ཞེས་པ། འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་བསབ་པ་བཅས་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིབ་མྡོར་ཡྡོད་པ་རྣ་ 



348   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༥༣༽  
བས་མ་ཐྡོས་ཤྱིང་མྱི་ཤེས་པའྱི་བླུན་པྡོ་ཁ་ཅྱིག རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ལྟུང་བ་ཇྱི་སེད་འབྱུང་བ་དེ་ཐམས་
ཅད་ཁྱིམ་པ་ཕྡོ་མྡོ་དང་དུད་འགྡོ་དང་ཡྱི་དྭགས་དང་དམལ་བའྱི་བར་གྱི་འགྡོ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁད་
པར་མེད་པར་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པྡོ་མུན་སྤྲུལ་གྱི་
ཚིག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་གྱིས་དགག་པ་ནྱི། འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱིན། །ཅྱི་སད་ཅེ་ན་
ལྟུང་བ་དེ། །བཅས་པ་ཕན་ཆད་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། །མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་མེད་ཕྱྱིར། །དེས་ན་ཐུབ་པས་
ལས་དང་པྡོས། །ེས་པ་བས་ཀང་ལྟུང་མེད་གསུངས། །ཞེས་པ་དགེ་སྡོང་ལ་འབྱུང་བ་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་ནྱི་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགྡོངས་པའྱི་ཆ་ཤས་ཙམ་དུའང་
མྱི་རུང་སེ།  
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༼༣༥༤༽  
བསབ་པ་མ་བཅས་པ་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདུལ་བ་ལས། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་བསྡོད་ནམས་
མ་ཡྱིན་པ་མང་ངྡོ་ཞེས་དགེ་བསེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་ལའང་ལྟུང་བའྱི་མྱིང་མེད་ཅྱིང་། 
ལུང་དུ་ཡང་། ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་དགེ་སྡོང་བཟང་བྱིན་གྱིས་མྱི་ཚངས་པར་སད་
པ་དང་ནྡོར་ཅན་གྱིས་ཤྱིང་བརྐུས་པ་ལ་ེས་མེད་དུ་གསུངས་ལ་ཤྱིང་ཐུན་མྱིན་གྱིས་གཏེར་རེད་པ་
ལ་ཁྱིམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བསབ་པ་མ་བཅས་སྡོ། །གྱིས་པ་འགྡོ་ཀུན་ངན་འགྡོ་ལས་ཐར་པར་མྱི་
སྲྱིད་པར་འགྱུར་བ་ནྱི། དེ་ལྟར་མྱིན་ན་ཐམས་ཅད་ལ། །གལ་ཏེ་ལྟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་ན། །འགྡོ་ཀུན་ལྟུང་
བ་དང་བཅས་པས། །ཐར་པ་ཐྡོབ་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། །མཐྡོ་རྱིས་ཀང་ནྱི་འབྱུང་རེ་ཀན། །ཞེས་པ། བསབ་
པ་བཅས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བསྲུང་བར་ 
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༼༣༥༥༽  
ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་བྱུང་ན་ལྟུང་བར་འཇྡོག་གྱི གཞན་ལ་ལྟུང་བ་མེད་པ་དེ་ལྟར་མ་
ཡྱིན་པར་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ལྟུང་བ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ན། ལྟུང་བ་ཕ་མྡོས་ཀང་ཕྱྱིར་མ་བཅྡོས་ན་
དམལ་བར་སེ་བར་གསུངས་པས་བང་ཆུབ་གསུམ་ཐྡོབ་པ་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས། ལྷ་དང་མྱིའྱི་གྡོ་
འཕང་ཙམ་ཡང་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ན་ཐྡོས་རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ །བཟར་རུང་གལ་ཏེ་མ་
ཟྡོས་ན། །ལྷས་སྱིན་གྱི་ནྱི་བརྟུལ་ཞུགས་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་ཤ་རྣམས་བཀག །ཟྡོས་ན་ངན་འགྡོའ་ི
རྒྱུ་རུ་གསུངས། །ཞེས་པ། དྲུག་སེས་སག་གྱི་གྡོད་མའྱི་ཤ་བླངས་པ་བཀག་སེ། མྱི་ཤ་ཟ་བ་དང་འད་
བར་སྦྡོམ་པྡོར་གསུངས་པ་ལ་འཕྡོས་ནས་འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་དུ། ཆེད་དུ་བེད་པའྱི་ཤ་དང་། ་ཤ་དག་ 
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༼༣༥༦༽  
བཟའ་བར་མྱི་བའྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་བས་པ་དང་། བེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། རེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་འཁྡོར་
གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཡྱིན་དུ་ཟྱིན་ཀང་། འྡོན་ཀང་ཆེད་དུ་བས་པ་རྣམས་ལས་སྱིང་བརེ་བ་མེད་
པ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཆ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བཀག་གྡོ །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་ནྱི་བཀག་པའྱི་ཞེས་པའྱི་
ཁུངས་ལ། གཞུང་གེང་གཞྱིར་དགེ་སྡོང་བེ་མ་སེས་ན་བ་ལ་ཤ་རེན་བྱིན་ཅྱིག་ཅེས་ཤ་འཚོང་བའྱི་
གནས་ཤན་པ་དང་། རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྔྡོན་པ་ལ་སྡོགས་ལྔ་ལས་དགེ་བསེན་དང་དད་པ་ཅན་གྱིས་བླངས་
ནས་སྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་དགྡོངས་པ་དགེ་བསེན་དང་དད་པ་ཅན་ཞེས་སྨྡོས་པས་ནྱི། ཆེད་
དུ་གསྡོད་པའྱི་དྡོགས་པ་མེད་པར་སྡོན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་སྲྡོག་གཅྡོད་པའྱི་ཕྱྡོགས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་
ཡང་ཟས་ཀྱི་སྐབས་ཡྱིན་པས་ 
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༼༣༥༧༽  
འདྱིར་བསན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལུང་སྨན་གཞྱི་ལས་ཀང་བསད་པའྱི་ཤ་བཀག་
གྡོ །ལྷ་སྱིན་གྱིས་དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མ་ཤ་ཟ་སེ་བདག་ཅག་མྱི་ཟའྡོ་སྲྡོག་ཆགས་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །འྡོ་མ་འཐུངས་ཏེ་བེའུ་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འཐུང་ངྡོ་། །ལན་ཚ་ཟ་སེ་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཁུ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ཟའྡོ། །གྡོས་དས་པ་གྡོན་ཏེ་དད་པའྱི་རས་ཆུད་ཟྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དའྡོ། །དགྡོན་པར་
གནས་ཏེ་གཞན་དྡོན་མ་བས་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གནས་སྡོ། །བརྟུལ་ཞུགས་ལྔ་བཟྡོད་པ་དེ་
ཡྱིས་ཚུལ་ཤྱིང་ལྡོང་ཞྱིག་ཅེས་སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ིདགེ་སྡོང་ལྔ་བརྒྱས་ཚུལ་ཤྱིང་བླངས་ཏེ་བེ་བར་གྱུར་
ཏྡོ། །བརྟུལ་ཞུགས་དེས་གྡོལ་བར་སེམས་ཤྱིང་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་ཤ་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ན་དབེན་
དུ་གཏྡོགས་པའྱི་སྦྡོམ་པྡོར་འགྱུར་རྡོ། ། 
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༼༣༥༨༽  
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་དུ་ཤ་ཟ་བ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་སེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་སངས་
རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་སྱིང་པྡོའ་ིཤ་མྱི་ཟ་བའྱི་ལེའུ་ལས། བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ། སེམས་ཅན་
ཤ་ཟ་བའྱི་བག་ཆགས་ཅན་ཤའྱི་རྡོ་ལ་སྲེད་པ་རྣམས་ཆྡོས་ཀྱི་རྡོས་ཕན་ཚུན་བམས་པའྱི་སེམས་
ཀྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་སངས་ནས་བླ་ན་མེད་པའྱི་ས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་པའྱི་ཆྡོས་བཤད་དུ་
གསྡོལ། འཇྱིག་རེན་རྒྱང་འཕེན་པ་དག་ཀང་ཤ་ཟ་བ་བཀག་ན། ཁྡོད་ཀྱི་བསན་པ་ཐུགས་རེས་རྡོ་
གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་ཤ་ཟ་བའྱི་ེས་པ་ལེགས་པར་བཤད་དུ་གསྡོལ། ཞེས་ཞུས་པ། བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྱིང་རེའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱིས་ཤ་ཐམས་ཅད་བཟའ་བར་མྱི་བ་
སེ། ཡུན་རྱིང་དུ་འཁྡོར་བའྱི་ཚེ་ཕ་དང་མ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ེ་དུར་མ་གྱུར་ 
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༼༣༥༩༽  
པའྱི་སེམས་ཅན་ནྱི་གང་ཡང་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཟབ་མྡོ་ཐྡོས་ནས་སྲྱིན་པྡོ་རྣམས་ཀང་ཤ་
ཟ་བ་ལས་བཟླྡོག་ན། ཆྡོས་འདྡོད་པའྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བུ་
གཅྱིག་པའྱི་འདུ་ཤེས་བསྡོམ་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཤ་ཐམས་ཅད་མྱི་ཟའྡོ། །ཤ་འཚོང་པ་དག་
བྡོང་བུ་དང་ཁྱི་དང་མྱིའྱི་ཤ་ཡང་འཚོང་ཞྱིང་། ཁུ་ཆུ་དང་ཁག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གཙང་བར་འདྡོད་
པས་ཀང་ཤ་མྱི་ཟའྡོ། །ས་དང་ཆུ་དང་བར་སྣང་ན་གནས་པའྱི་སྲྡོག་ཆགས་ཕ་མྡོ་དག་རྒྱང་རྱིང་པྡོ་
ནས་ཤ་ཟའྱི་དྱི་ཚོར་ཏེ་ཤྱི་དྡོགས་པའྱི་དངངས་སག་སེ་བས་བམས་པ་ལ་གནས་པས་ཤ་མྱི་
ཟའྡོ། །འཕགས་པའྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རྣམ་པར་སངས་ཤྱིང་མྱི་སན་པར་བརྡོད་པ་དང་། སེ་བྡོ་མང་
པྡོ་མ་དད་པར་འགྱུར་བ་དང་།  
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༼༣༦༠༽  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པར་འགྱུར་བ་སངས་པ་དང་། ཤ་ཟ་བ་འདྱི་དག་ལ་དགེ་
སྡོང་གྱི་ཚུལ་ཅྱི་ཡྡོད། ཚངས་པར་སྡོད་པ་ག་ལ་ཡྡོད། དང་སྲྡོང་གྱི་ཟས་བྡོར་ནས་ཤའྱི་ཟས་ཀྱིས་ལྟྡོ་
བ་གང་ཞྱིང་། ནམ་མཁའ་དང་ས་དང་ཆུ་ལ་གནས་པའྱི་སྲྡོག་ཆགས་ཕ་མྡོ་རྣམས་སག་པར་བེད་པ་
འདྱི་དག་གྱི་དགེ་སྡོང་ནྱི་མས་སྡོ། །སྱིག་པ་སང་པ་ནྱི་ཞྱིག་གྡོ །འདྱི་དག་ལ་ཆྡོས་ཀང་མེད་འདུལ་
བ་ཡང་མེད་དྡོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དག་གྱི་སེམས་སྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཤ་ཐམས་ཅད་མྱི་ཟའྡོ། །དུར་ཁྡོད་དང་
དགྡོན་པ་ན་རྒྱུ་བའྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་དག་རྱིག་སྔགས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐར་པ་ལ་གེགས་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤ་མྱི་
ཟའྡོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོང་བར་འགྱུར་ཅྱིང་། སྡུག་བསྔལ་བཞྱིན་དུ་ལ་བ་དང་སད་པ་དང་སྱིག་པའྱི་
རྱི་ལམ་མཐྡོང་བ་དང་། ཁྱིམ་སྡོང་པ་ 
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༼༣༦༡༽  
དང་གཅྱིག་པུར་འདུག་པའྱི་ཚེ་མདངས་འཕྡོག་པ་དང་། གྡོ་བུར་དུ་དངངས་སག་སེ་བ་དང་ལྟྡོ་ནང་དུ་
སྲྱིན་བུ་མང་པྡོ་སེ་བ་དང་། མཛེ་དང་ནད་མང་པྡོའ་ིགཞྱིར་འགྱུར་པ་དང་། བུའྱི་ཤ་དང་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཤ་དང་ཁག་གྱི་ཟས་སྡོབ་མ་རྣམས་ལ་ངས་ཇྱི་ལྟར་གནང་བར་བ། མ་འྡོངས་པའྱི་དུས་སུ་སེ་བྡོ་བླུན་
པྡོ་ཤ་ཟན་གྱི་རྱིགས་རྡོ་ལ་སྲེད་པ་ཁ་ཅྱིག་བསྡོད་པའྱི་ཟས་ཡྱིན་པར་འཛིན་ཏེ། རྒྱལ་པྡོ་སེང་གེ་
འབངས་དང་། བརྒྱ་བྱིན་དང་། རང་ཁ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གེང་གཞྱི་དཔེར་མཛད་ནས་ཤ་ལ་བརམས་པ་
དག་མྱི་ཤ་ཟ་བའྱི་མཁའ་འགྡོ་དང་མཁའ་འགྡོ་མར་སེའྡོ། །ཤའྱི་རྡོ་ལ་ཆགས་པས་སེང་གེ་དང་སག་
གཟྱིག་དང་སང་ཀྱི་དང་འཕར་བ་དང་བྱི་ལ་དང་ཝ་དང་འུག་པ་དང་སྲྱིན་པྡོ་དང་ཤྱིན་ཏུ་གཏུམ་པའྱི་
སེ་གནས་སུ་ལྟུང་ 
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༼༣༦༢༽  
བར་བེད་དྡོ། །དེ་རྣམས་མྱིར་སེ་བ་ཡང་ཐྡོབ་པར་དཀའ་ན། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། 
ཤ་ཟ་བའྱི་ེས་པ་དེ་དག་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སུ་ཡང་ཤ་མྱི་ཟ་ན་སྲྡོག་ཆགས་གསྡོད་པར་མྱི་
འགྱུར་ཏེ། རྱིན་གྱི་ཕྱྱིར་གསྡོད་པ་ཕལ་ཆེའྱི་གཞན་གྱི་ཕྱྱིར་གསྡོད་པ་ཉུང་ངྡོ་། །ནམ་མཁའ་དང་ས་
དང་ཆུ་ལ་རྒྱུ་བ་ེས་པ་མེད་པ་དེ་དག རྒྱ་དང་འཁྲུལ་འཁྡོར་གྱིས་གསྡོད་པའྱི་གཏུམ་པྡོ་རྣམས་ནམ་
ཡང་སྱིང་རེ་མྱི་སེ་བས། ན་ཐྡོས་རྣམས་མ་བས་པ་དང་། བེད་དུ་མ་བཅུག་པ་དང་། མ་བརགས་
པའྱི་ཤ་ཡང་རུང་བ་མེད་ན། མ་འྡོངས་པའྱི་དུས་ན་ངའྱི་བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཤཱཀའྱི་སྲས་སུ་
ཁས་ལེན་པ། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ཐྡོགས་པ་སེས་བུ་གེན་པ་ལྡོག་པའྱི་རྡོག་གེས་སེམས་
མས་པ། འདུལ་བ་ལ་རྣམ་རྡོག་མང་པྡོ་སྨྲ་ 
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༼༣༦༣༽  
བ། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་རྒྱས་པ། རྡོ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་ཤ་ཟ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་སྣང་བ་དག་
སྡོན་ཏེ། ང་ལ་ཡང་སྐུར་པ་འདེབས་ཤྱིང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཤའྱི་ཟས་གནང་ཞྱིང་། ཁ་ཟས་
བསྡོད་པར་གསུངས་ལ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་གསྡོལ་ཏྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །བསན་པ་
འདྱི་ལ་སྐད་ཀྱི་གདང་བུའྱི་ཚུལ་དུ་བཅས་ནས་ཆེད་དུ་བས་པའྱི་ཤ་རྣམས་བཀག་སེ། རང་བཞྱིན་
གྱིས་ཤྱི་བ་བཅུའྱི་ཤ་རྣམས་མ་བཀག་མྡོད་ཀྱིས། འདྱིར་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཐབས་མེད་
པར་རྱིམ་གྱིས་བཀག་སེ། ཤའྱི་ཟས་ནྱི་སུ་ལའང་མ་གནང་མྱི་གནང་གནང་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསྡོལ་ཏྡོ་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དེ་སེས་བུ་བླུན་པྡོ་རང་གྱི་ལས་ཀྱི་ེས་
པས་སྱིབ་ 
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༼༣༦༤༽  
པ་ཡུན་རྱིང་པྡོར་གནྡོད་པ་དང་མྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ངའྱི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཆྡོས་ཀྱི་ཟས་ཟ་སེ་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ཟས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ང་ནྱི་སེམས་
ཅན་རྣམས་ལ་བུ་གཅྱིག་པའྱི་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ན། ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་བདག་གྱི་བུའྱི་ཤ་ཟ་
བ་ཇྱི་ལྟར་གནང་བར་བ། རང་གྱིས་བཟའ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། ན་ཐྡོས་ལ་གནང་བ་དང་བདག་ྱིད་ཀྱིས་
ཟས་སྡོ་ཞེས་བ་བ་འདྱི་ནྱི་གནས་མེད་དྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཆེན་གྱིས། །ཆང་དང་ཤ་
དང་སྡོག་བཙོང་དག །བཟའ་ཞྱིང་བཏུང་བར་མྱི་བགྱི་བ། །རྒྱལ་བ་ཁྱུ་མཆྡོག་བཤད་དུ་
གསྡོལ། །ཞེས་དང་། ཤ་རྣམས་དང་ནྱི་སྡོག་བཙོང་དང་། །ཆང་དང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཀེའུ་
དང་སྡོག་ས་དེ་བཞྱིན་ཏེ། །རྣལ་འབྡོར་ཅན་གྱིས་རག་ཏུ་ 
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༼༣༦༥༽  
སང་། །ཞེས་པ་དང་། ཟས་ལ་དེགས་པ་སེ་བར་འགྱུར། །རྡོག་པ་དེགས་ལས་བྱུང་བ་སེ། །རྡོག་པས་
འདྡོད་ཆགས་རབ་ཏུ་བསེད། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་བཟའ་མྱི་བ། །ཞེས་པ་དང་། ཁེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་སེམས་ཅན་
གསྡོད། །ཤ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་ནྡོར་སྱིན་བེད། །དེ་དག་གྱིས་ཀ་སྱིག་ལས་ཅན། །འྡོ་དྡོད་འབྡོད་ལ་སྡོགས་
པར་འཚོད། །གང་གྱིས་ཐྡོབ་པའྱི་ཚིག་འདས་ཏེ། །བསམ་པ་ངན་པས་ཤ་ཟ་ན། །འཇྱིག་རེན་གྱིས་ནྱི་
ཞྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཤཱཀའྱི་བསན་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་བསངས། །ཤྱིན་ཏུ་མྱི་བཟད་དམལ་བར་
ཡང་། །སྱིག་པའྱི་ལས་ཅན་དེ་དག་སྡོང་། །མ་རུངས་འྡོ་དྡོད་འབྡོད་སྡོགས་སུ། །ཤ་ཟ་དེ་དག་བཙོ་
བར་འགྱུར། །རྣམ་གསུམ་དག་པའྱི་ཤ་རྣམས་ནྱི། །མ་བརགས་པ་དང་མ་བླངས་པ། ། 
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༼༣༦༦༽  
མ་བསྐུལ་བ་ཡང་ཡྡོང་མེད་པས། །དེས་ན་ཤ་ནྱི་མྱི་ཟ་བྡོ། །རྣལ་འབྡོར་ཅན་གྱིས་ཤ་མྱི་ཟ། །ང་དང་
སངས་རྒྱས་བདག་གྱིས་བཤད། །ཅེས་པ་དང་། གང་པྡོའ་ིརལ་དང་སྱིན་ཆེན་དང་། །མ་ངན་འདས་
དང་སྡོར་འཕེང་དང་། །ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །ངས་ནྱི་ཤ་རྣམས་རྣམ་པར་
སྨད། །སངས་རྒྱས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱིས་སྨད་པ་ལ། །ངྡོ་མྱི་ཚ་བར་ཟ་
བ་ནྱི། །རག་ཏུ་སྡོན་པར་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ཤ་ཟན་རྱིགས་སུ་སེས་པ་དང་། །རྡོག་གེ་པ་
རྣམས་མྱི་ཤེས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་ཆགས་ཐར་པ་ལ། །བར་ཆད་བེད་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན། །དེ་ལྟར་
ཤ་དང་ཆང་ལ་སྡོགས། །བར་ཆད་བེད་པར་འགྱུར་བའྡོ། །མ་འྡོངས་པ་ཡྱི་དུས་ན་ནྱི། །ཤ་ཟ་གཏྱི་
མུག་སྨྲ་བ་དག །ཤ་ནྱི་སྱིག་ 
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༼༣༦༧༽  
མེད་རུང་བ་ཞེས། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་བཤད་ཅེས་ཟེར། །ཞེས་པ་དང་། ཐར་པའྱི་ཆྡོས་དང་འགལ་
བའྱི་ཕྱྱིར། །མྱི་རྣམས་དངངས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཤ །དེ་ཕྱྱིར་བཟའ་བར་མྱི་བ་སེ། །འདྱི་ནྱི་འཕགས་
པའྱི་རྒྱལ་མཚན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རབ་བྱུང་ཤ་མ་ཟྡོས་ན་ལྷ་སྱིན་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སུ་
འགྱུར་རྡོ་ཞེས་འདྡོད་པ་ནྱི་མདྡོའ་ིདྡོན་མ་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོར་ཕེང་དུ། གནས་བརན་འྡོད་སྲུང་
ཆེན་པྡོ་བདུད་རྱི་ལྟ་བུའྱི་ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་དང་ཤའྱི་རྡོའ་ིཁ་ཟས་ཀང་སངས་ཏེ། ཤ་མེད་པར་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་ལ་ཡང་དག་པར་སྡོད་དྡོ། །ཞེས་པས་ལྷ་སྱིན་གྱི་བཅས་པ་ཚད་མར་བས་ཏེ། ཤ་
མྱི་ཟ་བའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས་གྡོལ་བར་འཛིན་ན། དགེ་འདུན་དབེན་བེད་པའྱི་ཕྱྡོགས་དང་མཐུན་
པར་འགྱུར་ 
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༼༣༦༨༽  
ཞེས་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་དེར་འཁྡོར་བར་འཁྡོར་བའྱི་ཚེ་རབས་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཕ་དང་མ་དང་སྲྱིང་མྡོ་ལ་སྡོགས་པར་མ་གྱུར་པ་གང་ཡང་མེད་དྡོ། །ཁྱིར་གྱུར་པ་ཡང་ཕར་གྱུར་
ཏྡོ། །དེ་བས་ན་བདག་གྱི་ཤ་དང་གཞན་གྱི་ཤ་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཤ་མྱི་གསྡོལ་
ལྡོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབྱིངས་ཏེ་དབྱིངས་གཅྱིག་པའྱི་ཤ་ཟ་བར་འགྱུར་བས་སངས་རྒྱས་
རྣམས་ཤ་མྱི་གསྡོལ་ལྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པྡོར། འྡོད་སྲུང་ཤུཤ་བརགས་
པ་རྣམ་པ་གསུམ་ཟ་བར་གནང་བ་ནྱི། བགས་ཀྱིས་བཅད་པའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གསུངས་སྡོ། །ཅྱིའྱི་སད་
དུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་འྱི་ཤ་ལ་བསྡོད་པའྱི་ཟས་སུ་གསུངས། རྱིགས་ཀྱི་བུ། ངས་ནྱི་འྱི་ཤ་ལ་
སྡོགས་པ་ལ་བསྡོད་ཟས་སུ་མ་གསུངས་ཀྱིས་ 
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༼༣༦༩༽  
བུ་རམ་གྱི་ཤྱིང་དང་འྡོ་མ་དང་ཞྡོ་དང་མར་ལ་སྡོགས་པ་བསྡོད་པའྱི་ཟས་སུ་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་པ་
དང་། འྡོད་སྲུང་ངས་ནྱི་དེ་ཕན་ཆད་ེ་གནས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤ་ཐམས་ཅད་བཟའ་བར་མྱི་
རུང་ངྡོ་ཞེས་སེང་གེའྱི་དྱི་བྲྡོ་བ་ལ་དུད་འགྡོ་རྣམས་སག་པ་དང་། སྡོག་པའྱི་དྱི་བྲྡོ་བ་ལ་སུ་ཡང་མྱི་
འདྡོད་པ་དཔེར་མཛད་དྡོ། །ཡང་དགྡོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་མྡོ་མ་རུངས་པར་བས་ནས་རང་
བཟྡོའ་ིམདྡོ་སེ་དང་འདུལ་བ་བཤད་དེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་བདག་ཅག་ཤ་ཟ་བར་གནང་
ངྡོ་། །ཞེས་ཟེར་ཅྱིང་ཡྱི་གེར་བྲྱིས་ནས་ཕན་ཚུན་རྡོད་ཅྱིང་བདག་ཅག་དགེ་སྡོང་ཤཱཀའྱི་སྲས་སྡོ་ཞེས་
སྡོགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཤ་དང་འདེས་པའྱི་ཟས་སྩལ་ན་ཤ་དང་ཟས་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་ལ་ཆུས་བཀྲུས་ཏེ་
བཟའ་བར་བའྡོ། །གལ་ཏེ་ལྷུང་བཟེད་ 
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༼༣༧༠༽  
ཤ་དང་འབགས་ཀང་བྲྡོ་བའྱི་རྡོ་མེད་ན་སྡོད་ཀང་ེས་པ་མེད་དྡོ། །བསྡོད་སྡོམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཤ་མང་
པྡོ་བྱུང་ན་བླང་བར་མྱི་བའྡོ། །ཟས་ཀྱི་ནང་ན་ཤ་སྣང་ན་མ་ཟ་ཤྱིག་ཟྡོས་ན་ེས་པ་དང་བཅས་ཏེ། ངས་
ཤ་ཟ་བར་མྱི་གནང་བ་བཅས་པ་འདྱི་རྒྱས་པར་བསན་ན་ཟད་པའྱི་མཐའ་མེད་དེ། མ་ངན་ལས་འདས་
པའྱི་དུས་ལ་བབ་པས་ཕྱྡོགས་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་གཞན་ལས། 
ཟ་བྡོ་ཤ་ལ་སྲེད་པ་ནྱི། །བསྐལ་པ་བེ་བར་འཚོད་པར་འགྱུར། །གསྡོད་པྡོ་ནྡོར་ལ་སྲེད་པ་ནྱི། །བསྐལ་
པ་འབུམ་དུ་འཚོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། དན་པ་ེར་བཞག་ཏུ། སེ་བྡོ་མང་པྡོའ་ིཆེད་དུ་ཤ་བེད་
ན། དམལ་བ་མནར་མེད་ཀྱི་འཁྡོར་དུ་ཁྱིའྱི་སྡོ་བར་དུ་གཙེར་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་པས། 
སྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀག་པ་ལ་གནང་ 
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༼༣༧༡༽  
བའྱི་རེན་མེད་པར་འདས་ན་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། ཁད་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགནང་བཀག་ལས་
འདས་ན་ེས་དམྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་འབད་པ་ཆེན་པྡོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་
པ་ལ་ནན་ཏན་བ་བར་རྱིགས་སྡོ། །གསུམ་པ་མདྡོ་རྒྱུད་ལ་གནང་བཀག་ཐ་དད་ཡྡོད་པར་བསན་པ་ནྱི། 
དེ་བཞྱིན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་ནྱི་ལྟུང་བ་ལ། །གནང་བཀག་འགའ་ཞྱིག་ཐ་དད་
ཡྡོད། །དེ་འདའྱི་འགལ་བ་ལྟག་སྡོད་ལ། །ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་ཇྱི་ལྟར་རྱི། །དེས་ན་ཡེ་བཀག་ཡེ་
གནང་གྱི །རྣམ་བཞག་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་གནང་བཀག་སྡོ་
སྡོར་ཡྡོད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྱི་
ལྟུང་བའྱི་བཅས་པ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་ 
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༼༣༧༢༽  
པའྱི་ཕྱྱིར་དགག་སྒྲུབ་གནང་བ་ལས་འདས་པའྱི་ལྟུང་བའྱི་རྣམ་བཞག་འགལ་བ་མང་དུ་ཡྡོད་དེ། 
གསང་སྔགས་སུ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལ་སྨྡོད་པ་དང་། དམ་ཚིག་གྱི་རས་མྱི་བརེན་པ་ར་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་མ་བཅས་ཤྱིང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པར་བསམ་གཏན་པའྱི་རས་ཐྡོས་བསམ་པ་ལ་བྱིན་
པ་ར་ལྟུང་དུ་གསུངས་པ་གསང་སྔགས་སུ་མ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དག་ཤུལ་ཅན་གྱིས་ཞུས་པར། 
བུད་མེད་ལ་ེས་པ་མཐའ་ཡས་པ་གསུངས་ཤྱིང་། གསང་སྔགས་སུ་བུད་མེད་ལ་སྨྡོད་པ་ར་ལྟུང་དུ་
བཅས་པ་ལྟ་བུ་འགལ་བ་ལྟག་སྡོད་དུ་མ་གསུངས་པ་ལ། ཡེ་བཀག་ཡེ་གནང་གྱི་རྣམ་བཞག་ཕྱྡོགས་
གཅྱིག་ཏུ་གཏན་ནས་བར་མྱི་རུང་སེ་མདྡོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་དེ་དག་
འཇྱིག་རེན་པའྱི་གྡོ་སའྱི་དཔེས་བསན་པ་ནྱི། དཔེར་ 
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༼༣༧༣༽  
ན་པདྨྡོའ་ིསྡོ་ནམ་ལ། །རག་ཏུ་འདམ་དང་འཇན་འབྱིན་དགྡོས། །ཤུ་དག་སྡོགས་ཀྱིས་བསྐྡོར་ན་
སེ། །མེ་ཏྡོག་གཞན་ལ་དེ་མྱི་དགྡོས། །ཆུ་ལས་སེ་ལ་སྐམ་པ་དག། །སྐམ་པ་སེ་ལ་རླྡོན་པ་དག། །གང་
པར་དྡོ་བའྱི་རས་མྱི་སྨྱིན། །དྡོ་སར་བསྱིལ་བ་འཐད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཆུ་ལས་སེ་པའྱི་མེ་ཏྡོག་པདྨ་
དཀར་དམར་དང་ཨུཏྤལ་དང་ཀུ་མུད་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོ་ནམ་ལ་རག་ཏུ་འདམ་རབ་དང་ལན་ལྱིན་ལ་
སྡོགས་པའྱི་བརླན་ཆེན་པྡོ་དང་། ཤུ་དག་དང་སེའུ་བཤེར་ལ་སྡོགས་པ་རྡོ་ཅུང་ཟད་ཚ་བ་དང་། དྡོ་
བའྱི་རས་ཀྱིས་བསྐྡོར་ན་བསེད་ཆེ་ཞྱིང་འཕེལ་བར་འགྱུར་ལ། ཙམ་པ་ཀ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་
སྐམ་པར་སེ་བ་དང་། དྡོང་ཀ་དང་ཀྱིང་ཤུའྱི་མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་པ་ཤྱིང་ལས་སེ་བ་དག་ལའང་དེ་འདའྱི་
མཐུན་ 
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༼༣༧༤༽  
རེན་མྱི་དགྡོས་ཤྱིང་། ཆུ་ལས་སེས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་ལའང་སྐམ་པ་ཆེ་བ་འགལ་རེན་ཡྱིན་ལ། སྐམ་པར་
སེ་བའྱི་མེ་ཏྡོག་ལ་བརླན་རད་ཆེ་བ་འགལ་རེན་དང་། དྡོ་སར་སྨྱིན་པའྱི་འབྲས་ལ་སྡོགས་པ་གང་པར་
མྱི་སྨྱིན་ཅྱིང་། གངས་ལ་སེ་བའྱི་སྨན་དྱི་ལྡན་ལ་སྡོགས་པ་དྡོ་སར་མྱི་སེ་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་བ་བ་
གང་ཅྱི་ཡང་རུང་། །རང་རང་ལུགས་བཞྱིན་བས་ན་འགྲུབ། །དེ་ལས་བཟླྡོག་པའྱི་ལུགས་བས་
ན། །མྱི་འགྲུབ་གྲུབ་ཀང་བཟང་པྡོ་དཀའ། །དེ་བཞྱིན་གནང་བཀག་ཐམས་ཅད་ཀང་། །རང་རང་
ལུགས་བཞྱིན་བས་ན་འགྲུབ། །ཅེས་པ་འཇྱིག་རེན་གྱི་བ་བ་དང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བླང་དྡོར་ཐམས་
ཅད་རང་རང་གྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བས་ན་འདྡོད་པའྱི་དྡོན་འགྲུབ་ཅྱིང་། དེ་ལས་བཟླྡོག་ན་མྱི་
གྲུབ་པས། གལ་ཏེ་གྲུབ་ནའང་བཟང་པྡོ་མྱི་འབྱུང་ 
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༼༣༧༥༽  
སེ། སེ་བྡོ་བསྡོ་བའྱི་ཐྱིག་པར། གཞྡོན་ནུའྱི་དུས་སུ་རྱིག་པ་བསབ། །ཞྡོ་འདྡོད་བ་ནྱི་དགུན་ནས་
བསྡོ། །དྡོད་གཤེར་ལྡན་དུས་ས་བྡོན་གདབ། །འདྱི་གསུམ་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པའྱི་རྒྱུ། །ཞེས་དང་། 
ལེགས་བཤད་དུ། ཧ་ཅང་གཡྡོ་སྒྱུ་མང་དགས་ན། །རེ་ཤྱིག་གྲུབ་ཀང་ཐ་མར་བརླག །གཟྱིག་ལྤགས་
བཀབ་པའྱི་བྡོང་བུ་ཡྱིས། །ལྡོ་ཐྡོག་ཟྡོས་མཐར་གཞན་གྱིས་བསད། །ཅེས་སྡོ། །དེས་ན་གནང་བཀག་
ལ་བླང་དྡོར་རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་མ་ནྡོར་བར་བས་པས་དྡོན་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ།།  །།བདུན་པ་
རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའྱི་ལྟུང་བ་ཁྱིམ་པ་ལ་འབྱུང་བ་དགག་པ་ལ་གྱིས། རང་བཟྡོའ་ིའཁྲུལ་པ་སུན་
དབྱུང་བ། གདུལ་བའྱི་བསམ་པ་ལ་ལྟྡོས་ནས་བཅས་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ 
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༼༣༧༦༽  
ལས། ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་སྡོམ་པ་མ་བླངས་ན། །ལྟུང་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་ཐྡོབ་ཀང་། །རབ་
ཏུ་བྱུང་ལ་བཅས་པ་ཡྱི། །སྱིག་པ་ཁྱིམ་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་། །དེ་ལྟ་མྱིན་པར་རབ་བྱུང་ལ། །ཆེད་དུ་བས་
ནས་སྱིག་བསྡོ་ན། །ཐུབ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་པ་ལ། །སྱིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། 
སྡོམ་པ་མེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ལྟུང་བའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་ཀང་། རབ་བྱུང་ལ་འབྱུང་བའྱི་ལྟུང་བ་དེ་ཁྱིམ་
པ་ལ་ཡང་འབྱུང་བར་རྱིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་སྡོན་པས་ེས་མེད་ལ་ེས་པ་དཀྱིས་པས་རབ་ཏུ་
བྱུང་ན་སྱིང་ནད་བས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་རྡོག་སྡོད་དང་ལྡན་པར་རླྡོམ་པའྱི་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་འགའ་
ཞྱིག་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པྡོ་བླུན་པྡོ་ལ་གྡོ་བདེའྱི་དཔེས་དགག་པ་ནྱི། 
འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་པ་གཟུ་ལུམ་ 
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༼༣༧༧༽  
ཡྱིན། །འྡོ་ན་ཞྱིང་ཡྡོད་རྣམས་ལ་ཡང་། །སེར་བ་ལ་སྡོགས་འབྱུང་འགྱུར་གྱིས། །ཞྱིང་མེད་རྣམས་ལ་
མྱི་འབྱུང་བས། །ཞྱིང་བཟང་བྱིན་པ་སྱིང་ནད་འགྱུར། །དེས་ན་ཞྱིང་པར་དག་ཡྡོད་ཀང་། །ལྡོ་ཏྡོག་
འབྱུང་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཡྡོད། །ཅེས་པ་བླུན་པྡོའ་ིཨུ་ཚུགས་ཀྱི་གཏམ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལྡོ་ཏྡོག་བཟང་
པྡོ་ཡྡོད་པའྱི་ཞྱིང་ལ་སེར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། མེད་ན་མྱི་འབྱུང་བས་ཞྱིང་བཟང་པྡོ་བྱིན་
པའང་བསམ་ངན་དུ་བཟུང་བར་འགྱུར་རམ། ལྡོ་ཏྡོག་འབྱུང་བའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཡྡོད་པས། ཞྱིང་བྱིན་ན་
ཕན་བཏགས་པ་ཡྱིན་མྡོད། གསུམ་པ་དཔེས་མཚོན་པའྱི་དྡོན་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་རབ་
ཏུ་བྱུང་བ་ལ། །ལྟུང་བ་སྲྱིད་མྡོད་ཕན་ཡྡོན་ཆེ། །དཔེར་ན་སང་པྡོ་སེར་བ་སྡོགས། །མྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   373 

༼༣༧༨༽  
འཇྱིགས་མྡོད་ཀྱིས་ལྡོ་ཏྡོག་མེད། །དེ་བཞྱིན་ཁྱིམ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་། །ལྟུང་བ་མེད་མྡོད་དགེ་མྱི་
འབྱུང་། །ཞེས་པ། སང་པྡོ་ལ་ཞྱིང་མེད་པས་སེར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་མེད་མྡོད། ལྡོ་ཏྡོག་མེད་པས་
བཀེས་པའྱི་འཇྱིགས་པ་རག་ཏུ་འབྱུང་ལ། ཕྱུག་པྡོ་ལ་མྱི་འབྱུང་བ་ལྟར་ཁྱིམ་པ་ལ་སྡོམ་པ་མེད་པས་
མས་པའྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་མྡོད། བསྲུངས་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་མེད་པས། ངན་འགྡོ་དང་འཁྡོར་བའྱི་སྡུག་
བསྔལ་ལས་ནམ་ཡང་མྱི་གྡོལ་ལ། རབ་བྱུང་ལ་མས་པའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་སྲྱིད་མྡོད། བསྲུངས་པའྱི་
ཕན་ཡྡོན་གྱི་གནས་སྐབས་སུ་ངན་འགྡོར་མྱི་ལྟུང་ཞྱིང་། ལྷ་མྱིའྱི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་
མ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས། ཁྱིམས་ནྱི་རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུའྱི་ས་བཞྱིན་
དུ། །ཡྡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་རེན་ལེགས་པར་ 
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༼༣༧༩༽  
གསུངས། །ཞེས་སྡོ། །འཇུག་པར་ཡང་། སེ་བྡོ་ཚུལ་ཁྱིམས་རང་པ་ཆག་པ་དག །སྱིན་པའྱི་ལྡོངས་
སྡོད་ལྡན་ཡང་ངན་འགྡོར་ལྷུང་། །བསེད་ཟད་ར་བ་ཆད་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན། །ཕྱྱིན་ཆད་དེ་ཡྱིས་ལྡོངས་
སྡོད་ཐྡོབ་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་སྡོ། །གསུམ་པ་རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པའྱི་ཁད་པར་ངེས་པར་བཤད་པ་
ནྱི། དེས་ན་མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་ལས། །རང་བཞྱིན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་དང་། །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་
བ། །རྣམ་པ་གྱིས་སུ་བསྡུས་ཏེ་གསུངས། །རང་བཞྱིན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྱིག་
པར་འགྱུར། །བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ། །བཅས་པ་ཕྱྱིན་ཆད་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ། བཀའ་དང་
བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་ེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་དང་བཅས་པའྱི་ 
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༼༣༨༠༽  
ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གྱིས་སུ་འདུས་པར་གསུངས་ལ། དག་བྡོ་སྲྡོག་དང་བྲལ་བར་འདྡོད་པའྱི་ངན་སེམས་
ཀྱིས། མ་ནྡོར་བར་རང་ངམ་བཅྡོལ་བས་གསྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡོར་བ་བས་ཏེ། སྲྡོག་འགགས་ན། སྲྡོག་
གཅྡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡྱི་དྭགས་དང་། དུད་འགྡོ་དང་། མྱི་དང་། ལྷ་ལ་
སྡོགས་པ་སུས་བས་ཀང་། མྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཅས་ལྡན་དགེ་སྡོང་རྣམ་དག་གྱིས། གནང་བའྱི་
རེན་མེད་པར། ཕྱྱི་དྡོ་དུས་རུང་གྱི་ཟས་ཟྡོས་ན། ལྟུང་བེད་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་
དང་། དེ་འདའྱི་དགེ་སྡོང་གྱིས། སྔར་བཞྱིན་སྲྡོག་གཅྡོད་ན་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་གྱིས་ཀ་འབྱུང་ཞྱིང་། ཁ་ཆེ་
བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནྱི། བཅས་པ་དང་རང་བཞྱིན་རས་ཐ་དད་དུ་འདྡོད་པར་གསལ་ཏེ། མཛོད་འགེལ་དུ། 
ཕ་དང་། མ་ 
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༼༣༨༡༽  
མཚོན་ཐབས་གཅྱིག་གྱིས་བསད་ན་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་དང་། དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྲྡོག་གཅྡོད་ཀྱི་
ཕྱྱིར་སྱིག་པ་འབྱུང་བར་བཤད་པས་སྡོ། །རྡོ་འཇྡོག་གྱི་རྒྱལ་པྡོ། ཕ་དག་བཅྡོམ་པ་བསད་པའྱི་ཚེ། 
ཁྡོད་ཀྱི་མཚམས་མེད་པ་གྱིས་བས་སྡོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བྡོད་ཀྱི་རྒྱ་འདུལ་བ་འཛིན་ནྱི། 
ལྟུང་བ་སེ་ལྔ་པྡོ་ཐམས་ཅད་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བར་བཞེད་དྡོ། །ཆང་འཐུང་བ་ནྱི། བཅས་པའྱི་ེས་
པ་ཡྱིན་ཏེ། འྡོད་ལྡན་དུ། ཇྱི་ལྟར་ཆང་འཐུང་བ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་དང་། བཅས་པའྱི་ཡང་ཤྱིན་
ཏུ་སྨད་པར་བས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། སྡོག་ས་ལ་སྡོགས་པའང་ཤྱིན་ཏུ་སྨད་པར་བ་བ་དང་། ཆྡོས་མཐུན་
པའྱི་ཕྱྱིར། མྡོས་པར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱྡོགས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཅས་པ་ཡྱིན་ 
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༼༣༨༢༽  
ནྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་ཁུངས་ནྱི། ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ལ་བསྐུས་པ་དང་། མཁུར་བར་རྔུབ་པར་གནང་
བའྱི་ཕྱྱིར་ལ། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་དང་བཅས་པ་ནྱི། སྲྡོག་ལ་བབ་ཀང་མ་གནང་བའྱི་ཕྱྱིར། 
འཕགས་པ་ེར་སྦས་ཀྱིས། མྡོས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཁུ་བ་བཅས་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ཡྱིན་ཀང་། ཤྱིན་ཏུ་
སྨད་པ་ནྱི། རང་བཞྱིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མཚམས་མེད་པ་བཞྱི་དང་ལྟུང་
བའྱི་རྱིགས་ལྔ་པྡོ་དག་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བེད་པས་ེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་སྡོ། །བཅྡོས་པའྱི་ཆང་ནྱི་རྒུན་འབྲུམ་དང་བུར་ཤྱིང་ཁུ་བ་ལས་བས་
པ་ལྟ་བུ། སར་ཆང་ནྱི། འབྲུ་བཏགས་པ་མནན་ནས་བས་པ་ཡྱིན་པར་བཤད་དྡོ། །བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་
འགའ་ཞྱིག མ་ 
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༼༣༨༣༽  
བཟྱི་བར་འཐུང་བ་བཅས་པ་དང་། བཟྱི་བ་རང་བཞྱིན་གྱི་ེས་པ་ཡྱིན་ཟེར་རྡོ། །བཞྱི་པ་རྒྱལ་སྲས་
ེས་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བས་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བསན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་སྲས་བཅས་
རྒྱལ་བ་མྱི་དགེ་སྡོད་པར་ཐལ་བ་ནྱི། །དེ་ལྟ་མྱིན་པར་མ་བཅས་ཀང་། །ཅྱི་ནས་སྱིག་པར་འགྱུར་ན་
ནྱི། །རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ། །ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་རྣམས་དང་། །ཞེས་པ། མ་བཅྡོས་
པ་ལ་བཅྡོས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་མེད་ཅྱིང་བཅྡོས་ཕྱྱིན་ཆད་དེ་ལས་འདས་ེས་པར་འགྱུར་
བས་མ་ཡྱིན་པར་བཅྡོས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ཡང་ཅྱི་ནས་ཀང་ེས་པར་འགྱུར་ན། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔ་དང་། སངས་རྒྱས་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་སྐུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ན་བཟའ་
ཚོན་ཆེན་ 
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༼༣༨༤༽  
དང་རྒྱན་རྱིན་པྡོ་ཆེས་སས་པ་དང་། སྡོང་རྒྱུད་དུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱན་ཅན་གསུངས་པ་དང་། ེ་
བའྱི་སྲས་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕལ་ཆེར་ཀང་། །དབུ་ས་རྱིང་ཞྱིང་རྒྱན་དང་
བཅས། །ཁ་དྡོག་སྣ་ཚོགས་ན་བཟའ་ཅན། །ཕྱག་མཚན་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པ་རྣམས། །ཡེ་བཀག་པ་ལ་
སྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགེ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ། རྒྱལ་སྲས་སའྱི་སྱིང་པྡོ་ལ་སྡོགས་
པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དབང་པྡོ་དང་སེ་མཆེད་ཀྱི་བདག་ྱིད་ེ་བའྱི་སྲས་བརྒྱད་དང་། སྱི་གཙུག་
གྱི་ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་འྡོད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནྡོན་པར་ནུས་པའྱི་རྒྱན་ཅན་
དབུ་ས་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་པྡོ་དང་། ན་བཟའ་ཁ་བྡོ་དང་རལ་གྱི་དང་འཁྡོར་ལྡོ་དང་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་པ་མཚོན་
ཆ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པའྱི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཡེ་ནས་བཀག་པ་ལ་ 
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༼༣༨༥༽  
ལྡོངས་སྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་གཤྱིས་ཀྱི་མྱི་དགེ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་སྡོད་པ་སྱིག་
སྡོད་དུ་ཐལ་བ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་བྱིརྺ་པ། །ཏྱི་ལྡོ་ནཱ་རྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །དགེ་སྡོང་བརྟུལ་
ཞུགས་བྡོར་བ་ཡྱི། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀང་སྱིག་ཅན་འགྱུར། །ཞེས་པ། གྲུབ་ཆེན་བྱིརྺ་པ་བདག་ྱིད་
འཇྱིག་རེན་ཀུན་གྱིས་སྨད་པས་ངན་པའྱི་སྡོད་པ་མཛད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ། ཆང་ཚོང་མའྱི་
ཁྱིམ་དུ་གྡོང་ཁེར་མང་པྡོའ་ིཆང་གསྡོལ་ཏེ་ྱི་མ་ཆང་སེར་བཅུག་པ་དང་། ཏྱི་ལྡོ་པས་་གསྡོན་
བསྲེགས་བེད་པ་དང་། ཏྱིལ་བརྡུང་བ་ལ་སྡོགས་དམན་པའྱི་སྡོད་པ་དང་། ས་ར་ཧས་བྲམ་ཟེའྱི་
རྱིགས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་མྱི་ཐྡོད་རླྡོན་པའྱི་ནང་དུ་ཆང་འཐུང་བ་དང་། མདའ་བཟྡོ་བ་དང་། ཤ་
བ་རྱི་པས་རྱི་དྭགས་གསྡོད་པ་དང་།  
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༼༣༨༦༽  
ནཱ་རྡོ་པས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་སངས་ནས་ཐྡོད་པ་དང་ཅང་ཏེའུ་འཛིན་པ་ལ་སྡོགས་པ་གྲུབ་
ཐྡོབ་ཀྱི་སྡོད་པ་བེད་པ་རྣམས་ཀང་གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགེ་བ་ལ་སྡོད་པར་འགྱུར་རྡོ། །གསུམ་པ་ཞྱིང་
དག་པའྱི་རབ་བྱུང་སྡོན་ཅན་དུ་ཐལ་བ་ནྱི། ཙན་དན་སྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་པའྱི། །དགེ་སྡོང་ཇྱི་སེད་ཐམས་
ཅད་ཀང་། །རྒྱན་དང་བཅས་ཤྱིང་གྡོས་དཀར་བ། །དེ་དག་ཀང་ནྱི་སྱིག་ཅན་འགྱུར། །གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་
དགེ་སད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དགེ་བསེན་དགེ་ཚུལ་སྡོམ་བརྡོན་ལའང་། །སྱིག་མེད་སྲྱིད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་
དག་ལ་ཡང་དགེ་སྡོང་གྱི །ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ། གཙུག་ན་རྱིན་ཆེན་གྱིས་
ཞུས་པར། ལྷས་བལྟས་པ་ཞེས་པའྱི་སེང་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཞྱིང་ཁམས་ཙན་དན་སྦྲུལ་གྱི་སྱིང་པྡོའ་ིརང་
བཞྱིན་ཅན་དྱི་ངད་ཀྱིས་འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པས་ཁབ་ 



382   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༨༧༽  
པ་ཞྱིག་ཏུ། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་མངྡོན་པར་དགའ་བ་ཞེས་བ་བ་འབྱུང་སེ། ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་མྱིང་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། མྱི་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་གྱི་ཟས་ཀྱིས་
འཚོ་ཞྱིང་མངྡོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་གསེར་གྱི་ཁ་དྡོག་དང་རྒྱན་གྱིས་སས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་
རྣམས་ཀང་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་བྲལ་བས་ཆེ་བ་ཡྱིན་གྱིས། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གྡོས་ལ་སྡོགས་པ་མེད་དེ། 
སེམས་ལས་མ་གཏྡོགས་པ་བསབ་པར་བ་བ་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་གསུངས་པ། རབ་བྱུང་དེ་
དག་ཀང་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་རྒྱན་དང་གྡོས་དཀར་པྡོ་ཁ་ཚར་ཅན་གྡོན་པ་ལ་སྡོགས་ཁྱིམ་པའྱི་ཆ་ལུགས་
འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགེ་བ་ལ་སྡོད་པའྱི་སྱིག་ཅན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །གཞན་ཡང་དགེ་བསེན་
དང་། དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་སྡོང་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་པར་ 
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༼༣༨༨༽  
དག་པའྱི་ལྟུང་མེད་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལའང་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལྔ་
པ་ར་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ་སྨད་པའྱི་སྱིག་པ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བ་ནྱི། འདྱི་འད་གང་དག་སུ་ཟེར་བ། །དེ་ཡྱི་
རང་གྱི་ར་བ་དང་། །བརྒྱུད་པའྱི་བླ་མ་གང་གྱུར་པ། །ཁྱིམ་པ་ཡྱི་ནྱི་དགེ་བསེན་ནམ། །རྣལ་འབྡོར་པ་
རུ་གང་བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་སྨད་པ་སེ། །གཤྱིས་ཀྱིས་མྱི་དགེ་མཛད་ཕྱྱིར་དང་། །ལྟུང་
བ་ཐམས་ཅད་སྡོད་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ། གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་པས་རབ་བྱུང་ལ་བཅས་པའྱི་ེས་
པ་ཁྱིམ་པ་ལའང་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་རང་གྱི་ལྡོག་པར་རྡོག་པས་སྨྲ་བ་དེ་ཡྱིས། རང་གྱི་ར་བ་དང་བརྒྱུད་
པའྱི་བླ་མ་ཆ་ལུགས་ཁྱིམ་པ་ལ་སྡོགས་གང་དུ་ཡྡོད་ཀང་སྐུར་པ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱི་དགེ་བ་
དང་ལྟུང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྡོད་པར་ཁས་བླངས་པར་ 



384   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༨༩༽  
འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་གདུལ་བ་སྡོ་སྡོའ་ིབསམ་པ་ལ་ལྟྡོས་ནས་བཅས་པར་བསན་པ་ལ་གྱིས། ལུང་
གྱི་དགྡོངས་པ་བཤད་པ། མུན་སྤྲུལ་གྱི་རྡོག་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས་སྱིར་བསན་པ་ནྱི། 
དེས་ན་མདྡོ་ལས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ། །དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀ་མེད་པར་གསུངས། །ཞྱིང་གྱི་གྱིབ་བཞྱིན་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལ། །གུས་པའྱི་རྒྱུ་རུ་གསུངས་པར་ཟད། །དེས་ན་འདྡོད་པས་དབེན་པ་དང་། །སྱིག་ཏྡོའ་ི
མྱི་དགེའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་ནྱི། །དབེན་པར་ཞེས་བ་རྣམ་གྱིས་གསུངས། །ཐུབ་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་
ཟུངས། །ཞེས་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་དེ། མཛོད་ལས། ཚུལ་
ཁྱིམས་ཡན་ལག་བག་ཡྡོད་པའྱི། །ཡན་ལག་བརྟུལ་ཞུགས་ཡན་ལག་སེ། །བཞྱི་གཅྱིག་དེ་བཞྱིན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   385 

༼༣༩༠༽  
གསུམ་རྱིམ་བཞྱིན། །ཞེས་བསེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱི་ར་གཞྱི་བསྲུང་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཡན་
ལག ཆང་སྡོང་བ་བག་ཡྡོད་གྱི་ཡན་ལག གར་སྡོགས་ཕེང་སྡོགས་དང་ཕྱྱི་དྡོའ་ིཁ་ཟས་སྡོང་བ་བརྟུལ་
ཞུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པ་བཞྱིན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་གཞན་ལའང་ཚུལ་མཚུངས་པས། 
འཚོ་བ་དང་ཆྡོ་ག་དང་སྡོད་ཡུལ་མས་པ་སྡོང་བའྱི་ཀུན་སྡོད་རྣམ་པར་དག་པ་ནྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
ཡན་ལག་སེ། ལྡོག་འཚོ་ལྔ་དང་ཕྱྱི་དྡོ་གྡོང་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་སྡོགས་སང་བར་གསུངས་ལ། རེད་བཀུར་གྱི་
ཕྱྱིར་དུ་སྡོད་ལམ་མཛེས་པར་ཚུལ་འཆྡོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་འགལ་བ་ལྟག་སྡོད་དུ་སྣང་ཡང་། ཞྱིང་གྱི་
ལྡོ་ཏྡོག་སྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་རགས་དང་རྱིབ་མ་སྲུང་བ་བཞྱིན་ཏུ། སྡོམ་པའྱི་ར་བ་བསྲུང་བའྱི་དན་པ་
དང་། ཤེས་བཞྱིན་བསེན་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་ཏེ།  



386   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༣༩༡༽  
འདུལ་བ་ལ་བསྡོད་པར། ར་བ་མཚམས་ཀྱི་འྡོབས་དང་འད་བ་ཡྱི། །ཟག་པ་ཀུན་གྱི་ཆུ་ལྡོན་འདུལ་བ་
ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ནས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འདྡོད་པས་དབེན་པ་དང་། བདུད་སྱིག་ཏྡོ་
མྱི་དགེ་བས་དབེན་པ་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཁྱིམ་གྱི་ལྡོངས་སྡོད་དང་བུ་དང་ཆུང་མ་ལ་སྡོགས་འདྡོད་
པའྱི་ལྡོངས་སྡོད་མྱི་སྡོང་ཞྱིང་། སྲྡོག་གཅྡོད་ལ་སྡོགས་སྱིག་ཏྡོ་སྡོང་བ་དགེ་བསེན་དང་། གྱིས་ཀ་
སྡོང་བ་རབ་བྱུང་ཡྱིན་ནྡོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་གང་ཟག་གཅྱིག་ལ་བཅས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ལ་
བཅས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གདུལ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་འཚམས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འདམ་མཁེན་པས་
བཅས་པ་ལ། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ིཕྡོ་ཚོད་དང་རྡོག་གེའྱི་རྱིམ་པ་མྱི་འཇུག་སེ། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས། 
སངས་རྒྱས་ཀུན་ 
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༼༣༩༢༽  
གྱིས་འྡོད་ཟེར་ཆེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་བྱིན། །དེ་ནྱི་ཆྡོས་ལ་དབང་བ་ཀུན་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སངས་
རྒྱས་འཁྡོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྡོན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤེས། །བསབ་བཅས་ཚར་བཅད་ཕན་འདྡོགས་བེད་
ལ་བརྡོན། །ཞེས་པ། ས་བཅུ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན་ཐྡོབ་ནས་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་འྡོད་
ཟེར་ཆེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་མངའ་གསྡོལ་ནས་གདུལ་བ་རང་རང་གྱི་སྣྡོད་དང་
འཚམས་པར་བསབ་པའྱི་གཞྱི་འཆའ་བ་དང་། ེས་པ་ཅན་ཚར་གཅྡོད་པའྱི་བཅས་པ་འཇྡོག་པ་ལ་
དབང་བ་ཡྱིན་གྱིས་དེ་ལས་གཞན་པའྱི་འཕགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ཀང་བསན་པ་འདྱིའྱི་བཅས་
པ་ལ་ཐག་ཆྡོད་བེད་པར་མྱི་དབང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས། སྱིག་ཏྡོས་
དབེན་པའྱི་རབ་བྱུང་ནྱི། །བུ་མྡོ་གསེར་མཆྡོག་འྡོད་ 
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༼༣༩༣༽  
དཔལ་གྱིས། །བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་འཇམ་དཔལ་ལ། །རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཞུས་པའྱི་ཚེ། །ལུས་ཀྱི་རབ་
བྱུང་བཀག་ནས་ཀང་། །སེམས་ཀྱི་རབ་བྱུང་ཐྡོབ་པར་མཛད། །གལ་ཏེ་གཤྱིས་ལ་དགེ་ཡྡོད་
ན། །ལུས་ལ་ངུར་སྨྲྱིག་ཅྱིས་མྱི་བཀྡོན། །ཞེས་པ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྡོལ་པའྱི་མདྡོ་ལས། སྨད་
འཚོང་མ་གསེར་མཆྡོག་འྡོད་དཔལ་ཚོང་དཔྡོན་གྱི་ཁེའུ་འཇྱིགས་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་རྱིན་པྡོ་ཆེ་
བརྒྱན་པའྱི་ཤྱིང་རར་ཞུགས་ཏེ། གྡོང་ཁེར་གྱི་སེས་པ་ཐམས་ཅད་སྱིང་རྐུ་བར་བེད་པའྱི་ཚེ་འཕགས་
པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྐུ་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པ་བསན་ནས་བུ་མྡོ་བཏུལ་ཏེ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཚེ། བུ་
མྡོ་ལུས་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སེམས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་
ཏེ། ཞེས་པ་དང་། བུ་མྡོ། རབ་ཏུ་ 
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༼༣༩༤༽  
བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་སེམས་ཅན་གཞན་དག་ལ་སྱིང་རེ་ཆེ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །བུ་མྡོ་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་གཞན་གྱི་འཁྲུལ་པ་ལ་སྡོན་དུ་མྱི་བལྟ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་
སྡོ། །བུ་མྡོ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་རེད་པ་ལ་ཕག་དྡོག་མེད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་
སྡོ། །ཞེས་ས་འབྲེག་པ་དང་ངུར་སྨྲྱིག་གྡོན་པ་སྡོགས་ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་བཀག་ནས་སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་
ལྡོག་པ་སངས་པའྱི་རབ་བྱུང་མཛད་དྡོ། །ལུས་ཀྱི་རབ་བྱུང་ལ་གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་ན་
ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་མཛད། འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་མཁེན་རབ་ཀྱིས། དེ་ཙམ་ཞྱིག་ཀང་མྱི་དགྡོངས་ཙམ། 
ལེགས་པར་སྡོམས་ཤྱིག བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་ཀང་། ལྷའྱི་བུ་རྣམ་པར་ཐར་པའྱི་སྡོ་
གསུམ་པྡོ་དེ་དག་རྡོགས་ཤྱིང་། སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ཆད་པ་ 
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༼༣༩༥༽  
གང་ཡང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། འདས་པ་དང་མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའྱི་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ན་ཐྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསེན་པར་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྷའྱི་བུ། གང་དེ་ལྟར་བསེན་
པར་རྡོགས་པར་བེད་པ་དེ་ནྱི། ཡང་དག་པར་བསེན་པར་རྡོགས་པར་བེད་པ་ཡྱིན་གྱིས་མྱི་མམ་
པར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་འདྡོད་པས་དབེན་པའྱི་རབ་བྱུང་ནྱི། །དཀྡོན་
མཆྡོག་བརེགས་པའྱི་མདྡོ་སེ་ལས། །དད་རས་ཟ་བའྱི་ེས་མཐྡོང་ནས། །དགེ་སྡོང་ལྔ་བརྒྱས་སྡོམ་པ་
ཕུལ། །དེ་ལ་ཐུབ་པས་ལེགས་ཞེས་གསུངས། །འཕགས་པ་བམས་པའྱི་བསན་པ་ལ། །འདུས་པ་དང་
པྡོར་དེ་ལུང་བསན། །ཞེས་པ་འྡོད་སྲུང་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། དད་ཟས་འཇུ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་གང་
ཟག་གྱིས་དད་པས་ 
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༼༣༩༦༽  
བྱིན་པའྱི་རས་ལ་ལྡོངས་སྡོད་ན་ངན་འགྡོར་སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རྱིང་ལ་དྡོས་དག་པ་མྡོང་བར་གསུངས་
པས་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པའྱི་དགེ་སྡོང་ལྔ་བརྒྱས་བདག་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་བཞྱིན་དུ་དད་
པས་བྱིན་པ་ལྡོངས་སྡོད་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཞེས་བསབ་པ་ཕུལ་ནས་ཁྱིམ་དུ་དྡོང་ངྡོ་། །དེ་ལ་དགེ་སྡོང་
གཞན་དག་གྱིས་འདྱི་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལས་མས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མ་ལེགས་སྡོ་ཞེས་
འཕྱའྡོ། །དེ་ལ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཁེད་ཅག་དེ་སྐད་མ་སྨྲ་ཤྱིག ེས་དམྱིགས་ལ་མངྡོན་པར་མྱི་
དགའ་ནས་ཁྱིམ་ན་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་དད་པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་སྡོང་དད་པ་དང་མྡོས་
པ་མང་བ་འགྡོད་པ་དང་ལྡན་པ་འདྱི་དག་གྱིས་བསན་པ་འདྱི་ཐྡོས་ནས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་དག་
བཞྱིན་དུ། བདག་ཅག་དད་པས་བྱིན་པ་སད་ན་མྱི་རུང་ངྡོ་ཞེས་གནས་པར་གྱུར་པ་འདྱི་ནྱི་ཤྱི་འཕྡོས་
ནས་ 
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༼༣༩༧༽  
དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་རྱིགས་སུ་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བམས་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཐྡོག་
མར་འདུས་པའྱི་ནང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་ལུང་བསན་པ་དང་། བམས་པ་སེང་གེ་སས་ཞུས་
པར། འཕགས་པ་བམས་པས་འཁྡོར་གྱི་ནང་དུ་ཡྡོ་བད་བསྙུངས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་བསགས་པས་དགེ་
སྡོང་ལྔ་བརྒྱས་བདག་ྱིད་ལ་ཡྡོན་ཏན་མ་མཐྡོང་བར་ཁྱིམ་དུ་འགྡོ་བར་སེམས་པ་ན། འྡོད་སྲུང་ཆེན་
པྡོས་ལྡོག་པར་བརམས་པའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་དགེ་སྡོང་དེ་རྣམས་ལ་ཁེད་ཅག་
ལེགས་སྡོ། །ྱི་མ་གཅྱིག་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལན་བརྒྱར་སངས་པ་ནྱི་བླའྱི། ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྡོངས་སུ་མ་
དག་པས་དད་པས་བྱིན་པ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པ་ནྱི་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཆྡོས་བསན་པས་
དག་བཅྡོམ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དེས་ན་སྡོམ་པ་དགེ་བ་ཡྱིན། ། 
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༼༣༩༨༽  
ཆ་ལུགས་ཙམ་ལ་དགེ་བ་མེད། །སྡོམ་པ་མེད་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཀུན། །མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམས་
ལས་བཀག །གཤྱིས་ལ་དགེ་བ་ཡྡོད་ན་ནྱི། །སྡོམ་པ་མེད་ཀང་རབ་བྱུང་གྱིས། །ཆ་ལུགས་ཙམ་རེ་
ཅྱིས་མྱི་བཟུང་། །འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བསན་པ་མྱིན། །ཞེས་པ། ེས་སྡོད་ཀྱི་གེན་པྡོར་གྱུར་
པའྱི་སྡོམ་པ་དགེ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཆ་ལུགས་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པར་རགས་
འཆང་བ་མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ནས་བཀག་སེ། རྡོག་གེ་འབར་བར་མདྡོ་དངས་པ། གང་
ཞྱིག་ངུར་སྨྲྱིག་བགྡོས་ཀང་སེམས་ཀྱི་སྡོན་མ་སངས། །ལག་ཏུ་ལྷུང་བཟེད་ཐྡོགས་ཀང་ཡྡོན་ཏན་སྣྡོད་
མ་གྱུར། །ས་དང་ཁ་པུ་བྲེགས་ཀང་དགེ་སྡོང་ཚུལ་མ་ཞུགས། །རབ་ཏུ་བྱུང་ཡང་དངྡོས་པྡོ་ཀུན་ལ་
ངེས་མ་བྱུང་། །དགེ་སྡོང་དེ་ནྱི་དགེ་སྡོང་ 
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༼༣༩༩༽  
མ་ཡྱིན་ཁྱིམ་པའམ་མྱིན། །དེ་ནྱི་ཆུ་མེད་ཁྡོན་པ་རྱི་མྡོའ་ིམར་མེ་བཞྱིན། །ཞེས་པ་དང་། དགེ་སྡོང་མ་
རབ་ཏུ་གཅེས་པའྱི་མདྡོར། ཇྱི་ལྟར་སྡོང་པྡོ་བཟང་པྡོ་ལ། །ཡུན་རྱིང་ཡལ་ག་འཕེལ་བ་ལྟར། །རགས་
ཙམ་འཛིན་པ་ཡུན་རྱིང་ན། །ཁ་ན་མ་ཐྡོའ་ིགཏམ་རྣམས་དང་། །སྱིག་པ་དག་ནྱི་འཕེལ་བར་
བཤད། །ཅེས་པ་དང་། ཆེད་དུ་བརྡོད་པའྱི་ཚོམས་ལས། གང་ཞྱིག་བསབ་པ་མྱི་གནས་པ། །ཡུལ་
འཁྡོར་བསྡོད་སྡོམས་སྡོད་པ་བས། །ལྕགས་གྡོང་འབར་བ་ཟྡོས་པ་ས། །ཞེས་པ་དང་། བདེ་གཤེགས་
རྒྱལ་མཚན་འཆང་བ་བས། །གཟུགས་བྡོར་ཁྱིམ་པར་གནས་པ་བཟང་། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རབ་
བྱུང་གྱི་ཆ་ལུགས་ལ་གཤྱིས་ལ་གནས་པའྱི་དགེ་བ་ཡྡོད་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་མེད་པར་ཆ་ 
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༼༤༠༠༽  
ལུགས་འཛིན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀག་སེ། སྡོམ་པ་མེད་ཀང་བཙུན་ཆས་ལུས་
དཀྱིས་ཤྱིག་ཅེས་དགྡོངས་པའྡོ། །དེས་ན་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་འདྱི་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
མ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཆྡོས་ལྡོག་བསན་པའྱི་སྱིག་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། ཟེར་ལུགས་
དགྡོད་པ་ནྱི། དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་དུ། །གལ་ཏེ་གཤྱིས་ལ་དགེ་བ་དང་། །སྱིག་པ་གྱིས་ཀ་མེད་པ་
ལ། །ཐུབ་པས་ལྟུང་བ་འཆའ་ན་ནྱི། །བདེ་སྡུག་ཀུན་གྱི་བེད་པ་པྡོ། །སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཅེ་
ན། །ཞེས་པ་བསབ་པ་བཅས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་གྡོ་བ་ཁ་ཅྱིག གཤྱིས་ཀྱི་དགེ་སྱིག་མེད་པ་ལ་བདེ་བ་
དང་། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་སྡོམ་པ་དགེ་བ་དང་ལྟུང་བ་མྱི་དགེ་བར་གསུངས་པས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་
བེད་པ་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན། གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་ 
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༼༤༠༡༽  
གྱིས། དང་པྡོ་མགྡོ་མཚུངས་ཀྱི་ལན་ནྱི། འདྱི་ཡྱི་ལན་ལ་རྣམ་གྱིས་ལས། །མགྡོ་བསེའྱི་ལན་ནྱི་
འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །གཤྱིས་ལ་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་ན་ནྱི། །ཁེད་ཀང་མུ་སེགས་འགའ་ཞྱིག་ལྟར། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་
རྒྱུར་སྨྲ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་འྡོ་ན་ཁེད་ཀང་རྒྱུ་རེན་གྱིས་མ་བས་པའྱི་དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་གྲུབ་
པའྱི་དགེ་སྱིག་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པས་མུ་སེགས་བདག་དང་རང་བཞྱིན་རྒྱུར་སྨྲ་བར་ང་འད་བར་འགྱུར་
རྡོ། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་རྒྱུར་སྨྲ་བ་རྒྱང་འཕེན་པའྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་པས་ཁ་ཅྱིག་དེའྱི་འདྡོད་པར་སྨྲ་བ་
ནྱི། མྱིང་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཡྡོད་པར་མྱི་འདྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །གྱིས་པ་དངྡོས་གནས་ཀྱི་ལན་ནྱི། གྱིས་པ་དངྡོས་པྡོའ་ིལན་ལ་ནྱི། །གཤྱིས་ལ་དགེ་དང་སྱིག་
མེད་ཀང་། །བདེ་སྡུག་ 
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༼༤༠༢༽  
ལས་ཀྱིས་བས་པ་ཡྱིན། །ལས་ཀྱི་བེད་པྡོ་སེམས་ྱིད་ཡྱིན། །སེམས་ནྱི་དགེ་དང་མྱི་དགེ་
བའྱི། །སྡོབས་ཀྱིས་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་། །ཞེས་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་གཤྱིས་ལ་གྲུབ་པའྱི་དགེ་
བ་དང་སྱིག་པ་མེད་ཀང་། འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་རྒྱུ་ལས་དགེ་སྱིག་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། ལས་ཀྱི་
བེད་པ་པྡོ་ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་རང་རང་གྱི་སེམས་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། འཇྱིག་རེན་སེམས་ཀྱིས་
འཁྱིད་པ་སེ། །སེམས་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་དངས་པ་ཡྱིན། །སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ནྱི་གཅྱིག་པུ་ཡྱིས། །དབང་
གྱིས་འཇྱིག་རེན་རེས་སུ་འབྲང་། །ཞེས་པ་དང་། ས་ར་ཧའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཀུན་
གྱི་ས་བྡོན་ཏེ། །གང་ལ་སྱིག་དང་མ་ངན་འདས་པ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པས་སེམས་དགེ་བ་ཀུན་
ནས་བླངས་པའྱི་ལས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་བདེ་ 



398   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༠༣༽  
བ་བསེད་པ་དང་། སེམས་མྱི་དགེ་བས་ཀུན་ནས་བླང་བའྱི་ལས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་
བས་ལས་ལ་བཟང་ངན་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཟང་ངན་དེ་ལ་བདེ་སྡུག་སེ། །དེ་དག་བླང་དྡོར་བེད་པ་
ཡྱི། །ཐབས་ནྱི་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན། །བརྟུལ་ཞུགས་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བའྱི་ཐབས། །དེ་ལ་
གང་ལ་གང་དགྡོས་པའྱི། །བསབ་པ་འཆའ་བའྱི་བེད་པ་པྡོ། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ག་གཅྱིག་
ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལས་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་ལས་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་དེའྱི་ཕྱྱིར། བདེ་
བའྱི་རྒྱུ་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། དུུཿཁའྱི་རྒྱུ་མྱི་དགེ་བ་སྡོང་བའྱི་ཐབས་ནྱི་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ལ། 
དེའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་བཅས་པའྱི་བསབ་པ་བསྲུང་བ་ནྱི་གཙོ་ཆེར་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱིག་པ་མྱི་
འབྱུང་བར་བེད་པའྱི་ཐབས་ 
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༼༤༠༤༽  
ཀྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྲྡོག་གཅྡོད་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་རྡོ་བ་དང་། ར་སྔྡོན་གཅྡོད་པ་དང་མེ་ལ་རེག་
པ་དང་། རེག་པ་དང་། སྲྡོག་ཆགས་དང་བཅས་པའྱི་ཆུ་འདེབས་སྡོད་བེད་པ་དང་། ཤན་པའྱི་གྡོང་དུ་
འཇུག་པ་བཀག་པ་དང་། ཆུ་ཚགས་འཆང་བ་ལྟ་བུ་དང་། མ་བྱིན་ལེན་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱིན་
ལེན་མ་བས་པར་ཟ་བ་དང་། ལག་་ཟ་བ་དང་། ལྤགས་པ་སྡོང་བ་དང་། འཐག་ཏུ་འཇུག་པ་འཇུག་པ་
དང་། བསྔྡོ་བས་བསྒྱུར་པ་བཀག་པ་ལྟ་བུ་དང་། མྱི་ཚངས་སྡོད་ལ་མྱི་འཇུག་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཁྱིམས་གྡོགས་མེད་པར་དགེ་སྡོང་མ་དང་ཁྱིམ་པ་མྡོ་ལ་ཆྡོས་སྡོན་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅྱིག་
ལམ་དུ་འགྡོ་བ་དང་། སན་བེད་བཀག་པ་ལྟ་བུ་དང་། བརྫུན་སྨྲ་བ་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་ཆྡོས་བླ་
མ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང་། སྡོ་སྔྡོགས་བེད་པ་དང་།  



400   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༠༥༽  
བསེན་པར་མ་རྡོགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་འདྡོན་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་བརྡོད་པ་དང་། འགྡོད་པ་
བསེད་པ་བཀག་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞྱིན་གྱི་སྱིག་པ་དང་། ེས་པ་ཆེན་པྡོ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་བཅས་པ་ཕ་
མྡོ་སྲུང་བ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་བསབ་པ་འཆའ་བའྱི་བེད་པ་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། ེས་པ་འབྱུང་
བའྱི་གཞྱི་དང་འདུ་ཤེས་དང་ཀུན་སྡོང་དང་སྡོར་བ་དང་མཐར་ཐུག་དང་དངྡོས་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་
དང་། རྒྱུ་རེན་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་མྡོ་རྣམས་ཀུ་མ་ག གཞན་པའྱི་སྡོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་
བསམ་པའྱི་ཁད་པར་གྱིས། །གེན་པྡོའ་ིབེ་བྲག་དུ་མ་ཡྡོད། །དེ་ཡྱི་ཐབས་སུ་བརྟུལ་ཞུགས་
དང་། །འདུལ་བའྱི་བཅས་པ་མྱི་འད་བ། །མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན། །དེས་ན་བདེ་དང་སྡུག་
བསྔལ་གྱི། །བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ 
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༼༤༠༦༽  
མ་ཡྱིན་ཀང་། །བསབ་པ་འཆའ་དང་སྔགས་སྡོར་བའྱི། །བེད་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཡྱིན་པར་
གསུངས། །ཞེས་པ་གདུལ་བའྱི་བསམ་པའྱི་ཁད་པར་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་པ་རྣམས་ལ་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་
རྱིགས་ཤས་ཆེ་ཆུང་དང་སྡོང་བེད་ཀྱི་ཐབས་གང་གྱིས་བཟླྡོག་པར་ནུས་པའྱི་གེན་པྡོ་དུ་མ་ཡྡོད་
པས་བཅས་པ་མྱི་འད་བ་མང་པྡོ་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བས་ན་ལས་དང་འབྲས་
བུའྱི་བེད་པ་པྡོ་སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་ཀང་ངན་སྡོང་དང་འཁྡོར་བའྱི་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་སྡོང་བར་
བེད་པའྱི་ཐབས་མཐྡོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་བདེ་འབྲས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཇྱི་ལྟར་འྡོས་པ་སྡོན་པའྱི་བེད་པ་པྡོ་
སངས་རྒྱས་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་འདྱི་ྱིད་ཆྡོ་གའྱི་ཡན་ལག་འདྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱིས་
བསྒྲུབས་ན་རྱིམས་ནད་ཞྱི་བ་དང་ཚེ་འཕེལ་བ་དང་འབྡོར་པ་རྒྱས་པ་དང་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པ་དབང་
དུ་སྡུད་པ་དང་། མ་ 
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༼༤༠༧༽  
རུངས་པ་ཚར་གཅྡོད་པའྱི་ཕྱིན་ལས་འགྲུབ་པའྱི་ལས་སྡོར་སྡོན་པ་ཡང་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་
སྡོགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་བཅས་པ་རྣམས་འཇྡོག་གྱི་
ཁད་པར་ཞྱིབ་མྡོར་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བཅས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ། 
རང་བཟྡོའ་ིནྡོར་པ་སྣ་ཚོགས་ཚར་བཅད་པ། མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ཐྡོས་བསམ་བསྡོམ་པ་མས་སུ་བླང་
བའྱི་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་བཤགས་བའྱི་ལྟུང་བ་ཕ་མྡོ་ཁད་དུ་གསྡོད་པ་
སང་བ་ནྱི། སྦུ་གུ་ཅན་དང་གྡོང་པ་ཅན། །ར་ལ་ཞྡོན་པ་ལ་སྡོགས་དང་། །ལག་་དང་ནྱི་ནུབ་ཚངས་
སྡོགས། །འདུལ་བའྱི་སྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི། །བས་པ་ཀུན་ལ་ནྡོངས་པ་ཡྱི། །ཚུལ་གྱིས་བཤགས་པ་
ལེགས་པར་བ། །དེ་དག་ལྟུང་བ་མེད་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   403 

༼༤༠༨༽  
དྡོ་ཞེས། །སྨྲ་ན་བསན་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་བར་མ་རབ་བྱུང་གྱི་སྐབས་སུ་ཁྱིམ་པའྱི་རགས་
སྡོང་བར་ཁས་བླངས་པ་དང་འགལ་བའྱི་གྡོས་སྦུ་གུ་ཅན་དང་། མགྱིན་པའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་དཀྱི་བའྱི་གྡོང་
པ་ཅན་དང་། གཞན་ཡང་རེན་དང་མྱི་ལྡན་པ་ར་ལ་སྡོགས་པའྱི་འགྡོ་བ་དང་། ཁད་པར་རྒྡོད་མ་དེའུ་
མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བཞྡོན་པ་བཀག་པ་དང་། རེན་དང་མྱི་ལྡན་པར་བྱིན་ལེན་མེད་པའྱི་ཟས་ལ་དགེ་
སྡོང་གྱིས་རེག་པའྱི་ལག་་དང་། དགེ་སྡོང་གྱིས་བཙོས་པ་དང་། རུང་ཁང་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཚམས་
ནང་དུ་བཙོས་པ་དང་། ཞག་ལྡོན་པའྱི་ཟས་ཟ་བ་དང་། བསེན་པར་མ་རྡོགས་པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་
གཅྱིག་པར་གྱུར་པ་ལྔའྱི་ནང་དུ་ནུབ་གསུམ་པའྱི་ས་རེང་ཤར་བའྱི་ནུབ་ཚང་བ་དང་། སྡོན་མེའྱི་སྣང་
བ་དང་བཅས་པར་ལ་བ་དང་། ཟ་བར་བརམས་ཏེ་ 



404   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༠༩༽  
བྱིན་ལེན་བས་ནས་ལངས་པ་དང་། སྡོད་གཡྡོགས་མ་གྡོན་པར་བྱི་དྡོར་གྱི་ལས་བེད་པ་དང་། བླ་
གྡོས་གྡོན་བཞྱིན་དུ་མྱི་གཙང་སབས་སུ་འཇུག་པ་དང་། ས་བར་མ་བས་པར་མཆྱིལ་སྣབས་འདྡོར་བ་
ལ་སྡོགས་པ་འདུལ་བར་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་བྱུང་བ་ཀུན་ལ་འགྱུར་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱྱིར་
བཅྡོས་བ་ཞྱིང་ཕྱྱིར་མྱི་བེད་པར་བསམ་པའྡོ། །དེ་ལ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་པའྱི་ཚུལ་ཕམ་པ་འཆབ་མེད་ལ་
བསབ་པ་སྱིན་པ་དང་། དགེ་འདུན་ལྷག་མ་ལ་སྡོ་མགུ་སྡོད་པ་དང་། སང་ལྟུང་ལ་གཞྱིའྱི་དངྡོས་པྡོ་
སང་པ་དང་། ལྟུང་བེད་ལ་ལྟུང་བ་རྱིས་མཐུན་མ་བྱུང་བའྱི་དགེ་སྡོང་གྱི་མདུན་དུ་བཤགས་པ་དང་། 
སྡོ་སྡོར་བཤགས་པ་ལ་སྨྲེ་སྔགས་འདྡོན་པའྱི་ཚུལ་དུ་མཐྡོལ་བ་དང་། ེས་བས་ལུང་ངག་ཏུ་གྲུབ་པ་
རྣམས་མྱིང་བརྡོད་དེ་བཤགས་པ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   405 

༼༤༡༠༽  
དང་། ཡྱིད་ཀྱི་ེས་པ་སེམས་ཀྱིས་སྡོམ་པའྱི་སྡོ་ནས་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པར་བ་ཞྱིང་། འགྡོད་པ་དང་སྡོམ་
པའྱི་སེམས་མེད་ན་བཅྡོས་པས་མྱི་འདག་སེ། མདྡོ་ར་བར། བསམ་པས་ལྟུང་བ་ལས་ལྡང་གྱི །ཆད་
ལས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདུལ་བའྱི་བཅས་པ་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་གནང་བ་
གསུམ་དུ་ངེས་ཤྱིང་། གཞྱི་སེམས་ཅན་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་དང་། གང་ཟག་ཁྱིམ་པ་
དང་ཁྱིམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་དང་། རབ་བྱུང་ལ་བསེན་པར་རྡོགས་པ་དང་མ་རྡོགས་པ་གྱིས་དང་། 
སྡོར་བ་རང་དང་བཅྡོལ་བས་འགྲུབ་པ་གྱིས་དང་། ཀུན་སྡོང་ཕལ་ཆེར་འདྡོད་པ་དང་གནྡོད་པས་
ཀུན་ནས་བླང་བ་གྱིས་སུ་ེས་པ་ཐམས་ཅད་འདུས་ཤྱིང་། སྲྡོག་དང་ཚངས་སྡོད་དང་ཐར་པ་ལ་
དངྡོས་དང་བརྒྱུད་པས་གནྡོད་པ་སང་ 



406   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༡༡༽  
བའྱི་ཕྱྱིར་དགག་པའྱི་བསབ་པ་བཅས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལྡོག་པའྱི་དགྡོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་ཕྱྱིར་སྒྲུབ་
པའྱི་བསབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཅྱི་བདེར་བ་བ་ནྱི་གནང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལའང་སྔར་བཀག་ནས་ཕྱྱིས་སྒྲུབ་པ་
དང་། སྔར་སྒྲུབ་པ་ཕྱྱིས་བཀག་པ་དང་། སྔར་གནང་བ་ཕྱྱིས་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པར་བཅས་པ་ལྟ་བུ་
དང་། བཀག་པའྱི་རེས་སུ་ཡང་བཀག་པ་ལྟ་བུ་མུ་དགུར་འགྱུར་རྡོ། །བཅས་པ་ལྡྡོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ནྱི། དགག་བ་མེད་པས་དགག་པའྱི་བཅས་པ་ལྡོག་པ་དང་། དགྡོས་པ་མེད་པས་སྒྲུབ་པའྱི་བཅས་པ་
ལྡོག་པ་དང་། གནང་བའྱི་གཞྱི་ལ་དགག་བ་ཞུགས་པས་གནང་བའྱི་བཅས་པ་ལྡོག་པ་དང་། ཡུལ་
དུས་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་གྱིས་བཅས་པའྱི་གཞྱི་ལ་དགག་བ་དང་དགྡོས་པ་གྡོ་ལྡོག་ཏུ་བྱུང་བ་
ཡྱིན་ཏེ། སྲྱིན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   407 

༼༤༡༢༽  
བལ་ཤྱིན་ཏུ་མྡོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་སན་བེད་པའྱི་ེས་པ་མེད་པ་དང་། བལ་ནག་པྡོ་མྡོད་ཅྱིང་དཀར་པྡོ་
ཤྱིན་ཏུ་དཀྡོན་པའྱི་ཡུལ་དུ་དཀར་པྡོ་ལ་ལྟུང་བེད་དང་ནག་པྡོ་ལ་ལྟུང་མེད་དྡོ། །ཨསྨ་པ་རན་ཥར་ྱིན་
རེ་བཞྱིན་ཁྲུས་བས་ཀང་ེས་མེད་དང་། མུ་གེའྱི་དུས་སུ་ལག་་དང་གསྡོག་འཇྡོག་དང་། ཞག་ལྡོན་
ནས་ཟ་བ་ེས་མེད་དང་། བུད་མེད་ན་བའྱི་གཡྡོག་བེད་པ་དང་། ཆུས་ཁེར་བའྱི་ལག་པ་ནས་བཟུང་
ན་ེས་མེད་ལ་སྡོགས་ཞྱིབ་མྡོར་ཤེས་ནས་བཅས་པ་ཕ་མྡོ་ཡང་ཁད་དུ་མྱི་གསྡོད་པ་ནྱི་སྡོམ་བརྡོན་
འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་བསན་པའྱི་བ་བ་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་གྱིས། དགྡོས་པ་མེད་བཞྱིན་དུ་སྒྲུབ་པ་
དང་། དགག་བ་མེད་ཀང་སྡོང་བ་དང་། བཅས་པ་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཁད་དུ་བསད་ནས་ཕ་མྡོ་ལ་གུས་
པར་བེད་པ་སྐད་ནྱི་རབ་བྱུང་གྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཡྱིན་པ་རྱིགས་ 



408   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༡༣༽  
སུ་མྱི་ཆེའྡོ། །རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ལྕྱི་ཡང་གྱིས་བཅས་པ་ཆེ་ཆུང་དུ་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འྡོད་ལྡན་དུ། 
ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་ལྕྱི་བ་དང་ཡང་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་བསམ་པའྱི་དབང་ལས་འགྱུར་བ་དང་། ཡུལ་གྱི་
དབང་ལས་འགྱུར་བ་བཞག་གྱི་ལྟུང་བའྱི་དབང་ལས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལྟུང་བ་ནྱི་བཅས་པ་ཙམ་གྱི་རེས་
སུ་འབྲང་བས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དགེ་སྡོང་ལ་བཅས་པའྱི་ཁྱིམས་རྣམས་ལས། འཆང་བ་དང་
ནྱི་འབྲལ་བ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ས་ནྱི་རྡོ་བ་དང་། །རྱིན་ཆེན་རེག་དང་མེ་ལ་རེག །ཡངས་ནས་ཟ་བར་
བེད་པ་དང་། །ལྡོན་ཤྱིང་འཇྡོག་དང་ཤྱིང་གཅྡོད་དང་། །བྱིན་ལེན་མ་བས་ཟ་བ་དང་། །རྩྭ་སྔྡོན་མྱི་
གཙང་འདྡོར་བ་དང་། །དེ་བཞྱིན་གསྡོག་འཇྡོག་ཟ་བ་དང་། །ས་བྡོན་འཇྡོམས་དང་བསབ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   409 

༼༤༡༤༽  
པའྱི་གཞྱི། །བཅུ་གསུམ་པྡོ་ནྱི་མ་གཏྡོགས་པར། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་བསན་པ་དང་། །བླང་བའྱི་ཕྱྡོགས་
མཐུན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་བཅུ་གསུམ་པྡོ་མ་གཏྡོགས་དགེ་ཚུལ་གྱིས་བླངས་པ་ཕྱྡོགས་མཐུན་
གྱི་བསབ་པ་བཅས་པ་དགེ་སྡོང་ལྟར་མས་སུ་བླང་དགྡོས་སྡོ། །མདྡོར་ན་སྡོན་པས་བཅས་པའྱི་
དགག་དགྡོས་ལ་ཞྱིབ་མྡོར་བརགས་ནས་མྱི་རུང་བའྱི་ཆ་མཐའ་དག་སང་བ་ཡྱིན་པས་དགག་པའྱི་
ནང་དུ་འདུས་ལ། རུང་བའྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་བླང་བ་ཡྱིན་པས་སྒྲུབ་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་སྡོ། །འདུལ་བའྱི་
ལུང་དང་བསན་བཅྡོས་ལས། རུང་བ་དང་མཐུན་ལ་མྱི་རུང་བ་དང་འགལ་བ་ནྱི་རུང་བར་བསྡུས་ཤྱིག 
མྱི་རུང་བ་དང་མཐུན་ལ་རུང་བ་དང་འགལ་བ་ནྱི་མྱི་རུང་བར་བསྡུས་ཤྱིག ཅེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན། 
སྒྲུབ་བའྱི་དགྡོས་པ་དང་། བཅས་པའྱི་རྣམ་ 



410   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༡༥༽  
བཞག་དང་། བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུར་འགྡོ་བ་གསུམ་སྒྲུབ་ཕྱྡོགས་སུ་མཐུན་པ་དང་། དགག་བའྱི་ེས་
དམྱིགས་དང་། བཅས་པའྱི་རྣམ་བཞག་དང་། བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུར་འགྡོ་བ་གསུམ་དགག་ཕྱྡོགས་སུ་
མཐུན་པ་རུང་མཐུན་སྡོན་པའྱི་གསུང་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་བཅས་པའྱི་བླང་དྡོར་ལེགས་པར་ཁྡོང་དུ་
ཆུད་པ་ནྱི་འདུལ་བ་ལ་མཁས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཅས་པ་བཟླྡོག་ཚུལ་རང་བཞྱིན་གྱི་ེས་པ་ལ་མྱི་སྡོར་
ཞྱིང་བཅས་རང་གྱི་སེང་དུ་རྱི་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཅས་པ་ཕ་མྡོ་དང་འགལ་བ་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་སུ་ེས་པ་
མེད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་ན། མ་གུས་པ་ལྟུང་བ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཁད་དུ་བསད་པའྱི་སྱིག་པ་ཆེན་པྡོ་
འྡོང་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་
མས་སུ་བླང་བར་འདྡོད་པ་དགག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   411 

༼༤༡༦༽  
པ་ནྱི། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་འབགས་པ་དང་། །ཕན་ཚུན་རྡོད་པ་བེད་པ་དང་། །དམ་ཆྡོས་ྡོ་ཚོང་བེད་པ་
དང་། །དགེ་སྡོང་ཕྱྱི་དྡོ་ཟ་བ་དང་། །ཆང་འཐུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། །ཞེས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཁྱིམ་
པར་འབབ་པ་དང་། དཔྡོན་དང་ེ་དུ་གྡོགས་སྱིང་བརེ་བར་རླྡོམ་པས། ཕན་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་རབ་
བྱུང་ཕབ་པ་ལ་སྱིག་པ་མེད་པར་འདྡོད་པ་དང་། སེ་པ་ཕན་ཚུན་སེ་སྲྱིད་ཀྱི་སྱི་ཚིགས་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོད་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གེགས་བམ་ྡོ་ཚོང་དང་། བུ་ལྡོན་གྱི་སེང་པར་འཇྡོག་པ་དང་། དགེ་
སྡོང་ཕྱྱི་དྡོ་ཟས་མ་ཟྡོས་པར་འཚོ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ནད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་གནང་བ་མ་གཏྡོགས་པར་
དུས་རུང་གྱི་ཁ་ཟས་ཟ་བ་དང་། རབ་བྱུང་ལ་སྲྡོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མྡོས་འགྱུར་འཐུང་བ་མ་གནང་བའྱི་
ཆང་འཐུང་བ་དང་། དགེ་འདུན་དང་སྱིན་བདག་གྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ 



412   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༡༧༽  
ཆུད་ཟ་བ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ལག་གྱི་བླ་མ་ཅུང་ཟད་གནང་བ་མ་གཏྡོགས་ས་རྡོ་བ་དང་། དཀྡོན་
མཆྡོག་མཆྡོད་པའྱི་སྡོས་དང་མར་མེ་དང་། མཁན་སྡོབ་ཀྱི་གྡོས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་
སྨན་ཆུད་ཟ་བ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་རེག་ཏུ་གནང་བ་ལ་སྡོགས་གནང་བའྱི་རེན་མེད་པར་མེ་ལ་རེག་པ་
དང་། ཆྡོས་གྡོས་ལྷུང་བཟེད་མེད་པ་སྡོགས། །ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་ཀུན། །ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་
སྡོགས་པ་དང་། །བླ་མའྱི་ཞབས་ཏྡོག་ཡྱིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་ཕན་པ་སྡོགས། །སྨྲ་ན་
བསན་པ་སྱི་ལ་གནྡོད། །ཅེས་པ། ཆྡོས་གྡོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་གདྱིང་བ་ལ་སྡོགས་མྱི་འབྲལ་
བར་འཆང་དགྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་དང་། ཆུ་ཚགས་མེད་པར་ལམ་རྒྱང་གགས་རེར་འགྡོ་ན་ེས་པར་
འགྱུར་བ་དང་།  
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༼༤༡༨༽  
ཆུ་མ་བཙགས་པར་འཐུང་བ་ལ་སྡོགས་འདུལ་བའྱི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་ཀུན་ལ་བསྐལ་
པ་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་སྡོབ་
མ་དང་གྡོགས་པྡོ་དང་སྱིན་བདག་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣ་བར་བསགས་པ་དང་། བླ་མ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་
ཞབས་ཏྡོག་ལ་དམྱིགས་ནས་ལྡོངས་སྡོད་དང་ཆྡོས་ལུགས་དང་། གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་འཐབ་རྡོད་
བེད་པ་སྡོགས་བླ་མ་བསེན་པའྱི་བ་བ་ཡྱིན་པས་ཡྡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བ་དང་། ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་
པ་དེ་དག་སེ་རྱིས་དང་གྲུབ་མཐའྱི་ཕྱྡོགས་སུ་བེད་པ་བསན་པའྱི་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་དུ་འཛིན་ཅྱིང་སྨྲ་
བ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྱི་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སང་བར་བའྡོ། །ལང་ཀར་གཤེགས་པར། ང་
ཡྱི་བསན་པ་སུན་འབྱིན་པ། །ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་ནྱི་གྡོས་གྡོན་ཅྱིང་། ། 



414   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༡༩༽  
འབྲས་བུ་མེད་ལ་ཡྡོད་སྨྲ་བ། །མ་འྡོངས་དུས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ལམ་སྡོན་རང་
འགེལ་དུ། ཁ་ཅྱིག་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་འདུལ་བ་ཡྱི། །བསབ་པ་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་བཏང་བས་
ནས། །ཞྱིང་དང་ཁེ་སྡོགས་ཁྱིམ་པ་དང་འད་ཞྱིང་། །གཙུག་ལག་ཁང་ན་སྣ་ཚོགས་གཏམ་གྱིས་
གཅྡོད། །ཅེས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་འཛིན་གྱི་མདྡོར། ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ལ་བབ་པའྱི་ཚེ་ངའྱི་ཆྡོས་ལ་
རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་ཆྡོས་གྡོས་གའ་བ་ལ་བཀལ་ཏེ་རག་ཏུ་ཁྱིམ་དུ་འགྡོ་བ་ལ་དགའ་བར་བེད་དྡོ། །གང་
ཟག་དེ་ནྱི་མུ་སེགས་ཅན་དང་ཐ་མྱི་དད་པ་ཡྱིན་ཀང་། ངའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གཟྱི་བྱིན་གྱིས་དེ་ལའང་མཆྡོད་
པ་དང་སྱིན་པར་བ་བ་མང་བར་རྱིག་པར་བའྡོ། །དེ་ནྱི་གཞན་གྱི་ཆུ་ཕྡོར་གང་ཙམ་ཡང་ལེན་པར་མྱི་
དབང་སེ། མཐུན་པའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   415 

༼༤༢༠༽  
ཆྡོས་ལ་མ་བཟྡོད་པ་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ་རང་
གྱི་ེས་པ་ཁས་བླང་བར་རྱིགས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་འགྡོད་པས་བཤགས་པར་རྱིགས་པ་
ནྱི། །རང་གྱིས་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པའྱི། །ལས་ངན་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ན་ནྱི། །རང་ལ་གནྡོད་ཀྱིས་བསན་ལ་
མྱིན། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་འགའ་བའྱི་སྡོད་པ་ཆང་དང་བུད་མེད་བསེན་པ་ལ་
སྡོགས་བ་བར་མྱི་རྱིགས་ནའང་། གེན་པྡོ་ཆུང་པ་དང་། གྡོགས་ངན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་
སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་པའམ། བསན་པའྱི་སྡོར་འཇུག་པའྱི་ཚེ། དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་མཐུན་
པར་བེད་པའྱི་བླྡོ་ཡྡོད་ནའང་། ཚེ་སྔ་མའྱི་ལས་ངན་གྱི་དབང་གྱིས་བ་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་དགྡོས་
པ་བྱུང་ངྡོ་ཞེས་འགྡོད་ཅྱིང་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་བརྡོད་ན་རང་རྒྱུད་ལ་ལས་ 



416   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༢༡༽  
ངན་གྱི་འབྲས་བུ་གནྡོད་པར་འགྱུར་མྡོད་ཀྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཚབས་ཆུང་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་སེ་བ་སྔ་མ་ཡྱི། །ལས་ངན་སྨྱིན་པའྱི་ཤུགས་ྱིད་ལས། །ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་
པ་ཀུན། །དབང་མེད་བ་དགྡོས་བྱུང་ན་ཡང་། །འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་མྱིན་འདུལ་བ་མྱིན། །སངས་རྒྱས་བསན་
པ་མྱིན་ནྡོ་ཞེས། །གནྡོང་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བཤད། །ཅེས་པ། གལ་ཏེ་ཚེ་སྔ་མར་ཆྡོས་
དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལས་བེད་པར་འགྱུར་བའྱི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་སྨྱིན་གྱི་སེང་དུ་རེན་དག་
པྡོས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་ནས་ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་བ་བ་རང་ྱིད་མྱི་སྡོ་ཡང་སྡོབས་ལྡན་གཞན་གྱིས་
དབང་མེད་བེད་དུ་བཅུག་ན། འདྱི་ནྱི་མདྡོ་སེ་དང་མྱི་མཐུན་པས་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་
འགལ་བས་འདུལ་བ་མ་ཡྱིན་ལ།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   417 

༼༤༢༢༽  
རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའྱི་ཆྡོས་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
མངྡོན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་བཀག་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གནྡོང་ཞྱིང་འགྡོད་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་མཁན་སྡོབ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དྲུང་དུ་བཅས་པའྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་འཐྡོལ་བ་དང་། ེས་པ་དངྡོས་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་བཤགས་པའྡོ། །སྡོན་པས་སེས་བུ་དམ་པའྱི་
ཚུལ་ལ་གྱིས་ཏེ། ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་བར་བེད་པ་དང་། བྱུང་ན་ཕྱྱིར་འཆྡོས་པར་བེད་པའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ེས་མེད་དུ་སྨྲ་བ་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་བསན་པ་ནྱི། འདྱི་དག་ཆྡོས་དང་
མྱི་འགལ་ཅྱིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས། །སྨྲ་ན་སངས་རྒྱས་བསན་ལ་གནྡོད། །ཅེས་པ། 
གྡོང་དུ་བཤད་པའྱི་ཁ་ན་མ་ཐྡོ་བ་དེ་དག་ཁྡོ་བྡོ་ 



418   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༢༣༽  
ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། མས་རྡོག་བཟང་བ་དང་སང་བ་གེན་པྡོར་བསྒྱུར་ཤེས་པས་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲ་ན་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་གནྡོད་དེ། 
སད་མུ་གེ་ལ་བཏགས་ནས་སྣམ་བུ་ལ་བྡོར་ཚོངས་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་བླང་དྡོར་གྱི་སྡོད་པ་
བསྡུས་ཏེ་གདམས་པ་ནྱི། དེས་ན་བསན་པའྱི་གྡོར་ཞུགས་པས། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་མ་ཕན་
ཀང་། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གནྡོད་མྱི་བ། །ཞེས་པ། བསན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་པའྱི་སེས་བུ་མཁས་རྡོངས་
དག་ཞན་ཀུན་གྱིས་གདུལ་བ་དང་བསན་པ་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ཆེན་པྡོ་མ་བྱུང་ནའང་། སྱིར་ལས་
དགེ་སྱིག་དང་ཁད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་འགལ་བའྱི་སྡོད་པ་གཞན་མ་དད་པ་དང་། སྲྡོལ་
ངན་པ་དག་མྱི་མཛད་ 
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༼༤༢༤༽  
པར་ཞུ་ཞེས་ཐུགས་བརེ་བས་སྨྲས་པའྡོ། །རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར། གང་ཞྱིག་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་
ལས། །ཐམས་ཅད་ལེགས་པར་ཡྡོངས་བརགས་ཏེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཤེས་ན། །རག་ཏུ་བེད་
དེ་མཁས་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སེས་རབས་སུ། བདག་ལ་ཕན་འདྡོད་དུག་ཅན་མྱི་ཟ་བཞྱིན། །ཆྡོས་
མྱིན་འདེས་པའྱི་བདེ་བ་མྱི་འདྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་རང་བཟྡོའ་ིནྡོར་པ་སྣ་ཚོགས་པ་
ཚར་གཅད་པ་ལ་གསུམ། མདྡོ་བསྐུལ་ལ་སྡོགས་ལག་ལེན་ནྡོར་པ་དྡོར་བར་བསན་པ། བཀའ་ལུང་
རྣམ་དག་ཁད་དུ་གསྡོད་པ་དགག་པ། འབྲེལ་མེད་བླུན་ཚིག་ཡྱིད་ཆེས་བེད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་བླུན་པྡོའ་ིརྣམ་ཐར་མཁས་པས་ཁེལ་བར་བསན་པ་ནྱི། མདྡོ་བསྐུལ་ལ་
སྡོགས་བ་བ་ཀུན། །འདུལ་བའྱི་གཞུང་དང་མཐུན་ 



420   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༢༥༽  
པར་གྱིས། །མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་ཞེས་བ་བ། །བཀའ་ལ་ནྡོར་པར་བེད་པ་མཐྡོང་། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་
ལས་འདྱི་མ་གསུངས། །འདྱི་འདའྱི་རྱིས་ཀྱི་ཆྡོས་འཕེལ་ན། །བསན་པའྱི་ར་བ་ནུབ་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པ། འདུལ་བར། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པྡོ་དང་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདྡོན་པར་གསུངས་པ་དང་། ཚེས་གངས་
བརྡོད་པ་ལ་སྡོགས་འཕལ་གྱི་བ་བ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བེད་པ་དང་། གྡོ་བུར་གྱི་བ་བ་རྣམས་ཀང་
གུས་པའྱི་སྡོ་ནས་ལུང་བ་བའྱི་ཕུང་པྡོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བའྡོ། །དེ་ཡང་གཙུག་ལག་
ཁང་གྱི་ཀ་བའྱི་བར་སྲད་བུ་ལ་ཤྱིང་གྱི་ཐུར་མ་བརྒྱུས་ནས་གནས་བརན་གྱིས་ྱིན་རེ་བཞྱིན་ཐུར་མ་
བཤུགས་ཏེ། དེ་ལ་བལྟས་ནས་དགེ་ 
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༼༤༢༦༽  
འདུན་གྱིས་ཚེས་གངས་གྡོ་བར་བེད་པ་དང་། མདྡོ་འདྡོན་པར་བསྐུལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་བཀའ་
གདམས་པ་དང་འདུལ་འཛིན་ཁ་ཅྱིག་མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་ཞེས་བ་བ། ཀྱཻ་གསྡོན་ཅྱིག་དགེ་འདུན་
བཙུན་པ་རྣམས། །ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་རྒྱལ་ཆེན་དང་། །ཆྡོས་སྡོང་གཙུག་ལག་སྲུང་མ་དང་། །ལྷ་ཀླུ་
ལ་སྡོགས་སེ་བརྒྱད་དང་། །ཆྡོས་རྒྱལ་རེ་བླྡོན་ཡྡོན་བདག་དང་། །ཕ་མ་མཁན་པྡོ་སྡོབ་དཔྡོན་
དང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་དྡོན་སད་དུ། །ཞལ་ནས་གསུངས་པ་འདྱི་བརྡོད་ཞུ། །ཞེས་པའྱི་
མཇུག་ཏུ་ཨུ་ཧཱུ་ལགས་ཟེར་བ་དང་། སྡོན་པ་མན་ངག་གྱིས་གསུངས་ཏེ། ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་ཤླཽ་ཀ་
ལྔ་དང་། ཡང་ཁ་ཅྱིག་ཐུབ་ཆེན་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་པྡོ་དག །ཞེས་སྡོགས་ཤླཽ་ཀ་བཞྱི་ཙམ་བརྡོད་པ་ཡྡོད་
ནའང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་རང་ 



422   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༢༧༽  
བཟྡོ་ཡྱིན་པས་དྡོར་ལ། འདུལ་བར་གསུངས་པ་ནྱི། དགེ་འདུན་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་ཕྱག་བས་ཏེ། 
གུས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་གསན་དུ་གསྡོལ། དེ་ནྱི་ཟླ་བ་ཡར་གྱི་ངྡོའ་ིཚེས་
གཅྱིག་ལགས་ཏེ། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་བདག་པྡོ་དང་། གཙུག་ལག་ཁང་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སད་དུ། 
ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རེ་བཀག་ཏུ་གསྡོལ། ཞེས་ལན་གཅྱིག་བསྐུལ་ནས། ཞལ་ནས་གསུངས་པའྱི་
ཚིགས་བཅད་འདྡོན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མྱི་མ་ཡྱིན་གནས་པའྱི་རེན་ཤྱིང་ལྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མདུན་
དུའང་འདྡོན་པར་གསུངས་སྡོ། །རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལྡོག་འཕེལ་ན་བསན་པའྱི་ར་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་
བཟང་པྡོ་འདྱི་དག་ནུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །དཔེར་ན་ཁག་གྱི་ར་ནང་དུ་མཁྱིས་པ་ཞུགས་པས་ཀྵ་ཡའྱི་
ནད་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །སངས་རྒྱས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཀུན། ། 
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༼༤༢༨༽  
ས་བར་གྱུར་ཀང་མྱི་བེད་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ནྱི་མ་གསུངས་ན། །དཀའ་ཡང་འབད་ནས་བེད་པ་
མཚར། །ཞེས་པ། སྡོན་པས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་བ་བར་སར་ཡང་མྱི་བེད་པར་རང་བཟྡོའ་ི
ཆྡོས་མྱིན་དཀའ་ཡང་འབད་ནས་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྡོར་པ་
ཕྱྡོགས་འཛིན་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་བསན་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་ཀང་། །འདྱི་འད་
བདེན་པར་འདྡོད་ན་ནྱི། །ལག་ལེན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་གཞན་ཡང་། །འཁྲུལ་ཞེས་བརྡོད་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། 
ལུང་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་པར། །རང་བཟྡོ་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པ་ལ། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་ཀང་ཚིག་འཐད་པ་འད་བར་སྣང་ཡང་། བདེན་པར་བཟུང་ནས་ལག་ལེན་
བས་ཀང་ནྡོར་པའྱི་སྡོན་མེད་དྡོ་སམ་ན། མུ་སེགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ཆུ་ 



424   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༢༩༽  
བྡོ་གངྒཱར་ཁྲུས་བེད་པ་དང་། མེ་ལྔ་བསེན་པ་དང་། དཀའ་ཐུབ་དག་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལའང་
ནྡོར་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་པར་
ཐམས་ཅད་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། འགའ་ཞྱིག་བདེན་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི། །བརྫུན་པ་ཡྱིན་ཞེས་དཔྱད་མྱི་
རུང་། །མུ་སེགས་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་། །སུན་དབྱུང་བར་ནྱི་མྱི་ནུས་ཏེ། །ལུང་རྱིགས་མེད་
པར་མཚུངས་པ་ལ། །བདེན་བརྫུན་དབེ་བར་རུང་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཤྱིན་ཏུ་དྡོན་གཏན་ལ་འབེབས་
པ་ལ། རྣམ་དག་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་མཁས་བླངས་ནས་བླང་དྡོར་བེད་པ་མཁས་པའྱི་བ་བ་ཡྱིན་
མྡོད། རྒྱལ་བའྱི་གསུང་དང་འགལ་བའྱི་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལ་ཕན་ཚུན་འགའ་ཞྱིག་བདེན་ལ་འགའ་
ཞྱིག་བརྫུན་ཞེས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   425 

༼༤༣༠༽  
དཔྱད་དུ་མྱི་རུང་སེ། ཐམས་ཅད་བརྫུན་ཁྱིགས་ཆྡོས་ལྡོག་ལུང་རྱིག་མ་དག་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་
མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལུང་རྣམ་དག་ཁད་དུ་གསྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། ལ་ལ་རྡོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གསུང་རབ་ཚིག་དྡོན་ཟབ་མྡོ་དང་། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱི། །ཤྱིན་
ཏུ་ལེགས་པར་བཤད་པའྱི་ཆྡོས། །ཚིག་གྱི་ན་ཡ་ཡྱིན་པས་ན། །དགྡོས་པ་མེད་པར་དྡོར་ཞེས་
ཟེར། །ཞེས་པ། ལུང་གྱི་ཆྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྡོས་པའྱི་བག་ཆགས་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཅུང་ཟད་མེད་
ཅྱིང་། ཚེ་རབ་དུ་མར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་སྡོང་བའྱི་ལས་ངན་བསགས་པ་ལ་ལ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་། མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་བརེས་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཆེན་པྡོ་
རྣམས་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་སེས་བུ་རྒྱན་དྲུག་ལ་སྡོགས་ 



426   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༣༡༽  
པས་གསུངས་པའྱི་བསན་བཅྡོས། གང་ཞྱིག་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི །དབང་བས་རྣམ་
གཡེང་མེད་ཡྱིད་ཅན་གྱིས་བཤད། །ཐར་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ལམ་དང་རེས་མཐུན་པ། །དེ་ཡང་དང་སྲྡོང་
བཀའ་བཞྱིན་སྱི་བྡོས་བླང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ལ་ཚིག་གྱི་ན་
ཡ་ཡྱིན་པས་ཐྡོས་བསམ་བེད་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་སྡོང་བ་དེ་ནྱི་
བདུད་ཀྱི་ལས་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ཏེ། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པར། བདུད་ཀྱི་ལས་ནྱི་ཐྡོས་པ་ཉུང་ངུས་
བསམ་གཏན་རེད་པ་དང་། མང་དུ་ཐྡོས་ཀང་བདག་ལ་བསྡོད་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །བསྡོད་
ནམས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པའྱི་མདྡོར། རྱིགས་ཀྱི་བུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་དམ་བཅས་ཏེ། །བདག་
སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྱིག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   427 

༼༤༣༢༽  
ཅེས་སྨྲས་ལ། དེ་ཡང་ཐྡོས་པ་འཚོལ་བ་ལ་མྱི་བརྡོན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་འཆལ་
བར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་ཞུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། ཡང་སྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཐྡོས་
པའྱི་ཚོགས་ཆེས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པས། དྱི་མ་མེད་པའྱི་གཟྱི་བརྱིད། ཚོགས་
གསུམ་པྡོ་དེ་དག་གྱི་ནང་ནས་ཐྡོབ་པའྱི་ཚོགས་འབའ་ཞྱིག་རབ་ཅེས་བ། གཙོ་བྡོ་ཞེས་བ། གྡོང་ན་
མེད་པ་ཞེས་བ། གྡོང་མའྱི་ཡང་གྡོང་མ་ཞེས་བའྡོ། །རྱིགས་ཀྱི་བུ་འདྱི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་རྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོ་
རྱི་རབ་ཀྱི་དྲུང་ན་ཉུངས་འབྲུ་གཅྱིག་འདུག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀང་དེ་
དང་འད་བར་བལྟའྡོ། །རྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྱི་རབ་ཇྱི་ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐྡོས་པའྱི་ཚོགས་བལྟ་བར་
བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སེས་རབས་སུ། ཐྡོས་ཉུང་དམུས་ 



428   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༣༣༽  
ལྡོང་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་མྱི་ཤེས། །ཤེས་རབ་རྒྱས་བེད་པ་ནྱི་ཐྡོས་པ་ཡྱིན། །ཐྡོས་པ་གཏྱི་མུག་མུན་སེལ་
སྡོན་མེ་སེ། །ཡ་རབས་རྣམས་དང་ཕད་ན་སེས་ཀྱི་མཆྡོག །རྐུན་པྡོས་འཕྡོག་ཏུ་མེད་པ་ནྡོར་གྱི་
མཆྡོག །ཅེས་པ་དང་། མདྡོར། ཐྡོས་པས་ཆྡོས་རྣམས་ཤེས་པར་བེད། །ཐྡོས་པས་སྱིག་ལས་ལྡྡོག་
པར་བེད། །ཐྡོས་པས་དྡོན་མ་ཡྱིན་པ་སྡོང་། །ཐྡོས་པས་མ་ངན་འདས་པ་ཐྡོབ། །ཅེས་པ་དང་། ཐྡོགས་
མེད་ཞབས་ཀྱིས་ཐྡོས་པའྱི་བག་ཆགས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲྱིང་དང་ཆེན་པྡོ་དེ་ཡང་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུའྱི་ས་བྡོན་
དུ་བལྟ་བར་བའྡོ། །ཞེས་མང་དུ་ཐྡོས་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་ལ་རྡོངས་པས་འདྡོད་ཆགས་དང་
བྲལ་བར་གྱུར་པ་བྡོལ་སྡོང་གྱི་སེ་གནས་ལ་མངྡོན་པར་ཕྱྡོགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐྡོས་པ་མེད་པར་བསྡོམ་
པ་དེ། །འབད་ཀང་དུད་འགྡོའ་ི 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   429 

༼༤༣༤༽  
སེ་གནས་ཡྱིན། །ཞེས་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་བླུན་ཚིག་ལ་ཡྱིད་
ཆེས་བེད་པ་དགག་པ་ནྱི། ཚིག་ཀང་འགྱིགས་ལེགས་མྱི་ཤེས་ན། །དྡོན་བཟང་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་
པའྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་རང་དགའྱི་ཚིག །མཁས་རྣམས་བཞད་གད་བསེད་པ་ཡྱི། །འབྲེལ་མེད་སྣ་
ཚོགས་བྲྱིས་པ་ལ། །བསན་བཅྡོས་ཡྱིན་ཞེས་ན་བཤད་བེད། །བླུན་པྡོ་དགའ་བ་བསེད་ནུས་
ཀྱི། །མཁས་རྣམས་དགའ་བ་བསེད་མྱི་ནུས། །དུས་དང་བླྡོ་གྡོས་མགྡོན་དུ་གྱུར། །ཞེས་པ་ཡྱི་གེ་
འགྡོད་པའྱི་ཚིག་བསྱིག་ཀང་ལེགས་པར་མྱི་ཤེས་པ། བཟའ་གཏད་མེད་པའྱི་ལྟ་བ་དང་། །འདྱི་ཡྱིན་
མེད་པའྱི་མས་མྡོང་དང་། །འདྱི་བ་མེད་པའྱི་སྡོད་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་བླུན་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་བྲྱིས་
པའྱི་གེགས་བམ་ལ་བརྡོད་བའྱི་ 



430   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༣༥༽  
དྡོན་བཟང་པྡོ་འབྱུང་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། དེ་འད་ལ་ཡང་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་འབེད་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྡོབ་
དཔྡོན་བླུན་པྡོ་ལ་སྡོབ་མ་བླུན་པྡོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་བསྐྡོར་ནས་འཆད་ན་བེད་པ་ལ་རེད་དང་བཀུར་སྱི་
མང་པྡོ་འདུ་འགྡོད་བེད་པ་འབྱུང་པ་ནྱི། ལུང་ལས་ཤང་ཤང་གྱིས། ཐྡོག་མ་ཁྡོ་ནར་བདག་བླུན་ཏེ། །དེ་
ནས་བ་བ་འདྱི་དག་བླུན། །དེ་ནས་རྒྱལ་པྡོ་འཁྡོར་བཅས་བླུན། །བླུན་པྡོའ་ིདཀྱིལ་འཁྡོར་དེས་རྡོགས་
སྡོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ཡང་། བ་རྡོག་དང་ཝ་སེས་འདུས་པ་ལ་ཞྱིང་གྱི་ཐ་ཆད་གྲུ་གསུམ་དུ། རྱི་ཡྱི་
ཐ་ཆད་མ་ནྱིང་རྡོ། །ཤྱིང་གྱི་ཐ་ཆད་ཨེ་རཎ། །འདབ་ཆགས་ཐ་ཆད་བ་རྡོག་དང་། །གཅན་གཟན་ཐ་
ཆད་ཝ་སེས་དང་། །ཐ་ཆད་ཚོགས་ཀུན་འདུས་ལ་ལྟྡོས། །ཞེས་པ་དང་། དྲུག་སེ་རྣམས་ཀྱིས། ཆྡོས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   431 

༼༤༣༦༽  
དང་ཆྡོས་མྱིན་མྱི་ཤེས་པའྱི། །བླུན་པྡོ་དག་ལ་དགའ་བར་བས། །བདག་ཀང་རེད་དང་ལྡན་པར་
གྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཁེ་དང་ཟླ་བར་འབད་པའྱི་དུས་དང་བླྡོ་གྡོས་ཆུད་ཟྡོས་པར་འགྱུར་
རྡོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་ཐྡོས་པའྱི་སྡོམ་པ་མས་སུ་བླང་བར་གདམས་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པྡོ་ལུང་རྣམ་དག་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་བ་བ་ནྱི། ཀེ་མ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ནྱི། །འདྱི་ལྟར་
གྱུར་པ་ད་གཟྡོད་གྡོ །དེས་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་
ཀྱི། །ཚིག་དྡོན་ལ་ནྱི་བྱིན་རླབས་ཡྡོད། །ཅེས་པ། ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་མ་ཆུང་བའྱི་ཚུལ་གཟྱིགས་
པས་ཐུགས་སྡོ་བར་གྱུར་ཏེ། ཀེ་མ་ཞེས་གསུངས་ནས། རྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་ 



432   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༣༧༽  
དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྡོམ་པའྱི་གནད་མང་པྡོ་འཆུགས་པ་དང་། ལུང་གྱི་ཆྡོས་སེ་སྣྡོད་ལ་འཆད་ན་བེད་
པའྱི་ཚུལ་རང་བཟྡོའ་ིམུན་སྤྲུལ་སྨྲ་བ་མང་དུ་གཟྱིགས་ནས་མ་བརགས་པའྱི་ཚེ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དར་བ་
ལྟར་སྣང་ཡང་། ལེགས་པར་དཔྱད་པ་ན་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་བརགས་ཙམ་འཛིན་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཏྡོ་ཞེས་
དགྡོངས་པའྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ད་ལྟ་ཤྱིན་ཏུ་ངན་པའྱི་མྱིས། །རྒྱལ་བའྱི་བསན་པ་ནུབ་ཏུ་
ེ། །ད་ནྱི་ངན་སྔགས་ངན་སྡོད་དང་། །ལྡོག་པར་ལྟ་བ་མང་པྡོ་ཡྱི། །རྡོངས་པ་བདག་གྱིས་བཅྡོམ་ལྡན་
གྱི། །བསན་པའྱི་ལྡོན་ཤྱིང་བཅད་ཀྱིས་མེད། །ད་ནྱི་སྱིང་རེ་མེད་པ་ཡྱིས། །ཆྡོས་ལུགས་བྡོར་ནས་
རང་བཟྡོ་བེད། །བརམ་ཆགས་ཕ་རྡོལ་མ་མཐྡོང་བས། །བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་བསལ་གྱིས་
མེད། །ད་ནྱི་གདུལ་དཀའ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   433 

༼༤༣༨༽  
ངྡོ་ཚ་མེད། །སྱིག་ལ་དགའ་ཞྱིང་ཚུལ་འཆྡོས་བེད། །སྱིག་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡྱི། །བསན་པའྱི་ཟམ་
པ་ཅག་གྱིས་མེད། །ཅེས་པ་ནས། གང་དག་འདྱི་འདའྱི་དུས་བབ་ཚེ། །བདེ་འདྡོད་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་
པའྱི་དྡོན། །ད་ནྱི་ལེགས་པར་བརག་པའྱི་རྱིགས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་
དང་བསན་པ་འཛིན་པར་ལུང་བསན་པའྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་
དྡོན་ལེགས་པར་མ་རྡོགས་ཀང་། ཚིག་ཙམ་གུས་པས་ཁ་དྡོན་བེད་པ་ལའང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ནུས་པ་
ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་དེ། དབུ་མ་བསྡོད་པའྱི་ཚོགས་ལ་གུས་པས་ཁ་དྡོན་བེད་པའྱི་དགེ་སྡོང་ཞྱིག་ཤྱི་ནས་
མངྡོན་པར་དགའ་བའྱི་ཞྱིང་དུ་སེས་ཏེ། དེའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་གདུང་ཤུགས་ཡང་ཡང་བསམས་པས་རྱི་
ལམ་དུ་འཇམ་དབངས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་བྱུང་སེ། སྡོབ་དཔྡོན་ 



434   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༣༩༽  
ཐུགས་ཁལ་མ་མཛད་ཅྱིག་ཁྡོ་བྡོས་ཁ་འདྡོན་བས་པའྱི་དགེ་བ་དེས་མགྡོན་པྡོ་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་དྲུང་
དུ་སེས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་ལ་ལྡོངས་སྡོད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་བའྱི་ཚུལ་ལྟ་བུའྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དང་
མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་བསན་པ་སྒྲུབ་བར་གདམས་པ་ནྱི། འདྱི་འད་ན་བཤད་བེད་པ་ལ། །ཐྡོས་པ་ཞེས་ནྱི་
བརྡོད་པ་ཡྱིན། །དེ་དྡོན་བརྡོད་པ་བསམ་པ་ཡྱིན། །ནན་ཏན་གྱིས་ནྱི་དེ་སྒྲུབ་པ། །སྡོམ་པ་ཡྱིན་པར་
ཤེས་པར་བ། །ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་འདྱི་ལྟར་གྱིས། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
པ། བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་ན་བཤད་བེད་པ་ལས་བྱུང་བ་གཙོ་བྡོར་ཚིག་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་ཐྡོས་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་དང་། ཚིག་དེའྱི་དྡོན་ལ་ལྟྡོས་པ་དང་། བ་བ་བེད་པ་དང་། འཐད་པས་
གྲུབ་པ་དང་། ཆྡོས་ 
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༼༤༤༠༽  
ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་པས་ལེགས་པར་བརགས་ཏེ། འཛིན་སངས་དྡོན་དང་མཐུན་པར་ངེས་པའྱི་ལྟ་བ་
བསམ་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། དེ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཟུང་འཇུག་ཏུ་
བསྡོམས་པས་རང་རྱིག་པའྱི་ཚུལ་དུ་དྡོན་མ་ནྡོར་བར་ཤེས་པ་སྡོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་
རྒྱུད་ལ་བསེད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཐྡོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བ་དྡོན་བཟང་པྡོ་ཚིག་འབྲུ་
བཟང་པྡོ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པར། མང་དུ་ཐྡོས་པ་ནགས་ཀྱི་ནང་དག་ཏུ། །ལང་ཚོ་ཡལ་
བ་རྣམས་ཀང་གནས་པ་བདེ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་ལ་གནས་པའྱི་དགེ་སྡོང་ལ་གདམས་པའྱི་
མདྡོར། ཐྡོས་པ་དང་སེམས་པ་ལ་མ་བརེན་པར་སྡོམ་པའྱི་སྡོར་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཀང་ཆྡོས་ལ་
གནས་པ་མ་ཡྱིན། སྡོམ་པ་ལ་མ་བརེན་པར་ཐྡོས་པ་དང་སེམས་པའྱི་སྡོར་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ 



436   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༤༡༽  
ཀང་ཆྡོས་ལ་གནས་པ་མ་ཡྱིན། གྱིས་ཀ་ལ་བརེན་ཅྱིང་གྱིས་ཀ་ལ་གནས་ན་དེའྱི་ཚེ་ཆྡོས་ལ་
གནས་པ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཟླ་འྡོད་གཞྡོན་ནུ་ལ་གདམས་པར། ང་ཡྱིས་རབ་ཏུ་མང་པྡོའ་ི
ཆྡོས་བཤད་ཀང་། །ཁྡོད་ཀྱིས་ཐྡོས་ནས་སྒྲུབ་པར་མྱི་བེད་ན། །ནད་པ་སྨན་གྱི་རལ་པ་ཐྡོགས་ན་
ཡང་། །རང་གྱི་ནད་ནྱི་བསྡོ་བར་མྱི་ནུས་བཞྱིན། །ཞེས་པ་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་གྱིས་སུ། ཡང་དག་
སངས་རྒྱས་བསན་པ་འདྱི། །ཐྡོས་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་སེ། །དཔེར་ན་ཆུ་ཆེན་མན་པ་ཞྱིག །སེ་བྡོ་
ཐམས་ཅད་སྡོལ་བེད་ཀང་། །རང་ྱིད་དེ་ནས་འཆྱི་བར་འགྱུར། །མ་བསྡོམས་ཆྡོས་ཀང་དེ་བཞྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཐྡོས་བསམ་གྱི་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་དྡོན་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་བརྡོན་པར་
བའྡོ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   437 

༼༤༤༢༽  
སྡོམ་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ལེགས་པར་བཤད་པ་སེ་དང་པྡོའ ྡོ།།  ༈  །།གྱིས་པ་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་
གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གསུམ་ལུགས་གྱིས་མདྡོར་བསན་པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་རྒྱས་པར་
བཤད་པ། ཚུལ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་བསན་པའྱི་བ་བར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། གྱིས་སུ་
འབེད་པའྱི་ཚུལ། ཕྱེ་བའྱི་དྡོན་ངྡོས་བཟུང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི་སེམས་བསེད་ལ་ནྱི་ན་ཐྡོས་དང་། །ཐེག་
པ་ཆེན་པྡོའ་ིལུགས་གྱིས་ཡྡོད། །ཅེས་པ། སྱིར་འདྡོད་པའྱི་དྡོན་གང་ཡྱིན་པ་དེ། སྒྲུབ་པར་འདྡོད་
པའྱི་བླྡོ་སྔྡོན་དུ་གཏྡོང་བ་དེ། བ་བ་དེ་བེད་པའྱི་སེམས་བསེད་ཡྱིན་པས། གངས་དང་རྱིགས་མཐའ་
ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བྡོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱྱིར་སེམས་བསེད་པ་ལ། ཐེག་པ་དམན་པའྱི་
མང་འདས་དང་། ཐེག་ 



438   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༤༣༽  
པ་ཆེན་པྡོའ་ིམང་འདས་དྡོན་དུ་གེར་བའྱི་སྡོ་ནས་རྱིགས་གྱིས་སུ་ཡྡོད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་
ལས། ཐེག་པ་ཆུང་ངུའྱི་ལུགས་ནྱི། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ལ་སེམས་བསེད་གསུམ། །དག་བཅྡོམ་རང་
རྒྱས་སངས་རྒྱས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་བསན་པ་ནུབ་པ་ན། །དེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་སྡོད་པ་ཉུང་། །ཞེས་པ་འཁྡོར་ལྡོ་
དང་པྡོའ་ིབཀའ་རྣམས་ལས། ལ་ལས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ལ་ལས་རང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ལ་ལས་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་
སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་ལན་མང་དུ་གསུངས་པས། རང་ྱིད་འཁྡོར་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་
སངས་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་བང་ཆུབ་དང་། སྲྱིད་པ་ཐ་མ་པའྱི་ཚེ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་རག་མ་ལས་པར་རང་
ྱིད་བང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ 
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༼༤༤༤༽  
ཀྱི་བང་ཆུབ་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་མྱི་བཞུགས་ཤྱིང་། །ན་ཐྡོས་
རྣམས་ཀང་ཟད་པ་ན། །རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །རེན་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སེ། །ཞེས་
སྡོ། །ཐེག་དམན་རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བསབས་ནས་ཚོགས་གྱིས་བསགས་ཏེ་ཀུན་མཁེན་གྱི་གྡོ་
འཕང་མངྡོན་དུ་བེད་པར་འདྡོད་པ་དང་གསུམ་མྡོ། །ན་ཐྡོས་ཐེག་པའྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་གའྱི་
ལག་ལེན་ཟུར་དུ་བེད་པའྱི་རྣམ་གཞག་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་ན་ཡྡོད་པ་སྲྱིད་ནའང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་
འདྱིར་མ་བྱུང་ཞྱིང་། ལུང་ལས། རྒྱལ་པྡོ་འྡོད་ལྡན་ལ་གང་པྡོ་ཆེ་འདུལ་བའྱི་མྱིས་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་
ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པས་སྱིན་པ་བཏང་ནས། དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདྱི་ཡྱིས་
ནྱི། །འགྡོ་བ་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་གྱུར་ནས་ཀང་། །སྔྡོན་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ 



440   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༤༥༽  
བསྡོལ་བའྱི། །སེ་བྡོའ་ིཚོགས་རྣམས་བདག་གྱིས་བསལ་བར་བ། །ཞེས་པའམ། སྱིན་པ་འདྱི་ཡྱིས་
ཤཱཀའྱི་རྱིགས་སེས་ནས། །ཡྡོན་ཏན་རྱིགས་རུས་མམ་པའྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་གྱུར་ཏེ། །ཚངས་པའྱི་
བར་གྱི་མ་ཐག་འགྡོ་བ་རྣམས། །ཞྱི་བ་འཇྱིགས་མེད་རྒྱ་ཆེན་སྡོལ་བར་ཤྡོག །ཅེས་པས། ཐྡོག་མར་
སེམས་བསེད་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱྱིན་པས་ཡབ་ཡུམ་རྱིགས་རུས་འཁྡོར་དང་སྐུ་ཚེའྱི་ཚད་ལ་
སྡོགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཏེ། མཚན་ཡང་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 
གྡོང་ཁེར་གྱི་ཕྱག་དར་བ་དབུལ་མྡོ་ཉུག་མྡོ་ཞེས་བ་བས་ཀང་། འབད་པ་ཆེན་པྡོས་རས་ཀྱི་ཚལ་པ་
ཏྱིལ་མར་གྱིས་བྱུགས་ནས། མེ་འབར་ར་ཆག་གྡོ་མྡོར་བཅུག་ནས་སྡོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་
གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་ 
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༼༤༤༦༽  
གྱུར་ཅྱིག་སམ་དུ་བསམས་པས་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་ཏྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་བ་བསྒྲུབས་ནས་
སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པས་དག་བཅྡོམ་པ་དང་། རང་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པའྱི་ལུང་བསན་དུ་མ་ཞྱིག་གནང་བས། 
ན་ཐྡོས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་གསུངས་པའྱི་སེམས་བསེད་ཚུལ་ནྱི་དེ་དག་ཡྱིན་ལ། ཆྡོ་ག་ཡང་དྡོན་དེས་
ཤེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་ལ་གྱིས་ལས། མདྡོར་བསན་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
སེམས་བསེད་ལ། །དབུ་མ་སེམས་ཙམ་རྣམ་པ་གྱིས། །དེ་གྱིས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པས། །ཆྡོ་ག་ཡང་ནྱི་
ཐ་དད་ཡྱིན། །ལྟུང་བ་དང་ནྱི་ཕྱྱིར་བཅྡོས་དང་། །བསབ་པར་བ་བ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད། །ཅེས་པ་འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་པ་དབུ་མ་པའྱི་ལུགས་དང་། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་
སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ཞེས་བ་བ། ཤྱིང་ 



442   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༤༧༽  
ར་ཆེན་པྡོའ་ིསྲྡོལ་གྱིས་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་པ་ལྟར་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དང་ངྡོས་འཛིན་དང་
བསབ་བ་དང་ལྟུང་བ་བྱུང་ན་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པ་ལ་སྡོགས་པ་སྡོ་སྡོར་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྒྱ་
བྡོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པྡོ་ཞལ་མཐུན་པར་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སེམས་ཙམ་པའྱི་སྡོབ་
དཔྡོན་ཡྱིན་ཅྱིང་། འཕགས་པ་བམས་པ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ཀང་སེམས་ཙམ་གྱི་
གཞུང་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་གསུམ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་
པ་ལ་དགྡོངས་པར་མངྡོན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པར། བདག་མེད་རྣམ་པ་གྱིས་པྡོ་དང་། །ཆྡོས་ལྔ་
དག་དང་རང་བཞྱིན་གསུམ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་ྱིད་དེ། །ཐེག་ཆེན་མཐའ་དག་དེར་ཟད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོས་ལྔ་ནྱི་མྱིང་དང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   443 

༼༤༤༨༽  
རྒྱུ་མཚན་དང་རྣམ་པར་རྡོགས་པ་དང་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ཡེ་ཤེས་ཏེ་དང་པྡོ་གྱིས་ཀུན་བཏགས། 
བར་བ་གྱིས་གཞན་དབང་། ཐ་མ་གྱིས་ཡྡོངས་གྲུབ་ཡྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་གྡོ་སའྡོ། །ཐེག་བསྡུས་
སུ། ཐེག་པ་དམན་པ་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཁད་པར་འཕགས་ཤྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡྱིན་པར་
སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤེས་བའྱི་གནས་དང་མཚན་ྱིད་དེར་འཇུག་དང་། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་འབྲས་དེ་རབ་དབེ་བ་
དང་། །བསབ་པ་གསུམ་དང་དེ་འབྲས་སངས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ཐེག་པ་མཆྡོག་གྱུར་ཁད་པར་
འཕགས། །བསན་འདྱི་འདྱི་ལྟར་གཞན་ལ་མ་མཐྡོང་ངྡོ་། །འདྱི་བདག་བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་རྒྱུར་མཐྡོང་
བས། །གནས་བཅུ་བསན་པས་ཁད་ཞུགས་གང་ཡྱིན་པ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་བཀར་འདྡོད་
དྡོ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཤེས་བའྱི་གནས་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་ 



444   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༤༩༽  
འཁྡོར་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མཚན་ྱིད་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་
གསུམ་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་ལ་འཇུག་པའྱི་ལམ་དེའྱི་རྒྱུའྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་དང་། ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་མས་སུ་བླངས་པའྱི་འབྲས་བུ་འཁྡོར་བར་གཞན་དྡོན་བེད་པའྱི་ཚེ་མཐྡོ་བ་དང་
གཟུགས་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་དང་རྱིག་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་ལ་སྡོགས་
པའྡོ། །ལམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ས་བཅུ་དང་ཡྡོན་ཏན་གྱི་རེན་སྡོམ་པ་དང་དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་དང་
སེམས་ཅན་དྡོན་བེད་བསབ་པ་གསུམ་དང་། འབྲས་བུ་སངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐུ་གསུམ་དང་བཅས་པའྡོ། །དེ་ལ་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་སེམས་གསལ་རྱིག་གྱི་
རྒྱུན་རྱིགས་འད་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་འཇུག་པ་ནྱི། དབུ་མ་ 
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༼༤༥༠༽  
པས་ཀང་། ཁས་ལེན་དགྡོས་ལ་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོར་ནྱི་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀང་མྱི་བཞེད་
དྡོ། །ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཀུན་རྡོག་ཡྡོད། །ཅེས་པ་ཁམས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་སེམས་དང་སེམས་
ལས་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཀུན་སྡོང་དང་། ལས་དགེ་སྱིག་དང་། དེ་
དག་གྱི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་རྒྱུ་འབྲས་མྱི་བསླུ་བར་
ཡྡོད་པ་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཡང་དག་པར་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ཡང་དབུ་མ་
པས་མྱི་འགྡོག་སེ། གལ་ཏེ་འགྡོག་ན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་སུན་འབྱིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཕགས་
པའྱི་མམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཡྡོངས་གྲུབ་དྡོན་དམ་པར་གསུངས་པ་ནྱི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཡུལ་
ཆྡོས་ྱིད་དང་མཐུན་པར་མངྡོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་དྡོན་དམ་ 
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༼༤༥༡༽  
པ་བསླུ་བ་མེད་པ་ཞེས་རྣམ་པར་གཞག་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་གང་དང་ཡང་འགལ་བ་
མེད་ཅྱིང་སེམས་ཀྱི་རང་རྱིག་པར་གསུངས་པ་ནྱི། སྱིར་ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་སེམས་རྱིག་ཙམ་དུ་
སེ་བ་ལ་རང་རྱིག་ཅེས་ཐ་སད་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་རྱིག་བའྱི་ཡུལ་ནྱི་མྱི་བཞེད་
དེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནྱི་པས། རལ་གྱིའྱི་སྡོ་དང་མཛུབ་རེ་བཞྱིན། །བླྡོ་ཡྱིས་རང་ྱིད་མཐྡོང་མྱིན་
ཀང་། །རང་ྱིད་སྣང་བ་འདྡོར་མྱིན་པས། །དེ་ཕྱྱིར་བླྡོ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། །རང་རྱིག་པར་ནྱི་གྲུབ་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་བསན་བཅྡོས་འདྱི་པའང་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞེད་
ཚུལ་འདྱི་དག་མ་རྡོགས་པའྱི་རྣམ་རྱིག་པའྱི་བདེན་དངྡོས་ཁས་ལེན་གྱི་འཁྲུལ་པ་དབུ་མ་པའྱི་བདེན་
དངྡོས་འགྡོག་པའྱི་རྱིགས་པས་ 
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༼༤༥༢༽  
གནྡོད་པའྱི་ཚུལ་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་ཐུན་མྡོང་མྱིན་པའྱི་བསན་བཅྡོས་གང་ནའང་འདུག་པ་ཁྡོ་
བྡོས་མ་མཐྡོང་ངྡོ་། །དེས་ན་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པའྱི་དབུ་མ་པ་ཡྱིན་པར་མངྡོན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་དྡོན་དམ་
དཔྱྡོད་བེད་ཀྱི་རྱིགས་པས་གནྡོད་པའྱི་གཞུང་སྣང་ན་དགག་པར་རྱིགས་སྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་
ལ་བཞྱི། སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས། དབུ་མ་པའྱི་ལུགས། དེ་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར། བསབ་བ་རྒྱས་
བཤད་དྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ་ལས། ལེན་པ་པྡོ་སྣྡོད་རུང་དགྡོས་པར་བསན་པ་ནྱི། སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་
སེམས་བསེད་འདྱི། །བྡོད་ན་བེད་པ་མང་མྡོད་ཀྱི། དེ་ནྱི་སུ་ཡང་རུང་པ་ཡྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ལ་བར་
མྱི་རུང་། །ཞེས་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་ལས་གསུངས་པའྱི་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཇྡོ་བྡོ་རེ་
ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཕྱག་ལེན་འདྱི་བྡོད་ན་བེད་པ་ཤྱིན་ 
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༼༤༥༣༽  
ཏུ་མང་མྡོད་ཀྱི། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བར་མྱི་རུང་སེ། ཚུལ་ཁྱིམས་ལེའུར་
རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ལམ་སྡོན་དུ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་རྱིས་བདུན་གྱི། །རག་ཏུ་སྡོམ་གཞན་ལྡན་
པ་ལ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ཡྱི། །སྐལ་བ་ཡྡོད་ཀྱིས་གཞན་དུ་མྱིན། །ཞེས་པའྱི་རང་
འགེལ་དུ། རེ་བཙུན་བང་ཆུབ་བཟང་པྡོས་སྡོམ་པ་ྱི་ཤུ་པའྱི་འགེལ་པར། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པས། ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ྱིད་དུ་ཤེས་པར་
བའྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་འདྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་
ཡང་དག་པར་ལེན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་གྱུར་པ་ལ་བསབ་པའྱི་ཚིག་འདྱི་ཡང་སྱིན་པར་བ་ཞེས་པའྱི་དྡོན་
ཏྡོ། །འདྱི་ལ་སྲྡོག་གཅྡོད་པ་ལ་ 
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༼༤༥༤༽  
སྡོགས་པ་ལས་བཟླྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་གཞན་པ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་རྣམས་ལས་ཀང་བཟླྡོག་པ་མ་
ཡྱིན་པ་ལ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྣྡོད་དུ་གྱུར་པའང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། 
འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པའྱི་གཞུང་ཐམས་ཅད་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་ལེའུ་ལས་
རྱིས་བདུན་དུ་བཀྡོད་དེ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ནྱི་ཆྡོས་རྒྱུན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐྡོབ་ཅྱིང་། ས་
གསུམ་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གྱི་ར་བའྱི་རྒྱུད་ཆེན་པྡོ་ལས། 
ཐྡོགས་མེད་སེས་བུ་དམ་པ་དེས། །བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ནྱི་དེ་ྱིད་རྱིག །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། མགྡོན་
པྡོ་མྱི་ཕམ་པ་ལས་མངྡོན་སུམ་སེ་སྣྡོད་མ་ལུས་པ་གསན་པ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལ་སུ་ཞྱིག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་
བེད། དེ་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཅན་ཆེན་པྡོ་དེ་ལ་ཡྱིད་ལྡང་ཞྱིང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་རང་ྱིད་ 
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༼༤༥༥༽  
ཕུང་བ་ཁྡོ་ནར་ཟད་དྡོ། །ཁྡོ་བྡོའ་ིབླ་མ་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་དེ་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་
འདུལ་བ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཞྱི་བ་ལྷའྱི་གདམས་ངག་ཀང་ཡྡོད་པས་དེའྱི་རེས་
སུ་འབྲང་སེ་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པའྱི་རེན་དུ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་རྱིས་བདུན་གང་རུང་ངེས་པར་དགྡོས་
ལ། སེམས་བསེད་ཙམ་གྱི་རེན་དུ་དགྡོས་པར་མ་ངེས་ཏེ། འདྱི་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསྣྡོད་དུ་མ་གྱུར་
པ་གང་ཡང་མེད་དྡོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྱིས་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྱིང་
པྡོ་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །འཕགས་པ་ལྷའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། དང་པྡོ་གང་དང་གང་འདྡོད་པ། །དེ་ལ་དེ་དང་དེ་ྱིད་
སྱིན། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྣྡོད་མྱིན་པ། །འགའ་ཡང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་
རྒྱུད་མ་དག་པའང་སྨྡོན་པའྱི་རེན་དུ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   451 

༼༤༥༦༽  
བཞག་ལ། དག་པ་སྡོམ་པའྱི་རེན་དུ་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆྡོ་ག་ལ་ཐྡོག་མ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་དང་། རེས་
སུ་ཡྱི་རང་བ་དང་སྨྡོན་སེམས་དམ་བཅའ་ཅན་སྔྡོན་དུ་བཏང་སེ་བླ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ནས། སྡོབ་
དཔྡོན་གྱིས་ཁྡོད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱིན་ནམ། བང་ཆུབ་ཏུ་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་བམ་ཞེས་དྱིས་ཏེ། 
ལན་བཏབ་པའྱི་རེས་ལ་སྡོམ་པའྱི་དྡོན་གྡོ་བར་བེད་པའྱི་ཚིག་མདྡོར་བསྡུས་པ་བརྡོད་ཅྱིང་། བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པར་འདྡོད་དམ། འཚལ་ལྡོ་ཞེས་ཁས་ལེན་དུ་བཅུག་ལ། དངྡོས་
གཞྱི་ནྱི་དུས་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོམ་པ་དང་། དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་དང་། 
སེམས་ཅན་དྡོན་བེད་གསུམ་ལེན་ནམ། ལེན་ཏྡོ་ཞེས་ལན་གསུམ་བརྡོད་དྡོ། །རེས་ལ་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་
རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་མཁེན་པར་གསྡོལ་བ་དང་། བང་སེམས་ 
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༼༤༥༧༽  
ཀྱི་སྡོམ་པ་ལ་མ་དད་པའྱི་མདུན་དུ་སྨྲ་བར་མྱི་བའྡོ་ཞེས་གསང་བར་གདམས་པ་དང་། ཕམ་པ་དང་
ྡོན་མྡོངས་ཅན་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་གྱི་ེས་བས་ཀང་བསན་པར་བའྡོ་ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །གནས་བརན་བང་
ཆུབ་བཟང་པྡོས། འཇུག་པའྱི་སྡོམ་པ་ཕྡོག་ནས་སྱིག་བཤགས་དང་སབས་འགྡོ་དང་། བསྔྡོ་བ་སྨྡོན་
ལམ་ཕར་ཕྱྱིར་དྲུག་ལ་སྡོབ་པར་དམ་བཅའ་བ་རྣམས་བས་ཏེ། སེམས་ཅན་མ་བསལ་བ་ལ་སྡོགས་
སྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར། རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དེ། སྔྡོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་
ཀྱིས། །དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། །བཟུང་བ་དང་ནྱི་འཛིན་པ་སངས། །ཆྡོས་བདག་མེད་པ་
མམ་པ་ྱིད། །རང་སེམས་གཟྡོད་མ་ནས་མ་སེས་པ། སྡོང་བ་ྱིད་ཀྱི་ངྡོ་བྡོར་སེམས་བསེད་པ་དེ་
བཞྱིན་དུ། བདག་མྱིང་འདྱི་ཞེས་བགྱི་བས་ 
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༼༤༥༨༽  
ཀང་སེམས་བསེད་དྡོ། །བདུད་ཕམ་པ་དང་། ཆྡོས་འཁྡོར་བསྐྡོར་བ་དང་ཚོགས་བསྡུས་པ་དེ་བཞྱིན་
དུ་བདག་གྱིས་ཀང་བགྱིའྡོ་ཞེས་སེམས་བསེད་ནས་དགེ་བ་བསྔྡོ་བ་དང་། སེམས་ཅན་བསལ་བ་དང་
ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་ལ་སྡོབ་པ་དང་། རྒྱལ་སྲས་སྱིང་རེ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རེས་སུ་འཇུག་པ་དམ་འཆའ་ཞྱིང་། 
བདག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལག་པར་བཟུང་དུ་གསྡོལ་ཞེས་བརྡོད་ནས། མཇུག་ཏུ། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྱིག །ངན་འགྡོ་ཐམས་ཅད་རག་ཏུ་སྡོངས་པར་ཤྡོག །བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་གང་དག་སར་བཞུགས་པ། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་སྨྡོན་ལམ་འགྲུབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་ལན་གསུམ་
བརྡོད་པར་བཤད་དྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་དག་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བས། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སབས་སུ་འགྡོ་
བ་དང་། བདག་དབུལ་བ་སྡོད་འཇུག་བཞྱིན་དུ་ 
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༼༤༥༩༽  
བས་ཏེ། སེམས་བསེད་པའྱི་ཚིག་སྡོད་འཇུག་དང་འད་རུང་གྱིས་སྨྡོན་འཇུག་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བས་
ནས་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་ལ་མྡོས་པ་བརན་པྡོ་ཡྡོད་ན་སྱིན་པའྱི་ཆྡོ་ག་སྡོད་འཇུག་གྱི་
ཚིག་གྱིས་སེམས་བསེད་པ་རྣམས་དྡོར་ནས། བསབ་པ་ལ་གནས་པར་བགྱི། ཞེས་པའྱི་ཤླཽ་ཀ་གྱིས་
བརྡོད་དེ། དགའ་བ་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་པར་བཤད་དྡོ། །བང་སེམས་ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་སྡོམ་
པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ཏེ་ཡྱི་དམ་གྱི་སྡོད་པའྡོ། །མྡོས་སྡོད་པ་ལ་དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་གཙོ་བྡོ་
ཡྱིན་ཏེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྡོད་པའྡོ། །སར་ཞུགས་པ་ལ་སེམས་ཅན་དྡོན་བེད་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ཏེ་སེམས་
ཅན་བསེན་པའྱི་སྡོད་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། ། 
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༼༤༦༠༽  
གྱིས་པ་རྱི་ལམ་གྱི་རེས་འབྲང་ནྡོར་པར་བསན་པ་ནྱི། ལ་ལ་སེས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི །རྱི་ལམ་གྱི་ནྱི་
རེས་འབྲངས་ནས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སེམས་བསེད་བེད། །རྱི་ལམ་བདུད་ཀྱི་མྱིན་ན་
རུང་། །ཞེས་པ། རྱི་ལམ་ལ་མཚན་འཛིན་ཆེ་བའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་འགའ་ཞྱིག རང་ྱིད་སན་མཐྡོན་པྡོ་ལ་
འདུག་ནས་སེམས་ཅན་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་མང་པྡོ་འདུས་པ་ལ། འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་
བེད་པ་རྱི་བས། མདྡོར། དེ་ཚེ་ལྷ་མྱི་སྡོང་ཕག་བརྒྱ། །བང་ཆུབ་ཏུ་ནྱི་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་བསམས་ནས། གང་ཟག་སུ་རུང་རུང་ལ་ཆྡོ་ག་དེ་བེད་དེ། རྒྱལ་བ་སྲས་
བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་རྱི་ལམ་མཐྡོང་བ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་སུ་རུང་བ་མདྡོ་རྒྱུད་
རྣམས་ནས་ 



456   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༡༽  
གསུངས་མྡོད་ཀྱི། ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བསྒྱུར་པའྱི་རྱི་ལམ་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་
མང་བས་གང་ཡྱིན་བརྡོལ་མེད་པའྱི་རྱི་ལམ་མཁས་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གནྡོད་བེད་འབབ་པ་ནྱི། 
བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་མྱིན་ན་རུང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་དེ་ལ་ལུང་གྱིས་གནྡོད་བེད་བརྡོད་པ་
ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་པའྱི་ས་དང་ནྱི། །མར་མེ་མཛད་ཀྱིས་བཀག་ཕྱྱིར་དང་། །ཆྡོ་ག་ལས་ཀང་
བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ལུགས་དེ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས་
སའྱི་དངྡོས་གཞྱི་ས་བཅུ་བདུན་གསུངས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སར་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕར་ཕྱྱིན་
གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་སྐབས་སུ། སྲུང་བར་ས་བ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་ལྡན་པ་ལ་
རང་དྡོན་ཁད་དུ་ 
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༼༤༦༢༽  
བསད་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པ་བཀག་ཅྱིང་དེ་དང་མཐུན་པར་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤ་
དང་ཆྡོ་གའྱི་གཞུང་ལས་ཀང་བཀག་པའྱི་ཕྱྱིར། སེ་བྡོ་སྱིག་པ་སྣ་རེ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྡོང་བ་ལ་འཇུག་པ་
སེམས་བསེད་འབྡོགས་པ་ནྱི་བསན་པའྱི་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་བླུན་པྡོའ་ིབབ་ཅྡོལ་ཟེར་ལུགས་
བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་བླུན་པྡོ་སྱིག་པ་ཅན། །ཡྱིན་ཀང་དེར་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ནྱི། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་
སྡོམ་པ་ཅན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ། །མཁས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་ནྡོ་ལྡོ། །ཞེས་པ། ཆྡོས་ཀྱི་
གྡོ་བ་ཡྡོད་པར་རླྡོམ་པ་ཁ་ཅྱིག འཇུག་པ་སེམས་བསེད་འབྡོགས་པའྱི་ཁྡོད་དེར་ཚོགས་ཕྱྱིན་ཆད་
ཆྡོས་དེའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བའྱི་གང་ཟག་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་བང་སེམས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་
མཁས་པ་ཤ་སག་ཡྱིན་པས་ཁབ་སེ། སྐལ་ 



458   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༣༽  
མེད་ཡྱིན་ན་མྱི་འྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཟེར་ལྡོ། །ལྔ་པ་མཁས་པས་བརགས་ནས་འཇུག་པར་གདམས་པ་ནྱི། 
འདྱི་འདའྱི་ཚིག་ལའང་བདེན་ཚིག་ཡྡོད། །སེམས་ཡྡོད་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལ་དཔྱྡོད། །གལ་ཏེ་འདྱི་
འདའྱི་ཚིག་བདེན་ན། །དེ་ལས་མྱི་བདེན་གཞན་ཅྱི་ཡྡོད། །དེས་ན་ཆྡོས་ཀྱི་རེས་འབྲང་བའྱི། །མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ལུགས་འདྱི་སྡོངས། །ཞེས་པ། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་བླུན་ཚིག་དེ་ལྟ་བུའང་བདེན་པར་
འཛིན་པའྱི་བླུན་པྡོའ་ིརེས་འབྲང་ཡྡོད་དེ། བདེན་བརྫུན་འབེད་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པ་ཡྡོད་ན་
ལེགས་པར་དཔྱྡོད་ཅྱིག གལ་ཏེ་འདྱི་འད་བདེན་ན་འདྱི་ལས་བདེན་པའྱི་དྡོན་གྱིས་སྡོང་པའྱི་བརྫུན་
ཚིག་གཞན་ཅྱི་ཡྡོད་དེ། ཐར་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རེ་གསུམ་ལ་མཆྡོང་བ་ཡང་བླྡོ་ལྡན་ཡྱིན་པར་འགྱུར་
རྡོ། །དེས་ན་དབང་པྡོ་རྣྡོན་ 
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༼༤༦༤༽  
པྡོས་ལུང་རྱིགས་རྣམ་དག་གྱིས་ལེགས་པར་བརགས་ནས་བླང་དྡོར་བེད་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
རྡོངས་པའྱི་ལུགས་འདྱི་སྡོངས་ཤྱིག གྱིས་པ་དབུ་མའྱི་ལུགས་ནྱི། དབུ་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་
བསེད་འདྱི། །སེམས་ཅན་ཀུན་གྱིས་ལེགས་ཐྡོབ་ན། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་
ཞེས། །མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོང་པྡོ་བཀྡོད་པ་དང་ནམ་མཁའྱི་
སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོའ་ིརེས་སུ་འབྲངས་ནས་འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་བཀའ་སྲྡོལ་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཕྱག་ལེན་དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་ལྷ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ། ཐྡོག་མར་སེམས་བསེད་དགྡོས་པའྱི་འཐད་
པ། སེམས་བསེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ངྡོས་འཛིན། ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག བླངས་ནས་མ་མས་པར་སྲུང་ཚུལ་
རྣམས་བརྡོད་ལ། གསྡོལ་བ་བཏབ་ནས་ཡན་ལག་ 



460   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༥༽  
བདུན་པ་དང་། སབས་སུ་འགྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པ་བ་སེ། ལུས་དང་ལྡོངས་སྡོད་སེམས་ཅན་ལ་ལྟྡོས་པ་
མེད་པར་སྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་ཕུལ་ནས་སྔྡོན་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་
ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་སྨྡོན་འཇུག་བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་ཐུགས་བསེད་པ་ལྟར། བདག་གྱིས་ཀང་སེམས་
བསེད་པར་བགྱིའྡོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྡོད་ནས། མཇུག་ཏུ་རང་གཞན་དགའ་བ་སྡོམ་པ་དང་། 
བསབ་བ་རྒྱས་བསྡུས་སྐབས་དང་སར་ནས་བརྡོད་པ་དང་། གཏང་རག་ཏུ་དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པ་
དང་སྱིན་གཏྡོང་ཅྱི་ནུས་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལུང་འདྱི་པཎྱི་ཏ་པུནྱ་ཤྱི་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་ས་ས་པའྱི་ཕྱག་
ལེན་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱས་པར་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཆེན་པྡོར་ཤེས་པར་བའྡོ། །དེ་ཡང་སྡོང་
པྡོ་བཀྡོད་པ་དང་། ། 
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༼༤༦༦༽  
སྐལ་བཟང་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་། །དཀྡོན་རེགས་རྒྱལ་པྡོ་གདམས་པ་ཡྱི། །མདྡོ་སེ་ལ་སྡོགས་
རྣམས་སུ་ལྟྡོས། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་དང་། །རྒྱལ་སྲས་ཞྱི་བ་ལྷས་མཛད་པའྱི། །བསན་
བཅྡོས་ལ་སྡོགས་རྣམས་ལས་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོང་པྡོ་བཀྡོད་པར། འཇམ་དཔལ་གྱིས་ཆྡོས་
བསན་པའྱི་ཚེ། རྒྱ་མཚོའྱི་ཀླུ་སྡོང་ཕག་བཅུ་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་དང་། བསྐལ་
པ་བཟང་པྡོར། ང་ནྱི་སྔྡོན་ཚེ་སྨན་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་དེ་ལ། །འཇམ་
གང་ཞྱིག་ནྱི་དབུལ་བ་བས་ནས་ཀང་། །དང་པྡོ་བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་པ་ལ་
སྡོགས་པ་དང་། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོར། བང་སེམས་རྒྱལ་པྡོ་དང་བླྡོན་པྡོ་དང་དམངས་ཕལ་པ་
ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་ལ་གདམས་ 



462   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༧༽  
པར། རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་ཁྡོད་བ་བ་མང་ལ་བེད་པ་མང་སེ་ྱིན་མཚན་དུ་སྱིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་བར་
ལ་བསབ་པར་མྱི་ནུས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། ཁྡོད་རྒྱལ་སྲྱིད་ཀང་བེད་ལ་རྒྱལ་པྡོའ་ིབ་བ་ཡང་མས་པར་
མྱི་འགྱུར་ཅྱིང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཚོགས་ཀང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བང་ཆུབ་ཏུ། །སེམས་བསེད་བཅུག་ཅྱིང་བསེན་བས་
ནས། །རྱི་དབང་རྒྱལ་པྡོ་ལྟར་བརན་པའྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དང་རག་ལྡན་གྱུར། །ཞེས་པ་དང་བསབ་
བཏུས་སུ། བར་འགྡོ་བའྱི་མདྡོ་དངས་ཏེ། གཡྡོ་སྒྱུས་སེམས་བསེད་པ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་
གསུངས་ན། དགེ་བ་སྣ་འགའ་བས་ཏེ་སེམས་བསེད་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། ཞེས་པ་དང་། གཙུག་ན་རྱིན་པྡོ་
ཆེས་ཞུས་པར། ཤེས་རབ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   463 

༼༤༦༨༽  
ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྡོད་པ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་འདྱི་བསན་པའྱི་ཚེ་འཁྡོར་དེའྱི་ནང་ན་ལྷ་དང་མྱིའྱི་
སྲྡོག་ཆགས་ཁྱི་ྱིས་སྡོང་གྱིས་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །ཡང་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། ཀླུ་ཁྱི་ྱིས་སྡོང་སེམས་བསེད་པར་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ལུགས་གྱིས་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་བཞྱི། ལེན་པ་པྡོ་གང་གྱི་ཁད་པར། ལེན་ཚུལ་ཆྡོ་གའྱི་
ཁད་པར། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཆྡོ་ག་ལས་སེ་བ་དགག སེམས་བསེད་ཀྱི་བསབ་བ་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་སེམས་ཙམ་ལུགས་དཔེས་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་འབྲས་ཀྱི་ས་
བྡོན་ནྱི། །གང་བའྱི་ས་ལ་མྱི་སེ་བ། །དེ་བཞྱིན་སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ཡང་། །སེམས་བསེད་སྱིག་ཅན་ལ་
མྱི་སེ། །ཞེས་པ། ཡུལ་དྡོད་བརླན་ཆེ་སར་སེ་བའྱི་འབྲས་ 



464   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༦༩༽  
ཀྱི་ས་བྡོན་གང་བའྱི་སར་མྱི་སེ་བ་བཞྱིན་དུ་སེམས་ཙམ་པའྱི་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀང་སྡོམ་པ་
མེད་པའྱི་སྱིག་ཅན་ལ་མྱི་སེའྡོ། །གྱིས་པ་དབུ་མའྱི་ལུགས་དཔེས་བསན་པ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ནས་ཀྱི་ས་
བྡོན་ནྱི། །གང་དྡོ་གང་དུའང་སེ་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་དབུ་མའྱི་སེམས་བསེད་ཀང་། །སྱིག་པ་ཡྡོད་མེད་
ཀུན་ལ་སེ། །ཞེས་པ་ནས་ཀྱི་ས་བྡོན་ཡུལ། དྡོད་གང་སྐམ་རླྡོན་སྣ་ཚོགས་སུ་སེ་བ་ལྟར་དབུ་མ་པའྱི་
སེམས་བསེད་ནྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་རེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སྱིག་ཅན་དང་ལྷ་ཀླུ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་
ལའང་སེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལུང་དྡོན་ལས་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་འཁྲུལ་
ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏེ་མདྡོ་ལས་བཤད་པ་ཡྱི། །གཞུང་དེ་སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ཡང་། །སེམས་བསེད་ལུང་དུ་
ཅྱི་འགལ་ཅེས། །སམ་ན་དེ་ནྱི་འཁྲུལ་ 
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༼༤༧༠༽  
པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དབུ་མའྱི་ལུགས་ཀྱི་སེམས་བསེད་འགྡོ་བ་སྣ་ཚོགས་ལ་སེ་བར་གསུངས་པའྱི་
ལུང་དེ་རྣམས་སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུང་དུ་ཡང་མྱི་འགལ་ལྡོ་སམ་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་དེ་
བསལ་བ་ནྱི། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་ྱིན་གཅྱིག་གྱི །སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་པ་ལ། །བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསེད་མཛད། །དེ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་འྡོག་ནས་འབྱུང་བའྱི་
བསྐལ་བཟང་གྱི་ལུང་ལས། སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་ཞེས་པ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ལ་དགྡོངས་པ་མ་
ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་སེ་བསྐལ་པ་བཟང་པྡོ་ལས། རྒྱལ་བ་ཕན་བཞེད་གྡོང་དཔྡོན་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་བསྡོད་ནམས་འྡོད་དེ་ལ། །ྱིན་གཅྱིག་སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་ཀང་། །དང་པྡོ་
བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་དེ་ནྱི་སེམས་ 



466   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༧༡༽  
ཙམ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་བསྐལ་པ་བཟང་པྡོའ་ིམདྡོར། སངས་རྒྱས་སྡོང་གྱིས་ཚོགས་བསགས་ཚུལ་དང་། 
སེམས་བསེད་ཚུལ་དང་སངས་རྒྱས་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་ཐུགས་བསེད་པའྱི་སྐབས་སུ། 
རྒྱལ་བ་ཕན་པར་བཞེད་པ་སྔྡོན་གྡོང་གྱི་དཔྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་འྡོད་ལ་
སྲྡོག་གཅྡོད་ྱིན་གཅྱིག་སྡོང་བའྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་སེམས་བསེད་པར་གསུངས་པ་དེ་ནྱི་སེམས་
ཙམ་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་དེར་སེམས་བསེད་ཚུལ་གསུངས་པ་རྣམས་དབུ་མའྱི་
ལུགས་སུ་ཡྡོད་ཅྱིང་། སྡོ་ཐར་རྱིགས་བདུན་ལ་ྱིན་གཅྱིག་སྲྡོག་གཅྡོད་ཙམ་སྡོང་བ་གསལ་བར་མ་
བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚིགས་བཅད་འདྱི་མཆན་དཀྱུས་སུ་ཤྡོར་བ་ཡྱིན་པར་སེམས་སྡོ། །དེ་ལ་སྡོགས་
པའྱི་འཐད་པ་རྣམས། །དབུ་མའྱི་ 
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༼༤༧༢༽  
ལུགས་ལ་འཐད་མྡོད་ཀྱི། །སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ལུང་འདྱི་དང་འད་བའྱི་
སེམས་བསེད་ཚུལ་བཀའ་བསན་བཅྡོས་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་དབུ་མའྱི་ལུགས་སུ་འཐད་ཅྱིང་། 
སེམས་ཙམ་པའྱི་ལུགས་ལ་མྱི་འགྱིག་གྡོ །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། སེམས་ཙམ་ལུགས་ནྱི། དེས་
ན་སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ལུགས། །གལ་ཏེ་སེམས་བསེད་དེ་འདྡོད་ན། །ཐྡོག་མར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
ལྡོང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་སྡོབས། །དད་ཅྱིང་སྒྲུབ་པར་ནུས་གྱུར་ན། །ཕྱྱི་ནས་སེམས་
བསེད་སྡོམ་པ་ལྡོང་། །ཞེས་པ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་བང་སར་བསན་པའྱི་འཇུག་པ་སེམས་
བསེད་ལེན་པར་འདྡོད་ན་བསེན་གནས་མ་གཏྡོགས་པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་གང་རུང་སྔྡོན་ན་
ཡྡོད་ན་ལེགས། མེད་ནའང་གསར་དུ་ལྡོང་ལ་བང་ 



468   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༧༣༽  
སེམས་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་མ་མྡོ་བང་སའྱི་ཚིག་དྡོན་ལ་འདྱིས་པར་སྡོབས་ལ། དད་ཅྱིང་སྒྲུབ་ནུས་པ་འདུག་
ན། ཕྱྱིས་ཆྡོ་ག་རྣམ་དག་ཤེས་པའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དྲུང་དུ་སྡོམ་པ་ལྡོང་ལ་སྲུངས་ཤྱིག གྱིས་པ་དབུ་
མའྱི་ལུགས་ནྱི། ཅྱི་སེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། །སངས་རྒྱ་ས་བྡོན་འཇྡོག་འདྡོད་ན། །ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་
པ་མེད་པ་ཡྱི། །དབུ་མ་པ་ཡྱི་གཞུང་བཞྱིན་གྱིས། །ཞེས་པ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་
རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་བཟང་པྡོའ་ིས་བྡོན་འཇྡོག་པར་འདྡོད་ན། དབུ་
མའྱི་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་ཆྡོ་ག་རྣམས་པས་ཁྡོམ་ཆེན་པྡོ་འདུས་པ་ལའང་སེམས་བསེད་ཕྡོག་ཅྱིག 
རེ་ཤྱིག་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོད་པ་ལ་མྱི་སྡོབ་ཀང་མཐར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་རེན་འབྲེལ་ཡྡོད་དྡོ། །གསུམ་པ་ 
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༼༤༧༤༽  
ལ་བཞྱི་ལས། ཆྡོ་ག་བླུན་པྡོས་རང་བཟྡོར་བསན་པ་ནྱི། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཅེས་བ་
བ། །བསྡོམས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་སེ་མྡོད་ཀྱིས། །ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་འདྱི་མྱི་སེ། །གལ་ཏེ་ཆྡོ་གས་སེ་ན་
ནྱི། །བར་ལས་བྱུང་བའྱི་སེམས་བསེད་འགྱུར། །ཞེས་པ་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་ཅེས་བཀའ་བསན་
བཅྡོས་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཆྡོས་ྱིད་ཀྱི་བདེན་པ་གཟྱིགས་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་འཁྲུངས་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་གྱིས། འདྱི་ནྱི་དྡོན་དམ་ཆྡོས་ྱིད་ཀྱིས། །ཐྡོབ་པ་ཞེས་བའྱི་
སེམས་བསེད་ཡྱིན། །འདྱི་ལ་སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི། །ཆྡོ་ག་རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་
མེད། །ཅེས་པ། ཡང་དག་པའྱི་དྡོན་བསྡོམས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་སེས་པའྱི་སེམས་བསེད་འདྱི་ནྱི་ཆྡོས་
ྱིད་ཀྱིས་ཐྡོབ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྱིན་གྱིས། སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱིས་འབྡོགས་ 



470   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༧༥༽  
པའྱི་ཆྡོ་ག་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་སྡོ། །མཁས་པ་ཐམས་ཅད་འདྱི་མྱི་མཛད། །མཛད་ཀང་ཆྡོ་
གར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་ཀུན། །སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་གཟུགས་བརན་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཆྡོ་ག་བསན་བཅྡོས་ལ་བཤད་དྡོ་སམ་ན་ཚད་མར་གྱུར་པའྱི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཕྱག་
ལེན་མཛད་ཅྱིང་གསུངས་པ་ཡང་མེད་དྡོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱག་ལེན་མཛད་ཀང་འབད་པ་དྡོན་མེད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་ཆྡོ་ག་ལ་བསན་ནས་དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་འབྡོགས་པ་དང་། གྡོ་བ་ཅུང་ཟད་
རེད་པས་དངྡོས་སུ་སེས་པར་རླྡོམ་ནས་ཟབ་ཆྡོས་གསེར་ཡྡོན་ཅན་དུ་འདྡོད་པ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་
ཅན་བསན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་
དཔེས་མཚོན་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་ 
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༼༤༧༦༽  
ཀྱིས་ཐྡོབ་པའྱི་སེམས་བསེད་ནྱི། དཔེར་ན་ལུད་དང་ས་བྡོན་སྡོགས། །སྡོ་ནམ་ཞྱིང་པས་བར་ནུས་
ཀྱི། །མྱུ་གུ་སྡོང་པྡོ་སེ་མ་སྡོགས། །ཞྱིང་ལས་འབྱུང་གྱིས་མྱི་ལས་མྱིན། །དེ་བཞྱིན་ཀུན་རྡོབ་བང་
ཆུབ་སེམས། །ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་བསེད་ནུས་ཀྱི། །དྡོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་དང་ནྱི། །ཞེས་པ། ཞྱིང་
པ་སྡོ་ནམ་བེད་པའྱི་ཚེ། ཆུ་ལུད་དང་ས་བྡོན་འདེབས་པ་དང་རླྡོག་པ་ལ་སྡོགས་ལྡོ་ཐྡོག་འབྱུང་བའྱི་
ཐབས་མང་པྡོ་བ་བར་ནུས་ཀྱི། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་མྱུ་གུ་སྡོང་བུ་སེ་མ་ལ་སྡོགས་ཞྱིང་ལ་གང་སེས་དེ་
ལ་ཞྱིང་པས་བཅྡོས་བར་མེད་པ་བཞྱིན་དུ། ཆྡོ་གས་བསེད་པའྱི་ཀུན་རྡོབ་བང་སེམས་ཀྱི་བསབ་བ་
མ་མས་པར་བསྲུང་བ་དང་། འཕེལ་བའྱི་ཐབས་མྡོས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཚོགས་ལམ་སྡོར་ལམ་དུ་མས་
སུ་བླངས་པས་སྱིབ་པ་མངྡོན་གྱུར་དག་སེ། ཆྡོས་ྱིད་དྡོན 



472   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༧༧༽  
དམ་བདེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་མེད་པའྱི་ཚུལ་གྱི་མཐྡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་བ་བམས་པས། 
རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རབ་མེས་བས། །བསྡོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་རབ་བསགས། །ཆྡོས་ལ་
མྱི་རྡོག་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །སེ་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་དམ་པར་འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །ཟག་པ་མེད་པའྱི་སྡོམ་པ་
དང་། །བསམ་གཏན་གྱི་ནྱི་སྡོམ་པ་སྡོགས། །ངང་གྱིས་སེ་ཡྱི་ཆྡོ་གས་མྱིན། །འདྱི་དག་འཐད་པ་དང་
བཅས་པ། མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀུན་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་པ། དེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་དགེས་པའྱི་
སྡོམ་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཟག་མེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་མཐྡོང་ལམ་སེས་པའྱི་ཚེ་ཚུལ་འཆལ་སྡོང་བེད་བ་
བ་མངྡོན་རྡོགས་ངན་འགྡོར་སེ་བའྱི་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་ཀྱི་གེན་པྡོ་བེད་པ་སྡོ་གསུམ་གྱི་མྱི་དགེ་
བའྱི་ས་བྡོན་འཇྱིག་ནུས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཤུཤེས་ 
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༼༤༧༨༽  
རབ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སེས་པ་དེ་ལ་རྱིག་པ་དང་རང་པར་ལྡན་པ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །བསམ་གཏན་གྱི་སྡོམ་པ་ཡང་འདྡོད་པའྱི་ཁམས་ཀྱི་སྡོན་རྱིག་ནས་སྡོང་བར་འདྡོད་པས་ཞྱི་
གནས་ཀྱི་ཡན་ལག་ལ་གྡོམས་པའྱི་སེམས་རེ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ་འདྡོད་ཁམས་
ཀྱི་ྡོན་མྡོངས་དང་མྱི་དགེ་བའྱི་གེན་པྡོར་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པྡོ་དེ་དག་
ངང་གྱིས་སེ་བ་ཡྱིན་གྱིས་ཆྡོ་གས་ཐྡོབ་པ་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །རྒྱས་པར་སེ་སྣྡོད་གསུམ་གྱི་བཀའ་དང་
བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་དམ་བཅའ་ཙམ་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་
པར་བསན་པ་ནྱི། དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་བའྡོ་ཞེས། །གལ་ཏེ་རྒྱ་ལ་གསུངས་སྲྱིད་ཀང་། །དམ་
བཅའ་ཡྱིན་གྱིས་ཆྡོ་ག་མྱིན། །དཔེར་ན་སྱིན་པ་གཏྡོང་བར་བ། །ཚུལ་ཁྱིམས་དམ་པ་ 
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༼༤༧༩༽  
སྲུང་བར་བ། །སངས་རྒྱས་ཡྡོན་ཏན་བསྒྲུབ་པར་བ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་སྔྡོན་བཙན་པྡོ་ཐྡོ་ཐྡོ་རྱི་གན་
བཙན་གྱི་དྲུང་དུ་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་གྱི་རེར་གནམ་ནས་བབས་པའྱི་སང་ཀྡོང་ཕྱག་བརྒྱ་པར་འདྡོན་
པའྱི་བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སྲྱིད་ནའང་། དམ་བཅའ་བའྱི་
ཚིག་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིན་པ་བཏང་བར་བ། ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བར་བ། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་བ། དེ་
ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་པ་ཀུན། །དམ་བཅའྱི་ཚིག་ཙམ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། །ཆྡོ་གའྱི་སྡོ་ནས་བསེད་པ་
མྱིན། །ཡྱིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་འགྱུར་ཅྱིང་། །ཆྡོ་ག་ཡང་ནྱི་ཐུག་མེད་འགྱུར། །ཞེས་པ། རྒས་ནས་ཆྡོས་
བ་ཞེས་སྡོགས་ཚིག་ཏུ་བརྡོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་ཡྱིན་ན་ཆྡོ་ག་
ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་ 
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༼༤༨༠༽  
ཏེ། བརམ་པར་བ་ཞྱིང་དབྱུང་བར་བ། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་འཇུག་པར་བ། །འདམ་བུའྱི་ཚལ་ལ་
གང་ཆེན་བཞྱིན། །འཆྱི་བདག་སེ་ཆེན་གཞྡོམ་པར་བ། །ཞེས་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་གསུངས་པ་
དང་། སྱིག་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བ་སེ། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སད། །རང་གྱི་སེམས་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་
འདུལ། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་བསབ་པ་གསུམ་བསན་པའྱི་ཚིག་རྣམས་ཀང་
ཆྡོ་ག་ཡྱིན་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་བླུན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པར་བསན་པས་མཇུག་
བསྡུ་བ་ནྱི། ཀེ་མ་འཇྱིག་རེན་བླུན་པྡོ་འདྱི། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པ་ཀུན་བྡོར་ནས། །མ་གསུངས་ནན་
གྱིས་འཆད་པ་ནྱི། །འདྱི་འད་ཅྱིར་འགྱུར་བརག་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ་བང་ཕྱྡོགས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་
ན་འཁྡོད་པའྱི་བླུན་པྡོ་ཆྡོས་བེད་འདྡོད་ཙམ་ཡྡོད་ཀང་། ཆྡོས་མྱིན་ཆྡོས་སུ་ 



476   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༨༡༽  
བཟུང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྡོ་ཐར་དང་བང་སེམས་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་
བསྐུར་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་རྣམ་དག་བྡོར་ནས། མདྡོ་བསྐུལ་རྱིང་མྡོ་དང་སེམས་བསེད་རྱི་ལམ་མ་དང་། 
ཕག་མགྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ་དབང་བསྐུར་བེད་པ་ལ་སྡོགས་རང་བཟྡོ་སར་བའྱི་འཆྡོས་པ་ནན་གྱིས་
འཆད་པ་འདྱི་འད་ངན་འགྡོ་དང་མཐྡོ་རྱིས་ཅྱིའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བརག་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ཡང་། དམན་ལ་
སྡོད་པ་བཟང་བྱུང་ཡང་། །དེ་ནྱི་བཅྡོས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན། །ཤེལ་ལ་ནྡོར་བུ་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་། །ཆུ་
དང་འཕད་ན་རང་མདྡོག་སྡོན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །བཞྱི་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་བསབ་བ་བསན་པ་ལ་
གསུམ། ལྟུང་བ་རྱིགས་བཞྱིར་གསུངས་པ། བང་སེམས་ཀྱི་བླྡོ་སྡོང་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ། གནད་འཆུགས་
པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་སངས་མྱི་རྒྱ་བར་བསན་ 
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༼༤༨༢༽  
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། མདྡོར་བསན་ནྱི། དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ་དབུ་མ་གྱིས། །རྣམ་བཞག་ཐ་
དད་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་ཐེག་ཆེན་ཀུན་མཐུན་པ། །ལྟུང་བའྱི་རྣམ་བཞག་མུ་བཞྱི་གསུངས། །ལྟུང་
མེད་ལྟུང་དང་ལྟུང་པ་ཡྱི། །གཟུགས་བརན་ལྟུང་པ་མེད་པ་ཡྱི། །གཟུགས་བརན་ཞེས་བ་རྣམ་བཞྱི་
གསུངས། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསེད་ལ་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་ལུགས་དང་། 
སྡོབ་དཔྡོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད་ཀང་། ལྟུང་བའྱི་རྣམ་བཞག་ལ། ལྟུང་བ་མེད་པ་དང་། ལྟུང་
པ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་བརན་དང་། ལྟུང་མེད་ཀྱི་གཟུགས་བརན་དང་མུ་བཞྱིར་
བཞེད་པ་ཆ་མཐུན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་རྒྱས་བཤད་ནྱི། བསམ་པ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་
སྡོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བ་མེད། །བསམ་པ་ངན་པའྱི་སྲྡོག་ 
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༼༤༨༣༽  
གཅྡོད་སྡོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་གཞན་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་བ་
བའྱི་ཕྱྱིར། ཞྱིང་དམ་པ་ལ་དངྡོས་པྡོ་རྣམ་དག་བཏང་ནས་དུག་མེད་ཀྱི་བསྔྡོ་བས་རྒྱས་འདེབས་པ་ལྟ་
བུ་ལྟུང་མེད་སྒྲུབ་པར་རྱིགས་པ་དང་། བསམ་པ་ངན་པས་སྲྡོག་གཅྡོད་པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་པ་དང་། དགེ་
བའྱི་སེམས་ཀྱིས་བསད་པ་སྡོགས། །ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས། །གཞན་ལ་
གནྡོད་ན་བརྫུན་མྱིན་ཡང་། །ལྟུང་བ་མེད་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དེད་དཔྡོན་ཐབས་ལ་
མཁས་པས་ཚོང་པ་གཡྡོ་ཅན་བསད་པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་བའྱི་གཟུགས་བརན་སྒྲུབ་བ་དང་། གཞན་ལ་
གནྡོད་པར་ཤེས་བཞྱིན་དུ་རྔྡོན་པ་ལ་རྱི་དྭགས་ཕྱྡོགས་འདྱི་ན་འདུག་གྡོ་ཞེས་བདེན་པར་སྨྲ་བ་ལྟ་བུ་
ལྟུང་པ་མེད་པའྱི་གཟུགས་བརན་སང་བར་བའྡོ། །མདྡོར་ན་ 
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༼༤༨༤༽  
སེམས་ཀྱི་འཕེན་པ་ལས། །གཞན་པའྱི་དགེ་བ་སྱིག་པ་མྱིན། །འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱི་བཞྱི་བརྒྱ་
པར། །བསམ་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡྱི། །དགེ་བའམ་ཡང་ན་མྱི་དགེ་བ། །ཐམས་ཅད་དགེ་བ་
ྱིད་འགྱུར་ཏེ། །གང་ཕྱྱིར་སེམས་དེ་གཙོ་བྡོའ་ིཕྱྱིར། །ཞེས་གསུངས་མདྡོ་རྒྱུད་གཞན་ལས་
ཀང་། །དགེ་སྱིག་རྣམ་བཞག་དེ་ལྟར་གསུངས། །ཞེས་པ། ཀུན་སྡོང་སེམས་ཀྱི་འཕེན་པ་བཟང་ངན་
གྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་དགེ་སྱིག་ཏུ་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་གྱིས། སྡོར་བ་དཀར་ནག་ཙམ་གྱིས་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །སེམས་ཀྱི་སྱིབ་སྡོང་ལས་ཀང་། དགེ་སྡོང་རང་གྱི་ཕ་རྒན་ལ། །མྱུར་འདྡོང་ཞེས་ནྱི་བསྐུལ་གྱུར་
ནས། །འཕུལ་བས་དེ་ནྱི་ཤུཤྱི་གྱུར་ཀང་། །མཚམས་མེད་སྡོར་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསམ་པ་བཟང་པྡོས་
མཆྱིལ་ལྷྷྭམ་གྱིས། །ཐུབ་པའྱི་དབུ་ལ་བཞག་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་གཞན་གྱིས་བསལ་ 



480   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༨༥༽  
བས་པ། །གྱིས་ཀ་རྒྱལ་སྲྱིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །དེ་ཕྱྱིར་བསམ་པའྱི་ར་བ་ལ། །བསྡོད་ནམས་སྱིག་
པ་རྣམ་པར་གནས། །ཞེས་སྡོ། །མཁས་མཆྡོག་དབྱིག་གེན་གྱིས་ཀང་ལས་གྲུབ་པ། ལུས་ངག་གྱི་
ལས་རྣམ་པར་རྱིག་བེད་དང་། རྱིག་བེད་མ་ཡྱིན་པ། གཟུགས་ཅན་ནྱི་དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་བ་མཚན་
ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་སེ། ལུས་བྡོར་ནས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྲས་བུ་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་དང་མྱི་འྡོང་པ་འགྲུབ་པ་དེ་
དགེ་བ་དང་མྱི་དགེ་ཡྱིན་པར་འཆད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལས་ནྱི་སེམས་པའྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་ནྡོ། །སྲྡོག་
གཅྡོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་འདྡོད་པས་ལྡོག་པར་གཡེམ་པ་ལ། ལུས་ཀྱི་ལས་ཞེས་བ་ན་
ཇྱི་ལྟར་སེམས་པ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བ་བར་འགྱུར་ཅེ་ན། དེས་དེ་གསྡོད་པ་དང་ལེན་པ་དང་ལྡོག་པར་
གཡེམ་པ་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་བསེད་པའྱི་ལུས་ 
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༼༤༨༦༽  
ཀྱིས་རྒྱུད་ཀྱིས་བས་པ་ནྱི་དེས་བས་པ་ཞེས་བས་ཏེ། ཆྡོམ་རྐུན་གྱིས་གྡོང་བསྲེགས་འབྲས་ཆན་
བཙོས་ཞེས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །སེམས་པ་དེ་ལས་ཀང་ཡྱིན་ལ། བདེ་འགྡོ་དང་ངན་འགྡོའ་ིལམ་ཡང་ཡྱིན་
ནྡོ། །འཇྱིག་རེན་དང་མཐུན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ཀྱི་ལས་ཞེས་བསན་ཏྡོ། །ངག་ནྱི་ཚིག་སེ་དབངས་
ཀྱི་ཁད་པར་གང་གྱི་དྡོན་གྡོ་བར་བེད་པའྡོ། །ལས་ནྱི་དེ་སྡོང་བར་བེད་པའྱི་སེམས་དཔའྡོ། །སེམས་
པས་རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་འགྱུར་བའྱི་བག་ཆགས་སེམས་ལ་བགྡོས་པས་ཕྱྱིས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
འབྲས་ས་ལུའྱི་ས་བྡོན་རེན་གྱིས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་དང་། མ་དུ་ལུང་གའྱི་མེ་ཏྡོག་རྒྱ་སེགས་ཀྱི་ཁུ་བས་
བསྒྱུར་བས་ཕྱྱིས་དབུས་ཀྱི་ཤ་དམར་པྡོར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་གསུངས་པས་དགེ་སྱིག་མཚན་ྱིད་པ་
ཀུན་སྡོང་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལུས་ངག་ 



482   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༨༧༽  
གྱི་ལས་དགེ་སྱིག་ཏུ་འཇྡོག་ལ་བག་ཆགས་སེམས་ལ་བགྡོས་པ་དུས་ཕྱྱིས་སད་བེད་ཀྱི་རེན་དང་
འཕད་པས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་མྡོང་པར་བཞེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། ལྡོག་པར་རྡོག་ཚུལ་
བརྡོད་པ་ནྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསབ་པ་ལ། །བདག་གཞན་མམ་རེས་གྱིས་སུ་གསུངས། །ཁ་
ཅྱིག་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས། །སྡོམ་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་སུ་སྨྲ། །འདྱི་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་སྐད་
ལྡོ། །ཞེས་པ། ཀུན་རྡོབ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལ་བདག་གཞན་མམ་པ་དང་། 
བརེ་བ་གྱིས་གསུངས་པའྱི་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་སེམས་སྡོམ་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་ཞེས་བདག་ྱིད་
གཅེས་པར་འཛིན་པ་སྡོང་པར་མྱི་འདྡོད་པ་ཁ་ཅྱིག་སྨྲའྡོ། །བདག་བདེ་གཞན་ལ་བྱིན་ནས་ནྱི། །གཞན་
སྡུག་བདག་གྱིས་བླངས་གྱུར་ན། །སྨྡོན་ 
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༼༤༨༨༽  
ལམ་མཐའ་ནྱི་བཙན་པའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་ནྱི་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འགྱུར། །དེས་ན་འདྱི་འདའྱི་བང་ཆུབ་
སེམས། །སྡོམ་པ་དེ་དག་ཐབས་མྱི་མཁས། །ནྡོར་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཡྱིན་ལྡོ། །ཞེས་པ། རང་གྱི་བདེ་
སྱིད་གཞན་ལ་བྱིན་ནས་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་བླངས་ན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྨྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་
པའྱི་ཕྱྱིར་འཁྡོར་བ་མ་སྡོངས་ཀྱི་བར་བདག་ྱིད་རག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཅྱིང་བདེ་བ་མྱི་མྡོང་བར་འགྱུར་
པས་འདྱི་འདའྱི་བླྡོ་སྡོང་སྡོམ་པ་དེ་ཐབས་མཁས་པའྱི་ཆྡོས་ནྡོར་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་སུན་དབྱུང་བ་ནྱི། །དེ་དྡོན་འདྱི་ལྟར་བསམ་པར་བ། །བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བང་
ཆུབ་སེམས། །དགེ་བ་ཡྱིན་ནམ་སྱིག་ཡྱིན་བརག །གལ་ཏེ་དགེ་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི། །དེ་ལས་སྡུག་བསྔལ་
འབྱུང་བ་འགལ། །སྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དུག་གསུམ་གྱིས། །བསེད་པའྱི་ 



484   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༨༩༽  
ལས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ། ལྡོག་པར་རྡོག་པ་དེ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་མ་གྡོ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བདག་
གཞན་བརེ་བའྱི་བསམ་སྡོར་དེ་ལས་དགེ་སྱིག་གང་ཡྱིན་བརག་པར་བའྡོ། །དགེ་བ་ལ་ནྱི་འབྲས་བུ་
སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་དེ། ཨ་མྲའྱི་ཤྱིང་ལ་ཀྱིམ་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །སྱིག་པ་
ཡྱིན་ན་ྡོན་མྡོངས་པས་བསེད་པའྱི་ལས་ཁེལ་དང་ངྡོ་ཚ་བྡོར་བའྱི་བ་བ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རྡོ། །བརེ་བ་
དུག་གསུམ་མ་ཡྱིན་པས། །དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ག་ལ་འབྱུང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བླྡོ་སྡོང་
པའྱི། །སྨྡོན་ལམ་འགའ་ཞྱིག་མཐའ་མྱི་བཙན། །གལ་ཏེ་བཙན་ན་འཛའ་བྡོའ་ིབུ། །རྒྱུན་ཏུ་ཀད་ནད་
ཆེན་པྡོར་འགྱུར། །ཞེས་པ་བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་ལམ་དེ་བསམ་པ་ྡོན་མྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་པས་དེ་ལ་
འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྱི་འབྱུང་སེ།  
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༼༤༩༠༽  
གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་སྡོར་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བང་སེམས་ཀྱི་སྨྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་པར་
མ་ངེས་ཏེ། སེས་བུ་དམ་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་གཟྱིགས་པའྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱིས་མ་
བཟྡོད་ནས་བདག་ལ་སྨྱིན་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་ཐུགས་བསེད་མ་ཐག་རང་གྱི་ལས་ཟད་པར་གྱུར་ཏེ། 
དྱིན་ལན་བསབས་པའྱི་མདྡོར། སྡོན་པ་རྱིགས་ལ་གནས་པའྱི་ཚེ་མནར་མེད་ཀྱི་ས་གཞྱིར་ཤྱིང་ར་
འདེན་པའྱི་གྡོགས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་མ་བཟྡོད་པར་འདྱིའྱི་ཁུར་བདག་གྱིས་བླང་ངྡོ་ཞེས་གསུངས་མ་
ཐག་ཚེ་ཟད་ནས་ལྷར་སེས་པ་དང་། མཛའ་བྡོའ་ིབུ་མྡོས་མའྱི་མགྡོ་བྡོར་བརྡོག་པས་བསྣུན་པའྱི་རྣམ་
སྨྱིན་ལྕགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་མེ་འབར་བ་མགྡོ་བྡོར་ཟུག་པའྱི་ཚེ་འདྱི་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བའྱི་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་བདག་ལ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་བསམས་མ་ཐག་འཁྡོར་ལྡོ་བར་
སྣང་ 



486   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༩༡༽  
ལ་འཕགས་ཤྱིང་དགའ་ལྡན་དུ་སེས་པར་གསུངས་སྡོ། །གལ་ཏེ་སྨྡོན་ལམ་མཐའ་བཙན་ན་ཀད་ནད་
ཤྱིན་ཏུ་ཆེན་པྡོར་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་འགྱུར། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྲས་བཅས་ཀང་། །བདག་གཞན་
བརེ་བ་སྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར། །རྒྱུན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །བརེས་པའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་
ཀུན། །སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་འགྱུར། །ཞེས་པ། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚོགས་
གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་སྡོད་པ་རྣམས་བདག་གཞན་བརེ་བ་སྡོམ་པ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཚོགས་པར། རྒྱུན་དུ་
སྡུག་བསྔལ་མྡོང་པར་འགྱུར་ཅྱིང་། ཕ་རྡོལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁྡོར་བའྱི་སེམས་ཅན་
ཀུན་གྱིས་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ནས་མྱི་མྡོང་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་འདྱི་འདའྱི་གསང་ཚིག་
ནྱི། །བདུད་ཀྱི་མྱིན་པའང་མྱི་ཤེས་སྡོ། །ཐབས་ལ་བསླུ་བའྱི་བདུད་ 
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༼༤༩༢༽  
ཡྡོད་ཅེས། །རྒྱལ་བས་གསུངས་པའང་དན་པར་བ། །ཞེས་པ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བདག་གྱི་བདེ་བ་རྒྱུ་
བཅས་གཞན་ལ་སེར་ཅྱིང་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་བཅས་བདག་ལ་ལེན་པའྱི་བླྡོ་སྡོང་མས་སུ་
བླང་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་རྣ་བའྱི་ཡུལ་དུ་ཐྡོས་པར་མྱི་རུང་བའྱི་གསང་ཚིག་འདྱི་འད་བདུད་
ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་པར་ངེས་པས་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ནས་
ཐབས་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཐབས་སུ་བསླུ་བའྱི་བདུད་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དན་པས་སྡོང་བ་ལ་བརྡོན་
པར་བའྡོ། །མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། ཐབས་དང་སབས་དང་དག་པ་ལ། །ཐེག་ཆེན་ངེས་པར་འབྱུང་བ་
ལ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་རབ་བསླུ་བའྱི། །བདུད་འཇྡོམས་ཁྡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་གཞུང་འཛུགས་པ་ནྱི། བདག་གཞན་བརེ་བ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི། ། 



488   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༩༣༽  
བསན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པར་གསུངས། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོབ་ྱིད་ཀྱིས། །རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར་
འདྱི་སྐད་གསུངས། །བདག་ལ་དེ་དག་སྱིག་སྨྱིན་ཅྱིང་། །བདག་དགེ་མ་ལུས་དེར་སྨྱིན་ཤྡོག །ཅེས་པ། 
བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམ་པ་ནྱི། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་
ཀྱི་མཆྡོག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར་སྨྡོན་ལམ་མཛད་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཇྱི་སྲྱིད་སེམས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་། །གང་དུ་མ་གྡོལ་དེ་སྲྱིད་དུ། །དེ་ཕྱྱིར་བླ་ན་མེད་པ་
ཡྱི། །བང་ཆུབ་ཐྡོབ་ཀང་གནས་གྱུར་ཅྱིག །དེ་སྐད་བརྡོད་པའྱི་བསྡོད་ནམས་འདྱི། །གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་
གཟུགས་ཅན་གྱུར། །གངྒཱའྱི་བེ་མ་སེད་ཀྱི་ནྱི། །འཇྱིག་རེན་ཁམས་སུ་ཤྡོང་མྱི་འགྱུར། །འདྱི་ནྱི་བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས། ། 
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༼༤༩༤༽  
དེ་ལ་སྡོགས་པ་ལེགས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། བརག་པ་མཐའ་བཟུང་སེ་སེམས་ཅན་ཙམ་ཡང་
འཁྡོར་བ་ལས་མ་གྡོལ་བའྱི་བར་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཀང་རང་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་
ལ་མྱི་ཆགས་པར་སེམས་ཅན་བདེ་བ་ལ་འགྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁྡོར་བར་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིག སྨྡོན་
ལམ་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བརྡོད་པའྱི་བསྡོད་ནམས་གལ་ཏེ་ཐྡོགས་བཅས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་ན་ཆུ་ཀླུང་
གངྒཱའྱི་བེ་མའྱི་གངས་པས་ཀང་ལྷག་པའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་མྱི་ཤྡོང་བར་འགྱུར་རྡོ། །འདྱི་ནྱི་རང་བཟྡོ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དཔལ་སྱིན་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོ་ལས་ལེགས་པར་གསུངས་ཏེ། 
བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྡོད་ནམས་གང་། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་གཟུགས་མཆྱིས་ན། །ནམ་མཁའྱི་ཁམས་ནྱི་
ཀུན་བཀང་སེ། །དེ་བས་ཀང་ནྱི་ལྷག་པར་འགྱུར། །ཞེས་ 



490   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༩༥༽  
གསུངས་ལ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྡོད་འཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་ཁམས་བཞྱིན་དུ། །བསྡོད་ནམས་
མཐའ་ཡས་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཏྱིང་འཛིན་རྒྱལ་པྡོར་
ཡང་། བེ་བ་ཁག་ཁྱིག་བལྟམས་པའྱི་ཞྱིང་ཁམས་ན། །མཆྡོད་པ་རྣམས་མང་དཔག་མེད་ཅྱི་ཡྡོད་
པས། །སེས་མཆྡོག་རྣམས་ལ་ྱིན་རེ་རག་མཆྡོད་པས། །བམས་པའྱི་སེམས་ལ་གངས་དང་ཆར་མྱི་
ཕྡོད། །ཅེས་གསུངས། ཆྡོས་ཀུན་བསྡོ་བར། འཁྡོར་བ་ནྱི་སྡོན་ཆགས་པའྡོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པ་
ནྱི་རྣམ་པར་གྡོལ་བའྡོ། །སམ་དུ་སེམས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་མ་ལགས་སྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་
ན། བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་དུ་སེམས་པ་ལགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བརྒྱད་སྡོང་པར། ཇྱི་
ལྟར་བདག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   491 

༼༤༩༦༽  
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཐར་པར་བ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ། 
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡུག་
བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་ཐར་པར་བའྡོ་ཞེས་འདུ་ཤེས་བསེད་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་འདྱི་ནྱི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་བམས་པ་ེ་བར་
གནས་པ་དང་། སྱིང་རེའྱི་སེམས་ཀྱིས་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །སྡོད་འཇུག་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་གསུངས། །བདག་བདེ་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དག །ཡང་དག་
བརེ་བ་མ་བས་ན། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། །འཁྡོར་བ་ན་ཡང་བདེ་བ་མེད། །དེ་སྐད་
གསུངས་པ་ལེགས་པར་ཟུངས། །མདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་གཞན་ལས་ཀང་། །ཆྡོས་ཀྱི་ 



492   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༤༩༧༽  
སྱིང་པྡོ་འདྱི་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་པ། གང་ཞྱིག་བདག་དང་གཞན་རྣམས་ནྱི། །མྱུར་དུ་བསབས་པར་
འདྡོད་པ་དེས། །བདག་དང་གཞན་དུ་བརེ་བ་ཡྱི། །གསང་པའྱི་དམ་པ་སད་པར་བ། །ཞེས་པ་དང་། 
འགྡོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་། །དེ་ཀུན་བདག་ལ་སྨྱིན་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་འཕགས་པ་ཞྱི་བ་
ལྷས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་བསན་བཅྡོས་དང་རྒྱུད་ལས་ཀང་། 
འཁྡོར་བ་མཐར་ཐུག་བར་དུ་ནྱི། །བདག་འཚང་རྒྱ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་འདྱི་
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀྱི་ཡང་སྱིང་ཡྱིན་པར་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །བཞྱི་པ་དེའྱི་ཕན་ཡྡོན་བསན་པ་ནྱི། 
དེས་ན་བདག་གཞན་བརེ་བ་ཤེས། །དེས་ནྱི་མྱུར་དུ་རྡོགས་འཚང་རྒྱ། །དེའྱི་བར་དུའང་འཇྱིག་རེན་
གྱི། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བར་ 
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༼༤༩༨༽  
གསུངས། །ཞེས་པ། བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་ཚུལ་ཤེས་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་དེ་ནྱི། མྱུར་དུ་འཚང་
རྒྱ་ཞྱིང་དེ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུའང་འཁྡོར་བའྱི་བདེ་འབྲས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་སེ། འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་མ་དྡོར་བས། །སེམས་ཅན་བསེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གྡོ་
འཕང་བླ་མེད་རེད་འགྱུར་ན། །ལྷ་དང་མྱི་ཡྱི་ལྡོངས་སྡོད་གང་། །ཚངས་པ་དབང་པྡོ་དག་པྡོ་
དང་། །འཇྱིག་རེན་སྡོང་བས་རེན་དེ་དག །སེམས་ཅན་ཕན་པ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས། །མ་དངས་པ་ནྱི་འཇྱིག་
རེན་འདྱིར། །འགའ་ཡང་མེད་ལ་མཚར་ཅྱི་ཡྡོད། །ཅེས་པ་དང་། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོའྱི་མདྡོར། རྡོགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དང་ཆྡོས་འཛིན་དང་། །ཆྡོས་སྒྲུབ་པ་དང་སྲྡོག་ཆགས་སྱིང་བརེ་བ། །ཆྡོས་
བཞྱི་འདྱི་དག་ཡྡོན་ཏན་མཐའ་མེད་དེ། །དེ་དག་མཐའ་ནྱི་རྒྱལ་བ་མྱི་གསུང་ 
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༼༤༩༩༽  
ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། མཆྡོད་པ་བླ་ན་མེད་པ་གསུམ་ནྱི། རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་
དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡྡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་པའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་གནད་འཆུགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སངས་མྱི་རྒྱ་བར་བསན་པ་ལ་གསུམ། ན་
ཐྡོས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་སེམས་བསེད་གནད་འཆུགས་ཚུལ། ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་གཞན་ཡང་ཡྡོད་ཚུལ། 
དྡོན་བསྡུས་ཏེ་གནད་མ་འཆུགས་པ་བསླུ་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། ན་ཐྡོས་ཀྱི་
ལུང་ལས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་གནད་འཆུགས་ན། །ཆྡོས་གཞན་གྱིས་ནྱི་
འཚང་མྱི་རྒྱ། །སྡོང་ྱིད་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་སྡོམ། །དེ་ཡྱི་འབྲས་བུ་འགྡོག་པ་ཐྡོབ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་
པའྱི་མདྡོ་བཞྱིན་དུ། ། 
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༼༥༠༠༽  
བསྔྡོ་བ་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད། །ཅེས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིར་བ་སེམས་བསེད་ཡྱིན་པས། དེའྱི་
གནད་འཆུགས་ན་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆྡོས་གཞན་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་སྡོང་ྱིད་སྡོམ་
པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལྷ་བསྡོམ་བཟླས་ལ་སྡོགས་གང་གྱིས་ཀང་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྡོབ་སེ། དེ་
འད་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་ཡང་མང་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འྡོ་ན་སྡོང་ྱིད་སྡོམ་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཡྱིན་མྡོད་སམ་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ན་ཐྡོས་དང་རང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་བསྡོམ་ལ། དབུ་མ་ཁ་ཅྱིག་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྡོམ་པའང་རྒྱལ་སྲས་དང་
ཁད་པར་མེད་པར་བཞེད་མྡོད། དེ་ནྱི་ཕུང་པྡོ་དང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལ་ཆྡོས་སུ་བས་ནས་དེ་
བདེན་མེད་དུ་ཤེས་ནས་སྡོམ་པ་ལ་ངྡོས་བཟུང་བར་གསལ་ཅྱིང་། མངྡོན་པར་རྡོགས་པའྱི་རྒྱན་དུ།  
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༼༥༠༡༽  
གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་རྡོགས་པར་གསུངས་པ་ལས་མ་འདས་སྡོ། །དེར་གསུངས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
བདག་འཛིན་ནྱི་འཁྡོར་འདས་ལ་བླང་དྡོར་གྱི་མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཕུང་པྡོ་སྡོང་པ་ྱིད་དང་
དུས་གསུམ་གྱི་ཆྡོས་ལ་དེར་འཛིན་པ་དང་། སྱིན་སྡོགས་མས་སུ་བླང་བར་འཛིན་པ་དང་། ཕྱྡོགས་
མཐུན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་འཛིན་པ་དང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སབས་གནས་
དང་མཆྡོད་བར་འཛིན་པའྱི་བླྡོ་དང་། བཟང་ངན་དང་བླང་དྡོར་དུ་ཞེན་པའྱི་ཆ་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་
མཚན་འཛིན་བཞྱི་ཤེས་ཞེས་རྒྱལ་སྲས་ལམ་གྱི་སང་བར་གསུངས་སྡོ། །དེ་ནྱི་འཁྡོར་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ཏེ། དེར་འཛིན་གྱི་ཆགས་པ་ཕ་མྡོ་དེ་མཐའ་བྲལ་གྱི་དྡོན་ལེགས་པར་
རྡོགས་པའྱི་ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་མས་སུ་བླང་པའྱི་མྱི་ 
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༼༥༠༢༽  
མཐུན་ཕྱྡོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོར། གཟུགས་སྡོང་ཞེས་བ་བར་འདུ་ཤེས་ན་ཆགས་པའྡོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ། ཚོར་བ། འདུ་ཤེས། འདུ་བེད། རྣམ་པར་ཤེས་པའྡོ། །འདས་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་འདས་
པའྱི་ཆྡོས་སྡོ་ཞེས་བ་བར་འདུ་ཤེས་ན་ཆགས་པའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་
ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་དང་། སེ་ཚན་བདུན་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་མཚན་མར་ཡྱིད་ལ་བེད་ན་ཇྱི་
ཙམ་དུ་མཚན་མར་འཛིན་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཆགས་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན། གཟུགས་སྡོགས་
ཕུང་པྡོ་སྡོང་ྱིད་དང་། །དུས་གསུམ་རྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་དང་། །སྱིན་སྡོགས་བང་ཆུབ་ཕྱྡོགས་
རྣམས་ལ། །སྡོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་ལ་སྡོགས་ལ་ཆགས་པ་
ཕ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ྱིད་ 



498   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༠༣༽  
དུ་རྡོགས་པའྱི་གེན་པྡོ་བཞྱི་ཤེས་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་མངའ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་འདྱི་
ལྟ་བུ་ན་རང་དག་བཅྡོམ་པ་གྱིས་ཀའྱི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་ལའང་ཡྡོད་རེ་ཀན། ཐེག་དམན་
འཕགས་པ་འཁྡོར་བ་སང་བ་དང་། མང་འདས་ཐྡོབ་བར་བས་ནས་ལམ་གྲུབ་པ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལ་
གསལ་ལྡོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས། བང་ཆུབ་དམ་པ་གྱིས་ཐྡོབ་ནས། །སྲྱིད་པས་སག་ཡྱིད་དེ་དག་
ནྱི། །ཚེ་ཟད་ལ་དགའ་མ་ངན་ལས། །འདས་ཐྡོབ་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་
གསུངས་སྡོ། །ཕུང་པྡོ་ལ་ང་དང་ང་ཡྱིར་འཛིན་པའྱི་ྡོན་སྱིབ་འཁྡོར་བའྱི་བདེ་འབྲས་ལ་ཞེན་པའྱི་སྲེད་
པ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྱི་གཙོ་བྡོ་དེས་ཡང་སྲྱིད་འགྲུབ་འགྱུར་གྱི་ལས་བསགས་ནས་སེ་བ་ཕྱྱི་མ་
ལེན་ཅྱིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་སེ་རྒ་ན་འཆྱི་སྡུག་ 
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༼༥༠༤༽  
བསྔལ་བའྱི་ཕུང་པྡོ་འཕེལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་རེན་འབྲེལ་སླུ་བ་མེད་པའྱི་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་
རྣམས་སུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་སྡོ། །བདེན་པ་མཐྡོང་ལ་འཕེན་པ་མེད། །སྲེད་དང་བྲལ་ལ་འབྱུང་
བ་མེད། །ཅེས་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ནས་འཁྡོར་བར་འཕེན་པའྱི་ལས་གསར་དུ་གསྡོག་པ་མེད་ཅྱིང་། 
ཁམས་གསུམ་གྱི་ྡོན་མྡོངས་ཟད་ནས་སྲྱིད་པར་སེ་བ་མེད་དྡོ། །མཁས་གྲུབ་ཀཱ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། ལས་
ཟད་ནས་གྡོལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་མུ་སེགས་ཅན་ཀུན་ཏུ་འཚོ་བ་པའྱི་སྨྲ་བ་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་
རྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས། ྡོན་མྡོངས་ཟད་ནས་གྡོལ་བར་འགྱུར་གྱི། ལས་ཟད་
པས་གྡོལ་བར་འགྱུར་བ་མེད་དྡོ། །ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའྱི་ལས་ཟད་པར་བ་མྱི་ནུས་ཏེ། 
དེ་ནྱི་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ངན་སྡོང་ལ་སྡོགས་ 



500   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༠༥༽  
པར་ཡང་དེའྱི་འབྲས་བུ་ལ་སྡོད་པའྱི་ཚེ་ལས་གཞན་ཡང་འབྱུང་སེ། ྡོན་མྡོངས་པ་མེད་པར་མ་གྱུར་
པས་ྡོན་མྡོངས་དེ་རྒྱུར་གནས་ན་ལས་དགག་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། མར་མེ་མ་འགགས་ན་དེའྱི་
འྡོད་མ་འགག་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཅྱི་སེ་ྡོན་མྡོངས་པ་ཟད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལྷག་མཐྡོང་ལ་བརེན་པར་
བའྡོ། །སམ་དུ་སེམས་ན་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་ྡོན་མྡོངས་པ་ཟད་པ་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་བར་གྲུབ་སེ། ལས་ཟད་པར་
བ་བའྱི་ཕྱྱིར་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ལས་ཀང་། 
གྱིས་ཟད་དྡོན་དུ་འབད་ན་ཡང་། །ལས་ཟད་དུབ་པ་དྡོན་མེད་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སྲེད་པ་ནྱི་ཡྡོད་
ན་སར་ཡང་འབྱུང་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཡང་སྲྱིད་འཕེན་པའྱི་ལས་ཅན་གྱིས་བསྒྱུར་ནུས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། འབྲྡོག་ 
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༼༥༠༦༽  
ན་གནས་པའྱི་འཕགས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་གཟྱིགས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་ལ་
སྲེད་པ་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་པའྱི་དད་པ་བསྡོམས་པས་གནས་གཙང་མའྱི་ལྷར་སེ་བ་བླངས་ཏེ། 
མདྡོར་ན་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུར་འཐད་ཀྱི། ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པས་སྲྱིད་པར་སེ་བའྱི་
ལས་མྱི་སྡོག་གྡོ །མཐྡོང་བས་སང་བ་མ་ལུས་པ། །ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཟད་བས་ནས། །ཤེས་བའྱི་
སྱིབ་པ་སང་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྡོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྡོར། །ཞེས་པ་དང་། ས་བཅུ་རྣམས་སུ་སྡོམ་པའྱི་ལམ་
ལ་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པའྱི་གེན་པྡོའ་ིལམ་སྡོམ་གྱི། ྡོན་མྡོངས་པའྱི་གེན་པྡོར་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཅྱིག་
ཅར་དག་བཅྡོམ་པ་དང་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཁུངས་ལང་ཀར་
གཤེགས་པར། བླྡོ་གྡོས་ཆེན་པྡོ་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་སྱིབ་པ་ནྱི་གང་ཟག་བདག་མེད་ 



502   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༠༧༽  
པ་མཐྡོང་བ་དག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་པ་མཐྡོང་བས་སྡོང་པར་
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་བམས་དང་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞུང་མྱི་འགལ་
བར་སྨྲ་བ་སྔྡོན་ཆད་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱིར་མ་བྱུང་ངྡོ་། །ཐེག་དམན་གྱི་སྡོང་ྱིད་སྡོམ་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་
སེམས་བསེད་དང་བྲལ་བས་མར་མེ་ཤྱི་བ་ལྟར་ཆད་པའྱི་མཐའ་སྡུག་བསྔལ་འགའ་ཙམ་གྱི་མང་
འདས་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོ་ཐར་གྱི་མདྡོར། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་སྡོན་པ་ཡྱི། །བསྡོད་ནམས་གྲུབ་པ་གང་
ཡྡོད་པ། །དེས་ནྱི་འཇྱིག་རེན་མ་ལུས་པ། །ཐུབ་དབང་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་པ་ལྟར་བསྔྡོ་བ་
སྨྡོན་ལམ་དང་གཞན་དྡོན་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀང་བེད་དྡོ། །འདུལ་བ་ལུང་ལ་སྡོགས་པ་རུ། །སྡོང་པ་
ྱིད་དང་སེ་མེད་དང་། །མཁའ་དང་ 
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༼༥༠༨༽  
ལག་མཐྱིལ་མམ་པ་སྡོགས། །ཆྡོས་ཀུན་མམ་ྱིད་རྡོགས་པའང་གསུངས། །ཞེས་པ་འདུལ་བ་
ལུང་དང་། མདྡོ་ཆེན་པྡོ་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། མདྡོ་ཆེན་པྡོ་སྒྱུ་མའྱི་དྲྭ་བ་ལ་སྡོགས་པར། རྣམ་ཐར་སྡོ་
གསུམ་དང་སེ་མེད་འགག་མེད་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། བདེན་པ་མཐྡོང་པ་དང་། དག་
བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་རྱི་བྡོ་ྱི་ཤུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྡོ་རེས་བཅྡོམ་སེ། ཆྡོས་རྣམས་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ལས་བརྒལ་ཏྡོ། །སྡོམ་ྱི་ལས་བརྒལ་ཏྡོ། །སྡོན་པའྱི་བསན་པ་ལ་གཞན་གྱི་དྱིང་ལ་མྱི་
འཇྡོག་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དེ་གསེར་དང་བྡོང་པར་མཚུངས་པ། ནམ་མཁའ་དང་ལག་མཐྱིལ་དུ་མམ་
པའྱི་སེམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་སྡོ། །བདག་གྱིས་བྲམ་ཟེ་འདྡོད་
པ་ལ། །དགའ་བས་ཤྱིང་ར་འདྱི་བཏང་བས། །དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་བཏང་ནས་ 



504   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༠༩༽  
ནྱི། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །དེ་སྡོགས་བསྔྡོ་བའང་མང་དུ་གསུངས། །ཞེས་པ། 
ཐམས་ཅད་སྡོལ་གྱི་སེས་རབས་ལས། བྲམ་ཟེ་ཤྱིང་ར་སྡོང་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང་སྡོ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་
བཏང་པས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་བདག་ཏུ་མ་བཟུང་བར་སྡོང་པའྱི་བསམ་པ་རྒྱ་
ཆེན་པྡོས་ལན་དང་རྣམ་སྨྱིན་ལ་མྱི་རེ་བའྱི་སྱིན་པ་འདྱིས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག ཅེས་པ་ལ་
སྡོགས་ཐེག་ཆེན་དང་ཚུལ་མཐུན་པའྱི་རྣམ་བཞག་མང་དུ་གསུངས་མྡོད། གྱིས་པ་དེའྱི་སེམས་
བསེད་གནད་འཆུགས་པས་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། འྡོན་ཀང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
ཡྱི། །ཁད་པར་འགའ་ཞྱིག་མ་གསུངས་པས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས། །དེ་ཕྱྱིར་
ཐབས་མཁས་ཤེས་རབ་ྱིད། །སངས་རྒྱས་རྒྱུ་ཡྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན། ། 
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༼༥༡༠༽  
ཞེས་པ་ཡྡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པའྱི་བསྡོད་པར། གང་སད་ཤེས་རབ་དྡོན་དམ་བརེན་ཅྱིང་སྱིང་རེ་ཀུན་
རྡོབ་བསེན་བེད་པ། །དེ་སད་དྡོན་གཞན་དགྡོངས་མཛད་ཁྡོད་ལ་སེམས་ཅན་མཆྱིས་པ་མ་ལགས་
ཀང་། །གང་ཚེ་ཁྡོད་ནྱི་སྡོབས་བཅུ་བསེད་པའྱི་ཐུགས་རེ་དག་དང་ལྡན་གྱུར་པ། །དེ་ཚེ་འགྡོ་བ་མ་
ཐག་རྣམས་ལ་ཁྡོད་བམས་བུ་ལ་ཕ་བམས་བཞྱིན། །ཞེས་སེམས་ཅན་མ་དམྱིགས་བཞྱིན་དུ་སེམས་
ཅན་ལ་བུ་གཅྱིག་པ་ལྟར་བརེ་བའྱི་ཐུགས་རེ་འདྱི་ལྟ་བུ་ན་རང་ལ་མེད་པས་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་
ཁད་པར་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་། ྡོན་མྡོངས་ཐུལ་ཀང་སངས་པ་མེད། །སྔགས་ཀྱིས་བསད་པའྱི་དུག་དང་
འད། །ཐབས་ཆེན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ལ། །སྲྱིད་པར་ཞྱི་བའྱི་བདག་ྱིད་དང་། །ྡོན་མྡོངས་བང་ཆུབ་
ཡན་ལག་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པར། ཇྱི་ལྟར་གྡོང་ཁེར་སེ་བྡོའ་ི 



506   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༡༡༽  
མྱི་གཙང་ལུད། །དེ་ནྱི་བུ་རམ་ཤྱིང་པའྱི་ཞྱིང་ལ་ཕན། །དེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ྡོན་མྡོངས་
ལུད། །དེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་རྣམས་བསེད་ལ་ཕན། །ཞེས་ལམ་ཤེས་ྡོན་མྡོངས་མྱི་སྡོང་བའྱི་ཁད་
ཆྡོས་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མ་གཡྡོས་དེ་བཞྱིན་དུ། 
འདྡོད་ཁམས་ཀྱི་རྱིགས་ཆེན་པྡོར་སེ་བ་དང་། བཙུན་མྡོའ་ིཚོགས་དང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་བཞྱིན་དུ་
ཚངས་སྡོད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། བདག་གཞན་བརེ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐབས་ཁད་པར་ངྡོ་མཚར་
རད་དུ་བྱུང་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཐེག་པ་དམན་པའྱི་ལས་ལ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སྡོང་ྱིད་སྡོམ་པ་ཐེག་
ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་མྱི་རུང་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱིས། ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་འདྱི་ལས་ནྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་
པའྱི་སྨྡོན་ལམ་དང་། །སྡོད་པ་ཡྡོངས་བསྔྡོ་མ་བཤད་དེ། ། 
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༼༥༡༢༽  
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཐབས་མཁས་དང་
སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་ལམ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། 
ལྱིཙྪ་བྱིས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་དག་གྱིས། །ཡབ་ནྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་
སེ། །ཡུམ་ནྱི་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན། །འདེན་པ་རྣམས་ནྱི་དེ་ལས་སེས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་
པ་ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་གཞན་ཡང་ཡྡོད་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས། ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་གྱི་གནད་འཆུགས་པའྱི་
ཚུལ། ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་མང་པྡོའ་ིགནད་འཆུགས་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་སྱིར་བསན། སྡོ་སྡོར་
བཤད་པ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤེས་པར། །ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པས་
བླུན་པྡོ་འགའ། །ངྡོ་མཚར་བསེད་ཀྱིས་མཁས་པ་རྣམས། །ཁེལ་བར་ 



508   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༡༣༽  
འགྱུར་བ་འདྱི་འད་ཡྡོད། །ཅེས་པ། གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤེས་པར་ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་དགེ་
བ་ལྟར་སྣང་མ་དག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བླུན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག སེ་བྡོ་ཐ་མལ་པ་དགའ་བ་བསེད་ཀང་མཁས་
པ་ཁེལ་བའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མང་དུ་ཡྡོད་དེ། བླུན་པྡོའ་ིདྲུང་དུ་མཁས་པ་བས། །སེའུ་འཛིན་པ་ཁད་
པར་འཕགས། །སེ་འཛིན་ཟས་དང་ནྡོར་གྱིས་མཆྡོད། །མཁས་པ་ལག་པ་སྡོང་པར་འགྡོ། །ཞེས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་དྲུག་ལས། མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་ནྱི། ཆང་དང་དུག་དང་མཚོན་ཆ་དང་། །གཞན་གྱི་
ལྡོངས་སྡོད་སེར་བ་དང་། །གསྡོད་པར་ཕྱུགས་མ་སེར་བ་དང་། །མཆྡོག་གྱི་ནྡོར་ནྱི་མཆྡོག་མྱིན་
ལ། །སེར་སྡོགས་མདྡོ་ལས་འགག་པས་ན། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྱིན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། མང་འདས་ཆེན་
པྡོར། ཆང་དང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   509 

༼༥༡༤༽  
ཤ་སྱིན་པ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ན་སྱིན་བདག་ཆེན་པྡོར་གགས་ཀང་སྱིན་པའྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པར་གསུངས། 
སྱིན་བ་མ་དག་པ་ཤ་དང་ཆང་དང་དུག་དང་མཚོན་ཆ་དང་རྐུས་པ་དང་ཕེང་བའྱི་ནྡོར་དང་། བསྡོད་
པར་དུད་འགྡོ་སེར་བ་དང་། གང་ཟག་མཆྡོག་གྱི་ནྡོར་ཕལ་པ་ལ་སེར་བ་དང་། སྱིན་ཡུལ་རྒྱལ་པྡོ་དང་
བུད་མེད་དང་ཆྡོམ་རྐུན་ལ་སྡོགས་པ་ལ་སེར་བ་དང་། ཀུན་སྡོང་ལན་དང་རྣམ་སྨྱིན་ལ་སྡོགས་པ་རེ་
བ་དང་། སྱིན་ཚུལ་མ་གུས་པས་སེར་བ་ལ་སྡོགས་མ་དག་པ་ཡྱིན་ཏེ། དང་སྲྡོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའྱི་
མདྡོར། མ་དག་པའྱི་སྱིན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་གསུངས་ནས། དང་སྲྡོང་ཆེན་པྡོ་སྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་
སྨྱིན་པ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ྡོན། གང་དད་པས་ཅུང་ཟད་སྱིན་པར་བེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྱིན་པ་
ཞེས་བའྡོ། །མ་དག་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ནྱི། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནྱི་སྡོམ་པ་ལ། །ཐེག་ 



510   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༡༥༽  
པ་ཆེན་པྡོར་འཆྡོས་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་ཆེན་ན་ཐྡོས་སུ། །འཆྡོས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་མ་དག་
པ། །རང་ྱིད་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུངས་ན་ཡང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་ནྱི་མཆྡོག་འཛིན་ཅྱིང་། །གཞན་ལ་ཁད་
གསྡོད་བེད་པ་ནྱི། །མ་དག་པ་ཡྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་ཚེ་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོ་ག་དང་བསྲེས་ནས་བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་བར་དུ་ལེན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྡོམ་པ་
གཟུགས་ཅན་དུ་འདྡོད་པ་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ལྟ་
བ་དང་། རང་ྱིད་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་གཞན་མ་དག་པ་ཁད་དུ་བསྡོད་པ་ནྱི་མ་དག་པ་
ཡྱིན་ཏེ། མདྡོར། བདག་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལྡན་ཞེས་བདག་མ་སེམས། །གཞན་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་
ཞེས་གཞན་མ་བརས། །ཚུལ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   511 

༼༥༡༦༽  
ཁྱིམས་ཙམ་དག་གྱིས་ནྱི་གང་བསེམས་པ། །བསེམས་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་ཞེས་བ། །ཞེས་
སྡོ། །གཞན་ཡང་མཐྡོ་རྱིས་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་པ་ཡང་མ་དག་པར་ཐེག་པ་གྡོང་འྡོག་
གྱི་མདྡོ་དུ་མ་ལས་གསུངས་སྡོ། །མ་དག་པའྱི་བཟྡོད་པ་ནྱི། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་བླ་མ་
ལ། །གནྡོད་ཅྱིང་བསན་པ་འཇྱིག་པ་ལ། །ཁྡོས་ནས་བཟླྡོག་པར་ནུས་བཞྱིན་དུ། །བཟྡོད་པ་སྡོམ་པ་མ་
དག་པ། །ཞེས་པ། རྒྱལ་བ་བམས་པས། འབྱུང་པ་དཀྡོན་ཕྱྱིར་དྱི་མེད་ཕྱྱིར། །མཐུ་དང་ལྡན་ཕྱྱིར་
འཇྱིག་རེན་གྱི། །རྒྱན་གྱུར་ཕྱྱིར་དང་མཆྡོག་ྱིད་ཕྱྱིར། །འགྱུར་བ་མེད་ཕྱྱིར་དཀྡོན་མཆྡོག་
ྱིད། །ཅེས་པ། ལེགས་སར་ལས་རཏྣ་ཞེས་པ་དཀྡོན་མཆྡོག་དང་རྱིན་ཆེན་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་
ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་འབྱུང་པ་དཀྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ཚུལ་ 



512   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༡༧༽  
འད་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་དུ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་གནྡོད་བེད་ལ། །བཟྡོད་པ་སྡོམ་
པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་བླ་མ་དང་སེམས་ཅན་མང་པྡོ་ལ་འཚེ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་འཇྱིག་པར་བེད་པའྱི་མ་རུངས་པ་ལ། ཁྡོས་ནས་བརེག་པ་དང་གཤེ་བ་ལ་སྡོགས་པས་
ལྡྡོག་པར་ནུས་བཞྱིན་དུ་བཟྡོད་པ་བསྡོམས་པ་ནྱི་མ་དག་པའྡོ། །མ་དག་པའྱི་བརྡོན་འགྲུས་ནྱི། ལྡོག་
པའྱི་ཆྡོས་ལ་དགའ་བ་དང་། །ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་ནྡོར་པ་ལ། །བརྡོན་འགྲུས་ཆེན་པྡོ་བེད་ལ་
སྡོགས། །མ་དག་པ་ཡྱི་བརྡོན་འགྲུས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་པ་བེད་
པའྱི་འབད་པ་དང་། ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་རླྡོམ་ནས་དཀའ་སད་དག་པྡོ་བེད་པ་ལ་སྡོགས་མ་དག་པའྱི་
བརྡོན་འགྲུས་ཡྱིན་ཏེ། ཐྡོགས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   513 

༼༥༡༨༽  
མེད་ཞབས་ཀྱིས། ཆྡོས་འདྱི་པ་དག་ལས་གཞན་པའྱི་མུ་སེགས་བེད་དག་གྱི་བརྡོན་འགྲུས་ནྱི་ལེ་ལྡོ་
ྱིད་དྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་འཇྱིག་རེན་ན་གགས་པའྱི་འཐབ་མྡོ་དང་ཚོང་ལ་བརྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་
བརྡོན་འགྲུས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་ཡྱིན་ཏེ། བ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མ་དག་པའྱི་
བསམ་གཏན་ནྱི། མྱི་མཁས་སྡོང་ྱིད་སྡོམ་པ་དང་། །གནད་འཆུག་པ་ཡྱི་ཐབས་ལ་སྡོགས། །རྣམ་
རྡོག་འགའ་ཞྱིག་འཇྱིལ་བ་དང་། །ཏྱིང་འཛིན་ཕ་མྡོ་བསེད་པའྱི་ཐབས། །འབད་པ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་ན་
ཡང་། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་མྱི་སེ་བས། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྡོམ་པའྱི་
ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་དང་། ནྡོར་པ་དང་ཞྱི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་བླང་དྡོར་ལ་མྱི་མཁས་
པས་སྡོང་པ་ྱིད་སྡོམ་པ་ནྱི། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་དུ།  



514   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༡༩༽  
དུག་གྱི་སེམས་གང་ཞེ་ན། གང་ཤྱིན་ཏུ་དངྡོས་པྡོ་མེད་པ་ྱིད་དུ་སེམས་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུ་དང་། ར་རླུང་གྱི་གནད་འཆུགས་པའྱི་ཕ་ཐྱིག་གྱི་རྣལ་འབྡོར་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་འཕལ་གྱི་ནད་ཞྱི་བ་
དང་། རྣམ་རྡོག་རགས་པ་འགགས་པ་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་ཡུལ་ལ་སེམས་མྱི་འདྡོགས་པར་གནས་པ་ཙམ་
གྱི་ཞྱི་གནས་ཕ་མྡོ་སེས་པ་ལ་ལམ་མ་ནྡོར་བར་ཤེས་ནས་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་མདྡོ་རྒྱུད་ནས་
གསུངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡང་དག་པ་སེ་བའྱི་ཐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་དག་པའྱི་བསམ་གཏན་སྡོམ་
པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ལྟ་བའྱི་ཕྱྡོགས་ཉུང་ཤེས་ཙམ་རྡོགས་སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་
འཁྲུལ་ཤེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མས་སྡོན་ཅན་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་
ནྱི་ྱིན་མྡོའ་ིསྐར་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   515 

༼༥༢༠༽  
མ་བཞྱིན་ནྡོ། །མ་དག་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི། སངས་རྒྱས་གསུངས་པའྱི་ཐེག་ཆེན་པའྱི། །འཆད་རྡོད་
རྡོམ་ལ་མཁས་གྱུར་ཅྱིང་། །བ་བ་ཐམས་ཅད་ཤེས་གྱུར་ཀང་། །མ་དག་པ་ཡྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན། །ཞེས་
པ། ཀུན་མཁེན་གྱིས་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་རྣམ་དག་དང་དགྡོངས་འགེལ་གྱི་བསན་བཅྡོས་བཟང་
པྡོ་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་པར་རང་བཟྡོའ་ིཚིག་མང་པྡོ་འཆད་པ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་རྡོམ་པ་དང་། དེ་ལ་
ཀན་ཀ་སང་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོད་པ་ལ་མཁས་པར་གགས་ཤྱིང་འཇྱིག་རེན་གྱི་གཏམ་དང་བཟྡོ་དང་ཟླྡོས་
གར་དང་སྨན་དཔྱད་ལ་སྡོགས་པ་ལེགས་པར་ཤེས་ཀང་མ་དག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡྱིན་ཏེ། ཡང་དག་
པའྱི་དྡོན་རྡོགས་པ་ལ་སྱིབ་ཅྱིང་། འྡོད་ཟེར་བཀེ་བའྱི་མདྡོར། བླུན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ཆྡོས་སྡོན་པ། །དགེ་
བའྱི་ར་བ་འཇྱིག་བེད་པས། །སེ་དགུ་མང་པྡོ་ཚད་མེད་རེད། ། 



516   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༢༡༽  
སེམས་ཅན་དམལ་བར་ལྟུང་པར་བེད། །ཡང་དག་ཆྡོས་ནྱི་སྡོང་བེད་ཅྱིང་། །ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་སྡོད་
པར་བེད། །དེ་ལྟར་བས་ན་རྡོངས་པ་ཡྱི། །སེས་བུ་དམན་པ་སང་བར་བ། །ཞེས་པ་དང་། ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་རྒྱ་ནག་འགྱུར་དུ། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་གང་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ། འདྱི་དག་ནྱི་ཐར་པ་དང་མཐུན་པའྱི་མདྡོ་དང་འདུལ་བ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་
བས་སྡོང་ཞྱིང་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དགེ་བའྱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་སངས་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་ངན་ལས་
མྱི་འདའ་འྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐབས་མཁས་གནད་འཆུགས་པའྱི་ཚུལ་ལ་
ལྔ་ལས། དང་པྡོ་དད་པ་གནད་འཆུགས་ཚུལ་ནྱི། བླ་མ་ངན་ལ་དད་པ་དང་། །ཆྡོས་ངན་པ་ལ་མྡོས་པ་
དང་། །སྡོམ་ངན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   517 

༼༥༢༢༽  
པ་ལ་དགའ་བ་ནྱི། །མ་དག་པ་ཡྱི་དད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཆྡོས་དང་གདམས་ངག་འད་མྱིན་སྡོན་པའྱི་
བླ་མ་ངན་པ་དང་། ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཆྡོས་དང་། དམྱིགས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་སྡོམ་པའྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ངན་པ་དང་། ཆྡོས་མ་ཡྱིན་གྱི་སྡོད་པ་བེད་པའྱི་གྡོགས་པྡོ་ངན་པ་ལ་དད་པ་ལ་སྡོགས་
ལམ་གྡོལ་སར་ལྷུང་བའྱི་ཕྱྱིར་མ་དག་པའྱི་དད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནྱི་པས་དད་པ་མེད་པ་གཙོ་
བྡོའ་ིདག། །ལྷག་དད་ཤྱིན་ཏུ་གྡོལ་བའྱི་གནས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོར་ན་གྡོ་ཆྡོད་པའྱི་དད་པ་ནྱི་
གསུམ་སེ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སེམས་དང་བ་དང་། ཡང་
དག་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པས་ཏེ། སེམས་བྱུང་དགེ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་བསན་
བཅྡོས་དཔལ་ལྡན་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སུ་ 



518   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༢༣༽  
ཤེས་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་མ་དག་པའྱི་སྱིང་རེ་ནྱི། ནད་པ་དགའ་བའྱི་ཁ་ཟས་སེར། །ངན་པར་སྡོད་
ལ་ཚར་མྱི་གཅྡོད། །དབང་བསྐུར་མེད་ལ་གསང་སྔགས་སྡོན། །སྣྡོད་མྱིན་པ་ལ་ཆྡོས་འཆད་
སྡོགས། །འཕལ་ལ་ཕན་པ་ལྟར་སྣང་ཡང་། །ཕྱྱི་ནས་གནྡོད་པ་ཆེར་འགྱུར་བས། །སྱིང་རེའྱི་དབང་
གྱིས་བེད་ན་ཡང་། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྱིང་རེ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ནད་གཡྡོག་གྱི་སྨན་པ་མཁས་པས་བཀག་
པའྱི་ཟས་སྐྡོམ་ཕལ་དུ་ཕན་པར་བསམས་ནས་སེར་བ། ལུང་ལས། བྲན་མྡོ་སྡོང་མས་ཁྱིམ་བདག་ན་
བ་ལ་སྡོང་བུམ་བཞག་པ་དང་། དགེ་སྡོང་གྱིས་ནད་པའྱི་མགུལ་པ་བཅད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །འཁྡོར་དང་
སྡོབ་མ་ངན་པ་སྡོད་པ་མྱི་འཆྡོས་པ་དང་། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་བསེད་རྡོགས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་
སྡོན་པ་དང་། སྣྡོད་དུ་མྱི་ལྡན་པ་ལ་བསན་དུ་མྱི་རུང་ 
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༼༥༢༤༽  
བའྱི་ཆྡོས་འཆད་པ་བཀག་སེ། འཁྡོར་ལྡོ་བཅུ་པའྱི་མདྡོར། ནང་ནྱི་ཡང་དག་ཆད་ལྟ་ཞྱིང་། །ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོ་ཅན་ཞེས་ཁས་འཆེ། །མྱི་དགེ་གསུམ་གྱི་ལས་ནྱི་མྱི་སྲུང་། །ང་ཡྱི་དམ་ཚིག་མ་རུང་འཇྱིག་
བེད། །གང་ཟག་དེ་ནྱི་ཚེ་འཕྡོས་གྱུར་ནས། །འཚམས་མེད་སེམས་ཅན་དམལ་བར་ལྟུང་ངེས། །དེ་
བས་དབང་པྡོ་བརགས་ཤྱིང་བཤད་བའྱི། །སྣྡོད་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དངྡོས་
སུ་ཅུང་ཟད་འཕྡོད་པར་སྣང་ཡང་ཡུན་རྱིང་པྡོར་གནྡོད་པ་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་བ་རྣམས་ད་ལྟ་སྡུག་
བསྔལ་དང་བྲལ་འདྡོད་ཙམ་གྱིས་བེད་ན་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་མ་དག་པའྱི་བམས་པ་ནྱི། 
གདུག་པ་ཅན་ལ་བམས་པ་དང་། །བུ་དང་སྡོབ་མ་མྱི་འཆྡོས་དང་། །སྲུང་བའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་མྱི་སྡོམ་
ཞྱིང་། །ཁྡོ་བྡོའ་ིབཟླས་པ་འགྡོག་པ་སྡོགས། །རྒྱུད་སེ་ཀུན་དང་འགལ་བས་ན། ། 
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༼༥༢༥༽  
མ་དག་པ་ཡྱི་བམས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བསམ་སྡོར་ངན་ཅྱིང་སྡོབས་ཆེ་བའྱི་སེ་བྡོ་གདུག་པ་ཅན་ལ་
ཚེ་རྱིང་བ་དང་ནད་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕན་སེམས་དང་། བུ་སྡོབ་དང་འཁྡོར་འབངས་སྡོད་པ་ཅྱི་
བདེར་བག་ཡེངས་སུ་བཞག་པས་དགའ་བར་འགྱུར་སམ་ནས་མྱི་འཆྡོས་པ་དང་། མཚོན་ཆ་དང་མེ་
དཔུང་ལ་སྡོགས་སྲུང་འཁྡོར་གྱི་དམྱིགས་པ་བས་ན་འབྱུང་པྡོ་ལ་གནྡོད་སམ་ནས་མྱི་སྡོམ་ཞྱིང་ཁྡོ་
བྡོའ་ིསྡོམ་བཟླས་བེད་པ་འགྡོག་པ་དང་། རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་མངྡོན་སྡོད་ཀྱི་ལས་གཏན་ནས་མྱི་
རུང་ངྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་ཕན་ཐབས་དྡོར་ནས་འཕལ་གྱི་བདེ་བ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་མ་
དག་པའྱི་བམས་པའྡོ། །བཞྱི་པ་མ་དག་པའྱི་ཐབས་ལམ་ནྱི། མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་མ་གསུངས་
ཤྱིང་། །རྱིགས་པ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི། །དྡོད་དང་བདེ་ 
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༼༥༢༦༽  
བ་སེ་བ་དང་། །མྱི་རྡོག་ལྟར་སྣང་སེ་བ་བེད། །ནད་གདྡོན་ཅུང་ཟད་སེལ་བ་དག །བླུན་པྡོ་དགའ་བ་
སེད་ན་ཡང་། །མུ་སེགས་བེད་ལའང་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །མ་དག་པ་ཡྱི་ཐབས་ལམ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། 
བཀའ་ལུང་རྣམ་དག་རྣམས་ནས་མ་གསུངས་ཤྱིང་མཁས་པའྱི་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་
གནས་སྐབས་རས་རང་གྱིས་ཆྡོག་པའྱི་དྡོད་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། གྱིད་འཐུག་པྡོས་
ནྡོན་པ་ལྟ་བུའྱི་མྱི་རྡོག་པ་ལྟར་སྣང་བསེད་པའྱི་ལུས་སྣང་དང་། རླུང་སྡོར་དང་ནད་གདྡོན་གྡོ་བུར་བ་
སེལ་བའྱི་སྔགས་དང་དམྱིགས་པ་ལ་སྡོགས་ཕལ་དུ་ཕན་གནྡོད་ཅུང་ཟད་ནུས་པས་བླུན་པྡོ་འགའ་
ཞྱིག་དགའ་བར་གྱུར་ནས་བླ་མ་བཟང་པྡོ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་མྡོས་གུས་བསེད་ནའང་། མུ་སེགས་
ཀྱི་ཐབས་ལམ་ལ་དེ་བས་ཆེས་ལྷག་པ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕ་རྡོལ་པྡོ་བསླུ་བའྱི་ཐབས་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། 
གཡྡོ་ཅན་ 
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༼༥༢༧༽  
སྡོད་པ་བཟང་བཟུང་ནས། །ཕྱྱིས་ནས་དྡོན་ལ་བསླུ་བ་ཡྡོད། །རྱི་དྭགས་རྔ་མ་བསན་ནས་ནྱི། །ཁེལ་
འདས་བྡོང་བུའྱི་ཤ་དག་འཚོང་། །ཞེས་སྡོ། །ལྔ་པ་མ་དག་པའྱི་སྨྡོན་ལམ་ནྱི། བདག་བལྟའྱི་ར་བ་མ་
ཆད་ཅྱིང་། །འཁྡོར་འདས་གྱིས་ལ་སྨྡོན་པ་ཅན། །དགེ་བ་ལ་ནྱི་ངྡོ་མཚར་ལྟ། །ཆྡོས་ཀུན་སྡོས་བྲལ་
མྱི་ཤེས་པས། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བསྔྡོ་ན་ཡང་། །མ་དག་པ་ཡྱི་སྨྡོན་ལམ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དཔལ་
ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པས། ེས་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག །འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་ལས་སེས་པ་
ཡྱིན། །དེ་མ་རྱིག་དེར་དེ་ལས་ཆགས། །དེ་ལས་ཞེ་སང་ལ་སྡོགས་འབྱུང་། །དེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ེས་
རྣམས་ཀྱི། །རྒྱུ་ནྱི་གཏྱི་མུག་ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟར། འཁྡོར་བར་འཁམས་པའྱི་ར་བ་ངྡོ་མ་
ཤེས་པས་དེའྱི་གེན་པྡོ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བེད་ 
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༼༥༢༨༽  
ཚུལ་ལ་རྡོངས་པར་གྱུར་ཏེ། འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་བཟུང་ནས་སྨྡོན་ལམ་
འདེབས་པ་དང་། རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོས་པའྱི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བར་
མ་ཤེས་པས་དགེ་བ་སངས་རྒྱས་སུ་བསྔྡོ་བ་ཡང་མ་དག་པའྱི་སྨྡོན་ལམ་དུག་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །བསྔྡོ་བ་དང་སྨྡོན་ལམ་དྡོན་གཅྱིག་སེ། བཟང་སྡོད་དུ། བསྔྡོ་བ་བཟང་པྡོ་མཁས་པ་ཅྱི་འད་
བ། །ཞེས་པ་དང་། སྨྡོན་ལམ་རྒྱལ་པྡོ་འདྱི་དག་མཆྡོག་གྱི་གཙོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་
འབྲས་བུ་ག་ནྡོམ་པ་ལ་ཐྡོབ་པར་སྨྡོན་པ་དང་། དམྱིགས་ཡུལ་གྱི་དགེ་བ་དྡོན་བཟང་པྡོའ་ིརྒྱུར་བསྒྱུར་
བར་བེད་པ་ཡྱིན་པར་བཞེད་དྡོ། །གསུམ་པ་དྡོན་བསྡུས་ཏེ་གནད་མ་འཆུགས་པར་བསྒྲུབ་བར་
གདམས་པ་ནྱི། དེ་ལ་སྡོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་གྱི་གནད་འཆུག་པས། །དགེ་ 



524   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༢༩༽  
བར་བེད་པ་སྣང་ན་ཡང་། །མ་དག་པ་རུ་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཆྡོས་རྣམ་
དག་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ན་ཡང་ཐྡོས་པ་ཆུང་ཞྱིང་དད་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བའྱི་གདུལ་བ་ལས་དང་པྡོ་པ་
རྣམས་ལམ་ལྡོག་པར་འགྡོ་ཞྱིང་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་དང་པའྱི་བསམ་པ་སེམས་བསེད་དང་མས་
ལེན་ལྟ་སྡོད་དང་འབྲས་བུ་དམན་པ་དག་དྡོར་བར་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག མདྡོར་ན་
སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །མཐུན་པའྱི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་པ་གསུམ། །བསམ་པ་དག་པས་སྒྲུབ་
བེད་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཚང་ལ་མ་
ནྡོར་བ་མདྡོ་རྒྱུད་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་གྱི་དགྡོངས་པ་དང་མཐུན་པར་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་མཁས་
པ་བསེན་དགྡོས་ཏེ། མདྡོར། བླ་མ་མཁས་པ་དག་ 
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༼༥༣༠༽  
ལ་རག་ཏུ་བརེན་པར་བ། །ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་མཁས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་དེ་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པས་
ཐྡོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སྡོམ་པའྱི་ཤེས་རབ་གསུམ་གྡོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
སེམས་བསེད་ཀྱི་ཀུན་ནས་བླངས་ཏེ་མས་ལེན་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་བེད་
པ་འདྱི་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་། བསན་པ་འཛིན་པའྱི་སེ་
བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བྡོས་ཤྱིག འདྱིར་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་སྣྡོད་མཐའ་དག་གྱི་དགྡོངས་པ་མགྡོན་པྡོ་བམས་པ་ལ་འཕགས་པ་ཐྡོགས་
མེད་ཀྱིས་ལེགས་པར་གསན་ཅྱིང་མ་ལུས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་དྡོན། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ཞྱིང་རྒྱས་
པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བར་གསུངས་པའྱི་ནང་ནས། ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་ 



526   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༣༡༽  
པའྱི་ལེའུར་བང་སེམས་ལས་དང་པྡོ་པ་རྣམས་ཀྱི་དྡོན་དུ། ཐྡོག་མར་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་། བར་དུ་
སྲུང་བ་དང་། མས་ན་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པ་དང་། གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་འཕེལ་བའྱི་ཐབས་བསན་པ་རྣམས་
སྡོབ་དཔྡོན་ཙནྟྲ་གྡོ་མྱིས་སྡོམ་པ་ྱི་ཤུར་བསྡུས་ཏེ་གསུངས་པ་དེའྱི་འགེལ་པ་སྡོམ་བརྡོན་དམ་པ་ཞྱི་
བ་འཚོ་དང་གནས་བརན་བང་ཆུབ་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལྟར། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་
མདུན་དུ་ཚོགས་གྱིས་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བླ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ལ་
བླངས་ཏེ། ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་ཤྱིན་ཏུ་གཅེས་པའྱི་བུ་གཅྱིག་པུ་དང་འད་བར་
དགྡོངས་ཤྱིང་རག་ཏུ་གཟྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ྱིན་མཚན་དུས་དྲུག་ཏུ་དེ་རྣམས་དཔང་པྡོར་བས་ཏེ་སྡོམ་པ་
མ་མས་པར་བསྲུང་བ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །དེ་ལ་སྲུང་ཚུལ་ 
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༼༥༣༢༽  
སྱིར་བསན་པ་ནྱི། གཞན་རྣམས་དང་ནྱི་བདག་ལའང་རུང་། །ཕན་དང་བདེ་བ་རྣམ་བར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པས། སེ་བ་ཕྱྱི་མ་ཕན་ཆད་དུ་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་ནྱི་ཕན་པ་ཡྱིན་ལ། འཕལ་དུ་
བདེ་སྱིང་འབྱུང་པ་བདེ་བ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་ཐབས་རང་གཞན་གྱིས་ཀ་ལ་བསྒྲུབ་པར་བའྡོ། །འཕལ་དུ་
སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཕུགས་ཀྱི་ཕན་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་ཞྱིང་འཕལ་བདེ་ཡང་རེས་སུ་སྡུག་བསྔལ་བ་ནྱི་
སང་བའྡོ། །འདྱི་ལ་བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་མཁས་པ་ཁ་ཅྱིག་མངྡོན་མཐྡོ་དང་ངེས་ལེགས་དང་ངན་འགྡོ་དང་
བདེ་འགྡོ་དང་ཚེ་འདྱི་དང་ཕྱྱི་མ་ལ་སར་བའྱི་མུ་དང་། རང་དང་གཞན་ལ་སར་བའྱི་ཕན་བདེའྱི་མུ་
བཞྱི་པར་གསུངས་སྡོ། །ྡོན་མྡོངས་དག་ལས་བྱུང་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་ཞྱིག་པར་གང་གྱུར་པ། །དེ་ཡྱི་
ེས་པ་བཞྱི་པྡོ་ནྱི། །དྡོན་དམ་དང་བར་དགྡོངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་ 
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༼༥༣༣༽  
པ། རྒྱལ་སྲས་ལ་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་གང་རུང་གཅྱིག་ལན་གཅྱིག་བྱུང་ན་ཚེ་འདྱིར་ཚོགས་གྱིས་རྒྱ་
ཆེན་སྒྲུབ་པ་དང་། འཕགས་པའྱི་ལམ་ཐྡོབ་པའྱི་སྐལ་བ་མེད་དེ། བཞྱི་ཀ་ཚང་བར་བྱུང་ན་སྨྡོས་ཅྱི་
དགྡོས། ར་ལྟུང་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་སྨྡོན་པ་སེམས་བསེད་བཏང་བ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པའྱི་ཀུན་ནས་དཀྱིས་
པ་ཆེན་པྡོ་སྡོད་པ་གྱིས་ཡྱིན་ལ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སངས་ནའང་སྡོམ་པ་གཏྡོང་པར་འགྱུར་ཅྱིང་
བསབ་པ་ཕུལ་ནའང་སྡོམ་པ་གཏྡོང་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཕམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆྡོས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་
ཀུན་ཏུ་སྡོད་པ་དང་། དེ་ལ་ངྡོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡྡོད་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྱི་བསེད་པ་དང་། དེས་
སེམས་ཚིམ་ཞྱིང་མགུ་བར་གྱུར་པ་དང་། དེ་ལ་ཡང་དགའ་ཞྱིང་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བ་དང་། དེ་ྱིད་
འདྡོད་ཅྱིང་དྡོན་དུ་གེར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ 
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༼༥༣༤༽  
ཡྡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བ་དང་། ྡོན་མྡོངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཚང་པ་ནྱི་ལྟུང་བའྱི་ཀུན་སྡོང་
རྡོགས་པར་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར། ཡང་དག་པར་ལེན་
པ་དང་མྱི་འད་བའྱི་སེམས་བསེད་པ་དང་། བར་ཕད་པ་ལ་འབུལ་བ་དང་། ཆྡོས་བཞྱི་པྡོ་རེ་རེའྱི་ེས་
པ་འབྱིན་པ་དང་། བཞྱི་པྡོ་ཐམས་ཅད་དམ་རེ་རེ་ཀུན་ནས་དཀྱིས་ཆེན་པྡོས་འབྱིན་པ་དང་བཞྱིས་
སྡོམ་པ་གཏྡོང་བར་གསུངས་པའྱི་དང་པྡོ་སྡོམ་མྱིན་སེས་པ། ཕྱྱི་མ་གྱིས་ཀུན་དཀྱིས་འབྲྱིང་གྱིས་
བཞྱི་ཀ་བས་པ་དང་ཆེན་པྡོས་གང་རུང་བས་པ་ལ་བླ་མ་རྣམས་བཞེད་དྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་སྱིན་ལས། 
འདྡོད་ཆགས་ཆེན་པྡོ་ནྱི། ལུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པ་སེམས་ཀུན་ནས་བཟུང་ཞྱིང་གཞྡོལ་ལ་བྲལ་
བའྱི་སེམས་མྱི་ཐྡོབ་པ། ངྡོ་ཚ་བ་དང་འཛེམ་པ་མེད་པ། གཅྱིག་པུ་ལྡོག་ཏུ་སེམས་ལ་ 
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༼༥༣༥༽  
སྨྡོན་ཅྱིང་ཡྡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བའྡོ། །ཕ་དང་མ་དང་བླ་མ་དང་རྒན་རབས་དག་ལ་རྡོད་ཅྱིང་མྱི་བཟླྡོགས་
པར་གྱུར་པའྡོ། །འདྡོད་ཆགས་འབྲྱིང་ནྱི་འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་
འགྡོད་པ་ཐྡོབ་ནས་མྱི་ཆ་བའྡོ། །འདྡོད་ཆགས་ཆུང་ངུ་ནྱི་འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལ་རེག་པ་དང་། ཚོར་
བ་དང་སྨྲས་པ་ཙམ་གྱིས་ཚིམ་པའྡོ། །ཞེ་སང་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་རྔམས་ཤྱིང་འཁྲུགས་ཏེ་གནྡོད་
སེམས་མང་བས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་སངས་ནས་དམལ་བར་འགྡོ་བ་སེ། མཚམས་མེད་པ་ལྔའྱི་ལས་པས་
ལྕྱི་བར་གྱུར་རྡོ། །ཞེ་སང་འབྲྱིང་ནྱི་ལས་བས་ནས་མྱུར་བར་འགྡོད་ཅྱིང་གེན་པྡོ་བསེན་པའྡོ། །ཞེ་
སང་ཆུང་ངུ་ནྱི་ཚིགས་རྩུབ་མྡོ་ཙམ་ངག་ཏུ་བརྡོད་པ་ཞྱི་ཞྱིང་གེན་པྡོ་བསེན་པའྡོ། །གཏྱི་མུག་ཆེན་
པྡོ་ནྱི་ེས་པ་ལ་དགའ་ཞྱིང་མྱི་འགྡོད་པའྡོ། །འབྲྱིང་པྡོ་ནྱི་འགྡོད་ཅྱིང་ 
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༼༥༣༦༽  
ཆགས་ལ་ཡྡོན་ཏན་མྱི་ལྟ་བའྡོ། །ཆུང་ངུ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ེས་པ་ལས་མྱི་འདའ་ཞྱིང་བཅས་པ་ལས་
འདས་པ་མྱི་སྦེད་ཅྱིང་འགྡོད་པ་སེད་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ྡོན་མྡོངས་ཆེན་པྡོའ་ིངྡོས་འཛིན་
དང་། འདྱིར་ཀུན་དཀྱིས་ཆེན་པྡོ་གསུངས་པ་དྡོན་གཅྱིག་པར་སྣང་བས་ྡོན་མྡོངས་པ་དག་པྡོའ་ིཚིག་
དང་ཀུན་ནས་དཀྱིས་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཚིག་གྱི་དྡོན་སེམས་ལ་རང་དབང་མྱི་ཐྡོབ་ཅྱིང་གེན་པྡོས་གཞྡོམ་
པར་མྱི་ནུས་པར་འགྡོད་པ་དང་སྡོམ་སེམས་སེ་དཀའ་དེ་ལྟ་བུས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་ེས་པ་ནྱི་
འདྱིར་ར་བའྱི་ལྟུང་པར་གསུངས་སྡོ། །ྡོན་མྡོངས་འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུས་བས་པའྱི་ེས་པ་ནྱི། ཟག་པ་
འབྲྱིང་ནྱི་གསུམ་ལ་བཤགས། །གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ལ། ྡོན་
མྡོངས་མྱི་མྡོངས་བདག་སེམས་བཞྱིན། །ཞེས་པའང་འདྱི་ལས་དཔག་ནས་ཤེས་པར་བའྡོ། ། 
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༼༥༣༧༽  
ཚུལ་ཁྱིམས་ལེའུ་དང་། སྡོམ་པ་ྱི་ཤུ་པའྱི་འགེལ་པར་དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་འཚོས། ཀུན་དཀྱིས་ཆེན་པྡོ་
བསན་ནས་འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུ་ཤུགས་ཀྱིས་གྡོ་བས་དངྡོས་སུ་མ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ཡྱིན་
ནྡོ། །ལུགས་འདྱི་ནྱི་སྱིར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གཞུང་ཐམས་ཅད་ནས་ཀུན་སྡོང་དག་ཞན་གྱི་ནུས་པས་
ལས་དགེ་སྱིག་ལ་ཆེ་ཆུང་དང་རྣམ་སྨྱིན་ལྕྱི་ཡང་དང་མྱུར་བུལ་དང་མེད་པར་ངེས་མ་ངེས་ལ་སྡོགས་
པའྱི་ཁད་པར་མང་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་དང་ཤྱིན་ཏུའང་མཐུན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཆུང་ངུ་ལ་སྡོགས་ཡྱིད་
ཇྱི་བཞྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །རྒྱ་འགེལ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་འདྱིར་གསུངས་ཤྱིང་། བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་
རྣམས་ཀྱིས་ཆུང་འབྲྱིང་གྱི་ངྡོས་འཛིན་ཅྱི་རྱིགས་སུ་བཀྡོད་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་པར་
མྱི་སེམས་སྡོ། །ཀུན་དཀྱིས་ཆེན་པྡོ་ལ་བརེན་ནས་རེད་པ་ 
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༼༥༣༨༽  
དང་བཀུར་སྱི་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པའྱི་དབང་གྱིས་བདག་ལ་བསྡོད་ཅྱིང་གཞན་ལ་སྨྡོད་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། 
བདག་ལ་ཡྡོད་བཞྱིན་དུ་སྱིང་སྲ་ཞྱིང་ལྡོངས་སྡོད་ལ་ཆགས་པས་ཆྡོས་དང་ཟང་ཟྱིང་མྱི་སེར་བའྱི་ར་
ལྟུང་དང་། ཞེ་ཐག་པས་བཟྡོད་པར་གསྡོལ་ཞྱིང་ཤད་ཀྱིས་སང་བ་བས་ཀང་ཁྡོ་བའྱི་སེམས་མྱི་གཏྡོང་
པར་སྡོན་བརྡོད་དང་བརེག་འཚོག་བེད་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། གཞན་གྱི་ཁ་ཕྱྱིར་འབྲང་པའམ་རང་གྱི་
འདྡོད་པའྱི་བླྡོས་བང་སེམས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའམ་ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་ལ་དགའ་བས་གཞན་ལ་
སྡོན་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། བཞྱི་པྡོ་འདྱི་ལ་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་བརྒྱད་དུ་མཛད་པ་རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་
མཁས་པ་དུ་མས་གསུངས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་འབྱུང་པ་དང་ཆྡོས་མཐུན་པས་ཕམ་པ་
འད་བར་དགྡོངས་ཞེས་བཤད་དྡོ། །ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་དང་འགལ་བའྱི་ེས་བཅས་པ་ལ། རྒྱལ་ 



534   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༣༩༽  
སྲས་སྡོམ་ལྡན་གྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་གེགས་བམ་དང་བང་སེམས་སེ་སྣྡོད་ལས་
མཆྡོད་པའྱི་འྡོས་སུ་གྱུར་པ་ཕྱག་དང་མཆྡོད་བསྡོད་དང་དད་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་བེད་པར་ྱིན་མཚན་
འདས་ན། མ་གུས་པ་དང་ལེ་ལྡོ་སྡོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ྡོན་མྡོངས་ཅན་དང་བརེད་ངས་པའྱི་དབང་
གྱིས་གཅྱིག་དང་། འདྡོད་པ་ཆེ་ཞྱིང་ཆྡོག་མྱི་ཤེས་པས་ཆགས་པའྱི་དབང་གྱིས་རེད་བཀུར་དང་དུ་
ལེན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། བཀུར་བསྱི་བ་བར་འྡོས་པའྱི་རྒན་པ་དང་ཡྡོན་ཏན་ཅན་ལ་ང་རྒྱལ་
ལ་སྡོགས་པའྱི་ཀུན་སྡོང་གྱིས་བཀུར་བསྱི་མ་བས་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཕ་རྡོལ་པྡོ་དགའ་ཞྱིང་
གསྡོང་པྡོར་སྨྲ་བས་བསྙུན་འདྱི་བ་དང་དྡོན་གྱི་བེ་བྲག་ཚུལ་བཞྱིན་དྱིས་པ་ལ་ལན་ལེགས་པ་མྱི་
འདེབས་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། དགའ་ཞྱིང་མྡོས་པས་ཟས་གྡོས་ 
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༼༥༤༠༽  
ལ་སྡོགས་བསེན་བཀུར་ལ་མགྡོན་དུ་བྡོས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་འགྡོ་བའྱི་ེས་
བས་གཅྱིག་དང་། གསེར་དངུལ་ལ་སྡོགས་རྱིན་པྡོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བ་སྱིན་བདག་ཡལ་བར་
དྡོར་བའྱི་མྱི་ལེན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་དྡོན་དུ་གེར་བ་ལ་ཕག་དྡོག་ལ་སྡོགས་
པའྱི་དབང་གྱིས་མྱི་སྱིན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། འདྱི་དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་དང་སེམས་ཅན་དྡོན་
བེད་གྱིས་ཀ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཞེས་གནས་བརན་བ་བཟང་བཞེད་དེ། དེ་རྣམས་སྱིན་པ་དང་
འགལ་བའྡོ། །སེམས་ཅན་མ་རུངས་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་ལ་སྡོགས་ཀུན་ནས་མནར་
སེམས་པ་དང་ཁད་གསྡོད་ཀྱི་བསམ་པས་ཡལ་བར་དྡོར་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། གཞན་གྱི་
སེམས་མ་དད་པ་བསྲུང་བའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ཀུན་སྡོད་གཞན་དད་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་སྡོབ་པའྱི་ེས་
བས་གཅྱིག་ 



536   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༤༡༽  
དང་། འདྱི་ལ་འགེལ་པར། ན་ཐྡོས་རང་དྡོན་ལྷུར་ལེན་པའང་གཞན་མ་དད་པས་སྲུང་བར་བེད་ན། 
རྒྱལ་སྲས་གཞན་དྡོན་ལྷུར་ལེན་པ་རྣམས་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས་དགྡོས་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་ལ་དྡོན་
དམ་དང་བ་བ་ཉུང་པ་བཅས་པ་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་གཞན་དྡོན་སྒྲུབ་པ་ལ་དྡོན་དང་བ་བ་ཉུང་པའྱི་ེས་
བས་གཅྱིག་དང་། གནས་བརན་བང་བཟང་གྱིས་ེས་བས་བཞྱི་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་ལུས་ངག་གྱི་ེས་པ་
བདུན་གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར་པ་མྱི་བེད་ན་ེས་བས་ཞེས། སྱིང་བརེར་བཅས་ན་མྱི་དགེ་
མེད། །ཅེས་པའྱི་དྡོན་དུ་བཅས་པ་དང་། གཞན་སེམས་མྱི་སྲུང་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་དུའང་འཆད་
དྡོ། །འཚོ་བ་ལྡོག་པ་དང་དུ་ལེན་པའྱི་ེས་བས་ལ། ལྡོག་འཚོ་ལྔ་ནྱི། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར། ཚུལ་
འཆྡོས་རེད་དང་བཀུར་བསྱིའྱི་ཕྱྱིར། །དབང་པྡོ་ 
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༼༥༤༢༽  
སྡོམ་པར་བེད་པ་སེ། །ཁ་བསག་རེད་དང་བཀུར་བསྱིའྱི་ཕྱྱིར། །ཚིག་འཇམ་སྔར་ནྱི་སྨྲ་བའྡོ། །གཞྡོག་
སྡོངས་དེ་ནྱི་ཐྡོབ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གཞན་གྱི་རས་ལ་བསྔགས་བེད་པ། །ཐྡོབ་ཀྱིས་འཇལ་བ་རེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །མངྡོན་སུམ་གཞན་ལ་སྨྡོད་པར་བེད། །རེད་པས་རེད་པ་རྣམ་འདྡོད་པ། །སྔར་ཐྡོབ་པ་ལ་
བསྔགས་བེད་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ས་སེར། དད་པས་བྱིན་པ་ལ་ལྡོངས་སད་ནས་ཆྡོས་བཞྱིན་མྱི་
སྒྲུབ་པ་དང་། བྲྡོ་གར་ལ་བལྟ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ལྡོག་འཚོར་གསུངས་ཤྱིང་། མཁས་མཆྡོག་དབྱིག་
གེན་གྱིས། ལྔ་པྡོ་རེ་རེ་ལ་གསུམ་གསུམ་སེ། བཅྡོ་ལྔར་གསུངས་ལ། འཕགས་པ་གྡོལ་སེས་ཀང་
རྒྱས་པར་གསུངས་སྡོ། །འྡོད་ལྡན་དུ། རེད་ཕྱྱིར་སྡོད་ལམ་ཚུལ་འཆྡོས་ཡྱིན་པར་བསན། །ཆུང་ངུ་
བྱིན་ནས་མང་པྡོ་འཚོལ་བེད་དང་། །གཞན་ལ་བསྔགས་པ་བེད་པ་གཞྡོག་ 



538   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༤༣༽  
སྡོངས་ཡྱིན། །རེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ནྱི་བཙམ་དང་སན་པར་སྨྲ། །ཐམས་ཅད་ཁ་གསགས་ཡྱིན་པར་འཕགས་
པས་བཤད། །དེ་དག་དཔེ་ཙམ་གཞན་ཡང་ལྡོག་སྒྲུབ་པས། །འཚོ་བར་བེད་པ་ྱིད་ནྱི་རག་ཏུ་
སང་། །ཞེས་པའྱི་ཆུང་ངུ་བྱིན་ནས་མང་པྡོ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནྱི་རེད་པས་རེད་པ་འཚོལ་
བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདྡོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་རྡོགས་པའྱི་སེམས་མ་ཞྱི་བ་རྒྡོད་པ་དང་ཅ་ཅྡོ་འདྡོན་
པ་ལ་སྡོགས་རྣམ་པར་གཡེངས་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། རྒྱལ་སྲས་འཁྡོར་བ་སང་པར་མྱི་བའྡོ་
ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་གེན་པྡོ་མྱི་བརེན་ཅྱིང་འཁྡོར་བ་ལ་དགའ་བའྱི་ེས་བས་
གཅྱིག་དང་། ཚིག་མྱི་བཙུན་པ་དང་གཏམ་ངན་གྱི་གཞྱི་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོ་མྱི་སྲུང་ཞྱིང་མྱི་བདེན་
པ་ཐབས་ཀྱིས་མྱི་སེལ་ན་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་འགྱུར་ 
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༼༥༤༤༽  
བར་མཐྡོང་བཞྱིན་དུ་ཕ་རྡོལ་མྱི་དགའ་བར་འགྱུར་དུ་དྡོགས་པས་དག་པྡོའ་ིཐབས་ཀྱིས་མྱི་འཆྡོས་
པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་སེ་དེ་རྣམས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྡོ། །གཤེ་བ་དང་ཁྡོ་བ་དང་བརེག་པ་
དང་འཚང་འདྲུ་བ་ལ་ལན་འཇལ་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཁྡོས་པ་ལ་རང་གྱིས་གནྡོད་པ་བས་
སམ་མ་བས་ཀང་རུང་ཤད་སང་མྱི་བེད་པར་ཡལ་བར་འདྡོར་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཕ་རྡོལ་
གྱིས་ཆྡོས་དང་མཐུན་པར་བཟྡོད་གསྡོལ་བས་ཀང་མྱི་ན་པར་སྡོང་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། 
རང་ྱིད་གཞན་ལ་ཞེ་སང་སེས་པའྱི་རྒྱུན་མྱི་འདྡོར་ཅྱིང་གེན་པྡོ་མྱི་བསེན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་སེ། 
དེ་རྣམས་བཟྡོད་པ་དང་འགལ་བའྡོ། །རེད་བཀུར་ལ་ཞེན་པས་འཁྡོར་སྡུད་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། 
གྱིད་དང་ལ་བ་ལ་སྡོགས་སྡོམས་ལས་ལ་དམྱིགས་བཞྱིའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། འདུ་ 
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༼༥༤༥༽  
འཛི་དང་རྣམ་གཡེང་ལ་ཆགས་ནས་དམག་དང་ཆྡོམ་རྐུན་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཏམ་གྱིས་དུས་ཡྡོལ་བར་
བེད་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་སེ་དེ་རྣམས་བརྡོན་འགྲུས་དང་འགལ་བའྡོ། །སེམས་མམ་པར་འཇྡོག་
པའྱི་ཐབས་མྱི་འཚོལ་ཅྱིང་གདམ་ངག་དྡོན་དུ་མྱི་གེར་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་
སྱིབ་པར་འགྱུར་བ་འདྡོད་པ་ལ་འདུན་པ་ལ་སྡོགས་པ་མྱི་སྡོང་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་བསྡོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགའ་བདེ་ལ་སྡོགས་ཡྡོན་ཏན་ལ་སྲེད་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་སེ་དེ་
གསུམ་བསམ་གཏན་དང་འགལ་བའྡོ། །རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་སྡོང་བར་གསུངས་པ་ལ་
བརེན་ནས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་པ་དང་ེས་པ་སྡོང་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། རྒྱལ་སྲས་རང་གྱི་སེ་
སྣྡོད་ལ་ཐྡོས་བསམ་བར་ཡྡོད་བཞྱིན་དུ་དེ་དྡོར་ནས་ཐེག་དམན་ 
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༼༥༤༦༽  
གྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་བརྡོན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་ཐྡོས་བསམ་བར་
ཡྡོད་བཞྱིན་དུ་དེ་བས་མུ་སེགས་ཀྱི་གཞུང་ལ་སྡོབ་པ་གཙོ་བྡོར་བེད་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། བླྡོ་
གྡོས་བརན་པྡོས་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ལ་མཁས་པར་བེད་པ་ན་ེས་པ་མེད་ཀང་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་
ཆྡོས་ལ་དགའ་བ་དང་རངས་པར་བེད་ན་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་ལས་
མཆྡོག་ཏུ་ཟབ་པའྱི་དྡོན་བཤད་པ་མ་གྡོ་བར་ཆྡོས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྡོང་བའྱི་ེས་བས་
གཅྱིག་དང་། ཟང་ཟྱིང་དང་ཁྡོ་བའྱི་སེམས་ཀྱིས་བདག་བསྡོད་གཞན་ལ་སྨྡོད་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་
དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་འཕེལ་བའྱི་གཏམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན་ང་རྒྱལ་ལ་སྡོགས་པས་ཚོགས་
པར་མྱི་འགྡོ་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཆྡོས་སྨྲ་བའྱི་གང་ཟག་ལ་བསམས་བཞྱིན་དུ་ཁད་དུ་གསྡོད་ 



542   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༤༧༽  
ཅྱིང་འཕྱ་བ་དང་ཚིག་འབྲུ་ལ་བརེན་ཅྱིང་དྡོན་ལ་མྱི་སྡོན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། དེ་རྣམས་ཤེས་
རབ་དང་འགལ་བས་ཏེ་དགེ་བ་ཆྡོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་སྡོ་བཞྱིའྡོ། །ལམ་དུ་འཇུག་
པ་དང་ལུས་དང་ལྡོངས་སྡོད་བསྲུང་པ་དང་བེ་བ་བསྡུམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གྡོགས་མྱི་བེད་པའྱི་ེས་
བས་གཅྱིག་དང་། ནད་པའྱི་སྨན་སྡོར་བ་དང་ནད་གཡྡོག་ལ་སྡོགས་རྱིམ་གྡོ་མྱི་བེད་པའྱི་ེས་བས་
གཅྱིག་དང་། ཕ་རྡོལ་ལུས་སེམས་མ་ཐག་པའྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་མྱི་བེད་པའྱི་ེས་བས་
གཅྱིག་དང་། ཚེ་འདྱི་ཕྱྱིའྱི་དྡོན་ལ་བག་མེད་པར་ཞུགས་པ་སེལ་བའྱི་ཐབས་དང་རྱིགས་པ་མྱི་སྡོན་
པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ཕན་འདྡོགས་པ་ལ་བས་པ་མྱི་བཟྡོ་བས་ལན་དུ་ཕན་མྱི་འདྡོགས་པའྱི་
ེས་བས་གཅྱིག་དང་། ེ་དུ་དང་ལྡོངས་སྡོད་མས་པ་ལས་གྱུར་ 
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༼༥༤༨༽  
པའྱི་མ་ངན་སེལ་བ་ལ་མྱི་བརྡོན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། བཟའ་བཏུང་དང་གྡོས་ལ་སྡོགས་པ་
སྡོང་བ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀྱིས་མྱི་སྱིན་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། འཁྡོར་དུ་འདུས་པ་ལ་
གདམས་ངག་མྱི་སྡོན་པ་དང་ན་བའྱི་སྨན་དང་ཡྡོ་བད་དགྡོས་པ་མྱི་འཚོལ་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། 
མནར་སེམས་ཀྱིས་གཞན་གྱིས་སེམས་དང་མཐུན་པར་མྱི་བེད་པའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། གང་
ཟག་གཞན་གྱི་དད་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་མང་དུ་ཐྡོས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཡང་དག་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་མྱི་
བརྡོད་ཅྱིང་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་ལ་ལེགས་སྡོ་ཞེས་མྱི་ཟེར་བའྱི་ེས་བས་གཅྱིག་དང་། སེམས་ཅན་
དམའ་དབབ་པ་དང་ཆད་པས་བཅད་པ་དང་སད་པར་རྱིགས་པ་རྣམས་ཚར་མྱི་གཅྡོད་པའྱི་ེས་བས་
གཅྱིག་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྡོབས་ཀྱིས་སག་པ་དང་འདུན་པ་ལ་སྡོགས་པ་བ་བར་འྡོས་པ་མྱི་བེད་
པའྱི་ 
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༼༥༤༩༽  
ེས་བས་གཅྱིག་དང་། དེ་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་དྡོན་བེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་འགལ་བ་བཅུ་གྱིས་
སྡོ། །ེས་བས་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་འཁྲུགས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བས་ེན་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་
ནང་ཁྱིམས་དང་མང་པྡོའ་ིསེམས་སྲུང་བ་དང་། སྡོམ་པ་ལ་མ་ནྡོས་པ་ལ་ེས་མེད་དང་ྡོན་མྡོངས་
ཅན་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་དང་། ེས་པར་འགྱུར་མྱི་འགྱུར་ལ་སྡོགས་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །ེས་མེད་སྡོན་
པའྱི་གཞུང་། སྱིང་བརེར་ལྡན་ཞྱིང་བམས་ཕྱྱིར་དང་། །སེམས་དགེ་བ་ལ་ེས་པ་མེད། །ཅེས་པ། 
ཀུན་སྡོང་བམས་སྱིང་རེ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་ན་བ་བ་གང་ཡྱིན་ཡང་ེས་པ་མེད་ཅྱིང་སེམས་
འཁྲུགས་པ་ལ་སྡོགས་ེས་མེད་ཀྱི་ནང་དུ་སྡུད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་ཞེས་པའྱི་ས་དང་། ཀུན་སྡོང་ལ་སྡོན་མ་
ཞུགས་ན་སྡོར་བ་ཅུང་ཟད་མ་དག་ཀང་ེས་པ་ 
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༼༥༥༠༽  
མེད་པར་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་པར་མངྡོན་ནྡོ། །ཕྱྱིར་བཅྡོས་པའྱི་ཐབས་ནྱི། ར་བའྱི་ལྟུང་བ་གང་
རུང་བྱུང་ན་སྡོབ་དཔྡོན་མཚན་ྱིད་ལྡན་པའྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་དྲུང་དུ་སྡོམ་པ་བླང་བར་བ་ཞྱིང་། ྡོན་
མྡོངས་པ་འབྲྱིང་པྡོ་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་ཕམ་པ་དང་འད་བ་དེ་དག་གང་རུང་བྱུང་ན་ན་ཐྡོས་སམ་
ཐེག་ཆེན་གྱི་གང་ཟག་འྡོས་པ་གསུམ་གྱི་དྲུང་དུ་བཤགས་པར་བའྡོ། །ྡོན་མྡོངས་ཆུང་ངུས་བས་
པའྱི་ེས་པ་བཞྱི་གང་རུང་བྱུང་ན་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་ལྟུང་བའྱི་མྱིང་རྱིས་བརྡོད་དེ་
བཤགས་པར་བའྡོ། །ྡོན་མྡོངས་མྱི་དངྡོས་བདག་སེམས་བཞྱིན། །ཞེས་པ་སྱིར་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་
ལ་རང་སེམས་ངྡོ་ཚ་ཁེལ་ཡྡོད་ཤས་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པས་སྔར་བས་ལ་འགྡོད་པ་དང་ཕྱྱིས་འབྱུང་
སྡོང་བའྱི་སྡོམ་སེམས་བརན་པྡོ་དགྡོས་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་བཤགས་ཡུལ་མ་རེད་ན་ཀུན་སྡོང་དེ་ལྟ་བུས་
དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་དྲུང་ངམ་གང་ཟག་གང་ 
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༼༥༥༡༽  
ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་གྱི་མདུན་དུ་ེས་པ་འབྲྱིང་དང་ཆུང་ངུ་འདྱིར་དངྡོས་སུ་གསུངས་པའྱི་ྡོན་མྡོངས་
ཅན་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་གྱི་ེས་བས་རྣམས་དང་། ེས་བས་གཞན་རྣམས་ཀང་ཚུལ་འདྱིས་བཤགས་པ་
ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའྡོ། །ེ་བ་འཁྡོར་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདྡོད་ཆགས་དང་ལྡན་པའྱི་ལྟུང་བ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བེ་མ་སེད་བྱུང་བ་
དང་། ཞེ་སང་དང་ལྡན་པའྱི་ལྟུང་པ་གཅྱིག་བྱུང་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཐེག་པ་དབང་བཙན་པར་
བས་ན་ཞེ་སང་གྱི་ལྟུང་བ་དེ་ཤྱིན་ཏུ་ལྕྱི་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་སེམས་ཅན་གཏྡོང་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ལ། 
སྔ་མས་ནྱི་སེམས་ཅན་སྡུད་པར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སེམས་ཅན་མ་ཡྱིན་ལ་བ་བ་མ་ཡྱིན་པར་བེད་
པ་ནྱི་ེས་པར་ 
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༼༥༥༢༽  
འགྱུར་པར་རྱིགས་སྡོ། །དེ་ྱིད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིང་བརེར་ལྡན་ཅྱིང་བམས་ཕྱྱིར་དང་། །སེམས་
དགེ་བ་ལ་ེས་པ་མེད། །ཅེས་པ་འདྱི་བཤད་དྡོ་ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་འཚོས་གསུངས་སྡོ། །བསབ་
བཏུས་སུ། དེ་དང་མཐུན་པ་ེ་བར་འཁྡོར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནྱི། 
ཞེ་སང་དང་ལྡན་པའྱི་ལྟུང་བ་ལ་འཇྱིགས་ཀྱི། འདྡོད་ཆགས་དང་ལྡན་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །སྱིར་འདྡོད་ཆགས་ནྱི་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བའྱི་ཡུལ་ལ་དགའ་བས་བླང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་
ཡྱིན་ལ། ཞེ་སང་གྱི་ཡུལ་ཡྱིད་དུ་མྱི་འྡོང་བའྱི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་སྡོང་ཞྱིང་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་
པའྱི་འཛིན་སངས་ཅན་ཡྱིན་པས། ཡུལ་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་འཛིན་སངས་དེ་ཕན་འདྡོགས་
པ་དང་གནྡོད་པ་བེད་པའྱི་ཀུན་སྡོང་གྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལ་དགྡོངས་ནས་ 
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༼༥༥༣༽  
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདྡོ་དེ་རྒྱལ་སྲས་དང་པྡོའ་ིལས་ཅན་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བསབ་བཏུས་
སུའང་། འདྱི་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་དབང་དུ་བས་པ་ཡྱིན་གྱིས། ས་ལ་གནས་
པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ལྟུང་བ་ཡང་མེད་ལ་བསབ་པར་བ་བ་ཡང་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་དང་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་
པ་བསྲུང་ཚུལ་བསབ་བཏུས་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །རྒྱས་པར་ཐེག་
པ་ཆེ་ལས་འབྱུང་། །གང་གྱི་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་བ། །གནད་ཀྱི་གནས་རྣམས་འདྱིར་རྱིག་བ། །བདག་
གྱི་ལུས་དང་ལྡོངས་སྡོད་དང་། །དགེ་བ་དུས་གསུམ་སེས་པ་རྣམས། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བཏང་བ་
དང་། །དེ་སྲུང་དག་པ་སེལ་བའྡོ། ། 
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༼༥༥༤༽  
ཞེས་པ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་བསབ་བ་ལུས་ལྡོངས་སྡོད་དུས་གསུམ་གྱི་དགེ་བ་སེམས་ཅན་ལ་གཏྡོང་བ་
དང་། དེ་མ་མས་པར་སྲུང་བ་དང་། དག་པར་བེད་པ་དང་། གྡོང་དུ་སེལ་བ་དང་། བཞྱིར་ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་སྨྡོན་འཇུག་ཏུ་སེམས་བསེད་
པའྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་བར་བ་བ་དང་། བྱུང་བ་
ཕྱྱིར་བཅྡོས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ེས་ལྟུང་ངྡོ་ཤེས་པ་ལ་རག་ལས་པས་ཐྡོག་མར་རྒྱལ་རྱིགས་ལ་འབྱུང་བའྱི་
ལྟུང་བ་ལྔ་ལས། དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་རེན་དང་དགེ་འདུན་གྱི་རས་འཕྡོག་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། ཐེག་པ་
གསུམ་གྱིས་རང་གྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་པར་འབྱུང་བའྱི་དམ་ཆྡོས་སྡོང་བའྱི་ར་ལྟུང་དང་། བསན་པའྱི་
སྡོར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་ཡང་རུང་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་ཡང་རུང་ངུར་སྨྲྱིག་ལ་
སྡོགས་པའྱི་རབ་ 
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༼༥༥༥༽  
བྱུང་གྱི་ཡྡོ་བད་འཕྡོགས་པ་དང་ཁྱིམ་པར་འབེབས་པ་དང་ཆད་པས་གཅྡོད་པ་དང་སྲྡོག་དང་བྲལ་
བར་བེད་པ་ར་ལྟུང་གསུམ་པ་དང་། མཚམས་མེད་པ་ལྔའྱི་ལས་གང་རུང་བེད་པ་ར་ལྟུང་བཞྱི་པ་དང་། 
རྒྱུ་མེད་དུ་སྨྲ་ཞྱིང་འཇྱིག་རེན་ཕ་རྡོལ་སངས་ནས་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་ལ་རང་གནས་ཤྱིང་གཞན་འགྡོད་པ་
ར་ལྟུང་ལྔ་པའྡོ། །དང་པྡོ་བཞྱིའྱི་སེང་དུ་གྡོང་ཁེར་དང་ཡུལ་འཁྡོར་འཇྡོམས་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་ལྔ་ནྱི་བླྡོན་
པྡོ་ལ་འབྱུང་པའྱི་ལྟུང་བའྡོ། །བང་སེམས་ལས་དང་པྡོ་པ་ལ་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བརྒྱད་དེ། སྔྡོན་ེས་པར་
སད་པས་སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་སེས་པའྱི་བྱིས་པ་སྡོང་ྱིད་ཟབ་མྡོ་སྡོན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་པ་ལ་སྡོན་
པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྡོབ་པར་མྱི་ནུས་ཀྱི་ཐེག་པ་དམན་
པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་ཅྱིག་ཅེས་འདུན་པ་ 
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༼༥༥༦༽  
སྒྱུར་བར་བེད་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་འདུལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་བསབས་པས་ཅྱི་
ཞྱིག་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་སྡོབས་ཤྱིག་དེས་མྱི་དགེ་བའྱི་རྣམ་སྨྱིན་འདག་པར་འགྱུར་
རྡོ། །ཞེས་ཟེར་བའྱི་ར་ལྟུང་དང་། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་མ་སྡོབ་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོབས་ཤྱིག་
ངན་སྡོང་ལས་གྡོལ་ཅྱིང་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཅེས་ཟེར་བའྱི་ར་ལྟུང་དང་། བདག་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ ྡོ་
ཕ་རྡོལ་ནྱི་དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་རེད་བཀུར་གྱི་ཕྱྱིར་བདག་བསྡོད་གཞན་ལ་སྨད་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། 
སྡོང་པ་ྱིད་ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་ཁྡོ་བྡོས་རྡོགས་ནས་ཁྡོད་ལ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཁྡོད་ཀྱིས་ཀང་དེ་ལྟར་
དགྡོངས་ཤྱིག་ཅེས་མྱི་ཆྡོས་བླ་མ་སྨྲ་བའྱི་ར་ལྟུང་དང་། རྒྱལ་རྱིགས་དང་དགེ་སྡོང་ལ་སྡོགས་པ་
འབེད་ཅྱིང་ཆད་པ་གཅྡོད་དུ་བཅུག་ནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་དཀྡོར་འབུལ་བ་དང་ལེན་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་། 
མདྡོ་སེ་དང་ 
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༼༥༥༧༽  
འདུལ་བར་ནག་པྡོ་དང་ཆེན་པྡོ་བསན་པ་སངས་ཏེ་བསབ་ཁྱིམས་བཤྱིག་ནས་སྡོང་བ་ལ་བརྡོན་པའྱི་
ལྡོངས་སྡོད་ཁ་ཐྡོན་པ་ལ་སྱིན་པའྱི་ར་ལྟུང་དང་བརྒྱད་ནྱི་དམངས་ཕལ་པ་ལ་འབྱུང་བའྡོ། །འབྱུང་ེ་
བ་དང་གཙོ་ཆེ་བའྱི་སྡོ་ནས་གང་ཟག་རྱིགས་གསུམ་གསུངས་ཀང་ལྟུང་བ་འབྱུང་བར་ཁད་མེད་
དྡོ། །ྡོན་མྡོངས་དག་ཞན་དང་བསམ་སྡོར་དང་ཡུལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ལྟུང་བ་རྡོགས་མྱི་
རྡོགས་དང་། ཕན་ཚུན་གྱིས་ཀ་ལ་ེས་པར་འགྱུར་མྱི་འགྱུར་ལ་སྡོགས་མདྡོ་དང་བསབ་བཏུས་
དང་མདྡོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སྔ་ཕྱྱི་དང་སྡོད་འཇུག་གྱི་འགེལ་པ་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བ་སེ། སང་བླང་
ལ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །ཐུབ་པ་དགྡོངས་རྒྱན་དུ། འདྱིར་གསུངས་པའྱི་ར་ལྟུང་རྣམས་བང་སར་བསན་
པའྱི་ལྟུང་བ་བཞྱིར་སྡུད་ཚུལ་གསལ་པྡོར་བཤད་པ་ལྟར་བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་མང་ 
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༼༥༥༨༽  
པྡོ་ཡང་བཞེད་དྡོ། །འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ར་ལྟུང་རྣམས་འདྱིར་ཡང་གསུངས་
པ་ཡྱིན་ཏེ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་དཀྡོར་འཕྡོག་པ། ཕས་ཕམ་པ་ཡྱི་ལྟུང་བར་འདྡོད། །དམ་པའྱི་
ཆྡོས་ནྱི་སྡོང་བེད་པ། །གྱིས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་བའྱི་དགེ་སྡོང་
ལའང་། །ངུར་སྨྲྱིག་འཕྡོག་དང་བརེག་པ་དང་། །བརྡོན་རར་འཇུག་པར་བེད་པ་དང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་
ལས་འབེབས་པ་དང་། །སྲྡོག་བྲལ་བེད་པ་གསུམ་པ་ཡྱིན། །མཚམས་མེད་ལྔ་ལ་བེད་པ་དང་། །ལྡོག་
པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་དང་། །གྡོང་ལ་སྡོགས་པ་འཇྱིག་པ་ཡང་། །ར་བའྱི་ལྟུང་བར་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །བླྡོ་སྡོང་མ་བས་སེམས་ཅན་ལ། །སྡོང་པ་ྱིད་ནྱི་བརྡོད་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ལ་
ཞུགས་པ་དག །རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཟླྡོག་པ་དང་། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྡོངས་སངས་ 



554   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༥༩༽  
ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སྡོར་བ་དང་། །སྡོབ་པའྱི་ཐེག་པ་ཆགས་ལ་སྡོགས། །སྡོང་བར་གྱུར་བ་མྱིན་ཞེས་
འཛིན། །ཕ་རྡོལ་དག་ཀང་འཛིན་འཇུག་དང་། །རང་གྱི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པ་དང་། །རེད་པ་དང་ནྱི་
བཀུར་སྱི་དང་། །ཚིགས་བཅད་རྒྱུ་ཡྱིས་གཞན་སྨྡོད་དང་། །བདག་ནྱི་ཟབ་མྡོ་བཟྡོད་པའྡོ། །ཞེས། 
ལྡོག་པ་ྱིད་ནྱི་སྨྲ་བ་དང་། །དགེ་སྡོང་ཆད་པས་གཅྡོད་འཇུག་དང་། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་སྱིན་
བེད་དང་། །སྱིན་པ་ལེན་པར་བེད་པ་དང་། །ཞྱི་གནས་འདྡོར་བར་བེད་པ་དང་། །ཡང་དག་འཇྡོག་གྱི་
ལྡོངས་སྡོད་རྣམས། །ཁ་ཏྡོན་བེད་ལ་སྱིན་པ་རྣམས། །དེ་དག་ར་བའྱི་ལྟུང་བ་སེ། །རྱི་ལམ་འཕགས་
པ་ནམ་སྱིང་པྡོའ།ི །མདུན་དུ་འདུག་སེ་བཤགས་པར་བ། །བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་ཡྡོངས་འདྡོར་
དང་། །ཆགས་དང་སེར་སྣ་མྱི་བཟད་པས། ། 
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༼༥༦༠༽  
སྡོང་ལ་སྱིན་པར་མྱི་བེད་དང་། །ཁྡོས་ནས་སེམས་ཅན་བརེག་པ་དང་། །བསྱིམས་ཏེ་དགའ་བར་བེད་
པ་ན། །སེམས་ཅན་ལ་ནྱི་མྱི་བཟྡོད་དང་། །ྡོན་མྡོངས་པ་དང་གཞན་མཐུན་པས། །ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་
པར་བརྡོད་པའྡོ། །དེ་ལྟར་ན་སྨྡོན་སེམས་བཏང་བ་འདྱིར་ཡང་ར་ལྟུང་དུ་བཞེད་དྡོ། །ལྟུང་པ་འདྱི་དག་
གྱི་ེས་དམྱིགས་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་སྔྡོན་དུ་བསེད་པ་ཐམས་ཅད་ཐལ་བར་རླྡོག་པར་བེད་ཅྱིང་ཕམ་
པར་འགྱུར་ཏེ། ལྷ་དང་མྱིའྱི་བདེ་བའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ལས་ལྷུང་ནས་ངན་སྡོང་དུ་གནས་པར་
འགྱུར་རྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཡུན་རྱིང་དུ་འཁྡོར་བར་འཁྡོར་ཅྱིང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་དང་
ཡང་བྲལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མས་པ་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐྡོ་རངས་སྔ་བར་
ལངས་ནས་གཙང་ས་སྔྡོན་དུ་སྡོང་ལྟེ་ཅྱི་འབྡོར་པའྱི་མཆྡོད་པ་བཤམས་ལ་ཁ་ཤར་ཕྱྡོགས་སུ་བསན་ 



556   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༦༡༽  
ཏེ་བདུག་སྡོས་བཟུང་སེ་ཐལ་མྡོ་སར་ནས་ལྷའྱི་བུ་ས་རེངས་ལ། ས་རེངས་ལ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་
ལྡན་པ་ལེགས་པ་ཆེན་པྡོ་ཁྡོད་འཛམ་གྱིང་དུ་ཤར་མ་ཐག་ཏུ་སྱིང་རེས་བདག་ལ་ཁབ་པར་མཛད་དུ་
གསྡོལ། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཡང་བདག་གྱི་ཚིག་གྱིས་མྱུར་དུ་བསྐུལ་
ཏེ། ཐབས་གང་གྱིས་བདག་ལྟུང་བ་འཆབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་འཕགས་པ་ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་དེ་བདག་གྱི་རྱི་ལམ་དུ་བསན་དུ་གསྡོལ་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་
བར་དུ་འདུན་པ་དག་པྡོས་གསྡོལ་བ་བཏབ་ལ་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་ལ་བར་བའྡོ། །རྱི་
ལམ་དུ་འཕགས་པ་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོ་བྲམ་ཟེ་དང་ཁེའུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ལྟུང་བ་
འཆགས་སུ་འཇུག་སེ་ཐབས་མཁས་པ་ཟབ་མྡོ་སྡོན་ཅྱིང་ཕྱྱིར་མྱི་ཟླྡོག་པའྱི་ 
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༼༥༦༢༽  
ས་ལ་འཇྡོག་པར་མཛད་དྡོ། །ལན་གཅྱིག་ཙམ་ལ་གསལ་བར་མ་བྱུང་ནའང་ལྟུང་བཤགས་འདྡོན་པ་
དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡྱི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་པའྱི་རྒྱུད་
ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བས་ཏེ་རྱི་ལམ་བརག་པར་བའྡོ། །ཇྱི་སྲྱིད་ེས་པ་བང་པའྱི་མཚན་མ་བཟང་པྡོ་མ་
བྱུང་གྱི་བར་དུ་འབད་པ་དང་སེམས་བསེད་བླང་པར་བའྡོ། །དེ་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་
བསྲུང་བའྱི་ཚུལ་ཤྱིང་རའྱི་སྲྡོལ་ཆེན་པྡོ་གྱིས་ཡྡོད་ཀང་། ལས་དང་པྡོ་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱིས་གྱིས་
ཀའྱི་དྡོན་དྱིལ་ནས་མྱི་འགལ་བར་སྡོབ་པ་ཡྱིན་པས། དེའྱི་ཚུལ་ནྱི་ཇྡོ་བྡོ་རེས་སེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་
རྱིམ་མཛད་པ་ལྟར་ཐྡོག་མར་རང་གྱི་རྒྱུད་མ་སྨྱིན་བར་གཞན་གྱི་དྡོན་མྱི་ནུས་ཏེ། ཇྱི་ལྟར་འདབ་
གཤྡོག་མེད་པ་ཡྱི། །བ་ཡྱིས་མཁའ་ལ་འཕུར་མྱི་ནུས། །དེ་བཞྱིན་མངྡོན་ཤེས་སྡོབས་བྲལ་
བས། །སེམས་ 
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༼༥༦༣༽  
ཅན་དྡོན་བར་ནུས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་མངྡོན་ཤེས་མེད་པ་དེ་སྲྱིད་གཞན་དྡོན་མྱི་བ་བ་
བསེ་རུ་ལྟ་བུར་གནས་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྨྱིན་བེད་ཀྱི་ལམ་སྔྡོན་དུ་བཏང་ནས་སྡོང་
ྱིད་ཟབ་མྡོ་སྡོམ་ན་ཚེགས་ཆུང་ཞྱིང་དྡོན་ཆེ་བས་དལ་འབྡོར་རེད་པར་དཀའ་བ་དང་འཆྱི་བ་རེས་སུ་
དན་པ་ཁ་ཙམ་མྱིན་པར་སེམས་དང་འདེས་པ་ཡང་ཡང་བསྡོམས་པའྱི་ངང་ནས། འདུ་བེད་སྡུག་
བསྔལ་ལ་དགྡོངས་ནས། སྡུག་བསྔལ་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན། ཞེས་པ་ལྟར་འཁྡོར་བའྱི་བདེ་བ་
མཐའ་དག་དུུཿཁའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངེས་པ་ལེགས་པར་དངས་ཏེ། དགེ་སྱིག་གྱི་བླང་དྡོར་ལ་འབད་
དགྡོས་པར་སའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས། གང་ཞྱིག་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུ་དགེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་ལམ་གཅྱིག་
ཙམ་ཡང་མྱི་སྲུང་ལ། འྡོན་ཀང་ཚིག་འདྱི་སྐད་དུ། ང་ནྱི་ 
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༼༥༦༤༽  
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སེ། ང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་འཚོལ་ཞེས་ཟེར་ན། གང་
ཟག་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཚུལ་འཆྡོས་དང་རྫུན་ཆེན་པྡོ་སྨྲ་བ། སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སན་སྔར་
འཇྱིག་རེན་པ་སླུ་བར་བེད་པ་ཆད་པར་སྨྲ་བ་སེ། དེ་རྡོངས་བཞྱིན་དུ་འཆྱི་བའྱི་དུས་བེད་ཅྱིང་ལྡོག་
པར་ལྟུང་བར་འགྡོའ ྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བལྟ་ཞྱིང་ཆད་
པར་སྨྲ་བ་དག་ནྱི་མྱིའྱི་ནང་ན་གནས་ཀང་། དེ་ནྱི་ཡང་དག་པར་སྲྱིན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར། དབང་པྡོ་ཡྡོངས་སུ་མ་སྨྱིན་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གཏམ་
བརྡོད་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་
ལས་ཐྡོག་མ་པ་ལ་དེ་ྱིད་བརྡོད་དུ་ཡྡོད་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་དམྱིགས་པ་དང་ 



560   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༦༥༽  
བཅས་པའྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་བརྡོད་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་
མདྡོར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སྡུད་པར་བེད་པའྱི་ཆྡོས་གཅྱིག་སེ། བ་བ་འཇུག་པར་འྡོས་པ་ལ་ཞུགས་ཤྱིང་
ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱུ་འབྲས་མྱི་སླུ་བར་ཡྡོད་པའྱི་
འདུ་ཤེས་བརན་པྡོ་བཟུང་ནས་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆྡོད་རེན་ལ་སྡོགས་པ་མདུན་དུ་བས་ཏེ་ཕྱག་
འཚལ་བ་དང་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སབས་སུ་འགྡོ་བ་དང་བང་
ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པའྱི་ཆྡོ་ག་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གྱིས་ཡང་ཡང་སེམས་བསེད་པ་དང་། མདྡོ་
ཀྡོག་པ་དང་མཆྡོད་རེན་བསྐྡོར་བ་དང་ཚ་ཚ་བཏབ་པ་ལ་སྡོགས་པ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བྡོན་པའྱི་
པཎྱི་ཏ་མཆྡོག་གྱི་གྲུབ་པ་བརེས་པ་དག་གྱིས་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་ས་སང་བའྱི་ 
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༼༥༦༦༽  
བསན་བཅྡོས་རྣམས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཆྡོས་སྡོད་ལ་བརྡོན་པར་བ་ཞྱིང་དེ་དག་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་
ཏུ་བསྔྡོ་བ་གལ་ཆེ་སེ། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པར། དཔེར་ན་ར་མཁན་གྱིས་སྣྡོད་དུ་མ་བས་པར་
སྣྡོད་ཀྱི་མྱིང་མྱི་འཐྡོབ་བྡོ། །ཤཱ་ར་དྭ་ཏྱིའྱི་བུ། དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་བའྱི་ར་བ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་
ཆུབ་ཏུ་མ་བསྔྡོས་པས་ནྱི་ཕ་རྡོ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མྱིང་མྱི་འཐྡོབ་བྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཡྱི་གེ་འདྱི་མཆྡོད་
སྱིན་པ་དང་། །ན་དང་ལེན་དང་འཛིན་པ་དང་། །ཀྡོག་དང་ཁ་ཏྡོན་བེད་པ་དང་། །དེ་སེམས་པ་དང་
སྡོམ་པའྡོ། །སྡོད་པ་འདྱི་བཅུའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི། །བསྡོད་ནམས་ཕུང་པྡོ་དཔག་ཏུ་མེད། །ཅེས་ཀང་
གསུངས་སྡོ། །དེང་སང་བསན་པ་མས་པའྱི་དུས་སུ་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་དང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བེད་པ་
ཕན་ཡྡོན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཟླ་བ་སྡོན་མེའྱི་མདྡོར། བསྐལ་པ་བེ་ 
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༼༥༦༧༽  
བ་གངྒཱའྱི་བེ་སེད་དུ། །སངས་རྒྱས་དག་ནྱི་བེ་བ་ཁག་ཁྱིག་ལ། །གདུགས་དང་བ་དན་མར་མེའྱི་ཕེང་
བ་དང་། །ཟས་དང་སྐྡོམ་གྱིས་དད་སེམས་མཆྡོད་བས་པས། །གང་གྱིས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ནྱི་འཇྱིག་
པའྱི་ཚེ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་བསན་པ་འགག་པ་ན། །ྱིན་ཞག་གཅྱིག་ཏུ་བསབ་པ་གཅྱིག་བཟུང་
བ། །དེ་བས་བསྡོད་ནམས་འདྱི་ནྱི་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་སྣང་
ཚུལ་ལ་ཡང་བསམ་པར་བའྡོ། །རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོད་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དང་། སྡོར་བ་གྱིས་
ཡྱིན་ལ། བསམ་པ་ནྱི་ཚད་མེད་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་ཡང་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོར་འདུས་ཏེ། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་ས་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚད་མེད་པ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་སྱིང་བརེ་བ་
ཞེས་བ་སེ། དེ་ལྟ་ 
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༼༥༦༨༽  
བས་ན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ནྱི་བརེ་བ་ཅན་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །དེ་ནྱི་སྱིར་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དམྱིགས་ནས་སེ་བ་ཡྱིན་ལ། 
ཁད་པར་དུ། རབ་འབར་དག་ཡྱི་དབང་དུ་སྡོང་། །སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ནྡོན་མུན་པས་བསྱིབས། །བགྡོད་
དཀའྱི་ལམ་དུ་ཀུན་ཏུ་ཞུགས། །འཆྱིང་བ་ཆེ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཟས་ཆེན་དག་དང་འདེས་ལ་
ཞེན། །ལམ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྡོར་གྱུར་པ། །ལམ་གྡོལ་རབ་ཞུགས་སྡོབས་ཆུང་བའྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་
ལ་སྱིང་རེའྡོ། །ཞེས་པའྱི་བེ་བྲག་བཅུ་ལ་དམྱིགས་ནས་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་དྡོན་སྒྲུབ་པའྱི་
སྡོར་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བསྡུ་བའྱི་དངྡོས་བཞྱིར་འདུས་པས་དེས་བེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྱིན་མཚུངས་དེ་
སྡོན་ལེན་འཇུག་དང་། །བདག་ྱིད་རེས་སུ་འཇུག་རྣམས་ 



564   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༦༩༽  
ཀྱིས། །སན་པར་སྨྲ་དང་དྡོན་སྡོད་དང་། །དྡོན་མཐུན་ྱིད་དུ་འདྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སྡོབ་
དཔྡོན་དཔའ་བྡོས། སྱིན་པའྱི་གཡབ་མྡོས་ལེགས་བྡོས་ཏེ། །སན་པར་སྨྲ་བས་གཏམ་བས་ཏེ། །དྡོན་
མཐུན་པ་ཡྱིན་བག་ཕབ་སེ། །དྡོན་ཆེན་གྡོས་ཆེན་གདབ་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པའྱི་སྐབས་ཏེ་གྱིས་པའྡོ།།   
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༼༥༧༠༽  
༈  །།གསུམ་པ་གསང་སྔགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་གྱིས། སྱིར་བསན་པ་
དང་། གཞུང་དང་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྱིར་ཐེག་དམན་ལས། ཐེག་ཆེན་ཁད་པར་འཕགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ 



566   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༧༡༽  
ནྱི། མདྡོ་སྡུད་པར། ཅྱི་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་སེམས་དཔའ་ཆེ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། །སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་མང་
པྡོའ་ིམཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ན། །སེམས་ཅན་ཁམས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཆེན་པྡོ་གཅྡོད་པས་ཏེ། །དེ་ཕྱྱིར་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པྡོ་ 
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༼༥༧༢༽  
ཞེ།་ནྱི་རབ་བརྡོད་དྡོ། །གཏྡོང་བ་ཆེ་དང་བླྡོ་ཆེ་བ་དང་མཐུ་ཆེ་བ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐེག་ཆེན་
མཆྡོག་ལ་ཞུགས་པ་དང་། །གྡོ་ཆ་ཆེན་པྡོ་བགྡོས་ཤྱིང་བདུད་ཀྱི་རྒྱུ་འདུལ་བ། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་སེམས་
དཔའ་ཆེ་ཞེས་རབ་ཏུ་བརྡོད། །ཅེས་པ་དང་། དམྱིགས་པ་ཆེན་པྡོ་ྱིད་དང་ནྱི། །དེ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པ་ྱིད་
དག་དང་། །ཡེ་ཤེས་བརྡོན་འགྲུས་བརྡོམ་པ་དང་། །ཐབས་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པས་ཏེ། །ཆེན་པྡོ་འདྱི་
དག་དང་ལྡན་པས། །ཐེག་ཆེན་ཞེས་ནྱི་ངེས་པར་བརྡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ནྱི་སྔགས་དང་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་ 



568   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༧༣༽  
ཐེག་པ་གྱིས་ཀའྱི་ཁད་ཆྡོས་ཐུན་མྡོང་བ་ཡྱིན་ལ། ཁད་པར་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ཁད་ཆྡོས་ལ། དྡོན་
གཅྱིག་ན་ཡང་མ་རྡོངས་དང་། །ཐབས་མང་དཀའ་བ་མེད་པ་དང་། །དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོའ་ིདབང་བས་
པས། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ནྱི་ཕལ་ཆེར་ལ་གགས་པས་གྡོ་ས་ལ། 
སྡོབ་དཔྡོན་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འདྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་དབུ་མ་པ་ལས་ཀང་ཁད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡྡོད་པར་བསན་ཅེ་ན། དམྱིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་བརྡོན་འགྲུས་དང་ 
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༼༥༧༤༽  
གདུལ་བ་མ་ལུས་པ་རེས་སུ་འཛིན་ནུས་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པ་དང་། བྱིན་གྱིས་
རླྡོབ་པ་མྱུར་བ་དང་། མྱུར་དུ་འབྱུང་བ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོང་པ་དང་། བསམ་པ་སྡོད་པ་བླ་ན་
མེད་པའྱི་ཐབས་མཁས་པ་སེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཅྱིག་གྱིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སྡོ། །ཞེས་པའྱི་དང་པྡོ་
ནྱི། དགེས་པ་རྡོ་རེ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་མམ་པ་དང་། དག་ནག་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སེ་བསམ་
གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་དམྱིགས་པའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བསེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ལུས་ཀྱི་བཀྡོད་
པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ཀང་སྡོན་ནུས་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསེད་རྡོགས་
ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་ལ་བརེན་ནས་རྒྱུད་དང་ངྡོ་བྡོ་དང་ལས་དག་པས་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྡོ། །བཞྱི་པ་
ནྱི། དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དབང་གྱིས་བརྡོན་འགྲུས་ཆེན་པྡོ་མྱུར་དུ་བརྡོམ་པའྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། 
མཚམས་ 
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༼༥༧༥༽  
མེད་པ་ལྔ་བེད་པ་ལ་སྡོགས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་སངས་པ་རྣམས་ཀང་འདྱིར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་
བའྡོ། །དྲུག་པ་ནྱི། ལྷ་མཆྡོད་པའྱི་ཚུལ་དང་བདེ་བ་ལ་བརེན་པའྱི་རྡོགས་རྱིམ་ལ་སྡོགས་
པའྡོ། །བདུན་པ་ནྱི། ད་ལྟ་ྱིད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཅྱིང་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པའྡོ། །བརྒྱད་
པ་ནྱི། ཚེ་འདྱི་དང་སེ་བ་བདུན་དང་སེ་བ་བཅུ་དྲུག་ནས་ངེས་པར་འཚང་རྒྱ་བའྡོ། །དགུ་པ་ནྱི། ཡུལ་
རྣམས་ཁད་པར་ཅན་དུ་བས་ཏེ། དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་གྱི་དམ་ཚིག་གྱིས་ྡོན་མྡོངས་པ་རང་བཞྱིན་
གྱིས་གྡོལ་བའྡོ། །བཅུ་པ་ནྱི། བསེད་རྱིམ་གྱི་དམྱིགས་པས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་འགགས་ཏེ། ལས་ཀྱི་
རྣམ་སྨྱིན་ལྡོག་ནས་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་འཕེལ་ཅྱིང་བདག་མེད་པའྱི་དྡོན་ལ་ངང་གྱིས་འཇུག་སེ། 
རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་འདྱིར་སྨྱིན་པ། །ལས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་འབྲས་བུ་ཐྡོབ། །གང་ཚེ་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་གྱུར་པ། །དེ་
ཚེ་ལས་ 
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༼༥༧༦༽  
ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་ལྡྡོག །སེམས་ནྱི་རང་དངྡོས་མེད་ཕྱྱིར་དང་། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། །ལས་ཀྱི་སེ་བ་རྣམས་ལས་ཐར། །སེ་བ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསང་
སྔགས་བཟླས་པས་ངག་རྒྱལ་བའྱི་བཀར་འགྱུར་ཆྡོས་རེས་སུ་དན་ཅྱིང་ཆྡོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་
ཐྡོབ། བདེན་པའྱི་ཚིག་འགྲུབ་ཅྱིང་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་དན་པ་ཐྡོས་བསམ་
རེ་གཅྱིག་པར་འགྱུར། འཕགས་པ་རྣམས་མཆྡོད་པ་དང་འགྡོ་བའྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར། ལྷ་མེས་ཤྱིང་
དངྡོས་གྲུབ་སེར། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཡྱི་གེའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ལ་དབང་བསྒྱུར། བདག་མེད་ཀྱི་དྡོན་རྱིམ་
གྱིས་འཇུག ས་ཐམས་ཅད་བྲག་ཆར་ཤེས་པའྡོ། །ཐུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས་ཆྡོས་རྣམས་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུར་ཤེས་ཤྱིང་ྡོན་མྡོངས་པ་རྣམས་ཚེགས་མེད་པར་སངས་ཏེ། གེན་པྡོ་དགེ་བ་ལ་རླྡོམས་སེམས་
མེད་པར་མཆྡོག་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ངེས་པར་ 
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༼༥༧༧༽  
ཐྡོབ་བྡོ། །བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི། དཀའ་ཐུབ་སྡོམ་པ་མྱི་བཟད་པ། །བསེན་ནས་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་
གྱི། །འདྡོད་པའྱི་ལྡོངས་སྡོད་ཐམས་ཅད་ལ། །བརེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་
པས། ལུས་གསྡོས་ཤྱིང་ཡྱིད་བདེ་བས་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམ་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་གཙོ་
བྡོར་བེད་པ་དང་། བཙོག་གཙང་དང་བཟང་ངན་གྱི་རྡོག་པ་གཞྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཤ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་མྱི་
གཙང་བ་དག་ལའང་ངྡོར་སྡོམས་པར་སྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གེན་པྡོ་སྡོབས་ཆུང་བས་ྡོན་མྡོངས་ཚར་
གཅྡོད་མྱི་ནུས་པ་དང་། སེམས་ཕྱྱི་རྡོལ་ཏུ་གཡེངས་པ་དང་། གཙང་ཞེན་གྱི་རྡོག་པ་སྡོང་མྱི་ནུས་
པའྱི་གང་ཟག་ལ། བསྙུང་བར་གནས་པ་དང་སང་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལ་གནས་ནས་གེགས་བམ་ཀྡོག་པ་
དང་། མཆྡོད་རེན་བསྐྡོར་བ་ལ་སྡོགས་ལུས་ངག་གྱི་སྡོད་པ་གཙོ་བྡོར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསང་
སྔགས་ 
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༼༥༧༨༽  
ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་དེ་དག་མཚན་ྱིད་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་ཆ་མཐུན་ཙམ་གྱིས་འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་དུ་བེད་པ་
དང་། ཡྱི་གེ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལ་སྡོགས་པ་རེ་རེའྱི་ས་དྡོན་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་དུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལ་སྡོགས་
གསུངས་ནའང་། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པར་གསུངས་པའྱི་ཁད་ཆྡོས་ྡོན་མྡོངས་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་ལམ་དུ་
འཁེར་ཚུལ་དང་དྡོན་མྱི་ཅྱིག་གྡོ །བླ་མ་འགའ་ཞྱིག་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ཟབ་ཁད་དངྡོས་གཞྱི་བསེད་
རྱིམ་ལ་སྡོར་བ་ཡང་དབང་གྡོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་ཆྡོས་ཟབ་པ་རྣམས་ཡལ་བར་འདྡོར་བའྱི་
རེན་ཚིག་ཡྱིན་ནམ་སམ་མྡོ། །དབུ་མ་པའྱི་སྡོས་བྲལ་སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ལྟ་བ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ལྟ་
བའྱི་མཐར་ཐུག་ཁད་པར་མེད་པར་མས་སུ་ལེན་དགྡོས་ནའང་། སྡོས་བྲལ་དུ་ཤེས་པར་བ་བའྱི་
གཞྱི་ཐབས་ཀྱི་བེ་བྲག་མང་པྡོ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་མས་སུ་ལེན་
པ་ཡྱིན་གྱི། སྡོང་ྱིད་རང་པ་སྡོམ་པའྱི་རྡོགས་རྱིམ་སྔགས་ཀྱི་ 
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༼༥༧༩༽  
མས་ལེན་ལ་མཁས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་མེད་དྡོ། །ཡང་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུ་དང་། སྔགས་
ལ་འབྲས་བུའྱི་ཐེག་པ་ཞེས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་ནྱི་དབང་མདྡོར་བསན་དུ། སྡོང་ྱིད་ལུགས་
འཛིན་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། །འབྲས་བུ་སྱིང་རེ་མྱི་འགྱུར་འཛིན། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་དབེར་མེད་པ། །བང་ཆུབ་
སེམས་ཞེས་བ་བར་བཤད། །ཅེས་རྣམས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་གཙོ་
བྡོར་སྡོན་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་སེ། ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མདྡོར། འདྱི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། བུ་ཁ་
ནས་རླུང་འཇུག་པ་དེ་བཞྱིན་དུ་གང་དང་གང་ནས་སེམས་ལ་སྡོན་བྱུང་བ་དེ་དང་དེ་ནས་བདུད་ཀྱིས་
ཀག་རེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སེམས་ལ་སྡོན་མེད་པ་ྱིད་དུ་
བའྡོ། །དེ་ལ་སེམས་ལ་སྡོན་མེད་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་ 
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༼༥༨༠༽  
དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྡོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་
ྱིད་གང་ཞེ་ན། གང་ལ་འདྱི་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོད་པ་ཡྡོངས་སུ་མྱི་གཏྡོང་བས་དངྡོས་པྡོ་
ཐམས་ཅད་སྡོང་པ་ྱིད་དུ་གྡོམས་པར་བེད་པའམ། གྡོམས་པར་བས་པས་ཏེ། ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་
ལ་བརེན་ནས་འབྲས་བུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བས་དེ་གཙོ་བྡོར་སྡོན་པ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་
པའྡོ། །ཡང་ན་བླྡོའ་ིའཛིན་སངས་སེམས་ཅན་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་དེའྱི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་
བས་གདུང་པ་རྣམས་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རེ་ལ་སྡོགས་པ་སྡོམ་པ་དང་། བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་
བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྡོང་པ་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུའྱི་ཆྡོས་ལ་གྡོམས་པར་བེད་པ་དང་། ད་ལྟ་
ྱིད་ནས་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་བཟུང་ནས་ལམ་བསྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་
གྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ 
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༼༥༨༡༽  
ཀང་བླ་མ་དམ་པ་དག་གསུངས་སྡོ། །རྒྱུད་ཀྱི་དྡོན་ནྱི། ཐྡོག་མཐའ་བར་དུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་གནས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། རྒྱུད་ནྱི་རྒྱུན་ཞེས་བ་བ་སེ། །འཁྡོར་བ་རྒྱུད་དུ་འདྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། 
གསང་འདུས་སུ། རྒྱུད་ནྱི་རྒྱུན་ཆགས་ཞེས་བ་སེ། །རྒྱུན་དེ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདྡོད། །གཞྱི་དང་དེ་
ཡྱི་རང་བཞྱིན་དང་། །མྱི་འཕྡོགས་པ་ཡྱི་རབ་དབེའྡོ། །རང་བཞྱིན་རྣམ་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། །གཞྱི་ནྱི་ཐབས་
ཞེས་བ་བར་བརྡོད། །དེ་བཞྱིན་ཡྱིད་འཕྡོག་འབྲས་བུ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱཀ་བཤེས་
གེན་གྱིས། །དྡོན་ནྱི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུས། །རྒྱུ་དང་ཐབས་དང་འབྲས་བུའྡོ། །རྒྱུ་ནྱི་ཐེག་ཆེན་
རྱིགས་ཅན་ཏེ། །དགེ་བའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །ཐབས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྱིན་ཏེ། །དབང་
བསྐུར་དེ་བཞྱིན་སྡོད་དང་བཅས། །འབྲས་བུ་སྐུ་ 
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༼༥༨༢༽  
གསུམ་ཐུན་མྡོང་གྲུབ། །ཡང་དག་སྡོང་བར་བེད་དང་བཅས། །ཞེས་རྒྱུ་རྒྱུད་དང་ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་
དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་རྣམས་དྡོན་གཅྱིག་ཅྱིང་། སམྤུ་ཉྱིར། རང་བཞྱིན་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་འདྱི་ལ། །ཆྡོས་
ཀྱི་སྐུར་ནྱི་རབ་ཏུ་བརྡོད། །ཅེས་པ་དང་། སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད། །འྡོན་ཀང་གྡོ་བུར་
དྱི་མས་བསྱིབས། །ཞེས་པ་དང་། གུར་དུ། ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནྱི་མཆྡོག་ཏུ་ཞྱི། །འདྱི་ནྱི་རྱིན་ཆེན་
སེམས་སུ་བརྡོད། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ། །འདྡོད་པའྱི་འབྲས་བུ་རབ་སེར་བ། །ཞེས་པ་དང་། 
ས་ར་ཧའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། སེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བྡོན་ཏེ། །གང་ལ་སྲྱིད་དང་མ་ངན་འདས་
ཕྡོ་བ། །འདྡོད་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་སེར་བེད་པའྱི། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་འདའྱི་སེམས་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས། དེ་བཞྱིན་ྱིད་འདྱི་ཐམས་ཅད་ལ། །ཁད་པར་ 



578   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༨༣༽  
མེད་ཀང་དག་འགྱུར་བས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་ྱིད་དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར། །འགྡོ་ཀུན་དེ་ཡྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཞེས་
གསུང་པའྱི་དྡོན་སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་འདུས་མ་བས་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་པས་འདུས་བས་ཀྱི་
སྡོས་པས་དབེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བ་དང་། སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ཅན་རང་རྱིག་པའྱི་
ངྡོ་བྡོ་འདྡོད་ཆགས་ལ་སྡོགས་པའྱི་སེམས་བྱུང་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མས་རང་བཞྱིན་གྱིས་དབེན་པའྱི་ཕྱྱིར་
སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བརྒྱད་སྡོང་པར། སེམས་ལ་སེམས་མ་མཆྱིས་
ཏེ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་འྡོད་གསལ་བའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་གྱིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་འདྱིར་རྒྱུ་
རྒྱུད་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་དྡོན་གྱི་རྱིགས་ཆད་པའྱི་གང་ཟག་མྱི་སྲྱིད་
ཅྱིང་། མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། ལ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ེས་པ་སྡོད་ངེས་ཡྡོད། །ལ་ལ་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ 
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༼༥༨༤༽  
དགེ་བ་མེད། །ལ་ལ་དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་རྣམས་རྣམ་པར་བཅྡོམ། །དཀར་པྡོ་དམན་པ་ཡྡོད་པའང་རྒྱུ་
དང་བྲལ། །ཞེས་པ་དང་ལྡོག་སྲེད་ཅན་གཏན་ཡྡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། 
རྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་མེད་པ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐྡོགས་མེད་རང་བཞྱིན་གནས་པ་དང་། །ཡང་
དག་བླངས་པ་མཆྡོག་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། གཏེར་དང་ལྡོན་པའྱི་ཤྱིང་བཞྱིན་དུ། །རྱིགས་འདྱི་རྣམ་
གྱིས་ཤེས་བ་སེ། །ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་བམས་པའྱི་གསུང་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་ཞྱིང་གྡོ་ས་བ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལའང་
གསུང་ནང་འགལ་བར་སྨྲ་བ་དང་། རང་གྱི་བླྡོའ་ིདྱི་མ་ངན་པས་དམུས་ལྡོང་ལྟ་བུར་གྱུར་ཀང་གསུང་
རབ་ཀྱི་དྡོན་ལ་བླྡོ་གྡོས་ཀྱི་མྱིག་དང་ལྡན་པར་རླྡོམ་པ་དུ་མ་ཞྱིག་བྱུང་ངྡོ་། །བདག་མེད་མའྱི་བསྡོད་
འགེལ་དུ། ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས། རྒྱུ་རྒྱུད་ནྱི་རང་བཞྱིན་དྱི་མེད་ཅེས་པ་སེ། རང་གྱི་ 



580   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༨༥༽  
སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱི་རྡོག་པའྱི་དྱི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཧྱཻ་བཛྲ་ལས། 
སངས་རྒྱས་མ་ཡྱིན་སེམས་ཅན་མྱིན། །གཅྱིག་ཀང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་
བམས་པས་ཀང་། ཆུ་ཁམས་གསེར་དང་ནམ་མཁའ་བཞྱིན། །དག་པ་བཞྱིན་དུ་དག་པས་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ན་འབད་པ་མེད་པར་གྡོལ་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་
ཏེ། བླྡོ་གྡོས་གྡོ་བུར་དུ་དྱི་མས་སྱིབས་པ་ཞེས་སྨྡོས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་ཆྡོས་ྱིད་རང་བཞྱིན་གྱིས་དག་
ཀང་སེམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མས་བསྱིབས་པ་ཞེས་བ་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་
གྱི་དག་པ་ལ་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མས་གྡོས་ན་འབད་པ་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེ་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། གྡོ་བུར་
གྱི་དྱི་མ་ནྱི་སང་དུ་རུང་བ་ལ་བའྡོ། །སྔར་མེད་པ་ལ་ཕྱྱིས་ 
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༼༥༨༦༽  
དྱི་མ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། གང་དག་སང་དུ་རུང་བའྱི་ཆྡོས་
དེ་ནྱི་གྡོ་བུར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་གང་ཞྱིག་གསེར་འགྲུབ་པའྱི་དུས་སུ་
གཡའ་འགྲུབ་མྡོད་ཀང་གཡའ་སང་ན་དག་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལ་གྡོ་བུར་བ་ཞེས་གདགས་སྡོ། །དྱི་
མས་བསྱིབས་པ་ཞེས་པ་ནྱི། ྡོན་མྡོངས་པ་དང་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པས་ཐར་པའྱི་གྡོ་སྐབས་བཀག་
པའྡོ། །རྒྱུའྱི་རྒྱུད་ཞེས་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་ངྡོས་འཛིན་ལམ་ཁེར་གསུངས་པ་འདྱི་མཁེན་པར་མཛོད་ལ་ས་ས་
པཎྱི་ཏ་འདྱི་ལྟར་འདྡོད་དྡོ། །ཅལ་ཅྡོལ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཐུགས་དན་པས་འཛིན་པར་ཞུ། གྲུབ་ཆེན་བྱིརྺ་
པས་ཀང་ཀུན་གཞྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཅེས་པ་དང་། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་དག་པ་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུའྡོ་ཞེས་པ་དང་། 
འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་སྐུ་གསུམ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་བདག་ྱིད་དེ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སངས་
རྒྱས་ྱིད། །སངས་ 
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༼༥༨༧༽  
རྒྱས་གཞན་དུ་བསན་པ་མེད། །ཅེས་པ་དང་། རྱིན་ཆེན་སེམས་ལས་ཕྱྱིར་གྱུར་པའྱི། །སངས་རྒྱས་
མེད་ཅྱིང་སེམས་ཅན་མེད། །སྲྱིད་མེད་མ་ངན་འདས་པ་མེད། །བདག་མེད་གཞན་ཡང་མེད་པ་
སེ། །ཆྡོས་འདྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །ཞེས་ཁད་པར་གྱི་ཆྡོས་དང་ལྡན་པ་གསལ་བར་གསུངས་
སྡོ། །ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ནྱི་བླ་མ་དམ་པ་དང་། སྨྱིན་བེད་དབང་དང་གྡོལ་བེད་རྱིམ་པ་གྱིས་དང་། དེའྱི་
གྡོགས་སུ་གྱུར་པ་ཕྱག་རྒྱ་དང་དམ་ཚིག་དང་། སྡོད་པ་དང་། རྡོ་རེའྱི་ལུས་སྡོན་མེད་པ་རྣམས་ཡྱིན་
ཏེ། ལུས་ཐབས་རྒྱུད་ཅེས་གསུངས་སྡོ། །འབྲས་བུའྱི་རྒྱུད་ནྱི་གནས་སྐབས་ཐུན་མྡོང་གྱི་འབྲས་བུ་
མཁའ་སྡོད་དང་། ས་འྡོག་ན་སྡོད་པ་དང་གནྡོད་སྱིན་མ་དབང་དུ་བསྡུད་པ་ལ་སྡོགས་དངྡོས་གྲུབ་ཆེ་
ཆུང་རྣམས་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཐྡོབ་ཅྱིང་། མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ཏེ།  
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༼༥༨༨༽  
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུད་ཅེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་དག་སྡོན་པར་བེད་པའྱི་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་
གསུང་ལའང་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་རྣམས་ལ་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྱིའྱི་
རྒྱས་གདབ་པ་ཤས་ཆུང་ན་ཡང་རྣལ་འབྡོར་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་དང་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་
རྣམས་ཀྱི་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་རང་གར་འཇུག་པ་དགག་པ་དང་། སྣྡོད་མྱིན་
ལ་གསང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཚུལ་བཞྱི་དང་མཐའ་དྲུག་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་པ་རྣམས་སྣྡོད་ལྡན་ལ་སྡོན་པའྱི་ཚེ་
འགྡོལ་ཤེས་དགྡོས་པས། དེ་ལ་ཚུལ་བཞྱི་ནྱི། ནམ་མཁའ་དང་མམ་པའྱི་རྒྱུད་ལས། ཡྱི་གེ་དང་ནྱི་
ཡན་ལག་དང་། །བསྡུས་པའྱི་དྡོན་དང་སྱི་ཡྱི་དྡོན། །སྦས་དང་དེ་བཞྱིན་ཐར་ཐུག་པ། །རྒྱུད་རྣམས་
ངེས་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྡོད་བ་སྱི་དང་། སྦས་པ་དང་མཐར་ཐུག་པ་དང་གསུམ། 
བརྡོད་བེད་ཡྱི་གེའྱི་ 
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༼༥༨༩༽  
ཚུལ་དང་བཞྱི་ལས། སྱི་ནྱི་མཚན་ྱིད་ཐེག་པའྱི་ལམ་ལ་གྡོམས་པའྱི་ན་ཐྡོས་དང་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་
ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྡོད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ལྔ་དང་ཕྱྡོགས་མཐུན་
སུམ་ཅུ་ར་བདུན་བཤད་པ་ལྟ་བུ་སྔགས་དང་མཚན་ྱིད་གྱིས་ཀ་ལ་ཡྡོད་པའྱི་སྱི་དང་། དང་པྡོ་སྡོར་
བ་དང་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྒྱལ་མཆྡོག་དང་ལས་རྒྱལ་མཆྡོག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་ལྷ་བསེད་ཚུལ་
ཕལ་ཆེར་ལ་མཐུན་པར་སྡོན་པ་བསེད་པའྱི་རྱིམ་པ་སྱི་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་དང་
སེམས་བསེད་པ་དང་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་དང་རབ་གནས་དང་སྱིན་སྲེག་དང་གཏྡོར་ཆྡོག་ལ་སྡོགས་
ཕལ་ཆེར་རྒྱུད་མང་པྡོ་ལ་སྱི་ཁབ་ཏུ་ཡྡོད་པ་རྣམས་སྱིའྱི་ཁྡོངས་སུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་
རྒྱུད་ནྱི་རྒྱུད་གཞན་གྱིས་རྡོགས་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་དུ་ཡང་། 
དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྡོ་ག་དེ་ྱིད་འདུས་པ་ལྟར་ 
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༼༥༩༠༽  
བ་བར་གསུངས་པ་དང་། སྱི་རྒྱུད་དུས་གསུང་པའྱི་དམ་ཚིག་དང་ལག་ལེན་མང་པྡོ་སྱི་ཁབ་ཏུ་སྒྲུབ་
དགྡོས་པ་རྣམས་སྱིའྱི་ཚུལ་དུ་འདུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྦས་པའྱི་དྡོན་ནྱི། སྱིར་མཆྡོག་དབང་གསུམ་མ་
ཐྡོབ་ཅྱིང་བུམ་པའྱི་དབང་ཙམ་གྱི་ལམ་ལ་བརེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ། གྡོང་མའྱི་དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་
མས་ལེན་རྣམས་སྦ་ཞྱིང་། སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་བ་བ་དང་
དམ་ཚིག་རྣམས་ཀང་སྦས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་གྡོང་མ་གྡོང་མའྱི་དབང་དང་ལམ་དང་དམ་ཚིག་
རྣམས་འྡོག་མ་རྣམས་ལ་སྦས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །སྱིར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་རྡོ་རེ་
བཟླས་པ་དང་། རང་བྱིན་བརླབས་དང་། སེམས་ཅན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡང་གསང་སྔགས་
ཀྱི་ཟབ་དྡོན་ཡྱིན་པས་སྦས་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་དགྡོས་ཏེ། སྡོན་གསལ་ལས། སྦས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་
དུ་བཤད། ། 
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༼༥༩༡༽  
ཅེས་སྡོ། །དེ་ལས་ཀང་ཁད་པར་དུ་འདྡོད་ཆགས་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་མན་ངག་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་
བསེན་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་། དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ངྡོས་བཟུང་ནས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་
རྣམས་པ་ཀུན་ཏུ་སྦས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། སྱིར་དེ་ལས་གྡོང་དུ་བྡོགས་
དབྱུང་དུ་མེད་པ་གཅྱིག་ལ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། མྱི་སྡོབ་ལམ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀྱི་ས་ལ་
སྡོགས་པ་དང་། སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་ས་བཅུ་གྱིས་པ་དང་། བཅུ་གསུམ་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ས་ལྟ་བུ་
འབྲས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། རྱིམ་པ་ལྔའྱི་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྱིམ་པ་ལས་ལྷག་པའྱི་ལམ་མེད་པས་
ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་དང་། སྡོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལས་གཞན་པའྱི་ཕ་རྡོལ་
ན་རྡོག་པར་བ་བའྱི་དྡོན་མེད་པས་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མཐར་ 
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༼༥༩༢༽  
ཐུག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གཞན་ཡང་། དབང་བཞྱི་དང་འབྲེལ་པའྱི་རྡོགས་པ་ཚད་དུ་ཕྱྱིན་ཡང་། 
རང་རང་གྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་དྡོན་དུ་བཤད་ཀང་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །རྡོད་བེད་ཡྱི་གེའྱི་དྡོན་ནྱི། ཐུན་
མྡོང་གྱི་རྱིག་པ་ངེས་བརྡོད། སེབ་སྡོར་དང་། དབྱིངས་དང་། རགས་དང་། རེན་གྱི་ཡྱི་གེ་ལ་སྡོགས་
པ་ས་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བ་དང་། བརས་པ་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་བཤད་པ་ཡྱིན་
ཏེ། ས་ཡྱི་བསན་བཅྡོས་རབ་གསལ་བའྱི། །ཕྱྱི་རྡོལ་བསན་བཅྡོས་མཁས་པ་ཡྱིས། །དེ་ཡྱི་སྒྲུབ་པ་
རབ་སྡོན་པ། །ཡྱི་གེའྱི་དྡོན་དུ་ངེས་པར་བཤད། །ཅེས་པ་ལྟར་ཡྱི་གེའྱི་དབྱིངས་དང་ཡྱི་གེ་ཁ་ཕལ་ཏེ་
ཕྱི་བ་དང་བསྣན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ། ན་ར་མྱི་དང་། ག་བྱི་བ་ལང་དང་། ཀུ་ར་ཁྱི་
དང་། རཀྟ་ཁག་དང་། ཤུ་ཀ་ཁུ་བའྱི་མྱིང་ལ། ཡྱི་གེ་ཕྱྱིས་བསྣྡོན་གྱིས་ 
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༼༥༩༣༽  
སྡོན་པ། ཤ་ལྔར། ན་ལས་མྱིའྱི་ཤ ག་ལས་བ་ལང་གྱི་ཤ ཀུ་ལས་ཁྱིའྱི་ཤ་ཞེས་པ་དང་། བདུད་རྱི་
ལྔར། ར་ལས་ཁག་དང་། ཤུ་ལས་ཁུ་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་ས་བྡོན་ཧཱཱུུྃ་ཡྱིག་ལ་སྡོ་སྡོར་
ཕལ་ཏེ་ཧ་ལ་སྔྡོན་དུ་གྷྲ་དང་། ཕྱྱིས་ཀ་བསྣན་ཏེ། གྷྲ་ཀ་ཞེས་པ་བཟུང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གྷྲ་ཧ་ཙ་
ཞེས་པ་འཛིན་པ་དང་། ཞབས་ཀྱུའྱི་ཨཱུ་ཡྱིག་ཤའྱི་སྲྡོག་ཏུ་བཅུག་པས་ཤུ་དང་། ནྱ་ཏཱ་བསྣན་པས་ཤུ་
ནྱཱ་ཏཱ་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། ཀད་སྐྡོར་གྱི་མ་ལ་ཨ་ནྡོ་བྱིན་པས། མ་ནུ་ཞེས་པས་ཡྱིད་དེ། དེ་ལྟར་བཟུང་
འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་སྡོང་པར་གྱུར་པའྱི་ཡྱིད་དེ་ྱིད་ལ། ཡྱི་གེ་ཏ་སར་བས་རྣམ་པར་རྡོག་པ་ལས་སྡོབ་
པའྱི་དྡོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཨེ་བཾ་མ་ཡ་ཞེས་པ་ལ། ཨེ་ཡྱིག་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་དུ་
ཡྡོད་པ། ལྟེ་བ་མན་ཆད་ 
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༼༥༩༤༽  
སུམ་མདྡོའ་ིབར་གྲུ་གསུམ་དུ་གནས་པ། དབྱིབས་མཐུན་པ་ཙམ་ལ་ཨེ་ཡྱིག་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་
སྡོགས་དང་། ས་ལ་མཁས་པར་རླྡོམ་པ་རྣམས་སྔགས་ཀྱི་དྡོན་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་དགག་པའྱི་
ཕྱྱིར། ར་བའྱི་རླུང་ལྔ་དང་། ཡན་ལག་གྱི་རླུང་ལྔ་སེ་བཅུ་ལས། ཀྡོ་ཊཱ་ཁད་ཀྡོ་ཊཱ་བ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་
པ་དང་། ལྷ་སྱིན་གཙང་པ་ཀླུ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ཁྡོ་ནས་བར་སར་བ་ཡྱིན་གྱིས། ས་སྒྲུབ་
རྒྱུད་དང་མྱིང་དྡོན་བཤད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་ཡྱི་གེ་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ཁྡོ་ན་ལ་རག་ལས་
པ་དུ་མ་ཡྡོད་དྡོ། །མཐའ་དྲུག་ནྱི་སྡོན་གསལ་དུ། དང་བ་དང་ནྱི་ངེས་དྡོན་བཅས། །དགྡོངས་པས་
བཤད་དང་དགྡོངས་མྱིན་དང་། །ཇྱི་བཞྱིན་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ས། །མཐའ་ནྱི་དྲུག་ཏུ་ཤེས་པར་
བ། །ཞེས་པས་ངེས་དྡོན་ཟབ་མྡོ་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གང་ཟག་ཐེ་ཚོམ་དང་ཡྱིད་གྱིས་
ཅན་རྣམས་ལ། བསེད་རྱིམ་ 
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༼༥༩༥༽  
དང་ཞྱི་རྒྱས་ལ་སྡོགས་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཕ་མྡོ་སྡོན་པ་དང་དྡོན་དང་ཟབ་མྡོ་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་
བའྱི་གདུལ་བ་སྐལ་ལྡན་ལ། སྦས་པའྱི་དྡོན་ཟབ་མྡོ་གསལ་བར་སྡོན་པ་ངེས་དྡོན་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་
པའྱི་དྡོན་འཇྱིག་རེན་གྱི་ལུགས་དང་འགལ་བའྱི་ཚིག་གྱིས་སྡོན་པ་དགྡོངས་པ་དང་། ཚིག་གྱི་ཐ་སད་
སྡོད་པའྱི་ཤེས་རབ་དམན་ཅྱིང་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་དྡོན་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་པ་ལ། འཇྱིག་རེན་ན་
གགས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྡོན་པ་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་འདྱི་བའྱི་ཐྱིག་
དང་། ཚོན་གྱི་ཆྡོ་ག་དང་། ནད་ཞྱི་བ་དང་། ཚེ་སེལ་བ་དང་། ཆར་དབབ་པ་ལ་སྡོགས་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་
བསན་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་སྡོངས་མས་མྱི་རྒྱུ་ཞྱིང་། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པར་རྡོག་
པ་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ཡང་སེམས་ལ་མྱི་རྒྱུ་བར་ཡང་དག་པའྱི་ 
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༼༥༩༦༽  
དྡོན་སྡོམ་པ་ལྟ་བུ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཤད་ཚུལ་དེ་དག་ཀང་རང་
པ་དང་། གཅྱིག་ལ་གྱིས་དང་། གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་ཚང་བའྱི་རྣམ་བཞག འགེལ་པ་དང་མན་ངག་
གྱི་ཡྱི་གེ་རྣམས་སུ་ཡང་མྱི་གསལ་ཅྱིང་རྡོགས་པར་དཀའ་བ་མང་དུ་ཡྡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་
གྡོམས་པར་བས་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལ་ངེས་པ་ཡང་དག་པར་དངས་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དག་ལའང་
རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བར་སྡོན་པ་ནྱི། རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་བསན་པ་ལུང་གྱི་
ཆྡོས་འཛིན་པའྱི་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་མཚན་གསལ་བར་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་ན་པའྱི་སྡོབ་མ་ནྱི་སྡོབ་
དཔྡོན་ཟླ་བ་གགས་པས་རྱིགས་ལྔར་བཤད་དྡོ། །ཐྡོག་མར་རྒྱུ་ཐྡོས་པའྱི་ཚེ། ཚིག་དྡོན་འཛིན་པ་ལ་
མཁས་ཀང་མྱུར་དུ་བརེད་པར་གྱུར་ཏེ་བསམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མྱི་
ནུས་པས་ཨུཏྤལ་ལྟ་བུ་དང་། ཚིག་ 
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༼༥༩༧༽  
དྡོན་མང་དུ་ཐྡོས་ཤྱིང་བཟུང་བར་གྱུར་ཀང་གཞན་ལ་སྡོན་པའྱི་མཐུ་མེད་པ་པད་དཀར་ལྟ་བུ་དང་། 
དད་པ་དང་སྱིང་རེ་དང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པས་ཚིག་དྡོན་ཁྡོང་དུ་ཆུད་ཀང་རྱིམ་གྱིས་མས་པར་
འགྱུར་བ་པདྨ་དམར་པྡོ་ལྟ་བུ་དང་། ཐྡོས་པ་ཉུང་ཞྱིང་ང་རྒྱལ་ཆེ་ལ་དྡོན་རྡོགས་པའམ་ར་བ་མེད་པར་
ཚིག་ཏུ་སྨྲ་བ་མང་ལ་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཡན་ལག་དང་བྲལ་བ་ཙནྡན་ལྟ་བུ་དང་། ཚུལ་
ཁྱིམས་དག་ཅྱིང་མཁས་ཤྱིང་སྱིན་ལ་ཚིག་དྡོན་ལེགས་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་ནས་གདུལ་བའྱི་བླྡོ་དང་
མཐུན་པར་སྡོན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་གྡོ །དང་པྡོ་བཞྱི་ལ་བུམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་ནས་
བསེད་རྱིམ་དང་དང་དྡོན་གྱི་ཆ་ཅྱི་རྱིགས་པ་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བས་ཚོགས་ལ་བཤད་པ་ཞེས་
བ། ལྔ་པ་ནྱི་མཆྡོག་དབང་གསུམ་བསྐུར་ནས་སྦས་པ་དང་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཟབ་མྡོ་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་
རུང་བ་སྡོབ་མ་ལ་བཤད་པ་ཞེས་ 
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༼༥༩༨༽  
རྱིགས་གྱིས་སུ་མཛད་དྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཤད་སྲྡོལ་ལ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ། 
དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོར་འཇུག་པ་ལ་སྣྡོད་དུ་རུང་མྱི་རུང་བརག་མྱི་དགྡོས་པར་གསུངས་པས། སྡོབ་
དཔྡོན་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་པའྱི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལྟ་བུ། ཁྡོམ་
ཆེན་པྡོས་མཐྡོང་བ་ལ་ཡང་གསང་སྡོགས་ཀྱི་ེས་པ་མེད་ཅྱིང་། མཚམས་མེད་ལྔ་ལ་སྡོགས་སྱིག་པ་
ཆེན་པྡོ་ལས་གྡོལ་བའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཡྡོད་དེ། ྱིན་རེ་བྲམ་ཟེ་གསྡོད་པ་དང་། །མཚམས་མེད་ལྔ་པྡོ་བེད་
པ་དང་། །གདྡོལ་པ་སྨྱིག་མ་མཁན་ལ་སྡོགས། །ཚོན་རྱི་མཐྡོང་བས་གྡོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་ཞུགས་ནས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ན་སྣྡོད་
བརག་དགྡོས་ཤྱིང་། དེ་ལ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་མས་ལེན་ཙམ་ལ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ 



594   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༥༩༩༽  
དང་གསྡོ་སྡོང་ཞག་རེ་ཙམ་བླངས་པ་ལ། ལྷ་བསྡོམ་བཟླས་བྡོགས་སུ་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་སྣྡོད་བརག་
དགྡོས་པ་ཆེ་ཆུང་ངྡོ་། །རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་དེ་ྱིད་བསྡུས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆྡོས་སྡོར་ཞུགས་ནས་མས་སུ་
ལེན་པ་ཡྱིན་ན། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་སེང་དུ་
རྱིགས་ལྔའྱི་སྡོམ་པ་སྲུང་བའྱི་སྣྡོད་རུང་ལ། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ནས་དྡོན་བེད་ནུས་
གཅྱིག་དགྡོས་པར་གསལ་ལྡོ། །རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོས་སྡོར་ཞུགས་ནས་མས་སུ་
ལེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ། རྱིགས་གྱིས་སུ་ཕ་རྒྱུད་དང་མ་རྒྱུད་གྱིས་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནས་
གསལ་བར་གསུངས་པས། ཀུན་རྡོབ་བསེད་པའྱི་རྱིམ་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་དྡོན་
དུ་གང་ཟག་ལ། བུམ་དབང་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མ་མས་པར་ 
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༼༦༠༠༽  
བསྲུང་བ་གཅྱིག་དགྡོས་ལ། དྡོན་དམ་རྡོགས་རྱིམ་ལ་བརེན་ནས་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་པའྱི་
གང་ཟག་ལ། དབང་གྡོང་མ་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བླངས་ནས་མ་མས་པར་བསྲུང་བ་
གཅྱིག་དགྡོས་པས་གདུལ་བའྱི་སྣྡོད་བརག་པ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་མཚན་ྱིད་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པར་
གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་པར་བརག་ནས་བླང་དྡོར་བེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེའྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་
གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་འཇུག་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ཆྡོས་དེ་དང་དེའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་མྱི་རུང་བརག་པ་དང་། 
སྡོབ་མ་འཇུག་པའྱི་ཚེ་ཡང་ཡྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བེད་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེའྡོ། །འཇུག་དང་ནང་འཇུག་དང་
གདྡོང་རས་འཆྱིང་བ་ལ་སྡོགས་དེ་དག་ཆེན་པྡོ་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་སེ་བཞྱིར་འཇྡོག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ནྱི། མྱི་རྱིགས་བཞྱིའྱི་སྡོད་ཚུལ་དང་བསྟུན་ནས་འཇྡོག་པ་དང་། རྡོགས་ལྡན་ལ་སྡོགས་པ་
དུས་བཞྱི་ཆེན་པྡོ་དང་སར་ནས་འཇྡོག་པ་དང་།  
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༼༦༠༡༽  
གྱིད་སད་པ་ལ་སྡོགས་པ་བག་ཆགས་བཞྱི་སྡོར་བ་དང་སར་བ་དང་། ཐུན་མཚམས་བཞྱི་དང་སར་
བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་དང་སར་བ་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་རྱིག་བེད་བཞྱི་དང་སར་བ་དང་། འདྡོད་
ཆགས་རྱིགས་བཞྱི་དང་སར་བ་ལ་སྡོགས་པ་རྒྱས་པར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དང་ཡང་གཏན་
ལ་ཕབ་པས་འདྱིར་མ་སྨྡོས་ལ། རྒྱུད་སེ་ལྔ་དང་དྲུག་དང་གསུམ་དུ་འབེད་ཚུལ་ཡང་དེ་དག་ན་གསལ་
ལྡོ། །སྱིར་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ཁད་ཆྡོས་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་རྣམས་ལའང་ཚང་དགྡོས་ན་འབེད་ཚུལ་
འགའ་ཞྱིག་ལ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་སར་དཀའ་བར་སྣང་ངྡོ་། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཁད་ཆྡོས་གཙོ་ཆེར་ཐབས་ཀྱི་
ཆ་ནས་འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་དུ་བེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ནས་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་ཆྡོས་ཚང་བ་སེམས་
ཀྱི་སེང་དུ་ངྡོས་བཟུང་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་ 
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༼༦༠༢༽  
མ་སངས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཁེར་བ་ཡྱིན་པས། ཁད་ཆྡོས་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་མ་ཚང་ན་
གསང་སྔགས་ཀྱིས་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་བང་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་ཡང་ཚང་དགྡོས་སྡོ། །སམྤུ་ཊཱྱིར། 
སྲྱིན་བུའྱི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་བཞྱིར་གནས། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ྡོན་མྡོངས་པ་ལ་གནས་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་
ཟད་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཤྱིང་འབུ་ཤྱིང་ལ་གནས་ནས་ཟ་བར་བེད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ྡོན་མྡོངས་
པ་དུག་གསུམ་དུ་འདུས་པ་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གྱིས་གཏྱི་མུག་ཤས་ཆེ་བའྱི་གང་ཟག་དང་། རྣལ་འབྡོར་
གྱི་རྒྱུད་དྲུག་གསུམ་བར་མ་ལ་གནས་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་ཕ་རྒྱུད་དུག་གསུམ་ཆེན་པྡོ་ལ་
གནས་པ་དང་། མ་རྒྱུད་དུག་གསུམ་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རབ་ཏུ་སྡོན་
གསལ་ལས། དེ་ལ་རབ་དང་འབྲྱིང་གྱི་གཏྱི་མུག་གྱི་རྱིགས་ཅན་ལ། རྒྱུད་བསན་ 
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༼༦༠༣༽  
ཏྡོ། །གཏྱི་མུག་དམན་པའྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་བསན་ཏྡོ། །དམན་པ་དང་བར་མའྱི་
འདྡོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་བསན་
ཏྡོ། །འདྡོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་རབ་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྡོར་བླ་མའྱི་རྒྱུད་
བསན་ཏྡོ། །རབ་རབ་ཀྱི་འདྡོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏྱི་མུག་གྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ལ་རྣལ་འབྡོར་
མའྱི་རྒྱུད་བསན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ྡོན་མྡོངས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ཡང་གཏྱི་མུག་
ཡྱིན་པས། དེའྱི་ལམ་དུ་བེད་ཚུལ་བ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་བཞྱིན་མས་ལེན་བས་པ་ལ། ལས་
དང་པྡོ་པས་ཁམས་དྭངས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྲྡོག་ཆགས་མེད་པའྱི་ཆུ་གཙང་གྱིས་དུས་གསུམ་དུ་
ཁྲུས་བེད་པ་དང་། གྡོས་གསར་པ་བརེ་བ་དང་། ཀུ་ཤ་གཙང་མའྱི་སན་ལ་ 
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༼༦༠༤༽  
འདུག་པ་དང་། སན་གཅྱིག་དང་། བསྙུང་གནས་དང་། དཀར་གསུམ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་གྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་
རྣམས་སངས་ཏེ། ཐྡོག་མར་ནང་གྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་འཇྡོག་མྱི་ནུས་པས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་རས་
བྲྱིས་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་དཔུང་བཟངས་ལས། བུ་གཅྱིག་ལུས་
དག་པར་ནྱི་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་བསྙུང་བ་མྱི་གསུངས་ཏེ། །བསམ་གཏན་བདེ་བ་
འགྲུབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་བསྙུང་བ་རེས་སུ་གསུངས། །ཞེས་སྡོ། །གཏྱི་
མུག་བསྲབས་པར་གྱུར་པས་བྲྱིས་སྐུ་ྱིད་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་དབེར་མེད་དུ་གྱུར་ནས་འྡོད་ཟེར་
བགེད་པ་དང་། ལུང་སྡོན་པ་དང་། དངྡོས་གྲུབ་སྩྡོལ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བས་གཏྱི་མུག་ཤས་
ཆུང་བའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱིས་རས་བྲྱིས་ཀྱི་ལྷ་དང་རང་ྱིད་ལྷར་བསེད་པ་རེས་འཇྡོག་ཏུ་མས་སུ་
བླངས་པས་ 
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༼༦༠༥༽  
གྡོམ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་ནས་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་། རང་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་
མཚུངས་ཤྱིང་ཁད་པར་མེད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་
བར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་བླ་ན་མེད། །བདག་ྱིད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡྱི། །ཡེ་ཤེས་གཟུགས་སུ་གནང་
བ་འདྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་མྱི་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་སང་བ་གཏྱི་མུག་ངྡོས་བཟུང་ནས། ཡྱིད་རྣམ་པར་
དག་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཚེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་བརག་པར་བདག་གྱི་ལུས་དང་ལྷའྱི་གཟུགས་
མཚུངས་པ་དང་། བདག་གྱི་ངག་དང་ལྷའྱི་ངག་ཏུ་མཚུངས་པ་དང་། བདག་གྱི་ཡྱིད་དང་ལྷའྱི་ཡྱིད་དུ་
མཚུངས་པར་མཐྡོང་བ་དེའྱི་ཚེ་མམ་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དུག་གསུམ་བར་
མ་ལ་གནས་པའྱི་གདུལ་བས། ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་ྡོན་ 
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༼༦༠༦༽  
མྡོངས་ལྔ་ལ། རྱིགས་ལྔ་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་ཐ་སད་ཆ་མཐུན་ཙམ་དུ་སར་ནས། དེ་རྣམས་སྡོ་སྡོའ་ིཆ་
ལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་དང་སར་ཏེ། དམ་ཚིག་པ་བསེད་དེ་ཡེ་ཤེས་པ་སན་དངས་ནས་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་ལ། 
དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་ཐུགས་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་གསུང་
དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོས་སྐུ་དང་། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིན་ལས་སུ་བྱིན་
གྱིས་བརླབས་ཏེ་མྱི་འབྲལ་བར་བཅྱིངས་ནས། མམ་པ་གསུམ་གྱི་ངང་ལ་རེ་གཅྱིག་ཏུ་མམ་པར་
བཞག་པས། བདག་གྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་བ་བ་དང་བཅས་པ་རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཕྱིན་
ལས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་འདུས་པར། ཇྱི་ལྟར་རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ྱིད། །རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ལ་
འདེབས་པ་ལྟར། །བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོས་སེ་བྡོ་རྣམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྱི་རྡོ་རེ་ཡྱི། །གཟུགས་
བརན་གྱི་ 
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༼༦༠༧༽  
ནྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་། །ྱིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ནྱི། །བདག་ྱིད་ཆེ་བའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར། །ཤེས་ནས་
དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་མདུན་དུ་ཚིག་ཙམ་
གྱིས་ཀང་སྡོམས་ལ། ཅྱི་དགའ་བར་བེད་ཅྱིང་རྡོ་རེའྱི་ཚིག་གྱིས་ལན་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བཟླས་ན་མྱུར་
བར་དངྡོས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པས་མདུན་དུ་ལྷ་སྐུ་གསལ་བཏབ་ཙམ་གྱིས་ཀང་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་
པར་ནུས་སྡོ། །ྡོན་མྡོངས་ཆེན་པྡོ་ལ་གནས་པའྱི་གདུལ་བ་ལ་རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་མས་སུ་
ལེན་ཚུལ་རགས་པ་ཕྱྱིས་རྱིམ་གྱིས་བསན་པར་བའྡོ། །རྣལ་འབྡོར་མ་རྒྱུད་ལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྡོའ་ི
ལུགས་ཀྱིས། སྔགས་དང་དབྱིབས་དང་ཆྡོས་བདག་ྱིད་སྡོར་བ་རྣམ་གསུམ་ཤེས་བ་སེ། ཡེ་ཤེས་
རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ནྱི། །སྲྱིད་པའྱི་ེས་པས་གྡོས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་བུམ་པའྱི་ 
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༼༦༠༨༽  
དབང་ལུས་ལ་བསྐུར་ནས་བསེད་རྱིམ་སྤྲུལ་སྐུར་ངྡོ་ཤེས་ནས་སྡོམ་པ་དབྱིབས་ཀྱི་བདག་ྱིད་མས་
སུ་ལེན་པ་དང་། གསང་དབང་ངག་ལ་བསྐུར་ནས་ངག་ལྡོངས་སྐུར་ངྡོ་ཤེས་ནས་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམ་པ་
སྔགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དང་། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་སེམས་ལ་བསྐུར་ནས། ཡྱིད་ཆྡོས་སྐུར་ངྡོ་
ཤེས་པས་དཀྱིལ་འཁྡོར་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་ྱིད་གཅྱིག་དང་། སྡོ་གསུམ་རླུང་དང་
བཅས་པ་ལ་ཚིག་དབང་བསྐུར་ནས་རྡོ་རེ་གསུམ་དང་དབེར་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་རླུང་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་སྐུར་ངྡོ་ཤེས་
ནས། རྡོ་རེ་རྦ་རླབས་སྡོམ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དེ། དབང་བཞྱིའྱི་ལམ་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཤེས་
ནས་མས་སུ་ལེན་པ་ལ། བདག་ྱིད་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྡོར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་མྡོ་
འདྱི་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ན། གྲུབ་ཆེན་ཀུ་ཀུ་རྱི་པའྱི་ཆྡོས་བདུན་དང་། ནག་པྡོ་ལྷ་ལ་དད་པས་མཛད་པའྱི་
འགེལ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ 
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༼༦༠༩༽  
གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གདམས་པའྱི་ྱིང་ཁུ་མར་པ་ལྡོ་ཙྪ་ནས་བརྒྱུད་པ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཡང་འབྲས་
བུ་སྐུ་བཞྱི་དང་སར་བའྱི་གནས་བཞྱིའྱི་སྒྲུབ་ཚུལ་ནྱི། གྡོང་བུ་ཆུ་དང་གཟུགས་སུ་བཅས། །དེ་བཞྱིན་
གཟུགས་ལས་འདས་པ་སེ། །གནས་པ་རྣམ་པ་བཞྱི་རུ་ནྱི། །རྒྱུད་རྣམས་ངེས་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན། །ཞེས་
པའྱི་དྡོན་ནྱི་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་དགའ་བདེ་ལ་རྡོ་གཅྱིག་པར་ལྡོངས་སྡོད་
པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་གྡོང་བུ་གནས་པའྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆུ་ལ་ཆུ་
འདེས་པ་ལྟར་དབེར་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆུར་གནས་པའྡོ། །སྤྲུལ་པའྱི་སྐུ་ནྱི་
མཚན་དཔེས་སས་པའྱི་དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་སུ་གནས་
པའྡོ། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་ནྱི་སྐུ་གསུམ་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ 
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༼༦༡༠༽  
འདེས་ཤྱིང་ཐྱིམ་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་ལས་འདས་པར་གནས་པའྡོ། །འདྱི་ལ་ནྱི་མངལ་སེས་དང་སར་
བ་དང་། དབང་དང་སར་བ་དང་། ལྷ་བསེད་པར་སར་བ་དང་། སྦས་པའྱི་དྡོན་དང་སར་བ་ལ་སྡོགས་
མ་རྒྱུད་པའྱི་གནད་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་མྡོ་རྣམས་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱུད་སེའྱི་དབེ་དྡོན་མདྡོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། 
གང་མས་སུ་ལེན་པའྱི་རྒྱུད་དེའྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་ལམ་དུ་བེད་ཚུལ་ཁྡོང་དུ་ཚུད་པར་བའྡོ། །རྒྱུའྱི་རྒྱུད་
ལམ་མས་ལེན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་བེད་པ་ལ། སྨྱིན་བེད་དབང་དགྡོས་ཤྱིང་དེ་ཡང་དཀྱིལ་འཁྡོར་
ལ་བརེན་དགྡོས་པས། དེ་ལའང་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་དང་བྷ་ག་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་
སྡོགས་པ་མང་པྡོ་གསུངས་ཀང་། རས་བྲྱིས་དང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དེ་ལ་ཐྱིག་གདབ་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཤེས་
དགྡོས་ལ། གསང་སྔགས་གསར་མའྱི་ལུགས་སུ་གགས་པ་ལ། སྡོམ་པ་འབྱུང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་
རྒྱུད་ 



606   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༡༡༽  
འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཐྱིག་གྱི་གདབ་ཚུལ་ཞྱིབ་མྡོ་འབྱུང་ཡང་ཅུང་ཟད་གྡོ་དཀའ་བར་སྣང་ངྡོ་། །རྒྱུད་ཕལ་མྡོ་
ཆེར། གྲུ་བཞྱི་པ་ལ་སྡོ་བཞྱི་པ། །ར་བབས་བཞྱི་ཡྱིས་ེ་བར་མཛེས། །ཞེས་པ་ཙམ་དང་། སྡོ་ནྱི་
འཁྡོར་ལྡོའ་ིབརྒྱད་ཆའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཀ་བ་བརྒྱད་ཀྱིས་ེ་བར་མཛེས། །ཞེས་པ་དང་། དཀྱིལ་
འཁྡོར་བརྒྱད་པ་འད་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟ་བུར་རགས་པ་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། མཁས་གྲུབ་
འཇྱིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ཀྱི་དཀྱིལ་ཆྡོག་རྡོ་རེ་ཕེང་བ་བྡོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ནས། ཕལ་ཆེར་དེའྱི་
རེས་སུ་འབྲང་ཞྱིང་། ལ་ལ་དགག་སྒྲུབ་འདེས་མ་བེད་དྡོ། །དེའྱི་སྔ་རྡོལ་དུ་ལྡོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པྡོ་རྱིན་ཆེན་
བཟང་པྡོས། པཎྱིཏ་ཤྲརྡྷ་ཀ་ར་ཝར་ཡུན་རྱིང་དུ་བསེན་ནས། རྡོ་རེ་འབྱུང་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གཙོ་བྡོར་
བས་པའྱི་ཐྱིག་གྱི་བསན་བཅྡོས་ར་འགེལ་རྡོམ་པར་ 
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༼༦༡༢༽  
ཞུས་པས་གནང་ནས་མཛད་དྡོ། །བྡོད་ཀྱི་གསང་སྔགས་ལ་མཁས་པ་རྣམས་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །དེང་སང་དེའྱི་ལུགས་ལ་རྡོ་རེ་ཕེང་བར་ཅུང་ཟད་བཀག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་དགག་པ་
བེད་པ་མང་ན་ཡང་། ཨ་བྷྱ་ཀ་རའྱི་ལུང་གྱིས་ཤྲད་དྷའྱི་ལུགས་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་
དབངས་གྲུབ་པའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ནྡོར་བུ་གྱིང་པའྱི་སྡོབ་མ་ཁ་ཆེ་རྱིན་ཆེན་རྡོ་རེ་དང་། ཨྡོ་རྒྱན་སྡོབ་
དཔྡོན་སངས་རྒྱས་ཞྱི་བ་ཡང་དངྡོས་གྲུབ་བརེས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་དག་གྱིས་རེས་སུ་བཟུང་ཞྱིང་རྒྱུད་
སེ་དུ་མའྱི་དབང་གཞུང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ཅྱིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་ཡྱིན་པས་ཡྱིད་
ཆེད་པའྱི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བས་ན་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཚད་མར་བའྡོ། །དེ་ལ་
ཤྲད་དྷའྱི་ལུགས་ནྱི། དང་པྡོར་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱིས་ཚད་དང་མམ་པའྱི་ཚངས་ཐྱིག་ཤར་ནུབ་དང་
པྡོར་བཏབ་ལ 



608   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༡༣༽  
དེ་ཆ་མམ་པ་བཞྱིར་བགྡོས་ནས་ཤར་ནུབ་ཀྱི་ཆ་རེ་རེ་དྡོར་ལ། དབུས་མའྱི་ཆ་གྱིས་དང་ཚད་
སམ་པའྱི་ཐྱིག་ཤྱིང་སྦྡོམས་སུ་ཆེ་ཆུང་གཅྱིག་ཡྡོད་པ་དང་ཞྱིང་འཇམ་པ་བས་ནས། ནུབ་ནས་ཤར་དུ་
ཁ་བལྟས་ཏེ། དབུས་མའྱི་ནུབ་ཀྱི་མཐའ་དང་ཚངས་ཐྱིག་འཛོམ་པའྱི་སར་ཐྱིག་ཤྱིང་གྱི་རེ་གཅྱིག་
ལག་པ་གཡྡོན་པས་མྱི་འཆུག་པར་མནན་ལ། གཡས་པས་རེ་མྡོ་གཅྱིག་ཤྡོས་བཟུང་ནས་བང་དང་
ལྷྡོའ་ིཕྱྡོགས་སུ་དྲུད་ནས་ས་རྱིས་བའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ལངས་ནས་ཁ་ནུབ་ཏུ་བལྟས་པས། དབུས་མའྱི་
ཤར་གྱི་མཐའ་དང་ཚངས་ཐྱིག་འཛོམ་པར་ལག་པ་གཡྡོན་པས་ཐྱིག་ཤྱིང་རེ་གཅྱིག་སྔར་ལྟར་བས་ལ་
གཡས་པས་ཀང་ལྷྡོ་དང་བང་དུ་དྲུད་ལ་ས་རྱིས་བའྡོ། །དེ་ལྟར་ལྷྡོ་བང་དུ་བ་རྡོག་རེས་གྱིས་བྱུང་
པའྱི་སེང་དུ་ཚངས་ཐྱིག་གྱིས་པ་གདབ་བྡོ། །དེའྱི་ཤྱི་ཚད་ཀྱིས་ཚངས་ཐྱིག་སེང་ནས་འཚམས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   609 

༼༦༡༤༽  
ཀྱི་བ་རྡོག་རེས་བཙལ་ནས་ཟུར་ཐྱིག་གདབ་པར་བའྡོ། །དེ་ནས་ལྡོ་མ་བསྟུབས་བས་ཏེ། ཆ་ཆེན་
བཅུ་དྲུག་ཏུ་གདབ་ལ། ལྟེ་བ་ནས་བཞྱི་དང་། ལྷག་མ་བཞྱི་པྡོ་རེ་རེ་ལ་ས་ཆ་ཕན་བཞྱི་བཞྱིར་བསྡོས་
ཏེ། ནང་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཚོན་རྱི་ལྔའྱི་ས་ཆ་ཕན་གཅྱིག་དང་། གྱིས་འཁམས་ཏེ་སེགས་བུའྱི་ས་
དང་། གཅྱིག་ཕ་གུ་དང་། གྱིས་དྲྭ་བ་དང་གཅྱིག་ཤར་བུ། གཅྱིག་མདའ་ཡབ། བཞྱི་ར་བབས་དང་། 
ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིསན་ཆ་ཆུང་གཅྱིག་དང་། གྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། གཅྱིག་གདུགས་ཀྱི་
སར་བའྡོ། །ཚངས་པའྱི་གཡས་གཡྡོན་དུ་ཆ་ཆུང་གསུམ་པ། ནང་གྱི་ངྡོས་ཆ་ཆེན་གཅྱིག་སྡོ་ཁྱུད་ནང་
གྱི་ཀྱུས་ཆ་ཆུང་གྱིས། སྡོ་འགམ་དང་ནང་གྱི་ངྡོས་ཆ་ཆུང་གྱིས། སྡོ་ལྡོགས་དང་ནང་གྱི་དཀྱུས་ཆ་
ཆེན་བཞྱི། ཡ་ཕུབ་དང་ཐམས་ཅད་ཀང་སྦྡོམས་སུ་ཆ་ཆུང་རེ་རེའྡོ། ། 



610   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༡༥༽  
ར་བབས་ཀྱི་ཀ་བ་དཀྱུས་ཆ་ཕན་ལྔ། ར་བབས་ཐད་ཀར་ཀ་ཆེན་བཞྱི། འཕངས་སུ་ཆ་ཆེན་གཅྱིག 
སྐས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་ཅྱི་མཛེས་སུ་བ་ཞྱིང་། གང་པྡོ་ཆེའྱི་རྒྱབ་དང་། མ་ཀ་ར་དང་། ངང་པ་ལ་སྡོགས་
པས་བརྒྱན་པ་བས་ལ། ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིགདན་དཀྱུས་ཆ་ཆུང་གྱིས་པའྱི་པདྨ་དང་། དེ་ནས་ཆ་
ཆུང་གཅྱིག་གྱིས་རྱིང་བར་རྱི་དྭགས་དང་། དེ་ལས་རྒྱབ་ཏུ་ཆ་ཆུང་གཅྱིག་དྡོར་བར་སངས་ཆ་ཆུང་
གཅྱིག་པའྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་དབྱུག་པ་ལ་བ་དན་འཕྱང་བ་དང་དྱིལ་བུ་ཁྡོལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་བའྡོ། །དེ་
ལས་ལྷག་པའྱི་ར་བབས་འདྱི་ལྟར་བེད་གསལ་བར་མ་གསུངས་པས། བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཆེན་ལ་
བང་རྱིམ་བཞྱི་པའྱི་གྡོང་མ་གསུམ་ངྡོས་གྱིས་ནས་ཆ་ཆུང་རེ་རེ་ཕྱི་བ་མཛད་ཅྱིང་། ཆ་ཕ་མྡོ་རྣམས་
ཐྱིག་ཤྱིང་གྱིས་འབེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆུ་སྲྱིན་གྱི་ཁ་ནས་བྱུང་ 
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༼༦༡༦༽  
བའྱི་རྡོ་རེའྱི་རྭ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བེད་ཚུལ་མྱི་གསལ་བས་གཞན་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ཁ་བཀང་པར་
བའྡོ། །རྡོ་རེ་དང་སར་་་་་་་ར་བབས་རྒྱལ་པྡོ་ེས་གསུམ་མ་ནུས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཚད་བཀག་པའྱི་
ཕྱྡོགས་སྔ་མ་ཤྲད་དྷའྱི་བཞེད་པར་བེད་པ་ནྱི་མ་ངེས་པའྡོ། །ར་བབས་ཀྱི་ཀ་བ་མདའ་ཡབ་ཀྱི་ཐྱིག་
ལས་འདས་པར་འཛུགས་པ་དང་། གཞལ་ཡས་ཁང་ཁྱི་མགྡོའ་ིཀ་བ་བརྒྱད། ནང་གྱི་ཀ་བ་ལ་ངྡོས་
འཛིན་པར་བཀག་པས། ར་བབས་ཀྱི་ཀ་བ་ལ་བཞེད་པ་ནྱི་རྡོ་རེ་ཕེང་བའྱི་དགྡོངས་པར་མྱི་གསལ་ཏེ། 
ཀ་བའྱི་དག་པ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་དང་སར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་གསང་བའྱི་རྒྱུད་དུ། 
ཡང་དག་སྡོང་བ་བཞྱི་པྡོ་ནྱི། །ར་བབས་རྣམས་དང་ཀ་བར་བྱུང་། །ཞེས་པ་དང་། འགྱུར་གཞན་དུ། ཀ་
བར་བཅས་པའྱི་ར་བབས་བཞྱི། །ཡང་དག་སྡོང་ 
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༼༦༡༧༽  
བ་བཞྱི་པྡོ་ྱིད། །ཅེས་ར་བབས་ཀྱི་ཁྡོངས་སུ་བསྡུས་ཤྱིང་། འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པྡོ་ནྱི། ཀ་
བ་བརྒྱད་ཅེས་བ་བར་བཤད། །ཅེས་སྱི་འགྡོའ་ིཀ་བ་བརྒྱད་ལ་དག་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་
ཤྱིང་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཐྱིག་གདབ་པའྱི་ཚུལ་ཞྱིབ་པར་བླ་མ་མཁས་པ་དག་གྱིས་མང་དུ་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིར་མ་བྲྱིས་སྡོ། །གཞུང་དང་སར་བའྱི་མདྡོར་བསན་ནྱི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ཞུགས་
ནས། །མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །སྨྱིན་གྡོལ་གྱིས་ལ་འབད་པར་བ། །ཞེས་པ། བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པས། རྒྱུད་
ན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཐྡོག་མར་སྨྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་ཞུས་ནས། གྡོལ་
བེད་ཀྱི་ལམ་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། ། 
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༼༦༡༨༽  
གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། སྨྱིན་བེད་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ། གྡོལ་བེད་ལམ་རྱིམ་པ་
གྱིས་ཀྱི་མས་ལེན། ལམ་གྱི་བྡོགས་འདྡོན་སྡོད་པ་དང་འགེལ་བའྱི་གནས་སྐབས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
བརྒྱད་ལས། དབང་བསྐུར་བེད་བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད། བསྐུར་བ་དབང་གྱི་གནས་ལུགས། གནང་
བཀག་བསྡུས་ཏེ་གདམས་པ། རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་བགྡོད་པ། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ལ་དབང་བཞྱི་
བསྐུར་བ་དགག་པ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ནྡོར་པ་སུན་དབྱུང་བ། ཆྡོས་སྡོའ་ིམྱིང་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། 
དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིར་འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཀང་། །བླ་
མ་བརྒྱུད་པ་མ་མས་ཤྱིང་། །ཆྡོ་ག་འཁྲུགས་པར་མ་གྱུར་ལ། །ཕྱྱི་ནང་རེན་འབྲེལ་བསྱིག་མཁེན་
ཅྱིང་། །སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐྡོབ་ནུས་པ། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱི། །བླ་མ་ 
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༼༦༡༩༽  
ཙམ་ལ་དབང་བཞྱི་བླང་། །དེ་ཡྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་པས། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ནྱི་བླ་
མ་ལྔ་བཅུ་པར་གསུངས་པའྱི་ཁྡོ་བ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོན་དང་མྱི་ལྡན་ཅྱིང་། སྱིང་རེ་དང་དེ་
ྱིད་བཅུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ། རྡོ་རེ་འཆང་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་དབང་གྱི་ཆུ་བྡོ་མ་ནུབ་
པ། བྱིན་བརླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་མས་པ། གདམ་ངག་གྱིས་སརྒ་མ་ལྡོག་པ། མྡོས་གུས་ཀྱིས་
བསམ་པ་ཚིམ་པ་སེ། སན་བརྒྱུད་བཞྱི་དང་ལྡན་པ། གསང་སྔགས་ལག་ལེན་གྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན་
པས་བླ་མ་གྡོང་མའྱི་ཕྱག་ལེན་ཇྱི་ལྟར་མཛད་པའྱི་བཀའ་སྲྡོལ་ལ་ཕྱེ་བསལ་མ་ཞུགས་པ། དམར་
འཁྱིད་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་ཁུངས་ནས་བྱུང་བ་རྣམས་ཚང་བའྱི་སྡོ་ནས་ཆྡོ་ག་མ་འཁྲུགས་པར་རྒྱུད་གཞན་
དང་ཐུན་མྡོང་བའྱི་རྒྱས་འགེབས་པ་དགྡོས་པ་རྣམས་ཚང་ཞྱིང་རང་རང་གྱི་ལུགས་ཐུན་མྡོང་ 
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༼༦༢༠༽  
མ་ཡྱིན་པ་གཞན་དང་མ་འདེས་པར་དགྡོངས་པ་རྣམས་དམྱིགས་ཕྱེད་པ། དབང་པྡོའ་ིཐ་དད་དུ་སྡོབ་
དཔྡོན་དང་། དབང་རས་དང་། སྡོབ་མ་རྣམས་ཀྱི་སང་གཞྱི་དང་སང་བ་དང་། སྡོང་བེད་དང་སང་
འབྲས་རྣམས་ཐད་ཀར་ངྡོ་འཕད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཤེས་པ་གཅྱིག་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་
བས་སྣྡོད་དུ་རུང་བའྱི་སྡོབ་མ་ལ་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐྡོབ་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་
གནས་པའྱི་རྱིགས་དེ་རྒྱས་འགྱུར་གྱི་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་བ་ཐྡོབ་པ་
ཞེས་བ་བའྱི་ཐ་སད་དྡོན་དང་མཐུན་པར་བའྡོ། །སྡོབ་མ་སྔར་ནས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་གང་རུང་
དང་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་སེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བཀུར་བ་ལེགས་པར་ཐྡོབ་པའྱི་
ཚེ་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་རྱིགས་པ་འཛིན་པའྱི་དགེ་འདུན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །འགའ་ཞྱིག་སང་གཞྱི་དང་
སང་བའྱི་ཤན་མྱི་ཕྱེད་ 
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༼༦༢༡༽  
ཅྱིང་། དབང་རས་ཀྱི་མཚོན་བེད་ཙམ་ཡང་ལེགས་པར་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཆྡོ་ག་རྒྱས་ཤྱིང་མཛེས་པ་མང་
དུ་བེད་པ་སྣང་སེ། སྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྨྱིན་ན་རེས་སུ་ཡྱིད་རང་ངྡོ་། །ཁ་ཅྱིག་དབང་བསྐུར་
གྱི་སྔྡོན་དུ་བདག་འཇུག་ལེན་པ་མྱི་དགྡོས་ཞེས་སྨྲ་ནའང་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་འགལ་བ་སྡོར་
ཆུད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་རྒྱུད་ྱིད་ལས་གསུངས་པས། བླ་མའྱི་ཁད་ཆྡོས་
ཚང་བར་བེད་པའྱི་ལག་ལེན་དགག་པར་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད། ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་
བརླབས་ཆྡོས་སྡོའ་ིདབང་དུ་འདྡོད་པ་དགག རང་བཟྡོའ་ིཆྡོ་གས་དབང་བསྐུར་བེད་པ་དགག ཆྡོ་ག་
ནྡོར་པ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མེད་པར་བསན། བྱིན་བརླབས་ཙམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བྱུང་ཁུངས་མེད་པར་
བསན།  
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༼༦༢༢༽  
དབང་བསྐུར་ཞུ་བའྱི་སྡོབ་མ་གངས་ངེས་ཡྡོད་པར་བསན། གང་དུ་དབང་བསྐུར་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག དབང་བསྐུར་རང་གྱི་ཡྱིན་ལུགས་གཏན་ལ་དབབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་ལས། 
དྡོན་དགྡོད་པ་ནྱི། དེང་སང་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ཡྱི། །བྱིན་བརླབས་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །དེ་ཡྱི་
ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་ཕྱེ་ནས། །གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་བསྡོམ་པ་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། ད་ལྟ་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ན་རྡོ་རེ་
ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་ཕག་མྡོ་བར་བཞྱིའྱི་དབང་བསྐུར་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས་གྱི་
གུག་དང་། ཐྡོད་པ་དང་། ལྡོང་པ་དང་། ཕག་མགྡོ་རྣམས་སྡོབ་མ་ལ་སྡོན་ཅྱིང་། ངེས་པའྱི་དྡོན་འདྱི་
དང་འདྱི་ལྟ་བུ་ཡྡོད་པ་དཔེ་འདྱིས་ཚོན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་ནས། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་སྡོམ་པའྱི་སྣྡོད་དུ་
རུང་བར་བེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་འབེད་ཀྱི་གྡོ་ཆྡོད་པར་བས་ནས་ 
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༼༦༢༣༽  
དབང་གྱིས་པའྱི་ལམ་རླུང་དང་གཏུམ་མྡོའ་ིརྣལ་འབྡོར་སྡོམ་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་དབང་གསུམ་པ་
དང་། བཞྱི་པའྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་འབྡོགས་ཤྱིང་སྡོམ་པ་མཐྡོང་ངྡོ་། །འདྱི་འད་རྒྱུད་སེ་ལས་མ་གསུངས། 
བསན་བཅྡོས་ྱིད་ལས་བཤད་པ་མེད། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ྱིད་ལས་ཀང་། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་
ཚིག་ལྡན། །དེ་ལ་བྱིན་བརླབས་བ་ཞེས་གསུངས། །དབང་བསྐུར་མེད་ལ་བྱིན་བརླབས་
བཀག །ཅེས་པ། ཕག་མགྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་སྡོམ་པའྱི་དབང་གྱི་
གྡོ་ཆྡོད་པར་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་རྒྱུད་རྣམ་དག་རྣམས་དང་། རྒྱུད་འགེལ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་དང་། དཀྱིལ་
འཁྡོར་གྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིད་གཏད་དུ་རུང་བ་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་ཅྱིང་། རེ་བཙུན་མ་རྱིན་ཆེན་རྒྱན་གྱི་
སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཀང་། འདྱི་ལྟར་རྣལ་འབྡོར་པ་དབང་བསྐུར་བ་ 
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༼༦༢༤༽  
ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པས་ཡྱིད་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་གནས་སུ། ཞེས་པ་དང་། སྔྡོན་གྱིས་
བླ་མའྱི་མན་ངག་གྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྱིམ་པས་དེའྱི་དྡོན་ལ་དམྱིགས་ནས་རྡོ་རེ་རྣལ་འབྡོར་མར་
བསམ་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིསྒྲུབ་ཐབས་གཞན་དུ་ཡང་། བང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བརན་པྡོར་བཟུང་སེ། དབང་བསྐུར་བ་ལེགས་པར་ཐྡོབ་ནས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ངྡོ་བྡོ་
ྱིད་ཀྱིས་འྡོད་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཀང་། རང་དང་གཞན་གྱི་དྡོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་
མངྡོན་དུ་ཕྱྡོགས་པར་བས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ནྱི། འཁྡོར་ལྡོ་བསྡོམ་པའྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཡྱིན་པས། ཐྡོག་མར་བདེ་མཆྡོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་མ་
བསྐུར་བར་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བས་ན་གསང་བ་བསགས་པའྱི་ེས་པ་འབྱུང་
ཞྱིང་།  
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༼༦༢༥༽  
ལམ་སྔ་ཕྱྱི་ལྡོག་པར་ཡང་འགྱུར་བས་བཀག་གྡོ །གྱིས་པ་དཔེས་བསན་པ་ནྱི། དཔེར་ན་མུ་ཟྱིའྱི་
བཅུད་ལེན་འཇུ། །དེ་ནས་དངུལ་ཆུ་བཟའ་བར་གསུངས། །མུ་ཟྱི་ཐྡོག་མར་མ་བསེན་པར། །དངུལ་
ཆུ་ཟྡོས་ནས་འཆྱི་བ་བཞྱིན། །ཞེས་པ། ཐྡོག་མར་ལུས་ཀྱི་ཕྱྱི་ནས་ཆང་གྱིས་འཁྲུད་པ་དང་། ཏྱིལ་མར་
གྱིས་བྱུགས་ཤྱིང་ེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ནང་ནས་སྐྱུ་རུ་ར་དང་ཏར་བུའྱི་ཆུ་འཐུངས་པས་ལུས་
སང་ཞྱིང་། གསེར་མུ་ཟྱི་འདུལ་བའྱི་རས་དྱི་ཆུ་དང་ག་གྡོན་གྱི་ཆུ་ལ་སྡོགས་པས་དྱི་མ་དང་བྲལ་བར་
བས་ཏེ། མན་ངག་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱིལ་བུ་བས་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་བསེན་པས་ལུས་ཡང་ཞྱིང་ཟྡོ་
མདྡོག་བདེ་བ་ལ་སྡོགས་པ་འབྱུང་ངྡོ་། །དེ་ནས་དངུལ་ཆུའྱི་བཅུད་ལེན་བས་པས་ནད་དང་རྒས་པ་
འཇྡོམས་ཤྱིང་སྡོབས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ལ། ཐྡོག་མ་ནས་ 
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༼༦༢༦༽  
དངུལ་ཆུ་ཟྡོས་ན་ནད་འཆྱི་བ་ལ་སྡོགས་པ་ེས་པ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་ཐྡོག་མར་དབང་
བསྐུར་བླང་། །དེ་ནས་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་སྱིན། །དབང་བསྐུར་མེད་པར་བྱིན་བརླབས་ན། །དམ་ཚིག་
མས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ། ཐྡོག་མར་འཁྡོར་ལྡོ་བདེ་མཆྡོག་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་
དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་བླངས་ནས་བེ་བྲག་ཏུ་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིརྣལ་འབྡོར་མས་སུ་ལེན་པར་འདྡོད་
པས་གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱུད་པའྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རྱིམ་པ་ཞུས་ནས་སྒྲུབ་པར་བའྡོ། །དབང་བསྐུར་དང་
བྱིན་བརླབས་སྔ་རྱིང་གྡོ་ལྡོག་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་འགལ་ཅྱིང་། དམ་ཚིག་མས་པར་
འགྱུར་ཏེ། དབང་མེད་པ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མེད། །ཅེས་སྡོགས་བཀག་པ་ལ་སད་པར་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར། 
རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་བཀའ་ལ་འགྡོམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོར་ན་རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་ལྷ་བསྡོམས་ནས་དེའྱི་
ལམ་རྱིམ་པ་ 
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༼༦༢༧༽  
གྱིས་མས་སུ་ལེན་ན། ཐྡོག་མར་དབང་གྡོ་ཆྡོད་པ་ཐྡོབ་པས། ལྷ་དེའྱི་རེས་གནང་ཡང་བཤད་ཚོད་
བཞྱིན་ཞུས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་དངྡོས་ཀྱི་
དྡོན་ནྱི། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་བར་མྱི་རུང་། །ཕྱྱི་ནང་རེན་འབྲེལ་
འགྱིག་མྱི་འགྱུར། །སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་ཐེབས་མྱི་ནུས། །དེས་ན་འདྱི་ནྱི་བྱིན་བརླབས་ཙམ། །ཡྱིན་གྱི་
སྨྱིན་པར་བེད་པ་མྱིན། །ཞེས་པ། བྱིན་བརླབས་ཙམ་གྱིས་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་བར་མྱི་རུང་སེ། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་མ་ནྡོར་ཅྱིང་མ་འཁྲུགས་པ་ལ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །ཕྱྱི་སྣྡོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་དང་ནང་སེམས་ཅན་དང་། ཕྱྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་ནང་ལྷ་དང་། དེ་
བཞྱིན་དུ་ཕྱྱི་ལུས་དང་ནང་ར་ཁམས་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཕྱྱི་ཕུང་ 
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༼༦༢༨༽  
པྡོ་ཁམས་སེ་མཆེད་དང་ནང་སྡོང་བེད་ཀྱི་ལམ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་ངྡོ་
ཤེས་ནས་མས་སུ་བླངས་ན། སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པར་རྡོངས་པ་
ཐམས་ཅད་འཆྱིང་བའྱི་རྒྱུ་དེ། འདྱིར་རྡོངས་པའྱི་ལམ་དུ་གྱུར་ཚུལ་ནྱི། བྱིན་བརླབས་ཙམ་ལ་བརེན་
ནས་རེན་འབྲེལ་དེ་དག་གང་དང་ཡང་མྱི་འགྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྡོབ་མ་སྣྡོད་ལྡན་ལ་དབང་བཞྱི་བསྐུར་
བས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྤྲུལ་སྐུ་དང་ལྡོངས་སྐུ་དང་ཆྡོས་སྐུ་དང་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུ་རྱིང་པྡོར་མྱི་ཐྡོགས་པར་
འགྲུབ་ནུས་ལ་སྐུ་བཞྱིའྱི་ས་བྡོན་བྱིན་བརླབས་ཙམ་གྱིས་བཞག་པར་མྱི་ནུས་སྡོ། །དེས་ན་རྡོ་རེ་ཕག་
མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པའྱི་རེན་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རུང་གྱི་རྒྱུའྱི་
རང་བཞྱིན་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །དཔེར་ན་ཞྱིང་ལ་ས་བྡོན་མ་བཏབ་པ་རླྡོགས་པ་ཙམ་ལ་ལྡོ་ཐྡོག་འབྱུང་
བའྱི་ནུས་པ་མེད་ཅྱིང་། ས་བྡོན་བཏབ་ནས་སྡོ་ནམ་བས་ 
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༼༦༢༩༽  
པས་ལྡོ་ཐྡོག་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སེ་ལས། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་མ་མཐྡོང་
བའྱི། །མདུན་དུ་འདྱི་ནྱི་མ་སྨྲ་ཞྱིག །སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་མས་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་པ་རྒྱུད་སེ་རྣམས་
ལས། དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་སྨྲ་བར་མྱི་བ་ཞེས་པ་དང་། མ་མཐྡོང་བའྱི་མདུན་དུ་མ་
སྨྲ་ཤྱིག་སྨྲས་ན་དམ་ཚིག་མས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་མ་ཞུགས་
པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་མ་མཐྡོང་བ་ལ་སྨྲས་ན་ར་བའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་
པ་དེ་ལ་ལྡོགས་པའྱི་ལན་དགག་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་འདྱི་ལ་ཕག་མགྡོ་ལ། །སྡོགས་པའྱི་དབང་བསྐུར་
ཡྡོད་ཅེས་ཟེར། །འདྱི་འད་དབང་བསྐུར་ྱིད་མ་ཡྱིན། །རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་འདྱི་མ་གསུངས། །གལ་ཏེ་
རྒྱལ་བས་གསུངས་སྲྱིད་ཀང་། །རེས་གནང་ཡྱིན་གྱི་དབང་ 
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༼༦༣༠༽  
བསྐུར་མྱིན། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་རྒྱུ་དང་ཕན་འདྡོགས་བེད་ཀྱི་རེན་ཙམ་གྱི་བེ་བྲག་མ་
ཕྱེད་ཅྱིང་། སྐུ་བཞྱི་འགྲུབ་པའྱི་རེན་འབྲེལ་བསྱིག་ཚུལ་གང་ཡང་མ་གྡོ་བར་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་
མས་ལེན་བེད་པར་རླྡོམ་པ་འགའ་ཞྱིག རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལའང་ཕག་མགྡོ་དང་མདའ་
གཞུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཡྡོད་པས་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པའྱི་གྡོ་ཆྡོད་ཅེས་སྨྲ་ནའང་། འདྱི་ནྱི་
དབང་བསྐུར་གྱི་མྱིང་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དྡོན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྱིན་
བེད་ཀྱི་དབང་ཡྱིན་པར་མ་གསུངས་སྡོ། །གལ་ཏེ་བྱིན་བརླབས་ལ་དབང་བསྐུར་གྱི་མྱིང་བཏགས་
ནས་གསུངས་པ་སྲྱིད་ནའང་རེས་གནང་ཡྱིན་གྱིས་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཆག་ལྡོའ་ིདྱི་བར། རྒྱ་ལ་ཕག་མགྡོའ་ིདབང་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་ན། དབང་ཞེས་བརྡོད་པ་ལ་
འགལ་བ་ཅྱི་མཆྱིས། ཞུས་པའྱི་ 



626   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༣༡༽  
ལན་དུ། དེ་འད་རྒྱུད་སེ་གང་ནས་ཀང་གསུངས་པ་མྱི་གདའ། བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གྱི་གསུངས་པ་
སྲྱིད་ན་དབང་བརགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བསྐུར་ལ་སྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་གྱི་ཆྡོ་ག་མང་པྡོ་ཡྡོད་
ནའང་། དངྡོས་གཞྱི་དེ་དབང་ཡྱིན། གཞན་རྣམས་ཆ་ལག་ཡྱིན། དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་ལ་མང་པྡོ་ཡྡོད་ནའང་། གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་དེ་ཆྡོ་ག་དངྡོས་ཡྱིན། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྱིག་ཟེར་
ཀང་ཡན་ལག་ལ་མྱིང་བཏགས་པ་ཡྱིན། སམྤུ་ཊཱྱི་ལས་ཀང་། དབང་དང་རེས་གནང་ཐྡོབ་པ་
ཡྱི། །ཞེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་ལ། དབང་གྱི་མྱིང་བརགས་ཚད་དབང་ཡྱིན་ན། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་
པར། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དཔལ་སྣྡོད་དབང་བསྐུར་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། མདྡོ་ལས། དབང་ཐྡོབ་
པའྱི་བང་སེམས་ཞེས་པ་དང་།  
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༼༦༣༢༽  
རྒྱལ་རྱིགས་སྱི་བྡོ་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ཞེས་སྡོགས་ཀང་གསུངས། དེས་ན་མདའ་གཞུ་གཏྡོད་པ་ལ་
སྡོགས་ཀང་རེས་གནང་གྱི་དབང་ཡྱིན། ཕག་མགྡོའ་ིདབང་བསྐུར་ཡང་གསུང་འདུག་ན་འདྱི་འདར་
བསྡུ་དགྡོས་ཏེ། བརྫུན་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་གྱིས་གསུངས་པ་གཅྱིག་ཀང་མེད་དྡོ། །ཞེས་པའྱི་ལན་
མཛད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དེ་ཆྡོ་ག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ནྱི། ལ་ལ་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་
ལ། །སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་ནྱི་དབང་སྐུར་སྡོགས། །རང་བཟྡོའ་ིཆྡོ་ག་
བེད་པ་ཐྡོས། །རང་བཟྡོ་ཆྡོ་གར་འགྱུར་མྱི་སྲྱིད། །ཆྡོ་ག་སངས་རྒྱས་སྡོད་ཡུལ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྡོ་རེ་
ཕག་མྡོའ་ིཆྡོ་ག་བེད་པ་ལ་ལ། མ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཆྡོ་ག་
བསྲེས་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྡོགས་རང་བཟྡོར་སར་བའྱི་ 



628   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༣༣༽  
ཆྡོ་ག་བེད་པ་ནྱི། ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པའྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དེ། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་ཀུན་མཁེན་གྱི་སྡོད་ཡུལ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་འད་བའྱི་དཔེ་དགྡོད་པ་ནྱི། ཁྱིམ་པས་གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་བས་
ཀང་། །དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མྱི་ཆགས་ལྟར། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ། །སྡོམ་པ་ཕྡོག་ཀང་
ཆགས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ། དཔེར་ན་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། མྱི་ལྡན་པའྱི་ཁྱིམ་པས་གསྡོལ་
བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བས་ཀང་། སྡོམ་པ་ལེན་པ་པྡོ་ལ་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མྱི་སེ་བ་ལྟར། རྡོ་རེ་ཕག་
མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ་རྱིག་འཛིན་གྱི་སྡོམ་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཕྡོག་ཀང་མྱི་སེའྡོ། །གསུམ་པ་འགག་བསྡུས་ཏེ་
གདམས་པ་ནྱི། ཆྡོ་ག་ཅུང་ཟད་མས་པ་ལ། །ཆྡོ་ག་ཆགས་པར་མ་གསུངས་ན། །ཆྡོ་ག་ཕལ་ཆེར་
མས་པ་ལ། །ཆྡོ་ག་ 
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༼༦༣༤༽  
འཆགས་པར་འགྱུར་རེ་རན། །ཞེས་པ་འདུལ་བར་བདག་གྱི་མྱིང་མ་བརྡོད་པ་དང་། མཁན་པྡོ་དང་
དགེ་འདུན་གྱི་མྱིང་བརྡོད་ནའང་། བསེན་རྡོགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཟུར་མས་པས་མྱི་འཆགས་པར་
གསུངས་ན། འདྱིར་ཆྡོ་གའྱི་ཡན་ལག་ཕལ་ཆེ་བ་འཁྲུགས་ཤྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་
དབང་བསྐུར་དངྡོས་གཞྱི་ལག་ལེན་མས་པ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་འཆགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། 
གསུམ་པ་ནྱི། དེས་ན་འཆད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ། ཅུང་ཟད་ནྡོར་པར་གྱུར་ཀང་བླ། །ཆྡོ་ག་ནྡོར་པར་
གྱུར་པ་ལ། །གྲུབ་པ་ནམ་ཡང་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་བསན་བཅྡོས་
འཆད་ན་བེད་པའྱི་ཚིག་འཆད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་ནྡོར་ཀང་ེས་པ་ཆུང་ལ་དབང་དང་བསེན་སྒྲུབ་ལ་
འཇུག་པའྱི་ཚེ་ལག་ལེན་གྱི་ཆྡོ་ག་དང་དམྱིགས་པ་ལ་གནད་མ་ཤེས་པའྱི་ནྡོར་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་
བསྒྲུབས་ཀང་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་ེས་དམྱིགས་ 
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༼༦༣༥༽  
དང་བཅས་པར་འགྱུར་ལ། སྡོབ་མ་ལ་བསན་ནའང་བསླུས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའྱི་རྒྱུད་དུ། 
དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དངྡོས་པྡོ་མཐའ་དག་ཡྡོངས་སུ་མྱི་ཤེས་པར། གསང་སྔགས་སྨྲ་བ་ང་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་
མངྡོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་འཆད་པར་བེད་ན་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་མས་པར་
འགྱུར་རྡོ། །དམ་ཚིག་ལས་མས་ན་བདུད་ཀྱིས་བཟུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །སེས་བུ་དེ་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་
དམལ་བའྱི་གནས་མྱི་ཟད་པ་ཆེན་པྡོར་འགྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་བརེན་ཏེ་བང་
ཆུབ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བས། སེམས་ཅན་བསླུ་བ་དེ་ལྟ་བུ་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་
གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ། །གསང་སྔགས་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པ་ན། །རྒྱུད་
སེ་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད། །ཅེས་པ། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ 
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༼༦༣༦༽  
ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཙམ་གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོ་སྡོམ་པའྱི་ཆྡོས་སྡོ་འབེད་པར་རྒྱུད་སེ་
གང་ནས་ཀང་ཟྱིན་པ་མེད་ལ། དེ་བས་དགེ་སྡོང་བེད་པ་ལ། །རང་བྱུང་གྱི་ནྱི་བསེན་རྡོགས་དང་། །ཡེ་
ཤེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། །འཕྱིན་གྱི་བསེན་པར་རྡོགས་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་སྡོན་པར་ཁས་བླངས་
དང་། །ཚུར་ཤྡོག་ལ་སྡོགས་བསེན་རྡོགས་ས། །འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་མམ་པ་ལ། །འདྱི་རྣམས་སྔྡོན་
གྱི་ཆྡོ་གར་གསུངས། །ཞེས་པ། ལུང་གཞྱི་ལས། སངས་རྒྱས་རང་བྱུང་གྱི་བསེན་རྡོགས་དང་། 
འཁྡོར་ལྔ་སེ་ཡེ་ཤེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་དང་། མཆྡོད་མ་འཕྱིན་དང་། འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོ་སྡོན་པར་ཁས་
བླངས་པ་དང་། མཆྡོག་ཟུང་གཅྱིག་ལ་སྡོགས་ཚུར་ཤྡོག་གྱི་དང་། ཤཱཀའྱི་བུ་མྡོ་མང་པྡོ་ལྕྱི་ཆྡོས་ཁས་
བླངས་དང་། བཟང་སེའྱི་ཚོགས་སབས་སུ་སྡོང་བ་དང་། པྡོ་ཏ་ཡ་ནའྱི་བུ་དྱིས་ 
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༼༦༣༧༽  
པའྱི་ལན་ཐེབས་པ་དང་། གསྡོལ་བཞྱིའྱི་ལས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཅར་རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་འདྱི་ལ་
དབུས་དང་མཐའ་འཁྡོབ་ཕྱེ་ནས་བཅུར་བེད་པ་དང་། དང་པྡོ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཕྱེ་
ནས་བཅུར་བེད་པའྱི་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད་དྡོ། །སྔྡོན་གྱིས་བསེན་རྡོགས་དེ་འདས་ད་ལྟ་བས་ནའང་
བླངས་ཏེ། ལུང་ལས་གསུངས་ལ། བྱིན་བརླབས་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གཏན་མ་གསུངས་པས། ཆྡོ་ག་
འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་པ་ལ་སྔ་མ་ལུང་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པྡོ་དངྡོས་དྡོན་ཐེག་པ་གཞན་དང་སར་ནས་སྡོན་པ་ནྱི། དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཐེག་པ་ནྱི། །ནུབ་ཀང་
གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྱིག་སྣང་། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསན་པ་ལ། །གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མྱི་སྣང་
ངྡོ་། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ 
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༼༦༣༨༽  
ཐེག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རུང་མྱི་རུང་། ཆྡོ་ག་འཆགས་མྱི་འཆགས་ཕྱེད་ནས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་
ལ་བརེན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཞྱིག་སྣང་སེ། ད་ལྟ་སྔྡོན་ཆྡོ་ག་མྱི་རུང་ཞེས་མྱི་བརྡོད་དྡོ། །གསང་
སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གཟུགས་བརན་ཙམ་ཡང་མྱི་སྣང་སེ། རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་རང་
བཟྡོ་དུ་མ་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བླུན་པྡོ་སྱིང་ཕྡོད་ཅན་གྱིས་ཀང་། འདུལ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བརྒལ་མ་
ནུས། །གསང་སྔགས་ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་ལ། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཟྡོར་སྡོད། །ཅེས་པ། གསང་
སྔགས་ཀྱི་ཚིག་དྡོན་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཙམ་ལའང་བླྡོ་ཁ་མ་ཕྱྡོགས་པའྱི་བླུན་པྡོ། རྡོ་རེ་འཆང་ཁད་དུ་
གསྡོད་པའྱི་སྱིང་ཕྡོད་ཅན་གྱིས་འདུལ་བའྱི་ཆྡོ་ག་ཁད་དུ་གསྡོད་པར་མ་ནུས་ཀང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་
ཆྡོ་ག་དང་། མས་ལེན་ལ་རང་རང་གྱི་བླྡོ་ལ་གང་དན་རང་དགར་སྡོད་དྡོ། །གྱིས་ 
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༼༦༣༩༽  
པ་དེ་ྱིད་གྡོ་སའྱི་དཔེ་དང་སར་ནས་བཤད་པ་ནྱི། དཔེར་ན་རབ་བྱུང་གང་ཞྱིག་ནྱི། །གསུམ་ལས་
མང་པ་འཇུག་མྱི་ནུས། །སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བེད་པ་ནྱི། །གངས་མེད་པར་ཡང་དབང་སྐུར་
བེད། །དེ་ནྱི་རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་བཀག །འདུལ་བར། ཚོགས་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་སྒྲུབ་བ་གསུམ་ལས་མང་བ་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་མྱི་བེད་ལ། གསང་
སྔགས་དབང་བསྐུར་སྡོབ་མའྱི་གངས་ལ་ངེས་པ་མེད་པར་ཇྱི་ཙམ་ཚོགས་པ་ལ་བེད་དྡོ། །འདྱི་ནྱི་རྡོ་
རེ་འཆང་གྱིས་བཀག་ཀང་མ་ཁེགས་པར་བས་སྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་སྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་
དངས་པ་ནྱི། སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་སྐུར་ལ། སྡོབ་མ་གངས་ངེས་མེད་པར་གསུངས། །ལྷག་མ་
དམྱིགས་བསལ་མཛད་པ་ཡྱི། །སྡོབ་ 
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༼༦༤༠༽  
མ་ལ་ནྱི་གངས་ངེས་ཡྡོད། །ཅེས་པ་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས། སྡོབ་མ་དད་ཅྱིང་རྱིགས་བཙུན་
པ། །དེ་བཞྱིན་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་དད། །ཟབ་མྡོ་ཡྱི་ནྱི་སྣྡོད་དང་ལྡན། །སྡོ་བ་ཆེ་ཞྱིང་ཚུལ་
ཁྱིམས་ལྡན། །དཔའ་ལ་ཡྱི་དམ་བརན་པ་ནྱི། །བཅུ་འམ་བརྒྱད་དམ་བདུན་ནམ་ལྔ། །གཅྱིག་གྱིས་
བཞྱི་ལས་ལྷག་ཀང་རུང་། །དཔྱད་མྱི་དགྡོས་པར་བཟུང་བར་བ། །ཞེས་ཡྡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་ན་
ཟུང་དུ་གྱུར་པ་ཡང་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཡང་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོ་དང་
ལྡན་པས་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མ་ལུས་པར་བསལ་བར་ཡྱི་དམ་བཅས་པ་ཁྡོ་ནར་བས་ཏེ། དེས་
བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བར་
བའྡོ། །དེ་ནས་དེ་དག་བྡོས་ལ་གསུམ་ལ་སབས་སུ་བཏང་བར་བའྡོ། །སྱིག་ཏྡོ་ 
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༼༦༤༡༽  
མྱི་བ་བ་རྣམས་ཀང་བགྡོ་བར་བའྡོ། །དེ་ནས་དེ་དག་ལ་སྡོས་དང་མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་པ་སྱིན་ནྡོ། །དེ་
དག་དུས་གསུམ་དུ་སྱིབ་པ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་འཛིན་དུ་གཞུག་གྡོ །འཛིན་དུ་བཅུག་
ནས་སྔགས་པ་ཡྱིས། །དེ་ནས་སྡོ་ཤྱིང་དག་ཀང་སྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས། ཡྡོན་ཏན་ཚང་བའྱི་སྡོབ་
མ་གངས་མ་ངེས་པ་ལའང་དབང་བསྐུར་དུ་རུང་བར་གསུངས་ཤྱིང་། སྱི་རྒྱུད་དུ། མདྡོར་ན་སྡོབ་མ་
ཕན་ཚུན་དུ། །ནང་མྱི་གཤྱིན་པ་མྱི་བཟུང་ངྡོ་། །གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ནྱི་སེམས་བཟང་ཞྱིང་། །ཞྱི་ཐུལ་བླ་
མ་ལ་ཕན་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་སྡོབ་མའྱི་ཁད་ཆྡོས་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེའྡོ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་
བསྐུར་བ་དང་། དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་དུའང་། གངས་ཁ་འཆམ་གསུངས་སྡོ། །རྡོ་རེ་ཕེང་བར། 
སྡོབ་མ་གཅྱིག་གམ་གྱིས་ 
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༼༦༤༢༽  
སམ་མང་པྡོ་ཞེས་འབྱུང་བས་གངས་ངེས་མེད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་བརག་དགྡོས་སྡོ། །སྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་
དབང་ཟེར་ཡང་བས་ནུབ་གཅྱིག་ལ་ཡང་མང་པྡོ་ལ་བསྐུར་ཟྱིན་པའྱི་དབང་དུ་བས་སྡོ། །རྒྱུད་སེ་གྡོང་
མ་གྱིས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་སྡོབ་མ་ལ་གངས་ངེས་ཡྡོད་དྡོ། །འདྱི་ནྱི་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། 
མཁས་པས་སྡོབ་མ་གཅྱིག་གམ་གསུམ། །ལྔའམ་ཡང་ན་བདུན་དག་གམ། །ྱི་ཤུ་ར་ནྱི་ལྔ་ཡྱི་
བར། །ཟུང་དུ་མ་གྱུར་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་། །དེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྡོབ་མ་ནྱི། །ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བར་མྱི་
ཤྱིས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་འཇུག །ཅེས་པ། སྱི་རྒྱུད་དུ། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དབང་
བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་མཁས་པས་སྡོབ་མ་གཅྱིག་ནས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔའྱི་བར་ཟུང་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་ས་གྡོན་
བ་བར་ཤྱིས་ཤྱིང་། དེ་བས་མང་བ་ཟུང་དུ་གྱུར་པ་བཀ་མྱི་ཤྱིས་པར་གསུངས་སྡོ། །ཟུང་དང་ 
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༼༦༤༣༽  
ཡ་གལ་བཟང་ངན་གྱི་ཐ་སད་རྒྱུད་གཞན་ནས་ཀང་གསུངས་ཤྱིང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། རེན་
འབྲེལ་འཁྡོར་ལྡོ་རྱིས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་མྡོའ་ིབསན་བཅྡོས་དག་ལས་ཀང་བྱུང་ངྡོ་། །འྡོ་ན་དཔལ་
མཆྡོག་ཏུ། དེ་ལ་འདྱིར་ནྱི་སྣྡོད་དང་སྣྡོད་མ་ཡྱིན་པ་བརག་པར་མྱི་བ་སེ། སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་མ་
ལུས་ཤྱིང་ལུས་པ་མེད་པ་རྣམས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིརྡོ་རེའྱི་དམ་ཚིག་འདྱི་དང་། འདྡོད་པའྱི་བསམ་པ་
ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བེད་པའྱི་རྡོ་རེའྱི་སྡོར་བས་རྡོ་རེ་ཆྡོས་ཀྱི་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་
བཏབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་སྣྡོད་བརག་པ་དང་གངས་ངེས་མྱི་དགྡོས་པར་གསུངས་སྡོ་ཞེ་ན། 
དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་གཞུག་པར་རུང་བའྱི་གསུང་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དཔལ་མཆྡོག་དང་
པྡོའ་ིརྡོ་རེར་དབེར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོར། རྱིགས་ 
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༼༦༤༤༽  
ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་འཇམ་དཔལ་གགས་པས། ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་དང་སྲྡོང་བེ་བ་ཕག་དུ་མ་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་
ལྡོའ་ིདབང་བསྐུར་བར་གསུངས་པ་ནྱི། འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་མཛད་སྡོད་ལ་འགན་པར་ནུས་པའྱི་
རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་དགེས་པར་མཛོད་ཅྱིག དེང་སང་ཆང་ལ་བག་མེད་དུ་སྡོད་པ་གྲུབ་
ཐྡོབ་བྱིརྺ་པས་ཆང་གསྡོལ་བའྱི་རྣམ་འཁྲུལ་ཁུངས་སུ་འདེན་པར་བེད་དྡོ། །གྱིས་པ་གངས་ངེས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། དེ་བས་ལྷག་པའྱི་སྡོབ་མ་ལ། །ཆྡོ་ག་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་ནྱི། །མཚན་མྡོ་གཅྱིག་
ལ་ཚར་མྱི་ནུས། །དེ་ཡྱི་མཚན་མྡོ་མ་ཚར་ན། །ཆྡོ་ག་མས་པར་འགྱུར་བར་གསུངས། །ཞེས་པ། ྱི་
ཤུ་ར་ལྔ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྡོབ་མ་ལ་དབང་བསྐུར་དངྡོས་གཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་མཚན་མྡོ་གཅྱིག་ལ་བསྐུར་བར་
མྱི་ནུས་ཤྱིང་། ཆྡོ་ག་མ་ཚར་ན་མས་པའྱི་ེས་དམྱིགས་དང་། ཚོར་དུ་ 
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༼༦༤༥༽  
མྱི་རུང་བའྱི་སེ་བྡོ་མང་པྡོས་རྱིག་པར་འགྱུར་བ་དང་། བུམ་པ་དང་རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་དང་ཐྡོད་པ་དང་ཅང་
ཏེའུ་ལ་སྡོགས་གཞན་གྱིས་མཐྡོང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཡྡོ་བད་རྣམས་ནམ་ལངས་པའྱི་ཚེ་སེ་བྡོ་མང་པྡོས་
མཐྡོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སྡོགས་དགག་བ་དང་དགྡོས་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེང་སང་བླ་མ་
འགའ་ཞྱིག་གྱི རང་གྱིས་མ་ལྕྡོགས་པར་དབང་རས་རྣམས་ལག་བརྒྱུད་བེད་པ་དང་། གཡྡོག་པྡོ་ལ་
བསྐུར་ནས་ས་ཆྡོས་བེད་པ་དང་། སྡོབ་མ་སྱི་ལ་དབང་རས་ལན་ཅྱིག་རེག་པ་ལ་སྡོགས་ལག་ལེན་
མ་དག་པ་རྣམས་ཀང་དབང་ཞུ་མང་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་སྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་གསང་བ་སྱི་རྒྱུད་ལས། 
ལྷ་ཡང་ྱི་མ་ནུབ་པ་ན། །ངེས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཀྱིས་འདུ། །ྱི་མ་ཤར་བར་མ་གྱུར་
བར། །མཆྡོད་ནས་གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བ་ཤྱིས། །ཞེས་པ།  
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༼༦༤༦༽  
སྱི་རྒྱུད་ཆེན་པྡོ་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་གཙོ་བྡོར་སྡོན་
པའྱི་རྒྱུད་དུ། གསང་སྔགས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་ལ། སྲུང་བ་དང་། སྡོབ་པ་དང་། སྦེད་
པ་དང་། རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པར་བེད་པའྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་མཁའ་འགྡོ་ལ་སྡོགས་ལྷ་རྣམས་ཀང་ྱི་མ་
ནུབ་ནས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདུ་ཞྱིང་དངྡོས་གྲུབ་སེར་བས་མཚན་མྡོའ་ིདུས་སུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་
གཏྡོར་མ་སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་ཤྱིང་། ནམ་ལངས་པའྱི་ཚེ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་ལ་གཏང་
རག་གྱི་མཆྡོད་བསྡོད་དང་། བཟྡོད་པར་གསྡོལ་བ་དང་། དགེ་བ་བསྔྡོ་བ་དང་། གཤེགས་སུ་གསྡོལ་
བ་སྡོགས་བ་ཞྱིང་ལས་ཀྱི་རེས་མྱི་མངྡོན་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་དེ་ལ་ཐེ་ཚོམ་
སང་པ་ནྱི། འདྱི་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། །གཞན་གྱི་ཆྡོ་ག་མྱིན་སམ་ན། ། 
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༼༦༤༧༽  
གཞན་རྣམས་ཀུན་ལའང་དེ་འཇུག་པར། །སྱི་རྒྱུད་ྱིད་ལས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོབ་མའྱི་
གངས་ངེས་དང་། མཚན་མྡོ་གཅྱིག་ལ་དབང་རྡོགས་པར་ཟྱིན་དགྡོས་པ་ལ་སྡོགས་ནྱི། བ་བའྱི་རྒྱུད་
ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལ་མྱི་དགྡོས་སམ་ན། རྒྱུད་སེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མྡོང་དུ་སྱི་རྒྱུད་ྱིད་
ལས་གསུངས་སྡོ། །ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། གང་དུ་ལས་ནྱི་ཡྡོད་གྱུར་པ། །ལས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྣམས་
མེད་པས། །དེར་ནྱི་སྱི་རྒྱུད་དག་ལས་ཀང་། །གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་མཁས་པས་བསེན། །དེ་སྐད་
གསུངས་ཕྱྱིར་ཆྡོ་ག་འདྱི། །རྒྱུད་རྣམས་ཀུན་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེ་གང་དུ་དཀྱིལ་
འཁྡོར་བྲྱི་བ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་དང་། རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། སྱིན་བསྲེག་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྡོ་རེ་
སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ལས་རྣམས་བ་བར་ 
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༼༦༤༨༽  
གསུངས་ལ། ལས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་གསལ་པྡོར་མ་གསུངས་པ་རྣམས་སུ་སྱི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་
ཇྱི་ལྟར་འྡོས་པས་ཁ་བསྐང་ནས་ལྷག་ཆད་དང་ནྡོར་འཁྲུལ་མེད་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །བདུན་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པྡོ་རང་བཟྡོའ་ིདཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བས་སྡོམ་པ་མྱི་ཐྡོབ་
པར་བསན་པ་ནྱི། དེང་སང་བྱིན་བརླབས་མྱི་བེད་ཅྱིང་། །དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཁ་ཅྱིག་
ཀང་། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིས། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྡོ་ག་མྱི་བེད་པར། །གཡུང་དྲུང་
རྱིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་། །ནས་འད་ལ་སྡོགས་བེད་པ་ཐྡོས། །འདྱི་འད་གང་དུ་དབང་བསྐུར་
ཡང་། །སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ། སྔགས་ཀྱི་སྡོབ་དཔྡོན་དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཁ་ཅྱིག 
རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆྡོ་གའྱི་ལུགས་མྱི་བེད་པར། བྡོན་ 



644   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༦༤༩༽  
པྡོའ་ིདཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་དཔེ་བླངས་ནས་གཡུང་དྲུང་རྱིས་དང་ནས་འད་རྱིས་དང་འཇའ་ཚོན་ཕུབ་ཀྱི་སྦ་
ལྟར་བསྐྡོར་བ་དང་། གྲུ་གསུམ་དང་ཟླ་གམ་མང་པྡོ་བསྱིགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་བེད་དེ་དེ་འདར་
དབང་བསྐུར་ཡང་རྱིག་འཛིན་གྱི་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་རེན་
འབྲེལ་མྱི་འགྱིག་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་
གྱི། །སྡོབས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །འདྱི་ལ་རེན་འབྲེལ་བསྱིག་མྱིན་ནུས། །དེས་ན་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་བཀག །ཅེས་པ། རང་བཟྡོའ་ིདཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མྱི་སེ་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན། ཕྱྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་གནས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་རྒྱུད་སེ་
རྣམས་སུ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་དབྱིབས་དང་ཚད་ཁ་ 
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༼༦༥༠༽  
དྡོག་གྱི་བེ་བྲག་མྱི་འད་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་དག་མཐུན་པར་བླ་མ་མཁས་པས་དབང་བསྐུར་
བས་རེན་འབྲེལ་འགྱིག་ནས་སྡོམ་པ་སེ་ཞྱིང་། རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་ནུས་པ་འཇྡོག་ཅྱིང་སེམས་ལ་རྡོག་པ་
བཟང་པྡོ་སེ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཡུང་དྲུང་རྱིས་ལ་སྡོགས་པ་བླུན་བཟྡོ་ཡྱིན་པས་ཅྱིར་
ཡང་མྱི་རུང་ངྡོ་། །རྒྱུད་ལས། མྱི་མམ་མེད་པས་གྲུ་བཞྱི་སེ། །ཞེས་པ་གང་ཡང་མ་ཚང་བའྱི། ཉལ་
དེ་འད་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཀག་གྡོ །དབང་བསྐུར་བེད་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །སྡོབ་མ་བརྒྱ་སྡོང་གངས་
མེད་ལ། །སྡོར་དངྡོས་རེས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྣམས། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་མྱི་ཤེས་པར། །ཞེས་པ། 
དེང་སང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་ཕལ་ཆེར། སྡོབ་མ་མང་པྡོ་ལ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་སྡོར་
བ་ས་གྡོན་གྱི་ཆྡོས་དང་། དངྡོས་གཞྱི་དབང་གྱི་ཆ་ལག་མཐའ་རེན་དང་བཅས་པ་དང་།  
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༼༦༥༡༽  
རེས་གསང་བར་གདམས་ཤྱིང་དཀྱིལ་འཁྡོར་མཆྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་མྱི་ཤེས་པར། མ་འགེལ་
འགལ་ཞྱིང་མས་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་གའྱི་གཟུགས་བརན་བེད་པ་ལ། །དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ཞེས་བླུན་པྡོ་
སྨྲ། །དེ་ཡྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་གྱི། །རྣམ་པ་གདྡོན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལ། །བྱིན་བརླབས་ཡྱིན་པར་
འཁྲུལ་པ་མང་། །ཞེས་པ། སྔ་ཕྱྱི་འཁྲུགས་ཤྱིང་ལྷག་ཆད་དུ་གྱུར་པས་མ་འབྲེལ་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་གྡོང་
འྡོག་གྱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པས་བ་རྒྱུད་ལ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དབང་རས་
ལྷར་བསེད་པ་དང་། མྱིང་གྱི་དབང་བསྐུར་ལ་རྡོར་དྱིལ་རྣམ་སྣང་དུ་བསེད་པ་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་འགལ་
བ་དང་། ཡེ་ཤེས་དབབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ནྡོར་བ་དང་། གལ་ཆེ་བ་ཆད་ནས་མས་པ་ལ་སྡོགས་ལྟར་
སྣང་ཙམ་ལ་དབང་བསྐུར་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་མྱིང་བཏགས་ནས་ 
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༼༦༥༢༽  
བླུན་པྡོས་བླུན་པྡོ་སླུ་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་གདྡོན་གྱིས་སྣང་བ་བསྒྱུར་བའྱི་ནུས་པ་ཕ་མྡོ་བྱུང་བ་ལ་
བྱིན་བརླབས་ཆེའྡོ་ཞེས་འཁྲུལ་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་ངྡོ་། །གསུམ་པ་དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་བགེགས་
ཀྱི་བར་ཆད་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་དམ་པ་དང་པྡོ་ལས། །ཆྡོ་ག་མས་པའྱི་བྱིན་
བརླབས་ཀུན། །བགེགས་ཀྱི་ཡྱིན་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་གྱི་ཆྡོ་ག་མས་
པ་དང་། བསེད་རྡོགས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་ནྡོར་བ་ལ་ཕན་ཡྡོན་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བར་སྣང་བ་ནད་གདྡོན་ཞྱི་
བ་དང་། ལྷའྱི་ཞལ་མཐྡོང་བ་དང་། འདས་མ་འྡོངས་ལུང་སྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི། དུར་ཁྡོད་ཀྱི་ཤ་ཟ་
ལ་སྡོགས་པ་ལས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཡྡོད་པའྱི་བགེགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཡྱིན་པར་མདྡོ་རྒྱུད་མང་པྡོ་ནས་
གསུངས་ཏེ། བདུད་སྱིག་ཅན་སངས་རྒྱས་དང་མཁན་སྡོབ་ཀྱི་ཆ་བད་བཟུང་ནས་ཡུལ་ཕྱྡོགས་དང་
ཕ་མེས་ལུང་སྡོན་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་ནུས་པ་དང་མངྡོན་ཤེས་བསེད་ནས་གཞན་ཁད་དུ་
གསྡོད་པའྱི་ 
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༼༦༥༣༽  
རླྡོམ་སེམས་འབྱུང་བ་ལ་སྡོགས་བར་ཆད་ལ་ཡྡོན་ཏན་དུ་འཁྲུལ་པར་ངྡོ་ཤེས་ནས་སང་དགྡོས་
སྡོ། །བཞྱི་པ་ཆྡོ་ག་དག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་འཇུག་པར་བསན་པ་ནྱི། ཆྡོ་ག་དག་པར་
གྱུར་པ་ལས། །བྱུང་བ་སངས་རྒྱས་བྱིན་བརླབས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཆྡོ་ག་རྣམ་པར་དག་པས་དབང་
བསྐུར་བ་དང་། རེས་སུ་གནང་བ་ཐྡོབ་ན་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བྱིན་བརླབས་ངང་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་
ལས། དབང་དང་རེས་གནང་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །མ་བསེན་པར་ཡང་དེ་ལ་ནྱི། །ལྷ་ནྱི་འགྡོ་ཞྱིང་ེ་བར་
གནས། །ཞེས་སྡོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་འཇུག་པ་
དགག་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་མེད་ཀང་ལམ་ཟབ་མྡོ། །བསྡོམས་ན་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་སམ་ན། །དབང་
བསྐུར་མེད་པར་ལམ་ཟབ་མྡོ། །བསྡོམ་པ་ངན་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས། །ཞེས་པ། སྔྡོན་དུ་དབང་མ་
བསྐུར་ཡང་རྱིམ་ 
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༼༦༥༤༽  
གྱིས་ཀྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་བསྡོམས་པ་འགྲུབ་སེ། ལམ་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་བླངས་པའྱི་ཕྱྱིར་སམ་ན། 
དམ་པ་དང་པྡོར། དབང་བསྐུར་མེད་པར་སྔགས་འཆད་དང་། །ཟབ་མྡོའ་ིདེ་ྱིད་སྡོམ་བེད་པ། །དེ་
དྡོན་ལེགས་པར་ཤེས་ན་ཡང་། །དམལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་གྡོལ་བ་མེད། །ཞེས་པ་དང་། བཤད་རྒྱུད་རྡོ་
རེ་ཕེང་བར། དབང་ནས་མེད་པར་རྒྱུད་འཆད་པ། །སྒྲུབ་བྡོ་སྔགས་ཀྱི་དྡོན་ཤེས་ཀང་། །སྡོབ་དཔྡོན་
སྡོབ་མ་མཚུངས་པ་ནྱི། །ཤྱི་ནས་ངུ་འབྡོད་ཆེན་པྡོར་ལྷུང་། །ཞེས་གསུངས་པས། རྡོ་བ་མཁེགས་པའྱི་
ངྡོས་ལ་སྲན་མའྱི་འབྲུ་བཞག་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཐྱིག་ལེ་ལས། །དབང་མེད་ན་ནྱི་དངྡོས་
གྲུབ་མེད། །བེ་མ་བརྱིར་ལ་མར་མེད་ལྟར། །གང་ཞྱིག་རྒྱུད་ལུང་ང་རྒྱལ་གྱིས། །དབང་བསྐུར་མེད་
པར་འཆད་བེད་པ། །སྡོབ་དཔྡོན་སྡོབ་མ་ཤྱི་མ་ཐག །དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀང་ 
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༼༦༥༥༽  
དམལ་བར་སེ། །ཞེས་པ། དབང་མ་ཐྡོབ་པར་རྒྱུད་ཟབ་མྡོ་འཆད་པ་དང་། ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་
སྡོགས་བེད་ན། འཆར་འབེབས་པ་དང་། འབྱུང་པྡོ་འདུལ་བ་སྡོགས་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཅུང་
ཟད་ཐྡོབ་ཀང་། མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པའྱི་སྐལ་བ་མེད་ཅྱིང་དམལ་བ་ཆེན་པྡོར་སེའྡོ་ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་འབད་པས་དབང་བསྐུར་ཞུ་དགྡོས་པར་བསན་པ་ནྱི། དེ་བས་འབད་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །བླ་མ་ལ་ནྱི་དབང་དྡོན་ཞུ། །ཞེས་གསུངས་རྒྱུད་སེ་གཞན་ལས་ཀང་། །དེ་ལྟར་
གསུང་ཕྱྱིར་འབད་པར་བ། །དབང་མ་ཐྡོབ་པར་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་འཇུག་པ་ལ། ེས་དམྱིགས་ཆེན་པྡོ་
གསུངས་པ་དེས་ན། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པས་དཀའ་དཔྱད་བླ་མའྱི་ཞབས་ཏྡོག་སྒྲུབ་
པའྱི་རྡོལ་བ་ཆེན་པྡོས་ཐྡོག་མར་དབང་ཞུས་ནས་གསང་སྔགས་ལ་ 
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༼༦༥༦༽  
འཇུག་པར་བའྡོ། །སངས་རྒྱས་ཐྡོད་པར། བུ་ཚ་མེད་པའྱི་ཁྱིམ་བདག་པྡོ་ཤྱི་མ་ཐག་ཁང་པ་ནྡོར་གྱིས་
སྡོངས་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ། དབང་མ་ཐྡོབ་པར་སྔགས་ལ་འཇུག་པ་ཡང་ཤྱི་མ་ཐག་མས་པར་
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་རང་བཟྡོའ་ིངན་རྡོག་སྣ་ཚོགས་དགག་པ་ལ་བདུན། 
དབང་པྡོའ་ིཁད་པར་འདྡོད་པ་དགག སེམས་བསེད་ཙམ་གྱིས་ཆྡོག་པར་འདྡོད་པ་དགག གཏྡོར་
དབང་སྨྱིན་བེད་དུ་འདྡོད་པ་དགག དབང་བསྐུར་ལམ་གྱི་རྱིང་དུ་འཇྡོག་པ་དགག ཆྡོས་མྱིན་ཐམས་
ཅད་དྡོར་བ་ཡྱིན་པར་བསན། དབང་བསྐུར་བས་པ་དགྡོས་མེད་ཡྱིན་པ་དགག ཆྡོ་ག་མེད་པར་དབང་
བཞྱི་ལེན་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་གང་ཟག་དབང་པྡོ་རབ། །སྨྱིན་བེད་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་
བརླབས་ཡྱིན། །འབྲྱིང་དང་ཐ་མ་དག་ལ་ནྱི། །དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་དགྡོས་ཞེས་ཟེར། །གང་ཟག་ 
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༼༦༥༧༽  
རབ་འབྲྱིང་གསུམ་ཀ་ལས། །ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་སྨྱིན་བེད་དུ། །རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་
མེད། །ཅེས་པ། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་དབང་པྡོ་རབ་ཀྱི་ཆྡོས་སུ་འདྡོད་པ་ཁ་ཅྱིག གསང་
སྔགས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་རྱིགས་གསུམ་ཡྡོད་པའྱི་དབང་པྡོ་རྣྡོ་ཞྱིང་སྐལ་བ་རབ་ལ་
ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཙམ་གྱིས་སྨྱིན་བེད་དབང་གྱི་གྡོ་ཆྡོད་དྡོ། །འབྲྱིང་དང་ཐ་མ་ལ་རྒྱུད་ནས་
བཤད་པའྱི་ཆྡོ་ག་བ་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་འདའྱི་རྣམ་བཞག་རྒྱུ་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་མེད་དྡོ། །འྡོ་ན་ཕྱག་ན་རྡོ་རེས་ཨུ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་གསང་བ་
འདུས་པའྱི་དབང་བསྐུར་བ་དང་། དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པྡོ་ཟླ་བ་
བཟང་པྡོ་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེས། སངས་རྒྱས་ 
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༼༦༥༨༽  
ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྡོགས་ཡྡོད་དྡོ་སམ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་ཟག་
རབ། །སྤྲུལ་པ་ཡྱི་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ། །དབང་བསྐུར་མཛད་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི། །སྔྡོན་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་
འཕགས་པའྱི་ཡྱིན། །དེང་སང་གང་ཟག་རབ་འབྲྱིང་ཀུན། །རྡུལ་ཚོན་གྱི་ནྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ། །དབང་
བསྐུར་བ་བ་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། །གཞན་གྱི་སྨྱིན་བེད་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅེས་པ། རྒྱལ་པྡོ་ཨྱིནྡྲ་བྷྡོ་དྷྱི་
ལ་སྡོགས་ཀང་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཤྱིང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་ནས་
དབང་བསྐུར་བར་མཛད་པ་ནྱི་སྔྡོན་བྱུང་གྱི་ཆྡོ་ག་རྱིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་
ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་ཐྡོག་མར་རྡུལ་ཚོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ས་གཞྱི་བརག་པ་
དང་། སང་བ་དང་། ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། ས་གྡོན་དུ་གནས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་སྡོབ་ 
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༼༦༥༩༽  
མའྱི་སྣྡོད་བརག་པ་དང་། བླྡོ་བཅྡོས་པ་དང་། སྡོམ་པ་སྱིན་པ་དང་། སྲུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་རྒྱུད་དང་
དབང་ཆྡོག་རྣམས་ལས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ལྟར། ཐྡོག་མར་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲྱིས་ལ་སྡོགས་པའྱི་
ཕྱྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་ནས་དབང་པྡོ་རབ་ལ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བར་
གསུངས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དབང་དེ་འད་རྒྱུད་སེ་ལས་བཀག་གྡོ །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པྡོ་འདྡོད་ཚུལ་བསན་པ་ནྱི། ལ་ལ་སེམས་བསེད་བས་པ་ལ། །གསང་སྔགས་སྡོམ་དུ་འདྡོད་ཅེས་
ཟེར། །འདྱི་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་འཁྲུལ་ཡྱིན་ལྡོ། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེའྱི་དྡོན་མ་གྡོ་བར་བླྡོ་ཁྡོག་ཆེ་བར་རླྡོམ་པ་
ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསེད་ནྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརེན་ཡྱིན་ལ། 
དེས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་སྡོམས་པས་སྡོན་དུ་མྱི་ 
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༼༦༦༠༽  
འགྱུར་ཏེ། སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ནང་གྱི་བླྡོ་ཡངས་པའྱི་འཁྲུལ་མྱིག་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ལྡོ། །གྱིས་པ་ཕྱེ་སེ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནྱི། འདྱི་ཡང་ཕྱེ་སེ་བཤད་
ཀྱིས་ྡོན། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གསུམ་ཡྡོད། །དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་སྡོགས་འགའ་ཞྱིག་ལ། །དབང་
བསྐུར་སེམས་བསེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་། །བསྙུང་གནས་ལ་སྡོགས་བེད་ནུས་ན། །གང་ཟག་ཀུན་གྱིས་
སྒྲུབ་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་གསང་སྔགས་ཀྱི་བརེན་དུ་འདྡོད་པ། རྒྱུད་སེ་
སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་ནས་བེད་ཚུལ་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། བ་རྒྱུད་ལ་ཡང་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་གསུམ་ཡྡོད་དེ། 
སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་སྡོགས་ནས་གསུངས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་དབང་བསྐུར་དང་སེམས་
བསེད་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་ཡང་གསྡོ་སྡོང་དང་བསྙུང་གནས་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་སྒྲུབ་ཏུ་རུང་བར་
གསུངས་ཏེ། སེམས་ 
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༼༦༦༡༽  
ཅན་རྣམས་ལ་ནུས་སམ་མྱི་ནུས་དྱིས་ཏེ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་དང་འགན་པ་དང་། 
གཞན་ཁད་དུ་བསད་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇུག་ནའང་། འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་སུ་
མཁས་པས་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དེ་དག་གྱི་རྣ་ལམ་དུ་གགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དུད་འགྡོའ་ིརྣ་ལམ་དུའང་སྡོགས་ཤྱིག་ཅེས་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཨོཾ་མ་
ནྱི་པདྨེ་ཧཱཱུུྃ་ཞེས་པ། བརྒྱ་ལམ་དུ་བྲྱིས་པ་དང་། མང་པྡོ་འདུས་པར་བསགས་ན་གསང་སྡོག་གྱི་ེས་
པ་འབྱུང་ཞེས་ཟེར་བའང་གགས་ཏེ། གཞུང་ལུགས་འདྱི་ལྟ་བུ་མ་མཐྡོང་བའྱི་ཁད་གསྡོད་ཡྱིན་
ནྡོ། །དམ་ཚིག་གསུམ་བཀྡོད་ལ་སྡོགས་པ། །འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ན་ནྱི། །ཕྱིན་ལས་འགའ་
ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆྡོ་ག་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པར་གནང་། །ཞེས་ 
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༼༦༦༢༽  
པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསེད་དང་སྡོམ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་སྱིག་པ་སང་བ་དང་། ཞྱི་རྒྱས་ཀྱི་
ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་དུ་དཔལ་རྡོ་རེ་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་སྒྲུབ་པ་དང་། ཐུབ་པའྱི་
དབང་པྡོ་མདུན་དུ་བསམས་ནས་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་ཡྱི་གེ་བརྒྱ་པ་སྡོང་ར་བརྒྱད་བཟླས་ན་
མངྡོན་སུམ་དུ་ཞལ་མཐྡོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སྡོགས་མང་དུ་གསུངས་སྡོ། །ཁྲུས་དང་གཙང་ས་སྡོགས་
མེད་པར་སྡོད་ལམ་ཅྱི་བདེ་བས་འགྲུབ་པར་གསུང་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པར་ཡང་མྱི་འགལ་
ལྡོ། །ལེགས་པར་འགྲུབ་པ་ཡན་ཆད་དུ། །རང་གྱི་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། །སེམས་བསེད་ཐྡོབ་ཀང་
གསང་སྔགས་བཀག །དེ་ཡང་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ལས། །དབང་བསྐུར་མ་བས་པ་དག་ལ། །ཆྡོ་ག་
ཤེས་པས་སྔགས་མྱི་སྱིན། །ཞེས་སྡོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་ལ་ལྟྡོས། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་མ་
ཐྡོབ་ན་ཆྡོ་ག་ཤེས་པ་ཙམ་ 
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༼༦༦༣༽  
གྱིས་གསང་སྔགས་རང་གྱིས་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞན་ལ་སྱིན་པ་བཀག་ཅྱིང་། དཔུང་བཟངས་ལས་
ཀང་། གང་དག་རྱིགས་དང་དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་མེད། །གང་དག་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་ནྱི་མ་ཞུགས་
དང་། །གང་དག་བང་ཆུབ་སེམས་ནྱི་མ་བསེད་པ། །ང་ཡྱི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་ཕུང་བར་
འགྱུར། །ཞེས་སྡོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་ཕྱྱིའྱི་རྱིགས་པ་གཏད་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཐྡོབ་པས། 
རང་གྱི་ལྷ་རྱིགས་གང་ཡྱིན་གྱི་རེས་གནང་ཞུས་ནས་བསེན་སྒྲུབ་བེད་པར་རུང་ཞྱིང་། རཏྣ་ཀྱིརྱིས་
གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཀུན་སྣང་གསལ་བར་ལྷ་དུ་མའྱི་རྱིགས་གཏད་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བཀྡོད་
པ་ལྟར་ལག་ཏུ་བླང་བར་བའྡོ། །དཀྱིལ་འཁྡོར་གང་ཡང་རུང་བར་བུམ་པའྱི་དབང་དང་། རྡོ་རེ་སྡོབ་
དཔྡོན་གྱི་དབང་ལེགས་པར་ཐྡོབ་ཅྱིང་མ་མས་ན། བ་བ་དང་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ 
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༼༦༦༤༽  
ན་པ་དང་། རེས་གནང་ཞུས་ནས་སྒྲུབ་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དྡོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་རྒྱུད་ན་པ་དང་། 
ལྷ་སྒྲུབ་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱུད་སེ་གྡོང་མའྱི་དམྱིགས་གསལ་ནྱི། ལྷག་མ་རྒྱུད་སེ་
གསུམ་པྡོ་ལས། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་མ་གཏྡོགས་པ། །སེམས་བསེད་ཙམ་ལ་བརེན་པ་
དམྱིགས། །ཡྱི་དམ་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་མེད། །དབང་བསྐུར་ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། 
རྒྱུད་སེ་གྡོང་མ་གསུམ་ལ་རང་ལུགས་ཀྱི་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཙམ་ལ་བརེན་
ནས་རྒྱུད་འཆད་ན་བེད་པ་དང་། ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་སྡོམ་བཟླས་བེད་པར་མ་གསུངས་ཏེ། དབང་བསྐུར་
བའྱི་ཆྡོ་ག་སྡོབ་མའྱི་ལུས་སེམས་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྱི་རེན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་རྒྱས་པར་
བེད་པ་ཡྱིན་ལ། སེམས་བསེད་ལ་ནྱི་རེན་འབྲེལ་མེད། །དེས་ནྱི་སེམས་བསེད་བས་ན་ཡང་།  
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༼༦༦༥༽  
།གསང་སྔགས་ཟབ་མྡོ་སྡོམ་པ་ལ། །ལྟུང་བ་ཡྡོད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །དེ་ཕྱྱིར་རྣམ་དབེ་ཤེས་
དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ། སེམས་བསེད་ཙམ་ལ་སྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་རེན་འབྲེལ་འགྱིག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཚང་བ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པའྱི་གསང་སྔགས་ཟབ་མྡོ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་
འཁྲུལ་རྱིས་ན་དམལ་བར་སེ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ེས་དམྱིགས་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྱིར་ན་
རྒྱུད་སེ་གྡོང་འྡོག་གྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་ནས་མས་སུ་ལེན་དགྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཏྡོར་མའྱི་དབང་
བསྐུར་ཞེས་བ་དང་། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཡང་། །སྡོབ་མ་སྨྱིན་བེད་ཆྡོ་ག་རུ། །རྒྱུད་སེ་
ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་པ། གཏྡོར་མ་སྡོབ་མའྱི་མགྡོ་ཐྡོག་ཏུ་བཞག་ནས་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་
ཡྱིན་པར་བསྡོམས་ཏེ་ཐྱིམ་པར་བསམས་ 
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༼༦༦༦༽  
པས་དབང་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་ཕྡོག་ནས་སྡོབ་མ་སྨྱིན་བེད་ཀྱི་
དབང་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་དང་། ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱིའྱི་ཡྱིག་འབྲུ་སྡོབ་མ་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་ནང་གང་བས་ཙཎ་ལྱིའྱི་
མན་ངག་དབང་གྱིས་པའྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་པར་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་མུ་སེགས་ཀྱི་
གདམས་པ་དང་། རང་བཟྡོའ་ིཆྡོ་ག་རྒྱུད་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། བླ་མ་དམ་པ་ལས་མ་བརྒྱུད་པའྱི་
ཆྡོས་ལུགས་རྒྱང་རྱིང་དུ་དྡོར་བར་བའྡོ། །ནག་པྡོ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བཀའ་སྲུངས་སྡོབ་མ་ལ་
གཏྡོད་པའྱི་ཚེ། གཏྡོར་མ་སྱི་བྡོར་འཇྡོག་པའྱི་ཕྱག་ལེན་ཡྡོད་པས། ལྷྷྭམ་དཔེ་ཞྭ་ལ་བཀབ་པ་འད་སེ། 
ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་ལྷན་ཅྱིག་འདུས་ནས་འཁྲུལ་གཞྱི་ཅུང་ཟད་རེ་ལ་བརེན་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་མང་དུ་
འབྱུང་བར་སྣང་ངྡོ་། །བཞྱི་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་གསང་སྔགས་ད་ལྟ་སྡོད། །དབང་བསྐུར་ཕྱྱི་ནས་ཁས་
ལེན་བེད། །འདྱི་ཡང་སངས་ 
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༼༦༦༧༽  
རྒྱས་བསན་པ་མྱིན། །དབང་མ་ཐྡོབ་ལ་ཆྡོས་བཤད་ལ། །སྡོབ་དཔྡོན་ལྟུང་བ་ཅན་འགྱུར་ཅྱིག །སྡོབ་
མའང་སྔྡོན་དུ་མས་པར་འགྱུར། །མས་པར་གྱུར་པ་དམ་ཆྡོས་ཀྱི། །སྣྡོད་མྱིན་ཞེས་ནྱི་རྒྱལ་བས་
གསུངས། །ཞེས་པ། ེས་པ་ཅན་ཁྱིམས་མུན་དུ་བཅུག་ནས་རྔན་པ་ཕྱྱིས་ཁས་ལེན་བེད་པ་ལྟར། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་མས་ལེན་ད་ལྟ་བས་ནས། སྔྡོན་དུ་འགྡོ་དགྡོས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཕྱྱིས་ཞུ་བའྱི་ཁས་
ལེན་བེད་པ་འདྱི་འད་དཔྡོན་སྡོབ་གྱིས་ཀ་དུད་འགྡོ་མྱིའྱི་ཆ་བད་ཅན་གྱི་སྡོད་ཡུལ་ཡྱིན་པས་སངས་
རྒྱས་བསན་པའྱི་ཁྡོངས་སུ་མྱི་གཏྡོགས་སྡོ། །དབང་མ་ཐྡོབ་པར་སྣྡོད་མྱིན་ལ་ཟབ་ཆྡོས་བསན་ནས་
གྱིས་ཀ་ལྟུང་བས་མས་པའྱི་རེས་སུ་དབང་བསྐུར་བེད་པར་རླྡོམ་པ་འདྱི། འདུལ་བར། ལྷག་པྡོར་
མ་བས་པར་སངས་པ་ལ་ཟས་སྱིན་པས་ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་ 
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༼༦༦༨༽  
དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པར་འདུལ་བའྱི་ལས་རྱིགས་བརྒྱ་ར་གཅྱིག་པྡོ་གང་རུང་གྱི་གལ་དུ་བསད་
ན་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པས་ཕྱྱིས་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ཀང་མྱི་སེ་བ་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་ལྟ་བ་
མ་སངས་པར་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་བཟུང་ནས་ཆྡོས་དང་ཟང་ཟྱིང་གྱི་ལྡོངས་སྡོད་མས་སུ་
མྡོངས་པར་བས་ན་མུ་སེགས་ཅན་ཞུགས་པ་ཞེས་བ་བ་ཕྱྱིས་སྡོམ་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བ་བཞྱིན་དུ་
འདྱིར་ཡང་ཤེས་པར་བའྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། མདྡོར་ན་ཆྡོས་ཀྱིས་ཅྱི་བེད་སྡོམས། །སངས་རྒྱས་བེད་ན་
ཆྡོས་བཞྱིན་གྱིས། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་དང་། བྱིན་བརླབས་དང་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་། གསང་
སྔགས་བཟླས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་དེས་ཆེད་དུ་བ་བའྱི་དྡོན་ཅྱི་ཞྱིག་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ཡྱིན། རང་
གྱི་སེམས་ལ་བརག་པར་བ་ཞྱིང་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འདྡོད་པ་ཡྱིན་ན། མས་ལེན་ཀང་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པར་བ་དགྡོས་ 
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༼༦༦༩༽  
ཏེ། རྡོ་རེ་འཆང་ནས་བླ་མ་མཁས་པར་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་པའྱི་གསུང་བཞྱིན་བསྒྲུབས་པས་སངས་
རྒྱས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱིས། དེ་ལས་གཞན་པས་འབད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བ་ཁྡོ་ནའྡོ། །ཡེ་
ཤེས་ཐྱིག་ལེར། གཅྱིག་ནས་གཅྱིག་ཏུ་རྱིམ་པར་བརྒྱུད། །བླ་མ་རབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་བླངས། །གཞན་དུ་
རྡོག་གེའྱི་ཚོགས་ལ་མཁས། །ས་ཡྱི་བསན་བཅྡོས་རག་མྡོས་ལ། །དབང་གྱི་མཆྡོག་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ། །བླང་བར་མྱི་བ་སྱིན་མྱི་བ། །ཡང་དག་འབྲས་བུ་འདྡོད་པ་ན། །དེ་ནྱི་རྱིང་དུ་སང་བར་
བ། །ཞེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་སྱིང་པྡོའ་ིརྒྱན་དུ། ཡང་དག་དེ་ྱིད་དངྡོས་པྡོ་མྱི་ཤེས་པར། །གསང་སྔགས་
སྨྲ་བ་པྡོ་ཡྱིན་ཞེས་བརྡོད་པ། །དེ་དག་མངྡོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་སྔགས་མཆྡོག་འཆད། །དེ་ནྱི་དམ་མས་
འདྱི་དང་ཕ་རྡོལ་བརླག །བདུད་ཀྱིས་བཟུང་ནས་ཤྱི་ནས་དམལ་བར་འགྡོ། །ཞེས་ 
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༼༦༧༠༽  
གསུངས་སྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་བབ་ཅྡོལ་ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། ལ་ལ་སེམས་ྱིད་མ་
གཏྡོགས་ན། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཀང་ཅྱི་ཕན་ཟེར། །གལ་ཏེ་སེམས་ྱིད་རྡོགས་གྱུར་ན། །དབང་
བསྐུར་བ་ཡང་མྱི་དགྡོས་ལྡོ། །ཞེས་པ། སེམས་ཀྱི་དེ་ྱིད་མཐྡོང་བའྱི་རྡོགས་ལྡན་དུ་རླྡོམ་པ་ལ་ལ་ན་
རེ། རང་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་རྡོགས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཀང་འཁྡོར་བ་ལས་མྱི་གྡོལ་ལ། 
རྡོགས་ན་གྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་ཟེར་ལྡོ། །གྱིས་པ་སྡོབས་མཚུངས་ཀྱི་
རྱིག་པས་དགག་པ་ནྱི། འྡོ་ན་སེམས་ྱིད་མ་རྡོགས་ན། །སྡོམ་པ་བསྲུངས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན། །གལ་ཏེ་
སེམས་ྱིད་རྡོགས་གྱུར་ན། །སྡོམ་པ་སྲུང་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས། །ཞེས་པ། ཐུགས་མ་རངས་པར་གྱུར་
པས་འྡོ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཏེ། སེམས་ྱིད་རྡོགས་ན་གྡོལ་ཅྱིང་མ་རྡོགས་ན་མྱི་གྡོལ་བས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་
ལ་ 
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༼༦༧༡༽  
སྡོགས་པའྱི་སྡོམ་པ་བསྲུངས་མ་བསྲུངས་ལ་སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་གང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཅྱིང་། དེ་
བཞྱིན་དུ། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀང་། །སེམས་ྱིད་རྡོགས་ན་བ་མྱི་དགྡོས། །གལ་ཏེ་སེམས་
ྱིད་མ་རྡོགས་ན། །བྱིན་བརླབས་བས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ཕན། །དེ་བཞྱིན་སེམས་བསེད་ལ་སྡོགས་
པ། །ཆྡོ་ག་ཀུན་ལ་ཚུལ་འདྱི་མཚུངས། །ཞེས་པ། རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་བས་མ་བས་དང་། 
སེམས་བསེད་བླངས་མ་བླངས་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པས། བླ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་པ་དང་། 
ཚོགས་འཁྡོར་བེད་པ་དང་། གནས་ཆེན་འགྱིམ་པ་ལ་སྡོགས་དྡོན་མེད་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེས་ན་རབ་
བྱུང་སྡོམ་པ་དང་། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་དང་། །སེམས་བསེད་འབད་ནས་བེད་བཞྱིན་
དུ། །དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ཞེས་སྨྲ་བ། །གསང་སྔགས་སང་ 
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༼༦༧༢༽  
བའྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རབ་བྱུང་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པ་དང་། ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་
བརླབས་དང་། སེ་བྡོ་མང་པྡོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་སེམས་བསེད་འབྡོགས་པ་ལ་སྡོགས་རྡོལ་བ་
ཆེན་པྡོ་བེད་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་བ་མྱི་དགྡོས་པར་སྨྲ་བ་ནྱི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསན་པ་ལ་མྱི་དད་
པའྱི་བརེད་བེད་ཀྱི་གདྡོན་གྱིས་ཟྱིན་པའྱི་གསང་ཚིག་ཡྱིན་པས་མན་པར་མྱི་བའྡོ། །བདུན་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ཆྡོ་ག་མེད་བཞྱིན་དུ། །བླ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་
འཁྡོར་ལ། །དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་ལེན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཡྱིན་པ་
དང་། འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་
འཁྲུལ་ནས་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་ཙམ་བེད་པ་ཁ་ཅྱིག བླ་མའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་བཞྱི་
རྡོགས་ 
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༼༦༧༣༽  
པར་ལེན་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་བའྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་
སྡོབས་མཚུངས་ཀྱི་རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི། འྡོ་ན་དགེ་ཚུལ་དགེ་སྡོང་ཡང་། །བླ་མའྱི་སྐུ་ལ་ཅྱིས་མྱི་
ལེན། །སེམས་བསེད་ཀང་ནྱི་བླ་མ་ཡྱི། །སྐུ་ྱིད་ལས་ནྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །སེམས་བསེད་ཆྡོ་ག་ཅྱི་
ཞྱིག་དགྡོས། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀང་། །བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཆྡོས་སྡོ་བ་ལས་
བླང་ཅྱི་དགྡོས། །ཞེས་པ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཡང་བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་ལེན་པར་རྱིགས་ཀྱི། མཁན་
སྡོབ་དང་ཆྡོ་ག་ཁ་བསྐྡོང་གྱི་དགེ་སྡོང་སྡོགས་པ་དང་ཆྡོས་གྡོས་ལྷུང་བཟེད་ལ་སྡོགས་མཐུན་རེན་
མང་པྡོ་བསག་མྱི་དགྡོས། དེ་བཞྱིན་དུ་སེམས་བསེད་དང་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ་སྡོགས་ཀང་། 
བླ་མའྱི་སྐུ་ལ་ལེན་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ 
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༼༦༧༤༽  
ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕག་མགྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཆྡོས་བསྡོ་བ་ལ་ཟུར་དུ་བླང་ཅྱི་དགྡོས། དེ་བཞྱིན་ཆྡོ་
ག་ཐམས་ཅད་ཀང་། །བླ་མའྱི་སྐུ་ལས་བླངས་པས་ཆྡོག །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
ཡྱི། །ཆྡོ་ག་ཟབ་མྡོ་ཐམས་ཅད་སྡོངས། །ཞེས་པ། འདུལ་བ་ལུང་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་
གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་སྡོངས་ལ། བླ་མའྱི་སྐུ་ལ་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་
ལྡོངས་ཤྱིག གྱིས་པ་སྐབས་དྡོན་མེད་པར་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་ཆྡོ་ག་མས་གྱུར་ནའང་། །སྡོ་
སྡོར་ཐར་དང་སེམས་བསེད་ཀྱི། །སྡོམ་པ་ཆགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཅྱིང་། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་ལ་སྡོགས་
པའྱི། །བྱིན་བརླབས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་ན། །རྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡང་། །དབང་བསྐུར་
མེད་ན་ཐྡོབ་མྱི་ནུས། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་འདུལ་བ་ལྟར་ 
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༼༦༧༥༽  
མ་བས་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་མྱི་འཆགས་ཞྱིང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་མདྡོ་སེ་ལྟར་མ་བས་ན་སེམས་
བསེད་དང་། རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་ལྟར་མ་བས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། སྲྡོག་གྱི་
དབང་པྡོ་འགགས་ན་དབང་པྡོ་ཐམས་ཅད་དགག་པ་ལྟར་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་སྡོགས་ཡྱི་
དམ་ལྷའྱི་རེས་གནང་དང་འཁྲུལ་འཁྡོར་དང་ཕྱྱིར་བཟླྡོག་ལ་སྡོགས་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ཆྡོ་ག་ཐམས་
ཅད་ཀང་མས་ཤྱིང་མྱི་འགྲུབ་སེ་དབང་བསྐུར་ར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེས་ན་ཆྡོ་ག་
གཞན་དག་ལ། །འབད་པ་ཆེན་པྡོ་བེད་བཞྱིན་དུ། །དབང་བསྐུར་ཆྡོ་ག་འདྡོར་བེད་པ། །ཐབས་ལ་བསླུ་
བའྱི་བདུད་ཡྡོད་ཅེས། །གསུངས་པ་འདྱིར་ཡང་དན་པར་བ། །ཞེས་པ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་
འབྡོགས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་མང་པྡོ་ལ་འབད་པ་ཆེན་པྡོ་བེད་ཅྱིང་། སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་
ཆྡོ་ག་སྡོང་ 
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༼༦༧༦༽  
བ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཁད་དུ་གསྡོད་པ་དང་། ཐབས་མ་ཡྱིན་པ་ཐབས་སུ་སྡོན་པ་ནྱི་ཐབས་ལ་སླུ་
བའྱི་བདུད་ཡྱིན་པས་དེ་ཤེས་ནས་སང་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་
གསུངས་པ་རྣམས་འདྱིར་དན་པར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་དྡོན་དམ་གྱི་གནས་
ལུགས་ནྱི། དེ་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་དྡོན་དུ་ནྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན། །དེ་ལ་ཆྡོ་ག་གང་
ཡང་མེད། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀང་ཡྡོད་མྱིན་ན། །ཆྡོ་ག་གཞན་ལྟ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །ཞེས་པ། ཤེས་
བའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་གྱིས་སུ་འདུས་ལ། དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ནྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་གདྡོད་མ་ནས་མ་བཅྡོས་པར་གཤྱིས་ལ་གནས་པ་ལ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཅེས་བ་སེ། མདྡོ་ལས། ཇྱི་
ལྟ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་འདུག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཅེས་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་
སྡོས་པ་ 
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༼༦༧༧༽  
དང་བྲལ་བ་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཨཱརྻ་དེ་བས། རྡོ་རེ་གཙུག་ཏྡོར་གྱི་རྒྱུད་ནས་ལུང་དངས་པར་
འཕེལ་བ་དང་འགྱིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་མམ་པ་དང་། དྱི་མ་མེད་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་
ྱིད། ཡྱི་གེ་མེད་པ། ཚིག་མེད་པ། ལུས་དང་། ངག་དང་ཡྱིད་དང་བྲལ་བ། ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན། མེད་པ་
མ་ཡྱིན། རྒྱུ་བ་མ་ཡྱིན། མྱི་རྒྱུ་བ་མ་ཡྱིན། སྡོད་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་སྡོད་པ་མ་ཡྱིན། ཐག་རྱིང་བ་མ་ཡྱིན། 
ཐག་ེ་བ་མ་ཡྱིན། སྡོང་པ་མ་ཡྱིན། མྱི་སྡོང་པ་མ་ཡྱིན། དབུ་མ་ཡང་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་དྡོན་དམ་པའྱི་
བདེན་པའྡོ། །དེ་བས་ན་འདྱི་ནྱི་མཆྡོག་ཏུ་ཟབ་པ་དང་། བརག་པར་དཀའ་བ་དང་། སེ་བ་མེད་པ་དང་། 
འགག་པ་མེད་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་གཞན་དག་ལས་ཀང་། ཡྡོད་དང་མེད་པ་
གྱིས་ 
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༼༦༧༨༽  
ཀའང་མཐའ་ཡྱིན་ཏེ། །དག་དང་མ་དག་འདྱི་ཡང་མཐའ་ྱིད་ཡྱིན། །དེ་བས་མཐའ་གྱིས་རྣམ་པར་
སངས་ནས་ནྱི། །མཁས་པས་དབུས་ལའང་གནས་པར་མྱི་བེད་དྡོ། །ཞེས་དྡོན་དམ་བདེན་པའྱི་ངྡོས་
འཛིན་དང་། དེ་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་ནས། བསྡུས་པའྱི་རྒྱུད་དུ། དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་དང་
བྲལ་བ། །ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་དང་། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སངས་པ། །ཆྡོས་བདག་
མེད་པ་མམ་ྱིད་པས། །རང་སེམས་བཟྡོད་ནས་མ་སེས་པ། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
སྡོབ་མ་ལ་བརྡོད་ནས་ངྡོ་སྡོད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་དམ་པར་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་ལ་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པ་དང་སེམས་བསེད་དང་དབང་བསྐུར་གྱི་
ཆྡོ་ག་ལ་སྡོགས་པ་མེད་ཅྱིང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀང་དམྱིགས་སུ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ 
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༼༦༧༩༽  
ན། དེ་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་གཞན་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས། འྡོན་ཀང་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་། 
དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གཞན་མ་ཡྱིན་པར་འཛིན་པ་ནྱི་སང་བར་བ་སེ། གསེར་འྡོད་དམ་པར། བླ་ན་
མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་དྡོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་གཞན་དང་གཞན་
མ་ཡྱིན་པར་འདྡོད་པ་དེ་ནྱི། དཔག་པར་དཀའ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འཕགས་པ་དང་མ་རབས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་ནྱི་
གཅྱིག་པ་དང་ཐ་དད་པའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་ཀང་མ་སངས་ལ་དྡོན་དམ་པ་དང་ཡང་
བྲལ་བར་མ་གྱུར་པ་དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་གནས་ཤྱིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སད་པ་སྡོད་
པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གྱིས་པ་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྱི་རྣམ་བཞག་ནྱི། རྒྱུ་དང་ལམ་དང་
འབྲས་བུ་ཡྱི། །དབེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྡོབ་ 
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༼༦༨༠༽  
ཡྱིན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་དང་བང་ཆུབ་སེམས། །དབང་བསྐུར་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་དང་། །སྡོམ་པའྱི་
དམྱིགས་པ་ཇྱི་སེད་དང་། །རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་ཐམས་ཅད་དང་། །ས་དང་ལམ་གྱི་དབེ་བ་
དང་། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཡང་། །ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན་གྱིས་དྡོན་དམ་མྱིན། །ཞེས་པ། སྱིར་
རྒྱུ་རེན་ཚང་བ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐེག་པ་སྡོ་སྡོའ་ིགཞྱི་དང་ལམ་དང་
འབྲས་བུའྱི་དབེ་བ་དང་། ཁད་པར་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོ་སྡོ་སྡོའ་ིདབང་དང་། ལམ་དང་ཕྱིན་ལས་རབ་
འབམས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་སྡོགས་པ་ཀུན་རྡོབ་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་རྒྱུ་འབྲས་མྱི་བསླུ་བའྱི་ངྡོས་
ནས་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསན་བཅྡོས་འདྱིར་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་དང་། ནྡོར་པ་སུན་དབྱུང་
བའྱི་རྱིགས་པ་སྣ་ཚོགས་བཀྡོད་པ་དང་། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་ 
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༼༦༨༡༽  
བདེན་པ་བསྡོམ་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོར་བམས་སྱིང་རེ་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྡོམ་པ་དང་། 
མ་རྱིག་པའྱི་རེན་གྱིས་འདུ་བེད་ལ་སྡོགས་པ་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་རྣམས་དང་། ཐེག་པ་ཆེ་
ཆུང་གྱིས་ས་དང་ལམ་གྱི་རྣམ་གཞག་དང་། གསང་སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་ལ་བརེན་
ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ལ་སྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྱི་ངྡོས་ནས་གསུངས་
པ་ཡྱིན་གྱི། དྡོན་དམ་བ་བེད་དང་བྲལ་བའྱི་ངྡོས་ནས་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱི་འགལ་བར་མས་
སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་དད་པ་བསྡོམ་པའྱི་མདྡོར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དད་པ་
ཡྱིད་ཆེས་པས་འཇུག་པ་ནྱི། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ཆྡོས་བསན་པ་རྣམས་ལ་ཐྡོག་མ་ཁྡོ་ནར་ཡྡོད་པར་
མྡོས་ཏེ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བང་ཆུབ་ཇྱི་ལྟ་བར་དེ་དག་གྱི་ཆྡོས་བསན་པའང་ 
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༼༦༨༢༽  
ཡྡོད། ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའང་ཡྡོད་པར་མྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བདེན་གྱིས་
བསན་པའྱི་མདྡོར། དྡོན་དམ་པར་ན་ྡོན་མྡོངས་པ་རྣམས་ཀང་ྡོན་མྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཀུན་རྡོབ་
ཏུ་ན་ཚུལ་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ནྱི་འཁྡོར་བའྱི་སྡོའ ྡོ། །ཚུལ་བཞྱིན་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ནྱི་མ་
ངན་ལས་འདས་པའྱི་སྡོའ ྡོ། །ཞེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཤེས་ནས་བླང་དྡོར་བ་བ་ནྱི། དེ་འདའྱི་དབེ་བ་ཤེས་
ནས་ནྱི། །ཆྡོ་ག་བེད་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །མྱིན་ན་ཐམས་ཅད་དྡོར་བར་བྡོས། །ཆྡོ་ག་ལ་ལ་དགྡོས་
བཞྱིན་དུ། །ལ་ལའྱི་ཆྡོ་ག་མྱི་དགྡོས་ཞེས། །སྨྲ་བ་མཁས་པའྱི་བཞད་གད་གནས། །སངས་རྒྱས་
བསན་པའང་དཀྲུགས་པ་ཡྱིན། །བདུད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ཞེས་བ་བའང་། །འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་
ཡྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། བདེན་པ་གྱིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དྡོན་དམ་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བ་ 
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༼༦༨༣༽  
དང་། ཀུན་རྡོབ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་བླང་དྡོར་མྱི་འགལ་བའྱི་རྣམ་དབེ་གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ལེགས་
པར་ཤེས་ནས། ཐེག་པ་གྡོང་འྡོག་གྱི་ཆྡོ་ག་བེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པར་གྱིས། 
དེ་ལྟ་མྱིན་ན་ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་མམ་དུ་དྡོར་བར་བྡོས། རབ་བྱུང་དང་སེམས་བསེད་དང་ཕག་
མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ལ་སྡོགས་ལ་ལ་བེད་དགྡོས་ལ། རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་དབང་བསྐུར་
མྱི་དགྡོས་པར་སྨྲ་བ་འདྱི་འདའྱི་སྡོན་ཚིག དྡོན་དམ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་དང་། 
མདྡོ་རྒྱུད་ལ་མཁས་པའྱི་སེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེལ་བའྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ཅྱིང་། རྡོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུང་དང་རྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དཀྲུག་པའྱི་སྱིག་པ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་
བར་ངེས་སྡོ། །གསུང་རབ་མཐའ་དག་ནས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ 
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༼༦༨༤༽  
པའྱི་བར་དུ་གཅྡོད་པ་མང་དུ་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་གསུངས་པའང་འདྱི་འད་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་སྡུད་པར། ཆྡོས་
བཏང་ནས་ནྱི་ཆྡོས་མྱིན་བ་བ་སྡོད་འགྱུར་བ། །ལམ་བྡོར་ལམ་གྡོལ་འགྡོ་བ་འདྱི་ནྱི་བདུད་ཀྱི་
ལས། །ཞེས་གསུངས། ཡུམ་རྒྱས་པར་སྡོན་བཞྱི་བཅུ་ར་དྲུག་ལ་སྡོགས་སྡོན་པའྱི་སྐབས་དང་། ཕལ་
པྡོ་ཆེའྱི་བདུད་ལས་ཀྱི་ལེའུར་ཡང་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པྡོ་འཁྲུལ་པ་ངྡོས་བཟུང་
བ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་བ་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་ལའང་། །དབང་བཞྱིའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་དང་། །དྡོན་ཡྡོད་ཞགས་པ་ལ་
སྡོགས་ལའང་། །རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པར་བེད་པ་ཐྡོས། །འདྱི་ཡང་སངས་རྒྱས་དགྡོངས་པ་མྱིན། །ཞེས་
པ། རྒྱུད་སེ་སྡོ་སྡོ་ལ་དབང་དང་མས་ལེན་གདུལ་བའྱི་བླྡོ་རྱིགས་དང་བསྟུན་ནས་ཐ་དད་དུ་
གསུངས་པའྱི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པར་གསང་སྔགས་ལ་འཇུག་པར་འདྡོད་པ་ཁ་ཅྱིག བ་སྡོད་ཀྱི་དབང་
ལའང་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ 
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༼༦༨༥༽  
གྱི་དབང་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལའང་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་བསྐུར་བ་དང་། རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་
མས་ལེན་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་སར་ནས་སྡོམ་པའང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་
དང་མྱི་མཐུན་ནྡོ། །འདྱིར་ལྷ་སྡོམ་པ་ཙམ་དང་སྡོང་པ་ྱིད་བླྡོ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཙམ་ལ་རྱིམ་པ་གྱིས་
སྡོམ་པར་འདྡོད་ན། དེ་ནྱི་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་རྣམས་ལ་མྱི་རུང་བར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ལྷའྱི་བསེད་
ཚུལ་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་འབྱུང་པ་ལྟར་བེད་པ་དང་། རྡོགས་རྱིམ་ཡང་དབང་གྡོང་མ་གསུམ་གྱི་
ལུགས་དང་བསྲེས་ནས་བེད་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནྱི། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་
མཚན་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །བ་སྡོད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ཁར། །དབང་བཞྱི་དང་ནྱི་རྱིམ་གྱིས་
མེད། །གལ་ཏེ་ཡྡོད་ན་དེ་དག་ཀང་། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །དབང་བཞྱི་ 
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༼༦༨༦༽  
དང་ནྱི་རྱིམ་པ་གྱིས། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིཁད་ཆྡོས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྒྱུ་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་དུ་
དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་བསྐུར་བ་དང་། སྲྱིད་པར་སེ་བ་སྡོང་བའྱི་དབང་བཞྱི་ཚང་བའྱི་བསེད་རྱིམ་
དང་། སྲྱིད་པར་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོང་བའྱི་རྡོགས་རྱིམ་སྦས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ་
དང་། ས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་བསན་པ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་བསན་
པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བའྱི་གདུལ་བ་ལ་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་བསན་པ་ཡྱིན་པས་བླ་མེད་ཀྱི་ཁད་
ཆྡོས་དེ་དག་ཚང་བར་ཡྡོད་ན་འྡོག་མའྱི་རྒྱུད་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་གྡོ་སའྱི་དཔེ་དྡོན་
སར་བ་ནྱི། །གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་དབེ་མྱི་ཕྱེད་ཅྱིང་། །རྒྱུད་སེ་རྱིམ་པ་མྱི་ཤེས་པའྱི། །རྣམ་དབེ་ལེགས་
ལེགས་འད་ན་ཡང་། །ལྷྷྭམ་དཔེ་ཞྭ་ལ་བཀབ་པ་བཞྱིན། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གཟུགས་
སྡོགས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་སེ་མཆེད་དེ། མྱིག་སྡོགས་དབང་པྡོ་གཟུགས་ཅན་གྱི་དངྡོས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་།  
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༼༦༨༧༽  
དེ་ལ་བརེན་པའྱི་དབང་ཤེས་ཀྱིས་མཐྡོང་བ་དང་། ཐྡོས་པ་ལ་སྡོགས་པར་འདྡོད་པ་ལྟར། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་
ལྷའྱི་གཟུགས་མྱིག་གྱི་དབང་པྡོའ་ིཡུལ་དུ་སྣང་བ་ལ། ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་དངྡོས་སུ་མཐྡོང་བར་ངེས་ཤེས་
དངས་ནས་སྡོམ་པར་བ་བའྱི་རྒྱུད་དང་། མདྡོ་སེ་པ་ཕྱྱི་རྡོལ་ཁ་དྡོག་གྱི་རྡུལ་ཕན་འདུས་པའྱི་དབྱིབས་
རགས་པ་བཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དེའྱི་རྣམ་པ་དངྡོས་སུ་རྱིག་པའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་འཛིན་པར་
འདྡོད་པ་ལྟར། རང་དང་མདུན་བསེད་ཀྱི་གཟུགས་གྱིས་ལ་ལྷར་སྡོམ་པ་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་དྡོ། །ཨཱརྻ་
དེ་བའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཤེས་པ་རྣམ་ཤེས་སེ་མཆེད་ནྱི། །དབང་པྡོའ་ིསྡོད་ཡུལ་སྣང་བ་མྱིན། །ཞེས་
སྡོ། །སེ་པ་འདྱི་ནྱི་སྡོ་དྲུག་པ་དང་བཟང་པྡོ་སྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མདྡོ་སེ་ས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་ཁས་
ལེན་ཅྱིང་མདྡོ་སེ་དང་དེ་དག་གྱི་རེས་སུ་འབྲང་བས་མདྡོ་སེ་པ་སེ། མྱིང་གཞན་ 
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༼༦༨༨༽  
དཔེ་སྡོན་པ་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱྱིར་དཔེ་སྡོན་པ་ཞེས་བ་སེ། བེ་བྲག་སྨྲ་བ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལས་བླྡོ་
ཞྱིབ་པས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ཞེས་བ་སེ། དགེ་བ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྡོ་བ་
དང་། སྨྡོན་ལམ་གྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཡྱིན་པས་ལྡོ་བརྒྱད་ཁྱིར་ལྡང་བས་མཁས་
པའྡོ། །ཞེས་སྡོབ་དཔྡོན་བང་ཆུབ་བཟང་པྡོའ་ིའགེལ་པ་ལས་བྱུང་བས། བསན་པ་འདྱི་ལ་ལྷག་མེད་དུ་
མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚེ། རྒྱལ་བ་མ་ཕམ་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་དུས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་དུ་
ཞུགས་ནས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོད་པ་ལ་སྡོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་
རྣམ་གངས་ཀྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་ཀང་བའྡོ། །སེམས་ཙམ་པ་ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་
སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། སེམས་རང་རྱིག་ཅྱིང་གསལ་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འདྡོད་
པ་ལྟར་ 
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༼༦༨༩༽  
ཡྡོ་གའྱི་རྒྱུད་དུ། བདག་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་སེ། བདག་ྱིད་ལྷའྱི་
ང་རྒྱལ་བརན་པྡོས་སྔགས་བཟླས་སྡོགས་བེད་དྡོ། །དབུ་མ་པ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་ཡྱིན་ཀང་
རེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མྱི་འགྡོག་པ་ལྟར། རང་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་
གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་མྱི་བེད་པར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷར་ངྡོ་ཤེས་པའྱི་
ངང་ནས་སྡོད་ལམ་ལ་འཇུག་གྡོ །དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་ལྷ་
བསྡོམ་ཚུལ་ཆ་འད་བར་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྡོགས་མཁས་པའྱི་ཚུལ་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་དབེ་མྱི་
ཤེས་པར། ལྷ་སྡོམ་པ་དང་དབང་བསྐུར་ལུགས་འགྱིགས་ལ་ལེགས་པ་མཛེས་མཛེས་ལྟ་བུ་ཤེས་
ནའང་ཞྭ་བཟྡོ་བའྱི་དཔེ་ལྷྷྭམ་ལ་བླངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མཇུག་མ་བཅད་ནས་མགྡོ་བྡོའ་ིརྒྱན། །སྡོན་པ་
མྱིན་པ་སུ་ 
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༼༦༩༠༽  
ཞྱིག་བེད། །ཅེས་པ་ལྟར་རྡོ། །བཞྱི་པ་མ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་བརྡོད་པ་ནྱི། དེས་ན་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོ་
ཡྱི། །དབང་དང་ལམ་གྱི་དབེ་བ་ལ། །མྱི་འདའྱི་དབེ་བ་རྣམ་བཞྱི་ཡྡོད། །རང་རང་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་བས་
ན། །དེ་ནས་གསུངས་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་འབྱུང་། །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་འཁྲུལ་པ་དང་མ་འཁྲུལ་པའྱི་བེ་བྲག་
ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་ལྟར། རྒྱུད་སེ་གྡོང་འྡོག་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། དབང་ལམ་དུ་
བེད་པའྱི་ཁད་པར་བཞྱི་ཡྡོད་པ་རྣམས་རང་རང་གྱི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་དང་། གྲུབ་པ་བརེས་པའྱི་
རྣལ་འབྡོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བསྒྲུབས་ན། མཆྡོག་དང་ཐུན་
མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པྡོ་བླུན་པྡོའ་ིའདྡོད་པ་བརྡོད་པ་ནྱི། ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་། །གལ་ཏེ་སྔགས་ལ་ 
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༼༦༩༡༽  
མྡོས་ཐྡོབ་ན། །དེ་ྱིད་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །གསང་སྔགས་སྡོམ་དུ་རུང་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། ཆྡོས་
ཀྱི་གནད་མ་གྡོ་བའྱི་བླུན་དད་ཙམ་ལྷུར་ལེན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ལ། ཆྡོས་གང་ལ་མྡོས་གུས་ཡྡོད་པ་
དེའྱི་ཚེ་སྔྡོན་ནས་བསགས་པའྱི་སྐལ་བ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་པས། ཚེ་འདྱིར་དབང་བསྐུར་བ་དང་། ལུང་
ལེན་པ་ལ་སྡོགས་མ་བས་ཀང་མས་སུ་བླངས་པས་ཆྡོག་གྡོ་ཞེས་ཟེར། དེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ་གསུམ་
ལས། དང་པྡོ་སྡོམ་པས་མཚོན་པ་ནྱི། །འྡོ་ན་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་ཀང་། །རབ་ཏུ་བྱུང་ལ་མྡོས་པ་
ྱིད། །སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །སྡོམ་པ་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་གམ་ཅྱི། །ཞེས་པ། འྡོ་ན་ཞེས་མ་
རངས་པར་བསན་ནས། བཙུན་པ་ལ་མྡོས་པ་ྱིད་ཆྡོས་དེའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས་མཁན་སྡོབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྡོམ་
པ་མ་བླངས་པར་བསྲུངས་པས་ཆྡོག་གམ་སྡོམ་ཤྱིག གྱིས་པ་སེམས་བསེད་ 
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༼༦༩༢༽  
ཀྱིས་མཚོན་པ་ནྱི། སེམས་བསེད་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་ཀང་། །སེམས་བསེད་པ་ལ་མྡོས་པ་ྱིད། །བང་
ཆུབ་སྡོད་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །སེམས་བསེད་བླང་ཡང་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས། །ཞེས་པ། འཇུག་པ་སེམས་
བསེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་། དེ་ལ་མྡོས་པ་དེ་ྱིད་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས་སེམས་
བསེད་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཅྱི་ཞྱིག་དགྡོས་ཞྡོག་ཅྱིག གྱིས་པ་ཞྱིང་ལས་ཀྱིས་མཚོན་པ་ནྱི། །དེ་བཞྱིན་
སྡོ་ནམ་མ་བས་ཀང་། །ལྡོ་ཏྡོག་ལ་ནྱི་མྡོས་པ་ྱིད། །བཟའ་རྒྱུ་ཟ་བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། །སྡོ་ནམ་ལ་ཡང་
འབད་ཅྱི་དགྡོས། །འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀུན། །དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་དབྱུང་
ངྡོ་། །ཞེས་པ། ལྡོ་ཏྡོག་བཟང་པྡོ་ལ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པའྱི་འདུན་པ་ྱིད་ཟན་དང་ཆང་མང་པྡོ་འབྱུང་
བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་པས། ཞྱིང་འདེབས་པའྱི་རྡོལ་བ་དྡོར་ལ་བཟའ་འཐུང་ཁྡོ་ན་གྱིས་ཤྱིག འདྡོད་ 
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༼༦༩༣༽  
པའྱི་དྡོན་གྲུབ་ན་ལེགས་སྡོ། །མུན་སྤྲུལ་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་གཞན་དག་
ཀང་གྡོ་བདེ་བའྱི་སུན་འབྱིན་འདྱི་ལྟ་བུས་ཚར་གཅད་པར་བའྡོ། །བདུན་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་
ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། དེས་ན་ཆྡོས་སྡོ་ཞེས་བ་བ། །འདྱི་ཡྱི་མྱིང་གྱིས་འཁྲུལ་གཞྱི་
བས། །དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། །འཚང་རྒྱ་བ་ཡྱི་ཆྡོས་གཞན་ཞྱིག །སྡོམ་རྒྱུ་ལྡོགས་ན་
ཡྡོད་དྡོ་ཞེས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་མུན་སྡོམ་བས། །ཞེས་པ་བྡོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་བར་གགས་པ་རྣམས་
ཀྱིས། ཆྡོས་སྡོ་བེད་པ་ཞེས་བ་བའྱི་མྱིང་ཞྱིག་དབང་བསྐུར་བ་ལ་བཏགས་པས། ཆྡོས་རྒྱུས་མེད་པ་
རྣམས་འཁྲུལ་གཞྱི་བས་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་འདྱི་ཆྡོས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་སྡོ་འབེད་
ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་ཞྱིག་དེར་མ་འདུས་པ་ 
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༼༦༩༤༽  
ལྡོགས་ན་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སམ་དུ་མྡོན་ཡུལ་ཀ་ཀྡོ་བླུན་པྡོའ་ིསྡོ་བ་ལྟར་བས་སྡོ། །གྱིས་པ་འཁྲུལ་
པ་བསལ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། ཡང་ན་དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་ཡང་། །དགེ་སྡོང་བེད་པའྱི་སྡོ་ཡྱིན་གྱི། །དགེ་སྡོང་
སྡོམ་པ་ངྡོ་བྡོ་ཞྱིག །གཞན་ན་བཙལ་དུ་ཡྡོད་དམ་ཅྱི། །དེ་བཞྱིན་སྡོ་ནམ་བེད་པ་ཡང་། །སྡོན་ཐྡོག་
འབྱུང་བའྱི་སྡོ་ཡྱིན་གྱི། །ཁ་ཟས་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་གཞན་ཞྱིག །ལྡོགས་ན་བཙལ་དུ་ཡྡོད་དམ་
ཅྱི། །ཞེས་པ། འྡོ་ན་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་པ་དེ། སྡོམ་པ་དྡོན་དུ་གེར་བའྱི་སེས་བུ་དགེ་སྡོང་དུ་བེད་པའྱི་
སྡོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱིས། སྡོམ་པ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞན་ཞྱིག་བསྲུང་དུ་ཡྡོད་དམ། དེ་བཞྱིན་དུ་
སྡོ་ནམ་བེད་པ་ཡང་ལྡོ་ཏྡོག་གྱི་སྡོ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། ནས་འབྲུ་ལ་སྡོགས་འབྱུང་བའྱི་ཐབས་དེ་ལས་
བཟང་བ་ཞྱིག་བར་ཡྡོད་དམ་སྡོམས་ཤྱིག གསུམ་ 
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༼༦༩༥༽  
པ་མ་འཁྲུལ་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་པྡོ་དབང་བསྐུར་གྱི་མྱིང་དྡོན་སར་བ་ནྱི། དེས་
ན་སྱིང་གཏམ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དབང་བསྐུར་ཆྡོས་སྡོ་ཙམ་མ་ཡྱིན། །གསང་སྔགས་རེན་འབྲེལ་ལམ་
བེད་པས། །རེན་འབྲེལ་བསྱིག་པའྱི་གདམ་ངག་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དབང་དང་ལམ་གྱི་གནད་ཇྱི་ལྟར་
ཡྱིན་པ་མ་ནྡོར་བར་འཆད་པའྱི་སྱིང་གཏམ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ཆྡོས་ཀྱི་སྡོ་
འབེད་པ་ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཆྡོས་རྣམས་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབྲེལ་ཁད་པར་ཅན་ཡྡོད་པ་དེ་སྔར་ངྡོ་མ་ཤེས་པས་ལམ་དུ་མ་སྡོངས་པ་ཡྱིན་
ལ། དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་རེན་འབྲེལ་མ་ནྡོར་བར་བསྱིགས་ནས་དེ་ྱིད་ལམ་དུ་བས་པས་སངས་
རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་གདམ་ངག་འབྡོགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕུང་པྡོ་ 
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༼༦༩༦༽  
ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལ། །སངས་རྒྱས་ས་བྡོན་བཏབ་ནས་ནྱི། །ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་བེད་པ་
ཡྱི། །ཐབས་ལ་དབང་བསྐུར་ཞེས་སུ་བཏགས། །ཞེས་པ། སྐབས་འདྱིར་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་
ལུགས་གཙོ་བྡོར་བས་ཏེ་རེན་འབྲེལ་སྱིག་ཚུལ་བསན་ན། ཐྡོག་མར་བུམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་
ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྱིགས་ལྔ་དང་། ཁམས་ལྔ་ལྷ་མྡོ་ལྔ་དང་། སེ་མཆེད་དྲུག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། 
ཡུལ་དྲུག་ལྷ་མྡོ་དྲུག་དང་། ལྷུ་ཚིགས་ཁྡོ་བྡོ་དང་ཁྡོ་མྡོར་ངྡོ་སྡོད་ནས། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དེ་དག་འདུས་
པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱིས། དེ་རྣམས་ཚང་བའྱི་ལྷ་བདུན་དུ་དམྱིགས་ཏེ། བུམ་པ་དང་ཅྡོད་པན་ལ་
སྡོགས་པས་དབང་རྱིམ་གྱིས་བསྐུར་བས། རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ཁུངས་སུ་སྡོན་མེ་བྱུང་བ་ལྟར། སྡོབ་མའྱི་
ཕུང་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལྷ་དེ་དང་དེར་གསལ་བར་ཤེས་ཤྱིང་།  
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༼༦༩༧༽  
སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ས་བྡོན་བཟང་པྡོ་བཏབ་སེ་དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་མས་སུ་ལེན་པའྱི་བསེད་རྱིམ་གྱི་ལམ་ཡྱིན་
ལ། དེ་བཞྱིན་དུ་དབང་གྡོང་མས་ར་དང་ཁམས་དང་རླུང་སེམས་ཀྱི་ནུས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་
ངྡོ་སད་པ་དེ་རྒྱུན་ལྡན་དུ་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་རྡོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་
སྡོང་བ་དང་། མཐུན་པའྱི་གྡོགས་བསེན་པ་ལ་དམ་ཚིག་དང་སྡོད་པ་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་གྡོལ་
བེད་ཀྱི་ལམ་གྱི་གྡོ་དྡོན་བཤད་པ་ནྱི། དེས་ན་གང་ཞྱིག་དབང་པྡོ་རབ། །དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་གྡོལ་
བར་གསུངས། །དབང་གྱིས་གྡོལ་བར་མ་ནུས་པའྱི། །གང་ཟག་གཞན་ལ་སྡོམ་དགྡོས་སྡོ། །དེས་ན་
དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་དེ། །བསྲུང་ཞྱིང་འཕེལ་བར་བེད་པ་ལ། །སྡོམ་པ་ཞེས་སུ་བཏགས་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། དབང་དང་ལམ་གྱི་རེན་འབྲེལ་སྱིག་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་པས་སྡོབ་མ་དབང་པྡོ་ 
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༼༦༩༨༽  
རབ་དབང་བསྐུར་ྱིད་ཀྱིས་རེན་འབྲེལ་འགྱིག་པ་དེ་དྡོན་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་ནས་གྡོལ་བར་གྱུར་ཏེ། 
རྒྱལ་པྡོ་ཨྱིནྡྲ་བྷྡོ་དྷྱི་བཞྱིན་ནྡོ། །དབང་པྡོ་འབྲེང་འཆྱི་ཁའམ་བར་དྡོར་གྡོལ་བ་དང་། དབང་པྡོ་ཐ་མ་སེ་
བ་བདུན་ལ་སྡོགས་པས་གྡོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་
དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ་རེན་འབྲེལ་བསྱིགས་པ་བཞྱིན་དུ། དབང་སྡོ་སྡོའ་ིདམ་ཚིག་མ་མས་པར་
བསྲུང་ཞྱིང་། རྡོགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་འཕེལ་བར་བེད་པ་ལ་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་
འབྡོར་སྡོམ་པ་ཞེས་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་མས་ལེན་གྱི་གནད་བསན་པ་ནྱི། དེ་
ཕྱྱིར་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལ། །སེམས་བསེད་མྱིན་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་མེད། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་
ནས། །དབང་བསྐུར་ལས་གཞན་ཆྡོས་མེད་དྡོ། །ཞེས་པ། མདྡོར་བསྡུས་ན་གཞན་དྡོན་དུ་ 
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༼༦༩༩༽  
སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བྡོ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྡོར་བཞུགས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
སེམས་བསེད་ལས་གཞན་པའྱི་ཆྡོས་མེད་པར་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོས། ཐེག་པ་ཆེན་
པྡོའ་ིསེམས་བསེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ཁད་པར་བ་ཞེས་གསུངས་པ་
ལ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བར་མཛད་ཅྱིང་། ཆྡོས་
རེ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་། སེམས་བསེད་ཀྱི་མཚན་གཞྱིར་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཐྡོག་མར་སེམས་བསེད་པའྱི་ཚིག་སརྦ་ཡྡོ་ག་
ཙིཏྟ་ཨུད་པ་ཏ་ཡ་མྱི་ཞེས་བརྡོད་པའྱི་སྐབས་དྡོན་ཡང་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། ངྡོ་འཕྡོད་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀྡོན་
ནྡོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ལ་ནྱི། དབང་བསྐུར་བའྱི་དྡོན་ 
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༼༧༠༠༽  
དེ་མས་སུ་ལེན་པ་ལས་རྡོ་རེ་འཆང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་གཙོ་བྡོ་གཞན་གང་ཡང་མེད་དྡོ། །མདྡོར་ན་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སེམས་བསེད་པར་འདུས་ཤྱིང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་
དབང་བསྐུར་དུ་འདུས་པར་ཤེས་པའྱི་གྡོ་བ་རེད་པས། གྡོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་སྱིལ་ནས་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་དགྡོས་སྡོ། །བཞྱི་པ་མཁས་པས་གུས་པ་
བསེད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེས་ན་ཐུབ་པས་རྒྱུད་སེ་ལས། །དབང་བསྐུར་ཁྡོ་ན་བསྔགས་པ་དང་། །མཁས་
རྣམས་ཅྱི་ནས་དབང་བསྐུར་ལ། །གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན། །ཞེས་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་
ཐམས་ཅད་དབང་བསྐུར་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་ལས་ཀང་དབང་བསྐུར་བ་ལ་མ་ཐྡོབ་པའྱི་
ེས་དམྱིགས་དང་། ཐྡོབ་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པའྱི་སྡོ་ནས་ 



696   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༠༡༽  
བསྔགས་པ་མཛད་ཅྱིང་། གསང་སྔགས་ལ་མཁས་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་
གུས་པ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །བརྒྱད་པ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིར་འདྡོད་པ་དགག་པ་
ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་མུན་སྤྲུལ་གྱི་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་ནྱི། །ལ་ལ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་
འདྡོད། །དབང་བསྐུར་བས་ཀང་མྱི་ཐྡོབ་དང་། །མ་བས་ཀང་ནྱི་ཐྡོབ་པ་དང་། །བས་ན་ཐྡོབ་ལ་མ་བས་
ན། །མྱི་ཐྡོབ་པ་དང་རྣམ་བཞྱིར་འདྡོད། །འདྱི་འད་གང་ན་ཡང་བཤད་པ་མེད། །བསན་པ་འཁྲུགས་པའྱི་
རེད་ཀར་ཟད། །ཅེས་པ། ཏྱི་ཕུ་བུ་བ་དང་རས་ཆུང་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་སྡོང་བར་འདྡོད་པ་ལ། དབང་
བསྐུར་གྱི་ཚུལ་མུ་བཞྱི་ལ། སྐལ་མེད་ཀྱི་གང་ཟག་དབང་བསྐུར་བས་ཀང་མ་ཐྡོབ་པ་དང་། སྔྡོན་
བསགས་ལས་འཕྡོ་ཅན་མ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   697 

༼༧༠༢༽  
བས་ཀང་ཐྡོབ་པ་དང་། སྐལ་བ་འབྲྱིང་པྡོ་ཙམ་དབང་བསྐུར་ན་ཐྡོབ་ལ་མ་བསྐུར་ན་མྱི་ཐྡོབ་པ་དང་། 
རྣམ་པ་བཞྱིར་འདྡོད་པ་འདྱི་འདའྱི་ལུགས་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་མ་བས་ན་མྱི་ཐྡོབ་པར་རྱིགས་
མྡོད་ཀྱི། མ་བས་ཀང་ཐྡོབ་པ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། རྱིགས་ན་དབང་བསྐུར་རག་ཏུ་ཡྡོད་པའམ་མེད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་མུ་བཞྱི་རྱི་བ་འདྱི་འད་རྒྱུད་ནས་གསུང་པ་མེད་དྡོ། །གསང་སྔགས་
ཀྱི་བསན་པ་སུན་འབྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཏུ་ཟད་དྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ཚར་གཅྡོད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་
པྡོ་སྡོབས་མཚུངས་ཀྱི་རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི། འྡོན་ཀང་འདྱི་ཡང་བརག་པར་བ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་
པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསེད་ལའང་། མུ་བཞྱི་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་མྱི་རྱི། །ཞེས་
པ། དེང་སང་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་དང་བང་སེམས་ 



698   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༠༣༽  
སྡོམ་པའང་། མ་བླངས་པར་ཐྡོབ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མུ་བཞྱི་རྱི་བར་རྱིགས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་སྡོམ་ལའང་
ཅྱིས་མྱི་མཚུངས། །བསྡོམས་ཀང་མྱི་སེས་མ་བསྡོམས་ཀང་། །སེ་བ་ལ་སྡོགས་མུ་བཞྱི་ཡྡོད། །མུ་
བཞྱི་ཀུན་ལ་ཡྡོད་བཞྱིན་དུ། །གཞན་ལ་མུ་བཞྱི་མྱི་རྱི་བར། །དབང་བསྐུར་ྱིད་ལ་རྱི་བ་ནྱི། །བདུད་ཀྱི་
གསང་ཚིག་ཡྱིན་པ་དྡོགས། ཞེས་པ། དེ་བཞྱིན་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སྡོམ་པ་ལའང་མུ་བཞྱི་རྱི་བར་
རྱིགས་ལ། གལ་ཏེ་འདྡོད་ན་མུ་བཞྱི་ཀུན་ལ་ཡྡོད་བཞྱིན་དུ་དབང་བསྐུར་ཁྡོ་ན་ལ་རྱི་བ་ནྱི། སྡོ་གསུམ་
བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་ཏེ། སྔྡོན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་ཡང་
བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས། མྱི་རྣམས་ཚེ་ནྱི་རྱིང་བ་སེ། །སེས་བུ་དམ་པ་སླུ་མྱི་བེད། །འདྱིར་ནྱི་འཆྱི་
བདག་འྡོང་བ་མེད། ། 
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༼༧༠༤༽  
འཕྱར་བ་དང་ནྱི་བག་མེད་སྡོད། །ཅེས་པའྱི་ཚིག་བཅུག་པས་ན་ཐྡོས་མང་པྡོ་ཚིག་དེས་འཁྲུལ་གཞྱི་
བས་ནས་བག་མེད་པར་སྡོད་པ་ལ། མཁས་མཆྡོག་དབྱིག་གེན་གྱིས། མྱི་རྣམས་ཚེ་ནྱི་མྱི་རྱིང་
བས། །སེས་བུ་དམ་པ་བསླུ་བར་བེད། །འདྱིར་ནྱི་འཆྱི་བདག་འྡོང་ཡྡོད་པས། །འཕྱར་དང་བག་མེད་
སད་མྱི་བ། །ཞེས་ས་བསྒྱུར་ནས་བཤད་པས་འཁྲུལ་པ་ལྡྡོག་པར་མཛད་དེ། དེང་སང་དེ་འདའྱི་
མཁས་གྲུབ་དཀྡོན་པས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་མྱིན་ལེགས་པར་བརག་དགྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་འདྡོད་པ་
པྡོས་དྡོན་མ་ཤེས་པར་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་བཞྱི་ཡྡོད་ན་ཡང་། །སྡོ་སྡོའ་ིམཚན་ྱིད་ཤེས་མྱི་
ནུས། །ཅྱི་སེ་ཤེས་པར་ནུས་ན་ནྱི། །དེ་ཡྱི་མཚན་ྱིད་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །སྨྲས་ཀང་རང་བཟྡོ་མ་ཡྱིན་
པ། །ལུང་དང་མཐུན་པ་ཁྡོད་ལ་མེད། །ཅེས་པ། རྒྱ་ལ་དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱིར་གསུངས་པ་ཡྡོད་སྲྱིད་ 



700   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༠༥༽  
ནའང་། བརྱི་བའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་བེད་མྱི་ཤེས་སེ་ཤེས་ན་སྨྲྡོས་ཤྱིག གལ་ཏེ་ཨྡོ་ཚོད་ཙམ་སྨྲས་ཀང་། 
ལུང་རྱིགས་རྣམ་དག་དང་མཐུན་པ་ཁྡོད་ལ་མེད་དྡོ། །གསུམ་པ་བ་དགྡོས་མྱི་བེད་པ་དགག་པ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་མུ་བཞྱི་བདེན་སྲྱིད་ན། །གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་མྱི་བེད་ཀང་། །བས་ན་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་
ལ། །དབང་བསྐུར་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་མྱི་དགྡོས། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་མུ་བཞྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་བདེན་ན། གང་ཟག་གསུམ་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་བེད་ཀང་བས་ན་ཐྡོབ་པའྱི་རྱིགས་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་
དབང་མྱི་བསྐུར། གཞན་ལ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པས། །དེ་ལའང་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པ། །ནད་
མེད་པ་ལ་སྨན་སྡོང་བས། །ནད་པ་ལའང་སྡོང་ངམ་ཅྱི། །འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་ནྱི། །བདུད་ 
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༼༧༠༦༽  
ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཡྱིན་ཞེས་བ། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་མ་བས་ཀང་ཐྡོབ་པ་དང་བསྐུར་ཀང་མྱི་ཐྡོབ་
པ་ལ། དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པས་བསྐུར་ན་ཐྡོབ་པ་ལའང་འཇྡོག་ན། སེས་བུ་ནད་མེད་ལ་སྨན་
དཔྱད་མྱི་བེད་པས་ནད་པ་ལའང་མ་བེད་པར་ཞྡོག་ཅྱིག འདྱི་འདའྱི་རྱིས་མང་པྡོ་བདུད་ཀྱི་ཐྱིབས་པྡོ་
ཡྱིན་པས་སང་བར་བའྡོ། །མདྡོར་ན་དབང་བསྐུར་བ་ནྱི་དྱི་མ་འཁྲུད་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས་རྱིམ་གྱིས་
སྡོམ་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བ་སྡོང་བ་དང་། ནུས་པ་འཇྡོག་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས་སྐུ་བཞྱི་མྱུར་དུ་འགྲུབ་
པའྱི་ནུས་པ་སྡོབས་ལྡན་སྒྲུབ་པ་དང་། ལུགས་སུ་བླུགས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས་སྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའྱི་རེན་འབྲེལ་བསྱིགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལུགས་མཁན་
གྱིས་གསེར་དངུལ་ལ་སྡོགས་ལུགས་སུ་བླུགས་པས་སྣྡོད་དང་མཐུན་པར་སྐུ་གཟུགས་འབྱུང་བ་ 
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༼༧༠༧༽  
དང་འད་སེ། དང་པྡོ་དབང་བསྐུར་རྣལ་འབྡོར་ན་མས་སུ་བླངས་པའྱི་འབྲས་བུ་རྣལ་འབྡོར་པར་
འགྱུར་རྡོ། །ལྷའྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐྡོས་པའྱི་དྡོན་ཡང་ཡྱིན་པས་རྡོ་རེ་འཆང་ལྟར་རྒྱུད་སྡོན་པ་དང་། 
གདུལ་བ་འདུལ་བ་དང་། ཇྱི་ལྟར་འྡོས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་བེད་པར་དབང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་རྒྱས་
པར་དབང་བསྐུར་བ་དེ་རྒྱལ་པྡོའ་ིབ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་ཐྡོབ་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་གྡོལ་བེད་
ལམ་རྱིམ་པ་གྱིས་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་བཞྱི། ལམ་བཅྡོས་མའྱི་གཞན་ལུགས་དགག་པ། ལམ་མ་
ནྡོར་བའྱི་རང་ལུགས་བཞག་པ། ལྡོག་རྡོག་སུན་དབྱུང་ཞྱིང་འཁྲུལ་མེད་གཞུང་འཛུགས་པ། འཁྲུལ་པ་
སུན་དབྱུང་བའྱི་སྡོ་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་གསང་བ་སྡོག་པའྱི་ེས་
མེད་དུ་སྨྲ་བ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས།  
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༼༧༠༨༽  
དང་པྡོ་ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། །ཁ་ཅྱིག་གསང་སྔགས་གསང་བ་ལ། །ཡེ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་ཆྡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། །གསང་སྡོག་ལྟུང་བ་མེད་ཅེས་ཟེར། །ཞེས་པ། སྔགས་རྱིང་མ་བ་ཁ་ཅྱིག གང་ཟག་གསང་
སྔགས་ཀྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བ་རྣམས་ནྱི། སྔགས་ཀྱི་དྡོན་མྱི་གྡོ་བས་དུད་འགྡོ་དང་འད་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡེ་
ནས་གསང་བ་ཞེས་བ་བ། རྭ་བ་འཐུག་པྡོས་སྱིབས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཐབས་ཀྱི་བར་དུ་ཆྡོད་པས་དེ་ལ་
གསང་བ་བསགས་པའྱི་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་ལ། གསང་སྔགས་ཟབ་མྡོ་གྡོ་བའྱི་སེས་བུ་དེ་ནྱི་སྣྡོད་ལྡན་
ཡྱིན་པས་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་བསགས་པའྱི་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་
པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་གྡོ་མེད་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། འདྱི་ལའང་ཅུང་ཟད་བརག་པར་བ། །ཡེ་
གསང་ཞེས་བའྱི་དྡོན་ཅྱི་ཞྱིག །གལ་ཏེ་གྡོ་བ་མེད་པ་ལ། །ཟེར་ 
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༼༧༠༩༽  
ན་གྡོ་བའྱི་གང་ཟག་ལ། །ཡེ་གསང་མྱིན་ཕྱྱིར་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ། ཟེར་ཚུལ་འདྱི་ལའང་བརག་
པར་བ་སེ། ཡེ་གསང་གྱི་དྡོན་ཡེ་ནས་མྱི་གྡོ་བ་ལ་འདྡོད་ན། རྒྱུད་སེ་ཟབ་མྡོ་གྡོ་བའྱི་མྱི་ལ་དབང་མ་
སྐུར་བར་བསན་ན་ལྟུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ཕན་ཡྡོན་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་དམ་
པའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་པས། །དམ་ཆྡོས་བདེན་པའྱི་བྱིན་བརླབས་འདྱི། །སུ་ཡྱི་ཐྡོས་ཀང་ཕན་ཡྡོན་
ཆེ། །དེས་ན་གསང་སྡོག་མྱི་འབྱུང་ན། །གལ་ཏེ་དམ་ཆྡོས་བདེན་པ་རུ། །གྡོ་ན་ཆྡོས་ནས་འབྱུང་
བཞྱིན་གྱིས། །ཞེས་པ། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ས་ལ་བདེན་པའྱི་བྱིན་བརླབས་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པས། གང་གྱི་
རྣ་བར་ཐྡོས་ཀང་ཕན་ཡྡོན་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་འབྱུང་གྱིས། ེས་པ་འབྱུང་
བར་མྱི་གྱུར་རྡོ་སམ་ན། སངས་རྒྱས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   705 

༼༧༡༠༽  
ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དམ་ཆྡོས་བདེན་པ་ཡྱིན་པར་གྡོ་ནས་བླང་དྡོར་བེད་ན། དམ་པའྱི་ཆྡོས་རྒྱུད་སེ་
ཟབ་མྡོ་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སྒྲུབས་ཤྱིག ཆྡོས་ནས་གསང་དང་མྱི་གསང་བའྱི། །ལུགས་གྱིས་
རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །དེས་ན་ཡེ་གསང་ཞེས་བ་བ། །འདྱི་ཡང་བསན་ལ་གནྡོད་ཚིག་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེ་རྣམས་ནས་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ་གསང་དགྡོས་པ་དང་། སྣྡོད་དུ་རུང་བ་ལ་
བསན་པས་ཆྡོག་པའྱི་ལུགས་གྱིས་རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་སྡོ་སྡོར་གསུངས་ཏེ། གསང་བ་སྱིང་པྡོར། བླ་
མ་མེས་པར་མ་བས་ཤྱིང་། །དབང་རྣམས་བསྐུར་བར་མ་བས་པར། །ན་པ་ལ་སྡོགས་རྡོམ་པ་
ནྱི། །འབྲས་བུ་མེད་ཅྱིང་བརླགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བས། ཡེ་གསང་གྱི་ཐ་སད་འདྱི་ཡང་
གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པས་སང་བར་བའྡོ། །དམན་རྣམས་གསང་མྱི་དགྡོས་པ་ 
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༼༧༡༡༽  
གསང་། །གསང་དགྡོས་དྡོགས་པ་མེད་པར་སྨྲ། །དམ་པ་དགྡོས་མེད་གསང་མྱི་འགྱུར། །གསང་
དགྡོས་སྲྡོག་ལ་བབ་ཀང་གསང་། །ཞེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ཐབས་ངེས་མེད་དུ་འདྡོད་པ་དགག་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་མེད། །ཐབས་ལམ་གཅྱིག་
ཏུ་ངེས་པ་མེད། །ལྟ་བ་རྡོགས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་གྡོལ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་བསེད་རྱིམ་གྱིས། །ཞེས་པ། 
མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་བརེས་པའྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་གྡོལ་བའྱི་རེན་མ་ངེས་པའྱི་ཚུལ་ཙམ་ཞྱིག་རྱིག་
ནས། ནང་གྱི་རྡོགས་པ་བཟང་པྡོ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའྱི་རྒྱུ་གཞན་མ་མཐྡོང་བ་ཁ་ཅྱིག འཕགས་པ་
ཀླུ་སྒྲུབ་སྡོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་རྡོགས་པས་གྡོལ། ཨྡོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བསེད་རྱིམ་
བརན་པྡོ་ཡྡོད་པས་གྡོལ།  
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༼༧༡༢༽  
དཀའ་ཐུབ་དཔྱྡོད་པས་ལཱུ་ཧྱི་པ། །སྡོད་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ནག་པྡོ་པ། །རླུང་གྱི་སྡོབས་ཀྱིས་གྡོ་
རཀྵ། །གཏུམ་མྡོའ་ིསྡོབས་ཀྱིས་ཤ་བ་རྱི། །ཞེས་པ། ལཱུ་ཧྱི་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་དགེ་ཞེས་བ་བ། ཡྱི་གེ་དང་
རྱིས་དང་སྒྱུ་རལ་ལ་མཁས་པ་ཞྱིག ཤ་བ་རྱི་དབང་ཕྱུག་དང་མཇལ་ཏེ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་དབང་དང་
གདམས་པ་ཞུས་ནས་བསྒྲུབས་པས་ནུས་པ་འཐྡོན་ཏེ། ཨྡོ་རྒྱན་དུ་ཡུལ་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་
དཔའ་མྡོ་འདུས་པའྱི་ཚོགས་འཁྡོར་གྱི་ལག་བདེ་བ་བས་སྡོ། །སེ་བ་བདུན་གྱི་ཤུཤ་ཅུང་ཟད་བྱིན་པ་ཐེ་
ཚོམ་མེད་པར་ཟྡོས་པས་མེས་ཏེ། རང་པ་བརང་པ་སངས་ནས་སུ། །འཁྡོར་བའྱི་མངག་གཞུག་དྡོར་
ནས་ནྱི། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྒྱལ་པྡོ་ཆེ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐུལ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་
རྣམ་གཡེང་སངས་ནས་སྒྲུབ་དགྡོས་པར་ཤེས་ཏེ། རྱིམ་གྱི་ཤར་ཕྱྡོགས་བྷཾ་ག་ 
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༼༧༡༣༽  
ལར་བྡོན་ནས། གངྒཱའྱི་འགམ་ན་འྱི་སྒྱུ་ལྟྡོ་མང་པྡོ་སྤུངས་པ་མཐྡོང་ནས། བདག་པྡོས་མ་བཟུང་ཞྱིང་
རྡོལ་མེད་དུ་སེད་པའྱི་འཚོ་བ་བཟང་པྡོར་ཤེས་ཏེ། དེ་ྱིད་དུ་སྔར་གྱིས་གདམས་པ་མས་སུ་བླངས་
པས་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་བྡོ། །ནག་པྡོ་སྡོད་པའྱི་རྡོ་རེ་ནྱི་ཤར་ཕྱྡོགས་བྷ་ག་ལར། ཨུར་བྱི་ཤའྱི་
རེ་རྱིགས་སུ་འཁྲུངས། ཐྡོག་མར་ཀྱཻ་རྡོར་ཞུས་ནས་བསྒྲུབས། བླ་མ་ཛ་ལན་དྷ་རས་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་
བསྒྲུབས་པས་རེངས་པ་དང་ལྟུང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྟ་སངས་རྣམས་གྲུབ། དེ་ནས་བླ་མས་ཨྡོ་རྒྱན་དུ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྡོ་མ་ལ་རུས་པའྱི་རྒྱན་དྲུག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཞུ་བ་ལ་བཏང་བས་རྣལ་
འབྡོར་མ་བཞྱིན་མྱི་སྡུག་ལ་གྡོས་ཧྲུལ་པ་སྡོ་ཏྡོ་བ་གཅྱིག་ལ་ཞུས། སྡོམ་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱ་བཏབ་སེ་
བླ་མ་དང་མ་མཇལ་བར་ཁ་མ་འབེད་གཅྱིག ཅེས་གསུངས་ 
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༼༧༡༤༽  
ཀང་ལམ་དུ་རྒྱ་བཤྱིག་སེ་རྒྱན་དྲུག་ལུས་ལ་བཏགས་པས་ནམ་མཁའ་ལ་འཕར་བ་དང་མངྡོན་ཤེས་
འཆར་བ་ལ་སྡོགས་བྱུང་བས། རྒྱ་མ་བཤྱིག་ཟེར་བ་དེར་འདུག་སམ་མྡོ། །སར་སྡོམ་དུ་བཅུག་སེ་བླ་
མ་ལ་ཕུལ། སྡོད་པ་བེད་པར་ཞུས་པས། ད་དུང་སྡོད་པའྱི་དུས་ལ་མ་བབ་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་གྱིས་ཤྱིག ཅེས་
གསུངས་པས་ནགས་ཁྡོད་ཀྱི་སག་རེངས་པར་བེད་པ་དང་། རྱི་དྭགས་འགུགས་པར་བེད་པ་དང་། 
ཤྱིང་ཏྡོག་ལྟུང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གྲུབ་རགས་བསན་པས་དེ་དག་རང་གནས་སུ་སྔར་བཞྱིན་གྱིས་ཤྱིག 
ཅེས་གསུང་བས་མ་བྱུང་པས། ཚར་གཅྡོད་རེས་འཛིན་གྱིས་ཀ་གྲུབ་དགྡོས་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
སྡོད་པ་ལ་འགྡོ་བ་བཀག་ཀང་མ་ན་པར་སྔར་གྱི་རྒྱན་དྲུག་བླ་མ་ལ་ཞུས་ནས། ལུས་ལ་བཏགས་སེ་
བྡོན་པས་སེང་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གདུགས་བདུན་ལྡྱིང་བ་དང་། ཌཱ་མ་རུ་བདུན་རང་འཁྡོལ་ 



710   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༡༥༽  
བ་དང་། འཁྡོར་མང་པྡོ་དང་བཅས་ནས་བར་སྣང་ལ་འཕགས་ཏེ། ཡུལ་སེ་ཆེན་པྡོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་
ཤར་ཕྱྡོགས་གངྒཱའྱི་འགམ་དུ་བྡོན། བླ་མས་དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉྱིར་འགྡོར་མྱི་རུང་ངྡོ་ཞེས་གསུངས་ཀང་མ་ན་
པར་བྡོན་ནས། རྡོས་གང་རེངས་པ་དང་ཤྱིང་ཏྡོག་ཛ་བྱི་ར་འབེབས་པ་ལ་སྡོགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
སྡོད་པ་མང་དུ་མཛད་ཅྱིང་། མུ་སེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་བརྟུལ་ནས་མངའ་འྡོག་རྣམས་ནང་པའྱི་བསན་པ་
ལ་བཅུག མུ་སེགས་ཀྱི་མཁའ་འགྡོ་མས་འབྲས་འདྲུ་བ་དང་། ཤྱིང་ཏྡོག་མ་བྱིན་པ་ལ་ལྟ་སངས་མཛད་
པས། མྡོས་ཀང་ལྟ་སངས་ཀྱི་ལན་བས་པས་ཞལ་ནས་ཁག་སྐྱུགས་ཏེ་སྙུང་བར་གྱུར། བླ་མའྱི་བཀའ་
བཅྡོས་པའྱི་ེས་པ་བྱུང་སེ་གྡོངས་སྡོ། །བར་དྡོར་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་ལུང་བསན། ཁ་
ཅྱིག་ན་རེ། ཕྱྱིས་རུས་རྒྱན་དང་བཅས་པ་སྐུ་ 
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༼༧༡༦༽  
འཁྲུངས་ནས་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་སེ་གཞུང་དྲུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་མཛད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་
བརྫུན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡུལ་དཀར་ཎར་འཁྲུངས་པས་ཀརྞ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་འདྱི་དང་མྱི་གཅྱིག་སེ། འདྱིའྱི་
མཚན་ལ་ཡྱི་གེ་ཀ་ག་དང་ཅུང་ཟད་མེད་ལ་ཞྡོན་པའྱི་ཧའྱི་མྱིང་ཅན་ཞེས་བརྡོད་ཀྱི་ལུང་བསན་ལས་
གསུངས་པས་ནག་པྡོ་པ་ཡྱིན་ལ། སྔ་མ་ནྱི་རྣ་མ་ཅན་ཟེར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྡོ་རཀྵ་ནྱི་བ་ལང་སྡོང་ལ་ཟེར་
ཏེ། ཤྱིང་རང་གཅྱིག་པའམ་དྲུང་ནས་ཡན་ལག་གཅད་པའྱི་མྱི་ཞྱིག་ཡྡོད་པའྱི་སེང་དུ་བ་རྒྡོད་ལྡྱིང་བ་
ལ་རྣལ་འབྡོར་པ་ཨ་ཙི་ཏ་ཞེས་བ་བས། བ་ལང་རྱི་བྡོ་ཞྱིག་ལ་བ་རྒྡོད་ལྡྱིང་བའྱི་སར་སྡོང་ལ། ཅྱི་
འདུག་རྡོགས་ཤྱིག་ཅེས་བསྡོ་བས་བ་ལང་རྱིས་མྱི་ཡན་ལག་གཅད་པ་གཅྱིག་འདུག་པ་མཐྡོང་སེ་སྨྲས་
པ། དེའྱི་གྡོགས་བེད་པར་བསྡོས་ནས་ལྡོ་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་དེའྱི་ནད་གཡྡོག་བས་ 
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༼༧༡༧༽  
ཤྱིང་། བ་ལང་རྱི་རང་གྱི་ཟས་ནས་ཀང་བྱིན་ཏེ་བསངས་སྡོ། །ཨ་ཙིན་ཏས་སྡུག་བསྔལ་ལམ་དུ་
འཁེར་བའྱི་གདམས་པ་བྱིན་པ་མས་སུ་བླངས་པས་ཡན་ལག་གཅད་པའྱི་མྱི་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་
ཐྡོབ་ནས། ཙའུ་རེ་ཞེས་བ་བར་གགས་སྡོ། །བ་ལང་སྡོང་ལ་ཡང་དཀའ་སད་ཡུན་རྱིང་དུ་བས་པ་དེ་
ྱིད་ཀྱིས་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་གྱུར་ཏེ། བླ་མ་ཨ་ཙིན་ཏས་དབང་བསྐུར་དང་གདམ་ངག་བྱིན་པས་ལྡོ་བཅུ་
ཙམ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིདངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཅྱིང་། སེམས་ཅན་འབུམ་ཕག་བརྒྱ་མ་གྡོལ་གྱི་བར་དུ་
འཚང་རྒྱ་བར་མ་བེད་ཅྱིག་ཅེས་གདམས་སྡོ། །ཤ་བ་རྱི་དབང་ཕྱུག་ནྱི། སྡོབ་དཔྡོན་ཀླུ་སྒྲུབ་བྷང་ལའྱི་
རྱི་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། གྡོང་ཏེ་ཏེ་ཞེས་བ་བ་ན། གར་མཁན་མྱིང་སྲྱིང་གྱིས་ཡྡོད་པ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་
སན་སྔར་ཕྱྱིན་ཏེ་གར་བས་ཤྱིང་ཟས་བླངས་པས་འདུལ་བའྱི་དུས་ 
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༼༧༡༨༽  
ལ་བབ་པར་གཟྱིགས་ནས་ནང་དུ་བྡོས་ཤྱིང་ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་བྱིན་པས་དད་ནས། བང་སེམས་བླྡོ་
གྡོས་རྱིན་ཆེན་གྱི་བྲྱིས་སྐུ་གཅྱིག་ཡྡོད་པ་ལ་འདྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཟེར། དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའྱི་བུ་མྱིས་མྱི་མཐྡོང་
བ་གཅྱིག་ཡྱིན་གསུངས་པས། ཅྱིས་ཀང་སྡོན་པར་ཞུ་ཟེར། འྡོ་ན་ངའྱི་སྱི་བྡོ་ན་ཡྡོད་པས་ལྟྡོས་ཤྱིག་
གསུངས་སྡོ། །ཡང་ཡང་བལྟས་པས་མ་མཐྡོང་ནས་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་དབང་
དང་གདམས་པ་གནང་ངྡོ་། །མས་སུ་བླངས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཞལ་མཐྡོང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་
དགའ་སེ། སྭ་ར་ཧའྱི་དྷྭ་ཧ་གླུར་བླངས་ཤྱིང་གར་བས་པས། དྡོན་ཤེས་སམ་གསུང་། མྱི་ཤེས་ཞུས་
པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་ཅུང་ཟད་མམ་པར་བཞག་པས་དྡོན་ཁྡོང་དུ་ཆུད་དེ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པྡོའ་ིདངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་བྡོ། །ཁྡོད་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ལྡྡོང་ངར་གྱི་སྡོན་པ་ཤ་བ་རྱི་དབང་ཕྱུག་བ་ 
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༼༧༡༩༽  
བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྔྡོན་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཟུང་ལ་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་དཔལ་གྱི་རྱིར་དབང་པྡོ་རབ་ཀྱི་འགྡོ་དྡོན་གྱིས་
ཤྱིག་ཅེས་གསུངས་སྡོ། །ཁ་ཅྱིག་འདྱི་ས་ར་ཧ་ལ་སྡོར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྡོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ས་ར་
ཧ། །བྱིན་བརླབས་སྡོབས་ཀྱིས་ཏྡོག་རེ་པ། །ཟ་ལ་འཆག་གྱིས་ཞྱི་བ་ལྷ། །ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་འདྡོད་ཡྡོན་
གྱིས། །ཞེས་པ། ས་ར་ཧ་ནྱི་ཤར་ཕྱྡོགས་ར་ར་ཞེས་བ་བའྱི་གྡོང་ཁེར་གྱི་བེ་བྲག ས་རྡོ་ལྱིའྱི་བྲམ་ཟེའྱི་
རྱིགས། ཡུམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྡོ་མའྱི་རྱིགས་ཡྱིན། ྱིན་མྡོར་བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་བེད་དང་། མཚན་
མྡོ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མས་སུ་ལེན་ཅྱིང་། དུས་ཕྱྱིས་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་
གྱུར་ཅྱིང་། བང་སེམས་བླྡོ་གྡོས་རྱིན་ཆེན་གྱིས་རེས་སུ་བཟུང་ནས་གསང་སྔགས་མས་སུ་ལེན་
པའྱི་ཚེ། དམ་ཚིག་གྱི་རས་ཅུང་ 
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༼༧༢༠༽  
ཟད་བརེན་པ་གཞན་གྱིས་མཐྡོང་ནས། བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་དང་རབ་བྱུང་གྱི་སྡོད་པ་དང་མྱི་མཐུན་ནྡོ་
ཞེས་འཕྱ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །དེ་ནས་མདའ་མཁན་གྱི་གྡོང་དུ་བརའྱི་བླ་མ་བསེན་ཅྱིག་ཅེས་ལུང་བསན་པ་
བཞྱིན་མདའ་མཁན་གྱི་སྱིག་མ་སྲྡོང་བའྱི་ཚུལ་བཏགས་པས་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྱིག་མའྱི་
དྡོན་རྡོགས་ཏེ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་བྡོ། །ཏྡོག་ཙེ་པ་ནྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནྱི་པ་ལ། སིཾགྷ་ལའྱི་རྒྱལ་
པྡོའ་ིསན་འདེན་ཡང་ཡང་བྱུང་བས་སིཾགྷ་ལར་འཁྡོར་ྱིས་སྡོང་ཙམ་དང་། སེ་སྣྡོད་ཀྱི་གེགས་བམ་
མང་པྡོ་དང་བཅས་པ་བྡོན་ཏེ་ལྡོ་གསུམ་དུ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བསན་ནས། སར་རྒྱ་གར་དུ་བྡོན་པའྱི་ལམ་
ན་མྱི་ཞྱིག་ཏྡོག་ཙེས་རྱི་ཆེན་པྡོ་ལ་བརྡོ་ཞྱིང་འདུག་པས་ཅྱི་བེད་དྱིས་པའྱི་ཚེ། རྒྱལ་པྡོ་ངན་པས་ཡུལ་
ཐམས་ཅད་བཤྱིག་ནས་མྱི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་ཏེ་བདག་ནྱི་འདྱི་ལ་གནས་འཆའྡོ་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ 
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༼༧༢༡༽  
གྱིས་ཁྡོད་དྡོན་མེད་པའྱི་འབད་པ་འདྱི་དྡོར་ལ་གདམས་པ་འདྱི་དག་ཡྱིད་ལ་གྱིས་ཤྱིག ཅེས་དབང་
དང་གདམས་པ་བྱིན་ནས་བླ་མ་ལ་གུས་པ་དང་ཡང་དག་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་། ཏྡོག་ཙེས་ས་བརྡོ་བ་
རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་རྒྱུན་ཏུ་བས་སྡོ། །བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་སེམས་ལས་བྱུང་། །ས་རྡུལ་རྱི་བྡོ་བརྡོས་
གྱུར་ཀང་། །སྙུག་མའྱི་བདེ་ཆེན་ཐྡོབ་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཏྡོག་ཙེ་པས་ལྡོ་བཅུ་གྱིས་
བསྡོམས་པས་ལན་གཅྱིག་གྱི་ཚེ་ཏྡོག་ཙེ་རང་པའྱི་སེང་དུ་ཕྡོག་ནས་བསྙུང་བའྱི་ཟུག་ལ་གཟྱིགས་
པས་འགྱུར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིངྡོ་འཕྡོད་དེ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་སྒྲུབ་བརེས་སྡོ། །བླ་མ་ལ་བཀའ་དྱིན་
གྱི་ལན་དུ་བསྐྡོར་བ་བས་ཤྱིང་། ཞབས་ལ་མགྡོ་བྡོས་བཏུད་པས་སུ་ཡྱིན་གསུང་། ངྡོས་ཏྡོག་ཙེ་པ་
ལགས་ཞེས་ཞུས་ནས་རྒྱུ་མཚན་ཞྱིབ་ཏུ་ཕུལ་བས། ངས་སྨྲ་བ་ 
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༼༧༢༢༽  
གཙོ་བྡོར་བས། ཁྡོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པས་དྡོན་དང་འཕད་འདུག ད་ཁྡོད་ཀྱི་རྡོགས་པའྱི་དྡོན་དེ་ཁྡོ་བྡོ་ལ་
སྡོན་ཅྱིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཏྡོག་ཙེ་པས་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་བླ་མ་རཏྣ་ཨ་ཀ་ར་
ཤཱནྱིས་ཀང་བསྡོམས་པས་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་བརེས་སྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཞྱི་བ་ལྷ་ནྱི། བྷུ་ཞེས་པ་ཟ་
བ་དང་། སུ་ཞེས་པ་ལ་བ་དང་། ཀུ་ཞེས་པ་འཆག་པ་སེ། བྷུ་སུ་ཞེས་བ་བ་སྡོས་མེད་ཀྱི་སྡོད་པས་
གྲུབ་པ་ཐྡོབ་བྡོ། །ཨྱིནྡྲ་བྷྡོ་དྷྱི་འདྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྔ་ལ་རྡོལ་པའྱི་སྡོས་བཅས་ཀྱི་སྡོད་པ་དངྡོས་གྲུབ་
བརེས་སྡོ། །རེན་འབྲེལ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལས། །བྱིརྺ་པ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་བྱུང་། །དེ་འདའྱི་ཐབས་ལམ་
སྣ་ཚོགས་ལ། །སྐུར་པ་བཏབ་ཏུ་མྱི་རུང་ཟེར། །ཞེས་པ། ཕྱྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་རེན་འབྲེལ་
ཐམས་ཅད་ཚོགས་པས་བྱིརྺ་པས་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་བྡོ། །དེ་འདའྱི་ 
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༼༧༢༣༽  
ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་འདྱི་མ་ནྡོར་འདྱི་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། གང་
ཟག་ཁམས་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་གྡོལ་བའྱི་ཐབས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་
པ་རྣལ་འབྡོར་པ་བསལ་བ་ནྱི། འདྱི་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྱིས་
མྱིན་པའྱི། །སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་གཞན་མེད། །དེས་ན་གྲུབ་ཐྡོབ་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ཕྱྡོགས་
རེའྱི་ཐབས་ཀྱིས་གྡོལ་བ་མྱིན། །དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཡེ་ཤེས་སེས་པས་གྡོལ་བ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྱིས་སུ་མ་འདུས་པ་མེད་ཅྱིང་དེ་ཡ་བྲལ་བས་ནྱི་སངས་རྒྱས་མྱི་འགྲུབ་སེ། 
སངས་རྒྱས་མཐའ་གྱིས་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་ 
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༼༧༢༤༽  
འདས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུ་འབྲས་རྱིགས་མཐུན་པས་དེ་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་ཡང་མཐའ་གྱིས་སུ་མ་
ལྷུང་བ་དགྡོས་སྡོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་དང་བསེད་རྱིམ་དང་རླུང་སྡོར་དང་གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཡང་
ལམ་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། དེ་ཁྡོ་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་གྱི་དུས་སུ་བསན་པའྱི་རྱིམ་
གྱིས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚང་ལ་མ་ནྡོར་བ་བསྡོམ་པའྱི། སྡོབས་ལས་སེས་པར་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ངེས་
དྡོན་གྱི་དབང་བཞྱི་པ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ། ཐབས་
ཤེས་རེན་འབྲེལ་ཚོགས་པས་གྡོལ་བར་བསན་པ། ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་སྡོད་པའྱི་དབེ་བ་བསན་པ། 
ལས་འཕྡོ་སད་བེད་རེན་ལ་ལྟྡོས་པར་བསན་པ། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་བསན་པ། 
སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཁད་པར་དཔེ་དྡོན་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ལྟ་བ་ 
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༼༧༢༥༽  
དང་ནྱི་བསེད་རྱིམ་དང་། །གཏུམ་མྡོ་དང་ནྱི་བྱིན་བརླབས་སྡོགས། །དེ་དག་རང་པས་གྡོལ་བ་
མྱིན། །དབང་བསྐུར་བ་ཡྱི་བྱིན་བརླབས་དང་། །རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པའྱི་རེན་འབྲེལ་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་
རྡོགས་ན་གྡོལ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ལྟ་བ་ལ་སྡོས་བྲལ་དང་། ཀུན་རྡོབ་རྡོགས་པའྱི་རྱིགས་གྱིས་ཡྡོད་
ནའང་། སྡོང་པ་ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། བསེད་རྱིམ་ལ་རྡོགས་རྱིམ་གྱི་ལྟ་བའྱི་གྡོ་ཆྡོད་པའྱི་
རྱིམ་པ་དང་། དེའྱི་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་རེན་དང་བརེན་པ་དབྱིབས་ཁ་དྡོག་ཏུ་སྣང་བ་ལ། 
སེམས་ཟྱིན་པ་ཙམ་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ཡྡོད་ནའང་རང་གྱི་སེམས་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷར་སྣང་བ་ལ་རེ་གཅྱིག་
ཏུ་འཇྡོག་ནུས་པ་ཙམ་དང་། གཏུམ་མྡོ་བསྡོམས་པའྱི་བདེ་དྡོད་སེས་པ་ལ་སྡོགས་ལམ་སྡོ་སྡོའ་ིཐད་
ཀར་ཡྡོན་ 
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༼༧༢༦༽  
ཏན་ཕྱྡོགས་རེ་ཙམ་བྱུང་བས་ནྱི་གྡོལ་བ་མ་ཡྱིན་གྱིས། དབང་བསྐུར་ནས་སྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་སྣྡོད་རུང་དུ་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་། དེ་དང་འབྲེལ་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་མས་སུ་བླངས་པའྱི་རེན་འབྲེལ་རྒྱུ་རེན་
ཚོགས་པ་ཚར་གཅྱིག་ལ་བརེན་པའྱི་རང་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྡོགས་ནས་གྡོལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བསེད་རྱིམ་
རླུང་དང་གཏུམ་མྡོ་སྡོགས། །རྱིམ་པ་གྱིས་ལས་ཐ་དད་མྱིན། །བྱིན་བརླབས་དེ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན། །ལྟ་བ་དེ་ཡྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དེའྱི་ཡེ་ཤེས། །ཞེས་པ། རྱིམ་གྱིས་དང་འབྲལ་
བའྱི་ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁྡོར་དང་། ངག་གྱི་རླུང་འདེན་ཁུགས་དང་། སེམས་ཀྱི་གཏུམ་མྡོའ་ིདམྱིགས་པ་
འཛིན་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཁ་ཟས་དང་སྡོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྡོར་མ་ལུས་པ་རྱིམ་པ་གྱིས་སུ་
འདུས་ལ། དེ་ལས་ལམ་གྱི་དྡོད་རགས་མ་ནྡོར་བར་འཆར་བའྱི་བྱིན་བརླབས་ 
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༼༧༢༧༽  
འབྱུང་ཞྱིང་། དེ་ངྡོ་ཤེས་ནས་མམ་པར་འཇྡོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་དེའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ལ། ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་ནྱི་དེ་ལས་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་སྡོས་བཅས་སྡོད་པ་ནྱི། །ཨྱིནྡྲ་བྷྡོ་
ཏྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་སྡོས་མེད་བཅས་པ་ལ། །བྷུ་སུ་ཀུ་ཞེས་སངས་རྒྱས་གསུང་། །དེ་ཡྱི་ཤྱིན་
ཏུ་སྡོས་མེད་ནྱི། །རྱིམ་གྱིས་བརན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་པ་ནྱི། །ཀུན་ཏུ་
བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པར་བཤད། །ཅེས་པ། སྱིར་རྣལ་འབྡོར་པ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརན་པ་ཐྡོབ་པས་ཚར་
གཅྡོད་དང་རེས་འཛིན་གྱིས་དང་། རེངས་པ་དང་དགུག་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བལྟ་སངས་ལེགས་པར་
གྲུབ་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྱི་མས་མྡོང་གྱི་དྡོད་རགས་ལ་ངེས་པ་ཐྡོབ་པས། ཕྱྱི་རྡོལ་
གྱི་ 
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༼༧༢༨༽  
ཡུལ་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་དམྱིགས་རེན་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚུར་ཟྱིལ་གྱིས་མྱི་ནྡོན་ཅྱིང་། ཕར་ཟྱིལ་
གྱིས་མནན་ནས་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་གྡོགས་སུ་འཁེར་ནུས་པ་ཞྱིག་གྱིས་སྡོད་པ་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་
རྡོགས་པའྱི་དྡོད་རགས་གསུམ་དང་སར་ནས་སྡོད་པ་གསུམ་རྱིམ་གྱིས་བེད་པ་ལ། དང་པྡོ་ནྱི་སྡོར་
ལམ་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་པའྱི་རགས་ཆྡོས་བརྒྱད་མངྡོན་འགྱུར་མགྡོ་སྡོམས་ནས་འཇྱིགས་སག་དང་ྡོན་
མྡོངས་གྡོ་བུར་བས་མྱི་གནྡོད་པས་ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པ་ཆུང་ངུ་གསང་སྡོད་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། རང་
གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་བརན་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་མེ་ལྕགས་དང་རྡོ་རས་དང་ཕྲུ་ཆག་དང་ེ་བར་མཁྡོ་བ་
གང་རེད་ལ་བླང་དྡོར་དང་བཟང་ངན་གྱི་འདུ་ཤེས་སངས་ནས་དུར་ཁྡོད་དང་འབྱུང་པྡོའ་ིཁྱིམ་ལ་
སྡོགས་པར་མཚན་མྡོའ་ིདུས་སུ་མས་ལེན་བེད་ཅྱིང་། ྱིན་བར་སྡོད་ལམ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཐྡོང་ལམ་མྱུར་དུ་གྲུབ་པའྱི་ 
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༼༧༢༩༽  
དྡོད་རགས་ཐྡོབ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པ་ཆེན་པྡོ་སྡོན་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོད་པ། 
མྱིང་དང་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སྡོགས་པ་གསང་ནས་བཟའ་བ་ཡྱིན་མྱིན་དང་། ཕྱག་རྒྱ་བགྡོད་པར་རུང་
མྱི་རུང་ལ་སྡོགས་བླང་དྡོར་མེད་པར་སད་པས་རང་གྱི་རྡོགས་པ་འཕེལ་བ་དང་། གདུལ་བ་རེས་སུ་
འཛིན་པ་དང་། མ་དད་པ་ཞྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་འྡོས་པས་དད་པར་བེད་ནུས་པས་སྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོད་པ་
ཆེན་པྡོ་སྡོམ་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་བསན་པ་དང་འཕེལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གཟུང་འཛིན་གྱི་བག་ཆགས་ཡུན་
རྱིང་དུ་གྡོམས་ཤྱིང་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁབ་པར་གནས་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་འཇྡོམས་དཀའ་
བ་དེ་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ནས་སང་བའྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བར་བེད་པས་ཕྱྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་
སྡོད་པ་ཞེས་ཀང་བ། ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་རྣམས་འབད་པ་མེད་ 
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༼༧༣༠༽  
པར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་བས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པ་ཞེས་ཀང་བའྡོ། །སྡོད་པའྱི་དུས་ནྱི་ཟླ་བ་ཕྱེད་
དང་། ཟླ་བ་གཅྱིག་དང་། ཟླ་བ་དྲུག་ལ་སྡོགས་པ་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་མས་རྡོགས་དང་སར་ནས་བེད་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོད་པ་ཆེན་པྡོ་འདྱི་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་གདུལ་བའྱི་དྡོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་
ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྡོ། །སྡོད་ཚུལ་དེ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་རྣལ་འབྡོར་མའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། 
ནང་གྱི་རྡོགས་པ་དང་སར་ནས་སྡོས་བཅས་དང་། སྡོས་མེད་ཤྱིན་ཏུ་སྡོས་མེད་ཀྱི་སྡོད་པ་ཞེས་བླ་མ་
དག་གསུང་ཞྱིང་། བར་པ་ལ་བྷུ་སུ་ཀུའྱི་སྡོད་པ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སྡོ། །ཕ་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་གཙོ་ཆེ་
བའྱི་སྡོད་པ་གསུམ་ནྱི། ཁང་བཟངས་ཤྱིན་ཏུ་དབེན་པར་ལྷ་གངས་དང་མཐུན་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཕྡོ་མྡོ་
འདུས་ནས་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནམ་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྡོགས་པ་གང་རུང་གྱི་ངང་ནས་རེན་དང་ 
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༼༧༣༡༽  
བརེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གསལ་བཏབ་སེ་བཟའ་བཏུང་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། གླུ་གར་དང་རྡོལ་མྡོ་དང་
ཕྱག་རྒྱའྱི་བདེ་བ་ལ་སྡོགས་འདྡོད་པའྱི་ལྡོངས་སྡོད་དུ་མ་ལ་རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་ལྡོངས་སྡོད་ཅྱིང་། 
རྱིམ་གྱིས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་བརན་པ་དང་འཕེལ་བར་བེད་པ་ནྱི་སྡོས་བཅས་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོས་མེད་ནྱི་རྱི་
བྡོ་དང་ནགས་ཁྡོད་ལ་སྡོགས་དབེན་པར་ཕྱག་རྒྱ་མཚན་ལྡན་དང་བཅས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་ལྔ་དྲུག་
ཙམ་མམ་གཅྱིག་པུའང་རུང་སེ་ཅྱི་འབྡོར་པའྱི་ལྡོངས་སྡོད་ལ་རྡོལ་ཅྱིང་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཤྱིན་ཏུ་སྡོས་མེད་ནྱི། བྷུ་སུ་ཀུའྱི་སྡོད་པ་སེ། བྷུ་བྷུན་ཛ་ན་སེ་ཟས་ལ་སྡོད་པ་དང་། སུ་སུ་ན་སེ་
གྱིད་ལྡོག་པ་དང་། ཀུ་ཀུ་ཏྱི་ཡར་ཏེ་གཤང་བའྱི་སར་འགྡོ་བ་སེ་ལུས་ཀྱི་སྡོད་པ་གསུམ་པྡོ་ཙམ་
ལས་མྱི་བེད་པར་དཀའ་ཐུབ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སྡོགས་པ་བ་མྱི་བ་དང་།  
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༼༧༣༢༽  
དགེ་སྱིག་གྱི་རྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་ནས་གྱིད་འྡོད་གསལ་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་དུ། ལུས་ཀྱི་སྡོད་ལམ་
བླྡོ་གཡས་པ་ཕབ་སེ་ལ་བས་དུས་འདའ་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ནྱི་ཨུ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ལ་
བཤད་དྡོ། །ན་ལེནྡྲའྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ཕལ་ཆེན་པའྱི་སེ་ལས་བྱུང་བ་འཕགས་པ་ཞྱི་བ་ལྷས་གྲུབ་བྡོ། །དེ་
ལྟར་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོད་པ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ཤྱིང་། མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་
གྲུབ་བརེས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་མཐུན་པར་རང་རང་གྱི་
མས་རྡོགས་བཟང་པྡོ་འཕེལ་ཅྱིང་བརན་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་ཆྡོས་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་རྡོག་པ་དང་
བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཚར་གཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུས་ཚོད་དང་གནས་སྐབས་དང་སར་ 
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༼༧༣༣༽  
བའྱི་སྡོད་པ་བེད་པ་ན། རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་ཐུགས་སྲས་གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའྱི་སེས་བུ་
འཇྱིག་རེན་ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་ཡྡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེང་སང་ཕྱྱི་རྡོལ་ཡུལ་ལ་བརེན་
པའྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་ལུས་ངག་གྱི་ལས་མྱི་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་གེན་པྡོ་མྱི་བརེན་ཅྱིང་། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཁྱི་ཕག་ལྟར་བག་མེད་ཀྱི་སྡོད་པ་སྡོང་པ་ནྱི། རྱིག་འཛིན་
གྱི་བསན་པ་སུན་འབྱིན་ཅྱིང་། སེམས་ཅན་མང་པྡོ་ལྡོག་པའྱི་ལམ་དུ་སར་ཏེ་བསླུས་པས་རྡོ་རེ་
དམལ་བ་ཞེས་བ་བ་མྱི་ཟད་པའྱི་གནས་སུ་ལྷུང་ཞྱིང་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རྡོ། །བཤད་རྒྱུད་
དགྡོངས་པ་ལུང་སྡོན་དུ། །རང་གྱི་དམ་ཚིག་ཡྡོངས་སངས་ནས། །ལྕགས་ཀྱུ་མེད་པ་བཞྱིན་དུ་
སྡོད། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའྱི་སྡོར་བ་ཡྱིས། །དེ་རྣམས་འཚོ་བ་སྒྲུབ་པར་ 
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༼༧༣༤༽  
གྱུར། །གང་དུ་རེད་པ་ཐྡོབ་འགྱུར་བར། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ནྱི་སྡོན་པར་འགྱུར། །སྒྲུབ་པ་ཡྱི་ནྱི་ཐབས་
ཙམ་ཞྱིག །ཤེས་ནས་རྒྱུད་ལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱྡོགས། །འདྱི་ལྟར་བདག་ནྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ཞེས། །མ་འྡོངས་
པ་ན་སྨྲ་བར་འགྱུར། །མ་འྡོངས་དུས་ན་མྱི་རྣམས་ནྱི། །འཇྱིག་རེན་རྒྱང་འཕན་མཆྡོག་གཞྡོལ་
འགྱུར། །ལྡོག་པར་ལྟ་བ་ལ་གནས་ཏེ། །ཅྱི་དགའ་བར་ཡང་སྡོད་པར་བེད། །ལ་ལ་གླུ་དང་གར་ལ་
དགའ། །རྒྡོད་དང་སེག་ལ་མཆྡོག་ཏུ་གཞྡོལ། །དྱི་དང་ཕེང་བ་ལ་དགའ་ཞྱིང་། །དེ་བཞྱིན་འཁྱིག་པ་ལ་
དགར་འགྱུར། །ཕ་དང་མ་ཡང་གསྡོད་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་སྲྡོག་ཆགས་གཞན་རྣམས་གསྡོད། །བརྫུན་
གྱི་ཚིག་ྱིད་སྨྲ་བ་དང་། །ཁད་པར་དུ་ཡང་རྐུ་བ་དང་། །གཞན་གྱི་ཆུང་མའྱི་ཐད་དུ་འགྡོ། །སྣ་ཚོགས་
སྱིག་པ་བས་ནས་ཀང་། །སྔགས་པ་དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་པར་འགྱུར། །གཟེར་ནད་དུག་ 
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༼༧༣༥༽  
དང་སར་བའྱི་དུག །སྣ་ཚོགས་ནད་ནྱི་མྱི་བཟད་པ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་གཟྱིར་གྱུར་ནས། །མྱི་བཟད་
སྱིག་པ་བས་པ་དང་། །ལྡོག་པར་ལྟ་ལ་མཆྡོག་གཞྡོལ་རྣམས། །ངན་སྡོང་གསུམ་དུ་འགྡོ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་སྡོགས་དང་། རལ་པ་གེན་དུ་རེས་པའྱི་རྒྱུད་ལས་ཀང་། ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་ཅྱིང་སྱིག་
པའྱི་ལས། །སར་ཡང་བུད་མེད་རག་ཏུ་ཆགས། །མྱི་དགེའྱི་གྡོགས་དང་ཕད་པ་ལ། །སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་
པྡོ་ག་ལ་འགྲུབ། །རག་ཏུ་བུད་མེད་ཆགས་གྱུར་པ། །དེ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། 
ཁག་འཐུང་མངྡོན་པར་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུད་དུ། །རྣལ་འབྡོར་མེད་པར་རྣལ་འབྡོར་འཆྡོས། །ཕྱག་རྒྱ་ལ་ནྱི་
བགྡོད་འགྱུར་དང་། །ཡེ་ཤེས་མེད་པར་ཡེ་ཤེས་ཚུལ། །དམལ་བར་འགྡོ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་གསང་སྔགས་པར་ 
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༼༧༣༦༽  
ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། ལྟ་བ་དང་སྡོད་པ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་བླང་
དྡོར་ལ་ཞྱིབ་ཏུ་དགྡོངས་ནས་མཛད་འཚལ་ལྡོ། །དེས་ན་རྒྱུ་རེན་མ་འཚོགས་པར། །སངས་རྒྱས་
འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་མྡོད། །ཅེས་པ། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྡོགས་པ་མཐྡོ་དམན་དང་སར་ནས་སྔར་ཐྡོབ་པའྱི་
རྡོག་པ་བརན་པ་ཐྡོབ་མ་ཐྡོབ་རག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཕེལ་བ་དང་ལམ་གྡོང་མར་འཕྡོ་བ་དང་། རང་ྱིད་
བརན་པ་ཐྡོབ་ནས་སྐལ་ལྡན་རེས་སུ་བཟུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཚར་
བཅད་པ་དང་། དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡོད་པས་ལམ་གྱི་ནུས་པ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་
ཏུ་སྡོད་པ་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པས། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པ་དང་སྡོད་པ་དང་དེ་དག་གྱི་དམ་
ཚིག་སྲུང་བ་ལ་སྡོགས་རྒྱུ་རེན་མ་འཚོགས་ན། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་ཚོགས་ན་
འབྱུང་བར་ 
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༼༧༣༧༽  
ཤེས་ནས་མས་སུ་བླང་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྔ་མའྱི་ལས་འཕྡོའ་ིབེ་བྲག་དང་། །ནང་གྱི་རེན་
འབྲེལ་ཁད་པར་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་སེ་བའྱི་སྣ་འདེན་ནྱི། །ཐབས་ཀྱི་དབེ་བས་བེད་པར་
གསུངས། །ཞེས་པ། སེ་བ་སྔ་མའྱི་ལས་འཕྡོ་བཟང་ངན་དང་ནུས་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་བེ་བྲག་དུ་མ་ཡྡོད་
པས། དེ་སད་པར་བེད་པའྱི་རེན་རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་བརེན་པའྱི་ར་ཁམས་ཀྱི་ནུས་པ་རེན་གང་གྱི་འཆྱིང་
ཞྱིང་། ལས་སུ་རུང་བར་བེད་པ་ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཁད་པར་དུ་མ་ཡྡོད་པས་མྱི་མཐུན་པ་ཚོགས་
ན་བར་ཆད་དང་གེགས་སུ་འགྱུར་ལ། མཐུན་པའྱི་རེན་ཚོགས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིརྡོགས་པ་འཆར་
བས། ཐབས་ཀྱི་བེ་བྲག་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་བདེ་བའྱི་རེན་གྱིས་ཡེ་ཤེས་སེ་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བའྱི་
རེན་གྱིས་སེ་བ་དང་། ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འྡོང་པ་དང་མྱི་འྡོང་པ་ལ་སྡོགས་ 
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༼༧༣༨༽  
པའྱི་རེན་སྣ་ཚོགས་པར་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །དཔེར་ན་ནད་པའྱི་ལུས་བརས་པ། །བཟའ་དང་
བཏུང་བ་བེད་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ཡྱི་ཡྱི་ག་འབེད་པ་ནྱི། །ཟས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་པ་བཞྱིན། །ཞེས་པ། ནད་
པའྱི་ལུས་ཀྱི་འབྱུང་བཞྱི་དང་དབང་པྡོའ་ིནུས་པ་མྱི་མས་ཤྱིང་འཕེལ་བར་བེད་པ་ནྱི་འཕྡོད་པའྱི་
བཟའ་བཏུང་བརེན་པས་བེད་དེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ཟས་ཀྱིས་གཞྡོན་ལུས་མ་མས་པར་བཟུང་
ནས། ཁམ་གྱི་ཟས་བཟང་པྡོས་བཀེས་སྐྡོམ་གྱི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞྱི་བར་བེད་ཅྱིང་། དབང་པྡོའ་ི
ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འྡོང་པ་ལ་བརེན་པའྱི་རེག་པའྱི་ཟས་ཀྱིས་ལུས་སེམས་ལ་དགའ་བདེ་འཕེལ་ནས་འདྡོད་
པའྱི་དྡོན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིད་བེད་ཀྱིས་ཡྱིད་ཀྱི་རེ་བའྱི་ཟས་ཁམས་གསྡོས་སུ་འགྡོ་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཟས་དང་ཁར་མྱི་འྡོང་པའྱི་ཡྱི་ག་འབེད་པ་ལ་སེ་འབྲུ་བཞྱི་པའྱི་སྨན་དང་ཞྡོ་དང་ཆང་ལ་སྡོགས་
པ་ཅུང་ཟད་སེར་ 
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༼༧༣༩༽  
བ་གང་གྱིས་ཡྱི་ག་འབེད་པའྱི་རྒྱུ་རེན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ངེས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་ཕྱྱིར་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་
ལ། །སྐུར་པ་འདེབས་ན་བླུན་པྡོ་ཡྱིན། །འྡོན་ཀང་རེ་རེས་འཚང་རྒྱ་བར། །འདྡོད་ན་ཤྱིན་ཏུ་འཁྲུལ་
པར་བཤད། །ཅེས་པ་འགྡོ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་སེ་བའྱི་མཐུན་རེན་གྱི་ཁད་པར་དུ་མ་ཡྡོད་པས་དེ་ལ་སྐུར་པ་
འདེབས་ཤྱིང་བགེགས་ན་ཐབས་ཁད་དུ་གསྡོད་པའྱི་བླུན་པྡོ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི་འྡོན་ཀང་གཏུམ་མྡོ་དང་
སྡོད་པའྱི་བེ་བྲག་རེ་རེས་འཚང་རྒྱ་བར་འདྡོད་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་ཐམས་ཅད་ཚང་དགྡོས་
སྡོ། །དཔེར་ན་ཞྱིང་པའྱི་སྡོ་ནམ་བཞྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དེས་ན་སྨྱིན་བེད་དབང་དང་ནྱི། །རྱིམ་པ་
གྱིས་ལ་འབད་པ་གྱིས། །ཞེས་པ། ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཕྱྡོགས་རེས་སངས་རྒྱས་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། 
རྒྱུ་རེན་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པས་སྒྲུབ་དགྡོས་པ་དེས་ན།  
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༼༧༤༠༽  
ལམ་གྱི་ཐྡོག་མར་རྒྱུད་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་བེད་པའྱི་དབང་དང་། རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་དྱི་མ་རགས་པ་སྡོང་བའྱི་
བསེད་རྱིམ་དང་ཕ་མྡོ་སྡོང་བའྱི་རྡོགས་རྱིམ་ཆ་ལག་ཚང་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྡོན་པར་གྱིས་ཤྱིག ལྔ་པ་
ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ངྡོ་བྡོ་ངྡོས་བཟུང་བ་ནྱི། སྡོ་ནམ་ཚུལ་བཞྱིན་བས་པ་ཡྱི། །ལྡོ་ཏྡོག་རྱིམ་གྱིས་
སྨྱིན་པ་ལྟར། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་ཞུགས་ན། །གངས་མེད་གསུམ་གྱིས་རྡོགས་སངས་
རྒྱས། །ཞེས་པ། ཞྱིང་པའྱི་སྡོ་ནམ་གྡོ་མ་ལྡོགས་ཚུལ་བཞྱིན་བས་ནས་མྱུ་གུ་ནས་འབྲས་བུའྱི་བར་
རྱིམ་གྱིས་སྨྱིན་ནས་ལྡོ་ཏྡོག་འབྱུང་བ་ལྟར། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་
བསྒྲུབ་ན། ཐྡོག་མར་སྨྡོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་བླངས་ནས་མ་མས་པར་སྲུང་བ་དང་། ལམ་ལ་
སྡོབ་པའྱི་གྡོ་རྱིམ་ཀང་སྨྱིན་བེད་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངེས་ཤེས་མ་སེས་པར། གྡོལ་བེད་སྡོང་ྱིད་ལ་ 
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༼༧༤༡༽  
བླྡོ་མྱི་སྡོང་སེ། རྒྱན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པར། རྱི་རབ་རྱི་བྡོ་ཙམ་གྱུར་པའྱི། །བདག་ཏུ་ལྟ་བས་མྱི་གནྡོད་
ཀྱི། །སྡོང་ྱིད་ལྟ་བས་གནྡོད་པ་ནྱི། །ང་རྒྱལ་མྱི་བདེན་བཏགས་པའྡོ། །རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་སྡོང་པ་
ྱིད། །གནས་མ་ཡྱིན་པར་སར་མྱི་བ། །གནས་མྱིན་གལ་ཏེ་སར་གྱུར་ན། །བདུད་རྱི་དུག་ཏུ་འགྱུར་
བ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས། ཐྡོག་མར་ཟག་བཅས་འཁྡོར་བའྱི་རེན་འབྲེལ་དང་དེའྱི་གེན་པྡོ་རྣམ་
པར་བང་བའྱི་ལམ་གྱི་ཆ་མཐའ་དག་ལ་ཐྡོས་བསམ་གྱིས་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངེས་ཤེས་
ཡང་དག་པར་དངས་ནས། འགྡོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་བམས་པ་དང་སྱིང་རེའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཁབ་པར་
བས་ཏེ། རང་ྱིད་ཞྱི་བདེ་དྡོན་གེར་གྱི་བདག་རགས་པ་སྱིང་རེའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས་རང་
བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་རྱིམ་གྱིས་སྔྡོན་དུ་བེད་ཅྱིང་། དེ་ཡང་ 
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༼༧༤༢༽  
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཡྡོངས་འཛིན་བཟང་པྡོ་ལ་བརེན་ནས་བསབ་པར་བ་སེ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེ་
སྣྡོད་ལས། གང་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ལས་བརེན་པར་བེད་པ་དེས་ནྱི་ཐྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཐྡོས་
ནས་ཤེས་རབ་ཏུ་ཤེས་སྡོ། །ཤེས་ནས་ནན་ཏན་བེད་དྡོ། །ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་པས་ལམ་
གྱིས་གྡོ་རྱིམ་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ཤེས་ནས་བསྒྲུབས་པས། མྡོས་པ་སྡོད་པའྱི་ས་
མཐར་ཕྱྱིན་ནས་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དང་པྡོའ་ིཚོགས་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་མ་སྨྱིན་པ་
ཐྡོག་མ་ནས་སྡོང་པ་ྱིད་བསྡོམས་ན་བདུད་རྱི་དུག་ཏུ་འགྱུར་ཞེས་པ་ཡང་ལེགས་པར་ཤེས་དགྡོས་
སྡོ། །དེ་ནས་ས་བདུན་པ་རྱིང་དུ་སྡོང་བའྱི་བར་གྱི་གངས་མེད་གཅྱིག་དང་། དག་པའྱི་ས་གསུམ་དུ་
གངས་མེད་གཅྱིག་མཐར་ཕྱྱིན་ནས་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ཀྱི་སར་སྐུ་གསུམ་འཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་འགྲུབ་
པ་འདྱི་ནྱི་ལམ་མ་ནྡོར་ 
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༼༧༤༣༽  
བར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ལུགས་ཅྱིག་ལགས་སྡོ། །སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བྡོན་ནྱི། །ྱི་མ་
གཅྱིག་ལ་ལྡོ་ཏྡོག་སྨྱིན། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཐབས་ཤེས་ན། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་སངས་རྒྱས་འགྲུབ། །ཅེས་
པ། མཁའ་འགྡོ་མའྱི་རྱིགས་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བྡོན་ཉུངས་ཀར་དང་། མྡོན་སྲན་དང་། ཀྡོ་ཉ་
ལ་སྡོགས་པ་ནྱི་རྡོ་བསྲེགས་པའྱི་ཁུང་དང་། མྱི་དང་དུད་འགྡོའ་ིཐྡོད་པར་དུར་ཁྡོད་ཀྱི་སྡོལ་བ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ཕྱེ་མ་བྡོང་བུའྱི་ཆུ་ལ་སྡོགས་པ་སྦངས་ཏེ་བཏབ་ན་ྱི་མ་གཅྱིག་ལ་སྨྱིན་པ་ལྟར། གསང་
སྔགས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་དུ་བས་པའྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་ཚང་ལ་མ་ནྡོར་བར་བསྒྲུབས་ན་
མཐྡོང་པའྱི་ཆྡོས་ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་
པ་ལ་བཞྱི། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལམ་བགྡོད་ཚུལ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ 
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༼༧༤༤༽  
བགྡོད་ཚུལ། སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ན་ལམ་སྒྲུབ་བར་གདམས་པ། ཆྡོས་མེད་ཆྡོས་པར་ཁས་ལེན་པ་
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་རྒྱལ་སྲས་མཁས་པའྱི་འཇུག་ངྡོགས་ཡྱིན་པར་བསན་
པ་ནྱི། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་སྡོགས་སྡོམ་པ། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཡྱིན། །དེ་ཡྱིས་ཇྱི་ལྟར་
མྱུར་ན་ཡང་། །གངས་མེད་གསུམ་གྱི་དཀའ་སད་དགྡོས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལམ་པྡོ་
ཆེ། །རྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་བའྱི་ཆྡོས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གུས་པས་བསེན། །ཞེས་པས། ཤེས་
པས་སྲྱིད་ལ་མྱི་གནས་ཤྱིང་། །སྱིང་རེས་ཞྱི་ལ་མྱི་གནས་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞྱི་འཁྡོར་
འདས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་རེན་འབྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་། གཤྱིས་རང་བཞྱིན་སྡོས་པ་དང་
བྲལ་བར་མཐྡོང་བའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཁྡོར་བ་ལ་དྡོར་བར་འཛིན་པའྱི་བླྡོ་ལ་མྱི་གནས་ཏེ། མདྡོར། 
བང་ཆུབ་ 
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༼༧༤༥༽  
སེམས་དཔའ་གང་ཞྱིག་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་། །སེ་མེད་ཟད་པ་མེད་པར་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་
ཏེ། །ྱི་མ་སྱིན་མེད་འྡོད་ཟེར་འཕྡོ་བས་མུན་སེལ་ལྟར། །མ་རྱིགས་འཐྱིབས་སྡོ་བཅྡོམ་ནས་རང་
འབྱུང་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམ་པ་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་འབྲས་བུ་
ཆྡོས་སྐུའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོ་ཡྱིན་ལ། འཁྡོར་བ་མྱི་སྡོང་བའྱི་ཐབས་སུ་གྱུར་པས་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་
འགྲུབ་པས་གྡོགས་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྱིང་རེ་ནྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་
གྱིས་སྡུག་བསྔལ་ྱིད་དུ་གཟྱིགས་ནས་མྱི་གཏྡོང་བར་རེས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་། སྡུག་བསྔལ་བའྱི་རྒྱུ་ལས་
དང་ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོངས་བའྱི་ལམ་ེ་བར་སྡོན་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོར། ཕུང་པྡོ་འདྱི་དག་གདྡོད་ནས་སྡོང་
ཞྱིང་སེ་མེད་ཤེས། །མམ་པར་མ་གཞག་སེམས་ཅན་ཁམས་ལ་སྱིང་རེ་འཇུག ། 
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༼༧༤༦༽  
བར་སྐབས་དེར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ལས་ཡྡོངས་མྱི་སམ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའྱི་དགེ་བ་ཡང་། །སེམས་ཅན་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྱིང་རེ་ཆེ་བསེད་ཅྱིང་། །བདུད་བཞྱི་
དག་དང་ས་གྱིས་ལ་ཡང་རབ་གནས་ནས། །ཏྱིང་འཛིན་མཆྡོག་ལ་གནས་ཤྱིང་བང་ཆུབ་རེག་མྱི་
བ། །ཞེས་གསུངས་པས། དེ་ྱིད་ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམས་པས་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་
འབྲས་བུ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་གྱིས་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བྡོར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། དམྱིགས་
པ་གསུམ་མ་རྡོགས་པར་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་གྡོགས་བེད་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཕན་གྱི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གྡོམས་པ་
མཐར་ཕྱྱིན་པས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་འདྱི་མཐའ་གྱིས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་མས་
ལེན་རྣམ་དག་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་སྡོ་སྐུར་དང་ཐེ་ཚོམ་ 
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༼༧༤༧༽  
དང་བྲལ་བའྱི་ཆྡོས་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་གུས་པས་བསེན་ཅྱིང་བསྒྲུབས་
པས་སངས་རྒྱས་པ་དང་། འཚང་རྒྱ་བ་དང་། སངས་རྒྱ་བའྱི་བསྡོད་པ་གཅྱིག་པར་གྱུར་པའྱི་ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྱིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་ཐ་སད་དང་བྲལ་བར་བསན་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་འདྱི་བཞྱིན་སྒྲུབ་
འདྡོད་ན། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་མེད། །ལྷན་སེས་ལ་སྡོགས་འདྱིར་མྱི་སྡོམ། །གཏུམ་མྡོ་ལ་
སྡོགས་ཐབས་ལམ་བྲལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཐ་སད་མེད། །ཚེ་འདྱི་དང་ནྱི་བར་དྡོ་དང་། །ཕྱྱི་མར་
འཚང་རྒྱ་ཁྡོང་མྱི་བཞེད། །ཅེས་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞྡོན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་
འགྡོ་བར་འདྡོད་ན། ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དང་། ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་མས་རྡོགས་
སེས་པའྱི་ཐབས་གཏུམ་མྡོ་དང་ར་རླུང་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ 
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༼༧༤༨༽  
ལམ་དང་བྲལ་ཞྱིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་མྱིང་གྱི་ཐ་སད་ཀང་གཏན་ནས་མེད་དྡོ། །ཚེ་འདྱི་
དང་བར་དྡོ་དང་ཕྱྱི་མར་སེ་བ་བདུན་དང་། བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ནས་མྱུར་བར་འཚང་རྒྱ་བའྱི་འདྡོད་
ཐག་ེ་མྡོ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྱི་སེས་བུ་ཁྡོང་མྱི་བཞེད་དེ། དྡོར་བ་འཁྡོར་བ་ལ་དམྱིགས་
ཤྱིང་རང་ྱིད་འཁྡོར་བ་སངས་པའྱི་ཞྱི་བདེ་དྡོན་དུ་མྱི་གེར་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐབས་ཡང་ཤུལ་ལ་
གཞན་དྡོན་དུ་འཁྡོར་བ་མ་སྡོངས་ཀྱི་བར་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པར་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། སེས་བུ་དམ་པ་ཁས་ལེན་མང་པྡོ་མྱི་བེད་དེ། །ཁས་བླངས་པ་ནྱི་རྡོ་ལ་རྱི་མྡོ་
བྲྱིས་པ་བཞྱིན། །ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཞྱི་བ་ལྷས། དང་པྡོར་སྡོར་
བ་བརགས་ནས་ནྱི། །རམ་མམ་ཡང་ན་མྱི་རམ་བའྱི། །མ་བརམས་པ་ནྱི་མཆྡོག་ཡྱིན་ཏེ། །བརམས་ 
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༼༧༤༩༽  
ནས་བཟླྡོག་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གསུམ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གྱིས་སངས་
རྒྱས་བསན་པ་སྒྲུབ་པར་བསན་པ་ནྱི། འྡོན་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱི། །སེ་སྣྡོད་རྣམས་ལས་བྱུང་བ་
བཞྱིན། །བང་ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ལ། །གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྱིས་
བསྡོགས། །སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་སྨྱིན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཞྱིང་རྣམས་ལེགས་པར་སངས། །ས་
བཅུའྱི་ཐ་མར་བདུད་བཏུལ་ནས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། མྱུར་དུ་
འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ཀང་། དྡོན་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་
པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་དགྡོངས་འགེལ་རྣམས་དག་ལས་བྱུང་བ་བཞྱིན། དང་པྡོར་སྨྡོན་འཇུག་བང་
ཆུབ་མཆྡོག་ཏུ་སེམས་བསེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱས་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ 
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༼༧༥༠༽  
གསལ་གདབ་ལ། བར་དུ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་གྱིས་བསྒྲུབ་ནས་སྨྡོན་ལམ་
ཚོགས་རྡོགས་པ་དང་། གདུལ་བ་སྨྱིན་པ་དང་། ཞྱིང་དག་པ་དང་། ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་
བཅས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་འྡོད་ཟེར་ཆེན་པྡོའ་ིདབང་བསྐུར་ལེགས་པར་ཐྡོབ་ནས་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་
དུ་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་སེ། སྲྡོད་ལ་བདུད་བཏུལ་ནས་
ཐྡོ་རངས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་སེ། སྔར་ཡྡོངས་སུ་སྨྱིན་པའྱི་གདུལ་བ་ལ་
ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་ནས་བུད་ཤྱིང་ཟད་པའྱི་མེ་བཞྱིན་དུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་སྡོན་པ་
འདྱི་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མྱི་ཆད། །ཅེས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་འཁྡོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་འདྱིའྱི། །ལས་ནྱི་
རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་བསན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུན་མྱི་
ཆད་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ 
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༼༧༥༡༽  
མཛད་པ་རྒྱ་ཆེའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་ཁབ་པར་ངེས་པར་བརྡོད། །དེ་ྱིད་ཟད་པ་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །རག་པ་ཞེས་ཀང་བརྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ། །འདྱི་ལ་ཐྡོག་མར་ཐྡོགས་མེད་ཞབས་ཀྱིས། 
བཟང་དང་སྨྡོན་པའྱི་སྡོབས་ཅན་དང་། །སེམས་བརན་ཁད་པར་འགྡོ་བ་ཡྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
གངས་མེད་གསུམ། །ཀུན་ཏུ་བརྡོན་པར་མཛད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་གངས་མེད་
གསུམ་གྱི་དང་པྡོའ་ིཚོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་མདུན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སེམས་བསེད་ལ་
ཁད་ཆྡོས་དེ་རྣམས་ལྡན་པ་ནས་བཟུང་སེ། ཚོགས་ལམ་མཐར་ཕྱྱིན་ནས་སེམས་བྱིང་རྒྡོད་ལ་
སྡོགས་དགེ་བ་ལ་བསྐྡོལ་དུ་མྱི་རུང་བ་དང་། ལུས་ལྕྱི་ཞྱིང་སྡོམས་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་གྱུར་ཏྡོ། །དགེ་བ་
ལ་བཀྡོལ་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གནས་ངན་ལེན་ལེགས་པར་སངས་ནས་ལུས་སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་ 
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༼༧༥༢༽  
གྱུར་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་སངས་པ་དང་ལྡན་པ་ནྱི། སྡོར་ལམ་གྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་པས་དམྱིགས་པ་ལ་
སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཞྱི་གནས་འབྱུང་ཞྱིང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བཟུང་བ་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་དྡོན་དུ་
སྣང་བ་ལ་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་བདག་
ྱིད་ཀྱིས་སྡོང་པ། སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་ཙམ་དུ་ཤེས་ནས་མམ་པར་འཇྡོག་པ་ནྱི་
སྡོར་ལམ་དྡོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཟུང་ཡུལ་གེན་པྡོ་རྣམ་བང་གྱིས་བསྡུས་
པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཀང་བདག་གྱིས་ཀྱིས་སྡོང་པ། རང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་རྡོགས་ཤྱིང་སྔར་གྱི་
རྡོགས་པ་ཡང་འཕེལ་ལ། བདག་མེད་པའྱི་དྡོན་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་ཏེ་གེན་པྡོ་
བཟུང་ན་ཞྱི་གནས་དང་། ལྷག་མཐྡོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་དེ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་ནུས་ཤྱིང་གེན་
པྡོའ་ིརྡོལ་བས་མ་ 
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༼༧༥༣༽  
ཟྱིན་ན། གཟུང་ཡུལ་ལ་སྔྡོན་གྡོམས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་གཡྡོ་བ་དེ་ནྱི་རེ་མྡོའ་ིཡེ་ཤེས་སྡོ། །དེ་ྱིད་
ལ་བརེན་ནས་མམ་པར་གཞག་པས་གཟུང་ཡུལ་ལ་བརེན་པའྱི་རྣམ་རྡོག་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། ནང་གྱི་
སེམས་ལ་འཁྡོར་བར་རྡོགས་པའྱི་འཛིན་པ་ཕ་མྡོ་བྱུང་བ་རྣམས་བདག་གྱིས་ཀྱིས་སྡོང་པར་རྡོགས་
ནས་མམ་པར་བཞག་པས་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་ཕལ་ཆེ་བས་འཁྲུགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་རྡོགས་པ་
བསན་པ་ནྱི་བཟྡོད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྡོ། །ཆུ་ཀླུང་བ་ཚྭ་ཅན་གྱི་མདྡོ་ལས། སྣང་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཆྡོས་ལ་
ངེས་པར་སེམས་པའྱི་བཟྡོད་པའྱི་ཚིག་བླ་དྭགས་སྡོ། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་རྣམས་
རང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་རྡོགས་པས་དེ་ལ་མྱི་སག་པའྱི་བཟྡོད་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་ལ་
བདེན་པའྱི་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བཟྡོད་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རྡོ། །དེ་ལ་ 
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༼༧༥༤༽  
བརེན་ནས་རྣམ་བང་དུ་འཛིན་པའྱི་རྡོགས་པ་ཕ་མྡོ་གཅྱིག་ལུས་པ་དེ་གཟུང་ཡུལ་མ་གྲུབ་པས་འཛིན་
པའང་མ་དམྱིགས་པར་ཤེས་ཏེ་ཀུན་རྡོབ་སེམས་ཀྱི་གསལ་ཆ་དེ་གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་སྡོང་
པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བའྱི་ངང་ལ་མམ་པར་འཇྡོག་པ་ནྱི་ཆྡོས་མཆྡོག་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་
ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བའྡོ། །བཞྱི་པྡོ་དེ་ལ་རྱིམ་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཐྡོབ་པ་དང་། སྣང་
བ་མཆེད་པ་དང་། ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ལ་ཞུགས་པ་དང་། མཐའ་དག་ལ་ཞུགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་
ཞེས་བའྡོ། །དེ་ནས་འཁྡོར་འདས་ཀྱི་ཆྡོས་མཐའ་དག་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་རྡོགས་ཤྱིང་། སེམས་
ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོང་པ་འྡོད་གསལ་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་མཐྡོང་བར་མེད་པའྱི་ཚུལ་གྱི་མངྡོན་
སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་ནྱི་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། མདྡོ་ལས། འགའ་ཡང་མཐྡོང་བ་མེད་པ་འདྱི་ནྱི་ 
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༼༧༥༥༽  
དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་མཐྡོང་བ་དམ་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ལམ་གྱི་ཐྡོག་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ྱིད་སྡོམ་
ལམ་དགུའྱི་རྱིམ་པས་ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམས་པ་ལ་བརེན་ནས་སང་བ་རྣམས་རགས་རྱིམས་ནས་
འགགས་ཤྱིང་། ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་རྱིམ་གྱིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་མྱི་གཡྡོ་བ་སེར་
སྣ་ལ་སྡོགས་པ་ཕར་ཕྱྱིན་དྲུག་གྱི་སང་བ་རྣམས་དང་། རེ་ཐྡོབ་ཏུ་བདག་འཛིན་མངྡོན་གྱུར་ཅུང་ཟད་
འབྱུང་བའྱི་ར་བ་ྡོན་ཡྱིད་གནས་གྱུར་ཐྡོབ་ནས་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཞྱིང་རྣམ་པར་
དག་པ་ལ་དབང་འབྡོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མྱིག་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་པྡོ་ལྔ་གནས་གྱུར་དུ་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །ས་དགུ་པར་དབང་ཤེས་ལྔ་གནས་གྱུར་པས་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སྣང་ནུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དག་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་དབང་འབྡོར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ས་བཅུ་པར་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ 
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༼༧༥༦༽  
གནས་འགྱུར་པས་བདག་གཞན་བླང་དྡོར་དུ་འཛིན་པའྱི་དྱི་མ་དང་འབད་རྡོལ་ཟད་དེ། རྡོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་དང་གཞན་དྡོན་གྱི་ཕྱིན་ལས་མཛད་པའྱི་ཚུལ་མམ་པའྡོ་ཞེས་གདུལ་བ་ལ་བསག་ཏུ་
རུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུན་གྱི་མཐའ་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་ལ་སྱིབ་གྱིས་ཀྱི་བག་ཆགས་སྔར་སང་བར་མ་ནུས་
པ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་མྡོ་དང་བཅས་པའྱི་ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་ཅྱིང་། སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་
གསལ་བའྱི་ངྡོ་བྡོ་ནྱི་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་གྱུར་ཏེ། འདྱི་ནྱི་སྔགས་དང་མཚན་ྱིད་ཐེག་པ་
གྱིས་ཀ་རུ་རྱིག་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ།།  །།གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་ལས། དང་
པྡོ་རེན་འབྲེལ་ཚང་བས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་བརན་པ་ནྱི། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་གཞུང་མྱི་ནུས་པར། །གལ་
ཏེ་གསང་སྔགས་སྡོམ་འདྡོད་ན། །ནྡོར་པ་མེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་ལྡོང་། །འཁྲུལ་པ་མེད་པའྱི་རྱིམ་
གྱིས་བསྡོམ། །དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ 
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༼༧༥༧༽  
ཡེ་ཤེས་ནྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གྡོམས་པར་བ། །ཞེས་པ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་
ཅྱིང་ཚོགས་གྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་སྡོད་པ་ལུས་སྲྡོག་སྱིན་པར་གཏྡོང་བ་ལ་སྡོགས་བ་དཀའ་བ་མང་པྡོ་
བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ན། ཐྡོག་མར་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་བརེན་ནས་
སེམས་བསེད་དང་དེའྱི་བསབ་བ་རྣམས་མས་སུ་ལེན་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་ལམ་ལ་
འཇུག་ན་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་དབང་བཞྱི་དག་བ་དག་བེད་སྡོང་ཚུལ་ལ་
སྡོགས་སྨྱིན་བེད་ཀྱི་ཆྡོ་གའྱི་གྡོ་ཆྡོད་པ་ཞུས་གཅྱིག དེ་ནས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱིས་སྣང་བ་མ་དག་
པ་དག་པར་བསྒྱུར་བའྱི་བསེད་རྱིམ་དང་། སྲྱིད་པར་སེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིཚུལ་སེ་གནས་དང་སྡོང་བར་
བེད་པའྱི་སེད་རྱིམ་དང་། རྣལ་འབྡོར་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་དང་ཡན་ལག་ 
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༼༧༥༨༽  
དང་དབང་པྡོ་དང་། ནང་གྱི་ར་དང་རླུང་དང་ཁམས་སང་བར་བེད་པའྱི་བསེད་རྱིམ་དང་། མངྡོན་པར་
བང་ཆུབ་པ་ལྔས་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་དྲུག་པ་རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྡོར་སྒྲུབ་པའྱི་བསེད་རྱིམ་ལ་
སྡོགས་རང་རང་གྱི་རྒྱུད་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་
ཀྱི་གསུང་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་མས་སུ་ལེན་པ་དང་། གཏུམ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྡོགས་
རྱིམ་ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁྡོར་ལ་སྡོགས་ཆ་ཚང་མས་སུ་ལྡོངས་ཤྱིག དེ་ཡང་དབང་བཞྱི་པྡོ་རེ་རེ་
བསྐུར་ནས་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ལམ་བསྡོམས་ཏེ་རྒྱུད་ལ་དྡོན་དང་མཐུན་པ་གྲུབ་ནས་དབང་གྡོང་མ་
གྡོང་མ་བསྐུར་ཅྱིང་། དེ་དང་དེའྱི་མས་རྡོགས་མཚན་ྱིད་པ་རྒྱུད་ལ་བསེད་པའྱི་ལུགས་འདྱི་རྒྱུད་
སེའྱི་དགྡོངས་པ་དང་མཐུན་པ་ཤས་ཆེ་ནའང་། དེང་སང་དུས་གཅྱིག་ཏུ་རྡོགས་པར་ 
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༼༧༥༩༽  
སྣང་བའྱི་ལག་ལེན་བེད་པར་སྣང་ཞྱིང་། ལམ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཡང་དམྱིགས་པ་སྔ་མའྱི་དྡོད་
རགས་མ་སེས་པར་ཕྱྱི་མ་རྣམས་ཀྱི་དམྱིགས་པ་སྡོམ་པའྱི་མས་ལེན་མ་བརགས་གཅྱིག་པུར་
མས་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཕལ་ཆེར་སྡོང་བ་འདའྡོ། །ཐྡོག་མར་དཔེའྱི་ཡེ་ཤུཤེས་ཆ་མཐུན་ཙམ་སེས་པ་དེ་
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་དུ་གྡོམས་པར་བས་ཤྱིང་བསངས་པས་དྡོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མངྡོན་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལམ་གྱི་ས་འཚམས་མྱི་ཤེས་པར་ལུས་སེམས་ལ་སྔར་མེད་ཀྱི་མས་ཅུང་ཟད་
ཤར་བའྱི་ཚེ་ས་མཐྡོན་པྡོའ་ིཡྡོན་ཏན་དུ་ངྡོ་སྡོད་པ་ནྱི། སྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་ལ་མངྡོན་པའྱི་ང་རྒྱལ་བསེད་
ནས་བདུད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ལམ་གྱི་དྡོད་བརགས་ངྡོ་ཤེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་
ཆེའྡོ། །དེ་ནས་འཁྡོར་འདས་བསྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྣམ་ 
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༼༧༦༠༽  
པར་དག་པའྱི་སྡོད་པ་སྡོད། །ནང་གྱི་ས་ལམ་ཀུན་བགྡོད་ནས། །རྡོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ས་དགེ་བ། །ས་
བཅུ་པ་ནྱི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ། མ་དག་པ་དང་འགལ་རེན་ལམ་དུ་སྡོངས་པར་ནུས་ཤྱིང་། 
ཕན་འདྡོགས་པ་དང་གནྡོད་པ་བེད་པའྱི་རྡོ་སྡོམས་པའྱི་རྡོགས་པ་ཤར་ནས་འཁྡོར་འདས་མམ་ྱིད་
དུ་བསྲེ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་རྣམ་དག་གྱི་སྡོད་པ་རྣམས་སྡོད་པས། རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་ར་
རླུང་དང་ཁམས་ལས་སུ་རུང་བའྱི་ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་རྱིམ་གྱིས་བགྡོད་ནས་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་བཅུ་
གསུམ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བརག་གྱིས་སུ། གནས་དང་ེ་བའྱི་གནས་དང་ནྱི། །ཞྱིང་དང་
ེ་བའྱི་ཞྱིང་ྱིད་དང་། །ཚན་དྷྡོ་ེ་བའྱི་ཚན་དྷྡོ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ 
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༼༧༦༡༽  
འདུ་བ་ེ་འདུ་བ། །འཐུང་སྡོད་ེ་བའྱི་འཐུང་སྡོད་ྱིད། །དུར་ཁྡོད་ེ་བའྱི་དུར་ཁྡོད་ྱིད། །འདྱི་རྣམས་
ས་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ལ། སམྦུ་ཉྱིར། གནས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་
ས། །ཞེས་པ་ནས། །ེ་བའྱི་དུར་ཁྡོད་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་བཅུའྱི་ས་རྣམས་ལ། །ཞེས་འཐུང་
སྡོད་ེ་བའྱི་འཐུང་སྡོད་མ་གཏྡོགས་པར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ས་བཅུ་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལ་སར་
ནས་གསུངས་ཤྱིང་། འགེལ་པ་ཀུ་མུ་ཏྱིར། འཐུང་སྡོད་དཔེ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། །ེ་བའྱི་འཐུང་སྡོད་ཡེ་
ཤེས་ཆེ། །ཞེས་རྒྱུད་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལུང་དངས་སྡོ། །རེ་བཙུན་གྡོང་མ་རྣམས་ནྱི། འཐུང་
སྡོད་མྡོས་པ་སྡོད་པའྱི་ས་དང་། ེ་བའྱི་འཐུང་སྡོད་ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་ཀུན་ཏུ་འྡོད་ལ་སྡོར་བ་མཛད་
དྡོ། །ེ་བའྱི་དྡོན་ནྱི་འདུག་པའྱི་ 
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༼༧༦༢༽  
གནས་ཐག་ེ་བ་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱུ་འགས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མྱི་བསླུ་བར་གྲུབ་པ་ལ་
དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། གང་ཞྱིག་གང་དང་འབྲེལ་པ་དེ། །རྱིང་ན་འདུག་ཀང་དེ་དང་དེར། །ཞེས་པ་ལྟར་
རྡོ། །འདྱིར་སྔགས་ཀྱི་ལམ་གྱིས་ས་བགྡོད་ཚུལ་ནྱི། སྱི་བྡོ་ལ་སྡོགས་ལུས་ཀྱི་གནས་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱིའྱི་
ར་དང་། ཁམས་སྱིབ་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སེ་བའྱི་རྱིམ་པ་དང་སྡོར་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། 
གནས་དང་ེར་གནས་ལ་བཞྱི་བཞྱི་དང་། ལྷག་མ་བརྒྱད་ལ་གྱིས་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སར་ཏེ་
ཤེས་པར་བའྡོ། །སྦས་པའྱི་ར་ལྔ་སྱིང་གར་གནས་པ་སྱིབ་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པ་ནྱི་བཅུ་གསུམ་རྡོ་
རེ་འཛིན་པའྱི་ས་དང་། ལ་ལ་ན་དང་། ར་ས་ན་དང་། ཨ་བ་དྷུ་ཏྱི་དང་། སྦས་པའྱི་ར་བདུད་བྲལ་མའྱི་
ར་གཅྱིག་སྱིབ་པ་དང་བྲལ་ཅྱིང་དབུ་མར་ཐྱིམ་པ་ནྱི་བཅུ་གྱིས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྡན་དང་སྡོར་བར་ཆྡོས་ 
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༼༧༦༣༽  
རེ་ྱིད་ཀྱིས་བདག་མེད་མའྱི་བསྡོད་འགེལ་དུ་གསུངས་སྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པར། ས་བཅུ་
གཅྱིག་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གསུངས་པ་ནྱི། ཐག་ེ་བ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བཅུ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་
སྱིན་ལ་ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་ཐེག་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །སམྤུ་ཉྱིར། གང་དག་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་གནས་མངྡོན་དུ་མ་བས་པ་དེ་ནྱི་བདེ་བར་གཤེགས་པས་ཏེ་ས་རྒྱས་ཡྱིན་
ལ། མཚན་བཞྱི་མཚོན་པ་ནྱི་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཡང་དག་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། བསམ་གྱིས་མྱི་
ཁབ་པའྱི་གནས་མངྡོན་དུ་མ་བས་པའྱི་དྡོན་ནྱི་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་སངས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་
མངྡོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། རྱིགས་པའང་ཡྡོད་དེ། རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོ་སྡོམ་པའྱི་ལམ་ཆེས་ཁད་
པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་པས། འབྲས་བུ་ལའང་ཁད་འབྱུང་བ་རེན་ 
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༼༧༦༤༽  
འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་སྐྱུ་རུ་རའྱི་ས་བྡོན་ལ་ཆུ་དང་འྡོ་མས་བཅུས་པའྱི་འབྲས་བུ་
སྨྱིན་པའྱི་ཁད་བཞྱིན་ཏེ། འདྱི་ནྱི་རེན་འབྲེལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ནུས་པའྱི་གནད་དམ་པའྡོ། །མདྡོ་རྒྱུད་
མཁེན་པའྱི་བཤེས་གེན་མཁས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་ནྱི། ཐེག་པ་གྱིས་ཀྱི་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་
ཁད་པར་འདྱི་མྱི་བཞེད་དྡོ། །ཨཱརྻ་དེ་བའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་སྡོད་བསྡུས་སུ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསེད་པའྱི་
རྱིམ་པ་ལ་བསབ་ནས་ས་བརྒྱད་པ་ཐྡོབ་སེ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བདེ་འགྡོར་སེ་ཞྱིང་། ཇྱི་སྲྱིད་རྡོགས་
པའྱི་རྱིམ་པ་ཐྡོབ་པ་དེ་སྲྱིད་དུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་མེས་པར་བའྡོ། སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་
མངྡོན་པར་རྡོག་ནས་ས་བཅུ་ཐྡོབ་སེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྡོ་སྡོར་ཐྡོབ་ཅྱིང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པར་རྡོགས་ནས་སྣང་བ་རྣམ་པར་དག་པ་སྡོ་སྡོར་ཐྡོབ་སེ། སྣང་བ་མེད་པ་ 
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༼༧༦༥༽  
ལས་ལངས་ནས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལ་གནས་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བ་བ་མངྡོན་དུ་བས་ཏེ། 
རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ནས་གནས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་སྡོབ་ཚུལ་ས་བཅུ་བཞྱིར་ཕྱེ་ནས་
སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་སྡོབ་པའྱི་ས་ནས་རྱིམ་པ་ལྟར། ལས་དང་པྡོ་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མཐར་
ཕྱྱིན་པའྱི་བར་གྱིས་ས་བརྒྱད་པ་ཐྡོབ་སེ། རྱིམ་པ་ལྔར་ཡང་། དང་པྡོ་ལས་ཀྱི་སྡོར་བ་ཡྱིས། །ས་
བརྒྱད་པ་ནྱི་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སེམས་དབེན་དང་། སྒྱུ་ལུས་དང་འྡོད་གསལ་གྱི་
རྱིམ་པའྱི་མཇུག་ཏུ་ཟུང་འཇུག་མངྡོན་དུ་བས་ནས་དེ་ྱིད་རྒྱུན་ཏུ་བསྡོམ་པས་ས་བཅུ་བཞྱི་པ་རྡོ་རེ་
འཆང་གྱི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། གྱིས་པ་སྡོད་བསྡུས་ 
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༼༧༦༦༽  
འགེལ་པ་དང་བཅས་པར་ཤེས་པར་བའྡོ། གྱིས་པ་བསན་པའྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། འདྱི་
ནྱི་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཡྱིན། །རྒྱུད་སེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་ཚིག་
མཆྡོག །འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ། །གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་བེད་འདྡོད་ན། །དེ་ཡྱིས་འདྱི་
བཞྱིན་སད་པར་བ། །ཞེས་པ། རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་ལམ་ཟབ་འདྱི་ནྱི་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་
སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་རྣམས་ལས་སྦས་པའྱི་
ངེས་དྡོན་ཟབ་མྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །གང་ཟག་སྐལ་བ་དང་ལྡན་ཅྱིང་དཀའ་སད་དང་དུ་ལེན་ནུས་པས་མྱུར་དུ་
མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་ན། ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་འདྱི་སྒྲུབ་པར་བ་སེ་འདྱི་ལས་གྡོང་དུ་
གྱུར་པའྱི་ལམ་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི།  
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༼༧༦༧༽  
ཡང་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཡྱི། །མདྡོ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བཞྱིན་གྱིས། །ཡང་ན་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ཡྱི། །རྒྱུད་སེ་
བཞྱིན་དུ་མས་སུ་ལྡོངས། །འདྱི་གྱིས་མྱིན་པའྱི་ཐེག་ཆེན་ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་
པ་མེད། །ཅེས་པ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐེག་པ་གྱིས་གསུངས་པས་ཡང་ན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་པྡོ་རེ་རེ་ཡང་དྲུག་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་སེ་ལས་འབྱུང་བ་
བཞྱིན་གྱིས་ཤྱིག ཡང་ན་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་པར་རྡོག་པས་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་རྡོ་རེ་རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་
དྡོན་རྒྱུད་སེ་ལས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་མ་ནྡོར་བར་བསྒྲུབས་ཤྱིག རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དྡོན་དུ་གེར་
བའྱི་གདུལ་བ་ལ་འདྱིར་མ་འདུས་པའྱི་ལམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བསན་པ་མེད་དྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་དྡོན་བསན་པ་ན། ད་ལྟའྱི་ཆྡོས་ 
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༼༧༦༨༽  
པ་ཕལ་ཆེར་ནྱི། །བསབ་པ་གསུམ་པྡོ་མྱི་སྡོར་བས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན། །དབང་
དང་རྱིམ་གྱིས་མྱི་ལྡན་པས། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསན་པ་མྱིན། །འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་མྱི་ཤེས་
པས། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཡང་ཆྡོས་ལུགས་མྱིན། །འྡོན་ཀང་ཆྡོས་པར་ཁས་ཆེ་བ། །ཀེ་མ་གང་གྱི་བསན་
པར་འགྱུར། །ཞེས་པ། དེང་སང་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ཀྱི་ཆྡོས་མཛད་པར་བཞེད་པ་ན་ཕལ་ཆེར་ལྷག་
པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་ལ་མྱི་སྡོབ་པས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་
ཐེག་པར་ནྱི་མ་འདུས་ལ། རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་པའྱི་དབང་དང་གདམས་ངག་ཚུལ་བཞྱིན་མྱི་སྒྲུབ་
པས་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་མ་གཏྡོགས་ཤྱིང་། འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའྱི་སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་ལེན་པ་
དང་བསྲུང་བ་དང་། མས་པ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་ལུགས་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་མྱི་སྒྲུབ་པས་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པའང་
མ་ཡྱིན་ལ། ལུགས་ 
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༼༧༦༩༽  
གསུམ་པྡོ་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྡོས་མས་སུ་ལེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པས། ད་ལྟར་ཆྡོས་
བེད་པའྱི་སེ་བྡོ་འདྱི་རྣམས་ཤཱཀ་སེང་གེའྱི་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སངས་རྒྱས་གཞན་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྱིག་གྱི་
བསན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནམ་ཀེ་མ་མཚར་ཆེའྡོ། །གྱིས་པ་དཔེ་དགྡོད་པ་ནྱི། ཕ་མེད་པ་ཡྱི་
བུ་མང་ཡང་། །རྱིགས་ཀྱི་ནང་དུ་ཆུད་མྱི་ནུས། །དེ་བཞྱིན་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི། །ཆྡོས་པ་བསན་
པའྱི་ནང་དུ་མྱིན། །དག་དུག་བསྡུས་པའྱི་གྡོས་ལ་ནྱི། །ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་ཆས་མྱི་རུང་། །དེ་བཞྱིན་
ཐུན་ཚགས་བསྡུས་པ་ཡྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དད་ཅན་འཚང་མྱི་རྒྱ། །ཞེས་པ། བུད་མེད་གཟུགས་འཚོང་མའྱི་
ཁྱིམ་དུ་བུ་ཚ་མང་པྡོ་བྱུང་ནའང་། མྱི་རྱིགས་བཞྱི་པྡོ་གང་གྱི་ནང་དུའང་མྱི་ཆུད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས། གྲུབ་ 
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༼༧༧༠༽  
ཐྡོབ་ཀྱིས་མ་བསྡོམས། པཎྱི་ཏས་མ་བཤད། ལྡོ་ཙྪ་བས་མ་བསྒྱུར། བླ་མ་མཁས་པས་གཏན་ལ་མ་
ཕབ་པའྱི་ཆྡོས་དེ་བླུན་པྡོའ་ིབླྡོ་ངྡོར་ལེགས་ལེགས་འད་ནའང་ཆྡོས་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་ཅྱིང་དེ་འཆད་པ་དང་
ན་པ་དང་སྡོམ་པའང་ཆྡོས་པའྱི་ནང་དུ་མྱི་ཆུད་དྡོ། །དཔེར་ན་དག་དུག་ཧྲལ་ཧྲུལ་བསྡུས་པའྱི་གྡོས་
ཡ་རབས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་ན་བཟར་མྱི་རུང་ངྡོ་། དེ་བཞྱིན་དུ་ཐེག་པའྱི་སྡོ་སྣ་ཚོགས་དང་གདམས་
ངག་གྱི་ཡྱི་གེ་སྣ་ཚོགས་ནས་བསྡུས་ཏེ་བླུན་པྡོས་བསྱིགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་
འདྡོད་པའྱི་བླུན་དད་ཅན་འཚང་རྒྱ་བར་མྱི་ནུས་སྡོ། །ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། དེང་སང་བྡོད་
འདྱི་ན། སེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་མྱི་མཐུན་ཅྱིང་། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་པ་ངྡོ་མཚར་ཅན་དུ་
བེད་པའྱི་གང་ཟག་དུ་མ་འདུག་སེ། ངས་ནྱི་ཅྱི་ཡྱིན་མ་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏྡོ། ། 
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༼༧༧༡༽  
གསུམ་པ་ལ་དགུ། མུ་སེགས་དང་མཐུན་པར་སྨྲ་བའྱི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པ། ཐེག་པ་མཐའ་དག་ལ་
ནྡོར་པར་འཇུག་པ་དགག་པ། བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་སང་བླང་ནྡོར་པ་དགག་པ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ི
དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། ས་ལམ་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་ངྡོས་བཟུང་བ། ལག་ལེན་ནྡོར་པ་སྣ་ཚོགས་སུན་
དབྱུང་བ། ལྟ་བའྱི་ངྡོས་འཛིན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། ལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་རྣལ་འབྡོར་བཞྱིའྱི་ངྡོ་བྡོ་ངྡོས་
བཟུང་བ། རང་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་བསྡོམ་མ་འཁྲུལ་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། 
དང་པྡོ་ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་ལ་གྱིས། དང་པྡོ་མུ་སེགས་ཀྱི་ཟེར་ལུགས་ནྱི། མུ་སེགས་བེད་པ་ཁ་
ཅྱིག་ནྱི། སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདྱི་སྐད་ཟེར། །སྱིག་པ་སྡོང་ཞྱིང་དགེ་བེད་ན། །མུ་ 
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༼༧༧༢༽  
སེགས་ཡྱིན་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་སྡོན། །དགེ་བ་མེད་ཅྱིང་སྱིག་བེད་ན། །ཆྡོས་པ་ཡྱིན་ཀང་ཅྱི་ཕན་ལྡོ། །ཞེས་
པ། སྔྡོན་དགེ་སྡོང་མང་པྡོས་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཏུ་བསྡོད་སྡོམས་ལ་ཕྱྱིན་པས། མུ་སེགས་ཀྱི་བྲམ་ཟེ་
རྣམས་ཀྱིས་ཁེད་དགེ་སྡོང་གྡོའུ་ཏ་མའྱི་ཆྡོས་ལའང་སྱིག་པ་སྡོང་ཞྱིང་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ། ངེད་
བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀྱི་རྱིག་བེད་ལའང་དེ་བཞྱིན་དུ་སྡོན་པས། ཁེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཟང་ལ་ངེད་ཀྱི་ཆྡོས་
ལུགས་ངན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྡོད་ཟེར་བས། དགེ་སྡོང་དེ་རྣམས་བསར་བུ་ཐྡོས་པ་ཆུང་བས་དཔའ་
བཀྡོང་སེ་ལན་གདབ་པར་མ་ནུས་ནས་སར་ལྡོག་སེ་འཕགས་པ་ཤཱ་རྱིའྱི་བུ་ལ་བསད་པས། ང་དང་མ་
ཕད་པས་ེས་པ་ཡྱིན། །ཆྡོས་དང་མཐུན་པར་ཚར་གཅྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་
བྡོད་བླུན་པྡོས་ཟེར་ཚུལ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་འདྱི་ནའང་བླུན་པྡོ་འགའ། །དད་དང་ 
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༼༧༧༣༽  
ལྡན་ཅྱིང་སྱིང་རེ་ཆེ། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟྡོད་པ་སྡོམ། །བསམ་གཏན་སྡོམ་ཞྱིང་སྡོང་པ་
ྱིད། །རྡོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་དང་མྱི་མཐུན་ཀང་། །དེ་ལ་སྡོན་
མེད་དེ་མེད་ན། །མདྡོ་རྒྱུད་མཐུན་ཀང་ཅྱི་ཕན་ལྡོ། །ཞེས་པ། བྡོད་ཡུལ་འདྱི་ནའང་བླུན་པྡོ་ཆྡོས་ཀྱི་
གནད་མ་གྡོ་བར་མཁས་པར་རླྡོམ་པ་འགའ་ཞྱིག་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་དད་པ་
དང་། སེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་ན་དེ་ཀ་ཆྡོས་པ་ཡྱིན། དེ་ལ་བརེན་ནས་ནྡོར་གང་འྡོས་
སྱིན་པར་གཏྡོང་བ་དང་། སྡོམ་པ་གང་ཐུབ་སྲུང་བ་དང་། ཚིག་ངན་དང་གནྡོད་པ་ལ་བཟྡོད་སྲན་ཆེ་རུ་
བེད་པ་དང་། །དམྱིགས་པ་ཐུན་རེ་ཙམ་སྡོམ་པ་དང་། རང་སེམས་ཆྡོས་སྐུའྱི་ངྡོ་བྡོ་མཐྡོང་བ་དམ་པའྱི་
ཆྡོས་ཀྱི་བེད་ལུགས་དེ་ཀ་ཡྱིན་མྡོད།  
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༼༧༧༤༽  
མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དང་མྱི་མཐུན་ཀང་སྡོན་མེད། ཆྡོས་དེ་ཚོ་མ་བྱུང་ན་མཐུན་ཀང་ཅྱི་ལ་ཕན་ཟེར་
ལྡོ། །གྱིས་པ་བརགས་ཏེ་སུན་དབྱུང་བ་ལ་གསུམ་ལས། མུ་སེགས་ཟེར་བ་མཐུན་དཔེར་སར་བ་
ནྱི། དེ་ཡང་བརག་པར་བ་བས་ྡོན། །མུ་སེགས་བེད་ལ་སྡོམ་པ་མེད། །དེ་ཕྱྱིར་དགེ་བ་བས་ན་
ཡང་། །བར་མ་ཡྱིན་གྱིས་སྡོམ་པ་ལས། །འབྱུང་བའྱི་དགེ་བ་སྲྱིད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བླུན་པྡོའ་ིའདྡོད་
ཚུལ་དེ་ལ་ཡང་རྱིགས་པས་བརགས་པར་བ་སེ། སྱིར་མུ་སེགས་ལ་ངེས་འབྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་མེད་པས་
སྲྡོག་གཅྡོད་སྡོང་བ་དང་། སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དགེ་བ་བས་ཀང་བར་མ་དགེ་བ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་མ་བཙུགས་པའྱི་མཁར་བརྱིགས་པ་དང་འད་སེ། འབྲས་བུ་གང་དུ་སྨྱིན་མ་ངེས་
པས་བར་མ་དྡོར་མས་པ་ས། ཐར་པ་ངྡོ་མ་ཤེས་པས་མ་ 
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༼༧༧༥༽  
ངན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར། སྡོ་བཏགས་ཀྱི་ཐར་པ་གནམ་གྱི་སེང་ན་གདུགས་དཀར་
གེན་དུ་བླང་བ་ལྟ་བུའྱི་འཇྱིག་རེན་མས་དགའ་བར་བདག་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་སེ་བར་འདྡོད་པ་
དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོའ་ིཐུགས་དང་བདག་འདེས་པར་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་འབྲས་བུ་ལ་འཁྲུལ་
པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བླངས་པའྱི་དགེ་བ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ངྡོ་མ་ཤེས་པའྱི་དགེ་བ་ཡྱིན་པས། 
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་དགེ་སྱིག་མ་ནྡོར་བའྱི་རྣམ་གཞག་དང་གཏན་ནས་མྱི་མཚུངས་
སྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། ཁྱིམས་ནྱི་རྒྱུ་དང་མྱི་རྒྱུའྱི་ས་བཞྱིན་དུ། །ཡྡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་གཞྱི་རེན་
ལགས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་རྣམ་དག་ལ་བརེན་པའྱི་དགེ་བ་མཐྡོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་
ལམ་ཡྱིན་ལ། མུ་སེགས་ཅན་ལ་དེ་འདའྱི་དགེ་བ་མྱི་སྲྱིད་ 
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༼༧༧༦༽  
དྡོ། །གྱིས་པ་བླུན་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་དགག་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པ། །དེ་ལ་
རྱིག་འཛིན་སྡོམ་པ་མེད། །སྡོམ་མེད་དེ་ཡྱི་དགེ་སད་ཀང་། །བར་མ་ཡྱིན་གྱིས་སྔགས་ཀྱི་
མྱིན། །སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་དགེ་བ་མྱིན། །སྡོམ་པ་དགེ་བའྱི་མ་ཡྱིན་ན། །གསང་སྔགས་ཐབས་ལམ་
རབ་ཟབ་ཀང་། །འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ། མུ་སེགས་ཀྱི་དགེ་བ་ལ་སྡོམ་པ་
མེད་པས་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་མྱི་ཐྡོབ་པ་བཞྱིན་དུ། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་ལེགས་པར་མ་ཐྡོབ་པ་ལ་
རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་མཚན་ྱིད་པ་སྲུང་རྒྱུ་མེད་ཅྱིང་། སྡོམ་པ་མ་བསྲུངས་པའྱི་
གསང་སྔགས་དང་འབྲེལ་པའྱི་དགེ་བ་བསྒྲུབས་ཀང་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བར་མ་དགེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། 
སྡོམ་པའྱི་དགེ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་མེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མྡོ་ 
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༼༧༧༧༽  
འབད་ནས་བསྒྲུབ་ཀང་འཚང་མྱི་རྒྱ་སེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནྱི་དབང་སྐུར་བ་ལ་རག་ལས་
ཤྱིང་། ཐྡོག་མར་དབང་བསྐུར་རྡོགས་པར་མ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་འཁྲུལ་མེད་མཁས་པའྱི་
སྒྲུབ་བར་བསན་པ་ནྱི། སྡོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡྱི། །རྱིམ་གྱིས་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ཤེས་ན། །དེ་ནྱི་
ཚེ་འདྱིའམ་བར་དྡོའམ། །སེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ནས། །འགྲུབ་པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་
གསུངས། །ཞེས་པ། རྱིག་འཛིན་གྱི་སྡོམ་པའྱི་རེན་དུ་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དགྡོས་ལ། དེའྱི་རེན་དུ་སྡོ་
སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་ན་དེ་ལྟ་བུའྱི་སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་དེས། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་
གྱི་གནད་མ་ནྡོར་བར་ཤེས་ནས་མས་སུ་བླངས་ན་བརྡོན་པ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སེ་བ་འདྱི་དང་། འྡོད་
གསལ་བའྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སེས་པས་ 
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༼༧༧༨༽  
འཆྱི་བ་འྡོད་གསལ་བ་ལ་བརན་པ་ཐྡོབ་ནས་དེ་ལས་ལངས་པའྱི་བར་དྡོར་འཚང་རྒྱ་ལ། བརྡོན་པ་
ཐམས་ཅད་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་མ་མས་པར་ཡྡོད་ན། སེ་བ་བདུན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་འགྡོར་ཀང་སེ་བ་
བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་དུ་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ས་ནྡོན་པར་འགྱུར་ཏེ། སམྤུ་ཉྱིར། གཞན་དུ་
བསྐལ་པར་བེ་བར་ནྱི། །གངས་མེད་པས་ནྱི་གང་ཐྡོབ་པ། །གང་དུ་དམ་པའྱི་བདེ་བས་ཁྡོད། །སེ་བ་
འདྱིར་ནྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། གསང་འདུས་ལས། འདྱི་ཡྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་ྱིད་
ཆེ། །སྐུ་གསུམ་མྱི་ཕྱེད་ལས་བྱུང་བའྱི། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོས་རྣམ་བརྒྱན་པ། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་འགྲུབ་
པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། ཡང་ན་ལུས་འདྱི་སངས་མ་ཐག །བརྡོན་པ་མྱི་ལྡན་
པས་ཀང་འགྲུབ། །ཅེས་པ་དང་། གསང་བའྱི་མཛོད་ལས། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྱིན་ 
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༼༧༧༩༽  
ལྡན་ན། །སེ་ཞྱིང་སེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དེ་ཡྱི་སེ་བ་བདུན་ལ་ནྱི། །མ་བསྡོམས་པར་ཡང་
དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ། །ཅེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་འབྱུང་བས་ནྱི། །བསྐལ་པ་གངས་
མེད་མྱི་ཐྡོབ་པ། །གལ་ཏེ་རྣལ་འབྡོར་པ་དེ་བརྡོན། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་མ་ངན་འདའ། །ཡང་ན་མཐྡོང་བ་
ཙམ་གྱིས་ནྱི། །སེ་བ་གཅྱིག་ནས་མ་ངན་འདའ། །སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོས་སངས་རྒྱས་ྱིད། །འགྲུབ་པར་
འགྱུར་ཏེ་གཞན་དུ་མྱིན། །ཞེས་པས་སེ་བ་བདུན་ནས་འགྲུབ་པ་ནྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲྱིད་པ་
ལན་བདུན་པ་དང་ཚུལ་འད་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་སྨྱིན་ནས་ལམ་གྱི་ནུས་པ་
མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མཛོད་ལས། འདྡོད་པར་ཚེ་ཡྡོངས་གྱུར་པའྱི་འཕགས། །ཁམས་གཞན་དུ་ནྱི་
འགྡོ་བ་མེད། །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ 
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༼༧༨༠༽  
འདྱིར་ཡང་སེ་བ་བདུན་པ་ལ་འདྡོད་པའྱི་ཁམས་འདྱིར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏེ། དབང་བཞྱི་པའྱི་རེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཅན་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི། ཁམས་གྡོང་མར་མྱི་
སྲེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སེ་བ་བཅུ་དྲུག་ནས་འགྲུབ་པ་ནྱི་དགའ་བ་བཅུ་དྲུག་དང་འཕྡོ་བ་བཅུ་དྲུག་མཐར་
ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་རྱི་བ་ཡྱིན་ཞེས་བླ་མ་དག་གསུང་ངྡོ་། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱིས་
ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་ཚུལ་ནྱི། བྲྱིས་སྐུ་ལ་སྡོགས་རང་གྱི་འདྡོད་པའྱི་ལྷ་དེའྱི་མདུན་དུ་བཅུད་ལེན་གྱི་རྱིལ་
བུ་དང་། ཞགས་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་བསྒྲུབས་པས། མེ་འབར་བ་དང་། དུ་བ་
འབྱུང་བ་དང་། དྡོད་འབྱུང་ཞྱིང་ས་སན་པ་སྡོག་པ་ལ་སྡོགས་གྲུབ་པའྱི་རགས་གང་རུང་བྱུང་བ་དང་
རྱིལ་བུ་བཟས་པས་ཚེ་ྱི་ཟླ་དང་མམ་པ་དང་། ཞགས་པས་ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ 
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༼༧༨༡༽  
འགུགས་པར་བེད་ཅྱིང་། ཚེ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་བ་ལ་སྡོགས་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོག་མར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དེ་
ལ་བརེན་ནས་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་མཆྡོད་པ་དང་། གདམས་ངག་ཞུ་བ་ལ་སྡོགས་ཚེགས་
མེད་པར་གྲུབ་སེ། འཚང་རྒྱ་བར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་མཁས་པ་མང་པྡོ་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་
ལམ་ཐྡོབ་པ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཀང་གསུངས་སྡོ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་
གུས་པས་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་
ལ་འཇུག་པའྱི་ནྡོར་པ་དགག་པ་ནྱི། གང་དག་རབ་ཏུ་འབྱུང་འདྡོད་ན། །སྡོམ་པ་བསྲུང་ཕྱྱིར་གུས་པས་
ལྡོངས། །ལྟྡོ་གྡོས་ཙམ་ལ་དམྱིགས་པ་ཡྱི། །རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐུབ་པས་བཀག །ཅེས་པ། བསན་པའྱི་
སྡོར་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདྡོད་ན་འཁྡོར་བའྱི་ 
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༼༧༨༢༽  
བདེ་འབྲས་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ཤེས་ནས་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ནྡོར་བ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཀུན་
སྡོང་སང་ན། དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་སྡོམ་པ་དེ་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཐྡོག་མར་ལྷ་མྱིའྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བླངས་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཕྱྱིས་འཁྡོར་བ་སྡོང་བར་འདྡོད་པའྱི་
བསམ་སྡོར་གྱིས་ཟྱིན་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོའ་ིཚ་བྡོ་
གྱིས་དང་། གཅུང་མཛེས་དགའ་བྡོའ་ིརྣམ་ཐར་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་བརེན་ནས་དན་པ་ེར་བཞག་བཞྱི་
ལ་སྡོགས་པའྱི་ལམ་རྱིམ་གྱིས་བསྒྲུབས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཆྱིང་བ་ལས་གྡོལ་བར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱྱིར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་དད་གུས་ཆེན་པྡོས་མས་སུ་ལྡོངས་
ཤྱིག དེང་སང་ཚེ་འདྱིའྱི་ལྟྡོ་གྡོས་དང་མྱིང་གཟུགས་ཙམ་ལ་དམྱིགས་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་། ཐྡོས་ 
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༼༧༨༣༽  
བསམ་དང་སྒྲུབ་པ་བེད་པར་སྣང་བ་ནྱི་གསུང་རབ་དུ་མ་ལས་བཀག་སེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པར། 
ང་ཡྱི་བསན་པ་སུན་འབྱིན་པ། །ངུར་སྨྲྱིག་གྱིས་ནྱི་གྡོས་བསྡོས་ཤྱིང་། །འབྲས་བུ་ཡྡོད་དང་མེད་སྨྲ་
བ། །མ་འྡོངས་དུས་སུ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཇྡོ་བྡོའ་ིལམ་སྡོན་གྱི་འགེལ་པར། ཐུབ་པའྱི་
སན་པ་གདམས་ངག་མས་གྱུར་པའྱི། །སྡོན་པའྱི་དམ་ཆྡོས་རྣམ་པར་འཇྱིག་པ་ནྱི། །དེང་སང་དུས་ན་
བསན་པ་འཇྱིག་པ་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་སྡོབ་མ་མ་གཏྡོགས་པར། །ཕྱྱི་རྡོལ་པ་དང་ཐ་མལ་སེ་བྡོ་
ཡྱིས། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་སུས་ཀང་འཇྱིག་མྱི་ནུས། །ཁད་པར་དུ་ནྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་འཇྱིག །ཅེས་
པ་ལྟར་རྡོ། །གྱིས་པ་བང་སེམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལ་ནྡོར་པར་འཇུག་པ་དགག་པ་ནྱི། སེམས་བསེད་
བེད་པ་དེ་དག་ 
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༼༧༨༤༽  
ཀང་། །བསན་པའྱི་ལུགས་བཞྱིན་མྱི་བེད་ཀྱི། །ཐྡོས་ཆུང་རྣམས་ཀྱི་མགྡོ་བསྐྡོར་ནས། །བླུན་པྡོ་དགའ་
བར་བ་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་མས་ལེན་གྱི་ཚུལ་
ཡང་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་མྱི་བེད་
པར། སེ་སྣྡོད་ཀྱི་ཐྡོས་པ་ཆུང་ཞྱིང་བ་ས་བ་ཆེད་དུ་གེར་བའྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་དང་རྱིགས་
མཐུན་པའྱི་གང་ཟག་མགྡོ་བསྐྡོར་བའྱི་རང་བཟྡོས་རེད་པ་སྒྲུབ་པར་ཟད་དེ། དུད་འགྡོ་ཡྱིན་ཀང་
རྱིགས་མཐུན་རྣམས། །ཁྱུ་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་མྱི་གནས་སམ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །གསུམ་པ་གསང་སྔགས་
ལ་ནྡོར་པར་འཇུག་པ་དགག་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་སྡོམ་པ་མང་མྡོད་ཀྱི། །རྒྱུད་སེ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་
ཉུང་། །སྡོད་པ་བདེ་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། །རང་བཟྡོར་གསང་སྔགས་སྡོད་པར་ཟད། ། 
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༼༧༨༥༽  
ཅེས་པ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བེད་པ་མང་ཡང་། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ལས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མས་
སུ་ལེན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་སེ་འཕལ་གྱི་སྡོད་པ་བག་ཡངས་སུ་ཅྱི་བདེར་བེད་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རང་གྱི་
བླྡོས་བཟྡོས་པའྱི་ཆྡོས་སྡོད་པར་ཟད་དྡོ། །གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་བེད་ན་ཡང་། །རང་བཟྡོའ་ིགཞུང་
ལུགས་ཀུན་དྡོར་ནས། །གང་དག་བརྫུན་གྱིས་བསད་པ་ལ། །ངྡོ་མཚར་བཞྱིན་དུ་གུས་པས་
ལེན། །ཞེས་པ། ཕལ་ཆེར་དབང་མ་བསྐུར་བར་ལྷ་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་ཅྱིང་། དབང་བསྐུར་
ནའང་རྒྱུད་དང་མཐུན་པའྱི་ས་ར་ཧ་དང་རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་པ་དང་། མཚོ་སེས་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གྲུབ་
ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཆྡོ་ག་དྡོར་ནས་བརྫུན་ཚིག་དུ་མ་བསྲེས་པའྱི་ལག་
ལེན་ལ་ངྡོ་མཚར་དུ་བཟུང་ནས་གུས་པས་ལེན་པ་སེ། སེ་བྡོ་ངན་པ་ཆུ་ 
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༼༧༨༦༽  
ཚགས་འད། །བཟང་པྡོ་དྡོར་ནས་ངན་པ་འཛིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །རྒྱ་ལ་བསེད་རྱིམ་སྡོམ་ན་
ཡང་། །སང་གཞྱི་སྡོང་བེད་ལེགས་འཕྡོད་པའྱི། །ཆྡོ་གའྱི་ཡན་ལག་ཀུན་སངས་ནས། །རང་བཟྡོའ་ི
དཀྡོངས་བསེད་སྡོམ་པར་ཟད། །ཅེས་པ། སྱིར་བསེད་རྱིམ་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། དང་པྡོ་
སྡོར་བའྱི་ཏྱིང་འཛིན་མཆྡོག །རྣལ་འབྡོར་པས་ནྱི་སྡོམས་འཇུག་བ། །དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྒྱལ་པྡོ་
མཆྡོག །དེ་ནས་ཡང་ནྱི་ལས་རྒྱལ་པྡོ། །ཞེས་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་སྐུ་དང་ལྡོངས་སྐུ་
དང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པའྱི་རེན་འབྲེལ་ལམ་དུ་བེད་པར་གསུངས་ཏེ། དང་པྡོ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་གཙོ་བྡོ་
དམ་ཚིག་པ་བསེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་དང་གཅྱིག་ཏུ་བས་པ་ལ་སྡོམས་འཇུག་བ་ཞེས་ཐ་སད་མཛད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་དེ་ྱིད་ལས། བདག་གྱི་ལུས་གང་ཡྱིན་པ་དང་སངས་ 
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༼༧༨༧༽  
རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གང་ཡྱིན་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པར་གྱུར་པ་ནྱི། དབང་པྡོ་གྱིས་སྡོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་
བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆགས་པ་རྱིགས་བཞྱིའྱི་རེག་པའྱི་བདེ་བ་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་གདུལ་བ་
དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཐ་སད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་ཐམས་ཅད་རྡོགས་པར་བསེད་
པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྒྱལ་མཆྡོག་དང་། དེ་ནས་མཆྡོད་བསྡོད་ཕྱིན་ལས་བསྒྲུབས་པ་ལས་རྒྱལ་མཆྡོག་
གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་ནྡོ། །འཁྡོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ལའང་སྡོམས་འཇུག་གྱི་དྡོན་ཚང་བར་སྒྲུབ་དགྡོས་ཏེ། 
རྒྱུད་དེ་ྱིད་ལས། ཁྡོ་བྡོའ་ིསེམས་དཔའ་གཞན་དེའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པ་དང་། བདག་གྱི་ལུས་གང་ཡྱིན་
མཚུངས་པར་ཤེས་པ་ྱིད་འདྱི་ནྱི་དབང་པྡོ་གྱིས་སྡོམས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །ལྷ་བསེད་ཚུལ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་དཀྡོངས་ 
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༼༧༨༨༽  
བསེད་ཀྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དྡོ། །ལྷ་མངྡོན་བང་ལྔས་བསེད་ཅྱིང་ཞུ་བར་གྱུར་པ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་མྡོས་བསྐུལ་
ནས་བཞེངས་པ་མངལ་སེས་སྡོང་བ་དང་། ཟླ་ྱིའྱི་བར་དུ་ས་བྡོན་དང་མཚན་མའྱི་རྱིམ་པ་རྣམས་ཞུ་
བ་ལས་བསེད་པ་སྡོང་སེས་སྡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ངེས་བརྡོད་བླ་མར། མངལ་སེས་གླུ་ཡྱི་སྡོར་བ་
ཡྱིས། །བསྡོམས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་བརག །སྡོང་སེས་གླུ་ནྱི་མེད་པ་སེ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། 
སྡོམ་བྱུང་གྱི་འགེལ་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱུད་འགེལ་རྣམས་ལས་ཀང་འདྱི་དང་ཆ་འད་བར་བཤད་དྡོ། །རེ་
བཙུན་གྡོང་མ་རྣམས་ནྱི་མངྡོན་བང་ལྔ་ཙམ་ལས་བསེད་པ་དྡོད་གཤེར་དང་། ཐྱིག་ལེ་ལས་བཞེངས་
པ་ཙམ་སྡོང་སེས་དང་། དབུགས་འབྱུང་རྔུབས་དང་སྱིང་པྡོ་ངག་ཏུ་བརྡོད་པ་ཙམ་གྱིས་བསེད་པ་
རྫུས་སེས་སུ་བཞེད་དེ། རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་པས། སེམས་ཅན་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་བཞྱིན། །ས་བྡོན་མེད་ 
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༼༧༨༩༽  
པར་རྣམ་པར་སྡོམ། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་ལྟར་མངལ་སེས་དང་སྡོང་ང་ལས་སེས་པ་སྡོང་བ་
ལ། ཕ་དང་མའྱི་ཁམས་སྡོང་བེད་ྱི་ཟླ་ཁ་སྡོར་དང་། ལ་ལར་ཟླ་བ་དམར་པྡོ་སྡོམ་པར་གསུངས་
པའང་། ཕ་ལས་ཐྡོབ་པའྱི་ས་བྡོན་མའྱི་ཁམས་ཀྱིས་གཡྡོག་པ་མཚོན་བེད་ཡྱིན་པས་དྡོན་མཐུན་
ནྡོ། །དེར་ས་བྡོན་གྱི་ཡྱི་གེ་འགྡོད་པ་ནྱི་བར་དྡོའ་ིསེམས་ཅན་ཞུགས་པ་མཚོན་བེད་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་
མྱིང་བཞྱིའྱི་ཕུང་པྡོ་ཡྱི་གེས་བརྡོད་རུང་ཙམ་དུ་མཚོན་པ་ཡྱིན་གྱིས། ཁ་ཅྱིག་ལུས་ཀྱི་ཐྡོག་མར་ཡྱི་
གེའྱི་དབྱིབས་སུ་འཆར་བ་ཡྱིན་ཟེར་བ་ནྱི་རང་གྱི་རྣམས་པར་རྡོག་པ་ཙམ་མྡོ། །མངྡོན་པར་བང་ཆུབ་
པ་ལྔའྱི་དྡོན་ནྱི་རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། ཀུན་གཞྱི་ས་བྡོན་ཐམས་ཅད་པ། །དེ་ནྱི་ཆྡོས་ཀུན་སེད་པར་
བེད། །བསྡོས་ཤྱིང་བག་ཆགས་དང་ 
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༼༧༩༠༽  
ལྡན་པ། །དེ་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་ཞེས་བ། །འདྡོད་པ་ལས་སེས་ཁམས་གསུམ་གྱི། །རྒྱུར་ནྱི་ཀུན་གཞྱི་
དེ་ྱིད་སྣང་། །གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་འགྡོ་བ་ཡྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གནས་ཀང་
ཡྱིན། །ཆྡོས་ཀུན་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱྱིར། །ེས་པ་ཀུན་དང་བྲལ་བས་ཏེ། །ཐྡོག་མ་མེད་འབྱུང་ཆྡོས་
སྱིང་པྡོ། །གྡོ་བུར་དྱི་མས་ྡོན་མྡོངས་འགྱུར། །ང་ྱིད་ཁྡོ་ན་ཆྡོས་ཆེན་པྡོ། །ང་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོར་
བཤད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་སང་གཞྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྐུ་ལྔ་འགྲུབ་པའྱི་ས་བྡོན་ཏྱིལ་ལ་
ཏྱིལ་མར་ཡྡོད་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དེ། མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་ྱི་ཟླ་དང་ཡྱིག་འབྲུ་དང་ཕྱག་
མཚན་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་པར་གསལ་བཏབ་སེ། ལམ་དུ་བས་པས་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་དང་བྲལ་ནས་
རྡོགས་པར་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་རེན་འབྲེལ་སྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཀུན་གཞྱི་རང་བཞྱིན་ 
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༼༧༩༡༽  
གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་འདྡོད་ཆགས་ལ་སྡོགས་པས་བསྱིབས་པ་དེ་དྱི་མའྱི་སྦུབས་
ལས་གྡོལ་ན་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་སྱིན་དང་བྲལ་བ་ལྟར། མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་
ཤེས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་མཚོན་བེད་ཟླ་བ་བསྡོམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཐྱིག་ལེར། དབྱིངས་
ནྱི་ས་བྡོན་ཞེས་སུ་དན། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ནང་ན་ཡྡོད། །རྒྱུ་དང་མཆྡོག་གྱི་གནས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཇྱི་
ལྟར་ཏྱིལ་ལ་མར་ཡྡོད་དང་། །ཇྱི་ལྟར་ཤྱིང་ལ་མེ་ཡྡོད་པ། །དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་ལ་
ཡང་། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། །ཡྡོད་ན་ཡང་ནྱི་མཐྡོང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། དབྱིངས་
ནྱི་སེམས་སུ་ཤེས་པར་དན། །ཁམས་གསུམ་གྱི་ནྱི་མཐའ་ཡས་པ། །སེམས་ནྱི་དེ་ཡྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། ། 
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༼༧༩༢༽  
དེ་བཞྱིན་དུ་དེ་དང་མམ་པའྱི་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྡོམ་པ་ནྱི་བདག་ྱིད་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་ང་
རྒྱལ་བཅྡོམ་ནས་བདག་གཞན་མམ་པ་ྱིད་དུ་བསྡོམས་པས་མམ་ྱིད་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ་པ་དང་། 
དེར་ས་བྡོན་དང་ཕྱག་མཚན་བསེད་པ་ནྱི་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ལ་སྡོགས་པར་འཛིན་པའྱི་འདུ་ཤེས་
དང་དེ་ལ་མཚན་མར་བཟུང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་འདྡོད་ཆགས་དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་གྱི་རྣམ་པར་ཤར་
བ་ལམ་དུ་བས་པས། སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྡོ། །དེ་དག་འཕྡོ་འདུ་དང་གཅྱིག་
ཏུ་འདེས་པའྱི་སྡོར་བས་ནྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་འདུ་བེད་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་དག་སངས་ནས་ཀུན་མཁེན་གྱི་
ལམ་དུ་བས་པས་བ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷའྱི་སྐུ་
མདྡོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བསེད་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འབྱུང་རུང་གྱི་
ནུས་པ་མཐུ་ལྡན་དེ་རེན་ 
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༼༧༩༣༽  
གྱིས་སད་དེ་རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་དྱི་མ་དག་ནས་ནུས་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་དྡོན་ནྡོ། །གདྡོད་མ་
ནས་གནས་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དྡོན་དྱི་མ་དང་བྲལ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ལ་འབྲས་བུ་རྒྱུད་དུ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྡོ་རེ་སྱིང་པྡོ་རྒྱན་ལས། མེ་ཏྡོག་དྱི་ནྱི་ཇྱི་བཞྱིན་ནམ། །ཞྡོ་ལ་མར་གསར་ཇྱི་
བཞྱིན་དུ། །རྣལ་འབྡོར་པ་ཡྱིས་ཡེ་ཤེས་སྲུབ། །བདུད་རྱི་ལྟ་བུའྱི་སྱིང་པྡོ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རྡོ། །འདྱིར་སང་གཞྱི་སྡོང་བེད་སང་འབྲས་མདྡོར་བསྡུས་པ་ཙམ་སྨྡོས་པས་ཏེ། རྒྱས་པར་རྒྱུད་
དང་འགེལ་བ་དང་། སྒྲུབ་ཐབས་སྡོ་སྡོས་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་
ཤེས་པར་བའྡོ། །དེ་ལྟར་བསེད་རྱིམ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་དྡོན་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་ 
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༼༧༩༤༽  
པ་གསུངས་པ་རྣམས་དཀྡོངས་བསེད་ལ་སྡོར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར། རང་བཟྡོ་ཙམ་གྱིས་དྡོན་ཆེན་པྡོ་
མྱི་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཏུམ་མྡོ་སྡོམ་པ་ཕལ་ཆེར་ཡང་། །ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་མྱི་ཤེས་པར། །མུ་
སེགས་བེད་ཀྱི་གཏུམ་མྡོ་ལྟར། །དྡོད་ཙམ་ལ་ནྱི་དམྱིགས་པར་གྡོ །ཡེ་ཤེས་ཅུང་ཟད་སེ་ན་ཡང་། །དེ་
དག་ྡོན་མྡོངས་རྣམ་རྡོག་དང་། །འབེད་པའྱི་ཐབས་ལ་མྱི་མཁས་པས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་
མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ། དེང་སང་གཏུམ་མྡོ་བསྡོམས་ནས་གྡོས་རས་རང་གྱིས་ཆྡོག་པ་ངྡོ་མཚར་ཆེ་
བར་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེར། དབང་གྱིས་པའྱི་ལམ་རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ནང་གྱི་རེན་
འབྲེལ་སྱིག་པ་ལ་ཐྡོག་མར་ལུས་ཀྱི་ར་ལེགས་པར་སངས་ནས། ར་ནང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་བཅུ་ལུས་ལ་
གནས་ཚུལ་དང་། ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་བའྱི་ཚུལ་དང་། རླུང་སྡོ་ 
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༼༧༩༥༽  
སྡོས་བེད་ལས་ཇྱི་ལྟ་བུ་འགྲུབ་པའྱི་དྡོན་ལེགས་པར་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། རྒྱུད་ལས། རླུང་ཞེས་བ་བས་
ལས་ཀུན་བེད། །ཅེས་པ་དང་། རླུང་རྣམས་ཕ་བའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་ནྱི། །དབང་པྡོ་སྡོ་ནས་བྱུང་གྱུར་
ཏེ། །རྣམ་པར་ཤེས་དང་འདེས་གྱུར་ཏེ། །ཡུལ་རྣམས་ལ་ནྱི་འཇུག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། 
རགས་པའྱི་རླུང་སྲྡོག་དང་རྡོལ་བའྱི་ལམ་དུ་འབྱུང་འཇུག་བེད་པ་དང་། ཕ་བའྱི་རླུང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཡུལ་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་བཞྡོན་པར་གྱུར་པ་དང་། ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བའྱི་རླུང་གཞྡོམ་དུ་མེད་
པའྱི་ནཱ་ད་ཞེས་བ་བ་སེམས་བག་ཆགས་ཕ་མྡོ་དང་དབེར་མེད་དུ་ཁམས་གསུམ་ན་ཁབ་ཅྱིང་། 
སངས་མ་རྒྱས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པ་དེ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བརྟུལ་ནས་དབང་དུ་བས་པས་ལས་ཀྱི་རླུང་
དག་ཅྱིང་།  
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༼༧༩༦༽  
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གྱིས་ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བ་འཕེལ་བར་བེད་པའྱི་ལག་ལེན་ཁྡོང་དུ་ཆུད་ནས་ཐྡོག་མར་
རླུང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རླུང་དབང་དུ་འདུས་ནས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཐབས་སུ་རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་གནས་པའྱི་གཏུམ་མྡོ་དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་རྣམ་པར་
གསལ་བཏབ་ནས་རླུང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས་སྦར་བས་ར་ཁམས་ལས་སུ་རུང་བར་གྱུར་ཏེ། འཁྡོར་
བའྱི་རྣམ་རྡོག་བསྲེགས་ནས་མྱི་རྡོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སེ་བའྱི་གྡོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་
ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་མྱི་ཤེས་པར་མུ་སེགས་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་ལྷ་མྡོ་ཨུ་མས་བསན་པའྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་གཏུམ་མྡོའ་ིདམྱིགས་པ་ཙམ་བསྡོམས་པས་ལུས་ལ་བསྡོམས་པས་
ལུས་ལ་དྡོད་འབར་བར་འགྱུར་ཏེ། གངས་ཁྡོད་དུ་གཅེར་བུར་བསད་ཀང་གང་བའྱི་རེག་བས་མྱི་
གནྡོད་པ་ལ་གྲུབ་ 



792   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༧༩༧༽  
ཐྡོབ་ཏུ་འདྡོད་པ་ལྟར། དྡོད་འབར་བ་ཙམ་གྱི་ཕྱྱིར་དུ་གཏུམ་མྡོ་སྡོམ་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་བདེ་
དྡོད་ཀྱི་མས་ཅུང་ཟད་སེད་ནའང་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པར་རླྡོམ་པ་ནྱི། ྡོན་མྡོངས་དང་རྣམ་རྡོག་དང་བདེ་
བའྱི་མས་ཁག་དང་འྡོ་མ་འདེས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས་དེ་བེད་པའྱི་ཐབས་ཟབ་མྡོ་ལམ་འབྲས་ལྟ་བུ་
མེད་པས་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཏེ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཐག་ཇེ་རྱིང་དུ་འགྡོ་བ་འདྱི་ཡང་
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྒྲུབ་པར་དགྡོངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པར་ཞུ་འཚལ་
ལྡོ།།  །།གསུམ་པ་ལ་ལྔ་ལས། བླ་འད་བླ་མ་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་གྱིས་ཀྱི་དང་པྡོ་དྡོན་བཤད་པ་ནྱི། 
བླ་མ་ལ་ནྱི་མྡོས་ན་ཡང་། །དེ་འདའྱི་བླ་མ་བླ་མ་མྱིན། །དཔྡོན་སྡོབ་གྱིས་ཀ་གསང་སྔགས་ཀྱི། །སྡོམ་
པ་མེད་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་ 
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༼༧༩༨༽  
པར་གསུངས་པ་ལྟར། བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཤེས་པས་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་
དྡོད་སེ་བ་ཙམ་གྱི་གཏུམ་མྡོ་དང་། སེམས་གནས་པ་ཙམ་གྱི་ཞྱི་གནས་སྡོན་པ་ལ་བླ་མར་བཟུང་ནས་
མྡོས་གུས་བེད་པ་མང་ན་ཡང་། དེ་ལ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཡྡོན་ཏན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཚང་རྒྱ་
བའྱི་གདམ་པ་སྡོན་མྱི་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་བླ་མ་དམ་པའྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དྡོ། །གྱིས་པ་དཔེ་དང་སར་བ་ནྱི། 
དཔེར་ན་རབ་བྱུང་མ་བས་ན། །མཁན་པྡོའ་ིཐ་སད་མེད་པ་བཞྱིན། །དེ་བཞྱིན་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་
ན། །བླ་མའྱི་ཐ་སད་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་པ། རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་མ་བས་པའྱི་བཙུན་པའྱི་
གཟུགས་བརན་ཙམ་ལ་མཁན་པྡོའ་ིམྱིང་བཏགས་ཀང་དྡོན་མེད་པ་སེ། ཆུ་སྐམ་པའྱི་ཤུལ་ལ་མཚེའུ་
དང་། སྡོན་མེའྱི་སེགས་ལ་ནེ་ཙོའྱི་མཆུ་ཞེས་ཟེར་བ་བཞྱིན་དུ།  
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༼༧༩༩༽  
རྒྱུད་དང་མཐུན་པའྱི་དབང་མ་བསྐུར་བའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བླ་མའྱི་མྱིང་བཏགས་ཀང་
དྡོན་མེད་དྡོ། །གྱིས་པ་བླ་མ་ཙམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་སྱིན་མྱི་ནུས་པར་བསན་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་
མེད་པའྱི་བླ་མ་ལ། །མྡོས་པ་བས་ཀང་ཚེ་འདྱི་ཡྱི། །བདེ་སྱིད་ཕུན་ཚོགས་ཙམ་ཞྱིག་གམ། །རྱིམ་
གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སྲྱིད་ཀྱིས། །ཚེ་འདྱི་འམ་བར་དྡོ་ལ་སྡོགས་ལ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་སྱིན་མྱི་ནུས་
སྡོ། །ཞེས་པ། རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་དབང་མ་བསྐུར་བའྱི་བླ་མ་ཆྡོས་ཀྱི་
འབྲེལ་པ་ཡྡོད་པ་ཙམ་ལ་མྡོས་པ་བས་ཤྱིང་། གསྡོལ་བ་བཏབ་ཀང་ནད་ཞྱི་བ་དང་། འབྡོར་པ་འཕེལ་
བ་ལ་སྡོགས་ཚེ་འདྱིའྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་བསན་པའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་
ན་རྱིམ་གྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་ 
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༼༨༠༠༽  
ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་སྲྱིད་ཀྱིས། སེ་བ་འདྱི་དང་བར་དྡོ་དང་སེ་བ་བདུན་གྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་
ལམ་སྱིན་པར་མྱི་ནུས་སྡོ། །གསུམ་པ་ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དང་འད་བར་བསན་པ་ནྱི། ཕ་
རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས། །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ལྟ་བུ་རུ། །བལྟ་བར་བ་ཞེས་གསུངས་མྡོད་
ཀྱི། །སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་པ། འདུལ་བ་ལས། ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་ེ་
གནས་ཀྱི་མཁན་པྡོ་དང་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་སྡོན་པའྱི་འདུ་ཤེས་བསེད་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། འཇམ་
དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གུས་པར་བ་བ་དེ་བཞྱིན་དུ་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་རྣམས་ལའང་བརེན་པར་
བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱིས་འབྲེལ་པའྱི་མཁན་པྡོ་དང་ 
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༼༨༠༡༽  
སྡོབ་དཔྡོན་ལ་སྡོགས་པ་ལ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སྡོ་གསུམ་གུས་པས་བཀུར་སྱི་བེད་པར་
བསེན་པར་གསུངས་ཤྱིང་ལུགས་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་ཙ་ཎ་ཀར། བླ་མ་གང་ཞྱིག་ཡྱི་གེ་གཅྱིག །སེར་ལ་
ཕྱག་ནྱི་མ་བས་ན། །ཁྱི་ཡྱི་སེ་བ་བརྒྱར་སེས་ནས། །རེ་ཤ་ཅན་དུ་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བས་
ཆྡོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡྡོད་པ་ལའང་གུས་པར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་
སུ་བསན་པ་ནྱི། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ྱིད་ཡྱིན་ཞེས། །བ་བ་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །དབང་བསྐུར་
སྡོམ་པས་མ་འབྲེལ་ན། །བཟང་ཡང་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གསང་
བ་ལས། གང་ལས་དབང་རབ་མཆྡོག་ཐྡོབ་པ། །དེ་ནྱི་བླ་མར་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་། །ཞེས་དང་། འདུས་ 
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༼༨༠༢༽  
པའྱི་རྒྱུད་ལས། དབང་བསྐུར་བའྱི་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ཇྱི་ལྟར་བལྟ་བར་བགྱི་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། 
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་སྐུ། །ཡན་ལག་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནྱི་དག་
བཅྡོམ་ྱིད། །སྱི་གཙུག་རྱིགས་ལྔའྱི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །འཇྱིག་རེན་པ་ནྱི་ཞབས་ཀྱི་གདན། །འྡོད་ཟེར་
གནྡོད་སྱིན་གསང་ལ་སྡོགས། །རྣལ་འབྡོར་ཅན་གྱིས་རག་ཏུ་བལྟ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །བླ་མ་ལྔ་
བཅུ་པར། དབང་སྐུར་མཆྡོག་ཐྡོབ་རྡོ་རེ་ཡྱི། །སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས། །ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་
འཇྱིག་རེན་ཁམས་བཞུགས་པའྱི། །དུས་གསུམ་དུ་ནྱི་མངྡོན་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་པ། ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་
སངས་རྒྱས་ཀང་འདྱི་ལྟར་མཛད་ན་བདག་ལྟ་བུ་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་འཆྱིང་བ་དམ་པྡོས་
བཅྱིངས་པས་བླ་མ་ལ་དད་གུས་བ་དགྡོས་པ་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་ 
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༼༨༠༣༽  
སམ་དུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །དེས་ན་དབང་བསྐུར་བ་དང་རྒྱུད་བཤད་པ་དང་གདམས་པ་བྱིན་པ་དང་
གསུམ་ཚང་བ་ལ་གསུམ་ལྡན་གྱི་བླ་མར་བེད་དྡོ། །དབང་བསྐུར་བའྱི་སྡོམ་པ་དང་མ་འབྲེལ་ན་དགེ་
བའྱི་བཤེས་གེན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུལ་བ་དང་ཞྱི་བ་དང་ལུང་གྱིས་ཕྱུག་པ་དང་། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་
རྡོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་ཡྱིན་ཀང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་མཚན་
ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་བླ་མ་ལ་བསན་པའྱི་དག་བྡོར་བསན་པ་ནྱི། རབ་བྱུང་མྱིན་ལ་མཁན་པྡོ་
མེད། །དབང་མ་བསྐུར་ལ་བླ་མ་མེད། །སྡོམ་པ་མེད་ལ་དགེ་རྒྱུན་མེད། །སབས་འགྡོ་མེད་ན་ཆྡོས་པ་
མྱིན། །དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མེད་པ་དང་། །རྒྱལ་སྲས་སེམས་བསེད་མ་ཐྡོབ་པ། །སྔགས་པ་དབང་
བསྐུར་མེད་པ་གསུམ། །སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རབ་ 
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༼༨༠༤༽  
ཏུ་མ་བྱུང་པ་ལ་འདུལ་བ་ལས་གསུང་པའྱི་མཁན་པྡོའ་ིདྡོན་མེད། དབང་ལེགས་པར་མ་བསྐུར་བ་ལ་
སྔགས་ཀྱི་བླ་མའྱི་དྡོན་མེད། རྒྱུད་སྡོམ་པས་མ་བསྡོམས་པ་ལ་སྡོང་སེམས་རྒྱུན་ཆགས་ལ་བརེན་
པའྱི་སྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་དང་སྡོམ་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགེ་བ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་མེད་དེ། 
སྡོད་འཇུག་ཏུ། བང་ཆུབ་སྨྡོན་པའྱི་སེམས་ལས་ནྱི། །འཁྡོར་ཚེ་འབྲས་བུ་ཆེ་འབྱུང་ཡང་། །ཇྱི་ལྟར་
འཇུག་པའྱི་སེམས་བཞྱིན་དུ། །བསྡོད་ནམས་རྒྱུན་ཆགས་འབྱུང་བ་མེད། །ཅེས་གསུངས་
སྡོ། །འདུལ་བ་ལུང་དུ། རས་ལས་བྱུང་བའྱི་བསྡོད་ནམས་བདུན་དང་། རས་ལས་མ་བྱུང་པའྱི་བསྡོད་
ནམས་བདུན་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་པ་ནྱི་བར་མ་དགེ་བའྱི་རས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་། ཀུན་སྡོང་
ཕན་པའྱི་ཤུགས་མ་ཆད་པའྱི་བར་དུ་འབྱུང་བ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ 



800   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༠༥༽  
སབས་སུ་མྱི་འགྡོ་ན་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཆྡོས་བེད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བས་ན་དགེ་སྡོང་གྱི་སྡོམ་
པ་མེད་པར་རབ་བྱུང་དུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསེད་མེད་པར་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔར་ཁས་ལེན་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་མེད་པར་ར་བའྱི་བླ་མར་ཁས་ལེན་པ་ནྱི། 
ན་ཐྡོས་དང་། ཕར་ཕྱྱིན་དང་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བསན་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་རེན་པྡོ་ཡྱིན་ཏེ། མུ་སེགས་ཀྱི་
གཞུང་དུ། སང་ཁྱིའྱི་ལྤགས་པ་གྡོན་པའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་འཆད་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས། ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོའ་ིདྡོན་དངྡོས་ལ་བརེན་པ་དང་། དེ་ལས་འཕྡོས་པའྱི་དྡོན་ལ་བརེན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་དྲུག བླུན་
སྡོམ་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུར་བསན་པ། བལྟ་བ་བཟང་ངན་དབུ་མར་བསན་པ། སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
ངྡོས་བཟུང་བ། ཆྡོས་ལྡོག་དང་འདེས་པའྱི་ཚུལ་བརྡོད་ 
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༼༨༠༦༽  
པ། གྲུབ་ཐྡོབ་དགྡོངས་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ངྡོས་བཟུང་བ། རྣམ་རྡོག་འགགས་ཙམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་
འདྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་ན་ཡང་། །རྡོག་པ་ཁ་འཚོམ་ྱིད་སྡོམ་
གྱི། །རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་མྱི་ཤེས་སྡོ། །བླུན་པྡོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ཆེ་སྡོམ་
པ། །ཕལ་ཆེར་དུད་འགྡོའ་ིརྒྱུ་རུ་གསུངས། །མྱིན་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སེ། །ཡང་ན་ན་ཐྡོས་
འགྡོག་པར་ལྷུང་། །ཞེས་པ། དེང་སང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་པ་ཕལ་ཆེར། རྒྱུད་སེ་ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་
རྡོགས་པར་དཀའ་བས་ཕྱྡོགས་རེ་ཙམ་ཤེས་པ་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི། དྡོན་ཐྡོག་ཏུ་མྱི་འཁེལ་བས་
འགའ་ཞྱིག་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་པར་རྡོག་པ་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་རྣམ་རྡོག་རགས་པ་བཀག་ཙམ་གྱི་
སེམས། ཡུལ་གང་ལ་ཡང་མྱི་འཕྡོ་བའྱི་ཧ་དེ་བ་གྡོམས་པ་དེ།  



802   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༠༧༽  
སེམས་མ་བཅྡོས་པར་འཇྡོག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཟང་པྡོ་རུ་འདྡོད་དེ། མ་འཆྡོས་མ་འཆྡོས་བླ་མ་
འཆྡོས། །བཅྡོས་མའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་འཚང་མྱི་རྒྱ། །ཞེས་ངྡོ་སྡོད་བེད་དེ། མ་བཅྡོས་པའྱི་གནས་ལུགས་ངྡོ་
ཤེས་ན་དེ་བླྡོས་མྱི་འཆྡོས་པར་མམ་པར་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་གྱིས། དུག་གསུམ་གྱི་རྡོགས་པ་རགས་པ་
འགགས་པའྱི་གནས་ཆ་དེ། ཡང་དག་པའྱི་དྡོན་མ་རྡོགས་པའྱི་གཏྱི་མུག་གྱི་གནས་སྐབས་ཡྱིན་ཏེ། དེ་
ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམས་ན་སེམས་ཀྱི་གསལ་ཆ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་ེ་བའྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་རྨུགས་པ་
ཞེས་བ་བར་གྡོམས་པས་དུད་འགྡོར་སེ་བའྱི་ལས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཚོགས་དྲུག་གྱི་སྣང་བ་རགས་པ་
འགགས་ནས་དན་རྱིག་མ་འགགས་ཙམ་ལ་གནས་ཆ་བརན་པྡོ་བྱུང་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱི་
ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སེ་མཆེད་དུ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ 
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༼༨༠༨༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིད་ཐུག་པྡོ་ལྡོག་པ་ལྟར་དན་རྱིག་གྱི་གསལ་ཆའང་མེད་པར་དན་མེད་ཀྱི་ངང་ལ་ཡུན་
རྱིང་དུ་གནས་ན་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་དུ་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་
ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་ཞེས་ཐ་སད་བེད་དྡོ། །འདྱི་འགྡོག་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་བསམ་
གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་གྡོ་ཆྡོད་པའང་མེད་ལ། བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་རྡོགས་པའྱི་
ཤེས་རབ་ཀང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། འགྡོག་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་
ནྱི་ཆྡོས་གྱིས་གཅེས་སས་སུ་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་ངྡོ་། །དེ་ལ་ཞྱི་གནས་ནྱི་
མཐར་གྱི་གནས་པའྱི་སྡོམས་པར་འཇུག་པ་བརྒྱད་ལ་བའྡོ། །ལྷག་མཐྡོང་ནྱི་འཕགས་པའྱི་བདག་མེད་
རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་བྡོ། །དེ་ལ་གྱིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞྱིག་མེད་ནའང་ 



804   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༠༩༽  
འགྡོག་པ་ལ་སྡོམས་པར་འཇུག་པར་མྱི་ནུས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་དེ་ནྱི་
སྡོམ་ལེགས་ཀང་། །དབུ་མའྱི་སྡོམ་ལས་ལྷག་པ་མེད། །དབུ་མའྱི་སྡོམ་དེ་བཟང་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་
འགྲུབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ། །ཇྱི་སྲྱིད་ཚོགས་གྱིས་མ་རྡོགས་པ། །དེ་སྲྱིད་སྡོམ་དེ་མཐར་མྱི་ཕྱྱིན། །འདྱི་
ཡྱི་ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པ་ལ། །བསྐལ་པ་གངས་མེད་དགྡོས་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། སྔགས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་པའྱི་དྡོན་སྡོས་བྲལ་སྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ལ་ངྡོས་བཟུང་ནས་མས་སུ་བླངས་ཏེ། 
མཐའ་བྲལ་གྱི་དྡོན་མཐར་མ་ལྷུང་བར་སྡོམ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་དབུ་མ་པའྱི་ལྟ་བ་ལས་
ལྷག་པའྱི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སེ་རྒྱུ་མེད་ལ། དབུ་མའྱི་སྡོམ་བྱུང་གྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ 
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༼༨༡༠༽  
ཀང་སྱིགས་མའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལ་སེ་བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་སེ། ད་ལྟ་བལྟ་བའྱི་སྱིགས་མ་བདྡོ་བའྱི་
དུས་ཡྱིན་པས་སྡོ། །དེའང་མདྡོར། དེ་དག་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་མ་རྡོགས་པར། །དེ་སྲྱིད་སྡོང་ྱིད་
དམ་པ་ཐྡོབ་མྱི་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་མ་སྨྱིན་པར་མྱི་གྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། 
མཚན་ྱིད་ཐེག་པའྱི་ཚོགས་གྱིས་རྡོགས་པ་ལ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དགྡོས་ཤྱིང་། དང་པྡོ་
མ་རྡོགས་པར་མཐའ་བྲལ་གྱི་དྡོན་མངྡོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཡང་མཛོད་དུ། བར་གྱི་
བསྐལ་པ་དཔག་མེད་ནས། །ཚེ་ལྡོ་བཅུ་པའྱི་བར་དུའྡོ། །དེ་ནས་ཡར་སེས་མར་འབྲྱི་བའྱི། །བསྐལ་པ་
གཞན་ནྱི་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་། །ཡར་སེ་བ་ནྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏེ། །དེ་དག་ཚེ་ནྱི་བརྒྱད་ཁྱིའྱི་བར། །དེ་ལྟར་
འཇྱིག་རེན་ཆགས་པ་འདྱི། ། 
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༼༨༡༡༽  
བར་གྱི་བསྐལ་པ་ྱི་ཤུར་གནས། །འཆགས་པ་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་དང་། །ཞྱིག་གནས་འདུག་པ་དག་
མམ་མྡོ། །དེ་དག་བརྒྱད་ཅུ་ལ་བསྐལ་ཆེན། །དེ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སངས་རྒྱས། །འབྱུང་ངྡོ་མར་
ནྱི་འགྱིབ་པ་ཡྱི། །བརྒྱ་ཡྱི་བར་ལ་དེ་དག་འབྱུང་། །རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་གྱིས་ཀ་ལ། །བསེ་རུ་
བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཡྱི་རྒྱུས། །འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བ་འབྱུང་བ་ནྱི། །སྡོང་ཕག་བརྒྱད་ཅུ་ལས་མྱི་
འཕྱྱི། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གངས་མེད་རྱི་ཚུལ་ནྱི། ཐྡོག་མར་གཅྱིག་ནས་བཟུང་སེ། སྔ་མ་སྔ་མ་བཅུ་
ལ་ཕྱྱི་མ་གཅྱིག་ཏུ་བས་པའྱི་གངས་དྲུག་ཅུར་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་གངས་མེད་གཅྱིག་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
ངེད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ྱིད། །དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་འཛིན་
ལས། ། 
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༼༨༡༢༽  
བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དབང་གསུམ་པའྱི་ལམ་རགས་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་དཔེའྱི་ཡེ་
ཤེས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དགའ་བ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དེ་འཕྡོ་བ་མེད་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་དང་རྡོ་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དྡོན་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་
སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྡོགས་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་
གྲུབ་ཐྡོབ་པ་ཞེས་རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སམྤུ་ཉྱིར། དེ་ཕྱྱིར་ཡེ་ཤེས་བསེད་པ་
ཡྱི། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ནྱི་སར་བར་བ། །ཞེས་པས་རྡོགས་རྱིམ་བསྡོམ་པའྱི་རེན་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་
མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དེ་ལ་བརེན་ནས། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱིར་སྡོང་པ་ྱིད་དང་རྡོ་གཅྱིག་
པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ། དེའྱི་རང་བཞྱིན་ཆྡོས་དབྱིངས་ནྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
ཕྱག་རྒྱ།  
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༼༨༡༣༽  
དེ་དག་གྱི་འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། དེ་ྱིད་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ྱིད་པས། བདེ་སྡོང་དབེར་
མྱི་ཕྱེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུའྡོ། །བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འགྱུར་བ་མེད་པ་
ནྱི་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆྡོས་ཀྱི་སྐུའྡོ། །ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་བདག་ྱིད་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ི
ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པའྱི་སྐུའྡོ། །དེ་ལས་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོ་ཞྱིང་སྡུད་པ་
ནྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྡོ། །དེ་ལྟར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་ནྱི་བདེ་བ་དང་སྐུ་དང་ཕྱག་རྒྱ་
ལ་སྡོགས་རྒྱུ་དང་ལམ་གྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་འབྲས་བུའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་
ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་སེ། ལྷན་ཅྱིག་སེས་གྲུབ་ཀྱི་འགེལ་པར་འབུམ་ཕག་ལྔའྱི་ལུང་
དངས་པ་ལས། ཐམས་ཅད་གཟྡོད་ནས་བདག་ 
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༼༨༡༤༽  
ྱིད་གནས། །ཧ་ཞེས་རྡོལ་ཅྱིང་རྒྡོད་པར་གནས། །རྒ་ཤྱི་མེད་པར་དེ་གནས་ཤྱིང་། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་
པ་རྣམ་པར་རྡོལ། །ལུས་ཅན་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ནྱི། །འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་དབུགས་འབྱིན་
ཅྱིང་། །དངྡོས་མེད་བཞྱི་ལས་སེད་པར་བེད། །དེ་འདྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་ལུས་
མཐའ་དག་ལ་གདྡོད་ནས་གནས་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དྡོན་དེ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་
བསྱིབས་པས་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་ལ་རྒྡོད་ཅྱིང་རྡོལ་བར་བེད་དྡོ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཟག་པ་དང་བཅས་
པའྱི་ཡུལ་མས་སུ་མྡོང་བས་དབུགས་འབྱིན་ཅྱིང་དངྡོས་པྡོ་མེད་པའྱི་གཞྱི་ལས་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པ་ལྟར་
སེས་ཏེ། ས་ཧ་ཛ་ཞེས་པ་ཧ་ཧ་རྒྡོད་ཅྱིང་རྡོལ་པ། སརྦ་ཐམས་ཅད། ཛ་ཡནྱི་སེད་པར་བེད་པའྡོ། །དེ་
ྱིད་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྱིབས་གཡྡོགས་དང་བྲལ་བས་ཧེ་ཧེ་ཤྱིན་ཏུ་དགེས་ 



810   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༡༥༽  
པའྱི་བདེ་བ་ལ་རྡོལ་བའྡོ། །ས་མན་ཀུན་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཁབ་ཅྱིང་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྡོ། །ཛ་ཏ་སེ་བ་མེད་
པའྱི་ངང་ལས་སྐུའྱི་བཀྡོད་པ་དུ་མ་སེ་བར་མཛད་པའྡོ། རྒྱུ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་དེ་སེམས་ཅན་
ལ་ཁབ་ཅྱིང་འགྱུར་བ་མེད་པས། དེ་ྱིད་སྲྡོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྲྡོག །དེ་ྱིད་མཆྡོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་
བ། །དེ་ྱིད་ཀུན་ལ་ཁབ་པ་པྡོ། །ལུས་ཀུན་ལས་ནྱི་རྣམ་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ནྱི་
གདྡོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཀང་མ་ཤེས་པས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་མྱི་ཐྡོབ་ཅྱིང་། སྡུག་
བསྔལ་བར་གྱུར་ཏེ་རང་གྱི་རང་ྱིད་འཇྡོམས་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་ཏེ། སངས་རྒྱས་བདག་ྱིད་ལུས་
ལ་ནྱི། །དངྡོས་གྲུབ་སེར་བར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། །བདག་ྱིད་འཕྡོག་པའྱི་ཆྡོམ་རྐུན་ཏེ། །དེ་ཡྱི་སྱིག་པ་མ་
བས་སམ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ྱིད་དབང་གྱི་དུས་སུ་ 
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༼༨༡༦༽  
བླ་མས་ངྡོ་འཕྡོད་ཅྱིང་མས་སུ་བླངས་པས་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་སེ། བདེ་སྱིད་
ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་མཛའ་བྡོ་དང་གེན་བཤེས་ཡྱིན་ཏེ། བདག་ྱིད་ངེས་པར་སངས་རྒྱས་
ཀུན། །མཛའ་བྡོ་ཐམས་ཅད་ྱིད་ཀང་ངྡོ་། །ཞེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མ་རྡོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་སེམས་
ཅན་ཞེས་བ་བའྱི་མྱིང་ཡྱིན་ལ། རྡོགས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་སངས་
རྒྱས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པར་ཤེས་པར་གྱིས་ཤྱིག ཅེས་སྡོ། །ཡང་། གཞན་ཡང་སྱིང་རེས་མངྡོན་བརྡོད་
པ། །ཞེས་བ་བ་སྱིང་རེ་གསུམ་སེ། སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དཀར་པྡོའ་ིཚེས་གཅྱིག་ནས་ལྔའྱི་
བར་རྡོ། །ཆྡོས་ལ་དམྱིགས་པ་ནྱི་དྲུག་ནས་བཅུའྱི་བར་རྡོ། །དམྱིགས་པ་མེད་པ་ནྱི་བཅུ་གཅྱིག་ནས་
བཅྡོ་ལྔའྱི་བར་ཡྱིན་ནྡོ། །ནང་གྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་སྱིང་རེ་དེ་ྱིད་བསྐུལ་བའྱི་ 



812   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༡༧༽  
བེད་པ་པྡོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྡོ། །དེ་ལྟར་བསྐུལ་བར་བེད་པས་བསྐུལ་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་
པྡོ་དེ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སྡོ། །ཡང་འདྱི་ལས་གཞན་
པའྱི་ལམ་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མྱི་འགྲུབ་སེ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་རང་ྱིད་གཅྱིག་པུ་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་
ཙམ་ཆྡོག་པར་འཛིན་ལ། དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་ནྱི། ཚིག་ཙམ་གྱིས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོང་པར་
བརྡོད་པའྱི་རྡོག་གེ་པ་རྡོད་པ་ལ་མྡོས་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་སྡོང་པ་དང་ཞྱི་བར་སྡོན་པར་བེད་པ་ནྱི་ཁྡོ་བྡོ་མྱི་འགྡོག་གྡོ །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཁ་ཅྱིག 
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་རྱི་ལམ་དང་མྱིག་ཡྡོར་རྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གཟུང་བ་དང་འཛིན་
པས་སྡོང་པའྱི་སེམས་སྡོན་ཁའྱི་ྱི་མ་ཕྱེད་པའྱི་ནམ་མཁའ་ 
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༼༨༡༨༽  
དྱི་མ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཟླ་བ་ཁ་སར་བའྱི་དབུས་སུ་ཨཱ་ལྱི་ཀཱ་ལྱིས་བསྐྡོར་བའྱི་
མེ་ལ་དཀར་པྡོ་འཇག་པ་དངྡོས་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་སྱི་བྡོའ་ིཧ་ལ་ཙཎ་ལྱི་མེས་རེག་པ་
སྡོམ་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣ་རེར་རླུང་ནང་དུ་གསལ་ཅྱིང་གནས་པ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་
པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཐུར་སེལ་གྱི་རླུང་དག་ཤུལ་གྱིས་འགེགས་པར་བེད་དེ་འདྱིས་ནྱི་དུས་མྱིན་དུ་འཆྱི་
བར་ཡང་འགྱུར་རྡོ། །ཁ་ཅྱིག་རླུང་ཐམས་ཅད་འགྡོག་ཅྱིང་དབྱུག་གུ་གཅྱིག་ཙམ་བཟུང་བས་གྡོལ་
བར་འདྡོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་སྱིང་ཁར་པདྨའྱི་སེང་དུ་ཐྱིག་ལེ་ཁ་དྡོག་ལྔ་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པར་
འདྡོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ར་ཨ་བ་དྷུ་ཏྱིའྱི་རེ་མྡོར་ཐྱིག་ལེ་རྒྱ་ཤུག་གྱི་འབྲུ་ཙམ་བསམས་ཏེ་ལུས་ཚིམ་
པར་འདྡོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་སྱིང་གར་ཟླ་ྱིའྱི་བར་དུ་ཐྱིག་ལེ་ལས་སྐུད་པ་ཕ་མྡོ་ལྟ་བུ་ 



814   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༡༩༽  
ས་དང་བཅས་པ་འགྡོ་བ་དང་འྡོང་བ་དང་ནང་དུ་དལ་བར་འཇུག་པ་ཨོཾ་ཨཱུཿཧཱཱུུྃ་ཞེས་རག་ཏུ་ཟླྡོས་པ་
དང་། ཁ་ཅྱིག་ར་གསུམ་ནས་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་བཀག་པའྱི་བདེ་བ་ཙམ་མཆྡོག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ྡོན་
མྡོངས་པ་གསུམ་རྡོ་རེ་གསུམ་དུ་མྡོས་སེམས་འཛིན་པར་འདྡོད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ར་ཕད་པ་ལས་སྱི་
གཡའ་བའྱི་བདེ་བ་ལ་དམྱིགས་ནས་རླུང་འགྡོག་པར་བེད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གསེར་གྱིང་གྱི་སྡོ་འབེད་
པ་དང་འཛུམས་པའྱི་སྡོར་བས་ར་ཕད་པའྱི་རེག་པ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ཡྱི་དྭགས་ལ་
སྡོགས་པའྱི་འབྱུང་པྡོ་འབེབས་ཤྱིང་འདར་བ་དང་། སྲུག་པ་དང་། བརྒྱལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་བེད་པ་
དང་། མཁའ་འགྡོ་དང་མཁའ་འགྡོ་མའྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་ལུང་སྡོན་པ་དང་ཆྡོས་
འཆད་པ་དང་། ཟབ་མྡོའ་ིཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ 
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༼༨༢༠༽  
ཡྡོད་པར་སྡོན་པ་དང་། རྡོ་རེའྱི་གླུ་སན་པར་སྡོགས་ཤྱིང་དྡོན་དང་ལྡན་པར་སྡོན་པ་དང་། མྱིག་མྱི་
འཛུམ་པ་ཙམ་གྱིས་ལྷ་དང་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པ་མཐྡོང་བར་སྡོན་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་ལུས་བུམ་
པ་ལྟར་ཁྡོག་སྡོང་ཕྱྱི་ཤའྱི་དྲྭ་བས་གཡྡོགས་པར་བསྡོམས་ནས་ལུས་སུན་འབྱིན་པ་དང་། ཁ་ཅྱིག་བུ་
ག་དགུ་ནས་མྱི་གཙང་བ་འཛག་ཅྱིང་ལུས་མྱི་གཙང་བར་རྡོགས་ཏེ། འདྱིས་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་
པའང་སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཅྱིག་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སྔྡོན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་
མས་སུ་མྡོང་བའྱི་དངྡོས་པྡོ་འགྡོག་པ་དེ་ནྱི་ཆད་པར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བདག་དང་བདག་གྱི་ལ་
སྡོགས་པ་རྡོག་པ་དེ་ནྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལ་ལྟ་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་དམུས་ལྡོང་ཆེན་པྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་དྡོན་ཏེ། 
ནམ་མཁའ་ལ་ས་ཤད་འཛིངས་པར་མཐྡོང་བ་ལྟར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན། དེ་རྣམས་ལས་བྱུང་
བའྱི་མས་མྡོང་དང་ཡྡོན་ཏན་ཕྱྡོགས་རེ་ཙམ་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་ནྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་ 
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༼༨༢༡༽  
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་སམ་དུ་འཁྲུལ་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྐབས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡང་
དག་པའྱི་དྡོན་རྒྱུད་ལ་སེ་བའྱི་གྡོགས་ཙམ་བེད་པ་ནྱི་མ་བཀག་གྡོ །མདྡོར་ན། ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་རང་
གྱི་རྱིག །གང་ཞྱིག་འདྱི་ྱིད་རེས་དན་པ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་དན་བེད་པ། །དེ་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་རྒྱས་
འགྱུར་ཏེ། །སྲྱིད་པའྱི་མཚོ་ལས་སངས་རྒྱས་བཞྱིན། །ཞེས་གདྡོད་མ་ནས་གནས་པའྱི་དྡོན་མ་ནྡོར་
བར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོ་རང་གྱི་རྱིགས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱ་
མཚོ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུང་སྡོ། །ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་རྱིགས་དབང་པྡོའ་ིབླྡོ་གྡོས་གྱིད་ལྡོག་པར་
གགས་པས་མཛད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་གྲུབ་པ་དང་། དེའྱི་འགེལ་པ་ལྷ་ལྕམ་
ལེགས་སྨྱིན་ཀ་ར་དཔལ་མྡོས་མཛད་པ་ལས་འདྱི་དག་ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བའྡོ། ། 
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༼༨༢༢༽  
བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོའ་ིདྷྭ་ཧར། གྡོགས་དག་ཟབ་མྡོ་རྒྱ་ཆེ་བ། །གཞན་མྱིན་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྷན་
ཅྱིག་སེས་དགའ་བཞྱི་པའྱི་དུས། སྙུགས་མ་མས་སུ་མྡོང་བ་ཤེས། །ཞེས་པ་དང་། མུན་ནག་ཆེན་
པྡོར་ཟླ་བའྱི་ནྡོར་བུ་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་འཆར་བར་བེད་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། །མཆྡོག་ཏུ་བདེ་ཆེན་སྐད་ཅྱིག་
གཅྱིག་ལ་ནྱི། །བསགས་པའྱི་སྱིག་པ་མ་ལུས་ཕམ་བེད་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མེ་ནྱི་སྲ་བ་ྱིད་ལ་རེན་
གྱིས་འབར། །ཟླ་བ་ཆུ་འཛག་ནྡོར་བུ་རང་དབང་མེད། །ཐབས་ཀྱིས་རྒྱས་སྲྱིད་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་
བའྱི། །སེམས་ྱིད་དེ་ནྱི་གྲུབ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་མ། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་སྡོམ་པ་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་
པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་ཕྱྱི་རྡོལ་དེ་བཞྱིན་ནང་། །བཅུ་བཞྱིའྱི་ས་ལ་རྒྱུན་དུ་གནས། །ལུས་མེད་ལུས་ལ་སྦས་
པ་སེ། །གང་གྱིས་དེ་ཤེས་དེ་གྡོལ་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། སྱིང་ 
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༼༨༢༣༽  
རེ་དང་བྲལ་སྡོང་པ་ྱིད་ཞུགས་གང་། །དེས་ནྱི་ལམ་མཆྡོག་རེད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་ཏེ་སྱིང་རེ་འབའ་
ཞྱིག་སྡོམ་ན་ཡང་། །འཁྡོར་བའྱི་གནས་ནས་ཐར་པ་ཐྡོབ་མྱི་འགྱུར། །གང་ཡང་གྱིས་པྡོ་སྡོར་བར་
ནུས་པ་དེས། །འཁྡོར་བར་མྱི་གནས་མ་ངན་འདས་མྱི་གནས། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ཡྱིས་མཚོན་པའྱི་ལྟ་
བ་ཡྡོད་མྱིན་ཏེ། །འྡོན་ཀང་བླ་མའྱི་ཞལ་ལ་ལྟྡོས་པ་ཡྱིན། །བླ་མས་སྨྲས་པ་གང་གྱི་སྱིང་ཞུགས་
པ། །ལག་པའྱི་མཐྱིལ་དུ་གནས་པའྱི་གཏེར་མཐྡོང་འད། །ཞེས་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་རང་
བཞྱིན་དེ་ྱིད་ནྱི། །དངྡོས་དང་དངྡོས་པྡོ་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །མདའ་བསྣུན་རག་ཏུ་འྡོ་འདྡོད་འབྡོད་པར་
བ། །གང་གྱི་བླངས་ནས་སེ་ཤྱི་གནས་འགྱུར་བ། །དེ་ྱིད་བླངས་ན་བདེ་ཆེན་མཆྡོག་སྒྲུབ་ཅེས། །སྐད་
གསང་མཐྡོན་པྡོས་མདའ་བསྣུན་སྨྲ་བེད་ཀང་། ། 
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༼༨༢༤༽  
བྡོལ་སྡོང་འཇྱིག་རེན་མྱི་གྡོ་ཇྱི་ལྟར་བ། །ཞེས་པ་དང་། འདྱི་ནྱི་བདེ་ཆེན་ཆྡོག་ཡྱིན་ཏེ། །ས་ར་ཧ་ཡྱིས་
བསན་ནས་འགྡོ། །ཀེ་ཧྡོ་འདྱི་ནྱི་རང་རྱིག་སེ། །འདྱི་ལ་འཁྲུལ་པར་མ་བེད་ཅྱིག །ཅེས་པ་དང་། 
སེམས་ྱིད་གཅྱིག་པུ་ཀུན་གྱི་ས་བྡོན་ཏེ། །གང་ལ་སྲྱིད་དང་མ་ངན་འདས་འཕྡོ་ལ། །འདྡོད་པའྱི་
འབྲས་བུ་སེར་བར་བེད་པ་ཡྱི། །ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་འདའྱི་སེམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །སེམས་ཙམ་ན་
ནྱི་འཆྱིང་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ྱིད་གྡོལ་ན་ཐེ་ཚོམ་མེད། །བླུན་པྡོ་གང་གྱིས་བཅྱིངས་འགྱུར་བ། །མཁས་པ་
དེ་ཡྱིས་མྱུར་དུ་གྡོལ། །ཅེས་པ་དང་། གང་ཚེ་ལུས་དང་ངག་ཡྱིད་དབེར་མེད་པ། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ཚེ་མཛེས། །ཁྱིམ་བདག་ཟྡོས་ནས་ཁྱིམ་བདག་མྡོ་ལྡོངས་སྡོད། །ཡུལ་ནྱི་གང་གང་
མཐྡོང་དེ་སད་པར་བ། །ཞེས་པ་དང་། བདག་ 



820   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༢༥༽  
དང་གཞན་དུ་འཁྲུལ་པར་མ་བེད་དང་། །མ་ལུས་རྒྱུན་དུ་གནས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སེམས་ནྱི་ངྡོ་
བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་དག་པས་ན། །དེ་ྱིད་དྱི་མེད་མཆྡོག་གྱི་གྡོ་འཕང་ངྡོ་། །གྱིས་མེད་སེམས་ཀྱིས་ངྡོ་བྡོ་
དམ་པ་ནྱི། །ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པར་སྡོང་། །སྱིང་རེའྱི་མེ་ཏྡོག་གཞན་ཕན་འབྲས་བུ་
འཛིན། །མྱིང་ནྱི་མཆྡོག་ཏུ་གཞན་ལ་ཕན་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། གང་ཞྱིག་བླ་མའྱི་མན་ངག་བདུད་རྱིའྱི་
ཆུ། །གདུང་སེལ་བསྱིལ་བ་ངྡོམས་པར་མྱི་འཐུང་པ། །དེ་ནྱི་བསན་བཅྡོས་དྡོན་མང་མ་ངན་གྱི། །ཐང་
ལ་སྐྡོམ་པས་གདུངས་ཤྱིང་འཆྱི་བར་ཟད། །ཅེས་པ་དང་། ཁྱིམ་ན་ཡྡོད་པ་ཕྱྱི་རྡོལ་སྡོང་ནས་
ཚོལ། །ཁྱིམ་བདག་མཐྡོང་ནས་ཁྱིམ་མཚེས་དག་ལ་འདྱི། །མཁས་པ་བསན་བཅྡོས་འཆད་པ་རྣམས་
ཀྱིས་ཀང་། །ལུས་ལ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   821 

༼༨༢༦༽  
སངས་རྒྱས་ཡྡོད་པར་མ་རྡོགས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ཐྡོག་མ་
མེད་པ་ནས་རྱིག་པ་དང་སྡོང་པ་དང་བདེ་བ་དབེར་མེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དེ་ཆུ་ཤེལ་དྭངས་
པའམ། རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ལྟ་བུར་རེན་ལ་ལྟྡོས་ནས་སྣ་ཚོགས་སུ་འཆར་བས་མ་དག་པ་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་
གཟུང་འཛིན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་དེ་ྱིད་རྡོ་
རེ་སྡོབ་དཔྡོན་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པས་དབང་གྱི་དུས་སུ་ཕྱྱིའྱི་མཚོན་བེད་བུམ་པ་དང་། ཅྡོད་པཎ་
དང་། རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་རས་དང་། ནང་གྱི་རེན་འབྲེལ་ར་དང་ཁམས་དང་དེ་ལ་
བརེན་པའྱི་རྱིག་ཚོར་དཔེ་དྡོན་སར་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་ཏེ་རང་ལ་གནས་པའྱི་ལྷན་སེས་ཀྱི་དྡོན་རང་
རྱིག་པའྱི་ཚུལ་དུ་རེན་འབྲེལ་ངྡོ་འཕྡོད་ནས་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རང་ལ་གནས་པ་མངྡོན་དུ་
བེད་པའྱི་ཐབས་གྡོམས་པའྱི་ 



822   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༢༧༽  
དབང་གྱིས་མ་རྱིག་པའྱི་སྱིབ་གཡྡོགས་དང་བྲལ་ན་བདེ་སྡོང་འགྱུར་བ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངྡོན་དུ་
གྱུར་པ་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དྡོན་དེ་རྡོག་གེའྱི་རྱིགས་པས་གཏན་ལ་
མྱི་ཕེབས་པས་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་འཐུང་དགྡོས་ལ། ཡེ་ཤེས་དེ་རང་ལ་གནས་པ་
ལེགས་པར་ངྡོ་མ་འཕྡོད་ན་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་འཆད་པ་པྡོས་
ཀང་། འབྲས་བུ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དེ་སེམས་ལས་ལྡོགས་ཤྱིག་ཏུ་བསན་པས་བདེ་བ་ཆེན་
པྡོའ་ིརྡོ་མ་མངས་ཤྱིང་། ལུས་སེམས་ྡོན་མྡོངས་དང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཚད་པས་གདུངས་
ཏེ་སེ་ཤྱི་ཁྡོ་ནས་དུས་འདའ་བར་ཟད་དྡོ། །དེས་ན་དབང་གྱི་དུས་སུ་ངྡོ་མ་འཕྡོད་པས་ལམ་གྱི་དུས་སུ་
མས་སུ་ལེན་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་། ལམ་ནྡོར་བས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་ལ་མྱི་ 
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༼༨༢༨༽  
འཆར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་རྣམས་ཀྱི་དྡོན་རྒྱས་པར་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོ་ྱིད་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་རངས་དྷྭ་ཧ་
ཞེས་གགས་པ་དང་། དེའྱི་འགེལ་པ་མེ་ཏྱི་པ་དང་། དམ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་འགེལ་པ་ལས་རྡོགས་པར་
བའྡོ། །དྷྭ་ཧ་སྐྡོར་གསུམ་དུ་གགས་ནའང་གཞན་གྱིས་པྡོ་རྡོད་པ་ཅན་དུ་བཞེད་དྡོ། །ལྷན་ཅྱིག་སེས་
པའྱི་དགའ་བ་ཡང་དག་པར་སྡོར་བ་ལས། དེ་ྱིད་ལྷན་ཅྱིག་སེས་དགའ་སེ། །དེ་ྱིད་འདྱིར་ནྱི་གྱིས་
སུ་སྣང་། །བེ་བྲག་གཅྱིག་ཀང་འབྲས་བུར་འདྡོད། །གཅྱིག་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་མཚན་ྱིད་དེ། །གྱིས་པ་
ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འད། །གྱིས་ལས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་གང་། །སྡོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་སྐུ་ཡྱིན། །གང་ཞྱིག་
ཟླ་བ་རྒྱས་པ་འད། །དེ་ྱིད་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་སྐུ་སེ། །ཞེས་པ་དང་། གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་དེ་ྱིད་
ནྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། །དེ་ཕྱྱིར་དེ་ནྱི་བདེ་ 



824   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༢༩༽  
ཆེན་ཏེ། །འགྡོ་བ་ཀུན་ཀང་བདེ་ཆེན་པྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀྱི་
སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆ་ཆྡོས་སྐུ་དང་བདེ་བའྱི་ཆ་ལྡོངས་སྐུ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ལ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པར། སྔ་མ་རྡོ་
རེ་འཆང་གྱི་དབུགས་དབྱུང་དང་། ཕྱྱི་མ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་དབུགས་དབྱུང་ཞེས་རྒྱུད་དང་གྲུབ་
ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་སྡོ། །ཏྡོག་ཙེ་པས། མ་སེས་པ་དང་མྱི་འཇྱིག་པ། །མྱི་འབྱུང་བ་དང་མྱི་
གནས་པ། །གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཆྡོག །འདྱི་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ྱིད། །ཅེས་པ་དང་། གཅྱིག་
ྱིད་ཐྡོག་མ་མེད་པ་དང་། །མཐའ་མེད་རྣམ་པར་ཡང་དག་གནས། །བླ་མའྱི་ཞལ་སྔའྱི་བཀའ་དྱིན་
ལས། །མཆྡོག་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཤེས་པར་འགྱུར། །རྣལ་འབྡོར་སེས་བུར་བཤད་པ་སེ། །རེས་སུ་རྣལ་
འབྡོར་ 
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༼༨༣༠༽  
རྱིག་པའྱི་མཆྡོག །གྱིས་བསྡུས་ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཏེ། །གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྡོར་ཆེ། །རྣལ་
འབྡོར་རང་ྱིད་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ྱི་ཟླ་གཟའ་ཡྱིས་ཟྱིན་པ་ན། །ཤེས་རབ་རྡོ་རེ་སྡོར་བ་
ལས། །ཞུ་བ་གྱིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །སེ་བ་འདྱིར་ནྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད། །དྡོན་དམ་དགའ་བའྱི་
རང་བཞྱིན་ཏེ། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པར་སངས། །གྲུབ་པའྱི་གཟུགས་སུ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་
གསུང་པའྱི་དྡོན། མཐའ་བྲལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དེ་རྒྱུད་ལ་འཆར་བའྱི་ཐབས་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་སྔ་
ནས་གསུངས་པའྱི་དྡོན། དབང་གསུམ་གྱི་ལམ་མས་སུ་བླངས་པས་ཐྡོག་མར་ཤར་བའྱི་མས་མྡོང་
དེ་རྱིག་པས་སེས་བུ་རྣལ་འབྡོར་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ྱིད་རེས་སུ་རྱིག་ཅྱིང་ཆེར་འཕེལ་བ་
བདག་མེད་པའྱི་ངྡོ་བྡོར་རྱིག་པ་རེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་དང་། ཐབས་ 
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༼༨༣༡༽  
ཤེས་དཀར་དམར་འདུས་ཤྱིང་བདེ་སྡོང་གྱི་རྡོ་མྡོང་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་དང་། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་རྡོ་གཅྱིག་པར་གྱུར་པ། སྡོ་སྡོ་རང་གྱིས་རྱིག་པའྱི་
ཡེ་ཤེས་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་སེ་རྡོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པས་ྱི་ཟླའྱི་རྒྱུ་བ་
ཁམས་དང་རླུང་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་ཤྱིང་། དག་ཅན་གྱི་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་པ་ནྱི་དྡོན་
དམ་དགའ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་
ཡེ་ཤེས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་སེ་བ་འདྱི་ྱིད་ལ་འགྲུབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅེས་
པའྡོ། །ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་འབྱུང་བ་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་རླུང་དང་ཁམས་དང་སེམས་ཀྱི་སྱིབ་པ་དང་བྲལ་བ་
ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འདེས་པར་གྱུར་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   827 

༼༨༣༢༽  
པ་ནྱི། རྱིགས་དྲུག་པ་མཆྡོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཁད་
པར་རྱིགས་ལྔ་དང་ལྷ་མྡོ་ལྔ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཁད་པར་དུ་མ་ལས་སེ་མཆེད་ཀྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས་པ་
མཐའ་ཡས་པར་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདུ་བེད་ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་དང་། །གཟུགས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་ྱིད། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་སྐུ། །ལྔ་མེད་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་བདག །རག་པ་མྱི་སྡོད་རྱིན་
ཆེན་དང་། །ཚེ་དང་དེ་བཞྱིན་དྡོན་ཡྡོད་ྱིད། །ལྔ་བདག་གྱུར་པའྱི་རྱིལ་པྡོ་ནྱི། །དྲུག་པ་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་
ྱིད། །ས་དང་ཆུ་དང་དེ་བཞྱིན་མེ། །རླུང་དང་ནམ་མཁའ་ྱིད་དག་གྱི །འབྱུང་ལྔ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་
ནྱི། །བང་ཆུབ་གྱིས་སུ་མེད་པར་འགྱུར། །མེ་ལྡོང་མམ་ྱིད་བ་བ་སྒྲུབ། །སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་ཆྡོས་
དབྱིངས་རྣམས། །རྣམ་པར་ 
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༼༨༣༣༽  
རྡོག་པའྱི་རེན་གྱིས་བཏགས། །རང་བྱུང་གཅྱིག་པུ་གྱིས་སུ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས་ཡེ་ཤེས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དེ། ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་ངྡོ་བྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱིར་དབང་གསུམ་པའྱི་མས་འཕེལ་བར་བེད་
པའྱི་མན་ངག་རང་ལུས་ལ་བརེན་པ་ནྱི། སྱི་བྡོའ་ིས་བྡོན་ལ་རྱིམ་གྱིས་ལྕེའུ་ཆུང་གྱི་རེ་མྡོར་ངལ་གསྡོ་
ཞྱིང་ལྕེའུ་ཆུང་གྱི་རེ་མྡོས་བདུད་རྱི་བཏུང་བར་བས་ཏེ། དབང་གྱི་དྡོན་དན་པས་མས་སུ་བླངས་ན་
རྡོ་རེའྱི་ལུས་དྱི་མ་མེད་པར་གྱུར་ཅྱིང་། རྒ་ཤྱི་འཇྡོམས་པར་བེད་པ་ཡང་གསུངས་སྡོ། །རྡོག་པ་མེད་
པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགེལ་པར་གཞྡོན་ནུ་ཟླ་བས། འདྱིར་ཕྱག་རྒྱ་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །དེ་ྱིད་ནྱི་ཡང་དག་
པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་བྡོ། །རྒྱས་འདེབས་པ་ནྱི་ཕུང་པྡོ་རྣམས་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྡོར་བ་ནྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   829 

༼༨༣༤༽  
གྱི་སྡོང་པ་ྱིད་དང་སྱིང་རེ་དབེར་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱིས་སེམས་སྡོམ་པར་བེད་ཅེས་བ་བའྱི་དྡོན་
ཏྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་ནྱི་སྡོང་པ་ྱིད་དྡོ། །སེམས་དཔའ་ནྱི་སྱིང་རེའྡོ། །དེ་གྱིས་སྡོར་བ་ནྱི་རྡོ་རེ་
སེམས་དཔའྡོ། །ལུས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མཆྡོག་ཏུ་བདེ་བ་ནྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིལུས་སྡོ། །གསང་བ་ནྱི་
ཆྡོས་སྡོ། །མཆྡོག་ནྱི་ལྡོངས་སྡོད་དྡོ། །དགེས་པ་ནྱི་སྣ་ཚོགས་ཏེ་སྤྲུལ་པའྡོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་
ྱིད་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་སྐུའྡོ། །རག་ཏུ་བཞུགས་པ་ནྱི་གང་དུའང་མྱི་གནས་པའྡོ། །ཞེས་འབྲས་བུ་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་སྐུ་བཞྱིའྱི་བདག་ྱིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ྱིད་དུ་གསལ་བར་གསུངས་སྡོ། །མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་བདེ་
མཆྡོག་གསལ་བར། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱིས་ནྱི་སྡོམས་འཇུག་པ། །ཐུབ་པ་ཡྱིས་ནྱི་ེར་བསན་གང་། །དེ་ནྱི་
གང་གྱིས་རྡོགས་དྡོན་དུ། །རྒྱུན་དུ་གསལ་བར་ཤེས་པར་ 



830   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༣༥༽  
བ། །བདེ་བའྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་འདྡོད་གང་། །བདེ་བ་མེད་ན་བང་ཆུབ་མྱིན། །ཡྡོད་ན་ཆགས་པ་ཆེན་པྡོས་
ཏེ། །འཁྡོར་བར་སེ་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དྡོ། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་བདེ་བ་གང་། །གཟྡོད་ནས་ཞྱི་བའྱི་བདེ་
བར་རགས། །དེ་ཕྱྱིར་དངྡོས་པྡོ་མེད་པར་བརྡོད། །བདེ་བ་ཡྡོད་མྱིན་མེད་པའང་མྱིན། །ཞེས་པ་དང་། 
དབྱིབས་དང་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་བདག་ྱིད། བླྡོ་ལྡན་བདེ་བ་དེར་སྡོན་ནས། །དེ་ནས་སྣ་ཚོགས་སྒྱུ་མ་
བཞྱིན། །གྱིས་སུ་མེད་དེ་དེ་ལྟར་མཐྡོང་། །དེ་ནས་ཡང་དག་མཐར་འཇུག་ཅྱིང་། །ཟུང་འཇུག་གྡོ་
འཕང་རྡོགས་པར་འགྱུར། །ཟུང་འཇུག་ལ་གནས་རྣལ་འབྡོར་པ། །སེམས་ཅན་དྡོན་ལ་གཅྱིག་ཏུ་
བརྡོན། །ཞེས་གསུངས་པས་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། ཟུང་འཇུག་དྡོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐྡོག་
མར་བདེ་བ་ 
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༼༨༣༦༽  
ལམ་དུ་བེད་པའྱི་ཚེ་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་བླྡོས་རང་བཞྱིན་ནྱི་མེད་པར་རྒྱས་བཏབ་ཅྱིང་མས་སུ་བླང་
དགྡོས་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་བས་ན་དེ་ལ་ཞེན་ཅྱིང་ཆགས་པའྱི་སྡོ་ནས་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱིས་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དབང་ཕྱུག་དང་ཨུ་མས་བཤད་པའྱི་མ་རྒྱུད་ཀྱི་མས་ལེན་
རླུང་དང་ཁམས་བཅྱིངས་པའྱི་བདེ་བ་ལ་ཡུན་རྱིང་དུ་མམ་པར་འཇྡོག་ཚུལ་ཟབ་ཟབ་འད་བ་དེ་དང་
ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། མུ་སེགས་དང་། ནང་པའྱི་མ་རྒྱུད་
ཀྱི་ཤན་ཕྱེད་པ་ཁྡོ་བྡོའ་ིབླ་མ་ཤཱནྱི་པ་དང་ཁྡོ་བྡོ་ལས་གཞན་མེད། ཤཱནྱི་པ་ནྱི་སྐུ་གཤེགས། ཁྡོ་བྡོ་ནྱི་
བྡོད་དུ་འྡོངས། ད་ནྱི་རྒྱ་གར་ཡང་ངན་པར་ཐལ་ལྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་གསང་སྔགས་ཟབ་
མྡོའ་ིལམ་ཤྱིན་ཏུ་རྡོགས་པར་དཀའ་བས་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་འདེས་པ་ལྟ་བུ་བླ་ 



832   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༣༧༽  
མ་མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་མས་ལེན་གྱི་གནད་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །མདྡོར་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
ནྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་མང་དུ་ཡྡོད་
ནའང་། དེ་ནྱི་ད་ལྟའང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གཤྱིས་ཐྡོག་ཏུ་ཤྡོར་བ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་ཀྱི་
འཆར་སྡོ་གསལ་ཙམ་དུས་གསུམ་རྱིགས་འད་རུ་ཤར་བ་ལ་འདྡོད་པ་ཡྡོད་ནའང་། དེ་ནྱི་སེམས་མ་
བཅྡོས་པ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་གནད་མ་གྡོ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དཔེར་ན་མདྡོ་ལས། གང་པྡོ་ཆེའྱི་གཟུགས་
དམུས་ལྡོང་མང་པྡོས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལྟར། ཆ་ཤས་ཕྱྡོགས་རེ་ཙམ་བཟུང་ནས་ཡྡོངས་སུ་
རྡོགས་པར་མྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྣ་ལ་རྱིག་ནས་ཐྡོང་བཤྡོལ་འདའྡོ་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅྱིག་གྱིས་མཆེ་
བ་ལ་རེག་ཏེ་ཕུར་པ་འད། ཁ་ཅྱིག་ 
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༼༨༣༨༽  
རྣ་བ་ལ་རེག་སེ་ཞྱིབ་མ་ལྟ་བུ། ཁ་ཅྱིག་རྱིག་པ་ལ་རེག་སེ་བཏུན་ལྟ་བུ། སྦྡོ་གཞུང་ལ་རེག་སེ་རལ་པ་
བུས་པ་ལྟ་བུ། མཇུག་མ་ལ་རེག་སེ་ཕྱག་མ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་ངྡོས་འཛིན་ནའང་གང་པྡོའ་ིགཟུགས་ལ་
དེ་དག་ཚང་བར་ཡྡོད་མེད་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་མ་ཤེས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
ལའང་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། མྱི་རྡོག་པ་དང་། གསལ་བ་དང་། བདེ་བ་དང་། རྱིག་པ་དང་། མ་བཅྡོས་པ་
དང་། སྡོས་པའྱི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་མཐའ་དག་ཚང་བར་ཤེས་ནས་མས་སུ་ལེན་
དགྡོས་ཤྱིང་། ཕྱྡོགས་རེ་ཙམ་མས་སུ་བླངས་པས་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དྡོ། །མདྡོ་ལས། རྒྱལ་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས། 
རྱི་མྡོ་མཁན་རྣམས་ལ། ངའྱི་གཟུགས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བྲྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བསྡོ་ན། གཟུགས་ཕལ་
ཆེར་ཚང་ཡང་མྱིག་མ་ཚང་བས་རྒྱལ་ 



834   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༣༩༽  
པྡོའ་ིབཀའ་ལས་འགལ་བ་ལྟར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་ཡང་
ལམ་དང་འབྲས་བུའྱི་ཡྡོན་ཏན་གྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྡོགས་པར་ཚང་དགྡོས་ཏེ། གང་ཡང་རུང་བ་
གཅྱིག་མ་ཚང་ནའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོས་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ལེགས་པར་དགྡོངས་དགྡོས་སྡོ། །ཡེ་
ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིངྡོས་འཛིན་ཕྱྡོགས་ཙམ་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་གྱིས། རྒྱས་པར་རྒྱུད་དང་འགེལ་པ་
དང་རྣལ་འབྡོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དངྡོས་གྲུབ་བརེས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་རབ་
འབམས་རྣམས་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་མ་ནྡོར་བར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་རང་ྱིད་མས་སུ་ལེན་
པ་དང་སྐལ་ལྡན་གྱི་སྡོབ་མ་ལ་བསན་པར་བའྡོ། ། 
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༼༨༤༠༽  
འདྱི་ཡྱི་རྡོགས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི། །ཐམས་ལ་མཁས་ན་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེ། །རྡོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས། །དེས་ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ། །མྡོས་ན་གསང་
སྔགས་གཞུང་བཞྱིན་བསྒྲུབས། །ཞེས་པ། དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོའ་ིརྡོགས་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་ལམ་ཚང་ཞྱིང་མ་ནྡོར་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་ཤྱིང་
བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་མ་བྱུང་ན་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་བྡོ། །ལུགས་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ི
ངྡོས་འཛིན་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་མ་གསུངས་སྡོ། །རྱིགས་དྲུག་གྱི་སྣང་བ་མ་འགགས་པར་
ཤར་བ་འདྱི་མ་བཅྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་། འཁྲུལ་ཚུལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། གནས་
ལུགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། རྣམ་རྡོག་ཆྡོས་སྐུ་ཕྱག་ 



836   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༤༡༽  
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཕྱག་དང་རྒྱ་དང་ཆེན་པྡོ་གསུམ་ཡྱི་གེ་རེ་རེ་ཐ་དད་པའྱི་ངྡོས་
འཛིན་གྱི་བཤད་པ་བེད་པ་ནྱི་རང་རང་གྱི་རྣམ་པར་རྡོག་པ་ཚད་མར་བས་པའྡོ། །དེས་ན་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་སྡོམ་པ་ལ་འདུན་པ་ཡྡོད་ན་རྣལ་འབྡོར་བུ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པར་
སྒྲུབས་ཤྱིག བཞྱི་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་ཚུལ་ནྱི། །ད་ལྟའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
དང་། །རྒྱ་ནག་ལུགས་ཀྱི་རྡོགས་ཆེན་ལ། །ཡས་འབབ་དང་ནྱི་མས་འཛེག་གྱིས། །རྱིམ་གྱིས་པ་
དང་གཅྱིག་འཆར་བ། །མྱིང་ཙམ་བསྒྱུར་བ་མ་རྡོགས་པ། །དྡོན་ལ་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད། །ཅེས་པ། 
ད་ལྟ་བྡོད་ལ་གགས་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྱི་རྡོགས་ཆེན་གྱིས་ཀྱི་དྡོན་ལ་ཁད་
པར་མེད་དེ།  
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༼༨༤༢༽  
ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན། །རྱིག་པ་མ་བཅྡོས་ལྷུག་པར་སྡོད་ལ་ཞྡོག །ཅེས་ཟེར་ཅྱིང་། 
མདྡོ་ལས། གང་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དེ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྡོ། །གང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པ་དེ་ནྱི་དགེ་བའྡོ། །ཆྡོས་
ཐམས་ཅད་ནྱི་དན་པ་མེད་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བར་མེད་པའྡོ། །ཞེས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ས་དང་
ཐད་དུ་བཟུང་ནས་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས། ས་དྡོན་ཇྱི་བཞྱིན་ཡྡོངས་རྡོགས་
ན། །བདག་ྱིད་སེམས་ཤྱིང་བླྡོ་མས་འགྱུར། །ལེགས་པར་གསུངས་པ་སངས་པས་ན། །བརླག་
འགྱུར་ཆྡོས་ལ་ཁྡོང་ཁྡོས་བསྱིབས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །རྒྱ་ནག་གྱི་ཆྡོས་ལ་མས་འབབ་དང་
གཅྱིག་ཅར་བ་ཞེས་ཟེར་ཞྱིང་། བྡོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་མས་འཇྡོག་དང་རྱིམ་གྱིས་པ་
ཟེར་བའྱི་མྱིང་འགྱུར་བ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་ངྡོས་འཛིན་དང་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཁད་ 



838   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༤༣༽  
པར་མེད་དྡོ། །ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་འད་འབྱུང་བ་ཡང་། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞྱི་བ་འཚོས། །རྒྱལ་པྡོ་
ཁྱི་སྲྡོང་ལྡེ་བཙན་ལ། །ལུང་བསན་ཇྱི་བཞྱིན་ཐྡོག་ཏུ་བབ། །ལུང་བསན་དེ་ཡང་བཤད་ཀྱི་ྡོན། །རྒྱལ་
པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་བྡོད་ཡུལ་འདྱིར། །སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས། །བརན་མ་བཅུ་གྱིས་ལ་གཏད་
པས། །མུ་སེགས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་མྡོད། །ཅེས་པ། རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་གྱི་ཆྡོས་ནྡོར་པ་འདྱི་འད་
འབྱུང་བ་ཡང་། མཁན་པྡོ་བྡོ་དྷྱི་སཏྭ་སེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞྱི་བ་འཚོས། རྒྱལ་པྡོ་ཁྱི་སྲྡོང་སེ་
བཙན་ལ་ལུང་བསན་གྱི་ཞལ་ཆེམས་མཛད་པ་ཐྡོག་ཏུ་བབས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་ཆྡོས་རྒྱལ་སྲྡོང་
བཙན་སམ་པྡོས། ད་ནས་རྒྱལ་རབས་ལྔ་ནས་རྒྱལ་པྡོ་ལྡེའྱི་མྱིང་ཅན་གཅྱིག་འབྱུང་སེ། དེས་སངས་
རྒྱས་ 
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༼༨༤༤༽  
ཀྱི་བསན་པའྱི་ར་བ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ། ངུར་སྨྲྱིག་གྱི་གྡོས་འཛིན་པའྱི་སེ་འཛུགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ལ་
ངའྱི་དབྡོན་སྲས་འབངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆྡོད་པ་དང་བཀུར་སྱི་ཆེན་པྡོ་གྱིས་ཤྱིག ཚེ་
འདྱི་དང་ཕྱྱི་མའྱི་བདེ་ལེགས་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་ལུང་བསན་པ་བླྡོན་པྡོ་མགར་གྱིས་
ཟངས་མའྱི་གེགས་བམ་ལ་ཡྱི་གེ་བྲྱིས་པ་དཀྡོར་མཛོད་དུ་བཅུག་གྡོ །ལུང་བསན་པ་བཞྱིན་དུ་ཁྱི་སྲྡོང་
ལྡེ་བཙན་ལྕགས་ཕྡོ་རའྱི་ལྡོ་ལ་འཁྲུངས་ཏེ། དགུང་ལྡོ་བཅུ་གསུམ་ལྡོན་པ་ཆུ་ཕྡོ་རའྱི་ལྡོ་ལ་རྒྱལ་པྡོ་
བྡོན་ནས་བླྡོན་པྡོ་སྦ་གསལ་སྣང་མཁན་པྡོ་སན་འདེན་པ་ལ་མངགས་ཏེ། མང་ཡུལ་སྱིད་གྡོང་དུ་
མཁན་པྡོ་བྡོན་པ་དང་མཇལ་ཅྱིང་། ཞུ་བ་ཕུལ་ནས་འབྡོན་པར་ཞལ་བཞེས་བྱུང་ངྡོ་། །སྦ་གསལ་སྣང་
གྱིས་ཕྡོ་བྲང་རླུང་ཚུགས་སུ་ཆྡོས་རྒྱལ་བཞུགས་པའྱི་སན་དུ་གསྡོལ་བས། ཐུགས་ 



840   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༤༥༽  
ཤྱིན་ཏུ་དགེས་ཏེ་ཁྡོད་རེ་ཤྱིག་ཡྱིབ་ལ་སྡོད་ཅྱིག བླྡོན་པྡོ་ཞང་་བཟངས་དང་། མགྡོས་ཁྱི་བཟངས་ལ་
སྡོགས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་དད་པ་རྣམས་དང་མྡོལ་བར་བ། ཞེས་གསུངས་ནས་རྒྱལ་བླྡོན་རྣམས་
བཀའ་བགྡོས་ཏེ། སར་ཡང་སྦ་གསལ་སྣང་མཁན་པྡོ་སན་འདེན་དུ་བཏང་ནས་བསུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
མཛད་དེ། ཆྡོས་རྒྱལ་དང་ཞལ་འཛོམ་པའྱི་ཚེ་སྔྡོན་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པ་དན་ནམ་ཞེས་ལན་གསུམ་གྱི་
བར་དུ་གསུངས་པས། རེས་ལ་འྡོལ་སྱིར་དན་ལགས་ཏེ། སྡོམ་ཡུན་ཐུངས་པས་མྱི་གསལ་ཞེས་
ཞུས་སྡོ། །མཁན་པྡོའ་ིཞལ་སྔ་ནས། ཆུ་བྡོ་གངྒཱའྱི་འགམ་ན་མཆྡོད་རེན་ཆེན་པྡོ་ཞྱིག་བཞུགས་པ་ལ་
དད་པས་ཞྱིག་བསྡོས་དང་ཕྱག་དང་བསྐྡོར་བ་བས་ཤྱིང་། རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱིས་ཡུལ་མཐའ་འཁྡོབ་དམ་
པའྱི་ཆྡོས་མ་དར་བའྱི་ས་ཕྱྡོགས་སུ་རྒྱལ་པྡོར་གྱུར་ཏེ།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   841 

༼༨༤༦༽  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སེལ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སྨྡོན་ལབ་བཏབ་བྡོ། །ཁྡོ་བྡོས་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་མཁན་
པྡོར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་སྦ་བཞེད་ལས་འབྱུང་ཞྱིང་ཡྱིག་ཚང་འགའ་ཞྱིག་ཏུ། 
སྡོབ་དཔྡོན་པདྨས་གདུག་པ་ཅན་འདུལ་བའྱི་སྔགས་འཆང་དུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་དབང་
པྡོས་སན་འདེན་པའྱི་ཕྡོ་་བར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་ཟེར་རྡོ། །དེའྱི་ཚེ་བྡོད་ཀྱི་མྱི་འགའ་
ཞྱིག་མཐའྱི་མྱིས་ངན་སྔགས་བས་དྡོགས་ཡྡོད་ཟེར། ཁ་ཆེ་ཨ་ནནས་ལྡོ་ཙྪ་བས་ཤྱིང་ལེགས་པར་
བརགས་པས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བཟང་པྡོ་གཅྱིག་ལགས་ཏེ་ཐུགས་འཁྱིག་མ་འཚལ་ལྡོ་ཟེར་བྡོ་
དྷྱི་ས་ཏྭར་གགས་སྡོ། །སྡོམ་བརྡོན་ཆེན་པྡོ་འདྱི་ནྱི་ཤར་ཕྱྡོགས་ཟ་ཧྡོར་གྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་སུ་འཁྲུངས་
ནས། ན་ལེནྡྲར། མཁན་པྡོ་ཡེ་ཤེས་སྱིང་པྡོ་ཡྡོད་སྨྲ་བའྱི་སེ་པའྱི་བླ་བརྒྱུད་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་།  



842   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༤༧༽  
རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་དག་ལ་མཁས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ན་ལེནྡྲའྱི་མཁན་པྡོ་མཛད་ཅྱིང་རྒྡོལ་བ་ངན་པ་
ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པས་མཁས་པའྱི་གགས་པས་འཛམ་བུ་གྱིང་ཐམས་ཅད་ཁབ་པར་གྱུར་ཏེ། ལྷྡོ་
ཕྱྡོགས་ན་བྲམ་ཟེའྱི་བུ་མུ་སེགས་ཀྱི་རྱིག་བེད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མཁས་པ་ཞྱིག་གྱིས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་རྒྡོལ་བ་
རྣམས་ཕམ་པར་བས་ཏེ་སན་པར་གགས་པས་ཁེངས་ཤྱིང་ན་ལེནྡྲར་སྡོང་ནས་མཁན་པྡོ་ཞྱི་བ་འཚོ་
ཕམ་པར་བས་ན་འགན་ཟླ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་སམ་དུ་སེམས་སྡོ། །དེ་ནས་མཁན་པྡོ་བཞུགས་སར་
རྱིམ་གྱིས་ཕྱྱིན་ཏེ་བལྟས་པས་མཁན་པྡོ་མྱི་སྣང་ཞྱིང་། འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་སྐུ་གསེར་བཙོ་མའྱི་
མདྡོག་ལྟར་འབར་བ་ཞྱིག་བཞུགས་པར་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཕྱྱིར་འྡོངས་ནས་གཞན་དག་ལ་དྱིས་པས་
མཁན་པྡོ་དེ་ྱིད་ན་བཞུགས་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །སར་ཡང་ལྡོག་སེ་བལྟས་པས་མཁན་པྡོའ་ི 
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༼༨༤༨༽  
ཞལ་མཐྡོང་མ་ཐག་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཏེ་རྡོད་པའྱི་བསམ་པ་དྡོར་ནས་གུས་པས་ཞབས་སྱི་བྡོར་
བླངས་ཤྱིང་བསན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་སྡོ། །མདྡོར་ན་འཇམ་པའྱི་དབངས་གྲུབ་པའྱི་སྡོམ་བརྡོན་དམ་པ་
འདྱིས་ན་ལེནྡྲར་ཡུན་རྱིང་དུ་བཞུགས་ཤྱིང་། རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་དང་རྒྱ་ནག་ལ་སྡོགས་པར་དགུང་
ལྡོ་བདུན་བརྒྱའྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལེགས་པར་བསངས་ནས་སར་བྡོད་ཡུལ་དུ་སྔྡོན་
གྱི་སྨྡོན་ལམ་དང་མཐུན་པར་བྡོན་ཏེ། ཆྡོས་རྒྱལ་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པ་བསྒྲུབས་ནས་སྐུ་གཤེགས་ཁར་
རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་མངའ་འྡོག་ཏུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་མང་བར་འདྡོད་ན་ངའྱི་ལུས་འདྱི་ཧས་པྡོ་རྱིའྱི་ཤར་དུ་ཁ་
ཤར་ཕྱྡོགས་སུ་སྡོན་ལ་ཞྡོག་ཅྱིག རབ་བྱུང་རྣམ་དག་ཉུང་ཤས་ཤྱིག་འདྡོད་ན་ནུབ་ཕྱྡོགས་སུ་ཞྡོག་
ཅྱིག རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་སུ་ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་པ་མྱི་འབྱུང་སེ། སྔགས་འཆང་པདྨ་ 



844   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༤༩༽  
འབྱུང་གནས་ཀྱིས་མ་མྡོའ་ིསེ་དཔྡོན་བརན་མ་བཅུ་གྱིས་ལ་གཏད་ཅྱིང་སྡོང་བར་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་
པས་སྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྡོད་དུ་བྡོན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། མཁན་པྡོ་བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭས་ཆྡོས་
རྒྱལ་རེ་བླྡོན་རྣམས་ལ་དགེ་བ་བཅུའྱི་ཆྡོས་གསུངས་ཤྱིང་མྱི་དགེ་བ་སྡོང་བའྱི་སྲྡོལ་གཏྡོད་པས་བྡོད་
ཡུལ་གྱིས་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་འཁྲུགས་ཏེ། ཡར་ལུངས་འཕང་ཐང་ན་མེས་ཨག་ཚོམས་ཀྱིས་བཞེངས་
པའྱི་ལྷ་ཁང་ཡྡོད་པ་ལ། ཤམ་པྡོས་ཆུ་ཐྡོག་ཕབ་ནས་བཤྱིག དམར་པྡོ་རྱིའྱི་རེ་ལ་ཡབ་མེས་ཀྱི་སྐུ་
མཁར་ཡྡོད་པ་ལ་ཐང་ལྷས་ཐྡོག་ཕབ་ནས་འགེལ། བརན་མ་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་སད་དང་སེར་བ་དང་། 
མྱི་ནད་ཕྱུགས་ནད་ལ་སྡོགས་ནད་ཡམས་དག་པྡོ་གསྡོར་མྱི་རུང་བ་མང་པྡོ་བཏང་བས་བྡོད་འབངས་
རྣམས། རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་ཙརྻའྱི་ཕྱྱིར་འདེ་སྲྱིན་གདུག་ 
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༼༨༥༠༽  
པ་མང་པྡོ་འྡོངས་ནས་བཀ་མྱི་ཤྱིས་པ་བྱུང་ངྡོ་གེང་ཞྱིང་། མཁན་པྡོ་རྒྱ་གར་དུ་རྡོང་བར་ཆད་དྡོ། །དེའྱི་
ཚེ་ཆྡོས་རྒྱལ་གྱིས་ཁྡོད་རེ་ཤྱིག་བལ་ཡུལ་དུ་བཞུགས་ཤྱིག སར་ཡང་སན་འདེན་གཏྡོང་བས་འབྡོན་
པར་ཞུ་བས་པས། ཁྡོ་བྡོ་སྔྡོན་གྱི་སྨྡོན་ལམ་རྡོགས་པར་བེད་པས་སར་ཡང་འྡོང་གྱིས། བྡོད་ཀྱི་ལྷ་
སྲྱིན་མ་རུངས་པ་འདུལ་བ་ལ། ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་སྔགས་འཆང་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བ་བ་ཡྡོད་ཀྱིས་
བལ་ཡུལ་དུ་ཁྡོ་བྡོས་སན་དང་བར་བ། དེ་ནས་ཁེད་ཀྱིས་སན་འདེན་མཐྡོང་ལ་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་
ཐུལ་ཅྱིག སར་ཁྡོ་བྡོས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སེའམ་མཁན་པྡོ་བའྡོ། །ཞེས་ཡྡོན་མཆྡོད་ལྡོག་ཏུ་གེངས་
ནས་མཁན་པྡོ་བལ་ཡུལ་དུ་བརངས་སྡོ། །དེ་ནས་སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པྡོ་སྡོབ་དཔྡོན་སན་འདེན་དུ་
བཏང་བས་མང་ཡུལ་སྱིད་གྡོང་དུ་མཇལ་ཏེ། ལྡོ་རྒྱུས་བསད་པས་ཁྡོ་བྡོ་དྡོན་དེ་ཁྡོ་ནའྱི་ཕྱྱིར་ 
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༼༨༥༡༽  
འྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལམ་ན་ཡྡོད་པའྱི་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བཏུལ་ཞྱིང་རྱིམ་
གྱིས་གནམ་གྱི་ཆུ་ཚན་དམར་ཕེབས་པའྱི་ཚེ། ྱི་ཚེ་བའྱི་སེམས་ཅན་དམལ་བའྱི་མེས་ཆུ་ཁྡོལ་བ་
ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོ་བྡོས་ཅུང་ཟད་ཕན་པར་བའྡོ་ཞེས་གསུངས་ནས་ཐུགས་དམ་མཛད་ཆུ་ཁྡོལ་བས་ཚད་
གང་མྡོར་གྱུར་ཏྡོ། །ཐུགས་དམ་གྡོལ་ནས་བཞེངས་པའྱི་སྔར་བཞྱིན་གྱུར་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་གྱིས་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཅུང་ཟད་འགྲུབ་པ་ཡྱིན། སེམས་ཅན་སྱིག་པ་སྡོབས་ཅན་གྱི་རྣམ་
སྨྱིན་གྱི་འབྲས་བུ་འགྡོག་པར་མྱི་ནུས་གསུངས། དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྡོད་ལུངས་ཀྱི་མདའྱི་ལྷ་ཆུ་ཁར་
ཕེབས་ནས་འདྱི་ན་ཆུ་མྱི་འདུག་གསུངས་ཏེ། སྲེག་གཤང་བ་ལ་ལན་བདུན་གཅུགས་པས་ཆུ་བདུན་
བྱུང་སེ་ལྷ་ཆུ་ཁར་གགས་སྡོ། །དེ་ནས་མཁར་ནག་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བྡོན་ནས་བྲག་ལ་རྡོ་རེ་ 
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༼༨༥༢༽  
སེམས་དཔའྱི་སྐུ་བཞེངས་སྡོ། །དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་ཟུང་མཁར་གྱི་མདར་ཕེབས་ནས་ལྷ་བཙན་པྡོ་དང་
མཇལ་བའྱི་སར་རྡོ་རེའྱི་མཆྡོད་རེན་ལྔ་བཞེངས་སྡོ། །དེ་ནས་བྲག་དམར་གྱི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ལྷ་
སྲྱིན་འདུལ་བར་ཞུས་ཤྱིང་། ཁེའུ་དང་བུ་མྡོ་གཙང་མ་ལ་པྲ་འབེབས་པའྱི་ཆྡོ་ག་མཛད། འཇྱིག་རེན་
སྡོང་བ་བཞྱི་ལ་གདུག་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཁུག་ཅྱིག་ཅེས་བཀའ་བསྡོས་ཏེ། བཀའ་ནན་དག་པྡོ་སྩལ་
བས་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་ཀྱིས་རང་རང་གྱི་ེས་པ་ཁས་བླངས་ཤྱིང་ཕྱྱིན་ཆད་མྱི་བེད་པར་དམ་བཅས་
སྡོ། །སར་ཡང་མཆྱིམས་ཕུའྱི་དབེན་གནས་སུ་མྱི་མ་ཡྱིན་རྣམས་ལ་བཀའ་བསྡོས་ཤྱིང་བསན་པ་སྲུང་
བར་དམ་བཅས་སྡོ། །དེ་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་བེ་མ་ནེའུ་གསེང་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་། བར་སྣང་ནས་ལྷ་
རས་ཀྱི་ཆུས་གང་བའྱི་བུམ་པ་ལེན་པ་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་འཕྲུལ་བསན་པས་བསམ་སྡོར་ངན་པ་བེད་པའྱི་ 
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༼༨༥༣༽  
བླྡོན་པྡོ་རྣམས་འཁུ་འཁྱིག་ཟྡོས་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་བསྡོངས་པར་ཆད་པས། ལྷ་བཙན་པྡོ་ཐུགས་མ་བདེ་
བར་དམག་མང་པྡོ་དང་བཅས་ཏེ་བྡོད་དང་མྡོན་གྱི་ས་མཚམས་སུ་བསལ་ལྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་སྡོངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་གཤེད་མ་མཚོན་ཆ་བཟུང་རྣམས་ནྱི་རེངས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ཞལ་ནུབ་བྡོད་
ཀྱི་ལྷ་སྲྱིན་ལན་གསུམ་དུ་དམ་ལ་འདྡོགས་དགྡོས་ཏེ། ད་དུང་ལན་གཅྱིག་མ་གྲུབ་པས་རྒྱལ་བརྒྱུད་
དང་ཆྡོས་བེད་པའྱི་ཚེ་སྲྡོག་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བར་ཆད་འགའ་རེ་འབྱུང་བར་འདུག་པས་ཅུང་
ཟད་ཡྱིད་ཕྱིང་། ངའྱི་དངྡོས་ཀྱི་གདུལ་བ་བྡོད་ཡུལ་ན་མེད། སྲྱིན་པྡོ་འདུལ་ལ་འགྡོ་གསུངས་ནས། བླ་
གྡོས་སུ་རེ། གསེག་གཤང་སྱིལ་ལེ་སྲྱིན་པྡོའ་ིཡུལ་དུ་བཞུད་དྡོ། །བྡོད་ཡུལ་དུ་ཟླ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་
བཞུགས་པ་ཡྱིན་བ་བ་སྦ་བཞེད་ན་ 
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༼༨༥༤༽  
སྣང་ཞྱིང་། དེ་བས་ལྷག་པའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་མང་པྡོ་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །འྡོན་ཀང་རེན་འབྲེལ་འགའ་ཡྱི་
རྒྱུས། །ཆྡོས་ལུགས་གྱིས་སུ་འགྡོ་བར་འགྱུར། །དེ་ཡང་ཐྡོག་མར་ང་འདས་ནས། །རྒྱ་ནག་དགེ་
སྡོང་བྱུང་ནས་ནྱི། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཞེས་བ་བ། །ཅྱིག་ཅར་བ་ཡྱི་ལམ་སྡོན་འགྱུར། །ཞེས་པ། 
འདུས་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ཏྡོག་ཏུ་ཚེ་ལྡོ་དྲུག་ཁྱི་པ་ལ་སངས་རྒྱས་འྡོད་ཞྱི་སྡོས་སྣང་དཔལ་ཞེས་བ་བ་
བྡོན་པའྱི་ཚེ། འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཨུཏྤ་ལའྱི་གདྡོང་དང་། དེའྱི་བཙུན་མྡོ་ལྷ་རས་འཁྡོར་དང་
བཅས་པས་སངས་རྒྱས་ལ་བསེན་བཀུར་བས་ཏེ་སེམས་བསེད་ནས་རྒྱལ་སྲྱིད་སངས་ཤྱིང་རབ་ཏུ་
བྱུང་ངྡོ་། །བཙུན་མྡོས་བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སུ་མྱི་སེ་བའྱི་ཆྡོས་ཞུས་པས། གཟུངས་སྔགས་ཟབ་མྡོ་དང་
གདམས་པ་བསན་ཏེ། བུད་མེད་ཀྱི་ལུས་སངས་ནས་སེས་པར་གྱུར། བུད་ 



850   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༥༥༽  
མེད་ཤྱིན་ཏུ་མང་པྡོ་སེས་པར་གྱུར། ཁྱིམ་སངས་ཤྱིང་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་སེ་བྡོ་མང་པྡོ་མ་དད་པར་
གྱུར་ཏེ་མཐའ་འཁྡོབ་ཏུ་སྡོངས་ནས། སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་པྡོ་བཙུན་མྡོའ་ིའཁྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་
སྐུར་བ་འདེབས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །དགེ་སྡོང་ཨུཏྤ་ལའྱི་གདྡོང་གྱིས་དེ་རྣམས་དད་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྡོང་
བས་སར་ཡང་ཞེ་སང་བར་གྱུར་ཏེ། ངེད་ཀྱི་བུད་མེད་རྣམས་ཁྡོད་ཀྱིས་སེས་པར་བསྒྱུར་ཏེ་ཆུང་མ་
མེད་པར་བས་པས་ངེད་ཀྱིས་ཀང་ཁྡོད་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ་ནའང་བར་དུ་གཅྡོད་པའྱི་བདུད་བེད་
པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སྨྡོན་ལམ་ལྡོག་པར་བཏབ་པས་ད་ལྟར་ཀང་བདུད་སྱིག་ཅན་དུ་གྱུར་ཏྡོ། །དེའྱི་ཚེ་
རྒྱལ་པྡོ་ནྱི་ང་ཡྱིན་ལ་བཙུན་མྡོ་ནྱི་བམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ལྷ་བཙན་པྡོ་ཡྡོན་མཆྡོད་
དང་རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའང་། ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་ལས་དང་སྨྡོན་ལམ་གྱི་ནུས་པ་རེན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   851 

༼༨༥༦༽  
འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་མྱི་བསླུ་བར་ཡྡོད་པའྱི་རྒྱུ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་པདྨའྱི་གསུང་བཞྱིན་ཧྭ་ཤང་དཔྡོན་
སྡོབ་ཀྱི་སྱིང་ལ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བར་ཆད་བེད་པའྱི་འབྱུང་པྡོ་ཞུགས་པའྱི་རེན་གྱིས་ཧྭ་ཤང་གྱི་ཆྡོས་
ལུགས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཁན་པྡོས་ལྷ་བཙན་པྡོ་ལ་ང་འདས་ནས་རྒྱའྱི་མཁན་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་དབང་
པྡོ་ཡང་རབ་ཀྱི་ལམ་གཅྱིག་ཆར་བའྱི་འཇུག་པ་དཀར་པྡོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཞེས་བ་བ་སྡོན་པར་འགྱུར་
རྡོ། །དེ་ཚེ་ང་ཡྱི་སྡོབ་མ་ནྱི། །མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཀཱ་མ་ལ། །ཤཱྱི་ལ་ཞེས་བ་རྒྱ་གར་ནས། །སན་དྡོངས་
དེ་ཡྱིས་དེ་སུན་འབྱིན། །དེས་ན་དེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཞྱིན། །དད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་སྡོད་ཅྱིག་
གསུངས། །ཞེས་པ། ཆྡོས་ལུགས་ནྡོར་པ་དེ་བྱུང་བའྱི་ཚེ་རྱིག་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་ཤྱིང་ཡང་དག་
པའྱི་དྡོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་སྡོན་པའྱི་པཎྱི་ཏ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་པདྨའྱི་ངང་ཚུལ་ཞེས་བ་བ་སན་དྡོངས་ 



852   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༥༧༽  
ཤྱིག དེས་ནྡོར་པའྱི་ལྟ་སྡོད་སུན་འབྱིན་ཅྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་མ་ནྡོར་བར་
སྡོན་ཏྡོ་ཞེས་ལུང་བསན་པ་ལྟར་ཐྡོག་ཏུ་བབས་སྡོ། །དེ་ཡང་མཁན་པྡོ་བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭ་བདེ་བར་གཤེགས་
ནས་སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པྡོ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་བསྐྡོས་ཏེ་བསན་པ་འཛིན་པའྱི་ཚེ་་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཟང་པྡོ་
དང་། ་ཤཱ་ཡྱི་ལ་སྡོགས་པས་མྱི་གུས་པ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་ཐུགས་སྡོ་སེ་དཔལ་དབངས་རྱིངས་
ལུགས་སུ་བཅུག་ནས་མཁར་ཆུར་སྡོམ་དུ་བཞུད་དྡོ། །དེའྱི་ཚེ་རྒྱའྱི་མཁན་པྡོས། ལུས་ངག་གྱི་ཆྡོས་
སད་པས་འཚང་མྱི་རྒྱ། དན་པ་མེད་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་བར་མེད་པས་སངས་རྒྱས་སྡོ། །ཞེས་ཟེར་ཅྱིང་
སྡོམ་བསབས་པས་ཆྡོས་འདྱི་བ་ས་ཞྱིང་ཕན་ཡྡོན་ཆེའྡོ་ཞེས་ཟེར་ནས། བྡོད་རྱིལ་གྱིས་ཁྡོ་བྡོའ་ིཆྡོས་
ལུགས་བེད་དྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་མཆྡོད་པ་འབུལ་ 
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༼༨༥༨༽  
བ་དང་། སེ་སྣྡོད་ལ་སྡོབ་གེར་བེད་པ་དང་། ལུས་ངག་གྱི་དགེ་སྡོང་རྣམས་འཕྡོ་བཅད་དྡོ། །དཔལ་
དབངས་དང་སྦ་རཏྣ་ལ་སྡོགས་ཉུང་ཤས་གཅྱིག་མཁན་པྡོ་བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བེད་དྡོ། །ལྷ་
བཙན་པྡོས་རྒྱའྱི་སྡོན་པའྱི་ལུགས་འདྱི་རང་ཆྡོས་མྱིན་ནམ་གསུངས་པས་སྡོན་མྱིན་པར་གགས་
སྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་མཆྡོད་པ་མྱི་འབུལ་བ་ཐྡོས་ནས་མཆྱིམས་བུར་བཞུགས་པའྱི་དང་སྲྡོང་བཟྡོད་
པས་རང་གྱི་ལུས་ལ་མེ་སྦར་ཏེ་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་ཕུལ་བས་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་རང་ལ་བརེ་བ་
མེད་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་ཚོགས་སྡོག་པའང་གལ་ཆེ་བས་པས་བརེ་མྱིན་པར་གགས་སྡོ། །ལྷ་བཙན་པྡོས་ལྟ་
སྡོད་འཛོམ་པའྱི་ཆྡོས་བརེ་མྱིན་པའྱི་ལྟར་བེད་རྒྱུ་ཡྱིན་གསུངས་པས། སྡོན་མྱིན་པ་ཡྱི་ཆད་ནས་ང་
ཤ་མྱིས་རང་གྱི་ཤ་བཅད། ལ་ལས་རང་གྱི་མཚན་མ་རྡོས་བརྡུངས། ཧྭ་ཤང་གྱིས་ 



854   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༥༩༽  
རང་གྱི་མགྡོ་ལ་མེ་སྦར། རྒྱ་མེ་མགྡོ་བར་གགས་སྡོ། །རྒྱའྱི་ཕྱྡོགས་མྱི་རྣམས་ཀྱིས་ཆུ་གྱི་རྣྡོན་པྡོ་སྲེལ་
ཅྱིང་བརེ་མྱིན་པ་རྱིམ་གྱིས་བསད་ནས་ངེད་ཀང་འཆྱིའྡོ་ཞེས་ཟེར། ལྷ་བཙན་པྡོ་ཐུགས་མ་བདེ་བས་
ཡེ་ཤེས་དག་པ་སྒྲུབ་པ་བེད་པའྱི་སན་འདེན་ལན་མང་དུ་བཏང་པས་ཁུགས་ཏེ། བཙན་པྡོའ་ིསན་སྔར་
མཇལ་ཅྱིང་གེངས་པས་ང་འགུགས་མྱི་བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭའྱི་ཞལ་ཆེམས་ཟངས་མའྱི་གེགས་བམ་ལ་བྲྱིས་པ་
དཀྡོར་མཛོད་ནས་སྡོན་ཏེ་འདྱི་བཞྱིན་ཡྡོད་ཅེས་བཙན་པྡོ་ལ་ཕུལ་ནས་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་སན་འདེན་
བཏང་སེ། རླུང་ཚུགས་ཀྱི་ཆུ་འགམ་དུ་ཕེབས་པ་ལ་བཙན་པྡོ་འཁྡོར་བཅས་ཀྱིས་བསུ་བ་མཛད་པའྱི་
ཚེ་ཧྭ་ཤང་ཡང་འྡོངས་སྡོ། །ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། ཆབ་ཀྱི་ཕར་ཀ་ནས། རྒྱའྱི་པཎྱི་ཏ་ལ་རྡོད་པ་དྱིའྡོ་ཞེས་ 
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༼༨༦༠༽  
གསུངས་ཏེ། དབུ་ལ་ལན་གསུམ་བསྐྡོར་བས། ཧྭ་ཤང་གྱིས་ཀང་ཆབ་ཀྱི་ཚུར་ཁ་ནས། དེའྱི་ལན་དུ་
བེར་གྱི་ཐུ་བ་ནས་བཟུང་སེ་མགྡོ་བསྟུམས་ཤྱིང་སྤྲུགས་སྡོ། །ལན་ལེགས་པར་བཏབ་སེ་རེ་འཇྱིགས་
ཤྱིག་འདུག་གྡོ་གསུང་ངྡོ་། དེ་ནས་བང་ཆུབ་གྱིང་དུ་ཁྱི་བཤམས་ནས། བཙན་པྡོ་དགུང་ལ་བཞུགས། 
ཧྭ་ཤང་གཡས་སུ་འཁྡོད། འཁྡོར་བན་དྷེ་ལན་ཀ་དང་ཇྡོ་མྡོ་བང་ཆུབ་ལ་སྡོགས་པ་གལ་རྱིང་པྡོ་བྱུང་། 
སྡོབ་དཔྡོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་གཡྡོན་དུ་འཁྡོད། འཁྡོར་བཱྱཻ་རྡོ་ཙ་ན་ལ་སྡོགས་པ་ཉུང་ཤས་གཅྱིག་བྱུང་། 
ལྷ་བཙན་པྡོས། མེ་ཏྡོག་དཀར་པྡོ་ཕེང་བ་རེ་གཏད་ནས་གང་རྡོད་པ་རྒྱལ་བ་ལ་ཕམ་པ་དེས་མེ་ཏྡོག་
ཕུལ་ཅྱིག ངའྱི་མངའ་རྱིས་བྡོད་ཡུལ་འདྱིར་ནག་པྡོ་ལ་དགའ་བའྱི་དུས་སུ་ཟ་ཧྡོར་རྒྱལ་པྡོའ་ིསྲས་བྡོ་
དྷྱི་སཏྭ་སན་དངས་ 



856   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༦༡༽  
ནས་བྡོད་ཡུལ་ཉུང་ཤས་གཅྱིག་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བཀྡོད། དད་པ་ཅན་ཁ་ཅྱིག་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྱིང་དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་གྱི་རེན་རྣམས་བཙུགས་ནས་མཆྡོད་པ་བེད་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་ཧྭ་ཤང་མ་ཧཱ་ཡ་ན་
བྱུང་སེ་བྡོད་ཀྱི་བཙུན་པ་ཕལ་ཆེར་ཀང་དེའྱི་སྡོབ་མར་གྱུར། བྡོ་དྷྱི་ས་ཏྭའྱི་སྡོབ་མ་ཉུང་ཤས་ཙམ་ཞྱིག་
གྱིས། སྡོབ་ཏུ་མ་བཏུབ་པས་སྡོན་བརེ་གྱིས་སུ་མཆེད་རྡོད་པར་གྱུར། ད་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལ་བྡོ་དྷྱི་ས་
ཏྭའྱི་ཆྡོས་ལུགས་སྡོང་བའྱི་སྡོབ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྡོད་གྱིས་ང་རྒྱལ་མྱི་བ་བར་ཆྡོས་ལུགས་སུ་བཟང་
པྡོ་ལ་ངན་པ་དེས་གུས་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཧྭ་ཤང་ན་རེ་ང་གཞྱི་ལ་ཡྡོད་པའྱི་སྔ་
བ་ཡྱིན་པས། དྱིའྱི་ལན་གདབ་ཅེས་ཟེར་རྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས་ཁེད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་ལྟར་
དུ་ཤགས་ 
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༼༨༦༢༽  
གསུངས་ཤྱིག་བས་པས། ཧྭ་ཤང་ན་རེ། ལས་དགེ་མྱི་དགེའྱི་དབང་གྱིས་མཐྡོ་རྱིས་དང་ངན་སྡོང་གྱི་
འབྲས་བུ་མྡོང་ཞྱིང་། འཁྡོར་བར་འཁྡོར་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པར་རྡོག་པས་བསེད་པ་ཡྱིན། 
གང་ཅྱི་ཡང་མྱི་སེམས་ཤྱིང་ཅྱི་ཡང་མྱི་བེད་པ་དེ་འཁྡོར་བ་ལས་ཐར་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཅྱི་
ཡང་བསམ་པར་མྱི་བའྡོ། །སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་དཀར་པྡོའ་ིཆྡོས་སྡོད་པ་ནྱི་སེ་བྡོ་བླྡོ་ཞན་པ་དགེ་བའྱི་
ལས་འཕྡོ་མེད་པའྱི་དབང་པྡོ་བརྟུལ་པྡོ་རྣམས་ལ་བསན་པ་ཡྱིན། སྔྡོན་སངས་པའྱི་དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོ་
རྣམས་སྱིན་དཀར་ནག་གྱིས་ཀང་ྱི་མ་སྱིབ་པ་ལྟར། ལས་དགེ་སྱིག་གྱིས་ཀས་སྱིབ་པས་ཅྱི་ཡང་
མྱི་སེམས་ཅྱི་ལ་ཡང་མྱི་རྡོག གང་ཡང་མྱི་སྡོད་པ་དེ་ནྱི་མ་དམྱིགས་པ་ཞེས་བ། དེ་ནྱི་གཅྱིག་ཅར་
འཇུག་པའྱི་ལམ་ས་བཅུ་པ་དང་འདའྡོ། ། 



858   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༦༣༽  
ཞེས་ཟེར་རྡོ། །སྦ་བཞེད་ཁ་ཅྱིག་ལས། ངའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་ཁྱུང་ནམ་མཁའ་ནས་འབབ་པ་དང་འད་
སེ་ལྟ་བ་ཡས་བབས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན། གཞན་རྣམས་དབང་པྡོ་བརྟུལ་པྡོ་སྡོད་པ་མས་འཛེག 
རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན་ནྡོ་ཟེར་རྡོ་ཞེས་ཀང་བཤད་དྡོ། །ཨཱ་ཙརྻ་ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལས། 
དེའྱི་ལན་གསུངས་པ། ཁེད་ཀྱི་ལུགས་དེ་ལྟར། ཅྱི་ཡང་མྱི་བསམ་མྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་
པའྱི་ཤེས་རབ་སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་སངས་པས་
འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀང་སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མས་སུ་མྡོང་བའྱི་ཆྡོས་ནྱི་མྱི་དན་
ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་མྱི་བ་བར་མྱི་ནུས་སྡོ། །དན་པར་མྱི་བའྡོ་སམ་པ་ཡྱིན་ན་དེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དན་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་
བེད་པ་ཡྱིན་ 
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༼༨༦༤༽  
ནྡོ། །དན་པ་མེད་པ་ཙམ་ལ་བས་ན། བརྒྱལ་བ་དང་འབྡོག་པའང་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་
འགྱུར་རྡོ། །སྡོང་པ་ྱིད་མ་རྡོགས་ཀང་དན་པ་མེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཐར་པར་འགྱུར་ན། ཁམས་གྡོང་མའྱི་
ལྷ་འདུ་ཤེས་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་ཀང་ཐར་པར་འགྱུར་རྡོ། །དན་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་རྡོངས་པས་ནྱི། 
གེན་པ་གྱིད་ལྡོག་པ་དང་འདའྡོ་ཞེས་པ་སྡོགས་མང་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། ཡང་། དཔེ་མཐུན་ཕྱྡོགས་
སུ་མ་གྲུབ་པ་སེ། ཁྱུང་གྱི་ཕྲུག་གུ་ཐྡོག་མ་ནས་ལུས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྱི་འདབ་གཤྡོག་རལ་དང་
ལྡན་པར་རང་བྱུང་བ་ནྱི་མྱི་སྲྱིད་པས་དང་པྡོར་སྡོང་ངའྱི་ནང་དུ་ལུས་བླངས་ཤྱིང་རྱིམ་གྱིས་སྨྱིན་པར་
བས་ཏེ། སྡོང་ང་གཏྡོལ་ཏེ་ཟན་གྱིས་བསངས་ཤྱིང་སྡོ་གཤྡོག་རྡོགས་པར་གྱུར་པ་ནྱི། ལམ་རྱིམ་
གྱིས་འཇུག་པའྱི་མཐུན་དཔེར་འགྱུར་རྡོ། ། 



860   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༦༥༽  
ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། སྦ་ཡེ་ཤེས་དབང་པྡོས་ཀང་། ཅྱི་ཡང་མྱི་དན་ཅྱིང་ཡྱིད་ལ་མ་བས་པས། 
གྡོམ་པས་འདྡོར་ན་གྡོ་བས་འཆྡོར་ཞྱིང་ལྟྡོ་ཡང་མྱི་མྡོང་པར་ལྟྡོར་ཏེ་འཆྱི་ན། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ལྟ་
ཅྱི་སྨྡོས་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་དང་། ཁེད་ཅྱིག་ཆར་འཇུག་ན། སྔར་སངས་རྒྱས་ན་ཅྱི་ེས། ད་དུང་
འཁྡོར་བར་བསད་པས་ཅྱི་བར་ཡྡོད་ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་ཤགས་སྨྲས་པས། དེ་ནས་ཧྭ་ཤང་གྱིས་འཕམ་
བླངས་ཏེ། ཀ་མ་ལ་ཤཱྱི་ལའྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་ནས་རང་གནས་སུ་སྡོང་ངྡོ་། །ལྷ་བཙན་པྡོ་ངའྱི་བྡོད་ཡུལ་དུ་
ལྟ་བ་ཕྱྱིན་ཆད་ནཱ་གརྫུ་ནའྱི་ལུགས་སུ་གྱིས། སྡོད་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་དང་མཐུན་པར་སྒྲུབས་
ཤྱིག རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་བས་ན་ཆད་པ་གཅྡོད་དྡོ། །ཞེས་དག་ཏུ་ 
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༼༨༦༦༽  
མཛད་ནས་བཀའ་ཡྱིག་གསུམ་མཛད་ཅྱིང་། མདྡོ་ཁམས་དང་། བྡོད་དང་། དཀྡོར་མཛོད་དུ་བཞག་
གྡོ །རྒྱ་ཧྭ་ཤང་གྱིས། ཐྡོག་མར་པཎྱི་ཏ་སན་འདེན་བཏང་བ་ཐྡོས་ནས་སྡོབ་མ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ། 
ཤགས་འདེབས་པ་བསབས་པའྱི་ཚེ་ཅྱི་ཡང་ཡྱིད་ལ་མྱི་སེམས་པར་ལ་བས་ཆྡོག་གྡོ་ཞེས་པའྱི་སྡོམ་
ཡྱིག་བསམ་གཏན་ལ་ཆྡོག་གྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། དེའྱི་གནད་སྡོན་པ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་ལྡོན། 
གེགས་སེལ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་ཡང་ལྡོན། རྱིགས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟ་བའྱི་རྒྱབ་ཤ ལུང་གྱིས་སྒྲུབ་
པ་ལ་མདྡོ་སེ་བརྒྱད་ཅུ་ཁུངས་ཞེས་བ་བའྱི་གཞུང་ལྔ་བརམས་སྡོ། །དེ་རྣམས་གཏེར་དུ་སྦས་པ་རྱིམ་
གྱིས་མཆེད་པར་གྱུར་ཏེ། བྡོད་ཀྱི་མན་ངག་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བས་རང་བཟྡོར་བས་པ་རྣམས་ལ་འདེས་
པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིལྷྷྭམ་རྡོད་པའྱི་གྲྭར་ལུས་པས་ 



862   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༦༧༽  
བྡོད་ཀྱི་བསན་པའྱི་མཇུག་ཏུ་ངའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་འགྡོ་བའྱི་ཚེ་
ཝམ་ལུས་པས་ད་དུང་བྡོད་ཡུལ་དུ་ངའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཡང་། ཁྡོ་བྡོའ་ིཆྡོས་
ལུགས་ནྡོར་ཀང་མངྡོན་ཤེས་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་པས་ལུང་བསན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཀང་གག་གྡོ །ལྷ་བཙན་
པྡོས་ཨཱ་ཙརྻ་ལ་ཐྡོས་བསམ་གྱིས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཆྡོས་དེའྱི་གནས་ལུགས་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་
བསན་བཅྡོས་མཛད་པར་ཞུས་པས། སྡོམ་རྱིམ་དང་པྡོ་གནང་། དེ་ལ་གཟྱིགས་པས་དེའྱི་དྡོན་རྡོགས་
ཏེ་སན་གཅྱིག་གྱི་ཐྡོག་ཏུ་སྡོམ་ཚུལ་ཞུས་པས་སྡོམ་རྱིམ་བར་པ་མཛད། དེ་ལས་འབྲས་བུ་གང་འབྱུང་
ཞུས་པས་སྡོམ་རྱིམ་ཐ་མ་བརམས་ནས་ཧྭ་ཤང་གྱི་ལྟ་བ་ནྡོར་པ་སུན་ཕྱུང་ངྡོ་། །དེ་ལ་རྒྡོལ་བ་བཟླྡོག་
པའྱི་ཕྱྱིར་ལུང་དང་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་དབུ་མ་སྣང་བ་བརམས་གནང་ 
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༼༨༦༨༽  
ངྡོ་། །ཧྭ་ཤང་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་འགྡོག་པའྱི་སྡོམ་རྱིམ་ཐ་མར་གསུངས་པ་ནྱི་གང་དག་ཅྱི་ཡང་མྱི་
སེམས་ཅྱི་ཡང་མྱི་བེད་པ་དེ་དག་ནྱི་འཁྡོར་བ་ལས་ཡྡོངས་སུ་ཐར་བར་འགྱུར། དེ་ལྟ་བས་ན་ཅྱི་ཡང་
མྱི་བསམ་མྡོ། །སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དགེ་བ་ཡང་སད་པར་མྱི་བའྡོ། །སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོད་
པ་ནྱི་སེ་བྡོ་བླུན་པྡོའ་ིདབང་དུ་མཛད་ནས་བསན་པ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ནྡོ། །སམ་དུ་སེམས་ཤྱིང་དེ་སྐད་ཀང་
སྨྲ་བ་དེ་ཞེས་ཁྡོ་བྡོའ་ིའདྡོད་པ་བརྡོད་ནས། དེས་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་མཐའ་དག་སངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་པས་དེ་སངས་ན་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་
པར་འགྱུར་རྡོ། །འདྱི་ལྟར་ཅྱི་ཡང་མྱི་བསམ་མྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི། ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སངས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཡང་དག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ར་བ་ནྱི་ཡང་དག་པར་སྡོ་སྡོར་
རྡོག་པ་ 
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༼༨༦༩༽  
ཡྱིན་པས་ན་དེ་སངས་ན་ར་བ་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཤེས་རབ་སངས་པར་
འགྱུར་རྡོ། །སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པ་སད་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་སྨྲས་པས་ཀང་སྱིན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་
ཐབས་ཤྱིན་ཏུ་ཟུར་ཕྱྱིན་པར་སངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོར་ན། འདྱི་ལྟ་སེ། ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ནྱི་ཐེག་
པ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །དེ་སྐད་དུའང་ག་ཡ་མགྡོ་རྱིའྱི་མདྡོ་ལས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ནྱི་
མདྡོར་བསྡུ་ན་གྱིས་ཏེ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསང་བ་
བསན་པ་ལས་ཀང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྱིས་ཀྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་
བསྡུས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སྡོང་བ་ནྱི་ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཆེན་
པྡོར་བས་པར་འགྱུར་ཏྡོ། །དེ་བས་ན་ 
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༼༨༧༠༽  
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སྡོང་བ། ཐྡོས་པ་ཉུང་བ། བདག་གྱི་ལྟ་བ་མཆྡོག་ཏུ་འཛིན་པ། སེ་བྡོ་མཁས་པ་ལ་
བརེན་པར་མ་བས་པ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་གསུང་རབ་ཀྱི་ཚུལ་མ་རྡོགས་པ། བདག་ཕུང་བར་
བས་ནས་གཞན་ཡང་ཕུང་བར་བེད་ལ། རྱིག་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དུག་གྱིས་བཏབ་པའྱི་ཚིག་
ནྱི། མཁས་པ་དག་ལེགས་སུ་འདྡོད་པས་ཟས་དུག་ཅན་བཞྱིན་དུ་རྒྱང་རྱིང་དུ་ཡྡོངས་སུ་སང་བར་
བའྡོ། །ཞེས་སྡོགས་ལུང་དང་རྱིག་པ་མང་དུ་གསུངས་སྡོ། །སྡོམ་རྱིམ་དང་པྡོར་ནྱི་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པ་ྱིད་མྱུར་དུ་འཐྡོབ་པར་འདྡོད་པས། མདྡོར་ན་སྱིང་རེ་དང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྒྲུབ་པ་དང་
གནས་འདྱི་གསུམ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་མ་ལུས་པའྱི་རྒྱུའྱི་ར་བ་སྱིང་རེ་ཁྡོ་ན་
ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བས་ལ་དེ་ྱིད་ལ་ཐྡོག་མར་བསྡོམ་མྡོ། །དེ་སྐད་དུ་ 



866   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༧༡༽  
ཆྡོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས་གསུངས་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་
དབང་ཕྱུག་གྱིས་འདྱི་སྐད་ཅེས་གསྡོལ་ཏྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆྡོས་རབ་ཏུ་
མང་པྡོ་ལ་བསབ་པར་མྱི་བགྱིའྡོ། །ཆྡོས་ཤྱིག་རབ་ཏུ་བཟུང་ཞྱིང་རབ་ཏུ་རྡོགས་པ་བགྱིས་ན། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དེའྱི་ལག་པའྱི་མཐྱིལ་དུ་མཆྱིས་པ་ལགས་སྡོ། །ཆྡོས་གཅྱིག་གང་ཞེ་ན། 
སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས། སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལག་པའྱི་མཐྱིལ་དུ་མཆྱིས་པར་འགྱུར་ལགས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས། 
དཔེར་བགྱིས་ན། འཁྡོར་ལྡོས་བསྒྱུར་བའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་གཞྱི་གང་དུ་མཆྱིས་པ་དེར་དཔུང་གྱི་
ཚོགས་ཐམས་ཅད་ 
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༼༨༧༢༽  
མཆྱིའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་གང་དུ་མཆྱིས་པ་དེར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་
མཆྱིས་སྡོ། །དཔེར་བགྱིས་ན་སྲྡོག་གྱི་དབང་པྡོ་མཆྱིས་ན་དབང་པྡོ་གཞན་རྣམས་འབྱུང་བར་འགྱུར་
རྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་མཆྱིས་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཆྡོས་གཞན་རྣམས་ཀང་འབྱུང་
བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །བླྡོ་གྡོས་མྱི་ཟད་པའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། བཙུན་པ་ཤཱ་རྱི་དྭ་ཏྱིའྱི་བུ། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་མྱི་བཟད་པའྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སྔྡོན་དུ་འགྡོ་
བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དཔེར་ན་དབུགས་ཕྱྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་བ་ནྱི་མྱིའྱི་སྲྡོག་གྱི་དབང་པྡོའ་ིསྔྡོན་དུ་འགྡོ་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ནྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པར་
བ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་བ་བ་དང་། ག་ཡ་མགྡོ་རྱིར།  



868   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༧༣༽  
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་པའྱི་རྡོམ་པ་ནྱི་གང་ཡྱིན། གནས་ནྱི་
གང་ཡྱིན། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའྱི་བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་སྡོད་པའྱི་རྡོམ་པ་
ནྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་པའྡོ། །གནས་ནྱི་སེམས་ཅན་ནྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་ཐྡོག་མར་སྱིང་རེ་སྡོམ་པའྱི་
ཚུལ་ཞྱིབ་ཏུ་གསུངས་ནས། དེ་ལྟར་སྱིང་རེ་གྡོམས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས། སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་དང་
བར་དམ་བཅས་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སྨྡོན་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་བང་
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྱིམ་མྱི་དགྡོས་པ་ཁྡོ་ནར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆྡོས་བཅུ་པའྱི་མདྡོར། སེམས་ཅན་
མགྡོན་མེད་པ་སབས་མེད་པ། གྱིང་མེད་པ་དག་མཐྡོང་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་
བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་དྡོ། །ཞེས་ 
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༼༨༧༤༽  
གསུངས་པ་དེ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་དང་མྱི་ལྡན་ཀང་འབྲས་བུ་ཆེ་བར་བམས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ལས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། 
དཔེར་ན་རྡོ་རེ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ནྱི་ཆག་ཀང་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་
གནྡོན་ཅྱིང་། རྡོ་རེ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་མྱིང་ཡང་མྱི་འདྡོར་ལ་དབུལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཟླྡོག་གྡོ །དེ་བཞྱིན་
དུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་དུ་སེམས་བསེད་པའྱི་རྡོ་རེ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་སྒྲུབ་པ་དང་མྱི་ལྡན་ཀང་། ན་
ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསེར་གྱི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཟྱིལ་གྱིས་གནྡོན་ཏྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་མྱིང་མྱི་འདྡོར་ཅྱིང་འཁྡོར་བའྱི་དབུལ་བ་ཡང་ཟླྡོག་པར་བེད་དྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་ཕན་ཡྡོན་
ཆེན་པྡོ་ལུང་དང་སར་བ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། ག་ཡ་མགྡོ་རྱིང་། བང་ཆུབ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་སྱིང་པྡོར་
བེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན་ཏེ། ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པ་སྱིང་པྡོར་བེད་པ་རྣམས་ཀྱི་མ་
ཡྱིན་ 



870   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༧༥༽  
ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པྡོར། དེ་ལྟ་བས་ན་སྒྲུབ་པ་སྱིང་པྡོར་བའྡོ། །ཞེས་བ་བར་
གཞྡོན་ནུ་ཁྡོད་ཀྱིས་བསབ་པར་བའྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། གཞན་དྡོན་དུ་སྒྲུབ་པ་སྱིང་པྡོར་བེད་པ་ལ་
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་རེད་པར་དཀའ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་ཤྱིང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་དང་། ཚད་མེད་པ་བཞྱི་དང་། 
བསྡུ་བའྱི་དངྡོས་པྡོ་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་ཡྱིན་པར། བླྡོ་གྡོས་མྱི་ཟད་པས་བསན་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་
སྱིན་ལ་སྡོགས་པའྱི་མདྡོ་སེ་དག་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་ལུང་དང་སར་ཞྱིང་རྱིམ་གྱིས་
སྡོར་ལམ་བཞྱི་དང་། མཐྡོང་སྡོམ་གྱི་ལམ་དང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུམ་འཕྱིན་ལས་
དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ 
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༼༨༧༦༽  
ཚུལ་ལེགས་པར་གསུངས་སྡོ། །སྡོམ་རྱིམ་བར་པར། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་
པར་འདྡོད་པས། དེ་ཐྡོབ་པར་བེད་པའྱི་རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་ལ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་ཡང་མེད་
པ་དང་། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་དང་། རྒྱུ་ནྡོར་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་པྡོ་ཞྱིག་ཏུ་ནན་ཏན་བས་ཀང་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པ་
མེད་དེ། བ་ལང་གྱི་རྭ་ལས་འྡོ་མ་བཞྡོས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །འྡོ་ན་འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དེའྱི་རྒྱུ་
དང་རེན་གང་ཡྱིན་ཅེ་ན། བདག་ལྟ་བུ་དམུས་ལྡོང་དང་འད་བས་བསན་པར་མྱི་ནུས་མྡོད་ཀྱི། བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ྱིད་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་གདུལ་བ་ལ་ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པ་དེ་ྱིད་
བཀས་བཤད་པར་བ་སེ། གསང་བ་པའྱི་བདག་པྡོ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནྱི་སྱིང་རེའྱི་ར་
བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན། བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན།  
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༼༨༧༧༽  
ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། དེའང་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་བསེད་ནས་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདྡོན་ཕྱྱིར་ངེས་པའྱི་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་
ནས་བདག་ྱིད་ལ་ལྟ་བ་སངས་ནས་ཤྱིན་ཏུ་བ་དཀའ་ཞྱིང་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་ལ་ཡུན་རྱིང་པྡོ་སྒྲུབ་པའྱི་
བསྡོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་འཇུག་གྡོ །དེས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ར་བ་
སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་པས་ཐྡོག་མ་ྱིད་དུ་སྱིང་རེ་གྡོམས་པར་བའྡོ། །ཞེས་བཏང་སྡོམས་སྡོམ་པ་
ནས་བརམས་ཏེ་གསལ་བར་བསན་ནས། བང་ཆུབ་ཀྱིས་སེམས་ནྱི་རྣམ་པ་གྱིས་ལས་ཀུན་རྡོབ་པ་
ནྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྡོར་བ་ལས་གདྡོན་པར་དམ་བཅས་ཏེ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་
གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་འདྡོད་པའྱི་སེམས་དང་པྡོར་བསེད་པ་པྡོ། ། 
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༼༨༧༨༽  
དེ་ཡང་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ལེའུ་ལས་བསན་པའྱི་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་དུ་བསེད་ནས་དྡོན་དམ་བང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་འཛིན་ལས་འདས་པ་སྡོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ། ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་དྡོན་དམ་པ་པའྱི་
སྡོད་ཡུལ་དྱི་མ་མེད་པ། རླུང་མེད་པའྱི་མར་མེའྱི་རྒྱུན་ལྟར་མྱི་གཡྡོ་བའྡོ། །དེ་གྲུབ་པ་ནྱི་གུས་པར་
ཡུན་རྱིང་དུ་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་གྡོམས་པ་ལས་འགྱུར་ཏེ། དགྡོངས་པ་ངེས་
འགེལ་དུ། བམས་པ། གང་ཡང་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱིའམ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིའམ་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དགེ་བའྱི་ཆྡོས་འཇྱིག་རེན་པ་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་
ཀང་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་གྱི་འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་རྱིག་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཞྱི་
གནས་ལྷག་མཐྡོང་གྱི་ངྡོས་འཛིན་དང་སྡོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་སྡོ། །ཟུང་དུ་འབྲེལ་ 
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༼༨༧༩༽  
བ་ཐྡོབ་པའྱི་ཆྡོས་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པའྱི་གཟུགས་བརན་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཐུན་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་ཀྱི་བར་དུ་གནས་ནས་
ལྡང་བར་བས་ཏེ་དྡོན་རབ་ཏུ་འབེད་པའྱི་བསམ་གཏན་ནྡོ། །བསམ་གཏན་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་མངྡོན་པར་བསྒྲུབས་ཤྱིང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དུ་བེད་པ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
ལ་དམྱིགས་པའྱི་བསམ་གཏན་ནྡོ། །དེ་ནས་མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་སེ། ཤེས་རབ་
ཀྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ནྱི་འཁྡོར་བར་མྱི་ལྟུང་ལ། ཐབས་ཀྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པར་ཡང་མྱི་
ལྟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དཔལ་མཆྡོག་དང་པྡོ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་ནྱི་ཕ་ 
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༼༨༨༠༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དྱི་མ་མེད་པར་གགས་པས་བསན་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་
འཆྱིང་བ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན། ཐར་པ་ནྱི་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཅེ་ན། ཐབས་མེད་པར་སྲྱིད་པར་འགྡོ་བ་ཡྡོངས་
སུ་འཛིན་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་འཆྱིང་བའྡོ། །ཐབས་ཀྱིས་སྲྱིད་པའྱི་འགྡོ་བར་འགྡོ་བ་འདྱི་ནྱི་
ཐར་པའྡོ། །ཤེས་རབ་མེད་པར་སྲྱིད་པར་འགྡོ་བ་ཡྡོངས་སུ་འཛིན་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
འཆྱིང་བའྡོ། །ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྲྱིད་པའྱི་འགྡོ་བར་འགྡོ་བ་འདྱི་ནྱི་ཐར་པའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་
ལུང་དང་སར་ནས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་མས་སུ་བླངས་པས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་
ལེགས་པར་གསུངས་སྡོ། །སྡོམ་རྱིམ་ཐ་མར་ཡང་། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཚུལ་ལེགས་པར་གསུངས་ནས། དྱི་མ་མེད་ 



876   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༨༡༽  
པར་གགས་པས་བསན་པར། ཀེ་གྡོགས་པྡོ་དག དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་ནྱི་བསྡོད་ནམས་བརྒྱ་
ཕག་དུ་མ་ལས་ངེས་པར་སེས་པའྡོ། །དགེ་བའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལས་ངེས་པར་སེས་པའྡོ། །དགེ་
བའྱི་ལས་ཚད་མེད་པ་ལས་ངེས་པར་སེས་པའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱ་ཆེར་འབྱུང་བས་ཕྱྡོགས་
བཅུའྱི་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆྡོད་པ་དང་
བསྡོད་པ་དང་འཕགས་པ་བཟང་པྡོ་སྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྨྡོན་ལམ་གདབ་པ་དང་། སྱིན་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྡོན་པར་བ་ཞྱིང་། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་
གྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྡོ་བར་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་
གསུངས་སྡོ། །དེ་ཡྱི་ཇྱི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྱིན། ། 
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༼༨༨༢༽  
ཕྱྱིས་ནས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྱུར། །རྒྱ་ནག་ལུགས་དེ་ནུབ་མཛད་ནས། །རྱིམ་གྱིས་པ་ཡྱི་ཆྡོས་
ལུགས་སེལ། །ཅེས་པ། སྡོམ་བརྡོན་དམ་པ་ཞྱི་བ་འཚོས། ཇྱི་ལྟར་ལུང་བསན་པ་བཞྱིན་ཐེག་པ་ཆེན་
པྡོའ་ིཆྡོས་ལ་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གྱི་ལུགས་གྱིས་བྱུང་བ་ལ། རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིལུག་གཅྱིག་ཆར་
བའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ལུང་རྱིགས་རྣམ་དག་གྱིས་སུན་ཕྱུང་སེ། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བཞེད་གཞུང་རྱིམ་
གྱིས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་རྒྱས་པར་མཛོད། སྔྡོན་ཆྡོས་རྒྱལ་ཡྡོན་མཆྡོད་རྣམས་ཀྱིས་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་
འདྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་དབུ་བརེས་པ་དང་། སྲྡོལ་བཏྡོད་པ་དང་། ཆྡོས་མྱིན་ཚར་གཅྡོད་
པའྱི་མཛད་སྲྡོལ་ངྡོ་མཚར་རད་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་བསམ་ནས་བཀའ་དྱིན་ཆེན་པྡོའ་ི
རེས་སུ་དན་པར་བས་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀྱི་དྱིན་ལན་དུ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཅྱི་ནུས་སྒྲུབ་ 



878   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༨༣༽  
ཅྱིང་རེས་སུ་ཡྱི་རང་བསྡོམ་པར་རྱིགས་ཏེ། ཀླུ་ཡྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིརྡོགས་བརྡོད་དུ། བས་པ་ཤེས་ཤྱིང་
བས་པ་བཟྡོ། །བས་པ་ཆུ་ཟྡོས་མྱི་གཏྡོང་ན། །ལྷ་མྱིའྱི་དཔལ་དགྡོན་ེ་བར་གནས། །ཞེས་གསུངས་
ཤྱིང་། །ལུང་ལས་ཀང་། །མྱི་གང་བས་པ་མྱི་བཟྡོ་བ། །དེ་ནྱི་བདག་གྱི་ཁུར་ཆེན་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། 
ཤེར་ཕྱྱིན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕན་པ་ཆུང་ངུ་གཅྱིག་བས་པའང་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་
ཀྱི་བར་དུ་ཆུད་མྱི་སྡོན་ན། མང་པྡོ་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་ཞལ་
སྔ་ནས། སྡོམ་བརྡོན་དམ་པ་དཔལ་ལྡན་ཞྱི་བ་འཚོ། །བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་
དཔལ། །བླྡོ་གསལ་དབང་པྡོ་པདྨའྱི་ངང་ཚུལ་སྡོགས། །སྱིགས་མའྱི་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གྱིས་པ་
ཡྱིན། །བདེ་ 
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༼༨༨༤༽  
གཤེགས་བསན་པའྱི་རྱིང་ལུགས་བླ་ན་མེད། །ཞུ་ཆེན་བསྒྱུར་བེད་མཆན་བུའྱི་གནས་འདུག་
པའྱི། །སྐད་གྱིས་སྨྲ་བ་བླྡོ་གྡོས་གསལ་ལྡན་པ། །དེ་དག་བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་མྱིག་ཏུ་གྱུར། །མྱི་ཡྱི་
དབང་པྡོ་ཆྡོས་བཞྱིན་ས་སྡོང་པ། །རྣམ་དཔྱྡོད་བླྡོ་ཅན་དེས་པས་འགྡོ་བ་འདུལ། །དཔའ་མཛངས་བླྡོན་
པྡོའ་ིཚོགས་ཀྱིས་ཡྡོངས་བསྐྡོར་ནས། །སེ་དགུ་འདྱི་དག་བུ་བཞྱིན་ལེགས་པར་བསངས། །ཞེས་
བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པའྱི་བསྔགས་པ་མཛད་དྡོ། །གསུམ་པ་ཆྡོས་ལྡོག་གྱི་རྡོ་ལངས་ཚུལ་ནྱི། 
ཕྱྱིས་ནས་རྒྱལ་ཁྱིམས་ནུབ་པ་དང་། །རྒྱ་ནག་མཁན་པྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི། །ཡྱི་གེ་ཙམ་ལ་བརེན་
ནས་ཀང་། །དེ་ཡྱི་མྱིང་འདྡོགས་གསང་ནས་ནྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་མྱིང་བསྒྱུར་ནས། །ད་ལྟའྱི་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འདྱི། །ཕལ་ཆེར་རྒྱ་ནག་ཆྡོས་ 



880   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༨༨༥༽  
ལུགས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། འགྡོང་པྡོ་གནམ་ཐེའུའྱི་བུ་དུམ་བཙན་གང་དར་མས། བླྡོན་པྡོ་ངན་པ་རྒྱལ་ཏྡོ་
རེ་དང་། ཅྡོག་རྡོ་ལེགས་ས་ལ་སྡོགས་པ་དང་གྡོས་ངན་བཤམས་ཏེ། མངའ་བདག་ཁྱི་སྲྡོང་ལྡེ་བཙན་
རལ་པ་ཅན་བསྡོངས་ནས། བྡོད་ཡུལ་གྱི་ཆྡོས་ཁྱིམས་དང་རྒྱལ་ཁྱིམས་གྱིས་ཀ་བཤྱིག གང་དར་
མའང་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རེས་བསད། དེ་རེས་སུ་ཡུམ་བརན་དང་འྡོད་སྲུང་འཁྲུགས་ནས་བྡོད་ཡུལ་
ཕུང་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཧྭ་ཤང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་ཡྱི་གེ་བཀྡོད་པ་འགའ་ཞྱིག་གཏེར་ནས་
ཐྡོན་པ་ལ་བརེན་ནས་བླུན་པྡོ་ཆྡོས་དད་ཅན་གདམ་ངག་འབྡོགས་པ་ལ་སྡོ་བས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིམྱིང་
བཏགས་ནས་བཤད་དེ། བསན་པ་ཕྱྱི་དར་གྱི་ལྡོ་པཎ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལེགས་པར་
མ་དར་བའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   881 

༼༨༨༦༽  
སྐབས་སུ་ཆྡོས་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ཤན་འབེད་པ་མཁས་པ་མ་བྱུང་པས། བསྡོད་ནམས་ཆུང་བའྱི་སེམས་
ཅན་འགའ། །ལྷ་སྐལ་ཆད་པས་འབྱུང་པྡོ་སྒྲུབ། །ཅེས་པ་ལྟར། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིགདམ་ངག་གྱི་མྱིང་
ལ་འཁྲུལ་བས་དར་བར་གྱུར་ཏྡོ། །འབུམ་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་ནམ་མཁའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནྡོ་
ཞེས་བ་བར་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་པའྱི་འདེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས། 
སེམས་ངྡོ་འཕྡོད་ལ་བས་ཆྡོག་ཅེས་པའྱི་ངྡོ་འཕྡོད་ལ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་ངྡོ་སྡོད། སེམས་
ནམ་མཁའ་དཔེར་བླངས་ནས་ངྡོ་སྡོད། ནམ་མཁའ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་སྡོང་ྱིད་དུ་ངྡོ་སྡོད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་ངྡོ་སྡོད་གསུམ་པར་གགས་པ་དང་། སེམས་ལ་སེམས་མ་མཆྱིས་ཏེ་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་
བའྱི་སད་དུའྡོ། །ཞེས་པའྱི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་རྱིག་པ་གསལ་ཙམ་འདྱི་ལ་ 
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༼༨༨༧༽  
བདེ་བར་ཞེན་པ་དང་། གསལ་བར་ཞེན་པ་དང་། མྱི་རྡོག་པར་ཞེན་པ་སེ་གྡོལ་བ་གསུམ་བཅད་ནས་
གཤྱིས་ལ་ཤྡོར་བ་དང་། སྡོམ་དུ་ཤྡོར་བ་དང་། ལམ་དུ་ཤྡོར་བ་དང་། རྒྱས་འདེབས་སུ་ཤུཤྡོར་བ་སེ་
ཤྡོར་བ་བཞྱི་སངས་ནས་སྡོ་མ་དེ་མ་བཅྡོས་པ་དང་ལྷུག་པ་དང་འབྡོལ་ལེ་ཤྱིག་གེར་འཇྡོག་ལུགས་
བཞྱི་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇུར་བུས་བཅྱིངས་པའྱི་སེམས་ྱིད་འདྱི། །སྡོད་ན་གྡོལ་བར་ཐེ་
ཚོམ་མེད། །བྲམ་ཟེ་སྐུད་པ་འཁལ་བ་ལྟར། །སྡོ་མ་མ་བཅྡོས་ལྷུག་པར་ཞྡོག །ཅེས་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོས་
གསུངས་པའྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་བ་དེ། ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་ཕྱྡོགས་བཅུ་སངས་རྒྱས་དང་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་ཞུ་བའྱི་འཕྱིན་ཡྱིག་ལས། དཔེ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་དྡོན་ནྡོར་པར་གསུངས་ཏེ། འདྱི་
དྡོན་བརགས་པས་ 
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༼༨༨༨༽  
འདྱི་ལྟར་མཐྡོང་། །སྡོ་མར་བཞག་ན་བལ་ྱིད་ཡྱིན། །སྐུད་པར་བས་ན་བཅྡོས་པར་འགྱུར། །དེ་ཕྱྱིར་
འདྱི་ལ་དཔེ་སྡོན་ཡྡོད། །དྡོན་གྱི་སྡོན་ཡང་འདྱི་ལྟར་མཐྡོང་། །གྡོལ་བ་གསུམ་པྡོ་བཅད་ཙམ་
གྱིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ན་ནྱི། །ན་ཐྡོས་འགྡོག་པའང་དེར་འགྱུར་རྡོ། །ཤྡོར་པ་བཞྱི་པྡོ་
སངས་མས་པའྱི། །རྣམ་རྡོག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མྱིན། །རྡོགས་པ་མེད་ན་སྡོང་མྱི་ནུས། །རྡོགས་པ་མེད་
ཀང་སྡོང་ནུས་ན། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་འབད་མེད་དུ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཅྱི་མྱི་སེ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་རང་པ་དང་པྡོ་གྱིས་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ། ཕྱྱི་མ་གྱིས་བརྫུན་ཡྱིན་
ནྡོ། །དགག་པ་རྒྱས་པར་སྡོམ་རྱིམ་གསུམ་པར་གསུངས་པས་ཤེས་ཤྱིང་། འདྱི་ནྱི་ཧྭ་ཤང་གྱི་བསམ་
གཏན་ལ་ཆྡོག་གྱི་མས་ལེན་ཡྱིན་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དྡོ། །དེས་ 
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༼༨༨༩༽  
ན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་མས་ལེན་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་
གསུངས་ལས་ལེགས་པར་ཐྡོས་བསམ་མཛད་ནས་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བར་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དང་
མས་ལེན་མཛད་པ་གལ་ཆེ་ཤྱིང་། ཁྱི་བཙལ་བརྒྱུགས་སུ་མ་སྡོང་བ་བེད་འཚལ་ལྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ནཱ་
རྡོ་དང་ནྱི་མྱཻ་ཏྱི་པའྱི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་ནྱི་ལས་དང་ཆྡོས་དང་ནྱི། །དམ་ཚིག་དང་ནྱི་
ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ནས་ཇྱི་སྐད་དུ། །གསུངས་པ་དེ་ྱིད་ཁྡོང་བཞེད་དྡོ། །ཞེས་པ། བླ་
མ་ནཱ་རྡོ་དང་མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མར་པ་ལྡོ་ཙྪ་ལ་གནང་བ་དེ་ྱིད་ལས་དང་ཆྡོས་
དང་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། བཞྱི་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བ་ཡྱིན་ཏེ། མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་དེ་ྱིད་ྱི་ཤུ་ལས། ལས་དང་དམ་ཚིག་ 
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༼༨༩༠༽  
ཕྱག་རྒྱ་གྱིས། །འཁྡོར་ལྡོ་རྡོགས་པར་སྡོམ་པ་ྱིད། །ཐ་མའྱི་བང་ཆུབ་སྡོམ་པ་ནྱི། །དག་པའྱི་དེ་ྱིད་
ཕྱྱིར་ཕྱྡོགས་པའྱི། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་མམ་སྡོར་བས། །འཇམ་པའྱི་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་གཙོ། །བདེ་མྱིན་
བརྫུན་མྱིན་རྣམ་པར་ནྱི། །བདག་ྱིད་སྡོམ་པ་འབྲྱིང་པྡོའ ྡོ། །བདག་བྱིན་བརླབ་པའྱི་གྡོ་འཕང་
གང་། །དེ་ྱིད་རྡོགས་པར་མྱི་ནུས་ཕྱྱིར། །དེ་དག་ལ་ནྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིས། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་
བསན་ཏྡོ། །ལྷ་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་ན་ནྱི། །དེ་ལ་བག་ཆགས་ཅྱི་སེ་མེད། །བག་ཆགས་ྱིད་ནྱི་རྣམ་དག་
ན། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་ྱིད་མཐྡོང་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་གཞྡོལ་
བ། །ཐམས་ཅད་དངྡོས་པྡོའ་ིརང་བཞྱིན་གྱིས། །དབང་པྡོ་དམ་པ་གནས་པར་བ། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་བདེན་
གང་ཐྡོབ་པས། །རྣམ་པར་རྡོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས། །གང་ 
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༼༨༩༡༽  
ཕྱྱིར་འགྡོ་བ་འདྱི་དེ་ྱིད། །དེ་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་དྱི་མ་མེད། །ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ྱི་ཤུ་
པར། ཟུང་འཇུག་གྡོ་འཕང་བསྡོད་པ་པྡོ། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆྡོག་ལྡན་པ། །མཚན་ྱིད་མེད་ཅྱིང་
འདུས་མ་བས། །གཉུག་མའྱི་སྐུ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཐྡོག་མར་ལས་དང་པྡོ་
པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་དབང་པྡོ་ཐ་མ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་ར་རླུང་
གྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་། དེ་ནས་དབང་པྡོ་འབྲྱིང་པྡོ་ཆྡོས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་བརེན་ནས་དབང་
གསུམ་པའྱི་ལམ་སྡོམ་ཞྱིང་། ལྷ་སྐུ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྒྱུ་ལུས་རྱིམ་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་ནས་དེ་ལ་ཞེན་པའྱི་
བག་ཆགས་སང་པའྱི་ཕྱྱིར་འྡོད་གསལ་སྡོམ་ཞྱིང་། དེ་ལས་ལངས་ཏེ་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ 
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༼༨༩༢༽  
དབང་པྡོ་རབ་ཀྱི་ལམ་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ལྷན་སེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཞེས་ཀང་གསུངས་ཏེ་དྡོན་
གཅྱིག་གྡོ །ནཱ་རྡོ་པས་ཀང་། དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་མས་སུ་མྡོང་བ་ངྡོས་བཟུང་ནས་
བསྡོམས་པས་དྡོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་མངྡོན་དུ་བེད་པར་བཞེད་དྡོ། །དེའྱི་དྡོན་ནྱི་གཤྱིན་
རེ་གཤེད་དམར་པྡོའ་ིརྒྱུད་དུ། འདྱིར་ནྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་གང་། །མངྡོན་པར་དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་
རུ། །བྱིས་པའྱི་སེ་བྡོ་སྨྲ་བར་འགྱུར། །དེ་ནྱི་སར་ཡང་དེ་བཞྱིན་ཅེས། །བཞྱི་པ་དེ་ྱིད་གསུམ་པ་
རུ། །དེ་བཞྱིན་བས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །དང་པྡོའ་ིཡན་ལག་ལས་སར་ཡང་། །སྨྡོས་པ་སྡོན་འགྱུར་དེ་
བཞྱིན་དུ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་གསུམ་པ། །གང་ཡྱིན་འབྲས་བུ་བཞྱི་པ་སེ། །རྒྱུ་འབྲས་དབེ་བ་
མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བཞྱི་པའང་གསུམ་པར་གྲུབ་བྡོ་ཞེས། །སྔར་བརྡོད་དྡོན་དམ་བདེན་པ་ྱིད། ། 
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༼༨༩༣༽  
ཅེས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས་པས་དབང་གསུམ་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དགའ་བ་དེ་ནྱི་ཀུན་
རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་དགའ་བ་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡེ་
ཤེས་དེ་ནྱི་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བརྡོད་དྡོ། །རྒྱུ་འབྲས་རང་བཞྱིན་དབེར་མེད་པའྱི་
ཕྱྱིར་བཞྱི་པ་དེ་ཡང་གསུམ་པ་དེ་བཞྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་
མཚན་ྱིད་པ་ནྱི་དབང་གསུམ་པའྱི་སྐབས་སུ་མྱི་འབྱུང་སེ། གལ་ཏེ་འབྱུང་ན་དེ་ྱིད་དབང་བཞྱི་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་ཨྱི་ནྡྲ་བྡོ་དྷྱིའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། དབང་པྡོ་གྱིས་བྱུང་བ་དེ་བ་ནྱི། །དེ་ྱིད་
ཡྱིན་ཞེས་སེ་ངན་སྨྲ། །དེ་ནྱི་བདེ་ཆེན་དེ་ྱིད་དུ། །རྒྱལ་བ་མཆྡོག་གྱིས་མ་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་ལྡོག་
པར་རྡོག་པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་ལྷན་ 
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༼༨༩༤༽  
སེས་གྲུབ་པར་ཡང་། །གང་ཕྱྱིར་ལྷན་ཅྱིག་སེས་མ་བཅྡོས། །དེ་ཕྱྱིར་འདྡོགས་མེད་ལྷན་ཅྱིག་
སེས། །ཞེས་དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་དབང་པྡོ་གྱིས་བྱུང་གྱི་བཅྡོས་མ་ཡྱིན་ལ། དྡོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་རང་བྱུང་
གྱི་ཡེ་ཤེས་མ་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ལའང་དེང་སང་གསང་སྔགས་འཆྡོལ་བར་སྡོད་པ་མང་དུ་
ཡྡོད་དེ། སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་རེས་སུ་གཟུང་བར་བའྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ྱིད་ཀྱིས་
ཀང་། །ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པར་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་མྱི་ཤེས་པས། །ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའང་
མྱི་ཤེས་ན། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིམྱིང་ཙམ་ཡང་། །རྡོགས་པ་ྱིད་ནྱི་མྱི་སྲྱིད་གསུངས། །ཞེས་པ། ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོན་པའྱི་གཞུང་ཨྱི་ནྡྲ་བྡོ་དྷྱིས་མཛད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་མེད་པའྱི་རྡོ་
རེས་མཛད་པའྱི་ཐབས་ཤེས་གྲུབ་པ། པདྨ་བཛྲའྱི་གསང་བ་གྲུབ་ 
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༼༨༩༥༽  
པ། ཌོཾ་བྱི་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པ་གྲུབ་པ། དཔལ་ཆེན་པྡོའ་ིགྱིས་མེད་གྲུབ་པ། དྷ་རྱི་ཀ་པའྱི་གསང་
བའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་དགུ། རྣལ་འབྡོར་མ་ཙི་ཏྱིས་མཛད་པའྱི་དངྡོས་པྡོ་གསལ་བའྱི་དེ་ྱིད་གྲུབ་པ་སེ་
གྲུབ་པ་སེ་བདུན་དང་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོ་དྷྭ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ། ཏྡོག་ཙེ་པའྱི་བསམ་མྱི་ཁབ། ལྷན་སེས་རྡོ་
རེའྱི་གནས་པ་བསྡུས་པ། ཨཱརྻ་དེ་བའྱི་སེམས་ཀྱི་སྱིབ་སྡོང་། དེ་བ་ཙནྡྲ་ཏའྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་
གསལ་བ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བཞྱི་པ་སེ། སྱིང་པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་ཏུ་
གགས་པ་རྣམས་ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོ་སྐུར་གྱི་མཐའ་ཆྡོད་པར་ཞྱིབ་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་ཅྱིང་། ཕྱག་
རྒྱ་བཞྱི་པར། ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་མས་ལེན་མྱི་ཤེས་པས། ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྒྱུད་ལ་བསེད་ཚུལ་མྱི་
ཤེས་པས། དེ་མ་ཤེས་ན་དམ་ 
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༼༨༩༦༽  
ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་དྡོན་མྱི་གྡོ་ཞྱིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིས་དྡོན་ཙམ་ཡང་ལེགས་པར་མྱི་ཤེས་པར་
གསུངས་ཏེ། དེ་རྣམས་དབང་བཞྱི་དང་རྱིམ་པ་བཞྱིན་སྡོར་བ་དང་། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱི་དང་སྡོར་བ་
ཡྡོད་ནའང་། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་བུད་མེད་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་ནྱི་
དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། རྡོ་རེ་ལུས་ཀྱི་ར་འཁྡོར་ལྡོ་བཞྱི་རེན་དང་བཅས་
པ་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་ནྱི་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། ཁམས་བང་ཆུབ་
སེམས་མ་མས་པའྱི་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་དེའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། ཡང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆྡོས་
ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཆྡོས་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། གཟུགས་སྐུ་གྱིས་དམ་ 
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༼༨༩༧༽  
ཚིག་ཕྱག་རྒྱ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་དུ་རྒྱས་གདབ་དང་། འདེབས་བེད་རྡོ་གཅྱིག་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་
རྒྱུད་ལ་སེས་པའྱི་མས་དང་། དངྡོས་པྡོའ་ིགཤྱིས་ལ་གནས་ཚོད་སར་ནས་ཤེས་པར་བའྡོ། །གཞྱི་
ལམ་འབྲས་བུའྱི་སེང་དུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་གསུངས་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་འཚལ་
ལྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར་ནྱི། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །རྒྱུད་ཀྱི་
རྒྱལ་པྡོ་གཞན་དང་ནྱི། །བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་གཞན་ལས་ཀང་། །དབང་བསྐུར་དག་དང་མ་འབྲེལ་
བ། །དེ་ལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བཀག །དབང་བསྐུར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱི། །ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ་རྡོགས་
ན། །ད་གཟྡོད་མཚན་མ་དང་བཅས་པའྱི། །འབད་རྡོལ་ཀུན་ལ་མྱི་ལྟྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ། དུས་ཀྱི་ 
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༼༨༩༨༽  
འཁྡོར་ལྡོའ་ིརྒྱུད་དུ། དབང་མངྡོན་དུ་མ་སྡོང་བར་ཡེ་ཤེས་སེ་བ་མེད་པས། ཐྡོག་མར་ཀུན་རྡོབ་
བདེན་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་དྡོན་དུ་གེར་བས་བྱིས་པ་འཇུག་པའྱི་དབང་བདུན་ཞུ་བ་དང་། 
དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དབང་གྡོང་མ་བཞྱི་
བསྐུར་བའྱི་ཚུལ་གསུངས་ཤྱིང་། དང་པྡོ་ནྱི་བྱིས་པ་སེས་མ་ཐག་ཁྲུས་བེད་པ་ལྟར་ཡུམ་ལྔའྱི་ཆུ་
དབང་དང་། གཙུག་ཕུད་འཇྡོག་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ལྔའྱི་ཅྡོད་པཎ་གྱི་དབང་དང་། རྣ་བ་འབྱིགས་པ་
ལྟར་ནུས་པ་བཅུའྱི་དར་དཔྱངས་ཀྱི་དབང་དང་། དགྡོད་ཅྱིང་སྨྲ་བ་ལྟར་གཙོ་བྡོ་ཡབ་ཡུམ་རྡོ་རེ་དྱིལ་
བུའྱི་དབང་དང་། འདྡོད་ཡྡོན་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པ་ལྟར་སེམས་དཔའ་སེམས་མའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་
དབང་དང་། མྱིང་འདྡོགས་པ་ལྟར་ཁྡོ་བྡོ་ཁྡོ་མྡོའ་ིདབང་དང་།  
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༼༨༩༩༽  
ཡྱི་གེ་འབྲྱི་ཀྡོག་སྡོབ་པ་ལྟར་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རེས་གནང་དང་བདུན་ནྱི། ར་རྒྱུད་དང་བསྡུས་
བརྒྱུད་དང་རྡོ་རེ་སྱིང་པྡོའ་ིའགེལ་པ་ལ་སྡོགས་པར་དག་བ་དག་བེད་ཞྱིབ་ཏུ་གསུངས་སྡོ། །གྡོང་
མའྱི་དབང་ལ་སྡོབ་མ་གཞུག་པའྱི་དབང་བཞྱི་དང་། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དུ་བེད་པའྱི་དབང་བཞྱི་ལུགས་
གྱིས། དབང་བདུན་ཐྡོབ་པའྱི་སྡོབ་མ་ལ་སེར་བ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བདུན་པྡོ་དེ་མངལ་གྱི་གནས་
སྐབས་དང་སར་ནས་མངལ་དུ་ཐྡོག་མར་ལུས་གྲུབ་པ་བཞྱིན་དུ། ཆུ་དང་ཅྡོད་པན་གྱི་དབང་ར་དང་
རླུང་གྲུབ་པ་བཞྱིན་དར་དཔྱངས་དང་རྡོར་དྱིལ་གྱི་དབང་། དབང་པྡོ་དང་ལས་དབང་རྣམས་གྲུབ་པ་
བཞྱིན་བརྟུལ་ཞུགས་དང་མྱིང་གྱི་དབང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་རྒྱུ་བ་བཞྱིན་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྱི་རེས་
གནང་བསྐུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོབ་མ་གཞུག་ 
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༼༩༠༠༽  
པའྱི་དབང་བཞྱི་ནྱི་ནུ་མ་ལ་རེག་པའྱི་བུམ་དབང་དང་། བདུད་རྱི་བྱིན་ནས་བྷ་ག་ལ་བལྟ་བའྱི་དབང་
དང་། ཕྱག་རྒྱ་གཏད་དེ་སྡོམས་པར་ཞུགས་པའྱི་བདེ་བ་ལ་རྡོག་པའྱི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་
དང་། ནྡོར་བུ་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་བདེ་བ་ལ་རྡོག་པ་བཞྱི་པ་སེ། རྒྱུད་ཟབ་མྡོ་ན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་
བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་བཞྱི་ནྱི། དེ་ལས་ཁད་ཞུགས་པའྱི་སྐུར་ཚུལ་བླ་མ་དམ་པའྱི་
མན་ངག་བཞྱིན་དུ་ངྡོ་སད་ཅྱིང་། བཞྱི་པའྱི་དྡོན་ནྱི་མཆྡོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ངྡོ་ལེགས་པར་འཕྡོད་པའྱི་ནུས་པ་བཞག་ནས་མས་སུ་བླངས་པས་དྡོན་གྱི་དབང་
བཞྱི་པ་ྱིད་ལའང་། བསེན་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། ེ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། ེ་བའྱི་བསེན་པ་དང་། སྒྲུབ་
པ་ཆེན་པྡོ་དང་། བཞྱི་རྱིམ་གྱིས་ 



896   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༠༡༽  
མཐར་ཕྱྱིན་ནས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་འགྲུབ་ཅྱིང་། དགའ་བ་བཞྱི་པྡོ་རེ་རེ་ལའང་། སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཡེ་ཤེས་བཞྱི་བཞྱིར་ཕྱེ་བ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཅྱིང་། དེ་ནྱི་ཀེ་རྡོ་རེར་འཕྡོ་བ་བཅུ་དྲུག་སྱིབ་
བྲལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚུལ་དང་དྡོན་གཅྱིག་གྡོ །མཚན་བརྡོད་དུ། དེ་ྱིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྱིག །ཅེས་
གསུངས་སྡོ། །འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ཕྱྱི་མར། སྡོ་སྡོར་སྡུད་དང་བསམ་གཏན་དང་། །སྲྡོག་རྡོལ་དེ་བཞྱིན་
འཛིན་པ་དང་། །རེས་སུ་དན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན། །རྣལ་འབྡོར་ཡན་ལག་དྲུག་ཏུ་འདྡོད། །ཅེས་
གསུངས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་མས་སུ་བླངས་པས་དབང་བཞྱིའྱི་དྡོན་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་ལ། མཚན་
བརྡོད་དུ། འཇྱིག་རེན་གསུམ་ན་གཞྡོན་ལུས་གཅྱིག །གནས་བརན་རྒན་པྡོ་སེ་དགུའྱི་བདག །ཅེས་
གསུངས་ཏེ།  
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༼༩༠༢༽  
དབང་དང་པྡོ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་གཞྡོན་ནུ་དང་། དེའྱི་ཤུགས་ཀྱི་དར་ལ་བབ་པ་དང་། གནས་
བརན་རྒན་པྡོ་དང་། བཞྱི་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་སེ་དགུའྱི་བདག་པྡོ་སེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའྱི་རླུང་དང་། 
འཕྡོ་བའྱི་སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་ནས་དབུ་མར་བརན་པ་ཐྡོབ་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡང་སྡོ་སྡོར་
སྡུད་དང་བསམ་གཏན་གྱིས་གཙུག་ཏྡོར་དང་། དཔྲལ་བ་དང་། སྲྡོག་རྡོལ་དང་། འཛིན་པས་སྱིང་ག་
དང་། རེས་དན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་གསང་གནས་ནས་ནྡོར་བུའྱི་རེ་མྡོ་མཐར་ཐུག་པ་འཕྡོ་བ་མེད་
པའྱི་བདེ་བ་ཡྡོངས་སུ་གང་ཞྱིང་། མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ལ། ཡས་རྱིམ་
ནས་འཛིན་པ་དང་། མས་རྱིམ་ནས་བརན་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཚན་བརྡོད་དུ། བཟང་ངན་ཤེས་ཤྱིང་
དུས་ཤེས་པ། །ཞེས་དཀར་པྡོའ་ིཆ་འཕེལ་ 
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༼༩༠༣༽  
བ་ཆགས་པ་ཆེན་པྡོ་བཟང་བ་དང་། ནག་པྡོའ་ིཆ་འཕྡོ་བའྱི་སྱིབ་པ་ཆགས་བྲལ་གྱི་བདེ་བ་ངན་
པའྡོ། །དུས་ཀྱི་ར་ལ་ཐྱིམ་པ་ནྱི་འདུ་ཤེས་སྡོ། །གསང་བ་དང་། ལྟེ་བ་དང་། སྱིང་ག་དང་། མགྱིན་པ་
དང་། དཔྲལ་བའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་སྲྡོག་འཕྡོ་བའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་གྡོང་འཛིན་པ་སྡོངས་ནས། འཕྡོ་མེད་ཀྱིས་
གང་ཞྱིང་བརན་པར་གྱུར་ནས་ས་གྱིས་གྱིས་ནྡོན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཙུག་ཏྡོར་གྱི་འཁྡོར་ལྡོ་འཕྡོ་བའྱི་
བག་ཆགས་དང་། དེའྱི་བཞྡོན་པ་སྲྡོག་གྱི་རླུང་གཞྡོམ་དུ་མེད་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཞེས་བ་བ་མཐའ་དག་
ཟད་ཅྱིང་། མཆྡོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་
དང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་མཐར་ཐུག་པ་བཅུ་གསུམ་པ་རྡོགས་པ་ལ། ཆྡོས་ཀྱི་དུང་སེ་ས་ཆེན་འཛིན། །རྡོ་
རེ་ཟླ་བ་དྱི་མེད་འྡོད། །ཆགས་བྲལ་དང་པྡོ་ཆགས་ 
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༼༩༠༤༽  
པ་ཆེ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་གཡས་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ྱི་མའྱི་འགྡོས་རྱིམ་གྱིས་གཙུག་ཏྡོར་
ནས་ནྡོར་བུའྱི་མཐར་སྡོན་པ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱི་གཎ་ཌྱི་ས་བྡོ་ཆེ། །རྡོ་རེ་ྱི་མ་སྣང་བ་ཆེ། །ཁ་དྡོག་སྣ་
ཚོགས་འབར་བའྱི་འྡོད། །བདེན་དྡོན་རྣམ་པ་བཅུ་གྱིས་ལྡན། །རང་པ་ཡ་གཅྱིག་མཐྱིལ་གྱིས་
གནྡོན། །ས་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གཞྱི་ལ་གནས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཟླ་བ་གཙུག་ཏྡོར་དུ་མནན་
པས། །ཚངས་པའྱི་སྡོང་ང་རེ་ནས་གནྡོན། །རང་ཐྡོབ་སྡོན་མྡོའ་ིཁྡོན་ལ་གནས། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། 
འྡོད་གསལ་བ་ལས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་མཚམས་སྡོར་བའྱི་རེས་དན་གྱི་ཡན་ལག་ལ་སྡོང་གཟུགས་ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བུད་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་དགྡོས་ཞེས་འགའ་ཞྱིག་སྨྲ་བ་ནྱི། འཛིན་པ་དང་། རེས་དན་
དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་ལ། རྒྱུད་ 
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༼༩༠༥༽  
སེ་ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་བཞྱིན་ལེགས་པར་མ་འདྱིས་ཤྱིང་ནང་གྱི་རྣམ་རྡོག་སྔྡོན་སྡོང་གྱི་བླྡོས་བསན་པར་
ཟད་དྡོ། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ། ཕྱག་རྒྱ་གསུམ་དུ་གསུངས་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དབང་པྡོ་བརྟུལ་བ་
དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དབང་པྡོ་འབྲྱིང་པྡོ་སྲྡོག་འཛིན་སྡོང་བའྱི་སྐབས་ཙམ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
རེས་དན་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐབས་སུ་སྡོམ་ཞྱིང་། ཆྡོས་དང་དམ་ཚིག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྲྡོག་འཛིན་གྱི་
ཡན་ལག་ལ་ཕལ་ཆེར་ཚང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བླ་མ་དམ་པ་དག་གསུངས་སྡོ།།  །།གསེར་འགྱུར་སྒྲུབ་
པའྱི་སྐབས་ནས། དངུལ་ཆུ་འབྲྡོས་པ་དང་འཕར་བ་དང་འདར་བ་དང་འཚེག་པ་དང་། གཡྡོ་མེད་དུ་
བསན་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་སར་ནས་འཆྱིང་བའྱི་ཐབས་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ནྱི། མཆྡོག་གྱི་
དབང་གྡོང་མ་བཞྱི་མས་སུ་ 
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༼༩༠༦༽  
ལེན་པའྱི་ཚུལ་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་གནད། རྒྱུད་སེ་གང་དུའང་མ་གསུང་པའྱི་གསང་ཆེན་སྦས་དྡོན་
མཐར་ཐུག་པ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་དང་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་བསན་པའྡོ། །འདྱི་ལ་བཤད་པ་དང་
མས་ལེན་མཛད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དགྡོངས་འཚལ་ལྡོ། །འདྱི་རྣམས་ཞྱིབ་པར་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མན་ལུང་གུ་རུའྱི་གསུང་གྱི་རྒྱུན་མ་བཅྡོས་པ་
ལས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་འགེལ་པ་སྐྡོར་གསུམ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་
མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་འགེལ་པ་བྷ་བ་བྷ་ཉའྱི་བདེ་མཆྡོག་གྱི་བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོའ་ིའགེལ་པ་
དང་། རྒྱུད་སེ་མང་པྡོའ་ིབཤད་རྒྱུད་སམྤུ་ཉྱིའྱི་འགེལ་པ་མན་ངག་གྱི་སེ་མ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་དང་། རྡོ་རེ་
གུར་གྱི་འགེལ་པ་རྣམས་དང་། གསང་བ་འདུས་ 
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༼༩༠༧༽  
པ་འཕགས་ལུགས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་འགེལ་པ་ལ་སྡོགས་བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ལས་
ཀང་། དབང་བསྐུར་བ་སྔྡོན་དུ་སྡོང་བ་དང་མ་འབྲེལ་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིདྡོན་སྡོམ་པ་དང་། ཕྱག་
རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་ལ་སེ་བ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དབང་བསྐུར་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པ་ཐྡོབ་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པྡོའ་ིརྡོགས་པ་སྔྡོན་དུ་གྱུར་ན། དེ་ཡན་ཆད་དུ་སྱིབ་པའྱི་ལྷག་མ་སྡོང་བ་དང་། ལམ་གྱི་ལྷག་མ་སྡོམ་
པ་དབང་འྡོག་མ་གསུམ་གྱི་ལམ་ལྟར་འབད་རྡོལ་མྱི་ལྟྡོས་པར་ངང་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། གངྒཱ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ཆུ་བྡོ་ཆེན་པྡོ་བཞྱི་ངང་གྱིས་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ལམ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་
པའྱི་ཚུལ་ལ། བྱིརྺ་པའྱི་མན་ངག་ཏུ། སེམས་ཅན་ལ་མ་དག་པའྱི་སྣང་བ་དང་། རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་ 
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༼༩༠༨༽  
མས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ལ་དག་པའྱི་སྣང་བ་ཞེས་སྣང་བ་གསུམ་འཆར་ཚུལ་
དང་། འཁྡོར་ལྡོ་འཆམ་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལམ་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་
ལམ། ཞེས་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་རའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་བརེན་པ་བུམ་དབང་གྱི་ལམ་སྡོམ་པ་དང་། ཡྱི་གེ་
བྷ་གའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་བརེན་པ་གསང་དབང་གྱི་ལམ་སྡོམ་པ་དང་། ཁམས་བདུད་རྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་
ལ་བརེན་ནས་དབང་གསུམ་པའྱི་ལམ་སྡོམ་པ་དང་། སྱིང་པྡོ་རླུང་སེམས་དྭངས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་
བརེན་ནས་དབང་བཞྱི་པའྱི་ལམ་སྡོམ་པ་དང་། ལམ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་ས་དྲུག་དང་། བཞྱི་དང་། གྱིས་
དང་། ས་བཅུ་གསུམ་པའྱི་ཕྱེད་ནྡོན་ནས་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པ་དང་། ཡང་དང་པྡོར་ཀུན་
གཞྱི་རྒྱུ་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་གཙོ་བྡོར་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བེད་པ་ 
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༼༩༠༩༽  
དང་། དེ་ལས་ལུས་ཐབས་རྒྱུད་ལ་བརེན་ནས་གྡོལ་བེད་ཀྱི་ལམ་སྡོམ་པ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་
འབྲས་བུའྱི་རྒྱུད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འགྲུབ་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་ཐབས་ཀྱི་ཕྱྡོགས་སུ་ལྷུང་བའྱི་
བདུད་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱྡོགས་སུ་ལྷུང་བའྱི་བདུད་དང་། དེ་གྱིས་ཀའྱི་བདུད་ལས་ངྡོ་བཟུང་ནས་
ལམ་དུ་བེད་ཚུལ་དང་། ཡྱི་དམ་དང་མཁའ་འགྡོའ་ིལུང་བསན་ལ་སྡོགས་བྱུང་ན་བགེགས་ཀྱི་རྣམ་
འཕྲུལ་ཡྱིན་ནམ། རང་གྱི་མས་སྣང་ཡྱིན་ནམ། ཞལ་མཐྡོང་གསུང་ཐྡོས་པ་ཡང་དག་པ་ཡྱིན་ནམ། 
རྣམ་གསུམ་རྱིགས་དབེའྱི་གདམས་པས་ངྡོས་འཛིན་ཚུལ་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་། དེའང་ག་ཡ་དྷ་རའྱི་
བཞེད་པས་འཁྡོར་བསེད་རྱིམ་གཙོ་ཆེར་བསྡོམས་ནས་རྡོགས་རྱིམ་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཙམ་
དང་། སེམས་ལ་བརེན་པ་ཅུང་ 
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༼༩༡༠༽  
ཟད་ཐྡོབ་ནས་ཆ་སྡོམ་དུ་སྡོམ་པ་དང་། བརེན་པ་ཆེར་ཐྡོབ་ནས་རྡོགས་རྱིམ་ཤས་ཆེར་སྡོམ་པར་
བཞེད་དྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གསུམ། འཁྲུལ་པ་ངྡོས་བཟུང་བ། སྔྡོན་བྱུང་གྱི་དཔེ་དགྡོད་པ། མ་ནྡོར་བའྱི་
དྡོན་གྱི་ཁད་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེང་སང་འགའ་ཞྱིག་བླ་མ་ཡྱི། །མྡོས་གུས་ཙམ་གྱིས་
སེམས་བསྒྱུར་ནས། །རྡོགས་པ་ཅུང་ཟད་འགགས་པ་ལ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ངྡོ་སྡོད་བེད། །དེ་འད་
བདུད་ཀྱི་ཡྱིན་པའང་སྲྱིད། །ཡང་ན་ཁམས་འདུས་འགའ་ལའང་བྱུང་། །ཞེས་པ། དད་པའྱི་རེས་སུ་
འབྲང་བ་འགའ་ཞྱིག མྡོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡྡོད་པའྱི་བླ་མ་རང་གྱི་མདུན་ནམ་སྱི་བྡོར་
བསྡོམས་པས་དེ་ལ་སེམས་ཟྱིན་པས། ཐ་མལ་རྣམ་རྡོག་རགས་པ་འགགས་ཏེ་སེམས་གནས་པ་ཙམ་
ལ་མ་བཅྡོས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་སུ་ངྡོ་སྡོད་པར་བེད་དེ། མས་རྡོགས་ 



906   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༡༡༽  
དེ་འདས་ཞྱི་གནས་ཡང་དག་གྱི་གྡོ་ཡང་མྱི་ཆྡོད་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། བདུད་ཀྱི་ཐྱིབས་
ཀྱིས་ནྡོན་པའང་སྲྱིད་ཅྱིང་། ཡང་ལུས་ཀྱི་ར་གནས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་སྔར་མ་འདུས་པའྱི་རླུང་དང་། 
འབྱུང་བཞྱིའྱི་ནུས་པ་ཚོགས་པའྱི་མས་སྣང་ལའང་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། དེ་ྱིད་ཡུན་རྱིང་དུ་
གྡོམས་ན་བྱིང་རྨུགས་འཐྱིབས་པའྱི་མས་གན་པྡོས་བསལ་བར་དཀའ་བ་འབྱུང་བས་སེམས་
གནས་པ་མཆྡོག་ཏུ་བཟུང་བར་མྱི་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཀ་རུ་འཛིན་ཞེས་བ་བ་ཡྱི། །བརྫུན་བརླབས་
ཅན་གྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་བྱུང་། །དེ་ཡྱི་དགྡོན་པ་མཐྡོང་ཙམ་གྱིས། །འགའ་ལ་ཏྱིང་འཛིན་སེ་ཞེས་ཟེར། །ཕྱྱིས་
ནས་དེ་ཡྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཞྱིག །དེ་ནས་ཏྱིང་འཛིན་དེ་རྒྱུན་ཆད། །དེ་འདའྱི་ཏྱིང་འཛིན་བདུད་ཀྱི་
རྱིགས། །འབྱུང་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་བེད་པར་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   907 

༼༩༡༢༽  
གསུངས། །ཞེས་པ། སྔྡོན་མྱི་རྒན་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་རྱི་སུལ་དུ་བུད་ཤྱིང་འཚོལ་བ་ལ་སྡོང་བས། གའ་
ལྡོ་སྐམས་པའྱི་ཕུང་པྡོ་ཞྱིག་གྱི་ཁྡོད་ན་ལུག་གུའྱི་པགས་པ་ལ་བས་པའྱི་ཞྭ་གཅྱིག་འདུག་པ་རེད་ནས་
མགྡོ་ལ་གྡོན་པས་མྱི་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དཔེས་རྒྱན་པའྱི་སེས་བུར་མཐྡོང་ནས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀ་རུ་འཛིན་
ཞེས་གགས་ཤྱིང་། དེའྱི་མྱིང་ཐྡོས་པ་དང་དགྡོན་པ་མཐྡོང་བ་ཙམ་གྱི་དན་རྡོགས་འགགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ནྱི་སེ་བ་བྱུང་སེ། རང་གྱི་ཁང་པར་ཞྭ་དེ་ཕུད་ནས་འདུག་པའྱི་ཚེ་སྔྡོན་གྱི་རྒན་པྡོའ་ིགཟུགས་སུ་
གྱུར་པ་སྡོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་མཐྡོང་ནས། གཞན་དག་ལའང་སྨྲས་ཏེ། པགས་པའྱི་ཞྭ་དཀར་པྡོ་མྱི་རྣམས་
ཀྱིས་ཁེར་བས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཞྱིག་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སེ་བའང་རྒྱུན་ཆད་དྡོ། །དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བྱིན་
བརླབས་དང་ནུས་པ་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་དུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ 



908   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༡༣༽  
ལེ་འུར། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡན་ལག་དགུ་གསུངས་པའྱི་དང་པྡོ་བདུད་ཀྱི་ལས་ཤེས་ནས་སྡོང་བར་
བེད་པ་ལ། བདུད་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་དང་། དེའྱི་ཆུང་མ་མེ་ཏྡོག་གྱི་གཙུག་ཕུད་ཅན་
གྱི་སྱི་བྡོ་ན་མེ་ཏྡོག་གྱི་མདའ་ལྔ་ཡྡོད་དེ། དེགས་པར་བེད་པ་དང་། རྡོངས་པར་བེད་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་
རྡོངས་པར་བེད་པ་དང་། བརྒྱལ་བར་བེད་པ་དང་། སེམས་མེད་པར་བེད་པ་དེ་རྣམས་གང་ལ་
འཕངས་ནས་ཕྡོག་པ་དེའྱི་རྱིགས་རུས་ཡྡོན་ཏན་དབང་ཕྱུག་ལ་སྡོགས་པས་དེགས་པ་དང་ཞེ་སང་
དང་གཏྱི་མུག་དང་བརེད་ངེས་པ་དང་ཕག་གྱིས་བར་དུ་གཅྡོད་པར་བེད་དྡོ། །དེ་ན་མངྡོན་བརྡོད་དུ། 
མདའ་ལྔ་པ་ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །དེའྱི་འཁྡོར་བདུད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་སྡོང་བ་བཞྱི་ནྱི། འཐབ་པ་དང་། གཡེང་
བ་དང་། ལྷག་ 
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༼༩༡༤༽  
པར་ཆགས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ལྡོག་པར་བེད་པ་སེ་དང་པྡོས་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྱི་ལས་དང་
པྡོ་པ་དག་ཕན་ཚུན་འཐབ་རྡོད་ལ་སྡོར་བར་བེད། གྱིས་པ་གྱིད་དང་རྨུགས་པ་དང་འདྡོད་ཡྡོན་ལ་
གཡེང་པར་བེད། གསུམ་པ་ལྡོངས་སྡོད་ལ་ཆགས་ནས་སྱིན་པ་ལ་མྱི་འཇུག་པ་དང་ཆགས་པའྱི་
འདུ་ཤེས་སེད་པར་བེད། བཞྱི་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ཚོང་དང་ཞྱིང་ལས་དང་གླུ་གར་དང་བཟའ་
བཏུང་དང་། དགྡོད་ཅྱིང་རེ་བ་དང་། བུད་མེད་ལ་སྲེད་ཅྱིང་རྱི་ལམ་དུའང་ས་བྡོན་འཕྡོག་པ་དང་། 
ཚངས་སྡོད་དྱི་མ་ཅན་དུ་བེད། ཀླུ་དང་གནྡོད་སྱིན་ལ་སྡོགས་པ་མ་རུངས་པ་རྣམས་བསྐུལ་ཅྱིང་ལྡོ་
ཏྡོག་མ་རུངས་པར་བེད། ཆྡོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲྡོག་འཕྡོག་པ་དང་འཇྱིགས་པ་སེད་པར་བེད། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ེ་བར་སྡོན་པ་ལ་སྡོགས་འཁྲུལ་པ་སེད་པར་ 



910   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༡༥༽  
བེད་དེ། འཇྱིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་གྱི་རྡོག་པར། མྱི་བཟད་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་བ་ཡྱི། །སྒྲུབ་པ་པྡོ་ལ་
བདུད་ཀྱི་རྱིགས། །འདྡོད་པའྱི་གཟུགས་འཛིན་ལྷ་མྡོ་དང་། །དེ་བཞྱིན་གཞན་གྱི་ལུས་སུ་ཡང་། །སྣ་
ཚོགས་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡྱིས། །དབང་པྡོ་བསྡོམ་པ་འཚེ་བར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྡོམ་
པ་བཟུང་བ་དང་། སེམས་ལས་སུ་རུང་བ་དང་། བསམ་པ་དག་པར་གྱུར་པ་དག་ལ་མཐྡོ་འཚམ་ཞྱིང་
འཁྲུལ་པ་སེད་པར་བེད་དེ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལས། བདུད་ཀྱི་ལས་ནྱི་བརྡོན་འགྲུས་
དང་ལྡན་པས་འབྱུང་བར་རྱིག་པར་བ་སེ། མྱི་བརྡོན་པ་ལ་བདུད་ཀྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བ། དེ་ྱིད་བདུད་ཀྱི་
ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དཔུང་བཟངས་ལས། བགེགས་ཀྱིས་ 
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༼༩༡༦༽  
བསྡོད་ནམས་མ་ལུས་ཟད་པར་བེད། །དེ་ཕྱྱིར་མྱི་ལ་གསང་སྔགས་འགྲུབ་མྱི་འགྱུར། །ཇྱི་ལྟར་ཟླ་བ་
སྱིན་ལས་རྣམ་གྡོལ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་བགེགས་ལས་གྡོལ་བ་རྣམ་པར་མཛེས། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། 
གཞན་ཡང་གཏྡོར་མ་འདྡོད་པ་དང་ནྡོན་དང་། བསྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལུས་ལ་འཇུག་པ་ལ་སྡོགས་གནས་
སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའྱི་བདུད་ལས་མང་དུ་གསུངས་ཏེ། དེ་
རྣམས་ཤེས་ནས་སང་བར་བ་སེ། སྡོང་ཚུལ་ནྱི་རྡོ་རེར་ཙེ་མྡོར། རང་གྱི་སེམས་ནྱི་བདུད་ཅེས་
གསུངས། །རང་གྱི་སེམས་ྱིད་བགེགས་ཡྱིན་ནྡོ། །རྣམ་པར་རྡོག་པ་ཐམས་ཅད་སངས། །ཞེས་
གསུང་པས། རང་གྱི་སེམས་ལ་བརགས་ཏེ་བདུད་ལས་ངྡོ་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་། གཞན་ཡང་བདུད་
ལས་སྡོང་བའྱི་ཐབས་མ་ངན་མེད་ཀྱིས་བྱིན་པས་ཞུས་པ་དང་།  
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༼༩༡༧༽  
སེང་གེ་ལུང་བསན་པ་དང་། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོའྱི་མདྡོར། བདུད་བཞྱི་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་སྡོང་བའྱི་
ཐབས་དང་། སངས་རྒྱས་གསང་བས་བགེགས་ངྡོས་འཛིན་དང་སྡོང་ཚུལ་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་
མ་ནྡོར་བར་ཤེས་ནས་ལམ་ཟབ་མྡོ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་གསུང་
བཞྱིན་བསྒྲུབས་པ་ཡྱིས། །བྱིན་བརླབས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ་ལམ་བསྒྲུབས་པས་བར་ཆད་ཞྱི་བ་དང་ཡྡོན་ཏན་འཕེལ་བའྱི་ཕན་ཡྡོན་འབྱུང་བ་
ནྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཞུགས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ལ། དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཆྡོས་བས་པས་ནད་ཞྱི་བ་དང་ཡྡོན་ཏན་འཕེལ་བ་ལ་སྡོགས་ཕན་ཡྡོན་བྱུང་བ་ནྱི་བདུད་ཀྱི་བར་
ཆད་ཡྱིན་པས་མ་ནྡོར་ 
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༼༩༡༨༽  
བར་བླང་དྡོར་བེད་པ་གལ་ཆེ་སེ། དེའང་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ཐྡོས་བསམ་ཚུལ་
བཞྱིན་བས་པ་ལས་བྱུང་བར་ཤེས་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ་སེ། དད་པ་ཡྡོད་པ་ལ་དབང་
བསྐུར་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་དགག ངྡོ་སྡོད་ནྡོར་པའྱི་འཆལ་གཏམ་དགག བླུན་པྡོས་འཕགས་
ལམ་གྱི་མྱིང་དྡོན་ནྡོར་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་
སེ་བ་སྔ་མ་ལ། །སེམས་བསེད་དབང་བསྐུར་མ་བས་ན། །ཆྡོས་ལ་དད་པ་མྱི་སྲྱིད་པས། །གང་དག་
ཐེག་ཆེན་དད་ཐྡོབ་པ། །དེ་དག་སྔར་སང་ཡྱིན་པས་ན། །ད་ལྟ་དབང་བསྐུར་མྱི་དགྡོས་ཟེར། །ཞེས་པ། 
ཚེ་འདྱིའྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་བེད་སྡོད་སྔ་མའྱི་གྡོམས་ཤུགས་ཀྱིས་འབྱུང་བར་གསུངས་པས་དེས་འཁྲུལ་
གཞྱི་བས་ནས་ལེགས་པར་མ་བརག་པ་ཁ་ཅྱིག ཚེ་འདྱིར་ 
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༼༩༡༩༽  
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆྡོས་ལ་དད་ཅྱིང་གསང་སྔགས་ལ་མྡོས་པ་དེ། སྔ་མའྱི་ལས་འཕྡོ་སད་པ་ཡྱིན་པས་
སེམས་བསེད་དབང་བསྐུར་ཞུ་མྱི་དགྡོས་ཟེར་རྡོ། །དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་སྡོབས་
མཚུངས་ཀྱི་རྱིགས་པས་དགག་པ་ནྱི། འྡོ་ན་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཡྱི། །སྡོམ་པ་དག་ལ་མྡོས་པ་ཡང་། །སྔ་
མའྱི་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །ད་ལྟ་རབ་ཏུ་དབྱུང་མྱི་དགྡོས། །ཞེས་པ། དགེ་ཚུལ་དང་གེ་སྡོང་ལ་
སྡོགས་པ་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ལ་མྡོས་པ་དེ་ཡང་སྔྡོན་སང་ལས་འཕྡོ་སད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡོམ་པ་
བླང་མྱི་དགྡོས་སམ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སེམས་བསེད་ཀང་། །སྔ་མའྱི་སེམས་བསེད་ཡྡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །ད་ལྟ་སེམས་བསེད་བ་མྱི་དགྡོས། །དེ་དག་དགྡོས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི། །དབང་བསྐུར་ཡང་
ནྱི་ཅྱིས་མྱི་དགྡོས། །ཞེས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   915 

༼༩༢༠༽  
པ། ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ལ་དད་པ་དེ་ཡང་། སྔ་མའྱི་ལས་འཕྡོ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ད་ལྟ་སེམས་བསེད་
བའང་མྱི་དགྡོས་སམ། གལ་ཏེ་དེ་དག་དགྡོས་ན་དབང་བསྐུར་ཀང་ཞུ་དགྡོས་པར་མཚུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ཁེལ་བྡོར་བའྱི་ཚང་བྲུས་ཏེ་དགག་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ལ་མྱི་དགའ་བའྱི། །མུ་
སེགས་བེད་ཀྱིས་ཆྡོས་སངས་པ། །དེ་ལ་མཚར་དུ་མྱི་རྱི་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ལ་བརེན་བཞྱིན་
དུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ན་བཤད་འགྡོག་བེད་པ། །དེ་ལ་ཁྡོ་བྡོ་ངྡོ་མཚར་སེས། །ཞེས་པ། ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་
བེད་རྣམས་སངས་རྒྱས་ལ་སྡོན་པར་མྱི་འཛིན་པས་དེས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྨྡོད་ཅྱིང་ལྡོག་པར་
རྡོག་པ་མཚར་མྱི་ཆེ་ཡྱི། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་འགའ་
ཞྱིག་དབང་བསྐུར་དང་སེམས་བསེད་འགྡོག་པ་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་ཟབ་མྡོའ་ིན་ 
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༼༩༢༡༽  
བཤད་བེད་པ་ལ་ཚིག་གྱི་ན་ཡ་ཙམ་ཡྱིན་པས་དགྡོས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་འགྡོག་ཅྱིང་བཏང་སྡོམས་ཙམ་
ཡང་མྱི་བེད་པར་སུན་འབྱིན་པ་དེ་དག་ལ་ཁེལ་བའྱི་གནས་སུ་གཟུང་བར་བའྡོ། །འཇྱིག་རེན་པ་དག 
ལྷ་མ་གསྡོལ་བས་ལྡོ་ེས་སྡོ་ཞེས་པ་ལྟར། བླྡོ་མ་སངས་པས་བླུན་པྡོ་ཁྡོ་ནར་ཚེ་རབས་བརྒྱུད་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ཚེ་སྔ་མར་ཆྡོས་ལ་སངས་པའྱི་ལས་འཕྡོ་ཚེ་འདྱིར་སད་པར་འདྡོད་པ་བཞྱིན་དུ། གཞུང་
ལུགས་རྣམ་དག་ལ་ཐྡོས་བསམ་བེད་པ་དྡོན་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནྱི་བཞད་གད་ཀྱི་གནས་སུ་གསལ་བར་
གྲུབ་བྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། །ལ་ལ་ཞྱི་གནས་ཅུང་ཟད་
དང་། །སྣང་སྡོང་རྡོགས་པ་ཕ་མྡོ་ལ། །མཐྡོང་ལམ་ཡྱིན་ཞེས་ངྡོ་སྡོད་བེད། །ཁྱུང་གྱི་སྡོང་ང་ཇྱི་བཞྱིན་
དུ། །ལུས་ཀྱི་རྒྱ་ཡྱིས་བཅྱིངས་པས་ན། ། 
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༼༩༢༢༽  
ད་ལྟ་ཡྡོན་ཏན་མྱི་འབྱུང་བས། །ལུས་རྒྱ་ཞྱིག་པའྱི་ཤྱི་མ་ཐག །ཡྡོན་ཏན་ཕྱྱིས་ནས་འབྱུང་ཞེས་
ཟེར། །ཅེས་པ། ས་ལམ་གྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་སངས་རྡོགས་ཀྱི་ས་མཚམས་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མྱི་ཤེས་
པར་རང་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་རྡོག་ལ་གང་ཤར་རང་དགར་སྨྲ་བ་ལ་ལ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་ངྡོ་མ་ཤེས་
པས་སེམས་ཅུང་ཟད་མྱི་འཕྡོ་བར་གནས་པ་ཙམ་ལ་ཞྱི་གནས་དང་། སྡོ་ལྔའྱི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་སྣང་བ་
འགགས་པའྱི་སྡོང་པ་ཙམ་གྱི་རྡོགས་པ་ཤར་བ་ལ། མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་ངྡོ་སྡོད་བེད་དེ། 
གསུང་རབ་ནས་བཤད་པའྱི་ཞྱི་གནས་ནྱི་བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་མེད་བཞྱིའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
ཐྡོབ་ན་ཞྱི་གནས་ཀྱི་གྡོ་ཆྡོད་དྡོ། །ཐྡོག་མར་བསམ་གཏན་དང་པྡོ་སེ་བ་ལའང་སེམས་གནས་པའྱི་
ཐབས་དགུ་དང་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་བཅུ་གཅྱིག་ཤེས་ནས་སྡོམ་དགྡོས་ཤྱིང་། ེར་བསྡོག་གྱི་ཆྡོས་དྲུག་
ཐྡོབ་ 
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༼༩༢༣༽  
ནས་བསམ་གཏན་དང་པྡོའ་ིཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེ་ཞྱིང་དེ་སྡོམ་པའྱི་རེས་ལ་དངྡོས་གཞྱི་ཁད་པར་ཅན་གྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་། དེ་ནས་གྱིས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཞྱི་གནས་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་
འདའྱི་རྣམ་དབེ་ཙམ་ཡང་རྣ་བས་མ་ཐྡོས་པ་ལ་ཞྱི་གནས་ག་ལ་འབྱུང་། ལྷག་མཐྡོང་ནྱི་བདེན་པ་
གྱིས་ཀྱི་གནས་ལེགས་པར་ཤེས་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པས། དེ་ལ་ངེས་ཤེས་ལེགས་པར་མ་དངས་པའྱི་
འྡོལ་ཕྱྱི་ཙམ་གྡོ་བས་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་དྡོ། །དེ་ནས་ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐྡོང་ངྡོ་མྱི་ཤེས་པར་ཟུང་འཇུག་ཏུ་
སྡོམ་པའྱི་རྣམ་པར་ག་ལ་འབྱུང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་དང་། མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པའྱི་
ས་མཚམས་དང་ངྡོ་བྡོ་ལ་ཁད་པར་མེད་དྡོ། །དེས་ན་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་ནས་ཀང་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་རྡོག་
དང་ྡོན་མྡོངས་མ་སངས་པ་འདྱི་འད་ཁྱུང་གྱི་ཕྲུག་གུ་ 
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༼༩༢༤༽  
སྡོང་ངའྱི་རྒྱས་བཅྱིངས་པའྱི་དཔེས་མཚོན་དུ་མྱི་རུང་། འཕགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལུས་ཀྱི་རྒྱས་བཅྱིངས་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ་བདག་འཛིན་གྱི་ས་བྡོན་སངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྡོ་སྡོར་སེ་བྡོར་ལྡོག་ནས་འྡོངས་པ་ཡང་
མྱི་རྱིགས་ཏེ། བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། བདག་ལྟའྱི་ས་བྡོན་སངས་
པའྱི་ཕྱྱིར། སར་མྱི་གཤེགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། འཚེ་བ་མེད་དང་ཡང་དག་དྡོན། །ངྡོ་བྡོ་
ྱིད་ལས་ཕྱྱིན་ལྡོག་གྱིས། །འབད་དུ་ཟྱིན་ཀང་མྱི་ལྡྡོག་སེ། །བླྡོ་ནྱི་བདེ་ཕྱྡོགས་འཛིན་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །འབྱུང་པྡོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་སེ་བྡོ་བཞྱི་བྱུང་བ་ལས་གཅྱིག་ན་རེ། སེམས་
ྱིད་སྡོང་པ་འདྱི་ལུས་རྒྱ་དང་བྲལ་བའྱི་ཚེ་སྡོང་པ་ཆེན་པྡོའ་ིངང་དུ་ཐྱིམ་ནས་རང་གྡོལ་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏེ། བུམ་པ་བཅག་པའྱི་ཚེ་ནང་གྱི་ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་ 
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༼༩༢༥༽  
ཆེན་པྡོ་དང་འདེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ངྡོ་སད་པ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་རྣམས་མུ་སེགས་རྒྱང་འཕན་པའྱི་
འདྡོད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱང་རྱིང་དུ་དྡོར་བར་བའྡོ། །དེ་ལ་བླུན་པྡོ་དེ་དག་ན་རེ། ད་ལྟ་
མཐྡོང་ལམ་ངྡོ་མཐྡོང་ཙམ་ྱི་མ་རྱི་རེར་ཤར་ཙམ་དང་འད། ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཕྱྱིས་རྱིམ་གྱིས་རྡོགས་
པར་འབྱུང་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་དགག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་སྒྲུབ་བེད་ཀྱི་ཁུངས་མེད་པར་
བསན་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་མདྡོ་རྒྱུད་ལས། འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཤད་པ་མེད། །ཅེས་པ། ཁྡོད་
ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམཐྡོང་ལམ་གྱི་སེ་ཚུལ་དང་། ཡྡོན་ཏན་གྱི་འབྱུང་ཚུལ་འདྱི་འད་མདྡོ་རྒྱུད་
བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད་དེ། མདྡོ་ལས། དེ་ཆྡོས་རྣམས་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་མྱིག་
རྡུལ་མེད་ཅྱིང་དྱི་མ་དང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   921 

༼༩༢༦༽  
བྲལ་བ་སེས་སྡོ། །ཐེ་ཚོམ་ལས་བརྒལ་ཏྡོ། །སྡོམ་ྱི་ལས་བརྒལ་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་བྱུང་། །མཐྡོང་བ་དེ་ཡྱིས་སྡུག་བསྔལ་དང་། །ཀུན་
འབྱུང་དང་ནྱི་འགྡོག་པ་དང་། །ལམ་གྱི་དེ་ྱིད་མཐྡོང་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་
གགས་ཀང་། གང་གྱིས་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་སེ་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་འགག་པ་མེད་པར་
མཐྡོང་བའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ལ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་
མེད་པར་མངྡོན་སུམ་གྱིས་མཐྡོང་སེ། སྔར་མ་མཐྡོང་བའྱི་ལྟ་བར་བ་བ་གཞན་མེད་དྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་འབྲེལ་མེད་ཀྱི་དཔེ་དགྡོད་པ་ནྱི། ྱི་མ་དེ་རྱིང་ཤར་བ་ཡྱི། །འྡོད་ཟེར་ནངས་
པར་འབྱུང་བ་མཚར། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི 



922   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༢༧༽  
མཐྡོང་ལམ་ལ་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕག་བཅུ་གྱིས་འབྱུང་བར་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ནས་
གསུངས་པ་དེ། མ་འྡོངས་པ་ན་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་ནྱི་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ད་ལྟར་ཤར་ནས་འཇྱིག་
རེན་གསལ་བར་བེད་པའྱི་འྡོད་ཟེར་ནངས་པར་རྱིམ་གྱིས་ཤར་ནས་མུན་པ་སེལ་བ་དང་། པདྨྡོ་རྒྱས་
པའྱི་དྡོན་བེད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་མཚུངས་ཏེ། མ་བྱུང་མྱི་འབྱུང་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་
འདྱི་ལྟ་བུ་ཤྱིན་ཏུ་ངྡོ་མཚར་ཆེའྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོའ་ིའཁྲུལ་པའྱི་འདྡོད་པ་སུན་
དབྱུང་བ་ལ་གྱིས། ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་དང་། །གསང་སྔགས་གྱིས་
ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ལ། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། མཐྡོང་ལམ་ལ་ཡྡོན་ཏན་བརྒྱས། 
བཅུ་གཅྱིག་འབྱུང་ 
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༼༩༢༨༽  
བར་བཤད་པ་ས་བཅུ་པའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་སྡོགས་པ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི། གསང་སྔགས་
ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་ལ་ཡྡོན་ཏན་དེ་དག་མ་གསུངས་པས་མཚན་ྱིད་ཐེག་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་རྒྱན་ཅན་དང་། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་རྒྱན་མེད་དང་པྡོ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་བཤད་ཚུལ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་དག་བཅྡོམ་ལ་རྒྱན་ཡྡོད་མེད་བཤད་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་
ཀང་། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་གྱིས་སུ་འགྱུར། །ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་དག་བཅྡོམ་ལ། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་
མེད་གྱིས་འཐད་ཀྱི། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིའཕགས་པ་ལ། །རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་གྱིས་མྱི་སྲྱིད། །ཅེས་
པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམཐྡོང་ལམ་ལ་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་གྱིས་སུ་འདྡོད་པ་དེ་ལྟར་ཡྱིན་ན། དེའྱི་ 



924   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༢༩༽  
འབྲས་བུ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལའང་རྒྱན་ཡྡོད་མེད་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་འད་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །འྡོན་
ཏེ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་དག་བཅྡོམ་པ་ལ་རྒྱན་ཅན་རྒྱན་མེད་གྱིས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ལའང་དེ་དང་མཚུངས་སྡོ་སམ་ན་མྱི་མཚུངས་ཏེ། ན་ཐྡོས་ལ་བསམ་གཏན་དང་པྡོ་ལ་སྡོགས་
པའྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དངྡོས་གཞྱི་མ་ཐྡོབ་པར་བསམ་གཏན་དང་པྡོའ་ིེར་བསྡོགས་མྱི་
ལྕྡོགས་མེད་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མཐྡོང་ལམ་དང་། 
སྡོམ་ལམ་དང་། མྱི་སྡོབ་པའྱི་ལམ་མཐར་ཕྱྱིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་
བྲལ་བའྱི་རྣམ་གྡོལ་གྱི་ལམ་ཟད་པ་དང་། མྱི་སེ་བ་ཤེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཐྡོབ་པ་དེ་ལ་དག་བཅྡོམ་པ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆྡོས་རྣམ་ 
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༼༩༣༠༽  
པར་གྡོལ་བ་དང་རྒྱན་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངྡོན་པར་ཤེས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་
རྣམས་མེད་པ་དང་འགྡོག་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་མ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བསམ་གཏན་བཞྱི་དང་གཟུགས་
མེད་བཞྱིའྱི་ཞྱི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཐྡོབ་ཅྱིང་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཟད་པར་དང་ཟྱིལ་ནྡོན་དང་མངྡོན་
ཤེས་དྲུག་དང་། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་། མཐར་གྱི་སྡོམས་འཇུག་དགུ་ཐྡོབ་པའྱི་འཕགས་པ་ཕྱྱིར་མྱི་
འྡོང་དང་དག་བཅྡོམ་པ་ནྱི་ཡྡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པས་རྒྱན་ཅན་ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། མཛོད་
དུ། སྡོན་དང་བསེ་རུ་བང་ཆུབ་པ། །བསམ་གཏན་མཐར་རེན་གཅྱིག་ལ་ཀུན། །ཞེས་རབ་ཀྱི་མཐའྱི་
བསམ་གཏན་བཞྱི་པའྱི་ཞྱི་གནས་ཀྱི་སེམས་ལ་བརེན་ནས་བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་
ལྷག་མཐྡོང་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཐྡོང་སངས་དང་། ཁམས་གསུམ་པས་ 



926   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༣༡༽  
དགུའྱི་སྡོམ་སང་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅྱིག་སྡོམ་ལམ་དགུ་སངས་ནས་མྱི་སྡོབ་པའྱི་ཆྡོས་བཅུ་ཞེས་བ་བ་
བཞྱི་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་། རྣམ་གྡོལ་དང་། རྣམ་གྡོལ་ཡེ་ཤེས་མཐྡོང་བའྱི་རྡོགས་པ་
མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཚེ་འགྡོག་པའྱི་སྡོམས་འཇུག་ཀང་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཐྡོབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཡྡོན་ཏན་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འགྡོག་ཐྡོབ་གྱིས་ཀ་ལས་རྣམ་གྡོལ། ཤེས་རབ་
ཀྱིས་ནྱི་གཅྱིག་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་པ་བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་གྱི་འཆྱིང་བ་
ལས་གྡོལ་བ་དང་། སྡོམས་འཇུག་དགུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྡོམས་འཇུག་གྱི་སྱིབ་པ་ལས་གྡོལ་
བས་གྱིས་ཀའྱི་ཆའྱི་རྣམ་གྡོལ་དང་རྒྱན་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །དག་བཅྡོམ་གཞན་གྱིས་འགྡོག་པའྱི་སྡོམས་
འཇུག་ཆེད་དུ་སྒྲུབ་དགྡོས་ནའང་ 
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༼༩༣༢༽  
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚེ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བརེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཆྡོས་མངྡོན་པ་ནས་
བཤད་དྡོ། །དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་ཡང་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྒྱན་ཅན་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་། ཐེག་
པ་ཆེན་པྡོར་ས་དྲུག་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཡྡོན་ཏན་གྱི་རྒྱན་དེ་དག་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཕགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅྱིང་། འཕགས་
པ་གཞན་ལ་མེད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་སྡོབས་བཅུ་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་མ་འདེས་པའྱི་ཆྡོས་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་
སྡོགས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱན་མེད་ཀྱི་ཐ་སད་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་
གྲུབ་ཐྡོབ་རྒྱན་མེད་དང་སངས་རྒྱས་རྒྱན་མེད་འདྡོད་པ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་
པའྱི་ལས་མཚམས་མེད་ལས་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་ལྕྱི་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བར་དྡོར་མ་ངན་ལས་ 



928   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༣༣༽  
འདའ་བར་བཤད་པ་ནྱི། ན་ཐྡོས་ལྕགས་ཀྱི་ཚ་ཚའྱི་དཔེས། །ཚེ་འདྱིར་མ་ངན་མ་འདས་པ། །བར་
དྡོར་མ་ངན་འདའ་བར་གསུངས། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་སེ་སྣྡོད་ལས། འཕགས་པ་ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་བར་
དྡོར་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཤད་པ་ཡང་། གཟུགས་ཁམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ལས་ལ་ནུས་པ་
གསུམ་ཡྡོད་ཅྱིང་། ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་བ་དབང་པྡོ་གསུམ་ཡྡོད་པའྱི་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་ཆུང་ངུ་དང་། 
དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོ་དེ་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བར་དྡོ་གྲུབ་མ་ཐག་དང་། བར་དྡོའ་ིཚེ་ཕྱེད་ཙམ་དང་། བར་
དྡོ་འགགས་ནས་སེ་བ་ལ་མངྡོན་དུ་ཕྱྡོགས་པའྱི་ཚེ་ལྷག་བཅས་དང་ལྷག་མེད་ཀྱི་མ་ངན་ལས་འདའ་
བ་ཡྱིན་ཏེ། མགར་བས་ལྕགས་མེ་འབར་བ་ལ་ཐྡོ་བས་བསྣུན་པའྱི་ཚ་ཚ་མེ་ཤྱི་བ་མྱུར་བུལ་གསུམ་
འབྱུང་ 
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༼༩༣༤༽  
བ་བཞྱིན་ནྡོ། །ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་དང་དབང་པྡོ་འབྲྱིང་ནྱི་གཟུགས་ཁམས་སུ་སེས་ནས་མ་ངན་
ལས་འདས་ཚུལ་གསུམ་དང་། ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་ཆེན་པྡོ་འཕགས་པ་དབང་པྡོ་རྟུལ་པྡོ་ནྱི་གྡོང་དུ་
འཕྡོ་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་དེ་རྣམས་ལ་སེས་བུ་དམ་པའྱི་འགྡོ་བ་བདུན་ཞེས་བ་སེ། དམ་པ་དམ་མྱིན་འཇུག་མྱི་
འཇུག སྡོན་པ་ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྡོ་གསུམ་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་པ་མྱི་
སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུགས་རྒྱ་དང་མྱི་མཚུངས་པར་བསན་པ་ལ་གྱིས་
ལས། དང་པྡོ་བརྫུན་ཚིག་ཡྱིན་པར་བསན་པ་ནྱི། །དེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་བསྡོམ་པ་ལས། །ཚེ་
འདྱིར་མཐྡོང་ལམ་མ་ཐྡོབ་པ། །བར་དྡོར་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་མྡོད་ཀྱི། །ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་ལམ་སེས་པ་
ལ། །ཡྡོན་ཏན་ཤྱི་ནས་འབྱུང་བ་ནྱི། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་བརྫུན་རྱིགས་ཡྱིན།  



930   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༣༥༽  
།ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་འཕགས་པ་ཕྱྱིར་མྱི་འྡོང་གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བར་དྡོར་མ་ངན་ལས་
འདའ་བ་བཤད་པ་ལྟར། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པར་ཡང་། ཚེ་འདྱིར་མཐྡོང་ལམ་མ་ཐྡོབ་པའྱི་རྣལ་
འབྡོར་པ་འཆྱི་ཁར་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསལ་བས་འབྱུང་བ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་ཐྱིམ་པའྱི་
རླུང་དང་སྣང་བ་ལ་རྡོ་རེའྱི་བཟླས་པ་དང་། སེམས་ལ་དམྱིགས་པ་དང་། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
ངྡོས་ཟྱིན་པར་བས་ཏེ། ཁམས་དང་སེམས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཆྡོས་ྱིད་འྡོད་གསལ་དང་གྱིས་སུ་མེད་
པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་མམ་པར་བཞག་ནས་བར་དྡོ་དང་པྡོའ་ིམས་ཤར་བའྱི་ཚེ་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡེ་
ཤེས་མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པར་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་ཏེ། འྡོན་ཀང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་བར་
དྡོར་མ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་མྱིང་ཙམ་འད་ནའང་དྡོན་རྣམ་པ་ 
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༼༩༣༦༽  
ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་མཚུངས་སྡོ། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པར་འདྡོད་པ་ཁམས་ཀྱི་བར་དྡོ་བདེན་པ་མཐྡོང་བ་
ཙམ་ཡང་མྱི་སྲྱིད་ན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། རྡོ་རེ་ཐེག་པར། གཟུགས་ཁམས་ཀྱི་བར་དྡོ་
མཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་པ་ཙམ་ཡང་མྱི་སྲྱིད་ན། འཚང་རྒྱ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། དེས་ན་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གྱི་
བཤད་ཚུལ་རང་སར་གཏན་ལ་འབེབས་དགྡོས་སྡོ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཙམ་ལའང་མ་
འདྱིས་ཤྱིང་ས་ལམ་གྱི་རྒྱུས་མེད་པར་མཐྡོང་ལམ་ཚེ་འདྱིར་ཐྡོབ་ནས་ཡྡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་སྐད་
ཅྱིག་ཙམ་ལས་སྤྲུལ་པ་བརྒྱ་འགེད་པ་དང་། ཞྱིང་ཁམས་བརྒྱ་གཡྡོ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་བརྒྱའྱི་ཞལ་
བལྟ་ཞྱིང་ཆྡོས་ན་པ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མྱི་འད་བ་བརྒྱ་སྡོན་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ལ་
སྡོམས་པར་འཇུག་ཅྱིང་ལྡང་བ་དང་། གདུལ་བ་བརྒྱ་སྨྱིན་པར་བེད་པ་ལ་ 
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༼༩༣༧༽  
སྡོགས་ཤྱི་བའྱི་རེས་ན་མར་རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནྱི་བླུན་པྡོ་རེད་བཀུར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་
བརྫུན་ཚིག་སྡོག་པའྡོ། །གྱིས་པ་དེ་མཁས་པས་སང་བར་བསན་པ་ནྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་
མཐུན་པས། །འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མཁས་པས་སངས། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་བཀའ་དང་
བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་གང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་ཡྱི་གེར་བྲྱིས་པ་དང་། གཞན་
ལ་འཆད་པ་དང་། མས་སུ་ལེན་པ་དུ་མ་ཞྱིག་སྣང་ནའང་། རང་གཞན་ལེགས་པར་འདྡོད་པའྱི་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་ནས་སང་བར་བ་ཞྱིང་མ་ནྡོར་བར་ཁས་བླང་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་མ་
འཁྲུལ་པའྱི་དགྡོངས་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནཱ་རྡོ་པའྱི་དགྡོངས་པ་བཤད་
པ་ནྱི། ཇྡོ་བྡོ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ནྱི།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   933 

༼༩༣༨༽  
དབང་བསྐུར་དུས་སུ་མཐྡོང་ལམ་སེ། །དེ་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་དེ་ལ་འགག །ཆྡོས་མཆྡོག་རེས་ཀྱི་མཐྡོང་ལམ་
ནྱི། །འགག་པ་མེད་ཅེས་གསུང་བར་གགས། །འདྱི་ནྱི་དཔེ་ཡྱི་ཡེ་ཤེས་ལ། །མཐྡོང་བའྱི་ལམ་དུ་
བཏགས་པར་ཟད། །ཅེས་པས། བླ་མ་ཏེ་ལྡོ་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་བསེན་ཅྱིང་དཀའ་བ་སད་པས་གདམས་
པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་པཎ་ཆེན་ནཱ་རྡོ་པའྱི་བཞེད་པས། དབང་བསྐུར་གསུམ་པའྱི་
དུས་སུ་སྐད་ཅྱིག་བཞྱི་དང་དགའ་བ་བཞྱི་མས་མྡོང་རྒྱུད་ལ་སེས་པའྱི་ཚེ་སྐད་ཅྱིག་བཞྱི་པ་མཐྡོང་
ལམ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལས་རེས་སུ་བྱུང་བའྱི་རྱིག་པ་དེ་ནྱི་མཐྡོང་ལམ་འགག་པའྱི་གནས་སྐབས་སྡོ་སྡོ་སེ་
བྡོའ་ིབླྡོ་ཡྱིན་ཅྱིང་། སྡོར་ལམ་ཆྡོས་མཆྡོག་ཆེན་པྡོའ་ིརེས་སུ་སེས་པའྱི་མཐྡོང་ལམ་ནྱི་མས་པ་མེད་
ཅེས་གསུངས་པར་གགས་ཅེས་པ་དེས་མཛད་པའྱི་བསན་བཅྡོས་རྡོད་མེད་མ་ 
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༼༩༣༩༽  
གཟྱིགས་པའྡོ། །དབང་བསྐུར་བའྱི་དུས་ཀྱི་མས་མྡོང་མཐྡོང་ལམ་དུ་ངྡོ་སད་པ་ནྱི། མཚོན་བེད་
དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཚོན་བ་དྡོན་གྱི་མཐྡོང་ལམ་དུ་མྱིང་བཏགས་པར་ཟད་དེ། ནམ་མཁར་ཤར་བའྱི་
ཟླ་བ་གྡོ་བར་བེད་པ་ལ་ཆུ་ནང་དུ་ཤར་བའྱི་གཟུགས་སྡོན་པར་བེད་པ་བཞྱིན། དབང་བཞྱི་པའྱི་ཚིག་
ཙམ་གྱིས་ངྡོ་སྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཨཱརྻ་དེ་བའྱི་ལུགས་བཤད་པ་ནྱི། འཕགས་པ་ལྷ་ཡྱི་སྡོད་
བསྡུས་སུ། །བདེན་པ་མཐྡོང་ཡང་ལས་མཐའ་ལ། །ཆགས་པར་གསུངས་པ་རྡོགས་རྱིམ་གྱི། རང་
བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྡོགས་པ་ནྱི། དཔེ་ཡྱི་ཡེ་ཤེས་ྱིད་ལ་དགྡོངས། །དེ་དང་ལམ་འབྲས་ལ་སྡོགས་
པ། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མཐུན། །ཞེས་པ། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་པ་པྡོ་བདེན་པ་མཐྡོང་ཡང་སྔྡོན་
གྱི་བག་ 
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༼༩༤༠༽  
ཆགས་གྡོམས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ཞྱིང་ལས་དང་ཚོང་དང་རེད་བཀུར་ལ་སྡོགས་པས་གཡེངས་པས། 
སྡོད་པ་མ་སད་པ་དང་། སྡོར་བ་ཆུང་པས་སྡོད་པའྱི་ཆྡོ་ག་མ་རྡོགས་པར་འཆྱི་བའྱི་དུས་བས་ན་སྲྱིད་
པ་གཞན་དུ་སེ་བར་འགྱུར་བའམ། རྡོ་རེ་འཆང་ྱིད་འཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་ཞུས་པའྱི་ལན་དུ། ཡང་
དག་པའྱི་དྡོན་མཐྡོང་བས་རག་པ་དང་ཆད་པ་དང་འཕྡོ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་འགག་པར་
འགྱུར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་ཐ་སད་ལ་བརེན་ནས་འཕྡོ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ངེས་པར་སད་པར་བ་སེ། འཇྱིག་
རེན་འདྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་འཕྡོ་བར་མྱི་བེད་དེ་རག་པའྱི་སྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་རེན་འདྱི་ནས་འཆྱི་
བ་ལས་གཞན་ལས་ཀང་མྱི་འབྱུང་སེ། རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ལྟར་མར་མེ་ལས་མར་མེ་
དང་། རྒྱ་ལས་རྒྱ་དང་། ས་ལས་བྲག་ཆ་ལྟར་དེ་ྱིད་གཞན་དུ་བརྡོད་པར་མྱི་ 
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༼༩༤༡༽  
ནུས་སྡོ། །གསེར་འྡོད་དམ་པར། སངས་རྒྱས་མ་ངན་མྱི་འདའ་ཞྱིང་། །ཆྡོས་ཀང་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་
ཏེ། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །མ་ངན་འདས་པར་བསན་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་
ལང་ཀར་གཤེགས་པར། འདྱི་ལ་གང་ཡང་རེན་རྣམས་ཀྱིས། །སེ་བ་མེད་ཅྱིང་འགག་པ་
མེད། །བཏགས་པའྱི་རེན་རྣམས་ཁྡོ་ན་ནྱི། །སེ་ཞྱིང་འགག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པས་འཆྱི་ཁར་
བླྡོའ་ིའཕེན་པ་གཏྡོང་ཚུལ་འཆྱི་བ་དྡོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་རྡོག་ནས་འྡོད་གསལ་བར་
ཞུགས་ཏེ། ཐ་མལ་གྱི་ཕུང་པྡོ་བྡོར་ནས་བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་རྱིམ་པས་ལྡང་བར་
བའྡོ། །ཞེས་སེམས་བརན་པྡོ་སེད་དེ། སེ་བ་གཞན་དུ་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དེ་ནྱི་འདྡོར་ 
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༼༩༤༢༽  
བས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འགྱུར་རྡོ། །བསམ་པ་གང་དང་གང་གྱིས་ནྱི། །མྱི་རྣམས་ཡྱིད་ནྱི་ཡང་
དག་སྡོར། །དེས་ན་དེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་འགྱུར། །སྣ་ཚོགས་ནྡོར་བུ་རང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །དེའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། བསེད་རྱིམ་བསན་པར་འགྱུར་ནས་རྡོགས་རྱིམ་དབེན་པ་
གསུམ་དང་། བདག་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་རྱིམ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ནྱི། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་
མཐྡོང་བའྱི་ལམ་ཡྱིན་ལ། དེས་འྡོད་གསལ་གྱི་རྱིམ་པ་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པར་
འཆྱི་བའྱི་དུས་བེད་པའྱི་ཚེ། སྡོད་པ་མ་སད་པས་ཟུང་འཇུག་མངྡོན་དུ་བེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་འཆྱི་
བ་འྡོད་གསལ་ལ་མམ་པར་བཞག་ནས་བར་དྡོར་སེས་པའྱི་ཚེ་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྱིམ་པ་མངྡོན་དུ་
འགྱུར་ཏེ། འཆྱི་ཁར་འདུན་པ་བཏང་ནས་འྡོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ 
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༼༩༤༣༽  
ཡྱིད་ཀྱི་སྡོར་བ་བཟང་པྡོ་དེ་ནྡོར་བུ་ཚོན་གྱི་རྣམ་པ་བརེན་པ་ལྟར། འཆྱི་བའྱི་འྡོད་གསལ་དང་བར་
དྡོའ་ིསྒྱུ་ལུས་ཀྱི་སྣང་བ་ཤར་བའྱི་ཚེ། སྔྡོན་གྱི་འཕེན་པ་དང་ལམ་ལ་སངས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ཟུང་
འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་སྐུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པས་མཐྡོང་བ་
སྡོར་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་ལ་གནས་ནས་ཆྡོས་མཆྡོག་གྱི་ལམ་དུ་འྡོད་གསལ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པར་འཆྱི་
བ་དེ། སྡོད་པ་དང་འྡོད་གསལ་གྱི་རྡོག་པ་བསྲེས་ནས་ཟུང་འཇུག་འབད་མེད་དུ་འབྱུང་བར་བ་བའྱི་
ཕྱྱིར་སྐབས་དེར་སྡོད་པ་སང་དགྡོས་པ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །འགའ་ཞྱིག་སྒྱུ་ལུས་འཛིན་པ་སང་
བའྱི་ཕྱྱིར་འྡོད་གསལ་སྡོམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིབ་པ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་སང་དཀའ་བ་
དེ་སང་བའྱི་འྡོད་གསལ་གྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཡྡོད་ནའང་།  
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༼༩༤༤༽  
སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་སྐབས་སུ་གསང་བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ལ་བརེན་པའྱི་སྣང་བ་སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་གསུམ་དང་
མཚུངས་པའྱི་ལྷ་སྐུ་དང་། མས་མྡོང་དབང་གསུམ་པའྱི་དྡོན་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་ཀུན་
རྡོབ་བདེན་པའྱི་ལམ་དེ་དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང་། ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་འྡོད་གསལ་སྡོམ་པར་
གསུངས་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་དང་ནྱི་དྡོན་དམ་གྱིས། །སྡོ་སྡོའ་ིཆར་ནྱི་ཤེས་གྱུར་ནས། །གང་དུའང་ཡང་
དག་འདེས་གྱུར་པ། །ཟུང་དུ་འཇུག་པར་དེ་བཤད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། སེམས་འགེལ་དུ། དེ་
ཕྱྱིར་ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཞྱི། །ཞྱི་ཞྱིང་སྒྱུ་མ་དང་མཚུངས་པ། །གཞྱི་མེད་སྲྱིད་པ་འཇྱིག་བེད་
པའྱི། །སྡོང་ྱིད་འདྱི་ནྱི་རག་ཏུ་བསྡོམ། །ཞེས་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་དྱི་མ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་འྡོད་གསལ་སྡོམ་པར་
གསུངས་ལ། དེ་ལ་སྔྡོན་གྱི་འཕེན་པ་དང་།  
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༼༩༤༥༽  
འྡོད་གསལ་གྱིས་སངས་པའྱི་རླུང་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་ཤར་བ་དེ་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུ། 
རྒྱུ་བདེན་གྱིས་ཟུང་འཇུག་མས་སུ་བླངས་པས་འབྲས་བུ་ཡང་སྐུ་གྱིས་ཟུང་འཇུག་འགྲུབ་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཟུང་འཇུག་གྱི་དྡོན་ནྱི་སེམས་འགེལ་དུ། དེ་ྱིད་ཇྱི་བཞྱིན་བཤད་པ་ལ། །ཀུན་རྡོབ་རྒྱུ་ནྱི་
ཆད་མྱི་འགྱུར། །ཀུན་རྡོབ་ལས་ནྱི་ཐ་དད་པར། །དེ་ྱིད་དམྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཀུན་རྡོབ་སྡོང་པ་
ྱིད་དུ་བཤད། །སྡོང་ྱིད་ཁྡོ་ན་ཀུན་རྡོབ་ཡྱིན། །མེད་ན་མྱི་འབྱུང་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། །བས་དང་མྱི་རག་
ཇྱི་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཟུང་འཇུག་གྱི་དྡོ་ཡུ་ག་ན་ད་བ་ཞེས་པ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་གྱུར་བའྱི་
དྡོན་ཏྡོ། །ཟུང་འཇུག་ཐྡོབ་ནས་དེ་ྱིད་མས་སུ་བླངས་པས་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་ངང་གྱིས་སྡོང་ཞྱིང་། 
གེན་ 
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༼༩༤༦༽  
པྡོ་གཞན་མྱི་དགྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱལ་ཚབ་བམས་པས་ཀང་། ྡོན་མྡོངས་ཅན་མྱིན་སྱིབ་པ་བཅུ། །ས་
བཅུའྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་རྣམས་ཀྱི། །གེན་པྡོ་དག་ནྱི་ས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཏེ་སྒྱུ་
མའྱི་སྣང་བ་དེ་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་ཡྱིན་པས་འྡོད་གསལ་གྱི་རྱིམ་པས་སྡོང་སམ་དུ་སེམས་ཤྱིན་ཏུའང་
འཁྲུལ་ཏེ། ཟུང་འཇུག་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་མངྡོན་གྱུར་གྱི་སྣང་བ་ཅན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གྱིས་
ཀང་ཤེས་སྱིབ་ཀྱི་སྐུར་འགྱུར་རྡོ། །བང་སེམས་སྱིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་ལ་བསྡོད་པར། 
ཆྡོས་ཚུལ་འདྱི་དག་སྒྱུ་མ་སྨྱིག་སྒྱུ་དང་། །ཆུ་ཟླ་འད་བར་གང་གྱིས་གཟྱིགས་གྱུར་པ། །བསྡོད་ནམས་
ཞྱིང་རབ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་དུ། །རྱི་བྡོའ་ིམཆྡོག་རབ་འདྱི་ལ་བདག་ཅག་ལྷགས། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་
སངས་རྒྱས་ལའང་སྒྱུ་ལུས་ཀྱི་སྣང་བ་རབ་ 
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༼༩༤༧༽  
འབམས་ཡྡོད་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ལམ་འབྲས་བུ་སྣང་བ་གསུམ་གྱི་འཁྱིད་ལ་སྡོགས་པ་
གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་། ངེས་བདེན་གྱི་རྡོགས་པ་འཆར་ཚུལ་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་ནཱ་རྡོ་མྱཻ་ཏྱི་
པ་ལ་སྡོགས་པ་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་མཐུན་ཏེ། ལམ་འབྲས་བུ་བུམ་དབང་གྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་བ་
དང་། གྲུབ་མཐའ་སྣང་སྡོང་ཟུང་འཇུག གསང་དབང་གྱིས་གསལ་སྡོང་ཟུང་འཇུག ཤེས་རབ་ཡེ་
ཤེས་ཀྱིས་བདེ་སྡོང་ཟུང་འཇུག དབང་བཞྱི་པའྱི་ལམ་གྱི་ལྟ་བ་དང་གྲུབ་མཐའ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་
སུ་རྡོགས་པའྱི་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་མཐྡོང་ལམ་གྱི་ས་མཚམས་
བསན་པ་ནྱི། དེས་ན་ངེད་ཀྱིས་མཐྡོང་ལམ་ནྱི། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་འབྱུང་མྱི་སྲྱིད། །ཅེས་པ། དེས་ན་
གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ 
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༼༩༤༨༽  
ཀྱི་དགྡོངས་པ་བཞྱིན་དུ་སྡོར་ལམ་རྡོགས་པའྱི་དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཐྡོང་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ནྱི་ཆ་
མཐུན་པ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངེས་འབེད་ཆ་མཐུན་གྱི་མྱིང་དྡོན་དང་ཅྱིག་གྡོ །མཐྡོང་ལམ་མཚན་
ྱིད་པ་ནྱི། ཆྡོས་མཆྡོག་ཆེན་པྡོའ་ིསྐད་ཅྱིག་ལ་རེས་དན་གྱི་མཚམས་སར་ནས་ཟུང་འཇུག་གྱི་ཡེ་
ཤེས་སེས་པ་ལ་ཟེར་ཅྱིང་། ཡེ་ཤེས་ནྱི་མདྡོ་ལས། དཔའ་བར་འགྡོ་བར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་གང་དུ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་མས་སུ་མྡོང་བས་ཏེ། འདྱི་ནྱི་དཔའ་བར་
འགྡོ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་དང་གཅྱིག་པར་སྡོད་བསྡུས་དང་གྲུབ་
ཆེན་མན་ལུང་གུ་རུ་བཞེད་དེ། འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དེ་མེད་ཅྱིང་། ས་
བཅུ་པའྱི་རྒྱལ་སྲས་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྡོན་འདྱི་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་
ཀྱིས་ཀང་ 



944   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༤༩༽  
གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། སྱིན་མཐྡོང་མཁའ་ལ་ྱི་ཤར་ཇྱི་བཞྱིན་འདྱིར་ཁྡོད་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་བླྡོ་གྡོས་
ཅན། །བླྡོ་མྱིག་དག་པའྱི་འཕགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཐྡོང་མ་ལགས། །བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཁྡོད་གང་དག་ཆྡོས་ཀུན་བླྡོ་གྡོས་མཐའ་ཡས་པས། །ཤེས་བ་མཐའ་མེད་མཁའ་དབྱིངས་ཁབ་
པ་དེ་དག་གྱིས་ཀུན་མཐྡོང་། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གསུམ། བསན་བ་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ། སྡོན་
བེད་བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད། འགག་བསྡུས་ཏེ་བསན་པའྡོ། །དང་པ་ནྱི། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལག་ལེན་
ཀང་། །རང་རང་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་བེད་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་ཡྱིན་མྱི་བེད་ན། །བསན་པའྱི་
གཟུགས་བརན་ཡྱིན་ཞེས་བ། །ཞེས་པ། བདེན་པ་བཞྱིས་ཐྡོས་བསམ་དང་སྡོམ་བྱུང་གྱི་ཤེས་རབ་
ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་ཤེས་ནས་མངྡོན་དུ་ 
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༼༩༥༠༽  
བས་པས་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་གྱི་བདེན་པ་ཟད་དེ། འགྡོག་པ་དང་ལམ་གྱི་བདེན་པ་མཐར་
ཕྱྱིན་ནས། རང་དྡོན་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། དེ་ལས་ཁད་པར་དུ་
རེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི་དྡོན་བསྡོམས་པས་སྲྱིད་པ་ཐ་མ་ལ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་གདམ་ངག་
ལ་མ་ལྟྡོས་པར་བང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། གཞན་དྡོན་དུ་རྡོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་ལ་སྡོབ་ཚུལ་རང་རང་གྱི་གཞུང་ལུགས་བཞྱིན་དུ་
སྔ་ཕྱྱི་དང་དམྱིགས་རྣམས་མ་འཁྲུགས་པར་བས་ན། རང་གྱི་ཐར་པ་ཐྡོབ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་
པ་ལུང་དང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་གྡོ་ཆྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་བཤད་སྒྲུབ་བེད་པ་སངས་རྒྱས་
བསན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན་པས་དྡོར་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས་དང་པྡོ་བླ་མའྱི་དབེ་
བ་ནྱི།  
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༼༩༥༡༽  
ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་བླ་མ་དེ། །བཟང་ཡང་གང་ཟག་ཁྡོ་ནར་བས། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་བླ་མ་ནྱི། །བཟང་
ན་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡྱིན། །གསང་སྔགས་པ་ཡྱི་བླ་མ་མཆྡོག །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དང་
དབེར་མེད་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སྱིར་སངས་རྒྱས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ནྱི་འགྡོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བླ་མ་དང་
ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོན་པ་ཡྱིན་ལ། ཁད་པར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་བླ་མས་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པ་དང་། དེ་མ་
མས་པར་སྲུང་བའྱི་ཚུལ་དང་། ལམ་ལྔ་གྡོ་རྱིམ་མ་འཁྲུགས་པར་རྒྱུད་ལ་སེ་བའྱི་ཐབས་ཚང་ལ་མ་
ནྡོར་བར་སྡོན་པ་དེ། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཀང་གང་ཟག་བཟང་པྡོ་
ཡྱིན་གྱིས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་གང་དུའང་མ་འདུས་སྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་སྡོན་པའྱི་
སྡོབ་དཔྡོན་དེ་ཞྱི་དུལ་དང་སྱིང་རེ་དང་བང་ 
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༼༩༥༢༽  
ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་ལམ་སྡོན་པ་ལ་མཁས་པ་དང་སེ་བ་བཟྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་
ན་ཐེག་ཆེན་གྱི་དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་བླ་མ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་
གདམ་པ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པས་དབང་བསྐུར་ལམ་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་ཚུལ། གེགས་
སེལ། བྡོགས་འདྡོན་ལ་སྡོགས་པ་ཟབ་མྡོ་སེར་བ་དེ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གཅྱིག་ཏུ་འདུས་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་
ཡྱིན་ཏེ། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆྡོས། །དེ་བཞྱིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །དངྡོས་གྲུབ་གྡོ་འཕང་མཆྡོག་
འདྡོད་པས། །ཀུན་ནས་བླ་མ་མེས་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་དེ་ལ་གསྡོལ་བཏབ་
པས། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ། །དེ་ལྟའྱི་ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་ཡྱི། །སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་
ནས་བཤད་པ་བཞྱིན། །བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་ལྡན་ན། །བླ་མ་ཡྱིན་གྱིས་དམ་ 
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༼༩༥༣༽  
པ་མྱིན། །ཞེས་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བླ་མ་སབས་གནས་ཀུན་འདུས་པ་ཡྱིན་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་
རེ་གཅྱིག་ཏུ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན། རང་ྱིད་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡྱིད་གསུམ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་ངྡོ་བྡོར་
ཚེ་འདྱི་ལ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཐེག་པ་གསུམ་པྡོ་རང་རང་གྱི་གཞུང་ནས་བྱུང་བའྱི་བླ་མའྱི་མཚན་
ྱིད་ཚང་ན་བླ་མ་དམ་པ་ཡྱིན་ལ། མ་ཚང་ན་ཆྡོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡྡོད་པའྱི་བླ་མ་ཙམ་ཡྱིན་ཀང་དམ་པ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་བླ་མ་བརེན་ཚུལ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་དམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་བརེན་ཚུལ་ནྱི། 
དེ་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་ཡང་། །བྱིན་རླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་མྡོད་ཀྱི། །ཚེ་འདྱི་འམ་བར་དྡོ་ལ་
སྡོགས་སུ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་སྱིན་མྱི་ནུས་སྡོ། །ཞེས་པ། བླ་མའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་ལྡན་ཅྱིང་ཆྡོས་ཀྱི་
འབྲེལ་པ་ཡྡོད་པའྱི་བླ་མ་དེ་ལ་མྡོས་ 
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༼༩༥༤༽  
གུས་བས་ན་རང་གྱི་བསམ་པ་བཟང་བའྱི་ནུས་པས་བྱིན་བརླབས་ཅུང་ཟད་འབྱུང་གྱིས། གང་ཟག་དེ་
ལ་སྡོབ་མའྱི་རྒྱུད་སྨྱིན་པ་དང་གྡོལ་བར་བེད་པའྱི་མཐུ་མེད་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་
མྱི་ནུས་སྡོ། །གྱིས་པ་བླ་མ་དམ་པ་བསེན་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་དབང་བསྐུར་བའྱི་བླ་མ་
བསེན་ཚུལ་ནྱི། དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པའྱི་མྱིས། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་བླ་མ་རུ། །འདུས་
པར་མཐྡོང་ནས་བླ་མ་ལ། །གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་བྱིན་བརླབས་འཇུག །ཅེས་པ། རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་
དང་མཐུན་པའྱི་དབང་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་པའྱི་སྡོབ་མ་དེས། བླ་མའྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔའྱི་རང་
བཞྱིན་དང་། སེ་མཆེད་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་བདག་ྱིད་དང་། ཐུགས་བདེ་གསལ་མྱི་རྡོག་སྡོང་
པའྱི་ངྡོ་བྡོར་ཤེས་ནས། ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡོག་རྡོག་གྱི་སེལ་མ་ཞུགས་པར་གསྡོལ་བ་བཏབ་ན་ 
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༼༩༥༥༽  
དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་འཕལ་དུ་འབྱུང་སེ། མཁས་གྲུབ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས། བླ་མ་སངས་
རྒྱས་དང་བང་སེམས་དང་འཕགས་པ་དང་སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ིཡྡོན་ཏན་ཙམ་དུ་མཐྡོང་ནས་གསྡོལ་བ་
བཏབ་ན་དེ་དང་མཐུན་པའྱི་བྱིན་རླབས་འབྱུང་ཞྱིང་། བླ་མ་སྡོན་ཅན་དུ་མཐྡོང་ན་བྱིན་རླབས་མྱི་
འབྱུང་བར་མ་ཟད། དམ་ཚིག་མས་པའྱི་ེས་པ་འབྱུང་སེ། ལྷ་སྱིན་གྱིས་སངས་རྒྱས་སྡོན་ཅན་དུ་
མཐྡོང་བས་དམལ་བར་སེས་པ་དང་། ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་སྡོབ་མས་བླ་མའྱི་ལྡོ་གསུམ་གྱི་
སྔྡོན་དུ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལམ་འབྲས་ལས་ཀང་། དབང་
པྡོ་གསུམ་གྱི་ལམ་བསན་པའྱི་དབང་པྡོ་རབ་ཀྱི་ལམ་བསྡོད་ཚུལ་བླ་མ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་སུ་མཐྡོང་
ནས་མྡོས་གུས་ལམ་དུ་བེད་པ་དེ་ཚེ་འདྱིར་གྡོལ་བ་ཐྡོབ་པར་གསུངས་ཏེ།  
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༼༩༥༦༽  
ལམ་ཟབ་མྡོ་བླ་མའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཞེས་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་ཏུ་མཛད་དྡོ། །གྱིས་པ་དབང་མ་བསྐུར་
བའྱི་བླ་མ་བསེན་ཚུལ་ནྱི། གལ་ཏེ་དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་ན། །བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ྱིད་
དུ། །ཕར་ལ་བསྡུས་ལ་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ། །རྱིམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་ཅྱི་རྱིགས་འཇུག །ཅེས་པ། དབང་མ་
བསྐུར་ཅྱིང་གདམས་པ་ཟབ་མྡོ་བྱིན་པའྱི་བླ་མ་ཡྱིན་ན། དེ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བསྡུས་ལ། 
སབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཆྡོས་དང་དགེ་འདུན་ཀང་སངས་རྒྱས་སུ་འདུས་པར་གསུངས་པ་བཞྱིན། 
སངས་རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་ངྡོ་བྡོ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོའམ་སྨན་བླའམ་མྱི་འཁྲུགས་པ་
དང་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་པ་མདུན་དུ་གསལ་བར་དམྱིགས་ཤྱིང་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་
ཅད་འདུས་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཡྱིད་ཆེས་བས་ལ། རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་གསྡོལ་བ་ 
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༼༩༥༧༽  
བཏབ་ན་བྱིན་རླབས་འབྱུང་ཞྱིང་། ཚུལ་འདྱི་དཔའ་བར་འགྡོ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མདྡོ་དང་། ད་ལྟར་
གྱི་སངས་རྒྱས་མངྡོན་སུམ་བཞུགས་པའྱི་མདྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གསུམ་པ་དེ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའྱི་འཐད་པ་ནྱི། བླ་མ་རང་པ་བཟང་སྲྱིད་
ཀང་། །གསྡོལ་བ་བཏབ་པ་བྱིན་རླབས་ཆུང་། །དེ་བས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ྱིད་ལ། །གསྡོལ་བ་
བཏབ་པ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་མ་ཐྡོབ་པའྱི་བླ་མ་དེ་བཟང་ཡང་། རང་གྱི་སྡོ་གསུམ་
རྒྱལ་བའྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་རེན་འབྲེལ་སྱིགས་པའྱི་བླ་མ་མ་ཡྱིན་པས་བྱིན་རླབས་འབྱུང་བའྱི་
འབྲེལ་ཐག་རྱིང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་གསྡོལ་བ་བཏབ་
པས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའྱི་སྡོ་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་སེ། སེམས་ 
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༼༩༥༨༽  
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སབས་གནས་ནམ་མཁའ་དང་མམ་པར་དད་གུས་གང་བེད་ལ་བྱིན་རླབས་
ཕྱྡོགས་རྱིས་མེད་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མདྡོ་ལས། མྱི་གང་ཐུབ་པ་ཟླ་བ་དན་བེད་པ། །དེ་ཡྱི་
མདུན་ན་ཐུབ་དབང་རག་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དབང་བསྐུར་དང་པྡོ་མ་
ཐྡོབ་པར། །བསེད་པའྱི་རྱིམ་པ་བསྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་གྱིས་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །གཏུམ་མྡོ་ལ་
སྡོགས་བསྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་གསུམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །བདེ་སྡོང་ལ་སྡོགས་སྡོམ་པ་
དང་། །དབང་བསྐུར་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོགས་སྡོམ་དང་། །ཞེས་པ། རྣལ་འབྡོར་
བླ་ན་མེད་པའྱི་དབང་དུ་བས་ནས་བུམ་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་བསེད་རྱིམ་སྡོམ་པ་ནྱི་ཐ་མལ་གྱི་ཕུང་པྡོ་
མྱི་སངས་སྣྡོད་མ་དག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསང་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་གཏུམ་མྡོ་དང་རླུང་བསྡོམ་པ་ནྱི་རེན་ཡྱི་ 
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༼༩༥༩༽  
གེའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་མ་སངས་པ་ཡྱིན་ལ། འདྱི་ནྱི་རླུང་གསུམ་དང་ཡྱི་གེ་གསུམ་དང་ངག་བརྡོད་པ་
གསུང་རྡོ་རེའྱི་རྣལ་འབྡོར་སྡོམ་པ་ལ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་འབྲེལ་མ་བསྱིགས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་མ་ཐྡོབ་པར་བདེ་སྡོང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་། ལུགས་འབྱུང་
ལུགས་ལྡྡོག་གྱི་དགའ་བ་བཞྱི་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་ཁམས་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པས་ཡེ་ཤེས་རྣལ་
མ་སེ་བའྱི་རྒྱུར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དཔེར་ན། ས་བྡོན་རྱིང་པ་འགའ་ཞྱིག་མ་སངས་པར་ཞྱིང་ལ་
བཏབ་ན་ལྡོ་ཏྡོག་རྣལ་མ་མྱི་སེ་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །དབང་བཞྱི་པ་མ་ཐྡོབ་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་སྡོམ་
པ་ནྱི་ལམ་རྒྱུས་མེད་པར་དྡོན་གེར་བའྱི་སར་འགྡོ་བ་བཞྱིན་ཡེ་ཤེས་ངྡོ་མྱི་འཕྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་
རྒྱུ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བའྱི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་དཀའ་ཞྱིང་ལམ་ནྡོར་པར་འཇུག་པའྱི་ེས་པ་ 
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༼༩༦༠༽  
ཡྡོད་ལ། སྱིར་ཡང་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་དེ་ལ་དེའྱི་གྡོལ་བེད་ཀྱི་ལམ་སྡོན་པ་ནྱི་སྣྡོད་མྱིན་ལ་གསང་བ་
བསགས་པའྱི་ེས་པར་ཡང་འགྱུར་རྡོ། །དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་པར། །མཁན་པྡོ་ལ་སྡོགས་བེད་པ་
ནྱི། །གསང་སྔགས་མེད་པར་སྦྲུལ་གདུག་གྱི །མགྡོ་ལ་རྱིན་ཆེན་ལེན་པ་ལྟར། །རང་གཞན་བརླག་
པའྱི་རྒྱུ་རུ་བས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱང་རྱིང་སངས། །ཞེས་པ། རང་གྱི་དགེ་སྡོང་སྡོམ་པ་མ་ཐྡོབ་
པར་གཞན་གྱི་མཁན་པྡོ་བེད་པ་ལ་སྡོགས་བར་མྱི་རུང་བའྱི་ཆྡོས་དང་ལག་ལེན་བེད་པ་ཐམས་ཅད་
དུག་སྦྲུལ་གྱི་མགྡོ་ལ་ཡྡོད་པའྱི་རྱིན་པྡོ་ཆེ་སྔགས་དང་སྨན་གྱི་ནུས་པ་མེད་པར་ལེན་ན། རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་
ཕན་ཡྡོན་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། དུག་གྱི་ེས་པ་འབྱུང་བ་ལྟར་རང་གཞན་ཕུང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་མདྡོ་རྒྱུད་
མཁེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྡོར་བར་བའྡོ། །དྲུག་པ་ལ་བཞྱི། གཏྡོར་མའྱི་ལག་ལེན་ནྡོར་ 
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༼༩༦༡༽  
ཚུལ། རས་བྲྱིས་ཀྱིས་ལག་ལེན་ནྡོར་ཚུལ། ཆྡོ་གའྱི་ལག་ལེན་ནྡོར་ཚུལ། མདྡོ་སྔགས་འདེས་པའྱི་
ལག་ལེན་ནྡོར་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། ནྡོར་པ་སང་བར་བསན་པ། མ་ནྡོར་བ་བླང་བར་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ། ཁ་འབར་གཏྡོར་མའྱི་ལག་ལེན། ཆུ་སྱིན་གྱི་ལག་ལེན། ཟན་ཕུད་ཀྱི་ལག་ལེན། 
ལྷ་བཤྡོས་ཀྱི་ལག་ལེན། རྱིང་མ་དང་འདེས་པའྱི་ལག་ལེན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གཞན་ཡང་གངས་རྱིའྱི་
ཁྡོད་འདྱི་ན། །འཁྲུལ་པའྱི་ལག་ལེན་དུ་མ་ཡྡོད། །ཁ་འབར་མ་ཡྱི་གཏྡོར་མ་ལ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་བཞྱི་ཡྱི་མཚན། །སྔྡོན་ལ་བརྡོད་པའྱི་ལག་ལེན་མཐྡོང་། །འདྱི་ཡང་མདྡོ་དང་མཐུན་མ་ཡྱིན། །མདྡོ་
ལ་སྔྡོན་ལ་སྔགས་བརྡོད་ནས། །སངས་རྒྱས་བཞྱི་པྡོ་ཕྱྱི་ནས་གསུངས། །ཞེས་པ། སྔར་ནྡོར་པ་སུན་
དབྱུང་བ་དེ་དག་ 
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༼༩༦༢༽  
ལས་གཞན་ཡང་། བྡོད་ཡུལ་ན་ཆྡོས་ཀྱི་བེད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ནྡོར་པ་
མང་པྡོ་ཡྡོད་དེ། ཡྱི་དྭགས་ཁ་ལ་མེ་འབར་མ་ལ་གཏྡོར་མ་སྱིན་པའྱི་ཆྡོ་གར། རྒྱལ་ཆེན་ཤུགས་ལྡན་
འྡོད་ཀྱི་སྔགས་སུ་གགས་པ་དེ་ནྱི། ན་མུཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བ་ལྡོ་ཀྱི་ཏེ། ཨོཾ་སམྦྷ་ར་སམྦྷ་ར་ཧཱཱུུྃ། ཞེས་
པ་འདྱི་འཕགས་པ་ལ་མཆྡོད་པ་འབུལ་ན་ལན་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་བཟླས་ནས་འབུལ། ཡྱི་དྭགས་ལ་ལན་
བདུན་བཟླས་པའྱི་རེས་སུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྱིན་ཆེན་མང་དང་། གཟུགས་དམ་པ་དང་། སྐུ་
འཇམ་ཀས་དང་། འཇྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་བརྡོད་པར་གསུངས་
པ་ལ། མཁས་འདྡོད་གཅྱིག་གྱིས་ཐྡོག་མར་སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་རྱིགས་སམ་ནས། སྔགས་
དང་ཕྱག་གྡོ་བསྣྡོར་ནས་བེད་པ་ཡྡོད་དེ། ཕྱག་འཚལ་བ་ནྱི་བདེན་སྡོབས་བརྡོད་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ 
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༼༩༦༣༽  
པ་མ་གྡོ་བར་ཟད་དྡོ། །བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་འགའ་ཞྱིག དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བཞྱི་པྡོ། ཐུབ་ཆེན་དང་། 
འཇམ་དབངས་དང་། སན་རས་གཟྱིགས་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་རྣམས་ཡྱིན་པར་འདྡོད་དྡོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། འགའ་ཞྱིག་ཆུ་སྱིན་ནང་དུ་ཟན། །འཇུག་པའྱི་ལག་ལེན་བེད་པ་ཐྡོས། །འཇུར་འགེགས་ཅན་གྱི་
ཡྱི་དྭགས་ཀྱིས། །ཆུ་སྱིན་ནང་དུ་ཟན་མཐྡོང་ན། །འཇྱིགས་པ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བར་གསུངས། །དེས་ན་
ཆུ་སྱིན་ནང་དུ་ཟན། །འདེབས་པ་ཆྡོ་ག་མས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཡྱི་དྭགས་འཇུར་འགེགས་ཅན་ལ། 
ཨོཾ་ཛྭ་ལ་མྱི་ཏཾ་སརྦ་པྲེ་ཏེ་བྷྱུཿསྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའྱི་སྔགས་ཀྱིས་ཆུ་ཐྱིགས་པ་རྒྱུན་བཅད་ཅྱིང་སེར་བ་དང་། 
སེ་གྡོལ་གཏྡོགས་པའྱི་ལག་ལེན་ལ་ཆུ་ནང་དུ་ཟན་འཇུག་པའྱི་ལུགས་ཡྡོད་དེ། ཟན་གྱི་དྱི་ཚོར་ན་
དངངས་ 
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༼༩༦༤༽  
སག་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བར་མདྡོ་དེ་ྱིད་ལས་གསལ་པྡོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་ལག་ལེན་ནྡོར་པ་ཡྱིན་
པས་མྱི་བའྡོ། །འདྱིར་ཛྭ་ལ་ཞེས་རྱིང་པྡོར་བེད་པ་ནྱི་ནྡོར་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཟན་གྱི་ཕུད་ལ་ལྷ་
བཤྡོས་དང་། ཆངས་བུ་བ་བར་སངས་རྒྱས་གསུངས། །རྡོ་རེ་རེ་མྡོའ་ིརྒྱུད་ལས་ནྱི། ཟན་གྱི་ཕུད་ལ་
ཆངས་བུ་སྱིན། །ཞེས་གསུངས་འཕྡོག་མའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་བསན་པར་ཁས་འཆེ་
ན། །འཕྡོག་མ་ལ་ནྱི་ཆངས་བུ་སྱིན། །ཞེས་གསུངས་དེ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །ལྟ་བ་ངན་སེལ་ལ་སྡོགས་
ལྟྡོས། །ཞེས་པ། ཀྱཻ་རྡོ་རེར། ཨོཾ་དྷྭཾ་དྷྭཾ་ལྷ་བཤྡོས་ཀྱི་སྔགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཨ་ཀ་རྡོ་འབྱུང་པྡོ་
ཐམས་ཅད་པའྱི་གཏྡོར་མའྱི་སྔགས་སུ་གསུངས་པས་བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་ལྷ་བཤྡོས་ཕུལ་བ་དང་། 
ཆྡོས་སྡོང་དང་འཇྱིག་རེན་པའྱི་མགྡོན་ལའང་སྔགས་དེས་འབུལ་བར་སྡོབ་དཔྡོན་ཛེ་ཏ་རྱིའྱི་ཡྱི་དམ་ 
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༼༩༦༥༽  
བླང་བའྱི་ཆྡོ་གར་ཡང་གསུངས་སྡོ། །རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། དེ་ནས་ཟས་ཀྱི་དུས་སུ་ནྱི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
ཆངས་བུ་སྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ང་ལ་སྡོན་པར་ཁས་འཆེ་བའྱི་ན་
ཐྡོས་རྣམས་ཀྱིས་འཕྡོག་མ་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆངས་བུ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །འཕྡོག་མའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་ནྱི། རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཏུ། གཞྡོན་ནུ་མང་པྡོས་རྱི་ཁྡོད་ནས་འྡོངས་པའྱི་གཞྡོན་
ནུ་མ་བྱིས་པ་བཙའ་བའྱི་དུས་ལ་ེ་བ་ཞྱིག་བཟུང་སེ། རང་སབས་སྒྱུར་བས་ལྟྡོ་ནང་གྱི་སེམས་ཅན་
ལྷུང་བས་ཆེས་ཁྡོས་པར་གྱུར་ཏེ། དགེ་སྡོང་བཞྱི་ལ་ཆྡོས་སྡོན་གསྡོལ་ནས་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཀྱི་བྱིས་
པ་བཙས་སྡོ་ཅྡོག་ཟ་བའྱི་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་པས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲྡོག་འཕྡོག་
པས་འཕྡོག་མ་ཞེས་གགས་སྡོ། །གནྡོད་ 
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༼༩༦༦༽  
སྱིན་ལྔ་རེན་གྱི་ཆུང་མ་བས་ཏེ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་བཙས་སྡོ། །དེའྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཀྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་
སངས་རྒྱས་ལ་འཕྡོག་མ་འདུལ་བར་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་གནང་སེ། བུ་ཆུང་ཤྡོས་ལྷུང་བཟེད་དུ་
བཅུག་ནས་སྦས་སྡོ། །བུས་མ་མཐྡོང་ཞྱིང་མས་བུ་མྱི་མཐྡོང་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་སྡོ། །བུ་ཚོལ་
བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་གནས་ནས་གསེར་གྱི་ས་གཞྱི་ལ་ཐུག་པར་ཁྡོར་ཡུག་གྱི་རྱིའྱི་
ཁྡོངས་ཐམས་ཅད་ཉུལ་ཀང་མ་རེད་ནས། རྒྱལ་པྡོ་རྣམ་ཐྡོས་ཀྱི་བུ་ལ་གསྡོལ་པས། བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ལ་ཞུས་ཅྱིག་ཅེས་བསྡོའ ྡོ། །སྡོན་པ་ལ་ཞུས་པས། རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཀྱི་བྱིས་པ་སེས་སྡོ་ཅྡོག་
མེད་པར་བེད་ན། ཁྡོད་ལ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་ཡྡོད་པས་གཅྱིག་མ་ཚང་བ་ལ་མ་ངན་བེད་པར་མྱི་རྱིགས་ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །སར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ་མྱི་བེད་པར་བཀའ་བསྡོས་ཞྱིང་།  
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༼༩༦༧༽  
འཕྡོག་མ་ལས་དམ་བཅས་ཏེ། མེ་ཁ་ལའྱི་གཟུངས་ཞེས་བ་བ་རང་གྱི་སྱིང་པྡོ་ཕུལ་ལྡོ། །ལྷུང་བཟེད་
བསལ་ཏེ་བུ་བསན་པས་དགའ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །ཤ་ཁག་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པ་སངས་པས་འཚོ་བས་
འཕྡོངས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཆངས་བུ་སྱིན་པར་གསུངས་སྡོ། །ལྟ་བ་ངན་སེལ་དུ། བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ལ་
མངྡོན་པར་ཞེན་པའྱི་མུ་སེགས་ནམ་མཁའྱི་སྱིང་པྡོ་ཞེས་བ་བ་རྡོ་རེའྱི་གདན་ནས་མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་སན་སྔར་
བྱུང་བ་དེ་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱལ་སྲས་ལས་དང་པྡོའ་ིསྡོད་པ་གསུངས་ཏེ། གསྡོ་སྡོང་དང་སབས་འགྡོ་
དང་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་རེས་སུ་དན་པ་དང་། གསུང་རབ་ཀྡོག་པ་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་
གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྡོད་པ་དུས་གསུམ་དུ་ཁ་ཏྡོན་བ་བ་དང་། ཛམྦྷ་ལ་ལ་ཆུ་སྱིན་པ་དང་ཁ་
འབར་མའྱི་སྔགས་ལན་བདུན་ཟླས་པའྱི་ལག་པའྱི་སྡོར་མྡོ་བརང་པ་ 
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༼༩༦༨༽  
ལ་བདུད་རྱིའྱི་རྒྱུན་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཆུ་དང་། ཟས་ཀྱི་གཏྡོར་མ་སྡོ་དྲུང་དུ་བྱིན་པས་ཡྱི་
དྭགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས། ས་མ་ག་ཏའྱི་ཡུལ་གྱི་བྲེ་བྡོ་ཆེ་རེ་རེ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སེ་གྡོལ་གསུམ་
གདབ་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མདུན་དུ་སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་ལ་
མཆྡོད་པ་དང་། མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི། སངས་རྒྱས་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །སྡོབས་པ་ཆྡོས་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །དགེ་འདུན་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །གསུམ་ལ་རག་ཏུ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །ཞེས་པ་
སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བའྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། མཎལ་འབུལ་བ་དང་། ཚ་ཚ་གདབ་པ་དང་། ཟས་ཟ་བའྱི་
ཚེ་ཨ་ཀཱ་རྡོའ་ིསྔགས་ཀྱིས་གཏྡོར་མ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཨོཾ་ཨཱུཿསརྦ་བུདྡྷ་བྡོ་དྷྱི་སཏྭ་བྷྱུཿབཛྲ་ནྱཻཝྱིདྱ་ཧཱཱུུྃ། 
ཞེས་བ་བས་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་བཤྡོས་གཙང་དབུལ་ལྡོ། ། 
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༼༩༦༩༽  
ཨོཾ་ཧ་རྱི་ཏེ་མ་ཧཱ་ཡཀྵྱི་ནྱི། ཧ་ར་ཧ་ར་སརྦ་པཱ་པཾ་ནྱི་ཀྵེ་སྭཱཧཱ། འཕྡོག་མ་བུ་དང་བཅས་པ་ལ་ཆངས་བུ་
གྱིས་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཨ་ག་པཎྱི་ཨ་ཤྱི་བྷྱུཿསྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ཕུད་ཀྱི་ཆངས་བུ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ཨོཾ་
ཨཱུཿཧཱུ ཱུྃ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། དང་པྡོ་མཐེ་བྡོང་དང་སྲྱིན་ལག་གྱིས་རེག་པར་བའྡོ། །ལྷག་མའྱི་
ཟས་ལ་ཨོཾ་ཨུཙྪིཥྚ་བྱིཎ་ཨ་ཤྱི་བྷྱུཿསྭཱཧཱ། ཞེས་པས་ལྷག་མ་སྱིན་པར་བའྡོ། །ལྷག་མ་བྱིན་གྱིས་མ་
བརླབས་པ་རྣམས་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་དྡོར་བར་བའྡོ། །དེ་ཡང་། གཏྡོར་མ་བཏང་ཞྱིང་བཤྡོས་གཙང་
དབུལ། །འཕྡོག་མ་དང་པྡོའ་ིཆངས་བུ་དང་། །ལྔ་པ་ལྷག་མས་བཏང་བས་ཏེ། འབྲས་བུ་ལྡོངས་སྡོད་
ཆེན་པྡོར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་དང་ནྱི་ཡྡོན་བདག་དང་། །སེམས་ཅན་ཕུང་པྡོ་གཞན་
དག་ཀང་། །ཚེ་ 
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༼༩༧༠༽  
རྱིང་ནད་མེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །རག་ཏུ་བདེ་བ་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་ལན་གསུམ་བརྡོད་པར་
བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དགེ་བསེན་ས་བཤད་ེ་བར་ཞྱི་བས་དགེ་བསེན་ཏེ། ཨུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་
ེ་བར་ཕན་འདྡོགས་པའྡོ། །པ་རག་ཏུ་སྱིག་པ་སྡོང་བར་བེད་པའྡོ། །སྱི་སྡོ་བཏགས་པའྱི་རྡོག་པ་ལས་
གྡོལ་བའྡོ། །ཀ་སྱིང་རེས་ཡྡོངས་སུ་སྡོང་པ་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་བཤད་དྡོ། །ཨ་བྷྱའྱི་བང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་
དུའང་། ལས་དང་པྡོའ་ིཆྡོས་སྡོད་ཀྱི་རྱིམ་པ་རྒྱས་པར་འབྱུང་ངྡོ་། །ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་སྡོད་བསྡུས་སྡོན་མར། 
དེ་ནས་ཟས་ཀྱི་དུས་རག་ཏུ། །སྱིང་པྡོ་མེད་པའྱི་ལུས་འདྱི་ཡྱིས། །སྱིང་པྡོའ་ིདམ་པ་བཙལ་བ་
ཞེས། །ལུས་ལ་གྲུ་ཡྱི་བླྡོ་བཞག་ལ། །རྒྱགས་པ་བསེད་ཕྱྱིར་མྱི་ཟའྡོ། །རྡོ་ལ་ཆགས་པས་མྱི་
ཟའྡོ། །ཟས་ནྱི་བཞྱི་ཆར་བགྡོ་བ་སེ། །དང་པྡོ་ལྷ་ལ་བཤྡོས་ 
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༼༩༧༡༽  
གཙང་དབུལ། །དེ་རེས་ཆྡོས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལ། །གཏྡོར་མ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེན་བཏང་། །རང་གྱིས་ཟྡོས་ཤྱིང་
འཐུངས་པ་ཡྱི། །ལྷག་མ་འབྱུང་པྡོ་ཀུན་ལ་སྱིན། །བར་སྐབས་དེར་ཡང་བསྒྲུང་བརྒྱུད་དང་། །ངྡོ་
མཚར་ཅན་གྱི་གཏམ་ཡང་བས། །དེ་ནས་ལངས་ལ་ཅུང་ཞྱིག་བཅག །ཡང་ན་རེན་ལ་བསྐྡོར་བས་
བ། །བཟླས་བརྡོད་གེགས་བམ་བཀག་པའམ། །ཡང་ན་བདེ་གཤེགས་གཟུགས་བརན་བ། །ཇྱི་སྲྱིད་
རྡུལ་ནྱི་མ་བྱུང་བས། །དེ་སྲྱིད་བསྐྡོར་བ་མ་ཡེངས་པར། །བས་ལ་སྨྡོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་གདབ། །ཅེས་
སྡོགས་གསུངས་པ་ལྟར་བསབ་པར་བའྡོ། །སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོས་ཡྡོན་སང་བར་དཀའ་བས་སངས་རྒྱས་
ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་པས་སང་བར་བ་སེ། ན་མུཿས་མན་པྲ་བྷཱ་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་
ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམ་ཀ་སཾ་ 
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༼༩༧༢༽  
བུ་དྡྷཱ་ཡ། ན་མྡོ་མཉྫུ་ཤྱི་ཀུ་མཱ་ར་བྷཱུ་ཏ་ཡ། བྡོ་དྷྱི་སཏྭ་ཡ། མཧཱ་སཏྭ་ཡ། མཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎྱི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། 
ཨོཾ་ནྱི་རཱ་ལམྦྷེ་ནྱི་རཱ་བྷཱ་སྱ། ཛ་ཡེ་ཛ་ཡེ། ལམྦྷེ་ལམྦྷེ་མ་ཧཱ་མ་ཏེ། དཀྵེ་དཀྵེ་ཎཾ་པ་རྱི་ཤྡོ་དྷ་ཡ་སྭཱཧཱ། ན་མྡོ་
བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སུ་མེད་རུ་ཀཱལྤ་རཱ་ཛ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམཀཾ་བུདྡྷ། ཏ་དྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཀལ་པེ་ཀལ་པེ་
མཧཱ་ཀལ་པེ་ཀལ་པ་པ་རྱི་ཤྡོ་དྷ་ཡེ་སྭཱཧཱ། ཡྡོན་གྱི་ཕུང་པྡོ་རྱི་རབ་ཙམ་ཡང་བང་བ་དང་། སྱིན་བདག་
གྱི་འབྡོར་པ་དང་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འཕེལ་བར་འགྱུར་རྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྡོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་
སྒྲུབ་པའྱི་འཚོ་བ་ཀླུའྱི་རྒྱལ་པྡོ་དགའ་བྡོ་དང་ེ་དགའ་བྡོས་སྡོར་བར་དམ་བཅས་ཤྱིང་། བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཀང་། དེ་གྱིས་ཀྱི་མྱིང་སྨྡོས་པའྱི་ཡྡོན་བཤད་པར་གསུངས་པས། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པྡོ་དགའ་
བྡོ་དང་ེ་དགའ་བྡོས་གཙོ་བས་པའྱི་སྱིན་པའྱི་བདག་ 
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༼༩༧༣༽  
པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་སྱིན་པ་དམ་པ་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་གྱུར་ཅྱིག སེམས་ཀྱི་ཡྡོ་བད། རྣལ་འབྡོར་གྱི་
ཚོགས། དྡོན་གྱི་མཆྡོག རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་བརྡོད་པར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་
ནྱི། གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་གསུངས་པ་ཡྱི། །ལྷ་བཤྡོས་ཆངས་བུ་མྱི་བེད་པར། །མ་གསུངས་པ་ཡྱི་
འབྲང་རྒྱས་དང་། །གྲུ་གསུམ་ལ་སྡོགས་བེད་པ་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། ལག་ལེན་མྱིག་སྔར་གང་བབ་ལ་
ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིང་། ཁུངས་ནས་བྱུང་བ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་མྱི་ཤེས་པའྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག ཆྡོས་དང་
མཐུན་པའྱི་ལྷ་བཤྡོས་དང་ཆངས་བུ་བ་ས་བ་དེ་མྱི་བེད་པར་འབྲང་རྒྱས་བཟྡོ་དཀའ་བ་དང་ལྷ་བཤྡོས་
རེ་མྡོ་གྲུ་གསུམ་ལ་སྡོགས་བེད་པ་ནྱི་བྡོན་གྱི་ལག་ལེན་འདེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་
རྱིང་མ་འགའ་ཞྱིག་ལ། །གྲུ་ 
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༼༩༧༤༽  
གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོའ་ིསྱིང་། །དེ་ཡྱི་ཤ་དང་ཁག་གྱིས་བརྒྱན། །མཐེབ་ཀྱུ་མགྡོ་བྡོའ་ིཐྡོད་པས་
བསྐྡོར། །ཆང་སྡོགས་བདུད་རྱིས་དེ་བཀང་ལ། །ཧེ་རུ་ཀ་ལ་མཆྡོད་ཅེས་ཟེར། །ཞེས་པ། སྔ་འགྱུར་
བར་གགས་པའྱི་སྔགས་པ་འགའ་ཞྱིག གཏྡོར་མའྱི་དབྱིབས་གྲུ་གསུམ་མཧཱ་དེ་བའྱི་སྱིང་གྱི་གཟུགས་
སུ་བས་ནས་དེའྱི་མགྡོའ་ིགཟུགས་ཀྱི་མཐེབ་ཀྱུས་བསྐྡོར་བ་ལ་ཤ་ཁག་དང་ཆང་ལ་སྡོགས་པས་བྲན་
ཏེ་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་མཆྡོད་པར་འབུལ་ཞེས་ཟེར་ནའང་། དེ་ལྟར་བེད་པའྱི་ཁུངས་ཡྱིད་ཆེས་པ་
ཡྡོད་མེད་བརག་པར་བའྡོ། །གསང་སྔགས་གསར་མར་གྲུ་གསུམ་གྱི། །གཏྡོར་མ་གཞུང་ནས་བཤད་
པ་མེད། །ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་ཁད་པར་དུ། །གྲུ་གསུམ་འབུལ་བར་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་པ། གསང་
སྔགས་གསར་མའྱི་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ལ་སྡོགས་གང་ནའང་ལྷ་བཤྡོས་དང་ 
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༼༩༧༥༽  
གཏྡོར་མའྱི་གཟུགས་དེ་ལྟར་བེད་པར་མ་གསུངས་ཤྱིང་། ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་གྲུ་གསུམ་ལ་སྡོགས་
དབྱིབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཆེད་དུ་བཟྡོས་ནས་འབུལ་བར་གསུངས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། བ་དཀའ་ཞྱིང་ཆྡོས་
དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ལག་ལེན་མྱི་བའྡོ། །སེ་བྡོ་ལ་ལ་ཟས་ཀྱི་ཕུད་ལ་བཤྡོས་བུ་གྲུ་གསུམ་དང་རེ་མྡོ་
རྱིང་པྡོ་དང་དུད་འགྡོའ་ིགཟུགས་བཅྡོས་ནས་འབུལ་བ་ནྱི་བྡོན་གྱི་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་
པ་མ་ནྡོར་བར་བླང་བར་གདམ་པ་ནྱི། ལག་ལེན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །གསུང་དང་མཐུན་
པར་བསན་པ་ཡྱིན། །དེས་ན་མདྡོ་སེ་མ་དཀྲུགས་པར། །སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་མས་སུ་
ལྡོངས། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་སྡོར་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་
བང་སེམས་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་ 
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༼༩༧༦༽  
གསུམ་མཆྡོད་པ་བཀྡོད་པ་དང་། གཏྡོར་མའྱི་ལག་ལེན་རང་རང་གྱི་ཐེག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་
གསུངས་པ་དེ་མ་བཅྡོས་སད་མ་ཞུགས་པར་ཅྱི་ནུས་སུ་བསྒྲུབས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་
སྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་མདྡོ་རྒྱུད་ཐེག་པ་གྡོང་འྡོག་མ་དཀྲུགས་པར་མས་སུ་ལྡོངས་ཤྱིག 
གྱིས་པ་ལ་གསུམ། ནྡོར་ཚུལ་བརྡོད་པ། དེ་དགག་པ། དགྡོངས་པ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་
རྒྱས་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡྱི། །ཕྱག་ཏུ་མཚོན་ཆ་བསྐུར་བ་མཐྡོང་། །ཁྱིམ་པའྱི་ཆ་ལུགས་ཅན་དག་
ལ། །རྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་སྡོགས་སྲྱིད་ཀྱི། །རབ་བྱུང་རྣམས་ལ་འདྱི་མྱི་སྲྱིད། །བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་
ཕྱག་རྒྱ་སྡོགས། །མཛད་པའྱི་རྱིགས་ལྔ་སེར་འབམས་མཐྡོང་། །མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་ལ་ལ་
སྨྲ། །ཞེས་པ། འཕགས་པ་ཀླུབ་ཀྱིས་མཛད་ཟེར་བའྱི་ལྟུང་བཤགས་ 
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༼༩༧༧༽  
ཀྱི་སངས་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་ལྔའྱི་མངྡོན་རྡོགས་ལ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་ཕྱག་ཏུ་རལ་གྱི་དང་གྡོ་
ཆ་འཛིན་པ་བས་པ་དང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་ཆ་ལུགས་ལ་མྱི་མགྡོའ་ིཕེང་བ་དང་། 
སག་གྱི་སགས་པས་དཀྱིས་པ་དང་། ཡུམ་དང་འཁྱིལ་སྡོར་བེད་པའང་མྱི་འཐད་དེ། གདུལ་བའྱི་བླྡོ་
ངྡོར་གང་ལ་གང་འདུལ་གྱི་བཀྡོད་པ་སྡོན་པ་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱིམ་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་འདུལ་ན་དེ་ལ་
རྒྱན་དང་མཚོན་ཆ་འཛིན་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པས་དབུ་ས་དཔྱང་ལྡོ་དང་། རྱིན་པྡོ་
ཆེའྱི་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་ཁ་དྡོག་སྣ་ཚོགས་དང་། ཕྱག་མཚན་རལ་གྱི་དང་མདུང་ཐུང་ལ་སྡོགས་
མཚོན་ཆ་འཛིན་པའྱི་བཀྡོད་པ་སྡོན་པ་ཡྱིན་ལ། རབ་བྱུང་དེ་འདའྱི་ཆ་ལུགས་འཆང་བ་དང་། བུད་
མེད་དང་སྡོར་བ་ནྱི་འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྨྡོད་ཅྱིང་མྱི་དད་པའྱི་ 
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༼༩༧༨༽  
རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཀའ་གདམས་འགའ་ཞྱིག་ཇྡོ་བྡོ་རེས་སངས་རྒྱས་མང་པྡོའ་ིཞལ་གཟྱིགས་
པས་ཐམས་ཅད་གསེར་བཙོ་མའྱི་ཁ་དྡོག་ཅན་དུ་འདུག་གསུང་བ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་རྱིགས་
ལྔ་སེར་འབམ་གྱི་རས་བྲྱིས་མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མདྡོ་ནས་འདྱི་འདྱི་
གསུངས་པ་མེད། །བ་སྡོད་གྱིས་ཀྱི་རྒྱུད་ལས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔར་བསྡུས་པ་མེད། །རྣལ་
འབྡོར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ཡྱི། །རྱིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་ཐ་དད་ཅྱིང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ནྱི་ཐ་དད་
གསུངས། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔ་རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་ལྟར་མཛད་པའྱི་སྐུ་མདྡོག་སེར་
འབམས་འདྱི་འད་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་མདྡོ་སེ་ནས་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་། གསེར་འྡོད་དམ་པར། 
སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཁ་དྡོག་མཚུངས། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན། །ཞེས་ 
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༼༩༧༩༽  
གསུངས་པ་ནྱི། མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཐུགས་རྒྱུད་ཐ་དད་ཅྱིང་
སངས་རྡོགས་ཡྡོན་ཏན་གྱི་ཁད་པར་ཀང་ཐ་དད་པར་གསུངས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཁ་དྡོག་
གཅྱིག་ཏུ་འདེས་ཤྱིང་། སྐུ་གསུམ་འཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་
འདེས་པས་གདུལ་བ་གཅྱིག་ཏུ་འདུལ་བའྱི་མཛད་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཕྱིན་ལས་ཡྱིན་
ཏེ། དེ་བཞྱིན་ཟག་མེད་དབྱིངས་འདྱི་ནྱི། །སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་འདེས་ཤྱིང་། །མཛད་པ་གཅྱིག་
ནྱི་མཛད་པ་ལའང་། །ཐམས་ཅད་མཛད་པ་སྣང་བར་འདྡོད། །ཅེས་ཆུ་ཀླུང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོར་
མ་སེབས་ཀྱི་བར་ཐ་དད་ཅྱིང་རྒྱ་མཚོར་ཕྱྱིན་ནས་བ་ཚ་ཅན་གྱི་ཆུར་རྡོ་གཅྱིག་ཏུ་འདེས་པའྱི་དཔེས་
མཚོན་ཏེ་གསུངས་པའྱི་དྡོན་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་བ་བ་དང་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ལས།  
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༼༩༨༠༽  
སངས་རྒྱས་རྣམས་རྱིགས་ལྔར་བསྡུས་པའྱི་གསལ་ཁ་བཏྡོད་པ་མེད་ཅྱིང་། འགེལ་པ་རྣམས་སུ་སྐུའྱི་
རྱིགས་ཀྱི་བདག་པྡོ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། གཙོ་བྡོ་འཇམ་དཔལ་དང་། ལྷ་མྡོ་སངས་རྒྱས་ཅན་
དང་། ཁྡོ་བྡོ་གཤྱིན་རེ་གཤེད་དང་། གསུང་གྱི་རྱིགས་བདག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། གཙོ་བྡོ་སན་
རས་གཟྱིགས་དང་། ལྷ་མྡོ་གྡོས་དཀར་མྡོ་དང་། ཁྡོ་བྡོ་ར་མགྱིན་དང་། ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་བདག་མྱི་
བསྡོད་པ་དང་། གཙོ་བྡོ་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དང་། ལྷ་མྡོ་མཱ་མ་ཀྱི་དང་། ཁྡོ་བྡོ་བདུད་རྱི་འཁྱིལ་བ་དང་། དེ་
རྣམས་ཀྱི་ཕྡོ་་དང་བྲན་གྱི་རྱིགས་རང་རང་གྱི་ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་། བར་དུ་གཅྡོད་པའྱི་
བགེགས་ཀང་རྱིགས་གསུམ་དུ་ཕྱེ་ནས་འདུལ་བེད་ཀྱི་གེན་པྡོའ་ིལྷ་ཡང་དམྱིགས་གསལ་དང་
བཅས་པ་བཤད་ཅྱིང་། ལྡོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ་མཛད་དྡོ། །རྣལ་ 
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༼༩༨༡༽  
འབྡོར་རྒྱུད་དུ། གཙོ་བྡོ་སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔར་གསུངས་ཤྱིང་རྱིགས་དྲུག་པའྱི་ཐ་སད་མེད་
དྡོ། །རྱིགས་ལྔ་རེ་རེའང་སྐུ་མདྡོག་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཕྱག་མཚན་ཐ་དད་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། འདྱི་ཡྱི་སྐུ་
མདྡོག་ཕྱག་རྒྱ་ནྱི། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྐུ་ཡྱིན་པས། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་འཐད་པ་ཡྱིན། །དུས་ཀྱི་
འཁྡོར་ལྡོ་ལ་སྡོགས་ལས། །རྱིགས་ལྔ་ཁ་དྡོག་གཞན་གསུངས་པ། །འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་སྡོང་
བའྱི། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྐུ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ། སང་གཞྱི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་། སང་བ་ྡོན་མྡོངས་ལྔ་
དང་། སངས་འབྲས་རྱིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། དག་བ་དང་བེད་སང་གཞྱི་སང་འབྲས་རེན་འབྲེལ་
ཟབ་མྡོ་མཚོན་བེད་ཀྱི་སྐུ་ཡྱིན་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་དཀར་པྡོ་བང་ཆུབ་མཆྡོག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་
དང་། མྱི་བསྡོད་པ་སྔྡོན་པྡོ་ས་གནྡོན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་ 
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༼༩༨༢༽  
རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པྡོ་མཆྡོག་སྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དམར་པྡོ་མམ་
བཞག་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་དང་། དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པ་སྔྡོ་ལང་སབས་སྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན་དང་། ཕྱག་
མཚན་ཀང་འཁྡོར་ལྡོ་དང་རྡོ་རེ་དང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་པདྨ་དང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་གསུངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དང་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པ་ནག་པྡོ་དང་། རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དམར་པྡོ་
དང་། འྡོད་དཔག་མེད་དཀར་པྡོ་དང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སེར་པྡོ་དང་། མྱི་བསྡོད་པ་ལང་ཁུར་
གསུངས་པ་ནྱི། རླུང་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་ས་དང་ནམ་མཁའྱི་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་། 
ཡེ་ཤེས་དང་ཡན་ལག་དྲུག་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་ལ་སྡོགས་པ་ཕྱྱི་ནང་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་རེན་
འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་མཚོན་བེད་ཡྱིན་ཏེ། རྒྱུད་དེ་ྱིད་ལས་ཤེས་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་
གསེར་མདྡོག་ཅེས་གསུངས་པ། །དྱི་མ་མེད་ཅྱིང་དྭངས་པའམ། ། 



978   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༨༣༽  
སྤྲུལ་སྐུ་ཕལ་ལ་དགྡོངས་ཏེ་གསུངས། །གཞན་དུ་སྨན་བླ་ནམ་མཁའྱི་མདྡོག །སྔྡོན་པྡོ་ྱིད་དུ་མདྡོ་
ལས་གསུངས། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚན་པགས་པ་གསེར་གྱི་མདྡོག་ཅེས་གསུངས་པ་ནྱི། 
གསེར་ཤྱིན་ཏུ་སངས་ཤྱིང་གཡའ་དང་དྱི་མས་དག་པའྱི་མདྡོག་ལྟར་དྭངས་ཤྱིང་དྱི་མ་མེད་པ་ལ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་སྡོགས་སྤྲུལ་སྐུ་སེར་པྡོ་ཡྡོད་པ་ལའང་སར་དུ་
རུང་ངྡོ་། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐུ་མདྡོག་སེར་པྡོར་འདྡོད་ན། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་སྨན་བླ་བྱཻ་ཌཱུརྻ་སྔྡོན་
པྡོའ་ིམདྡོག་ལྟ་བུ་དང་། འྡོད་དཔག་མེད་སྐུ་མདྡོག་དམར་པྡོ་པདྨ་རྭ་གའྱི་མདྡོག་ལྟ་བུ་དང་། ཀླུ་དབང་
རྒྱལ་པྡོ་ཞལ་དཀར་ཅྱིང་སྐུ་ལུས་སྔྡོན་པྡོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་ལ་མཚན་མ་ཚང་བའྱི་ེས་
པར་འགྱུར་རྡོ། །ཡྱི་དམ་ལྷ་ཡྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ 
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༼༩༨༤༽  
དང་། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། །མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་དངྡོས་གྲུབ་ཀྱི། །སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཇྱི་
སེད་པ། །མདྡོ་སེ་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མེད། །ཅེས་པ། ལྷ་འཇམ་དབངས་དང་། སྡོལ་མ་ལ་སྡོགས་
སྐུ་མདྡོག་ཕྱག་མཚན་རྒྱན་ཆ་ལུགས་ཅན་གྱི་མངྡོན་རྡོགས་བསྡོམས་ནས་སྱིང་པྡོའ་ིསྔགས་བཟླྡོས་
པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཞྱིབ་མྡོ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཞྱི་རྒྱས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཕྱིན་ལས་བེད་པ་དང་། མྱི་
སྣང་བ་དང་ས་འྡོག་གྱི་གཏེར་མཐྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་སེ་སྣྡོད་ལས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། 
བསམ་གཏན་གྱི་སེམས་ལ་མམ་པར་བཞག་ནས་རྣམ་གནས་ཡྱིད་ལ་བས་པས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་
མངྡོན་པར་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ 



980   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༨༥༽  
ནྱི། དེང་སང་སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་པར། །ལྷ་སྡོམ་ལ་སྡོགས་བེད་པ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་
མཐུན་པ་མྱིན། །གཞན་ཡང་སྱིན་སྲེག་རྡོ་བསྲེག་དང་། །བདུན་ཚིགས་སཙྪའྱི་ཆྡོ་ག་སྡོགས། །དེང་
སང་གསང་སྔགས་ལུགས་བྡོར་ནས། །མདྡོ་མཆྡོད་ཙམ་ལ་རེན་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་གའྱི་རྣམ་བཞག་བེད་པ་
ཡྡོད། །ཅེས་པ། གསང་སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་པའྱི་གང་ཟག་བྲམ་ཟེའྱི་ཆྡོས་ལུགས་གཙང་མ་བེད་པར་
འདྡོད་པའྱི་མས་ལེན་ལྷ་སྡོམ་ཞྱིང་སྔགས་བཟླྡོས་པའྱི་ལུགས་ཡྡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
མདྡོ་རྒྱུད་གང་དང་ཡང་མྱི་མཐུན་ནྡོ། །རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་མཐུན་དཔེ་ཁྡོ་བྡོའ་ིམ་མྡོ་བཤམ་མྡོ་
ཞེས་པ་དང་འདའྡོ། །གཞན་ཡང་སྱིན་བསྲེག་དང་རྡོ་བསྲེག་དང་བདུན་ཚིགས་དང་སཙྪ་འདེབས་
པའྱི་ལག་ལེན་རྣམས་རྒྱུད་ནས་བཤད་པའྱི་ཆྡོ་ག་ 
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༼༩༨༦༽  
བྡོར་ནས་མདྡོ་མཆྡོད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་ཡྡོད་ནའང་། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་མདྡོ་སེ་དང་། །བསན་བཅྡོས་
ཀུན་ལ་གསུངས་པ་མེད། །འདྱི་ན་ངན་སྡོང་སྡོང་རྒྱུད་ལ། །སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སེ་འགའ་ཞྱིག་
ལས། །གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཡྱི། །གསང་སྔགས་པ་ལ་གགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཕ་རྡོལ་
ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམས་ནས་དེ་འདའྱི་ཆྡོ་ག་གསལ་བར་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་། རྒྱུད་
ནས་བཤད་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན་ན། མདྡོ་མཆྡོད་ཀྱི་དྡོན་མེད་དྡོ། །ཇྡོ་བྡོ་རེས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སཙྪ་
གདབ་པའྱི་ཆྡོ་ག་མཛད་པ་ནྱི། འཇྱིན་པ་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པའྱི་སྔགས་ྱི་ཤུ་ར་གཅྱིག་བརྡོད་ནས་
བམས་པ་དང་སྱིང་རེའྱི་སེམས་ཀྱིས་བརྡུང་པ་དང་འབྱི་འབྱི་བས་ཏེ་སྔགས་དེ་ྱིད་བརྡོད་ཅྱིང་འྡོག་
མྱིན་ན་བཞུགས་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བར་མྡོས་ནས་རེན་འབྲེལ་ 
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༼༩༨༧༽  
སྱིང་པྡོའ་ིསྔགས་བཟླས་ཤྱིང་བཏབ་སེ་འབྲུ་འམ་མེ་ཏྡོག་ལ་རེན་འབྲེལ་གྱི་སྔགས་བཟླས་ཏེ་ཕུལ་ནས། 
བསྡོད་ནམས་འདྱི་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་གཟྱིགས་པ་ྱིད། །ཅེས་སྡོགས་བསྔྡོ་བ་བེད་པར་གསུངས་
སྡོ། །འདྱི་ཙམ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ། བསབ་བཏུས་སུ། ལྷ་སྡོམ་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཡྱི་གེ་བརྒྱ་པའྱི་
སྔགས་དང་། མྱི་གཡྡོ་བའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་། འྡོད་ཟེར་ཅན་གྱི་གཟུངས་སྔགས་བཟླྡོས་པ་ལ་སྡོགས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདུལ་བ་ལུང་ལས། ར་བ་ཆེན་མྡོའ་ིརྱིགས་སྔགས་དང་། ཡངས་པ་ཅན་དུ་
རྱིམས་ནད་སེལ་བའྱི་གཟུངས་སྔགས་གསུངས་སྡོ། །སྡོང་རྒྱུད་ལས། གཤྱིན་པྡོ་སྱིག་པ་སྡོང་བའྱི་
བདུན་ཚིགས་དང་། སྱིན་སྲེག་དང་། བུམ་པའྱི་ཁྲུས་ཆྡོག་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ། ངན་འགྡོ་
བཀུག་ནས་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱས་ངན་འགྡོའ་ི 
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༼༩༨༨༽  
གནས་ལས་འདེན་པ་དང་། ནག་པྡོ་པའྱི་རྡོ་བསྲེག་གྱི་ཆྡོ་ག་ལ་སྡོགས་པ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་
ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་འདྡོད་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། །དེ་བཞྱིན་རབ་གནས་མདྡོ་
ལུགས་དང་། །ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་མདྡོ་ལུགས་དང་། །ལྟུང་བཤགས་དང་ནྱི་ཤེར་སྱིང་སྡོགས། །སྔགས་
ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་འཆད་པ་ཐྡོས། །ཞེས་པ། བཀའ་གདམས་པ་རྣམས་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་རབ་གནས་
བེད་པ་དང་། སྡོམ་ཆེན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རབ་གནས་བེད་པ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་གྡོས་སྔྡོན་ཅན་དུ་གགས་པ་དང་། བང་ཆུབ་ལྟུང་བཤགས་དང་། ཤེས་རབ་
སྱིང་པྡོ་གསང་སྔགས་ལུགས་སུ་འཆད་པ་ནྱི། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་མངྡོན་རྡོགས་ལ་
བརེན་ནས་འདྡོད་པར་སྣང་བས། དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་ 
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༼༩༨༩༽  
ཨེ་ཡྱིན་བརག་དགྡོས་པར་སྣང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་འདེས་པ་སྡོ་སྡོར་དབེ་བ་ལ་གསུམ། ཕྱེ་བསལ་རྒྱས་
པར་བཤད་པ། འགག་བསྡུས་ཏེ་བསན་པ་དང་འགལ་བ་དགག ཕྱེ་བསལ་ལས་འཕྡོས་པའྱི་གསལ་
བེད་དྡོ། །དང་པྡོ་ལ་བཞྱི། རབ་གནས་ཀྱི་ཕྱེ་བསལ། ལྷ་སྡོམ་པའྱི་ཕྱེ་བསལ། ཤེས་ནས་བླང་དྡོར་
བེད་ཚུལ། གསང་སྔགས་རང་ལུགས་ཀྱི་ལག་ལེན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་བརག་པར་བ་བས་
ྡོན། །མདྡོ་ནས་རབ་གནས་བཤད་པ་མེད། །འྡོན་ཀང་མཆྡོད་བསྡོད་བཀ་ཤྱིས་སྡོགས། །རྒྱལ་པྡོའ་ི
མངའ་དབུལ་ལྟ་བུ་ལ། །རབ་གནས་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་ན་སྨྲྡོས། །ཞེས་པ། མདྡོ་ལས་སྡོར་དངྡོས་རེས་
གསུམ་ཚང་བའྱི་རབ་གནས་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་ནས་སན་དབེ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་
ག་ 
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༼༩༩༠༽  
གསུམ་པ་མེད་ཅྱིང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པའྱི་དམྱིགས་པ་དང་། མདྡོ་ལས་
གསུངས་པའྱི། མེ་ཏྡོག་ཕལ་ཆེར་མེ་ཏྡོག་བླ་རེ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་མཆྡོད་འབུལ་དང་། རྣམ་དག་
སྐུ་མངའ་མཆྡོག་ཏུ་གཟུགས་བཟང་བ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་བསྡོད་པ་དང་། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་
བ་གསེར་གྱི་རྱི་བྡོ་འད། །ཞེས་སྡོགས་ཀྱི་བཀ་ཤྱིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བརྡོད་ནས་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའྱི་རེན་འབྲེལ་སྱིག་པ། རྒྱལ་པྡོ་རྒྱལ་སར་བཀྡོད་པ་ལ་མངའ་དབུལ་བེད་པ་ལྟ་བུ་ལ། རབ་
གནས་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲས་ན་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །ལྷ་སྡོམ་པ་དང་སྔགས་བཟླས་དང་། །བུམ་པ་ལྷ་ཡྱི་ས་
གྡོན་དང་། །དངྡོས་གཞྱིའྱི་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་དང་། །ཡེ་ཤེས་འཁྡོར་ལྡོ་དགུག་གཞུག་
དང་། །སན་དབེ་བརན་པར་བཞུགས་པ་ 



986   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༩༩༡༽  
དང་། །ཞེས་པ། རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་རབ་གནས་ལ་ཐྡོག་མར་བདག་ྱིད་ལྷར་བསྡོམས་ནས་
སྔགས་བཟླས་པ་དང་། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རེན་ལ་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བུམ་པ་དང་ལྷའྱི་ས་གྡོན་
དང་། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རེན་ལ་བགེགས་སང་བ་དང་། དྱི་མ་བཀྲུ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ས་གྡོན་དང་། 
ལྷ་ལ་སན་གསན་དབབ་པ་ལ་སྡོགས་པ་སྡོར་བའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། དངྡོས་གཞྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ལྷར་བསྡོམས་
ནས་སྔགས་བཟླས་པ་དང་། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྒྲུབ་ཅྱིང་མཆྡོད་པ་དང་། རེན་དམ་ཚིག་པར་
བསེད་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྒྱས་གདབ་པ་དང་། རྒྱུད་གང་ལ་བརེན་པའྱི་
དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཆྡོ་གའྱི་ཚུལ་བཞྱིན་དུ། དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་དབང་དངྡོས་གཞྱི་བསྐུར་བ་དང་སན་དབེ་
བ་དང་བརན་པར་བཞུགས་ 
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༼༩༩༢༽  
པའྱི་གསྡོལ་བ་གདབ་པ་དང་། སྱི་དང་ཁད་པར་གྱི་མངའ་དབུལ་བ་དང་། སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པ་ཡྱི། །མེ་ཏྡོག་དྡོར་ནས་ལེགས་མཆྡོད་དེ། །བཀ་ཤྱིས་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་
གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་ལས། །གསུངས་ཀྱིས་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལ་མྱིན། །ལ་ལ་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཞེས་
སྨྲ། །འྡོ་ན་མདྡོ་སེ་གང་དག་ལ། །བརེན་པ་ཡྱིན་པ་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ། སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་དྡོར་ན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡྡོན་ཏན་ཕྱིན་
ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ྱིད་དུ་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། བཀ་ཤྱིས་པའྱི་རེན་འབྲེལ་རྒྱས་པར་བེད་
པའྱི་རབ་གནས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་དང་། མཁས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ལས་གསུངས་
ཤྱིང་། དེ་དག་གྱི་དྡོན་དང་གྡོ་རྱིམ་མས་སུ་བླང་བའྱི་རྣམ་གཞག་ལྡོ་ཆེན་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོའ་ིསྡོམ་
གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ 
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༼༩༩༣༽  
ལྟར་བེད་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་བ་བ་ཁད་པར་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །སན་གསན་འབེབས་པ་རེན་
གྱི་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་གང་ལ་བེད་དང་། དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་རེན་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་
འཇུག་པ་དང་། དེ་ལ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལ་སྡོགས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བེད་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཉུང་ལ། 
ཕལ་ཆེར་རེན་གྱི་རབ་གནས་དང་བསྒྲུབས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལ་འབྲེལ་པ་མེད་པའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་ནྱི་
ཤྱིན་ཏུ་མང་ངྡོ་། །སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ལ་མཁས་པའྱི་གསུང་དང་ཕྱག་ལེན་བཞྱིན་དུ་མྱི་བེད་པར་རང་རང་
གྱི་རྣམ་རྡོག་གྱིས་སར་བའྱི་སྡོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་མང་པྡོ་བེད་ཅྱིང་རབ་གནས་གདམས་ངག་མ་བ་བ་ཡྱིན་
ཟེར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གདམས་ངག་ལ་བརེན་ནས་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་
ཁུངས་སྨྲ་དགྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེང་སང་གསང་བ་འདུས་པའྱི་ལྷ། །བསྡོམས་ན་མདྡོ་ལུགས་
ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། ། 
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༼༩༩༤༽  
གསང་འདུས་ལ་སྡོགས་ཆྡོ་ག་ལ། །མདྡོ་ལུགས་ཆྡོ་ག་འབྱུང་བ་མཚར། །སེང་གེའྱི་ཕྲུ་གུ་གང་ཆེན་
ལས། །བྱུང་ན་སྔྡོན་མེད་སྲྡོག་ཆགས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། གསང་འདུས་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རེ་སངས་རྒྱས་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལུགས་སུ་གགས་པ་དེའྱི་མངྡོན་རྡོགས་སྡོམ་ཞྱིང་། ཆྡོ་ག་ཡན་ལག་བཞྱི་ཚང་བ་བསྒྲུབ་
མ་ཤེས་པས་མདྡོ་ལུགས་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། གསང་སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་ལྷ་སྡོམ་པའྱི་ཆྡོ་ག་མདྡོ་
ལུགས་འབྱུང་བ་ནྱི་བ་ལང་མྡོའ་ིམངལ་ནས་སེང་གེའྱི་ཕྲུ་གུ་སེ་བ་ནྱི་སྔྡོན་མེད་པའྱི་སྲྡོག་ཆགས་ཡྱིན་
པས་ངྡོ་མཚར་ཆེའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་འདྱི་འད་ཡྱི། །ཆྡོ་ག་ལྷག་ཆད་མ་བེད་
ཅྱིག །ལྷ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། །མྱི་ལ་དབང་བསྐུར་བ་བ་སྡོགས། །རྡོ་རེ་སྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་
བ། །ཐྡོས་ཀང་བ་བར་མ་གསུངས་ན། །དབང་བསྐུར་གཏན་ནས་མ་ཐྡོབ་པའྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་ལྟ་
ཅྱི་ 
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༼༩༩༥༽  
སྨྡོས། །ཞེས་པ། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚིག་དྡོན་ལ་སངས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟུང་བཤགས་དང་
ཤེས་རབ་སྱིང་པྡོ་སྔགས་ལུགས་དང་། རབ་གནས་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ། གསང་འདུས་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་
ཆྡོས་ཅྱི་ཡང་མྱི་རུང་བ་འདྱི་འད་མ་བེད་ཅྱིག རེན་རབ་ཏུ་གནས་པ་དང་སྣྡོད་རུང་གྱི་གང་ཟག་ལ་
དབང་བསྐུར་བ་དང་། ཕྱྱིར་ཟླྡོག་དང་འཁྲུལ་འཁྡོར་གྱི་སྡོར་བ་ལ་སྡོགས་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་བ་བ་
རྣམས་སྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་བར་མྱི་རུང་ན། དབང་བསྐུར་བ་གཏན་ནས་མ་
ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་བར་མྱི་རུང་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། སྡོབ་མའྱི་དབང་ཙམ་ཐྡོབ་ལ་མ་མས་པས་རྒྱུད་
ན་པ་དང་ལྷ་བསྡོམ་བཟླས་བེད་པ་ཙམ་རུང་གྱིས་གཞན་ལ་སྡོན་པ་དང་གྡོང་མའྱི་ལམ་སྒྲུབ་པར་མྱི་
དབང་ངྡོ་། །སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་ཐྡོབ་པ་དེས་གཞན་ལ་སྡོན་པ་དང་བསེད་རྱིམ་དང་འབྲེལ་ 
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༼༩༩༦༽  
བའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་བ་བ་རྣམས་བེད་པར་རུང་མྡོད་ཀྱིས། འྡོན་ཀང་བསེན་པར་མ་རྡོགས་པར་བེད་
པ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དབང་གྡོང་མ་མ་ཐྡོབ་པར་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་ཀང་སྡོན་པ་མས་སུ་ལེན་
པར་མྱི་དབང་ངྡོ་། །དེས་ན་དབང་གྡོང་མ་རྣམས་བསྐུར་ཅྱིང་དེའྱི་མན་ངག་སྡོམ་དུ་འཇུག་པ་གྲུབ་ཐྡོབ་
རྣམས་ཀྱིས་བསན་བཅྡོས་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས་ལས། སྡོབ་མའྱི་བ་བ་ནྱི། རྡོ་རེ་
སྡོབ་མའྱི་དབང་བསྐུར་ཙམ། །ཐྡོབ་ན་ལྷ་སྡོམ་ཙམ་དང་ནྱི། །བཟླས་བརྡོད་དང་ནྱི་སྱིན་བསྲེག་
དང་། །ལས་ཚོགས་ལ་སྡོགས་སྒྲུབ་པ་ཡྱི། །དངྡོས་གྲུབ་དང་ནྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡྱི། །ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྡོ་ག་
དང་། །གསང་སྔགས་འགའ་ཞྱིག་ན་པ་ལ། །དབང་བ་ཡྱིན་གྱིས་རྒྱུད་འཆད་དང་། །དབང་བསྐུར་
དང་ནྱི་རབ་གནས་སྡོགས། །སྡོབ་དཔྡོན་ཕྱིན་ལས་བར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ།  
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༼༩༩༧༽  
གྡོང་དུ་སྨྡོས་པ་ལྟར་སྡོབ་མའྱི་དབང་རྡོ་རེའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་བཅས་པ་ཙམ་ཐྡོབ་ནས་རང་གྱི་སྒྲུབ་
ཐབས་དང་མཐུན་པའྱི་ལྷ་སྡོམ་ཞྱིང་སྔགས་བཟླས་པ་དང་། བསེན་པ་ཁ་སྐྡོང་གྱི་སྱིན་བསྲེག་དང་། 
ནད་ཞྱི་བ་ལ་སྡོགས་ཕྱིན་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། བསེད་རྱིམ་ཙམ་ལ་བརེན་པའྱི་ཕྱག་རྒྱའྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་
པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་རྣམས་ན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་ཞྱིང་། དབང་བསྐུར་རབ་གནས་ལ་སྡོགས་སྡོབ་
དཔྡོན་གྱི་ལས་ལ་མྱི་དབང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་བ་བ་ནྱི། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དབང་ཐྡོབ་
ནས། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ལྷ་ཡྱི་དེ་ྱིད་སྡོགས། །རྣམ་དག་དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྡོམ་པ་དང་། །དབང་བསྐུར་
དང་ནྱི་རབ་གནས་སྡོགས། །སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ནྱི་ཕྱིན་ལས་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་
དང་། །བླ་ན་མེད་པའྱི་སྡོམ་པ་སྡོགས། །རྡོ་རེ་ 
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༼༩༩༨༽  
སྡོབ་དཔྡོན་ཁྡོ་ནའྱི་ལས། །ྱིད་ཡྱིན་གཞན་གྱི་བར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་དེ་
ཁྡོ་ན་ྱིད་གསུམ་ལེགས་པར་ངྡོ་འཕྡོད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རེར་བྱིན་གྱིས་
བརླབས་ཏེ་རྒྱུད་འཆད་པ་དང་། གཞན་དྡོན་བེད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རེས་སུ་གནང་བ་ཐྡོབ་ནས་
དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་ལྷའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་། བདག་དང་གནས་ལ་སྡོགས་པ་
སྲུང་བ་དང་སན་དང་བ་དང་། བཟླས་བརྡོད་དང་། སྡོམ་པ་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་སྱིན་སྲེག་དང་། ལྷ་ེ་
བར་བསྡུ་བ་དང་། གཤེགས་སུ་གསྡོལ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བཅུ། དེ་ྱིད་སྣང་བ་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནྱི་
ལྷ་རྣམས་ལ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིས་རྒྱས་གདབ་པའྡོ། །སྡོམ་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་མྡོ། །ེ་བར་བསྡུ་བ་
ནྱི་སྡོལ་བའྱི་ཕྱག་རྒྱའྡོ། །དེ་རྣམས་ཀང་དྡོན་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལ་སྡོགས་འབྲས་བུ་དང་།  
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༼༩༩༩༽  
དེ་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་རྒྱུ་དང་། ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་པའྱི་དྡོན་སྡོམ་པ་དྡོན་དམ་པའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་དུ་འདུས་
ཤྱིང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་དང་ནྱི་ཏྱིང་འཛིན་མཆྡོག །ཕྱག་རྒྱས་སང་སབས་གདན་དང་ནྱི། །བཟླས་བརྡོད་
སྱིན་བསྲེག་མཆྡོད་པ་དང་། །ལས་ལ་སར་དང་སར་བསྡུ་བའྡོ། །ཞེས་པ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དེ་ྱིད་
བཅུ་དང་ལྡན་པ་དེས། །རྡོ་རེ་ལུས་དང་ལྷ་དང་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཀྱི་རྣམ་དག་ཤེས་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་
དང་། རེན་དང་རེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྡོམ་པ་དང་། དབང་བསྐུར་རབ་གནས་ལ་སྡོགས་སྡོབ་དཔྡོན་
གྱི་བ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བཅས་པའྱི་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་དང་། ར་བ་ཡན་ལག་གྱི་ལྟུང་བ་མྱི་འབྱུང་བར་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་གཞན་ལ་ཕྱྱིན་
ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་སྡོན་ཅྱིང་རང་ྱིད་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་རྡོ་རེ་ 
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༼༡༠༠༠༽  
སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་བ་བར་གསུངས་ཤྱིང་། དེའང་རང་གྱི་བླ་མ་བཞུགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་བླ་མས་གནང་ན་བ་
ཞྱིང་། མ་གནང་ན་བར་མྱི་རུང་ལ། ཆྡོ་ག་ལ་བརེན་པའྱི་ལྡོངས་སྡོད་གང་བྱུང་བླ་མ་ལ་དབུལ་བར་
གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེས་ན་རབ་གནས་མདྡོ་ལུགས་ཞེས། །འཆད་པ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་
མྱིན། །ཁྱིམ་པས་མཁན་སྡོབ་བེད་པ་དང་། །རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་མ་ཡྱིན་པ། །དབང་བསྐུལ་རབ་གནས་
བེད་པ་ནྱི། །གྱིས་ཀ་བསན་པ་མྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། རབ་ཏུ་གནས་བའྱི་རེན་ལ་རྒྱལ་བ་
སྲས་བཅས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའྱི་དམྱིགས་པ་ཙམ་དང་། མཆྡོད་བསྡོད་དང་། བཀ་ཤྱིས་བརྡོད་
ནས་བརན་པར་བཞུགས་པའྱི་གསྡོལ་བ་གདབ་པ་ལ། མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་མྱིང་འདྡོགས་ནས་འགལ་བ་
མེད་ཀང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་མྱི་བེད་པར་ཁད་དུ་བསད་ནས་རབ་གནས་ཁད་འཕགས་ 
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༼༡༠༠༡༽  
སུ་རླྡོམ་པ་ནྱི། དྡོན་གྱི་རབ་གནས་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་རབ་གནས་ཀྱི་རེན་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་
ཤེས་པ་སན་དངས་ནས་བརན་པར་བཞུགས་ཏེ་དབང་བསྐུར་ནས་སན་དབེ་བའྱི་ཆྡོ་ག་མེད་པས་
རབ་གནས་མ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དྡོན་དམ་པར་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མདྡོ་ལུགས་ཀྱི་ཐ་སད་མྱི་འཇུག་
གྡོ །དཔེར་ན་ཁྱིམ་པས་མཁན་སྡོབ་བེད་པ་དང་། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱིས་མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་
པས་དབང་བསྐུར་རབ་གནས་བེད་པ་གྱིས་ཀ་ཡང་དཔེ་དྡོན་མཚུངས་ཏེ། ཆྡོས་དང་མྱི་མཐུན་པ་
བེད་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་བ་བ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མདྡོ་སྔགས་འདེས་
པའྱི་གསལ་བེད། རས་བྲྱིས་ནྡོར་པའྱི་གསལ་བེད། མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤན་འབེད་དྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
ཕྱག་ན་རྡོ་རེའྱི་སྡོམ་བཟླས་ཀང་། །མདྡོ་སེ་རྣམས་ནས་ 
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༼༡༠༠༢༽  
བཤད་པ་མེད། །གཟུངས་ནས་བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དེང་སང་
མདྡོ་ལུགས་སུ་གགས་པའྱི་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་གྡོས་སྔྡོན་ཅན་གྱི་བསྡོམ་བཟླས་དང་། གཟུངས་རྱིང་དེ་
ནས་བ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་གཏྡོགས་ཤྱིང་། ལྷ་བསེད་ཚུལ་དེ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་མ་ནྡོར་བར་
ཡྱིན་པར་འདྡོད་པས། བྡོད་ཀྱིས་བས་པའྱི་རང་བཟྡོ་ཨེ་ཡྡོད་བརག་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལྟུང་
བཤགས་སངས་རྒྱས་ཕྱག་མཚན་ལ། །ཕུབ་དང་རལ་གྱི་སྡོགས་འཛིན་པའྱི། །སྒྲུབ་ཐབས་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས། །ཞེས་པ་ལྟུང་བཤགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཕུབ་དང་རལ་གྱི་འཛིན་པ་ལ་
སྡོགས་མདྡོ་རྒྱུད་ནས་མ་གསུངས་ཤྱིང་། གལ་ཏེ་ལུང་རྣམ་དག་ཡྡོད་ན་རབ་བྱུང་གྱི་ཆ་ལུགས་མྱི་
འབྱུང་བར་རྱིགས་སྡོ། །གཞན་ཡང་གཙུག་དགུའྱི་གཙོ་བྡོ་རབ་བྱུང་གྱི་ཆ་ལུགས་དང་། ཀུན་རྱིགས་
ཀྱི་ 



998   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༠༣༽  
ནུབ་ཀྱི་ཤཱཀ་རྱིགས་དབང་བན་དྷེའྱི་གཟུགས་སུ་འདྱི་བ་མཐྡོང་སེ་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
མདྡོ་དང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི། །ཆྡོ་གའྱི་བ་བ་ཡྡོད་མེད་ཡྱིན། །དེ་ལྟར་ཤེས་ན་མདྡོ་སེ་དང་། །སྔགས་
ཀྱི་ལུགས་རྣམས་དཔྱྡོད་དེ་སྨྲྡོས། །ཞེས་པ། སྱིར་རྒྱུད་ལ་ཡང་མདྡོའ་ིམཚན་བཏགས་པ་མང་དུ་ཡྡོད་
དེ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ལ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་ཞེས་པ་དང་། སྡོབས་
པྡོ་ཆེ་ཞེས་བ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་མང་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་མདྡོར་བསྡུས་པ་
ཞེས་བ་བའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུད་བླ་མ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་ལ་
རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་བཏགས་པ་ནྱི། རྒྱུན་མྱི་ཆད་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་རྒྱུད་ཕྱྱི་མ་དང་། ར་རྒྱུད་དང་
བཤད་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པའྱི་དྡོན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   999 

༼༡༠༠༤༽  
སར་དུ་རུང་ངྡོ་། །སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་རྒྱུད་དང་མདྡོའ་ིངྡོས་འཛིན་པའྱི་ཁད་
པར་ནྱི། རྒྱུ་ལ་སྡོར་བ་རྒྱུ་ཆྡོས་ཀྱི། །འཁྡོར་ལྡོ་ཤྱིན་ཏུ་བསྐྡོར་བས་ནས། །རྒྱུ་འབྲས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་སྡོན་
པ། །འབྲས་བུའྱི་ཐེག་པ་ེ་ལམ་ཞྱིག །དུས་ཚིགས་ཕྱྱི་མར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་རྒྱུ་སྡོང་པ་
ྱིད་དང་རྒྱུ་འབྲས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་གཙོ་བྡོར་སྡོན་པའྱི་ཁད་པར་རམ། རྒྱུ་འཁྡོར་བ་དང་འབྲས་བུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་པ་བླྡོ་ཡུལ་དུ་བས་ནས་ལམ་དུ་འཁེར་བའྱི་ཚུལ་ལ་ངྡོས་འཛིན་པ་ཡྡོད་ཀང་། 
འདྱིར་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་བསྡོམ་པ་དང་འབྲེལ་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཐུན་མྡོང་དང་མཆྡོག་སྒྲུབ་པའྱི་བ་བ་སྡོན་པ་ནྱི་
རྒྱུད་ཡྱིན་ལ། སེམས་བསེད་ལ་བརེན་ནས་ཐབས་ཚད་མེད་བཞྱི་སྡོམ་པ་དང་ཤེས་རབ་བདག་མེད་
གྱིས་སྡོམས་པ་ལ་སྡོགས་རྱིམ་གྱིས་ས་ལམ་བགྡོད་པའྱི་ཚུལ་སྡོན་པ་ནྱི་མདྡོ་ལུགས་ 



1000   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༠༥༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །བརག་གྱིས་སུ། དང་པྡོ་གསྡོ་སྡོང་སྱིན་པར་བ། །དེ་རེས་བསབ་པའྱི་གནས་བཅུ་
གྱིས། །དེ་ལ་བེ་བྲག་སྨྲ་བར་བསན། །མདྡོ་སེ་པ་ཡང་དེ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་
ྱིད། །དེ་ཡྱི་རེས་སུ་དབུ་མ་བསན། །སྔགས་ཀྱི་རྱིག་པ་ཀུན་ཤེས་ནས། །དེ་རེས་ཀྱཻའྱི་རྡོ་རེ་
བསན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཐྡོག་མ་ྱིད་དུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐེག་
པའྱི་བསམ་པ་ལ་སྡོབ་བྡོ། །དེ་ལ་ལྡོབས་པར་གྱུར་ནས་ཐེག་པ་གསར་ལ་དན་པ་གཅྱིག་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ལ་སྡོབ་བྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་གསུངས་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ནྱི་ཐུན་
མྡོང་གྱི་ཐེག་པ་ཡྱིན་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་རེས་སུ་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་
འཇུག་པར་མ་གསུངས་པས་རྡོ་རེ་ཐེག་ 
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༼༡༠༠༦༽  
པ་ནྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ཁད་པར་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་རང་མས་
སུ་ལེན་པ་དང་། གཞན་ལའང་འབེལ་བའྱི་གཏམ་གྱིས་ལེགས་པར་ཕྱེ་སེ་སྨྲ་བར་བའྡོ། །བདུན་པ་ལ་
གྱིས་ལས། དང་པྡོ་མདྡོར་བསན་པ་ནྱི། ལ་ལ་ཐེགས་པ་རྱིམ་དགུ་ལ། །ལྟ་བ་ཐ་དད་ཡྡོད་ཅེས་
ཟེར། །ན་ཐྡོས་དང་ནྱི་ཐེག་ཆེན་ལ། །ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་དང་གསང་སྔགས་
ལ། །ལྟ་བའྱི་དབེ་བ་བཤད་པ་མེད། །ཅེས་པ། སྔགས་རྱིང་མ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་འཆད་པ་ལ་ལ་ན་རེ། 
ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་བང་སེམས་གསུམ། །ཕྱྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། །ཀྱི་ཡ་ཨུ་པ་ཡྡོ་ག་
གསུམ། །སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འྡོག་མ་གསུམ། །མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་ཨ་ཏྱི་གསུམ། །ཐེག་པ་གྡོང་མ་གསུམ་སེ། 
ཐེག་པ་དགུ་ལ་ལྟ་བ་ཐ་དད་པ་དགུ་ཡྡོད་ཅེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ལ་ཕྱྱིའྱི་ཐེག་པ་ 



1002   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༠༧༽  
གསུམ་གགས་ཆེ་བས་འདྱིར་མ་བཤད་དྡོ། །སྔགས་ཀྱི་འདྡོད་ཚུལ་ལ། ལྡོ་ཙྪ་བ་ཀ་བ་དཔལ་
བརེགས་ཀྱིས་མཛད་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ལྟ་བའྱི་རྱིམ་པ་བཤད་པར། ཀྱི་ཡ་དྡོན་དམ་ཆྡོས་ྱིད་
ལྷ། །ཀུན་རྡོབ་རང་རྱིག་ཡྡོན་ཏན་ལྷ། །རྱིགས་གསུམ་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྣང་བ་ལ། །སེ་བྡོ་འཁྲུལ་པ་མེད་
པར་འདྡོད། །གྱིས་ཀ་རྒྱུད་ཀྱི་འདྡོད་པ་ནྱི། །ལྟ་སྡོད་གྡོང་འྡོག་རེས་སུ་མཐུན། །ཡྡོ་ག་དྡོན་དམ་རྣམ་
དག་པའྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ། །རྡོགས་པའྱི་བྱིན་རླབས་ལྷར་སྣང་བ། །དེ་ཕྱྱིར་སེ་བྡོ་
ལྷར་མཐྡོང་འཁྲུལ། །མ་ཧཱ་ཡྡོ་ག་དྡོན་དམ་དུ། །རང་རྱིག་གྱིས་མེད་དེ་བཞྱིན་ྱིད། །རྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་
འཕྲུལ་དྲུག་སྡོགས་པའྱི། །ལྷ་སྣང་བ་ལས་འཁྡོར་བ་མེད། །ཨ་ནུ་ཡྡོ་གའྱི་དྡོན་དམ་དུ། །བདེ་ཆེན་
རྡོགས་པའྱི་རྱིགས་བཙལ་བས། །ཀུན་རྡོབ་ 
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༼༡༠༠༨༽  
ལྷ་ཡྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྣང་། །དེ་ཕྱྱིར་སེ་བྡོས་བཏགས་པས་འཁྲུལ། །ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་བདེན་གྱིས་
བྲལ། །ཐམས་ཅད་རང་བྱུང་རང་སྣང་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་མཐའ་གསུམ་བྲལ་བ་ལས། །བཏགས་པ་
གྱིས་པྡོ་གདྡོད་ནས་མེད། །དེ་ཕྱྱིར་གསེར་ལས་གསེར་མཐྡོང་ལྟར། །ཇྱི་བཞྱིན་མ་ནྡོར་བདེན་
མཐྡོང་མྱིན། །ཞེས་པ་དང་། ཇྡོ་སྲས་རྡོ་རེ་འྡོད་ཅེས་བ་བ་གཙང་ནག་པའྱི་སྡོབ་མ་ཞྱིག་གྱིས་བས་
པའྱི་ཐེག་པ་སྱི་སྐད་ལས། ཀྱི་ཡ་པུ་ཏྱི་ཀ་ར་ལས། ཀུན་རྡོབ་རྱིག་གསུམ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི། །རང་
བཞྱིན་ྱིད་དུ་བརག་བས་ཏེ། །དྡོན་དམ་དག་པའྱི་ཆྡོས་ྱིད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཨུ་པ་ནྱི། ལྟ་བ་ཡྡོ་
གའྱི་རེས་སུ་བལྟ་ཞྱིང་སྡོད་པ་ཀྱི་ཡའྱི་རེས་སུ་སྡོད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཡྡོ་ག་སཾ་ག་ཧ། ཆྡོས་རྣམས་
རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་བས། །ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་གདྡོད་ནས་དག །ཅེས་ 



1004   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༠༩༽  
པ་དང་། ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་འདྱི་དག་ཀུན། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིངྡོ་བྡོ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། 
མ་ཧཱ་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་བདེན་པ་གསུམ་ལས། དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ནྱི་སེམས་ཀྱི་སེ་མེད་སྡོས་བྲལ་ལ་
བསྐྡོར་བདུན་གྱི་སྣང་བ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་སྐུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་བྡོ། །ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ནྱི་རྱིག་པ་སྒྱུ་མའྱི་
སྣང་བ་མ་འགག་པ་སེ་སྒྱུ་མ་རྱིགས་དྲུག་གྡོ །དབེར་མེད་ཀྱི་བདེན་པ་ནྱི་སྣང་སྡོང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་དབེར་
མེད་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཨ་ནུ་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། ཡུལ་ཕ་རྡོལ་ནས་སྣང་བ་ནྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་
ཡུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མྡོ། །དེ་རྡོགས་པའྱི་རང་རྱིག་ཡེ་ཤེས་ཡབ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ། དེ་གྱིས་འདུ་འབྲལ་
མེད་པ་སྲས་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། རང་
བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་གཞྱི་མ་ 
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༼༡༠༡༠༽  
ལས། ཕྱྡོགས་འཛིན་གང་ཡང་མྱི་སྡོང་བར་ཕྱྡོགས་མེད་ཀུན་ཤར་བའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ལ་ཀྱི་ཡ་ནྱི་བ་
བ། ཨུ་པ་ནྱི་ེ་བ། ཡྡོ་ག་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཏེ། ཀྱི་ཡྡོག་སེ་གསུམ་ཞེས་པ་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་སྣ་ཚོགས་
གཙོ་བྡོར་སྡོན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མ་ཧཱ་ཡྡོ་ག་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ། ཨ་ནུ་ཡྡོ་ག་ནྱི་རེས་སུ་རྣལ་འབྡོར། 
ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་ག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་རམ། ཁད་པར་འཕགས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཏེ་བསེད་རྱིམ་དང་། 
རྡོགས་རྱིམ་དང་རྒྱུ་འབྲས་དབེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རྡོགས་པ་ཆེན་པྡོའ ྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དང་པྡོ་བརྒྱད་
ནྱི་རྒྱུའྱི་ལྟ་བར་འདྡོད་དྡོ། །ན་ཐྡོས་དང་ཐེག་ཆེན་ལྟ་བ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པར་མཐུན་པའྱི་ཆ་
ཡྡོད་ནའང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ན་ཐྡོས་ལས་ལྷག་པའྱི་རྱིམ་པ་
ཡྡོད་ཅྱིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་སེམས་ཙམ་ 



1006   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༡༡༽  
གྱི་ལྟ་བ་དང་། དབུ་མའྱི་ལུགས་གྱིས་ཡྡོད་ལ། གསང་སྔགས་ལ་མྱཻ་ཏྱི་པས་དྷྭ་ཧའྱི་འགེལ་པར། 
རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་དང་། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་གྱིས་ཡྡོད་པར་བཤད་དྡོ། །འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། 
སྡོས་པའྱི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་མདྡོ་རྒྱུད་གྱིས་ཀའྱི་ལྟ་བའྱི་
མཐར་ཐུག་ངྡོས་བཟུང་ནས་ལམ་དུ་བེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དྡོ། །གྱིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གྱིས། 
མ་ནྡོར་བ་ངྡོས་བཟུང་བ། ནྡོར་བའྱི་ེས་པ་བསལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། མདྡོ་སྔགས་ལྟ་བ་
གཅྱིག་པར་བསན་པ་ནྱི། ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་སྡོས་བྲལ་ལས། །ལྷག་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྡོད་ན་ནྱི། །ལྟ་དེ་སྡོས་
པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་ན་ཁད་པར་མེད། །དེས་ན་བཤད་པས་གྡོ་བ་ཡྱི། །ཐྡོབ་པའྱི་ལྟ་བ་
གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན། ། 
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༼༡༠༡༢༽  
ཞེས་པ། མཚན་ྱིད་ཐེག་པའྱི་སྡོས་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་ལས་ལྷག་པའྱི་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཡྡོད་ཅྱིང་། དེ་ལ་
ནང་མཚན་གྱི་བེ་བྲག་ཨ་ཏྱི་སྱི་ཏྱི། ཡང་ཏྱི་ཞེས་བ་བ་ཡྡོད་དྡོ་ཞེ་ན། ཁྡོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་སྡོས་པ་དང་
བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡོས་བྲལ་ལས་གཞན་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོས་པ་དང་
བྲལ་བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་མ་ནྡོར་བར་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ལ་ངྡོས་འཛིན་ན་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་དང་ཁད་
པར་མེད། ཤེར་ཕྱྱིན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་སྡོང་པ་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེས་གཟུགས་སྡོང་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱིས། 
གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོང་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དབུ་མ་བདེན་གྱིས་ལས། སེ་
ལ་སྡོགས་པ་བཀག་པ་ཡང་། །ཡང་དག་པ་དང་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། །དྡོན་དམ་པ་ཡྱིན་པར་ཁྡོ་བྡོ་ཅག་
འདྡོད་དྡོ། །དེ་ཡང་རྱིགས་པས་དཔྱད་ན་ཀུན་རྡོབ་ཁྡོ་ནས་ཏེ།  



1008   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༡༣༽  
དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། དགག་བ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས། ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མེད་གསལ། དགག་བ་
མེད་ན་བཀག་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཡུལ་མེད་པའྱི་བཀག་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་
བཤད་དྡོ། །ཐྡོས་པའྱི་དྡོན་བསམས་པས་མ་ནྡོར་བར་གྡོ་བར་ལྟ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ཐབས་
ཀྱིས་གསང་སྔགས་ལྷག་པར་བསན་པ་ནྱི། འྡོན་ཀང་སྡོས་བྲལ་རྡོགས་པ་ཡྱི། །ཐབས་ལ་གསང་
སྔགས་ཁད་པར་འཕགས། །ཞེས་པ། མཐའ་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་ཁད་པར་མེད་ཀང་། དེ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་
བའྱི་ཐབས་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ལམ་དུ་འཁེར་བའྱི་ཁད་པར་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་སྡོ་ནས་སྔགས་ཀྱི་
ཐེག་པ་མཆྡོག་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ལས། འདྡོད་ཚུལ་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་
དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། །ཀུན་རྡོབ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བཞྱིན་ཡྱིན། །དྡོན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1009 

༼༡༠༡༤༽  
དམ་མཐའ་བཞྱི་སྡོས་པ་བྲལ། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་ནྱི། །རྱིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའྱི་དཀྱིལ་
འཁྡོར་ཡྱིན། །དྡོན་དམ་དབུ་མ་དང་མཚུངས་ཟེར། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་རྱིམ་དགུའྱི་ལྟ་བ་ཐ་དད་ཀྱི་ངྡོས་
འཛིན་བེད་པའྱི་ཇྡོ་སྲས་ཁ་ཅྱིག བང་སེམས་ཀྱི་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ནྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་
བ་བཞྱིན་དྡོན་བེད་པ་ཡྱིན་ལ། དྡོན་དམ་གྱི་བདེན་པ་ཡྡོད་མེད་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་
དང་བྲལ་བ་ཡྱིན། ཀྱི་ཡའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་རྱིགས་གསུམ་རྒྱ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན། 
དྡོན་དམ་དབུ་མ་པ་དང་མཚུངས་ཏེ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྡོས་བྲལ་ཡྱིན་ཟེར། སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་
དང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་ནྱི། །རྱིགས་ལྔའྱི་རྒྱལ་བར་སྣང་བ་ཡྱིན། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི
ཀུན་རྡོབ་ནྱི། །དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། ཨུ་པ་དང་ཡྡོ་ 



1010   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༡༥༽  
གའྱི་ཀུན་རྡོབ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་རྱིགས་ལྔར་འཆར་བ་ཡྱིན་ལ། མ་ཧཱ་ཡྡོ་གའྱི་ཀུན་རྡོབ་སྣང་
བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་རུ་ཤར་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་བསལ་བ་ལ་
གསུམ། ལྷ་སྡོམ་པ་ལྟ་བར་ནྡོར་ཚུལ་སྱིར་བསན། རྒྱུད་སྡོ་སྡོའ་ིལྷ་སྡོམ་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད། 
སྡོ་སྡོའ་ིབླང་དྡོར་ཇྱི་ལྟར་དུ་བ་བའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ལྷ་སྡོམ་རྣམ་དབེ་མ་ཕྱེད་ཅྱིང་། །ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་མ་ཤེས་པས། །འདྱི་འདའྱི་དབེ་བ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན། །འདྱི་ཡྱི་འཐད་པ་བཤད་ཀྱིས་
ྡོན། །རྱིགས་གསུམ་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་སུ། །སྡོམ་པ་ཡྱིན་གྱིས་ལྟ་བ་མྱིན། །ཞེས་པ། ལྟ་བ་
དང་། སྡོམ་པ་ཤན་མ་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དང་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་ལྟ་བ་
ཡྱིན་ལ། སྣང་བ་ལྷ་རུ་གསལ་བ་ལ་སེམས་འཛིན་པའྱི་སྡོམ་པ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1011 

༼༡༠༡༦༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །གཞན་ཡང་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཤེས་པའྱི་བླྡོ་ནྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ལ་ལྟ་བ་
དང་། ལྟ་ཡུལ་ངྡོ་མ་ཤེས་ཤྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་དབེ་བ་མས་
སུ་ལེན་ཚུལ་འཁྲུལ་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ལྷ་རྱིགས་གསུམ་སྡོམ་པའྱི་བསེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་
སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ། མཐའ་བཞྱི་སྡོས་བྲལ་སྡོམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་མས་སུ་
ལེན་འདྡོད་ན་རྣམ་དབེ་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །མ་གྡོ་བའྱི་བླུན་སྡོམ་ཅྱིར་འགྱུར་མྱི་ཤེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་གྱི་ལྷ་སྡོམ་ཚུལ། བླ་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བ་
སྡོད་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ལས། །སྣང་བ་ལྷ་རུ་གསུངས་པ་མེད། །འྡོན་ཀང་བ་བའྱི་རྒྱུད་དུ་
ནྱི། །བྲྱིས་སྐུ་ལྷ་རུ་བསྡོམས་ནས་ཀང་། །དེ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་ལེན་པ་ཡྱིན། །དེས་ 



1012   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༡༧༽  
ན་དཀའ་ཐུབ་གཙང་ས་ཡྱིས། །སངས་རྒྱས་མེས་ན་དངྡོས་གྲུབ་གནང་། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་
གསུམ་དུ་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་ཡྱི་དམ་ལྷར་སྡོམ་པར་གསུངས་པ་མེད་དྡོ། །བ་བའྱི་རྒྱུད་
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསུངས་པའྱི་ར་རྒྱུད་དང་། སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་
ཆྡོ་ག་ཞྱིབ་མྡོ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེས་གསུངས་པའྱི་རྱིགས་མཆྡོག་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཆ་ལ་མྱི་གཡྡོ་
བའྱི་རྡོགས་པ་དང་། བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་གྱི་རྒྱུད་ཆེ་ཆུང་དང་། སྡོབས་པྡོ་ཆེ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་
ལུགས་ལ། རྒྱུད་ནས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པའྱི་བྲྱིས་སྐུ་མཚན་ྱིད་ཚང་བ་མདུན་དུ་བཞུགས་པ་ལ་ལྷ་
དངྡོས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་མ་ཡེངས་པས་གཟུངས་སྔགས་བཟླས་ཤྱིང་། གྲུབ་པའྱི་མཚན་མ་ཆེ་འབྲྱིང་ཆུང་
ངུ་བྱུང་བ་དང་། འདྡོད་པའྱི་ 
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༼༡༠༡༨༽  
དངྡོས་གྲུབ་བླངས་པས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྒྲུབ་པ་པྡོ་དཀའ་ཐུབ་དང་གཙང་ས་ལ་གནས་པས་དེ་ལ་
དགའ་བའྱི་རྱིག་སྔགས་འཆང་བ་དང་། དང་སྲྡོང་རྱིག་འཛིན་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་གྡོགས་བས་ཏེ་
ཡྱི་དམ་ལྷ་མེས་ན་དངྡོས་གྲུབ་སེར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་དུ་བྲྱིས་སྐུ་དང་། །རང་ྱིད་གྱིས་
ཀར་ལྷར་བསྡོམས་ནས། །གྡོགས་པྡོ་ལྟ་བུའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལེན། །ཞེས་པ། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་དང་
ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བ་སྡོགས་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རང་ྱིད་ལྷར་བསྡོམས་ནས་མདུན་
གྱི་རས་བྲྱིས་དང་། ལུགས་སྐུ་ལ་སྡོགས་པ་ཡང་ལྷ་དངྡོས་སུ་དམྱིགས་ནས་སྔགས་བཟླས་པ་དང་། 
སྡོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞྱི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མས་སུ་བླངས་པས་དངྡོས་གྲུབ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དུ་ཕྱྱིར་རྡོལ་ལ། །དམྱིགས་པའྱི་རེན་ 
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༼༡༠༡༩༽  
ཙམ་བས་ནས་ཀང་། །རང་ྱིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་ལ། །ཡེ་ཤེས་འཁྡོར་ལྡོ་སན་དངས་
ནས། །ཇྱི་སྲྱིད་ཕྱག་རྒྱ་མ་བཀྡོལ་བ། །དེ་ཡྱི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་བཞུགས། །ཕྱག་རྒྱ་བཀྡོལ་ནས་
སངས་རྒྱས་གཤེགས། །དེ་ནས་རང་ྱིད་ཐ་མལ་འགྱུར། །ཞེས་པ། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་ལ་
མདུན་དུ་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སྡོགས་པ་སེ་མཆེད་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པའྱི་
གཟུགས་སྐུ་ཡྡོད་ནའང་། དེ་ལ་བསེད་རྱིམ་གསལ་བའྱི་དམྱིགས་རེན་ཙམ་བེད་ཅྱིང་། གཙོ་བྡོ་རང་
ྱིད་དམ་ཚིག་སེམས་དཔའ་རྣལ་འབྡོར་གཅྱིག་ལྡན་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ལ་
སྡོགས་པ་དམ་ཚིག་སེམས་དཔར་བསེད་ནས་དེ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དགུག་གཞུག་བས་ནས་
ཕྱག་རྒྱ་བཞྱིས་རྒྱས་གདབ་ཅྱིང་།  
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༼༡༠༢༠༽  
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཕྱིན་ལས་བཞྱི་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། ཕྱག་རྒྱ་བཅྱིང་ལ་མམ་པ་ྱིད་
གསུམ་གྱི་ངང་ནས་སྔགས་བཟླས་ཤྱིང་ཕྱག་རྒྱ་མ་བཀྡོལ་གྱི་བར་ལ་ཡེ་ཤེས་པ་བཞུགས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེ་ྱིད་འདུས་པར། ཇྱི་ལྟར་རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྱག་རྒྱ་ྱིད། །རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ལ་འདེབས་པ་
ལྟར། །བདག་ྱིད་ཆེན་པྡོ་སེ་བྡོ་རྣམས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ནྱི་རྡོ་རེ་ཡྱི། །གཟུགས་བརན་གྱི་ནྱི་ཚུལ་
དུ་ཡང་། །ྱིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པ་ནྱི། །བདག་ྱིད་ཆེ་བའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར། །ཤེས་ནས་དངྡོས་གྲུབ་
ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཕྱག་རྒྱ་བཀྡོལ་ནས་ལྷ་ཡེ་ཤེས་ལྷ་དག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་གཤེགས་
ཤྱིང་། རྣལ་འབྡོར་པ་རང་ྱིད་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའང་འདུས་པའྱི་བཤད་རྒྱུད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་
ཀུན་ལས་བཏུས་པར། འཇྱིགས་པར་དམྱིགས་ཤྱིང་ཤྱིན་ཏུ་གཙང་ 
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༼༡༠༢༡༽  
བར་བེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་དམ་པ་མེད་པ་དང་། བདག་ྱིད་ལྷའྱི་བསེན་པ་མེད་
པ་དང་། རད་དུ་བྱུང་བའྱི་སྡོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། སྡོན་གྱི་རྒྱུའྱི་རྡོགས་པས་རབ་ཏུ་སྡོད་པས་
སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནྱི་བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་གནས་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དག་ནག་གྱི་འགེལ་པར། བ་བ་དང་
སྡོད་པའྱི་ལས་ལའང་སྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་སུ་རྱིང་པྡོར་མྱི་མཇུག་སེ། དེ་དག་ནྱི་བརགས་པ་ལས་
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེར་ནྱི་འདྱི་ལྟར་རས་བྲྱིས་ལ་སྡོགས་པར་རྡོགས་པའྱི་ལྷའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་
དངྡོས་གྲུབ་རྡོགས་པར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་དུ་ནྱི། རང་གྱི་ལྷའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས་
རས་བྲྱིས་ལ་སྡོགས་པ་མ་གཏྡོགས་པའྱི་ལྷ་ལ་དམྱིགས་ནས་མཐུན་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པར་བེད་
དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཨྱིནྡྲ་ 
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༼༡༠༢༢༽  
བྷུ་ཏྱིས་བདེ་མཆྡོག་འགེལ་པར། བ་བ་དང་སྡོད་པའྱི་སྡོ་ལས་ཀང་། རྱིག་སྔགས་ཀྱི་རེས་སུ་གནང་བ་
ཙམ་ལ་བརེན་ཏེ། བདག་དང་ལྷ་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་ཅན་ཡྡོངས་སུ་བཏགས་པ་མཚན་བཅས་ཀྱི་དམྱིགས་
པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་དྡོན་མངྡོན་དུ་བེད་པར་འདྡོད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲང་
བའྱི་འདུས་པའྱི་འགེལ་པར་རྒྱལ་བ་བྱིན་གྱིས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ལ། གུར་གྱི་འགེལ་
པར། བ་བའྱི་རྒྱུད་ཅེས་བ་བ་ནྱི། ཕྱྱི་རྡོལ་བརྡུངས་མ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྷར་དམྱིགས་པ་དང་། གཙང་
ས་དང་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལྷུར་ལེན་པའྡོ། །བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྡོར་བ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་བདག་ལས་ཕྱྱི་རྡོལ་
དུ་དམྱིགས་པའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །འདྱི་དག་གྱི་ནྱི་ལུང་སྡོར་རྣམས། །ཡྱི་གེ་མང་གྱིས་དྡོགས་པས་
གཞག །ཅེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་ 



1018   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༢༣༽  
ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་དུ་ནྱི། །དག་པ་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་བཤད། །འདྱི་ཡྱི་ལུང་རྱིག་མན་ངག་རྣམས། །བླ་
མའྱི་ཞལ་ལ་ལེགས་པར་དྱིས། །ཞེས་པ། རག་གྱིས་ལས། ངེས་པར་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི། །དག་པ་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་འདྡོད། །ཕྱྱི་ནང་རེ་རེའྱི་དབེ་བ་ཡྱིས། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རྡོད་པར་
བ། །ཞེས་པ་དང་། རང་གྱི་བདག་ྱིད་དག་པ་ྱིད། །དག་པ་གཞན་གྱི་རྣམ་གྡོལ་ཡྱིན། །ཞེས་དེ་
བཞྱིན་ྱིད་ཀྱི་དག་པ་དང་། ལྷ་སྡོ་སྡོའ་ིདག་པ་དང་། རང་རྱིག་པའྱི་དག་པ་དང་གསུམ་ཚང་བའྱི་ལྷ་
བསྡོམ་པར་གསུངས་པ་ནྱི། རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དེ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་བླ་མ་དམ་པའྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཤེས་
པར་བའྡོ། །དེའང་རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོས་མཛད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མངྡོན་རྡོགས་སུ་ལེགས་པར་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སེ། བ་ 
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༼༡༠༢༤༽  
རྒྱུད་ཀྱི་བླང་དྡོར་བེད་ཚུལ། སྡོད་རྒྱུད་ཀྱི་བླང་དྡོར་བེད་ཚུལ། བླ་མེད་ཀྱི་བླང་དྡོར་བེད་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡང་། །ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་གནས་ན་ནྱི། །དཀའ་ཐུབ་གཙང་ས་
ག་ལ་འཐད། །ལྷ་ལ་གཙང་དང་མྱི་གཙང་མེད། །ལྷ་རྣམས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་མྱི་གདུང་། །ཞེས་པ། 
སྔགས་རྱིང་མའྱི་འདྡོད་ཚུལ་གྡོང་དུ་བརྡོད་པ་ལྟར། བ་རྒྱུད་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷར་
གནས་པ་ཡྱིན་ན། སྙུང་གནས་དང་། གཙང་ས་རེན་པ་དང་། ལ་ཕུག་དང་སྲན་མ་མྱི་ཟ་བ་ལ་སྡོགས་
པ་སྡོད་ལམ་དྡོག་མཐའ་ལ་བརེན་པ་མྱི་འཐད་དེ། ལྷ་ཡེ་ཤེས་པ་ལ་གཙང་མྱི་གཙང་གྱི་དགག་སྒྲུབ་མྱི་
མངའ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་གདུང་བ་སྒྲུབ་པའྱི་མཆྡོད་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། ཁ་ཅྱིག་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ 



1020   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༢༥༽  
ཡང་། །ལྟ་བ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དང་མཐུན། །སྡོད་པ་བ་བའྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་བེད། །འདྱི་ཡང་དེ་ལྟར་ངེས་
པ་མེད། །འདྱི་ནྱི་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུད་ཡྱིན་པས། །རེས་འགའ་གཙང་ས་ཡྡོད་མེད་ཀྱི། །ཕལ་ཆེར་ཅྱི་
བདེར་སྡོད་པར་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལྟ་བ་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དང་། སྡོད་པ་བ་རྒྱུད་
བཞྱིན་བེད་པར་མ་ངེས་ཏེ། སྡོད་པ་རེས་འགའ་ཁྲུས་དང་གཙང་ས་ལ་སྡོགས་པ་བེད་ཀང་། ཕལ་
ཆེར་ཅྱི་བདེར་གནས་པས་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་སྡོལ་མ་རལ་པ་གེན་རེས་སུ། གྡོགས་པྡོ་
དག་མདྡོར་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་མྱི་འབྲལ་ཅྱིང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ལྷག་པར་མྡོས་པས་
མཆྡོག་ཏུ་ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པར་གྱུར་པ་ལའང་། སེ་བ་མེད་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱིས་རག་ཏུ་མངྡོན་པར་
བརྡོན་པས་ནྱི་ངའྱི་ 
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༼༡༠༢༦༽  
སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་རབ་འབམས་མཐའ་ཡས་ཤྱིང་རད་དུ་བྱུང་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་
རྱིགས་ལྔ་ཡྱི། །དྡོན་གྲུབ་ན་ཡང་ཐ་སད་མེད། །ཕྱག་རྒྱ་སྐུ་མདྡོག་རྣམ་དག་ཀང་། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་
བཞྱིན་དེར་མ་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་དུ་རྱིགས་ལྔ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དྡོན་ཚང་བར་
གསུངས་ནའང་། རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་བཞྱིན་དུ་སྐུ་མདྡོག་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་ཕྱག་མཚན་དང་དེ་དག་གྱི་
རྣམ་དག་གསལ་བར་གསུངས་པ་ནྱི་མེད་དྡོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་མན་ཆད། །ཀུན་རྡོབ་ལྷ་རུ་
གསུངས་པ་མེད། །འྡོན་ཀང་ཀུན་རྡོབ་ཐམས་ཅད་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་བས། །བྲྱིས་སྐུ་ལ་
སྡོགས་ལྷར་སྡོམ་པ། །དེ་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེ་ 



1022   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༢༧༽  
འྡོག་མ་གསུམ་དུ་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཕུང་པྡོ་ཁམས་སེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རྱིགས་ལྔ་ཡུམ་བཞྱི་
སེམས་དཔའ་སེམས་མ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྱི་དམ་ལྷ་ངྡོ་སྡོད་ནས་སྡོམ་པའྱི་རྣམ་བཞག་གསུངས་པ་
མེད་ཅྱིང་། དེ་ནས་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྱི་ལམ་ལ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ལྷ་དང་ལྷ་མྡོར་གསལ་འདེབས་པ་
དང་། ཤ་ཁག་དང་མྱི་གཙང་བའྱི་རས་བདུད་རྱིར་བསྒྱུར་ནས་དཀྱིལ་འཁྡོར་ལྷ་ལ་འབུལ་བ་མྱི་འཐད་
དྡོ། །ད་ལྟ་འགྡོ་བའྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྣང་བ་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་བཞག་ཅྱིང་། རྡོ་རེ་
རྱིགས་ཀྱི་ཕྱྡོགས་སྡོང་ལ་སྡོགས་པ་ཡང་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷར་བསེད་ནས་གཏྡོར་མ་འབུལ་བ་ལ་སྡོགས་
པ་བར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །རས་བྲྱིས་དང་རྡོ་ཤྱིང་ལ་བརྡོས་པའྱི་ལྷ་སྐུ་ལ་སྡོགས་ཀང་དམ་ཚིག་པ་ལ་ཡེ་
ཤེས་པ་བཅུག་ནས་རབ་གནས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཕྱག་དང་མཆྡོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་ 
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༼༡༠༢༨༽  
བེད་པ་ནྱི་བསྡོད་ནམས་གསྡོག་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་ལ། རབ་གནས་མ་བས་པའྱི་རེན་ལ་
ཕྱག་དང་བསྐྡོར་བ་དང་། མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ི
རྒྱུད་སེ་ལས། །ཀུན་རྡོབ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་འདྱི། །ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁད་པར་གྱི། །སང་གཞྱི་སྡོང་
བེད་ངྡོ་སྡོད་པ། །དེ་ཚེ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་ལ། །སྡོགས་པའྱི་དབེ་བ་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་པ། 
རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལས། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་སྣང་བ་འདྱི་རྣམས་རྱིགས་ལྔ་
དང་ཡུམ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྷར་ངྡོ་སྡོད་ནས། དེ་དང་དེར་སྡོམ་པ་ལམ་དུ་བེད་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་
པའྱི་སེམས་སྡོང་བར་བེད་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཀྱི་སྱིབ་སྡོང་དུ། བྱིས་པ་རྣམས་
ནྱི་གཟུགས་ལ་ཆགས། །འབྲྱིང་པྡོ་རྣམས་ནྱི་ཆགས་བྲལ་འགྱུར། །གཟུགས་སྡོགས་ངྡོ་བྡོ་ 



1024   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༢༩༽  
ྱིད་ཤེས་ནས། །བླྡོ་མཆྡོག་རྣམས་ནྱི་གྡོལ་བར་འགྱུར། །དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་རྣམ་བསམས་ལ། །ལྷ་
ལ་མཆྡོད་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིས། །ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བཟང་པྡོར་བལྟ། །སྔགས་ཀྱིས་བསྐུལ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་
བ། །ཞེས་པ་དང་། རང་གྱི་ལྷ་ཡྱི་སྡོར་བ་ཡྱིས། །སེམས་ཀྱི་དྱི་མ་མེད་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྣལ་འབྡོར་དགེ་
བའྱི་སེམས་ཀྱིས་ནྱི། །ཆགས་མེད་དུག་གྱིས་རྡོངས་པ་ཡྱི། །འདྡོད་ཅན་མ་ལ་འདྡོད་སད་
པར། །འདྡོད་པས་ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ལྷ་རུ་ངྡོ་འཕྡོད་
ནས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚེ། སྔགས་རྱིང་མ་བ་ལ་ཞྱི་བའྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་ཁྡོ་བྡོའ་ིལྷ་བསྡོམས་ནས་
བརྒྱ་བེད་པའྱི་ལུགས་གཅྱིག་འདུག་གྡོ །འདྱིར་གསང་འདུས་ཀྱིས། རྱིགས་བརྒྱ་དང་། དེ་ྱིད་ྱི་ཤུ་
ར་ལྔར་སྡུད་པ་དང་།  
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༼༡༠༣༠༽  
དེ་རྱིགས་ལྔ་དང་། དེ་རྱིགས་གསུམ་དང་། དེ་གསང་ཆེན་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསྡོམ་པ་
དང་། བསེད་རྱིམ་གྱི་སྐབས་སུ་ལྷ་སྐུའྱི་རྣམ་པ་གསལ་བཏབ་ནས་སྡོམ་ཞྱིང་རྡོགས་རྱིམ་ལུས་དབེན་
གྱི་སྐབས་སུ། སྨན་པ་མཁས་པ་སྨན་གྱི་ནགས་ཁྡོད་དུ་ཞུགས་པ་ལྟར་ངྡོ་ཤེས་ནས་བསྡོམ་ཚུལ་སྡོད་
བསྡུས་ལས་ཤྱིན་ཏུ་ཞྱིབ་པར་གསུངས་སྡོ། །བརག་གྱིས་སུ། རྱིགས་གཅྱིག་ལ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་ཚོགས། །རྱིགས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་རྱིགས་ནྱི་དུ་མ་སྣང་། །དེ་རྣམས་རྱིགས་ལ་རྱིགས་ནྱི་
རྣམ་པ་བརྒྱད། །དེ་རྣམས་ལ་ཡང་འབུམ་ཕག་རྱིགས་ཆེན་རྣམས། །དབེ་བའྱི་རྱིགས་ལ་གངས་ནྱི་
མེད་པར་གསུངས། །དེ་རྣམས་རྱིགས་ལ་གངས་མེད་རྱིགས་རྣམ་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་པས། 
རྱིགས་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་བརྒྱ་འབེད་ཚུལ། འཐུང་པ་ལྔ་ལ་ྡོན་མྡོངས་པ་ལྔ་ལྔ།  
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༼༡༠༣༡༽  
དེ་རེ་རེ་ལ་ཤ་ཆེན་ཁབ་བེད་དུ་བས་ནས་བདུད་རྱི་བཞྱིས་ཆེ་བས་རྒྱུད་དང་དྱི་མའྱི་རྱིགས་བརྒྱ། 
རྱིགས་ལྔ་པྡོ་རེ་རེ་ལ་མངྡོན་བང་ལྔ་ལྔ་སར་བས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡུམ་བཞྱི་སར་བས་སྡོང་
བེད་ཀྱི་བསེད་རྱིམ་རྱིགས་བརྒྱད། ཡང་རྡོགས་རྱིམ་ཀྱི་རེན་ཁམས་གཅྱིག་འབྱུང་བ་ལྔ། དེ་བདག་
ྱིད་བཞྱིས་ཕྱེ་བས་ྱི་ཤུ། དེ་དཔེའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔས་ཕྱེ་བས་བརྒྱ། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྱིགས་ལྔ། དེ་རེ་
རེ་ཡེ་ཤེས་ལྔས་ཕྱེ་བས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ། དེ་ལྷ་མྡོ་བཞྱིས་ཕྱེ་བས་བརྒྱ། ར་བའྱི་རྱིགས་དེ་རྣམས་རེ་རེ་
ལའང་གངས་མེད་པར་འགྱུར་ཅེས་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་རྣམས་བཞེད་དྡོ། །ཡང་རྱིགས་ལྔ་རེ་རེ་ཡང་ལྔ་
ལྔ་རུ་ཕྱེ་ནས་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་དང་། དེ་རེ་རེ་ལའང་གསང་སྔགས་དང་རྱིགས་སྔགས་དང་སྱིང་པྡོ་དང་
ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་བཞྱིར་ཕྱེ་སེ་དམ་པ་རྱིགས་བརྒྱ་བེད་པ་དང་། དེ་རྣམས་ 
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༼༡༠༣༢༽  
ལའང་ཕུང་པྡོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ལྷར་བསྡོམས་པས། རྡུལ་གཅྱིག་སེང་ན་རྡུལ་རེད་
སངས་རྒྱས་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །དེ་ལྟར་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་
རྣམས་མ་ལུས་པར། །ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གྱི་གང་བར་མྡོས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་མས་
སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེས་ན་ཀུན་རྡོབ་ལྡྡོག་པ་དང་། །ལྟ་བའྱི་ལྡྡོག་པ་མྱི་ཕྱེད་
པས། །གསང་སྔགས་རྱིང་མའྱི་ཀུན་རྡོབ་ཀུན། །ལྟ་བ་དང་འཕྲུལ་དེ་ལྟར་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཀུན་རྡོབ་
ཀྱི་སྣང་བ་ལྷ་སྐུར་གསལ་བཏབ་ནས་སྡོམ་པ་དང་། ལྷ་ཡྱིན་པར་ངྡོས་བཟུང་ན་སྡོམ་པ་གང་བེད་ཀང་
ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་སྡོམ་ཡྱིན་ལ། དེ་སྣང་སྡོང་དང་སྡོས་བྲལ་ལ་སྡོགས་པར་ངྡོ་ཤེས་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ་
གནས་ལུགས་རྡོགས་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་ལ། དེ་གྱིས་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་བླྡོ་ལ་ལྟ་སྡོམ་སྡོག་ 
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༼༡༠༣༣༽  
པ་ཐ་དད་དུ་ཡྡོད་པ་ཤན་མ་ཕྱེད་པས། རྱིང་མའྱི་ཇྡོ་སྲས་ཀུན་ལྷ་སྐུ་སྡོམ་པ་ལྟ་བ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གསུམ། གསང་སྔགས་གསར་རྱིང་གྱི་ཁད་པར་ངྡོས་གཟུང་། རྒྱུད་སེ་དང་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་གྱི་མྱིང་དྡོན་དཔེ་དང་སར། རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ལས་ལྷག་པའྱི་ཐེག་པ་མེད་པར་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་པ་རྣམས་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་དང་། །རེས་
སུ་རྣལ་འབྡོར་ཤྱིན་ཏུ་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་ཞེས་བ་རྣམ་པ་བཞྱི། །ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །ཤྱིན་
ཏུ་རྣལ་འབྡོར་བཟང་པྡོར་འདྡོད། །ཅེས་པ། སྔགས་རྱིང་མ་བ་རྣམས། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་པྡོ་འདྱི་ཐེག་
པའྱི་རྱིམ་པ་རེ་རེ། གྡོང་མ་གྡོང་མ་ཇེ་མཐྡོ་ཇེ་མཐྡོར་སྡོང་བའྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ནྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་
ཐེག་པ་ལྟ་སྡོད་ཀྱི་ 
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༼༡༠༣༤༽  
མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྡོད་དྡོ། །ཞྱིབ་ཏུ་ཇྡོ་སྲས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི་གེར་བཀྡོད་པ་དུ་མ་སྣང་བས་དེར་བལྟ་ཞྱིང་
འདྱིར་མ་བྲྱིས་སྡོ། །གསང་སྔགས་ཕྱྱིས་འགྱུར་པ་རྣམས་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་རེས་སུ་རྣལ་འབྡོར་
དང་། །ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆེ། །འདྱི་དག་ཏྱིང་འཛིན་རྱིམ་པ་ཡྱིན། །རྒྱུད་སེའྱི་རྱིམ་པར་
མྱི་བཞེད་དྡོ། །ཞེས་པ། གསང་སྔགས་གསར་མའྱི་ལུགས་ཀྱི། དག་ནག་གྱི་རྒྱུད་དུ། དང་པྡོར་སྡོམ་
པ་རྣལ་འབྡོར་ཏེ། །གྱིས་པ་རེས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་ཡྱིན། །གསུམ་པ་ཤྱིན་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་ཏེ། །བཞྱི་པ་
རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །ཞེས་པའྡོ། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་རྡོགས་པ་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་ཡྱིན་པར་འདྱི་
ལྟར་འདྡོད། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཐུན་ལྷ་ཡྱི་སྐུ། །རེས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་ཡྱིན་པར་གགས། །འཁྡོར་ལྡོ་ཐམས་
ཅད་ཡྡོངས་རྡོགས་པ། །ཤྱིན་ཏུ་ 
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༼༡༠༣༥༽  
རྣལ་འབྡོར་ཡྱིན་པར་འདྡོད། །སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་རྣམས་དང་། །ལྷ་ཡྱི་མྱིག་སྡོགས་བྱིན་
བརླབས་དང་། །ཡེ་ཤེས་འཁྡོར་ལྡོ་བཞུགས་པ་དང་། །མཆྡོད་དང་བསྡོད་པ་ཆེན་པྡོ་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་
ཆེན་པྡོ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་བཞྱིན་འབྱུང་བས་ཐབས་ཤེས་དབེར་མེད་ཀྱི་མས་
ལེན་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་ཡྱིན་ལ་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་རྒྱུ་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་མངྡོན་བང་ལྔས་བསེད་
པ་དང་། དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའྱི་འབྲས་བུ་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་བསེད་པ་དང་། ཡུམ་གྱི་པདྨ་ནས་
འཁྡོར་ལྡོའ་ིལྷ་རྡོགས་པར་སྡོས་ཏེ་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གནས་སུ་བཀྡོད་པ་དང་། སེ་མཆེད་དང་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བཅུག་སེ། དབང་བསྐུར་མཆྡོད་བསྡོད་བདུད་རྱི་
མང་བ་བཟླས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ 
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༼༡༠༣༦༽  
རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་དཔལ་འཛིན་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སུ་མཛད་ཅྱིང་། འཕགས་པའྱི་མདྡོར་བས་སུ། ཏྱིང་
ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱི་དང་པྡོ་སྡོར་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལའང་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཚང་བར་གསུངས་པ་ནྱི། 
བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་ཕེང་བའྱི་དགྡོངས་པར་བཞེད་དྡོ། །འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ཕྱྱི་མར། བསེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་
པྡོ་སེ། །ེ་བར་བསྒྲུབ་པ་གྱིས་པ་ཡྱིན། །སྒྲུབ་པ་ཡང་ནྱི་གསུམ་པ་ཡྱིན། །སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྡོ་བཞྱི་
པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ནྱི། ཨོཾ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨ་ཀྡོ྅ཧཾ་ཞེས་དན་པར་བ་བའྱི་
ཡུལ་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། དེ་དན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་གཟུང་འཛིན་སྡོ་སྡོར་ཞེན་པ་བཀག་ནས་དབེར་མྱི་ཕྱེད་
པ་ནྱི་རྡོ་རེ་ཡྱིན་ལ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དེའྱི་བདག་ྱིད་དྡོ་ཞེས་དན་པར་བེད་པ་ནྱི་བསེན་པའྱི་ཡན་
ལག་གྡོ །ཨོཾ་ནྱི་སྐུ་རྡོ་རེ། སྡོང་པ་ྱིད་ནྱི་ཐུགས་རྡོ་རེ། བདག་ྱིད་ 
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༼༡༠༣༧༽  
ནྱི་ང་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཚིག་ཙམ་དུ་བརྡོད་པ་གསུང་རྡོ་རེ་ཡང་། ཨོཾ་ནྱི་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་
སྣང་མཛད། སྡོང་པ་ྱིད་ནྱི་མམ་ྱིད་ཡེ་ཤེས་རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན། ཡེ་ཤེས་ནྱི་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པ་འྡོད་
དཔག་མེད། རྡོ་རེ་ནྱི་བ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པ། རང་བཞྱིན་ཆྡོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་མྱི་
བསྡོད་པ། བདག་ྱིད་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ྱིད་རྡོ་རེ་འཆང་ངྡོ་། །མངྡོན་རྡོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་
གཞལ་ཡས་ཁང་གདན་དང་བཅས་པ་བསེད་པའྱི་བར་བསེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་སྐུ་ཡྡོངས་
སུ་རྡོགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིགཟུགས་སུ་བསེད་པ་ནྱི་ེ་བར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་གྡོ །དེ་ནས་རྡོ་རེ་
གསུམ་དབེར་མེད་དུ་བེད་པ་དང་སེམས་དཔའ་སུམ་བརེགས་སུ་བསྡོམ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་
གྡོ །དེ་ནས་ཡུམ་གྱི་པདྨ་ནས་དཀྱིལ་ 
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༼༡༠༣༨༽  
འཁྡོར་གྱི་ལྷ་རྡོགས་པར་སྡོས་ཏེ། གདན་ལ་བཀྡོད་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་རྒྱལ་མཆྡོག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
དང་ལས་རྒྱལ་མཆྡོག་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཀང་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཡན་ལག་གྡོ །བསེད་རྱིམ་གྱི་སྐབས་
སུ་སྔགས་ཀྱི་སྐུ་དང་རྡོགས་རྱིམ་གྱི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུར་བསེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་
ཤེས་ཞབས་ཀྱི་ལུགས་ལ། བསེན་པ་ནྱི་དམ་ཚིག་པ་བསེད་པ། ེ་བར་སྒྲུབ་པ་ནྱི་སེ་མཆེད་བྱིན་
གྱིས་རླྡོབས་པ། སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྡོ་ནྱི་དབང་བསྐུར་ནས་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པྡོས་རྒྱས་གདབ་པ་ཡྱིན་
པས། ལྷ་གཙོ་བྡོ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་སྡོམ་པ་ལའང་ཡན་ལག་བཞྱི་ཚང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་
ལས་འདས་པ་ལ་ེ་བས་བསེན་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་ལ་ཐག་ེ་བས་ེ་བའྱི་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་
ཆྡོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོར་དབང་བསྐུར་བས་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པྡོའ ྡོ། །ཡན་ལག་བཞྱི་དང་རྣལ་ 
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༼༡༠༣༩༽  
འབྡོར་བཞྱི་དྡོན་གཅྱིག་པའྱི་ཚུལ་སད་པས་ཤེས་ཤྱིང་། གཙོ་ཆེར་བསེད་པའྱི་རྱིམ་པ་དང་སྡོར་བ་
ཡྱིན་ལ། རྡོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ལའང་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་སྡོམ་པར་གསུངས་ཏེ། འྡོད་གསལ་སྡོང་པ་ྱིད་
རྡོགས་པའྱི་ཐུགས་རྡོ་རེ་དང་། སྒྱུ་ལུས་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་སྐུ་རྡོ་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྐུ་ནྱི་འབྲས་བུ་
ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའྱི་རྡོ་རེ་འཆང་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ནྱི་བླ་མེད་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་ཡྱིན་གྱིས། ཐེག་པ་ཐ་དད་ཀྱི་རྱིམ་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེས་
ན་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོ་ཡྱི། །རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཡྱི་རྣལ་འབྡོར་
དང་། །རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་མྱི་གཅྱིག །དཔེར་ན་ཀླུ་ཆེན་པདྨ་དང་། །པདྨ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་བ་
དང་། །མེ་ཏྡོག་པདྨ་པད་ཆེན་གྱིས། ། 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1035 

༼༡༠༤༠༽  
མྱིང་མཐུན་ན་ཡང་དྡོན་མྱི་གཅྱིག །ཅེས་པ། སྔགས་རྱིང་མའྱི་ལུགས་ཀྱིས། རྒྱུད་སེ་བཞྱི་འབེད་
ལུགས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ཞེས་བ་བ་དང་། རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་
དྡོན་མྱི་ཅྱིག་སེ། དཔེར་ན་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་པདྨ་དང་། པདྨ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་པ་དང་། ཆུ་ནས་སེས་པའྱི་
མེ་ཏྡོག་པདྨ་དང་། པདྨ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་པ་མྱིང་མཐུན་ཀང་དྡོན་མྱི་གཅྱིག་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་གཞུང་
ལུགས་རྣམས་ལས་ཚིག་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་དྡོན་ལྡོག་པར་བཟུང་བ་འདྱི་
འདའྱི་མང་པྡོ་འབྱུང་བས་མ་འཁྲུལ་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེས་ན་གསང་སྔགས་གསར་པ་
ལ། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིབརག་ན་ནྱི། །དེ་བས་ལྷག་པའྱི་རྒྱུད་སེ་མེད། །སྡོམ་པའྱི་དམྱིགས་པ་ྱིད་
ཀང་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིགྡོང་ན་མེད། །དེ་ལས་ 
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༼༡༠༤༡༽  
སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། །སྡོས་པ་མེད་ཅྱིང་བརྡོད་བྲལ་བས། །ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པར་མྱི་བཞེད་དྡོ། །ཞེས་
པ། སྔགས་གསར་མའྱི་རྒྱུད་སེ་ལ་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་གྡོང་ན་དེ་བས་ལྷག་པའྱི་རྒྱུད་སེ་བསན་
པ་མེད་ཅྱིང་། རྱིམ་པ་གྱིས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་དམྱིགས་པའང་དེ་བས་ལྷག་པའང་སྡོམ་རྒྱུ་མེད་
དྡོ། །རྱིམ་གྱིས་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ནྱི་སེམས་ྱིད་རང་
བཞྱིན་གྱིས་སྡོས་པ་མེད་ཅྱིང་། བརྡོད་པ་དང་བྲལ་བའྱི་དྡོན་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་མཐར་ཐུག་གྱི་
འབྲས་བུར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱིས། ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཐ་དད་དུ་མྱི་བཞེད་དེ། ཐེག་པ་གསུམ་ལས་ས་
ལམ་གྱི་རྱིམ་པ་མང་པྡོ་ཡྡོད་ཀང་། ཐེག་པ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་ཐེག་པ་མྱི་བེད་པ་ལྟར་
རྡོ། །ལུགས་འདྱི་ལེགས་པར་ཤེས་གྱུར་ 
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༼༡༠༤༢༽  
ན། །ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཡང་། །ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་གྱིས་ཐེག་པ་མྱིན། །བརྡོད་བྲལ་བརྡོད་བར་བས་པ་
ནྱི། །མཁས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མྱིན་ཞེས་བ། །ཞེས་པ། རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ལས་ལྷག་པའྱི་
རྒྱུད་སེ་མེད་ཅྱིང་། དེའྱི་ལམ་བསྡོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བརྡོད་བྲལ་གྱི་
དྡོན་ལེགས་པར་ཤེས་ན་ཐེག་པ་རྱིམ་པ་དགུའྱི་ཨ་ཏྱི་ཡྡོ་གའྱི་ལྟ་བ་ཡང་། ཐེག་པ་འྡོག་མ་མས་སུ་
བླངས་པའྱི་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པར་འདྡོད་དགྡོས་ཀྱི། ཐེག་པ་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལམ་གྱི་ཐེག་པ་
མཐྡོ་དམན་ལ་ཐེག་པ་མཐྡོ་དམན་དུ་འཇྡོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཅྱིང་ཐེག་པའྱི་དྡོན་མ་གྡོ་བར་ཟད་དྡོ། །དེ་
བས་ན་མཐར་ཐུག་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐ་དད་ཀྱི་ཐ་སད་ཀྱི་སྡོར་བ་ནྱི་རྒྱུད་སེ་དང་ཐེག་པའྱི་རྣམ་དབེ་ལ་
མཁས་པའྱི་དགྡོངས་པ་དང་མཐུན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། དགུ་པ་ལ་གྱིས།  



1038   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༤༣༽  
ལྟ་བའྱི་གནས་ལུགས། སྡོམ་པའྱི་ཁད་པར་རྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེས་ན་ཐྡོས་པའྱི་ལྟ་བ་ནྱི། །དབུ་མ་ཡན་
ཆད་ཐམས་ཅད་མཐུན། །དེ་ཕྱྱིར་ལྟ་བའྱི་ལུང་སྡོར་ཀུན། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་
མཛད། །ཅེས་པ། རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོའ་ིའགེལ་པར། སེམས་ནྱི་ཤེལ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་
དག་པ་རང་རྱིག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པས་སྐད་ཅྱིག་སྐད་ཅྱིག་ལ་རྣམ་པར་རྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁ་
བསྒྱུར་བས་དེ་དང་དེར་སྣང་དུ་ཟྱིན་ཀང་། རང་གྱིས་མཐྡོང་བ་དང་ཐྡོས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དྡོན་རྣམས་
འཇྱིག་པར་བེད་པ་དེ་ནྱི། དཔེར་ན་མེ་ལྡོང་གཡའ་དག་པ་ལ་གཟུགས་བརན་སྣང་བ་ལྟར། ལེགས་
པར་བས་པ་དང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་དང་། ེ་བའྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་། 
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་གྡོ་བུར་གྱི་དྱི་མ་ 
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༼༡༠༤༤༽  
དང་བྲལ་ནས་རང་གྱིས་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་རྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །དེ་
ཡང་གསུངས་པ། ཆྡོས་རྣམས་འདྱི་ཀུན་སྡོང་པ་སེ། །རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྡོམ་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་
དང་། བག་ཆགས་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའྱི་དབང་གྱི་མེད་བཞྱིན་དུའང་དྡོན་བེད་པ་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མེད་དེ། 
འདྱི་ལྟར་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བའྱི་རྱིགས་པས་གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་དྡོན་
དམ་པར་ཡྡོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། བག་ཆགས་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའྱི་སེམས་ཙམ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་དུ་
སྣང་བར་འབྱུང་གྱི འདྱི་ལ་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་དྡོན་དུ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་གེན་གྱིས་
གསུངས་པ། འདྱི་དག་རྣམ་པར་རྱིག་ཙམ་ྱིད། །ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་དྡོན་སྣང་ཕྱྱིར། །དཔེར་ན་རབ་རྱིབ་
ཅན་རྣམས་ཀྱིས། །ས་ཟླ་ལ་སྡོགས་ 



1040   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༤༥༽  
མེད་སྣང་བཞྱིན། །ཞེས་པ་དང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཀྱཻ་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་དག་ཁམས་གསུམ་པྡོ་
འདྱི་དག་ནྱི་སེམས་ཙམ་མྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ྱིད་འདུས་པར། རྱིགས་ཀྱི་བུ་རང་གྱི་སེམས་
དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་འྡོད་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་བརགས་པ་དེ་ལྟ་
དེ་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སྣམ་བུ་དཀར་པྡོ་ཚོན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །ཡང་། གྡོག་དང་ཆུ་བུར་ཞེས་བ་བ་འདྱིས་ནྱི་མྱི་རག་པ་ྱིད་བསན་པས་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་འཇུག་པ་
སྡོན་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་སྨྱིན་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་གཞྱིར་གྱུར་པ་
ཀུན་གཞྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། གཟུགས་བརན་ལ་སྡོགས་པའང་དངྡོས་པྡོ་ྱིད་དུ་རུང་
བ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1041 

༼༡༠༤༦༽  
མ་ཡྱིན་ཏེ། བཞྱིན་ཁ་ཤར་དུ་ལྟས་བཞྱིན་པའྱི་གཟུགས་བརན་ནུབ་ཏུ་བལྟས་པར་སྣང་བ་དང་། 
བཞྱིན་ཆེན་པྡོ་གཟུགས་བརན་ཆུང་ངུར་སྣང་བ་དང་། ཆུ་འགམ་གྱི་ལྡོན་ཤྱིང་གེན་དུ་བལྟས་པའང་རེ་
མྡོ་ཐུར་དུ་བལྟས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་དག་གྱི་སྡོས་པ་དབུ་མའྱི་བསན་བཅྡོས་སུ་བལྟ་བར་
བའྡོ། །དེ་ལྟར་ན་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་པ་སེམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཙམ་དུ་བསན་པ་འདྱིས་ཆྡོས་ལ་བདག་མེད་པ་
ྱིད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་ནས། ཀུན་བཏགས་པའྱི་བདག་ྱིད་དེས་ནྱི་བདག་མེད་ཀྱི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་གང་ཡྱིན་པ་བརྡོད་དུ་མེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་མེད་པའང་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དྡོན་འདྱི་ནྱི་གསང་བ་འདུས་པ་ལས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། །ཕུང་
པྡོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀྱི། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་སངས་ 



1042   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༤༧༽  
པ། །ཆྡོས་བདག་མེད་དང་མམ་པ་ྱིད། །རང་སེམས་གདྡོད་ནས་མ་སེས་པ། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་སྡོ། །འདྱིའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། ཤེལ་སྡོང་དྱི་མ་མེད་པ་ཟ་འྡོག་གྱི་སེང་དུ་གཞག་པ་ལྟར་
སེམས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བ་དེ་ྱིད་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྒྱུད་འདྱིར་དབང་དང་
རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཐབས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་རེན་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པྡོར་བསྒྱུར་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གདན་བཞྱིར། ཤེལ་དང་མཚུངས་པ་དག་པའྱི་སེམས། །སེམས་ལ་སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་
མེད། །ཡུལ་རྣམས་དང་ནྱི་ཕད་པ་ཡྱིས། །སྲྱིད་པའྱི་རེན་གྱིས་གྡོས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། མཚན་
ྱིད་མེད་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་ནྱི། །མཚན་ྱིད་ཐམས་ཅད་སེར་བ་པྡོ། །དངྡོས་པྡོ་མེད་པར་སྡོམ་པ་
ཡྱིས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཚོན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1043 

༼༡༠༤༨༽  
པར་བ། །ཞེས་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷའྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཇྱི་ལྟར་ཤེལ་སྡོང་དག་པ་ནྱི། །ཁ་དྡོག་གཞན་
གྱིས་སྒྱུར་བར་བེད། །དེ་བཞྱིན་རྱིན་ཆེན་སེམས་འདྱི་ཡང་། །རྡོག་པའྱི་མཚོན་གྱིས་བསྒྱུར་བ་
ྱིད། །ཐ་མལ་རྡོག་པའྱི་ཚོན་གྱིས་ནྱི། །རྱིན་ཆེན་སེམས་ནྱི་དབེན་གྱུར་ན། །གདྡོད་ནས་དག་པ་མ་
སེས་པ། །རང་གྱི་རང་བཞྱིན་དྱི་མེད་པས། །རག་ཏུ་རྣལ་འབྡོར་པས་གྡོམས་བ། །ཞེས་གསུངས་
པས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོང་པ་ྱིད་དུ་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་གནས་ལུགས་རྡོགས་
པའྱི་ལྟ་བར་བཞེད་པ་ལ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ནས་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་བར་དུ་ཁད་
པར་མེད་པས་རྒྱུད་ཀྱིས་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་ཡང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་དང་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་
ལུང་རྣམས་ལྟ་བའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྡོད་པར་མཛད་དེ། སྡོད་ 



1044   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༤༩༽  
བསྡུས་སུ་བརྒྱད་སྡོང་པའྱི་ལུང་དངས་པ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས། གལ་ཏེ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དབེན་པ་དང་
སྡོང་པ་ལགས་ན། ཇྱི་ལྟར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཇྱི་
ལྟར་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར། དབེན་པ་ནྱི་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར། རྣམ་པར་བང་
བར་མྱི་འགྱུར། བཅྡོམ་ལྡན་འདས། དབེན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ནྱི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་
བང་ཆུབ་ཏུ་འཚང་མྱི་རྒྱ་ལ། དབེན་པ་དང་སྡོང་པ་ྱིད་ལས་གུད་ན་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱ་
བའྱི་ཆྡོས་དེ་དམྱིགས་སུ་མ་མཆྱིས་ན། དྡོན་དེ་ཇྱི་ལྟར་འཚལ་བར་བགྱི། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྡོར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡུན་རྱིང་པྡོ་ནས་ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1045 

༼༡༠༥༠༽  
ཡྱིར་འཛིན་པ་ལ་སྡོད་དམ། གསྡོལ་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡུན་རྱིང་པྡོ་ནས་ངར་འཛིན་པ་དང་། ང་
ཡྱིར་འཛིན་པ་ལ་སྡོད་དྡོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྱིར་འཛིན་པ་སྡོང་པ་ཡྱིན་མྡོད། 
གསྡོལ་པ། སྡོང་པ་ལགས་སྡོ། །བཀའ་སྩལ་པ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྱིར་འཛིན་པས་སེམས་ཅན་
རྣམས་འཁྡོར་བར་འཁྡོར་རམ། གསྡོལ་པ། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡྱིར་འཛིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་
འཁྡོར་བར་འཁྡོར་རྡོ། །བཀའ་སྩལ་པ། དེ་ལྟར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་རྣམ་
པར་བང་བར་སྣང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། ལས་ཀྱི་སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་དག་པའྱི་མདྡོ་དངས་པ། 
སེ་བ་མེད་པ་སེ་བ་དང་འགག་པ་དང་། ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བང་བར་འགྱུར་རམ། 
གསྡོལ་བ་དེ་ནྱི་མ་ལགས་སྡོ། ། 



1046   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༥༡༽  
བཀའ་སྩལ་པ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དེ་ལྟར་འྡོད་གསལ་བ་ཡྱིན་ན། སེ་བ་མེད་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་
དམལ་བ་དང་། དུད་འགྡོ་དང་གཤྱིན་རེའྱི་འཇྱིག་རེན་དུ་སེ་བར་འགྱུར་རམ། གསྡོལ་པ། སེ་བ་མེད་
པ་ྱིད་ཀང་མ་མཆྱིས་ན་ངན་འགྡོར་འགྡོ་བ་ལྟ་ག་ལ་མཆྱིས། བཀའ་སྩལ་པ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ནྱི་དེ་
ལྟར་འྡོད་གསལ་བ་ཡྱིན་ན། བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བཏགས་ཤྱིང་། 
གསྡོག་དང་བསྡོ་བ་ལྟ་བུའྱི་ཆྡོས་མ་བཏགས་པས་དམལ་བ་དང་དུད་འགྡོ་དང་གཤྱིན་རེའྱི་འཇྱིག་
རེན་དུ་འགྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ནས་ྡོན་མྡོངས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ྡོན་མྡོངས་
པར་འགྱུར། སེམས་ཅན་རྣམ་པར་དག་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1047 

༼༡༠༥༢༽  
ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་སེ། །སྒྱུ་མའྱི་རྣམ་པར་ཡང་དག་འབྱུང་། །དེས་ན་
དགེ་དང་མྱི་དགེའྱི་ལས། །དེས་ནྱི་བདེ་འགྡོ་ངན་འགྡོར་སེ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ལྟར་དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པས་སེམས་ཅན་ལ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོས་གཟྱིགས་ནས་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡང་དྡོན་དམ་
པའྱི་བདེན་པས་རྣམ་པར་སངས་ནས་ཡང་དག་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇྡོག་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀང་། ཕྱྱི་རྡོལ་སྡོད་ན་མདྡོ་སེ་པའྱི། །གྲུབ་
མཐའ་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཡྱིན། །མདྡོ་ལས། མྱིག་ལ་བརེན་ཅྱིང་གཟུགས་ལ་དམྱིགས་ནས་
མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས། རེན་བཞྱི་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
སེ་བར་སྒྲུབ་པ་སྐབས་འདྱིར་དངྡོས་སྡོབས་ཡྱིན་ནྡོ། ། 



1048   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༥༣༽  
དེས་ན་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད། ཕྱྡོགས་གང་ཆྡོས་གགས། མདྡོ་སེ་པ་ལྟར་མཛད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་རྣམས་འགྡོག་པ་ན། །རྣམ་རྱིག་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཡྱིན། །ལྷན་ཅྱིག་
དམྱིགས་ངེས་དང་དྡོན་གཅྱིག་ལ་སྣང་བ་ཐ་དད་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དངྡོས་སྡོབས་ཡྱིན། 
མདྡོ་ལས། བག་ཆགས་ཀྱིས་ནྱི་དཀྲུགས་པའྱི་སེམས། །དྡོན་དུ་སྣང་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །དྡོན་ཡྡོད་མ་
ཡྱིན་སེམས་ྱིད་དེ། །ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་མཐྡོང་ལགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དྡོན་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་ན། 
གཟུང་བ་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་དྡོན་ཡྱིན་པ་ཁེགས་པས། གཟུང་བ་མེད་ན་འཛིན་པ་མེད། །ཅེས་པས་འཛིན་པ་
ཁེགས་ཤྱིང་། གཟུང་འཛིན་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་ཁེགས་པས། གྱིས་མེད་ཀྱི་
རང་རྱིག་མྡོང་བས་ 
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༼༡༠༥༤༽  
གྲུབ་སེ། གཟུང་དང་འཛིན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་རང་ྱིད་གསལ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །ཡང་
ཐ་དད་སྣང་བ་ཐ་དད་ཀྱི་གང་ཟག་ལ་རང་རང་གྱི་སྣང་ངྡོར་མྱི་དང་ཡྱི་དྭགས་ལ་ངྡོམས་པ་དང་། སྲེག་
པའྱི་དྡོན་བེད་ནུས་པར་སྣང་བ་ཆུ་དང་མེ་ལྟ་བུ་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆྡོས་ྱིད་གཏན་
ལ་འབེབས་པ་ན། །དབུ་མའྱི་གཏན་ཚིགས་དངྡོས་སྡོབས་ཡྱིན། །རང་རྒྱུད་པའྱི་རྡོ་རེ་གཟུགས་མ་
དང་མུ་བཞྱི་སེ་འགག་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པ་དང་། རྒྱུ་
མཚན་མཚུངས་པ་ལ་སྡོགས་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཡྱིན་ནྡོ། །དངྡོས་པྡོ་ཁས་ལེན་ན་བས་ཡྡོད་ཀྱི་
རགས་ཀྱིས་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཡྱིན་ཀང་། དབུ་མ་པ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་
བཞྱིན་ཡྡོད་པ་ལ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་ལས། ཤཱ་རྱིའྱི་བུ། སེམས་མེད་པ་ལ་ 
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༼༡༠༥༥༽  
ཡྡོད་པའམ་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལྟ་དམྱིགས་སུ་ཡྡོད་དམ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་ཕྱྱིར་མཁས་
པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །གཞུང་ལུགས་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་ཡྡོད། །ཅེས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་གྲུབ་
མཐའ་ལ་རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཚུལ་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྣམ་རྱིག་ལེགས་པར་རྡོགས་
ན་དབུ་མའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་རྣམ་འགེལ་མཛད་
པའྱི་དགྡོངས་པ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། མདྡོར་བསན་པ་ནྱི། དེ་
རྡོགས་པ་ཡྱི་ཐབས་ལ་ནྱི། །ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། །རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྱི་སྒྲུབ་པ་ཡང་། །འཁྲུལ་
པར་བས་ན་དངྡོས་གྲུབ་རྱིང་། །ཞེས་པ། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་བ་དེ་རྡོགས་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ལ་ཕྱྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་།  
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༼༡༠༥༦༽  
ནང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གྱིས་སུ་ཡྡོད་ཅྱིང་། སྔགས་ལ་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ཡྡོད་པས་རང་རང་གྱི་
ཐབས་ལྷག་ཆད་ནྡོར་བར་བས་ན་དགྡོས་པ་དང་ྱིང་དགྡོས་འབྱུང་བ་ཤྱིན་ཏུ་རྱིང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་
རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས། རྒྱུད་སེ་བར་མའྱི་ལུགས། བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་
ལུགས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་མེད། །བྲྱིས་སྐུ་མཆྡོད་ནས་གསྡོལ་བ་
འདེབས། །བདག་བསེད་སྒྲུབ་ཐབས་ཡྡོད་པ་ནྱི། །རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་རེས་འབྲངས་ནས། །དེ་ཡྱི་
ལུགས་བཞྱིན་མཛད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེའྱི་རང་ལུགས་ལ་བདག་ྱིད་ལྷར་བསེད་པ་དང་། 
ཡེ་ཤེས་པ་གཞུག་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྡོགས་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་། འདྱི་ནས་གསུངས་
པའྱི་ལྷ་རྱིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོ་དང་། གཟུངས་གྲྭ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་ལ་ 
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༼༡༠༥༧༽  
བདག་བསེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། ཙནྡྲ་གྡོ་མྱི་དང་། ཛེ་ཏ་རྱི་ལ་སྡོགས་པས་
མཛད་པ་ནྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་དང་ཆ་འད་བར་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། འྡོན་ཀང་ལྷ་
བསེད་ཚུལ་དང་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ཡྱི་རྒྱས་འདེབས་པ་ལ་སྡོགས་པ་བསེད་ཆྡོག་ཚང་བར་མ་མཛད་པ་ནྱི་
དེ་ཙམ་ཞྱིག་གྱིས་གདུལ་བའྱི་དྡོན་འགྲུབ་པར་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་བེད་ན་སྙུང་གནས་
མེད། །བདག་ྱིད་ལྷ་རུ་བསེད་པ་ལ། །མཆྡོད་ན་བསྡོད་ནམས་བརས་ན་སྱིག །གལ་ཏེ་སྙུང་གནས་
བེད་འདྡོད་ན། །རང་ྱིད་ཐ་མལ་ང་རྒྱལ་གྱིས། །བྲྱིས་སྐུ་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་བྲྱིས་ལ། །རེ་དཔྡོན་བཞྱིན་དུ་
དངྡོས་གྲུབ་བླང་། །ཞེས་པ། བདག་ྱིད་ལྷར་བསྡོམ་ན་གཙང་ས་དང་དཀར་གསུམ་ལ་བརེན་པའྱི་
བསེན་སྒྲུབ་བེད་པ་ཡྱིན་གྱིས། སྨྱུང་བར་ 
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༼༡༠༥༨༽  
གནས་པ་མྱི་བེད་དེ། ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་ལ་མཆྡོད་པ་ཕུལ་ནས་བསྡོད་ནམས་ཐྡོབ་ཅྱིང་། འྡོ་རྒྱལ་བར་
བས་ན་སྱིག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། སྨྱུང་གནས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་བེད་ན་སྒྲུབ་པ་པྡོ་རང་ྱིད་རྣམ་སྨྱིན་
གྱི་ལུས་ཐ་མལ་པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས། རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་དུ་ལེགས་པར་བྲྱིས་པའྱི་
རས་བྲྱིས་མདུན་དུ་བཞུགས་པ་ལ། མཆྡོད་བསྡོད་དང་། གཟུངས་སྔགས་བཟླས་པ་དང་། འདྡོད་པའྱི་
དྡོན་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཤྱིང་། དངྡོས་གྲུབ་བླང་བའྱི་ཆྡོ་ག་རལ་གྱི་དང་། དག་སྷྭ་དང་། ཞགས་པ་
དང་། པདྨ་དང་། ནྡོར་བུ་དང་། མྱིག་སྨན་ལ་སྡོགས་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཀྱི་རས་རྣམས་མདུན་དུ་བཞག་
ནས་གྲུབ་པའྱི་རགས་བྱུང་བ་དང་། རལ་གྱི་བླངས་པས་མཁའ་སྡོད་འགྲུབ་པ་དང་། རྱིལ་བུ་ཟྡོས་པས་
ཤེས་རབ་འཕེལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་འབྱུང་ཞྱིང་། གསང་སྔགས་ཡྱི་གེ་ 
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༼༡༠༥༩༽  
ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་ལའང་། ཤྡོག་བུ་དང་སྣག་ཚ་དང་སྙུག་མ་སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་མདུན་དུ་བཞག་སེ། 
གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་ཞུས་དག་མཛད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའང་རེ་འབང་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེ་ལ་ཤ་ཆང་གཏྡོར་མ་མེད། །ག་རྱི་ལ་སྡོགས་སྲྡོག་ཆགས་དང་། །འབྲེལ་པའྱི་མཆྡོད་པ་ཐམས་
ཅད་སྡོངས། །གུ་ལང་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་དང་། །གཏྡོར་མའྱི་ཁ་ཟས་འདྱིར་མྱི་ཟ། །ཞེས་པ། མཆྡོད་
པའྱི་ཡྡོ་བད་ཀང་ཤ་ཁག་དང་ཆང་དང་ལ་ཕུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཏྡོར་མ་མྱི་བེད་ཅྱིང་། དེ་བཞྱིན་དུ་
སྡོས་ལའང་ག་རྱི་དང་ན་གྱི་ལ་སྡོགས་སྲྡོག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཆང་གྱིས་སྦངས་པ་མྱི་བ། 
འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་སྲེད་མེད་ཀྱི་བུ་ལ་སྡོགས་པ་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་དང་། ཡྱི་དམ་གྱི་
ལྷ་ལ་ཕུལ་བའྱི་གཏྡོར་མ་དང་ལྷ་བཤྡོས་དང་འབྲས་ཆན་ 
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༼༡༠༦༠༽  
དང་འྡོ་ཐུག་ལ་སྡོགས་པ་མྱི་བཟའ་ཞྱིང་། ལྷ་ལ་ཕུལ་བའྱི་དམན་མ་སྡོགས། །ཟས་དང་འགྡོམ་པ་
གྱིས་ཀ་བཀག །དཀར་གསུམ་ལ་སྡོགས་ཁ་ཟས་དང་། །གཙང་ས་ལ་སྡོགས་བརྟུལ་ཞུགས་
ཀྱིས། །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱིས་གསང་སྔགས་འགྲུབ། །ཅེས་པ། མཆྡོད་པ་དང་མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་ལྷ་ལ་
ཕུལ་བའྱི་མཆྡོད་རས་རྱིང་པ་དང་། རྡོལ་མྡོའ་ིཡྡོ་བད་ལ་འགྡོམ་པ་སང་བར་བའྡོ། །འྡོ་མ་དང་ཞྡོ་དང་
འབྲས་ཆན་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཁ་ཟས་གཙང་མ་བཟའ་ཞྱིང་། ཕྱྱི་དྡོའ་ིཁ་ཟས་སངས་ཏེ། གཙང་ས་དང་
ལྡན་པས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་གསང་སྔགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །བསམ་གཏན་ཕྱྱི་མ་
ལས། ས་དང་སེམས་དང་བཞྱི་ལ་གཞྡོལ། །གསང་སྔགས་མྱི་འགྱུར་གཞྱི་ལ་གནས། །ཡན་ལག་མ་
མས་གསང་སྔགས་བཟླས། །ངལ་ན་ 
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༼༡༠༦༡༽  
བདག་ལ་ངལ་གསྡོས་ཤྱིག །ཅེས་གསུངས་པའྱི་མས་ལེན་རང་ལྷ་ཡྱི་ང་་་་་་འདྱིར་མ་དཔེར་ཚིག་ཁ་ཤས་མྱི་གསལ་
མདུན་དུ་རྱི་དང་འད་བའྱི་ལྷ་སྡོམ་པའྱི་གཞྱི་གྱིས་དང་། མདུན་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་
བཀྡོད་པའྱི་བསམ་དང་། དེ་ལ་བཟླས་པ་བ་བའྱི་སྔགས་རྣམས་ཤེལ་གྱི་ཕེང་བ་ལྟར་བཀྡོད་པ་ས་དང་། 
དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་སེམས་མ་སྡོས་པར་དམྱིགས་པ་ལ་གཞྡོལ་བའྱི་སྡོ་ནས་ལྷའྱི་སྣང་བ་ལས་
གཞན་དུ་སེམས་མ་ཡེངས་པས་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ངང་ནས་རླུང་དལ་བུས་བསམས་ཏེ། དམ་ཚིག་གྱི་
ཕྱག་རྒྱ་བཅས་ནས་ཡྱིད་ཀྱིས་སྔགས་བཟླས་ཤྱིང་། རླུང་ཕྱྱིར་གཏྡོང་བའྱི་ཚེ་ལྷར་གསལ་བ་ལ་
སེམས་ཀྱིས་ལྟ་ཞྱིང་། ཅྱི་ནུས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་ཐུན་མཚམས་སུ་ངལ་གསྡོ་བའྱི་ཚེ། རང་རྣམ་སྨྱིན་
གྱི་ལུས་ཐ་མལ་པའྱི་ངང་དུ་ལྡང་པ་ 
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༼༡༠༦༢༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་གསང་བའྱི་འགེལ་པར། བ་སྡོད་གྱིས་ཀའྱི་ལྷ་སྒྲུབ་ཚུལ་
འདྱི་བཞྱིན་གསུངས་ཏེ། བདག་ལྷར་སྡོམ་པ་ཙམ་ཞྱིག་འདུག་ནའང་ས་བྡོན་དང་ཕྱག་མཚན་ལས་
བསེད་པ་ལ་སྡོགས་གང་ཡང་མྱི་སྣང་བས། གྡོང་དུ་བཤད་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱས་བཀབ་ནས་
བདག་བསེད་བེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བ་རྒྱུད་ལ་བདག་བསེད་ཡྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མྱི་འགྱུར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྡོད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་གྱིས་སུ། །ལས་ཚོགས་སྒྲུབ་པ་འབའ་ཞྱིག་ལ། 
གཞན་དུ་དཀའ་ཐུབ་སྨྱུང་གནས་སྡོགས། །བརྟུལ་ཞུགས་ཁད་པར་གཙོར་མྱི་མཛད། །རང་ྱིད་ལྷ་
ཡྱི་རྣལ་འབྡོར་སྡོམ། །ཞེས་པ། རྒྱུད་སེ་གྱིས་པྡོ་འདྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བསབ་པ་གཞྱིར་བཟུང་ནས་
བསེན་གྲུབ་བེད་པ་ཡྱིན་པས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཚུལ་མཐུན་པར་གཙང་ས་དང་ 
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༼༡༠༦༣༽  
བརྟུལ་ཞུགས་ལ་གནས་པ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། ལས་ཚོགས་སྡོ་སྡོ་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་སུ་ངེས་པ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བའྱི་རྒྱུད་ལས། དེས་ཟས་མྱི་འཚལ་བར་ལག་ན་རྡོ་རེ་ལ་བལྟ་ཞྱིང་། ལན་
འབུམ་བཟླས་བརྡོད་བགྱིས་ན་རྒྱལ་སྲྱིད་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་དང་། དེས་དུར་ཁྡོད་དུ་དུ་བ་
འཐུལ་བར་ཟས་སུ་ཤ་འཚལ་ཞྱིང་། གྡོས་སྔྡོན་པྡོ་བགྡོས་ཏེ་ལག་ཏུ་རལ་གྱི་ཐྡོགས་ལ་སྱིང་པྡོ་འདྱི་
ལན་འབུམ་བཟླས་བརྡོད་བགྱིའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་ས་འྡོག་གྱི་རྒྱུད་དུ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཕྱག་ན་
རྡོ་རེ་དང་གནྡོད་སྱིན་རྣམས་ལ་དཀར་གསུམ་གྱིས་མཆྡོད་པར་བའྡོ། །ཆང་ནྱི་ཀུན་ཏུ་སང་བར་
བགྱིའྡོ། །ཤ་རྣམས་ནྱི་འྡོས་པ་དང་ཤྱིས་པ་དང་བར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་རེ་མྡོར་ཡང་། གང་དུ་
སྱིག་པར་མྱི་ 
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༼༡༠༦༤༽  
འགྱུར་བ། །ཐམས་ཅད་ཟ་ཞྱིང་ཐམས་ཅད་ལེན། །ལུས་ནས་ལྷག་མར་གྱུར་པ་སངས། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །སྨྱུང་བར་གནས་པ་ལ་སྡོགས་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་སྡོད་པ་མ་གསུངས་སྡོ། །ག་རྱི་རེངས་
བུ་ལ་སྡོགས་པ། །སྲྡོག་ཆགས་ཡན་ལག་ལས་བྱུང་བའྱི། །མཆྡོད་པ་རྣམས་ཀང་འདྱིར་མྱི་
འགྡོག །སངས་རྒྱས་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་རྣམས། །སྱིག་པ་སྡོང་ཕྱྱིར་བཟའ་འྡོ་ཞེས། །རབ་ཏུ་གནས་
པའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །འབྱུང་པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་འདྱིར་མྱི་བཟའ། །ཞེས་པ། ག་རྱི་དང་སར་བའྱི་སྡོས་
ཀྱི་རེངས་བུ་དང་། ཤ་དང་བཅས་པའྱི་གཏྡོར་མ་ལ་སྡོགས་སྲྡོག་ཆགས་དང་འབྲེལ་པའྱི་མཆྡོད་པ་མ་
བཀག་ཅྱིང་། དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པའྱི་ལྷག་མ་ཙ་རུའྱི་བཟའ་བ་ཟྡོས་ན་སྱིག་པ་བང་བར་འགྱུར་
བས་བཟའ་བར་བའྡོ་ཞེས་རབ་ཏུ་གནས་པའྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་ 
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༼༡༠༦༥༽  
ཏེ། བདེ་གཤེགས་ལྷག་མ་འདྱི་དག་ནྱི། །ཟྡོ་ཤྱིག་སྱིག་པ་སང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །འབྱུང་པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་ཟ་བ་ནྱི་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀག་སེ། བགེགས་ལ་
གཏྡོར་མ་བྱིན་པ་དང་བཀའ་བསྡོ་བ་ལའང་འབགས་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ེ་རེག་བ་བར་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱུད་རྣམས་ལས། ཨ་བ་དྷུ་ཏྱིའྱི་སྡོད་སྡོགས་ལ། །འབྱུང་
པྡོའ་ིགཏྡོར་མ་བཟའ་བའང་གནང་། །དཀའ་ཐུབ་ལ་སྡོགས་བརྟུལ་ཞུགས་འགྡོག །འཇུག་པ་བདེ་
བའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱིས། །གསང་སྔགས་རྒྱལ་པྡོ་ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ། །འདྱི་དག་རྒྱས་པར་བླ་མའྱི་
མཆྡོག །མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་དུ། 
རྱིམ་པ་གྱིས་སྡོམ་ཚུལ་གསལ་ 
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༼༡༠༦༦༽  
ཞྱིང་རྒྱས་པར་གསུངས་པས། གུར་དུ། ཐ་མལ་ང་རྒྱལ་གཞྡོམ་དྡོན་དུ། སྡོམ་པ་ཡང་དག་རབ་ཏུ་
བསགས། །ཞེས་པས་སང་བ་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་རྡོག་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་བསེད་རྱིམ་དང་། ག་ནྡོམ་པའྱི་ལྷར་
ཞེན་པ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོགས་རྱིམ་སྡོམ་པ་དང་། འདུས་པའྱི་རྒྱུད་ཕྱྱི་མར། ཐུན་མྡོང་མཆྡོག་གྱི་དབེ་
བ་ཡྱིས། །སྒྲུབ་ཐབས་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་དངྡོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་སྡོམ་པ་
དང་། ཡང་མེ་ཏྡོག་མེད་ན་དྱི་མྱི་འབྱུང་བ་ལྟར། རེན་བསེད་རྱིམ་མེད་ན་བརེན་པ་རྡོགས་རྱིམ་མྱི་
འབྱུང་བས་རེན་དང་བརེན་པའྱི་ཚུལ་དུ་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་སེ་བའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་
བསེད་རྱིམ་དང་། འཆྱི་བའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་རྡོགས་རྱིམ་སྡོམ་ཚུལ་རྱིམ་པ་ལྟར་གསུངས་ཤྱིང་། རྣལ་
འབྡོར་མའྱི་རྒྱུད་རྣམས་སུ། གཙོ་ཆེར་མངལ་དུ་ལུས་ཆགས་ 
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༼༡༠༦༧༽  
པའྱི་རྱིམ་པ་ལྟར་བསེད་རྱིམ་དང་། ལུས་ལ་གནས་པའྱི་ར་དང་རླུང་དང་ཁམས་དང་དེ་རྣམས་ལ་
བརེན་པའྱི་དགའ་བ་བཞྱི་སྱིབ་བྲལ་དུ་སྡོང་བའྱི་ཐབས་ལ་རྡོགས་རྱིམ་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། བསེད་
རྡོགས་གྱིས་ཀྱི་མྱིང་དྡོན་ཀང་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལ་བྲྡོད་པ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་
པས་བསེད་རྱིམ་དང་། མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་དེ་ྱིད་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཐབས་རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་
པས་རྡོགས་རྱིམ་ཞེས་པ་དང་། ྱི་ཟླ་དང་ཕྱག་མཚན་ས་བྡོན་ལ་སྡོགས་ལས་རྱིམ་གྱིས་བསེད་པས་
བསེད་རྱིམ་དང་། རྡོགས་པ་སྡོང་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་རྱིམ་གྱིས་མངྡོན་དུ་བེད་པས་རྡོགས་རྱིམ་
ཞེས་པ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགྡོངས་པ་རེ་བཙུན་གྡོང་མ་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་ནྱི། སྒྲུབ་ཆེན་
པའྱི་དབང་བའྱི་མན་ངག་དང་མཐུན་པར་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་རེན་དང་བརེན་པའྱི་རྣམ་པར་བསེད་པ་
དེ་ 
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༼༡༠༦༨༽  
བསེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞྱིས་རྱིམ་གྱིས་གསལ་འདེབས་པས་བསེད་རྱིམ། རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་ར་དང་
ཡྱི་གེ་དང་ཁམས་བདུད་རྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་དེ་རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པས་
རྡོགས་རྱིམ་ཞེས་ལམ་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་སར་ནས་ཐ་སད་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱིའྱི་རྱིག་
པས་སར་ན། རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་པའྱི་བཞེད་པ། བཅྡོས་མའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་སངས་ནས། རང་བཞྱིན་གྱིས་
གྲུབ་པའྱི་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གསལ་བཏབ་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་རྡོགས་པའྱི་རྱིམ་པ་ཡྱིན་ལ། 
འགའ་ཞྱིག་ལུས་ཀྱི་དབྱིབས་ཡན་ལག་དང་ྱིང་ལག་ཤ་རུས་པགས་ལྷན་ཚོགས་འདུས་པ་ལ་ཤྱིག་
ནས་འཛོམ་པ་ལ་བུམ་པ་བཟྡོ་བ་ལྟར། བླྡོས་གསར་དུ་བཅྡོས་པའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྱི་ལ་སྡོ་
བཞྱི་ར་བབས་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་ལུས་དཀྱིལ་སྡོམ་པར་འདྡོད་དེ། དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་
གྲུབ་པའྱི་དཀྱིལ་ 
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༼༡༠༦༩༽  
འཁྡོར་ཞེས་པའྱི་ཚིག་དྡོན་མ་གྡོ་ཞྱིང་། རྣལ་འབྡོར་པའྱི་ལུས་རེན་དང་བརེན་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་
རྣམ་པར་དག་པ་བླྡོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤྡོང་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྷ་བསེད་ཚུལ་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་དུས་
སུ་ཚད་མེད་བཞྱི་སྡོམ་པ་དང་། ཚོགས་གྱིས་གསྡོག་པ་དང་། སྲུང་འཁྡོར་དང་པད་ཟླ་དང་ཡྱི་གེ་
དང་ཕྱག་མཚན་ལས་སྐུ་རྡོགས་པར་སྡོམ་པ་ནྱི་ཚོགས་ལམ་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བསྡོད་ནས་སྐུ་གསུམ་
མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་དང་ཆྡོས་མཐུན་པར་མས་སུ་ལེན་པ་ནྱི་ཐར་པའྱི་འད་འབག་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་
བེད་པ་ཞེས་ཀང་བའྡོ། །རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོའ་ིབཞེད་པ་བསེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་
ལ་རྣམ་དག་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་སྡོམ་པ་གཅྱིག་དགྡོས། དེ་མེད་ན་དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་རྣམ་པ་
གསལ་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཞེས་བཞེད་པ་ནྱི། རྡོ་རེ་འཆང་ 
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༼༡༠༧༠༽  
གྱི་དགྡོངས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་སྨྲ་བ་འདྱི་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་འཇྱིག་
རེན་དུ་འབྱུང་བ་དཀྡོན་པ་དང་མཚུངས་སྡོ། །དེས་ན་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་མྱི་མམ་པ་མེད་
པས་གྲུ་བཞྱི་སེ། ཞེས་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞྱིར་སྡོམ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་། གཞལ་མེད་ཁང་ཞེས་
བཤད་པ་ནྱི། སེམས་ནྱི་གཞལ་མེད་ཁང་བརེགས་འཕགས། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་རྡོལ་གྲུ་བཞྱི་ནྱི། །མམ་པ་
ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ལྟ་བ་ཀུན་ལས་ཡྡོངས་གྡོལ་བ། །ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ཏུ་བཤད་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། འབྲས་བུ་
རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བརེན་པ་ལྷ་དང་། ཡང་། རེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ལུས་ཀྱི་
རྣམ་དག་དང་། བརེན་པ་ལྷ་སེམས་ཀྱི་རྣམ་དག་དང་སར་ནས་ 
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༼༡༠༧༡༽  
ལམ་དང་འབྲས་བུ་དག་བ་དག་བེད་ངེས་ཤེས་ལེགས་པར་དངས་ནས་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔལ་ཀྱཻ་རྡོ་
རེ་ལ་མཚོན་ན། ཞལ་བརྒྱད་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད། །ཞྱི་གནས་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ལ། །ཞལ་རེ་རེ་
ལ་སན་གསུམ་གསུམ་སེ་མྱིག་ྱི་ཤུ་ར་བཞྱི་ནྱི། དེ་བཞྱིན་ྱིད་དང་ལྷ་དང་རང་རྱིག་པའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་
དང་། རྣམ་ཐར་སྡོ་གསུམ་གཟྱིགས་པའྱི་ལྷག་མཐྡོང་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕྱག་བཅུ་དྲུག་སྡོང་པ་
ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཐྡོད་པ་བཅུ་དྲུག་འཕྡོ་བ་བཅུ་དྲུག་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་། དགའ་བ་བཅུ་
དྲུག་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་སེ་བདེ་སྡོང་ཟུང་འཇུག་མཐར་ཐུག་པ་དང་། གཡས་ཀྱི་སྲྡོག་
ཆགས་བརྒྱད་གདུལ་བའྱི་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བ་དང་། གཡྡོན་གྱི་སྲྡོག་ཆགས་བརྒྱད་གདུལ་
བ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་སྩྡོལ་བ་སེ་གཞན་དྡོན་མཐར་ 
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༼༡༠༧༢༽  
ཕྱྱིན་པ་དང་། གུག་བསེད་ཀྱི་སྐད་དྡོད་ལ་མ་ཏ་ཞེས་པ་འབྱུང་ལ། ཨུ་ཡྱིག་སར་ན་མུ་ཏ་སེ་ཕྱག་རྒྱ་
ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ཞབས་བཞྱི་འཁྡོར་བའྱི་གནས་སུ་གཞན་དྡོན་རྒྱུན་མྱི་ཆད་
པར་མཛད་པའྱི་བསྡུ་བ་བཞྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་། ཚངས་པའྱི་གཟུགས་ལ་སྡོགས་པ་བཞྱི་མནན་པ་
ནྱི། བདུད་བཞྱི་བཅྡོམ་པའྱི་སངས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་དང་། ལམ་གྱི་དུས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་ལ་བརེན་
པའྱི་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པས། འབྲས་བུའྱི་སར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སྐུ་ཁ་སྡོར་གྱི་ཡན་ལག་མཚོན་
པར་བེད་པ་བདག་མེད་མ་དང་མམ་པར་སྡོར་བ་སེ་ལྡོངས་སྡོད་རྡོགས་པ་དང་། ཁ་སྡོར་དང་བདེ་
ཆེན་དང་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དང་སྱིང་རེ་དང་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་དང་། འགྡོག་པ་མེད་པའྱི་ཡན་ལག་
བདུན་དང་ལྡན་པ་འབྲས་བུ་ཀྱཻ་རྡོ་རེའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་ཡྡོན་ཏན་དེ་རྣམས་གཟུགས་སྐུའྱི་རྣམ་པས་
གདུལ་ 
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༼༡༠༧༣༽  
བ་ལ་གྡོ་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཤེས་ནས་རྣལ་འབྡོར་པ་རང་ྱིད་དེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་སྡོམ་པ་
ནྱི་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་གྡོ་ཆྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་
འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་ཀང་། ཞལ་བཞྱི་ཕྱག་བཅུ་གྱིས་པར་སྡོམ་པའྱི་ཚེ། རྣམ་ཐར་
བཞྱི་དང་། དགའ་བ་བཞྱི་དང་། སྐད་ཅྱིག་དང་འཁྡོར་ལྡོའ་ིརྣམ་དག་སར་བས་ཞལ་བཞྱི། ར་གསུམ་
སྱིབ་བྲལ་དུ་དག་པས་སན་གསུམ། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བེམས་པྡོའ་ིརང་བཞྱིན་ལས་ལྡོག་པ་ཐྡོག་མ་ཐ་
མ་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རྡོགས་པ་མཐར་ཐུག་པས་རལ་པའྱི་ཅྡོད་པན་སྱི་
བྡོར་བཅྱིངས་པ། རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་རྒྱས་པས་ཟླ་ཚེས་དང་། ཕྱིན་
ལས་སྣ་ཚོགས་པས་གདུལ་བའྱི་དྡོན་ 
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༼༡༠༧༤༽  
མཛད་པས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རེ་སེ། རེན་འབྲེལ་བཅུ་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་དག་པ་རྣམ་པ་
བཅུ་གྱིས་འཆང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱག་བཅུ་གྱིས་དང་། དབང་པྡོ་དྲུག་དང་ཡུལ་དྲུག་གཟུང་འཛིན་གྱི་དྱི་
མས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱག་མཚན་བཅུ་གྱིས། ཡང་གདུལ་བ་འགའ་ཞྱིག་སྣང་བ་དང་མཐུན་
པར་སངས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་བཅུ་མཚོན་པ་དང་། འཁྡོར་བ་མྱི་སྡོང་ཞྱིང་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མཐའ་
ལ་མྱི་གནས་པས་ཞབས་བརང་བསྐུམ་དང་། རག་པའྱི་མཐར་འཛིན་པ་འཇྡོམས་པས་འཇྱིགས་བེད་
ཁ་སྦུབ་ཏུ་མནན་པ་དང་། ཆད་པའྱི་མཐར་འཛིན་པ་འཇྡོམས་པས་ཨུ་མ་གན་རལ་དུ་མནན་པའྡོ། །རྡོ་
རེ་ཕག་མྡོ་ནྱི། སྡོང་པ་ྱིད་དང་། ཡབ་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་རྡོ་མམ་པར་གྱུར་པས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་རྡོ་རེ་
དང་། ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་དྱིལ་བུ་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའྡོ། །གདུལ་བའྱི་གཏྱི་ 
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༼༡༠༧༥༽  
མུག་འཇྡོམས་ཤྱིང་རྣམ་པར་དག་པས་གང་པྡོ་ཆེ་དཀར་པྡོའ་ིཔགས་པ་འཛིན་པ་སེ། མདྡོར་ན་སང་
གཞྱིའྱི་སེང་དུ་སང་བའྱི་སྱིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སང་འབྲས་མཐར་ཐུག་པ་མཚོན་པ་སྐུ་ཡྱིན་པས་དེ་
ལྟར་རྣལ་འབྡོར་པ་བདག་ྱིད་ང་རྒྱལ་བརན་པྡོ་བཟུང་སེ་བསྡོམས་པས་འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་འཇྱིགས་བེད་དང་ཙར་ཙི་ཀ་གསྡོན་པ་དང་ཤྱི་བའྱི་འཛིན་སངས་གང་ཡང་བ་མྱི་
དགྡོས་ཏེ། སྔྡོན་བྱུང་གྱི་གེང་གཞྱི་དང་། ད་ལྟར་བསེད་རྱིམ་གྱི་རྣམ་པ་ལམ་དུ་བེད་པ་བརྡོད་བའྱི་
དྡོན་མྱི་གཅྱིག་གྡོ །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱྱི་རྡོལ་རྭ་བའྱི་རྱིམ་པའང་ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེའྱི་རྒྱུད་དུ། དུར་ཁྡོད་
བརྒྱད་ལུས་ཀྱི་ནང་གྱི་ར་རླུང་ལ་སར་ནས་གསུངས་ཤྱིང་། རཏྣ་རཀྵྱི་ཏའྱི་མངྡོན་རྡོགས་ཀྱི་འགེལ་
པར་ཡང་། དུར་ཁྡོད་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ 
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༼༡༠༧༦༽  
ཞེས་བ་བ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཁམས་བསྡུས་པ་ཞེས་བ་བའྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་དེ། བདག་
མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་བརྒྱད་བརྡོད་པར་བ་སེ་མྱིག་གྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ལ་སྡོགས་པ་ལྔ་དང་། ཀུན་གཞྱི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་དང་། ྡོན་མྡོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་
དྡོ། །ཞེས་པས་རྣམ་དག་སར་ན་རྭ་བའྱི་ནང་དུ་སྡོམ་པ་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །ར་རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་
ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་པའྱི་རྱིམ་པ་གྱིས་
ཀྱི་མས་ལེན་ལ། ཡྱི་གེ་སྣ་ཚོགས་བསགས་པའྱི་དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་མྱི་འཐད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་
ལེའྱི་རྒྱུད་དུ། གང་དག་བླ་མས་བསན་བཅྡོས་ནྱི། །མཛོད་དམ་བཤད་པ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་ནྱི་བསན་
བཅྡོས་དེ་ཚད་མ། །དེ་ནྱི་དེ་ྱིད་འཁྲུལ་པ་མེད། །སྡོབ་ 
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༼༡༠༧༧༽  
དཔྡོན་གསུང་དང་ང་ཡྱིས་སྨྲས། །དེ་ལ་བེ་བྲག་མྱི་དབེའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འདྱི་དག་
གྱིས་མཚོན་ནས་གང་མས་སུ་ལེན་པ་དེ་ཚིག་དྡོན་མ་ནྡོར་བར་གྡོ་བའྱི་ཐྡོག་ནས་བསྡོམ་པར་བ་
ཞྱིང་། ཚིག་གྱི་ན་ཡ་གཙོ་བྡོར་མྱི་བེད་དྡོ། །ཨ་བ་དྷུ་ཏྱི་གྱིས་མེད་དམ། ཀུན་སངས་དང་། ཀུན་
བཟང་གྱི་སྡོད་པ་བེད་པའྱི་དུས་དང་། ལྷག་མ་ཟ་བ་ལ་སྡོགས་པས་གདུལ་བ་རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་ཚེ་
འབྱུང་པྡོ་ལ་བྱིན་ནས་ཕྱྱི་རྡོལ་དུ་དྡོར་བའྱི་གཏྡོར་མ་བཟའ་བ་དང་སྡོན་པའྱི་སྡོད་པ་ཡང་སྣང་སེ། ཀྱཻ་
རྡོ་རེར། བཟའ་བཅའ་དེ་བཞྱིན་བཏུང་བ་ྱིད། །ཇྱི་ལྟར་རེད་པ་དེ་བཞྱིན་བཟའ། །ཡྱིད་འྡོང་མྱི་འྡོང་རྣམ་
རྡོག་ཕྱྱིར། །ཞེན་པ་ཙམ་དུའང་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སྨྱུང་བར་གནས་པ་ལ་སྡོགས་དཀའ་
ཐུབ་དང་གཙང་ས་ 
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༼༡༠༧༨༽  
ལ་སྡོགས་ཆེད་དུ་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའྱི་སྡོད་པ་བཀག་ནས་འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་མན་
ངག་གྱིས་ཅྱི་བདེར་གནས་པའྱི་སྡོ་ནས་གནང་སྔགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདྱིར་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ལ་
འབད་པར་བའྡོ། །འདྱི་དག་གྱི་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བླ་མའྱི་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྒྱུད་ལུང་
མན་ངག་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་རྡོགས་པར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་དབེ་མྱི་
ཤེས་ཤྱིང་། །རྒྱུད་སེའྱི་ཁད་པར་མྱི་ཕྱེད་པས། །ཆྡོ་ག་ཐམས་ཅད་དཀྲུགས་ནས་ནྱི། །རང་བཟྡོའ་ིརྣམ་
ཐར་སྡོད་པ་མཚར། །ཞེས་པ། མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར། བརྒྱུད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་མས་
ཤྱིང་། །རབ་རྱིབ་ཀྱིས་ནྱི་མྱི་བཀག་པའྱི། །སེས་བུ་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པའྱི། །དེ་ྱིད་རྱིན་ཆེན་
རྣམ་བཤད་བ། །ཐེག་པ་ནྱི་གསུམ་སེ། ན་ཐྡོས་རང་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་ནྡོ། ། 
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༼༡༠༧༩༽  
གནས་པ་ནྱི་བཞྱི་སེ། བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། མདྡོ་སེ་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་དང་། དབུ་མ་
པའྡོ། །བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གནས་པ་གྱིས་ཏེ། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའྡོ། །ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕར་ཕྱྱིན་དང་གསང་སྔགས་སྡོ། །ཕར་ཕྱྱིན་ལ་གསུམ་སེ། མདྡོ་སེ་པ་དང་། 
རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་དང་། དབུ་མ་པའྡོ། །གསང་སྔགས་ལ་ལ་རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་དང་དབུ་མ་ལ་
གནས་པའྡོ། །རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་ལ་རྣམ་བཅས་རྣམ་མེད་དྡོ། །དབུ་མ་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གྱིས་སུ་
མེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་མྱི་གནས་པར་སྨྲ་བའྡོ། །ན་ཐྡོས་ལ་ཐ་མ་འབྲྱིང་མཆྡོག་གསུམ་མྡོ། །ཐ་མ་དང་
འབྲྱིང་ནྱི་བེ་བྲག་དུ་སྨྲ་བ་ཕྱྱི་མའྡོ། །མཆྡོག་ནྱི་རང་རྒྱལ་དང་ཁ་ཆེའྡོ། །ཐ་མ་ནྱི་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་དྡོན་ཁས་
ལེན་པ་སྔྡོན་དུ་འགྡོ་བའྱི་སྡོ་ 
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༼༡༠༨༠༽  
ནས་གང་ཟག་རག་མྱི་རག་དང་བྲལ་བར་འདྡོད་པའྡོ། །དེ་ཡང་ཁུར་འཁུར་བའྱི་གང་ཟག་ཡྡོད་དེ། རག་
མྱི་རག་མྱི་བརྡོད་དྡོ། །དེ་འདྡོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་འཁྡོར་བ་འདྡོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
འདུག་པ་མྱི་སྡོམ་མྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་ཞྱིང་། བདེ་གཤེགས་དང་རྒན་པྡོ་ལ་
ཕྱག་བེད་དྡོ། །བདག་ྱིད་གཅྱིག་པུ་དུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བ་སྒྲུབ་པ་ནྱི་ལྟ་བའྡོ། །འབྲྱིང་པྡོའ་ིལྟ་སྡོད་དེ་
དང་འད་བ་ལ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སྡོམ་ཞྱིང་། སེམས་མེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དྱི་མས་བེམས་པྡོར་
གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མཆྡོག་ནྱི་ཕྱྱི་དྡོན་ཁས་ལེན་ཅྱིང་ལུས་བདག་མེད་དང་བདེན་བཞྱི་ཤེས་ནས་
ལམ་སྡོམ་ཞྱིང་། སྡོང་པ་ྱིད་རག་ཏུ་ཞྱི་བའྱི་རྣམ་པར་སྡོ་འདྡོགས་ལྟ་བ་གཞན་དྡོན་བེད་པའྱི་ཁད་པར་
རྡོ། །འབྲྱིང་པྡོ་ནྱི་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རྡོ། ། 
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༼༡༠༨༡༽  
མཆྡོག་ནྱི་གངས་མེད་བཞྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རྡོ། །ན་ཐྡོས་དང་རེན་རྡོགས་
ཀྱི་སྱིང་རེ་ནྱི་སེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་སེ་པ་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་
རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཤེས་པ་སེད་པར་བེད། འདྱིའྱི་མངྡོན་སུམ་ནྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པའྱི་ཤེས་པ་
སེས་པའྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ལྔ་འཁྡོར་གསུམ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྡོད་ཅྱིང་། འབྲས་
བུ་ལ་རེ་བ་མེད་པར། སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་སྨྱིན་པར་བེད་པ་ནྱི་ལྟ་བའྡོ། །རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པ་ནྱི་
སེམས་ཁྡོ་ནར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་གཞན་ལ་མྱི་ལྟྡོས་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་དང་
བཅས་པའྡོ། །བག་ཆགས་ཀྱིས་ནྱི་དཀྲུགས་པའྱི་སེམས། །དྡོན་དུ་སྣང་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཐུབ་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་སྐུ་ནྱི། །སྡོས་པ་མེད་ཅྱིང་ 
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༼༡༠༨༢༽  
སྣང་བ་མེད། །དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །རེས་ལ་སྒྱུ་མ་བཞྱིན་དུ་གནས། །ཞེས་སྡོ། །རྣམ་
བཅས་པའྱི་དྱི་མ་ནྱི། དྡོན་དམ་པར་རག་པར་རང་གྱི་སེམས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོར་འདྡོད་དྡོ། །རྣམ་མེད་པའྱི་སྡོམ་
པའང་རག་པ་སྣང་བ་མེད་པ་སྡོས་པ་མེད་པའྱི་ཤེས་པ་སེ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དྱི་མའྡོ། །དབུ་མ་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུ་གྱིས་མེད་དུ་སྨྲ་བ་ནྱི། ཡྡོད་མྱིན་མེད་མྱིན་ཡྡོད་མེད་མྱིན། །གྱིས་ཀ་མྱིན་པའང་མ་ཡྱིན་
ལ། །མཐའ་བཞྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་གྡོལ་བ། །དེ་ྱིད་དབུ་མ་པ་ཡྱིས་རྱིག །ཅེས་འདྡོད་དེ། དེ་ལའང་ཆད་
པར་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་ནྱི་དྱི་མའྡོ། །རབ་ཏུ་མྱི་གནས་པ་ནྱི། སྣ་ཚོགས་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །ཆད་
པ་ཡང་ནྱི་ཁས་མྱི་ལེན། །རག་དང་ཆད་པ་གྱིས་ཀ་དང་། །གྱིས་ཀ་མྱིན་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ། །འདྱིར་
ནྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་གནས་པར། །དངྡོས་པྡོའ་ིདེ་ 
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༼༡༠༨༣༽  
ྱིད་མཁས་པར་རྱིག །ཅེས་པ་འདྱི་ལའང་དྡོན་ཐམས་ཅད་ཆད་པར་ལྟ་བ་དང་བེམ་པྡོའ་ིརང་བཞྱིན་དུ་
གྱུར་པ་ནྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དྱི་མའྡོ། །སྡོ་བཏགས་པ་མེད་པར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་རྡོགས་པར་
བེད་པ་ནྱི་ལྟ་བའྡོ། །འདྱིའྱི་དམན་པ་དང་འབྲྱིང་གྱི་སྱིང་རེ་ནྱི་ཆྡོས་ལ་དམྱིགས་པའྡོ། །རབ་ཀྱི་ནྱི་
དམྱིགས་པ་མེད་པའྱི་སྱིང་རེའྡོ་ཞེས་སྡོ། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནྱི་མགྡོན་པྡོ་
བམས་པས་གསུངས་སྡོ། །ཞེས་མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་གྱི་སྐུ་གསུམ་སྡོན་པའྱི་ལུང་དངས་ཤྱིང་། གསང་
སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ནྱི་མ་བཤད་དེ། ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྒྲུབ་ཐབས་
རྒྱས་པར་བསན་ཅྱིང་། ཁྡོ་བྡོས་ཀང་དབང་ངེས་པར་བསན་པ་ཞེས་བ་བར་བསན་ཏྡོ། །དེ་ལྟར་བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐེག་པ་གསུམ་བསན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1079 

༼༡༠༨༤༽  
པ་ནྱི། སྱི་དང་ཁད་པར་གྱི་རྡོགས་པས་སྡོང་པའྱི་དྡོན་རྡོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་ཏེ། གཙོ་བྡོ་
ཁྡོད་ཀྱིས་འགའ་ཞྱིག་ཏུ། །ཡྱི་གེ་གཅྱིག་ཀང་མ་གསུངས་ལ། །གདུལ་བའྱི་འགྡོ་བ་མ་ལུས་པ། །ཆྡོས་
ཀྱི་ཆར་གྱིས་ཚིམ་པར་མཛོད། །ཅེས་སྡོ། །གྲུབ་མཐའ་འདྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚུལ་ཞྱིབ་པར་བསན་བཅྡོས་
དེ་ྱིད་དང་། དེས་མཛད་པའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་མན་ངག་ཅེས་བ་བར་ཡང་བལྟའྡོ། །དེ་ལྟར་མཁས་
གྲུབ་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྡོ་སྡོའ་ིངྡོས་འཛིན་ལེགས་པར་མྱི་ཤེས་ཤྱིང་
རྒྱུད་སེ་བཞྱི་ལའང་ལྷ་སྡོམ་ཚུལ་དང་ཆྡོ་གའྱི་ཁད་པར་མྱི་འད་བ་གསུངས་པ་རྣམས་ཤན་འབེད་མྱི་
ཤེས་པར་གྲུབ་མཐའ་གྡོང་འྡོག་དང་རྒྱུད་སེ་ཕྱྱི་ནང་ཐམས་ཅད་དཀྲུགས་ནས་གང་དུ་ཡང་མྱི་རུང་
བའྱི་རང་རང་གྱི་བླྡོ་ལ་དན་ཚོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་། སྡོམ་པ་དང་། སྡོད་ 
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༼༡༠༨༥༽  
པ་སྡོང་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་འད་མཁས་པས་དཔྱད་ན་ཁེལ་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་རྣམ་གྡོལ་དྡོན་
གེར་གྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་ལུགས་མ་ནྡོར་བ་ལ་འཇུག་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། 
སྡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ་པ། ལྟ་བ་དཀར་པྡོ་གཅྱིག་ཐུབ་ཀྱི་ཐ་སད་འཁྲུལ་པ་
དགག་པ། བླུན་པྡོ་སྨྲ་ཁམ་ཅན་གྱི་འདྡོད་ཚུལ་ནྡོར་པ་དུ་མ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། རྒྱུད་
ནས་གསུངས་པའྱི་སྡོད་པ་མདྡོར་བསན་པ། རང་བཟྡོའ་ིརྣམ་ཐར་སུན་དབྱུང་བ། སྡོད་པའྱི་གནས་ལ་
འཁྲུལ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དབང་བཞྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། །དང་པྡོ་རང་གྱི་ཁྱིམ་དུ་
སྡོམ། །བརན་པ་ཐྡོབ་ནས་དུར་ཁྡོད་སྡོགས། །བརན་པ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་ནྱི། །ལུས་དང་ངག་གྱི་བར་
རྣམས་ལ། །ལེགས་པར་སངས་ཤྱིང་དེ་ྱིད་ 
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༼༡༠༨༦༽  
རྡོགས། །ཞེས་པ། སྨྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཐྡོབ་ནས་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་
ན་བསེད་རྱིམ་ལ་བརན་པ་ཅུང་ཟད་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་རང་གྱི་ཁྱིམ་དང་ས་ཕྱྡོགས་ཡྱིད་དུ་འྡོང་པར་
སྡོམ་ཞྱིང་། དེ་ལ་གྡོམས་ནས་དུར་ཁྡོད་ལ་སྡོགས་པར་འབྱུང་པྡོའ་ིབདག་པྡོ་དང་སྲྱིན་པྡོ་མངག་
གཞུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྡོགས་དངྡོས་གྲུབ་ཀྱི་ལས་ལ་སར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་
པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་དང་པྡོར་མྱི་དང་འབྱུང་པྡོའ་ིའཚེ་བ་མེད་པའྱི་གནས་སངས་རྒྱས་དང་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་དང་རེན་བྱིན་རླབས་ཅན་བཞུགས་པའྱི་གནས་སུ་བསྡོམ་པས་བདུད་ཀྱི་བར་ཆད་མྱི་
འབྱུང་ཞྱིང་། གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བརན་པ་ཐྡོབ་ནས་
འཇྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་དུར་ཁྡོད་དང་། མ་མྡོའ་ིཁྱིམ་དང་། ཤྱིང་གཅྱིག་པར་ལ་སྡོགས་པར་བསྡོམས་
པས་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་ 
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༼༡༠༨༧༽  
ནུས་པས་གནས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། གདུག་པ་ཅན་བཀའ་ན་ཞྱིང་སྒྲུབ་པའྱི་གྡོགས་བེད་པར་
འགྱུར་རྡོ། །དེའྱི་ཚེ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་ལུས་ཀྱི་བར་དང་ངག་གྱི་དྱིས་ལན་གྱི་ཚུལ་དང་། རང་
བཞྱིན་གྱི་རྣལ་འབྡོར་མས་བར་ཆད་དངྡོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་སྡོན་པའྱི་ལུགས་བར་རྣམས་ལེགས་
པར་ཤེས་ཤྱིང་། །ས་རྣམས་བགྡོད་པར་བ་བ་དང་། །ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུ་བའྱི་ཕྱྱིར། །གནས་
དང་ེ་བའྱི་གནས་ལ་སྡོགས། །ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །རྱིག་པའྱི་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོད་ཕྱྱིར་
རྒྱུ། །ལུགས་འདྱི་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ཡྱི། །ལུང་དང་བསན་བཅྡོས་དག་ལས་གསུངས། །འདྱི་འདའྱི་
སྡོད་པ་ཤེས་ནས་ནྱི། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །ཞེས་པ། ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་གྡོང་དུ་
འཕེལ་བ་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་ 
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༼༡༠༨༨༽  
ཡུལ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ་གྡོགས་སུ་འཁེར་བའྱི་ཕྱྱིར་གནས་ཆེན་པྡོ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནྱི་རྒྱུད་
དུ་གསལ་བར་གསུངས་པའྱི་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་དང་། ལུས་ལ་སྦས་པའྱི་ར་རྣམས་ཕྱྱི་རྡོལ་དུ་གྱིང་
བཞྱི་ལྷུན་པྡོ་དང་བཅས་པ་ཡུལ་སུམ་་་་་་མ་དཔེར་ཚིག་ཁ་ཤས་ཆད། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ། །གཞན་ལ་རྣམ་བཞག་
མྱི་འད་བ་ཙམ་གྱིས་ངྡོས་འཛིན་ཀང་མཛད་དྡོ། །གནས་དེ་དག་ཏུ་རྱིག་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་
བཟང་ངན་དང་ཕན་གནྡོད་ཀྱི་རེན་ལ་བླང་དྡོར་དང་སང་ཞེན་མེད་པར་མམ་པ་ྱིད་དུ་འཁེར་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །སྡོད་བསྡུས་ལས། བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་མེད་པར་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་བག་
ཆགས་ཟད་པར་བ་བར་མྱི་ནུས་སྡོ། །ཞེས་པ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་
པས་སྡོད་པ་སྡོད་དྡོ་ཞེས་སམ་མྱི་སྡོད་དྡོ་ཞེས་པའྱི་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་ 



1084   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༨༩༽  
སངས་ནས། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཆྡོས་བརྒྱད་ཟྱིལ་གྱིས་མནན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ་བཤད་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་གྱི་
སྡོད་པ་སད་པར་བའྡོ། །ཞེས་བཤད་པས་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་རྡོགས་པ་བརན་པྡོས་སྡོད་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །རྒྱུད་ལས། དཀའ་ཐུབ་དཀའ་སད་མྱི་ཟད་པས། །བསེན་ན་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། །འདྡོད་པ་
ཀུན་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པས། །བསེན་ན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྡོད་
ཡྡོན་ནྱི་ན་ཐྡོས་ལ་སྡོགས་པར་དམྱིགས་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཀྱི་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་རེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། 
ྡོན་མྡོངས་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཡྡོངས་སུ་མ་ཤེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡྡོངས་སུ་ཤེས་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་
འགྱུར་ཏེ། དཔལ་མཆྡོག་དང་པྡོར། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྱི་མུག་གསུམ། །འཛིན་པ་དུག་ཏུ་
འགྱུར་བ་ཡྱིན། །བདུད་རྱི་རྱིམ་གྱིས་བསེན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1085 

༼༡༠༩༠༽  
པ་ནྱི། །བདུད་རྱི་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། འདུལ་བ་དྡོན་ཡྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ལས། གང་གྱིས་
བླུན་པྡོ་འཆྱིང་གྱུར་པ། །དེ་ཡྱིས་མཁས་པ་ཡྡོངས་སུ་གྡོལ། །བང་ཆུབ་རྣམ་པར་བསྡོམས་ནས་
ནྱི། །འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག །གང་གྱིས་རྡོངས་པ་འཆྱིང་གྱུར་ཅྱིང་། །ངུ་འབྡོད་མཐར་ནྱི་
ངེས་འགྱུར་བ། །དེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་གྡོལ་འགྱུར་ཅྱིང་། །ཤེས་རབ་སྡོབས་ཀྱིས་བདེ་བ་འཐྡོབ། །ཅེས་པ་
དང་། གདན་བཞྱི་པའྱི་མན་ཏ་ཨཾ་སར། ཆགས་པས་སྲྱིད་པར་ལྷུང་བའྡོ། །ཆགས་པས་སང་བའྱི་ལུས་
ཀྱིས་ནྱི། །རྒྱུན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཡང་དག་བཟུང་། །ཞེས་པ་དང་། ཟླ་གསང་ཐྱིག་ལེར། འདྡོད་པ་མ་
གཏྡོགས་བདེ་བེད་མེད། །བདེ་ཆེན་འདྡོད་པ་ང་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྡོད་ཆགས་མེད་པར་བང་ཆུབ་
མེད། །བང་ཆུབ་མེད་ནའང་འདྡོད་ཆགས་ 



1086   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༩༡༽  
མེད། །སྱིག་པའྱི་ནང་ནའང་ཆགས་བྲལ་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་ནས། བང་ཆུབ་ཀྱི་དྡོན་བྡོ་དྷྱི་ཙིཏྟ་ཞེས་
པ་ལ། །བྡོ་ཞེས་པ་ནྱི་རྡོ་རེར་བཤད། །དྷྱི་ཞེས་པ་ནྱི་གཟུངས་མའྱི་མཆྡོག །ཙིཏྟ་ཞེས་པ་ནྱི་ཟག་པར་
བཤད། །ཅེས་པ་དང་། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། སྨན་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་འཚོ་བེད་ཀྱིས། སྨན་
དུ་མྱི་མཐྡོང་བའྱི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་དེ་གང་ཡང་མེད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པ་ལ་སྡོད་པའྱི་བང་སེམས་ཀྱིས་བང་ཆུབ་ཏུ་མྱི་མཐྡོང་བའྱི་ཆྡོས་སུ་སྣང་བ་ནྱི་གང་ཡང་མེད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྣང་བ་བདེ་སྡོང་དབེར་མེད་ཀྱིས་རྒྱས་ཐེབས་པས་དེ་ྱིད་འཕེལ་བ་དང་
བརན་པའྱི་གྡོགས་སུ་མྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་པར་སྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། སེམས་ཀྱི་སྱིབ་སྡོང་དུ་ཡང་། 
ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་པའྱི་བ་བ་ཡྱིས། །ཀུན་ཟ་ཀུན་བེད་དེ་བཞྱིན་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1087 

༼༡༠༩༢༽  
ནྡོ། །ཇྱི་ལྟར་འདྡོད་པའྱི་བ་བས་སྡོ། །ལངས་དང་འདུག་པར་བེད་པ་དང་། །ཇྱི་ལྟར་འཆག་ནའང་དེ་
བཞྱིན་ནྡོ། །དགྡོད་དང་སྨྲ་བར་བེད་པ་ན། །ཇྱི་ལྟ་དེ་ལྟར་གང་དེ་བཞྱིན། །དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་ནྱི་མ་
ཞུགས་པའམ། །སྱིབ་པ་ཀུན་དང་ལྡན་པས་ཀང་། །རང་གྱི་ལྷ་སྡོར་བདག་ྱིད་ཀྱིས། །བསྡོད་ནམས་
ཆུང་ཡང་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །འདྱིས་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་དང་། །དཔའ་བྡོ་བདག་ནྱི་ཐམས་
ཅད་ྱིད། །ཚེ་འདྱི་ྱིད་ལ་ཐམས་ཅད་རྱིགས། །འཐྡོབ་འགྱུར་འདྱི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་
རེན་འཕེལ་པ་ལས། །རྣལ་འབྡོར་པ་ཡྱི་འཇྱིག་རེན་རྒྱལ། །གྡོང་མ་གྡོང་མའྱི་བླྡོ་ཁད་ཀྱིས། །རྣལ་
འབྡོར་པ་ཡང་རྒྱལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཚུལ་དུ་སྡོད་པ་མས་སུ་ལེན་པ་དང་། མེས་
ཚིག་པ་མེ་ལ་བདུག་པ་དང་། རྣ་བར་ཆུ་ཞུགས་ 



1088   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༩༣༽  
པ་ཆུ་བསྣན་ནས་འབྱིན་པ་ལྟར་ྡོན་མྡོངས་པ་ལམ་དུ་བེད་པའྱི་སྡོད་པ་ལེགས་པར་སད་པས་ཚེ་
འདྱི་ལ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་གྡོ་འཕང་འཐྡོབ་པའྱི་ལུགས་འདྱི་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་
ཀྱི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ།།  །།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1089 

༼༡༠༩༤༽  
༈  །།གྱིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གནས་ཆེན་འགྱིམ་པ་དགག 
མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པ་གནས་ཆེན་བསེན་པར་བསན། དགག་པའྱི་མཇུག་བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
སྱིར་བསན། བེ་བྲག་ཏུ་ 



1090   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༠༩༥༽  
བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། །དེང་སང་གསང་སྔགས་མྱི་ཤེས་པར། །སྔགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འཆྡོས་པ་
མཐྡོང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་མྱི་སྡོམ་ན། །ཡུལ་ཆེན་སུམ་ཅུ་སྡོ་བདུན་དུ། །འགྡོ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
མ་གསུངས། །ཞེས་ 
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༼༡༠༩༦༽  
པ། ད་ལྟ་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ན་རྱིམ་གྱིས་བསན་པ་ཐྡོབ་ནས་གནས་ཆེན་འགྱིམ་པའྱི་དུས་ལ་བབ་པ་
ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བསེད་རྱིམ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་མགྡོ་
མཇུག་ཚང་བ་ཙམ་ཡང་མྱི་ཤེས་པར་རྡོ་རེ་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་གཟུང་ནས་ཡུལ་ཆེན་འགྱིམ་པ་འདྱི་འད་
ནས་རྒྱུད་སེ་རྣམས་ནས་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་ལྕགས་ཀྱུ་མེད་པའྱི་གང་པྡོ་བཞྱིན་དུ་སྡོད་པར་ཟད་
དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ེས་དམྱིགས་ཡྡོད་པར་བསན། ཕན་ཡྡོན་མེད་ 
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༼༡༠༩༧༽  
པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིམ་པ་གྱིས་པྡོ་མྱི་སྡོམ་པའྱི། །སྡོམ་ཆེན་བཟང་ཡང་ཕ་རྡོལ་
ཏུ། །ཕྱྱིན་པའྱི་སྡོམ་ཆེན་ལས་མ་འདས། །མདྡོ་ལས་ཡུལ་ཆེན་དེ་དག་ཏུ། །འགྡོ་བའྱི་ཆྡོ་ག་བཤད་པ་
མེད། །གལ་ཏེ་གསང་སྔགས་མྱི་བསྡོམ་ཞྱིང་། །རྡོགས་པ་ཡྡོད་པར་རླྡོམ་པ་ཡྱིས། །ཡུལ་འདྱིར་ཕྱྱིན་
ན་བར་ཆད་འབྱུང་། །ཞེས་པ། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་མྱི་སྡོམ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་བཟང་ཡང་
ཕར་ཕྱྱིན་ཐེག་པའྱི་གང་ཟག་ལས་མ་འདས་ཤྱིང་། དེས་ནགས་ཁྡོད་ 
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༼༡༠༩༨༽  
དུ་དབེན་པར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཚུལ་མདྡོ་ལས། བདག་འཛིན་སྡོང་བ་དང་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་བསྡོམ་
པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་རེན་ལམ་དུ་སྡོངས་ཚུལ་གསུངས་པ་བཞྱིན་བེད་ན་ཚུལ་དང་མཐུན་ཅྱིང་དེ་ལས་
ལྷག་པའྱི་གནས་ཆེན་འགྱིམ་ཚུལ་མཚན་ྱིད་ཐེག་པ་ལས་གསུངས་པ་མེད་དྡོ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་དྡོན་
མས་སུ་མྱི་ལེན་པར་རྡོགས་པ་བཟང་པྡོ་ཡྡོད་པ་རླྡོམ་སེ་གནས་གན་པྡོར་ཅྱི་དགར་འདུག་ན། 
ཞྱིང་སྡོང་དང་ཕྡོ་་དང་ཤ་ཟའྱི་མཁའ་འགྡོ་དག་གྱིས་བར་དུ་གཅྡོད་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཅྱི་
ཡང་མེད་པའྱི་སྡོམ་ཆེན་གྱིས། །ཕྱྱིན་ཀང་ཕན་གནྡོད་གང་ཡང་མེད། །ཨྡོ་རྒྱན་ཛ་ལན་དྷ་ར་
དང་། །གངས་ཅན་དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་སྡོགས། །ཀ་ཀྡོ་བླུན་པྡོ་མུ་སེགས་བེད། །འབྲྡོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་
མྡོད་ཀང་། །དེ་དག་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་སམ་ཅྱི། །ཞེས་པ། སྔགས་དང་།  
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༼༡༠༩༩༽  
ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་ལྟ་སྡོམ་སྡོད་པ་གང་ཡང་མེད་པའྱི་གང་ཟག་ཐ་མལ་པས་གནས་གན་པྡོར་བསད་ཀང་། 
ཕན་ཡྡོན་དང་ེས་དམྱིགས་གང་ཡང་མྱི་འབྱུང་བ་ནྱི་ཝ་དང་སེའུ་ལ་སྡོགས་པ་དབེན་པར་གནས་པ་
དང་འད་སེ། དཔེར་ན་ཨྡོ་རྒྱན་དང་། ཛ་ལན་དྷ་ར་དང་། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དང་། དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ཀ་ཀྡོའ་ིཡུལ་གྱི་མྱི་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་རྱིགས་བེད་འཛིན་པ་དང་། ཕྱྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་
མཐའ་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་པའྱི་འབྲྡོག་པ་དང་དུད་འགྡོའ་ིའཚོ་སྡོང་བེད་པ་དུ་མ་ཞྱིག་རྒྱུན་དུ་གནས་
ཀང་དངྡོས་གྲུབ་ཕྱྡོགས་དེ་ཙམ་ཡང་ཐྡོབ་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་མེད་ཅྱིང་། མས་རགས་བཟང་པྡོར་རླྡོམ་
པའྱི་མཆྡོག་འཛིན་ཀང་མེད་པས་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་བར་ཆད་ཀང་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་
ནྱི། གསང་སྔགས་སྡོམ་པའྱི་རྡོགས་པ་ 
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༼༡༡༠༠༽  
ཅན། །བར་དྡོན་འཕྡོད་པའྱི་སྐལ་བར་ལྡན། །དེ་ལ་ཡུལ་དེར་གནས་པ་ཡྱི། །མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་
བྱིན་གྱིས་རླྡོབ། །འདྱི་དྡོན་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ཡྱི། །རྒྱུད་སེ་རྣམས་སུ་ལེགས་པར་བལྟྡོས། །ཞེས་པ། 
རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྡོགས་པ་བརན་པྡོ་ཐྡོབ་ནས་བར་དང་བརའྱི་ལག་ལེན་ལེགས་པར་
སྡོད་ཤེས་པ་གནས་ཆེན་གྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་རྣམས་སྤུན་དང་སྲྱིང་མྡོ་ལ་སྡོགས་པར་
ཤེས་པར་བེད་པ་སྡོར་མྡོ་གཅྱིག་སྡོན་པ་ཁྡོད་ལེགས་པར་འྡོངས་སམ་ཞེས་འདྱི་བའྱི་ལན་དུ། སྡོར་
མྡོ་གྱིས་བསན་ནས་ལེགས་པར་འྡོངས་སྡོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་དང་། ཁམས་བདེའམ་ཞེས་འདྱི་
བའྱི་ལན་གཡྡོན་པའྱི་མཐེ་བྡོང་ནང་དུ་བཅུག་པའྱི་ཁུ་ཚུར་དང་ལག་པ་གཡས་ཀྱིས་དེ་བཞྱིན་དུ་
བདེའྡོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པ་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པ་དང་། སྲྱིན་ལག་བརང་བའྱི་བརའ་ལ་མཐེའུ་ 
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༼༡༡༠༡༽  
ཆུང་བརང་བའྱི་ལན་འདེབས་པ་ལ་སྡོགས་དྡོན་མྱི་སྡོན་པའྱི་ལུས་ཀྱི་བརའ་བེད་པ་ལུས་ཀྱི་བར་
དང་། དྷ་ཞེས་བ་བ་སེས་བུར་བཤད། །དྷྱི་ཞེས་བ་བ་བུད་མེད་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ངག་གྱི་
བར་རྣམས་ལེགས་པར་སྡོད་ཤེས་པ་དང་། ཚོགས་ལ་རྡོལ་བའྱི་དུས་སུ་ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་དང་། 
གར་དང་གླུ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བར་དང་བརའྱི་ལན་ཨོཾ་ཨ་ཏཱྱི་ཧྡོུཿཕྱག་འཚལ་བའྱི་ངག་གྱི་བར་དང་། ཨོཾ་པྲ་
ཏྱི་ཀ་ཕྱག་ལན་དང་། ཚྭ་ཚྭ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་བ་བ་དང་། བྷཀྵ་བཞུགས་ཤྱིག་པ་དང་། ཚམ་ཚ་འྡོངས་
སམ་ཞེས་པ་དང་། ཙམ་ཚ་འདུག་ཅྱིག་པ་དང་། ཁམ་ཟྡོ་ཤྱིག ཁ་རབ་ཏུ་ཟྡོ་ཤྱིག ཏཾ་ཏཾ་ཤ ཤྲཾ་ཤྲཾ་ཁག 
ཏྲེཾ་ཏྲེཾ་ཤ་ཟྡོས་ཤྱིག་ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཤེ་ཤེ་སྡོང་ཤྱིག པྲེ་པྲེ་ཤྡོག་ཅྱིག ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་
རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་བརའ་དྡོན་ཤེས་པའྱི་ 
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༼༡༡༠༢༽  
སྐལ་ལྡན་གྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་དེ་ལ་ཡུལ་ཆེན་པྡོ་ན་བཞུགས་པའྱི་སྤྲུལ་པ་དང་། སྔགས་སེས་དང་། ཞྱིང་
སེས་དང་། ལས་ལས་གྲུབ་པའྱི་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་ལ་བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་ཅྱིང་། རྣལ་འབྡོར་
པའྱི་ཕྱིན་ལས་གྲུབ་པར་བེད་པ་ཡྱིན་པས་རྒྱས་པར་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་སེ་ཆེན་
པྡོ་རྣམས་ལེགས་པར་བལྟས་ནས་གནས་ཆེན་འགྱིམ་པའྱི་དུས་ལ་བབ་མ་བབ་དང་། འགྱིམ་ཚུལ་
དང་འགྱིམ་པའྱི་ལེགས་ེས་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པར་བའྡོ། །དེས་ན་གསང་སྔགས་མྱི་སྡོམ་
པར། །གནས་ཆེན་བསྡོད་པ་དྡོན་མེད་ཡྱིན། །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་ལེགས་པར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་རྡོ་རེ་
ཐེག་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ལ་མ་སངས་ཤྱིང་། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་ཚུལ་བཞྱིན་མྱི་སྡོམ་པར་
བགྡོད་པར་དཀའ་བའྱི་ཡུལ་ཆེན་པྡོ་དེ་དག་ཏུ་འགྡོ་བ་ནྱི་འབད་པ་དྡོན་མེད་ཡྱིན་ཅྱིང་རྱི་ཁྡོད་དུ་བསད་
པའྱི་ 
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༼༡༡༠༣༽  
ང་རྒྱལ་གྱིས་གཞན་ལ་བརས་པར་བེད་པ་བདུད་ལས་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། མདྡོ་ལས། གང་ཞྱིག་
དཔག་ཚད་ལྔ་བརྒྱ་ཡྡོད་པའྱི་རྱི་ཡྱི་སུལ། །སྦྲུལ་གྱི་གང་བར་ལྡོ་མང་བེ་བར་གནས་བེད་
ཀང་། །དབེན་པ་འདྱི་མྱི་ཤེས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ། །ལྷག་པའྱི་ང་རྒྱལ་རེད་ནས་འདེ་བར་
གནས་པ་ཡྱིན། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྡོ་བའྱི་དྡོན་བརྡོན་བསམ་གཏན་དང་། །སྡོབས་དང་
དབང་པྡོ་རྣམ་ཐར་ཏྱིང་འཛིན་ཐྡོབ་དེ་ལ། །འདྱི་ནྱི་དགྡོན་དབེན་སྡོད་པ་མྱིན་སམ་བརས་བེད་པ། །དེ་
ནྱི་བདུད་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་གནས་ཤེས་རྒྱལ་བས་གསུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལ་
གསུམ། རྣལ་འབྡོར་པའྱི་ར་བ་སུན་དབྱུང་བ། སྡོན་སྡོང་ལྟར་སྣང་དགག་པ། དྡོན་བསྡུས་ཏེ་ཐ་མལ་
གྱི་གནས་ཆེན་བསེན་པ་དགག་པའྡོ། །དང་ 
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༼༡༡༠༤༽  
པྡོ་ལ་གྱིས། འཁྲུལ་གཞྱི་རད་བཅད་པ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་
འཁྡོར་ལྡོ་དང་། །མངྡོན་པའྱི་གཞུང་ལས་གསུངས་པ་ཡྱི། །བྲག་རྱི་གསེར་གྱི་བ་སྱིབས་
དང་། །འཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་ལ་ས་སྲུང་བུ། །གང་ཆེན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་དང་། །དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱ་
བསྐྡོར་བའྱི་གནས། །གངས་ཅན་དེ་ནྱི་ཏྱི་སེ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དུས་འཁྡོར་གྱི་འཇྱིག་རེན་ཁམས་ལེར་
གསུངས་པ་དང་། མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་གྱི་བསན་བཅྡོས་ལས་གསུངས་པའྱི་རྱི་སྡོས་ངད་ལྡན་གྱི་བང་
ན་བྲག་རྱི་གསེར་གྱི་བ་སྱིབས་ཅན་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་ངྡོས། མཆུ་ཞེང་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ། སངས་ཕྱེད་
དང་བཞྱི་པ། བྲག་གསེར་གྱི་བ་སྱིབས་ཅན་བརྒྱ་སྡོང་མང་པྡོས་བསྐྡོར་བ་ཡྡོད། དེའྱི་བང་ན་ཤྱིང་ས་
ལའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རབ་བརན་ས་ལའྱི་ཕེང་བ་བདུན་རྱིམ་གྱིས་བསྐྡོར་བ་ཡྡོད། དེའྱི་ཤར་ 
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༼༡༡༠༥༽  
ན་རྱིང་བུ་དལ་བབ་ཅེས་བ་བ་མཚོ་མ་དྡོས་པ་དང་མམ་པའྱི་རྱིང་བུ་བརྒྱ་སྡོང་མང་པྡོས་བསྐྡོར་བ་
བཀྡོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྡོད། དེར་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གང་པྡོ་ཆེ་རབ་བརན་འཁྡོར་བརྒྱ་སྡོང་མང་
པྡོས་བསྐྡོར་བ་གནས་ཤྱིང་། དབར་ཟླ་བ་བཞྱི་ས་ལའྱི་ཚལ་དུ་འགྡོ། དགུན་ཟླ་བ་བཞྱི་གསེར་གྱི་བ་
སྱིབས་སུ་བསྡོད། འཛམ་བུའྱི་ཤྱིང་དང་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གང་པྡོ་ཆེ་ས་སྲུང་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་
དང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་སྡོན་པར་ེ་བའྱི་ཚེ་འཁྡོར་དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་
བརྒྱ་དང་བཅས་པས་རང་རང་གྱི་ལས་རྒྱུ་བ་ལུང་བསན་པ་མཛད་པའྱི་གངས་ཅན་དེ་ནྱི་པུ་ཧྲངས་ཀྱི་
བང་ན་ཡྡོད་པའྱི་ཏྱི་སེ་མ་ཡྱིན་ལ། །མ་དྡོས་རྒྱ་མཚོ་མ་ཕམ་མྱིན། །གང་པྡོ་རྣམས་ཀང་དེ་ན་
མེད། །དེ་ན་འཛམ་བུའྱི་ལྡོན་པ་དང་། །གསེར་གྱི་བ་སྱིབས་ག་ལ་ཡྡོད། །ཅེས་ 
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༼༡༡༠༦༽  
པ། དེ་བཞྱིན་དུ་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་རྒྱལ་པྡོས་རང་སངས་རྒྱས་མང་པྡོ་ལ་གདུགས་ཚོད་དངས་པའྱི་
འབྲས་ཁུ་ཚ་མྡོ་མཚོ་ཆུ་ནང་དུ་བླུགས་ཀང་མཚོ་མ་དྡོས་པས་མ་དྡོས་པའྱི་མཚོ་ཞེས་གགས་
སྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་མ་ཕམ་གྱི་མཚོ་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གང་པྡོ་འཁྡོར་
བཅས་དང་ཤྱིང་འཛམ་བུ་དང་བྲག་རྱི་གསེར་གྱི་བ་སྱིབས་ཅན་ལ་སྡོགས་པ་བཀའ་བསན་བཅྡོས་
རྣམ་དག་ནས་གསུངས་པའྱི་ཁད་ཆྡོས་གང་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི། དུས་འཁྡོར་
བའྱི་ལུགས། མངྡོན་པའྱི་ལུགས། ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་ལུགས། མདྡོའ་ིལུགས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ཡྱི་གཏན་
ཚིགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་ལས། །ཆུ་བྡོ་སྱི་ཏའྱི་བང་ཕྱྡོགས་ན། །རྱི་བྡོ་
གངས་ཅན་ཡྡོད་པར་གསུངས། །དེ་ཡྱི་འགམ་ན་ཤུཤམྦྷ་ལ། །གྡོང་ཁེར་བེ་བ་དགུ་བཅུ་དྲུག །དེ་ 
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༼༡༡༠༧༽  
ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྡོ་བྲང་མཆྡོག །ཀཱ་ལ་པ་ཞེས་བ་བ་ཡྡོད། །ཅེས་པ། གངས་རྱི་དང་མཚོ་དེ་ཏྱི་སེ་དང་མ་
ཕམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ། འཛམ་བུ་གྱིང་ཆུང་ངུའྱི་བང་ཕྱྡོགས་གྱིང་གྱི་ཞྱིང་ཆེ་
ས་ལ་ཆུ་བྡོ་སྱི་ཏ་ཡྡོད་ཅྱིང་། དེའྱི་བང་ན་རེ་བྡོ་གངས་ཅན་ཡྡོད་ལ། དེའྱི་བང་ན་ཤམ་བྷ་ལ་ཡྡོད་པར་
གསུངས་ཏེ། ལན་ཚྭ་ཆང་དང་ཆུ་དང་འྡོ་མ་ཞྡོ་དང་མར་ཏེ་སང་རྱིའྱི་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་དང་རྱི་བདུན་ནྱི། 
འྡོད་སྔྡོན་པྡོ་དང་མན་དྷ་ར་བའྱི་རྱི་སེ་རྩུབ་ལྡན་ནྡོར་འྡོད་ཚལ་ལྡན་གང་བའྱི་རྱི་རྡོ་རེ། །གྱིང་རྣམས་ཟླ་
བ་དང་ནྱི་འྡོད་དཀར་རབ་མཆྡོག་ཀུ་ཤྱི་མྱིའམ་ཅྱི་སེ་ཁྲུང་ཁྲུང་དག་པྡོ་རྣམས། །ལྡོངས་སྡོད་པ་རྣམས་
ྱིད་དེ་འཛམ་གྱིང་བདུན་པ་ལས་ཀྱི་ས་རྣམས་ལ་ནྱི་མྱི་རྣམས་གནས་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དུམ་བུ་
གཅྱིག་ལ་དཔག་ཚད་རྣམས་ནྱི་སྡོང་ 
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༼༡༡༠༨༽  
ཕག་ྱི་ཤུ་ར་ལྔ་ཡྱིན་ཀང་ནྡོར་འདབ་ལྡན་པ་དང་། །གངས་རྱི་མཆྡོག་གྱི་ས་ཕྱྡོགས་རྣམས་མ་ལུས་
ཀུན་ནས་ཡང་དག་བསྡོར་བ་དེ་དག་དབུས་སུ་ཀེ་ལ་ཤ །ས་ལ་ཀེ་ལ་ཤ་ཡྱི་དུམ་བུར་གངས་རྱི་ལྡན་
པ་དེ་ཡྱི་སུམ་ཆ་ཀུན་ནས་ཤེས་པར་བ་བ་སེ། །ཕྱྱི་རྡོལ་དུ་ཡང་ཡུལ་རྣམས་ྱིན་བེད་འདབ་མ་རེ་
རེའྱི་གྱིང་རྣམས་ཀུན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བརྡོད་པ་སེ། །གཡས་ཀྱི་ཕྱེད་དུ་ཐུབ་མཆྡོག་གནས་གྡོང་
ཤམ་བྷ་ལ་ཞེས་བ་བ་གྡོང་ཁེར་བེ་བ་ཡང་དག་གནས། །ཞེས་པས་གངས་རྱིས་བསྐྡོར་བའྱི་དབུས་ན་
ཤམ་བྷ་ལའྱི་ཡུལ་གྡོང་ཁེར་བེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ས་གཞྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཡྡོད་
པའྱི་འདབ་མ་རེ་རེ་ལ་གྡོང་ཁེར་བེ་བ་ཕག་བཅུ་གྱིས་རེ་ཡྡོད་ཅྱིང་། བེ་བ་ཕག་རེ་ལ་རྒྱལ་པྡོ་རེ་
ཡྡོད་པས་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡྡོད་དྡོ། །དབུས་ན་རྒྱལ་པྡོའ་ིཕྡོ་བྲང་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཀཱ་ལ་
པ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ི 
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༼༡༡༠༩༽  
གཞལ་ཡས་ཁང་དང་མ་ལ་ཡའྱི་བསེད་མྡོས་ཚལ་ཡྡོད་དྡོ། །དེ་ན་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྣམས། ལྡོ་
གངས་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ན་ནགས་ཚལ་སྣ་ཚོགས་དང་། །བཟའ་ཤྱིང་ར་བ་དུ་མ་
ཡྡོད། །སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ། །ཀ་ཀྡོའ་ིཆྡོས་ཀྱིས་གང་བར་འགྱུར། །དེ་ན་ཀ་ཀྡོའ་ི
རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཤམ་བྷ་ལ་རུ་དམག་འདེན་འགྱུར། །ཞེས་པ། དེར་རྒྱལ་པྡོའ་ིཐྡོག་མ་བགེགས་
མཐར་བེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ྱི་མའྱི་འྡོད་ཀྱི་རྱིང་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཆྡོས་མ་བྱུང་ངྡོ་། །དེའྱི་སྲས་ཕྱག་
རྡོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་ལ་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་སུ་རྒྱུ་སྐར་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་
སྤྲུལ་ཏེ། སྡོན་པས་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབང་བསྐུར་ཅྱིང་ར་རྒྱུད་གསུངས་སྡོ། །དེ་ནས་ཤམ་བྷ་ལར་
ར་རྒྱུད་ལྡོ་གཅྱིག་གསུངས། དེའྱི་བརྒྱུད་པ་ཆྡོས་ 
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༼༡༡༡༠༽  
རྒྱལ་ལྷ་དབང་དང་། གཟྱི་བརྱིད་ཅན་དང་། ཟླ་བས་བྱིན་པ་དང་། ལྷའྱི་དབང་ཕྱུག་དང་། སྣ་ཚོགས་
གཟུགས་དང་། ལྷའྱི་དབང་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ར་བརྒྱུད་གསུངས་སྡོ། །དེ་ནས་རྱིགས་
ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་ལྡོ་བརྒྱར་ར་རྒྱུད་གསུངས་ནས་བསྡུས་རྒྱུད་མཛད། མུ་
སེགས་ཀྱི་དང་སྲྡོང་རྣམས་རྱིགས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་དུ་བེད་པ་བཏུལ་སེ། རྡོ་རེ་ཐྱིག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་
གྲུབ་པ་མཛད་དྡོ། །དེ་ནས་རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་པདྨ་དཀར་པྡོས་བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགེལ་པ་དྱི་མེད་
འྡོད་མཛད་དེ། འདྱི་མན་ཆད་རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་གསུངས་པའྱི་ལྡོ་གངས་ལ་
བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་མྱི་མཐུན་པར་སྣང་ངྡོ་། །སྱིགས་མ་ལྔ་བདྡོ་བའྱི་དུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
བརག་ཙམ་འཛིན་པའྱི་ཐ་མར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་སྡོག་པྡོའ་ིཡུལ་དུ་ཐྡོག་མར་ཀ་ཀྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་འབྱུང་
ཞྱིང་།  
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༼༡༡༡༡༽  
དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་ཀ་ཀྡོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་ཡུལ་རྣམས་ཕུང་བར་བེད་དྡོ། །ཧྡོར་ཡུལ་གྱི་བང་ཕྱྡོགས་
ངག་སྱིན་ཞེས་བ་བ་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཀ་ཀྡོའ་ིརྒྱལ་པྡོ་སྡོབས་ཅན་ཞྱིག་འབྱུང་སེ། གྱིང་འདྱིའྱི་
ཤར་དང་ལྷྡོ་དང་ནུབ་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་བཅྡོམ་ནས་ཡུལ་དབུས་དང་བྡོད་རྣམས་འཇྡོམས་
ཤྱིང་། འཛམ་གྱིང་ཆུང་ངུའྱི་ཕྱེད་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་
ནས་རང་གྱི་ལུགས་དར་བར་བེད་དྡོ། །དེ་ལ་འཁྡོར་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་ཡྡོད་དེ། སྡོབས་ཀྱིས་
དེགས་ནས་བང་ཕྱྡོགས་ཤམ་བྷ་ལར་དམག་འདེན་པར་རྡོམ་མྡོ། །དེ་ཚེ་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་
ཡྱི། །སྤྲུལ་པ་དག་པྡོ་ཞེས་བ་བའྱི། །རྒྱལ་པྡོས་ཀ་ཀྡོ་ཀུན་བཅྡོམ་ནས། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་བར་
དུ་ཡང་། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་དར་བར་གསུངས། །དེས་ན་རྱི་བྡོ་ 
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༼༡༡༡༢༽  
གངས་ཅན་དུ། །རྫུ་འཕྲུལ་མེད་པས་འགྡོ་མྱི་ནུས། །ཞེས་པ། དེའྱི་ཚེ་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དག་
པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་ཞེས་བ་བའྱི་རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་བྱུང་སེ། དེས་ལྷ་ཆེན་བཅུ་གྱིས་དང་། རྒྱལ་ཕན་
དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གྱི་དཔུང་རྣམས་ཁྱིད་ནས་ཆུ་བྡོ་སྱི་ཏའྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་སུ་འྡོངས་ཏེ་རྡོའ་ིར་ལ་སྡོགས་
པའྱི་སྤྲུལ་པའྱི་དམག་དཔུང་གྱིས་ཀ་ཀྡོ་རྣམས་ཕམ་པར་བས་ནས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་
བེད་ཅྱིང་། རྱིམ་གྱིས་ཡུལ་དབུས་ཀྱི་བར་དུ་འཕེལ་བར་བེད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་རབ་བྱུང་ནྱི་མེད་དེ། ཀ་
ཀྡོས་བཅྡོམ་པའྱི་རེས་སུ་མཁན་སྡོབ་ལ་སྡོགས་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གྱིང་གཞན་
རྣམས་སུ་ཡང་ཀ་ཀྡོ་འཇུག་ཅྱིང་རྱིགས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོས་ཀང་རྱིམ་གྱིས་འདུལ་བར་མཛད་
དྡོ། །འདྱི་དག་རྒྱས་པར་རྒྱུད་འགེལ་དང་བླ་མ་མཁས་པའྱི་གསུང་ལས་ཤེས་པར་བའྡོ། །རྱི་བྡོ་
གངས་ 
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༼༡༡༡༣༽  
ཅན་དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་འགྡོ་འྡོང་བེད་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་དེས་ན་ཐ་མལ་པས་འགྡོ་མྱི་ནུས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། མངྡོན་པ་ལས་ཀང་འདྱི་སྐད་གསུངས། །འདྱི་ནས་བང་དུ་རྱི་ནག་པྡོ། །དགུ་འདས་
གངས་རྱི་དེ་ནས་ནྱི། །སྡོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུར་རྡོལ་ན། །ཆུ་ཞེང་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པའྱི་མཚོ། །ཞེས་
སྡོགས་མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་གསུངས། །དེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མྱི་ལྡན་པས། །བགྡོད་པར་བ་བ་མྱིན་
ཞེས་བཤད། །ཅེས་པ། ཡུལ་དབུས་ནས་བང་ཕྱྡོགས་སུ་རྱི་ནག་པྡོ་གསུམ་བསྱིགས་གསུམ་འདས་
པ་ན། རྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོ་གངས་རྱི་དེའྱི་བང་ན་རྱི་སྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་དེའྱི་ཚུ་རྡོལ་དཔག་ཚད་བཅུ་འྡོངས་པ་
ན། མཚོ་མ་དྡོས་པ་དབྱིབས་གྲུ་བཞྱི། བསྱིལ་དང་ཞྱིམ་དང་ཡང་དང་འཇམ། །དངས་པ་དང་ནྱི་དྱི་ང་
མེད། །འཐུང་ན་ལྟྡོ་བར་མྱི་གནྡོད་ཅྱིང་། །མགྱིན་ 
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༼༡༡༡༤༽  
པ་ལ་ཡང་མྱི་གནྡོད་པ། །ཞེས་པའྱི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀྱིས་གང་བ་གཏྱིང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་པ། 
ལྷ་རས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་ཨུཏྤ་ལ་དང་པདྨ་ལ་སྡོགས་པས་ཁེབས་པ། དེའྱི་གཡས་རྡོལ་ན་འཇྱིག་རེན་
ཆགས་པའྱི་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཤྱིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་
གྱུར་པ་འཛམ་བུ་ཞེས་བ་བ། འབྲས་བུ་ར་མ་ཙམ། རྡོ་སང་རྱི་འད་བ་ཤྱིང་ཐྡོག་དེ་ཆུ་ནང་དུ་ལྷུང་བ་་
རྣམས་ཀྱིས་ཟྡོས་པའྱི་ལྷག་མ་འཛམ་བུ་ཆུ་བྡོའ་ིགསེར་དུ་འགྱུར་བ་ཡྡོད་དེ། ཤྱིང་ཆེན་པྡོ་བཞྱིའྱི་ཡ་
གལ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིང་འདྱི་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཟེར་བའྱི་མྱིང་དྡོན་ཡང་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་
མྱི་ལྡན་པར་འགྡོ་མྱི་ནུས་ཏེ། ལུང་སྨན་གྱི་གཞྱི་ལས། གནྡོད་སྱིན་གཏུམ་པྡོ་མྱི་ཟད་གནས་པ་ཡྱིད་
འྡོང་ཞྱིང་། །མེ་ཏྡོག་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་ཤྱིང་གྱི་མཛེས་པར་བས་པ་སེ། །དེ་ན་རྒྱ་མཚོ་ 
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༼༡༡༡༥༽  
དུག་ཅན་དག་ཏུ་འགྡོ་བ་ཡྱི། །ཆུ་བྡོ་ཆེན་པྡོ་བཞྱི་པྡོ་འདྱི་དག་ཕྱྡོགས་བཞྱིར་འབབ། །གངྒཱ་སྱིནྡྷུ་དེ་
བཞྱིན་དུ་ནྱི་པཀྵུ་དང་། །སྱི་ཏ་དེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་མཆྡོག་གྱི་ཤུགས་ཐྡོབ་པས། །མ་གཏྡོགས་མྱི་རྣམས་
ཀུན་གྱིས་ནམ་ཡང་མྱི་བགྡོད་པས། །དེ་ལ་ཐུབ་དབང་ན་ཐྡོས་དགེ་འདུན་བཅས་པ་
བཞུགས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ད་ལྟ་ཏྱི་སེ་འདྱི་ལ་ནྱི། །མཚན་ྱིད་དེ་དག་གང་ཡང་མེད། །ཅེས་པ། 
མངའ་རྱིས་ཀྱི་གངས་ཏྱི་སེ་འདྱི་ལ་མངྡོན་པ་ནས་གསུངས་པའྱི་བཀྡོད་པ་དེ་དག་གང་ཡང་མེད་
དྡོ། །མནའྱི་འཆན་དུ། རྒྱ་གར་དང་བྡོད་ཀྱི་བར་ན་ཤར་ནུབ་ཏུ་མངའ་རྱིས་ནས་རྱི་བརྒྱུད་མ་ཆད་པ་
གྱིས་དང་། བྡོད་དང་ཧྡོར་གྱི་བར་དུ་ཆག་གསྡོའ་ིགངས་བརྒྱུད་མ་ཆད་པ་གཅྱིག་དང་། ཆུ་བྡོ་སྱི་
ཏའྱི་བང་ན་དྲུག་ཏེ། རྱི་དགུ་འདས་པ་ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །གསུམ་ 
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༼༡༡༡༦༽  
པ་ནྱི། མུ་སེགས་པ་ཡྱི་གཞུང་ལས་ཀང་། །ཤར་ནུབ་གྱིས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་བར། །གངས་ཅན་གྱིས་ནྱི་
ཁབ་པར་བཤད། །ཅེས་པ། མུ་སེགས་ཀྱི་དང་སྲྡོང་མངྡོན་ཤེས་ཅན་གྱིས་བས་པའྱི་གཞུང་གཞྡོན་ནུ་
འབྱུང་བ་དང་། རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་བྷ་ར་ཏ་ལས། གྱིང་འདྱིའྱི་ཤར་ནུབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཐུག་པར་
རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་གྱི་ཁབ་པར་བཤད་དྡོ། །ཧ་ནུ་མནྠས་འཕངས་པ་ཡྱི། །གངས་རྱིའྱི་དུམ་བུ་ཚར་བ་
ཞྱིག །ཏྱི་སེ་ཡྱིན་ཞེས་གྡོགས་མཁར་སྨྲ། །དེ་ནྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་གནས། །ས་བསྲུང་བུ་ཡྱི་བསེན་
པའྱི་ས། །དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་པའྱི་ཡུལ། །ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སེ་འདྱི་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སྔྡོན་རྒྱལ་
པྡོ་ཤྱིང་ར་བཅུ་པའྱི་བུ་དགའ་བེད་ཀྱི་ཆུང་མ་རྡོལ་རེད་མ་ལང་ཀ་མགྱིན་བཅུས་ཕྡོགས་ནས་དེ་ལ་
དམག་དངས་ཏེ་སྲྱིན་པྡོ་ཕལ་ཆེར་བསད་ 
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༼༡༡༡༧༽  
པའྱི་ཚེ་མགྱིན་བཅུའྱི་སྤུན་ཟླ་བསམ་གཏན་སྡོམ་པ་ཞྱིག་གྱིས་རླུང་དག་པྡོས་རྔུབས་པས་དགའ་བེད་
དང་ཧ་ནུ་མ་ད་མ་གཏྡོགས་དམག་དཔུང་ཐམས་ཅད་ཀེང་རུས་སུ་སྡོང་ནས། དེ་གསྡོ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྱི་བྡོ་
གངས་ཅན་བླངས་ནས་དེ་ལ་ཡྡོད་པའྱི་བདུད་རྱི་གཏྡོར་བས་གསྡོས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །སེའུ་ཧ་ནུ་མ་
དས་སར་ཡང་གངས་རྱི་རང་གནས་སུ་འཕངས་པའྱི་དུམ་བུ་ཞྱིག་ལམ་དུ་ལྷུང་བ་དེ་ཏྱི་སེར་གྡོགས་
མཁར་བ་སྨྲའྡོ། །བྲམ་ཟེ་ཐྡོ་བཙུན་གྲུབ་རེ་དང་། བདེ་བེད་བདག་པྡོ་སྤུན་གྱིས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་
ལ་ཤྱིན་ཏུ་དད་ཅྱིང་། བསན་བཅྡོས་མཐའ་དག་གྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་སྡོན་པ་དེ་དག་ལྷ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་
མཐྡོང་ཞྱིང་དེའྱི་ལུང་བསན་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་དམ་བཅས་
སྡོ། །དེའྱི་ཚེ་ཏྱི་སེར་སྡོང་བས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་སངས་ 
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༼༡༡༡༨༽  
རྒྱས་དག་བཅྡོམ་གྱི་དགེ་འདུན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བསྡོད་སྡོམས་སྡོབས་ཤྱིང་བསེན་བཀུར་ལ་
བརྡོན་པར་གྱུར་བ་དང་ཕད་ནས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་འདྱི་ནྱི་སྲྱིད་པ་གསུམ་གྱི་བླ་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་དད་པ་རེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་ནས། མཐྡོ་བཙུན་གྲུབ་རེས་ལྷ་ལ་ཕུལ་
བྱུང་གྱི་བསྡོད་པ་དང་། བདེ་བེད་བདག་པྡོས་ཁད་པར་འཕགས་པའྱི་བསྡོད་པ་བརམས་སྡོ། །བླ་མ་
འགའ་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་རེས་སུ་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཤྱིང་དྲུང་དུ། མ་
ཧཱ་བྡོདྷྱིའྱི་སྐུ་བཞེངས་པའྱི་སྱིན་བདག་བས་ཏེ། གན་དྷྡོ་ལའྱི་ནང་དུ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་སྤུངས་པའྱི་ཚེ་མ་
ན་རེ། ང་ནྱི་ཞག་བདུན་ནས་ཚེའྱི་དུས་བེད་པར་གྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་མཐྡོང་བ་གཞན་མེད་
པས་ཁྡོད་གྱིས་ཀྱིས་བཞེངས་པའྱི་སྐུ་དེ་འད་མྱི་འད་གཞན་གྱིས་མྱི་ 
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༼༡༡༡༩༽  
ཤེས་སྡོ། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །ལྷ་བཟྡོ་བ་ན་རེ། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཚང་བར་བསྡོགས་ལ་ཞག་བདུན་སུའང་མ་
འྡོངས་ཤྱིག་ཅེས་ཟེར་སེ་སྡོ་བཅད་དྡོ། །ཞག་དྲུག་སྡོང་ནས་མ་ཚེའྱི་དུས་བེད་པས་གཏུགས་ཏེ་སྡོ་ཕྱེ་
བས་ལྷ་བཟྡོ་བ་རྣམས་རྱིག་ཁུང་གྱི་དུ་བ་ཡལ་བ་ལྟར་ཡལ་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རང་བྡོན་པ་ལ་
མས་བལྟས་པས་ཆྡོས་གསུང་བ་དང་འྡོད་ཟེར་འགེད་པ་དང་སྡོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞྱི་མཛད་པ་མ་
གཏྡོགས་ཁད་པར་མྱི་འདུག་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེའྱི་ཚེ་བྲམ་ཟེ་མཆེད་གྱིས་པྡོས་བསྡོད་པ་རེ་མཛད་པ་
ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གེང་སེ། གཏམ་འདྱི་གྱིས་སྔར་སངས་རྒྱས་ལ་དད་པ་ཐྡོབ་པའྱི་རེན་གྱིས་སྐུ་བཞེངས་
པའྱི་རྡོལ་བ་མཛད་ནས་བསྡོད་པ་བརམས་པ་ལའང་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །དེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་
པྡོས་བརེན་པའྱི་གནས། ས་བསྲུང་བུ་འཁྡོར་བཅས་ 
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༼༡༡༢༠༽  
ཡྡོད་པའྱི་ས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱའྱི་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་བཞུགས་པའྱི་ཡུལ་དེ་
བྡོད་ཀྱི་ཏྱི་སེ་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ར་བ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་ལས་ཀང་། །གངས་ཅན་ཏྱི་སེ་ཐ་དད་
གསུངས། །ཕལ་པྡོ་ཆེ་ཡྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །མ་དྡོས་པ་ཡྱི་ཆུ་ཞྱིང་དུ། །དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུར་
གསུང་། །ས་གཞྱི་རྱིན་ཆེན་བསེག་མ་བརལ། །ངྡོས་ནྱི་རྱིན་ཆེན་ཕ་གུར་བརྱིགས། །ཞེས་པ། རྱིའྱི་
རྒྱལ་པྡོ་གངས་ཅན་དང་། རྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོ་སྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན་དང་ཞེས་པ་མང་པྡོའ་ིམཇུག་ཏུ། རྱིའྱི་རྒྱལ་
པྡོ་ཏྱི་སེ་དང་ཞེས་ཐ་དད་དུ་གསུངས་སྡོ། །མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སྡོར་ཡང་། ཏྱི་སེ་བྡོད་སྐད་ཡྱིན་
པར་མ་གྡོ་བར་གངས་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ནྱི་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཏྱི་སེའྱི་སྐད་དུ་ཀེ་ལ་ཤ་དང་། གངས་ཅན་
གྱི་སྐད་དྡོད་ཧྱི་མ་ལ་ཡ་ཡྱིན་པས་རྒྱ་བྡོད་གྱིས་ 
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༼༡༡༢༡༽  
ཀ་ལ་མྱིང་དྡོན་ཐ་དད་དྡོ་ཞེས་གསུངས་པས་གངས་ཅན་ཡྱིན་པ་འགྡོག་གྱི ཏྱི་སེའྱི་མྱིང་ཙམ་མྱི་
འགྡོག་གྡོ །ཕལ་པྡོ་ཆེ་ལས་ཀང་། མཚོ་མ་དྡོས་པའྱི་ངྡོས་རེ་ལ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་རེ་དང་། འྡོག་
གཞྱི་གསེར་གྱི་བེ་མ་བརལ་བ་དང་། ངྡོས་རྱིན་པྡོ་ཆེས་བརྱིགས་པ་ཡྡོད་ལ། དེ་ལས་འབབ་པའྱི་ཆུ་
བྡོ་བཞྱི། །གངྒཱ་གང་ཆེན་ཁ་ནས་ནྱི། །དངུལ་གྱི་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་འབབ། །སྱི་ཏ་སེང་གེའྱི་ཁ་ནས་
ནྱི། །རྡོ་རེའྱི་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་འབབ། །སྱིན་དྷུ་གང་ཆེན་ཁ་ནས་ནྱི། །གསེར་གྱི་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་
འབབ། །པཀྵུ་ར་ཡྱི་ཁ་ནས་ནྱི། །བྱཻཌཱུརྻ་སྔྡོན་འདེན་ཅྱིང་འབབ། །ཅེས་པ། དེའྱི་ཤར་ལྷྡོ་ནུབ་བང་ནས་
གང་པྡོ་ཆེ་དང་ཁྱུ་མཆྡོག་དང་ར་དང་སེང་གེའྱི་ཁ་ནས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཆུ་བྡོ་གངྒཱ་དང་སྱིན་དྷུ་དང་
པཀྵུ་དང་སྱི་ཏ་རྣམས་དངུལ་དང་གསེར་དང་ 
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༼༡༡༢༢༽  
བྱཻཌཱུརྻ་དང་རྡོ་རེ་བེ་མ་འདེན་ཅྱིང་། ཆུའྱི་མདྡོག་ཀང་དེ་དག་དང་འདའྡོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ནྱི་ཁ་ཞྱིང་
ལ། །དཔག་ཚད་རེ་རེ་ཡྡོད་པར་གསུངས། །ཆུ་བྡོ་དེ་བཞྱིས་མ་དྡོས་ལ། །ལན་གངས་བདུན་བདུན་
གཡས་བསྐྡོར་ནས། །ཕྱྡོགས་བཞྱི་དག་ཏུ་འབབ་པར་བཤད། །ཅེས་པ། སྲྡོག་ཆགས་ཀྱི་ཁའྱི་ཞེང་ལ་
དཔག་ཚད་རེ་རེ་ཡྡོད་ཅྱིང་། ཆུ་བྡོ་རྣམས་མཚོ་ལ་གཡས་ཕྱྡོགས་སུ་ལན་བདུན་བདུན་བསྐྡོར་ནས་
རང་རང་གྱི་ཕྱྡོགས་སུ་འབབ་སྡོ། །དེ་ཡྱི་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ན། །ཨུཏྤལ་པདྨ་ལ་སྡོགས་
ཀྱི། །མེ་ཏྡོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྱིན་ཆེན་ལྡོན་ཤྱིང་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །རབ་ཏུ་གང་བར་གནས་
པ་ཡྱིན། །དེ་སྡོགས་མཚན་ྱིད་རྒྱས་པར་ནྱི། །ཕལ་པྡོ་ཆེ་ཡྱི་མདྡོ་སེར་ལྟྡོས། །ད་ལྟའྱི་མ་ཕམ་འདྱི་
ལ་ནྱི། །མཚན་ྱིད་དེ་དག་གང་ཡང་མེད། །ཅེས་པ།  
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༼༡༡༢༣༽  
ཆུ་བྡོའ་ིབར་མཚམས་རྣམས་སུ་ལྷ་རས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་ཨུཏྤལ་ལ་དང་པདྨྡོ་དཀར་དམར་དང་པུཎ་རྱི་ཀ་
ལ་སྡོགས་ཆུ་ལས་སེས་པ་དང་། ཙམ་པ་ཀ་ལ་སྡོགས་པ་ཐང་ལས་སེས་པ་རྣམས་དང་། མེ་ཏྡོག་དང་
འབྲས་བུ་མཛེས་པའྱི་ལྡོན་ཤྱིང་དུ་མས་གང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཇྱིག་རེན་གདགས་པ་ལས་ཀང་། གངྒཱ་
གང་པྡོའ་ིཁ་ནས་ཤར། །སྱིན་དྷུ་ཁྱུ་མཆྡོག་ཁ་ནས་ལྷྡོ། །པཀྵུ་ར་ཡྱི་ཁ་ནས་ནུབ། །སྱི་ཏ་སེང་གེའྱི་ཁ་
ནས་བང་། །ཞེས་པ་དང་། གངྒཱ་ཤར་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོར་འབབ་པ་སེ། །སྱིན་དྷུ་ཡང་ནྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་
མཚོར་འབབ། །པཀྵུ་ནུབ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོར་འགྡོ་བ་སེ། །དེ་ཡྱི་བང་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོ་སྱི་ཏ་
འབབ། །ཆུ་ཀླུང་རབ་མཆྡོག་བཞྱི་པྡོ་འདྱི་དག་ནྱི། །མཆྡོག་ཏུ་བཟང་ཞྱིང་ཡྱིད་འྡོང་འབབ་པར་
བེད། །རེ་རེ་ཞྱིང་ཡང་ལྔ་བརྒྱ་ཁེར་ནས་ནྱི། ། 
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༼༡༡༢༤༽  
ཆུ་ཡྱི་རྒྱུན་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོར་འབབ། །ཅེས་གསུངས་ཤྱིང་། ར་བ་ཁ་འབབ་ཅེས་བ་བ་བཀའ་
བསན་བཅྡོས་གང་ནའང་བཤད་པ་མེད་དྡོ། །ཆུ་དང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་ལྡོན་ཤྱིང་དང་མེ་ཏྡོག་གྱི་ཚོགས་
ལ་ྱི་མའྱི་ཟེར་གྱིས་ཕྡོག་པས་འྡོད་ཟེར་རབ་ཏུ་གསལ་བས་ས་གཞྱི་དང་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་མཛེས་
ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བའྱི་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱས་པར་ཕལ་པྡོ་ཆེའྱི་མདྡོ་ལས་ཤེས་པར་
བའྡོ། །མངའ་རྱིས་ཀྱི་མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་འདྱི་ལ་དེ་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་མ་ཚང་
ངྡོ་། །གྱིས་པ་ལ་དྲུག ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ། ཕྱེ་སེ་བཤད་པ། མཚོན་པའྱི་དཔེ་དགྡོད་པ། གནས་
ལུགས་དང་སྡོ་བཏགས་ཤན་དབེ་བ། གནས་ལུགས་ནྡོར་ན་ཀུན་མཁེན་དུ་འགལ་བ། རྒྱུད་ནས་
གསུངས་པའྱི་ར་རྱི་ངྡོས་བཟུང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་ 
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༼༡༡༢༥༽  
སྐད་དུ། །བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་། །དཀྡོན་བརེགས་བཞྱིན་དུ་ད་ལྟ་མེད། །དུས་ཀྱི་སྡོབས་ཀྱིས་
ཡུལ་ཀུན་ཡང་། །རྣམ་པ་འགྱུར་བ་སྣང་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལ་སྡོན་སྡོངས་བར་
འདྡོད་པ་ཁ་ཅྱིག་འདྱི་སྐད་ཟེར་ཏེ། དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པའྱི་འདུས་པ་དང་པྡོ། སྡོམ་པ་གསུམ་
བསན་པའྱི་མདྡོའ་ིགེང་གཞྱི་ལས། བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ལ་དབྱིབས་མཐྡོ་བ་ཟླུམ་པ། དེ་ལ་ཤྱིང་ལྡོན་
པ་སྣ་ཚོགས་པ་མེ་ཏྡོག་དང་འབྲས་བུ་མཛེས་པ་དང་། དེ་ལ་འདབ་ཆགས་མཛེས་ཤྱིང་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་
དུ་མ་སྐད་སན་པྡོ་སྡོགས་པ་དང་། ལྷ་རས་ཀྱི་མེ་ཏྡོག་དྱི་བསུང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཁབ་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་བཀྡོད་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ད་ལྟ་མེད་པས་དུས་སྱིགས་
མའྱི་སྡོབས་ཀྱིས། ཡུལ་ 
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༼༡༡༢༦༽  
ཐམས་ཅད་སྔར་བས་ངན་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར། བཅྡོམ་རལ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་
སྨྲའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་ཡང་ཕྱེ་སེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་བཤད་པ་
དང་། །སྡོན་ཡྡོན་བསྔགས་པ་རྣམ་གྱིས་ཡྡོད། །སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་སྡོགས་པ་ནྱི། །སན་དངགས་
མཁན་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་དུ། །བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ལ་ཡང་། །མཐྡོ་བ་ཟླུམ་པ་ལ་སྡོགས་བཤད། །ཅེས་
པ། འཆད་ཚུལ་རྣམ་པ་གྱིས་ཡྡོད་དེ། ཇྱི་ལྟར་གཤྱིས་ལ་གནས་པ་ལྟར་འཆད་པ་དང་། སྡོན་ཡྡོན་
སྡོ་བཏགས་ནས་འཆད་པ་ལས། བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱིའྱི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པ་ནྱི། སན་དངགས་མཁན་
གྱི་ལུགས་བཞྱིན་ཡྡོན་ཏན་སྡོ་བཏགས་ནས་བརྡོད་པའྡོ། །ཐེག་ཆེན་གྱི་མདྡོ་སེ་གསུང་བའྱི་ཚེ་བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་ས་ཕྱྡོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱིན་གྱིས་ 



1122   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༢༧༽  
བརླབས་པས་འཁྡོར་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་མཐྡོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་སེ་གཞན་དག་ལས་ཀང་། མྱི་
མཇེད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་འདྱི་ས་ཕྱྡོགས་ལག་མཐྱིལ་ལྟར་མམ་པ། སྡོང་དུམ་དང་ཚེར་མ་དང་མྱི་གཙང་
བ་ལན་ལྱིན་དང་རྱི་ནག་པྡོ་མེད་པ། དག་པའྱི་ཞྱིང་ལྟར་བཀྡོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གསུངས་པ་
བཞྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་ཚེ་འཁྡོར་འདུས་པ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་བཀའ་སྡུད་པ་པྡོས་བཀྡོད་པ་
ཡྱིན་པས་དེ་དཔེར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །གཞན་ཡང་གསེར་འྡོད་དམ་པར། བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོ་ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས། །ཟབ་མྡོ་སངས་རྒྱས་སྡོད་ཡུལ་བ། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བཞུགས་ནས་ནྱི། །དག་ཅྱིག་
རྡུལ་རྣམས་མེད་པ་ཡྱི། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །མདྡོ་སེའྱི་དབང་པྡོ་འདྱི་འཆད་
དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །ངེས་ 
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༼༡༡༢༨༽  
པའྱི་དྡོན་དུ་ཆྡོས་དབྱིངས་ལ་བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོའ་ིརྱིའྱི་ཐ་སད་མཛད་ནས་དེར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་
རྒྱུན་མྱི་འཆད་པར་སྡོན་པས། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ཡྡོངས་མྱི་འདའ། །ཆྡོས་ཀང་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་
རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་གེང་གཞྱིར་ཡང་། རྡོ་རེ་བཙུན་
མྡོའ་ིབྷ་ག་ལ་བཞུགས་སྡོ། །ཞེས་འཁྡོར་རྣམས་ཀྱི་སྣང་བ་ཆྡོས་འབྱུང་གྱི་ནང་དུ་གཞལ་ཡས་ཁང་
བཀྡོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་བཞུགས་པར་སྣང་བ་དང་། གསང་བ་མཆྡོག་གྱི་དགེས་པ་
ན། །ཐམས་ཅད་བདག་ྱིད་རག་ཏུ་བཞུགས། །ཞེས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་མཐའ་དང་
དབུས་མེད་པར་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིངང་ལ་བཞུགས་ནས། རྒྱུད་ཟབ་མྡོ་
བསན་པ་དང་མཚུངས་པར་གྡོ་དགྡོས་སྡོ། །ཚུལ་འདྱི་བླྡོ་ཡུལ་དུ་མྱི་ཤྡོང་བ་རྣམས་ལ་སན་དངགས་
མཁན་ 
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༼༡༡༢༩༽  
གྱི་དཔེ་དང་སར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བྡོད་ཀྱི་ཐང་ཆེན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་རྱི་ཆེན་
ཡྱིན། །དེ་ལྟར་འཆད་ལ་སན་དངགས་མཁན། །སྡོན་དུ་རྱི་བ་གང་ཡང་མེད། །དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་
ལུགས་འཆད་པ་ནྱི། །ལྷག་ཆད་འཁྲུལ་པ་བྱུང་བ་ལ། །དེ་ལ་མཁས་རྣམས་སྡོན་དུ་རྱི། །ཞེས་པ། བྡོད་
ཡུལ་ན་ཐང་ཅུང་ཟད་ཡངས་པ་ལ་ཐང་ཆེན་གྱི་མྱིང་འདྡོགས་པ་བཞྱིན་མ་ག་དྷའྱི་ཡུལ་གྱི་ཡང་རྱི་
ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་པས་བ་རྒྡོད་ཀྱི་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ཞེས་ཟེར་ཅྱིང་། དེ་ལ་སན་དངགས་མང་པྡོས་མཐྡོ་ཞྱིང་
ཟླུམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱན་སར་བ་ལ་སྡོན་མེད་དྡོ། །དངྡོས་པྡོའ་ིམཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་
ཚེ་དྡོན་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་ཚིག་ལྷག་ཆད་རང་བཟྡོ་བྱུང་ན་ནྡོར་པའྱི་སྡོན་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། དཔེར་ན་བ་གང་བསྔགས་པའྱི་ 
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༼༡༡༣༠༽  
ཚེ། །གངས་རྱིའྱི་ཕུང་པྡོ་འགྡོ་ཤེས་པའམ། །སྱིན་ཆད་པ་ཡྱིན་དུམ་བུ་དང་། །རྭ་རེ་རྡོ་རེ་འད་བ་
དང་། །རྱིག་པ་ཨྱིཎ་ཎྱི་ལ་དང་། །རྔ་མ་དཔག་བསམ་ལྡོན་པ་སྡོགས། །ཞེས་པ། སན་དངགས་མཁན་
གྱིས་བ་གང་གཟུགས་ཆེ་ཞྱིང་མཛེས་པ་ལ། གངས་རྱིའྱི་ཕུག་པྡོ་ཐང་ལ་འགྡོ་ཤེས་པ། སྱིན་ཆད་པའྱི་
དུམ་བུ་རླུང་གྱིས་ཅུང་ཟད་བསྡོད་པ། རྡོ་རེ་ཕ་ལམ་ལས་གྲུབ་པའྱི་རྭ་རེ་རྣྡོ་ཞྱིང་རྱིང་བ་གནམ་
འབྱིགས་པ་འད་བ། རྱིག་པ་རྣམས་ནྱི་ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཨྱིནྡྲ་ནྱི་ལའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན། རྔ་མ་ནྱི་དཔག་
བསམ་ཤྱིང་གྱི་ལྕུག་མའྱི་དྡོག་པ་ལས་གྲུབ་པའྡོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དང་། གཞན་ཡང་སེས་བུ་བསྔགས་
པ་ན། །བཞྱིན་ལ་ྱི་མ་ཟླ་བ་དང་། །སྡོ་ལ་གངས་རྱིའྱི་ཕེང་བ་སྡོགས། །རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་ནམ་མཁའྱི་
དཔེ། །ཆུང་ལ་རྡུལ་ཕན་དཔེ་སར་དང་། །རགས་ 
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༼༡༡༣༡༽  
པའྱི་དཔེ་ལ་རྱི་རབ་དང་། །ཞེས་པ། སེས་བུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་སན་དངགས་མཁན་གྱིས་
བསྔགས་པའྱི་ཚེ། བཞྱིན་གྱི་མདངས་ནྱི་ྱི་མའྱི་འྡོད་ཟེར་དང་། །དཀར་ཅྱིང་མཛེས་པ་ཟླ་བའྱི་དཀྱིལ་
འཁྡོར་དང་། །སྡོ་ནྱི་གངས་རྱིའྱི་ཕེང་བ་བསྱིགས་པ་དང་། །བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་ཆེན་ནམ་མཁའྱི་ངྡོས་ལས་
འཁྱུད། །ཅེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། སེ་བྡོ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀང་ཤྱིང་ཐྡོག་ཆུང་བ་ལ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཞེས་པ་
དང་། ཆེ་བ་ལ་རྱི་བྡོ་ཙམ་དང་། །བྱི་བ་ལ་ནྱི་གང་ཆེན་དཔེ། །ཕྱུག་པྡོ་ལ་ནྱི་རྣམ་ཐྡོས་བུ། །རྒྱལ་ཕན་
ལ་ཡང་བརྒྱ་བྱིན་དཔེ། །དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ཕལ་པ་ལའང་། །སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་བསྔགས་པ་
ནྱི། །སན་དངགས་མཁན་ལ་བཀག་པ་མེད། །ཅེས་པ། བྱི་བ་བྡོངས་ཆེ་བ་ལ་གང་ཆེན་ཙམ་ཞེས་པ་
དང་། དེང་སང་ཡང་ཤྱིག་བ་ཙམ།  
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༼༡༡༣༢༽  
ཁྱི་ཤྱིག་བྡོང་བུ་ཙམ་ཟེར་བ་ལ་ཚིག་གྱི་སྡོན་དུ་མྱི་རྱི་ཞྱིང་། སན་དངགས་པས་ནྡོར་གྱིས་ཕྱུག་པ་ལ་
རྣམ་ཐྡོས་ཀྱི་བུའྱི་དཔལ་ལ་འགན་པར་ནུས་པ་དང་། ཡུལ་འཁྡོར་གྱི་རྒྱལ་ཕན་ལ་ལྷའྱི་དབང་པྡོ་བརྒྱ་
བྱིན་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་དཔལ་ལ་ལྡོངས་སྡོད་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་དང་། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་
མཁས་བཙུན་ལྡན་པ་ལ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོ་གྱིས་པ་ལྟ་བུར་བསྔགས་པ་དང་། གང་པྡོའ་ིསེས་
རབས་ལས་སེམས་པ་ཆེན་པྡོ་དེ་ནྱི་གངས་རྱིའྱི་རེ་མྡོ་འགྡོ་ཤེས་པའམ། སྡོན་ཀའྱི་སྱིན་དང་ན་བུན་
གྱི་ཚོགས་རླུང་གྱིས་བསྡོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཚུར་འྡོང་བ་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། མ་ཧེའྱི་སེས་རབས་
ལས། ཆར་སྱིན་གྱི་ཕུང་པྡོ་ལྡོགས་ཤྱིག་ཏུ་ཆད་པ་རང་གྱིས་འགྡོ་ཤེས་པ་འད་བ་ཞྱིག་གྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་
པ་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་འད་ནྱི་སན་དངགས་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་དཔེའྱི་རྒྱན་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་པས་སྡོན་ 
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༼༡༡༣༣༽  
དུ་མྱི་རྱི་ཞྱིང་མཁས་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་
པའམ། །མཚན་ྱིད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། །གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ། །བཤད་ན་
མཁས་རྣམས་ག་ལ་དགའ། །ཞེས་པ། ཤེས་བའྱི་གནས་ལུགས་རང་དང་སྱི་མཚན་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་
པ་མ་ནྡོར་བར་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚེ་དེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་སྡོ་སྐུར་གྱིས་བཤད་ན། གཞུང་
ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོན་དུ་ལྟ་ཞྱིང་མེས་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། དེས་ན་
བ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོ་སྡོགས། །བསྔགས་པ་སན་དངགས་ལུགས་བཞྱིན་ཡྱིན། །གངས་ཅན་མ་དྡོས་ལ་
སྡོགས་པ། །དངྡོས་པྡོའ་ིགནས་ལུགས་འཆད་པ་ན། །དེ་ལ་འཁྲུལ་ན་ཀུན་མཁེན་མྱིན། །སྱིགས་མའྱི་
དུས་ཀྱི་ཤུགས་བརས་པས། །ཅུང་ཟད་ངན་པར་འགྡོ་སྲྱིད་ཀྱིས། ། 
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༼༡༡༣༤༽  
ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ག་ལ་སྲྱིད། །ཅེས་པ། གནས་ལུགས་དང་སྡོ་བཏགས་བརྡོད་ཚུལ་མྱི་འད་བའྱི་
ཕྱྱིར། བ་རྒྡོད་ཀྱི་ཕུང་པྡོའ་ིརྱི་ལ་སན་དངགས་མཁན་པྡོས་ཕུལ་བྱུང་གྱི་རྒྱན་བརྡོད་པ་བཞྱིན་
བསྔགས་པ་ཡྱིན་ལ། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དང་། མཚོ་མ་དྡོས་པ་དང་གྱིང་བཞྱི་རྱི་རབ་ྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་
གྱི་ཚད་དང་བཀྡོད་པ། ཆྡོས་མངྡོན་པའྱི་བཀའ་བསན་བཅྡོས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི་མཚན་ྱིད་གཏན་
ལ་འབེབས་པ་ཡྱིན་པས། དེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གནས་པ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཇྱི་
སེད་པ་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་བའྱི་གནས་ལུགས་ནྡོར་པར་བསན་པའྱི་
ཕྱྱིར། དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གསུང་དང་། འཛམ་གྱིང་གྱི་མཁས་པ་རྒྱན་དྲུག་གྱིས་
བརམས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ཚད་མར་བ་ཡྱིས། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྱི་ཁ་ཕྱྱིར་ 
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༼༡༡༣༥༽  
འབྲང་བར་མྱི་བའྡོ། །མྱི་ལ་རས་པས། གངས་དཀར་ཏྱི་སེ་སྐད་པ་དེ། །དག་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱ་བཞུགས་
པའྱི་གནས། །རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་བ་བ་ཡྱིན། །མ་ཕམ་གཡུ་མཚོ་སྐད་པ་དེ། །མ་དྡོས་མཚོ་མྡོ་བ་བ་
ཡྱིན། །བྲག་དམར་སྡོ་མཐྡོ་སྐད་པ་དེ། །རྱི་ནག་པྡོ་འབྱིགས་བེད་བ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་མགུར་འདྱིས་
འཁྲུལ་གཞྱི་བས་པ་འད་སེ། འདྱི་ནྱི་གྡོང་དུ་སྨྡོས་པའྱི་སན་དངགས་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་ནྡོ། །སྱིགས་
མའྱི་དུས་སུ་སྣྡོད་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ངན་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཚེ་ལྡོ་ཡར་འཕེལ་ལ་བཟང་དུ་འགྡོ་བར་
མདྡོ་ལས་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་མཚུངས་པའྱི་འཁྲུལ་པ་འདྱི་འད་མྱི་སྲྱིད་
དྡོ། །དྲུག་པ་ནྱི། ཙ་རྱི་ཏ་ཞེས་བ་བའྱི་ཡུལ། །ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་ཡྡོད། །ཙ་རྱི་ཙ་གྡོང་དེ་
མ་ཡྱིན། །དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་གནས་གཞན་ཞྱིག །ཙ་རྱི་ 
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༼༡༡༣༦༽  
ཡྱིན་ཞེས་ལ་ལ་སྨྲ། །ཞེས་པ། རྒྱུད་ནས་ཡུལ་དང་གནས་ཀྱི་ཁད་པར་རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་ནང་དུ་སར་
ནས་ངེས་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་དང་། དང་དྡོན་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཡུལ་ལ་ངྡོས་བཟུང་བའྱི་ལུགས་གྱིས་
གསུངས་པས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་གནས་ལ་སྡོགས་པའྱི་བེ་བྲག་ནྱི། ཛཱ་ལན་དྷ་ར་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་ནུབ་བང་
ཁ་ཆེ་དང་ེ་བ་ན་རྡོ་ལ་མེ་འབར་བའྱི་གནས་ཡྡོད་དྡོ། །ཨྡོ་རྒྱན་ནྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་བང་ན་ཕྱྱི་རྡོལ་
སྡོག་པྡོའ་ིཡུལ་གྱིས་བསྐྡོར་བ་ཆྡོས་འབྱུང་གྱིས་མཚན་པའྱི་ཕུར་འགྡོས་ཞེས་བ་བ་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱ་
གར་གྱི་ལྷྡོ་ནུབ་ན་ཀྡོ་ལ་པུ་རྱི་དང་། པུརྞ་གྱི་རྱི་ཞེས་གགས་པ་ཀྡོ་ལ་གྱི་རྱི་ཡུལ་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱ་གར་
ཤར་ཕྱྡོགས་གལ་གྱི་ལྷྡོ་ན་ཆུ་བྡོ་ལྡོ་ཧྱི་ཏ་འབབ་པའྱི་ཡུལ་དེ་ཀ་མ་རུ་ཡྱིན། མ་ལ་བ་ནྱི་ལྷྡོ་ནུབ་ན། 
གྱིང་ཕན་ཆུང་ངུ་ཞྱིག་ཡྡོད་དྡོ། །སྱིནྡྷུ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ཆུ་བྡོ་སྱིནྡྷུ་འབབ་པའྱི་ཡུལ་ཡྡོད་དྡོ། །ན་
ག་ར་ 
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༼༡༡༣༧༽  
ནྱི་ན་ག་རའྱི་ཡྱི་གེ་འབྱུང་བའྱི་ཡུལ་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ན་ཡྡོད་དྡོ། །མུ་མུ་ནྱི། ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་
རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཅེས་བ་བ་ཡྡོད་དྡོ། །བེད་པའྱི་བྲང་ཞེས་བ་བ་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་ཕན་སྨན་མང་
པྡོ་སེ་བ་ཞྱིག་ཡྡོད་དྡོ། །འགའ་ཞྱིག་ན་རེ། ཆྡོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྱི་ཡུལ་གྡོང་ཁེར་ས་བའྱི་བུ་ཡྱིན་
ཟེར་རྡོ། །དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ་ནྱི། རྡོ་རེ་གདན་གྱི་ཤར་ན་བ་རེན་ཏའྱི་ས་ཆ་གྡོ་མྡོའ་ིལྷྡོ་ཐད་ན་ཡྡོད་དྡོ། །ལྕགས་
པའྱི་བྲང་ནྱི་སྱིང་ག་གྱིང་ཡྱིན་ནྡོ། །ཀུ་མུ་ཏ་ནྱི་ལྷྡོ་ནུབ་ན་རྡོ་སྤུས་མྡོ་འད་བ་ཡྡོད་པའམ། གར་ཞའྱི་
ཡུལ་དང་ེ་བ་ན་རྱི་སྤུས་མྡོ་འད་བ་གྱིས་ཀྱི་བར་ན་ས་ཕུ་རྡོའ་ིཆྡོས་འབྱུང་གྱིས་མཚན་པ་ཞྱིག་ཡྡོད་
དྡོ། །ཨར་བུ་ཏ་ནྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ན་ཡྡོད་ཅྱིང་གྡོང་ཁེར་རྡོ་འཇྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྡོ་ཏ་
བ་རྱི་ནྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་དཔལ་གྱི་རྱིའྱི་ངྡོས་ལ་སྒྲུབ་ཆུ་ཡྡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། ། 
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༼༡༡༣༨༽  
ཁ་བའྱི་རྱི་ནྱི་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཧ་རྱི་ཀེ་ལ་ནྱི་ལྷྡོ་ཀྡོང་ཀ་ནའྱི་ཡུལ་ན་ཤྱིང་རྣམས་ར་བ་མེད་
པར་བར་སྣང་ལ་འཁྱིལ་ཞྱིང་སེ་བ་ཡྡོད་དྡོ། །ལན་ཚྭ་མཚོ་སེས་ནྱི། ཁབ་འཇུག་གྱིས་བཞེངས་པའྱི་
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྐུ་རྒྱ་མཚོའྱི་ནང་ན་བཞུགས་པ་དེའམ། ཧ་རྱི་ཀེ་ལའྱི་ཁད་པར་རྡོ། །ལམ་པ་
ཀ་ནྱི་ནུབ་ཕྱྡོགས་ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་ཤར་དུ་ཅུང་ཟད་ཕྱྱིན་པ་ན་ཡྡོད་དྡོ། །ཀན་ཙི་ནྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་སྡོབ་དཔྡོན་
ཆྡོས་གགས་ཀྱི་ཡུལ་གྡོང་ཁེར་མཆྡོག་ཅེས་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོ་སྡོར་རཥྚ་ནྱི་སྡོ་མ་ན་ཐ་ཞེས་བ་བ་ཕྱྱི་
རྡོལ་པའྱི་ལྷ་ཁང་ཡྡོད་པ་དུ་རུ་ཀའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལ་ཀྱི་ཀ་ནྱི་རྡོ་རེ་གདན་གྱི་ལྷྡོ་ནུབ་ན་རྒྱལ་པྡོ་
ཐམས་ཅད་སྡོལ་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསེར་གྱིང་ནྱི་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་ན་སྨན་རེའྱི་ཡུལ་དང་ཞྱིབ་
ནས་ཡྡོད་དྡོ། །ཀྡོང་ཀ་ན་ནྱི་ལྷྡོ་ནུབ་ན་མཐའ་ཆུས་བསྐྡོར་བའྱི་ཡུལ་གྱིབ་མའྱི་སྐུ་བཞུགས་པ་དེ་ཡྱིན་
ནྡོ། །གྡོང་ཁེར་ས་གཞྱི་ 
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༼༡༡༣༩༽  
ནྱི་ཁ་ཆེ་གྱིབ་བསན་ནམ། གྡོང་ཁེར་པ་ཏ་ལྱི་པུ་ཏ་ལྱི་ཡྱིན་པར་ཡང་བཤད་དྡོ། །གྡོང་གྱི་མཐའ་ནྱི་
མྡོན་ཡུལ་གྱི་བེ་བྲག་གཅྱིག་ཡྱིན་ནྡོ། །ཙ་རྱི་ཏ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་འབྲས་ས་ལུ་བཟང་པྡོ་སེ་བ་
གཅྱིག་ཡྡོད་དྡོ། །ཀྡོ་ས་ལ་ནྱི་རྒྱལ་པྡོ་གསལ་རྒྱལ་གྱི་ཡུལ་གན་ཡྡོད་ན་ཡྡོད་དྡོ། །སྱིན་དྷ་ནྱི་ལྷྡོ་
ཕྱྡོགས་ན་སྡོབ་དཔྡོན་ཕྱྡོགས་གང་གྱི་སྒྲུབ་གནས་ཡྡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །གཞྡོན་ནུའྱི་གྡོང་ནྱི་བུད་མེད་
གཟུགས་བཟང་མྡོ་འབའ་ཞྱིག་ཡྡོད་པའྱི་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་ཕན་གཅྱིག་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་དག་ནྱི་
གདུལ་བ་དབང་པྡོ་དམན་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་འཁམ་པར་སྡོ་བའྱི་དྡོན་གསུངས་སྡོ། །དབང་པྡོ་འབྲྱིང་
པྡོའ་ིདཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ནང་དུ་ལྷའྱི་གནས་བསན་པ་དང་། དབང་པྡོ་རྣྡོན་པྡོའ་ིངྡོར་ལུས་ལ་ར་ཡྱི་གེའྱི་
དཀྱིལ་འཁྡོར་བསན་པ་དང་། དབང་པྡོ་ཡང་རབ་ཀྱི་ངྡོར་ལུས་མྱིག་ཡྡོར་གྱི་རྣམ་པ་དང་།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1135 

༼༡༡༤༠༽  
སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་
ཡྱིན་ལ། གཞན་རྣམས་དང་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་ཕྱྱི་
རྡོལ་གྱི་ཡུལ་བསྐྡོར་བས་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་ནང་གྱི་རྣལ་འབྡོར་
ལ་ཤྱིན་ཏུ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །ཕྱྱིའྱི་གནས་འདྱི་རྣམས་རླུང་གྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་ནས་ཚངས་པའྱི་འཇྱིག་
རེན་པའྱི་བར་ལ་ཚང་བ་ཡྡོད་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་འབྡོན་པའྱི་གནས་འཛམ་བུ་གྱིང་ལ་ཡང་ཚང་ལ། 
བླ་མ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་འཁྲུགས་པའྱི་ཚུལ་དུ་གསུངས་པ། སམྤུ་ཉྱི་
དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཐྱིག་ལེ་དང་། བདེ་མཆྡོག་གྱི་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པར་གསུངས་པ་རྣམས་
འཁྲུགས་བསེབས་ནས་རྡོ་རེའྱི་ལུས་ལ་སར་ཏེ། གནད་དུ་བསྣུན་པས་ངེས་པའྱི་དྡོན་རྒྱུད་ལ་སེ་བ་ 



1136   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༤༡༽  
ཡྱིན་ནྡོ། །གནས་འཐུང་གཅྡོད་ཀྱི་བེ་བྲག་ཙ་རྱི་ཏ་ནྱི་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་ཡྡོད་པར་
གསུངས་པས་ཀྡོང་ཡུལ་གྱི་ཙ་རྱི་ཙ་གྡོང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །འགའ་ཞྱིག་ན་རེ། གནས་ཞྱིང་གྱི་བེ་བྲག་དེ་
ཝྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་ཁད་པར་ཞྱིག་ཙ་རྱི་ཟེར་བ་ནྱི། རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོའ་ིརྒྱུད་ལས་ནྱི། །དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉར་བྷ་ཏ་
གནས། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །བྡོད་ཡུལ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་མ་ནྱི། །རྡོ་ཡྱིག་ཕུག་ལ་
བརེན་ཏེ་གནས། །ཡུལ་དེར་གནས་པའྱི་ལྷ་མྡོ་ནྱི། །བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ལ་བརེན་ཞེས་གསུངས། །དེ་ཡྱི་
ཕྱྡོགས་ན་བྷ་དའྱི་ཤྱིང་། །ཡྡོད་ནྱི་ཡུལ་དེ་འགལ་བ་མེད། །ཅེས་པ། རྒྱུད་དུ་དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉར་བྷ་ཉ་
གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ནྱི། གནས་དེ་ལ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་ཡྡོད་པའྱི་ཆེ་ཤྡོས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་ལྷ་
མྡོའ་ིམཁར་ཞེས་བ་བ་རྡོའ་ིཆྡོས་འབྱུང་ 
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༼༡༡༤༢༽  
མྱིག་གྱི་དབྱིབས་འད་བས་མཚན་པ་གཅྱིག་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ལ། ཆུང་ཤྡོས་དེ་ཙ་རྱི་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། 
རྒྱུད་དུ། གེན་དུ་འབར་ས་ཞེས་བ་བ། །ཀྵེ་ཏ་པ་ལ་བརྱིགས་པ་ཆེ། །དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉར་སྣ་ཆེན་
མྡོ། །སྡོབས་པྡོ་ཆེ་ཡྱི་སེ་གནས་འབྱུང་། །ལྷ་མྡོ་ལག་ན་མདུང་ཅན་དེ། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱུག་ཀུན་
གྱི་མཆྡོག །གནས་དེར་ལྷ་མྡོ་དག་ཆེན་མྡོ། །བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ལ་བརེན་ཏེ་གནས། །བྡོད་ཡུལ་དུ་ནྱི་ལྷན་
ཅྱིག་སེས། །རང་བྱུང་གྱི་ནྱི་སེ་གནས་བྱུང་། །ཆུ་སྱིན་རྒྱལ་མཚན་ལག་ན་ཐྡོགས། །ཞྱི་ཞྱིང་གསལ་
བའྱི་གཟུགས་ཅན་ཏེ། །ཡུལ་དེར་གནས་པའྱི་ལྷ་མྡོ་དེ། །བྲག་གྱི་ཁྱིམ་ལ་བརེན་ཏེ་གནས། །ཞེས་
གསུངས་པས། ཙ་རྱིའྱི་ཡུལ་ཕྱྡོགས་དེ་ན་བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ཡྡོད་ན། དེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་ཡུལ་གྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་
པས་མྱི་འགལ་ལྡོ། །བྷ་ཉའྱི་ཤྱིང་ནྱི་པགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་ཞྱིང་ 



1138   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༤༣༽  
ཡལ་ག་རྣམས་ཀྱི་ཕྱྱིའྱི་དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་རྒྱུ་མ་བུས་པ་ལྟ་བུ། འདབ་མ་ཕྱྡོགས་གྱིས་སུ་བའྱི་
གཤྡོག་པ་ལྟར་ཆ་མམ་དུ་ཡྡོད་ཅྱིང་། དབྱིབས་ཤྡོལ་པའྱི་འདབ་མ་ལྟ་བུ་ཞྱིག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱྡོགས་
དང་ཐད་སམ་གྱི་རྒྱ་ཡུལ་ནའང་སེ་བའྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིཤྱིང་ཞེས་གགས་པ་དེ་ཡྱིན་ནམ་སེམས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཏྱི་སེ་དང་ནྱི་ཙ་རྱི་སྡོགས། །གལ་ཏེ་གནས་ཆེན་ཡྱིན་ན་ཡང་། །ཡུལ་དེར་འགྡོ་
བའྱི་གང་ཟག་ནྱི། །དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་ཚིག་ལྡན། །བར་དང་བར་ཡྱི་ལན་ཤེས་ཤྱིང་། །རྱིམ་
གྱིས་རྡོགས་པ་བརན་པྡོ་ཡྱི། །སྡོད་པའྱི་དྡོན་དུ་རྒྱུ་བར་གསུངས། །དེ་ལྟ་མྱིན་པའྱི་གང་ཟག་
གྱིས། །ཡུལ་དེར་འགྡོ་བ་རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅེས་པ། བྡོད་ཡུལ་གྱི་གངས་ཏྱི་སེ་དང་། རྱི་ཁྡོད་ར་རྱི་
རྒྱུད་ནས་གསུངས་པའྱི་གནས་ཆེན་ 
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༼༡༡༤༤༽  
ཡྱིན་དུ་ཆུག་ནའང་། དེར་འགྡོ་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་དབང་དང་གདམས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཐྡོབ་
ཅྱིང་མས་སུ་བླངས་པས་བསེད་རྡོགས་ལ་བརན་པ་ཐྡོབ་པ། དཔའ་བྡོ་དང་མཁའ་འགྡོས་བསན་པའྱི་
ལུས་ངག་གྱི་བར་དང་བརའྱི་ལན་ལེགས་པར་ཤེས་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་བསང་པའྱི་ཕྱྱིར་
འགྡོ་བར་གསུངས་ཀྱི། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཕྱྱིན་ཀང་ཡྡོན་ཏན་མེད་ཅྱིང་བར་ཆད་
འབྱུང་བས་བཀག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། འཁྲུལ་པ་ཡུལ་འདྡོན་པ། མ་འཁྲུལ་དབང་
གཞུང་འཛུགས་པ། སྡོང་རང་བསྡོམ་པས་སྐུ་གསུམ་ཐྡོབ་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས་ལས། 
ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ལས། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་ཞེས་
ཟེར། །ཞེས་པ། བྡོད་ཀྱི་སྡོས་བྲལ་སྡོང་པ་ྱིད་སྡོམ་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ 



1140   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༤༥༽  
ལམ་དུ་འདྡོད་པའྱི་རྡོགས་ལྡན་ཁ་ཅྱིག སེམས་ངྡོ་འཕྡོད་ཅྱིང་སྡོང་ྱིད་བསྡོམས་པས་ཐབས་གཞན་ལ་
མ་ལྟྡོས་པར་སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །རྒྱ་གར་དུ་བྲམ་ཟེ་སྡོང་ྱིད་བླྡོ་གྡོས་
དང་། མཁན་པྡོ་རབ་སྣང་བེད་དང་། ཨ་ནན་ཏ་བཛྲ་དང་། སེ་དགྡོན་སྱིདྷྱི་ཀ་ར་དང་། དཔལ་གྱི་སེངེ་
དང་། སྣང་མཛད་རྡོ་རེ་དང་། ཐེག་ཆེན་དཔལ་དང་། ལེགས་སྱིན་བཟང་པྡོ་དང་། ཤམ་ཐབས་སྔྡོན་པྡོ་
ཅན་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་དང་། རྱིན་ཆེན་ལྡན་དང་། བཟང་པྡོའ་ིབཤེས་གེན་དང་། དགེ་སྡོང་མ་
དགའ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི། གྱིས་སུ་མེད་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་
ཡྱིན་པས་དེའྱི་རྒྱུ་སྡོང་ྱིད་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་ཅྱིང་། སྡོས་པ་རྣམ་པར་ཆད་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་
བསྡོམས་པས་འགྲུབ་ 
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༼༡༡༤༦༽  
བྡོ། །བསེད་རྱིམ་དང་སྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་པ་ནྱི། ཆད་པར་ལྟ་བ་དགག་པ་དང་ཟབ་མྡོའ་ི
དྡོན་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །ཡང་
དང་སྲྡོང་བྱི་ཤྭ་མྱི་ཏ་དང་། གཞྡོན་ནུའྱི་སེ་དང་། རྒྱལ་བའྱི་ཞབས་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི། རྡོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་བསྡོད་ནམས་ཀྱིས་ེ་བར་བསྒྲུབས་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་སྐུས་སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་བེད་
པ་ཡྱིན་པས་དེའྱི་རྒྱུ་ལྷའྱི་རྣལ་འབྡོར་དང་། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་སྡོད་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་
ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པར་བའྡོ། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་ནྱི། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལ་ཕྱྱིན་
ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་འཛིན་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་སྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་དེ་སུན་འབྱུང་བ་ལ་
གསུམ། རྱིགས་པས་དགག་པ། ལུང་གྱིས་དགག་པ། འགག་བསྡུས་ཏེ་ཆྱིག་ཐུབ་ཀྱིས་ 
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༼༡༡༤༧༽  
འཚང་མྱི་རྒྱ་བར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་འབྲས་མྱི་མཐུན་པར་ཐལ་བ་གཅྱིག་ཐུབ་དུ་
མར་ཐལ་བ། ལུང་དྡོན་འཁྲུལ་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་མྱི་
ནུས། །གལ་ཏེ་གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་ཞྱིག །བྱུང་ཡང་ན་ཐྡོས་འགྡོག་པ་བཞྱིན། །འབྲས་བུ་དེ་ཡང་
གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་པ། རེན་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁྡོ་ནས་འབྲས་བུ་བསེད་པ་མྱི་རྱིགས་
ཏེ། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ས་བྡོན་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་ལའང་། དྡོད་གཤེར་དང་ཞྱིང་ས་དང་། སེས་བུའྱི་རྡོལ་བ་
ལ་སྡོགས་མཐུན་པའྱི་རེན་རྣམས་ཚང་བ་ལས་འབྱུང་གྱིས། རྒྱུ་མ་ཚང་བ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་རེན་
ལས་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན། སངས་རྒྱས་ཀང་རྒྱུ་རེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལས་
འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁེན་ 
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༼༡༡༤༨༽  
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་སྱིང་རེའྱི་ར་བ་ཅན་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པ་
ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཤྱི་བྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིསེས་རབས་ལས། རྒྱུ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་འགྲུབ་
པའྱི། །འབྲས་བུ་གང་ནའང་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བས་པ་ཡང་། རྒྱུ་རེན་གཞན་ལ་ལྟྡོས་
པ་མེད། །ཅེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས། སྡོད་འཇུག་ཏུ། རེན་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ཀུན་
ནུས་པ། །གང་ན་ཡང་ནྱི་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །སྣ་ཚོགས་རེན་ལས་སེས་པ་ཡྱི། །རྒྱུ་མ་དེ་ཡང་སྣ་ཚོགས་
ྱིད། །ཅེས་སྡོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབྲས་བུ་ཞྱིག་བྱུང་ནའང་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་
ཚུལ་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ན་ཐྡོས་འཕགས་པ་འགྡོག་པ་ལ་སྡོམས་པར་འཇུག་པའྱི་འདུ་ཤེས་
དང་ཚོར་བ་ཐམས་ཅད་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་ 
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༼༡༡༤༩༽  
བསྡོམས་པས་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་འགགས་པའྱི་སེམས་མེད་ཀྱི་སྡོམས་འཇུག་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །བེ་
བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྱིག་ཀང་། ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལུས་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ལེན་པར་འདྡོད་དྡོ། །གཅྱིག་ཐུབ་
ལས་སངས་རྒྱས་འབྱུང་སྲྱིད་ནའང་སྐུ་གསུམ་ཚང་བ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། འགའ་ཞྱིག་
གཅྱིག་ཐུབ་བསྡོམ་པ་ཡྱི། །རེས་ལ་བསྔྡོ་བ་བ་དགྡོས་ཟེར། །འྡོ་ན་གཅྱིག་ཐུབ་གྱིས་སུ་འགྱུར། །དེ་
ལའང་སབས་འགྡོ་སེམས་བསེད་དང་། །ཡྱི་དམ་ལྷ་སྡོམ་ལ་སྡོགས་པ། །དགྡོས་ན་གཅྱིག་ཐུབ་དུ་
མར་འགྱུར། །དེ་ན་གཅྱིག་ཐུབ་འདྱི་འདའྱི་ལུགས། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་
མེད། །ཅེས་པ། དེ་ལ་འགའ་ཞྱིག་ན་རེ། གཅྱིག་ཐུབ་བསྡོམ་པའྱི་རེས་སུ་འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་
པའྱི་བསྔྡོ་བ་སྨྡོན་ལམ་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་ 
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༼༡༡༥༠༽  
དགྡོས་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འྡོ་ན་གཅྱིག་ས་མ་ཐུབ་པས་གྱིས་སུ་འགྱུར་རྡོ། །ཆྱིག་ཐུབ་སྡོམ་པའྱི་སྔྡོན་དུ་
བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་སབས་འགྡོ་དང་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པ་མྱི་བེད་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྒྱུར་
མྱི་འགྱུར་ལ། བེད་ན་གསུམ་དང་བཞྱི་རུ་འགྱུར་ཅྱིང་། དེ་ལའང་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་སྡོམ་པ་དང་། སྱིང་པྡོ་
བཟླས་པ་དང་། མཆྡོད་བསྡོད་ལ་སྡོགས་མྱི་བེད་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་མ་ཚང་ཞྱིང་། བེད་ན་
གཅྱིག་ཐུབ་མང་པྡོར་འགྱུར་རྡོ། །དཀར་པྡོ་གཅྱིག་ཐུབ་འདྱི་འད་གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ལུང་རྱིགས་ཀྱི་གནྡོད་བེད་དྡོན་མཐུན་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐུབ་པས་སྡོང་ྱིད་
བསྔགས་པ་ནྱི། །དངྡོས་པྡོར་འཛིན་པ་བཟླྡོག་ཕྱྱིར་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་བརྡོད་ཙམ་
གྱིས། །འཁྡོར་བ་ལས་ནྱི་ཐར་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་པ། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ 
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༼༡༡༥༡༽  
མདྡོར། སེམས་ཅན་གྱི་བསྡོད་ནམས་ཀྱིས། །ཕུང་པྡོ་ཇྱི་སེད་ཡྡོད་བཟུང་བ། །དེ་སེད་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཡྱིས། །བང་ཆུབ་སེམས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྡོད་ནམས་
ཀྱི། །ཕུང་པྡོ་ཇྱི་སེད་བརྡོད་པ་བས། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ནྱི་ཡྡོངས་འཛིན་ན། །དེ་བས་བསྡོད་ནམས་
ཆེས་མང་ངྡོ་། །དམ་ཆྡོས་འཛིན་པའྱི་བསྡོད་ནམས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ནན་ཏན་དུ། །བསྐལ་
པ་བེ་བར་བརྡོད་མཛད་ཀང་། །མཐའ་མར་ཕྱྱིན་པར་འགྱུར་མ་ལགས། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ནྱི་འཛིན་པ་
དང་། །བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསྡོད་ནམས་དེས། །སྡོང་པ་ྱིད་ལ་མྡོས་པ་ཡྱིས། །བཅུ་དྲུག་ཆར་ཡང་
མྱི་ཕྡོད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མདྡོ་སྡུད་པར། ཇྱི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་
སྡོང་། །ཆྡོས་འདྱི་ཐམས་ཅད་ 
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༼༡༡༥༢༽  
མཚན་ྱིད་དེ་དང་འད་ཤེས་ཤྱིང་། །ཆྡོས་རྣམས་སྡོང་ཞྱིང་མཚན་མ་མེད་པར་རབ་ཤེས་ན། །དེ་ལྟར་
སྡོད་པ་བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་སྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་སུའང་། 
སྡོང་ྱིད་ལྟ་བས་གྡོལ་འགྱུར་གྱིས། །སྡོམ་པ་ལྷག་མ་དེ་དྡོན་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་
བསྔགས་པ་ཆེན་པྡོ་མཛད་པ་ནྱི། གདུལ་བ་རྣམས་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའྱི་
ཆྡོས་ལ་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོར་འཛིན་པའྱི་ལྟ་བ་ལྡོག་པར་རྡོག་པ་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་
གྱིས། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་འགྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་སྱིང་པྡོ་ཀུན་ལས་
བཏུས་ཀྱི་འགེལ་པར། དྡོན་དམ་པ་ནྱི་ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་གྱིས་ཀ་དབེན་པ་ཡྱིན་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ཁྡོ་ནར་བསན་ཅེ་ན། བྱིས་པ་ 
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༼༡༡༥༣༽  
རྣམས་ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་འཁྡོར་བ་ནས་ཡྡོད་པ་ལ་མངྡོན་པར་ཞེན་པ་ཡྱིན་པས་དེ་བསལ་བ་ལ་འབད་
པའྱི་དགག་པ་གཙོ་བྡོར་མཛད་དེ། ཡྡོད་དང་མེད་པ་འདྱི་གྱིས་མེད་པའྱི་ཆྡོས་ཡྱིན་ཏེ། །བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་གང་གྱིས་འདྱི་ཡྱིས་ངེས་པར་འབྱུང་། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་མེད་པའྱི་བསྔགས་པ་
མཛད་པས་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་བཤད་དྡོ། །དཔེར་ན་ཕལ་པྡོ་ཆེར། སེམས་ཅན་ལ་ལ་ཞྱིག་གྱིས་
དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མཐྡོང་ངམ་ཐྡོས་ཀང་སྱིབ་པས་ཀུན་ནས་འཁྡོར་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་
པ་ལ་མ་དད་པ་ཞྱིག་བས་ནའང་། དེ་དག་གྱིས་མཐྡོང་བ་དང་ཐྡོས་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་དེ་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་
མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་བར་དུ་དྡོན་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། མཚན་མྡོའ་ིལྷ་མྡོ་ཀུན་ཏུ་སྡོང་
བའྱི་གཟྱི་བརེད་དཔལ་གྱིས་འདས་པའྱི་ཚེ་རབས་ 
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༼༡༡༥༤༽  
མང་པྡོའ་ིསྔྡོན་རྡོལ་དུ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་པདྨྡོའ་ིསེང་ན་བཞུགས་པ་གཞྱིག་པར་
གྱུར་པ་ཞྱིག་བཅྡོས་པ་དེས་ནྱི། ཁྡོ་མྡོའ་ིབླ་མེད་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཏྡོ། །ལུས་ཀང་
འདྱི་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་མཛེས་པ་ཐྡོབ་བྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ཕྱག་རྒྱའྱི་
མདྡོར། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་མགྡོན་པྡོ་ཞེས་ཐྡོས་སམ། རྱི་མྡོ་མཐྡོང་
ངམ། གཟུགས་བས་པ་མཐྡོང་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རང་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་ལ་ལྷའྱི་ཞལ་
ཟས་དང་ན་བཟའ་བསྐལ་པ་གངྒཱའྱི་ཀླུང་གྱི་བེ་མ་སེད་དུ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་ལྷག་སེ། གུས་པས་ཐལ་
མྡོ་སྡོར་བ་དང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། མཆྡོད་པ་དང་། བཀུར་བསྱི་བེད་པ་ལྟ་སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས་ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞྱིན་མཆྡོད་རེན་བསྐྡོར་བ་དང་། །རེན་འབྲེལ་ཙམ་ཞྱིག་ 
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༼༡༡༥༥༽  
ཐྡོས་སྡོགས་དང་། །སྔགས་འབྲུ་འགའ་ཞྱིག་དན་ཙམ་གྱིས། །སྱིག་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ་འགྱུར་
ཞེས། །གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤེས་པར། །ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ལ་བརེན་མྱི་བ། །ཞེས་པ། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་མཆྡོད་རེན་ལ་བསྐྡོར་བ་གཅྱིག་དང་། ཕྱག་གཅྱིག་དང་། མགྡོ་དུད་པ་གཅྱིག་དང་། 
གུས་པས་ཐལ་མྡོ་སྡོར་བ་དང་། ཐལ་མྡོ་ཡ་གཅྱིག་ཙམ་སྡོན་པ་དང་། རེན་འབྲེལ་སྱིང་པྡོའ་ིསྔགས་
ལན་གཅྱིག་ཙམ་ཐྡོས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཚན་དང་། སྔགས་ཀྱི་ཡྱིག་འབྲུ་འགའ་ཞྱིག་ལན་
གཅྱིག་ཙམ་དན་པ་དང་། བརྡོད་པས་འཁྡོར་བ་ལས་ཐར་བར་གསུངས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་
དམྱིགས་ནས་ནམ་མཁའ་ལ་མེ་ཏྡོག་གཅྱིག་ཙམ་དང་། ཆུ་གཙང་མ་ཁྡོར་གང་ཙམ་འཐྡོར་བར་བེད་
ནའང་། དེའྱི་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ་མང་ངན་ 
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༼༡༡༥༦༽  
ལས་འདའ་བའྱི་མཐར་ཐུགས་ཀྱི་བར་དུ་མས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། དམ་ཆྡོས་པད་དཀར་ལས། 
མཆྡོད་རེན་དེ་ལ་གང་གྱིས་ཐལ་མྡོ་སར། །ཡྡོངས་སུ་ཚང་ངམ་ཐལ་མྡོ་ཡ་གཅྱིག་གམ། །ཡང་ན་མགྡོ་
བྡོ་སྐད་ཅྱིག་བཏུད་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་ལུས་ཀང་ལན་གཅྱིག་བཏུད་པ་དང་། །གང་གྱིས་རྱིང་བསྲེལ་
གནས་པ་དེ་དག་ལ། །གཡེངས་པའྱི་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཚིག་གཅྱིག་ལན་
འགའ་བརྡོད་པར་བེད་པ་ཡང་། །དེ་དག་ཀུན་གྱིས་བང་ཆུབ་མཆྡོག་འདྱི་ཐྡོབ། །ཅེས་པ་དང་། མཆྡོད་
རེན་བསྐྡོར་བའྱི་བསྔགས་ནྱི། ན་མྡོ་རཏྣ་ཏྲཱ་ཡཱ་ཡ། ན་མྡོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། རཏྣ་ཀེ་ཏུ་ར་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐ་གཱ་ཏཱ་ཡ་
ཨརྷ་ཏེ་སམཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་རཏྣེ་རཏྣེ་མ་ཧཱ་རཏྣེ་རཏྣ་བྱི་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གཅྱིག་བརྡོད་
པས་ཕྱྡོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། བསྐྡོར་ 
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༼༡༡༥༧༽  
བ་བས་པར་འགྱུར། དགེ་བ་སྣ་གཅྱིག་བས་པའང་བེ་བ་ཕག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་པ་དང་། རེན་འབྲེལ་
སྱིང་པྡོའ་ིགཟུངས་ནྱི། ཨོཾ་ཡེ་དྷར་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་ཝཱ་ཧེ་ཏུན་ཏེ་ཥན་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཧྱ་བཱ་དཏ། ཏེ་ཥཉྩ་ཡྡོ་ནྱི་རྡོ་
དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དྱི་མཧཱ་ཤ་མ་ཎ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གཅྱིག་བརྡོད་པས་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་བང་བར་འགྱུར། 
མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་ཐམས་ཅད་ཞྱི་བར་བེད་ཅེས་པ་ལ་སྡོགས་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ཡང་དག་པར་
མྱི་ཤེས་པར་ཚིག་འབྲུ་ཙམ་ལ་བདེན་པ་བཟུང་བར་མྱི་བ་སེ། ཁ་ཅྱིག་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འདྱི་
དག་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་མེད་པའྱི་སླུ་བྲྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་དུ་འཛིན་ཅྱིང་། ཁ་ཅྱིག་འདྱི་ཁྡོ་ནས་ཆྡོག་པར་
འཛིན་ལ། བསྡོད་ནམས་གཞན་བསགས་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་དེ། གྱིས་ཀའང་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་སྱིན་དུ། དེ་ 
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༼༡༡༥༨༽  
བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའྱི་མཚན་ཐྡོས་པས་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པར་
གསུངས་པ་ལ། ཐེ་ཚོམ་སེས་པའྱི་དྡོན་ཞུས་པས། དེ་མ་ཐག་འབྲས་བུ་དེ་ཐྡོབ་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ྱིད་
རྒྱུའྱི་ཐྡོག་མར་བས་ཏེ་དགེ་བའྱི་ར་བ་གཞན་དག་ཀང་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་བས། ཚིག་དེ་མྱི་བསླུ་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། ཞེས་གསུང་སྡོ། །མདའ་རང་ལ་ནྱི་བེད་པ་མེད། །གཞུ་བཟངས་འཕེན་པ་ཤེས་གྱུར་ན། །དེ་ཡྱིས་
འདྡོད་པའྱི་བ་བ་འགྲུབ། །དེ་བཞྱིན་སྡོང་ྱིད་རང་པ་ལས། །བེད་པ་ཅྱི་ཡང་ཡྡོད་མ་ཡྱིན། །ཐབས་དང་
ཤེས་རབ་ལེགས་འབྲེལ་ན། །འདྡོད་པའྱི་འབྲས་བུ་རྱིམ་བཞྱིན་འཐྡོབ། །ཅེས་པ། དཔེར་ན་མདའ་རང་
པ་ནྱི་བཅས་བཟང་ཞྱིང་ལེགས་པར་ཡྡོད་ནའང་། འབྱིགས་པའྱི་བ་བ་མྱི་བེད་ལ། དེ་ྱིད་གཞུ་བཟང་
པྡོ་དང་སར་ནས་སེས་བུ་སྡོབས་ལྡན་འཕེན་པ་ལ་མཁས་ 
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༼༡༡༥༩༽  
པས་ཚར་ཆྡོད་པར་བཀང་སེ་འཕངས་ན་གྡོ་ན་ཤྱིན་ཏུ་སྲ་བ་ཡང་ཐྡོགས་པ་མེད་པར་འབྱིགས་པའྱི་བ་
བ་འགྲུབ་བྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སྡོང་པ་ྱིད་རང་པ་དྡོན་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་ནའང་བ་བེད་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་
མཐུན་ཕྱྡོགས་འཇྡོམས་པ་དང་། འབྲས་བུ་བསེད་པའྱི་ནུས་པ་གང་ཡང་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོས་
བྲལ་སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་། སྱིན་པ་དང་
ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་དང་འབྲེལ་པ་མས་སུ་བླངས་ནས་འབྲས་བུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་སྡུད་པར། དམུས་
ལྡོང་མྱིག་བུ་མེད་པ་བེ་བ་ཕག་ཁྱིག་རྣམས། །ལམ་ཡང་མྱི་ཤེས་གྡོང་ཁེར་འཇུག་པར་ག་ལ་
ནུས། །དེ་བཞྱིན་མྱིག་མེད་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ལྔ་པྡོ་ཡང་། །མྱིག་ 
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༼༡༡༦༠༽  
བུ་མེད་པར་བང་ཆུབ་རེག་པས་འགྱུར་མ་ཡྱིན། །གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་ཟྱིན་གྱུར་
ན། །དེ་ཚེ་མྱིང་ཡྡོད་གྱུར་ཅྱིང་དེ་ཡྱི་མྱིང་ཐྡོབ་བྡོ། །ཞེས་པས་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ཀང་ཤེས་རབ་
ཟབ་མྡོས་ཟྱིན་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་ལུང་
གྱིས་དགག སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་གྱིས་དགག བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ལུང་གྱིས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི་
རྡོ་རེ་གུར་ལས་འདྱི་སྐད་གསུངས། གལ་ཏེ་སྡོང་པ་ཐབས་ཡྱིན་ན། །དེ་ཚེ་སངས་རྒྱས་ྱིད་མྱི་
འབྱུང་། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལས་གཞན་མྱིན་ཕྱྱིར། །ཐབས་ནྱི་སྡོང་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན། །ལྟ་བ་རྣམས་ལས་
བཟླྡོག་པ་དང་། །བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཚོལ་རྣམས་ཀྱིས། །བདག་གཞན་བསམ་པ་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། །སྡོང་
པ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པ་ཁྡོ་ན་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་ 
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༼༡༡༦༡༽  
པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་བསྡོམ་པ་དེས་ནྱི་ཚེ་འདྱིར་སངས་རྒྱས་མྱི་འགྲུབ་སེ། རྣམ་ཀུན་
མཆྡོག་ལྡན་གྱི་སྡོང་ྱིད་དང་མཆྡོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་སངས་རྒྱས་
རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་དེ། ཚེ་འདྱིར་འགྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་སྡོང་རང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཡྡོད་དེ། འབྲས་བུ་
རྒྱུ་དང་རྱིགས་མཐུན་དུ་འགྲུབ་པ་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆྡོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀྡོ་ཉ་བའྱི་ས་བྡོན་ལས་ས་
ལུའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་
སྡོམ་པའྱི་ལམ་དེ་འཁྡོར་བ་སང་ཞྱིང་ཐར་པ་ཐྡོབ་པའྱི་རྒྱུར་གསུངས་པ་དེ་གང་ཡྱིན་སམ་ན། འཁྡོར་
བ་སྡོང་བར་འདྡོད་པའྱི་གདུལ་བ་ལ་འཁྡོར་བར་སེ་བའྱི་ར་བ་བདག་འཛིན་བཟླྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མུ་
སེགས་བེད་དང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐར་པ་དྡོན་གེར་ 
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༼༡༡༦༢༽  
འགའ་ཞྱིག་ཀང་། གཞུང་ལུགས་དང་བཤེས་གེན་ངན་པ་ལ་བརེན་པའྱི་དབང་གྱིས་བཅྱིངས་གྡོལ་
གྱི་གཞྱི་བདག་བདེན་པའྱི་དངྡོས་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་ཐར་པའྱི་ལམ་བསྒྲུབས་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་
འཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་དེ་དག་གྱི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཕྱྱིར་དཀྱིལ་
འཁྡོར་འཁྡོར་ལྡོ་ཞེས། །ཐབས་ནྱི་བདེ་བའྱི་སྡོམ་པ་སེ། །སངས་རྒྱས་ང་རྒྱལ་རྣལ་འབྡོར་
གྱིས། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་ངེས་པར་གྲུབ། །དེ་སྡོགས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་གསུངས། །ཞེས་པ། སྡོང་
རང་བསྡོམས་པས་སངས་མྱི་རྒྱ་བར་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གྱིས་ཟྱིན་དགྡོས་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐབས་དེ་
སྡོན་པར་རྱིགས་པས་བསེད་རྱིམ་དང་བཟླས་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལའང་ཐབས་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་
ཐེག་པ་གཞན་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཐབས་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྱི། འཁྡོར་ལྡོ་བཞྱི་ལ་བརེན་ 
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༼༡༡༦༣༽  
པའྱི་ཁམས་བདུད་རྱིའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལམ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ཆེན་པྡོར་བསྡོམས་ཤྱིང་རྒྱས་
བཏབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ང་རྒྱལ་བརན་པྡོ་སྡོམ་པ་
ནྱི། མྱུར་དུ་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་གྡོ་འཕངས་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་ངེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱས་པར་རྣལ་འབྡོར་བླ་
ན་མེད་པའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ངེས་དྡོན་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བར་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཤེས་པར་
བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་ལས་ཀང་ནྱི། །ཐབས་དང་མྱི་ལྡན་ཡེ་ཤེས་དང་། །བསབ་པ་
དག་ཀང་གསུངས་པ་ན། །དཔལ་བྡོ་ཆེན་པྡོས་ན་ཐྡོས་རྣམས། །དེ་ལ་བཞུགས་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་
སྡོ། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེམས་བསེད་དང་། སྱིང་རེ་གཞན་དྡོན་བེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་མྱི་
ལྡན་པའྱི་རང་ྱིད་འཁྡོར་བ་སྡོང་བའྱི་ལམ་ཀུན་ 
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༼༡༡༦༤༽  
བཏགས་ལྷན་སེས་ཀྱི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་གེན་པྡོ་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྡོམ་པ་དང་། སེམས་
ཅན་ལ་གནྡོད་པ་གཞྱི་དང་བཅས་པ་ལས་བཟླྡོག་པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བསབ་པ་གསུངས་པ་དེ་ནྱི་
ན་ཐྡོས་ཀྱི་རྱིགས་ཅན་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་དུ་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་
གྱིས། ཡང་དག་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་དུ། བསབ་བ་དགེ་བ་བཅུ་བསན་པ་ལ། ན་ཐྡོས་
རྣམས་ནྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དང་མྱི་ལྡན་ཅྱིང་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མུ་སེགས་ནྱི་འཇྱིག་
རེན་དུ་གཞན་ཅྱིང་རེན་གཞན་གྱིས་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མམ་པ་ྱིད་ལ་
འཇུག་ཅྱིང་གཞན་གྱི་དྱིང་མྱི་འཇྡོག་པ་དང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། བདག་གཞན་གྱི་དྡོན་
བེད་པ་ལ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གང་དག་དུས་གསུམ་མགྡོན་པྡོ་རྣམས། ། 
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༼༡༡༦༥༽  
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལྡན་པ་ལ། །བསབས་ནས་བླ་མེད་ཐེག་པ་ནྱི། །འདུས་མ་བས་པ་དེས་འཐྡོབ་
བྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་ཤེས་པར་བགྱི། །ཞེས་པ། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིལམ་སྱིན་སྡོགས་ཕར་ཕྱྱིན་བཞྱི་ཐབས་དང་། དྲུག་པ་ཤེས་རབ་དང་། བརྡོན་འགྲུས་གྱིས་
ཀ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་སྡོ་བ་ཆེན་པྡོ་ལ་བརེན་ནས་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཐེག་པའྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་
རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སངས་རྒྱས་འཐྡོབ་བྡོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ཤེས་ནས་སྒྲུབ་པར་
བའྡོ། །རྡོ་རེ་རྱི་རབ་ཀྱི་ཁང་པ་བརེགས་པའྱི་རྒྱུད་ལས། སྡོང་པ་ཡྱིན་ཀང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱི་
འདྡོར་ཅྱིང་། །ཡེ་ཤེས་མེ་ཡྱིས་རྡོག་པ་བསྲེགས་ཀང་ཐུགས་རེས་བརླན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
འཕགས་པ་ལྷས། སྤུང་དང་རྡོ་ཐལ་སྡོར་བ་ལས། ། 
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༼༡༡༦༦༽  
ཁ་དྡོག་གཞན་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱིས་སྡོར་བ་ལས། །ཆྡོས་དབྱིངས་མཁས་
པས་དེ་ལྟར་ཤེས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཆྡོས་ཀྱིས་གགས་པས་རྣམ་འགེལ་
ལས། །རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པྡོ། །ཡུན་རྱིངས་དུས་སུ་གྡོམས་པ་ལས། །དེ་ལ་སྡོན་དང་ཡྡོན་
ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །དེས་ཀང་ཐུགས་ཀང་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །རྒྱུ་ཡྱི་བག་
ཆགས་སངས་པ་ཡྱིན། །ཐུབ་ཆེན་གཞན་དྡོན་མཛད་ཅན་གྱི། །བསེ་རུ་ལ་སྡོགས་ཁད་འདྱི་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་དང་སྲྡོང་མངྡོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཚངས་པ་དང་དབང་
ཕྱུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལུང་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཤེས་བའྱི་མཚན་ྱིད་ལྟ་བ་ལ་བླྡོ་གྡོས་ཀྱི་མྱིག་
གཏྱི་མུག་གྱི་རབ་རྱིབ་ཤྱིན་ཏུ་སྟུག་པྡོས་བསྱིབས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེར་མ་ཟད་ན་ཐྡོས་དང་རང་ 
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༼༡༡༦༧༽  
སངས་རྒྱས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སྱིབ་པ་ལས་གྡོལ་ཅྱིང་མངྡོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་ལྡན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱིས་ཀང་། ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་བ་དག་གཞལ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ། དེ་
དག་ལེགས་པར་མཐྡོང་བ་ལ་སྱིབ་བེད་ཀྱི་ཤེས་བའྱི་སྱིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྡོང་བར་
བེད་པའྱི་ཐབས་འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་རྱིག་པའྱི་གནས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་
ལེགས་པར་སངས་ཤྱིང་། ལེགས་བཤད་ཤླཽ་ཀ་གཅྱིག་ཙམ་གྱི་དྡོན་དུའང་སྐུ་སྲྡོག་འདྡོར་བ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་སྡོ་ནས་མང་དུ་ཐྡོས་པའྱི་མཐར་ཕྱྱིན་པར་མཛད་དེ། ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་སྱི་མཚན་ཆྡོས་ྱིད་
རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བའྱི་དྡོན་ས་བཅུར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྡོམས་ཤྱིང་། རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་
པར་འབྱུང་བའྱི་རང་མཚན་རྒྱུ་རེན་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྱི་ནུས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ཆ་ཕ་བ་ 
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༼༡༡༦༨༽  
རྡོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དྡོན་རྣམས་ཀང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ན་བཞུགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ཆྡོས་སྡོན་པ་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སྐད་ཅྱིག་ཙམ་ལ་ལུས་ཀྱི་བཀྡོད་པ་མཐའ་ཡས་པས་དམ་
པའྱི་ཆྡོས་ན་པ་དང་། ཞུ་བ་དང་དྱིས་ལན་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཐྡོས་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོས་སྡོ་སྡོ་
ཡང་དག་པར་རྱིག་པ་བཞྱི་ལེགས་པར་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ནམ་མཁའ་
མཐས་ཀས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དང་དབང་པྡོ་དང་། སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་དང་བདེ་བ་སྡུག་
བསྔལ་དང་། བང་ཆུབ་གསུམ་གྱི་སྐལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྡོད་པ་མ་བསྱིབས་པར་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རང་རང་
གྱི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཆྡོས་སྡོན་པའྱི་ཐུགས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིབ་པ་གྱིས་བག་ལ་
ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཕ་མྡོ་དང་བཅས་པ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་མ་ལུས་པར་བཅྡོམ་པའྱི་ཕྱྱིར་
རྡོ། །དེས་གཞན་གྱི་དྡོན་ 
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༼༡༡༦༩༽  
རྒྱ་ཆེ་བ་ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ཀས་པ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པ་འཁྡོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་གནས་པར་མཛད་པ་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་པ་ལ་ནྱི། རང་རྒྱལ་དག་བཅྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པས་འགན་པར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་དང་
པྡོར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དྡོན་དུ་ཐུགས་བསེད་པ་ལྟར་ཚོགས་གྱིས་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་གཞན་ཡང་དེ་ྱིད་ལས། །དེ་དྡོན་ཕྱྱིར་ན་ཐབས་གྡོམས་པས། །དེ་ྱིད་སྡོན་པ་
ཡྱིན་པར་བཞེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དེའྱི་ཕྱྱིར་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
རྒྱུ་ཚོགས་གྱིས་གྡོམས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པས་གདུལ་བ་ལ་ཆྡོས་སྡོན་པ་པྡོ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ལ། 
དེས་གསུངས་པའྱི་བཀའ་དང་ལུང་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་གགས་པས། འདྱིར་
མངྡོན་སུམ་ནྱི་གཅྱིག་ྱིད་ཁྡོ་ནར་ཟད་དེ།  
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༼༡༡༧༠༽  
གང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས། སྡོད་པ་དང་ནྱི་རྡོགས་
པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དང་ནྱི་ཕྱིན་ལས་ཀྱིས། །ན་ཐྡོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི། །བླ་མ་ཁྡོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ་ལྡོ། །སྐུ་གསུམ་དག་གྱི་བང་ཆུབ་ཆེ། །རྣམ་པ་ཀུན་བརེས་ཐམས་ཅད་དུ། །སེམས་ཅན་ཀུན་
གྱི་ཐེ་ཚོམ་དག །གཅྡོད་པ་ཁྡོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འདྱིར་ཐུགས་རེ་ལ་སྡོན་
པར་བཏགས་པའྱི་བཤད་པ་མཛད་ནའང་སངས་རྒྱས་སྡོན་པ་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེས་
ན་ཐབས་ལ་མ་སངས་ན། །ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། །གཞན་དྡོན་མཛད་པ་མྱི་སྲྱིད་
དྡོ། །ཞེས་པ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། གཞན་དྡོན་གང་ལ་གང་
འདུལ་དུ་མཛད་པ་ནྱི། ཐབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་ 



1166   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༧༡༽  
གྡོམས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། སྡོང་པ་ྱིད་རྡོགས་ཀང་ཐབས་ལ་མ་སངས་ན་དྡོན་
གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། མས་སུ་
ལེན་ཚུལ་ལེགས་པར་བཤད་པ། ལུང་དང་སར་དང་ཞྱིབ་ཏུ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐགས་ཀྱི་རྒྱུ་
རྣམས་ཕལ་ཆེར་མཐུན། །ཡུན་གྱི་དབེ་བས་བཟང་ངན་འབྱུང་། །དེ་བཞྱིན་སྡོང་ྱིད་ཕལ་ཆེར་
མཐུན། །འབྲས་བུ་བཟང་ངན་ཐབས་ཀྱིས་བེད། །སྡོང་ྱིད་ལྟ་བས་མ་ངན་འདའ། །ཐབས་ལ་མཁས་
ན་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །ཞེས་པ། དཔེར་ན་སྣམ་བུ་དང་གྡོས་དར་གྱི་བཟང་ངན་དང་རྱི་མྡོ་ཤྱིན་ཏུ་ས་
བའྱི་ཁད་པར་རྣམས་སྤུན་བཟང་ངན་གྱི་དབང་གྱི་འབྱུང་གྱིས་རྒྱུ་ཕལ་ཆེར་ཁད་མེད་དྡོ། །དེས་དེ་
ལྟར་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་དག་བཅྡོམ་པ་ཡང་སྡོང་པ་ྱིད་ 
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༼༡༡༧༢༽  
རྡོགས་པའྱི་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་ཞྱིག་མཐུན་ཀང་ཡྡོན་ཏན་བཟང་ངན་དང་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང་པྡོའ་ི
སེམས་བསེད་ཚུལ་དང་བར་དུ་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་སྡོག་པའྱི་ཐབས་ལ་མཁས་པའྱི་ཁད་པར་
ལ་བརེན་པ་ཡྱིན་པས་སྡོང་པ་ྱིད་རྡོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐེག་དམན་གྱི་མང་འདས་འཐྡོབ་ལ། ཐབས་
ལ་མཁས་པས་འཚང་རྒྱ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ན། །ཐབས་མཁས་པ་ལ་ནན་
ཏན་གྱིས། །དག་བཅྡོམ་པ་དང་རང་སངས་རྒྱས། །རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་རྣམ་པ་གསུམ། །རྣམ་
པར་གྡོལ་བར་མཚུངས་ན་ཡང་། །བཟང་ངན་ཐབས་ཀྱིས་ཕྱེ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དྡོན་གྱིས་མཐར་
ཕྱྱིན་གྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་ནྱི་གཙོ་ཆེར་ཐབས་མཁས་པ་ལ་བརེན་པར་བའྡོ། །མངྡོན་པར་རྡོགས་
པའྱི་རྒྱན་དུ་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ཡང་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། དམྱིགས་གསལ་གསུམ་མཐར་མ་ཕྱྱིན་པར་ 
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༼༡༡༧༣༽  
ཡང་དག་པའྱི་མཐའ་མངྡོན་དུ་བེད་པ་བཀག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་གྡོལ་
གསུམ་ཡང་བདག་མེད་རྡོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཁམས་གསུམ་འཁྡོར་བའྱི་ྡོན་མྡོངས་ཀྱིས་འཆྱིང་
བ་ལས་གྡོལ་བར་མཚུངས་ཀང་རབ་འབྲྱིང་ཐ་མ་གསུམ་བྱུང་བ་ནྱི། སྡོབ་ལམ་གྱིས་སྐབས་སུ་ཐབས་
བཟང་ངན་གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི། མདྡོ་སེ་རྒྱན་གྱི་ལུང་དང་སར་བ། སྡོབ་དཔྡོན་
དཔའ་བྡོའ་ིལུང་དང་སར་བ། ཤེར་ཕྱྱིན་དང་སར་བ། དཀྡོན་བརེགས་དང་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་
ཡང་མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་འདུད་པའྱི་བེ་བྲག་གྱིས། །གྡོས་ལ་ཚོན་བཀ་མྱི་བཀ་བ། །དེ་
བཞྱིན་འཕེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ན། །གྡོལ་བའྱི་ཡེ་ཤེས་བཀ་མྱི་བཀ། །དེ་སྐད་གསུངས་པའྱི་དྡོན་འདྱི་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཐྡོག་མར་ཀུན་གཞྱི་ 
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༼༡༡༧༤༽  
རྣམ་ཤེས་ལ་བག་ཆགས་འཇྡོག་བེད་ཀྱི་རེན་བཟང་ངན་གྱི་ནུས་པས་ཕྱྱིས་འབྲས་བུ་བང་ཆུབ་ལ་
བཟང་ངན་འབྱུང་བའམ། ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་འཇུག་པའྱི་ཐྡོག་མར་སེམས་བསེད་དང་སྨྡོན་ལམ་གྱི་
འཕེན་པ་བཟང་ངན་གྱིས་ནུས་པས་ཕྱྱིས་རྣམ་གྡོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཤྱིན་ཏུ་བཀ་བ་ཀུན་མཁེན་གྱི་ཐུགས་
དང་། དེ་ལ་ལྟྡོས་ནས་མྱི་གསལ་བ་ཐེག་དམན་གྱི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན། གྡོས་ཚོས་བེད་པའྱི་
ཐྡོག་མ་ཁ་དྡོག་དང་རྱི་མྡོའ་ིཁད་པར་ཐ་དད་འགྲུབ་པར་བེད་པའྱི་རས་དང་། མདུད་པའྱི་བེ་བྲག་གྱིས་
གྡོས་ལ་ཚོས་དང་རྱི་མྡོ་གསལ་མྱི་གསལ་དང་ལེགས་མྱི་ལེགས་ཀྱི་ཁད་པར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་
ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སྡོབ་དཔྡོན་མ་ཏྱི་ཙིས་ཏས་ཀང་། །བསེ་རུ་རྭ་དང་འད་གང་དང་། །གང་ལ་ཁྡོད་ཀྱི་
རེས་འགྡོ་སྡོབ། །ཞྱི་བ་ཙམ་གྱིས་ཁད་དང་མཚུངས། །བསམ་ཡས་ 
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༼༡༡༧༥༽  
ཡྡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྱིས་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དྡོན་འདྱི་ཡྱིན། །དཔེར་ན་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་
འདྡོད་ན། །སྡོང་པ་ྱིད་ལ་འདྱིས་པར་བགྱིས། །ཐབས་མཁས་པ་ལ་འབད་པས་བསྡོམ། །ཞེས་པ། རྱི་
དྭགས་བསེ་ཁ་སྡོའ་ིརྭ་ཟླ་མེད་པར་གཅྱིག་པུར་སེ་བ་ལྟར་གྡོགས་དང་སྡོན་པ་ལ་མ་ལྟྡོས་པར། 
གཅྱིག་པུར་གནས་པའྱི་བང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བེད་པའྱི་རང་སངས་རྒྱས་དང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་ཆྡོས་གསུངས་པའྱི་རེས་སུ་སྡོབ་ཅྱིང་། གཞན་ལའང་སྡོག་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་
མ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ། ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་ཞྱི་བ་ཙམ་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་
མཚུངས་ཀང་། སྡོབས་བཅུ་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་དང་ཆྡོས་མ་འདེས་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དང་། གཞན་
དྡོན་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་མཛད་པ་ལ་ 
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༼༡༡༧༦༽  
སྡོགས་པ་ཡྡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་སྡོ་ནས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པའང་རྒྱུ་རེན་ཐབས་བཟང་ངན་གྱིས་ཕྱེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མྱི་གནས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་
བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་འདྡོད་པས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བེད་ན་དངྡོས་འཛིན་གྱི་འཆྱིང་བ་བཅད་པའྱི་ཕྱྱིར་
སྡོ་གསུམ་གྱི་མས་ལེན་རྣམས་སྡོང་པ་ྱིད་དུ་ཤེས་པའྱི་ངང་ནས་ཐབས་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་
སྡོག་པ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །རྱིན་ཆེན་འཕེང་བར། གང་ཞྱིག་ལུས་ངག་ཡྱིད་ཀྱི་ལས། །ཐམས་ཅད་
ལེགས་པར་ཡྡོངས་བཏགས་ཏེ། །བདག་དང་གཞན་ལ་ཕན་ཤེས་ནས། །རག་ཏུ་བེད་པ་དེ་མཁས་
པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སེས་རབས་སུ། བདག་ལ་ཕན་འདྡོད་དུག་ཅན་མྱི་ཟ་བཞྱིན། །ཆྡོས་མྱིན་འདེས་
པའྱི་བདེ་བ་མྱི་འདྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ཆྡོས་ 
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༼༡༡༧༧༽  
མྱིན་དང་མ་འདེས་པའྱི་བསམ་སྡོར་རྣམ་པར་དག་པ་སྒྲུབ་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྡོང་ྱིད་ལ་ནྱི་
འདྱིས་བ་ཡྱི། །སྡོང་ྱིད་མངྡོན་དུ་མ་བེད་ཅེས། །ཤེས་རབ་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་ལས་གསུངས། །སྡོང་ྱིད་
རང་པ་བསྡོམས་ན་ནྱི། །སྡོང་ྱིད་ྱིད་ཀང་རྡོགས་མྱི་ནུས། །ཞེས་པ། བརྒྱད་སྡོང་པར། རབ་འབྡོར་
འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་
རྡོག་མྡོད་ཀྱི། མངྡོན་སུམ་དུ་བའྡོ་སམ་དུ་མྱི་རྡོག་གྡོ །ཡྡོངས་སུ་འདེས་པར་བའྡོ་སམ་དུ་རྡོག་
གྡོ །མངྡོན་སུམ་དུ་བ་བའྱི་དུས་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་དུ་རྡོག་གྡོ །ཞེས་པ་དང་། སྡུད་པར། དེ་བཞྱིན་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྡོང་པ་ྱིད་གནས་པར། །འགྡོ་ལ་སེམས་ཅན་ཤེས་པའྱི་སྨྡོན་ལམ་རེན་ཅན་
གྱི། །བ་བ་རྣམ་པ་ 
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༼༡༡༧༨༽  
སྣ་ཚོགས་དུ་མ་སྡོན་བེད་ཅྱིང་། །མ་ངན་འདས་ལ་མྱི་རེག་སྡོང་པར་གནས་པ་མེད། །ཅེས་སྡོ། །ཚུལ་
ཁྱིམས་སྲུང་བ་དང་། དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ལ་བརེན་ནས་སེ་སྣྡོད་ལ་ཐྡོས་བསམ་བེད་པ་དང་། 
སེམས་རེ་གཅྱིག་ཏུ་ཞྱི་གནས་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་ཐབས་ལ་མ་བརེན་པའྱི་སྡོང་རང་བསྡོམས་ན་སྡོང་
ྱིད་ཀྱི་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏེ། སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ཐབས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། མཛོད་
ལས། ཚུལ་གནས་ཐྡོས་དང་བསམ་ལྡན་པས། །སྡོམ་པ་ལ་ནྱི་རབ་ཏུ་སྡོར། །ཞེས་པ་དང་། འཕགས་
པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས། དེ་ནྱི་ཞྱི་གནས་ལ་བརེན་ནས་ལྷག་མཐྡོང་ལ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་
ཤྱིང་། སྡོད་འཇུག་ཏུའང་། ཞྱི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའྱི་ལྷག་མཐྡོང་གྱིས། །ྡོན་མྡོངས་རྣམ་པར་
འཇྡོམས་པར་ཤེས་བས་ཏེ། །ཞེས་པ་དང་། ཡན་ལག་འདྱི་དག་ཐམས་ 
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༼༡༡༧༩༽  
ཅད་ནྱི། །ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པ་ཐབས་མས་
སུ་ལེན་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་སྡོང་ྱིད་རྡོགས་ན་ཡང་། །ན་ཐྡོས་ཀྱི་ནྱི་
འགྡོག་པར་ལྷུང་། །འཕགས་པ་དཀྡོན་མཆྡོག་བརེགས་པ་ལས། །སེངེ་གང་ལའང་མྱི་འཇྱིགས་
མྡོད། །མེ་ཆེན་མཐྡོང་ན་འཇྱིགས་པ་སེ། །དེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་། ཆྡོས་གཞན་གང་
ལ་མྱི་འཇྱིགས་ཀང་། །སྡོང་པ་ྱིད་ལ་སག་ཅེས་གསུངས། །ཞེས་པ་དང་། ཐབས་དང་མྱི་ལྡན་པར་
གང་ཟག་དང་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་མེད་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་རྡོགས་པར་གྱུར་ཀང་། སྣུམ་ཟད་པའྱི་མར་མེ་ཤྱི་
བ་ལྟར་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དང་། གཞན་དྡོན་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཕྱིན་ལས་གང་ཡང་མེད་ཅྱིང་། 
རྒྱུན་ཆད་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་འགྡོག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1175 

༼༡༡༨༠༽  
པར་ལྷུང་སེ། མར་མེ་ཤྱི་བར་གྱུར་པ་བཞྱིན། །གང་དུ་ལུས་འཇྱིགས་འདུ་ཤེས་འགགས། །ཚོར་བ་
ཐམས་ཅད་བསྱིལ་བར་འགྱུར། །འདུ་བེད་ེ་བར་ཞྱི་བ་དང་། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལུས་གྱུར་པ། །དེ་
འད་དེ་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ། །ཞེས་མདྡོ་ལས་གསུངས་པའྱི་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆད་པའྱི་ལྟ་བར་
ལྷུང་བའྱི་ེས་པར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་མླཽའུ་འགལ་གྱི་བུས། བཙུན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས། བདག་
ནྱི་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་འདྱི་དག་གྱི་སྣྡོད་དུ་མ་གྱུར་ཏེ། ད་ནྱི་ཤྱིང་ཚིགས་པ་བཞྱིན་དུ་ཅྱིར་ཡང་བགྱིད་བར་
མ་མཆྱིས་སྡོ། །ཞེས་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་སེངེ་རྱི་སུལ་ན་གནས་པ་ནྱི་གཞན་སུ་
ལའང་མྱི་འཇྱིགས་ཀང་། ནགས་ཁྡོད་ལ་མེ་ཆེན་པྡོ་འཆེད་ན་སག་ནས་བྲྡོས་པར་བེད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་། དམལ་བ་མནར་མེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ 



1176   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༨༡༽  
ལའང་མྱི་འཇྱིགས་པར་གཞན་གྱི་དྡོན་དུ་འཇུག་པར་སྡོ་ཞྱིང་། ཕན་བཏགས་པའྱི་ལན་དུ་གནྡོད་པ་
བེད་པ་ལ་སྡོགས་འཁྡོར་བའྱི་ེས་པ་གང་ལའང་མྱི་འཇྱིགས་མྡོད་ཀྱི། སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་
འཇྱིགས་ཤྱིང་སག་པས་དེར་མྱི་ལྷུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་
བསེན་པར་མཛད་དེ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ཡྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །ཐབས་དང་བྲལ་བའྱི་སྡོང་
ྱིད་ཀྱིས། །མ་ངན་འདས་པར་འགྱུར་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ཐབས་མཁས་དང་བྲལ་བའྱི་
སྡོང་པ་ྱིད་བསྡོམས་པས་ཐེག་དམན་གྱི་མང་འདས་སུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བུ་མྡོ་ཟླ་
མཆྡོག་ལུང་བསན་པར། བ་ལང་རྱིག་རེས་ཀྱི་ཆུ་དང་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོའ་ིཆུ་ཆུའྱི་ངྡོ་བྡོར་མཚུངས་ཀང་
ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བ་དང་། ཉུང་འབྲུའྱི་ནང་དང་ཕྱྡོགས་བཅུའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1177 

༼༡༡༨༢༽  
ནམ་མཁའ་དཔེར་བས་ཏེ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་བང་ཆུབ་ཆྡོས་དབྱིངས་སུ་གཅྱིག་ཀང་དྡོན་གྱིས་
འགྲུབ་པའྱི་ཁད་པར་ཤྱིན་ཏུ་ཆེ་བར་གསུངས་ལ། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་འཇུག་པའྱི་མདྡོར་ཡང་། 
ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། དམྱིགས་པ་ཅན་གྱི་སེམས་དང་། དེའྱི་ཐེག་པ་དང་དམྱིགས་པ་
ཅན་གྱི་ལྟ་བ་དང་། དེ་དག་གྱི་གཏམ་ལ་དགའ་བར་འཛིན་པས་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་འཆལ་པ་དང་། མས་པ་དང་། འདེས་པ་དང་། རལ་བ་དང་། གཞྱིག་པ་དང་། ནག་ནྡོག་ཅན་
དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། །བསབ་པའྱི་གཞྱི་གཞན་ལས་འགལ་བ་དང་། ལྟུང་བའྱི་ར་བ་
བཞྱི་བྱུང་བ་དང་། མྱི་དགེ་བ་བཅུ་དང་། མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བས་ཀང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མ་སངས་
ཤྱིང་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་མ་བྲལ་ལ། དམྱིགས་པ་ཅན་དུ་སེམས་མ་བསེད་ན་ 
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༼༡༡༨༣༽  
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ལྡན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་མ་མས་པ་དང་། མ་
འདེས་པ་དང་། མ་རལ་བ་དང་། མ་གཞྱིག་པ་དང་། ནག་ནྡོག་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱྱིར་ཞེ་ན། བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལ་བར་དུ་མྱི་གཅྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེ་སྱིག་པའྱི་ལས་ཀྱིས་སྲྱིད་
པ་རྣམས་སུ་སེས་ཀང་། དེས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལ་ལ་སྡོང་ྱིད་བསྡོམ་པ་ལས། །འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་འདྡོད་པ་དང་། །ལ་ལ་ཟུང་
འཇུག་བསྡོམ་པ་ལས། །འབྲས་བུ་འྡོད་གསལ་འདྡོད་པ་ཡྡོད། །རྒྱུ་འབྲས་ཕྱིན་ཅྱི་ལྡོག་པའྱི་
ཕྱྱིར། །གྱིས་ཀ་ཡང་ནྱི་སྡོན་ཅན་ཡྱིན། །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་བསན་པ་ལྟར། ལམ་གྱི་དུས་སུ་སྡོང་པ་
ྱིད་ཁྡོ་ན་བསྡོམས་ 
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༼༡༡༨༤༽  
པའྱི་འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་སྐུ་གསུམ་ཕྱིན་ལས་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བ་འདྡོད་པ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བླ་
མེད་ཀྱི་མས་ལེན་བེད་པར་འདྡོད་པ་ལ་ལ་ཐྡོག་མར་ཟུང་འཇུག་བསྡོམས་པ་མཐར་ཕྱྱིན་པས་
འབྲས་བུ་འྡོད་གསལ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པ་ཡྡོད་དེ། དེ་དག་ནྱི་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་དང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་
འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་འདྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཟུང་འཇུག་དང་འྡོད་གསལ་རྒྱུ་འབྲས་སྔ་ཕྱྱི་གྡོ་ལྡོག་པའྱི་
ཕྱྱིར། ལུགས་དེ་གྱིས་སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་གང་དང་ཡང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ནྡོར་པ་
ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཅུ། མདྡོ་རྒྱུད་དགྡོངས་པ་མ་ཤེས་པའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དགག་པས། 
ཤེས་འདྡོད་ཡྡོད་ན་རྒྱུད་ལ་ཐྡོས་བསམ་བ་བར་གདམས་པ། སྨྱིན་གྡོལ་ལམ་ལ་རྡོངས་པའྱི་འཁྲུལ་
ཤེས་སྡོང་བ། འྡོད་གསལ་གྱི་རྱིམ་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་འདྡོད་པའྱི་མཁས་ཁད་དགག་པ། གྲུབ་ 
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༼༡༡༨༥༽  
པ། ཕྱྱིའྱི་ཡུལ་དུ་ཛཱ་ལན་དྷ་ར་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་བགྡོད་པའྱི་སྐབས་དང་། ནང་དུ་ལུས་ཀྱི་
སྱི་གཙུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་ར་མདུད་འགྡོལ་བ་དང་། དེར་གནས་པའྱི་ཁམས་དང་རླུང་འཕྡོ་བའྱི་བག་
ཆགས་ཅན་འཕྡོ་མེད་སྱིབ་བྲལ་དུ་གནས་གྱུར་པ་དང་སེམས་ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་རྣམ་
པར་དག་པས་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ས་བཅུ་རྱིམ་གྱིས་བགྡོད་ནས་བཅུ་གསུམ་རྡོ་རེ་
འཛིན་པའྱི་ས་ཐྡོབ་པ་ནྱི། ཕྱྱི་དང་ནང་དང་གསང་བ་དང་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་རེན་འབྲེལ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་
འགྱིག་པས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །རེ་བཙུན་བྱིརྺ་པ་ནྱི་ས་བཅུ་པ་རྡོ་རེའྱི་ས་ཕྱེད་སྔ་མ་མན་ཆད་བཅུ་
གསུམ་རྒྱུའྱི་ས་དང་། །ཕྱེད་ཕྱྱི་མ་མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའྱི་སར་བཞེད་དྡོ། །དེ་ལ་རྡོ་རེའྱི་ས་ཟེར་བའྱི་
ས་དྡོན། །རྡོ་རེ་མྱི་ཕྱེད་ཅེས་བར་བརྡོད། །སེམས་དཔའ་ 
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༼༡༡༨༦༽  
སྲྱིད་པ་གསུམ་བདག་ྱིད། །ཅེས་གསུངས་པས། སྱིར་རྡོ་རེའྱི་ཐེག་པ་ལ་རྡོ་རེའྱི་དྡོན་གནས་མྡོད་ཀྱི། 
འདྱིར་སྡོ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སྡོང་པ་དང་གསལ་བ་དང་མྱི་རྡོག་པ་
མཐར་ཐུག་པའྱི་གྡོ་འཕངས་གྱིས་མེད་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུར་དབེར་མྱི་ཕྱེད་པས་སྱི་ས་བེ་བྲག་ལ་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འགའ་ཞྱིག་སྡོང་པ་ྱིད་ལ་ར་དབུ་མ་ཟེར་བ་ཡྱིན། སེམས་སྡོང་ྱིད་དུ་འདེས་པ་
ལ་རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཆུག་ཅེས་ཐ་སད་བེད་པ་མ་རྡོགས་ལུས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། 
ཕུང་པྡོ་མེ་ལ་བསྲེག་པས་ར་དབུ་མ་མ་ཚིག་པར་བྡོན་འདུག་ཟེར་བ་དང་། གཡས་གཡྡོན་གྱི་ར་དབུ་
མ་ལ་བཅྱིངས་ནས་མདུད་པ་བས་པའྱི་ར་མདུད་གྡོལ་རྒྱུ་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་དང་། མམ་པར་ལུས་ཀྱི་
ནང་ནས་ར་དབུ་མ་ 
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༼༡༡༨༧༽  
ཐྡོབ་ལས་རྡོགས་ལྡན་ལྷག་པའྱི་ཅལ་ཅྡོལ་དགག་པ། བླུན་པྡོའ་ིཆྡོས་སྐད་ནྡོར་བའྱི་མས་རྡོགས་
དགག་པ། ཐེག་པ་དང་རང་སར་བདེན་པའྱི་བླྡོ་རྱིང་དགག་པ། མུ་སེགས་དང་སངས་རྒྱས་མཚུངས་
པའྱི་བླུན་ཚིག་དགག་པ། གནད་བཅྡོས་པས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་འཇྱིག་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དང་
པྡོ་ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར། །རྡོགས་འཚང་རྒྱ་བར་འདྡོད་པ་དང་། །ཏྱི་སེ་ལ་སྡོགས་བསྐྡོར་བ་
དང་། །ར་མདུད་མེ་སྡོགས་འདྡོད་པ་དང་། །རྒྱུད་སེ་དགྡོངས་པ་མྱི་ཤེས་པར། །དེ་དག་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་
བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བྡོད་ཡུལ་གྱི་སྡོམ་ཆེན་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀྱི་ཚིག་དྡོན་ལ་རང་བཟྡོའ་ིསྦར་
ཚོད་འདེབས་པ་ཁ་ཅྱིག་ན་རེ། དབང་པྡོ་ཡང་རབ་རྡོགས་པས་ཐྡོད་རྒལ་ཤར་བ་དེ། ས་ལམ་མ་
བགྡོད་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་སེབ་པར་འདྡོད་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་རང་ 
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༼༡༡༨༨༽  
གྱི་རང་གྱི་ལུས་སེམས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ནས་ནང་གྱི་ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་པར་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཏྱི་སེ་ལ་
སྡོགས་བསྐྡོར་བ་དང་། ལ་ལ་ལུས་ལ་རའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་ར་མདུད་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་མེད་
པར་འདྡོད་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁྡོར་དང་རླུང་སྡོར་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་མྱི་དགྡོས་པར་འདྡོད་པ་
དེ་དག་ནྱི་རྒྱུད་སེ་ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་རང་གྱི་མ་ཤེས་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་ངེས་ཤེས་
དངས་པ་འདྱི་འད་གསུང་རབས་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བས་རེས་སུ་འཇུག་པར་མྱི་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། 
ཕྱྱི་རུ་ཡུལ་རྣམས་བགྡོད་པ་དང་། །ནང་དུ་ར་འདུད་འགྡོལ་བ་ནྱི། །ས་བཅུ་ལ་སྡོགས་བགྡོད་པ་
ཡྱི། །རེན་འབྲེལ་ྱིད་ཀྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན། །འདྱི་དྡོན་རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ཡྱི། །རྒྱུད་ཀྱི་ས་ལམ་སྐབས་
སུ་ལྟྡོས། །དེས་ན་ས་ལམ་མ་བགྡོད་པར། །ཡུལ་སྡོགས་བགྡོད་པ་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་ 
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༼༡༡༨༩༽  
འདུག་པ་མྱིག་གྱིས་མཐྡོང་ངྡོ་ཟེར་བ་ལ་སྡོགས་བླུན་ཚིག་གྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དད་པའྱི་རེས་
འབྲང་མང་པྡོ་འཁྲུལ་དུ་འཇུག་པ་འདྱི་དག་རྒྱུད་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གསུང་ལ་བརེན་ནས་བསལ་བ་བ་
སེ། རྡོ་རེ་མཁའ་འགྡོའ་ིའགེལ་པར། ཆྡོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་མདུད་པའྱི་ཆར་བ་
ཆེན་པྡོར་པདྨའྱི་སེང་དུ་ཟླ་བ་ལ་སྡོམ་པར་བ་ཞེས་འབྲེལ་ཏྡོ། །སྣ་ཚོགས་མདུད་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་དེའྱི་
དབུས་ཏེ་ར་གཅྱིག་པུ་དེ་སེད་ཀྱི་གཡས་དང་གཡྡོན་གྱི་ཆ་གྱིས་སུ་གེས་པ་ལས་གཡས་ཀྱི་ཆ་ལ་
གནས་པ་ནྱི་གཡྡོན་ཕྱྡོགས་ནས་བསྐྡོར་ཏེ་སེང་དུ་རྒྱུ་ལ། གཡྡོན་ན་གནས་པ་དེ་ཡང་གཡས་ཕྱྡོགས་
ནས་བསྐྡོར་ཅྱིང་དེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུའྡོ། །དེ་ལྟར་འྡོག་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་ར་གྱིས་ཀང་ཕན་ཚུན་དུ་བསྐྡོར་ནས་རྒྱུ་
སེ། དེ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་རའྱི་གནས་དེ་ནྱི་སྣ་ཚོགས་སུ་མདུད་པའྡོ།  
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༼༡༡༩༠༽  
།དེ་ྱིད་འཆར་བ་ཆེན་པྡོས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། 
པདྨ་འདབ་མ་དྲུག་བཅུ་ར་བཞྱི་ནྱི་ཁ་གེན་དུ་བལྟ་བར་བའྡོ། །དེར་ཡྱི་གེ་ནྱི་སེང་དུ་བལྟས་པ་ེ་བར་
གནས་པའྡོ། །རག་ཏུ་དབུགས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་སེ་ཞེས་བ་བ་ནྱི། དེ་ལ་དབུགས་སེང་དུ་རྒྱུ་བའྱི་རང་བཞྱིན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །མན་ངག་གྱིས་ནྱི་ཟླ་ཚེས་དང་བཅས་པའྱི་དབངས་ཡྱིག་དང་པྡོ། ཐྱིག་ལེའྱི་
གཟུགས་ལས་མེའྱི་རང་བཞྱིན་སེང་དུ་འབར་ཅྱིང་དབུགས་རྒྱུ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རག་ཏུ་ཞེས་བ་བ་ནྱི་ཇྱི་
སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་དུའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། སེ་ཚན་གྱི་དང་པྡོ་བརྒྱད་གནས་པའྱི་ཚུལ་ལ་
སྡོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་སྡོ། །ར་མདུད་འདྱི་ནྱི་རྒྱུད་མན་ངག་གཞན་ནས་ཀླུ་དབང་འཁྱིལ་བ་
དང་ཁྱི་མྡོ་ལ་བ་ལྟ་བུའྱི་ར་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡྱིན་ལ། ཐུར་དུ་ར་བཞྱི་ 
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༼༡༡༩༡༽  
གེས་ནས་གཤང་གཅྱི་དང་ཁུ་ཁག་འཕེན་པ་དང་འཛིན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་བཞྱིན་དུ་ལུས་ཀྱི་ར་མདུད་
འཆགས་ཚུལ་ལ་སྡོགས་ལེགས་པར་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །ཕྱྱི་ནང་རེན་འབྲེལ་བསྱིགས་ནས་ས་ལམ་
བགྡོད་ཚུལ་ལ་སྡོགས་པ། སམྤུ་ཉྱི་དང་ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྒྱུད་འགེལ་པ་དང་བཅས་པའྱི་
སྐབས་སུ་བལྟྡོས་ཤྱིག དེས་ན་ས་ལམ་མྱི་བགྡོད་པ་དང་། ཏྱི་སེ་ལ་སྡོགས་གནས་ཆེན་བསྐྡོར་བ་
དང་། ར་མདུད་མེད་པ་དང་། ར་དབུ་མ་མྱི་འདྡོད་པ་དང་། ཡང་མགྱིན་པ་ལྡོངས་སྡོད་ཀྱི་ར་ཁ་བེ་བ་
དང་། ར་དབུ་མའྱི་མདུད་པ་རང་གྡོལ་བ་ཟེར་བ་ལ་སྡོགས་པ་མཁས་པས་བཞད་གད་བ་བའྱི་གནས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ལ་ལ་དབང་བཞྱི་མྱི་འདྡོད་ཅྱིང་། །བསེད་རྱིམ་ལ་སྡོགས་ལམ་བཞྱི་པ། །རྣམ་
པར་བཞག་པ་མྱི་འདྡོད་པར། །རྡོ་རེ་ 
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༼༡༡༩༢༽  
ཐེག་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། །སྤྲུལ་སྐུ་ལ་སྡོགས་སྐུ་བཞྱི་ཞེས། །འདྡོད་པ་དེ་ཡང་ལྡོག་ཤེས་ཡྱིན། །ཞེས་
པ། སྔར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལྟར་སྨྱིན་བེད་ཀྱི་དབང་བཞྱི་དང་། གྡོལ་བེད་བསེད་རྱིམ་ལ་སྡོགས་དབང་
བཞྱི་དང་འགེལ་པའྱི་ལམ་བཞྱི་མས་སུ་ལེན་པ་མྱི་འདྡོད་པར་ལམ་གྱི་འབྲས་བུ་སྐུ་བཞྱི་འགྲུབ་པ་
དེའང་། རྒྱུ་མེད་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན་ཏེ། དབང་བཞྱི་དང་ལམ་བཞྱི་དང་སྐུ་བཞྱི་ལ་རྒྱུ་
འབྲས་ཀྱི་འབྲེལ་མྱི་སླུ་བར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་འབྲས་བུའྱི་མཐར་ཐུག་ནྱི། །འྡོད་
གསལ་ཡྱིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ཐྡོས། །དེ་ནྱི་འཕགས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མྱིན། །རྱིམ་ལྔ་དང་ནྱི་སྡོད་བསྡུས་
སུ། །འྡོད་གསལ་བ་ལས་ཟུང་འཇུག་སྐུར། །ལྟ་བ་མཐར་ཐུག་ཡྱིན་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་པ། 
འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རེས་སུ་འབྲངས་ 
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༼༡༡༩༣༽  
ནས་རྱིམ་པ་ལྔའྱི་རྣལ་འབྡོར་སྡོམ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཁ་ཅྱིག ལམ་རྱིམ་པ་ལྔའྱི་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་
བུ་འྡོད་གསལ་ཡྱིན་པར་སྨྲ་བ་ནྱི། འདུས་པའྱི་རྒྱུད་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་དགྡོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་རྡོ་རེ་བཟླས་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་དང་འྡོད་གསལ་དང་ཟུང་འཇུག་གྱི་རྱིམ་པ་
དང་། ཤཱཀ་བཤེས་གེན་གྱིས་སེམས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་རྱིམ་པ་སེ་ལྔའྱི་གཞུང་དང་། འདུས་པའྱི་
རྒྱུད་རྣམས་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་ཀྱི་དྡོན་བསྡུས་པའྱི་འགེལ་པ་ཨརྻ་དེ་
བའྱི་སྡོད་བསྡུས་སྡོན་མེར། འྡོད་གསལ་གྱི་རྱིམ་པ་ལས་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྐུར་ལྡང་བ་མཐར་ཐུག་གྱི་
འབྲས་བུ་ཡྱིན་པར་གསུངས་ཏེ། རྱིམ་ལྔར། ཡང་དག་མཐའ་ལ་ལངས་ནས་ནྱི། །གྱིས་མེད་ཡེ་
ཤེས་ཐྡོབ་པར་འགྱུར།  
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༼༡༡༩༤༽  
།ཟུང་འཇུག་ཏྱིང་འཛིན་ལ་གནས་ནས། །སར་ཞྱིང་གང་ལ་ཡང་མྱི་སྡོབ་བྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཇྱི་ལྟར་
དྭངས་པའྱི་ཆུ་དག་ལས། །་དག་མྱུར་དུ་འཕར་བ་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་ཐམས་ཅད་སྡོང་པ་ལས། །སྒྱུ་
འཕྲུལ་དྲྭ་བ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། སྡོད་བསྡུས་སུའང་། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་
མྱི་གཡྡོ་བའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྣང་བའྱི་སེམས་དབེན་ལ་འཇུག་གྡོ །དེ་ལ་གནས་
ནས་སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་བཅུ་གྱིས་ཀྱིས་ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་གྡོ །དེ་ལ་གནས་ནས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ཐྡོབ་སེ། སྡོང་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྱིམ་གྱིས་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་
གྡོ །རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བའྱི་བདེན་པ་གྱིས་སུ་མེད་པའྱི་རྣམ་པས་སངས་རྒྱས་པ་དེའྱི་ཚེ་
རྡོགས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ།  
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༼༡༡༩༥༽  
།དེ་ལས་བསབ་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་ནྱི། ཆྡོས་གང་ལའང་མྱི་སྡོབ་བྡོ། །རྱིམ་པ་སྔ་མ་དང་ཕྱྱི་མ་སྔྡོན་
དུ་བ་བར་མྱི་ནུས་ཏེ། དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མངྡོན་དུ་མ་བས་པར་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྱི་རྱིམ་པ་
མངྡོན་སུམ་དུ་བ་བར་མྱི་ནུས་སྡོ། །རྱིམ་གྱིས་འཇུག་པ་ལ་བསབས་པས་གཅྱིག་ཆར་རང་གྱི་རྒྱུད་
རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལྔ་པ་ལ་གྱིས། བབ་ཅྡོལ་སྨྲ་བའྱི་ཚུལ། དེ་ཚར་
བཅད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ལ་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་ངན་ཞེས་ཟེར། །རྡོགས་ལྡན་བཟང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ལྡོ། །གྲུབ་ཐྡོབ་
བརྒྱད་ཅུའྱི་ནང་ན་ཡང་། །རྡོགས་ལྡན་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་ཐྡོས། །ཞེས་པ། རྡོགས་ལྡན་གྱི་མྱིང་ལ་ལྷག་
པར་ཞེན་ནས་རྡོ་མང་བར་བེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ལ། རྡོགས་ལྡན་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་ཞྱིང་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལས་
ངན་པ་ཡྱིན་ཏེ།  
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༼༡༡༩༦༽  
སྔྡོན་ཆད་གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བགངས་པ་མང་པྡོ་བྱུང་ནའང་། རྡོགས་ལྡན་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་དུ་
གཅྱིག་ཀང་མ་བྱུང་སེ། གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱིར་སྔྡོན་མེད་རེ་རེ་ཙམ་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་གགས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། གཏམ་རྣ་བར་མན་བ་མྱིན་པར་བསན། གྲུབ་ཐྡོབ་མཚན་ྱིད་པ་ངྡོས་
བཟུང་། རྡོགས་ལྡན་བླུན་སྐད་ཡྱིན་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་འད་འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་
དང་། །བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐུར་འདེབས་ཡྱིན། །འདྱི་འད་འཛིན་པ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། །ཐྡོས་པར་གྱུར་ཀང་རྣ་བ་
དགབ། །ཅེས་པ། གཏམ་དེ་ནྱི་བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོ་ས་ར་ཧ་དང་། ཏྱཻ་ལྡོ་ནཱ་རྡོ་དང་། ཨུ་རྒྱན་གྱི་པདྨ་འབྱུང་
གནས་དང་། རྣལ་འབྡོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་བྱིརྺ་པ་ལ་སྡོགས་པ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་བརེས་
པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་ཆྡོས་བརྒྱུད་འཛིན་ 



1192   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༩༧༽  
པའྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་ཏེ། བརྒྱུད་པའྱི་
ཁུངས་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣམས་ངན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་འདྱི་འདའྱི་ཚིག་བདེན་པར་འཛིན་པ་ལྟ་
སྨྡོས་ཀང་ཅྱི་དགྡོས། ས་ཙམ་ཡང་ཐྡོས་སུ་མྱི་རུང་བས་མན་པར་མྱི་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་འཐད་
པ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །གྲུབ་ཐྡོབ་ཆུང་ངུ་མཐྡོང་ལམ་ཡྱིན། །གྲུབ་ཐྡོབ་འབྲྱིང་པྡོ་ས་བརྒྱད་པ། །གྲུབ་པ་
ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་པ། །འཕགས་པ་མྱིན་ལ་གྲུབ་ཐྡོབ་མེད། །ཅེས་པ། མདྡོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་
གསུངས་པའྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགྲུབ་ཐྡོབ་ནྱི། མདྡོ་ལས། ས་ཐྡོབ་གྱུར་མ་ཐག་ནྱི་འཛིན་པ་ལྔ་དང་
བྲལ། འཚོ་བ་དང་འཆད་དང་འཆྱི་དང་མྱི་བསྔགས་ངན་འགྡོ་དང་། །འཁྡོར་གྱི་འཇྱིགས་བྲལ་དེ་ལ་
བག་ཚའྱི་རྣམ་པ་མེད། །། 
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༼༡༡༩༨༽  
ཅྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན་དེ་ལ་བདག་གྱི་གནས་མེད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས། འཕགས་པས་རྒ་
དང་ན་བ་དང་། །འཆྱི་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་རད་ནས་སངས། །ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་དབང་གྱིས་
སེས། །དེ་ལ་དེ་མེད་ཕྱྱིར་དེ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས་འཁྡོར་བའྱི་འཇྱིགས་པ་དེ་རྣམས་དང་བྲལ་
ཅྱིང་། ཆྡོས་ྱིད་ཀྱི་བདེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་གཟྱིགས་པའྱི་རྡོགས་པ་མྱི་མས་ཤྱིང་། གཞན་དྡོན་རྒྱ་
ཆེན་པྡོ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་འབྡོར་པ་ཡྱིན་ཏེ། བང་ཆུབ་ལ་ནྱི་ེ་བ་དང་། །སེམས་ཅན་དྡོན་སྒྲུབ་མཐྡོང་
བ་ལས། །རབ་ཏུ་དགའ་བ་སེ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྱྱིར་རབ་དགའ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱས་པའྱི་
བསན་བཅྡོས་ལས་ཀང་། །བདག་ལྟའྱི་ས་བྡོན་སངས་པའྱི་ཕྱྱིར། །སར་མྱི་གཤེགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཁད་པར་འཕགས་བསྡོད་དུ། ེས་པ་མས་ 



1194   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༡༩༩༽  
སྨད་རད་ནས་བཅད། །ཡྡོན་ཏན་སེལ་ན་ལྷག་པར་བསངས། །གཞུང་ལུགས་བཟང་པྡོ་དེས་ན་
ཁྡོད། །གྲུབ་མཆྡོག་ལྷག་པར་བརེས་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་པས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ས་དང་པྡོ་
ཐྡོབ་པ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་མཆྡོག་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པ་ལ་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་པར་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་བཟང་ཡང་གྲུབ་ཐྡོབ་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་གཞན་
སེམས་ཤེས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཅྱི་རྱིགས་ཡྡོད་པ་ལས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་
མཐྡོང་བཟུང་ནས་སངས་རྒྱས་མངྡོན་སུམ་དུ་བྡོན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བའྱི་སེས་བུ་
དད་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམཐྡོང་ལམ་ཐུགས་
ལ་འཁྲུངས་པའྱི་ཚེ་གྲུབ་ཐྡོབ་ཆུང་ངུ་དང་། ས་བརྒྱད་པ་མྱི་གཡྡོ་བ་ 
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༼༡༢༠༠༽  
ཐྡོབ་པའྱི་ཚེ་གྲུབ་ཐྡོབ་འབྲྱིང་པྡོ་དང་། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ནྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་རྒྱུ་
མཚན། མདྡོ་སེ་རྒྱན་ལས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་
ཤེས་པར་བ། །གྲུབ་པ་དག་ཀང་མ་གྲུབ་དང་། །གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ཡང་དག་འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་
དགྡོངས་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱག་ཆེན་པྡོ་ཡྱིས། །ལམ་འབྲས་ལས་ཀང་དེ་སྐད་
གསུངས། །ངེད་ཀྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་འད་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་
པ་གྱིས་སུ་ཕྱེ་ནས་ཆྡོས་མཆྡོག་མན་ཆད་མྡོས་པ་སྡོད་པའྱི་ས་ནྱི་ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་
རྡོགས་པས་མ་གྲུབ་པའྱི་ས་དང་། དེ་ཡན་ཆད་གྲུབ་པའྱི་སའྡོ། །གྲུབ་པ་དེའང་མངྡོན་པར་འདུ་ཤེས་
པའྱི་མཚན་མ་དང་བཅས་པས་བདུན་པ་མན་ཆད་མ་གྲུབ་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཡན་ཆད་ 
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༼༡༢༠༡༽  
མཚན་མ་མེད་པར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པས་གྲུབ་པའྱི་སའྡོ། །རེ་བཙུན་བྱིརྺ་པས་ལམ་འབྲས་བུ། 
འཇྱིག་རེན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ལམ་གྱིས་ལ་དབང་བཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་ལྟ་བ་བཞྱི་དང་
གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་འབྱུང་བའྱི་ས་ཐྡོབ་ནས་གྲུབ་མཐའ་སྡོགས་པར་བཞེད་དེ། ངེད་མདྡོ་རྒྱུད་ཟབ་མྡོ་དང་
མཁས་པའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཀྱི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དེ་འད་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
རྡོགས་ལྡན་མཚན་ྱིད་འདྱི་ཡྱིན་ཞེས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་པ་མེད། །དེས་ན་རྡོགས་ལྡན་
བླུན་པྡོ་ལ། །གགས་ཀྱིས་མཁས་པ་རྣམས་ལ་མྱིན། །ཞེས་པ། རྡོགས་ལྡན་ཞེས་བ་བའྱི་རྣལ་འབྡོར་
གྱི་དབང་ཕྱུག་དེ་ལ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མས་དང་རྡོགས་པའྱི་ས་ཚོད་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་བ་བ་མདྡོ་
རྒྱུད་མཁས་པའྱི་སེ་བྡོ་གང་གྱིས་ཀང་གསུངས་པ་མེད་དྡོ།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1197 

༼༡༢༠༢༽  
།དེའྱི་ཕྱྱིར་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བའྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ལ་བླ་མ་རྡོགས་ལྡན་ཞེས་གགས་པ་ཡྱིན་གྱིས། སེ་བྡོ་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སད་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་མངྡོན་པ་ནས་བྱིས་པའྱི་ཐ་སད་དང་འཕགས་པའྱི་ཐ་
སད་ཅེས་མཆྡོག་དང་དམན་པའྱི་ཁད་པར་ཕྱེ་ནས་གསུངས་སྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས་ལས། དང་པྡོ་
ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ་ནྱི། །ལ་ལ་མས་དང་གྡོ་བ་དང་། །རྡོགས་པ་ཞེས་བ་རྣམ་པ་གསུམ། །མས་
ནྱི་ངན་ལ་གྡོ་བ་འབྲྱིང་། །རྡོགས་པ་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། བྡོད་ཡུལ་གྱི་བསམ་གཏན་
སྡོམ་པའྱི་ལམ་གྱི་ས་ཚོད་འཛིན་པར་འདྡོད་པ་ལ་ལ། དང་པྡོ་སེས་པའྱི་མས་གང་དུའང་མ་ངེས་
ཤྱིང་ཅྱིར་འགྱུར་མྱི་ཤེས་པས་ངན་པ་ཡྱིན་ལ། ཡྱིན་ལུགས་ཀྱི་སེང་ནས་གྡོ་བ་སེས་པ་དེ་འབྲྱིང་པྡོ་
ཡྱིན་ཅྱིང་། གྡོ་བ་དང་མཐུན་པའྱི་རྡོགས་པ་ཤར་བ་དེ་བཟང་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གྱིས་པ་ 



1198   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༠༣༽  
དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སེ། བརགས་དེ་ཁས་བླངས་ཀྱིས་དགག་པ། མྱིང་འདྡོགས་ཀྱི་ས་དྡོན་གཅྱིག་
པས་དགག་པ། ལུང་ནས་བཤད་པའྱི་རྣམ་གངས་ཀྱིས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་རེ་ཤྱིག་
རྡོག་པར་བ། །མས་ཞེས་བ་བ་མས་མྡོང་ལ། །ཟེར་ན་སེམས་ཡྡོད་ཐམས་ཅད་ལ། །མྡོང་བ་དེ་
ཡང་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། འདྱི་ལ་རེ་ཤྱིག་དྡོན་གང་ལ་ངྡོས་འཛིན་བརག་པར་བ་སེ། ཡུལ་དང་
དབང་པྡོ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་ཚོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་བྱུང་རེག་པ་སེ་ཞྱིང་། 
དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡུལ་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་དང་ཕད་པའྱི་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་། ཡྱིད་དུ་མྱི་འྡོང་བ་ལ་བརེན་
པའྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། བར་མ་ལ་བརེན་པའྱི་བཏང་སྡོམས་སུ་མྡོང་བ་ལ་ཚོར་བ་དྲུག་དང་བཅྡོ་
བརྒྱད་ཅེས་པ་དང་། ཡབ་སྲས་མཇལ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1199 

༼༡༢༠༤༽  
བའྱི་མདྡོ་ལ་སྡོགས་པར། རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་ེ་བར་སྡོད་པ་བཅྡོ་བརྒྱད། །ཅེས་པ་དང་། ལུས་ཚོར་
དང་སེམས་ཚོར་ཅེས་གསུངས་པ་ཡྡོད་ལ། མས་སུ་མྡོང་བ་ལ་ཚོར་བར་འཇྡོག་སེ། །དཔལ་ལྡན་
ཟླ་བ་གགས་པས་ཀང་། །གཟུགས་རུང་མཚན་ྱིད་ཅན་ནྱི་གཟུགས། །ཚོར་བ་མས་མྡོང་བདག་
ྱིད་ཅན། །འདུ་ཤེས་མཚན་མར་འཛིན་པ་སེ། །འདུ་བེད་མངྡོན་པར་འདུ་བེད་པའྡོ། །ཡུལ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་
རྣམ་རྱིག་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་པས་མས་སུ་མྡོང་བ་ཚོར་བ་
ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་ཁམས་གསུམ་རྱིགས་དྲུག་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྡོད་དེ། ཚོར་བ་དང་འདུ་
ཤེས་དང་རེག་པ་དང་སེམས་པ་དང་ཡྱིད་ལ་བེད་པ་དང་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྡོ་ལྔ་སེམས་ཡྱིན་ཚད་
ལ་འབྲལ་མེད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གལ་ཏེ་བསྡོམས་པའྱི་མས་ 



1200   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༠༥༽  
མྡོང་ལ། །ཟེར་ན་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས། །མཐར་ཕྱྱིན་ལམ་གྱི་བར་དུ་ཡྡོད། །འྡོན་ཏེ་སྡོ་སྡོ་རང་
རྱིག་པའྱི། །ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ན་འཕགས་པ་ཡྱི། །གང་ཟག་རྣམས་ལ་མས་དེ་ཡྡོད། །ཅེས་པ། ལམ་
བསྡོམས་པའྱི་མས་མྡོང་ལ་མས་ཀྱི་འདྡོགས་ན། མ་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ནས་ཡ་མཐའ་མྱི་
སྡོབ་ལམ་མཐར་ཕྱྱིན་པའྱི་བར་དུ་ཡྡོད་དྡོ། །སྡོ་སྡོར་རང་གྱི་རྱིག་པའྱི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ་ཟེར་ན། 
ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་དེ། དེས་ན་མས་ངན་པར་མ་གྲུབ་
བྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གྡོ་བ་དང་ནྱི་རྡོགས་པ་གྱིས། །རྣམ་གངས་ས་ཡྱིན་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག །རྒྱ་སྐད་ཅྱིག་ལ་
ལྡོ་ཙྪ་བའྱི། །འགྱུར་གྱི་དབེ་བ་ཁྡོ་ནར་ཟད། །རྡོགས་པ་གསལ་དང་མྱི་གསལ་ལ། །གྡོ་དང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1201 

༼༡༢༠༦༽  
རྡོགས་པར་འདྡོགས་ན་ཐྡོགས། །ཞེས་པ། གྡོ་བ་དང་རྡོགས་པ་ནྱི་དྡོན་གཅྱིག་ལ་ལྡོ་ཙྪ་བས་སྐབས་
དང་སར་བའྱི་མྱིང་འདྡོགས་སྡོ་སྡོར་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ཏེ། ག་ཏེ་ཞེས་པ་རྡོགས་པ་དང་སྡོང་བ་དང་འགྡོ་
བ་དང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཇུག་པ་དང་། བུདྡྷ་ཞེས་པ་རྡོགས་པ་དང་ཆུབ་པ་དང་ངེས་པར་འཛིན་པ་
ལ་འཇུག་པ་དང་། བྡོ་དྷྱི་ཞེས་པ་བང་ཆུབ་དང་མཐར་ཐུག་པའྱི་དྡོན་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་སྡོན་པ་དང་། ས་
མ་ཡ་ཞེས་པ་གྡོ་བ་དང་རྡོགས་པ་དང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་དང་དྡོན་ལ་མངྡོན་དུ་ཕྱྡོགས་པ་དང་། མངྡོན་
སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་སྡོར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་རྣལ་འབྡོར་པའྱི་སྡོམ་པ་གསལ་
ཙམ་ལ་ཐ་སད་འདྡོགས་ན་མྱི་འགལ་ལྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཞུང་ལུགས་འགའ་ལས་བསྡོམ་པ་
ཡྱི། །ཏྱིང་འཛིན་མས་ཀྱི་སྣང་བ་སེ། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ 



1202   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༠༧༽  
ལ། །དག་པའྱི་སྣང་བར་བཤད་པ་ཡྡོད། །སྡོམ་མས་སྡོན་མེད་ཅེས་བ་བ། །སངས་རྒྱས་ས་ལ་
བཤད་པ་མཐྡོང་། །དེ་འདའྱི་མས་དང་རྡོགས་པ་ལ། །བཟང་ངན་རྣམ་པར་དབེ་བ་མེད། །ཅེས་པ། 
རེ་བཙུན་བྱིརྺ་པའྱི་མན་ངག་གྱི་གཞུང་ལས། རྣལ་འབྡོར་པ་ལ་ཏྱི་ངེ་འཛིན་ལ་མས་ཀྱི་སྣང་
བའྡོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་མྱི་བཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁྡོར་ལྡོ་ལ་དག་པའྱི་སྣང་
བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བསྡོམས་པའྱི་མས་སྡོན་མེད་པས་ས་བཅུ་གསུམ་པྡོ་ཐམས་ཅད་མཁེན་
ཏྡོ། །ཞེས་པ་དང་། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་མདྡོར། ནམ་མཁའ་གང་ཁབ་པར་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཕྱིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འྡོད་ཟེར་གྱིས་ཁབ་པར་གསུངས་པ་ལ། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པའྱི་དག་སྣང་དང་བསྡོམ་མས་ 
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༼༡༢༠༨༽  
སྡོན་མེད་དུ་ཐ་སད་མཛད་པ་ལ་སྡོགས་པ་གསུངས་མྡོད་ཀྱི། མས་དང་རྡོགས་པ་ལ་བཟང་ངན་དུ་
རྣམ་བཞག་བས་པ་མེད་དྡོ། །བདུན་པ་ལ་གྱིས། ཞེ་འདྡོད་ཀྱི་ཟེར་ལུགས་བརྡོད་པ། ལེགས་པར་
བརགས་ནས་ནྡོར་པ་བསལ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། །རེ་གཅྱིག་དང་ནྱི་སྡོས་བྲལ་དང་། །རྡོ་གཅྱིག་དང་ནྱི་
སྡོམ་མེད་བཞྱི། །རེ་གཅྱིག་མཐྡོང་ལམ་སྡོས་བྲལ་ནྱི། །ས་བདུན་བར་ཡྱིན་རྡོ་གཅྱིག་ནྱི། །དག་པའྱི་
ས་གསུམ་སྡོམ་མེད་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ས་ཞེས་ལ་ལ་ཟེར། །ཅེས་པ། བྡོད་ཡུལ་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་
པར་གགས་པ་རྣམས་ལ། སྡོམ་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཞེས་བ་བ་མྱཻ་ཏྱི་པ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་གདམས་ངག་ཏུ་
འདྡོད་པ་འདྱི། མར་པ་ལྡོ་ཙྪའྱི་སྡོབ་མ་རྣམས་ལ་མེད་ཅྱིང་། དུས་ཕྱྱིས་དཀྡོར་ནྱི་རུ་པ་ཞེས་བ་བ། རྒྱ་
གར་ཤར་ཕྱྡོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་གྡོང་འཇུག་འབྡོངས་པ་གཅྱིག་གྱིས། དྭགས་ཀྡོང་གྱི་ཡུལ་དུ་ 
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༼༡༢༠༩༽  
ཁྱིའུའྱི་རྡོ་ལ་འཕྡོ་བ་གྡོང་འཇུག་བས་པའྱི་སེས་བུ་དེས་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཞེས་བ་བའྱི་གདམ་ངག་
བསན་པ་དྭགས་པྡོ་ལྷ་རེས་བརད་ཆྡོད་ནས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་སར་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་ཅྱིང་། དེའྱི་
རྡོགས་པ་རེ་གཅྱིག་མཐྡོང་ལམ། སྡོས་བྲལ་ས་བདུན་པ་མན་ཆད། རྡོ་གཅྱིག་དག་པའྱི་ས་གསུམ། 
སྡོམ་མེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ལ་སྡོར་ཅྱིང་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའྱི་ཟུང་འཇུག་གྱི་སྡོམ་དུ་འདྡོད་
དྡོ། །དེའང་བ་རྒྱུད་ཀྱིས་ལུས་ཀྱིས་དྱི་མ་འཁྲུད། སྡོད་རྒྱུད་ཀྱིས་ངག་དང་། རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཀྱིས་
སེམས་ཀྱི་དྱི་མ་སྡོང་། བཞྱི་པ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ལམ་གྱི་སྱིབ་པའྱི་བག་ཆགས་མ་སངས་གནས་
སུ་དག་པར་བེད་དེ། དྭགས་པྡོ་ལྷ་རེའྱི་བུ་ཆེན་མཐར་ར་བས་དང་པྡོ་ལུས་སྡོད་གཙོ་བྡོར་སྡོན། 
གྱིས་པ་ངག་སྡོད་གཙོ་བྡོར་སྡོན། གསུམ་པ་སེམས་ 
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༼༡༢༡༠༽  
སྡོད་གཙོ་བྡོར་སྡོན། བཞྱི་པ་ལྷན་སེས་འབའ་ཞྱིག་གྡོ །ཞེས་པ་དང་། །རྱིམ་པ་བཞྱིན་དབང་བཞྱིའྱི་
ལམ་དང་ཡང་སར་རྡོ། །གྱིང་རས་པས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དང་། །དངྡོས་སུ་མཇལ་བ་
ཚོགས་ཀྱི་ལམ། །དང་པྡོ་རེ་གཅྱིག་ཚོགས་ལམ་ཡྱིན། །ངེས་ཤེས་ཅུང་ཟད་སེས་པ་དྡོད། །དེ་ྱིད་
འཕེལ་བ་རེ་མྡོ་སེ། །སེམས་མེད་པ་ལ་མྱི་སག་པ། །བཟྡོད་པ་ཡྱིན་ཏེ་རེ་གཅྱིག་པའྱི། །རབ་ནྱི་འཇྱིག་
རེན་ཆྡོས་མཆྡོག་གྡོ །ཞེས་བཤད་ཅྱིང་། མགྡོན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བཞེད་པའྱི་སེམས་དབེན་ཡྱིན་ལ། 
ཤེས་པ་གསལ་རྡོག་མེད་བདེ་བའྱི་བརླན་དང་མ་བྲལ་བ་གཅྱིག་ལ་ངྡོས་འཛིན་ནྡོ། །རེ་གཅྱིག་དང་
སྡོས་བྲལ་གྱི་ཁད་པར་ཆྡོས་སྐུ་འཆར་མྱི་འཆར་ཡྱིན། སྡོས་བྲལ་དང་རྡོ་གཅྱིག་གྱི་ཁད་པར་ཟུང་དུ་
ཆུད་མ་ཆུད་ཡྱིན། རྡོ་གཅྱིག་དང་བསྡོམ་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་དན་པ་དག་མ་དག་ཡྱིན། དེ་ལ་ 
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༼༡༢༡༡༽  
རྣམ་རྡོག་དག་པའྱི་ཆ་ནས་བཟུང་རྡོག་དང་ྡོན་སྱིབ་དག་དན་པ་དག་པའྱི་ཆ་ནས་ཤེས་སྱིབ་དང་
འཛིན་པ་བྲལ། སེམས་སེ་འགག་དང་བྲལ་བའྱི་རྡོགས་པ་དེ་སྡོས་བྲལ་དང་པྡོ་ཡྱིན། དེ་ལ་བླ་མ་ཞང་
གྱིས། རྡོགས་པ་ལྷག་གྱིས་ཤར་བ་དེ། །མཐྡོང་ལམ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་སྡོ། །གེང་ཆེན་རས་
པས། སྡོས་དང་བྲལ་བ་མཐྡོང་ལམ་ཡྱིན། །ཞེས་བཤད་སྡོས་བྲལ་ཆུང་ངུ་ནས་སྡོམ་མེད་འབྲྱིང་པྡོའ་ི
ལམ་སྡོམ་ལམ་ཡྱིན། སྡོས་བྲལ་ཆེན་པྡོས་སྣང་བ་སེམས་སུ་ཤེས་ཤྱིང་། སེམས་སྡོང་པར་རྡོགས་
ནས་སྣང་བས་སྡོང་པའྱི་གྡོ་ཆྡོད། སྡོམ་མེད་སྡོམ་བ་བེད་ཀྱི་རྡོལ་བ་དང་བྲལ། སང་བའྱི་དྱི་མ་མཐའ་
དག་རང་བཞྱིན་གྱིས་འདག་གྡོ །གཙང་པ་རྒྱ་རས་ཀྱིས། སྡོས་བྲལ་ངྡོ་བྡོ་མཐྡོང་བས་ས་དང་
པྡོ། །སྡོས་བྲལ་ཆེན་པྡོ་ས་ནྱི་དྲུག་པ་ཡྱིན། །ཞེས་བཤད། 
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༼༡༢༡༢༽  
 སྡོས་བྲལ་འབྲྱིང་པྡོ་མན་ཆད་རྱིག་ཐྡོག་ཏུ་གྡོལ། ཆེན་པྡོས་སྣང་ཐྡོག་ཏུ་གྡོལ། རྡོ་གཅྱིག་ཆུང་ངུས་
འཁྡོར་འདས་གཅྱིག་ཏུ་གྡོལ། དངྡོས་འཛིན་དང་སྡོང་འཛིན་གྱིས་ཀ་མེད། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྡོ་
མམ་ལྷན་ཅྱིང་སེས་པར་ཤར་བས་ཕྱྡོགས་རྱིས་སུ་མྱི་སྡོམ། འཇྱིག་རེན་མཁན་པྡོས། གྱིས་མེད་
རྡོ་གཅྱིག་ཆེན་པྡོ་ལ། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ཆ་དག །སྡོང་ྱིད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་ཤར། །ཞེས་
བཤད། མཐར་ར་བས། སྔར་གྱིས་མེད་དུ་བསྡོམ་པ་དེ་རྡོག་པ་ཡྱིན། ད་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤར་བ་ཡྱིན་
གསུང་། རྡོ་གཅྱིག་སྣང་བ་སྡོམ་དུ་ཤར། ཁྡོར་ཡུག་གཅྱིག་ཏུ་སྡོང་བ་ཡྱིན། འགག་དྱིལ་ན་རེ་གཅྱིག་
གྱི་མམ་བཞག་དང་རེས་ཐྡོབ་སེམས་གནས་མྱི་གནས་ཡྱིན། སྡོས་བྲལ་གྱི་དན་མྱི་དན་ཡྱིན། རྡོ་
གཅྱིག་གྱིས་འཛིན་མྱི་འཛིན་ཡྱིན། སྡོམ་མེད་ལ་མམ་རེས་དབེ་བ་མེད།  



1208   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༡༣༽  
རྡོ་གཅྱིག་དང་པྡོས་ས་བདུན་པ། འབྲྱིང་པྡོ་གཟུང་འཛིན་གྱི་ར་བ་ཟད། ཆེན་པྡོར་སྡོམ་མེད་དང་འད། 
གྱིས་འཛིན་གྱི་རྡོག་པ་རྒྱུན་ཆད་ནས་འཛིན་མེད་ཀྱི་རེས་སྣང་ཡུད་ཙམ་འཆར་བའང་ཡྡོད་གསུང་། 
སྡོམ་མེད་ཆུང་ངུ་ས་བཅུ་པ་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་སྱིན་ལྟར་འདུ་ཞྱིང་། ཡེ་ཤེས་
སངས་རྒྱས་དང་འད་བ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕར་ཕྱྱིན་རྡོགས། སྡོམ་མེད་འབྲྱིང་པྡོ་རྒྱུན་
གྱི་མཐའ་མ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡྱིན་ཟེར། སྡོམ་མེད་ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་སྐུ་གསུམ་
རང་གྱི་སེམས་ལ་རྡོགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་དག་གྱི་ས་འཚམས་འབེད་ཚུལ་རགས་པ་ཙམ་མཐུན་
ཅྱིང་ཞྱིབ་མྡོར་དཔྱད་པའྱི་ཚེ་མྱི་འད་བའྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྣང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཁས་
ལེན་གྱི་ཞེ་འདྡོད་དྱི་བ། ལུང་དང་སར་ཏེ་ཆྡོས་མཐུན་རྱི་ 
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༼༡༢༡༤༽  
བ། འབྱུང་ཁུངས་ཡྡོད་ན་རང་སྡོར་བཞག་པ། ཁུངས་མེད་པའྱི་རང་བཟྡོ་ཆྡོས་དང་འགལ་བའྡོ། །དང་
པྡོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་ཕྱེ་སེ་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོ་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་། །གལ་ཏེ་ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་
བརྱི་འམ། །འྡོན་ཏེ་འཕགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི། །བདེན་པའྱི་ས་ལམ་དངྡོས་སུ་བེད། །ཅེས་པ། རྣལ་
འབྡོར་བཞྱིའྱི་ས་མཚམས་བཞག་པ་འདྱི། ཆྡོས་མཆྡོག་མྡོས་སྡོད་ཀྱི་སར། སངས་རྡོགས་ཆྡོས་
མཐུན་ཙམ་ཞྱིག་བརྱིས་ནས་ཐ་སད་འདྡོགས་པ་ཡྱིན་ནམ། འྡོན་ཏེ་མཐྡོང་ལམ་ལ་སྡོགས་པ་དངྡོས་
སུ་ཐྡོབ་པ་ལ་བེད་དཔྱྡོད་ཅྱིག གྱིས་པ་ནྱི། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་གང་ཟག་ལ། །ཆྡོས་མཐུན་ཙམ་གཅྱིག་
སྱིག་ན་ནྱི། །ཆྡོས་ནས་བཤད་ན་འགལ་བ་མེད། །དཔེར་ན་རྱི་ལམ་ངེས་བསན་ལས། །ཐུབ་པའྱི་
མཆྡོད་རེན་འཇྱིམ་པ་ལས། །བས་པ་མཐྡོང་ན་ས་དང་པྡོ།  



1210   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༡༥༽  
།རྡོ་ལས་བས་མཐྡོང་ས་གྱིས་པ། །རྡོ་ཐལ་གྱིས་བྱུགས་ས་གསུམ་པ། །ཞེས་པ། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ི
རྡོགས་པ་མཐྡོ་དམན་ལ་ཕྱྡོགས་མཐུན་ཙམ་ཞྱིག་སྡོར་བ་ཡྱིན་ན། བྱུང་ཁུངས་རྣམ་དག་ཡྡོད་ན་
འགལ་བ་མེད་དེ། དཀྡོན་བརེགས་ཀྱི་རྱི་ལམ་ངེས་པར་བསན་པའྱི་ལེའུར། ཐུབ་པའྱི་མཆྡོད་རེན་ས་
ལས་བས་པ་རྱི་ལམ་དུ་མཐྡོང་ན། ས་དང་པྡོ་ལ་གནས་པར་བལྟའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་རྡོ་ལ་བས་པ་མཐྡོང་
ན་ས་གྱིས་པ། །རྡོ་ཐལ་གྱིས་བྱུགས་པ་ས་གསུམ་པ། །སེགས་བུ་གདུགས་བས་ས་བཞྱི་པ། །རྡོ་
སྐས་བྱི་དྡོར་བས་པ་ལྔ། །གསེར་གྱིས་སེལ་མཐྡོང་ས་དྲུག་པ། །རྱིན་ཆེན་དྲྭ་བས་གཡྡོགས་པ་
བདུན། །གཡེར་ཁའྱི་དྲྭ་བས་གཡྡོགས་པ་བརྒྱད། །ས་དགུ་དང་ནྱི་བཅུ་པ་ལ། །རྱི་ལམ་ལྡོག་པར་
མཐྡོང་མེད་གསུང་། །ཞེས་པ། སེགས་བུ་དང་ 
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༼༡༢༡༦༽  
གདུགས་དང་བཅས་པ་བྱི་དྡོར་བས་པ་མཐྡོང་ན་ས་བཞྱི་པ། གསེར་གྱི་ལན་བུས་སེལ་བ་མཐྡོང་ན་
ས་དྲུག་པ། རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་དྲྭ་བས་ཕྱྡོགས་ཀུན་ནས་གཡྡོགས་པ་མཐྡོང་ན་ས་བདུན་པ། དྱིལ་བུ་གཡེར་
ཁའྱི་དྲྭ་བས་ཐམས་ཅད་ནས་གཡྡོགས་པ་མཐྡོང་ན་ས་བརྒྱད་པ། ས་དང་པྡོ་བདུན་པྡོ་དག་ཏུ་རྱི་ལམ་
མཐྡོང་བ་ལ་ནྱི་སྱིག་པ་དག་པའྱི་རགས་དང་། བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འཁྲུལ་པ་བསེད་
པའྱི་རྱི་ལམ་འདེས་མར་འབྱུང་བས། ལེགས་པར་བརགས་ནས་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་
སངས་པས་ཡྡོན་ཏན་ཡྱིན་ན་འཕེལ་ཅྱིང་བར་ཆད་ཡྱིན་ན་ཞྱི་བར་འགྱུར་རྡོ། །ས་དགུ་པ་དང་བཅུ་པ་
ལ་རྱི་ལམ་ལྡོག་པར་མཐྡོང་བ་མེད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་བདེན་པར་བཟུང་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །རྱི་ལྟས་དེ་
རྣམས་རང་གྱི་མདུན་དུ་མཐྡོང་བ་ཡྱིན་ལ། རང་ྱིད་མཐྡོང་བའྱི་དབང་དུ་བས་ཏེ། རྡོ་རེས་ 



1212   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༢༡༧༽  
རབ་འཇྡོམས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྱི་ལམ་དུ་བདག་ྱིད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་ཡྱིན་པར་
ཤེས་ན་ས་དང་པྡོ། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་བཞེངས་པ་མཐྡོ་བས་བསྡོད་སྡོམས་འབུལ་བ་མཐྡོང་
ནའང་ས་དང་པྡོ། བཞུགས་པ་ལ་འབུལ་ན་ས་གྱིས་པ། བཀྡོད་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་འབུལ་ན་
ས་གསུམ་པ། གེན་འདབས་ཀྱིས་བསྐྡོར་བ་ལ་འབུལ་བ་མཐྡོང་ན་ས་བཞྱི་པ། སེ་བྡོ་ཤྱིན་ཏུ་མང་
པྡོས་བསྐྡོར་བ་ལ་ཕུལ་ན་ས་ལྔ་པ། དེ་གྱིས་ཀས་བསྐྡོར་བ་ལ་འབུལ་ན་ས་དྲུག་པ། བཀྡོད་པ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་བསམ་གཏན་ལ་སྡོམས་པར་ཞུགས་པ་ལ་འབུལ་ན་ས་བདུན་པ། བསྡོད་
པ་མཛད་པ་ལ་འབུལ་ན་ས་བརྒྱད་པ། ཆྡོ་འཕྲུལ་མཛད་པ་ལ་འབུལ་བ་མཐྡོང་ན་ས་དགུ་པར་བལྟ་སེ། 
ཐམས་ཅད་དུའང་བདུད་ཀྱི་ལས་ནྱི་མ་གཏྡོགས་སྡོ།  
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༼༡༢༡༨༽  
།ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་སྡོགས་རྱི་ལམ་བེ་བྲག་ལ། །ས་བཅུའྱི་དབེ་བ་མཛད་པ་མཐྡོང་། །དེ་ནྱི་མྡོས་
པ་སྡོད་པ་ཡྱི། །ས་བཅུ་ཡྱིན་གྱིས་འཕགས་པ་མྱིན། །ཞེས་པ། ཚོགས་ལམ་དང་གཅྱིག སྡོར་ལམ་
དང་པྡོ་གསུམ་གྱི་གནས་སྐབས་ལ་གསུམ་གསུམ་སར་བས་ས་བཅུའྱི་ཐ་སད་མཛད་ཅྱིང་། ས་རབ་
ཏུ་དགའ་བ་ལ། འཕགས་པའྱི་ས་ལ་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྱི་ལམ་ལྡོག་པར་མཐྡོང་བ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་
ཕྱྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་རེ་གཅྱིག་སྡོགས་ལའང་། །གལ་ཏེ་མདྡོ་དང་རྒྱུད་སེ་དང་། །མྡོས་པ་
སྡོད་པའྱི་ས་ལམ་དུ། །གསུངས་པ་མཐྡོང་ན་མྱི་འགལ་མྡོད། །འྡོན་ཀང་འདྱི་འད་བཤད་པ་
མེད། །ཅེས་པ། རྱི་ལམ་ངེས་བསན་དུ། སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ིས་ལ་ཐ་སད་མཛད་པ་ལྟར། རེ་གཅྱིག་ལ་
སྡོགས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ཁེད་ཅག་འདྡོད་པ་བཞྱིན་མྡོས་ 
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༼༡༢༡༩༽  
སྡོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་སར་བ་མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་ནས་གསུངས་པ་ཡྡོད་ན་མྱི་
འགལ་མྡོད་ཀྱི། འྡོད་ཀང་ཕལ་ཆེར་རང་བཟྡོར་སར་བར་མངྡོན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཅྱི་སེ་འཕགས་པའྱི་
སར་བེད་ན། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་འགལ་བར་འགྱུར། །ཅེས་པ། ཁྡོད་ཀྱིས་ངྡོས་བཟུང་བའྱི་རྣལ་
འབྡོར་བཞྱིའྱི་རྡོགས་པ་དེ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའྱི་རྡོགས་པ་དངྡོས་ལ་སྡོར་བར་བེད་ན་མདྡོ་རྒྱུད་
ཀུན་ནས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མཐྡོང་ལམ་ད་ལྟ་སེས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཕྱྱིས་འབྱུང་བ་
བཀག་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གནྡོད་བེད་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནྱི་བས་དབུ་མ་རྒྱན་དུ། 
ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདྡོར། སེམས་ཙམ་ལ་ནྱི་བརེན་ནས་སུ། །ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་ལ་མྱི་རྡོག་གྡོ །ཞེས་
པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དྡོན་རྣལ་འབྡོར་གྱི་ས་བཞྱིར་སྡོམ་པའྱི་ཚུལ་དང་། དེ་ 
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༼༡༢༢༠༽  
ྱིད་རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་གཟུངས་ནས། རྣམ་པར་མྱི་རྡོག་པ་དང་། དངྡོས་པྡོ་མེད་པ་
དང་། མཐྡོང་བ་མེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་མྱི་གནས་པ་དང་། སྣང་བ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྱིག་པར་མེད་
པ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་སར་ནས་བཤད་པ་དང་། ཤེར་ཕྱྱིན་སྡོམ་པའྱི་མན་ངག་ཏུ། རེ་གཅྱིག་སྡོས་
བྲལ་རྡོ་གཅྱིག་སྡོམ་མེད་ཅེས་རྣལ་འབྡོར་ས་བཞྱི་གསུངས་པ་དེའང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པའྱི་
སྡོམ་ཚུལ་དུ་འདྡོད་དེ། དབུ་མ་ཡན་ཆད་ལ་དེའྱི་ཐ་སད་མེད་དེ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིསྡོམ་ལམ་ལ་དེ་
ྱིད་མྱི་སྡོར་ཏེ། དབང་དང་འབྲེལ་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡང་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པྡོའ་ིཆྱིག་ཆྡོད་ལ། །ས་ལམ་རྱི་ན་རྡོངས་པ་འཁྲུལ། །ཅེས་ཟེར་བ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ལ་ས་
ལམ་རྱི་བ་ཡང་འགལ་ལྡོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གྱིས། ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ་དང་། བླྡོ་རྱིང་ 
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༼༡༢༢༡༽  
པའྱི་སྡོད་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཁ་ཅྱིག་ཐེག་པ་རང་ས་ན། །བདེན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཀུན་ལ་
སྡོག །ཅེས་པ། སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ས་ལམ་གྱི་སངས་རྡོགས་ཆད་པ་ཁ་ཅྱིག ཐེག་པའྱི་
ཆེ་ཆུང་དང་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལམ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་ལྟ་སྡོམ་སྡོད་འབྲས་རང་རང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་
གང་བཤད་པ་དེ་རང་སར་བདེན་པ་ཡྱིན་པས་གྲུབ་མཐའ་དང་ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་གྡོང་མས་འྡོག་མ་ལ་
གནྡོད་པ་དང་སུན་འབྱིན་བེད་པ་མྱི་འཐད་དྡོ། །གདུལ་བ་རང་རང་གྱི་བླྡོ་དང་སར་ནས་བཅྡོམ་ལྡན་
འདས་ཀྱིས་ཀང་ཐེག་པའྱི་སྡོ་སྣ་ཚོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་པས། རང་གྱི་བླྡོ་ལ་གང་འཚམས་པའྱི་
ཆྡོས་དེ་གང་ཟག་དེ་ལ་ངེས་དྡོན་གྱི་ཐེག་པ་མ་ནྡོར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་རེས་འཇུག་ཀུན་ལ་ཆྡོས་སྡོན་
པར་བེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། སྱི་ཁབ་རྒྱ་ཆེན་སྨྲ་བའྱི་འདྡོད་པ་དགག དགྡོས་ཁབ་གསུངས་
ཚད་ཇྱི་བཞྱིན་བདེན་པ་ 
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༼༡༢༢༢༽  
དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ཆྡོས་ལྡོག་སྨྲ་བ་བདེན་པར་ཐལ་བ། བདེན་པ་སྲྱིད་ཚད་ལ་སྱིང་པྡོ་
མེད་པ། གནད་འཕྱུགས་པའྱི་བདེན་ཙམ་གྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་བརག་
པར་བ་བས་ྡོན། །གལ་ཏེ་སྨྲས་ཚད་བདེན་ན་ནྱི། །བརྫུན་ཚིག་ཤེས་བ་ལ་མྱི་སྲྱིད། །འྡོན་ཏེ་གྲུབ་
མཐའ་ཀུན་བདེན་ན། །འཚེ་བ་ཡྡོངས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། །འཇྱིག་རེན་ཕ་རྡོལ་མེད་པ་སྡོགས། །ལྟ་ལྡོག་
ཐམས་ཅད་བདེན་པར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་རང་ས་རུ། །བདེན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡྱིན་སྨྲྡོས་
ཤྱིག གལ་ཏེ་ཚིག་སྨྲྡོས་པ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན་ན། བརྫུན་ཚིག་གཏན་ནས་མྱི་སྲྱིད་པར་
འགྱུར་རྡོ། །འྡོན་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་ལུགས་རང་སར་བདེན་པ་ཡྱིན་ན། ཕྱྱི་རྡོལ་པ་ལ་འཚེ་
བ་ཆྡོས་སུ་སྡོན་པའྱི་གཞུང་ལུགས། རྒྱལ་རྱིགས་ལ་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་བསད། །བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ལ་ 
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༼༡༢༢༣༽  
བྲམ་ཟེ་བསད། །རང་རྱིགས་ལ་ནྱི་དམངས་རྱིགས་བསད། །ཅེས་པ་དང་། མ་ཁའྱི་ཡུལ་དུ། ཀ་ཀྡོའ་ི
ཆྡོས་ལུགས་ལ། བྱི་ཤྱི་མྱི་ལ་ཞེས་པའྱི་སྔགས་ཀྱིས་གྱི་གུག་ལ་བཏབ་ནས་སྲྡོག་ཆགས་བསད་པའྱི་
ཤ་ཁག་གྱིས་དབང་ཕྱུག་ལ་མཆྡོད་པས་མཐྡོ་རྱིས་སུ་འགྡོ་བར་འདྡོད་པའྱི་འཚེ་བ་ཆྡོས་སུ་སྨྲ་བ་དང་། 
དང་སྲྡོང་འཇྱིག་རེན་མྱིག་གྱིས་རང་གྱི་ཆུང་མ་ལ་སྨྲས་པ། ཇྱི་ཙམ་དབང་པྡོའ་ིསྡོད་ཡུལ་ཅན། །སེས་
བུ་དེ་ཙམ་ྱིད་དུ་ཟད། །མ་ཤྱི་བར་དུ་བདེ་བར་འཚོ། །ཤྱི་ཟྱིན་ཕན་ཆད་སྡོད་ཡུལ་མེད། །ལུས་ནྱི་
ཐལ་བར་གྱུར་པ་ལ། །ཕྱྱིར་ཡང་འྡོང་བ་ག་ལ་ཡྡོད། །སྔྡོ་སངས་མང་ཐྡོས་གང་སྨྲ་བ། །དེ་དག་སང་
ཀྱིའྱི་རེས་དང་འད། །ཞེས་ཚེ་ཕྱྱི་མ་མེད་པ་དང་། ལས་ལ་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བར་འདྡོད་པའྱི་ཕུར་
བུའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ 
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༼༡༢༢༤༽  
རྣམས་ཀང་བདེན་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་སེགས་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །རྡོག་པའྱི་
དངྡོས་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །བརྫུན་པའང་དུ་མ་ཡྡོད་མྡོད་ཀང་། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བཟྡོད་པ་
སྡོགས། །བདེན་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བདེན་པའྱི་ཆ་ནས་གྲུབ་མཐའ་ཀུན། །རང་ས་ན་ནྱི་བདེན་
སམ་ན། །ཞེས་པ། མུ་སེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་དགེ་སྱིག་གྱི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་ཁས་ལེན་པས་
མཆྡོག་གཅེར་བུ་པ་རྣམས་བདག་རྡོགས་པ་དང་། དབང་ཕྱུག་འགྡོ་བའྱི་བེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་སྡོགས་མྱི་
བདེན་པའྱི་ཚིག་ཀང་དུ་མ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། སྱིན་པ་བཏང་བས་དབུལ་བ་སེལ་བ་དང་། ཚུལ་ཁྱིམས་
བསྲུངས་པས་བདེ་འགྡོ་ཐྡོབ་པ་དང་། བཟྡོད་པ་བསྡོམ་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་ལ་གནས་པས་སྔྡོན་
བསགས་ཀྱི་སྱིག་པ་ཟད་པར་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་བདེན་པའྱི་ཚིག་བཟང་པྡོ་མང་དུ་ཡྡོད་པས་གྲུབ་
མཐའ་རང་སར་བདེན་ 
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༼༡༢༢༥༽  
པ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་གཞུང་ལུགས་བདེན་པར་མྱི་འགྲུབ་སེ། སེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་བ་
ལ། །བདེན་པའྱི་དྡོན་གཅྱིག་མེད་པ་མྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། སྱིན་སྡོགས་ཕལ་ཆེར་
བདེན་མྡོད་ཀང་། །སབས་གནས་དང་ནྱི་ལྟ་བ་དང་། །ཐབས་ཀྱི་གནད་ནྱི་འཁྲུལ་བས་ན། །ཆྡོས་
གཞན་བཟང་ཡང་སྡོབ་མྱི་ནུས། །ཞེས་པ། སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་བསྲུང་བ་ལ་སྡོགས་
ཚིག་བཟང་པྡོ་དུ་མ་ཡྡོད་ཅྱིང་། ལྷ་ཚངས་པ་དང་། ཁབ་འཇུག་དང་། དབང་ཕྱུག་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་
བ་དང་། ཤེས་བའྱི་གནས་ལུགས་ལ་རག་པ་དང་ཆད་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་ངེས་པར་འཛིན་པ་དང་། 
དངྡོས་པྡོའ་ིཚོགས་ཐམས་ཅད་སའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཚངས་པས་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་དྡོན་
ཐམས་ཅད་སའྱི་རེས་སུ་བེད་པར་མངྡོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར།  
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༼༡༢༢༦༽  
ཐྡོག་མཐའ་མེད་པའྱི་ཚངས་པ་ནྱི། །སེ་འཇྱིག་མེད་པར་ཡང་དག་ལྡན། །ས་ཡྱི་དེ་ྱིད་ཡྱི་གེ་
གང་། །གང་ལ་འགྡོ་བའྱི་ཐ་སད་འབྱུང་། །དྡོན་གྱི་དངྡོས་པྡོར་ཡྡོངས་གྱུར་པ། །ཞེས་ཟེར་བ་དང་། 
དང་སྲྡོང་རྒྱལ་བ་དམ་པས། ཁ་བ་རྒྱ་སྡོས་མེ་ཏྡོག་མདྡོག །བ་ཞྡོ་མ་མྡོ་གཏྱི་མུག་མདྡོག །གདུགས་
ཀན་བཟུང་བའྱི་དབྱིབས་འད་བ། །ཐར་པ་ཡྱིན་པར་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་ཟེར་བ་དང་། ཐར་པ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཐབས་ལ་ཡང་ྱིན་རེ་བཞྱིན་དུ་ས་ཟད་པར་ཕྱྱི་བས་ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ཟད་བེད་པར་
གགས་པ་དང་། གངྒཱའྱི་ཆུ་ལ་ཁྲུས་བས་པས་གྡོལ་བར་འདྡོད་པ་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་གལ་ཆེ་བ་
རྣམས་སུ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱྱིར། སྱིན་གཏྡོང་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་བཟང་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད་ཀང་། འཁྡོར་བའྱི་
འཇྱིགས་པ་ལས་སྡོབ་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་ཐར་པ་མྱི་ཐྡོབ་བྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ།  
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༼༡༢༢༧༽  
བརགས་ཏེ་ནྡོར་པ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཅྱི་སེ་སངས་རྒྱས་ཐེག་པ་ཀུན། །རང་ས་ན་ནྱི་བདེན་ཅེ་
ན། །ཞེས་པ། མུ་སེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་མ་གསུངས་པའྱི་ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་
ཡྱིན་པས་མྱི་བདེན་ཀང་། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཚད་
མར་བས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཡྱིན་པས་རང་རང་གྱི་ལུགས་བཞྱིན་བདེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེ་ན། གྱིས་པ་
ལ་གསུམ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་གྱིས་སུ་དབེ་བ། ས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་རང་སར་བདེན་པ་
དགག་པ། དང་པྡོར་གསུངས་པ་ཇྱི་བཞྱིན་བདེན་པར་བཟུང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འདྱི་ཡང་ཅུང་ཟད་
བརག་པར་བ། །ངེས་དྡོན་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཡྡོད། །ས་ཡང་ཇྱི་བཞྱིན་པ་དང་ནྱི། །ཇྱི་བཞྱིན་མྱིན་པ་
གྱིས་སུ་གསུངས། །ཐེག་པ་ཡང་ནྱི་འཇྱིག་རེན་ 
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༼༡༢༢༨༽  
དང་། །འཇྱིག་རེན་འདས་པ་གྱིས་སུ་གནས། །ཞེས་པ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཤེས་བ་ཐམས་
ཅད་གཟྱིགས་ནས་བདེན་པར་གསུང་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོབ་པ་ྱིད་གཟྱིགས་ལམ་གསུངས་བ། །འབྲས་
མེད་ཕྱྱིར་ན་བརྫུན་མྱི་གསུང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །འྡོན་ཀང་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ལ་ལྟྡོས་ནས་དང་དྡོན་
དང་ངེས་དྡོན་དང་། བརྡོད་བེད་ཀྱི་ཚིག་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་དང་། ཐེག་པའྱི་རྱིམ་པ་ལས་
ཡང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་མ་འདས་དང་། བཤད་པ་ཡང་ནྱི་དགྡོངས་པ་དང་། །ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་
དང་དང་པྡོ་རུ། །དགྡོངས་པ་ཤེས་བ་རྣམ་གསུམ་ཡྡོད། །དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ཐུན་འཇུག་ལ། །དགྡོངས་
ནས་ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་དུ་གསུངས། །ཐ་སད་སྡོད་པའྱི་རྱིགས་པ་ལ། །དགྡོངས་ནས་ཆྡོས་རྣམས་སེམས་
སུ་གསུངས། །དམ་པའྱི་དྡོན་ལ་དགྡོངས་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་ཀུན་སྡོས་པ་བྲལ་ 
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༼༡༢༢༩༽  
ཅེས་གསུངས། །ཞེས་པ། བརྡོད་ཚུལ་ལའང་དགྡོངས་པ་བཤད་པ་དང་། ལྡེམ་དགྡོངས་སུ་བཤད་པ་
དང་། ས་དང་པྡོར་བཤད་པ་དང་ལུགས་གསུམ་ཡྡོད་ལ། གདུལ་བ་རྣམས་ཐྡོག་མར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་མ་ཞུགས་པ་དག་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་ཐྡོག་མ་མེད་པ་ནས་གྡོམས་པའྱི་
བག་ཆགས་ཀྱིས་ཕྱྱི་རྡོལ་དྡོན་དུ་སྣང་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་འཛིན་པ་དང་མཐུན་པར་གཟུགས་
སྡོགས་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་དྡོན་ཡྡོད་པར་གསུང་པ་ཡྱིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་རྣམ་པར་རྡོལ་པའྱི་མདྡོར། ལྷའྱི་
བུ་པདྨ་རྣམ་པར་རྡོལ་པས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ། ཕྱྱི་རྡོལ་གྱི་ཡུལ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བར་བ། འཇམ་དཔལ་
གྱིས་སྨྲས་པ། སེམས་རྡོགས་པའྱི་བག་ཆགས་རྒྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་སྣང་བར་བལྟ་བར་བའྡོ། །ལྷའྱི་
བུས་སྨྲས་པ། བག་ཆགས་ཇྱི་ལྟར་བརས་པར་འགྱུར་ 
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༼༡༢༣༠༽  
ཀང་། སྲ་ཞྱིང་འཐས་པ་འདྱི་ལྟ་བུར་སྣང་དུ་ག་ལ་རུང་། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ཐྡོག་མ་མེད་པ་
ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམས་པ་ལ་ཤྱིན་ཏུའང་རུང་སེ། ཅུང་ཟད་ཙམ་གྡོས་པ་ལའང་། ཝཱ་ར་ན་སེའྱི་བྲམ་
ཟེ་མྡོ་ལ་སག་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་པ་དང་། མྱི་སྡུག་པ་སྡོམ་པའྱི་དགེ་སྡོང་ཀེང་རུས་སུ་མཐྡོང་བ་བཞྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་གེན་གྱིས་ཀང་། གཟུགས་སྡོགས་སེ་མཆེད་ཡྡོད་
པར་ནྱི། །དེས་འདུལ་བ་ཡྱི་སེ་བྡོ་ལ། །དགྡོངས་པའྱི་དབང་གྱིས་གསུངས་པས་ཏེ། །རྫུས་ཏེ་བྱུང་བའྱི་
སེམས་ཅན་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །སྨན་པ་མཁས་པས་ནད་བསྡོ་བའྱི་ཚེ་སྨན་ཁ་བ་དང་ཚ་བ་ལ་སྡོགས་
སེར་བ་དང་། འྡོ་མའྱི་སྨན་ཐྡོག་མར་བཀག་ནས་ཕྱྱིས་བསེན་པ་ལྟར། གདུལ་བ་ཆྡོས་བདག་མེད་པའྱི་
དྡོན་ལ་རྱིམ་གྱིས་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར། དྡོན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་ 
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༼༡༢༣༡༽  
རང་གྱི་སེམས་སུ་བཟུང་བ་དང་། དྡོན་དམ་པར་རང་བཞྱིན་གྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་ལ་དགྡོངས་ནས་
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོས་བྲལ་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པ་གྱིས་བསན་པའྱི་མདྡོར། དྡོན་དམ་
པར་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་མྱི་ཟད་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་ཆྡོས་སྡོན་ཏྡོ། །དྡོན་དམ་པར་ན་
དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་ན་ནྱི། དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་
ཞེས་བ་བའྱི་གངས་སུ་མྱི་འགྡོ་སེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རྡོ། །དྡོན་དམ་པར་ན་ཕ་རྡོལ་
ཀང་མེད་ཚུ་རྡོལ་ཀང་མེད་དབུས་ཀང་མེད་དྡོ། །འཁྡོར་བའང་དེ་དང་མམ་མྡོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་བར་མ་དྡོར་ཡྡོངས་
སུ་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའྡོ། །ཞེས་པ་ 
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༼༡༢༣༢༽  
དང་། དྡོན་དམ་པར་ན་བརྒྱད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ན་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་བརྒྱད་ཡང་བྲལ་
ལྡོ། །ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ན་སྱིག་པའྱི་གྡོགས་པྡོ་བསེན་པ་ནྱི་མྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོའ ྡོ། །ཀུན་
རྡོབ་ཏུ་ན་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་ལ་བསེན་པ་ནྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོའ ྡོ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེས་ན་དང་བའྱི་དྡོན་དང་ནྱི། །ཇྱི་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་ས་དག་དང་། །དགྡོངས་པ་དང་
ནྱི་སེམ་དགྡོངས་དང་། །འཇྱིག་རེན་པ་ཡྱི་ཐེག་པ་ལ། །དགྡོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན། །དེ་
ལྟར་བདེན་པར་མ་གཟུང་ངྡོ་། །ཞེས་པ། དྡོན་དམ་བདེན་པ་སྡོན་པའྱི་ཐབས་སྡོན་པ་ནྱི་དང་དྡོན། དྡོན་
དམ་པའྱི་བདེན་པ་སྡོན་པ་ནྱི་ངེས་དྡོན་ཡྱིན། བླྡོ་གྡོས་མྱི་ཟད་པས་བསན་པའྱི་མདྡོར། མདྡོ་གང་ལས་
ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་གསུངས་པ་འདྱི་དང་བའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །མདྡོ་གང་ལས་ 
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༼༡༢༣༣༽  
དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མངྡོན་དུ་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་གསུངས་པ་འདྱི་ནྱི་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ། །ཞེས་པ་དང་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར་སྡོན་པ་ལས། ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད། །ངེས་པའྱི་དྡོན་ཏྡོ་ཞེས་ཀང་
བསན། །གང་ཡང་སེ་དང་འགག་ལ་སྡོགས། །སེམས་ཅན་སྲྡོག་ལ་སྡོགས་བསན་པ། །དེ་ནྱི་དཀྱི་དྡོན་
ཀུན་རྡོབ་ཏུ། །མགྡོན་པྡོ་ཁེད་ཀྱིས་བསན་པ་ལས། །ཞེས་སྡོ། །མདྡོའ་ིས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་ལ་ཚད་མས་
གནྡོད་བེད་འཇུག་པ་དང་མྱི་འཇུག་པ་ནྱི་ས་ཇྱི་བཞྱིན་པ་མྱིན་པ་དང་ཡྱིན་པའྡོ། །མདྡོ་སེ་རྒྱན་དུ། 
གཞུག་པ་ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། །མཚན་ྱིད་ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། །གེན་པྡོར་ལྡེམ་
པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། །བསྒྱུར་བ་ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་དང་། །ན་ཐྡོས་དང་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད། །དེ་བཞྱིན་
ེས་པ་འདུལ་བ་དང་། །བརྡོད་པ་ཟབ་པ་ྱིད་ལ་ནྱི། ། 
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༼༡༢༣༤༽  
ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་འདྱི་རྣམས་བཞྱི། །མམ་པ་ྱིད་དང་དྡོན་གཞན་དང་། །དེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་དུས་
གཞན་དང་། །གང་ཟག་གྱིས་ནྱི་བསམ་པ་ལ། །དགྡོངས་པ་རྣམ་པ་བཞྱིར་བཤད་དྡོ། །སངས་རྒྱས་
ཆྡོས་ལ་བརས་པ་དང་། །ལེ་ལྡོ་ཅུང་ཟད་ཆྡོག་འཛིན་དང་། །ང་རྒྱལ་འདྡོད་ཆགས་སྡོད་པ་
དང་། །འགྡོད་དང་མ་ངེས་ལྡྡོག་པ་ནྱི། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྱིབ་པ་སེ། །དེ་ཡྱི་གེན་པྡོར་ཐེག་
མཆྡོག་གསུངས། །དེས་དེའྱི་བར་དུ་གཅྡོད་པ་ཡྱི། །ེས་པ་ཐམས་ཅད་སྡོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པས། 
ན་ཐྡོས་ལ་སྡོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་གཞུག་པའྱི་ཕྱྱིར་གཟུགས་སྡོགས་དབང་པྡོའ་ིཡུལ་དུ་ཇྱི་
ལྟར་སྣང་བ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་གཞུག་པ་ལྡེམ་དགྡོངས་དང་། ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་སྒྱུ་མའྱི་གང་པྡོ་ལྟར་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མེད་པ་ཀུན་བཏགས་དང་། སེ་འགག་ཏུ་སྣང་བ་གཞན་
དབང་ 
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༼༡༢༣༥༽  
དང་། རེན་ལས་སེས་པ་སེ་བའྱི་ངྡོ་བྡོར་མེད་པ་དང་། ཡྡོངས་གྲུབ་དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་རང་
བཞྱིན་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མེད་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་གཟུགས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཡྡོད་པ་དང་མེད་པ་
དང་གྱིས་ཀ་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་མཚན་ྱིད་ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པའྡོ། །དབུ་མ་སྣང་བར། དབུ་
མ་པ་རྣམས་ཀང་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་
མཐྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་འགལ་བ་ཇྱི་ལྟར་སྡོང་བར་འགྱུར། ཅེས་དབུ་མ་པས་ཀང་མཚན་ྱིད་
སེམ་པྡོར་དགྡོངས་པའྱི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་དགྡོས་ཤྱིང་། ཀླུའྱི་བཤེས་གེན་གྱིས་སྐུ་གསུམ་ལ་
འཇུག་པའྱི་སྡོར། ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ནྱི་རྣམ་གསུམ་པྡོ། །ཡྡོངས་སུ་ཤེས་ནས་སངས་དག་པས། །སྐུ་གསུམ་
པྡོ་དག་ཐྡོབ་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ཕྱྱིར་དེ་དག་དེ་ཡྱིས་བསྡུས། །ཞེས་པ་དང་།  
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༼༡༢༣༦༽  
ཡུམ་བར་མའྱི་བམས་པས་ཞུས་པའྱི་ལེའུར། བམས་པ། ཡྡོངས་སུ་བཏགས་པའྱི་གཟུགས་གང་
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རས་སུ་མེད་པར་ལྟ་བར་བའྡོ། །རྣམ་པར་བཏགས་པའྱི་གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རྣམ་
རྡོག་རས་སུ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རས་སུ་ཡྡོད་པར་བལྟའྱི་རང་དབང་དུ་འཇུག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆྡོས་ྱིད་
ཀྱི་གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་རས་སུ་མེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རས་སུ་ཡྡོད་པའང་མ་ཡྱིན། དྡོན་དམ་
པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་བལྟ་བར་བའྡོ། །ཞེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཀྱི་བར་དུ་སར་ནས་གསུངས་
སྡོ། །ེས་པ་བརྒྱད་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་གེན་པྡོར་ལྡེམ་དགྡོངས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་བསན་ཏྡོ། །བསྒྱུར་བ་
ལྡེམ་དགྡོངས་ནྱི། བརྡོད་བ་ཟབ་མྡོ་ས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིང་པྡོ་མེད་ལ་
སྱིང་པྡོར་ཤེས། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ལ་ལེགས་པར་གནས། །ྡོན་མྡོངས་པས་ནྱི་རབ་ྡོན་མྡོངས།  
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༼༡༢༣༧༽  
།བང་ཆུབ་དམ་པ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ས་ར་སྱིང་པྡོ་དང་། བྱི་ས་ར་སྱིང་པྡོ་
མེད་པ་སེ། སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་གཡེངས་པ་ནྱི་སྱིང་པྡོ། དེ་མེད་པས་སྱིང་པྡོ་མེད་པའྡོ། །གཞན་
དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དཀའ་བ་སད་པས་རབ་ཏུ་ྡོན་མྡོངས་པའྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡྡོན་
ཏན་གསུངས་པས་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་བརས་པ་ལྡོག་པའྱི་ཕྱྱིར། ང་དེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་རྣམས་
གཟྱིགས་སུ་གྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཆྡོས་ལ་བརས་པའྱི་གེན་པྡོར་སངས་རྒྱས་བེ་བ་
ཕག་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསེན་བསྐུར་བས་ན་ཆྡོས་འདྱི་རྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུ་ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པ་ལ་དགྡོངས་པ་དང་། ལེ་ལྡོའ་ིགེན་པྡོར་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞྱིང་དུ་
སེ་བར་སྨྡོན་ལམ་འདེབས་པ་ནྱི་མ་འྡོངས་པའྱི་ 
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༼༡༢༣༨༽  
སེ་འགྱུར་ལ་དགྡོངས་པ་དང་། དགེ་བ་ཅུང་ཟད་ཕྱྡོགས་རེ་ཙམ་ལ་ཆྡོག་པར་འཛིན་པའྱི་གེན་པྡོར་
གང་ཟག་གྱི་བསམ་པ་ལ་དགྡོངས་ནས་གསུངས་པ་ནྱི་སྱིན་པ་ལ་བསྔགས་ཤྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སྨད་
པ་དང་དེ་ལས་བཟླྡོག་སེ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དགྡོངས་པ་བཞྱི་པྡོ་ལྡེམ་ཁྡོངས་སུ་འདུས་ཀང་། ཟུར་
དུ་སྨྡོས་པ་ནྱི་དགྡོངས་གཞྱི་དགྡོངས་པ་གཙོ་ཆེ་བ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། ཁ་ཅྱིག་དགྡོངས་ཏེ་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ་ཟེར་བ་མྱི་འཐད་དེ། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས། དགྡོངས་པ་བཞྱི་དང་ལྡེམ་
པྡོར་དགྡོངས་པ་བཞྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཐམས་ཅད་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བའྡོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་དང་། ཡང་གེན་པྡོར་ལྡེམ་པྡོར་དགྡོངས་པ་ཞེས་བ་བ་ནྱི། གང་དུ་སྡོད་པ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྡོང་
གྱི་གེན་པྡོར་བསན་པའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །རང་གྱི་གཟུགས་དང་སྡོབས་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་དུ་བེད་པ་ལ་
སངས་རྒྱས་ 
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༼༡༢༣༩༽  
ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བསྔགས་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཀྱི་འབྡོར་པ་ལ་
ཆགས་པའྱི་གེན་པྡོར་དག་པའྱི་ཞྱིང་གྱི་བསྔགས་པ་བརྡོད་པ་དང་། འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པ་
དང་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་བས་པ་ལ་འགྡོད་དེ། དམྱིགས་པ་ལ་སེམས་མྱི་གནས་པའྱི་གེན་པྡོར་
དེ་དག་ཀང་མཐྡོ་རྱིས་སུ་སེ་བར་གསུངས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐེག་དམན་དུ་ལྡྡོག་པའྱི་
གེན་པྡོར་ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་ལྟ་བུ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་ལ་བར་
དུ་གཅྡོད་པའྱི་སྱིབ་པའྱི་གེན་པྡོར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསེ་སྣྡོད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྣམ་འགེལ་ལས། 
དེས་དེ་ྱིད་དྡོན་བཏང་སྡོམས་ཅན། །གང་ཆེན་གཟྱིགས་སངས་ྱིད་མཛད་ནས། །འཇྱིག་རེན་ཐུགས་
ནྱི་འབའ་ཞྱིག་གྱིས། །ཕྱྱི་རྡོལ་སྡོད་ 
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༼༡༢༤༠༽  
ལ་འཇུག་པར་མཛོད། །ཅེས་པ་ལྟར་འཇྱིག་རེན་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ལ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཐེག་
པར་བཞག་པ་ནྱི། འཇྱིག་རེན་མཐུན་འཇུག་གྱི་མདྡོ་ལས། གཞྱིག་པ་མེད་ཅྱིང་སེ་མེད་ལ། །ཆྡོས་ཀྱི་
དབྱིངས་དང་མམ་གྱུར་ཀང་། །སྲེག་པའྱི་བསྐལ་པ་སྡོན་མཛད་པའྱི། །འདྱི་ནྱི་འཇྱིག་རེན་མཐུན་
འཇུག་ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ཤར་གྱི་རྱི་བྡོའ་ིསེ་དང་མཐུན་པའྱི་ཚིགས་བཅད་ལས། 
གལ་ཏེ་འཇྱིག་རེན་རྣམ་འདེན་རྣམས། །འཇྱིག་རེན་མཐུན་པར་མྱི་འཇུག་ན། །སངས་རྒྱས་ཆྡོས་ྱིད་
གང་ཡྱིན་དང་། །སངས་རྒྱས་སུས་ཀང་ཤེས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུས་འཇྱིག་
རེན་དང་ཐུན་པར་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་སྡོན་པ་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་རེན་དང་མཐུན་པའྱི་ཐེག་པ་དང་། 
སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོའ་ིསྡོད་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་ཆྡོས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ 
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༼༡༢༤༡༽  
ཆེ་བ་བསན་པ་རྣམས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཐེག་པར་འཇྡོག་པའམ། གང་གྱིས་འཕགས་པ་ལྷ་
དང་ཚངས་པ་ཡྱི། །གནས་པ་དཔེ་མེད་རྒྱ་ཆེན་རག་ཏུ་གནས། །ཞེས་པ་ལྷའྱི་ཐེག་པ་དང་། ཚངས་
པའྱི་ཐེག་པ་དང་། མདྡོ་ལས། མྱིའྱི་ཐེག་པ་དང་། ཀླུ་དང་གནྡོད་སྱིན་གྱི་ཐེག་པ་ཞེས་གསུང་པ་ལ་
སྡོགས་པ་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཐེག་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་ཆྡོས་དང་དྡོན་དང་། 
གྡོལ་བར་བེད་པའྱི་ཆྡོས་ངེས་དྡོན་དུ་གསུངས་པ་ལ་སྡོགས་ས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པར་གསུངས་པའྱི་
དང་དྡོན་དང་། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཐེག་པ་དང་དགྡོངས་པ་ལྡེམ་དགྡོངས་མདྡོ་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་གསུངས་
པ་རྣམས་ནྱི་སས་ཟྱིན་ཚོད་བདེན་པར་མྱི་བཟུང་ཞྱིང་། དགྡོངས་པ་བླངས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་
དགྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ངེས་པའྱི་དྡོན་དང་ཇྱི་ 
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༼༡༢༤༢༽  
བཞྱིན་ས། །འཇྱིག་རེན་འདས་པའྱི་ཐེག་པ་དང་། །དང་པྡོར་དགྡོངས་པ་རྣམས་ལ་ནྱི། །ཇྱི་ལྟར་
གསུངས་བཞྱིན་བདེན་པར་བཟུང་། །ཞེས་པ། ངེས་པའྱི་དྡོན་དང་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཐེག་པ་
དང་། བརྡོད་བའྱི་དྡོན་བརྡོད་བེད་ཚིག་གྱིས་དང་པྡོར་གསུངས་པ་རྣམས་ས་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བདེན་པར་
བཟུང་ངྡོ་། །དགུ་པ་ལ་གྱིས། ཟེར་ཚུལ་བརྡོད་པ། དེ་ཚར་གཅད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་
སེགས་བེད་ལ་ཡང་། །བམས་དང་སྱིང་རེ་སྱིན་ལ་སྡོགས། །བདེན་པའྱི་ཆྡོས་ཀང་མང་མྡོད་
སྣང་། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལའང་དང་དྡོན་དང་། །དགྡོངས་པ་དང་ནྱི་ལྡེམ་དགྡོངས་སྡོགས། །བདེན་
མྱིན་པའང་གསུངས་པས་ན། །བདེན་བརྫུན་གྱིས་ཀ་མཚུངས་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་གསུང་ལན་མུ་
སེགས་བེད། །སྡོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞེ་ན། །ཞེས་པ། ཆྡོས་ 
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༼༡༢༤༣༽  
ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་ཀུན་མཁེན་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མུ་སེགས་རྡོངས་པ་ཡྱིན་པས་ཁད་པར་མ་
བེད་པར་ཡྱི་གེར་བཀྡོད་པ་ཙམ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པ་འགའ་ཞྱིག མུ་སེགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་
ལའང་བམས་སྱིང་རེ་སྡོམ་པ་དང་། སྱིན་སྡོགས་དགེ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ལུགས་བདེན་པར་བཟུང་དུ་རུང་
བ་མང་པྡོ་འདུག སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལའང་དང་དྡོན་དང་ལྡེམ་དགྡོངས་ལ་སྡོགས་མྱི་བདེན་
པའང་མང་པྡོ་འདུག་པས་བདེན་བརྫུན་མམ་པའྱི་ཕྱྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་དུ་ལེན་ཅྱིང་། མུ་
སེགས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་སྡོང་བ་མྱི་རྱིགས་སྡོ་སམ་ན། གྱིས་པ་ལ་ལྔ། སངས་རྒྱས་ལ་གུས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན། ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། དམ་ཆྡོས་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་ལ་གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན། 
ཆྡོས་ལྡོག་ལ་འཇྱིག་པ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན། དེ་ལ་གྡོ་ 
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༼༡༢༤༤༽  
བདེའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་དང་དྡོན་གྱིས་འཁྱིད་ནས། །བདེན་པ་
གྱིས་ལ་སར་བར་ལས། །མུ་སེགས་བདེན་པས་འཁྱིད་ནས་ནྱི། །བརྫུན་པ་ྱིད་ལ་སྡོར་བར་
བེད། །དེ་ན་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་ལ། །གུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ལྟར་ཡྱིན། །ཞེས་པ། སྱིར་ཀུན་
རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་དང་དྡོན་དུ་བས་པ་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་སྡོན་པ་རྣམས་ས་
དྡོན་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་བདེན་པར་བཟུང་དགྡོས་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ནུས་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་མཁེན་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་གཟྱིགས་པ་བཞྱིན་གསུངས་པའྱི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ནས་ཡྱིད་
ཆེས་རེས་དཔག་གྱི་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ཆྡོས་ཅན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་སྡོན་
པའྱི་གསུང་རྣམས་སྐབས་དེར་ངེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དང་དྡོན་ཡྱིན་ 
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༼༡༢༤༥༽  
པའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་བདེན་པར་བཤད་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཐྡོག་མར་ཀུན་རྡོབ་ཀྱིས་བདེན་པའྱི་ངྡོས་ནས་འཁྡོར་
བའྱི་ེས་དམྱིགས་དང་། ཐར་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ངེས་པར་དངས་ནས་དྡོན་དམ་
པའྱི་བདེན་པ་ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྡོགས་པ་ལ་སྡོར་བར་མཛད་པ་ནྱི་ཀུན་མཁེན་གྱི་ཆྡོས་སྡོན་
ཚུལ་ཡྱིན་ལ། མུ་སེགས་བེད་རྣམས་ནྱི་སེམས་ཅན་ལ་མྱི་འཚེ་བའྱི་སྡོམ་པ་དང་། ཟས་གྡོས་ཀྱི་ཞེན་
པ་སངས་ནས་དབེན་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྡོས་སྡོབ་མ་ཁ་དངས་ཏེ། ལམ་ལྡོག་པ་ལ་
སྡོར་ཅྱིང་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། མདྡོར། ཆྡོས་བཏང་ནས་ནྱི་ཆྡོས་མྱིན་བ་བ་
བེད་འགྱུར་བ། །ལམ་བྡོར་ལམ་གྡོལ་འགྡོ་བ་འདྱི་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ལས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རྡོ། །དེས་ན་མུ་སེགས་ཀྱི་རྱིག་བེད་སྨྲ་བའྱི་དང་སྲྡོང་ 
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༼༡༢༤༦༽  
དང་གཞུང་ལུགས་ལ་མྱི་གུས་ཤྱིང་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་སྡོན་པར་བཟུང་ནས་གསུང་བཞྱིན་
དུ་གུས་པས་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གངས་ཅན་འདྱི་ན་ཡང་། །རྣམ་ཐར་
བཟང་པྡོ་བསན་ནས་ནྱི། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོར་མཐྡོང་ནས། །མུ་སེགས་ཆྡོས་བཞྱིན་ངེད་ཀྱིས་
སངས། །ཞེས་པ། གངས་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལྡོངས་འདྱི་ནའང་། ལྡོངས་སྡོད་ལྷུག་པར་གཏྡོང་བ་དང་། 
ཚིག་རྩུབ་སྨྲ་བ་བཟྡོད་པ་དང་། མགྡོན་མེད་ལ་བམས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་
པྡོ་བསན་ནས་འཁྡོར་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོར་བ་དུ་མ་ཞྱིག་སྣང་བས་འཕལ་གྱི་
སྡོད་པ་མཛེས་པ་ཙམ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་མ་བས་པར་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་ཆྡོས་དང་གང་ཟག་བཞྱིན་དུ་སངས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ 
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༼༡༢༤༧༽  
ནྱི། ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་ཚུལ་བསན་ནས། །གནད་རྣམས་སངས་རྒྱས་གསུང་བཞྱིན་དུ། །ཡང་དག་
སྡོན་མཛད་བླ་མ་དེ། །སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བདག་གྱིས་བཟུང་། །ཞེས་པ། དང་པྡོར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་
པ་ལས་གསུངས་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྡོགས་སྡོབ་མའྱི་བླྡོ་དང་འཚམས་པར་བསན་ནས་
རྱིམ་གྱིས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་གྱི་གནད་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་བཞྱིན་དུ་མ་ནྡོར་བར་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་དམ་པ་དེ་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ྱིད་དུ་བཟུང་ནས་
བཀའ་བཞྱིན་དུ་གུས་པས་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཆྡོས་གཞན་ལེགས་པར་བསན་
ནའང་། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པ་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་འཇྱིགས་པ་ཆེན་པྡོར་བལྟ། །དེ་འདའྱི་སྡོན་
རྣམས་འབྱུང་བ་ཡང་། །ཞེས་པ།  
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༼༡༢༤༨༽  
བདེ་འགྡོ་ཐྡོབ་པའྱི་ཐབས་སྱིན་པ་སྡོང་ཞྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་སྲུང་བ་ལ་སྡོགས་པ་ལེགས་ལེགས་ལྟར་
སྡོན་ཤེས་ཀང་། ཆྡོས་ཀྱི་གནད་བདེན་གྱིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཀུན་རྡོབ་ཏུ་ལས་དགེ་སྱིག་རྣམ་
སྨྱིན་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། དྡོན་དམ་པར་ཆྡོས་དབྱིངས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་རག་ཆད་
མཐར་འཛིན་ལ་སྡོགས་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་མ་འཛིན་པ་དང་། དེ་འད་གཞན་ལ་སྡོན་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་
འཇྱིགས་པར་བལྟས་ཏེ། དེ་འདའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་མྱི་ཐྡོབ་པར་མ་ཟད་ངན་འགྡོར་ལྟུང་
བའྱི་ེས་པ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པར། གཞན་ཡང་བདུད་ཀྱི་ལས་
ནྱི་གྱིས་ཏེ། ཐྡོས་པ་ཆུང་ངུས་བསམ་གཏན་ཚོལ་བ་དང་། མང་དུ་ཐྡོས་ཀང་བདག་ལ་བསྡོད་
པའྡོ། །འྡོད་ཟེར་བཀེ་བའྱི་མདྡོར། སྡོང་པ་ྱིད་ནྱི་གང་སྡོམ་པ། །འདུས་མ་བས་ནྱི་རྡོགས་སམ་ནས།  
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༼༡༢༤༩༽  
།ཆད་པར་ལྟ་བ་བསེད་པར་བེད། །ལུས་ནྱི་སྣྡོད་ཆགས་པ་དང་འད། །སེམས་ཀང་རེས་སུ་འགག་
འགྱུར་ཅེས། །ཕལ་ཆེར་ཀལ་པའྱི་ཚིག་དག་ལ། །མྡོས་པ་ྱིད་དུ་རབ་འགྱུར་ཅྱིང་། །འདྱི་ལ་མངྡོན་
པར་ཞེན་པས་ན། །ཕན་པའྱི་དྡོན་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མེད། །གལ་ཏེ་སྦྲུལ་ནྱི་གདུག་པ་ཡྱི། །གནྡོད་པ་དག་ནྱི་
རབ་བས་ཀང་། །ནམ་ཡང་སེ་དགུ་མང་པྡོ་རྣམས། །ངན་འགྡོ་དག་ཏུ་ལྟུང་མྱི་བེད། །བླུན་པྡོ་གང་ཞྱིག་
ཆྡོས་སྡོན་པ། །དགེ་བའྱི་ར་བ་འཇྱིག་བེད་པས། །སེ་དགུ་མང་པྡོ་ཚད་མེད་རེད། །སེམས་ཅན་དམལ་
བར་ལྟུང་བར་བེད། །ཅེས་པ་དང་། འཕགས་པ་ལྷས། །ཚུལ་ཁྱིམས་ལས་ནྱི་མས་ཀང་སའྱི། །ལྟ་
ལས་ནམ་ཡང་མས་མྱི་བ། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱིས་ནྱི་བདེ་འགྡོར་འགྡོ། །ལྟ་བས་གྡོ་འཕང་མཆྡོག་ཐྡོབ་
འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། དབུ་མ་སྱིང་པྡོར། ཕྱྡོགས་སུ་ལྷུང་བས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1245 

༼༡༢༥༠༽  
སེམས་གདུངས་པས། །ཞྱི་བ་ནམ་ཡང་རྡོགས་པ་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར། ལྟ་སྡོམ་སྡོད་འབྲས་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལྟར་དང་མྱི་མཐུན་པར་རང་བཟྡོའ་ིམཐར་ལྷུང་བ་ལ་ེས་པ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། འདས་པའྱི་དུས་ན་སྔྡོན་བྱུང་བ། །ལང་ཀ་མགྱིན་བཅུ་ཞེས་བ་བས། །འབད་པས་དབང་
ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་བསྒྲུབས། །ལྡོ་གངས་ས་ཡ་བཅུ་གྱིས་དང་། །ཕྱེད་ཀྱིས་ལྷག་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་
བྱིན། །ཁབ་འཇུག་ཕག་དྡོག་གྱིས་གཟྱིར་ནས། །མགྱིན་བཅུ་ལ་ནྱི་འདྱི་སྐད་སྨྲས། །ཁྡོད་ཀྱིས་འབད་
པ་ཆེ་མྡོད་ཀྱི། །དབང་ཕྱུག་གྱིས་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཆུང་། །ཞེས་པ། སྔྡོན་གྱི་དུས་སུ། སྲྱིན་པྡོའ་ིརྒྱལ་པྡོ་
ལང་ཀ་མགྱིན་བཅུས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྒྲུབས་པས། གྲུབ་པའྱི་མཚན་མ་མ་བྱུང་
བར་རང་གྱི་མགྡོ་བཅུ་སྱི་གཙུག་ན་རའྱི་མགྡོ་བྡོ་དང་བཅུ་གཅྱིག་ཡྡོད་པས་མགྡོ་རེ་རེ་བྲེགས་ནས་ 
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༼༡༢༥༡༽  
དབང་ཕྱུག་མཆྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་སྱིན་སྲེག་བས་སྡོ། །དེ་དབང་ཕྱུག་གྱིས་མཐྡོང་ནས་རང་གྱི་ཆུང་མ་ཨུ་
མ་ལ་ཁྡོད་སྡོང་ལ་དངྡོས་གྲུབ་བྱིན་ཅྱིག ཅེས་བསྡོས་ནས། ཨུ་མས་མགྱིན་བཅུའྱི་སར་སྡོང་བས། 
བུད་མེད་ལས་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་འདྡོད་ཟེར། ཨུ་མ་ཁྡོས་ཏེ་ཁྡོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་བུད་མེད་ཀྱིས་འཇྱིག་པར་
གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་ཟེར་རྡོ། །དབང་ཕྱུག་གྱིས་བུས་ཕྱྱིན་པས་སེའུ་ལྟ་བུའྱི་བྱིས་པ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་
འདྡོད་ཟེར་རྡོ། །ཁྡོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲྱིད་སེའུས་འཇྱིག་པར་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་སྡོ། །སར་དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པྡོ་ྱིད་ཀྱིས་སྡོང་སེ། དངྡོས་གྲུབ་ཅྱི་འདྡོད་པ་སྱིན་ནྡོ་ཞེས་བརྡོད་པས། སྲུང་བ་སུམ་བརེགས་
འྡོབས་ནྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། །དམག་མྱི་སྲྱིན་པྡོ་མཛོད་ནྱི་ནྡོར་སྱིན་སྡོར། །འདྱི་ཡྱི་བསན་པ་པ་ཝ་སངས་
དང་མམ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་དང་།  
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༼༡༢༥༢༽  
ཚེ་ལྡོ་གངས་ས་ཡ་བཅུ་གྱིས་དང་འབུམ་ཕག་ལྔ་མྱི་འཆྱི་བའྱི་དངྡོས་གྲུབ་བྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཁབ་
འཇུག་ཕག་དྡོག་སེས་ནས་ཁྡོད་ཀྱིས་མགྡོ་བྡོ་བཅུ་བྲེགས་ནས་མཆྡོད་པའྱི་དཀའ་སད་དེ་ཙམ་བས་
པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཆུང་བ་ཡྱིན། ད་དུང་སྔར་གྱི་མ་ཡྱིན་པ། །ས་ཡ་ཕག་ཕྱེད་ཐུབ་པ་སྡོངས། །མགྱིན་
བཅུ་བདེན་པར་བསམ་ནས་ནྱི། །དབང་ཕྱུག་ལ་ནྱི་དྡོན་དེ་ཞུས། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོས་དེ་བྱིན་
པས། །གནད་བཅྡོས་པ་ཡྱི་ཚིག་དེ་ཡྱིས། །སྔར་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཡལ། །ཅེས་པ། ད་དུང་
སྔར་བྱིན་པས་དེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ལྡོ་ས་ཡ་ཕག་ཕྱེད་སྡོངས་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲས་པས། འབྡོད་
འགྡོགས་མགྱིན་བཅུས་དེ་བདེན་པར་བཟུང་ནས་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་ལ་ཞུས་པས། སྔར་བྱིན་པའྱི་
ཚེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལྡོ་ས་ཡ་ཕག་ཕྱེད་ཐུབ་པར་གྱུར་ཅྱིག ཅེས་བྱིན་པས། སྔར་གྱི་ཚེ་ 
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༼༡༢༥༣༽  
ཚད་དེ་མ་ཡྱིན་པ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་གནད་བཅྡོས་པས་སྔར་བྱིན་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་མས་
སྡོ། །གསེར་ཅན་གྱི་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཀང་། །དེ་འདའྱི་ཚུལ་གྱིས་མས་ཞེས་ཐྡོབ། །ཞེས་པ། ལྷ་མ་
ཡྱིན་གྱི་དབང་པྡོ་གསེར་ཅན་དང་ཆུ་སར་ཞེས་བ་བ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དབང་ཕྱུག་
ཆེན་པྡོ་ལྷའྱི་ལྡོ་འབུམ་ཕག་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་སེ། དངྡོས་གྲུབ་གང་འདྡོད་པ་སྡོངས་
ཤྱིག་ཟེར་རྡོ། །གསེར་ཅན་གྱིས་བདག་ཁང་པའྱི་ནང་དང་ཕྱྱི་དང་ས་དང་ནམ་མཁར་མྱི་བསྡོད་པ་
དང་། དུག་དང་མཚོན་དང་མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་གསྡོད་པའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཞུ་བས་པས་དེ་བཞྱིན་
དུ་བྱིན་ནྡོ། །དེ་ནས་གསེར་ཅན་གྱི་བུ་མང་པྡོ་ཡྡོད་པ་རྱིམ་གྱིས་ཤྱི་ནས་བུ་གཞྡོན་ནུ་གཅྱིག་ལུས་པ་
ལ། ཁྡོད་ཀྱིས་ཤེས་ན་ང་ལ་བསྡོད་པ་གྱིས། མྱི་ཤེས་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་སྡོང་ཤྱིག  
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༼༡༢༥༤༽  
ཕ་ཤྱི་ན་རེས་སུ་བུ་དགྡོས་པ་ལ་ང་ནྱི་མྱི་འཆྱིའྡོ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །བུས་ཕྱྡོགས་གཞན་དུ་འཁམས་པས་
ཁབ་འཇུག་སེ་བྡོ་ཕལ་པའྱི་གཟུགས་ཀྱིས་གཞྡོན་ནུ་དེའྱི་དྲུང་དུ་འྡོངས་ཏེ་དྱིས་པས་རྒྱུ་མཚན་དེ་
རྣམས་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་དྡོ། །དེ་ནས་ཁབ་འཇུག་གྱིས་ཁྡོད་རང་ཕའྱི་གམ་དུ་སྡོང་ལ། ཐེམས་པའྱི་སེང་
དུ་ཁྱི་བརྱིགས་ལ་ཕ་ཞྡོག དེའྱི་མདུན་དུ་བསྡོད་པ་འདྱི་སྨྡོས་ཤྱིག རྱི་བྡོ་རྱི་བྡོ་ལ་ནྱི་ཐུབ་པ་
བཞུགས། །ཆུ་བྡོ་ཆུ་བྡོ་ལ་ནྱི་ཆུ་ལྷ་གནས། །བཞྱི་མདྡོ་བཞྱི་མདྡོ་ལ་ནྱི་ཞྱི་བ་སེ། །ཀུན་དུ་ཀུན་དུ་ལ་ནྱི་
ཁབ་འཇུག་སེ། །ཞེས་བསབས་སྡོ། །བུས་དེ་བཞྱིན་དུ་བས་པས། ཕ་ཁྡོས་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་
འཇུག་གནས་ན་འདྱི་ནའང་ཡྡོད་དམ་ཞེས་ཐེ་ཚོམ་པ་ལ་ཁུ་ཚུར་བསྣུན་པས། དེ་ནས་ཁབ་འཇུག་
ལུས་པྡོ་མྱི། མགྡོ་བྡོ་སེང་གེ སེར་མྡོ་ལྕགས་ལ་བས་པ་ཞྱིག་བྱུང་སེ། གསེར་ཅན་སང་དུ་བཞག་ནས་ 
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༼༡༢༥༥༽  
སེར་མྡོས་ལྟྡོ་བ་ཧྲལ་དེ་བསད་དྡོ། །བཅུ་པ་ལ་གསུམ་སེ། དངྡོས་ཀྱི་དྡོན་གཏན་ལ་དབབ་པ། གནད་
ས་འཆྡོས་པའྱི་བདུད་འཇུག་ཚུལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་འགལ་བ་དྡོར་བར་བསན་པའྡོ། །དང་
པྡོ་ལ་གསུམ་སེ་གནད་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ནུས་པ་མས་ཚུལ་སྱིར་བསན། ཐེག་པ་གསུམ་དང་སར་
ནས་སྡོ་སྡོར་བཤད། འགག་དྱིལ་ནས་ཆྡོས་འཁྲུལ་མེད་བླངས་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སེམས་མེད་པ་ཡྱི་གསང་སྔགས་ལ། །གཡྡོན་ཅན་གྱིས་ཨོཾ་བཅུག་པས། སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་མས་པ་
མཐྡོང་། །དེ་བཞྱིན་སྭཱ་ཧཱ་ཧཱཱུུྃ་ཕཉ་སྡོགས། །ཡྡོད་པ་རྣམས་ལ་ཕྱི་བ་དང་། །མེད་པ་རྣམས་ལ་བསྣན་པ་
དང་། །ཞེས་པ། གསང་བ་འདུས་པར་སྔགས་ཀྱི་མགྡོ་རུ་ཨོཾ་དང་། མཇུག་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ་ཡྡོད་པ་སྦྲུལ་དང་། 
མགྡོ་རུ་ཨོཾ་མེད་པ་ 
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༼༡༢༥༦༽  
མགྡོ་མེད་དང་། མཇུག་ཏུ་སྭཱཧཱ་མེད་པ་འཇུག་མེད་དང་། གྱིས་ཀ་མེད་པ་ལ་མགྡོ་མཇུག་མེད་པའྱི་
སྔགས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ། དེ་འདའྱི་ཆྡོས་རྒྱུས་མེད་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་མགྡོ་རུ་ཨོཾ་བཅུག་པ་དང་། 
མཇུག་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ་དང་། ཧཱཱུུྃ་ཕཉ་སར་བ་དང་། ཡྡོད་པ་རྣམས་མེད་པའྱི་རྱིགས་སར་ནས་ཕྱི་བ་དང་། 
གཞན་ཡང་སྔགས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ལ། །གཡྡོན་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་བཅྡོས་པ་ཡྱིས། །གསང་སྔགས་
རྣམས་ཀྱི་ནུས་པ་རྣམས། །མས་ཤྱིང་འགངས་པ་མང་པྡོ་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། གཤྱིན་རེ་གཤེད་ཀྱི་ཡ་
བརྒྱད་ཀྱི་འཁྲུལ་འཁྡོར་འགྡོད་ཚུལ་དང་། ཁྡོ་བྡོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་དུ། ཧེ་ལའྱི་སྔགས་ཀྱི་འགྡོད་ཚུལ་
ལ་སྡོགས་པ་ལ་གཡྡོ་ཅན་གྱིས་ཤེས་བཞྱིན་དུ་བཅྡོས་པ་དང་། ལ་ལས་རང་བཟྡོའ་ིསྡོ་ནས་ཡྱི་གེ་ཛ་
ཙར་འདྱི་བ་དང་། བ་བྷར་འདྱི་བ་དང་། ཡྱི་གེ་མ་ལྡོག་པ་ལྡོག་ 
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༼༡༢༥༧༽  
པྡོར་འདྱི་བ་ལ་སྡོགས་པ་བས་པས། ཡྱི་གེའྱི་ནུས་པ་འབྱུང་བའྱི་དག་དང་གྡོགས་མྱིང་གྱི་སེལ་ཚིག་
འཇུག་པའྱི་མཚམས་སུ། བདག་དང་གཞན་གྱི་མྱིང་འགྡོད་ཚུལ་ནྡོར་བས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཕྱྱིར་
ལྡོག་སེ་འདྡོད་པའྱི་དྡོན་ལ་མས་པ་དང་། ཞག་བདུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ལྡོ་བདུན་གྱིས་འགངས་པ་ལ་
སྡོགས་པ་ཡྡོད་དྡོ། །དཔེར་ན་སྱིན་ཆེན་པྡོའ་ིགཟུངས་ལས་ཆར་འབེབས་པ་དང་གཅྡོད་པའྱི་སྔགས་
དབེ་མ་ཤེས་པས་ནུས་པ་མས་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་བར་ཆད་ཞྱི་བ་ཤྱིནིཾ་ཀུ་རུ་བས་པས། ཞྱི་བ་ཞྱི་
བར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས་པ་དང་། མཱ་ར་ཡ་གསྡོད་ཅེས་པས་གསྡོད་གསྡོད་ཅེས་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་འགྱུར་
བ་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་ཀང་། །ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ལས། །དངྡོས་གྲུབ་
མས་པར་ 
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༼༡༢༥༨༽  
འགྱུར་བཅས་གསུངས། །དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་རྣམས་ལེགས་ན་ཡང་། །གནད་རྣམས་བཅྡོས་ན་ཐམས་ཅད་
འཇྱིག །ཅེས་པ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་གནད་ཆེ་སར་བརྡོད་བེད་ཚིག་གྱི་ཟུར་དང་། 
བརྡོད་བ་དྡོན་གྱི་ཆ་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་ནས་བཟླས་པ་དང་། བསྡོམས་པས་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་ཐྡོབ་སེ། འྡོག་
ཏུ་རྱིམ་གྱིས་སྡོན་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། གནད་བཅྡོས་ནས་ཆྡོས་འཇྱིག་པའྱི་ངྡོས་འཛིན་བསན་
པ། ཇྱི་ལྟར་གནད་བཅྡོས་པའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཆྡོས་
འཇྱིག་པ། ཕར་ཕྱྱིན་གྱི་ཆྡོས་འཇྱིག་པ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་འཇྱིག་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེས་ན་ན་
ཐྡོས་ཐེག་པ་ལ། །སྡོམ་པ་དང་ནྱི་བདེན་བཞྱིའྱི་གནད། །བཅྡོས་ན་ན་ཐྡོས་ཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག །ཅེས་པ། 
སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་དང་།  
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༼༡༢༥༩༽  
ཁྱིམས་བཅས་པ་བསྲུང་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་བརེན་ནས་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱིས་གཏན་ལ་དབབ་པའྱི་
དྡོན་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་བཞྱིའྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་ན་ན་ཐྡོས་ཐེག་པའྱི་ལམ་དང་འབྲས་བུའྱི་
ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འཇྱིག་གྡོ །གྱིས་པ་ནྱི། ཐེག་པ་ཆེ་ལ་སེམས་བསེད་དང་། །དེ་ཡྱི་བསབ་བ་གནད་
བཅྡོས་ན། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག །ཅེས་པ། སེམས་བསེད་དང་དེ་ལ་བརེན་པའྱི་བསབ་
བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་གྱི་གནད་བཅྡོས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིས་དང་ལམ་གྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་
འཇྱིག་གྡོ །གསུམ་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་ལ་ནྱི་དབང་བསྐུར་དང་། །རྱིམ་པ་གྱིས་ཀྱི་གནད་བཅྡོས་
ན། །གསང་སྔགས་ཀྱིས་ནྱི་ཆྡོས་ཀུན་འཇྱིག །ཅེས་པ། སྨྱིན་བེད་དབང་བསྐུར་བའྱི་ཆྡོ་ག་དང་། གྡོལ་
བེད་རྱིམ་ 
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༼༡༢༦༠༽  
གྱིས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་བསྡོམ་པའྱི་གནད་བཅྡོས་ན་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རེན་
འབྲེལ་ཟབ་མྡོ་ལ་བརེན་ནས་དངྡོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འབྱུང་བའྱི་ནུས་པ་རྣམས་འཇྱིག་གྡོ །གྱིས་པ་ལ་
གྱིས། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེས་ན་ད་ལྟའྱི་ཆྡོས་འགའ་ལ། །གནད་ཀྱི་
གནས་རྣམས་བཅྡོས་པ་རུ། །དྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་འགའ་ཞྱིག་ཡྡོད། །དེ་ཡང་མདྡོ་ཙམ་བཤད་
ཀྱི་ྡོན། །ཞེས་པ། ད་ལྟའྱི་འདུལ་བ་དང་། མདྡོ་སེ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་ཐྡོས་བསམ་དང་
མས་སུ་ལེན་པའྱི་ཆྡོས་བེད་ཚུལ་ལ་ཐེག་པའྱི་གནད་ཆེ་སར་ནྡོར་པའྱི་རྣམ་གཞག་མང་དུ་ཡྡོད་
པས་བཤད་པར་བའྡོ། །བླང་དྡོར་ཤེས་པར་འདྡོད་པ་རྣམས་ྡོན་ཅྱིག གྱིས་པ་ལ་བཞྱི། སྡོ་སྡོར་
ཐར་པའྱི་གནད་འཕྱུགས་ཚུལ། བང་སེམས་སྡོམ་པའྱི་གནད་འཕྱུགས་ཚུལ།  
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༼༡༢༦༡༽  
གསང་སྔགས་ཐེག་པའྱི་གནད་འཕྱུགས་ཚུལ། ཐེག་ཆེན་ར་བའྱི་གནད་འཕྱུགས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། །བང་ཆུབ་བར་དུ་བླངས་གྱུར་ན། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ཅྱི་ནས་འཇྱིག །འདྱི་
ཡང་གནད་རྣམས་བཅས་པར་དྡོགས། །ཞེས་པ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་རྱིགས་བརྒྱད་གང་རུང་
ལེན་པའྱི་ཚེ་ཇྱི་སྲྱིད་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་ཀྱི་བར་དུ་དགེ་བསེན་དུ་བཟུང་དུ་གསྡོལ་ཟེར་
བ་ལ་སྡོགས་རང་བཟྡོ་བེད་པ་ནྱི་མྱི་རུང་སེ། སྡོ་ཐར་སྡོམ་པ་འདྡོད་པ་ཁམས་ཀྱི་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོའྱི་བར་
དུ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འྡོན་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་པའྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་བེད་པ་ཡྱིན་སམ་ན། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ཀང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་
གཏྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་འདའྱི་རང་བཟྡོས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ 
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༼༡༢༦༢༽  
བསན་པ་འཇྱིག་པར་འགྱུར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ཆྡོ་གའྱི་གནད་བཅྡོས་པ་དང་། བསབ་བའྱི་
གནད་བཅྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། དབུ་མའྱི་ལུགས་བཞྱིན་མྱི་བེད་
པར། །སེམས་ཙམ་པ་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ནྱི། །སེ་བྡོ་ཀུན་ལ་བེད་པར་མཐྡོང་། །འདྱི་ཡྱི་ཆྡོ་ག་ངེས་པར་
འཇྱིག །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། སེམས་བསེད་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་
སྲྡོལ་གྱིས་ཡྡོད་པ་ལས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་དེ་མྱི་བེད་པར། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་
ལུགས་ཀྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་འགའ་ཞྱིག སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་སེ་བྡོ་མང་པྡོ་ལ་
འཇུག་པ་སེམས་བསེད་འབྡོགས་པ་མཐྡོང་སེ། འདྱིས་ཀང་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱི་བསན་པ་
འཇྱིག་པར་བེད་པའྱི་གནད་བཅྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སེམས་བསེད་ 
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༼༡༢༦༣༽  
ཀྱི་ནྱི་བསབ་བའྱི་མཆྡོག །བདག་གཞན་བརེ་བའྱི་བང་ཆུབ་སེམས། །སྡོམ་དུ་མྱི་རུང་ཞེས་སྨྲ་
བ། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། ཀུན་རྡོབ་བང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བསབ་བའྱི་
མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་བདག་རྒྱུད་ཀྱི་དགེ་བ་དང་བདེ་བ་འགྡོ་བ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གཏྡོང་ཞྱིང་གཞན་གྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་སྱིག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བདག་ལ་ལེན་པའྱི་སེམས་སྡོང་བ་དེ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་ཀྱི་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པ་ལ། འགའ་ཞྱིག་ན་རེ། འདྱི་འད་སྡོམ་དུ་མྱི་རུང་སེ། དེ་
ཙམ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་འཁུར་མྱི་ནུ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་སྨྲ་ཞྱིང་། གཞན་ལ་འཆད་པ་དེའང་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའྱི་ལམ་གྱི་གནད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བསྒྱུར་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་གྱི་བསན་པ་འཇྱིག་པར་
མཐྡོང་ངྡོ་། །ཚངས་པ་ཁད་པར་སེམས་ཀྱིས་ 
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༼༡༢༦༤༽  
ཞུས་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་སྡུག་བསྔལ་བའྱི་སེམས་ཅན་ཐར་པར་སྡོ་ཞྱིང་དགེ་བའྱི་ར་
བ་ཐམས་ཅད་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཏྡོང་བར་བེད་དེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་ལེགས་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞྱི། དབང་ཁད་དུ་གསད་པས་
གནད་འཕྱུགས་པའྱི་ཚུལ། གྡོལ་བེད་མས་ལེན་གྱི་གནད་འཕྱུགས་ཚུལ། ཁད་པར་བསེད་རྱིམ་གྱི་
གནད་འཕྱུགས་ཚུལ། སྱིར་འགྡོ་བསྔྡོ་བའྱི་གནད་འཕྱུགས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཀྱིས་
ནྱི་དབང་བསྐུར་བ། །མེད་ཀང་གསང་སྔགས་བསྡོམ་རུང་ཟེར། །རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་བཀག་པས་
ན། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་པ། ཐྡོག་མར་རྒྱུད་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་བེད་པའྱི་
དབང་རྡོགས་པར་བསྐུར་བ་མེད་ཀང་། ཡྱི་དམ་ལྷའྱི་བྱིན་བརླབས་ཀྱི་རེས་གནང་ཐྡོབ་པ་ 
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༼༡༢༦༥༽  
ཙམ་ལ་བརེན་ནས་གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའྱི་ལམ་ཟབ་མྡོ་སྡོམ་དུ་རུང་ཟེར་བ་འདྱི་ཡང་། དབང་
མེད་ན་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་མེད། །ཅེས་རྡོ་རེ་འཆང་གྱིས་བཀག་བཞྱིན་དུ། བར་མྱི་རུང་བ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། 
གསང་སྔགས་ཀྱི་བསན་པ་འཇྱིགས་པའྱི་གནད་བཅྡོས་པ་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གསང་
སྔགས་ལམ་གྱི་མཆྡོག་གྱུར་པ། །རྱིམ་གྱིས་ཚུལ་བཞྱིན་མྱི་སྡོམ་པར། །རང་བཟྡོའ་ིགདམས་ངག་
དུ་མ་ཡྱིས། །བླུན་པྡོ་ངེས་ཤེས་བསེད་པ་ཐྡོས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་འདྱི་བཀག་པས། །འདྱི་ཡང་
གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་པ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་
པའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་དགྡོངས་པ་མཐར་ཐུག་པ་རྣལ་འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་
བསེད་རྡོགས་ལྷ་དཀྡོང་བསེད་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དན་མེད་སྡོམ་ 
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༼༡༢༦༦༽  
པ་ལ་སྡོགས་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་མང་པྡོས་གདུལ་བ་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་རྣམས་འཁྱིད་པ་ཡྡོད་དེ། 
རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གནད་བཅྡོས་ཤྱིང་། བསན་པ་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བསེད་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་
མཐར་ཐུག་པ། །དབུ་རྒྱན་ལ་ནྱི་རྱིགས་བདག་འབྱུང་། །རྱིགས་བདག་དེ་ནྱི་བླ་མ་ཡྱིན། །འདྱི་ནྱི་གལ་
ཏེ་འཆྡོལ་གྱུར་ན། །དངྡོས་གྲུབ་མེད་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས། །འྡོན་ཀང་བླ་མའྱི་སྱི་བྡོ་རུ། །སྡོམ་བ་
མྱིན་ཞེས་ལ་ལ་ཟེར། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་པ། བསེད་རྱིམ་བསྡོམ་པ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་པའྱི་ཆ་ཚང་བ་གཅྱིག་བེད་ན་འཁྡོར་བར་སེ་བའྱི་རྱིམ་པ་མ་དག་པའྱི་
སྣང་བ་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུར་དག་པའྱི་སྣང་བར་སེད་ཚུལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་བསྡོམས་ནས་དྱི་མ་
རྣམས་འཁྡོར་བ་ཡྱིན་པས་མར་ལ་སངས་ཤྱིང་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཡྡོན་ཏན་ཡྱིན་པས་ཡར་ 
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༼༡༢༦༧༽  
ལ་འཕེལ་བ་མཐར་ཐུག་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་རྱིགས་ལྔའྱི་ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེ་རྣམས་
ཀང་ར་བའྱི་བླ་མ་ལ་བསྡུས་ནས། རྱིགས་བདག་གྱི་ངྡོ་བྡོར་སྱི་བྡོའ་ིཅྡོད་པན་དུ་སྡོམ་པ་ཡྱིན་པས་
དབང་བསྐུར་བའྱི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྱིས་དབང་བསྐུར་ལུས་གང་དྱི་མ་སངས། ཆུ་སྱི་བྡོར་ལུད་
པས་རྱིགས་བདག་གྱིས་དབུ་བརྒྱན་ཞེས་གྡོ་དྡོན་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལ་ཐྡོག་མར་སང་གཞྱི་ནྱི། 
སམྤུ་ཉྱིར། ཕྱྱི་དང་ནང་གྱི་བདག་ྱིད་ཅན། །འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱིས་བརགས། །སེམས་
ལས་མ་གཏྡོགས་པ་ྱིད་ནྱི། །གཞན་དུ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆྡོས་ཀུན་རང་བཞྱིན་འྡོད་གསལ་
བ། །ཆྡོས་རྣམས་གདྡོད་ནས་མ་སེས་ཕྱྱིར། །ཡྱིད་ཀྱིས་བརྡོད་པའང་མ་སེས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། 
བཤད་རྒྱུད་རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། ཡྱི་གེ་ཧཱཱུུྃ་གྱི་སྡོར་བ་ཡྱིས། །རང་ 
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༼༡༢༦༨༽  
གྱི་དབྱིངས་ལ་ཡང་དག་སར། །དེ་ྱིད་ྡོན་མྡོངས་ཅན་མྱི་འགྱུར། །ཀུན་གཞྱི་ས་བྡོན་ཐམས་ཅད་
པ། །ཞེས་པ་དང་། ཧཱཱུུྃ་གྱི་སྡོར་བ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །ཡྱི་གེ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྡོམ། །རྡོ་རེ་ཡྱི་གེ་ཧཱཱུུྃ་དེ་
ྱིད། །ཆྡོས་དབྱིངས་སྟུག་པྡོ་བསན་པ་ཡྱིན། །བང་ཆུབ་སེམས་གང་དེ་རྡོ་རེ། །རྡོ་རེ་གང་ཡྱིན་དེ་ྱིད་
ཧཱཱུུྃ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན། སེམས་རང་བཞྱིན་གྱི་འྡོད་གསལ་བ་དེ་ྱིད་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡྱི་གེ་
ཧཱཱུུྃ་ཡྱི་གེ་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གསལ་བཏབ་སེ། མངྡོན་བང་ལྔ་དང་རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པས་
རྱིམ་པས་ལྷའྱི་སྐུ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་གྱུར་ཏེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་འྡོད་གསལ་བའྱི་སེམས་དེ་དྱི་མ་
མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའྱི་ཆྡོས་སྐུ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་རྒྱུ་དང་། ལམ་
དང་འབྲས་བུའྱི་རྒྱུད་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ཚང་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལང་ 
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༼༡༢༦༩༽  
ཀར་གཤེགས་པར་ཡང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་རང་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འགག་པར་མྱི་
འགྱུར་གྱི། ལས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་འགག་གྡོ་ཞེས་གསུངས་པའྱི་དགྡོངས་པའང་དེ་
ཡྱིན་ལ། རྒྱུད་ལས། རྣམ་རྡོག་མ་རྱིག་ཆེན་པྡོ་སེ། །འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོར་ལྟུང་བེད་ཡྱིན། །མྱི་རྡོག་
ཏྱིང་འཛིན་ལ་གནས་ནས། །མཁའ་བཞྱིན་དྱི་མ་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དྡོན་ཀང་དེ་
ཡྱིན་ནྡོ། །སང་གཞྱི་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པས་མཐར་ཐུག་གྱི་སང་འབྲས་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ལས་རྱིགས་སྣ་ཚོགས་འཇྡོག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའྱི་
རྱིགས་སུ་བཞག་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའྱི་རྱིགས་དང་། སང་གཞྱི་ལ་སྡོང་བེད་དང་། སང་བ་ལ་
སང་འབྲས་དང་། ཡུལ་ལ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྱིགས་སུ་བཞག་ 
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༼༡༢༧༠༽  
པ་ལ་སྡོགས་པ་རྱིགས་ཀྱི་དབེ་བ་དུ་མ་གསུངས་ཤྱིང་། སྱི་དང་བེ་བྲག་ལ་ཕན་ཚུན་དུ་སར་ནས། 
འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་སྡོད་པ་བསྡུས་པའྱི་སྡོན་མེར་རྒྱས་པར་གསུངས་སྡོ། །ཕྱྡོགས་ཙམ་གཅྱིག་ལ་
ེ་བར་མཚོན་ནས་སང་གཞྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ། སང་བ་གཏྱི་མུག་གྱི་དྱི་མ་རྣམ་པར་དག་པའྱི་
སང་འབྲས་རྣམ་སྣང་དང་མེ་ལྡོང་ལྟ་བུའྱི་ཡེ་ཤེས་བདག་གྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་རྣམ་སྣང་གྱི་རྱིགས་
བདག་གྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ནྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ལ་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་རྣམ་ཤེས་
རྣམ་དག་མྱི་བསྡོད་པས་རྒྱས་བཏབ་ནས་གཟུགས་ལ་སེམས་ཀྱི་རྒྱས་འདེབས་དང་། མྱི་བསྡོད་པའྱི་
རྱིགས་བདག་རྣམ་སྣང་གྱི་རྒྱས་བཏབ་ན་སེམས་ལ་གཟུགས་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་དང་། དེ་བཞྱིན་དུ་
འདུ་ཤེས་ལ་འདུ་བེད་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་འདུ་བེད་རྣམ་དག་དྡོན་ཡྡོད་གྲུབ་པའྱི་ 
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༼༡༢༧༡༽  
རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ། འདུ་ཤེས་རྣམ་དག་འྡོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་ན་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའྱི་རྒྱས་
འདེབས་དང་། འྡོད་དཔག་མེད་ཀྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་དྡོན་ཡྡོན་གྲུབ་པས་རྒྱས་བཏབ་ན་རྒྱུ་ལ་འབྲས་
བུའྱི་རྒྱས་འདེབས་དང་། སའྱི་སྱིང་པྡོ་དང་གཟུགས་རྡོ་རེ་མར་རྣམ་སྣང་གྱིས་རྒྱས་བཏབ་ན་ངྡོ་བྡོ་
ྱིད་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་དང་བེ་བྲག་ལ་སྱིའྱི་རྒྱས་འདེབས་སུ་འགྱུར་ཏེ། མདྡོར་ན་གང་གྱིས་ཡྡོངས་
སུ་འཛིན་པར་བེད་པ་དེ་ནྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདག་པྡོ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ནྱི་དེའྱི་རྱིགས་
ཡྱིན་ཏེ། རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། མགྡོན་དེས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལས། །དེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་
ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སང་བ་ྡོན་མྡོངས་པ་དེའང་དེའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་ལས་མ་འདས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དང་མཐུན་པའྱི་ལམ་བསྡོམས་པས་དེ་ྱིད་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ 
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༼༡༢༧༢༽  
རྣམ་པར་དག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དད་པའྱི་སྡོབས་བསེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་མདྡོར། ྡོན་མྡོངས་པ་དབེར་
མེད་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ནྱི་ྡོན་མྡོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །ྡོན་མྡོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་ཡེ་
ཤེས་གཞན་མེད་པས་དེའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་དེ་ྱིད་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་
སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་དེས་ཡེ་ཤེས་དེ་བསལ་
བར་མྱི་བ་སེ། མཛུབ་མྡོའ་ིརེ་མྡོས་དེ་ྱིད་ལ་མྱི་རེག་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ལྟར་རྱིགས་དང་
རྱིགས་བདག་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལེགས་པར་ཁྡོང་དུ་ཆུད་ནས་བསེད་རྱིམ་སྡོམ་པའྱི་མཐར་ཐུག་
འབྲས་བུ་རྱིགས་བདག་དང་བླ་མ་དབེར་མེད་དུ་འཁེར་ཤེས་པ་དེ་བསེད་རྱིམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་
དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་འདའྱི་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ལ་རྡོགས་པའྱི་རྱིགས་འཆྡོལ་བ་ 
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༼༡༢༧༣༽  
ལ་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གྱི་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་འབྱུང་སེ། རྒྱུད་ལས། རྱིགས་འཆྡོལ་སྡོམ་པའྱི་སྡོར་བ་
ཡྱིས། །དངྡོས་གྲུབ་མེད་ཅྱིང་སྒྲུབ་པྡོའང་མེད། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །ལྭ་བ་པས་མཛད་པ་ཡྱིན་ཟེར་
བའྱི་བདེ་མཆྡོག་གྱི་ཡྱིག་སྣར། ཤར་གྱི་དུར་ཁྡོད་བརྒྱ་བྱིན་གང་པྡོ་ཆེའྱི་སེང་ན་འདུག་པའྱི་མདུན་
དེར་སེང་གེའྱི་ཁྱི་ལ་བླ་མ་བཞུགས་པར་སྡོམ་པ་ཡྱིན། ཞེས་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་སྡོ་ནང་དུ་ལྷ་
རྣམས་ཀྱི་ཟུར་གཅྱིག་ཏུ་བླ་མ་བཞུགས་པར་བསྡོམ་ཞྱིང་། གཙོ་བྡོའ་ིརྱིགས་བདག་ཏུ་མྱི་སྡོམ་ཟེར་བ་
ལ་སྡོགས་འཁྲུལ་པའྱི་ཟེར་ཚུལ་མང་པྡོ་སྣང་སེ། ལམ་གྱི་གནད་ཆེ་ས་ནས་བཅྡོས་པས་ལམ་ཟབ་མྡོ་
བླ་མའྱི་རྣལ་འབྡོར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་བསན་པ་བཤྱིག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་
ཞེས་བ་བ། །ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་བསམས་ན་ནྱི། །དེ་ནྱི་ 
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༼༡༢༧༤༽  
བསྔྡོ་བའྱི་རྒྱུར་བེད་པ། །དམྱིགས་པ་མེད་པ་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས། །དམྱིགས་པའྱི་དགེ་བར་འགྱུར་པས་
ན། །དགེ་བ་དུག་དང་བཅས་པར་འགྱུར། །འདྱི་ཡང་གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་པ། 
བདག་དང་འཁྡོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པ་དང་ཡྡོད་པའྱི་དགེ་བ་ཞེས་
དྭགས་པྡོ་ལྷ་རེས་ཐྡོག་མར་བཀྡོད་ནས་དེའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་ཆྡོས་དབྱིངས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
རྣམ་དག་བསྔྡོ་རྒྱུར་བེད་པ་ནྱི། དམྱིགས་མེད་ཀྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དམྱིགས་བཅས་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཡྡོད་
པའྱི་དགེ་བར་བསྒྱུར་ནས་བསྔྡོས་པས་བསྔྡོ་བའྱི་ཆྡོ་ག་དུག་དང་བཅས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་ཤེར་
ཕྱྱིན་གྱི་མདྡོ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་སྡོ། །འདྱི་ལ་འགའ་ཞྱིག་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསེད་པའྱི་
སྔྡོན་དུ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཐྡོས་པ་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རེན་མཐྡོང་བ་དང་། རེག་པ་དང་། རྒྱལ་བ་
སྲས་ 
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༼༡༢༧༥༽  
བཅས་ཀྱི་མཚན་དང་སྱིང་པྡོ་ཐྡོས་པ་རྣམས་སེམས་བརྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་བྡོན་བཟང་པྡོ་
ཐེབས་པར་གསུངས་ཤྱིང་། དེ་འད་བསྐལ་པ་མང་པྡོའ་ིསྔྡོན་རྡོལ་དུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་རྣམས་བླ་ན་
མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་བསྔྡོ་བས་རྒྱས་བཏབ་ན་ཆུད་མྱི་ཟར་གསུངས་པས་དེ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞེས་འདྡོད་པའང་ཡྡོད་དེ། དེ་ཙམ་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མེད་དྡོ། །མཚན་འཛིན་གྱི་དུག་དང་བཅས་
པའྱི་བསྔྡོ་བ་བས་ནའང་། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིབསྔྡོ་བ་རྣམ་དག་གནད་བཅྡོས་པའྱི་ེས་པར་འགྱུར་
རྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཏུམ་མྡོ་སྡོམ་པ་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །དམ་ཚིག་དང་ནྱི་
སྡོམ་པ་ཡྱི། །གནད་རྣམས་བཅྡོས་པ་མང་ཡྡོད་ཀྱི། །གསང་སྔགས་ཡྱིན་ཕྱྱིར་འདྱིར་མ་བཤད། །ཅེས་
པ། རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གྱིས་པའྱི་ལམ་ར་རླུང་ 
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༼༡༢༧༦༽  
དང་གཏུམ་མྡོ་སྡོམ་པ་དང་། དབང་བཞྱི་པའྱི་ལམ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་པ་དང་། དབང་བཞྱི་སྡོ་སྡོ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་དམ་ཚིག་དང་། སྡོམ་པའྱི་གནས་ར་བ་དང་ཡན་ལག་གྱི་སྲུང་མཚམས་དང་། སྲུང་
བའྱི་ཚུལ་མང་པྡོ་བཅྡོས་ནས་ལྕྱི་བ་རྣམས་ཡངས་པ་དང་། ེས་མེད་ེས་པར་ངྡོས་འཛིན་པ་ལ་
སྡོགས་གནད་འཕྱུགས་པའྱི་ཚུལ་ཤྱིན་ཏུ་མང་མྡོད་ཀྱི། འགའ་ཞྱིག་བཤད་ཅྱིང་། འགའ་ཞྱིག་གསང་
སྔགས་ཀྱི་སྦས་དྡོན་ཡྱིན་པས་འདྱིར་གསལ་བར་མ་བཤད་དེ། གསང་སྔགས་མས་སུ་ལེན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བླ་མ་མཁས་པའྱི་གསུང་བཞྱིན་དུ་བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས། ཆྡོས་
ཀྱི་ར་བ་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ལྟར་བཅྡོས་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ར་བ་
ནྱི། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ 
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༼༡༢༧༧༽  
ལས་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་པ། མདྡོ་སྡུད་པ་ལས། དེ་དག་ཐབས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་ཀྱིས་ཟྱིན་
ན། །མཆྡོག་ཏུ་རད་བྱུང་བདེ་གཤེགས་བང་ཆུབ་མྱུར་དུ་རེག །ཅེས་པ་དང་། ག་ཡ་གྡོ་རྱིའྱི་མདྡོར། 
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་འདྱི་གྱིས་དང་ལྡན་པ་ནྱི་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་
པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་འཚང་རྒྱའྡོ། །གྱིས་གང་ཞེ་ན། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་
འབྲེལ། ཞེས་པ་དང་། ཕལ་པྡོ་ཆེར། འདྱི་ལྟ་སེ། བྱི་ལའྱི་མྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་བྱི་བ་ཐམས་
ཅད་འབེར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་དུ་སེམས་བསེད་པའྱི་
ལྷག་པའྱི་བསམ་པའྱི་སྡོར་བ་ཙམ་གྱིས་ལས་དང་ྡོན་མྡོངས་པ་ཐམས་ཅད་འབེར་བར་འགྱུར་
རྡོ། །འདྱི་ལྟ་སེ། སེང་གེའྱི་རྒྱུས་པ་ལ་རྒྱུད་དུ་བས་པའྱི་པྱི་ཝང་ 
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༼༡༢༧༨༽  
གྱི་སས་ནྱི་པྱི་ཝང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུད་ཆད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་
སས་ྡོན་མྡོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བེད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས་ཀང་། སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་
དབེར་མེད་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ར་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིཆྡོས་
སྔགས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐྡོག་མའྱི་ར་བ་ཡང་ཀུན་རྡོབ་དང་དྡོན་དམ་པའྱི་བང་ཆུབ་
སེམས་ཡྱིན་ལ། བར་གྱི་མས་ལེན་ཡང་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་གྱི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་
ཡྱིན་ཅྱིང་། མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུའང་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་ཟུང་མཇུག་ཡྱིན་ཏེ། བརག་པ་གྱིས་
པར། ཧེ་ནྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་སེ། །བཛྲ་ཤེས་རབ་བརྡོད་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མདྡོ་སྡུད་པར། 
དཔེར་ན་མྱི་འགའ་གཡང་ས་ཆེན་པྡོར་འདུག་བེད་ཅྱིང་། །ལག་པ་གྱིས་ཀས་གདུགས་གྱིས་ 
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༼༡༢༧༩༽  
འཛིན་ཅྱིང་ནམ་མཁའ་ལ། །མཆྡོང་བར་བེད་ཅྱིང་གཡང་ས་ཆེན་པྡོར་ལུས་བྡོར་ན། །ལྟུང་བར་མྱི་
འགྱུར་ཇྱི་སྲྱིད་དེར་ནྱི་འགྡོ་བར་འགྱུར། །དེ་བཞྱིན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་པ་སྱིང་རེ་
གནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གྱིས་ཀྱི་གདུགས་ནྱི་ཡྡོངས་བཟུང་སེ། །ཆྡོས་རྣམས་སྡོང་པ་མཚན་
མེད་སྨྡོན་པ་རྡོག་མེད་ཅྱིང་། །མ་ངན་འདས་ལ་རེག་པ་མེད་པར་ཆྡོས་ཀང་མཐྡོང་། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ལ་ལ་སྡོས་བྲལ་རང་པ་ནྱི། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་ཐུབ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར། །འདྱི་ཡང་
གནད་རྣམས་བཅྡོས་པར་དྡོགས། །ཞེས་པ། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་མྱི་གུས་ཤྱིང་སྡོས་བྲལ་སྡོང་པའྱི་ཁ་
འཛིན་པ་ལ་ལ། སྡོས་པའྱི་མཐའ་བཞྱི་དང་བྲལ་བའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་རྡོགས་པ་ནྱི་ལམ་གྱི་གྡོགས་གཞན་
མས་སུ་ལེན་པ་ལ། མ་ལྟྡོས་པའྱི་ཆྡོས་དཀར་པྡོ་གཅྱིག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1275 

༼༡༢༨༠༽  
ཐུབ་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འདྱི་ཡང་ཐབས་ཁད་དུ་བསད་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིན་པས་ཐེག་པ་ཆེན་
པྡོའ་ིཆྡོས་ཐབས་མཁས་ཁད་པར་ཅན་གྱི་སྡོ་ནས་ཐེག་དམན་གྱི་ལམ་ལས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་
གནད་མ་གྡོ་བའྱི་སྡོན་ཆེན་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕལ་པྡོ་ཆེ། འདྱི་ལྟར་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མས་པར་འགྱུར་
བའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བདུད་ཀྱི་ལས་སུ་རྱིག་པར་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་
ནྱི། གནད་རྣམས་མྱིན་པའྱི་ཆྡོས་གཞན་འགའ། །མ་ཚང་བ་དང་ལྷག་པ་དང་། །ཅུང་ཟད་འཁྲུལ་པར་
གྱུར་ན་ཡང་། །ེས་པ་ཆེན་པྡོ་བསེད་མྱི་ནུས། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་བཅྡོས་གྱུར་ན། །ཆྡོས་གཞན་
བཟང་ཡང་འཚང་མྱི་རྒྱ། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་རང་རང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་གྱི་
གནད་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལམ་གྱི་གཞུང་ཤྱིང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་ 
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༼༡༢༨༡༽  
བརེན་ནས་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་བདག་མེད་པར་སྡོམ་པ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གནད་གཞན་
དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་སེམས་བསེད་ལ་བརེན་ནས་སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་
དང་། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་གྱི་གནད་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམ་དག་གཞྱིར་བཟུང་ནས་དབང་དང་
འབྲེལ་པའྱི་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་མས་སུ་ལེན་ཤེས་ན་དེ་ལས་གཞན་
པའྱི་ལམ་གྱི་ཡན་ལག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་པ་བཞྱིན་སྒྲུབ་པར་མ་ནུས་པ་དང་། ལག་
ལེན་ནྡོར་བ་ཅུང་ཟད་བྱུང་ཡང་མཐར་ཐུག་གྱི་འབྲས་བུ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའྱི་ེས་པ་ཆེན་པྡོ་བསེད་
པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། བཤགས་བསྡོམ་བས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་འདག་པར་ནུས་སྡོ། །ལམ་གྱི་གནད་ཆེ་
ས་ནས་བཅྡོས་ཤྱིང་འཁྲུལ་ན་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ 
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༼༡༢༨༢༽  
ཐེག་པར་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཆང་འཐུང་བ་དང་ཕྱྱི་དྡོ་ཟ་བ་དང་། སྡོག་འཇྡོག་བེད་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ལྟུང་བས་མ་གྡོས་པར་བསྲུངས་ཀང་བདག་འཛིན་མ་སངས་ན་འཁྡོར་བ་ལས་མྱི་གྡོལ་བ་
བཞྱིན་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་ལ་ཡང་། དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པ་དང་སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་ལ་སྡོགས་
ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཀང་། འགྡོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྡོབ་པར་འདྡོད་པའྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་
པྡོ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྡོས་པ་དང་
བྲལ་བའྱི་དེ་བཞྱིན་ྱིད་དུ་ཤེས་པའྱི་ལྟ་བ་དང་བྲལ་ན་འཚང་མྱི་རྒྱ་ཞྱིང་། དེའྱི་སེང་དུ་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ལ་
སྨྱིན་བེད་དབང་གྱི་སྐབས་སུ་ཆྡོ་གའྱི་ཆ་ལག་དབང་རས་དང་རེས་གནང་རེ་ཙམ་མ་ཚང་བས་ེས་
པ་ཆེན་པྡོ་མྱི་བསེད་ནའང་། དབང་གྱི་སྐབས་དྡོན་ལེགས་པར་ངྡོ་མ་འཕྡོད་ན་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་ཅྱིང་།  
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༼༡༢༨༣༽  
བསེད་རྱིམ་བསྡོམ་པའྱི་ཚེ་དག་སྡོར་མྱི་ཤེས་པའྱི་རྒྱན་ཕྱག་མཚན་ཟང་ཟྱིང་མང་པྡོ་སྡོམ་པ་དང་། 
གཏུམ་མྡོ་དང་རླུང་སྡོར་ལ་སྡོགས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀྱི་གྡོགས་སུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་དྡོད་
བསེད་པ་ཙམ་གྱི་མས་ལེན་ནྱི་འཚང་རྒྱ་བའྱི་ལམ་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏེ། གནད་གལ་ཆེ་བ་རྣམས་མ་ཚང་
བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དཔེར་ན་འགྡོ་བའྱི་སྲྡོག་ར་དང་། །ལྡོན་ཤྱིང་རྣམས་ཀྱི་ར་བ་དང་། །ས་བྡོན་གྱིས་ནྱི་
སེས་པ་དང་། །ཐགས་རྣམས་ཀྱི་ནྱི་སྲྡོག་ཤྱིང་དང་། །བཅུད་ལེན་པ་ནྱི་ར་བ་དང་། །དབང་པྡོ་རྣམས་
ཀྱི་གནད་རྣམས་ནྱི། །འཕྱུགས་ན་སྒྲུབ་ཏུ་མྱི་རུང་བཞྱིན། །ཞེས་པ། འགྡོ་བའྱི་ལུས་ཀྱི་མྱིག་དང་རྣ་བ་
ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་པྡོ་ལ་སྡོན་མ་ཞུགས་ཀང་སྲྡོག་ར་ཆད་ན་དབང་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དྡོན་བེད་
མྱི་ནུས་པ་དང་། ལྡོན་ཤྱིང་གྱི་ཡལ་ག་ལྡོ་འབྲས་ཡྡོད་ཀང་ 
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༼༡༢༨༤༽  
ར་བ་བཅད་པ་ལྟ་བུ་དང་། ས་བྡོན་གྱི་སེ་ས་ནས་ཀྱི་བརླྡོང་དང་འབྲས་ཀྱི་ཤུན་པ་མས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 
ཐགས་ཀྱི་སྲྡོག་ཤྱིང་བཏྡོན་ན་སྣལ་མ་འཛིངས་པས་འཐག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་དང་། བཅུད་ལེན་སྒྲུབ་པའྱི་
ར་བ་སྨན་དངུལ་ཆུ་དང་། དབང་པྡོ་ནང་དུ་ཡན་ལག་གྱི་སྨན་ཀང་ནུས་པ་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། མྱིག་
དང་རྣ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ར་བ་མས་ན་ཕྱྱི་ནས་མྱིག་སྨན་བྱུགས་པ་ལ་སྡོགས་པས་གསལ་བར་
བེད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་དུ། དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན། །ལེགས་ལེགས་འད་ཡང་འབྲས་བུ་
མེད། །དེས་ན་ལག་ལེན་འཁྲུལ་ཀང་བླ། །གནད་རྣམས་འཁྲུལ་མེད་དཔྱད་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ། གྡོང་
དུ་དཔེ་དྡོན་སར་ནས་བསན་པ་ལྟར་ཐེག་པ་རང་རང་གྱི་གནད་འགག་ཆེ་ས་ནས་འཕྱུགས་ན་ཆ་ལག་
ཕ་མྡོ་རྣམས་ཀྱི་བླང་དྡོར་བེད་ཚུལ་ལེགས་ལེགས་འད་ 
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༼༡༢༨༥༽  
ཡང་འདྡོད་པའྱི་འབྲས་བུ་མྱི་འབྱུང་བས་འབད་པ་དྡོན་མེད་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་པ་མཐའ་དག་མས་སུ་ལེན་པ་མ་གྲུབ་ནའང་། གནད་ཆེ་བ་རྣམས་མ་འཁྲུལ་བ་
དང་ཚང་བར་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི་སེ། བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་ཆྡོས་
ལྡོག་སྡོན་ཚུལ་གྡོ་བདེར་བཤད་པ། སྔྡོན་གྱི་བྱུང་ཚུལ་གྱི་གཏམ་དཔེར་བཀྡོད་པ། ཆྡོས་ཀྱིས་ཁ་
བསྒྱུར་བའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་གྱིས་སླུ་བའྱི་དཔེ་དགྡོད་པ། འགག་བསྡུས་ཏེ་གནད་ལ་ནྡོར་བའྱི་ཆྡོས་བཟུང་
བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ལ་གནད་རྣམས་འཆྡོས་པའྱི་བདུད། །ལ་ལ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་
སུ་སྡོན། །ཁ་ཅྱིག་མཁན་པྡོ་སྡོབ་དཔྡོན་དང་། །བླ་མའྱི་ཆ་ལུགས་འཛིན་པ་དང་། །ཕ་མ་འམ་ེ་དུའྱི་
ཆ་ལུགས་ཀྱིས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་སླུ་བར་བེད། ། 
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༼༡༢༨༦༽  
ཅེས་པ། མདྡོ་ལས། རྱིན་ཆེན་ཆྡོས་ཀང་དཀྡོན་ལ་རག་ཏུ་འཚེ་བའང་མང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
དམ་པའྱི་ཆྡོས་བེད་པར་འདྡོད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་བདུད་ཀྱི་ཀག་ཚོལ་བའྱི་ཚུལ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ། 
ལ་ལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དངྡོས་ཀྱི་གཟུགས་བརན་བསན་ནས་འདས་མ་འྡོངས་ལུང་སྡོན་པ་
དང་། གཞན་དུ་མ་གགས་པའྱི་ཟབ་ཆྡོས་འཆད་པ་དང་། བསབ་སྡོམ་འབྡོགས་པའྱི་མཁན་པྡོའ་ི
གཟུགས་དང་། ཡྡོན་ཏན་སྡོབ་པའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་གཟུགས་དང་། དབང་དང་གདམས་ངག་སེར་བའྱི་
བླ་མའྱི་གཟུགས་དང་། འཇྱིག་རེན་འདྱིའྱི་མ་མ་དང་སྤུན་དང་སྲྱིང་མྡོ་དང་གེན་དང་སྣག་གྱི་གེན་
མཚམས་ཀྱི་ཆ་ལུགས་བཟུང་ནས་སླུ་བར་བེད་དྡོ། །འགའ་ཞྱིག་རྩུབ་པྡོར་སྨྲ་བེད་ཅྱིང་། །སྱིགས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསྒྱུར་བར་བེད། །ལ་ལ་འཇམ་པྡོར་སྨྲ་བེད་ཅྱིང་། །བམས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསླུ་བར་
བེད། ། 
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༼༡༢༨༧༽  
ལ་ལ་སངས་རྒྱས་གསུངས་པའྱི་ལུང་། །ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བཤད་ནས་བསྒྱུར། །ཞེས་པ། བར་དུ་
གཅྡོད་པའྱི་བགེགས་འགའ་ཞྱིག ཆྡོས་ལུགས་འདྱི་ལ་མྱི་འཇུག་ན་ཕྱྡོགས་འདྱིར་མ་འདུག་གཅྱིག་
ཚར་གཅད་པར་བའྡོ་ཞེས་སྱིགས་པ་དང་། འགའ་ཞྱིག་གདམས་པ་འདྱི་འཕལ་དང་ཡུན་དུ་ཕན་པ་
དང་བདེ་བའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་བམས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ལ་ལ་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་གྱི་དགྡོངས་པ་
དྡོན་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནས་ནྡོར་པར་འཆད་པ་དང་། ལ་ལ་རྱིགས་པ་བཟང་པྡོ་ལ། །ངན་པ་མྱིན་ཞེས་
བཤད་ནས་བསྒྱུར། །ལ་ལ་རྱིགས་པ་ངན་པ་ལ། །བཟང་པྡོ་ལྟ་བུར་བཅྡོས་ནས་བསྒྱུར། །ལ་ལ་ཟས་
ནྡོར་ཅྱི་འདྡོད་པའྱི། །རྔན་པ་བྱིན་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་སྡོན། །ཞེས་པ། གསུང་རབས་ཀྱི་དྡོན་གཏན་ལ་
འབེབས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཟང་པྡོ་རྣམས་བསྒྱུར་ནས་ངན་པར་ 
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༼༡༢༨༨༽  
འཆད། ངན་པ་རྣམས་བཟང་པྡོ་ལྟར་བཅྡོས་ནས་སྡོན་པ་དང་། ལ་ལ་འཁྡོར་མང་པྡོ་དང་ལྡན་པའྱི་སེ་
བྡོ་མཐུ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཟས་བཟང་པྡོ་དང་ནྡོར་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་སྱི་འབུལ་བ་དང་། གཏམ་སན་པྡོ་
སྡོགས་ཀྱིས་བྲྱིད་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་བསན་པ་འཛིན་དུ་འཇུག་པ་དང་། ལ་ལ་ལུས་དང་སེམས་ལ་
ནྱི། །ཏྱིང་འཛིན་ཅུང་ཟད་བསེད་ནས་ཀང་། །དེ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་སེས་པ་དང་། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་
བསན་ནས་བསླུ། །ལ་ལ་མངྡོན་པར་ཤེས་པ་དང་། །རྫུ་འཕྲུལ་ཅུང་ཟད་བསན་ནས་ཀང་། །བླུན་པྡོ་
ཡྱིད་ཆེས་བསེད་ནས་ནྱི། །ཕྱྱིས་ནས་ཆྡོས་ལྡོག་སྡོན་པར་བེད། །ཅེས་པ། བདུད་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་
པྡོ་ལ་ལས་སྡོབ་མའྱི་ལུས་ཡངས་པ་དང་། བར་སྣང་ལ་གནས་པར་ནུས་པ་དང་། མེས་མྱི་ཚིག་པ་
དང་། ཆུས་མྱི་འབྱིང་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་། སེམས་ལ་བདེ་བ་དང་གནས་པའྱི་ 
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༼༡༢༨༩༽  
ཏྱིང་ངེ་འཛིན་བཟང་པྡོ་འད་བ་བསེད་ནས་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལྟར་སྣང་གྱིས་
བསླུས་ཏེ་ལྡོག་པའྱི་ལམ་ལ་སྡོར་བ་དང་། བདུད་རྱིགས་ཀྱི་བགེགས་ལ་ལས་འདས་མ་འྡོངས་དང་
གཞན་གྱི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། གཟུགས་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་འཕྲུལ་གྱིས་
གང་ཟག་བཟང་པྡོར་ཡྱིན་པར་སེ་བྡོ་བླུན་པྡོ་ཡྱིད་ཆེས་བསེད་པའྱི་རེས་སུ་ཆྡོས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ནས་
དར་བར་བེད་པ་དང་། ལ་ལ་ང་ཡྱིས་འདྱི་ལྟར་བསྡོམས། །དེ་ལ་རྡོགས་པ་འདྱི་སེས་པས། །ཁྡོད་ཀང་
འདྱི་ལྟར་གྱིས་ཤྱིག་ཅེས། །རང་གྱི་མས་མྡོང་ཡྱིན་པ་ཡྱི། །ཚུལ་དུ་བས་ནས་ལྡོག་པར་
འཆྡོས། །ཞེས་པ། བདུད་ཀྱིས་སེམས་བསྒྱུར་བའྱི་གང་ཟག་བརྫུན་བརླབ་པྡོ་ཆེ་སྨྲ་བ་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་
འདྱི་ང་ཡྱིས་ཞག་འགའ་ཙམ་མས་སུ་བླངས་པས་སེམས་ལ་མས་དང་ 
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༼༡༢༩༠༽  
རྡོགས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱྱིན་པ་འདྱི་དང་འདྱི་ལྟ་བུ་སེས་སྡོ། །ཁྡོད་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་མས་སུ་ལྡོངས་ཤྱིག 
རྱིང་པྡོ་མྱི་ཐྡོག་པར་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་རང་གྱི་རྒྱུད་ལ་སེས་པའྱི་ཚུལ་དུ་བཅྡོས་
ནས་ལྟ་སྡོམ་སྡོད་པ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཆྡོས་མང་པྡོ་བསན་ཏེ་དར་བར་བས་ནས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་འཇྱིག་
པའྱི་བདུད་ལས་མང་དུ་འབྱུང་ངྡོ་། །མདྡོར་ན་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དང་། །ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་
སྡོན་ན་ཡང་། །གནད་རྣམས་ལྡོག་པར་སྡོན་པའྱི་ཆྡོས། །ལེགས་ལེགས་འད་བར་སྡོན་ན་
ཡང་། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསལ་བར་གསུངས། །ཞེས་པ། 
སེ་བྡོ་ཕལ་པ་རྣམས་དད་ཅྱིང་འདུན་པར་བེད་པའྱི་ཆྡོས་སྱིང་རེ་ཆེ་བ་དང་། སྱིན་གཏྡོང་ལ་སྡོ་བ་དང་། 
འཁྡོར་བ་ལ་ེ་རྱིང་ཆུང་བ་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་ 
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༼༡༢༩༡༽  
པྡོ་སྡོན་ཀང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་ཟབ་མྡོ་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་ཏེ། ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
དང་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་ཁད་འཕགས་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དེ་རྣམས་བདུད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་
མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་ལས་གསུངས་པས་ཤེས་པར་བ་སེ་བདུད་ལས་ཀྱི་དབང་དུ་མ་སྡོང་བར་
བའྡོ། །འཕགས་པ་བརྒྱད་སྡོང་པར། རབ་འབྡོར། མདྡོ་སེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། མཚན་མ་
མེད་པ་དང་། སྨྡོན་པ་མེད་པ་དག་བཤད་མྡོད་ཀྱི། དེ་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་
ཆེན་པྡོའ་ིཐབས་ལ་མཁས་པ་དག་མ་བསན་ཏྡོ། །དེ་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཐབས་ལ་མཁས་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བེ་བྲག་མངྡོན་པར་མྱི་ཤེས་པ་དེ་དག་ནྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཟབ་མྡོ་འདྱི་
བཏང་བར་སེམས་ཏེ། དེ་དག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་ཟབ་མྡོ་འདྱི་བཏང་ནས་ 
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༼༡༢༩༢༽  
ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མདྡོ་སེ་དག་ལས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་བཙལ་
བར་སེམས་ཏེ། རབ་འབྡོར་འདྱི་ཡང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོས་བདུད་ཀྱི་ལས་
སུ་རྱིག་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཕལ་པྡོ་ཆེར། མངྡོན་པར་ཆགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པྡོའ་ིབདུད་དང་། 
ཀགས་སུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་ྡོན་མྡོངས་པའྱི་བདུད་དང་། སྱིབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ལས་ཀྱི་བདུད་དང་། སྡོང་པའྱི་
ཕྱྱིར་སེམས་དཔའྱི་བདུད་དང་། སེས་པ་དང་བྲལ་བར་བེད་པ་ཙམ་གྱི་བདུད་དང་། གཡྡོ་བ་དང་རླྡོམ་
པ་དང་འགྱུར་བ་དང་བག་མེད་པར་སྡོད་པ་ལྷའྱི་བུའྱི་བདུད་དང་། དེ་ལ་ཞེན་པའྱི་ཕྱྱིར་དགེ་བའྱི་ར་
བའྱི་བདུད་དང་། རྡོ་མང་བར་བེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདུད་དང་། གཟུགས་བརན་གྱི་ཕྱྱིར་
དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་གྱི་བདུད་དང་། ལས་མངྡོན་པར་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཆྡོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་
ཤེས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པའྱི་བདུད་དེ། ཀེ་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་དག་བདུད་ཀྱི་ལས་འདྱི་རྣམས་ཡྡོངས་སུ་ཤེས་
ནས་སང་ 
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༼༡༢༩༣༽  
བའྱི་ཕྱྱིར་བརྡོན་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་མང་པྡོ་གསུངས་པས་ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བ་རྣམས་
བདུད་ལས་ལ་དངྡོས་གྲུབ་ཏུ་བཟུང་ནས་རང་གྱི་སེམས་བདུད་ཀྱི་འཁེར་བ་མྱི་ཚོར་བ་ཡྱིན་པས་
དེས་ན་རང་གྱི་སེམས་ལ་ནང་དུ་ལེགས་པར་བརགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་སར་ཏེ་
བདུད་ལས་ངྡོས་ཟྱིན་པ་དང་། དེ་སྡོང་བའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །དེ་སྐད་དུའང་དཔལ་མཆྡོག་
དང་པྡོར། རང་གྱི་སེམས་ནྱི་བདུད་ཡྱིན་ཏེ། །སེམས་ྱིད་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཡྱིན། །རང་གྱི་
སེམས་ནྱི་གདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་བདུད་ྱིད་དུ་ནྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། རྡོ་རེ་གདན་
བཞྱིར། བདུད་ནྱི་བདུད་དུ་འཆར་མྱི་འགྱུར། །རང་གྱི་སེམས་ཀྱིས་གདམས་པའྡོ། །རང་གྱིས་རང་
སེམས་མ་བཏུལ་ན། །བདུད་ཀྱིས་འཚེ་བར་ག་ལ་འགྱུར། །མམ་ྱིད་སེམས་ཀྱི་དྱི་ 
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༼༡༢༩༤༽  
ཡྱིས་ནྱི། །གྲུ་བཞྱི་པར་ནྱི་བྱུག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མདྡོ་སྡུད་པར། རྒྱུ་རྣམས་བཞྱི་
ཡྱིས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁས་སྡོབས་ལྡན། །བདུད་བཞྱིས་ཐུབ་པར་དཀའ་ཞྱིང་བསྡོད་པར་མྱི་
ནུས་ཏེ། །སྡོང་པར་གནས་དང་སེམས་ཅན་ཡྡོངས་སུ་མྱི་གཏྡོང་དང་། །ཇྱི་སྐད་སྨྲས་བཞྱིན་བེད་དང་
བདེ་གཤེགས་བྱིན་བརླབས་ཅན། །ཞེས་གསུང་པ་ལྟར་བསྒྲུབས་ན་བདུད་ཀྱི་ལས་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་
བྱུང་བ་ཡང་ཞྱི་བར་འགྱུར་རྡོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་མདྡོར། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདུད་སྱིག་
ཅན་གྱིས་གསྡོལ་པ། ཏདྱ་ཐཱ་ཐཀེ་ཉ་ཉ་ར་ཐཀེ་རྡོ་རུ་རེ་མ་ཧཱ་རྡོ་རུ་རེ་ཨ་ལ་མ་ལ་ཏ་ལ་སྭཱཧཱ། མ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམདྡོ་འདྱི་དང་། རྱིགས་སྔགས་འདྱི་འཛིན་པ་ལ་བདུད་ཀྱི་བར་དུ་གཅྡོད་པ་
མྱི་བགྱིད་དྡོ། །ཞེས་དམ་བཅས་པ་འདྱིའང་ལག་ཏུ་བླང་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། ཆྡོས་ལྡོག་ 
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༼༡༢༩༥༽  
བསན་ཚུལ། དེ་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། །འདྱི་དག་ཇྱི་ལྟར་བྱུང་བའྱི་ཚུལ། མདྡོ་ཙམ་ང་
ཡྱིས་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་བཞུགས་པའྱི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཅེས་བ་
བ། །དཔྲལ་བ་ནས་ནྱི་འྡོད་འབྱིན་ཅྱིང་། །བར་སྣང་ལ་ནྱི་སྱིལ་ཀྲུང་འཆའ། །རེས་འགའ་འཇག་མའྱི་ཁྱི་
ལ་སྡོད། །སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་རྣམས་སྡོན། །ཞེས་པ། མངའ་རྱིས་མང་ཡུལ་དུ་སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་
སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་དུ་མྱིང་བཏགས་པའྱི་སྨྱིན་མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ནས་སྐར་མ་པ་ཝ་སངས་ལྟ་
བུའྱི་འྡོད་འཕྡོ་བ་བར་སྣང་སྡོང་པ་ལ་སྱིལ་ཀྲུང་གྱིས་གནས་པ། ས་ཐྡོག་ཏུ་འཇག་མའྱི་ཁྱི་མཐྡོན་པྡོ་ལ་
འདུག་ཀང་ལྱིད་མེད་པ། ཁ་ནས་སྡོས་བྲལ་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་ཐྡོགས་པ་མེད་པར་སྡོན་པ། བམས་
དང་སྱིང་རེ་ཆེ་བར་སྣང་། །དེ་ཡྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གཞན་དག་ལ། །ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ 
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༼༡༢༩༦༽  
ཀང་སེ་བར་བེད། །དེ་ལ་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་མྡོས། །ཤཱཀའྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིབསན་པ་དང་། །འད་མྱིན་
ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པར་འཆད། །དེ་ཡྱི་བསན་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཕེལ། །ཅེས་པ། འགྡོ་བ་མ་ཐག་པ་ལ་སྱིང་རེ་
བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཆེ་བ་ལྟ་བུ། དེས་བསན་པའྱི་ཆྡོས་གང་ཟག་གཞན་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཐྡོས་པ་དང་
བསན་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་གནས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སེ་བ་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོ་དངྡོས་སུ་བྡོན་པ་འད་
བ་བྱུང་ངྡོ་། །དེ་ལ་བྡོད་ཡུལ་གྱི་ས་སེང་ན་ཡྡོད་པའྱི་སེ་བྡོ་ཁྱིམ་པ་དང་མཁས་བཙུན་བཟང་བར་
གགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་མྡོས་ཤྱིང་འདུན་པས། འཁྡོར་དུ་འདུས་པ་རྣམས་ལ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་དང་འད་མྱིན་ཙམ་དུ་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཁད་པ་འཕགས་པ་ལྟ་བུ་བསན་
པས་འཕེལ་ཅྱིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ཚེ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་ཡྱིས། །སྒྲུབ་པ་ཟླ་བ་
དྲུག་མཛད་ནས།  
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༼༡༢༩༧༽  
།ཏྱིང་འཛིན་བརན་པས་དེ་དྲུང་བྡོན། །སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་བར་སྣང་ལ། །སྱིལ་ཀྲུང་བཅས་ནས་
ཆྡོས་འཆད་ཚེ། །རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོས་གཟྱིགས་ཙམ་གྱིས། །ས་ལ་ལྷུང་ནས་བརྒྱལ་ཅེས་
གགས། །ཞེས་པ། བསན་པ་ཕྱྱི་དར་གྱི་དུས་ཐྡོག་མར་མངའ་རྱིས་ཞང་ཞུང་གྱི་ཡུལ་ཁ་ཆེ་ཞེས་པར་
སྐུ་འཁྲུངས་ཤྱིང་། བསབ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ་མདྡོ་རྒྱུད་བསན་བཅྡོས་མཐའ་དག་ལེགས་པར་
ཐུགས་སུ་ཆུད་ཅྱིང་སྐད་གྱིས་སྨྲ་བའྱི་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཁད་པར་དུའང་གསང་སྔགས་གསར་
འགྱུར་གྱི་བསན་པ་དར་བར་མཛད་པའྱི་སེས་མཆྡོག་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོས་དགེ་སྡོང་བའྱི་གདྡོང་པ་
ཅན་དུ་གགས་པ། འཇམ་པའྱི་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དེས་ཡྱི་དམ་ལྷ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་བསྒྲུབས་ནས་ཏྱིང་ངེ་
འཛིན་ལ་བརན་པ་ཐྡོབ་ཅྱིང་ལུང་བསན་ནས་སྐར་རྒྱལ་ཡྡོད་པའྱི་ས་ཕྱྡོགས་སུ་རྱིམ་གྱིས་བྡོན་པས་ 
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༼༡༢༩༨༽  
ཁྡོའ་ིརྫུ་འཕྲུལ་དང་གཟྱི་བརྱིད་རྱིམ་གྱིས་མས་ཏེ། ཡྱིད་དམ་ལྷའྱི་ལྟ་སངས་ཀྱིས་སན་གྱིས་
གཟྱིགས་པས་ས་ལ་ལྷུང་ནས་དན་པ་མས་ནས་བརྒྱལ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །དེ་ནས་ལྡོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིབླ་
གྡོས་ཀྱིས་ཁྡོའ་ིམགུལ་པ་ནས་བཅྱིངས་ཤྱིང་བཀའ་བསྡོ་དག་པྡོ་མཛད་པས་ཁྡོ་ན་རེ། མང་ཡུལ་གུ་
མའྱི་མཚོ་ལ་གནས་པའྱི་ཀླུ་ཡྱིན། ངས་བསན་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་བྡོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་ཡྡོད། 
གཞུང་དང་གདམས་ངག་མང་པྡོ་ལ་ཆུ་ལ་ཚྭ་བཏབ་པ་ལྟར་དབེར་མེད་དུ་འདེས་པས་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་
ཏུ་སྡུད་མྱི་ཐུབ། ད་ཕྱྱིན་ཆད་ཆྡོས་ལྡོག་མྱི་སྡོན་པར་ཞུ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གལ་ཏེ་རྱིན་བཟངས་ཞེས་བ་
བའྱི། །སེས་མཆྡོག་དེ་ཚེ་མྱི་བཞུགས་ན། །སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཞེས་བ་བས། །ཆྡོས་ལྡོག་བསན་
པ་འབྱུང་ཞེས་གསུངས། །ནག་པྡོའ་ིཕྱྡོགས་ལ་དགའ་བ་ཡྱི། །སྐར་རྒྱལ་ཞེས་བའྱི་ཀླུ་ཆེན་ཞྱིག །སེ་
ངན་ཞྱིག་ལ་ཞུགས་ནས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ 
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༼༡༢༩༩༽  
གཟུགས་སུ་བརྫུས་ཞེས་གསུངས། །ཞེས་པ། དེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བའྱི་སེས་
མཆྡོག་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་མྱི་བཞུགས་ན། སྐར་རྒྱལ་གྱིས་བསན་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ལ་ཐྡོས་བསམ་
བསྡོམ་གསུམ་གྱི་བསན་པ་དར་བར་གྱུར་ཏེ་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་མྱིང་གྱི་ལྷག་མ་ཙམ་དུ་འགྱུར་
རྡོ། །དགའ་རབ་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཕྱྡོགས་འཛིན་པའྱི་ཀླུ་སྐར་རྒྱལ་ཞེས་བ་བ་བསྡོད་ནམས་ཆུང་བའྱི་མྱི་
ལུག་རྱི་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཞེས་ལྡོ་ཆེན་རྱིན་
ཆེན་བཟང་པྡོས་གསུངས་སྡོ། །འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བདུད་རྱིགས་འགའ། །མྱི་འམ་འཕགས་པའྱི་
གཟུགས་བཟུང་ནས། །ལྡོག་པའྱི་བསན་པ་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར། །ཆྡོས་དང་བསྲེས་ནས་གནད་རྣམས་
སུ། །ཆྡོས་ལྡོག་བསྲེས་ནས་འཆད་པ་སྲྱིད། །ཅེས་པ། དཔེ་དེ་འད་བའྱི་བདུད་རྱིགས་ཀྱི་འབྱུང་ 
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༼༡༣༠༠༽  
པྡོ་མྱིའྱི་གཟུགས་སུ་བླ་མའྱི་ཚུལ་སྡོན་པའམ། འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཁད་པར་ཅན་གྱི་ཚུལ་བཟུང་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བཤྱིག་སེ། ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
གནད་འགག་རྣམས་ཆྡོས་མྱིན་དུ་བསྒྱུར་ནས་འཆད་པ་སྔར་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ད་དུང་འབྱུང་བ་སྲྱིད་
པས་མ་འཁྲུལ་བ་དགྡོས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དཔེར་ན་ཁ་ཟས་བཟང་པྡོ་ལ། །སར་བའྱི་དུག་གྱིས་
ཕལ་ཆེར་བསྡོད། །དུག་ཀང་ཡྱིན་པར་ཤེས་ན་ནྱི། །འགའ་ཡང་བསད་པར་ནུས་མ་ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་
ཆྡོས་བཟངས་འགའ་ཞྱིག་ལ། །ཆྡོས་ལྡོག་སད་པས་ཕལ་ཆེར་སླུ། །ཆྡོས་ལྡོག་རང་པར་གྡོ་ན་
ནྱི། །འགའ་ཡང་བདུད་ཀྱིས་བསླུ་མྱི་ནུས། །ཞེས་པ། ཁ་ཟས་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་པྡོ་ལ་དུག་སར་ནས་བྱིན་
ན་ཕ་རྡོལ་གྱིས་དུག་ཡྡོད་པར་མ་ཤེས་པས་ཁ་ཟས་བཟང་པྡོས་ཕན་འདྡོགས་པར་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ནས་
ཟྡོས་པས་ 
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༼༡༣༠༡༽  
དུག་གྱིས་གསྡོད་པར་བེད་དྡོ། །དཔེ་དེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་ཟབ་
ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་ནང་དུ་གནད་འགག་ཟབ་མྡོ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་བསན་པས་སེ་སྣྡོད་ལ་མཁས་
པར་ཁས་ཆེ་བ་མང་པྡོ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་སམ་ནས་བསླུ་བར་བེད་དྡོ། །རྱི་དྭགས་རྔ་མ་
མ་བསན་ན། །བྡོང་ཤ་འཚོང་བར་མྱི་ནུས་ལྟར། །དེ་བཞྱིན་བཟང་སྡོད་མ་བསན་ན། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་
ཀྱི་སླུ་མྱི་ནུས། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཐམས་ཅད་ཀང་། །ངན་པ་ཁྡོ་ནར་ངེས་པ་མྱིན། །འྡོན་ཀང་
བཟང་པྡོའ་ིནང་ནས་ནྱི། །གནད་རྣམས་ཅུང་ཟད་བཅྡོས་པ་ཡྱི། །ཕན་པ་ལྟ་བུས་ཕ་རྡོལ་སླུ། །ཞེས་པ། 
བྡོང་བུའྱི་ཤ་འཚོང་བའྱི་མྱིས་ཤ་མ་བྲྱིན་པར་ཤ་བའྱི་སྤུ་དང་རྔ་མ་ཅུང་ཟད་བསྲེས་ཤྱིང་བསན་པས་རྱི་
དྭགས་ཀྱི་ཤ་ཡྱིན་པར་འཁྲུལ་པ་ 
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༼༡༣༠༢༽  
ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་དང་མཐུན་པའྱི་སྡོད་པ་བཟང་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་མ་བསན་ན་ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་
བསན་པ་ལ་གཞན་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བས་བཟང་པྡོའ་ིསྡོད་པས་ངན་པའྱི་གཡང་སར་འཁྱིད་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །བདུད་སྱིག་ཅན་གྱིས་སེམས་བསྒྱུར་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལའང་། ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་ངན་པར་
མ་ངེས་ཏེ། སེ་བྡོ་ཕལ་ཆེ་བའྱི་བླྡོ་ངྡོར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ག་ནྡོམ་པར་ཡྱིད་ཆེས་བསེད་པའྱི་ལུགས་
བཟང་པྡོ་འཆད་ཅྱིང་། དེའྱི་ནང་དུ་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང་ངེས་དྡོན་ཟབ་མྡོའ་ིགནད་ཆེ་ས་ཅུང་ཟད་ལྡོག་
པར་བཅྡོས་ཤྱིང་བསན་པས་ཕ་རྡོལ་བསླུ་བར་བེད་དྡོ། །སྱིང་ལ་འཁྡོན་དུ་དམ་བཟུང་ནས། །ངག་ཏུ་
ཚིག་འཇམ་སྨྲ་བེད་པ། །གཡྡོ་ཅན་ཞེས་སུ་གགས་པ་སེ། །དང་སྲྡོང་གདུག་པའྱི་གདམ་ངག་
ཡྱིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འདྱི་འད་ཤེས་པར་བས་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མདྡོ་
རྒྱུད་བཞྱིན། ། 



1298   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༠༣༽  
མ་བསད་པར་ནྱི་ལེགས་པར་གཟུང་། །ཞེས་པ། བདུད་ཀྱིས་བླྡོ་བསྒྱུར་བའྱི་བླ་མ་བཟང་པྡོ་དང་། 
འཕགས་པའྱི་གང་ཟག་ཏུ་བརྫུས་པའྱི་སེ་བྡོ་གདུག་པ་ཅན་གྱིས་སྡོབ་མ་ལམ་ལྡོག་ཏུ་འཁྱིད་པའྱི་ཚུལ་
དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་ཆེ་སར་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བསྒྱུར་ནས་མཁས་པའྱི་བཞེད་གཞུང་མ་ནྡོར་
བར་འཆད་པའྱི་ཚུལ་བསན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དཀྲུག་པའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་འདྱི་འད་ཞྱིབ་ཏུ་
ཤེས་པར་བས་ལ། ཆྡོས་ལུགས་ནྡོར་པ་རྒྱང་རྱིང་དུ་སང་བ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡང་དག་པ་མས་
སུ་ལེན་པ་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པྡོས་ལེགས་པར་
གདམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་ཀ་ནྱི་ཀ་ལ་གདམ་པར། ས་བདག་ཚེར་མའྱི་ཞྱིང་ལ་སང་རྱི་
དང་། །གསེར་གྱི་རྱི་ལ་དུག་ཆུའྱི་རྒྱུན་བཞྱིན་དུ། །ཁྡོ་ཡང་ཕན་པའྱི་ངག་ལ་ 
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༼༡༣༠༤༽  
མན་བ་ཞྱིང་། །ཡྱིད་འྡོང་སེ་བྡོའ་ིཚིག་ཀང་སང་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་བླྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པ་
རྣམས་ཀྱིས་བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཤྱིང་རའྱི་སྲྡོག་ཤྱིང་ཆག་གྱུར་ན། །འཁྡོར་ལྡོ་
བཟང་ཡང་འགྡོ་མྱི་ནུས། །སྲྡོག་གྱི་དབང་པྡོ་འགགས་གྱུར་ན། །དབང་པྡོ་གཞན་དག་བ་བེད་
མེད། །དེ་བཞྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་གནད་འཕྱུགས་ན། །ཆྡོས་གཞན་བཟང་ཡང་ནུས་མེད་འགྱུར། །ཅེས་པ། 
དཔེར་ན་ཤྱིང་ར་འདེན་པའྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིདབུས་ཀྱི་ཆག་པའམ་མེད་པར་གྱུར་ན་འཁྡོར་ལྡོ་དང་ཁ་ལྡོ་
བ་དང་ར་ལ་སྡོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཀང་འགྡོ་མྱི་ནུས་པས་ཤྱིང་རའྱི་བ་བ་
མྱི་བེད་དྡོ། །སེས་བུའྱི་སྲྡོག་འགག་ན་དབང་པྡོ་གཞན་གྱིས་ལྟ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབང་པྡོའ་ིདྡོན་མྱི་
བེད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པའྱི་ལམ་གྱི་གནད་སྡོང་ྱིད་རྡོགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་
ཐབས་ 
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༼༡༣༠༥༽  
མཁས་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་ཟུང་འཇུག་གྱི་དྡོན་ནྡོར་ན་ལུས་ངག་གྱི་སྡོད་པའྱི་ཆྡོས་བཟང་ཡང་རྡོགས་
པའྱི་སངས་རྒྱས་འཐྡོབ་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །རྡོགས་སངས་རྒྱས་ལས་མཁས་པ་ཡྱི། །གང་ཟག་
འཇྱིག་རེན་གསུམ་ན་མེད། །དེས་ན་དེ་ཡྱིས་གསུངས་པ་ཡྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དཀྲུག་མྱི་
བ། །མདྡོ་རྒྱུད་དཀྲུག་ན་ཆྡོས་སྡོང་ཞྱིང་། །འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་སྨད་འགྱུར་ཅེས། །མགྡོན་པྡོ་
བམས་པས་རྒྱུད་བླར་གསུངས། །ཞེས་པ། མདྡོར་ན། བདེན་པ་གྱིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་ཤེས་བའྱི་
དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལེགས་པར་མཁེན་པའྱི་མཁས་པ་ནྱི་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་པ་ཁམས་
གསུམ་མམ། ས་འྡོག་ས་སེང་ས་བླ་ན་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་གསུང་མདྡོ་རྒྱུད་
རྣམས་ནས་ཇྱི་ལྟར་བསན་པ་དེ། སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོ་ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ནས་ཕྱྱིན་ 
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༼༡༣༠༦༽  
ཅྱི་ལྡོག་ལ་གྡོམས་པའྱི་བག་ཆགས་བཤེས་གེན་ངན་པ་དང་གཞུང་ལུགས་ནྡོར་པའྱི་རེན་གྱིས་
གསྡོས་བཏབ་སེ་ལྡོག་པར་རྡོག་པའྱི་ཚང་ཚིང་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་དྡོན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་བསྒྱུར་
ཏེ་དཀྲུགས་པར་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དམ་པའྱི་ཆྡོས་སྡོང་བ་དང་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་
བཏབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རྒྱུད་བླ་མར། གང་ཕྱྱིར་རྒྱལ་ལས་ཆེས་མཁས་འགའ་ཡང་འཇྱིག་
རེན་འདྱི་ན་ཡྡོད་མྱིན་ཏེ། །མ་ལུས་དེ་ྱིད་མཆྡོག་ནྱི་ཚུལ་བཞྱིན་ཀུན་མཁེན་གྱིས་མཁེན་པ། །དེ་
ཕྱྱིར་དང་སྲྡོང་རང་ྱིད་ཀྱིས་བཞག་མདྡོ་སེ་དེ་མྱི་དཀྲུག །ཐུབ་ཚུལ་བཤྱིག་ཕྱྱིར་འདྱི་ཡང་དམ་ཆྡོས་
ལ་ནྱི་གནྡོད་པ་བེད་པར་འགྱུར། །ྡོན་མྡོངས་རྡོངས་བདག་རྣམས་ཀྱིས་འཕགས་ལ་བསྐུར་པ་བཏབ་
པ་དང་། །དེས་གསུང་ཆྡོས་ལ་བརས་གང་དེ་ཀུན་གཞན་བལྟས་བས། །དེ་བཞྱིན་ཞེན་ལྟའྱི་དྱི་ཅན་དེ་
ལ་ 
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༼༡༣༠༧༽  
བླྡོ་མྱི་སར། །གྡོས་གཙང་ཚོན་གྱིས་རྣམ་བསྒྱུར་སྣུམ་གྱིས་གྡོས་པ་མྱིན། །ཞེས་སྡོ། །འདྱིར་རྡོ་རེ་
ཐེག་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ལམ་གྱི་རེན་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་བའྱི་
ཚུལ་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་བེད་དགྡོས་པས་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོའ་ིདམ་ཚིག་དང་། 
སྡོམ་པའྱི་ལེན་ཚུལ་དང་། མ་མས་པར་བསྲུང་ཚུལ་དང་། མས་པ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་པའྱི་ཚུལ་ཐུན་
མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པ་སྡོ་སྡོར་ཤེས་ནས་ཐུན་མྡོང་བ་རྣམས་ལ་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསབ་
དགྡོས་ཤྱིང་། ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་རང་ྱིད་རྒྱུད་སེ་གང་གྱི་ལམ་མས་སུ་ལེན་པ་དེའྱི་དམ་
ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ཁད་པར་དུ་བསྲུང་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ལ། རང་གྱི་བསབ་ལྡན་འཁྡོར་བཞྱི་པྡོ། །ཐེག་
ཆེན་བླྡོ་ཅན་རྣམ་ལ་ནྱི། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་ཡྱི། །ཡང་དག་ཆྡོ་ག་རེས་ 
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༼༡༣༠༨༽  
སུ་གནང་། །ཞེས་པས་འཁྡོར་རྣམ་བཞྱི་གང་རུང་གྱི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སེང་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
སྨྡོན་འཇུག་གྱི་སེམས་བསེད་ནས་མ་མས་པར་ཡྡོད་པ་གཅྱིག་གསང་སྔགས་ཀྱི་རེན་ལ་མཆྡོག་ཏུ་
དགྡོས་སྡོ། །མར་མེ་མཛད་ཀྱི་དཀྱིལ་མཆྡོག་གྱི་འགེལ་པར། སྡོམ་པ་ནྱི་བ་བ་དང་མྱི་བ་བའྱི་ངེས་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །དམ་ཚིག་ནྱི་འདའ་བར་བ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནྱི་པས་གསུངས་
པས་བར་མྱི་འྡོས་པ་མྱི་བེད་ཅྱིང་བར་འྡོས་པ་བེད་པའྱི་བསབ་པ་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་
ནྱི་སྡོམ་པ་ཡྱིན་ལ། བཅས་པའྱི་བསྲུང་མཚམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་མྱི་འདའ་བ་ནྱི་དམ་
ཚིག་ཡྱིན་ཏེ། མས་སུ་ལེན་ཚུལ་དྡོན་གཅྱིག་གྡོ །བ་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྣལ་འབྡོར་པས་སྱིར་རྒྱུད་ལས་
གསུངས་པའྱི་བསབ་བ་རྣམས་བསྲུང་ཚུལ། སྨྱུང་བར་གནས་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མྱི་བཟད་པའྱི་དཀའ་ 
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༼༡༣༠༩༽  
ཐུབ་བཅྡོ་བརྒྱད་བརེན་པར་འཇྱིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་གྱི་རྡོག་པའྱི་འགེལ་པར་བཤད་དྡོ། །དྡོན་ཡྡོད་
ཞགས་པར་འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་གསྡོ་སྡོང་རང་གྱིས་ལེན་པའྱི་ཆྡོ་ག་གསལ་པྡོར་
གསུངས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དུ། ཆྡོས་གཅྱིག་ལ་ཡང་དག་པར་བསམ་ན་བང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོའ་ིསྔགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། གཅྱིག་གང་ཞེ་ན། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོས་པ་
མེད་པའྱི་རྣམ་པར་རེས་སུ་མཐྡོང་ངྡོ་། །ཆྡོས་གྱིས་ཏེ། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་མྱི་གཏྡོང་བ་དང་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མམ་པའྡོ། །ཆྡོས་གསུམ་སེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡྡོངས་སུ་མྱི་
གཏྡོང་བ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་བསྲུང་བ་དང་། རང་གྱི་གསང་
སྔགས་ཡྡོངས་སུ་མྱི་གཏྡོང་བའྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་བཞྱི་དང་ལྔ་དང་དྲུག་དང་བདུན་ 
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༼༡༣༡༠༽  
དང་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དུ་གསུངས་ནས་མདྡོར་ན་བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དང་མྱི་བྲལ་བ་དང་། དཀྡོན་
མཆྡོག་གསུམ་ལ་དད་པ་དང་། མཆྡོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཅྱིང་ཚུལ་ཁྱིམས་མས་པ་ལའང་མྱི་སྡོ་བའྱི་
ཡྱིད་ཀྱིས་རག་ཏུ་མངྡོན་པར་བརྡོན་པ་ལ་ངའྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་རབ་འབམས་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཁྡོ་བྡོ་རྣམ་རྒྱལ་ལས། བདེར་གཤེགས་བསམ་པ་གང་མེད་པ། །དེ་ནྱི་
དངྡོས་གྲུབ་མས་པར་འགྱུར། །འགའ་ཞྱིག་བདེ་གཤེགས་བསམ་ལྡན་ན། །བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པྡོ་
མེད་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་གཟུགས་ལ་སྡོགས་མེད་ཀང་། །དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་རྣམས་དེས་ཐྡོབ་
བྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སྡོལ་མ་རལ་པ་གེན་བརེས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ། ཆྡོས་བཞྱི་དང་ལྡན་ན་སེམས་དང་པྡོ་
བསེད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྱིགས་སྔགས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཞྱི་གང་ཞེ་ན། རང་གྱི་
གསང་སྔགས་ 
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༼༡༣༡༡༽  
རྡོགས་པ་ཡྡོངས་སུ་མྱི་གཏྡོང་བ་ྱིད་དང་། གཞན་གྱི་གསང་སྔགས་ེ་བར་གཅྡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་
དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བམས་པའྱི་སེམས་ེ་བར་བསྡོམ་པས་གནས་པ་ྱིད་དང་། སྱིང་རེ་
ཆེན་པྡོ་སྡོམ་པའྱི་སེམས་ཏེ་བཞྱི་པྡོ་འདྱི་དག་དང་ལྡན་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་གསང་སྔགས་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་དུ། བསབ་པར་བ་བ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་ན་
ཐྡོས་རྣམས་ལ་བསན་པ་ནྱི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དང་མྱི་ལྡན་པ་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཤེས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །མུ་
སེགས་ཀྱི་འཇྱིག་རེན་ལ་བདག་ཏུ་ཞེན་པས་གཞན་གྱི་རེན་གྱིས་འཇུག་པའྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ནྱི་མམ་ྱིད་ལ་འཇུག་པ། གཞན་གྱི་དྱིང་ལ་མྱི་འཇུག་པ། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། 
བདག་དང་གཞན་གྱིས་དྡོན་ལ་བེད་པ་ལ་འཇུག་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་།  
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༼༡༣༡༢༽  
ལྟུང་བའྱི་ར་བ་བཞྱི་ནྱི་དམ་པའྱི་ཆྡོས་སྡོང་བ་དང་། བང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཏྡོང་བ་དང་། སེར་སྣ་བེད་
པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་གནྡོད་པའྡོ། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དང་མྱི་ལྡན་པ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྱིག་པ་
ྡོན་མྡོངས་ཅན་གསྡོར་མྱི་རུང་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྱིག་པ་མཆྡོག་གྱི་རྒྱུད་དུའང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་
སྡོང་བ་དང་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་མ་གཏྡོགས་རྱིག་སྔགས་འགྲུབ་པར་གསུངས་སྡོ། །བ་
སྡོད་ཀྱི་རྒྱུད་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའྱི་སྲུང་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་མཐུན་པར་སྣང་བས་རྒྱུད་ནས་གསུང་
ཚུལ་འདྱི་རྣམས་ལ་ནྡོར་བར་བསྒྲུབས་པས། བཟླས་བརྡོད་མེ་ལ་ཚུལ་ཁྱིམས་རླུང་གྱིས་སྦར། །བླྡོ་
གྡོས་ཆེན་པྡོ་སྱིག་པ་མེ་ལྕེས་བསྲེག །ཅེས་དཔུང་བཟངས་ཀྱི་རྒྱུད་དུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཕན་ཡྡོན་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གྱིས་ཀྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའྱི་མྱིང་འདྡོགས་དང་། རང་
གངས་རག་པ་ཙམ་ 
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༼༡༣༡༣༽  
འད་ཞྱིང་ངྡོ་བྡོ་ངྡོས་འཛིན། སམྤུ་ཉྱིས་འྡོད་ཕེང་དུ། བླ་མ་ཆྡོ་ག་ཚད་ལྡན་པས། །ནམ་མཁའ་ཇྱི་བཞྱིན་
གནས་བར་དུ། །ལྷན་སེས་ཡེ་ཤེས་བར་དྡོན་འཕྡོད། །རྣམ་རྡོག་དྱི་མ་ཀུན་ལས་སྡོམ། །རྱིག་འཛིན་
སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའྡོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ། །རྱིམ་གྱིས་ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་གྱིས་
སས། །འདྡོད་ཡྡོན་ལྔ་ཡྱི་ཀུན་ནས་མཆྡོད། །དགྡོས་འདྡོད་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་པ། །རྱིག་འཛིན་
སྔགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལྡོ། །ཞེས་སྡོ། །གང་ཟག་དང་འབྲེལ་བས་སྲུང་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་ལས་དང་པྡོ་པས། 
ཁྡོད་ཀྱི་སྲྡོག་ཆགས་བསད་མྱི་བ། །མ་བྱིན་པ་ཡང་མྱི་བླང་ངྡོ་། །འདྡོད་པ་ལྡོགས་པར་མྱི་སད་
ཅྱིང་། །བརྫུན་དུ་སྨྲ་བར་མྱི་བའྡོ། །ཕུང་ཁྡོལ་ཀུན་གྱི་ར་བ་ཡྱི། །ཆང་ནྱི་རྣམ་པར་སང་བར་
བ། །སེམས་ཅན་གདུལ་ཕྱྱིར་མ་རྡོགས་པ། །བ་བ་མ་ 
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༼༡༣༡༤༽  
ཡྱིན་ཐམས་ཅད་སངས། །དམ་པ་ེ་བར་བསེན་བ་ཞྱིང་། །རྣལ་འབྡོར་པ་རྣམས་བསེན་བཀུར་
བ། །ལུས་ཀྱི་ལས་ནྱི་རྣམ་གསུམ་དང་། །ངག་གྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་རྣམས་དང་། །ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་གསུམ་
དག་ནྱི། །ཅྱི་ནུས་པར་ནྱི་རེས་སུ་སྡོངས། །ཐེག་པ་དམན་ལ་འདྡོད་མྱི་བ། །སེམས་ཅན་དྡོན་ལ་རྒྱབ་
ཕྱྡོགས་མྱིན། །འཁྡོར་བ་དག་ཀང་སང་མྱི་བ། །རག་ཏུ་མ་ངན་འདས་མྱི་ཆགས། །ལྷ་དང་ལྷ་མྱིན་
གསང་བ་པ། །ཁྡོད་ཀྱི་བརས་པར་མྱི་བ་ཞྱིང་། །ཕྱག་རྒྱར་བཞྡོན་པ་མཚོན་ཆ་དང་། །མཚན་མ་
འགྡོམ་པར་མྱི་བའྡོ། །འདྱི་དག་དམ་ཚིག་ཡྱིན་པར་བཤད། །དེ་ལས་གཞན་པ་བཅུ་བཞྱི་ནྱི། །ཕས་
ཕམ་པར་ནྱི་རབ་ཏུ་བཤད། །སང་ཞྱིང་དྡོར་བར་མྱི་བ་སེ། །ར་བའྱི་ལྟུང་བ་ཞེས་བཤད་དྡོ། །ྱིན་དང་
མཚན་མྡོ་ལན་གསུམ་དུ། །ྱིན་རེ་བཞྱིན་ནྱི་བཟླས་པར་བ། །གང་ཚེ་མས་གྱུར་རྣལ་འབྡོར་པ།  
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༼༡༣༡༥༽  
།ཁ་ན་མ་ཐྡོ་སྦྡོམ་པྡོར་འགྱུར། །ཞེས་རྣལ་འབྡོར་གྱི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་དམ་ཚིག་མཚན་མ་
འགྡོམ་པར་མྱི་བ་བ་ཡན་ཆད་ལ་གངས་བཅུ་བཞྱི་བླ་མ་གྡོང་མ་རྣམས་བཞེད་ཅྱིང་། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་
ཀྱི་དབང་མ་བསྐུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་དེ་ཙམ་ཞྱིག་བསྲུང་དགྡོས་ལ། སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དབང་ཐྡོབ་
ནས་རྱིགས་ལྔ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སྡོམ་པ་དང་། ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྱི་དང་། ཡན་ལག་གྱི་སྦྡོམ་པྡོ་
བརྒྱད་བསྲུང་དགྡོས་སྡོ། །གང་ཟག་སེམས་ཅུང་ཟད་བརན་པ་དང་བརན་པ་ཆེར་ཐྡོབ་པས་རང་གྱི་
རྡོགས་པ་དང་སར་བའྱི་བླང་དྡོར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དབང་གྡོང་མ་གསུམ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་
དམ་ཚིག་གྱི་རས་བརེན་པ་དང་། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་གསུམ་སྡོམ་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་བཞྱི་པྡོ་གང་རུང་ལ་
བརེན་ནས་ནང་གྱི་བང་སེམས་མྱི་མས་ཤྱིང་སེལ་བ་དང་། དགྡོངས་ཏེ་གསུངས་པ་བཞྱི་མས་ 
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༼༡༣༡༦༽  
སུ་ལེན་པ་དང་། དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་བསྒྱུར་བའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་མས་སུ་ལེན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དམ་
ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་དུ་གསུངས་ཏེ། ཁ་སྡོར་ལས། བུད་མེད་དེ་
ནྱི་སེས་པའྱི་ལུས། །ལས་ནྱི་དུ་མ་བསེད་པ་སྡོན། །མྱི་ཤེས་པས་ཀང་མྱི་བ་སེ། །སྐུ་ཡྱི་རྡོ་རེའྱི་དམ་
ཚིག་གྡོ །སེམས་ནྱི་སྣ་ཚོགས་གདུངས་པ་དང་། །ཀུན་རྡོག་དྲྭ་བའྱི་ངན་རྡོག་གྱིས། །སེམས་ལ་སྨད་
པར་མྱི་བའྡོ། །ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རེའྱི་དམ་ཚིག་གྡོ །ཕ་མ་དག་དང་མ་རངས་པས། །རྣ་བ་མྱི་བདེར་བེད་
པ་ཡྱི། །ཚིག་རྩུབ་ལ་སྡོགས་སྨྲ་མྱི་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྱིགས་ལྔ་དང་འབྲེལ་པའྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། 
དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལྷ་སངས་རྒྱས་འཁྡོར་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤྱིང་། དེ་དག་རྒྱུར་བས་
ཏེ་དཔང་པྡོར་བཟུང་བ་ནས་ེ་བར་བརམས་ཏེ་ཞེས་པའྱི་དྡོན་དུ། བྷ་བ་བྷ་ཉས་བཞེད་པ་ལྟར་འདྱིར་
རྡོ་ 
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༼༡༣༡༧༽  
རེ་ཐེག་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་ཐྡོག་མ་ངྡོས་བཟུང་སེ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྱིགས་ལྔར་བསྡུས་ནས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་འཇུག་པ་སེམས་བསེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་པྡོར་ཡྡོད་ཀང་། 
དེའྱི་སེང་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམ་སྣང་གྱི་སྡོམ་པ་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་བསབ་པ་དང་། དགེ་བ་ཆྡོས་བསྡུད་
དང་། སེམས་ཅན་དྡོན་བེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་གསུམ་དང་། གསང་སྔགས་ཀྱི་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་མྱི་
སྡོང་བར་འཛིན་པ་དང་། རྡོ་རེའྱི་རྱིགས་མྱི་བསྡོད་པའྱི་སྡོམ་པ་རྡོ་རེ་དང་དྱིལ་བུ་དང་ཕྱག་རྒྱ་དང་
སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་དམ་ཚིག་བཟུང་བ་ནྱི། དབང་གྱི་དུས་སུ་ངྡོ་སད་པ་ལྟར་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཤེས་ཤྱིང་དན་
པའྱི་སྡོ་ནས་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་དང་། དྱིལ་བུ་དཀྡོལ་བ་དང་། འཁྱུད་པའྱི་ཚུལ་དང་། བླ་མ་རྱིགས་བདག་
ཏུ་སྡོམ་པར་བའྡོ། །རྱིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་གྱི་སྡོམ་པ་ལ། ཟང་ཟྱིང་དང་ཆྡོས་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་ 
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༼༡༣༡༨༽  
དང་བམས་པའྱི་སྱིན་པ་བཞྱི་ྱིན་རེ་བཞྱིན་ལན་དྲུག་ཏུ་སྱིན་པ་དང་། བམས་པའྱི་དྡོན་ཁ་སྡོར་གྱི་
འགེལ་པར་སན་པར་སྨྲ་བ་བཤད་པས་མཚོན་ནས་དྡོན་སྡོད་པ་དང་དྡོན་མཐུན་པའང་བསྡུད་
དྡོ། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་རྒྱལ་གྱི་རྒྱུད་དུ། དབང་བསྐུར་བའྱི་སྱིན་པ་དང་། བཟའ་བཏུང་དང་། ནྡོར་
བཟང་པྡོ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་སྱིན་བར་བས་ནས། སྱིན་པའྱི་ཡུལ་རྱིམ་པ་བཞྱིན། དེ་བཞྱིན་
གཤེགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་དང་། བྡོལ་སྡོང་དང་། མྱི་སྣང་བའྱི་སེམས་ཅན་ལ་སྱིན་པར་
གསུངས་སྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མདྡོར་སྱིན་པའྱི་ཡུལ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་
མྡོས་པར་བས་ཏེ་བྱིན་པས་སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བའྱི་སྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་
གསུངས་སྡོ། །འྡོད་དཔག་མེད་དང་པདྨའྱི་རྱིགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནྱི། ཁྲུས་དང་གཙང་ས་ལ་སྡོགས་ལུས་
ཀྱི་བ་བ་དང་། བྲྱིས་སྐུ་ལ་སྡོགས་ 
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༼༡༣༡༩༽  
ཕྱྱིའྱི་ལྷ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཆྡོས་བ་བ་དང་། སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་རྣམས་ཕྱྱི་དང་གསང་བའྱི་ཆྡོས་རྣལ་འབྡོར་
གྱི་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྡོར་ཆེན་པྡོ་ཕ་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་མ་རྒྱུད་ནང་ངྡོ་། །ཕྱྱིའྱི་ཐེག་པ་
གསུམ་འཛིན་པའྡོ། །འདྱི་ལ་ངྡོས་འཛིན་ཚུལ་མྱི་འད་བ་དུ་མ་སྣང་ངྡོ་། །ལས་ཀྱི་རྱིགས་དྡོན་ཡྡོད་
གྲུབ་པའྱི་སྡོམ་པ་ལ། ཕྱྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ཀྱི་མཆྡོད་པས་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་
རྣམས་མཆྡོད་པའྡོ། །ར་བའྱི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྱི་ནྱི། དང་པྡོ་དབང་བསྐུར་བཤད་རྒྱུད་མན་ངག་བསན་པ་
གསུམ་ལྷན་ནམ་གང་རུང་གྱི་བླ་མ་ལ། དེའྱི་དྡོད་འཛིན་ཅྱིང་བརས་པ་བེད་པའམ་འཛེམ་པ་མེད་པར་
དེའྱི་དྲུང་དུ་མྱི་དགེ་བ་སྡོད་ཅྱིང་ཐུགས་དཀྲུགས་པ་སེ། ཀྡོ་ས་ལའྱི་རྒྱན་དུ། སྱིང་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་
སྨྡོད་པ་དག །བསྒྲུབས་ཀང་འགྲུབ་པར་ཡྡོངས་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ལེགས་ 
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༼༡༣༢༠༽  
པར་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུད་དུ། །བླ་མ་དཀྱིལ་འཁྡོར་སྡོན་པ་ནྱི། །སྡོད་པ་ངན་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ལུས་སམ་
ཡང་ན་ཡྱིད་ཀྱིས་ཀང་། །ཤེས་པས་ནམ་ཡང་སྨད་མྱི་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །མན་ངག་བྱིན་པའྱི་
ཚད་ནྱི། སྡོབ་དཔྡོན་ཤཱནྱི་པས་གསང་འདུས་ཀྱི་འགེལ་པར། སྱིང་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་སྨྡོད་པ་
དག །ཅེས་པ། འདྱིར་གང་ལ་སྔགས་སམ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་པ་གཅྱིག་ཙམ་སྡོན་པ་དེ་ཡང་དེའྱི་
སྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཆྡོས་ཀྱི་འགེལ་པ་ཡྡོད་པའྱི་སྡོབ་དཔྡོན་གཞན་ལ་སྨད་
ནའང་། ར་བའྱི་ལྟུང་བར་མྱི་འགྱུར་ཀང་ེས་པ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུད་འགེལ་རྣམས་སུ་ཡྱི་གེ་
གཅྱིག་ཙམ་བྱིན་པ་ལ་བརས་ནའང་ངན་སྡོང་དུ་སེ་བར་གསུངས་སྡོ། །ར་ལྟུང་གྱིས་པ་ནྱི། བདེ་
བར་གཤེགས་པའྱི་བཀའ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ཚིག་དྡོན་ལ་བརས་པའྱི་སྡོ་ནས་ཁད་དུ་གསྡོད་པའམ། 
རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྱི་ལྡོག་ཏུ་སངས་ 
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༼༡༣༢༡༽  
རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་དང་འགལ་བའྱི་མྱི་དགེ་བ་སྡོད་པ་ཡྱིན་ཞེས་ཀང་གསུང་ངྡོ་། །ར་ལྟུང་གསུམ་པ་རྡོ་རེ་
ཐེག་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྡོ་རེ་སྤུན་ཡྱིན་ལ། དཀྱིལ་འཁྡོར་གཅྱིག་པ་དང་། བླ་མ་
གཅྱིག་པ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་གཅྱིག་པ་རྣམས་ཁད་པར་གྱི་སྤུན་ཡྱིན་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པྡོར་ཞུགས་པ་
རྣམས་ཀང་ེ་བའྱི་སྤུན་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོ་ལས། རྱིགས་ཀྱི་བུའམ་རྱིགས་ཀྱི་བུ་མྡོ་འདྱི་དག བདག་དང་
ལྷན་ཅྱིག་གྲུ་གཅྱིག་ཏུ་ཞུགས་པས་ཐེག་པ་གཅྱིག་གྱི་འགྡོ་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ཡུལ་དེ་ལ་ཞེ་
སང་བས་སྡོན་སྨྲ་ཞྱིང་ཡྱིད་འཁྲུག་པར་བེད་པའྡོ། །ེ་བའྱི་སྤུན་ལ་ར་ལྟུང་མྱི་འབྱུང་ཡང་། ཡུལ་
གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ར་ལྟུང་བཞྱི་པ་ནྱི། ཡུལ་སེམས་ཅན་གཅྱིག་དུ་མ་ལ་
ཕན་པ་དང་བདེ་བར་འདྡོད་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་པའྡོ། །ར་ལྟུང་ལྔ་པ་ནྱི།  
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༼༡༣༢༢༽  
སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་བའྡོ། །ཞེས་དམ་བཅས་པའྱི་སྨྡོན་པ་བང་ཆུབ་ཀྱི་
སེམས་འདྡོར་བའྡོ། །ར་ལྟུང་དྲུག་པ་ནྱི། ང་རྒྱལ་དང་བརས་སེམས་ཀྱིས་མུ་སེགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཁད་དུ་
བསད་ན་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ཏེ། མུ་སེགས་ཅན་ལ་སྨད་བས་ན། །རྣམ་པར་སྣང་མཛད་རྱིང་བའྱི་
རྒྱུ། །ཞེས་པ་དང་། ཕྱྱི་རྡོལ་པ་ཡང་ལམ་ཚོལ་ཞུགས། །དེ་ཕྱྱིར་དེ་ལ་སྨད་མྱི་བ། །ཞེས་གསུངས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ནག་པྡོ་པས་བཤད་ཀང་། རང་དང་གཞན་ཅེས་པ་སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོ་དང་། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་ཞེས་སྨད་པའྡོ། །ར་ལྟུང་བདུན་པ་ནྱི། 
སྣྡོད་མ་ཡྱིན་པ་ལྡོག་སྲེད་ཅན་དང་། ཆྡོ་གས་མ་སྨྱིན་པ་བུམ་དབང་མ་ཐྡོབ་པ་དང་། དབང་ཡྡོངས་སུ་
རྡོགས་པས་མ་སྨྱིན་པ་དབང་བར་པ་གྱིས་མ་ཐྡོབ་པ་དང་། མས་པས་མ་སྨྱིན་པ་ར་ལྟུང་བྱུང་ནས་
སྡོར་མ་ཆུད་པ་དང་།  
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༼༡༣༢༣༽  
ཟབ་མྡོས་འཇྱིགས་པས་མ་སྨྱིན་པ་བཞྱི་པའྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་ལ་ངེས་པ་མ་ཐྡོབ་པའྡོ། །ཡང་ན་ན་ཐྡོས་
ཀྱི་རྱིགས་ཅན་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་སེར་བ་དང་། མ་སྨྱིན་པ་དེ་ལ་དེ་དང་གྡོང་མའྱི་གསང་བ་
བསགས་པའྡོ། །ར་ལྟུང་བརྒྱད་པ་ནྱི། བུམ་པའྱི་དབང་བསྐུར་ཏེ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་སངས་རྒྱས་ལྔའྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་གནས་པ་དེར་བསེད་ཅྱིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་མ་དག་པའྱི་ཕུང་པྡོར་འདུ་ཤེས་སྨད་པ་
དང་། དེ་དཀའ་ཐུབ་དག་པྡོས་གདུང་བར་བེད་ཅྱིང་། ཆད་པས་གཅྡོད་པ་དང་། ཁུར་ཆེན་ཁུར་བ་ལ་
སྡོགས་པས་བརས་པར་བེད་པའྡོ། །ལུས་ལ་ཞེན་པ་སང་བའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གཙང་བའྱི་འདུ་ཤེས་ཡྱིད་ལ་
བེད་པ་ཙམ་ལ་ེས་པ་མེད་ཅྱིང་། མྱི་གཙང་བར་འདུ་ཤེས་ནས་ཁད་དུ་གསྡོད་ན་ར་ལྟུང་ངྡོ་། །ར་ལྟུང་
དགུ་པ་ནྱི། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པའྱི་དེ་བཞྱིན་ 
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༼༡༣༢༤༽  
ྱིད་ལ་ཡྡོད་མེད་དུ་རྡོག་ཅྱིང་། ཐེ་ཚོམ་ཟའམ་བརྡོད་བྲལ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་
ནས་སྡོང་བའྡོ། ར་ལྟུང་བཅུ་པ་ནྱི། བླ་མ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྨད་པར་བེད་པ་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བཤྱིག་པ་དང་། སེམས་ཅན་མང་པྡོ་ལ་གནྡོད་པར་བེད་པའྱི་གདུག་པ་ཅན་མངྡོན་
སྡོད་ཀྱིས་བསལ་བའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལ་མཛའ་བྡོར་བེད་ཅྱིང་ལུས་ངག་གྱིས་ཕན་འདྡོགས་
པའྡོ། །རྡོ་རེ་སྱིང་པྡོ་རྒྱན་དུ། ཤྱིན་ཏུ་གདུག་པ་དག་རྣམས་ལ། །ཞྱི་བ་ེ་བར་མྱི་བ་སེ། །ཤེས་རབ་
ཐབས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས། །དེ་བཞྱིན་གཤེགས་རྣམས་ཁྡོ་བྡོར་མཛད། །ཐུགས་རེས་ཁྡོས་པའྱི་ངང་
ཚུལ་ཅན། །འཇྱིག་རེན་གསུམ་ཡང་ངེས་བསྲེག་མཛད། །ཅེས་པ་དང་། སྡོང་རྒྱུད་ལས། གེན་པ་
དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྨད་དང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་གནྡོད་བེད་དང་། །བླ་མ་སྨྡོད་ལ་ 
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༼༡༣༢༥༽  
བརྡོན་པ་རྣམས། །མཁས་པས་བསྱིམས་ཏེ་བསད་པར་བ། །ཞེས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོས་
ལས་སྡོར་དག་པྡོ་བེད་པའྡོ། །ཡང་ན། ཁ་ནས་བཟང་པྡོ་སྨྲ་ཞྱིང་སྱིང་ལ་ངན་སེམས་འཛིན་པ་གཡྡོ་
སྒྱུའྱི་ར་ལྟུང་དུ་བཞེད་དྡོ། །ར་ལྟུང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི། མྱིང་དང་མཚན་མ་དང་བྲལ་བའྱི་ཆྡོས་ལ་དེ་
ལྟར་འཛིན་པ་སེ། སྡོང་ྱིད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་པ་ར་ལྟུང་དུ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོ་དང་ཆྡོས་རེ་ྱིད་བཞེད་
དྡོ། །ར་ལྟུང་བཅུ་གྱིས་པ་ནྱི། དད་པ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་ལ་ལྡོག་འཚོ་དང་ཆྡོས་ལྡོག་འཆད་པ་དང་། 
སྒྱུ་མའྱི་རྣམ་འཕྲུལ་སྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པས་བསླུས་ཏེ་སབས་གནས་དང་། ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་
བསྒྱུར་བ་དང་། ལམ་གྡོང་མ་ལ་དད་པ་འྡོག་མར་བསྒྱུར་ནས་སུན་འབྱིན་པའྡོ། །ར་ལྟུང་བཅུ་གསུམ་
པ་ནྱི། བདུད་རྱི་ལྔ་ལ་སྡོགས་པ་དམ་ཚིག་གྱི་རས་སྨད་ 
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༼༡༣༢༦༽  
པའྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱིས་མྱི་བསེན་པ་དང་། བསེན་པ་ཁད་དུ་བསྡོད་པ་དང་། ཡྡོ་གའྱི་ལུགས་ལ་རྡོ་རེ་དྱིལ་
བུ་ལ་སྡོགས་པ་ནྱི་མྱི་བསེན་པའྡོ། །ར་ལྟུང་བཅུ་བཞྱི་པ་ནྱི། བདེ་བ་ཆེན་པྡོའ་ིཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའྱི་རེན་
དང་། ཡུམ་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་མཚོན་བེད་བུད་མེད་རེན་དམན་པ་དང་སྡོན་ཅན་འདུ་ཤེས་པས་སྨྡོད་པར་
བེད་པའྡོ། །དབང་དང་དམ་ཚིག་གྱི་དུས་སུ་བསེན་པ་ནྱི་ེ་བ་ཡྱིན་ལ་གཞན་ནྱི་རྱིང་པའྡོ། །སྡོབ་
དཔྡོན་ཤཱནྱི་པས། རྡོད་པའྱི་དུས་སུ་བུད་མེད་ལ་སྲེད་པ་ཤས་ཆེ་བས་དེ་དག་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྒྱལ་
བ་སྲས་བཅས་བུད་མེད་དུ་སྤྲུལ་ནས་འགྡོ་བའྱི་དྡོན་མཛད་པ་རྣམས་ལ་སྨད་ན་ེས་པ་ཆེ་ཞྱིང་། ལྟུང་
བ་འབྱུང་ེ་བས་བུད་མེད་ལ་སྨྡོད་པ་སྱིར་དགག་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་ཏེ། འདུས་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ཏྡོག་
ལས། ཚངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བ་བ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་སུ་བསྒྱུར་ 
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༼༡༣༢༧༽  
ནས་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དྲུང་དུ་འཁྡོད་པ་ལ། བརྒྱ་བྱིན་གཙུག་ཕུད་འཛིན་གྱི་སྲྱིང་མྡོ་
ཁྡོད་བག་མེད་པར་མ་བེད་པར་དེར་མ་འདུག་པར་སྡོང་ཤྱིག་ཅེས་སྨྲས་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ལྷའྱི་
དབང་པྡོ་ལེགས་པར་རྡོགས་ལ་སྨྲྡོས་ཤྱིག ཡྱིད་དུ་མྱི་འྡོང་བའྱི་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་གྱུར་ཏ་རེ། སེས་
བུ་དམ་པ་འདྱི་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་མཆྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་བུད་མེད་དུ་སྤྲུལ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
གསུངས་པས་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་འགྡོད་པས་བཟྡོད་པར་གསྡོལ་བར་བས། གལ་ཏེ་ེས་པ་དེ་མ་སངས་
ན་ཚེ་རབས་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྡོང་བུད་མེད་དུ་སེ་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་
དྡོ། །ལྷ་མྡོ་དྱི་མ་མེད་པའྱི་འྡོད་ཀྱི་མདྡོར་ཡང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་བུད་མེད་ཀྱི་གཟུགས་ཀྱིས་
འགྡོ་བ་མང་པྡོའ་ིདྡོན་མཛད་དེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་ 
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༼༡༣༢༨༽  
མྱི་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་འབྱུང་ངྡོ་། །ར་ལྟུང་དྲུག་པ་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་འབྱུང་ེ་ཞྱིང་ེས་པ་ཆེ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་
ཡང་དག་པར་བསྡུད་པའྱི་མདྡོར། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་འདྱི་ནྱི་ཟབ་བྡོ། །འདྱི་ནྱི་མྱི་ཟབ་བྡོ། །ཞེས་ཟེར་ན་
དམ་པའྱི་ཆྡོས་སྡོང་བའྡོ། །འདྱི་ནྱི་སྒྲུབ་པར་བའྡོ། །འདྱི་ནྱི་སྒྲུབ་པར་མྱི་བའྡོ་ཞེས་ཟེར་ན་དམ་པའྱི་
ཆྡོས་སྡོང་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་མང་དུ་གསུངས་ཤྱིང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས། གང་ཞྱིག་ཡྱིད་ནྱི་
ཆྡོས་ལ་སང་བ་དེ་ལ་ཐར་པ་ག་ལ་ཡྡོད། །ཅེས་གསུངས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་མྡོས་པར་མ་
གྱུར་ཀང་སྨད་པར་མྱི་བ་སེ། བདག་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྡོངས་པ་ལ། ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་
ནྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་བྡོ་ཞེས་དན་པར་བའྡོ། །བདེ་མཆྡོག་ཉུང་ངུར། ཟབ་མྡོའ་ིཆྡོས་ནྱི་སྡོན་པ་
ལ། །གལ་ཏེ་མྡོས་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །སྨྡོད་པ་དག་ཏུ་མྱི་བ་སེ། །ཆྡོས་ྱིད་བསམ་ 
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༼༡༣༢༩༽  
མྱི་ཁབ་དན་བ། །ཞེས་པ་དང་། མངྡོན་བརྡོད་བླ་མར། ཟབ་མྡོའ་ིཆྡོས་ནྱི་བསན་པ་ལ། །གང་ཞྱིག་
མྡོས་པར་མ་གྱུར་ཀང་། །སྨད་པ་དག་ཏུ་མྱི་བ་སེ། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེ་མྱི་ཕྱེད་པའྱི། །ཆྡོས་ྱིད་ཐམས་
ཅད་བསམ་མྱི་ཁབ། །སངས་རྒྱས་རྡོལ་པའང་བསམ་མྱི་ཁབ། །ཅེས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། མུ་
སེགས་པའང་ན་ཐྡོས་ལ། །དམན་ཀང་དེ་ལ་སྨད་མྱི་བ། །ཞེས་པ་དང་། ཆྡོས་ཡང་དག་པར་བསྡུད་
པར། ང་ནྱི་བར་མ་དྡོར་གནས་པ་ལ་ཆྡོས་སྡོང་བ་ཞེས་མྱི་སྨྲའྡོ། །ཞེས་མྱི་མྡོས་ཀང་བཏང་སྡོམས་སུ་
བཞག་ན་ཆྡོས་སྡོང་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་སུ་གསུངས་པའྱི་བཅས་པ་
འགའ་ཞྱིག་ཁད་དུ་བསྡོད་པ་དང་། མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་གསུང་ཕྱྡོགས་རེ་ལ་སྨད་ནའང་ར་ལྟུང་དུ་འགྱུར་ལ། 
སེ་སྣྡོད་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དག་ལ་དང་བའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ 
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༼༡༣༣༠༽  
པས་ཚད་མར་མྱི་འཛིན་ནྡོ། །ཞེས་འདྡོར་ཅྱིང་ཁད་དུ་གསྡོད་པ་དག་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། དེས་ན་ཆྡོས་དང་
གང་ཟག་གྱི་ཚོད་འཛིན་བེད་པའང་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལས་གཞན་གྱིས་སང་བར་བ་སེ། བཅྡོམ་
ལྡན་འདས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་ཚོད་འཛིན་ན་རང་ྱིད་མས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །རྡོ་
རེ་སྱིང་པྡོ་རྒྱན་དུ། ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་ཕས་ཕམ་པས། །བཅུ་བཞྱིར་གགས་པ་གང་ཡྱིན་པ། །སྔགས་
པ་དྡོན་ཀུན་སྒྲུབ་བེད་པས། །སང་ཞྱིང་དྡོར་བར་མྱི་བའྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་སྱིང་ནས་སྨྡོད་པ་དང་། །བདེ་
གཤེགས་བཀའ་ལས་འདའ་བེད་དང་། །ཞེ་སང་གྱིས་ནྱི་མཆེད་སུན་འབྱིན། །བང་སེམས་མེད་པར་
སེམས་ཅན་སངས། །བང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་འདྡོར་བ་དང་། །བདག་གཞན་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སྨྡོད་
བེད། །སྣྡོད་མྱི་རུང་ལ་གསང་བ་བསན། །རྒྱལ་བའྱི་བདག་ྱིད་ཕུང་པྡོ་སྨད། །དག་པའྱི་ཆྡོས་ 
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༼༡༣༣༡༽  
ལ་སྡོམ་ྱི་བེད། །གསུམ་ལྡན་ཁྡོད་ལ་བམས་ལྡན་བེད། །སྡོང་པ་ཐལ་བྱུང་ལ་རྡོགས་པ། །དད་ལྡན་
སེམས་ནྱི་སུན་འབྱིན་བེད། །དམ་ཚིག་དང་ལྡན་བརེ་མྱི་བེད། །ཤེས་ལྡན་བུད་མེད་སྨྡོད་པར་
བེད། །སྔགས་པས་དེ་དག་ཡྡོངས་སངས་ནས། །ངེས་པར་དངྡོས་གྲུབ་འཐྡོབ་པར་བེད། །དེ་ལས་
སྔགས་པ་ཡྡོངས་འདས་ན། །ངེས་པར་བདུད་དང་འཕད་པར་འགྱུར། །ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་འཐྡོབ་
འགྱུར་ཏེ། །བསྱིར་མེད་སེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྡོ། །སྡོམ་པྡོ་ལྟུང་བེད་ེས་དམྱིགས་ཀང་། །དེ་
དང་འད་བར་ཤེས་པར་བ། །དམ་ཚིག་མྱི་ལྡན་རྱིག་མ་བསེན། །ཚོགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོར་བརྡོད་པར་
བེད། །གསང་བའྱི་ཆྡོས་ནྱི་སྡོན་པ་དང་། །དད་ལྡན་རྣམས་ལ་གཞན་དྡོན་དུ། །ན་ཐྡོས་ནང་དུ་ཡུན་
རྱིང་གནས། །སྣྡོད་མྱི་རུང་ལ་གསང་བ་བསན། །ཁ་ 
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༼༡༣༣༢༽  
ན་མ་ཐྡོ་སྦྡོམ་གྱུར་ེ། །སྔགས་པ་དེ་ཡྱི་དམ་སྡོམ་ཟད། །ཟད་པས་འགྲུབ་པར་ཡྡོངས་མྱི་འགྱུར། །དེ་
བས་ྱིན་རེ་ལན་གསུམ་དུ། །ཁ་དྡོན་གྱིས་ནྱི་ཀག་པར་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོར། 
ར་ལྟུང་ལྔ་པ་དབང་པྡོ་ྱིས་བྱུང་གྱི་བདེ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ལམ་དུ་འདྡོད་པས་ས་བྡོན་མས་པར་
བས་པའྡོ། །ར་ལྟུང་དགུ་པ་ནྱི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་པའྱི་སྡོང་པ་ྱིད་སུན་འབྱིན་
པའྡོ། །ར་ལྟུང་བཅུ་གཅྱིག་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་
མཆྡོག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ལ་ཡྱིད་མྱི་ཆེས་པས་སྡོང་བའྡོ། །གཞན་རྣམས་ལའང་མྱི་འད་
བའྱི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་སྣང་ངྡོ་། །སྦྡོམ་པྡོ་ལྟུང་བ་བརྒྱད་པའྱི་དམ་ཚིག་དང་ནྱི་མྱི་ལྡན་པའྱི་རྱིག་མ་
ལམ་དུ་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསེན་པར་དགའ་བ་དང་། ཚོགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིནང་དུ་རྡོ་རེའྱི་སྤུན་དང་དམ་
ཚིག་ལ་ཁ་ཤག་འགེད་ 
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༼༡༣༣༣༽  
པ་ཙམ་གྱི་ཕྱྱིར་བརྡོད་པ་དང་། སྣྡོད་དུ་རུང་བའྱི་གང་ཟག་ལ་ཤེས་པར་འདྡོད་པའྱི་དྡོན་དེ་ལས་
གཞན་སྡོན་པ་དང་། ཚོགས་འཁྡོར་ལ་སྡོགས་པའྱི་དུས་སུ་བར་སྐད་ཀྱི་ཚིག་སྨྡོས་པ་དེ། དུས་གཞན་
དུ་དགྡོས་པ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། གསང་སྔགས་ལ་མྱི་མྡོས་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གང་ཟག་དང་ལྷན་ཅྱིག་
ཞག་བདུན་གནས་པ་དང་། དམ་ཚིག་དང་མྱི་ལྡན་པ་དང་དབང་འྡོག་མ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་བ་ལ་དབང་
གྡོང་མ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཆྡོས་སྡོན་པ་དང་། དབང་བསྐུར་ཐྡོབ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྷའྱི་ཕྱག་རྒྱ་
སྐབས་མ་ཡྱིན་པར་སྡོན་པ་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ལས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐྡོག་མར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་
པའྱི་བསེན་པ་ཚད་དུ་མ་སྡོང་བ་དང་། ཆྡོ་ག་བཤད་པ་བཞྱིན་མ་ཚང་བར་དབང་བསྐུར་རབ་གནས་
ལ་སྡོགས་བེད་པ་དང་། དགྡོས་པ་ཆེན་པྡོ་མེད་པར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་བཅས་པ་
ལས་འདའ་བ་དང་།  
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༼༡༣༣༤༽  
གསང་བའྱི་ཆྡོས་སྡོན་པ་དང་། ལུས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྡོན་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུད་པའམ། ཡང་ན་ཕྱྱི་མ་གྱིས་
ཀ་བཞག་ནས་རྱིག་མའྱི་བང་སེམས་སྡོབས་ཀྱིས་ལེན་པ་དང་བརྒྱད་དམ། ཡང་སྦྡོམ་པྡོའ་ིེས་པ་
གངས་མེད་ཅེས་ཀང་གསུངས་སྡོ། །བཅུ་བཞྱི་དང་བརྒྱད་བསྡོམས་པས་ྱི་ཤུ་ར་གྱིས་ཀྱི་གངས་
ཕེང་མཛད་པ་དང་། དེའྱི་སེང་དུ་རྱིགས་ལྔའྱི་སྡོམ་པ་དང་། སྲྡོག་མྱི་གཅྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་བགངས་
པས་རྒྱུད་ལས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པའྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལྔ་བཅུ་ར་གངས་པ་རྣམས། རྣལ་
འབྡོར་བླ་ན་མེད་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྱི་སྔགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མས་སུ་བླང་བར་བསམས་པ་
རྣམས་བསྲུང་ན་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅྱིང་། མས་ན་དངྡོས་གྲུབ་མྱི་ཐྡོབ་པ་ཙམ་དུ་མ་
ཟད་ངན་འགྡོར་ལྟུང་བར་གསུངས་ཤྱིང་། བྲམ་ཟེ་ཆེན་པྡོའ་ིསངས་རྒྱས་ཐྡོད་པའྱི་བཀའ་འགེལ་དུ་
གསང་བའྱི་མཛོད་ཀྱི་ལུང་ 
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༼༡༣༣༥༽  
གངས་པར། དབང་བསྐུར་ཡང་དག་སྱིན་ལྡན་ན། །སེ་དང་སེ་བར་དབང་བསྐུར་འགྱུར། །དེ་ཡྱི་སེ་བ་
བདུན་པ་ལ། །མ་བསྡོམས་པར་ཡང་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ། །གང་ཞྱིག་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་། །གལ་ཏེ་
དམ་ཚིག་སྡོམ་ལ་གནས། །སེ་འདྱིར་ལས་དབང་གྱིས་མ་གྲུབ། །སེ་བ་གཞན་དུ་དངྡོས་གྲུབ་
ཐྡོབ། །རེ་ཞྱིག་དམ་ཚིག་མས་པ་ལ། །དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པ་ལྟ་ཞྡོག་གྱིས། །མྱི་ཡྱི་སེ་བའང་རེད་པར་
དཀའ། །ཞེས་པ་དང་། བྱི་བྷུ་ཏྱི་ཙན་ཏས། མ་བསྡོམས་གྱུར་ཀང་ལྷུང་མེད་ན། །སེ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་
ནས་འགྲུབ། །ཅེས་སྡོ། །མས་པའྱི་ེས་དམྱིགས་ནྱི། བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ལས། དམ་ཚིག་རལ་
ཅྱིང་ངན་སྡོད་བེད། །བྲམ་ཟེ་བསྡོད་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །སྱིག་སྡོད་རྡོངས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན། །ངན་
པའྱི་བདག་ྱིད་བླུན་པྡོ་དེ། །མཁའ་འགྡོ་མ་ཡྱིས་ 
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༼༡༣༣༦༽  
ཟྡོས་གྱུར་ཀང་། །དེ་ལ་ང་ནྱི་སྡོབ་མྱི་བེད། །གསང་བ་པ་ཡྱི་ནང་ན་ནྱི། །སྒྲུབ་པ་པྡོ་དེ་ཕྱུགས་དང་
འད། །ཞེས་པ་དང་། ཟླ་གསང་ཐྱིག་ལེར། སྔགས་ཀྱི་དངྡོས་གྲུབ་དྡོན་གེར་བས། །དམ་ཚིག་བསྲུང་
ལ་བརྡོན་པར་བ། །གཞན་དུ་བེད་ན་སྔགས་མཁན་གྱིས། །སྔགས་སྡོགས་འདྡོད་པའྱི་དྡོན་མྱི་
འགྲུབ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་དམ་ཚིག་གྱི །གསྡོལ་བ་བཞེས་སུ་མྱི་གནང་སེ། །འཇྱིག་རེན་འདྱིར་ནྱི་
སྡུག་བསྔལ་ཆེ། །འཇྱིག་རེན་ཕ་རྡོལ་དམལ་བ་རྣམས། །དམ་ཚིག་སྡོད་ལས་འདས་པ་
ཡྱིས། །རྡོངས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་དེས་ཐྡོབ། །སྡོབ་མ་དེ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ། །བླྡོ་གཞན་སྡུག་བསྔལ་
ཐྡོབ་འགྱུར་ཏེ། །དེས་ནྱི་སྔགས་ཀྱི་དྡོན་མྱི་འགྲུབ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བདེ་བའྱི་མཆྡོག །དམ་ཚིག་
མེད་པའྱི་སྡོབ་མ་ལ། །ནམ་ཡང་སྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སྱིའྱི་ཆྡོ་ག་སྱིང་ 
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༼༡༣༣༧༽  
པྡོ་རྒྱན་ལས། ས་ཙམ་ལ་ནྱི་རབ་གཞྡོལ་བའྱི། །སྔགས་པ་མནར་མེད་སྡོགས་སུ་འགྡོ། །ང་ནྱི་སྔགས་
པ་ཞེས་སྡོགས་ཤྱིང་། །གསང་བའྱི་ལམ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཡལ་བར་འདྡོར་མྱི་
བ། །དཀར་པྡོའ་ིགྡོས་ལ་རབ་གནས་ཏེ། །ངྡོ་ཚ་རྣམ་པར་འདྡོར་ནས་སུ། །ལྡོག་པའྱི་གཡེམ་ལ་
མངྡོན་པར་ཞེན། །ངུ་འབྡོད་སེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ལས་དང་པྡོ་པའྱི་དམ་ཚིག་
བསྡུས་པར། དམ་ཚིག་ལ་མྱི་གནས་པར་གསང་སྔགས་ཚིག་ཙམ་གྱིས་བདག་དང་གཞན་གྱི་ལས་
སྣ་ཚོགས་བེད་པ་དེ་ནྱི། དཔེར་ན་མཛེ་ནད་ཅན་ནང་འབུས་རྱིང་པར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱྱི་རྡོལ་གྱིས་གྡོས་
དང་རྒྱན་གྱིས་བཀབ་པ་ལྟ་བུ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ནྱི་བདག་གྱི་དྡོན་ཡང་བར་མྱི་ནུས་ན་གཞན་གྱི་དྡོན་ལྟ་
ཅྱི་སྨྡོས། ལྷ་དང་བཅས་པའྱི་འཇྱིག་རེན་རྣམས་ཀྱིས་བཤུང་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་འབྱུང་ 
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༼༡༣༣༨༽  
ངྡོ་། །དེས་ན་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའྱི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་པའྱི་ཚུལ། ཀུན་
སྡོང་དང་ལུས་ངག་གྱི་སྡོར་བ་དང་། གང་ཟག་དང་ལྟུང་བ་ལྕྱི་ཡང་གྱི་ཁད་པར་ལ་སྡོགས་རེ་རེ་ནས་
ཞྱིབ་ཏུ་ཤེས་པར་བ་སེ། ེས་པ་མྱི་འབྱུང་བར་བ་བ་དང་། གལ་ཏེ་བྱུང་ན་ཕམ་པ་དང་སྦྡོམ་པྡོ་ལ་
སྡོགས་རྱིགས་གང་དུ་འདུ་བར་ཤེས་པར་བས་ནས་ཕྱྱིར་བཅྡོས་པ་དང་། ཕྱྱིས་མྱི་འབྱུང་བར་སྡོམ་
ཞྱིང་། སྡོམ་པ་བླངས་ན་བསྲུང་བ་ལ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཐབས་ལ། 
ྱིན་དང་མཚན་མྡོ་ལན་གསུམ་དུ། །ྱིད་རེ་བཞྱིན་ནྱི་བཟླ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཞག་རེ་ལ་
བསྲུང་བའྱི་ཚིག་རྣམས་ལན་དྲུག་ཏུ་བཟླས་ཤྱིང་མ་བརེད་པར་བེད་པ་དང་། བུད་མེད་ཐམས་ཅད་
མཐྡོང་བ་ན། །གཡྡོན་ནས་ལན་གསུམ་བསྐྡོར་བ་ཞྱིང་། །ཞེས་གསུངས་པས་ཡྱིད་ཀྱིས་གུས་པས་
བསྐྡོར་བ་ 
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༼༡༣༣༩༽  
བེད་པ་དང་། གང་པྡོས་ཞུས་པར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྔྡོན་མ་ཐྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ཐྡོས་པར་གྱུར་ན་
དྡོན་གྱི་ཚུལ་རབ་ཏུ་སེམས་དཔར་བེད་ཀྱིས་འདྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་སྨྲ་བར་མྱི་བེད་དེ། འདྱི་དང་ལྡན་ན་
བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་སྡོག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་མྱི་
སྡོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་གང་མཐྡོང་བ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཅན་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བརས་པར་མྱི་
བེད་པ་དང་། དངྡོས་ཀུན་གང་དང་གང་སྣང་བ། །གཙོ་དེ་རང་གྱི་ལྷག་པའྱི་ལྷ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་དན་པར་བེད་པ་དང་། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མའྱི་མཆྡོད་རས་རྒྱལ་བའྱི་རྱིགས་ལ་མེ་ཏྡོག་སེར་པྡོ་དང་
དཀར་པྡོ་དང་བདུག་སྡོས་ག་བུར་དང་། པདྨའྱི་རྱིགས་ལ་མེ་ཏྡོག་དཀར་པྡོ་དང་དམར་པྡོ་བདུག་
སྡོས་ཙནྡན་དཀར་པྡོ་དང་། རྡོ་རེའྱི་རྱིགས་ལ་མེ་ཏྡོག་སྔྡོན་པྡོ་ 
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༼༡༣༤༠༽  
དང་བདུག་སྡོས་གུ་གུལ་དང་། ཐུན་མྡོང་དུ་ཨ་ཀ་རུ་དང་དུ་རུ་ཀའྱི་སྡོས་འབུལ་བར་གསུངས་པ་ལ་
སྡོགས་ཁད་དུ་མྱི་གསྡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ན་མྡོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་ས་ར་པྲ་མརྡྷ་ན་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། 
ཨརྷ་ཏེ་སམཀཾ་བྷུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ། མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བྱི་དྱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་
བྡོ་དྡྷྱི་ཙི་ཏྟ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བྡོ་དྷྱི་ས་མནྡོ་པ་ས་ག་མ་ཎ་བཛྲི་སརྦ་ཀར་ཨཱ་བ་ར་ཎ་བྱི་ཤྡོ་དྷ་ནྱི་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། 
ཡྱིད་ལ་དན་པ་དང་བརྡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མཆྡོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཛམྦྷ་ལ་ལ་ཆུ་
སྱིན་ཅྱིང་། །བེ་མའྱི་ས་ལ་མཆྡོད་རེན་ཀང་། །མཁས་པས་ཆྡོ་ག་བཞྱིན་དུ་བ། །ཞེས་གསུངས་པས། 
ཛམྦྷ་ལ་སེར་ནག་ལ་ཆུ་སྱིན་པ་དང་། སཙྪ་འདེབས་པའྱི་ལག་ལེན་བ་ཞྱིང་། དཔུང་བཟངས་སུ། 
སྲྱིད་པ་གསུམ་ན་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་པྡོ་མཆྡོག །དངྡོས་གྲུབ་ 
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༼༡༣༤༡༽  
འདྡོད་པས་སྔགས་ཀྱི་ཐྡོག་མར་སར། །ཞེས་པ་ལྟར། འྡོད་ལྡན་དུའང་། མུ་སེགས་ཀྱི་སྔགས་རྱིམ་
ནད་ཞྱི་བ་སྡོགས་ལ་མགྡོ་བྡོར་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་བརྡོད་དེ། ན་མྡོུཿརཏྣ་ཏྲཱ་ཡཱ་ཡ། 
ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ལུང་ལས་ཀང་། རྱིམས་ནད་ལ་སྡོགས་སྡོང་བའྱི་སྐུར་པ་
རྱིང་པ་ལ་མྱི་འགྡོམ་ཞྱིང་། བརས་པ་སང་བར་གསུངས་ལ། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་བསབ་བ་ལའང་དགྡོས་
པ་བླ་མ་དང་མཆྡོད་རེན་གྱི་གྱིབ་མ་དང་། མཆྡོད་རས་དམན་མ་དང་། དཀྱིལ་འཁྡོར་གྱི་ཐྱིག་དང་
ཚོན་ལ་མྱི་འགྡོམ་པ་དང་། ཅྱི་ནས་འགྡོམ་དགྡོས་པ་ཞྱིག་བྱུང་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་འྡོག་ནས་འཛུལ་བར་
བསམས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་བེ་ག་ཨ་ཀ་མ་ཧཱཱུུྃ། ཞེས་བརྡོད་དེ་རྡོ་རེ་ཤུགས་ཀྱིས་འཇུག་པ་དང་། སྔགས་
ཀྱིས་ེས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞེས་དེ་ྱིད་འདུས་པར་ 
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༼༡༣༤༢༽  
གསུངས་སྡོ། །གཞན་ཡང་བཟའ་བའྱི་དམ་ཚིག་ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་དང་སྡོན་མ་ལྔ་དངྡོས་སམ་བཟའ་བཏུང་
བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་བསེན་པའྱི་དྡོན། བྷུ་རྱི་པས། མྱི་རྡོག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་བསྒྱུར་ལྔ། །རག་ཏུ་བརེན་
ཅྱིང་སད་པར་བགྱི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཙང་ཙོག་དང་བཟང་ངན་གྱི་རྡོག་པ་འཇྡོམས་པའྱི་
བསེན་པ་དང་། ཟླ་རེ་བཅུ་ཕག་གྱིས་པྡོ་དང་། །བཅྡོ་ལྔ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་མཆྡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་
ལྟར་ཚེས་བཅུ་དང་། ཚོགས་འཁྡོར་མ་ཆགས་པར་སྒྲུབ་པ་དང་མྱི་འབྲལ་བའྱི་དམ་ཚིག་རྡོ་རེ་དྱིལ་བུ་
དང་། རྒྱན་དྲུག་དང་ཚངས་སྐུད་དང་། ཁ་ཊཾ་ག་དང་། ཅང་ཏེའུ་དང་། ཐྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། 
གེགས་བམ་དང་། བྲྱིས་སྐུ་ལ་སྡོགས་སྣྡོད་མྱིན་གྱིས་མྱི་མཐྡོང་བར་འཆང་བ་དང་། དབང་བཞྱི་སྡོ་
སྡོའ་ིལམ་དམྱིགས་པ་ཞག་རེ་ལ་ཐུན་བཞྱིའམ་གཅྱིག་ཙམ་མ་ཆགས་པར་སྡོམ་པ་ལ་ 
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༼༡༣༤༣༽  
བརྡོན་པར་བའྡོ། །ལྟུང་བ་ཕྱྱིར་འཆྡོས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། ར་ལྟུང་བྱུང་ན་བླ་མ་དང་རྡོ་རེའྱི་སྤུན་དང་དམ་
ཚིག་དང་ལྡན་པ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་མཆྡོད་པས་མེས་པར་བས་ལ། ལྟུང་བའྱི་མྱིང་བརྡོད་
དེ་འགྡོད་སེམས་ཀྱིས་བཤགས་པ་བས་ནས། བླ་མ་ལ་དབང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཞུ་བ་དང་། མ་
འབྡོར་ན་རང་ྱིད་ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་དང་རས་བྲྱིས་ལ་སྡོགས་པའྱི་དཀྱིལ་འཁྡོར་བསྒྲུབས་ནས་བདག་
ྱིད་འཇུག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ཡང་དང་ཡང་དུ་བ་ཞྱིང་སྡོམ་པ་སྡོར་ཆུད་པར་བླང་བར་བའྡོ། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་
ལྡོའ་ིདགྡོངས་པ་ནྱི་དབང་གྡོང་མའྱི་དྡོན་དང་འགལ་བའྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་དབང་བསྐུར་བླངས་པ་ཙམ་
མྱི་ཆྡོག་ཏེ། བདག་ྱིད་ཀྱི་མས་ལེན་སྡོར་ཆུད་པར་བེད་དགྡོས་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ར་བའྱི་ལྟུང་བ་
བྱུང་ན་སྡོམ་པ་སྡོར་ཆུད་ཀང་། ཕྱྱི་མའྱི་རྣམ་སྨྱིན་ལས་གྡོལ་བ་ཡྱིན་མྡོད་ཀྱི། ཚེ་འདྱིར་མཆྡོག་གྱི་
དངྡོས་ 
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༼༡༣༤༤༽  
གྲུབ་མྱི་ཐྡོབ་བྡོ། །དེས་ན་སྲྡོག་དང་བརྡོས་ནས་ཀང་བསྲུང་བ་ལ་འབད་པར་བ་སེ། བདེ་མཆྡོག་གྱི་
བཤད་རྒྱུད་སྡོམ་པ་འབྱུང་བ་ལས། ཅྱི་སེ་དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་འདྡོད་ན། །སྲྡོག་ནྱི་ཡྡོངས་སུ་གཏྡོང་
ཡང་བླ། །འཆྱི་བའྱི་སྲྡོག་ལ་བབས་ཀང་བླའྱི། །རག་ཏུ་དམ་ཚིག་བསྲུང་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་
སྡོ། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་བསྒྲུབས་ན་ཕན་ཡྡོན་ཆེ་བ་ལྟར། མས་ནའང་ེས་དམྱིགས་ཆེ་བས་
གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོར་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སེ་ཟབ་མྡོའ་ིལམ་གྱི་དངྡོས་གཞྱི་དམ་ཚིག་དང་
སྡོམ་པ་བསྲུང་བ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་བརྡོན་པར་བའྡོ། །འཆྱི་བའྱི་ེས་པ་དང་བཅས་པར་ཚེའྱི་དུས་བས་ནས། 
ར་བ་ཀུན་མས་ཐལ་པ་དག །གསྡོ་ལ་ེ་བར་མྱི་བརྡོན་ན། །རྡོ་རེ་དམལ་བར་དེ་ལྟུང་བེད། །དམལ་
བ་ཕལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡུག་བསྔལ་གཅྱིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་བས། །དེ་ཡྱི་འབུམ་ཡང་ཆར་མྱི་
ཕྡོད། །ཅེས་འྡོད་ཀྱི་ཕེང་བར་གསུངས་སྡོ།  
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༼༡༣༤༥༽  
།གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་ཀང་ཕྱྱིའྱི་སེ་སྣྡོད་འཆད་པ་འགའ་ཞྱིག རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ཆྡོས་ལ་
སྐུར་པ་འདེབས་པར་སྣང་སེ། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིའགེལ་ཆེན་དུ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིརང་བཞྱིན་མེད་
པའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆྡོག་དང་ལྡན་མ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་མ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཆྡོས་འབྱུང་གྱི་སས་ཀང་དེ་ྱིད་བརྡོད་དེ། ཆྡོས་འབྱུང་གང་
ལ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྡོ། །རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་
ཀང་སྡོབས་བཅུ་དང་མྱི་འཇྱིགས་པ་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ་བརྒྱད་ཁྱི་བཞྱི་སྡོང་པྡོ་རྣམས་
དེ་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་ན་ཐབས་བང་ཆུབ་སེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞྱིང་དང་སངས་རྒྱས་དང་བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ 
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༼༡༣༤༦༽  
གནས་ཡྱིན་ཏེ། བདེ་བའྱི་གནས་དང་སེ་བའྱི་གནས་སྡོ། །གང་ལས་ཁག་དང་། གཅྱི་བ་དང་། ཁུ་བ་
རྣམས་འབྱུང་བ་དེ་ནྱི་ཆྡོས་འབྱུང་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་གགས་པས་སྡོན་
གསལ་དུ། ཡྡོངས་སུ་དག་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་ཀང་རྡོག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ། སྡོ་སྡོ་རང་རང་
གྱིས་རྱིག་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ། ཕུང་པྡོ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་ཟ་མ་ཏྡོག་གྱི་ནང་ན་གནས་པ། ཡྡོད་
པ་དང་མེད་པའྱི་ཕྱྡོགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། ཡྱི་གེའྱི་རེས་སུ་འབྲང་བ་རྣམས་དང་རྡོག་གེ་བ་
རྣམས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ། བླ་མ་དམ་པའྱི་མན་ངག་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཤེས་པར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། 
ཞེས་གསུངས་པས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུང་དང་རྡོག་གེ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་
བཀྡོད་ནས་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ངེས་དྡོན་ཟབ་མྡོ་འདྱི་ལྟ་བུ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པའང་ར་ལྟུང་གྱི་ཐ་སད་མྱི་
འཇུག་པར་འདྡོད་ཀང་ཆྡོས་སྡོང་ 
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༼༡༣༤༧༽  
གྱི་ལས་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྣམ་པར་རྩུབ་ཅྱིང་དག་ལ་ཡུན་རྱིང་བ་མྡོང་བར་འགྱུར་བས་
ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ྱིད་ཕུང་བར་མྱི་བའྡོ། །གསང་སྔགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་
པར་བཤད་པའྱི་སྐབས་ཏེ་གསུམ་པའྡོ།།  །།གསུམ་པ་ལ་གསུམ། ནྡོར་པ་སེལ་ཚུལ་ེ་བར་མཁྡོ་བ་
བསན་པ། དེ་ལ་འཕྡོས་དང་བཅས་པའྱི་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ། འགག་དྡོན་དྱིལ་ནས་བརེ་བས་
གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་སེལ་ཚུལ། དང་པྡོ་ལ་བརྒྱད། གྡོ་བུར་དུ་བཅྡོས་
པའྱི་རང་བཟྡོའ་ིསུན་འབྱིན་ཚུལ། སྱིར་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ཚར་གཅྡོད་ཚུལ། ཆྡོས་དང་འགལ་བ་
མཐའ་དག་དགག་བར་གདམས་པ། བླུན་པྡོའ་ིལུང་སྡོར་རང་འཚང་སྡོན་པར་བཤད་པ། མཁས་
རྡོངས་གྱིས་ཀྱི་འཁྲུལ་པའྱི་བེ་བྲག་བསན་པ། ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ 
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༼༡༣༤༨༽  
ལུགས་དྡོར་བར་བསན་པ། བླུན་པྡོས་སར་བའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་སུན་དབྱུང་བ། རྱིང་བསྲེལ་རང་བྡོན་ལ་
སྡོགས་རྒྱུ་མཚན་གཏན་ལ་དབབ་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། བསན་འཛིན་མཁས་པས་ཇྱི་ལྟར་མཛད་
པའྱི་ཚུལ། བསན་པའྱི་སྱིན་བདག་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཚུལ། རང་བཟྡོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ནྡོར་པ་རྱིག་པས་
འགྡོག་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སུན་འབྱིན་པའྱི། །རྣམ་བཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་
ཀྱིས་ྡོན། །མུ་སེགས་སྡོན་པ་དབང་ཕྱུག་སྡོགས། །མནན་པའྱི་སངས་རྒྱས་མཐྡོང་ནས་ནྱི། །དེ་ཟླྡོག་
པ་ཡྱི་བྲྱིས་སྐུ་ཞྱིག །མུ་སེགས་དབངས་ཅན་དགའ་བས་བས། །ཞེས་པ། གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་སུན་
འབྱིན་པའྱི་གདམས་པ་བསན་པ་ནྱི། སྔྡོན་ཚེ་ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་པའྱི་པཎྱི་ཏ་ར་ཐྡོན་པ་
བརྒྱད་དང་། མུ་སེགས་ཀྱི་པཎྱི་ཏ་ར་ཐྡོན་པ་བཞྱི་བྱུང་སེ། ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་པཎྱི་ཏ་དབངས་ཅན་དགའ་བ་
ཞེས་བ་ 
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༼༡༣༤༩༽  
བས་ནང་པའྱི་ལྷ་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་། བདེ་མཆྡོག་དང་། ཀེ་རྡོར་ལ་སྡོགས་པའྱི་བྲྱིས་སྐུའྱི་ཞབས་
འྡོག་ཏུ། མུ་སེགས་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་དང་ཁབ་འཇུག་དང་ཨུ་མ་ལ་སྡོགས་མནན་པ་མཐྡོང་ནས་སྱིང་
ན་བར་གྱུར་ཏེ། ཁྡོས་ཀང་དེའྱི་ལན་དུ་དེ་བཟླྡོག་པའྱི་བྲྱིས་སྐུ་རང་བཟྡོར་བས་སྡོ། །མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་
ཛྙ་ན་ཤྱི། །དེ་དང་རྡོད་པའྱི་བརྡོད་གྲྭ་རུ། །རང་གཞན་གྱིས་ཀའྱི་སེ་པ་དང་། །རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་ཀྱི་
སང་པྡོའ་ིགྲྭར། །སངས་རྒྱས་མནན་པ་རང་བཟྡོ་ཡྱིན། །དེས་ན་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་བསགས། །དེས་
ཀང་དབང་ཕྱུག་མནན་པ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ཅེས་བསགས། །ཞེས་པ། དེའྱི་ཚེ་ཕྱྱི་ནང་
གྱི་པཎྱི་ཏ་དང་བརྡོད་པའྱི་དཔང་པྡོར། རྒྱལ་པྡོ་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་འདུས་པའྱི་གྲྭར། མཁས་པ་ཆེན་
པྡོ་ཛྙཱན་ཤྲྱིས་མུ་སེགས་ཀྱི་ལྷའྱི་འྡོག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་མནན་ 
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༼༡༣༥༠༽  
པ་འདྱི་ཁྡོད་ཀྱིས་རང་བཟྡོ་བས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཁྡོད་རང་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་རྱིག་བེད་དང་གཞུང་ལུགས་མ་
བཅྡོས་པ་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད་པས་ལུང་དང་རྱིག་པས་མ་གྲུབ་པའྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་
སུན་འབྱིན་མཛད་དྡོ། །ཁྡོས་ཀང་དེའྱི་ལན་དུ་ཁེད་སངས་རྒྱས་པའྱི་ལྷའྱི་འྡོག་ཏུ་ངེད་ཀྱི་ལྷ་དབང་
ཕྱུག་ལ་སྡོགས་པ་མནན་པའང་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་བསེས་པའྱི་ལན་སྨྲས་སྡོ། །དེ་ལ་མཁས་པས་
འདྱི་སྐད་བརད། །སངས་རྒྱས་མནན་པ་ཁྡོད་ཀྱི་གཞུང་། །ཁུངས་མ་རྣམས་ནས་བཤད་པ་མེད། །མུ་
སེགས་མནན་པ་ངེད་ཀྱི་རྒྱུད། །གདྡོད་མ་ྱིད་ནས་ཡྡོད་པ་ཡྱིན། །དེས་ན་ངེད་ཀྱི་རང་བཟྡོ་
མེད། །ཅེས་པ། དེ་ལ་མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤྱིས་སུན་འབྱིན་འདྱི་སྐད་ཅེས། ཁྡོད་ཀྱི་ལྷ་དབང་ཕྱུག་ལ་
སྡོགས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་ངེད་ཀྱི་ལྷ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་མནན་པ་ཁེད་ཀྱི་གཞུང་ཁུངས་
ཐུབ་གང་ནས་ཀང་བཤད་པ་མེད། གལ་ཏེ་ཡྡོད་ན་ 
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༼༡༣༥༡༽  
རྡོད་པའྱི་གྲྭར་འདྱིར་དཔང་པྡོའ་ིམདུན་དུ་བསན་པར་རྱིགས་སྡོ། །ངེད་ཀྱི་ཞབས་འྡོག་ཏུ་མུ་སེགས་
ཀྱི་ལྷ་མནན་པ་སྔྡོན་རྡོ་རེ་འཆང་གྱི་གསུངས་པའྱི་རྒྱུད་མ་བཅྡོས་པ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་
ར་རྒྱུད་དང་། བཤད་རྒྱུད་འདྱི་དང་འདྱི་ན་ཡྡོད་པས་ངེད་ཀྱི་ལུགས་འདྱིར་རང་བཟྡོར་བཅྡོས་པ་མ་
ཡྱིན་ཅྱིང་ཁྡོད་ཀྱི་འདྱི་རང་བཟྡོ་ཡྱིན་པས་མཚུངས་པའྱི་སྐབས་མེད་དྡོ། །ཞེས་སྨྲས་སྡོ། །སྔྡོན་ནག་
པྡོ་སྡོད་པའྱི་རྡོ་རེས་སྡོད་པ་མཛད་པའྱི་ཚེ། ཤར་ཕྱྡོགས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྡོལ་པའྱི་ཟླ་བ་ཞེས་བ་བའྱི་
བླྡོན་པྡོ་དགེ་བའྱི་མགྡོན་པྡོའ་ིགནས་སུ་བྡོན་ཏེ། རྒྱལ་པྡོ་ནྱི་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་ཡྱིན། བླྡོན་པྡོ་ནང་པ་ཡྱིན་
པས་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའ་ིརེན་གྱི་རབ་གནས་ཞུས། མེ་ཏྡོག་སྱི་བྡོར་བཞག་ནས་སུ་པྲ་ཏྱིཥྛ་ཞེས་
གསུངས་པས། རེན་དེ་སུས་ཀང་བསྒུལ་མྱི་ནུས་པར་གྱུར། དེ་ནས་བླྡོན་པྡོས་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་
ཞུས་ཏེ།  
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༼༡༣༥༢༽  
རྒྱལ་པྡོས་མ་ཚོར་བར་བྲྱིས་སྐུ་བཞེངས་སྡོ། །རེ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་བྲྱིས་སྐུ་སྦེད་པའྱི་ལྡོང་མེད་པར་རྒྱལ་
པྡོས་མཐྡོང་ནས། འདྱི་ཁྡོད་ཀྱིས་དན་ན་ཁྡོད་གསྡོད། བླ་མས་དན་ན་བླ་མ་གསྡོད་དྡོ་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱིས་རྒྱུད་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་བས་པས། ཆྡོས་ལུགས་གྱིས་སུ་བདེན་བལྟའྡོ་
ཞེས་ཟེར་ཏེ། རྒྱལ་པྡོས་དབང་ཕྱུག་དང་ཨུ་མའྱི་འྡོག་ཏུ་བདེ་མཆྡོག་མནན་པ་བྲྱིས་ནས་གྡོས་ཀྱིས་
དཀྱིས་ཏེ་རྡོད་བྡོར་ནས་ཞག་བདུན་བྲྱིས་སྐུ་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་བཞག་གྡོ །དེ་ནས་ཞལ་ཕྱེ་བའྱི་ཚེ་
རྒྱལ་པྡོས་བྲྱིས་པའྱི་རྱི་མྡོ་དེ་ཡང་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་ཞབས་ཀྱི་འྡོག་ཏུ་དབང་ཕྱུག་དང་ཨུ་མ་མནན་
པའྱི་སྐུར་གྱུར་ཏྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་ཤྱིན་ཏུ་དད་པར་གྱུར་ཏེ་ཤར་ཕྱྡོགས་བྷཾ་ག་ལའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་བཀྡོད་དྡོ། །དེ་ན་མ་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཟང་པྡོ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པར་རྱིགས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་སྡོབས་ 
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༼༡༣༥༣༽  
པ་མེད་གྱུར་ཚེ། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་ཡུལ་འདྱི་རུ། །འདྱི་འདའྱི་རང་བཟྡོ་འཕེལ་ན་ནྱི། །ད་དུང་རང་བཟྡོ་
གཞན་འབྱུང་བས། །བསན་པ་སྱི་ལ་གནྡོད་པ་འདྱི། །ཁྡོ་རང་ལ་ཡང་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད། །ཅེས་པ། མུ་
སེགས་དབངས་ཅན་དགའ་བས་མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་ལ་ལན་གདབ་པར་མ་ནུས་ཏེ་ཕམ་པར་གྱུར་
ཏྡོ། །དེའྱི་ཚེ་རྒྱལ་པྡོ་ལ་ཁྡོད་ཀྱི་ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་འདྱིར་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་རང་བཟྡོ་འདྱི་འདའྱི་
ཆྡོས་ལུགས་འཕེལ་ན་གཞན་གྱིས་ཀང་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་མུན་སྤྲུལ་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་པྡོ་
བས་ཏེ་སུན་འབྱིན་མེད་པར་རང་དགར་བསན་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྱི་ལ་གནྡོད་ཅྱིང་། 
རང་བཟྡོ་སྡོན་པའྱི་མུ་སེགས་བེད་ཁྡོ་རང་གྱི་ལུགས་ལའང་བརྫུན་ཚིག་གྡོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་མང་དུ་
འདེས་པས་གནྡོད་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདྱི་འདའྱི་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་ལུགས་ནྱི། །སངས་རྒྱས་ 
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༼༡༣༥༤༽  
པ་ལ་བྱུང་ན་ཡང་། །རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱིས་དགག་དགྡོས་སྡོ། །དེ་སྐད་བསྡོས་ནས་གང་རྱིས་
བསུབས། །ཕྱྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་བརད་པ་ཡང་། །མུ་སེགས་གྲུབ་མཐའ་ཕམ་མཛད་ནས། །སངས་
རྒྱས་བསན་པ་སེལ་ཅེས་ཐྡོས། །ཞེས་པ། རྒྱལ་པྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ན་བྱུང་ཁུངས་མེད་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་
བླུན་པྡོ་རང་རང་གྱིས་བརམས་པ་མང་དུ་འཕེལ་ན་རྒྱལ་པྡོས་བདེན་བརྫུན་ལེགས་པར་བརགས་
ནས་ཚར་གཅྡོད་རེས་འཛིན་གྱི་ཁྱིམས་ལུགས་བེད་མྱི་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་གགས་པ་ངན་པ་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་ཆྡོས་ལུགས་རང་བཟྡོ་བེད་པ་བྱུང་ན་སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བྱུང་ཡང་ཁྡོད་ཀྱི་ཚར་གཅད་
དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་གདམས་ནས་མུ་སེགས་ཀྱིས་བས་པའྱི་རྱི་མྡོ་བསུབས་སྡོ། །དེ་ཕྱྱིན་ཆད་འཕལ་
དུ་བཅྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་སུན་ཕྱུང་བས་གྲུབ་མཐའ་གཙང་བ་དང་། མུ་སེགས་རེ་ཐྡོན་པ་རྣམས་
ཀང་མཁས་པ་ 
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༼༡༣༥༥༽  
ཛྙཱ་ན་ཤྱིས་ཕམ་པར་མཛད་པས་ནང་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་རྒྡོལ་བར་མ་ནུས་ཏེ། ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་དུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཏྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་དེས་ཀང་མུ་སེགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་མྱི་བེད་
པའྱི་ཁྱིམས་བཅས་ནས་དེང་སང་གྱི་བར་དུ་ཁ་ཆེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དེ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་ལྷ་ཆྡོས་ཀྱི་བསན་པ་མྱི་མས་པར་གནས་པ་ཡང་མྱི་ཆྡོས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཁྱིམས་བཟང་པྡོ་ལ་བརེན་དགྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར་ས་བདག་མྱི་དཔྡོན་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱིམས་ལུགས་བཟང་
པྡོས་སང་དགྡོས་སྡོ། །དེ་ཡང་དྱི་མ་མེད་པའྱི་དྱིས་ལན་ལས། སེས་བུ་ལེགས་པར་འདྡོད་པ་
ཡྱིས། །གང་ལ་གནས་པར་བ་ཞེ་ན། །མཐྡོང་དང་མ་མཐྡོང་འཐྡོབ་བའྱི་ཕྱྱིར། །བདེན་པའྱི་ལམ་ལ་
ངེས་གནས་བ། །ཞེས་པ་དང་། འགྡོ་བ་འདྱི་དག་ཐམས་ཅད་ལས། །ངེས་པར་རྒྱལ་བ་ 
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༼༡༣༥༦༽  
གང་ཞེ་ན། །སེས་བུ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང་། བཟྡོད་པ་ཡང་དག་ལྡན་པའྡོ། །ཞེས་པས་བདེན་པའྱི་
གཏམ་དང་དང་པྡོའ་ིརྣམ་ཐར་བསངས་ན་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བ་ཐྡོབ་བྡོ། །འདུལ་བ་ལུང་དུ། རྒྱལ་
པྡོ་རྣམས་བ་བ་ཕལ་ཆེར་མ་བརགས་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཤྱིང་། མྱུར་དུ་མས་པར་
འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ལེགས་པར་བརགས་ནས་བེད་དགྡོས་ཏེ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པར། མྡོད་པ་
བརགས་ཏེ་བེད་པ་ལ། །མ་རུངས་པ་དག་མྱི་སྣང་སེ། །འཕྡོས་པར་ཟ་བའྱི་ལུས་ལ་ནྱི། །ནད་ཀྱི་བར་
ཆད་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །ཞེས་སྡོ། །ཁེ་ེན་ལེགས་ེས་བརགས་ནས་སྨྲས་པའྱི་ཚིག་ཐྡོག་ཏུ་འབེབས་
དགྡོས་ཏེ། དབྲྱི་བསྐྱུངས་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། །ཇྱི་སྐད་སྨྲས་ཤྱིང་སྒྲུབ་པ་དང་། །ཆྡོས་བཞྱིན་ྱིད་དང་
སྡོར་བ་ཡྱི། །མྱི་ཕྡོ་རྣམས་ནྱི་བདེ་བར་འཚོ། །ཞེས་སྡོ། །འཇྱིག་རེན་པའྱི་བ་བ་ལ་མཁས་ 
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༼༡༣༥༧༽  
པའྱི་བླྡོན་པྡོ་དང་། འབངས་རྣམས་ལེགས་པར་སྡོང་བའྱི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་དེ་གཅྱིག་
ཁྡོ་ནས་གཞན་ཆམ་ལ་འབེབས་ཤྱིང་འབངས་རྣམས་བདེ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་བླྡོན་
པྡོ་ཡྱིས། །སེ་བྡོ་མ་ལུས་སྡོང་བེད་པའྱི། །རྒྱལ་པྡོ་གཅྱིག་པུ་ཁྡོ་ནས་ཀང་། །ས་རྣམས་མ་ལུས་ཆྡོམ་
དུ་འབེབས། །གང་ན་རྒྱལ་པྡོ་འབངས་རྣམས་ཀྱི། །ལེགས་ེས་སེམས་པར་བེད་པ་ཡྱི། །ཡུལ་དེར་
རྒྱལ་པྡོ་ཡྡོད་ཅེས་བ། །ཞེས་སྡོ། །དེ་ལ་སྱིང་ེ་བས་དན་བསྐུལ་བའྱི་ཚིག་ལ་ཁད་གསྡོད་མྱི་བ་སེ། 
དྱི་མ་མེད་པའྱི་དྱིས་ལན་དུ། །འྡོན་པར་གྱུར་པ་གང་ཞེ་ན། །ཕན་དང་མྱི་ཕན་མྱི་ན་པའྡོ། །ཞེས་
སྡོ། །འྡོན་ཀང་ལེགས་པར་བརགས་ནས་བླང་དྡོར་བ་དགྡོས་ཏེ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པར། མཇུག་ཏུ་
སྡོར་ལྡང་བེད་པ་ཡྱི། །སན་ཚིག་ 
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༼༡༣༥༨༽  
མཁས་པ་སུ་ཡྱི་བསྔགས། །གང་གྱིས་ཁམས་འཁྲུག་འགྱུར་བ་ཡྱི། །ཁ་ཟས་ཞྱིམ་པྡོ་སུ་ཞྱིག་
ཟ། །མཁས་རྣམས་རྣ་བར་མྱི་སན་ཀང་། །ཕན་ཚིག་སྨན་བཞྱིན་བསེན་པར་གྱིས། །རེ་ཤྱིག་གཅྱིག་ན་
དེ་དག་ཀང་། །ཡང་དག་བདུད་རྱི་ལྟ་བུར་འགྱུར། །ཞེས་སྡོ། །བ་བ་གང་སྒྲུབ་ཀང་ཕྱྱིས་ཅྱིར་འགྱུར་
བ་ལྟ་བ་དང་། ཁྡོང་གྱིམས་པ་དང་། ལེ་ལྡོ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། ལན་ལ་མྱི་རེ་བར་བྱིན་པས་
ལེགས་པར་འགྲུབ་སེ། ཕྱྱི་རེས་སུ་ནྱི་བལྟ་བ་དང་། །བག་ཡྡོད་ཁྡོང་ཁྡོ་མེད་པ་དང་། །བརྡོན་འགྲུབ་
བརེན་ཅྱིང་མྱི་གཡེལ་བའྱི། །མྱི་ལ་དཔལ་མགྡོན་ེ་བར་གནས། །གང་ཞྱིག་ལན་ལ་མྱི་རེ་བར། །སྱིན་
པ་གཏྡོང་ལ་སེམས་སྡོ་བ། །དེ་ནྱི་སན་དངགས་མཁས་པ་བཞྱིན། །མྱི་ཡུལ་འདྱི་ན་གགས་པས་
མཛེས། །ཞེས་པ་དང་། གང་ཞྱིག་གཏྡོང་ཕྡོད་བླྡོ་ལྡན་པ། ཚིག་བདེན་གཙང་ལ་བས་པ་ 
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༼༡༣༥༩༽  
བཟྡོ། དེ་ལ་རག་ཏུ་དཔལ་གྡོགས་རྣམས། །གྱིབ་མ་བཞྱིན་དུ་རེས་སུ་འབྲང་། །ཞེས་སྡོ། །ལེགས་པར་
བརགས་པའྱི་བ་བ་ལ་ཕྱྱིས་ེས་པ་མྱི་འབྱུང་སེ། སྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་འདྱི་གྱིས་ལ། །གཅྱིག་ཏུ་
མཁས་པར་བས་ནས་ནྱི། །དགྡོས་པ་བརྡོམ་པར་བེད་པ་གང་། །དེ་ལ་ེས་པ་རྒྱབ་ཀྱིས་
ཕྱྡོགས། །ཞེས་སྡོ། །བ་བ་ཤེས་པའྱི་རྒན་རབས་ལ་མྱི་གུས་ཤྱིང་མྱི་འདྱི་བ་དང་། མ་བརགས་པར་
རང་དགར་སྡོད་པ་ནྱི་མྱུར་དུ་མས་པར་གྱུར་ཅྱིང་། མྱི་སྱིན་པར་བསྡོགས་པའྱི་ནྡོར་དང་། སེ་བྡོ་
བཟང་པྡོ་སངས་ནས་ངན་པ་ལ་བསེན་པ་ནྱི་ཆུ་འགམ་གྱི་ཤྱིང་ལྟར་མྱུར་དུ་ཕུང་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་
དག་རྒན་རབས་མྱི་བསེན་པ། །དེ་དག་ལུགས་ལ་མཁས་མྱི་འགྱུར། །གཟུ་ལུམ་ཅན་གྱི་སྡོད་པ་
ནྱི། །དགྡོས་པ་མྱུར་དུ་མས་པར་འགྱུར། །ཧ་ཅང་བསྡོགས་ལ་ཞེན་པ་ཡྱི། །ལྡོངས་སྡོད་ 
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༼༡༣༦༠༽  
གཞན་གྱི་ནྡོར་དུ་འགྱུར། །སང་མས་འབད་དེ་བསགས་པ་ཡྱི། །སང་རྱི་གཞན་གྱིས་སྡོད་པ་
སྣང་། །ངན་པ་རྣམས་དང་བཤེས་འདྡོད་པ། །ཕུང་བ་ཁྡོ་ནར་འགྱུར་བར་ཟད། །ཆུ་བྡོས་དྲུང་ནས་ཟྡོས་
པ་ཡྱི། །ལྡོན་ཤྱིང་འགེང་ཡང་འགེལ་དང་འད། །ཞེས་སྡོ། །རེ་དཔྡོན་འབངས་ཀྱི་ལེགས་ེས་མྱི་
སེམས་པར་རང་འདྡོད་སྒྲུབ་པ་དེ་ནྱི་བླྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པས་ཐབས་ཀྱིས་སང་བར་བ་སེ། གང་ན་རྒྱལ་
པྡོ་འབངས་རྣམས་ཀྱི། །ལེགས་ེས་སེམས་པར་མྱི་བེད་པ། །རྒྱལ་པྡོ་དེ་ནྱི་གཙུག་ལག་ལ། །མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བསེན་མྱི་བེད། །རེ་དཔྡོན་རང་དྡོན་ལྷུར་ལེན་ལ། །གཡྡོག་འཁྡོར་བསན་པ་མྱི་བེད་
དེ། །ཤ་ལ་སྐམ་པའྱི་སེདེ་ཡྱིས། །ཝ་སེས་རེ་ཐག་བཅད་པ་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །བ་བ་ངན་པ་དག་མྱི་
འགྲུབ་པ་མྱི་རྡོམ་ཞྱིང་། བརམས་པ་མཐར་འདྡོན་པ་དང་། འདྡོད་ཡྡོན་ལ་ཧ་ཅང་ཞེན་པ་མ་ཡྱིན་པ་ 
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༼༡༣༦༡༽  
དང་། ེ་རྱིང་ཆུང་ཞྱིང་སྱི་ཆེད་ཆེ་བ་དེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསེན་པར་བ་སེ། བ་བ་མ་ཡྱིན་མྱི་
བེད་ཅྱིང་། །བཤམས་པ་འཁྡོས་སུ་ཕེབས་པ་དང་། །ཡུལ་ལ་འདྡོད་པ་ཐག་སྲྱིངས་པའྱི། །སེས་བུ་
མཁས་པ་སུས་མྱི་བསྐུར། །བཙན་ལས་མྱི་འགྱུར་ཐབས་མཁས་ཤྱིང་། །སེ་རྒུ་རྣམས་ཀྱི་གདུང་བ་
སེལ། །ཀུན་ལ་སྱིང་བརེར་བཅས་པ་ཡྱི། །མྱི་དབང་རྣམས་ནྱི་སྱིན་དང་འད། །གནམ་ལ་སྱིན་ཆེན་
དལ་སྡོམས་པ། །ས་ལ་ལྡོ་ཐྡོག་ཀུན་ཀྱི་གསྡོས། །བཟྡོད་ཆེན་གྱིབ་མར་ལྡན་པ་ཡྱི། །ལྡོན་ཤྱིང་སེ་
དགུའྱི་གདུང་བ་སེལ། །ཞེས་སྡོ། །འབྡོར་པས་ཆྡོག་ཤེས་མེད་པ་དེའང་ཤྱིན་ཏུ་དབུལ་བ་ཡྱིན་པས་
སང་བར་བ་ཞྱིང་། འབངས་ལ་སྱིང་རེ་ཆེ་བ་དེ་ལྷས་ཀང་གུས་པར་བེད་པས་ཕན་སེམས་ཆེ་བར་བ་
སེ། དྱི་མ་མེད་པའྱི་དྱིས་ལན་དུ། འདྱི་ནང་དབུལ་པྡོ་ 
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༼༡༣༦༢༽  
གང་ཞེ་ན། །གང་ཞྱིག་ཆྡོག་ཤེས་མེད་པའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ལྷས་ཀང་གྲུབ་པར་ཕྱག་བ་གང་། །སྱིང་
རེ་གཙོ་བྡོར་བེད་པའྡོ། །ཞེས་པའྡོ། །ཡ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་བརྫུན་ཚིག་སྨྲས་ན་རང་ྱིད་མས་པར་
འགྱུར་བས་སངས་དགྡོས་ཏེ། སེ་བྡོ་བསྡོ་ཐྱིག་ལས། བརྫུན་གྱི་ཚིག་རྣམས་བརྡོད་མྱི་བ། །བརྫུན་གྱི་
ཚིག་རྣམས་བརྡོད་བས་ན། །དཔེར་ན་བྱི་ལའྱི་བརྫུན་ཚིག་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །གཏམ་བདེན་པར་སྨྲ་
བ་ཤྱིན་ཏུ་དཀྡོན་ཏེ། །ཕྱུག་པྡོ་ཀ་ཀྡོ་ལ་ཡང་ཡྡོད། །དཔའ་བྡོ་དུད་འགྡོ་ལ་ཡང་ཡྡོད། །དྡོན་དང་མཐུན་
པའྱི་གཏམ་སྨྲ་བ། །འཇྱིག་རེན་འདྱི་ན་ཤྱིན་ཏུ་དཀྡོན། །ཞེས་སྡོ། །དེས་ན་གཞན་གྱི་གཏམ་ཟེར་ཙམ་
བདེན་པར་མྱི་བཟུང་བར་ཞྱིབ་མྡོར་བརག་དགྡོས་ཏེ། མཛའ་བཤེས་ངན་པའྱི་ཚིག་མྱི་ན། །མཛའ་
བཤེས་ངན་པའྱི་ཚིག་མན་ན། ། 
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༼༡༣༦༣༽  
འདྡོད་པའྱི་དྡོན་མེད་བསླུས་པར་འགྱུར། །དཔེར་ན་རུས་སྦལ་སེའུ་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་སྡོན་མྱི་བརྡོད་པར། རང་སྡོན་ལ་བརག་པར་བ་སེ། གཞན་གྱི་སྡོན་རྣམས་
བརྡོད་མྱི་བ། །གཞན་གྱི་སྡོན་རྣམས་ཅྱི་བརྡོད་པ། །དེ་བཞྱིན་བདག་ལའང་ཡྡོད་པ་སེ། །དཔེར་ན་ཝ་
དང་བུད་མེད་བཞྱིན། །ཞེས་སྡོ། །ཡྡོན་ཏན་མེད་པར་ཆེ་འགྱིང་བེད་པའྱི་ཚིག་གཞན་གྱིས་བརས་
ཤྱིང་མང་པྡོས་བཀུར་བར་མྱི་འྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་ན་རྱིག་པ་བསབ་པར་བའྡོ། །གཞྡོན་པའྱི་དུས་ན་
རྱིག་པ་བསབ། །ཞྡོ་འདྡོད་བ་ནྱི་དགུན་ནས་བསྡོ། །དྡོད་གཤེར་ལྡན་དུས་སྡོ་ནམ་གདབ། །འདྱི་
གསུམ་འབྲས་བུ་སྨྱིན་པའྱི་རྒྱུ། །ཡྡོན་ཏན་དག་ལ་འབད་པར་བ། །འགྱིང་ཚུལ་དགྡོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡྡོད། །འྡོ་མ་མེད་པར་གྱུར་པའྱི་བ། །དྱིལ་བུ་ 
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༼༡༣༦༤༽  
བཏགས་ཀང་ྡོ་མྱི་འདྡོད། །བདག་ྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་གྱུར་ཀང་། །གཞན་ལ་བརས་པར་མྱི་བ་
སེ། །ཞུན་མར་ལྟ་བུའྱི་སེམས་ཀྱིས་སུ། །ཡྡོན་ཏན་མཐའ་དག་ཁྡོང་དུ་སྦ། །ཞེས་སྡོ། །སེ་བྡོ་སྡོན་ཅན་
རྣམས་ེ་ཡང་ཐབས་ཀྱིས་སང་བར་བ་སེ། ཡ་རབས་ཚུལ་མེད་ཁེངས་པས་ཤྱིན་ཏུ་ང་རྒྱལ་
ཆེ། །གཡྡོ་སྒྱུ་དད་མེད་ཁྭ་བཞྱིན་མུ་ཅྡོར་སྨྲ། །གཟུ་ལུམ་ཕག་དྡོག་སྐམ་དང་ཁྱིམས་མེད་ངྡོ་ཚ་
བྲལ། །མྱི་དེ་བུར་གྱུར་ཀང་ནྱི་དག་བཞྱིན་སང་བར་བ། །ཞེས་སྡོ། །མས་སྡོབས་ཆུང་ཞྱིང་མགྡོན་
མེད་པ་དག་ལ་ལྷག་པར་བམས་པས་བསངས་དགྡོས་ཏེ། གང་ཞྱིག་རྒན་པྡོ་ནད་པ་དང་། །མས་
ཆུང་ཐབས་གཏྡོར་དེ་བཞྱིན་དམན་པ་དང་། །རྒྱལ་པྡོས་སངས་དང་སབས་མེད་གྱུར་པ་ལ། །སྱིང་རེ་
མེད་པ་དེ་དག་མྱིར་མྱི་རུང་། །ཞེས་སྡོ། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་སྱིག་པའྱི་ལས་ལ་སྡོ་ཞྱིང་མྱི་དགེ་བ་
བེད་པ་དེ་ནྱི་ 
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༼༡༣༦༥༽  
དུག་དག་པྡོ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བ་སེ། སྱིག་པའྱི་ལས་ལ་རབ་དགའ་ཞྱིང་། །དགེ་བ་དན་པར་མྱི་
བེད་ལ། །འཇྱིག་རེན་འདྱི་ལ་རབ་ཏུ་ཆགས། །དུག་དང་འད་བའྱི་སེས་བུ་སེ། །ཚེ་འདྱིར་སྡུག་བསྔལ་
ཆེན་པྡོ་ཅན། །ཕྱྱི་མ་མནར་མེད་རབ་ཏུ་འཇྱིགས། །བར་དྡོའ་ིསྲྱིད་པ་ལས་རྣམས་དན། །གསལ་བའྱི་
མེ་ལྡོང་རབ་འཇྱིགས་པས། །ལས་ཀྱི་དགེ་སྱིག་རྣམ་པར་ཕྱེ། །རང་འདྡོད་གནས་སུ་གནས་དབང་
མེད། །མྱི་འདྡོད་པ་རུ་རྣམ་པར་འཁྱིད། །ལས་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲས་མྱི་བསླུ་བའྡོ། །ཞེས་སྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་
གསུམ་ལ་དད་པ་དང་། །གཞན་ལ་ཕན་སེམས་ཆེ་བ་དང་། །ཁྡོང་དང་ཞྱིང་གཞན་མྱི་བསླུ་བ་དང་། 
སྒྲུབ་པར་འྡོས་པར་བ་བ་ཆེན་པྡོ་ལ་མས་མྱི་ང་བ་དེ་ནྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོའ་ིཚུལ་ཡྱིན་ཏེ། སངས་
རྒྱས་འདྡོད་པ་འདྡོད་པའྱི་ཚུལ། །བེ་བྲག་ཕྱེད་པ་ཤེས་རབ་ 
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༼༡༣༦༦༽  
ཚུལ། །དང་པྡོའ་ིཚུལ་ནྱི་མྱི་བསླུ་བའྡོ། །བག་ཡྡོད་མ་ང་མེད་པ་ནྱི། །དེ་ནྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིཚུལ་དུ་
བཤད། །ཅེས་སྡོ། །མདྡོར་ན་འཇྱིག་རེན་ཡ་རབས་ཀྱི་ཚུལ་འདྱི་དག་དང་ལྡན་པར་བ་སེ། དེགས་
མེད་ཤྱིན་ཏུ་དུལ་བར་བ། །ཀུན་ལ་བསྡོང་པྡོར་སྨྲ་བར་བ། །ཁྡོ་མེད་ང་རྒྱལ་སང་བར་བ། །ཀུན་ལ་
འཛུམ་ཞྱིང་སྨྲ་བར་བ། །དྡོན་མེད་ཅ་ཅྡོ་སྨྲ་མྱི་བ། །འདུ་བ་མང་པྡོའ་ིསར་མྱི་འགྡོ། །ཆང་སྡོགས་མྡོས་
པ་བཏུང་མྱི་བ། །ཅྱི་འདྡོད་སྱིན་ལ་བཏང་པར་བ། །བཤེས་མེད་མྱི་ལ་བམས་པར་བ། །དགེ་བའྱི་
ཕྱྡོགས་ལ་བརྡོན་པར་བ། །ཁྱིམས་སྡོགས་བླངས་ལ་བསྲུང་བར་བ། །དེ་ལྟར་བས་ན་མང་པྡོའ་ི
མྱི། །ངང་གྱིས་བདེ་བ་འཐྡོབ་པར་བེད། །ཅེས་པའྱི་ལུགས་བཟང་པྡོ་བཟུང་ནས་འཇྱིག་རེན་གྱི་
ཁམས་ཀྱི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་སངས་རྒྱས་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བཀུར་
བསྱི་ 
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༼༡༣༦༧༽  
རྱིམ་གྡོ་ཆེར་བ་ཞྱིང་། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་དག་ལ་ཡང་མ་ནྡོར་བའྱི་བླང་དྡོར་བེད་པ་ནྱི། མྱིའྱི་
ཆྡོས་ལུགས་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་པས་བསན་པའྱི་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་དགྡོངས་འཚལ་ཏེ། 
ད་ནྱི་མྱི་བསྔགས་ངན་སྡོད་དང་། །ལྡོག་པར་ལྟ་བ་མང་པྡོ་ཡྱི། །རྡོངས་པ་བདག་གྱིས་བཅྡོམ་ལྡན་
གྱི། །བསན་པའྱི་ལྡོན་ཤྱིང་བཅད་ཀྱིས་མེད། །ད་ནྱི་སྱིང་རེ་མེད་པའྱི་མྱི། །ཆྡོས་ལུགས་བྡོར་ཞྱིང་རང་
བཟྡོ་བེད། །བརམ་ཆགས་ཕ་རྡོལ་མ་མཐྡོང་བས། །བསན་པའྱི་རྒྱལ་མཚན་བསལ་གྱིས་མེད། །ད་ནྱི་
གདུལ་དཀའ་ངྡོ་ཚ་མེད། །སྱིག་ལ་དགའ་ཞྱིང་ཚུལ་འཆྡོས་བེད། །སྱིག་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཐུབ་པ་
ཡྱི། །བསན་པའྱི་ཟམ་པ་བཅག་གྱིས་མེད། །ད་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཡང་། །ཅུང་ཟད་ཙམ་ཞྱིག་ལུས་
པར་ཟད། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་གངས་ཅན་མཚོ། ། 
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༼༡༣༦༨༽  
རྱིང་པྡོར་མྱི་ཐྡོགས་བརམ་པར་འགྱུར། །གང་དག་འདྱི་འདའྱི་དུས་བབ་ཚེ། །སེམས་ཡྡོད་རྣམས་ཀྱི་
ཕན་པའྱི་དྡོན། །ད་ནྱི་ལེགས་པར་བརག་པའྱི་རྱིགས། །ཞེས་དཔལ་ལྡན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསུང་འདྱི་
རྣམས་གུས་པས་བླངས་ཏེ་བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་ནན་ཏན་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བའྡོ། །དེ་ལྟར་མྱི་ཆྡོས་ཀྱི་
ལུགས་བཟང་པྡོ་ལ་བརེན་ནས་མཐྡོ་རྱིས་སུ་འགྡོ་ཞྱིང་། ཐར་པའྱི་གྡོ་འཕང་ཀང་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་པར་
འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པར། མྱི་ཡྱིས་ཆྡོས་ལུགས་ལེགས་སད་ན། །ལྷ་ཡུལ་འགྡོ་བ་ཐག་མྱི་
རྱིང་། །ལྷ་དང་མྱི་ཡྱི་ཐེམ་སྐས་ལ། །འཛེགས་ན་ཐར་པའྱི་གམ་ན་འདུག །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །འདྱི་
དག་ནྱི་དྡོན་ཞྱིབ་པར་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་མཛད་པའྱི་ལེགས་བཤད་དུ་བལྟ་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
གལ་ཏེ་མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་གཞུང་། །གདྡོད་ནས་འགྲུབ་པའྱི་རྱིག་བེད་ 
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༼༡༣༦༩༽  
ལས། །ཆྡོས་ལུགས་དེ་འད་བཤད་ན་ཡང་། །རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ཅེས་བར་མྱི་རུང་། །གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་
བཞག་བཟུང་ནས་ནྱི། །རྱིག་པ་གཞན་གྱིས་སུན་དབྱུང་དགྡོས། །ཞེས་པ། མུ་སེགས་ཀྱི་རྱིགས་བེད་
དང་། རྡོག་གེ་སེ་ལྔའྱི་གཞུང་ལས། ཐྡོག་མའྱི་དུས་ནས་མེད་ཅྱིང་གྡོ་བུར་དུ་མ་བས་པ་ཡྱིན་ན། རང་
བཟྡོ་ཡྱིན་ཅེས་བརྡོད་པར་མྱི་རྱིགས་པས་ཆྡོས་ལྡོག་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བ་སེ། དེ་
སུན་འབྱིན་པར་བེད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་སེ་བདུན་དང་། འཕགས་
པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཚར་བཅད་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། 
རྱིགས་པས་དགག་པའྱི་ཚུལ། ལུང་གྱིས་དགག་པའྱི་ཚུལ། འགྡོག་ཚུལ་སྡོ་སྡོའ་ིདཔེ་དགྡོད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བདག་དང་གཞན་ 
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༼༡༣༧༠༽  
གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་། །གལ་ཏེ་འགལ་བར་སྣང་ན་ནྱི། །རྱིགས་པ་དག་དང་འགལ་གྱུར་ན། །དེ་ནྱི་
རྱིག་པས་སུན་ཕྱུང་ཤྱིག །ཅེས་པ། ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་བེད་དང་། ནང་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་ལ་ལུང་
རྱིག་དང་འགལ་བའྱི་ནྡོར་བ་འདུག་ན། རྱིགས་པས་གནྡོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ནྱི། མངྡོན་སུམ་
དང་འགལ་བ་ལ་མངྡོན་སུམ་ཚད་མའྱི་གནྡོད་བེད་དང་། ལྡོག་གྱུར་གྱི་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་འདུག་ན། 
རེས་སུ་དཔག་པའྱི་རྱིག་པས་སུན་དབྱུང་བར་བའྡོ། །མྱི་བདེན་པའྱི་ལུང་རང་བཟྡོར་བཅྡོས་པ་སྣང་
ནའང་རྱིགས་པས་སུན་འབྱིན་པར་རྱིགས་ཏེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དགེ་སྡོང་དག་གམ་མཁས་
རྣམས་ཀྱི། །བསྲེགས་བཅད་བདར་བའྱི་གསེར་བཞྱིན་དུ། །ལེགས་པར་བརགས་ལ་ང་ཡྱི་
བཀའ། །བླང་བར་བ་ཡྱིས་གུས་ཕྱྱིར་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས། གསེར་བརག་ 
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༼༡༣༧༡༽  
པའྱི་ཚེ། མེ་ལ་བསྲེག་པ་དང་། མཚོན་གྱིས་བཅད་པ་དང་། ཀ་ཤྱིའྱི་རྡོ་ལ་བདར་བས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་
ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ཡང་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་མངྡོན་གྱུར་སྡོན་པ་ལ་སྡོབ་དཔྡོན་ཕྱྡོགས་གང་གྱིས། 
དེས་དབེན་དེ་ཡྱི་རྣམ་པ་ཅན། །མངྡོན་སུམ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་ནྱི། །སྡོན་པའྱི་སེ་བྡོ་མེད་པར་
ཡང་། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའྱི་དངྡོས་པྡོར་ངེས། །ཞེས་མངྡོན་སུམ་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་དང་། 
གཞལ་བ་ལྡོག་གྱུར་སྡོན་པའྱི་གསུང་ལ། རང་བཞྱིན་དང་འབྲས་བུ་དང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་ལ་བརེན་ཏེ་རེས་དཔག་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། གཞལ་བའྱི་གནས་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་མྡོ་
སྡོན་པའྱི་གསུང་གྱི་ལུང་རྣམ་དག་ལ་བརེན་པའྱི་རེས་དཔག་གྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་དགྡོས་པས་
ཡྱིད་ཆེས་ཤྱིང་ཁུངས་བཙུན་པའྱི་གཞུང་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་པར་ 
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༼༡༣༧༢༽  
བརགས་ཏེ་ལུང་ལྟར་སྣང་རྣམས་སུན་དབྱུང་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། སྱིར་ལུང་གྱིས་འགྡོག་
ཚུལ། ཁད་པར་སྡོ་སྡོར་ཕྱེ་ནས་བཤད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །དེ་ནྱི་
ལེགས་པར་སུན་འབྱིན་པའྱི། །གདམས་ངག་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །ཕ་རྡོལ་ལུང་དེ་ཁས་ལེན་
ཅྱིང་། །དེ་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་སྡོད་ན། །ལུང་དང་འགལ་བས་སུན་དབྱུང་བ། །ཞེས་པ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་
གྲུབ་མཐའ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་ནྡོར་པ་འདུག་ན། དེ་ཚར་གཅྡོད་པའྱི་མན་ངག་འདྱི་ཡྱིན་ཏེ། རང་
ྱིད་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཕ་རྡོལ་གྱིས་ཀང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ན་ལུང་དེས་ཕ་རྡོལ་གྱི་
གནྡོད་པ་སུན་དབྱུང་བར་བའྡོ། །གལ་ཏེ་ལུང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན། །རང་གྱི་ལུང་གཞན་ཁས་ལེན་ན། །དེ་
ཚེ་ངེད་ཀྱི་ལུང་གྱིས་ནྱི། །དེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དགག་མྱི་ནུས། །འྡོན་ཀང་དེ་ཡྱི་ཁུངས་ 
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༼༡༣༧༣༽  
ྱིད་ཀྱིས། །དེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དགག་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ། ཕ་རྡོལ་གྱི་ལུང་ལ་གནྡོད་པའྱི་རང་ཕྱྡོགས་
ཀྱི་ལུང་དེ་ཁྡོས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་མྱི་ལེན་ན། ལུང་དེས་ཁྡོའ་ིལུང་ལྡོགས་པ་དེ་དགག་པར་མྱི་ནུས་
པས་ཕ་རྡོལ་པྡོ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པའྱི་ལུང་། ཁྡོའ་ིའདྡོད་པ་ལ་གནྡོད་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་
གྱིས་དགག་དགྡོས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་འགྡོག་ཚུལ། 
བཀའ་ཆག་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་འགྡོག་ཚུལ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་འགྡོག་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དཔེར་ན་ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་བས། །གལ་ཏེ་ཆྡོས་ལྡོག་སད་ན་ནྱི། །གསང་སྔགས་
གཞུང་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེས། །ད་ནྱི་སུན་དབྱུང་ནུས་མ་ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་པ་འགའ་
ཞྱིག །ལག་ལེན་ལྡོག་པར་སད་གྱུར་ཀང་། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་གཞུང་དང་འགལ་ཅེས། ། 
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༼༡༣༧༤༽  
སུན་འབྱིན་པར་ནྱི་ནུས་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་དེ་དང་མྱི་མཐུན་
པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་སྨྲ་ན་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སུན་དབྱུང་བར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། 
སུན་འབྱིན་བེད་པར་ཡང་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་གསང་སྔགས་ཆྡོས་ལུགས་ལ་ལྟ་སྡོད་དང་ཆྡོ་
ག་ལྡོག་པ་འགའ་ཞྱིག་འདུག་ནའང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་གཞུང་ལུགས་འདྱི་དང་འགལ་ལྡོ་ཞེས་གནྡོད་
བེད་བརྡོད་པར་མྱི་རྱིགས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལའང་། །ཕན་ཚུན་གྱིས་ནྱི་ལུང་འགལ་
གྱིས། །སྡོ་སྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་དགག་མྱི་ནུས། །ན་ཐྡོས་གཞུང་ལུགས་ཁས་ལེན་ཅྱིང་། །དེ་ཡྱི་
ལུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །དེ་ཡྱི་ལུང་གྱིས་དགག་པར་ནུས། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་ལྟ་སྡོད་
ནྡོར་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལུང་གྱིས་མྱི་གནྡོད་ཅྱིང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལུང་ལའང་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ལུང་
གྱིས་ 
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༼༡༣༧༥༽  
མྱི་གནྡོད་དྡོ། །དེས་ན་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་ཁས་ལེན་པ་ལ། དེ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ནྡོར་པ་དེ་
རྣམས་ཁས་ལེན་པའྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གཞུང་ལུགས་དེས་དགག་པར་ནུས་སྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་ཕ་རྡོལ་
ཕྱྱིན་པ་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལུགས་ལའང་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁས་ལེན་ཐུན་
མྡོང་བའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ཡྡོད་ན། དེ་དང་འགལ་བས་གྡོང་འྡོག་ཐམས་ཅད་དུ་སུན་དབྱུང་བར་
ནུས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་བཀའ་གདམས་ལ་སྡོགས་ཀང་། །ཇྡོ་བྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཁས་
ལེན་ཅྱིང་། །དེ་ཡྱི་གསུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །བཀའ་གདམས་པ་ལ་གནྡོད་པ་ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་ཕྱག་
རྒྱ་པ་ཡང་ནྱི། །ནཱ་རྡོ་པ་ལ་མྡོས་བེད་ཅྱིང་། །ནཱ་རྡོའ་ིགཞུང་དང་འགལ་གྱུར་ན། །ཕྱག་རྒྱ་པ་ལ་གནྡོད་
པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཇྡོ་བྡོའ་ིརེས་སུ་འབྲང་བའྱི་ནགས་ཚོ་ལྡོ་ཙྪ་བ་དང་འབྲྡོམ་སྡོན་ལ་སྡོགས་ཇྡོ་ 
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༼༡༣༧༦༽  
བྡོའ་ིཆྡོས་རྒྱུད་འཛིན་པའྱི་བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་དང་གདམས་ངག་པ་དང་། གྡོང་མ་དང་འྡོག་
མར་གངས་མང་དུ་ཡྡོད་པས་དེ་དག་ཇྡོ་བྡོའ་ིགསུང་དང་འགལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དང་ལྟ་སྡོད་འཛིན་ན། 
དེ་ལ་ཇྡོ་བྡོའ་ིགཞུང་ལུགས་ཀྱི་གནྡོད་བེད་འབབ་བྡོ། །ནཱ་རྡོ་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མར་པ་ལྷྡོ་བྲག་ནས་
བརྒྱུད་པའྱི་གདམ་པ་མས་སུ་ལེན་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བར་གགས་པ་རྣམས་ལྟ་སྡོམ་སྡོད་པ་ནཱ་རྡོ་
པའྱི་གསུང་དང་འགལ་བར་བེད་ན་དེ་ལ་ནཱ་རྡོ་པའྱི་ལུང་གྱིས་གནྡོད་བེད་འཇུག་གྡོ །གསུམ་པ་ནྱི། 
དེ་བཞྱིན་གསང་སྔགས་སྡོད་བཞྱིན་དུ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་དང་འགལ་ན། །གསང་སྔགས་པ་ལ་
གནྡོད་པར་འགྱུར། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་བེད་ཅྱིང་། །མདྡོ་སེ་རྣམས་དང་འགལ་གྱུར་ན། །ཕར་
ཕྱྱིན་པ་ལ་ཅྱིས་མྱི་གནྡོད། །ཅེས་པ། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་རྒྱུད་སེ་བཞྱིའྱི་དྡོན་ 



1372   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༧༧༽  
མས་སུ་ལེན་པར་འདྡོད་བཞྱིན་དུ་རང་རང་གྱི་རྒྱུད་སེ་དང་འགལ་བའྱི་ལྷ་སྡོམ་ཚུལ་དང་། སྡོད་པ་
ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་བེད་པ་ལ་རྒྱུད་ནས་འབྱུང་བའྱི་ལུང་གྱིས་གནྡོད་དྡོ། །ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་ནྡོར་
པའང་ཐེག་ཆེན་གྱི་མདྡོ་སེའྱི་ལུང་གྱིས་གནྡོད་པས་སུན་འབྱིན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་རུང་ན་ལུང་རྣམ་དག་
གྱིས་འཁྲུལ་པ་བསལ་ནས་མ་ནྡོར་བའྱི་ལམ་དུ་བཀྱི་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། བཀའ་
གདམས་པ་འགྡོག་པའྱི་དཔེ། ཕྱག་རྒྱ་པ་འགྡོག་པའྱི་དཔེ། གྡོ་བུར་དུ་བཟྡོས་པའྱི་དཔེའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། 
དེ་ལ་དཔེར་བརྡོད་མདྡོ་ཙམ་ཞྱིག །ལེགས་པར་བཤད་ཀྱིས་ྡོན་པར་གྱིས། །ཇྡོ་བྡོའ་ིགསང་སྔགས་
སྡོད་བཞྱིན་དུ། །གསང་སྔགས་སྡོད་པའྱི་དུས་མྱིན་ཞེས། །སྨྲ་བ་ཇྡོ་བྡོའ་ིལུགས་ྱིད་དང་། །འགལ་
བ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ། རང་རང་གྱི་ལུགས་དང་འགལ་ 
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༼༡༣༧༨༽  
བའྱི་འདྡོད་ཚུལ་ནྡོར་པ་རྣམས་ཀྱི་དཔེར་བརྡོད་ནྱི། ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་ལུགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་
གསུམ་བཀྡོད་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་དང་། མྱི་གཡྡོ་བ་དང་། སན་རས་གཟྱིགས་དང་། སྡོལ་མ་དང་། ར་མགྱིན་
དང་། གཞན་ཡང་ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེ་མཆྡོག་དང་གསང་འདུས་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྷ་ལ་བསྡོམ་
བཟླས་བེད་བཞྱིན་དུ། གསང་སྔགས་མས་སུ་ལེན་པ་ཕན་ཡྡོན་ཆེ་ཡང་ད་ལྟ་དེའྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་
པས་དམ་ཚིག་བསྲུང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་གསང་སྔགས་མས་སུ་ལེན་པའྱི་དུས་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
ཟེར་བ་ནྱི་ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་ལུགས་དང་འགལ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སེམས་བསེད་ཇྡོ་བྡོའ་ིལུགས་བེད་ཅྱིང་། །ཇྡོ་བྡོ་
གཏན་ནས་མྱི་བཞེད་པའྱི། །སེམས་བསེད་ཀུན་ལ་བེད་པ་དང་། །དྡོན་དམ་སེམས་བསེད་བརྡོད་པ་
ནྱི། །གཞན་དང་འགལ་བ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རང་ལུགས་ལ་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་
ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་བང་ 
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༼༡༣༧༩༽  
ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ས་ནས་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ། ཐྡོག་མར་སྨྡོན་པ་སེམས་བསེད་དམ་བཅའ་ཅན་
དང་། སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་ལྡན་ལ་འཇུག་པའྱི་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པའྱི་ལུགས་དེ་བེད་བཞྱིན་དུ། ཇྡོ་
བྡོ་རེ་གཏན་ནས་མྱི་བཞེད་པའྱི་སེ་བྡོ་མང་པྡོ་འདུས་པ་ལ་སྡོམ་པ་འབྡོགས་པ་དང་། དྡོན་དམ་སེམས་
བསེད་འབྡོགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་བེད་པ་ནྱི། སྱིར་ཐེག་ཆེན་གྱི་གཞུང་ལུགས་རྣམས་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱིས་
སྨྡོས། དགྡོས་སུ་ཇྡོ་བྡོ་རེའྱི་བཞེད་པ་དང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་དབང་བསྐུར་
དང་། །རྱིམ་གྱིས་ཆྡོས་ཀྱི་གཙོ་བྡོར་བཞེད། །ནཱ་རྡོའ་ིབརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། །དབང་དང་རྱིམ་
གྱིས་མྱི་སྡོམ་པ། །རྒྱུད་དང་འགལ་བ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་
པ། བླ་མ་ནཱ་རྡོ་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། ནཱ་རྡོ་པ་ 
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༼༡༣༨༠༽  
བཞེད་པའྱི་དབང་བསྐུར་དང་རྱིམ་པ་གྱིས་མས་སུ་མྱི་ལེན་པ་ནྱི་སྱིར་རྒྱུད་སེ་དང་འགལ་བ་སྨྡོས་
ཅྱི་དགྡོས། དགྡོས་སུ་ནཱ་རྡོ་པའྱི་བཞེད་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་ཡང་འགལ་ཏེ། ནཱ་རྡོ་པན་ཆེན་ནྱི། སྨྱིན་བེད་ཀྱི་
དབང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ཐྡོབ་ནས་གྡོལ་བེད་ཀྱི་ལམ་རྱིམ་པ་གྱིས་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་པ་
དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིང་པྡོ་ཐུགས་དམ་གྱི་གཙོ་བྡོར་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་
བརླབས་ནྱི། །མར་པ་ལྷྡོ་བྲག་པ་ལ་མེད། །མར་པའྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་བཞྱིན་དུ། །ཕག་མྡོའ་ིཆྡོས་སྡོ་
འབེད་པ་ནྱི། །རྒྱུད་དང་འགལ་བ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། །རང་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། 
རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ཙམ་གྱིས་ཆྡོས་སྡོ་ཕྱེ་ནས་གསང་སྔགས་ཟབ་མྡོ་མས་ལེན་སྡོན་པ། 
མར་པ་ཆྡོས་ཀྱི་བླྡོ་གྡོས་ཀྱི་ལུགས་ལ་གཏན་ནས་མེད་ཀང་། ད་ལྟ་མར་པ་ལྡོ་ཙྪའྱི་ཆྡོས་བརྒྱུད་
འཛིན་པ་ནྱི་ཕག་མྡོའ་ིརེས་ 
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༼༡༣༨༡༽  
གནང་གྱི་ཆྡོས་སྡོ་ཕྱེ་ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ལམ་སྡོན་པ་འདྱི་སྱིར་རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་
འགལ་བ་སྨྡོས་ཅྱི་དགྡོས། མར་པ་ལྷྡོ་བྲག་པའྱི་དགྡོས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཅེས་བའྱི་ཁྱིད། །མྱི་ལ་ཡན་ཆད་དེ་ལས་མེད། །ཆྡོས་དྲུག་བྡོར་ནས་ལམ་འབྲས་
དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །གཞན་གྱིས་གདམས་ངག་སྡོམ་བཞྱིན་དུ། །ནཱ་རྡོའ་ིབརྒྱུད་པ་
འདྡོད་བེད་པ། །གཞན་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། །རང་ལུགས་ལ་ཡང་འགལ་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ནཱ་
རྡོའ་ིཆྡོས་དྲུག་ཅེས་གགས་པ་དེ། མར་པ་ལྡོ་ཙྪས་ལྡོ་དྲུག་ཟླ་བ་བདུན་ནཱ་རྡོ་པའྱི་དྲུང་དུ་བཞུགས་
ནས་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་ཞུས་པས་ཕ་རྒྱུད་གསང་བ་འདུས་པ་ལ་བརེན་པའྱི་སྒྱུ་ལུས་དང་། དེའྱི་
ཁད་པར་རྱི་ལམ་དང་། འྡོད་གསལ་དང་། རྡོ་རེ་གདན་བཞྱི་ལ་ 
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༼༡༣༨༢༽  
བརེན་པའྱི་འཕྡོ་བ་དང་། གྡོང་འཇུག་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རེ་ལ་བརེན་པའྱི་གཏུམ་མྡོའ་ིགདམས་པ་རྣམས་
ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་གནང་ངྡོ་། །དེ་རྣམས་ཡྱི་གེར་མྱི་དགྡོས་པའྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་བེད་པའྱི་བཀའ་
བརྒྱས་བཏབ་བྡོ། །བར་དྡོའ་ིགདམས་ངག་ནྱི་སྒྱུ་ལུས་དང་འྡོད་གསལ་གྱི་ཆ་ལག་ཟུར་འདེབས་ཙམ་
ཡྱིན་ནྡོ། །མར་པ་ལྡོ་ཙྪ་ལ་སྡོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་ནའང་། མེ་སྡོན་ལ་འྡོད་གསལ་གྱི་གདམ་པ་ཕྡོག་ནས་
བསྡོམས་པས་ནུས་པ་ཐྡོན་ནྡོ། །རྔྡོག་ཆྡོས་རྡོར་ལ་མ་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་དང་། རྒྱུད་ཀྱི་བཤད་པ་དང་
གདམས་པ་རྣམས་རྡོགས་པར་གནང་ངྡོ་། །ཚུར་དབང་རྡོར་ལ་གསང་འདུས་ཀྱི་དབང་དང་། ནཱ་རྡོ་
པའྱི་མན་ངག་ལ་བརེན་པའྱི་བཤད་པ་དང་། གདམས་པ་རྡོགས་པར་གནང་ནས་མས་སུ་བླངས་
པས་ནུས་པ་ཐྡོན་ཅྱིང་། འཕྡོ་བའྱི་མན་ངག་ཀང་གནང་ངྡོ་། །མྱི་ལ་རས་པས་མར་པ་ལྡོ་ཙྪའྱི་དྲུང་དུ་
དཀའ་ 
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༼༡༣༨༣༽  
སད་མྡོས་གུས་ཡུན་རྱིང་དུ་བས་ཤྱིང་བརེན་པས་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་དབང་རྡོགས་པར་བསྐུར་ནས་
ཆྡོས་དྲུག་གྱི་གདམ་པ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་གནང་སེ། ལྡོ་བཅུ་གསུམ་བསྡོམས་ལ་དེ་རེས་སྣྡོད་
ལྡན་གྱི་སྡོབ་མ་གཅྱིག་ལ་བྱིན་ཅྱིག་ཅེས་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་བྡོ། །མྱི་ལ་རས་པ་ལ་སྡོབ་མ་མང་དུ་
བྱུང་ཡང་རས་ཆུང་རྡོ་རེ་གགས་ཐྡོག་མར་ཞབས་ཏྡོག་སྒྲུབ་པ་དང་བསེན་ཡུན་ཀང་རྱིང་བས་གནང་
ནས་བཀའ་རྒྱས་བཏབ་བྡོ། །དེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྡོབ་མ་རྣམས་ལ་ཆྡོས་དྲུག་ཚང་བར་གནང་བ་མེད་
པས་དུས་ཕྱྱིས་མྱི་ལ་རས་པའྱི་སྡོབ་མ་རྣམས་ལ་གདམས་ངག་ཁ་འཐྡོར་དུ་ཡྡོད་པ་རྣམས་ཕྱྡོགས་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྲེ་འཕྡོ་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་། ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་ལ་སྡོགས་
གདམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདུས་པ་ལ་ནཱ་རྡོའ་ིཆྡོས་དྲུག་གྱི་ཐ་སད་བས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་ 
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༼༡༣༨༤༽  
གདམས་ངག་གྱི་ཁུངས་ལ་རད་བཅད་ནས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་ནཱ་རྡོ་ཆྡོས་དྲུག་ཁུངས་ནས་
བྱུང་བ་མེད་པར་ལམ་འབྲས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྐྡོར་དང་། མྱཻ་ཏྱི་པའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་བསྲེས་
ནས་སྡོམ་བཞྱིན་དུ། བླ་མ་ནཱ་རྡོ་པའྱི་ཆྡོས་དྲུག་གྱི་བརྒྱུད་པ་འཛིན་པར་འདྡོད་པའང་རྒྱུད་མན་ངག་
གཞན་མང་པྡོ་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། ནཱ་རྡོ་པ་དང་མར་པ་ལྡོ་ཙྪ་བའྱི་ལུགས་དང་ཡང་ཤྱིན་ཏུ་
འགལ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གཏེར་ནས་བྱུང་བའྱི་གེགས་བམ་དང་། །གཞན་ནས་བསྐུས་པའྱི་
ཆྡོས་ལུགས་དང་། །བརམས་ཆྡོས་དང་ནྱི་རྱི་ལམ་སྡོགས། །བླྡོས་བཟྡོས་པ་ཡྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ། །རྡོ་
རེ་འཆང་ལ་བརྒྱུད་པ་སེག །དེ་ལའང་གཞན་དག་ལུང་ལེན་ན། །ཆྡོས་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་
སྨྡོས། །རང་ཆག་དང་ཡང་འགལ་བ་མྱིན། །ཞེས་པ། བྲག་གྱི་སྲྱིབ་དང་སའྱི་འྡོག་ནས་བྱུང་བའྱི་
གེགས་ 
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༼༡༣༨༥༽  
བམ་གཏེར་མ་དང་ཆྡོས་ལུགས་གཞན་ནས་རྐུ་ཐབས་སུ་ཐྡོབ་པའྱི་གདམས་ངག་སྣ་ཚོགས་སུ་འདུས་
པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། རང་རང་གྱི་བླྡོས་བཟྡོས་པ་དང་། རྱི་ལམ་དུ་ཐྡོས་པའྱི་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་
ཞེས་ཟེར་བ་དེ་རྣམས་ཀང་། རྡོ་རེ་འཆང་ནས་རྱིམ་གྱིས་བརྒྱུད་པའྱི་ལུགས་སུ་འཆད་ཅྱིང་གཞན་
དག་ཀང་བརྒྱུད་པའྱི་ཁུངས་ཞྱིབ་མྡོར་བརད་གཅྡོད་མྱི་བེད་པར་དབང་དང་། བྱིན་བརླབས་དང་། 
ལུང་ལེན་པ་འདྱི་ཡང་། སྱིར་ཆྡོས་དང་འགལ་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། རང་གྱི་ཚིག་སྔ་ཕྱྱི་བར་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་
བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི། །འགལ་བ་ཁས་ལེན་སྣང་གྱུར་ཀང་། །དེ་ཡྱི་རྱིགས་སུ་
ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པ་གཞན་ཡང་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་འགལ་བ་ལྟག་སྡོད་སུའྱི་
ལུགས་ལས་བྱུང་ཡང་། རྱིགས་པས་བརགས་ཏེ་ཤེས་པར་ 
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༼༡༣༨༦༽  
གྱིས་ལ་བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། སྱིར་བསན་པ་སྡོ་སྡོར་བཤད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མདྡོར་ན་ཆྡོས་དང་འགལ་བ་ཡྱི། །ཆྡོས་ཤྱིག་གང་ན་འདུག་ན་ཡང་། །ལུང་དང་
རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ཤྱིག །ཅེས་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་། སྔགས་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་གང་ཡྱིན་
ཀང་། རང་རང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་འགལ་བ་ཞྱིག་འདུག་ན། ཐེག་པ་རང་
ལུགས་ཀྱི་ལུང་ཚད་མ་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་དང་འབྲེལ་བའྱི་རྱིགས་པ་རྣམ་དག་གྱིས་སུན་ཕྱུང་སེ་
ཆྡོས་ལུགས་ནྡོར་པ་ཕྱྱིན་ཆད་མྱི་འཕེལ་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། ལུང་རྱིག་ཁས་མྱི་ལེན་པ་
ཇྱི་ལྟར་འགྡོག་པའྱི་ཚུལ། གདྡོད་ནས་ཡྡོད་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ངན་ཀང་དགག་དཀའ་བར་བསན། གྡོ་
བུར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་དྡོར་བ་ཡྱིན་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་མུ་སེགས་ལ་སྡོགས་ 
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༼༡༣༨༧༽  
པ། །ལུང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན་པ་དང་། །ལུང་དང་འགལ་དང་ངེད་ཅག་གྱི །བླ་མའྱི་བཀའ་སྲྡོལ་ཡྱིན་ཟེར་
བ། །དེ་དག་ལུང་དེ་མྱི་ལེན་ཀང་། །ར་བའྱི་བརྒྱུད་པ་གང་ཡྱིན་དྱིས། །ཞེས་པ། ཕྱྱི་རྡོལ་པ་དང་ནང་
པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལུང་དང་རྱིག་པས་ཁས་མྱི་ལེན་པར་སྔྡོན་གྱི་དུས་ནས་ངེད་རང་གྱི་བླ་མ་གྡོང་མའྱི་
བཀའ་སྲྡོལ་ཡྱིན་པས་ཆྡོས་རྣམ་དག་ཡྱིན་མྱིན་ཅྱི་འདའང་སྔར་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་སྡོང་བར་བེད་དྡོ་
ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཐྡོག་མའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་ར་བ་དེ་གང་ཡྱིན་ལེགས་པར་དྱིས་པས་དེ་དང་འགལ་བའྱི་
ནྡོར་པ་དུ་མ་གདྡོན་མྱི་ཟ་བར་འབྱུང་བས་རང་ལུགས་ནང་འགལ་བའྱི་སུན་འབྱིན་བརྡོད་པར་
བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གདྡོད་ནས་ཆྡོས་ཀང་མེད་གྱུར་ན། །འཁྲུལ་ཀང་མཁས་པས་བགང་དུ་
མེད། །སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡོད་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཅྱི་བར་ཡྡོད། །ཅེས་པ། རང་གྱི་
ཆྡོས་ལུགས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1383 

༼༡༣༨༨༽  
དེ་ཐྡོག་མའྱི་དུས་ནས་ཡྡོད་པ་ལ་གྡོ་བུར་དུ་རང་བཟྡོའ་ིབཅྡོས་བས་པ་མེད་ན། ཆྡོས་ལུགས་ངན་ཀང་
རང་བཟྡོ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་མཁས་པས་སྡོན་བགང་དུ་མེད་དེ། ནྡོར་པ་རྣམས་སུན་འབྱིན་པའྱི་གནས་སུ་
རུང་ན་ལུང་རྱིག་རྣམ་དག་གྱི་ཚར་བཅད་ནས་མ་ནྡོར་བར་བསན་པར་བ་ཞྱིང་། ཆྡོས་ལུགས་རྣམ་
དག་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་ན། ལས་ངན་བེད་པར་ངེས་པ་སྱིག་ཅན་འཕགས་སེས་པྡོ་ལྟ་བུ་དང་། 
འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བར་ངེས་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་སྡོམ་པྡོ་ལྟ་བུ་ལ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརྡོན་
པ་དང་ལྡན་ཀང་དགག་པར་མྱི་ནུས་ཏེ། ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ནྱི་གང་ལ་ཡང་མ་གཏྡོགས་སྡོ་
ཞེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས། ཁྱིམས་གྱིས་དང་འགལ་ཚུལ་སྱིར་བསན་པ། རྒྱལ་
ཁྱིམས་ཀྱི་ཚར་བཅད་བར་འྡོས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་གདྡོད་ནས་མེད་པའྱི་ཆྡོས། །གྡོ་བུར་བས་
པ་ཡྱིན་ན་ 
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༼༡༣༨༩༽  
ནྱི། །ཀུན་གྱིས་རང་བཟྡོར་གྡོ་བའྱི་ཕྱྱིར། །སངས་རྒྱས་པའམ་མུ་སེགས་བེད། །སུ་ལ་འདུག་ཀང་
དྡོར་བ་ཡྱིན། །ངེད་ལའང་དེ་འད་འདུག་ན་ནྱི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཞད་གད་ཀྱིས། །གལ་ཏེ་
རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ཡྡོད་ན། །ཆད་པས་བཅད་པའྱི་འྡོས་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ། ཐྡོག་མ་ནས་མེད་པའྱི་ཆྡོས་
ལུགས་གང་ཟག་གཡྡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱིས་བརེད་བཀུར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཟྡོར་བས་པ་ཞྱིག་ཡྱིན་ན། 
སངས་རྒྱས་པ་དང་མུ་སེགས་གང་གྱི་ནང་དུ་བྱུང་ཡང་རང་རང་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་སེས་
བུ་རྣམས་ཀྱིས་དྡོར་བ་ཡྱིན་ལ། ས་ས་པཎྱི་ཏ། ངེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་
འགལ་བའྱི་ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་དང་། བླ་མ་གྡོང་མའྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཟང་པྡོ་དྡོར་ནས་རང་བཟྡོར་
བརམས་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་འདུག་ན། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་འབེད་ 
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༼༡༣༩༠༽  
པ་ལ་མཁས་པའྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སུན་ཕྱུང་ལ་ཕྱྱིན་ཆད་མྱི་འཕེལ་བར་མཛོད་ཅྱིག 
སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་འྡོག་ཏུ་བྱུང་ན་སེ་བྡོ་དེ་ཆད་
པས་བཅད་པའྱི་འྡོས་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ནྡོར་ལ་ཟྡོག་ཚོང་བས་པ་ལའང་། །རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ལ་
ཐུགས་གྱུར་ན། །ཆྡོས་ལྡོག་བརྫུན་པར་སར་བ་ལ། །རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ལ་ཅྱིས་མྱི་འཐུག །ཅེས་པ། 
འདུལ་བ་མེ་ཏྡོག་ཕེང་རྒྱུད་དུ། །ལྡོ་དང་ཟླ་བ་ཟླ་ཤྡོལ་རྣམས། །རྒྱལ་པྡོས་བཀའ་ཡྱིས་ཀང་ནྱི་
བསྔགས། །བཀའ་བཙན་གགས་ལྡན་ཤེས་རབ་ཅན། །དཔུང་ལྡན་དེ་ཡྱི་རེས་སུ་འབྲང་། །ཞེས་པ་
ལྟར། ས་སེངས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོས་སྨྲས་པའྱི་གཏམ་ཐྡོག་ཏུ་ཕེབས་པས་བཀའ་བཙན་པ་རྒྱལ་པྡོ་གཞན་
གྱི་ཡུལ་འཁྡོར་དུ་ཡྡོན་ཏན་ཅན་དུ་གགས་པ། གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་སྡོར་བ་ཤེས་ཤྱིང་ 
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༼༡༣༩༡༽  
ལེགས་ེས་མ་ནྡོར་བར་བེད་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། ཕྱྱིར་རྒྡོལ་བ་འཇྡོམས་པར་ནུས་པའྱི་མཐུ་
སྡོབས་ཀྱི་དཔུང་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་སེ། ཁད་པར་གྱི་ཆྡོས་བཞྱི་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་དེའྱི་མངའ་འྡོག་ཏུ། 
རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་། འབྲུ་དང་ནྡོར་གྱི་ལྡོངས་སྡོད་ལ་ནྡོར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རས་ངན་པ་བསྲེས་ཤྱིང་བསད་
པ་དང་། གཞལ་བའྱི་སྣྡོད་དང་། འདེགས་པའྱི་སྲང་ལ་ཟྡོལ་དང་གཡྡོ་བས་ན། རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་
མས་པར་བེད་པའྱི་ཆད་པས་བཙོན་རར་འཇུག་པ་དང་། གསྡོད་པ་ལ་སྡོགས་ེས་དམྱིགས་ཆེན་
པྡོ་ལ་གཏུག་པར་འགྱུར་ན། ཆྡོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆྡོས་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆྡོས་
ལྡོག་རང་བཟྡོའ་ིབརྫུན་བརྒྱུད་སར་ནས་སྡོན་པ་དེ་ལ། ཆྡོས་ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ེས་པ་ཚེ་ཕྱྱི་
མར་ངན་སྡོང་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྡོང་བ་ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས་སེ་བ་འདྱིར་ཡང་རྒྱལ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1387 

༼༡༣༩༢༽  
ཁྱིམས་དང་འགལ་བའྱི་ཆད་པ་འབྱུང་བར་རྱིགས་ཏེ། ཆྡོས་ལྡན་གྱི་རྒྱལ་པྡོས་ཆྡོས་དང་མྱི་མཐུན་པ་
ཚར་གཅྡོད་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་བཀུར་བསྱི་བ་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་
བཀའ་སྩལ་ཏེ། གསེར་འྡོད་དམ་པར། ལེགས་བས་དང་ནྱི་ེས་བས་ཀྱི། །ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་
པའྱི་འབྲས། །རྣམ་པ་ཐ་དད་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། །བེད་པ་གང་ཡྱིན་རྒྱལ་པྡོར་བརྡོད། །ཅེས་ལས་དཀར་
ནག་བདེན་རྫུན་སྡོ་སྡོར་འབེད་པ་རྒྱལ་པྡོའ་ིབ་བ་ཡྱིན་པས་ེས་བས་ཆད་པས་གཅྡོད་དགྡོས་ཏེ། 
ཡུལ་ན་ེས་བས་གནས་པ་དག །མཐུན་པའྱི་ཆད་པས་མྱི་གཅྡོད་ཅྱིང་། །ེས་བེད་ཡལ་བར་བྡོར་ན་
ནྱི། །དེ་ཚེ་ཆྡོས་མྱིན་ཤྱིན་ཏུ་འཕེལ། །འཐབ་མྡོ་དང་ནྱི་གཡྡོ་རྣམས་ཀང་། །ཡུལ་འཁྡོར་དེར་ནྱི་ཕྱྱི་
ཕྱྱིར་འབྱུང་། །ཕ་རྡོལ་དམག་ཚོགས་ལྷགས་ནས་ནྱི། །ཡུལ་འཁྡོར་དེ་ནྱི་རྣམ་ 



1388   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༣༩༣༽  
པར་འཇྱིག །ཅེས་པ་དང་། ཡུལ་ན་ེས་བས་གནས་པ་དག །གང་ཚེ་རྒྱལ་པྡོས་ཡལ་བྡོར་ན། །དེ་ཚེ་
ལྷ་རྣམས་ཁང་པ་ན། །ཡྱིད་ནྱི་དགའ་བར་མྱི་འགྱུར་རྡོ། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཡལ་བར་འདྡོར། །ཡུལ་
འཁྡོར་དེ་ནྱི་འཇྱིག་པར་འགྱུར། །མ་རུངས་པ་ཡྱི་རླུང་ལྡང་ཞྱིང་། །མ་རུངས་པ་ཡྱིས་ཆར་པ་
འབབ། །ྱི་མ་དང་ནྱི་ཟླ་བ་དང་། །གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར་མ་རུངས་འགྱུར། །ས་བྡོན་ལྡོ་ཐྡོག་མེ་ཏྡོག་
འབྲས། །ལེགས་པར་སྨྱིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཅྱིང་། །མུ་གེ་དག་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། 
ཆྡོས་དང་མྱི་ལྡན་སེ་བྡོ་ལ། །དེ་ཡྱི་འྡོག་ཏུ་མཆྡོད་བེད་འགྱུར། །ཆྡོས་དང་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་
ལ། །རག་ཏུ་ཆད་པས་གཅྡོད་པར་འགྱུར། །ཆྡོས་དང་མྱི་ལྡན་སེ་བྡོ་བཀུར། །ཆྡོས་ལྡན་ཆད་པས་
བཅད་པས་ན། །དེར་ནྱི་ཆུ་དང་རྒྱུ་སྐར་རླུང་། །རྣམ་ 
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༼༡༣༩༤༽  
གསུམ་རྣམ་པར་འཁྲུག་པར་འགྱུར། །ཞེས་པས། ཡུལ་འཁྡོར་གྱི་འཁྲུག་པ་དང་མུ་གེ་དང་རྱིམས་
ནད་ལ་སྡོགས་གནྡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་ཤན་མ་ཕྱེད་པར་ཆད་ལས་དང་བཀུར་
བསྱི་ནྡོར་པ་བས་པའྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་བར་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་ཡུལ་གྱི་བདག་པྡོས་རང་གྱི་
འཁྡོར་རྣམས་ེ་རྱིང་མེད་པར་མམ་དུ་སྡོང་བ་དང་། ེས་པ་ཅན་འདུལ་བ་དང་། ལེགས་པར་སྡོད་
པ་རྣམས་བསྐུར་བར་འྡོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཕྱྱིར་སྱིག་པ་བེད་པ་རྣམས། །ེས་པའྱི་རྱིམ་བཞྱིན་གདུལ་
བར་བ། །ཆྡོས་ཀྱིས་ཡུལ་འཁྡོར་བསངས་པར་བ། །ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་སད་མྱི་བ། །སྲྡོག་ཀང་ཡྡོངས་
སུ་བཏང་བ་ཞྱིང་། །ེས་མགྡོན་བ་བར་མྱི་བའྡོ། །སེ་བྡོ་གེན་དང་སེ་བྡོ་གཞན། །ཡུལ་འཁྡོར་སེ་བྡོ་
ཐམས་ཅད་ལ། །རྒྱལ་པྡོས་ཕྱྡོགས་ཀང་གཅྱིག་བ་སེ། །ཕྱྡོགས་སུ་ལྷུང་བར་ 
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༼༡༣༩༥༽  
གྱུར་ཏ་རེ། །ཞེས་པ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་ཡུལ་འཁྡོར་དེར་བསན་པས། །རྒྱལ་པྡོ་རྣམས་ནྱི་རབ་ཏུ་
དགའ། །ལྷ་དབང་རབ་ཏུ་དད་འགྱུར་བས། །མྱིའྱི་རྒྱལ་པྡོ་དེ་ལ་བསྲུང་། །ྱི་ཟླ་དང་ནྱི་དེ་བཞྱིན་
དུ། །རྒྱུ་སྐར་ལེགས་པར་རྒྱུ་བར་འགྱུར། །རླུང་ཡང་དེ་བཞྱིན་ལྡང་འགྱུར་ཅྱིང་། །ཆར་ཀང་དུས་སུ་
འབབ་པར་འགྱུར། །ལྷ་གནས་རྣམས་ཀང་དེ་བཞྱིན་དུ། །ཡུལ་འཁྡོར་རྣམས་སུ་ལྡོ་ལེགས་
བེད། །ཅེས་པ་ཆྡོས་ལྡོག་དང་མ་རུངས་པ་ཚར་གཅྡོད་ཅྱིང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་སེ་བྡོ་ཡ་རབས་
རྣམས་བཀུར་བསྱི་བས་པས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་ཡུལ་འཁྡོར་གྱི་ལེགས་ེས་
རྣམས་རྒྱལ་པྡོ་ལ་རག་ལས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར། ཆྡོས་ཀྱིས་ཡུལ་འཁྡོར་བསང་པར་བ། །ཆྡོས་
ཀང་ཡང་དག་བསན་པར་བ། །ལེགས་པར་བེད་ལ་སེམས་ཅན་དགྡོད། ། 
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༼༡༣༩༦༽  
ེས་བས་ལས་ནྱི་ཟླྡོག་པར་བ། །གང་ཚེ་སྱིག་པ་བེད་པ་རྣམས། །ཚུལ་བཞྱིན་འདུལ་བར་བེད་པའྱི་
ཚེ། །ཡུལ་འཁྡོར་ཏུ་ནྱི་ལྡོ་ལེགས་ཤྱིང་། །རྒྱལ་པྡོ་གཟྱི་བརྱིད་ལྡན་པར་འགྱུར། །རྒྱལ་པྡོ་གགས་དང་
ལྡན་གྱུར་ཅྱིང་། །སེ་དགུ་རྣམས་ཀང་བདེ་བར་སྡོང་། །ཞེས་གསུངས་པས་ཡུལ་ལྡོངས་ཀྱི་བདག་པྡོ་
རྣམས་ཀྱིས་རྒྱལ་པྡོའ་ིཁྱིམས་ལུགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་འདྱི་དང་མཐུན་པར་མཛད་འཚལ་
ལྡོ། །བཞྱི་པ་ལ་གྱིས། མདྡོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བླུན་པྡོ་མཁས་པར་
འཆྡོས་པ་འགའ། །ལུང་གྱི་གནས་སྐབས་མྱི་ཤེས་པར། །མདྡོ་རྒྱུད་ལུང་སྡོར་བེད་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ནྱི་
བླུན་པྡོའ་ིཁ་ཤག་ལྟར། །གང་དུ་འགྡོ་བ་མྱི་ཤེས་སྡོ། །ཞེས་པ། མདྡོ་རྒྱུད་ལེགས་པར་སངས་པའྱི་
མཁས་པ་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་གཞུང་མང་དུ་སྨྲ་བ་དག་ལ་འགན་པར་འདྡོད་པའྱི་བླུན་ 
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༼༡༣༩༧༽  
པྡོ་འགའ་ཞྱིག ལུང་གྱི་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་གང་ལ་འཇུག་གྱི་གནས་སྐབས་མྱི་ཤེས་པར་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་
ལུང་གང་བབ་བབ་ཏུ་སྡོར་ཅྱིང་། ག་ཚོམ་དུ་སྨྲ་བ་མང་པྡོ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། དེས་རང་གྱི་འདྡོད་པའྱི་སྒྲུབ་
བེད་དུ་གངས་པའྱི་ལུང་དེ་རང་ལ་གནྡོད་བེད་ཀྱི་ཁུངས་སུ་འགྱུར་བར་ཤས་ཆེ་སེ། བླུན་པྡོའ་ིཁ་ཤག་
གཞན་ལ་སྨྲས་པ་རང་ལ་འཁྡོར་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །གཡུལ་ངྡོར་ལྷུང་པའྱི་རལ་གྱི་དང་། །བླྡོ་གྡོས་གཞན་
པའྱི་འདྡོད་གཏམ་དང་། །ཅང་ཤེས་མྱིན་པའྱི་ར་མཆྡོག་རྣམས། །སུ་ཡྱི་གྡོགས་འགྱུར་མྱི་ཤེས་
སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་ལྔ། ལྟ་བའྱི་ལུང་སྡོར་སྡོམ་པ་དང་སྡོད་པར་འཁྲུལ་བ། 
སྡོད་པ་དང་སྡོམ་པའྱི་ལུང་ལྟ་བར་འཁྲུལ་བ། འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལུང་འདས་པར་འཁྲུལ་བ། འདས་པའྱི་
ལུང་འཇྱིག་རེན་པར་འཁྲུལ་བ། མྱི་ཤེས་པའྱི་ 
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༼༡༣༩༨༽  
ལུང་སྡོར་བས་མཁས་པས་འཁྲུལ་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དཔེར་ན་ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་
དང་། །སྱིན་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་སྡོགས་མྱི་དགྡོས། །སེམས་བསེད་དབང་བསྐུར་བ་མྱི་
དགྡོས། །བསམ་གཏན་ཀྡོག་པ་འདྱིར་མྱི་དགྡོས། །དགེ་དང་སྱིག་པ་གྱིས་ཀ་མེད། །སངས་རྒྱས་
སེམས་ཅན་ཡྡོད་མྱིན་སྡོགས། །འདྱི་འད་གསུངས་པའྱི་ལུང་རྣམས་ཀུན། །ལྟ་བ་ཡྱིན་གྱིས་སྡོམ་པ་
དང་། །སྡོད་པ་གྱིས་ཀྱི་ལུང་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་
མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་ལ་སྡོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བེད་པ་དང་། སྱིན་པ་གཏྡོང་བ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་
སྲུང་པ་ལ་སྡོགས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དྲུག་ལ་སྡོད་པ་དང་། བསམ་པ་སེམས་བསེད་དང་། སྔགས་ཀྱི་
དབང་བསྐུར་བེད་པ་དང་། དམྱིགས་པ་ལ་སེམས་གནས་པའྱི་བསམ་གཏན་སྡོམ་པ་དང་། གསུང་
རབ་ཀྡོག་པ་དང་།  
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༼༡༣༩༩༽  
ཁ་དྡོན་བེད་པ་དང་། མདྡོར་ན་དགེ་སྱིག་ལ་བླང་དྡོར་བར་མེད་པས། སྡོ་གསུམ་གྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་
ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཅེས་གསུངས་པ་འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཀྱི་ལུང་རྣམས་དྡོན་དམ་སྡོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ལྟ་
བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་གྱིས། དེ་སྡོད་པ་དང་སྡོམ་པའྱི་དྡོན་ལ་སར་དུ་མྱི་རུང་སེ། ས་
བཅུ་པའྱི་མདྡོར། བེད་པ་པྡོ་མེད་པ་དེ་ལྟ་ན་དྡོན་དམ་པར་ལས་ཀང་མྱི་དམྱིགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། 
དྡོན་དམ་པ་ལ་ནྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཁམས་ཞེས་བ་བའང་མེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱན་སྟུག་པྡོ་
བཀྡོད་པར། རྱི་རབ་རྱི་བྡོ་ཙམ་གྱུར་པའྱི། །བདག་ཏུ་ལྟ་བས་མྱི་གནྡོད་དེ། །སྡོང་ྱིད་ལྟ་བས་གནྡོད་
པ་ནྱི། །ང་རྒྱལ་མྱི་བདེན་བཏགས་པའྡོ། །རྣལ་འབྡོར་སྡོད་པས་སྡོང་པ་ྱིད། །གནས་མ་ཡྱིན་པར་
སར་མྱི་བ། །གནས་མྱིན་གལ་ཏེ་སར་གྱུར་ན། །བདུད་ 
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༼༡༤༠༠༽  
རྱི་དུག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དང་། སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་ལྟ་ཐྡོབ་ན། །ལ་ལའྱི་ལྟ་བ་མ་ཞྱིག་
ན། །གསྡོར་མྱི་རུང་བའྱི་ལྟ་བས་ཏེ། །སྨན་པས་བྡོར་བའྱི་ནད་པ་བཞྱིན། །ཞེས་པ་དང་། དཀྡོན་
མཆྡོག་འབྱུང་གནས་ཀྱི་མདྡོར། སྱིན་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་མྱི་དམྱིགས་པར་བའྡོ། །སྱིན་པ་མྱི་སྱིན་པར་མྱི་
བའྡོ། །སྱིན་གནས་ཀྱི་ངྡོ་བྡོ་མ་དམྱིགས་པར་བའྡོ། །སྱིན་གནས་མྱི་བཙལ་བར་མྱི་བའྡོ། །སྱིན་
བདག་གྱི་ངྡོ་བྡོ་ྱིད་མྱི་དམྱིགས་པར་བའྱི། །སྱིན་བདག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བ་ནྱི་མྱི་བའྡོ། །ལས་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་མྱི་དམྱིགས་པར་བའྱི། ལས་བདག་གྱིར་བ་བ་དང་འགལ་བར་ནྱི་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་
པས་ལྟ་བས་ལུང་གྱིས་སྡོམ་པ་དང་སྡོད་པ་སུན་ཕྱུང་ན་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་གགས་
པས་ཀང་། གྡོ་བུར་བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆྡོས་
རྣམས་རེན་ 
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༼༡༤༠༡༽  
གཞན་དང་གཞན་ལ་ལྟྡོས་པའྱི་ཕྱྱིར། རེན་གཞན་དང་གཞན་ལ་ལྟྡོས་ནས་ནྱི་ཡྡོད་དྡོ་ཞེས་པ་ལྟར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དབང་མེད་ན་ནྱི་དངྡོས་གྲུབ་མེད། །ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་ན་ལས་མྱི་འཆགས། །ལྡོག་པར་
དཔྱྡོད་ན་ལྟུང་བ་འབྱུང་། །ལྷ་སྡོམ་འཁྲུལ་ན་བྱིན་མྱི་རླྡོབས། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ེས་པ་སེ། །དེས་ན་ཆྡོ་ག་
ཅྱི་བེད་ཀང་། །ཤྱིན་ཏུ་དག་པར་བ་དགྡོས་ཞེས། །འདྱི་འདའྱི་ལུང་ཀུན་སྡོད་པ་དང་། །སྡོམ་པ་ཡྱིན་
གྱིས་ལྟ་བ་མྱིན། །ཞེས་པ། དབང་མ་ཐྡོབ་པར་རྱིམ་པ་གྱིས་སྡོམ་པ་བཀག་པ་དང་། ཐེག་པ་སྡོ་སྡོའ་ི
ཆྡོ་ག་འཁྲུལ་པར་གྱུར་ན་སྡོམ་པ་དང་སེམས་བསེད་དང་དབང་བསྐུར་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་མྱི་
འབྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལས་ལྡོག་པར་སད་ན་རང་གྱི་བསབས་པ་དང་འགལ་བའྱི་
ལྟུང་བ་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུད་སེ་རྣམས་སྡོ་སྡོའ་ིལྷ་བསྡོམ་ཚུལ་ 
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༼༡༤༠༢༽  
ནྡོར་ན་བྱིན་བརླབས་མྱི་འབྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བའྱི་གསུང་ལ་མྱི་བདེན་པར་
རྡོག་པའྱི་ཐེ་ཚོམ་སེས་ན། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་མ་གུས་པའྱི་ེས་པ་འབྱུང་བས་སང་བར་བའྡོ། །མདྡོར་
བསྡུས་ན་ཆྡོས་ལུགས་གང་བེད་པ་དེ་རང་གྱི་ཐེག་པ་སྡོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་
པར་བ་དགྡོས་སྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་མས་ལེན་གྱི་སྡོམ་པ་དང་སྡོད་པ་སྡོན་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་གྱིས། 
ལྟ་བ་སྡོས་བྲལ་སྡོན་པའྱི་ལུང་དུ་བས་ན་སྡོས་བཅས་ཀྱི་ེས་པ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། 
གཞན་ཡང་ལུང་སྡོར་བེད་པ་ལ། །འཇྱིག་རེན་པ་དང་འཇྱིག་རེན་ལས། །འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་
རྣམ་གྱིས་ཡྡོད། །དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་སྡོགས། །འབད་ནས་སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་
ནྱི། །འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་མ་རྒལ་བའྱི། །འཇྱིག་རེན་པ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བཀའ་ 
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༼༡༤༠༣༽  
དང་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ལུང་དང་སར་ནས་གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པ་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚེ། ཆྡོས་
ྱིད་ཀྱི་བདེན་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་མཐྡོང་བའྱི་སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ིགནས་སྐབས་འཇྱིག་རེན་པ་དང་། 
ཆྡོས་ྱིད་མངྡོན་སུམ་གྱིས་གཟྱིགས་པའྱི་འཕགས་པའྱི་གནས་སྐབས་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པ་
གྱིས་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། གཟུགས་སྡོགས་དང་ནྱི་སེམས་དེ་ལྟར། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་སྡོད་པ་
འདྱི། །མ་དག་བླྡོ་ཅན་མ་ཡྱིན་གྱིས། །རྣལ་འབྡོར་རྡོགས་པ་བསམ་མྱི་ཁབ། །ཅེས་པ་ལྟར་སྡོ་སྡོའ་ིསེ་
བྡོའ་ིདབང་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་འཛིན་ཚུལ་དེ། ས་དང་པྡོ་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་རྡོགས་པ་ཐྡོབ་པ་ཡན་ཆད་ལ་
སར་དུ་མྱི་རུང་སེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འཕགས་པའྱི་དབང་པྡོ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་
གཟྱིགས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛོད་སྤུས་ཀང་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་།  
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༼༡༤༠༤༽  
དག་པའྱི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འཆར་ཡང་མམ་གཞག་གྱི་ཡེ་ཤེས་ལས་མ་གཡྡོས་པ་ལ་སྡོགས་པ་
འཇྱིག་རེན་པའྱི་བླྡོས་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དྡོན་དམ་གཟྱིགས་པའྱི་སེས་བུ་ལས་དགེ་
སྱིག་གྱི་འཆྱིང་པ་ལས་གྡོལ་བའྱི་ལུང་རྣམས་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་སྡོད་པ་བླང་དྡོར་དང་བྲལ་བར་འཆད་
པའང་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ལས་དགེ་སྱིག་གྱི་སང་བླང་དང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་ནྱི་ཕུང་ཚུལ་དང་མས་པའྱི་
ེས་དམྱིགས་དང་། ཕྱྱིར་འཆྡོས་པའྱི་ཚུལ་དང་། ཐུན་བཞྱིར་བཅད་ནས་རྣལ་འབྡོར་སྡོམ་པ་ལ་
སྡོགས་ལས་དང་པྡོ་པ་དང་། སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོ་སྡོམ་པ་དང་། སྡོད་པ་སྡོན་པའྱི་ལུང་རྣམས་འཕགས་པའྱི་
ས་ལ་སར་དུ་མྱི་རུང་སེ། འཁྡོར་འདས་མམ་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་རྡོགས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བཞྱི་
པ་ནྱི། དབང་དང་དམ་ཚིག་སྡོགས་མྱི་དགྡོས། །ཕྱག་དང་མཆྡོད་པ་ཀུན་ལས་གྡོལ། ། 
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༼༡༤༠༥༽  
བསམ་གཏན་སྡོམ་པ་ཀུན་སངས་ཏེ། །ལམ་ཀུན་གཟྱིངས་བཞྱིན་དྡོར་བ་ཞེས། །གསུངས་པ་འཁྡོར་
བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །རྒལ་བའྱི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་གསུངས། །ཞེས་པ། དབང་བསྐུར་དང་། དམ་ཚིག་
དང་། སྡོམ་པ་བསྲུང་བ་དང་། ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་ལ་སྡོགས་ཚོགས་གྱིས་སྒྲུབ་
པ་དང་། སྱིབ་པ་སྡོང་བ་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་སྡོམ་པ་མྱི་དགྡོས་པ་དང་། ལུང་གྱི་
ཆྡོས་ན་པ་དང་། འཛིན་པ་ལ་སྡོགས་ཐྡོས་བསམ་གྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་དྡོར་བར་བ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་
བྡོའ་ིཕ་རྡོལ་དུ་རྒལ་ཚར་ནས་གྲུ་དང་གཟྱིངས་དྡོར་བས་ཆྡོག་པ་བཞྱིན། ཅེས་པའྱི་ལུང་རྣམས་
འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྟ་སྡོད་སྡོན་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པས་སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ི
ལམ་ལ་སར་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ལྔ་པ་ནྱི། དེ་འདའྱི་གནས་སྐབས་ 
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༼༡༤༠༦༽  
ཤེས་ནས་ནྱི། །དེ་ལ་འཚམས་པའྱི་ལུང་སྡོར་བ། །དེ་འདའྱི་རྣམ་བཞག་མྱི་ཤེས་པའྱི། །ལུང་སྡོར་
མཁས་པའྱི་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་ཐར་པའྱི་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་པ་
འཇུག་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་དང་། ཞུགས་པ་རྣམས་ཐྡོག་མར་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་ལུང་དང་། 
སྨྱིན་པ་རྣམས་གྡོལ་བར་བེད་པའྱི་ཐབས་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཡྡོད་མེད་ཀྱི་མཐར་འཛིན་
པའྱི་གེན་པྡོར་མཐའ་བྲལ་གྱི་ལྟ་བ་སྡོན་པ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པའྱི་ལམ་དུ་གྡོལ་བའྱི་གེན་པྡོར་
ཐེག་ཆེན་གྱི་ཐབས་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྡོན་པ་ལ་སྡོགས་གསུང་རབས་ཀྱི་སྡོན་ཚུལ་དང་། དགྡོངས་པ་
མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་རྣམ་དབེ་ལེགས་པར་མྱི་ཤེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་ལུང་སྡོར་བས་པ་
རྣམས་གནས་སྐབས་མྱི་ཤེས་པའྱི་སྡོན་ཚིག་ལྟར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁེལ་བར་གྱུར་ཅྱིང་། 
གསུང་རབ་ཀྱི་དགྡོངས་པའང་ལྡོག་པར་ 
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༼༡༤༠༧༽  
བཀྡོལ་བའྱི་སྡོན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པས། འདྱི་ལྟར་རེས་འགའ་ནྱི་མྱི་མཁས་
པས་སྡོང་པ་ྱིད་སངས་ནས་ངན་འགྡོར་འགྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ། །རེས་འགའ་ནྱི་སྡོང་པ་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་དམ་
མེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་ངེས་པར་བཟུང་སེ། དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་
འདེབས་པའྱི་ལྡོག་པར་ལྟ་བ་བསེད་ནས་འཕེལ་བར་བེད་དྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་དྡོན་
དམ་པ་དེ་ཡང་མྱི་བསླུ་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ནྱི་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྡོ་སྡོ་རང་གྱིས་
རྱིག་པར་བ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟ་ན་དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་བསམ་པ་ལ་འཕགས་པ་
རྣམས་ཁྡོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་གྱིས། འཕགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དག་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་འཕགས་པས་
སངས་རྡོགས་མཇལ་བ་ལ་སྡོ་སྡོའ་ིརྱིག་པ་མྱི་འཇུག་གྡོ །ཀུན་རྡོབ་ཀྱི་བདེན་པ་གང་ 
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༼༡༤༠༨༽  
ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི། དྡོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པར་བ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་བདག་དང་གཞན་
དག་ལས་སེ་བ་མ་དཔྱད་པར་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལུགས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་བར་བས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་
པས་ཀུན་རྡོབ་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་སེ་བའྱི་རྣམ་བཞག་ལ་འཕགས་པའྱི་མམ་གཞག་ཆྡོས་ྱིད་གཟྱིགས་
པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གནྡོད་བེད་མྱི་འཇུག་གྡོ །གཞན་ཡང་བཀའ་འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གདུལ་
བ་ལ་མྱི་རག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་སྡོགས་པ་དང་པྡོར་ངེས་དྡོན་དུ་བསན་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྱིགས་
ཅན་ལ་རྒྱུད་སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་སུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བཀའ་བར་པ་ནྱི། བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྒྱུད་ཡྡོངས་སུ་སྨྱིན་པ་རྣམས་གྡོལ་བར་བེད་པ་དང་། འཁྡོར་འདས་ལ་བླང་དྡོར་དུ་འཛིན་པའྱི་
མེན་པྡོར་སྲྱིད་ཞྱི་མམ་པ་ྱིད་དུ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་པ་ནྱི། དང་པྡོ་གྱིས་ 
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༼༡༤༠༩༽  
སུ་གདུལ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་སྡོ་འདྡོགས་བཅད་དགྡོས་དང་། སྨྱིན་པར་བེད་པའྱི་ཐབས་ཇྱི་ལྟར་འཚམ་པ་
ལེགས་པར་བསན་ནས་རྡོད་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ལམ་མས་སུ་བླངས་པས་འབྲས་བུ་རྡོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་འཐྡོབ་པའྱི་ཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ནའང་འགལ་བར་
འཆད་པ་ནྱི་ཆྡོས་སྡོང་བའྱི་ལས་ཡྱིན་པས་བསན་འཛིན་གྱི་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སང་བར་
བའྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། མྱིག་ལྡན་ཇྱི་ལྟར་ལམ་ནྡོར་ཡང་། །གཡང་སར་གྡོམ་པ་འཇྡོག་མྱི་སྲྱིད། །དེ་བཞྱིན་
མཁས་པ་འཁྲུལ་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་འདའ་མྱི་ནུས། །མྱིག་མེད་གལ་ཏེ་ལམ་ནྡོར་
ན། །གཡང་སར་མཆྡོངས་ནས་ལྟུང་བར་འགྱུར། །དེ་བཞྱིན་བླུན་པྡོ་འཁྲུལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་
བསན་ལས་འདས་ཏེ་ལྟུང་། །ཞེས་པ། དཔེར་ 
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༼༡༤༡༠༽  
ན་མྱིག་གྱི་དབང་པྡོ་མ་མས་ཤྱིང་མྱིག་ཤེས་དན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་ཡྡོད་པའྱི་སེས་བུ་ལམ་
ཅུང་ཟད་ནྡོར་ཀང་གཡང་ས་ཆེན་པྡོར་གྡོམ་པ་མྱི་འདྡོར་ཅྱིང་། མྱུར་དུ་ལམ་མ་ནྡོར་བར་འཇུག་པ་
བཞྱིན་དུ། རང་བཞྱིན་གྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་དང་། སེ་སྣྡོད་ལ་ལེགས་པར་སངས་ཤྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པའྱི་ཁུར་ཁེར་བའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ནྱི། གྲུབ་མཐའ་ལ་ཅུང་ཟད་འཁྲུལ་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་འགལ་བའྱི་ལམ་ལ་མྱི་འཇུག་སེ། སངས་རྒྱས་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པར་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་མྡོས་པ་བརན་པྡོ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དད་པའྱི་སྡོབས་བསེད་པ་ལ་འཇུག་པའྱི་
ཕྱག་རྒྱའྱི་མདྡོར། སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་ནྱི་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་བསབ་པ་ལས་མྱི་
འདའ་བར་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །ཆྡོས་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་ནྱི་དམ་པའྱི་ཆྡོས་མྱི་སྡོང་བ་གང་ 



1406   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༡༡༽  
ཡྱིན་པའྡོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་ནྱི་སྱིག་པ་ཐམས་ཅད་མྱི་བེད་པ་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །ཆྡོས་
ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་ནྱི་རེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ལ་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །མ་དད་པ་མྱི་བེད་
པ་ནྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨྱིན་པ་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པ་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །དགེ་འདུན་ལ་སབས་སུ་འགྡོ་བ་ནྱི་
ཆགས་པ་དང་ཁྡོང་ཁྡོ་སངས་པ་གང་ཡྱིན་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་མྱིག་མེད་ལམ་
ནྡོར་ན་གཡང་ས་ཆེན་པྡོ་ལྷུང་ནས་བཅྡོས་སུ་མྱི་རུང་བ་སེ། བླུན་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་ལ་འཁྲུལ་
ན་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་བསན་པའྱི་འཚམས་ལས་འདས་ཏེ། ལྡོག་པའྱི་ལམ་དུ་ཞུགས་ནས་
བཅྡོས་སུ་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་རྡོ། །ཆ་ཚད་ཤེས་པའྱི་བཟྡོ་ལ་ནྱི། །རྱིང་ཐུང་བྱུང་ཡང་མཐྡོ་གང་
ཡྱིན། །ཆ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1407 

༼༡༤༡༢༽  
ཚད་མེད་པའྱི་བཟྡོ་གང་ཞྱིག །ེས་ན་བཞད་གད་གནས་སུ་འགྱུར། །ཞེས་པ། ལེགས་པར་བསབས་
ཤྱིང་ཆ་ཚད་ལ་མཁས་པའྱི་བཟྡོ་བྡོ་དེས་གྡོས་དང་ཤྱིང་ལ་སྡོགས་པའྱི་བཟྡོ་རྒྱུ་ལ། ཆ་ཚད་ལས་
འདས་པའྱི་རྱིང་ཐུང་མཐྡོ་དམན་བྱུང་ཡང་སྡོར་གཅྱིག་ཙམ་ཡྱིན་ལ། ཆ་ཚད་མེད་པའྱི་བླུན་བཟྡོ་ེས་
ན་བཟྡོ་རྒྱུ་མེད་པའམ་གསར་དུ་བེད་པ་བས་བཅྡོས་པར་དཀའ་བའྱི་སྡོན་དུ་འགྱུར་རྡོ། །འཇྱིག་རེན་
ནའང་། ཆ་ཚད་མེད་པའྱི་བཟྡོ་བྡོ་ཟྱིན་ཁར་འགྡོད་དེ། ཅེས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་བཞྱིན་གཞུང་ལུགས་ཤེས་
པའྱི་མྱིས། །ཚིག་དྡོན་འཁྲུལ་ཀང་ཅུང་ཟད་ཡྱིན། །གཞུང་ལུགས་གང་ཡང་མྱི་ཤེས་པ། །འཁྲུལ་ན་
བསན་པ་འཇྱིག་ལ་ཐུག །དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསན་པ་བཞྱིན། །སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་གཞུང་བཞྱིན་
བ། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གྱི་གཞུང་ལུགས་དང་གྲུབ་ 



1408   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༡༣༽  
མཐའྱི་རྣམ་དབེ་ཤེས་པ་དེས། ཚིག་དྡོན་གྱི་ཆ་ཤས་ཕ་མྡོ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲྱིད་ཀྱི། གསུང་རབ་ཀྱི་
གནད་འགག་ཆེ་སའྱི་དགྡོངས་པ་ནྡོར་བར་སྨྲ་བ་མྱི་སྲྱིད་དྡོ། །སེ་སྣྡོད་མྱི་ཤེས་པའྱི་བླུན་པྡོ་འཁྡོར་དང་
ལྡོངས་སྡོད་ལྡན་པ་འཁྲུལ་པའྱི་ཚེ་དད་པའྱི་རེས་འབྲང་གྱི་སེ་བྡོ་མང་པྡོ་བསྡུས་ཏེ། དཔུང་བསྡུས་
ནས་ཆྡོས་ལུགས་མ་ནྡོར་བར་མས་སུ་ལེན་པའྱི་ནུས་པ་མས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
འཇྱིག་ལ་ཐུག་གྡོ །དེའྱི་ཕྱྱིར་ཐར་པའྱི་ལམ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་ན་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་
གསུངས་པའྱི་གཞུང་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བའྡོ། །དྲུག་པ་ལ་གྱིས། ཆྡོས་མྱིན་དྡོར་བ་ཡྱིན་པར་
བསན། ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མས་སུ་བླང་བར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། སྱིར་བསན། 
སྡོ་སྡོར་བཤད། དྡོན་འགག་གྱིལ་ནས་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མྱིག་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1409 

༼༡༤༡༤༽  
མངས་རྒྱ་དང་མ་འབྲེལ་ན། །རེའུ་མང་ཡང་ཤྱི་རྡོ་ཡྱིན། །དེ་བཞྱིན་ཁུངས་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི། །ཆྡོས་
ལུགས་མང་ཡང་རྡོ་དང་འད། །ཞེས་པ། དཔེར་ན་མྱིག་མངས་ཀྱི་རེའུ་དཀར་ནག་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་
རྒྱ་དང་མ་འབྲེལ་ན་མྱི་ཕན་པ་བཞྱིན་དུ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མྱི་མཐུན་ཅྱིང་
བརྒྱུད་པའྱི་ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཐུན་ཚགས་མང་ཡང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་གྡོ་མྱི་ཆྡོད་
པས་རྡོ་རུལ་བ་དང་འད་སེ་དྡོར་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། མ་བརགས་མས་དགའྱི་ཟབ་
ཆྡོས་བརྫུན་ཁྱིགས་ཡྱིན་པར་སྣང་། གང་ཟག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་བརགས་ན་འཇྱིག་པར་
བསན། དེ་འད་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་བར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སན་བརྒྱུད་དང་
ནྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་དུ། །གགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་པྡོ་སྣང་། །རྒྱུད་དང་མཐུན་ན་བླང་དུ་རུང་། །མྱིན་
ན་ 



1410   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༡༥༽  
བརྫུན་གྱི་སེབ་ཕྱྡོགས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། ཟབ་ཆྡོས་ཡྱི་གེར་མྱི་འགྡོད་པའྱི་སན་ནས་སན་དུ་བརྒྱུད་པའྱི་
ཡྱིད་བཞྱིན་ནྡོར་བུར་འདྡོད་པ་དང་། སྡོབ་མ་གཅྱིག་ལས་མང་བ་ལ་མྱི་སེར་བའྱི་ཆྱིག་བརྒྱུད་བཀའ་
རྒྱ་མ་རུ་གགས་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་མང་པྡོ་སྡོན་པ་དང་ན་པ་འདྱི་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་གསུངས་
པའྱི་རྒྱུད་དང་མཐུན་ཅྱིང་བླ་མ་དམ་པ་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་པའྱི་གདམ་པ་ཡྱིན་ན་ལག་ཏུ་བླང་བར་རུང་
གྱིས། དེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་གང་ཟག་ཟྡོག་ཆྡོས་སྡོན་པའྱི་བརྫུན་ཁྱིགས་རེད་པ་དང་བཀུར་བསྱི་སྒྲུབ་
པའྱི་སླུ་འབྲྱིད་ཡྱིན་པས་དྡོར་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱི་ལམ་གྱིས་ནྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། །ཞལ་
མཐྡོང་གྱི་ནྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས། །འདྱི་དག་མདྡོ་རྒྱུད་དང་མཐུན་ན། །བླངས་ཀང་སྡོན་དུ་འགྱུར་བ་
མེད། །མདྡོ་རྒྱུད་ཀུན་དང་མྱི་མཐུན་ན། །བདུད་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་ཡྱིན་ཞེས་བ། །ཞེས་པ།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1411 

༼༡༤༡༦༽  
གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་ལ་བླ་མ་དང་མཁའ་འགྡོས་ལུང་བསན་པའྱི་གདམས་ངག་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་། 
འགའ་ཞྱིག་ཡྱི་དམ་གྱི་ལྷ་མཐྡོང་བའྱི་གསུང་ཡྱིན་ཟེར་བ་དང་། ཞལ་གཟྱིགས་ཀྱི་ལྷ་ལ་སྡོགས་པ་འདྱི་
དག་ཀང་། མདྡོ་རྒྱུད་རྣམ་དག་དང་མཐུན་པའྱི་བ་བ་འདུག་ན་མས་ལེན་བར་རུང་གྱིས། མྱི་མཐུན་
ན་བྱིན་བརླབས་ཆེ་བ་དང་ནུས་པ་མྱུར་བར་སྣང་ཡང་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའྱི་ཆྡོས་
ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ཞུགས་ནས་ཆྡོས་ལུགས་རྣམ་དག་འདྡོར་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བླ་མ་མདྡོ་རྒྱུད་
དང་མཐུན་ན། །དེ་ནྱི་བླ་མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་། །སངས་རྒྱས་བསན་བཞྱིན་མྱི་གསུང་ན། །བླ་མ་ཡྱིན་
ཀང་བཏང་སྡོམས་བཞག །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་བཤད་པའྱི་སན་བརྒྱུད་དང་། ཆྱིག་བརྒྱུད་དང་། རྱི་ལམ་
དང་ཞལ་མཐྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་དེ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པར་འདུག་ན།  
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༼༡༤༡༧༽  
དེ་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་དེ་ཡང་བླ་མ་དམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་གུས་པས་བསེན་པར་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་
དང་འགལ་བའྱི་གདམ་པ་སྡོན་པའྱི་གང་ཟག་དེ། བླ་མའྱི་གཟུགས་བརན་ཡྱིན་པས་བསེན་དུ་མྱི་རུང་
ཞྱིང་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་པར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེས་ན་རྱི་ལམ་ཆྡོས་ལུགས་དང་། །ཞལ་
གཟྱིགས་པ་ཡྱི་ཡྱི་དམ་དང་། །ལུང་བསན་མཛད་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། །བླ་མའྱི་གསུང་སྡོས་ལ་
སྡོགས་པ། །མ་དཔྱད་པར་ནྱི་གཏམ་འཆྡོལ་དུ། །ཚད་མ་ཡྱིན་ཞེས་བཟུང་མྱི་བ། །འདྱི་འདའྱི་བདུད་
ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་པའྱི། །འབྱུང་བ་སྲྱིད་པར་རྒྱལ་བས་གསུངས། །ཞེས་པ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རྱི་
ལམ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་དང་ཞལ་གཟྱིགས་པ་ཡྱིན་ཟེར་བའྱི་ལྷ་དང་། ལུང་སྡོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་། 
གང་ཟག་གྱི་མས་ལ་ཤར་བའྱི་གསུང་ 
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༼༡༤༡༨༽  
བགྡོས་ལ་སྡོགས་བཀའ་ལུང་རྣམ་དག་དང་མཐུན་མྱི་མཐུན་ལེགས་པར་དཔྱད་ནས་བླང་དྡོར་བ་
ཞྱིང་། ཆྡོས་ཁད་འཕགས་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་བ་ཙམ་ལ་ཚད་མར་མྱི་བཟུང་སེ། སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ིལམ་ལ། 
བདུད་ཀྱི་བར་དུ་གཅྡོད་པ་མང་དུ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཤེར་ཕྱྱིན་ྱི་ཤུ་ལྔ་པར། བདུད་
སྱིག་ཏྡོ་ཅན་ལུས་གསེར་གྱི་ཁ་དྡོག་དང་། འྡོད་འདྡོམ་གང་པར་བས་ཏེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པྡོ་དེའྱི་དྲུང་དུ་འྡོངས་ནས་དེ་མཐྡོང་པ་ན་དེ་ལ་འདྡོད་པ་སེས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་
ལས་ཡྡོངས་སུ་མས་པ་ལས་ཡྡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། མདྡོ་
སྡུད་པར། མྱིང་གྱི་གཞྱི་ལས་བདུད་ནྱི་ེ་བར་འྡོངས་གྱུར་ནས། །འདྱི་སྐད་སྨྲས་ཏེ་འདྱི་ནྱི་ཁྡོད་ཀྱི་ཕ་
མ་དང་། །ཁྡོད་ཀྱི་བདུན་མེས་བརྒྱུད་ཀྱི་བར་གྱི་མྱིང་ཡྱིན་ཅྱིང་། །གང་ཚེ་ཁྡོད་ནྱི་སངས་རྒྱས་གྱུར་
པའྱི་མྱིང་ 
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༼༡༤༡༩༽  
འདྱི་ཡྱིན། །སངས་སྡོམ་རྣལ་འབྡོར་ལྡན་པ་འདྱི་འད་འབྱུང་འགྱུར་ལ། །ཁྡོད་སྔྡོན་ཡྡོན་ཏན་ཚུལ་ཡང་
དེ་འད་ཞེས་བརྡོད་དེ། །དེ་སྐད་གང་ཐྡོས་རླྡོམ་སེམས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི། །བདུད་ཀྱི་ཡྡོངས་
སུ་བསང་ཞྱིང་བླྡོ་ཆུང་རྱིག་པར་བ། །རབ་ཏུ་དབེན་དང་གྡོང་དང་གྡོང་ཁེར་རྱི་སུལ་དང་། །དགྡོན་པ་
དབེན་པ་ནགས་ཁྡོད་རབ་ཏུ་བསེན་བེད་ཅྱིང་། །བདག་བསྡོད་གཞན་ལ་སྨྡོད་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་ནྱི། །བདུད་ཀྱིས་ཡྡོངས་སུ་བཟུང་ཞྱིང་བླྡོ་ཆུང་རྱིག་པར་བ། །ཞེས་སྡོ། །བང་སྲ་བདུན་རེར། 
བམས་པའྱི་སྐུ་གཟུགས་རབ་གནས་མཛད་པའྱི་མཁན་པྡོས་འབྱུང་པྡོས་དག་ཏུ་གཟྱིར་བའྱི་དུས་སུ། 
འགྡོང་པྡོའ་ིབུ་བཞྱིས་ཆྡོས་ལྡོག་བསན་པའྱི་ལྡོ་རྒྱུས་ལས་ཀང་། ཐྡོད་པ་བམ་རྱིལ་གྱིས་ཆྡོས་སྡོན་པ་
དང་། འབྱུང་པྡོ་བབས་ནས་འདས་མ་འྡོངས་ 
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༼༡༤༢༠༽  
ལུང་སྡོན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་འཕུར་བ་དང་། ལུས་མྱི་སྣང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སྡོགས་དུ་མ་བྱུང་
ཞྱིང་། ཆྡོས་ལྡོག་བསན་པའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་ལ། འཕུར་ཚོ་དང་། འཁབ་ཚོ་ཞེས་པའྱི་ལུགས་གྱིས་
བྱུང་བ་དེང་སང་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་སྣང་ངྡོ་། །གྱིས་པ་ནྱི། དེས་ན་སངས་རྒྱས་བསན་པ་
མཆྡོག །ངེས་དྡོན་ཚད་མ་ཡྱིན་པར་གཟུང་། །ཡང་ན་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཀྱིས། །རྱིགས་པས་
གྲུབ་པ་ཚད་མར་གཟུང་། །ཞེས་པ། ཁུངས་ནས་མ་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ལྷད་ཅན་ཟབ་མྡོར་སྣང་བས། 
ཆྡོས་རྒྱུས་ཆུང་བའྱི་དད་ཅན་མང་པྡོ་འབད་པ་དྡོན་མེད་དུ་འཁྱིད་པར་བེད་པའྱི་ེན་ཡྡོད་དྡོ། །དེས་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་དང་མཐུན་པའྱི་མཁས་པའྱི་ངག་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཚད་མར་
བཟུང་ནས་གུས་པས་བླང་བར་བའྡོ། །ཡང་ན་དངྡོས་པྡོ་སྡོབས་ཞུགས་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
ལ་བསེན་པའྱི་རྱིགས་ 



1416   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༢༡༽  
པས་གྲུབ་ཅྱིང་ཚད་མས་མྱི་གནྡོད་པའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལ་བསབ་པར་བའྡོ། །བདུན་པ་ལ་གྱིས། མདྡོ་
རྒྱུད་བརྫུན་ལ་ངྡོས་བཟུང་བ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལུང་དང་སར་ནས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སེས་བུ་
བརྫུན་མས་སར་བ་ཡྱི། །མདྡོ་རྒྱུད་ཚད་མར་བཟུང་མྱི་བ། །ཀྡོའུ་ཤྱི་ཀའྱི་མདྡོ་དང་ནྱི། །དེ་བཞྱིན་
འཕགས་པ་ཤྱིག་ཅན་དང་། །བླྡོ་གྡོས་བཟང་པྡོ་ཆུང་ངུ་སྡོགས། །བྡོད་ཀྱི་སར་བའྱི་མདྡོ་སེ་
ཡྱིན། །ཞེས་པ། བྡོད་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མས་པའྱི་སྐབས་སུ་སེས་བུ་བརྫུན་མས་
བརམས་པའྱི་མདྡོ་རྒྱུད་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་པ། ཀྡོའུ་ཤྱི་ཀའྱི་མདྡོ་དང་། འཕགས་པ་ཤྱིག་ཅན་ཞེས་བ་
བ་དང་། བླྡོ་གྡོས་བཟང་མྡོ་ཆུང་ངུའྱི་མདྡོ་དང་། སྡོང་པྡོ་རྒྱན་གྱི་མདྡོ་དང་། ལྡོན་ཤྱིང་བཟང་པྡོའ་ིམདྡོ་
དང་། རྒྱ་ནག་ཏུ་བས་པའྱི་སྣང་བེད་ཀྱི་མདྡོ་དང་། མླཽའུ་འགལ་ 
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༼༡༤༢༢༽  
གྱི་བུས་མ་དམལ་བ་ནས་དངས་པའྱི་མདྡོ་དང་། གཞན་ཡང་གསང་སྔགས་གསར་རྱིང་ལའང་། བྡོད་
ཀྱིས་སར་བའྱི་རྒྱུད་སེ་མང་། །དེ་འད་རང་བཟྡོའ་ིམདྡོ་རྒྱུད་ལ། །མཁས་པས་ཡྱིད་བརན་མྱི་
བའྡོ། །གཙུག་ཏྡོར་ནག་མྡོ་ལ་སྡོགས་པ། །བྡོད་ཀྱི་ལྷ་འདེས་སར་བ་ཡྡོད། །འཕལ་གྱི་བྱིན་བརླབས་
ཅུང་ཟད་འབྱུང་། །འྡོན་ཀང་ཚད་མར་བར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ། གསང་སྔགས་གསར་མ་བ་ལ་དབང་
བསྐུར་རྒྱལ་པྡོའ་ིརྒྱུད་དང་། ལམ་ལྔ་བཀྡོད་པའྱི་རྒྱུད་དང་། དུས་འབྱུང་ཞེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་དང་། བདེ་
ཁྡོས་ཞེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་དང་། ངེས་དྡོན་རྒྱུད་ཞེས་བ་བའྱི་རྒྱུད་ཆེན་པྡོ་ལ་གསང་འདུས་ཀྱི་བཤད་
རྒྱུད་དུ་འདྡོད་པའྱི་གྱིས་མེད་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས་བ་བ་རྒྱ་ཕྡོ་བ་ལུང་པས་བས་པ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཁྱུང་
གགས་ཀྱིས་བས་པའྱི་ཆྡོས་སྡོད་མངྡོན་རྡོགས་ཀྱི་རྒྱུད་དང་། ལྕེ་མང་ཚོགས་རྡོལ་གྱི་རྒྱུད་ལ་ 
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༼༡༤༢༣༽  
སྡོགས་པ་དང་། སྔགས་རྱིང་མ་བ་ལ་ལྷ་མྡོའ་ིསེད་རྒྱུད་དང་། བམ་རྱིལ་ཐྡོད་མཁར་དང་། རང་གྱིས་
བ་འཕུར་ཅེས་བ་བ་ལ་སྡོགས་བྡོད་ཀྱིས་སར་བའྱི་རྒྱུད་མང་དུ་ཡྡོད་དེ། མཁས་པས་ཡྱིད་བརན་དུ་
མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཟུང་གྱི་མདྡོ་ཐེ་ཚོམ་ཅན་དུ་འགའ་ཞྱིག་འདྡོད་ནའང་ལྡོ་པན་གྱི་དཀར་ཆག་ཏུ་ཐེབས་
ཤྱིང་། རྒྱ་གར་གྱི་དཔེ་རྣམ་དག་ཡྡོད་དྡོ། །གཤྱིན་རེའྱི་རྒྱུད་པྲ་ཁྡོག་ནང་དུ་གགས་པ་ལ། རང་བཟྡོའ་ི
བླུན་ཚིག་ཤླཽ་ཀ་ལྔ་ཙམ་བྡོད་ཀྱིས་བཅུག་པས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་གཞྱིར་སྡོང་བ་དེ་ཕུད་པས་རྡོད་མེད་དུ་
གྲུབ་བྡོ། །འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་རྣམ་དག་ལ་བརྫུན་བསྲེས་པས་གང་ཟག་གྱིས་ཆྡོས་ཆུད་སན་པའང་
མང་དུ་སྣང་ངྡོ་། །གཙུག་ཏྡོར་ནག་མྡོ་དང་བ་ཁྱུང་བསམ་ཡས་མ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་བྡོད་ཀྱི་ལྷ་འདེས་
བས་པའྱི་ཆྡོས་ལ་འཕལ་གྱི་ཕན་ཡྡོན་ཅུང་ཟད་འབྱུང་ཡང་ཚད་ 
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༼༡༤༢༤༽  
མར་བཟུང་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ལྷ་མྡོ་གནས་མཁར་ལ་སྡོགས་པ། །མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀང་
ཡྡོད། །ཅུང་ཟད་བདེན་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ལ་ལུང་དུ་སར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ། མཁའ་ལྡྱིང་གྱི་རྡོགས་
པ་དང་། དུག་རྒྱུད་ནག་པྡོ་མུ་སེགས་ཀྱིས་བས་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནས་བྱུང་བའྱི་ཡྱི་གེ་ཡྱིན་ཀང་། 
བདེན་པ་ཅུང་ཟད་འདུག་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ཏེ་ཡྱིད་ཆེས་པའྱི་གནས་སུ་བར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །གྱིས་
པ་ནྱི་དེ་ཡྱི་འཐད་པ་རྒྱུད་བླ་མར། །མགྡོན་པྡོ་བམས་པས་འདྱི་སྐད་གསུངས། །མ་རྱིག་ལྡྡོངས་པའྱི་
མུ་སེགས་ལའང་། །སྲྱིན་བུ་ཡྱི་གེ་འད་བ་འདྱི། །ཅུང་ཟད་བདེན་པ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི། །འྡོན་ཀང་ཡྱིད་
བརན་བར་མྱི་རུང་། །ཞེས་པ། མ་རྱིག་པའྱི་ལྱིང་ཏྡོག་གྱིས་བླྡོ་གྡོས་ཀྱི་མྱིག་རྣམས་བསྱིབས་པས་
བདེན་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་བལྟ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་མུ་སེགས་ལའང་། བདེན་པའྱི་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཡྡོད་
མྡོད་ཀྱི་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་གནས་ 
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༼༡༤༢༥༽  
སུ་མྱི་རུང་སེ། སྲྱིན་བུས་ཤྱིང་ལ་བཟྡོས་པའྱི་རེས་ཡྱི་གེར་བྱུང་ཡང་ཡྱིག་མཁན་དུ་མྱི་རུང་བ་བཞྱིན་
ནྡོ། །ཚིགས་བཅད་འདྱི་ད་ལྟའྱི་རྒྱུད་བླ་མའྱི་དཔེ་ཕལ་ཆེ་བ་རྣམས་ལ་མྱི་འདུག་གྡོ །བརྒྱད་པ་ལ་དྲུག 
འབྱུང་ཁུངས་བཟང་པྡོའ་ིརྱིང་བསྲེལ་མཆྡོད་འྡོས་ཡྱིན་པར་བསན། དེ་ལས་གཞན་རྣམས་ལེགས་
པར་བརག་དགྡོས་པར་བསན་པ། ཐུགས་ལགས་ལ་སྡོགས་གང་དུའང་ངེས་པ་མེད་པར་བསན་པ། 
མཁས་ལས་ངན་པར་ཤེས་པ་བླུན་པྡོས་བཟང་པྡོར་འཛིན་པར་བསན་པ། བལྟས་ངན་སྣ་ཚོགས་བླུན་
པྡོ་ངྡོ་མཚར་སེས་པར་བསན་པ། དེ་འད་མཁས་པའྱི་སན་སྔར་དྱིས་ནས་བླང་དྡོར་བ་བར་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིང་བསྲེལ་དང་ནྱི་ཐུགས་དང་ལགས། །སྐུ་གཟུགས་ལ་སྡོགས་རུས་པ་
ལས། །འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་དཔྱད། །འཕགས་པ་ 
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༼༡༤༢༦༽  
གསུམ་གྱི་རྱིང་བསྲེལ་ནྱི། །ཡྡོན་ཏན་སྡོབས་ཀྱིས་འབྱུང་བས་ཏེ། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསྡོད་
ནམས་རེན། །འབྱུང་ཁུངས་ལས་བྱུང་རྱིན་ཆེན་འད། །ཞེས་པ། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་
ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རྱིང་བསྲེལ་འབྡོན་པ་དང་། དེ་ལས་རྱིམ་གྱིས་བརྒྱུད་ནས་
འཕེལ་གདུང་གྱི་ཐ་སད་སར་བའྱི་རྱིང་བསྲེལ་མང་པྡོ་འབྱུང་བ་ནྱི། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་
བརྒྱུད་ལ་མངའ་བའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་གདུལ་བའྱི་མྡོས་གུས་དང་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་རེན་ལ་བརེན་ནས་
མཐྡོང་ཐྡོས་དན་རེག་གྱི་འགྡོ་བ་རྣམས་བསྡོད་ནམས་སྡོག་པའྱི་བརེན་དུ་བྡོན་པ་ཡྱིན་པས་རྒྱ་མཚོའྱི་
གྱིང་ནས་དེད་དཔྡོན་གྱིས་བླངས་པའྱི་ནྡོར་བུ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལྟར་དགྡོས་འདྡོད་འབྱུང་བའྱི་གནས་སུ་
ཡྱིད་ཆེས་པས་མཆྡོད་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིང་བསྲེལ་ལ་ལ་གདྡོན་གྱིས་བེད། །ལ་ལ་འབྱུང་
བཞྱིའྱི་སྡོབས་ལས་ 
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༼༡༤༢༧༽  
འབྱུང་། །ཁ་ཅྱིག་བསན་ལ་དགའ་བའྱི་ལྷས། །དད་པར་བ་ཕྱྱིར་སྤྲུལ་པའང་སྲྱིད། །དེང་སང་རྱིང་
བསྲེལ་ཕལ་ཆེ་བ། །བརྫུན་མས་བས་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་ཡྱིན། །དེས་ན་རྣམ་དབེ་མཁས་པས་
དཔྱད། །ཅེས་པ། སྐུ་གཟུགས་དང་རྱིང་བསྲེལ་ལ་ལ་སེམས་ཅན་སླུ་བའྱི་ཕྱྱིར་བདུད་དང་གནྡོད་སྱིན་
ལ་སྡོགས་པའྱི་གདྡོན་མ་རུངས་པས་བེད་པའང་ཡྡོད་ཅྱིང་། སྱིག་ཅན་ལས་འབྱུང་བ་ནྱི་ལས་རྒྱུ་
འབྲས་ལ་ལྡོག་ལྟ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བདུད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའང་ཡྡོད་དྡོ། །ལ་ལ་འབྱུང་བ་
བཞྱིའྱི་ནུས་པ་རུས་པའྱི་ཁྡོང་དུ་འཁམས་པའྱི་དབང་གྱིས་འབྱུང་བའང་ཡྡོད་དྡོ། །བསན་པ་འཛིན་
པའྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་ལ་འབྱུང་བ་ནྱི། བསན་པ་ལ་དགའ་བའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་དང་གང་ཟག་
ལ་ཡྱིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་སྤྲུལ་པའང་སྲྱིད་དྡོ། །དེ་ལས་གཞན་ 
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༼༡༤༢༨༽  
པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་དང་སྐུ་གཟུགས་འབྱུང་བ་ནྱི། མྱི་ཆྡོས་བླ་མའྱི་བརྫུན་གྱི་དད་པ་ཅན་གྱི་སེ་བྡོ་སླུ་
བའྱི་ཕྱྱིར་བས་པ་ཤས་ཆེའྡོ། །དེ་དག་གང་ཡྱིན་ལེགས་པར་བརགས་ནས་བླང་དྡོར་བེད་དགྡོས་
སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཐུགས་ལགས་སྐུ་གཟུགས་ལ་སྡོགས་པ། །འབྱུང་བ་ཆྡོས་ནས་གསུང་པ་
མེད། །འྡོན་ཀང་དེ་འད་འབྱུང་བ་ཀུན། །ཕལ་ཆེར་བརྫུན་མས་བས་པ་ཡྱིན། །གལ་ཏེ་བདེན་པ་ཡྱིན་
ན་ཡང་། །ལུང་རྱིགས་གྱིས་ཀ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། །བཟང་ངན་གྱིས་ཀ་ལུང་བསན་དཀའ། །ཞེས་པ། 
གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཕུང་པྡོ་བསྲེགས་པ་ལ་ཐུགས་དང་ལགས་དང་སན་མ་ཚིག་པར་འབྱུང་བ་
དང་། ལྷའྱི་སྐུ་གཟུགས་དང་དུང་དང་དཔལ་བེའུ་འབྱུང་བ་ལ་སྡོགས་ལ། བཟང་ངན་གྱི་སྒྲུབ་བེད་
མདྡོ་རྒྱུད་ནས་གསུངས་པ་མེད་ཅྱིང་། རེན་འབྲེལ་གྱི་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་འབྱུང་བ་ 
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༼༡༤༢༩༽  
དང་བསེད་རྱིམ་བསན་པ་ལས་འབྱུང་བའང་སྲྱིད་ལ། སྔགས་དང་རས་ཀྱི་ནུས་པས་འབྱུང་བ་དང་། 
བརྫུན་བས་པའྱི་དུ་མ་སྣང་བས་བཟང་ངན་གང་དུའང་མ་ངེས་སྡོ། །ད་ལྟ་བསེད་རྱིམ་བསྡོམས་པས་
ལྷ་སྐུ་དང་། བང་སེམས་འབྡོངས་པའྱི་རྱིང་བསྲེལ་དང་། རྡོགས་རྱིམ་བསྡོམས་པས་ནམ་མཁའ་
དྭངས་པ་དང་། དག་པའྱི་ཞྱིང་དུ་སེས་པས་མེ་ཏྡོག་གྱི་ཆར་འབབ་པ་ཡྱིན་ཞེས་གེང་པ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་
བེད་ཚད་མ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །བཞྱི་པ་ནྱི། ྱི་མ་དུ་མ་ཤར་བ་དང་། །མཁའ་ལ་བུ་ག་དྡོད་པ་
དང་། །མཚན་མྡོ་འཇའ་ཚོན་འབྱུང་བ་དང་། །ལུས་ལ་འྡོད་ཟེར་འཕྡོ་བ་དང་། །གྡོ་བུར་ལྷ་འདེ་མཐྡོང་
བ་དང་། །ཞེས་པ། ྱི་མ་གཅྱིག་ཆར་རམ་སྔ་རྱིང་དུ་བར་སྣང་ལ་མང་པྡོ་ཤར་བ་དང་། ྱི་ཟླའྱི་དབུས་
གས་པ་དང་། བར་སྣང་ལ་སའྱི་ 
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༼༡༤༣༠༽  
བུ་ག་ལྟ་བུའྱི་མཐྡོངས་འདྡོད་པ་དང་། ཐྱིག་ནག་པྡོ་བཏབ་པ་སྣང་བ་དང་། མཚན་མྡོ་མུན་ནག་ལ་
འཇའ་ཚོན་གསལ་པྡོར་ཤར་བ་དང་། མྱིའམ་དུད་འགྡོའ་ིལུས་ལ་འྡོད་འཕྡོ་བ་དང་། མྱིག་མཐྡོང་མ་
བསྒྲུབས་ཀང་གྡོ་བུར་དུ་ལྷ་འདེའྱི་འདུ་འཚོག་དང་འགྡོ་འྡོང་བེད་པ་མཐྡོང་བ་དང་། གསྡོན་པྡོའ་ིལུས་
ལ་བརྫུན་མེད་པར། །རྱིང་བསྲེལ་ཟག་པ་ལ་སྡོགས་པ། །བླུན་པྡོས་རགས་སུ་བེད་མྡོད་ཀྱི། །མཁས་
པས་འདྱི་འད་མཐྡོང་གྱུར་ན། །བར་ཆད་རགས་སུ་ཤེས་པར་གྱིས། །ཞེས་པ། སེ་བྡོ་གསྡོན་པྡོའ་ིལུས་
ལ་སྡོ་དང་ས་དང་མཆན་ཁུང་ལ་སྡོགས་པ་ནས་རྱིང་བསྲེལ་འཛག་པ་དང་། ྱི་ཟེར་འཆར་བ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་རེན་མེད་པར་འཇའ་ཚོན་ཁ་དྡོག་སྣ་ཚོགས་འཆར་བ་དང་། སྱིན་གྱི་གཟུགས་གཅན་
ཟན་དང་བ་དང་་ལ་སྡོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པ་དང་།  
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༼༡༤༣༡༽  
དེ་ལ་སྡོགས་པ་བླུན་པྡོས་གང་ཟག་བཟང་པྡོའ་ིསྒྲུབ་བེད་དང་། བཟང་པྡོའ་ིམཚན་མར་འདྡོད་ཀང་
བཟང་ངན་གྱི་མཚན་མ་ལ་མཁས་པའྱི་སེ་བྡོས་བར་ཆད་འབྱུང་བའྱི་རགས་སུ་ཤེས་པར་བའྡོ། །ལྔ་པ་
ནྱི། སྐུ་གཟུགས་མཆྱི་མ་འཛག་པ་དང་། །དེ་བཞྱིན་གྡོམ་པས་འགྡོ་བ་དང་། །གར་བེད་པ་དང་སྐད་
འབྱིན་དང་། །ཁག་གྱི་ཆར་པ་འབབ་པ་དང་། །ས་འྡོག་བྡོང་བུའྱི་ས་སྡོགས་དང་། །དུད་འགྡོ་མྱི་སྐད་སྨྲ་
བ་སྡོགས། །ཞེས་པ། ལྷའྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་སན་ཆབ་འཛག་པ་དང་། ངུ་བ་དང་། བཞེངས་ནས་གྡོམ་
པ་འདྡོར་བ་དང་། གར་སབས་བེད་པ་དང་། སྐད་འདྡོན་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དམར་པྡོར་གྱུར་པ་དང་། 
ཁག་གྱིས་ཆར་པ་འབབ་པ་དང་། སའྱི་འྡོག་ཏུ་བྡོང་བུའྱི་ས་འབྱུང་བ་དང་། རྱི་དང་ས་གཞྱི་ངུ་བའྱི་
སྐད་འདྡོན་པ་དང་། དུད་འགྡོ་མྱིའྱི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་སྡོགས་དང་།  
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༼༡༤༣༢༽  
དུད་འགྡོའ་ིམངལ་ནས་སྲྡོག་ཆགས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་བཙས་པ་དང་། དག་ཟུང་ལྷན་ཅྱིག་འཛའ་བར་
གནས་པ་དང་། བ་རྡོག་དཀར་པྡོ་འབྱུང་བ་ལ་སྡོགས་འདྱི་འདའྱི་ལྟས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བ་དང་། ཕྱྱི་
རྡོལ་པའྱི་དང་སྲྡོང་ཐུབ་པ་གར་ཀས་རང་གྱི་འཁྡོར་ལ་བཤད་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ལས་བཟང་ངན་ཞྱིབ་
ཏུ་རྒྱས་པར་ཤེས་པར་བའྡོ། །བླུན་པྡོ་ངྡོ་མཚར་སེ་མྡོད་ཀྱི། །མཁས་པས་འདྱི་འད་མཐྡོང་གྱུར་
ན། །ཡུལ་དེར་དག་བྡོ་གཞན་དག་འཇུག །ཡང་ན་ལྟས་ངན་གཞན་དག་འབྱུང་། །ཞེས་པ། དེ་འདའྱི་
མཚན་མ་ལ་བཟང་ངན་སྡོད་མྱི་ཤེས་པའྱི་བླུན་པྡོ་རྣམས་ངྡོ་མཚར་དུ་འཛིན་མྡོད་ཀྱི། དཔྱྡོད་ཤེས་
པའྱི་མཁས་པས་མཐྡོང་ན་ཡུལ་ཕྱྡོགས་དེར་དགའྱི་དམག་འབྱུང་བས་ཡུལ་འཁྡོར་འཁྲུག་པ་དང་། 
རྒྱལ་སྲྱིད་མས་པར་འགྱུར་བ་དང་། རྱིམས་ནད་དག་པྡོ་འབྱུང་བ་ལ་ 
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༼༡༤༣༣༽  
སྡོགས་པའྱི་ལྟས་ངན་དུ་ཤེས་པར་བ་ཞྱིང་། མཁས་པ་བླྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པས་རྒྱུད་སེ་ནས་གསུངས་
པའྱི་བཟླྡོག་པའྱི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བའྡོ། །དྲུག་པ་ནྱི། འདྱི་འདའྱི་རྱིགས་ཅན་མཐྡོང་ན་
ཡང་། །མཁས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་དྱིས། །དེ་དག་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱི། །རྣམ་པར་དབེ་བ་མདྡོ་
ཙམ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། གྡོང་དུ་བཤད་པའྱི་ལྟས་འདྱི་འད་དང་། ས་གཡྡོ་བ་དང་། འྡོད་འབྱུང་བ་དང་། 
ས་གགས་པ་ལ་སྡོགས་པ་བྱུང་ན་མཚན་མ་ལ་མཁས་པའྱི་སེ་བྡོ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་དྱིས་ནས་
བླང་དྡོར་མ་ནྡོར་བར་བའྡོ། །མཚན་མ་ངན་པ་བྱུང་ན་དེའྱི་འབྲས་བུ་ལྡོ་གཅྱིག་གམ། ཟླ་བ་ཕྱེད་དམ། 
ཟླ་བ་བཞྱིའམ། མྱུར་དུ་ཟླ་བ་ཕྱྱི་མ་ལ་འབྱུང་བར་བཤད་པས་ཟླྡོག་པའྱི་ཆྡོ་ག་ལ་མྱུར་དུ་འབད་པ་
བེད་པར་རྱིགས་ཤྱིང་། ཐྡོག་ཏུ་བབ་པ་དང་རང་གྱི་བསྡོད་ནམས་ལ་ 
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༼༡༤༣༤༽  
འཁང་ར་བརྡོད་པ་ནྱི་བླུན་པྡོའ་ིརྣམ་ཐར་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། བྡོད་སྐད་ལ་ས་དྡོན་ནྡོར་པའྱི་
ཚུལ། རྒྱ་སྐད་ལ་ས་དྡོན་ནྡོར་པའྱི་ཚུལ། མ་ནྡོར་བའྱི་ས་བཤད་འགྡོད་པ་འཐད་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། དེ་ནས་ཚིགས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱི། །རྣམ་དབེ་ཅུང་ཟད་བཤད་ཀྱིས་ྡོན། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་
བཤད་པ་ལ། །བཞྱི་བཅྡོམ་དྲུག་ལྡན་འཆད་པ་དང་། །གེགས་བམ་གྱི་ནྱི་བཤད་པ་ལ། །གེགས་ཤྱིང་
གེགས་ཐག་འཆད་པ་དང་། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འཆད་པ་ལ། །ལག་པའྱི་ས་དྡོན་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་
པ། བརྡོད་བེད་ཀྱི་ཚིག་ནྡོར་ན་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པ་བསེད་པའྱི་ཕྱྱིར་བར་རྣམ་པར་དག་པ་
གལ་ཆེ་བས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་པཎྱི་ཏ་རྣམས་ཐྡོག་མར་ས་དང་སན་དངགས་སེབ་སྡོར་མྱིང་གྱི་མངྡོན་བརྡོད་
ལ་ལེགས་པར་སངས་ནས་དྡོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་རྱིགས་པ་སྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །བྡོད་ 
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༼༡༤༣༥༽  
ལའང་ཐྡོག་མར་སྐད་གྱིས་སྨྲ་བའྱི་གཙུག་བརྒྱན་ལྡོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོན་མྱི་སམྦྷྡོ་ཉས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་
བསྒྱུར་བའྱི་ཚེ། རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི་གེ་ལྕྱི་ཡང་དང་། ཕྡོ་མྡོ་མ་ནྱིང་གྱི་རགས་དང་། རང་བཞྱིན་དང་རེན་
དང་རྣམ་འགྱུར་དང་བྱིངས་ཀྱི་མངྡོན་དུ་འགྡོ་བའྱི་ེར་བསྒྱུར་དང་། བྱིངས་ལ་མྱིང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཀྱི་ཉའྱི་
རེན་དང་། མྱིང་ལས་མྱིང་གཞན་སྒྲུབ་པ་དེ་ཕན་ཆད་ཀྱི་རེན་དང་། བྱིངས་ལས་ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཏྱིང་
ངའྱི་རྣམ་དབེ་དང་། མྱིང་ལས་ཚིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་པུས་ཏྱི་རྣམ་དབེ་དང་། དབེ་བ་དང་། བ་བ་དང་། བེད་
པ་པྡོ་དང་། དགྡོས་ཆེད་དང་། འབྱུང་ཁུངས་དང་། འབྲེལ་པ་དང་། གཞྱི་དང་བདུན་ལ་འབྡོད་ཚིག་
བསྣན་ན་བརྒྱད་དང་། གཅྱིག་དང་གྱིས་དང་མང་པྡོ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྣམ་དབེ་སར་བས་བརྡོད་བའྱི་
དྡོན་སྡོན་པ་དང་། བར་གྱི་ཚིག་སྡུད་ལ་མྱི་ཟད་པ་དང་། འབྲུ་མང་དང་། བཟླས་ 
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༼༡༤༣༦༽  
དབེའྱི་བསྡུས་པ་ལ་སྡོགས་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་རྣམས་བྡོད་ཀྱི་སྐད་ལའང་བཀའ་བསན་བཅྡོས་ཀྱི་
ཚིག་གྱི་བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ལྟར་སྡོན་ཚུལ་ཡྱི་གེའྱི་སེབས་ཀྱིས་རྡོགས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར། བྡོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་
གསལ་བེད་སུམ་ཅུ་དང་དབངས་ཡྱིག་བཞྱིར་བསྡུས་ནས་གསལ་བེད་སེ་པ་ཕྱེད་དང་བརྒྱད་ལ་མྱིང་
གཞྱིའྱི་ཡྱི་གེ་ཞེས་བའྡོ། །དེའྱི་ནང་ནས་རེས་འཇུག་བཅུ་དང་། དེའྱི་ནང་ནས་སྔྡོན་འཇུག་ལྔ་དང་། 
མྱིང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་དང་། རེས་འཇུག་དང་། དེ་ལ་ཨཱ་ལྱི་བཞྱི་འཇུག་ཚུལ་དང་། ཡྱི་གེ་ཐམས་ཅད་ཕྡོ་དང་
མ་ནྱིང་དང་ཤྱིན་ཏུ་མྡོ་དང་མྡོ་གཤམ་གྱི་རགས་ཞེས་བ་བའྱི་སེ་ལྔ་རུ་སྡུད་ཚུལ་དང་། དེ་རྣམས་
བརྡོད་བའྱི་དྡོན་དངྡོས་པྡོའ་ིསྡོ་ནས་བདག་དང་གཞན་དང་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དུས་ཀྱི་སྡོ་
ནས་འདས་མ་འྡོངས་ད་ལྟར་ལ་འཇུག་པ་དང་། བ་བའྱི་སྡོ་ནས་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་སྡོན་ཚུལ་ལ་
སྡོགས་བྡོད་ཀྱི་སྐད་དང་སར་བའྱི་བསན་བཅྡོས་མཛད་དྡོ། །ལྡོ་ཙཱ་བ་ 
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༼༡༤༣༧༽  
ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ྱིད་གཞྱིར་བཞག་པའྱི་འགྱུར་མཛོད་ཅྱིག ཆྡོས་རྒྱལ་ཁྱི་གཙུག་སེ་རལ་པ་
ཅན་གྱིས་ལྡོ་པན་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་ནས་སྔར་བསྒྱུར་བའྱི་བྡོད་ཀྱིས་སྐད་དྡོན་དང་མྱི་འབྡོར་བ་
དང་། གྡོ་དཀའ་བ་དང་ནྡོར་གཞྱི་ཆེ་བ་རྣམས་གསར་དུ་ལེགས་པར་བཅྡོས་ཤྱིང་ཡུལ་དང་ཤྱིང་དང་
མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་པའྱི་མྱིང་བྡོད་ཀྱི་སྐད་ལ་བསྒྱུར་དུ་མྱི་བཏུབ་པ་རྣམས་ལ། མྱིང་གྱི་ཐྡོག་མར་ཡུལ་
ཀླཽ་ཤམ་བྷྱི། ཤྱིང་ཨཾ་སྨྲ། མེ་ཏྡོག་ཀུ་མུ་ད་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ས་ཐབས་སུ་སྡོར་ལ་བསྒྱུར་ཅྱིག གླཽ་ཞེས་པ་
ངག་དང་ཕྱྡོགས་དང་ས་ལ་སྡོགས་པ་མང་པྡོ་ལ་འཇུག་པ་དང་། ཀླཽ་ཤྱི་ཀ་ཞེས་པ་ཀུ་ཤ་ཐྡོགས་པ་
དང་། མཁས་པ་དང་པདྨ་ལ་དགའ་བ་དང་འུག་པ་དང་མཛོད་ལྡན་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ལ་འཇུག་པ་
རྣམས་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་ཆད་པར་མ་བསྒྱུར་ཅྱིག ཚིག་གྡོང་འྡོག་བསྒྱུར་ན་གྡོ་ 
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༼༡༤༣༨༽  
ས་ཞྱིང་དྡོན་མྱི་ནྡོར་བ་རྣམས་ཚིགས་བཅད་ར་བ་བཞྱི་དང་དྲུག་ལྟ་བུ་དང་། ལྷུག་པའྱི་དྡོན་གང་ལ་མྱི་
བསེགས་པ་ཡན་ཆད་དུ་ཇྱི་ལྟར་བདེ་བར་བསྒྱུར་ཅྱིག རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ལ་ཞེས་ཚིག་དང་། 
གཞན་ལ་ཚིག་འབྲྱིང་པྡོ་མན་ཆད་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་ཅྱིག དགེ་སྡོང་བརྒྱ་ཕག་ཕྱེད་དང་བཅུ་གསུམ་ཞེས་
པ་ལ་སྡོང་ྱིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྡོད་སྐད་ལ་གྡོ་བདེ་བར་བསྒྱུར་ཅྱིག སྔྡོན་གྱི་མཁན་པྡོ་
ཆེན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། དབྱིག་གེན་ལ་སྡོགས་པས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་པ་དང་། སའྱི་ལུགས་ལས་ཇྱི་སྐད་
འདེན་པ་དང་བསྟུན་ཏེ་གཞུང་དུ་བྲྱིས་ཤྱིག འདྱི་ལྟར་བཀའ་བཅད་པ་ལ་སྡོ་སྡོ་ནས་ཡང་བཅྡོས་ཤྱིང་
མྱིང་གསར་དུ་འདྡོག་པར་མྱི་སྣང་ངྡོ་། །གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་གསང་བར་བ་བ་ཡྱིན་པས་
སྣྡོད་དུ་མ་གྱུར་པ་ལ་བསན་དུ་མྱི་རུང་བ་ལ། སེམ་པྡོའ་ིངག་མ་ཁྡོལ་བར་ལྡོག་པར་སྡོད་པ་དག་ཀང་
འབྱུང་ 
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༼༡༤༣༩༽  
བས་ཕྱྱིན་ཆད་བླ་ནས་བཀའ་སྩལ་ཏེ་བསྒྱུར་དུ་བཅུག་པའྱི་གཟུངས་སྔགས་རེ་ཙམ་མ་གཏྡོགས་
སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་བསྒྱུར་དུ་མྱི་གནང་ངྡོ་། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་བཀའ་བཅད་ཞྱིབ་མྡོ་མཛད་ཅྱིང་། དེ་
ཕྱྱིན་ཆད་ཀྱི་ཆྡོས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅྱིང་། སྔར་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀང་
ཕལ་ཆེར་བཅྡོས་ཤྱིང་གཏན་ལ་ཕབ་པའྡོ། །དུས་ཕྱྱིས་བསན་པ་མས་པས་ཡྱི་གེའྱི་བསེབས་རྣམས་
འཆྡོལ་ཞྱིང་ཁད་དུ་བསད་ནས་མྱིང་དྡོན་གྱི་ངེས་ཚིག་དང་ས་བཤད་རྣམས་བླུན་པྡོ་རང་རང་གྱི་བླྡོ་ལ་
གང་ཤར་བེད་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་གཟྱིགས་ནས་དགག་པ་མཛད་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །ལྡོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོན་མྱིས། བསབ་པ་ཀུན་གྱིས་གཞྱི་འཛིན་ཅྱིང་། །རྱིག་བེད་སྨྲ་བ་ཀུན་གྱི་
རྒྱུ། །མྱིང་ཚིག་བརྡོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞྱི། །ཡྱི་གེའྱི་སྡོར་བ་བཤད་པར་བ། ། 
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༼༡༤༤༠༽  
ཞེས་པས་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། གཞྱི་ཡྱིན་པས་ཡྱི་གེ་ཐྡོག་མར་ཡྱི་གེའྱི་ཞུས་དག་ལ་གལ་ཆེ་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ས་བཤད་ལ་བདུད་བཞྱི་བཅྡོམ་པ་དང་། སྐལ་བ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་
དང་། འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་ལས་འདས་པས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཟེར་བ་ནྱི་བྡོད་ཀྱི་བླུན་པྡོས་སར་བས་
མཁས་པས་དྡོར་བར་བའྡོ། །གེགས་ཤྱིང་གྱི་བར་དུ་ཤྡོག་བུའྱི་བམ་པྡོ་ཐག་པས་བཅྱིངས་པས་
གེགས་བམ་ཞེས་ས་བཤད་བེད་པ་དང་། ཕྱག་ནྱི་ལག་པའྱི་མྱིང་བསྣྡོལ་ཞྱིང་བསམས་པས་རྒྱ་ཞེས་
པ་དང་། ཕྱག་སྡོང་པ་ྱིད་དང་། རྒྱ་ཡེ་ཤེས་ལ་བེད་པ་ལ་སྡོགས་ཕྱག་དང་རྒྱ་སྡོ་སྡོར་ཕལ་ནས་ངྡོས་
འཛིན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནྱི་བཤད་པ་ལ། །གདྡོད་མའྱི་ཐྡོས་པར་འཆད་པ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་ཆེ་ལ་
སེམས་རྣལ་མ། །རྱིག་པ་འབྡོར་ཞེས་འཆད་པ་དང་། །རྒྱལ་མཚན་རེ་མྡོའ་ིདཔུང་བརྒྱན་ལ། ། 



1436   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༤༡༽  
དམག་གྱི་དཔུང་དུ་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་པ། ཡེ་གདྡོད་མ་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཡྱིན་པས་ཡེ་ཤེས་
ཞེས་ས་བཤད་བེད་པ་དང་། སེམས་ྱིད་ཀྱི་དྡོན་རྣལ་མ་ལ་རྱིག་པ་ཡེ་ཤེས་རང་ྱིད་འབྡོར་པས་
རྣལ་འབྡོར་པ་ཞེས་ས་བཤད་བེད་པ་དང་། དམག་དཔུང་ཆེན་པྡོའ་ིརྒྱན་ཡྱིན་པས་རྒྱལ་མཚན་རེ་
མྡོའ་ིདཔུང་རྒྱན་ཞེས་ས་བཤད་བེད་པ་དང་། གཏུམ་མྡོའ་ིས་བཤད་རྣམ་རྡོག་ནྱི། །ཆྡོས་ྱིད་གཏུམ་
པར་འཆད་པ་དང་། །གླུ་ཡྱི་ས་བཤད་བེད་པ་ལ། །སེམས་ཅན་སླུ་བར་འཆད་པ་དང་། །ཕུར་མ་རྱི་
རབ་མམ་པ་ལ། །དྱི་རབ་མནམ་པར་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་པ། ཆྡོས་ྱིད་འྡོད་གསལ་རྣམ་རྡོག་གྱི་
གྡོས་ཀྱིས་བསྟུམ་པས་གཏུམ་མྡོ་ཞེས་ས་བཤད་བེད་པ་དང་། ས་དབངས་ཀྱི་གླུ་ས་ལ་སེམས་ཅན་སླུ་
བའྱི་ས་བཤད་བེད་པ་དང་། ཕྱེ་མའྱི་ཕུར་མ་ལ་ཕྱེ་མར་ 
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༼༡༤༤༢༽  
ཕུར་མར་འཆད་པ་དང་། རྱི་རབ་མམ་པ་ལ་དྱི་ཞྱིམ་རབ་མནམ་དུ་འཆད་པ་དང་། གཞན་ཡང་
སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་མ་སྨན་ལྷར་ཀྡོག་པ་དང་། ཛམྦྷ་ལ་ལ། ཛམྦྷ་ལྷར་ཀྡོག་པ་དང་། སྐུ་འཇམ་ཀས་
ལ་འཇམ་ལེགས་དང་། གྱིས་པ་ནྱི། ཤཱཀའྱི་བུ་མྡོ་གླཽ་པཱའྱི་ས། །གླཽ་ནྱི་ས་ཡྱིན་པཱ་ཡྱི་ས། །འཚོ་བའམ་
སྡོང་པ་སྡོགས་ལ་འཇུག །དེས་ན་བྡོད་སྐད་ས་འཚོ་ཡྱིན། །དེ་ལ་གླཽ་སའྱི་ས་བཤད་ནྱི། །རྡོགས་པའྱི་
དྡོན་དུ་བཤད་པ་དང་། །ཞེས་པ། ཤཱཀའྱི་བུ་མྡོ་ས་འཚོ་མ་རྒྱ་སྐད་ལ་གླཽ་པཱ་ཞེས་པའྱི་གླཽ་ནྱི། ངག་
ཕྱྡོགས་པ་དང་འྡོད་ཟེར་དང་། །ཕྱུགས་དང་མྱིག་དང་རྡོ་རེ་དང་། །མཐྡོ་རྱིས་ཆུ་དང་དྡོན་དགུ་
ལ། །མཁས་པས་གྡོ་ས་ངེས་པར་སར། །ཞེས་བཤད་པ་འདྱིར་ས་དང་། ས་ལ་ཞེས་པ་འཚོ་བ་དང་། 
སྡོང་པ་དང་སྲུང་པ་ལ་སྡོགས་ལ་འཇུག་ཀང་། འདྱིར་འཚོ་བ་ལ་སར་ནས་ས་འཚོ་ 



1438   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༤༣༽  
མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་གླཽ་པཱའྱི་ས་རྡོགས་པར་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་རཏྣ་ཀེ་ཏུ་ལ། ཀེ་ཏུའྱི་ས་ལ་དབལ་
དང་ཏྡོག །དུ་བ་མཇུག་རྱིང་སྡོགས་ལ་འཇུག །སྐད་རྱིང་རྣམས་ལ་དབལ་དུ་ཡྡོད། །གསར་ཅན་མན་
ཆད་ཏྡོག་ཏུ་བསྒྱུར། །ཞེས་པ། རཏྣ་ཀེ་ཏུ་ཞེས་པའྱི་རཏྣ་ནྱི། རྱིན་པྡོ་ཆེ་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་འཇུག་
ཅྱིང་། ཀེ་ཏུའྱི་ས་དབལ་དང་ཏྡོག་དང་རྒྱལ་མཚན་ལའང་འཇུག་ཅྱིང་། གཟའ་དུ་བ་མཇུག་རྱིངས་ཀྱི་
མྱིང་ལའང་འཇུག་གྡོ །སྐད་རྱིང་རྣམས་སུ་དཀྡོན་མཆྡོག་དབལ་དང་། གསར་བཅད་དུ་རྱིན་ཆེན་ཏྡོག་
ཏུ་བསྒྱུར་རྡོ། །དེ་ན་འབུམ་ལས་རྱིན་ཆེན་དབལ། །གསར་བཅད་ཀྱིས་ནྱི་ཞུས་པ་ཡྱི། །བརྒྱད་སྡོང་
པ་ལ་རྱིན་ཆེན་ཏྡོག །ཞེས་བར་བསྒྱུར་བ་མྱི་ཤེས་པར། །རྱིན་ཆེན་དཔལ་དུ་བཤད་པ་དང་། །ཞེས་
པ། ཤེར་ཕྱྱིན་སྡོང་ཕག་བརྒྱ་པ་ལ་ 
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༼༡༤༤༤༽  
སྐད་གསར་བཅད་མ་རེད་པས། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་བང་སེམས་ཀྱི་མཚན་མ་རྱིན་ཆེན་དབལ་དང་། 
སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་ཞུས་པའྱི་བརྒྱད་སྡོང་པར། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་མྱི་འཁྲུགས་པའྱི་འཁྡོར་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྱིན་ཆེན་ཏྡོག་གྱིས་བསབ་པ་ལ་བསབས་པར་བའྡོ། །ཞེས་བསྒྱུར་བ་མ་ཤེས་
པར་རྱིན་ཆེན་དཔལ་དུ་བཤད་པ་ནྱི་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྱིན་ཆེན་དཔལ་ལ་རཏྣ་ཤྱི་ཞེས་པ་ཡྡོད་དྡོ། །པྡོ་
ཉ་ལ་ཞེས་བ་བའྱི་ས། བྡོད་སྐད་དུ་ནྱི་གྲུ་འཛིན་ཡྱིན། །རྱི་བྡོ་གྲུ་འཛིན་ཅེས་བ་བར། །བསྒྱུར་ན་བྡོད་
ལ་འཐད་མྡོད་ཀྱི། །ལ་ལས་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་ནས། །པྡོ་ཉ་ལ་ཡྱི་རྱི་ཞེས་བསྒྱུར། །ཞེས་པ། 
འཕགས་པ་སན་རས་གཟྱིགས་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་ན་ཡྡོད་པའྱི་པྡོ་ཉ་ལ་
ཞེས་བ་བྡོད་སྐད་དུ་གྲུ་འཛིན་ཞེས་པ་དང་། སྔྡོན་གྱི་ལྡོ་ཙཱ་བས་རྱི་བཏང་བཟུང་ཞེས་བ་བར་བསྒྱུར་
བ་ཡྡོད་ཅྱིང་། རྒྱ་ 



1440   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༤༥༽  
སྐད་སྡོར་བཞག་ཏུ་པྡོ་ཉ་ལ་ཡྱི་རྱི་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་ལ་ས་བསྒྱུར་ལ་ལ་ཡྱིས། །རྱི་ས་གྡོང་དུ་བྱུང་ནས་
ནྱི། །རྱི་པྡོ་ཉ་ལ་ཞེས་པར་བསྒྱུར། །དེ་དྡོན་མ་གཏྡོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས། །རྱི་བྡོ་ཏ་ལར་བཤད་པ་
འཁྲུལ། །ཅེས་པ། རྱི་ས་གྡོང་དུ་སྡོན་ན་རྱི་པྡོ་ཉ་ལ་ཞེས་བ་བའྱི་དྡོན་མ་གྡོ་བར། རྱི་བྡོ་ཉ་ལར་འཆད་
པ་དང་། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཅེས་བ་བ། །རྒྱ་སྐད་དུ་ནྱི་ཏྱི་མཎལ། །པ་རྱི་ཤྲདྡྷ་ཞེས་བ་
ཡྡོད། །ཏྱི་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་མཎལ་ལ། །ཞེས་བ་བྡོད་སྐད་དཀྱིལ་འཁྡོར་ཡྱིན། །པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཡྡོངས་དག་
པ། །དང་པྡོར་བསྒྱུར་ན་དཀྱིལ་འཁྡོར་གསུམ། །ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ། 
འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བ་བའྱི་རྒྱ་སྐད་ལ་ཏྱི་ནྱི་གསུམ་ཡྱིན་ལ། མཎལ་དཀྱིལ་འཁྡོར་
དང་། པ་རྱི་ཤུདྡྷ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བ་བ་ས་དང་ 
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༼༡༤༤༦༽  
པྡོར་བསྒྱུར་ན་དཀྱིལ་འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་པར་འགྱུར་རྡོ། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ས་བསྡུས་ནས། །འཁྡོར་གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཅེས་བར་བསྒྱུར། །དེ་ཡྱི་ས་དྡོན་མྱི་ཤེས་པར། །འཁྡོར་
གསུམ་གཡྡོག་ཏུ་འཆད་པ་འཁྲུལ། །ཅེས་པ། ལྡོ་ཙཱ་བ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཡྱི་གེ་བསྡུས་ནས་འཁྡོར་
གསུམ་ཡྡོངས་དག་ཏུ་བསྒྱུར་རྡོ། །དེ་མ་གྡོ་བར་འཁྡོར་གསུམ་གཡྡོག་པྡོ་གསུམ་དུ་འཆད་པ་དང་། 
རྒྱ་སྐད་ལངྐ་པཱུ་རྱི་ལ། །པཱུ་རྱིའྱི་ས་ནྱི་གྡོང་ཁེར་ཡྱིན། །བྡོད་སྐད་ལངྐའྱི་གྡོང་ཡྱིན་ཏེ། །ལྟྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་
མཚོའྱི་ནང་ན་ཡྡོད། །ཡྡོན་ཀང་རྒྱ་སྐད་མྱི་ཤེས་པར། །པུ་ཧྲངས་སུ་ནྱི་བཤད་པ་དང་། །ཞེས་པ། རྒྱ་
གར་གྱི་སྐད་ལ་ལངྐ་པཱུ་རྱི་ཞེས་པ། པཱུ་རྱི་བྡོད་སྐད་དུ་གྡོང་ཁེར་ཡྱིན་པས་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་གྱིང་
འགམ་གྱི་ལྕགས་རྱིའྱི་ཁྡོར་ཡུག་གྱི་ཁྡོད་ན་གནྡོད་སྱིན་འབྡོད་འགྡོགས་ 
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༼༡༤༤༧༽  
གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདྡོའ་ིགྱིང་གཞྱིར་འབྱུང་ངྡོ་། །འགའ་ཞྱིག་ན་རེ་ལངྐ་
འབྡོད་འགྡོགས་སུ་བསྒྱུར་བ་ཡྱིན་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །དེ་རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་པར་མ་ཤེས་ནས་པུ་ཧྲངས་སུ་
བཤད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་བྱི་མ་ལ་མྱི་ཏ། །བྡོད་སྐད་དྱི་མེད་བཤེས་གེན་ཡྱིན། །དེ་ལ་ས་དྡོན་མ་ཤེས་
པར། །བེ་མ་ལ་དང་མུ་ཏའྱི་ས། །ཕྱག་རྒྱ་ཡྱིན་པར་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་པ། པཎྱི་ཏའྱི་མཚན་བྱི་མ་
ལ་མྱི་ཏ་ཞེས་པ། མ་ལ་དྱི་མ་དང་། བྱིས་དགག་ཚིག་ཡྱིན་པས་དྱི་མེད་དང་། མྱི་ཏ་བཤེས་གེན་
ཡྱིན་པས་དྱི་མེད་བཤེས་གེན་ཞེས་པའྱི་ས་དྡོན་མྱི་ཤེས་པར་ཆྡོས་བ་མའྱི་ལ་ཙམ་ཞྱིག་བསྒྱུར་བས་
བེ་མའྱི་ལ་དང་། མུ་ཏ་ཕྱག་རྒྱ་ཡྱིན་པས་བེ་མ་ལའྱི་ཕྱག་རྒྱར་བཤད་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྱིག་རྒྱལ་
པྡོའ་ིབུ་མྡོ་སེས་པ་དང་མ་ 
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༼༡༤༤༨༽  
འབྲེལ་པ་ཞྱིག་ལ་འཁྲུངས་པས་ངྡོ་ཚ་སེ་བེ་བའྱི་གསེབ་ཏུ་དྡོར་རྡོ། །ཕྱྱིས་འགྡོད་པར་གྱུར་ཏེ་བལྟས་
པས་མྱིག་བཀ་ཧྲྱིག་གེར་འདུག་ནས་བེ་མ་ལ་མྱིག་བཀར་བཏགས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་ན་རྡོ་
ཏ་ཡྱི་ས། །བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་ཀྱི་བེ་བྲག་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤེས་པར། །དཀའ་བ་དཔྱད་པས་
ཨ་ན་ན། །རྡོ་རུ་སྡོང་ཞེས་འཆད་པ་དང་། །ཏེ་ལྡོ་ཞེས་བ་ཏྱིལ་བརྡུང་ཡྱིན། །དེ་ལ་ཏེ་ལྡོར་འཆད་པ་
དང་། །ཞེས་པ། བང་ཕྱྡོགས་ཀྱི་སྡོ་གེགས་པ་ནཱ་རྡོ་ཏ་པ་ཞེས་པ་བྲམ་ཟེའྱི་རྱིགས་མང་པྡོའ་ིནང་ནས་
རྱིགས་བཟང་པ་ཞྱིག་གྱི་ཁད་པར་ཡྱིན་ལ། དེ་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་ཡྱིན་པ་མ་ཤེས་ནས་བླ་མ་ཏྱི་ལྡོ་
པའྱི་དྲུང་དུ་དཀའ་བ་སད་པའྱི་ཚེ་གཡང་སར་མཆྡོང་པ་དང་། འཆྱི་ལ་ཐུག་པའྱི་བརྡུངས་ཐག་བྱུང་
བས་ཨ་ན་ན། ན་བར་ཡང་མ་ཟད་རྡོ་རུ་སྡོང་ངྡོ་ཞེས་བརྡོད་པས་ 
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༼༡༤༤༩༽  
ནཱ་རྡོ་པར་འཆད་པ་དང་། ཏྱིལ་བརྡུང་བའྱི་རྱིགས་ལ་ཏྱི་ལྡོ་པ་ཟེར་བར་མ་གྡོ་བར་ཏེ་ལྡོར་འཆད་པ་
དང་། རྒྱ་སྐད་ལཱུ་ཧྱི་ཞེས་བ་བ། །བྡོད་སྐད་་ཡྱི་རྒྱུ་ལྟྡོ་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་ས་དྡོན་མྱི་ཤེས་པར། །གླུ་ཡྱི་པ་
རུ་འཆད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་ནྱི། །བྡོད་སྐད་འབྱུང་པྡོའ་ིདབང་པྡོ་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་ས་བསྒྱུར་མྱི་
ཤེས་པར། །བརྒྱ་བྱིན་བང་ཆུབ་ཏུ་འཆད་དང་། །ཞེས་པ། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་ལཱུ་ཧྱི་པ་ཞེས་པ་འྱི་རྒྱུ་
ལྟྡོ་གསྡོལ་ཞྱིང་རྱིམ་གྱིས་བསྡོམས་པས་གྲུབ་པ་བརེས་པའྱི་ཚེ་དེའྱི་མྱིང་ཐྡོགས་པས་ལཱུ་ཧྱི་པ་ཞེས་
པའྱི་ས་དྡོན་མྱི་ཤེས་པར་གླུའྱི་པ་རུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལ་ཨྱིནྡྲ་བྷུ་ཏྱི་ནྱི་བྡོད་སྐད་དུ་ཨྱིན་
ཏ་དབང་པྡོ་དང་། བྷུ་ཏྱི་ནྱི། འབྱུང་བ་ཞེས་བ་སེས་བདེན་དང་། ས་ཁམས་སྡོགས་དང་འདུས་བས་
དང་། །ཡྡོད་དང་སེམས་ཅན་རྣམས་ 
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༼༡༤༥༠༽  
ལ་ནྱི། །མྱི་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་ལ་ཡྡོད། །ཞེས་པ་ལྟར་དྡོན་མང་པྡོ་ལ་འཇུག་ཀང་། འདྱིར་འབྱུང་པྡོའ་ི
དབང་པྡོ་ཞེས་པ་ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པྡོའ་ིམཚན་ཡྱིན་པས་མྱིའྱི་དབང་པྡོ་ཞེས་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །དེའྱི་
ས་བསྒྱུར་མྱི་ཤེས་པར་བརྒྱ་བྱིན་བང་ཆུབ་ཏུ་འཆད་པ་དང་། རྒྱ་སྐད་ཨ་བ་དྷཱུ་ཏཱྱིའྱི་ས། །གྱིས་སངས་
སམ་ནྱི་ཀུན་འདར་ཡྱིན། །དེ་ལ་འདྡོད་སེར་བཤད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་དྷྭ་ཧ་ཞེས་བ་བ། །བྡོད་སྐད་ལྷུག་
པའམ་མ་བཅྡོས་པ། །ཞེས་བའྱི་དྡོན་ལ་འཇུག་མྡོད་ཀྱི། །དེ་ཡྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱི་ཤེས་པར། །དྭ་ནྱི་གྱིས་
ཡྱིན་ཧ་དགྡོད་པ། །གྱིས་ལ་དགྡོད་པར་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་པ། ཨ་བ་དྷཱུ་ཏྱིའྱི་ས་བྡོད་སྐད་དུ་
གཟུང་འཛིན་གྱིས་སངས་པས་གྱིས་སངས་ཞེས་པ་དང་། སེ་བྡོ་ཀུན་འདར་བར་བེད་པས་ཀུན་
འདར་ཞེས་པ་དང་། སྡོས་པ་ཀུན་སངས་པས་ཀུན་སངས་ཞེས་པ་མ་གྡོ་བར་ 
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༼༡༤༥༡༽  
ཅྱི་འདྡོད་པ་འྡོངས་པས་འདྡོད་སེར་དུ་བཤད་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་དུ་དྷྭ་ཧ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་ལྷུག་
པའམ། དྡོན་མ་བཅྡོས་པ་ལ་འཇུག་པས་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་གླུ་ལ་དྷྭ་ཧ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི་མ་བཅྡོས་པའྱི་དྡོན་
ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པའྱི་གླུ་ཡྱིན་པས་དྷྭ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་ཞེས་དྷྭ་ཧ་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་ཏུ་མ་གྡོ་བར་
དྷྭ་གྱིས་དང་ཧ་དགྡོད་པར་འཆད་པ་དང་། །རྒྱ་སྐད་ཛ་བ་ཞེས་བ་བ། །མེ་ཏྡོག་དམར་པྡོ་ཞྱིག་ལ་
འཇུག །དེ་ཡྱི་བར་དྡོན་མྱི་འཕྡོད་པར། །བམས་པའྱི་འཛའ་བར་འཆད་པ་སྡོགས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ལ་
ལེགས་ལེགས་འད། །མཁས་པས་ཐྡོས་ན་བཞད་གད་གནས། །ཞེས་པ། ཛ་བའྱི་མེ་ཏྡོག་ཞེས་པ་ཤྱིང་
ལ་སེས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་དམར་པྡོ་ཞྱིག་ཡྱིན་ལ། ཛ་ཝ་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་ཏུ་མ་ཤེས་པར་བམས་ཤྱིང་
མཐུན་པའྱི་འཛའ་བར་འཆད་པ་དང་། ལུང་དུ། འདྱི་ན་ར་ཞྱིག་ཡྡོད་ 
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༼༡༤༥༢༽  
ཞེས་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེའྱི་བེ་བྲག་ཡྱིན་པ་རྒྱ་སྐད་སྡོར་བཞག་ཏུ་མ་གྡོ་བར་འདྱི་ལ་ར་གཅྱིག་ཡྡོད་ཅེས་
པར་འཆད་པ་ལ་སྡོགས་ས་དྡོན་ལེགས་པར་མྱི་ཤེས་པའྱི་བླྡོ་ངྡོར་འཐད་པར་སྣང་ནའང་། རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་
ས་ལ་མཁས་པས་ཐྡོས་ཤྱིང་མཐྡོང་ན་ཁེལ་བའྱི་གནས་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། སཾ་སྐྲྀ་ཏ་
ཡྱི་ས་དྡོན་ལ། །བཤད་དུ་མྱི་རུང་ྱིད་ཕྱྱིར་དང་། །རྒྱ་སྐད་ཡྱིན་པར་མ་ཤེས་པར། །བྡོད་སྐད་ཡྱིན་
པར་བཤད་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་འདྱི་འདའྱི་བཤད་པ་ཀུན། །བྡོད་ཀྱི་བླུན་པྡོས་སར་བས་ན། །མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱི་དྡོར་བར་བ། །ཞེས་པ། སཾ་སྐྲྀ་ཏའྱི་ཡྱི་གེ་བྡོད་སྐད་དུ་མ་བསྒྱུར་བའྱི་ས་སྡོར་བཞག་ལ་བྡོད་
ཀྱི་སྐད་དང་མཐུན་པའྱི་བཤད་པ་བས་པའྱི་ཕྱྱིར་བྱཻ་རྡོ་ཙ་ན་ཞེས་པ་བྡོད་སྐད་དུ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
ཡྱིན་པར་མ་ཤེས་པར་བྱཻ་ལྡོའ་ིབེའུ་ཤྱི་བའྱི་རྡོ་དང་། ཙ་ན་དེའྱི་འཁྱིས་ 
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༼༡༤༥༣༽  
ན་འདུག་པར་བཤད་ནས་ལྡོ་ཙཱ་བའྱི་མྱིང་བྱཻ་རྡོ་ཙཱ་ནར་འདྡོན་པ་བཞྱིན། བྡོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་བར་ཙམ་ཡང་
མ་ནྡོར་བར་བེད་མྱི་ཤེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སར་བའྱི་རེས་སུ་དེ་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་སེ་བྡོ་དུ་མ་
འབྲངས་ཏེ། ནྡོར་པའྱི་ལུགས་བརྒྱུད་མར་བྱུང་བ་རྣམས་ས་དྡོན་མཁས་པའྱི་སེས་བུས་རྒྱང་རྱིང་དུ་
དྡོར་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པའྱི་བཤད་པ་ནྱི། །དེ་ྱིད་རྡོགས་པར་འཆད་པ་
དང་། །དག་བཅྡོམ་ས་དྡོན་མཆྡོད་འྡོས་དང་། །རྒྱལ་པྡོའ་ིབཤད་པ་གསལ་བ་དང་། །བཟྡོད་པའྱི་
བཤད་པ་མྱི་མཛད་དང་། །ཕུང་པྡོ་ཕག་པར་འཆད་པ་དང་། །ཁམས་ལ་དབྱིངས་སུ་འཆད་པ་
དང་། །བཅྡོམ་པ་སྐལ་བར་འཆད་པ་དང་། །ཞེས་པ་དང་། སཾ་སྐྲྀ་ཏའྱི་སྐད་དུ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཞེས་པ། བྡོད་
སྐད་དུ་དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བསྒྱུར་བའྱི་དྡོན་དེ་བཞྱིན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྡོགས་ 
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༼༡༤༥༤༽  
ཤྱིང་མཁེན་པར་འཆད་པ་དང་། ཨར་ཧན་ཞེས་པ་ལྷ་མྱི་ཀུན་གྱིས་བཀུར་བར་འྡོས་པས་དག་བཅྡོམ་
ལ་མཆྡོད་འྡོས་སུ་མཆྡོད་པ་དང་། རཱ་ཛ་ཞེས་པ་གཟྱི་བརྱིད་ཆེ་བ་དང་གསལ་ཅྱིང་མཛེས་པ་ལ་ཡང་
འཇུག་པས་རྒྱལ་པྡོའ་ིས་དྡོན་གསལ་བ་ལ་འཆད་པ་དང་། བཱ་སའམ་ཀྵན་ཏྱི་ཞེས་པ་རེན་ངན་པས་
མྱི་ཕྱེད་པས་བཟྡོད་པ་ཞེས་འཆད་པ་དང་། སྐན་དྷ་ཞེས་པ། ཕུང་པྡོ་ཞེས་བ་སྤུངས་པ་དང་། །ཕག་པ་
སྡོང་པྡོ་ྱིད་ལའྡོ། །ཞེས་པས་ཁུར་འཁེར་བས་ཕག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཕུང་པྡོ་ཞེས་འཆད་པ་དང་། དྷ་
ཏུ་ཞེས་པ་དབྱིངས་དང་རྒྱུ་ལ་ཡང་འཇུག་པས་ཁམས་ཀྱི་དྡོན་དབྱིངས་སུ་འཆད་པ་དང་། བྷ་ག་ཞེས་
པ་བཅྡོམ་པ་དང་འཇྡོམས་པ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་། བཱན་ཅེས་པ་ལྡན་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་པས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་
ཏེ། རྡོ་རེ་རེ་མྡོར། ྡོན་མྡོངས་ལས་དང་དེ་བཞྱིན་སེ། །ྡོན་མྡོངས་ 
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༼༡༤༥༥༽  
ཤེས་བའྱི་སྱིབ་དེ་བཞྱིན། །གང་ཡང་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་ཆྡོས་བཅྡོམ། །དེ་འདྱིར་བཅྡོམ་ལྡན་ཞེས་སུ་
བཤད། །ཅེས་པ་དང་། བཀས་བཅད་དུ། བདུད་བཞྱི་བཅྡོམ་པ་དང་ལྡན་པས་བཅྡོམ་ལྡན། །ཞེས་པ་
དང་། སམྤུ་ཉྱིར། དབང་ཕྱུག་དང་ནྱི་གཟུགས་བཟངས་དང་། དཔལ་དང་གགས་དང་ཡེ་ཤེས་
དང་། །བརྡོན་འགྲུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སེ། །དྲུག་པྡོ་རྣམས་ལ་སྐལ་ཅེས་བ། །ཞེས་པ་དང་། 
མཐུན་པར་བཀས་བཅད་དུ། བྷ་ག་ལེགས་པ་དང་སྐལ་པ་ལ་འཇུག་པས་ལེགས་ལྡན་ཞེས་མཚན་གྱི་
རྣམ་གངས་སུ་གསུངས་ཤྱིང་། སངས་རྒྱས་ལ་འཇྱིག་རེན་ལས་འདས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བས་
འདས་ཞེས་པའྱི་ཚིག་བཀས་བཅད་ཀྱིས་བསྣན་པའྡོ། །འཇྱིག་རེན་པའྱི་ལྷ་འགའ་ཞྱིག་ལ་ལེགས་ལྡན་
དུ་འཆད་པ་ཡྡོད་ཀང་།  
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༼༡༤༥༦༽  
བཅྡོམ་ལྡན་དུ་འཆད་པ་མེད་དྡོ། །དེས་ན་བཅྡོམ་པ་དང་ལྡན་པ་གཞྱི་གཅྱིག་ལ་ཕལ་ནས་འཆད་པ་
ནྡོར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སང་དཀའ་ཐུབ་དཀར་འཆད་པ་དང་། །བག་ཆགས་གནས་སུ་འཆད་པ་
དང་། །ཤཱཀ་ཕྡོད་པར་འཆད་པ་སྡོགས། །བྡོད་ལ་ཅུང་ཟད་མྱི་བདེ་ཡང་། །ལེགས་པར་སར་བའྱི་ས་
དག་ལ། །ཤྱིན་ཏུ་འཐད་ཕྱྱིར་མཁས་པས་བླངས། །ཞེས་པ། ས་དུར་ཛ་ཡ་ཞེས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ངན་ཅྱིང་
ཐུབ་པར་དཀའ་བས་སང་དཀར་འཆད་པ་དང་། ཨ་ནུ་ཤ་ཡ་ཞེས་པ་རེན་དང་ཕད་ན་ཆྡོས་མངྡོན་དུ་
འགྱུར་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པས་བག་ཆགས་ཀྱི་དྡོན་གནས་སུ་འཆད་པ་དང་། སེ་དགུའྱི་ཚེ་ལྡོ་ྱི་ཁྱིའྱི་
དུས་སུ་རྡོད་དུས་ཀྱི་མགྡོ་ལ་རྒྱལ་པྡོ་སབས་སེང་གྱི་བུ་ཡུལ་གཞན་དུ་སྤྱུགས་པ་བྲམ་ཟེ་སེར་སའྱི་
ེ་འཁྡོར་དུ་གནས་པ་ལ་དང་སྲྡོང་སེར་སས་རྱིལ་བའྱི་ཆུས་ས་གཞྱི་ལ་བྲྱིས་ཏེ། དེར་ 
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༼༡༤༥༧༽  
གནས་བཏབ་པས་སེར་སའྱི་གྡོང་ཁེར་བྱུང་ངྡོ་། །མས་དབེན་གྱི་མྱིང་སྲྱིང་འདུས་པ་མང་དུ་འཕེལ་
ཅྱིང་མཐུ་སྡོབས་དང་ལྡན་པས་རྒྱལ་པྡོར་གྱུར་ཏྡོ། །དེ་རྒྱལ་པྡོ་སབས་སེང་གྱིས་ཐྡོས་ཏེ། ཀེ་མ་དེ་
ལྟར་བེད་ཕྡོད་དམ་ཞེས་སྨྲས་སྡོ། །དེས་ན་ཤཱཀ་བྡོད་སྐད་དུ་ཕྡོད་པར་འཆད་པ་དང་། པྡོ་ཏ་ཀ་ཞེས་
པ་གེགས་བུ་ཕྱྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསེབས་པ་ལ་གེགས་བམ་གྱི་ཐ་སད་སར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །མ་ཧཱ་མུ་ཏ་
ཞེས་པ། རྒྱས་འདེབས་པས་རྒྱ་ཞེས་བ་ལ། ཕྱག་ཞེས་པ་ལྡོ་ཙཱ་བས་བྡོད་སྐད་ལ་བསྣན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཆེན་པྡོ་ནྱི་གྡོང་ན་མེད་པ་དང་རྒྱས་གདབ་བའྱི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །མུ་
ཏ་ཞེས་པ་དྱི་ཆུའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ནྡོ། །ཛྙཱ་ན་ཞེས་པ་ཡུལ་མ་ནྡོར་བར་མཁེན་པའྱི་དྡོན་ཡྱིན་ཏེ། ཡེ་གདྡོད་
མ་ལ་འཇུག་པའྱི་དྡོན་མེད་དྡོ། །ཡྡོ་ག་བཀས་ 
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༼༡༤༥༨༽  
བཅས་དུ་ཞྱི་གནས་ལྷག་མཐྡོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་པ་ལ་རྣལ་འབྡོར་དུ་བཤད་ཀྱི། རྣལ་དང་འབྡོར་ཐ་དད་
དུ་བཤད་མེད་དྡོ། །དྷྭ་ཛ་ཨ་ག་ཀེ་ཡུ་རཱ་ཞེས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རེ་མྡོའ་ིདཔུང་བརྒྱན་ཅེས་པ་མངྡོན་
པར་མཐྡོ་བའྱི་དྡོན་ལ་འཇུག་གྱི་དམག་གྱི་དཔུང་ལ་སར་དུ་མེད་དྡོ། །ཙཎ་ལྱི་ཞེས་པ་རྣམ་རྡོག་སྡུག་
བསྔལ་འཇྡོམས་པས་གཏུམ་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་མྡོ་ཞེས་པའྱི་ས་འཇུག་པ་ཡྱིན་གྱི། གཞན་
ལ་སར་དུ་མྱི་རུང་ངྡོ་། །གྱི་ཏྱི་ཞེས་པ་གྱི་ནྱི་དབངས་དང་ང་རྡོ་སན་པའྱི་ཆ་ལ་འཇུག་གྱིས་གཞན་སླུ་
བའྱི་གཡྡོ་སྒྱུ་དང་ས་དྡོན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་གཅྱིག་གྡོ །དེ་བཞྱིན་དུ་ལྷའྱི་དྡོན་འབར་བར་འཆད་
པ་དང་། མྱིའྱི་དྡོན་ཤེད་བུར་འཆད་པ་དང་། ཡྱི་དྭགས་ཀྱི་དྡོན་ཡྱིད་སྡོང་བར་འཆད་པ་དང་། ཆྡོས་ཀྱི་
དྡོན་འཛིན་པར་འཆད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གྱི་དྡོན་མྱི་ 
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༼༡༤༥༩༽  
ཕྱེད་པར་འཆད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གྱི་དྡོན་སྱིང་སྡོབས་སུ་འཆད་པ་དང་། ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་དྡོན་ཆང་
མེད་པར་འཆད་པ་དང་། ངར་འཛིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཡྱིད་ཅེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་བྡོད་སྐད་ཀྱི་
སྐད་ལ་གྡོ་དྡོན་ཆུང་ཡང་ལེགས་སར་གྱི་ས་འཇུག་དང་མཐུན་པའྱི་བཤད་པ་ཡྱིན་པས་རྒྱ་སྐད་ཀྱི་
ཐྡོག་ནས་ས་དྡོན་ངྡོ་སྡོད་ན་གྡོ་བདེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཡང་དྡོན་གྱི་སྐབས་དང་སྡོར་མྱི་ཤེས་པར་རྒྱ་བྡོད་
ཀྱི་སྐད་ཅུང་ཟད་བསྒྱུར་ཤེས་པས་ས་ར་ཞེས་པ་སྱིང་པྡོ་ཟེར་རྒྱུ་མདར་བསྒྱུར་བ་དང་། ཧ་ར་ཎ་ཞེས་
པ་ཕྱྱིར་སེང་གེས་དང་། དབང་ཕྱུག་དང་། མཁའ་ལྡྱིང་དང་། འཕྡོག་པ་ལ་སྡོགས་མང་པྡོ་ལ་ཧ་རྱི་
ཞེས་འཇུག་ནའང་། ཁ་དྡོག་ལང་ཁུར་བསྒྱུར་དགྡོས་པ་འཕྡོག་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། ཧྱི་མ་ལ་ཡ་
གངས་ཅན་ཅེས་པར་བསྒྱུར་དགྡོས་པ་ཏྱི་སེར་བསྒྱུར་བ་དང་། ས་ནྱི་ཅེས་ 
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༼༡༤༦༠༽  
པ་ཆུར་བསྒྱུར་རྒྱུ། ལག་པར་བསྒྱུར་བ་མང་དུ་ཡྡོད་ཅྱིང་། རྒྱ་གར་གྱི་ཡྱི་གེ་ལ་ག་ཛ་དང་རཱ་ཛ་ནྡོར་
གཞྱི་ཆེ་བས། གང་པྡོ་རྒྱལ་པྡོར་བསྒྱུར་བ་དང་། མ་ཧ་དང་ས་ཧ་ནྡོར་ནས་བྲ་བ་སེའུར་བསྒྱུར་བ་
དང་། རཏྣ་དང་རཀྟ་ནྡོར་ནས་རྱིན་པྡོ་ཆེ་དམར་པྡོར་བསྒྱུར་བ་ལ་སྡོགས་ཀང་མང་པྡོ་ཡྡོད་དྡོ། །བར་
རྱིང་པར་སེབས་པ་ནྱི་རེག་བ་གང་བ་ལ་ཞེས་པའྱི་ཚིག་བས་པ་མ་གྡོ་བར་རྒས་པའྱི་ཞེས་པར་འཁྲུལ་
བ་དང་། སྱིབས་ཞེས་པ་སྐྡོ་པའྱི་ཞེ་ས་ཡྱིན་པ་མ་གྡོ་བར་སྱིབས་སུ་འཁྲུལ་པ་དང་། མནབས་ཞེས་པ་
གྡོས་གྡོན་པའྱི་ཞེ་སའྱི་ཚིག་དང་། བསྣམས་ཞེས་པ་ལག་ཏུ་བཟུང་བ་དང་ཁེར་བའྱི་ཞེ་སའྱི་ཚིག་
དང་། སྣམ་ལྡོགས་ཞེས་པ་རྒྱབ་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཞེ་སའྱི་ཚིག་དང་། ཚུར་འཐེན་པ་ལ་མདུན་དུ་བསྣུ་བ་
ཞེས་པ་དང་། ཕྱྱིར་ཕུལ་བ་ལ་ཕྱྱིར་བསྣུར་བ་ཞེས་པ་དང་། གྡོས་ལ་རད་པ་དང་།  
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༼༡༤༦༡༽  
རྩྭ་ལ་རན་དང་། ཟས་ལ་ྡོད་པ་དང་། ནད་དྲུང་ནས་འཇྡོམས་པ་ལ་ནད་ཐག་འཇུག་ཅེས་པ་དང་། ཁ་
དྡོག་དམར་རྨུག་ལ་ལེབ་རྒན་དང་ཇ་ཧྡོང་དང་། ཉུང་མ་ལ་ག་གྡོན་དང་། སྡོག་ས་ལ་ཧབ་ཤང་ཚེའུ་
དང་། གྡོ་ཆ་ལ་ཡ་ལད་དང་། སྐས་ལ་ཡ་གད་དང་། བ་ལང་ལ་ལུང་བྡོང་དང་། མྱི་གཙང་པ་ལ་ས་ཙ་
དང་། ག་པ་སྦལ་ལ་སྱིན་ཀྡོར་དང་། དཔྡོན་ཁང་ལ་སྔ་ཁང་དང་། དྱིས་པ་ལ་རས་པ་ཞེས་པ་ལ་
སྡོགས་བར་རྱིང་པ་མ་གྡོ་བར་གསུང་རབ་ཀྱི་གེགས་བམ་ལ་རང་བཟྡོའ་ིཞུས་དག་བེད་པ་དང་། རྒྱ་
གར་གྱི་སྐད་སྡོར་བཞག་ལ། གྲུབ་ཐྡོབ་བྱིརྺ་པ་ལ། བྱིར་རྒྱ་པ་དང་། སརྦ་བྱི་རྒྱ་ལ་སརྦ་བྱིད་དང་། 
ཨཀྵྡོ་བྷྱ་ལ་ཨག་ཤྡོ་བ་དང་། ཧྱ་ཝ་དཏ་ལ་ཧ་བ་དད་དང་། ཝཱ་གཱྱི་ཤྭ་ར་ལ་བྷ་གྱི་རྱི་དང་། ཀྡོདྷ་ལ་ཀྡོ་ཏ་
དང་། ཙཎ་ལ་ཙན་དྷ་དང་། བྱི་དཱ་ 
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༼༡༤༦༢༽  
ར་ལ་བྱིདྷ་ར་དང་། བུདྡྷ་ལ་བྷུ་ཏ་དང་། ཌཱ་ཀྱི་ལ་དྷ་ཀྱི་དང་། ག་རུ་ཉ་ལ་ཀ་རུ་ན་དང་། པདྨྡོ་ཨུཥྱི་ཥ་ལ་
པད་མྡོ་ཨུ་ནྱི་ཤ་དང་། མཇུག་ཏུ་སྭཱཧཱ་སྡོར་བ་ཡང་ནྡོར་པ་ཡྱིན་ཏེ། མདྡོར་ན་རྒྱ་གར་གྱི་ས་སྡོར་
བཞག་གྱི་སྔགས་རྣམས་ལ་ཡྱི་གེའྱི་འདྱི་ཚུལ་དང་། ཀྡོག་ལུགས་ནྡོར་པ་དུ་མ་སྣང་བས་རང་གྱི་བླྡོ་
ནུས་དང་སར་ཏེ་མ་ནྡོར་བ་ལ་འབད་པས་བསབ་པར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གསུམ། འཕགས་པའྱི་
ཡུལ་དུ་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་བ་བཀག་ཚུལ། བྡོད་ཡུལ་དུ་བསན་པ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ། བསན་པ་ལ་
གནྡོད་པ་མཁས་པས་ཚར་གཅད་དགྡོས་པར་བསན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་
ནྡོར་པ་དགག་པའྱི་བཀའ་བསྡུས་ཚུལ། ཁད་པར་ཐེག་ཆེན་གྱི་བསན་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་བྱུང་ཚུལ། 
འཕེལ་འགྱིབ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་ཚུལ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གྱིས། ན་ 
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༼༡༤༦༣༽  
ཐྡོས་ཀྱི་སྡོབ་དཔྡོན་ངན་པས་རང་བཟྡོའ་ིཆྡོས་བསན་ཚུལ། དེས་ན་ཐྡོས་བསན་པ་ལ་གནྡོད་པ་
འདེས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་དྱི་མ་མེད། །བསྡུ་བ་དང་པྡོ་བ་བའྱི་
རེས། །བསན་པ་དག་པར་གནས་པ་ན། །ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སྡོང་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་
འགལ་བ་ཡྱི། །མ་རུང་བ་ཡྱི་གཞྱི་བཅུ་བས། །དེ་ལ་འཕགས་པ་བདུན་བརྒྱ་ཡྱིས། །ཆྡོས་ལྡོག་
ལེགས་པར་སུན་དབྱུང་ཕྱྱིར། །བསྡུ་བ་གྱིས་པ་མཛད་ཅེས་གག །ཅེས་པ། རེ་བཙུན་རེ་མྡོ་དང་
ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱི་བཞེད་པས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་མེ་མྡོ་ཡྡོས་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་
ས་ཕྡོ་འབྲུག་ལ་སྐུ་བལྟམས་ཤྱིང་། མེ་ཕྡོ་སག་ལ་སངས་རྒྱས་ཏེ། མེ་མྡོ་ཕག་གྱི་དཔྱྱིད་ཐ་ཆུངས་ས་
གས་་བའྱི་ཚེས་བཅྡོ་ལྔའམ། སྡོན་ཟླ་ཐ་ཆུངས་སྨྱིན་དྲུག་ 
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༼༡༤༦༤༽  
གྱིས་་བའྱི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་ལྷག་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བའྱི་ཚུལ་བསན་ཏྡོ། །རྒྱ་
གར་གྱི་པཎྱི་ཏ་མང་པྡོ་ཞལ་མཐུན་པར་སངས་རྒྱས་མེ་ཕྡོ་སེའུ་ལ་འཁྲུངས་ཤྱིང་། ལྕགས་མྡོ་ལུག་ལ་
སངས་རྒྱས་ནས་མེ་ཕྡོ་འབྲུག་ལ་མ་ངན་ལས་འདས་པར་དྡོན་གྱིས་བཞེད་དྡོ། །དེའྱི་ལྡོ་ཕྱྱི་མ་ལ་
རྒྱལ་པྡོའ་ིཁབ་ཀྱི་ནགས་ཁྡོད་བྲྱི་ཟྱིའྱི་ལྡོངས་སུ། རྒྱལ་པྡོ་མ་སེས་དགས་སྱིན་བདག་བས་ཏེ་འྡོད་
སྲུངས་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་དག་བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱས་བཀའ་བསྡུ་བ་མཛད་དེ། དེའང་དག་བཅྡོམ་པ་
གང་པྡོ་ལ་དགེ་འདུན་བསྡུས་ཤྱིག་ཅེས་བསྡོ་བས། རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་གནྱི་བརྡུངས་བས་དག་བཅྡོམ་པ་
ལྔ་བརྒྱར་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་ངྡོ་། དེའྱི་ཚེ་འཕགས་པ་བ་ལང་བདག་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་གྱི་ཤྱི་རྱི་ཤ་
ཀའྱི་གནས་ན་ཡྡོད་པ་སན་དངས་པས་མ་བྡོན་ཏེ་མ་ངན་ལས་འདས་སྡོ། །དེ་ནས་འྡོད་སྲུངས་ཆེན་
པྡོ་དག་ 
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༼༡༤༦༥༽  
བཅྡོམ་པ་རྣམས་རེ་ཤྱིག་མ་ངན་ལས་མྱི་འདའ་བར་དམ་ཚིག་བཅས་སྡོ། །མང་དུ་ཐྡོས་པའྱི་མཆྡོག་
འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོ་ཆུའྱི་ཞལ་བལྟ་བར་བཀྡོས་སྡོ། །འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོ་ལ་སྡོན་
བཏགས་ཏེ་བསད་པས་རྱིང་པྡོ་མ་ཐྡོགས་པར་དག་བཅྡོམ་པར་གྱུར་ཏྡོ། །ཐྡོག་མར་དག་བཅྡོམ་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སྣམ་སར་བཏྱིང་པ་ལ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོ་བཞུགས་ཏེ། མདྡོ་སེ་བསྡུ་བ་མཛད་
ཅྱིང་དག་བཅྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་རབ་མཐའྱི་བསམ་གཏན་ལ་སྡོམས་པར་ཞུགས་ནས་འཕག་གནྡོན་
མཛད་དྡོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་འཕགས་པ་ེ་བ་འཁྡོར་གྱིས་འདུལ་བའྱི་སེ་སྣྡོད་བསྡུས་སྡོ། །འྡོད་སྲུངས་
ཆེན་པྡོས་མངྡོན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་བསྡུས་ཏེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོ་ལ་བསན་པ་གཏད་ནས་རྱི་བྡོ་བ་
རང་ཅན་དུ་ཕྱག་དར་ཁྡོད་ཀྱི་སྣམ་སར་གྱིས་སྐུ་གདུང་དྱིལ་ནས་སངས་ 
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༼༡༤༦༦༽  
རྒྱས་བམས་པ་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་མ་བྡོན་གྱི་བར་གནས་ཤྱིང་མྱི་མས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། 
ཕུང་པྡོ་ལྷག་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་སྡོ། །འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོས་ལྡོ་བཞྱི་བཅུའྱི་
བར་དུ་བསན་པ་བསངས་ནས་དགེ་སྡོང་བསར་བུ་ཞྱིག་སེ་སྣྡོད་མ་དག་པ་ཀྡོག་པ་ལ་ཞལ་ལྟ་བྡོན་
པས་ན་དུ་མ་བཏུབ་པའྱི་རེན་གྱིས་དག་བཅྡོམ་པ་ཤ་ནའྱི་གྡོས་ཅན་ལ་བསན་པ་གཏད་དེ། ཆུ་བྡོ་
གངྒཱའྱི་དབུས་སུ་གྱིང་སྤྲུལ་ནས་དེར་ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་སྡོ། །སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཙམ་འདས་པའྱི་ཚེ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དགེ་སྡོང་ཞྱིག་གྱིས། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་
ཡྱི་རང་དང་། །ཀུན་སྡོད་སྣྡོད་དང་ལན་ཚྭ་དང་། །ལམ་དང་པྡོར་གྱིས་དཀྲུགས་དང་
གདྱིང་། །གསེར་གྱི་རུང་པ་ཞེས་བ་སེ། །འདྱི་དག་རུང་མྱིན་བཞྱི་བཅུ་ཡྱིན། །ཞེས་འདུལ་བ་དང་
འགལ་ 
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༼༡༤༦༧༽  
བའྱི་བསབ་པ་བཅས་པ་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་གྡོང་ཁེར་ནྡོར་ཅན་ན་དག་བཅྡོམ་པ་འཁྡོར་ལྔ་བརྒྱ་དང་
བཅས་པ་ཡངས་པ་ཅན་གྱི་དག་བཅྡོམ་པ་ཐམས་ཅད་འདྡོད་ཀྱི་སན་སྔར་འྡོངས་ཏེ་གེངས་སྡོ། །དེ་ལ་
ཆྡོས་མྱིན་གྱི་ལས་ཆྡོས་ཀྱི་ལས་སུ་བས་ནས་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཞེས་བརྡོད་པས་རུང་བར་བེད་པ་དང་། 
སྔར་བཞྱིན་དུ་ལས་བས་ནས་དགེ་སྡོང་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེས་སུ་ཡྱིད་རང་ངྡོ་ཞེས་བརྡོད་ནས་རུང་
པར་བེད་པ་དང་། རང་གྱི་ལག་པའྱི་ཀུན་སྡོད་ཀྱི་ས་བརྡོས་ནས་རུང་བར་བེད་པ་དང་། ཇྱི་སྲྱིད་
འཚོའྱི་བར་དུ་སྡོད་པའྱི་ལན་ཚྭ་དུས་རུང་ལ་བསྲེས་ནས་དུས་མྱིན་དུ་ཟ་བ་དང་། ལམ་དཔག་ཚད་
ཕྱེད་ཙམ་དུ་ཕྱྱིན་ནས་འདུས་ཤྱིང་ཟ་བ་དང་། ལྷག་བྡོར་མ་བས་པའྱི་ཟས་ཐྡོག་མར་སྡོར་མྡོ་གྱིས་
ཀྱིས་བཅད་ནས་ཟ་བ་དང་། ཆང་བླུག་པའྱི་སྣྡོད་ནང་ནས་ནད་པས་སྲྱིན་བུ་པད་ 
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༼༡༤༦༨༽  
པ་ཁག་གཞྱིབ་པ་ལྟར་ཆང་གཞྱིབས་ཏེ་འཐུངས་པ་དང་། འྡོ་མ་དང་ཞྡོ་བསྲེས་ནས་དཀྲུགས་ཏེ་དུས་
མྱིན་དུ་ལྡོངས་སྡོད་པ་དང་། གདྱིང་བ་ལས་རྱིང་པ་ལས་མཐྡོ་གང་གྱིས་མ་སེན་པར་གསར་པ་ལ་
སྡོད་པ་དང་། དྱི་ཞྱིམ་པྡོས་བྱུགས་པའྱི་ལྷུང་བཟེད་ཁྱི་སན་དང་བཅས་པ་དགེ་ཚུལ་གྱི་མགྡོ་བྡོར་
གཞག་ནས་ལམ་གྱི་གཞྱི་མདྡོར་ལྷུང་བཟེད་འདྱི་གསེར་དངུལ་དང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་བྱིན་ཅྱིག་ཅེས་རུང་
པར་བེད་པའྡོ། །དེའྱི་ཚེ་དག་བཅྡོམ་པ་ཟླ་དགུར་འགྡོག་པ་ལ་སྡོམས་པར་ཞུགས་པའང་ལངས་ནས་
དག་བཅྡོམ་བདུན་བརྒྱ་འདུས་ནས་བཞྱི་བཅུ་སུན་འབྱིན་པའྱི་བཀའ་བསྡུ་བ་གྱིས་པ་མཛད་
དྡོ། །འདྱི་དག་ཞྱིབ་པར་ལུང་ཕན་ཚེགས་ཀྱི་འཇུག་ན་ཡྡོད་པས་དེར་བལྟ་བར་བའྡོ། །དེ་ལྟར་དག་
པར་བས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ལྷ་ཆེན་ཞེས་བའྱི་དགེ་སྡོང་ཞྱིག །བསན་པ་འདྱི་ཡྱི་ཆྡོམ་རྐུན་བྱུང་། །དེ་ཡྱིས་
རང་གྱི་ཕ་མ་བསད། ། 
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༼༡༤༦༩༽  
སྡོབ་དཔྡོན་ཡྱིན་པའྱི་དག་བཅྡོམ་དཀྡོངས། །མཁན་སྡོབ་མེད་པའྱི་དགེ་སྡོང་བས། །ཕྱྱི་ནས་དགྡོན་
པར་བསད་ནས་ནྱི། །སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱི་དད་རས་ཟྡོས། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་མཁན་སྡོབ་
བས། །ཞེས་པ། བསྡུ་བ་གྱིས་པ་མཛད་ནས་འདུལ་བའྱི་བསན་པ་རྒྱས་ཤྱིང་རྣམ་པར་དག་པའྱི་ཚེ། 
བསན་པ་འཇྱིག་པའྱི་ལས་ངན་སྡོབས་པྡོ་ཆེ་བེད་པར་ངེས་པའྱི་ལས་མཐུ་ཅན་སྔྡོན་དུ་སྡོང་བའྱི་དགེ་
སྡོང་ལྷ་ཆེན་པྡོ་ཞེས་བ་བས། རང་གྱི་ཕ་མ་དང་ག་བཅྡོམ་པ་བསད་ནས། མཁན་སྡོབ་ལ་མ་བསེན་
པའྱི་དགེ་སྡོང་གྱི་ཆ་ལུགས་རང་ྱིད་ཀྱིས་བཟུང་སེ། བས་མཐའྱི་དགྡོན་པར་བསད་ནས་མཁས་
བཙུན་ལྟར་བཅྡོས་པས་བ་ལང་རྱི་དང་ཕྱུག་རྱི་དག་གྱིས་འདྡོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་འཁྡོར་བའྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོ་
ཤས་ཆེ་བ་ཤྱིག་ཏུ་གྡོ་ནས་རྱིམ་གྱིས་སྱིན་བདག་རྣམས་ཀྱིས་དད་པའྱི་ 
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༼༡༤༧༠༽  
རས་མང་པྡོ་ཕུལ་བ་བླངས་ཤྱིང་སེ་བྡོ་བླུན་དད་ཅན་དུ་མའྱི་མཁན་སྡོབ་བས་ནས་འཁྡོར་བསྡུས་
སྡོ། །བླུན་པྡོ་ལྡོངས་སྡོད་ཅན་རྣམས་ཀྱིས། །ཕུལ་བའྱི་ཟས་ནྡོར་ཆར་བཞྱིན་བབས། །སྐལ་མེད་དད་
ཅན་འདུས་པ་ཡྱི། །དགེ་འདུན་འབུམ་ཕག་དུ་མས་བསྐྡོར། །དེ་ནས་བརྫུན་བསབས་ཆེན་པྡོ་
དེས། །དག་བཅྡོམ་ཡྱིན་པར་ཁས་བླངས་སྡོ། །འཁྡོར་གྱིས་རྫུ་འཕྲུལ་ཞུས་པ་ན། །རྫུ་འཕྲུལ་ཐྡོ་རངས་
མས་ཞེས་ཟེར། །ཞེས་པ། གང་ཟག་གྱི་མཚན་ྱིད་ལེགས་པར་དཔྱད་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་དང་བྲལ་བ་
རྣམས་ཀྱིས་ཕུལ་བའྱི་ཟང་ཟྱིང་བ་བ་རེད་པ་དང་། འདྡོད་ཡྡོན་གཟུགས་དང་ཟས་ལ་ཡྡོད། །ཅེས་
དབར་གྱི་ཆར་བཞྱིན་བབས་སྡོ། །སེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརེན་པ་དང་ཆྡོས་བཞྱིན་སྡོད་པའྱི་སྐལ་བ་
མེད་པའྱི་སེ་བྡོ་བླུན་དད་ཅན་འདུས་པའྱི་འཁྡོར་འབུམ་ཕག་དུ་མ་བྱུང་ངྡོ་། །དེས་ 
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༼༡༤༧༡༽  
དག་བཅྡོམ་པ་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་མྱི་ཆྡོས་བླ་མའྱི་བརྫུན་ཆེན་པྡོའང་སྨྲས་སྡོ། །འཁྡོར་རྣམས་ཀྱིས་
དད་པ་སེལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྫུ་འཕྲུལ་སྡོན་པར་ཞུས་པས་ད་ནང་ཐྡོ་རངས་ཀྱི་ཐུན་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མངྡོན་
ཤེས་ཡྡོད་པ་མས་སྡོ། །ཞེས་སྨྲས་སྡོ། །རང་གྱི་སྱིག་པ་དན་པ་ཡྱི། །སྨྲེ་སྔགས་ཆེན་པྡོ་སྡོན་པ་
ལ། །སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་བྡོས་ཞེས་བསགས། །དེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བརྫུན་ཚིག་གྱིས། །ཚོགས་པ་
རྣམས་ཀྱི་མགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར། །འཕགས་པ་རྣམས་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡྱི། །དད་རས་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་
བསྒྱུར། །ཞེས་པ། རང་གྱི་ལས་ངན་མང་པྡོ་བསགས་པ་རྣམས་དན་ནས་ཡྱིད་མྱི་བདེ་བར་གྱུར་ཏེ། 
ནམ་གྱི་ཐྡོ་རངས་ཀེ་མ་སྡུག་བསྔལ་ལྡོ་ཞེས་སྨྲེ་སྔགས་ཆེན་པྡོ་བསགས་སྡོ། །འཁྡོར་གྱིས་རྒྱུ་མཚན་
དྱིས་པས་འཕགས་པའྱི་བདེན་པ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1467 

༼༡༤༧༢༽  
བཞྱི་བསྡོམས་པས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་མངྡོན་སུམ་གྱིས་མཐྡོང་ནས་བྡོས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ཟེར་
རྡོ། །དེའྱི་ཚེ་འཁྡོར་རྣམས་ཀྱིས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་བང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་དང་འཕགས་
པའྱི་བདེན་པ་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པའྱི་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དྱིས་པས་ཁྡོ་བྡོས་དག་བཅྡོམ་པར་ཁས་བླངས་
ཀྱིས་སྡོན་པ་ཡྱིན་པར་མ་སྨྲས་སྡོ། །དེ་དང་ལུང་སྡོན་པ་ནྱི་ཐེ་ཚོམ་དང་སྡོམ་ྱི་ལས་བརྒལ་བའྱི་
སངས་རྒྱས་ལ་སྡོགས་པ་འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་བརྫུན་དང་ཚུལ་འཆྡོས་ཀྱིས་
འཁྡོར་མང་པྡོའ་ིམགྡོ་བྡོ་བསྐྡོར་ནས་དག་བཅྡོམ་པ་རབ་བྱུང་རྣམ་དག་གྱི་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་ལ་
བསྔྡོས་པའྱི་ནྡོར་རས་རྣམས་ཀང་དེ་ལ་ཕུལ་བར་གྱུར་ཏྡོ། །རབ་བྱུང་བླུན་པྡོ་ཕལ་ཆེར་གྱིས། །དག་
བཅྡོམ་བྡོར་ནས་དེ་ལ་འདུས། །སངས་རྒྱས་མ་ངན་འདས་འྡོག་ཏུ། །སྡོ་སྡོའ་ིསེ་བྡོའ་ིའཁྡོར་བསྡུས་
པ། །དེ་ 
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༼༡༤༧༣༽  
ལས་མང་བ་མེད་ཅེས་གགས། །དེ་ཡྱི་ཆྡོས་ལྡོག་བཤད་པ་ཡྱི། །རེས་སུ་སྡོབ་མ་རྣམས་འབྲངས་
ནས། །འཁྲུལ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་དུ་མ་བྱུང་། །ཞེས་པ། རབ་བྱུང་གྱི་རགས་འཛིན་པའྱི་སེ་བྡོ་དམ་པའྱི་
ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་མྱི་གྡོ་བའྱི་རྱིགས་མང་པྡོ་དག་བཅྡོམ་པ་ལ་བརེན་པ་དྡོར་ནས་ལྷ་ཆེན་པྡོའ་ི
སྡོབ་མར་འདུས་སྡོ། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོ་ཞྱི་བར་གཤེགས་པའྱི་རེས་སུ་ན་ཐྡོས་
ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་ལ་སྡོབ་མ་དང་ཡྡོན་བདག་གྱི་ཚོགས་འདུས་པ་དེ་ལས་ཆེ་བ་མ་བྱུང་
ཞེས་རྒྱ་གར་ན་གག་གྡོ །དེས་ཆྡོས་ལྡོག་མང་པྡོ་བཤད་པ་སྡོབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་བསངས་པས་གྲུབ་
མཐའ་ནྡོར་པ་མང་དུ་འཕེལ་ལྡོ། །ལྷ་ཆེན་བླུན་པྡོ་དེ་ཤྱི་ནས། །སེམས་ཅན་དམལ་བར་གྱུར་ཅེས་
གགས། །དེ་ཡྱིས་ 
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༼༡༤༧༤༽  
ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་དེ་དག །དག་བཅྡོམ་རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུང་ནས། །བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བས་ཞེས་
ཐྡོས། །ཞེས་པ། ལྷ་ཆེན་དེ་ནྱི་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་དེད་དཔྡོན་ཞྱིག་ཡྡོད་པའྱི་ཆུང་མ་ལ་བཙས་ནས་ཕ་
དེ་རྒྱ་མཚོར་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལེན་དུ་སྡོང་ངྡོ་། ཡུན་རྱིང་དུ་ཐྡོགས་ནས་བུ་ཆེར་སེས་ཏེ་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་
འདུས་སྡོ། །ཕ་འྡོང་པའྱི་གཏམ་ཐྡོས་ནས་ལམ་གྡོལ་སར་སྡོང་སེ་བསད་དྡོ། །མའང་སེས་པ་གཞན་
དང་ལ་པྡོ་བེད་པ་ཤེས་ཏེ་ཁྡོས་ནས་བསད་དྡོ། །ཕ་མ་དང་། རང་གྱི་སྡོབ་དཔྡོན་དག་བཅྡོམ་པ་ཞྱིག་
གྱིས་སྱིག་པའྱི་རྣམ་སྨྱིན་བཤད་པས་འདྱིས་ཁྡོ་བྡོའ་ིབ་བ་དེ་དག་ཤེས་ཏེ་གཞན་ལ་བརྡོད་ན་མྱི་རུང་
ངྡོ་སམ་ནས་དག་བཅྡོམ་པ་དེའང་དཀྡོངས་ནས་མཚམས་མེད་ཀྱི་ལས་དང་ཆྡོས་ལྡོག་མང་པྡོ་བསན་
ཏེ། དད་པའྱི་རས་ལེན་པར་མྱི་འྡོས་པ་མང་པྡོ་བླངས་པས་ཤྱི་མ་ཐག་ 
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༼༡༤༧༥༽  
མནར་མེད་པར་དམལ་བར་སེས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་མང་པྡོ་མྡོང་བར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ན་
གགས་སྡོ། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་འཕེལ་བ་དེ་རྣམས་སུན་དབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དག་བཅྡོམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བསྡུ་
བ་གསུམ་པ་བས་སྡོ། །དེའང་རྡོག་གེ་ལ་འབར་བར། སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་
ནས་གྡོང་ཁེར་མེ་ཏྡོག་གྱིས་བརྒྱན་པར་རྒྱལ་པྡོ་མ་ངན་མེད་བྱུང་སེ། དག་བཅྡོམ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་
རྱིགས་བཞྱི་སྡོ་སྡོར་བཀགས་པས་སྡོབ་མ་རྣམས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་སྣ་ཚོགས་སུ་གྱུར་ཏེ་བསན་པ་
དཀྲུགས་སྡོ། །དེ་ནས་དག་བཅྡོམ་པ་དང་སྡོ་སྡོ་སེ་བྡོ་རྣམས་འདུས་ཏེ། ཛ་ལན་དྷ་རའྱི་དགྡོན་པར་
འདུས་བསན་པ་བསྡུས་སྡོ། །དེའྱི་ཚེ་སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་སུམ་བརྒྱ་སྡོང་ངྡོ་། །ཁ་ཅྱིག་
ནྱི་སྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་སུམ་ 
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༼༡༤༧༦༽  
ཅུ་ན་རྒྱལ་པྡོ་དགའ་བྡོ་པདྨ་ཆེན་པྡོའ་ིརྱིང་ལ་གནས་བརན་འྡོད་སྲུངས་བླ་མ་ལ་སྡོགས་བཞུགས་པའྱི་
ཚེ་བདུད་སྱིག་ཅན་བཟང་པྡོ་ཞེས་བ་བས་དགེ་སྡོང་གྱི་ཆ་བད་བཟུང་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཆྡོས་སྣ་
ཚོགས་བསན་ནས་བསན་པ་དཀྲུགས་ཤྱིང་དགེ་འདུན་ཕྱེ་བས་གནས་བརན་ཀླུའྱི་སེ་དང་ཡྱིད་འྡོང་གྱི་
དུས་སུ་སྡོ་སྡོར་གེས་སྡོ། །དེ་ནས་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་ནས་གནས་བརན་གནས་མའྱི་བུས་བསྡུ་བ་
གསུམ་པ་བས་སྡོ། །ཞེས་ཟེར་རྡོ། །འྡོད་ལྡན་དུ་རྒྱལ་པྡོ་མ་ངན་མེད་འདས་པའྱི་རེས་སུ་དག་བཅྡོམ་
པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐད་རྱིགས་སྡོ་སྡོར་སྡོན་པས་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དུ་གེས་ཏེ། བསྡུ་བ་གསུམ་པ་བས་
པར་འཆད་དྡོ། །ཁ་ཅྱིག་ཏུ་ནྱི་སྡོན་པ་ཞྱི་བར་གཤེགས་ནས་ལྡོ་སུམ་བརྒྱ་ན་ཁ་ཆེའྱི་ཡུལ་ཀུ་ས་ན་
ཞེས་བ་བའྱི་དགྡོན་པར་ཛཱ་ལན་དྷ་རའྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཀ་ནྱི་ཀས་སྱིན་བདག་བས་ཏེ། པུར་ཎ་ཀ་ལ་སྡོགས་
པའྱི་དག་ 
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༼༡༤༧༧༽  
བཅྡོམ་པ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། བ་སུ་མྱི་ཏ་ལ་སྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྔ་བརྒྱ་དང་། སྡོ་སྡོའ་ིསེ་
བྡོའ་ིཔཎྱི་ཏ་ྱིས་བརྒྱ་སྔ་བཅུ་འདུས་ཏེ་སེ་སྣྡོད་གསུམ་ཞལ་ཐྡོན་མཛད་དེ་བཀའ་བསྡུ་བ་གསུམ་པ་
བས་སྡོ། །ཞེས་བྡོད་ཀྱི་སྡོབ་དཔྡོན་རྣམས་འཆད་དྡོ། །འྡོན་ཀང་དེ་ཡྱི་ལག་ལེན་གྱི། །སེ་པ་བཅྡོ་
བརྒྱད་རྣམས་ལ་ཡང་། །ཅུང་ཟད་བསད་པ་ཡྡོད་ཅེས་ཟེར། །མཁས་པའྱི་གཙུག་བརྒྱན་དབྱིག་གེན་
གྱིས། །ཡང་དག་བསྡུས་པའྱི་གཞྱི་མས་ཕྱྱིར། །མཐའ་དག་མྱིན་པར་རྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡང་དེ་ལ་དགྡོངས། །དེ་ནྱི་ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱི་ཡྱིན། །ཞེས་པ་གཙོ་ཆེར་དགེ་སྡོང་ལྷ་
ཆེན་པྡོས་འཁྡོར་མང་པྡོ་བསྡུས་ཤྱིང་། བརྫུན་ཆེན་པྡོ་སྨྲས་པའྱི་ལེ་ལེན་གྱིས་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་རྣམས་ལ་ལྷད་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་གགས་ཏེ། །འཇྱིག་རེན་ 
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༼༡༤༧༨༽  
འདས་པར་རྡོགས་པའྱི་སེ་པས་དག་བཅྡོམ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་སྡོམ་ྱི་ཡྡོད་པར་འདྡོད་དྡོ། །གཞྱི་
ཐམས་ཅད་ཡྡོད་པར་སྨྲ་བས་དག་བཅྡོམ་འབྲས་བུ་ལ་མས་པ་ཡྡོད་པར་འདྡོད། འགའ་ཞྱིག་སྡུག་
བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ཡང་ཡང་ཚིག་ཏུ་བརྡོད་པས་དེ་ཤེས་པའྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སེ་བར་འདྡོད་པ་ལ་
སྡོགས་པའྡོ། །རྣམ་བཤད་རྱིག་པར། བླ་མ་ཀུན་དགའ་འྡོད་རེལ་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཕུང་སྡོན་སྡོན་པ་
དང་། །འཆར་ཁ་སྡོང་ྱིད་ཆུ་ལས་སེས། །གང་པྡོ་ས་མཚོ་ཆུ་ཤྱིང་དང་། །མ་ངན་འདས་དང་ཡུལ་
འཁྡོར་སྡོང་། །འགྡོ་བའྱི་མདྡོ་དང་དེ་བཞྱིན་གཞན། །ཡང་དག་བསྡུས་པའྱི་གཞྱི་མས་ཕྱྱིར། །མཐའ་
དག་མྱིན་པར་རྡོགས་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ་དེ་རྣམས་འགའ་ཞྱིག་མ་ཚང་བ་དང་། མ་རེད་པ་དང་། ལུང་
མས་པ་རྣམས་བཀའ་བསྡུས་པ་མས་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་ 
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༼༡༤༧༩༽  
དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། བསན་པ་འགྱིབ་ཚུལ། བསན་པ་སེལ་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། ཐེག་པ་ཆེན་པའྱི་བསན་པ་ནྱི། །ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་གྱུར་པའྱི་ཚེ། །ྱི་མ་བསྒྲུབས་པའྱི་མུ་སེགས་
བེད། །སང་པྡོ་ྱི་མའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཀྱིས། །གཙུག་ལག་ཁང་རྣམས་བསྲེགས་པའྱི་ཚེ། །དམ་ཆྡོས་
མངྡོན་པ་ལ་སྡོགས་པ། །སེ་སྣྡོད་ཕལ་ཆེར་བསྲེགས་ཞེས་གགས། །ཞེས་པ། ངེས་པའྱི་དྡོན་དུ་ཐེག་
པ་ཆེན་པྡོའ་ིབསན་པ་ལ་འཕེལ་འགྱིབ་མྱི་འབྱུང་ཞྱིང་། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ཡྡོངས་མྱི་འདའ། །ཆྡོས་
ཀང་ནུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ཅྱིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དྡོན་ལ་གནས་ཀང་འཛམ་བུ་གྱིང་པའྱི་བླྡོ་ངྡོར་
སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་པའྱི་རེས་སུ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བྡོས་ཐེག་པ་
ཆེན་པྡོའ་ིབཀས་མཐའ་དག་བསྡུས་པར་སྡོབ་ 
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༼༡༤༨༠༽  
དཔྡོན་སེང་གེས་བཟང་པྡོ་བཞེད་ཅྱིང་། རྡོག་གེ་འབར་བར། ར་བ་བསྡུ་བར་བེད་པ་ནྱི་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པྡོ་དང་འཇམ་དཔལ་དང་གསང་བའྱི་བདག་པྡོ་དང་བམས་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་
ཕྱྱིར་བདག་ཅག་གྱི་ར་བའྱི་སྡུད་པ་བེད་པ་ན་ཐྡོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་རབ་ནྱི་དེ་
དག་གྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་འབྱུང་ཞྱིང་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་སྡོས་ལ། ལྷྡོ་ཕྱྡོགས་བྱི་
མ་ལ་ཡ་སམྦྷ་ཞེས་བའྱི་རྱིའྱི་ཕུག་ཏུ་རྒྱལ་བའྱི་སྲས་བེ་བ་ཕག་མང་པྡོ་འདུས་ཏེ། འཕགས་པ་འཇམ་
དཔལ་གྱིས་མངྡོན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་དང་། བམས་པས་འདུལ་བ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རེས་མདྡོ་སེ་བསྡུས་
པར་གེང་ངྡོ་། །འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་དང་ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དང་ཀུན་དགའ་བྡོ་ནྱི་མཚན་ཐ་དད་པ་
ཙམ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསང་སྔགས་བ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་འྡོད་སྲུངས་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་དག་བཅྡོམ་ 
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༼༡༤༨༡༽  
པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པར་གསལ་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དུ། དེ་ནས་སྡོབ་མའྱི་མཆྡོག་གྱུར་
པ། །པྱི་དཔལ་ཕུག་ན་གནས་པ་དེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པྡོ་འདྡོད་ཆགས་བྲལ། །ཐུབ་པ་མ་ལུས་འདུས་
ནས་ནྱི། །གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་དང་། །འདུལ་བ་མ་ལུས་བསྡུད་པར་བེད། །ཅེས་པ་དང་། 
བསྱིལ་བ་ཚལ་གྱི་མདྡོར། མང་དུ་ཐྡོས་པ་གསང་སྔགས་འཆང་། །ཀུན་དགའ་བྡོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
ལྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་དབང་བསྐུར་བར། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་
གཞྱི་དང་སྱིང་པྡོ་མེ་ཏྡོག་གྱིས་བརྒྱན་པའྱི་འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་
མཛད་ཀྱི་སྔྡོན་གྱི་སྡོད་པ་སྡོན་པར་སྨྡོན་ལམ་བཏབ་ནས་གནྡོད་སྱིན་འདུལ་བའྱི་ཕྱྱིར་ལྕང་ལྡོ་ཅན་དུ་
འབྲྡོག་གནས་ཀྱི་གནས་ན་གནས་སྡོ། ། 
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༼༡༤༨༢༽  
ཞེས་པ་དང་། །ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིད་པའྱི་གསང་བའྱི་རྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོ་ནྱི་གནས་བརན་ཀུན་
དགའ་བྡོར་གྱུར་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །སྡོད་རྒྱུད་དང་རྣལ་འབྡོར་རྒྱུད་ཕལ་ཆེར། ཕྱག་ན་རྡོ་རེས་
བསྡུས་པར་རྣམ་སྣང་མངྡོན་བང་དེ་ྱིད་འདུས་པའྱི་འགེལ་པར་བཤད་ཅྱིང་། བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་རྣམས་
སྡོན་པ་པྡོ་དང་འཁྡོར་དང་སྡུད་པ་པྡོ་དྡོན་གཅྱིག་ཀང་ཞུ་བ་པྡོས་བསྡུས་པ་དང་། ཕག་མྡོ་དང་མཱ་མ་ཀྱི་
ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་དང་། དུས་འཁྡོར་ར་རྒྱུད་རྒྱལ་པྡོ་ཟླ་བ་བཟང་པྡོས་
བསྡུས་པར་བཞེད་དྡོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཕྱག་ན་རྡོ་རེས་བསྡུས་པར་མྱི་འགལ་ཏེ། 
གསང་སྔགས་དང་རྱིག་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་བདག་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་བཞྱིན་གཤེགས་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་ན་པ་པྡོ་དང་། བསན་པ་བསྲུང་བ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་གསང་བའྱི་མཛོད་འཛིན་ 
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༼༡༤༨༣༽  
པ་པྡོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། མ་འྡོངས་པའྱི་དུས་སུ་རྒྱུད་འདྱི་སུས་འཆད་པར་
འགྱུར་ཞུས་པས། ཕྱག་ན་རྡོ་རེས་འཆད་པར་བེད་ཅེས་པ་དང་། དེ་ཁྡོ་ན་ྱིད་སྡོན་མར། བང་ཕྱྡོགས་
རྡོ་རེའྱི་གནས་སུ། ཨྡོ་རྒྱན་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་ཨྱིནྡྲ་བྷྡོ་ཏྱིས་སེམས་ཅན་ལ་གསལ་བར་བེད་དྡོ། །ཕྱག་ན་རྡོ་
རེ་དེ་ྱིད་ཨྱིནྡྲ་བྷྡོ་ཏྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་སྐུའྡོ། །ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ས་བཅུ་བཞྱིའྱི་དབང་
ཕྱུག་གྡོ །ཞེས་པ་དང་། རྒྱལ་པྡོ་དེས་མཛད་པའྱི་བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ཀྱི་འགེལ་པར། རྒྱལ་པྡོ་ཨྱིནྡྲ་
བྷྡོ་ཏྱི་འཁྡོར་བཅས་ལ། །གསང་ཆེན་བླ་ན་མེད་པ་བྱིན་བརླབས་ཆྡོས། །ལྡོག་གྱུར་དག་ཏུ་རྡོ་རེ་ཐེག་
མཆྡོག་གྱིས། །ཆྡོས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བར་མཛད་པའྡོ། །ཕྱྱི་དུས་རྱིམ་པར་ལུང་བསན་བསྡུད་པ་
པྡོ། །རྱི་བྡོ་མཆྡོག་རབ་བང་ཤར་ 
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༼༡༤༨༤༽  
ལྷ་གནས་མཆྡོག །ལྕང་ལྡོ་ཅན་གྱི་ཕྡོ་བྲང་ཆེན་པྡོར་ནྱི། །རྒྱུད་རྣམས་མ་ལུས་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོའ་ི
ཚོགས། །བེ་བ་ཕག་ནྱི་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་སྡོགས། །འདུས་ཏེ་རེ་བཙུན་གསང་བའྱི་བདག་པྡོ་
ལ། །གསྡོལ་བ་བཏབ་སེ་འདྱི་སྐད་བདག་ཐྡོས་ཞེས། །རབ་ཏུ་གསུངས་པ་གསེར་གྱི་པྡོ་ཏྱི་
ལ། །བྱཻཌཱུརྻ་ནྱི་ཞུན་མས་ཡྱི་གེར་བཀྡོད། །ཅེས་སྡོ། །ཡེ་ཤེས་ཐྱིག་ལེར། ཕྱག་ན་རྡོ་རེ་མགྡོན་ཆེན་
པྡོ། །རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཀུན་གྱི་བདག །དེ་ལ་སེ་དང་འཇྱིགས་པ་མེད། །རང་བྱུང་མཆྡོག་གྱི་དབང་ཕྱུག་
གྡོ །ལ་ལར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ནྱི་གཟུགས། །ལ་ལར་ཧེ་རུ་ཀ་ཡྱི་གཟུགས། །ལ་ལར་རྒྱུད་དང་བསན་
བཅྡོས་ནྱི། །འཆད་དང་ལ་ལ་རུ་ནྱི་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །བདེ་མཆྡོག་ར་རྒྱུད་ལ་སྡོགས་པ་
ཐྡོག་མ་མེད་པའྱི་དུས་ནས་རྒྱུན་མྱི་ཆད་པར་བཞུགས་པ་དེ་ 



1480   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༨༥༽  
ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུད་གཞན་དག་གསར་དུ་གསུངས་པར་བཞེད་
དྡོ། །གསང་བ་གྲུབ་པར། རྒྱུད་འདྱིའྱི་སྡུད་པར་བེད་པ་པྡོ། །གཞན་དག་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །བདག་
ྱིད་འབའ་ཞྱིག་སྨྲ་བར་བེད། །རྒྱུད་མཛད་པྡོ་ནྱི་ཐུགས་རྡོ་རེ། །ཞེས་པ་དང་། ཀྱཻ་རྡོ་རེར། འཆད་པ་
པྡོ་ང་ཆྡོས་ཀང་ང་། །རང་གྱི་ཚོགས་ལྡན་ན་པྡོའང་ང་། །ཞེས་གསུངས་པས་ངེས་པའྱི་དྡོན་དུ་རྡོ་རེ་
འཆང་ྱིད་བཀའ་སྡུད་པ་པྡོ་ཡྱིན་ཀང་གདུལ་བའྱི་བླྡོ་ངྡོར་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འཛམ་བུའྱི་
གྱིང་འདྱིར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་རབ་རྣམས་མང་དུ་མས་པར་གྱུར་པའྱི་ཚེ་ཐུབ་དབང་མ་ངན་
ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ནས་ལྡོ་བཞྱི་བརྒྱ་ནས་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་བྡོན་ཏེ། ཡུམ་རྒྱས་པ་ལ་
སྡོགས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་རབ་དང་ལག་ལེན་དར་བར་ 
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༼༡༤༨༦༽  
མཛད་ཅྱིང་། ན་ཐྡོས་རྣམས་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་རབ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་
ཡྱིན་པར་བསྐུར་པ་བཏབ་སེ། བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྱི་མཚོ་ཞེས་བ་བའྱི་བསན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་
བརམས་སྡོ། །རེ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་སང་པྡོ་ཞྱིག་གྱིས་སངས་རྒྱས་པའྱི་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་
རྣམས་སུ་ཟས་བླངས་པས་དགེ་ཚུལ་གཞྡོན་ནུ་མ་དུལ་བ་ངག་གྱིས་ཁྱི་སྦེད་པ་དང་། ས་འཐྡོར་བ་
དང་། སྡོ་གེགས་ཀྱི་བར་དུ་བརྱིར་བ་རྣམས་ཁྲུས་ཁུ་འཐྡོར་བ་ལ་སྡོགས་གནྡོད་པ་མང་དུ་བས་པས་
ཁྡོ་ཤྱིན་ཏུ་ཁྡོས་པར་གྱུར་ཏེ། ས་འྡོག་ཏུ་ཞུགས་ནས་ྱི་མ་ཡུན་རྱིང་དུ་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་ནས་ྱི་
མའྱི་དངྡོས་གྲུབ་ཅེས་བ་བར་གགས་པ་དེས་མྱིག་གྱིས་བལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་ནང་བའྱི་གཙུག་ལག་
ཁང་ལ་མེ་འབར་ཅྱིང་སེ་སྣྡོད་ཀྱི་གེགས་བམ་ཡང་དུ་མ་བསྲེགས་སྡོ། །གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་པའྱི་ 



1482   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༨༧༽  
གཎྱིའྱི་ས་ལ་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་ས་མཁན་གྱིས་བརགས་པས་རྒྱུད་གསུམ་ལ། ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནྡོད་སྱིན་
གྱིས་མཆྡོད་པའྱི། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་གཎྱི་འདྱི་བརྡུངས་པས། །མུ་སེགས་ཆལ་པའྱི་ཀད་པ་
རབ་ཏུ་འགེམས། །ཟེར་བ་དང་། རྡོག་གསུམ་ལ་འགེམས་གསུམ་དུ་རྱིག་ནས། དམག་དཔུང་བསྡུས་
ཏེ་གཙུག་ལག་ཁང་མང་དུ་གཞྱིག་གྡོ །ཡང་ཡུལ་གྱི་དབུས་ཀྱི་ཆྡོས་རྒྱལ་གྱིས་མཐའ་འཁྡོབ་སག་
གཟྱིག་གྱི་རྒྱལ་པྡོ་ལ་གྡོས་བསྲུབས་མེད་པའྱི་རྱི་མྡོ་ཤྱིན་ཏུ་བཀ་བ་ཞྱིག་སེས་སུ་བཀུར་བས། སྱིང་
ངར་རང་རེས་ལྟ་བུ་བྲྱིས་པ་འདྱི་ངན་བས་པ་ཡྱིན་ཟེར་ནས་ཡུལ་དབུས་སུ་དམག་དངས་ཏེ་བཅྡོམ་
ནས་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་མང་པྡོ་བརླག་པར་བས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ནས་
འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས། །མྱི་ཕམ་མགྡོན་ལ་གསན་ 
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༼༡༤༨༨༽  
ནས་ནྱི། །དེའྱི་གཞུང་ལུགས་དར་བར་མཛད། །ཅེས་པ། དེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཞྱི་བར་གཤེགས་ནས་
ལྡོ་དགུ་བརྒྱར་ེ་བ་ན། འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་བྡོན་ཏེ། གཅེན་གྱིས་རྒྱལ་བ་བམས་པ་
ལྡོ་བཅུ་གྱིས་བསྒྲུབས་པས་གྲུབ་པ་ཐྡོབ་ཅྱིང་དགའ་ལྡན་དུ་བྡོན་ནས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་མངྡོན་པར་
སྡོང་ཕག་བརྒྱ་པ་དང་། བམས་པའྱི་ཆྡོས་ལྔ་དང་། ས་སེ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་མང་པྡོ་
གསན་ཅྱིང་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་གཅུང་དབྱིག་གེན་ལ་སྡོགས་པ་ལ་བཤད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ི
བསན་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་བསབ་པ་སྡོན་པའྱི་ཆྡོས་མངྡོན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་རྣམས་
དར་ཅྱིང་རྒྱས་པར་མཛད་དྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དེ་ཡྱི་རེས་ལ་མཁས་པ་དང་། །བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱི་བེ་
བྲག་གྱིས། །བསན་པ་འཕེལ་འགྱིབ་དུ་མ་བྱུང་། །ཞེས་པ། སྡོབ་དཔྡོན་དབྱིག་ 



1484   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༤༨༩༽  
གེན་གྱིས་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱི་བཞེད་གཞུང་དང་། དགྡོངས་པ་རྣམས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་
ཕབ་ཅྱིང་། པྲ་ཀ་ར་ཎ་སེ་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ཀང་མང་དུ་མཛད་དྡོ། །སྡོབ་མའྱི་
མཆྡོག་མང་པྡོའ་ིནང་ནས་འདུལ་བ་འཛིན་པ་བྲམ་ཟེའྱི་བཙུན་པ་ཡྡོན་ཏན་འྡོད་དང་། མངྡོན་པ་འཛིན་
པ་བླྡོ་གྡོས་བརན་པ་དང་། རྱིག་པ་སྨྲ་བ་ཕྱྡོགས་ཀྱི་གང་པྡོ་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་སེ་སྣྡོད་མ་ལུས་
པ་འཕགས་པ་གྡོལ་སེས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཐེག་པའྱི་སྡོ་སྣ་ཚོགས་པ་རང་རང་གྱི་གཞུང་
ལུགས་དང་མཐུན་པར་གཏན་ལ་ཕབ་བྡོ། །འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་སྱིན་
བདག་ཆྡོས་རྒྱལ་མ་ངན་མེད་ཀྱི་རེས་ལ་རྒྱལ་པྡོ་ཧ་རྱི་ཙནྟྲ། ཤཱྱི་ཙན་ཏ། ཨ་ཀེ་ཙན་ཏ། དྷརྨཱ་ཙན་ཏ། 
ཀར་ཙན་ཏ། བྱི་ཀ་མ་ཙན་ཏ།  
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༼༡༤༩༠༽  
གླཽ་མྱི་ཙན་ཏ། འདྱིའྱི་བཙུན་མྡོ་ཀླུ་མྡོ་གདུག་པ་ཅན་ཞྱིག་གྱིས་རྒྱལ་པྡོ་མང་དུ་ཟྡོས་པས་ལྷ་མྡོ་བསྐུལ་
བེད་མ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་གླཽ་ས་ལས་བཏུལ་ཏེ་རྒྱལ་སྲྱིད་བསངས་སྡོ། །དེ་ནས་དྷར་པཱ་ལ། བྱི་ཀ་པཱ་
ལ། ར་མ་པཱ་ལ། མླཽ་པཱ་ལ། ནྱཻ་པཱ་ལ། འདྱིའྱི་བླྡོན་པྡོ་ངྡོ་ལྡོག་ནས་བརྒྱུད་པ་ནུབ་བྡོ། །དེ་ནས་བ་ལེ་སེ་
ན། ཀེ་ས་སེ་ན། མ་ཎྱི་ཏ་སེ་ན། ལ་ཝཾ་སེ་ན། འདྱིའྱི་རྱིང་ལ་དུ་རུ་ཀའྱི་དམག་བྱུང་ནས་རྒྱལ་སྲྱིད་
ཤྡོར་རྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་དེ་དག་གྱི་རྱིང་ལ་ན་ཐྡོས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིསྔགས་དང་། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་
པའྱི་ཆྡོས་ལ་མཁས་པའྱི་པཎྱི་ཏ་མང་དུ་བྡོན་ཏེ། མུ་སེགས་ཚར་གཅྡོད་པ་དང་། རང་ལུགས་འཆད་
པ་དང་རྡོམ་པའྱི་མཛད་སྲྡོལ་ཡུན་རྱིང་དུ་བྱུང་ཞྱིང་། འཕེལ་འགྱིབ་ཀང་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་ངྡོ་། །དག་
བཅྡོམ་པ་ཤ་ནའྱི་གྡོས་ཅན་གྱིས་ཁྱིམ་བདག་སྦས་པའྱི་བུ་ 
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༼༡༤༩༡༽  
དག་བཅྡོམ་པ་ེར་སྦས་ལ་བསན་པ་གཏད་དྡོ། །དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་དྷྱི་དྷྱི་ཀ་དང་། ནག་པྡོ་དང་། 
ལེགས་མཐྡོང་རྣམས་བསན་པ་འཛིན་པར་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་གསུངས་སྡོ། །ལང་ཀར་གཤེགས་
པའྱི་འགེལ་པར། སྡོབ་དཔྡོན་ཡེ་ཤེས་དཔལ་བཟང་པྡོ་དྷྱི་དྷྱི་ཀ་ནས་བྱི་བྷ་ག་དང་། བུདྡྷ་ནན་ཏྱི་དང་། 
བུདྡྷ་མྱི་ཏ་དང་། དགེ་སྡོང་རྱིབས་ཅན་དང་། པུ་ན་ཤ་ཏ་དང་། ར་སྐད་དང་། མ་ཤྱི་བ་ལ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་
དང་། ཨཱརྻ་དེ་བ་དང་། ར་ཧུ་ལ་དང་། སཾ་གྷ་ནན་ཏྱི་དང་། དགེ་སྡོང་དག་བཅྡོམ་པ་དང་། ག་ལ་ཤ་
དང་། ཀུ་མཱ་ར་ཏ་དང་། ཤ་ཡ་ཏ་དང་། བ་སུ་བན་དྷུ་དང་། མ་ནྡོ་ཏ་དང་། ཧ་ཀ་ལྱི་ཀ་ན་ཡ་ན་ཤ་དང་། 
སེང་གེས་ཞེས་བ་བ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བསན་པ་འཛིན་པར་བཤད་དྡོ། །རྒྱ་ནག་ཏུའང་། 
ཐང་གྱི་རྒྱལ་ 
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༼༡༤༩༢༽  
པྡོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔས་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་དབྱིག་གེན་གྱི་སྡོབ་མ་པཎྱི་ཏ་མང་པྡོ་སན་དངས་ཏེ་
བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་ནས་གནས་བརན་ཆེན་པྡོ་བཅུ་དྲུག་འཁྡོར་དང་བཅས་པས་དབར་གནས་
མཛད་ཅྱིང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བསན་ཏྡོ། །གྱིས་པ་ལ་གྱིས། བསན་པ་སྔ་དར་གྱི་བྱུང་ཚུལ། ཕྱྱི་དར་
གྱི་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱྱི་ནས་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་རུ། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལེགས་པར་
བསྒྱུར། །དེ་ནས་བསན་པ་དར་བའྱི་ཚེ། །རྒྱལ་པྡོ་དར་མས་བསན་པ་སྣུབས། །དེ་རེས་ཆྡོས་ལྡོག་དུ་
མ་འཕེལ། །ཅེས་པ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལྡོ་སྡོང་ལྷག་ཙམ་འདས་པའྱི་ཚེ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསན་པ་
བྱུང་ཞྱིང་། དེ་ནས་ཡུན་རྱིང་ཞྱིག་ལྡོན་པ་ན་བྡོད་ཡུལ་དུ་བྱུང་སེ། རྒྱལ་རབས་ཀ་ཁྡོལ་མར། སེའུ་
དང་བྲག་སྲྱིན་མྡོ་ལས་བྡོད་ཀྱི་མྱི་བྱུང་བར་བཤད་ཅྱིང་། སྡོབ་ 
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༼༡༤༩༣༽  
དཔྡོན་ཤེས་རབ་གྡོ་ཆས། རྒྱལ་པྡོ་སབས་སེང་གྱི་བུ་རྡོད་པ་བྱུང་བའྱི་ཚེ་དག་ངན་གྱི་ཕྱྡོགས་སུ་པ་
ཏྱི་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་དུ་བྲྡོས་པ་ལས་མཆེད་པར་བཤད་དྡོ། །ཡུན་རྱིང་པྡོ་ལ་མྱི་
དང་མྱི་མ་ཡྱིན་གེན་བས་ཤྱིང་རྱི་དྭགས་ཀྱིས་འཚོ་བར་བེད་དྡོ། །རྒྱལ་པྡོའ་ིཐྡོག་མ་གའ་ཁྱི་བཙན་
པྡོ་ནྱི། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ཞྱིག་རྱིམ་གྱིས་བྡོད་དུ་འཕྱུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལས་གནམ་ལ་ཁྱི་
བདུན་དང་། ས་ལ་ལེགས་དྲུག་དང་། བར་གྱི་སེ་བརྒྱད་རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བྱུང་ངྡོ་། །དེ་ནས་བཙན་ལྔ་
པའྱི་མཐའ་མ་ཐྡོ་ཐྡོ་རེ་གན་བཙན་ཕྡོ་བྲང་ཡུམ་བུ་བླ་སང་ན་བཞུགས་པའྱི་སེང་དུ་ཟ་མ་ཏྡོག་བཀྡོད་
པའྱི་མདྡོ་དང་། སང་སྐྡོང་ཕྱག་རྒྱ་པ་དང་། གསེར་གྱི་མཆྡོད་རེན་དང་། མུ་ཏའྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནམ་མཁའ་
ལས་བབས་ཏེ། དམ་པའྱི་ 
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༼༡༤༩༤༽  
ཆྡོས་འབྱུང་བའྱི་སྔ་ལྟས་ཡྱིན་པས་དབུ་བརེས་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གདུང་རབས་ྱི་ཤུ་ར་བདུན་ལ་ལྡོ་
དྲུག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་སྡོང་ངྡོ་། །དེ་ནས་གནམ་རྱི་སྲྡོང་བཙན་དང་འབྲྱིང་ཟ་ཐྡོད་དཀར་གྱི་སྲས་སན་
རས་གཟྱིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་སྲྡོང་བཙན་སམ་པྡོ་འཁྲུངས་པའྱི་མེ་མྡོ་གང་གྱི་ལྡོ་མན་ཆད་གདུང་རབས་
ལྔ་ལ་ལྡོ་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུ་སྡོང་ངྡོ་། །ལྷ་མྡོ་དྱི་མ་མེད་པས་ཞུས་པའྱི་མདྡོར། ང་མ་ངན་ལས་འདས་
ནས་ལྡོ་ྱིས་སྡོང་དང་ལྔ་བརྒྱ་འདས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་གདྡོང་དམར་གྱི་ཡུལ་དུ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་འབྱུང་ངྡོ་
ཞེས་བསན་པ་དང་འགྱིག་པར་བཞེད་ནའང་སྦ་བཞེད་དུ་གདྡོང་དམར་གྱི་ཡུལ་རྒྱ་ནག་ཡྱིན་པར་
བཤད་དྡོ། །སྤྲུལ་པའྱི་ཆྡོས་རྒྱལ་དེས་གུང་ལྡོ་ྱི་ཤུ་ར་གསུམ་པ་ལ་འཁྲུལ་སྣང་གྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་
སྡོ། །ལྡོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྡོ་སམྦྷྡོ་ཉས་ཁ་ཆེའྱི་པཎྱི་ཏ་ལྷའྱི་རྱིག་པའྱི་སེང་གེ་ལ་ས་དང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་
བསབས་ནས་ཟ་མ་ 
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༼༡༤༩༥༽  
ཏྡོག་པ་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་སྱིན་དང་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ཏྡོག་གྱི་གཟུངས་ལ་སྡོགས་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་མང་དུ་
བསྒྱུར། བྡོད་ཀྱི་སྐད་ལ་འཇུག་པའྱི་སའྱི་བསན་བཅྡོས་མཛད་དྡོ། །མྱི་ཆྡོས་གཙང་མའྱི་སྲྡོལ་གཏྡོད། 
དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སབས་འགྡོ་དང་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལག་ལེན་དར་བར་
མཛད། ལས་དགེ་བ་བཅུའྱི་ཁྱིམས་བཅས་སྡོ། །གདུང་རབས་ལྔ་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སེ་འཛུགས་
ཤྱིང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་རྒྱས་པར་བེད་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་ལྡེའྱི་མྱིང་ཅན་འབྱུང་ངྡོ་ཞེས་ལུང་བསན་མཛད་
ནས་དགུང་ལྡོ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གྱིས་བཞེས་པ་ལ་སྐུ་གཤེགས་སྡོ། །དེ་ནས་གདུང་རབས་ལས་མེ་
ཨག་ཚོམ་དང་། རྒྱལ་མྡོ་ཟ་ཀྡོང་ཆུའྱི་སྲས་ཁྱི་སྲྡོང་ལྡེ་བཙན་ལྕགས་ཕྡོ་རའྱི་ལྡོ་ལ་འཁྲུངས། སྲྡོང་
བཙན་སམ་པྡོ་འཁྲུངས་ནས་ཁྱི་སྲྡོང་སེ་བཙན་འཁྲུངས་པའྱི་ 
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༼༡༤༩༦༽  
ལྡོ་འདྱི་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་ལྔ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དགུང་ལྡོ་བཅུ་གསུམ་ལ་རྒྱལ་སར་བྡོན། གཙུག་ལག་ཁང་
བཞེངས་པ་དང་། རབ་བྱུང་གྱི་སེ་འཛུགས་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་བཀའ་བསན་བཅྡོས་རྣམ་པར་
དག་པ་མང་པྡོ་བསྒྱུར་བ་དང་། བཤད་གྲྭ་དང་སྡོམ་གྲྭ་ལ་སྡོགས་འཛུགས་པ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
བསན་པ་ཤྱིན་ཏུ་དར་བར་མཛད་དེ། དགུང་ལྡོ་དྲུག་ཅུ་ར་དགུ་པ་ས་ཕྡོ་སག་ལ་སྐུ་འདས་སྡོ། །སྲས་
མུ་ནེ་བཙན་པྡོས་རྒྱལ་སྲྱིད་ཅུང་ཟད་བསངས་ཏེ་ཡུམ་གྱིས་དུག་དངས་ནས་གྡོངས། དེའྱི་གཅུང་
སད་ན་ལེགས་རྒྱལ་སར་བྡོན་ནས་སྐར་ཆུང་རྡོ་རེ་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་ལ་སྡོགས་ཡབ་ཀྱི་
ཆྡོས་ལུགས་བཟང་པྡོ་རྣམས་ལེགས་པར་བསངས་ཏེ། དགུང་ལྡོ་ལྔ་བཅུ་ར་བཞྱི་པ་མེ་མྡོ་བ་ལ་སྐུ་
གཤེགས་སྡོ། །དེའྱི་སྲས་ཁྱི་གཙུག་སེ་རལ་པ་ཅན་མེ་ཕྡོ་ཁྱིའྱི་ལྡོ་ 
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༼༡༤༩༧༽  
ལ་འཁྲུངས་ནས་དགུང་ལྡོ་བཅུ་གྱིས་ལ་རྒྱལ་སར་བྡོན། སེ་སྨད་འུ་ཤང་རྡོ་རེའྱི་ལྷ་ཁང་བཞེངས་པ་
དང་སྔར་བསྒྱུར་བའྱི་ཆྡོས་རྣམས་སྐད་གསར་གཅད་ཀྱིས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་དང་། དབུའྱི་ལ་ཐྡོད་
རབ་བྱུང་གྱི་གདན་དུ་འདྱིངས་ཤྱིང་། བླ་སྡོ་དང་པྡོ་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་འཛིན་པ་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་
ཁྱིམས་གཙང་མ་དང་བྲེ་སྲང་དང་དངྡོས་པྡོའ་ིརྱིན་ཐང་ལ་སྡོགས་ཞྱིབ་མྡོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ཆབ་
འྡོག་གྱི་འབངས་རྣམས་ལྷ་ཆྡོས་དང་མྱི་ཆྡོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ལེགས་པར་བསངས་
སྡོ། །དགུང་ལྡོ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་པ་ལྕགས་མྡོ་བ་ལ། གང་དར་མ་དང་། རྒྱལ་ཏྡོ་རེ་ལ་སྡོགས་པས་
གཤེད་མ་བཏང་ནས་དཀྡོངས་སྡོ། །དེ་ནས་གང་དར་མས་རྒྱལ་སྲྱིད་ལྡོ་ལྔ་ཙམ་བཟུང་སེ་མེ་ཕྡོ་སག་
ལྡོ་ལ་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རེས་བྲང་ལ་ལྕགས་མདའ་འཕངས་ནས་བསད་ 
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༼༡༤༩༨༽  
དྡོ། །རྒྱལ་པྡོ་ངན་པ་དང་བླྡོན་པྡོ་རྒྱལ་ཏྡོ་རེ་རྒྱལ་ཚ་ཁྱི་གསུམ་དང་ཅྡོག་རྡོ་ལེགས་ས་ལ་སྡོགས་པས་
རབ་བྱུང་རྣམས་གསྡོད་པ་དང་། འབེབས་པ་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་གྱི་མཆྡོད་པ་རྒྱུན་གཅྡོད་པ་
དང་། ལྡོ་པན་གྱི་འགྱུར་གྲྭ་རྣམས་བཤྱིག་པ་དང་། མྱི་དགེ་བའྱི་ཁྱིམས་འཆའ་བ་ལ་སྡོགས་བས་ཏེ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མ་ལུས་པར་བཤྱིག་གྡོ །བར་སྐབས་དེར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་མེད་པ་
ལྡོ་བརྒྱ་ར་བརྒྱད་བྱུང་ཟེར་བ་དང་། ལྡོ་བདུན་ཅུ་ཐམ་པ་བྱུང་ཟེར་བ་མྱི་མཐུན་པར་སྣང་ངྡོ་། །རྒྱལ་
ཁྱིམས་དང་ཆྡོས་ཁྱིམས་གང་ཡང་མེད་པས་བྡོད་ཡུལ་གྱི་མྱི་ཐམས་ཅད་སྡོད་པ་ཁྱི་ཕག་དང་
མཚུངས་ཏེ། བསྔགས་པ་སྡོར་སྡོལ་བེད་ཅྱིང་ཨར་ཚོ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལ་སྡོགས་པར་གགས་པས་མྱི་
བཟུང་ནས་རང་ལག་བརངས་ཏེ་ཁག་གཏར་ཅྱིང་གཏྡོར་མ་ལ་བྲན་པ་དང་། མ་ཤྱི་བར་ 
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༼༡༤༩༩༽  
ཤ་གཅད་ནས་གཏྡོར་བརྒྱན་བེད་པ་དང་། རང་ཟ་བ་དང་། རུས་པ་ཁར་འཆའ་བ་དང་། མྱི་ལྤགས་ཀྱི་
བླ་རེ་དང་། རྒྱུ་མའྱི་ལྡ་ལྡྱི་དང་། སྲྡོག་ཆགས་བསད་པའྱི་ཤ་ཁག་དང་། ཆང་དང་བུད་མེད་ལ་བག་
མེད་དུ་སྡོད་པ་དང་། རྒྱུད་དང་ཆྡོས་ལུགས་རང་བཟྡོ་མང་པྡོ་རྡོམ་ཞྱིང་སྡོང་པ་དང་། བྡོན་དང་
སྔགས་བསྲེས་ནས་དབང་དང་གདམས་པ་འབྡོགས་པ་དང་། རབ་བྱུང་གྱི་གཟུགས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་
དབར་གནས་བེད་ཟེར་ནས། ཆྡོས་གྡོས་གསུམ་དང་ལྷུང་བཟེད་འཆང་ཞྱིང་། དབར་ཟླ་གསུམ་ལ་
ཆང་དང་བུད་མེད་སྡོང་ལ། དགག་དབེ་བེད་ཟེར་ནས་རབ་བྱུང་གྱི་ཆ་ལུགས་རྣམས་དྡོར་ཏེ་ཁྱིམ་
པའྱི་སྡོད་པ་སྡོང་བ་དང་། སེ་བྡོ་གཞན་རྣམས་ཀང་ཡུལ་གྲུ་དང་རུས་སེ་ཕན་ཚུན་འཐབ་ཅྱིང་རྡོད་པ་
དང་། རྐུ་འཕྡོག་ལ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1495 

༼༡༥༠༠༽  
སྡོགས་བ་བ་མ་ཡྱིན་པ་འབའ་ཞྱིག་བེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བཞྱི། ཆྡོས་རྒྱལ་ཡྡོན་མཆྡོད་ཀྱི་བསན་པ་
དར་བར་བས་ཚུལ། དུས་ཕྱྱིས་བསན་པ་ལ་འད་མྱིན་གྱི་ལྷད་ཞུགས་ཚུལ། མཁས་པར་རླྡོམ་པས་དེ་
ལ་མ་རགས་པར་ཞུགས་ཚུལ། བསན་འཛིན་མཁས་པས་དང་པྡོར་བཤད་དགྡོས་པར་བསན་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། དེ་ཚེ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འྡོད། །ཆྡོས་རྒྱལ་དེ་ཡྱིས་སེས་བུ་མཆྡོག །རྱིན་ཆེན་བཟང་
པྡོས་ཁ་ཆེར་བརངས། །འཇམ་དཔལ་དབངས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་པའྱི། །མཁས་པ་དེ་ཡྱིས་སྔྡོན་མེད་
པའྱི། །ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་བསྒྱུར་ཅྱིང་ཞུས། །ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་རྣམས་འབེད་པ། །ཞེས་བའྱི་
བསན་བཅྡོས་མཛད་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་ནུབ་པར་མཛད། །ཅེས་པ། གང་དར་མ་ལ་བུ་
ཡུམ་བརན་ཁྱི་ལྡེ་དང་། དེའྱི་བུ་ 



1496   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༠༡༽  
མགྡོན་པྡོ་གེན་དང་། དེའྱི་བརྒྱུད་པ་རྱིག་པ་མགྡོན། རྡོ་རེ་འབར། དབང་ཕྱུག་བཙན། ཚ་ལ་ན་ཡེ་
ཤེས་རྒྱལ་མཚན། ཇྡོ་བྡོ་ཁྱི་པ། འདྱིས་བསན་པ་ཕྱྱི་དར་གྱི་ཀླུ་མེས་ལ་སྡོགས་པ་བསན་པའྱི་མེ་རྡོ་
སྡོང་བའྱི་ཐུགས་ཁུར་དང་བདག་རེན་མཛད་དྡོ། །དེའྱི་སྲས་ལྷ་བཙུན་བྡོ་དྷྱི་རཱ་ཛས་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་
ཤའྱི་ཡྡོན་བདག་མཛད་ཅྱིང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་དགེ་འདུན་གྱི་སེ་ལ་བཀུར་བསྱི་ཆེན་པྡོ་མཛད་
དྡོ། །གང་དར་མས་ཆུན་མ་ལ་ཡུམ་བུ་བླ་མཁར་དུ་བུ་འྡོད་སྲུངས་སྡོ་པང་དུ་ཡྡོད་པ་སེས། འྡོད་
སྲུངས་ཀྱི་སྲས་རེ་དང་འཁྡོར་བཙན་ཤྱིང་མྡོ་བའྱི་ལྡོ་ལ་ཡར་ལུངས་འཕངས་ཐང་དུ་འཁྲུངས། དེའྱི་སྐུ་
ཚེ་སྨད་ལ་མདྡོ་སྨད་ནས་བསན་པ་བླངས་པར་རེ་བཙུན་རེ་མྡོ་བཞེད་པས། གཡྡོ་གེ་འབྱུང་དང་། 
བཙང་རབ་གསལ་དང་། དམར་ཤཱཀ་མུ་ནེ་མདྡོ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1497 

༼༡༥༠༢༽  
སྨད་ཙོང་ཁའྱི་རྱི་བྡོ་དན་ཏྱིག་ན་བཞུགས་པ་ལ། བྡོན་པྡོའ་ིབུ་མྡོས་པ་སྡོད་པའྱི་ས་ལ་གནས་པ་ཞྱིག་
དད་པར་གྱུར་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་བས་ནས་མཚན་དགེ་བ་རབ་གསལ་དུ་བཏགས། ཐུགས་རབ་ཆེ་
བས་དགྡོངས་པ་གསལ་དུ་གགས་སྡོ། །རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་རྒྱའྱི་ཧྭ་ཤང་གྱིས་ཀྱིས་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐྡོང་
བས་ཏེ་དགེ་སྡོང་བས་ནས། ལྡོ་ལྔ་ལྡོན་པའྱི་ཚེ་དབུས་ཀྱི་ཀླུ་མེས་ཚུལ་ཁྱིམས་ཤེས་རབ་དང་། 
འབྲྱིང་ཡེ་ཤེས་ཡྡོན་ཏན་དང་། རཀྵྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་འབྱུང་གནས་དང་། སྦ་ཚུལ་ཁྱིམས་བླྡོ་གྡོས་དང་། 
སུམ་སྦ་ཡེ་ཤེས་བླྡོ་གྡོས་དང་དབུས་པ་ལྔ། ལྡོ་སྡོན་རྡོ་རེ་དབང་ཕྱུག ཚོང་དགེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ ཨུ་
པ་དེ་ཀར་དང་། འྡོ་བརྒྱད་སྤུན་གྱིས་དང་། གཙང་པ་ལྔ་དང་། མྱི་བཅུས་བླ་ཆེན་དགྡོངས་གསལ་གྱི་
དྲུང་དུ་རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་མཛད། བླ་ཆེན་གྱི་ 



1498   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༠༣༽  
སྡོམ་ཕྲུག་གྲུ་གུམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཀླུ་མེས་ཀྱིས་འདུལ་བ་བསབས། བསན་པའྱི་ར་བ་འདུལ་
བ་དར་བར་མཛད། འ་ཞྭ་ཡེ་ཤེས་གཡུང་དྲུང་གྱིས་ཀླུ་མེས་ཀྱི་སྡོམ་ཕྲུག་ཀེ་བྡོ་མཆྡོག་བླ་ལ་སྡོམ་པ་
ལེན་དུ་ཕྱྱིན་པས་ཆབ་གཏྡོར་གཏང་ལ་བའྡོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆྡོ་ག་མ་ཚར་བ་ལ་སྐུ་གཤེགས་ནས་
སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པའྱི་ལུགས་སུ་བས་ཏེ་སྡོམ་བརྒྱུད་ཆབ་གཏྡོར་མ་དང་། འབྲེ་བཙུན་གཞྡོན་ཚུལ་གྱིས་
བླ་ཆེན་གྱི་སྡོམ་ཕྲུག་ཡ་ཟྱི་བྡོན་སྡོན་ལ། སྡོམ་པ་ལེན་དུ་ཕྱྱིན་པས་བགེས་གགས་ནས་ད་དེ་ལྟར་བས་
གདའྡོ། །ཞེས་པས་སྡོམ་པ་ཐྡོབ་པར་རླྡོམ་ནས་དེར་བས་མའྱི་སྡོམ་བརྒྱུད་བྱུང་ངྡོ་། །ཀླུ་མེས་དང་
དུས་མམ་དུ་ག་བྱི་བ་ཀླུངས་ལྡོ་ཙཱ་བ་ལེགས་པའྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བལ་པྡོའ་ིའདུལ་འཛིན་ཤཱཀ་སེ་ན་
ལ་འདུལ་བ་ཞུས་ཏེ་མཁས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1499 

༼༡༥༠༤༽  
བཙུན་དམ་པར་གྱུར་ནས་སྡོགས་གད་པ་སེང་པ་ལ་སྡོགས་པ་འདུལ་བའྱི་བརྒྱུད་འཛིན་མང་དུ་བྱུང་
ངྡོ་། །ཞང་ཞུང་བ་རྒྱལ་བ་ཤེས་རབ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་སྡོད་འདུལ་བར་གགས་པ་རྣམས་ཀང་བྱུང་
ངྡོ་། །རེ་དཔལ་འགྡོར་བཙན་གྱི་སྲས་ཆེ་བ་བཀ་ཤྱིས་བརེགས་པ་དཔལ། དེའྱི་སྲས་འྡོད་སེ། དེའྱི་
སྲས་ཁྱི་ཆུང་ཇྡོ་བྡོ་གཡུས་བཙན་ཡར་ལུངས་སུ་འྡོངས་ནས་བརྒྱུད་པ་འཕེལ་ལྡོ། །རེ་དཔལ་འཁྡོར་
བཙན་གྱི་སྲས་ཆུང་བ་ྱི་མ་མགྡོན་གྱིས་མངའ་རྱིས་པུ་ཧྲངས་སུ་བྡོན་ཏེ། སྲས་གསུམ་བྱུང་བའྱི་ཆེ་
ཤྡོས་དཔལ་སེ་རྱིག་པ་མགྡོན་གྱིས་མང་ཡུལ་བཟུང་བར་པ་བཀ་ཤྱིས་སེ་མགྡོན་གྱིས་པུ་ཧྲངས་
བཟུང་། ཆུང་བ་ལྡེ་གཙུག་མགྡོན་གྱིས་གུ་གེ་བཟུང་། དེ་ལ་སྲས་གྱིས་བྱུང་བའྱི་ཆེ་ཤྡོས་འཁྡོར་རེ་
ལ། སྲས་དེ་བ་རཱ་ཛ་དང་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་དང་གྱིས་བྱུང་སེ་ཡབ་སྲས་གསུམ་རྒྱལ་སྲྱིད་ཀྱི་སྱིག་པ་ལ་ 



1500   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༠༥༽  
ཐུགས་སྡོ་ནས་བསན་པ་སྔ་དར་གྱི་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བྡོད་ཡུལ་དུ་སན་འདེན་པ་ལ་དཀའ་བ་ཆེན་པྡོ་
མཛད་པའྱི་ཡྱིག་ཚང་གཟྱིགས་ནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གྱི་རེན་ལ་རབ་བྱུང་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ཏེ་ཡབ་རང་
ྱིད་ཀྱི་མཚན་ཡེ་ཤེས་འྡོད་དུ་བཏགས། གཅུང་པྡོ་སྲྡོང་ངེས་རྒྱལ་སྲྱིད་བཟུང་། དེའྱི་སྲས་ལྷ་ལྡེ། 
དེའྱི་སྲས་འྡོད་སེ་དང་། ཞྱི་བ་འྡོད་དང་། ལྷ་བཙུན་བང་ཆུབ་འྡོད་ཀྱིས་ཁ་ཆེ་ཛྙཱ་ན་ཤྱི་དང་། དཔལ་
ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མཁས་གྲུབ་མང་པྡོའ་ིཞབས་ནས་བཏེག་ཅྱིང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དར་བར་
མཛད། ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འྡོད་ཀྱིས་ལྡོ་ཙཱ་བ་རྱིན་ཆེན་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་མང་པྡོ་ཁ་ཆེར་བརངས་
ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་མདྡོ་དང་སྔགས་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་མང་པྡོ་བསྒྱུར་ཅྱིང་གསང་སྔགས་གསར་མར་
གགས་པའྱི་བཤད་སྒྲུབ་བཟང་པྡོའ་ིསྲྡོལ་གཏྡོད། སྔགས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1501 

༼༡༥༠༦༽  
པ་སྡོར་སྡོལ་བེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོས་ལྡོག་ཐམས་ཅད་སུན་འབྱིན་པའྱི་བསན་བཅྡོས་མཛད། དེ་
ནས་བཟུང་སེ་སྔགས་གསར་མའྱི་བསན་པ་དར་བར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་ཡྱི་སྡོབ་མ་ཞྱི་བ་འྡོད། དེས་
ཀང་ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པ། ཞེས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་མཛད་ཅེས་ཟེར། དེ་དག་འདས་པའྱི་འྡོག་ཏུ་
ཡང་། །ཆྡོས་ལྡོག་འགའ་ཞྱིག་འཕེལ་བའྱི་རྒྱུས། །ལྷས་བཙས་ཞེས་བའྱི་ལྡོ་ཙཱ་བ། །དེས་ཀང་ཆྡོས་
ལྡོག་སུན་འབྱིན་པ། །ཞེས་བའྱི་བསན་བཅྡོས་མཛད་ནས་ནྱི། །ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མྱིན་རྣམ་པར་
ཕྱེ། །ཞེས་པ། །ལྡོ་ཆེན་རྱིན་བཟང་གྱི་སྱིན་བདག་དང་སྡོབ་མའྱི་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྷ་བླ་མ་ཞྱི་བ་འྡོད་
ཀྱིས་ཀང་ཡབ་མེས་ཀྱི་བཀའ་སྲྡོལ་བཟང་པྡོ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅྱིང་། ལྡོ་ཙཱ་མཁས་པ་མཁེན་པས་
དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་འགྱུར་ཡང་མང་དུ་མཛད། སྔགས་པ་གཤྱིན་ཆྡོག་ 



1502   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༠༧༽  
བེད་པའྱི་ཆྡོ་ག་མ་དག་པ་དང་། སྲྡོག་ཆགས་མང་པྡོ་བསད་པའྱི་ཤ་དང་ཆང་ལ་བག་མེད་དུ་སྡོད་པ་
འགྡོག་པའྱི་སྔགས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་བརམས་ནས། འཇམ་ཡྱིག་བསགས། ཆྡོས་ལུགས་ངན་པ་འཕྡོ་
བཅད་དྡོ། །དེའྱི་རེས་སུ་སྔར་ནས་ཡྡོད་པའྱི་རྒྱུད་བྡོད་ཀྱིས་བས་པ་དང་། འཕལ་དུ་བརམས་པའྱི་
རྒྱུད་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་མང་པྡོ་བྱུང་བ་རྣམས་གང་ཟག་འདྱིས་ཡུལ་འདྱིར་བརམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་རྒྱུ་
མཚན་དང་བཅས་སྔགས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་པའྱི་བསན་བཅྡོས་ལྡོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པྡོ་འགྡོས་ཁུག་པ་ལྷས་
བཙས་ཞེས་བ་བ། ཡབ་ཡུམ་གྱིས་ཀ་འགྡོས་ཡྱིན་པས་ཁུག་པ་ཟེར། འབྲྡོག་པའྱི་ལྷས་སུ་བཙས་
པས་ལྷས་བཙས་ཞེས་གགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ལྡོ་ཙཱ་བ་འདྱིས་རྒྱ་གར་ཤར་ནུབ་གུང་གསུམ་དང་། ཁ་
ཆེ་དང་བལ་པྡོ་ལ་སྡོགས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1503 

༼༡༥༠༨༽  
པར་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་བླ་མ་བདུན་ཅུ་ར་གྱིས་ཙམ་ལ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆྡོས་མཐར་ཕྱྱིན་པར་གསན་
ཅྱིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་མཛད། བྡོད་དུའང་ག་ཡ་དྷ་ར་ལ་རྒྱུད་འགེལ་པ་མང་པྡོ་གསན་ཅྱིང་བསྒྱུར། 
གསང་སྔགས་ཆྡོས་རྣམ་དག་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའྡོ། །དེ་ནས་ཆྡོས་རེ་
ས་ས་པ། །ཆེན་པྡོ་བཞུགས་པ་ཡན་ཆད་དུ། །ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་ཉུང་ཞེས་ཐྡོས། །ཞེས་པ། ས་ཆེན་
ཀུན་དགའ་སྱིང་པྡོ་ཞེས་གགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དབུ་ཚད་དང་མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་དང་ས་སེ་ལ་
སྡོགས་པ་ཕྱྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་དང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་སེ་མ་ལུས་པ་གསན་ཅྱིང་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པར་མཛད། རེ་བཙུན་བྱིརྺ་པ་ལ་ལམ་འབྲས་ལ་སྡོགས་པའྱི་གདམས་ངག་དང་རྒྱུད་སེ་དུ་མ་
དངྡོས་སུ་གསན་ཅྱིང་གདུལ་བ་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བསན་ཏེ་དར་བར་མཛད་དྡོ། །བསན་པ་ཕྱྱི་ 



1504   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༠༩༽  
དར་གྱི་དབུ་ཚུགས་ནས་འདྱིའྱི་བར་དུ་སྔར་ཆྡོས་ལྡོག་བྱུང་བ་རྣམས་སུན་འབྱིན་པའྱི་མཁས་པ་
རྣམས་རྱིམ་གྱིས་བྡོན་ཅྱིང་ཡང་ཡང་བསན་པའྱི་ཞུས་དག་མཛད་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ཁུར་
ཆེན་པྡོ་བསྣམས་པས་ཆྡོས་མྱིན་སྡོད་པ་རྣམས་འགྱིབས་ཤྱིང་ཉུང་བར་གྱུར་ཏེ། ཕྱྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཐེག་པ་ལའང་མངྡོན་པ་གྡོང་འྡོག་དང་བམས་ཆྡོས་དང་དབུ་ཚད་ལ་སྡོགས་པའྱི་བཤད་བཀའ་མདྡོ་
སྨད་ན་ཡྡོད་པ་གྲུ་གུམ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་མཁན་བུ་སེ་བཙུན་དབང་ཕྱུག་གཞྡོན་ནུ་ལ་གར་མྱི་
ཡྡོན་ཏན་གཡུང་དྲུང་དང་། ཁུ་སྡོན་བརྡོན་འགྲུས་གཡུང་དྲུང་དང་། རྔྡོག་ལེགས་པའྱི་ཤེས་རབ་དང་། 
འབྲྡོམ་རྒྱལ་བའྱི་འབྱུང་གནས་ལ་སྡོགས་པས་གསན་ཅྱིང་། ཁུ་སྡོན་གྱི་སྐུ་ཚེའྱི་སྡོད་ལ་ར་ཁྱི་བཟང་
འབར་དང་། རྒྱལ་བུ་ཚུལ་འབར་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1505 

༼༡༥༡༠༽  
དང་ལྱི་སྡོན་ཆྡོས་གགས་དང་། སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་བྲང་ཏྱི་དར་མ་སྱིང་པྡོ་དང་། ཀླཽ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་
ལ་སྡོགས་པས་གསན་ཅྱིང་བཤད་པ་དར་བར་མཛད། བྲང་ཏྱི་ལ་རྔྡོག་ལྡོ་ཙཱ་བ་དང་མམ་པའྱི་ཕྱིན་
ལས་བྱུང་། ཁད་པར་མངྡོན་པ་འྡོག་མ་ནྱི་པཎྱི་ཏ་སྨྲྐྲྀ་ཏྱིས་ལྡན་སྨད་གང་ཐང་སྡོན་མེར་མངྡོན་པ་མཛོད་
གསུངས་པས་དེ་ནས་རྱིམ་གྱིས་དར་བར་གྱུར། ཕར་ཕྱྱིན་ཇྡོ་བྡོ་རེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ཁམས་སྡོན་གྱིས་
བཤད་པའྱི་ལུགས་སུ་གགས་པ་བྱུང་། སངས་རྒྱས་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་སུམ་སྡོང་ྱིས་བརྒྱ་
དང་བརྒྱད་འདས་པའྱི་དུས་སུ་རྔྡོག་ཆྡོས་སབས་དང་ཡུམ་དཔལ་ཆེན་པྡོ་ལ་རྔྡོག་ལྡོ་ཙཱ་བ་བླྡོ་ལྡན་
ཤེས་རབ་ལྕགས་མྡོ་ཕག་གྱི་ལྡོ་ལ་འཁྲུངས། དགུང་ལྡོ་བཅུ་བདུན་བཞེས་ནས་རྒྱ་གར་དང་ཁ་ཆེ་
དང་བལ་པྡོར་རྱིག་པའྱི་གནས་ལྔ་ལ་མཁས་པར་སངས་ཤྱིང་། དགུང་ལྡོ་སུམ་ 



1506   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༡༡༽  
ཅུ་ར་བཞྱི་ནས་གདུལ་བ་བསངས་པས་ཞང་ཚེ་སྡོངས་ཆྡོས་ཀྱི་བླ་མ་དང་། གྡོ་ལུང་པ་བླྡོ་གྡོས་འབྱུང་
གནས་དང་། འབྲེ་ཤེས་རབ་འབར་དང་། ཁྱུང་རྱིན་ཆེན་གགས་དང་། ཐུགས་སྲས་བཞྱིས་ཐྡོག་
དངས་པའྱི་སྡོབ་མ་མང་དུ་བྱུང་སེ་འཆད་ན་གྱི་བསན་པ་རྒྱས་པར་མཛད་དྡོ། །ཆྡོས་རེ་པཎྱི་ཏ་ྱིད་
ཀྱིས་ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྱིའྱི་སན་སྔར་རབ་བྱུང་བསེན་རྡོགས་མཛད་ནས་ཆྡོས་མང་དུ་གསན་
ཅྱིང་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ར་ལྡོ་དང་རྔྡོག་ལྡོའ་ིའགྱུར་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། རྒྱན་དང་མཐུན་པར་
འགྱུར་བཅྡོས་མཛད་དེ་བཤད་པ་དར་བར་མཛད་དྡོ། །རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་
སེས་བུ་བྡོན་པའྱི་ལྡོ་གངས་དང་། དུས་སྔ་ཕྱྱི་དང་གཏམ་རྒྱུད་རྣམས་མྱི་འད་བ་དུ་མ་འདུག་པས་
གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པར་ཡྱིད་བརན་བེད་པར་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1507 

༼༡༥༡༢༽  
དཀའ་བར་སྣང་ངྡོ་། །ཇྱི་ཙམ་ནུས་པའྱི་ཚིག་གྱི་དྡོན་ལ་བརགས་ནས་གཏན་ཚིགས་ཡྱི་གེ་ཁྡོ་བྡོས་
བྲྱིས་པའང་ཡྡོད་པས་ཞྱིབ་ཏུ་དེར་བལྟ་བར་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཕྱྱི་ནས་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་
དང་། །སེམས་བསེད་རྱི་ལམ་མ་ལ་སྡོགས། །ཡྱི་དམ་སྡོམ་པ་དཀྡོངས་བསེད་དང་། །དཀར་པྡོ་ཆྱིག་
ཐུབ་ལ་སྡོགས་པ། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་འགལ་བ་ཡྱི། །ཆྡོས་ལྡོག་དུ་མ་དེང་སང་འཕེལ། །ཅེས་
པ། སྱིགས་མ་ལྔ་བདྡོ་ཞྱིང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའང་འགྱིབ་པའྱི་དུས་སུ་གྱུར་པས་ས་ལྡོ་དང་
དཔྱལ་ལྡོ་དང་ཁྡོ་ལྡོ་དང་ཆག་ལྡོ་ལ་སྡོགས་པ་གསང་སྔགས་ལ་མཁས་ཤྱིང་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྱི་ལ་
སྡོགས་པའྱི་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བར་སྡོན་པའྱི་བླ་མ་མཁས་པ་དག་བདེ་བར་གཤེགས་པས་གསང་
སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ལ་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོའ་ིརེས་གནང་རེ་ཙམ་བེད་ 



1508   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༡༣༽  
པ་དང་། སེམས་བསེད་ཀྱི་ཆྡོ་ག་རྱི་ལམ་མ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བླ་མེད་ཀྱི་ཡྱི་དམ་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་
གསུམ་དང་། རྣལ་འབྡོར་བཞྱི་དང་། མངྡོན་བང་ལྔས་བསེད་དགྡོས་པ་རྣམས་ལ་དཀྡོངས་བསེད་
བེད་པ་དང་། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་མྱི་སྡོམ་པར་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྱི་སྡོང་རང་ལ་དཀར་པྡོ་གཅྱིག་
ཐུབ་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་མས་སུ་ལེན་པ་དང་། སེ་སྣྡོད་འཆད་ན་བེད་པ་རྣམས་ཀང་མདྡོ་རྒྱུད་
དང་འགེལ་པ་དང་འགེལ་བཤད་རྣམ་པར་དག་པ་དང་བཤེས་གེན་མཁས་པ་ལས་རྱིམ་པར་བརྒྱུད་
པའྱི་ལེགས་བཤད་རྣམས་དྡོར་ནས་རང་རང་གྱི་རྣམ་པར་རྡོག་པ་ལས་གང་ཤར་བ་དེ་ཚད་མར་བས་
ཏེ། འཆད་ན་བེད་པ་ལ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་སྲྡོལ་བཟང་པྡོ་དང་འགལ་བའྱི་བཤད་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་ལྡོག་པ་དེང་སང་ཡང་འཕེལ་བར་གྱུར་ཏྡོ། ། 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1509 

༼༡༥༡༤༽  
དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏྱི་ཤའྱི་ལམ་སྡོན་རང་འགེལ་དུ། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་གདམས་ངག་མས་གྱུར་
པའྱི། །སྡོན་པའྱི་དམ་ཆྡོས་རྣམ་པར་འཇྱིག་པ་ན། །དེང་སང་དུས་ཀྱི་བསན་པ་འཇྱིག་པ་ནྱི། །སངས་
རྒྱས་ྱིད་ཀྱི་སྡོབ་མ་མ་གཏྡོགས་པ། །ཕྱྱི་རྡོལ་པ་དང་ཐ་མལ་སེ་བྡོ་ཡྱིས། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་སུས་
ཀང་འཇྱིག་མྱི་ནུས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མཁས་རྣམས་འདྱི་ལ་མྱི་དགེས་
ཀང་། །དུས་ཀྱི་ཤུགས་ཀྱི་བཟླྡོག་མྱི་ནུས། །བླུན་པྡོ་སངས་པ་ཆུང་བ་རྣམས། །འདྱི་འད་སྡོད་པ་
བདེན་མྡོད་ཀྱི། །མཁས་པར་སངས་པར་རླྡོམ་པ་ཡང་། །རྱི་བྡོང་ཅལ་བཞྱིན་འདྱི་ལ་སྡོད། །ཅེས་པ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པའྱི་ཁུར་ཆེན་པྡོ་ཁེར་བའྱི་བསན་འཛིན་མཁས་པ་རྣམས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་
མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ལ་མྱི་དགེས་ཀང་། བསན་པ་འཇྱིག་ 



1510   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༡༥༽  
པའྱི་དུས་ངན་དང་ེ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཟླྡོག་པར་མ་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡང་དག་པའྱི་གདམས་ངག་
བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཀང་མཁེན་བཞྱིན་
དུ་བཏང་སྡོམས་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀྱིས་ལྷ་སའྱི་བཅུ་གཅྱིག་ཞལ་གྱི་སན་སྔར། འགྡོ་
བའྱི་ཕན་བདེ་འབྱུང་བའྱི་གནས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་བསན་པ་ཡང་། །མར་མེ་སྣུམ་ཟད་ཇྱི་
བཞྱིན་དུ། །རྱིང་པྡོར་མྱི་ཐྡོགས་ནུབ་པར་འགྱུར། །སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་སྲྡོག་འཛིན་པའྱི། །སེ་
སྣྡོད་འཛིན་པ་ཕལ་ཆེར་འདས། །ད་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་དགྡོངས་མྱིན་པའྱི། །ཆྡོས་ལྟར་བཅྡོས་པ་དུ་མ་
བྱུང་། །ཆྡོས་སྨྲ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་དགྡོངས། །བདག་གྱིས་བགྱི་བའང་ཇྱི་ལྟར་ལགས། །ཐུགས་རེ་
མངའ་བས་བཟུང་དུ་གསྡོལ། །ཅེས་ཐུགས་ཀྱིས་མ་ 
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༼༡༥༡༦༽  
བཟྡོད་པར་སྨྲེ་སྔགས་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འྡོན་ཀང་སེ་སྣྡོད་ལ་མ་སངས་པའྱི་གང་ཟག་བླུན་དད་ཅན་
རྣམས་ནྡོར་པའྱི་ཆྡོས་ལ་འཇུག་པ་བདེན་ནའང་། མདྡོ་རྒྱུད་ལ་ལེགས་པར་བསབས་ཤྱིང་མཁས་
པར་རླྡོམ་པ་དག་གང་ཟག་དང་ཆྡོས་ལ་རྱིགས་པས་བརག་དཔྱད་མྱི་བེད་པར་འཇུག་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་
རྱིགས་སྡོ། །དཔེར་ན་སྔྡོན་གྱི་དུས་སུ་རྱི་ཁྡོད་ཀྱི་འཚེའུ་ཞྱིག་གྱི་འགམ་ན་ཤྱིང་བྱིལ་བའྱི་སྡོང་པྡོ་
ཞྱིག་ཡྡོད་དེ། རྱི་བྡོང་དྲུག་ཀང་དེར་ཆུ་འཐུང་པའྱི་ཚེ། བྱིལ་བའྱི་འབྲས་བུ་འཚེའུར་ལྷུང་བས་ཅལ་
ཅེས་པའྱི་ས་བྱུང་ངྡོ་། །རྱི་བྡོང་དྲུག་གྱིས་བྲྡོས་པས་ཝ་སེས་དང་འཕད་དེ་བྲྡོས་སྡོ། །རྱིམ་གྱིས་སང་
ཀྱི་དང་དྡོམ་དང་གཟྱིག་དང་སག་དང་སེང་གེ་རྣམས་ཀང་བྲྡོས་སྡོ། །སེང་གེའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རལ་པ་ཅན་
ཞྱིག་གྱི་དྲུང་དུ་སེབ་སེ། སེང་གེ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་མཚན་དྱིས་པས་སག་རྣམས་ཟེར་རྡོ། །ཞེས་པ་ནས་
རྱིམ་གྱིས་རྱི་བྡོང་ལ་དྱིས་པས་འཚེའུར་ 
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༼༡༥༡༧༽  
བྱིལ་བའྱི་འབྲས་བུ་ལྷུང་བའྱི་ས་ཅལ་ཟེར་བ་ལ་བྲེད་ནས་བྲྡོས་སྡོ། །བར་སྣང་གྱི་ལྷས། ཅལ་ལ་འབྲྡོག་
པའྱི་རྱི་བྡོང་དྲུག །རང་བཞྱི་མེད་པར་བྲྡོས་ལ་ལྟྡོས། །ཞེས་ཁེལ་བའྱི་ཚིགས་བཅད་སྨྲས་པ་ལྟར་
རྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འདྱི་ཡྱི་རྱིགས་ཅན་འཕེལ་གྱུར་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་གནྡོད་མྱི་
གནྡོད། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དཔྱྡོད་ལ་སྨྲྡོས། །ཞེས་པ། དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཆྡོས་
འད་མྱིན་རང་བཟྡོར་བཅྡོས་པ་འཆད་པ་དང་། སྡོམ་པ་འདྱི་འད་རྱིམས་ནད་བཞྱིན་དུ་འཕེལ་བར་གྱུར་
ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་ཕན་གནྡོད་ཅྱིར་འགྱུར། ཟས་གཙང་སྲས་པྡོའ་ིརེས་སུ་ཞུགས་ཤྱིང་
དེའྱི་ཆྡོས་ལུགས་ཀྱི་བཤད་སྒྲུབ་བེད་པའྱི་ཤེས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཞྱིབ་མྡོར་དགྡོས་པ་ལ། ཐུབ་པའྱི་
བསན་པ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ན་རང་རང་གྱི་བླྡོ་གྡོས་ལ་ནུས་པ་ཅྱི་ 
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༼༡༥༡༨༽  
ཡྡོད་པས་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་སྡོ་ནས་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་སྨྲྡོས་ཤྱིག སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་
ཡལ་བར་དྡོར་ནས་གཞན་གྱི་ངྡོ་སྲུང་བ་ཙམ་གྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལ་མཐུན་འགྱུར་བརྡོད་ཅྱིང་སན་པར་སྨྲ་བ་
མྱི་རྱིགས་ཏེ། བསན་པ་ལ་དད་པའྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་འཁེལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། རེས་དན་དྲུག་ལྡན་
དུ། ལྷ་རེས་སུ་དན་པ་སྡོམ་པར་གསུང་པ་ནྱི་དེས་མ་འཁེལ་བར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ལ་
བདུན་ཏེ། ཆྡོས་ལྡོག་ཚར་གཅྡོད་པ་མཁས་པའྱི་རྣམ་ཐར་ཡྱིན་པར་བསན། བསན་འཛིན་བསན་པའྱི་
བྱི་དྡོར་བ་བར་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བེད། འཇྱིག་རེན་ཕལ་པའྱི་ལས་ལ་རྡོག་དཔྱྡོད་བེད་པའྱི་དཔེ་དགྡོད། 
སེ་བ་གཏན་གྱི་བ་བ་ལེགས་པར་བརགས་ནས་བ་བར་གདམས་པ། དེ་ཕྱྱིར་ཆྡོས་དང་བླ་མ་ལེགས་
པར་བརག་དགྡོས་ཡྱིན་པར་བསན་པ། སྱིགས་མའྱི་སྡོད་ཚུལ་རྣམས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཁེལ་བར་བསན་པ།  
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༼༡༥༡༩༽  
བསན་བཅྡོས་རྡོམ་པའྱི་ཀུན་སྡོང་དང་པྡོར་བརྡོད་པའྱི་བདེན་ཚིག་གྡོ །དང་པྡོ་ནྱི། གལ་ཏེ་འདྱི་འདའྱི་
ཆྡོས་ལྡོག་གྱིས། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་མྱི་གནྡོད་ན། །མུ་སེགས་སྡོགས་ཀྱི་ཆྡོས་ལྡོག་
ཀང་། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་ཅྱི་སེ་གནྡོད། །ཆྡོས་ལྡོག་གཞན་གྱིས་གནྡོད་ན་ནྱི། །འདྱི་དག་གྱིས་
ཀང་མྱི་གནྡོད་དམ། །གནྡོད་ཀང་སུན་འབྱིན་མྱི་འཐད་ན། །མུ་སེགས་བེད་དང་ན་ཐྡོས་
སྡོགས། །ཞེས་པ། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་དང་སྔགས་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཆྡོས་ལ་ལྟ་སྡོམ་སྡོད་འབྲས་ནྡོར་པ་
དང་། གྲུབ་མཐའ་དང་ལག་ལེན་འཆྡོལ་པ་དང་། རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་འདྱི་ཀྡོག་མས་པའྱི་ཚུལ་གྡོང་དུ་
སྨྡོས་པ་འདྱི་འདའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་མྱི་གནྡོད་ཅྱིང་དགག་པར་མྱི་རྱིགས་
ན། ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའྱི་རྡོག་གེ་པ་དྲུག་དང་།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1515 

༼༡༥༢༠༽  
རྱིག་བེད་བཞྱི་སྨྲ་བའྱི་རེས་སུ་སྡོག་པ་དྲུག་དང་། ཐར་པའྱི་ལམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ནྱི་སྡོམ་
པའྱི་སྡོམས་འཇུག་པ་དྲུག་གྱི་ཆྡོས་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་མྱི་གནྡོད་པར་གྱུར། དེ་འདྡོད་
ན། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ྱིད་ཀྱིས་རེས་སུ་སྡོགས་པ་བ་རྣམས་རྱིགས་པས་སུན་ཕྱུང་ཞྱིང་། སྡོམས་
འཇུག་པའྱི་ལམ་ལྡོག་པར་བསན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཀའ་བ་ལྡོ་དྲུག་སད་པ་དང་། རྡོག་གེ་པ་འཁྡོར་བཅས་
ཆྡོ་འཕྲུལ་ཆེན་པྡོ་བསན་ཏེ་ཕམ་པར་མཛད་པ་ལ་སྡོགས་ཀང་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རྡོ། །མུ་སེགས་
ཀྱི་ལྟ་སྡོད་ནྡོར་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་གནྡོད་པས་དགག་པར་རྱིགས་ན། བྡོད་ཡུལ་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་
ནྡོར་པ་དེ་དག་གྱིས་ཀང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་མྱི་གནྡོད། འྡོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་
གནྡོད་ཀང་སུན་འབྱིན་བེད་པ་མྱི་འཐད་ན། མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་ཆྡོས་ལུགས་དང་། ན་ཐྡོས་བེ་བྲག་
སྨྲ་ 



1516   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༢༡༽  
བའྱི་སེ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་མ་ཡྱིན་པར་འདྡོད་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སྡོགས་པ་
འཁྲུལ་པ་མང་པྡོ་སུན་འབྱིན་པ་ཡང་མྱི་འཐད་པར་འགྱུར་རྡོ། །འདྱི་དག་བསན་ལ་གནྡོད་པའྱི་
ཕྱྱིར། །མཁས་རྣམས་སུན་འབྱིན་མཛད་ནས་ནྱི། །བསན་ལ་གནྡོད་པའྱི་ཆྡོས་ལྡོག་ཀང་། །མཁས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་སུན་ཕྱུགས་ཤྱིག །ཅེས་པ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་ལྟ་སྡོད་གྲུབ་མཐའ་ལྡོག་པ་དེ་རྣམས་མ་བཀག་ན། 
སེ་དགུ་མང་པྡོ་ལྡོག་པའྱི་ལམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལའང་ཆྡོས་མྱིན་གྱི་
འཁྲུལ་པ་འདེས་ན་ཆུད་ཟ་བའྱི་མས་པ་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དཔལ་ལྡན་ཆྡོས་ཀྱི་གགས་པ་ལ་སྡོགས་པས་
ཕྱྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ཚར་བཅད་ཅྱིང་བསན་བཅྡོས་བརམས་པ་དང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས་
མདྡོ་སེ་རྒྱན་གྱི་ཐྡོག་མར་ན་ཐྡོས་ཀྱི་འདྡོད་པ་སུན་ཕྱུང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ 
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༼༡༥༢༢༽  
བཀའ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་རྣམ་དག་བཀྡོད་པ་དེ་ལྟར་རྱིགས་ན། སྔར་བསན་པའྱི་ཆྡོས་
ལྡོག་དེ་རྣམས་ཀང་མ་བཀག་ན་གདུལ་བ་ལམ་ལྡོག་ཏུ་འཁྱིད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་
ཆྡོས་ལྡོག་འདེས་པའྱི་ེས་པ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། བྡོད་ཡུལ་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྱིང་བརེ་
བ་དང་། ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཆུད་མྱི་ཟ་བའྱི་གཅེས་སས་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་ཁྡོ་བྡོས་ཀང་ཆྡོས་དང་མཐུན་
པས་སུན་ཕྱུང་བ་ཡྱིན་ཅྱིང་། བསན་པ་འཛིན་པའྱི་སེས་བུ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ལུང་རྱིགས་
རྣམ་དག་གྱིས་ཚར་ཆྡོད་ལ་སའྱི་སེང་དུ་མྱི་འཕེལ་བར་གྱིས་ཤྱིག གྱིས་པ་ནྱི། ཅྱི་སད་ཅེ་ན་རྒྱལ་བ་
ཡྱིས། །རྱིན་ཆེན་ཆྡོས་ཀང་དཀྡོན་ལ་ནྱི། །རག་ཏུ་འཚེ་བའང་མང་ཞེས་གསུངས། །འདྱི་ལ་བསམས་
ནས་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །རག་ཏུ་བསན་པའྱི་བྱི་དྡོར་བ། །ཞེས་པ། བསན་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ 



1518   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༢༣༽  
ཆྡོས་ལྡོག་སུན་འབྱིན་དགྡོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། མདྡོ་སྡུད་པར། རྱིན་ཆེན་ཆྡོས་ཀང་དཀྡོན་ལ་རག་
ཏུ་འཚེ་བའང་མང་། །ཐེག་པར་གསར་དུ་ཞུགས་པའྱི་སེམས་ཅན་བླྡོ་ཆུང་བ། །གང་ཞྱིག་དཀྡོན་པའྱི་
རྱིན་ཆེན་འདྱི་ནྱི་མ་རེད་པར། །དེ་ལ་བར་ཆད་བ་ཕྱྱིར་བདུད་ནྱི་སྡོ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའྱི་འབྱུང་པྡོ་ཆྡོས་ལྡོག་སྡོན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་རྒྱུད་ལ་
ཞུགས་ནས་འཁྡོར་མང་པྡོ་བསྡུས་ཏེ་འཕེལ་བར་བེད་པ་མང་པྡོ་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱིར་འབྱུང་བས་
སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་བསམས་ཏེ་ཆྡོས་མྱིན་སུན་འབྱིན་པ་དང་། 
དམ་པའྱི་ཆྡོས་འཆད་པ་ལ་སྡོགས་བསན་པའྱི་བྱི་དྡོར་ལ་བརྡོན་པར་བ་དགྡོས་ཏེ། དཔེར་ན་ནྡོར་བུ་
རྱིན་པྡོ་ཆེ་གཅེས་སས་དང་བྱི་དྡོར་མ་བས་ན་དགྡོས་འདྡོད་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་སངས་ 
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༼༡༥༢༤༽  
རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ལའང་གཅེས་སས་དང་བྱི་དྡོར་མ་བས་ན་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ཕན་བདེ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །དེས་ན་དམ་པའྱི་ཆྡོས་རྱིན་པྡོ་ཆེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་གཅེས་པར་བཟུང་སེ་མྡོས་གུས་
རྒྱལ་མཚན་གྱི་རེ་མྡོ་ལ་བཏགས་ནས་ཆྡོས་བཞྱིན་སྡོད་པའྱི་མཆྡོད་པས་མེས་པར་བའྡོ། །གསུམ་
པ་ནྱི། ྱི་མ་གཅྱིག་གྱི་བཟའ་བཏུང་ལའང་། །བཟང་ངན་རྡོག་དཔྱྡོད་སྣ་ཚོགས་གཏྡོང་། །གྡོས་དང་
མཁར་ལྷན་ལ་སྡོགས་པའྱི། །བ་བ་གང་ལའང་ལེགས་ེས་དང་། །བཟང་ངན་མཁས་དང་མྱི་མཁས་
ཞེས། །བླང་དྡོར་རྡོག་དཔྱྡོད་སྣ་ཚོགས་བེད། །ཅེས་པ། ྱི་མ་གཅྱིག་ལྡོངས་སྡོད་པའྱི་བཟའ་བཏུང་
སྡོར་བ་ལ་རྒྱུ་བཟང་ངན་དང་སྡོར་ཚུལ་གྱི་ལག་ལེན་ལེགས་ེས་འཕྡོད་མྱི་འཕྡོད་ཞྱིབ་ཏུ་དཔྱྡོད་
ཅྱིང་། གྡོས་བཟྡོ་བ་དང་ཁང་པ་བརྱིགས་པ་ལ་སྡོགས་འཇྱིག་རེན་ཐ་མལ་པའྱི་བ་བ་རྡོམ་པའྱི་ཚེ་རྒྱུ་ 
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༼༡༥༢༥༽  
དང་བཀྡོད་པ་བཟྡོ་བྡོ་ལ་སྡོགས་འྡོས་མྱི་འྡོས་ལེགས་མྱི་ལེགས་མཁས་མྱི་མཁས་ལ་འདྡོར་ལེན་དང་
འདམ་ཁ་ལན་མང་པྡོ་བེད་པ་དང་། ར་དང་ནྡོར་བུ་ལ་སྡོགས་པ། ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱི་ྡོ་ཚོང་
ལའང་། །ཀུན་ལ་འདྱི་ཞྱིང་བརགས་ནས་དཔྱྡོད། །ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བ་ཅུང་ཟད་ལའང་། །འདྱི་འདའྱི་འབད་
པ་བེད་པ་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། ར་ཕྱུགས་དང་གསེར་གཡུ་ལ་སྡོགས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་ནྡོར་ཕལ་པ་ཙམ་
གྱི་ྡོ་ཚོང་ལའང་འཐད་མྱི་འཐད་རང་གྱི་གྡོགས་དང་རྒན་ལ་གྡོས་འདྱི་བ་དང་། རང་ྱིད་ཀང་རྡོག་
དཔྱྡོད་མྱི་འད་བ་མང་པྡོ་བེད་དེ། ཚེ་འདྱིའྱི་བ་བ་ཕལ་པ་དེ་ཙམ་ལའང་ལེགས་པར་བརགས་ནས་
འཇུག་པ་དང་། བབ་བཅྡོལ་དུ་བས་པའྱི་ནྡོར་པ་ལ་ཕྱྱིས་མྱི་འཇུག་པ་མཐྡོང་ན་བཞྱི་པ་ནྱི། སེ་བ་
གཏན་གྱི་ལེགས་ེས་ནྱི། །དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་རག་ལས་ཀང་།  



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1521 

༼༡༥༢༦༽  
།ཆྡོས་འདྱི་ཁྱི་ཡྱི་ཟས་བཞྱིན་དུ། །བཟང་ངན་གང་དུའང་མྱི་དཔྱྡོད་པར། །གང་འཕད་དེ་ལ་གུས་པར་
འཛིན། །ཞེས་པ། བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་མ་ཐྡོབ་བར་གནས་སྐབས་ངན་འགྡོ་འགྡོག་ཅྱིང་བདེ་འགྡོ་
ཐྡོབ་པ་དང་། རྱིགས་མཐྡོ་བ་ལ་སྡོགས་མཐྡོ་རྱིས་ཀྱི་ཡྡོན་ཏན་བདུན་དང་། དད་པ་དང་ཚུལ་ཁྱིམས་
ལ་སྡོགས་འཕགས་པའྱི་ནྡོར་བདུན་འབྱུང་བ་དང་། ས་ལམ་གྱི་ཡྡོན་ཏན་གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་འཕེལ་བ་
རྣམས་བླང་དྡོར་ལེགས་པར་ཤེས་ནས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་བཞྱིན་བེད་པ་ལ་རག་
ལས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་བླ་མ་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པས་བསན་པ་ལ་རག་ལས་པས་ལེགས་པར་བརགས་
ནས་སྒྲུབ་པར་རྱིགས་ཤྱིང་། ཁྱི་བཀེས་པའྱི་མདུན་དུ་ཁ་ཟས་བྱུང་བ་བཟའ་རུང་མྱི་རུང་མྱི་དཔྱྡོད་
པར་ཟ་བ་ལྟར་ཆྡོས་དང་བླ་མ་གང་འཕད་པ་བསེན་ཅྱིང་མས་སུ་ལེན་པར་བེད་པ་ཁྱི་ལྟ་བུ་ནྱི་ཤྱིན་
ཏུ་ 



1522   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༢༧༽  
བླུན་པའྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། ྱིན་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་སེལ་མའམ། །ཚེ་གཅྱིག་གྱིས་ནྱི་ེ་འབྲེལ་ལའང་། །འབད་
དེ་བརགས་ནས་ལེན་པ་མཐྡོང་། །དེང་ནས་བརམས་ཏེ་རྡོགས་པ་ཡྱི། །སངས་རྒྱས་མ་ཐྡོབ་བར་གྱི་
དྡོན། །བླ་མ་མཆྡོག་ལ་རག་ལས་མྡོད། །འྡོན་ཀང་རྡོག་དཔྱྡོད་མྱི་བེད་པར། །ཚོང་འདུས་ངན་པའྱི་
ཟྡོང་བཞྱིན་དུ། །སུ་འཕད་རྣམས་ལ་ལེན་པ་མཐྡོང་། །ཞེས་པ། འཇྱིགས་པར་འགྡོ་བའྱི་ལམ་གྱི་སེལ་
མ་ཐུབ་མྱི་ཐུབ་དང་། གན་སེབ་པའྱི་ེ་འབྲེལ་ལ་རྱིགས་རུས་དང་ལྡོངས་སྡོད་ལ་སྡོགས་པ་རུང་
མྱི་རུང་ཞྱིབ་ཏུ་བརགས་ནས་ལག་ཏུ་ལེན་པ་མཐྡོང་སེ། གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་དྡོན་གྱིས་
འབྱུང་བ་བླ་མ་ལ་རག་ལས་ཀང་། མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་མྱི་ལྡན། བསེན་དུ་རུང་མྱི་རུང་མྱི་སྡོད་པར་
རྒྱལ་ཁྱིམས་མེད་པའྱི་ཚོང་འདུས་ཀྱི་ཟྡོང་ནྡོར་བུ་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1523 

༼༡༥༢༨༽  
བརྫུན་མ་དང་གསེར་དངུལ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཟྡོག་ཚོང་བས་ནས་སླུ་བ་བཞྱིན་དུ་བླ་མ་ངན་པས་བླུན་པྡོ་
བསླུས་ཏེ། ཆྡོས་ལ་ཟྡོག་ཚོང་བས་པས་ཆྡོས་ལྡོག་སྡོན་པའྱི་རྱིགས་སུ་དང་འཕད་པ་དེ་ལས་ཞུས་
ནས་མས་སུ་ལེན་པ་མཐྡོང་ངྡོ་། །དྲུག་པ་ནྱི། ཀེ་མ་སྱིགས་མའྱི་དུས་འདྱི་འཚར། །འབད་མྱི་དགྡོས་
པར་འབད་པ་བེད། །འབད་དགྡོས་ཆྡོས་དང་བླ་མ་ནྱི། །ཅྱི་ཡང་རུང་བས་ཚིམ་པར་སྣང་། །ཞེས་པ། 
གྡོང་དུ་སྨྡོས་པའྱི་ཚུལ་དེ་དག་གཟྱིགས་ནས་ཐུགས་བརེ་བས་མ་བཟྡོད་པར་ཀེ་མ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། 
དུས་དང་སེམས་ཅན་དང་ཚེ་དང་ྡོན་མྡོངས་པ་དང་ལྟ་བའྱི་སྱིགས་མ་ལྔ་བདྡོ་བ་རྡོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་
མཐའ་མ་འདྱིར་འཚར་ཆེ་སེ། སྱིང་པྡོ་མེད་པའྱི་བ་བ་འབད་པ་བེད་མྱི་དགྡོས་པ་ལ་ཚ་གང་དང་ངལ་
དུབ་ཁད་དུ་བསད་པའྱི་རྡོལ་བ་ཆེན་པྡོ་བེད་ཅྱིང་། འབད་རྡོལ་དང་ 



1524   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༢༩༽  
རྡོག་དཔྱྡོད་ཆེན་པྡོས་བརགས་ཤྱིང་སྒྲུབ་དགྡོས་པའྱི་ཆྡོས་དང་བླ་མ་ལ་ཅྱི་རུང་རུང་གྱིས་ཚིམ་ཞྱིང་
བསེན་པར་སྣང་ངྡོ་། །བདུན་པ་ལ་གསུམ། བདེན་ཚིག་བརྡོད་པ་དངྡོས། མ་གྡོ་བའྱི་ལྡོག་རྡོག་བསལ་
ཚུལ། ཆྡོས་དང་མཐུན་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཟུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བདག་ནྱི་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་
བམས། །གང་ཟག་ཀུན་ལ་བདག་མྱི་སྨྡོད། །རྒྱ་ལ་མམ་པར་མ་བཞག་པས། །སྨྡོད་པ་སྲྱིད་ནའང་
སྱིག་དེ་བཤགས། །ཞེས་པ། ས་ས་པཎྱི་ཏ་ཁེད་ཀྱི་བསན་བཅྡོས་འདྱི་གང་ཟག་གཞན་ཆྡོས་ཟབ་མྡོ་
བསན་ནས་འགྡོ་དྡོན་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་བེད་པ་ལ་ཕག་དྡོག་དང་། རང་ལུགས་ཞེན་པས་སྡོང་བ་དང་། 
གཞན་ལུགས་སང་བས་སྡོང་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་བརམས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའྱི་ཀུན་སྡོང་ངན་པ་
དམ་པའྱི་ཆྡོས་དང་འགལ་ཅྱིང་འཕགས་པའྱི་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1525 

༼༡༥༣༠༽  
ཐུགས་ཀྱིས་འཁེལ་བ་ནྱི་ནམ་ཡང་མེད་དེ། སྱིར་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་འདྡོད་པའྱི་བམས་པ་དང་། 
ཁད་པར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བེད་པར་འདྡོད་པའྱི་གང་ཟག་ཆྡོས་ལྡོག་དང་འཕད་པ་དག་ལ་ལམ་ཕྱྱིན་ཅྱི་
མ་ལྡོག་པར་སྡོན་པ་འདྡོད་པའྱི་ལྷག་བསམ་བཟང་པྡོ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི་
ཐུགས་རེའྱི་ཡུལ་ཕན་བདེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའྱི་ཞྱིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡྱིན་པར་ཤེས་པས་ཐ་ན་གྡོག་སྦུར་
ཙམ་ལའང་མྱི་སྨྡོད་ཅྱིང་བརས་པར་མྱི་བེད་དྡོ། །གལ་ཏེ་དན་པས་མ་ཟྱིན་པར་སྡོ་གསུམ་གྱིས་མ་
གུས་པ་དང་སྨྡོད་པའྱི་ཚིག་སྨྲས་པ་སྲྱིད་ན་བཤགས་པར་བགྱིའྡོ། །བཟྡོད་པར་མཛོད་ཅྱིག འཕགས་
པ་ཞྱི་བ་ལྷས། གང་དག་བདེ་བས་ཐུབ་རྣམས་དགེས་འགྱུར་ཅྱིང་། །གང་ལ་གནྡོད་ན་མྱི་དགེས་
འབྱུང་འགྱུར་བ། །དེ་དག་དགའ་བས་ཐུབ་པ་ཀུན་དགེས་ཤྱིང་། །དེ་ལ་གནྡོད་ 



1526   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༣༡༽  
བས་ཐུབ་ལ་གནྡོད་པ་བས། །ཞེས་པ་དང་། དེ་བས་བདག་གྱིས་འགྡོ་ལ་གནྡོད་བས་པས། །ཐུགས་
རེ་ཆེ་ཀུན་མྱི་དགེས་གྱུར་པ་གང་། །སྱིག་དེ་དེ་རྱིང་སྡོ་སྡོར་བཤགས་བགྱི་ཡྱིས། །མྱི་དགེས་གང་
ལགས་དེ་ཐུབ་བཟྡོད་པར་གསྡོལ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །གྱིས་པ་ལ་བརྒྱད། དང་པྡོ་སྨྡོད་ན་
རང་གྱི་བླྡོ་སྡོན་ཡྱིན་པར་བཤད་པ། །མཁས་པས་ལྟ་སྡོད་ལྡོག་པ་བཅྡོམ་པའྱི་ཚུལ། །ཐུབ་པས་
བདུད་དང་མུ་སེགས་ཕམ་པའྱི་ཚུལ། །ལྡོང་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱིས་མྱིག་མེད་འཁྱིད་པའྱི་ཚུལ། །སྨན་པ་
མཁས་པས་ནད་པ་གསྡོ་བའྱི་ཚུལ། །བསན་པའྱི་བ་བ་དེ་དང་མཚུངས་པའྱི་ཚུལ། །ཕན་བདེའྱི་དམ་
པའྱི་ཆྡོས་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ། །དཔའ་བྡོས་ཀུན་མཁེན་བསྔགས་པའྱི་ལུང་དང་སར་བའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། དམ་ཆྡོས་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1527 

༼༡༥༣༢༽  
འཁྲུལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ། །སེ་བ་གཏན་གྱི་གྡོགས་ཡྱིན་པས། །འདྱི་ཡྱི་ལེགས་ེས་སྡོད་པ་ལ། །སང་
ཞེ་སྨྲ་ན་རང་སྡོན་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བསན་པའྱི་བ་བ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚིག་དྡོན་ལ་ནྡོར་པ་ཡྡོད་མེད་ལེགས་
པར་དཔྱད་ནས་མ་ནྡོར་བའྱི་གཞུང་འཛུགས་ཤྱིང་། ནྡོར་པ་སུན་འབྱིན་པ་འདྱི། གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་
སེ་བ་གཏན་གྱི་མདུན་གྡོས་ཡྱིན་པས། ེས་པ་སུན་དབྱུང་བ་ལ་ཞེ་སང་ནས་སྨྲས་སྡོ་ཞེས་ཟེར་ན་
རང་གྱི་བླྡོ་སྡོན་ཡྱིན་པར་གྡོ་བར་གྱིས་ཤྱིག གྱིས་པ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ནྱི་དབྱིག་གེན་
དང་། །ཕྱྡོགས་ཀྱི་གང་པྡོ་ཆྡོས་གགས་སྡོགས། །མཁས་པ་ཀུན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས། །ཆྡོས་ལྡོག་
ཐམས་ཅད་སུན་ཕྱུང་བ། །དེ་ལའང་སང་ཞེས་ཟེར་རམ་ཅྱི། །ཞེས་པ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་བདེན་
པའྱི་དངྡོས་པྡོ་འདྡོད་པ་དགག་པའྱི་ཕྱྱིར་རྱིག་པའྱི་ཚོགས་བརམས་ 



1528   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༣༣༽  
པ་དང་། མཁས་མཆྡོག་དབྱིག་གེན་གྱིས་ཕྱྱི་རྡོལ་པ་དང་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ནྡོར་པ་སུན་
ཕྱུང་བ་དང་། རྱིག་པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཕྱྡོགས་གང་དང་ཆྡོས་གགས་ཀྱིས་ཕྱྱི་ནང་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་
ཚར་བཅད་ཅྱིང་། བསན་བཅྡོས་མཛད་པ་ལ་སྡོགས་བསན་འཛིན་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་
གྱི་ལྟ་སྡོད་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་ཏུ་སུན་ཕྱུང་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཡང་དག་པར་བསྲུངས་པ་དེ་ཡང་
ཕ་རྡོལ་ལ་ཞེ་སང་བས་བས་སྡོ་ཞེས་བསྐུར་པ་འདེབས་སམ། གསུམ་པ་ནྱི། རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཀང་། །བདུད་དང་མུ་སེགས་སུན་ཕྱུང་བ། །དེ་ཡང་ཕག་དྡོག་ྱིད་འགྱུར་རམ། །ཞེས་
པ། ཐུབ་པ་ཆེན་པྡོས་བདུད་སྱིག་ཅན་འཁྡོར་དང་བཅས་པ་བམས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཆྡོ་འཕྲུལ་
གྱིས་བཏུལ་ཅྱིང་། བདུད་ཀྱི་འཁྡོར་མང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1529 

༼༡༥༣༤༽  
པྡོ་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་ཕྱྱིར་མྱི་ལྡྡོག་པར་མཛད་པ་དང་། འྡོད་སྲུངས་རྡོགས་བེད་ལ་སྡོགས་
པ་མུ་སེགས་ཀྱི་སྡོན་པ་ཆེན་པྡོར་རླྡོམ་པ་རྣམས་སེ་དགུའྱི་ཚོགས་མང་པྡོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་
དམའ་ཕབ་ཅྱིང་། དེའྱི་ཕྱྡོགས་ཀྱི་འགྡོ་བ་མང་པྡོ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་ལ་བཀྡོད་ནས་དད་པར་བས་པ་
དེའང་ཕག་དྡོག་གྱིས་བས་པ་ཡྱིན་ནམ་ལེགས་པར་སྡོམས་ཤྱིག བཞྱི་པ་ནྱི། མཁས་རྣམས་བླུན་པྡོའ་ི
ལྡོང་ཁྱིད་ཡྱིན། །ནྡོར་པའྱི་ཆྡོས་དང་མ་ནྡོར་པའྱི། །ལྡོང་ཁྱིད་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལ། །སང་ཞེས་སྨྲ་
ན་ད་སན་ཆད། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཇྱི་ལྟར་བསྲུང་། །ལྡོང་ཁྱིད་རྣམས་ཀྱི་ལྡོང་བ་ལ། །གཡང་ས་
བཀག་ཅྱིང་བཟང་པྡོ་རུ། །འཁྱིད་པའང་ཕག་དྡོག་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི། །འྡོ་ན་ལྡོང་བ་ཇྱི་ལྟར་དཀྱི། །ཞེས་པ། 
ཆྡོས་རྣམས་ཀྱི་རང་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ 



1530   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༣༥༽  
ལྟ་བའྱི་བླྡོ་གྡོས་ཀྱི་མྱིག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐྡོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་
ལམ་དུ་འཇུག་པར་འདྡོད་ཀང་། ལམ་དང་ལམ་མ་ཡྱིན་པ་མྱི་ཤེས་པའྱི་ལྡོང་བ་རྣམས་ཡང་དག་པའྱི་
ལམ་དུ་འཁྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ལམ་ལྡོག་པ་ལས་ཕྱྱིར་ཟླྡོག་པ་དེ་ཡང་ལྡོང་བ་ལ་ཞེ་སང་པ་ཡྱིན་ནམ། དེ་
ལྟར་ཡྱིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་བསྲུང་བའྱི་བ་བ་ཇྱི་ལྟར་བེད། ལྡོང་བ་རྣམས་གཡང་སར་འགྡོ་
བ་ཕྱྱིར་བཟླྡོག་པ་ེས་པ་ཡྱིན་ན་མྱིག་བུས་ལྡོང་བ་ཇྱི་ལྟར་དཀྱི། གཡང་སར་མཆྡོང་བ་ཡྱིན་ན་ལྡོང་
ཁྱིད་ཀྱིས་དགྡོས་པ་ཅྱི་ཡྡོད་སྡོམས་ཤྱིག ལྔ་པ་ནྱི། ནད་པ་ལ་ནྱི་གནྡོད་པ་ཡྱི། །ཁ་ཟས་སྡོངས་ཤྱིག་
ཕན་པ་བསེན། །དེ་སྐད་སྨན་པས་སྨྲས་ན་ཡང་། །སང་དང་ཕག་དྡོག་འགྱུར་ན་ནྱི། །འྡོ་ན་ནད་པ་ཇྱི་
ལྟར་གསྡོ། །ཞེས་པ། སྨན་ 
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༼༡༥༣༦༽  
པ་མཁས་པས་ནད་པ་ཟ་བར་འདྡོད་པའྱི་བཟའ་བཏུང་འགྡོག་ཅྱིང་། ནད་འཇྡོམས་པའྱི་སྨན་རྡོ་མྱི་ཞྱིམ་
པ་མྱི་འདྡོད་བཞྱིན་དུ་སེར་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཅུང་ཟད་བསེད་པའྱི་གཏར་སྲེག་གྱིས་དཔྱད་བེད་
པའང་ཕག་དྡོག་དང་ཞེ་སང་གྱིས་བས་སམ་ཞེས་ཟེར་རམ། འྡོ་ན་སྨན་པ་མཁས་པས་ཇྱི་ལྟར་བ་བ་
ཡང་སྡོམས་ཤྱིག དྲུག་པ་ནྱི། ཆྡོས་ལྡོག་པ་དང་མ་ལྡོག་པའྱི། །རྣམ་པར་དབེ་བ་བས་པ་ལ། །སང་
དང་ཕག་དྡོག་ཡྱིན་ཟེར་ན། །འྡོ་ན་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས། །སེམས་ཅན་རྣམས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་
བསལ། །ཅེས་པ། བསན་འཛིན་མཁས་པས་ཆྡོས་ནྡོར་མ་ནྡོར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལུང་རྱིགས་རྣམ་
དག་གྱིས་ནྡོར་པ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་ཞེ་སང་དང་ཕག་དྡོག་གྱིས་བས་སྡོ་ཞེས་སྡོགས་ན། རྒྱལ་བ་སྲས་
བཅས་ཀྱིས་གདུལ་བ་འཁྡོར་བའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བསལ་བའྱི་རེས་སུ་ཞུགས་ནས་སེམས་ཅན་ 
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༼༡༥༣༧༽  
འཁྡོར་བ་ལས་བསལ་བའྱི་སྡོད་པ་ལའང་ཇྱི་ལྟར་བསབ་པར་བ་གཞན་དྡོན་བེད་ཚུལ་ནྱི་ལམ་ལྡོག་པ་
ལས་སབས་དེ་མ་ནྡོར་བ་ལ་འགྡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བདུན་པ་ནྱི། སངས་རྒྱས་འཇྱིག་རེན་བྡོན་
པ་དང་། །མཁས་རྣམས་བཤད་པ་བེད་པ་ལ། །འབྲས་བུ་རྣམ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདྱི། །སངས་རྒྱས་
བསན་པའྱི་སྱི་ལུགས་ཡྱིན། །ཞེས་པ། རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་དང་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་གདུལ་
བའྱི་དྡོན་དུ་རྒྱལ་རྱིགས་ལ་སྡོགས་པར་འཁྲུངས་པ་དང་། བསན་འཛིན་གྱི་སེས་བུ་མཁས་པས་
ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་པར་ཕྱེ་ནས་སེ་བྡོ་མང་པྡོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་ལེགས་པར་བཤད་
པ་ལ་ནྱི། ཆྡོས་ལྡོག་སུན་ཕྱུང་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ནག་པྡོའ་ིཕྱྡོགས་ཀྱི་བདུད་སྱིག་ཅན་
ཡྱིད་ཁྡོང་དུ་ཆུད་དེ་དཔའ་ཀྡོང་བར་ 
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༼༡༥༣༨༽  
འགྱུར་བ་དང་། དཀར་པྡོའ་ིཕྱྡོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་དང་མཁས་པ་རྣམས་དགའ་བ་བསེད་པ་སེ། ཕན་
ཡྡོན་རྣམ་པ་གསུམ་འབྱུང་བ་འདྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་སྱིའྱི་ལུགས་རེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེ་བ་ཡྱིན་
ནྡོ། །བརྒྱད་པ་ལ་གྱིས། བདུད་བཅྡོམ་ནས་ལྷ་མྱི་དབུགས་ཕྱུང་ཚུལ། དེ་ལས་ལྡོག་པ་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་བསན་པ་ལ་གནྡོད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། མ་ཁྡོལ་གྱིས་ཀང་འདྱི་སྐད་གསུངས། །དཔའ་བྡོ་ཁྡོད་ཀྱི་
བསན་པ་ནྱི། །མུ་སེགས་ཐམས་ཅད་སག་མཛད་ཅྱིང་། །བདུད་ནྱི་སེམས་ཁྡོང་ཆུད་མཛད་ལ། །ལྷ་
དང་མྱི་རྣམས་དབུགས་ཀང་འབྱིན། །ཞེས་གསུངས་ཞེས་པ། བདུད་བཞྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་
རྒྱལ་བའྱི་དཔའ་བྡོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལུང་དང་རྡོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་ཚར་གཅྡོད་དང་
རེས་སུ་འཛིན་པའྱི་མཛད་པ་ནྱི། མུ་སེགས་བེད་ལ་གཅེར་བུ་པ་བདེན་སྨྲ་ལྟ་བུ་ 
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༼༡༥༣༩༽  
རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་གདུལ་བའྱི་སྣང་ངྡོར་མུ་སེགས་ཀྱི་སྡོན་པའྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས་དེའྱི་རྱིགས་ཅན་
གྱི་གདུལ་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ཡང་དག་པའྱི་ལམ་དུ་འཁྱིད་པ་དང་། ཐུབ་པའྱི་སྐུ་སེ་བ་སྔ་མར་
མུ་སེགས་ཀྱི་དང་སྲྡོང་རྔ་བྡོང་དུ་འཁྲུངས་ཏེ། ྱི་ཟླ་གཟའ་སྐར་ལ་སྡོགས་འཇྱིག་རེན་པའྱི་དྡོན་མཛད་
པ་དང་། དང་སྲྡོང་སྔྡོ་སངས་སུ་འཁྲུངས་ནས་ཕྱྱི་རྡོལ་པའྱི་དང་སྲྡོང་མངྡོན་ཤེས་ཀྱིས་ང་རྒྱལ་དུ་བེད་
པ་བཏུལ་བ་དང་། གནས་གཙང་མའྱི་ལྷས་མུ་སེགས་ཀྱི་དང་སྲྡོང་དུ་སྤྲུལ་ནས་མ་འྡོངས་བའྱི་དུས་སུ་
ཤཱཀའྱི་རྱིགས་ཟས་གཙང་གྱི་སྲས་དྡོན་གྲུབ་ཅེས་བ་བ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་མཛད་པ་བཅུ་གྱིས་གསལ་བར་སྡོན་པའྱི་རྱིག་བེད་བསན་པ་ལྟ་བུ་སྤྲུལ་པའྱི་མུ་
སེགས་བེད་མ་གཏྡོགས་པ་ལྟ་སྡོད་ལྡོག་པ་དག་སག་པ་དང་། བདུད་ 
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༼༡༥༤༠༽  
སྱིག་ཅན་རང་གནས་སུ་མ་ངན་བེད་ཅྱིང་། འཁྡོར་རྣམས་ཀྱི་གླུ་དབངས་དང་སྱིལ་སན་དཀྡོལ་བའྱི་
ཚེ། ས་མ་བེད་ཅེས་ཟེར་ཅྱིང་ཡྱི་མུག་པར་གྱུར་པ་དང་། དཀར་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་མེ་ཏྡོག་གྱི་ཆར་
འབེབས་ཤྱིང་ཨ་ལ་ལ་ཞེས་ག་ཞའྱི་ས་སྡོག་པ་དང་། འཁྡོར་རྣམ་བཞྱི་ལ་སྡོགས་པ་མྱི་རྣམས་དགའ་
བས་དབུགས་ཕྱྱིན་པའྱི་རེས་འཛིན་གྱི་ཕྱིན་ལས་མངའ་བར་སྡོབ་དཔྡོན་དཔའ་བྡོའ་ིབསྡོད་པ་བརྒྱ་ལྔ་
བཅུ་པ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེང་སང་འདྱི་ན་ཡང་། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆྡོས་བཤད་
ན། །ཆྡོས་ལྡོག་སྡོད་པ་ཕམ་བེད་ཅྱིང་། །བདུད་རྱིགས་ཐམས་ཅད་ཡྱི་མུག་འགྱུར། །མཁས་པ་
ཐམས་ཅད་དགའ་བར་བེད། །འདྱི་འདས་བསན་པ་འཛིན་ནུས་འགྱུར། །ཞེས་པ། བྡོད་ཡུལ་འདྱིར་
ཡང་དམ་པའྱི་ཆྡོས་མ་ནྡོར་བར་བཤད་ཅྱིང་། ནྡོར་པ་སུན་ཕྱུང་བས་བསན་པ་བཤྱིག་ 



1536   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༤༡༽  
པའྱི་སེ་བྡོ་ངན་པ་རྣམས་ཕམ་པར་བེད་པ་དང་། ནག་པྡོའ་ིཕྱྡོགས་ཀྱི་འབྱུང་པྡོ་སེ་བྡོ་ངན་པའྱི་རྒྱུད་
བྱིན་གྱིས་རླྡོབ་པ་རྣམས་ཡྱི་མུག་པར་འགྱུར་བ་དང་། དཀར་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ལྷ་དང་མཁས་པ་རྣམས་
དགའ་བར་བེད་པའྱི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྡོ་འདྱི་ལྟ་བུས་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་འཛིན་སྡོང་སེལ་བར་བེད་པ་
ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འདྱི་ལས་བཟླྡོག་པ་བྱུང་འགྱུར་ན། །བསན་ལ་གནྡོད་པར་ཤེས་པར་
གྱིས། །ཞེས་པ། བསན་པ་འཛིན་ཚུལ་འདྱི་ལས་ཕྱྱིར་ལྡོག་ནས་ཆྡོས་ལྡན་སུན་ཕྱུང་ཞྱིང་ཆྡོས་མྱིན་
འཕེལ་བར་འགྱུར་ན་ཕན་ཡྡོན་གསུམ་ཡང་མྱི་འབྱུང་བར་ཆྡོས་བཞྱིན་བེད་པ་ཕམ་པ་དང་། ནག་པྡོའ་ི
ཕྱྡོགས་ཀྱི་འབྱུང་པྡོ་ཡྱིད་བདེ་བ་དང་། དཀར་ཕྱྡོགས་ཀྱི་ལྷ་དང་མཁས་པ་རྣམས་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་
འགྱུར་ཏེ། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་བསན་པ་མས་པའྱི་ཚུལ་དང་ 
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༼༡༥༤༢༽  
རབ་ཏུ་བྱུང་བའྱི་སྡོད་ཚུལ་མ་རུངས་པ་མཐྡོང་ནས་རྒྱལ་པྡོ་ཆེན་པྡོ་བཞྱི་གདྡོང་རྱི་རབ་ལ་ནང་དུ་
ཕྱྡོགས་ཏེ། ཤཱཀ་སེང་གེ་ཞེས་མཚན་ནས་འབྡོད་ཅྱིང་སྨྲེ་སྔགས་འདྡོན་པ་དང་མཆྱི་མ་འབྱིན་པར་
འགྱུར་ཅྱིང་ལྷ་མ་ཡྱིན་རྣམས་གཟེངས་སྡོད་དེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་གནས་སུ་འྡོངས་ནས་མཐྡོ་འཚམས་པར་
བེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་གཅེས་སས་ཇྱི་
ལྟར་བས་ཚུལ། ལྷག་བསམ་བཟང་པྡོས་བསན་བཅྡོས་རྣམ་དག་བརམས་ཚུལ། འཕགས་པའྱི་ཡུལ་
དུ་ནྡོར་པ་གཞན་གྱིས་བཀག་ཚུལ། བྡོད་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་གསར་དུ་བྱུང་པ་བཀག་ཚུལ། གསང་
སྔགས་ཟབ་མྡོ་གསང་དགྡོས་ཡྱིན་པས་སྦས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། བདག་ཀང་རྡོ་རེ་ཕག་མྡོ་
ཡྱི། །བྱིན་བརླབས་ཙམ་རེ་བས་པ་ལ། །དཀར་པྡོ་གཅྱིག་ཐུབ་བསན་ནས་ཀང་། །མྡོང་བ་ཅུང་ཟད་
སེས་པ་ལ། ། 



1538   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༤༣༽  
མཐྡོང་ལམ་དུ་ནྱི་ངྡོ་སད་ནས། །རྡོལ་སྒྲུབ་མེད་པའྱི་དྡོན་བསན་ན། །འཚོགས་པའང་འདྱི་བས་མང་བ་
འདུ། །ལྡོངས་སྡོད་འབུལ་བའང་མང་བར་འགྱུར། །ཅེས་པ། ས་ས་པཎྱི་ཏ་བདག་གྱིས་ཀང་ཆྡོས་སྡོ་
འབེད་པ་ལ་ཕག་མྡོའ་ིབྱིན་བརླབས་རེ་ཙམ་བས་ནས་ཐབས་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་
གཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་སེ་མན་ངག་སྡོང་རང་བསན་ནས་སྣང་བ་འགགས་པའྱི་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྡོ་
གཟུགས་མེད་ཀྱི་སྡོམས་འཇུག་དང་འད་བའྱི་མྡོང་བ་སེས་པ་ལ་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིམཐྡོང་ལམ་ཐྡོབ་
པར་ངྡོ་སྡོད་ནས་ལུས་ངག་གྱི་ཆྡོས་སྡོད་བེད་རྒྱུ་མེད་པའྱི་སྡོད་ལམ་བསན་ན་འཁྡོར་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་
མང་པྡོ་འདུས་ཤྱིང་། ཟང་ཟྱིང་ལྡོངས་སྡོད་ཀྱི་འབུལ་བའང་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འབྱུང་བར་ཤེས་སྡོ། །བླུན་པྡོ་
རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་ལ། །སངས་རྒྱས་ལྟ་བུར་མྡོས་པ་སེ། །ཆྡོས་ཀྱི་གནད་རྣམས་མྱི་ཤེས་ 
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༼༡༥༤༤༽  
པའྱི། །སེ་སྣྡོད་འཛིན་པར་རླྡོམ་པ་ཡང་། །དེ་ལ་ལྷག་པར་དད་པར་འགྱུར། །བདག་གྱིས་ལེགས་པར་
གྡོ་མྡོད་ཀྱིས། །འཁྡོར་དང་ཟང་ཟྱིང་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། །བདག་གྱིས་སེམས་ཅན་བསྡུས་པ་མྱིན། །ཞེས་
པ། གཞུང་ལུགས་ལ་ཐྡོག་མ་ནས་མ་སངས་པའྱི་བླུན་པྡོ་ཆྡོས་དད་ཆེ་བ་རྣམས་དང་། སེ་སྣྡོད་ལ་
ཡུན་རྱིང་དུ་སངས་ཀང་བདེན་པ་གྱིས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ལེགས་པར་མ་གྡོ་བའྱི་མཁས་པར་རླྡོམ་པ་
དག་ཁྡོ་བྡོས་ཆྡོས་ཀྱི་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྡུས་ནས་བཤད་ན། ཀུན་མཁེན་སངས་རྒྱས་
དངྡོས་ཡྱིན་ནྡོ་ཞེས་དད་པ་ལྷག་པར་སེས་ཏེ་སན་གགས་དང་། རེད་བཀུར་བཤེས་གེན་གཞན་
ལས་ཆེས་ལྷག་པར་འབྱུང་བར་ཤེས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ལ་མ་བསམས་པར་སེ་
བ་ཕྱྱི་མའྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་ཀང་ཁད་དུ་བསད་དེ་ཚེ་འདྱིའྱི་འཁྡོར་དང་ཟང་ཟྱིང་མང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཕྱྱིར་སྡོབ་མ་ 



1540   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༤༥༽  
བསྡུས་ཆྡོས་བསན་པ་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ། །ཕན་པར་
བསམས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན། །སངས་རྒྱས་བསན་པ་བཞྱིན་བསྒྲུབས་ན། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་
ཕན་པར་བསམས། །ཞེས་པ། བསྡོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའྱི་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་ལས། རྱིགས་ཀྱི་
བུ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔར་དམ་བཅས་
ཏེ། བདག་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅྱིག་ཅེས་སྨྲས་ལ། དེ་ཡང་ཐྡོས་པས་འཚོལ་བ་ལ་ཡྡོངས་སུ་མྱི་
བརྡོན་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས་རབ་འཆལ་པར་བ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྱིགས་ཀྱི་བུ་
གང་གྱི་ཚེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་ཐྡོས་པ་ཚོལ་བ་ལ་ཡྡོངས་སུ་བརྡོན་པར་བེད་ན་དེས་ནྱི་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བ་བའྱི་ 
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༼༡༥༤༦༽  
ཕྱྱིར་ེ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ཆྡོས་བཞྱི་
སྒྲུབ་པར། བདུད་ལས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པར་འདྡོད་པས་བརྡོན་འགྲུས་བརམ་པར་བ། ཚིག་གཙོ་
བྡོར་བཟུང་བར་མྱི་བ། མཁས་པའྱི་བ་བ་ཤེས་པར་བ། འཇྱིག་རེན་ཐམས་ཅད་ལ་གགས་པའྱི་བ་བ་
ཡང་ཤེས་པར་བའྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ལ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། གང་དེ་རྣམས་ཚུལ་
བཞྱིན་སྒྲུབ་པར་བེད་ཀྱི་ལྡོག་པར་མྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིན་པ་དང་དུལ་བ་དང་ཡང་དག་པར་སྡོམ་པ་
ནྱི་ཆྡོས་ཤེས་པ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་
དང་རྒྱས་པར་བ་བའྱི་ཕྱྱིར་སེ་སྣྡོད་བཤད་ཅྱིང་། བསན་བཅྡོས་འདྱི་ཡང་དགྡོས་པ་དེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་
བརམས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པ་ནྱི། བསན་འཛིན་ 
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༼༡༥༤༧༽  
གྱི་སེས་བུ་བཤད་ཅྱིང་སྒྲུབ་བཞྱིན་དུ་བེད་པ་ལ་རག་ལས་ཤྱིང་། དེ་ཡང་བཤད་བའྱི་ཆྡོས་ལ་རག་
ལས་པར་བསམས་སྡོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་འཕགས་པ་ཞྱི་བ་ལྷས་ཀང་། འགྡོ་བའྱི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅྱིག་
པུ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་གནས། །བསན་པ་རེད་དང་བཀུར་བསྱི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་
རྱིངས་གནས་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། མུ་སེགས་བེད་དང་ན་ཐྡོས་
དང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པྡོ་འགའ་ཞྱིག་ལའང་། །འཁྲུལ་པ་ཡྡོད་མྡོད་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །སུན་ཕྱུང་ཕྱྱིར་
ན་འདྱིར་མ་བསན། །ཞེས་པ། མུ་སེགས་རྡོག་གེ་སེ་ལྔ་དང་། བསམ་གཏན་པ་གསང་བ་པ་དང་། དེ་
གྱིས་སུ་མ་འདུས་པའྱི་ངེས་བརྡོད་དང་། སྲྱིང་སྲུང་དང་། མཆྡོད་སྱིན་དང་། གཟའ་སྐར་མྱི་དཔྱད་
སྨྲ་བ་ལ་སྡོགས་པ་དང་། ན་ཐྡོས་རྡུལ་ 
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༼༡༥༤༨༽  
ཕན་བདེན་པར་འདྡོད་པ་དང་། དུས་གསུམ་རས་སུ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡན་མྱིན་འདུ་བེད་རས་གྲུབ་ཀྱི་
བེམ་པྡོ་ཁས་ལེན་པ་དང་། སེམས་ཙམ་པ་གྱིས་མེད་ཀྱི་རང་རྱིག་བདེན་པར་འདྡོད་པ་དང་། དབུ་
མ་པ་ལའང་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཀུན་རྡོབ་སྣང་ཙམ་འགྡོག་པ་དང་། 
སངས་རྒྱས་ལ་ཡེ་ཤེས་མེད་པ་ལ་སྡོགས་འཁྲུལ་པ་དུ་མ་ཡྡོད་མྡོད་ཀྱི་དེ་དག་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་
བསན་པའྱི་གསལ་བེད་དུ་འབྱུང་བར་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོ་ྱིད་ཀྱིས་ལུང་བསན་པའྱི་མཁས་གྲུབ་རྒྱན་
དྲུག་ལ་སྡོགས་པའྱི་བསན་བཅྡོས་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའྱི་རྱིམ་པ་དང་ཐེག་པའྱི་མཐྡོ་དམན་དང་འཚམ་
པར་སུན་ཕྱུང་ཞྱིང་ནྡོར་པའྱི་རང་ལུགས་གསལ་བར་བཀྡོད་ཟྱིན་པས། སྔྡོན་ཆད་མ་བྱུང་བ་ཡང་
འདྱིར་བརྡོད་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསན་བཅྡོས་འདྱིར་མ་བཀྡོད་དྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དེང་སང་ 
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༼༡༥༤༩༽  
གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་འདྱི་ན། །རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཤྱིང་། །སངས་རྒྱས་བསན་དང་འགལ་བ་
ཡྱི། །འཁྲུལ་པ་གསར་པ་དུ་མ་བྱུང་། །རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གནད་འཕྱུགས་པས། །རྒྱུད་སེ་རྣམས་དང་གྲུབ་
ཐྡོབ་ཀྱི། །དགྡོངས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བའྱི་གནད། །དཔག་མེད་ཡྡོད་མེད་གསང་སྔགས་
ྱིད། །ཡྱིན་ཕྱྱིར་ཁྡོ་བྡོས་གཞན་དུ་བཤད། །ཅེས་པ། ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལྡོངས་འདྱི་ན་མངྡོན་སུམ་
དང་རེས་དཔག་གྱི་རྱིགས་པས་མ་གྲུབ་ཅྱིང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་མདྡོ་རྒྱུད་རྣམ་དག་དང་
འགལ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་ནྡོར་པ་དང་། ལྟ་སྡོད་འཁྲུལ་པ་རང་བཟྡོར་སར་བ་མང་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་། ཁད་
པར་གསང་སྔགས་ཀྱི་དབང་དང་རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་གནད་འགག་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་དང་གྲུབ་ཐྡོབ་ཀྱི་
དགྡོངས་པ་དང་མྱི་མཐུན་པ་བརྡོད་ཀྱིས་མྱི་ལང་པ་བྱུང་པ་རྣམས་ཞྱིབ་ 
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༼༡༥༥༠༽  
ཏུ་སྨྡོས་ནས་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་སུན་འབྱིན་པར་རྱིགས་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་དབང་དང་ལམ་དང་འབྲས་
བུའྱི་ངྡོས་འཛིན་གསལ་བར་སྨྲས་ན་སྣྡོད་མྱིན་ལ་གསང་བ་བསག་པར་མྱི་བའྡོ། །ཞེས་རྡོ་རེ་འཆང་
གྱིས་བཀག་པ་ལ་སད་པའྱི་ལྟུང་བར་འགྱུར་པའྱི་ཕྱྱིར་འདྱིར་མ་བཀྡོད་ལ། དགའ་བ་བཞྱི་དང་འཕྡོ་བ་
བཅུ་དྲུག་དང་དབང་བཞྱི་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ངྡོས་འཛིན་གཞན་དུ་བསན་པ་
ལས་ཤེས་པར་བའྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། འདྱི་ནྱི་ཀུན་ལ་བཤད་རུང་བའྱི། །འཁྲུལ་པ་རགས་རྱིམ་ཅྱི་རྱིགས་
པ། །འཕེལ་ན་བསན་ལ་གནྡོད་མཐྡོང་ནས། །ཆེ་ལྡོངས་ཙམ་ཞྱིག་བཤད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་པ། བསན་
བཅྡོས་འདྱིར་ནྱི་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྦས་པའྱི་ཚུལ་དང་། མཐར་ཐུག་པའྱི་ཚུལ་དང་། ལྡེམ་དགྡོངས་
དང་། ས་ཇྱི་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ངེས་པའྱི་ 
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༼༡༥༥༡༽  
དྡོན་ལ་ལྡོག་པར་རྡོག་ཚུལ་སུན་ཕྱུང་ནས་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀྡོད་ན། སྣྡོད་ལྡན་གྱི་གདུལ་བ་
འགའ་ཞྱིག་ལ་ཕན་པ་སྲྱིད་མྡོད་ཀྱི་ཕལ་ཆེར་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་བདེན་པ་གྱིས་ཟུང་
འཇུག་ཙམ་ཡང་བསན་པའྱི་སྣྡོད་དུ་མྱི་རུང་ན། རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་གསང་ཆེན་ཟབ་མྡོའ་ིསྣྡོད་དུ་རུང་བ་
ལྟ་ཅྱི་སྨྡོས། ཁྡོ་བྡོས་ཟབ་མྡོའ་ིཆྡོས་ལ་སེར་སྣའྱི་དབང་གྱིས་དཔེ་འཁྱུད་བས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནྡོ། །སྔགས་དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པའྱི་ཐེག་པ་ལ་ལྡོག་པར་རྡོག་པའྱི་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་ན་ཐུབ་པའྱི་
བསན་པ་ལ་གནྡོད་པར་མཐྡོང་ནས་ས་དྡོན་ནྡོར་པའྱི་ཆ་སུན་འབྱིན་པའྱི་བཤད་པ་ཀུན་གྱི་ཐྡོས་སུ་
རུང་བ་ཆེ་ལྡོང་ཙམ་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ད་དུང་འཁྲུལ་པའྱི་རྣམ་བཞག་ནྱི། །སྡོན་ཅན་
དཔག་མེད་སྣང་ན་ཡང་། །གཞུང་མངས་དྡོགས་པས་རེ་ཤྱིག་བཞག ། 
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༼༡༥༥༢༽  
གལ་ཏེ་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་གནད། །ཤེས་པའྱི་བླྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་དེ། །ལེགས་པར་སྡོད་ལ་
དགག་སྒྲུབ་གྱིས། །ཞེས་པ། ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ལ་ནྡོར་པར་དཔྱྡོད་པ་བསན་བཅྡོས་འདྱིར་དགག་པ་
དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཀྱིས། ཚིག་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་སྡོན་ཆགས་པ་མང་པྡོ་སེ་བྡོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་
གསལ་བར་སྨྡོས་ནས་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་དགག་པར་འྡོས་པ་འདུག་ནའང་། བསན་བཅྡོས་ཀྱི་གཞུང་
ཡྱི་གེ་མང་ན་བླྡོ་གྡོས་ཆུང་བ་དག་སག་པར་འགྱུར་བས་མ་བཀྡོད་དྡོ། །ཕྱྱིན་ཆད་བཀའ་བསན་བཅྡོས་
རྣམ་པར་དག་པའྱི་ལུང་དང་། རྱིག་པ་བཞྱིའྱི་གནད་མ་ནྡོར་བར་ཤེས་པའྱི་བླྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་ཀུན་
མཁེན་གྱི་གསུང་དང་མཐུན་མྱི་མཐུན། མཐྡོ་རྱིས་དང་ཐར་པའྱི་ལམ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་ལེགས་པར་
དཔྱྡོད་ལ་ནྡོར་པ་དགག་པ་དང་། མ་ནྡོར་བ་སྒྲུབ་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་འཛིན་པའྱི་བ་བ་ཡྱིན་
པས་ 
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༼༡༥༥༣༽  
ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ཤྱིག སངས་རྒྱས་བསན་དང་འཕད་དཀའ་ཞྱིང་། །དལ་བ་འབྡོར་པའང་རེད་
དཀའ་བས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལེགས་རྡོགས་ལ། །གཟུ་བྡོར་གནས་པའྱི་བླྡོ་ཡྱི་དཔྱྡོད། །ཅེས་
པ། དེའྱི་རྒྱུ་མཚན། འཇྱིག་རེན་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའང་རྒྱ་ལམ་སེ། །མྱི་ཡྱི་ལུས་ནྱི་ཚེགས་ཀྱིས་
རེད་པ་མྱིན། །ཀྱཻ་མ་དད་པ་དང་ནྱི་ཆྡོས་ལྡན་པ། །འདྱི་འད་བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་རེད་པར་
དཀའ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་དང་མཇལ་བ་ལ་སྡོགས་རང་གཞན་གྱི་
འབྡོར་པ་བཅུ་དང་། ངན་སྡོང་ལས་ཐར་པ་ལ་སྡོགས་དལ་བ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའྱི་མྱི་ལུས་ཤྱིན་ཏུ་
རེད་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་འཛིན་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ་བླ་ན་མེད་པའྱི་
མཆྡོད་པས་མེས་པར་བས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྨྡོན་ལམ་ 
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༼༡༥༥༤༽  
ཆེན་པྡོ་ཇྱི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཡྡོངས་སུ་འཛིན་པའྱི་ནང་དུ་འདུས་པར་གསུངས་པའྱི་
ཕྱྱིར། གླཽ་ཏ་མའྱི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་ཤྱིང་དེའྱི་གསུང་རབ་ལ་བསབས་པའྱི་སེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་
ཀྱིས་སྡོ་སྡོར་རྡོག་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་ཕྱྡོགས་སུ་མ་ལྷུང་བའྱི་དང་པྡོས་དཔྱྡོད་ལ་བསན་པའྱི་བྱི་དྡོར་ཡང་
དག་པ་མཛོད་ཅྱིག ཅེས་པས་མ་འྡོངས་པའྱི་བསན་འཛིན་རྣམས་ལ་གདམས་ཤྱིང་བསྐུལ་
བའྡོ།།  །།བསན་བཅྡོས་འདྱིའྱི་བརྡོད་བའྱི་གཙོ་བྡོ་སྡོམ་པ་གསུམ་ངེས་འབྱུང་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་
པས་རྒྱུའྱི་ཀུན་སྡོང་ལ་ངེས་འབྱུང་གྱི་བསམ་པ་བསེད་དགྡོས་ཏེ། འཁྡོར་བའྱི་ེས་དམྱིགས་ཤེས་
ནས་སྡོང་བ་དང་། ཐར་པའྱི་ཕན་ཡྡོན་ཤེས་ནས་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ནྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སྡོམ་པའྱི་ཀུན་
སྡོང་བཟང་པྡོ་ཡྱིན་ལ། དེ་ྱིད་གཞན་དྡོན་དུ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་འདྡོད་དང་འབྲེལ་ན་ཐེག་
ཆེན་གྱི་ 
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༼༡༥༥༥༽  
སྡོམ་པའྱི་ཀུན་སྡོང་རྣམ་དག་ཡྱིན་ནྡོ། །དེས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་ཐྡོབ་པའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པ་ནྱི། རེན་
སབས་འགྡོ་སེམས་བསེད་དང་། སྡོམ་པ་རང་གྱི་ངྡོ་བྡོ་དུས་ཇྱི་སྲྱིད་འཚོ་བའྱི་བར་དུ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྡུལ་
ཕན་འདུས་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པྡོ་དང་ལུས་ངག་གྱི་ལས་ཡྱིན་ཅྱིང་། ཡྱིད་ཀྱི་ལས་མ་ཡྱིན་པ་དང་། 
ཡང་། འདུ་བེད་སེམས་པ་ཡྱིད་ལས་སུ་འདྡོད་པ་ནྱི་ན་ཐྡོས་ཀྱི་གྲུབ་མཐའྱི་དྱི་མ་ཡྱིན་པས་ཁས་
བླངས་ནང་འགལ་དང་དྡོན་ལ་མྱི་གནས་པའྱི་སྡོན་ཡྡོད་དྡོ། །མདྡོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་དགེ་
སྱིག་དངྡོས་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེས་ཀུན་ནས་བླང་བའྱི་ལུས་ངག་གྱི་ལས་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ལས་སྒྲུབ་
པའྱི་རྱིགས་པར། སེམས་པ་ཁྡོ་ན་ལུས་ལས་ཡྱིན་ན། རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང་། སེམས་མེད་པའྱི་
གནས་སྐབས་སུ་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སྡོགས་ 
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༼༡༥༥༦༽  
པ་ཇྱི་ལྟར་བལྟ་བར་བ་ཞེ་ན། སེམས་པའྱི་ཁད་པར་གྱི་བག་ཆགས་གཏྡོང་བར་བེད་པའྱི་རྒྱུས་མ་
བཅྡོམ་པས་ཡྡོད་དྡོ། །ཁད་པར་ཅེས་སྨྡོས་པས་སྡོམ་པ་དང་སྡོམ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་པར་རྱིགས་
བེད་དང་རྱིག་བེད་མ་ཡྱིན་པར་བཏག་པ་ཀུན་ནས་སྡོང་བའྱི་སེམས་པ་ཁད་པར་དུ་བ་བའྱི་དྡོན་གྱི་
ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་བླངས་པའྱི་སེམས་པ་རྒྱུན་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་ནྱི་སྡོམ་པ་
ཞེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་མངྡོན་པ་བེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། སྡོད་འཇུག་ཏུ། སྡོང་
བའྱི་སེམས་ནྱི་ཐྡོབ་པ་ལས། །ཚུལ་ཁྱིམས་ཕ་རྡོལ་ཡྱིན་པར་བཤད། །ཅེས་པ་སྡོམ་པ་སྡོང་སེམས་
རྒྱུན་ཆགས་དེ་ྱིད་འཇྡོམས་བེད་ཀྱི་ེས་པས་མ་བཅྡོས་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཡྱིན་ནྡོ། །སྔར་ན་ཐྡོས་
ཀྱི་བསམ་པས་བླངས་པའྱི་སྡོ་ཐར་དེ་ཕྱྱིས་གཞན་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་མ་མས་པར་ 
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༼༡༥༥༧༽  
བསྲུངས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་གྡོ་ཆྡོད་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་ཚེ་
འཕྡོས་ནས་གཏྡོང་བ་ནྱི་སྡོ་ཐར་གྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སྱིའྱི་རྣམ་བཞག་ཡྱིན་ལ། ཐེག་ཆེན་གྱི་སྡོ་ཐར་ལ་
དམྱིགས་གསལ་མ་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྡོ་ཐར་ལ། ཐྡོག་མར་ལེན་པའྱི་
ཆྡོ་ག་དང་། སྲུང་ཚུལ་དང་། སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་སྡོགས་པ་དྡོན་བདུན་མདྡོ་སེ་
དགྡོངས་འགེལ་དུ་གསུངས་ཀང་རེ་རེ་ནས་གསལ་བར་མ་བྱུང་ངྡོ་། །འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་ཀྱིས། 
བང་སེམས་སྡོམ་པ་དང་པྡོར་སེ་བའྱི་བསེན་སྡོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་ལྡན་དགྡོས་པར་གསུངས་ཀང་། ཕྱྱིས་
གནས་པའྱི་རེན་དུ་དགྡོས་པར་མ་ངེས། ཚེ་འཕྡོས་ནས་སེ་བ་གཞན་དུ་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་གསལ་
པྡོར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །འཕགས་པ་ཞྱི་བ་ལྷས། ར་ལྟུང་བྱུང་ན་ 
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༼༡༥༥༨༽  
ེས་པ་བཤགས་པའྱི་ཆྡོ་ག་གསུངས་ནས་སྡོམ་པ་སར་ལེན་དགྡོས་པར་གསུངས་པ་མྱི་འདུག་མྡོད། 
འྡོན་ཀང་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད་བཞེད་པ་བཞྱིན་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་སྡོད་འཇུག་ཏུ་སྨྡོན་འཇུག་གྱི་ཆྡོ་
གའྱི་ཚིག་གསུངས་པ་བཞྱིན་བླངས་ན་སྡོམ་པ་བླངས་པར་འགྱུར་བས་བླ་མའམ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་
ཀྱི་དྲུང་དུ་སར་ཡང་ལེན་པ་འཐད་པར་གསུངས་སྡོ། །དེ་ཡང་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྱི་ར་ལྟུང་བྱུང་ན་ཕྱྱིས་སྡོམ་
པ་ལེན་དགྡོས་པར་གསུངས་པས་ཚུལ་འད་བར་མངྡོན་ནྡོ། །སྡོ་སྡོར་ཐར་པའྱི་སང་བ་ནྱི་ངན་འགྡོར་
སེ་བའྱི་རྒྱུ་ྡོན་མྡོངས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་མྱི་དགེ་བ་དང་། དེ་དང་དགག་བ་རྱིགས་མཐུན་
པའྱི་བཅས་པའྱི་ེས་པ་རྣམས་ཆུ་ལྡོན་ལྟར་འགྡོག་པ་ཡྱིན་ཅྱིང་། སྡོམ་པ་ཡང་འདྡོད་ཁམས་ཀྱིས་
བསྡུས་པའྱི་ལས་དགེ་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །བང་སེམས་སྡོམ་པའྱི་སང་བ་ཐེག་ཆེན་སེམས་བསེད་དང་འགལ་
བའྱི་ 
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༼༡༥༥༩༽  
བསམ་པ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའྱི་ལུས་ངག་གྱི་བ་བ་ཐམས་ཅད་དགེ་བར་སྣང་ཡང་སང་
དགྡོས་ཏེ། གསང་བ་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པར། ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཐེག་པའྱི་མས་སུ་བླང་བ་དགེ་བ་
རྣམས། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་དྡོར་བ་མྱི་དགེ་བར་གསུངས་ཤྱིང་། ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའྱི་མདྡོར། 
ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་དང་ལྡོག་པར་བལྟ་བ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་པའྱི་གྡོགས་པྡོ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སྱིག་པའྱི་གྡོགས་པྡོ་ཡྱིན་
ནྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར་ཞེ་ན། ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་པ་དང་ལྡོགས་པར་ལྟ་བས་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
ཚུལ་ཁྱིམས་གཞྱིག་པར་མྱི་ནུས། ལྟ་བ་གཞྱིག་པར་མྱི་ནུས། དེས་ན་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་ཚུལ་
ཁྱིམས་འཆལ་པ་དང་། ལྡོག་པར་ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་རུང་ 
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༼༡༥༦༠༽  
གྱིས། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་མྱི་རུང་ངྡོ་། །ཚུལ་ཁྱིམས་འཆལ་
པ་དང་ལྡོག་པར་ལྟ་བ་ནྱི་བླ་ན་མེད་པའྱི་བང་ཆུབ་ལས་རྱིང་དུ་སྡོང་བ་ཙམ་ཡྱིན་ལ། ན་ཐྡོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ནྱི་མཐར་བེད་པ་ཡྱིན། གསྡོད་པར་བེད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་བས་ན་ལྷན་ཅྱིག་
ཏུ་གནས་པར་མྱི་བ་སེ། སེང་གེ་དང་ཝ་སེས་བཞྱིན་ནྡོ། །ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ནྱི་བདག་
ྱིད་ལ་ཕན་པར་བཞུགས་པ་ཡྱིན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་རང་དང་གཞན་གྱིས་ཀ་ལ་ཕན་པར་
ཞུགས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་དང་། བླྡོ་གྡོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པར། བ་ལང་རྱིག་རེས་ཀྱི་ཆུ་ལས་ནྡོར་བུ་
རྱིན་པྡོ་ཆེ་མྱི་འབྱུང་ངྡོ་། །དེ་བཞྱིན་དུ་ན་ཐྡོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ལ་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་མྱི་འབྱུང་
ངྡོ་། །ཞེས་པ་དང་། ལམ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་སྡོན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་མདྡོར། ན་ཐྡོས་དག་བཅྡོམ་ 
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༼༡༥༦༡༽  
པ་ལ་རྡོགས་པའྱི་བང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསེད་པའྱི་མཐུ་མེད་དེ། འཁྡོར་བའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་མཚམས་བཅད་
པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། དམལ་བར་སེས་པ་རྡོགས་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཐྡོབ་པའྱི་གཏན་གྱི་གེགས་མ་ཡྱིན་ཀང་། ཐེག་དམན་གྱི་མང་འདས་གཏན་གྱི་གེགས་བེད་དུ་
གསུངས་པ་དང་། རྱིགས་པས་ཀང་ཤེས་ཏེ། ཐེག་དམན་ནྱི་འཁྡོར་འདས་ལ་བླང་དྡོར་དུ་ཤེས་ནས་
འཁྡོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཇྱིགས་པས་རང་དྡོན་དུ་སྡོང་བར་བེད་དེ། མང་འདས་བསྱིལ་བར་ཤེས་
ནས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནྱི་འཁྡོར་འདས་མམ་ྱིད་དུ་རྡོགས་ནས་རང་དྡོན་
དུ་འཁྡོར་བ་མྱི་སྡོང་ཐར་པ་མྱི་འདྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་ཐེག་དམན་གྱི་མང་འདས་ལམ་རྱིང་པྡོས་དུབ་
པ་ངལ་གསྡོ་བའྱི་བསྱི་གནས་སུ་རེ་ཤྱིག་གནས་པ་ལྟར་གསུངས་ནས་ 
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༼༡༥༦༢༽  
ཐེག་དམན་དག་བཅྡོམ་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་ལུང་བསན་པ་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་
ཐབས་ཀྱི་སྡོད་ཡུལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པའྱི་མདྡོར། ང་ཡྱི་མ་ངན་འདས་གཅྱིག་ཐེག་པ་གཅྱིག །ང་ཡྱི་
ཐེག་པ་ཐ་དད་མེད་པ་སེ། །ཡང་དག་ཏུ་ནྱི་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་བསན། །ད་ནྱི་ཐབས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཤེས་
པར་གྱིས། །རྒྱུད་ཞན་བསམ་པ་ཆུང་བའྱི་སེ་བྡོ་དག །འབྲས་བུ་ཐྡོབ་པས་འཇྱིག་པར་འགྱུར་སྲྱིད་
ཅེས། །དེ་དག་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་བསན་གྱིས། །ཐེག་པ་གཅྱིག་སེ་ཐེག་པ་གྱིས་སུ་
མེད། །ཅེས་པའྱི་དགྡོངས་པ་ནྱི། འཁྡོར་བ་མཐའ་མེད་དུ་འཁམས་པ་ལ་ལྟྡོས་ན། ཐེག་དམན་དག་
བཅྡོམ་ཡང་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྱིག་ཏུ་ངེས་པ་དང་། རེ་
ཤྱིག་ཕུང་པྡོ་ལྷག་མེད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ངལ་གསྡོ་བའྱི་བསྱི་གནས་ལྟ་བུར་གསུངས་པ་ཡྱིན་གྱིས། 
ཐྡོག་མ་ྱིད་ནས་ 
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༼༡༥༦༣༽  
ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའ་ིལམ་དུ་ཞུགས་ནས་སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པ་བས་ན་རང་དག་བཅྡོམ་རྡོགས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་ལ་ཐག་ེ་བར་གསུངས་པ་ནྱི་གཏན་ནས་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྔར་བསན་པའྱི་ལུང་རྱིགས་ཀྱིས་
གནྡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདྡོ་མང་འདས་ལས། སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་བུལ་བར་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་
གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྒྱལ་བ་བམས་པས། དེ་གྱིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་ནྱི། །རང་སེམས་ཀུན་ཏུ་
འབྱུང་ལྡན་པས། །མ་ངན་འདས་ལ་མངྡོན་དགའྱི་ཕྱྱིར། །རྡོགས་པ་བུལ་བ་ཡྱིན་པར་འདྡོད། །ཅེས་
གསུངས་པས་རང་དྡོན་དུ་ཞྱི་བ་དྡོན་གེར་དང་འཁྡོར་བའྱི་ེས་པས་འཇྱིགས་པ་ཡུན་རྱིང་དུ་གྡོམས་
པའྱི་ཕྱྱིར་གཞན་དྡོན་དུ་འཁྡོར་བའྱི་ེས་པས་མྱི་སྡོ་བར་སྡུག་བསྔལ་དང་དུ་ལེན་པའྱི་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་
མས་སུ་ལེན་པ་དང་ཤྱིན་ཏུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རྡོ། །ཆྡོས་ཀུན་ 
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༼༡༥༦༤༽  
བསྡོ་བའྱི་མདྡོར། འཁྡོར་བ་ནྱི་སྡོན་ཆགས་པའྡོ། །མ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་གྡོལ་
བའྡོ། །སམ་དུ་སེམས་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པར་གྡོལ་བ་མ་ལགས་སྡོ། །དེ་ཅྱིའྱི་སད་དུ་ཞེ་ན། བདག་ཏུ་
འཛིན་པ་དེ་ནྱི་དེ་ལྟར་དུ་སེམས་པ་ལགས་སྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྲྱིད་ཞྱི་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའྱི་
བསམ་སྡོར་འདྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སང་བ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་ཡྱིན་པར་ཤེར་ཕྱྱིན་གྱི་བཀའ་
བསན་བཅྡོས་ནས་འབྲས་བུ་རྒྱལ་བའྱི་ཡུམ་ལས་རྱིང་པར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཚུལ་འདྱི་དཔལ་
ལྡན་ཟླ་བ་གགས་པ་དང་ཡང་མཐུན་ཏེ། ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རེན་ཅྱིང་
འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རེན་ྱིད་འདྱི་པ་ཙམ་མཐྡོང་མྡོད་ཀྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དེ་དག་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་བདག་
མེད་པ་རྡོགས་པར་བསྡོམ་པ་མེད་དེ། ཁམས་གསུམ་ན་སྡོད་པའྱི་ྡོན་མྡོངས་པ་སྡོང་བའྱི་ཐབས་
ཙམ་ཞྱིག་ 
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༼༡༥༦༥༽  
ཡྡོད་དྡོ། །གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་པ་མ་ལུས་པ་སྡོམ་པ་ཡྡོད་པ་རྣམ་པར་བཞག་གྡོ །ཞེས་པ་དང་། 
གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་ནྱི་ན་ཐྡོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་བསན་ཏྡོ། །བང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ྱིད་ཐྡོབ་པས་རྣམ་པར་གྡོལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་
གྱིས་ཀ་བསན་ཏྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ེ་བ་འཁྡོར་གྱིས་ཞུས་པར། འཁྡོར་བ་ལ་མྱི་ཕྱྡོགས་པ་ནྱི་
བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་འཆལ་པའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །འཁྡོར་བ་ཡྡོངས་སུ་
འཛིན་པ་ནྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་མཆྡོག་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞེས་པ་དང་། དྱི་མ་མེད་པར་གགས་པས་བསན་པར། 
ཐབས་ཀྱིས་སྲྱིད་པའྱི་འགྡོ་བར་འགྡོ་བ་འདྱི་ནྱི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པའྡོ། །ཐབས་
དང་བྲལ་བའྱི་ཤེས་རབ་ནྱི་འཆྱིང་ 
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༼༡༥༦༦༽  
བའྡོ། །ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བའྱི་ཐབས་ཀང་འཆྱིང་བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སྡོང་ྱིད་ཟབ་མྡོ་ལ་
གྡོམས་འདྱིས་བེད་ཅྱིང་གཙོ་བྡོ་ཐབས་སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པས་བསྡོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ལ་
འབད་པར་བེད་པ་ནྱི་བང་སེམས་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་སྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསང་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པའྱི་
སང་བ་ནྱི། བ་བ་དང་སྡོད་པའྱི་རྒྱུད་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སང་བ་དང་མཚུངས་ཤྱིང་། དེའྱི་སེང་
དུ་རང་གྱི་ལྷའྱི་དམ་ཚིག་རྒྱུད་ནས་གང་གསུངས་པ་དེ་དང་འགལ་བ་ཡང་སང་དགྡོས་སྡོ། །རྒྱུད་སེ་
གྡོང་མའྱི་སྡོམ་པའྱི་སང་བ་ནྱི། རྱིགས་ལྔའྱི་སྡོམ་པ་དང་འགལ་བ་དང་། ར་ལྟུང་དང་སྦྡོམ་པྡོའ་ིེས་པ་
ཤེས་ནས་སྡོང་དགྡོས་ཤྱིང་། ཁད་པར་དབང་བཞྱི་པའྱི་དྡོན་མས་སུ་ལེན་པ་ལ་དགྡོངས་ཏེ་
གསུངས་པའྱི་དམ་ཚིག་དང་མ་མས་ 
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༼༡༥༦༧༽  
པར་བསེན་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་ཆེའྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ཀའྱི་སང་བ་མྱི་དགེ་བ་བཅུ་དང་། བླང་བ་དགེ་བ་
བཅུ་ཡྱིན་པར་ཁད་མེད་ཅྱིང་། དེ་དག་ཀང་དགག་དགྡོས་ཆེ་ཆུང་མ་ནྡོར་བར་གྡོང་མའྱི་བསབ་བ་ལ་
གཞན་དྡོན་རླབས་པྡོ་ཆེར་འགྱུར་ན། སྡོ་སྡོ་ཐར་པའྱི་བཅས་པ་དང་འགལ་བའྱི་སྲྡོག་གཅྡོད་པ་ལ་
སྡོགས་བ་བར་གནང་སེ། འྡོན་ཀང་རྡོ་རེ་གདན་བཞྱིར། གཞན་གྱི་སེམས་ལ་གནྡོད་བས་པས། །རྣལ་
འབྡོར་སྡོམ་པ་རྱིང་བ་ྱིད། །ཅེས་པ་དང་། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་གནྡོད་སྡོང་བས། །མྱི་དགའ་བ་ཡྱི་
ཚིག་མྱི་སྨྲ། །ཞེས་པ་དང་། འཇྱིགས་བེད་དུ། སྱིང་རེའྱི་ཡྱིད་ནྱི་མ་བྲལ་ན། །འདྡོད་པ་ཐམས་ཅད་
འདྱིར་སྒྲུབ་བ། །གཞན་དུ་རྡོངས་པའྱི་བྱིས་པ་སླུ། །ཞེས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་དུ། འཇམ་
དཔལ་ཁྡོ་བྡོ་གྲུབ་པའྱི་ 
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༼༡༥༦༨༽  
བྲམ་ཟེས་དག་པྡོའ་ིལས་སྡོར་བས་པས་ངན་སྡོང་དང་ལྷ་མ་ཡྱིན་དུ་སེས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཡུན་རྱིང་
དུ་མྡོང་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐེག་ཆེན་གྱི་སེམས་བསེད་མྱི་འགལ་བར་སྒྲུབ་པ་གལ་
ཆེའྡོ། །འགའ་ཞྱིག་ད་ལྟ་གསང་སྔགས་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འཐད་དེ། གཤེད་དམར་གྱི་
རྒྱུད་དུ། རྣལ་འབྡོར་རྣལ་འབྡོར་མ་རྒྱུད་དུ། །ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་གསུངས་པ་ཡང་། །རྡོད་ལྡན་
དུས་སུ་རབ་ཏུ་སྡོད། །དངྡོས་གྲུབ་མེད་པར་མྱི་ལྟ་སེ། །རྡོགས་ལྡན་གསུམ་ལྡན་གྱིས་ལྡན་
དང་། །རྡོད་དུས་ལ་ཡང་བདེན་པར་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་སྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་
གཅྱིག་ལ་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་ཇྱི་ལྟར་གནས་སམ་ན། བླ་མ་འགའ་ཞྱིག་སྡོམ་པ་གསུམ་ཆྡོ་ག་
དང་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ཐ་དད་ལས་དུས་སྔ་ཕྱྱི་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རས་ཐ་དད་དུ་གནས་ཏེ། དེ་ལྟར་མ་
ཡྱིན་ན་ 
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༼༡༥༦༩༽  
གཅྱིག་བཏང་པས་གསུམ་ཀ་བཏང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་ཅེས་གསུངས་ནའང་། དང་པྡོར་ཐྡོབ་པའྱི་
སྡོམ་པའྱི་རས་ངྡོ་བྡོ་མ་མས་པར་ཕྱྱིས་ཀང་གནས་ན། དུས་གསུམ་རས་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་ཞྱིང་། སེ་བ་
མང་པྡོར་བསགས་པའྱི་ལས་རྣམས་ཀང་རྣམ་སྨྱིན་མ་བྱུང་གྱི་བར་དུ་གང་ཟག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་
རས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རས་ཐ་དད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོམ་པའྱི་ངྡོ་བྡོ་ནྱི་མྱི་མཐུན་ཕྱྡོགས་སྡོང་བའྱི་སེམས་དཔས་ནུས་ལྡན་རེན་སྔྡོན་དུ་གྱུར་
པའྱི་ཚེ་སྡོང་སེམས་མངྡོན་དུ་གྱུར་གདྡོན་མྱི་ཟ་བ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དམ་དྲུག་གང་
ཡྱིན་ཀང་དྲུག་པ་ཡྱིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལས་གཞན་ལ་སྡོང་སེམས་འབྱུང་བ་མྱི་སྲྱིད་ཅྱིང་། རྣམ་པར་ཤེས་
པ་གཅྱིག་གྱི་འཁྡོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགྡོའ་ིསེམས་པ་རས་ 
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༼༡༥༧༠༽  
ཐ་དད་པ་གསུམ་དུས་མམ་དུ་ཡྡོད་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། སྡོམ་པ་གསུམ་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག་ལ་ལྡྡོག་པའྱི་
སྡོ་ནས་ཐ་དད་དུ་གནས་པར་རྱིགས་སྡོ། །རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོས་མཛད་པའྱི་འཁྲུལ་སྡོང་དུ། རྒྱུད་
འབུམ་ཕག་ལྔ་པར། རྡོ་ཡྱི་རྱིགས་ཀྱི་བེ་བྲག་གྱིས། །གཞུ་བས་ལྕགས་དང་ཟངས་དངུལ་
འབྱུང་། །གསེར་འགྱུར་རྱི་ཡྱི་སྡོར་བ་ཡྱིས། །ཐམས་ཅད་གསེར་དུ་སྒྱུར་བར་བེད། །སེམས་ཀྱི་
རྱིགས་ཀྱི་ཁད་པར་གྱིས། །རྱིགས་ཅན་གསུམ་གྱི་དབེ་བ་ཡང་། །དཀྱིལ་འཁྡོར་ཆེན་པྡོ་འདྱིར་
ཞུགས་པས། །རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཞེས་བའྡོ། །ཞེས་པའྱི་ལུང་དང་སར་ནས་རྱིག་པ་འཛིན་པའྱི་སྡོམ་པ་
རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཏུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཆྡོས་རེ་ྱིད་ཀང་བཞད་པ་ཡྱིན་ལ། གཅྱིག་བཏང་བས་ཐམས་
ཅད་གཏང་བའྱི་སྡོན་དུའང་མྱི་འགྱུར་ཏེ། ལྕགས་གྡོང་དམར་འབར་བའྱི་ཚེ་མེ་ལྕགས་རས་ཐ་དད་དུ་
མ་གྲུབ་ཀང་མེ་ 
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༼༡༥༧༡༽  
ལྡོག་པས་ལྕགས་ལྡོག་པར་མ་གྲུབ་པ་བཞྱིན་ནྡོ། །སྡོམ་གསུམ་མངྡོན་གྱུར་རང་རྱིག་ངྡོ་བྡོ་གཅྱིག་
ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་རྱིག་བ་རྱིག་བེད་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་ཕྱེ་བའྱི་རང་རྱིགས་མ་ཡྱིན་གྱིས། བེམས་
པྡོ་ལས་ལྡོག་ནས་རྱིག་པ་སེས་ཙམ་ྱིད་ཡྱིན་པར་བཞེད་དྡོ། །འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
ཀང་རྣམ་པར་བཞག་དགྡོས་སྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་ཡང་འདུ་ཤེས་དང་ལྟ་བ་དང་སེམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལྡོག་
ཏུ་གྱུར་པ་འདུལ་བའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པས་འདུལ་བའྱི་ཚུལ་ཁྱིམས་སུ་ཤེས་ནས་མས་སུ་ལེན་དགྡོས་
ཏེ། ྱི་མ་སྱིང་པྡོའ་ིམདྡོར། བདག་གྱིས་སེམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་སུ་བེད་དྡོ། །བདག་གྱི་སེམས་ཀྱིས་
སངས་རྒྱས་མཐྡོང་ངྡོ་། །བདག་གྱི་སེམས་ྱིད་སངས་རྒྱས་སྡོ། །ཞེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་གསང་
བའྱི་རྒྱུད་དུ། རང་གྱི་སེམས་ྱིད་རྡོགས་སངས་རྒྱས། །རྡོགས་ 
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༼༡༥༧༢༽  
པར་བ་བ་སེམས་ྱིད་ཡྱིན། །རང་ནྱི་སེམས་ནྱི་བསད་བ་བ། །སེམས་ྱིད་ཁྡོ་ན་བསད་པར་
བྡོས། །རང་སེམས་རྡོགས་པས་སངས་རྒྱས་ཏེ། །སངས་རྒྱས་སངས་རྒྱས་རྡོགས་པས་མྱིན། །ཞེས་
པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། བསེངས་ཡང་བྲལ་ལ་མང་དུ་གསྡོལ་ཅྱི་འཚལ། །ཕན་པའྱི་
གདམས་ངག་དྡོན་པྡོ་འདྱི་ལགས་སྡོ། །ཁྡོད་ཀྱིས་ཐུགས་ཐུལ་མཛོད་ཅྱིག་སེམས་འདྱི་ནྱི། །ཆྡོས་ཀྱི་
ར་བ་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་པ་དང་། སེམས་ཀྱི་སྱིབ་སྡོང་དུ། ཐྡོག་མེད་བག་
ཆགས་འདམ་གྱིས་ནྱི། །རྱིན་ཆེན་སེམས་ནྱི་རབ་ཏུ་གྡོས། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱི་ཆུ་ྱིད་
ཀྱིས། །བཀྲུས་ན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། སྡོད་འཇུག་མཁན་པྡོས་ཀང་། སེམས་
འདྱི་བསྲུང་བར་མ་བས་ན། །བསབ་པ་བསྲུང་བར་ཡྡོངས་མྱི་ནུས། །སེམས་བསྲུང་བརྟུལ་ཞུགས་མ་
གཏྡོགས་ 
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༼༡༥༧༣༽  
པ། །བརྟུལ་ཞུགས་མང་པྡོས་ཅྱི་ཞྱིག་བ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །བསབ་པ་བསྲུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་སེམས་
བསྲུང་བ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དན་པ་དང་ཤེས་བཞྱིན་བསེན་དགྡོས་ཏེ། དན་པ་དང་ནྱི་ཤེས་བཞྱིན་
དག །སྲྡོག་ལ་བབ་ཀང་བསྲུངས་ཤྱིག་ཅེས། །བདག་ནྱི་དེ་སྐད་འདྡོམས་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་
པ་དེ་མས་སུ་ལེན་ཚུལ་དབུ་མ་སྱིང་པྡོར། ཡྱིད་ཀྱི་གང་པྡོ་ལྡོག་འགྡོ་བ། །དམྱིགས་པའྱི་ཀ་བ་བརན་
པྡོ་ལ། །དན་པའྱི་ཐག་པས་ལེགས་བཅྱིངས་ནས། །ཤེས་རབ་ལྕགས་ཀྱུས་རྱིམ་དབང་བ། །ཞེས་པ་
ལྟར་དགེ་བའྱི་དམྱིགས་པ་ལ་རྱིམ་གྱིས་སར་བས་དུལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་བཤད་རྱིགས་པར། 
སེམས་ནྱི་སྲྱིན་བུ་པད་པ་འད། །སྡོབས་ཀྱིས་དམ་པའྱི་ཆྡོས་རལ་བརླན། །དེ་ཕྱྱིར་དྡོན་གྱི་རྡོ་རེད་
ན། །དེ་ལ་གཡྡོ་བ་མེད་པར་གནས། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་ལྟར་ 
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༼༡༥༧༤༽  
མས་སུ་ལེན་པའྱི་ལས་དང་པྡོ་པ་འཚོ་བ་བསེན་ཚུལ་ནྱི། ར་དབངས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས། ཇྱི་ལྟར་
ནགས་ཀྱི་རྱི་དྭགས་བཞྱིན། །ར་བ་སྡོང་བུ་ལ་སྡོགས་བཟའ། །ཡང་ན་བུང་བས་མེ་ཏྡོག་བཞྱིན། །ཡང་
དག་འཚོ་བ་གཙང་མ་བླང་། །ཡང་ན་ཐབས་མཁས་བ་བཞྱིན་དུ། །སྱིག་མེད་སྡོག་འཇྡོག་ཅུང་ཟད་
བ། །ཇྱི་ལྟར་ནགས་ཀྱི་དྡོམ་བུ་བཞྱིན། །འགྡོ་བའྱི་སབས་ལ་བརེན་པར་བ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལྡོག་འཚོ་
སངས་ནས་འཚོ་བ་དག་པ་ལ་བསེན་ནྡོ། །ནག་པྡོ་ཞབས་ཀྱི། གང་ཟག་ལས་དང་པྡོ་པའྱི་ལམ་གྱི་རྱིམ་
པ་གསུངས་པ་ནྱི། གཞྱི་དད་པ་དང་དད་ལྡན་དང་། རེན་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་བརེན་ཅྱིང་ཡྡོན་ཏན་
ལེན་པ་དང་། དེ་ལ་སྡོ་གསུམ་གུས་པ་དང་། གདམས་ངག་ལ་ཡྱིད་ཆེས་པ་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་བརྡོན་
འགྲུས་དང་། དེ་ལ་སྡོ་བ་མེད་པ་དང་། ང་རྒྱལ་སངས་པ་སེ། ཐྡོག་མར་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ 
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༼༡༥༧༥༽  
ལག་བདུན་དང་། དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་སྡོན་མྱི་བལྟ་ཞྱིང་མྱི་བརྡོད་པ་དང་། རང་གྱི་ཡྡོན་ཏན་
གྱིས་མྱི་ཁེངས་པ་དང་། ངྡོ་ཚ་ཁེལ་ཡྡོད་ཀྱིས་རང་བསྲུང་པ་དང་། སྡོམ་པ་གསུམ་ལ་ནན་ཏན་བེད་པ་
དང་། ངྡོ་དགའ་གསར་འགྡོགས་མེད་པ་དང་། སྡོད་ལམ་ཟུངས་ཐུབ་པ་དང་། ཡུལ་དུས་གནས་
སྐབས་ཀྱིས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། གཞན་ལ་བརས་པ་དང་། ཁད་བསྡོད་སང་སེ་ཡ་
རབས་ཀྱི་ཚུལ་མྱི་མས་པའྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། འདྡོད་པ་ཆུང་ཞྱིང་ཆྡོག་ཤེས་པ་དང་། ཆགས་
ཞེན་སྡོང་བ་དང་། སྡོམས་ལས་སྡོང་བ་དང་། ཧ་ཅང་ངལ་ཅྱིང་དུབ་པ་ཡང་ཚོད་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། 
དྡོན་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་གཏམ་དང་བ་བ་སང་བ་དང་། ཚུལ་མྱིན་ཡྱིད་བེད་སང་བ་དང་། ྡོན་
མྡོངས་གང་གྱི་གེན་པྡོར་གང་འགྡོ་བར་ཤེས་ནས་བསན་པ་སེ། བར་ཆད་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1571 

༼༡༥༧༦༽  
སྡོང་བའྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། དལ་འབྡོར་རེད་པར་དཀའ་བ་སེམས་པ་དང་། དམ་པའྱི་ཆྡོས་སྒྲུབ་
པ་དྡོན་ཆེ་བར་སེམས་པ་དང་། འཇྱིག་རེན་གྱི་བ་བ་དྡོན་མེད་པར་སེམས་པ་དང་། གཞན་གྱི་སྡུག་
བསྔལ་རང་གྱི་གེན་པྡོར་བསེན་ཤེས་པ་དང་། མྱུར་དུ་འཆྱི་བ་ཤེས་པ་དང་། ལྡོངས་སྡོད་བསགས་
པ་འདྡོར་བར་ཤེས་པ་དང་། གེར་མ་དང་ས་དཀར་ལ་སྡོགས་པ་བརགས་ནས་ཡྱིད་སྡོ་བར་བས་ཏེ་
རང་ལ་བཞེད་བསྐུལ་འདེབས་པའྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། བསབ་པར་བ་བའྱི་ཆྡོས་ཤྱིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་སེ། 
ཚེ་ཟད་པར་གྱུར་དུ་འྡོང་ངྡོ་ཞེས་སེམས་པ་དང་། ས་ཙམ་ཤེས་པས་གཞན་མྱི་ཐུལ་ཅྱིང་མགུ་དཀའྡོ་
ཞེས་སེམས་པ་དང་། རང་གཞན་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཆགས་སང་སངས་ཏེ་སྐུར་པ་མྱི་བཏབ་པ་དང་། 
འཛའ་བཤེས་དང་ེ་དུ་རྣམས་ལམ་གྱི་མགྡོན་པྡོ་དང་འད་བར་ཤེས་པ་དང་། འཇྱིག་ 
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༼༡༥༧༧༽  
རེན་གྱི་ཆྡོས་བརྒྱད་སླུ་བར་ཤེས་པ་དང་། ཁེངས་གགས་དང་འདྡོད་སྲེད་དུག་དང་མཚོན་ཆ་ལྟ་བུར་
ཤེས་པ་དང་། དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་རྱི་ལམ་ལྟ་བུར་ཤེས་པ་སེ་གདུང་བ་བཅད་པའྱི་ཡན་ལག་བདུན་
དང་། དབེན་པར་གནས་པ་དང་། ལྷག་པའྱི་ལྷ་མེས་པར་བ་བ་དང་། རེ་དྡོགས་དང་འཇྱིགས་པ་
སངས་ནས་གནས་པ་དང་། སྱིང་རེ་ཆེན་པྡོ་སྡོམ་པ་དང་། ལུས་དང་སྲྡོག་གྱི་ཕྱྱིར་ཡང་མྱི་གཏྡོང་བར་
སྒྲུབ་པའྱི་དམ་བཅས་པ་དང་། རྱི་ལམ་བཟང་ངན་ལ་སྡོགས་མཚན་མར་མྱི་འཛིན་ཅྱིང་གཞན་ལ་མྱི་
སྨྲ་བ་དང་། འདྡོད་པའྱི་ལྷས་སྡོད་ལམ་བསན་པ་ལ་སྡོགས་ཤེས་པར་བས་ནས་ཁད་དུ་མྱི་གསྡོད་པ་
སེ་འདྡོད་དྡོན་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། ཆྡོས་སྒྲུབ་པའྱི་རེན་གྱི་ལུས་སྲུང་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཟས་གྡོས་དང་སྨན་ལ་སྡོགས་པ་ཇྱི་ལྟར་མཐུན་པ་བསེན་པ་དང་། མྱི་དང་མྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནྡོད་པ་ 
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༼༡༥༧༨༽  
བསྲུང་བ་དང་། འདྡོད་པའྱི་ཡུལ་དུ་གནས་པ་དང་། ལུས་སེམས་དུབ་པའྱི་བ་བ་མྱི་བེད་པ་དང་། ཟས་
འཇུ་བའྱི་དུས་དང་ནམ་ཕྱེད་ྱིན་ཕྱེད་ནད་ཁམས་བསེད་པའྱི་དུས་སུ་དམྱིགས་པ་ཡྱིད་ལ་མྱི་བེད་པ་
དང་། དུབ་པ་དང་སྡོ་བ་བསང་བའྱི་མན་ངག་ཤེས་པར་བ་བ་དང་། སྡོད་ལམ་མམ་པར་བཞག་པ་
སེ་ལུས་སྲུང་བའྱི་ཡན་ལག་བདུན་དང་། དེ་ལྟར་གནས་པའྱི་སྐབས་སུ་དགེ་བ་ལ་གཡེལ་བའྱི་རྣམ་
རྡོག་བྱུང་ན། རང་ལ་ལྕགས་གདབ་པ་དང་། ནད་གྡོ་བུར་བ་དང་ཤེས་པ་མཐྡོ་དམའ་བྱུང་ན་བླ་མའྱི་
མན་དག་གྱིས་བཅྡོས་ཤྱིང་མཁས་པ་ལ་དྱི་བར་བ་བ་དང་། རྒྱལ་པྡོའ་ིབཀའ་དང་རང་ལ་ནུས་པ་ཡྡོད་
ན་གཞན་དྡོན་སྒྲུབ་པ་དང་། ྡོན་མྡོངས་དང་རྣམ་རྡོག་མྱི་འད་བ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་གེན་པྡོ་མྱི་འད་བ་དུ་
མ་ནྱི་མདྡོ་རྒྱུད་མན་ངག་རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བ་སེ། ཁ་སྐྡོང་བའྱི་ཡན་ལག་བཞྱིའྡོ། །ཞེས་ 
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༼༡༥༧༩༽  
གསུངས་པ་ལྟར་དམ་པའྱི་ཆྡོས་མས་སུ་བླང་བར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ལ་གྱིས། བསན་བཅྡོས་རྡོམ་
པ་པྡོ་རང་ྱིད་ཀྱི་རྡོགས་པ་བརྡོད་པ། བླྡོ་ལྡན་གཟུ་བྡོར་གནས་པའྱི་བླང་བར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་
ནྱི། བདག་གྱིས་ས་དང་ཚད་མ་བསབས། །ཚིག་གྱི་སེབ་སྡོར་རྣམས་ཀང་ཤེས། །རྒྱན་དང་མངྡོན་
བརྡོད་ཕལ་ཆེར་གྡོ །འདུལ་བ་དང་ནྱི་མངྡོན་པ་དང་། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པ་ཕལ་ཆེར་ཐྡོས། །གསང་
སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་པྡོ་ཡང་། །ན་བཤད་ཡྡོད་པ་ཕལ་ཆེར་ཐྡོས། །ཐྡོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
ཀང་། །མྱིང་རང་ཙམ་དུ་མ་བཞག་གྡོ །ཞེས་པ། རྱིག་པའྱི་གནས་རྒྡོལ་བ་ངན་པ་དེ་ཚར་གཅྡོད་པར་
བེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཚིག་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ས་དང་། དྡོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའྱི་ཚད་མ་དང་། 
སའྱི་ཡན་ལག་པྲ་ཏ་ར་བཀྡོད་ནའྱི་ཡྱི་གེ་ཅྱི་ཡང་དང་དག་གཞན་རྱིང་ཐུང་ 
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༼༡༥༨༠༽  
སྣ་ཚོགས་པའྱི་སེབ་སྡོར་གྱི་ཚིགས་བཅད་དང་། ལྷུག་པ་འགྡོད་པ་དང་། སེབ་སྡོར་ལུས་ལྟ་བུའྱི་སན་
དངགས་རྒྱན་ལྟ་བུ་འདྡོགས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་ལ་སྡོགས་པའྱི་དྡོན་རྒྱན་སུམ་ཅུ་ར་གྱིས་རེ་རེ་
ལའང་། ངྡོ་བྡོ་དང་ཁད་པར་གྱི་ཆྡོས་ལ་སྡོགས་པའྱི་བེ་བྲག་དུ་མ་དང་། ས་རྒྱན་བ་དཀའ་དང་བ་ས་
དང་ཀུན་ནས་བསྐྡོར་བ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་དང་། དངྡོས་པྡོ་རེ་རེ་ལའང་བཀའ་དང་བསན་བཅྡོས་
ནས་གསུངས་པའྱི་མྱིང་ྱི་མ་དང་། སྣང་བེད་དང་ར་བདུན་ཅན་དང་པདྨྡོའ་ིགེན་དང་བཅུ་གྱིས་
བདག་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་དུ་མ་སྡོན་པའྱི་མངྡོན་བརྡོད་དང་། དྱི་བ་ལ་ལན་ལ་སྡོགས་
པའྱི་ཚིག་རྣམས་ཆེན་པྡོའ་ིས་ནས་ལེགས་སར་གྱི་སྐད་དང་། །བླྡོན་པྡོ་དམངས་ལ་སྡོགས་པ་ཟུར་
ཆག་དང་རང་བཞྱིན་གྱི་སྐད་དང་། མྱི་མ་ཡྱིན་དང་གདྡོལ་པ་ལ་སྡོགས་པས་ཤ་ཟའྱི་སྐད་དུ་བཟླྡོས་
ཤྱིང་། དྲུག་སེས་ 
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༼༡༥༨༡༽  
དང་བར་མ་དང་གན་དྷ་ར་ལ་སྡོགས་པའྱི་དབངས་ཀྱི་ཡན་ལག་དང་། རྡོལ་མྡོའ་ིས་དང་བསེབས་
ནས་ལུས་ཀྱིས་གར་སབས་སྣ་ཚོགས་པ་བསྒྱུར་ཅྱིང་། སེ་བྡོ་མང་པྡོ་འདུས་པའྱི་དབུས་སུ་རེ་ཞྱིང་
རྡོལ་བའྱི་ཟླྡོས་གར་དང་། གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པར་བེད་པའྱི་ཡན་ལག་བདེ་བར་གཤེགས་པའྱི་སྐུ་
གཟུགས་དང་རྱི་མྡོའ་ིཕྱག་ཚད་དང་། ལྷ་ཕྡོ་མྡོ་དང་ཞྱི་དག་གྱི་མས་དགུ་ཇྱི་ལྟར་འགྡོད་པའྱི་ཚུལ་
དང་། རྒྱ་བྡོད་ཀྱི་ཡྱི་གེ་དང་སྨན་དང་ནྡོར་བུ་དང་ས་གཞྱི་དང་ལྡོན་ཤྱིང་བརག་པ་ལ་སྡོགས་བཟྡོ་རྱིག་
པ་དང་། ལུས་དང་བྱིས་པ་གདྡོན་ལུས་སྡོད། །མཚོན་དུག་མཆེ་བ་རྒས་རྡོ་ར། །ཞེས་པའྱི་ཡན་ལག་
བརྒྱད་ཀྱིས་བསྡུས་པའྱི་གསྡོ་དཔྱད་རླུང་དང་མཁྱིས་བད་ཀན་འདུས་པ་ར་བ་བཞྱི་པྡོ་རེ་རེ་ལ་བརྒྱ་
དང་ར་གཅྱིག་ཏུ་ཕྱེ་བའྱི་ནད་བཞྱི་བརྒྱ་ར་བཞྱིའྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རང་བཞྱིན་དང་གེན་པྡོ་དང་ 
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༼༡༥༨༢༽  
ཕྱྱིས་མྱི་འབྱུང་བར་བེད་པའྱི་ཚུལ་སྨན་དང་དཔྱད་གསྡོ་བ་རྱིག་པའྱི་གནས་རྣམས་བསབས་ཤྱིང་
ཤེས་སྡོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རྡོགས་པའྱི་ཆྡོས་ཚུལ་ཁྱིམས་དང་ཏྱིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་
ཀྱི་བསབ་པ་གསུམ་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བེད་པའྱི་ལུང་གྱི་ཆྡོས་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྱྱིན་པ་དང་མངྡོན་པའྱི་
སེ་སྣྡོད་རྣམས་ལེགས་པར་བསབས་ཤྱིང་ཤེས་སྡོ། །ནང་རྱིག་པའྱི་མཆྡོག་རྒྱུད་སེ་བཞྱི་འགེལ་པ་དང་
བཅས་པ་ལ་འཆད་ན་གྱི་སྲྡོལ་ཡྡོད་པ་རྣམས་བསབས་ཤྱིང་ལེགས་པར་ཤེས་སྡོ། །རྱིག་པའྱི་
གནས་ལྔ་པྡོ་དེ་དག་ཀང་ཐྡོས་ལྡོ་དང་ཤེས་ལྡོའ་ིམྱིང་ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཕྱྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཁྡོང་དུ་
ཆུད་དྡོ། །བེ་བྲག་སྨྲ་དང་མདྡོ་སེ་པ། །སེམས་ཙམ་དང་ནྱི་དབུ་མ་ཡྱི། །གདམས་ངག་ཇྱི་སེད་ཕལ་
ཆེར་ཐྡོས། །དེང་སང་བྡོད་ན་གགས་པ་ཡྱི། །ཞྱི་བེད་རྡོགས་ཆེན་གཅྡོད་ལ་སྡོགས། །སྐབས་བརྒྱད་ 
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༼༡༥༨༣༽  
ཅྱིག་ཆར་སྡོམ་པ་དང་། །ཕ་རྡོལ་ཕྱྱིན་པའྱི་བླྡོ་སྡོང་དང་། །བཀའ་བསམས་གདམས་ངག་ལུགས་
གྱིས་དང་། །ཞེས་པ། ཕྱྱི་རྡོལ་མུ་སེགས་བེད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་མཐུན་པ་དུ་མ་དང་། ནང་པའྱི་ན་
ཐྡོས་བེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་མྱི་མཐུན་པ་དུ་མ་དང་། མདྡོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་
པའྱི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་། པཎྱི་ཏ་སྡོ་སྡོས་སར་བའྱི་བསན་བཅྡོས་འགེལ་པ་འགེལ་བཤད་གྲུབ་མཐའ་
ཁད་པར་ཕ་རགས་འདྡོད་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ལེགས་པར་བལྟས་ཤྱིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །དེ་དག་
དང་འབྲེལ་པའྱི་མས་ལེན་གྱི་གདམས་པ་རྣམས་ཀང་ཐྡོས་སྡོ། །དེང་སང་བྡོད་ཡུལ་ན་གགས་པའྱི་
ཕ་དམ་པའྱི་ཞྱི་བེད་བརྒྱུད་པ་གསུམ་དང་། ཨ་རྡོའ་ིརྡོགས་ཆེན་དང་། ཨ་མ་ལམ་སྡོན་གྱི་གཅྡོད་
ཆྡོས་དང་། མངྡོན་རྡོགས་རྒྱན་གྱི་སྐབས་བརྒྱད་ཀྱི་དྡོན་ཅྱིག་ 
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༼༡༥༨༤༽  
ཆར་སྡོམ་པ་ཇྡོ་བྡོ་རེ་ནས་བརྒྱུད་པ་དང་། ཕར་ཕྱྱིན་ཐེག་པའྱི་མས་ལེན་བླྡོ་སྡོང་གྱི་གདམས་ངག་
ཞུས་པ་དང་། གདམས་ངག་པ་ལས་བརྒྱུད་པའྱི་ལུགས་རྣམས་ཀང་ཐྡོས་ཤྱིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་དྡོ། །ས་ར་
ཧ་དང་ཏེ་ལྡོ་པ། །ནག་པྡོ་སྡོད་པའྱི་དྷྭ་ཧ་དང་། །རྣལ་འབྡོར་དབང་ཕྱག་བྱིརྺ་པའྱི། །དྷྭ་ཧའྱི་སེང་གེ་
ཞེས་བས་སྡོགས། །དྷྭ་ཧའྱི་བེ་བྲག་མང་དུ་ཐྡོས། །རྱིམ་ལྔ་སན་ཐྡོག་གཅྱིག་པ་དང་། །ནཱ་རྡོའ་ིཆྡོས་
དྲུག་ལུགས་གསུམ་དང་། །གསང་བ་འདུས་པ་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །དེ་བཞྱིན་ཕག་སྐྡོར་གདམས་ངག་
དང་། །ཞེས་པ། ས་ར་ཧའྱི་དྷྭ་ཧ་མཛོད་ཀྱི་གླུ་ལ་སྡོགས་པ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའ་ིགཞུང་གྲུབ་པ་སེ་བདུན་
སྱིང་པྡོ་སྐྡོར་དྲུག་ལ་སྡོགས་པ་དང་ཏེ་ལྡོ་པ་དང་ནག་པྡོ་སྡོད་པའྱི་རྡོ་རེའྱི་རྡོགས་པ་གླུར་བླངས་པའྱི་
དྷྭ་ཧ་དང་། གྲུབ་ཐྡོབ་བྱིརྺ་པའྱི་རྡོགས་པ་གླུར་བླངས་པ་དྷྭ་ཧ་སེང་གེ་ཞེས་བ་བ་དང་། མྱཻ་ཏྱི་ 
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༼༡༥༨༥༽  
པ་དང་ཐ་ག་ནཱྱི་དྷྭ་ཧ་ལ་སྡོགས་པ་མང་དུ་ཐྡོས་ཤྱིང་དྡོན་མ་ནྡོར་བར་ཤེས་སྡོ། །གསང་བ་འདུས་པའྱི་
མས་ལེན་ཚུར་དབང་ངེས་འཁྡོན་གད་པ་ཀྱིརྱི་ལ་གདམས་པའྱི་སྱིང་པྡོ་རྒྱུན་ཁེར་གྱི་མས་ལེན་
རྱིམ་ལྔ་སན་ཐྡོག་གཅྱིག་པ་དང་། མེས་སྡོན་ཚོན་པྡོ་དང་དྭགས་པྡོའ་ིསྡོབ་མ་གཙང་བཞེར་དང་། 
རྡོག་ཅྡོག་པ་ནས་བརྒྱུད་པའྱི་ཆྡོས་དྲུག་ལུགས་གསུམ་དང་། གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་
ལ་འགེལ་པ་འདུས་པའྱི་རྒྱན་དང་། ལྡོན་ཤྱིང་སྱིམས་པའྱི་མེ་ཏྡོག་ལ་སྡོགས་པ་དང་། འཕགས་པ་ཀླུ་
སྒྲུབ་ཀྱི་ལུགས་མགྡོས་དང་གནམ་ཁའུ་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་རེ་བཙུན་ཆེན་པྡོ་ལ་ཐྡོས་པ་དང་། ཁ་ཆེ་
པན་ཆེན་ལ་གཞུང་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་ཐྡོས་སྡོ། །དགེས་པ་རྡོ་རེ་སྱིང་པྡོའ་ིསྐྡོར། །གཤྱིན་རེ་
གཤེད་དང་འཇྱིགས་བེད་སྡོགས། །དེ་ཡྱི་གདམས་ངག་གསར་ 
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༼༡༥༨༦༽  
རྱིང་དང་། །འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་གདམས་ངག་དང་། །དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིསྡོར་དྲུག་སྡོགས། །མཚན་
བརྡོད་བཤད་པ་ལུགས་དྲུག་དང་། །འཆྱི་མེད་གྲུབ་པའྱི་གདམས་ངག་དང་། །ལམ་འབྲས་ལ་སྡོགས་
ལམ་སྐྡོར་དགུ། །དེ་ལས་འཕྡོས་པ་དུ་མ་དང་། །ཞེས་པ། དགེས་པ་རྡོ་རེའྱི་རྒྱུད། འགེལ་པ། 
གདམས་ངག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་སྱིང་པྡོའ་ིསྐྡོར་དང་། གཤྱིན་རེ་གཤེད། དག་ནག་གདྡོང་དྲུག་འཇྱིགས་
བེད་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྔགས་རྱིང་མའྱི་ལུགས་རྣམས་ཀང་ཐྡོས། འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྱི་རྒྱུད་
འགེལ་གདམས་ངག་དང་བཅས་པ་དང་། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ་ིབཤད་པ་དང་། སྡོར་དྲུག་ལུགས་མང་
པྡོ་དང་། མཚན་བརྡོད་ཀྱི་འགེལ་པ་སེགས་པ་རྡོ་རེའྱི་སྔགས་དྡོན་རྣམ་གཟྱིགས་དང་། འཇམ་དཔལ་
བཤེས་གེན་གྱི་འགེལ་པ་ཆེ་ཆུང་གྱིས་དང་། ལམ་འབྲས་ཀྱི་ལུགས་ 



1582   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༨༧༽  
དང་། དུས་འཁྡོར་གྱི་ལུགས་དང་དབུ་མ་ལ་དགའ་བས་བས་པའྱི་འགེལ་པ་སེ་ལུགས་དྲུག་དང་། 
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་འཆྱི་མེད་འགྲུབ་པ་དང་། ལམ་འབྲས་དང་། ཏྡོག་རེ་པའྱི་བསམ་གྱིས་མྱི་ཁབ་པ་ལ་
སྡོགས་པའྱི་ལམ་སྐྡོར་གྱི་གདམས་ངག་དང་། དེ་དག་ལས་འཕྡོས་པ་ཕན་ཚེགས་ཀྱི་གདམས་ངག་
མང་པྡོ་རྣམས་ཀང་མན་ཅྱིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་དྡོ། །གཞན་ཡང་བྡོད་དང་རྒྱ་གར་ལ། །དེང་སང་གགས་པ་
ཕལ་མྡོ་ཆེ། །བདག་གྱིས་ལེགས་པར་འབད་དེ་མན། །བསབ་པ་དེ་དག་མྱིང་རང་མྱིན། །དེ་ཕྱྱིར་
ཆྡོས་རྣམས་ཕལ་ཆེར་ཐྡོས། །དེས་ན་བདག་ལ་ཕྱྡོགས་ལྷུང་མེད། །དེ་ཕྱྱིར་གཟུ་བྡོས་དཔྱད་པ་
འདྱི། །བླྡོ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་འདྱི་ལྟར་ཟུངས། །ཞེས་པ། དེང་སང་རྒྱ་བྡོད་ན་ཡྡོངས་སུ་གགས་ཤྱིང་ 
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༼༡༥༨༨༽  
ཁུངས་བཙུན་པའྱི་གདམས་ངག་ཁ་རག་སྡོམ་ཆུང་གྱི་རྱིན་དཔུང་སྐྡོར་གསུམ། ཚོམ་བུ་པའྱི་དམར་
ཁྱིད། འབྲྡོག་མྱི་ལྡོ་ཙཱས་མཁས་པ་སྡོ་དྲུག་ལ་གསན་པའྱི་གདམས་པ་ལ་སྡོགས་འབད་པས་བརད་
གཅྡོད་ཞུས་ཤྱིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བས་སྡོ། །དེའྱི་བྡོད་ཀྱི་བླ་མ་དང་ཆྡོས་ལུགས་དང་གྲྭ་པའྱི་རང་
ཕྱྡོགས་དང་། གཞན་ཕྱྡོགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའྱི་ཕྱྡོགས་ལྷུང་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དྡོ། །དེས་ན་
ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་ལུང་དང་རྱིགས་པས་ལེགས་པར་བརགས་ནས་དང་པྡོར་བཀྡོད་པ་འདྱི་ལ་
རྣམ་དཔྱྡོད་ཀྱི་བླྡོ་གྡོས་དང་ལྡན་པའྱི་སེ་བྡོ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་བཞྱིན་སྡོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་དྡོན་ཁ་
ཏྡོན་བེད་པ་དང་ཡྱིད་ལ་འཛིན་པར་མཛོད་ཅྱིག ཐ་ན་སྣང་བ་མེད་པའྱི་སེམས་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཐ་མལ་
པའྱི་མྱིག་གྱིས་སྡོང་གསུམ་གྱི་འཇྱིག་རེན་ན་མཐྡོང་བ་ཙམ་ཀུན་མཁེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཤྱིང་རའྱི་འཁྡོར་
ལྡོ་ཙམ་གྱི་ 



1584   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༨༩༽  
ཁྡོན་ལ་གཟྱིགས་ཤྱིང་། འདུལ་བ་འྡོད་ལྡན་དུ། འཕགས་པ་མ་འགགས་པས་ཆུའྱི་ནང་བར་དྡོའ་ི
སེམས་ཅན་གྱིས་གང་བ་གཟྱིགས་ནས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐ་མལ་པའྱི་མྱིག་གྱིས་རྡོགས་ཤྱིག་
ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་གྱི་རྱིགས་དེ་རྣམས་ལ་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན་པ་བ་བར་
གསུངས་པས། དམ་པའྱི་ཆྡོས་ཀྱི་ས་དབངས་ཕྱྡོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སྡོགས་ཤྱིག 
གསུམ་པ་ལ་བཞྱི། བསན་བཅྡོས་ཀྱི་གནས་ལུགས་བརྡོད་པས་བླང་དྡོར་བསན་ཚུལ། བླུན་པྡོ་
ཕྱྡོགས་ཞེན་ཅན་གྱིས་རྡོགས་དཀའ་བར་བསན་པ། བརམས་པའྱི་དགེ་བ་གཞན་དྡོན་དུ་བསྔྡོ་བ། 
བཀའ་དྱིན་དན་པས་བླ་མ་ཡྱི་དམ་ལ་འདུད་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་རྱིན་ཆེན་
གཞལ་མེད་ཁང་། །ལྡོག་ལྟའྱི་ 
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༼༡༥༩༠༽  
མུན་ནག་ཚང་ཚིང་རྣམ་པར་བསལ། །བླྡོ་གསལ་བླྡོ་ཡྱི་པདྨྡོ་ཁ་འབེད་པ། །བསན་བཅྡོས་ྱི་མ་སྣང་
བ་དེང་འདྱིར་ཤར། །ཞེས་པ། བསན་བཅྡོས་ྱིན་མྡོར་བེད་པའྱི་འྡོད་ཀྱིས་ཆྡོས་ལྡོག་གྱི་མུན་ནག་
བསལ་ནས་གདུལ་བ་བླྡོའ་ིཔདྨྡོ་རྒྱས་པར་བས་པའྱི་རྒྱན་གསུམ་བཀྡོད་པའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱལ་
བ་ཀུན་གྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཅེས། །འགྡོ་ལ་ཕན་པའྱི་བསམ་པས་བདག་གྱིས་བཤད། །མཁས་པ་
ཀུན་གྱི་དགྡོངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་མྡོད། །ད་དུང་བླུན་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོགས་པར་དཀའ། །ཞེས་པ། ཐུབ་
པའྱི་གསུང་གྱི་དགྡོངས་པ་མ་ནྡོར་བར་སེ་རྒུ་ལ་ཕན་པར་འདྡོད་པའྱི་ལྷག་བསམ་གྱིས་བརམས་པ་
འདྱི་མཁས་པའྱི་བཞེད་པ་འྡོས་ཀང་། ཐྡོས་པ་ཆུང་བའྱི་གང་ཟག་གྱིས་རྡོགས་པར་དཀའྡོ་ཞེས་
དགྡོངས་པ་ཅན་དུ་སར་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཀུན་དགའ་ྱི་མས་སངས་ 
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༼༡༥༩༡༽  
རྒྱས་བསན་པ་ཡྱི། །པདྨ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི། །དམ་པའྱི་སང་རྱིས་འགྡོ་བའྱི་བུང་བ་
ཀུན། །རྒྱུན་དུ་བདེ་བའྱི་དགའ་སྡོན་འགེད་པར་ཤྡོག །ཅེས་པ། བསན་བཅྡོས་བརམས་པའྱི་དགེ་བ་
ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེའྱི་རྒྱུར་བསྔྡོས་པ་ནྱི། རྒྱུ་དང་བེད་ལས་སར་ནས་བཀྡོད་པའྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། 
གང་གྱི་ཐུགས་བརེས་ེར་བཟུང་ནས། །ལྡོག་པའྱི་ཆྡོས་རྣམས་སངས་ནས་ཀང་། །སངས་རྒྱས་
བསན་དང་ལེགས་སྡོད་པའྱི། །འཇམ་མགྡོན་བླ་མ་དེ་ལ་འདུད། །ཅེས་པ། ཕན་བཏགས་པའྱི་དྱིན་
རེས་སུ་དན་པ་ནྱི། སེས་བུ་ཡ་རབས་ཀྱི་ཚུལ་ཡྱིན་ཅྱིང་། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནྱི་ཆྡོས་དང་འཇྱིག་རེན་
གྱིས་རྣམ་པར་སྨད་ཅྱིང་སང་བར་བ་བ་ཡྱིན་ཏེ། ཕལ་པྡོ་ཆེར། ལྷའྱི་སྲས་པྡོ་དག་ཁྡོད་ཀྱི་དྱིན་དུ་བཟྡོ་
བར་མཛོད་ལ། དྱིན་དུ་ 
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༼༡༥༩༢༽  
མྱི་བཟྡོ་བ་མེད་པར་མཛོད་ཅྱིག ལྷའྱི་སྲས་པྡོ་དག བས་པ་མྱི་དན་པ་དག་ནྱི་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་གཡུལ་དུ་
ཕལ་ཆེར་གཞན་གྱིས་བསད་ཅྱིང་འཆྱི་བར་འགྱུར་ཏེ། འདྱི་ནས་ཤྱི་འཕྡོས་ནས་ཀང་། དྱིན་དུ་མྱི་བཟྡོ་
བའྱི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ནྱི་དམལ་བར་དྡོང་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་དང་། སེ་བྡོ་གསྡོ་ཐྱིག་ལས། རྒྱ་
མཚོ་དང་ནྱི་རྱི་རབ་གྱིང་ལ་སྡོགས། །འཇྱིག་རེན་པ་རྣམས་བདག་གྱིས་འཁུར་མྱིན་གྱིས། །འཇྱིག་
རེན་བས་བ་མྱི་བཟྡོ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་ནྱི་བདག་གྱི་འཁུར་ཆེན་དག་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་པས། བླ་མ་དང་
ཡྱི་དམ་གྱི་བཀའ་དྱིན་རེས་སུ་དན་པའྱི་སྡོ་ནས་གུས་པས་འདུད་པ་ནྱི། གནས་སྐབས་དང་མཐར་
ཐུག་གྱི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པས། བསན་བཅྡོས་ཀྱི་ཐྡོག་མར་ལེགས་
པར་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཤླཽ་ 



1588   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༩༣༽  
སྡོང་གྱི་བདག་ྱིད་ཅེས་བ་བ། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་མ་ཡྱིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པའྱི་བསན་བཅྡོས། མང་དུ་
ཐྡོས་པའྱི་ནྡོར་དང་ལྡན་པ། རྱིགས་པ་དང་མྱི་རྱིགས་པ་དཔྱྡོད་པར་ནུས་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་ཅན། སེ་སྣྡོད་
འཛིན་པ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་སར་བ་རྡོགས་སྡོ།།  །།བེ་བྲག་ཏུ་གསང་སྔགས་
ཀྱི་གནད་གཏན་ལ་དབབ་པ། གསང་ཆེན་ཡྱིན་པས་ཁྡོ་བྡོས་ལྡོགས་སུ་བཤད་པར་བལྟའྡོ། །དྱི་མ་
མེད་པའྱི་བསན་པའྱི་དམ་ཆྡོས་ཕྱྡོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅྱིགཤུ  །།མགྡོན་པྡོ་འཇམ་དཔལ་
དབངས་ཀྱི་མཁེན་པའྱི་ཆུ་གཏེར་ལས། ལེགས་པར་འཁྲུངས་པའྱི་བསན་འཛིན་ཡྱིད་བཞྱིན་གྱི་ནྡོར་
བུ། གངས་ཅན་གྱི་སེ་བྡོའ་ིབླྡོ་གྡོས་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རེ་མྡོའ་ིརྒྱན་དུ་གྱུར་པ། ཆྡོས་རེ་ས་ས་པཎྱི་ཏ་
ཆེན་པྡོའ་ིགསུང་རབ་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ 
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༼༡༥༩༤༽  
ཏུ་དབེ་བ་ལེགས་པར་བཤད་པ་འདྱི་ནྱི། བརྡོད་བའྱི་དྡོན་ཟབ་ཅྱིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ཤེས་བའྱི་གནས་མཐའ་
དག་ལ་ཁབ་པ། ནམ་མཁའྱི་མཐའ་ལྟ་བུ་ལ་ཁྡོ་བྡོའ་ིབླྡོ་གྡོས་བུང་བའྱི་བགྡོད་པ་ལྟ་བུས་དཔག་པར་མྱི་
ནུས་མྡོད་ཀྱི། འྡོན་ཀང་ཐུབ་པའྱི་བཀའ་རབ་འབམས་ལ་མཁེན་པའྱི་སན་རྒྱས་ཤྱིང་། འགྡོ་བ་མཐའ་
དག་ལ་བུ་གཅྱིག་པའྱི་མ་ལྟར་བརེ་བའྱི་ཐུགས་རེ་སྡོམས་པར་འཇུག་པས། རྡོད་པའྱི་དུས་ཀྱི་འགྡོ་བ་
རྣམས་ཀྱི་སབས་གནས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཆྡོས་ཀྱི་རེ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་བསྡོད་ནམས་རྒྱལ་
མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོའ་ིཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ལ་རེག་ཅྱིང་། གསུང་གྱི་བདུད་རྱིའྱི་བཅུད་ཅུང་ཟད་མངས་
པ་དང་། ཡྡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་དུ་མའྱི་ལེགས་བཤད་རྣ་བར་ལྷུང་བས་གསུང་རབ་ཟབ་མྡོའ་ིདྡོན་
ལ་བླྡོ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕྱྡོགས་པར་གྱུར་ནས་སྡོབས་པ་སེས་ཤྱིང་།  



1590   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༩༥༽  
ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་དམ་པའྱི་ཆྡོས་ལ་མྱི་ཕྱེད་པའྱི་དད་གུས་བརན་པྡོས་དབུའྱི་ཐྡོད་ལྟར་འཁུར་ཅྱིང་། 
ཆྡོས་ཀྱི་རེ་དཔལ་ལྡན་ས་ས་པཎྱི་ཏ་ཁུ་དབྡོན་གྱི་ཆྡོས་ལུགས་བཟང་པྡོ་གདེངས་ཅན་གྱི་གཙུག་རྒྱན་
ལྟར་གུས་པས་སྱི་བྡོའ་ིགཙུག་རྒྱན་དུ་འཛིན་པ་བསན་པའྱི་སྱིན་བདག་ཆེན་པྡོ་རབ་བརན་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པྡོ་སྐུ་མཆེད་ཀྱི་གསུང་གྱིས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་དང་། ཕྱྡོགས་གཞན་ན་བཞུགས་པའྱི་སེ་སྣྡོད་
འཛིན་པ་དག་གྱིས་ཀང་། རེས་སུ་ཡྱི་རང་བའྱི་ཐུགས་ཀྱིས་དན་བསྐུལ་དག་བྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས། 
ཀུན་མཁེན་གྱི་གསུང་དང་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨྱིན་ལ་རེན་གྱིས་མྱི་འཕྡོགས་པའྱི་ཡྱིད་ཆེས་རེད་པ། ཁྱུང་
གྱི་རྱིགས་སུ་སེས་པའྱི་བན་རྒན་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས། ང་སྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྡོངས་
ཀྱི་བེ་བྲག་སྡོས་ཁང་ཞེས་བ་བར། ཆྡོས་ྱིད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་སར་ན། ཐུབ་དབང་ 



སྡོམ་གསུམ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།   1591 

༼༡༥༩༦༽  
ཞྱི་བའྱི་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་པའྱི་ཚུལ་བསན་ནས། ལྡོ་སུམ་སྡོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་བདུན་པ། ཆུ་མྡོ་
ཡྡོས་བུའྱི་ལྡོ་ཐ་དཀར་གྱི་ཟླ་བའྱི་ཚེས་གངས་བཟང་པྡོ་དགའ་བའྱི་ཚེས་བཅུ་གཅྱིག་གྱི་ྱིན་ལེགས་
པར་གྲུབ་པའྡོ།།  །།བསན་བཅྡོས་འདྱི་ནྱི་ཆུ་གཏེར་ཇྱི་བཞྱིན་གཏྱིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ་བ་
དང་། །ཁྡོ་བྡོའ་ིབླྡོ་གྡོས་ཀུ་ཤའྱི་རེ་ལྟར་ཅུང་ཟད་བགྡོད་པར་མྱི་ནུས་པས། །ཚིག་དྡོན་རྒྱ་ཆེ་ལེགས་
པར་འབེད་པའྱི་གཞུང་ལུགས་བརམས་པར་མྱི་ནུས་ཀང་། །འགྡོ་བའྱི་ལྷག་བསམ་བཟང་པྡོས་སར་
བ་ཡྱིན། །འདྱི་ན་ཁ་ཅྱིག་རྒྱལ་བའྱི་བཀའ་དང་དགྡོངས་འགེལ་བསན་བཅྡོས་དུ་མ་ཡྱི། །ཚིག་དང་
དྡོན་རྣམས་ཕྱྡོགས་འཛིན་རྡོགས་པས་རང་འདྡོད་ཕྱྡོགས་སུ་བཅུས་ཤྱིང་སྡོན། །ཆྡོས་དང་གང་ཟག་
ཁད་དུ་གསྡོད་པའང་ཐུབ་པའྱི་དབང་པྡོས་བཀག་པའྱི་ 



1592   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༩༧༽  
ཕྱྱིར། །ཞེས་འདྡོད་ཕྱྡོགས་འཛིན་འདྱིར་ནས་དགེ་བ་འྡོད་དཀར་ཕེང་བ་ནམ་མཁའྱི་ཁྡོན་དང་མམ་
པ་དང་། །ས་སེང་སེ་དགུའྱི་ལྡོག་རྡོག་མུན་ནག་འཐྱིབས་པྡོའ་ིཚོགས་རྣམས་རབ་བཅྡོམ་
ཞྱིང་། །བདེན་གྱིས་གནས་ལུགས་ལེགས་པར་རྡོགས་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་ཀུན་དའྱི་ཚལ་རྒྱས་
ནས། །སངས་རྒྱས་བསན་པའྱི་ས་ཆེན་མ་ལུས་ཀུན་ནས་འཁེངས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་ཅྱིག །ལེགས་
བཤད་ལེགས་བཤད་ཚིག་དང་དྡོན་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་དྱི་མ་མཆྱིས་གྱུར་ན། །ཟུར་གནས་བླྡོ་ལྡན་མཁས་
པ་རྣམས་ཀྱིས་བཟྡོད་པའྱི་ཆབ་ཀྱིས་དག་པར་མཛོད། །གངས་རྱིའྱི་ཁྡོད་ཀྱི་མྱི་རྣམས་ཕལ་ཆེས་
ཀང་། །རྡོད་དུས་སྱིགས་མའྱི་སྡོན་དང་བཅས་པའྱི་ཕྱྱིར། །བླྡོ་གྡོས་གཟུ་བྡོར་གནས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ 
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༼༡༥༩༨༽  
དཀྡོན། །དེ་ཕྱྱིར་བདེན་པར་སྨྲ་བའང་རྒྱ་ལམ་ཙམ། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་སྡོབས་བཅུ་མངའ་བས་
ཀང་། །སེམས་ཅན་མྡོས་པ་སྣ་ཚོགས་མྱི་མགུ་ན། །ཁྡོ་བྡོས་ལེགས་བཤད་དབངས་སན་བསགས་
གྱུར་ཀང་། །དེང་སང་དུས་ཀྱི་སེ་བྡོ་སུ་ཞྱིག་འཛིན། །འྡོན་ཀང་ཡྡོངས་འཛིན་དམ་པའྱི་བཀའ་དྱིན་
དང་། །ལྷག་པའྱི་ལྷ་ཡྱི་རྱིགས་སྔགས་འྡོད་ཟེར་གྱིས། །སྱིང་གྱི་མུན་ནག་རགས་པ་བཅྡོམ་པའྱི་
ཕྱྱིར། །མཁས་པའྱི་དགྡོངས་པ་འཁྲུལ་མེད་ལེགས་པར་བཤད། །འདྱི་ན་ཕྱྱི་ནང་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་དབེ་
དང་། །ཐེག་པ་གསུམ་དང་རྒྱུད་སེ་རྣམ་བཞྱི་ཡྱི། །རྡོགས་པར་དཀའ་བའྱི་དྡོན་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་
གསལ། །དྡོན་གེར་ཡྱིད་ཀྱི་དགའ་སྡོན་མྱི་ཟད་གཏེར། །ཚིག་དྡོན་བཟང་པྡོའ་ིལྡོངས་སྡོད་སྣ་
ཚོགས་ཡྡོད། །གེགས་མེད་ཅྱི་དགར་ལྡོངས་ 



1594   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༥༩༩༽  
སྡོད་དགེས་པར་རྡོལ། །གལ་ཏེ་འགའ་ཞྱིག་སྨྡོད་ཅྱིང་འདྡོར་ན་ཡང་། །ཕྱྡོགས་འཛིན་རང་བླྡོའ་ིདྱི་
མས་གྡོས་པ་སམ། །སངས་རྒྱས་བསན་ལ་སྐད་ཅྱིག་མྱི་གཡེལ་བར། །སྲུང་སྡོབས་མཛད་པའྱི་དམ་
ཅན་རྒྱ་མཚོའྱི་ཚོགས། །ཐུབ་པས་བཀའ་བསྡོ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་རྣམས། །ཐྡོགས་མེད་མཐུ་
སྡོབས་དཔུང་དང་ལྡན་གྱུར་ཅྱིག །བསན་ལ་ཞུགས་པའྱི་གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་གྱིས། །བསམ་སྡོར་
ནྡོངས་པས་ཁེད་ཐུགས་མྱི་སྡོ་བར། །སེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ཕན་དང་བདེ་བའྱི་གཞྱི། །སངས་རྒྱས་བསན་
པ་ཡུན་དུ་རྒྱས་པར་མཛོད། །ལྷག་བསམ་བཟང་པྡོས་བསྐུལ་མ་འདེབས་པ་དང་། །བསམ་སྡོར་
བཟང་པྡོས་མཐུན་རེན་སྒྲུབ་པ་དང་། །སྡོ་བས་ཡྱི་གེའྱི་འདུ་བེད་སྡོར་བ་རྣམས། །དྡོན་གྱིས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་ 
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༼༡༦༠༠༽  
པ་འབྡོར་གྱུར་ཅྱིག །བདག་ཀང་བམས་མགྡོན་ཆེན་པྡོའ་ིཞབས་དྲུང་དུ། །ཐེག་ཆེན་དམ་ཆྡོས་བདུད་
རྱིའྱི་བཅུད་འཐུངས་ནས། །སྡོང་ྱིད་སྱིང་རེའྱི་ནུས་པ་རབ་རྒྱས་ཏེ། །མཁའ་དང་སྲྱིད་པ་ཇྱི་སྲྱིད་
གནས་ཀྱི་བར། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་བཞེད་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ། །དམ་ཆྡོས་སེལ་ཅྱིང་འགྡོ་བ་འདེན་པར་
ཤྡོག །ཐུབ་དབང་སྲས་དང་བཅས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་དང་། །ཕྱིན་ལས་མཐུ་སྡོབས་ཐྡོགས་པ་མེད་པ་
དང་། །རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིས། །ཕན་བདེའྱི་འབྡོར་པ་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་
ཅྱིག །འདྱིའྱི་ཡྱི་གེ་པ་ནྱི། སྡོ་གསུམ་ཐུབ་པའྱི་གསུང་དང་མཐུན་ཅྱིང་སེ་སྣྡོད་ལ་སངས་པ། པུ་ཧྲང་
པའྱི་ཞང་བཙུན་དགེ་བའྱི་བཤེས་གེན་མཉྫུ་ཤྱིས་ཀུན་སྡོང་དགེ་བའྱི་ཡྱིད་ 



1596   སྡོས་ཁང་པ་རྱིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན། 

༼༡༦༠༡༽  
ཀྱིས་བགྱིས་པའྡོ། །ཚིག་དྡོན་ནྡོར་པའྱི་གཞྱི་བེད་པས་ཀུན་ལ་མ་གགས་པའྱི་བསྡུས་ཡྱིག་མྱི་འབྲྱི་བ་
གལ་ཆེའྡོ། །ཕྱྡོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་དགེ་ལེགས་འཕེལ་བར་གྱུར་ཅྱིགཤུ  །།མད་
ལཾ།། སྱིདྡྷྱི།། ཤུ་བྷཾ།།  །།་་་་་འདྱིའྱི་མ་དཔེ་ལྡྱི་ལྱི་ནས་ཀུན་བཟང་སྡོབས་རྒྱལ་དང་མ་ཎྱི་རྡོ་རེ་གྱིས་ནས་པར་བསྐྲུན་གནང་བ་ཞྱིག་ལས་མ་ཕྱྱི་མ་རེད་
སབས་མ་དཔེ་འདྱི་ནྱི་ཆད་ལྷག་མང་བས་ནྡོར་བཅྡོས་མ་ཐུབ་པ་མང་དག་ཡྡོད་པ་ཤེས་ལྡན་ཡྡོངས་ལ་དགྡོངས་འཇག་ཞུ།། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་
པ་ལས་གུ་རུས་སེལ།། །། 


