༄༅། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལས་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད་བཞུགས་སྡོ།། ཕུན་ཚོགས་རྣམ་
དཔྡོད་འྡོད་སྡོང་རྒྱས་པ་ཡྱིས། །ལྟ་ངན་མུན་པའྱི་ཚང་ཚིང་རབ་བསལ་ནས། །སྡོམ་གསུམ་གནད་ཀྱི་པད་ཚལ་
རྒྱས་མཛད་པ། །འཇམ་མགྡོན་ས་སྐྱ་པ་དྱེ་གུས་པས་བསྡོད། །འདྱིར་སྡོད་པ་བྱེད་ཚུལ་གྱི་དཀའ་གནས་བྱེ་བྲག་
ཏུ་བཤད་པ་ལ། གཞུང་གྱི་འབྲྱེལ་དང་། འབྲྱེལ་བ་ཅན་གྱི་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་དཔད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི།
སྡོད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་གཞུང་འདྱི་དག་བསྡུ་ན། གང་གྱིས་སྡོད་པ་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་དང་། དྱེས་སྡོད་པ་བ་བའྱི་
གནས་གྱིས་སུ་འདུས། དང་པྡོ་ལ། མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྡོད་པ་བ་རྱིགས་པ་དང་། མཚན་
ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྡོད་པ་བ་མྱི་རྱིགས་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྡོགས་པ་བརན་
ཞྱིང་བརྡ་དང་བརྡའྱི་ལན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལྡོག་པར་ཤྱེས་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་མྱུར་དུ་བགྡོད་པའྱི་
ཕྱིར་དུ། ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དུ་སྡོད་པའྱི་དྡོན་དུ་རྒྱུ་བར་རྱིགས་སྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། དབང་བཞྱི་
ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། དྱེའྱི་ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་ལུང་ཁུངས་འཆད་པ་ནྱི། ལུགས་འདྱི་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། དྱེའྱི་ཕན་ཡྡོན་
འཆད་པ་ནྱི། འདྱི་འདྲའྱི་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་ནྱི། མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། ཡུལ་
ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ་སྡོད་པའྱི་དྡོན་དུ་རྒྱུ་བ་ལ་ཤྱེས་བྱེད་མྱེད་དྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། དྱེང་སང་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། དྱེ་
ལ་གནྡོད་བྱེད་ཡྡོད་ཚུལ་འཆད་པ་ནྱི། རྱིམ་པ་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། དྱེར་མ་ཟད་ྱེས་དམྱིགས་ཆྱེ་ཞྱིང་ཕན་ཡྡོན་
མྱེད་དྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། གལ་ཏྱེ་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་སྡོད་པ་བྱེད་པ་
ལ་ཕན་ཡྡོན་ཡྡོད་ཚུལ་བསྡུས་ཏྱེ་འཆད་པ་ནྱི། གསང་སྔགས་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་དཀའ་བའྱི་གནས་ལ་
དཔད་པ་ལ། གང་གྱིས་སྡོད་པ་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག དྱེའྱི་ཁྱད་ཆྡོས་དྲྡོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན། དྲྡོད་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་
གྱིས་སྡོད་པ་བ་ཚུལ། གང་དུ་བ་བའྱི་གནས་ཀྱི་རབ་དབྱེ། དྱེར་སྡོད་པ་བས་པའྱི་དགྡོས་པ། སྡོད་པ་ལ་གནས་
པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ྱེ་རྒྱུ་ལ་མཚམས་སྡོར་ཚུལ་དང་དྲུག དང་པྡོ་ནྱི། དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་
ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལྡན་པ། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྡོགས་པ་བརན་པའྱི་དྲྡོད་ཐྡོབ་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་གྱིས་བརྒྱན་པ་དཔའ་བྡོ་
དང་མཁའ་འགྡོ་མ་རྡྡོ་རྱེའྱི་སྤུན་དང་སྱིང་མྡོར་ངྡོ་ཤྱེས་པའྱི་ལུས་ངག་གྱི་བརྡ་ལ་མཁས་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པ་ནྱི།
འདྱིར་བསན་གྱི་སྡོད་པ་བྱེད་པའྱི་གང་ཟག་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ལྟ་བུའྱི་གང་ཟག་གྱིས་གནས་ཆྱེན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྡོད་
པ་བས་པས། གནས་ཆྱེན་དྱེ་དག་ན་གནས་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་མཁའ་འགྡོ་རྣམས་ཀྱིས་སྱེམས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་
རྡོབ་ཅྱིང་། རང་རྒྱུད་ལ་ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་སྔར་མ་ཐྡོབ་པ་གསར་དུ་ཐྡོབ་པ་དང་། ཐྡོབ་པ་རྣམས་གྡོང་འཕྱེལ་
དུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། དབང་བཞྱི་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པ་དང་། །ཞྱེས་པ་ནས། ཚེ་འདྱི་ྱིད་
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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ལ་རྡོགས་འཚང་རྒྱ། །ཞྱེས་པའྱི་བར་དང་། གསང་སྔགས་སྡོམ་པའྱི་རྡོགས་པ་ཅན། །ཞྱེས་པ་ནས། རྒྱུད་སྱེ་
རྣམས་སུ་ལྱེགས་པར་ལྟྡོས། །ཞྱེས་པའྱི་བར་དང་། ཏྱི་སྱེ་དང་ནྱི་ཙ་རྱི་སྡོགས། །ཞྱེས་པ་ནས། ཡུལ་དྱེར་འགྡོ་བ་
རྒྱུད་ལས་བཀག །ཅྱེས་པའྱི་བར་བྱུང་། བརྡ་དང་ལན་གྱི་རྣམ་གཞག་རྒྱུད་ལས་གསུང་ཚུལ་ནྱི། བརག་པ་
གྱིས་པར། གང་གྱིས་སྤུན་དང་སྱིང་མྡོར་ཡང་། །ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད་པར་ཤྱེས་པར་བ། །གང་ཞྱིག་སྡོར་མྡོ་གཅྱིག་
སྡོན་དང་། །གྱིས་ཀྱིས་ལྱེགས་པར་འྡོངས་བ་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྡོགས་ལུས་ཀྱི་བརྡ་དང་། མ་ད་ན་ཆང་། བ་ལ་
ཤ །ཞྱེས་སྡོགས་དང་། ཌ་ཞྱེས་བ་བ་སྐྱྱེས་པར་བཤད། །ཌྱི་ཞྱེས་བ་བ་བུད་མྱེད་ཡྱིན། །ཞྱེས་སྡོགས་ཀྱི་ངག་གྱི་
བརྡའྱི་རྣམ་གཞག་བསན། གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་དང་ནྱི། །ཞྱིང་དང་ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་དང་ནྱི། །ཚན་དྡོ་ྱེ་བའྱི་ཚན་
དྡོ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་འདུ་བ་ྱེ་འདུ་བ། །ཞྱེས་སྡོགས་ཀྱིས་གང་དུ་སྡོད་པ་བ་བའྱི་གནས་རྒྱས་པར་བཤད།
མཚན་ྱིད་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཡུལ་ཆྱེན་དྱེ་དག་ཏུ་སྡོད་པ་བས་པ་ལ་ྱེས་དམྱིགས་ཡྡོད་ཚུལ་
འཆད་པ་ནྱི། དཔལ་གསང་བ་གྲུབ་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དྱེ་ྱིད་མྱེད་བཞྱིན་དུ། །ངྡོ་མཚར་ཆྱེ་བ་ལྟ་བྱེད་པ། །ཇྱི་
སྱིད་ནམ་མཁའ་མྱི་ཞྱིག་བར། །ཤྱི་བའྱི་འྡོག་ཏུ་དམྱལ་བར་སྐྱྱེ། །ཞྱེས་སྡོགས་བཤད། གྱིས་པ་ལ། དྲྡོད་ཀྱི་ངྡོ་
བྡོ། དབྱེ་བ། མ་ཐྡོབ་པ་ཐྡོབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས། ཐྡོབ་པ་བརན་པར་བྱེད་པའྱི་ཐབས། དྲྡོད་དང་སྡོད་པ་
མཚམས་སྡོར་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྡོགས་པ་བརན་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ལུས་ངག་གྱི་ནུས་མཐུ་
ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ། དྲྡོད་ཆུང་ངུ་། འབྲྱིང་། ཆྱེན་པྡོ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནྱི།
མམ་བཞག་ཏུ་འཇྱིག་རྱེན་ཆྡོས་བརྒྱད་མགྡོ་སྡོམས་ཤྱིང་ྡོན་མྡོངས་པ་མངྡོན་གྱུར་བ་མགྡོ་གནྡོན་ནུས་པའྱི་
ཡྡོན་ཏན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྲྡོད་ཆུང་ངུ་སྔྡོན་དུ་སྡོང་བའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་དམ་རྱེས་འཛིན་ཅྱི་རྱིགས་པ་
ནུས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ནྡོ། འདྱི་ལ་རྣམ་ཤྱེས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆ་མྱི་མམ་པ་ཞྱེས་བ་ལ། གསུམ་པ་ནྱི། རྣམ་ཤྱེས་དང་
ཡྱེ་ཤྱེས་ཆ་མམ་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་ཚར་བཅད་དང་རྱེས་འཛིན་གྱིས་ཀ་ནུས་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ནྡོ། །འདྱི་དག་གྱི་
ས་མཚམས་ནྱི། དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཚོགས་ལམ། འབྲྱིང་སྡོར་ལམ། ཆྱེན་པྡོ་ས་དང་པྡོ་ནས་ཐྡོབ་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བདག་
མྱེད་བསྡོད་འགྱེལ་ལས། རྱིམ་གྱིས་སྡོམ་པ་ལ་བརྱེན་ནས་དྲྡོད་ཆུང་ངུ་སྐྱྱེ་ལ། དྱེས་ཀུན་འདར་གསང་སྱེ་སད་
དྡོ། །དྱེ་ནས་དྲྡོད་འབྲྱིང་པྡོ་སྐྱྱེ་ལ། དྱེས་ཀུན་འདར་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་མངྡོན་དུ་སད་དྡོ། །དྱེ་གྱིས་ནྱི་ཕ་རྡོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ན་ཚོགས་སྡོར་གྱིས་སྡོ། །དྱེ་ནས་དྲྡོད་ཆྱེན་པྡོ་མཐྡོང་བའྱི་ལམ་གྱི་ཡྱེ་ཤྱེས་སྐྱྱེས་ནས། ཀུན་
ཏུ་བཟང་པྡོའ ་ི སྡོད་པ་སད་དྱེ། ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནྱི། དབང་བཞྱི་རྡོགས་པར་ཐྡོབ་ཅྱིང་དམ་
ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལྡན་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་པར་བ་བའྱི་ཕྱིར་དུ། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྡོགས་པ་ལ་
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འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་།

ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡོམ་པར་བྱེད། ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་དྱེས་དྲྡོད་འབྲྱིང་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་
པ་གསང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱེད། འབྲྱིང་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་དྱེས་ཆྱེན་པྡོ་ཐྡོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཟླ་བ་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་
དུ་སྒྲུབ་པ་རྩྱེ་གཅྱིག་ཏུ་ནན་ཏན་བས་ནས་སྒྲུབ་པར་བྱེད། དྱེ་ལྟར་བས་ཀང་དྲྡོད་ཆྱེན་པྡོ་ཐྡོབ་པར་མ་ནུས་ན། ལྷ་
གནད་ལ་བྡོར་བ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་བྱེད་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། དྲྡོད་ཆྱེན་པྡོ་ཐྡོབ་པ་དྱེ་
ྱིད་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཆྱེད་དུ། རྱིམ་གྱིས་ཀྱི་རྡོགས་པ་ལ་ཟླ་བ་ཕྱེད་བསྡོམ་དགྡོས་ཏྱེ། བརག་པ་གྱིས་པར།
བརྩྱེ་བས་དངྡོས་གྲུབ་དྡོན་དུ་ཡང་། །ཟླ་བ་ཕྱེད་དུ་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས། །ྱི་མ་གཅྱིག་ཀང་མ་ཆད་པར། །བསྡོམས་
པས་ཡྡོངས་སུ་རྡོགས་པར་བྱེད། །ཅྱེས་སྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས། ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་
པ་ྱིན་པར་གསང་ནས་མཚན་མྡོའ ་ི དུས་སུ་སྡོད། འབྲྱིང་ཐྡོབ་པས་ྱིན་མཚན་ཀུན་དུ་སྡོད། ཆྱེན་པྡོ་ཐྡོབ་པས་
ཀུན་དུ་བཟང་པྡོའ་ི སྡོད་པ་བྱེད་དྡོ། །གསུམ་པ་ལ། སྡོད་པའྱི་ངྡོ་བྡོ། དབྱེ་བ། མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས། སྡོ་སྡོའ ་ི སྒྲ་
དྡོན། ཇྱི་ལྟར་སྡོད་པའྱི་ཚུལ་དང་ལྔ། དང་པྡོ་ནྱི། དྲྡོད་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་འཕྱེལ་བའྱི་
ཕྱིར་དུ། བཟང་ངན་སྡོགས་ལ་སང་ཞྱེན་མྱེད་པར་སྡོད་པའྱི་ཡྡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ནྡོ། །དྱེ་དག་ཀང་ཞྱིབ་ཏུ་
བཤད་ན་ལྡོངས་སྡོད་ལ་ངྱེས་མྱེད་དུ་འཇུག་ཚུལ། དུས་དང་གནས་ལ་ངྱེས་མྱེད་དུ་འཇུག་ཚུལ། ངག་ལ་ངྱེས་
མྱེད་དུ་འཇུག་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སཾ་བྷུ་ཉྱི་ལས། ཁྱྱི་དང་བྡོང་བུ་རྔ་མྡོང་དང་། །དབང་པྡོ་སྡོགས་ཀྱི་ཁྲག་
བཏུངས་ནས། །ཇྱི་ལྟར་རྱེད་པ་བཞྱིན་དུ་ཟ། །ཟྡོས་ཤྱིང་ཟྡོས་ནས་གཏྡོར་མ་སྱིན། །ཞྱེས་སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དྱེ་
ྱིད་ལས། རྡོ་ཡྱི་ཁམ་ཕྡོར་ཐྡོགས་ནས་ནྱི། །མཚན་མྡོའ ་ི དུས་སུ་རྒྱུ་བར་བ། །བཞྱི་མདྡོ་དག་ནྱི་རྱི་བྡོ་
དང་། །ཤྱིང་གཅྱིག་དང་ནྱི་དུར་ཁྲྡོད་དུ། །ཞྱེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། དྱེ་ྱིད་ལས། རྱེ་འགའ་ལྱེགས་སར་ཟུར་ཆག་
ྱིད། །ལྡྡོག་པ་ཡྱི་ནྱི་འདྡོར་བར་བྱེད། །ཅྱེས་སྡོ། །སྡོད་པ་ལ་རྒྱུ་བའྱི་གང་ཟག་དྱེས། སྱིར་ལུས་ངག་གྱི་སྡོད་པ་
ཐམས་ཅད་ངྱེས་མྱེད་དུ་སྡོད་པ་ཡྱིན་ཡང་བླ་མ་ལ་ཕག་འཚལ་བའྱི་སྡོད་པ་ངྱེས་པ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་དགྡོས་པ་ཡྱིན་
ཏྱེ། བརག་པ་

སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༥༽
གྱིས་པར། དངྡོས་གྲུབ་ཐྡོབ་པའྱི་སྡོབ་མ་གང་། །ཡང་དག་ཡྱེ་ཤྱེས་སྣང་བ་པྡོ། །མནར་མྱེད་སྤང་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱི་
ཕྱིར། །གྲུབ་པས་བླ་མ་མངྡོན་ཕག་འཚལ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ། ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པ་དང་།
ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ ་ི སྡོད་པ་གྱིས་ཏྱེ། སཾ་བྷུ་ཉྱིར། གང་གྱིས་འགྡོ་ལ་ཕན་པའྱི་ཕྱིར། །ཀུན་འདར་གྱི་ནྱི་སྡོད་པ་
གསུངས། །ཀུན་བཟང་མཚུངས་པ་མྱེད་སྒྲུབ་པ། །སྡོད་པ་ངྱེས་རབ་རྡྡོ་རྱེ་ཅན། །ཞྱེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ལ་ཀུན་
འདར་གྱི་སྡོད་པ། སྡོན་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ། རྒྱལ་བུ་གཞྡོན་ནུའྱི་སྡོད་པ། གསང་བའྱི་སྡོད་པ་རྣམས་
མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་སྡོ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ི སྡོད་པ། ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྡོད་པ། རྒྱལ་ཚབ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི
སྡོད་པ། ཚོགས་བདག་ཆྱེན་པྡོའ ་ི སྡོད་པ་རྣམས་མྱིང་གྱི་རྣམ་གངས་སྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། འཇྱིག་རྱེན་པ་ཀུན་
འཇྱིགས་ཤྱིང་འདར་བར་བྱེད་པས་ན། ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པ་ཞྱེས་བ། ཡང་ན་བཟའ་བཅའ་དང་བཟའ་བཅའ་
མྱིན་པ། བཏུང་བ་དང་བཏུང་བ་མ་ཡྱིན་པ། བཟང་ངན་གྱིས་སུ་མྱེད་པར་འཇུག་པས་ན། ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་
པ་ཞྱེས་བ་སྱེ། ཨ་ཝ་དྷུ་ཏྱི་ཞྱེས་པ་ནྱི་ཀུན་འདར་དང་། གྱིས་སྤྡོང་གྱིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་སྡོ། །རྱིགས་ལ་
སྡོགས་པ་གསང་ནས་སྡོན་པར་བརྫུས་ཏྱེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པས་ན། སྡོན་པ་
བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་ཞྱེས་བ། རྒྱལ་ཚབ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི སྡོད་པ་ཐྡོབ་ཕྱིར་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་སྣ་ཚོགས་
ལ་འཇུག་པས་ན། རྒྱལ་བུ་གཞྡོན་ནུའྱི་སྡོད་པ་ཞྱེས་བ། རྣལ་འབྡོར་པར་ཁས་མྱི་ལྱེན་པར་རྱིགས་དང་ཡྡོན་ཏན་
ལ་སྡོགས་པ་གསང་སྱེ་སྡོད་པ་བྱེད་པས་ན། གསང་བའྱི་སྡོད་པ་ཞྱེས་བའྡོ། །གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་རང་གྱི་
རྡོགས་པ་བཟང་པྡོ་འཆར་བས་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ་ི སྡོད་པ་ཞྱེས་བ། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྡོགས་གང་གྱིས་ཀང་
བརྱི་བར་མྱི་ནུས་པས་ན། ཕྡོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སྡོད་པ་ཞྱེས་བ། རྣམ་ཤྱེས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆ་མམ་པའྱི་
སྡོབས་ཀྱིས་གཞན་དྡོན་རྒྱ་ཆྱེན་པྡོ་ལ་འཇུག་པས་ན། རྒྱལ་ཚབ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི སྡོད་པ་ཞྱེས་བའྡོ། །སྐྱྱེ་བྡོའ ་ི ཚོགས་
རྒྱ་ཆྱེན་པྡོའ ་ི མདུན་དུ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པས་ན། ཚོགས་བདག་ཆྱེན་པྡོའ་ི སྡོད་པ་
ཞྱེས་བའྡོ། །ལྔ་པ་ལ། གང་ཟག་གང་གྱིས་སྡོད་པ་གང་བ་བ་དང་། ཇྱི་སྱིད་སྡོད་པའྱི་ཡུན་ཚད་དྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི།
དྲྡོད་ཆུང་ངུ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པ་ྱིན་པར་གསང་ནས་མཚན་མྡོའ་ི དུས་སུ་སྡོད་དྱེ།
མཚན་མྡོའ་ི དུས་སུ་བཟའ་བཅའ་དང་བཟའ་བཅའ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སུ་མྱེད་པར་སྡོད་
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འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་།

༼༦༽
ལ། ྱིན་མྡོའ་ི དུས་སུ་གྡོགས་གཞན་དང་སྡོད་ལམ་མཐུན་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། འབྲྱིང་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་དྱེས་
ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པ་འཇྱིག་རྱེན་པའྱི་མངྡོན་དུ་ྱིན་མཚན་དབྱེར་མྱེད་དུ་སྡོད་དྱེ། རང་གྱི་ཡུལ་འཁྡོར་སྤངས།
རྱིགས་ལ་སྡོགས་པ་གསང་ནས་སྡོན་པར་བརྫུས་ཏྱེ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱི་སྡོད་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར།
དྲྡོད་ཆྱེན་པྡོ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པྡོའ ་ི སྡོད་པ་ལ་འཇུག་སྱེ། རྣམ་ཤྱེས་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆ་མམ་
ཤྱིང་ཚར་བཅད་དང་རྱེས་འཛིན་གྱིས་ཀ་ནུས་པའྱི་སྡོབས་ཀྱིས་གནས་ཆྱེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དཔའ་བྡོ་དང་
མཁའ་འགྡོ་དབང་དུ་བསྡུས། ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་འཕྱེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ལུས་ངག་གྱིས་སྡོད་ལམ་སྣ་ཚོགས་ལ་
འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། སྱིར་བསན་དུ་ཟླ་བ་རྱེ་རྱེ་སྡོད་པར་གསུངས་ཏྱེ། བརག་པ་གྱིས་པར། ཟླ་བ་
གཅྱིག་ཏུ་གསང་ལ་སྡོད། །ཇྱི་སྱིད་ཕག་རྒྱ་མ་རྱེད་པ། །ཞྱེས་པས། ཀུན་འདར་གྱི་སྡོད་པའྱི་དུས་བསན། ཟླ་བ་
གཅྱིག་གྱིས་སྐལ་ལྡན་པར། །འགྱུར་བ་འདྱི་ལ་ཐྱེ་ཚོམ་མྱེད། །ཞྱེས་པས། ཀུན་བཟང་སྡོད་པའྱི་དུས་བསན་
ནྡོ། །བཞྱི་པ་ལ། གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྒྱུད་ལས་གསུང་ཚུལ། དྱེའྱི་དྡོན་བཤད་པ། གཞན་གྱི་ལྡོག་རྡོག་དགག་པ་
དང་གསུམ། དང་པྡོ་ལ། གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་སྱིར་གསུང་ཚུལ། གནས་དང་ས་སར་ནས་གསུང་ཚུལ། སའྱི་རབ་
དབྱེ་རྒྱས་པར་གསུང་ཚུལ། གནས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་གསུང་ཚུལ་དང་བཞྱི། དང་པྡོ་ནྱི། བརག་པ་གྱིས་
པར། གནས་བཅུ་གྱིས་ལས་ཕྱེ་བའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། ཡུལ་ཆྱེན་ལྔ་སྦས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ྱིད་ལས། གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་དང་ནྱི། །ཞྱིང་དང་ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ྱིད་
དང་། །ཚན་དྷྡོ་ྱེ་བའྱི་ཚན་དྷྡོ་དང་། །དྱེ་བཞྱིན་འདུ་བ་ྱེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅྡོད་ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་ྱིད། །དུར་
ཁྲྡོད་ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྲྡོད་ྱིད། །འདྱི་རྣམས་ས་ནྱི་བཅུ་གྱིས་ཏྱེ། །ས་བཅུའྱི་དབང་ཕྱུག་མགྡོན་པྡོ་ྱིད། །ཅྱེས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། སཾ་བྷུ་ཉྱིར། གནས་ནྱི་རབ་ཏུ་དགའ་བའྱི་ས། །དྱེ་བཞྱིན་ྱེ་གནས་དྲྱི་མ་མྱེད། །ཞྱིང་ནྱི་འྡོད་
བྱེད་ཤྱེས་པར་བ། །ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ནྱི་འྡོད་འཕྡོ་ཅན། །ཚན་དྷྡོ་མངྡོན་དུ་གྱུར་པ་སྱེ། །ྱེ་བའྱི་ཚན་དྷྡོ་སང་དཀའ་
བ། །འདུ་བ་རྱིང་དུ་སྡོང་བ་སྱེ། །ྱེ་བའྱི་འདུ་བ་མྱི་གཡྡོ་བ། །དུར་ཁྲྡོད་ལྱེགས་པའྱི་བླྡོ་གྡོས་ྱིད། །ྱེ་བའྱི་དུར་
ཁྲྡོད་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན། །འཐུང་གཅྡོད་དཔྱེ་མྱེད་ཡྱེ་ཤྱེས་ཏྱེ། །ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་ཡྱེ་ཤྱེས་ཆྱེ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར། གནས་བཅུ་གྱིས་ས་བཅུ་གྱིས་དང་སར་ཏྱེ། ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། ལྔ་
སྦས་
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༧༽
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བདྱེ་མཆྡོག་ཨ་བྷྱི་དྷ་ན་ལས། རབ་ཏུ་དགའ་དང་དྲྱི་མ་
མྱེད། །འྡོད་བྱེད་པ་དང་འྡོད་འཕྡོ་བ། །སང་དཀའ་དང་ནྱི་མངྡོན་དུ་གྱུར། །རྱིང་དུ་སྡོང་དང་མྱི་གཡྡོ་བ། །ལྱེགས་
པའྱི་བླྡོ་གྡོས་ཆྡོས་ཀྱི་སྱིན། །དཔྱེ་མྱེད་པ་དང་ཡྱེ་ཤྱེས་ལྡན། །རྡྡོ་རྱེའྱི་ས་ནྱི་བཅུ་གསུམ་པ། །ཞྱེས་གསུངས་པ་
ལྟར། ས་བཅུ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་བཞུགས་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་
རྩ་བདུན་ལས་བཅུ་གསུམ་གྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་ནས་བསན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། ཕག་ཆྱེན་ཐྱིག་ལྱེར། གནས་བཅུ་
གྱིས་ལས་ཕྱེ་བའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་འཆད་པ་ནྱི། ྱེར་བརྒྱད་དངྡོས་སུ་བསན་ནས་བཞྱི་ཁ་བསྐངས་
ནས་གསུངས་སྡོ། །གྱིས་པ་ལ། ཕྱི་ནང་གྱི་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་སྱིར་བསན། ཕྱི་ནང་སར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་
པ། དྱེ་གང་ན་གནས་པའྱི་ཕྡོགས་ངྡོས་བཟུང་བ། ཤྱེས་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དགྡོད་པ་དང་བཞྱི། དང་པྡོ་ནྱི། ཕྱིའྱི་
གནས་བཤད་པ། ནང་གྱི་གནས་བཤད་པ། གནས་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་བསན་པ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ལ།
གནས་ཀྱི་སྡོ་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དང་། སའྱི་སྡོ་ནས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་གྱིས།
དང་པྡོ་ལ། སྱིར་བསན་པ་དང་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ལ། གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་ལ་སྡོགས་པ་དྱེ་
དག་ལ། ནང་ཚན་གྱི་སྡོ་ནས་དབྱེ་ན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་ཡྡོད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་
ཆྱེན་བཞྱི། ྱེ་བའྱི་གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་བཞྱི་སྱེ་བརྒྱད། ཞྱིང་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་
ཆྱེན་གྱིས། ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་གྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས། ཚན་དྷྡོའ ་ི ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་
གྱིས། ྱེ་བའྱི་ཚན་དྷྡོའ ་ི ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས་ཏྱེ་བརྒྱད། དྱེ་བཞྱིན་དུ། འདུ་བ་དང་ྱེ་བའྱི་འདུ་
བ། དུར་ཁྲྡོད་དང་ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྲྡོད་བཞྱི་ལ་ནང་ཚན་གྱི་སྡོ་ནས་གྱིས་གྱིས་སུ་ཕྱེ་བས་བརྒྱད། འཐུང་གཅྡོད་
ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་བཞྱི། ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་བཞྱི་སྱེ་བརྒྱད།
བརྒྱད་བཞྱི་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་སུ་ཡྡོད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཐུགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ །ི གསུང་གྱི་འཁྡོར་ལྡོའ །ི
སྐུའྱི་འཁྡོར་ལྡོའ །ི དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ །ི བདྱེ་ཆྱེན་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་དང་ལྔ། དང་པྡོ་ལ། གནས་དང་ྱེ་
བའྱི་གནས་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་ལས། གནས་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ལྟྱེ་བའྱི་ཤར་
ཕྡོགས་ན། པུ་ལྱི་ར་མ་ལ་ཡ། བང་ན་ཛ་ལན་དྷ་ར། ནུབ་ན་
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༼༨༽
ཨུ་ཌྱི་ན། ལྷྡོ་ན་ཨར་བྷུ་ཏའྡོ། །ྱེ་བའྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། ཤར་ལྷྡོ་ན་གྡོ་ཏ་ཝ་རྱི། ལྷྡོ་ནུབ་ན་རཱ་མྱི་ཤྭ་རྱི། ནུབ་
བང་ན་དྱེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ། བང་ཤར་ན་མ་ལ་ཝ་སྱེ། འདྱི་དག་ལ་ཐུགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་དང་། མཁའ་སྡོད་
ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ཅྱེས་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་པྡོ་ལ་ཕྱི་སྐྡོར་གྱི་ཚུལ་དུ། ཞྱིང་དང་ྱེ་བའྱི་
ཞྱིང་། ཚན་དྷྡོ་དང་ྱེ་བའྱི་ཚན་དྷྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་ལས། ཞྱིང་གྱི་གནས་ཆྱེན་གྱིས་ནྱི། ཤར་
ཕྡོགས་ན་ཀཱ་མ་རུ་པ། བང་ཕྡོགས་ན་ཨྡོ་ཏྱེ། ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་གྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས་ནྱི། ནུབ་ན་ཉྱི་ཤ་གུ་ན། ལྷྡོ་ན་ཀྡོ་
ས་ལའྡོ། །ཚན་དྡོའ ་ི ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས་ནྱི། ཤར་ལྷྡོ་ན་ཀ་ལྱིང་ཀ ལྷྡོ་ནུབ་ན་ལཾ་བྷ་ག ྱེ་བའྱི་ཚན་དྡོའ་ི ཡུལ་ཆྱེན་
གྱིས་ནྱི། ནུབ་བང་ན་ཀཱན་ཙི་ཀ བང་ཤར་ན་ཧྱི་མ་ལ་ཝ་ཏྱེ་བརྒྱད། འདྱི་དག་ལ་གསུང་གྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་
ཆྱེན་དང་། ས་སྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་ཞྱེས་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡང་དྱེ་དག་ལ་ཕྱི་སྐྡོར་གྱི་ཚུལ་དུ། འདུ་བ་དང་ྱེ་
བའྱི་འདུ་བ། དུར་ཁྲྡོད་དང་ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྲྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ཆྱེན་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་ལས། འདུ་བའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས་ནྱི།
ཤར་ཕྡོགས་ན་པྱེ་ཏ་པུ་རྱི། བང་ན་གྱི་ཧ་དྱེ་ཝ། ྱེ་བའྱི་འདུ་བའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས་ནྱི། ནུབ་ན་སཽ་རཥྚ། ལྷྡོ་ན་སུ་
ཝརྣ། དུར་ཁྲྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱིས་ནྱི། ཤར་ལྷྡོ་ན་ན་ག་ར། ལྷྡོ་ནུབ་ན་སྱིནྡྷུ་ར། ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྲྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ཆྱེན་
གྱིས་ནྱི་ནུབ་བང་ན་ཀ་མ་རུ་པ། བང་ཤར་ན་ཀུ་ལུན་ཏའྡོ། །འདྱི་དག་ལ་སྐུའྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་དང་། ས་
འྡོག་ན་སྡོད་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ཅྱེས་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ལ། འཐུང་གཅྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ཆྱེན་བཞྱི་དང་ྱེ་བའྱི་འཐུང་
གཅྡོད་ཀྱི་ཡུལ་ཆྱེན་བཞྱི་སྱེ་བརྒྱད་ཡྡོད་པ་ལས། དང་པྡོ་བཞྱི་ནྱི་ལུས་འཕགས་གྱིང་གྱི་ལྟྱེ་བ་ན། ཁ་གདྡོང་མ་
བཞུགས་པའྱི། སྒྲ་མྱི་སན་གྱི་ལྟྱེ་བ་ན། འུག་གདྡོང་མ་བཞུགས་པའྱི། བ་གང་སྡོད་ཀྱི་ལྟྱེ་བ་ན། ཁྱྱི་གདྡོང་མ་
བཞུགས་པའྱི། འཛམ་བུའྱི་གྱིང་གྱི་ལྟྱེ་བ་ན། ཕག་གདྡོང་མ་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་པྡོའ །ྡོ །ྱེ་བའྱི་འཐུང་
གཅྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི་ཤར་ལྷྡོའ་ི གྱིང་ཕན་གྱིས་ན། གཤྱིན་རྱེ་བསན་མ་བཞུགས་པའྱི། ལྷྡོ་ནུབ་ཀྱི་གྱིང་
ཕན་གྱིས་ན། གཤྱིན་རྱེ་ཕྡོ་་མྡོ་བཞུགས་པའྱི། ནུབ་བང་གྱི་གྱིང་ཕན་གྱིས་ན། གཤྱིན་རྱེ་ཆྱེན་མྡོ་བཞུགས་
པའྱི། བང་ཤར་གྱི་གྱིང་ཕན་གྱིས་ན། གཤྱིན་རྱེ་འཇྡོམས་མ་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ཡྡོད་ཀང་རྱེན་
གྱི་གང་ཟག་གྱི་སྡོ་ནས་བཞྱིར་འཇྡོག་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་པྡོ་འདྱི་དག་ལ། དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི
གནས་ཆྱེན་དང་། འཕྱིན་ལས་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ཅྱེས་བའྡོ། །ལྔ་པ་ནྱི། རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེའྱི་དབུས་ན་
འཁྡོར་ལྡོ་བདྱེ་མཆྡོག་ཤར་
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༩༽
ན་མཁའ་འགྡོ་མ་མཐྱིང་ག བང་ན་ལ་མ་ལྗང་ཁུ། ནུབ་ན་ཁནྜ་རྡོ་ཧྱི་དམར་མྡོ། ལྷྡོ་ན་གཟུགས་ཅན་མ་སྱེར་མྡོ་
བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་ལྔ་སྱེ། འདྱི་དག་ལ་བདྱེ་ཆྱེན་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་དང་ལྷའྱི་གནས་ཞྱེས་ཀང་
བའྡོ། །དྱེ་ལྟར་ན་མྱིའྱི་ཡུལ་ན་ཡྡོད་པའྱི་གནས་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་དང་ལྷའྱི་ཡུལ་ན་ཡྡོད་པའྱི་གནས་ཆྱེན་ལྔ་
སྱེ། སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ས་བཅུ་གསུམ་ལ་གནས་པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་
པ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དང་པྡོར་བྡོན་ནས། གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱིན་གྱིས་བརབས་པས་ན། ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་
རྩ་བདུན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྱེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ས་དང་པྡོ་ལ་གནས་པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་
བཞྱི། གྱིས་པ་ལ་གནས་པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་བཞྱི་སྱེ་བརྒྱད། གསུམ་པ། བཞྱི་པ། ལྔ་པ། དྲུག་པ་ལ་
གནས་པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་གྱིས་གྱིས་ཏྱེ་བརྒྱད། བདུན་པ། བརྒྱད་པ། དགུ་པ། བཅུ་པ་ལ་གནས་
པའྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་གྱིས་གྱིས་ཏྱེ་བརྒྱད། ས་བཅུ་གཅྱིག་པ་དང་། བཅུ་གྱིས་པ་ལ་གནས་པའྱི་
ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་བཞྱི་བཞྱི་སྱེ་བརྒྱད། དྱེ་ལྟར་ན་སྤྲུལ་པ་བརྒྱད་བཞྱི་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་བཞུགས་པའྱི་
གནས་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས། ས་བཅུ་གསུམ་པ་ལ་གནས་པའྱི་འཁྡོར་གྱི་ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་བཞྱི། གཙོ་
བྡོའ ་ི ཚུལ་བཟུང་བའྱི་སྤྲུལ་པ་གཅྱིག་སྱེ། སྤྲུལ་པ་ལྔ་པྡོ་དྱེ་དག་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་ལྔ་དང་བཅས་པས་
སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྱེ་ཡང་བདྱེ་མཆྡོག་ཨ་བྷྱི་དྷ་ནར། གནས་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པྡོ་འདྱི་
དག ས་བཅུ་གསུམ་གྱི་མྱིང་གྱི་སྡོ་ནས་དངྡོས་སུ་བསན་ཅྱིང་། རྩ་རྒྱུད་བརག་གྱིས། བཤད་རྒྱུད་སཾ་བྷུ་ཉྱི།
ཕག་ཆྱེན་ཐྱིག་ལྱེ་རྣམས་སུ། གནས་ཆྱེན་དང་པྡོ་སྡོ་གྱིས་དངྡོས་སུ་བསན་ནས། ཕྱི་མ་ལྔ་སྦས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་
བསན་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །རྒྱུད་སྱེ་དྱེ་དག་ཏུ། གནས་ཕྱི་མ་ལྔ་པྡོ་དངྡོས་སུ་མྱི་སྡོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྡོད་དྱེ། གནས་ཆྱེན་
ཕྱི་མ་ལྔ་པྡོ་འདྱི། མྱིའྱི་འཇྱིག་རྱེན་ལས་འདས་པ། ལྷའྱི་གནས་ན་ཡྡོད་པ་དང་། སྱིང་གྱི་ནང་ན་གནས་པའྱི་སྦས་
པའྱི་རྩ་ལྔས་མཚོན་པར་བ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། སཾ་བྷུ་ཉྱི་ལས། ལུས་ཅན་སྱིང་གྱི་ནང་དུ་ནྱི། །རྩ་རྣམས་ལྔ་ནྱི་
རྣམ་པར་གནས། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ནང་གྱི་གནས་ནྱི། སྱི་བྡོ། སྱི་གཙུག རྣ་བ་གཡས་པ།
ལྟག་པ་ལ་སྡོགས་པ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི། སྱིང་གའྱི་ཕྱི་སྐྡོར་གྱི་རྩ་འདབ་བརྒྱད། ནང་སྐྡོར་གྱི་རྩ་
འདབ་བཞྱི། དབུས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ཡྱིག་རྱིང་པྡོ་སྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ནྡོ། །ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པྡོ་འདྱི་ལ་
ནང་གྱི་
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༼༡༠༽
གནས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཞྱེས་བ་སྱེ། དྱེ་དག་ན་གནས་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་དཔའ་མྡོའ ་ི རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཁམས་
དང་རྩ་གནས་པའྱི་རྱེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ། སྱིར་གནས་ཙམ་ལ་དབྱེ་ན་ཕྱིའྱི། ནང་གྱི གསང་བའྱི་
གནས་གསུམ་ཡྡོད་ཅྱིང་། དང་པྡོ་གྱིས་ནྱི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། གསུམ་པ་ནྱི། སྤྲུལ་པ་དྱེ་དག་སྤྲུལ་
གཞྱི་བཞུགས་པའྱི་འྡོག་མྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྡོ་བྲང་ལ་ངམ་རང་གྱི་ཐྡོབ་བར་གྱུར་པའྱི་འྡོག་མྱིན་ཆྡོས་ཀྱི་ཕྡོ་བྲང་
བའྡོ། །འདྱི་དག་ལ་ཞྱིང་སྐྱྱེས་ཀྱི་གནས། སྔགས་སྐྱྱེས་ཀྱི་གནས། ལྷན་སྐྱྱེས་ཀྱི་གནས་ཞྱེས་བའྡོ། །ཕྱིའྱི་གནས་
ཆྱེན་ན་བཞུགས་པའྱི་སྤྲུལ་པ་ཕྡོ་་ཞྱིང་སྐྱྱེས། རང་ྱིད་ཀྱི་ལུས་ལ་བཀྡོད་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མ་ཕྡོ་་
སྔགས་སྐྱྱེས། འྡོག་མྱིན་ན་བཞུགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཕྡོ་་ལྷན་སྐྱྱེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདྱེ་མཆྡོག་རྩ་རྒྱུད་ལ།
ཕྡོ་་རྣམས་གསུམ་ལྱེགས་འདྲྱེས་ནས། །སྒྲུབ་པ་པྡོ་ལ་དངྡོས་གྲུབ་གཏྱེར། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ།
ཕྱི་ནང་སར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བཤད་པ་ལ། བདྱེ་ཆྱེན་འཁྡོར་ལྡོའ །ི ཐུགས་ཀྱི། གསུང་གྱི སྐུའྱི། དམ་ཚིག་འཁྡོར་
ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་ནྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ནང་དང་ཕྱིའྱི་གནས་ཆྱེན་ལྔའྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་ན་ཧཱུྃ་རྱིང་པྡོ།
ཕྡོགས་བཞྱི་ན། ལཾ། མཾ། པཾ། ཏཾ་སྱེ་སྦས་པའྱི་རྩ་ལྔ་ཡྡོད་པའྱི་གནས་ཆྱེན་ནྡོ། །ཕྱིའྱི་ལྔ་ནྱི། རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེ་ན་ཡྡོད་
པའྱི་གནས་ཆྱེན་ལྔའྡོ། །གྱིས་པ་ལ། ནང་གྱི་བརྒྱད་དང་ཕྱིའྱི་བརྒྱད་ཡྡོད་ཅྱིང་། དང་པྡོ་ལ། གནས་ཀྱི་གནས་
ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། སྱི་བྡོ་སྱི་གཙུག་རྣ་བ་གཡས་པ། ལྟག་པ་རྣམས་ན། པུ་ཛ། ཨྡོཨཿསྱེ་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་བཞུགས་པའྱི་
གནས་ཆྱེན་ནྡོ། །ྱེ་བའྱི་གནས་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། རྣ་བ་གཡྡོན་པ། སྱིན་མཚམས། མྱིག་གྱིས། ཕག་པ་
རྣམས་ན། གཽ རཱ། དྱེ། མ་སྱེ་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་རྣམས་སྡོ། །ཕྱིའྱི་བརྒྱད་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་
གནས་དང་ྱེ་བའྱི་གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་གྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་དྡོ། །གསུམ་པ་ལ། ནང་དང་ཕྱིའྱི་གནས་ཆྱེན་
བརྒྱད། དང་པྡོ་ནྱི། ཞྱིང་དང་ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་གྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། མཆན་ཁུང་གྱིས། ནུ་མ་གྱིས། ལྟྱེ་བ། སྣ་རྩྱེ་
རྣམས་ན། ཀཱ ཨཿ། ཉྱེ། ཀྡོ་སྱེ་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱིའྡོ། །ཚན་དྷྡོ་དང་ྱེ་བའྱི་ཚན་དྷྡོའ ་ི གནས་
ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། ཁ། མགྱིན་པ། སྱིང་ག འདྡོམ་བར་ན། ཀཱ ལ། ཀཱ ཧྱེ་སྱེ་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་
བཞྱིའྡོ། །ཕྱིའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་ས་སྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་དྡོ། །བཞྱི་པ་ལ། ནང་དང་
ཕྱིའྱི་གནས་ཆྱེན་གྱིས། དང་པྡོ་ལ།

སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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འདུ་བ་དང་ྱེ་བའྱི་འདུ་བའྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི། མཚན་མ། བཤང་ལམ། བར་གྱིས་བྱིན་པ་གྱིས་ན། པ། གྱི།
སྡོ། སུ་སྱེ་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱིའྡོ། །དུར་ཁྲྡོད་དང་ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྲྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱི་ནྱི།
སྡོར་མྡོ་བཅུ་དྲུག བྡོལ་གྡོང་གྱིས། མཐྱེ་བྡོང་བཞྱི་པུས་མྡོ་གྱིས་ན། ན། སྱི། མ་ཀུ་སྱེ་ཡྱི་གྱེ་བཞྱི་བཞུགས་
པའྱི་གནས་ཆྱེན་བཞྱིའྡོ། །ཕྱིའྱི་བརྒྱད་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་ས་འྡོག་ན་སྡོད་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་དྡོ། །ལྔ་པ་ལ།
ནང་དང་ཕྱིའྱི་གནས་ཆྱེན་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། སྱིང་གའྱི་ཕྱི་སྐྡོར་ན་ཧཱུྃ་རྱིང་པྡོ་བརྒྱད་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་
བརྒྱད་དྡོ། །ཕྱིའྱི་བརྒྱད་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་གདྡོང་གན་མ་བཞྱི་དང་གཤྱིན་རྱེ་མ་བཞྱི་བཞུགས་པའྱི་གནས་
ཆྱེན་ནྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བདྱེ་ཆྱེན་འཁྡོར་ལྡོའ་ི གནས་ཆྱེན་ལྔ་ནྱི། རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ལྷའྱི་གནས་ན་
ཡྡོད་དྡོ། །མཁའ་སྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ལྟྱེ་བ་ནས་གཞལ་བའྱི་ནང་སྐྡོར་གྱི་ཕྡོགས་
མཚམས་བརྒྱད་ན་ཡྡོད། ས་སྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ནྱི། བར་སྐྡོར་གྱི་ཕྡོགས་མཚམས་བརྒྱད་ན་ཡྡོད། ས་
འྡོག་ན་སྡོད་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ནྱི། ཕྱི་སྐྡོར་གྱི་ཕྡོགས་མཚམས་བརྒྱད་ན་ཡྡོད། དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི
གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་ནྱི། རྩ་བའྱི་གྱིང་བཞྱི་དང་གྱིང་ཕན་བརྒྱད་ན་ཡྡོད་དྡོ། །དྱེ་ཡང་གནས་ཆྱེན་དང་པྡོ་ལྔ་ལ་སྦས་
པའྱི་གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། སྦས་པའྱི་རྩ་ལྔས་མཚོན་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྡོ། །ལྷའྱི་གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། སུམ་
ཅུ་རྩ་གསུམ་ན་ཡྡོད་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདྱེ་ཆྱེན་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། བདྱེ་མཆྡོག་འཁྡོར་ལྡོ་
གཙོ་འཁྡོར་ལྔས་བྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། པུ་ལྱི་ར་མ་ལ་ཡ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་
བརྒྱད་ལ་མཁའ་སྡོད་ཀྱི་གནས་ཆྱེན་ཞྱེས་བ་སྱེ། དབང་ཕྱུག་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་སྱེང་ལྷ་ལས་བབས་པའྱི་
འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་པྡོར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཐུགས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་ཞྱེས་བ་སྱེ།
བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མས་བྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཀ་མ་རུ་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་པྡོ་འདྱི་ལ། ས་སྡོད་ཀྱི་གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། དབང་ཕྱུག་
གྱི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་གནྡོད་སྱིན་གཙོ་འཁྡོར་བཞྱི་དང་། སྱིན་པྡོ་གཙོ་འཁྡོར་བཞྱི་སྱེ། ས་སྱེང་ན་སྡོད་པའྱི་
འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་པྡོར་བྱུང་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུང་གྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཆྱེན་ཞྱེས་ཀང་བ་
སྱེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མས་བྱིན་
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འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་།

༼༡༢༽
བརབས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། པྱེ་ཏ་པུ་རྱི་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་པྡོ་འདྱི་དག་ལ། ས་འྡོག་ན་
སྡོད་པའྱི་གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། དབང་ཕྱུག་གྱི་སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀླུ་གཙོ་འཁྡོར་བཞྱི་དང་། རྱི་རབ་ཀྱི་
ཁྡོང་གསྱེང་ནས་བྱུང་བའྱི་ལྷ་མ་ཡྱིན་གཙོ་འཁྡོར་བཞྱི་སྱེ། ས་འྡོག་ནས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་པྡོར་
བྱུང་བའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་གདྡོང་མ་ལ་སྡོགས་པ་བརྒྱད་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་འདྱི་དག་ལ། ཕྱིན་
ལས་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། དབང་ཕྱུག་གྱི་འཕྱིན་ལས་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་མ་མྡོ་བརྒྱད་དང་པྡོར་བྱུང་བའྱི་
གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དམ་ཚིག་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གནས་ཞྱེས་བ་སྱེ། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་
སྡོ་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མྡོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་གནས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱི་པ་ལ། སང་གཞྱི་སྡོང་
བྱེད་ཀྱི་སྡོ་ནས་ཤྱེས་བྱེད་འགྡོད་པ་དང་། སྔྡོན་གྱི་གྱེང་གཞྱིའྱི་སྡོ་ནས་ཤྱེས་བྱེད་འགྡོད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི།
སང་གཞྱི་སྡོང་བྱེད་ཀྱི་སྡོ་ནས་ཕྱིའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་དུ་ངྱེས་ཏྱེ། སང་གཞྱི་ལ་རྩ་སྡོ་བདུན། རྩའྱི་ཡྱི་
གྱེ་སྡོ་བདུན། ཁམས་སྡོ་བདུན། དྱེ་དག་ལ་དབང་བྱེད་པའྱི་རླུང་སྡོ་བདུན་དུ་ཡྡོད་ཅྱིང་། སྡོང་བྱེད་ཀྱི་ལམ་བང་
ཕྡོགས་སྡོ་བདུན་དུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱིར། རྩ་སྡོ་བདུན་ནྱི། མྱི་ཕྱེད་མ་དང་། ཕ་གཟུགས་མ་ལ་སྡོགས་པ་བརག་
གྱིས་ནས་དངྡོས་སུ་བཤད་པ་སྡོ་གྱིས། སྱིང་གྱི་དཀྱིལ་གྱི་སྦས་པའྱི་རྩ་ལྔ་རྣམས་སྡོ། །ཡྱི་གྱེ་སྡོ་བདུན་ནྱི།
སྱི་བྡོ་ལ་སྡོགས་པའྱི་གནས་ྱེར་བཞྱི་ན་ཡྡོད་པའྱི་པུ་ཛ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ཡྱི་གྱེ་ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི། སྱིང་གྱི་ཕྱི་སྐྡོར་གྱི་
ཧཱུྃཿརྱིང་པྡོ་བརྒྱད། ནང་སྐྡོར་གྱི་ཡྱི་གྱེ་ལྔ་རྣམས་སྡོ། །ཁམས་སྡོ་བདུན་ནྱི། སྡོ་དང་སྡོར་མྡོ་ལ་འབབ་པའྱི་ཁམས་
ྱེར་བཞྱི། རྣམ་ཤྱེས་བརྒྱད་དང་འབྲྱེལ་པའྱི་ཁམས་བརྒྱད། སྦས་པའྱི་རྩ་ལྔ་ལ་གནས་པའྱི་བདུད་རྩྱི་ལྔའྱི་དྭངས་
མ་རྣམས་སྡོ། །རླུང་སྡོ་བདུན་ནྱི། ཁམས་དྱེ་དག་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་རྒྱུ་བའྱི་རླུང་སྡོ་བདུན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ།
གདུལ་བར་བ་བ་དབང་ཕྱུག་གྱི་བྱུང་ཚུལ་དང་། འདུལ་བྱེད་ཧྱེ་རུ་ཀའྱི་བྱུང་ཚུལ་གྱིས། དང་པྡོ་ལ། དབང་ཕྱུག་
ཡབ་ཡུམ་དང་བཅས་པའྱི་བྱུང་ཚུལ། དྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། སྔྡོན་ཚེ་ལྡོ་དཔག་མྱེད་ཀྱི་དུས་
རྩྡོད་དུས་ཀྱི་འགྡོ་བརྩམས་པའྱི་ཚེ། རྱི་རབ་ཀྱི་སྱེང་གྱི་དབུས་སུ། ལྷ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེན་པྡོ། སྐུ་མདྡོག་ནག་པྡོ།
ཞལ་བཞྱི་ཕག་བཅུ་གྱིས་པ། ཡུམ་ཨུ་མ་དྱེ་ཝ་དམར་མྡོ། ཞལ་གཅྱིག་ཕག་གྱིས་མ་དང་མམ་པར་སྡོར་བ།
དྱེའྱི་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཡུམ་བཞྱི་ནྱི། མདུན་ན་གགས་ཅན་མ་

སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༡༣༽
སྔྡོན་མྡོ། གཡྡོན་ན་ྱེ་བའྱི་དག་ཅན་མ་ལྗང་ཁུ། རྒྱབ་ན་མུན་པ་མ་དམར་མྡོ། གཡས་ན་ྱེ་བའྱི་མུན་པ་མ་སྱེར་
མྡོ་སྱེ། གཙོ་འཁྡོར་ལྔ་བཞུགས་པའྡོ། །གྱིས་པ་ལ། དབང་ཕྱུག་གྱི་ཐུགས་ཀྱི། གསུང་གྱི སྐུའྱི། འཕྱིན་ལས་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་བྱུང་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ལྟྱེ་བའྱི་ཤར། པུ་ལྱིར་མ་ལ་ཡ། བང་། ཛ་ལན་དྷ་ར། ནུབ།
ཨུཌྱི་ན། ལྷྡོ། ཨར་བྷུ་ཏ་རྣམས་སྡོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་ལྷའྱི་གཙོ་བྡོ་བཞྱི་ཡུམ་དང་བཅས་པ་
གནས་པའྡོ། །གནས་ཆྱེན་བཞྱི་པྡོ་དྱེ་དག་ལ་ལྷའྱི་སྐད་དུ། གནས་ཞྱེས་བའྡོ། །འཛམ་བུ་གྱིང་གྱི་ཤར་ལྷྡོ། གཽ་ཏ་ཝ་
རྱི། ལྷྡོ་ནུབ། རཱ་མྱི་ཤྭ་རྱི། ནུབ་བང་། དྱེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉ། བང་ཤར། མ་ལ་ཝར། དབང་ཕྱུག་གྱི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་
ལྷའྱི་གཡྡོག་བཞྱི་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། གནས་ཆྱེན་བཞྱི་པྡོ་དྱེ་དག་ལ། དྲྱི་ཟའྱི་སྐད་དུ་ྱེ་བའྱི་
གནས་ཞྱེས་བའྡོ། །དྱེ་ལྟར་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་ལྷ་གཙོ་འཁྡོར་བརྒྱད་པྡོ་དྱེ་དག་ནྱི། ནམ་མཁའ་
ནས་འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་སྡོད་པས་ན། མཁའ་སྡོད་ཀྱི་འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་ཅྱེས་བའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། གནས་
བརྒྱད་པྡོ་དྱེ་དག་གྱི་ཕྱི་རྡོལ་གྱི་ཤར། ཀ་མ་རུ་པ། བང་ཨུ་ཉྱི་གྱིས་སུ་དབང་ཕྱུག་གྱི་གསུང་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་
གནྡོད་སྱིན་གྱི་གཙོ་བྡོ་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། གནས་དྱེ་དག་ལ་གནྡོད་སྱིན་གྱི་སྐད་དུ་ཞྱིང་
ཞྱེས་བའྡོ། །ནུབ་ཉྱི་ཤ་ཀུ་ནྱེ། ལྷྡོ་ཀྡོ་ས་ལར་གནྡོད་སྱིན་གྱི་གཡྡོག་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། དྱེ་
དག་ལ་གནྡོད་སྱིན་གྱི་སྐད་དུ་ྱེ་བའྱི་ཞྱིང་ཞྱེས་བའྡོ། །ཤར་ལྷྡོ། ཀ་ལྱིང་ཀ ལྷྡོ་ནུབ། ལཾ་བྷ་གར། སྱིན་པྡོའ་ི གཙོ་
བྡོ་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། ནུབ་བང་། ཀཱན་ཙི་ཀ བང་ཤར། ཧྱི་མ་ལ་ཝར། སྱིན་པྡོའ་ི གཡྡོག་
གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། གནས་དྱེ་དག་ལ་སྱིན་པྡོའ ་ི སྐད་དུ། ཚན་དྡོ་དང་ྱེ་བའྱི་ཚན་དྡོ་ཞྱེས་
བའྡོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་གསུང་གྱི་སྤྲུལ་པ་བརྒྱད་པྡོ་དྱེ་དག་དང་པྡོ་ྱིད་ནས་ས་སྱེང་ན་སྡོད་པས་ན། ས་སྡོད་ཀྱི་
འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་ཅྱེས་བའྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཡང་གནས་ཆྱེན་བརྒྱད་པྡོ་དྱེ་དག་གྱི་ཕྱི་རྡོལ་ཤར། པྱེ་ཏ་པུ་རྱི།
བང་། གྱི་ཧ་དྱེ་བ་ན། དབང་ཕྱུག་གྱི་སྐུའྱི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོའྱི་ཀླུའྱི་གཙོ་བྡོ་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས།
ནུབ། སཽ་རཥྚ། ལྷྡོ་སུ་ཝརྣ་གྱིས་སུ་ཀླུའྱི་གཡྡོག་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། གནས་ཆྱེན་དྱེ་དག་
ལ་ཀླུའྱི་སྐད་དུ། འདུ་བ་དང་ྱེ་བའྱི་འདུ་བ་ཞྱེས་བ། ཤར་ལྷྡོ། ན་ག་ར། ལྷྡོ་ནུབ་སྱིནྡྷུ་ར་གྱིས་ན། རྱི་རབ་ཀྱི་
ཁྡོང་གསྱེང་གྱི་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་གཙོ་བྡོ་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས། ནུབ་བང་། ཀ་མ་རུ་པ། བང་ཤར།
ཀུ་ལུན་ཏ། གྱིས་ན་ལྷ་མ་ཡྱིན་
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༼༡༤༽
གྱི་གཡྡོག་གྱིས་ཆུང་མ་དང་བཅས་པ་གནས་ཤྱིང་། གནས་ཆྱེན་དྱེ་དག་ལ་ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱིས་སྐད་དུ། དུར་ཁྲྡོད་
དང་ྱེ་བའྱི་དུར་ཁྲྡོད་ཞྱེས་བའྡོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་སྤྲུལ་པ་བརྒྱད་པྡོ་འདྱི་དག་ནྱི། ས་འྡོག་ནས་འཛམ་བུ་གྱིང་དུ་
སྡོད་པས་ན། ས་འྡོག་ནས་སྡོད་པའྱི་འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་ཅྱེས་བའྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། གྱིང་བཞྱིའྱི་ལྟྱེ་བ་ན་གདྡོང་
གན་མ་བཞྱི། གྱིང་ཕན་བརྒྱད་ན། གཤྱིན་རྱེ་མ་བཞྱི་སྱེ་བརྒྱད་གནས་ཤྱིང་། གནས་དྱེ་དག་ལ། མ་མྡོའ ་ི སྐད་དུ།
འཐུང་གཅྡོད་དང་ྱེ་བའྱི་འཐུང་གཅྡོད་ཅྱེས་བའྡོ། །དྱེ་དག་ནྱི་དབང་ཕྱུག་གྱི་ཕྱིན་ལས་སྤྲུལ་པའྱི་མ་མྡོ་བརྒྱད་
ཅྱེས་བའྡོ། །དབང་ཕྱུག་གྱི་འཁྡོར་དྱེ་རྣམས་ལ། རྡྡོ་ལས་རང་བྱུང་དུ་གྲུབ་པའྱི་ལྱིངྒ་རྱེ་མཆྡོད་པའྱི་རྱེན་དུ་བྱིན་
ནས། འཁྡོར་རྣམས་ཀྱིས་དུས་གསུམ་དུ། ཤ་ཁྲག་གྱིས་མཆྡོད་པ་བྱེད་དྡོ། །རྡྡོའ ་ི ལྱིངྒ་དྱེ་དག་ད་ལྟ་ཡང་གནས་
ཆྱེན་དྱེ་རྣམས་ན་ཡྡོད་པར་གགས་སྡོ། །དྱེའྱི་ཚེ་དབང་ཕྱུག་འཁྡོར་བཅས་ཀྱིས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་མན་ཆད་ཀྱི་
སྱེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པའྱི་སྡོ་ནས། ཤ་ཁྲག་ལ་བཟའ་བཏུང་། ལྤགས་པ་ལ་གྡོས། རུས་པ་ལ་བརྒྱན། སྐྲ་
ལ་ཚངས་སྐུད། མགྡོ་བྡོ་ལ་དྡོ་ཤལ་བྱེད་དྡོ། །གྱིས་པ་ལ། ཧྱེ་རུ་ཀའྱི་རྣམ་སྤྲུལ་བྱུང་ཚུལ། དང་པྡོར་སྤྲུལ་པ་
མཛད་པའྱི་ཚུལ། དྱེས་དབང་ཕྱུག་ཇྱི་ལྟར་བཏུལ་བའྱི་ཚུལ། རྒྱུད་གསུངས་ནས་གནས་ཆྱེན་དུ་གྱུར་པའྱི་འཐད་
པའྡོ། །དང་པྡོ་ལ། ཡང་དག་པར་རྡོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དངྡོས་སུ་དབང་ཕྱུག་འཁྡོར་བཅས་ལ་གནས་
སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕན་གདགས་པར་བ་བ་དང་། བརྒྱུད་ནས་མཐའ་ཡས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་
བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ། རྱི་རབ་ཀྱི་རྩྱེའྱི་དབུས་སུ་དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་འཁྡོར་ལྡོ་བདྱེ་མཆྡོག་ཡབ་
ཡུམ། དྱེའྱི་ཕྡོགས་བཞྱིར། ཐུན་མཚམས་ཀྱི་ཡུམ་བཞྱི་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་སྱིང་པྡོའ་ི རྣལ་འབྡོར་མ་བཞྱི། འཛམ་བུ་
གྱིང་གྱི་ནང་བསྐྡོར་གྱི་ཕྡོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ། མཁའ་སྡོད་ཀྱི་འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི།
ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དཔའ་བྡོ་བརྒྱད་ཡུམ་དང་བཅས་པ། བར་སྐྡོར་གྱི་ཕྡོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ། ས་སྡོད་ཀྱི་
འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི། གསུང་གྱི་སྤྲུལ་པ་དཔའ་བྡོ་བརྒྱད་ཡུམ་དང་བཅས་པ། ཕྱི་སྐྡོར་གྱི་
ཕྡོགས་མཚམས་བརྒྱད་དུ། ས་འྡོག་ནས་སྡོད་པའྱི་འཇྱིགས་བྱེད་བརྒྱད་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་སྐུའྱི་སྤྲུལ་པ་དཔའ་བྡོ་
བརྒྱད་ཡུམ་དང་བཅས་པ། གྱིང་བཞྱིའྱི་ལྟྱེ་བ་གྱིང་ཕན་བརྒྱད་དང་བཅས་པའྡོ། །མ་མྡོ་བརྒྱད་དང་ཆ་འདྲ་བའྱི་
ཕྡོགས་མཚམས་ཀྱི་ལྷ་མྡོ་བརྒྱད་དྱེ། དབང་ཕྱུག་གཙོ་འཁྡོར་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་གྱེན་པྡོར། འཁྡོར་ལྡོ་བདྱེ་
མཆྡོག་གཙོ་འཁྡོར་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་སྤྲུལ་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །གྱིས་པ་ལ། ལྡོངས་
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༡༥༽
སད་པའྱི་ཚུལ། ལུང་བསན་པའྱི་ཚུལ། སྔྡོན་དུ་བས་པའྱི་བརྡ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་ནྱི། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་
དབང་ཕྱུག་འཁྡོར་བཅས་ཀྱི་ལྡོངས་སྡོད་རྒྱན་དང་བཅས་པ་ཕྡོགས་ནས། ཤ་ཁྲག་ལ་ཚོགས་འཁྡོར། ལྤགས་པ་
ལ་གྡོས། རུས་པ་ལ་རྒྱན། མགྡོ་བྡོ་ལ་དྡོ་ཤལ་མཛད་པ་ལ་སྡོགས་པའྱི་ལྡོངས་སྡོད་མཛད་དྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི།
དབང་ཕྱུག་འཁྡོར་བཅས་ཚར་བཅད་ནས་རྣམ་པར་ཤྱེས་པ་འྡོད་གསལ་དུ་ཐྱིམ་པར་བས་ནས། དྱེ་ྱིད་མ་འྡོངས་
པ་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པ་ཐལ་བའྱི་དབང་པྡོ་ཞྱེས་བ་བར་འཚང་རྒྱ་བར་ལུང་བསན་ནྡོ། །གསུང་གྱི་དབང་
ཕྱུག་འཁྡོར་བཅས་བཅྡོམ་པའྱི་བརྡར། འཁྡོར་ལྡོ་བདྱེ་མཆྡོག་གཙོ་འཁྡོར་ཐམས་ཅད་ཀང་། རྡོའ ་ི གདན། རུས་
པའྱི་རྒྱན་ཅན། མྱི་མགྡོའ ་ི དྡོ་ཤལ་དང་བཅས་པར་བཞུགས་པའྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དབང་
ཕྱུག་འཁྡོར་བཅས་བཏུལ་བའྱི་རྱེས་སུ། དང་པྡོར་དཔའ་བྡོ་དང་རྣལ་འབྡོར་མའྱི་ཚོགས་ལ། བདྱེ་མཆྡོག་གྱི་རྒྱུད་
ལྱེའུ་འབུམ་ཡྡོད་པ་གཅྱིག་གསུངས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཤྡོ་ལྡོ་ཀ་འབུམ་ཡྡོད་པ་གཅྱིག་གསུངས། དྱེ་གྱིས་རྩྡོད་
དུས་ཀྱི་གདུལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དྡོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ལ་དགྡོངས་ནས། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་དུ་མཁའ་འགྡོ་མ་རྣམས་
ཀྱིས་སན་དྲངས། དྱེའྱི་རྱེས་སུ་ཚིག་འབྲུ་འབུམ་ཡྡོད་པ། ལྱེའུ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ྱིད་ཅན་བདྱེ་མཆྡོག་
རྩ་བའྱི་རྒྱུད་གསུངས་ཏྱེ་གཙོ་བྡོ་ཡབ་ཡུམ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སྤྲུལ་པ་ཆྡོས་སྐུའྱི་ངང་དུ་བསྡུ་བར་མཛད་
དྡོ། །དྱེ་ཡང་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། དང་པྡོ་སྤྲུལ་པ་མཛད་པའྱི་གནས་དྱེ་དག་ལ། གནས་ཆྱེན་ཁྱད་པར་ཅན་
ཞྱེས་བ་སྱེ། རྱི་རབ་ཀྱི་སྱེང་ན་ཡྡོན་ཏན་གྱི་སྤྲུལ་པ་བདྱེ་མཆྡོག་གཙོ་འཁྡོར་ལྔ། འཛམ་བུ་གྱིང་ན་ཐུགས་ཀྱི།
གསུང་གྱི སྐུའྱི་སྤྲུལ་པ་ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི། གྱིང་བཞྱི་གྱིང་ཕན་བརྒྱད་དང་བཅས་པ་ན། འཕྱིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་མ་མྡོ་
བརྒྱད། སྐུའྱི་བཀྡོད་པ་མ་བསྡུས་པར་ད་ལྟ་ཡང་བཞུགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས། བསྐྱྱེད་རྡོགས་ཀྱི་རྡོགས་པ་དང་
ལྡན་ཞྱིང་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པའྱི་རྣལ་འབྡོར་པས། གནས་དྱེ་དང་དྱེར་ཕྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་དཔའ་བྡོ་དང་མཁའ་
འགྡོས་སྱེམས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརབས་ཏྱེ། ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་པ་གྡོང་འཕྱེལ་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་
དྱེས་ན། འཁྡོར་ལྡོ་བདྱེ་མཆྡོག་བསྐྱྱེད་རྡོགས་ཟབ་པ་དང་། ཕྡོ་་གསུམ་བསྱེས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་རང་གྱི་
ངང་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །འདྱི་དག་ནྱི་རྱེ་བཙུན་རྱིན་པྡོ་ཆྱེ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་ཧྱེ་རུ་ཀའྱི་བྱུང་ཚུལ་
ལས་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་བཀྡོད་པ་ཡྱིན་པས། ཡྱིད་ཆྱེས་པར་གྱིས་ཤྱིག དྱེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྱེ། རྡྡོ་རྱེ་གདན་
ན་ཡྡོད་པའྱི་གང་ཟག་མཐའ་དག་ལ། འཁྡོར་ལྡོ་བདྱེ་མཆྡོག་གྱི་སྤྲུལ་པ་བཞུགས་པའྱི་གནས་ཆྱེན་སྣང་ཞྱིང་
བགྡོད་པའྱི་ནུས་པ་ཡྡོད་པར་ཐལ། འཛམ་གྱིང་གྱི་ལྟྱེ་བ་ན། གནས་སྡོ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་
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འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་།

ཡྡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྱེས་ཟྱེར་ན། ཁྱབ་པ་མ་ངྱེས་ཏྱེ། གནས་ཆྱེན་དྱེ་དག དྲྡོད་འབྲྱིང་ཡན་ཆད་ཀྱི་རྡོགས་པ་ཐྡོབ་པའྱི་
གང་ཟག་འགའ་ཞྱིག་

སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༡༦༽
ལ་སྣང་ཞྱིང་བགྡོད་པར་བ་བའྱི་ཐུན་མྡོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གནས་ཡྱིན་གྱི། འགྡོ་བ་མཐའ་དག་ལ་སྣང་དུ་རུང་བའྱི་
ཐུན་མྡོང་གྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ། གངས་དང་། ངྡོ་བྡོ་ལ་ལྡོག་རྡོག་དགག་པ་གྱིས། དང་པྡོ་
ལ། ཁ་ཅྱིག གནས་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་ཁྡོ་ནར་ངྱེས་ཏྱེ། ཡུལ་ཆྱེན་ྱི་ཤུ་རྩ་བཞྱི། དུར་ཁྲྡོད་བརྒྱད་དང་བཅས་
པས་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་སུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱིར། ཟྱེར། ཁ་ཅྱིག ཡུལ་ཆྱེན་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ནྱི། གནས་བཅུ་གྱིས་
ལས་ཕྱེ་བའྱི་ཡུལ་ཆྱེན་སྡོ་གྱིས། གྱིང་བཞྱི་དང་གྱིང་བཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་ལ་བྱེད་ཟྱེར། གྱིས་ཀ་མྱི་
འཐད་དྱེ། དུར་ཁྲྡོད་བརྒྱད་དང་། གྱིང་བཞྱི་གཅྱིག་ཏུ་བསྡོམས་པ་ཡུལ་ཆྱེན་སྡོ་བདུན་གྱི་ནང་ཚན་ཡྱིན་པར་
རྒྱུད་རྒྱ་གཞུང་གང་ནས་ཀང་མ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལ། གཞུང་གྱི་བསན་ཚུལ་སྱིར་བསན་པ། དྱེ་དག་
ལས་འཕྡོས་པའྱི་དྡོགས་དཔྡོད་གྱིས། དང་པྡོ་ལ། གངས་མཚོ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ། གནས་ཆྱེན་གྱི་ནང་ཚན་
ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་དྱེ་དགག་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ལ། ཁ་ཅྱིག
གངས་ཏྱི་སྱེ་དང་རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དྡོན་ཅྱིག མཚོ་མ་ཕམ་དང་། མ་དྲྡོས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་དྡོན་གཅྱིག་ཟྱེར་
རྡོ། །གྱིས་པ་ལ། གངས་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆྡོས་ཏྱི་སྱེ་ལ་མྱེད་པའྱི་སྡོ་ནས་མདྡོར་བསན། ལུང་གྱིས་གནྡོད་ཚུལ་གྱི་
སྡོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད། དྱེ་ལ་གཞན་གྱིས་རྩྡོད་པ་སྤང་བ་དང་གསུམ། དང་པྡོ་འཆད་པ་ནྱི། དཔལ་ལྡན་ཞྱེས་
སྡོགས་ཚིག་རྐང་བཅུ་གཅྱིག་བྱུང་། གྱིས་པ་ལ། ཏྱི་སྱེ་གངས་ཅན་ཡྱིན་པ་ལ་ལུང་གྱིས་གནྡོད་བྱེད་བསན་པ་
དང་། མ་ཕམ་མ་དྲྡོས་ཡྱིན་པ་ལ་ལུང་གྱིས་གནྡོད་བྱེད་བསན་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ལ། ལུང་ཚད་མ་དང་འགལ་
བའྱི་གནྡོད་བྱེད་དང་། ཕྡོགས་མཐུན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་གནྡོད་བྱེད། དྱེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་དང་གསུམ།
དང་པྡོ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པྡོ་བླ་མྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་དང་འགལ་བའྱི་གནྡོད་བྱེད་ནྱི། དྱེ་ཡྱི་གཏན་ཚིགས་ཞྱེས་
སྡོགས་རྐང་པ་ྱེར་གསུམ་བྱུང་། གྱིས་པ་མངྡོན་པའྱི་གཞུང་དང་འགལ་བའྱི་གནྡོད་བྱེད་ནྱི། མངྡོན་པ་ལས་
ཀང་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གསུམ་པ་བ་བའྱི་རྒྱུད་དང་འགལ་བའྱི་གནྡོད་བྱེད་ནྱི། རྨ་བ་ཆྱེན་མྡོའ ་ི མདྡོ་ཞྱེས་
སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་ཕྡོགས་མཐུན་གྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་གནྡོད་བྱེད་ནྱི། མུ་སྱེགས་བྱེད་སྡོགས་བྱུང་།
དྱེའྱི་གྲུབ་འབྲས་འཆད་པ་ནྱི། དྱེ་ནས་དབང་ཕྱུག་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་ནྱི། མ་དྲྡོས་པའྱི་ཁྱད་ཆྡོས་རྒྱས་
པར་བཤད་པ། དྱེའྱི་ལུང་ཁུངས་བཤད་པ། མ་ཕམ་ལ་མཚན་ྱིད་དྱེ་དག་མྱེད་པའྱི་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་འཆད་པ་
ནྱི། ཕལ་པྡོ་ཆྱེའྱི་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་འཆད་པ་ནྱི། དྱེ་སྡོགས་མཚན་ྱིད་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གསུམ་པ་
འཆད་པ་ནྱི། ད་ལྟའྱི་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གསུམ་པ་ལ། འདྡོད་པ་བརྡོད་པ་དང་། དྱེ་དགག་པ་གྱིས། དང་པྡོ་
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འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་།

འཆད་པ་ནྱི། དྱེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ཅྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་ལ། འཆད་ཚུལ་གྱིས་ཀའྱི་རང་བཞྱིན་སྱིར་བསན་པ།
དྱེ་དག་གྱི་དཔྱེར་བརྡོད་སྡོ་སྡོར་བཤད། རྩྡོད་པའྱི་དངྡོས་ལན་བསྡུས་ཏྱེ་བསན་པ་དང་གསུམ།

སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༡༧༽
དང་པྡོ་འཆད་པ་ནྱི། འདྱི་ཡང་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་འཆད་པ་ནྱི། དཔྱེར་ན་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གསུམ་
པ་འཆད་པ་ནྱི། དྱེས་ན་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་གནས་ཆྱེན་གྱི་ནང་ཚན་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག་པ་ལ། ཁ་ཅྱིག
འཐུང་གཅྡོད་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་རྩ་རྱི་ཏྲའྱི་གནས་ཆྱེན་དང་། ཙ་རྱི་ཙ་གྡོང་དྡོན་གཅྱིག་ཟྱེར། ཁ་ཅྱིག ྱེ་
བའྱི་གནས་ཀྱི་ནང་ཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་དྱེ་ཝྱི་ཀྡོ་ཉའྱི་གནས་དང་། ཙ་རྱི་ཙ་གྡོང་དྡོན་གཅྱིག་ཟྱེར། དང་པྡོ་མཐའ་
གཅྱིག་ཏུ་འགྡོག་པ་ནྱི། ཙ་རྱི་ཏྲ་ཞྱེས་བ་བའྱི་ཡུལ། །ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། གྱིས་པ་ཁྱད་ཆྡོས་ཡྡོད་མྱེད་བརགས་
པའྱི་སྡོ་ནས་དགག་པ་ནྱི། རྡྡོ་རྱེ་མཁའ་འགྡོའ ་ི ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། དྱེ་དག་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འཆད་པ་ནྱི། ཏྱི་སྱེ་དང་
ནྱི་ཞྱེས་སྡོགས་བྱུང་། །གྱིས་པ་ལ། གངས་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆྡོས་བཤད་པ་དང་། མ་དྲྡོས་པའྱི་ཁྱད་ཆྡོས་བཤད་པ་
གྱིས། དང་པྡོ་ལ། མངྡོན་པ་ནས་བཤད་ཚུལ་དང་། དུས་འཁྡོར་ནས་བཤད་ཚུལ་གྱིས། དང་པྡོ་གྡོ་ས་བས་
འདྱིར་མ་བརྡོད། གྱིས་པ་ལ། རྱི་མཚོའྱི་གནས་ཚུལ། ཤམ་བྷ་ལའྱི་གནས་ཚུལ། དྱེ་དག་ལ་བརྱེན་ནས་གངས་
ཅན་ངྡོས་འཛིན་ཚུལ་ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྱི་རབ་ནྱི་རྐང་པ་ཕ་ཞྱིང་སྱེང་གྱི་རྩྱེ་མྡོའ་ི ཕྡོགས་རྒྱ་ཆྱེ་བར་གནས་པ་ཡྱིན་
ལ། རྱི་རབ་དྱེ་ྱིད་ལ་གྱིང་བདུན། མཚོ་བདུན། རྱི་བདུན་གྱིས་ཁྡོར་ཡུག་ཏུ་བསྐྡོར་ནས་གནས་ཤྱིང་། རྱི་དྲུག་པ་
གངས་ཅན་གྱི་རྱི་ནྱི་ནང་གྱི་རྱི་རྣམས་ལས་ཤྱིན་ཏུ་མཐྡོ་བར་གནས་པ་དྱེ་ལ་རྱི་རབ་ཀྱི་བང་རྱིམ་འྡོག་མ་
གདུགས་ཕུབ་པའྱི་ཚུལ་གྱི་ཡྡོད་པར་བཤད། ནང་གྱི་གྱིང་དྲུག་དང་། རྱི་མཚོ་རྣམས་ལ་ྱི་ཟླའྱི་བྱེད་པ་མྱི་
འཇུག་ཀང་། གྱིང་དྱེ་དག་ན་གནས་པའྱི་སྱེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་རང་འྡོད་ཀྱིས་འཚོ་བར་བྱེད། ནང་གྱི་
གྱིང་དྲུག་པྡོ་དྱེ་དག་ལ། ལྡོངས་སྡོད་ཀྱི་ས་པའྱི་གྱིང་ཞྱེས་བའྡོ། གངས་ཅན་གྱི་རྱི་ནྱི་རྱི་བྡོ་དྱེའྱི་ཕྱི་རྡོལ་ན། ལས་
ཀྱི་ས་པའྱི་འཛམ་གྱིང་ཆྱེན་པྡོ་ཞྱེས་བ་བས་ཁྡོར་མྡོ་ཡུག་ཏུ་བསྐྡོར། དྱེའྱི་ཕྱི་རྡོལ་ལན་ཚྭའྱི་རྒྱ་མཚོ་དང་། ཁྡོར་
ཡུག་ཏུ་རྡྡོ་རྱེའྱི་རྱི་ཡྡོད་པར་བཤད། འཛམ་གྱིང་ཆྱེན་པྡོ་དྱེ་ལ་ས་དུམ་བུ་བཅུ་གྱིས་ཡྡོད་པའྱི་ལྷྡོ་གྱིང་དབུས་མ་
འདྱི་ལ་འཛམ་བུ་གྱིང་ཆུང་ངུ་ཞྱེས་བ། གྱིས་པ་ནྱི། འཛམ་གྱིང་ཆུང་ངུ་དྱེའྱི་བང་ཕྡོགས། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན་དང་
ྱེ་བ་ན། ཆུ་བྡོ་སྱི་ཏ་ཞྱེས་བ་བ་ཡྡོད། དྱེའྱི་འགམ་ན་ཤམ་བྷ་ལ་ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ལ།
མཐའ་སྐྡོར་དུ་ཀྱེ་ལ་ཤའྱི་གངས་ཀྱིས་ཁྡོར་ཡུག་ཏུ་བསྐྡོར་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡྡོད་ཅྱིང་། འདབ་མ་བརྒྱད་པྡོ་རྱེ་རྱེའྱི་
སྱེང་ན། གྡོང་ཁྱྱེར་བྱེ་བ་བཅུ་གྱིས་བཅུ་གྱིས་ཏྱེ། ཐམས་ཅད་བསྡོམས་པས་གྡོང་ཁྱྱེར་བྱེ་བ་ཁྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་
དྲུག་ཡྡོད་པར་བཤད། པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟ་བུ་དྱེ་དག་གྱི་ལྟྱེ་བ་སུམ་ཆའྱི་ཁྱྡོན་ལ་ཀྱེ་ལ་ཤའྱི་རྱི་བྡོ་མཛེས་ཤྱིང་
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ཡྱིད་དུ་འྡོང་བའྱི་སྱེང་ན་བགྱེགས་མཐར་བྱེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ྱི་མའྱི་འྡོད་ཀྱི་སས། ཕག་ན་རྡྡོ་རྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་ཟླ་བ་བཟང་
པྡོ་ནས་བརྩམས་ཏྱེ། ལྷ་དབང་ལ་སྡོགས་པ་ཆྡོས་རྒྱལ་དྲུག འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ལ་སྡོགས་

སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༡༨༽
པའྱི་རྱིགས་ལྡན་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སྱེ། ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་འབྡོན་པའྱི་ཕྡོ་བྲང་ཀཱ་ལ་པ་ཞྱེས་བ་བ་དང་། དུས་
ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི གཞལ་མྱེད་ཁང་། དུས་འཁྡོར་རྩ་རྒྱུད་ཤཽ་ཀ་སྡོང་ཕག་བཅུ་གྱིས་བཞུགས་པའྱི་གནས་དང་
བཅས་པ་ཡྡོད། དྱེའྱི་ཕྱི་རྡོལ་ན་མ་ལ་ཡའྱི་སྐྱྱེད་མྡོས་ཚལ་ཡྱིད་དུ་འྡོང་བ་དང་། པདྨ་དཀར་པྡོའ་ི མཚོ་ཆུ་བ་སྣ་
ཚོགས་པས་མཛེས་པས་བརྒྱན་པ་ཡྡོད་པར་བཤད། གཞན་ཡང་ཡྱིད་ལ་དགའ་བ་སྐྱྱེད་པའྱི་རྱིན་པྡོ་ཆྱེའྱི་ཤྱིང་
ལྗྡོན་པ་མྱེ་ཏྡོག་དང་འབྲས་བུ་དུ་མས་མཛེས་པའྱི་ནགས་ཚལ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། བཟའ་ཤྱིང་གྱི་ར་བ་དུ་མ་ལ་
འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་སྐད་སན་པ་སྒྲྡོག་པ་ཡྡོད་དྡོ། །རྒྱལ་པྡོའ ་ི ཁྱད་པར་ནྱི། གྡོང་ཁྱྱེར་བྱེ་བ་ཁྲག་རྱེ་རྱེ་ལ་
དབང་བསྒྱུར་བའྱི་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག འཁྡོར་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་པྡོ་དྱེ་དག་གྱིས་བསྐྡོར་བའྱི་
ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་ཕྡོ་བྲང་ཀཱ་ལ་པ་དྱེར། དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི རྒྱུད་གསུང་པ་ལ་རྱིམ་པར་བྡོན་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། དྱེ་ཡྱི་གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན། །དཔལ་ལྡན་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོ་ལས། །ཞྱེས་པ་ནས།
བཟའ་ཤྱིང་ར་བ་དུ་མ་ཡྡོད། །ཅྱེས་པའྱི་བར་གྱི་གཞུང་འདྱི་བྱུང་། དྱེ་ཡང་ཅུང་ཟད་བཤད་ན། ཆྡོས་རྒྱལ་རྒྱུད་
ལས་གསུང་ཚུལ་དང་། དྱེའྱི་དྡོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་དྱེ་དག་གྱི་
སྤྲུལ་གཞྱི་དང་བཅས་པ་རྩ་རྒྱུད་དང་པྡོ་མཆྡོག་གྱི་སངས་རྒྱས་ལས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། དྱེ་ྱིད་ལས། རྒྱུད་
འདྱིར་དྲང་སྡོང་རྱིགས་སྡོགས་ལ། །སངས་རྒྱས་ལམ་ནྱི་གསལ་བྱེད་པ། །ཟླ་བ་ལྷ་དབང་གཟྱི་བརྱིད་ཅན། །ཟླ་
བས་བྱིན་དང་ལྷ་དབང་ཕྱུག །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་དང་ལྷ་དབང་ལྡན། །གགས་པ་པད་དཀར་རྱིམ་པས་
སྡོ། །འདས་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་ྱི་མའྱི་འྡོད། །དྱེ་ནྱི་བགྱེགས་དགའྱི་སྤྲུལ་པ་སྱེ། །ཕག་ན་རྡྡོ་རྱེ་ཟླ་བཟང་ཁྱྡོད། །ས་སྱིང་
གཤྱིན་རྱེ་མཐར་བྱེད་དང་། །སྒྲྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྱེལ་དང་། །རྨུག་བྱེད་བད་བྱེད་རྱིམ་པས་ཏྱེ། ནམ་མཁའྱི་
སྱིང་པྡོ་འཇམ་དབངས་དང་། །འཇྱིག་རྱེན་མགྡོན་པྡོ་རྱིམ་བཞྱིན་ནྡོ། །གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་སྡོགས་ཁྲྡོ་བྡོ་བཅུ། །དྱེ་
བར་བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའ་གཞན། །བཅུ་གསུམ་དྱེ་རྣམས་རྱིམ་པ་ཡྱིས། །རྱིགས་ལྡན་རྱིགས་ལས་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །གགས་པ་རྱིགས་ལྡན་རྱིགས་ཀང་ངྡོ་། །དྱེ་ནས་རྱིགས་ལྡན་པདྨ་དཀར། །བཟང་པྡོ་རྱིགས་ལྡན་གསུམ་
པ་སྱེ། དྱེ་བཞྱིན་བཞྱི་པ་རྣམ་རྒྱལ་ལྡོ། །གཤྱིན་རྱེ་བཟང་པྡོ་རྱིན་ཆྱེན་ཕག །བདུན་པ་ཁྱབ་འཇུག་ཞྱེས་པའྡོ། །ྱི་
མ་གགས་དང་ཤྱིན་ཏུ་བཟང་། །རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱལ་དཀའ་དང་། །རྱིགས་ལྡན་ྱི་མ་བཅུ་གྱིས་པ། །སྣ་
ཚོགས་གཟུགས་དང་ཟླ་བའྱི་འྡོད། །མཐའ་ཡས་དང་ནྱི་ས་སྐྱྡོང་དང་། །དཔལ་སྐྱྡོང་སྱེང་གྱེ་རྣམ་པར་
གནྡོན། །སྡོབས་པྡོ་ཆྱེ་དང་མ་འགགས་པ། མྱི་ཡྱི་
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༼༡༩༽
སྱེངྒྱེ་དབང་ཕྱུག་ཆྱེ། །མཐའ་ཡས་རྣལ་རྒྱལ་རྱིགས་ལྡན་དང་། །གགས་པ་རྱིགས་ལྡན་དྱེ་ནས་སར། །དྱེ་སས་
འཁྡོར་ལྡོ་ཆྱེན་པྡོ་ཅན། །རྱིགས་ལྡན་དྲག་པྡོ་འབྱུང་འགྱུར་ཏྱེ། །སྨྲ་མཁས་ར་མཆྡོག་ཏྱིང་འཛིན་གྱིས། །ཀླ་ཀླྡོའ ་ི
ཆྡོས་ནྱི་མཐར་བྱེད་པའྡོ། །ཞྱེས་གསུངས། གྱིས་པ་ལ། ཆྡོས་རྒྱལ་དང་པྡོར་བྡོན་ཚུལ། རྱིགས་ལྡན་གྱི་ཐྡོག་མ་
ངྡོས་བཟུང་བ། ཀླ་ཀླྡོ་འཇུག་པའྱི་དུས། དྱེ་གནས་པའྱི་ཡུན་ཚད། དྱེ་བཅྡོམ་ནས་བསན་པ་སྤྱེལ་ཚུལ་ལྡོ། །དང་
པྡོ་ནྱི། སྡོན་པ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཚུལ་མ་བསན་གྡོང་དུ། ཤམ་བྷ་ལར་སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་
ྱི་མའྱི་འྡོད་ཀྱི་སས་ཕག་རྡྡོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་སྡོ་གྱིས་ཀྱི་ཐྡོག་མ་ཡྱིན་ནྡོ། །དྱེ་
ཡང་སྡོན་པ་མངྡོན་པར་རྡོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའྱི་ཕྱི་དྱེའྱི་ལྡོ། །ཟླ་བ་བཟང་པྡོས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་
དུ་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་བྡོན་ཏྱེ། དཔལ་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆྡོད་རྱེན་དུ། སྡོན་པ་ལ་དུས་འཁྡོར་རྒྱུད་དབང་དང་བཅས་
པ་གསན། སར་ཡང་ཤམ་བྷ་ལར་བྡོན་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་དུས་འཁྡོར་རྩ་བའྱི་རྒྱུད་ལྡོ་གྱིས་ཀྱི་བར་དུ་
གསུངས་ནས། རྒྱལ་པྡོ་དྱེ་ྱིད་སྤྲུལ་གཞྱི་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སན་ལ་ཐྱིམ་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གཤྱེགས་
སྡོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྒྱལ་པྡོ་ལྷ་དབང་ལ་སྡོགས་པ་དྲུག་གྱིས་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་བསན། ལྡོ་དྲུག་བརྒྱ་འདས་
པའྱི་རྱེས་སུ་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྱིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པས་ལྡོ་བརྒྱར་ཆྡོས་བསན། རྩ་རྒྱུད་
ཀྱི་དྡོན་ཕྡོགས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བསྡུས་རྒྱུད་མཛད། དྲང་སྡོང་ྱི་མའྱི་ཤ
ཤ ྱིང་ར་ལ་སྡོགས་པ། དྲང་སྡོང་བྱེ་བ་
ཕག་ཕྱེད་དང་བཞྱི་ལ་དུས་ཀྱི་འཁྡོར་ལྡོའ ་ི དབང་བསྐུར། ཐམས་ཅད་རྡྡོ་རྱེའྱི་རྱིགས་སུ་བསྒྱུར་བས་རྱིགས་ལྡན་
འཇམ་དཔལ་གགས་པ་ཞྱེས་བའྡོ། །རྱིགས་ལྡན་གྱི་ཐྡོག་མ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་ཡྡོད་
ཀང་། རྱིགས་ལྡན་ྱི་ཤུ་རྩ་ལྔར་ངྱེས་སྡོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འཇམ་དཔལ་གགས་པའྱི་སས། རྱིགས་ལྡན་པད་
དཀར་གྱིས་ལྡོ་བརྒྱར་ཆྡོས་བསན། བསྡུས་རྒྱུད་ཀྱི་འགྱེལ་པ་དྲྱི་མྱེད་འྡོད་མཛད། པད་དཀར་ལ་སྡོགས་པ་
བརྒྱད་ཀྱི་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་བསན་པའྱི་ལྡོ་བརྒྱད་བརྒྱ་འདས་པའྱི་རྱེས་སུ། རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་ཀླ་
ཀླྡོ་འཇུག་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། བསྡུས་རྒྱུད་དུ། ལྡོ་འདྱི་ནས་ནྱི་དྲུག་བརྒྱའྱི་ལྡོ་ཡྱི་གསལ་བར་མྱི་བདག་
གགས་པ་ཤམ་བྷ་ལ་ཞྱེས་བ་བ་འབྱུང་། །དྱེ་ནས་གྲུ་ཡྱི་ལྡོ་བརྒྱ་རྣམས་ཀྱི་ངྱེས་པར་མ་ལའྱི་ཡུལ་དུ་ཀླ་ཀླྡོའ ་ི ཆྡོས་
དགྱེ་རབ་ཏུ་འཇུག །ཅྱེས་སྡོ། །དྱེ་ཡང་ཚིག་རྐང་དང་པྡོས་འཇམ་དཔལ་གགས་པ་འབྱུང་བའྱི་དུས་བསན།
གྱིས་པས་ཀླ་ཀླྡོ་འཇུག་པའྱི་དུས་བསན་ནྡོ། །བཞྱི་པ་ནྱི། སྔར་བཤད་པའྱི་རྱིགས་ལྡན་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་ནང་
ནས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་དཀའ་གྱིས་ཀྱིས་ལྡོ་ྱིས་བརྒྱ་ྱིས་བརྒྱ་
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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༼༢༠༽
ལྷག་མ་བཅུ་བཞྱིས་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་བསན་པའྱི་ལྡོ་སྡོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ནྱི། ཀླ་ཀླྡོ་གནས་པའྱི་ཡུན་ཚད་དུ་ཤྱེས་
ཏྱེ། གངས་བཅྡོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱ་ཕག་གཅྱིག་བསྒྱུར་བ་ལ་སྡོང་བརྒྱད་བརྒྱ་འབྱུང་ལ། དྱེ་དག་ཀླ་ཀླྡོ་གནས་པའྱི་
ཡུན་ཚད་དུ་ཤྱེས་པའྱི་ཕྱིར། བསྡུས་རྒྱུད་ལས། དྱེ་ལ་བཅྡོ་བརྒྱད་པྡོ་ཡྱིས་བརྒྱ་ཕག་བསྒྱུར་ཏྱེ་བརྒྱ་ཡྱིས་
འཕགས་པའྱི་ཡུལ་གྱི་མ་ག་ལ་སྡོགས་པར། །ཀླ་ཀླྡོ་རྣམས་ཀྱི་དྲྱེགས་པ་གང་དང་གང་གྱི་ཡུལ་ཆྱེན་གྱུར་པ་དྱེ་
རྣམས་བདག་གྱིས་དྲུང་ཕྱུང་སྱེ། །ཅྱེས་སྡོ། །དྱེས་ན་འདྱིར། སྤྲུལ་པའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རྣམས་ཀྱིས་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་
སྡོན་པར་གསུངས་པ་ནྱི། གཙོ་ཆྱེ་བ་ལ་དགྡོངས་པ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཟླ་བ་བཟང་པྡོས་ལྡོ་གྱིས་དང་། རྒྱ་མཚོ་རྣམ་
རྒྱལ་དང་། རྒྱལ་དཀའ་གྱིས་ཀྱིས་ལྡོ་ྱིས་བརྒྱ་ྱིས་བརྒྱ་ལྷག་མ་ྱེར་དགུས་ལྡོ་བརྒྱ་བརྒྱར་ཆྡོས་སྡོན་པའྱི་
ཕྱིར། ལྔ་པ་ནྱི། རྱིགས་ལྡན་འཇམ་དཔལ་གགས་པ། མཐའ་ཡས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་སས། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཆྱེན་དུ་
གྱུར་ཏྱེ། ལྡོ་བརྒྱའྱི་བར་དུ་ཆྡོས་བསན། ཀླ་ཀླྡོའ ་ི གནས་ཚད་སྡོང་དང་བརྒྱད་བརྒྱ་རྡོགས་པ་ན། བང་ཕྡོགས་
ཧྡོར་གྱི་ཡུལ་དགའ་སྱིན་ཞྱེས་བ་བར། ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྤྲུལ་པ་ཀླ་ཀླྡོའ ་ི རྒྱལ་པྡོ་སྡོབས་ཅན་གཅྱིག་བྱུང་སྱེ། འཛམ་
གྱིང་ཆུང་ངུའྱི་ཕྱེད་དབང་དུ་བསྡུས། འཁྡོར་རྒྱལ་ཕན་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་དྱེས། འཁྡོར་དང་རྫུ་འཕྲུལ་
གྱི་ང་རྡོ་ཆྱེན་པྡོས་བསྒྲགས་ནས། ཤམ་བྷ་ལར་དམག་འདྲྱེན་པར་རྩྡོམ་པའྱི་ཚེ་དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་ཅན་གྱིས། ཀླ་
ཀླྡོའ ་ི ཚོགས་རྣམས་བཅྡོམ་ནས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསན་པ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའྱི་ཡུལ་དུ་དར་བར་མཛད་པ་ཡྱིན་
ནྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། སྱིགས་མའྱི་དུས་སུ་འཕགས་པའྱི་ཡུལ། །ཞྱེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་བསན་པ་སྤྱེལ་བར་
གསུངས། །ཞྱེས་པའྱི་བར་འདྱི་འབྱུང་། ལྔ་པ་ལ། རྩྡོད་པ་དང་། དྱེའྱི་ལན་གྱིས། དང་པྡོ་ནྱི། སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་
རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་འདྱིར། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ལྡོ་ཅན་ཕག་རྡྡོར་གྱི་སྤྲུལ་པར་བཤད་པ་མྱི་འཐད་ཏྱེ། ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་ཕག་
རྡྡོར་གྱི་སྤྲུལ་པ་གང་ཞྱིག དྱེ་གྱིས་ཆྡོས་རྒྱལ་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་འཇམ་
དབངས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པར་ཐལ། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་གང་ཞྱིག དྱེ་གྱིས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་བཤད་
པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། རྩ་རྒྱུད་དང་འགལ་ཟྱེར། ཐལ་འགྱུར་དང་པྡོ་ལ། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་འཇམ་དབངས་ཀྱི་
སྤྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་གང་ཞྱིག དྱེ་གྱིས་ཆྡོས་རྒྱལ་རྱིགས་ཐ་དད་
པའྱི་ཕྱིར། འཁྡོར་གསུམ། གྱིས་པ་ལན་ནྱི། བྲམ་ཟྱེའྱི་ཁྱྱེའུ་སྣང་བྱེད་སྐྱྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུར་ཐལ། རྒྱལ་བུ་དྡོན་གྲུབ་དྱེ་
སྐྱྱེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་གང་ཞྱིག དྱེ་གྱིས་རྒྱུད་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དང་། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་
ཅན་རྒྱུད་གཅྱིག་ཀང་། སྤྲུལ་གཞྱི་གཅྱིག་
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༼༢༡༽
ཁྡོ་ནར་ངྱེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། འཇམ་དཔལ་གགས་པ་དང་། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་སྔ་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས། འཇམ་དཔལ་གགས་པའྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་འཇམ་དབངས་དང་། འཁྡོར་ཅན་གྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་ཕག་རྡྡོར་དུ་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་ཕག་རྡྡོར་གྱིས་སྤྲུལ་པར་ཐལ། ཟླ་བ་བཟང་པྡོ་དྱེའྱི་སྤྲུལ་པ་
གང་ཞྱིག དྱེ་གྱིས་རྒྱུད་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་པྡོ་འདྱི་དག་བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐུ་
ཆ་ཤས་སྡོ་སྡོ་ལ། གཤྱིན་རྱེ་གཤྱེད་ལ་སྡོགས་པ་ཁྲྡོ་བྡོའ ་ི ཚོགས་དང་། འཇམ་དཔལ་ཕག་རྡྡོར་ལ་སྡོགས་པ་
བང་ཆུབ་སྱེམས་དཔའྱི་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ། དྱེ་ྱིད་གདུལ་བའྱི་སྣང་ངྡོར་ཆྡོས་རྒྱལ་གྱིས་ཚུལ་བཟུང་བར་སྣང་
བའྱི་ཕྱིར། དཔྱེར་ན། དྱེ་བཞྱིན་གཤྱེགས་པའྱི་སན་གྱི་ཆ་ཤས་ལས་ཕག་རྡྡོར་སྤྲུལ། དྱེ་ྱིད་ཟླ་བ་བཟང་པྡོར་
སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའྡོ། །དྡོན་ལ་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའྡོ། དྡོན་ལ་འཇམ་དབངས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་དང་། ཕག་རྡྡོར་
གྱི་སྤྲུལ་པ་འགལ་བ་ཡྡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྱེ། ཆྡོས་རྒྱལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གྱིས་སྤྲུལ་གཞྱི་དང་བཅས་པ་གདུལ་བའྱི་སྣང་
ཚུལ་གྱི་སྡོ་ནས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། རྒྱལ་པྡོ་དྱེ་རྣམས་རྒྱུད་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར། ཀུན་རྡོབ་སྣང་ཚུལ་གྱི་
དབང་དུ་བས་ན། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་ཕག་རྡྡོར་གྱིས་སྤྲུལ་པར་རྱིགས་ཏྱེ། དང་པྡོར་ཕག་རྡྡོར་གྱིས་ཟླ་བ་བཟང་
པྡོའ ་ི ཚུལ་བཟུང་ནས། བཅྡོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྒྱུད་གསུང་བར་གསྡོལ་བ་བཏབ། མཐར་དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་གྱིས་
ཚུལ་བཟུང་ནས་བསན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། ཆྡོས་རྒྱལ་དང་པྡོ་དགུའྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་དངྡོས་སུ་བཤད་
ནས། རྱིགས་ལྡན་བཟང་པྡོ་ལ་སྡོགས་པ་ྱེར་གསུམ་གྱི་སྤྲུལ་གཞྱི་ལ། ཁྲྡོ་བྡོ་བཅུ་དང་སྱེམས་དཔའ་བཅུ་
གསུམ་ཡྡོད་པར་རྩ་རྒྱུད་ནས་དངྡོས་སུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན། དྲག་པྡོ་འཁྡོར་ཅན་དྱེ་ཕག་རྡྡོར་དང་འདྲ་
བར་དྲག་པྡོའ ་ི སྡོ་ནས་ཚར་བཅད་པ་ལ་ཕག་རྡྡོར་གྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ཞྱེས་བཤད་ན་ཡང་འགལ་བ་
མྱེད་དྡོ། །གསུམ་པ་དྱེ་དག་ལ་བརྱེན་ནས་གངས་ཅན་ངྡོས་འཛིན་ཚུལ་ནྱི། དུས་འཁྡོར་བའྱི་ལུགས་ལ་རྱི་བྡོ་
གངས་ཅན་ལ་ཆྱེ་ཆུང་གྱིས་སུ་བཤད་དྱེ། གྱིང་དྲུག་གྱི་མཐའ་བསྐྡོར་ན་ཡྡོད་པའྱི་རྱི་དྲུག་དང་གངས་ཅན་གྱི་རྱི་
ནྱི། གངས་ཅན་ཆྱེ་བ་ཡྱིན་ལ། ཤམ་བྷ་ལའྱི་མཐའ་བསྐྡོར་ན་ཡྡོད་པའྱི་གངས་ཅན་ནྱི། གངས་ཅན་ཆུང་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན་ཏྱི་སྱེ་དང་གངས་ཅན་དྡོན་མྱི་གཅྱིག་སྱེ། ཏྱི་སྱེ་ནྱི་གངས་ཅན་དྱེ་གྱིས་པྡོ་གང་གྱིས་ཀང་ནང་
ཚན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པས་གངས་ཅན་དུ་བགྡོད་མྱི་ནུས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ།
མཛོད་འགྱེལ་ལས། དྱེར་ནྱི་རྫུ་འཕྲུལ་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་མྱིས་བགྡོད་པར་དཀའྡོ། །ཞྱེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར།
མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་དང་།
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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འདྱིའྱི་གངས་ཅན་དྡོན་མྱི་གཅྱིག་སྱེ། མངྡོན་པ་ནས་བཤད་པའྱི་གངས་ཅན་དང་། མ་དྲྡོས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལྷན་ཅྱིག་
ཏུ་ཡྡོད་ལ། འདྱིའྱི་གངས་ཅན་ལ་མ་དྲྡོས་པའྱི་བཤད་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གདུལ་བའྱི་དབང་གྱིས་ཐ་དད་དུ་
བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྱེ། དཔྱེར་ན་རྱི་རབ་ཀྱི་ཆགས་ཚུལ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཁ་ཅྱིག མངའ་རྱིས་ཀྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི། ཏྱི་སྱེ་ཡང་
མ་ཡྱིན་ཟྱེར་བ་ནྱི་མྱི་འཐད་དྱེ། ཆྡོས་ཀྱི་རྱེས། མཁས་པ་འཇུག་པའྱི་སྡོར། དྱེས་ན་ད་ལྟའྱི་ཏྱི་སྱེ་འདྱི་གངས་ཅན་
ཡྱིན་པར་འགྡོག་གྱི ཏྱི་སྱེ་ཡྱིན་པ་ནྱི་མྱི་འགྡོག་གྡོ །ཞྱེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྱེས་ན་གངས་ཅན་ལ་གྱིས་སུ་
བཤད་ཀང་། དྡོན་ལ་གཅྱིག་ཁྡོ་ན་ཡྱིན་ཏྱེ། གདུལ་བའྱི་སྣང་ཚུལ་གྱིས་སྡོ་སྡོར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། ནང་དུ་རགས་གཅྱིག་ཡྡོད་པས། ཕྱི་རྡོལ་དུ་གངས་ཅན་ཡང་གཅྱིག་ཁྡོ་ནར་ངྱེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྱེར་ན། རྱི་
རབ་གཅྱིག་ལ་བཤད་ཚུལ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ནྡོ། །ཙ་རྱི་ཏྲ་གྱིས་ཡྡོད་པའང་སྱིད་དྱེ། ནང་གྱི་གནས་མྱིག་
གྱིས་ཡྡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཙ་རྱི་ཏྲ་ཡང་དྱེ་ལྟར་དུ་ངྱེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདྱིར། དྱེའྱི་ཕྡོགས་ན་བྷ་ཏྲའྱི་ཤྱིང་
ཡྡོད་ན་ཡུལ་དྱེ་འགལ་བ་མྱེད། ཅྱེས་གསུངས་པ་དང་། རྒྱུད་ལས། གནས་དྱེར་ལྷ་མྡོ་དྲག་ཆྱེན་མྡོ། །བྷ་ཏྲའྱི་ཤྱིང་
ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གནས། །ཞྱེས་དང་། ཡུལ་དྱེར་གནས་པའྱི་ལྷ་མྡོ་དྱེ། །བྲག་གྱི་ཁྱྱིམ་ལ་བརྱེན་ཏྱེ་གནས། །ཞྱེས་
གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བྷ་ཏྲའྱི་ཤྱིང་ནྱི་རྒྱལ་པྡོའ ་ིཤྱིང་ཞྱེས་གགས་པ། ལྤགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་འཇམ་ཞྱིང་ཕྱིའྱི་
དབྱིབས་དང་ཁ་དྡོག་རྒྱུ་མ་བུས་པ་ལྟ་བུ་ཡྡོད་ཞྱེས་མཁས་པ་དག་གསུང་ཞྱིང་། རྡྡོའ ་ི ཁྱྱིམ་ཞྱེས་པ་བྲག་ཕུག་ཆྱེ་
བ་ལྷ་མྡོ་གནས་པ་ཞྱིག་ཡྡོད་པ་མངྡོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པས། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་འགྡོག་པའང་དཀའྡོ། །ཙ་རྱི་ཏྲ་ཞྱེས་
བ་བའྱི་ཡུལ། །ལྷྡོ་ཕྡོགས་རྒྱ་མཚོའྱི་འགམ་ན་ཡྡོད། ཅྱེས་གསུངས་པའང་། རྒྱ་གར་ལྷྡོ་ཕྡོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག འབྲས་
བཟང་པྡོ་སྐྱྱེས་པ། ལྷྡོ་ན་ཙ་རྱི་ཏྲ་ཡྡོད་ཅྱིང་། ནང་གྱི་གནས་སྡོར་མྡོའ །ྡོ །ཞྱེས་བདག་མྱེད་བསྡོད་འགྱེལ་ལས་
བཤད་དྡོ། །གྱིས་པ། མ་དྲྡོས་པའྱི་ཁྱད་ཆྡོས་ལ། གནས་དང་ཚད་ཀྱི་ཁྱད་པར། ཆུ་བྡོ་བཞྱི་འབབ་ཚུལ་
ལྡོ། །དང་པྡོ་ནྱི། རྡྡོ་རྱེ་གདན་ནས་བང་དུ། རྱི་ནག་པྡོ་དགུ་འདས་པ་ན། རྱི་བྡོ་གངས་ཅན། དྱེའྱི་བང་ཕྡོགས་ན་རྱི་
བྡོ་སྤྡོས་ཀྱི་ངད་ལྡན། དྱེ་གྱིས་ཀྱི་ནུབ་ཕྡོགས་ན་བྲག་གསྱེར་གྱི་བ་སྐྱྱིབས། ལྷ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཕུག་པ་འཆུ་ཞྱེང་དུ་
དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པ། བྲག་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་ཡྡོད། དྱེའྱི་བང་ན་ཤྱིང་ས་ལའྱི་རྒྱལ་པྡོ་རབ་
བརན། ཤྱིང་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་ཡྡོད། དྱེའྱི་ཤར་ན་རྱིང་བུ་དལ་གྱིས་འབབ་པ། མ་དྲྡོས་པ་དང་ཚད་མམ་
ཤྱིང་རྱིང་བུ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་ཡྡོད། དྱེར་གང་པྡོ་ཆྱེ་རབ་བརན་གང་ཕན་ལྔ་བརྒྱས་བསྐྡོར་བ་གནས་ཤྱིང་།
དབར་ཟླ་བ་བཞྱི་ཤྱིང་ས་ལའྱི་ཚལ་དུ་འགྡོ།
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༼༢༣༽
དགུན་ཟླ་བ་བཞྱི་གསྱེར་གྱི་བ་སྐྱྱིབས་སུ་སྡོད། རྱི་སྤྡོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུ་རྡོལ་ན། མཚོ་མ་དྲྡོས་པ་འཛམ་བུ་ཤྱིང་
དང་བཅས་པ། འཆུ་ཞྱེང་དུ་དཔག་ཚད་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཅུ་རྱེ་ཡྡོད་པ། ངྡོས་རྱིན་པྡོ་ཆྱེའྱི་ཕ་གུས་རྩྱིག་པ། འྡོག་གཞྱི་
ཤར་དངུལ། ལྷྡོ་བཻ་ཌཱུརྱ། ནུབ་གསྱེར། བང་རྡྡོ་རྱེའྱི་རང་བཞྱིན་དང་། ས་གཞྱི་རྱིན་པྡོ་ཆྱེའྱི་གསྱེག་མ་བརྡལ་བ་
ཡྡོད་ཅྱིང་། མཚོ་དྱེའྱི་དབུས་ན། ཀླུའྱི་རྒྱལ་པྡོ་མ་དྲྡོས་པའྱི་ཕྡོ་བྲང་། ཕྡོ་བྲང་དྱེའྱི་ཤར་ཕྡོགས་ན། གང་པྡོ་ཆྱེའྱི།
ལྷྡོ་ན་ར་མཆྡོག་གྱི ནུབ་ན་ཁྱུ་མཆྡོག་གྱི བང་ན་སྱེངྒྱེའྱི་ཁྲྱི་ཡྡོད་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི།
མཛོད་ལས། འདྱི་ནས་བང་དུ་རྱི་ནག་པྡོ། །དགུ་འདས་གངས་རྱིའྡོ་དྱེ་ནས་ནྱི། །སྤྡོས་ངད་ལྡན་པའྱི་ཚུ་རྡོལ་
ན། །འཆུ་ཞྱེང་ལྔ་བཅུ་ཡྡོད་པའྱི་མཚོ། །ཞྱེས་དང་། འདྱིར་ཡང་། ཕལ་པྡོ་ཆྱེའྱི་མདྡོ་ལས་ཀང་། །ཞྱེས་པ་དང་། ས་
གཞྱི་རྱིན་ཆྱེན་གསྱེག་མ་བརྡལ། །ངྡོས་ནྱི་རྱིན་ཆྱེན་ཕ་གུར་བརྩྱིགས། །ཞྱེས་པའྱི་བར་འདྱི་བྱུང་། གྱིས་པ་ནྱི།
མཚོ་དྱེའྱི་ཤར་ཕྡོགས་ན། གང་པྡོ་ཆྱེའྱི་ཁ་ནས་དངུལ་གྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། བང་དུ་སྱི་ཏ་སྱེངྒྱེའྱི་ཁ་ནས་
ལྷ་རས་ཀྱི་རྡྡོ་རྱེའྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། ནུབ་ཏུ་སྱིནྡྷུ་གང་གྱི་ཁ་ནས་གསྱེར་གྱི་བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། ལྷྡོར་
པཀྵུ་རའྱི་ཁ་ནས་བཻ་ཌཱུརྱ་སྔྡོན་པྡོའ ་ི བྱེ་མ་འདྲྱེན་ཅྱིང་འབབ། ཆུ་བྡོ་དྱེ་དག་གྱི་ཁ་ཞྱེང་ལ་དཔག་ཚད་རྱེ་རྱེ་ཡྡོད་
ཅྱིང་། ཆུ་བྡོ་བཞྱི་པྡོ་དྱེས། མ་དྲྡོས་པ་ལ་ལན་གངས་བདུན་བདུན་གཡས་ཕྡོགས་སུ་བསྐྡོར་ནས་ཕྡོགས་བཞྱིའྱི་
རྒྱ་མཚོ་ཆྱེན་པྡོ་དག་ཏུ་འབབ་ལ། དྱེའྱི་བར་མཚམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཨུཏྤལ་དང་། ཀུ་མུ་ཏ་དང་། པུན་ཉ་རྱི་ཀ་
དང་། པདྨྡོ་དང་། མནྡྷ་ར་བ་ལ་སྡོགས་པའྱི་མྱེ་ཏྡོག་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། མྱེ་ཏྡོག་དང་འབྲས་བུ་དུ་མས་
མཛེས་པའྱི་རྱིན་པྡོ་ཆྱེའྱི་ཤྱིང་ལྗྡོན་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གང་བར་གནས་པ་ཡྱིན་ནྡོ། །ཞྱེས་འཆད་པ་ནྱི། དྱེ་
ལས་འབབ་པའྱི་ཆུ་བྡོ་བཞྱི། ཞྱེས་པ་ནས། རབ་ཏུ་གང་བར་གནས་པ་ཡྱིན། ཞྱེས་པའྱི་བར་འདྱི་བྱུང་། ལྔ་པ་
དགྡོས་པ་ནྱི། ཡུལ་ཆྱེན་དྱེ་དག་ན་གནས་པའྱི་དཔའ་བྡོ་དང་མཁའ་འགྡོ་དབང་དུ་བསྡུས་ཏྱེ། ས་ལམ་གྱི་རྡོགས་
པ་མྱུར་དུ་བགྡོད་པའྱི་ཆྱེད་ཡྱིན་ནྡོ། །དྲུག་པ་ྱེ་རྒྱུ་ལ་མཚམས་སྡོར་ཚུལ་ནྱི། ས་བརྒྱད་པའམ། བཅུ་པའྱི་
རྡོགས་པ་ཐྡོབ་པའྱི་གང་ཟག་གྱིས་རྱིག་མ་དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་དང་། ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྡོམས་པར་འཇུག་པའྱི་སྡོ་
ནས། རླུང་སྱེམས་དབུ་མར་བཅུག་སྱེ། འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་མངྡོན་དུ་བྱེད་པའྱི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་
འཇྡོག་སྱེ། གུར་ལས། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞྱེས་དང་། སྐད་ཅྱིག་གཅྱིག་གྱིས་རྡོགས་
འཚང་རྒྱ། །ཞྱེས་གསུངས་སྡོ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་
སྡོམ་གསུམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།
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གྱིས་ལྱེགས་གསུངས་པའྱི། །ཟབ་དྡོན་མཆྡོག་ལ་ཟག་མྱེད་དགའ་བདྱེས་རྡོལ། །དམ་ཆྡོས་རྒྱུན་དུ་སྡོད་པའྱི་
ཕྱིན་ལས་ཀྱིས། །སྐལ་བཟང་འགྡོ་ལ་ཕན་བདྱེ་སྒྲུབ་པར་ཤྡོག །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའྱི་གནས་
གསུམ་གྱི་བཤད་པ། གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཅྱེས་བ་བ། ཀུན་མཁྱྱེན་ཆྡོས་ཀྱི་རྒྱལ་པྡོའ ་ི གསུང་གྱི་བདུད་རྩྱི་
མྱངས་པ་ལས་བླྡོའ ་ི སྣང་བ་ཅུང་ཟད་ཐྡོབ་པ། ཤཱཀའྱི་བཙུན་པ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་གྱིས། དཔལ་འབྲས་ཡུལ་
སྐྱྱེད་མྡོས་ཚལ་གྱི་ཆྡོས་གྲྭ་ཆྱེན་པྡོར་སར་བའྡོ། །འདྱིས་ཀང་འགྡོ་བ་དུ་མ་ལ་ཕན་ཐྡོགས་ཤྱིང་རྒྱལ་བའྱི་བསན་
པ་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅྱིགཤ །།མངྒ་ལཾ།། ཨྱེ་ཝཾ། ན་མྡོ་གུ་རུ་བྷྱེ། འཇམ་དབངས་བླ་མའྱི་ལྱེགས་
བཤད་ཆ་ཤས་མཆྡོག །སྡོམ་གསུམ་སྔགས་སྡོམ་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད་འདྱི། །མྱི་ཟད་སྤྱེལ་ནས་བསན་པ་
རྒྱས་ཕྱིར་དུ། །མང་ཡུལ་འཕགས་པའྱི་བང་འདབས་ཤུག་ཁྲྡོད་དུ། །བམས་པ་ཕུན་ཚོགས་གུས་པའྱི་སྡོ་ནས་
བསྒྲུབས། །དགྱེ་བས་རང་གཞན་དྡོན་གྱིས་ལྷུན་གྲུབ་ཤྡོག །ཨྱེ་ཝཾ། མངྒ་ལཾ། བྷ་ཝནྟུ། ས་མ་ཡ་ཐཱ། ཡྱེ་དྷརྨཱ་ཧྱེ་
ཏུ་པ་བྷ་ཝཱ་ཧྱེ་ཏུནྱེ་ཥཱན་ཐཱ་ག་ཏྡོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏྱེ་ཥཉྩ་ཡྡོ་ནྱི་རྡོ་དྷ་ཨྱེ་བཾ་བཱ་དྱེ་མཧཱ་ཤཱ་མ་ནཿ བཀྲ་ཤྱིས།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་
ནས་རྒྱལ་ཡྡོངས་ས་ཆྱེན་ཞྱེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤྱེལ།། །།
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འབྲས་ཡུལ་ཀུན་དགའ་ཆྡོས་བཟང་།

