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འཇྡོག་པར་མཛད་པ་ནྲི་བཀའ་དྲིན་བླ་མེད་ཀྲི་མཛད་རེས་ཞྲིག་ཏུ་འཁུམས།

ཕྡོགས་སྒྲིག་གསུང་འབུམ་པྡོད་ལྔ་ཅན་འདྲིའྲི་མ་ཕྲི་ནྲི། མདྡོ་ཁམས་ས་པ་ལབ་ཁྡོག་གྲི་

མཁེན་རྒྱ་ཡངས་པ་བླྡོ་བཟང་བླྡོ་གྲྡོས་ལགས་ནས་འགན་རྐང་བཞེས་ཀྲིས་དམ་པ་ཁྡོང་གྲི་གསུང་

ཐྡོར་བྡོད་ལྡོངས་མཐའ་དབུས་གང་བཞུགས་རྣམས་ངལ་བ་ཆེན་པྡོས་འཚོལ་སྡུད་ཀྲིས་ཕྲི་ལྡོ་ 

༢༠༠༠ ལྡོར་ཕྡོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའྲི་དཔེ་རྲིང་ལ་གཞྲིར་བྱེད་པ་ཡྲིན། སྤྲིར་དམ་པ་ཁྡོང་གྲི་གསུང་



ཞུ་སྒྲིག་པ།

  ii  

རྲིན་ཐང་བྲལ་བ་དང་། དམྲིགས་བསལ་གསང་བདེ་འཇྲིགས་གསུམ་གྲི་དཀྲིལ་ཆྡོག་དང་འབྲེལ་

བའྲི་འགྲེལ་རྩྡོམ་ཁད་འཕགས་ཞྲིག་ཡྡོད་པ་སྔར་གྡོ་མྡོང་ཙམ་ཡྡོད་ཀང་། ཕྲི་ལྡོ་ ༢༠༠༩ ཡྲི་ནང་ལ་

མ་གཏྡོགས་མཇལ་རྒྱུ་མ་བྱུང་། རྩ་ཆེན་རྲིན་བྲལ་གྲི་གསུང་རྩྡོམ་འདྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་དེབ་གཟུགས་སུ་

པར་སྐྲུན་བྱ་ཐུབ་ན་དབང་ཆྡོག་སྐུར་བའྲི་བླ་ཆེན་ཁག་དང་། དབུ་ཕར་གྲི་གཞུང་ལ་སྡོབ་གཉེར་

མཛད་པའྲི་གྲྭ་བླྡོ་གསལ་བ་དང་། གཞན་ཡང་ཐུན་མྲིན་གསྡོ་བ་རྲིག་པ་ལ་དྡོ་སྣང་ཅན་རྣམས་ལ་

དགེ་མཚན་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བར་མཐྡོང་ནས་ལྡོ་དེ་གའྲི་ལྡོ་མཇུག་ལ་ཁྡོ་བྡོ་རང་ངྡོས་ནས་མ་

བསྐུལ་རང་མྡོས་ཐྡོག་འྡོས་འགན་ནན་གྲིས་ཁུར་ཏེ་མ་ཕྲི་ཀམ་པྲིའུ་ཊར་ནང་འཇུག་རྒྱུ་འགྡོ་

བརྩམས་ཤྲིང་། དེ་ནས་ཞུ་དག་ཆེད་པར་བཤུས་ཐེངས་འགའ་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དཀའ་ཚེགས་ཆེ་

ཤྡོས་ནྲི་སྡོབ་གཉེར་གྲི་རྩ་ཆེའྲི་དུས་ཚོད་ལས་ཟུར་དུ་དུས་ཚོད་བཅད་ནས་བཏང་བ་དང་། གཞན་

ཡང་ཞུ་དག་བསྐར་ཞུ་ཡང་ཞུ་བྱས་པ་དང་། དཀར་ཆག་དང་ས་བཅད་དང་རྩ་བ་ཤན་སྦར་

བསྒྲིགས་པ་སྡོགས་མདྡོར་ན་ལྡོ་ངྡོ་གཉྲིས་ལྷག་ཙམ་རྲིང་ལ་ལས་དྡོན་འདྲི་བརྩམས་ནས་མཐར་

གསུང་འབུམ་ཡྡོངས་རྡོགས་ལེགས་གྲུབ་ཐུབ་པ་བྱུང་། ད་དུང་འཇྲིགས་བྱེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་

དཔལ་མྡོའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་བཅུ་གཅྲིག་ཞལ་གྲི་དབང་ཆྡོག་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་གཞྲི་

དང་། གཞན་ཡང་ཁྡོང་གྲི་རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་སྡོགས་བསྟན་བཅྡོས་མང་དག་གཅྲིག་ད་དུང་གར་ཡྡོད་

མ་ཤེས་པར་བྡོར་བརླག་ཏུ་ཤྡོར་ནས་ལག་ཏུ་མ་སྡོན་སྟབས་པར་སྐྲུན་ཞུ་ཐུབ་མ་བྱུང་། རེས་སྡོར་

ལག་ཏུ་བྱུང་མཚམས་རྲིམ་བཞྲིན་པར་སྐྲུན་ཞུ་རྒྱུའྲི་རྩྡོལ་འདྡོན་བྱ་རྒྱུ་ཡྲིན། ཁྡོ་བྡོ་ནྲི་སྐེས་སྦངས་

ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་དང་། དཔལ་འབྱྡོར་འཁྡོས་ཀ་སྡོགས་གང་ཅྲིར་དམན་པ་ཡྲིན་ཀང་། སྐྡོན་མེད་པའྲི་

ལྷག་བསམ་གྲིས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ་༸འཇམ་མགྡོན་བླ་མའྲི་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་འགྲྡོ་བའྲི་དྡོན་

ལ་དམྲིགས་ནས་ལས་དྡོན་འདྲི་བརྩམས་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཞེས་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། 

དཔེ་དེབ་འདྲི་སྒྲིག་སྦྡོར་བྱ་ཚུལ་ནྲི། པར་རྩ་ཀམ་པྲིའུ་ཊར་ནང་དུ་འཇུག་རྒྱུ་ལ་མཚོན་ན། 

དཔེ་རྲིང་ཤྡོག་གྲངས་བརྒྱད་ཅུ་ལྷག་ཙམ་སེར་བྱེས་དཔེ་མཛོད་ཁང་གྲིས་པར་འཇུག་བྱས་པ་ཕུད་

དེ་མྲིན་ཡྡོངས་རྡོགས་དུས་ཚོད་ནམ་ཁྡོམ་ལ་ཁྡོ་བྡོ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་བཅུག་པ་ཡྲིན། དེང་གྲི་དུས་སུ་



པར་སྐྲུན་སོན་གེང་།

  iii  

རྩ་བ་ཤན་སྦར་དང་ས་བཅད་སྒྲིག་བཀྡོད་ཀྲི་ལམ་སྡོལ་ཆེས་ཆེར་དར་ནས་ཕག་དཔེ་མང་དག་

ཅྲིག་པར་སྐྲུན་བྱེད་བཞྲིན་པ་མ་ཟད། དེའྲི་དགེ་མཚན་ཀང་ཆེན་པྡོ་ཡྡོད་པ་བཅས་ལ་བརྟེན་དཔེ་

དེབ་འདྲི་ཉྲིད་ཀང་རྩ་འགྲེལ་སྦར་མ་དང་ས་བཅད་བར་འཇུག་ཐྡོག་བཟྡོས་པ་ཡྲིན། འྡོན་ཀང་། རྩྡོམ་

པ་པྡོའྲི་མ་ཡྲིག་ངྡོ་མ་དང་འཁྲུགས་འཛིང་མྲི་ཡྡོང་བའྲི་སད་གསར་འཇུག་ཁག་རྣམས་ནག་

གཟུགས་སུ་བཀྡོད་ཡྡོད་པས་དགྡོངས་འཇགས་འཚལ། ཞུ་དག་སྐབས་སུ་མ་དཔེ་གཅྲིག་པྡོ་དེ་

ཉྲིད་ལས་གཞན་ལྷ་ས་དང་ལབ་དགྡོན་པའྲི་ལྕགས་པར་དཔེ་རྲིང་དེ་ལག་ཏུ་མ་སྡོན་ནས་གཤྲིབ་

བསྡུར་བྱ་རྒྱུ་མ་བྱུང་སྟབས་མ་དཔེ་དེ་ཉྲིད་ལ་གཞྲི་འཛིན་མ་བྱེད་མཐུ་མེད་དུ་གྱུར། ལར་ནས་མ་

དཔེ་དེའྲི་ནང་དུ་ནྡོར་འཁྲུལ་ཆད་ལྷག་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་འདུག་པས་མངྡོན་གསལ་དྡོད་པྡོའྲི་རྲིགས་

རྣམས་བཅྡོས་པ་མ་གཏྡོགས་གཞན་བཅྡོས་མ་བདེ་བའྲི་དྡོགས་གཞྲིའྲི་རྲིགས་རྣམས་འྡོལ་ཚོད་

ཀྲིས་བཅྡོས་ན་དཔེ་དེབ་པར་སྐྲུན་བྱེད་པའྲི་དགེ་ལས་སྐྡོན་ཚབས་ཆེ་བར་བསམས་ནས་རང་

གསྡོར་བཞག་པ་ཡྲིན། གསུང་འབུམ་པྡོད་འདྲི་དག་སྒྲིག་སྦྡོར་གྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ཁྡོད་འདུལ་བ་འཛིན་

པ་སེར་བྱེས་ལྡན་མ་ལྷ་རམས་པ་བསྡོད་ནམས་ཆྡོས་གྲགས་ལགས་ནས་ལྷག་བསམ་ཟྡོལ་མེད་

ཀྲིས་སྔ་ཕྲིར་ཞུ་དག་གྲི་སྐབས་སུ་ཕག་རྡོགས་གནང་བ་དང་དམ་པ་ཁྡོང་གྲི་རྣམ་ཐར་བསྡུ་སྒྲིག་

གནང་བ་ལ་བཅྡོས་མྲིན་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། དམྲིགས་བསལ་ལབ་ཀྲི་མཁས་དབང་བླྡོ་བཟང་

བླྡོ་གྲྡོས་མཆྡོག་ལ། བྡོར་བརླག་ཐྡོར་ཞྲིག་ཏུ་སྡོང་བའྲི་རྲིན་ཐང་བྲལ་བའྲི་རྩ་ཆེན་གསུང་འབུམ་འདྲི་

ལྟ་བུ་ཞྲིག་སར་ཡང་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་འདྲིར་གསྡོན་གནས་ཐུབ་པ་མ་ཟད་སྐལ་ལྡན་སྐེ་བྡོ་བརྒྱ་

ཕྲག་གྲི་མྲིག་ལམ་དུ་མངྡོན་ཐུབ་པའྲི་ཕག་རེས་འཇྡོག་གནང་བ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡྲིན། ཁྡོ་

བྡོས་ཀང་རང་ནུས་གང་ལྕྡོགས་ཀྲིས་ཟུར་དུ་ཞུ་དག་ཐེངས་འགའ་བྱས་པའྲི་ཁུལ་ཡྲིན་ཀང་། ད་

དུང་ཡང་རྡོངས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཡྲིག་ནྡོར་ལྷག་ཆད་ཡྡོད་པ་ནྲི་སྡོས་མ་དགྡོས་པས་ཀྡོག་པ་པྡོ་

རྣམས་ཀྲིས་དེ་དག་ཁྡོ་བྡོར་གསལ་བཤད་བྱེད་ཚེ་བསྐར་དུ་པར་སྐྲུན་སྐབས་སུ་ནྡོར་བཅྡོས་གཏང་

རྒྱུར་ཕན་ཐྡོགས་རླབས་ཆེན་ཐྡོན་རྒྱུར་ལགས་པས་དེ་ལུགས་དགྡོངས་ཚུལ་ལྷུག་པྡོར་སྡོལ་གནང་

ཡྡོང་བ་ཞུ། 



ཞུ་སྒྲིག་པ།

  iv  

དམ་པ་ཁྡོང་གྲི་གསུང་རྩྡོམ་རྣམས་གསུང་འབུམ་པྡོད་ཕྲེང་ལྔ་རུ་ཕྡོགས་སྒྲིག་ཞུས་ཡྡོད་ལ། 

དེ་ཡང་པྡོད་ཕྲེང་དང་པྡོའྲི་ནང་དུ། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་ལས་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལུང་དུ་

བསྟན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། དེའྲི་ལུང་བསྟན་རྣམ་བཤད། དེ་བཞྲིན་དུ་དགེས་རབ་རྡོ་རེའྲི་

རྟྡོགས་བརྡོད་འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་དང་དེའྲི་འགྲེལ་པ། རྟྡོགས་པའྲི་ཉམས་མགུར། མཁའ་

འགྲྡོའྲི་རྟགས་བསྟྡོད། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའྲི་མཆན་འགྲེལ་ཟྲིན་བྲྲིས། རང་དང་གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐའྲི་

རྣམ་གཞག སྔགས་ཀྲི་ས་ལམ། བྱང་ཆུབ་ལམ་རྲིམ་གྲི་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་ཉམས་སུ་

ལེན་ཚུལ་དང་། སྦྡོར་ཆྡོས་དྲུག་གྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་བཅས་བཞུགས་ཡྡོད། 

པྡོད་ཕྲེང་གཉྲིས་པའྲི་ནང་དུ། ཕར་ཕྲིན་གཞུང་འགྲེལ་མྲི་ཕམ་ཞལ་ལུང་ལེགས་བཤད་

མཁས་པའྲི་དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

པྡོད་ཕྲེང་གསུམ་པའྲི་ནང་དུ། བསྟན་བཅྡོས་དབུ་མ་འཇུག་པའྲི་འགྲེལ་པ་འཇམ་དབྱངས་

ཞལ་ལུང་མཁས་པའྲི་དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

པྡོད་ཕྲེང་བཞྲི་པའྲི་ནང་དུ། ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པའྲི་སྟ་

གྡོན་དང་དངྡོས་གཞྲིའྲི་ཆྡོ་ག་དང་། དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པ་ལྷ་ལྔའྲི་དབང་གྲི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་དང་

དངྡོས་གཞྲིའྲི་ཆྡོ་ག་དང་། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དབང་གྲི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་གཞྲིའྲི་

ཆྡོ་ག་བཅས་དང་། 

པྡོད་ཕྲེང་ལྔ་པའྲི་ནང་དུ། ལས་བཞྲིའྲི་འཁྡོར་ལྡོའྲི་རྣམ་གཞག སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་

ཀྲི་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས། དུག་རྲིགས་དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་བདུད་རྩྲིའྲི་ཆུ་རྒྱུན། དུག་བཅྡོས་ཀྲི་

མན་ངག དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀྲི་རྣམ་གཞག དག་པྡོའྲི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའྲི་མཁེན་དགྡོངས། 

ཛམྦྷ་ལ་སེར་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་གཏེར་ཆེན་བུམ་བཟང་སྒྲུབ་ཆྡོག ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའྲི་ནྡོར་སྒྲུབ་དང་ཆུ་

སྦྲིན། ལྡན་མ་སྐབས་མགྡོན་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་མཛད་པའྲི་སན་དཔྱད་ལག་ལེན་གྲི་ཆྡོས་ཚན་

འགའ་ཞྲིག་བཅས་བཞུགས་ཡྡོད།

མཐའ་དྡོན། པར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་དགེ་རྩ་ཅྲི་མཆྲིས་པ་འདྲིས། རྒྱལ་བསྟན་རྲིན་པྡོ་ཆེ་དར་ཞྲིང་



པར་སྐྲུན་སོན་གེང་།

  v  

རྒྱས་པ་དང་། འཛམ་གྲིང་ཕྡོགས་མཐའ་ཀུན་ཏུ་བཀྲ་ཤྲིས་པ་དང་བདེ་དགས་ཡུགས་གཅྲིག་ཏུ་

ཁབ་པའྲི་སྡོན་འདུན་དང་བཅས། ཞུ་སྒྲིག་པ་སེར་བྱེས་ལྡན་མ་བྱམས་པ་ཆྡོས་དབང་གྲིས་ཕྲི་ལྡོ་ 

༢༠༡༡ ཟླ་ ༠༩ ཚེས་ ༠༢ ཉྲིན་རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྡོགས་སེ་ར་དགྡོན་པ་ནས་པར་སྐྲུན་སྔྡོན་གེང་དུ་བྲྲིས་

པའྡོ། །



  a  

༄༅། །ལྡན་མ་ལབ་སྐྱབས་མགྔོན་སྐུ་ཕེང་བཅུ་གཉིས་པ་མཁས་

ཤིང་གྲུབ་པ་ཐྔོབ་པའི་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པྔོ་དཔལ་དབང་

ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྔོ་རེའི་མཛད་

རྣམ་སིང་བསྡུས་དད་གསུམ་པདྨྔོ་འབྱེད་

པའི་ཉི་གཞྔོན་ཞེས་བྱ་བ་

བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །བླ་མེད་སྐུ་བཞྲིའྲི་རྲིན་ཆེན་བ་གམ་བརྩེགས། །

མཁེན་བརྩེའྲི་ཉྲི་ཟླ་ཟུང་གྲི་རྣ་ཆས་བརྒྱན། །

སྟྡོན་པ་གསེར་རྲིའྲི་དབུས་ན་མངྡོན་འཕགས་པ། །

ཐུབ་དབང་ས་འཛིན་དབང་པྡོར་གུས་པས་འདུད། །

རབ་འབྱམས་གསུང་རབ་ཀུན་ལ་བལྟ་བའྲི་མྲིག །

སྐལ་བཟང་ཐར་པར་བགྲྡོད་པའྲི་འཇུག་ངྡོགས་མཆྡོག །

བརྩེ་བས་བསྐྡོད་པའྲི་ཐབས་མཁས་མཛད་པ་ཡྲིས། །

གསལ་མཛད་བཤེས་གཉེན་རྣམས་ལ་གུས་ཕག་འཚལ། །

གང་གྲི་མཚན་ཙམ་འཛིན་པའྲི་སྐེ་བྡོ་ལ། །

མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་དངྡོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ། །

བདེ་བླག་སྡོལ་མཛད་རྒྱལ་ཡུམ་སྒྡོལ་མ་ལ། །



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  b  

གུས་པས་འདུད་དྡོ་བརྩེ་བས་རེས་སུ་བཟུང༌། །

རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རེའྲི་ངྡོ་བྡོ་སྲིང་རེའྲི་ལྷ། །

རྲིགས་ཀུན་བདག་པྡོ་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཡྲི། །

གསང་གསུམ་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་བརྡོད་པ་ལ། །

ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་རྣམས་ཀྲིས་གནང་བ་སྡོལ། །

དེ་ཡང་ཇྲི་སྐད་དུ་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས་ལས། རྒྱལ་ཀུན་མཐུ་སྟྡོབས་ནུས་གཟུགས་

པདྨ་དབང༌། །གསུམ་ལྡན་མྲི་ཡྲི་ཟྡོལ་དུ་མངྡོན་བཞེངས་པ། །རྲིགས་ཀུན་ཁབ་བདག་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་

པྡོ་ཆེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེའྲི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྲིན། ལབ་

སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉྲིས་པ་སྐབས་མགྡོན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་

རེ་མཆྡོག་༼མཚན་གཞན་བླྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་སྡོགས་མང༌།༽ནྲི། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་ལེའུ་བཅུ་པ་ལས། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་པདྨྡོའྲི་དྡོན། །ཤེས་རབ་སྤྲུལ་པའྲི་མཆྡོག་གྱུར་

པ། །གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རེ་རྟ་ཉྲིད་སྤྲུལ་པར་མཛད། །གཞན་ཡང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་

པྡོ། །སྣ་ཚོགས་མཐུ་ཡྲིས་འདུལ་མཛད་དེ། །དག་པའྲི་འགྲྡོ་ལ་མཐུན་བྱས་སྐུ། །གསེར་འྡོད་མཚན་

དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །གྡོ་བྱེད་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད། །ཟབ་མྡོ་གསང་སྔགས་ཇྲི་བཞྲིན་པར། །རྒྱལ་བ་

བདེ་གཤེགས་ཕག་རྒྱའྲི་སྐུ། །རབ་སྤྲུལ་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྣ་ཚོགས་བདག་ཅེས་དང༌། ཡང་རྒྱུད་ཀྲི་

ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས། དེ་ནས་པདྨྡོ་ཆགས་པའྲི་སྐུས། །གསུང་གྲི་གཟྲི་མདངས་རྒྱས་མཛད་

དྡོ། །ཕག་རྒྱ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གནས་སྦྡོར་བས། །གསེར་མྲིག་འདབ་བཟང་གྲྡོང་ཁེར་དང༌། །ལངྐའྲི་

གནས་ཚོགས་སྲིན་པྡོའྲི་སེ། །ཀླུ་རྒྱལ་དབང་དུ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་སྡོམས་འཁྡོར་ལྡོ་

ཡྲིས། །ལྷ་ཆེན་ལ་སྡོགས་འདུལ་བར་དགྡོངས། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་ཞུགས་ཏེ། །པདྨ་རྟ་

མཆྡོག་སྤྲུལ་པར་མཛད། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དབྱྲིངས་སྡོམས་འཇུག་ལས། །སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་

གྲི་ཡབ། །རྡོ་རེ་འཛིན་དབང་ཐུབ་ཉྲིད་དང༌། །རྲིགས་ཉྲིད་སྤྲུལ་པའྲི་ལུང་ལས་གྲུབ། །ཅེས་དང༌། 

གཞན་ཡང་རེ་འདྲིའྲི་མཛད་པ་འཕྲྲིན་ལས་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ངྡོ་མཚར་ཅན་དུ་མ་ཞྲིག་བཅྡོམ་
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  c  

ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་ལུང་བསྟན་རྣམ་བཤད་སྡོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །དེ་

ལྟར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་ལུང་གྲིས་ཟྲིན་ཅྲིང་ལུང་དང་རྟྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲངས་མེད་པས་

ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་ཕྱུག་པ། མཁས་དང་གྲུབ་པའྲི་གྡོ་འཕང་མཐྡོན་པྡོར་གཤེགས་ཏེ་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་

ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་གྲི་སར་གཤེགས་ཤྲིང་མཚན་སན་མདྡོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང་རྒྱ་ནག་

སྡོག་ཡུལ་སྡོགས་འཇྲིག་རྟེན་ཡྡོངས་ལ་གྲགས་པའྲི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ། སྐེ་

འགྲྡོ་ཡྡོངས་ཀྲི་མགྡོན་སྐབས་དང་དཔུང་གཉེན་དུ་གྱུར་ཅྲིང་མཉམ་མེད་བུ་རམ་ཤྲིང་པའྲི་བསྟན་པ་

རྲིན་པྡོ་ཆེ་སྤྲི་དང་བྱེ་བྲག་ཁམས་གསུམ་བླ་མ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའྲི་བསྟན་པ་ཕྡོགས་

དུས་ཀུན་ཏུ་སེལ་བ་ལ་འཕྲྲིན་ལས་ཀྲི་འཇུག་པ་རབ་ཏུ་ཡངས་ཤྲིང་བཀའ་དྲིན་གྲི་ཕུང་པྡོ་གཞལ་

དུ་མེད་པའྲི་མཁས་གྲུབ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་རྩྡོད་མེད་ཀྲི་མ་ཧཱ་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པྡོ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་

ཕྲེང་བཅུ་གཉྲིས་པ་སྐབས་མགྡོན་རྡོ་རེ་འཆང་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་

རེ་མཆྡོག་གྲི་མཛད་པ་རྣམ་ཐར་ལ་ཕྲི་ཡྲི་རྣམ་ཐར། ནང་གྲི་རྣམ་ཐར། གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར། ཆེས་

གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར་བཅས་ཡྡོད་པ་རྣམ་ཐར་ལྡོ་རྒྱུས་དག་ཏུ་གསལ་ལ། དེ་ཡང་སྡོབ་དཔྡོན་ཟླ་བ་

གྲགས་པས། ནམ་མཁའ་མེད་པས་འདབ་ཆགས་ལྡྡོག་པ་མྲི་འགྱུར་གྲི། །འདྲིར་ནྲི་རང་མཐུ་ཟད་

པས་ལྡྡོག་པ་འགྱུར་དེ་བཞྲིན། །སྡོབ་མ་དང་བཅས་སངས་རྒྱས་སས་རྣམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི། །ཡྡོན་

ཏན་མཁའ་ལྟར་མཐའ་ཡས་མ་བརྡོད་ལྡྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་

ཀང༌། ཁེད་ཀྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་གསང་བ་ཡྲི། །ཚུལ་འདྲི་རྒྱལ་སས་རང་རྒྱལ་ཉན་ཐྡོས་

ཀྲིས། །ཇྲི་ཙམ་བརྟགས་ཀང་བླྡོ་ཡྲི་ཡུལ་མྲིན་ན། །ཚངས་དང་དབང་པྡོ་སྡོགས་ཀྲིས་སྨྡོས་ཅྲི་

འཚལ། །མཁའ་ལྡྲིང་དབང་པྡོས་མཁའ་ལ་བགྲྡོད་བགྲྡོད་ནས། །ནམ་ཞྲིག་རང་སྟྡོབས་བྲྲི་བས་ལྡྡོག་

འགྱུར་གྲི། །ནམ་མཁའ་ཟད་པས་ལྡྡོག་པ་མྲིན་དེ་བཞྲིན། །ཁྡོད་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པའང་དེ་ལྟར་

ལགས། །ཞེས་ཇྲི་སྐད་གསུངས་པ་བཞྲིན། ཁྡོང་གྲི་མཛད་པ་འཕྲྲིན་ལས་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བརྡོད་པའྲི་

ཡུལ་ལས་འདས་ཤྲིང་འདྲིར་སྐབས་སུའང་མ་བབས་ཤྲིང༌། དེ་དག་གྲི་ཚུལ་ནྲི་རྣམ་ཐར་ཆེན་མྡོ་

དང་དངྡོས་སྡོབ་ཆེན་མྡོ་དག་གྲི་མཛད་རྣམ་དང་ལྡོ་རྒྱུས་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། འདྲིར་ཁྡོང་
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  d  

གྲི་མཛད་རྣམ་སྲིང་བསྡུས་ཞྲིག་བརྡོད་ན། 

༡༽ དེ་ཡང་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། ཁྡོང་ནྲི་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཕགས་པ་སྤན་

རས་གཟྲིགས་ཀྲི་གདུལ་ཞྲིང་གངས་རྲི་རྭ་བས་བསྐྡོར་བའྲི་ཞྲིང་ཁམས་དབུས་ཀྲི་འྡོལ་ཁ་ལྷ་རྲིས་

ཞྡོལ་རྲིང་ཕྲིའྲི་ཡུལ་དུ། རྲིགས་རུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡབ་ཆྡོས་རྒྱལ་སྡོང་བཙན་སམ་པྡོའྲི་

གདུང་རྒྱུད། གཞན་ཡང་རྒྱལ་དབང་འཕྲྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་བལྟམས་

མྡོང་བའྲི་རུས་རྒྱུད་ཡབ་ཛཱ་ཡ་ཞེས་པ་དང༌། བུད་མེད་ཀྲི་སྐྡོན་བརྒྱད་དང་བྲལ་ཞྲིང་བྱང་སེམས་

དང་ཞྲི་དུལ་གཏྡོང་ཕྡོད་ཅན་གྲི་མ་ཡུམ་དམ་པ་པ་སངས་སྒྡོལ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་སས་སུ། དུས་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྲི་པའྲི་ཆུ་འབྲུག་ལྡོ་དང་ཕྲི་ལྡོ་ ༡༨༣༢ ལྡོའྲི་ནག་པ་ཟླ་བའྲི་ཚེས་

བཅྡོ་ལྔའྲི་ཉྲི་ཤར་འབྲུག་གྲི་དུས་སུ། ངྡོ་མཚར་བའྲི་ལྟས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་

སྐབས་ཡུམ་གྲི་མནལ་ལམ་དུ་ཉྲི་མའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་ལས་གསེར་གྲི་རྡོ་རེ་མང་པྡོ་སྤྡོས། དེ་ཀུན་

རང་གྲི་སྲིང་ཁར་ཐྲིམ་པར་རྲིས་པ་དང་ཡབ་ལའང་མཚན་ལྟས་དེ་འད་བ་བྱུང་བ་དང༌། ཡུམ་གྲི་མུ་

ལྲི་ཏྲིང་གྲི་མཚོར་མཇལ་ཚེ། ཤེལ་གྲི་ཕྡོ་བྲང་ནས་སྤན་རས་གཟྲིགས་མཐྡོང་སྟེ་དགེ་སྡོང་གྲི་

གཟུགས་གྱུར། སྲིང་ཁར་ཐྲིམ་སྣང་བྱུང༌། དེའྲི་ཞྭ་སེར་ཐད་ནས་རྡོར་དྲིལ་མེ་ལྡོང་ཟླུམ་པྡོ། ལམ་

རྲིམ་གྲི་གེགས་བམ་དྲི་བྲལ་ཐྲིམ་ཅན་དངྡོས་སུ་རེད་པ་སྡོགས་ངྡོ་མཚར་གྲི་ལྟས་བཟང་མང་པྡོ་

བྱུང༌། 

སྐུ་འཁྲུངས་སྐབས་འྡོད་དམར་པྡོས་གནས་ཁང་ཀུན་ཁབ་པ་དང༌། མེ་ཏྡོག་དང་ཤྲིང་དམར་

པྡོ་དེང་སང་རེའྲི་བླ་ཤྲིང་དུ་གྲགས་པ་དེ་སྐེས། སྐུ་འཁྲུངས་མ་ཐག་སྤན་རས་གཟྲིགས་སེམས་ཉྲིད་

ངལ་གསྡོའྲི་བཞུགས་སྟངས་མཛད་ཅྲིང༌། ཡྲིག་དྲུག་དང་དབྱངས་གསལ་ལྷང་ལྷང་གསུངས་པས་

ཐམས་ཅད་ངྡོ་མཚར་དང་ཡ་མཚན་གྲི་གནས་ལ་བཀྡོད། ཁྡོང་གྲི་སྐུ་ཡྲི་དཔྲལ་བ་ལ་ཨ་དང༌། ཕག་

གཡས་ཀྲི་དཔུང་པ་ལ་པདྨ། ཕྲག་པར་ཨྡོཾ། ཕག་གཡྡོན་གྲི་མཐེབ་འཛུབ་ཀྲི་བར་གྲི་རྒྱབ་ངྡོས་ལ་

ཧྲྲི། སྐུ་སད་ལ་སྟག་ཤམ་གྲི་རྲི་མྡོ་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་རྟགས་མཚན་ངྡོ་མཚན་ཅན་དུ་མ་

མངའ་ལ། དེ་ལྟར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དུ་མ་དང་བཅས་ཏེ་སྐུ་བལྟམས་པའྲི་མཛད་པ་མཛད།



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  e  

པཎ་ཆེན་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་བླྡོ་བཟང་བསྟན་པའྲི་ཉྲི་མས་གཙུག་ཕུད་བཞེས་ཏེ། སྤྲུལ་སྐུ་འདྲི་

འད་རེད་དཀའ་བ་སྡོགས་བསྔགས་བརྡོད་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྐུ་གཞྡོན་ནུའྲི་དུས་སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་ཀ་

ར་དང་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲིས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ཤྲིང༌། དགུང་ལྡོ་གསུམ་བཞྲི་ཙམ་

ནས་རྲིན་པྡོ་ཆེའྲི་གཏེར་སྟྡོན་པ་དང༌། ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་མ། མྲི་མྲིན་རྣམས་ཀྲིས་རྲིན་པྡོ་ཆེའྲི་ཡྡོ་

བྱད་ཕུལ་བ་སྡོགས་མང་དུ་བྱུང་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཡྲི་དམ་ཆྡོས་སྐྡོང་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་

ཡང་ཡང་གཟྲིགས་པ་དང༌། ཆྡོས་གསུངས་ཤྲིང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་སྡོགས་མང་དུ་བྱུང་ངྡོ༌། །

རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་དངྡོས་སྡོབ་འདན་མ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་ཐྡོག་མ་ལབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་

དགྡོན་པ་ཕག་འདེབས་པ་མཛད་པའྲི་ཚེ། ལབ་དགྡོན་པའྲི་དང་ཐྡོད་ཀྲི་སྟེང་གྲི་མཁའ་དབྱྲིངས་ནས་

མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་གྲིས་ཞལ་མངྡོན་སུམ་དུ་གཟྲིགས་པ་དང་། མཆྡོག་ཟུང་

རྣམ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་སྦར་གྲི་གྲྭ་བཞྲི་ནས་བརྐྱང་ཏེ་རྲི་མྡོ་ས་ལ་ཕབ་པ་དང་། མ་འྡོངས་པ་ན་གནས་

འདྲིར་རྲིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོའྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མར་ཕེབས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་འགྲྡོ་བའྲི་དྡོན་བྱེད་དྡོ་

ཞེས་དགྡོན་པའྲི་ཆགས་དབྱྲིབས་དང་བསྟན་བདག་བླ་མ་ཡང་རྒྱལ་བ་རྲིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོའྲི་

རྣམ་སྤྲུལ་ཡྲིན་པ་སངས་རྒྱས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་ལུང་བསྟན་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ། རྒྱ་གར་གྲི་པཎ་གྲུབ་

མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་ཇྡོ་བྡོ་སྨྲི་ཏྲི་ཛྙ་ན་ཀྲིརྟྲི་མཆྡོག་ཀང་ལབ་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་ལབ་ཀྲི་ས་ཆ་གང་སར་བྱྲིན་

གྲིས་བརླབ་ཏེ་ངྡོ་མཚར་གྲི་རྣམ་ཐར་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་ཅྲིང་། ཁྡོང་ལའང་སྔར་དང་མཚུངས་པ་

ཐུབ་དབང་གཙོ་འཁྡོར་གསུམ་གྲིས་ཞལ་གཟྲིགས་གནང་ཤྲིང་མ་འྡོངས་པ་ན་གནས་འདྲིར་རྲིགས་

གསུམ་མགྡོན་པྡོའྲི་སྤྲུལ་པ་རྒྱུན་མར་བྱྡོན་པ་ལུང་བསྟན་གནང་བ་དང་། མཁའ་འགྲྡོའྲི་རྟགས་

བསྟྡོད་ལས། ལྷ་ཡང་གསང་མདུན་དུ་ཤར་བ་ནྲི། །ཐུགས་ཟག་མེད་ཀྡོང་དུ་རྡོ་གཅྲིག་རྟགས། །དེའྲི་

ཐུགས་འྡོད་སྐུ་ལ་ཕྡོག་པ་ནྲི། །ཁྡོད་སྤྲུལ་གཞྲི་ལྷ་དེ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས། །ཞེས་དང་། ཡང་། དགྡོན་

ཆྡོས་སེ་ཆེན་པྡོའྲི་རྒྱབ་རྲི་ངྡོས། །བྲག་ཕུར་བུ་འད་བའྲི་འཕུར་གཤྡོག་སྟེང་། །གནས་པདྨ་འྡོད་ཀྲི་

ཞྲིང་ཁམས་སུ། །ལྷ་འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དེ། །དྡོན་མ་རུངས་ལ་ལ་འདུལ་མཛད་

ཕྲིར། །ལྷ་ཁྡོ་རྒྱལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་དངྡོས། །རེ་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཅན་བླ་མ་མཆྡོག །ཕ་གྲུབ་པའྲི་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  f  

དབང་ཕྱུག་མཚན་བརྡོད་དཀའ། །མགྡོན་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་འཆང་། །ཞེས་སྡོགས་

གསུངས་པ་བཞྲིན། དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་ནྲི་མཚོན་པ་ཙམ་སྟེ། ལབ་སྐབས་མགྡོན་

སྐུ་ཕྲེང་རྲིམ་བྱྡོན་རྣམས་འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའྲི་རྣམ་འཕྲུལ་མྲི་ཡྲི་རྣམ་པར་རྡོལ་པ་

ཤ་སྟག་ཡྲིན་པ་གྲགས་སྡོ། །

༢༽ གསན་སྦྡོང་གནང་ཚུལ་ནྲི། དེ་ནས་མྲི་རྲིང་བར་དབུས་ཀྲི་གདན་ས་རུ་ཕེབས། སེ་ར་

ཐེག་ཆེན་གྲིང་དང་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་གྲི་ལྡན་མ་ཁང་ཚན་དུ་ཆྡོས་ཞུགས་མཛད། པཎ་ཆེན་བསྟན་

པའྲི་ཉྲི་མ་དང༌། མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྡོ་འཕན་པྡོ་འཕགས་པ་ཐྡོགས་མེད། སྟག་ཕུ་ཡྡོངས་འཛིན་ཡེ་

ཤེས་རྒྱ་མཚོ། རྒྱུད་སད་མཁན་ཆེན་གྲགས་པ་བརྩྡོན་འགྲུས། བྲག་རྲི་བླྡོ་བཟང་ཆྡོས་འབྱྡོར་རྒྱ་

མཚོ། པཎ་ཆེན་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ། རེ་གསེར་སྐང་རྡོལ་པའྲི་རྡོ་རེ། ཨ་ཁུ་རྲིན་པྡོ་ཆེ། རེ་སྐལ་

བཟང་མཁས་གྲུབ་སྡོགས་མཁས་གྲུབ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་བླ་མ་དམ་པ་བཅུ་ཕྲག་དུ་མའྲི་ཞབས་ལ་

གཏུགས།

རྒྱ་བྡོད་ཀྲི་མདྡོ་སྔགས་ཀྲི་བསྡུས་པའྲི་གཞུང་ཆེན་ཡྡོངས་རྡོགས་དང་ཁད་པར་དུ་རེ་ཡབ་

སས་ཀྲི་མདྡོ་སྔགས་ཀྲི་ལེགས་བཤད་རྣམས་དང༌། རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྲི་སྤྲི་མཐའ་ཕྲེང་དང་ཀུན་

མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་སྤྲི་མཐའ་སྡོགས་གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྡོད་ལྔ་དང༌། གསང་སྔགས་

རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་བསྡུས་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཡྡོངས་རྡོགས་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་པ་

ཕྡོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེའྲི་ཆྡོག་པར་མ་མཛད་པར། ཆེས་གསལ་མྱུར་ཟབ་ཀྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་

སྡོ་ནས་བརྒལ་བརྟག་མཐྲིལ་ཕྲིན་པ་མཛད་དེ་མདྡོ་སྔགས་རྲིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་འཆད་རྩྡོད་

རྩྡོམ་གསུམ་གང་ལའང་མྲི་འཇྲིགས་པའྲི་སྡོབས་པ་ཐྡོབ་ཅྲིང་མཁས་པའྲི་ཡྡོངས་རྩེར་གཤེགས།

གཞན་ཡང་ཁྡོང་གྲིས་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཞྲི་པའྲི་ཡབ་ཀྲི་དྲུང་ནས་སན་ལ་

སྦྡོང་བར་མཛད་ནས་གསྡོ་རྲིགས་ལའང་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་ཤྲིང་སན་གྲི་སྐྡོར་ལ་ལགས་རྩྡོམ་ཡང་

མང་དུ་བཞུགས། གཞན་ཡང་མདྡོ་མཁེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོགས་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ལྟ་

བ་མངྡོན་དུ་བྱས་ཤྲིང༌། དེའྲི་སྡོབ་ཆེན་ལྔའྲི་ནང་ཚན་གཅྲིག་ཡྲིན་པར་གྲགས།
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  g  

གཞན་ཡང་དམ་པ་འདྲིས་མདྡོ་སྟྡོད་སད་ཀྲི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མའྲི་དྲུང་ནས་ཆྡོས་དུ་མ་

གསན་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ལུགས་རྲིས་མེད་ཀྲི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། ཁྡོང་གྲི་དངྡོས་སྡོབ་

ཀྲི་ཁྡོད་དུའང་སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། གཞན་ཡང་རྡོང་ཐ་ཆྡོས་འབྱྡོར་ལྷུན་གྲུབ་སྡོགས་དགེ་ལྡན་

པའྲི་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་དང༌། རྲིང་མའྲི་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ་འཇུ་མྲི་ཕམ་དང༌། ར་དཔལ་སྤྲུལ་སྡོགས་

ས་དགེ་བཀའ་རྲིང་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཞྲིག་འདུས་ཤྲིང་སྐབས་དེར་མདྡོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་དང༌། 

རྒྱ་ནག་སྡོག་པྡོ་སྡོགས་སུ་ས་དགེ་བཀའ་རྲིང་གྲི་མཁས་བླུན་ཐམས་ཅད་ཁྡོང་ལ་ཆྡོས་མ་ཞུས་པ་

དང༌། དད་པ་དང་གསྡོལ་འདེབས་མྲི་བྱེད་མཁན་ཕལ་ཆེར་མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར།

ཁྡོང་ནྲི་རྲིག་གནས་ཀྲི་སྐྡོར་ལའང་ཤྲིན་ཏུ་མཁས་ཤྲིང༌། འཇུ་མྲི་ཕམ་སྡོགས་ཀྲིས་ཁྡོང་གྲི་

མདུན་ནས་ཀུན་གཟྲིགས་དབྱངས་འཆར་ཆེན་མྡོའྲི་དགྡོངས་དྡོན་རེད་པ་དང༌། འཇུ་མྲི་ཕམ་སན་

ངག་སྐྡོར་ལ་མཁས་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ལབ་སྐབས་མགྡོན་ཁྡོང་དང་དམྲིགས་བསལ་འབྲེལ་བ་

ཡྡོད་ཚུལ་བཤད་སྡོལ་ཡྡོད་པར་མ་ཟད། མྲི་ཕམ་གྲི་བྱ་དཀའ་བའྲི་སན་ངག་དབྱངས་གསལ་སྡོ་

བཞྲི་ཚང་བའྲི་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་ཞྲིག་ལབ་སྐབས་མགྡོན་ལ་རྩྡོམ་རྒྱུགས་ཕུལ་བ་དེང་སང་ཡང་མཇལ་རྒྱུ་

ཡྡོད་པ་མགྡོ་ལྡོག་སྡོགས་སུ་གསལ་པྡོ་བརྡོད་གེང་ཡྡོད།

༣༽ འཁྡོར་སྡོབ་སྐྡོང་ཚུལ་ནྲི། དེ་ནས་ཁྡོང་ལ་མདྡོ་སྟྡོད་སད་བར་གསུམ་དང༌། སྟྡོད་དབུས་

གཙང༌། བྱང་སྡོག་པྡོ། སད་རྒྱ་ནག་བཅས་ནས་སྐལ་ལྡན་གྲི་སྡོབ་མ་རྣམས་བུང་བས་མེ་ཏྡོག་ལ་

འཁྡོར་བ་བཞྲིན་འདུས་ཏེ། ཕྲི་ནང་གྲི་རྲིག་པའྲི་གནས་ལ་སྒྡོ་འདྡོགས་ཆྡོད་ཅྲིང་མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པ་

ཐྡོབ་པའྲི་སྡོབ་མ་མང་དུ་བྱུང༌། ཁད་པར་ཁྡོང་ལ་བྡོད་གངས་ཅན་ལྡོངས་སུ་མཚན་སན་གྲི་གྲགས་

པ་རླུང་ལྟར་གཡྡོ་བའྲི་སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་སྟེ། དབུས་ཕྡོགས་སུ་རྭ་སྒེང་དགྡོན་གྲི་བསྟན་པའྲི་བདག་

པྡོའམ་རྒྱལ་མཆྡོག་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོའྲི་ཡྡོངས་འཛིན་ཁྲི་ཆེན་ངག་དབང་མཆྡོག་ལྡན་གྲི་སྐུ་

ཕྲེང་བཞྲི་པའམ་ར་སྒེང་རྒྱལ་ཐྡོག་དང་པྡོ་ཨ་ཆུ་ཐུ་ནྡོ་མྲིན་ཧན་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་

རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོ་དང༌། ཟྲི་ལྲིང་སྟྡོང་འཁྡོར་དགྡོན་གྲི་བསྟན་བདག་བླ་སྤྲུལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་

མཚོའྲི་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་ཐུབ་བསྟན་འཇྲིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ་དང༌། རྲིང་མའྲི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྡོ་འཇུ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  h  

མྲི་ཕམ་དང༌། མདྡོ་སད་ཕྡོགས་སུ་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་སྐུ་ཕྲེང་བཞྲི་པ་རེ་བཙུན་

སྐལ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པྡོ་དང༌། སྡོག་པྡོ་ཁལ་ཁ་ཛཱ་ཡ་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པྡོའྲི་

ཡང་སྲིད་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བླྡོ་བཟང་སན་གྲགས་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ་དང༌། ལབ་མཁའ་ལྡྲིང་སྐུ་

ཕྲེང་གྡོང་མ་མཁའ་ལྡྲིང་ནམ་མཁའ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་དང༌། ལབ་གསེར་གྲིང་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་འཇམ་

དབྱངས་འཇྲིགས་མེད་རྲིག་པའྲི་རལ་གྲྲི་དང༌། ལབ་མཁན་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་པྡོ་རྲིན་ཆེན་

སེང་གེ་བཅས་ ༼སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་ལབ་ཆྡོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་བཞྲིན་བཀྡོད་ཡྡོད།༽ སྡོབ་ཆེན་བརྒྱད་དང༌། 

གཞན་ཡང་རྒྱ་ནག་གྡོང་མ་བཀང་ཞྲི་འྡོད་གསལ་རྒྱལ་པྡོ་ནས་དད་གུས་ཚད་མེད་ཀྲི་སྡོ་ནས་དབུ་

བླར་བསྟེན་ཏེ་དངྡོས་པྡོ་ག་ནྡོམ་པས་འབུལ་སྐེས་ཕུལ་བ་སྡོགས་སྲིད་འབྱྡོར་རྲིག་གསུམ་གྲི་

མངའ་ཐང་ཤྲིན་ཏུ་མཐྡོ་ཞྲིང་ཐྡོབ་དང་གྡོ་ས་ཅན་གྲི་མྲི་དབང་གྲི་སྡོབ་མའང་ཤྲིན་ཏུ་མང༌།

གཞན་ཡང་རེ་རང་གྲི་རྟྡོགས་བརྡོད་ལས་ཁེད་ཅག་མདྡོ་ཁམས་སང་དྲུག་སྐེ་བྡོ་ཀུན། །ཕལ་

ཆེར་ཁྡོ་བྡོའྲི་དངྡོས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་ཡྲིན། །དེའྲི་ཕྲིར་ཀུན་གྲིས་མདུན་པ་སྐེད་ཅྲིག་དང༌། །ད་རེས་

ཡང་དག་ལམ་ལ་ང་ཡྲིས་བཀྲྲི། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པ་བཞྲིན། སྐབས་དེར་མདྡོ་དབུས་ཁམས་

གསུམ་དང་རྒྱ་ནག་སྡོག་པྡོ་སྡོགས་སུ་འདྲི་པའྲི་དངྡོས་སྡོབ་ཡང་སྡོབ་ཀྲིས་ཁབ་ཅྲིང༌། ཕྡོགས་དེ་

དག་ཏུ་དགེ་ཚུལ་སྡོང་གྲི་བསབ་པ་བསལ་བ་དང༌། གསང་སྔགས་ཀྲི་དབང་རེས་གནང་ཐྡོབ་པའྲི་

སྡོབ་མས་འཛིན་མའྲི་ཁྡོན་ཡྡོངས་ལ་ཁབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང༌།

༤༽ སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་དང་ལྷ་ཡྲི་ཞལ་གཟྲིགས་ཚུལ་ནྲི། ཤར་གྲིང་བདེ་ཆེན་ཕུག་དང༌། 

ལྷྡོ་གྲིང་བྲག་ཟྡོར་ཕུག ནུབ་གྲིང་འབྲྡོག་གེ་ཕུག བྱང་གྲིང་རག་འྡོག་ཕུག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་

བཞེས་ཡུན་རྲིང་དུ་གནང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་རྒྱབ་རྲིའྲི་རྩེའྲི་མཁའ་སྤྡོད་སྒྲུབ་ཕུག་ཏུ་བསེན་མཚམས་

བཞུགས་སྐབས་ལྷ་དམར་པྡོ་གཉྲིས་དང་དཀར་པྡོ་གཅྲིག་གྲིས་ཞལ་དངྡོས་སུ་གཟྲིགས་ནས་སྒྲུབ་

པ་ཉམས་བཞེས་གནང་སྟེ་ནཱ་རྡོ་མཁའ་སྤྡོད་མའྲི་སྐུ་དམར་པྡོའྲི་ཞལ་དངྡོས་སུ་གཟྲིགས། གཞན་

ཡང༌། རྒྱ་ནག་ཕྡོགས་སུ་རྲི་བྡོ་རྩེ་ལྔའྲི་དགྲ་བཅྡོམ་ལྔ་བརྒྱའྲི་ལྷ་ཁང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡུན་

རྲིང་མཛད་དེ་འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་གསུམ་ཡུན་རྲིང་གནང་ཞྲིང༌། འཇམ་དབྱངས་བསྒྲུབས་པས་ནམ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  i  

ཞྲིག་འྡོྡོད་གསལ་གྲི་འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔའྲི་ཀྡོང་དུ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་ཞལ་དངྡོས་སུ་

གཟྲིགས་ཤྲིང༌། བརའྲི་བྱྲིན་རླབས་གནང་ནས་རང་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ་པས་ཐུགས་ཡྲིད་དབྱེར་མེད་དུ་

འདེས་པའྲི་ཉམས་རྟྡོགས་ཤར་བ་མ་ཟད། བསྟན་བཅྡོས་ཀང་དུ་མ་བརྩམས། པེ་ཅྲིང་དགའ་ལྡན་

བྱྲིན་ཆགས་གྲིང་དུ་ཡང་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡུན་རྲིང་གནང་ལ། ཁད་པར་དུ་རྟ་མགྲྲིན་སྒྲུབ་ཕུག་

གམ་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག་ ༼ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་འཕེལ་གྲིང༌།༽ ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡང་ཡང་གནང་སྟེ་ཡྲི་

དམ་རྟ་མགྲྲིན་ཞལ་དངྡོས་སུ་གཟྲིགས་ཤྲིང༌། སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲི་སར་གཤེགས་

པའྲི་ཚུལ་བསྟན། སྒྲུབ་ཕུག་འདྲི་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་འཕེལ་གྲིང་ཞེས་དབེན་པའྲི་གནས། །པད་མ་

གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་དགའ་འཁྲིལ་དུ། །ཁག་མཐུང་མངྡོན་གྱུར་རྟ་སྐད་གཙུག་ན་འཚེར། །དབང་

ཆེན་དགེས་རྡོ་རེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན། ཐྡོག་མར་སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་

འབྱུང་གནས་ཀྲིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྲིས་བཏྡོན་པའྲི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡྲིན་པ་མ་ཟད། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་

དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་ཡུན་རྲིང་གནང་སྟེ་སྐུ་ཚེ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་

པའྲི་ཚུལ་བསྟན་པའྲི་གནས་རྩ་ཆེན་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་གཟྲི་འྡོད་འཕྲྡོ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན།

གྡོང་གྲི་གསྡོལ་འདེབས་ཚིགས་བཅད་འདྲི་མཁས་པ་འཇུ་མྲི་ཕམ་པས་མཛད་སམ་པའྲི་

དཔྱད་གཞྲི་ཡྡོད་ལ། དེའྲི་ཚུལ་ཡང་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་འཁྡོར་སྡོབ་ཚོགས་མང་པྡོ་

ཞྲིག་ལ་ཟབ་རྒྱས་ཀྲི་གདམས་པ་དུ་མ་བསལ་བའྲི་སྐབས་སུ་དད་ལྡན་སྡོབ་ཚོགས་དེ་རྣམས་ཀྲིས་

ཉྲིན་ལྟར་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་སྒྲུབ་ཕུག་གྲི་ཕྲིར་ཕེབས་པ་དང་སྐབས་བསྟུན་ནས་མཇལ་

ཁ་ལ་འབད་བརྩྡོན་དག་པྡོ་བྱེད་ཅྲིང་ཡྡོད་ལ། དེ་ཡང་སྒྲུབ་ཕུག་ནྲི་ལབ་དགྡོན་པའྲི་རྒྱབ་རྲིའྲི་བྲག་

ངྡོས་སུ་ཡྡོད། མཇལ་ཁ་ལ་བརྩྡོན་པའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་རྲི་ཞྡོལ་གྲི་དགྡོན་པའྲི་ནང་དུ་ཡྡོད། དེ་ལྟའྲི་

སྐབས་ཤྲིག་ལ་འཇུ་མྲི་ཕམ་པས་སྤྲི་ཁང་གྲི་རྒྱབ་ངྡོས་ཀྲི་ཕྡོ་བྲང་དམར་པྡོའྲི་རྩེ་ནས་མཇལ་སྐབས་

ཤྲིག་ལ་དངྡོས་སུ་འདྲི་འད་ཞྲིག་མཇལ་བ་སྟེ། ཡྲི་དམ་རྟ་མགྲྲིན་ཞལ་གསུམ་ཕག་དྲུག་སྐུ་ལས་མེ་

དཔུང་ཕྡོགས་བཅུར་འཕྲྡོ་བ། དབུ་གཙུག་ནས་རྟ་མགྡོ་ལང་གུ་རྟ་སྐད་ཕྡོགས་བཅུར་འཚེར་བ། ནམ་

མཁའ་ཐམས་ཅད་འཚེར་ལྷང་ལྷང་དང་ས་གཞྲི་ཐམས་ཅད་འདར་ཡྡོམ་ཡྡོམ་བྱེད་པ་ཞྲིག་དངྡོས་སུ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  j  

མཇལ་བ་རེད་ཅེས་ད་ལྟའྲི་གྲ་རྒན་རབས་དག་གྲི་ངག་ལས་དངྡོས་སུ་ཁྡོ་བྡོས་ཐྡོས་ལ། གྡོང་གྲི་

ཚིགས་བཅད་དེ་ཡང་གཟྲིགས་སྣང་དེ་དང་ཤྲིན་ཏུ་མཐུན་པ་ཞྲིག་འདུག་པས་སྐབས་དེར་འཇུ་མྲི་

ཕམ་པས་མཛད་ཡང་དཔྱད་པར་བྱ་ཞྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ་གྲུབ་དབང་བྱང་ཆུབ་སྡོན་ལམ་དང་། རྣལ་

འབྱྡོར་པ་མཁའ་ལྡྲིང་རྡོ་རེ་དག་གྲི་གཟྲིགས་སྣང་ལའང་འདྲི་འད་བ་ཞྲིག་བྱུང་བ་མངྡོན་ཏེ། ལུང་

བསྟན་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ཡང་ངེས་དྡོན་གྲི་རྡོ་རེའྲི་རང་མདངས་ལས་ཤར་བའྲི་རྟ་མགྡོའྲི་ཅྡོད་

པཎ་མཐྡོན་པྡོ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ལ་འཚེར་བ་ཉྲིད་དུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ་ཞེས་པ་ནྲི། དང་དྡོན་དང་

ཕྡོགས་མཐུན་དུ་རུང་བ་ཙམ་གྲི་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། རེ་འདྲིའྲི་དབུ་གཙུག་ཏུ་རྟ་མགྡོ་ལང་ཞུར་གྲི་རྟ་

སྐད་མངྡོན་པར་བཤད་པ་ནྲི་གྲུབ་དབང་བྱང་ཆུབ་སྡོན་ལམ་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་པ་མཁའ་ལྡྲིང་རྡོ་རེའྲི་

གཟྲིགས་ལམ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་ཤེས་པར་འདྡོད་ན་རྣམ་ཐར་གྲི་ཡྲི་གེ་རྣམས་སུ་གསལ་བས་དེར་བལྟ་

བར་བྱ་ཡྲི་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། ལུང་བསྟན་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་མཚུངས་མཁའ་འགྲྡོ་

མ་རྣམས་ཀྲིས་ཕག་སྐྡོར་བྱེད་ཀྲིན་གསྡོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་

འཕེལ་ནས་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཞེས་པའྲི་མཚན་དེ་ཉྲིད་བཏུ་བར་

བྱ་བ་ཉྲིད་དྡོ་ཞེས་སྔར་གྲི་གསྡོལ་འདེབས་ཀྲི་ཚིགས་བཅད་དེ་རྲིགས་བཟང་གྲི་མཁའ་འགྲྡོ་མ་

རྣམས་ཀྲི་བརྩམས་པའྲི་གསྡོལ་འདེབས་ཀྲི་བསྟྡོད་ཚིག་ཡྲིན་པ་གསལ་ལྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ། གཞན་

ཡང་ཁྡོང་ལ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་མ་རྣམས་ཀྲིས་བར་དང་རྟགས་ཀྲི་སྡོ་ནས་རྡོ་རེའྲི་གླུ་ཡྲི་བསྟྡོད་པ་

དང་སྡོན་ལམ་དུ་མ་ཞྲིག་ཡྡོད་པ་མཁའ་འགྲྡོའྲི་རྟགས་བསྟྡོད་སྡོགས་སུ་གསལ་ལྡོ། །

དེ་ལྟར་ཁྡོང་ནྲི་བླ་མ་ཡྲི་དམ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གྲངས་ལས་འདས་པའྲི་ཞལ་གཟྲིགས་

ཤྲིང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་པ་དང༌། ཆྡོས་སྐྡོང་སྲུང་མ་ལྷ་སྲིན་སེ་བརྒྱད་ཡུལ་ལྷ་

གཞྲི་བདག་རྣམས་བྲན་ལྟར་འཁྡོལ་བ་ཞྲིག་སྟེ། དཔེར་ན། ཁྡོང་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག་ཏུ་བསེན་མཚམས་

ཞྲིག་ལ་བཞུགས་སྐབས་ལབ་མགྡོན་པའྲི་མདུན་རྲི་གང་ཆེན་འགྲིང་རྲིའྲི་ནུབ་ངྡོས་སུ། སེ་བྡོ་རྒྱབ་

ལ་འཁུར་བའྲི་ཞྲིང་པའྲི་བུ་མྡོ་དཀྱུས་མ་ཞྲིག་གྲི་གཟུགས་སུ་འཛིན་པའྲི་འདྡོད་ཁམས་བདག་མྡོ་

དཔལ་གྲི་ལྷ་མྡོས། འཆྲི་མེད་ལྷ་ཡྲི་ངག་རྟ་ལ་དངས་ཤྲིང༌། སན་ཞྲིང་འཇེབས་པའྲི་དབྱངས་ཀྲི་ལམ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  k  

ནས་ཁྡོང་རྒྱ་ནག་དང་སྡོག་ཡུལ་སྡོགས་སུ་ཕེབས་པར་བསྐུལ་བ་སྡོགས་ཁྡོང་གྲི་ཕེབས་བཞུད་

ཐམས་ཅད་ལ་ལྷ་དང་བླ་མས་ལུང་བསྟན་དང་སྟྡོང་གྲྡོགས་གཡེལ་མེད་མཛད་ཅྲིང༌། དེ་བཞྲིན་དུ་

དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཁྡོང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་སྐབས་ཤྲིག་ལ་ཆྡོས་སྐྡོང་ཙིའུ་དམར་པྡོའང་

ཁྡོང་གྲི་ཕྲི་བཞྲིན་ལུས་ལ་གྲྲིབ་མ་བཞྲིན་དུ་རེས་སུ་འབྲངས་བས་ན། ཁྡོང་ནས་ཁྡོད་ཀྲི་བསྟན་འགྲྡོ་

སྤྲི་དང༌། ཁད་པར་གཞྲིས་ཀྲི་དགྡོན་གནས་ལ་བལྟ་སྐྡོང་མྲི་བྱེད་པ་འདྲིར་ཕེབས་ནས་ཅྲི་བྱེད་ཅེས་

གསུང་གྲིས་བཀའ་བཀྡོན་གནང་ཞྲིང༌། ཕག་གྲིས་འགྲམ་ལྕག་བཞུས་པས་རྒྱལ་ཁང་ནང་གྲི་དབུས་

ཀྲི་རྩྲི་དམར་གྲི་སྐུ་ཕག་གྲི་དབུ་ཡྡོ་ཞྲིང་དཀྡོག་པྡོར་གྱུར་པ་དང༌། དེ་ནས་ཁྡོང་གྲིས་དེ་ཅུང་ཟད་

ཐལ་དག་པ་དགྡོངས་ཏེ་དེ་འཕྲལ་འགྡོད་བཤགས་བཟྡོད་གསྡོལ་གྲི་ཚུལ་དུ་རྒྱལ་གསྡོ་བསྡུས་པ་

ཧྲི་ཆྡོས་དབྱྲིངས་མ་ལགས་རྩྡོམ་གནང་ཏེ་བཟྡོད་གསྡོལ་མཛད་པ་ལྟ་བུའྡོ། །

༥༽ ཡྲིག་འཇྡོག་ལེགས་བཤད་སེལ་ཚུལ་ནྲི། དེའང་སྐེས་བུ་དམ་པ་འདྲི་ནྲི་ཕྲི་འདུལ་བའྲི་

དགྡོངས་དྡོན་ངེས་པར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་ཞྲིང་ལུང་སེ་བཞྲིའྲི་བཅས་པའྲི་ཁྲིམས་ཀྲིས་

ཉེས་ལྟུང་གྲི་དྲི་མས་དབེན་པ་དང༌། ནང་མདྡོ་སེ་དང་མངྡོན་པའྲི་དགྡོངས་དྡོན་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

དང་ཤེས་རབ་དང་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་བརྒྱ་ཕྲག་ལ་དབང་འབྱྡོར་བ། གསང་བ་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་དགྡོངས་

དྡོན་མ་ལུས་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བྱུར་བུར་གཏམས་ཤྲིང༌། ལགས་རྩྡོམ་ཡང་སན་གྲགས་ཆེ་བའྲི་མདྡོ་

སྔགས་ཀྲི་ལེགས་བཤད་ཕུལ་དུ་ཕྲིན་པ་དུ་མ་མཛད་དེ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་སྔྡོན་འགྲྡོ་

སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཀའ་གདམས་མེས་པྡོའྲི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། བྱང་

ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་གྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་ལག་ལེན་དུ་བཀྡོད་པ་དངྡོས་

གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འཇམ་མགྡོན་ཙོང་

ཁ་པ་ཆེན་པྡོའྲི་བླ་མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་སྡོ་ནས་ལས་བཞྲིའྲི་འཁྡོར་ལྡོའྲི་རྣམ་གཞག་ལག་ཏུ་བླང་པ་

མན་ངག་ནྡོར་བུའྲི་གན་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་དང༌། རང་དང་གཞན་གྲི་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་རྣམ་པར་

གཞག་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལྡོང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ལྷན་ཐབས་

དབང་གྲི་རྒྱལ་པྡོའྲི་ཟུར་རྒྱན་སྲིང་ནྡོར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཡང་སྐུ་གྡོང་མ་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོས་
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མཛད་པའྲི་ལྷན་ཐབས་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྡོའྲི་ཟུར་རྒྱན་སྲིང་ནྡོར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དུག་བཅྡོས་ཀྲི་མན་

ངག་ག་ཽཀྵའྲི་གསུང་རྒྱུན་ཟུར་འདེབས་དངུལ་དཀར་དངས་པའྲི་ཨཱ་དརྴ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཡང་མདྡོ་

རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའྲི་ཁྱུང་ལྔའྲི་ལག་ལེན་དང་ཆུང་དཔྱད་མཛེས་པའྲི་འཁྡོར་ལྡོ་བཤལ་གྲི་ལག་ལེན་རྡོ་

རེ་ཕ་ལམ་བཅས་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དང༌། བདུད་རྩྲི་སྲིང་པྡོ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་གསང་བ་

མན་ངག་གྲི་རྒྱུད་ལས་དུམ་བུ་བཞྲི་པ་ཕྲི་མ་འཕྲྲིན་ལས་ཀྲི་ལྷན་ཐབས་དཔལ་གྲུབ་དབང་གུ་ཎཱའྲི་

ཞལ་ལུང་འཆྲི་མེད་ཚེ་ཡྲི་བདུད་རྩྲི་ཟྲིལ་མངར་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའྲི་རྲིག་

འཛིན་དང་སྡོང་ཆེན་པྡོའྲི་མན་ངག་སན་རྒྱུད་བཀའ་རྒྱ་མ་བཀགས་ཆྡོག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དུག་རྲིགས་

དྲི་མ་འཁྲུད་བྱེད་ཆུ་རྒྱུན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། འཕགས་མཆྡོག་ཛམྦྷ་ལ་སེར་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་མྲི་མཛད་ནམ་

མཁའྲི་མཛོད་ལ་མངའ་བསྒྱུར་བ་གཏེར་ཆེན་པྡོའྲི་བུམ་པ་བཟང་པྡོ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆྡོ་ག་ཡྲིད་བཞྲིན་གྲི་

ནྡོར་བུ་དགྡོས་འདྡོད་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཛམ་དཀར་ལྷ་ལྔའྲི་ནྡོར་སྒྲུབ་ངག་འདྡོན་གྲི་གྡོ་

རྲིམ་བསམ་འཕེལ་འདྡོད་འཇྡོ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཛམ་སེར་ཆུ་སྦྲིན་མདྡོར་བསྡུས་སེ་བཞྲིའྲི་དཔལ་

འབྱྡོར་འགུགས་པའྲི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་

རྡོ་རེའྲི་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དཔལ་རྟ་

མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་ལས་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལུང་དུ་བསྟན་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ་དད་པ་རྒྱ་མཚོའྲི་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་ལས་དབང་ཆེན་མྲིའྲི་གར་གྲི་དབང་

ཕྱུག་གསང་ཆེན་དགེས་དགུར་རབ་ཏུ་སེལ་བའྲི་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཇྲི་ལྟར་བྱུང་བའྲི་ཚུལ་ལུང་དུ་

བསྟན་པའྲི་ལུང་བསྟན་གྲི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀུན་བཟང་མཆྡོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྡོབ་དཔྡོན་

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྲི་རྣམ་ཐར་གསྡོལ་འདེབས་བྱྲིན་རླབས་འདྡོད་དགུའྲི་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་

དང༌། ཤེས་རབ་ཀྲི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་མན་ངག་གྲི་བསྟན་བཅྡོས་མངྡོན་པར་རྟྡོགས་པའྲི་རྒྱན་གྲི་

རྣམ་བཤད་རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་དཀའ་གནད་གསལ་བར་བཤད་པ་ཕར་ཕྲིན་གྲི་གཞུང་འགྲེལ་མྲི་

ཕམ་ཞལ་ལུང་ལེགས་བཤད་མཁས་པའྲི་དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། བསྟན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་

དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའྲི་གཞུང་ལ་ཐྡོས་བསམ་བྱ་བའྲི་ཚུལ་འཇམ་དབྱངས་ཞལ་ལུང་མཁས་པའྲི་
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དགྡོངས་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། རྒྱུད་དྡོན་བསྡུས་པའྲི་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་པཎྲི་ཏ་ཆེན་པྡོ་བླྡོ་གྲྡོས་རྣམ་

པར་བཀྲ་བས་མཛད་པ་མཆན་འགྲེལ་གསུང་བཤད་ཟྲིན་བྲྲིས་སུ་བཏབ་པ་དགེས་པའྲི་ཀུན་བཟང་

མཆྡོད་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། སྦྡོང་རྒྱུད་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་འཇུག་པའྲི་སྟ་གྡོན་གྲི་

ཆྡོ་ག་ཞེས་བྱ་བ་དང༌། ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་ཞུགས་པའྲི་དངྡོས་གཞྲིའྲི་

ཆྡོ་ག་དང༌། དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྲི་ལྷ་ལྔའྲི་དབང་གྲི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་གྲི་སྐྡོར་རྲིམ་པ་གཞུང་

འགྲེལ་དང༌། དཔལ་འཁྡོར་ལྡོ་སྡོམ་པའྲི་ལྷ་ལྔའྲི་དངྡོས་གཞྲིའྲི་ཆྡོ་ག་གཞུང་མཆན་འགྲེལ་དང་

བཅས་པ་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཏུ་བཀྡོད་པ་དང༌། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དབང་གྲི་སྡོབ་མ་སྟ་གྡོན་

གྲི་ཆྡོ་ག་དང༌། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དབང་གྲི་ཆྡོ་ག་ཚིག་དྡོན་

མཆན་འགྲེལ་དང་བཅས་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའྲི་རྲིག་འཛིན་ཀུན་ད་བཞད་པའྲི་ཟླ་ཟེར་དང༌། 

སྔགས་ཀྲི་ས་ལམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཟུང་འཇུག་རྲིན་ཆེན་འདེན་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་དང༌། ཐུན་མྡོང་མྲིན་

པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་ཀྲི་

འགྲེལ་པ་དང༌། དག་སྔགས་མངྡོན་སྤྡོད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སྔགས་པ་ཧྡོམ་ཁུང་སྡོ་ནས་འཚང་རྒྱ་བའྲི་

ལྡོ་རྒྱུས་དབང་ཆེན་ཁྡོས་པའྲི་གད་རྒྱངས་དང༌། དག་པྡོའྲི་ལས་ལ་བསྐུལ་བའྲི་མཁེན་དགྡོངས་དམ་

ཉམས་གསྡོད་པའྲི་མཚོན་ཆ་དང༌། མཁའ་འགྲྡོའྲི་རྟགས་བསྟྡོད་དང་རྩྲིའུ་དམར་གྲི་གསེར་སྐེམས་

དང་ཚོགས་མཆྡོད་སྡོགས་བཞུགས་ལ། གཞན་ཡང་རྲིན་ཐང་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་ཁྡོང་གྲི་རྣམ་ཐར་ཆེན་

མྡོ་ཞྲིག་ཡྡོད་ཀང་དུས་འགྱུར་སྐབས་བྡོར་བརླག་ཕྲིན་ཏེ་དེང་ཕྡོགས་གང་ཞྲིག་ཏུ་བཞུགས་ཡྡོད་

མེད་ཆ་མ་འཚལ། 

གཞན་ཡང༌། གངས་ཅན་གྲི་ལྡོངས་སུ་བཀའ་དང་བསྟན་བཅྡོས་སྡོགས་ཀྲི་གེགས་བམ་པར་

གཞྲི་ཇྲི་ལྟར་ཡྡོད་པ་རྣམས་ནས་དཀར་ཆག་པར་ཐྡོ་ཕྡོགས་ཙམ་དུ་བཀྡོད་པ་ཕན་བདེའྲི་པད་ཚལ་

འབྱེད་པའྲི་ཉྲིན་བྱེད་ཅེས་པའྲི་དཀར་ཆག་ཏུ་འཁྡོད་པ་ལྟར་ཁྡོང་གྲི་ལགས་རྩྡོམ་ལ་ལམ་རྲིམ་དང་

བསྐེད་རྡོགས་ཀྲི་རྟྡོགས་པའྲི་ཉམས་དབྱངས་གསུང་མགུར་ཞེས་པ་དང༌། ལམ་རྲིམ་གསྡོལ་

འདེབས་དང་སྦར་བའྲི་ཞབས་བརྟན་གསྡོལ་སྡོན་ཞེས་པ་དང༌། ལམ་རྲིམ་དམར་ཁྲིད་བདེ་མྱུར་གྲི་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  n  

ས་བཅད་པར་རྲིང་དང༌། ཆུ་རྒྱུད་རྒྱ་ཆེར་གཏྡོར་འབུལ་དང༌། ལྷ་མྡོ་དང་གཡུ་སྒྡོན་མའྲི་གཏྡོར་

འབུལ་དང༌། ལྕམ་སྲིང་གྲི་བསྐང་གསྡོའྲི་སྐྡོར་དང༌། མཉམ་མེད་དགའ་ལྡན་པའྲི་བསྟན་པ་ལ་ཚད་

མའྲི་ལུང་གྲིས་ངེས་པར་བསྐེད་པ་ལུང་བསྟན་ཡང་གསལ་མེ་ལྡོང་ཞེས་པ་སྡོགས་དབུས་ལྷ་སའྲི་

ཕ་བྡོང་ཁའྲི་བཀྲ་ཤྲིས་ཆྡོས་གྲིང་དུ་བཞུགས་ཡྡོད་པ་བཀྡོད་འདུག་པ་ལྟར་རྲིན་ཐང་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བའྲི་

རྩ་ཆེན་གྲི་གསུང་རྩྡོམ་མང་པྡོ་ཞྲིག་བྡོར་བརླག་ཏུ་གྱུར་པ་ནྲི་གདྡོན་མྲི་ཟ་བས་ཤྲིན་ཏུ་ཕངས་པའྲི་

གནས་སྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་གསང་བ་འདུས་པའྲི་དབང་བཤད་ཀྲི་མཇུག་གྲི་མཛད་བྱང་དུ། ཅེས་

དཔའ་མྡོའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའྲི་བཅུ་གཅྲིག་ཞལ་དང་། ཁབ་བདག་རྣམ་སྣང་ཆེན་པྡོ། 

འཇྲིགས་མཛད་ལྷ་བཅུ་གསུམ། བདེ་མཆྡོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ། དཔལ་གསང་བ་འདུས་པ་བཅས་ཀྲི་

དབང་ཆེན་དངྡོས་གཞྲི་སྟ་གྡོན་དང་བཅས་མཆན་གྲི་སྡོ་ནས་ལེགས་པར་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་ཞེས་

གསལ་བ་བཞྲིན་ཀུན་རྲིག་དང་། བདེ་མཆྡོག་གསང་འདུས་བཅས་ལ་དབང་གྲི་སྟ་གྡོན་དང་དངྡོས་

གཞྲི་བཅས་ཀྲི་རྣམ་བཤད་མཛད་ཡྡོད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔའ་མྡོའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་བཅུ་

གཅྲིག་ཞལ་དང་། འཇྲིགས་མཛད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་བཅས་ཀྲི་སྐྡོར་ལ་ཡང་དབང་ཆྡོག་གྲི་སྟ་གྡོན་

དང་། དངྡོས་གཞྲི་བཅས་ཀྲི་དབང་གྲི་མཆན་འགྲེལ་གྲི་རྣམ་བཤད་མཛད་ཡྡོད་པ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

བས་དེ་དག་དུས་འགྱུར་ ( ༡༩༥༩) སྐབས་སུ་བྡོར་བརླག་ཤྡོར་བ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་ཕངས་ཤྲིང་དཔྱྡོད་

ལྡན་རྣམས་ཀྲི་ཕྡོགས་གང་སར་བཙལ་བ་རྲིགས་སྡོ། །ལེགས་བཤད་དེ་དག་ཀང༌། ལྕང་སྐ་སྤྲུལ་

པའྲི་སྐུ་དང༌། འཇམ་བཞད་སྐུ་ཕྲེང་བཞྲི་པ། སྲིད་སྐྡོང་རྭ་སྒེང་ངག་དབང་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱལ་

མཚན། ཛཱ་ཡ་པཎྲི་ཏ་བླྡོ་བཟང་སན་གྲགས་དགེ་ལེགས་རྣམ་རྒྱལ། ཆབ་མདྡོ་ལྕག་ར་ངག་དབང་བླྡོ་

བཟང་དཔལ་ལྡན་བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་ཧུ་ཐྡོག་ཐུའྲི་བླ་ཆེན་རྣམས་དང༌། སེར་བྱེས་མཁན་

ཟུར་མངའ་རྲིས་གུ་གེ་བསྟན་འཛིན་ཐྡོགས་མེད་དང༌། མཛོད་དགེ་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་གྲིང་གྲི་ཁྲི་

ཟུར་ཀླུ་འབུམ་ལྷ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ར་ཉག་ཁམས་འཇྡོ་གྲུབ་ཆེན། མཁའ་ལྡྲིང་ནམ་

མཁའ་རྡོ་རེ། གསེར་གྲིང་པ་འཇམ་དབྱངས་འཇྲིགས་མེད་རྲིག་པའྲི་རལ་གྲྲི། གདྡོང་ཚང་སན་

རམས་པ་ཆེན་པྡོ་བླྡོ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སྡོགས་མཁས་གྲུབ་གཉྲིས་འཛོམས་ཀྲི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  o  

དང༌། རྒྱ་ནག་གྡོང་མ་བཀང་ཞྲི་རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་མྲི་ཆེན་དཔྡོན་རྲིགས་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་

གཞུང་ཆེན་བཀའ་པྡོད་ལྔ་ལ་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་དང༌། འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་པ་ལྷུར་ལེན་པའྲི་

དབུས་ཀྲི་སེ་ར་དང་། ལྕྡོག་གེ འབུམ་རྲིང༌། འབུམ་གསར། བ་རྡོད་བཅས་ཀྲི་བླ་མ་མཁན་ཁྲི། 

གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་རྒྱ་མཚོ་བཀྡོད་པ་དང་བཅས་པའྲི་དགྡོན་སེ་དག་གྲིས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ནན་

ཆེན་པྡོའྲི་རྩྡོམ་བསྐུལ་ཞུས་ནས་རྩྡོམ་གནང་མཛད་པའྲི་ལགས་རྩྡོམ་རྲིན་ཐང་བྲལ་བའྲི་ལེགས་

བཤད་རད་དུ་བྱུང་བ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་པར་ལེགས་པར་བཤད་པ་དེ་རྣམས་ལ་གཟྲིགས་ན་གསལ་པྡོར་

མཁེན་ཐུབ།

མདྡོར་ན་ལགས་རྩྡོམ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང༌། རྩྡོམ་པའྲི་ལེགས་བཤད་ཀྲི་ཆ་ནས་བརྡོད་བྱ་དང་

རྡོད་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་རྩ་ཆེན་རྲིན་ཐང་ལྡན་ཞྲིང༌། རྩྡོམ་པ་པྡོའྲི་ཆ་ནས་མདྡོ་སྔགས་རྲིག་གནས་

དང་བཅས་པ་ལ་མཁེན་པའྲི་རྩལ་རྡོགས་ཤྲིང་ཉམས་རྟྡོགས་ཀྲི་ཀྡོང་རྡོལ་བ། ལྷ་དང་བླ་མས་ཞལ་

གཟྲིགས་ཤྲིང་གསུང་གྲིས་གནང་བ་སལ་བ་དང༌། རྩྡོམ་བསྐུལ་ཞུ་བ་པྡོའྲི་ཆ་ནས་རྭ་སྒེང་མཆྡོག་

སྤྲུལ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཧུ་ཐྡོག་ཐུའྲི་བླ་སྤྲུལ་རྣམས་དང༌། གཞན་ཡང་མཁས་གྲུབ་གཉྲིས་

ལྡན་གྲི་ས་དགེ་བཀའ་རྲིང་གྲི་མཁས་ཆེན་བླ་སྤྲུལ་དགེ་བཤེས་དུ་མ་དང༌། གྡོང་མ་བཀང་ཞྲི་རྒྱལ་

པྡོ་ལ་སྡོགས་ཐྡོབ་དང་གྡོ་ས་ཅན་གྲི་དཔྡོན་ཆེན་དུ་མ་དང༌། གཞན་ཡང་མདྡོ་སྔགས་ཀྲི་གཞུང་ལ་

འཆད་ཉན་གྲི་སྡོལ་ཡྡོད་པའྲི་དགྡོན་སེ་དུ་མས་དད་པ་དག་སྣང་ཟད་པ་མེད་པའྲི་སྡོ་ནས་རྩྡོམ་སྐུལ་

ཞུས་པའྲི་ལགས་རྩྡོམ་རྲིན་ཐང་གྲི་དྡོན་སྲིང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་པ་ལེགས་བཤད་དེ་དག་ལས་

གསལ་ལྡོ། །

གཞན་ཡང་། མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་དང་། པཎ་ཆེན་མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་སྡོགས་ལབ་

སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་དུ་མ་ཞྲིག་ལ་རྲིན་ཐང་བྲལ་བའྲི་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་གསུང་རྩྡོམ་དུ་མ་

ཡྡོད་པར་གྲགས་ཀང་། ཕྲི་རབས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་བདག་གཅེས་མ་བྱས་པ་བྡོར་བརླག་ཏུ་

ཕྲིན་པ་ནྲི་ཧ་ཅང་ངྡོ་གནྡོང་དགྡོས་པའྲི་ཕངས་ཚབས་ཆེན་པྡོ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནྡོ། །

༦༽ དགྡོན་སེ་སྐྡོང་ཚུལ་ནྲི། སྤྲིར་མདྡོ་ཁམས་ཕྡོགས་སུ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་རྲིམ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  p  

པ་རྣམས་མཛད་འཕྲྲིན་རྒྱས་ལ་མཚན་སན་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་མ་ཟད། སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་

ཏན་དཔལ་བ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་པ་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་རྣམ་

གཉྲིས་ནྲི་ཆེས་གཟེངས་སུ་འཐྡོན་པ་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ།

དེ་ཡང་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་

གདན་ས་རྣམས་སུ་ཕེབས་ཏེ་མཁས་པའྲི་སྐེ་བྡོ་དུ་མ་དང་། ཁད་པར་དུ་༸རེ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོ་ལ་

བསམ་སྦྡོར་རྣམ་པར་དག་པས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་ཡུན་རྲིང་དུ་བསྟེན་པས་མདྡོ་སྔགས་གསུང་རབ་

རབ་འབྱམས་ལ་མཁས་པའྲི་ཕུལ་དུ་ཕྲིན་ཅྲིང་ས་ལམ་གྲི་ཉམས་རྟྡོགས་མཐྡོན་པྡོར་གཤེགས་པའྲི་

མཁས་གྲུབ་གཉྲིས་ལྡན་གྲི་སྐེས་ཆྡོག་དམ་པ་ཁད་འཕགས་ཤྲིག་ཡྲིན་ལ། ༸རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་དངྡོས་

སྡོབ་རྣམས་ཀྲི་ཁྡོད་དུའང་བསྟན་པ་ཕྡོགས་མཐར་སེལ་བའྲི་དར་ཆེན་དྲུག་གྲི་ནང་ཚན་དུ་བཞུགས་

ཤྲིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་ལུང་བསྟན་བཞྲིན་ཁྡོང་དང་བྱམས་ཆེན་ཆྡོས་རེ་རྣམ་གཉྲིས་ཀྲིས་སེ་ར་ཐེག་

ཆེན་གྲིང་དང་ལབ་དགྡོན་པ་གཉྲིས་ཕྲི་ལྡོ་གཅྲིག་སྟྡོང་གཅྲིག་བརྒྱ་བཅུ་དགུའྲི་ (༡༡༡༩) ལྡོ་སྟེ་ལྡོ་

ཟླ་ཚེས་གྲངས་དུས་གཅྲིག་ལ་ཕག་བཏབ་པ་མཛད། རེ་བླ་མས་དངྡོས་སུ་གནང་བའྲི་སྒྡོལ་མ་བྱྲིའུ་

དྡོད་མ་དང་། རེ་ང་འད་མ། རེ་བླ་མ་རང་གྲི་སྐུ་དངྡོས་ཀྲི་རྣམ་སྦར་རྣམས་ད་ལྟ་ཡང་དངྡོས་སུ་

བཞུགས་ཡྡོད་ལ། དེ་འདའྲི་རྟེན་བྱྲིན་ཅན་ནྲི། ད་ལྟ་འཛམ་གྲིང་དུ་རྲི་བྡོ་དགེ་ལྡན་པའྲི་གདན་ས་གང་

དུ་ཡང་ཧ་ཅང་དཀྡོན་པ་ཡྲིན་པས། འདྲི་ནྲི་ལབ་དགྡོན་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་རྲི་བྡོ་དགེ་ལུགས་པ་

ཡྡོངས་ཀྲི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བའྲི་ནང་རྟེན་རྩ་ཆེན་ཞྲིག་ཏུ་ངེས་སྡོ། །

དམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་རེ་བྱམས་ཆེན་ཆྡོས་རེ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་ཏེ་གྡོང་མ་ཏཱ་མྲིང་ཡུང་

ལྡོ་རྒྱལ་པྡོས་དད་གུས་ཚད་མེད་ཀྲི་སྡོ་ནས་དབུ་བླར་བཀུར་ཞྲིང་ལྷ་ཆྡོས་སྐྡོང་གྲི་སྐུ་ཞྲིག་དང་

འཁར་གསྲིལ་སྡོགས་མཆྡོད་རས་རྩ་ཆེན་དང་། གཞན་ཡང་འབུལ་སྐེས་ག་ནྡོམ་པ་འཕུལ། ཁྡོང་

ལབ་ལུང་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཕྡོགས་དེའྲི་སེར་སྐ་ཡྡོངས་དང་བླ་མ་དཔྡོན་པྡོ་རྣམས་ཀྲིས་ཚེ་འདྲི་ཕྲིའྲི་

སྐབས་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཟད་འདན་ཡན་ལག་བཅྡོ་བརྒྱད་སྡོགས་རེ་བླ་མའྲི་རྲིང་ལུགས་འཛིན་

པའྲི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་གསར་དུ་བཙུགས། མདྡོ་ཁམས་ཤར་སྟྡོད་དུ་རེ་ཙོང་ཁ་པའྲི་བསྟན་པ་གསེར་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  q  

སྦང་བཙོ་མ་ལྟ་བུ་འདྲི་ཉྲིད་ཕྡོགས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁབ་པར་མཛད་པ་སྡོགས་རྒྱས་པར་གཞན་དུ་

ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང་།

འདན་ཡན་ལག་བཅྡོ་བརྒྱད་དེ་དག་ལབ་ཆྡོས་འབྱུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་བཀྡོད་ན། འདན་མ་

སྟྡོད་པ་དགྡོན་ཁག་དྲུག ས་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག འདན་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག་བཅས་བཅྡོ་བརྒྱད་

དང༌། སྟྡོད་ཀྲི་དགྡོན་ཁག་དྲུག་ནྲི། ཤྭ་སྒྡོགས་དགྡོན་གསུམ་སྟེ། ཤྭ་རྲི་དགྡོན། སྒྡོགས་དུང་དགྡོན། 

དགྡོན་སར་དགྡོན་བཅས་དང༌། འབའ་ཟེ་འབུམ་གསུམ་སྟེ། འབའ་དགྡོན་པ། ཟེ་དཀར་དགྡོན་པ། 

འབུམ་སང་དགྡོན་པ་བཅས་སྡོ། །

ས་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག་ནྲི། མགར་རྭ་འབུམ་གསུམ་སྟེ། མགར་ར་དགྡོན། རྭ་ཉག་དགྡོན། 

འབྡོམ་ཆུང་དགྡོན་བཅས་དང༌། ལབ་འབྲྡོམ་འགག་གསུམ་སྟེ། ལབ་དགྡོན་པ། འབྲྡོམ་བུ་དགྡོན། 

འགག་ལ་དགྡོན་བཅས་སྡོ། །

འདན་ཁྡོག་དགྡོན་ཁག་དྲུག་ནྲི། གྲུ་དམར་འབར་གསུམ་སྟེ། འབར་དྷ་དགྡོན། གྲུ་བ་དགྡོན། 

ར་མགྲྲིན་དགྡོན་བཅས་དང༌། འདན་གཉྲིས་ཀླུང་གསུམ་སྟེ། འདན་སྒྡོལ་མ་ལྷ་ཁང༌། འདན་ཆྡོས་

འཁྡོར་དགྡོན། རག་ཤུལ་ཀླུང་ཤྡོད་དགྡོན་བཅས་སྡོ། །

དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་གྲིས་ནྲི། ཁྡོང་གྲི་སྐབས་ལབ་དགྡོན་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའྲི་

གྲངས་ཆེར་འཕེལ་བ་དང༌། འདུ་ཁང་དང༌། ལྷ་ཁང༌། རྲི་ཁྡོད་བཅས་དུ་མ་བཏབ་ནས། ནང་རྟེན་ཀང་

བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པ་བཞེངས་གནང་མཛད་པ་སྡོགས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་འཕེལ་རྒྱས་

དབྱར་གྲི་མཚོ་ལ་འགྲན་པ་གནང་བ་སྡོགས་ནྲི་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱ་ཞྲིང༌། ཁྡོང་གྲི་དགྡོན་སེ་

གསར་དུ་བཙུགས་པ་དང་སེལ་བ་བཅས་ལབ་ཀྲི་འཁྡོར་ཡན་ལག་རྩ་ལྔ་ཟེར་བ་ནྲི་ཁྡོང་གྲི་སྐབས་

སུ་བྱུང་ལ།

འཁྡོར་ཡན་ལག་རྩ་ལྔ་ནྲི། འདན་ཡན་ལག་བཅྡོ་བརྒྱད་ལས་འབྲྡོམ་བུ། འགག་ལ། མགར་ར། 

རྭ་ཉག འབྡོམ་ཆུང༌། ཀླུང་ཤྡོད། ཟེ་དཀར། འབའ་དྷ། གྲུ་བ། ར་མགྲྲིན། འདན་ཆྡོས་འཁྡོར་དགྡོན་

བཅས་དགྡོན་ཁག་བཅུ་གཅྲིག་གྲི་ཁར། རུ་ངར་དགྡོན། མཁར་ནང་སྡོ་དགྡོན། ཤུལ་མ་དགྡོན། 
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སེར་ཤུལ་དགྡོན། ཀ་བཞྲི་དགྡོན། བ་རྡོད་དགྡོན། བྡོ་རྡོད་དགྡོན། འབུམ་རྲིང་དགྡོན། འབུམ་གསར་

དགྡོན། འཇུ་དགྡོན། མང་དགེ་དགྡོན། ཇྡོ་བྡོ་དགྡོན། ཐར་ཤུལ་དགྡོན། དབྡོན་པྡོ་དགྡོན་བཅས་སྡོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་ཕག་བཏབ་པའྲི་ཀླུང་ཤྡོད་ཇྡོ་དགྡོན་དང༌། རྒྱ་

ནག་དང་སྡོག་པྡོ་སྡོགས་སུ་ཡང་ཁྡོང་གྲིས་གསར་དུ་ཕག་བཏབ་པའྲི་དགྡོན་སེ་དང༌། མངའ་

ཁྡོངས་སུ་འདུས་པའྲི་དགྡོན་སེ་མང་པྡོ་ཞྲིག་ཡྡོད་པར་གྲགས་པས་ལྡོ་རྒྱུས་གཞན་ལས་ཤེས་པར་

བྱ་ལ། གཞན་ཡང་ཁྡོང་ཡུལ་གྲུ་དུ་མའྲི་དགྡོན་སེ་མང་པྡོ་ཞྲིག་གྲི་བསྟན་བདག་གནང་ཡྡོད་པ། 

དཔེར་ན། སྡོབ་དཔྡོན་མཁེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེས་ཕག་བཏབ་མཛད་པའྲི་སྟྡོང་སྐབས་དགྡོན་

བསྟན་གཉྲིས་དར་རྒྱས་གྲིང་ཞེས་པའྲི་དགྡོན་པ་འདྲི་ལ་མཁན་རབས་ཉེར་ལྔ་ཡྡོད་པ་ལས་མཁན་

རབས་དང་པྡོར་སྐབས་མགྡོན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་བགྲངས་འདུག་ལ། དགྡོན་པ་འདྲི་ནྲི་མགྡོ་ལྡོག་ཨ་

སྐྡོང་གྡོང་མའྲི་སྟྡོད་ཤྡོག་ཚོ་པ་བཅུའྲི་དགྡོན་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུ་ཤྲིན་ཏུ་མང་བར་

མངྡོན་པས་དགྡོན་ཁག་སྡོ་སྡོའྲི་ལྡོ་རྒྱུས་དག་ལས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །

༧༽ ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་བསྟན་པ་སེལ་ཚུལ་ནྲི། རེ་བླ་མས། བསྟན་པ་རྲིན་ཆེན་མཆྡོག་གྲིས་མ་

ཁབ་པའམ། །ཁབ་ཀང་ཉམས་པ་གྱུར་པའྲི་ཕྡོགས་དེར་ནྲི། །སྲིང་རེ་ཆེན་པྡོས་ཡྲིད་རབ་ཏུ་བསྐེད་

པ་ཡྲིས། །ཕན་བདེའྲི་གཏེར་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པར་ཤྡོག །ཅེས་གསུངས་པ་བཞྲིན། དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་གྲིས་ནྲི། ༼སྐབས་དེར་འཕྲུལ་རྲིག་འགྲྲིམ་འགྲུལ་སྡོགས་ཡར་རྒྱས་ཆེར་མེད་པའྲི་

སྐབས་ཏེ་རྒྱ་བྡོད་ཧྡོར་གསུམ་ལས་རྒྱལ་ཁམས་གཞན་དུ་བསྟན་པ་སེལ་བའྲི་དར་སྡོལ་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན།༽ རྒྱ་བྡོད་

སྡོག་གསུམ་དུ་རྒྱལ་བསྟན་རྲིན་པྡོ་ཆེ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་ཁམས་གསུམ་བླ་མ་ཤར་རྒྱལ་བ་ཙོང་ཁ་

པ་ཆེན་པྡོའྲི་རྲིང་ལུགས་དྲི་མ་མེད་པ་ཕྡོགས་དུས་ཀུན་ལ་དར་སེལ་གནང་བའྲི་མཛད་རེས་རླབས་

པྡོ་ཆེ་འཇྡོག་ཡྡོད་པ་ནྲི། དཔེར་ན། གྡོང་དུ་གསལ་བའྲི་འདན་མ་དགྡོན་ཁག་བཅྡོ་བརྒྱད་དང༌། ལབ་

དགྡོན་པའྲི་འཁྡོར་ཡན་ལག་རྩ་ལྔ་དང༌། གཞན་ཡང་སེ་ར་དགྡོན་དང༌། ར་སྒེང་དགྡོན། སྟྡོང་འཁྡོར་

དགྡོན༌། བླ་བྲང་བཀྲ་ཤྲིས་འཁྲིལ། སན་མྡོ་དགྡོན། རུ་ངར་དགྡོན། དཀར་མཛེས་དགྡོན། དར་རྒྱས་

དགྡོན། བེ་རྲི་དགྡོན། བཀྲ་ཤྲིས་ལ་ཕུག་དགྡོན་སྡོགས་དགེ་ལུགས་པའྲི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། ཁྲི་
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འདུ་བསྐལ་བཟང་དགྡོན། རྲིང་ཐུང་ཐུབ་བསྟན་དགྡོན་སྡོགས་ས་སྐའྲི་རྲིང་ལུགས་འཛིན་པའྲི་

དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། ཞེ་འཛུམ་དགྡོན། ལྡོ་རུ་ས་པ་དགྡོན་སྡོགས་བཀའ་རྒྱུད་ཀྲི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་

དང༌། མགྡོ་ལྡོག་སྟྡོང་སྐ་དགྡོན། གངས་པ་དགྡོན། འཇུ་རྲིང་དགྡོན། མགྡོ་ཚ་དགྡོན། ཀྲི་ལུང་དགྡོན། 

སྐྡོང་པྡོ་དགྡོན་སྡོགས་སྔ་འགྱུར་རྲིང་མའྲི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། རྒྱ་ནག་རྲི་བྡོ་རྩེ་ལྔ་དང༌། པེ་ཅྲིང་

དགའ་ལྡན་བྱྲིན་ཆགས་གྲིང་ལ་སྡོགས་པའྲི་རྒྱ་ནག་གྲི་དགྡོན་སེ་དང་ཡུལ་གྲུ་དུ་མ་དང༌། སྡོག་པྡོ་

ཁུ་རྡོད་དགྡོན་སྡོགས་སྡོག་པྡོའྲི་དགྡོན་སེ་དུ་མ་དང༌། སྒྲི་བའྲི་ཇྡོ་དགྡོན་དང༌། རག་ཤུལ་མྡོད་ཁྡོད་

དགྡོན་དང༌། བྲག་དཀར་ཇྡོ་མྡོའྲི་དགྡོན་སྡོགས་བཙུན་དགྡོན་དུ་མ་དང༌། ལུང་དམར་ཆྡོས་འཁྡོར་

དགྡོན་སྡོགས་སྔགས་དགྡོན་དུ་མ་ལ་བླ་མ་ལབ་ཚང་གྲི་བླ་སྤྲུལ་སྤྲི་དང༌། ༼བླ་སྤྲུལ་བཅུ་གསུམ་ཙམ།༽ 

ཁད་པར་དུ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་རྲིམ་པ་རྣམས་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པྡོ་མཁན་ཆེན་

ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་དང༌། བཅུ་གཉྲིས་པ་རྡོ་རེ་འཆང་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་རྣམ་

གཉྲིས་ཀྲི་དངྡོས་དང་རྒྱུད་པ་ཅྲི་རྲིགས་ཀྲི་སྡོ་ནས་མདྡོ་དབུས་ཁམས་གསུམ་རྒྱ་ནག་སྡོག་པྡོ་

བཅས་སུ་མདྡོ་སྔགས་ཀྲི་བསྟན་པ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་འཛིན་སྐྡོང་སེལ་གསུམ་རྒྱ་ཆེ་གནང་ཞྲིང༌། ཕྲི་ནང་

གྲི་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ཏུ་སྐེ་བྡོ་ཕྡོ་མྡོ་ཁྲི་ཕྲག་དུ་མ་ལ་དགེ་ཚུལ་སྡོང་དང་རབ་བྱུང་ཕྡོ་མྡོའྲི་བསབ་

སྡོམ་གནང་བ་སྡོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྲི་བསྟན་པ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་འཛིན་མའྲི་ཁྡོན་ཡྡོངས་ལ་ཁབ་པར་

མཛད་དྡོ། །

གཞན་ཡང༌། ཡུལ་གྲུ་དེ་དག་ཏུ་སྐལ་ལྡན་གྲི་སྐེ་བྡོ་གྲངས་ལས་འདས་པ་ལ། དབང་ལུང་མན་

ངག་རེས་གནང་སལ་བ་ཡང་གྲངས་མ་མཆྲིས་ཤྲིང༌། ཁྡོང་ནྲི་སྔགས་ཕྡོགས་ནས་ཀང་རྒྱལ་ཁབ་

ཕྲི་ནང་དག་ཏུ་གསང་སྔགས་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་དབང་ལུང་མན་ངག་ཇྲི་སེད་མཆྲིས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

མངའ་བདག་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། ངག་རྒྱུན་དུ་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་པ་ལྟར། གཞན་ཡང་ཕྲན་ཚེགས་ཀྲི་རེས་

གནང་མན་ངག་སྡོགས་དུ་མ་ཞྲིག་ཀང་ཁྡོང་ལ་མངའ་བ་ཡྲིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཁྡོང་གྲིས་འཇུ་མྲི་ཕམ་

ལ་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པྡོའྲི་རེས་གནང་དང་ལྷན་དུ་གེ་སར་ཀྲི་རེས་གནང་སྦྲགས་ཏེ་གནང་བ། 

དེ་ནས་བཟུང་འཇུ་མྲི་ཕམ་གྲི་སྡོབ་རྒྱུད་རྣམས་ལ་འཇམ་དབྱངས་དང་གེ་སར་གྲི་རེས་གནང་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  t  

སྦྲགས་མ་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བའྲི་ཚུལ་དུ་གསུངས་སྡོལ་ཡྡོད་པ་ད་ལྟའྲི་བར་དུ་རྒྱུན་མ་ཉམས་པ་དང༌། 

ཕག་བཞེས་དེ་གསེར་རྟའྲི་མཁན་ཆེན་འཇྲིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་མཆྡོག་གྲིས་ཀང་ཕག་བཞེས་

མཛད་བཞྲིན་ཡྡོད་པ་ངག་རྒྱུན་དུ་གསལ།

༨༽ ངྡོ་མཚར་གྲུབ་རྟགས་སྟྡོན་ཚུལ་ནྲི། གཞན་ཡང་ཁྡོང་ནྲི་ཐྡོས་བསམ་སྡོམ་གསུམ་དང༌། 

འཆད་རྩྡོད་རྩྡོམ་གསུམ་དང༌། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་དང༌། བསབ་པ་གསུམ་དང༌། ལམ་གཙོ་

རྣམ་གསུམ། ལྟ་སྡོམ་སྤྡོད་གསུམ། གསང་སྔགས་ཀྲི་བསྐེད་རྡོགས་སྡོགས་གསང་གསུམ་གྲི་ཡྡོན་

ཏན་མཁའ་ལྟར་ཡངས་ཤྲིང༌། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་དུ་མ་ལ་དབང་འབྱྡོར་བ་ཞྲིག་སྟེ། 

དགུང་ལྡོ་བཞྲི་ཙམ་ནས་རྲིན་པྡོ་ཆེའྲི་གཏེར་སྟྡོན་པ་དང༌། གཞན་ཡང༌། མཁའ་ལ་བྱ་ལྟར་འཕུར་བ་

དང༌། ཆུ་ལ་ཉ་ལྟར་འཛུལ་བ་དང༌། ས་འཁེག་གྲི་བྲག་རྡོ་ཡང་ཟན་ལྟར་བཙིར་བ་དང༌། བྲག་དང་རྡོ་

ལ་ཞབས་རེས་དང་ཕག་རེས་འཇྡོག་པ་དང༌། སྔྡོན་མགྡོ་ལྡོག་གྲི་ས་ཆ་ཞྲིག་ཏུ་ར་རྲི་ཉྲིལ་བ་སྲིག་

མཛུབ་ཀྲིས་གེན་དུ་བཟླྡོག་པ་དང༌། གཙང་པྡོ་བཞུད་མཚམས་བཅད་པ་དང༌། ཕག་གྲིས་ཕག་པར་

ཧྲི་ཡྲིག་སྡོགས་ཡྲིག་འབྲྲི་དང་ལྷ་སྐུ་དྡོད་པ་སྡོགས་མཛད་པ་དང༌། ནས་འབྲུ་ཆུང་ཆུང་གཅྲིག་གྲི་

སྟེང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་ཡྡོངས་རྡོགས་འབྲྲི་བ་དང༌། སྐུ་ཡྲི་རྣམ་པ་ཞྲི་རྒྱས་དབང་

དག་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་རྡོལ་མྲི་འད་བ་བསྒྱུར་བ་སྡོགས་ངྡོ་མཚར་ཆེ་བའྲི་གྲུབ་རྟགས་བགྲང་ལས་འདས་

པ་ཞྲིག་ཡྡོད་པ་ལྡོ་རྒྱུས་ངག་རྒྱུན་དག་ཏུ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་པྡོ་ཡྡོད་པས་ཤེས་པར་བྱ་ལ། དེ་ཡང་སྡོ་

མང་མཁན་ཆེན་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་གྲི་རྣམ་ཐར་ལས། ལབ་སྐབས་མགྡོན་དབང་ཆེན་དགེས་

རབ་རྡོ་རེ་ཞེས་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྲི་དཔའ་བྡོ་དེས་ཞེས་གསལ་བ་བཞྲིན། དབང་ཆེན་དགེས་རབ་

རྡོ་རེ་ནྲི་ཡྡོངས་གྲགས་སུ་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་བརེས་པའྲི་དཔའ་བྡོ་ཞེས་གྲགས་པ་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་

རབ་འབྱམས་ལ་མངའ་བརེས་ཤྲིང༌། ཉྲིད་ཀྲི་ཞལ་ནས་ཀང་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་ག་པུར་དབང་པྡོ། 

བདག་རྒྱུད་ཁབ་འཇུག་རྲིང་དུ་ཤར་མཐུས། ཟབ་གསལ་འྡོད་དཀར་སྤྡོ་བར་སྡོབས་ཀང༌། རེ་ཞྲིག་

འདྲི་ཡྲིས་ཆྡོག་གྡོ་གྲྡོགས་སྡོ་ཞེས་བཀའ་བཅུ་པ་བྱམས་པ་ཆྡོས་གྲགས་ལ་སལ་བའྲི་ཞལ་

གདམས་བསབ་བྱ་ལས་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲི་གྡོ་འཕང་བརེས་པ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་མ་ཟད། 



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  u  

ཁྡོང་གྲི་རྣམ་ཐར་རྟྡོགས་བརྡོད་དང༌། མཁའ་འགྲྡོའྲི་རྟགས་བསྟྡོད་སྡོགས་ལས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་

ལྡོ། །

༩༽ ཁྡོང་གྲི་སྐུའྲི་སྐེ་རབས་ཀྲི་ཕྲེང་བ་ནྲི། འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའྲི་སྐུ་ཡྲི་རྣམ་

རྡོལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་འྡོད་ཟེར་ཀུན་འཕགས་དཔལ་བརྩེགས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ནས་ཉེ་བར་བཟུང་

སྟེ་འབྱུང་འགྱུར་བྱང་ཕྡོགས་ཤམ་བྷ་ལའྲི་བླྡོན་པྡོ་ཧ་ནྲི་མན་དྷ་དང༌། རུ་པའྲི་མཆྡོག་གམ་དམག་

དཔྡོན་ཧུ་ནྲི་ཞབས་ལ་སྡོགས་པ་བགྲང་ཡས་ཀྲི་དག་པའྲི་དཔུང་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཁྡོང་གྲི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྲི་རྣམ་པར་རྡོལ་པ་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པ་དང༌། དེ་བཞྲིན་དུ། མ་འྡོངས་བསྐལ་བཟང་རྣམ་འདེན་

མཆྡོག་གྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ་ཀླུ་ཡྲི་བར་དུ་ཁྡོང་གྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྣམ་པར་རྡོལ་པ་སྐུ་ཡྲི་

ཕྲེང་བ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་ཀང༌། འདྲིར་ཁྡོང་གྲི་འཁྲུངས་རབས་གསྡོལ་འདེབས་ལས་གསལ་བ་

བཞྲིན་སྐེ་ཕྲེང་འགའ་ཞྲིག་གྲི་མཚན་ཙམ་བརྡོད་ན། ༡ འཕགས་མཆྡོག་སྤན་རས་གཟྲིགས། ༢ 

མདྡོ་ཉྲི་མའྲི་སྲིང་པྡོ་ཞུ་བ་པྡོ་དགེ་བསེན་པདྨའྲི་ངང་ཚུལ། ༼འདྲིའྲི་སྐབས་ཁལ་ཁ་འདར་པ་པཎྲི་ཏའྲི་རྣམ་

ཐར་ལས་མདྡོ་ཉྲི་མའྲི་སྲིང་པྡོ་ཞུ་བ་པྡོ་དགེ་བསེན་ཉྲི་མའྲི་གཉན་ཞེས་གསལ།༽ ༣ ཆྡོ་རྲིགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་

པ་བྲམ་ཟེ་ལེགས་ལྡན། ༼འདྲིའྲི་སྐབས་ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་ལས་ཁྲིམ་བདག་མཛེས་ལྡན་ཞེས་གསལ།༽ ༤ རྒྱ་

གར་གྲི་སྡོབ་དཔྡོན་ཤྲི་ལ་ར་ཛྭ། ༥ གྲུབ་དབང་ཤེས་རབ་འཛིན། ༦ སྡོབ་དཔྡོན་ན་ག་བྡོ་དྷྲི་ ༼ཀླུ་ཡྲི་

བྱང་ཆུབ།༽ ༧ རྒྱ་གར་གྲུབ་ཆེན་ཨ་བྷྱ་ཀ་ར། ༨ གྲུབ་ཆེན་མྲི་ཏྲ་ཛྭོ་ཀྲི། ༩ ཕ་དམ་པ་སངས་རྒྱས། 

༡༠ ཞྲི་བའྲི་གྡོ་ཆ། ༼འདྲིའྲི་ཐད་དུ་ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་དུ་སྡོབ་དཔྡོན་ཞྲི་བ་ལྷ་ཞེས་གསལ། ༽ རྣམ་ཐར་གསྡོལ་

འདེབས་ཀྲི་དཔེ་འགའ་ཞྲིག་ལས་སྐེ་བའྲི་གྡོ་ཆ་ཞེས་འཁྡོད་པ་ཡྲིག་ནྡོར་དང༌། ཞྲི་བའྲི་གྡོ་ཆ་ཟེར་

དགྡོས་སམ་སྟེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཞྲི་བ་ལྷ་ལ་མཚན་ཞྲི་བའྲི་གྡོ་ཆ་ཞེས་ཞུ་ལ་དེ་ལྟར་ན་ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་

དང་ཡང་མཐུན་ནྡོ། ། ༡༡ ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀ་ཤྲི། ༡༢ གྲུབ་ཆེན་བྲི་ན་པ། འདྲི་གྲུབ་ཆེན་བྲིར་ཝ་

པ་ཡྲིན་ནམ་བརྟག་པར་བྱ། ༼ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་དུ་གྲུབ་ཆེན་བྲིརྱ་པ་ཞེས་གསལ།༽ ༡༣ ཇྡོ་བྡོ་སྨྲི་ཏྲི་ཛྙཱ་ན་

ཀྲི་ཏྲི། ༡༤ རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་མྲི་ཐུབ་ཟླ་བ། ༡༥ གྲུབ་ཆེན་ཞྲི་བ་སྦས་པ། ༡༦ རུས་པའྲི་རྒྱན་ཅན། 

༡༧ རྡོ་རེ་ཊྲིཀ་ཆུང༌། ༼ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་འདྲིའྲི་ཐད་རེ་འབངས་ཉེར་ལྔའྲི་ནང་ཚན་རྡོ་རེ་སྤེལ་ཞུང་ཞེས་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  v  

གསལ།༽ ༡༨ བཀའ་གདམས་དགྡོན་པ་བ་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་མཚན། ༡༩ མྲི་ལའྲི་ཐུགས་སས་རས་

པ་ཞྲི་བ་འྡོད། ༢༠ ས་ཨ་གཉེན་དམ་པ། ༢༡ ཤྡོངས་སྟྡོན་ལྡོ་ཙ་བ་རྡོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། ༢༢ གྲིང་གྲི་ལྷ་

སས་སྣང་ཆུང་གཡུལ་སྟག ༼བར་འདྲིར་ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་དུ་གཡུ་ཐྡོག་པ་ཆེ་བ་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོ་ཞེས་

གསལ།༽ ༢༣ ཟུར་ཁར་བླྡོ་གྲྡོས་རྒྱལ་པྡོ། ༢༤ བུ་སྟྡོན་ཐུགས་སས་སྒ་ཚད་པ་རྲིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ། 

༢༥ ཁམས་སྐྡོ་གྲུབ་ཆེན་རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ། ༢༦ རེ་བླ་མའྲི་དངྡོས་སྡོབ་འདན་མ་མཁན་ཆེན་ཡྡོན་ཏན་

དཔལ་བ། ༢༧ ནང་སྡོ་བླྡོ་གྲྡོས་ལེགས་པ། ༢༨ ཡེ་ཤེས་བཟང་པྡོ། ༼ཀྡོང་རྡོལ་གསུང་འབུམ་དགའ་ལྡན་

ཁྲི་ཐྡོག་བཅུ་པ་ལྡན་མ་བླྡོ་གསལ་གྲིང་པ་ཤར་རྩེ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པྡོ་ཞེས་སྡོགས་གསལ་བ་དེ་འདྲི་ཡྲིན་ནམ་དཔྱྡོད་

གཞྲི་ཆེ།༽ ༢༩ ཆྡོས་སྐྡོང་བཟང་པྡོ། ༼ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར། དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲི་པ་རྒྱ་ར་ཆྡོས་སྐྡོང་རྒྱ་མཚོ་

ཞེས་གསལ།༽ ༣༠ ངག་དབང་གྲགས་པ། ༣༡ བླྡོ་གྲྡོས་རྒྱ་མཚོ། ༣༢ བླྡོ་བཟང་མཁས་གྲུབ། ༣༣ 

འཕགས་མཆྡོག་འཕྲྲིན་ལས་དབང་རྒྱལ། ༣༤ བླྡོ་བཟང་དྡོན་གྲུབ། ༣༥ མདྡོ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ། ༣༦ 

འདུལ་འཛིན་དཔལ་འབྱྡོར་རྒྱལ་མཚན། ༣༧ དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་

རྡོ་རེ། ༣༨ འཇམ་དབྱངས་བླྡོ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། ༣༩ བླྡོ་བཟང་འཇྲིགས་མེད་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། 

༤༠ སྐབས་མགྡོན་བསྟན་འཛིན་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོ་མཆྡོག་གྲི་བར་དུ་སྐུ་ཕྲེང་བཞྲི་བཅུ་ཐམ་པ་

དང༌། ཁལ་ཁའྲི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་བ་བཞྲིན་གཡུ་ཐྡོག་པ་ཆེ་བ་ཡྡོན་ཏན་མགྡོན་པྡོ་བགྲངས་ན་སྐེ་

ཕྲེང་བཞྲི་བཅུ་ཞེ་གཅྲིག་གྡོ །

དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་ནྲི། ལབ་དགྡོན་པ་ཕག་འདེབས་པ་པྡོ་འདན་མ་མཁན་

ཆེན་ཡྡོན་ཏན་དཔལ་བ་ནས་རྩྲིས་པའྲི་སྐབས་མགྡོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཁྡོང་

གྲི་སྐུ་ཡྲི་སྐེས་རབས་ཀྲི་ཕྲེང་བ་རྣམས་ནྲི། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གྲི་དཔལ་མངའ་ཞྲིང༌། 

མཁས་གྲུབ་གཉྲིས་འཛོམས་ཀྲི་སྐེས་ཆེན་དམ་པ་ཤ་སྟག་ཟམ་མ་ཆད་དུ་ཕེབས་པ་མ་ཟད། ཁྡོང་གྲི་

སྐུ་སྐེ་སྔ་མ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པྡོ་ ༼འདྲི་ལ་བརྟག་དགྡོས།༽ དང༌། ཆྡོས་སྐྡོང་བཟང་པྡོ་དང༌། བླྡོ་གྲྡོས་རྒྱ་

མཚོ་ལྟ་བུ་དགའ་ལྡན་གསེར་ཁྲིར་ཕེབས་པ་དང༌། རྒྱ་ནག་གྡོང་མའྲི་དབུ་བླར་ཕེབས་པའང་ཤེས་

གསལ་ཡྡོད་པ་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་ཙམ་ཕེབས་པ་སྡོགས་ལྡོ་རྒྱུས་ཀྲི་ཡྲིག་ཆ་ཚད་ལྡན་དག་ལས་ཤེས་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  w  

སྡོ། །

༡༠༽ སྐུ་ཞྲི་བར་གཤེགས་ཚུལ་ནྲི། དེ་ནས་རབ་བྱུང་བཅྡོ་ལྔ་པའྲི་ས་བྱྲིའྲི་ཕྲི་ལྡོ་ ༡༨༨༨ 

ལྡོའྲི་དཔྱྲིད་ཟླ་དང་པྡོའྲི་ཚེས་ཉེར་བཞྲི་ལ་ལབ་སྐབས་མགྡོན་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཆེན་པྡོ་དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་མཆྡོག་རྒྱ་ནག་པེ་ཅྲིང་དུ་དགྡོངས་པ་ཆྡོས་དབྱྲིངས་སུ་འཐྲིམ་ཚུལ་བསྟན། 

སྐབས་དེར་ཁྡོང་དགུང་ལྡོ་ང་དྲུག་ཙམ་མ་གཏྡོགས་ཕེབས་མེད་པས། རྒྱ་བྡོད་སྡོག་གསུམ་གྲི་དད་

ལྡན་གདུལ་བྱ་ཀུན་ལ་འཕངས་མེད་ཀྲི་གདུང་སེམས་བཟྡོད་མྲི་ཤེས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་བྱུང༌། 

དེའང་ཁྡོང་གྲི་དགྡོངས་ཆེམས་ལྟར། ལབ་དགྡོན་བླ་ཆེན་འགའ་པེ་ཅྲིང་དུ་ཕེབས་ནས་སྐུ་

དམར་གདུང་བཟྡོས་ནས་ཕྲིར་གདན་འདེན་མཛད། ཁྡོང་གྲི་སྐུ་གདུང་བྱང་ལམ་སྡོག་ཡུལ་བརྒྱུད་

ནས་རང་དགྡོན་གྲི་ཕྡོགས་སུ་གྡོམ་དུ་གདན་འདེན་ཞུ་བའྲི་སྐབས་སུ། ལམ་བར་དུ་ཚོ་བས་ཚོ་བར་

བརྒྱུད་ནས་སྡོ་སྡོའྲི་ས་མཚམས་བར་སྐེལ་བསུ་བགྲིས་ཤྲིང༌། མཆྡོད་མེ་དང་བདུག་སྡོས་སྡོགས་

མཆྡོད་པའྲི་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེར་སྤྡོ་བ་དང༌། དངྡོས་པྡོ་ག་ནྡོམ་པ་ཅྲི་འབྱྡོར་སེམས་བསྐེད་པའྲི་རྟེན་དུ་ཕུལ་

བ་དང༌། དེའང་ས་སྟྡོང་མྲི་མེད་ལུང་སྟྡོང་དུ་མཚན་མྡོར་བགྲྡོད་པའྲི་སྐབས་སུ། དད་ལྡན་ལ་ལས་

འགྲྡོ་ལམ་སྟྡོན་ཆེད་སེན་འབར་ཚབ་ཏུ་བལ་མར་ཁུ་ལ་བསྒྱུར་ནས་རང་གྲི་ལག་མགྡོ་དཔུང་པ་

བཅས་པར་དཀྲྲིས་ཏེ་སྒྡོན་པ་དང༌། ལ་ལས་དེ་བཞྲིན་མཆྡོད་མེའྲི་ཚུལ་དུ་སྡོ་སྡོའྲི་མཛུབ་མྡོ་ལ་

སྣུམ་བལ་དཀྲྲིས་ཏེ་མཆྡོད་པ་སྡོགས་སྐེལ་མ་རྣམས་ནས་དད་པ་མྲི་ཕེད་པའྲི་སྡོ་ནས་ལམ་བར་དུ་

ངུ་སྐད་དང་སྐྲི་སེར་ལྷན་འདེས་ཀྲིས་བསྐེལ་བསུ་ཞུས་ཤྲིང༌། མྲི་གྲངས་བརྒྱ་ཚོ་ཁ་ཤས་ཀྲིས་ནྲི་

ཐྡོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་ལབ་ཀྲི་བར་དུ་སྐེལ་མ་བྱས། རྟེན་རྣམས་རྔ་མྡོང་ལ་བཀལ་བས་རྒྱབ་ 

༣༠༠ ཙམ་ཡྡོད་པ་སྡོགས་ལབ་ཆྡོས་འབྱུང་དུ་གསལ་ལ། བྱྲིན་རླབས་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ཞྲིང་རྩ་ཆེན་གྲི་

རྲིན་ཐང་ལྡན་པའྲི་སྐུ་དམར་གདུང་དེ་དེ་ནས་བཟུང་ཕྲི་ལྡོ་ ༡༩༥༨ བར་ལབ་ཏུ་བཞུགས་ལ། ང་

བརྒྱད་ལྡོའྲི་དུས་འགྱུར་སྐབས་རྩ་བརླག་ཏུ་སྡོང་བ་དེ་ཡང་ཤྲིན་ཏུ་ཕངས་པའྲི་གནས་སྡོ། །གཞན་

ཡང་དེ་འདའྲི་གདུང་ཚབ་གཅྲིག་ཕྲི་ཕྡོགས་ཁུ་རྡོད་དགྡོན་དུ་བཞུགས་ཡྡོད་པར་གྲགས།

༡༡༽ དྡོན་བསྡུ་བ་ནྲི། མདྡོར་ན་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  x  

མཆྡོག་གྲི་གསང་གསུམ་གྲི་རྣམ་པར་ཐར་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་དྡོན་བསྡུ་བའྲི་ཚུལ་དུ་བཀྡོད་ན། དེ་

ཡང་རྟྡོགས་བརྡོད་འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་ལས། ཨ་ཧྡོ། སྟྡོང་པའྲི་མཁའ་ལ་

འདྡོད་པའྲི་འྡོ་མ་འཇྡོ། །སེམས་ཉྲིད་མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོར་ཞེན་མེད་བྱྲིན། །ཉམས་མྡོང་ནམ་མཁའྲི་

པདྨྡོའྲི་མགྡོ་ལྕྡོག་ལྡེམ། །ཨེ་མ་དེ་འདའྲི་སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་མཚར། །བླྡོ་ཡྲི་རྲི་དགས་ཉམས་མྡོང་བཏུང་

བས་ཕྡོངས། །ཟྲིན་མེད་ཚིག་གྲི་སྲིག་རྒྱུའྲི་རེས་ལ་བསེགས། །སེབ་ཚེ་མྡོ་གཤམ་བུ་ཡྲི་འགྲིང་བག་

མཐྡོང༌། །སྐྲག་ཅྲིང་སྐྡོམ་པའྲི་གདུངས་བས་དེའུ་གུམ། །དེ་ནས་ཡ་མ་བརླ་ཡྲི་དགྡོན་པར་

སྡོང༌། །གྲྡོགས་གཞན་ཕྡོགས་ཅན་པད་རྩ་ཟ་མཐྡོང་ཚེ། །ཁྡོ་བྡོས་ཕྡོགས་མེད་ཆུ་ཡྲི་ཟླ་བ་

ཟྡོས། །ལུས་རྩལ་རྡོགས་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་བལྟས། །ཡྲིད་འྡོང་བ་གམ་མཐྡོན་པྡོས་ནམ་

མཁའ་ཉྲིད། །འབྲིགས་སམ་བྱེད་པས་རེ་ཞྲིག་དེ་ལ་ཡེངས། །བལྟས་ཀྲིན་བལྟས་ཀྲིན་དེ་ཡང་རྲི་

བྡོང་གྲི །རྭ་ལས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་ནས་ཞེན་པ་བྲལ། །འྡོན་ཀང་དེ་ཡྲི་རྩེ་ན་ལུས་སེམས་ཀྲི། །རྩལ་

ཀུན་མངྡོན་རྡོགས་རྲི་དགས་རྒྱལ་པྡོ་འགའ། །ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་ཚལ་དུ་རྩེན་མཐྡོང་ནས། །འགྲྡོ་བ་

མེད་བཞྲིན་འགྲྡོ་ལ་སྤྡོ་བ་བྱུང༌། །ཕྲིན་པས་བགྲྡོད་དཀའྲི་ཆུ་ཀླུང་འཕྡོ་བར་སྣང༌། །བརྒལ་ཀྲིན་

བརྒལ་ཀྲིན་གང་ཡང་རེག་པ་མེད། །བལྟས་པས་སྲིག་རྒྱུ་ཆུ་རུ་འཁྲུལ་མཐྡོང་སྟེ། །འཇྲིགས་མེད་

ངང་ལ་རེ་ཞྲིག་ཉལ་ཏེ་བསད། །དེ་ནས་ཕྡོགས་ཀུན་མུན་པས་ཁེབས་པ་མཐྡོང༌། །སྐྲག་སྟེ་བལྟས་

པས་གར་སྡོང་ཆ་མེད་ཡལ། །ཤྲིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་སྒྱུ་མ་ལ་སྡོགས་ཀྲི། །དཔེས་མཚོན་གར་སྟབས་དུ་

མ་བསྒྱུར་ཏེ་བཞག །དེ་རེས་སྒྱུ་མའྲི་གྲྡོང་ཁེར་ཆེན་པྡོ་རུ། །ལུས་མེད་ལུས་ཀྲི་མཛེས་པ་ངྡོམ་པའྲི་

ཕྲིར། །ཕྲིན་པས་མྲིག་དང་བྲལ་བའྲི་སྐེ་བྡོ་དག །ཧ་ཅང་ལྟད་མྡོར་ཡེངས་པས་བྱ་བ་ཤྡོར། །ཀེ་ཧྡོ་

ནམ་མཁར་ཉྲི་མ་ཤར་བ་ལ། །ལྟ་བ་སེམས་ཀྲི་བུ་དེས་བཏུང་བའྲི་ཕྲིར། །ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་

གནས་པའྲི་འྡོ་རྐྱལ་ལ། །རྩེ་ལྔའྲི་མདུང་ཐུང་ངར་མ་བརྒྱབ་སྟེ་བཞག །དབུས་ཀྲི་སྡོ་མཐྡོའྲི་བང་རྲིམ་

རྣམ་པ་བཞྲིར། །བདེ་ཆེན་འྡོ་མས་མྡོས་པའྲི་ཁེའུ་དེ། །མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོའྲི་གྲྡོགས་དང་རྩེ་བ་ན། །ཁྡོ་

ཤུག་སྡོ་སྡོའྲི་བྱེ་བ་ངས་མ་ཤེས། །ཨ་ཧྡོ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ལ་རྡོ་རེ་བསྣུན། །རྲིགས་བཞྲིའྲི་པདྨ་

རྒྱས་པའྲི་སྦྲང་རྩྲི་དེ། །འཐུང་ཞྲིང་འཐུང་ཞྲིང་ངྡོམས་པ་མེད་པའྲི་ངང༌། །བརྡོད་མེད་ཉམས་བརྒྱ་
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འཕེལ་བ་ཨེ་མ་ཧྡོ། །དེ་ཚེ་ཕྡོགས་རྲིས་བྲལ་བའྲི་ཐ་གྲུ་ལ། །སྤྲིན་པ་གཡྡོ་བ་གཡྡོ་བར་ཆགས་པ་

གང༌། །མྡོད་ལ་ཐྲིམ་པས་དབྱྲིངས་སུ་དབང་པྡོའྲི་གཞུ། །རྣམ་པར་བཀྲ་ཡང་བལྟས་ན་མཐྡོང་བ་

མེད། །འཇའ་དེ་ནམ་མཁའ་སྟྡོང་པ་ཡལ་ཡལ་ཏེ། །སྡོང་བྱེད་སྐྡོན་བྲལ་ནམ་མཁའྲི་མདངས་ངྡོམ་

ཚེ། །བསྒྲིམས་ནས་བལྟས་ཀང་གང་ཡང་མ་མཐྡོང་ནས། །བྱ་རྩལ་སྨ་བརྡོད་བྲལ་བའྲི་ངང་ལ་

ཡུར། །གཡའ་དག་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་དཀར་པྡོས་བྲེས། །བལྟས་པས་མཁའ་ཡང་འཇའ་ལ་འཇའ་

ཡང་མཁའ། །འདྲི་ཡྲི་དབྱེ་བ་ངས་ཀང་མ་ཤེས་ཏེ། །དེ་ཚེ་ང་ཡང་ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་

ཡྲིབས། །དེ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་ནམ་མཁའ་ལ། །འྡོད་སྟྡོང་ད་བ་གཡྡོ་བའྲི་ཉྲི་མ་ཤར། །ཉྲི་མ་དེ་

ཡང་མཁའ་ལས་ཐ་མྲི་དད། །ནམ་མཁའ་དེ་ཡང་ཉྲི་མར་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག །ཨེ་མ་བལྟ་བྱའྲི་ཡུལ་དང་ལྟ་

བྱེད་མྲིག །གང་ཡང་མེད་ཀང་སྔྡོན་ཆད་མ་མཐྡོང་བའྲི། །ངྡོ་མཚར་ལྟད་མྡོ་ཆེན་པྡོ་འདྲི་མཐྡོང་

གྲིས། །ད་ནྲི་བདག་ལ་བལྟ་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད། །གལ་གནད་རྲི་བྡོང་རྭ་ཡྲི་ཐེམ་སྐས་ལ། །རྐང་ལག་

སྐྡོད་པ་མེད་པར་འཛེགས་པ་ཡྲིས། །ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་དགའ་ཚལ་ཉམས་དགའ་བར། །ཕྲིན་ནས་

བདེ་བར་ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ངས། །དམྲིགས་མེད་སྐུ་གསུམ་གངས་རྲིའྲི་རྩེ་མྡོ་ནས། །ཟླ་མེད་

སྟྡོབས་བཅུའྲི་སྦར་ཁྲིམ་གཡྡོ་བཞྲིན་དུ། །ཚད་མེད་སངས་རྟྡོགས་ཡྡོན་ཏན་མངྡོན་གྱུར་

ཚུལ། །འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་གླུ་རུ་བླངས། །ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་

བ་ལས། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པ་ནས་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་བར་གྲི་རྟྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་

རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཚུལ། བརའྲི་སྡོ་ནས་འཇྲིགས་མེད་རྡོ་རེའྲི་གླུ་རུ་བླངས་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་དང་པྡོའ ྡོ། །

གུཧྱ། ཨེ་ཧྡོ། ཡེ་དག་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ནམ་མཁའ་ལ། །བདེ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་བདག་པྡོའྲི་རྩེ་

འཇྡོ་ཅན། །མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ངའྲི། །གནས་ཚུལ་སར་ཡང་རབ་གསལ་

གཏམ་གྲིས་འཆད། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ནས་མྲི་སྡོབ་ལམ་གྲི་བར། །ངྡོ་མཚར་ས་ལམ་ཇྲི་ལྟར་

བགྲྡོད་པའྲི་ཚུལ། །རྣམ་ཐར་ལེའུ་དང་པྡོར་བཤད་ཟྲིན་ཕྲིར། །འདྲི་ན་ད་ལྟའྲི་གནས་ཚུལ་དང་པྡོར་

སྨ། །ལྡོངས་སྤྡོད་རྡོགས་དང་ཁ་སྦྡོར་བདེ་ཆེན་སྡོགས། །མྲི་སྡོབ་རྒྱལ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམ་པ་

བདུན། །ཁྡོ་བྡོས་ལེགས་པར་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་གྲི། །ད་ནྲི་བདག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད། །སྟྡོང་
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ལ་སར་མྲི་ལྡྡོག་པར་བླྡོ་ཞུགས་བཞྲིན། །ཐ་སད་རེས་འཇྡོག་མེད་པར་མཐྡོང་བ་ཡྲིས། །བདེན་

གཉྲིས་ལག་མཐྲིལ་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟར་རྲིག །ད་ནྲི་བདག་ལ་མཉམ་རེས་དབྱེ་བ་མེད། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་

པའྲི་ཉྲི་མ་བདག་རྒྱུད་ལ། །ཤར་ཟྲིན་དེ་ཕྲིར་དུས་གསུམ་དངྡོས་པྡོ་ཀུན། །རེས་འཇྡོག་མེད་པར་

མངྡོན་སུམ་རྟྡོགས་ཟྲིན་པས། །ད་ནྲི་བདག་ལ་དཔྱད་བྱ་ཏྲིལ་ཙམ་མེད། །ཐུབ་པའྲི་གསུང་རབ་མདྡོ་

སྔགས་མ་ལུས་པའྲི། །དགྡོངས་དྡོན་ཚུལ་བཞྲིན་རྟྡོགས་ཏེ་ཉམས་བླང་མཐུས། །ཉྲིང་དགྡོས་མཐར་

ཐུག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཟྲིན་ཕྲིར། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རྡུལ་ཙམ་མེད། །བགྲང་ཡས་རྲིག་པའྲི་

གནས་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་ཡང༌། །དེ་ཀུན་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པས་མངྡོན་གཟྲིགས་ལ། །ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་

བདག་ལ་སྐེས་ཟྲིན་ཕྲིར། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ལྡོག་གྱུར་འགའ་ཡང་མེད། །འདྲི་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པར་ཁས་འཆེ་འགའ། །ཚིག་རྐང་རེ་རེའྲི་དྡོན་ཙམ་དྲིས་ནའང༌། །ཁྡོའམ་ཡང་ན་ཐབས་ཀྲིས་བཟླྡོག་

རྣམས་ཀྲིས། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ནམ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མེད། །དེས་ན་བཅུ་ཕྲག་རྲིག་པའྲི་དཀའ་གནས་

སམ། །བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་དུ་སྟྡོན་པ་སྡོགས། །འདྲི་བར་འདྡོད་རྣམས་བདག་ལ་དྲིས་ཤྲིག་

དང༌། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ལན་གྲི་ཐྡོགས་པ་མེད། །དེ་བཞྲིན་སྒྱུ་མའྲི་འཕྲུལ་ལ་དད་ན་ཡང༌། །བདག་ལ་

དེ་མཐུན་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ་ཅྲིག་དང༌། །གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱ་ཕྲག་ཐྡོས་པ་དགའ་སྡོགས་དང༌། །ད་ནྲི་བདག་

ལ་ཁད་པར་ཏྲིལ་ཙམ་མེད། །མཐུ་སྟྡོབས་ནུས་པའྲི་རྩལ་ལ་མྡོས་གྱུར་ཀང༌། །གམ་དུ་ཤྡོག་ལ་

འདྡོད་དྡོན་སྨྡོས་ཤྲིག་དང༌། །རྲི་རབ་སྡོར་མྡོའྲི་རྩེ་ལ་བླང་དགྡོས་ཀང༌། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ཉམ་ང་སྤུ་

ཙམ་མེད། །གཏམ་འདྲི་ནམ་ཡང་དབྱུང་བྱ་མྲིན་མྡོད་ཀང༌། །མྲིག་འདའྲི་སྡོབ་མ་ཁྡོད་ཀྲི་ཞལ་མ་

ལྡྡོག །མ་སྦས་གསང་པྡོར་བཤད་ན་དེ་ཡྲིན་ཏེ། །ད་ནྲི་བདག་ལ་རྣམ་ཐར་དེ་ལས་མེད། །དེང་དུས་

སྐེ་བྡོའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་གྡོ་མྡོག་གྲིས། །ངྡོ་མཚར་གསང་ལས་ཆེས་གསང་གདྡོང་ལྔ་པའྲི། །ནུ་སྐེས་ནམ་

ཡང་ཐུབ་པར་དཀའ་བས་ན། །ཁྡོད་ཀྲིས་ཚུལ་འདྲི་བརྐུས་པའྲི་ནྡོར་བཞྲིན་སྦྡོས། །ཐུན་མྡོང་མྲིན་

པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཁད་

པར་འགའ་ཞྲིག་དང་པྡོར་སྨས་ཟྲིན་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་གཉྲིས་པའྡོ། །

ཤྲིན་ཏུ་གསང་མ་བ་གུཧྱ། ཨེ་ཧྡོ། སྟྡོབས་བཅུ་མྲི་འཇྲིགས་བཞྲི་ཡྲི་དཔའ་གདེང་བརྟན། །སྐུ་
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  aa  

གཉྲིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་དྡོ་ཀེར་ལྡེམ། །བདེན་སྟྡོང་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ཅང་ཏེའུ་ཁྡོལ། །འཇྲིགས་

མེད་རྣལ་འབྱྡོར་ང་ཡྲི་བཞེད་དྡོན་སྨ། །སརྒ་སྔ་མ་གཉྲིས་སུ་བཤད་པ་ཡྲི། །གང་ཡང་ཚད་བཟུང་

བྲལ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་ཀུན། །སེམས་ཅན་ཁྡོ་ནའྲི་དྡོན་དུ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས། །ད་གཟྡོད་རང་ཉྲིད་

གང་ལ་ཕྲིན་པ་ཡྲི། །ལམ་དེ་སྦས་གསང་མེད་པར་གསལ་པྡོར་སྟྡོན། །ཁེད་ཅག་མདྡོ་ཁམས་སང་

དྲུག་སྐེ་བྡོ་ཀུན། །ཕལ་ཆེར་ཁྡོ་བྡོའྲི་དངྡོས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་ཡྲིན། །དེ་ཕྲིར་ཀུན་གྲིས་འདུན་པ་སྐེད་

ཅྲིག་དང༌། །ད་རེས་ཡང་དག་ལམ་ལ་ང་ཡྲིས་བཀྲྲི། །བདག་ལ་དགེ་འབྲེལ་དངྡོས་སུ་གྲུབ་རྣམས་

ཀྲིས། །གལ་ཏེ་ཚེ་འདྲིར་ལམ་སྣ་མ་ཟྲིན་ཀང༌། །ཁྡོ་བྡོ་མ་འྡོངས་ཤམྦྷ་ལར་བགྲྡོད་ཚེ། །ངེས་པར་

རེས་འཛིན་གསང་ཆེན་ལམ་ལ་འགྡོད། །དེ་ཡང་བླྡོན་པྡོ་ཧ་ནུ་མན་དྷ་དང༌། །རུ་པའྲི་མཆྡོག་གམ་

དམག་དཔྡོན་ཧུ་ནུའྲི་ཞབས། །བགྲང་ཡས་དག་པའྲི་དཔུང་ཚོགས་བཅས་པ་ཀུན། །བདག་གྲི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་རྡོལ་པ་ཁྡོ་ན་ཡྲིན། །ཁྡོ་བྡོའྲི་རྣམ་ཐར་རྣ་བར་ཐྡོས་པའམ། །མྲིང་ཙམ་རང་གར་ངག་ཏུ་ཟླྡོ་

བའམ། །འཁྲུགས་བཞྲིན་མྲིག་གྲིས་མཐྡོང་བ་ཡན་ཆད་ཀང༌། །དེ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་རེས་

འཛིན་བྱེད། །གལ་ཏེ་དུས་འདྲིར་ལས་གཞན་དབང་གྱུར་ཀང༌། །མ་འྡོངས་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ་ཀླུ་ཡྲི་

ངྡོར། །ཁྡོ་བྡོ་མཆྡོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚེ། །ངེས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ལམ་ལ་

འགྡོད། །ནམ་ཡང་ཕྡོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། །གསང་གསུམ་སྒྱུ་མའྲི་རྩེ་འཇྡོས་དུས་

འདའ་བས། །རེས་འགའ་ཟ་དང་རེས་འགའ་ཉལ་སྡོགས་སུ། ། སྣང་ཡང་ཟ་ཉལ་ཕལ་བར་རྟྡོགས་མྲི་

རུང༌། །སྟྡོད་སད་ཀུན་ཏུ་བགྲྡོད་ཅྲིང་སྐལ་ལྡན་ལ། །མན་ངག་སྟྡོན་དང་འབུལ་སྐེས་ལེན་སྡོགས་

ཀང༌། །གདུལ་བྱའྲི་བསྡོད་ནམས་སེལ་བ་ཁྡོ་ནའྲི་ཆེད། །ཡྲིན་ཕྲིར་སེད་པ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་མྲི་

འཚལ། །མདྡོར་ན་བདག་གྲི་མཐའ་ཡས་གསང་གསུམ་འཕྲུལ། །མཁའ་བས་རྒྱ་ཆེ་ཆུ་སྲིན་གྲྡོང་

ལས་ཟབས། །ལྷུན་པྡོ་ལས་མཐྡོ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ལས་ཞྲིབ། །དེ་ཕྲིར་སུས་ཀང་ཚད་བཟུང་བྱར་མྲི་

བཏུབ། །གཞལ་ཡས་སྐེ་ལྡན་བླ་ན་འཕྡོ་བ་ཡྲི། །མྡོང་བའྲི་དཔྱྲིད་གྱུར་སྡོར་མྡོ་ཁ་འབྱེད་ཕྲིར། །བྱང་

ཆེན་སྣང་བ་རེད་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཨ་ཧྡོ་ངྡོ་མཚར་བས་ཀང་ངྡོ་མཚར་ཆེ། །དེ་ལྟར་མཐའ་ཡས་

ཡྡོན་ཏན་འཇྲིག་རྟེན་མྲིག །བདག་རྒྱུད་ཀུན་གསལ་ཡངས་པྡོར་ཤར་བ་ཡྲི། །གསང་ལས་ཡང་



 དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་མཛད་རྣམ་སིང་བསྡུས།

  ab  

གསང་རྣམ་ཐར་ཆུ་འཐུང་ཕྡོད། །ད་རེས་དམ་ལྡན་ཐྡོས་འཛིན་པདྨར་སྤྡོས། །སན་འགྱུར་ཚངས་བྱུང་

སྐེད་མེད་ཁ་ཆུ་ན་ཆུང་མས། །གསང་ལས་ཡང་གསང་སྲིནྡྷུ་ཝཱ་རའྲི་ལང་ཚོ་ཅན། །གསལ་དཀྲྡོལ་

འདབ་ཕྲེང་འབྱེད་པའྲི་མཛའ་བྡོར་བཀུག་པ་འདྲིས། །འཇྡོ་སྟེར་བསུང་མངར་འཕྲྡོ་བའྲི་རྩེ་དགའ་

འཕེལ་བར་ཤྡོག །ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། འབྲེལ་ཚད་དྡོན་ལྡན་གྲི་

རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་པའྡོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཁྡོང་གྲི་

རྟྡོགས་བརྡོད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཐར་པ་འདྲི་ཉྲིད་མཐར་ཆགས་སུ་བཀྡོད་པའྡོ། །དེ་ལྟར་རྟྡོགས་བརྡོད་འདྲི་

ནྲི་མགྡོ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་མཇུག་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲི་བར་གྲི་ཁྡོང་གྲི་གསང་

གསུམ་གྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་བརྡོད་པའྲི་ཆེས་གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ་ཚིག་

དྡོན་རྣམས་འགྲེལ་བ་ཟབ་གསང་དབང་ཆེན་བཞད་པའྲི་སྒ་དབྱངས་ལས་གསལ་ལྡོ། །དེ་ལྟར་སན་

ངག་དང་རྟྡོག་གེ་ལ་མཁས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གྲིས་དུས་བསྐལ་པའྲི་བར་དུ་ཡང་བསམ་བརྡོད་ཀྲི་

ཡུལ་ལས་འདས་པའྲི་ཁྡོང་གྲི་ཕྲི་ནང་གསང་གསུམ་གྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་རྡོ་རེའྲི་ཚིག་གྲིས་ཤྲིན་ཏུ་

སན་པའྲི་གླུ་ངག་གྲི་ལམ་ནས་བརྡོད་པའྲི་རྟྡོགས་བརྡོད་འདྲི་ལྟ་བུས་ཀང་ཁྡོང་ཉྲིད་ལ་མཁས་པ་དང་

གྲུབ་པའྲི་ཉམས་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཇྲི་འད་བ་ཞྲིག་མངའ་བ་རེས་སུ་དཔྡོག་ནུས་སྡོ། །

དེ་ལྟར་ལབ་སྐབས་མགྡོན་བཅུ་གཉྲིས་པ་ཆེན་པྡོ་རྡོ་རེ་འཆང་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་

དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེའྲི་ཕྲི་ནང་གསང་བའྲི་མཛད་རྣམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་བརྡོད་པའྲི་ཡུལ་ལས་

འདས་ཀང༌། འདྲིར་ཐུན་མྡོང་གདུལ་བྱའྲི་སྣང་ངྡོ་དང་མཐུན་པའྲི་མཛད་རྣམ་རགས་རྲིམ་མདྡོར་

བསྡུས་པ་འདྲི་ནྲི་སེར་བྱེས་ལྷ་རམས་པ་ལྡན་མ་བསྡོད་ནམས་ཆྡོས་གྲགས་དང་ལྡན་མ་བྱམས་པ་

ཆྡོས་དབང་གཉྲིས་ཀྲིས་ཕྡོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་ཤྲིང་འདྲིས་ཀང་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞྲིང་འགྲྡོ་ཀུན་

བདེ་བ་དང་མཆྡོག་སྤྲུལ་དམ་པའྲི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅྲིང་མཛད་འཕྲྲིན་ཕྡོགས་བཅུར་རྒྱས་པའྲི་རྒྱུར་བསྔྡོ་

བ་བཟང་པྡོས་མཚམས་སྦར་བ་དང་བཅས་ཕྲི་ལྡོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་བ་ ༣ པའྲི་ཚེས་བཟང་ཉྲིན་རྒྱ་གར་

ལྷྡོ་ཕྡོགས་སྦེལ་ཀྡོབ་གདན་ས་ཆེན་པྡོ་སེ་ར་ཆྡོས་སར་དུ་བྲྲིས་པ་དགེའྡོ།། །།
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Brief biography of Denma Kyabgon Gyerab Dorje.

Denma Lab Kyabgon Gyerab Dorje (1832-1888), the 12th incarnation of 
Denma Lab Khenchen Yonten Pal, one of the greatest (sets of six ‘giant-flags’ 
who spread Tsongkhapa’s teaching around Tibet) direct disciples of Je Tsong-
khapa, was born to his father, Zaya (in the hereditary lineage of the great king, 
Songtsen Gampo), and to his mother, Passang Dolma, in the Lhoka region of 
Central Tibet.

In 1832, it is said that wonderful dreams occurred to his parents on the 
eve of his birth, and that a recitation of the Avaloketishvara mantra immedi-
ately began flowing out of his mouth when he was born, with other wonderful 
auspicious signs occurring. Since the Buddha spoke numerous prophecies 
about other special higher beings in the Haryagriva Tantra, his spiritual 
knowledge and great deeds in his coming life was considered to have been 
clearly shown in that text. With the formal recognition of the 7th Panchen 
Lama, Lobsang Tenpe Nyima, he was formally ordained with the cutting of 
his hair. Having been ordained, he went to the great monastery of Sera in 
Central Tibet and joined the Denma Khangtsen, one of the community blocks 
of Sera Je Monastery, where he studied the great Buddhist texts on the com-
plete range of topics of sutra and tantra by Je Tsongkhapa, Jetsun Choekyi 
Gyaltsen, and their disciples. At that time, he studied under many great fa-
mous teachers like Panchen Tenpe Nyima, the Sera Je abbot Phenpo Phakpa 
Thokmey, Tagphu tutor Yeshe Gyatso, Gyudme tantric monastery abbot Da-
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kpa Tsondue, Dragri Lobsang Choejor Gyatso, Panchen Chokle Namgyal, 
Serkong Rolpe Dorje, and others.

Studying not only Buddhist philosophy, he also engaged in Herbal 
medicine studies with the father of the 4th Kunkhyen Jamyang Shepa. He was 
also considered quite proficient at Tibetan poetic writing, and it was said that 
Ju Mipham, the great scholar of Nyingma tradition, became famous in writing 
under his guidance at one time.

Over time, his fame spread to every part of Tibet, China, and even 
Mongolia, and as a result, more and more followers flocked to him seeking 
the nectar of his vast knowledge. There were many famous practitioners and 
scholars from all four schools of Tibetan Buddhism – Sakya, Geluk, Kagyu, 
and Nyingma – who were his followers at that time. Even the former Chinese 
emperor, Kangshi Wosel showed great and sincere esteem for him and took 
him to be his root guru. Over the course of his life, he bestowed Pratimoksha 
vows (Bhikshu and other), and Vajrayana empowerments and initiations to 
many followers, and his monastery still exists in Khuru, in Mongolia.

Not only was he fully-knowledgable in the texts of sutra and tantra, 
but he was also a great sincere practitioner. Although there were many holy 
places where he had performed meditative practices, Mount Wu Tai Shan, the 
Five Terraced mountain in China (generally considered to be the abode of 
Manjushri) was the greatest holy place where he had meditated for long peri-
ods of time, and where he had also conducted teaching and wrote texts in the 
meantime. It is said that he obtained a clear vision of Manjushri’s counte-
nance after long strenuously meditation at there. Moreover, it is said that he 
had especially strong karmic-connections with the deity, Haryagriva, and be-
hind Gawa Lab Monastery, there was rocky hill called Haryagriva meditative 
rock, where he meditated for long periods of time, and even getting clear 
image of Haryagriva’s face as well.

This great Rinpoche was known not only for his purity in external 
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ethical conduct in accordance with the Four Canonical Vinaya texts, but also 
for having internalized the philosophical practices of Bodhichitta, Wisdom, 
and Meditative Stabilization in accordance with the Sutra and Abhidharma 
texts. Moreover, he also held deep knowledge of the secretive Four Tantric-
sets. With such full-fledged knowledge covering the entire range of Buddhist 
thought, he had authored many texts on the subjects of sutra, tantra, and also 
medicinal practices. But they had been out of sight to the common people for 
a long period of time. Finally in the year of 2000, a native resident scholar 
named Lobsang Lodoe went to every part of Tibet, China, and Mongolia and 
collected his writings into 3 volumes, producing a new collection of these 
valuable and useful texts.

Some of his most famous compositions are:
1)  Instructions on the Six Preliminary Practices in Lamrim.
2) His auto-biography containing his past, present, and future life-sto-

ry, as well as statements about his self-realization and in particular, his secret 
experiences.

3) Prophecies about him in the ‘Hayagriva Tantra.’
4) The Mirror of White Marble, a text on Buddhist and Non-buddhist 

tenets.
5) Transmission of Maitreya’s teachings and commentaries on the 

Prajnaparamita root text, ‘Ornament of Clear Realisation’.
6) Transmission of Manjushri’s teachings and commentary on the root 

text of Chandrakirti’s ‘Entering the Middle Way’.
7) Tantric performance text on Preparation and Actual Entering into 

the mandala of Vairocana.
8) Tantric performance instruction text on Preparation and Actual En-

tering into the mandala of Chakrasamvara.
9) Tantric performance instruction text on Preparation and Actual en-

tering into the mandala of Guhyasamaja, the king of all tantras.
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10) Notes on his teachings on ‘50 Verses on Guru Devotion’.
11) The grounds and paths of Tantra called ‘Chariot to the Union At-

tainment realm’.
And others.
He left a legacy not only of many texts, but provided practical help for 

the entirety of sentient beings and for the generations to come by established 
many monasteries around Kyegu area (Yushu, East Tibet).  His main monas-
tery was Lab Monastery (which had, in fact, been founded by his first incar-
nation, Khenchen Yonten Pal) in which three Lab Tulkus are considered to be 
the most revered and holy of all. These three Rinpoches are Lab Kyabgon 
Rinpoche, Lab Khenchen Rinpoche, and Lab Tengye Rinpoche, and each has 
had a number of continual reincarnation tulkus to this day.

Out of the fifteen incarnations of Lab Kyabgon Rinpoche, the first and 
twelfth came to be very famous throughout Tibet, not only in terms of knowl-
edge, but also in their meditative practices. For example, the first Lab Kyab-
gon Rinpoche, Denma Khenchen Yonten Pal, one of the greatest disciples of 
Je Tsongkhapa, established Lab Monastery under the direct guidance of his 
guru, and spread his guru’s profound teaching in and around the Kyegu area. 
Likewise, the 12th Lab Kyabgon Gyerab Dorje also established many mon-
asteries around Kyegu area, and spread the Buddhism throughout Tibet, Chi-
na, and Mongolia. During these two periods, there were none who hadn’t 
heard their famous names. Finally, in the year 1888, he passed away in Bei-
jing, at the age of only 56 yrs old. As per his last testament, his body was 
smeared with mud and gold in Beijing and with deep grief, sorrow and re-
spect, brought back to Lab Monastery.

The following is a list of the reincarnation lineage of Denma Lab 
Kyabgon lama:
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1) Denma Khenchen Yonten Pal, the direct disciple of Je Tsong-
khapa,1375-1438.

2) Lodoe Lekpa,
3) Yeshe Sangpo, 10th Ganden Throne Holder,
4) Choekyong Sangpo, 16th Ganden Throne Holder, 1473-1539,
5) Ngawang Dakpa,
6) Lodoe Gyatso, 1546-1618,
7) Lobsang Khedup,
8) Trinley Wangyal,
9) Lobsang Dhondup,
10) Dogyue Gyatso,
11) Paljor Gyaltsen,
12) Gyerab Dorje, 1832-1888,
13) Jamyang Lobsang Gyatso, 1889-1944,
14) Lobsang Jigme Tenzin Gyatso, 1945-1970,
15) Tenzin Yonten Gonpo, b. 1975

Authored by compiler Jampa Choewang.
12/09/2011.



༄༅། །ལྡན་མ་སྐབས་མགྡོན་དཔལ་དབང་ཆེན་

དགེས་རབ་རྡོ་རེའྲི་གསུང་འབུམ་

བཞུགས་སྡོ། །

པྡོད་ཕྲེང་དང་པྡོ།

ཞུ་སྒྲིག་པ། ལྡན་བྱམས་པ་ཆྡོས་དབང་།
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༄༅། །དཔལ་རྟ་མཆྔོག་རྔོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་རེ་བཙུན་བླ་

མ་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་དད་པ་རྒྱ་མཚོའི་

འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །རང་བཞྲིན་ཀུན་བྲལ་གདྡོད་མའྲི་དབྱྲིངས་ཆེན་པྡོར། །རྣམ་པ་ཉྲི་ཤུའྲི་མངྡོན་

བྱང་ཆུབ་པའྲི་སྐུ། །སྲིད་ཞྲིའྲི་སྤྲི་དཔལ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀཿ །གང་གྲི་ཞབས་ལ་གུས་པས་

ཕག་འཚལ་ནས། །རྒྱལ་བ་མཆྡོག་དེ་སྲིགས་མའྲི་དུས་འདྲི་རུ། །དགེ་བའྲི་བཤེས་

ཀྲི་ཟྡོལ་དུ་ལེགས་བཞེངས་ནས། །མཐའ་དག་གདུལ་བྱ་མཛད་པ་སྣ་ཚོགས་

ཀྲིས། །འདུལ་བའྲི་ཞལ་བཞེས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རེའྲི་ལུང་། །ཅུང་ཟད་བཀྲྡོལ་ལ་བཀའ་

གནང་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །དེ་ལ་འདྲིར་བསྐེད་པ་མ་ཧཱ་ཡྡོ་ག་ཏནྟྲ་ཆེན་པྡོ་སེ་བཅྡོ་

བརྒྱད་དུ་ཡྡོད་པའྲི་གསུང་གྲི་རྒྱུད་གསུམ་གྲི་ནང་ཚན་དབང་ཆེན་འདུས་པའྲི་རྒྱུད་

སེའྲི་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དགྡོངས་པ་འདུས་པ་དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་རྩ་

བའྲི་རྒྱུད་ཆེན་པྡོ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི་རྒྱུད་སེ་དང་སྒྲུབ་སེ་བརྒྱད་ཀྲི་གསུང་གྲི་རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་འཕྲྡོས་གཞྲིར་གྱུར་པ་ཡྲིན་ལ་རྒྱུད་སེ་འདྲི་ཉྲིད་ལས་བདག་གྲི་རྩ་བའྲི་བླ་མ་

པདྨ་གསུང་གྲི་ཤྲིང་རྟའྲི་སྡོལ་འབྱེད་ཆེན་པྡོ། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཞེས་མཚན་གྲི་ཉྲིན་བྱེད་དབང་པྡོ་སྲིད་ཞྲིའྲི་བླ་ན་མངྡོན་པར་འབར་

བ་དེ་ཉྲིད་རྡོ་རེའྲི་ལུང་གྲིས་གསལ་བར་བསྟན་པའྲི་དྡོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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རྒྱུད་སེའྲི་ལྡོ་རྒྱུས་མདྡོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། ལུང་གྲི་དྡོན་ཅུང་ཟད་བཀྲྡོལ་

བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི་གནས་འྡོག་མྲིན་སྟུག་པྡོ་བཀྡོད་པའྲི་ཞྲིང་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་ལས་

གྲུབ་པའྲི་གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པྡོར་སྟྡོན་པ་རྲིགས་ཀུན་གྲི་དབང་ཕྱུག །དཔལ་ཀུན་

ཏུ་བཟང་པྡོ་རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྡོ། འཁྡོར་ཤྲིན་ཏུ་དག་པ་ས་བཅུའྲི་སེམས་དཔའ་ཆེན་

པྡོ་རྣམས་ལ་དུས་རྟག་པ་རྒྱུན་གྲི་འཁྡོར་ལྡོར། ཆྡོས་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀྲི་གསང་བ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པ་མངྡོན་དུ་སྟྡོན་པའྲི་གསང་ཆེན་ཟབ་མྡོའྲི་

རྒྱུད་སེ་རྣམས་སྒ་ཚིག་གྲི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་བར་དང་དཔེའྲི་སྡོ་ནས་སྟྡོན་པ་རྒྱལ་

བ་དགྡོངས་པ་བརྒྱུད་དང་། དེ་ནས་རྲིམ་བཞྲིན་དུ་ལྷ་དང་མྲིའྲི་འགྲྡོ་བ་འདུལ་བའྲི་

དུས་ལ་བབས་ཚེ། རྲིགས་གསུམ་མགྡོན་པྡོའྲི་སྐུར་བཞེངས་ནས་འཇམ་དཔལ་གྲིས་

ལྷ་རྣམས་དང་སྤན་རས་གཟྲིགས་ཀྲིས་ཀླུ་རྣམས་དང་། གསང་བའྲི་བདག་པྡོས་

གནྡོད་སྦྲིན་རྣམས་ལ་གསང་ཆེན་གྲི་རྒྱུད་སེ་བསྟན་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྒྱལ་བའྲི་

གྡོ་འཕང་བརེས་ནས་ཟུང་འཇུག་མངྡོན་དུ་མཛད་པ་ནྲི། ལྷ་གནས་གསུམ་དུ་གྲགས་

པ་ཡྲི། །བསྟན་པའྲི་སྲིང་པྡོ་དམ་པ་ཞྲིག །ཅེས་པ་ལྟར་རྡོ། །དེ་ནས་མྲི་ཡུལ་དུ་དར་

ཚུལ་ནྲི། བདག་ཅག་གྲི་སྟྡོན་པ་ལྷ་མྲིའྲི་མཛད་པ་ལ་ཞུགས་ཚུལ་སྟྡོན་པའྲི་སྐབས། 

རྲིག་འཛིན་གྲི་རྒྱལ་པྡོ་ཀུ་ན་ཛ་རས་དྲི་བ་ལྔ་དྲིས་པའྲི་ནང་། མཉམ་པས་བླང་དྡོར་མྲི་

བྱེད་ཅྲིང་། །ཐབས་མཆྡོག་དཔག་གྲིས་མྲི་ལང་བ། །བྱང་ཆུབ་གཞན་ནས་མྲི་འཚོལ་

བའྲི། །ངེས་པའྲི་ཐེག་པ་ཞེས་མྲི་གསུང་། །ཞེས་ཞུས་ཚེ་ལན་དུ། ང་ནྲི་འདྲི་ནས་མྲི་

སྣང་ན། །ལྡོ་ནྲི་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉྲིས་ན། །ཞེས་པ་ནས། ལག་ན་རྡོ་རེས་སྟྡོན་པར་

འགྱུར། །ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། སྟྡོན་པ་མ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལྡོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་
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གཉྲིས་སྡོང་བ་ན། རྲིགས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔ་ནྲི། ལྷ་གྲགས་ལྡན་ཆྡོས་སྐྡོང་། ཀླུ་འཇྡོག་པྡོ། 

གནྡོད་སྦྲིན་སྐར་མདའ་གདྡོང་། སྲིན་པྡོ་བླྡོ་གྲྡོས་ཐབས་ལྡན། ལྲིཚྩ་བྱྲི་དྲི་མེད་གྲགས་

པ་སྟེ་ལྔ་པྡོ་བསམ་གཏན་གྲི་སྟན་ལས་ལངས་ཏེ། མངྡོན་ཤེས་ཀྲིས་རྟྡོག་ཚེ་སྟྡོན་པ་

མྲི་བཞུགས་པ་མཁེན་ནས། རྲི་མཱ་ལ་ཡ་གནམ་ལྕགས་འབར་བའྲི་རྩེར་འདུས་ཏེ་

གདུང་ཚིག་ཉེར་ལྔས་གསྡོལ་བ་བཏབ་ཚེ་དཔལ་གསང་བའྲི་བདག་པྡོ་ཕག་ན་རྡོ་

རེས་འདུལ་བའྲི་དུས་ལ་བབས་པར་མཁེན་ནས། རྲི་མ་ལ་ཡའྲི་རྩེ་མྡོར་བྱྡོན་ནས། 

རྲིགས་ཅན་ལྔ་ལ་ཏནྟྲ་ཆེན་པྡོའྲི་སེ་བཅྡོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ན། སྲིན་པྡོའྲི་རྒྱལ་པྡོ་བླྡོ་

གྲྡོས་ཐབས་ལྡན་གྲིས་གསེར་གྲི་གེགས་བམ་ལ་བཻཌཱུརྱ་ཞུན་མས་བྲྲིས་ཏེ། དགྡོངས་

པའྲི་རྩལ་བདུན་གྲིས་ནམ་མཁའ་ལ་གཏེར་དུ་སྦ་བར་མཛད་པ་ན། རེ་ཞྲིག་ཚེ་ཟ་

ཧྡོར་གྲི་རྒྱལ་པྡོ་སྐལ་ལྡན་ཛ་ཞེས་པ་ལ་རྲི་ལྟས་ཁད་པར་ཅན་བདུན་བྱུང་བ། གེགས་

བམ་རྣམས་ཕྡོ་བྲང་གྲི་སྟེང་དུ་ཆར་པ་ལྟར་བབས་པ་རྒྱལ་པྡོས་མཐྡོང་ནས་ཐུགས་

ཀྲིས་གཟྲིགས་ཚེ་དྡོན་ཚུལ་བཞྲིན་མ་རྟྡོགས་ནས། དགེ་སྡོང་ཀུ་ཀུ་ར་ཛ་ལ་ཕུལ་

ནས་དེས་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞལ་མཐྡོང་གྲི་ལེའུའྲི་དྡོན་རྟྡོགས་ནས་རྒྱལ་པྡོ་དང་

རྣམ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྒྲུབ་ཚེ་འགྲུབ་ནས་དཔལ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་དངྡོས་སུ་ཏནྟྲ་

ཆེན་པྡོ་སེ་བཅྡོ་བརྒྱད་གསུངས་པས་རྒྱལ་པྡོས་ཚུལ་བཞྲིན་རྟྡོགས་ནས་ཟུང་འཇུག་

གྲི་གྡོ་འཕང་བརེས་ཏེ། དེའྲི་སས་པྡོ་རྒྱལ་པྡོ་སྲིདྷ་རཱ་ཛ་དང་། ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པྡོ་ལ་

བརྒྱུད་ནས། སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་བྡོད་ཡུལ་དུ་རྒྱུད་རྣམས་བསྒྱུར་བ་ནྲི། རྒྱུད་སེ་བཀའ་མ་

རྣམས་ཀྲིས་ལྡོ་རྒྱུས་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྩ་བ་ཏནྟྲ་ཆེན་པྡོ་སེ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྲི་སྲིང་པྡོ་

སྒྲུབ་སེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྲི་མན་ངག་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་བརྒྱད་ཀྲི་ནང་ཚན་པདྨ་གསུང་གྲི་
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དཀྲིལ་འཁྡོར་ལ། རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་ཕྲི་སྐྡོར་ནང་སྐྡོར་གསང་སྐྡོར་ཡང་གསང་གྲི་

སྐྡོར་རྣམས་ཡྡོད་པ། ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བའྲི་རྒྱུད་ནྲི་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་འདྲི་དག་ཡྲིན་

ལ་རྩ་རྒྱུད་འདྲི་ནྲི་སྔར་བསམ་ཡས་མྲི་འགྱུར་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ་པའྲི་གཙུག་ལག་ཁང་

དུ། རྒྱ་གར་གྲི་མཁན་པྡོ་སྡོབ་དཔྡོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། བྡོད་ཀྲི་ལྡོ་ཙཱ་བ་བཻ་རྡོ་

ཙ་ན་དང་། གཉའ་ཛྙཱ་ན་ཀུ་མ་ར་སྡོགས་ཀྲིས་བསྒྱུར་བ་གཏེར་དུ་མ་སྦས་པ་བཞུགས་

པ་ཡྲིན་པ་ནྲི་ལུང་གྲི་བརྒྱུད་རྲིམ་ལས་ཤེས་ལ། ནང་སྐྡོར་གསང་སྐྡོར་སྡོགས་ནྲི་

རྒྱུད་སྒྲུབ་ཐབས། སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག །མན་ངག་ལག་ལེན་དུ་དྲིལ་ན་གཏེར་དུ་སྦ་

བར་མཛད་པ་ཕྲིས་སུ་ཚད་ལྡན་གྲི་གཏེར་ཆེན་རྣམས་ཀྲིས་དངས་པ་ཡྲིན་

ནྡོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུད་སེ་ལས་སྒྲུབ་སེ་མན་ངག་ཟུར་དུ་བཀྡོལ་ཚུལ་སྡོགས་ཡྡོད་

པའྲི་ལྡོ་རྒྱུས་ནྲི་འདྲིར་མྲི་སྤྡོའ ྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལུང་དྡོན་དངྡོས་ཅུང་ཟད་བཀྲལ་བ་ནྲི། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་

པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྡོ། འྡོག་མྲིན་གྲི་ཞྲིང་དུ་འཁྡོར་འདུས་པ་དང་བཅས་

པའྲི་དབུས་སུ་པདྨ་ཆགས་པའྲི་སྤན་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་པར་

ཞུགས་ནས་འྡོད་ཟེར་བཀེ་བ་དང་བསྡུ་བ་སྡོགས་ཀྲི་མཛད་པ་དཔག་མེད་སྟྡོན་ཚེ་

འཁྡོར་རྣམས་ཀྲིས་གསང་བའྲི་བདག་པྡོ་ལ་བསྐུལ་ཏེ། གསང་བདག་གྲིས་ཀང་

གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའྲི་གནས་རྣམས་སྟྡོན་པར་གསྡོལ་བ་བཏབ་ཚེ། བཅྡོམ་ལྡན་

འདས་བརྟན་གཡྡོའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་མཉམ་པ་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་འྡོད་གསལ་གྲི་

དབྱྲིངས་སུ་སྡོམས་པར་ཞུགས་པ་ན། ཡུམ་གཟྲི་བརྲིད་པདྨྡོ་ཅན་གྲིས་རྣམ་པར་མྲི་

རྟྡོག་པའྲི་དབྱྲིངས་ལས་སྡོང་བར་གླུས་བསྐུལ་ཚེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དེ་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་
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ཞྲི་བ་ཆེན་པྡོའྲི་དབྱྲིངས་བདེ་ཆེན་ཕག་རྒྱའྲི་སྐུར་བཞེངས་ནས་བླ་ན་མེད་པའྲི་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གསང་བ་བསམ་གྲིས་མྲི་ཁབ་པའྲི་གནས་ལ་

མངྡོན་དུ་འཇུག་པའྲི་ཐབས་ཚུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྟྡོན་པའྲི་རྒྱུད་ཆེན་པྡོ་གསུངས་

ནས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་མཐུས་འདུལ་བའྲི་ཚེ། དེགས་པ་བདུད་ཀྲི་

རྒྱལ་པྡོ་མ་ངན་གྲིས་གདུངས་ནས་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་དེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་

བསྡུས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གདུག་པའྲི་སྦྡོར་བ་རྩྡོམ་པ་ན། བཅྡོམ་ལྡན་

འདས་ཀྲི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོའྲི་ཉེ་བར་གཟྲིགས་ནས་འདུལ་བར་མཛད་པའྲི་ཚུལ་སྟྡོན་

པ་ལེའུ་བཅུ་པའྲི་ནང་དུ། འདྡོད་ཆགས་ལ་ཞེན་པ་ཅན་ལ་དེ་དང་མཐུན་པ་སྡོགས་

འདུལ་ཚུལ་མང་པྡོ་གསུངས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་པདྨྡོའྲི་

དྡོན། །ཤེས་རབ་སྤྲུལ་པའྲི་མཆྡོག་གྱུར་པ། །གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རེ་རྟ་

ཉྲིད་སྤྲུལ་བར་མཛད། །གཞན་ཡང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། །སྣ་ཚོགས་མཐུ་ཡྲིས་

འདུལ་མཛད་དེ། །དག་པའྲི་འགྲྡོ་ལ་མཐུན་བྱས་སྐུ། །གསེར་འྡོད་མཚན་དང་དཔེ་

བྱད་ལྡན། །གྡོ་བྱེད་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད། །ཟབ་མྡོ་གསང་སྔགས་ཇྲི་བཞྲིན་པར། །རྒྱལ་

བ་བདེ་གཤེགས་ཕག་རྒྱའྲི་སྐུ། །རབ་སྤྲུལ་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྣ་ཚོགས་བདག །ཅེས་

གསུངས་པའྲི་འགྱུར་མེད་རྡོ་རེའྲི་ལུང་གྲི་དབྱར་གྲི་རྔ་གསང་སན་པྡོ་འདྲིས་བདག་

ཅག་རྣམས་ཀྲི་རྲིགས་ཀྲི་བདག་པྡོ། དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་

རབ་རྡོ་རེ་འདྲི་ཉྲིད་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ་ལུང་དྡོན་གཞན་གྡོ་ས་ལ། དག་པའྲི་འགྲྡོ་ལ་

མཐུན་བྱས་སྐུ། །གསེར་འྡོད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྲི། རེ་འདྲི་

ཉྲིད་སྔྡོན་དུས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞུགས་ཚུལ་མཛད་སྐབས། ཌཱཀྲིའྲི་བསྟྡོད་གླུ་རྲིང་མྡོ་
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ལས། རེ་དང་པྡོ་འྡོག་མྲིན་གནས་ན་བཞུགས། །འྡོག་མྲིན་གནས་ན་བཞུགས་ཙ་

ན། །ངེས་ལྔ་ལྡན་པའྲི་འཕགས་པ་སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དག་པའྲི་འགྲྡོ་བ་ལ་

ཞྲིང་འདྲི་འྡོག་མྲིན་དུ་སྣང་བ་དང་། རྲིགས་བདག་བླ་མ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཉྲིད་ཀང་

གསེར་མདྡོག་མཚན་དཔེ་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེ་ནས་བཅུ་གཉྲིས་པ་རྟ་མགྲྲིན་

དབང་གྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྤྲུལ་པའྲི་ལེའུ་ལས། དེ་ནས་པདྨྡོ་ཆགས་པའྲི་སྐུས། །གསུང་

གྲི་གཟྲི་མདངས་རྒྱས་མཛད་དྡོ། །ཕག་རྒྱ་རྫུ་འཕྲུལ་གནས་སྦྡོར་བས། །གསེར་མྲིག་

འདབ་བཟང་གྲྡོང་ཁེར་དང་། །ལངྐའྲི་གནས་མཆྡོག་སྲིན་པྡོའྲི་སེ། །ཀླུ་རྒྱལ་དབང་དུ་

བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་སྟྡོབས་འཁྡོར་ལྡོ་ཡྲིས། །ལྷ་ཆེན་ལ་སྡོགས་འདུལ་

བར་དགྡོངས། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་ཞུགས་ཏེ། །པདྨ་རྟ་མཆྡོག་སྤྲུལ་པར་

མཛད། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དབྱྲིངས་སྡོམས་འཇུག་ལས། །སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་

ཡབ། །རྡོ་རེ་འཛིན་དབང་ཐུབ་ཉྲིད་དང་། །རྲིགས་ཉྲིད་སྤྲུལ་པའྲི་ལུང་ལས་

གྲུབ། །ཅེས་པའྲི་ལུང་འདྲིས་རེ་འདྲིའྲི་སྐུ་ཚེ་འདྲིའྲི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལུང་དུ་

བསྟན་པར་ངེས་ཏེ། དེ་ནས་ཞེས་པ། གང་གྲི་ལུང་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྣ་ཚོགས་པའྲི་

བདག་པྡོ་དེ་ཉྲིད་འཁྲུངས་པའྲི་ཚེ་སྐུ་ལ་པདྨྡོ་འྡོད་ཆགས་པ་དང་། པདྨྡོའྲི་རྲི་མྡོ་བཀྲ་

བའྲི་སྐུས། ཉྲིད་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཧེ་རུ་ཀ་དངྡོས་ཡྲིན་ཡང་

གདུལ་བྱའྲི་དབང་གྲིས་སར་ཡང་གསུང་གྲི་གཟྲི་མདངས་རྒྱས་པར་མཛད་པ་ནྲི་ཉྲིད་

ཀྲིས་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་སྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བསྟན་ནས་དེ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་མཛད་

དྡོ། །དེ་ནས་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡྲི་དམ་གྲི་སྐུར་བཞེངས་ནས་ཡེ་ཤེས་དང་འཇྲིག་

རྟེན་པ་རྣམས་བྲན་དུ་མཛད། གསུང་ཆྡོས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་འཕྡོ་མེད་རྡོ་རེའྲི་བཟླས་པས་
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གསུང་དབྱངས་རྡོལ་པའྲི་རྟ་སྐད་དུ་འཚེར། ཐུགས་དམ་ཚིག་གྲི་ཕག་རྒྱ་དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་མྲི་འདའ་བའྲི་གནས་བདེ་སྟྡོང་གྲི་འཁྡོར་ལྡོ་མངྡོན་དུ་

མཛད། འཕྲྲིན་ལས་ལས་ཀྲི་ཕག་རྒྱས་འགྲྡོ་བ་སྒྡོལ་བའྲི་ཕྲིར་རྫུ་འཕྲུལ་དབང་གྲི་

གནས་ཆེན་པྡོ་འྡོག་མྲིན་པདྨ་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་དགའ་འཁྲིལ། རྲིག་འཛིྲིན་

སྒྲུབ་པྡོ་རྣམས་ཀྲིས་དངྡོས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པའྲི་གནས། ལས་ཅན་འགྲྡོ་བ་རྣམས་ཀྲི་བསྡོད་

ནམས་ཀྲི་ཞྲིང་ས། ནད་སྡོགས་མྲི་མཐུན་གདུང་ཀུན་གསྡོ་བའྲི་སན་མཆྡོག །མ་དང་

མཁའ་འགྲྡོ་འདུ་བའྲི་ཚོགས་ཁང་ཆེན་པྡོ། བཀའ་སྲུང་དེགས་བྱེད་འདུས་པ་དབང་གྲི་

ཕྡོ་བྲང་། རྲིམ་གཉྲིས་རྟྡོགས་པ་འཕེལ་བའྲི་བདེ་ཆེན་ཆྡོས་འབྱུང་། ཞེས་བྱ་བའྲི་སྒྲུབ་

གནས་ཁད་འཕགས་འདྲི་ཉྲིད་གསར་དུ་སྦྡོར་བ་སྟེ་བཞེངས་པར་མཛད་དྡོ། །གནས་

དེ་རུ་བཞུགས་ནས་སྐེ་འགྲྡོ་ལ་གནྡོད་པའྲི་མྲི་མ་ཡྲིན་གྲི་སེ་ཚན་ནམ་མཁའ་ལ་

གནས་བཅས་པའྲི་གསེར་མྲིག་འདབ་བཟང་གྲི་གྲྡོང་ཁེར་དང་། ས་གཞྲི་ལ་གནས་

པའྲི་ལངྐའྲི་གནས་ཀྲི་ཚོགས་པ་སྲིན་པྡོའྲི་སེ་རྣམས་དང་། ས་འྡོག་ལ་གནས་པའྲི་ཀླུ་

བདུད་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་རྣམས་དབང་དུ་བསྡུས་ཤྲིང་དམ་ལ་འཇྡོག་པའྲི་ཕྲིར། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་

བཀྡོད་པ་ཀུན་ཏུ་མྲི་བཟྡོད་པས། མཐུ་སྟྡོབས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་གསང་བའྲི་བདག་པྡོའྲི་

སྐུ་གཟུགས་རྟེན་མེད་པར་བར་སྣང་ལ་བཞག་པ་སྡོགས་ཆྡོ་འཕྲུལ་གྲི་འཁྡོར་ལྡོ་

ཡྲིས་བསྟན་པ་དང་། བསྟན་པ་ལ་མྲི་གུས་པའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ལྷ་ཆེན་པྡོ་སྡོགས་

འདུལ་བར་དགྡོངས་ནས། གཉྲིས་སྣང་གྲི་སྤྡོས་པ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟྡོང་གྲི་དབྱྲིངས་

སུ་ནུབ་པ་རྡོ་རེའྲི་ལྟ་བུའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་པར་འཇུག་སྟེ། 

གཉྲིས་འཛིན་གྲིས་གདུང་བའྲི་སེམས་ཅན་ལ་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་ཐུགས་རེ་སྒྱུ་མ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  9 

ལྟ་བུ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་ཤར་བ་ན། སྲིང་རེ་ཆེན་པྡོ་དེས་དངས་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་

ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དཔའ་བར་འགྲྡོ་བའྲི་རྣམ་པ་ཅན་དམར་ནག་ཧྲྲིཿཡྲིག་

ལས་བྱུང་བའྲི་འབྲས་བུའྲི་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ཆེན་པྡོ་པདྨ་རྟ་མཆྡོག་གྲི་སྐུ་མངྡོན་སུམ་

དུ་བཞེངས་པར་མཛད་པའྲི་བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོའྲི་དབུས་སུ་མརྒད་ཀྲི་རྲི་དབང་ཛམ་

བུ་ཆུ་གསེར་གྲི་བཀྲུས་པ་ལྟ་བུའྲི་རྟ་མགྡོ་ལང་ཁུའྲི་ཞལ་ནས་བཞད་པ་བརྒྱད་ཀྲི་གླུ་

དབྱངས་འཚེར་བ་དང་བཅས་རྡོ་རེའྲི་སྡོབ་བུ་རྣམས་ཀྲི་འདེན་བྱེད་ལ་མངྡོན་དུ་སྣང་

བའྲི་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དང་། རུ་ཏྲ་ཕྡོ་མྡོའྲི་མགྡོ་དང་པགས་པ་སྡོགས་གནས་དེར་

ལྷུང་བ་དུར་ཁྡོད་ཀྲི་ཆས་སུ་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པ་ནྲི། ཁྡོ་བྡོས་བྱས་པའྲི་གསང་བའྲི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། གཞན་ཡང་སྣ་ཚོགས་པའྲི་མཛད་པ་ངྡོ་མཚར་བ་རྣམས་སྡོབ་

མ་རྣམས་ཀྲིས་བྱས་པའྲི་རྣམ་ཐར་དང་ཕྡོགས་རྣམས་སུ་ཡྡོད་པའྲི་དད་ལྡན་དང་། 

ཉྲིད་ཀྲིས་མཛད་པའྲི་གྲུབ་རྟགས་སྡོགས་སུ་འཇལ་ན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ལས་

འདྲིར་བརྡོད་ཀྲིས་མྲི་ལང་ངྡོ་། །དེ་ལྟ་བུའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་གྲི་གཙོ་བྡོ་འདྲི་ཉྲིད་ནྲི། 

སྤྲིར་བདེ་ཆེན་གཉུག་མའྲི་སེམས་མཐར་ཐུག་པ་མངྡོན་དུ་མཛད་པའྲི་རྒྱལ་བ་

རྣམས་ཀྲི་ཆྡོས་ཉྲིད་རྣམ་ཐར་སྡོ་གསུམ་གྲི་བདག་ཉྲིད་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་རྣམ་ཀུན་མཆྡོག་

ལྡན་གྲི་དབྱྲིངས་ལ་སྡོམས་པར་འཇུག་པ་ལས་མྲི་གཡྡོ་མྡོད། འྡོན་ཀང་གདུལ་བྱ་

རྣམས་འདུལ་བའྲི་དབང་གྲིས་ཕྲི་ལྟར་ན་སེམས་དཔའ་གཞྡོན་ནུ་ངུར་སྨྲིག་ཀླུབས་

པའྲི་ཚུལ་ཡྲིན་ལ། ནང་ལྟར་ན་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡབ་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་དང་། ཐུབ་པའྲི་

དབང་པྡོ་ཉྲིད་སྡོགས་དང་རང་བཞྲིན་དབྱེར་མེད་ཉྲིད་ཡྲིན་པ་དང་། ཁད་པར་གསུང་

གྲི་རྲིགས་ཉྲིད་དེ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀའྲི་སྤྲུལ་པ་ཡྲིན་པར། ཁེད་མ་འྡོངས་པའྲི་གདུལ་བྱ་
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རྣམས་ལ་ལུང་འདྲི་ཉྲིད་ལས་བསྒྲུབ་པར་བྱའྡོ་ཞེས་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲིས་བདག་

ཅག་རྣམས་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་གདམས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ལུང་འདྲི་ནྲི། དེང་སང་ཕལ་

ཆེར་བ་ཞྲིག་གྲིས་ཏ་ཞེས་པ་དང་། ཀམ་ཞེས་པའྲི་ཡྲིག་འབྲུ་རེར་ཕྡོགས་ནས། 

འདྲིས་འདྲི་ལུང་བསྟན་པ་ཡྲིན་འདྲི་མྲིན་ཟེར་ནས་ཤྡོང་སྣྡོད་མྲིན་པའྲི་ཁབ་མྲིག་ཏུ། 

ཤྡོང་བར་དཀའ་བའྲི་རས་ཡུག་དངས་པར་འདྡོད་པ་རྣམས་ཀྲིས་དཔེ་ཟླར་ནམ་ཡང་

མྲི་འྡོས་སྡོ། །སྐབས་རེ་དམ་པ་དགུང་ལྡོ་སྡོ་གཅྲིག་བཞེས་པའྲི་ལྡོ་ཆུ་ཕྡོ་ཁྲིའྲི་དཔྱྲིད་

འབྲྲིང་པྡོའྲི་ཟླ་བ་གཉྲིས་པའྲི་ཚེས་བདུན་ལ་རྟ་མགྲྲིན་གྲི་རྒྱུད་ལས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་

འདྲི། ངེད་ཅག་རྣམས་ཀྲིས་རེད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་རེ་འདྲིའྲི་མཛད་པ་འཕྲྲིན་

ལས་བྱུང་དང་འབྱུང་འགྱུར་ངྡོ་མཚར་ཅན་དུ་མའང་ལུང་དུ་བསྟན་པར་སྣང་སྟེ་རེ་

ཞྲིག་མྲི་སྨའྡོ། །

ཚད་མེད་སང་རྟྡོགས་ཡྡོངས་རྡོགས་སངས་རྒྱས་སུ། །ཀུན་མཁེན་གསུང་གྲི་

སྒ་བརྒྱས་ཡང་ཡང་དུ། །བསྔགས་ལ་སྐལ་ལྡན་བླྡོ་ཡྲི་མདྡོངས་མཐའྲི་ཚོགས། །རྣམ་

གསུམ་དད་པའྲི་ཟླྡོས་གར་ད་སྒྱུར་ཅྲིག །དལ་རྟེན་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའྲི་གེ་སར་

ལ། །རྣམ་རྲིག་རྐང་དྲུག་གཞྡོན་ནུ་ཉེར་རྩེན་ཞྲིང་། །བརྒྱུད་ལྡན་གདམས་པའྲི་བདུད་

རྩྲི་ངྡོམས་པར་བཏུང་། །ཨེ་མ་བདག་ཀང་སྐལ་བ་བཟང་སམ་བགྲིད། །རྣམ་དག་ཐྡོས་

བསམ་བསྡོམ་པའྲི་དབང་སྔྡོན་ནྡོར། །བླྡོ་གྲྡོས་སྒ་འཛིན་མཛེས་པའྲི་ཀཎྲི་ཀར། །གྱུར་

པའྲི་རྣམ་དཔྱྡོད་དར་བའྲི་ཟུར་གནས་རྣམས། །ཚུལ་འདྲིར་དགེས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་

ཅྲིས་མྲི་སྟྡོན། །ཚིག་སྐམ་དུག་ཆུས་མྡོས་པའྲི་རྟྡོག་གེ་དང་། །ཕྲག་དྡོག་ཟུག་རྔུས་

གདུངས་པའྲི་སྟྡོན་ཆེན་དང་། །བླྡོ་གྲྡོས་ཆེས་དམན་སྔགས་གཟུགས་བླུན་རྒན་
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རྣམས། །མགུ་བའྲི་སེམས་པ་མེད་ཀང་ཅྲི་དགེས་མཛོད། །དགེ་ཚོགས་ཀུན་གསལ་

མཐས་ཀང་མྲི་གཏུགས་པའྲི། །བགྲང་ཡས་བསྡོད་ནམས་ཕུང་པྡོ་ཅྲི་བསགས་

པས། །འགྲྡོ་ཀུན་རེ་བཙུན་བླ་མས་རེས་བཟུང་ནས། །བདེ་ཆེན་གྡོ་འཕང་བརེས་པའྲི་

རྒྱུར་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི། རེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་གང་གྲི་ཞབས་རྡུལ་སྤྲི་བྡོས་ལེན་པའྲི་སྡོབ་འབངས་

ནུས་ལྡན་སྔགས་རྲིགས་ལ་སྐེས་ཤྲིང་གསང་ཆེན་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟང་པྡོ་ལ་གྡོྡོམས་པ་ལྷུར་

བླངས་པའྲི་སྔགས་བན་དཔལ་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་སྦར་བ་དགེ་བར་གྱུར་ཅྲིག་

གུ །དགེའྡོ།། །།
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༄༅། །དཔལ་རྟ་མཆྔོག་རྔོལ་པའི་རྒྱུད་ལས་དབང་ཆེན་

མིའི་གར་གི་དབང་ཕྱུག་གསང་ཆེན་དགེས་མགུར་ 

རབ་ཏུ་སེལ་བའི་རྔོ་རེ་སྔོབ་དཔྔོན་ཇི་ལྟར་ 

འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལུང་བསྟན་པའི་ལུང་ 

བསྟན་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཀུན་ 

བཟང་དགེས་པའི་མཆྔོད་སྤིན་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །ན་མཿཤྲྲི་གུ་རུ་བཛྲ་ར་མ་ནྲི་བྷ་ད་ནྲི་བྷྡོ་གཱ་ཡ། ལྷག་བསམ་དབང༵་སྔྡོན་

མདངས་ཀྲིས་རབ་མཛེས་གསལ་སྟྡོང་རྒྱ་ཆེན་༵ཀུན་གསལ་དབྱྲིངས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་

འྡོད་བརྒྱའྲི་ཟླྡོས་གར༵་ཅན། །གཏན་འདུན་དཔལ་གྲི༵་ལག་པའྲི་དགའ་སྟྡོན་བདེ་ཆེན་རྟ་

ལང་དབ༵ང་པྡོའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་ནམ་མཁའྲི་མཐར་ཡང་འགག་མེད་ཅྲིང་། །དད་གསུམ་

མངར་ལྡན་སྲིང་པྡོའྲི་ལེགས་ཕྱུག་༵བླྡོ་ལྡན་དཔལ་ཁང་དགེ༵ས་པའྲི་མགྡོ་ལྕྡོག་ཕྡོགས་

སུ་ར༵བ་ལྡེམ་དབྱར་སྐེས་དབང་། །ཁྡོད་ཀྡོ་ངེས་དྡོན་རྡོ་རེའྲི་རང་མདངས་མཐའ་དག་

འགྲྡོ་འདྲིའྲི་ཡྲིད་དགེའྲི་དཔྱྲིད་དུ་དགེ་བའྲི་བཤེས་སུ་ཤར་བར་ངེས། །ཁབ་བདག་

དབང་ཆེན་ལྷ་ཡྲི་སྒྡོན་མེའྲི་གར། །ཆེར་སྲིགས་དུས་ཀྲི་གྡོ་ལར་བསྒྱུར་བ་ལས། །འགྲྡོ་
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ཕན་ཆུ་འཐུང་ཕྡོད་དུ་འབར་བ་ཉྲིད། །རྒྱལ་གསུང་ཉྲིན་བྱེད་འདེན་པའྲི་གཏམ་དུ་

བྱས། །ཚུལ་དེ་སན་ཚིག་དཔ༵ལ་བརྒྱ་འཇྡོ་བའྲི་དཔྱྲིད། །བླྡོ་ཆེ༵ན་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་པས། །རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་ལས་བཏུས་པ་ལ། །གསལ་བྱེད་ཡྲི་གེའྲི་ཕྲེང་

བ་ཉུང་ངུ་བྱ། །

ཇྲི་སྐད་དུ། རྟྡོགས་བརྡོད་རྡོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་ལས། ལྡོངས་སྤྡོད་རྡོགས་དང་

ཁ་སྦྡོར་བདེ་སྟྡོང་སྡོགས། །མྲི་སྡོབ་རྒྱལ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམ་པ་བདུན། །ཁྡོ་བྡོས་

ལེགས་པར་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་གྲི། །ད་ནྲི་བདག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད། །ཅེས་

དང་། ཨེ་ཧྡོ། ཡེ་དག་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ནམ་མཁའ་ལ། །བདེ་ཆེན་བཅུ་གཉྲིས་བདག་

པྡོའྲི་རྩེ་འཇྡོ་ཅན། །མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ངས། །གནས་ཚུལ་སར་

ཡང་རབ་གསལ་གཏམ་གྲིས་འཆད། །ཅེས་སྡོགས། རེ་རང་ཉྲིད་སྔྡོན་རྲིང་མྡོ་ཞྲིག་

ནས། མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་ཁ་སྦྡོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྲྡོལ་ཟྲིན་

པའྲི། བསྲིངས་བྲལ་རྡོ་རེའྲི་ཞལ་འཆེས་རླབས་པྡོ་ཆེས། ལྷ་དང་བཅས་པའྲི་འགྲྡོ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་པའྲི་གྲུབ་པའྲི་སྐེས་མཆྡོག་ཆེན་པྡོ། 

དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཞེས། ཉྲི་མ་དང་། ཟླ་བ་ལྟར་

ཕྡོགས་ཀུན་ལ་ཡྡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི། སྲིད་ཞྲིའྲི་རྣམ་འདེན་དམ་པ་འདྲི་ཉྲིད། ཁྡོ་

བྡོའྲི་རྒྱལ་པྡོ་དབང་ཆེན་ཡང་གསང་ཁྡོས་པའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པའྲི་

ཚུལ་སྡོགས། ཐྡོག་མའྲི་མགྡོན་པྡོ་ཁབ་བདག་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོས། རྲིང་རྒྱུད་བཀའ་

མ། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི། ལེའུ་བཅུ་པ་དང་། བཅུ་གཉྲིས་པ་ལས་ལུང་

དུ་བསྟན་པ་ཉྲིད། རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲི་ཐུགས་སས་རྣལ་འབྱྡོར་པ། དཔལ་ཆེན་རྡོ་རེས་
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བཏུས་པ་ནྲི། འདྲིར་གང་བཤད་པར་བྱ་བའྲི་གཞུང་ཡྲིན་ལ། 

ལུང་འགྡོད་པ།

དེས་ན་ཚུལ་འདྲི་ཉྲིད་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲིར་ལུང་འགྡོད་པ་

དང་། ལུང་གྲི་ཚིགས་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་ནས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། ལེའུ་བཅུ་

པའྲི་ལུང་འགྡོད་པ་དང་། ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ལུང་འགྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐབས་

ཆེན་རྣམ་དག་པདྨྡོའྲི་དྡོན། །ཤེས་རབ་སྤྲུལ་པའྲི་མཆྡོག་གྱུར་པ། །གར་གྲི་དབང་

ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རེ་རྟ་ཉྲིད་སྤྲུལ་པ་མཛད། །གཞན་ཡང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། །སྣ་

ཚོགས་མཐུ་ཡྲིས་འདུལ་མཛད་དེ། །དག་པའྲི་འགྲྡོ་ལ་མཐུན་བྱས་སྐུ། །གསེར་འྡོད་

མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །གྡོ་བྱེད་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད། །ཟབ་མྡོ་གསང་སྔགས་ཇྲི་

བཞྲིན་པར། །རྒྱལ་བ་བདེ་གཤེགས་ཕག་རྒྱའྲི་སྐུ། །རབ་སྤྲུལ་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྣ་

ཚོགས་བདག །ཅེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ནས་པདྨྡོ་ཆགས་པའྲི་སྐུས། །གསུང་གྲི་

གཟྲི་མདངས་རྒྱས་མཛད་དྡོ། །ཕག་རྒྱ་རྫུ་འཕྲུལ་གནས་སྦྡོར་བ། །གསེར་མྲིག་

འདབ་བཟང་གྲྡོང་ཁེར་དང་། །ལངྐཱའྲི་གནས་ཚོགས་སྲིན་པྡོ་སྟེ། །ཀླུ་རྒྱལ་དབང་དུ་

བསྡུ་བའྲི་ཕྲིར། །རྫུ་འཕྲུལ་ཀུན་སྟྡོབས་འཁྡོར་ལྡོ་ཡྲིས། །ལྷ་ཆེན་ལ་སྡོགས་འདུལ་

བར་དགྡོངས། །ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྡོམས་ཞུགས་ཏེ། །པདྨ་རྟ་མཆྡོག་སྤྲུལ་པར་

མཛད། །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དབྱྲིངས་སྡོམས་འཇུག་ལས། །སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་

ཡབ། །རྡོ་རེ་འཛིན་དབང་ཐུབ་ཉྲིད་དང་། །རྲིགས་ཉྲིད་སྤྲུལ་པའྲི་ལུང་ལས་

གྲུབ། །ཅེས་པའྡོ། །
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ལུང་གྲི་ཚིག་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་ནས་བཤད་པ།

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལེའུ་བཅུ་པའྲི་ལུང་དྡོན་བཤད་པ་དང་། ལེའུ་བཅུ་

གཉྲིས་པའྲི་ལུང་དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲུལ་པའྲི་སྐུར་ལུང་དུ་བསྟན་

པ་དང་། དེ་ལ་ཡྲིད་ཆེས་བསྐེད་པར་གདམས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། གཞྲི་གང་ལ་

སྤྲུལ་པ་སྡོགས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་དང་། སྤྲུལ་པའྲི་རྟེན་དང་མཛད་པ་སྡོགས་ལུང་དུ་

བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། བརྡོད་བྱ་དྡོན་གྲི་སྡོ་ནས་སྤྲུལ་གཞྲི་གཙོ་བྡོར་ལུང་དུ་

བསྟན་པ་དང་། རྡོད་བྱེད་ཚིག་གྲི་སྡོ་ནས་སྤྲུལ་པ་ཉྲིད་གཙོ་བྡོར་ལུང་དུ་བསྟན་

པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། སྤྲུལ་གཞྲི་ཙམ་པྡོ་བ་བསྟན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། 

སྤྲུལ་གཞྲི་དང་སྤྲུལ་པ་གཉྲིས་ཀ་བསྟན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། བཤད་

བྱའྲི་ལུང་འགྡོད་པ་དང་། ལུང་གྲི་དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་

པདྨྡོའྲི་དྡོན། །ཤེས་རབ་སྤྲུལ་པའྲི་མཆྡོག་གྱུར་པ། །གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་

ཆེ། །རྡོ་རེ་རྟ་ཉྲིད་སྤྲུལ་པ་མཛད། །ཅེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཐབས་ཆེན་པྡོ་སྟེ་

ཡབ་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་པར་དག་པ་གང་གྲིས། རྲིག་པའྲི་པདྨྡོའྲི་བདེ་བ་སྤྡོད་པའྲི་

དྡོན་དུ། ཤེས་རབ་ལ་ལྕགས་ཀྱུ་མ་སྡོགས་སྒྲུབ་པའྲི་ནང་ནས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། 

པདྨ་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་ཉྲིད། རྡོ་རེ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་

པ་ཉྲིད་ཀྲིས། ཐྡོག་མར་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་དངྡོས་སུ་གསུངས་ནས། དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའང་འདྲིར་སྤྲུལ་གཞྲིའྡོ་ཞེས་པ་དངྡོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང་

དྡོན་གྲིས་ཐྡོབ་པ་སྟེ། དང་དྡོན་དུ་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པ་དང་། ཐབས་ཆེན་ཏེ་ཡུལ་ཅན་

བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཉྲིད། རྣམ་དག་སྟེ་ཡུལ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་ལ་ཉེ་བར་ཞུགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། 
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པདྨྡོའྲི་དྡོན་ཏེ་ཡབ་ཡུམ་གྲི་གསང་བའྲི་པདྨ་ལ། རྡོ་རེ་མཉམ་པར་སྦར་བའྲི་དྡོན་གྲི་

སྲིང་པྡོ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་སྒས་བསྟན་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པྡོའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་མའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པྡོ་ལ་རྣམ་པར་རྡོལ་པའྲི་ངེས་དྡོན་གྲི་རྡོ་རེ། དཔལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་ཉྲིད་ནྲི་འདྲིར་

སྤྲུལ་པའྲི་གཞྲི་སྟེ། དེས་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ་ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྲི་

ཕྡོགས་སྡོ། །ཡང་ཐབས་ཆེན་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་དང་། རྣམ་དག་ནྲི་འྡོད་གསལ་ཏེ། དེ་ལྟ་

བུའྲི་པདྨྡོའྲི་བདེ་བའྲི་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་པའྲི་དྡོན་ཅན་གྲི། ཤེས་རབ་མའྲི་ལམ་གྲི་

བསྒྲུབ་བྱ་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། སྐུ་ཐུགས་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག་པའྲི་གར་གྲི་རྣམ་པར་རྡོལ་ཅྲིང་། 

རྲིགས་དུ་མའྲི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པྡོ་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཉྲིད། རྟ་སྐད་

སྤྲི་བྡོར་བཞད་པའྲི་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྡོང་ཉྲིད་དུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་

དགྡོངས་པའྲི་བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སྤྲུལ་གཞྲི་ངྡོས་བཟུང་བ་དང་། དེ་ཅྲི་འད་ཞྲིག་ཏུ་སྤྲུལ་

པར་ལུང་དུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་

པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་པདྨྡོའྲི་དྡོན། །ཤེས་རབ་ཅེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི། ཐབས་ཆེན་པྡོ་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་དང་། དེས་

པདྨྡོའྲི་ཉེ་བར་མཚོན་པའྲི་དྡོན་མཛེས་སྡུག་གྲི་ལང་ཚོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པའྲི་ཤེས་རབ་

བམ། རྲིག་མ་གར་དབང་མ་སྟེ། ཡབ་ཡུམ་གཉྲིས་ཀའང་འདྲིར་སྤྲུལ་གཞྲིའྡོ། །ཞེས་པ་

ནྲི་དང་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་གཅྲིག་དང་། ཐབས་ཆེན་ནྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་

ཤེས་དང་། རྣམ་དག་ནྲི་དེའྲི་ཡུལ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་དེ། དེ་གཉྲིས་རྡོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་
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བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ནྲི། པདྨྡོའྲི་ལྷན་སྐེས་བསྐེད་པའྲི་དྡོན་ཅན་གྲི། ཤེས་རབ་མའྲི་

ཟབ་ལམ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་འདྲིར་སྤྲུལ་གཞྲིའྡོ་ཞེས་པ་ནྲི། ངེས་དྡོན་གྲི་

བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཐབས་ཆེན་ནྲི་སྒྱུ་ལུས་དང་། རྣམ་

དག་ནྲི་འྡོད་གསལ་སྟེ། དཔེ་པདྨ་འདམ་ལས་སྐེས་ཀང་། འདམ་གྲི་དྲི་མས་མ་གྡོས་

པ་ལྟར། དཔེ་ཅན་ནམ་དྡོན་སྒྱུ་འྡོད་གཉྲིས་ཀང་། ཤེས་རབ་མའྲི་འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་

ལས་སྐེས་ཀང་། འདྡོད་ཡྡོན་ལ་ཆགས་པའྲི་སྐྡོན་གྲིས་མ་སྦགས་ལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

བདེན་གཉྲིས་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ཟབ་ལམ་ཉྲིད་འདྲིར་སྤྲུལ་གཞྲིའྡོ། །ཞེས་པ་ཡང་ཕྡོགས་

མཐུན་ཙམ་གྲི་སྡོ་ནས་དགྡོངས་པའྲི་བཤད་པ་ལུགས་གཅྲིག་ཏུ་སྦར་ཏྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྤྲུལ་

པའྲི་མཆྡོག་གྱུར་པ། །གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེ། །རྡོ་རེ་རྟ་ཉྲིད་སྤྲུལ་པ་

མཛད། །ཅེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བཤད་མ་ཐག་པའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་ཉྲིད། འདྲིར་གདུལ་

བྱའྲི་དབང་གྲིས། རྟེན་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། གསུམ་ལྡན་དགེ་སྦྡོང་གྲི་གར་གྲི། འཁྡོར་

ལྡོའྲི་དབང་ཕྱུག་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་བཞེངས་ཏེ། དེ་ཡང་ངེས་དྡོན་གྲི་རྡོ་

རེའྲི་རང་མདངས་ལས་ཤར་བའྲི། རྟ་མགྡོའྲི་ཅྡོད་པཎ་མཐྡོན་པྡོ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་

ལ་འཚེར་བ་ཉྲིད་དུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི། དང་དྡོན་དང་ཕྡོགས་མཐུན་དུ་

རུང་བ་ཙམ་གྲི་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། རེ་འདྲིའྲི་དབུ་གཙུག་ཏུ་རྟ་མགྡོ་ལང་ཞུར་གྲི་རྟ་

སྐད་མངྡོན་པར་བཞད་པ་ནྲི་གྲུབ་དབང་བྱང་ཆུབ་སྡོན་ལམ་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་པ་

མཁའ་ལྡྲིང་རྡོ་རེའྲི་གཟྲིགས་ལམ་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། ཤེས་པར་འདྡོད་ན་རྣམ་ཐར་གྲི་ཡྲི་

གེ་རྣམས་སུ་གསལ་བས། དེར་བལྟ་བར་བྱ་ཡྲི། འདྲིར་ནྲི་ལུང་དྡོན་ཙམ་ཞྲིག་འགྲེལ་
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བ་ཡྲིན་པས། ཉ་དང་ཉུང་མ་གཉྲིས་ཀ་མ་བསེས་སྡོ། །ཡང་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་

ཉྲིད་ཀྲི། སྣ་ཚོགས་པའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་ལས། འདྲི་རྟེན་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ། 

གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དང་མཉམ་པར་སྦར་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོས། སྟྡོང་པ་ཉྲིད་ཡུལ་དུ་

བྱས་པའྲི། ངེས་དྡོན་གྲི་རྡོ་རེ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་འཛིན་ཅྲིང་། རྟ་སྐད་ཐེངས་གཅྲིག་

ལ་སྡོགས་པའྲི་ཟབ་ལམ་གཞན་རྒྱུད་ལ་བསྐྲུན་པ་ཉྲིད་ཀྲི། རྣལ་འབྱྡོར་པ་ཆེན་པྡོའྲི་

རྟེན་དུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་སྡོ། །

 གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བཏུ་གཞྲིའྲི་ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དེ་ལས་ལུང་བསྟན་

གྲི་ཡྲི་གེ་བཏུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་སྡོགས་རྐང་པ་བཞྲི་སྟེ། གྡོང་དུ་

དངས་ཟྲིན་པ་ལྟར་རྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གང་ཞྲིག་བཏུ་བ་དང་། དེ་ཇྲི་ལྟར་བཏུ་

བའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཡྲི་དམ་གྲི་ལྷ་དཔལ་ཆེན་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པས་ཞལ་མངྡོན་

སུམ་བསྟན་ཏེ་གསུངས་པའྲི་མཚན། ཧྲྲིཿ དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་

ཆེ། །དེང་དགེས་པ་རྡོ་རེ་སྤྡོ་ཞྲིང་ཉྡོན། །ཕྡོགས་རང་ཡྲིད་མྡོས་པའྲི་བདེ་ཡངས་

པར། །མ་རྡོས་པའྲི་གསེར་གྲི་ལྡོ་ཏྡོག་བཏབས། །རྒྱ་གར་གྲི་ཙནྡན་ལྡོན་ཤྲིང་

འཁྲུངས། །རང་གཞན་གྲི་རྒྱན་དང་དྡོན་དུ་ཆེ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་མཚུངས་མཁའ་

འགྲྡོ་མ་རྣམས་ཀྲིས་ཕག་སྐྡོར་བྱེད་ཀྲིན་གསྡོལ་བ་འདེབས་པའྲི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ། 

ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་འཕེལ་ནས་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཞེས་

པའྲི་མཚན་དེ་ཉྲིད་བཏུ་བ་བྱ་བ་ཉྲིད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ། བཏུ་བྱའྲི་ཐྡོག་མའྲི་དབང་

ཞེས་པ་ནྲི་གཞན་ལ་ཡང་བཤད་དུ་ཡྡོད་མྡོད། འདྲིར་གཙོ་བྡོར་དེགས་པ་དབང་དུ་

བསྡུ་བའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་སྲིང་རེའྲི་སྲིང་པྡོ་ཅན་གྲི་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་
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པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་བསྡུ་དགྡོས་པས། འདྲིར་ཐྡོག་མའྲི་དབང་གྲི་དྡོད་ལ་

ཐབས་ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། འབྲས་མྲིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་

སྐབས་འདྲིའྲི་ཐབས་ཞེས་པ་ནྲི། དབང་ཞེས་པ་ཉྲིད་དུ་ཅྲིས་ཀང་འདྡོན་པ་སྡོར་རུང་

ངྡོ་། །ཡང་རྣམ་པ་གཅྲིག་ཏུ་ན་སྐབས་འདྲིའྲི་ཐབས་ཆེན་ཞེས་པ། དང་དྡོན་གྲི་དབང་

དུ་བྱས་ན། གྡོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར། བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ཡབ་ཉྲིད་ཀྲི་

གསལ་བྱེད་ཡྲིན་ཅྲིང་། ཡབ་ནྲི་འདྲིར་པདྨ་དབང་ཆེན་ཉྲིད་ཡྲིན་པས། དྡོན་དུ་ན་

འདྲིའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཐབས་ཆེན་ཞེས་པ། དབང་ཆེན་ཁྡོ་རང་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་དབང་ཆེན་

ལ། དབང་ཆེན་དུ་སྨ་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་མྲི་རུང་སྟེ། རུང་ངྡོ་སམ་དུ་གྡོ་བར་བྱའྡོ། །ཆེན་ཞེས་

པ་ནྲི། དེའྲི་འཕྲྡོ་ཉྲིད་ན་དངྡོས་སུ་ཡྡོད་ལ། གར་གྲི་དབང་ཕྱུག །ཅེས་པ་ཡང་རྐང་པ་

གསུམ་པ་ན་དངྡོས་སུ་ཡྡོད་དྡོ། །དགེས་རབ་ཅེས་པ་དངྡོས་སུ་མ་ཐྡོན་པ་ནྲི། ཡྲི་གེ་

ལ་སྐྡོན་ཞུགས་པ་ཡང་མྲིན་ལ། ལྡོ་ཙཱ་བས་འགྱུར་གྲིས་མ་ཐྡོན་པ་ཡང་མྲིན་གྲི། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཉྲིད། དགེས་པ་རབ་ཏུ་བསྐེད་པའྲི་རྒྱུའྲི་གཙོ་བྡོ་ཡྲིན་པའྲི་རྒྱུ་

མཚན་གྲིས། འདྲིར་དགེས་རབ་ཀྲི་དྡོད་ལ་བདེ་ཆེན་ཞེས་པ་ཞྲིག་བྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། 

རྒྱུས་འབྲས་བུ་མཚོན་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྲིན་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་འདྲིའྲི་སྐབས་ཀྲི་བདེ་

ཆེན་ཞེས་པ་ནྲི། དྡོན་ཐྡོབ་དང་སྦར་བས། དགེས་རབ་ཅེས་པ་ཉྲིད་དུ་འདྡོན་པ་ཉྲིད་

དུ་འདྡོན་པ་སྡོ་བ་ཅྲིས་ཀང་རུང་ཞྲིང་། འདྲི་གྡོ་ན། རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་

རབ་སྡོགས་ཀང་འདྲིར་མྲི་འགྲྲིག་བཞྲིན་དུ་འཐེན་མྲི་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །བཏུ་

བྱའྲི་མཐའྲི་རྡོ་རེ་ཞེས་པ་ནྲི། རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་ཐྡོག་མ་ན་དངྡོས་སུ་ཡྡོད་ལ། དེས་ན། 

དབང་ཆེན་ཞེས་པ་རྐང་པ་དང་པྡོ་ནས་བཏུ་ལ། གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་ཅེས་
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པ་རྐང་པ་གསུམ་པ་ནས་བཏུ་ཞྲིང་། རྡོ་རེ་ཞེས་པ་རྐང་པ་བཞྲི་པ་ནས་བཏུས་ཏེ། བཏུ་

བྱའྲི་ཡྲི་གེ་ཚང་བར་བྱའྡོ། །མཚན་སྒའྲི་སྡོ་ནས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་ཞྲིག་ལ་ཡང་། འདྲི་

ཉྲིད་ཧ་ཅང་གསལ་བ་ཡྲིན་ཏེ། སྔྡོན་གྲི་འཛམ་གྲིང་རྒྱན་དྲུག་ལྟ་བུའྲི་ལུང་བསྟན་གྲི་

ཁྡོད་ན་ཡང་། རྡོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་ཟུར་རེ་རེ་ཙམ་གྲིས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་དུ་མ་སྣང་བའྲི་

ཕྲིར་རྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཛད་པ་འཕྲྲིན་ལས་ལུང་དུ་བསྟན་པ་དང་། རྟེན་ལུང་

དུ་བསྟན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། 

གཞན་ཡང་མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོ། །སྣ་ཚོགས་མཐུ་ཡྲིས་འདུལ་མཛད་དེ། །ཞེས་

པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ། གཞན་ཡང་ཞེས་པ་ནས། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སྒྱུ་

འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལ་ནྲི། བཤད་ཟྲིན་པའྲི་རྟ་མགྡོའྲི་ཅྡོད་པཎ་ལ་

སྡོགས་པའྲི་ཁད་པར་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་མ་ཟད། འཆད་འགྱུར་གྲི་རྟེན་དང་མཛད་

པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་གདུལ་བྱ་ཐུན་མྡོང་ལ་སྣང་དུ་རུང་བས་ཁད་པར་གཞན་ཡང་ཅྲི་

རྲིགས་པ་ཡྡོད་དྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །ལྷག་མའྲི་དྡོན་ནྲི་དེ་ལ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱུད་ལེགས་པར་འདུལ་བར་མཛད་དེ་ཞེས་དང་ངྡོ་། །གང་གྲིས་

ན། མཛད་པ་རྒྱ་ཆེན་པྡོས་དང་། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་ན། སྣ་ཚོགས་པའྲི་མཐུ་ཡྲིས་ཏེ། 

གདུལ་བྱ་རང་རང་གྲི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ཉལ་རྣམས་དང་། རེས་སུ་

མཐུན་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་འདུལ་བར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་སྟེ། སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་བཤད་

པའྲི་ཕྡོགས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དག་
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པའྲི་འགྲྡོ་ལ་མཐུན་བྱས་སྐུ། །གསེར་འྡོད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །ཅེས་

པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དག་པའྲི་འགྲྡོ་བའྲི་དྡོན་བཤད་པ་དང་། ལྷག་མའྲི་དྡོན་

བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དག་པའྲི་འགྲྡོ་བ་ཞེས་པའྲི་དྡོན། ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་

སྣང་ལེགས་པར་གྡོམས་པ་ལས། ཐ་མལ་གྲི་སྣང་ཞེན་དག་སྟེ། ཕྲ་མྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

སྡོགས་ཀྲི་ལམ་གྡོང་མ་ལ་རྲིམ་གྲིས་འགྲྡོ་བའམ་བགྲྡོད་པར་བྱེད་པ་ལ་བཤད་པ་ནྲི།  

དང་དྡོན་གྲི་བཤད་པ་དང་། ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས། མཚན་འཛིན་གྲི་རྒྱུན་

བཅྲིང་པར་དག་པའྲི། བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ལམ་ལ་འགྲྡོ་བའམ་བགྲྡོད་པར་བྱེད་པ་ལ་

བཤད་པ་ནྲི། ངེས་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་སྡོ། །ཡང་དག་པའྲི་སྐད་དྡོད་ཤུདྡྷ་

ཞེས་པ། མེད་པའམ་སྟྡོང་པའྲི་དྡོན་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་པས། དག་པའྲི་འགྲྡོ་བ་ཞེས་པ། 

ཆྡོས་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་པའྲི་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་ཀྲི་དྡོན་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྲི་

གང་ཟག་ལ་བཤད་པ་ནྲི། ཡྲིག་དྡོན་གྲི་བཤད་པ་དང་། དེ་བཞྲིན་དུ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་ཡུལ་

དུ་བྱས་ནས་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚེ། གཉྲིས་སྣང་གྲི་རྒྱུན་ཕྲ་མྡོས་ཀང་དག་པ་སྟེ། 

དེས་སྟྡོང་པའྲི་གང་ཟག་ལ་བཤད་པ་ནྲི། སྤྲི་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྡོ། །ཡང་དག་པའྲི་འགྲྡོ་

བའྲི་དྡོན། ཕག་རྒྱ་དང་མཉམ་པར་སྦར་ནས་ལུས་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལས། ཉྲི་

ཟླའྲི་རླུང་གྲི་རྒྱུ་བ་རྲིམ་གྲིས་དག་པའྲི་ངང་ནས། རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་འགྲྡོ་བ་སྟེ། ཚུད་པ་ལ་

བཤད་པ་ནྲི། སྦས་བཤད་ལས། ལམ་གྲི་འདྡོད་ཆགས་ཆྡོས་སྦས་དང་། ཕྲི་ནང་གྲི་

ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས། རགས་པ་ཉེར་ལྔ་སྡོགས་རྲིམ་གྲིས་དག་པའྲི་

མཐར། འྡོད་གསལ་ལ་འགྲྡོ་བ་སྟེ། དེ་ལ་རེག་པའམ། དེ་མངྡོན་དུ་བྱས་པ་ལ་བཤད་

པ་ནྲི་མཐར་ཐུག་གྲི་བཤད་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ། དེ་དང་མཐུན་པར་བྱས་པའྲི་སྐུ་ནྲི། 
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དེ་ལྟ་བུའྲི་འགྲྡོ་བའམ། གདུལ་བྱ་དེ་དག་གྲི་མྡོས་པ་སྡོགས་དང་ཅྲི་རྲིགས་པར་རེས་

སུ་མཐུན་པའྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་པའྲི་དྡོན་ཏེ། དེ་ཡང་། ཐུན་མྡོང་དུ་གསེར་གྲི་འྡོད་དེ། དེའྲི་

ཁ་དྡོག་དང་ལྡན་པའྲི། པཎ་ཞྭ་དང་བླ་གྡོས་སྡོགས་ཀྲིས་མཛེས་པའྲི་དགེ་སྦྡོང་གྲི་

རྣམ་པ་ལ། ནང་དུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལ་སྡོགས་པ། ངྡོ་མཚར་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲི་

རྒྱན་དང་ལྡན་པའྲི། ལྷའྲི་ང་རྒྱལ་དང་། གསལ་སྣང་བཅྡོས་མྲིན་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་

ཀྲིས། གསུམ་ལྡན་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོའྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་པའྲི་དྡོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། 

ཅུང་ཟད་དང་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པ་དང་། ཕྲི་རྡོལ་དུ་སྔར་བཤད་པའྲི་འགྲྡོ་བ་

རྣམས་ཀྲི་བླྡོ་དང་ཅྲི་རྲིགས་པར་རེས་སུ་མཐུན་པའྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་ན་ཡང་། ནང་དུ། 

ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བའྲི་རླུང་སེམས་ཀྲིས་ཉེར་ལེན་བྱས་པ་ལས། པགས་པ་གསེར་མདྡོག་

སྡོགས་ཀྲི་མཚན་དང་། དཔེ་བྱད་ཀྲི་རྒྱན་དང་ལྡན་ཞྲིང་། རྲིགས་འད་རྒྱུན་མྲི་ཆད་

པའྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་གྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་ལས་མྲི་འདའ་

བའྲི་དྡོན་དུ་བཤད་པ་ནྲི། ངེས་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པའྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། གྡོ་

བྱེད་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད། །ཟབ་མྡོ་གསང་སྔགས་ཇྲི་བཞྲིན་པར། །རྒྱལ་བ་བདེ་

གཤེགས་ཕག་རྒྱའྲི་སྐུ། །རབ་སྤྲུལ་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྣ་ཚོགས་བདག །ཅེས་

པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གྡོང་དུ་དངས་ཟྲིན་པའྲི་ལུང་། ཐབས་ཆེན་རྣམ་དག་པདྨྡོའྲི་

དྡོན། །ཅེས་པ་ནས། གསེར་འྡོད་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལྡན། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཤྡོ་ལྡོ་

ཀ་གཉྲིས་པྡོ་འདྲི་ནྲི། ཚིག་དྡོན་གཉྲིས་ཀའྲི་སྡོ་ནས་ལུང་དུ་བསྟན་ཟྲིན་མ་ཐག་པའྲི་

མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྡོ་འདྲི་ཉྲིད། ཁབ་བདག་ཡང་གསང་ཁྡོས་པའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་
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གར་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པ་དེ་ཉྲིད། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྲིས། གྡོ་བྱེད་དེ། ཤེས་པར་བྱེད་པའྲི། 

ཐེག་པ་སྟེ། ཨ་ཏྲི་ཡྡོ་གའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་། བླ་ན་མེད་པ་སྟེ། མཆྡོག་ཏུ་གསལ་བ་ཡྲིན་

ནྡོ། །དེས་ན་ཆེས་ཆེར་ཟབ་ཅྲིང་རབ་ཏུ་གསང་བའྲི་ཡྲིད་སྐྡོབ་བམ། སྔགས་ཀྲི་རྒྱུད་

འདྲི་ཉྲིད་ལས་ལུང་དུ་བསྟན་པའྲི་དྡོན་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་ངེས་པར་བྱས་ཏེ། རེ་འདྲི་ཉྲིད་

བདུད་བཞྲི་ལས་རྒྱལ་ཞྲིང་། རང་དྡོན་སངས་པ་བདེ་གཤེགས་སྡོགས་མཉེས་པའྲི་

ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ། ཁྡོ་རྒྱལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་ཉྲིད། གདུལ་བྱའྲི་དབང་

གྲིས། མྲིའྲི་རྣམ་པར་རབ་ཏུ་སྤྲུལ་པ་ཙམ་མ་གཏྡོགས། དྡོན་དུ་ན། དཀྲིལ་འཁྡོར་སྣ་

ཚོགས་ཀྲི་བདག་པྡོ་སྟེ། རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྡོ་བསྡུའྲི་བྱེད་པྡོ་ཉྲིད་ཡྲིན་ནྡོ་སམ་དུ། 

ཡྲིད་ཆེས་པར་གྲིས་ཤྲིག །ཅེས་པ་སྟེ། ཕལ་ཆེར་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་བཤད་པའྲི་

ཕྡོགས་ཡྲིན་ནྡོ། །

ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ལུང་དྡོན་བཤད་པ།

གཉྲིས་པ་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ལུང་དྡོན་བཤད་པ་ལ་དྲུག །གཞྲི་གང་ལས་

སྤྲུལ་པ་དང་། ཅྲི་ལ་དགྡོངས་ནས་སྤྲུལ་པ་དང་། གདུལ་བྱ་གང་འདུལ་བ་དང་། དེ་

ཐབས་གང་གྲིས་འདུལ་བ་དང་། ཇྲི་ལྟར་སྤྲུལ་པའྲི་ཚུལ་དང་། ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་

བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དེ་

ནས་པདྨྡོ་ཆགས་པའྲི་སྐུས། །གསུང་གྲི་གཟྲི་མདངས་རྒྱས་མཛད་དྡོ། །ཞེས་

པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དེ་ནས་ཀྲི་དྡོན་བཤད་པ་དང་། པདྨྡོ་སྡོགས་ལྷག་མའྲི་

དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དེ་ནས་ཀྲི་སྐད་དྡོད། ཨཱ་ཐ་ཞེས་པ། བར་མ་ཆད་པའྲི་
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དྡོན་ཅན་དེ། རྒྱུད་འདྲིའྲི་ལེའུ་བཅུ་གཅྲིག་པ་ཡན་ཆད་རྡོགས་ཤྲིང་། བཅུ་གཉྲིས་

པའྲི་ཡང་རྐང་པ་སྔ་མ་རྣམས་གསུངས་ཟྲིན་ནས། དེའྲི་ཕྲི་མ་རྣམས་འཆད་པའྲི་

སྐབས་སྦྡོར་བ་སྟེ། ཡྲིག་དྡོན་གྲི་བཤད་པ་དང་། ཡང་ཨཱ་ཐ་ཞེས་པའྲི། ཨཱ་ལ་ཡྲི་གེ་

བསྣན་པའྲི། ཨཱ་ཀ་རྡོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷཱར་ནམ། ཞེས་པས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་

གྲིས་སྐེ་བ་མེད་པའྲི། ཟབ་མྡོའྲི་དྡོན་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སྟྡོན་ཅྲིང་། 

ཡྲི་གེ་སྔ་མའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་ཚོགས་སྟྡོན་པའྲི་ཟླ་སྟྡོབས་ཀྲིས། ཡྲི་གེ་ཕྲི་མ་ཐས་ཀང་

བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་སྟྡོན་པར་བཤད་པ་ནྲི། སྤྲི་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྡོ། །ཡང་ཨཱས་

ཤེས་རབ་ཀྲི་གསང་བ་པདྨ་དང་། ཐས་ཐབས་ཀྲི་རྡོ་རེ་བསྟན་པར་བཤད་པ་ནྲི། སྦས་

བཤད་ལས། འདྡོད་ཆགས་ཆྡོས་སྦས་དང་། ཨཱས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་ཤེས་རབ་དང་། 

ཐས་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྲིང་རེ་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྟྡོན་པར་བཤད་པ་ནྲི་

མཐར་ཐུག་གྲི་བཤད་པའྡོ། །ཡང་། ཨཱ་ཐ་ཞེས་པ། བཀྲ་ཤྲིས་པ་དང་། ཚིག་ཕྲད་ཀྲི་

དྡོན་དང་། དེ་མ་ཐག་པའྲི་དྡོན་དང་། དབང་དུ་བྱས་པའྲི་དྡོན་ཏེ། བཞྲི་ལ་འཇུག་པར་

རེ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པྡོས་གསུངས་པ་ལས། འདྲིར་ཚིག་ཕྲད་ཀྲི་དྡོན་ལ་འཇུག་ཚུལ་

ནྲི། རྒྱུད་ཀྲི་ཚིག་སྔ་མ་རྣམས་གསུངས་ཟྲིན་པ་དེ་ནས། མ་འྡོངས་པ་ན་སྤྲུལ་པ་ཇྲི་

ལྟར་འབྱུང་བའྲི་ཚུལ་འཆད་པ་ན། ལུང་འདྲི་ལྟར་གསུངས་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། དེ་

མ་ཐག་པའྲི་དྡོན་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནྲི། ལུང་སྔ་མ་རྣམས་གསུངས་ཟྲིན་པའྲི་དེ་ནས་ཏེ། 

དེ་མ་ཐག་ཏུ་ལུང་འདྲི་གསུངས་ཞེས་བར་མ་ཆད་པའྲི་གསལ་བྱེད་དུ་གྡོ་དགྡོས་

སྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། པདྨྡོ་ཆགས་པའྲི་སྐུས་ཏེ། ཨུཏྤལ་དམར་པྡོའྲི་མདངས་སམ། ཁ་

དྡོག་རབ་ཏུ་ཆགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་སྐུ་སྐབས་ཀྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པས། 
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གསུང་གྲི་སྟེ་པདྨ་གསུང་གྲི་རྲིགས་ཀྲི། གཟྲི་མདངས་ཏེ། འདྲིར་ལམ་དང་ཆྡོས་ཚུལ་

རྣམས། རྒྱས་མཛད་དྡོ་སྟེ། དེ་སྟྡོན་པའྲི་སྡོབ་དཔྡོན་སྡོགས་སུ་སྤྲུལ་པའྲི་སྡོ་ནས་སེལ་

བར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་དང་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པ་ཡྲིན་ལ། ཡང་རྐང་པ་

དང་པྡོའྲི་དྡོན། སྐབས་འདྲིར། པདྨའྲི་ཕག་མཚན་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཆགས་རྡོ་རེའྲི་སྐུས་

ཞེས་པའམ། པདྨ་སྟེ་ཨུཏྤལ་དམར་པྡོའྲི་ཁ་དྡོག་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཆགས་རྡོ་རེའྲི་སྐུས་

ཞེས་བཤད་ཀང་འགྲྲིག་རྒྱུ་ཙམ་དུ་སྣང་ངྡོ་། །ཡང་པདྨྡོ་ནྲི་གསང་བའྲི་པདྨ་སྟེ་བྷ་ག་

ཡྲིན་ལ། དེ་གང་ལ་ཆགས་པའམ་ལྡན་པའྲི་སྐུ་ནྲི་གར་དབང་མའྲི་སྐུ་སྟེ་དེས། གསུང་

གྲི་སྟེ། སྐབས་ཀྲི་སྤྲུལ་གཞྲི་པདྨ་གསུང་གྲི་ལྷ། རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་གཟྲི་མདངས་ཏེ། 

ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཉྲིད། རྒྱས་མཛད་དྡོ་སྟེ། ཆེས་ཆེར་

འཕེལ་བར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་དྡོན་གྲི་བཤད་པའྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ལུང་

ཕྲི་མ་ལེའུ་བཅུ་གཉྲིས་པའྲི་ལུང་གྲི་རྐང་པ་གསུམ་པ། ཕག་རྒྱ་རྫུ་འཕྲུལ་གནས་

སྦྡོར་བས། །ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་མྡོད་ཀྲི། འྡོན་ཀང་འདྲི་ལ། ལུང་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི། 

རྐང་པ་དྲུག་པའྲི་ཚེག་བར་ཕྲི་མ་ལྔ་དང་། བརྒྱད་པའྲི་ཚེག་བར་ཕྲི་མ་གསུམ་གྲིས་

ཀང་ཁ་བསྐངས་ནས་བཤད་ན་བདེའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྷའྲི་སྐུ་ཕག་རྒྱ་ཆེན་པྡོའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་གྲི་ངང་ནས། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་འབྱམས་ཀས་སུ་སྤྡོ་བའྲི་གནས་ཆེན་པྡོ། 

རྫུ་འཕྲུལ་ཕུག་ཏུ་གྲགས་པ། ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་འཇྲིགས་མེད་རྡོ་རེ་ཀྲི་ལ་

ཡའྲི་རྡོང་། ཉེ་བར་སྦྡོར་བ་སྟེ། གསར་དུ་སྒྲུབ་པའྲི་སྡོ་ནས། འཆད་འགྱུར་གྲི་གདུལ་

བྱ་རྣམས། ཐྡོག་མར་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ། དེ་ནས་རྒྱུད་ལེགས་པར་འདུལ་བའྲི་དྡོན་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  26  

དུ། རྲིགས་སྔགས་འཆང་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོའྲི་རྣམ་པར་སྤྲུལ་ཏྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི། དང་

དྡོན་གྲི་བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་སུ་གཏྡོགས་རུང་བ་ཙམ་དང་། ཡང་དྡོན་དམ་པའྲི་ཕག་

རྒྱ་ཟབ་མྡོ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་པ་མཐའ་ཀས་སུ་སྤྡོ་ཞྲིང་སྡུད་པའྲི་

གནས་སམ་གཞྲི་གཅྲིག་པུ། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་གཉྲིས་མཉམ་པར་སྦྡོར་

བའྲི། བདེ་སྟྡོང་དབྱེར་མེད་ཀྲི་ངང་ནས། འཆད་འགྱུར་གྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས། དབང་དུ་

བསྡུས་ཏེ་འདུལ་བར་དགྡོངས་ནས། རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོའྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་ཏྡོ། །ཞེས་

པ་ནྲི་ངེས་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པའྡོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། 

གསེར་མྲིག་འདབ་བཟང་གྲྡོང་ཁེར་དང་། ལངྐའྲི་གནས་ཚེགས་སྲིན་པྡོའྲི་སེ། །ཞེས་

དང་། ལུང་ཕྲི་མའྲི་རྐང་པ་དྲུག་པའྲི། ཀླུ་རྒྱལ་ཞེས་པ་དང་། བརྒྱད་པའྲི་ལྷ་ཆེན་ལ་

སྡོགས་ཞེས་པ་ཡང་འདྲིར་བསྣན་ནས་བཤད་དགྡོས་སྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། མཁའ་ལྡྲིང་

སྡོགས་གཉྲིས་དང་། ཀླུ་རྒྱལ་དང་། འྡོག་ནས་འབྱུང་བའྲི་ལྷ་ཆེན་ལ་སྡོགས་པ་སྟེ། 

འདྲིའྲི་སྡོགས་ཁྡོངས་ནས། དེགས་པའྲི་སེ་གཞན་དང་། མྲིའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀང་

བཏྡོན་ན་ལེགས་ཏེ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་བཤད་པའྲི་ཕྡོགས་སྡོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རྫུ་

འཕྲུལ་ཀུན་སྟྡོབས་འཁྡོར་ལྡོ་ཡྲིས། །ཞེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རྟེན་དང་བརྟེན་པའྲི་རྫུ་

འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟྡོབས་པ་སྟེ་སྟྡོན་པའྲི། དཀྲིལ་འཁྡོར་གྲི་འཁྡོར་ལྡོ་ཆེན་པྡོ་

ཉེ་བར་སྤྲུལ་ཏེ། དེར་གདུལ་བྱ་རྣམས་བཅུག་ནས། དབང་དང་དམ་ཚིག་ལ་འགྡོད་པ་

སྡོགས་ཀྲི་སྡོ་ནས་འདུལ་བར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་དང་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་
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པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་པ་ཀུན་ཏུ་སྟྡོབས་པ་སྟེ། རྣམ་པ་ཅྲིར་ཡང་འཆར་བའྲི། བླ་

ན་མེད་པའྲི་ཚོགས་ཀྲི་འཁྡོར་ལྡོ་ལྷན་སྐེེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ལ་རྡོལ་བཞྲིན་པ་ཡྲི་

ངང་ནས། བཤད་ཟྲིན་པའྲི་གདུལ་བྱ་རྣམས། ཅྲི་རྲིགས་པའྲི་ཐབས་ཀྲི་འདུལ་བར་

མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པའྡོ། །

ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ལ་སྡོམས་ཞུགས་ཏེ། །པདྨ་རྟ་མཆྡོག་སྤྲུལ་པར་མཛད། །ཅེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་

ལ། ཚུལ་ཇྲི་ལྟར་སྤྲུལ་པ་ནྲི། འདྲིར་གང་ཡང་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ། དེ་ལས་གཡྡོ་བ་མེད་བཞྲིན་པའྲི་ངང་

ནས་དང་། སྤྲུལ་པ་པྡོ་གང་གྲིས་ན། པདྨ་རྟ་མཆྡོག་སྟེ། པདྨ་གསུང་གྲི་ལྷ། ཁྡོ་བྡོ་ཆེན་

པྡོ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པས་དང་། རྟེན་གང་དུ་སྤྲུལ་པ་ནྲི་འདྲིར་དངྡོས་སུ་མྲི་གསལ་ཡང་། 

ལུང་སྔ་ཕྲིའྲི་བཤད་པའྲི་སྡོ་དུ་མར། རྟེན་མཆྡོག་ཏུ་སྤྲུལ་པར་བཤད་པ་དང་། དགེ་

སྦྡོང་དང་། དགེ་སྡོང་གྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་པར་བཤད་པ་རྣམས་འདྲིར་ཡང་འད་བས། 

གསུམ་ལྡན་རྡོ་རེ་འཛིན་པ་ཆེན་པྡོའྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་པར་མཛད་དྡོ། །ཞེས་བཤད་པར་བྱ་

སྟེ། དགྡོངས་པ་མྲིན་པ་གཙོ་ཆེ་བའྲི་བཤད་པའྡོ། །

དྲུག་པ་ལ་གསུམ། མཉམ་རེས་ཀྲི་ཁད་པར་དང་། གདུལ་བྱ་བསྐྲུན་པའྲི་ཁད་

པར་དང་། སངས་རྟྡོགས་ཀྲི་ཁད་པར་དྡོན་བསྡུ་དང་བཅས་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། 

ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དབྱྲིངས་སྡོམས་

ཞུགས་ལས། །ཞེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རེ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས། སྟྡོང་ལ་སར་མྲི་ཟླྡོག་པར་

བླ་ཞུགས་བཞྲིན། །ཐ་སད་རེས་འཇྡོག་མེད་པར་མཐྡོང་བ་ཡྲིྲི། །བདེན་གཉྲིས་ལག་
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མཐྲིལ་སྐུ་རུ་ར་ལྟར་རྲིག །ད་ནྲི་བདག་ལ་མཉམ་རེས་དབྱེ་བ་མེད། །ཅེས་ཇྲི་ལྟར་

ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་ལྟར། རེ་འདྲི་ཉྲིད་ཟབ་མྡོའྲི་དྡོན་ལ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི། འྡོད་

གསལ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་དབྱྲིངས་ལ། སྡོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ཏེ། 

འདྲིར་མྲི་ལྡང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས། གཡྡོ་བ་མེད་བཞྲིན་དུ་

ཡང་། འཆད་འགྱུར་གྲི་གདུལ་བྱ་བསྐྲུན་པ་སྡོགས་ཀྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་མཛད་པ་རྣམས་

མཛད་དྡོ། །ཞེས་པ་སྟེ། དགྡོངས་པ་མྲིན་པ་གཙོ་ཆེ་བའྲི་བཤད་པའྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། 

སེམས་དཔའ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྲི་ཡབ། །ཅེས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། རེ་འདྲི་ཉྲིད་སེམས་

དཔའ་སྟེ། ཨུཏྤལ་ལྟ་བུ་དང་། པད་དཀར་ལྟ་བུ་དང་། པདྨ་ལྟ་བུ་དང་། ཙནྡན་ལྟ་བུའྲི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་དང་། རྒྱལ་བ་སྟེ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་ལྟ་བུའྲི་གདུལ་བྱ་ཡང་གསུང་གྲིས་

བསྐེད་པས་ན། དེ་དག་ཀུན་གྲི་ཡབ་སྟེ། འཇྲིག་རྟེན་ན་བུ་བསྐེད་པའྲི་ཕ་ལྟ་བུར་གྱུར་

པའྡོ། །ཞེས་པའྡོ། །དགྡོངས་པའྲི་བཤད་པའྡོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལུང་འགྡོད་པ་དང་། དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རྡོ་རེ་

འཛིན་དབང་ཐུབ་ཉྲིད་དང་། །རྲིགས་ཉྲིད་སྤྲུལ་པའྲི་ལུང་ལས་གྲུབ། །ཅེས་

པའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་མཚོན་བྱེད་རྟགས་ཀྲི་རྡོ་རེ་རང་ལྷར་གསལ་བའྲི་ཕག་

མཚན་དུ་འཛིན་པའམ། གསྡོར་བ་སྡོགས་ཀྲི་དམ་ཚིག་ལ་གནས་པའྲི་རྲིག་སྔགས་

འཆང་བའྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ། ཚངས་པར་སྤྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཐུབ་པའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་ལ་གནས་པ་ཉྲིད་དང་། དྡོན་བསྡུ་ན་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་བྲྲི་བ་

ལ་སྡོགས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཟུང་གྲི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་རྟེན་དུ་སྤྲུལ་པ་སྟེ། དེའྲི་
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ཚུལ་ནྲི་བཤད་མ་ཐག་པའྲི་ལུང་འདྲི་ཉྲིད་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ། རྟྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ་ཞེས་

པ་ནྲི། དང་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པ་དང་། ཡང་རེ་འདྲི་ཉྲིད་གཞན་དྡོན་རྟྡོགས་པ་

མཐར་ཐུག་མཚོན་བྱ་དྡོན་གྲི་རྡོ་རེ། བདེ་ཆེན་ཆྡོས་ཀྲི་སྐུ་རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་

འཛིན་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དང་། རང་དྡོན་སངས་པ་མཐར་ཐུག །བདུད་

བཞྲི་དང་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ལ་སྡོགས་པ་ཐུབ་པ་སྟེ། ལྷག་མེད་དུ་བཅྡོམ་ནས། སར་མྲི་

སྐེ་བའྲི་ཆྡོས་ཅན་དུ་བྱས་པ་ཉྲིད་ཀྲི། འགྡོག་པ་མཐར་ཐུག་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

མདྡོར་ན་རྲིགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྤྡོ་བསྡུའྲི་བྱེད་པྡོ་ཉྲིད་དུ་བཞུགས་པ་ནྲི། གང་ཡང་

སྤྲུལ་གཞྲི་འབྲས་དུས་ཀྲིས་བདེ་སྟྡོང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ལས། ཇྲི་ལྟར་སྤྲུལ་

པའྲི་ཚུལ་སྡོགས་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་ལུང་སྔ་ཕྲི་འདྲི་དག་ལས་གྲུབ་པ་སྟེ། 

རྟྡོགས་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་ནྲི་ངེས་དྡོན་དང་འགྲེལ་བའྲི་བཤད་པའྡོ། །དེ་དག་

གྲིས་ལུང་གྲི་དྡོན་རྣམས། སྐབས་ཀྲི་དྡོན་དང་འགྲྲིག་པར་བྱས་ཏེ། ཆེ་ལྡོང་ཙམ་ཞྲིག་

བཤད་ཟྲིན་ལ། འྡོན་ཀང་ལུང་གྲི་ཚིག་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་ནས་བཤད་པའྲི། ལུང་ཚན་རེ་

རེའྲི་ནང་དུ་ཡང་། ད་དུང་ཚིག་ཁ་ཅྲིག་ལ། དང་ངེས་ཀྲི་བཤད་པ་ལྟ་བུ་འཇུག་ཅྲིང་། 

ཁ་ཅྲིག་ལ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པའྲི་བཤད་པ་ལྟ་བུ་འཇུག་ཏུ་རུང་བའང་འགའ་རེ་ཡྡོད་དེ། 

གལ་ཆེ་བ་རེ་གཉྲིས་ཙམ་མ་གཏྡོགས། ཐམས་ཅད་སྡོ་སྡོར་ཕྲལ་ཏེ་བཤད་ན་ཚིག་

ཚོགས་ཆེས་ལྕྲི་བར་འགྱུར་བས། འདྲིར་དེ་འད་བའྲི་རྲིགས་ལ། བཤད་པའྲི་འགྲྡོ་

ཤུགས་འགངས་ཆེ་བ་ཉྲིད་གཙོ་བྡོར་བྱས་ནས་ཅུང་ཟད་རེ་བཤད་དེ། ཁ་བྱང་ཡང་དེ་

དང་མཐུན་པར་བཏབ་ནས། ཚིག་གཞན་གྲི་དངྡོས་ཐྡོབ་ཀྲི་བཤད་པ་བཏང་སྡོམས་

སུ་བཞག་པའང་འགའ་རེ་ཡྡོད་དྡོ། །རྲིང་མའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ལུང་ལས། མཐའ་དྲུག་དང་
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ཚུལ་བཞྲིའྲི་བཤད་པར་སྦར་བ་ནྲི། ཁྡོ་བྡོའྲི་མནྡོ་བསམ་ལ། སྤྲིར་རྲིང་རྒྱུད་སད་མེད་

འདྲི་དག་ཀང་བྡོད་དུ་འགྱུར་སྔ་བ་ཙམ་མ་གཏྡོགས། རྡོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་

རྒྱུད་ནྲི་ཡྲིན་དུ་ངེས་ལ། དེ་ཡྲིན་ན། སྐབས་ཀྲི་ལུང་བཏུ་བའྲི་གཞྲི་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་

པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ཡང་། རྒྱུད་རྩྡོད་མེད་དུ་ཁས་བླང་དགྡོས་པར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་ཡང་ཁས་

ལེན་ན་ནྲི། རྒྱུད་འདྲི་ཉྲིད་དབང་པྡོ་གཉྲིས་སྦྡོར་གྲི་འདྡོད་ཆགས་ལམ་དུ་བྱེད་ཚུལ་

གསལ་བར་སྟྡོན་པའྲི་རྒྱུད་དུ་འདུག་པས། རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་གསུམ་པྡོའྲི་གང་རུང་དུ་

བགྲང་ན་ན་མྲི་འགྲྲིག་ལ། རྒྱུད་སེ་ལྔ་པའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་བྱ་རྡོག་ལུས་དཀར་གྲི་

གྲུབ་མཐའ་ཡྲིན་པས། རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གྲལ་དུ་བཞག་པ་ལས་འྡོས་མེད་

དྡོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཡང་། མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞྲིའྲི་བཤད་པ་རྡོགས་པར་འཇུག་པ་

ལ། བླ་མེད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་ཞྲིག་དགྡོས་པར་གསུངས་པས། སྤྲིར་བླ་མེད་ཀྲི་རྒྱུད་ཡྲིན་པ་

ཙམ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་མྲི་ཕན་མྡོད། འྡོན་ཀང་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པའྲི་རྒྱུད་འདྲི་ནྲི། རྩ་

བཤད་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས་རྩ་རྒྱུད་ཡྲིན་པའྲི་ཚུལ། རྲིང་མ་བ་ལ་ཡྡོངས་གྲགས་ལྟ་

བུར་སྣང་ཞྲིང་། རྒྱུད་ཁྡོ་རང་བཀག་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་ཤེས་ནུས་ལ། དེས་ན་ལུང་འདྲི་

དག་ཀང་བླ་མེད་ཀྲི་རྩ་རྒྱུད་སྤྲིའྲི་བཤད་ཚུལ་དང་། དབྱྲིབས་མཚུངས་པ་ཙམ་དུ་

བཤད་ཀང་མྲི་འགལ་ལམ་སམ་པ་དང་། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་འགྲེལ་གྲི་མཐའ་དཔྱྡོད་

ཆེན་པྡོ་ལས། དེ་ལྟར་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་ཀྲི་མན་ངག་གྲི་གཞུང་རྣམས་ལ་རྲིང་དུ་

འདྲིས་པའྲི་དྡོན་གྲི་གནད་ལེགས་པྡོར་ཐྡོན་པའྲི་ལྡེ་མྲིག་གྲིས། རྩ་བཤད་ཀྲི་སྡོ་ལ་

མཐའ་དྲུག་དང་ཚུལ་བཞྲིའྲི་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་དྡོན། བཤད་རྒྱུད་རྣམས་དང་ལེགས་
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པར་ཤན་སྦར་བས། རྩ་རྒྱུད་ཀྲི་སྡོ་ཕེད་པ་ཅྲིག་བྱུང་ན། རྒྱུད་ཀྲི་གདམས་ངག་ལ་མྲི་

འཇྲིགས་པ་ཐྡོབ་པའྲི་གདམས་ངག་ཅན་དུ་འགྲྡོ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་ཤེས་ན་རྒྱུད་

གཞན་ལ་ཡང་དེ་བཞྲིན་རྲིགས་པ་སྦྡོར་ཤེས་པས། རྒྱུད་སེ་ཀུན་ལ་མཁས་པར་

འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་གཞན་དེ་ལ་ཡང་། སྔགས་གསར་མའྲི་རྒྱུད་

ཞྲིག་ཁྡོ་ན་དགྡོས་པའྲི་ངེས་པ་མེད་དེ་འྡོང་སམ་པ་དང་། ལུང་འགྲེལ་འདྲི་ཡང་བསེན་

མཚམས་དམ་པྡོ་ཞྲིག་གྲི་ཐུན་བར་ཅྲི་རྲིགས་ལ་འཕྲལ་དུ་བྲྲི་དགྡོས་པ་བྱུང་བས། 

འདྲིའྲི་བཤད་རྒྱུད་དང་འགྲེལ་བའྲི་དཔེ་རྒྱུན་འད་ཡང་། ད་གཟྡོད་རྩད་གཅྡོད་པར་རྔྡོ་

མ་ཐྡོག་སྟེ། སྔར་རང་ཕྡོགས་ཀྲི་བདེ་གསང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྡོ་འགའ་

ཞྲིག་ལ། སྦངས་པ་ཐན་ཐུན་རེ་བྱེད་ཁུལ་གྲི་སྐབས། ཅུང་ཟད་ཡྲིད་ལ་ངེས་པ་རྣམས་

ཀྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། འདྲིར་གང་ཡང་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པ་མྲིན་པ་མ་གཏྡོགས་པས། 

མཐའ་གཞན་དང་། ཚུལ་བཞྲིའྲི་བཤད་པ་འྡོལ་སྤྲི་ཙམ་རེ། དངྡོས་དང་ཕྡོགས་མཐུན་

ཅྲི་རྲིགས་སུ་སྦར་ནས། བཤད་ཁུལ་བགྲིས་མྡོད་ཀྲི། ནྡོར་བར་འདུག་ན་མཁས་པ་

རྣམས་ཀྲིས། ལུང་དང་རྲིགས་པ་དྲི་མ་མེད་པས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བཀག་ནས། ལེགས་

པའྲི་ཕྡོགས་གསལ་བར་མཛོད་ཅྲིག་དང་། སྲིང་ཐག་པ་ནས་རེས་སུ་ཡྲི་རངས་པ་

འབུལ་ལྡོ། །

སྨས་པ། ཡྲིད་དབ༵ང་སྟྡོང་ཆེན་༵གཤྲིས་ལ་ལེགས་ཞུགས་པའྲི། །ཤེས་རབ་

པདྨ་ག༵ར་གྲི༵ ་དབང༵་ཕྱུག༵་ལ། །དགེས༵་མགུར་རབ༵་རྩེན་ལྷན་སྐེས་བདེ་བའྲི་

དཔྱྲིད། །ཁྡོད་ཉྲིད་ངེས་དྡོན་རྡོ་རེའྲི་རང་མདངས་དངྡོས། །སྲིགས་ལྔའྲི་རང་རྟགས་

ཐུན་གསུམ་མུན་པའྲི་མཐུས། །རྩྡོད་དུས་ཡྲིད་དགའྲི་དཔལ་ཁང་ཟུམ་པའྲི་ཁ། །གྲུབ་
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མཆྡོག་ནམ་མཁའྲི་ནྡོར་བུས་ཕེ་བ་ཉྲིད། །གསུང་རབ་མཁའ་ལྡྲིང་ཕུ་བྡོས་རྲིང་ནས་

སྡོན། །འྡོན་ཏེ་བསྡོད་ནམས་དཔ༵ལ་གྲིས་མངྡོན་མཐྡོ་ཞྲིང་། །གསང་ཆེན་༵ཆྡོས་ཚུལ་

སྨ་བའྲི་སྡོབས་པ་ཅན། །ངེས་དྡོན་རྡོ༵་རེའྲི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་ལས། །གཞན་ན་

ཟབ་མྡོའྲི་དྡོན་དེ་ཤེས་པ་ཉུང་། །ཅུང་ཟད་དཀའ་གནད་ས་ཡྲི་གདུ་བུའྲི་ཁ། །བཤད་

རྒྱུད་ནྡོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་འྡོང་པས། །མན་ངག་ག་བུར་ཟེགས་པས་ཕེ་བ་ནྲི། །དན་

དབང་རྲི་སྐེས་དགའ་བའྲི་དཔྱྲིད་ཡྲིན་མྡོད། །ཁྡོ་བྡོ་རྒྱུད་འགྲེལ་ཙམ་ཡང་མཐྡོང་མྲིན་

པར། །ཆེས་ཟབ་རྡོ་རེའྲི་ཚིག་གྲི་དཀའ་བའྲི་གནད། །རང་བླྡོའྲི་རྩལ་གྲིས་བཤད་ཁུལ་

འདྲི་འད་བ། །སྲིགས་མའྲི་རང་རྟགས་ཉྲིད་དུ་ངེས་པ་རེད། །འྡོན་ཏེ་གཙུག་ལག་བལྟ་

བའྲི་བླྡོ་མྲིག་ཅན། །སྲིང་ལ་སྡུག་པའྲི་གྲྡོགས་ཀྲིས་བསྐུལ་བ་དང་། །དམ་པའྲི་གསང་

གསུམ་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པ་ཉྲིད། །དགེ་བའྲི་ལས་སུ་བསམ་ནས་ཚུལ་འདྲི་

བཤད། །གསུང་རབ་དགྡོངས་དྡོན་ཕྲ་ཞྲིང་ཞྲིབ་པས་ན། །ཅུང་ཟད་བརྟགས་ནས་སྦར་

བ་ཡྲིན་མྡོད་ཀྲི། །ཚུ་རྡོལ་མཐྡོང་བའྲི་བླྡོ༵་གྲྡོགས་འཁྲུལ་སྲིད་པས། །ད་དུང་ནྡོར་ན་

མཁས་རྣམས་འཆྡོས་པར་མཛོད། །བླྡོ་ཆེན་ལུགས་བཟ༵ང་ཀུན་འགྲྡོའྲི་ཁྡོན་ཡངས་

པྡོར། །སྒྲུབ་རྒྱུད་བསྟན་༵པའྲི་ཉྲི་མ་རབ་གསལ་བས། །ཆྡོ༵ས་སྤྡོད་རྣམ་བཅུའྲི་མེ་ཏྡོག་

ཁ་ཕེ་སྟེ། །གཏན་བདེའྲི་དྲི་བསུང་རྲིང་དུ་འཕེ༵ལ་གྱུར་ཅྲིག །འདྲིར་འབད་ལེགས་

བྱས་ས་མྡོས་དགའ་བའྲི་ན་ཆུང་མས། །ངྡོ་མཚར་འབྲས་བཟང་རབ་དཀར་སྣང་བའྲི་

ལང་ཚོ་ཡྲིས། །རྲིས་བྲལ་སྐེ་ལྡན་ཟླ་འྡོད་འཐུང་བའྲི་གཞྡོན་ནུ་ལ། །གྲུབ་གཉྲིས་གེ་

སར་ངྡོམ་པའྲི་རྩེ་དགའ་སྦྲིན་པར་ཤྡོག །

ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི། སྐབས་མགྡོན་ལྷ་མྲིའྲི་འདེན་པ་མཆྡོག་གྲི་ཞབས་གྲལ་ལས། ཆྡོས་འབྱྡོར་

ལང་ཚོའྲི་དཔལ་གྲིས་མངྡོན་པར་མཐྡོ་བ། དྲུང་ཡྲིག་ཕུན་ཚོགས་སྟྡོབས་རྒྱལ་ལམ། ཐ་སད་པའྲི་
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གཙུག་ལག་ལ་སྦངས་པའྲི་ངེས་ཚིག་གྲི་མྲིང་། འཇམ་དབྱངས་དཔལ་འབྱྡོར་རབ་བརྟན་དུ་འབྡོད་

པ་གང་གྲིས། སྔ་ཕྲིར་ཡང་ཡང་ནན་ཆེན་པྡོས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ། རྲིགས་དང་དཀྲིལ་འཁྡོར་ཀུན་གྲི་དབང་ཕྱུག་ཁབ་བདག་འཁྡོར་ལྡོའྲི་མགྡོན་

པྡོ། ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ཁྲི་རྲིན་པྡོ་ཆེ་རྡོ་རེ་འཆང་། ༸རེ་བཙུན་བླྡོ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་བཟང་པྡོའྲི་

ཞལ་སྔ་ནས་སྡོགས། བཤེས་གཉེན་དམ་པ་བཅུ་ཕྲག་དྲུག་ལས། དམ་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་བགྡོ་སྐལ་

བླངས་པའྲི་གྲི་ན་པ། སྤང་བན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྲིས་བསེན་མཚམས་དམ་པྡོ་ཞྲིག་གྲི་ཐུན་

བར་ལ་སུག་བྲྲིས་སུ་བགྲིས་པའྡོ། །ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ག་ཏཾ། །དགེའྡོ།། །།
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༄༅། །དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་

རྔོ་རེའི་རྟྔོགས་བརྔོད་འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་ 

རྔོ་རེའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །ཨ་ཧྡོ། སྟྡོང་པའྲི་མཁའ་ལ་འདྡོད་པའྲི་འྡོ་མ་འཇྡོ། །སེམས་ཉྲིད་མྡོ་གཤམ་བུ་

མྡོར་ཞེན་མེད་བྱྲིན། །ཉམས་མྡོང་ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་མགྡོ་ལྕྡོག་ལྡེམ། །ཨེ་མ་དེ་འདའྲི་

སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་མཚར། །

ལེའུ་དང་པྡོ།

 བླྡོ་ཡྲི་རྲི་དགས་ཉམས་མྡོང་བཏུང་བས་ཕྡོངས། །ཟྲིན་མེད་ཚིག་གྲི་སྲིག་

རྒྱུའྲི་རེས་ལ་བསེགས། །སེབ་ཚེ་མྡོ་གཤམ་བུ་ཡྲི་འགྲིང་བག་མཐྡོང༌། །སྐྲག་ཅྲིང་

སྐྡོམ་པའྲི་གདུངས་བས་དེའུ་གུམ། །དེ་ནས་ཡ་མ་བརླ་ཡྲི་དགྡོན་པར་སྡོང༌། །གྲྡོགས་

གཞན་ཕྡོགས་ཅན་པད་རྩ་ཟ་མཐྡོང་ཚེ། །ཁྡོ་བྡོས་ཕྡོགས་མེད་ཆུ་ཡྲི་ཟླ་བ་ཟྡོས། །ལུས་

རྩལ་རྡོགས་ཏེ་ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་བལྟས། །ཡྲིད་འྡོང་བ་གམ་མཐྡོན་པྡོས་ནམ་

མཁའ་ཉྲིད། །འབྲིགས་སམ་བྱེད་པས་རེ་ཞྲིག་དེ་ལ་ཡེངས། །བལྟས་ཀྲིན་བལྟས་

ཀྲིན་དེ་ཡང་རྲི་བྡོང་གྲི །རྭ་ལས་བཅྡོས་པར་མཐྡོང་ནས་ཞེན་པ་བྲལ། །འྡོན་ཀང་དེ་

ཡྲི་རྩེ་ན་ལུས་སེམས་ཀྲི། །རྩལ་ཀུན་མངྡོན་རྡོགས་རྲི་དགས་རྒྱལ་པྡོ་འགའ། །ནམ་
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མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་ཚལ་དུ་རྩེན་མཐྡོང་ནས། །འགྲྡོ་བ་མེད་བཞྲིན་འགྲྡོ་ལ་སྤྡོ་བ་བྱུང༌། །ཕྲིན་

པས་བགྲྡོད་དཀའྲི་ཆུ་ཀླུང་འཕྲི་བར་སྣང༌། །བརྒལ་ཀྲིན་བརྒལ་ཀྲིན་གང་ཡང་རེག་པ་

མེད། །བལྟས་པས་སྲིག་རྒྱུ་ཆུ་རུ་འཁྲུལ་མཐྡོང་སྟེ། །འཇྲིགས་མེད་ངང་ལ་རེ་ཞྲིག་

ཉལ་ཏེ་བསད། །དེ་ནས་ཕྡོགས་ཀུན་མུན་པས་ཁེབས་པ་མཐྡོང༌། །སྐྲག་སྟེ་བལྟས་

པས་གར་སྡོང་ཆ་མེད་ཡལ། །ཤྲིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་སྒྱུ་མ་ལ་སྡོགས་ཀྲི། །དཔེས་མཚོན་

གར་སྟབས་དུ་མ་བསྒྱུར་ཏེ་བཞག །དེ་རེས་སྒྱུ་མའྲི་གྲྡོང་ཁེར་ཆེན་པྡོ་རུ། །ལུས་མེད་

ལུས་ཀྲི་མཛེས་པ་ངྡོམ་པའྲི་ཕྲིར། །ཕྲིན་པས་མྲིག་དང་བྲལ་བའྲི་སྐེ་བྡོ་དག །ཧ་ཅང་

ལྟད་མྡོར་ཡེངས་པས་བྱ་བ་ཤྡོར། །ཀེ་ཧྡོ་ནམ་མཁར་ཉྲི་མ་ཤར་བ་ལ། །ལྟ་བ་སེམས་

ཀྲི་བུ་དེས་བཏུང་བའྲི་ཕྲིར། །ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་གནས་པའྲི་འྡོ་རྐྱལ་ལ། །རྩེ་

ལྔའྲི་མདུང་ཐུང་ངར་མ་བརྒྱབ་སྟེ་བཞག །དབུས་ཀྲི་སྡོ་མཐྡོའྲི་བང་རྲིམ་རྣམ་པ་

བཞྲིར། །བདེ་ཆེན་འྡོ་མས་མྡོས་པའྲི་ཁེའུ་དེ། །མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོའྲི་གྲྡོགས་དང་རྩེ་བ་

ན། །ཁྡོ་ཤུག་སྡོ་སྡོའྲི་བྱེ་བ་ངས་མ་ཤེས། །ཨ་ཧྡོ་ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ལ་རྡོ་རེ་

བསྣུན། །རྲིགས་བཞྲིའྲི་པདྨ་རྒྱས་པའྲི་སྦྲང་རྩྲི་དེ། །འཐུང་ཞྲིང་འཐུང་ཞྲིང་ངྡོམས་པ་

མེད་པའྲི་ངང༌། །བརྡོད་མེད་ཉམས་བརྒྱ་འཕེལ་བ་ཨེ་མ་ཧྡོ། །དེ་ཚེ་ཕྡོགས་རྲིས་བྲལ་

བའྲི་ཐ་གྲུ་ལ། །སྤྲིན་པ་གཡྡོ་བ་གཡྡོ་བར་ཆགས་པ་གང༌། །མྡོད་ལ་ཐྲིམ་པས་དབྱྲིངས་

སུ་དབང་པྡོའྲི་གཞུ། །རྣམ་པར་བཀྲ་ཡང་བལྟས་ན་མཐྡོང་བ་མེད། །འཇའ་དེ་ནམ་

མཁའ་སྟྡོང་པ་ཡལ་ཡལ་ཏེ། །སྡོང་བྱེད་སྐྡོན་བྲལ་ནམ་མཁའྲི་མདངས་ངྡོམ་

ཚེ། །བསྒྲིམས་ནས་བལྟས་ཀང་གང་ཡང་མ་མཐྡོང་ནས། །བྱ་རྩལ་སྨ་བརྡོད་བྲལ་བའྲི་

ངང་ལ་ཡུར། །གཡའ་དག་མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་དཀར་པྡོས་བྲེས། །བལྟས་པས་
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མཁའ་ཡང་འཇའ་ལ་འཇའ་ཡང་མཁའ། །འདྲི་ཡྲི་དབྱེ་བ་ངས་ཀང་མ་ཤེས་ཏེ། །དེ་ཚེ་

ང་ཡང་ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་ཡྲིབས། །དེ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་རྣམ་དག་ནམ་མཁའ་

ལ། །འྡོད་སྟྡོང་ད་བ་གཡྡོ་བའྲི་ཉྲི་མ་ཤར། །ཉྲི་མ་དེ་ཡང་མཁའ་ལས་ཐ་མྲི་དད། །ནམ་

མཁའ་དེ་ཡང་ཉྲི་མར་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག །ཨེ་མ་བལྟ་བྱའྲི་ཡུལ་དང་ལྟ་བྱེད་མྲིག །གང་ཡང་

མེད་ཀང་སྔྡོན་ཆད་མ་མཐྡོང་བའྲི། །ངྡོ་མཚར་ལྟད་མྡོ་ཆེན་པྡོ་འདྲི་མཐྡོང་གྲིས། །ད་ནྲི་

བདག་ལ་བལྟ་བྱ་ཅྲི་ཡང་མེད། །གལ་གནད་རྲི་བྡོང་རྭ་ཡྲི་ཐེམ་སྐས་ལ། །རྐང་ལག་

སྐྡོད་པ་མེད་པར་འཛེགས་པ་ཡྲིས། །ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་དགའ་ཚལ་ཉམས་དགའ་

བར། །ཕྲིན་ནས་བདེ་བར་ཉལ་བའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ངས། །དམྲིགས་མེད་སྐུ་གསུམ་

གངས་རྲིའྲི་རྩེ་མྡོ་ནས། །ཟླ་མེད་སྟྡོབས་བཅུའྲི་སྦྲ་ཁྲིམ་གཡྡོ་བཞྲིན་དུ། །ཚད་མེད་

སངས་རྟྡོགས་ཡྡོན་ཏན་མངྡོན་གྱུར་ཚུལ། །འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་གླུ་རུ་

བླངས། །ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

པ་ནས་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་བར་གྲི་རྟྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཚུལ། 

བརའྲི་སྡོ་ནས་འཇྲིགས་མེད་རྡོ་རེའྲི་གླུ་རུ་བླངས་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་དང་པྡོའ ྡོ།། །།

ལེའུ་གཉྲིས་པ།

 གུཧྱ། ཨེ་ཧྡོ། ཡེ་དག་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ནམ་མཁའ་ལ། །བདེ་ཆེན་བཅུ་

གཉྲིས་བདག་པྡོའྲི་རྩེ་འཇྡོ་ཅན། །མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

ངའྲི། །གནས་ཚུལ་སར་ཡང་རབ་གསལ་གཏམ་གྲིས་འཆད། །བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

ནས་མྲི་སྡོབ་ལམ་གྲི་བར། །ངྡོ་མཚར་ས་ལམ་ཇྲི་ལྟར་བགྲྡོད་པའྲི་ཚུལ། །རྣམ་ཐར་
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ལེའུ་དང་པྡོར་བཤད་ཟྲིན་ཕྲིར། །འདྲི་ན་ད་ལྟའྲི་གནས་ཚུལ་དང་པྡོར་སྨ། །ལྡོངས་

སྤྡོད་རྡོགས་དང་ཁ་སྦྡོར་བདེ་ཆེན་སྡོགས། །མྲི་སྡོབ་རྒྱལ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམ་པ་

བདུན། །ཁྡོ་བྡོས་ལེགས་པར་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་གྲི། །ད་ནྲི་བདག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྲི་

ཡང་མེད། །སྟྡོང་ལ་སར་མྲི་ལྡྡོག་པར་བླྡོ་ཞུགས་བཞྲིན། །ཐ་སད་རེས་འཇྡོག་མེད་

པར་མཐྡོང་བ་ཡྲིས། །བདེན་གཉྲིས་ལག་མཐྲིལ་སྐྱུ་རུ་ར་ལྟར་རྲིག །ད་ནྲི་བདག་ལ་

མཉམ་རེས་དབྱེ་བ་མེད། །རྣམ་ཀུན་མཁེན་པའྲི་ཉྲི་མ་བདག་རྒྱུད་ལ། །ཤར་ཟྲིན་དེ་

ཕྲིར་དུས་གསུམ་དངྡོས་པྡོ་ཀུན། །རེས་འཇྡོག་མེད་པར་མངྡོན་སུམ་རྟྡོགས་ཟྲིན་

པས། །ད་ནྲི་བདག་ལ་དཔྱད་བྱ་ཏྲིལ་ཙམ་མེད། །ཐུབ་པའྲི་གསུང་རབ་མདྡོ་སྔགས་

མ་ལུས་པའྲི། །དགྡོངས་དྡོན་ཚུལ་བཞྲིན་རྟྡོགས་ཏེ་ཉམས་བླང་མཐུས། །ཉྲིང་དགྡོས་

མཐར་ཐུག་རྒྱུད་ལ་སྐེས་ཟྲིན་ཕྲིར། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ཐེ་ཚོམ་རྡུལ་ཙམ་མེད། །བགྲང་

ཡས་རྲིག་པའྲི་གནས་རྣམས་རྒྱ་ཆེ་ཡང༌། །དེ་ཀུན་རྣམ་ཀུན་མཁེན་པས་མངྡོན་

གཟྲིགས་ལ། །ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་བདག་ལ་སྐེས་ཟྲིན་ཕྲིར། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ལྡོག་གྱུར་

འགའ་ཡང་མེད། །འདྲི་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་ཁས་འཆེ་འགའ། །ཚིག་རྐང་རེ་རེའྲི་

དྡོན་ཙམ་དྲིས་ནའང༌། །ཁྡོའམ་ཡང་ན་ཐབས་ཀྲིས་བཟླྡོག་རྣམས་ཀྲིས། །ད་ནྲི་བདག་

ལ་ནམ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མེད། །དེས་ན་བཅུ་ཕྲག་རྲིག་པའྲི་དཀའ་གནས་སམ། །བྱུང་

དང་འབྱུང་འགྱུར་ལུང་དུ་སྟྡོན་པ་སྡོགས། །འདྲི་བར་འདྡོད་རྣམས་བདག་ལ་དྲིས་

ཤྲིག་དང༌། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ལན་གྲི་ཐྡོགས་པ་མེད། །དེ་བཞྲིན་སྒྱུ་མའྲི་འཕྲུལ་ལ་དད་

ན་ཡང༌། །བདག་ལ་དེ་མཐུན་གསྡོལ་བ་ཐྡོབ་ཅྲིག་དང༌། །གྲུབ་ཐྡོབ་བརྒྱ་ཕྲག་ཐྡོས་པ་

དགའ་སྡོགས་དང༌། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ཁད་པར་ཏྲིལ་ཙམ་མེད། །མཐུ་སྟྡོབས་ནུས་
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པའྲི་རྩལ་ལ་མྡོས་གྱུར་ཀང༌། །གམ་དུ་ཤྡོག་ལ་འདྡོད་དྡོན་སྨྡོས་ཤྲིག་དང༌། །རྲི་རབ་

སྡོར་མྡོའྲི་རྩེ་ལ་བླང་དགྡོས་ཀང༌། །ད་ནྲི་བདག་ལ་ཉམ་ང་སྤུ་ཙམ་མེད། །གཏམ་འདྲི་

ནམ་ཡང་དབྱུང་བྱ་མྲིན་མྡོད་ཀང༌། །མྲིག་འདའྲི་སྡོབ་མ་ཁྡོད་ཀྲི་ཞལ་མ་ལྡྡོག །མ་

སྦས་གསང་པྡོར་བཤད་ན་དེ་ཡྲིན་ཏེ། །ད་ནྲི་བདག་ལ་རྣམ་ཐར་དེ་ལས་མེད། །དེང་

དུས་སྐེ་བྡོའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་གྡོ་མྡོག་གྲིས། །ངྡོ་མཚར་གསང་ལས་ཆེས་གསང་གདྡོང་ལྔ་

པའྲི། །ནུ་སྐེས་ནམ་ཡང་ཐུབ་པར་དཀའ་བས་ན། །ཁྡོད་ཀྲིས་ཚུལ་འདྲི་བརྐུས་པའྲི་

ནྡོར་བཞྲིན་སྦྡོས། །ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། འབྲས་བུ་

མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་པའྲི་སྐབས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་དང་པྡོར་སྨས་

ཟྲིན་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་གཉྲིས་པའྡོ།། །།

ལེའུ་གསུམ་པ།

 ཤྲིན་ཏུ་གསང་མ་བ་གུཧྱ། ཨེ་ཧྡོ། སྟྡོབས་བཅུ་མྲི་འཇྲིགས་བཞྲི་ཡྲི་དཔའ་

གདེང་བརྟན། །སྐུ་གཉྲིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའྲི་དྡོ་ཀེར་ལྡེམ། །བདེན་དྡོན་སྟྡོང་པ་ཆེན་

པྡོའྲི་ཅང་ཏེའུ་ཁྡོལ། །འཇྲིགས་མེད་རྣལ་འབྱྡོར་ང་ཡྲི་བཞེད་དྡོན་སྨ། །སརྒ་སྔ་མ་

གཉྲིས་སུ་བཤད་པ་ཡྲི། །གང་ཡང་ཚད་བཟུང་བྲལ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་ཀུན། །སེམས་ཅན་

ཁྡོ་ནའྲི་དྡོན་དུ་བསྒྲུབས་བསྒྲུབས་ནས། །ད་གཟྡོད་དེ་ལ་སྦས་ཏེ་སུ་ལ་སྟྡོན། །དེ་ཕྲིར་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འགྲྡོ་འདྡོད་རྣམས། །བདག་ལས་གདམས་པའྲི་བགྡོ་སྐལ་

ལྡོངས་ཤྲིག་དང་། །ཁྡོ་བྡོས་རང་ཉྲིད་གང་ལ་ཕྲིན་པ་ཡྲི། །ལམ་དེ་སྦས་གསང་མེད་

པར་གསལ་པྡོར་སྟྡོན། །ཁེད་ཅག་མདྡོ་ཁམས་སང་དྲུག་སྐེ་བྡོ་ཀུན། །ཕལ་ཆེར་ཁྡོ་
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བྡོའྲི་དངྡོས་ཀྲི་གདུལ་བྱ་ཡྲིན། །དེ་ཕྲིར་ཀུན་གྲིས་འདུན་པ་སྐེད་ཅྲིག་དང༌། །ད་རེས་

ཡང་དག་ལམ་ལ་ང་ཡྲིས་བཀྲྲི། །བདག་ལ་དགེ་འབྲེལ་དངྡོས་སུ་གྲུབ་རྣམས་

ཀྲིས། །གལ་ཏེ་ཚེ་འདྲིར་ལམ་སྣ་མ་ཟྲིན་ཀང༌། །ཁྡོ་བྡོ་མ་འྡོངས་ཤམྦྷ་ལར་བགྲྡོད་

ཚེ། །ངེས་པར་རེས་འཛིན་གསང་ཆེན་ལམ་ལ་འགྡོད། །དེ་ཡང་བླྡོན་པྡོ་ཧ་ནུ་མན་དྷ་

དང༌། །རུ་པའྲི་མཆྡོག་གམ་དམག་དཔྡོན་ཧུ་ནུའྲི་ཞབས། །བགྲང་ཡས་དག་པའྲི་

དཔུང་ཚོགས་བཅས་པ་ཀུན། །བདག་གྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོལ་པ་ཁྡོ་ན་ཡྲིན། །ཁྡོ་བྡོའྲི་རྣམ་

ཐར་རྣ་བར་ཐྡོས་པའམ། །མྲིང་ཙམ་རང་གར་ངག་ཏུ་ཟླྡོ་བའམ། །འཁྲུགས་བཞྲིན་མྲིག་

གྲིས་མཐྡོང་བ་ཡན་ཆད་ཀང༌། །དེ་ཚེ་ཕལ་ཆེར་ངེས་པར་རེས་འཛིན་བྱེད། །གལ་ཏེ་

དུས་འདྲིར་ལས་གཞན་དབང་གྱུར་ཀང༌། །མ་འྡོངས་སངས་རྒྱས་ཟླ་བ་ཀླུ་ཡྲི་

ངྡོར། །ཁྡོ་བྡོ་མཆྡོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུར་སངས་རྒྱས་ཚེ། །ངེས་པར་ཐེག་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ལམ་

ལ་འགྡོད། །ནམ་ཡང་ཕྡོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང༌། །གསང་གསུམ་སྒྱུ་

མའྲི་རྩེ་འཇྡོས་དུས་འདའ་བས། །རེས་འགའ་ཟ་དང་རེས་འགའ་ཉལ་སྡོགས་

སུ། །སྣང་ཡང་ཟ་ཉལ་ཕལ་བར་རྟྡོགས་མྲི་རུང༌། །སྟྡོད་སད་ཀུན་ཏུ་བགྲྡོད་ཅྲིང་སྐལ་

ལྡན་ལ། །མན་ངག་སྟྡོན་དང་འབུལ་སྐེས་ལེན་སྡོགས་ཀང༌། །གདུལ་བྱའྲི་བསྡོད་

ནམས་སེལ་བ་ཁྡོ་ནའྲི་ཆེད། །ཡྲིན་ཕྲིར་སེད་པ་ཅན་དུ་འཁྲུལ་མྲི་འཚལ། །མདྡོར་ན་

བདག་གྲི་མཐའ་ཡས་གསང་གསུམ་འཕྲུལ། །མཁའ་བས་རྒྱ་ཆེ་ཆུ་སྲིན་གྲྡོང་ལས་

ཟབས། །ལྷུན་པྡོ་ལས་མཐྡོ་ཕྲ་རབ་རྡུལ་ལས་ཞྲིབ། །དེ་ཕྲིར་སུས་ཀང་ཚད་བཟུང་

བྱར་མྲི་བཏུབ། །གཞལ་ཡས་སྐེ་ལྡན་བླ་ན་འཕྡོ་བ་ཡྲི། །མྡོང་བའྲི་དཔྱྲིད་གྱུར་སྡོར་མྡོ་

ཁ་འབྱེད་ཕྲིར། །བྱང་ཆེན་སྣང་བ་རེད་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཨ་ཧྡོ་ངྡོ་མཚར་བས་ཀང་
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ངྡོ་མཚར་ཆེ། །དེ་ལྟར་མཐའ་ཡས་ཡྡོན་ཏན་འཇྲིག་རྟེན་མྲིག །བདག་རྒྱུད་ཀུན་

གསལ་ཡངས་པྡོར་ཤར་བ་ཡྲི། །གསང་ལས་ཡང་གསང་རྣམ་ཐར་ཆུ་འཐུང་ཕྡོད། །ད་

རེས་དམ་ལྡན་ཐྡོས་འཛིན་པདྨར་སྤྡོས། །སན་འགྱུར་ཚངས་བྱུང་སྐེད་མེད་ཁ་ཆུ་ན་

ཆུང་མས། །གསང་ལས་ཡང་གསང་སྲིནྡྷུ་ཝཱ་རའྲི་ལང་ཚོ་ཅན། །གསལ་དཀྲྡོལ་འདབ་

ཕྲེང་འབྱེད་པའྲི་མཛའ་བྡོར་བཀུག་པ་འདྲིས། །འཇྡོ་སྟེར་བསུང་མངར་འཕྲྡོ་བའྲི་རྩེ་

དགའ་འཕེལ་བར་ཤྡོག །ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ལས། འབྲེལ་

ཚད་དྡོན་ལྡན་གྲི་རྣམ་ཐར་ཟུར་ཙམ་ཤྲིན་ཏུ་གསལ་བར་བཤད་པའྲི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ་

པའྡོ།། །།

རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་འདྲི་ནྲི། ཐུན་མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱའྲི་གནས་

མཐའ་དག་ལ་རྣམ་པར་དཔྱྡོད་པའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་ཀྲི་རྩལ་ཀུན་མངྡོན་པར་རྡོགས་པའྲི་མཁས་པ་ཆེན་པྡོ། 

དད་པ་དང་གཏྡོང་བ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲི་དཔལ་གྲིས་མཐྡོ་ཞྲིང་། བསབ་པ་རྲིན་པྡོ་ཆེས་

ཐུགས་ཀྲི་བང་མཛོད་ཁེངས་པ། སེར་ཤུལ་གྲྭ་རྲིགས་དགེ་སྡོང་བསྟན་པ་དྡོན་འགྲུབ་པས། ཁྡོད་ཀྲི་

གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར་རྣམས་ཅྲིས་ཀང་ཡྲི་གེར་འཁྡོད་པ་ཞྲིག་དགྡོས་ཞེས་ཡང་ཡང་ནན་ཆེན་པྡོས་

སྐུལ་ཚེ། སྲིང་དང་འད་བའྲི་གདུལ་བྱ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་ལྟ་བུས་གང་ཟག་འདྲི་ལ། རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་

བ་རྣམས་ངེས་པར་འཆད་འྡོས་པར་མཐྡོང་ནས་འཆད་འདྡོད་ཀྲི་ཁར་དགའ་ལྡན་བྱང་རྩེ་བ་ངེས་པ་

དྡོན་གྲི་མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྡོ་དགེ་བཤེས་རྲིན་པྡོ་ཆེ་བྱང་ཆུབ་མཐའ་ཡས་ཀྲིས་ཀང་། སྔ་སྡོར་

དཀའ་བཅུ་པ་བྱམས་པ་ཆྡོས་གྲགས་ལ་སལ་བའྲི་བསབ་བྱར། མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་ག་པུར་དབང་

པྡོ། །བདག་རྒྱུད་ཁབ་འཇུག་རྲིང་དུ་ཤར་མཐུས། །ཟབ་གསང་འྡོད་དཀར་སྤྡོ་བར་སྡོབས་ཀང་། །རེ་

ཞྲིག་འདྲི་ཡྲིས་ཆྡོག་གྡོ་གྲྡོགས་སྡོ། །ཞེས་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྲི་འགྱུར་མེད་རྡོ་རེའྲི་ཞལ་

བཞེས་ཀྲི་བཀའ་དྲིན་རླབས་པྡོ་ཆེ་ཁུར་དུ་སལ་བ་འདྲི་དང་མཐུན་པའྲི་གསང་བའྲི་རྣམ་ཐར་ཞྲིག་

ངེས་པར་གནང་དགྡོས་སྡོ་ཞེས་ཡང་ཡང་བཀས་སྡོལ་བས་ཀང་མཚམས་སྦར་ཏེ། མདྡོ་ཁམས་ཀྲི་
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སྔགས་སྨྡོན་༸དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེ་ཞེས་གྲགས་པས། ལམ་

འབྲས་སྤྡོད་ཚུལ་རྣམས་ཉམས་མཚར་དུ་རྡོ་རེའྲི་གླུའྲི་ལམ་ནས་དངས་ཤྲིང་། སརྒ་ཕྲི་མ་གཉྲིས་གྡོ་

བདེ་བའྲི་ལུགས་སུ་བགྲིས་ཏེ་བཤད་པའྲི་རྣམ་ཐར་སརྒ་གསུམ་པ་འདྲི་རེ་ཞྲིག་རྡོགས་སྡོ། །གམྦྷྲི་

ར་གུ་ཧྱ། ཨḈྠ། དགེའྡོ།། །།
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༄༅། །ཐུན་མྔོང་མིན་པའི་རྣམ་ཐར་ཤིན་ཏུ་གསང་བ་ 

རྟྔོགས་བརྔོད་འཇིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྔོ་རེའི་ 

གླུ་དབྱངས་ཀི་འགེལ་པ་ཟབ་གསང་དབང་ 

ཆེན་བཞད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་ 

བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །རེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྲི་ཞབས་ལ་

ཕག་འཚལ་ཞྲིང་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །བརྩེ་བ་ཆེན་པྡོས་རེས་སུ་བཟུང་དུ་གསྡོལ། 

ཁབ་བདག་པདྨ་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྡོ་དང་། །དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་མགྡོས་

བཏུད་ནས། །ཆེས་ཆེར་གསང་བ་རྡོ་རེའྲི་གླུ་ཡྲི་དྡོན། །གྡོ་སའྲི་ངག་གྲིས་ཅུང་ཟད་

དབྱེ་བར་བྱ། །འདྲིར་གང་བཤད་པ་སྐབས་སུ་བབས་པའྲི་གཞུང་ནྲི། ཁྡོ་བྡོའྲི་རང་

རྣམ་འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་སུ་གྲགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། 

དེས་ན་འདྲི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། ཀད་ཀྲི་དྡོན། གཞུང་གྲི་དྡོན། མཇུག་གྲི་དྡོན་

ནྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཨ་ཧྡོ་ནས་མཚར་གྲི་བར་ཡྲི་གེ་འབྲུ་གཉྲིས་དང་རྐང་པ་བཞྲིས་སྟྡོན་

ཏེ། དེ་ཡང་ཨ་ཧྡོའྲི་ཨས་ནྲི་ཡུལ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་མཚོན་ལ་ཧྡོས་ནྲི་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་

པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་ནྡོ། །འདྲིར་ཐྡོག་མར་སྦར་བ་ནྲི་གཞུང་འདྲི་འདྲིའྲི་བརྡོད་བྱའྲི་
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གཙོ་བྡོ་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པ་ཉྲིད་གྡོ་བའྲི་ཆེད་དུའྡོ། །ཚིགས་བཅད་ཀྲི་སྟྡོང་

པའྲི་ནམ་མཁའ་ནྲི། བརྟན་པ་དང་གཡྡོ་བའྲི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་

པར་དག་པའྲི་གསལ་བྱེད་དང་། འདྡོད་པའྲི་འྡོ་མ་འཇྡོ་བ་ནྲི་སྟྡོང་བཞྲིན་དུ་བླ་མས་

གདམས་ངག་གྲི་རྒྱུན་ལེགས་པར་སལ་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །སེམས་ཉྲིད་མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོ་

ཞེས་པ་ནྲི། དཔེ་མྡོ་གཤམ་གྲི་བུ་མྡོ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་

སེམས་སམ་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པའྲི་དྡོན་དང་། དེ་ལ་ཞེན་

མེད་དུ་བྱྲིན་པ་ནྲི། གདམས་དྡོན་བདེན་ཞེན་དང་བྲལ་བ་ཉམས་སུ་བླངས་པའྲི་དྡོན་

ནྡོ། །ཉམས་མྡོང་ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་མགྡོ་ལྕྡོགས་ལྡེམ་པ་ནྲི། དཔེ་ནམ་མཁའྲི་མེ་ཏྡོག་

ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་ཉམས་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་དྡོན་

དམ་པར་དཔྱད་བཟྡོད་དུ་མེད་པའྲི་དྡོན་དང་། མགྡོ་ལྕྡོགས་ལྡེམ་པ་ནྲི། དཔེ་ཅན་དུ་

ལེགས་པར་སྐེས་པའྲི་དྡོན་དུ་སྦར་ཡང་རུང་ངྡོ་། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་ཨེ་མ་ནྲི། ངྡོ་

མཚར་བའྲི་ཆྡོ་ག་དང་། དེ་འདའྲི་སྒྱུ་མ་མཁན་དེ་ནྲི་བླ་མ་སྟེ། དཔེ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་

བཞྲིན་དུ་རེའུ་ཤྲིང་སྡོགས་རྟ་གང་དུ་སྤྲུལ་ནུས་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་གྲིས་ཀང་

བརྟག་བཟྡོད་པ་མེད་བཞྲིན་དུ་གདམས་ངག་བསྟན་ནས་གཞན་རྒྱུད་གྲྡོལ་དུ་གཞུག་

ནུས་པའྲི་དྡོན་དང་། མཚར་བ་ནྲི་འདྲིར་ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཁད་པར་དེ་ལྟ་བུ་མཐྡོང་བ་ལ་

ལྷག་པར་མགུ་བའྲི་དྡོན་ཏེ་ཆེ་བ་བརྡོད་པའྲི་གསལ་བྱེད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། ལམ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ། འབྲས་དུས་ཀྲི་ཡྡོན་

ཏན་གྲི་ཁད་པར་བཤད་པ། འབྲེལ་ཚད་དྡོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་

ལ་གཉྲིས།  ཐྡོས་བསམ་ཇྲི་ལྟར་བྱས་པ་དང་། ཉམས་མྡོང་ཇྲི་ལྟར་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་
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ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི་བླྡོ་ཡྲི་རྲི་དགས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་

པྡོའྲི་བླྡོ་ཡྲི་རྲི་དགས་ནྲི། དཔེ་དེ་ཉྲིད་ཁྲི་དང་རྔྡོན་པ་དང་རྲིས་མཐུན་གྲི་འཚེ་བ་

སྡོགས་ལ་འཇྲིགས་ནས། ཕལ་ཆེར་བག་ཕེབས་དང་བྲལ་བ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་

ཀང་སྐེ་རྒ་ན་འཆྲི་སྡོགས་ཀྲི་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཇྲིགས་ནས་བག་ཕེབས་དང་བྲལ་བ་

ཅྲིག་ཐྡོས་པའྲི་སྔ་རྡོལ་དུ་ཡང་ཡྡོད་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །ཉམས་མྡོང་བཏུང་བས་ཕྡོངས་པ་

ནྲི། དཔེ་ལ་རྔྡོན་པ་སྡོགས་ཀྲི་སྐམ་ལ་དེད་པའྲི་ཚེ་བཏུང་བས་ཕྡོངས་པ་བཞྲིན་དུ། 

དཔེ་ཅན་ཡང་ཐྡོས་པ་མེད་པའྲི་གནད་ཀྲིས། ཉམས་མྡོང་གྲིས་ཕྡོངས་པའྲི་དྡོན་

ནྡོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་དྡོན་ནྲི། དཔེ་ཉྲིད་ཀྲིས་སྲིག་རྒྱུ་ཆུ་རུ་འཁྲུལ་ནས་ཐག་རྲིང་

པྡོ་སྒྡོད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་གྲིས་ཀང་ཟྲིན་པ་མེད་པའྲི་ཚིག་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་

བས་ཐྡོས་བསམ་ཁྡོར་ཡུག་ཏུ་བྱས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །སེབས་ཚེ་ནྲི་དཔེ་ལ་གང་དུ་

བསེག་པའྲི་སར་སེབས་པ་དང་དཔེ་ཅན་ལ་འདྲིར་ཚིག་དྡོན་ཕུགས་ཆྡོད་པའྲི་དྡོན་

དང་སྦར་རྡོ། །མྡོ་གཤམ་བུ་ཡྲི་འགྲིང་བག་མཐྡོང་བ་ནྲི། དཔེ་ལ་ཆུ་ཉྲིད་མྡོ་གཤམ་གྲི་

བུ་མྡོ་འགྲིང་བའྲི་དཔེར་སྡོན་པ་དང་། དཔེ་ཅན་ལ་དེའྲི་ཚེ་ལྟ་བ་ལ་འཕྲྲིག་ཚུད་དེ། 

སྟྡོང་པའྲི་དྡོན་གསལ་བ་ཞྲིག་རྟྡོག་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན། དཔེ་ཉྲིད་ཆུ་

མེད་དེ་སྐྡོམ་པས་གདུངས་བས་འཆྲི་ཚད་ཚད་པ་བྱུང་བའྲི་དྡོན་དང་། དཔེ་ཅན་ལ་

ཐྡོག་མེད་ནས་ཡྡོད་ཡྡོད་དུ་བཟུངས་བའྲི་ད་གྡོ་བུར་དུ་ཡལ་བས་འཇྲིགས་ཆུམ་ཆུམ་

དང་། ལས་འབྲས་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་ང་ཡང་བརླགས་སམ་སམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཆེན་པྡོ་

སྐེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལམ་ཐུན་མྡོང་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་དང་། སྔགས་
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ཀྲི་མངྡོན་རྟྡོགས་རྒྱུད་ལ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དེ་ནས་ཡ་མ་བརླ་སྡོགས་

རྐང་པ་བཞྲིས་སྟྡོན་ནྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་དེ་ནས་ནྲི། མཚམས་སྦྡོར་བའྲི་ཚིག་

གྡོ། །ཡ་མ་བརླ་ཡྲི་དགྡོན་པར་སྡོང་བ་ནྲི་སྣང་ཚུལ་ལ་བདེན་པར་སྣང་ཡང་། གནས་

ཚུལ་ལ་རྫུན་པའྲི་གསྡོག་གསྡོབ་ཀྲི་ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་

གཉྲིས་པའྲི་གྲྡོགས་གཞན་ནྲི། དེང་དུས་ཀྲི་དགེ་སྦྡོར་ལ་ཞུགས་པ་ཕལ་ཆེ་

བའྡོ། །ཕྡོགས་ཅན་གྲི་པད་རྩ་ཟ་བར་མཐྡོང་བ་ནྲི། དེ་རྣམས་རྟག་ཆད་གང་རུང་གྲི་

ཕྡོགས་ལ་ཞེན་པའྲི་ཉམས་ལེན་ལ་ཞུགས་པའྲི་དྡོན་དང་། དེ་ཡང་རགས་པ་པདྨའྲི་རྩ་

བ་ཟ་བ་སྟེ། ཕལ་ཆེར་རྟག་མཐའྲི་ཕྡོགས་ཅན་གྲི་དགེ་སྦྡོར་ལ་ཞེན་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་

པ་གསུམ་པའྲི་ཁྡོ་བྡོ་ནྲི། གྡོ་བར་ཟད་ལ། ཕྡོགས་མེད་པ་ནྲི་རྟག་ཆད་ཀྲི་ཕྡོགས་

ཡྡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པ་དང་། ཆུ་ཡྲི་ཟླ་བ་བྲྡོས་པ་ནྲི། སྣང་སྟྡོང་ཟུང་དུ་འཇུག་

པའྲི་དགེ་སྦྡོར་ལ་ཞུགས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་ལུས་རྩལ་རྡོགས་པ་ནྲི། 

བསྡོམས་སྟྡོབས་ཀྲིས་བླྡོ་གྲྡོས་ཀྲི་ལུས་རྩལ་རྒྱས་པ་སྟེ། ནང་དུ་ཉམས་རྟྡོགས་ཀྲི་

ཁད་པར་འགའ་ཞྲིག་སྐེས་པའྲི་དྡོན་དང་། དེ་ནས་ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་བལྟས་པ་

ནྲི། སྔར་ཉམས་རྟྡོགས་སྐེས་པ་དེ་ཙམ་གྲིས་ཆྡོག་ཤེས་པ་མ་བྱས་པར། ད་དུང་ལམ་

གྡོང་མ་ལ་བགྲྡོད་འདྡོད་ཀྲིས་བླྡོ་ཁ་གེན་ལ་ཕྡོགས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ཚོགས་བསྒྲུབས་པ་དང་། རྟྡོགས་པ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་

ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། ལམ་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་ཚུལ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་ཐྡོབ་འདྡོད་

སྐེས་པའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། ལམ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་དངྡོས་དང་། ལམ་གྲི་

གནས་ལུགས་རྲིག་པའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཡྲིད་འྡོང་ཞེས་སྡོགས། རྐང་པ་གཉྲིས་
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ཀྲིས་སྟྡོན་ནྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་ཡྲིད་འྡོང་བ་གམ་མཐྡོན་པྡོ་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་

དན་པ་གཅྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ནས་སྡོབ་མཐའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་བར་གྲི་བླ་མེད་ཀྲི་

མངྡོན་པར་རྟྡོགས་པའྲི་རྲིམ་པའྡོ། །ནམ་མཁའ་ནྲི་ཤྲིན་ཏུ་མཐྡོ་བའྲི་མཚོན་བྱེད་དེ། 

འདྲིར་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཁྡོ་ན་ལ་གྡོ་བར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་འབྲིག་སམ་བྱེད་པ་

ནྲི། རྡོགས་རྲིམ་གྲི་ཡར་སྣེ་སྡོབ་མཐའྲི་འྡོད་གསལ་གྲིས། གྡོ་འཕང་དེ་ལ་རེག་པ་

སམ་བྱེད་དྡོ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རེ་ཞྲིག་དེ་ལ་ཡེངས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་

གཞག་གཏན་ལ་ཕབས་པའྲི་ཕྲིར་རེ་ཞྲིག་ཐྡོས་བསམ་ལ་ཞུགས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། བལྟས་ཀྲིན་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་སྟྡོན་ཏྡོ། །དེ་ལ་

རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་བལྟས་ཀྲིན་བལྟས་ཀྲིན་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་མངྡོན་རྟྡོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་དེའྲི་

གནས་ལུགས་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་དཔྱད་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །དེ་རྲི་བྡོང་གྲི་རྭ་ལས་བཅྡོས་

པར་མཐྡོང་བ་ནྲི། དཔེ་རྲི་བྡོང་གྲི་རྭ་ཉྲིད་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་

མངྡོན་རྟྡོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ཀང་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མེད་པ་ལ་སྔར་དང་མྲི་

འད་བའྲི་ངེས་ཤེས་ཤུགས་ཅན་ཞྲིག་སྐེས་པའྲི་དྡོན་དང་། ཞེན་པ་བྲལ་བ་ནྲི། དེ་ནས་

མངྡོན་རྟྡོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་ལ་བདེན་ཞེན་གྲིས་འཇུག་པ་དང་བྲལ་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །གཉྲིས་

པ་ནྲི། འྡོན་ཀང་དེའྲི་ཞེས་སྡོགས། རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་

འྡོན་ཀང་ནྲི་གཞུང་སྔ་ཕྲི་མཚམས་སྦྡོར་བའྲི་ཚིག་འཕྲད་དང་། དེ་ཡྲི་ཚེ་ན་ཞེས་པ་ནྲི། 

རྲིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲིས་བསྒྡོད་པར་བྱ་བའྲི་མངྡོན་རྟྡོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་

རྡོགས་པའྲི་ཡར་རྩེ་ན་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །ལུས་སེམས་ཀྲི་རྩལ་ཀུན་མངྡོན་པར་

རྡོགས་པའྲི་རྲི་དགས་རྒྱལ་པྡོ་ཞེས་པས་ནྲི། འདྲིར་འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་འཕགས་
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པ་ཉྲིད་གསལ་བར་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་དཔེ་གདྡོང་ལྔ་པ་རྲི་དགས་ཀྲི་འཇྲིགས་པ་ལས་

རྒྱལ་བ་ཉྲིད། དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་སྲིད་ཞྲིའྲི་འཇྲིགས་པ་ལས་རྒྱལ་བའྲི་

དྡོན་དང་སྦར་རྡོ། །འགའ་ཞེས་པ་ནྲི་འདྲིར་མང་པྡོའྲི་ཚིག་གྡོ །ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་

ཚལ་ཞེས་པ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་གྲི་གསལ་བྱེད་དེ། དེ་ཡང་དཔེ་ནམ་མཁའྲི་

པདྨྡོ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་རྣམས་ཀང་རང་

བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པའྲི་དྡོན་དང་། རྩེན་པ་མཐྡོང་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཞྲིང་དུ་དེ་

བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་པས་སེམས་ཅན་གྲི་དྡོན་མཛད་པར་

རྟྡོགས་སྡོ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་འགྲྡོ་བ་མེད་བཞྲིན་པ་ནྲི། དྡོན་དམ་

པར་འགྲྡོ་བ་སྟེ་བསྒྡོད་པ་མེད་བཞྲིན་དུ་ཞེས་པ་དང་། འགྲྡོ་བ་ལ་སྤྡོ་བ་བྱུང་བ་ནྲི། 

འབྲས་བུའྲི་ཁད་པར་དེ་མཐྡོང་ནས་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ལམ་བསྒྡོད་པ་ལ་སྤྡོ་བ་འབྱུང་ངྡོ་

ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མདྡོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དྡོན་

བསྡུ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཕྲིན་པས་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་

དང་པྡོའྲི་ཕྲིན་པས་ཞེས་པ་ནྲི། འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་ཞུགས་

པའྲི་དྡོན་དང་། བསྒྡོད་དཀའྲི་ཆུ་ཀླུང་འཕྡོ་བར་སྣང་བ་ནྲི། ཐ་མལ་གྲི་འདྡོད་ཆགས་ལ་

སྡོགས་པའྲི་ཉྡོན་མྡོངས་རྣམས་གྡོམས་པའྲི་དབང་གྲིས་ཆེས་བཟླྡོག་དཀའ་བ་བྱུང་

བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་བརྒལ་ཀྲིན་བརྒལ་ཀྲིན་ཞེས་པ་ནས་འྡོག་ནས་

འབྱུང་བ་ལྟར། འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་དུ་བྱེད་པའྲི་ཚུལ་ཡང་ཡང་བསྡོམས་པའྲི་དྡོན་དང་། 

གང་ཡང་རེག་པ་མེད་ཅེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟར་ལེགས་པར་བསྡོམས་པས་ནྲི། འདྡོད་
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ཆགས་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས་ཀང་ལམ་གྲི་གྲྡོགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་གཏྡོགས། དེའྲི་སྐྡོན་

གྲིས་རང་རྒྱུད་ལ་རེག་པ་སྟེ་དགྡོས་པ་མེད་དྡོ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་གསུམ་

པའྲི་དྡོན་ནྲི། ལམ་ལ་བསྒྡོད་པ་ཁ་ཅྲིག །རྒྱང་རྲིང་པྡོའྲི་སྲིག་རྒྱུ་ལ་ཆུ་ཀླུང་དུ་འཁྲུལ་

ནས། འཇྲིགས་སྐྲག་སྐེས་པ་ལྟར། འདྲིར་ཡང་ལམ་གྲི་གྲྡོགས་ལ་གེགས་སུ་འཁྲུལ་

བ་དེ་གཟྡོད་མཐྡོང་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་ནྲི། དེ་ལྟར་འདྡོད་ཡྡོན་ལམ་

གྲི་གྲྡོགས་སུ་འཁེར་ནུས་པས་ན་སྲིད་པ་དང་ཞྲི་བའྲི་མཐའ་ལ་འཇྲིགས་པ་མེད་པའྲི་

དཔའ་གདེང་སྐེས་ཏེ། རེ་ཞྲིག་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ངང་ལ་རྩྡོལ་མེད་དུ་བཞག་

ནས་ཉལ་ལྡོ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་བཅུ། དབེན་གསུམ་གྲི་རྟྡོགས་པ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ། མ་དག་པའྲི་

སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་ཚུལ། དེ་ཉྲིད་རྲིང་པ་ལ་ཞུགས་ཚུལ། དགའ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པའྲི་

ཚུལ།  མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཐྲིམ་ཚུལ། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་སྐེས་

ཚུལ། སངས་པ་ཟུང་འཇུག་མངྡོན་དུ་གྱུར་ཚུལ། རྟྡོགས་པ་ཟུང་འཇུག་མངྡོན་དུ་

བྱས་ཚུལ། སྡོབ་མཐའྲི་འྡོད་གསལ་མངྡོན་དུ་བྱས་ཚུལ། མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་མངྡོན་

དུ་གྱུར་ཚུལ་ལྡོ། །དེ་ལ་དང་པྡོ་ནྲི། དེ་ནས་ཕྡོགས་ཀུན་སྡོགས། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་

མཚོན་པར་བྱས་ལ། དེ་ཡང་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་དེ་ནས་ནྲི་མཚམས་སྦྡོར་བའྲི་ཚིག་

དང་། ཕྡོགས་ཀུན་མུན་པས་ཁེབས་པར་མཐྡོང་བ་ནྲི། སྤྲིར་རྟགས་ཅན་སྔ་མ་བདུན་

གྲི་སྐབས་ཀྲི་རྟགས་རྣམས་དང་། དེ་ལས་ཀང་བསྡོམས་སྟྡོབས་ཀྲིས་ནག་ལམ་པ་

ཉམས་སུ་མྡོང་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་སྐྲག་པ་ནྲི། དེ་འད་བ་ཡང་བླྡོའྲི་ཁད་

ཀྲིས་ཐ་མལ་དུ་འཁྲུལ་ལ་ཁད་པ་བྱུང་བས་ཅུང་སྐྲག་པའྲི་དྡོན་དང་། དེ་ནས་བལྟས་
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པ་ནྲི། དེར་ཡང་སྐབས་ཀྲི་སྐྡོང་ཚུལ་ལས་མྲི་འདའ་བའྲི་དན་ཤེས་ཤུགས་ཅན་

བསྟེན་པའྲི་དྡོན་དང་། གར་སྡོང་ཆ་མེད་དུ་ཡལ་བ་ནྲི། རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་སྔ་མ་

རྣམས་ཀྲིས་མ་བསྒྲིབས་པའྲི་དབེན་གསུམ་གྲི་འྡོད་གསལ་རྣམས་མངྡོན་དུ་གྱུར་

པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཤྲིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་སྡོགས་རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་

རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་སྟེ་ནྲི། སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་གྲི་དཔེའྲི་འྡོད་

གསལ་ལས་ལྡང་དུ་ཆ་བ་ན་འྡོད་གསལ་གྲི་བཞྡོན་པའྲི་རླུང་གྲིས་ཉེར་ལེན་དང་། 

འྡོད་གསལ་གྲི་སེམས་ཀྲིས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐྱེན་ལས་ཕུང་པྡོ་རྲིང་པ་ལས་གྡོ་ས་

ལྡོགས་སུ་ཡྲིད་ངྡོ་ཙམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ལྡང་ནུས་པར་མཐྡོང་ནས་དགའ་སྤྡོ་

ཆེན་པྡོ་སྐེས་པའྲི་དྡོན་དང་། སྒྱུ་མ་ལ་སྡོགས་ཀྲི། དཔེས་མཚོན་གར་སྟབས་དུ་མ་

བསྒྱུར་ཏེ་བཞག་པ་ནྲི། སྒྱུ་མ་ལ་སྡོགས་པའྲི་དཔེ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཉེ་བར་མཚོན་

པའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དངྡོས་གནས་ལ་གྲུབ་སྟེ། སྣང་ངྡོར་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་

དཔག་མེད་དུ་སྒྱུར་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། སྒྱུ་ལུས་ཕུང་པྡོ་རྲིང་པ་ལ་ཞུགས་ཚུལ་དང་། ལས་རླུང་

གྲི་རྒྱུ་བ་འགག་རུང་དུ་བྱས་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དེ་རེས་སྒྱུ་མའྲི་སྡོགས་རྐང་པ་

གཉྲིས་དང་ཚེག་བར་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ཡང་འདྲིའྲི་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི། དེ་རེས་

ནྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གྲུབ་པ་དེའྲི་རེས་སུ། ཞེས་པའྲི་དྡོན་དང་། སྒྱུ་མའྲི་གྲྡོང་ཁེར་

ཆེན་པྡོ་ནྲི། འདྲིར་ཕུང་པྡོ་རྲིང་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འདྲི་ལ་སྒྱུ་མའྲི་གྲྡོང་ཁེར་གྲི་ཐ་

སད་སྦྡོར་ཚུལ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། ཡུལ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནྲི། ཕུང་པྡོ་ཉྲིད་སྣང་ཚུལ་ལ་
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བདེན་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་རྫུན་པ་སྒྱུ་མ་དང་འད་ལ། ཁམས་དང་རླུང་ལ་སྡོགས་པའྲི་

འདུ་འགྡོད་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཕྲིར་གྲྡོང་ཁེར་དང་འདའྡོ་ཞེས་གྡོ་བར་བྱ་ལ། རྟེན་གྲི་དབང་དུ་

བྱས་ན་ནྲི། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་གང་དུ་འཇུག་པའྲི་གྲྡོང་ཁེར་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་

ཞེས་གྡོ་བར་བྱའྡོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་ལུས་མེད་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་དེ་ལ་རྡོས་བཅས་ཀྲི་

ལུས་མེད་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། ལུས་ཀྲི་ཞེས་པ་ནྲི། རྡོས་བཅས་ཀྲི་ལུས་མེད་ཀང་། 

དཔེ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲིས་ཉེ་བར་མཚོན་ཅྲིང་རླུང་སེམས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པའྲི་ལུས་དེ་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཞེས་པའྲི་དྡོན་དང་། མཛེས་པ་ངྡོམ་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི། སར་ཡང་རྟེན་

རྲིང་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཚོགས་རླབས་པྡོ་ཆེ་སྡུད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ཅྲིང་། 

ཕྲིན་པས་ཞེས་པ་ནྲི། ཕུང་པྡོ་རྲིང་པ་ལ་ཞུགས་པས་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

མྲིག་དང་བྲལ་བའྲི་ཞེས་སྡོགས་ཚེག་བར་བཅུ་དྲུག་གྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་མྲིག་དང་

བྲལ་བའྲི་སྐེ་བྡོ་ནྲི། ཉྡོན་སྒྲིབ་ཀུན་རྟྡོག་གྲི་བཞྡོན་པའྲི་རླུང་རྣམས་ཡྲིན་ལ། ཧ་ཅང་

ལྟད་མྡོར་ཡེངས་བས་བྱ་བ་ཤྡོར་བ་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་པའྲི་དམྲིགས་རྟེན་ལ་གནད་དུ་

བསྣུན་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས། རླུང་དེ་རྣམས་ཀང་། དྷཱུ་ཏཱྲིར་སེམས་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཏུ་

ཡེངས་བ་སྟེ་ཐྲིམ་པས། འཕྲྡོ་འདུའྲི་བྱ་བ་ཤྡོར་བ་སྟེ་རེ་ཞྲིག་འགྲྡོ་འྡོང་གྲི་རྒྱུན་

འགགས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

བཞྲི་པ་ལ་གསུམ། འབར་འཛག་གྲི་ལམ་བསྡོམས་ཚུལ། དགའ་བཞྲིའྲི་ཡེ་

ཤེས་སྐེས་ཚུལ་དངྡོས། དེ་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཀེ་ཧྡོ་

ནམ་མཁའ་སྡོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་ཀེ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་གྲྡོགས་ལ་འབྡོད་པའྲི་གསལ་བྱེད་དང་། ཀེའྲི་སྡོག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་ཨེ་གྲུ་གསུམ་
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གྲིས་རྣམ་ཐར་སྡོ་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཡུལ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་དང་། ཧྡོ་ཡྲིག་གྲིས་སྔར་

བཤད་པ་བཞྲིན་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་མཚོན་པར་བྱས་ལ། ནམ་མཁའ་ནྲི་འྡོད་གསལ་བ་

དང་། དེར་ཉྲི་མ་ཤར་བ་ནྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉྲིད་པ་སྐེ་བ་དང་། དེ་ལ་ལྟ་

བ་སེམས་ཀྲི་བུ་ནྲི། དེ་ཉམས་སུ་མྡོང་བ་ལ་འདུན་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཡྲིན་ལ། 

དེས་བཏུང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པ་ནྲི། དེས་ཉམས་སུ་མྡོང་བའྲི་ཕྲིར་ཞེས་པའྡོ། །རྐང་པ་

གསུམ་པའྲི་ནམ་མཁའ་ནྲི། བདེ་ཆེན་གྲི་འཁྡོར་ལྡོའྲི་ལྟེ་བ་དང་། དེའྲི་མཐྡོངས་ལ་

གནས་པའམ་༼འྡོ་རྐྱལ་༽ནྲི། དེ་ལ་གནས་པའྲི་ཧཾ་ཡྲིག་དང་། རྩེ་ལྔའྲི་མདུང་ཐུང་ངར་

མ་ནྲི། སུམ་མདྡོའྲི་ཙཎ་ལྲི་ཡྲིན་ལ། དེས་དེ་ལ་བརྒྱབ་སྟེ་བཞག་པ་ནྲི། ཙཎ་ལྲིས་ཧཾ་

ཡྲིག་རེག་ཅྲིང་ཟུག་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དབུས་ཀྲི་སྡོ་མཐྡོའྲི་ཞེས་སྡོགས་

རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་དབུས་ཀྲི་སྡོ་མཐྡོ་ནྲི། དྷཱུ་ཏཱྲི་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ཡང་དཔེ་དབུས་ཀྲི་སྡོ་མཐྡོ་སྟེ་ལྷུན་པྡོ་ཉྲིད་གྲིང་བཞྲིའྲི་དབུས་དང་ཐད་ནས་ཡྡོད་པ་

བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་རྩ་དྷཱུ་ཏཱྲི་ཡང་སྲིང་དབུས་མ་ནྡོར་བའྲི་ཐད་སྡོའྲི་ལུས་ཀྲི་དབུས་ན་

ཡར་དང་པྡོར་ཡྡོད། དེས་ན་དཔེ་འགའ་ཞྲིག་ལས། རྒྱབ་ལ་ཅུང་ཟད་ཉེ་བར་བཤད་པ་

ནྲི།  རྒལ་ཚིགས་ནང་ལ་འབུར་བའྲི་ཚིགས་སང་ལ་ཅུང་ཉེ་བ་ལ་དགྡོངས་སྡོ། །བང་

རྲིམ་རྣམ་པ་བཞྲི་ནྲི། མགྲྲིན་པའྲི་རྩ་འཁྡོར་དང་། སྲིང་ཁའྲི་རྩ་འཁྡོར་དང་། ལྟེ་བའྲི་རྩ་

འཁྡོར་དང་། གསང་གནས་ཀྲི་རྩ་འཁྡོར་ཏེ་བཞྲིའྡོ། །བདེ་ཆེན་འྡོ་མས་མྡོས་པའྲི་ཁེའུ་

དེ་ནྲི། དགའ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ལ། མྡོ་གཤམ་བུ་མྡོའྲི་གྲྡོགས་དང་རྩེ་བ་ཞེས་པ་ཡེ་

ཤེས་དེས་སྟྡོང་ཉྲིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་དྡོན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེ་མྡོ་གཤམ་གྲི་བུ་མྡོ་ཐ་

སད་དུ་ཡང་མེད་པ་ཉྲིད་ཀྲིས། དཔེ་ཅན་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་པར་
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མཚོན་པར་བྱས་ལ་དེ་ལྟར་རྩེ་བ་ན། ཁྡོ་ཤུག་སྡོ་སྡོའྲི་དབྱེ་བ་ངས་མ་ཤེས། །ཞེས་པ་

ནྲི། ཡུལ་སྟྡོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་དགའ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་གཉྲིས་ཡྲིད་དྡོན་དེ་གཉྲིས་

ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་སྡོང་བ་དེ་ཉྲིད་ཐ་དད་དུ་དབྱེ་བ་ནྲི། རྣལ་འབྱྡོར་པ་ང་རང་

གྲི་ཉམས་ཀྲིས་མ་ཤེས་སྡོ་ཞེས་པའྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཨ་ཧྡོ་ནམ་མཁའ་ཞེས་སྡོགས་

རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་ཨ་ཧྡོའྲི་དྡོན་ནྲི་གྡོང་དུ་བཤད་ཟྲིན་ལ་

དེ་འདྲིར་སྦར་བ་ནྲི། ཕག་རྒྱར་བསྟེན་པ་ཉྲིད་ཡེ་ཤེས་དེ་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར་ཡྲིན་པ་གྡོ་

བའྲི་ཆེད་དུའྡོ། །ནམ་མཁའྲི་དབྱྲིངས་ནྲི་ཕག་རྒྱའྲི་དྷཱུ་ཏཱྲིའྲི་མར་སྣ་དང་། དེ་ལ་རྡོ་རེ་

བསྣུན་པ་ནྲི། དེ་དང་གསང་བའྲི་རྡོ་རེ་སྦར་བའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་

རྲིགས་བཞྲི་ནྲི། ལྷན་སྐེས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་ལ་རྲིགས་བཞྲི་སྟེ། པདྨ་ཅན་དང་། དུང་ཅན་མ་

དང་། གང་པྡོ་ཅན་མ། རྲི་དགས་ཅན་མའྡོ། །པདྨ་ནྲི་དེ་དག་གྲི་གསང་བའྲི་པདྨ་སྟེ་བྷ་

ག་ཡྲིན་ལ། རྒྱས་པ་ནྲི། པདྨ་དེ་ཉྲིད་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་རྒྱས་པའྲི་བྱེད་ལས་དང་ལྡན་

པའྲི་དྡོན་དང་། སྦྲང་རྩྲི་ནྲི་འདྲིར་མཁའ་གསང་སྦར་བའྲི་ཚེ་ཐུར་སེལ་རེངས་བྱེད་ཀྲི་

ཡྲི་གེའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས། ཐྲིག་ལེ་རྡོ་རེའྲི་སྐྲིལ་ཀྲུང་དུ་འབྡོད་པའྲི་དམར་ཆ་ལ་བྱ་ཞྲིང་། 

དེ་འཐུང་ཞྲིང་འཐུང་ཞྲིང་ནྲི། ལམ་གྲི་གྲྡོགས་སུ་མཁའ་གསང་མཉམ་པར་སྦར་བས་

སྡོམས་འཇུག་གྲི་རྩ་རྡོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུར་སེལ་གྲི་རླུང་རྡོ་རེ་

སྐྲིལ་ཀྲུང་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དཀར་དམར་གྲི་ཁམས་རྡོ་རེ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲི་དགའ་བ་

ཡང་ཡང་བརྩལ་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །ངྡོམས་པ་མེད་པ་ནྲི། ལམ་གྲི་སྲིང་པྡོ་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་

དགའ་བ་བསྐེད་པའྲི་ཐབས་མཆྡོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཕྡོ་ཉ་ལ་བརྟེན་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་རྡོ་རེ་

སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་ངྡོམ་པ་མེད་པའྲི་དྡོན་དང་། དེའྲི་ངང་ལ་བརྡོད་མེད་ཉམས་བརྒྱ་
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འཕེལ་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕྲིའྲི་ཕག་རྒྱ་དང་། ནང་གྲི་རྐྱེན་བསྡུ་རྲིམ་གཉྲིས་ཟུང་དུ་

སྦྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚིག་གྲིས་བརྡོད་དུ་མེད་པའྲི་ལྷན་སྐེས་བདེ་བ་ཆེན་པྡོ་ཉམས་

ཀྲི་ཁད་པར་དུ་མ་དང་བཅས་རང་རྒྱུད་ལ་འཕེལ་བའྲི་དྡོན་དང་། ཨེ་མ་ཧྡོ་ནྲི། ངྡོ་

མཚར་བའྲི་ཚིག་གྡོ །

ལྔ་པ་ནྲི། དེའྲི་ཚེ་ཕྡོགས་རྲིས་ཞེས་སྡོགས། རྐང་པ་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྟན་

ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་དེའྲི་ཚེ་ནྲི། དགའ་བཞྲིའྲི་ཡེ་ཤེས་བསྐེད་པ་དེའྲི་ཚེ་ཞེས་

པའྲི་དྡོན་དང་། ཕྡོགས་རྲིས་བྲལ་བའྲི་ཐ་གྲུ་ནྲི། འདྲིར་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་སྣང་ངྡོར་རྲིས་

མེད་པའྲི་གདུལ་བྱ་དང་། སྤྲིན་པ་གཡྡོ་བ་གཡྡོ་བར་ཆགས་པ་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་པའྲི་སྣང་

ངྡོའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་སྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྦར་རྡོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། མྡོད་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་དབྱྲིངས། ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་གྡོང་གྲི་

ཕྲི་ནང་གྲི་རྐྱེན་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་པའྲི་རྟགས་ཅན་བདུན་པའྲི་རེས་སུ། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་

ལུས་ཉྲིད་དང་། གྡོང་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྣང་ངྡོའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་གར་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་ཡལ་བ་ལྟར་ལྷག་མེད་དུ་ཐྲིམ་པའྲི་དབྱྲིངས། 

རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ཞེས་པ། ཁམས་གསུམ་གྲི་ཉྡོན་སྒྲིབ་ཀུན་

བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དངྡོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྲི། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་

མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ཉྲིད་རང་རྒྱུད་ལ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་གསལ་

བར་མཚོན་པར་བྱས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

བདུན་པ་ནྲི། དབང་པྡོའྲི་གཞུ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་གཅྲིག་དང་ཚེག་བར་

གསུམ་གྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་དབང་པྡོའྲི་གཞུ་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ནྲི། དག་པའྲི་སྒྱུ་
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ལུས་ཏེ། དེ་ཡང་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ལས་ལངས་པའྲི་ལུགས་ལྡྡོག་

གྲི་ཉེར་ཐྡོབ་གྲུབ་པ་དང་། མཉམ་དུ་འྡོད་གསལ་གྲི་བཞྡོན་པའྲི་རླུང་གྲིས་ཉེར་ལེན་

དང་། སེམས་ཀྲིས་ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐྱེན་ལས། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྲིས་བརྒྱན་ཅྲིང་

སྣང་ལ་རང་བཞྲིན་མེད་པ་འཇའ་ཚོན་གྲི་སེམས་མཚོན་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དངྡོས་གནས་

ལ་གྲུབ་པའྲི་དྡོན་དང་། བལྟས་ན་མཐྡོང་བ་མེད་པ་ནྲི། ཕལ་བའྲི་སྐེ་བྡོ་གཞན་ལྟ་ཅྲི། 

སྲིད་ན་ཆེ་བ་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་མེས་པྡོ་གསེར་མངལ་ཅན་ལ་སྡོགས་པས་ཀང་མཐྡོང་

བའྲི་སྤྡོད་ཡུལ་མ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

བརྒྱད་པ་ལ་གཉྲིས། དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པ་དེས་སར་ཡང་འྡོད་གསལ་མངྡོན་

དུ་བྱས་པའྲི་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཐྡོབ་པའྲི་ཚུལ་

ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། འཇའ་དེ་ནམ་མཁའ་ཞེས་སྡོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་

རྐང་པ་དང་པྡོའྲི། འཇའ་དེ་ནྲི་དག་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་ནམ་མཁའ་

སྟྡོང་པ་ཡལ་ཡལ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། སྤྲིར་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འདྲི་ཉྲིད་འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་

ཀྲི་བར་དུ་རྲིགས་འད་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པའྲི་རྡོ་རེའྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པས། དེའྲི་

རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་ཡལ་ལྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་མྲིན་གྲི། དེ་ཉྲིད་ཀྲི་སར་ཕྲི་ནང་གྲི་རྐྱེན་

གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་འྡོད་གསལ་མངྡོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་སྔ་མ་

རྣམས་རྲིམ་གྲིས་ཡལ་བ་སྟེ་ཐྲིམ་པའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། སྡོང་བྱེད་སྐྡོན་བྲལ་ནམ་མཁའྲི་

མདངས་ངྡོམ་པ་ནྲི། རྟགས་ཅན་བདུན་པའྲི་རྟགས་ཡལ་བའྲི་ཚེ་ན། སྡོང་བྱེད་ཀྲི་སྐྡོན་

གསུམ་དང་བྲལ་བའྲི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་རང་མདངས་མངྡོན་དུ་གྱུར་

བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །བསྒྲིམས་ནས་བལྟས་ཀང་གང་ཡང་མ་མཐྡོང་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་
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སྟྡོང་པ་ཉྲིད་དང་ཡུལ་ཅན་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཞུགས་པའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་སྣང་

ཆ་ལ་ཐུགས་དེ་དང་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྲི་སྒྱུ་ལུས་སྡོགས་ཀྲི་གཉྲིས་སྣང་ཕྲ་རགས་

གང་ཡང་མ་མཐྡོང་བ་སྟེ་མེད་པའྲི་དྡོན་དང་། རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་ནྲི། དེ་ནས་འདུ་བྱ་

བ་དང་རྩྡོལ་བ་བརྟེན་པ་དང་། ངག་གྲི་སྨ་བ་དང་། ཡྲིད་ཀྲི་བརྡོད་པ་སྟེ་དཔྱད་པ་ལ་

སྡོགས་པ་གང་ཡང་མེད་པའྲི་འྡོད་གསལ་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ངང་ལ་སེམས་ཡུར་བ་སྟེ་

མཉམ་པར་བཞག་གྡོ་ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། གཡའ་དག་མཁའ་ལ་ཞེས་

སྡོགས། རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་གཡའ་དག་པའྲི་ནམ་མཁའ་

ནྲི། སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཟུང་དུ་འཇུག་རྒྱུའྲི་ཡ་གལ་ཐུགས་ཀྲི་འྡོད་གསལ་ཡྲིན་

ལ། གཞའ་ཚོན་ནམ་འཇའ་ཚོན་དཀར་པྡོ་བྲྲིས་པ་ནྲི། འདྲིར་ཟུང་འཇུག་གྲི་ཡ་གལ་

སྐུ་དག་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་ལ་གྡོ་བར་བྱའྡོ། །བལྟས་པས་མཁའ་ཡང་འཇའ་ལ་འཇའ་ཡང་

མཁའ། །ཞེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ནམ་མཁའྲི་དཔེས་མཚོན་པའྲི་ཐུགས་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་ཡང་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྣང་ཆ་དང་། འཇའ་ཚོན་གྲི་དཔེས་མཚོན་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀང་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་རང་མདངས་ལས་མ་འདས་པར་རྟྡོགས་པའྲི་དྡོན་དང་། འདྲི་ཡྲི་དབྱེ་བ་

ངས་ཀང་མ་ཤེས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཕྲིའྲི་སྐུ་དག་པ་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་དང་། ནང་གྲི་ཐུགས་

དག་པ་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་གཉྲིས་སྐུ་ཐུགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སྡོན་པ་དེ་ཉྲིད་རང་གྲི་བླྡོ་

ངྡོར་རྣམ་དབྱེ་དང་བྲལ་བ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་ནྲི། སྐབས་

དེ་དག་གྲི་ཚེ་སྤྡོད་པའྲི་ཁད་པར་མང་པྡོ་རྩྡོམ་པའྲི་སྐབས་མ་གཏྡོགས་པ་ཕལ་ཆེར་

ངའྲི་མྲིང་གྲིས་ཉེ་བར་བསྟན་པའྲི་རྣམ་པར་རྲིག་པ་ཉྲིད་ནམ་མཁའྲི་མཐྡོངས་ལ་སྟེ། 

བདེ་སྟྡོང་ལྷན་ཅྲིག་སྐེས་པའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་དབྱྲིངས་ལ་ཡྲིབ་པ་སྟེ་མཉམ་པར་
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བཞག་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

དགུ་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཤྲིན་ཏུ་སྡོགས་རྐང་པ་གཅྲིག་གྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་དྡོན་

ནྲི་ཟུང་འཇུག་པ་དེའྲི་ཟླ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལྷག་དང་བཅས་པ་ཞྲིག་ཏུ་སྤྡོད་པ་ལེགས་

པར་བརྩམས་ཏེ། སྐབས་འདྲིར་ཕྲིའྲི་རྐྱེན་པདྨ་ཅན་གྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལས་རྒྱ་

ཚད་ལྡན་དང་སྡོམས་པར་ཞུགས་པ་དང་། ནང་གྲི་རྐྱེན་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པྡོའྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་སྦྡོར་བ་གཉྲིས་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་བས། རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྲིག་རྒྱུ་ནས་ཉེར་ཐྡོབ་ཀྲི་བར་

གྲི་རྟགས་རྣམས་ལུགས་འབྱུང་དུ་ཤར་བའྲི་རེས་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་ཕྲ་མྡོའྲི་དངྡོས་གཉེན་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དུ་གྱུར་པའྲི་སྡོབ་པ་མཐའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ཞེས་པ། ཤྲིན་ཏུ་

རྣམ་པར་དག་པའྲི་ནམ་མཁའྲི་དཔེས་མཚོན་པར་བྱ་བ་དེ་ཉྲིད་རང་རྒྱུད་ལ་མངྡོན་དུ་

གྱུར་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

བཅུ་པ་ལ་གཉྲིས། འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚུལ་དང་། འབད་རྩྡོལ་གྲི་

ཁུར་དང་བྲལ་བའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། འྡོད་སྟྡོང་ད་བ་སྡོགས་རྐང་པ་དྲུག་གྲིས་

བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་ཟུར་ཕྲི་མའྲི། ཉྲི་མ་ནྲི་འདྲིར་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་

ལམ་གྲི་བསྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཁ་སྦྡོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

ཡྲིན་ལ། དཔེ་ལ་ཤར་བ་ཞེས་སྒ་སྦར་བ་ནྲི། དཔེ་ཅན་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་དེ་

ཉྲིད་རང་རྒྱུད་ལ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པའྲི་མཚོན་བྱེད་དང་། ཟུར་སྔ་མའྲི་འྡོད་སྟྡོང་དྲྭ་བ་

ཞེས་པའྲི་དྡོན། དཔེ་ལ་སྦྡོར་ཚུལ་ནྲི་གྡོ་ས་ལ། དཔེ་ཅན་ལ་སྦྡོར་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། དེ་ལྟ་

བུའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་དང་སེམས་ཅན་རང་རང་གྲི་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པའྲི་སྒྱུ་
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འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་བར་རམ། སྤྲུལ་སྐུ་བྱེ་བ་ཐེར་འབུམ་དུས་གཅྲིག་ལ་འབད་མེད་དུ་

འཆར་བའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། གཡྡོ་བ་ཞེས་པ་ནྲི། དཔེ་ཅན་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་སྤྲུལ་སྐུའྲི་འཕྲྡོ་

འདུ་ལ་སྡོགས་པའྲི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྲི་རྡོལ་པ་འབྱམས་སུ་ཀས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་

གཉྲིས་པའྲི་དྡོན་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཉྲི་མའྲི་དཔེས་མཚོན་པའྲི་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་

ཐྡོབ་པ་དེ་ཡང་བརྟགས་ན་དགག་བྱ་རང་བཞྲིན་གྲིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་ངྡོ་བྡོ་ཐ་

དད་དུ་མེད་པའྲི་དྡོན་དང་། རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་དྡོན་ནྲི། ནམ་མཁའྲི་དཔེས་མཚོན་

པའྲི་འབྲས་སྐབས་མངྡོན་དུ་གྱུར་ཟྲིན་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་རྣམ་དག་གྲི་ཆའྲི་ངྡོ་བྡོ་

ཉྲིད་སྐུ་ཡང་། ཟུང་འཇུག་རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་དུ་ཤར་བ་ལས་ངྡོ་བྡོ་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་

རྟྡོགས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་ཨེ་མ་ནྲི་ངྡོ་མཚར་བའྲི་ཚིག་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་

འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་ཤྲིན་ཏུ་དགའ་བའྲི་ཉམས་ཀྲི་ཁད་པར་རྒྱས་

པའྲི་གསལ་བྱེད་དང་། བལྟ་བྱའྲི་ཡུལ་ནྲི། འདྲིར་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་པའྲི་ཆྡོས་

ཐམས་ཅད་དང་། ལྟ་བྱེད་ཀྲི་མྲིག་ནྲི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བདེ་ཆེན་ཆྡོས་ཀྲི་

སྐུ་ལ་གྡོ་བར་བྱའྡོ། །རྐང་པ་ལྔ་པའྲི་གང་ཡང་མེད་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་

གཉྲིས་ཀའང་། མྲིང་རྐྱང་བཏགས་ཡྡོད་ཙམ་མ་གཏྡོགས། དྡོན་དམ་དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་

རྲིགས་པ་ཡང་དག་གྲིས་དཔྱད་བཟྡོད་དུ་གྲུབ་པ་ནྲི་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པའྲི་དྡོན་

དང་། འདྲི་དང་རྐང་པ་འྡོག་མའྲི་ཟུར་སྔ་མ་ཡན་ཆད་ཀྲི། སྔྡོན་ཆད་མ་མཐྡོང་བའྲི། ངྡོ་

མཚར་ལྟད་མྡོ་ཆེན་པྡོ་ནྲི། བཀྡོད་ཟྲིན་པའྲི་ཇྲི་ལྟ་བ་དང་ཇྲི་སེད་པའྲི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་

དམ། བདེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གནས་ལུགས་སྡོ། །འདྲི་མཐྡོང་བ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་བདེན་

གཉྲིས་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག་པའྲི་གནས་ལུགས་དེ་སར་མྲི་ལྡང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་གཉྲིས་སྣང་
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ནུབ་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ད་ནྲི་བདག་ལ་སྡོགས། རྐང་པ་གཅྲིག་གྲིས་བསྟན་

ཏྡོ། །དེ་ལ་དང་པྡོ་ནྲི། གསང་སྔགས་བླ་ན་མེད་པའྲི་ཟབ་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་མྲི་སྡོབ་

པའྲི་ཟུང་འཇུག་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྡོའྲི་གྡོ་འཕང་སྲིགས་དུས་ཀྲི་ཚེ་ཐུང་གཅྲིག་འདྲི་

གཅྲིག་པུ་ལ་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་གྲིས། ད་ནྲི་བདག་ལ། སྔར་མ་རྟྡོགས་པའྲི་དྡོན་

འབད་རྩྡོལ་གྲིས་གསར་དུ་བལྟ་བྱ་སྟེ། རྟྡོགས་པར་བྱ་བ་དང་། དཔྱད་པར་བྱ་བ་དང་། 

བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་གཞན་ཅྲི་ཡང་མེད་དྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། ལམ་བགྲྡོད་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་དྡོན་བསྡུ་བ་དང་། གཞུང་

ཇྲི་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། གལ་གནད་རྲི་བྡོང་རྭ་ཞེས་སྡོགས་

རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་རྐང་པ་དང་པྡོའྲི་གལ་གནད་ནྲི། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

ནས། སྡོབ་པ་མཐའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་བར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་དྡོ་

གལ་ཆེ་ཞྲིང་གནད་ཟབ་པས་ན་གལ་གནད་ཀྲི་སྒས་སྟྡོན་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཉྲིད་རྲི་བྡོང་

རྭའྲི་ཐེམ་སྐས་ཀྲི་གཟུགས་སུ་བཀྡོད་པ་ནྲི། དཔེ་རྲི་བྡོང་རྭ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་མེད་

པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་ཅན་མངྡོན་རྟྡོགས་ཀྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་ཀང་རང་བཞྲིན་གྲིས་མེད་

པའྲི་དྡོན་ནྡོ། །རྐང་པ་གཉྲིས་པའྲི་དྡོན་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐེམ་སྐས་དེ་ལ། ཡ་གད་ཕལ་བ་

ལ་འཛེགས་པ་ལྟར་ཕྲིའྲི་རྐང་ལག་སྐྡོད་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བྱ་བ་གང་ཡང་མྲི་དགྡོས་

པར། ནང་རྲིག་པའྲི་རང་རྩལ་གྲིས་འཛེགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བསྒྡོད་པ་ཡྲིས་ཞེས་པའྲི་

དྡོན་ནྡོ། །ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་དགའ་ཚལ་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་སྟེ། འདྲི་ཉྲིད་

ནམ་མཁའྲི་པདྨྡོའྲི་དགའ་ཚལ་སྒས་བསྟན་པ་ནྲི། དཔེ་ལ་ཁད་གཞྲི་དགའ་ཚལ་མེད་

པས་ནྲི། དེའྲི་ཁད་ཆྡོས་དྲི་བསུང་སྡོགས་ཀང་། དམྲིགས་སུ་མེད་པ་བཞྲིན་དུ། དཔེ་
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ཅན་ལ་ཡང་གཞྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བའྲི་ཆ་ཕྲ་མྡོ་ཙམ་ཡང་མྲི་མངའ་བས་ན་ཁད་

ཆྡོས་ཕྲི་ནང་གྲི་ཉེ་ཞྡོ་ཕྲ་མྡོ་ཙམ་ཡང་སྐེ་མྲི་སྲིད་པའྲི་དྡོན་དང་། ཉམས་དགའ་བ་ནྲི་

དཔེ་ཅན་ལ། གནས་ལུས་ལྡོངས་སྤྡོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སྤྡོད་པའྲི་དགའ་སྟྡོན་

གྲི་གསལ་བྱེད་དྡོ། །རྐང་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་སྲིད་ཞྲི་གཉྲིས་ཀའྲི་མཐའ་

ལ་མྲི་གནས་པའྲི་གྡོ་འཕང་མཐྡོན་པྡོ་ལ་ཕྲིན་ནས། ཡུལ་ཟབ་མྡོ་རྟེན་འབྱུང་གྲི་དེ་ཁྡོ་

ན་ཉྲིད་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་འབྲས་དུས་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ངང་ལ་ཉལ་བ་སྟེ། ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་ཀྲི་བར་དུ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

སར་མྲི་ལྡང་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། དཔལ་དབང་

ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེར་འབྡོད་པ་ཁྡོ་བྡོས་ཞེས་པའྲི་དྡོན་

ནྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། དམྲིགས་མེད་སྐུ་གསུམ་སྡོགས་རྐང་པ་བཞྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །དེ་ལ་

རྐང་པ་དང་པྡོ་གཉྲིས་ཀྲི་དྡོན་ནྲི། དེ་ཡང་རང་བཞྲིན་གྲི་དམྲིགས་པ་མེད་པའྲི་སྐུ་

གསུམ་གྲི་གྡོ་འཕང་ཉྲིད་གངས་རྲིའྲི་གཟུགས་སུ་བཀྡོད་ལ། འགྲན་ཟླ་མེད་པའྲི་རྒྱལ་

བའྲི་སྟྡོབས་བཅུ་ནྲི། སྦར་ཁྲིམ་གྲི་གཟུགས་སུ་བཀྡོད་དེ་དེ་གཉྲིས་ཀྲི་ཤུགས་ལ། 

གྡོང་དུ་མྲིང་གསལ་བར་སྡོས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ་ཁྡོ་བྡོ་རྲི་དགས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་གདྡོང་

ལྔ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་གཟུགས་སུ་བཀྡོད་པ་ནྲི་རྟྡོགས་པར་ནུས་སྡོ། །རྐང་པ་ཕྲི་མ་

གཉྲིས་ནྲི་གྡོ་སའྡོ། །ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་ལས་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་པ་ནས་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་བར་གྲི་རྟྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྒྱུད་

ལ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ། བརའྲི་སྡོ་ནས་འཇྲིགས་མེད་རྡོ་རེའྲི་གླུ་རུ་བླངས་པའྲི་ལེའུའྲི་

འགྲེལ་བའྡོ། །
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གཉྲིས་པ་ནྲི། ཨ་ཧྡོ་ཡེ་དག་སྟྡོང་པ་ཆེན་པྡོའྲི་ནམ་མཁའ་ལ་ཞེས་པ་ནས། 

ཁྡོད་ཀྲི་ཚུལ་འདྲི་བརྐུས་པའྲི་ནྡོར་བཞྲིན་སྦྡོས། ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་ལེགས་པར་

བསྟན་ཏེ་གྡོ་སའྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། ཨ་ཧྡོ་སྟྡོབས་བཅུ་མྲི་འཇྲིགས་བཞྲི་ཡྲི་དཔའ་གདེང་

བརྟན་ཞེས་པ་ནས། ད་རེས་དམ་ལྡན་ཐྡོས་འཛིན་པདྨར་སྤྡོས། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་

བསྟན་ཏེ་འདྲི་ཡང་གྡོ་ས་ལ། དེ་ནས་སན་འགྱུར་ཚངས་དབྱངས་སྡོགས་ཀྲི་ནྲི་བསྟན་

བཅྡོས་རྩྡོམ་པའྲི་དགེ་བ་བསྔྡོ་བའྲི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ་འདྲི་ནྲི་ཞེས་པ་ནས་རྣམ་ཐར་སརྒ་

གསུམ་པ་འདྲི་རེ་ཞྲིག་རྡོགས་སྡོ། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟན་ཏྡོ། །

སྨས་པ། ཆེས་ཆེར་ཟབ་པའྲི་གཏམ་གྲི་སྦྡོར་བ་ཡྲི། །ཆེས་ཆེར་གསང་བ་རྡོ་

རེའྲི་གླུ་ཡྲི་དྡོན། །ཆེས་ཆེར་གསལ་བར་བཀྲལ་འདྲིས་ཐུབ་པའྲི་བསྟན། །ཆེས་ཆེར་

འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས་པ་ཉྲིད་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་རྣམ་ཐར་ཤྲིན་ཏུ་གསང་བ། རྟྡོགས་བརྡོད་འཇྲིགས་མེད་སན་འགྱུར་

རྡོ་རེའྲི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བའྲི་འགྲེལ་པ། ཟབ་གསང་དབང་ཆེན་བཞད་པའྲི་སྒ་དབྱངས་ཞེས་པ་

འདྲི་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཆྡོས་བརྒྱད་ཆུ་ནང་གྲི་ཟླ་བ་ལྟར་གཟྲིགས་པའྲི་ཀུན་སྡོང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པྡོ། དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའྲི་སྲིང་སྟྡོབས་ཀྲིས་རྒྱལ་སས་རྟག་ཏུ་ངུའྲི་ངང་

ཚུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་བཀའ་བཅུ་བྱམས་པ་ཆྡོས་གྲགས་དང་། བཀའ་པྡོད་ལྔ་དང་རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་

དགྡོངས་དྡོན་བཀྲྡོལ་བ་ལ་མཁས་པའྲི་མདུན་སར་ཞུམ་པ་མེད་པའྲི་ཁྱུ་མཆྡོག་རླབས་པྡོ་ཆེའྲི་

གནས་ཐྡོབ་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་གྲི་དཔལ་གྲིས་མངྡོན་པར་མཐྡོ་བ་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དགེ་

སྡོང་བསྟན་པ་དྡོན་འགྲུབ་དང་། གསང་སྔགས་གསར་རྲིང་གྲི་གཞུང་ལུགས་རབ་འབྱམས་ལ་ནང་

བྱན་ཚུད་ཅྲིང་། ཆྡོས་དང་ཆྡོས་སྨ་བའྲི་དྡོན་དུ་སྐུ་དང་སྡོག་འདྡོར་ནུས་པའྲི་སྲིང་སྟྡོབས་ཅན། ཀ་

ཅའྲི་སྡོག་རུམ་སྡོགས་ཚེ་འདྲིའྲི་ཆེ་ཐབས་ཀུན་ངན་སྐྱུག་གྲི་ཕུང་པྡོ་ལྟར་སངས་པའྲི་བྱ་བྲལ་བ་
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ཆེན་པྡོ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རེ་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་ནྡོར་བུ་གྲྡོགས་མཆེད་སྡོགས། དྡོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་

ཡང་ཡང་ནན་ཆེན་པྡོས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། གསང་སྔགས་སྔ་མའྲི་ལེའུ་དང་པྡོ་དང་སྦར་ཏེ། 

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་གྲི་བར་གྲི་རྟྡོགས་པ་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་

གསལ་བ་འདྲི་ནྲི། རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་

རེར་འབྡོད་པ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་རྔ་ཆེན་གྲི་ལྡོའྲི་རགས་པ་སྣྡོན་གྲི་ཉ་བའྲི་དཀར་ཕྡོགས་ཀྲི་ཚེས་ལ་

སྨས་པའྡོ། །དགེའྡོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
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༄༅། །རྟྔོགས་པའི་ཉམས་མགུར་རྔོལ་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ནམ་ 

མཁའི་རྔོ་རེའི་རྣལ་འབྱྔོར་དྔོན་གི་གླུ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

ཨེ་མ་ཧྡོ། དཔྱྲིད་མཚོ་སྐེས་དཀར་པྡོའྲི་ཅྡོད་པན་ཅན། །མདངས་ཉྲི་ཟེར་ཞུགས་པའྲི་

རེག་པ་ལས། །འགྱུར་མེད་ཀྲི་ལྷན་སྐེས་ཕག་རྒྱ་ཆེ། །ངེས་དྡོན་བླ་མ་སྲིང་དབུས་

རྡོལ། །འྡོད་དཀར་དམར་གྲི་རྩེ་དགའྲི་འཁྡོར་ལྡོ་ལས། །དཔྱྲིད་ཨ་ཧཾ་དམ་བཅའ་རྣམ་

བཞྲིའྲི་མདུད། །དབྱྲིངས་སྟྡོང་པའྲི་མཁའ་ལ་ཉེར་བཅྲིངས་པས། །ང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་

དྡོན་གྲི་གླུ་ཞྲིག་ལེན། །མཚོ་སྐེས་ཀྲི་སྣང་བ་རུས་སྦལ་སྤུ། །འདུ་བྱེད་ཀྲི་ཐག་མཁན་

མྡོ་གཤམ་བུས། །རྲི་བྡོང་གྲི་རྭ་ལ་བཅྡོས་མཐྡོང་བས། །ང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲིས་ཟབ་མྡོའྲི་

གནད་གཅྲིག་རྲིག །ཕག་ནག་པྡོའྲི་སྲིང་ཁག་སྤྲུལ་གྲིས་འཐུང་། །ཟ་བྱེད་ཀྲི་ལྡོག་མ་

རླུང་ལ་རྩེ། །སྲིང་འཁྲུལ་གྲི་སྤེལ་རྒྡོད་མནལ་གྲིས་བསད། །ང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་སེམས་

བརྩེའྲི་གད་མྡོ་ཤྡོར། །ཡུལ་བྱང་ཕྡོགས་རྲིན་ཆེན་རྩེ་མྡོ་འབར། །ཀླུང་གྲངས་མེད་

ངྡོགས་ལ་ཟླ་བ་རྩེན། །གསྡོག་གསྡོབ་ཀྲི་སྲིག་རྒྱུའྲི་སྣང་བ་བཀེ། །ང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་

བླྡོ་རྩེ་གཏད་དེ་ཉལ། །དགུང་མཁའ་ལ་ཆགས་པའྲི་འཁྲི་ཤྲིང་ཚལ། །མདྡོག་དཀར་

དམར་མུན་པའྲི་ཁྲི་གཉེན་འཁན། །བརྫུན་ལུས་མེད་ལུས་ལ་ལང་ཚོ་ཆགས། །ང་རྣལ་

འབྱྡོར་གྲི་འདུན་མའྲི་ཡང་རྩེར་ཟྲིན། །འཇའ་འྡོད་སྣང་འདེས་པའྲི་ནམ་མཁའ་
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ལ། །སྤྲིན་རྡུལ་མང་གེས་པའྲི་ཉྲི་འྡོད་འཕྲྡོ། །འྡོད་དཀར་པྡོའྲི་འཁྡོར་ལྡོ་འགྡོགས་མེད་

ཆྡོས། །ང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་རྩྡོལ་མེད་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །གཞྲི་འགྱུར་མེད་ནམ་མཁའྲི་རྡོ་

རེའྲི་དངྡོས། ཚུལ་ལྟྡོས་གྲུབ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཡྲི་གཏེར། །མཐའ་ཡྡོངས་བྲལ་སེམས་

དཔའྲི་རེས་འགྲྡོ་གང་། །ང་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་དྡོན་གྲི་གྡོ་ས་ཡྲིན། །གཏམ་འདྲི་སས་

བསྔགས་འྡོས་འྡོད་ཟེར་བརྒྱས། །སྐེད་ལྡན་གྲི་པད་ཚལ་སྲིན་པ་ལས། །ལམ་མངྡོན་

རྟྡོགས་ཀྲི་འདབ་བརྒྱ་ཆེར་བཞད་དེ། །དཔལ་བྱང་ཆེན་གྲི་རྡོ་མངར་སྲིན་གྱུར་ཅྲིག །

ཅེས་རྟྡོགས་པའྲི་ཉམས་མྡོང་ཇྲི་ལྟར་སྐེས་པའྲི་ཚུལ་འགའ་ཞྲིག་བར་ཡྲིས་བསྟན་པ་རྩྡོལ་

མེད་ལྷུན་གྲུབ་ནམ་མཁའྲི་རྡོ་རའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དྡོན་གྲི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ཡང་། མདྡོ་རྒྱུད་

ཀུན་ནས་བཤད་པའྲི་སྡོབ་མའྲི་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཁྱུང་ཆེན་མཁའ་ལྡྲིང་རྡོ་རེས་བསྐུལ་བའྲི་

ངྡོར། ཟབ་ལམ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་གཅྲིག་ཏུ་གྡོམས་པའྲི་སྔགས་སྨྡོན་འཁྲུལ་ཞྲིག་པ་

དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེར་འབྡོད་པས་དབེན་པའྲི་གནས་མཆྡོག་བྲག་ཟྡོར་

མཁའ་འགྲྡོའྲི་གསང་ཕུག་ཏུ་སྦར་བ་གུ་ཧྱ། དགེའྡོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །
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༄༅། །མཁའ་མགྔོའི་རྟགས་བསྟྔོད་བཞུགས་སྔོ། །

ཨེ་མ། ཕ་རང་སྣང་དག་པའྲི་གཞལ་ཡས་མཆྡོག །གནས་པདྨ་འྡོད་ཀྲི་ཞྲིང་ཁམས་

ནས། །ཁྡོང་འགྱུར་མེད་ནམ་མཁའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །མགྡོན་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་

རྡོ་རེ་ཡྲིས། །དེང་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་ལ་བདེ་ཆེན་སྡོལ། །རེ་དམ་པས་རྟེན་འབྲེལ་

མཛད་ཚུལ་ནྲི། །དྡོན་དགྡོས་མེད་མ་ལགས་དགྡོངས་དྡོན་ཆེ། །གཞྲི་ཀྲཎྲྀའྲི་པགས་པ་

གདན་དུ་བཏྲིང་། །འདྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་ལྡན་པའྲི་རྟགས། །ཁེད་ཞབས་གཡྡོན་

བརྐྱངས་པར་མཛད་པ་ནྲི། །བདུད་རྣམ་བཞྲི་ཕར་མཐར་བསྐྲད་པའྲི་རྟགས། །ཡང་

ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པར་མཛད་པ་ནྲི། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་དབང་དུ་སྡུད་པའྲི་

རྟགས། །ཕག་གཡས་པས་རྡོ་རེ་འཕར་བ་ནྲི། །ཐབས་ལམ་གྲི་ཕ་རྡོལ་ཕྲིན་པའྲི་

རྟགས། །ཕག་གཡྡོན་པས་དྲིལ་བུ་གསྲིལ་བ་ནྲི། །ཆྡོས་ཉྲིད་ཀྲི་དྡོན་ལ་མཁས་པའྲི་

རྟགས། །ཞལ་ཞྲི་འཛུམ་དགེས་བཞྲིན་བཞུགས་པ་ནྲི། །མ་འགྲྡོ་དྲུག་བརྩེ་བས་

སྐྡོངས་བའྲི་རྟགས། །ཁེད་ཕུར་བུ་སྐེད་ལ་དངས་པ་ནྲི། །དཔའ་དག་སྔགས་རྫུ་འཕྲུལ་

ཐྡོབ་པའྲི་རྟགས། །ཡང་སྡོམ་ཞྭ་མཛེས་པར་གསྡོལ་བ་ནྲི། །ལམ་བྱང་ཆེན་གྲི་རྒྱལ་

སར་ཟྲིན་པའྲི་རྟགས། །སྐུའྲི་རྒྱབ་ཕྡོགས་ལྡོན་ཤྲིང་རྒྱས་པ་ནྲི། །འདྲི་སྦས་ཀང་ཡྡོན་

ཏན་མངྡོན་པའྲི་རྟགས། །དེ་ལྡོ་འབྲས་ཕང་ཕུང་རྒྱས་པ་ནྲི། །གཞུང་མ་སྦངས་གནས་

ལྔ་མཁེན་པའྲི་རྟགས། །འཁྡོར་སྤེལ་རྒྡོད་བྲན་དུ་ཚོགས་པ་ནྲི། །དུས་སྲིགས་མའྲི་
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དམུ་རྒྡོད་འདུལ་བའྲི་རྟགས། །དེས་འབྲས་བུ་ལྡོངས་སུ་སྤྡོད་པ་ནྲི། །ལམ་ཐར་པའྲི་

བདེ་ལ་འགྡོད་པའྲི་རྟགས། །འབངས་རྲི་དགས་བསེ་རུ་ཉལ་བ་ནྲི། །རྲི་འགྲྲིམས་ཀྲི་

རྣལ་འབྱྡོར་སྲིན་པའྲི་རྟགས། །བདག་མཚན་འཛིན་འུག་པ་གུག་བྲྡོས་ནྲི། །ཁེད་

བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་རྟྡོགས་པའྲི་རྟགས། །ཐང་ནེ་ཙོས་གསུང་སན་སྒྡོག་པ་

ནྲི། །ཟུང་འཇུག་གྲི་གདམས་ངག་འབྡོགས་པའྲི་རྟགས། །ལྷ་ཡང་གསང་མདུན་དུ་

ཤར་བ་ནྲི། །ཐུགས་ཟག་མེད་ཀྡོང་དུ་རྡོ་གཅྲིག་རྟགས། །དེའྲི་ཐུགས་འྡོད་སྐུ་ལ་ཕྡོག་

པ་ནྲི། །ཁེད་སྤྲུལ་གཞྲི་ལྷ་དེ་ཡྲིན་པའྲི་རྟགས། །ཡང་ཆུ་ཟུར་ར་བྱ་འགྲིང་པ་ནྲི། །བྱང་

ཤམ་བྷ་ལ་རུ་འབྱྡོན་པའྲི་རྟགས། །མདངས་སྒྡོ་སྡུག་ཕུབ་ལ་ངྡོམ་པ་ནྲི། །ཁྡོང་ཆྡོས་

མེད་ཀ་ཀྡོ་འཇྡོམས་པའྲི་རྟགས། །དེའྲི་མགྡོ་བྡོ་གེན་དུ་བཏེག་པ་ནྲི། །ཁྡོད་འྡོག་མྲིན་

གནས་སུ་འབྱྡོན་པའྲི་རྟགས། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི་སྡོབ་བུ་དད་ལྡན་དགེ་བཤེས་བྱང་

ཆུབ་མཐའ་ཡས། རག་ཤུལ་ཆྡོས་རྒྱལ་ཆེན་པྡོ་དང་། མཛོད་པ་བླྡོ་བཟང་ཟླ་འྡོད། 

དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་རབ་རྒྱས་སྡོགས་ཀྲིས་ཡང་ཡང་ཡྲི་གེར་ཕབ་དགྡོས་ཞེས་ནན་

གྲིས་བསྐུལ་བར། དད་ལྡན་རྣམས་ཀྲི་སྣང་ངྡོར། མཁའ་འགྲྡོའྲི་རྟགས་བསྟྡོད། དད་

མེད་རྣམས་ཀྲི་སྣང་ངྡོར་ངན་པས་རང་བསྟྡོད་འདྲི། ལྡན་སྨྡོན་པས་ཡྲི་གེ་བྲྲིས་པའྡོ། །

ༀ་ཨཱཿ ཧཱུཾ། རེ་དང་པྡོ་འྡོག་མྲིན་གནས་ལ་བཞུགས། །འྡོག་མྲིན་གནས་ལ་

བཞུགས་ཙ་ན། །ངེས་ལྔ་ལྡན་པའྲི་འཕགས་པ་སྟེ། །ངེད་མཁའ་འགྲྡོ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོད་

རྟེན་ཡྲིན། །འགྲྡོ་བ་རྣམས་ཀྲི་རྒྱན་གཅྲིག་ཡྲིན། །རེ་བར་དུ་གཞན་ཕྲིར་བལྟམ་ཙ་

ན། །སྐྡོན་བྲལ་པདྨའྲི་སྦུབས་ལས་བལྟམས། །ཐ་མར་སྐེ་སྲིད་རྟྡོག་པ་བྲལ། །ཆྡོས་

དབྱྲིངས་ངང་ལས་སྦངས་འབྲས་གྲུབ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་
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ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །རེ་སྤྲུལ་པའྲི་

འགྲྡོ་དྡོན་མཛད་ཙ་ན། །དབྱྲིངས་གཅྲིག་ལ་ཤར་བའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི །ཉྲི་མའྲི་འྡོད་ཟེར་

ཕ་མཐའ་ཡས། །འགྲྡོ་དྡོན་ཅན་གྲི་རྣམ་འབྱྡོར་པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་

རླྡོབས། །རེེ་གནས་ལྔ་གཟྲིགས་པའྲི་པཎྲི་ཏ། །ཡྲིད་གང་བསམ་སྟེར་བའྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་

ནྡོར། །ཐུགས་ཟབ་ཡངས་རྒྱ་མཚོར་ལྷུན་གྲིས་གྲུབ། །ཡྡོན་ཏན་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་

ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །རེ་བདུད་བཞྲི་བཅྡོམ་པའྲི་མཐུ་སྟྡོབས་

ཅན། །འབྱུང་བ་བཞྲི་ལ་རང་དབང་ཐྡོབ། །ནུས་པའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་འགྲྡོ་དྡོན་མཛད། །རྫུ་

འཕྲུལ་ཅན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་

རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། ༈ །རྲི་ཤར་ནས་

བལྟས་ན་རྡོ་རེ་འད། །རྡོ་རེ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་ཞྲིག་ན། །རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་

སུ། །སྟེང་ན་བླ་བརྒྱུད་འཐྲིབས་སེ་འཐྲིབས། །འྡོག་ན་དམ་ཅན་འཚུབས་སེ་

འཚུབས། །བར་ན་ཌཱཀྲི་ཤྲིགས་སེ་ཤྲིགས། །པྲི་ཝཾ་རྡོལ་མྡོ་ཀྱུ་རུ་རུ། །ལྷ་ཡྲི་སྡོས་

དུད་ཆྲིལ་ལྲི་ལྲི། །སྣ་ཚོགས་མཆྡོད་པ་སྤུངས་སེ་སྤུངས། །རེ་དེ་བཞུགས་གྲུབ་ཐྡོབ་

རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཉམས་དབྱངས་མགུར་མ་ལྷངས་སེ་ལྷངས། །ལས་ཅན་དམ་ཚིག་

ལྡན་པ་ལ། །ཟབ་མྡོའྲི་ཆྡོས་སྟྡོན་སྲིབས་སེ་སྲིབས། །ནད་གདྡོན་སྒྲིབ་གཉྲིས་བར་

ཆད་སྡོགས། །ཞྲི་བ་མཛད་ལ་མངའ་བརེས་པའྲི། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། 
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༈ །རྲི་ལྷྡོ་ནས་བལྟས་ན་རྲིན་ཆེན་འད། །རྲིན་ཆེན་འད་བའྲི་དཀྲིལ་ཞྲིག་ན། །རང་བྱུང་

བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ། །སྟེང་ན་བླ་བརྒྱུད་འཐྲིབས་སེ་འཐྲིབས། །འྡོག་ན་དམ་ཅན་

འཚུབས་སེ་འཚུབས། །བར་ན་ཌཱཀྲི་ཤྲིགས་སེ་ཤྲིགས། །པྲི་ཝཾ་རྡོལ་མྡོ་ཀྱུ་རུ་རུ། །ལྷ་

ཡྲི་སྡོས་དུད་ཆྲིལ་ལྲི་ལྲི། །སྣ་ཚོགས་མཆྡོད་པ་སྤུངས་སེ་སྤུངས། །རེ་དེ་བཞུགས་

གྲུབ་ཐྡོབ་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཉམས་དབྱངས་མགུར་མ་ལྷངས་སེ་ལྷངས། །ལས་ཅན་

དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ལ། །ཟབ་མྡོའྲི་ཆྡོས་སྟྡོན་སྲིབས་སེ་སྲིབས། །ཚེ་བསྡོད་སྟྡོབས་

འབྱྡོར་ཡྡོན་ཏན་སྡོགས། །རྒྱས་པར་མཛད་ལ་མངའ་བརེས་པའྲི། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་རླྡོབས། ༈ །རྲི་ནུབ་ནས་བལྟས་ན་པདྨ་འད། །པདྨ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་ཞྲིག་

ན། །རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ། །སྟེང་ན་བླ་བརྒྱུད་ཐྲིབས་སེ་ཐྲིབས། །འྡོག་

ན་དམ་ཅན་འཚུབས་སེ་འཚུབས། །བར་ན་ཌཱཀྲི་ཤྲིགས་སེ་ཤྲིགས། །པྲི་ཝཾ་རྡོལ་མྡོ་

ཀྱུ་རུ་རུ། །ལྷ་ཡྲི་སྡོས་དུད་ཆྲིལ་ལྲི་ལྲི། །སྣ་ཚོགས་མཆྡོད་པ་སྤུངས་སེ་སྤུངས། །རེ་

དེར་བཞུགས་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཉམས་དབྱངས་མགུར་མ་ལྷངས་སེ་

ལྷངས། །ལས་ཅན་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ལ། །ཟབ་མྡོའྲི་ཆྡོས་སྟྡོན་སྲིབས་སེ་

སྲིབས། །སྲིད་ན་མཆྲིས་ཀྲི་མཐུ་སྟྡོབས་ཀུན། །དབང་དུ་བསྡུས་ལ་མངའ་བརེས་

པའྲི། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་

དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། ༈ །རྲི་བྱང་ནས་བལྟས་ན་ཕུར་བུ་

འད། །ཕུར་བུ་འད་བའྲི་དཀྲིལ་ཞྲིག་ན། །རང་བྱུང་བདེ་ཆེན་གཞལ་ཡས་སུ། །སྟེང་ན་

བླ་བརྒྱུད་འཐྲིབས་སེ་འཐྲིབས། །འྡོག་ན་དམ་ཅན་འཚུབས་སེ་འཚུབས། །བར་ན་
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ཌཱཀྲི་ཤྲིགས་སེ་ཤྲིགས། །པྲི་ཝཾ་རྡོལ་མྡོ་ཀྱུ་རུ་རུ། །ལྷ་ཡྲི་སྡོས་དུད་ཆྲིལ་ལྲི་ལྲི། །སྣ་

ཚོགས་མཆྡོད་པ་སྤུངས་སེ་སྤུངས། །རེ་དེ་བཞུགས་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཉམས་

དབྱངས་མགུར་མ་ལྷངས་སེ་ལྷངས། །ལས་ཅན་དམ་ཚིག་ལྡན་པ་ལ། །ཟབ་མྡོའྲི་

ཆྡོས་སྟྡོན་སྲིབས་སེ་སྲིབས། །རྲིགས་སྔགས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐྡོགས་མེད་པས། །དག་པྡོའྲི་

ལས་ལ་མངའ་བརེས་པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་

ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །ཕ་སྲིད་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་

འདྡོད་ཆགས་བྲལ། །བདེ་ཆེན་རྣམ་པས་ཀུན་ལ་ཁབ། །ཆགས་བྲལ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་

དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །ཕ་སྲིད་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་ཞེ་སང་བྲལ། །ཞེ་

སང་དང་ལ་བྱམས་པས་ཁབ། །སང་བྲལ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་

ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ཅན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་

གྲིས་རླྡོབས། །ཕ་སྲིད་པའྲི་རྒྱུ་ཅན་གཏྲི་མུག་བྲལ། །ཡྡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་རྲིགས་

པས་ཁབ། །སྐེ་མེད་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །རེ་གྲུབ་ཐྡོབ་དེ་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །ལས་ཅན་རྣམས་ཀྲི་ལམ་སྣ་དྡོངས། །དད་ལྡན་རྣམས་ལ་བྱྲིན་གྲིས་

རླྡོབས། །ཧྡོ་དཔའ་བྡོ་ཆེན་པྡོ་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །གཉུག་མའྲི་སེམས་ཀྲི་བདེ་སྟྡོང་

གྲི། །མཆྡོད་པ་ཆེན་པྡོ་འདྲི་མཆྡོད་དྡོ། །ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ་དགེས་པར་མཛོད། །རེའྲི་སྐུ་ནྲི་

འགྱུར་མེད་རྡོ་རེའྲི་སྐུ། །རྡོ་རེའྲི་སྐུ་ལ་འགྱུར་མྲི་སྲིད། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྡོ་རེའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

པས། །ཐུན་མྡོང་ངྡོ་ལ་རྟག་བརྟན་མཛོད། །རེའྲི་གསུང་ནྲི་འགག་མེད་རྡོ་རེའྲི་

གསུང་། །རྡོ་རེའྲི་གསུང་ལ་འགག་མྲི་སྲིད། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྡོ་རེའྲི་རྣམ་འབྱྡོར་པ། །ཐུན་
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མྡོང་ངྡོ་ལ་རྟག་བརྟན་མཛོད། །རེའྲི་ཐུགས་ནྲི་འཕྡོ་མེད་རྡོ་རེའྲི་ཐུགས། །རྡོ་རེའྲི་

ཐུགས་ལ་འགྱུར་མྲི་སྲིད། །གྲུབ་ཐྡོབ་རྡོ་རེ་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །ཐུན་མྡོང་ངྡོ་ལ་རྟག་བརྟན་

མཛོད། །རེ་སྤྲུལ་ན་སྤྲུལ་པ་མུ་མཐའ་མེད། །སྤྲུལ་པའྲི་སྐུ་ཡྲིས་འགྲྡོ་དྡོན་མཛད། །སྒྱུ་

མ་ལྟ་བུའྲི་གྲུབ་ཐྡོབ་རེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེ་དེ་ལ་འདུད། །རེ་མ་བཅྡོས་རྲིག་རྩལ་ཐྲིག་

ལེའྲི་དབུས། །ཐ་དད་མེད་པའྲི་འགྲྡོ་དྡོན་མཛོད། །བྱྲིན་རླབས་ཅན་གྲི་གྲུབ་ཐྡོབ་

རེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེ་དེ་ལ་འདུད། །རེ་སྐུ་ཡྲི་བྱྲིན་རླབས་དབབ་ཙ་ན། །ལུས་ཀང་རྡོ་

རེའྲི་ལུས་སུ་བསྒྱུར། །བྱྲིན་རླབས་ཅན་གྲི་གྲུབ་ཐྡོབ་རེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེ་དེ་ལ་

འདུད། །རེ་གསུང་གྲི་བྱྲིན་རླབས་དབབ་ཙ་ན། །ངག་ཀང་རྡོ་རེའྲི་ངག་ཏུ་བསྒྱུར། །བྱྲིན་

རླབས་ཅན་གྲི་གྲུབ་ཐྡོབ་རེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེ་དེ་ལ་འདུད། །རེ་ཐུགས་ཀྲི་བྱྲིན་

རླབས་དབབ་ཙ་ན། །ཡྲིད་ཀང་རྡོ་རེའྲི་ཡྲིད་དུ་བསྒྱུར། །བྱྲིན་རླབས་ཅན་གྲི་གྲུབ་ཐྡོབ་

རེ། །དགེས་རབ་རྡོ་རེ་དེ་ལ་འདུད། །ཕ་སྐྡོན་དང་བྲལ་བ་གདྡོད་མའྲི་མགྡོན། །འགྱུར་

མེད་གྲུབ་ཐྡོབ་རྣལ་འབྱྡོར་པ། །རེ་རྒྱང་ལ་བཞུགས་ན་མྡོས་ཕག་འཚལ། །མྡོས་ལྡན་

རྣམས་ལ་ཐུགས་རེས་གཟྲིགས། །ཆྡོས་སྐུ་ལྡོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། །སྐེ་མེད་ངང་

དུ་འགྲུབ་པར་ཤྡོག །རེ་དྲུང་ན་བཞུགས་ན་གུས་ཕག་འཚལ། །གུས་ལྡན་རྣམས་ལ་

ཐུགས་རེས་གཟྲིགས། །ཆྡོས་སྐུ་ལྡོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ། །སྐེ་མེད་ངང་དུ་འགྲུབ་

པར་ཤྡོག ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་སྦར། །

ༀ་ཨཱཿ གུ་རུ་སྲིངྡྲི་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ། །གནས་བདེ་ཆེན་ཞྲིང་གཙོ་སྣང་མཐའྲི་མགྡོན་ལ་

འདུད། །ཕྡོགས་ལབ་ཡུལ་ཆྡོས་ལུང་ཆེན་པྡོའྲི་མདའ། །དགྡོན་ཆྡོས་སེ་ཆེན་པྡོའྲི་

རྒྱབ་རྲི་ངྡོས། །བྲག་ཕུར་བུ་འད་བའྲི་འཕུར་གཤྡོག་སྟེང་། །གནས་པདྨ་འྡོད་ཀྲི་ཞྲིང་
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ཁམས་སུ། །ལྷ་འཕགས་མཆྡོག་ཐུགས་རེ་ཆེན་པྡོ་དེ། །དྡོན་མ་རུང་ལ་ལ་འདུལ་

མཛད་ཕྲིར། །ལྷ་ཁྡོ་རྒྱལ་རྟ་མཆྡོག་རྡོལ་པ་དངྡོས། །རེ་མཚུངས་མེད་དྲིན་ཆེན་བླ་མ་

མཆྡོག །ཕ་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་མཚན་བརྡོད་དཀའ། །མགྡོན་དབང་ཆེན་དགེས་

རབ་རྡོ་རེ་འཆང་། །ཁེད་རྫུ་འཕྲུལ་སྟྡོབས་ཀྲི་ཚུལ་བྱྡོན་ལ། །བདག་སྐལ་ལྡན་རེས་

འཇུག་བུ་སྡོབ་ཀྲི། །གནས་སྤྲི་བྡོ་བདེ་ཆེན་འཁྡོར་ལྡོའྲི་སྟེང་། །བཞུགས་མྲི་འབྲལ་རྩེ་

གཅྲིག་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཕག་གུས་འཚལ་ཕྲི་ནང་གསང་བས་མཆྡོད། །ལས་

སྲིག་ལྟུང་བསགས་རྣམས་བཤགས་སྡོམ་བགྲིད། །ཕ་བླ་མའྲི་རྣམ་ཐར་བཟང་པྡོ་

ལ། །རེས་ཡྲི་རང་བདག་ཀང་སྡོབ་པ་སྡོན། །ཆྡོས་ཐེག་གསུམ་འཁྡོར་ལྡོ་བསྐྡོར་བའྲི་

ཕྲིར། །འགྲྡོ་ཡྡོང་ལ་བརྩེ་བས་ཉེར་དགྡོངས་ཏེ། །རེ་བླ་མའྲི་མྲི་འགྱུར་རྡོ་རེ་ཁྲིར། །ཞྲིང་

འདྲི་ན་རྟག་ཏུ་བརྟན་པར་བཞུགས། །བུའྲི་གདུང་བ་དག་པྡོས་གསྡོལ་བཏབ་

མཐུས། །ཕའྲི་སྤྲི་བྡོའྲི་ༀ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། །ཡང་ལུས་ཀྲི་བསགས་པའྲི་སྲིག་

སྒྲིབ་དག །རེ་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་ཡྲི། །སྐྱུ་རྡོ་རེ་འགྲུབ་པའྲི་སྐལ་ལྡན་

གྱུར། །བུའྲི་གདུང་བ་དག་པྡོས་གསྡོལ་བཏབ་མཐུས། །ཕའྲི་མགྲྲིན་པའྲི་ཨཱཿ ལས་

འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། །ཡང་ངག་གྲི་བསགས་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དག །རེ་གྲུབ་པའྲི་དབང་

ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་ཡྲི། །གསུང་རྡོ་རེ་འགྲུབ་པའྲི་སྐལ་ལྡན་གྱུར། །བུའྲི་གདུང་བ་དག་པྡོས་

གསྡོལ་བཏབ་མཐུས། །ཕའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས། །ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་

བསགས་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དག །རེ་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་ཡྲི། །ཐུགས་ཆྡོས་སྐུ་

འགྲུབ་པའྲི་སྐལ་ལྡན་གྱུར། །ཨ་ལ་ལ་ཧྡོ་བསྐལ་བཟང་བདག་ཉྲིད་ཀྲི། །རྟེན་དལ་ཐྡོབ་

བླ་མའྲི་བཀའ་དྲིན་ལས། །ཕ་མཚན་ལྡན་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་དུས་འདྲིར། །མ་བྱས་པའྲི་
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དྲིན་ཆེན་ཕ་མ་རྣམས། །མཆྡོག་དམ་པའྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་ཕྲིར་དུ། །བུས་ད་ནྲི་བྱ་བ་

གང་བགྲིས་ཀང་། །དགེ་གཞན་དྡོན་ཁྡོ་ན་བགྲིད་ལགས་པས། །སྐབས་ཀུན་གྲི་

འཕྲྲིན་ལས་སྡོང་གྲྡོགས་མཛོད། །ཅེས་བླ་མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་འདྲི་ནྲི་སྐབས་མགྡོན་གར་

གྲི་དབང་ཕྱུག་གྲིས་མཛད་པའྡོ། །

སྟྡོབས་བཅུའྲི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །སྲིང་རེའྲི་གཏེར་

ཆེན་བཅྡོམ་ལྡན་གསང་བའྲི་བདག །ཀུན་འདུས་རྡོ་རེ་འཕགས་མཆྡོག་སྤན་རས་

གཟྲིགས། །དགེས་ཆགས་རྣམ་རྡོལ་ཁྡོ་རྒྱལ་ཧྱ་�། །ལྡོག་འདེན་རབ་འདུལ་བཅྡོམ་

ལྡན་གསང་བའྲི་བདག །གང་འདུལ་རྡོ་རེ་འཛིན་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཚེ་འདྲིར་

གང་བསམ་འགྲུབ་པའྲི་དངྡོས་གྲུབ་སྡོལ། །ཕྲི་མ་ཤམ་བྷ་ལ་རུ་སྐེ་བར་ཤྡོག །ཅེས་པ་

འདྲི་ཡང་དབང་ཆེན་དགེས་རབ་རྡོ་རེས་སྦར། སར་འདྲིར་ལབ་ལ་བཞུགས། 

དགེའྡོ། །སརྦ་མངྒ་ལམ། །

བདེ་ཆེན་ཞྲིང་དང་ལྡན་པའྲི་ཤམྦྷ་ལར། །རྲིགས་ལྡན་དག་པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་ཅན་དེ་ཡྲི། །ཐུགས་

སས་དམག་དཔྡོན་ཧ་ནུ་མན་དའྲི་དྲུང་། །ཁྱུང་པྡོའྲི་མྲིང་ཅན་སྐེས་ནས་རེས་སུ་བཟུང་། །ཅེས་པ་

འདྲི་ནྲི་བླྡོ་གྲྡོས་བསྟན་རྒྱས་ནས་བསྐུལ་ངྡོ། ལྡན་སྨྡོན་པས་བཅུ་དགུའྲི་ལྡོར་སྦར་ཏྡོ། །
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༄༅། །རྒྱུད་དྔོན་བསྡུས་པའི་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་ 

པྔོ་བླྔོ་གྔོས་རྣམ་པར་བཀྲ་བས་མཛད་པ་ལ་མཆན་ 

འགེལ་གསུང་བཤད་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ 

རྒྱལ་རྣམས་དགེས་པའི་ཀུན་བཟང་ 

མཆྔོད་སྤིན་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །དང་པྡོ་ནྲི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། གུ་རུ་པཉྩ་ཤྲི་ཀ །བྡོད་སྐད་དུ། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ། 

བཅྡོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ། །ཞེས་པའྲི་དྡོན་བླ་

མ་བསྟེན་པའྲི་ཚུལ་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པས་ན་ལྔ་བཅུ་པ་ཞེས་བྱའྡོ། །

གཉྲིས་པ་གཞུང་གྲི་དྡོན་ལ། བཤད་པ་ལ་འཇུག་པའྲི་བྱ་བ། བཤད་པ་ཉྲིད་ཉེ་

བར་འགྡོད་པ། བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བྱ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཆྡོད་པར་

བརྡོད་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གནས་ཐྡོབ་རྒྱུར་གྱུར་པའྲི། །བླ་མའྲི་

ཞབས་ཀྲི་པདྨྡོར་ཇྲི་བཞྲིན་བཏུད་ཅེས་པའྲི་བར་གྲིས་བསྟན། དེ་ཡང་ཀེ་རྡོར་བརྟག་

གཉྲིས་ལས། ཤྲྲི་ནྲི་གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འབྲས་བུ་མཐར་

ཐུག་པའྲི་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་དེ་ནྲི། གཉྲིས་སུ་མེད་པའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་དཔལ་དང་ལྡན་

པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དེ་ཁྡོ་ན་ཉྲིད་དང་ངྡོ་བྡོ་ཐ་དད་པའྲི་གཉྲིས་སུ་
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མེད་པར་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་པ་བཞྲིན་དུ་རྡོ་གཅྲིག་ཏུ་ཞུགས་པའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ། རང་གྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་ལྡན་པས་ན་དཔལ་ལྡན་ཞེས་བྱ་ལ། རྡོ་རེ་སེམས་

དཔའྲི་དྡོན་ནྲི། རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་ལས། བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་གང་། །དེ་ནྲི་རྡོ་རེ་ངེས་

པར་བརྡོད། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ལས་བྱུང་བ། །དེ་ནྲི་རྡོ་རེ་སེམས་དཔར་བརྡོད། །ཅེས་པ་

སྟེ། བྱང་ཆུབ་མཆྡོག་གྲི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྡོས་སྐུ་བདེ་བ་

ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡྲིན་པ་དེ་ནྲི་དུས་རྟག་ཏུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནས་ལུགས་

སྟྡོང་པ་ཉྲིད་དང་། གཉྲིས་སྣང་ཕྲ་མྡོས་ཀང་བར་མ་ཆྡོད་པར་རྡོ་གཅྲིག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་

ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྡོ་རེ་ཡྲིན་པ་དེ་ལས་དྡོན་གཞན་དུ་དང་དུ་མེད་པས་ན། ངེས་དྡོན་

མཐར་ཐུག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ་རེ་ཞེས་བྱའྡོ། །གཉྲིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་རྡོ་རེ་དེ་ཉྲིད་

གཞན་གྲི་དྡོན་མཛད་པར་སེམས་དཔའྲི་དང་དྡོན་བཞྲིན་ལག་གྲི་རྣམ་པ་ཅན་གྲི་ལྷའྲི་

སྐུར་བཞེངས་པ་ལ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བྱའྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་གསང་ཆེན་ལམ་གྲི་འབྲས་

བུ་མཐར་ཐུག་པའྲི་མྲི་སྡོབ་ཟུང་འཇུག་རྡོ་རེ་འཆང་ངམ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའྲི་གནས་

ཏེ། གྡོ་འཕང་ཁད་པར་ཅན་མངྡོན་སུམ་དུ་ཐྡོབ་པའྲི་དངྡོས་ཀྲི་རྒྱུའམ་གཞྲི་ལྟ་བུར་

གྱུར་པ་ནྲི་ལམ་དེ་སྟྡོན་ནུས་པའྲི་བླ་མ་ཡྲིན་ལ་བླ་མ་དེ་ནྲི་འདྲི་ཕྲིའྲི་ལེགས་ཚོགས་

ཐམས་ཅད་དང་དངྡོས་གྲུབ་ཀྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་ཏེ། བླ་མ་ཞེས་པའང་གུ་རུའྲི་སྒས་དངས་ན་

བླ་མའམ་གྡོང་མ་ལ་འཇུག་ཅྲིང་དེའང་སྐེས་རབས་ལས། ཡྡོན་ཏན་ཚོགས་ཀྲི་བླ་

མར་གྱུར་པ། །ཞེས་དང་། འཁྲི་ཤྲིང་ལས། ནྡོར་བུ་བཞྲིན་དུ་ཡྡོན་ཏན་ཉྲིད་ཀྲིས་བླ་

མར་ཐྡོབ། །ཅེས་པ་ལྟར་ཡྡོན་ཏན་གྲི་ཚོགས་ཀྲིས་སྐེ་དགུའྲི་བླ་མར་གྱུར་པའམ། 

ཡང་གུ་རུའྲི་སྒ་ལྕྲི་བ་ལའང་འཇུག་པས་ནྡོར་བུ་རྲིན་ཐང་གྲིས་ལྕྲི་བ་ལྟར་བླ་མ་ཡྡོན་
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ཏན་གྲིས་ལྕྲི་བའང་ཡྲིན་ནྡོ། །དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའྲི་བླ་མ་ནྲི་མཁའ་འགྲྡོ་མ་

ཀུན་ཏུ་སྐྡོད་པའྲི་རྒྱུད་ལས། གང་གྲི་དྲིན་གྲིས་བདེ་ཆེན་ཉྲིད། །སྐད་ཅྲིག་ཉྲིད་ལ་

ཞེས་དང་། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ལས། འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རེའྲི་ལམ། །ཚོགས་

གཉྲིས་མྱུར་རྡོགས་སྲིང་པྡོ་ཡྲི། །དྡོན་རྟྡོགས་འདྡོད་ན་བླ་མར་སྒྲུབས། །ཞེས་དང་། 

གུར་ལས། མྲིག་སན་དང་ནྲི་རྐང་མགྡོགས་དང་། །རལ་གྲྲི་ས་འྡོག་གྲུབ་པ་

དང་། །རྲིལ་བུ་དང་ནྲི་མཁའ་སྤྡོད་དང་། །མྲི་སྣང་བ་དང་བཅུད་ཀྲིས་ལེན། །གང་ཕྲིར་

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རེ་ཡང་། །མཉེས་པས་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་

ལྟ་བུའྲི་བླ་མ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་སྐུའྲི་དམའ་ཤྡོས་ཞབས་སེན་གྲི་པདྨྡོ་ལ་རྒྱུད་སེ་

དང་དགྡོངས་འགྲེལ་ལས་ཕག་འཚལ་བ་དང་། གུས་པར་གསུངས་པ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་

དད་ཅྲིང་གུས་པས་བཏུད་པར་བྱས་ཏེ། ཞེས་ཏེ་སྒ་ནྲི་ལྷག་བཅས་ཀྲི་ཕྲད་ཡྲིན་ཏེ་

བརྒྱུད་ནས་དེའྲི་རེས་སུ་བསྟེན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་དྡོ་ཞེས་སྟྡོན་པའྲི་ཕྲད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་རྩྡོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ནྲི། དེ་བསྟེན་པ་ནྲི་དྲི་མེད་རྒྱུད་མང་ལས་

གསུངས་པ། །མདྡོར་བསྡུས་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི་གུས་པས་ཉན་པར་གྲིས། །དེ་ལྟ་བུའྲི་

བླ་མ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དེ་བསམ་པ་དང་སྦྡོར་བས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྟེན་པའྲི་ཚུལ་ནྲི། 

ཉྡོན་ཤེས་ཀྲི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའྲི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་འཆང་གྲི་རྣམ་མཁེན་

འཁྲུལ་པ་མེད་པས་བཤད་པའྲི་རྒྱུད་སེ་མང་པྡོ་ལས་གསུངས་པ་ཡྲིན་ཏེ། བཤད་

རྒྱུད་རྡོ་རེའྲི་གུར་ལས། གང་ཉྲིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས། །དེ་ཉྲིད་སྡོབ་དཔྡོན་

གཟུགས་སུ་འཛིན། །སེམས་ཅན་ཕན་བཏགས་དམྲིགས་ནས་ནྲི། །ཐ་མལ་པ་ཡྲི་

གཟུགས་སུ་འཛིན། །ཞེས་དང་། ལྔ་བརྒྱ་ཐ་མར་གྱུར་པ་ན། །ང་ཉྲིད་སྡོབ་དཔྡོན་
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གཟུགས་སུ་འཛིན། །ང་ཡྲིན་སམ་དུ་ཡྲིད་བྱྡོས་ལ། །དེ་ཚེ་དེ་ལ་གུས་པ་

བསྐེད། །ཅེས་དང་། འཕགས་པ་མྲི་གཡྡོ་བའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོའྲི་འཕྲུལ་འཁྡོར་གྲི་

ལེའུ་ལས། བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་ཡྡོན་ཏན་དང་། །མཐུ་རྣམས་ཆེ་བར་གྱུར་པ་ནྲི། །བླ་མ་

མཉེས་ལས་རེད་འགྱུར་བས། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་འཇྲིགས་བྱེད་ཀྲི་རྒྱུད་རྟྡོག་པ་གསུམ་

པ་སྒྲུབ་པའྲི་ལེའུ་ལས། སྡོབ་མ་ཡྲིད་གཉྲིས་མྲི་ཟ་ཞྲིང་། །བླ་མའྲི་མན་ངག་དམ་པ་

ཞེས། །གཅེས་སྤས་བྱས་ན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །དེ་ནྲི་བཅྡོམ་ལྡན་བསྔགས་པ་

ཡྲི། །རང་གྲི་ཡྲིད་བཞྲིན་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས། །བླ་མ་མཉེས་པར་བྱ་བ་གཅེས། །བསེན་

བཀུར་བྱས་པས་ནུས་ཐྡོབ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སྡུད་པ་ལས། བླ་མ་

མཁས་པ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་པར་བྱ། །ཅྲིའྲི་ཕྲིར་ཞེ་ན་མཁས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་དེ་

ལས་འབྱུང་། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སེ་སྣྡོད་ལས། ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པ་

དང་། ས་དང་བཟྡོད་པ་དང་། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་། མངྡོན་པར་ཤེས་པ་དང་། གཟུངས་

དང་། སྡོབས་པ་དང་། བསྔྡོ་བ་དང་། སྡོན་ལམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཆྡོས་ཐམས་

ཅད་ཐྡོབ་ཅྲིང་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་ནྲི། བླ་མ་ལ་རག་ལས། བླ་མར་རྩ་་བར་གྱུར། བླ་

མ་ལས་འབྱུང་། བླ་མ་སྐེ་གནས་དང་སྐེ་མཆེད་དུ་གྱུར། བླ་མས་བསྐེད། བླ་མས་

སེལ། བླ་མ་ལ་བརྟེན། བླ་མ་རྒྱུར་གྱུར་པ་དག་གྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན་དུ་

བཤད་པར་བྱའྡོ། །རྒྱུད་སེ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་ན་ཁྡོད་ཀྲིས་དེ་སར་བཤད་ཅྲི་

དགྡོས་ཞེ་ན། རྒྱུད་སེ་དུ་མ་ནས་འཐྡོར་བར་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཏུ་

མདྡོར་བསྡུས་པ་དང་འཁྲུགས་པ་རྣམས་བསེབས་ཏེ། ལས་དང་པྡོ་བ་རྣམས་ཀྲིས་

ཉམས་སུ་ལེན་བདེ་བར་བྱས་ནས་བཤད་པ་འདྲི་ནྲི། གང་ཞྲིག་གསང་སྔགས་ཀྲི་
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ལམ་ལ་འཇུག་པར་འདྡོད་པའྲི་སྐལ་བཟང་གྲི་སྐེ་བྡོ་རྣམས་ལ་མེད་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་

མན་ངག་ཁད་པར་ཅན་ཡྲིན་པས། ཡྲིད་དད་ཅྲིང་གུས་པས་མཉན་པར་གྲིས་ཞེས་

ཉན་པར་གདམས་པའྡོ། །

བླ་མ་བསྟེན་པའྲི་ཚུལ།

 གཉྲིས་པ་བཤད་པ་ཉྲིད་ཉེ་བར་འགྡོད་པ་ལ། བླ་མ་བསྟེན་པའྲི་ཚུལ། བསྟེན་

ཚུལ་བཤད་པའྲི་དུས། བཤད་ནས་སྣྡོད་རུང་དུ་བྱ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་མདྡོར་བསྟན། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཞར་བྱུང་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དབང་བསྐུར་མཆྡོག་ཐྡོབ་རྡོ་

རེ་ཡྲི། །སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས། །ཕྡོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་ཁམས་

བཞུགས་པས། །དུས་གསུམ་དུ་ནྲི་མངྡོན་ཕག་འཚལ། །མཆྡོག་ཏུ་དད་པས་དུས་

གསུམ་དུ། །དཀྲིལ་འཁྡོར་མེ་ཏྡོག་བཅས་ཐལ་མྡོས། །སྟྡོན་པ་བླ་མ་བསེན་བཀུར་

ཞྲིང་། ། ཞབས་ལ་སྤྲི་བྡོས་ཕག་བྱའྡོ། །ཁྲིམ་པའམ་ནྲི་གསར་བུ་ལ། །འཇྲིག་རྟེན་སྡོད་

པ་སང་བའྲི་ཕྲིར། །དམ་ཆྡོས་ལ་སྡོགས་མདུན་བདར་ཏེ། །བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པས་

བླྡོས་ཕག་བྱ། །གདན་བསྟབས་པ་དང་ལྡང་བ་དང་། །དྡོན་གྲི་བྱ་བ་སྡོགས་བསེན་

བཀུར། །བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་ཀུན་བྱ་སྟེ། །ཕག་དང་དམ་པ་མྲིན་ལས་

སང་། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྲི་ལམ་ཟབ་མྡོའྲི་སྣྡོད་དུ་རུང་བའྲི་དབང་

བསྐུར་བའྲི་མཆྡོག་ཐྡོབ་ཅྲིང་། དམ་ཚིག་དག་པ་ཕྲི་ནང་གྲི་དེ་ཉྲིད་སྡོགས་འྡོག་ཏུ་

འཆད་པར་འགྱུར་བ་བཞྲིན་གྲི་ཡྡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རྡོ་རེ་ཐེག་པ་ཡྲི་དྡོན་སྡོབ་མ་ལ། 

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྟྡོན་པར་ནུས་པའྲི་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྡོགས་
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པའྲི་སངས་རྒྱས་སས་དང་བཅས་པ་ཕྡོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་རབ་

འབྱམས་ན་བཞུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་སྔ་དྡོ་གུང་དང་ཕྲི་དྡོ་སྟེ། དུས་གསུམ་དུ་ནྲི་

ཉྲི་མ་རེ་རེ་བཞྲིན་དུ་ཕག་འཚལ་བར་གསུངས་ཏེ། འདུས་པའྲི་རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས། 

ཕྡོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་གྲི་ཁམས་ན་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇྲི་

སེད་འཁྡོད་ཅྲིང་འཚོ་ཞྲིང་བཞེས་པ་དེ་རྣམས། དུས་གསུམ་དུ་ལྷགས་ནས་སྡོབ་

དཔྡོན་དེ་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་མཆྡོད་པས་ཡང་དག་པར་མཆྡོད་

ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་དེ་དང་དེར་འགྲྡོ་ཞྲིང་། ཞེས་དང་། དྡོན་དམ་བསེན་པ་ལས། 

དཔག་མེད་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་ཀང་རྟག་ཏུ་དེ་ལ་མཆྡོད། །ཕྡོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་རྟག་ཏུ་འདུད། །ཞེས་དང་། གུར་ལས། གང་ཕྲིར་ཡེ་ཤེས་རྡོ་

རེ་ཡང་། །མཉེས་པས་མྱུར་དུ་ཐྡོབ་པར་གྱུར། །དེ་ཕྲིར་སྡོབ་དཔྡོན་དྲུང་གཤེགས་

ཏེ། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་རྣམས་ཕག་མཛད་དྡོ། །ཞེས་རྒྱལ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྲིས་

མངྡོན་པར་ཕག་འཚལ་བར་གསུངས་ན་སྡོབ་མས་ཕག་འཚལ་བར་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅྲི་

དགྡོས། དེའྲི་ཕྲིར་ན་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གྲི་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པའྲི་སྡོབ་

མས་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་བཀའ་དྲིན་དང་། ཡྡོན་ཏན་ལ་མཆྡོག་ཏུ་དད་པ་དང་གུས་

པས་ཉྲི་མ་རེ་རེ་བཞྲིན་དུ། དུས་གསུམ་དུ་བླ་མའྲི་སྤན་སྔར་མཎལ་གྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་

མེ་ཏྡོག་གྲི་ཚོམ་བུས་བརྒྱན་པ་དང་བཅས་པ་ཕུལ་ཞྲིང་། ཐལ་མྡོ་སྦར་ནས་རྡོ་རེ་

ཐེག་པའྲི་དྡོན་སྟྡོན་པའྲི་བླ་མ་ལ་བསེན་བཀུར་འབུལ་ཞྲིང་། དེའྲི་སྐུའྲི་དམའ་ཤྡོས་

ཞབས་ཏེ་རྐང་པ་ལ་རང་གྲི་སྤྲི་བྡོས་གཏུགས་ཤྲིང་ཕག་བྱའྡོ། །དེ་ཡང་དཔལ་དུས་

ཀྲི་འཁྡོར་ལྡོའྲི་རྒྱུད་ལས།  བསྐལ་པ་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་དུ། ། དཀྡོན་མཆྡོག་
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གསུམ་ལ་མཆྡོད་པ་དང་། །སྡོག་ཆགས་བྱེ་བའྲི་སྡོག་སྐབས་པས། །ཚེ་འདྲིར་སངས་

རྒྱས་མྲི་ཐྡོབ་སྟེ། །ཡྡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་བླ་མ་ལ། །དད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་མཆྡོད་བྱས་

ན། །ཚེ་འདྲིར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ། །ཅེས་དང་། དཔལ་སཾ་བྷུ་ཊའྲི་རྒྱུད་

ལས། གང་ཕྲིར་ཕྡོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་བསྡོད་

ནམས་པས། །སྡོབ་དཔྡོན་བ་སྤུའྲི་ཁུང་གཅྲིག་མཆྡོག །དེ་ཕྲིར་བསྡོད་ནམས་ཁད་

པར་འཕགས། །ཞེས་དང་། ཡྡོན་ཏན་བདུད་རྩྲི་རྒྱ་མཚོ་འབྱུང་གྲི་རྒྱུད་ལས། ནམ་

མཁའ་གང་བའྲི་སངས་རྒྱས་ལ། །སྣ་ཚོགས་རྲིན་ཆེན་སྤས་པ་ཡྲིས། །སྟྡོང་གསུམ་

གང་བར་ཕུལ་བ་བས། །བླ་མའྲི་བ་སྤུ་ཉག་གཅྲིག་ལ། །མར་གྲི་ཐྲིགས་པ་གཅྲིག་

བྱུགས་ན། །བསྡོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་ཆར་མྲི་ཕྡོད། །ཅེས་དང་། བདེ་མཆྡོག་སྡོམ་

འབྱུང་ལས། བླ་མེད་བྱེད་པ་སྡོབ་དཔྡོན་ནྲི། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཆྡོད་བྱས་

པའྲི། །དེ་ཡྲི་བསྡོད་ནམས་མ་བྱས་ཅྲི། །དཀའ་ཐུབ་མ་བསྟེན་གང་ཞྲིག་ཡྡོད། །ཅེས་

གསུངས་པས་ན་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྡོད་པ་སྡོགས་ལ་བརྩྡོན་པར་བྱའྡོ། །འྡོན་ཀང་

དམྲིགས་བསལ་ནྲི། སྡོབ་མ་རང་ཉྲིད་དགེ་སྡོང་བསབ་པ་རྒན་རྲིམ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ན། བླ་

མ་དེ་ཉྲིད་རྟེན་ཁྲིམ་པའམ་ནྲི་ཁྲིམ་པ་མྲིན་ཀང་གསར་བུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་ཡྲིན་ན། འཇྲིག་

རྟེན་པའྲི་མྲི་མང་པྡོ་འདུས་པའྲི་ཁྡོམ་ཚོགས་ལྟ་བུའྲི་སར། དམ་ཆྡོས་འདུལ་བའྲི་

གཞུང་ལས། རབ་བྱུང་གྲིས་ཁྲིམ་པར་ཕག་མྲི་འཚལ་བ་དང་། བསབ་པ་རྒན་པས་

གཞྡོན་པར་ཕག་མྲི་འཚལ་བར་གསུངས་པས། ཕག་འཚལ་ན་འཇྲིག་རྟེན་པས་སྡོད་

པ་འབྱུང་བ་དང་། བསྟན་པ་སྤྲིའྲི་མྲིག་སྡོལ་ལ་གནྡོད་པའྲི་དམྲིགས་བསལ་ལྟ་བུའྲི་

སྐབས་སྐྡོན་དེ་སང་བའྲི་ཕྲིར་དམ་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་པུ་ཏྲི་དང་། སྐུ་གཟུགས་ལ་སྡོགས་
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པ་བླ་མའྲི་མདུན་དུ་བདར་ཏེ། སྡོབ་མ་དགེ་སྦྡོང་གྲི་བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་པས་དངྡོས་

སུ་སྐུ་གཟུགས་པྡོ་ཏྲི་སྡོགས་ལ་ཕག་འཚལ་ལ་བླྡོས་བླ་མ་ཉྲིད་ལ་ཕག་བྱའྡོ། །དེ་

ལས་གཞན་དུ་བླ་མ་ལ་བཞུགས་གདན་བསྟབས་པ་དང་བླ་མ་བྱྡོན་ཚེ། རང་གདན་

ལས་ལྡང་བ་དང་། དེའྲི་དགྡོས་པའྲི་གྲྡོགས་བྱེད་པ་དང་། ཟང་ཟྲིང་འབུལ་བ་ལྟ་བུའྲི་

དྡོན་གྲི་བྱ་བ་ཅྲི་དགྡོས་པ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པ་སྡོགས་བསེན་བཀུར་ལ་འབད་

དགྡོས་ཏེ། སྲིང་པྡོ་མདྡོར་བསགས་ནས། སངས་རྒྱས་ཞྲིང་སྡོགས་ཞྲིང་རྣམས་

ལ། །ཁད་པར་དུ་ནྲི་སྦྲིན་པ་སྤད། །དམངས་རྲིགས་སྟྡོང་ཕྲག་གཉྲིས་དག་ཀང་། །བྲམ་

ཟེ་གཙང་མ་གཅྲིག་དང་འད། །བྲམ་ཟེ་སྟྡོང་ཕྲག་གཉྲིས་དག་ནྲི། །དགེ་སྡོང་གཅྲིག་ལ་

རབ་ཏུ་སྦར། །དགེ་སྡོང་སྟྡོང་ཕྲག་གཉྲིས་དག་ནྲི། །རྡུལ་མེད་པ་ནྲི་གཅྲིག་དང་

མཉམ། །རྡུལ་མེད་སྟྡོང་ཕྲག་གཉྲིས་དག་ནྲི། །ཡེ་ཤེས་ལྡན་པ་གཅྲིག་ལ་སྦར། །ཡེ་

ཤེས་ལྡན་པ་སྟྡོང་ཕྲག་གཉྲིས། །སྡོབ་དཔྡོན་གཅྲིག་དང་མཉམ་པར་བརྟགས། །དེ་

ལྟར་སྦྲིན་པའྲི་ཞྲིང་བྱས་ནས། །བླྡོ་དང་ལྡན་པས་རྟག་ཏུ་སྦྲིན། །རྣལ་འབྱྡོར་རྩ་བའྲི་

ཆྡོས་ལས་ནྲི། །ཞྲིང་བཟང་པྡོ་ལ་ས་བྡོན་བཏབ། །ཞེས་དང་། འཁྡོར་ལྡོ་བཀྡོད་པའྲི་

རྒྱུད་ལས། སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ཕག་དང་སྐྡོར་ལ་བྱེད་པ་དང་། མེ་ཏྡོག་འཐྡོར་བ་དང་། 

ཡུལ་དང་མཁར་ལ་སྡོགས་པ་རང་གྲི་དབང་པྡོའྲི་སྤྡོད་ཡུལ་དུ་འྡོང་བ་དག་གུས་པས་

འབུལ་ཞྲིང་། མ་གུས་པ་ཐམས་ཅད་སྡོང་བ་དེ་ནྲི་དམ་ཚིག་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་བསྲུང་

དང་སྐྡོབ་པར་བྱེད་ཅྲིང་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྟེར་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེ་བཞྲིན་

གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ལུང་སྟྡོན་པར་འགྱུར་རྡོ། །བདུད་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་ཀང་

མྲི་ཚུགས་པར་འགྱུར་རྡོ། ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྲིང་པྡོ་མྲི་ཐྡོགས་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  80  

པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན་ཞྲིང་གྲི་མཆྡོག་ཏུ་བལྟས་ནས་བསེན་བཀུར་

ཐམས་ཅད་ནྲི། དམྲིགས་བསལ་མེད་པར་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་གྲིས་ཐམས་ཅད་ཀུན་

དང་དུ་ལེན་པར་བྱ་སྟེ། འྡོན་ཀང་གྡོང་བཞྲིན་ཕག་དང་དམ་པ་མྲིན་པའྲི་ལས་རྐང་པ་

བཀྲུ་བ་དང་། བཤང་གཅྲི་འདྡོར་བ་སྡོགས་རེ་ཞྲིག་འཇྲིག་རྟེན་སྡོད་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་

འདྡོར་བར་བྱའྡོ། །

 གཉྲིས་པ་བླ་མ་བསྟེན་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས་ལས། དང་པྡོ་

གུས་པར་བྱ་བའྲི་ཡུལ་བླ་མ་ལ་བསྟེན་པ་ནྲི། བླ་མ་དང་ནྲི་སྡོབ་མ་དག །མཚུངས་

པར་དམ་ཚིག་ཉམས་འགྱུར་བས། །དཔའ་བྡོས་དང་པྡོར་སྡོབ་དཔྡོན་དང་། །སྡོབ་

མའྲི་འབྲེལ་བ་བརྟག་པར་བྱ། །བླྡོ་ལྡན་སྡོབ་མས་བླ་མར་ནྲི། །སྲིང་རེ་མེད་ཅྲིང་ཁྡོ་ལ་

གདུག །ཁེངས་ཤྲིང་ཆགས་ལ་མ་བསམས་དང་། །སྤྡོམས་དང་བཅས་པ་མྲི་

བྱའྡོ། །བརྟན་ཞྲིང་དུལ་ལ་བླྡོ་གྲྡོགས་ལྡན། །བཟྡོད་ལྡན་དང་ལ་གཡྡོ་རྒྱུ་མེད། །སྔགས་

དང་རྒྱུད་ཀྲི་སྦྡོར་བ་ཤེས། །སྲིང་རེར་ལྡན་ཞྲིང་བསྟན་བཅྡོས་མཁས། །དེ་ཉྲིད་བཅུ་

ནྲི་ཡྡོངས་སུ་ཤེས། །དཀྲིལ་འཁྡོར་འབྲྲི་བའྲི་ལས་ལ་མཁས། །སྔགས་བཤད་པ་ཡྲི་

སྦྡོར་བ་ཤེས། །རབ་ཏུ་དངས་ཞྲིང་དབང་པྡོ་དུལ། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆྡོས་ཀྲི་

འབྲེལ་བ་མ་ཞུས་པའྲི་སྔྡོན་དུ་སྡོབ་མས་ཀང་བླ་མ་བརྟག །བླ་མས་ཀང་སྡོབ་མ་

ལེགས་པར་བརྟག་དགྡོས་ཏེ། མ་བརྟགས་པར་ཆྡོས་འབྲེལ་བྱས་ན་དཔྡོན་སྡོབ་སུ་

ཡང་རུང་མཚན་ཉྲིད་མྲི་ལྡན་ཕྲིན་སྡོབ་དཔྡོན་དང་ནྲི་སྡོབ་མ་གཉྲིས་པྡོ་དག་མཚུངས་

པར་དམ་ཚིག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྡོབ་མ་སྣྡོད་ལྡན་མ་ཡྲིན་ན་ནྲི་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་

སྣྡོད་མ་ཡྲིན་པར་གསང་སྔགས་བསྟན་པའྲི་ཉེས་པ་དང་། སྡོབ་དཔྡོན་མཚན་ཉྲིད་དང་
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མྲི་ལྡན་ཕྲིན་དེ་སྡོབ་མས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྟེན་ན་ཡང་། མྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་

གྲི་དབང་དུ་སྡོང་བས་ཐར་ལམ་གྲི་གནད་འཆུག་པ་དང་ཆྡོས་འབྲེལ་ཐྡོབ་ནས་དེ་ལ་

ལྡོག་ལྟ་སྐེ་བ་དང་། བརས་སྡོད་སྡོགས་བྱས་ན་ནྲི་བླ་མ་སྡོད་པའྲི་ཉེས་པ་འབྱུང་བ་

སྡོགས་ཀྲིས་ཕྲིར་ན་བརྟག་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། རྒྱུད་རྡོ་རེ་ཕྲེང་བ་ལས། ཇྲི་ལྟར་སེང་གེའྲི་

འྡོ་མ་ནྲི། །ས་ཡྲི་སྣྡོད་དུ་བཞག་མྲི་བྱ། །དེ་བཞྲིན་རྣལ་འབྱྡོར་ཆེན་པྡོའྲི་རྒྱུད། ། སྣྡོད་

མྲིན་དག་ལ་སྦྲིན་མྲི་བྱ། །སྡོབ་མ་སྐད་ཅྲིག་དེ་ལ་འཆྲི། །འདྲི་དང་ཕ་རྡོལ་དུ་ནྲི་

ཕུང་། །སྣྡོད་མྲིན་མན་ངག་རབ་བཤད་ན། །སྡོབ་དཔྡོན་དངྡོས་གྲུབ་ཉམས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་ན་བརྟག་པར་གལ་ཆེའྡོ། །དེའྲི་ཕྲིར་ན་བླ་སྡོབ་

བསྟེན་འདྡོད་པའྲི་དཔའ་བྡོས་ཆྡོས་མ་ཞུས་པའྲི་དང་པྡོར་སྡོབ་དཔྡོན་དང་སྡོབ་མའྲི་

འབྲེལ་བ་རྒྱུད་སེ་དང་མན་ངག་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་བརྟག་པར་བྱའྡོ། །

དེ་ཡང་བརྟག་པའྲི་ཚུལ་ལ་མཚན་ཉྲིད་མྲི་ལྡན་པ་བརྟགས་ནས་སང་བར་བྱ་

དགྡོས་ཏེ། དེ་ཚུལ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན་ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའྲི་ཤེས་རབ་སྟེ་བླྡོ་གྲྡོས་དང་

ལྡན་པའྲི་སྡོབ་མས་སང་བར་བྱ་བའྲི་བླ་མ་ནྲི། འགྲྡོ་བ་ལ་འཁྡོར་བ་ལས་སྒྡོལ་འདྡོད་

ཀྲི་སྲིང་རེ་མེད་ཅྲིང་། ཞེ་སང་ཆེ་བས་ཁྡོ་ལ་གདུག་སེམས་ཀྲིས་འཁྡོན་འཛིན་དམ་

པྡོས་ལུས་ངག་གྲིས་གཞན་ལ་གནྡོད་པར་དགའ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་ཤྲིང་

ཡྡོ་བྱད་ལ་ཆགས་སེམས་ཆེ་ལ་སྡོ་གསུམ་ཉེས་སྤྡོད་ལ་སྡོམ་པའྲི་བག་ཡྡོད་མ་ཡྲིན་

པར་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་མ་བསམས་པར་གཡེང་བའྲི་དབང་དུ་སྡོང་བ་དང་། རང་གྲི་ཡྡོན་

ཏན་ཆུང་ངུའང་གཞན་ལ་ངྡོམ་པའྲི་སྤྡོམས་དང་བཅས་པའྲི་བླ་མ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་ནྲི་དུས་

ནམ་ཡང་བསྟེན་པར་མྲི་བྱའྡོ། །བསྟེན་པར་འྡོས་པའྲི་མཚན་ལྡན་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དེ་
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ཅྲི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ལུས་ཀྲི་སྤྡོད་ལམ་བསམས་པས་བསབ་པ་ལ་སྐྡོན་མ་ཞུགས་པར་

གནས་པས་བརྟན་ཞྲིང་། ངག་བསམས་པས་དུལ་ལ། ཡྲིད་ཉེས་སྤྡོད་ཀྲི་ཕྡོགས་ལས་

བསམས་པས་བླྡོ་གྲྡོས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་དང་། གནྡོད་པ་དང་མྲི་མཐུན་པའྲི་

ཕྡོགས་བཟྡོད་པའྲི་གྡོ་ཆ་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྷག་པའྲི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་ཐུགས་

རྒྱུད་དང་ལ་རང་གྲི་ཉེས་པ་ཐབས་ཀྲིས་མྲི་མངྡོན་པར་བྱེད་པའྲི་གཡྡོ་མེད་པ་དང་། 

རང་ལ་ཡྡོན་ཏན་མེད་བཞྲིན་དུ་ཡྡོད་པར་སྟྡོན་པའྲི་གཞན་བསླུ་བྲྲིད་ཀྲི་སྒྱུ་མེད་པ་

དང་། སྲིང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པའྲི་སྔགས་ཀྲི་སྦྡོར་བ་དང་མཐའ་དྲུག་ཚུལ་བཞྲིས་རྒྱས་

བཏབ་པའྲི་རྒྱུད་རྣམས་ཀྲི་དགྡོངས་པ་བླ་མ་བརྒྱུད་པའྲི་མན་ངག་བཞྲིན་དུ་ལེགས་

པར་སྟྡོན་པའྲི་སྦྡོར་བ་ཤེས་པ་དང་། མཁས་པ་དེ་དག་རང་རང་གྲི་བྱེད་ལས་དང་

མཐུན་པའྲི་ཞྲིང་སྡོགས་ལས་བཞྲི་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དང་། འགྲྡོ་ཀུན་སྲིག་བསྔལ་དང་

བྲལ་འདྡོད་ཀྲི་སྲིང་རེ་དང་ཁད་པར་སྡོབ་མ་རྣམས་ལ་སྲིང་བརྩེར་ལྡན་པས་རེས་སུ་

འཛིན་ཞྲིང་རྲིག་པའྲི་གནས་སྤྲི་དང་ཁད་པར་སེ་སྣྡོད་གསུམ་དང་དེའྲི་དགྡོངས་

འགྲེལ་སྡོགས་བསྟན་བཅྡོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཁས་པ་དང་། དེ་ཉྲིད་བཅུ་པྡོ་ལེགས་

པར་ཤེས་དགྡོས་ཏེ། དེ་ཡང་རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ཕྲིར་བཟླྡོག་གཉྲིས་ཀྲི་

ཆྡོ་ག་དང་། །གསང་དང་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་དང་། །ཁ་སྦྡོར་འབྱེད་པའྲི་ཆྡོ་ག་

དང་། །གཏྡོར་མ་རྡོ་རེའྲི་བཟླས་པ་དང་། །དག་ཤུལ་སྒྲུབ་པའྲི་ཆྡོ་ག་དང་། །རབ་ཏུ་

གནས་དང་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྒྲུབ། །གསང་བའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་བླ་མེད་ཀྲི་

རྒྱུད་སེ་ལས་གསུངས་པའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་དང་། དཀྲིལ་འཁྡོར་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཕག་རྒྱ་

དང་། སྟངས་སྟབས་འདུག་སྟངས་བཟླས་བརྡོད་དང་། །སྦྲིན་བསེག་མཆྡོད་པ་ལས་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  83 

སྦྡོར་དང་། །སར་བསྡུ་བ་ཡྲི་རྣམ་པ་ནྲི། །ཕྲི་ཡྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར་རྒྱུད་སེ་འྡོག་མ་ནས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིའྲི་དེ་ཉྲིད་བཅུ་སྟེ། དེ་ཉྲིད་བཅུ་ཟུང་ནྲི་

ཡྡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཐྲིག་དང་ཚོན་སྡོགས་ཀྲིས་དཀྲིལ་འཁྡོར་བྲྲི་བའྲི་ལས་ལ་

མཁས་པ་དང་། གཞན་རྡོ་རེའྲི་སྡོབ་བུ་སྣྡོད་ལྡན་ལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྲི་ཚུལ་

འཚམས་པར་བཤད་པའྲི་སྦྡོར་བ་ཤེས་ཤྲིང་མཁས་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་སྤྲི་དང་བྱེ་

བྲག་གྲི་ཆྡོས་ལ་དགའ་བ་དང་གུས་པ་ཆེ་བས་རབ་ཏུ་དང་ཞྲིང་དབང་པྡོ་ལྔ་ཡུལ་ལ་

ལྡོག་པར་མྲི་འཇུག་པས་དུལ་བའྡོ། །དེ་ཡང་རྡོ་རེ་གུར་ལས། ཉན་ཐྡོས་སྤྡོད་པ་སྐྡོང་

བྱེད་ཅྲིང་། །ཞེས་དང་། རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་རབ་འཇྡོམས་ཤྲིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའྲི་

བཤེས་གཉེན་དེ་ནྲི་ལེགས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པས་བསྟེན་པར་འྡོས་

ཏེ། རྒྱུད་རྡོ་རེ་རྩེ་མྡོ་ལས། རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་གཅྲིག་པུ་ཡྲིས། །དེ་ལྟར་སྡོབ་དཔྡོན་

གཟུགས་འཛིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །འྡོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡྡོན་ཏན་ཁད་པར་དུ་

གྱུར་པའྲི་བླ་མ་དུས་ཀྲི་དབང་གྲིས་མ་རེད་ཀང་བསྟེན་དུ་རུང་བའྲི་བླ་མ་ནྲི། དྡོན་དམ་

བསེན་པ་ལས། རྩྡོད་ལྡན་དབང་གྲིས་བླ་མ་སྐྡོན་དང་ཡྡོན་ཏན་འདེས། །རྣམ་པ་ཀུན་

ཏུ་སྲིག་པ་མེད་པ་ཡྡོད་མ་ཡྲིན། །གང་ཞྲིག་ཡྡོན་ཏན་ལྷག་པ་ཡང་ནྲི་ལེགས་དཔྱད་

ནས། །བུ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི་དེ་ལ་བསྟེན་པར་འགྱུར་བ་ཉྲིད། །ཞེས་དང་། དཔུང་བཟང་

གྲིས་ཞུས་པ་ལས། དེ་ལྟའྲི་ཡྡོན་ཏན་མ་ལུས་ལྡན་པ་དག །རྩྡོད་པའྲི་དུས་སུ་ཤྲིན་ཏུ་

དཀྡོན་པས་ན། །ཡྡོན་ཏན་ཕེད་དམ་བཞྲི་ཆ་བརྒྱད་ཆ་ཅན། །དེ་ལྟ་བུ་ནྲི་སྔགས་པའྲི་

གྲྡོགས་པྡོར་བསྟེན། །ཞེས་པ་བླ་མ་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་གསུངས་པས་ན་ཡྡོན་ཏན་

དེ་དག་དང་ལྡན་པ་བླ་མ་རུ་གཟུང་བར་བྱའྡོ། །
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མ་གུས་པ་སང་བ།

 གཉྲིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། དང་པྡོ་མ་གུས་པར་སང་བར་

བསྟན་པ་ནྲི། དེ་འདའྲི་མགྡོན་ལ་བསམས་བྱས་ནས། །སྡོབ་མར་གྱུར་ནས་བརས་ན་

ནྲི། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་བརས་པས་ན། །དེས་ནྲི་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་འཐྡོབ། ། 

སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་སྡོད་པ་དེ། །ཡམས་དང་འཚེ་བའྲི་ནད་རྣམས་དང་། །གདྡོན་དང་

རྲིམས་དང་དུག་རྣམས་ཀྲིས། །རྡོངས་ཆེན་དེ་ནྲི་འཆྲི་བར་འགྱུར། །རྒྱལ་པྡོ་མེད་དང་

དུག་སྦྲུལ་དང་། །ཆུ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་རྐུན་པྡོ་དང་། །གདྡོན་དང་ལྡོག་འདེན་རྣམས་

ཀྲིས་ཀང་། །བསད་ནས་སེམས་ཅན་དམལ་བར་འགྲྡོ། །ནམ་ཡང་སྡོབ་དཔྡོན་དག་གྲི་

ནྲི། །ཀུན་ཏུ་སེམས་དཀྲུག་མྲི་བྱ་སྟེ། །གལ་ཏེ་རྡོངས་པས་བྱས་གྱུར་ན། །དམལ་བར་

ངེས་པར་འཚེད་པར་འགྱུར། །མནར་མེད་ལ་སྡོགས་འཇྲིགས་རུང་བའྲི། །དམལ་བ་

བསྟན་པ་གང་ཡྲིན་པ། །སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་སྡོད་པ་རྣམས། །དེར་ནྲི་གནས་པར་ཡང་

དག་བཤད། །དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་བླྡོ་གྲྡོས་ཆེ། །དགེ་

བ་རབ་ཏུ་མྲི་སྤྡོམས་པ། །ནམ་ཡང་སད་པར་མྲི་བྱའྡོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། གྡོང་དུ་

བཤད་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་ཞྲིང་དེ་འདའྲི་བླ་མ་འགྲྡོ་བ་རྣམས་ཀྲི་མགྡོན་དུ་

གྱུར་པ་ལ་ཡྡོན་ཏན་དེ་དག་དང་ལྡན་པར་སྡོབ་མ་རང་གྲིས་བསམ་ཞྲིང་ཤེས་པར་

བྱས་ནས་དེའྲི་དྲུང་དུ་དབང་དང་མན་ངག་སྡོགས་ནྡོད་ནས་བླ་མ་དེའྲི་སྡོབ་མར་གྱུར་

ནས་སྡོབ་དཔྡོན་འདྲི་ལས་རང་ལ་དགྡོས་པའྲི་ཆྡོས་ནྲི་ཐྡོབ་ཟྲིན་པས་ད་ནྲི་འདྲིས་ཅྲི་

བྱ་ཞེས་སྡོང་བའམ་ཡང་ན་བླ་མ་འདྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་འཆལ་ཞྲིང་རྲིགས་རུས་དམན་པ་

དང་ཡྡོན་ཏན་ཆུང་ཞྲིང་མྲི་བརྩྡོན་པ་སྡོགས་སྐྡོན་གྲི་ཕྡོགས་ལ་བརྟགས་ནས་བརས་
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བཅྡོས་དང་སྡོད་པ་སྡོགས་བྱས་ན་ནྲི་ཕྡོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་

བརས་སྡོད་བྱས་པར་གྱུར་པས་ན། བརས་པ་པྡོའྲི་སྡོབ་མ་དེས་ནྲི་དུས་རྟག་ཏུ་སྡུག་

བསྔལ་འཐྡོབ་པར་འགྱུར་ལ། རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་སྡོད་ཅྲིང་བརས་པ་དེ་ལ་ནྲི་ཉེས་

དམྲིགས་ཇྲི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། མཐྡོང་ཆྡོས་སུ་ཚེ་འདྲིར་ཡང་རྲིམས་ལས་གཞན་པའྲི་

འགྡོ་ནད་ཀྲི་ཡམས་དང་སྡོག་ཆགས་གཏུམ་པྡོ་རྣམས་ཀྲིས་འཚེ་བ་དང་ཡམས་དང་

རྲིམས་ལས་གཞན་པའྲི་བད་ཀན་སྡོགས་ནད་རྣམས་དང་། ལྷ་དང་ཀླུ་ལ་སྡོགས་པའྲི་

གདྡོན་དང་། ཉྲིན་གཅྲིག་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་རྲིམས་དང་དབྱྲིག་དུག་སྡོགས་དུག་

རྣམས་ཀྲིས་མནར་ནས་བརས་སྡོད་ཀྲི་ཉེས་དམྲིགས་མྲི་ཤེས་པའྲི་སྡོབ་མ་རྡོངས་

ཆེན་དེ་ནྲི་འཆྲི་བར་འགྱུར་རྡོ། །དེར་མ་ཟད་རྒྱལ་པྡོའྲི་ཆད་པ་དང་མེ་དང་སྦྲུལ་

གདུག་པ་ཅན་དང་ཆུ་དང་མཁའ་འགྲྡོ་མ་དང་རྐུན་པྡོ་དང་། མཁའ་ལ་རྒྱུ་བའྲི་འབྱུང་

པྡོའྲི་གདྡོན་དང་ལྡོག་པར་འདེན་པའྲི་ཤ་ཟའྲི་རྲིགས་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ཀང་། སྡོག་འཕྲྡོག་ནས་བསད་དེ་དེ་དག་ཤྲི་བའྲི་འྡོག་ཏུ་སེམས་ཅན་དམལ་

བར་འགྲྡོ་བར་འགྱུར་རྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའྲི་ཕྲིར་ན་དངྡོས་གྲུབ་འདྡོད་པའྲི་སྡོབ་མ་དེ་

ཡྲིས་དུས་ནམ་དུ་ཡང་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དག་གྲི་ནྲི་དུས་ཀུན་ཏུ་སེམས་ཏེ་ཐུགས་

ལུས་ངག་གྲི་སྡོ་ནས་དཀྲུག་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་སྡོབ་མ་རྡོངས་པས་ཐུགས་

དཀྲུག་བྱས་པར་གྱུར་ན་ནྲི་ཡུལ་ཤྲིན་ཏུ་གཉན་པར་གྱུར་པས་མྡོང་བར་མ་ངེས་པ་

དང་ལན་གྲངས་གཞན་ལ་མྡོང་གྱུར་སྡོགས་མ་ཡྲིན་པར་དམལ་བར་ངེས་པར་

འཚེད་པར་གྱུར་པར་གདྡོན་མྲི་ཟའྡོ། །འྡོ་ན་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་ཐུགས་དཀྲུག་བརས་སྡོད་

བྱེད་པ་དེ་དག་དམལ་བ་གང་དུ་འགྲྡོ་ཞེ་ན། གསུང་རབ་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་ཤྡོས་
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སུ་བསྟན་པ་མནར་མེད་པ་ལ་སྡོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཚོར་བ་འཇྲིགས་སུ་རུང་

བར་བཤད་པའྲི་ཚ་བའྲི་དམལ་བའྲི་གནས་རྲིམ་པར་བསྟན་པ་གང་ཡྲིན་པ་དེ་རྣམས་

སུ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་བརས་ཤྲིང་སྡོད་པ་རྣམས་དེར་ནྲི་གནས་པར་ཡང་དག་

པར་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་འཆང་གྲིས་བཤད་དེ། འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལས། སེམས་ཅན་

མཚམས་མེད་ལ་སྡོགས་པའྲི། །སྲིག་པ་ཆེན་པྡོ་བྱེད་པ་ཡང་། །རྡོ་རེ་ཐེག་པ་རྒྱ་མཚོ་

ཆེ། །ཐེག་པ་མཆྡོག་ནྲི་འདྲི་ལ་འགྲུབ། །སྲིང་ནས་སྡོབ་དཔྡོན་སྡོད་པ་དག །བསྒྲུབས་

ཀང་འགྲུབ་པར་ཡྡོང་མྲི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། གང་

གྲིས་སྡོབ་དཔྡོན་ཡང་དག་སད། །དེ་ཡྲིས་རྒྱུད་ཀུན་སྒྲུབ་པ་མཆྡོག །གཉྲིད་དང་འདུ་

འཛི་རྣམས་སངས་ཏེ། །བསྐལ་པ་སྟྡོང་དུ་ལེགས་བསྒྲུབས་ཀང་། །དམལ་སྡོགས་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ན་སྐད་ཅྲིག་ཙམ་དུའང་བརས་སྡོད་མྲི་

བྱའྡོ། །དེ་བས་ནྲི་བདག་ལེགས་སུ་འདྡོད་པའྲི་སྡོབ་མ་དེས་སྒྲིམ་པྡོའྲི་བླྡོས་བརྟགས་

ནས་ལུས་ངག་གྲི་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རང་ལ་རྡོ་རེ་ཐེག་པའྲི་དྡོན་སྡོབ་པར་

མཛད་པའྲི་དེད་དཔྡོན་ཐུགས་མཁེན་རབ་ཀྲི་བླྡོ་གྲྡོས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་བླ་མ་

རང་གྲི་དགེ་བ་བྱས་པ་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་མྲི་སྤྡོམས་པ་སྟེ། མྲི་ངྡོམ་པའྲི་བདག་ཉྲིད་

ཆེན་པྡོ་དེ་ལ་ནྲི་དུས་ནམ་ཡང་སད་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་ད་བ་ལས། སྡོབ་

དཔྡོན་སྡོད་པར་བྱེད་པ་དག །རྲི་ལམ་དུ་ཡང་མཐྡོང་མྲི་བྱ། །སྡོབ་དཔྡོན་སྡོད་པ་གང་

ཡྲིན་དེ། །བགེགས་དང་ལྡོག་འདེན་རྣམས་ཀྲིས་བཟུང་། །ངན་པ་གཏུམ་པྡོའྲི་ལས་

བྱེད་པ། །མཁས་པས་རྟག་ཏུ་སང་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །
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གུས་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་བཤད་པ།

 གཉྲིས་པ་གུས་པ་ཇྲི་ལྟར་བསྒྲུབ་པའྲི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྲི། བླ་མ་ལ་

ནྲི་གུས་བཅས་ཡྡོན། །རེས་མཐུན་ཁྡོད་ཀྲིས་སྦྲིན་པར་བྱ། །དེས་ནྲི་རྲིམས་སྡོགས་

གནྡོད་པ་རྣམས། །ཕྲིར་ཞྲིང་འབྱུང་བར་མྲི་འགྱུར་རྡོ། །རང་གྲི་དམ་ཚིག་སྡོབ་དཔྡོན་

ནྲི། །སྦྲིན་མྲིན་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་། །རང་སྡོག་གྲིས་རྟག་བསྟེན་བྱ་ན། །ལྡོངས་སྤྡོད་

གཡྡོ་བས་སྡོས་ཅྲི་དགྡོས། །གང་ཕྲིར་བསྐལ་བར་བྱེ་བར་ནྲི། །གྲངས་མེད་པར་ཡང་

རེད་དཀའ་བའྲི། །སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀང་བརྩྡོན་ལྡན་ལ། །ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སྟེར་བར་

བྱེད། །རྟག་ཏུ་རང་གྲི་དམ་ཚིག་བསྲུང་། །རྟག་ཏུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་མཆྡོད། །རྟག་

ཏུ་བླ་མ་ལ་ཡང་འབུལ། །དེ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་འད། །མྲི་ཟད་དེ་ཉྲིད་འདྡོད་པ་

ཡྲིས། །ཅུང་ཟད་ཡྲིད་འྡོང་གང་དང་གང་། །ཤྲིན་ཏུ་ཁད་པར་གྱུར་པ་ཉྲིད། །དེ་དང་དེ་

ནྲི་བླ་མར་འབུལ། །དེ་བྱྲིན་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ། །རྟག་ཏུ་བྱྲིན་པ་ཉྲིད་དུ་

འགྱུར། །དེ་བྱྲིན་བསྡོད་ནམས་ཚོགས་ཡྲིན་ཏེ། །ཚོགས་ལས་དངྡོས་གྲུབ་མཆྡོག་ཏུ་

གྱུར། །དེ་བས་སྡོབ་མ་སྲིང་རེ་གཏྡོང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཟྡོད་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་ལྡན། །སྡོབ་

དཔྡོན་དང་ནྲི་རྡོ་རེ་འཛིན། །ཐ་དད་པར་ནྲི་མྲི་བརྟག་གྡོ །མཆྡོད་རྟེན་བཤྲིག་འདའྲི་སེ་

འཇྲིགས་པས། །གྲྲིབ་མའང་འགྡོམ་པར་མྲི་བྱ་ན། །ལྷམ་དང་སྟན་དང་བཞྡོན་པ་

སྡོགས། །འགྡོམ་མྲི་བྱ་བ་སྡོས་ཅྲི་དགྡོས། །བླྡོ་གྲྡོས་ཆེན་པྡོས་དགའ་སེམས་

ཀྲིས། །བླ་མའྲི་བཀའ་ནྲི་འབད་དེ་ཉན། །རྲིགས་པ་ཡྲིས་ནྲི་མྲི་ནུས་ན། །མྲི་ནུས་དེ་

ལ་ཚིག་གྲིས་སྦང་། །བླ་མ་ལས་ནྲི་དངྡོས་གྲུབ་དང་། །མཐྡོ་རྲིས་དང་ནྲི་བདེ་བ་

འཐྡོབ། །དེ་བས་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བླ་མའྲི་བཀའ་ལས་འདའ་མྲི་བྱ།་།བླ་
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མའྲི་རས་ནྲི་སྡོག་ཇྲི་བཞྲིན། །དེ་ཡྲི་སྡུག་པའང་བླ་མ་བཞྲིན། །བླ་མའྲི་འཁྡོར་ནྲི་

གཉེན་བཞྲིན་དུ། །མཉམ་པར་གཞག་པས་རྟག་ཏུ་བསམ། །མལ་སྟན་འདུག་དང་སྔྡོན་

འགྲྡོ་དང་། །གཙུག་གཏྡོར་དག་དང་བཅས་པ་དང་། །སྟན་ལ་རྐང་འཇྡོག་རྐེད་པར་

ནྲི། །ལག་གཞག་མཉེ་བར་མྲི་བྱའྡོ། །བླ་མ་དག་ནྲི་ལངས་པ་ན། །ཉལ་དང་འདུག་པར་

མྲི་བྱའྡོ། །རྟག་ཏུ་དེ་ཡྲི་བྱ་བ་ལ། །ལྡང་མཁས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་བྱ། །མཆྲིལ་མ་

ལ་སྡོགས་འདྡོར་བ་དང་། །སྟན་ལ་རྐང་པ་རྐྱྡོང་བ་དང་། །འཆག་དང་རྩྡོད་པར་སྨ་བ་

དག །བླ་མའྲི་མདུན་དུ་མྲི་བྱའྡོ། །ཡན་ལག་མཉེ་དང་གར་དག་དང་། །གླུ་དང་རྡོལ་མྡོ་

མྲི་བྱ་ཞྲིང་། །གཏམ་གྲི་སྦྡོར་བ་མང་པྡོ་དག །ཐྡོས་པའྲི་ཉེ་འཁྡོར་དུ་མྲི་བྱ། །བཏུད་དེ་

སྟན་ལས་ལྡང་བ་དང་། །གུས་པ་ཡྲིས་ནྲི་འདུག་པར་བྱ། །མཚན་ཆུ་འཇྲིགས་བཅས་

ལམ་དུ་ནྲི། །བསྡོ་བ་ཐྡོབ་ནས་མདུན་འགྲྡོ་བྱ། །སྡོབ་དཔྡོན་གྲིས་མཐྡོང་མདུན་དུ་

ནྲི། །བླྡོ་དང་ལྡན་པས་ལུས་གཅུ་དང་། །ཀ་བ་སྡོགས་ལ་བསྟེན་མྲི་བྱ། །སྡོར་མྡོའྲི་

ཚིགས་ནྲི་བགྲངས་མྲི་བྱ། །རྐང་པ་བཀྲུ་དང་ལུས་བཀྲུ་དང་། །དྲིལ་དང་མཉེ་བ་ལ་

སྡོགས་ལ། །ཕག་ནྲི་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བས་བྱ། །དེ་བཞྲིན་མཐར་ཡང་ཅྲི་བདེར་བྱ། །དེ་ཡྲི་

མཚན་སྡོས་བརྡོད་ན་ནྲི། །མྲིང་མཐར་ཞལ་སྔ་ལྡན་པར་བྱ། །གཞན་དག་གུས་པར་

བྱ་བའྲི་ཕྲིར། །ཁད་པར་ཅན་གྲི་ཚིག་དག་བརྡོད། ། བླ་མ་ལ་ནྲི་བཀའ་སལ་

ཞུ། །བཀའ་བཞྲིན་བགྲིས་ཅེས་བརྡོད་པར་བྱ། །ཐལ་མྡོ་སྦར་ཞྲིང་མ་ཡེངས་པར། །བླ་

མས་བསྡོ་བ་མཉན་པར་བྱ། །རྒྡོད་དང་ལུད་པ་ལ་སྡོགས་ལ། །ལག་པས་ཁ་ནྲི་དགབ་

པར་བྱ། །བྱ་བ་ཟྲིན་ནས་འཇམ་པ་ཡྲི། །ཚིག་དག་གྲིས་གདས་པར་བྱ། །མདུན་དུ་

དུལ་བར་འདུག་པར་བྱ། །གྡོས་སྡོགས་ཚུལ་ནྲི་བསམས་པ་དང་། །པུས་བཙུགས་
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ཐལ་མྡོ་སྦར་བ་ཡྲིས། །ཉན་སྡོགས་འདྡོད་པས་གསྡོལ་གསུམ་བཏབ། །བསེན་བཀུར་

སྤྡོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཡྲིད་ནྲི་ང་རྒྱལ་མེད་པར་བྱ། །ངྡོ་ཚ་འཇྲིགས་ཤྲིང་བསམས་

པ་ཡྲིས། །བག་མ་གསར་པའྲི་ཚུལ་གནས་བྱ། །སེག་པ་ལ་སྡོགས་བྱ་བ་ཀུན། །སྟྡོན་

པའྲི་མདུན་དུ་སང་བར་བྱ། །གཞན་ཡང་དེ་འདའྲི་བྱ་བ་ནྲི། །རང་གྲིས་བརྟགས་ལ་

དྡོར་བར་བྱ། །རབ་གནས་དཀྲིལ་འཁྡོར་སྦྲིན་སེག་དང་། །སྡོབ་མ་བསྡུ་དང་འཆད་པ་

རྣམས། །ཡུལ་དེར་བླ་མ་གནས་པ་ན། །རེས་མ་གནང་བར་མྲི་བྱའྡོ། །སྤན་འབྱེད་

སྡོགས་ལ་ཅྲི་ཐྡོབ་པ། །དེ་ཀུན་བླ་མ་དག་ལ་འབུལ། །དེ་ཡྲིས་བསྟབས་པ་བླངས་ནས་

ནྲི། །གཞན་དག་ལ་ནྲི་ཅྲི་བདེར་བྱ། །བླ་མའྲི་སྡོབ་མ་སྡོབ་མར་མྲིན། །སྡོབ་མའང་བླ་

མའྲི་མདུན་དུ་མྲིན། །བསེན་བཀུར་དག་དང་ལྡང་བ་དང་། །ཕག་སྡོགས་བྱེད་པ་

བཟླྡོག་པར་བྱ། །སྡོབ་དཔྡོན་ལ་ནྲི་གང་འབུལ་དང་། །བླ་མས་ཀང་ནྲི་གང་སལ་

བ། །དེ་ལ་བཏུད་དེ་ལག་གཉྲིས་ཀྲིས། །བླྡོ་དང་ལྡན་པས་བླང་བར་བྱ། །ཞེས་པས་

བསྟན་ཏེ་གལ་ཏེ་མྲི་ཤེས་པ་དང་བག་མེད་པ་དང་ཉྡོན་མྡོངས་པ་མང་བ་སྡོགས་ཀྲི་

དབང་གྲིས་བླ་མ་ལ་བརས་སྡོད་སྡོགས་ཀྲི་ཉེས་ལྟུང་བྱུང་ན། དེ་ལ་ཇྲི་མྲི་སམ་པའྲི་ས་

ཆྡོས་ཀྲི་བླྡོ་མྲི་སྐེ་བར་རབ་ཏུ་འགྡོད་པས་སྡོ་གསུམ་གྲིས་བླ་མ་ལ་ནྲི་དད་པ་དང་

གུས་པ་དང་བཅས་ཏེ་ཉེས་ལྟུང་སར་གསྡོ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་རང་གྲི་བདྡོག་དགུའྲི་དངྡོས་

པྡོ་ཡྲིད་དུ་འྡོང་བའྲི་ཡྡོན་དུ་བླ་མའྲི་ཐུགས་ལ་གང་མཁྡོ་བ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ། 

རྡོ་རེའྲི་སྡོབ་མ་ཁྡོད་ཀྲིས་འབུལ་བ་སྟེ་སྦྲིན་པར་བྱ་ལ་ཉེས་པ་བླ་མའྲི་སྤན་སྔར་

བཤགས་པར་བྱའྡོ། །དེས་ནྲི་གྡོང་དུ་བཤད་པའྲི་རྲིམས་དང་ཡམས་ནད་སྡོགས་

གནྡོད་པ་ངན་པ་བླ་མ་ལ་སྡོད་པས་བྱུང་བ་རྣམས་ཕྲིར་ཞྲི་ཞྲིང་སར་འབྱུང་བར་མྲི་
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འགྱུར་རྡོ། །དེ་ཡང་སྔགས་ཀྲི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའྲི་གང་ཟག་རང་གྲི་དམ་ཚིག་ནྲི་ལྷག་

པའྲི་ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མྲི་ཕེད་པར་བལྟ་བ་ལས་མྲི་འདའ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ལྟ་བུའྲི་དམ་ཚིག་ཁད་པར་སྦྲིན་པ་པྡོ་བླ་མ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དེ་ལ་ནྲི་འཇྲིག་རྟེན་ན་

གཞན་ལ་སྦྲིན་པར་དཀའ་ཞྲིང་སྦྲིན་པ་མྲིན་པའྲི་བུ་དང་ཡྲིད་དུ་འྡོང་བའྲི་ཆུང་མ་

དང་། རང་གྲི་སྡོག་གྲིས་ཀང་རྟག་ཏུ་བསྟེན་དགྡོས་པར་གསུངས་ན། ཕྲི་རྡོལ་གྲི་ཡྡོ་

བྱད་བཟའ་བཏུང་ལྡོངས་སྤྡོད་གཡྡོ་ཞྲིང་འགྱུར་བ་འདྲི་ལ་སེར་སྣའྲི་བླྡོ་སངས་ནས་

ཐམས་ཅད་བླ་མའྲི་ཕྡོགས་སུ་འབུལ་དགྡོས་པ་ལྟ་སྡོས་ཀང་ཅྲི་དགྡོས། དེ་དག་རྒྱུ་

མཚན་ཅྲིའྲི་ཕྲིར་འབུལ་དགྡོས་ཞེ་ན། གང་གྲི་ཕྲིར་ཕར་ཕྲིན་གྲི་ཐེག་པའྲི་རང་ལམ་

ལས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་གྲངས་མེད་པར་ཡང་གྡོ་འཕང་རེད་དཀའ་བའྲི་རྡོགས་པའྲི་

སངས་རྒྱས་ཉྲིད་ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཁད་པར་ཅན་ཀང་བརྩྡོན་པ་རབ་དང་ལྡན་པའྲི་གང་

ཟག་ལ་དུས་བསྐལ་བ་མང་པྡོ་མྲི་དགྡོས་པར་ཚེ་འདྲི་ཉྲིད་ལ་སྟེར་བར་བྱེད་ན། ཐུན་

མྡོང་གྲི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བླ་མས་སྟེར་བ་སྡོས་ཅྲི་དགྡོས། དེའྲི་ཕྲིར་ན་རྡོ་རེ་

སྡོབ་མས་དུས་རྟག་ཏུ་བླ་མའྲི་བཀའ་བཞྲིན་དུ་རང་གྲི་དམ་ཚིག་སྡོ་གསུམ་ལྷག་པའྲི་

ལྷའྲི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་གནས་པ་ལས་དུས་ནམ་ཡང་མྲི་འདའ་བར་

བསྲུང་དགྡོས་སྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་དུས་རེས་འགའ་བ་ཙམ་མ་ཡྲིན། ཉྲིན་རེ་རེ་བཞྲིན་

ཡང་རྟག་ཏུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་སྡོགས་ལ་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་

སྡོགས་བྱེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་སྟེ་དུས་རྒྱུན་དུ་བླ་མ་ལ་མཎལ་སྡོགས་དང་ཟང་ཟྲིང་གྲི་

དངྡོས་པྡོ་ཡང་འབུལ་བར་བྱ་སྟེ་དེའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཚོགས་ཀྲི་ཞྲིང་ངམ་ཕན་གནྡོད་

ཀྲི་ཞྲིང་དུ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་འདྲི་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ཞྲིང་འད་བའྲི་ཕྲིར་
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རྡོ། །ནམ་མཁའ་ཇྲི་སྲིད་པར་གནས་ཤྲིང་མྲི་ཟད་པའྲི་ཆྡོས་སྐུའྲི་དེ་ཉྲིད་ཐྡོབ་པར་

འདྡོད་པ་ཡྲིས་ནྲི་རང་གྲི་ལྡོངས་སྤྡོད་སྡོགས་ཅུང་ཟད་ཡྲིད་འྡོང་གྲི་དངྡོས་པྡོ་གང་

དང་གང་ཡྲིན་པ་ནས་བདྡོག་དགུའྲི་དངྡོས་པྡོ་བཟང་ཞྲིང་རྒྱུ་རས་གཞན་ལས་ཤྲིན་ཏུ་

ཁད་པར་དུ་གྱུར་པ་གསེར་དང་དངུལ་དང་རྟ་དང་གང་པྡོ་སྡོགས་རྲིན་ཐང་ཅན་ཉྲིད་

ཀྲི་བར་གང་དང་གང་ཡྡོད་པ་དེ་དང་དེ་བླ་མར་འབུལ་བར་བྱ་སྟེ། དེའྲི་ཕན་ཡྡོན་ནྲི་བླ་

མ་དེ་ལ་བྱྲིན་ན་ཕྡོགས་བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྲིན་པ་དང་འད་བ་

ཉྲིད་དུ་འགྱུར་བས་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེ་ལ་ལྷག་པར་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེའང་བླ་མར་དངྡོས་རས་

དེ་བྱྲིན་པས་བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རླབས་པྡོ་ཆེ་བསགས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་བསགས་

པའྲི་བསྡོད་ནམས་ཚོགས་ལས་དངྡོས་གྲུབ་ཀྲི་མཆྡོག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་

མངྡོན་དུ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར་ན་དངྡོས་གྲུབ་འབྲྲིང་དང་ཐ་མ་རྣམས་ལྟ་ཅྲི་སྡོས་པའྲི་ཕྲིར། 

འདུས་པའྲི་རྲིམ་ལྔ་ལས། མཆྡོད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་སངས་ནས། །བླ་མ་མཆྡོད་པ་

ཡང་དག་བརྩམ། །དེ་མཉེེས་པས་ནྲི་ཀུན་མཁེན་གྲི། །ཡེ་ཤེས་མཆྡོག་ནྲི་ཐྡོབ་པར་

འགྱུར། །བླ་མེད་བྱེད་པ་སྡོབ་དཔྡོན་ལ། །རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་མཆྡོད་བྱས་པས། །དེ་

ཡྲིས་བསྡོད་ནམས་མ་བྱས་ཅྲི། །དཀའ་ཐུབ་མ་བསྟེན་གང་ཞྲིག་ཡྡོད། །ཅེས་དང་། 

སམ་བྷུ་ཊ་ལས། གང་དང་གང་ཞྲིག་སྡུག་པའྲི་རས། །རེ་བ་མེད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་

ནྲི། །དེ་དང་དེ་ཉྲིད་བླ་མར་འབུལ། །བླ་མ་སྲིང་རེ་ལྡན་པས་ནྲི། །སྡོབ་མའྲི་ཞེན་པ་

ལྡྡོག་པའྲི་ཕྲིར། །དེ་ལ་ཕན་པའྲི་བསམ་པས་བཟུང་། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ་རྒྱན་

གྲི་རྒྱུད་ལས། བླྡོ་ལྡན་རྡོ་རེ་སྡོབ་མ་ཡྲི། །ཅྲི་སྟེ་བདེ་བ་ཀུན་འདྡོད་ན། །དད་མྡོས་

སེམས་ཀྲིས་འབུལ་བར་བྱ། །ཡྲིད་ལ་གང་བསམ་མ་ཕུལ་ལམ། །ཁས་བླངས་དེ་ནྲི་
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མ་ཕུལ་ན། །ཡྲི་དགས་དམལ་བ་རྣམ་གཉྲིས་སུ། །ངེས་པར་སྐེ་སྟེ་བརླག་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དཔལ་མཆྡོག་གྲི་རྒྱུད་ལས། དེ་ནས་ཁྡོད་ཀྲི་བཅུད་

དང་ཁ་ཟས་དང་གནས་ས་དང་གླུ་དང་རྡོལ་མྡོ་ལ་སྡོགས་པའྲི་མཆྡོད་པ་རྣམས་

ལེགས་པར་སྟྡོབས། །བདག་ཉྲིད་གང་ལས་རེད་པས་ཀང་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོ་

མཆྡོད་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོའྲི་རྒྱུད་ལས། རང་གྲི་རས་དང་ཡྡོ་

བྱད་ཀྲིས། །བླ་མ་མཉེས་པར་སུས་བྱས་པ། །འདྲི་ནྲི་ཁམས་གསུམ་འཁྡོར་བ་

ལས། །སྤྲུལ་སྐུའྲི་ཞྲིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་སྟེ། །མ་ངན་འདས་པའྲི་སར་གཤེགས་

སྡོ། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་རྡོ་ལང་གྲི་རྒྱུད་ལས། གང་གྲིས་བླ་མ་རྡོ་རེ་འཆང་། །བཟའ་

བཏུང་ཕུད་ཀྲིས་རྟག་ཏུ་མཆྡོད། །འདྲིར་ཡང་བཟའ་བཏུང་འཕེལ་བ་དང་། །འཁྡོར་

ལྡོའྲི་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཐྡོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །

ཚོགས་བསག་པ་དང་ཕན་གནྡོད་ཀྲི་ཞྲིང་དུ་རྡོ་རེ་བླ་མ་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀུན་

དང་མཉམ་པ་དེ་བས་ན་རྡོ་རེའྲི་སྡོབ་མ་སྲིང་རེ་ཆེ་བ་ཡྡོ་བྱད་གཏྡོང་བ་ལ་དགའ་བ། 

རང་གྲི་གང་བླངས་པའྲི་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ། གནྡོད་བྱེད་དང་དཀའ་སྤད་ལ་བཟྡོད་

པའྲི་ཡྡོན་ཏན་ལྡན་པའྲི་རྲིགས་ཀྲི་བུ་དེས་ནྲི་རང་གྲི་བླ་མ་དང་ནྲི་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་

འཛིན་པ་སྟེ། རྡོ་རེ་འཆང་གཉྲིས་བླྡོས་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག་ཏུ་བསམ་པའྲི་མྡོས་པ་བྱ་དགྡོས་

པ་ཡྲིན་ཏེ། ངྡོ་བྡོ་ལ་མཆྡོག་དམན་དང་ཡྡོན་ཏན་ལ་ཆེ་ཆུང་གྲི་སྡོ་ནས་ཐ་དད་པར་ནྲི་

སྡོབ་མ་རང་གྲིས་མྲི་བརྟགས་ཏེ་བརྟགས་མྲི་རུང་ངྡོ་། །དེ་ཡང་རྡོ་རེ་གུར་ལས། གང་

ཉྲིད་རྡོ་རེ་སེམས་དཔའ་ཞེས། །དེ་ཉྲིད་སྡོབ་དཔྡོན་གཟུགས་སུ་འཛིན། །ཞེས་དང་། 

མཁའ་འགྲྡོ་མ་ཟྲིལ་གྲི་གནྡོན་པའྲི་རྒྱུད་ལས། སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་དང་། ཁམས་
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བཅྡོ་བརྒྱད་དང་། སྐེ་མཆེད་བཅུ་གཉྲིས་ལ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའྲི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བཞུགས་ཞེས་པ་དང་། འདྲི་ཡྲི་དྡོན་ལྡན་འགའ་

ཞྲིག་ལ། །ང་ནྲི་དེ་ཡྲི་ལུས་གནས་ཏེ། །སྒྲུབ་པྡོ་གཞན་ལས་མཆྡོད་པ་ལེན། །དེ་

མཉེས་དེ་ཡྲིས་རང་གྲི་རྒྱུད། །ལུས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དག་བྱེད་པའྡོ། །ཞེས་དང་། རྡོ་རེ་སྲིང་

པྡོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། རྟག་ཏུ་བླ་མ་ལ་གུས་པའྲི། །སྡོབ་མས་བླ་མ་འདྲི་ལྟར་བལྟ། །བླ་

མ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ། །དེ་ཉྲིད་རྟག་ཏུ་རྡོ་རེ་འཆང་། །དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་

རྲིན་ཆེན་འབྱུང་། །དེ་ནྲི་ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཡྲིད་བཞྲིན་ནྡོར་བུ་རྲིན་ཆེན་

བཞྲིན། །དེ་ཡྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བཟུང་། །སྐྡོན་ནྲི་སེམས་ཀྲིས་ཅུང་མྲི་

བཟུང་། །ཡྡོན་ཏན་བཟུངས་ན་དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ། །སྐྡོན་གྲིས་དངྡོས་གྲུབ་ཉམས་པར་

བྱེད། །ཅེས་དང་། རྡོ་རེ་མཁའ་འགྲྡོ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྲི་རང་བཞྲིན་སྐུ། །ཡན་

ལག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །བ་སྤུ་རྣམས་ནྲི་དགྲ་བཅྡོམ་ཉྲིད། །སྤྲི་གཙུག་

རྲིགས་ལྔའྲི་སངས་རྒྱས་ཏེ། ། འཇྲིག་རྟེན་པ་ནྲི་ཞབས་ཀྲི་གདན། །འྡོད་ཟེར་གནྡོད་

སྦྲིན་གསང་ལ་སྡོགས། །དེ་ལྟར་ཡྡོན་ཏན་རང་བཞྲིན་ལུས། །རྣལ་འབྱྡོར་ཅན་གྲིས་

རྟག་ཏུ་བལྟ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འབད་པར་བྱ་སྟེ། དེའྲི་དགྡོས་པ་ནྲི་རང་གྲི་བླ་མ་

དེ་ཉྲིད་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་འཆང་དང་ནྲི་དད་མྡོས་མཉམ་ཞྲིང་ང་རྒྱལ་བརྟན་པས་

ཚེགས་ཆུང་ངུའྲི་ཚོགས་ཆེན་པྡོ་རྡོགས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །

དེ་བཞྲིན་དུ་བླ་མའྲི་སྤན་སྔར་མ་གུས་པ་ཐམས་ཅད་སང་དགྡོས་པ་ནྲི། ཉེ་

བའྲི་མཚམས་མེད་མཆྡོད་རྟེན་བཤྲིགས་པ་དང་འད་བའྲི་སྲིག་པ་འཇྲིགས་སུ་རུང་བ་

འབྱུང་བས་བླ་མའྲི་སྐུའྲི་གྲྲིབ་མའང་འགྡོམ་པར་མྲི་བྱ་ན་བླ་མའྲི་ཞབས་ལ་མནབ་
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བྱའྲི་ལྷམ་དང་བཞུགས་སྟན་དང་རྟ་དང་ཤྲིང་རྟ་བཞྡོན་པ་སྡོགས་ན་བཟའ་དང་

གདུགས་དང་སྐུ་ལུས་ཀྲི་བར་འགྡོམ་པར་མྲི་བྱ་བ་སྡོས་ཅྲི་དགྡོས་ཏེ། རྡོ་རེ་གུར་

ལས། བླ་མའྲི་གདུགས་དང་གྲྲིབ་མ་དང་། །བཅང་ལྷམ་སྟན་དང་སྔས་རྣམས་

ལ། །རྡོངས་ཆེན་གང་ཞྲིག་འགྡོམ་བྱེད་ན། །དེས་ནྲི་མྲི་རྣམས་སྤུ་གྲྲིར་ལྟུང་། །ཞེས་

དང་། མཁའ་འགྲྡོ་ལས། སྡོབ་དཔྡོན་གྲིས་ནྲི་མལ་སྟན་དང་། །ལྷམ་དང་གདུགས་དང་

ན་བཟའ་སྡོགས། །ཉེ་བའྲི་ལྡོངས་སྤྡོད་ཐམས་ཅད་དང་། །གྲྲིབ་མའང་འགྡོམ་པར་མྲི་

བྱ་ཞྲིང་། །ཅྡོ་འདྲི་བར་ནྲི་མྲི་བྱའྡོ། །གལ་ཏེ་བྱས་ན་དུས་ཀུན་ཏུ། །དེ་ནྲི་ཀུན་ནས་

གཟྲིར་འགྱུར་ཞྲིང་། །དྡོན་ཉམས་དཔལ་ལས་རྲིང་དུ་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་

བསྒྲིམ་ལ་འྡོན་ཀང་མྲི་འགྡོམ་པའྲི་ཐབས་མྲི་རེད་པའྲི་ཚེ་དམྲིགས་བསལ་ལྟ་བུ་ངག་

ཏུ་ༀབཛྲ་བེ་གཱ་ཀྲ་མ་ཧཱུཾ་ཞེས་བརྡོད་ལ་གྲྲིབ་མ་སྡོགས་ཀྲི་འྡོག་ཏུ་འགྲྡོ་བའྲི་མྡོས་པ་

བྱའྡོ། །

སྡོབ་མ་ལེགས་པ་དང་ཉེས་པ་འབྱེད་ཤེས་པའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་ཆེན་པྡོ་དང་ལྡན་

པས་བླ་མའྲི་བཀའ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དགའ་བ་དང་བཅས་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་གང་བསྡོས་

པའྲི་བླ་མའྲི་བཀའ་དེ་ནྲི་འབད་དེ་ཉན་ལ་བཀའ་བཞྲིན་དུ་བསྒྲུབ་པར་བྱའྡོ། །འྡོན་ཀང་

དམྲིགས་བསལ་ནྲི་བླ་མའྲི་བཀའ་དེ་ཆྡོས་ལྡན་གྲི་སྡོ་ནས་བསྒྲུབ་རྲིགས་པ་ཡྲིས་ནྲི་

བསྒྲུབ་འྡོས་ཀང་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པ་དང་། ཡང་བསྒྲུབ་མྲི་རྲིགས་པ་ཆྡོས་མྲིན་དུ་སྡོང་

བ་ལྟ་བུ་བཀའ་སལ་ནས་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་ན། དེ་གཉྲིས་གང་མྲི་ནུས་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་

མཚན་བར་སྤྡོད་པའྲི་ཚིག་གྲིས་བཤད་སྦང་ཞུས་ནས། དང་པྡོ་ནྲི་མ་བསྒྲུབས་ཀང་

ཉེས་པ་མེད་ཅྲིང་། ཕྲིར་ནྲི་བསྒྲུབ་པར་མྲི་བྱ་སྟེ། འདུལ་བའྲི་མདྡོ་ལས། ཆྡོས་མ་ཡྲིན་
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པ་སྨ་ན་བཟླྡོག་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་དང་། དཀྡོན་མཆྡོག་སྤྲིན་ལས། དགེ་བའྲི་ཆྡོས་ལ་དེ་

དང་མཐུན་པར་སྤྡོད་ལ། མྲི་དགེ་བ་ལ་མྲི་མཐུན་པར་སྤྡོད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཕན་ཡྡོན་ནྲི། བླ་མ་མཉེས་པ་ལས་ནྲི་དངྡོས་གྲུབ་དང་། ལྷ་

དང་མྲིའྲི་གནས་མཐྡོ་རྲིས་དང་ནྲི་མཐྡོ་རྲིས་ཀྲི་བདེ་བའང་འཐྡོབ་བྡོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་

ན་འབད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྡོ་ནས་རང་གྲི་བླ་མའྲི་བཀའ་དེ་ལས་ནྲི་ནམ་ཡང་འདའ་

བར་མྲི་བྱའྡོ། །དེ་ཡང་གུར་ལས། དེ་ཚེ་དབང་བསྐུར་མཆྡོག་ཐྡོབ་པའྲི། །སྡོབ་མས་བླ་

མའྲི་བཀའ་འདའ་ན། །འཇྲིག་རྟེན་འདྲིར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཞྲིང་། །འཇྲིག་རྟེན་ཕ་རྡོལ་

དམལ་བར་འགྲྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །

དེ་ཡང་བླ་མ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་གྲིས་བདག་གྲིར་མཛད་པའྲི་རྒྱུ་རས་ནྲི་རང་

གྲི་སྡོག་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་གཅེས་སྤས་ཀྲིས་སྐྡོང་བ་དང་། དེའྲི་སྤུན་དང་སས་དང་ཆུང་མ་

སྡོགས་ཡྲིད་དུ་སྡུག་པའང་བླ་མ་བཞྲིན་དུ་གུས་པར་བྱ་བ་དང་། བླ་མའྲི་ཉེ་འཁྡོར་ནྲི་

རང་གྲི་གཉེན་བཞྲིན་དུ་བརྩེ་བར་སེམས་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་རྟག་ཏུ་

བསམ་པར་བྱའྡོ། །བླ་མའྲི་དྲུང་དུ་མ་བསྡོས་བཞྲིན་དུ་མལ་དང་སྟན་ལ་འདུག་པ་

དང་། བསྡོ་བ་མ་ཐྡོབ་བཞྲིན་དུ་སྔྡོན་དུ་རྒྱབ་བསྟན་ནས་འགྲྡོ་བ་དང་། བླ་མའྲི་མདུན་

དུ་མགྡོ་བྡོར་དྡོ་ཀེར་བཅྲིངས་པའྲི་གཙུག་ཏྡོར་དག་དང་བཅས་ནས་འདུག་པ་དང་། 

མཚོན་ཆ་དང་དབྱུག་པ་སྡོགས་ཐྡོགས་པར་བྱ་བ་དང་། རང་ལ་བསྡོས་པའྲི་སྟན་

གནང་ཡྡོད་ཀང་བླ་མ་གདན་ལ་མ་བཞུགས་པའྲི་སྔྡོན་དུ་སྟན་ཐྡོག་ལ་རྐང་པ་འཇྡོག་

པ་དང་། མ་གུས་པའྲི་རྣམ་འགྱུར་སྐེད་པར་ནྲི་ལག་པ་གཉྲིས་བཞག་ནས་གྲུ་མྡོ་

བརྐྱངས་ནས་སྙུང་སྙུང་པྡོར་མཉེ་བར་མྲི་བྱའྡོ། །བླ་མ་དག་ནྲི་གདན་ལས་ལངས་པ་
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ན། རང་ཉལ་དང་འདུག་པ་སྡོགས་མྲི་བྱའྡོ། །གཞན་ཡང་བསེན་བཀུར་སྡོགས་དུས་

རྟག་ཏུ་བླ་མ་དེ་ཡྲི་བྱ་བའྲི་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ། ལྡང་བ་ཡང་བ་དང་བསྒྲུབ་མཁས་པ་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པར་བྱའྡོ། །བླ་མའྲི་དྲུང་དུ་མཆྲིལ་མ་ལ་སྡོགས་པ་སྣབས་དང་བཤང་

གཅྲི་འདྡོར་བར་མྲི་བྱ་བ་དང་། སྟན་ལ་འཁྡོད་ཚེ་བག་མེད་པར་རྐང་པ་བརྐྱང་བ་དང་། 

ཕན་ཚུན་དུ་དྡོན་མེད་པར་འཆག་པ་དང་ཁ་སྟྡོབས་འགེད་པའྲི་རྩྡོད་པར་སྨ་བ་དག་ནྲི་

བླ་མའྲི་མདུན་དུ་མྲི་བྱའྡོ། །རྒྡོད་བག་གྲི་བསམ་པ་ལྟ་བུས་ཡན་ལག་མཉེ་བ་དང་གར་

བྱེད་པ་དག་དང་། གླུ་ལེན་པ་དང་རྡོལ་མྡོ་སྒྡོག་པ་སྡོགས་མྲི་བྱ་ཞྲིང་། གཏམ་གྲི་

སྦྡོར་བ་འབྲེལ་མེད་མང་པྡོ་རྣམས་ཀང་བླ་མའྲི་སན་གྲིས་ཐྡོས་པའྲི་ཉེ་འཁྡོར་དུ་སྨ་

བར་མྲི་བྱའྡོ། །གླུ་གར་རྡོལ་མྡོ་སྡོགས་ཚོགས་འཁྡོར་ལྟ་བུ་དམྲིགས་བསལ་གྲི་དུས་

སུ་གནང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་བླ་མའྲི་མདུན་དུ་གདན་ལས་ལངས་དགྡོས་ན་བླ་

མར་མགྡོ་བྡོས་བཏུད་དེ་སྟན་ལས་ལྡང་བ་དང་། འདུག་ཚེའང་གུས་པ་ཡྲིས་ནྲི་ཚུལ་

གྲིས་འདུག་པར་བྱའྡོ། །མཚན་མྡོ་འགྲྡོ་བ་དང་། ཆུ་ཆེན་པྡོར་བརྒལ་བ་དང་། དགྲ་

དང་གཅན་གཟན་གྲི་འཇྲིགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་ལམ་དུ་ནྲི། བླ་མས་ཁྡོད་སྔྡོན་ལ་

སྡོང་ལམ་འཕྲང་ལ་བྱ་ར་གྲིས་ལྟ་བུའྲི་བསྡོ་བ་ཐྡོབ་ན་མདུན་དུ་འགྲྡོ་ཞྲིང་བརྟག་པར་

བྱའྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་གྲིས་ནྲི་མཐྡོང་བའྲི་མདུན་དུ་ནྲི་སྡོབ་མ་བླྡོ་དང་ལྡན་པས་བག་མེད་

པར་ལུས་གཅུ་བ་དང་། ཀ་བ་དང་རྩྲིག་པ་སྡོགས་ལ་རྒྱབ་དང་ལུས་རྟེན་པར་མྲི་

བྱའྡོ། །དེ་བཞྲིན་དུ་སྡོར་མྡོའྲི་ཚིགས་ནྲི་བགྲང་ཞྲིང་མཉེ་བར་མྲི་བྱའྡོ། །བླ་མའྲི་

ཞབས་རྐང་པ་བཀྲུ་བ་དང་སྐུ་ལུས་བཀྲུ་བ་དང་བླ་མའྲི་སྐུ་ལ་དྲིལ་ཕྲིས་བྱ་བ་དང་སྐུ་

མཉེ་སྡོགས་འབུལ་ཚེ། རང་གར་མྲི་འཇུག་པར་ཐྡོག་མར་གུས་པས་ཕག་ནྲི་སྔྡོན་དུ་
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འགྲྡོ་བས་བྱའྡོ། །དེ་དག་ཟྲིན་པའྲི་མཐར་ཡང་གྡོང་དུ་བཤད་པ་དེ་བཞྲིན་ཕག་འཚལ་

བ་སྡོགས་མཐར་གྲི་བྱ་བ་ཡང་ཅྲི་བདེར་བྱའྡོ། །དགྡོས་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཆེད་དུ་བླ་

མ་དེ་ཡྲི་མཚན་སྡོས་བརྡོད་ན་ནྲི་དད་པའྲི་སེམས་ཀྲིས་དང་པྡོ་མཚན་ནས་བརྡོད་དེ་

མཚན་གྲི་མྲིང་མཐར་ཞལ་སྔ་ནས་ཞེས་ཞེ་ས་ལྡན་པར་བྱའྡོ། །དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། བླ་

མ་དེ་ལ་གཞན་དག་ཀང་གུས་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར། རེ་བཙུན་དམ་པ་རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་

པྡོ་ལྟ་བུའྲི་ཁད་པར་ཅན་གྲི་ཚིག་དག་ཀང་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །དེ་ཡང་བྱ་བའྲི་ཐྡོག་

མར་བླ་མ་ལ་བདག་གྲིས་ཇྲི་ལྟར་གང་ཞྲིག་བགྲི་དགྡོས་པ་དེ་ནྲི་བཀའ་སལ་དུ་

གསྡོལ་ཞེས་ཞུ་བར་བྱའྡོ། །བླ་མས་འདྲི་ལྟ་བུ་གྲིས་ཞེས་བསྡོ་བ་གནང་བའྲི་ཚེ་ནའང་

བཀའ་བཞྲིན་དུ་བགྲིད་ཅེས་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །དེ་ཚེ་ལག་པས་ཐལ་མྡོ་སྦར་ཞྲིང་

སེམས་མ་ཡེངས་པར་བླ་མས་ཇྲི་ལྟར་བསྡོས་པའྲི་ངག་མཉན་པར་བྱའྡོ། །བླ་མའྲི་

མདུན་དུ་རྒྡོད་པ་ལུད་པ་ལ་སྡོགས་པ་ཞེས་གལ་བ་དང་རྲིལ་དང་སྡོ་དང་ལྕེའྲི་དྲི་མ་

སེལ་བ་སྡོགས་ལ་དེའྲི་ཚེ། མ་གུས་པ་སང་བའྲི་ཕྲིར་ལག་པས་ཁ་ནྲི་དགབ་པར་

བྱའྡོ། །བླ་མས་ཇྲི་ལྟར་བསྡོས་པའྲི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ནས་ཟྲིན་པར་གྱུར་ནས་སར་བླ་

མའྲི་མདུན་དུ་འཇམ་པྡོ་ཡྲི་ཚིག་དག་གྲིས་ནྲི་འདྲི་ལྟར་བྱ་བ་འགྲུབ་ཅེས་གདས་པར་

བྱའྡོ། །རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ལས་རྣམས་གང་དག་བྱེད་པའམ། །ཉན་པ་

ལ་སྡོགས་འདྡོད་དེ་ལ། །གཟུང་ཕྲིར་ཐལ་མྡོ་མ་བཤྲིག་པར། །གནས་ནས་ལངས་ཏེ་

མཐྡོང་ཡུལ་དུ། །རྒྱབ་ཀྲིས་ཕྡོགས་པར་མྲི་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བྱའྡོ། །

ཆྡོས་ཞུ་བ་སྡོགས་ཀྲི་ཚེ་ན། བླ་མའྲི་མདུན་དུ་དུལ་བར་འདུག་པ་དང་གྡོས་

སྡོགས་ཀང་བགྡོས་ལ་ལུས་ངག་ཡྲིད་ཀྲི་ཚུལ་ནྲི་བག་མེད་དུ་མ་སྡོང་བར་བསམས་
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པ་དང་བཅས་ཏེ། པུས་མྡོ་བཙུགས། ཐལ་མྡོ་སྦར་བ་སྡོགས་གུས་པའྲི་སྤྡོད་ལམ་

གྲིས། ཆྡོས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་གཏན་ལ་འབེབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་ཉན་པ་དང་། སྡོགས་ཀྲིས་

བསྡུས་པའྲི་སྡོམ་པ་ནྡོད་པ་དང་། དབང་ཞུ་བ་སྡོགས་འདྡོད་ན། དེའྲི་ཚེ་དེ་ལ་ཐྡོག་

མར་གསྡོལ་བ་གསུམ་གདབ་པར་བྱ་དགྡོས་ལ་གསྡོལ་བ་བཏབ་ནས་ཆྡོས་སྡོགས་

གནང་བའྲི་ཚེ་གུས་པས་འཛིན་ཞྲིང་ཁྡོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའྡོ། །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བླ་

མ་ལ་བསེན་བཀུར་གྲི་བྱ་བ་དང་སྤྡོད་པ་ཇྲི་ལྟ་བུ་ཞྲིག་བྱེད་དགྡོས་ཀང་བདག་ནྡོར་

ཕྱུག་གམ་རྲིགས་མཐྡོ་བས་འདྲི་ཙམ་མྲི་བྱ་སམ་པའྲི་ཡྲིད་ནྲི་ང་རྒྱལ་གྲིས་ཁེངས་པ་

མེད་པར་གུས་བཞྲིན་དུ་བྱའྡོ། །བླ་མའྲི་དྲུང་དུ་ཞམ་རྲིང་བྱེད་པའྲི་ཚེ། ཉེས་སྤྡོད་ཕྲ་བ་

ཙམ་ལའང་བླ་མའྲི་ཐུགས་ཀྲིས་ཁེལ་སམ་པས་རང་སྡོབ་མར་གྱུར་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བྱས་ནས་ངྡོ་ཚའྲི་འཛེམ་པ་དང་། བླ་མ་ཡུལ་གཉན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་

འཇྲིགས་ཤྲིང་སྐྲག་པའྲི་སྡོ་ནས་ཀུན་སྤྡོད་ཤྲིན་ཏུ་བསམས་ཤྲིང་བག་ཡྡོད་པ་ཡྲིས་

ནྲི ་གནས་པ་ནྲི། དཔེར་ན་བག་མ་གསར་པའྲི་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་གནས་པར་

བྱའྡོ། །མདྡོར་ན་ཡྲིད་ང་རྒྱལ་དང་ངག་འཁྲིག་ཚིག་སྡོགས་སྨ་བ་དང་ལུས་ཀྲི་སྲིག་པ་

ལ་སྡོགས་པ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་སྟྡོན་པ་བླ་མའྲི་མདུན་དུ་སང་བར་བྱའྡོ། །གཞན་

ཡང་དེ ་འདའྲི ་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རང་གྲིས་བླྡོས་བརྟགས་ལ་དྡོར་བར་

བྱའྡོ། །གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། དཀྲིལ་འཁྡོར་དུ་སྡོབ་མ་འཇུག་པ་

དང་ལས་ཀྲི་སྒྲུབ་པའྲི་སྦྲིན་བསེག་དང་སྡོབ་མའྲི་ཚོགས་སྡུད་པ་དང་དེ་དག་ལ་ཆྡོས་

འཆད་པ་རྣམས་ནྲི་ཡུལ་དེ་རུ་རང་གྲི་བླ་མ་གནས་ཤྲིང་བཞུགས་པ་ན། བཀའ་རེས་

སུ་གནང་སྟེ་ཁྡོད་ཀྲིས་འདྲི་ལྟར་གྲིས་ཞེས་རེས་སུ་མ་གནང་བར་ནྲི་མྲི་བྱའྡོ། །གལ་
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ཏེ་བཀའྲི་གནང་བ་ཐྡོབ་ནས་གཞན་དྡོན་དུ་སྤན་འབྱེད་པའྲི་རབ་གནས་དང་དབང་

བསྐུར་བ་སྡོགས་བྱས་པ་ལས་ཡྡོན་ཅྲི་ཐྡོབ་པ་དེ་ཀུན་རང་གྲི་བླ་མ་དག་ལ་ལེགས་

པར་འབུལ་བར་བྱས་ལ། སྡོབ་མ་དེ་ཡྲིས་བསྟབས་པ་དེ་ཕུལ་བས་བླ་མས་ཐུགས་

དགེས་བཞྲིན་དུ་བླངས་ནས་ནྲི་དེའྲི་ལྷག་མ་གཞན་དག་ལ་ནྲི་སྡོབ་མས་རང་གྲིས་

སྤྡོད་པ་དང་གཞན་ལ་སྦྲིན་པ་གཏྡོང་བ་དང་དཀྡོན་མཆྡོག་མཆྡོད་པ་སྡོགས་ཅྲི་

བདེར་བྱའྡོ། །དེ་ཡང་རང་གྲི་བླ་མ་དེའྲི་སྡོབ་མ་རང་གྲི་སྡོབ་མར་བྱ་བ་མྲིན་ཏེ་མྲི་

རུང་ངྡོ་། །རང་ལ་སྡོབ་མ་ཡྡོད་ཀང་བླ་མའྲི་སྤན་སྔ་སྟེ་མདུན་ན་རང་གྲི་སྡོབ་མར་

བྱས་ནས་གཡྡོག་སྡོགས་མྲི་བཅྡོལ་བར་རང་གྲི་བྲན་དུ་བྱ་བ་མྲིན་ནྡོ། །བླ་མའྲི་དྲུང་

དུ་རང་གྲི་སྡོབ་མའམ་གཞན་དག་གྲིས་ཀང་རང་ལ་བསེན་བཀུར་བྱེད་པ་དག་དང་

གདན་ལས་ལྡང་བ་དང་། རང་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སྡོགས་པ་བྱུང་ན་དེ་ལྟར་མ་བྱེད་

ཅེས་བཟླྡོག་པར་བྱའྡོ། །གཞན་ཡང་རང་སྡོབ་དཔྡོན་དེ་ལ་ནྲི་གང་འབུལ་བ་དང་། བླ་

མ་དེ་ཉྲིད་ཀྲིས་ཀང་ནྲི་རང་ལ་གང་སལ་བ་དེ་དང་དེ་ལ་གུས་པས་བཏུད་དེ་ལག་པ་

གཉྲིས་ཀྲིས་ཞེ་ས་དང་བཅས་ཏེ་བླྡོ་དང་ལྡན་པས་བླང་བར་བྱའྡོ། །

 གསུམ་པ་ཞར་བྱུང་སྡོགས་ནྲི། དན་པ་བརེད་མེད་གྱུར་པ་དང་། །རང་གྲི་

ཀུན་སྤྡོད་ལ་བརྩྡོན་པས། །སྤུན་གྲི་རང་སྤྡོད་ལས་འདས་པ། །དགའ་བས་ཕན་ཚུན་

བཟླྡོག་པར་བྱ། །ན་བས་བླ་མའྲི་བྱ་བ་ལ། །བཏུད་དེ་རེས་མ་གནང་བར་ཡང་། །བཀག་

པ་རྣམས་ནྲི་སྤད་བྱས་ཀང་། །དགེ་སེམས་ཅན་ལ་སྲིག་མྲི་འགྱུར། །འདྲིར་མང་སྨ་བ་

ཅྲི་ཞྲིག་དགྡོས། །བླ་མ་དགེས་བྱེད་གང་ཡྲིན་བྱ། །མྲི་མཉེས་བྱེད་ཀུན་སང་བ་ནྲི། །དེ་

དང་དེ་ལ་འབད་དེ་བྱ། །དངྡོས་གྲུབ་སྡོབ་དཔྡོན་རེས་འབྲང་ཞེས། །རྡོ་རེ་འཛིན་པ་
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ཉྲིད་གསུངས་པར། །ཤེས་ནས་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །བླ་མ་ཡྡོངས་སུ་མཉེས་

པར་བྱ། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་སང་བླང་གྲི་གནས་ཡང་དང་ཡང་དུ་དན་པ་དེ་

ཉྲིད་བརེད་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་དང་དེ་བཞྲིན་དུ་ཤེས་བཞྲིན་དང་བག་ཡྡོད་སྡོགས་

ཀྲི་སྡོས་རང་གྲི་ཀུན་སྤྡོད་རྡོ་རེ་འཆང་གྲི་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བརྩྡོན་པར་བྱས་པའྲི་

ངྡོས་ནས་རང་གྲི་བླ་མ་གཅྲིག་པའྲི་གྲྡོགས་ཆྡོས་ལྡན་གྲི་རང་གྲི་ཀུན་སྤྡོད་བཅས་

མཚམས་ལས་འདས་པ་ཡྡོད་ན། སྲིང་བརྩེའྲི་སྡོ་ནས་དགའ་བའྲི་རྣམ་འགྱུར་གྲིས་

ཕན་ཚུན་ལ་གྡོ་བར་སྤད་ནས་ཉེས་པ་རྣམས་བཟླྡོག་པར་བྱའྡོ། །དམྲིགས་བསལ་ནྲི། 

སྡོབ་མའྲི་འབྱུང་ལུས་འཁྲུགས་ཏེ་རྐྱེན་མྲི་ཐེག་པར་ན་བས་བླ་མའྲི་དགྡོས་པའྲི་བྱ་བ་

ལ་ནད་ཀྲི་དབང་གྲིས་བཏུད་དེ་བླ་མས་རེས་སུ་མ་གནང་བར་ཡང་བསེན་བཀུར་

སྡོགས་བསྒྲུབ་མྲི་ནུས་པ་དང་། མལ་སྟན་ལ་འདུག་པ་དང་རྐང་པ་བརྐྱངས་པ་ལྟ་

བུའྲི་བཅས་རྐྱང་བཀག་པ་རྣམས་ནྲི་སྤད་བྱས་ཀང་ཤྲིན་ཏུ་དགེ་བའྲི་སེམས་ཅན་ལ་

སྲིག་པ་མྲི་འགྱུར་ལ། འྡོན་ཀང་བླ་མ་ལ་བརས་སྡོད་ཐུགས་དཀྲུགས་སྡོགས་ནྲི་རྐྱེན་

ལ་ལྟྡོས་པའང་མེད་ལ་གནང་བའང་མེད་པས་སྔར་བཞྲིན་དུ་ཉེས་དམྲིགས་འབྱུང་

ངྡོ་། །རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། ན་དང་དབང་ཉམས་བྱ་བ་དང་། །གཞན་གྲི་

དྡོན་དང་དྡོན་ཆེན་དང་། །སྐེ་མེད་བརྟན་པ་དགྡོས་ལྡན་དང་། །ནུས་པ་རེད་དང་གནང་

བ་དང་། །བཀའ་བསྡོ་བ་དང་བར་ཆད་ལས། །ཉེས་པ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་

སྡོ། །

མདྡོར་ན་འདྲིར་མང་དུ་སྨ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་དགྡོས་ཏེ་དྡོན་བསྡུ་ན་བླ་མ་རྡོ་རེ་སྡོབ་

དཔྡོན་དགེས་བྱེད་གང་ཡྲིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་དུ་ལེན་པར་བྱ་ལ། མྲི་མཉེས་པར་
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བྱེད་པ་ཀུན་སྡོང་བའྲི་ཐབས་ནྲི། གང་དང་གང་ཡྡོད་པ་དེ་དང་དེ་ལ་འབད་དེ་སང་བླང་

བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་དགྡོས་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ནྲི། མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་གྲི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་

ཅད་ཐྡོབ་པ་དང་མྲི་ཐྡོབ་པ་ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་ལ་རག་ལས་ཤྲིང་། སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་རེས་

སུ་འགྲྡོ་ལྡྡོག་བྱེད་དེ་སྡོབ་དཔྡོན་མཉེས་པར་བསྟེན་ན་ནྲི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐྡོབ་

པར་གྱུར། སྡོབ་དཔྡོན་མ་མཉེས་ཤྲིང་མ་བསྟེན་པས་ནྲི་དངྡོས་གྲུབ་མྲི་ཐྡོབ་པས་

དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ནྲི་སྡོབ་དཔྡོན་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་ངྡོ་། །ཞེས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རེ་

འཛིན་པ་སྟེ་རྡོ་རེ་འཆང་ཉྲིད་ཀྲིས་གསུངས་ན་དེ་ཉྲིད་ཤེས་པར་བྱས་ནས་བདྡོག་

དགུའྲི་དངྡོས་པྡོ་ཐམས་ཅད་ཀྲིས་རང་གྲི་བླ་མ་ཡྡོངས་སུ་མཉེས་པར་བྱ་སྟེ། རྡོ་རེ་

སྲིང་པྡོ་རྒྱན་གྲི་རྒྱུད་ལས། དེ་བས་ཐབས་ནྲི་ཐམས་ཅད་ཀྲིས། །རྡོ་རེ་འཛིན་པ་བླ་མ་

མཆྡོག །རེས་སུ་མཐུན་པས་མཉེས་པར་བྱ། །དེ་མཉེས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་

མཉེས། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །

 གཉྲིས་པ་བསྟེན་ཚུལ་བཤད་པའྲི་དུས་ནྲི། བསམ་པ་དག་པའྲི་སྡོབ་མ་

ནྲི། །དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སྡོང་ལ། །བླ་མའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པ་འདྲི། །ཁ་

ཏྡོན་བྱ་བར་སྦྲིན་པར་བྱ། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་

སྡོང་བའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་སྐབས་འགྲྡོ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་ཞྲིང་སྡོན་

འཇུག་གྲི་སེམས་གཉྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྐེད་པས་བསམ་པ་ཤྲིན་ཏུ་དག་པའྲི་གང་

ཟག་སྔགས་ཀྲི་རྡོ་རེ་སྡོབ་མ་བྱེད་པར་འདྡོད་པ་ལ་ནྲི་བྱ་བའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་

དབང་དྡོར་ནས་བླ་མའྲི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱ་ཚུལ་སྟྡོན་པའྲི་གཞུང་འདྲི། ཚིག་ལ་

མྲི་བརྟེན་པར་ཁ་ཏྡོན་བྱ་བར་འགྱུར་བ་དང་ཚིག་གྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དྡོན་ཤེས་
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ཏེ་དན་ཤེས་དང་ལྡན་པས་འཇུག་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་སྦྲིན་པར་བྱའྡོ། །

 གསུམ་པ་བཤད་ནས་སྣྡོད་རུང་དུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བ་ནྲི། དེ་ནས་སྔགས་སྡོགས་

བྱྲིན་པ་ཡྲིས། །དམ་ཆྡོས་སྣྡོད་དུ་བྱས་ནས་སུ། །རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི། །བཀག་

དང་འཛིན་པ་ཉྲིད་དུ་བྱ། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐུན་མྡོང་གྲི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་

སྦངས་ཤྲིང་། བླ་མ་རྡོ་རེ་སྡོབ་དཔྡོན་དེ་ཉྲིད་མཉེས་པ་གསུམ་གྲི་སྡོ་ནས་བསྟེན་པའྲི་

ཚུལ་འདྲི་བཞྲིན་དུ་བསབ་ཅྲིང་། ཤེས་པ་དེ་ལ་ནྲི། དེ་ནས་སྔགས་ཀྲི་འཇུག་སྡོ་དབང་

དང་མན་ངག་སྡོགས་སྦྲིན་པ་ཡྲིས། རྡོ་རེ་འཆང་གྲིས་གསུངས་པའྲི་རྒྱུད་སེའྲི་དམ་

ཆྡོས་མ་ལུས་པའྲི་སྣྡོད་དུ་རུང་བར་བྱས་ནས་སུ་དེའྲི་རེས་སུ་མཆྡོག་དང་ཐུན་མྡོང་

གྲི་དངྡོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་བསྲུང་བ་མེད་དུ་མྲི་རུང་

བའྲི་མན་ངག་ཡྲིན་པས་དེའྲི་བསབ་བྱ་རྣམས་རྒྱས་པར་ཤེས་དགྡོས་ཤྲིང་ཁད་པར་

དུ་སྔགས་ཀྲི་སྡོམ་པ་གཏྡོང་བའྲི་རྒྱུ་རྩ་བའྲི་ལྟུང་བ་བཅུ་བཞྲི་ནྲི་ཞྲིབ་ཏུ་བསབ་ཅྲིང་། 

དེའྲི་བཀག་པ་དང་དྡོན་འཛིན་པ་ཉྲིད་དུ་བྱའྡོ། །དེ་ནས་ཀང་རང་གྲི་སྡོག་དང་བསྡོས་

ནས་དམ་ཚིག་མ་ཉམས་པར་བསྲུང་བར་གལ་ཆེའྡོ། །

 གསུམ་པ་བཤད་པ་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་བྱ་བ་ནྲི། དེ་ལྟར་བླ་མའྲི་རེས་འཇུག་

སྡོབ་མ་ནྲི། །མ་ལུས་ཕན་བསྐེད་སྐྡོན་མེད་འདྲི་བྱས་པས། །དགེ་བ་མཐའ་ཡས་

བདག་གྲི་གང་བསགས་པ། །དེས་ནྲི་འགྲྡོ་རྣམས་མྱུར་དུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པས་

བསྟན་ཏེ། དྡོན་ནྲི་དེ་ལྟར་སྡོ་གསུམ་གྲི་སྤྡོད་ཚུལ་ལ་སྡོབ་མ་རང་ཉྲིད་གང་འདྡོད་དུ་

འཇུག་པའྲི་རང་དབང་དྡོར་ནས་ཅྲི་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རང་གྲི་བླ་མའྲི་དགྡོས་པ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པར་འཇུག་པའྲི་སྡོབ་མ་དེ་ལ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྲི་དྡོན་མ་ལུས་པའྲི་
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ཕན་པར་བསྐེད་པར་བྱེད་ཅྲིང་། དེ་ཡང་མ་བཤད་པ་དང་ལྡོག་པར་བཤད་པ་དང་ཧ་

ཅང་ཐལ་བར་བཤད་པའྲི་སྐྡོན་མེད་པའྲི་ཚིག་ཉུང་ལ་དྡོན་ཚང་བའྲི་ལྔ་བཅུ་པའྲི་

གཞུང་འདྲི་བྱས་པའྲི་ཀུན་སྡོང་ཉྲི་ཚེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་དམྲིགས་ཡུལ་སེམས་ཅན་

མཐའ་ཡས་པའྲི་དྡོན་དུ་ཐྡོབ་བྱ་ཡྡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བའྲི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོ་

ཐྡོབ་པའྲི་ཕྲིར་དུ་བརྩམས་པ་ཡྲིན་པས་དེ་ལྟར་བྱས་པའྲི་ཚོགས་དགེ་བ་མཐའ་ཡས་

རྩྡོམ་པ་པྡོ་སྡོབ་དཔྡོན་བྷ་བྲི་ལྷ་བདག་གྲིས་གང་བསགས་པ་དེས་ནྲི་འགྲྡོ་བ་ཐམས་

ཅད་རྣམས་མྱུར་དུ་རྒྱལ་བ་རྡོ་རེ་འཆང་ཆེན་པྡོའྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་གྱུར་ཅྲིག །

 གསུམ་པ་མཇུག་མཛད་བྱང་ནྲི། བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པ་སྡོབ་དཔྡོན་བྷ་བྲི་ལྷས་

མཛད་པ་རྡོགས་སྡོ། །

ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་ལབ་སྟྡོད་དཔལ་གྲི་ལྷ་སའྲི་ཤར་ཕྡོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོའྲི་གྲིང་དུ་རྲིགས་

ཀྲི་ཁབ་བདག་རྡོ་རེ་འཆང་སྒྡོགས་སྟྡོན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བསྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན་དཔལ་

བཟང་པྡོའྲི་ཞལ་སྔ་ནས་བླ་མ་ལྔ་བཅུ་པའྲི་རྩ་ཚིག་སྟེང་ནས་གསུང་བཤད་སྔ་ཕྲི་ལན་དུ་མར་གནང་

བའྲི་སྐབས་སུ་ཟྲིན་བྲྲིས་མཆན་འགྲེལ་གྲི་ཚུལ་དུ་ཡུལ་གངས་ཅན་གྲི་ལྡོངས་སུ་སྐེས་པའྲི་

༸ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྡོང་དང་སྡོང་བླ་མ་དགེས་པའྲི་འབངས་སུ་གྱུར་པ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་

དགེས་རབ་རྡོ་རེ་རང་ལྡོ་ཉྲི་ཤུ་རྩ་གསུམ་གྲི་ཐྡོག་སུག་བྲྲིས་སུ་སྦར་བའྡོ། །དགེའྡོ། །སརྦ་མངྒ་

ལཾ།། །།
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༄༅། །རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའི་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་ 

དཀར་མེ་ལྔོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །ན་མཿཤྲྲི་གུ་རུ་མཉྫུ་གྡོ་ཥཱ་ཡ། །རྒྱ་ཆེན་ཚོགས་གཉྲིས་ནྡོར་འཛིན་ལས་ཐྡོན་

ཅྲིང༌། །སྐུ་བཞྲིའྲི་བ་གམ་མཁའ་ལ་མངྡོན་འཕགས་རྩེར། །འཕྲྲིན་ལས་ཡྡོངས་འདུའྲི་

དྡོ་ཀེར་གཡྡོ་བ་ཅན། །སྟྡོན་མཆྡོག་ས་འཛིན་དབང་པྡོས་དགེ་ལེགས་སྡོལ། །སྒྲིབ་

ཟུང་ཐྡོགས་རེག་བྲལ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་མཁར། །བརྩེ་ཆེན་ནམ་མཁའྲི་གང་པྡོ་འཕྡོ་བ་

ལས། །ལེགས་བཤད་སྒ་བརྒྱར་རྒྡོད་པའྲི་དབྱར་སྐེས་དབང༌། །འཇམ་མགྡོན་བླྡོ་

བཟང་གྲགས་པས་འགྲྡོ་འདྲིར་སྐྡོངས། །ཚུལ་གཉྲིས་ཤྲིང་རྟ་ཆེ་སྡོགས་རེས་ཞུགས་

ཏེ། །མྲི་འགྱུར་ཕག་རྒྱའྲི་རེ་ཁ་མ་ཉམས་པའྲི། །རྣམ་བཞྲིའྲི་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བའྲི་

པཎྲི་ཏས། །ད་དུང་ཐུབ་པའྲི་ལུགས་བཟང་རྲིང་དུ་སྐྡོངས། །མཁའ་ཁབ་ཆྡོས་ཕུང་

ཡང་སྲིང་མདྡོ་སྔགས་ལམ། །མྲི་འཇྲིགས་དམ་བཅའྲི་རྩལ་གྲིས་ལྷུག་དཀྲྡོལ་

མཁན། །རྣམ་མང་བཤེས་གཉེན་གཟུགས་སུ་རྲིམ་ཟླྡོས་གར། །བསམས་ཀྲིན་བཀའ་

དྲིན་དན་པས་ལག་པད་ཟུམ། །རབ་ཡངས་ཐུབ་གསུང་དྡོ་ར་ལས་ཐྡོན་ཅྲིང༌། །ལེགས་

བཤད་བླ་ན་མངར་བའྲི་དྲི་བསུང་ཅན། །རྲིག་བྱེད་གྲུབ་མཐའྲི་དཔལ་ཁང་རབ་བཞད་
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ཚལ། །འདྲི་ཀྡོ་མཁས་མང་རྲི་སྐེས་དགའ་སྟྡོན་དངྡོས། །དེ་ཕྲིར་ངག་དབང་བརྟན་

པའྲི་འཁྡོར་ལྡོའྲི་གར། །བླྡོ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་སྲིང་པྡོའྲི་རེས་ཞུགས་ཏེ། །ཕྲི་ནང་གྲུབ་

མཐའ་བརྟགས་པའྲི་སྣང་བརན་འབུམ། །རབ་གསལ་མན་ཤེལ་མེ་ལྡོང་དེང་འདྲིར་

བསྒྲུབ། །

 དེ་ཡང་འདྲི་སྐད་དུ། ལྷ་ལས་ཕུལ་བྱུང་གྲི་བསྟྡོད་པ་ལས། བདག་ནྲི་སངས་

རྒྱས་ཕྡོགས་མྲི་འཛིན། །སེར་སྐ་ཕྡོགས་ལ་མྲི་སང་ཡང༌། །གང་ཞྲིག་རྲིགས་པར་

ལྡན་པའྲི་ཚིག །དེ་ཉྲིད་སྟྡོན་པར་ཡྡོངས་སུ་འཛིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འཇྲིག་

རྟེན་ཕྲི་མ་ཕན་ཆད་ཀྲི་དྡོན་ལ་དཔྱྡོད་པ་ཞུགས་པའྲི་སྐེ་བྡོ་བླྡོ་གྲྡོས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་

ནྲི། ཐྡོག་མར་ཉྲིད་དུ་འདྲི་ལྟར་བསམ་པར་བྱ་སྟེ། གང་ཡང་བདག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་

བསྟན་པ་དང༌། སེར་སྐ་སྡོགས་ཀྲི་ལུགས་གཉྲིས་ལས་གང་ཞྲིག་ལ་འཇུག་པར་

རྲིགས་སམ་དུ། ཆེས་ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་ཞྲིང་མཛངས་ལ་ཞྲིབ་པའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་ཀྲིས་ཞྲིབ་ཏུ་

བརྟག་པར་བྱ་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བརྟགས་པ་ན། སེར་སྐ་སྡོགས་ཀྲི་ལུགས་ནྲི་ཡང་

དག་པའྲི་ལམ་ལས་ཕྲི་རྡོལ་དུ་གྡོལ་ཞྲིང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བསྟན་པ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་ཉག་

ཅྲིག་ཐར་འདྡོད་རྣམས་ཀྲི་འཇུག་ངྡོགས་སུ་མཐྡོང་བར་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཏེ། ཁད་པར་

འཕགས་བསྟྡོད་ལས། མུ་སྟེགས་གཞན་པའྲི་གཞུང་ལུགས་ལ། །ཇྲི་ལྟ་ཇྲི་ལྟར་རྣམ་

བསམས་པ། །ད་ལྟ་དེ་ལྟར་མགྡོན་ཁྡོད་ལ། །བདག་གྲི་ཡྲིད་ནྲི་དངས་པར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། འྡོན་ཏེ་རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་ཀང༌། 

གནས་ལུགས་ཀྲི་དེ་ཁྡོ་ན་ཉྲིད་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པར་རྟྡོགས་པའྲི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཞྲིག་

མ་སྐེས་ན། ངེས་འབྱུང་དང༌། བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་སྡོགས་ལམ་གཞན་ལ་གྡོམས་
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པར་བྱས་ཀང༌། འཁྡོར་བའྲི་རྩ་བ་སྡོང་མྲི་ནུས་ཏེ། ཤེས་རབ་བརྒྱ་པ་ལས། མཐྡོང་

དང་མ་མཐྡོང་ཡྡོན་ཏན་འདྲི། །ཀུན་གྲི་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཡྲིན། །དེ་ལྟར་གཉྲིས་ཀ་

བསྒྲུབས་པའྲི་ཕྲིར། །དང་པྡོར་འབད་དེ་ཤེས་རབ་བསྐེད། །ཅེས་དང༌། རེ་བདག་ཉྲིད་

ཆེན་པྡོས། གནས་ལུགས་རྟྡོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་མྲི་ལྡན་ན། །ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་ལ་གྡོམས་བྱས་ཀང༌། །སྲིད་པའྲི་རྩ་བ་གཅྡོད་པར་མྲི་ནུས་པས། །དེ་ཕྲིར་

རྟེན་འབྲེལ་རྟྡོགས་པའྲི་ཐབས་ལ་འབད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། གནས་ལུགས་

ཀྲི་དྡོན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པར་རྟྡོགས་པ་ལ་ཡང༌། ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་དབྱེ་དང༌། 

ཁད་པར་ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྡོ་སྡོའྲི་བདག་མེད་པའྲི་དྡོན་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་

རྣམས་ཞྲིབ་ཏུ་ཤེས་དགྡོས་པ་ཡྲིན་ཏེ། ལངྐར་གཤེགས་པ་ལས། བླྡོ་གྲྡོས་ཆེན་པྡོ་དེ་

ལྟར་གྲུབ་པའྲི་མཐའྲི་ཚུལ་དང༌། བསྟན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ། ཁྡོད་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཆེན་པྡོ་གཞན་དག་གྲིས་ཀང་བརྩྡོན་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ཡང་རང་གྲི་དན་པ་གསྡོ་བ་དང༌། ལས་དང་པྡོ་བ་གཞན་ལ་

ཡང་ཕན་གདགས་པའྲི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ཏེ། རང་དང་གཞན་གྲི་གྲུབ་

པའྲི་མཐའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཆེ་ལྡོང་ཙམ་ཞྲིག་བརྡོད་པར་བྱ་སྟེ།

གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་སྤྲིར་བསྟན་པ།

 འདྲི་ལ་གཉྲིས། གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང༌། སྡོ་སྡོའྲི་རྣམ་

གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་སྤྲིར་བསྟན་པ།༽ལ་གཉྲིས། 

གྲུབ་མཐའྲི་སྒ་དྡོན་དང༌། ཕྲི་ནང་གྲི་ཁད་པར་རྡོ། །དང་པྡོ་༼གྲུབ་མཐའྲི་སྒ་དྡོན།༽ནྲི། གྲུབ་
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མཐའྲི་སྐད་དྡོན་སྲིདྡྷྱནཏ་ཞེས་པའྲི། སྲིདྡྷྲི་གྲུབ་པ་དང༌། ཨནྟ་མཐའ་ལ་འཇུག་པ་ཡྲིན་

པས། རང་གྲི་བླྡོ་ངྡོར་དྡོན་གྲི་གནས་ཚུལ་རྲིགས་པས་གྲུབ་པའྲི་མུའམ་མཐའ་འདྲི་

ལས་མྲི་འདའ་འྡོ་སམ་དུ་དམ་བཅའ་བས་ན་གྲུབ་མཐའ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྡོ་ལས། རྣམ་རྟྡོག་གྲི་སྒྡོ་

བཏགས་པའྲི་ཆ་གཞན་བཟླྡོག་ནས་རང་གྲི་བླྡོ་ངྡོར་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་དེ་གྲུབ་

མཐའྲི་དྡོན་ཡྲིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་༼ཕྲི་ནང་གྲི་ཁད་པར།༽ནྲི། གྲུབ་མཐའྲི་འཁྲུལ་སྡོང་གདྡོང་ལྔའྲི་སྒ་

དབྱངས་ལས། །བསྟན་དང་སྟྡོན་པ་ལྟ་བས་ཁད་པར་ཕྲི་ནང་གཉྲིས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལྟར། བསྟན་པའྲི་ཁད་པར་སྡོགས་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། འྡོད་ལྡན་ལས། ཕག་

རྒྱ་གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །སྡོབ་པ་ལ་ནྲི་རབ་སྟྡོན་ལ། །ཐྡོག་མ་བར་དང་མཐར་

དགེ་བས། །སངས་རྒྱས་གསུང་དུ་ཡང་དག་རྟྡོགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྟ་བ་

བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ལས་མྲི་འདའ་ཞྲིང༌། ལྷག་པའྲི་བསབ་པ་རྲིན་པྡོ་ཆེ་

ལ་གཞྡོལ་ཞྲིང་འབབ་པ་དང༌། ཐྡོག་མཐའ་བར་གསུམ་དུ་སེམས་ཅན་ལ་སན་ཅྲིང་

དགེ་བའྲི་ཐབས་འབའ་ཞྲིག་སྟྡོན་པ་ཡྲིན་ལ། སེར་སྐ་སྡོགས་ཀྲི་ལུགས་ནྲི་དེ་ལས་

བཟླྡོག་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །སྟྡོན་པའྲི་ཁད་པར་ཡང༌། སྡོབ་དཔྡོན་ཐྡོ་བཙུན་གྲུབ་རེས། བདག་

ནྲི་སྟྡོན་པ་གཞན་སངས་ནས། །བཅྡོམ་ལྡན་ཁྡོད་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲི། །དེ་ཅྲིའྲི་སད་དུ་

ཞེ་ན་ཁྡོད། །སྐྡོན་མྲི་མངའ་ལ་ཡྡོན་ཏན་ལྡན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འྡོ་སྐྡོལ་གྲི་

སྟྡོན་པ་ནྲི་སྐྡོན་ཀུན་ཟད་ཡྡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡྲིན་ལ། སེར་སྐ་སྡོགས་ནྲི་དེ་ལས་

བཟླྡོག་པ་སྟེ། དཔེར་ན། དང་སྡོང་འཇྲིག་རྟེན་མྲིག་གྲིས། མཛེས་མ་ལེགས་པར་སྤྡོད་
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ཅྲིང་ཟ་བར་གྲིས། །ལུས་མཆྡོག་འདས་གང་དེ་ཁྡོད་ལ་མྲི་འབྱུང༌། །ལུས་འདྲི་འཚོ་

བར་གྱུར་པ་ཙམ་ཞྲིག་སྟེ། །འཇྲིག་མ་སྡོང་བར་ལྡྡོག་པར་མྲི་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་རང་གྲི་

བུ་མྡོ་ལ་བགྲྡོད་པར་འདྡོད་ནས། ཡ་ང་བའྲི་ལྟ་ལྡོག་བསྟན་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ལྟ་བའྲི་ཁད་

པར་ནྲི། རྡོ་རེ་སྲིང་འགྲེལ་ལས། རྲིག་བྱེད་གྲུབ་མཐའ་རྣལ་འབྱྡོར་རྣམས། །དབང་

ཕྱུག་སྡོགས་ཀྲིས་བྱས་པ་དང༌། །སངས་རྒྱས་པ་ཡྲི་སྣྡོད་རྒྱུད་ལས། །སྟྡོང་པ་ཉྲིད་ལ་

ཁད་པར་ཡྡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། འྡོག་ཏུ་རྲིམ་གྲིས་འཆད་པར་འགྱུར་

རྡོ། །གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་སེ་སྣྡོད་ལས། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སྡོམ་བཞྲིར་

བསྡུ་བར་བྱ་སྟེ། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མྲི་རྟག་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་

སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང༌། མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞྲི་

བའྡོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་འཐད་ལྡན་དུ་

ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་དང༌། དེ་ཁས་མྲི་ལེན་

ཅྲིང་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཡྡོད་པར་སྨ་བ་རྣམས་ཕྲི་རྡོལ་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བར་འཇྡོག་

པ་ཡྲིན་ལ། ཡང་སྲིགས་དུས་ཀྲི་ཀུན་མཁེན་གཉྲིས་པ་སྡོབ་དཔྡོན་རཏྣ་ཨཱ་ཀ་ར་ཤཱནྟྲི་

དང༌། མཉམ་མེད་ཇྡོ་བྡོ་ཆེན་པྡོ་དང༌། ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའྲི་དགྡོངས་

བཞེད་ལ། ཕྲི་ནང་གྲི་ཁད་པར་སྐབས་འགྲྡོའྲི་སྟེང་ནས་འབྱེད་པར་གསུངས་ལ། དེ་

ཡང་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཆྡོས་འདྲི་པ་

དང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཡྡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་རྣམས་ཕྲི་

རྡོལ་པར་འཇྡོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་འདྲིར་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་

དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཚུལ་ཡང༌། ལམ་རྲིམ་ཆེན་མྡོ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། དཀྡོན་
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མཆྡོག་གསུམ་གྲི་ཡྡོན་ཏན་ཤེས་པ་དང༌། ཁད་པར་ཤེས་པ་དང་ཁས་བླངས་པ་དང་

གཞན་དུ་མྲི་སྨ་བ་བཞྲིས་སྐབས་སུ་འགྲྡོ་བའྲི་དྡོན་ཡྲིན་པར་གསུངས་སྡོ། །

གཞན་སེའྲི་གྲུབ་མཐའ་དགག་པ།

 གཉྲིས་པ་༼སྡོ་སྡོའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ།༽སྡོ་སྡོའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་

བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྡོ་སྡོར་དགག་པ་དང༌། རང་གྲི་གྲུབ་

མཐའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼གཞན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྡོ་སྡོར་དགག་པ།༽ལ་གཉྲིས། 

ཆད་སྨ་དགག་པ་དང༌། རྟག་སྨ་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼ཆད་སྨ་དགག་པ།༽ལ་གཉྲིས། 

འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང༌། དེ་དག་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼འདྡོད་པ་བརྡོད་པ།༽ལ་བཞྲི། སྟྡོན་

པ་གང་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌། གྲུབ་མཐའྲི་དབྱེ་བ། སྒ་བཤད། གྲུབ་མཐའྲི་འདྡོད་

ཚུལ་ལྡོ། །

དང་པྡོ་༼སྟྡོན་པ་གང་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ།༽ནྲི། འདྲིའྲི་རྩ་བའྲི་གྲུབ་མཐའ་ནྲི། དང་སྡོང་

འཇྲིག་རྟེན་མྲིག་ཅེས་བྱ་བས་གཞུང་འབུམ་ཕྲག་གཅྲིག་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བར། སྡོབ་

དཔྡོན་སྤན་རས་གཟྲིགས་བརྟུལ་ཞུགས་སྡོགས་བཤད་ལ། ཡང་དང་སྡོང་ཕུར་བུ་

དང༌། འཇུག་སྟྡོབས་སྟྡོན་པར་སྨ་བ་ཡང་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼གྲུབ་མཐའྲི་དབྱེ་བ།༽ནྲི་སྡོབ་དཔྡོན་བྱང་ཆུབ་བཟང་པྡོས། རྣམ་རྟྡོག་གྲི་

དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། གསང་ཚིག་གྲི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང༌། ཆད་ལྟའྲི་དབང་དུ་

བྱས་པ་གསུམ་བཤད་པ་ལས། སྔ་མ་གཉྲིས་རྒྱང་འཕེན་དངྡོས་མྲིན་ལ། ལང་

གཤེགས་ལས། རྒྱང་འཕེན་བཅུ་གཅྲིག་གསུངས་པ་ཡང༌། རྒྱང་འཕེན་དངྡོས་མྲིན་
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པར་གསུངས་སྡོ། །དེས་ན་ས་སེ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱང་འཕེན་སྡོམས་འཇུག་

པ་དང༌། རྟྡོག་གེ་བ་གཉྲིས་ཡྡོད་ལ། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་ཡྡོད་ཀང་ལས་

འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བ་དང༌། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་དང་ལས་འབྲས་གཉྲིས་ཀ་མེད་པར་ལྟ་བ་སྟེ། 

སེ་ཚན་སྔ་ཕྲི་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །

གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽ནྲི། ཚེ་འདྲིར་གང་ལེགས་ཙམ་གྲིས་ཆྡོག་པར་སྨ་བས་

ན་ཚུ་རྡོལ་མཛེས་པ་དང༌། ཤྲི་བའྲི་ཚེ་བདག་རྒྱུན་ཆད་པར་སྨ་བས་ན་ཆད་སྨ་བ་

དང༌། ལས་འབྲས་མེད་པར་སྨ་བས་ན་མེད་སྨ་བ་དང༌། དང་སྡོང་ཕུར་བུའྲི་རེས་སུ་

འབྲངས་པས་ན་ཕུར་བུ་བ་དང༌། ཡང་དག་པའྲི་ལྟ་བ་ལས་རྲིང་དུ་སྡོང་བས་ན་རྒྱང་

འཕེན་པ་སྡོགས་ཟེར་རྡོ། །

བཞྲི་པ་༼གྲུབ་མཐའྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ནྲི། གང་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་མ་ནས་འདྲིར་འྡོང་བ་མེད་

དེ། སྐེ་བ་སྔ་མ་ཞེས་པ་དེ་སུས་ཀང་མ་མཐྡོང་བའྲི་ཕྲིར། སྐེེས་བུའྲི་རྲིག་པ་ཡང་

ལུས་ལས་སྐེ་སྟེ། མར་མེ་ལས་འྡོད་འབྱུང་བ་བཞྲིན་ནྡོ། །སྐེ་བ་འདྲི་ནས་ཕྲི་མར་འགྲྡོ་

བ་ཡང་མེད་དེ། འཆྲི་བའྲི་ཚེ་ལུས་ནྲི་འབྱུང་བ་ཆེན་པྡོ་བཞྲི་དང༌། སེམས་ནྲི་ནམ་

མཁའྲི་བག་ལ་ཞ་བར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྡོགས་ཀྲིས་སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་དང༌། ཕྲི་ནང་

སྐེ་མཆེད་ཆྡོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནྲི། །ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་ལས་གྲུབ་པས་གཞན་ཡྡོད་

མྲིན། །སན་ཟླུམ་སྐེར་ཚེར་གཟེངས་རྲིང་རྣྡོ་བ་དང༌། །ར་བྱའྲི་མཇུག་མ་མགྲྲིན་པའྲི་

ཚོགས་བཀྲ་དང༌། །ཉྲི་ཤར་ཆུ་བྡོ་ཐུར་དུ་འབབ་པ་རྣམས། །ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་ལས་གྲུབ་སྟེ་རྒྱུ་

ཡྡོད་མྲིན། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་སྡོགས་

འགྡོག་པར་བྱེད་དྡོ། །
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 གཉྲིས་པ་༼དེ་དག་དགག་པ།༽དེ་དགག་པ་ལ་གསུམ་ལས། སྐེ་བ་སྔ་ཕྲི་མེད་

པར་ལྟ་བ་དགག་པ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་མ་ཁྡོལ་གྲིས། སྐེས་མ་ཐག་ཏུ་སུས་ཀང་མ་

བསྟན་པར། །ཁ་ཟས་ཟ་བར་རྩྡོལ་བར་བྱེད་པ་དང༌། །ནུ་ཞྡོ་འཐུང་བ་རྩྡོལ་བར་བྱེད་

པ་ཡང༌། །དེ་དག་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་གྡོམས་པའྲི་མཐུ། །ཞེས་དང༌། ལེགས་ལྡན་

འབྱེད་ཀྲིས། བེའུ་འང་སྔྡོན་ཆད་གྡོམས་བྱས་པས། །བྱུང་མ་ཐག་ཏུ་ཟས་འཚོལ་

བྱེད། །ཟས་ཀྲི་དྡོན་དུ་བསྐྡོད་པའྲི་ཕྲིར། །དཔེར་ན་དབང་པྡོ་སྲིན་པ་བཞྲིན། །ཞེས་

སྡོགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང༌། རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡང༌། སྡོབ་དཔྡོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱྲི་

ལས། གང་ཕྲིར་རང་གྲི་ས་བྡོན་ལ། །ཚེར་མ་ལ་སྡོགས་སྐེས་པ་ཉྲིད། །རྣྡོ་སྡོགས་དེ་

ཉྲིད་ལས་ཡྲིན་ཕྲིར། །དེས་ན་དཔེ་ནྲི་གྲུབ་པ་མེད། །དེ་དག་རེས་འགའ་ཁ་ཅྲིག་

ཏུ། །འབྱུང་བར་ཡྡོངས་སུ་ངེས་པ་ནྲི། །ལྟྡོས་དང་བཅས་པ་སྐེ་བ་སྟེ། །ལྟྡོས་བྱ་དེ་དག་

རྒྱུར་འདྡོད་དྡོ། །རྒྱུ་ནྲི་ཕན་པར་བྱེད་པ་སྟེ། །ཕན་པ་མེད་པར་ལྟྡོས་བྱ་མྲིན། །ཞེས་

སྡོགས་ཀྲི་རྲིགས་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡང༌། ཚད་མའྲི་དེ་

ཉྲིད་ལས། བླྡོ་དང་བརྩེ་བ་ལ་སྡོགས་དང༌། །འདྲི་དག་འཇྲིག་རྟེན་བཤད་ཆྡོས་

ལྡན། །དེ་དག་རབ་ཀྲི་མཐར་ཕྲིན་པ། །འྡོད་གསལ་ཀུན་མཁེན་ཉྲིད་འབྱུང་

འགྱུར། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་རྲིགས་པས་དགག་པར་བྱའྡོ། །

 གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གྲངས་ཅན་པ་དགག་པ་དང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་

རྣམས་དགག་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼གྲངས་ཅན་པ་དགག་པ།༽ལ་གཉྲིས། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང༌། 

དེ་འགྡོག་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼འདྡོད་པ་བརྡོད་པ།༽ལ་བཞྲི། གང་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌། 

གྲུབ་མཐའྲི་དབྱེ་བ་དང༌། སྒ་བཤད་དང༌། འདྡོད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼གང་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་
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བ།༽ལ། འདྲི་པའྲི་སྟྡོན་པ་ནྲི། དང་སྡོང་མཆྡོད་འྡོས་དང༌། དང་སྡོང་སེར་སྐ་དང༌། སྟྡོན་

པ་ཆུ་ཀླུང་དང༌། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཡྲིན་ལ། རྩ་བའྲི་གཞུང་ནྲི། དབང་ཕྱུག་

ནག་པྡོའྲི་རྒྱུད་སུམ་ཅུ་པ་དང༌། དྲུག་ཅུ་པ་སྡོགས་ཀྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་གྲུབ་

མཐའ་འཆའ་བར་གསུངས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼གྲུབ་མཐའྲི་དབྱེ་བ།༽ནྲི། འདྲི་ལ་དབྱེ་ན། གྲངས་ཅན་ལྷ་མེད་པ་དང༌། 

ལྷར་བཅས་པ་གཉྲིས་ཡྡོད་ལ། ལྷ་མེད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། འབྲས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་དུས་

ན་ཡྡོད་པ་རྐྱེན་གྲིས་མངྡོན་པར་གསལ་བར་སྨ་ཞྲིང༌། དེ་ཡང་གཙོ་བྡོ་ལས་འབྱུང་

བར་འདྡོད་ལ། ལྷར་བཅས་པས་ནྲི། རྒྱུ་འབྲས་རང་བཞྲིན་གྲིས་གཅྲིག་ཀང་རྣམ་

འགྱུར་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པྡོའྲི་བྱྲིན་རླབས་ཡྲིན་པར་འདྡོད་དྡོ། །

གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཉེར་ལྔའྲི་གྲངས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་ཤེས་པ་ལས་

གྲྡོལ་བར་འདྡོད་པས་ན་གྲངས་ཅན་པ་དང༌། རང་བཞྲིན་རྒྱུར་སྨ་བས་ན་རང་བཞྲིན་

རྒྱུར་སྨ་བ་དང༌། སེར་སྐ་སྟྡོན་པར་འཛིན་པས་ན་སེར་སྐ་པ་དང༌། གཙོ་བྡོ་རྒྱུར་སྨ་

བས་ན་གཙོ་བྡོ་པ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རྡོ། །

བཞྲི་པ་༼འདྡོད་ཚུལ།༽ནྲི། འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་དེ་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ནྲི། གཙོ་བྡོ་

དང༌། ཆེན་པྡོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། གཟུགས། སྒ། དྲི། རྡོ། རེག་བྱ་སྟེ་དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། 

ས། ཆུ། མེ། རླུང༌། ནམ་མཁའ་སྟེ་འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། ངག །ལག་པ། རྐང་པ། རྐུབ། 

འདྡོམས་ཀྲི་དབང་པྡོ་སྟེ་ལུས་ཀྲི་དབང་པྡོ་ལྔ་དང༌། མྲིག །རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། པགས་པའྲི་

དབང་པྡོ་སྟེ་བླྡོའྲི་དབང་པྡོ་ལྔ་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་བདག་ཉྲིད་ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པྡོ་དང༌། 

བདག་ཤེས་རྲིག་གྲི་སྐེས་བུ་སྟེ་ཉེར་ལྔའྡོ། །དེ་དག་ལས་སྐེས་བུ་ཁྡོ་ན་ཤེས་པ་དང༌། 

གཞན་ཐམས་ཅད་བེམ་པྡོར་འདྡོད་ཅྲིང༌། གཙོ་བྡོ་དང་སྐེས་བུ་གཉྲིས་དྡོན་དམ་བདེན་
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པ་དང༌། ལྷག་མ་ཉེར་གསུམ་པྡོ་རྣམས་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པར་འདྡོད་དྡོ། །ཉེར་ལྔ་པྡོ་

འདྲི་ཉྲིད་རྒྱུ་འབྲས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ཡང་མུ་བཞྲི་སྟེ། དབང་ཕྱུག་ནག་པྡོའྲི་རྒྱུད་ལས། 

རྩ་བའྲི་རང་བཞྲིན་རྣམ་པར་འགྱུར་མྲིན་ལ། །ཆེན་པྡོ་སྡོགས་བདུན་རང་བཞྲིན་རྣམ་

འགྱུར་ཞྲིང༌། །བཅུ་དྲུག་པྡོ་ནྲི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །སྐེས་བུ་རང་བཞྲིན་མ་ཡྲིན་

རྣམ་འགྱུར་མྲིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། གཙོ་བྡོ་ནྲི་རང་བཞྲིན་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པའྲི་མུ་དང༌། 

ཆེན་པྡོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་སྟེ་བདུན་ནྲི་རང་བཞྲིན་དང་རྣམ་འགྱུར་གཉྲིས་

ཀ་ཡྲིན་པའྲི་མུ་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔ་དང༌། བླྡོའྲི་དབང་པྡོ་ལྔ་དང༌། ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པྡོ་སྟེ་

བཅུ་དྲུག་ནྲི། རྣམ་འགྱུར་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པའྲི་མུ་དང༌། སྐེས་བུ་ནྲི་རང་བཞྲིན་དང༌། རྣམ་

འགྱུར་གཉྲིས་ཀ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མུར་འཇྡོག་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

 དེ་ཡང་གཙོ་བྡོ་ནྲི། སྤྡོད་འཇུག་ལས། སྲིང་སྟྡོབས་རྡུལ་དང་མུན་པ་

ཞེས། །བྱ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་མཉམ་གནས་ནྲི། །གཙོ་བྡོ་ཞེས་བྱར་རབ་བརྡོད་དྡོ། །མྲི་

མཉམ་འགྲྡོ་བ་ཡྲིན་པར་བརྡོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྲིང་སྟྡོབས་དང༌། རྡུལ་དང༌། 

མུན་པ་ཞེས་བྱ་བའྲི་ཡྡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་དུ་གནས་པ་ལ་གཙོ་བྡོ་དང༌། དེ་

གསུམ་ཆ་མྲི་མཉམ་པ་ལ་འགྲྡོ་བའམ་རྣམ་འགྱུར་ཞེས་སྨའྡོ། །སྐབས་འདྲིའྲི་སྲིང་

སྟྡོབས་ནྲི་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང༌། རྡུལ་ནྲི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དང༌། མུན་པ་ནྲི་ཚོར་བ་

བཏང་སྡོམས་ཀྲི་མྲིང་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ། རང་བཞྲིན་ཞེས་པ་རྒྱུ་དང༌། འགྲྡོ་བ་སྟེ་

རྣམ་འགྱུར་ཅྲི་རྲིགས་པར་འབྲས་བུའྲི་མྲིང་དུ་འདྡོད་དྡོ། །གཙོ་བྡོ་དེ་ནྲི་རྟག་པ་དང༌། 

ཆ་མེད་གཅྲིག་པུ་དང༌། ཡུལ་ཁྡོ་ན་དང༌། ལས་སྡོགས་བྱེད་པ་པྡོ་དང༌། སྣྡོད་བཅུད་

ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་སྟེ་ཁད་ཆྡོས་ལྔ་ལྡན་དང༌། དབྱྲིབས་དང༌། ཁ་དྡོག་དང༌། ཚད་
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ཀྲི་ཁད་པར་གྲིས་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཞྲིག་ཏུ་འདྡོད་དེ། དང་སྡོང་སེར་སྐས། 

ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ནྲི། །སྣང་བའྲི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་མ་ཡྲིན། །སྣང་བའྲི་ལམ་

དུ་གང་འགྱུར་དེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ཤྲིན་ཏུ་གསྡོབ། །ཅེས་སྨས་པས་སྡོ། །ཆེན་པྡོ་ནྲི་

བླྡོའྲི་མྲིང་ཡྲིན་ལ། དེ་ནྲི་ཤེལ་གྲི་མེ་ལྡོང་ངྡོས་གཉྲིས་པ་ལྟར། ཕྲི་ནས་ཡུལ་གྲི་

གཟུགས་བརན་དང༌། ནང་ནས་སྐེས་བུའྲི་གཟུགས་བརན་གཉྲིས་ཀ་འཆར་བའྲི་བེམ་

པྡོ་ཞྲིག་ཏུ་འདྡོད་དྡོ། །ང་རྒྱལ་ལ་ནྲི། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་དང༌། སྲིང་སྟྡོབས་ཅན་

དང༌། མུན་པ་ཅན་ཏེ་གསུམ་ཡྡོད་ལ། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་གྲི་ང་རྒྱལ་ལས་ནྲི། དེ་

ཙམ་ལྔ་སྐེ་ལ། དེ་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་སྐེའྡོ། །སྲིང་སྟྡོབས་ཅན་ལས་ནྲི། ལས་ཀྲི་དབང་

པྡོ་ལྔ་དང༌། བླྡོའྲི་དབང་པྡོ་ལྔ་དང༌། ཡྲིད་ཀྲི་དབང་པྡོ་སྟེ་དབང་པྡོ་བཅུ་གཅྲིག་

སྐེའྡོ། །མུན་པ་ཅན་གྲིས་ནྲི་དེ་གཉྲིས་ཀར་འཇུག་པ་བྱེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། དཔེ་ནྲི་

བྲམ་ཟེ་མྡོ་བུ་བཅུ་གཅྲིག་ཡྡོད་པ་ཞྲིག་དང༌། དམངས་མྡོ་བུ་ལྔ་ཡྡོད་པ་ཞྲིག་ལ། ཁྡོ་

བྲམ་ཟེ་གཅྲིག་གྲིས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པར་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་

རྡོ་རེས་གསུངས་སྡོ། །འདྲི་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་གྲྡོལ་བ་ཐྡོབ་ཚུལ་ནྲི། དེ་ཉྲིད་ཉེར་ལྔ་ཤེས་

པ་ན། །རལ་པ་བྱྲི་བྡོ་ཅྡོད་པཎ་དང༌། །ཆང་འཐུང་གང་གྲི་གནས་གྱུར་ཀང༌། །གྲྡོལ་

འགྱུར་འདྲི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་བཤད་དེ། །གང་གྲི་ཚེ་སྐེས་བུ་དེས་ཡུལ་གྲི་ཉེས་

དམྲིགས་རྲིག་ནས་བསམ་གཏན་བསྡོམས་པའྲི་མཐུས་མྲིག་གྲི་མངྡོན་ཤེས་ཐྡོབ་པ་

ན། མྲིག་དེས་གཙོ་བྡོ་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་ལ། དེའྲི་ཚེ་གཙོ་བྡོ་དེ་གཞན་གྲི་བུད་མེད་ལྟར་

ངྡོ་ཚ་བས་བསྐེངས་ཏེ་བདག་ལ་མྲི་འགྲྡོ་ཞྲིང༌། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀང་གཙོ་བྡོ་ཉྲིད་

ལ་བསྡུས་ཏེ། སྐེས་བུ་ཡན་གར་དུ་གྱུར་བ་ལ་ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་དང༌། ཡང་
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རང་བཞྲིན་གྲིས་སྐེས་བུའྲི་དྡོན་བྱས་ཟྲིན་ནས་བདག་ཀང་སྐེས་བུ་འདྲིའྲི་མྲིན་ལ། 

སྐེས་བུ་འདྲི་ཡང་བདག་གྲི་མ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེས། དེ་ཁྡོ་ན་ཉྲིད་མཐྡོང་སྟེ་སྐེས་བུ་ལས་རང་

བཞྲིན་གྲྡོལ་བ་ལ་ཐར་པ་ཐྡོབ་པར་འདྡོད་པ་ཞྲིག་ཀང་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼དེ་འགྡོག་པ།༽ནྲི། ཞྲི་བ་ལྷས། གཅྲིག་ལ་རང་བཞྲིན་གསུམ་ཉྲིད་

ནྲི། །རྲིགས་མྲིན་དེས་ན་དེ་ཡྡོད་མྲིན། །ཞེས་གཙོ་བྡོ་ཆ་མེད་གཅྲིག་པུ་ཡྲིན་པ་དང༌། 

དེ་བཞྲིན་ཡྡོན་ཏན་ཡྡོད་མྲིན་ཏེ། །དེ་ཡང་སྡོ་སྡོར་རྣམ་གསུམ་ཕྲིར། །ཞེས་ཡྡོན་ཏན་

ཉྲིད་ཀང་གཅྲིག་ཏུ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ལ། ཡྡོན་ཏན་མེད་ན་སྒ་སྡོགས་

ཀང༌། །ཡྡོད་ཉྲིད་ཤྲིན་ཏུ་རྒྱང་རྲིང་འགྱུར། །ཞེས་ཡྡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའྲི་

གཙོ་བྡོ་དེ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། སྒ་སྡོགས་ཀང་བཞག་དཀའ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཙམ་ལྔ་ཀ་

གཙོ་བྡོའྲི་འབྲས་བུར་ཁས་བླངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས། ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་རྡོ་རེས། གྲུབ་མཐའ་རྩ་བར། ཡྡོད་ཀང་སྐེ་ན་དྡོན་མེད་

ཐུག་མེད་འགྱུར། །སྐེ་བྱེད་རྟག་དང་མ་ཉམས་འབྲས་བཟླྡོག་འགལ། །བེམ་ཕྲིར་མྲི་

མྡོང་ཁབ་ཕྲིར་ཆ་མེད་འགལ། །རྟག་ཕྲིར་ཤེས་མྲིན་རྟག་ལ་འཆྲིང་གྲྡོལ་ཅྲི། །ཞེས་

གསུངས་སྡོ། །

 རྟག་སྨ་གཞན་འགྡོག་པ་༼དེ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་དགག་པ།༽ལ་ཡང༌། ཚངས་པ་བ་

དགག་པ། ཁབ་འཇུག་པ་དང་དཔྱྡོད་པ་བ་གཉྲིས་དགག་པ། དབང་ཕྱུག་པ། བྱེ་བྲག་

པ། རྲིག་པ་ཅན་པ་གསུམ་དགག་པ། གཅེར་བུ་བ་དགག་པ་སྟེ་ལྔ་ཡྡོད་པ་ལས། 

གཞན་རྣམས་རེ་ཞྲིག་བཏང་སྡོམས་སུ་བཞག་ནས། འདྲིར་བྱེ་རྲིག་གཉྲིས་ཅུང་ཟད་

དགག་པ་ལ་གཉྲིས། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང༌། དེ་འགྡོག་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼འདྡོད་པ་བརྡོད་
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པ།༽ལ་བཞྲི། གང་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང༌། སྡོ་སྡོའྲི་སྒ་བཤད་པ་དང༌། དབྱེ་བ་དང༌། 

གྲུབ་མཐའྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼གང་གྲི་རེས་སུ་འབྲང་བ།༽ལ་ཡང༌། བྱེ་བྲག་པ་རྣམས་

ནྲི། སྟྡོན་པ་དང་སྡོང་འུག་པ་དང༌། དང་སྡོང་གཟེགས་ཟན་གཉྲིས་ཀྲི་རེས་སུ་འབྲངས་

ལ། རྲིག་པ་ཅན་པ་རྣམས་ནྲི་བྲམ་ཟེ་རྐང་མྲིག་གྲི་རེས་འབྲངས་སུ་གསུངས་

སྡོ། །གཉྲིས་པ་༼སྡོ་སྡོའྲི་སྒ་བཤད་པ།༽ལ་གཉྲིས་ལས། བྱེ་བྲག་གྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། དང་སྡོང་

གཟེགས་ཟན་གྲིས་བྱས་པའྲི་བྱེ་བྲག་གསལ་བའྲི་མདྡོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་ན་བྱེ་

བྲག་པ་དང༌། རྲིག་པ་ཅན་པའྲི་སྒ་བཤད་ནྲི། བྲམ་ཟེ་རྐང་མྲིག་གྲིས་བྱས་པའྲི་རྲིག་

པའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་པས་ན་རྲིག་པ་ཅན་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གསུམ་པ་༼དབྱེ་བ།༽ནྲི། 

ཞྲི་བ་འཚོས། རྐང་མྲིག་པ་དང་གཟེགས་ཟན་པ། །ལུང་ཙམ་པ་ནྲི་སྨ་བྱེད་པའྲི། །རས་

ལ་སྡོགས་པ་དགག་པ་འདྲི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བྱེ་བྲག་པ་དང༌། རྲིག་པ་ཅན་པ་

དང༌། ལུང་ཙམ་པ་སྟེ་གསུམ་ཡྡོད་པར་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་རྡོ་

རེས་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་བཤད་ཆེན་མྡོ་ལས་གསུངས་སྡོ། །

 བཞྲི་པ་༼གྲུབ་མཐའྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽གྲུབ་མཐའྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་སྤྲིར་མང་དུ་སྨ་

ཡང༌། འདྲི་དག་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི། གྲུབ་མཐའ་རྩ་བ་ལས། ཟ་བྡོ་བྱེད་པྡོ་མ་བྱས་རྟག་

ཤེས་མྲིན། །ཁབ་དང་བྱ་མེད་བདག་འདྡོད་ཁབ་ཕྲ་རྲིམ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

བདག་དེ་ནྲི། ལུས་དང༌། དབང་པྡོ་དང༌། བླྡོ་གསུམ་ལས་ཐ་དད་པའྲི་རས་ཡྡོད། ཟ་བ་

པྡོ་ཡྲིན་པ། བྱེད་པ་པྡོ་ཡྲིན་པ། འདུས་མ་བྱས་པ་ཡྲིན་པ། ཤེས་པ་མྲིན་པ། ཐམས་

ཅད་ལ་ཁབ་པ། ཆ་མེད་པའྲི་གཅྲིག་པུ། བྱ་བ་མེད་པ་སྟེ་ཡྡོན་ཏན་དགུ་དང་ལྡན་པ་

ཞྲིག་ཏུ་འདྡོད་པར་གསུངས་ལ། ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ནྲི། བྱེ་བྲག་པས་བདག་རགས་པ་

ཀུན་ལ་ཁབ་པ་དང༌། ཕྲ་བ་ཁྡོང་ན་གནས་པ་གཉྲིས་ཕྲི་ནང་གྲི་རྲིམ་པ་ཡྡོད་པར་
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འདྡོད་ལ། རྲིག་པ་ཅན་པས་བདག་ཀུན་ལ་ཁབ་པའྲི་ཆ་ཤས་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་དེ་ཡྲིད་

དང་ལྡན་པས་ཁབ་པ་མྲིན་པར་འདྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼དེ་འགྡོག་པ།༽ནྲི། ཁེད་ཀྲིས་བདག་ཏུ་འདྡོད་པའྲི་སེམས་མེད་པའྲི་

བེམ་པྡོ་དེ་ཆྡོས་ཅན། བདག་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སེམས་མེད་པའྲི་ཕར། དཔེར་ན་བུམ་

སྡོགས་བཞྲིན། བདག་བེམ་པྡོ་ཡྲིན་ཡང་སེམས་པ་གཞན་གྲིས་བསྒྱུར་ནས་ཡུལ་

ཤེས་པ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེ་ན། སྔར་ཡུལ་མྲི་ཤེས་པར་བདག་བེམ་པྡོ་བདེན་གྲུབ་དེ་ཆྡོས་

ཅན། ཁྡོད་འཇྲིག་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རྐྱེན་གྲི་སྟྡོབས་ལས་འགྱུར་བ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

འདྡོད་ན། བདེན་གྲུབ་ཡྲིན་པ་ཉམས་སྡོ། །གལ་ཏེ་བདག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་དྡོ་ཞེ་ན། 

བདག་དེ་ཆྡོས་ཅན། སེམས་པས་ཁྡོད་ལ་བྱ་བ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱས་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པར་འགྱུར་ཏེ་མྲི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྡོད་རྟག་པ་བདེན་གྲུབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། 

ཁྡོད་འདྡོད་པའྲི་ཤེས་པ་མེད་ཅྲིང་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའྲི་བདག་དེ། བྱེད་པྡོ་དང༌། ཟ་བྡོའྲི་

བདག་ཏུ་ཁས་བླང་རུང་ན་ནམ་མཁའ་ཡང་བྱེད་པྡོ་དང་ཟ་བྡོའྲི་བདག་ཏུ་ཁས་བླངས་

ཆྡོག་པར་འགྱུར་རྡོ། །ཞེས་པ་རྣམས་ནྲི་ཤཱནྟྲི་དེ་ཝའྲི་རྲིགས་པ་སྟེ། སྤྡོད་འཇུག་ལས། 

སེམས་མེད་ན་ཡང་བདག་མྲིན་ཏེ། །སེམས་མེད་ཉྲིད་ཕྲིར་བུམ་སྡོགས་བཞྲིན། །འྡོན་

ཏེ་སེམས་དང་ལྡན་པའྲི་ཕྲིར། །ཤེས་ན་མྲི་ཤེས་འཇྲིག་པར་ཐལ། །ཇྲི་སྟེ་བདག་ལ་

འགྱུར་མེད་ན། །སེམས་པས་དེ་ལ་ཅྲི་ཞྲིག་བྱས། །དེ་ལྟར་ཤེས་མེད་བྱ་བྲལ་

བ། །ནམ་མཁའ་བདག་ཏུ་བྱས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 
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རང་སེའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྤྲིར་བཤད་པ།

 གཉྲིས་པ་རང་སེའྲི་གྲུབ་མཐའ་བཤད་པ་ལ་ལྔ། སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག །མཚན་

ཉྲིད། དབྱེ་བ། གྲངས་ངེས། ཕེ་བ་སྡོ་སྡོའྲི་དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག༽

ནྲི། འཛམ་བུའྲི་གྲིང་འདྲིར་མྲི་རྣམས་ཚེ་ལྡོ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅྲིག་ཐུབ་པའྲི་དུས་ན། འྡོ་

སྐྡོལ་གྲི་སྟྡོན་པ་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་འཇྲིག་རྟེན་དུ་བྱྡོན་ཏེ། ཡུལ་

ཝ་ར་ན་སྲིའྲི་དང་སྡོང་ལྷུང་བ་རྲི་དགས་རྒྱུ་བའྲི་ནགས་སུ་འཁྡོར་ལྔ་སེ་བཟང་པྡོ་

སྡོགས་ལ་བཀའ་དང་པྡོ་བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྡོས་འཁྡོར་དང༌། མ་ག་དྷའྲི་བྱ་རྒྡོད་ཕུང་པྡོ་

རྲིར་བཀའ་བར་པ་མཚན་ཉྲིད་མེད་པའྲི་ཆྡོས་འཁྡོར་དང༌། ཡངས་པ་ཅན་ལ་སྡོགས་

པར་བཀའ་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་འཁྡོར་ལྡོ་རྣམས་ཅྲི་རྲིགས་པ་

བསྐྡོར་ཏེ། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞྲིག་སྲིན་གྲྡོལ་གྲི་ལམ་

བཟང་པྡོ་ལ་འགྡོད་པར་མཛད་དྡོ། །གྲུབ་མཐའ་བཞྲིའྲི་ཐ་སད་ནྲི་སྟྡོན་པ་ཞལ་

བཞུགས་དུས་ནས་བྱུང་བ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་གདུལ་བྱ་སྡོ་སྡོའྲི་ཁམས་དང་བསམ་པ་

ལ་སྡོགས་པའྲི་དབང་གྲིས། འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་སྡོ་སྡོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་རང་

རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་བཅས་པ་ཡྲིན་ཏེ། དྡོན་སྨ་སེ་གཉྲིས་ཀྲིས་འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་དང༌། 

ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨ་བས་འཁྡོར་ལྡོ་བར་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྲིས་

འཁྡོར་ལྡོ་ཐ་མའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བར་བྱེད་དྡོ། །གྲུབ་མཐའ་

སྡོ་སྡོའྲི་མཐའ་གཉྲིས་སང་ཚུལ་ནྲི། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་ལུགས་ལ། འབྲས་བུ་སྐེ་

བའྲི་ཚེ་རྒྱུ་འགག་པས་རྟག་མཐའ་དང༌། རྒྱུ་འགག་ཀང་འབྲས་བུ་འབྱུང་བས་ཆད་

མཐའ་སྡོང་བར་འདྡོད་ཅྲིང༌། མདྡོ་སེ་པ་དག་གྲིས། འདུས་བྱས་རྣམས་སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་
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ནས་འཇྲིག་པས་རྟག་མཐའ་དང༌། སྐད་ཅྲིག་སྔ་མ་འགག་ཀང་ཕྲི་མ་རྲིམ་གྲིས་སྐེ་

བས་ཆད་མཐའ་ལས་གྲྡོལ་བར་འདྡོད་ལ། སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ཀྲིས། ཀུན་

བཏགས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་རྟག་མཐའ་དང༌། གཞན་དབང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་

པས་ཆད་མཐའ་ལས་གྲྡོལ་བ་དང༌། དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་དྡོན་དམ་

དུ་མེད་པས་རྟག་མཐའ་དང༌།  ཐ་སད་དུ་ཡྡོད་པས་ཆད་མཐའ་ལས་གྲྡོལ་བར་བཞེད་

དྡོ། །གྲུབ་མཐའ་སྡོ་སྡོའྲི་དྡོན་གྲི་འགལ་སྡོང་ནྲི། གྲུབ་མཐའ་གྡོང་མ་གྡོང་མའྲི་ལྟ་བ་

གཏན་ལ་འབེབས་པའྲི་རྲིགས་པས། འྡོག་མ་འྡོག་མའྲི་ལྟ་བ་འཇྡོག་མཚམས་ལ་

གནྡོད་ཀང༌། འྡོག་མ་འྡོག་མའྲི་ལྟ་བ་ལེགས་པར་གྡོ་བ་དེ། གྡོང་མ་གྡོང་མའྲི་ལྟ་བ་ལ་

འཇུག་པའྲི་ལམ་སྟེགས་སུ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་སེ་པ་ཐམས་ཅད་

ཀྲིས་རྟག་ཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་འགྡོག་ཅྲིང༌། གནས་མ་བུ་བ་ལས་གཞན་

པའྲི་སེ་པ་རྣམས་ཀྲིས་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲི་བདག་ཀང་བཀག་ནས། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལྟ་བ་ལེགས་པར་གྡོ་བ་

དེ། མདྡོ་སེ་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་པའྲི་ལམ་སྟེགས་དང༌། མདྡོ་སེ་པའྲི་ལྟ་བ་སྤྲི་མཚན་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལེགས་པར་གྡོ་བ་དེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལྟ་

བ་ལ་འཇུག་པའྲི་ལམ་སྟེགས་དང༌། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལྟ་བ་ཀུན་བཏགས་རང་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཚུལ་ལེགས་པར་གྡོ་བ་དེ། རང་རྒྱུད་པའྲི་ལྟ་བ་ལ་

འཇུག་པའྲི་ལམ་སྟེགས་དང༌། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ཀྲི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་པར་གྲུབ་པས་སྟྡོང་པའྲི་ལྟ་བ་ལེགས་པར་གྡོ་བ་དེ། འཁྲུལ་པའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་

དང་བྲལ་བའྲི་ལྟ་བའྲི་ཡང་རྩེ། དཔལ་ལྡན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལྟ་བ་ལ་འཇུག་
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པའྲི་ལམ་སྟེགས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ལ་གཉྲིས། སྤྲི་དང་བྱེ་བྲག་གྡོ །དང་པྡོ་༼སྤྲི།༽ནྲི། 

དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་

སྐབས་གནས་མྲི་འདྡོད་པའྲི་གང་ཟག་དེ། ནང་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། འདྲི་ལ་

དབྱེ་ན་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་དང༌། མ་ཞུགས་པ་གཉྲིས་ཡྡོད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་༼བྱེ་

བྲག༽ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དངྡོས་དང༌། དེ་ལ་རྩྡོད་པ་སྡོང་བའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད་

དངྡོས།༽ནྲི། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེ་ལས་

གཞན་པའྲི་སྐབས་གནས་མྲི་འདྡོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་དེ། ནང་པ་

སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་༼དེ་ལ་རྩྡོད་པ་

སྡོང་བ།༽ནྲི། ཁྡོ་ན་རེ། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན། ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་

རྣམ་གཞག་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་སྨ་ནུས་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། དཀྡོན་མཆྡོག་

གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྐབས་

གནས་མྲི་འདྡོད་པའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་

པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་དེར་ཐལ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་

ཏུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྐབས་གནས་མྲི་འདྡོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་

བའྲི་གང་ཟག་དེ་ཡྲིན་ན། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་

ཕྲིར། ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་

ཅྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྐབས་གནས་མྲི་འདྡོད་པའྲི་གང་ཟག་དེ་ཡྲིན་ན། དཀྡོན་

མཆྡོག་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་ཅྲིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའྲི་
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སྐབས་གནས་མྲི་འདྡོད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡྲིན་ན། ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་

བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ས། རྩ་བར་འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། ནང་

པ་ཙམ་དང༌། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་གཉྲིས་ལ་ཁད་པར་ཞྲིག་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། དེ་གཉྲིས་སྐབས་འགྲྡོ་སྡོགས་ཀྲི་སྡོ་ནས་མཚུངས་ཀང༌། ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྣམ་

གཞག་རྲིགས་པའྲི་ལམ་ནས་སྨ་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་ཁད་པར་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། མ་གྲུབ་

ན། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་ན། ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་རྲིགས་

པའྲི་ལམ་ནས་སྨ་ནུས་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ནང་པ་ཙམ་དང༌། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ལ། ཕག་རྒྱ་བཞྲི་རྲིགས་ལམ་ནས་སྨ་ནུས་མྲི་ནུས་ཀྲི་ཁད་པར་མྲི་

འཐད་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདྡོད་ན། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ལ་

ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་རྣམ་གཞག་རྲིགས་ལམ་ནས་སྨ་མྲི་ཤེས་པ་ཞྲིག་ཡྡོད་པར་ཐལ། 

འདྡོད་ན། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་གཙོ་བྡོ་སྨ་མྲི་ཤེས་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཞྲིག་ཡྡོད་

པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གྲགས་པས། བྱེ་བྲག་སྨ་དང་མདྡོ་སེ་

པ། །རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོྡོད་པ་དབུ་མ་པའྲི། །གྲུབ་མཐའ་གང་ཡྲིན་ཆྡོས་སྡོགས་

ཀྲིས། །ཚིགས་བཅད་སངས་རྒྱས་ཕག་རྒྱས་བཏབ། །ཅེས་དང༌། ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ལྕང་སྐ་རྡོལ་པའྲི་རྡོ་རེས། གང་གསུམ་ལ་སྐབས་སུ་འགྲྡོ་བ་དེ་ནྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་

པྡོར་འགྱུར་བར་ངེས་སྡོ་ཞེ་ན། མ་ཡྲིན་ཏེ། ཇྲི་སྲིད་ཕག་རྒྱ་བཞྲིའྲི་ཚུལ་རྲིགས་ལམ་

ནས་སྨ་བ་མ་ཡྲིན་པ་དེ་སྲིད་དུ། ཆྡོས་འདྲི་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བར་མྲི་འཇྡོག་པའྲི་

ཕྲིར་རྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར།
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 གསུམ་པ་༼དབྱེ་བ།༽ལ་བཞྲི། བྱེ་བྲག་སྨ་བ། མདྡོ་སེ་པ། སེམས་ཙམ་པ། ངྡོ་

བྡོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨ་བའྡོ། །དེ་དག་ལས་དང་པྡོ་གཉྲིས་ལ་དྡོན་སྨ་སེ་གཉྲིས་དང༌། ཉན་

ཐྡོས་སེ་གཉྲིས་ཀང་ཟེར་ལ། ཁ་ཅྲིག །ཉན་ཐྡོས་དང་ཉན་ཐྡོས་སེ་པ་དྡོན་གཅྲིག་དང༌། 

ཐེག་དམན་པ་དང༌། ཐེག་དམན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཡང་དྡོན་གཅྲིག་དང༌། ཐེག་ཆེན་

པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་དྡོན་གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་པ་སྡོགས་ནྲི་མྲི་འཐད་དྡོ། །

 བཞྲི་པ་༼གྲངས་ངེས།༽ནྲི། རྡོ་རེ་སྲིང་འགྲེལ་ལས། སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཞྲི་པ་

དང༌། །ལྔ་པ་ཐུབ་པའྲི་དགྡོངས་པ་མྲིན། །ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ལྷས། སངས་རྒྱས་

ཆྡོས་ནྲི་རྣམ་པ་བཞྲིར། །ཡྲིད་འདྡོད་རྣམས་ཀྲིས་མངྡོན་མཐྡོང་སྟེ། །བྱེ་བྲག་སྨ་ལ་

སྡོགས་པའྲི་ལམ། །བཤད་པའྲི་དེ་ཉྲིད་བསྒྲུབ་པ་ནྲི། །ཞེས་པ་ལྟར། བྱེ་བྲག་སྨ་བ་

དང༌། མདྡོ་སེ་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། དབུ་མ་པ་སྟེ་བཞྲིར་གྲངས་ངེས་པ་ཡྲིན་

ནྡོ་བྱས་པ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་བཞྲི་པྡོ་དེར་གྲངས་མ་ངེས་པར་

ཐལ། འྡོག་མའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བ་ཁ་ཅྲིག །རང་གྲི་གྲུབ་མཐའ་ལ། གྲུབ་མཐའ་གྡོང་

མའྲི་རྲིགས་པས་གནྡོད་པར་ཤེས་ནས། གྲུབ་མཐའ་རྲིང་པ་བཏང་ཡང༌། གྲུབ་མཐའ་

གྡོང་མའྲི་འཇྡོག་འཚམས་ལ་ངེས་ཤེས་མ་རེད་པའྲི་བླྡོ་ཕུང་པྡོ་གསུམ་པ་ལ་གནས་

པ་དེ། གྲུབ་མཐའ་སྨ་བར་ཁས་བླངས་དགྡོས་པ་ནྲི་གང་ཞྲིག་བྱེ་བྲག་སྨ་བ་སྡོགས་

བཞྲི་པྡོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་དང་པྡོ་དེར་ཐལ། དེ་འད་བ་དེ་ནང་པའྲི་གྲུབ་

མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་འད་བ་དེ། དཀྡོན་མཆྡོག་

གསུམ་སྐབས་སུ་འཛིན་ཅྲིང༌། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ཁས་ལེན་པའྲི་

གང་ཟག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པྡོའྲི་མཛེས་རྒྱན་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  123 

ལས། ནང་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་ནྲི་ཡྲིན་ཏེ། དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་སྡོང་ཞྲིང༌། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀྲི་ཕག་རྒྱ་བཞྲི་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། ཟུར་ཕྲི་མ་དེར་ཐལ། དེ་འད་བ་དེ་བྱེ་བྲག་སྨ་བ་སྡོགས་

བཞྲི་པྡོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་ན་རྩ་བར་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་འད་བའྲི་བླྡོ་ཕུང་པྡོ་

གསུམ་པ་ལ་གནས་པའྲི་གང་ཟག་དེ། བྱེ་བྲག་སྨ་བ་སྡོགས་བཞྲི་པྡོ་གང་རུང་དུ་མ་

གཏྡོགས་ཀང༌། དེ་འད་བ་དེས། གྲུབ་མཐའ་བཞྲི་པྡོ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་

གསར་པ་གཞན་ཞྲིག་རང་དབང་དུ་དམ་མྲི་འཆའ་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །

བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ།

 ལྔ་པ་༼ཕེ་བ་སྡོ་སྡོའྲི་དྡོན་བཤད་པ།༽ལ་བཞྲི། བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ། 

མདྡོ་སེ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ། སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ། ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་མེད་

པར་སྨ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ།༽ལ། མཚན་

ཉྲིད། དབྱེ་བ། སྒ་བཤད། ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། བདག་མེད་

ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། རང་

རྲིག་མྲི་འདྡོད་ཅྲིང་ཕྲི་དྡོན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་

བའྲི་གང་ཟག་དེ། བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད།

 གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽དབྱེ་བ་ལ་གཉྲིས། རྩ་བའྲི་སེ་པ་དང༌། དེ་ལས་གེས་

པའྡོ། །དང་པྡོ་༼རྩ་བའྲི་སེ་པ།༽ལ་བཞྲི། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨའྲི་སེ་པ། ཕལ་ཆེན་སེ་པ། 

གནས་བརྟན་པའྲི་སེ་པ། མང་པྡོས་བཀུར་བའྲི་སེ་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨའྲི་སེ་
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པ།༽ལ་ཡང༌། མཁན་པྡོ་ནྲི། རྒྱལ་རྲིགས་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང༌། ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་

པར་དག་པ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་སས་སྒ་གཅན་འཛིན་བཟང་པྡོ་ཡྲིན་

ལ། སྐད་ནྲི་སཾᨬཏའྲི་སྐད་དུ་འདྡོན་ཅྲིང༌། སྣམ་སྦར་ནྲི་སྣམ་ཕྲན་ཉེར་ལྔ་ནས་དགུའྲི་

བར་དང༌། གྲྭ་རྟགས་ནྲི། ཨུཏྤལ་དང༌། པདྨ་དང༌། རྲིན་པྡོ་ཆེ་དང༌། ཤྲིང་ལྡོ་སྟེ་བཞྲི་

དང༌། སྒ་བཤད་ནྲི། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཞྲི་ལྔར་བསྡུས་ནས་དེ་ཐམས་ཅད་རས་

ཡྡོད་དུ་སྨ་བས་ན། ཐམས་ཅད་ཡྡོད་སྨའྲི་སེ་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ཕལ་ཆེན་སེ་པ།༽ལ་ཡང་མཁན་པྡོ་ནྲི། བྲམ་ཟེའྲི་རྲིགས་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞྲིང༌། སྦངས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ། འཕགས་པ་

འྡོད་སྲུང་ཆེན་པྡོ་ཡྲིན་ལ། སྐད་ནྲི་ཟུར་ཆག་གྲི་སྐད་དུ་འདྡོན་ཅྲིང༌། སྣམ་ཕྲན་ནྲི་ཉེར་

གསུམ་ནས་བདུན་པ་ཡན་དང༌། གྲྭ་རྟགས་ནྲི་དུང་དང༌། སྒ་བཤད་ནྲི་དགེ་འདུན་ཕལ་

ཆེན་དུ་སེབས་པས་ན་ཕལ་ཆེན་སེ་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །

གསུམ་པ་༼གནས་བརྟན་པའྲི་སེ་པ།༽ལ་ཡང་མཁན་པྡོ་ནྲི། དམངས་རྲིགས་ལས་

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞྲིང༌། འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་འཕགས་པ་

ཉེ་བར་འཁྡོར་ཡྲིན་ལ། སྐད་ནྲི་ཤ་ཟའྲི་སྐད་དུ་འདྡོན་ཅྲིང༌། སྣམ་ཕྲན་ནྲི་ཉེེར་གཅྲིག་

ནས་ལྔ་པ་ཡན་དང༌། གྲྭ་རྟགས་ནྲི་མེ་ཏྡོག་སྡོ་རྩྲི་ཀ་དང༌། སྒ་བཤད་ནྲི། སྐེ་བྡོ་མང་

པྡོས་བཀུར་བས་ན། མང་པྡོས་བཀུར་བའྲི་སེ་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །

བཞྲི་པ་༼མང་པྡོས་བཀུར་བའྲི་སེ་པ།༽ལ་ཡང་མཁན་པྡོ་ནྲི། རེ་རྲིགས་ལས་རབ་ཏུ་

བྱུང་ཞྲིང་མཐའ་འཁྡོབ་འདུལ་བ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ། འཕགས་པ་ཀཱ་

ཏྱ་ཡ་ན་ཡྲིན་ལ། སྐད་ནྲི་ཐ་མལ་པའྲི་སྐད་དུ་འདྡོན་ཅྲིང༌། སྣམ་ཕྲན་ནྲི་སྔ་མ་དང་འད་
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ལ། གྲྭ་རྟགས་ནྲི་འཁྡོར་ལྡོ་དང༌། སྒ་བཤད་ནྲི། འཕགས་པ་འདྲི་ཉྲིད་གནས་བརྟན་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྲི་མཆྡོག་ཏུ་གསུངས་པས་ན། དེ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལ་གནས་

བརྟན་སེ་པ་ཞེས་གྲགས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼དེ་ལས་གེས་པ།༽ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་དུལ་བ་ལྷས། ཤར་དང་ནུབ་དང་

གངས་རྲི་པ། །འཇྲིག་རྟེན་འདས་པར་སྨ་བ་དང༌། །རྟག་པར་སྨ་བའྲི་སེ་པ་རྣམས། །ལྔ་

ཚན་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པ། །གཞྲི་ཀུན་ཡྡོད་དང་ཆྡོས་སྲུང་སྟེ། །ས་སྟྡོན་པ་དང་འྡོད་

སྲུངས་སྟེ། །མང་ཐྡོས་གྡོས་དམར་སྡོབ་མ་དང༌། །རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་སྨ་བ་སེ། །ཐམས་

ཅད་ཡྡོད་པར་སྨ་བ་ཡྲིན། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་གནས་འཇྲིག་མེད་གནས། །གཙུག་ལག་

ཁང་གནས་གནས་བརྟན་པ། །སར་སྒྡོགས་རྲི་དང་སྲུང་བ་པ། །གནས་མ་བུ་ཡྲི་སེ་

རྣམས་ནྲི། །མང་པྡོས་བཀུར་བའྲི་སེ་པ་ཡྲིན། །ཡུལ་དྡོན་སྡོབ་དཔྡོན་བྱེ་བྲག་

གྲིས། །ཐ་དད་སེ་པ་བཅྡོ་བརྒྱད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཡང་ན། ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་སྨ་བ། 

ཉྲི་འྡོག་པ། ཡུལ་དབུས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་སྨ་བ་དང་གསུམ་དུ་དབྱེའྡོ། །

 གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽ནྲི། ཅྲིའྲི་ཕྲིར་བྱེ་བྲག་སྨ་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཀུན་མཁེན་

འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་གྲུབ་མཐའ་རྩ་བ་ལས། བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོ་གཙོ་བྡོར་སྨ་

ཕྲིར་དང༌། །རས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་སྨ་བས་བྱེ་སྨ་བ། །ཞེས་དང༌། གྲུབ་མཐའ་རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་

བ་ལས་ཀང༌། སྡོབ་དཔྡོན་དབྱྲིག་བཤེས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་བྱེ་བྲག་སྨ་བ་ཞེས་

བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ཆེན་མྡོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་

གྲུབ་མཐའ་སྨ་བས་སམ། དུས་གསུམ་རས་ཀྲི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨ་བས་ན། བྱེ་བྲག་སྨ་བ་

ཞེས་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 
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 བཞྲི་པ་༼ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ལ་བཞྲི། མཚན་ཉྲིད། དབྱེ་བ། དུས་གསུམ་རས་

སུ་འདྡོད་ཚུལ། ཕྲི་དྡོན་ཁས་ལེན་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། དྡོན་བྱེད་ནུས་

པ་དངྡོས་པྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དངྡོས་པྡོ། ཡྡོད་པ། ཤེས་བྱ། གཞྲི་གྲུབ། ཚད་མས་གྲུབ་

པ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །

 གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽ནྲི། སྤྲིར་དངྡོས་པྡོ་ལ་དབྱེ་ན། རྟག་པའྲི་དངྡོས་པྡོ་དང༌། 

མྲི་རྟག་པའྲི་དངྡོས་པྡོ་གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆྡོས་གཉྲིས་དྡོན་

གཅྲིག །གཉྲིས་པ་དང༌། འདུས་བྱས་ཀྲི་ཆྡོས་དྡོན་གཅྲིག །སྔ་མའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། 

འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྲི་མའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཀ་བ་དང༌། བུམ་པ་

ལྟ་བུ་སྟེ། སྤྲིར་མྲི་རྟག་པའྲི་དངྡོས་པྡོ་ལ། བེམ་ཤེས་ལྡན་མྲིན་འདུས་བྱས་གསུམ་ཀ་

ཡྡོད་དྡོ། །

 ཡང་དངྡོས་པྡོ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་དང༌། དྡོན་དམ་བདེན་པ་

གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། བཅྡོམ་པའམ། བླྡོ་ལ་སྡོགས་པས་ཆ་ཤས་སྡོ་སྡོར་བསལ་

བ་ལ། རང་འཛིན་པའྲི་བླྡོས་འདྡོར་བའྲི་ཆྡོས་སུ་དམྲིགས་པ་དེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། བུམ་པ་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། དམག་དང༌། སྣམ་བུ་ལ་

སྡོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། བུམ་པ་ཐྡོ་བས་བཅྡོམ་པ་དང༌། ཕྲེང་བའྲི་རྡོག་པྡོ་སྡོ་སྡོར་

བསལ་བ་དང༌། དམག་གྲི་མྲི་རེ་རེ་ནས་གཞན་སྡོང་བ་དང༌། སྣམ་བུའྲི་སྣལ་མ་སྡོ་

སྡོར་བསལ་བ་ན། རང་རང་དུ་འཛིན་པའྲི་བླྡོས་འདྡོར་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་

ནྲི། བཅྡོམ་པའམ་བླྡོས་སྡོ་སྡོར་བསལ་བ་ན་རང་འཛིན་གྲི་བླྡོས་འདྡོར་དུ་མྲི་རུང་

བའྲི་ཆྡོས་སུ་དམྲིགས་པ་དེ། དྡོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། རྡུལ་
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ཕྲན་ཕྡོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་དང༌། ཤེས་པ་དུས་ཀྲི་ཆ་མེད་དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་

མཁའ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ལ། རང་འཛིན་པའྲི་བླྡོས་འདྡོར་བའྲི་ཐབས་ཅྲི་ཡང་བྱ་

རྒྱུ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅྡོམ་དང་བླྡོ་ཡྲིས་གཞན། །བསལ་

ན་དེ་བླྡོ་མྲི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞྲིན་དུ་ཀུན་རྡོབ་ཏུ། །ཡྡོད་དེ་དྡོན་དམ་ཡྡོད་གཞན་

ནྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། འྡོན་ཏེ་འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྲི་

ཆྡོས་རྣམས་དྡོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་ཀང༌། བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་དགྡོས་ཏེ། དངྡོས་པྡོ་

ཡྲིན་ན་བདེན་གྲུབ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །རས་བཏགས་ཀྲི་

ཁད་པར་ཡང༌། ལུགས་འདྲི་ལ། དངྡོས་པྡོ་ཡྲིན་ན་རས་གྲུབ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཀང༌། 

རས་ཡྡོད་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང་རས་ཡྡོད་དྡོན་གཅྲིག །ཀུན་

རྡོབ་བདེན་པ་དང་བཏགས་ཡྡོད་དྡོན་གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

 ཡང་དངྡོས་པྡོ་ལ་དབྱེ་ན། སྣང་བ་གཟུགས་ཀྲི་གཞྲི། གཙོ་བྡོ་སེམས་ཀྲི་

གཞྲི། འཁྡོར་སེམས་བྱུང་གྲི་གཞྲི། ལྡན་མྲིན་འདུ་བྱེད་ཀྲི་གཞྲི། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་

གཞྲི་སྟེ་ལྔ་ཡྡོད། དང་པྡོ་ལ། མྲིག །རྣ་བ། སྣ། ལྕེ། ལུས་ཀྲི་དབང་པྡོ་སྟེ་ལྔ་དང༌། 

གཟུགས། སྒ། དྲི། རྡོ། རེག་བྱ་སྟེ་དྡོན་ལྔ། རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་

སྟེ་བཅུ་གཅྲིག་ཡྡོད། དེ་ལས་གཟུགས་ཀྲི་སྐེ་མཆེད་ལ། ཁ་དྡོག་གྲི་གཟུགས་དང༌། 

དབྱྲིབས་ཀྲི་གཟུགས་ཏེ་གཉྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། སྔ་མ་ལ། སྔྡོ་སེར་དཀར་དམར་བཞྲི་

དང༌། སྤྲིན་དང་དུ་བ། རྡུལ་དང་ཁུག་རྣ། སྣང་བ་དང་མུན་པ། གྲྲིབ་མ་དང་ཉྲི་མའྲི་འྡོད་

ཟེར་ཏེ་བཅུ་གཉྲིས་དང༌། ཕྲི་མ་ལ་ཡང༌། རྲིང་པྡོ་དང་ཐུང་ངུ། ལྷམ་པ་དང་ཟླུམ་པྡོ། 

མཐྡོ་བ་དང་དམའ་བ། ཕ་ལེ་བ་དང་ཕ་ལེ་བ་མ་ཡྲིན་པ་སྟེ་བརྒྱད་ཡྡོད་དྡོ། །སྒའྲི་སྐེ་
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མཆེད་ལ་ཡང༌། ཟྲིན་པའྲི་འབྱུང་བ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྒ་དང༌། མ་ཟྲིན་པའྲི་འབྱུང་བ་

ལས་བྱུང་བའྲི་སྒ་གཉྲིས། དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང༌། སེམས་ཅན་དུ་སྟྡོན་མྲི་སྟྡོན་གཉྲིས་རེ། དེ་

རེ་རེ་ལ་ཡང་སན་མྲི་སན་རེ་སྟེ་བརྒྱད་ཡྡོད་དྡོ། །དྲི་ལ་ཡང་ཞྲིམ་མྲི་ཞྲིམ་གཉྲིས། དེ་

རེ་རེ་ལ་ཡང་མཉམ་མྲི་མཉམ་རེ་སྟེ་བཞྲི་ཡྡོད། རྡོ་ལ་ཡང་མངར་བ། སྐྱུར་བ། ཁ་བ། 

སྐ་བ། ཚ་བ། ལན་ཚྭ་བ་སྟེ་དྲུག་ཡྡོད། རེག་བྱ་ལ་ཡང་ས་ཆུ་མེ་རླུང་གྲི་འབྱུང་བ་བཞྲི་

དང༌། འཇམ་པ། རྩུབ་པ། ལྕྲི་བ། ཡང་བ། གྲང་བ། བཀྲེས་པ། སྐྡོམ་པ་སྟེ་བཅུ་གཅྲིག་

གྡོ །རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་གཟུགས་ལ། སྡོམ་དང༌། སྡོམ་མྲིན་དང༌། བར་

མའྲི་གཟུགས་ཏེ་གསུམ་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །གཙོ་བྡོ་སེམས་ཀྲི་གཞྲི་ལ། མྲིག་

གྲི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའྲི་རྣམ་ཤེས། སྣའྲི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའྲི་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས། 

ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་དྲུག་ཡྡོད་དྡོ། །འཁྡོར་སེམས་བྱུང་གྲི་གཞྲི་ལ། ཀུན་བཏུས་ལས་

སེམས་བྱུང་ལ་ང་གཅྲིག་ཏུ་བཤད་ཀང༌། མཛོད་ལས་བཤད་པ་ལ་ཞེ་དྲུག་ཡྡོད་ལ། 

དེ་ཡང༌། ཚོར་བ། སེམས་པ། འདུ་ཤེས། འདུན་པ། རེག་པ། བླྡོ་གྲྡོས། དན་པ། ཡྲིད་

བྱེད། མྡོས་པ། ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་སེམས་ཀྲི་ས་མང་བ་བཅུ་དང༌། དད་པ། བག་ཡྡོད། 

ཤྲིན་སྦངས། འདུ་བྱེད་བཏང་སྡོམས། ངྡོ་ཚ་ཤེས་པ། ཁེལ་ཡྡོད་པ། འདྡོད་ཆགས་

མེད་པ། ཞེ་སང་མེད་པ། མྲི་འཚེ་བ། བརྩྡོན་འགྲུས་ཏེ་དགེ་བའྲི་ས་མང་བ་བཅུ་དང༌། 

མ་དད་པ། ལེ་ལྡོ། རྡོངས་པ། རྨུགས་པ། རྒྡོད་པ། བག་མེད་དེ་ཉྡོན་མྡོངས་ཆེན་པྡོའྲི་

ས་པ་དྲུག་དང༌། ཁེལ་མེད་པ་དང༌། ངྡོ་ཚ་མེད་པ་སྟེ་མྲི་དགེ་བའྲི་ས་པ་གཉྲིས་དང༌། 

ཁྡོ་བ། འཁྡོན་འཛིན། གཡྡོ། ཕྲག་དྡོག །འཚིག་པ། འཆབ་པ། སེར་སྣ། སྒྱུ། རྒྱགས་

པ། རྣམ་འཚེ་སྟེ་ཉྡོན་མྡོངས་ཆུང་ངུའྲི་ས་པ་བཅུ་དང༌། རྟྡོག་པ། དཔྱྡོད་པ། འགྡོད་པ། 
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གཉྲིད། ཁྡོང་ཁྡོ། ཆགས་པ། ང་རྒྱལ། ཐེ་ཚོམ་སྟེ་མ་ངེས་པའྲི་མཚུངས་ལྡན་བརྒྱད་

རྣམས་སྡོ། །སེམས་བྱུང་དེ་རྣམས་ཀང་རང་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་སེམས་དེ་དང༌། 

རྟེན། དམྲིགས་པ། རྣམ་པ། དུས། རས་ཏེ་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་ལྡན་དུ་སྐེ་བར་འདྡོད་

དྡོ། །བཞྲི་པ་ལྡན་མྲིན་འདུ་བྱེད་ནྲི། ལུགས་འདྲི་ལ། ཐྡོབ་པ་དང༌། མ་ཐྡོབ་པ་དང༌། 

སྐལ་མཉམ་པ་དང༌། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང༌། དེའྲི་སྡོམས་འཇུག་དང༌། འགྡོག་པའྲི་

སྡོམས་འཇུག་དང༌། སྡོག་དང༌། སྐེ་བ་དང༌། རྒ་བ་དང༌། གནས་པ་དང༌། མྲི་རྟག་པ་

དང༌། མྲིང་གྲི་ཚོགས་དང༌། ཚིག་གྲི་ཚོགས་དང༌། ཡྲི་གེའྲི་ཚོགས་ཏེ་བཅུ་བཞྲི་ཡྡོད་

པར་འདྡོད་ལ། དེ་ལས་ཐྡོབ་པ་ལ་ཡང༌། སྔར་ཐྡོབ་ནས་ཉམས་པ་སར་རེད་བྱེད་དམ། 

སྔར་མ་ཐྡོབ་པ་གསར་དུ་རེད་བྱེད་ཀྲི་རས་ལ་རེད་ཐྡོབ་དང༌། ཐྡོབ་ཟྲིན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་

པར་བྱེད་པའྲི་རས་ཞྲིག་ལའྡོ། །མ་ཐྡོབ་པ་ནྲི་སྔ་མ་ལས་བཟླྡོག་པ་སྟེ། མ་ཐྡོབ་པའྲི་

ཆྡོས་དེ་ཉྲིད་མྲི་རེད་པ་དང༌། མྲི་ལྡན་པར་བྱེད་པའྲི་རས་ཞྲིག་ཡྲིན་ལ། སྡོམས་འཇུག་

གཉྲིས་ནྲི། སེམས་མེད་པའྲི་འདུ་བྱེད་དུ་གསུངས་སྡོ། །སྡོག་ནྲི་ཚེ་ཡྲིན་པར་འདྡོད་

ལ། དེ་ཡང༌། མཛོད་ལས། སྡོག་ནྲི་ཚེ་ཡྲིན་དྡོད་དང་ནྲི། །རྣམ་ཤེས་བརྟེན་གང་ཡྲིན་

པའྡོ། །ཞེས་པ་ལྟར། ཁམས་འྡོག་མར་དྡོད་དང་རྣམ་ཤེས་གཉྲིས་ཀའྲི་རྟེན་དང༌། 

གཟུགས་མེད་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀྲི་རྟེན་བྱེད་པར་འདྡོད་དྡོ། །སྐེ་བ་དང་རྒ་བ་དང༌། གནས་

པ་དང༌། མྲི་རྟག་པ་རྣམས་ནྲི་རྟྡོགས་ས་ལ། མྲིང་གྲིས་ནྲི། དྡོན་གྲི་ངྡོ་བྡོ་ཙམ་དང༌། 

ཚིག་གྲིས་ནྲི་དེ་དང་ཁད་པར་སྦྲེལ་ནས་སྟྡོན་ལ། ཡྲི་གེ་ནྲི་དྡོན་གྡོ་བར་བྱེད་པའྲི་སྒ་

ཙམ་དུ་འདྡོད་དྡོ། །ལྔ་པ། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་གཞྲི་ལ་ཡང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་

མཁའ། སྡོ་སྡོར་བརྟགས་འགྡོག །སྡོ་སྡོར་བརྟགས་མྲིན་གྲི་འགྡོག་པ་སྟེ་གསུམ་
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མྡོ། །ཡང་ན། དེ་གསུམ་གྲི་སྟེང་དུ་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་བསྣན་ནས་བཞྲིར་འདྡོད་དྡོ། །

 ཡང་དངྡོས་པྡོ་ལ་དབྱེ་ན། ཟག་བཅས། ཟག་མེད་གཉྲིས་ཡྡོད། དམྲིགས་པ་

དང་མཚུངས་ལྡན་གང་རུང་གྲི་སྡོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་སུ་རུང་བའྲི་ཆྡོས་དེ། ཟག་

བཅས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། ལམ་བདེན་ལས་གཞན་པའྲི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་

སྡོགས་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དེ། མཛོད་ལས། ལམ་མ་གཏྡོགས་པའྲི་འདུས་བྱས་

རྣམས། །ཟག་བཅས་ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། དམྲིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གང་

རུང་གྲི་སྡོ་ནས་ཟག་པ་རྒྱས་སུ་མྲི་རུང་བའྲི་ཆྡོས་དེ། ཟག་མེད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

མཚན་གཞྲི་ནྲི། ལམ་བདེན་དང་འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ལ་སྡོགས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། མཛོད་

ལས། ཟག་མེད་ལམ་གྲི་བདེན་པ་དང༌། །འདུས་མ་བྱས་རྣམས་གསུམ་ཡང་

སྟེ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

 གསུམ་པ་༼དུས་གསུམ་རས་སུ་འདྡོད་ཚུལ།༽ནྲི། བུམ་པ་ལ་སྡོགས་པ་རྣམས། མ་

འྡོངས་པ་ནས་ད་ལྟ་བ་དང༌། ད་ལྟ་བ་ནས་འདས་པ་ལ་འཇུག་པ་ན། བུམ་པ་མ་འྡོངས་

པ་ནས་དང་ད་ལྟ་བ་མྲིན་པར་སྡོང་ཡང༌། མ་འྡོངས་པ་ལ་སྡོགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་རས་

ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་མྲི་འདྡོར་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གྲི་རྣ་རྒྱན་ཞྲིག་སྡོར་གདུབ་ཏུ་བསྒྱུར་བའྲི་

ཚེ་རྣ་རྒྱན་མྲིན་པར་སྡོང་ཡང༌། གསེར་མ་ཡྲིན་པར་མྲི་འགྱུར་བ་བཞྲིན་ནྡོ། །ཞེས་

སྡོབ་དཔྡོན་ཆྡོས་སྐྡོབ་བཞེད་དྡོ། །ཡང་དུས་རེ་རེ་ནས། དུས་གསུམ་ཀའྲི་མཚན་ཉྲིད་

དང་ལྡན་ཡང༌། གཙོ་ཆེ་བའྲི་དབང་གྲིས་ད་ལྟ་བ་སྡོགས་སུ་འཇྡོག་པར། སྡོབ་དཔྡོན་

བཙུན་པ་དབྱངས་སྒྡོགས་བཞེད་ལ། ཡང་མྱུ་གུ་ལ་སྡོགས་པའྲི་དངྡོས་པྡོ་གཅྲིག་

ཀང༌། མ་འྡོངས་པ་དང་ད་ལྟ་བ་སྡོགས་སྐབས་སྡོ་སྡོ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ། མྱུ་གུ་འདས་པ་
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སྡོགས་སུ་འཇྡོག་པར་སྡོབ་དཔྡོན་སངས་རྒྱས་ལྷ་བཞེད་ཅྲིང༌། ཡང་མྱུ་གུ་སྡོགས་

དངྡོས་པྡོ་གཅྲིག་ཡྲིན་ཀང༌། དུས་ཚོད་སྡོ་སྡོར་ཕྲིན་པ་ན། མྱུ་གུ་ད་ལྟ་བ་སྡོགས་ཀྲི་

མྲིང་སྡོ་སྡོར་འཕྡོ་བ་སྡོབ་དཔྡོན་དབྱྲིག་གཉེན་སྡོགས་བཞེད་དྡོ། །

 བཞྲི་པ་༼ཕྲི་དྡོན་ཁས་ལེན་ཚུལ།༽ནྲི། བེམ་པྡོ་རྣམས་ཀྲི་དྡོན་ཡྲིན་ལ། བེམ་པྡོའྲི་

རྩ་བ་གཞྲི་ནྲི། རྡུལ་ཕྲ་བའྲི་ནང་ནས་ཀང་ཆ་ཤས་གསྲིལ་རྒྱུ་གཏན་མེད་པའྲི་རྡུལ་

མཆྡོག་ཏུ་ཕྲ་བ་དེ་ལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་བམ། རྡུལ་ཕྲན་ཕྡོགས་ཀྲི་ཆ་མེད་ཅེས་འདྲི་པ་

འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་འབྱུང་བ་རེ་རེ་བའྲི་ངྡོ་བྡོ་ཅན་དུ་འདྡོད་ཅྲིང༌། རས་རྡུལ་དེ་ལྟ་བུ་

བརྒྱད་ནྲི་བསགས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་ལ། རས་རྡུལ་དང༌། བསགས་རྡུལ་

གཉྲིས་ཀང་གཟུགས་ཅན་གྲི་དངྡོས་པྡོ་གཞན་གྲིས་གཞྲིག་ཏུ་མེད་ཅྲིང༌། རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཙམ་དུ་འད་ཡང༌། བྡོང་ཚོད་ཆེ་ཆུང་ནྲི་ཡྡོད་དེ། གཞན་དུ་ན། གྡོང་བུའང་རྡུལ་

ཕྲན་ཙམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲིས་གནྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །

 ལྔ་པ་༼ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི་གསུམ་སྟེ། གང་

ཟག་དང༌། ཤེས་པ་དང༌། རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒའྡོ། །དང་པྡོ་༼གང་ཟག༽ནྲི། སྤྲིར་འདྲི་པའྲི་

ལུགས་ལ་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ཚོགས་ཙམ་དེ་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདྡོད་ལ། དམྲིགས་

བསལ་མང་བཀུར་བ་ཁ་ཅྲིག །ཕུང་པྡོ་ལྔ་ཆར་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདྡོད་ཅྲིང༌། 

ཡང་མང་བཀུར་བའྲི་ནང་ཚན་སྲུང་བ་པས་ནྲི། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་གཅྲིག་པུ་གང་ཟག་

གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདྡོད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ཤེས་པ།༽ཤེས་པ་ལ་གཉྲིས། ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་ཤེས་

པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་
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ཡང་རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། དེས་ན། དབང་པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་དང༌། 

ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་སྟེ་གསུམ་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། དབང་

པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མ་ལ་ཤེས་པས་མ་ཁབ་སྟེ། མྲིག་གྲི་དབང་པྡོ་གཟུགས་

ཅན་པ་དེ་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མར་འདྡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཁྡོ་ན་རེ། མྲིག་གྲི་དབང་པྡོ་

གཟུགས་ཅན་པ་དེ་ཆྡོས་ཅན། མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བེམ་པྡོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལུགས་འདྲི་ལ་མྲིག་གྲི་དབང་པྡོ་གཟུགས་ཅན་པ་

དེ། བེམ་པྡོ་དང༌། ལྟ་བ་དང༌། ཚད་མ་གསུམ་ཡྲིན་པར་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་

ཐལ། གྲུབ་མཐའ་རྲིན་པྡོ་ཆེའྲི་ཕྲེང་བ་ལས། མྲིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་དེ། བེམ་པྡོ། 

ལྟ་བ། ཚད་མ་གསུམ་ཀའྲི་གཞྲི་མཐུན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

དབང་པྡོའྲི་ཤེས་པས་ཡུལ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་གཞལ་ཅྲིང༌། རྟེན་ཅན་གྲི་དབང་པྡོ་

གཟུགས་ཅན་པས་ཀང་གཟུགས་མཐྡོང་བར་འདྡོད་དེ། གལ་ཏེ་རྣམ་ཤེས་ཁྡོ་ནས་

མཐྡོང་བ་ཡྲིན་ན། རྩྲིག་པ་སྡོགས་ཀྲི་ཕ་རྡོལ་ན་ཡྡོད་པའྲི་གཟུགས་ཀང་མཐྡོང་

དགྡོས་པ་ལ། དེ་དག་མྲི་མཐྡོང་བའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཟེར་རྡོ། །ཡང་འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ། 

མྲིག་གཉྲིས་དང་རྣ་བ་གཉྲིས་སྡོགས་ལ་ཡང་རྣམ་ཤེས་སྡོ་སྡོ་བ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡྡོད་

པར་འདྡོད་ཅྲིང༌། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉྲིས་ཀང་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པར་འདྡོད་

ལ། ཡང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་བ་དབང་པྡོའྲི་ཡུལ་ལས་འདས་ཀང༌། རྲིགས་མཐུན་

བསགས་ན་དབང་པྡོའྲི་ཡུལ་དུ་རུང་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱང་རྲིང་པྡོ་ནས་སྐྲ་ཉག་མ་རེ་རེ་

བ་མྲི་མཐྡོང་ཡང༌། སྐྲ་ཉག་མང་པྡོ་འདུས་ན་མཐྡོང་བ་ལྟ་བུའྡོ། །ཞེས་སྨའྡོ། །གཉྲིས་པ་

ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་ནྲི་གྡོ་སའྡོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་ལ་གཉྲིས། གང་
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ཟག་གྲི་བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་དང༌། ཕྲ་བའྲི་

མྲི་རྟག་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ནྲི། གང་

ཟག་རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲིས་སྟྡོང་པར་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་

དང༌། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པར་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

མངྡོན་སུམ་གཉྲིས་ཡྡོད། 

གསུམ་པ་༼རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་༽རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ནྲི། སྤྲིར་སྒ་ཙམ་ལ་དབྱེ་ན། ཟྲིན་

པའྲི་སྒ་དང༌། མ་ཟྲིན་པའྲི་སྒ་གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་སྒ་

རྣམས་ཏེ། སྐེས་བུའྲི་ངག་ཏུ་གྱུར་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། རྒྱུད་ཀྲིས་མ་བསྡུས་

པའྲི་སྒ་སྟེ། ཆུ་སྒ་དང༌། རླུང་སྒ་ལྟ་བུ། ཟྲིན་མ་ཟྲིན་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེམས་ཅན་དུ་སྟྡོན་པ་

དང༌། མྲི་སྟྡོན་པ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡྡོད་ལ། འདྲིའྲི་སེམས་ཅན་དུ་སྟྡོན་པའྲི་སྒ་དང་ངག་

གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་ཀྲི་སྒ་དང༌། རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་གསུམ་དྡོན་གཅྲིག །སེམས་ཅན་

དུ་མྲི་སྟྡོན་པའྲི་སྒ་དང༌། ངག་གྲི་རྣམ་པར་རྲིག་བྱེད་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒ་དང༌། རྡོད་བྱེད་ཀྲི་

སྒ་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒ་གསུམ་དྡོན་གཅྲིག །

 དྲུག་པ་༼བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི། སྤྲིར་འདྲི་

པའྲི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་ཕྲ་མྡོར་འདྡོད་ཅྲིང་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དྡོན་

གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་ལ། དམྲིགས་བསལ་མང་པྡོས་བཀུར་བའྲི་ནང་ཚན། གནས་མ་བུ་བ་

སྡོགས་ཀྲིས་ནྲི། རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

ཁས་མྲི་ལེན་ཏེ། དེས་ཕུང་པྡོ་དང་ངྡོ་བྡོ་གཅྲིག་དང་ཐ་དད་དང་རྟག་མྲི་རྟག་གང་དུ་
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ཡང་བརྡོད་དུ་མེད་པའྲི་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲི་བདག་ཁས་ལེན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། ཁ་ཅྲིག་དེ་ཉྲིད་གཞན་ཉྲིད་རྟག་མྲི་རྟག །ལ་སྡོགས་

བརྡོད་མེད་གང་ཟག་རས་ཡྡོད་འདྡོད། །ཅེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །

 བདུན་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། སང་

བྱ་དང༌། ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼སང་བྱ།༽སང་བྱ་ལ་ཡང༌། 

ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་ཐ་སད་ནྲི་མྲི་བྱེད་ལ། དེས་ན་སྒྲིབ་པ་ལ་ཉྡོན་མྡོངས་ཅན་དང༌། ཉྡོན་

མྡོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་སུ་འདྡོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ཉྡོན་མྡོངས་ཅན་གྲི་

སྒྲིབ་པས་ནྲི། གཙོ་བྡོ་ཐར་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པར་བྱེད་ལ། སྒྲིབ་པ་དེའྲི་

མཚན་གཞྲི་ནྲི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་དུ་འཛིན་པའྲི་རྟྡོག་པ་དང༌། དེའྲི་

དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་དུག་གསུམ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །ཉྡོན་མྡོངས་ཅན་མ་

ཡྲིན་པའྲི་སྒྲིབ་པས་ནྲི། གཙོ་བྡོར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པར་

བྱེད་ལ། སྒྲིབ་པ་དེའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་དུ་འཛིན་

པའྲི་རྟྡོག་པའྲི་བག་ཆགས་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་སེམས་ཀྲི་གནས་ངན་

ལེན་ལྟ་བུའྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས་བཤད་པ།༽ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། 

ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས་དང༌། དེས་ཇྲི་ལྟར་བགྲྡོད་པའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼ལམ་གྲི་

རྣམ་གཞག་དངྡོས།༽ནྲི། དེ་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྲི་ལམ་ལ། ཚོགས་སྦྡོར་གཉྲིས། མཐྡོང་

སྡོམ་གཉྲིས། མྲི་སྡོབ་ལམ་སྟེ་ལམ་ལྔ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་ལ། ས་བཅུའྲི་རྣམ་

གཞག་ནྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ནྡོ། །ཤེས་བཟྡོད་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་གྲི་ནང་ནས། དང་པྡོ་
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བཅྡོ་ལྔ་མཐྡོང་ལམ་དང༌། བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་རེས་ཤེས་སྡོམ་ལམ་དུ་འདྡོད་ལ། སྐེ་

བའྲི་ཚེ་བཅུ་དྲུག་པྡོ་ཐམས་ཅད་ར་ལུག་ཟམ་པ་ནས་འགྲྡོ་བ་ལྟར་རྲིམ་ཅན་ཁྡོ་ནར་སྐེ་

ལ། བཟྡོད་པ་བརྒྱད་ཅྲིག་ཅར་དུ་སྐེ་བ་སྡོགས་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ་

ཟག་མེད་ཀྲི་ཕུང་པྡོ་ལྔ་ལམ་བདེན་དུ་འདྡོད་པར་གསུངས་པས། ལམ་བདེན་ལ་ཤེས་

པས་མ་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼དེས་ཇྲི་ལྟར་བགྲྡོད་པའྲི་ཚུལ།༽ལམ་གྲི་བགྲྡོད་ཚུལ་ནྲི། ཉན་ཐྡོས་ཀྲི་

རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པའྲི་ལྟ་བ་དེ། 

བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཆུང་ངུ་དང་སྦྲེལ་ཏེ། ཚེ་རབས་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་

དུ་གྡོམས་པར་བྱེད་ནས་ཉན་ཐྡོས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། ཡང་རང་

རྒྱལ་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས། ཉན་ཐྡོས་ཀྲི་སྐབས་ཀྲི་ལྟ་བ་དེ་ཉྲིད། བསྡོད་ནམས་

ཀྲི་ཚོགས་འབྲྲིང་དང་སྦྲེལ་ཏེ། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་དུ་གྡོམས་པར་

བྱས་ནས། རང་རྒྱལ་གྲི་བྱང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་གསུངས་ཤྲིང༌། བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་གྡོང་གྲི་ལྟ་བ་དེ་ཉྲིད། བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་

དང་སྦྲེལ་ཏེ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་དུ་གྡོམས་པར་བྱས་

ནས། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོའམ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་

ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོ་མན་ཆད་དུ་གྲངས་

མེད་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་དུ་ཚོགས་གཉྲིས་ཀྲི་ཕུང་པྡོ་ལེགས་པར་བསགས་

ནས། སྦྡོར་ལམ་དྡོད་ནས་མྲི་སྡོབ་ལམ་གྲི་བར། སྟན་ཐྡོག་གཅྲིག་ཁྡོ་ནར་བགྲྡོད་པར་

བཞེད་ལ། དེ་ཡང་སྡོད་ལ་བདུད་བཏུལ་བ་ཡན་སྡོ་སྐེའྲི་གནས་སྐབས་དང༌། གུང་ལ་
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མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཚེ་མཉམ་བཞག་ཐུན་ཅྲིག་ལ། སྦྡོར་མཐྡོང་སྡོམ་གསུམ་

མངྡོན་དུ་བྱས་ནས། ཐྡོ་རངས་སྐ་རེངས་ཤར་བ་ཙམ་ན་མྲི་སྡོབ་ལམ་མངྡོན་དུ་བྱེད་

པར་འདྡོད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་སྦྡོར་མཐྡོང་སྡོམ་གསུམ་ལ་མཉམ་བཞག་གྲིས་ཁབ་པར་

ཡང་བཞེད་དྡོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་སེ་སྣྡོད་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀར་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། 

མངྡོན་པ་སེ་བདུན་ནྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀར་ཁས་ལེན་ཅྲིང་ལུང་གྲི་ཆྡོས་འཁྡོར་ལ་

བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྡོས་འཁྡོར་གྲིས་ཁབ་པར་འདྡོད་ལ། ཆྡོས་ཕུང་ལ་བརྒྱད་ཁྲི་ནྲི་ཁས་

ལེན་ཅྲིང༌། བཞྲི་སྟྡོང་ནྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། བཀའ་ལ་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་པས་ཁབ་པ་སྡོགས་

ཁས་ལེན་ནྡོ། །མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ནང་ནས། དང་པྡོ་དགུ་བྱང་སེམས་ཀྲི་མཛད་

པ་དང༌། ཕྲི་མ་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཛད་པར་ཁས་ལེན་ལ། འྡོག་མྲིན་སྟུག་པྡོ་

བཀྡོད་པ་དང༌། ལྡོངས་སྐུ་དང་རྣམ་མཁེན་རྣམས་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། གསར་དུ་འཚང་

རྒྱ་བའྲི་གནས་ཀང་འདྡོད་ཁམས་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པར་འདྡོད་དྡོ། །དགྲ་བཅྡོམ་གསུམ་གང་

ཡྲིན་ཀང་ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚེ་མར་མེ་ཤྲི་བ་ལྟར་རྲིག་པ་རྒྱུན་

ཆད་པར་འདྡོད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་དགྲ་བཅྡོམ་ལ་ལྷག་བཅས་པས་ཁབ་

པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡང་ཁས་ལེན་ནྡོ། །སངས་རྒྱས་

འཕགས་པས་ནྲི་སྡུག་བདེན་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཉྡོན་མྡོངས་མ་ལུས་པ་སངས་ལ། དེས་

ན་སྡུག་བདེན་ལ་དམྲིགས་པའྲི་ཉྡོན་མྡོངས་མ་ལུས་པ་སངས་པ་དེ་ཉྲིད་སྡུག་བདེན་

སྡོང་བའྲི་དྡོན་དུ་འཇྡོག་པ་ཡྲིན་པས། སྡུག་བདེན་སངས་པ་ཙམ་གྲིས་དེའྲི་རྒྱུད་ལ་

སྡུག་བདེན་གཏན་མེད་དྡོ་ཞེས་ཁས་བླང་མྲི་དགྡོས་པར་འདྡོད་དྡོ། །དཀྡོན་མཆྡོག་

གསུམ་གྲི་འཇྡོག་ཚུལ་ལ་ཡང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གཟུགས་སངས་རྒྱས་སུ་འདྡོད་
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མྲི་འདྡོད་ནྲི། མཁས་པ་རྣམས་ཀྲི་བཞེད་ཚུལ་མྲི་འད་སྟེ། འཇམ་པའྲི་དབྱངས་རེ་

བཙུན་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གཟུགས་

སངས་རྒྱས་མ་ཡྲིན་པར་འདྡོད་ཅེས་གསུངས་ཤྲིང༌། བསྟན་པའྲི་མངའ་བདག་ཀུན་

མཁེན་འཇྲིགས་མེད་དབང་པྡོའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལས་ནྲི། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་སྐུ་

སངས་རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག་མྲིན་ཡང༌། སངས་རྒྱས་སུ་ཁས་ལེན་པར་གསུངས་ལ། 

འྡོན་ཀང་སངས་རྒྱས་འཕགས་པའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་ཟད་མྲི་སྐེ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉྲིད། 

སངས་རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ནྲི་མཁས་པ་རྣམས་དགྡོངས་པ་མཐུན་

ནྡོ། །ཆྡོས་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་ནྲི། ཉན་ཐྡོས་དང༌། རང་རྒྱལ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་རྒྱུད་

ལ་ཡྡོད་པའྲི་འགྡོག་བདེན་དང་མང་འདས་རྣམས་འཇྡོག་པར་གསུངས་ལ། དགེ་

འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་ལ་ཡང༌། སྡོབ་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ནྲི་ཟག་བཅས་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་དངྡོས་མྲིན་ལ། དེས་ན། དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་

ལ་ནྲི་དེའྲི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྲི་ལམ་བདེན་རྣམས་འཇྡོག་པར་གསུངས་སྡོ། །

མདྡོ་སེ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ།

 ༈ གཉྲིས་པ་མདྡོ་སེ་བའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་བདུན། 

མཚན་ཉྲིད། དབྱེ་བ། སྒ་བཤད། ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། 

བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽

ནྲི། རང་རྲིག་དང་ཕྲི་དྡོན་གཉྲིས་ཀ་ཁས་ལེན་པའྲི་ཐེག་དམན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་

གང་ཟག་དེ། མདྡོ་སེ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། མདྡོ་སེ་པ་དང༌། དཔེ་སྟྡོན་པ་གཉྲིས་དྡོན་
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གཅྲིག །

 གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽དབྱེ་བ་ནྲི། འདྲི་ལ་ལུང་གྲི་རེས་འབྲང་གྲི་མདྡོ་སེ་པ་

དང༌། རྲིགས་པའྲི་རེས་འབྲང་གྲི་མདྡོ་སེ་པ་གཉྲིས། དང་པྡོ་ནྲི་མངྡོན་པ་མཛོད་ཀྲི་

རེས་འབྲང་གྲི་མདྡོ་སེ་པ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚད་མ་སེ་བདུན་གྲི་རེས་འབྲང་གྲི་

མདྡོ་སེ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །

 གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽སྒ་བཤད་ནྲི། སེ་པ་འདྲི་ཉྲིད། བསྟན་བཅྡོས་གཞན་གྲི་

རེས་སུ་མྲི་འབྲང་བར། གཙོ་བྡོར་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྲི་མདྡོའྲི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་

གྲུབ་མཐའ་འཆའ་བའྲི་སེ་པ་ཡྲིན་པས་ན། མདྡོ་སེ་པ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཡང་ཆྡོས་ཐམས་

ཅད་དཔེའྲི་སྡོ་ནས་སྟྡོན་པར་འདྡོད་པས་ན། དཔེ་སྟྡོན་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །

 བཞྲི་པ་༼ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ནྲི། བླྡོས་རྲིག་པར་བྱ་བ་ཡུལ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

ཚད་མས་དམྲིགས་པ་ཡྡོད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། བླྡོའྲི་ཡུལ་དུ་བྱ་རུང་བ་ཤེས་བྱའྲི་

མཚན་ཉྲིད། ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཞྲི་གྲུབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཡུལ་དང༌། ཡྡོད་པ་དང༌། 

ཤེས་བྱ་དང༌། གཞྲི་གྲུབ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །དེ་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ། བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་

དབྱེ་བ། དགག་སྒྲུབ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ། གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ། མངྡོན་

ལྡོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ། དུས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་༼བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽ནྲི། 

དྡོན་དམ་པར་དྡོན་བྱེད་ནུས་པའྲི་ཆྡོས་དེ། དྡོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དྡོན་

དམ་བདེན་པ། དངྡོས་པྡོ། བྱས་པ། མྲི་རྟག་པ། འདུས་བྱས། རས་རང་མཚན། བདེན་

གྲུབ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །དྡོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། བུམ་པ་དང༌། ཀ་བ་ལྟ་

བུའྡོ། །བུམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་
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དེ། བླྡོ་དྡོན་དམ་པའྲི་ངྡོར་བདེན་པས་ན། དེ་ལྟར་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲི་པའྲི་ལུགས་

ལ། བླྡོ་དྡོན་དམ་པ་ནྲི། རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ལ་བྱ་བར་

གསུངས་སྡོ། །དྡོན་དམ་པར་དྡོན་བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆྡོས་དེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ཆྡོས། རྟག་པ། སྤྲི་མཚན། རྫུན་

པར་གྲུབ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། འདུས་མ་བྱས་

ཀྲི་ནམ་མཁའ་དང༌། བུམ་པའྲི་ལྡྡོག་པ་ལྟ་བུའྡོ། །འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་ཆྡོས་

ཅན། ཁྡོད་ལ་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། ཁྡོད་བླྡོ་ཀུན་

རྡོབ་པའྲི་ངྡོར་བདེན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིའྲི་བླྡོ་ཀུན་རྡོབ་པ་ནྲི། རྟྡོག་

པ་སྟེ་རང་མཚན་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བ་ལ་སྒྲིབ་པའྲི་བླྡོ་ཞྲིག་ལ་བྱའྡོ། །འྡོན་ཀང་

བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་འཇྡོག་ཚུལ་འདྲི་ནྲི། རྲིགས་པའྲི་རེས་འབྲང་གྲི་མདྡོ་སེ་པའྲི་ལུགས་

ཡྲིན་གྲི། ལུང་གྲི་རེས་འབྲང་བས་ནྲི། བདེན་གཉྲིས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་སྨ་བའྲི་

སྐབས་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པ་འཇྲིགས་མེད་དབང་

པྡོས་གསུངས་སྡོ། །དེ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། བླྡོ་ཀུན་རྡོབ་པ་རྟྡོག་པའྲི་ངྡོར་བདེན་ན། ཀུན་རྡོབ་

བདེན་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། གྡོང་གྲི་སྒ་བཤད་དེ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར་ན་མ་ཁབ། 

འདྡོད་ན་བུམ་པ་ཆྡོས་ཅན། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བླྡོ་ཀུན་རྡོབ་པ་རྟྡོག་

པའྲི་ངྡོར་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ན་ཡང་མ་ཁབ། གཞན་ཡང༌། རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་

རས་ཡྡོད་ཀྲི་བདག་ཆྡོས་ཅན། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བླྡོ་ཀུན་རྡོབ་པ་

རྟྡོག་པའྲི་ངྡོར་བདེན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། དེ་འད་བའྲི་བདག་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཡྡོད་པ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། རྟག་ཅྲིག་རང་དབང་
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ཅན་གྲི་གང་ཟག་གྲི་བདག་ཡྡོད་པར་ཐལ་ལྡོ་ཟེར་ན་རྩ་བར་མ་ཁབ་སྟེ་སྒ་བཤད་པ་

ཙམ་ལ་ཁབ་པ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། 

 གཉྲིས་པ་༼དགག་སྒྲུབ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽ནྲི། རང་འཛིན་གྲི་བླྡོས་རང་གྲི་དགག་

བྱ་བཅད་པའྲི་སྡོ་ནས་རྟྡོགས་པར་བྱ་བ་དེ་དགག་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་དང་གཞན་

སེལ་དྡོན་གཅྲིག །སྤྲིར་དགག་པ་ལ་དབྱེ་ན། མེད་དགག་དང༌། མ་ཡྲིན་དགག་

གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། རང་དངྡོས་སུ་རྟྡོགས་པའྲི་བླྡོས་རང་གྲི་དགག་བྱ་དེ་བཅད་

ཙམ་དུ་རྟྡོགས་པར་བྱ་བ་ ༼མ་དཔེ་ནང༌། རང་དངྡོས་སུ་རྟྡོགས་པའྲི་བླྡོས་རང་གྲི་དགག་བྱ་དེ་བཅད་ཙམ་དུ་

སྟྡོན་པར་བྱ་བ། ཞེས་འཁྡོད།༽ དེ། མེད་དགག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། འདུས་མ་

བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་དང༌། འགྡོག་བདེན་དང༌། སྟྡོང་ཉྲིད་ལྟ་བུའྡོ། །རང་དངྡོས་སུ་

རྟྡོགས་པའྲི་བླྡོས་རང་གྲི་དགག་བྱ་བཀག་ཤུལ་དུ། ཆྡོས་གཞན་མ་ཡྲིན་དགག་དང་

སྒྲུབ་པ་གང་རུང་དུ་འཕེན་པ་དེ། མ་ཡྲིན་དགག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། 

དངྡོས་པྡོ་མ་ཡྲིན་པ་ལས་ལྡོག་པ་དང༌། བུམ་འཛིན་རྟྡོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡྲིན་པ་

ལས་ལྡོག་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུའྡོ། །

གསུམ་པ་༼གཅྲིག་དང་ཐ་དད་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽ནྲི། སྡོ་སྡོ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཆྡོས་དེ། 

གཅྲིག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྫུན་པའྲི་གཅྲིག་དང༌། བདེན་པའྲི་གཅྲིག་སྟེ་

གཉྲིས། དང་པྡོ་ནྲི། ཤེས་བྱ་དང༌། སྤྲི་མཚན་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། དངྡོས་པྡོ་དང༌། མྲི་

རྟག་པ་ལྟ་བུའྡོ། །སྡོ་སྡོ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཆྡོས་དེ། ཐ་དད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། 

རྫུན་པའྲི་ཐ་དད་དང༌། བདེན་པའྲི་ཐ་དད་གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། བུམ་པའྲི་ལྡྡོག་པ་

དང༌། ཀ་བའྲི་ལྡྡོག་པ་གཉྲིས་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། བུམ་པ་དང་ཀ་བ་གཉྲིས་ལྟ་བུ། 
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བཞྲི་པ་༼མངྡོན་ལྡོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽ནྲི། མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མས་དངྡོས་སུ་

རྟྡོགས་པར་བྱ་བ། མངྡོན་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ། རེས་དཔག་

ཚད་མས་དངྡོས་སུ་རྟྡོགས་པར་བྱ་བ། ལྡོག་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དཔེར་ན་བུམ་པ་མྲི་

རྟག་པ་ལྟ་བུ། 

ལྔ་པ་༼དུས་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ།༽ནྲི། དངྡོས་པྡོ་གཞན་ཞྲིག་རང་གྲུབ་དུས་ཀྲི་སྐད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པར་ཞྲིག་པའྲི་ཆ་དེ། འདས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དངྡོས་པྡོ་གཞན་ཞྲིག་སྐེ་

བའྲི་རྒྱུ་ཡྡོད་ཀང༌། རྐྱེན་མ་ཚང་བའྲི་དབང་གྲིས་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞྲིག་ཏུ་མ་སྐེས་

པའྲི་ཆ་དེ། མ་འྡོངས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྐེས་ལ་མ་འགག་པ་དེ། ད་ལྟ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

དེ་ཡང་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། བུམ་པ་དེའྲི་འདས་པ་བུམ་པ་དེའྲི་ཕྲི་ལྡོགས་སུ་

གྲུབ་ཅྲིང༌། བུམ་པ་དེའྲི་མ་འྡོངས་པ་བུམ་པ་དེའྲི་སྔ་ལྡོགས་སུ་གྲུབ་པར་འདྡོད་ལ། 

སྤྲིར་འདས་པ་དང་མ་འྡོངས་པ་གཉྲིས་རྟག་པ་དང༌། ད་ལྟ་བ་དང་དངྡོས་པྡོ་དྡོན་

གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་དྡོ། །

 ལྔ་པ་༼ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་ཅན་ལ་གསུམ། གང་ཟག་དང༌། ཤེས་པ་

དང༌། རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒའྡོ། །དང་པྡོ་༼གང་ཟག༽ལ་ཡང༌། མངྡོན་པ་མཛོད་ཀྲི་རེས་འབྲང་

གྲི་མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཕུང་པྡོའྲི་རྒྱུན་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདྡོད་ལ། 

ཚད་མ་སེ་བདུན་གྲི་རེས་འབྲང་གྲི་མདྡོ་སེ་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་གང་

ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདྡོད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ཤེས་པ།༽ནྲི། གསལ་ཞྲིང་རྲིག་པ། བླྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། 

ཚད་མ་དང༌། ཚད་མྲིན་གྲི་བླྡོ་གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་རྲིག་པ། 
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ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། འདྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་ལ། གསར་དུ་ཞེས་སྨྡོས་པས་ནྲི་

དཔྱད་ཤེས་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་གཅྡོད་ལ། མྲི་བསླུ་བ་ཞེས་པས་ནྲི། ཡྲིད་དཔྱྡོད་ཚད་མ་

ཡྲིན་པ་གཅྡོད་ཅྲིང༌། རྲིག་པ་ཞེས་པས་ནྲི། དབང་པྡོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་མ་ཡྲིན་པ་

གཅྡོད་ལ། དེ་ཡང་འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ། དབང་པྡོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་མར་མྲི་རུང་

སྟེ། དེ་འད་བ་དེ་གསལ་རྲིག་གྲིས་སྟྡོང་ཞྲིང་རང་གྲི་ཡུལ་འཇལ་མྲི་ནུས་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །

ཚད་མ་ལ་དབྱེ་ན་གཉྲིས། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་

མའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རྟྡོག་པ་དང་བྲལ་

ཞྲིང་མ་འཁྲུལ་བའྲི་རྲིག་པ། མངྡོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྟྡོག་པ་དང་བྲལ་ཞྲིང་གསར་

དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་རྲིག་པ་དེ། མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ལ་བཞྲི། 

རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མ། དབང་པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མ། ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་

སུམ་གྲི་ཚད་མ། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཁ་ནང་ཁྡོ་ནར་

ཕྡོགས་ཤྲིང་འཛིན་པ་ཡན་གར་བར་གྱུར་པའྲི་རྟྡོག་པ་དང་བྲལ་ཞྲིང༌། གསར་དུ་མྲི་

བསླུ་བའྲི་རྲིག་པ། རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་ཐུན་མྡོང་

མ་ཡྲིན་པའྲི་བདག་རྐྱེན་དབང་པྡོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའྲི་རྟྡོག་པ་

དང་བྲལ་ཞྲིང་གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་རྲིག་པ་དབང་པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རང་གྲི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདག་རྐྱེན་ཡྲིད་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའྲི་རྟྡོག་པ་

དང་བྲལ་ཞྲིང་གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་རྲིག་པ། ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མའྲི་

མཚན་ཉྲིད། རང་གྲི་བདག་རྐྱེན་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་
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ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་རགས་གང་རུང་མངྡོན་སུམ་དུ་

རྟྡོགས་པའྲི་ཡེ་ཤེས། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ཕྲི་མ་འདྲི་ལ་དབྱེ་ན། 

ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ། གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་རགས་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ། གང་ཟག་

གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་དང་གསུམ་

ཡྡོད། 

གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །རང་

གྲི་རྟེན་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས་སྐེས་པའྲི་གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བའྲི་ཞེན་རྲིག་དེ། 

རེས་དཔག་གྲི་ཚད་མའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དངྡོས་སྟྡོབས་རེས་

དཔག །གྲགས་པའྲི་རེས་དཔག །ཡྲིད་ཆེས་པའྲི་རེས་དཔག་གྲི་ཚད་མའྡོ། །དང་པྡོ་

ནྲི། བྱས་རྟགས་ཀྲིས་སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། རྟྡོག་ཡུལ་

ན་ཡྡོད་པའྲི་རྟགས་ལས་རྲི་བྡོང་ཅན་ཟླ་སྒའྲི་བརྡོད་རུང་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རེས་དཔག་ལྟ་

བུའྡོ། །འདྲིར་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྡོན་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་དེ་མངྡོན་སུམ་ཡྲིན་

ཀང༌། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པར་འདྡོད་དགྡོས་པས། མངྡོན་སུམ་ཡྲིན་ན་

མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ། སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་རེས་

དཔག་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་དེ། རེས་དཔག་ཡྲིན་ཀང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་

པར་འདྡོད་དགྡོས་པས། རེས་དཔག་ཡྲིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་ཡང་མ་

ཁབ་ལ། འྡོན་ཀང་གྲགས་པའྲི་རེས་དཔག་ལ་ནྲི་དངྡོས་སྟྡོབས་རེས་དཔག་གྲིས་ཁབ་

པར་གསུངས་སྡོ། །
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 གཉྲིས་པ་ཚད་མྲིན་གྲི་བླྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་

ནྲི། གསར་དུ་མྲི་བསླུ་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྲིག་པ། ཚད་མྲིན་གྲི་བླྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་

པ་ལ་ལྔ། དཔྱད་ཤེས། ལྡོག་ཤེས། ཐེ་ཚོམ། ཡྲིད་དཔྱྡོད། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའྲི་

བླྡོའ ྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རྟྡོགས་ཟྲིན་རྟྡོགས་

པའྲི་རྲིག་པ་དཔྱད་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་གཉྲིས། རྟྡོག་པ་དཔྱད་

ཤེས་དང༌། རྟྡོག་མེད་དཔྱད་ཤེས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྔྡོན་འཛིན་དབང་མངྡོན་གྲིས་

དངས་ནས་སྐེས་པའྲི་སྔྡོན་པྡོ་དན་པའྲི་དན་ཤེས་དང༌། སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་རེས་

དཔག་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ལ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངྡོན་སྐད་

ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལྟ་བུ་འཇྡོག་པར་གསུངས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཕྲིན་ཅྲི་ལྡོག་ཏུ་

ཞུགས་པའྲི་རྲིག་པ་ལྡོག་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྟྡོག་པ་ལྡོག་

ཤེས་དང༌། རྟྡོག་མེད་ལྡོག་ཤེས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྒ་རྟག་འཛིན་གྲི་རྟྡོག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། 

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཟླ་གཅྲིག་ཟླ་གཉྲིས་སུ་སྣང་བའྲི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའྡོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་སྟྡོབས་

ཀྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པའྲི་སེམས་བྱུང་ཐེ་ཚོམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཡྲིན་ནྡོ། །བྱས་

པ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་བྱུང་དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་དེ་

ཆྡོས་ཅན། ཐེ་ཚོམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། རང་སྟྡོབས་ཀྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པའྲི་བླྡོ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པའྲི་བླྡོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན་

མ་ཁབ། འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གཙོ་སེམས་དེ། རང་སྟྡོབས་ཀྲིས་མཐའ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  145 

གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པའྲི་བླྡོ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་འད་བའྲི་གཙོ་སེམས་དེ་

དང༌། དེའྲི་འཁྡོར་དུ་བྱུང་བའྲི་ཚོར་བ་རྣམས། གཞན་སྟྡོབས་ཀྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་

དྡོགས་པའྲི་བླྡོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བླྡོ་དེ་རྣམས་སེམས་བྱུང་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཉྲིད་ཀྲི་

སྟྡོབས་ཀྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པའྲི་བླྡོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། འཇམ་

དབྱངས་རེ་བཙུན་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོའྲི་གྲུབ་མཐའ་ལས། དེ་དང་

མཚུངས་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་དང༌། དེའྲི་འཁྡོར་དུ་བྱུང་བའྲི་ཚོར་བ་

རྣམས་ནྲི། རང་སྟྡོབས་ཀྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཐེ་ཚོམ་

དེའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་མཐའ་གཉྲིས་སུ་དྡོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། དྡོན་འགྱུར་གྲི་ཐེ་ཚོམ། དྡོན་མྲི་འགྱུར་གྲི་ཐེ་ཚོམ། ཆ་

སྡོམས་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་གམ་སམ་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་

པ་ནྲི། སྒ་རྟག་གམ་སམ་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནྲི། སྒ་རྟག་གམ་མྲི་རྟག་གམ་

སམ་པའྲི་ཐེ་ཚོམ་ལྟ་བུའྡོ། །

 བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་ཡུལ་ལ་

ཞེན་པས་བསླུ་བའྲི་ཞེན་རྲིག་དྡོན་མཐུན་དེ། ཡྲིད་དཔྱྡོད་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་

ལ་ལྔ། རྒྱུ་མཚན་མེད་པའྲི་ཡྲིད་དཔྱྡོད། རྒྱུ་མཚན་དང་འགལ་བའྲི་ཡྲིད་དཔྱྡོད། རྒྱུ་

མཚན་མ་ངེས་པའྲི་ཡྲིད་དཔྱྡོད། རྒྱུ་མཚན་མ་གྲུབ་པའྲི་ཡྲིད་དཔྱྡོད། རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་

ཀང་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའྲི་ཡྲིད་དཔྱྡོད་དྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་པའྲི་ངག་ཙམ་

ལ་བརྟེན་ནས། སྒ་མྲི་རྟག་པར་འཛིན་པའྲི་བླྡོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། སྒ་མྲི་རྟག་ཅེས་པའྲི་སྒ་

དེས། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་དམ་བཅའ་བརྡོད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྒ་མྲི་རྟག་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
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དག་མ་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། གཉྲིས་པ་ནྲི། དྡོན་བྱེད་ནུས་སྟྡོང་གྲི་རྟགས་ལས་སྒ་མྲི་རྟག་

པར་འཛིན་པའྲི་བླྡོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། དྡོན་བྱེད་ནུས་སྟྡོང་དེ། སྒ་དང་འགལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། གསུམ་པ་ནྲི། གཞལ་བྱའྲི་རྟགས་ལས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་འཛིན་པའྲི་བླྡོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་

ཏེ། གཞལ་བྱ་སྤྲི་ཙམ་པ་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མ་ངེས་པའྲི་གཏན་ཚིགས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། བཞྲི་པ་ནྲི། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་བྱའྲི་རྟགས་ལས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་

འཛིན་པའྲི་བླྡོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། མྲིག་ཤེས་ཀྲི་གཟུང་བྱ་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་མ་

གྲུབ་པའྲི་གཏན་ཚིགས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལྔ་པ་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་

པའྲི་གང་ཟག་རྒྱུད་ཀྲི། བྱས་རྟགས་ལས་སྒ་མྲི་རྟག་པར་འཛིན་པའྲི་བླྡོ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་ཏེ། 

བྱས་པ་དེ་སྒ་མྲི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡྲིན་ཡང༌། སྒ་མྲི་རྟག་པར་

ཚད་མས་མ་ངེས་པའྲི་གང་ཟག་དེས། དེ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་དེ། རྒྱུ་མཚན་

ཡང་དག་ཏུ་གཏན་ལ་མ་ཕབས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ལྔ་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་ཡུལ་མ་ངེས་

པའྲི་གསལ་སྣང་ཅན་གྲི་མ་འཁྲུལ་བའྲི་རྲིག་པ་དེ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའྲི་བླྡོའྲི་མཚན་

ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའྲི་དབང་མངྡོན། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའྲི་

ཡྲིད་མངྡོན། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའྲི་རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་མྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི།  ཡྲིད་ཆགས་

ཡུལ་གཅྲིག་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའྲི་དུས་ཀྲི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ལ་

སྡོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཟུགས་སྡོགས་དྡོན་ལྔར་འཛིན་པའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་ལྟ་བུ་

འཇྡོག་པར་གསུངས་ལ། གསུམ་པ་ལ་ཡང༌། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་དེ་ཉྲིད་

ཉམས་སུ་མྡོང་བའྲི་རང་རྲིག་ལྟ་བུ་འཇྡོག་པར་གསུངས་སྡོ། །
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གསུམ་པ་༼རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ༽རྡོད་བྱེད་ཀྲི་སྒ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་

བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་གྲི་བརྡོད་བྱའྲི་དྡོན་གྡོ་བར་བྱེད་པའྲི་ཉན་བྱ་དེ། རྡོད་བྱེད་ཀྲི་

སྒའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། བརྡོད་བྱའྲི་སྡོ་ནས་དབྱེ་བ་དང༌། བརྡོད་ཚུལ་

གྲི་སྡོ་ནས་དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། རྲིགས་བརྡོད་ཀྲི་སྒ་དང༌། ཚོགས་བརྡོད་ཀྲི་

སྒའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། མྲི་ཞེའམ། གཟུགས་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། བུམ་

པ་ཞེའམ། ཀ་བ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ལ་ཡང་གཉྲིས། ཆྡོས་བརྡོད་ཀྲི་

སྒ་དང༌། ཆྡོས་ཅན་བརྡོད་པའྲི་སྒའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྒའྲི་མྲི་རྟག་པ་ཞེའམ། མྲིའྲི་ཡན་

ལག་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུ། གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒ་རྟག་པ་ཞེའམ། མྲི་ཡན་ལག་ཅན་

ཞེས་བརྡོད་པའྲི་སྒ་ལྟ་བུའྡོ། །

 དྲུག་པ་༼བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི། གང་ཟག་རྟག་

གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་གྲིས་སྟྡོང་པ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རགས་པ་

དང༌། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་

མྡོར་འདྡོད་ཅྲིང༌། བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དྡོན་གཅྲིག་ཏུ་

འདྡོད་ལ། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ནྲི་འདྲི་པས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་ནྡོ། །

 བདུན་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། ལམ་

གྲི་དམྲིགས་པ། ལམ་གྲི་སང་བྱ། ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་གྡོ །དང་པྡོ་༼ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ།༽

ནྲི། བདེན་བཞྲིའྲི་ཁད་ཆྡོས་མྲི་རྟག་སྡོགས་བཅུ་དྲུག་པྡོ་འདྲི་ཉྲིད་ཡྲིན་པར་གསུངས་

ལ། དེ་ཡང་སྡུག་བདེན་གྲི་ཁད་ཆྡོས་བཞྲི་ནྲི། རྲིམ་པ་ལྟར། ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པྡོ་དེ་

སྐད་ཅྲིག་རེ་རེ་ཞྲིང་འཇྲིག་པའྲི་ཕྲིར། མྲི་རྟག་པ་དང༌། ལས་ཉྡོན་གྲི་གཞན་དབང་ཅན་
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ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། སྡུག་བསྔལ་བ་དང༌། རང་ལས་དྡོན་གཞན་པའྲི་བདག་གྲིས་སྟྡོང་པའྲི་

ཕྲིར། སྟྡོང་པ་དང༌། རང་གྲི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པའྲི་བདག་མེད་པའྲི་ཕྲིར། བདག་མེད་པ་

ཞེས་བྱའྡོ། །ཀུན་འབྱུང་བདེན་པའྲི་ཁད་ཆྡོས་བཞྲི་ནྲི་རྲིམ་པ་ལྟར། ཟག་བཅས་ཀྲི་

ལས་དང་སེད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྩ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྒྱུ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་པ་ཡང་ཡང་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། ཀུན་འབྱུང་བ་དང༌། སྡུག་བསྔལ་ཤུགས་

དག་པྡོར་བསྐེད་པའྲི་ཕྲིར། རབ་སྐེ་དང༌། སྲིད་པའྲི་སེད་པ་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་གྲི་ལྷན་

ཅྲིག་བྱེད་རྐྱེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྐྱེན་ཞེས་བྱའྡོ། །འགྡོག་བདེན་གྲི་ཁད་ཆྡོས་བཞྲི་ནྲི། 

རྲིམ་པ་ལྟར། གཉེན་པྡོའྲི་སྟྡོབས་ཀྲིས་སྡུག་བསྔལ་གཏན་ཟད་ཀྲི་བྲལ་བ་དེ་ནྲི། སྡུག་

བསྔལ་སངས་པའྲི་བྲལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འགྡོག་པ་དང༌། ཉྡོན་མྡོངས་སངས་པའྲི་

བྲལ་བ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞྲི་བ་དང༌། དེ་ལས་ལྷག་པའྲི་ཕན་བདེའྲི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པ་

གཞན་མེད་པའྲི་ཕྲིར། ག་ནྡོམ་པ་དང༌། ཐྡོབ་ནས་སར་མྲི་ལྡྡོག་པའྲི་ཆྡོས་ཅན་གྲི་ཐར་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་འབྱུང་ཞེས་བྱའྡོ། །ལམ་བདེན་གྲི་ཁད་ཆྡོས་བཞྲི་ནྲི། རྲིམ་པ་

ལྟར། བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་ཤེས་རབ་དེ། ཐར་པར་བགྲྡོད་པར་བྱེད་

པའྲི་ཕྲིར། ལམ་དང༌། ཉྡོན་མྡོངས་པའྲི་དངྡོས་གཉེན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྲིག་པ་དང༌། 

སེམས་ཀྲི་གནས་ལུགས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པར་རྟྡོགས་པའྲི་ཕྲིར། སྒྲུབ་པ་དང༌། གྡོྡོ་

འཕང་རྟག་པའྲི་གནས་སུ་གདྡོན་མྲི་ཟ་བར་ཕྲིན་པར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ངེས་འབྱྲིན་

ཞེས་བྱའྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ལམ་གྲི་སང་བྱ།༽ལམ་གྲི་སང་བྱ་ལ་ཡང༌། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་

དང༌། ཤེས་སྒྲིབ་སྡོགས་ནྲི་འདྲི་པས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། དེས་ན། གང་ཟག་གྲི་
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བདག་འཛིན་དང༌། ཉྡོན་མྡོངས་ཅན་གྲི་མྲི་ཤེས་པ་དང༌། ཉྡོན་མྡོངས་ཅན་མ་ཡྲིན་

པའྲི་མྲི་ཤེས་པ་སྡོགས་ཀྲི་ཐ་སད་ཙམ་ཞྲིག་བྱེད་པར་གསུངས་སྡོ། །

གསུམ་པ་༼ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག༽ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ནྲི། ཐེག་པ་གསུམ་ཀའྲི་

ལམ་ལ་ལམ་ལྔ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་ཅྲིང༌། ཤེས་བཟྡོད་སྐད་ཅྲིག་མ་བཅུ་དྲུག་པྡོ་

མཐྡོང་ལམ་དུ་འདྡོད་ལ། རྲིགས་ཅན་གསུམ་ཀའྲི་ཚོགས་གསྡོག་པའྲི་ཚེ། སྡོབ་ལམ་

བཞྲི་ཀའྲི་གནས་སྐབས་སུ་ཚོགས་གསྡོག་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གཟུགས་

ཕུང་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཉན་རང་དགྲ་བཅྡོམ་སངས་རྟྡོགས་

ལས་ཉམས་པ་མྲི་སྲིད་ཅྲིང༌། དགྲ་བཅྡོམ་གསུམ་གང་ཡྲིན་ཀང་ལྷག་མེད་མང་འདས་

ཀྲི་ཚེ། བེམ་རྲིག་རྒྱུན་ཆད་པར་ཡང་ཕལ་ཆེར་གྲིས་འདྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །སྤྲིར་

དྡོན་སྨ་སེ་གཉྲིས་ཀྲིས། ཤེར་ཕྲིན་གྲི་མདྡོ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་བཀར་ཁས་མྲི་

ལེན་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀྲི་རེས་སུ་བྱུང་བའྲི་ཉན་ཐྡོས་སེ་པ་ཁ་ཅྲིག་གྲིས། ཤེར་

མདྡོ་སྡོགས་བཀར་ཁས་ལེན་ཡང༌། ཆྡོས་འཁྡོར་དུ་མྲི་འདྡོད་ལ། ཆྡོས་འཁྡོར་ནྲི་

བདེན་བཞྲིའྲི་ཆྡོས་འཁྡོར་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པར་འདྡོད་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་བདེན་པ་བཞྲི་ལ་ལན་

གསུམ་བཟླས་ཤྲིང༌། རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྐྡོར་བའྲི་མདྡོ་ཚིག་དེ་དག་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་

པར་འདྡོད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར། ཐེག་ཆེན་མདྡོར་མ་ཟད་དེ། ཐེག་དམན་གྲི་མདྡོ་ལ་ཡང་

འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་མ་ཡྲིན་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་དྡོ། །འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོའྲི་སྐབས་སུ་

བདེན་པ་བཞྲི་ལ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཤྲིང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྐྡོར་ཚུལ་ནྲི། 

འདྲི་ནྲི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པའྡོ། །འདྲི་ནྲི་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའྲི་

བདེན་པའྡོ། །འདྲི་ནྲི་འགྡོག་པ་འཕགས་པའྲི་བདེན་པའྡོ། །འདྲི་ནྲི་ལམ་འཕགས་པའྲི་
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བདེན་པའྡོ། །ཞེས་པ་འདྲི་ནྲི། ངྡོ་བྡོ་ལ་བཟླས་པ་དང༌། ཤེས་པར་བྱ། སང་བར་བྱ། 

མངྡོན་དུ་བྱ། བསྡོམ་པར་བྱ་ཞེས་པ་བཞྲི་ནྲི། བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་དང༌། ཤེས་

སྡོ། །སངས་སྡོ། །མངྡོན་དུ་བྱས་སྡོ། །སྡོམ་མྡོ་ཞེས་པ་བཞྲི་ནྲི། བྱེད་པ་ལ་བཟླས་པ་

ཡྲིན་ལ། རྣམ་པ་བཅུ་གཉྲིས་སུ་བསྐྡོར་བ་ཡང་བཟླས་པ་གསུམ་པྡོ་འདྲི་ལ་ཚང་སྟེ། 

བདེན་པ་བཞྲི་པྡོ་རེ་རེ་ལ་ལན་གསུམ་གསུམ་དུ་བསྐྡོར་བས་སྡོ། །ཞེས་འདྡོད་དེ། 

འདྲི་ནྲི་མདྡོ་སེ་པ་ཡན་ཆད་ཕལ་ཆེ་བའྲི་ཐུན་མྡོང་གྲི་བཞེད་པའྡོ། །

སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ།

 ༈ གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ་ལ་བདུན། མཚན་ཉྲིད། 

དབྱེ་བ། སྒ་བཤད། ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། བདག་མེད་ཀྲི་

འདྡོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། ཕྲི་དྡོན་

ཁས་མྲི་ལེན་ཅྲིང་རང་རྲིག་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདྡོད་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་

གང་ཟག་དེ། སེམས་ཙམ་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། རྣམ་རྲིག་པ་དང༌། 

རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པ་བ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག

 གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽དབྱེ་བ་ལ་གཉྲིས། རྣམ་བདེན་རྫུན་གྲི་དབྱེ་བ། ལུང་

དང་རྲིགས་པའྲི་རེས་འབྲང་གྲི་དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་༼རྣམ་བདེན་རྫུན་གྲི་དབྱེ་བ།༽ལ་གཉྲིས། 

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་རྫུན་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ།༽ལ་

གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང་དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། སེམས་ཙམ་པ་གང་

ཞྲིག །ཚུར་མཐྡོང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་གཟུགས་འཛིན་མངྡོན་སུམ་ལ། གཟུགས་རགས་པར་
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སྣང་བའྲི་ཆ་ལ་མ་རྲིག་བག་ཆགས་ཀྲིས་བསད་པ་མ་ཞུགས་པར་འདྡོད་པ་དེ། རྣམ་

བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽ལ་གསུམ། གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ་དང༌། སྡོ་ང་

ཕེད་ཚལ་བ་དང༌། སྣ་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པ།༽ལ། 

མཁས་པའྲི་དབང་པྡོ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་ནྲི། ཕེ་མ་ལེབ་ཀྲི་

གཤྡོག་སྟེང་གྲི་ཁ་བྡོ་འཛིན་པའྲི་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས། ཁ་བྡོར་འཛིན་པའྲི་ཚེ། ཡུལ་གྲི་

ངྡོས་ནས་སྔྡོ་སེར་སྡོགས་མྲི་འད་བ་རེ་རེའྲི་རྣམ་པ་གཏད་ཅྲིང༌། ཡུལ་ཅན་གྲི་ངྡོས་

ནས་ཀང༌། སྔྡོ་སེར་སྡོགས་མྲི་འད་བ་རེ་རེའྲི་རྣམ་པ་རྣམ་བདེན་དུ་སྐེ་བར་ཁས་ལེན་

པ་དེ། གཟུང་འཛིན་གྲངས་མཉམ་པར་བཞེད་ཅྲིང༌། དྲུང་ཆེན་ལེགས་པ་བཟང་པྡོ་

དང༌། པཎ་ཆེན་བསྡོད་ནམས་གྲགས་པ་སྡོགས་ཀྲིས་ནྲི། ཁ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་

སྣང་བའྲི་སྔྡོ་སེར་སྡོགས་རས་ཐ་དད་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲི་སྟེང་

ན། མྲིག་ཤེས་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡྡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ། གཟུང་འཛིན་གྲངས་

མཉམ་པར་བཞེད་ལ། འྡོན་ཀང་འཇམ་དབྱངས་རེ་བཙུན་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་

བཟང་པྡོའྲི་བཞེད་པ་ནྲི་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼སྡོ་ང་ཕེད་ཚལ་བ།༽ལ་ཡང༌། མཁས་དབང་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་

པྡོས་ནྲི། ཁ་འཛིན་མྲིག་ཤེས་ཀྲིས་ཁ་བྡོ་འཛིན་པའྲི་ཚེ། ཡུལ་གྲི་ངྡོས་ནས་སྔྡོ་སེར་

སྡོགས་མྲི་འད་བ་རེ་རེའྲི་རྣམ་པ་གཏད་ཅྲིང༌། ཡུལ་ཅན་གྲི་ངྡོས་ནས་སྔྡོ་སེར་སྡོགས་

མྲི་འད་བ་རེ་རེའྲི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་སྐེ་བར་འདྡོད་པ་དེ། སྡོ་ང་ཕེད་ཚལ་བར་བཞེད་

ཅྲིང༌། འཇམ་དབྱངས་རྣམ་འཕྲུལ་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲི་བཞེད་པ་ཡང་འདྲི་དང་
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འད་ལ། དྲུང་ཆེན་ལེགས་པ་བཟང་པྡོ་སྡོགས་ཀྲིས་ནྲི། སྔྡོན་པྡོ་དང་སྔྡོ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་གཉྲིས་སྤྲིར་ཤེས་པའྲི་བདག་ཉྲིད་ཙམ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་གཉྲིས་རས་ཐ་དད་དུ་

ཁས་ལེན་པ་དེ། སྡོ་ང་ཕེད་ཚལ་བར་བཞེད་དྡོ། །

གསུམ་པ་༼སྣ་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་པ།༽ནྲི། མཁས་པའྲི་དབང་པྡོ་གུང་རུ་པ་དང༌། 

འཇམ་དབྱངས་རེ་བཙུན་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་ནྲི། ཁ་འཛིན་མྲིག་

ཤེས་ཀྲིས་ཁ་བྡོ་འཛིན་པའྲི་ཚེ། ཡུལ་གྲི་ངྡོས་ནས་སྔྡོ་སེར་སྡོགས་རེ་རེའྲི་རྣམ་པ་མ་

གཏད་ཅྲིང་ཁ་ཙམ་གྲི་རྣམ་པ་གཏད། ཡུལ་ཅན་གྲི་ངྡོས་ནས་སྔྡོ་སེར་མྲི་འད་བ་རེ་

རེའྲི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་མ་སྐེས་པར། ཁ་ཙམ་གྲི་རྣམ་པ་རྣམ་མེད་དུ་སྐེ་བར་འདྡོད་

པ་དེ། སྣ་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་པར་བཞེད་ལ། དྲུང་ཆེན་ལེགས་བཟང་པ་དང༌། པཎ་

ཆེན་བསྡོད་ནམས་གྲགས་པ་སྡོགས་ཀྲིས་ནྲི། ཁ་བྡོའྲི་སྟེང་གྲི་སྔྡོ་སེར་གཉྲིས་རས་

གཅྲིག་ཡྲིན་པ་བཞྲིན་དུ། ཁ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀྲི་སྔྡོ་སེར་འཛིན་པའྲི་དབང་ཤེས་

གཉྲིས་ཀང་རས་གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་པ་དེ། སྣ་ཚོགས་གཉྲིས་མེད་པ་ཡྲིན་པར་གསུངས་

སྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼རྣམ་རྫུན་པ།༽ལ་གཉྲིས། རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་པ་དང༌། དྲི་མེད་

པའྡོ། །དང་པྡོ་༼རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་པ།༽ནྲི། སེམས་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དྲི་

མས་བསད་པར་འདྡོད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ན་མ་རྲིག་པ་མེད་ཀང༌། འཁྲུལ་

བའྲི་སྣང་བ་ཡྡོད་པར་འདྡོད་པས་ན། དྲི་བཅས་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གཉྲིས་པ་༼དྲི་མེད་

པ།༽ནྲི། སེམས་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་ལ་མ་རྲིག་པའྲི་བག་ཆགས་ཀྲི་དྲི་མས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

བསད་པར་འདྡོད་པ་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་ས་ན་མ་རྲིག་པ་མེད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། 
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འཁྲུལ་སྣང་ཡང་མེད་པར་འདྡོད་པས་ན། དྲི་མེད་པ་ཞེས་ཟེར་རྡོ། །གཉྲིས་པ་༼ལུང་དང་

རྲིགས་པའྲི་རེས་འབྲང་གྲི་དབྱེ་བ།༽ལ་གཉྲིས། ལུང་གྲི་རེས་འབྲང་དང༌། རྲིགས་པའྲི་རེས་

འབྲང་ངྡོ༌། །དང་པྡོ་ནྲི། ས་སེ་ལྔའྲི་རེས་འབྲང་གྲི་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་དང༌། གཉྲིས་

པ་ནྲི། ཚད་མ་སེ་བདུན་གྲི་རེས་འབྲང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་སྡོ། །

 གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽སྒ་བཤད་ནྲི། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་

ཙམ་དུ་སྨ་བས་ན། སེམས་ཙམ་པ་དང༌། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྲིག་པའྲི་བདག་

ཉྲིད་ཙམ་དུ་སྨ་བས་ན། རྣམ་རྲིག་པ་དང༌། རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་ས་བཞྲིའྲི་སྡོ་ནས་ ༼མ་དཔེ་

ནང༌། རྣམ་འབྱྡོར་པས་གཞྲིའྲི་སྡོ་ནས། ཞེས་འཁྡོད།༽ ལམ་གྲི་སྤྡོད་པ་ཉམས་ལེན་གཏན་ལ་

འབེབས་པས་ན། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པ་བ་ཞེས་ཀང་ཟེར་རྡོ། །

 བཞྲི་པ་༼ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། བདེན་པ་གཉྲིས་

སུ་དབྱེ་བ། མཚན་ཉྲིད་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ། དྡོན་ལྔའྲི་འཇྡོག་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼བདེན་

པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽ལ་གཉྲིས། དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྡོ། །དང་པྡོ་

ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བ་དང༌། མཚན་གཞྲིའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་མངྡོན་

སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་མངྡོན་སུམ་ཚད་མས་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་སྡོ་ནས་རྟྡོགས་པར་

བྱ་བ་དེ། དྡོན་དམ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག །དེ་བཞྲིན་ཉྲིད། ཡང་དག་མཐའ། ཆྡོས་ཉྲིད། སྟྡོང་ཉྲིད། ཆྡོས་དབྱྲིངས། 

ཡྡོངས་གྲུབ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་

དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ལ་སྟྡོང་གཞྲིའྲི་སྡོ་ནས་རྒྱས་

པར་དབྱེ་ན། སྟྡོང་ཉྲིད་ཉྲི་ཤུ། དེ་ལས་བསྡུ་ན་བཅྡོ་བརྒྱད། དེ་ལས་བསྡུ་ན་བཅུ་
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དྲུག །དེ་ལས་བསྡུ་ན་བཞྲི་ཡྡོད། གསུམ་པ་མཚན་གཞྲི་ལ། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་

མྡོའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་ཚད་མ་རས་གཞན་གྲིས་

སྟྡོང་པའྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་དང༌། གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའྲི་སྒ་བརྡོད་པའྲི་འཇུག་གཞྲིར་

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སྟྡོང་པའྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་ལྟ་བུ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

ཕྲ་མྡོའྲི་མཚན་གཞྲི་ནྲི། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པའྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་

ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་མངྡོན་

སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་མངྡོན་སུམ་ཚད་མས་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་སྡོ་ནས་རྟྡོགས་

པར་བྱ་བ་དེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། རྫུན་པའྲི་ཆྡོས། ཐ་སད་བདེན་པ། 

ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། གཞན་དབང་དང༌། རྣམ་

གྲངས་པའྲི་ཀུན་བཏགས་སྡོ། །དང་པྡོ་དང་འདུས་བྱས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་དང་

སྟྡོང་ཉྲིད་མ་ཡྲིན་པའྲི་རྟག་པ་དྡོན་གཅྲིག

 གཉྲིས་པ་༼མཚན་ཉྲིད་གསུམ་དུ་དབྱེ་བ།༽ལ་གསུམ། གཞན་དབང་དང༌། ཡྡོངས་

གྲུབ་དང༌། ཀུན་བཏགས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་

པྡོ་ནྲི། རྒྱུ་རྐྱེན་གཞན་གྲི་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་ཞྲིང་ཡྡོངས་གྲུབ་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་

པ་དེ། གཞན་དབང་གྲི་མཚན་ཉྲིད། གཞན་དབང༌། དངྡོས་པྡོ། འདུས་བྱས་བདེན་

གྲུབ་དང་རྫུན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཆྡོས་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། 

དག་པའྲི་གཞན་དབང་དང༌། མ་དག་པའྲི་གཞན་དབང་ངྡོ༌། །དང་པྡོ་ནྲི། འཕགས་པའྲི་

མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང༌། སངས་རྒྱས་ཀྲི་མཚན་དཔེ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཉྡོན་

མྡོངས་པའྲི་ཀུན་འབྱུང༌། ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གྲི་ཕུང་པྡོ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་
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གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། བདག་གཉྲིས་གང་རུང་གྲིས་སྟྡོང་

པའྲི་དེ་བཞྲིན་ཉྲིད་དེ་ཡྡོངས་གྲུབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། ཡྡོངས་གྲུབ་དང༌། བདེན་གྲུབ་དང་

བདེན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་གྲི་ཆྡོས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་ལ། སྒས་བརྡོད་རྲིགས་ཀྲི་སྡོ་

ནས་དབྱེ་ན་གཉྲིས། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པའྲི་ཡྡོངས་གྲུབ་དང༌། འགྱུར་མེད་ཡྡོངས་གྲུབ་

བྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། འཕགས་པའྲི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུའྡོ། །བྱས་པ་ལ་ཁྡོ་ན་རེ། 

འཕགས་པའྲི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་གང་ལ་དམྲིགས་ན་སྒྲིབ་པ་

འཛད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྣམ་དག་ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཁྡོད་ཡྡོངས་གྲུབ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པའྲི་ཡྡོངས་གྲུབ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། ཟེར་ན་མ་ཁབ། རྩ་བར་འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། འཕགས་པའྲི་

མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་འདུས་བྱས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། གང་ལ་དམྲིགས་ན་

སྒྲིབ་པ་འཛད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྣམ་དག་ལམ་གྲི་དམྲིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་ན་

འདུས་མ་བྱས་ཡྲིན་དགྡོས་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡྲིན་ན་སྟྡོང་ཉྲིད་ཡྲིན་དགྡོས་

པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ས། དེས་ན་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པའྲི་ཡྡོངས་གྲུབ་ནྲི་ཡྡོངས་གྲུབ་ཀྲི་རྣམ་

གྲངས་སུ་བཀྡོད་པ་ཙམ་ཡྲིན་གྲི། ཡྡོངས་གྲུབ་དངྡོས་མ་ཡྲིན་ནྡོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བྱའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྟྡོང་ཉྲིད་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཡྡོངས་གྲུབ་མཚན་ཉྲིད་པ་

ཡྲིན་ཏེ། ཁྡོད་གང་ལ་དམྲིགས་ན་སྒྲིབ་པ་འཛད་པར་འགྱུར་བའྲི་རྣམ་དག་ལམ་གྲི་

དམྲིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་

བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། དྡོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་ཀང་རྟྡོག་པའྲི་ངྡོར་གྲུབ་པ་དེ། ཀུན་བཏགས་

ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། རྣམ་གྲངས་པའྲི་ཀུན་བཏགས་དང༌། མཚན་ཉྲིད་
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ཡྡོངས་སུ་ཆད་པའྲི་ཀུན་བཏགས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་

དང༌། བུམ་པའྲི་ལྡྡོག་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། བདག་གཉྲིས་དང་མྡོ་གཤམ་གྲི་བུ་ལྟ་

བུའྡོ། །དེས་ན་འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ། གཞན་དབང་ཡྡོངས་གྲུབ་གཉྲིས་བདེན་གྲུབ་

དང༌། ཀུན་བཏགས་བདེན་མེད་དུ་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང༌། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་

པ་དང་རྫུན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་དང༌། ཡྡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་བདེན་པའྲི་

གཞྲི་མཐུན་དང༌། ཀུན་བཏགས་རྫུན་པར་གྲུབ་པ་དང་རྫུན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་དུ་ཁས་

ལེན་ནྡོ། །ཁྡོ་ན་རེ། རྫུན་པ་ཡྲིན་ན་རྫུན་པར་གྲུབ་པས་ཁབ་པར་ཐལ། རྫུན་པར་གྲུབ་

ན་རྫུན་པ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་ན་མ་ཁབ། འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། གཞན་དབང་

དེ་རྫུན་པ་ཡྲིན་ཀང་རྫུན་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། རྫུན་པ་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ། ལུགས་འདྲི་ལ། རྫུན་པ་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཉྲིས་ཀའྲི་གཞྲི་

མཐུན་ཞྲིག་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

 གསུམ་པ་༼དྡོན་ལྔའྲི་འཇྡོག་ཚུལ།༽དྡོན་ལྔའྲི་འཇྡོག་ཚུལ་ནྲི། གཟུགས་སྒ་

སྡོགས་དྡོན་ལྔ་པྡོ་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཕྲི་རྡོལ་གྲི་དྡོན་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་

ཀྲི་སྟེང་དུ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ལས་ཀྲི་བག་ཆགས་བཞག་པའྲི་མཐུས། ནང་ཤེས་

པའྲི་རས་ཀྲི་སྟེང་ནས་སྐེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་སྨ་ལ། རགས་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

ནྲི། རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སྡོགས་དྡོན་ལྔ་པྡོ་དེ་ཕྲི་རྡོལ་གྲི་དྡོན་མ་ཡྲིན་

ཀང༌། རགས་པར་གྲུབ་ཅེས་སྨ་ལ། རྣམ་རྫུན་པས་ནྲི། རགས་པར་གྲུབ་ན་ཕྲི་དྡོན་དུ་

གྲུབ་དགྡོས་པས། རགས་པར་མ་གྲུབ་བྡོ་ཞེས་ཁས་ལེན་ནྡོ། །
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 ལྔ་པ་༼ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི་གཉྲིས་ཏེ། རྣམ་

ཤེས་ཀྲི་གྲངས་དང་གང་ཟག་གྲི་འཇྡོག་ཚུལ། བླྡོའྲི་རྣམ་གཞག་གྡོ །དང་པྡོ་༼རྣམ་ཤེས་

ཀྲི་གྲངས་དང་གང་ཟག་གྲི་འཇྡོག་ཚུལ།༽ལ་གཉྲིས། རྣམ་བདེན་པའྲི་འདྡོད་པ་དང༌། རྣམ་རྫུན་

པའྲི་འདྡོད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྲིས་ཁས་ལེན་

པའྲི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གྲི་སྟེང་དུ། ཀུན་གཞྲི་དང་ཉྡོན་ཡྲིད་གཉྲིས་བསྣན་ནས། 

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ལས་དྡོན་

གཞན་ཞྲིང༌། རང་གྲི་བདག་རྐྱེན་དབང་པྡོ་ལ་མྲི་ལྟྡོས་པའྲི་རྣམ་ཤེས་དེ། ཀུན་གཞྲིའྲི་

རྣམ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ཡྲིན་ལ། རྣམ་ཤེས་འདྲི་ནྲི། ངྡོ་བྡོ་མ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན། 

ནང་གྲི་བག་ཆགས་ལ་དམྲིགས་ཤྲིང་རྣམ་པ་རྲིས་སུ་མ་ཆད་པ། གྲྡོགས་སེམས་བྱུང་

ཀུན་འགྲྡོ་ལྔ་ཁྡོ་ན་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་གཙོ་བྡོ་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་རྲིག་བརྟེན་པས་རབ་ཏུ་

ཕེ་བ་ཞྲིག་ཏུ་འདྡོད་དྡོ། །རྣམ་ཤེས་འདྲིའྲི་ངྡོ་བྡོ་མ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་ཡྲིན་པའྲི་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀང་རྲིམ་པ་ལྟར། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་ཆྡོས་ཅན། དགེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

དགེ་རྩ་ཆད་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆྡོས་ཅན། མྲི་དགེ་བ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། 

ཁམས་གྡོང་མའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཆྡོས་ཅན། སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་མ་ཡྲིན་

པར་ཐལ། དགྲ་བཅྡོམ་པའྲི་རྒྱུད་ལ་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་འགྡོད་ལ། ལས་འབྲས་ཀྲི་

རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་ཡང༌། ཀུན་གཞྲིའྲི་རྣམ་ཤེས་འདྲི་ཉྲིད་

འཇྡོག་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཉྡོན་ཡྲིད་ཀྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་ནྲི། དམྲིགས་པ་ཀུན་གཞྲི་ལ་

དམྲིགས་ཤྲིང༌། རྣམ་པ་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲི་ངར་འཛིན་པའྲི་རྣམ་ཤེས་

ཞྲིག་འཇྡོག་པར་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ཤེས་འདྲི་ཉྲིད་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་དུ་
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འདྡོད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་རྣམ་རྫུན་པའྲི་ལུགས་ལ་ནྲི། མྲིག་གྲི་རྣམ་ཤེས། རྣ་བའྲི་རྣམ་

ཤེས། སྣའྲི་རྣམ་ཤེས། ལྕེའྲི་རྣམ་ཤེས། ལུས་ཀྲི་རྣམ་ཤེས། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་ཤེས་ཏེ་རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་འདྡོད་ཚུལ། གྲུབ་མཐའ་གཞན་གྲི་སྐབས་དང་འད་ལ། ལས་

འབྲས་ཀྲི་རྟེན་དུ་གྱུར་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲི་ལ། ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཉྲིད་འཇྡོག་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼བླྡོའྲི་རྣམ་གཞག༽ བླྡོའྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། ཚད་མ་དང༌། ཚད་

མྲིན་གྲི་བླྡོའ ྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་

མའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ཡང༌། རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ། དབང་པྡོའྲི་

མངྡོན་སུམ། ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་སྟེ་བཞྲི་ཀ་ཁས་ལེན་ལ། མངྡོན་སུམ་དེ་དག་གྲི་

ནང་ནས། རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་

པས་ཁབ་ཅྲིང༌། སྡོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀྲིས་ཁབ་པ་

དང༌། དེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡྡོད་པར་

འདྡོད་དྡོ། །སྡོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་མངྡོན་གྲི་ཚད་མ་མེད་ཀང༌། དེའྲི་

རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་མངྡོན་ནྲི་ཡྡོད་ལ། དེས་ན་དེ་འད་བའྲི་གཟུགས་འཛིན་

ཡྲིད་མངྡོན་དེ་མངྡོན་སུམ་ཡྲིན་ཀང་མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་ལ། གཞན་ཡང་དེའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་གཟུགས་འཛིན་ཡྲིད་མངྡོན་ཉམས་སུ་མྡོང་བའྲི་རང་རྲིག་དང༌། གཟུགས་

འཛིན་དབང་མངྡོན་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་དང་འད་ལ་མངྡོན་སུམ་ཡྲིན་ན་

མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པར་འདྡོད་དྡོ། །རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་ལ་

ཡང་ནང་གསེས་ཀྲི་ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་
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སུམ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རགས་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

མངྡོན་སུམ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་དང༌། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

མངྡོན་སུམ་སྟེ་བཞྲི་ཡྡོད་པར་འདྡོད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྤྲིར་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་

རྟྡོག་པས་ཁབ་ཀང༌། དམྲིགས་བསལ། ཆྡོས་དེ་ལ་རེས་དཔག་ཡྲིན་ན། ཆྡོས་དེ་ལ་

རྟྡོག་པ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་པར་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་དེ། 

སྒ་རྟག་སྟྡོང་ལ་རེས་དཔག་ཡྲིན་ཀང༌། རེས་དཔག་དེ་ལ་སྒ་རྟག་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་པ་མ་

ཤར་བའྲི་རྒྱུ་མཚན་གྲིས། རེས་དཔག་དེ་ཉྲིད་སྒ་རྟག་སྟྡོང་ལ་རྟྡོག་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ཏེ། 

ཆྡོས་དེ་ལ་རྟྡོག་པ་ཡྲིན་ན། ཆྡོས་དེའྲི་རྣམ་པར་ཤར་བས་ཁབ་པར་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། རེས་དཔག་དེ་ལ་སྒ་རྟག་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཏེ། རེས་དཔག་དེས་སྒ་རྟག་

སྟྡོང་དངྡོས་སུ་མ་རྟྡོགས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་དངྡོས་སུ་རྟྡོགས་པའྲི་

ཤུགས་ལ། སྒ་རྟག་སྟྡོང་རྟྡོགས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

 དྲུག་པ་༼བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང༌། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་དྡོ། །དང་པྡོ་ལ། གང་ཟག་རྟག་གཅྲིག་

རང་དབང་ཅན་གྲིས་བདག་གྲིས་སྟྡོང་པ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། 

གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་

འདྡོད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ལ་ཡང༌། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་

པའྲི་ཚད་མ་རས་གཞན་གྲིས་སྟྡོང་པ་དང༌། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་རྟྡོག་པའྲི་

ཞེན་གཞྲིར་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་སྟྡོང་པ་གཉྲིས་ཀ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་
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ཕྲ་མྡོར་འདྡོད་དྡོ། །

 བདུན་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། སང་

བྱ་དང༌། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་༼སང་བྱ།༽ལ་གཉྲིས། ཉྡོན་སྒྲིབ་

དང༌། ཤེས་སྒྲིབ་བྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་གཉྲིས་ས་བྡོན་དང་བཅས་

པ་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་དུག་གསུམ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པའྡོ། །གཉྲིས་པ་

ནྲི། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་དང༌། དེའྲི་བག་ཆགས་དང༌། དེའྲི་

དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་པའྲི་ཆ་ཐམས་ཅད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས།༽ནྲི། གདུལ་བྱ་ཉན་ཐྡོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་

རྣམས་ཀྲིས། ཉྡོན་སྒྲིབ་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱས་ནས། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

རྟྡོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དེ། བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ཆུང་ངུ་དང་སྦྲེལ་ཏེ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་རང་

དྡོན་དུ་ཚེ་རབས་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་དུ་གྡོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ཉན་ཐྡོས་

ཀྲི་བྱང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་ཉན་ཐྡོས་ཀྲི་ལམ་ལ་ལམ་ལྔ་དང༌། 

ཉན་ཐྡོས་ལ་ཞུགས་གནས་བརྒྱད་དང༌། དགེ་འདུན་ཉྲི་ཤུའྲི་རྣམ་གཞག་སྡོགས་ཀང་

འདྡོད་ཅྲིང༌། རྣམ་བདེན་པ་རྣམས་ཀྲིས། བྱང་ཆུབ་ཡྡོངས་འགྱུར་གྲི་ཐེག་དམན་ནྲི། 

མཐར་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་ཅྲིང༌། དེ་ཡང་ལྷག་བཅས་པའྲི་སྐབས་སུ་འཇུག་ལ། 

དམན་པའྲི་དགྲ་བཅྡོམ་ཞྲི་བ་བགྲྡོད་པ་གཅྲིག་པུ་བ་ནྲི། ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་མྲི་འཇུག་

སྟེ། ལྷག་མེད་མང་འདས་མངྡོན་དུ་བྱས་པའྲི་ཚེ་རྲིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདྡོད་པའྲི་

ཕྲིར། དེར་ཐལ།  མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདྡོད་ལ། རྣམ་

རྫུན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཐེག་དམན་དགྲ་བཅྡོམ་ཡྲིན་ན། མཐར་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་
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འཇུག་པས་ཁབ་སྟེ། ལྷག་མེད་མང་འདས་ཀྲི་ཚེ། སྡུག་ཀུན་གཉྲིས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་

རྲིག་པ་རྒྱུན་ཆད་ཀང༌། སྤྲིར་རྲིག་པ་ཙམ་ཞྲིག་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སར་འགྲྡོ་བའྲི་ཕྲིར། 

དེར་ཐལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་ཁས་ལེན་ནྡོ། །རང་

རྒྱལ་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཉྡོན་སྒྲིབ་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱས་ནས། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དེ་ཉྲིད། བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་འབྲྲིང་དང་

ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་རང་དྡོན་དུ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་དུ་

གྡོམས་པར་བྱས་པ་ལས། རང་རྒྱལ་གྲི་བྱང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་འདྡོད་ལ། རང་

རྒྱལ་ལ་ལམ་ལྔ་དང༌། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འདྡོད་ཀང་དགེ་འདུན་ཉྲི་

ཤུའྲི་རྣམ་གཞག་བྱར་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་ཉེར་འགྲྡོའྲི་རང་རྒྱལ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །ཐེག་ཆེན་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་སང་བྱའྲི་

གཙོ་བྡོར་བྱས་ནས། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གྲིས་སྟྡོང་པའྲི་ལྟ་བ་དེ་ཉྲིད། 

བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རྒྱ་ཆེན་པྡོ་དང་ཟུང་དུ་སྦྲེལ་ཏེ། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གཞན་དྡོན་དུ། 

བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་གསུམ་ལ་སྡོགས་པའྲི་བར་དུ་གྡོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ས་

བཅུ་དང༌། ལམ་ལྔ་རྲིམ་གྲིས་བགྲྡོད་དེ་མཐར་ཐེག་ཆེན་གྲི་བྱང་ཆུབ་བམ། སངས་

རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་མངྡོན་དུ་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་

པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར། དམན་པའྲི་དགྲ་བཅྡོམ་ཞྲི་བ་བགྲྡོད་པ་

གཅྲིག་པུ་བ་ལྷག་མེད་དུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའྲི་ཚེ། རྲིག་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདྡོད་

ཀང༌། སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་ནྲི། རྲིག་པ་རྒྱུན་ཆད་མྲི་སྲིད་པར་འདྡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། 

བྱང་སེམས་ས་བཅུ་པ་འྡོག་མྲིན་དུ་ལྡོངས་སྐུའྲི་ངྡོ་བྡོར་སངས་རྒྱས་པའྲི་ལྡོངས་སྐུ་
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དེ། ཇྲི་སྲིད་འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་ཀྲི་བར་དུ་རྣམ་པའྲི་རྲིག་པ་རྒྱུན་མྲི་ཆད་པར་གདུལ་

བྱ་རང་རང་གྲི་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པའྲི་སྤྲུལ་པའྲི་རྡོལ་གར་འབྱམས་ཀས་པའྲི་སྡོ་

ནས་སེམས་ཅན་གྲི་དྡོན་མཛད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདྡོད་དྡོ། །སྐུ་གསུམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

ཡང༌། ཐེག་བསྡུས་ལས་ནྲི། ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉྲིས་བསྟན་

པ་ནྲི་སྤྲུལ་པའྲི་སྐུར་བཤད་ལ། ཙནྡྲ་གྡོ་མྲིས་ནྲི། ཀུན་གཞྲི་གནས་འགྱུར་བ་ཆྡོས་སྐུ་

དང༌། ཉྡོན་ཡྲིད་གནས་འགྱུར་བ་ལྡོངས་སྐུ་དང༌། སྡོ་ལྔའྲི་དབང་ཤེས་གནས་འགྱུར་

བ་སྤྲུལ་སྐུར་བཞེད་པར་གསུངས་སྡོ། །སྤྲུལ་སྐུའྲི་མཛད་པའྲི་གཙོ་བྡོ་ནྲི་ཆྡོས་འཁྡོར་

ཡྲིན་ལ། ཆྡོས་འཁྡོར་ལ་ཡང་དང་ངེས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི་ཁས་ལེན་ཏེ། དགྡོངས་འགྲེལ་

ལས་གསུངས་པའྲི་འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་གཉྲིས་དང་དྡོན་གྲི་མདྡོ་དང༌། འཁྡོར་ལྡོ་ཐ་མ་

ངེས་དྡོན་གྲི་མདྡོར་བཞེད་ལ། འདྲི་པའྲི་ལུགས་ལ་དང་ངེས་ཀྲི་འཇྡོག་ཚུལ་ཡང༌། 

དངྡོས་བསྟན་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་རུང་བའྲི་མདྡོ་རྣམས་ངེས་དྡོན་གྲི་མདྡོ་

དང༌། དངྡོས་བསྟན་སྒ་ཇྲི་བཞྲིན་དུ་ཁས་ལེན་དུ་མྲི་རུང་བའྲི་མདྡོ་རྣམས་དང་དྡོན་གྲི་

མདྡོར་འཇྡོག་པར་གསུངས་སྡོ། །

རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ།

 ༈ བཞྲི་པ་ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨ་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ་ལ་བཞྲི། མཚན་

ཉྲིད། དབྱེ་བ། སྒ་བཤད། ཕེ་བ་སྡོ་སྡོའྲི་དྡོན་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། 

བདེན་དངྡོས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་འདྡོད་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གྲི་གྲུབ་མཐའ་སྨ་བའྲི་གང་ཟག་

དེ། ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨ་བའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་དང་དབུ་མ་པ་དྡོན་གཅྲིག །
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གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽དེ་ལ་དབྱེ་ན། རང་རྒྱུད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བ་གཉྲིས་

སྡོ། །

གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽སྒ་བཤད་ནྲི། རྟག་ཆད་ཀྲི་མཐའ་གཉྲིས་དང་བྲལ་བའྲི་

དབུས་ཁས་ལེན་པས་ན་དབུ་མ་པ་དང༌། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་

དུ་མེད་པར་སྨ་བས་ན། ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་མེད་པར་སྨ་བ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར།

 བཞྲི་པ་༼ཕེ་བ་སྡོ་སྡོའྲི་དྡོན་བཤད་པ།༽ཕེ་བ་སྡོ་སྡོའྲི་དྡོན་བཤད་པ་ལ་གཉྲིས། 

རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་

༼རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་བཤད་པ།༽ བདུན། མཚན་ཉྲིད། དབྱེ་བ། སྒ་བཤད། ཡུལ་གྲི་འདྡོད་

ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་

བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། རང་རྒྱུད་ཀྲི་རྟགས་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་སྡོ་

ནས་བདེན་དངྡོས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མྲི་འདྡོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་དེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། དེ་དང་རང་བཞྲིན་གྲིས་ཡྡོད་པར་སྨ་བའྲི་དབུ་མ་པ་དང༌། རང་གྲི་མཚན་

ཉྲིད་ཀྲིས་ཡྡོད་པར་སྨ་བའྲི་དབུ་མ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །

 གཉྲིས་པ་༼དབྱེ་བ།༽དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉྲིས། མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་དང༌། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པ།༽ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། མཚན་གཞྲིའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐ་སད་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་ཕལ་ཆེར་མདྡོ་སེ་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས་སྨ་བའྲི་དབུ་མ་པ་དེ། མདྡོ་སེ་སྤྡོད་

པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲི་ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་ལེགས་

ལྡན་འབྱེད་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྲིང་པྡོ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་༼རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་
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པ།༽ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང༌། མཚན་གཞྲི་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐ་སད་ཀྲི་

རྣམ་གཞག་ཕལ་ཆེར་སེམས་ཙམ་པ་དང་སྡོ་བསྟུན་ནས་སྨ་བའྲི་དབུ་མ་པ་དེ། རྣལ་

འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲི་ནྲི། སྡོབ་

དཔྡོན་ཞྲི་བ་འཚོ་ལྟ་བུའྡོ། །གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ནྲི། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་ལ་ཡང༌། སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་དང་མཐུན་པའྲི་དབུ་མ་པ་དང༌། རྣམ་

རྫུན་པ་དང་མཐུན་པའྲི་དབུ་མ་པ་གཉྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། ཞྲི་བ་འཚོ་དང༌། 

འཕགས་པ་གྲྡོལ་སེ་དང༌། ཀ་མ་ལ་ཤྲི་ལ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་སེངྒེ་

བཟང་པྡོ་དང༌། ཛེ་ཏ་རྲི་དང༌། ལྭ་བ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་ཡང་སྡོབ་དཔྡོན་ཛེ་ཏ་རྲི་ནྲི། རྣམ་

རྫུན་དྲི་བཅས་པ་དང་མཐུན་ལ། སྡོབ་དཔྡོན་ལྭ་བ་པ་ནྲི་རྣམ་རྫུན་དྲི་མེད་པ་དང་

མཐུན་པར་གསུངས་སྡོ། །

 གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽སྒ་བཤད་ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཆྡོས་

ཅན། ཁྡོད་ལ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། ཚུལ་གསུམ་

རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པའྲི་རྟགས་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་ནས། བདེན་དངྡོས་འགྡོག་པར་

བྱེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར།

 བཞྲི་པ་༼ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཡུལ་སྤྲིའྲི་རྣམ་

གཞག །སྡོ་སྡོའྲི་རྣམ་གཞག །འདྡོད་ཚུལ་གྲི་ཁད་པར་རྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ལུགས་འདྲི་

ལ་གཞྲི་གྲུབ་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པས་ཁབ་སྟེ། ཆྡོས་གང་ཡྲིན་ཀང་ཐ་

སད་བཏགས་པའྲི་བཏགས་དྡོན་བཙལ་ན་རེད་པས་ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདྡོད་ལ། 

རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ། རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པ། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ། 

རང་གྲི་སྡོད་ལུགས་ཀྲི་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་
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ལ་གཉྲིས། དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་

ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་མངྡོན་སུམ་ཚད་

མས་གཉྲིས་སྣང་ནུབ་པའྲི་ཚུལ་གྲིས་རྟྡོགས་པར་བྱ་བ་དེ། དྡོན་དམ་བདེན་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། བུམ་པའྲི་ཆྡོས་ཉྲིད་དང༌། ཀ་བའྲི་ཆྡོས་ཉྲིད་ལྟ་

བུའྡོ། །དྡོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། ཆྡོས་ཉྲིད། སྟྡོང་ཉྲིད། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་

རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྟྡོང་ཉྲིད་བཞྲིའམ། བཅུ་དྲུག་ཡྡོད་

དྡོ། །གཉྲིས་པ་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། 

རང་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་མངྡོན་སུམ་ཀྲི་ཚད་མས་གཉྲིས་སྣང་དང་བཅས་པའྲི་

ཚུལ་གྲིས་རྟྡོགས་པར་བྱ་བ་དེ། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། 

འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ། འགྡོག་བདེན། འདས་མ་འྡོངས། གང་ཟག་གྲི་བདག་

མེད་ཕྲ་མྡོ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉྲིས། ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་དང༌། ལྡོག་

པའྲི་ཀུན་རྡོབ་བྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐ་

སད་པའྲི་ཚད་མས་རེད་དྡོན་གང་ཞྲིག །རང་སྣང་བའྲི་བླྡོ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དྡོན་བྱེད་

ནུས་པའྲི་ཆྡོས་དེ། ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཀ་

བ་དང༌། བུམ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་

ནྲི། ཐ་སད་པའྲི་ཚད་མས་རེད་དྡོན་གང་ཞྲིག །རང་སྣང་བའྲི་བླྡོ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དྡོན་

བྱེད་མྲི་ནུས་པའྲི་ཆྡོས་དེ། ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་ནྲི། སྲིག་རྒྱུ་

ཆུ་ལ་སྡོགས་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་ཡང་ལུགས་འདྲིས་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་

ཀྲིས་ཁབ་པར་འདྡོད་ལ། དེས་ན་ཡང་ལྡོག་གྲི་ཁད་པར་ནྲི་ཡུལ་ཙམ་ཞྲིག་གྲི་སྟེང་
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ནས་འབྱེད་དྡོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་ནྲི་གྡོ་ས་ལ། ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་ལ་ཡང༌། 

ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་ཙམ་དང༌། ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་ཡྡོད་ལ། དེ་

ཡང་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའྲི་གཙོ་བྡོ་དང༌། བདག་གཉྲིས་ལ་སྡོགས་པ་ལྟ་བུ་ནྲི། 

ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་ཙམ་ཡྲིན་ཀང༌། དེ་འད་བ་རྣམས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྲི་ཕྲིར། 

ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ནྲི་མ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེས་ན་ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ལ་

ནྲི། མེ་ལྡོང་ནང་གྲི་བྱད་བཞྲིན་གྲི་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་འཇྡོག་གྡོ །གསུམ་པ་འདྡོད་

ཚུལ་ཀྲི་ཁད་པར་ལ། མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། 

གཟུགས་སྒ་སྡོགས་དྡོན་ལྔ་པྡོ་རྣམས་རང་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དང་ངྡོ་བྡོ་ཐ་དད་དུ་

འདྡོད་ཅྲིང༌། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་འདུས་པའམ། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་མེད་ལས་རྩྡོམ་པའྲི་རགས་

པ་ཕྲི་རྡོལ་གྲི་དྡོན་དུ་འདྡོད་ལ། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་

ཀྲིས་ནྲི། གཟུགས་ལ་སྡོགས་པའྲི་དྡོན་ལྔ་པྡོ་རྣམས་རང་འཛིན་པའྲི་ཤེས་པ་དང་ངྡོ་

བྡོ་གཅྲིག་ཏུ་འདྡོད་ལ། ཕྲི་དྡོན་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་ཁས་མྲི་ལེན་ནྡོ། །

 ལྔ་པ་༼ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། གང་ཟག་

དང༌། ཤེས་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼གང་ཟག །༽ནྲི། རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་ཀ་གང་ཡྲིན་ཀང༌། རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཙམ་མ་གཏྡོགས། ཀུན་གཞྲི་དང་ཉྡོན་ཡྲིད་ནྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། 

གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲི་ལ་ཡང་ཡྲིད་ཀྲི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉྲིད་འཇྡོག་པར་གསུངས་

སྡོ། །གཉྲིས་པ་༼ཤེས་པ་༽བླྡོ་ལ་གཉྲིས། ཚད་མ་དང༌། ཚད་མྲིན་གྲི་བླྡོའ ྡོ། །དང་པྡོ་ལ་

གཉྲིས། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མའྡོ། །དང་པྡོ་མངྡོན་སུམ་ལ་

ཡང༌། མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་
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ཁས་མྲི་ལེན་ཅྲིང༌། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ་མངྡོན་

སུམ་བཞྲི་ཀ་ཁས་ལེན་ལ། དེ་ཡང་རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པས་

ཁབ་པར་ཁས་ལེན་ནྡོ། །མངྡོན་སུམ་ལྷག་མའྲིའདྡོད་ཚུལ་ནྲི། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་

སུམ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པས་ཁབ་ཅྲིང༌། དབང་པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་དང༌། ཡྲིད་ཀྲི་

མངྡོན་སུམ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གྲི་ཆ་གཉྲིས་གཉྲིས་ཡྡོད་པར་རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་

ཀས་བཞེད་ལ། ཡང་མདྡོ་སེམས་རང་རྒྱུད་པ་གསུམ་ཀས། མངྡོན་སུམ་ལ་རྟྡོག་བྲལ་

གྲི་ཤེས་པས་ཁབ་པ་དང༌། དཔྱད་ཤེས་ལ་ཚད་མྲིན་གྲི་ཤེས་པས་ཁབ་པ་དང༌། རང་

གྲི་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ཤེས་པ་ལ། ལྡོག་ཤེས་ཀྲིས་ཁབ་པ་དང༌། ཆྡོས་དེ་ལ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་ན། ཆྡོས་དེ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་དང༌། རེས་དཔག་ཡྲིན་

ན་རང་གྲི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་སྡོགས། ཐུན་མྡོང་དུ་ཁས་ལེན་

པར་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་གསུངས་སྡོ། །

 དྲུག་པ་༼བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་གཉྲིས། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང༌། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་དྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས་ལས། གང་ཟག་

རྟག་གཅྲིག་རང་དབང་ཅན་གྲི་བདག་གྲིས་སྟྡོང་པ་ནྲི། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་

རགས་པ་ཡྲིན་ལ། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པ་གང་ཟག་གྲི་

བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་འདྡོད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ལ་ཡང༌། རྣལ་འབྱྡོར་

སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ། གཟུགས་དང་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་ཚད་

མ་རས་གཞན་གྲིས་སྟྡོང་པ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། ཆྡོས་ཐམས་ཅད་

བདེན་པས་སྟྡོང་པ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་འདྡོད་པ་ཡྲིན་ལ། རང་རྒྱུད་པའྲི་
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སྐབས་འདྲིར། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་དང་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་གཉྲིས། དགག་བྱའྲི་

སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། སྟྡོང་གཞྲིའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། 

གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་སྟེང་དུ་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་དེ། གང་

ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དང༌། ཡང་གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་སྟེང་དུ་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་

བཀག་པ་དེ། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་འཇྡོག་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། མྲི་འཐད་

པར་འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་བདག་མེད་གཉྲིས་སྟྡོང་གཞྲིའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡྲིན་ན་སྟྡོང་

གཞྲི་གང་ཟག་གྲི་སྟེང་དུ། དགག་བྱ་ཆྡོས་བདག་བཀག་པ་དེ་ཡང༌། སྟྡོང་གཞྲིའྲི་སྡོ་

ནས་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་འཇྡོག་དགྡོས་པར་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །དེ་

བཞྲིན་དུ། བདག་འཛིན་གཉྲིས་ཀང་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། 

དམྲིགས་པའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་མ་ཡྲིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན། དམྲིགས་པ་གང་ཟག་ལ་

དམྲིགས་ནས་རྣམ་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པའྲི་བླྡོ་དེ་ཡང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་

འཛིན་དུ་འགྱུར་བའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། བདག་འཛིན་གཉྲིས་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་སྡོ་ནས་

འབྱེད་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། ལུགས་འདྲིས་བདག་

མེད་གཉྲིས་དགག་བྱའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་ཅྲིང༌། བདག་འཛིན་གཉྲིས་འཛིན་སྟངས་ཀྲི་

སྡོ་ནས་འབྱེད་ལ། ཐལ་འགྱུར་བས་བདག་མེད་གཉྲིས་སྟྡོང་གཞྲིའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་

ཅྲིང༌། བདག་འཛིན་གཉྲིས་དམྲིགས་པའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པའྲི་ཁད་པར་འཐད་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་སའྡོ། །

 བདུན་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་ལ་

གཉྲིས། རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་སྡོ་སྡོའྲི་འདྡོད་ཚུལ་དང༌། གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མྡོང་གྲི་འདྡོད་
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ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼རང་རྒྱུད་པ་གཉྲིས་སྡོ་སྡོའྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ལ་གཉྲིས། རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་

དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་འདྡོད་ཚུལ་དང༌། མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་

འདྡོད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་༼རྣལ་འབྱྡོར་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ནྲི། ལམ་གྲི་སང་

བྱ་ལ། གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་ཉྡོན་སྒྲིབ་དང༌། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་

འདྡོད་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་དེ་ལ་ཡང༌། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ལྟ་བུའྲི་

ཤེས་སྒྲིབ་རགས་པ་དང༌། ཕུང་སྡོགས་ཀྲི་ཆྡོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་ལྟ་

བུའྲི་ཤེས་སྒྲིབ་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་ལ། དེའྲི་ཕྲིར་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ལམ་ལ་

སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་སྒྲིབ་པ་མྲི་འད་བ་གསུམ་དང༌། བསྡོམ་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་ལྟ་བ་མྲི་འད་བ་

གསུམ་གྲི་ཁད་པར་ཁས་ལེན་ལ། དེ་ཡང་གདུལ་བྱ་ཉན་ཐྡོས་ཀྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་

ཀྲིས། གང་ཟག་རང་རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པའྲི་གང་ཟག་གྲི་

བདག་འཛིན་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་དང༌། སང་བྱ་དེའྲི་དངྡོས་གཉེན་དུ་གང་ཟག་རང་རྐྱ་

ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་དུ་གྲུབ་པས་སྟྡོང་པར་རྟྡོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དེ། བསྡོམ་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་

བྱས་པ་ལས་མཐར་ཉྡོན་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་སངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཆུང་ངུའམ། ཉན་ཐྡོས་

ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་བཞེད་ཅྲིང༌། རང་རྒྱལ་གྲི་རྲིགས་ཅན་རྣམས་ཀྲིས། གཟུགས་

དང་གཟུགས་འཛིན་པའྲི་ཚད་མ་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་

རགས་པ་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་དང༌། སང་བྱ་དེའྲི་དངྡོས་གཉེན་དུ་གཟུགས་འཛིན་རས་

གཞན་གྲིས་སྟྡོང་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་རགས་པ་རྟྡོགས་པའྲི་ལྟ་བ་དེ། བསྡོམ་

བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱས་པ་ལས། མཐར་ཉྡོན་སྒྲིབ་དང་ཤེས་སྒྲིབ་རགས་པ་མ་ལུས་པ་

སངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འབྲྲིང་ངམ། རང་རྒྱལ་གྲི་བྱང་ཆུབ་ཐྡོབ་པར་བཞེད་ལ། བྱང་
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ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཕུང་སྡོགས་ཀྲི་ཆྡོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་

པའྲི་བདེན་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་དང༌། དེའྲི་དངྡོས་

གཉེན་དུ་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པས་སྟྡོང་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་རྟྡོགས་

པའྲི་ལྟ་བ་དེ། བསྡོམ་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱས་པ་ལས། མཐར་སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་

དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོའམ། སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་

མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་འདྡོད་དྡོ། །ལུགས་འདྲིའྲི་རང་རྒྱལ་ལ། ཤེས་སྒྲིབ་རགས་པ་སང་

བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱེད་པའྲི་ཕྲིར། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སྡོགས་ཁས་མྲི་

ལེན་ཅྲིང༌། ཉན་ཐྡོས་ལ་ནྲི། སྐེས་བུ་ཟུང་བཞྲི་དང༌། གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་ཀྲི་ཐ་སད་

བརྩྲི་བར་བཞེད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ནྲི། མདྡོ་སེ་སྤྡོད་པའྲི་དབུ་

མ་རང་རྒྱུད་པའྲི་ལུགས་ལ། ཉན་རང་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་ལ། སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་དང༌། 

བསྡོམ་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་ལ་ཁད་མེད་པར་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་ཉན་རང་གཉྲིས་གང་ཡྲིན་

ཀང་ཉྡོན་སྒྲིབ་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོ་དང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་བསྡོམ་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་

བྱེད་པར་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་ལུགས་འདྲིས། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་

པའྲི་བླྡོ་དེ། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་དང༌། སང་བྱ་སྡོགས་སུ་ཁས་མྲི་ལེན་ལ། དེའྲི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་ཕྲི་དྡོན་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཐུག་ཅྲིང༌། རང་རྒྱལ་གྲི་ལམ་ལ། གཉྲིས་སྟྡོང་གྲི་

དེ་ཉྲིད་རྟྡོགས་པའྲི་ལྟ་བ་སྡོགས་ཀང་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་གནད་ཀྲིས། ཉན་རང་གཉྲིས་

ཀྲི་སང་བྱ་དང༌། གཉེན་པྡོ་ལ་ཁད་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་

ཉན་རང་གཉྲིས་ཀྲི་ཐྡོབ་བྱའྲི་འབྲས་བུ་ལ་ནྲི་མཆྡོག་དམན་གྲི་ཁད་པར་ཡྡོད་དེ། ཉན་
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རང་གཉྲིས་ཀྲི་ལམ་དུས་ཀྲི་བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་དང༌། ཡུན་རྲིང་

ཐུང་གྲི་ཁད་པར་ཡྡོད་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་འདྡོད་ལ། ཁས་ལེན་གཞན་ནྲི་ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་

དང་འདའྡོ། །

 གཉྲིས་པ་༼གཉྲིས་ཀའྲི་ཐུན་མྡོང་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཐུན་མྡོང་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི། ཉན་

རང་ཐེག་ཆེན་གསུམ་ཀ་ལ། ལམ་ལྔ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་

ཀང༌། དང་པྡོ་གཉྲིས་གཉྲིས་སྡོ་སྐེའྲི་ལམ་དང༌། ཕྲི་མ་གསུམ་གསུམ་འཕགས་ལམ་

དང༌། ཡང་དང་པྡོ་བཞྲི་བཞྲི་སྡོབ་ལམ་དང༌། ཕྲི་མ་གཅྲིག་གཅྲིག་རང་རང་གྲི་མྲི་སྡོབ་

ལམ་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཐེག་དམན་གྲི་མང་འདས་ལ། ལྷག་བཅས་མང་འདས་

དང༌། ལྷག་མེད་མང་འདས་གཉྲིས་སུ་ཡྡོད་ལ། ལྷག་བཅས་མང་འདས་ནྲི། སྔ་མའྲི་

ལས་ཉྡོན་གྲིས་འཕངས་པའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པྡོའྲི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའྲི་མང་

འདས་དང༌། ལྷག་མེད་མང་འདས་ནྲི། སྡུག་བསྔལ་གྲི་ཕུང་པྡོ་དེ་དང་བྲལ་བའྲི་གནས་

སྐབས་ཀྲི་མང་འདས་ལ་འདྡོད་ལ། ཐེག་དམན་དགྲ་བཅྡོམ་ཡྲིན་ན་མཐར་ཐེག་ཆེན་

ལམ་དུ་འཇུག་པས་ཁབ་སྟེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅྲིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འདྡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

ཐེག་ཆེན་རྲིགས་ངེས་ལ་ནྲི། ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསྐེད་སྐེས་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་གྲི་

ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་པ་དུས་མཉམ་ལ། ཚོགས་ལམ་ཆེན་པྡོའྲི་གནས་སྐབས་སུ་

ཆྡོས་རྒྱུན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས། མཆྡོག་གྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ལས་གདམས་ངག་

དངྡོས་སུ་ཉན་ཅྲིང༌། དེའྲི་དྡོན་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྟྡོང་ཉྲིད་ལ་

དམྲིགས་པའྲི་སྡོམ་བྱུང་གྲི་ཤེས་རབ་སྐེས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྦྡོར་ལམ་དུ་འཕྡོས་

པར་ཁས་ལེན་ནྡོ། །སྦྡོར་ལམ་དྡོད། རྩེ་མྡོ། བཟྡོད་པ། ཆྡོས་མཆྡོག་བཞྲི་ལ་རྲིམ་པ་
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བཞྲིན། སྣང་བ་ཐྡོབ་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། སྣང་བ་མཆེད་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། 

དེ་ཁྡོ་ན་ཉྲིད་ཕྡོགས་གཅྲིག་ལ་ཞུགས་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང༌། བར་ཆད་མེད་པའྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཟེར་ལ། དེ་དག་གྲི་སྐབས་སུ་མཐྡོང་སང་ཉམས་སད་ཚུལ་ཡང༌། 

དྡོད་ཀྲི་སྐབས་སུ། མཐྡོང་སང་ཀུན་ནས་ཉྡོན་མྡོངས་གཟུང་རྟྡོག་དང༌། རྩེ་མྡོས་རྣམ་

བྱང་གཟུང་རྟྡོག་དང༌། བཟྡོད་པས་རས་འཛིན་རྟྡོག་པ་དང༌། ཆྡོས་མཆྡོག་གྲིས་

བཏགས་འཛིན་རྟྡོག་པ་རྣམས་རེ་རེ་ནས་ཉམས་སད་པར་བྱེད་ལ། མཐྡོང་ལམ་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གྲིས། མཐྡོང་སང་ཉྡོན་སྒྲིབ་ཀུན་བཏགས་དང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ཀུན་

བཏགས་གཉྲིས་ཀ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་སངས་ནས། དེའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ལ། 

ཉྡོན་ཤེས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་བཏགས་གཉྲིས་སངས་པའྲི་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་དང་འགྡོག་

བདེན་གཉྲིས་ཀ་དུས་གཅྲིག་ལ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་འདྡོད་དྡོ། །སྡོམ་སང་ཉྡོན་ཤེས་ཀྲི་

སྒྲིབ་པ་གཉྲིས་ནྲི། ཅྲིག་ཅར་དུ་སྡོམ་ལམ་སྐྡོར་དགུས་སྡོང་བར་འདྡོད་ལ། བྱང་ཆུབ་

མངྡོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ཡང༌། ས་བཅུ་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་ཐ་མར་སྐེས་པའྲི་སྡོམ་ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་

བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནམ། རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲིས་ཉྡོན་ཤེས་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་

ལྷན་ཅྲིག་ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་གཉྲིས་ཅྲིག་ཅར་དུ་སངས་ནས། དེའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་

པར་སྒྲིབ་གཉྲིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲྡོལ་བའྲི་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དང༌། འགྡོག་བདེན་མཐར་ཐུག་མྲི་གནས་

པའྲི་མང་འདས་གཉྲིས་ཀ་དུས་གཅྲིག་ལ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་འདྡོད་དྡོ། །ལུགས་

འདྲིས་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་གྲི་དང་ངེས་འབྱེད་ཚུལ་ནྲི། སེམས་ཙམ་པའྲི་སྐབས་དང་མྲི་

འད་སྟེ། སེམས་ཙམ་པས། འཁྡོར་ལྡོ་དང་པྡོ་གཉྲིས་དང་དྡོན་གྲི་མདྡོ་དང༌། ཐ་མ་ངེས་
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དྡོན་གྲི་མདྡོར་འདྡོད་ལ། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། འཁྡོར་ལྡོ་ཐྡོག་མཐའ་གཉྲིས་

དང་དྡོན་གྲི་མདྡོ་དང༌། བར་པ་ལ་དང་ངེས་ཀྲི་ཆ་གཉྲིས་ཡྡོད་པར་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་

དགག་བྱ་ལ་དྡོན་དམ་གྲིས་ཁད་པར་སྦར་བ་རྣམས་ངེས་དྡོན་གྲི་མདྡོ་དང༌། དེ་ལྟར་

མ་སྦར་བའྲི་འཁྡོར་ལྡོ་བར་པའྲི་མདྡོ་རྣམས་དང་དྡོན་གྲི་མདྡོར་བཞེད་པར་གསུངས་

སྡོ། །

ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ།

 ༈ གཉྲིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་བཤད་པ་ལ་ཡང་བདུན། མཚན་ཉྲིད། 

མཚན་གཞྲི། སྒ་བཤད། ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ། བདག་མེད་

ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼མཚན་ཉྲིད།༽ནྲི། གཞན་

གྲགས་ཀྲི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པའྲི་སྡོ་ནས་བདེན་དངྡོས་ཐ་སད་དུ་

ཡང་མྲི་འདྡོད་པའྲི་དབུ་མ་པ་དེ། ཐལ་འགྱུར་བའྲི་མཚན་ཉྲིད།

 གཉྲིས་པ་༼མཚན་གཞྲི།༽མཚན་གཞྲི་ནྲི། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། ཟླ་བ་

གྲགས་པ་དང༌། ཞྲི་བ་ལྷ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྩ་ཤེ་ཊྲིཀ་ཆེན་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་འཕགས་པ་ལྷ་ཡྲི་

གྲུབ་པའྲི་མཐའ། །ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པྡོ་གསུམ་གྲིས་བཀྲལ་བའྲི་དྡོན། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་

ཕྲིར། འཕགས་པ་ཡབ་སས་ནྲི། དྡོན་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཡྲིན་ཡང་ཐལ་རང་གཉྲིས་

ཀའྲི་ཐུན་མྡོང་གྲི་རྩ་བའྲི་སྡོབ་དཔྡོན་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཐལ་འགྱུར་བ་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་ནྡོ་

ཞེས་ཀང་མྲི་སྨ་ལ། དེས་ན་བྡོད་སྔ་རབས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། ཡབ་སས་འདྲི་གཉྲིས་

ལ་གཞུང་ཕྲི་མྡོའྲི་དབུ་མ་པ་ཞེས་གསུངས་སྡོ། །
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 གསུམ་པ་༼སྒ་བཤད།༽སྒ་བཤད་ནྲི། སྡོབ་དཔྡོན་ཆེན་པྡོ་དཔལ་ལྡན་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། 

ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གྲིས་ཕྲི་རྒྡོལ་གྲི་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་རྟྡོགས་པའྲི་རེས་དཔག་སྐེ་བར་

འདྡོད་པས་ན། དེ་ལྟར་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

 བཞྲི་པ་༼ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་གྲི་འདྡོད་ཚུལ་ལ་གསུམ། ཡུལ་སྤྲིའྲི་རྣམ་

གཞག །ཡུལ་གྲི་དབྱེ་བ། ཞལ་བཞེས་ཀྲི་ཁད་པར་རྡོ། །དང་པྡོ་༼ཡུལ་སྤྲིའྲི་རྣམ་གཞག༽

ནྲི། ལུགས་འདྲི་ལ་གཞྲི་གྲུབ་ན་རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་མ་གྲུབ་པས་ཁབ་སྟེ། གཞྲི་

གྲུབ་ན་རྟྡོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པ་གང་ཞྲིག །འདྲིར་རྟྡོག་པས་

བཏགས་ཙམ་ཞེས་པའྲི་ཚིག་ཟུར་གྲི་ཙམ་སྒ་འདྲིས། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་

པ་དང༌། རང་བཞྲིན་གྲིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པ་རྣམས་གཅྡོད་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་རྟྡོག་པས་བཏགས་ཙམ་གྲི་ཆྡོས་དང༌། ཡུལ་དང༌། ཤེས་བྱ་དང༌། 

གཞྲི་གྲུབ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །

གཉྲིས་པ་༼ཡུལ་གྲི་དབྱེ་བ།༽ལ་གཉྲིས། མངྡོན་ལྡོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་དང༌། 

བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་༼མངྡོན་ལྡོག་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽ལ་གཉྲིས། ལྡོག་

གྱུར་གྲི་ཆྡོས་དང༌། མངྡོན་གྱུར་གྲི་ཆྡོས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རྒྱུ་མཚན་ནམ་རྟགས་ལ་

བརྟེན་ནས་རྟྡོགས་དགྡོས་པའྲི་ཆྡོས་དེ་ལྡོག་གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། མངྡོན་སུམ་མ་ཡྲིན་

པའྲི་ཆྡོས་དང༌། ལྡོག་གྱུར་དང༌། རེས་དཔག་གྲི་གཞལ་བྱ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །མཚན་

གཞྲི་ནྲི། སྒ་མྲི་རྟག་པ་དང༌། སྒ་བདེན་པས་སྟྡོང་པ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཚུར་མཐྡོང་

གྲིས་རྟགས་ལ་མ་བརྟེན་པར་མྡོང་སྟྡོབས་ཀྲིས་རྟྡོགས་ནུས་པའྲི་ཆྡོས་དེ། མངྡོན་
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གྱུར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། ལྡོག་ཏུ་མ་གྱུར་པའྲི་ཆྡོས་དང༌། མངྡོན་གྱུར་དང༌། མངྡོན་སུམ་

དང༌། དབང་པྡོའྲི་ཡུལ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག །མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཀ་བ་དང༌། བུམ་པ་དང༌། 

སྣམ་བུ་ལྟ་བུའྡོ། །དེ་ནས་ལུགས་འདྲི་ལ། མངྡོན་གྱུར་ཡྲིན་ན་ལྡོག་གྱུར་མ་ཡྲིན་པས་

ཁབ་ཅྲིང༌། ལྡོག་གྱུར་ཡྲིན་ན་མངྡོན་གྱུར་མ་ཡྲིན་པས་ཀང་ཁབ་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་

གཞལ་བྱའྲི་གནས་གསུམ་ལྟ་བུ་ཡང་འགལ་བར་བཞེད་དྡོ། །ཀུན་མཁེན་འཇྲིགས་

མེད་དབང་པྡོས། དེས་ན་ལུགས་འདྲི་ལ་མངྡོན་ལྡོག་གཉྲིས་དང༌། གཞལ་བྱའྲི་གནས་

གསུམ་འགལ་བར་བཞེད་དྡོ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

 གཉྲིས་པ་༼བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ།༽བདེན་པ་གཉྲིས་སུ་དབྱེ་བ་ལ་གཉྲིས། 

ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་དང༌། དྡོན་དམ་བདེན་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། 

དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཐ་སད་དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མའྲི་རེད་དྡོན་གང་ཞྲིག །ཐ་སད་

དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་རང་ཉྲིད་ལ་ཐ་སད་དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་སྡོང་བ་དེ། རང་

ཉྲིད་ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཀ་བ་དང༌། བུམ་པ་

དང༌། འདུས་མ་བྱས་ཀྲི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། ཀུན་རྡོབ་བདེན་པ་ལ་

འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་དབྱེ་ན་གཉྲིས། ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་དང༌། ལྡོག་པའྲི་

ཀུན་རྡོབ་བྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། འཕྲལ་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའྲི་དབང་པྡོ་ཡུལ་དྲུག་

དང་བཅས་པ་ནྲི། ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་ཡྲིན་ལ། མཚན་གཞྲི་ནྲི། གཟུགས་དང་སྒ་ལ་

སྡོགས་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་འཇྡོག་སྟེ། དེ་རྣམས་འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་ཡང་དག་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ལྡོག་པའྲི་ཀུན་རྡོབ་ནྲི། འཕྲལ་གྲི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའྲི་དབང་པྡོ་

དྲུག་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། མཚན་གཞྲི་ནྲི། མེ་ལྡོང་ནང་གྲི་བྱད་བཞྲིན་གྲི་
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གཟུགས་བརན་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་ལ་ལྟྡོས་ཀང་ལྡོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན་ལུགས་འདྲིས། འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་ལ་ལྟྡོས་ནས་ཡང་ལྡོག་གཉྲིས་སུ་འབྱེད་

ཀྲི། སྤྲིར་ཡང་ལྡོག་གཉྲིས་སུ་མྲི་འབྱེད་དེ། ཡང་དག་ཀུན་རྡོབ་གཞྲི་མ་གྲུབ་པའྲི་

ཕྲིར། གཞན་ཡང༌། འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ། ཡང་དག་ཡྲིན་ན་ཡྡོད་པས་མ་

ཁབ་སྟེ། གཟུགས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ། འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་ལ་ལྟྡོས་ཏེ་ཡང་དག་

ཡྲིན་ཡང༌། དེ་འད་བ་དེ་ཚད་མས་མ་དམྲིགས་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་འཇྲིག་རྟེན་ཤེས་ངྡོ་

ལ་ལྟྡོས་ཏེ། ཡང་དག་ཡྲིན་ན་ཡང་དག་མ་ཡྲིན་དགྡོས་པའྲི་ཕྲིར་ཏེ། དེ་ཡྲིན་ན་ལྡོག་

པ་ཡྲིན་དགྡོས་པའྲི་ཕྲིར། ཞེས་བཞེད་དྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང༌། 

དབྱེ་བའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། མཐར་ཐུག་དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མའྲི་རེད་དྡོན་གང་ཞྲིག །མཐར་

ཐུག་དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མ་རང་ཉྲིད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྱྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཚད་མར་སྡོང་བ་

དེ། རང་ཉྲིད་དྡོན་དམ་བདེན་པ་ཡྲིན་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། མཚན་གཞྲི་ནྲི། ཀ་བའྲི་ཆྡོས་

ཉྲིད་དང༌། བུམ་པའྲི་ཆྡོས་ཉྲིད་ལྟ་བུའྡོ། །གཉྲིས་པ་ལ། རྒྱས་པར་དབྱེ་ན་སྟྡོང་ཉྲིད་

བཅུ་དྲུག །འབྲྲིང་དུ་དབྱེ་ན་སྟྡོང་ཉྲིད་བཞྲི། ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་ན་བདག་མེད་གཉྲིས་

རྣམས་སྡོ། །ཞེས་དབྱངས་ཅན་བཞད་པ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོས་གསུངས་སྡོ། །

གསུམ་པ་༼ཞལ་བཞེས་ཀྲི་ཁད་པར།༽ཞལ་བཞེས་ཀྲི་ཁད་པར་ནྲི། ཐལ་འགྱུར་

བའྲི་སྐབས་འདྲིར། རང་རྒྱུད་པ་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་སྡོགས་ཀྲི་ལུགས་དང་མྲི་

མཐུན་པའྲི་ཞལ་བཞེས་ཀྲི་ཁད་པར་དུ་མ་ཡྡོད་དེ། རང་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲིས་གྲུབ་པ་

དང༌། རང་ངྡོས་ནས་གྲུབ་པ་སྡོགས་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཁད་པར། རང་རྒྱུད་དང་རང་

རྲིག་ཁས་མྲི་ལེན་པའྲི་ཁད་པར། ཀུན་གཞྲི་ཁས་མྲི་ལེན་ཅྲིང་ཕྲི་དྡོན་ཁས་ལེན་པའྲི་
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ཁད་པར། བདེན་འཛིན་ཉྡོན་སྒྲིབ་ཏུ་འདྡོད་ཅྲིང་བདག་མེད་གཉྲིས་ལ་ཕྲ་རགས་མྲི་

འབྱེད་པའྲི་ཁད་པར། དུས་གསུམ་དངྡོས་པྡོར་འདྡོད་ཅྲིང་འགྡོག་བདེན་དྡོན་དམ་

བདེན་པར་འདྡོད་པའྲི་ཁད་པར། སྡོ་སྐེ་ལ་ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངྡོན་སུམ་རྟྡོགས་པ་

ཡྡོད་ཅྲིང༌། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་རྟྡོགས་པས་ཁབ་པར་ཁས་

ལེན་པའྲི་ཁད་པར། ཡྲིད་མངྡོན་དང་རྟྡོག་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་འདྡོད་ཅྲིང༌། སྡོ་སྐེའྲི་ཤེས་

པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་འདྡོད་པའྲི་ཁད་པར། དཔྱད་ཤེས་ཚད་མར་འདྡོད་ཅྲིང་

རགས་པའྲི་མྲི་རྟག་སྡོགས་བཅུ་དྲུག་རྟྡོགས་པ་ཙམ་གྲིས་ཐེག་གསུམ་གང་རུང་གྲི་

སྦྡོར་ལམ་ཙམ་དུ་ཡང་བགྲྡོད་མྲི་ནུས་པར་འདྡོད་པའྲི་ཁད་པར་རྣམས་དང༌། གཞན་

ཡང་ལུགས་འདྲི་ལ་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཞལ་བཞེས་ཀྲི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པ་

ཞྲིག་ཡྡོད་པར་གསུངས་སྡོ། །

 ལྔ་པ་༼ཡུལ་ཅན་གྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽ཡུལ་ཅན་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉྲིས། གང་ཟག་

དང༌། ཤེས་པའྡོ། །དང་པྡོ་༼གང་ཟག༽ནྲི། རང་གྲི་གདགས་གཞྲི་ཕུང་པྡོ་ལྔའམ་བཞྲི་ལ་

བརྟེན་ནས་བཏགས་པའྲི་ང་ཙམ་དེ་གང་ཟག་གྲི་མཚན་གཞྲིར་འདྡོད་ཅྲིང༌། གང་ཟག་

ལ་ལྡན་མྲིན་འདུ་བྱེད་ཀྲིས་ཁབ་པར་བཞེད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ཤེས་པ།༽ལ་གཉྲིས། ཚད་མ་དང་ཚད་མྲིན་གྲི་བླྡོའ ྡོ། །དང་པྡོ་ལ་

གཉྲིས། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། དབང་

པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་ཚད་མ། ཡྲིད་ཀྲི་མངྡོན་སུམ་གྲི་ཚད་མ། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་གྲི་

ཚད་མའྡོ། །རང་རྲིག་མངྡོན་སུམ་མྲི་འདྡོད་ཅྲིང༌། སེམས་ཅན་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དབང་ཤེས་

ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀྲིས་ཁབ་པ་དང༌། ཡྲིད་ཤེས་ལ་ཡང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གཉྲིས་ཀ་ཡྡོད་
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པར་འདྡོད་ལ། དེར་མ་ཟད་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གཉྲིས་

ཀ་ཡྡོད་དེ། མཉམ་བཞག་ཟག་མེད་ཀྲི་ངྡོ་བྡོར་གྱུར་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་དེ་མ་

འཁྲུལ་བ་དང༌། སྡོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཕྲ་བའྲི་མྲི་རྟག་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་དེ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་ཕྲི་མ་འདྲི་

ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྡོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཁབ་སྟེ། ལུགས་འདྲི་ལ་སྡོ་སྐེའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན། འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པས་

ཁབ་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་སའྡོ། །ཡང་སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་

པ་དང༌། སྔྡོན་འཛིན་དབང་མངྡོན་གྲིས་དངས་ནས་སྐེས་པའྲི་སྔྡོན་པྡོ་དྡོན་མཐུན་དུ་

དན་པའྲི་དན་ཤེས་རྣམས། རྟྡོག་བཅས་མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། གཟུགས་འཛིན་

དབང་པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་མམ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པྡོའྲི་མངྡོན་སུམ་སྐད་ཅྲིག་

གཉྲིས་པ་དེ། རྟྡོག་མེད་དུ་གྱུར་པའྲི་མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཡང་ལུགས་འདྲི་

ལ། རྣལ་འབྱྡོར་མངྡོན་སུམ་ཆྡོས་ཅན། མངྡོན་སུམ་མ་ཡྲིན་པར་ཐལ། མངྡོན་གྱུར་མ་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། མངྡོན་སུམ་དང་མངྡོན་གྱུར་དྡོན་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

དེས་ན། མངྡོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་མངྡོན་སུམ་ཡྲིན་པས་མ་ཁབ་བྡོ། །ཞེས་བཞེད་

དྡོ། །གཉྲིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་བཞྲི། དངྡོས་སྟྡོབས་རེས་དཔག །གྲགས་པའྲི་

རེས་དཔག །དཔེ་ཉེར་འཇལ་གྲི་རེས་དཔག །ཡྲིད་ཆེས་རེས་དཔག་རྣམས་སྡོ། །དེ་

དག་ལས་གྲགས་པའྲི་རེས་དཔག་དང༌། དཔེ་ཉེར་འཇལ་གྲི་རེས་དཔག་གཉྲིས་

དངྡོས་སྟྡོབས་རེས་དཔག་གྲི་ནང་དུ་འདུ་བར་གསུངས་ལ། ཡང་ཚད་མ་ལ། ཡུལ་དེ་

ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་ཡུལ་དེ་རྟྡོགས་པ་གཉྲིས་ཀང་མྲི་འགལ་ཏེ། སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་
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རེས་དཔག་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འཁྲུལ་ཡང༌། དེས་སྒ་མྲི་རྟག་པ་རྟྡོགས་པར་ཁས་

ལེན་པའྲི་ཕྲིར། དེས་ན་ཚད་མ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བས་མ་ཁབ་

སྟེ། སྒ་མྲི་རྟག་རྟྡོགས་ཀྲི་རེས་དཔག་དེ། སྒ་མྲི་རྟག་པ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

ཞེས་བཞེད་དྡོ། །ཤེས་པས་ཡུལ་འཇལ་ཚུལ་ལ་ཡང༌། གང་ཟག་གྲི་བདག་གྲི་དྡོན་སྤྲི་

དེ་གང་ཟག་གྲི་བདག་འཛིན་གྲི་གཞལ་བྱ་དང༌། རྲི་བྡོང་གྲི་རྭའྲི་དྡོན་སྤྲི་དེ། རྲི་བྡོང་རྭ་

འཛིན་རྟྡོག་པའྲི་གཞལ་བྱ་དང༌། སྒ་རྟག་པའྲི་དྡོན་སྤྲི་དེ། སྒ་རྟག་འཛིན་རྟྡོག་པའྲི་

གཞལ་བྱ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ཤེས་པ་ཡྲིན་ན་རང་གྲི་གཞལ་བྱ་རྟྡོགས་པས་ཁབ་པར་

བཞེད་དྡོ། །

 དྲུག་པ་༼བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ།༽བདག་མེད་ཀྲི་འདྡོད་ཚུལ་ནྲི། གང་ཟག་རང་

རྐྱ་ཐུབ་པའྲི་རས་ཡྡོད་ཀྲིས་སྟྡོང་པ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། གང་

ཟག་བདེན་པས་སྟྡོང་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་འདྡོད་ཅྲིང༌། རྡུལ་ཕྲན་ཆ་

མེད་བསགས་པའྲི་རགས་པ་དང༌། དེ་འཛིན་པའྲི་ཚད་མ་རས་གཞན་གྲིས་སྟྡོང་པ་

ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་རགས་པ་དང༌། ཕུང་སྡོགས་ཀྲི་ཆྡོས་རྣམས་བདེན་པས་སྟྡོང་པ་

ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་འཇྡོག་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ཡང་ལུགས་འདྲིས་གཞྲི་གང་ཟག་

གྲི་སྟེང་དུ་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དང༌། གཞྲི་

ཕུང་སྡོགས་ཀྲི་སྟེང་དུ་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པ་དེ་ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོར་

བཞེད་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་ལུགས་འདྲིས་བདག་མེད་གཉྲིས་སྟྡོང་གཞྲིའྲི་སྡོ་ནས་

འབྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། དགག་བྱའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་མྲིན་ལ། གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་

མྡོ་དང༌། ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་ལ་ཕྲ་རགས་མེད་ཅྲིང༌། གཉྲིས་ཀ་གནས་
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ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཞེད་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །དེའྲི་ཕྲིར་བདག་འཛིན་གཉྲིས་ཀང་

དམྲིགས་པའྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡྲིན་གྲི། འཛིན་སྟངས་ཀྲི་སྡོ་ནས་འབྱེད་པ་མ་ཡྲིན་

ཏེ། གཞྲི་གང་ཟག་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་དེ། གང་ཟག་གྲི་བདག་

འཛིན་ཕྲ་མྡོ་དང༌། གཞྲི་ཕུང་སྡོགས་ལ་དམྲིགས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་པ་དེ། 

ཆྡོས་ཀྲི་བདག་འཛིན་ཕྲ་མྡོར་འཇྡོག་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར།

 བདུན་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ།༽ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། 

སང་བྱ་དང༌། ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས། འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ལྡོ། །དང་

པྡོ་༼སང་བྱ།༽ནྲི། བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་

བྱུང་བའྲི་ཉྡོན་མྡོངས་དུག་གསུམ་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་ཉྡོན་སྒྲིབ་དང༌། བདེན་འཛིན་

གྲི་བག་ཆགས་དང༌། དེའྲི་དབང་གྲིས་བྱུང་བའྲི་གཉྲིས་སྣང་འཁྲུལ་བའྲི་ཆ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་སྒྲིབ་ཏུ་འདྡོད་ལ། དེ་ཡང་ཉྡོན་སྒྲིབ་ནྲི་གཙོ་བྡོར་ཐར་པ་ཐྡོབ་པ་ལ་བར་དུ་

གཅྡོད་པའྲི་སྒྲིབ་པར་བཞེད་ཅྲིང༌། ཤེས་སྒྲིབ་ནྲི་གཙོ་བྡོར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཐྡོབ་

པ་ལ་བར་དུ་གཅྡོད་པའྲི་སྒྲིབ་པར་བཞེད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་༼ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས།༽ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་དངྡོས་ལ། ཐེག་པ་

གསུམ་ཀ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་སྡོགས་ཀྲི་སྐབས་ལྟར། ལམ་ལྔ་ལྔའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། 

མདྡོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། ཐེག་ཆེན་ལ་ས་བཅུའྲི་རྣམ་གཞག་ཀང་བཞེད་ལ། 

ཉན་རང་དང༌། བྱང་སེམས་གསུམ་གང་ཡྲིན་ཀང་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་དང༌། 

ཆྡོས་ཀྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་ཀ་བསྡོམ་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱེད་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་

པར་བཞེད་ལ། འྡོན་ཏེ་སང་བྱའྲི་སྒྲིབ་པ་ལ་ནྲི་ཁད་ཡྡོད་དེ། ཉན་རང་རྣམས་ཀྲིས། 
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བདག་འཛིན་གཉྲིས་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱེད་ཅྲིང༌། བྱང་

སེམས་རྣམས་ཀྲིས་དེའྲི་བག་ཆགས་ཤེས་སྒྲིབ་ཉྲིད་སང་བྱའྲི་གཙོ་བྡོར་བྱེད་པར་

བཞེད་དྡོ། །ལུགས་འདྲིས་ཐེག་པ་གསུམ་གྲི་ཤེས་རབ་ཀྲི་རྟྡོགས་རྲིགས་ལ། མྲི་འད་

བ་མེད་པར་བཞེད་པའྲི་གནད་ཀྲིས། འཕགས་པ་གསུམ་པྡོ་གང་རུང་ལ་ཆྡོས་ཀྲི་

བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པས་ཁབ་པར་ཡང་ཞལ་གྲིས་བཞེས་སྡོ། །

 གསུམ་པ་༼འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྱེད་ཚུལ།༽འབྲས་བུ་མངྡོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནྲི། ཉན་

རང་རྲིགས་ངེས་རྣམས་ཀྲིས་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་ཀྲི་དྡོན་རྲིགས་པའྲི་རྣམ་

གྲངས་མདྡོར་བསྡུས་ཙམ་གྲིས་ལེགས་པར་བསྡོམ་པ་ལས། མཐར་ཐེག་དམན་གྲི་

སྡོམ་ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲིས། བདེན་འཛིན་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་

སངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རང་རང་གྲི་བྱང་ཆུབ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བར་འདྡོད་ལ། དེ་

ཡང་རང་རྒྱུད་པ་མན་ཆད་ཀྲིས་ལྷག་མེད་མང་འདས་ཀྲི་སྔྡོན་དུ། ལྷག་བཅས་མང་

འདས་ཐྡོབ་དགྡོས་པར་བཞེད་ཀང༌། ལུགས་འདྲིས་ལྷག་བཅས་མང་འདས་ཀྲི་སྔྡོན་

དུ། ལྷག་མེད་མང་འདས་ཐྡོབ་དགྡོས་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་ཉན་རང་དགྲ་བཅྡོམ་

མཉམ་བཞག་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི། བདག་འཛིན་གཉྲིས་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་སངས་པའྲི་

མང་འདས་དེ་ལྷག་མེད་མང་འདས་དང༌། ཉན་རང་དགྲ་བཅྡོམ་རེས་ཐྡོབ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་

བདག་འཛིན་ས་བྡོན་དང་བཅས་པ་སངས་པའྲི་མང་འདས་དེ། ལྷག་བཅས་མང་

འདས་སུ་འདྡོད་པའྲི་གནད་ཀྲིས་ཡྲིན་ལ། དེ་བཞྲིན་དུ་ཉན་རང་གཉྲིས་ཀ་ལ་ཞུགས་

གནས་བརྒྱད་ཀྲི་རྣམ་གཞག་འཐད་པ་དང༌། ཞུགས་གནས་བརྒྱད་པྡོ་གང་རུང་ལ་

འཕགས་པས་ཁབ་པ་སྡོགས་ཀང་ཞལ་གྲིས་བཞེས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཐེག་ཆེན་བྱང་ཆུབ་
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མངྡོན་དུ་བྱེད་ཚུལ་ནྲི། བྱང་སེམས་རྣམས་ཀྲིས་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་ཀྲི་དྡོན། 

རྲིགས་པའྲི་རྣམ་གྲངས་མཐའ་ཡས་པའྲི་སྡོ་ནས་རྒྱས་པར་བསྡོམས་ཏེ། སྒྲིབ་གཉྲིས་

སངས་པར་བཞེད་ལ། དེ་ཡང་དམན་པའྲི་དགྲ་བཅྡོམ་གྲི་རྟྡོགས་པ་སྔྡོན་དུ་མ་སྡོང་

བའྲི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྲིས། ཉྡོན་སྒྲིབ་ཟད་པར་མ་སངས་བར་དུ་ཤེས་

སྒྲིབ་སྡོང་བའྲི་འགྡོ་མྲི་རྩྡོམ་ཞྲིང༌། ཉྡོན་སྒྲིབ་སངས་པ་དང་ས་བརྒྱད་པ་ཐྡོབ་པ་དུས་

མཉམ་ལ། དེས་ན་ཤེས་སྒྲིབ་སྡོང་བའྲི་འགྡོ་ཡང་ས་བརྒྱད་པ་ཐྡོབ་མ་ཐག་ནས་རྩྡོམ་

ཞྲིང༌། མཐར་ས་བཅུ་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་ཐ་མར་སྐེས་པའྲི་སྡོམ་ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་ནམ། རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་སྒྲིབ་མ་ལུས་པ་

སངས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ། སྐུ་བཞྲི་དང་ཡེ་ཤེས་ལྔའྲི་བདག་ཉྲིད་ཅན་གྲི་བྱང་ཆེན་

མངྡོན་དུ་བྱེད་པར་བཞེད་དྡོ། །

 དགྡོངས་འགྲེལ་ལས་གསུངས་པའྲི་འཁྡོར་ལྡོ་གསུམ་གྲི་དང་ངེས་ནྲི། 

འཁྡོར་ལྡོ་ཐྡོག་མཐའ་གཉྲིས་གང་རུང་ཡྲིན་ན། དང་དྡོན་གྲི་མདྡོ་ཡྲིན་པས་ཁབ་སྟེ། 

དེ་གང་རུང་ལ་ཆྡོས་སམ་གང་ཟག་གྲི་བདག་མེད་ཕྲ་མྡོ་གཉྲིས་གང་རུང་གྲིས་

བསྡུས་པའྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་དངྡོས་སུ་སྟྡོན་པའྲི་མདྡོ་མེད་པའྲི་ཕྲིར། འྡོན་ཀང་འཁྡོར་ལྡོ་

བར་པ་ལ་ངེས་དྡོན་གྲི་མདྡོས་ཁབ་པར་བཞེད་དྡོ། །དེས་ན་ཕྲི་ནང་གཉྲིས་ཀྲིས་

བསྡུས་པའྲི་ཆྡོས་ཐམས་ཅད་བརྟགས་ན་རང་གྲི་ངྡོ་བྡོས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་

བཞྲིན་དུ། མྲིང་རྐྱང་བཏགས་ཡྡོད་ཙམ་གྲི་སྟེང་ནས། རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་བསླུ་བ་

མེད་པའྲི་རྣམ་གཞག་རྣམས། གཞན་ངྡོར་སྐེལ་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡྲིན་པར། རང་ལུགས་ལ་

བསྡོན་མེད་དུ་འཇྡོག་ཤེས་པ་འདྲི། རང་རྒྱུད་པ་ཕྲིན་ཆད་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་སུ་ལ་ཡང་
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མེད་པའྲི་ལུགས་སྡོལ་བླ་ན་མེད་པའྲི་འདྲི་ཁྡོ་ནའྲི་ཁད་ཆྡོས་ཏེ། རེ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་

པྡོས། འདྲི་ཀུན་ངྡོ་བྡོས་སྟྡོང་པ་དང༌། །འདྲི་ལས་འདྲི་འབྲས་འབྱུང་བ་ཡྲི། །ངེས་པ་

གཉྲིས་པྡོ་ཕན་ཚུན་དུ། །གེགས་མེད་པར་ནྲི་གྲྡོགས་བྱེད་པ། །འདྲི་ལས་ངྡོ་མཚར་

གྱུར་པ་དང༌། །འདྲི་ལས་རད་དུ་བྱུང་བ་གང༌། །ཞེས་སྡོགས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། 

 དེས་ན་རང་ལུགས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདྲི་ཐམས་ཅད་

ཀང༌། རྣམ་འདེན་ཟས་གཙང་གྲི་སས་པྡོའྲི་རེས་སུ་ཞུགས་ཤྲིང༌། ཐུབ་པའྲི་བརྟུལ་

ཞུགས་དྲི་མ་མེད་པ་འཛིན་པའྲི། དཔལ་ལྡན་མཁས་པ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཤ་སྟག་

གྲིས། ལུང་དང་རྲིགས་པའྲི་སྡོ་ནས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པའྲི་རྒྱལ་བའྲི་

དགྡོངས་བཞེད་དྲི་མ་མེད་པ་ཁྡོ་ན་ཡྲིན་པར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འདྲིར་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པ་སྒྲུབ་པར་འདྡོད་པ་དག་གྲིས་ལུགས་དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་ནས་གང་ཞྲིག་

གཙོ་བྡོར་འཛིན་པར་རྲིགས་ཞེ་ན། དེ་ནྲི། ཇྲི་སྐད་དུ། བསྟན་བཅྡོས་ཆེན་པྡོ་ལེགས་

པར་བཤད་པའྲི་སྲིང་པྡོ་ལས། འཛམ་གྲིང་མཁས་པའྲི་རྒྱན་གྱུར་འདྲི་རྣམས་

ཀྲི། །ལེགས་བཤད་ཀུན་ལ་སྲིང་ནས་གུས་མྡོད་ཀྲི། །འཁྡོར་འདས་རྟེན་འབྱུང་མྲི་

བསླུའྲི་གཏན་ཚིགས་ཀྲིས། །མཚན་འཛིན་དམྲིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇྲིག་བྱེད་

པའྲི། །ཟླ་བ་ལས་འྡོངས་ལེགས་བཤད་འྡོད་ཟེར་གྲིས། །བླྡོ་མྲིག་ཀུན་དའྲི་ཚལ་རབ་

ཕེས་པའྲི་ཚེ། །སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀྲིས་བསྟན་པའྲི་ལམ་མཐྡོང་ནས། །ཀླུ་སྒྲུབ་

ལུགས་བཟང་གཙོ་བྡོར་མྲི་འཛིན་སུ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱལ་བའྲི་དགྡོངས་པ་

འགྲེལ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའྲི་ཆ་ཕྲ་མྡོ་ཙམ་ཡང་མྲི་མངའ་བར། རྒྱལ་བ་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་

ལུང་བསྟན་པའྲི་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པྡོ་ཟུང་གྲི་ཡ་གལ། དཔལ་མགྡོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་
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ཅེས་སན་པའྲི་བ་དན་དཀར་པྡོ་སྲིད་པ་གསུམ་གྲི་ཐ་གྲུར་མངྡོན་པར་གཡྡོ་བ་དེ་ཉྲིད་

ཀྲི་དགྡོངས་དྡོན། སྡོབ་དཔྡོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང༌། དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའྲི་ཞབས་

ཀྲིས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའྲི་ལམ་སྡོལ་བླ་ན་མེད་པ། གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཡང་རྩེར་བསྔགས་པ་དཔལ་ལྡན་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའྲི་ལུགས་བཟང་འདྲི་ཉྲིད་ལ་

གཙོ་བྡོར་འཇུག་རྲིགས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

 སྨས་པ། རྒྱུ་འབྲས་གཏན་འགྡོག་འབྲེལ་མེད་རྒྱུ་འབྲས་དང༌། །རྟག་གཅྲིག་

བདག་སྡོགས་དམ་འཆའྲི་ལུགས་མཐྡོང་ཚེ། །ཐྡོག་མཐའ་བར་དུ་རབ་སན་ཚད་མའྲི་

ལམ། །གཟྲིགས་ཤྲིང་ལེགས་འདྡོམས་དེ་ལ་ལྷག་པར་དད། །རྲིག་བྱེད་བཀར་

བཏགས་ཕག་རྒྱ་མ་ཉམས་པའྲི། །མྲི་འགྱུར་དམ་བཅའ་རབ་བརྟན་བྱས་མཐའྲི་

ཁུར། །ཉལ་སྡོང་ཕྲག་པས་མངྡོན་གཏེག་དན་དབང་གྲིས། །སྔྡོན་དུས་འཛམ་གྲིང་

གསེར་ལྡན་དྡོག་པྡོར་བྱས། །ད་ནྲི་སྲིགས་ལྔའྲི་ཐུན་གསུམ་མུན་ཀྡོང་ནས། །ཐྡོ་ཅྡོར་

སྤྡོད་པའྲི་མཁས་རླྡོྡོམས་འབྱུང་པྡོའྲི་བྱས། །ལྟ་ངན་ཐན་སྐད་མཐྡོན་པྡོ་ཐུབ་པའྲི་

སྡོལ། །དཀྲུགས་ཀང་དུས་ཀྲི་རང་གཤྲིས་འཆྡོས་སུ་ཅྲི། །འདྲིར་ནྲི་ཐུབ་གསུང་

མགྲྲིན་སྔྡོན་རལ་ཀྡོང་ལས། །མ་སད་ཤེས་བརྩྡོན་སྐལ་ལྡན་ཤྲིང་རྟ་ཡྲིས། །འཁྲུལ་

བྲལ་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་གངྒཱ་མ། །ད་དུང་ཐུབ་བསྟན་ཉེ་དབང་དཔྱྲིད་དུ་

དངས། །དགེ་ལེགས་འཇྲིག་རྟེན་ཀུན་ནས་སྣང་བའྲི་ཟུར་མྲིག་ཟླ་བའྲི་འཇུག་མ་

ཡྲིས། །མ་སད་བཤད་སྒྲུབ་ཀུན་ཏུ་རབ་སྣང་མཚར་སྡུག་ལང་ཚོའྲི་འཕྲུལ་བཀྡོད་

ཅན། །ཞྭ་སེར་ལུགས་བཟང་འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའྲི་འཇྡོ་སྟེར་གསེར་གྲི་རྣ་ལུང་

ལ། །ཕྡོགས་བྲལ་བྱེད་དང་གཟུ་བྡོའྲི་རྲི་སྐེས་ཐྡོར་བུའྲི་སེག་འཆང་རྡོལ་གྱུར་ཅྲིག །

 ཅེས་གྲུབ་པའྲི་མཐའ་རྣམ་པར་བཞག་པ་རབ་གསལ་ཤེལ་དཀར་མེ་ལྡོང་ཞེས་བྱ་བ་
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འདྲི་ནྲི། ཀུན་སངས་བྱ་བྲལ་བ་ཆེན་པྡོ་དཔལ་སྤྲུལ་འཇྲིགས་མེད་ཆྡོས་ཀྲི་དབང་པྡོ་ནས། ཕྡོགས་

མཐའ་དབུས་ཀྲི་སྤྡོད་འཇུག་འཆད་ཉན་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྲིར་ཕྲི་ནང་གྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་

གཞག །དྡོན་འདུས་ལ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་ཞྲིག་དགྡོས་ཞེས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་བ་དང༌། ཉེ་ཆར་

ས་སྟྡོད་ལབ་ལུང་དཔལ་གྲི་ལྷ་སའྲི་ཆྡོས་གྲྭ་ཆེན་པྡོ་དགའ་ལྡན་མདྡོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་

རྒྱས་གྲིང་གྲི་བཤད་གྲྭའྲི་མཁན་པྡོ་གསེར་གྲིང་པ་འཇམ་དབྱངས་འཇྲིགས་མེད་རྲིགས་པའྲི་རལ་

གྲྲི་སྡོགས་སྤྡོད་འཇུག་ལ་བསབ་སྦྡོང་བྱེད་པའྲི་བླྡོ་གསལ་དྡོན་གཉེར་ཅན་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་ཀང་

བསྐུལ་བའྲི་ངྡོར། འཇམ་དཔལ་དབྱངས་རེ་བཙུན་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པྡོས་མཛད་

པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཀུན་མཁེན་ཆེན་པྡོ་དཀྡོན་མཆྡོག་འཇྲིགས་མེད་དབང་པྡོའྲི་ཞལ་

སྔ་ནས་མཛད་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྣམ་གཞག་རྲིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་གཉྲིས་ལ་གཞྲིར་བྱས། ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་རྡོ་རེ་དང༌། མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་པའྲི་དབང་ཕྱུག་ལྕང་སྐ་རྡོལ་

པའྲི་རྡོ་རེས་མཛད་པའྲི་གྲུབ་མཐའྲི་རྩ་འགྲེལ་སྡོགས་ལེགས་པར་བཤད་པ་གཞན་ལས་ཅུང་ཞྲིག་

ཁ་བསྐངས་ཏེ། ཡུལ་གངས་ཅན་གྲི་ཁྡོད་གངས་རྲིའྲི་དབང་པྡོ་འྡོ་དེ་གུང་རྒྱལ་གྲི་ཉེ་འདབས་སུ་

ཚངས་པ་ལྷའྲི་མེ་ཏྡོག་གྲི་གདུང་རྒྱུད་ལས་སྐེས་པའྲི་ཤཱཀའྲི་བཙུན་པ་བླྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་

འཕེལ་དཔལ་བཟང་པྡོས་སྲིད་གསུམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའྲི་ལྷ་ཁང་དུ་ཉེ་བར་སྦར་བའྡོ།། །།
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༄༅། །སགས་ཀི་ས་ལམ་གི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཟུང་ 

འཇུག་རིན་ཆེན་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ 

ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །ན་མྡོ་གུ་རུ་བཛྲ་དྷ་རཱ་ཡ། རབ་གསར་དཀར་དམར་སྣང་བ་མཆྡོག་གྲི་

རླུང་། །སྲིད་པའྲི་ད་བ་ཟླུམ་པྡོའྲི་མཁའ་དབྱྲིངས་སུ། །ལེགས་སྲིན་བརྡོད་བྲལ་ཐམས་

ཅད་སྟྡོང་པའྲི་དངྡོས། །ཁབ་བདག་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གུས་པས་འདུད། །གྲགས་དཀར་

ཤེས་བྱའྲི་ཐ་གྲུར་གཡྡོ་བ་ཅན། །རབ་འབྱམས་གཞུང་ལ་གུས་རྟག་བརྩྡོན་འགྲུས་

ཀྲིས། །ཉེར་ཞུགས་སངས་རྟྡོགས་ཡྡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའྲི་དཔྱྲིད། །དབྱེར་མེད་བཀའ་

དྲིན་དན་པས་ལག་པ་ཟུམ། བརྟན་དང་གཡྡོ་བའྲི་དྡོན་གྲི་རང་བཞྲིན་ངང་། །དབྱེར་

མེད་སྒྲིབ་བྲལ་སེམས་ཀྲི་རྡོ་རེའྲི་ཁམས། །ཡྡོངས་འཛིན་བཞྲིན་ལེགས་སྒྱུ་མའྲི་རྡོལ་

གར་ཅན། །མཐའ་དག་སྲིང་གྲི་པད་མཚོར་གུས་པས་བསྟེན། །བརྡོད་བྲལ་ཡེ་ཤེས་

སྣང་བ་མཆྡོག་གྲི་དཔལ། །གསལ་བྱེད་ཆེས་ཟབ་གང་སན་དྲི་བསུང་སྟེ། །རྲིས་བྲལ་

སྣང་བྱེད་ཡུལ་ཅན་དགའ་བའྲི་དཔལ། །ཁྡོ་བྡོས་སན་འགྱུར་རྡོ་རེའྲི་དབྱངས་སུ་

བསེབ། །དེ་ཡང་འྡོ་སྐྡོལ་གྲི་སྟྡོན་པ་བླ་ན་མེད་པ་གང་དེས། གདུལ་བྱ་དམན་པ་ལ་

མྡོས་པ་རྣམས་ལ་ཆགས་བྲལ་ཀྲི་སྤྡོད་པ་དང་། རྒྱ་ཆེན་པྡོ་ལ་མྡོས་པ་རྣམས་ལ་ས་

དང་ཕ་རྡོལ་ཏུ་ཕྲིན་པའྲི་ཐེག་པ་དང་། ཟབ་མྡོ་ལ་ལྷག་པར་མྡོས་པ་རྣམས་ལ་འདྡོད་
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ཡྡོན་ལམ་བྱེད་ཀྲི་ཐེག་པས་མཚོན། མདྡོར་ན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་འཁྡོར་

ལྡོ་ཇྲི་སེད་ཅྲིག་བསྐྡོར་བ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ནང་ན། ཆེས་མཆྡོག་དང་རབ་དང་གཙོ་བྡོར་

གྱུར་པ་ནྲི། རྡོ་རེ་ཐེག་པའམ་འབྲས་བུའྲི་ཐེག་པའམ་སྔགས་ཀྲི་ཐེག་པ་ཉྲིད་ཡྲིན་ལ། 

དེ་ལ་ཡང་། བྱ་རྒྱུད་དང་། སྤྡོད་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་རྒྱུད་དང་། རྣལ་འབྱྡོར་བླ་ན་

མེད་པའྲི་རྒྱུད་དེ་བཞྲི་ཡྡོད་པ་ལས། འདྲིར་ནྲི་རེ་ཞྲིག་རྣལ་འབྱྡོར་བླ་མེད་ཀྲི་དབང་དུ་

བྱ་བའྲི་ས་དང་ལམ་གྲི་རྣམ་པར་གཞག་པ་ཅུང་ཟད་ཅྲིག་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །

སྤྲིར་བཤད་པ།

དེས་ན་འདྲི་ལ་གཉྲིས། རྒྱུད་དང་དགྡོངས་འགྲེལ་རྣམས་ལས་ཇྲི་ལྟར་བཤད་

པའྲི་ཚུལ་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང་། དཔལ་ལྡན་འདུས་པའྲི་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་

བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྤྲིར་རྒྱུད་སེ་ལས་སའྲི་མྲིང་འདྡོགས་དང་། གྲངས་ཀྲི་རྣམ་

གཞག་སྡོགས་མྲི་འད་བ་ཆེས་མང་བར་གསུང་སྟེ། འདུས་པའྲི་རྩ་རྒྱུད་ལེའུ་བཅུ་

གཅྲིག་པ་ལས། རྩ་བའྲི་རླུང་ལྔ་དང་། ཡན་ལག་གྲི་རླུང་ལྔ་སྟེ་བཅུ་ལ་ས་བཅུའྲི་རྣམ་

གཞག་བྱེད་པར་གསུངས་ཤྲིང་། བཤད་རྒྱུད་རྡོར་ཕྲེང་དང་། ཕག་ཆེན་ཐྲིག་ལེ་

གཉྲིས་ལས། བུམ་དབང་བཅུ་གཅྲིག་དང་། དབང་གྡོང་མ་གསུམ་སྟེ་བཅུ་བཞྲི་ལ། 

དབང་རེ་ལ་ས་རེའྲི་ཐ་སད་མཛད་དེ་ས་བཅུ་བཞྲི་བཤད་དྡོ། །བཤད་རྒྱུད་དགྡོངས་

པ་ལུང་སྟྡོན་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་གང་བསྟན་པ། །ས་རྒྱུད་དེ་གང་བཅུ་

གསུམ་པ། ། ཞེས་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྡོད་པའྲི་ལམ་ལ་ས་བཅུ་གསུམ་གྲི་ཐ་སད་ཡྡོད་

པར་བཤད་ལ། རྲིམ་ལྔ་དང་སྤྡོད་བསྡུས་ལས་ནྲི། བསྐེད་རྲིམ་ལ་ས་བརྒྱད་པ་དང་། 
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སེམས་དབེན་ལ་ས་བཅུའྲི་ཐ་སད་བྱེད་ཚུལ་ཙམ་ཞྲིག་བཤད་དྡོ། །ཀེ་རྡོར་དང་། སཾ་

བྷུ་ཊ་ལས། གནས་དང་། ཉེ་བའྲི་གནས་དང་། ཞྲིང་དང་། ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་དང་། ཚནྡྡོ་ཧ་

དང་། ཉེ་བའྲི་ཚནྡྡོ་ཧ་དང་། འདུ་བ་དང་། ཉེ་བའྲི་འདུ་བ་དང་། དུར་ཁྡོད་དང་། ཉེ་བའྲི་

དུར་ཁྡོད་དང་། འཐུང་གཅྡོད་དང་། ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅྡོད་དེ་བཅུ་གཉྲིས་ལ། ས་བཅུ་

གཉྲིས་ཀྲི་ཐ་སད་གསུང་ལ། སཾ་བྷུ་ཊའྲི་རྟགས་པ་ལྔ་པ་དང་། བདེ་མཆྡོག་རྩ་རྒྱུད་

ལེའུ་ང་གཅྲིག་ལས། གནས་ལ་རབ་དགའ་དང་། ཉེ་བའྲི་གནས་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་དང་། 

ཞྲིང་ལ་འྡོད་བྱེད་དང་། ཉེ་བའྲི་ཞྲིང་ལ་འྡོད་འཕྲྡོ་བ་དང་། ཚནྡྡོ་ཧའྲི་འདུན་རྟྡོག་ལ་

སྦངས་དཀའ་བ་དང་། ཉེ་བའྲི་ཚནྡྡོ་ཧའྲི་ཉེ་བའྲི་འདུན་རྟྡོག་ལ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་དང་། 

འདུ་བ་ལ་རྲིང་དུ་སྡོང་བ་དང་། ཉེ་བའྲི་འདུ་བ་ལ་མྲི་གཡྡོ་བ་དང་། དུར་ཁྡོད་ལ་

ལེགས་པའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་དང་། ཉེ་བའྲི་དུར་ཁྡོད་ལ་ཆྡོས་ཀྲི་སྤྲིན་ཏེ་གནས་ལ་སྡོགས་པ་

བཅུ་ལ། ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྲི་ས་བཅུའྲི་མྲིང་འདྡོག་གྲི་ཐ་སད་མཛད་ལ། 

དེར་མ་འཐུས་པ་འཐུང་གཅྡོད་དང་། ཉེ་བའྲི་འཐུང་གཅྡོད་ལ་ནྲི་མྡོས་སྤྡོད་ཀྲི་ས་དང་། 

ཀུན་ཏུ་འྡོད་བྱེད་ཀྲི་ཐ་སད་མན་ངག་སེ་མ་ལས་བཤད་དྡོ། །རྡོ་རེ་སྲིང་པྡོ་རྒྱན་གྲི་

རྒྱུད་ལས། ཀུན་ཏུ་འྡོད་དང་། བདུད་རྩྲི་འྡོད་དང་། ནམ་མཁའ་འྡོད་དང་། རྡོ་རེ་འྡོད་

དང་། རྲིན་ཆེན་འྡོད་དང་། པདྨྡོ་འཆང་དང་། ལས་ཀྲི་འྡོད་དང་། དཔེ་མེད་པ་དང་། 

དཔེ་དང་བྲལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་འྡོད་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་། སྡོ་སྡོ་བདག་

ཉྲིད་རྲིག་པའྲི་ས་ཞེས་པ་སྟེ་ཕར་ཕྲིན་སྡོགས་དང་མྲི་འད་བའྲི་ས་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་ཐ་

སད་བྱུང་ལ། མངྡོན་བརྡོད་བླ་མ་ལས། ས་དང་པྡོ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ལ་སྡོགས་ས་

བཅུའྲི་སྟེང་དུ་དཔེ་མེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྡན་དང་། རྡོ་རེའྲི་ས་སྟེ། བཅུ་གསུམ་
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གསུངས་སྡོ། །ཡེ་ཤེས་ཐྲིག་ལེའྲི་ལེའུ་བཅྡོ་བརྒྱད་ལས། ས་དང་པྡོ་མྡོས་པ་སྤྡོད་པ། 

གཉྲིས་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བ། གསུམ་པ་དྲི་མ་མེད་པ། བཞྲི་པ་འྡོད་བྱེད་པ། ལྔ་པ་འྡོད་

འཕྲྡོ་བ། དྲུག་པ་སྦངས་དཀའ་བ། བདུན་པ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ། བརྒྱད་པ་རྲིང་དུ་སྡོང་

བ། དགུ་པ་མྲི་གཡྡོ་བ། བཅུ་པ་ལེགས་པའྲི་བླྡོ་གྲྡོས་ཏེ་བཅུ་པའྲི་སྟེང་དུ་ཆྡོས་ཀྲི་སྤྲིན་

དང་། ཀུན་ཏུ་འྡོད་དང་། ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་མཆེད་པའྲི་འྡོད་དང་། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའྲི་ཐྡོབ་

པའྲི་འྡོད་དང་། བརྡོད་དུ་མེད་པ་ཚད་མེད་པ་སྟེ་ལྔ་བསྣན་པའྲི་བཅྡོ་ལྔའམ། ཡང་ན་

ཡྡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་ས་བཅུའྲི་སྟེང་དུ་མྡོས་སྤྡོད་ཀྲི་ས་དང་། ཆྡོས་སྐུའྲི་ས་དང་། 

ལྡོངས་སྐུའྲི་ས་དང་། སྤྲུལ་སྐུའྲི་ས་དང་། བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་སྐུའྲི་ས་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

སྐུའྲི་ས་སྟེ་དྲུག་བསྣན་པའྲི་ས་བཅུ་དྲུག་གྲི་ཐ་སད་ཀང་བཤད་དྡོ། །དེ་ལྟར་ན་རྒྱུད་

དང་གྲུབ་ཆེན་གྲི་གཞུང་རྣམས་ལས། སའྲི་རྣམ་གྲངས་ལ་བཅུ་དང་། བཅུ་གཅྲིག་

དང་། བཅུ་གཉྲིས་དང་། བཅུ་གསུམ་དང་། བཅུ་བཞྲི་དང་། བཅྡོ་ལྔ་དང་། བཅུ་དྲུག་གྲི་

འདེན་ཚུལ་ཀང་བྱུང་མྡོད་ཀྲི། དྡོན་གྲི་གལ་གནད་རང་ལྡྡོག་གྲི་སྟེང་ནས་ལེགས་པར་

བསྡུས་པའྲི་ཚེ། ཡྡོངས་སུ་གྲགས་པའྲི་ས་བཅུ་སྔྡོན་འགྲྡོ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའྲི་

ནང་དུ་ཅྲི་རྲིགས་པར་འདུ་བ་ཡྲིན་ལ། འྡོན་ཀང་འདྲི་དག་གྲི་རྣམ་གཞག་ཞྲིབ་པར་

བཤད་ན་གེགས་བམ་ཆེན་པྡོར་འགྱུར་བས་རྒྱས་བཤད་ཀྲི་རྩྡོལ་བ་ནྲི་རེ་ཞྲིག་

བཞག་ལ། གལ་ཆེ་བ་འགའ་རེ་ཙམ་ནྲི་འྡོག་ཏུ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་རྡོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ༼སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཚོགས་ལམ།༽

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། ལམ་གྲི་བསྒྡོད་ཚུལ་དངྡོས་བཤད་པ་དང་། འབྲས་དུས་

ཀྲི་རྣམ་གཞག་ཅུང་ཟད་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་ལྔ། ཚོགས་ལམ། སྦྡོར་ལམ། མཐྡོང་
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ལམ། སྡོམ་ལམ་དང་། མྲི་སྡོབ་ལམ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གཉྲིས། རང་ལུགས་

བཞག་པ་དང་། དེ་ལ་རྩྡོད་པ་སྡོང་བའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ། 

ས་མཚམས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསྐེད་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་

པས་ཀུན་ནས་བསང་སྟེ། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་སྲིན་དབང་རྣམ་དག་ཐྡོབ་པ་དང་འབྲེལ་

བའྲི་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཆྡོས་མངྡོན་རྟྡོགས་དེ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཚོགས་ལམ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བསྐེད་རྲིམ་དུ་གྱུར་པའྲི་ཚོགས་ལམ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་

ལུས་དབེན། དེ་གཉྲིས་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་ཚོགས་ལམ་དང་གསུམ་

ཡྡོད། དང་པྡོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། སྒ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། 

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཆྡོས་མངྡོན་རྟྡོགས་གང་ཞྲིག རང་འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་

བཅས་ཀྲི་རྒྱུད་སྲིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཞྲིང་། སྐེ་ཤྲི་བར་དྡོ་གསུམ་པྡོ་ཅྲི་རྲིགས་དང་རྣམ་

པ་མཐུན་པར་བླྡོས་གསར་དུ་བརྟགས་ནས་སྡོམ་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པའྲི་བཅྡོས་

མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ། བསྐེད་རྲིམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར། བཅྡོས་

མའྲི་རྣམ་འབྱྡོར། བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ། བརྟགས་པའྲི་རྲིམ་པ་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག 

གཉྲིས་པ་ནྲི། གནས་སྐབས་ཀྲི་སྡོ་ནས་འཆྲི་བ་ཆྡོས་སྐུའྲི་ལམ་ཁེར། བར་དྡོ་ལྡོངས་

སྐུའྲི་ལམ་ཁེར། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུའྲི་ལམ་ཁེར། དཀྲིལ་འཁྡོར་རྒྱལ་མཆྡོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན། ལས་རྒྱལ་མཆྡོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་ལྔ་དང་། ངྡོ་བྡོའྲི་སྡོ་ནས་རགས་པ་དན་

པ་གཅྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དང་། ཕྲ་བ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གཉྲིས་ཡྡོད། 

དེ་རྣམས་སྡོ་སྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད་ནྲི། རང་འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་

སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག འཐྡོབ་བྱའྲི་ཆྡོས་སྐུ་
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དང་། སྦངས་གཞྲིའྲི་འཆྲི་བ་གཉྲིས་ཀ་དང་རྣམ་པར་མཐུན་པའྲི་བཅྡོས་མའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར། འཆྲི་བ་ཆྡོས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་ཁེར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རང་འབྲས་རྡོགས་

རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག 

འཐྡོབ་བྱའྲི་ལྡོངས་སྐུ་དང་སྦངས་གཞྲིའྲི་བར་དྡོ་གཉྲིས་ཀ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པའྲི་

བཅྡོས་མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་བར་དྡོ་ལྡོངས་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་ཁེར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

རང་འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་གང་ཞྲིག འཐྡོབ་བྱའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་དང་སྦངས་གཞྲིའྲི་སྐེ་བ་གཉྲིས་ཀ་དང་རྣམ་པ་

མཐུན་པའྲི་བཅྡོས་མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ། སྐེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་འཁེར་བའྲི་ལམ་ཁེར་གྲི་

མཚན་ཉྲིད། རང་འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་

དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག །དག་པའྲི་བརྟན་གཡྡོ་སྤྡོ་བསྡུ་མཛད་བཅས་དང་རྣམ་

པ་མཐུན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་བཅྡོས་མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ། དཀྲིལ་འཁྡོར་རྒྱལ་མཆྡོག་

གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རབ་ཕེ་སྡོས་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་དེ། སྤྡོ་བསྡུ་དང་

མཛད་པ་ལ་སྡོགས་འདྲི་དང་མཚུངས་རུང་མང་པྡོ་རྒྱལ་མཆྡོག་ཕྲི་མ་ལ་ཡང་ཡྡོད་

པས་དེ་རྣམས་བཅད་པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་

ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག །རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་

པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ཡན་ལག་དང་བཅས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའྲི་བཅྡོས་མའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་

ལས་རྒྱལ་མཆྡོག་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རབ་ཕེ་སྡོས་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་

དེ། རྒྱལ་མཆྡོག་འདྲིར་མ་འདུས་པའྲི་ལས་སྒྲུབ་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་པའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གཞན་རྣམས་བཅད་པར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རང་
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འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་གང་ཞྲིག ཤྲིན་སྦང་མ་ཐྡོབ་ཅྲིང་ཕྲ་མྡོ་ལས་དམྲིགས་རྟེན་རགས་པ་ཡང་ཡྲིན། 

རང་དང་ལྷ་གཅྲིག་ཏུ་དན་པའམ། གཅྲིག་ཏུ་ལྷ་དན་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ཡང་ཡྲིན་པའྲི་

གཞྲི་མཐུན་པར་དམྲིགས་པ་དེ། རགས་པ་ལྡན་པ་གཅྲིག་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་མཚན་

ཉྲིད། དེ་དང་བསྐེད་རྲིམ་རགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར། སྔགས་ལ་གཞྡོལ་བའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

རྣམས་དྡོན་གཅྲིག རང་འབྲས་རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་

རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག །བསྐེད་རྲིམ་རགས་པ་ལས་དམྲིགས་རྟེན་

ཤྲིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ཡང་ཡྲིན། ཤྲིན་སྦང་གྲི་བདེ་བས་ཟྲིན་ཅྲིང་བྱྲིང་རྒྡོད་དང་བྲལ་བར་ཇྲི་

ཙམ་འདྡོད་ཀྲི་བར་དུ་འཇྡོག་ནུས་པའང་ཡྲིན་པའྲི་གཞྲི་མཐུན་པར་དམྲིགས་པ་དེ། 

ཕྲ་མྡོ་རྟྡོགས་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་མཚན་ཉྲིད། བསྐེད་རྲིམ་ཕྲ་མྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར། ནང་ལ་

གཞྡོལ་བའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག གསུམ་པ་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་བསྐེད་པའྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། 

སྦངས་གཞྲི་སྐེ་ཤྲི་བར་དྡོ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་མཐུན་པར་སྐུ་གསུམ་ཀྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དུ་

བླྡོས་བསྐེད་ནས་སྡོམ་པར་བྱ་བའྲི་རྲིམ་པ་ཡྲིན་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བའྡོ། དང་པྡོ་ནྲི། རང་འབྲས་

རྡོགས་རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཀྲི་སྲིན་བྱེད་དུ་གྱུར་པའྲི་རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་

ཞྲིག །རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཞུ་

བདེ་ཙམ་པྡོ་བས་སྟྡོང་ཉྲིད་རྟྡོགས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བ་སྡོགས་ཀྲི་རྲིགས་སུ་

གནས་པའྲི་ལུས་དབེན་དེ། བསྐེད་རྲིམ་པའྲི་ལུས་དབེན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྲིགས་
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གནས་སྡོགས་སྡོས་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་དེ། སྟྡོང་ཉྲིད་མ་རྟྡོགས་པའྲི་བླྡོའྲི་གཟུང་

རྣམ་ལྷར་ཤར་བའྲི་ལུས་དབེན་དང་ཞུ་བདེ་ལས་གཞན་པའྲི་སྟྡོང་ཉྲིད་རྟྡོགས་པའྲི་

བླྡོའྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བའྲི་ལུས་དབེན་གཉྲིས་ཀ་འདྲིར་བསྡུ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྟྡོང་ཉྲིད་མ་རྟྡོགས་པའྲི་བླྡོའྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་ཤར་བའྲི་

ལུས་དབེན་དང་། ཞུ་བདེ་ལས་གཞན་པའྲི་བླྡོས་སྟྡོང་ཉྲིད་རྟྡོགས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་

ལྷར་ཤར་བའྲི་ལུས་དབེན་དང་། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཞུ་བདེ་ཙམ་གྲིས་སྟྡོང་ཉྲིད་རྟྡོགས་པའྲི་གཟུང་རྣམ་ལྷར་

ཤར་བའྲི་ལུས་དབེན་ཏེ་གསུམ་ཡྡོད། ས་བཅད་གསུམ་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ཚོགས་

ལམ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་ལ་སྡོགས་པ་ལྟ་བུའྡོ། 

གསུམ་པ་སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་ཚོགས་ལམ་གྲི་ས་མཚམས་ནྲི། ཀུན་རྡོབ་

སེམས་བསྐེད་མཚན་ཉྲིད་པས་ཀུན་ནས་སྡོང་སྟེ། བླ་མེད་ཀྲི་སྲིན་དབང་ལེགས་པར་

ཐྡོབ་པ་ནས། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་ཁ་མ་ཚུན་ཆད་ལ་ཡྡོད་

དྡོ། །

གཉྲིས་པ་རྩྡོད་པ་སང་བ་ལ། ཁྡོ་ན་རེ། ཁྡོད་ཀྲིས་ཚོགས་ལམ་ཐྡོབ་པ་ལ། 

ཀུན་རྡོབ་སེམས་བསྐེད་མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་ཐྡོབ་དགྡོས་ཟེར་བ་མྲི་འཐད་པར་

ཐལ། སེམས་བསྐེད་མ་སྐེས་ཀང་བླ་མེད་ཀྲི་དབང་རྣམ་དག་ཐྡོབ་པ་ཡྡོད་པ་གང་ཞྲིག 

དེ་བླ་མེད་ལམ་གྲི་འཇུག་སྡོ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྲི་འཇུག་སྡོ་

སེམས་བསྐེད་ཐྡོབ་ན། ཐེག་ཆེན་ཚོགས་ལམ་ཐྡོབ་པར་འཇྡོག་པ་དང་མཚུངས་པའྲི་
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ཕྲིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ། འྡོ་ན་ཁྡོད་ཀྲི་ལུགས་ཀྲི་སེམས་བསྐེད་མ་ཐྡོབ་ཀང་དབང་རྣམ་

དག་ཐྡོབ་པའྲི་གང་ཟག་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྲི་བསྐེད་རྲིམ་སྡོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 

དག་པའྲི་བརྟེན་གཡྡོ་བའྲི་གསལ་སྣང་དང་ང་རྒྱལ་ཐྡོབ་པ་དེ། བསྐེད་རྲིམ་མཚན་

ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ཀྲིས་ཐྡོབ་པའྲི་དབང་དེ་བླ་མེད་ཀྲི་སྲིན་དབང་མཚན་ཉྲིད་

པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདྡོད་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་བསྐེད་རྲིམ་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་

སྔགས་ལམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བསྐེད་རྲིམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

འདྡོད་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཐེག་ཆེན་གྲི་ལམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པར་ཐལ། སྔགས་

ལམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཐྡོབ་ལ་མ་ཉམས་

པའྲི་གང་ཟག་དེ་ཐེེག་ཆེན་ལམ་ཞུགས་ཀྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་པར་ཐལ། ཁྡོད་ཐེག་ཆེན་

གྲི་ལམ་མཚན་ཉྲིད་པ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདྡོད་ན། ཐེག་ཆེན་སེམས་

བསྐེད་མ་ཐྡོབ་པའྲི་ཐེག་ཆེན་གང་ཟག་ཡྡོད་པར་ཐལ་ལྡོ། །ཡང་ཁྡོ་ན་རེ། ཁྡོད་ཀྲི་སྤྲི་

དང་བྱེ་བྲག་གྲི་བསྐེད་རྲིམ་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད་འཇྡོག་པའྲི་ཚེ། ཟུར་དང་པྡོ་ལ། རྡོགས་

རྲིམ་འབྲས་བཅས་ཞེས་སྡོས་པ་ལ་དགྡོས་པ་མེད་དྡོ་ཟེར་ན། དེ་ཡྡོད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་

བུའྲི་སྤྲི་དང་བྱེ་བྲག་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་རྣམས་ལ། རང་རང་གྲི་སྲིན་བྱར་གྱུར་པའྲི་

ལམ་དུས་ཀྲི་རྡོགས་རྲིམ་དེ་དང་། འབྲས་དུས་ཀྲི་སྐུ་སྡོགས་གཉྲིས་ཀ་ཡྡོད་པ་དེ་གྡོ་

བར་བྱ་བའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། 

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་སྦྡོར་ལམ།

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། དབྱེ་གཞྲི་རྡོགས་རྲིམ་སྤྲིར་བསྟན་པ་དང་། ཕེ་བའྲི་ཡ་

གལ་སྦྡོར་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། མཚན་
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ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དབུ་

མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

ཟྲིན་པའྲི་སྡོབ་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་རྡོགས་རྲིམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། རྣལ་མའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར། རྡོགས་པའྲི་རྲིམ་པ། མ་བརྟགས་པའྲི་རྲིམ་པ། རྲིམ་པ་གཉྲིས་པའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་རྣམས་དྡོན་གཅྲིག་གྡོ་བྱས་པ་ལ། ཁྡོ་ན་རེ། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་ན། 

རྡོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཁྡོད་ཀྲིས་མཚན་ཉྲིད་འཇྡོག་

ཚུལ་དེ་འཐད་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། བསྐེད་རྲིམ་དབང་རྣྡོན་འགའ་ཞྲིག་གྲིས་འྡོག་སྡོའྲི་

ཕྲ་མྡོ་སྡོམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་

བྱུང་བའྲི་བདེ་བའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་ཆྡོས་ཅན། རྡོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ཡྲིན་པར་

ཐལ། དེ་འད་བ་སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་བཙུད་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་

པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་མྲི་ནུས་ཏེ། དེ་བསྐེད་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་འད་བའྲི་ལམ་དེ་རྡོགས་རྲིམ་གྲི་རྲིགས་སུ་གྱུར་པའྲི་བསྐེད་

རྲིམ་གྲི་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་དེ་བསྐེད་རྲིམ་པ་ཡྲིན་

པའྲི་ཕྲིར། ཟེར་ན་དེར་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་དེ་རྡོགས་རྲིམ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། དེར་ཐལ། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་

གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། ཁབ་སྟེ། 

སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་

ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་ལ་ནམ་སྐེས་པ་ན། བསྐེད་རྲིམ་
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ནས་རྡོགས་རྲིམ་དུ་འཕྡོ་བར་འཇྡོག་པ་ལ་མཁས་པ་ཕལ་ཆེར་ཞལ་མཐུན་པའྲི་ཕྲིར། 

གསལ་སྒྡོན་ལས་ཀང་། ལམ་ཐུན་མྡོང་བ་ནས་བཟུང་སྟེ། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་

ཏཱྲིར་བཙུད་པ་ཐྲིམ་པས་སྟྡོང་པ་རྣམས་དངྡོས་སུ་འདེན་མྲི་ནུས་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཚོགས་

ལམ་དང་། དེ་ནུས་པ་ནས་བདེ་བས་སྟྡོང་པ་མངྡོན་སུམ་དུ་མ་རྟྡོགས་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་

ཚུན་ཆད་སྦྡོར་ལམ་དུ་འཇྡོག་པར་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་དེ་བསྐེད་

རྲིམ་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡང་མྲི་འགལ་ཏེ། གང་ཟག་དེ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ལམ་དེ་སྡོམ་པའྲི་

ཚེ། བསྐེད་རྲིམ་སྡོམ་པའྲི་དབང་དུ་བྱས་ཀྲི། རྡོགས་རྲིམ་སྡོམ་པའྲི་དབང་དུ་མ་བྱས་

པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །ཞེས་དཔལ་ལྡན་སད་རྒྱུད་པའྲི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྲིས་ཞལ་བཞེས་

ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གསུམ་པ་ས་མཚམས་ནྲི། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དབུ་མར་

ཞུགས་གནས་ཐྲིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྣང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་ནས། 

སྡོབ་མཐའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་བར་ན་ཡྡོད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སྡོ། །དང་

པྡོ་ནྲི། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏྲིར་བཙུད་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྡོབ་པའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་དྡོན་མངྡོན་རྟྡོགས་དེ། སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་

སྦྡོར་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན་ངྡོ་བྡོའྲི་སྡོ་ནས། ལུས་དབེན་གྲི་

ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་། ངག་དབེན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་དང་། སེམས་དབེན་གྲི་ཏྲིང་ངེ་

འཛིན་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའྲི་མཁེན་པ་སྟེ་བཞྲི་ཡྡོད་ལ། ཕྲ་རགས་ཀྲི་སྡོ་ནས། དྡོད། རྩེ་

མྡོ། བཟྡོད་པ། ཆྡོས་མཆྡོག་སྟེ་བཞྲི་ཡྡོད་དྡོ། །དེ་རྣམས་སྡོ་སྡོྡོའྲི་ངྡོ་བྡོ་སྡོགས་ནྲི། 

སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏྲིར་བཙུད་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲིས་རྒྱས་
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བཏབ་པའྲི་ལུས་ཐ་མལ་གྲི་སྣང་ཞེན་གྲིས་དབེན་ཞྲིང་། ཡུལ་སྣང་ལྷའྲི་རྣམ་རྡོལ་ཏུ་

ཤར་བའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་མངྡོན་རྟྡོགས་དེ། ལུས་དབེན་སྐུ་རྡོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཚན་

ཉྲིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ལུས་དབེན་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐྡོབ་ཡེ་ཤེས་

གཉྲིས་ཡྡོད། དང་པྡོ་ནྲི། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏྲིར་བཙུད་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ལ་རྩེ་གཅྲིག་འཇྡོག་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་བྱེ་བྲག་ཅྲིག་ཡྲིན་

ལ། གཉྲིས་པ་ནྲི། མཉམ་བཞག་དེ་ལས་ལངས་ཡང་། མཉམ་བཞག་སྐབས་ཀྲི་བདེ་

སྟྡོང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པས། ཅྲི་སྣང་ངེས་དྡོན་གྲི་ལྷའྲི་རྣམ་རྡོལ་ཏུ་འཆར་བའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་གྲི་བྱེ་བྲག་ཅྲིག་ཡྲིན་ནྡོ། །འདྲི་དག་ལ་ནང་གསེས་ཀྲིས་དབྱེ་ན། སྔ་མ་ལ་

བསེ་བ་གསུམ་གྲི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཡྡོད་ལ། 

འདྲིར་པཎ་ཆེན་བླྡོ་བཟང་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་མཚན་གྲིས། བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡེ་ཤེས་ཀྲིས་

སྟྡོང་ཉྲིད་རྟྡོགས་པའྲི་ཡྲིད་བདེ་ནྲི་དགའ་བའྲི་ཡན་ལག །དེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྲི་

ལུས་སེམས་ཤྲིན་སྦངས་ཀྲི་བདེ་བ་ནྲི་བདེ་བའྲི་ཡན་ལག དགའ་བདེ་དེ་གཉྲིས་དང་

འབྲེལ་བའྲི་ཕྲིར་སྟྡོང་པ་བཞྲི་དང་། ཁད་པར་ཐམས་ཅད་སྟྡོང་པ་འྡོད་གསལ་ནྲི་

སེམས་རྩེ་གཅྲིག་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན་ཅྲིང་། དེ་གསུམ་གྲི་ལུས་དབེན་མཉམ་བཞག་

དྡོན་དམ་པའྲི་ལྷ་སྡོམ་ཚུལ་ལྡོ། །ཞེས་གསུངས་སྡོ། །ལུས་དབེན་རེས་ཐྡོབ་ལ་ཡང་། 

ལུས་དབེན་སྡོར་སྡུད་དང་། ལུས་དབེན་བསམ་གཏན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གཉྲིས་ཡྡོད་ལ། 

འདྲིར་ཡང་པཎ་ཆེན་རྲིན་པྡོ་ཆེས། དེའྲི་ཚེ་ལྷའྲི་ངྡོ་བྡོ་ལ་རྟྡོག་པ་ནྲི་རྟྡོག་པ་དང་ཞལ་

ཕག་སྡོགས་ལ་དཔྱྡོད་པ་ནྲི་དཔྱྡོད་པའྲི་ཡན་ལག་ཡྲིན། དེ་གཉྲིས་དང་ལུས་དབེན་

སྡོར་སྡུད་ཀྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་རུང་ཡྲིན་ན། ལུས་དབེན་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཉམས་ལེན་
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ཡྲིན་པས་ཁབ། ཅེས་ཟབ་དྡོན་གསལ་བའྲི་ཉྲི་མ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །ཕྲིས་ཀྲི་

གཞུང་བྱེད་འགའ་ཞྲིག ལུས་དབེན་མཉམ་རེས་ཀྲི་རྣམ་གཞག་སྟྡོན་པའྲི་སྐབས་ཟབ་

དྡོན་གསལ་ཉྲིའྲི་གཞུང་འདྲི་གཉྲིས་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་ཅྲི་རྲིགས་ཤྲིག་རང་གྲི་

བསྟན་བཅྡོས་སུ་རང་རྩྡོམ་ཡྲིན་ཁུལ་གྲིས་བཀྡོད་སྣང་བ་འདྲི་འད་ནྲི། དམ་པའྲི་རྣམ་

ཐར་དང་ཅུང་མྲི་མཐུན་ཞྲིང་། བསྟན་པའྲི་མྲིག་ལྟྡོས་ལ་ཡང་གནྡོད་པར་འདུག་པས། 

སད་ནས་འབྱུང་འགྱུར་གྲི་གཞུང་བྱེད་པ་པྡོ་དག་གྲིས། དེ་ལྟ་བུའྲི་གདྡོལ་སྤྡོད་མ་

བྱས་ན་ལེགས་པར་སྣང་ངྡོ་། །ཡང་ལུས་དབེན་ལ་དབྱེ་ན། དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱའྲི་

ལུས་དབེན། དེ་ཉྲིད་རྲིགས་ལྔའྲི་ལུས་དབེན། གསང་བ་རྲིགས་གསུམ་གྲི་ལུས་

དབེན། གསང་ཆེན་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་དབེན་ཏེ་བཞྲི་ཡྡོད་ལ། དེ་རྣམས་ཀྲི་ནང་

ནས། དམ་པ་རྲིགས་བརྒྱའྲི་ལུས་དབེན་ནྲི། བདེ་སྟྡོང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པའྲི་སྡོ་ནས། 

ཕུང་པྡོ་ལྔ་རེ་རེ་ལ་ཆ་ཤས་ལྔ་ལྔར་ཕེ་སྟེ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔ་ལ་རྲིགས་ལྔ་

ལྔར་ཕེ་བས་ཉེར་ལྔ། ཁམས་བཞྲི་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་སྟེ། ཡུམ་བཞྲི་ལ་རྲིགས་ལྔ་

ལྔར་ཕེ་བས་ཉྲི་ཤུ།  སྐེ་མཆེད་དྲུག་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་སྟེ། ས་སྲིང་སྡོགས་དྲུག་ལ་

རྲིགས་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བས་སུམ་ཅུ། གཟུགས་སྡོགས་ཡུལ་ལྔ་རེ་རེ་ལ་ལྔ་ལྔར་ཕེ་སྟེ། རྡོ་

རེ་ལྔ་ལ་རྲིགས་ལྔ་ལྔར་ཕེ་བས་ཉེར་ལྔ་བཅས་བསྡོམ་པས་བརྒྱར་ཕེ་ནས་སྡོམ་པ་

སྟེ། རྩ་རྒྱུད་ལས།  མདྡོར་ན་ཕུང་པྡོ་ལྔ་རྣམས་ནྲི། ། སངས་རྒྱས་ལྔར་ནྲི་རབ་ཏུ་

སྒག །ཅེས་དང་།  ས་ནྲི་སྤན་ཞེས་བྱ་བ་ཡྲིན། །ཆུ་ཡྲི་ཁམས་ནྲི་མཱ་མ་ཀཱྲི། །མེ་ནྲི་

གྡོས་དཀར་མྡོ་ཡྲིན་ནྡོ། །རླུང་ནྲི་སྒྡོལ་མར་རབ་ཏུ་གྲགས། ། ཞེས་དང་། རྡོ་རེའྲི་སྐེ་

མཆེད་ཉྲིད་དག་ཀང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་མཆྡོག།ཅེས་དང་། 
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གཟུགས་སྒ་ལ་སྡོགས་སྔགས་པ་ཡྲིས། །ལྷ་ཉྲིད་དུ་ནྲི་རབ་ཏུ་སྡོམ། །ཞེས་གསུངས་

པའྲི་ཕྲིར། དེ་ཉྲིད་རྲིགས་ལྔའྲི་ལུས་དབེན་ནྲི། བདེ་སྟྡོང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པས་ས་ཆུ་

མེ་རླུང་རྣམ་ཤེས་རྣམས་ལྔ། དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པ་ལྔར་བསྡོམ་པ་དང་། གསང་བ་

རྲིགས་གསུམ་གྲི་ལུས་དབེན་ནྲི། བདེ་སྟྡོང་གྲིས་རྒྱས་བཏབ་པས་རྣམ་སྣང་དང་རྲིན་

འབྱུང་སྐུ་རྡོ་རེ། དྡོན་གྲུབ་དང་འྡོད་དཔག་མེད་གསུང་རྡོ་རེ། རྡོ་རེ་དང་མྲི་བསྐྡོད་པ་

ཐུགས་རྡོ་རེར་བསྡུས་ནས་སྡོམ་པ་དང་། གསང་ཆེན་རྲིགས་གཅྲིག་གྲི་ལུས་དབེན་

ནྲི། སྡོ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་སྒྲུབ་པ་པྡོ་དེ་ཉྲིད་རྡོ་རེ་གསུམ་དང་ལྡན་པའྲི་རྡོ་རེ་འཆང་

གཅྲིག་ཏུ་སྡོམ་པ་སྟེ། རྒྱུད་ཕྲི་མ་ལས་རྲིམ་པ་ལྟར། དེ་ཉྲིད་རྣམ་པ་ལྔ་རུ་བཤད་ཅེས་

དང་། གསང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཤད། །ཅེས་དང་། ལྷག་པའྲི་ལྷ་ནྲི་གསང་ཆེན་

ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའྲི་ཕྲིར། གསུམ་པ་ས་མཚམས་ནྲི། རྡོགས་རྲིམ་གྲི་སྣང་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་ནས། རླུང་གྲི་རང་གདངས་ཡྲི་གེའྲི་རང་གདངས་སུ་ཤར་བའྲི་རྡོ་

རེའྲི་བཟླས་པ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། སྲིང་ཁའྲི་གྡོང་འྡོག་གྲི་རྩ་མདུད་གྡོད་པྡོར་སྡོང་

སྟེ། གྡོང་འྡོག་གྲི་རླུང་སྲིང་ཁའྲི་དྷུ་ཏྲིར་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྣང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་སྐེ་ཁ་

མའྲི་བར་ན་ཡྡོད། །

གཉྲིས་པ་ངག་དབེན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ས་མཚམས་

སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་གྲི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་གྱུར་པའྲི་ལུས་སེམས་ཀྲི་དབེན་པ་གཉྲིས་ཀྲི་

བར་དུ་སྐེས་ཤྲིང་། གཙོ་བྡོར་སྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་རྡོགས་པར་དཀྲྡོལ་བའྲི་ཐབས་སུ་

གྱུར་པ་གང་ཞྲིག ཐ་མལ་གྲི་ངག་གྲིས་དབེན་པའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་ངག་

དབེན་གསུང་རྡོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་གྲི་མཚན་ཉྲིད། 
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དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྲིང་ཁའྲི་སྣ་རྩེར་སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་

འབྱྡོར། གདྡོང་གྲི་སྣ་རྩེར་འྡོད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར། གསང་བའྲི་སྣ་

རྩེར་རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དང་གསུམ་ཡྡོད། སྲིང་ཁའྲི་སྣ་རྩེར་

སྔགས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་ཡང་མཉམ་བཞག་དང་། རེས་ཐྡོབ་

གཉྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། གཟུང་འཛིན་གྲི་རྣམ་རྟྡོག་བསྐེད་པའྲི་རླུང་སྲིང་ཁར་སྡུད་པའྲི་

ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞྲིག །སྲིང་ཁར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་དྷུ་

ཏྲིར་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བས་སྟྡོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྲི་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ངག་དབེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་པྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

སྡོག་རྩྡོལ་དང་པྡོའྲི་མཉམ་བཞག་ལས་དངྡོས་སུ་ལངས་པའྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་

གང་ཞྲིག གང་སྣང་བདེ་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་ངག་དབེན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་

གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 

གཉྲིས་པ་གདྡོང་གྲི་སྣ་རྩེར་འྡོད་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་

ཡང་མཉམ་བཞག་དང་། རེས་ཐྡོབ་གཉྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། སྡོག་རྩྡོལ་དང་པྡོས་སྡུད་མ་

ནུས་པའྲི་རླུང་རྣམས་སྲིང་ཁར་སྡུད་པའྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་གང་ཞྲིག །གདྡོང་གྲི་

སྣ་རྩེར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་དྷུ་ཏྲིར་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བས་སྟྡོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའྲི་ཡེ་

ཤེས་དེ་དང་པྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྡོག་རྩྡོལ་གཉྲིས་པའྲི་མཉམ་བཞག་ལས་དངྡོས་སུ་

ལངས་པའྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག །གང་སྣང་བདེ་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་

བའྲི་ངག་དབེན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། 
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གསུམ་པ་གསང་བའྲི་སྣ་རྩེར་རས་ཀྲི་ཐྲིག་ལེའྲི་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ལ་

ཡང་། མཉམ་བཞག་དང་། རེས་ཐྡོབ་གཉྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། སྡོག་རྩྡོལ་སྔ་མ་གཉྲིས་ཀྲི་

སྡུད་མ་ནུས་པའྲི་རླུང་རྣམས་སྲིང་ཁར་སྡུད་པའྲི་བྡོག་འདྡོན་གྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་

གང་ཞྲིག །གསང་བའྲི་སྣ་རྩེར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བས་སྟྡོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱ་བ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་

པར་བཞག་པའྲི་ངག་དབེན་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་དང་པྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། སྡོག་རྩྡོལ་གསུམ་

པའྲི་མཉམ་བཞག་ལས་དངྡོས་སུ་ལངས་པའྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག གང་

སྣང་བདེ་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་ངག་དབེན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་གཉྲིས་པའྲི་

མཚན་ཉྲིད། འདྲིར་ཚིག་ཚོགས་ལ་འཇྲིགས་ནས་མཉམ་བཞག་གསུམ་དང་རེས་

ཐྡོབ་གསུམ་གྲི་དབྱེ་བ་སྡོགས་མ་བྲྲིས་པས་གཞུང་གཞན་ལས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །

དེ་ལྟ་བུའྲི་ཐྲིག་ལེ་སྡོག་རྩྡོལ་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ལ་སྡོག་རྩྡོལ་ཀྲི་

རྣལ་འབྱྡོར་ཞེས་བརྡོད་པའྲི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དེ། དུས་འཁྡོར་ལྟར་ན་སྡོག་སྟེ་རྡོ་རྐྱང་

གྲི་རླུང་། རྩྡོལ་བ་སྟེ་དབུ་མའྲི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའམ། རྒྱུད་སེ་གཞན་ལྟར་ན། 

སྡོག་སྟེ་དབུགས། རྩྡོལ་བ་སྟེ་རྲིང་དུ་སྤྡོ་བའམ། སྡོག་སྟེ་ཚེ། རྩྡོལ་བ་སྟེ་བསྲིང་བར་

བྱེད་པས་ན་དེ་ལྟར་བརྡོད་པའྲི་ཕྲིར། འདྲིར་རྡོར་ཕྲེང་ལས། ཟླ་བ་དྲུག་གྲིས་སྲིང་

ཁའྲི་རྩ་མདུད་རྡོགས་པར་གྲྡོལ་བར་གསུང་བའྲི་དྡོན་ནྲི། རྲིམ་པ་དང་པྡོའྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་མཐར་ཕྲིན་པའྲི་རེས་སུ་ལུས་དབེན་ལ་བསབས་པ་དེས། རྡོར་བཟླས་བྱས་

པས། ཟླ་བ་དང་པྡོའྲི་ཉྲིན་ཞག་རེ་ལ་རླུང་ཉྲིས་ཁྲི་ཆྲིག་སྟྡོང་དྲུག་བརྒྱ་རེ་ཡྡོད་པ་ལྷག་

ཆད་མེད་པར་ཆ་སྡོམས་དུ་རྒྱུ་བས་ལུས་ཀྲི་འབྱུང་བ་ཆ་སྡོམས་སྟེ་ལུས་ལ་བརྟེན་
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པའྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་སྐེ་ས་བར་བྱེད་ལ། ཟླ་བ་གཉྲིས་པ་ལ། ཉྲིན་ཞག་གཅྲིག་གྲི་ཉྲིས་

ཁྲི་ཆྲིག་སྟྡོང་དྲུག་བརྒྱའྲི་རླུང་རྣམས་ཐུན་ཚོད་བརྒྱད་ལ། སྲིང་ཁའྲི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་

ནས་ཉྲིས་སྟྡོང་དགུ་བརྒྱ་རེ་ཆ་མཉམ་དུ་རྒྱུ་བར་བྱས་པས། ལུས་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཡྡོན་

ཏན་རྣམ་པར་འཕེལ་བར་བྱེད། གསུམ་པ་ལ། རྩ་འཁྡོར་གསལ་བར་མཐྡོང་བ་དང་། 

བཞྲི་པ་ལ། རྩ་ནང་རླུང་གྲི་ཁ་དྡོག་སྡོགས་མཐྡོང་བ་དང་། ལྔ་པ་ལ། རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་

ཞུགས་ནས་མྲི་ཤྲིག་པ་ལ་ཐྲིམ་པར་རྩྡོམ་པ་དང་། དྲུག་པ་ལ། སྲིང་ཁའྲི་རྩ་མདུད་

རྡོགས་པར་གྲྡོལ་ནས། སེམས་དབེན་གྲི་རྟྡོགས་པ་གསར་དུ་འཐྡོབ་པར་བཤད་དྡོ། །

གསུམ་པ་སེམས་དབེན་ཐུགས་རྡོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་

དང་། དབྱེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་རྒྱུ་ངག་དབེན་གྲི་རྟྡོགས་པའྲི་

རེས་སུ་བྱུང་ཞྲིང་རང་འབྲས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྔྡོན་དུ་གྲུབ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་

ཞྲིག ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས། ཁབ་བྱེད་རགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་རྩ་

བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་རྣམས་སྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིག་པ་ལ་ཐྲིམ་ཞྲིང་། གཟུང་འཛིན་གྲི་

ཀུན་རྟྡོག་ལས་དབེན་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ། སེམས་དབེན་ཐུགས་རྡོ་རེའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་

གྲི་མཚན་ཉྲིད། 

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། སེམས་དབེན་ཙམ་པྡོ་བ་དང་། སེམས་དབེན་མཐར་

ཐུག་གྲི་ཡེ་ཤེས་སྡོ། །དང་པྡོ་ལ་མཉམ་གཞག་དང་རེས་ཐྡོབ་གཉྲིས་ཡྡོད་པ་ལས། 

སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་ཁབ་བྱེད་རགས་པ་དང་བཅས་པའྲི་རླུང་རྣམས་སྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིག་

པ་ལ་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སེམས་དབེན་ཙམ་པྡོ་བའྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག ལྷན་སྐེས་

ཀྲི་བདེ་བས་སྟྡོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་མཉམ་པར་འཇྡོག་པའྲི་རྣལ་
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འབྱྡོར་དེ་དང་པྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། སེམས་དབེན་མཉམ་བཞག་འདྲིྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་

ཟུར་ལ། འགའ་ཞྲིག་རླུང་ཅུང་ཟད་གཡྡོ་བ་རྩྡོམ་པ་ན། སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་ལྡང་ལུགས་ཁད་

པར་ཅན་ཞྲིག་ལྡང་བའྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྲི་མཉམ་བཞག་འདྲི་དང་། སེམས་

དབེན་མཐར་ཐུག་གྲི་འྡོད་གསལ་གཉྲིས་ཧ་ལྡོག་ནས་ནྡོན་པ་ཡྲིན་ཏེ་མཆྲིས། དེ་

མྲིན་ན་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཕྲི་མ་འདྲི་མྲི་འཐད་པར་མངྡོན་ཏེ་མཉམ་བཞག་འདྲིའྲི་རླུང་

ཅུང་ཟད་གཡྡོ་བ་རྩྡོམ་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། རླུང་གཡྡོས་ནས་རེས་ཐྡོབ་ཏུ་ལངས་ཟྲིན་

པའྲི་སྐབས་ཀང་། ད་དུང་སྒྱུ་ལུས་ལྡང་བའྲི་ས་མཚམས་ལ་མ་སེབས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། ། 

སེམས་དབེན་ཙམ་པྡོ་བའྲི་མཉམ་བཞག་ལས་དངྡོས་སུ་ལངས་པའྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཡེ་

ཤེས་གང་ཞྲིག །གང་སྣང་བདེ་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་རྣལ་

འབྱྡོར་དེ། གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལྟ་བུའྲི་སེམས་དབེན་གྲི་རྟྡོགས་པ་ཐྡོབ་པའྲི་

གང་ཟག་དེ། སྤྡོད་པ་བྱེད་རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་སྐུ་ཚེའྲི་འདུ་བྱེད་གཏྡོང་དགྡོས་པ་བྱུང་ན། 

གཞྲིའྲི་འྡོད་གསལ་ལམ་གྲི་འྡོད་གསལ་དུ་བསྒྱུར་ཏེ། ཐ་མལ་བའྲི་བར་དྡོའྲི་ངང་ལ་

སྒྱུ་མའྲི་སྐུར་བཞེངས་ནས། དེས་རགས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་བཟུང་སྟེ་རྟེན་དེ་ལ་འཚང་རྒྱ་

བ་ཡྲིན་ནྡོ། །དམྲིགས་གསལ་དེ་ཉྲིད་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀྲིས་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་མཉམ་

རེས་ཀྲི་དགེ་སྦྡོར་ལེགས་པར་བསྐངས་པས། རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགྲུབ་ཏུ་

ཉེ་བའྲི་མཚན་མ་བརྟན་པར་མཐྡོང་བ་ན། དེའྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་སེམས་དབེན་མཐར་ཐུག་

གྲི་དཔེའྲི་འྡོད་གསལ་མངྡོན་དུ་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་ཁད་པར་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས། ཚིགས་ལ་

གནས་པའྲི་ཁབ་བྱེད་ཚུན་ཆད་གྲི་རླུང་མ་ལུས་པ་འཆྲི་རྲིམ་ཇྲི་ལྟ་བ་བཞྲིན་དུ་སྲིང་
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ཁའྲི་མྲི་ཤྲིག་པ་ཐྲིམ་པས། ལུགས་འབྱུང་གྲི་ཉེར་ཐྡོབ་ཀྲི་མཐར་སྐེས་པའྲི་འྡོད་

གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག །རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་མཐར་ཐུག་

ཏེ། སེམས་དབེན་དཔེའྲི་འྡོད་གསལ་མཐར་ཐུག་གྲི་མཚན་ཉྲིད། འདྲིར་ངེས་ངྡོར་

ནམ་མཁའ་གཡའ་དག་པ་ལྟ་བུའྲི་གཟུང་རྣམ་འཆར་ཡང་། དེ་བཀག་ནས་སྟྡོང་ཉྲིད་

འཛིན་སྟངས་ཀྲི་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་སྡོམ་པར་གསུངས་སྡོ། །

གསུམ་པ་སེམས་དབེན་གྲི་ས་མཚམས་ནྲི། ཁབ་བྱེད་རགས་པ་དང་བཅས་

པའྲི་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གྲི་རླུང་རྣམས་སྲིང་ཁའྲི་མྲི་ཤྲིག་པ་ལ་ཐྲིམ་པས། སྣང་བའྲི་

ཡེ་ཤེས་སྐེས་པ་ནས་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ལྡང་ཁ་མའྲི་བར་ན་ཡྡོད། །

བཞྲི་པ་ལ་གཉྲིས། རྟེན་སྒྱུ་ལུས་བཤད་པ་དང་། སྒྱུ་ལུས་པའྲི་མཁེན་པ་

དངྡོས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། ཁད་པར་དང་། ཡུན་ཚད་

དྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རང་གྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་སེམས་དབེན་དཔེའྲི་འྡོད་གསལ་མཐར་ཐུག་གྲིས་

ལྷན་ཅྲིག་བྱེད་རྐྱེན་དང་། འྡོད་གསལ་དེའྲི་བཞྡོན་པའྲི་རླུང་འྡོད་ཟེར་ལྔ་པའྲི་ཉེར་ལེན་

ལས་བྱུང་བ་གང་ཞྲིག རྣམ་སྲིན་གྲི་ལུས་རགས་པ་ལས་གྡོ་ས་ལྡོགས་སུ་དངྡོས་

གནས་ལ་གྲུབ་པའྲི་མཚན་དཔེས་སྤས་པའྲི་གཟུགས་སྐུ་དེ་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད། དེ་དང་རྲིམ་པ་གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་དྡོན་གཅྲིག །གཉྲིས་པ་ནྲི། སྒྱུ་ལུས་

འདྲི་ཉྲིད་དཔེ་བཅུ་གཉྲིས་ཀྲི་མཚོན་ནས་ཤེས་པར་བྱ་དགྡོས་ལ། དཔེ་བཅུ་གཉྲིས་

ནྲི། སྒྱུ་མ་དང་། ཆུ་ཟླ་དང་། མྲིག་ཡྡོར་དང་། སྲིག་རྒྱུ་དང་། མྲིག་འཁྲུལ་དང་། རྲི་ལམ་

དང་། བྲག་ཆ་དང་། དྲི་ཟའྲི་གྲྡོང་ཁེར་དང་། འཇའ་ཚོན་དང་། གྡོག་དང་། ཆུ་བུར་དང་། 

གཟུགས་བརན་ཏེ་བཅུ་གཉྲིས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྲི། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་
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གསལ་ཐྡོབ་ཀྲི་བར་དུ་ནྲི། མཉམ་རེས་གང་ལ་རྒྱུན་ཆད་པར་མེད་ཅྲིང་། འྡོད་གསལ་

དེ་ཉྲིད་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་ན། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ནམ་མཁའ་ལ་འཇའ་ཡལ་བ་ལྟར་

དག་སྟེ། རྲིགས་འདའྲི་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་གསུངས་སྡོ། །

གཉྲིས་པ་ལ་གཉྲིས། མཉམ་བཞག་དང་རེས་ཐྡོབ་བྡོ། །དེ་ཡང་སེམས་དཔའ་

དགུ་བརྩེགས་ཀྲིས་སྡུད་རྲིམ་དང་རྡོར་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་རླུང་དྷུ་ཏྲིར་ཐྲིམ་པ་

ལས་བྱུང་བའྲི་མཉམ་བཞག་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག །འྡོད་གསལ་གྲི་མཐར་ཡྲིད་

ངྡོར་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་སུ་ལྡང་ཡང་། དངྡོས་གནས་ལ་དེ་ལྟར་མྲི་ནུས་ཤྲིང་། མཉམ་

བཞག་ལས་ལངས་པའྲི་ཚེ། རགས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་འཛིན་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་ཡེ་ཤེས་དེེ། 

དང་པྡོའྲི་མཚན་ཉྲིད། འདྲིའྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་ལ་འགའ་ཞྲིག་སེམས་དཔའ་དགུ་

རྩེགས་སྡོགས་སྟྡོང་ཉྲིད་ལ་རྩེ་གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ན། ཞེས་བྲྲིས་འདུག་པ་ནྲི། གཞུང་

ཆེན་མྡོའྲི་སྦྡོམ་བཤད་ཅྲིག་སྦྡོམ་པར་བཀྡོད་པ་ཡྲིན་དུ་སྲིད་ཀང་། ཕྲ་ཞྲིབ་སྡོ་སྡོར་

འབྱེད་པའྲི་རྲིགས་གཞུང་གྲི་སྐབས་འདྲིར། ཀ་བ་དང་བུམ་པ་སྡོགས་སྟྡོང་ཉྲིད་ལ་རྩེ་

གཅྲིག་ཏུ་དམྲིགས་ནས་ཞེས་པ་དང་ཁད་མེད་དུ་འདུག་པས། བརྡོད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་

མྲི་བདེ་བར་མངྡོན་ནྡོ་ཞེས་སྡོབ་དཔྡོན་བྱང་གྲིང་པས་གསུངས་སྡོ། །གཉྲིས་པ་ནྲི། 

རང་གྲི་སྔ་ལྡོགས་སུ་བྱུང་བའྲི་མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཉམ་བཞག་ལས་

དངྡོས་སུ་ལངས་པའྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག སྣྡོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རླུང་

སེམས་སྒྱུ་མའྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དེ་གཉྲིས་པའྲི་མཚན་ཉྲིད། འདྲིར་

འགྲྡོ་བ་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་བལྟ་བར་གསུང་པ་ནྲི། དེ་ཐམས་ཅད་རླུང་སེམས་

ཙམ་གྲི་ལུས་ཅན་དུ་བལྟ་བའྲི་དྡོན་སྟེ། དེ་ཡང་རང་གྲིས་ཐྡོབ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་སམ། 
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དེའྲི་སྒྲུབ་གཞྲི་དང་འད་བར་མཐྡོང་བའྲི་དྡོན་དུ་གསུངས་སྡོ། །དྡོད་སྡོགས་བཞྲི་ནྲི་

རྲིམ་པ་ལྟར། ལུས་དབེན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དང་། ངག་དབེན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར། སེམས་

དབེན་གྲི་རྣལ་འབྱྡོར་དང་། མ་དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་མཁེན་པ་དང་བཞྲི་ལ་བྱེད་པར་

བཤད་པ་ལྟར་རྡོ། །

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་མཐྡོང་ལམ།

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ས་མཚམས་སྡོ། །དང་

པྡོ་ནྲི། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏྲིར་བཙུད་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་སྡོབ་པའྲི་རྒྱུད་

ཀྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག བླ་མེད་ཀྲི་བདེན་པ་མངྡོན་རྟྡོགས་དེ་བླ་མེད་ཀྲི་མཐྡོང་ལམ་

གྲི་མཚན་ཉྲིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བར་ཆད་མེད་ལམ། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ། དེ་གཉྲིས་གང་

ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས། རེས་ཐྡོབ་ཡེ་ཤེས་དང་བཞྲི་ཡྡོད། དང་པྡོ་

ནྲི། ཕྲིའྲི་རྐྱེན་ཕག་རྒྱ་དང་། ནང་གྲི་རྐྱེན་སྡུད་རྲིམ་སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་

ཐྲིམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བ་སྟྡོང་ཉྲིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ་གང་

ཞྲིག ཉྡོན་སྒྲིབ་མཐའ་དག་གྲི་དངྡོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲི་རྲིགས་སུ་གནས་

པའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། འདྲིའྲི་ལུགས་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་རབ་ཏུ་དགའ་བ་ཐྡོབ་པ། རྲིམ་པ་

གསུམ་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་འགག་པ། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ཐྡོབ་པ། ལྷན་

སྐེས་ཀྲི་བདེ་བས་སྟྡོང་ཉྲིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ། ཉྡོན་སྒྲིབ་ཀྲི་དངྡོས་གཉེན་བར་

ཆད་ལམ་ཐྡོབ་པ། རྟེན་གྲི་གང་ཟག་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པར་གྱུར་པ་སྡོགས་དུས་
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མཉམ་མྡོ། །རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ཡྲིན་ན། ཕྲི་ནང་གྲི་མངྡོན་བྱང་

གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པས་ཁབ་སྟེ། ཕྲིའྲི་ནམ་མཁའ་སྡོང་བྱེད་ཀྲི་སྐྡོན་གསུམ་དུ་བྲལ་བའྲི་

ཐྡོ་རངས་ཀྲི་དུས་སུ་ཐྡོབ་པའྲི་ཆ་ནས་ཕྲིའྲི་མངྡོན་བྱང་དང་། ནང་གྲི་ཤེས་པ་སྡོང་

བྱེད་ཀྲི་སྣང་བ་གསུམ་དང་བྲལ་བའྲི་ཆ་ནས་ནང་གྲི་མངྡོན་བྱང་དུ་འཇྡོག་པའྲི་ཕྲིར་

རྡོ། །ཁྡོ་ན་རེ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་ན། ཉྡོན་

སྒྲིབ་ཀྲི་དངྡོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དེ་

ཡྲིན་ན། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་ཐྲིམ་པ་ལས་སྐེས་པའྲི་ལྷན་སྐེས་ཀྲི་བདེ་བས་

སྟྡོང་ཉྲིད་མངྡོན་སུམ་དུ་རྟྡོགས་པ་གང་ཞྲིག ཉྡོན་སྒྲིབ་མཐའ་དག་གྲི་དངྡོས་གཉེན་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཡྲིན་པས་ཁབ་

པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། འྡོ་ན་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ས་བཅུའྲི་རྟྡོགས་པ་སྔྡོན་སྡོང་

གྲི་བྱང་སེམས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཉྡོན་

སྒྲིབ་ཀྲི་དངྡོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་པར་ཐལ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་བཅུ་དང་པྡོའྲི་

མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་འྡོད་གསལ་དེ་

ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྲི་ངྡོ་སྐལ་གྲི་སང་བྱར་གྱུར་པའྲི་ཉྡོན་སྒྲིབ་ཡྡོད་པར་ཐལ། ཁྡོད་དེའྲི་

དངྡོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འདྡོད་ན། ས་བཅུའྲི་རྟྡོགས་པ་སྔྡོན་

སྡོང་གྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ལ་གནས་པའྲི་སེམས་དཔའ་དེ་ཆྡོས་

ཅན། ཁྡོད་ཀྲིས་ཉྡོན་སྒྲིབ་མ་སང་བར་ཐལ། ཁྡོད་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་

མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ། ཉྡོན་སྒྲིབ་ཀྲི་དངྡོས་གཉེན་དུ་གྱུར་པའྲི་བར་ཆད་

མེད་ལམ་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། རྟགས་ཁས། འདྡོད་ན། ཕར་ཐེག་གྲི་ས་བཅུའྲི་བྱང་ཆུབ་
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སེམས་དཔས་ཉྡོན་སྒྲིབ་མ་སང་བར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་ན། དག་པ་ས་གསུམ་གྲི་རྣམ་

བཞག་མྲི་འཐད་པར་ཐལ་ལྡོ། །འདྡོད་ན། ཐེག་ཆེན་རྲིགས་ངེས་ཀྲིས་ཉྡོན་སྒྲིབ་སང་

བའྲི་ས་མཚམས་ལ། ཐལ་རང་གཉྲིས་བཞེད་ཚུལ་མཐུན་པར་ཐལ་ལྡོ། །བྱས་པ་ལ། 

ཁྡོ་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་དེ་ཆྡོས་ཅན། ཁྡོད་ཀྲིས་ཕར་ཐེག་རང་ལམ་གྲི་སྐབས་

སུ་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐྡོབ་པར་ཐལ། ཁྡོད་བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་

པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའྲི་གང་ཟག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཟེར་ན་

མ་ཁབ་བྡོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་གང་ཟག་དེས། ཕར་ཐེག་གྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་སྔར་ནས་མངྡོན་དུ་བྱས་ཟྲིན་ཡང་། ཐེག་པ་དེའྲི་ལུགས་ཀྲི་ས་

དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གསར་དུ་ཐྡོབ་པ་ཡྲིན་ལ། དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་

མཐྡོང་ལམ་འྡོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་དེ། ཉྡོན་སྒྲིབ་ཀྲི་དངྡོས་གཉེན་བར་ཆད་མེད་ལམ་

དངྡོས་སུ་ཁས་བླང་ན་ཅུང་ཟད་མྲི་འཐད་པས། དེ་འད་བ་རྣམས་སྡུད་པའྲི་དྡོན་གྲིས་

འདྲིར་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་ལ་ཡང་རྲིགས་གནས་ཀྲི་སྒ་སྦར་བ་ཡྲིན་ནྡོ། །ཡང་ཁྡོ་ན་

རེ། ས་བཅུའྲི་རྟྡོགས་པ་སྔྡོན་སྡོང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་དེ་ལྟ་བུའྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས། བླ་

མེེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མ་ཡྲིན་ནྡོ་ཟེར་ན། དེ་ལྟ་བུའྲི་

འྡོད་གསལ་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཆྡོས་ཅན།་ཁྡོད་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་མ་

ཡྲིན་པར་ཐལ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ཕྲིར། རྟགས་ཁས་ཁབ་སྟེ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་

དང་། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་གཉྲིས་དྡོན་གཅྲིག་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འཁྡོར་

གསུམ། 
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གཉྲིས་པ་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ལ་གཉྲིས། རྟེན་གྲི་གང་ཟག་སྒྱུ་ལུས་བཤད་པ་དང་། 

རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་དངྡོས་བཤད་པའྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་

འགག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གྲུབ་པའྲི་སྒྱུ་མའྲི་སྐུ་མཚན་ཉྲིད་པ་གང་ཞྲིག འྡོད་གསལ་

དེའྲི་བཞྡོན་པའྲི་རླུང་གྲིས་ཉེར་ལེན་དང་། འྡོད་གསལ་གྲི་སེམས་ཀྲིས་ལྷན་ཅྲིག་

བྱེད་རྐྱེན་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའྲི་དགྲ་བཅྡོམ་པ་དེ། དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། 

གཉྲིས་པ་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ནྲི། དག་པའྲི་སྒྱུ་ལུས་པའྲི་རྒྱུད་ཀྲི་མཁེན་པ་གང་ཞྲིག 

ལུགས་ལྡྡོག་གྲི་ཐྡོབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དུས་

མཉམ་ལྔ་དང་ལྡན་པའྲི་རྲིགས་སུ་གནས་པ་དེ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་

རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། དུས་མཉམ་ལྔ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་ལུགས་ལྡྡོག་གྲི་ཉེར་ཐྡོབ་

གྲུབ་པ། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་འགག་པ། ཉྡོན་སྒྲིབ་ལས་དངྡོས་སུ་

གྲྡོལ་བའྲི་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ཐྡོབ་པ། སངས་པ་ཟུང་འཇུག་ཐྡོབ་པ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྲི་

གང་ཟག་དགྲ་བཅྡོམ་པར་གྱུར་པ་དུས་མཉམ་པར་གསུངས་སྡོ། །འདྲིར་རྲིགས་

གནས་སྡོས་པ་ལ་དགྡོས་པ་ཡྡོད་དེ། ས་བཅུའྲི་རྟྡོགས་པ་སྔྡོན་སྡོང་གྲི་སེམས་དཔའྲི་

རྒྱུད་ཀྲི་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་འགག་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྐེས་པའྲི་

ལུགས་ལྡྡོག་གྲི་ཐྡོབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ། 

ཉྡོན་སྒྲིབ་ལས་དངྡོས་སུ་གྲྡོལ་བའྲི་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་མ་ཡྲིན་པས། དེ་ཉྲིད་འདྲིར། དུས་

མཉམ་ལྔས་ཁབ་པའྲི་བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་དུ་བསྡུས་

པའྲི་ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར། འགའ་ཞྲིག་འདྲི་དག་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ལ་ཟུར་ལ་རབ་ཕེ་སྡོས་

ནས། དེའྲི་དགྡོས་པ་འཆད་པའྲི་ཚེ། ཕར་ཕྲིན་ན་ཐེག་པའྲི་ས་བཅུ་པའྲི་སྲིད་པ་ཐ་མ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  210  

བ་དེ་འཚང་རྒྱ་བའྲི་ཚེ། རྲིམ་པ་བཞྲི་པ་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་གྲིས་འཇུག་དགྡོས་ཀྲིས་

ཁབ་པས། དེ་འདའྲི་རྒྱལ་སས་ཀྲི་རྟྡོགས་པ་སྔྡོན་སྡོང་གྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ས་དགུ་པའྲི་དྡོན་

གྲི་འྡོད་གསལ་སྡོགས་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་བཅད་པའྲི་

ཆེད་ཡྲིན་པའྲི་ཕྲིར་ཞེས་གསུངས། དེ་ལ་འདྲི་ཛྙཱ་ན་ཤཱྲི་ལས་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་

གྲི་འྡོད་གསལ་གྲིས་འཇུག་དགྡོས་ཀྲིས་ཁབ། གསུང་བ་འདྲི་དེ་འདའྲི་རྒྱལ་སས་དེ་

བླ་མེད་ཀྲི་ལམ་དུ་འཇུག་པའྲི་ཚེ། རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ནས་འཇུག་

དགྡོས་པས་ཁབ་གསུང་རྒྱུ་ཨེ་ཡྲིན། ཡྲིན་ན་དེ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་སེམས་དེ་ཉྲིད་ཕྡོགས་

བཅུའྲི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྲི་སེ་གྡོལ་གྲི་སྒས་མྲི་གཡྡོ་བའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ལས་སང་

སྟེ་ལྷའྲི་བུ་མྡོ་ཐྲིག་ལེ་མཆྡོག་མ་བཀུག་ནས། མཚན་ཕེད་ན་དབང་གསུམ་པ་དངྡོས་

དབང་དུ་བསྐུར་བའྲི་སྣང་མཆེད་ཐྡོབ་གསུམ་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་བའྲི་སྡོ་ནས་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་མཚོན་པར་བྱེད་པར་གསུང་བ་འདྲིའྲི་དུས་ད་དུང་སྔགས་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་

གསུང་རྒྱུ་ཡྲིན་ནམ་མྲིན། གལ་ཏེ་ཡྲིན་ན་ནྲི་བྱང་སེམས་ལས་དང་པྡོ་བ་སྔགས་ལ་

འཇུག་པའྲི་ཚེ་ཡང་། དབང་ལས་གཞན་པའྲི་འཇུག་སྡོ་ཞྲིག་ཡྡོད་ཅེས་ངེས་པར་

ཁས་བླངས་དགྡོས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རྲིགས་པ་མཚུངས་པའྲི་ཕྲིར་རྡོ། །གལ་

ཏེ་དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་ཡང་འཐྡོབ་ཅེས་སྨ་བ་

ནྲི། གཞུང་མང་པྡོ་དང་འགལ་ཞྲིང་རང་གྲིས་ཀང་རྲིམ་པ་བཞྲི་པའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་ཡྲིན་ན། ཕྲི་ནང་གྲི་མངྡོན་བྱང་གཉྲིས་ཀ་ཡྲིན་པས་ཁབ་ཅེས་སྨས་པ་འགལ་

ལྡོ། །གཞན་ཡང་རབ་ཕེའྲི་སྨ་དེས། དེ་ལྟ་བུའྲི་བྱང་འཕགས་ཀྲི་རྒྱུད་ཀྲི་ས་དགུ་པའྲི་

དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་སྡོགས་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་བཅད་
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ཅེས་པའང་མྲི་འཐད་དེ། མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་གྲི་

མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་ལ་རབ་ཕེ་སྦར་བ་ཙམ་གྲིས། སྤྲིར་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་རྣམ་

གྲྡོལ་ལམ་ཡྲིན་པ་ནྲི་གཅྡོད་མྲི་ནུས་ལ། མཐྡོང་ལམ་ཙམ་གྲི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནྲི། 

གྡོང་དུ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་ལ། དུས་མཉམ་ལྔ་ལྡན་གྲི་ཁད་

པར་སྦར་བ་ཉྲིད་ཀྲིས། དེ་ལྟ་བུའྲི་ས་དགུ་པའྲི་འྡོད་གསལ་སྡོགས་འབད་མེད་དུ་

བཅད་ཟྲིན་པས། རབ་ཕེའྲི་སྨ་བབ་ཅྡོལ་དུ་འགྱུར་ལ། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ལ་ཡང་། དེ་ལྟ་

བུའྲི་འྡོད་གསལ་ནྲི། མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་དང་པྡོའྲི་ལུགས་ལྡྡོག་གྲི་ཐྡོབ་མཆེད་སྣང་

གསུམ་གྲིས་བསྡུས་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཅྡོད་ལ། ཉེར་ཐྡོབ་

སྡོགས་ཀང་མཐྡོང་སྡོམ་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད་ཀྲི་ཟུར་ཕྲི་མས། དུས་མཉམ་

ལྔ་ལྡན་ཞེས་པ་ཉྲིད་ཀྲིས་གཅྡོད་པས། དེའྲི་དྡོན་དུ་རབ་ཕེ་སྡོས་པ་ཡང་དྡོན་མེད་ཀྲི་

ཀག་ཅྡོར་ཁྡོ་ནའྡོ་ཞེས་བཀྡོད་པར་སྣང་ངྡོ་། །

གསུམ་པ་ནྲི། ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་གྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག བར་ཆད་མེད་

ལམ་དང་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་བདེ་སྟྡོང་གྲི་ཡེ་ཤེས་དེ་བླ་མེད་ཀྲི་ས་

དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་

ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་མཚན་ཉྲིད། མཉམ་བཞག་འདྲི་

ཉྲིད་གཞུང་གཞན་ལས་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་མཇུག་ཏུ་གསུངས་པ་ནྲི། སྐེ་བའྲི་གྡོ་རྲིམ་དང་

མཐུན་པས་ཤྲིན་ཏུ་ལེགས་མྡོད། འདྲིར་འཇུག་པ་བདེ་བར་བསམ་ནས་མཉམ་

བཞག་རྣམས་མཐར་ཆགས་སུ་བྲྲིས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

བཞྲི་པ་ནྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ལས་དངྡོས་སུ་ལྡང་
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བའྲི་རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་ཡེ་ཤེས་གང་ཞྲིག གང་སྣང་བདེ་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་སྒྱུ་

ལུས་པའྲི་མཁེན་པ་དེ། བླ་མེད་ཀྲི་ས་དང་པྡོའྲི་མཐྡོང་ལམ་རེས་ཐྡོབ་ཡེ་ཤེས་ཀྲི་

མཚན་ཉྲིད། རེས་ཐྡོབ་པ་འདྲིས་ནྲི། ཕག་སྡོགས་ཕྲིའྲི་དགེ་སྦྡོང་གྲི་སྤྡོས་པ་མྲི་བྱེད་

དེ། གང་སྣང་བདེ་སྟྡོང་གྲི་རྣམ་རྡོལ་དུ་བལྟ་བའྲི་ངང་ནས། ལམ་གྲི་བྡོག་འབྱྲིན་མཐའ་

དག་ནང་གྲི་བདག་ཉྲིད་ཁྡོ་ནས་རྡོགས་པར་བྱེད་དྡོ། །འདྲིར་མཐྡོང་ལམ་ལ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དང་། རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་དང་། དེ་གཉྲིས་ཀ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཉམ་

བཞག་ཡེ་ཤེས་སྡོགས་ཀྲི་རྣམ་བཞག་བཤད་པ་ནྲི། ཡྡོངས་གྲགས་ཀྲི་ཁས་ལེན་དང་

བསྟུན་པ་ཡྲིན་ལ། སངས་པ་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་ན། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་སྡོམ་ལམ་

དུ་འཕྡོ་བར་ཡང་འགའ་ཞྲིག་བཤད་དྡོ། །

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་སྡོམ་ལམ།

བཞྲི་པ་སྡོམ་ལམ་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉྲིད་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ས་

མཚམས་སྡོ། །དང་པྡོ་ནྲི། སྡོམ་སྟྡོབས་ཀྲིས་རླུང་དྷཱུ་ཏཱྲིར་བཙུད་པ་ཐྲིམ་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་སྡོབ་པའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གང་ཞྲིག བླ་མེད་ཀྲི་རེས་ལ་མངྡོན་རྟགས་དེ། སྔགས་བླ་

མེད་ཀྲི་སྡོམ་ལམ་གྲི་མཚན་ཉྲིད། གཉྲིས་པ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། བླ་མེད་ཀྲི་ས་གཉྲིས་པའྲི་

ཡེ་ཤེས་ནས་བཅུ་པའྲི་ཡེ་ཤེས་བར་དགུ་ཡྡོད། འདྲིའྲི་ལུགས་ཀྲི་སྡོམ་ལམ་སྐྡོར་

དགུ་ནྲི། སད་རྒྱུད་ཀྲི་ཡྲིག་ཆར། ཤེས་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྡོབ་མཐའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་གྲིས་ཅྲིག་ཆར་དུ་སྡོང་བ་ཡྲིན་པས། སང་བྱའྲི་སྡོ་ནས་སྡོམ་ལམ་ལ་སྐྡོར་

དགུའྲི་རྣམ་བཞག་བྱར་མེད་ཀང་། བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནས་དྡོན་གྲི་
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འྡོད་གསལ་གྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་སྡོང་བའྲི་ནུས་པ་གྡོང་ནས་གྡོང་དུ་འཕེལ་ཚུལ་གྲི་སྡོ་

ནས་སྡོམ་ལམ་སྐྡོར་དགུའྲི་རྣམ་བཞག་བྱེད་པར་གསུངས་ལ། རྒྱུད་སྟྡོད་གྲི་ཡྲིག་

ཆར། རྣལ་འབྱྡོར་རྡོལ་བའྲི་དགའ་སྟྡོན་གྲི་མཚོན་བྱ་དྡོན་གྲི་རྡོ་རེ་འཆང་བའྲི་གཞུང་

ཁུངས་སུ་མཛད་ནས་སང་བྱ་ཤེས་སྒྲིབ་ཀྲི་སྡོམ་ལམ་སྐྡོར་དགུའྲི་རྣམ་གཞག་བྱེད་

པར་ས་ལམ་གྲི་རྣམ་གཞག་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངྡོགས་ལས་བཤད། དེ་ལྟར་ཚུལ་

གཉྲིས་ལས། འདྲིར་རེ་ཞྲིག་ཕྲི་མ་ལྟར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་མདྡོར་བསྡུས་ན། 

ས་གཉྲིས་པའྲི་སྡོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་ནས། ས་བཅུ་པའྲི་མཐའ་སྡོམ་ལམ་

སྡོབ་མཐའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་གསལ་གྲི་བར་གྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྡོར་དགུའྲི་རྲིམ་པ་

ལྟར། ཤེས་སྒྲིབ་ཆེན་པྡོའྲི་ཆེན་པྡོ་དང་། ཆེན་པྡོའྲི་འབྲྲིང་། ཆེན་པྡོའྲི་ཆུང་ངུ་དང་། 

འབྲྲིང་གྲི་ཆེན་པྡོ་དང་། འབྲྲིང་གྲི་འབྲྲིང་དང་འབྲྲིང་གྲི་ཆུང་ངུ་དང་། ཆུང་ངུའྲི་ཆེན་པྡོ་

དང་། ཆུང་ངུའྲི་འབྲྲིང་དང་། ཆུང་ངུའྲི་ཆུང་ངུ་སྟེ་སྐྡོར་དགུ་སྡོང་བར་བཞེད་ལ། དེ་ལྟ་

བུའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྡོར་དགུ་པྡོ་དེ་ལས་སྔ་མ་བརྒྱད་ལ། རང་རང་དང་མཉམ་

བཞག་ཐུན་གཅྲིག་ལ་སྐེས་པའྲི་ལུགས་ལྡྡོག་གྲི་ཐྡོབ་མཆེད་སྣང་གསུམ་སྡོགས་

ཀྲིས་བསྡུས་ཤྲིང་། རང་རང་གྲི་སྔ་ལྡོགས་ཀྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་དང་དེའྲི་ངྡོ་སྐལ་

གྲིས་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲྡོལ་བའྲི་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་རེ་རེ་དང་། ཕྲིྲི་མ་ལ་དེ་དང་མཉམ་

བཞག་ཐུན་གཅྲིག་ལ་སྒྲིབ་གཉྲིས་མཐའ་དག་སངས་པས་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་མཐར་ཐུག་

རྣམ་མཁེན་སྐད་ཅྲིག་དང་པྡོ་སྐེ་བ་ཡྲིན་ནྡོ། །སྔ་མ་བརྒྱད་ལ་ནྲི་དེའྲི་རེས་སུ་རང་རང་

གྲི་སྔ་ལྡོགས་ཀྲི་མཉམ་བཞག་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་ལས་དངྡོས་སུ་ལངས་པའྲི་རེས་ཐྡོབ་

ཀྲི་ཡེ་ཤེས་རེ་རེ་ཡྡོད་ལ། ཡེ་ཤེས་དེ་དང་དེ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའྲི་རེེས་ཐྡོབ་པ་སྡོ་སྡོས་
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རེས་ཐྡོབ་ཀྲི་སྤྡོད་པ་སྤད་ན། སར་ཡང་རླུང་དྷུ་ཏཱྲིར་བཙུད་ནས་སྡོམ་པས་བར་ཆད་

མེད་ལམ་དང་རྣམ་གྲྡོལ་ལམ་གང་ཡང་མ་ཡྲིན་པའྲི་མཉམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀང་

བརྒྱད་ཡྡོད་དྡོ། །གསུམ་པ་ས་མཚམས་ནྲི། ས་གཉྲིས་པའྲི་སྡོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་ནས་སྡོམ་ལམ་ས་བཅུ་པའྲི་སྐད་ཅྲིག་ཐ་མར་སྐེས་པའྲི་སྡོབ་མཐའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་གྲི་བར་ན་ཡྡོད་དྡོ། །

སྔགས་བླ་མེད་ཀྲི་མྲི་སྡོབ་ལམ།

ལྔ་པ་ནྲི། འདྲིར་བསྟན་བླ་མེད་ཀྲི་སྡོམ་ལམ་ས་བཅུའྲི་རེས་ཐྡོབ་ལ་གནས་

པའྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་པ་དེས། ཐྡོ་རངས་ཕྲི་ནང་གྲི་ཐབས་གཉྲིས་ལ་བརྟེན་ནས་

མངྡོན་པར་བྱང་ཆུབ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་སྡོ་ནས་སྔར་བཤད་ཟྲིན་པའྲི་ས་བཅུའྲི་སྐད་ཅྲིག་ཐ་

མར་སྐེས་པའྲི་སྡོམ་ལམ་རྡོ་རེ་ལྟ་བུའྲི་ཏྲིང་ངེ་འཛིན་ནས། སྡོབ་པ་མཐའྲི་དྡོན་གྲི་འྡོད་

གསལ་ཉྲིད་མངྡོན་དུ་བྱེད་ཅྲིང་། འྡོད་གསལ་དེ་ནྲི་ཕར་ཕྲིན་ཐེག་པ་ནས་བཤད་པའྲི་

རྒྱུན་མཐའྲི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གྲི་དྡོད་ཐུབ་ལྟ་བུ་ཡྲིན་པས། དེས་ཤེས་སྒྲིབ་ཤྲིན་ཏུ་

ཕྲ་མྡོྡོའྲི་དངྡོས་གཉེན་བྱེད་པ་ཡྲིན་ལ། འྡོད་གསལ་དེའྲི་སྐད་ཅྲིག་དང་པྡོ་འགག་པ་

དང་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲྡོལ་བའྲི་ལམ་ཐྡོབ་པ་དང་། སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་རྲིགས་

འད་ཕྲི་མ་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་འྡོང་བ་ཡྡོད་དྡོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། དེ་ལྟ་བུའྲི་མྲི་སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་གྲི་སྐུ་དེ་ནྲི། ཁ་སྦྡོར་ཡན་

ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡྲིན་ལ། ཁ་སྦྡོར་ཡན་ལག་བདུན་ནྲི། 

སྡོབ་དཔྡོན་ངག་གྲི་དབང་ཕྱུག་གྲགས་པས། ལྡོངས་སྤྡོད་རྡོགས་དང་ཁ་སྦྡོར་བདེ་

ཆེན་རང་བཞྲིན་མེད། །སྲིང་རེས་ཡྡོངས་གང་རྒྱུན་མྲི་ཆད་དང་འགག་པ་མེད། །ཡན་
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ལག་བདུན་བཤད་དྡོན་དང་ལྡན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་འདྲིར། །བདག་འདྡོད་ཚད་མས་ཡྡོངས་

སྡོམ་བླྡོ་ཆེན་གྲིས་ཀང་བསྔགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྡོངས་སྤྡོད་རྡོགས་པའྲི་

ཡན་ལག །ཁ་སྦྡོར་གྲི་ཡན་ལག །བདེ་བ་ཆེན་པྡོའྲི་ཡན་ལག །རང་བཞྲིན་མེད་པའྲི་

ཡན་ལག །སྲིང་རེས་ཡྡོངས་སུ་གང་བའྲི་ཡན་ལག །རྒྱུན་མྲི་ཆད་པའྲི་ཡན་

ལག །འགག་པ་མེད་པའྲི་ཡན་ལག་སྟེ་བདུན་ནྡོ། །སྡོབ་དཔྡོན་རྡོ་རེ་དྲིལ་བུ་པས། མྲི་

སྡོབ་པའྲི་ཟུང་འཇུག་ལ་ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་སྐུར་བཤད་པས། ལུགས་འདྲིའྲི་ངྡོ་བྡོ་ཉྲིད་སྐུ་ལ་

འགྡོག་བདེན་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྲིས་ཁབ་པ་ཁས་མྲི་ལེན་ཞེས་ས་ལམ་སྐལ་བཟང་

འཇུག་ངྡོགས་ལས་བཤད་ལ། བུམ་དབང་སྤྲུལ་སྐུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་

ནྲི། གཟུགས་སྐུ་སྤྲི་ཙམ་ལ་ངྡོས་འཛིན་དགྡོས་ཤྲིང་། དེའྲི་མཚན་གཞྲིར་ཡང་། 

མཚན་དཔེས་སྤས་པའྲི་ལྡོངས་སྐུ་ཉྲིད་བཞག་ཏུ་རུང་ལ། འྡོན་ཀང་དེ་ལྟ་བུའྲི་

གཟུགས་སྐུ་དེ་དབང་དང་པྡོའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡྲིན་ཡང་། སྤྲིར་སྤྲུལ་སྐུ་མྲིན་

པར་ཁས་ལེན་ནྡོ། །དབང་གཉྲིས་པའྲི་བསྒྲུབ་བྱའྲི་ལྡོངས་སྐུ་ལ་ཡང་། དེ་ལྟ་བུའྲི་

གཟུགས་སྐུ་དེའྲི་གསུང་ཉྲིད་བཞག་ཏུ་རུང་ལ། དབང་གསུམ་པའྲི་ཆྡོས་སྐུ་ལ་ཡང་། 

གཟུགས་སྐུ་དེའྲི་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཆྡོས་ཉྲིད་བཞག་པར་གསུངས་སྡོ། །ཁ་སྦྡོར་ཡན་

ལག་བདུན་ལྡན་གྲི་གཟུགས་སྐུ་དེ་ནྲི་ཇྲི་སྲིད་འཁྡོར་བ་མ་སྟྡོངས་ཀྲི་བར་ནམ་ཡང་

གཡྡོ་བ་མྲི་མངའ་ཞྲིང་། སྤྲུལ་སྐུ་དང་འཕྲྲིན་ལས་ཀྲི་འཇུག་པའང་དེ་སྲིད་དུ་འཆད་པ་

མྲི་མངའྡོ། །

སྨས་པ། རབ་སྣང་ཀུན་ཏུ་འགྲྡོ་བའྲི་མུ་ཁྱུད་འཛིན། །ཇྲི་སེད་འབྱུང་འགྱུར་

བཀྲ་བའྲི་མེ་ལྡོང་ཕུལ། །སྣང་བྱེད་ལྡོག་གྱུར་ཡྡོན་ཏན་ཤེས་པའྲི་ལྷ། །མངྡོན་གྱུར་ཅྲི་
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སམ་གཉྲིས་ལ་རྲིག་པས་དབེན། །དེ་ཕྲིར་མཆྡོག་དངྡོས་སུ་ཝརྞ་ཡྲི་ཟུང་། །འདེན་

བྱེད་སྔྡོན་མེད་ལེགས་བཤད་ལྡོན་པའྲི་རྟ། །རྣམ་དཔྱྡོད་གསེར་གྲི་གང་པྡོས་དངས་

པ་འདྲིས། །ཕྡོགས་མེད་བླྡོ་གསལ་དྡོན་མཐུན་དགའ་བར་བྱྡོས། །འདྲིར་འབད་དགེ་

ཚོགས་རབ་དཀར་ཀ་སུ་ར་ཡྲི་རྒྱུན། །རྲིས་བྲལ་སྐེ་དགུའྲི་བླྡོ་ཡྲི་ཀུན་དར་རབ་

ཞུགས་ཏེ། །གྲུབ་གཉྲིས་གེ་སར་སྲིང་པྡོ་གཡུར་དུ་ཟ་བ་ལས། །རབ་དཀར་འཕྲྲིན་

ལས་དྲི་བསུང་ཕྡོགས་བརྒྱར་གཡྡོ་བར་ཤྡོག །

ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི་གནམ་གྲི་ལྷ་འཇམ་དབྱངས་གྡོང་མ་ཆེན་པྡོའྲི་ལུང་གྲིས་སཱ་མཱྲི་ཏྲི་པཀྵྲིར་

བསྔགས་པ། ཀུན་མཁེན་འཇམ་དབྱངས་བཞད་པའྲི་རྡོ་རེའྲི་མཆྡོག་སྤྲུལ་བླྡོ་བཟང་མཁས་གྲུབ་

འཇྲིགས་མེད་ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ལ་རྲིམ་གཉྲིས་ཀྲི་ཁྲིད་ལུང་འབུལ་སྐབས། གང་དེའྲི་ཡྡོངས་

འཛིན་ཆེན་པྡོ་མཁས་བཙུན་བཟང་པྡོའྲི་ཡྡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་མཛོད་དགེ་དགའ་ལྡན་རབ་རྒྱས་

གྲིང་གྲི་ཁྲི་ཟུར་ཀླུ་འབུམ་ལྷ་རམས་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ནས་ནན་ཆེན་པྡོས་བསྐུལ་ཞྲིང་། ཉེ་

ཆར་ཆྡོས་གྲྭ་ཆེན་པྡོ་དགའ་ལྡན་མདྡོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་འཕེལ་རྒྱས་གྲིང་གྲི་བླྡོ་གསལ་བ་རྣམས་

ལ་ཕན་པའྲི་ཆེད་དུ། རྒྱུད་བཤད་སྡོབ་དཔྡོན་ལུང་རྲིགས་སྨ་བའྲི་དབང་པྡོ་ཤེལ་དཀར་མཁན་པྡོ་བླྡོ་

བཟང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སྡོགས་དྡོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས་བསྐུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། རྲིམ་ལྔ་གསལ་

སྒྡོན་དང་། འཁྲིད་ཡྲིག་ཟབ་དྡོན་གསལ་བའྲི་ཉྲི་མ། ས་ལམ་སྐལ་བཟང་འཇུག་ངྡོགས། རྲིམ་ལྔར་

རང་ལུགས་སྲིང་པྡོ། ས་ལམ་རྲིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས། རྲིམ་ལྔ་སྲིང་པྡོ་བཅུད་བསྡུས། གསང་ཆེན་

གཏེར་སྡོགས་འདྲི་སྐྡོར་གྲི་ཡྲིག་ཆ་མང་པྡོ་ལ་ཞྲིབ་ཏུ་བརྟགས་ཏེ། ཡུལ་གངས་ཅན་གྲི་ལྟེ་བར་

སྐེས་ཤྲིང་། ཐུན་མྡོང་དང་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པའྲི་ཤེས་བྱའྲི་གནས་དུ་མ་ལ་བླྡོ་གྲྡོས་ཀྲི་སྣང་བ་ཅུང་

ཟད་རྒྱས་པ། སྔགས་བན་གྲི་ན་བ་དཔལ་དབང་ཆེན་གར་གྲི་དབང་ཕྱུག་དགེས་རབ་རྡོ་རེར་འབྡོད་

པས། འཕགས་ཡུལ་གྲི་པཎྲི་ཏ་སྨྲི་ཏྲི་ཛྙཱ་ན་ཀྲིརྟྲིའྲི་ལབ་ལུང་དཔལ་གྲི་ལྷ་ས་ཞེས་བསྔགས་པའྲི་

བཅྡོམ་ལྡན་མྲི་བསྐྡོད་རྡོ་རེའྲི་དཀྲིལ་འཁྡོར་མཐྲིལ་དུ་སྦར་བའྡོ།། །།
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༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་སྔོན་འགྔོ་སྦྔོར་བའི་ 

ཆྔོས་དྲུག་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་བཀའ་གདམས་མེས་ 

པྔོའི་ཞལ་ལུང་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །ན་མྡོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྡོ་ཥཱ་ཡ། མ་སད་བདེ་ཆེན་དཀྲིལ་འཁྡོར་ཆ་ཤས་

རྡོགས། །གནས་ལྔ་གཟྲིགས་པའྲི་འྡོད་དཀར་རབ་ཏུ་འགེད། །སྐེ་དགུའྲི་ཤར་རྲིའྲི་བླ་

ན་མངྡོན་འཕགས་པ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ལུས་ཅན་ཡྲིད་དགའྲི་དཔྱྲིད། །གཟུགས་

ཅན་གྲི་རྒྱན་ཉྲི་ཤུའྲི་ལྔ་པ་ཆ་ཤས་གཟུགས་ཅན་ནྡོ། །གང་གྲི་ཞལ་ལུང་འཁྲུལ་ཟད་

གཞུང་བརྒྱའྲི་བཅུད། །ཆེ་བ་བཞྲི་ལྡན་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་ཕུལ། །སྲིད་དང་ཞྲི་བས་

བསྡུས་པའྲི་ལེགས་པའྲི་ཆ། །མཐའ་དག་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཁྡོ་ནར་བསྡུས་པ་

བཞྲིན། །དཔེ་རྒྱན་སྡོ་གཉྲིས་ལས་ཉེར་བཞྲི་པ་མཚུངས་མྲིན་གྲི་དཔེའྡོ། །འདྲི་ན་ཐེག་

མཆྡོག་ལམ་བཟང་བགྲྡོད་འདྡོད་པའྲི། །བླྡོ་གསལ་དྡོན་གཉེར་སྐེ་བྡོ་འགའ་ཡྲི་

སེམས། །རབ་རྡོངས་སྦུབས་བརྒྱ་གྲྡོལ་བའྲི་ལེགས་བཤད་ལ། །གཞྡོལ་ཚེ་ཁྡོ་བྡོས་

སན་ཚིག་འདྲི་ལྟར་སྒྡོག །དྡོན་རྒྱན་སྡོ་ལྔ་ལས་ཉེར་གཅྲིག་པ་ཀུན་ཕན་གྲི་རྒྱན་

ནྡོ། །ཇྲི་སྐད་དུ་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོས། འཛམ་གྲིང་མཁས་པ་ཡྡོངས་

ཀྲི་གཙུག་གྲི་རྒྱན། །སན་པའྲི་བ་དན་འགྲྡོ་ན་ལྷང་ངེ་བ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྡོགས་མེད་གཉྲིས་

ལས་རྲིམ་བཞྲིན་དུ། །ལེགས་བརྒྱུད་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ནྲི། ། སྐེ་དགུའྲི་འདྡོད་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽
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དྡོན་མ་ལུས་སྐྡོང་བས་ན། །གདམས་པ་རྲིན་ཆེན་དབང་གྲི་རྒྱལ་པྡོ་སྟེ། །གཞུང་

བཟང་སྟྡོང་གྲི་ཆུ་བྡོ་འདུ་བའྲི་ཕྲིར། །དཔལ་ལྡན་ལེགས་པར་བཤད་པའྲི་རྒྱ་མཚོའང་

ཡྲིན། །ཞེས་དང་། བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་རྟྡོགས་པ་དང་། །གསུང་རབ་མ་

ལུས་གདམས་པར་འཆར་བ་དང་། །རྒྱལ་བའྲི་དགྡོངས་པ་བདེ་བླག་རེད་པ་

དང་། །ཉེས་སྤྡོད་ཆེན་པྡོའྲི་གཡང་ས་ལས་ཀང་སྲུང་། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་བའྲི་གསུང་

རབ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་གནད་བསྡུས་པ་ཤྲིང་རྟ་ཆེན་པྡོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཐྡོགས་མེད་གཉྲིས་

ཀྲི་ལམ་སྡོལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྲི་སར་འགྲྡོ་བའྲི་སྐེ་བྡོ་མཆྡོག་གྲི་ཆྡོས་

ལུགས། སྐེས་བུ་གསུམ་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་བླངས་པའྲི་རྲིམ་པ་ཞེས་སྡོགས་རྒྱ་ཆེར་

བསྔགས་པ་རད་དུ་བྱུང་བའྲི་གདམས་པ་ཁད་པར་ཅན་འདྲིའྲི་དབུ་བཤེས་གཉེན་

བསྟེན་ཚུལ་ནས། མཇུག་གྲི་ཞྲི་ལྷག་ཟུང་འབྲེལ་སྡོགས་ཀྲི་དམྲིགས་སྐྡོར་གང་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་དང་སྦྡོར་དངྡོས་རེས་གསུམ་ཚང་བར་བྱེད་དགྡོས་ལ། དེ་ལས་

སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་ཚུལ་ཁྡོལ་བུར་བཏྡོན་ཏེ་གསལ་བར་

བཤད་པ། བླྡོ་བཟང་དགྡོངས་རྒྱན་དང་ཐུབ་བསྟན་ལྷུན་པའྲི་མཛེས་རྒྱན་སྡོགས་དམ་

པ་སྔ་མས་མཛད་པ་དུ་མ་འདུག་པས། རང་ངྡོས་ནས་ཉམས་སུ་ལེན་ནུས་ན་དེ་དག་

གྲིས་ཅྲིས་ཀང་ཆྡོག་མྡོད་ནའང་། འདྲིར་དེང་དུས་ཀྲི་སྐེ་བྡོ་འདྲི་སྣང་གྲི་བྱ་བས་

གཡེང་བ་འགའྲི་དྡོན་དུ། སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་སྡོགས་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་པའྲི་

ཚུལ་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཞྲིག་བྲྲི་བར་འདྡོད་དྡོ། །
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སྦྡོར་བ།

དེ་ལྟར་ན་འདྲི་ལ་གསུམ། སྦྡོར་བ་དང་། དངྡོས་གཞྲི་དང་། མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་

བྱ་བའྲི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ལ་དྲུག་ལས། དང་པྡོ་ནྲི། རང་འདུག་སའྲི་གནས་ཁང་གུར་

སྡོགས་གང་ཡྲིན་ཀང་ཐྡོག་མར་ས་རྡུལ་མྲི་ལྡང་བའྲི་ཆེད་དུ་ཆག་ཆག་སྡོམས་པར་

བཀྲམ་སྟེ། དེ་ནས་བསམ་པ་དགེ་བས་གད་དར་ལེགས་པར་བྱས་ནས། དེར་ཇྲི་ལྟར་

འྡོས་པའྲི་སྟེགས་བཟང་པྡོའྲི་ཁར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་སྲི་ཞུ་ཆེན་པྡོས་

བཞུགས་སུ་གསྡོལ་བའྡོ། །

གཉྲིས་པ་ནྲི། ལྡོག་འཚོས་སྦགས་པ་ལྟ་བུའྲི་རྒྱུ་མ་དག་པ་མ་ཡྲིན་པའྲི་མར་

མེ་སྡོགས་འབྱྡོར་འཁྡོས་དང་བསྟུན་ནས་འབུལ་ཞྲིང་། ཅྲི་སྟེ་འབྱྡོར་བ་མེད་ནའང་ཆུ་

གཙང་སྡོགས་བདག་པྡོས་མ་བཟུང་བའྲི་ཡྡོ་བྱད་རྣམས་ཕུལ་ཡང་ཆྡོག་པར་

གསུངས་པས་སྐབས་དང་སྦར་ནས་དང་བ་འདེན་པར་འབུལ་བའྡོ། །

གསུམ་པ་ནྲི། རང་འདུག་སའྲི་གཞྲི་དེར་ས་དཀར་རམ། འབྲུ་དཀར་ལྟ་བུའྲི་

རྡོ་རེ་རྒྱ་གྲམ་གཡུང་དྲུང་རྲིས་ཆྡོས་བསྐྡོར་དུ་འཁྲིལ་བ་བྲྲི་ཞྲིང་། དེའྲི་སྟེང་དུ་རྩ་དུར་

བ་ཕག་ལེན་ལྟར་བཀྲམ་པའྲི་ཁར། འདུལ་བ་ནས་བཤད་པའྲི་མལ་སྟན་ནམ་བསམ་

གཏན་གྲི་སྟེགས་བུ་གང་རྲིགས་ལེགས་པར་བཤམས་ལ། ལུས་གནད་བདུན་དང་

ལྡན་པས་འཁྡོད་དེ་རླུང་རྡོ་ལེགས་པར་བསལ། དེ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་བརྟགས་ནས་མྲི་

དགེ་བའྲི་རྣམ་རྟྡོག་སྡོགས་མངྡོན་དུ་གྱུར་འདུག་ན་འགྡོད་པ་དང་བཅས་རང་གྲིས་

རང་ལ་མངན་བགྲང་སྟེ། ཀུན་སྡོང་ངན་པ་དེ་དྡོར་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་འདྡོད་ཀྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་གསལ་བཏབ། དེ་ནས་དེ་ལྟ་
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བུའྲི་སེམས་བསྐེད་དེས་རྩྲིས་ཟྲིན་པའྲི་ངང་ནས། སྐབས་འགྲྡོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་

མེད་བཞྲི་བསྡོམ་པ་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་སུ་བྱ་བ་ནྲི། འདྲི་ལྟར། རང་མདུན་གྡོ་འབྱེད་

ཡངས་པར་གདྡོང་ལྔའྲི་ཁྲིར། །འདམ་སྐེས་བསྲིལ་སྦྲིན་འྡོད་འགེད་བརྩེགས་པའྲི་

ཁར། །ངྡོ་བྡོ་རང་གྲི་དྲིན་ཅན་བླ་མ་ལ། །རྣམ་པར་མྲི་མཇེད་སྲིང་པྡོ་ཤཱཀའྲི་ཏྡོག །ཛམ་

བུ་ནཱ་དཱའྲི་སྡོ་མཐྡོར་ཆུ་འཐུང་ཕྡོད། །འབུམ་ཕྲག་ལྷུང་བ་ལྟ་བུའྲི་གཟྲི་མདངས་

ཅན། །དགེས་འཛུམ་ཞལ་ལྡན་གཙུག་ཏྡོར་མངྡོན་པར་འཕགས། །ཕག་གཡས་ས་

གནྡོན་གཡྡོན་པ་མཉམ་གཞག་སྟེང་། །བདུད་རྩྲིས་ལེགས་གཏམས་དང་སྡོང་སྣྡོད་

འཛིན་ཅྲིང་། །ཆྡོས་གྡོས་གསུམ་ལྡན་འྡོད་ཕུང་འབར་བའྲི་ཀྡོང་། །རྡོ་རེ་དཀྲིལ་དཀྲུང་

གྲིས་བཞུགས་མཐའ་བསྐྡོར་དུ། །དུས་གསུམ་སྐབས་གནས་ཡྡོངས་ཀྲིས་བསྐྡོར་

གྱུར་པ། །ཀུན་ཀང་རང་ལ་དགེས་བཞྲིན་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྡོད་དེ་སྐབས་

ཡུལ་གསལ་བཏབ་རེས། །དེ་ནས་ཐུགས་རེ་ཡྡོན་ཏན་ཚད་མེད་པའྲི། །སྐབས་ཡུལ་

རྣམས་ཀྲི་སྤན་སྔར་འདྲི་སམ་དུ། །བདག་དང་གཞལ་དཀའྲི་དྲིན་ཅན་ཉམ་ཐག་འགྲྡོ 

།མ་ལུས་ཆེས་ཆེར་གདུངས་བས་མནར་འདྲི་ལས། །དཔག་ཡས་ནུས་མཐུ་མངའ་བ་

ཁེད་རྣམས་ཀྲིས། །ད་ལྟ་ཉྲིད་དུ་སྐྡོབ་པར་མཛད་དུ་གསྡོལ། །རྲིང་ནས་ཕན་པ་དཔག་

མེད་བསྒྲུབས་པ་ཡྲི། །ཉམ་ཆུང་འགྲྡོ་འདྲི་སྲིད་ལས་གདྡོན་སད་དུ། །བདག་གྲི་བླ་མེད་

རྡོགས་བྱང་མྱུར་ཐྡོབ་ཕྲིར། །སྲིང་ཁྡོང་རུས་པའྲི་གཏྲིང་ནས་སྐབས་གསྡོལ་

གྲིས། །ཉམ་ཆུང་བདག་གྲི་གནས་ཚུལ་འདྲི་དགྡོངས་ལ། །མྱུར་བའྲི་ཚུལ་གྲིས་

སྐྡོབས་ཤྲིག་ཐུགས་རེ་ཅན། །ཞེས་དལ་བུས་བརྡོད། སྤྲི་དང་བྱེ་བྲག་གྲི་སྐབས་

འགྲྡོའམ་དམྲིགས་རྣམ་གསལ་ལེགས་པར་བཏབ། དེ་ནས་རང་དང་མཐའ་བསྐྡོར་གྲི་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མགྲྲིན་གཅྲིག་ཏུ་བརྡོད་པར་མྡོས་ཏེ། བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་

མཆྲིའྡོ། །ཞེས་པ་ལན་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྲིག་གམ་བརྒྱ་དང་སྟྡོང་ལ་སྡོགས་པ་ཇྲི་

ལྟར་རྲིགས་པར་བརྡོད་ཅྲིང་། དེ་བཞྲིན་དུ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །ཆྡོས་

ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀང་སྐབས་

དང་སྦར་ནས་སྡོ་སྡོར་མང་ཉུང་ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པ་བརྡོད་པར་བྱའྡོ། །འདྲི་དག་གྲི་

སྐབས་ཀྲི་དམྲིགས་པ་དང་། བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་སྡོགས་ནྲི་རེ་

བཙུན་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་གྲིས་མཛད་པའྲི་མྱུར་ལམ་དམར་ཁྲིད་སྡོགས་ལས་

འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ་སྟེ། སྐབས་འགྲྡོ་ཐུན་མྡོང་བའྡོ། །དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་

ཚོགས་ཀྲི་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནྲི་སྐབས་སུ་མཆྲི། །ཞེས་

ལན་ཅྲི་རྲིགས་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་བཅས་བྱ་བ་ནྲི་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་

སྐབས་འགྲྡོ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཐུན་མྡོང་ཡྲིན་མྲིན་གྲི་སྐབས་སུ་འགྲྡོ་བ་གཉྲིས་ནན་ཏན་

ཆེན་པྡོས་ཉམས་སུ་བླངས་ནས། སེམས་བསྐེད་པ་ནྲི། བདག་གྲི་སྦྲིན་སྡོགས་

བགྲིས་པ་འདྲི་དག་གྲིས། །འགྲྡོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་

ལན་གསུམ་སྡོགས་དལ་བུས་བརྡོད་ཅྲིང་སེམས་བསྐེད་འཛིན་པ་སྟེ། འདྲིའྲི་སྐབས་

སུ་དམྲིགས་རྣམ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་དང་། སེམས་བསྐེད་འབྲས་བུ་ལམ་བྱེད་ཇྲི་

ལྟར་སྡོམ་པའྲི་ཚུལ་སྡོགས་ནྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་གཞན་དང་ཁད་པར་བརྒྱུད་ལྡན་དམ་པའྲི་

ཞལ་ལས་ཤེས་པར་བྱའྡོ། །དེ་ནས་རང་ཕྡོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་། གཞན་ཕྡོགས་ལ་

སང་བའྲི་ཆགས་སང་སྡོགས་ཀྲི་ཉེས་དམྲིགས་དང་། བཏང་སྡོམས་ཚད་མེད་

བསྡོམས་པ་སྡོགས་ཀྲི་ཕན་ཡྡོན་དན་པར་བྱས་ཏེ། རྲིས་མེད་འགྲྡོ་ཀུན་ཉེ་རྲིང་
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ཆགས་སང་དང་། །བྲལ་ནས་ཡྲིད་དགའྲི་དངྡོས་པྡོ་ལེགས་ཐྡོབ་ཅྲིང་། །བཟྡོད་དཀའྲི་

མ་ངན་འཆྲིང་བ་ལས་གྲྡོལ་ཏེ། །ཕུལ་བྱུང་བདེ་བ་དམ་པར་རྟག་སྤྡོད་ཤྡོག །དེ་ལན་

གྲངས་ཅྲི་རྲིགས་དལ་བུས་བརྡོད་ཅྲིང་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་བྱེད་པ་ནྲི་ཚད་མེད་བཞྲི་

བསྡོམ་པའྡོ། །དེ་ནས་ཁད་པར། མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་དུ་མྱུར་བར་ཡང་

དག་པར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་རྲིན་པྡོ་ཆེ་ཅྲི་ནས་ཀང་ཐྡོབ་པར་བྱ། 

དེའྲི་ཕྲིར་དུ་ལམ་ཟབ་མྡོ་བླ་མ་ལྷའྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་སྡོ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་

པའྲི་ཁྲིད་བསྡོམ་པ་ལ་འཇུག་པར་བགྲིའྡོ། །ཞེས་པ་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་

གཅྲིག་སྡོགས་བརྡོད་ཅྲིང་ཁད་པར་ཅན་གྲི་སེམས་བསྐེད་དམ། ལམ་ལ་དམྲིགས་

པའྲི་སེམས་བསྐེད་བྱས་མཐར། སྐབས་ཡུལ་རྣམས་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གྲི་སྲིན་

མཚམས་སུ་ཐྲིམ་པས། རྒྱུད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམས་པས་

སྐབས་ཡུལ་བསྡུ་རྲིམ་བྱ་བ་དང་། ཡང་སྐབས་ཡུལ་མྲི་བསྡུ་བར་དེ་ཉྲིད་ལ་ཡེ་ཤེས་

པ་བཅུག་སྟེ། ཚོགས་ཞྲིང་དུ་བྱེད་པའྲི་ལུགས་གཉྲིས་སྐབས་འདྲིར་འདུག་པ་ལས། 

ཕྲི་མ་ལྟར་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མེད་ཅེས་ཡྡོངས་འཛིན་པཎྲི་ཏ་སྡོགས། སྔ་མ་འགས་

ཀང་གསུངས་སྡོ། །འདྲིར་དམ་ཡེ་བསེ་བ་སྡོགས་བྱེད་པར་ནྲི། དཔལ་དབེན་ས་པའྲི་

སན་བརྒྱུད་ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་མན་ངག །མདྡོ་སྔགས་ཟུང་འབྲེལ་གྲི་ལམ་ཉམས་སུ་

ལེན་པའྲི་སྐབས་འདྲི་ལྟ་བུ་ལ་བྱ་ཡྲི། ལམ་རྲིམ་ཡྲིན་ཚད་ལ་བྱེད་པ་མྲིན་ལ། དེ་

བཞྲིན་དུ་གྡོང་འྡོག་གྲི་སྔགས་དང་འབྲེལ་བའྲི་མན་ངག་གཞན་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་

བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་ལུགས་གཉྲིས་འདུག་པ་ལས་གང་བྱས་ཀང་རུང་ནའང་། འདྲིར་འཇུག་

པ་བདེ་ཆེད་ཕྲི་མ་ལྟར་བྱའྡོ། །
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བཞྲི་པ་ནྲི། སྔར་ནས་གསལ་བཏབ་ཟྲིན་པའྲི་སྐབས་ཡུལ་དེ་ལ་གསལ་སྣང་

ཞྲིག་བཏྡོན་ཏེ། དེ་ནས། སྐབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྲི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་

གྲིས། །མཚན་ཅྲིང་གཙོ་བྡོའྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ཡྲིག་གྲི །འྡོད་ཀྲིས་རང་བཞྲིན་གནས་

ནས་ཡེ་ཤེས་པ། །སྤན་དངས་དམ་ཚིག་པ་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། །ཅེས་བརྡོད་དེ་ཡེ་

ཤེས་པ་སྤན་དངས་ནས་དམ་ཚིག་པ་སྡོ་སྡོ་ལ་བསྟྲིམས་པས་སྐབས་གནས་ཀུན་

འདུས་ཀྲི་བདག་ཉྲིད་དུ་གྱུར་པའྲི་མྡོས་པ་བྱེད་ཅྲིང་གྲུབ་ན་ཁྲུས་གསྡོལ་རྒྱས་བསྡུས་

གང་རྲིགས་ཀང་མཚམས་འདྲིར་བྱའྡོ། །

ལྔ་པ་ནྲི། ཇྲི་སེད་སུ་དག་ཅེས་སྡོགས་བཟང་སྤྡོད་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་རམ་

ཡང་ན།  མཐའ་བྲལ་འཆྲི་མེད་ལམ་ཀུན་ཡྡོངས་གང་བའྲི། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེའྲི་

གཏེར་གྱུར་བླ་མ་ལྷར། །གསེར་ལྡན་དྡོག་པྡོར་འགེངས་པའྲི་རྣམ་འཛིངས་ཀྲི། །འཕྲེང་

བ་ཚར་དུ་བསྒྲིགས་པས་ཕག་བགྲིད་དྡོ། །རབ་འབྱམས་མཆྡོད་རས་ཐྡོགས་པའྲི་

སྲིན་ལེགས་གཟུགས། །མཚར་སྡུག་རྒྱན་དང་ལང་ཚོས་མངྡོན་སེག་པས། །མེ་ཞལ་

ལམ་གྲི་ཐ་གྲུ་ཡྡོངས་བཀང་སྟེ། །དངྡོས་འབྱྡོར་མཆྡོད་པའྲི་སྤྲིན་དང་ལྷན་ཅྲིག་

འབུལ། །རད་བྱུང་འཇྡོ་སྟེར་དཔྱྲིད་ཀྲི་འདམ་བུའྲི་ཚལ། །ཉེར་གཞྡོམ་མཐའ་མེད་ངན་

འཐུང་འཁྡོར་ལྡོའྲི་རྐང་། །འགྡོད་ཅྲིང་མཐྡོལ་བཤགས་ནགས་ཀྲི་དབང་པྡོ་

ཡྲིས། །ནམ་ཡང་ལྡང་བ་མེད་པར་བསྐྲད་པར་བྱ། །མ་སད་ཡྲིད་དགའྲི་དཔལ་ཁང་

ལྷུག་བཀྲྡོལ་བའྲི། །ངྡོ་མཚར་ཀཱ་ལེ་ཎ་ཡྲི་ནམ་མཁའ་འཇལ། །སྐེ་འཕགས་དབྱྲིག་གྲི་

ཁུ་བས་གང་སྤྡོས་ལ། །བདག་ཡྲིད་མེ་ཏྡོག་ལ་རྩེ་མཆྡོག་ཏུ་རངས། །སྒྲིབ་བྲལ་

ཐུགས་ཀྲི་ཀུན་འགྲྡོའྲི་ཁྡོན་ཡངས་པྡོར། །བདེ་ཆེན་མཁའ་གང་ཕྲེང་མཛེས་གཡྡོ་བ་
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ལས། །ཤེས་ལྡན་རྲིྲིངས་པའྲི་སྟེང་འཐུང་གཡུང་ཟའྲི་དཔྱྲིད། །ཆྡོས་ཟབ་གདམས་

པའྲི་རླུང་འབྲས་ཡུན་དུ་ཕྡོབས། །ཡེ་ནས་སྤྡོས་བྲལ་ཆྡོས་སྐུ་ཕུ་ག་ཏའྲི། །ཡྡོངས་

གཏམས་མཚན་དཔེས་ལེགས་སྤུད་གཟུགས་ཀྲི་སྐུ། །ཇྲི་སྲིད་བྱང་ཆེན་སྲིང་པྡོར་

ལུས་ཅན་ཀུན། །སྡོན་མྲིན་དེ་སྲིད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསྡོལ། །དེ་ལྟར་བསྐྲུན་

པའྲི ་དཀར་ཕྡོགས་ཀུན་སྣང་གྲིས། །ཐུབ་གསུང་དྲི ་མེད་ཆུ་ཡྲི ་ལང་ཚོའྲི ་

དཔྱྲིད། །བཀྲྡོལ་ལས་ཉེར་འཕྡོས་མཆྡོག་གྲི་མངར་ལྡན་ལ། །རྲིས་མེད་ཡྲིད་ཅན་རྲི་

སྐེས་རྡོལ་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་པ་དྡོན་དན་བཞྲིན་པས་བརྡོད་དེ། ཡན་ལག་བདུན་པ་

ཕུལ་རེས། དམྲིགས་པ་གསལ་བྡོར་བྱས་ཏེ། ༀ་བཛྲ་བྷུ་མྲི་ཨཱ་ཧཱུཾཿ ཞེས་སྡོགས་

ཀྲིས་མཎལ་རྒྱས་པ་ཕག་ལེན་ལྟར་འབུལ་ལྡོ། །

དྲུག་པ་ནྲི། དེ་ནས་ཐལ་མྡོ་སྦར་ཏེ། བཤེས་གཉེན་ལ་མ་གུས་པ་ནས་བཟུང་

སྟེ་བདག་གཉྲིས་སུ་མཚན་མར་འཛིན་པའྲི་བར་གྲི་ཕྲིན་ཅྲི་ལྡོག་གྲི་བླྡོ་སྣ་མཐའ་དག་

འགག་པ་དང་། བཤེས་གཉེན་ལ་གུས་པ་སྡོགས་ཕྲིན་ཅྲི་མ་ལྡོག་པའྲི་བླྡོ་སྣ་མཐའ་

དག་བདེ་བླག་ཏུ་སྐེ་བ་དང་། རྐྱེན་ཕྲི་ནང་གྲི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞྲི་བར་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྡོལ། ཞེས་དྡོན་ཆེན་པྡོ་གསུམ་གྲི་སྡོ་ནས་གསྡོལ་བ་འདེབས་

པ་ཤུགས་དག་ཏུ་བྱས་རེས་འདྲི་གའྲི་བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས་པ་ནྲི། 

དཔལ་ལྡན་རྩ་བའྲི་བླ་མ་རྲིན་པྡོ་ཆེ། །བདག་གྲི་སྤྲི་བྡོར་པད་ཟླའྲི་སྟེང་བཞུགས་

ལ། །བཀའ་དྲིན་ཆེན་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་རེས་བཟུང་སྟེ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དངྡོས་གྲུབ་

སལ་དུ་གསྡོལ། །འདེན་པ་མཉམ་མེད་སྟྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས། །ཞེས་པ་ནས། བླྡོ་

བཟང་གྲགས་པའྲི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་སྟྡོན་པ་ཐུབ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  225 

པའྲི་དབང་པྡོ་ནས། ཁམས་གསུམ་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའྲི་བར་གྲི་རྒྱ་

ཆེ་བ་དང་ཟབ་མྡོའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་གྡོང་མ་རྣམས་དང་བཀའ་

གདམས་རྲིང་པའྲི་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྲི་གསྡོལ་འདེབས་བཅས་བྱས་མཐར། དེ་ཕྲིན་

གྲི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐྡོང་ནྲི། སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའྲི་མངའ་བདག་མཉྫུའྲི་

མཚན། །འཛམ་གྲིང་མཁས་པའྲི་ཁྱུ་མཆྡོག་དགེ་ལེགས་དཔལ། །སན་བརྒྱུད་

གདམས་པའྲི་གཏེར་མཛོད་བ་སྡོ་རེ། །བསྟན་པའྲི་ཉྲི་མ་གསུམ་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །སྟྡོབས་བཅུའྲི་རྩལ་རྡོགས་དྷརྨཱ་བཛྲའྲི་ཞབས། །ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའྲི་

དཔའ་བྡོ་དབེན་ས་པ། །གྲུབ་མཆྡོག་བརེས་པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །རྣམ་

འདེན་དམ་པ་གསུམ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སྣང་མཐའྲི་གར་རྡོལ་བླྡོ་བཟང་ཆྡོས་

རྒྱན་ཞབས། །ཟླ་བྲལ་རྣལ་འབྱྡོར་དབང་པྡོ་རྟ་ཕུག་པ། །བྱང་ཆུབ་ཐུགས་ཀྲི་མངའ་

བདག་སྒྲུབ་ཁང་པ། །ཟླ་མེད་བླ་མ་གསུམ་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སྐྡོན་བྲལ་ཁྲིམས་

ཀྲི་མཛོད་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའྲི། །མཁས་གྲུབ་ཆེན་པྡོ་ངག་དབང་བྱམས་པ་

དང་། །བསྟན་པའྲི་གཉེན་གཅྲིག་ཛྙ་ན་དྷྭ་ཛ་སྟེ། །འདུལ་འཛིན་ཆེན་པྡོ་གཉྲིས་ལ་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །མཁས་ཤྲིང་གྲུབ་བརེས་བྱམས་པ་སྡོན་ལམ་ཞབས། །བླྡོ་བཟང་

རྒྱལ་བསྟན་སེལ་མཛད་ཐུགས་རེ་ཅན། །འདེན་མཆྡོག་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་རབ་རྒྱས་

ཏེ། །མཁས་གྲུབ་དམ་པ་གཉྲིས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །བགྲང་འདས་བསྐལ་པར་

ཉེར་བསྐྲུན་ལེགས་བྱས་ཀྲི། །རྲིན་ཆེན་ཡུ་བས་བཏེགས་པའྲི་མཛད་བཟང་

གདུགས། །རྲིས་བྲལ་བསྟན་འཛིན་བླ་ན་མངྡོན་བསྐྡོར་བའྲི། །ཀུན་སངས་བཤེས་

གཉེན་ཆེན་པྡོར་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སྐབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ་ནས། དྲིན་
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ཅན་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པ་སྟེ། འདྲི་རང་གྲི་ཐྡོབ་རྒྱུན་ལྟར་

བཀྡོད་པ་ཡྲིན་ལ། གཞན་རྣམས་ཀྲིས་རང་རང་གྲིས་ཐྡོབ་རྒྱུན་དང་མཐུན་པའྲི་ཁ་

སྐྡོང་འཇུག་པར་རྲིགས་སྡོ། །འདྲི་དང་འྡོག་གྲི་བྱྲིན་རླབས་དཔུང་ཞུ་ ༼སྤུངས་ཞུ་༽ 

སྡོགས་ཀྲི་ཚིག་དྡོན་དན་བཞྲིན་པར་བྱ་ཞྲིང་། ཁད་པར་གསྡོལ་འདེབས་དངྡོས་

གཞྲིའྲི་ཚིག་རྣམས་ལན་གཉྲིས་གཉྲིས་མན་ངག་ཞལ་ཤེས་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་གྲི་

བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་གྲི་དམྲིགས་པ་སྡོགས་དང་བཅས་དལ་བུས་བྱ། ཡང་ཁམས་

ཀྲིས་མྲི་ལྕྡོགས་པ་སྡོགས་སྐབས་འགར། བརྒྱུད་འདེབས་ཤྲིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ལ་མྡོས་

ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དངྡོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསྡོལ་ཞེས་པའྲི་འཕྲྡོར། ཐུབ་དབང་

བྱམས་པ་ཐྡོགས་མེད་དབྱྲིག་གྲི་གཉེན། །གྲྡོལ་སེ་རྣམ་གཉྲིས་མཆྡོག་སེ་དུལ་བའྲི་

སེ། །ཞྲི་འཚོ་སེང་བཟང་ཀུ་ས་ལྲི་ཟུང་ཞབས། །གསེར་གྲིང་ཇྡོ་འབྲྡོམ་དབང་རྒྱན་ཉེ་

ཟུར་པ། །ཐག་མ་པ་དང་ནམ་སེང་ནམ་མཁའ་རྒྱལ། །སེང་བཟང་རྒྱལ་སས་བཟང་

དང་ཕག་རྡོར་པ། །འཇམ་མགྡོན་བླྡོ་བཟང་གྲགས་པ་ཡབ་སས་སྡོགས། །བརྒྱུད་པའྲི་

བླ་མ་རྣམས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་རྒྱ་ཆེན་སྤྡོད་རྒྱུད་ཀྲི་བླ་མ་གྡོང་མ་རྣམས་

དང་། ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པྡོའྲི་གསན་རྒྱུད་ལྟར་གྲི་དགྡོན་པ་བ་ནས་

བརྒྱུད་པའྲི་ལམ་རྲིམ་གྲི་བརྒྱུད་འདེབས་བཅས་བྱས་མཐར། དེ་ཕྲིན་གྲི་བླ་བརྒྱུད་

རྣམས་གྡོང་གྲི་སྡོགས་ཁྡོངས་སམ། ཡང་ན་ཁ་སྐྡོང་སྔར་བཞྲིན་གཞུག་པར་བྱའྡོ། །དེ་

ནས་ཟབ་མྡོ་ལྟ་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་བརྒྱུད་འདེབས་ནྲི། ཤཱཀ་ཐུབ་འཇམ་དབྱངས་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཟླ་བ་གྲགས། །རྲིགས་པའྲི་ཁུ་བྱུག་ཟུང་དང་ཇྡོ་འབྲྡོམ་ཞབས། །པྡོ་ཏྡོ་ཤ་ར་

འཆད་ཁ་སྤྲིལ་བུ་པ། །ལུང་གྲི་དབང་ཕྱུག་འགྲྡོ་མགྡོན་ཟངས་ཆེན་པ། །ཤེར་རྡོར་
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མྡོན་གྲ་པ་དང་ཆྡོས་སྐབས་བཟང་། །སྤན་སྔ་ཡབ་སས་གེར་སྡོམ་སངས་རྒྱས་

དབྡོན། །ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པྡོ་སེང་བཟང་རྒྱལ་སས་བཟང་། །ལས་རྡོར་ཞབས་དང་

ངག་དབང་བླྡོ ་གཏེར་ལྷའྲི ། །རྣམ་འཕྲུལ་འཇམ་མགྡོན་བླ་མ་ཡབ་སས་

སྡོགས། །བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་ཟབ་མྡོ་ལྟ་བའྲི་

བརྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། བཀའ་གདམས་གཞུང་པ་དང་། གདམས་ངག་པའྲི་བརྒྱུད་

འདེབས་བཅས་རེ་བླ་མའྲི་གསན་བརྒྱུད་ལྟར་བྱས་ནས། དེ་ཕྲིན་གྲི་ཁ་སྐྡོང་བཞྲིན་

གཞུག་གྡོ །དེ་ལྟར་བརྒྱུད་འདེབས་རྒྱས་བསྡུས་གཉྲིས་གང་རུང་བྱས་རེས། ཡྡོན་

ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་དྲིན་ཅན་རེ། །ཞེས་པ་ནས། ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་

ཏུ་གསྡོལ། ། ཅེས་པའྲི་བར་དྡོན་དན་བཞྲིན་པས་བརྡོད་དེ་བྱྲིན་རླབས་དཔུང་ཞུ་ནན་

ཏན་ཆེན་པྡོས་བྱ། དེ་ནས། སྐེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་ཚེ་

རབས་ཐམས་ཅད་དུ་བླ་མས་རེས་སུ་འཛིན་ཅྲིང་། ཆྡོས་ཀྲི་མྲི་ཕྡོངས་པ་དང་། དེའྲི་

མཐུས་ས་ལམ་གྲི་བགྲྡོད་པ་མྱུར་དུ་རྡོགས་ཏེ་རྡོ་རེ་འཆང་གྲི་གྡོ་འཕང་མངྡོན་དུ་

འགྱུར་བའྲི་སྡོན་ལམ་ཤུགས་དག་ཏུ་བྱས་མཐར། 

ཚོགས་ཞྲིང་བསྡུ་བ་ནྲི། ཐུབ་དབང་ཐུགས་ཀའྲི་འྡོད་ཟེར་མཐའ་སྐྡོར་ན། ། 

བཞུགས་པའྲི་ཞྲི་ཁྡོ་རབ་འབྱམས་ལ་ཕྡོག་པས། །དེ་རྣམས་མཐའ་ནས་རྲིམ་ཞུ་གཙོ་

བྡོ་ལ། །ཐྲིམ་ཞྲིང་གཙོ་བྡོའང་རང་གྲི་སྤྲི་བྡོ་ཡྲི། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའྲི་བླ་མར་ཐྲིམ་པ་

ལས། །རང་གྲི་སྤྲི་བྡོར་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའྲི་ཁར། །རྩ་བའྲི་བླ་མ་ཀུན་གཟྲིགས་ཉྲི་མའྲི་

གཉེན། །མཆྡོག་ཏུ་བརྩེ་བས་དགེས་བཞྲིན་བཞུགས་པར་གྱུར། །ཅེས་པ་རྣམས་དྡོན་

དན་བཞྲིན་པས་བརྡོད་པའྡོ། །དེ་ནས་སྤྲི་བྡོ་བླ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོ་དེ་ཉྲིད་ལ་
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དམྲིགས་ནས། སྡོ་གསུམ་གུས་པས་ཕག་འཚལ་མཆྡོད་པ་འབུལ། །སྲིག་ལྟུང་ཀུན་

བཤགས་དགེ་ལ་རེས་ཡྲི་རང་། །ཆྡོས་འཁྡོར་བསྐྡོར་ཞྲིང་བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་སུ་

གསྡོལ། །འདྲིས་མཚོན་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པྡོར་བསྔྡོ། །ཞེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་

དང་། ས་འཛིན་དབང་པྡོ་གྲིང་དང་དེ་གཡྡོག་བརྒྱད། རྲིན་ཆེན་བདུན་དང་གཏེར་

བུམ་ནམ་མཁའྲི་མག །དཔལ་མགྲྲིན་རལ་པའྲི་རྒྱན་སྡོགས་མཆྡོད་འྡོས་ཀྲི། །དངྡོས་

ཀུན་བླྡོ་ཡྲིས་བླངས་ནས་གུས་པས་འབུལ། །ཞེས་མཎལ་ཕུལ་ནས། ཕུར་ཚུགས་

གསྡོལ་འདེབས་བྱ་བ་ནྲི། བདེ་ཆེན་སྐུ་བཞྲིའྲི་བདག་ཉྲིད་བླ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་

འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སྒྲིབ་བྲལ་ཆྡོས་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་བླ་མ་ལྷ། །ཐུབ་དབང་

རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །བདེ་ཆེན་ལྡོངས་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་བླ་མ་ལྷ། །ཐུབ་

དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུའྲི་བདག་ཉྲིད་བླ་མ་

ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །བླ་མ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་

ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཡྲི་དམ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷ་པའྲི་

ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་

ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །དམ་ཆྡོས་ཀུན་འདུས་

བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །དགེ་འདུན་ཀུན་

འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །མཁའ་

འགྲྡོ་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །ཆྡོས་སྐྡོང་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་

གསྡོལ་བ་འདེབས། ། ཁད་པར་སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་
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དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་གདུང་ཤུགས་དག་པྡོས་བརྡོད་

པའྡོ། །

འདྲི་ཡན་གྲི་སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་གྲི་ཉམས་ལེན་འདྲི་དག་ནྲི་བྱང་ཆུབ་ལམ་

གྲི་རྲིམ་པའྲི་དབུ་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་ཟུང་འཇུག་གྲི་བར་གྲི་ལམ་

གྲི་ཆ་གང་ཉམས་སུ་ལེན་ཡང་ངེས་པར་སྔྡོན་དུ་འགྲྡོ་དགྡོས་པར་སན་བརྒྱུད་བསྟན་

པའྲི་མངའ་བདག་ཡྡོངས་འཛིན་ཆྡོས་ཀྲི་རྒྱལ་པྡོ་སྡོགས་རྩྡོད་མེད་ཀྲི་མཁས་གྲུབ་

ཆེན་པྡོ་དུ་མའྲི་ཞལ་ལུང་ན་གསལ་བར་བཞུགས། འདྲི་ལྟར་ན། ཚུལ་འདྲི་ནྲི་ཕར་

ཕྲིན་ཐེག་པའྲི་ལམ་རྲིམ་སྐབས་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ། སྔགས་ལམ་གྲི་སྐབས་སུ་ཡང་

ཤྲིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ཚོད་དུ་གདའ་བས། འཇྲིག་རྟེན་ཕྲི་མ་ཕན་ཆད་ཀྲི་དྡོན་

ལ་དཔྱྡོད་པ་ཞུགས་པའྲི་སྐེ་བྡོ་རྣམ་དཔྱྡོད་ཅན་དག་གྲི་ནྲི། དེང་དུས་ཀྲི་མ་སྦངས་

པའྲི་མཁས་པ་དང་། མ་བསྡོམས་པའྲི་གྲུབ་ཐྡོབ་ཆེན་པྡོ་དང་། རང་བྱུང་གྲི་ཀུན་

མཁེན་རྣམས་ཀྲི་གྲུབ་མཐའ་གསར་པའྲི་རེས་སུ་མ་འབྲང་བར། བྱ་ས་ལ་ཚེགས་ཆུང་

ཞྲིང་། གཞལ་དུ་མེད་པའྲི་བསྡོད་ནམས་ཀྲི་ཚོགས་རླབས་པྡོ་ཆེ་བདེ་བླག་ཏུ་འདུ་

བའྲི་ཐབས་རད་དུ་བྱུང་བ། སྔྡོན་བྱྡོན་མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཉམས་སུ་

བསྟར་བའྲི་ཁྱུ་མཆྡོག་རླབས་པྡོ་ཆེའྲི་བཤུལ་ལམ་ལྟ་བུའྲི་གདམས་པ་འདྲི་ཉྲིད་

ཉམས་ལེན་གྲི་མཐྲིལ་དུ་བཟུང་དགྡོས། ཚུལ་འདྲི་ལ་ཉམས་ལེན་རྣམ་དག་ཞྲིག་གྲི་

ངང་ནས་མྲི་ཚེ་སྐེལ་ཐུབ་པ་ཞྲིག་བྱུང་ན་ནྲི། ཚེ་འདྲི་ལ་ལམ་དངྡོས་གཞྲི་བསྡོམས་པ་

སྡོགས་མ་བྱུང་ཡང་། དལ་བའྲི་རྟེན་ལ་སྲིང་པྡོ་ལྡོན་པ་རང་ཡྲིན་ཞེས་ལུགས་འདྲིའྲི་

བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་སྔ་མ་རྣམས་གསུངས་སྡོ། །
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དེ་ལྟར་སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་ལེགས་པར་བསྐངས་ནས་དངྡོས་གཞྲི་ལ་ཐུག་

པའྲི་མཚམས་འདྲིར་ལམ་ལ་ཆེད་དམྲིགས་ཀྲི་གསྡོལ་འདེབས་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་

བཅས་བྱེད་པར་གསུངས་ཤྲིང་དེ་ཡང་བདེ་ལམ་དང་མྱུར་ལམ་སྡོགས་ཀྲི་དཀྱུས་སུ་

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་དང་དལ་འབྱྡོར་དང་། སྐེས་བུ་ཆུང་ངུའྲི་སྐྡོར་སྡོགས་རེ་

རེ་བཞྲིན་གྲི་ཐྡོག་མར་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་བྱ་བར་གསུངས་པ་ནྲི། དམྲིགས་སྐྡོར་དེ་

རྣམས་སྡོ་སྡོར་ཉམས་སུ་ལེན་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡྲིན་ལ། འྡོན་ཀང་འདྲིར་བཤེས་

གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་སྡོགས་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྲི་དམྲིགས་སྐྡོར་རེ་རྒྱས་པར་བསྐངས་

མཐར། དལ་འབྱྡོར་སྡོགས་དམྲིགས་སྐྡོར་གཞན་རྣམས་ལའང་། དཔེར་ན་རྲི་མཐྡོན་

པྡོའྲི་རྩེ་ནས་ལུང་པའྲི་གཞུང་ལ་ལྟ་བ་ལྟར་ཤར་བསྡོམ་ལམ་པ་རེ་བྱས་ན་དགྡོས་པ་

ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བར་གདམས་ངག་འདྲིའྲི་བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་གྡོང་མ་རྣམས་ཀྲི་ཞལ་ཤེས་ཀྲི་

མན་ངག་ལས་འབྱུང་བས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་དང་། ཡང་སྐབས་ཐྡོབ་ཀྲི་དམྲིགས་སྐྡོར་

རྒྱས་བསྐངས་སྡོགས་མ་བྱུང་ཡང་གྡོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྲི་སྦྡོར་བའྲི་ཆྡོས་དྲུག་

ལེགས་པར་བསྐངས་ནས་དངྡོས་གཞྲིའྲི་སྐབས་འདྲིར། ལམ་གྲི་ལུས་ཡྡོངས་རྡོགས་

ལ་ཤར་བསྡོམ་ལམ་པ་རེ་བྱས་ན་དྡོན་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡྲིན་པས། དེ་དག་གྲི་སྐབས་

སྡོགས་སུ་གྡོང་འྡོག་གྲི་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་རྣམས་ཀང་དཀྱུས་བཞྲིན་དུ་བྱས་ན་

འཇུག་པ་བདེ་ཞྲིང་། ལྷན་ཐབས་བྱེད་པ་པྡོ་དག་གྲི་དགྡོངས་པར་ཡང་གནས་པས་དེ་

བཞྲིན་བྱེད་པ་ཡྲིན་ནྡོ། །

དེ་ལྟར་ན་དེའྲི་ཚུལ་ནྲི་འདྲི་ལྟར། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་

ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའྲི་མཇུག་ཏུ། བདག་དང་
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སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྡོར་བར་སྐེས་ནས་ཡུན་རྲིང་ལ་ཤུགས་དག་པའྲི་སྡུག་

བསྔལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཞྲིག་མྡོང་བ་འདྲི་དག་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྡོར་

གཉྲིས་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མ་བསྟེན་པ་དང་། དལ་འབྱྡོར་དྡོན་ཆེ་རེད་དཀའ་

བསམས་ནས་སྲིང་པྡོ་ལེན་འདྡོད་མ་སྐེས་པ་དང་། འཆྲི་བ་མྲི་རྟག་པ་མ་བསམས་པ་

དང་། ངན་འགྲྡོའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་འཇྲིགས་ནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྲིང་ནས་

སྐབས་སུ་མ་བཟུང་བ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་བསྐེད་ནས་དཀར་

ནག་གྲི་ལས་ལ་བླང་དྡོར་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མ་བྱས་པ་དང་། འཁྡོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་

བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་དུ་ཤེས་ནས། དེ་ལས་ཐར་འདྡོད་ཀྲི་བླྡོ་ཤུགས་དག་མ་སྐེས་པ་

དང་། ཐར་པ་དྡོན་གཉེར་གྲི་བླྡོ་བསྐེད་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་མ་

བསབ་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྲི་སེམས་

སྡོམས་པ། མར་ཤེས་དྲིན་དན་དྲིན་གཟྡོ་བྱམས་པ་སྲིང་རེ་ལྷག་བསམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་

སེམས་རྣམས་བསྐེད་ནས། རྒྱལ་སས་ཀྲི་སྤྡོད་པ་རླབས་པྡོ་ཆེ་རྣམས་ལ་ཚུལ་

བཞྲིན་དུ་མ་བསབས་པས་ལན་པར་འདུག་པས། ད་བདག་དང་མ་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཀྲིས་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྡོར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་

སྟེན་པར་བྱེད་པ་དང་། དལ་འབྱྡོར་དྡོན་ཆེ་རེད་དཀའ་བསམས་ནས་སྲིང་པྡོ་ལེན་

འདྡོད་ཀྲི་བསམ་པ་བརྟན་པྡོ་སྐེ་བ་དང་། འཆྲི་བ་མྲི་རྟག་པ་བསམ་པ་དང་། ངན་

འགྲྡོའྲི་སྡུག་བསྔལ་གྲིས་འཇྲིགས་ནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་སྲིང་ནས་སྐབས་

བཟུང་བ་དང་། ལས་འབྲས་ལ་ཡྲིད་ཆེས་ཀྲི་དད་པ་བསྐེད་ནས་སྲིག་སྡོང་དགེ་སྒྲུབ་

ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསབ་ནུས་པ་དང་། འཁྡོར་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རང་བཞྲིན་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  232  

དུ་ཤེས་ནས། དེ་ལས་ཐར་འདྡོད་ཀྲི་བླྡོ་ཤུགས་དག་སྐེ་བ་དང་། ཐར་པ་དྡོན་གཉེར་

གྲི་བླྡོ་སྐེས་ནས་ལམ་བསབ་པ་གསུམ་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་སྡོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྲི་སེམས་སྡོམས་པ་དང་། 

མར་ཤེས་དྲིན་དན་དྲིན་གཟྡོ་བྱམས་པ་སྲིང་རེ་ལྷག་བསམ་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་སེམས་

རྣམས་སྐེས་ནས་རྒྱལ་སས་ཀྲི་སྤྡོད་པ་རླབས་པྡོ་ཆེ་རྣམས་ལ་བསབ་ནུས་པར་བླ་

མ་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྡོལ། ཞེས་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས། སྤྲི་བྡོའྲི་བླ་མ་ལྷའྲི་

སྐུའྲི་ཆ་ལས་བདུད་རྩྲི་སྣ་ལྔ་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བྱུང་། རང་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐྡོག་མེད་ནས་བསགས་པའྲི་སྲིག་

སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁད་པར་དུ་ཡང་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྡོར་གཉྲིས་

ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་བསྟེན་ནུས་པ་དང་། ཞེས་པ་ནས། རླབས་པྡོ་ཆེ་རྣམས་ལ་

བསབ་ནུས་པ་ལ་ཞེས་པའྲི་བར་སྦར་བའྡོ། །ཡང་གྡོང་གྲི་འཕྲྡོར། ལ་སྡོགས་པ་ལམ་

གྲི་རྲིམ་པའྲི་རྟྡོགས་པ་མཐའ་དག་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ནད་གདྡོན་དང་

བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྦངས། ལུས་དངས་གསལ་འྡོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། 

ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལ་སྡོགས་པའྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། ཁད་

པར་དུ་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྡོར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་བསྟེན་ནུས་པ་

དང་། ཞེས་པ་ནས། རླབས་པྡོ་ཆེ་རྣམས་ལ་བསབ་ནུས་པ་ཞེས་པའྲི་སྦྡོར་བའམ་མ་

སྦར་ཀང་རུང་སྟེ། སྡོགས་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་རྟྡོགས་པ་མཐའ་དག་གཞན་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྒྱུད་ལ་སྐེ་བར་གྱུར་བར་བསམ་པའྡོ། །ཡང་བྲེལ་བ་ཆེ་སྐབས་ལྟ་

བུ་འདྲི་ལས་ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ལ་མྡོས་ན། སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཤྲིག་མྡོང་བ་འདྲི་
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དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་བསམ་སྦྡོར་གཉྲིས་ཀྲིས་ཚུལ་བཞྲིན་དུ་མ་བསྟེན་པ་སྡོགས་

ཀྲིས་ལན་པར་འདུག་པས། ཞེས་དང་བསྟེན་པར་བྱེད་ནུས་པ་སྡོགས་སུ་བླ་མ་ལྷས་

བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྡོལ་ཞེས་སྦྡོར་ཞྲིང་། འྡོག་མ་གཉྲིས་ཀྲི་བསྡུ་ཚུལ་གྡོང་དུ་

བཤད་ཟྲིན་པ་ལྟར་བྱས་ཀང་རུང་ངམ་སམ་མྡོ། །

དངྡོས་གཞྲི།

གཉྲིས་པ་དངྡོས་གཞྲི་ནྲི། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་དམར་ཁྲིད་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བགྲྡོད་པའྲི་བདེ་ལམ་མམ། འདྲི་སྐྡོར་གྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་ཁུངས་མ་

གཞན་ཡང་རུང་སྟེ། རྒྱས་བསྡུས་འཚམ་པ་ཞྲིག་གྲི་སྟེང་ནས། བཤེས་གཉེན་བསྟེན་

ཚུལ་སྡོགས་སྐབས་དང་སྦར་བའྲི་དམྲིགས་སྐྡོར་ཅྲི་རྲིགས་རྒྱས་པར་བསྐངས་

མཐར། གཞན་རྣམས་ཉམས་མགུར་རམ། བྱྲིན་རླབས་དཔུང་ཞུ་ལྟ་བུའྲི་ཚིག་ཉུང་ངུ་

ཇྲི་ལྟར་རྲིགས་པའྲི་སྟེང་ནས་བཤར་བསྡོམ་རེ་བྱའྡོ། །ཡང་སྐབས་འགར་ཚིག་ཤྲིན་

ཏུ་ཉུང་ངུའྲི་སྟེང་ནས་ལམ་གྲི་ལུས་ཡྡོངས་རྡོགས་ལ་ཤར་བསྡོམ་བྱ་བར་འདྡོད་ན་

འདྲི་ལྟར། ཡྡོན་ཏན་བཀའ་དྲིན་གཞལ་འདས་དྲིན་ཆེན་རེ། །བསམ་དང་སྦྡོར་བས་

ཚུལ་བཞྲིན་བསྟེན་ནུས་ཤྲིང་། །རེད་དཀའ་དྡོན་ཆེའྲི་དལ་འབྱྡོར་རྲིན་ཆེན་ལ། །རྣམ་

དག་སྲིང་པྡོ་ལེན་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །འཆྲི་ངེས་ནམ་འཆྲི་ཆ་མེད་ཤྲི་བའྲི་ཚེ། ། 

དམལ་སྡོགས་ངན་འགྲྡོར་མྲི་སྐེའྲི་གདེང་མེད་པས། །དེ་ལས་ཐར་ཕྲིར་སྐབས་འགྲྡོ་

ལས་འབྲས་ལ། །ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞྲིན་ནུས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །ཉེས་བརྒྱའྲི་

འབྱུང་གནས་སྲིད་ལས་འཐྡོན་འདྡོད་པའྲི། །ངེས་འབྱུང་དང་འབྲེལ་ཤེས་རབ་ཏྲིང་
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འཛིན་དང་། །ཁད་པར་བདེ་ལེགས་རྩ་བ་རྣམ་དག་ཁྲིམས། །སྡོག་ལས་གཅེས་པར་

བསྲུང་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །རྲིང་ནས་ཕན་པ་དཔག་མེད་བསྒྲུབས་པ་ཡྲི། །ཉམ་

ཐག་འགྲྡོ་འདྲི་སྲིད་ལས་འདྡོན་སད་དུ། །བླ་མེད་རྡོགས་པའྲི་བྱང་ཆུབ་འཐྡོབ་འདྡོད་

པའྲི། །རྲིན་ཆེན་སེམས་མཆྡོག་སྐེ་བར་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །དེ་ནས་སྲིད་ཞྲིའྲི་དབུལ་

བ་སྟེང་འཐུང་དཀར། །ཟུམ་ཅྲིང་བྱང་ཆེན་དྲི་བཟང་ཁང་པའྲི་འདབ། །ཉེར་བཀྲྡོལ་

ཕྲིན་དྲུག་ཉམས་ལེན་མཁའ་ལམ་ལས། །ཕན་བདེའྲི་ཀུན་སྣང་འགེད་པར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྡོབས། །ཁད་པར་རང་གྲི་ངྡོ་བྡོས་གྲུབ་པ་ཡྲི། །རང་བཞྲིན་བདག་ཏུ་བཞག་པ་ལྷན་

སྐེས་ཀྲི། །འཇྲིག་ཚོགས་ལྟ་བའྲི་རྣམ་པའྲི་འཛིན་སྟངས་ཡུལ། །ཚད་མའྲི་སྟྡོབས་

ཀྲིས་ཁེགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །དེ་ཚེ་མྡོ་གཤམ་བུད་མེད་དེ་ཡྲི་མྲིག །མྲི་སྐེ་

ཇྲི་བཞྲིན་བདག་གྲིའང་རང་བཞྲིན་གྲིས། །ཡྡོད་མྲིན་འྡོན་ཀང་སྟྡོང་བཞྲིན་བྱ་བྱེད་

ཀུན། །འཐད་པའྲི་ལུགས་བཟང་རྟྡོགས་པར་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས། །དེ་ནས་ཟབ་མྡོའྲི་

ལམ་གྲི་སྣྡོད་རུང་དུ། །སྒྲུབ་བྱེད་དབང་བཞྲིའྲི་དགའ་སྟྡོན་ལེགས་ཐྡོབ་སྟེ། །སྲིན་གྲྡོལ་

ལམ་ལ་ཚུལ་བཞྲིན་བསབ་པའྲི་མཐུས། །སྐུ་གསུམ་མངྡོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱྲིན་གྲིས་

རླྡོབས། །ཞེས་པ་འདྲི་ཉྲིད་དལ་བུས་བཏྡོན་ཏེ་དམྲིགས་སྐྡོར་སྡོ་སྡོར་ཡྲིད་འགྱུར་གྲི་

མྡོང་བ་ཅྲི་ཐྡོན་བྱའྡོ། །

མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ།

གསུམ་པ་ལ་མཇུག་ཏུ་ཇྲི་ལྟར་བྱ་བའྲི་ཚུལ་ནྲི། སྤྲི་བྡོ་བླ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་

པྡོ་ལ་དམྲིགས་ནས། བླ་མ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལྡོ། །མཆྡོད་དྡོ་སྐབས་སུ་
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མཆྲིའྡོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་མམ་བདུན་ནམ་ཉེར་གཅྲིག་གང་འྡོས་བརྡོད་མཐར། དེ་

ལྟར་གསྡོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་ལ། །རང་འད་གཉྲིས་པ་བྱྡོན་ནས་རང་ཉྲིད་ལ། །ཐྲིམ་

པས་རང་ཡང་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོར་གྱུར། །རང་ཉྲིད་ཐུབ་པར་གསལ་བའྲི་སྐུ་ཡྲི་

འྡོད། །འཁྡོར་གྲི་སེམས་ཅན་ལ་ཕྡོག་དེ་རྣམས་ཀང་། །ཐུབ་པའྲི་སྐུར་གྱུར་རང་གཞན་

ལྷར་གསལ་བས། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཨ་དཀར་ཧཱུཾ་སེར་པྡོས། །མཚན་མཐར་

སྔགས་ཀྲི་ཕྲེང་བས་བསྐྡོར་བར་གྱུར། །བར་བསམས་ལ། ཨྡོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ནེ་

ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པ་ཅྲི་མང་བཟླས་མཐར། དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བདག །བླ་མ་

སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲྡོ་བ་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡྲི་ས་ལ་འགྡོད་

པར་ཤྡོག །ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་བཟང་སྤྡོད་དང་། ཐྡོག་མཐའ་བར་དགེ་ལྟ་བུ་བཏྡོན་

ཏེ་རང་གཞན་གྲི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་སྡོན་གནས་རྣམས་སུ་འདུན་པ་

དག་པྡོས་བསྔྡོ་བར་བྱའྡོ། །དེ་ནས་སྣྡོད་འྡོད་ཞུ་བྱས་ཏེ་བཅུད་ལ་བསྟྲིམ་པ་ནས། ན་

དཱ་འྡོད་གསལ་ལ་བསྟྲིམས་པའྲི་བར་གྲི་བསྡུ་རྲིམ་ཀང་རུང་ལ། དེ་ལྟར་བྱེད་ན་ནྲི་

སྟྡོང་པའྲི་ངང་ལས་རང་ཉྲིད་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་སྐུར་ལྡང་བའམ། ཡང་ན་འཇྲིགས་

བྱེད་སྡོགས་ཡྲི་དམ་གང་མྡོས་ཀྲི་སྐུར་ལངས་ཀང་ཆྡོག་པར་སྦྡོར་ཆྡོས་ཐུབ་བསྟན་

ལྷུན་པྡོའྲི་མཛེས་རྒྱན་ལས་གསུངས་པས་སྐབས་དང་སྦར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཐུན་གྲི་ངྡོ་བྡོ་

ལ་དགེ་སྦྡོར་བསྐངས་ནས། ཐུན་མཚམས་སུ་ཡང་ཐུན་བཏང་བ་མ་གཏྡོགས་དགེ་

སྦྡོར་བཏང་བ་མྲིན་པས། བཤད་ཚོད་ལྟར་གྲི་ཐུན་མཚམས་ཀྲི་དགེ་སྦྡོར་ལ་འབད་

དགྡོས་ལ། ཁད་པར་འདྲི་ཕྲིའྲི་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་རྩ་བ་གང་ཁས་བླངས་པའྲི་

སྡོམ་པ་གསུམ་གྲི་བཅས་མཚམས་དག་པར་བསྲུང་བ་དང་། དགེ་རྩ་འཇྡོམས་པའྲི་
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རྒྱུ་ཁྡོང་ཁྡོ་སྡོགས་ལ་འཛེམ་པ་ནྲི་གནད་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་ལ། མདྡོར་ན་རང་རེ་རྣམས་ཀྲིས་

ཁ་བཏྡོན་བསེན་སྒྲུབ་སྡོགས་དགེ་སྦྡོར་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་འབད་ཁུལ་བྱས་ཀང་། རྒྱུད་

ལ་ཡར་སྐེད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའྲི་ཁར། སར་ཡང་སྡུག་ཏུ་སྡུག་ཏུ་འགྲྡོ་བ་ནྲི། ཉྡོན་

མྡོངས་ཁ་རྒྱལ་དུ་བཏང་བ་འདྲི་ཁྡོ་ནས་ལན་པ་ཡྲིན་པས། བཀའ་གདམས་ཀྲི་སྐེ་བྡོ་

དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་ཐར་ལྟར་ཉྡོན་མྡོངས་འགྡོག་པ་ཉྲིད་ཉམས་ལེན་གྲི་གཙོ་བྡོར་

བཟུང་དགྡོས་སྡོ། །ཐུན་མཚམས་ཀྲི་དགེ་སྦྡོར་ཇྲི་ལྟར་བསྐང་བའྲི་ཚུལ་འདྲི་དག་ནྲི། 

རང་རེ་ལ་དྡོ་གལ་ཤྲིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞྲིག་ཡྲིན་ནའང་། འདྲིར་ཡྲི་གེའྲི་ཁུར་གྲིས་འཇྲིགས་

ཏེ་མ་བྲྲིས་པས། དྡོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྲིས་ས་གསུམ་གྲི་སྒྡོན་མེ་གཅྲིག་པུ་བྱང་

ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཆེན་མྡོ་སྡོགས་ཡང་ཡང་མཇལ་ཏེ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ལག་

ལེན་ལ་ཅྲི་ཐེབ་བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་ན་ཇྲི་སྐད་བཤད་པའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ནྲི། ༸རྣམ་

འདེན་ཕག་ན་པདྨྡོ་ལྔ་པས། ཕྡོགས་རེའྲི་སན་གྲིས་ལ་ལར་དུག་འགྱུར་བའྲི། །ཟབ་

རླྡོམ་གཞན་གྲིས་འགྲན་མྲིན་བསྟན་པའྲི་གནད། །མ་ལུས་ཚང་བ་སྐེས་བུ་རྣམ་པ་

གསུམ། །ཡང་དག་ལམ་དུ་བཀྲྲི་བའྲི་དྡོན་ཆེན་ཡྲིན། །ཞེས་གང་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཟབ་ཟབ་མྡོར་གྲགས་པ་གཞན་གྲིས་ཆ་ཙམ་ཡང་བསྒྲུན་དུ་མེད་པས་རྒྱལ་བ་དགེས་

པའྲི་ལམ་བཟང་རད་དུ་བྱུང་བ། དུས་གསུམ་ཕྡོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་གང་

ལས་གཤེགས་ཤྲིང་འབྱྡོན་པར་འགྱུར་བའྲི་བགྲྡོད་པ་གཅྲིག་པའྲི་ལམ་པྡོ་ཆེ་ཐུབ་

པའྲི་གསུང་རབ་ཆྡོས་ཕུང་བརྒྱད་ཁྲི་བཞྲི་སྟྡོང་དགྡོངས་འགྲེལ་དང་བཅས་པའྲི་

བརྡོད་བྱའྲི་སྲིང་པྡོ་མ་ལུས་པ་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡོམས་ནས། གང་ཟག་གཅྲིག་

གྲིས་སྡོ་སྡོ་སྐེ་བྡོ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྲི་སའྲི་བར་དུ་ཇྲི་ལྟར་བགྲྡོད་པའྲི་ཚུལ་རྣམས་
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ནག་པྡོ་འགྲྡོ་ཤེས་སམ་བཀག་ཆྡོག་ཏུ་བཀྡོད་པ་ཡྲིན་པར་གདའ་ནའང་། དེང་དུས་ཀྲི་

སྐེ་བྡོ་ཕལ་ཆེར་ཆེར་ནྲི་ཚེ་འདྲི་འབའ་ཞྲིག་ལ་ཤྲི་སྦར་འཐམ་ནས། ཆྡོས་འདྲི་འད་

ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལྟ་ཅྲི་སེམས་དང་བས་ཐལ་མྡོ་ཡ་གཅྲིག་ཙམ་སྦྡོར་བའྲི་བསྡོད་

ནམས་ཀང་མྲི་འདུག་ལ། འགའ་ཞྲིག་ཆྡོས་ལ་མྡོས་བླྡོ་ཕྲན་བུ་རེ་ཡྡོད་ཀང་གང་

ལའང་མ་སྦངས་ཤྲིང་ཅྲི་ཡང་མྲི་ཤེས་པའྲི་བླུན་པྡོ་ལུག་འད་བ་རེའམ། གཞུང་

ལུགས་བཟང་པྡོ་རྣམས་ལ་ཅུང་ཟད་རེ་སྦངས་མྡོང་དུ་ཆུག་ཀང་། ལག་ལེན་གྲི་ཚེ་

རང་གྲི་གང་ཤེས་གཞུང་དེའྲི་བརྡོད་བྱ་དང་རྡོ་ཁུར་བ་ལྟར་རྒྱབ་བསྣྡོལ་འབའ་ཞྲིག་ཏུ་

འགྱུར་བའྲི་འཆལ་སྤྡོད་པ་རེ་ལ་སྐེ་བྡོ་དམ་པར་འཁྲུལ་ནས། དེ་ལ་སྣ་ཐག་གཏྡོད་པ་

དང་། ཡང་འགའ་ཞྲིག་དྡོན་དུ་ཐུན་མྡོང་ལམ་སྦང་ཙམ་ལ་མྡོང་བ་ཐྡོན་མ་མྡོང་བ་ལ། 

ཁ་ནས་རྡོགས་རྲིམ་སྡོགས་ཀྲི་རྟྡོགས་པ་ཡ་ཟད་ཞྲིག་ལ་སེབས་ཟྲིན་པ་སྐད་ཀྲི་བླུན་

པྡོ་མགྡོ་སྐྡོར་གྲིས་རྫུན་རླབས་པྡོ་ཆེ་ངྡོ་ཚ་མེད་པར་སྒག་ཅྲིང་། སྤྡོད་པ་ཁྲི་ཕག་དང་

མཚུངས་པའྲི་གྲུབ་བརྫུ་རེ་ལ་གྲུབ་ཆེན་དུ་འཁྲུལ་ནས། དེ་ལ་སངས་རྒྱས་དངྡོས་ཀྲི་

དག་སྣང་འབྱྡོངས་ཁུལ་གྲི་ལྟ་སྤྡོད་ཐམས་ཅད་དེ་དང་བསྟུན་ཏེ། མཐར་ཆྡོས་གཞན་

ལྟ་ཅྲི་སྡོས། རང་རང་གྲི་སྡོམ་མགྡོ་ཙམ་ཡང་མྲི་ཐྡོན་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞྲིག་བླ་མ་

མཚན་ཉྲིད་དང་ལྡན་པ་རེ་དང་མཇལ་ནས་ཆྡོས་ཁུངས་རེ་ཐྡོབ་ཀང་། ཆྡོས་གྲྭ་གྲྡོལ་

བའྲི་སྐད་ཅྲིག་གཉྲིས་པ་ནས། བླ་མ་ལ་སྡོད་པ་སྡོགས་ཡ་ང་བའྲི་ལས་ལ་ཚམ་ཚོམ་

མེད་པར་འཇུག་པ་ལྟ་བུ་མདྡོར་ན་ཆྡོས་མྲིན་སྤྡོད་པས་ས་སྟེང་ཁབ་པའྲི་སྐབས་སུ་

སེབས་འདུག་གཤྲིས། འདྲི་འད་རྩྡོམ་ཁུལ་བྱས་ཀང་གཞན་ཕན་གྲི་རེ་བ་ནྲི་ཆེར་

བྱེད་རྒྱུ་མྲི་གདའ་རུང་། རྒྱལ་བའྲི་བསྟན་པའྲི་སྲིང་པྡོ་མཐར་ཐུག་པ་འདྲི་ཉྲིད་འཇྲིག་
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རྟེན་གྲི་ཁམས་སུ་ཅུང་ཟད་རེ་གནས་ནའང་ཅྲི་མ་རུང་སམ་པས་ཀུན་ནས་བསངས་

ཏེ་བྲྲིས་པ་ཡྲིན་པས། རྣམ་སྲིན་དཀར་པྡོའྲི་ལེགས་བྱས་ཀྲི་གྲལ་དུ་བགྲང་རུང་ངམ་

སམ་དུ་རླྡོམ་པ་ལགས་སྡོ། །

ངྡོ་མཚར་ཐུབ་གསུང་སྲིན་དྷཱུའྲི་བདག་པྡོ་ལས། །ལེགས་ཐྡོན་ཐེག་མཆྡོག་

ལམ་བཟང་སྤྲིན་ཆེན་ཕྲེང་། །གྡོ་སའྲི་ཚངས་བྱུང་སད་བུར་བསྟར་བ་འདྲི། །རྲིས་བྲལ་

བླྡོ་གསལ་གཞྡོན་ནུའྲི་མགུལ་རྒྱན་མཛོད། །མ་ལུས་མཁེན་ལྔ་པ་ཡྲི་བགྲྡོད་གཅྲིག་

ལམ་བཟང་སྣང་བའྲི་མཛོད། །ཆེས་ཉུང་བྷ་ར་ཏ་ཀ་ཁྱུང་སྔྡོན་སྐེས་ཀྲི་ཉེར་དངས་

ཏེ། །ཨཱ་ཀྵཱ་ར་ཡྲི་རྩེ་དགའ་རྲི་རྩེར་འཕགས་འདྲིའྲི་སྐེ་དགུ་ཡྲི། །རྒུད་མུན་དྲུངས་ནས་

འབྱྲིན་དང་ལྷན་ཅྲིག་ཕན་བདེའྲི་ཚལ་འབྱེད་ཤྡོག །དེ་ལྟར་ཐེག་མཆྡོག་ལམ་བཟང་

ཉྲིད། །ཚུལ་བཞྲིན་བཀྲྡོལ་བའྲི་རྔྡོ་ཐྡོགས་པའྲི། །བྱེད་པྡོ་རེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །བཀའ་

དྲིན་དན་ནས་སར་ཡང་འདུད། །

ཅེས་པ་འདྲི་ནྲི། རབ་བྱུང་བཅུ་བཞྲི་པའྲི་བག་ཡྡོད་ཅེས་པ་ཆུ་མྡོ་གང་གྲི་ལྡོའྲི་དབྱར་ཐྡོག་ཏུ་

འདྲི་གའྲི་གྲྭ་ཚང་དང་། ལྕྡོག་གེ་དགྡོན་དགའ་ལྡན་ཕུན་ཚོགས་གྲིང་། རག་ཤུལ་དགའ་ལྡན་ཆྡོས་

འཁྡོར་གྲིང་སྡོགས་སུ་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་དམར་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་བགྲྡོད་པའྲི་བདེ་ལམ་

ཁྲིད་རྒྱས་པར་གཏྡོང་སྐབས་ཕན་ཚུན་གྲི་ཆྡོས་གྲྭའྲི་བླྡོ་གསལ་དྡོན་གཉེར་ཅན་དུ་མས། གསུང་

བཤད་འདྲི་དྡོན་བཞྲིན་ཚིག་ཉུང་ངུའྲི་སྟེང་ནས་རྒྱུན་ཁེར་དུ་ཉམས་སུ་བླང་ཆྡོག་པའྲི་ཡྲིག་ཆ་ཞྲིག་

གསར་སྒྲིག་དགྡོས་ཞེས་ཡང་ཡང་ནན་ཆེན་པྡོས་བསྐུལ་ཞྲིང་། ཉེ་ཆར་མདྡོ་སྔགས་རབ་འབྱམས་

སྨ་བའྲི་དགེ་བའྲི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པྡོ་བྡོ་དྷྲིའྲི་མཚན་ཅན་གྲིས་ཀང་། དགའ་ལྡན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྲི་

བསྟན་པའྲི་ཡང་སྲིང་དཔལ་དབེན་ས་སན་བརྒྱུད་ཐུན་མྡོང་མྲིན་པའྲི་མན་ངག །མདྡོ་སྔགས་ཟུང་

འབྲེལ་གྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་འདྲི་ཉྲིད་ཇྲི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བའྲི་ཚུལ། སྦྡོར་དངྡོས་མཇུག་དང་

བཅས་པ། དཀྱུས་གཅྲིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་ཞྲིག་དགྡོས་ཚུལ་གྲི་བཀའ་མྡོས་ཡང་ཡང་བྱུང་བ་དང་། 
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རང་ཉྲིད་ཀང་ལམ་བཟང་འདྲི་ལ་བག་ཆགས་འཇྡོག་པའྲི་བསམ་པས། ཆྡོས་སྨ་བའྲི་བཙུན་པ་བླྡོ་

བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་དཔལ་བཟང་པྡོས། ཤྲིང་སྟག་ལྡོའྲི་སྒྲུབ་པའྲི་ནག་ཟླའྲི་དཀར་ཕྡོགས་

ཀྲི་གཟའ་ཚེས་དགེ་བར། རང་གྲི་བསྒྲུབ་གནས་པདྨ་གསང་སྔགས་བདེ་ཆེན་དགའ་འཁྲིལ་དུ་སྦར་

བའྡོ། །ཤུ་བྷཾ་མསྟུ་སརྦ་ཛ་ད་ཏ་མ། མངྒ་ལཾ། དགེའྡོ།། །།
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༄༅། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པའི་སྔོན་འགྔོ་སྦྔོར་ཆྔོས་ 

དྲུག་གི་ཁིད་ཡིག་ལག་ལེན་དུ་བཀྔོད་པ་དངྔོས་གྲུབ་ 

ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སྔོ། །

༄༅། །ན་མྡོ་གུ་རུ་མུ་ནྲི་ཨྲིནྟྲ་ཡ། འདེན་མཆྡོག་ཤཱཀའྲི་ཏྡོག་དང་མྲི་ཕམ་

མགྡོན། །བླྡོ་གཏེར་ཡབ་གཅྲིག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐྡོགས་མེད་ཞབས། །མར་མེ་མཛད་དཔལ་

བླྡོ་བཟང་གྲགས་པ་སྡོགས། །ཡབ་སས་རྩ་རྒྱུད་བླ་མའྲི་ཚོགས་ལ་འདུད། །སྔྡོན་བྱྡོན་

འཕགས་བྡོད་མཁས་གྲུབ་དུ་མ་ཡྲིས། །མཐྡོན་པྡོའྲི་ས་རུ་གཤེགས་པའྲི་ལམ་བཟང་

པྡོ། །བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་སྔྡོན་འགྲྡོའྲི་ཆྡོས། །ས་བཅད་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་

འདྲིར་བཤད་ཉྡོན། །དེ་ལ་འདྲིར་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའྲི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྲིས་མདྡོ་

སྔགས་ཀུན་གྲི་སྲིང་པྡོ། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ་སྦྡོར་བ་དང་

དངྡོས་གཞྲི། མཇུག་གསུམ་ཚང་བ་དགྡོས་ལ་དང་པྡོ་སྦྡོར་བ་ལ་ཆྡོས་དྲུག་ཡྡོད་

པས། ཐྡོག་མར་གནས་ཁང་བྱྲི་དྡོར་བྱས་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྟེན་དགྲམ་པ་དང་

གཅྲིག །མཆྡོད་པ་གཡྡོ་མེད་ཅྲིང་བཀྡོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས་པ་དང་གཉྲིས། 

རང་ཉྲིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་ལུས་རྣམ་སྣང་གྲི་ཆྡོས་བདུན་ལྡན་གྲིས་འཁྡོད་དེ། རང་རྒྱུད་

ལ་བརྟགས་ནས་ཀུན་སྡོང་བཅྡོས་ཏེ། སྐབས་འགྲྡོ་སེམས་བསྐེད་ཚད་མེད་བཞྲི་
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བསྡོམ་པ་དང་གསུམ། ཁད་པར་གྲི་སེམས་བསྐེད་ཚོགས་ཞྲིང་གསལ་བཏབ་ནས། 

སྤན་འདེན་ཁྲུས་གསྡོལ་བྱེད་པ་དང་བཞྲི། ཚོགས་བསགས་པའྲི་གནད་ཡན་ལག་

བདུན་པ་མཎལ་དང་བཅས་པ་འབུལ་བ་དང་ལྔ། གསྡོལ་བ་འདེབས་པ་མན་ངག་

བཞྲིན་རྒྱུད་དང་འདེས་ངེས་པར་བྱ་བ་དྲུག་པྡོ་ཡྲིན་ནྡོ། །

སྦྡོར་ཆྡོས་དང་པྡོ།

སྦྡོར་ཆྡོས་དང་པྡོ་གནས་ཁང་བྱྲི་དྡོར་བྱ་ཚུལ་ནྲི། གནས་ཀྲི་རྡུལ་དང་ཐལ་བ་

སྡོགས་འཕག་པ་དང་། ངག་གྲིས། རྡུལ་སང་། དྲི་མ་སང་། ཞེས་བརྡོད་པ་འཕགས་པ་

ལམ་བསྟན་གྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲིན་དང་། ཡྲིད་ཀྲིས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལས་ངན་

སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་སྡོང་སམ་པར་བྱེད། དེ་ལྟར་གནས་ཁང་བྱྲི་དྡོར་བྱས་པ་

ལ་ཕན་ཡྡོན་རྣམ་པ་ལྔ་འབྱུང་བ་ཡྲིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀྲི་སྒྲིབ་པ་དག་པ་དང་། དམྲིགས་

པ་གསལ་བར་འཆར་བའྲི་རྟེན་འབྲེལ་དང་། གཞན་རྣམས་སེམས་སྤྡོ་བ་དང་། ལྷག་

པའྲི་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དགེས་པ་དང་། ཤྲི་ནས་གནས་གཙང་དུ་སྐེས་པ་ལ་སྡོགས་པ་

ཡྲིན་ནྡོ། །

 སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་རྟེན་བཤམ་ཚུལ་ནྲི། རང་གྲི་མདུན་གྲི་ཐད་དང་གྲི་

སྟེགས་ཀྲི་ཁར་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོ་རེ་རྲིན་པྡོ་ཆེ། རང་གྲི་རྩ་བའྲི་བླ་མ་སྡོགས་ཀྲི་སྐུ་

བྲྲིས་འབུར་གང་རུང་བཤམས་པ་སྐུ་དང་། བརྒྱད་སྟྡོང་པ་དང་། མདྡོ་སེ་བསྐལ་

བཟང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་རྲིམ་སྡོགས་ཀྲི་གེགས་བམ་འཇྡོག་པ་གསུང་དང་། མཆྡོད་

རྟེན་སྡོགས་བཤམས་པ་ཐུགས་ཀྲི་རྟེན་དང་། གཞན་ཡང་བླ་མ་ཡྲི་དམ་གྲི་སྐུ་ཐང་
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གང་ཡྡོད་བཤམས་ནས། དེ་དང་དེ་དངྡོས་སུ་བཞུགས་ཡྡོད་སམ་པ་ནྲི། གནད་ཁད་

པར་ཅན་ཡྡོད་དེ། མཆྡོག་གསུམ་གྲི་བྱྲིན་རླབས་རང་རྒྱུད་ལ་འཇུག་མྱུར་བ་དང་། 

ལམ་སྒྲུབ་པའྲི་གེགས་ཉུང་བ་དང་། བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་འགྲྡོ་བ་སྡོགས་ཕན་

ཡྡོན་མང་པྡོ་ཡྡོད་པས། མདྡོ་སེ་པད་དཀར་དང་སྲིང་རེ་པདྨ་དཀར་པྡོ་སྡོགས་ལ་

བལྟས་ཏེ། དགེ་བ་ལ་སྤྡོ་བའྲི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱའྡོ། །

སྦྡོར་ཆྡོས་གཉྲིས་པ།

 སྦྡོར་ཆྡོས་གཉྲིས་པ་མཆྡོད་པ་གཡྡོ་མེད་པ་ལ། རྒྱུ་དང་ཀུན་སྡོང་གྲི་གཡྡོ་

གཉྲིས་ཡྡོད། མཆྡོད་པའྲི་རྒྱུ་ཆུ་དང་། ནས་མར་སྡོགས་ཡྡོ་བྱད་རྣམས་གང་ངན་ནས་

ཕུལ་བ་དང་། གཞན་གྲི་ལག་ནས་འཕྲྡོག་སྟེ་ཕུལ་བ་སྡོགས་ནྲི་གཡྡོ་ཡྲིན་ལ། དེ་འད་

མ་ཡྲིན་པར་དངྡོས་པྡོ་གང་བཟང་ཕུལ་བ་སྡོགས་གཡྡོ་མེད་པ་ཡྲིན། ཀུན་སྡོང་ངན་

པ་ཚེ་འདྲིའྲི་རེད་བཀུར་སན་གྲགས་དང་། ལྡོངས་སྤྡོད་སྡོགས་འབྱུང་བའྲི་རྒྱུར་

དམྲིགས་ཏེ་ཕུལ་ན། ཀུན་སྡོང་གཡྡོ་ཡྡོད་པ་ཡྲིན་ཏེ། དེ་འདའྲི་བསམ་པ་སངས་ཏེ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པའྲི་ཆེད་དུ་དཀྡོན་

མཆྡོག་མཆྡོད་པར་བྱའྡོ་སམ་པས་མཆྡོད་པ་ཕུལ་ན་ཀུན་སྡོང་གཡྡོ་མེད་པ་ཡྲིན། 

སྔྡོན་བྱྡོན་བཀའ་གདམས་གྡོང་མ་རྣམས་ཀྲིས། དངྡོས་པྡོ་ལ་མ་རག་བསམ་པ་ལ་

རག་ལས། ཞེས་གསུངས་པ་བཞྲིན། དངྡོས་པྡོ་དམན་པ་ཆུང་ངུ་ཕྡོར་བ་གང་ཡྲིན་

དང་། བསམ་པའྲི་སྡོ་ནས་སྐེས་བུ་གསུམ་གྲི་མཆྡོད་པ་གསུམ་དུ་འགྲྡོ་ལུགས་ཡྡོད་

པ་སྡོགས་མཁས་པའྲི་ཞལ་ཤེས་དགྡོས་སྡོ། །བཀྡོད་པས་མཛེས་པར་བཤམས་
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ཚུལ་ནྲི། དུང་བྡོར་སྡོགས་ལ་དྲི་དེག་མེད་པ་དང་། གཅྲིག་གཅྲིག་ལ་མ་ཐུག་པ་དང་། 

གཡས་འཁྡོགས་གཡྡོན་འཁྡོགས་མ་ཡྲིན་པ། ཆུ་ནས་སྡོགས་ཧ་ཅང་གང་ཆེ་བ་དང་། 

མ་གང་བ་དང་། བར་དུ་འབྡོ་བ་དང་། འཐྡོར་བ་སྡོགས་མ་ཡྲིན་པར་གཙང་ཞྲིང་ཡྲིད་

དུ་འྡོང་བ་ཞྲིག་བྱེད་དགྡོས་པ་ཡྲིན་ནྡོ། ། 

སྦྡོར་ཆྡོས་གསུམ་པ།

སྦྡོར་ཆྡོས་གསུམ་པ་སྟན་བདེ་བར་གདྲིང་བ་ནྲི། འབྡོལ་གདན་སྡོགས་བཏྲིང་

བའྲི་འྡོག་ཏུ་ས་དཀར་གྲི་གཡུང་དྲུང་གཡས་སུ་འཁྲིལ་བ་བྲྲི། དེ་ནྲི་ཉམས་སུ་ལེན་

པའྲི་ལམ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐེས་ཀྲི་བར་དེ་ལས་མྲི་འདའ་བ་མཚོན། དེའྲི་སྟེང་དུ་རྩྭ་

དུར་བ་རྩེ་མྡོ་རང་གྲི་མདུན་དང་། རྩ་བ་རྒྱབ་ཏུ་བསྟན་པ་མ་འཕྱུག་པར་གདྲིང་། དེ་

ལྟར་བྱེད་པ་ནྲི། སྒྲུབ་པ་པྡོ་ཚེ་རྲིང་བ་དང་། སྔྡོན་བྱྡོན་སྟྡོན་པས་ཀང་བཀྲ་ཤྲིས་རྩྭ་ལྟ་

བུ་བཏྲིང་སྟེ། མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡྲིན་པས། རྟེན་འབྲེལ་ཁད་པར་

ཅན་དང་དགྡོས་པ་མང་ཡང་རེ་ཞྲིག་དེ་ཙམ་མྡོ། །དེའྲི་སྟེང་འབྡོལ་ལྟ་བུ་རྒྱབ་ཅུང་ཟད་

མཐྡོ་ལ་མདུན་དམའ་བ་ཞྲིག་གྲི་སྟེང་དུ། ལུས་རྣམ་སྣང་གྲི་ཆྡོས་བདུན་ལྡན་དུ་

འདུག །ཆྡོས་བདུན་ནྲི། རྐང་པ་སྐྲིལ་ཀྲུང་བཅའ་བ། ལག་གཉྲིས་མཉམ་བཞག །སལ་

ཚིགས་དང་པྡོ་བསང་བ། སྡོ་དང་མཆུ་རང་བབས་སུ་བཞག་སྟེ་ལྕེ་རྐན་ལ་སྦར་བ། 

མགྡོ་བྡོ་ཐད་དུ་ཅུང་ཟད་མདུན་དུ་གུག་པ། མྲིག་སྣ་རྩེར་བལྟ་བ། དཔུང་པ་རྒྡོད་

གཤྡོགས་ལྟར་བརྐྱངས་པ་ཡྲིན་ལ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་དུས་རྲིང་པྡོར་བསད་ཀང་

འདུག་ཉམས་བདེ་ཞྲིང་། ལུས་དང་ལ། ལུས་དང་ན་རྩ་དང་བས་རྩ་ནང་དུ་རྒྱུ་བའྲི་
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རླུང་དང་བས་རྲིག་པ་ཇེ་གསལ་སུ་འགྲྡོ་བས་དམྲིགས་པ་གསལ་བ་དང་། ཉྡོན་

མྡོངས་ཆུང་བ་དང་། དགེ་སེམས་མངྡོན་འགྱུར་དུ་འབྱུང་བ་སྡོགས་གནད་ཁད་པར་

ཅན་ཡྡོད་དྡོ། །དྡོན་དེ་ལ་དགྡོངས་ནས་སྐེས་མཆྡོག་མར་པ་ལྡོ་ཙཱས། ཁྡོད་བྡོད་ཀྲི་

མཁས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་རྣམས་ཕྡོགས་གཅྲིག་ཏུ་བསྡུས་ཀང་། ང་མར་པའྲི་

འདུག་ལུགས་ལ་མྲི་དྡོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྡོ། །

རྒྱུད་བརྟག་ཚུལ་ནྲི། ད་རེས་ངས་ཆྡོས་སྒྲུབ་པ་འདྲི་ཚེ་འདྲིའྲི་རེད་བཀུར་མཐྡོ་

འདྡོད་སྡོགས་ཀྲི་ཕྲིར་རམ། ཕྲི་མར་ངན་སྡོང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་དང་རང་ཉྲིད་གཅྲིག་པུ་

འཁྡོར་བ་ལས་གྲྡོལ་བའྲི་ཕྲིར་རམ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ལ་འགྡོད་པའྲི་ཕྲིར་རམ་བསམས་པས། སྔ་མ་གཉྲིས་སུ་འདུག་ན། བླྡོ་ངན་དེ་གཉྲིས་

གཞུང་ལུགས་ལ་སྦངས་པའྲི་མཁས་པ་ཡྲིན་ན། རྣམ་འགྲེལ་དང་རྩ་ཤེ་སྡོགས་ཀྲི་

ལུང་རྲིགས་དུ་མའྲི་སྡོ་ནས་ཚར་གཅྡོད་ལུགས་ཡྡོད་ཀང་། དབང་རྣྡོན་ལ་དགྡོངས་

པས་མ་བཤད། སྐབས་འདྲིར་རྣྡོ་རྟུལ་ཐུན་མྡོང་གྲི་ཉམས་ལེན་གྲི་དམྲིགས་པ་ནྲི། 

ཐྡོག་མེད་ནས་ད་བར་དུ་བླྡོ་ངན་འདྲི་གཉྲིས་ཀྲི་དབང་དུ་སྡོང་བས་ཆྡོས་ལམ་དུ་མ་

སྡོང་བ་ཡྲིན་པས། ད་ནྲི་དེའྲི་དབང་དུ་མྲི་གཏྡོང་བ་ཞྲིག་བྱ་བསམ་པས། སྲིང་གའྲི་

དཀྲིལ་དུ་བླྡོ་ངན་ཆགས་སང་དང་། སྲིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ས་ཕུང་ནག་པྡོའྲི་རྣམ་པར་

གསལ་བཏབ། རླུང་ཕྲིར་བུད་པ་དང་མཉམ་དུ་ས་ཕུང་རླུང་གྲིས་དེད་པ་བཞྲིན་ཕྲིར་

ཐྡོན་ཏེ་དེ་ས་ལ་ཐྲིམ་པའྲི་མྡོས་པ་བྱ། རླུང་ཚུར་རྔུབ་པ་དང་མཉམ་དུ་མདུན་ན་

བཞུགས་པའྲི་བླ་མ་སས་བཅས་ཀྲི་བྱྲིན་རླབས་ཐམས་ཅད་འྡོད་དཀར་པྡོའྲི་རྣམ་པར་

རང་གྲི་སྣ་བུད་ནས་ཞུགས་ཏེ་རྒྱུད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མྡོས་པ་བྱ། 
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ཀུན་སྡོང་བཅྡོས་ཚུལ་ནྲི། ད་རེས་རེད་དཀའྲི་མྲི་ལུས་ཁད་པར་ཅན་ལན་

གཅྲིག་ཐྡོབ་པ་འདྲི་ཡུན་རྲིང་དུ་མྲི་གནས་པར་སྐད་ཅྲིག་ལ་འཇྲིག་འགྲྡོ་བ་དང་། འཆྲི་

བའྲི་འྡོག་ཏུ་མེད་དུ་མྲི་འགྲྡོ་བས་སྐེ་བ་ཞྲིག་ལེན་དགྡོས། ལེན་རྒྱུའྲི་སྐེ་བ་ལ་བདེ་

འགྲྡོ་ངན་འགྲྡོ་གཉྲིས་ཁྡོ་ནར་ངེས་པས། བདེ་འགྲྡོར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་དགེ་བ་དང་། ངན་

འགྲྡོར་སྐེ་བའྲི་རྒྱུ་སྲིག་པའྲི་ལས་ཡྲིནཔས། ཆྡོས་ཞྲིག་མ་བྱས་པར་ཤྲི་ན་དལ་བ་

ཐྡོབ་པ་དྡོན་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ངན་སྡོང་གསུམ་དང་འཁྡོར་བའྲི་སྡུག་བསྔལ་

མཐའ་དག་མྡོང་དགྡོས་པས། མྡོང་ཚེ་བཟྡོད་སན་ཅྲི་ཡྡོད་ད་ལྟ་རང་གྲི་ལག་པ་མེ་

དྡོང་དུ་ཚུད་པ་དང་། གྲང་བར་ཤས་ཆེ་བའྲི་སྐབས་ལུས་གཅེར་བུར་བསད་པ་

སྡོགས་ལས་ཤེས། དེས་ན་རང་གཅྲིག་པུས་ངན་སྡོང་གྲི་སྡུག་བསྔལ་མྲི་མྡོང་བ་

དང་། འཁྡོར་བ་ལས་གྲྡོལ་བ་ཡྡོད་རུང་། མ་རྒན་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་འཁྡོར་བ་

ལས་བསྒལ་བ་ཞྲིག་མ་བྱུང་ན་ངྡོ་ཚ་དང་། ཁེལ་མེད་པས་དྲིན་ལན་མ་འཇལ་བའྲི་སྐེ་

བྡོ་ཕལ་བའྲི་ཕལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཐེག་པ་དམན་པའྲི་ལམ་དུ་སྡོང་བས་རྒྱལ་བ་

རྒྱལ་སས་ཐུགས་མྲི་དགེས་པ་དང་། རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པ་ཡུན་རྲིང་བ་

སྡོགས་ཉེས་དམྲིགས་དེ་དག་གྲི་ཕྲིར་རང་ཉྲིད་ཀྲི་མ་རྒན་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་

འཁྡོར་བ་སྤྲི་དང་། བྱེ་བྲག་གྲི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས་བསྒལ་ཏེ་བདེ་བ་མཆྡོག་

ལ་འགྡོད་པ་ཞྲིག་བྱ་དགྡོས་ནའང་བདག་ལ་དེ་ལྟ་བུའྲི་ནུས་པ་མྲི་འདུག །དེར་མ་ཟད་

དགྲ་བཅྡོམ་པ་གཉྲིས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་ཀང་སེམས་ཅན་གྲི་དྡོན་ཉྲི་ཚེ་བ་ཙམ་གྲིས་

དྡོན་བྱེད་པ་མ་གཏྡོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་བྱེད་པར་སྐྡོན་ཀུན་ཟད་

ཡྡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་གཅྲིག་པུ་མ་གཏྡོགས་མེད་པས། བདག་
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གྲིས་མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པ་ཞྲིག་ཅྲིས་ཀང་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་ལ་འགྡོད་པའྲི་ཕྲིར་དུ་སྐབས་གནས་དཀྡོན་མཆྡོག་གསུམ་ལ་

སྐབས་སུ་འགྲྡོ་བར་བྱའྡོ། །སམ་པས་སྐབས་ཡུལ་གསལ་འདེབས་ཚུལ་ནྲི། 

རང་གྲི་མདུན་གྲི་སྤྲི་བྡོའྲི་ཐད་དང་ནས། །ཁྲུ་གང་ཙམ་གྲི་ནམ་མཁར་སེང་

ཁྲིའྲི་སྟེང་། །རྒྱབ་ཉེའྲི་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཟླ་བའྲི་སྟེང་། །རྩ་བའྲི་བླ་མ་བཅྡོམ་ལྡན་ཤཱཀ་

ཐུབ། །སྐུ་མདྡོག་སེར་པྡོ་ཕག་གཡས་ས་གནྡོན་དང་། །གཡྡོན་པ་བདུད་རྩྲིས་གང་

བའྲི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །ཆྡོས་གྡོས་གསུམ་གསྡོལ་འྡོད་ཕུང་འབར་བའྲི་

དབུས། །སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་མཚན་དཔེའྲི་རྒྱན་སྤས་པའྲི། །ཐུགས་ཀའྲི་འྡོད་

ཟེར་གཡས་གཡྡོན་སྟེང་འཕྲྡོས་པའྲི། །གཡས་ཀྲི་སྣེ་མྡོར་པདྨ་ཟླ་བའྲི་སྟེང་། །བྱམས་

པ་ཐྡོགས་མེད་ལ་སྡོགས་རྒྱ་ཆེ་བའྲི། །ལམ་གྲི་བརྒྱུད་པའྲི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་

དང་། །གཡྡོན་གྲི་སྣེ་མྡོར་པདྨ་ཟླ་བའྲི་སྟེང་། །འཇམ་དབྱངས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀླུ་ཡྲི་བྱང་ཆུབ་

སྡོགས། །ཟབ་མྡོ་ལྟ་བརྒྱུད་བླ་མའྲི་ཚོགས་རྣམས་བཞུགས། །སྟེང་དུ་རྡོ་རེ་འཆང་

དབང་ཏེ་ལྡོ་པ། །ནཱ་རྡོ་ལ་སྡོགས་བྱྲིན་རླབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྲི། །བླ་མ་རྣམས་དང་གཙོ་

བྡོའྲི་མདུན་གྲི་ཐད། །སེང་ཁྲི་པད་ཟླའྲི་སྟེང་དུ་རང་ཉྲིད་ཀྲི། །རྩ་བའྲི་བླ་མ་དགེ་སྡོང་

རྡོར་འཛིན་ཚུལ། །བཞུགས་པའྲི་མཐའ་སྐྡོར་ཆྡོས་འབྲེལ་དངྡོས་ཐྡོབ་པའྲི། །བླ་མ་

རྣམས་ཀྲིས་བསྐྡོར་ནས་བཞུགས་པར་གྱུར། །དེ་དག་མཐའ་སྐྡོར་སེང་ཁྲི་ཆེན་པྡོའྲི་

སྟེང་། །རྒྱུད་བཞྲིའྲི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་སྡོ་ལྔ་སྡོགས། །ཉན་རང་དཔའ་བྡོ་མཁའ་

འགྲྡོ་ཆྡོས་སྲུང་རྣམས། ། མངྡོན་སུམ་བཞུགས་པའྲི་མདུན་ན་རང་རང་གྲི །གསུང་གྲི་

ངྡོ་བྡོ་གེགས་བམ་པྡོ་ཏྲིའྲི་ཚུལ། །རྣམ་པར་གསལ་བཏབ་སྐབས་གསུམ་བདག་ཉྲིད་
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གྱུར། །བླ་མ་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ་ཞེས་ལན་གང་མང་བརྡོད་པའྲི་ཚེ། བླ་མ་ཐུབ་པའྲི་

དབང་པྡོ་དང་། རྒྱ་ཆེན་སྤྡོད་རྒྱུད། ཟབ་མྡོ་ལྟ་རྒྱུད། ཉམས་ལེན་བྱྲིན་རླབས་བརྒྱུད་

པ། ཆྡོས་འབྲེལ་དངྡོས་ཐྡོབ་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ཡྲི་ཆ་ལས་བདུད་རྩྲི་འྡོད་ཟེར་དང་

བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་

ཞུགས་པས་ཐྡོག་མེད་ནས་བསགས་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་ཁད་པར་དུ་བླ་མ་རྣམས་

ཀྲི་སྐུ་ལ་བསྡོ་བ། གསུང་བཅག་པ། ཐུགས་དཀྲུག་པ་མ་དད་བརས་སྡོད་བྱེད་པ་

སྡོགས། བླ་མ་ལ་བརྟེན་པའྲི་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སྡོལ་ཁུའྲི་རྣམ་པ། ནད་

ཐམས་ཅད་ཁག་དང་རྣག་གྲི་རྣམ་པ། གདྡོན་ཐམས་ཅད་སྦལ་ལྕྡོང་སྲིག་སྦྲུལ་གྲི་རྣམ་

པ་བ་སྤུ་དང་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་ཕྲིར་ཐྡོན་ཏེ་བྱང་ཞྲིང་དག །ལུས་དངས་གསལ་འྡོད་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། བླ་མས་ཅྲི་མཛད་ཡྡོན་ཏན་དུ་མཐྡོང་ཞྲིང་སྐབས་འྡོག་ཏུ་ཚུད་

པར་གྱུར་པར་བསམ། སངས་རྒྱས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །ཞེས་པ་མང་དུ་བརྡོད། 

རྒྱུད་སེ་བཞྲིའྲི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་སྟྡོང་དང་སྡོ་ལྔ་ལ་སྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩྲི་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐྡོག་མེད་ནས་བསགས་

པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་དུ་དེ་བཞྲིན་གཤེགས་པའྲི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀྲི་

ཁག་ཕྱུང་བ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྲི་སྐུ་གཟུགས་ལ་མ་གུས་པ་དང་། བརས་བཏགས་

པ་སྡོགས་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་

སྡོལ་ཁུའྲི་རྣམ་པ། ནད་ཐམས་ཅད་ཁག་དང་རྣག་གྲི་རྣམ་པ། གདྡོན་ཐམས་ཅད་སྦལ་



དགྱེས་རབ་རྡོ་རྱེའི་གསུང་འབུམ། ༼ཀ༽

  248  

ལྕྡོང་སྲིག་སྦྲུལ་གྲི་རྣམ་པར་བ་སྤུ་དང་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་ཕྲིར་ཐྡོན་ཏེ་བྱང་ཞྲིང་

དག །ལུས་དངས་གསལ་འྡོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་

རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། སངས་རྒྱས་དཀྡོན་མཆྡོག་གྲི་

སྐབས་འྡོག་ཏུ་ཚུད་པར་གྱུར། ཆྡོས་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །ལན་མང་དུ་བརྡོད་པས་

དམ་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་ངྡོ་བྡོ་པྡོ་ཏྲི་ལས་བདུད་རྩྲི་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བབས། 

རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐྡོག་མེད་ནས་

བསགས་པའྲི་ལས་ངན་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་དུ་དམ་པའྲི་ཆྡོས་སངས་པ། 

གསུང་རབ་ཟྡོང་དུ་བྱས་པ། ས་སྒེ་པྡོ་ལ་བཞག་པ། བླུས་ཟྡོས་པ་སྡོགས་ཆྡོས་ལ་

བརྟེན་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སྡོལ་ཁུའྲི་རྣམ་པ། ནད་ཐམས་

ཅད་ཁག་དང་རྣག་གྲི་རྣམ་པར་ཐྡོན་ཞྲིང་། གདྡོན་ཐམས་ཅད་སྦལ་ལྕྡོང་སྲིག་སྦྲུལ་གྲི་

རྣམ་པ་བ་སྤུ་དང་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་ཐྡོན་ཏེ་བྱང་ཞྲིང་དག །ལུས་དངས་གསལ་འྡོད་

ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་

ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། ཆྡོས་དཀྡོན་མཆྡོག་གྲི་སྐབས་འྡོག་ཏུ་ཚུད་པར་བསམ། དགེ་

འདུན་ལ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །ཞེས་པ་ལན་མང་དུ་བརྡོད་པས། ཉན་རང་དཔའ་བྡོ་

མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་སྐྡོང་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩྲི་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་

བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐྡོག་

མེད་ནས་བསགས་པའྲི་ལས་ངན་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་དུ་དགེ་འདུན་གྲི་

དབྱེན་བྱས་པ། འདུ་སྡོ་འཕྲྡོག་པ། མ་དད་བརས་སྡོད་བགྲིས་པ་སྡོགས་དགེ་འདུན་

ལ་བརྟེན་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་དང་སྡོལ་ཁུའྲི་རྣམ་པ། ནད་
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ཐམས་ཅད་ཁག་དང་རྣག་གྲི་རྣམ་པ། གདྡོན་ཐམས་ཅད་སྦལ་ལྕྡོང་སྲིག་སྦྲུལ་གྲི་རྣམ་

པར་བ་སྤུ་དང་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་ཕྲིར་ཐྡོན་ཏེ་བྱང་ཞྲིང་དག །ལུས་དངས་གསལ་

འྡོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་

ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། དགེ་འདུན་དཀྡོན་མཆྡོག་གྲི་སྐབས་འྡོག་ཏུ་ཚུད་པར་

གྱུར། 

སངས་རྒྱས་ཆྡོས་དང་ཚོགས་ཀྲིས་མཆྡོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་

བདག་ནྲི་སྐབས་སུ་མཆྲི། །ཞེས་པ་ལན་མང་དུ་བརྡོད་པས། སྐབས་གསུམ་གྲི་སྐུའྲི་

ཆ་ཐམས་ཅད་ལས་བདུད་རྩྲི་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་ཐྡོག་མེད་ནས་བསགས་

པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་མཆྡོག་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་

དུད་ཁུ་དང་སྡོལ་ཁུའྲི་རྣམ་པ། ནད་ཐམས་ཅད་ཁག་དང་རྣག་གྲི་རྣམ་པ། གདྡོན་

ཐམས་ཅད་སྦལ་ལྕྡོང་སྲིག་སྦྲུལ་གྲི་རྣམ་པར་བ་སྤུ་དང་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་ཕྲིར་ཐྡོན་

ཏེ་བྱང་ཞྲིང་དག །ལུས་དངས་གསལ་འྡོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསྡོད་

ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། མཆྡོག་གསུམ་སྤྲིའྲི་

སྐབས་འྡོག་ཏུ་ཚུད་པར་བསམ། སྐབས་འདྲིར་གསང་བ་སྔགས་དང་འབྲེལ་བའྲི་

དམྲིགས་རྲིམ་ཟབ་མྡོ་འགའ་ཞྲིག་ཡྡོད་ཀང་དད་མེད་ལྡོག་ལྟ་ཅན་ལ་མྲི་སྨ་བའྲི་དམ་

ཚིག་གྡོ །

སྡོན་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། བདག་གྲི་སྦྲིན་སྡོགས་བགྲིས་པ་འདྲི་དག་

གྲིས། །འགྲྡོ་ལ་ཕན་ཕྲིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤྡོག །ཅེས་པ་བརྡོད་ཚེ། བདག་
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གྲིས་སྦྲིན་པ་བཏང་བ། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས་པ། བཟྡོད་པ་བསྡོམས་པ་ལས་བྱུང་

བའྲི་དགེ་རྩ་འདྲི་དག་གྲི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲྡོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་

དུ་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་ཤྡོག་ཅྲིག་ཅེས་སྡོན་པ་ཡྲིན་

ནྡོ། །འཇུག་པ་སེམས་བསྐེད་བྱ་ཚུལ་ནྲི། བདག་གྲིས་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

དྡོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐྡོབ་པར་བྱ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་ཕར་ཕྲིན་དྲུག་དང་བསྡུ་བའྲི་དངྡོས་པྡོ་

བཞྲི་སྡོགས་རྒྱལ་སས་ཀྲི་སྤྡོད་པ་རླབས་པྡོ་ཆེ་རྣམས་ལ་བསབ་པར་བྱའྡོ། །ཞེས་

ངག་ནས་བརྡོད་ཅྲིང་དྡོན་ལ་ཡང་ཡང་བསམ། 

ཚད་མེད་བཞྲི་བསྡོམ་ཚུལ་ནྲི། མར་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འདྲི་རྣམས་

བདེ་བ་འདྡོད་ཅྲིང་སྡུག་བསྔལ་མྲི་འདྡོད་པ་ཤ་སྟག་ཡྲིན་པས་དེས་ན་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་ཅྲི་མ་རུང་། ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག །ལྡན་

པར་བདག་གྲིས་བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བླ་མ་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས་

ཤྲིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྲི་རྒྱུ་དང་བྲལ་ན་ཅྲི་མ་

རུང་། བྲལ་བར་གྱུར་ཅྲིག །བྲལ་བར་བདག་གྲིས་བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བླ་མ་

ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས་ཤྲིག །ཅེས་སྡོགས་རྲིགས་འགྲེ་བཏང་བའྲི་ངང་ནས། སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའྲི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅྲིག །ཅེས་སྡོགས་

ཡྡོངས་གྲགས་ལྟར་རམ། ཡང་ན་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྲིན་པ་ནྲི། ཐྡོག་མར་བཏང་སྡོམས་

ཚད་མེད་རྒྱུད་ལ་མ་བསྡོམས་ན། བྱམས་སྲིང་རེ་སྐེས་ཀང་ཕྡོགས་རྲིས་ཙམ་མ་

གཏྡོགས་མྲི་འྡོང་བས། དེས་ན་སེམས་ཅན་འདྲི་རྣམས་ཐྡོག་མེད་ནས་ཉེ་ཕྡོགས་ལ་

ཆགས་པ། རྲིང་ཕྡོགས་ལ་སང་བའྲི་དབང་གྲིས་སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་མྡོང་བས། 
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ད་ལྟ་བདག་སྡོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རྲིང་ཆགས་སང་དང་བྲལ་བའྲི་བཏང་

སྡོམས་ལ་གནས་ན་ཅྲི་མ་རུང་། གནས་པར་གྱུར་ཅྲིག །གནས་པར་བདག་གྲིས་

བྱའྡོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པར་བླ་མ་ལྷས་བྱྲིན་གྲིས་རླྡོབས་ཤྲིག །ཅེས་བསམ་པ་

སྡོགས་ཚད་མེད་གསུམ་རྲིགས་འགྲེས་སྦར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉེ་རྲིང་ཆགས་

སང་དང་། །བྲལ་ནས་ཁད་པར་འཕགས་པའྲི་བདེ་བ་ཐྡོབ། །བཟྡོད་དཀའྲི་སྡུག་བསྔལ་

རྒྱ་མཚོ་ལས་བསྒལ་ཏེ། །ཐར་པ་དམ་པའྲི་བདེ་དང་བྲལ་མ་གྱུར། །ཞེས་ལན་གསུམ་

བརྡོད་སྐབས། སྐབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩྲི་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་

རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་སྲིག་སྒྲིབ་དུད་ཁུ་དང་སྡོལ་ཁུའྲི་

རྣམ་པ། ནད་ཐམས་ཅད་ཁག་དང་རྣག་གྲི་རྣམ་པ། གདྡོན་ཐམས་ཅད་སྦལ་ལྕྡོང་སྲིག་

སྦྲུལ་གྲི་རྣམ་པར་བ་སྤུ་དང་དབང་པྡོའྲི་སྡོ་ནས་ཕྲིར་ཐྡོན་ཏེ་བྱང་ཞྲིང་དག །ལུས་

དངས་གསལ་འྡོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་

ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞྲིང་རྒྱས། ཁད་པར་ཚད་མེད་བཞྲིའྲི་རྟྡོགས་པ་རང་རྒྱུད་

ལ་སྐེ་བར་བསམ། 

 སྐབས་ཡུལ་བསྡུ་ཚུལ་ནྲི། བླ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྡོད་

ཟེར་འཕྲྡོས། མཐའ་བསྐྡོར་གྲི་སྐབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཕྡོག་པས་དེ་རྣམས་ཐུབ་པའྲི་

དབང་པྡོ་ལ་ཐྲིམ། ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོ་ཡང་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གྲི་སྲིན་མཚམས་སུ་

ཐྲིམ་པས་རྒྱུད་བྱྲིན་གྲིས་བརླབས་པའྲི་མྡོས་པ་བྱ། 

སྦྡོར་ཆྡོས་བཞྲི་པ།
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 སྦྡོར་ཆྡོས་བཞྲི་པ། ཁད་པར་གྲི་སེམས་བསྐེད་ཚུལ་ནྲི། བདག་གྲི་མ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དྡོན་དུ་མྱུར་བར་ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྲི་སངས་རྒྱས་

ཀྲི་གྡོ་འཕང་ཐྡོབ་པར་བྱ། དེའྲི་ཕྲིར་དུ་ལམ་ཟབ་མྡོ་བླ་མ་ལྷ་ཡྲི་རྣལ་འབྱྡོར་གྲི་སྡོ་ནས་

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱའྡོ། །ཞེས་པ་ལན་མང་དུ་བརྡོད་རེས། 

རྣམ་པར་གསལ་བའྲི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི། སྤྲི་བྡོར་ༀ་དཀར་པྡོ། མགྲྲིན་པར་

ཨཿ དམར་པྡོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུཾ་སྔྡོན་པྡོ། ལྟེ་བར་སྭཱ་སེར་པྡོ། གསང་གནས་སུ་ཧཱ་ཡྲིག་

ལང་ཁུར་མཚན་པར་གྱུར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ཧཱུཾ་ལས་འྡོད་ཟེར་འཕྲྡོས་པས་རང་

བཞྲིན་གྲི་གནས་ནས་བླ་མ་ཡྲི་དམ་རྒྱལ་སས་ཉན་རང་དཔའ་བྡོ་མཁའ་འགྲྡོ་ཆྡོས་

སྐྡོང་སྲུང་མ་ཐམས་ཅད་སྤན་དངས། བཛྲ་ས་མ་ཛཿ  མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྲི་

མགྡོན་གྱུར་ཅྲིང་། །ཞེས་པ་ནས། དེ་སྲིད་བཅྡོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསྡོལ། །ཞེས་

པའྲི་བར་སྤན་འདེན་ཁྲུས་གསྡོལ་ལྟར་འདེན། ཁྲུས་གསྡོལ་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་

ཕྡོགས་བཞྲིར་ཁྲུས་ཁང་གྲུ་བཞྲི་སྡོ་བཞྲི་པ་རེ་རེ་བསམ། ཁྲུས་ཁང་གྲི་ནང་དུ་ཁྲུས་ཀྲི་

རྲིང་བུ་མང་པྡོ་ཡྡོད་པའྲི་སྟེང་། རྒྱ་མཐྡོངས་ཀྲི་རྣམ་པ་ཅན་བསྡོམ། ཁྲུས་ཀྲི་ཁང་པ་

ཤྲིན་ཏུ་དྲི་ཞྲིམ་པ། །ཞེས་སྡོགས་ཀྲི་སྐབས། ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲིས་ན་བཟའ་

ཕུད་དེ་ཁྲུས་ཁང་དུ་བྱྡོན་ཏེ་བཞུགས་པར་བསམ། ཇྲི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྲིས་

ནྲི། །ཞེས་སྡོགས་བརྡོད་པས་སྤྲུལ་པའྲི་ལྷ་མྡོ་རྣམས་ཀྲིས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཁྲུས་གསྡོལ་

བས་ཉམས་གྲྲིབ་སྡོགས་དག་པའྲི་མྡོས་པ་བྱ། དེ་དག་སྐུ་ལ་མཚུངས་པ་མེད་ཞེས་

སྡོགས་བརྡོད་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལྷ་མྡོ་རྣམས་ཀྲིས་ཁྲུས་རས་ཀྲིས་ཕྲི་བར་བསམ། 

དེ་ནས་དེ་ལ་ཁ་དྡོག་ལེགས་བསྒྱུར་བའྲི། །ཞེས་སྡོགས་བརྡོད་ཚེ་ལྷ་མྡོ་རྣམས་ཀྲིས་
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ན་བཟའ་དང་རྒྱན་ཕུལ་ནས་རང་རང་གྲི་གདན་ལ་བཞུགས་པར་བསམ། 

སྦྡོར་ཆྡོས་ལྔ་པ།

སྦྡོར་ཆྡོས་ལྔ་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་འབུལ་ཚུལ་ནྲི། ཕག་འཚལ་བའྲི་ཡན་

ལག་ནྲི། ཇྲི་སེད་སུ་དག་སྡོགས་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་ལུས་ངག་ཡྲིད་གསུམ་

བསྡོམས་པའྲི་ཕག་དང་། བཟང་པྡོ་སྤྡོད་པའྲི་སྡོན་ལམ་སྟྡོབས་དག་གྲིས། །སྡོགས་

ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་ལུས་ཀྲི་ཕག །རྡུལ་གཅྲིག་སྟེང་ན་རྡུལ་རེད་སངས་རྒྱས་

རྣམས། ། ཞེས་སྡོགས་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་ཡྲིད་ཀྲི་ཕག །དེ་དག་བསྔགས་པ་མྲི་

ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །ཞེས་སྡོགས་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་གཅྲིག་གྲིས་ངག་གྲི་ཕག་བསྟན་ལ། 

ཚིག་དེ་དག་གྲི་དྡོན་རྒྱས་པར་བཤད་ན་མང་དྡོགས་པས་མ་བྲྲིས། ཤེས་པར་འདྡོད་

ན། རེའྲི་ལམ་རྲིམ་ཆེ་ཆུང་མྱུར་ལམ་སྡོགས་ལ་ལྟྡོས། མདྡོར་བསྡུ་ན། ཡན་ལག་ལྔ་

ས་ལ་ཕབ་པ་ལུས་ཀྲི་ཕག་འཚལ། ཚོགས་ཞྲིང་གྲི་ལྷ་རྣམས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་བརྡོད་པ་

ངག་གྲི་ཕག །ཡྲིད་ཀྲི་མྡོས་གུས་བྱེད་པ་ཡྲིད་ཀྲི་ཕག་ཡྲིན་པས་བརྩྡོན་པར་མཛོད། 

མཆྡོད་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། མེ་ཏྡོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་

བླ་ན་ཡྡོད་པའྲི་མཆྡོད་པ་འབུལ་བ་བསྟན། ལྷ་དང་མྲི་ཡུལ་ན་ཡྡོད་པའྲི་མཆྡོད་རས་

རྣམས་ཕུལ་བ་བླ་ན་ཡྡོད་པའྲི་མཆྡོད་པ་དང་། ཀུན་བཟང་སྡོགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་བདག་ཉྲིད་ཆེན་པྡོ་རྣམས་ཀྲིས་སྤྲུལ་པའྲི་མཆྡོད་པ་བླྡོས་བླངས་ནས་ཕུལ་བ་

ནྲི་བླ་ན་མེད་པའྲི་མཆྡོད་པ་སྡོགས་བླ་ན་ཡྡོད་མེད་ཀྲི་མཆྡོད་པའྲི་ཁད་པར་འཇྡོག་

ལུགས་མང་དུ་ཡྡོད་ཀང་རེ་ཞྲིག་དེ་ཙམ་མྡོ། 
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བཤགས་པའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། རང་ཉྲིད་ཀྲི་སྔར་བྱས་ཀྲི་སྲིག་པ་ལ་དུག་ཁྡོང་དུ་

སྡོང་བ་དང་། ཕྲིན་ཆད་སྡོག་ལ་བབས་ཀང་མྲི་བྱེད་བསམ་པའྲི་འདུ་ཤེས་ཀྲིས་ལྟུང་

བཤགས་ཚར་གསུམ། སྤྲི་བཤགས་ཚར་གསུམ། སྤྡོད་འཇུག་གྲི་སྲིག་བཤགས་

ལེའུ་སྡོགས་འདྡོན། འདྡོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏྲི་མུག་དབང་གྲིས་ནྲི། ཞེས་བརྡོད། 

རེས་སུ་ཡྲི་རང་གྲི་ཡན་ལག་ནྲི། གང་ཟག་ལྔའྲི་དགེ་བ་རྣམས་ལ་དགའ་བ་

བསྡོམས་ན་རང་ཉྲིད་ཀྲི་དགེ་རྩ་ཕྲ་མྡོ་རྣམས་ཀང་གྡོང་འཕེལ་དུ་གྱུར་ནས་རྡོགས་

པའྲི་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་རྒྱུར་འགྲྡོ་བས་ན་རླྡོམ་སེམས་དང་བྲལ་བས་རང་ཉྲིད་ཀྲིས་མཚོན་

པའྲི། རང་གཞན་ཀུན་གྲི་དགེ་བ་ལ་སྤྡོ་བའྲི་ངང་ནས་ད་དུང་བྱང་ཆུབ་ཀྲི་བར་དུ་སྔྡོན་

བྱྡོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྲི་རྣམ་ཐར་བཞྲིན་དུ་དགེ་བ་ལ་བརྩྡོན་པར་བྱ་སམ་པའྲི་ངང་

ནས།  ཕྡོགས་བཅུའྲི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སས། །ཞེས་སྡོགས། 

ཆྡོས་འཁྡོར་བསྐྡོར་བར་བསྐུལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་རྣམས་ལ་

མྡོས་གུས་ཆེན་པྡོས་གསེར་གྲི་འཁྡོར་ལྡོ་རྩྲིབས་སྟྡོང་དང་ལྡན་པ་ཕུལ་ཏེ། རང་ཅག་

རྣམས་ལ་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲིས་བསྡུས་པའྲི་ཆྡོས་ཀྲི་འཁྡོར་ལྡོ་དམ་པར་སྐྡོར་དུ་གསྡོལ་

སམ་པས། གང་རྣམས་ཕྡོགས་བཅུའྲི་འཇྲིག་རྟེན་སྒྡོན་མ་དག །ཞེས་སྡོགས་བརྡོད། 

བཞུགས་སུ་གསྡོལ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། ཚོགས་ཞྲིང་རྣམས་ལ་རང་ཅག་

རྣམས་མང་འདས་ཀྲི་ས་ལ་མ་བཞག་བར་ཚོགས་བསགས་པའྲི་ཞྲིང་དང་། སྡུག་

བསྔལ་ལས་སྐྡོབ་པའྲི་མགྡོན་སྐབས་སུ་མ་ངན་ལས་མྲི་འདའ་བར་བཞུགས་སུ་

གསྡོལ་སམ་པས། མ་ངན་འདའ་སྟྡོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །ཞེས་སྡོགས་བརྡོད། 

དགེ་བ་རྡོགས་བྱང་དུ་བསྔྡོ་བའྲི་ཡན་ལག་ནྲི། བདག་གྲིས་ད་ལྟར་བསགས་
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པའྲི་དགེ་བ་འདྲིས་མཚོན་པའྲི་རང་གཞན་སྐེ་འཕགས་ཐམས་ཅད་ཀྲི་དུས་གསུམ་དུ་

བསགས་པའྲི་དགེ་རྩ་ཐམས་ཅད་ཚེ་འདྲིའྲི་རེད་བཀུར་སན་གྲགས་སྡོགས་འཁྡོར་

བའྲི་ཕུན་ཚོགས་ཀྲི་རྒྱུར་སྐད་ཅྲིག་ཙམ་ཡང་མྲི་སྡོན་པར་བླ་ན་མེད་པའྲི་བྱང་ཆུབ་

ཀྲི་རྒྱུ་ཁྡོ་ནར་འགྲྡོ་བའྲི་ཕྲིར་དུ་བསྔྡོ་བར་བྱའྡོ་སམ་པས། ཕག་འཚལ་བ་དང་མཆྡོད་

ཅྲིང་བཤགས་པ་དང་། །ཞེས་སྡོགས་འདྡོན། དེ་ལྟར་ཡན་ལག་བདུན་པ་རེ་རེས་མྲི་

དགེ་བ་རེ་རེའྲི་གཉེན་པྡོར་འགྲྡོ་ཚུལ་ཡྡོད་ཀང་མང་དུ་དྡོགས་པས་འདྲིར་མ་བཤད། 

མཎལ་ནྲི། རྒྱུ་རབ་གསེར་དང་དངུལ། འབྲྲིང་ཟངས་དང་ལྲི། ཐ་མ་རྡོ་དང་ཤྲིང་ལེབ་

སྡོགས་ཀྲི་སྟེང་དུ། བྱུ་རུ་དང་མུ་ཏྲིག་མུ་མེན་ནམ་མགྲྡོན་བུ་གྲྡོ་ནས་སྡོགས་ཀྲི་ཚོམ་

བུ་བཀྡོད་དེ། ལྕགས་རྲི་རྲི་རབ་ཁང་བཟང་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་སྡོགས་འདྡོད་དགུའྲི་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་དམྲིགས་ཏེ་ཕུལ་ན། རང་ཉྲིད་མ་འྡོངས་པ་ན་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་

འགྱུར་གྲི་སངས་རྒྱས་ཀྲི་ཞྲིང་འགྲུབ་པ་སྡོགས་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྲི་

ཕན་ཡྡོན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡྡོད་པས་མཎལ་ལ་བརྩྡོན་པར་ཞུ། 

སྦྡོར་ཆྡོས་དྲུག་པ།

སྦྡོར་ཆྡོས་དྲུག་པ་གསྡོལ་བ་འདེབས་ཚུལ་ནྲི། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའྲི་བླ་མ་རྲིན་

པྡོ་ཆེ། །ཞེས་པ་ནས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྲི་དངྡོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསྡོལ། །ཞེས་རྩ་བའྲི་

བླ་མ་ལ་དམྲིགས་ཏེ་ལན་དང་པྡོ་བརྡོད་པའྲི་ཚེ། རྩ་བའྲི་བླ་མ་ལས་རང་འད་གཉྲིས་

པ་ཞྲིག་ཆད་དེ་རང་གྲི་སྤྲི་བྡོར་བྱྡོན་ནས་བཞུགས་པར་བསམ་ལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་

ཀྲི་དངྡོས་གྲུབ་སལ་དུ་གསྡོལ། །ཞེས་ལན་གཉྲིས་པ་བརྡོད་ཚེ་རྩ་བའྲི་བླ་མ་ཉྲིད་ཀྲི་
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སྐུའྲི་ཆ་ལས་བདུད་རྩྲི་སྣ་ལྔ་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས། ཐྡོག་མེད་ནས་བསགས་

པའྲི་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་རྟྡོགས་པ་ཁད་པར་

ཅན་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྲི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦངས། ལུས་དངས་གསལ་འྡོད་ཀྲི་

རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། བླ་མ་ཉྲིད་ལས་རང་འད་གཉྲིས་པ་རེ་ཆད་ནས་རང་ལ་ཐྲིམ་

པས། ཚེ་དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས། ཁད་པར་

བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་རྟྡོགས་པ་སྐེ་བར་གྱུར། དེ་ནས་གསྡོལ་འདེབས་རྒྱས་པ་

བྱེད་ན། འདེན་པ་མཉམ་མེད་སྟྡོན་པ་བཅྡོམ་ལྡན་འདས། །ཞེས་པ་ནས། དྲིན་ཅན་བླ་

མའྲི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའྲི་བར་གྲི་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་ཐམས་ཅད་ཀྲི་ཚིག་

རྐང་ཕྲི་མ་ལན་དང་པྡོ་ཚེ་རྒྱ་ཆེན་སྤྡོད་རྒྱུད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་ཀྲི་སྐུ་ལས་བདུད་རྩྲི་སྣ་

ལྔ་འྡོད་ཟེར་དང་བཅས་པའྲི་རྒྱུན་བབས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྲི་

ལུས་སེམས་ལ་ཞུགས་པས་སྲིག་སྒྲིབ་སྤྲི་དང་། ཁད་པར་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་ལམ་གྲི་རྲིམ་

པའྲི་རྟྡོགས་པ་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྲི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སྦངས། ལུས་དངས་གསལ་

འྡོད་ཀྲི་རང་བཞྲིན་ཅན་དུ་གྱུར། ཡང་དྲིན་ཅན་བླ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་

འདེབས། །ཞེས་པས་མཚོན་པའྲི་ཚིག་ཕྲི་མ་ལན་གཉྲིས་བརྡོད་ཚེ་རྒྱ་ཆེན་སྤྡོད་

རྒྱུད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་ལས་རང་འད་གཉྲིས་པ་རེ་ཆད་ནས་རང་ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ་པས། ཚེ་

དང་བསྡོད་ནམས་ལུང་རྟྡོགས་ཀྲི་ཡྡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྒྱས། ཁད་པར་རྒྱ་ཆེ་བའྲི་

ལམ་གྲི་རྟྡོགས་པ་སྐེ་བར་བསམ། དེ་ནས། སྨ་བ་ཟླ་མེད་འདེན་མཆྡོག་ཤཱཀའྲི་

ཏྡོག །ཅེས་པ་ནས། དྲིན་ཅན་བླ་མའྲི་ཞབས་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་པའྲི་བར་
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གྲི་ཚིག་རྐང་ཕྲི་མ་ལན་གཉྲིས་བརྡོད་པ་དང་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་། བླ་མ་རྣམས་

ལས་རང་འད་རེ་ཆད་དེ། ཐྲིམ་པ་སྡོགས་གྡོང་དང་འད་བ་ལ། ཁད་པར་ཟབ་མྡོའྲི་

ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་རྟྡོགས་པ་སྐེ་བ་ལ། གེགས་བྱེད་ཀྲི་དྲི་མ་སྦངས། དེ་དང་དེ་ཡྲི་

རྟྡོགས་པ་ཁད་པར་ཅན་སྐེ་བར་བསམ། དེ་ནས། ཡྡོན་ཏན་ཀུན་གྲི་གཞྲིར་གྱུར་དྲིན་

ཅན་རེ། །ཞེས་པ་ནས། ཉེ་བར་ཞྲི་བར་བྱྲིན་གྲིས་བརླབ་ཏུ་གསྡོལ། །ཞེས་པའྲི་བར་

གྲི་ཚིགས་རྐང་ཕྲི་མ་ཐམས་ཅད་ལན་གཉྲིས་རེ་བརྡོད་དེ་བདུད་རྩྲི་འབེབ་སྦང་

སྐབས་དེ་དང་དེ་སྐེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྲི་དྲི་མ་སྦངས། དེ་དང་དེ་ཡྲི་རྟྡོགས་པ་ཁད་

པར་ཅན་སྐེ་བར་བསམ། འདྲི་དག་གྲི་ཞལ་ཤེས་མང་པྡོ་ཡྡོད་ཀང་། ཡྲི་གེ་མང་དུ་

དྡོགས་པས་མ་བྲྲིས། 

དེ་ནས་བསྡུ་རྲིམ་ནྲི། བླ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོ་ཐུགས་ཀ་ནས་འྡོད་ཟེར་

འཕྲྡོས། མཐའ་སྐྡོར་ན་བཞུགས་པའྲི་ཞྲི་ཁྡོ་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྡོག་པས་

གཡས་ཕྡོགས་པ་རྣམས་རྒྱ་ཆེན་སྤྡོད་རྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། གཡྡོན་ཕྡོགས་པ་རྣམས་

ཟབ་མྡོ་ལྟ་རྒྱུད་པ་རྣམས་དང་། མདུན་ཕྡོགས་པ་རྣམས་ཆྡོས་འབྲེལ་དངྡོས་ཐྡོབ་ཀྲི་

བླ་མ་རྣམས་ལ་ཐྲིམ། ཡང་རྒྱ་ཆེན་སྤྡོད་རྒྱུད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་བྱམས་པ་དང་། ཟབ་མྡོ་

ལྟ་བ་རྒྱུད་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་འཇམ་དབྱངས། ཉམས་ལེན་བྱྲིན་རླབས་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་

རྡོ་རེ་འཆང་། ཆྡོས་འབྲེལ་དངྡོས་ཐྡོབ་ཀྲི་བླ་མ་རྣམས་རྩ་བའྲི་བླ་མ་རྣམས་ལ་ཐྲིམ། 

སྟྡོན་པ་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་རྡོ་རེ་འཆང་། རྩ་བའྲི་བླ་མ་ལྔ་ལ་སེམས་དང་བའྲི་ཡྲིད་

ཀྲིས་བལྟས་ཏེ། འདྲི་ལྔ་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྲི་སྐལ་བ་ཅན་དེ་ངའྡོ་སམ་པའྲི་སྤྡོ་བ་

དང་བཅས་གསལ་སྣང་འདྡོན། དེ་ནས་བྱམས་འཇམ་དབྱངས་གཉྲིས་ཐུབ་དབང་ལ་
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ཐྲིམ་ཞྲིང་གདན་པད་ཟླ་གཉྲིས་ཀང་ཐུབ་དབང་གྲི་པད་ཟླ་ལ་ཐྲིམ། རྩ་བའྲི་བླ་མ་ཐུབ་

དབང་གྲི་ཐུགས་ཀར་ཐྲིམ། རྡོ་རེ་འཆང་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་སྤྲི་བྡོ་ནས་བྱྡོན་ཏེ་

ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའྲི་ཚུལ་དུ་བཞུགས་པར་བསམ། དེ་ལ་ཐུབ་དབང་

རྡོ་རེ་འཆང་མངྡོན་སུམ་དུ་མཐྡོང་བའྲི་སྐལ་བ་ཅན་དེ་ངའྡོ་སམ་པའྲི་གསལ་སྣང་

འདྡོན། དེ་ནས་རྡོ་རེ་བསྡུ་བའྲི་ཕག་རྒྱ་བྱས་ཏེ། བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཞེས་བརྡོད་པས། བླ་

མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོ་རྡོ་རེ་འཆང་རང་གྲི་སྤྲི་བྡོར་སྤན་དངས་ཏེ། རང་གྲི་སྤྲི་བྡོར་

སེང་ཁྲི་པདྨ་དང་། །ཉྲི་ཟླའྲི་སྟེང་དུ་ངྡོ་བྡོ་རང་ཉྲིད་ཀྲི། །རྩ་བའྲི་བླ་མ་ཐུབ་པའྲི་དབང་

པྡོ་ཆེ། །སྐུ་མདྡོག་སེར་པྡོ་མཚན་དཔེའྲི་གཟྲི་འྡོད་འབར། །ས་གནྡོན་མཉམ་བཞག་

ཆྡོས་གྡོས་གསུམ་གསྡོལ་ཞྲིང་། །འྡོད་ཕུང་དབུས་སུ་སྐྲིལ་ཀྲུང་གྲིས་བཞུགས་

གྱུར། །བསམ་ལ་ཡན་ལག་བདུན་པ་མདྡོར་བསྡུས་དང་། མཎལ་ཕུལ་ཏེ། སྐུ་བཞྲིའྲི་

བདག་ཉྲིད་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་གསྡོལ་བ་འདེབས། །ཞེས་

པ་ནས། སྐབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ལྷག་པའྲི་ལྷ། །ཐུབ་དབང་རྡོ་རེ་འཆང་ལ་

གསྡོལ་བ་འདེབས། །བར་བརྡོད། 

སྐབས་འདྲིར་དངྡོས་གཞྲི་ལ་འཇུག་པར་འདྡོད་ན། བདེ་ལམ་དང་མྱུར་ལམ་

གང་རུང་ལ་བརྟེན་ནས་བཤེས་གཉེན་བསྟེན་ཚུལ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཞྲི་ལྷག་ཟུང་

འབྲེལ་བར་གྲི་དངྡོས་གཞྲི་སྐྡོང་དགྡོས་པ་ཡྲིན། དེ་ལྟར་མྲི་བྱེད་པར་མཇུག་ཆྡོག་

བྱེད་ན། བླ་མ་ཐུབ་དབང་ལ་དམྲིགས་ཏེ། བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་ཕག་འཚལ་

ལྡོ། །མཆྡོད་དྡོ་སྐབས་སུ་མཆྲིའྡོ། །ལན་གང་མང་བརྡོད་པས། བླ་མ་ཐུབ་དབང་རང་

ཉྲིད་ལ་ཐྲིམ། རང་ཉྲིད་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་སྐུར་གྱུར་པའྲི་ཐུགས་ཀ་ནས་འྡོད་ཟེར་
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འཕྲྡོས། སྣྡོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྡོག་པས་སྣྡོད་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་

ཞྲིང་ཁམས་དང་། བཅུད་ཐམས་ཅད་ཐུབ་པའྲི་དབང་པྡོའྲི་སྐུར་ལམ་གྲི་གྱུར་པར་

བསམ། རང་གཞན་ལྷར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྲི། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའྲི་སྟེང་དུ་ཨཿདཀར་

པྡོ་ཧཱུཾ་སེར་པྡོས་མཚན་པའྲི་མཐར་སྔགས་ཀྲིས་བསྐྡོར་བར་བསམ་ལ། ༀ་མུ་ནེ་མུ་

ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅྲི་མང་བཟླས་མཐར། རང་གྲི་ཐུགས་ཀའྲི་ས་བྡོན་ལས་འྡོད་

ཟེར་འཕྲྡོས་པས་སྣྡོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྡོག་པས། སྣྡོད་བཅུད་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་

ལ་ཐྲིམ། རང་ཡང་སྟྡོད་སད་ནས་འྡོད་དུ་ཞུ་ནས། རང་གྲི་སྲིང་གའྲི་ཨཿ་དང་ཧཱུཾ་ལ་ཐྲིམ། 

ཨཱཿ ཧཱུཾ་གྲི་ཨུ་དང་དེ་ཧ་ལ་ཐྲིམ། ཧ་དེ་རྲིམ་གྲིས་ནཱ་དའྲི་བར་དང་། ནཱ་ད་སྟྡོང་པར་

གྱུར་པའྲི་ངང་ལས། རང་ཉྲིད་ཐུབ་དབང་གྲི་སྐུར་བཞེངས་པའྲི། གནས་གསུམ་ཡྲི་གེ་

གསུམ་གྲི་མཚན་པར་བསམ། དགེ་བ་འདྲི་ཡྲིས་མྱུར་དུ་བདག །བླ་མ་སངས་རྒྱས་

འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲྡོ་བ་གཅྲིག་ཀང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡྲི་ས་ལ་འགྡོད་པར་

ཤྡོག །ཅེས་བརྡོད་པ་སྡོགས་བསྔྡོ་བ་སྡོན་ལམ་བྱས་ལ། དལ་བ་ཐྡོབ་པ་དྡོན་དང་ལྡན་

པའྲི་ཐབས་ལ་བརྩྡོན་པར་འཚལ་ལྡོ། །

སྨས་པ། འཇྲིགས་རུང་ཉྡོན་མྡོངས་ན་ཀྲས་རབ་གཙེས་པའྲི། །འཁྡོར་བའྲི་

སྡུག་བསྔལ་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པྡོ་ལས། །ཐར་པའྲི་ལམ་བཟང་བགྲྡོད་བྱེད་དམ་པ་

ཡྲི། །མན་ངག་རྲིན་ཆེན་ཐེམ་སྐས་འདྲིར་བརྟེན་ནས། །ལུང་རྟྡོགས་ཡྡོན་ཏན་རྒྱན་

གྲིས་ལེགས་སྤས་པའྲི། །བདེ་ཆེན་ཞྲིང་མཆྡོག་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་དེར། །སེབས་

སྟེ་མཚན་དཔེའྲི་གཟྲི་འྡོད་འབུམ་འཕྲྡོ་བའྲི། །སྐུ་བཞྲི་དབང་རྒྱལ་མྱུར་རེད་ཨེ་མ་

མཚར། །འདྲིར་འབད་རྣམ་དཀར་ལེགས་འབྲས་བདག་སྡོགས་རྣམས། །སྐེ་ཀུན་དམ་
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པས་དགེས་བཞྲིན་རེས་བཟུང་ནས། །ས་ལམ་ཡྡོན་ཏན་མཐར་ཕྲིན་རྣམ་འདེན་

གྲི། །གྡོ་འཕང་མྱུར་ཐྡོབ་འགྲྡོ་ཀུན་དེར་འཁྲིད་ཤྡོག །

ཅེས་བྱང་ཆུབ་ལམ་གྲི་རྲིམ་པའྲི་སྔྡོན་འགྲྡོ་སྦྡོར་ཆྡོས་དྲུག་གྲི་ཁྲིད་ཡྲིག་ཉམས་ལེན་དུ་

བཀྡོད་པ་དངྡོས་གྲུབ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་འདྲི་ནྲི། རག་ཤུལ་ཕྡོགས་ནས་དགེ་སྡོང་ཚུལ་ཁྲིམས་

གྲགས་པས་བསྐུལ་ངྡོར། ༸ཆྡོས་ཀྲི་གདམས་པ་རྲིན་པྡོ་ཆེའྲི་ནྡོར་གྲིས་ཕྱུག་པའྲི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་

དམ་པ་དུ་མའྲི་ཞབས་རྡུལ་སྤྲི་བྡོར་ལེན་པའྲི། དགེ་སྡོང་བླྡོ་བཟང་བསྟན་པ་ཆྡོས་འཕེལ་གྲིས། 

གནས་ཐེག་ཆེན་ཆྡོས་འཕེལ་གྲིང་དུ་སྦར་བ་ཛ་ཡནྟུ། དགེའྡོ།། །།
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པར་བྱང་སྔོན་ཚིག

རྣམ་གྲྡོལ་ཞྲི་བའྲི་རྒྱ་མཚོར་རྡོ་གཅྲིག་ཏུ། །

གཞྡོལ་བའྲི་མཐའ་ཡས་ཆྡོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གྲི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གྲི། །

དྲི་མ་ཡྡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩྲི་འདྲི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའྲི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པྡོའྲི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆྡོས་ཀྲི་སྡོ་མྡོ་སྟྡོང་ཕྲག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའྲི་འགྲྡོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནྡོར་བུའྲི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱྡོར་ཤྡོག །

ཅེས་འཛམ་གྲིང་ཡངས་པའྲི་ཁྡོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞྲི་བའྲི་ལམ་སྟྡོན་རྣམ་འདེན་ཤཱཀ་

སེངྒེའྲི་རྲིང་ལུགས་སྡོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སྡོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའྲི་ཆེད་དུ་

དམྲིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རྲིས་མེད་ཀྲི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་

འགྱུར་གང་ལའང་སྦར་ཆྡོག་པའྲི་དགེ་བསྔྡོའྲི་སྡོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའྲི་དགེ་སྦྡོང་ཆྡོས་སྨ་བ་ངག་

དབང་བླྡོ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའྡོ། །
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