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དངོ་བཅོས་པའིི་བརྒལ་ལན་སྐལ་བཟངོ་མགུལ་རྒྱན་དངོ་བཅོས་པའིི་བརྒལ་ལན་སྐལ་བཟངོ་མགུལ་རྒྱན་

ཞེེས་བྱ་བ་ལས་སྐབས་དངོ་པོའིི་མཐའི་དཔྱོོད་ཞེེས་བྱ་བ་ལས་སྐབས་དངོ་པོའིི་མཐའི་དཔྱོོད་

བཞུགས་སོ།།བཞུགས་སོ།།

མཆོོད་པར་བརྗོོད་པ།མཆོོད་པར་བརྗོོད་པ།

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པའིི་རྒྱན་འིགྲེེལ་བ་དངོ་

བཅོས་པའིི་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོའིི་རྒྱན་གྱིི་དོན་འིགྲེེལ་རྒྱལ་ཚོབ་དམ་པའིི་དགོངོས་

པ་གསལ་བར་བཤིད་པ་ལེགས་པར་བཤིད་པའིི་རྒྱ་མཚོོ་ཞེེས་བྱ་བ། རྗོེ་བཙུན་བླ་

མ་དམིགས་པ་མེད་པའིི་ཐུགས་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱིི་ཞེབས་ལ་ཕྱིག་

འིཚོལ་ལོ། །རྣམ་མངོ་གདུལ་བྱའིི་ཁམས་དངོ་བསམ་པ་ཀུན། །རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་

པའིི་སྤྱིན་གྱིིས་ལེགས་གཟིགས་ནས། །རྣམ་གསུམ་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་བསྐོར་

མཛད་པའིི། །ཐུབ་དབངོ་ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེ་ལ་གུས་ཕྱིག་འིཚོལ། །རྒྱལ་སྲིས་ཐུ་བོ་སེམས་

དཔའིི་ཚུལ་བཟུངོ་སྟེ། །རྒྱལ་བའིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྲིིད་ལ་དབངོ་བསྒྱུར་ཞེིངོ༌། །རྒྱལ་བའིི་

གོ་འིཕངོ་འིགྲེོ་ལ་སོལ་མཛད་པའིི། །རྒྱལ་ཚོབ་དམ་པའིི་ཞེབས་ལ་གུས་པས་



2  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིདུད། །སྐུ་གསུམ་དཀྱིིལ་འིཁོར་ཡོངོས་སུ་རོགས་གྱུར་ཅོིངོ༌། །གནས་གསུམ་

ཤིེས་བྱའིི་མཁའི་ལ་ཐོགས་མེད་རྒྱུ། །ཐེག་གསུམ་པད་ཚོལ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའིི་

གཉེེན། །བློ་བཟངོ་བསྟན་པའིི་ཉེི་མ་དེ་ལ་འིདུད། །དྲིི་མེད་རིགས་པའིི་སྤྱིན་གྱིིས་

ཆོོས་ཀུན་གཟིགས། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗོེས་འིགྲེོ་བ་ཀུན་ལ་སྙེོམས། །རྣམ་

དཀོར་འིཕྲེིན་ལས་ས་སྟེངོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ། །རྒྱལ་ཚོབ་དམ་པ་དར་མའིི་ཞེབས་ལ་

འིདུད། །ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་པོ་བློ་བཟངོ་གྲེགས་པ་ཡི། །བསྟན་འིཛིན་ཀུན་གྱིི་གཙུག་རྒྱན་

དགེ་འིདུན་གྲུབ། །གངོ་དེའིི་སྲིས་ཀྱིི་ཐུ་བོར་དབངོ་བསྐུར་བ། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོོས་ཀྱིི་

རྗོེ་ལ་གུས་པས་འིདུད། །གསུངོ་རབ་ཀུན་གྱིི་དེ་ཉེིད་འིབྱེད་པ་ལ། །རྗོེ་བཙུན་མཁྱེན་

པའིི་གཏེར་དངོ་མི་གཉེིས་པ། །བསློབ་གསུམ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་འིཛིན་པའིི་

དཔལ། །འིཕྲེིན་ལས་བཟངོ་པོའིི་ཞེབས་ལ་གུས་ཕྱིག་འིཚོལ།

སྦྱོོར་འིགོད་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ།སྦྱོོར་འིགོད་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ།

ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་ལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོས་གཞུངོ་ལམ་

འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་གསུམ་ལ་བསྟོད་ཕྱིག་མཛད་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

རངོ་ཉེིད་སྐྱོེས་བུ་དམ་པའིི་སྤྱིོད་པ་དངོ་མཐུན་པ་དངོ༌། བསྟན་བཅོོས་རྩེོམ་པའིི་བར་



3  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཆོད་ཞེི་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོས་འིགྲེེལ་བ་རྩེོམ་པའིི་

དམ་བཅོའི་མཛད་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྩེོམ་པ་མཐར་ཕྱིིན་པར་བྱ་བའིི་

ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། འིགྲེེལ་བ་དོན་

གསལ་འིདི། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡུམ་གསུམ་དངོ་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་

བ་ཡིན་ཏེ། འིགྲེེལ་བ་འིདིར་ཡངོ་ཀུན་གྱིི་རྒྱན་དུ་འིགྱུར་བར་ནི། ཞེེས་དངོ༌། མཁྱེན་

གསུམ་གྱིིས་འིཕགས་བཞེིའིི་མངོོན་རྟོོགས་བསྡུས་ཚུལ་གྱིི་སྐབས་སུ་ཡུམ་གསུམ་

ཀོའིི་ལུངོ་ཁུངོས་སུ་མཛད་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། དགོས་འིགྲེེལ་གྱིི་སྐབས་སུ། 

རྒྱལ་བའིི་ཡུམ་རྣམ་པ་གསུམ་ཆོར་ལས་ཀྱིངོ༌། བརྗོོད་པར་བྱ་བ་ཉེིད་དུ་བསྟན་པ་གངོ་

ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་དངོ༌། སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ཡངོ༌། ཡུམ་གསུམ་གྱིི་ལུངོ་

ཁུངོས་སུ་མཛད་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིོ་ན་འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། གོ་

བར་སློ་ཕྱིིར་ཚོིག་དངོ་ནི༌། ངོག་སོགས་སྦྱོོར་བར་མ་བྱས་པར། །ཞེེས་འིགྲེེལ་བ་དོན་

གསལ་མདོ་རྒྱན་མ་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བར་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་དངོ་མངོོན་པ་

མཛོད་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། འིཇིག་རྟོེན་

སྣ་ཚོོགས་ལས་ལས་སྐྱོེས། །ལས་ནི་སེམས་པ་དངོ་དེས་བྱས། །ཞེེས་མཛོད་ཀྱིི་

ལུངོ་ཁུངོས་སུ་མཛད་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག གཞེན་ཡངོ༌། མདོ་རྒྱན་



4  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བ་བཅུ་གཉེིས། མ་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བ་དགུ་ཞེེས་མཁས་པ་རྣམས་

ལ་གྲེགས་པ་དེ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་མདོ་རྒྱན་སྦྱོར་

བའིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

ཡུམ་གྱིི་མདོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་ཚུལ།ཡུམ་གྱིི་མདོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་ཚུལ།

འིགྲེོ་ལ་ཆོགས་པས་ཀུན་ཆོགས་མཛད། །ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་

ཡུམ་གྱིི་མདོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡུམ་གྱིི་མདོའིི་རྣམ་བཤིད་དེ་

ཉེིད་རྣམ་ངོེས་མཛད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡུམ་གྱིི་མདོའིི་རྣམ་བཤིད་

མཛད་རིགས་སྟེ། ཁྱོད་རྗོེ་བཙུན་ལ་ཡུམ་གྱིི་མདོའིི་ཚོིག་དོན་མཐའི་དག་རོགས་པར་

གསན་ནས་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའིི་མཁས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། 

བསྟན་བཅོོས་ཆོེན་པོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད། ཅོེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བསྟན་

བཅོོས་དེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ལ་བྱེད་ཟེར་ན། འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཀྱིིས་མཛད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དེ་ཉེིད་རྣམ་ངོེས་དེ། མདོ་རྒྱན་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕགས་



5  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིིས་མདོ་རྒྱན་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བ་མ་མཛད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་

ཐལ། ཤིེར་འིབྱུངོ་བློ་གྲེོས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བ་ལས། འིཕགས་པ་དངོ་སློོབ་དཔོན་དག་གིས་

མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་དངོ་སྦྱོར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། ཤིེས་བྱ་ནངོ་

གི་ཚུལ་ལ་རྟོེན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིིས་མཛད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་

དེ་ཉེིད་རྣམ་ངོེས་དེ། སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིེས་བྱ་ནངོ་

གི་ཚུལ་ལ་རྟོེན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པ་འིདི་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པར་ཁས་ལེན་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་སེམས་ཙོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིོ་ན། ཁྱོད་རངོ་ལ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སེམས་ཙོམ་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེས་མཛད་པའིི་མདོ་སེ་རྒྱན་དེ། སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་གཞེི་ཞེིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཙོམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབུ་མ་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བསྟན་བཅོོས་མཐའི་དག་འིདི་དེ་ལྟར། ཞེེས་པའིི་

སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ལ་བྱེད་

རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསྟན་བཅོོས་མཐའི་དག་

ཅོེས་མངོ་ཚོིག་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 



6  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་པོ་དེ། བསྟན་བཅོོས་ཆོེན་པོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་

ཅོེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགྲེེལ་བཤིད་ཚོིག་གསལ་ལས། ངོེས་པའིི་ཚོིག་གི་ཚུལ་གྱིིས་

ན་བསྟན་བཅོོས་ཏེ། དེ་ཡངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་རྒྱལ་བའིི་ཡུམ་རྣམས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

བཀོའི་བསྟན་བཅོོས།བཀོའི་བསྟན་བཅོོས།

ཁ་ཅོིག་གིས། དངོོས་ཀྱིི་བདག་རྐེན་རྣམ་མཁྱེན་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ལེགས་

བཤིད་གངོ་ཞེིག ཁྱད་ཆོོས་བཞེི་དངོ་ལྡན་པ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྩེོམ་པ་པོ་རྣམ་གཡེངོས་མེད་པའིི་ཡིད་ཅོན་གྱིིས་བཀོའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་དུ་བརྩེམས་

པའིི་ངོག་རྣམ་དག་གངོ་ཞེིག ཐར་པ་ཐོབ་པའིི་ལམ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པ་དེ། ནངོ་པ་

སངོས་རྒྱས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་དངོ་དུས་

མཉེམ་དུ་བྱུངོ་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོའིི་ཟུར་དངོ་

པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྣམ་མཁྱེན་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

བཀོའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པའིི་ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 



7  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བཀོའི་དངོ་བསྟན་

བཅོོས་གཉེིས་མི་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིོག་ཏུ་སྒྲུབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། བཀོའི་དེ་

བཀོའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག་གིས། ཁྱད་ཆོོས་བཞེི་དངོ་ལྡན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་དེ། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའིི་མཚོན་ཉེིད། འིཆོོས་སྐྱོོབ་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་

ངོག་རྣམ་དག་དེ། བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་ཤཱ་རིའིི་

བུའིི་ངོག་ཏུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ངོག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་གྱིི་ངོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་ཡོད་པར་ཐལ། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་

ཅོན། གསུངོ་དབྱངོས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། བདེ་གཤིེགས་གསུངོ་



8  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ནི་མཐའི་ཡས་པ། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་

དེའིི་ཕྱིིར། འི་ོན། སེམས་ཆོེན་པོ་ཡིན་ན། སེམས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་གསུངོ་རབ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། སངོས་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག་གིས། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ངོག་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

བྱས་པ་ལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལུས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུས་གཤིག་གོ །

མངོོན་མཐོའིི་གོ་འིཕངོ་ཡོད་པར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་ཕྱིི་རོལ་པས་བརྩེམས་

པའིི་མངོོན་མཐོའིི་གོ་འིཕངོ་ཡོད་པར་སྟོན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མངོོན་མཐོའིི་གོ་

འིཕངོ་ཡོད་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་ཕྱིི་རོལ་བས་མངོོན་མཐོའིི་གོ་འིཕངོ་ཡོད་པར་

དམ་བཅོས་པའིི་དམ་བཅོའི་དེ། དམ་བཅོའི་ཡངོ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དམ་བཅོའི་ཡངོ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་གི་ཞེེན་དོན་རངོ་སྨྲ་བ་



9  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པོའིི་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་དམ་བཅོའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་འིཆོོས་སྐྱོོབ་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་བསྟན་

བཅོོས་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཕྱིི་རོལ་བའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་རིགས་པ་ལས། འིཆོོས་སྐྱོོབ་ཡོན་ཏན་ཕྱིིར་ན་བསྟན་བཅོོས་

ཏེ། །གཉེིས་པོ་འིདི་དག་གཞེན་གྱིི་ལུགས་ལ་མེད༌། ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཁོ་ན་རེ། གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོ་ཕྱིིར་དུ། སྟོན་

པས་གསུངོས་པའིི་གསུངོ་རབ་མཐར་ཐུག་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའིི་མཚོན་ཉེིད། 

བཀོའི་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་དུ་གདུལ་བྱའིི་རངོ་སྟོབས་ཀྱིིས་བརྩེམས་

པའིི་ངོག་རྣམ་དག་དེ། ནངོ་པ་སངོས་རྒྱས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་གི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། ཉེོན་མོངོས་

སྤངོ་དགོས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་བའིི་ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེོན་མོངོས་སྤངོ་དགོས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྤངོས་ཟིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཉེོན་མོངོས་སྤངོས་ཟིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་



10  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པའིི་ཕྱིིར། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་གདུལ་བྱ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་ན། རྩེོམ་པ་པོ་གདུལ་བྱས་བརྩེམས་

པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། གདུལ་བྱས་བརྩེམས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོོས་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་བསྟན་

བཅོོས་ཡིན་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་རྩེོམ་པ་པོ་དེ་གདུལ་བྱས་

བརྩེམས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་

རྒྱན་རྩེོམ་པ་པོ་ཆོོས་ཅོན། བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པར་ཐལ། གདུལ་བྱས་བརྩེམས་པའིི་

བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་

རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། རྩེོམ་པ་པོ་གདུལ་བྱས་བརྩེམས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པར་ཐལ། 

བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་འིགལ་ཟེར་ན། བཀོའི་དངོ་བཀོའིི་

དགོངོས་འིགྲེེལ་འིགལ་བར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མདོ་སེ་

དགོངོས་འིགྲེེལ་ཆོོས་ཅོན། བཀོའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཀོའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་ཡིན་



11  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། བཀོའི་གསུངོ་བ་པོ་དངོ་བསྟན་བཅོོས་རྩེོམ་པ་

པོ་འིགལ་བར་ཐལ། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་

ཤཱ་རིའིི་བུ་ཆོོས་ཅོན། བཀོའི་གསུངོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་རྩེོམ་པ་

པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་བཀོའི་གསུངོ་བ་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་

གསུངོས་པའིི་བཀོའི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའིི་

བཀོའི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་གཉེིས་མི་འིགལ་བར་ཐལ། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་

ལེན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ནི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་

ཉེིད་དོ། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། བཀོའི་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སློ། འིདོད་ན། དེ་བཀོའི་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིོག་ཏུ་སྒྲུབ། དེ་ལ་ཁ་ཅོིག 

བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་འིགལ་བར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་

གཉེིས་ངོོས་འིཛིན་སོ་སོར་མཛད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། འིོ་ན། རྣམ་མཁྱེན་



12  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དངོ་ལམ་ཤིེས་འིགལ་བར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་དེ་གཉེིས་ངོོས་འིཛིན་སོ་སོར་མཛད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་ལམ་ཤིེས་ཉེིད། །ཅོེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་

ལ་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡོད་ཟེར་བ་དངོ༌། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་

འིགལ་ཟེར་བ། ཁས་བླངོས་ནངོ་འིགལ་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་

བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། བསྟན་བཅོོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བཀོའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། སངོས་

རྒྱས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ངོག་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། གཞེན་

ཡངོ༌། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་

བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་མེད་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡིན་ན། 

རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་

བྱའིི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡོད་པར་ཐལ། དེས་བསྟན་བཅོོས་

མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ལ་ངོག་འིདོན་བྱེད་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། 



13  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེས་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ལ་ཐོས་བསམ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་

ཐལ། རྟོགས་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་

བའིི་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡོད་པར་ཐལ། སློོབ་དཔོན་

སེངོ་གེ་བཟངོ་པོའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་

དོན་ཕྱིིར་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་

སྟེ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལ་ཤིོ་ལོ་ཀོ་སྟོངོ་ཕྲེག་ཕྱིེད་དངོ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་བསྟན་

བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་

སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་དེ་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་

རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་

ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་ཕྱིིར་

ཞེེས་པ་དེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡིན་པར་ཐལ། སློོབ་

དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོའིི་རྒྱུད་ལ་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་སྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་ཕྱིིར། 



14  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་

ཚོིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་བསྒྲུབས་ཟིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་དུ་གྱུར་བའིི་རབ་འིབྱོར་

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

གཞུངོ་ཚོིག་དེ་ཡུམ་བར་མའིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་

གཞུངོ་ཚོིག་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་ཕྱིིར་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་

དེ། མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་བསྒྲུབས་ཟིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིཇིག་རྟོེན་སྣ་

ཚོོགས་ལས་ལས་སྐྱོེས་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་དེ། མངོོན་པ་མཛོད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་

ཡིན་པར་ཐལ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་

གཞེན་དོན་ཕྱིིར་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་དེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་

ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་དངོོས་སྨྲ་བའིི་གཞུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 



15  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག བསྟན་བཅོོས་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟེར་

ན། བསྟན་བཅོོས་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོོས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤིད་དངོ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གྲུབ་མཐའི་ཡིན་ན། གྲུབ་མཐའིི་སྒྲི་བཤིད་དངོ་ལྡན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཕྱིི་རོལ་བའིི་གྲུབ་མཐའི་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཕྱིི་རོལ་བའིི་གྲུབ་མཐའི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། ཕྱིི་རོལ་བའིི་གྲུབ་མཐའི་ཆོོས་ཅོན། གྲུབ་མཐའིི་སྒྲི་བཤིད་དངོ་མི་ལྡན་

པར་ཐལ། གྲུབ་མཐའི་ལྟར་སྣངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྒྲི་བཤིད་དངོ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་བཀོའི་བསྟན་བཅོོས་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་བཀོའི་བསྟན་བཅོོས་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། བཤིད་བྱ་བཀོའིི་རྣམ་གཞེག་བཤིད་པ། འིཆོད་

བྱེད་བསྟན་བཅོོས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག་བཤིད་པ། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་

བཤིད་པ། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་འིགལ་མི་འིགལ་དཔྱོད་པ། བསྟན་བཅོོས་ཆོེན་

པོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་ཅོེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ངོོས་བཟུངོ་



16  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བ་དངོ་ལྔ། དངོ་པོ་ནི། བཀོའི་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲི་བཤིད་པ་དངོ་གསུམ། 

དངོ་པོ་ནི། ཁྱད་ཆོོས་བཞེི་དངོ་ལྡན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་དེ། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། ཁྱད་ཆོོས་བཞེི་ནི། བརྗོོད་བྱ་མཐོ་རིས་དངོ་ཐར་བ་

སོགས་ཀྱིི་དོན་དངོ་ལྡན་པ། རྗོོད་བྱེད་ཚོིག་སྐྱོོན་མཐའི་དག་དངོ་བྲལ་བ། བྱེད་ལས་

ཁམས་གསུམ་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོ་པ། དགོས་པ་ཉེོན་མོངོས་དངོ་སྡུག་བསལ་ཞེི་

བའིི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་ཡངོ༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གངོ་ཞེིག་

དོན་ལྡན་ཆོོས་དངོ་ཉེེར་འིབྲེལ་ཞེིངོ༌། །ཁམས་གསུམ་ཀུན་ལ་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོ་བྱེད་

གསུངོས། །ཞེི་བའིི་ཕན་ཡོན་སྟོན་པར་མཛད་པ་གངོ༌། །དེ་ནི་དྲིངོ་སྲིོངོ་གསུངོ་ཡིན་

ལྡོག་པ་གཞེན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ངོོ་བོའིི་སོ་ནས་དབྱེ་བ། བརྗོོད་བྱའིི་སོ་ནས་དབྱེ་བ་གཉེིས། 

དངོ་པོ་ནི། ཞེལ་ནས་གསུངོས་པའིི་བཀོའི། རྗོེས་སུ་གནངོ་བའིི་བཀོའི། བྱིན་གྱིིས་

བརླབས་པའིི་བཀོའི་དངོ་གསུམ། གཉེིས་པ་ལ། བཀོའི་དངོ་པོ། གཉེིས་པ། གསུམ་

པ་དངོ་གསུམ། གསུམ་པ་ནི། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་བཀོའི་ཞེེས་

བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ལེགས་པར་གསུངོས་པའིི་དོན་གྱིིས་བཀོའི་ཞེེས་

བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་བསྟན་བཅོོས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲི་བཤིད་པ་དངོ་གསུམ། 



17  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དངོ་པོ་ནི། འིཆོོས་སྐྱོོབ་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ངོག་

རྣམ་དག་དེ། ནངོ་པ་སངོས་རྒྱས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་

པ་དབྱེ་བ་ལ། བཀོའི་སྤྱིིའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ༌། བཀོའི་སོ་སོའིི་

དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་བསྟན་བཅོོས་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ། བརྗོོད་བྱ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཀྱིི་

བསྟན་བཅོོས་དངོ༌། རྗོོད་བྱེད་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཀྱིི་བསྟན་བཅོོས་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། 

ཚོད་མ་སེ་བདུན་མདོ་དངོ་བཅོས་པ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། སྒྲི་སྙེན་ངོག་མིངོ་གི་མངོོན་

བརྗོོད་ལ་སོགས་པ་སྟོན་པའིི་ནངོ་པ་སངོས་རྒྱས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་རྣམས་ལ་བྱེད། 

གཉེིས་པ་ལ། བཀོའི་དངོ་པོའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ༌། བཀོའི་

གཉེིས་པའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ༌། བཀོའི་གསུམ་པའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་

གྱིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། མངོོན་པ་སེ་བདུན། བྱེ་བྲག་བཤིད་མཛོད་

ཆོེན་པོ། མངོོན་པ་མཛོད་རྩེ་འིགྲེེལ་དངོ་བཅོས་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། 

གཉེིས་པ་ལ། བཀོའི་གཉེིས་པའིི་དངོོས་བསྟན་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་རིམ་པ་གཏན་ལ་

འིབེབས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ༌། དེའིི་སྦས་དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིམ་པ་གཏན་ལ་

འིབེབས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། དབུ་མ་རིགས་ཚོོགས་དྲུག་ལྟ་

བུ། གཉེིས་པ་ནི། མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གསུམ་པ་ནི། བྱམས་ཆོོས་ཕྱིི་མ་

གསུམ། འིཕགས་པ་ཐོག་མེད་ཀྱིིས་མཛད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ས་སེ་ལྔ༌། སོམ་རྣམ་པ་



18  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གཉེིས། སློོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེེན་གྱིིས་མཛད་པའིི་པྲ་ཀོ་ར་ན་སེ་བརྒྱད་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། 

བྱེད་ལས་ཀྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། འིཐོར་བ་བསྡུད་པའིི་བསྟན་བཅོོས། འིཁྲུགས་པ་གོ་

རིམས་སུ་སེབས་པའིི་བསྟན་བཅོོས། ཟབ་མོ་རྣམ་པར་འིབྱེད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དངོ་

གསུམ་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། མདོ་རྩེ་བ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། མདོ་སེ་རྒྱན་ལྟ་བུ། གསུམ་

པ་ནི། རྒྱུད་བླ་མ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། མཆོོག་དམན་གྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ཡངོ་དག་གསུམ། 

ལྟར་སྣངོ་དྲུག་སྟེ། རྣམ་བཤིད་རིགས་པ་ལས། དོན་མེད་དོན་ལོག་དོན་དངོ་ལྡན། །ངོན་

གཡོ་བརྩེེ་བྲལ་སྡུག་བསལ་སྤོངོ༌། །ཐོས་རྩེོད་སྒྲུབ་པ་ལྷུར་ལེན་པ། །བསྟན་བཅོོས་དྲུག་

བྲལ་གསུམ་དུ་འིདོད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་ནི། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་བསྟན་

བཅོོས་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། སློོབ་མ་རྣམས་ཀྱིི་སེམས་རྒྱུད་ཉེོན་མོངོས་

པའིི་དགྲེ་ལས་འིཆོོས་ཤིིངོ༌། སློོབ་མ་རྣམས་ངོན་འིགྲེོ་ལས་སྒྲིོལ་བའིི་ཆོོས་སྐྱོོབ་ཀྱིི་

ཡོན་ཏན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པས་ན། བསྟན་བཅོོས་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་

བཀོའི་བསྟན་བཅོོས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་བཤིད་པ་ལ། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་བྱེད་ལས་

ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་ལ་བརྟོེན་

ནས་ལྷ་དངོ་མིའིི་འིཇིག་རྟོེན་དུ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པ་དར་བར་བྱེད་ཅོིངོ༌། སྐྱོེ་

དགུ་རྣམས་ལ་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འིབྱུངོ་བར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུའིངོ༌། ལྷའིི་
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བུས་ཞུས་པའིི་མདོ་ལས། ཆོོས་རྣམས་ཐམས་ཅོད་བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་གཉེིས་

སུ་འིདུ། །ལེགས་པར་གསུངོ་དངོ་དེ་ཡི་དགོངོས་འིགྲེེལ་བ། །དེ་ཡི་དབངོ་གིས་

ཤཱཀྱིའིི་བསྟན་པ་ནི། །འིཇིག་རྟོེན་ཁམས་འིདིར་ཡུན་རིངོ་གནས་པར་འིགྱུར། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བཞེི་པ་ནི། བཀོའི་དངོ་བསྟན་བཅོོས་མི་འིགལ་ཏེ། སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་བཀོའི་དེ་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལྔ་བ་ནི། བསྟན་བཅོོས་ཆོེན་པོའིི་རྣམ་

བཤིད་མཛད༌། ཅོེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་

བསྡུས་གསུམ་ལ་བྱེད་རིགས་ཏེ། ཚོིག་གསལ་ལས། ངོེས་པའིི་ཚོིག་གི་ཚུལ་གྱིིས་ན། 

བསྟན་བཅོོས་ཏེ། དེ་ཡངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་རྒྱལ་བའིི་ཡུམ་རྣམས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་

ཁས་ལེན་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་

ཕྱིིར། །ཡངོ་དག་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་འིདོད། །ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཆོོས་ཅོན། ནངོ་

པ་སངོས་རྒྱས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་སྐྱོོབ་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་

གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ངོག་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

སློ། འིདོད་ན། བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སྟེ། འིོ་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ས་ལ་སློོབ་པར་འིདོད་པས་ཀྱིངོ༌། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་



20  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བསློབ་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་པའིི་མདོ་ཚོིག་དེ། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་བ་ཡིན་

པར་ཐལ། སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་ཕྱིིར། །ཡངོ་དག་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་

འིདོད། །ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་ཚོིག་དེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིིས་བྱིན་གྱིིས་བརླབས་པའིི་ལོན་ཤིིངོ་རླུངོ་གིས་

བསྐུལ་བ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་སྟོན་པའིི་སྒྲི་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བསྟན་བཅོོས་

ཡིན་པར་ཐལ། བཀོའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱིན་

གྱིིས་བརླབས་པའིི་བཀོའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ངོག་

རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་རྒྱུ་སྐྱོེས་བུའིི་བྱེད་པ་ལེ་

རྐན་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིིས་མཛད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དེ་ཉེིད་རྣམ་

ངོེས་དེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་གྱིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་

ཆོེན་པོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་ཅོེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དེ། ཡུམ་

རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་བྱས་པ་ལ། སློོབ་དཔོན་



21  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དབྱིག་གཉེེན་གྱིིས་མཛད་པའིི་ཉེི་ཁི་གཞུངོ་འིགྲེེལ་དེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་

གྱིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀྱིིས་མཛད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་དེ་

ཉེིད་རྣམ་ངོེས་དེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་གྱིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཉེི་ཁི་ཁོ་ནའིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

གདུལ་བྱ་དངོ་བ་བསྐྱོེད་པའིི་ཡན་ལག་མཆོོད་བརྗོོད།གདུལ་བྱ་དངོ་བ་བསྐྱོེད་པའིི་ཡན་ལག་མཆོོད་བརྗོོད།

འིཕགས་པ་བྱམས་པ་རངོ་ཉེིད་དམ་པའིི་སྤྱིོད་པ་དངོ་མཐུན་པ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་ཡུམ་

ལ་བསྟོད་ཕྱིག་མཛད་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རངོ་ཉེིད་སྐྱོེས་བུ་དམ་པའིི་

སྤྱིོད་པ་དངོ་མཐུན་པ་དངོ༌། གདུལ་བྱ་གཞེན་དག་ཡུམ་ལ་དངོ་བ་བསྐྱོེད་པ་སོགས་

ཀྱིི་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་

ལས། རྗོེ་བཙུན་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་མེད་པར་འིདོད་པ་སོགས་ནི་ཐེག་པ་ཆོེན་

པོའིི་གཞུངོ་ལ་ངོལ་བ་ཞེིབ་ཏུ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། རྗོེ་བཙུན་མངོོན་པར་རོགས་པར་

སངོས་རྒྱས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱེད་ན་ཐུན་མོངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སྐབས་མ་ཕྱིེ་

བ་ཡིན་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་ལ། 

ཁ་ཅོིག་འིདིའིི་སྐབས་ཀྱིི་ཐུན་མོངོ་བ་ཕར་ཕྱིིན་ཐེག་པ་དངོ༌། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་
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པ་སགས་བླ་མེད་ཀྱིི་ཐེག་པ་ལ་བྱེད་དེ། ཕར་ཕྱིིན་ཐེག་པའིི་ལུགས་ལ་རྗོེ་བཙུན་བྱངོ་

སེམས་དངོ༌། སགས་བླ་མེད་ཀྱིི་ལུགས་ལ་རྗོེ་བཙུན་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། སྐབས་འིདིར་ཕར་ཕྱིིར་ཐེག་པ་ལས་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་བའིི་སགས་བླ་མེད་ཀྱིི་

ཐེག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདིའིི་སྐབས་ཀྱིི་ཐུན་མོངོ་བ་ཕར་ཕྱིིན་ཐེག་པ་དངོ་ཐུན་མོངོ་

མ་ཡིན་པ་སགས་བླ་མེད་ཀྱིི་ཐེག་པ་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། སྐབས་འིདིར་ཚོེ་གཅོིག་ལུས་གཅོིག་ལ་སངོས་རྒྱས་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་

ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་

སངོས་རྒྱས་པ་ལ་བསྐལ་བ་གྲེངོས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོོགས་བསགས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། མཛོད་ལས། དེ་གྲེངོས་མེད་གསུམ་ལ་སངོས་རྒྱས། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་སྐྱོེ་བ་གཅོིག་ཐོགས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཕར་ཕྱིིན་

ཐེག་པའིི་ལུགས་ལ་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་རངོ་གི་ལུས་རྟོེན་འིདི་བོར་ནས་འིགོ་མིན་དུ་སྲིིད་པ་མཐའི་མའིི་བྱངོ་སེམས་

སུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་དགོས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་མ་འིོངོས་པ་ན་འིཛམ་བུའིི་གླེིངོ་དུ་འིཕོ་བ་ན། དགའི་ལྡན་ནས་འིཛམ་བུའིི་

གླེིངོ་དུ་འིཕོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དགའི་



23  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ལྡན་གནས་ནས་འིཕོ་བ་དངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་མ་འིོངོས་པ་ན་འིཛམ་བུའིི་གླེིངོ་དུ་བྱོན་པའིི་ཚོེ། སྲིིད་པ་ཐ་

མའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྐྱོེ་བ་གཅོིག་ཐོགས་ཀྱིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མ་འིོངོས་པ་ན་འིཛམ་བུའིི་གླེིངོ་དུ་བྱོན་པའིི་ཚོེ། 

འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པར་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལོངོས་སྐུ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། ལོངོས་སྐུ་ཡིན་ན། ངོེས་པ་

ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷའིི་བུ་དམ་པ་

ཏོག་དཀོར་པོ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་

དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དེར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་

ལས་མ་གཡོས་པར། །སྤྲུལ་བའིི་རངོ་བཞེིན་སྣ་ཚོོགས་ཀྱིིས། །སྐྱོེ་བ་མངོོན་པར་སྐྱོེ་

བ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་

རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱོེ་བ་མངོོན་པར་སྐྱོེ་བའིི་མཛད་པ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་དེ་

སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྐྱོེ་བ་མངོོན་པར་སྐྱོེ་བའིི་མཛད་པ་དེ་སངོས་



24  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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རྒྱས་ཀྱིི་མཛད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་མཛད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། མཛད་པ་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོོན་པ་ཀུན་བཏུས་

ཀྱིི་དར་ཊཱིཀོ་ལས། འིདི་རྣམས་གངོ་ཟག་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་

གྱིི། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཁོ་ནའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོེ་བ་མངོོན་པར་སྐྱོེ་བའིི་མཛད་པ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་

ཟག་དེ། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་མཛད་པ་དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་

མཛད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་

རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ལམ་གྱིི་

རིམ་པ་རོགས་པར་འིཁྲུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། དེ་དག་གི་

ལམ་གྱིི་རིམ་པ་རྗོེ་བཙུན་གྱིི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་འིཁྲུངོས་པའིི་རྗོེས་འིགྲེོ་དངོོས་སུ་བསྟན་

ནས་ལྡོག་པ་ཤུགས་ལ་འིཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མ་འིོངོས་པའིི་སངོས་རྒྱས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ། ད་ལྟར་བའིི་སངོས་

རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་མ་འིོངོས་པའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྟོན་པ་



25  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་ད་ལྟར་བའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག་ཟེར་

ན། མི་མཚུངོས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྐྱོེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མ་

འིོངོས་པའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མ་འིོངོས་པའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་བྱམས་པ་མ་འིོངོས་

པའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་བྱམས་པ་

མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མ་འིོངོས་པའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སངོས་རྒྱས་བྱམས་པ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་གངོ་ཞེིག རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་

བྱམས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་སྟེ། འིོ་ན། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱམས་

པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་བྱམས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་

བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་བྱམས་པ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱམས་

པ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་གངོ་

ཞེིག བྱམས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 



26  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སངོས་རྒྱས་བྱམས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་མ་འིོངོས་པ་དངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་

ཡིན་པས། མ་འིོངོས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིམ། མ་འིོངོས་པ་ན་སངོས་རྒྱ་འིགྱུར་

ཡིན་པས། མ་འིོངོས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་

བྱམས་པ་མ་འིངོོས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དེ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འིངོོས་པ་ཡངོ་མ་ཡིན། མ་འིངོོས་པ་ན་སངོས་

རྒྱ་འིགྱུར་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་སློ། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱི་རྒན་རྒྱ་བོ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འིོངོས་

པའིི་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། མ་འིོངོས་པ་ན་

སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མཐར་

ཐུག་པ་ན་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། འིགྲེེལ་བ་དོན་

གསལ་ལས། སངོས་རྒྱས་དབངོ་གིས་རེད་པ་ནི། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིི་དབྱེ་བའིི་

རིགས། །ཞེེས་དངོ༌། བཅོོམ་ལྡན་འིདས་འིཕགས་པ་མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བས་ཡངོ༌། 

ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་

ཐལ། རྒྱུ་བླ་མའིི་དར་ཊཱིཀོ་ལས་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོངོ་བ་འིགའི་ཞེིག་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་



27  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཕྱིིར་དུ། དེ་ལྟར་གསུངོས་ཀྱིི། ངོེས་པའིི་དོན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བཅོོམ་ལྡན་འིདས་

བྱམས་པ་ཉེིད་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུར་མངོོན་པར་རོགས་པར་སངོས་རྒྱས་ཟིན་ཏོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་

གྱིི་བློ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྣམ་

བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། རྗོེ་བཙུན་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་མེད་པར་འིདོད་པ་སོགས་

ནི། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་གཞུངོ་ལ་ངོལ་བ་ཞེིབ་ཏུ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པ་

མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་

པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན་ཁྱོད་རངོ་དོན་མཐར་ཕྱིིན་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཁྱོད་གཞེན་དོན་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གཞེན་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་གཉེིས་མཐར་ཕྱིིན་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་



28  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་དོན་དོན་

གཉེེར་གྱིི་བློ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་དོན་ཆོོས་སྐུ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རོགས་བྱངོ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་འིདོད་

ཀྱིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་ཟིན་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་འིདོད་ཀྱིི་

བློ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུད་ལ་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་འིདོད་ཀྱིི་བློ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཉེོན་མོངོས་

སྤངོས་ཟིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོ་འིདོད་ཀྱིི་བློ་མེད་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོ་འིདོད་ཀྱིི་བློ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉེོན་མོངོས་སྤངོས་ཟིན་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སྒྲིིགས། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གཞེན་དོན་

དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་འིདོད་ཀྱིི་བློ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་

སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། རངོ་གི་



29  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་

པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་བ་དོན་

གསལ་ལས། རྣམ་པ་གཅོིག་ཏུ་ན་སྨོོན་ལམ་ནི་དོན་དུ་གཉེེར་བ་སྟེ་ཡངོ་དག་པར་

རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་འིདོད་པ་ཉེིད་ཡིན་ལ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་ཆོོས་སྐུ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རངོ་དོན་ཆོོས་སྐུ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་ན། རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཙོོ་བོར་མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་

གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་

ཁྱབ་སྟེ། གཙོོ་བོར་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། གཙོོ་བོར་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཐར་བ་

དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། ཁྱབ་

པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 



30  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རྟོགས་གོངོ་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་ན་རེ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་

འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་པ་དངོ་མི་སློོབ་པའིི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅོད་དུ་

བྱམས་པ་ཞེེས་པའིི་མཚོན་མི་འིདོར་བར་མདོ་ལས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བྱངོ་

སེམས་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་གྱུར་བའིི་སངོས་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་པ་དངོ་མི་

སློོབ་པའིི་ཞེེས་སོགས་སར་བཞེིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་

རྒྱས་མ་ཡིན་གྱིི། དགའི་ལྡན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན། 

དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་སློོངོ་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དགའི་ལྡན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་ཁྱབ་སྟེ། 

སོམ་གསུམ་རབ་དབྱེ་ལས། ལྷ་དངོ་བྱིས་པའིི་དགེ་སློོངོ་ནི། །འིདུལ་བའིི་སེ་སྣོད་དག་

ལས་བཀོག །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱན་རྩེོམ་པ་པོའིི་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་

ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་རྒྱན་རྩེོམ་པ་པོའིི་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་



31  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་དེ་དེས་བརྩེམས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། བདག་ཅོག་གི་སྟོན་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱོན་པའིི་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་

དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དགའི་ལྡན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་

དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཞེིངོ་ཁམས་གཅོིག་

ཏུ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་འིབྱུངོ་བ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཛོད་ལས། ལྷན་ཅོིག་གཉེིས་མིན་སངོས་རྒྱས་

བཞེིན། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དགའི་ལྡན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་མཛད་པ་དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་མཛད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། མཛད་པ་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་མཛད་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཏེ། བདག་ཅོག་གི་སྟོན་པས་དྲིི་ཟའིི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའི་

འིདུལ་བའིི་ཕྱིིར་དུ། དེའིི་པི་ཝངོ་ལེན་པའིི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་བའིི་དེ་བཞེིན་གཤིེགས་

པ་དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་མཛད་པ་དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་མཛད་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིཕགས་པ་ཀུན་དགའི་བོར་གྱུར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡོད་པར་

ཐལ། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་འིཕགས་པ་ཀུན་དགའི་བོ་དེ་
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རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པར་མདོ་ལས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་དེར་ཐལ། 

ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ལས། གངོ་ཟག་གཅོིག་མ་གཏོགས་པ་ནི་འིདི་ལྟ་སྟེ། སློོབ་པ་རྒྱུན་དུ་

ཞུགས་པ་ཀུན་དགའི་བོའིᨕ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀུན་དགའི་བོ་དེ་རྒྱུན་

ཞུགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། དེ་སྟོན་པའིི་

བཀོའི་བསྡུ་བ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། ཀུན་དགའི་བོ་དེ་དགྲེ་བཅོོམ་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་འིདུལ་བ་ལུངོ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་ཞུགས་སུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་དགའི་བོ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཀུན་དགའི་བོ་དེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། འིཕགས་པ་ཀུན་དགའི་བོར་གྱུར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། སློོབ་དཔོན་དབྱིག་

གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་མདོ་སེ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པར་གྱུར་བའིི་སློོབ་དཔོན་

དབྱིག་གཉེེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་དེར་ཐལ། མཛོད་རྩེ་འིགྲེེལ་རྩེོམ་

པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སློོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེེན་དེ་མདོ་སེ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། མཛོད་རྩེ་འིགྲེེལ་དེ་མདོ་སེ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སློོབ་

དཔོན་དབྱིག་གཉེེན་མདོ་སེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེར་གྱུར་བའིི་མདོ་སེ་པ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མདོ་སེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་

ཙོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། གསེར་ཕྲེེངོ་ལ་སོགས་པའིི་ཊིཀྐ་ས་

མ་རྣམས་སུ། མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ངོག་རངོ་དོན་གྱིི་དགོས་པ་ལ་སྦྱོར་ནས་བཤིད་པ་ལ། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མེད་

པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། གཞེན་བསྟན་བཅོོས་ལ་འིཇུག་པའིི་ཆོེད་ཁོ་ནར་སྣངོ་བས་སོ། །ཟེར་

ན། དེ་འིགོག་པ་ལ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། རྗོེ་བཙུན་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་

མེད་པར་འིདོད་པ་སོགས་ནི་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་གཞུངོ་ལ་ངོལ་བ་ཞེིབ་དུ་མ་བྱས་པ་

ཡིན་ཏེ། རྗོེ་བཙུན་མངོོན་པར་རོགས་པར་སངོས་རྒྱས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱེད་ན། ཐུན་

མོངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སྐབས་མ་ཕྱིེད་པ་ཡིན་ལ། 

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་དབངོ་དུ་བྱེད་ན་ནི། རངོ་དོན་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་

ཆོོས་སྐུ་དགོས་པར་མ་མཐོངོ་ན་རངོ་དོན་དུ་ཞེི་བ་རྐངོ་བས་ཆོོག་པར་འིཛིན་པ་ཟློག་

མི་ནུས་ལ། དེ་མ་ཟློག་ན་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་རོགས་

པར་མི་འིགྱུར་ཏེ། རངོ་དོན་ཆོོས་སྐུ་ལ་དོན་གཉེེར་ས་བཅུ་པའིི་གནས་སྐབས་སུ་མི་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་རངོ་དོན་གྱིི་སྐུ་དངོ་གཞེན་དོན་གྱིི་སྐུ་

གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བ་ཡངོ་དགོས་པ་མེད་པར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་དོན། རོངོ་
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ཊིཀོ་པ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐལ་འིགྱུར་དེ་ལྟར་འིཕེན་པ་དེ་རྗོེ་བཙུན་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་

དབངོ་དུ་བྱས་ནས་འིཕེན་པ་ཡིན་ནམ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་དབངོ་དུ་

བྱས་ནས་འིཕེན་པ་ཡིན། དངོ་པོ་ལྟར་ན། རྗོེ་བཙུན་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་དབངོ་དུ་

བྱས་ནས་ཐལ་འིགྱུར་དེ་ལྟར་དུ་འིཕེན་པ་དེ། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་གཞུངོ་ལ་ངོལ་བ་ཞེིབ་

ཏུ་མ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ངོག་རངོ་དོན་གྱིི་དགོས་པ་ལ་

སྦྱོར་བས་བཤིད་པ་དེ། གདུལ་བྱ་ཐུན་མོངོ་བ་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གསུངོས་པ་

གངོ་ཞེིག གདུལ་བྱ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ངོོ་བོར་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཡིན་ལ། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པ་དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་རྗོེ་བཙུན་སངོས་རྒྱས་ཡིན་

པས། ཐུན་མོངོ་དངོ་ཐུན་མ་ཡིན་པའིི་སྐབས་མ་ཕྱིེད་པའིི་སྐྱོོན་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལྟར་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་རངོ་དོན་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་

ཆོོས་སྐུ་དགོས་པར་མ་མཐོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བྱངོ་སེམས་གངོ་

ཞེིག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་པ་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་རངོ་དོན་དུ་ཞེི་བ་རྐངོ་བས་ཆོོག་པར་འིཛིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་

ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་དོན་དུ་ཞེི་བ་རྐངོ་བས་ཆོོག་པར་འིཛིན་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་རངོ་དོན་གྱིི་སྐུ་
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དངོ་གཞེན་དོན་གྱིི་སྐུ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བ་ཡངོ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། རངོ་དོན་ཆོོས་

སྐུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་

དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་ས་བཅུ་པ་ལ་

གནས་པའིི་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་དོན་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གཉེིས་ཁས། 

དེས་ན་འིདིའིི་སྐབས་ཀྱིི་ཐུན་མོངོ་བ་དེ་གདུལ་བྱ་ཐུན་མོངོ་བ་དངོ་ཐུན་མོངོ་

མ་ཡིན་པ་དངོོས་པའིི་གནས་ཚོོད་ལ་བྱེད་རིགས་ཏེ། སགས་རིམ་ཆོེན་མོ་ལས། དེ་

དག་དངོོས་པོ་ལ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་མཛད་པ་གདུལ་བྱ་རྣམས་དངོ་

ཐུན་མོངོ་དུ་མི་སྟོན་པ་མི་འིགལ་ཏེ། ཞེིངོ་འིདིར་སྟོན་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་བྱམས་

པ་ལ་སོགས་པ་བཞེིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱུད་བླ་མའིི་ལུངོ་

སར་དྲིངོས་པ་དེ་ཡངོ་འིདྲིེན་ནོ། །

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། གདུལ་བྱ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ངོོ་བོར་རྗོེ་

བཙུན་བྱམས་པ་དེ་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་ངོོ་བོར་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེའིི་ངོོ་བོར་རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་

བྱམས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། ཟེར་ན། རྩེ་བར། མ་ཁྱབ། 
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ཁོ་ན་རེ། ཉེེ་བའིི་སྲིས་བརྒྱད་གཞེི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་སྟོངོ་གཞེི་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པ་དེ་སངོས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་སངོས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་ལས། སྐྱོེ་བ་གཅོིག་

གིས་ཐོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བྱམས་པ་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། རྒྱལ་པོ་གཞེོན་ནུ་དོན་གྲུབ་དེ་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱ་ཆོེར་རོལ་བ་ལས། 

སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཡིན་ཡངོ་ངོ་མི་འིཆོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

མཁྱེན་གསུམ་ལ་བསྟོད་ཕྱིག་མཛད་ཚུལ།མཁྱེན་གསུམ་ལ་བསྟོད་ཕྱིག་མཛད་ཚུལ།

ཉེན་ཐོས་ཞེི་བ་འིཚོོལ་རྣམས་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་མགོན་ཆོོས་ཅོན། ཡུམ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཡུམ་གྱིི་ཡོན་ཏན་བརྗོོད་པའིི་སོ་ནས་ཡུམ་ལ་བསྟོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡུམ་ལ་

ཕྱིག་འིཚོལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སོ་གསུམ་གུས་པའིི་སོ་ནས་འིདུད་པའིི་ཕྱིིར། མཁྱེན་

གསུམ་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་དེ་ཉེན་རངོ་སློོབ་པ་

འིཕགས་པ་རྣམས་ཉེེར་ཞེིར་འིཁིད་པར་བྱེད་པའིི་བྱེད་ལས་དངོ་ལྡན། ལམ་ཤིེས་དེ་

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་རིགས་ཅོན་གསུམ་གྱིི་དོན་སྒྲུབ་པའིི་བྱེད་ལས་
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དངོ་ལྡན། རྣམ་མཁྱེན་དེ་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་བའིི་བྱེད་ལས་དངོ་

ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ། དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་

ལ་བསྟོད་པ་དེ་མདོའིི་གླེེངོ་གཞེིའིི་གོ་རིམ་དངོ་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཆོོད་

བརྗོོད་གླེེངོ་གཞེིའིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ན་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་ལམ་ལ་འིཇུག་པའིི་རིམ་པ་དངོ་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་ཟེར་ན། དངོ་པོ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། མཆོོད་བརྗོོད་གླེེངོ་གཞེིར་སྦྱོར་བའིི་

འིགྲེེལ་བ་འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་ཀོས་མ་མཛད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་དཔོན་གྱིིས་གླེེངོ་

གཞེིའིི་བཤིད་པ་དགོས་འིགྲེེལ་གྱིི་སྐབས་སུ་མཛད། འིཕགས་པས་སྐབས་བརྒྱད་

པའིི་མཇུག་ཏུ་མཛད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡངོ་དག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཞེི་ཤིེས་

ཀྱིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་དངོ༌། མདོའིི་གླེེངོ་གཞེིའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གཉེིས་དོན་གཅོིག་པར་ཐལ། མཆོོད་བརྗོོད་གླེེངོ་གཞེིའིི་

འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་གཉེིས་དོན་མི་གཅོིག་པར་ཐལ། 

མདོའིི་གླེེངོ་གཞེིའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ལ་དགྲེ་བཅོོམ་

པ་དུ་མ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཞེི་



38  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ལ་ཐེག་དམན་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་

པོ་དེར་ཐལ། མདོ་ལས། ཐམས་ཅོད་ཀྱིངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། རངོ་དོན་དུ་ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་དོན་

གཉེེར་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཞེི་བ་འིཚོོལ་རྣམ་ཀུན་

ཤིེས་ཉེིད་ཀྱིིས་ཉེེར་ཞེིར་འིཁིད་མཛད་གངོ་ཡིན་དངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ལུགས་གཉེིས་པ་དེ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་

དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་མེད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

ཁ་ཅོིག རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་ལམ་ལ་འིཇུག་

པའིི་རིམ་པ་དངོ་མཐུན་པར་བསྟོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེ་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བསྟན་

བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་འིཇུག་པ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་

དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་འིཇུག་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་

བའིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 



39  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཁ་ཅོིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་ལ་ལམ་ཤིེས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས། 

ལམ་ཤིེས་ཐོབ་པ་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས། མཆོོད་

བརྗོོད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་ལ་བསྟོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་

ཐོབ་པ་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་གཞེི་ཤིེས་མེད་པར་ཐལ། དེ་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་ཡིན་ན། འིཕགས་རྒྱུད་

ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་ཡུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཚོིག་རྐངོ་དངོ་པོའིི་སྐབས་ནས་

དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཞེི་བ་འིཚོོལ་

རྣམས་ཀུན་ཤིེས་ཉེིད་ཀྱིིས་ཉེེར་ཞེིར་འིཁིད་མཛད་གངོ་ཡིན་དངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་

ཡུམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་ཡུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། དེ་བཞེིན་དུ་བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པའིི་ཡུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གསལ་
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རིགས་འིགྲེེ། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཚོིག་རྐངོ་གསུམ་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་

ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ཡུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དེ་ཚོིག་རྐངོ་གསུམ་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་

སུ་བསྟན་པའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

སློ། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་གི་ཡུམ་ཡིན་པར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། འིབྲས་

ཡུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་བཀོའི་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཡུམ་ཡིན་ན་མཐར་ཐུག་གི་ཡུམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཡུམ་སྲིས་ཀྱིི་དོན་བསྐྱོེད་བྱ་སྐྱོེད་བྱེད་ལ་བྱེད་ཟེར་ན། ཤིེས་བྱ་

ཆོོས་ཅོན། ས་མྱུག་གཉེིས་ཡུམ་སྲིས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཤིེས་བྱ་དངོ་གཅོིག་གངོ་ཞེིག རྒྱུ་



41  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིབྲས་ཡིན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ས་མྱུག་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། བེམ་པོ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཡུམ་སྲིས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

བསྐྱོེད་བྱ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཁྱེན་གསུམ་འིཕགས་བཞེིའིི་ཡུམ་ཡིན་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་

དེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དངོ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་གཉེིས་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་དངོ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་གཉེིས་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དངོ་ཁྱོད་དུས་མཉེམ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་སྲིས་འིཕགས་བཞེིའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་ནུས་

ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟོགས་དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་སྲིས་སུ་གྱུར་བའིི་འིཕགས་བཞེི་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྲིས་སུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་



42  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་སྲིས་སུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་སྲིས་སུ་གྱུར་

བའིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱལ་བའིི་སྲིས་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་སྲིས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྒྱལ་སྲིས་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་སྲིས་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱིི་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། རྒྱན་ཀྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། མངོོན་པར་རྟོོགས་

པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། རངོ་རྒྱལ་མཐོངོ་ལམ་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་



43  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་རྟོེན་

གྱིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྐབས་འིདིར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། ཉེན་ཐོས་དངོ་དེའིི་ཕྱིོགས་སུ་

བསློན་པ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་སྲིས་འིཕགས་པ་སྐྱོེད་པའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པའིི་ཆོ་

ནས་རྒྱན་རྩེོམ་པ་པོའིི་བསྟོད་ཕྱིག་གི་ཡུལ་དུ་དམིགས་པ་དེ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་

ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། མཆོོག་

གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། 

གཞུངོ་ལམ་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་གསུམ་དུ་ཡོད་ཟེར་ན། ཡུམ་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། ཡུམ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞུངོ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། ངོེས་དོན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 
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ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་དངོོས་པོ་བརྒྱད་པོ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་

ཡིན་ཟེར་ན། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་དེ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་

ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོོས་པོ་

བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ས་

ཡིན་པར་ཐལ། ས་བཅུ་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། སྲི་ཞེིངོ་

འིཐས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་དེ་ལ་མངོོན་པར་

རྟོོགས་པ་བརྒྱད་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་མངོོན་པར་

རྟོོགས་པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཞེི་

བ་ཚོོལ་རྣམས་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་ཤླཽ་ཀོ་འིདིས། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ལ་བསྟོད་ཕྱིག་

མཛད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་ཡུམ་ལ་བསྟོད་ཕྱིག་

མཛད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་ཚོོགས་བཅོས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ནི་ཡུམ་དེ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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རྟོགས་གཉེིས་པ་སློ། ཁ་ཅོིག་གིས། ཡུམ་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟེར་ན། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། ཚོོགས་ལམ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁ་ཅོིག དེ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་

ཡུམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་ཡུམ་ལ་བསྟོད་པ་དེ། ཡུམ་མཐའི་དག་ལ་བསྟོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡངོ་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིཕགས་པ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིཕགས་པའིི་སྐྱོེ་བོ་ཐམས་ཅོད་

ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པའིི་འིཕགས་པ་དུ་མ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་

ཡུམ་ཡིན་པར་ཐལ། མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་འིཇུག་པའིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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དེར་ཐལ། དབུ་མ་ལ་འིཇུག་པ་རྩེོམ་པའིི་ཐོག་མར་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ལ་བསྟོད་ཕྱིག་

མཛད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གངོ་ཕྱིིར་བརྩེེ་ཉེིད་རྒྱལ་བའིི་ལོ་ཏོག་ཕུན་ཚོོགས་འིདིས། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར། མ་ཁྱབ། དེས་ན་ཡུམ་ཡིན་ན། མཁྱེན་པ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་ཀྱིངོ༌། ཤིེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་

མཛེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཡུམ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། སྲིས་སྒྲི་གཅོན་འིཛིན་དེ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་

སྲིས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་དེ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱལ་བའིི་སྲིས་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་

ཡབ་དུ་གྱུར་བའིི་རྒྱལ་བའིི་སྲིས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྒྱལ་སྲིས་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། སྒྱུ་མ་ལྷ་མཛེས་

ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ཡུམ་སྲིས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ཡུམ་སྲིས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། གོ་རིམ་ངོེས་པ། གྲེངོས་ངོེས་པ། ཡུམ་སྲིས་

ཀྱིི་དོན། བསྟོད་ཡུལ་གྱིི་མཁྱེན་གསུམ་ངོོས་བཟུངོ་བ་དངོ་བཞེི། དངོ་པོ་ལ་རྩེོད་པ་



47  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དངོ་ལན་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག སྐབས་འིདིར་དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་ལ་བསྟོད་

པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་བསྟན་བཅོོས་ལུས་ཀྱིི་གོ་རིམ་དངོ་མི་མཐུན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། བསྟན་བཅོོས་ལུས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་དངོ་པོར་རྣམ་མཁྱེན་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

གཉེིས་པ་ལན་ལ་སྐྱོོན་མེད་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་ལ་བསྟོད་པ་དེ། 

གདུལ་བྱས་ལམ་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་རིམ་པ་དངོ་མཐུན་པར་དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་ལ་

བསྟོད་པ་གངོ་ཞེིག བསྟན་བཅོོས་ལུས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གདུལ་བྱ་འིབྲས་བུ་ལ་དངོ་བ་

བསྐྱོེད་པའིི་ཕྱིིར་དུ་དངོ་པོར་རྣམ་མཁྱེན་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། སྐབས་འིདིར་གདུལ་བྱས་ལམ་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་རིམ་པ་དངོ་

མཐུན་པར་དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་ལ་བསྟོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་གསུམ་པར་གཏན་ལ་

ཕབ་པ་ལྟར་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་རིམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་མི་རྟོག་

སོགས་རྟོོགས་པའིི་ལམ་ལ་བློ་མ་སྦྱོངོས་པར་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱོེ། དེ་མ་

སྐྱོེས་ན་སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་གྱིི་རིམ་པ་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱོེ་བས། སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་

ལམ་རིམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་ལ་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་ལ་བློ་སྦྱོངོས་པ་

སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པར་ཤིེས་པའིི་ཕྱིིར་དུ། སྐབས་འིདིར་དངོ་པོར་གཞེི་ཤིེས་ལ་

བསྟོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཡུམ་དེ་ལ་མཁྱེན་པ་གསུམ་



48  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དུ་གྲེངོས་ངོེས་ཏེ། དེ་ལ་མཁྱེན་པ་གསུམ་དུ་དབྱེར་ཡོད། དེ་ལས་མངོ་མི་དགོས། ཉུངོ་

ན་མི་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་ལ། འིཕགས་པ་དེའིི་ཡུམ་ཡིན་ན། འིཕགས་པ་དེའིི་

རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ། མཁྱེན་པ་དེའིི་སྲིས་ཡིན་ན། མཁྱེན་པ་དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། སངོས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་བསྐྲུན་པར་མཛད་

པ་ནི། གདོན་མི་ཟ་བར་སྲིིད་པ་ཉེིད་དོ། །ཞེེས་དངོ༌། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། 

མཁྱེན་པ་ས་མས་འིཕགས་པ་ཕྱིི་མ་སྐྱོེད་ཅོིངོ༌། ཉེེར་ཞེི་ལ་སོགས་པའིི་བཞེེད་དོན་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པས། ཡུམ་དངོ་སྲིས་ནི་བསྐྱོེད་བྱ་སྐྱོེད་བྱེད་དུ་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བཞེི་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། རངོ་

སྲིས་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་

མཁྱེན་པ་དེ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་

པ་ནི། དེ་ལ་དབྱེ་ན། མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་དུ་ཡོད། གསུམ་པ་ནི། ཚོོགས་

ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་

ལ་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པར་ཐལ། 

སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་ལ་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་ལ་བློ་



49  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སྦྱོངོས་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་

ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་ངོེས་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེས་བུ་

འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་ཐར་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཐར་ལམ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡུམ་ཡིན་ན། མཁྱེན་

གསུམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གྲེངོས་ངོེས་དེའིི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་ཡུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། ཁོ་ན་རེ། རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུམ་དུ་གྱུར་བའིི་

ཡུམ་ཡིན་ན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གྲེངོས་ངོེས་དེ་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་འིབྲས་

བུ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་སྲིས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རྒྱལ་བའིི་སྲིས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྒྱལ་
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སྲིས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིོ་ན། སྐམ་ལས་སྐྱོེས་པའིི་པདྨ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོོ་ལས་སྐྱོེས་པར་ཐལ། མཚོོ་སྐྱོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྩེ་

བར་འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་འིབྲས་

བུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་

ཁྱོད་ལས་འིཁྲུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དབུ་མ་འིཇུག་པ་ལས་སངོས་རྒྱས་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ལས་འིཁྲུངོས་ཤིིངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་སྲིས་

སུ་གྱུར་བའིི་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་

ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་སྦྱོོར་བ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། 

འིཕགས་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

རངོ་སྲིས་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའིི་ཡུམ་ཡིན་

ན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་གྱིི་སྲིས་སུ་གྱུར་བའིི་འིཕགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིིི་སྦྱོོར་ལམ་སྐད་ཅོིག་
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ཐ་མའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་

གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཡུམ་ཡོད་

པ་གངོ་ཞེིག་དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་དེ་དེའིི་ཡུམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེའིི་སྲིས་སུ་གྱུར་བའིི་

འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་ཐ་མའིི་

སྲིས་སུ་གྱུར་བའིི་འིཕགས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྐད་ཅོིག་ཐ་མའིི་རིགས་འིདྲི་ཕྱིི་མར་

གྱུར་བའིི་མཁྱེན་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རིགས་འིདྲི་ཕྱིི་

མར་གྱུར་བའིི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་

སྐད་ཅོིག་ཕྱིི་མ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རངོ་ལུགས་ཀྱིིས་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། 

རིག་པ་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཡིན་ན། རངོ་གི་ཕྱིི་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བའིི་རིག་པ་མེད་དགོས་
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པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། རིག་པ་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཕྱིི་ལོགས་

སུ་བྱུངོ་བའིི་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་འིབྲས་རིག་པ་ཕྱིི་མར་མཚོམས་སྦྱོོར་

བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་སྒྲུབ་

བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རིག་པ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཡིན་ན། རངོ་གི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་

བའིི་རིག་པ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། རིག་པ་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། རིག་པ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བའིི་རིག་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱུ་རིག་པ་ས་མ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རིག་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྐྱོེ་བ་ས་མ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་

རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཡོད་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་ཀུན་རོགས་སེམས་བསྐྱོེད་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆུ་བོའིི་རྒྱུན་ལྟ་བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ཡུམ་ཡིན་པར་
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ཐལ། དེའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་བའིི་བཞེེད་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་སྐྱོེ་བ་མེད་པ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་འིབྲངོ་བ་རྣམས་ཀྱིངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་དབངོ་རྣོན་ཆོོས་

ཀྱིི་རྗོེས་སུ་འིབྲངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡུམ་གྱིི་ངོོ་བོ་ལ་དངོ་བ་སྐྱོེ་ཚུལ་ཡོད་དེ། 

ཡུམ་མཁྱེན་གསུམ་ཡོད་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་སོ་ནས་ཡུམ་ལ་དངོ་བ་སྐྱོེ་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡུམ་གྱིི་ནུས་པ་ལ་དངོ་བ་སྐྱོེ་ཚུལ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་མཁྱེན་

གསུམ་དེ་རངོ་སྲིས་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་ནུས་སུ་ཚོད་མས་

གྲུབ་པའིི་སོ་ནས་དེ་ལ་དངོ་བ་སྐྱོེ་པའིི་ཕྱིིར།

 

དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ངོོས་བཟུངོ་བ།དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་

གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པ་དེ་དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་

ཡིན། ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སློོབ་དཔོན་སེངོ་

གེ་བཟངོ་པོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་དབུ་

མ་རངོ་རྒྱུད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་གིས་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། གཞེན་སྐྱོེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དབུ་མ་རངོ་རྒྱུད་པས་གཞེན་སྐྱོེ་ཁས་

ལེན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཞེན་སྐྱོེ་ཐ་སྙེད་དུ་ཁས་ལེན་ཅོིངོ་དོན་དམ་དུ་གཞེན་སྐྱོེ་

ཁས་མི་ལེན་པའིི་ནངོ་པའིི་གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

དེ་ལྟར་འིཇུག་འིགྲེེལ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་

གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞེི་གྲུབ་ན་རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། ཀུན་བཏགས་རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པར་སློོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་

འིབྱེད་ཀྱིིས་ཤིེས་རབ་སྒྲིོན་མའིི་འིགྲེེལ་བ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཀུན་བཏགས་ཆོོས་ཅོན། རངོ་མཚོན་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་

གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རངོ་མཚོན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྤྱིི་མཚོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། 

རས་ཡོད་ཡིན་པར་ཐལ། རས་སུ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་ཐལ། གངོ་

ཟག་རས་ཡོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 
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ཁ་ཅོིག་གིས། བློ་ལ་སྣངོ་བའིི་དབངོ་གིས་བཞེག་པ་མ་ཡིན་པར་རངོ་གི་

ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ། དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་

རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན། ཟེར་བ་དངོ༌། བློ་བློ་ལ་མི་སྣངོ་ཟེར་བ་ཁས་བླངོས་

ནངོ་འིགལ་ཏེ། བློ་ལ་སྣངོ་བའིི་དབངོ་གིས་བཞེག་པ་མ་ཡིན་པར་རངོ་གི་ཐུན་མོངོ་མ་

ཡིན་པའིི་སོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་

ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་

ཐལ། བློ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བློ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། བློ་ལ་སྣངོ་བའིི་

དབངོ་གིས་བཞེག་པ་མ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སོད་ལུགས་

ཀྱིི་ངོོས་ནས་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་མི་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་སློ། ཁ་ཅོིག་གིས། བདེན་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པའིི་དུ་མ་གངོ་

རུངོ་དངོ་བྲལ་བ་དེ། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་

ཡིན་ཟེར་ན། བདེན་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ། 

དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བུམ་

པའིི་ཆོོས་ཉེིད་དེ། དེ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བདེན་པའིི་གཅོིག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་
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གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་པའིི་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིོ་ན། 

བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ༌། དུ་མ་གངོ་རུངོ་དངོ་བྲལ་

བ་དེ། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡིན་ཟེར་ན། 

གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་དེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ༌། དུ་མ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། 

བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་དུ་མ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཤིེས་པ་ཡིན་ན། བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སོ་སྣངོ་

དབངོ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྫུན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རངོ་ཉེམས་སུ་མྱོངོ་

བའིི་རངོ་རིག་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རངོ་རེས་སྣངོ་བ་ལྟར་

གྲུབ་ན། བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། 
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ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ལ་སྣངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སྣངོ་བ་དེ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་

ཐལ། ཁྱོད་མ་འིཁྲུལ་བའིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། དེ་ལ་ཁྱབ་

པ་ཡོད་དེ། རངོ་ལ་སྣངོ་བ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའིི་རིག་པ་དེ། མ་འིཁྲུལ་བའིི་ཤིེས་པའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མ་འིཁྲུལ་བའིི་ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རངོ་ལ་སྣངོ་བ་རངོ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པའིི་རིག་པ་དེ། 

མ་འིཁྲུལ་བའིི་ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ལ་

སྣངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྫུན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྣམ་

མཁྱེན་ལ་སྣངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའིི་ཆོོས་ཡིན་པར་

ཐལ། སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་

མི་མཐུན་པར་ཐལ། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའིི་རྫུན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། ཤིེས་བྱ་ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་མེད་ཟེར་ན། སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་དེ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སྣངོ་

བ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་
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ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྫུན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་མི་

མཐུན་པའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ། སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་དོན་

དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། །ངོ་སྣངོ་བ་

ལྟར་གྲུབ་པ་དེ། དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། ངོ་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། ངོའིི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ངོའིི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། 

གཟུགས་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། གཟུགས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་

པར་ཐལ། ངོ་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། ངོའིི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་གཟུགས་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཚོད་

མས་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་ཚོད་མས་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྟོངོ་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་ཀྱིི་གནས་

ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མྱོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་

དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་སྣངོ་ཡངོ་གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཚོད་མས་

རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཟུགས་དངོ་གཟུགས་
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འིཛིན་ཚོད་མ་རས་གཞེན་གྱིིས་སྟོངོ་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གཟུགས་དངོ་གཟུགས་འིཛིན་ཚོད་

མ་རས་གཞེན་གྱིིས་སྟོངོ་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སྟོངོ་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

བདེན་པར་སྣངོ་ཡངོ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ་བདེན་པར་སྣངོ་ཡངོ་

བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའིི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་

པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་ཏུ་ཡངོ་མེད། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་ཏུ་མེད་དེ། ཆོ་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལ་

ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཆོ་བཅོས་ཡིན་ན། སྣངོ་ཚུལ་ལ་རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་རྣམས་དངོ་ངོོ་བོ་ཐ་

དད་དུ་སྣངོ་ཡངོ༌། གནས་ཚུལ་ལ་རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་རྣམས་དངོ་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཡིན་པས་

ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན། རྫུན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན་བདེན་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་ཆོ་བཅོས་ཡིན་ཏེ། ཆོ་བཅོས་དངོ་ཆོ་མེད་དངོོས་འིགལ་གངོ་ཞེིག ཆོ་མེད་

ཤིེས་བྱ་ལ་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སྣངོ་ཚུལ་ལ་



60  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་རྣམས་དངོ་ངོོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྣངོ་ཡངོ་གནས་ཚུལ་ལ་རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་

རྣམས་དངོ་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོ་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་

ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྫུན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཆོ་བཅོས་དངོ་ཆོ་མེད་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། ཡོད་པར་ཐལ། 

དངོོས་འིགལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་ཆོ་མེད་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རི་བོངོ་རྭ་ཆོོས་ཅོན། ཆོ་བཅོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོ་བཅོས་

དངོ་ཆོ་མེད་དངོོས་འིགལ་གངོ་ཞེིག ཆོ་མེད་ཤིེས་བྱ་ལ་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

དངོོས། ཕྱིི་མ་སློ། འིདོད་ན། ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་

ཆོོས་ངོོས་བཟུངོ་བ་དངོ༌། དེ་གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་གྱིི་སྟེངོ་དུ་འིགོག་པའིི་རིགས་པ་

བཤིད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བློ་གནོད་མེད་ལ་སྣངོ་བའིི་དབངོ་གིས་བཞེག་པ་མ་ཡིན་

པར་རངོ་གི་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ། དོན་དམ་དཔྱོོད་

བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན། གཉེིས་པ་ལ། སྤྱིིར་བདེན་མེད་གཏན་ལ་



61  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིབེབས་པའིི་གཏན་ཚོིགས་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ལ་དཔྱོོད་པ་གཅོིག་

དུ་བྲལ་གྱིི་གཏན་ཚོིགས། རྒྱུ་ལ་དཔྱོོད་པ་རྡོོ་རྗོེའིི་ཟེགས་མའིི་གཏན་ཚོིགས། འིབྲས་བུ་

ལ་དཔྱོོད་པ་ཡོད་མེད་སྐྱོེ་འིགོག་གི་གཏན་ཚོིགས། རྒྱུ་འིབྲས་གཉེིས་ཀོ་ལ་དཔྱོོད་པ་མུ་

བཞེི་སྐྱོེ་འིགོག་གི་གཏན་ཚོིགས། ངོོ་བོ་རྒྱུ་འིབྲས་གསུམ་ཀོ་ལ་དཔྱོོད་པ་རིགས་པའིི་

རྒྱལ་པོ་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་ནས་

ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ལ་དཔྱོོད་པ་གཅོིག་དུ་བྲལ་གྱིི་གཏན་ཚོིགས་ལ། རྟོགས་འིགོད་པ་

དངོ༌། ཚུལ་སྒྲུབ་པ་གཉེིས། 

དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་

གཅོིག་དངོ༌། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་དུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། མེ་ལོངོ་

ནངོ་གི་བྱངོ་བཞེིན་གྱིི་གཟུགས་བརན་བཞེིན། ཞེེས་པ་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། བདག་

དངོ་གཞེན་སྨྲའིི་དངོོས་འིདི་དག །ཡངོ་དག་པར་ནི་གཅོིག་པ་དངོ༌། །དུ་མའིི་རངོ་བཞེིན་

བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། །བདེན་པར་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞེིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ཕྱིོགས་ཆོོས་སྒྲུབ་པ་དངོ༌། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ། 

བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པ་དངོ༌། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་བྲལ་དུ་

སྒྲུབ་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་

གཅོིག་དུ་མེད་དེ། ཆོ་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བདེན་གྲུབ་གྱིི་གཅོིག་ཡིན་ན། 



62  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་རྣམས་ལ་ལྟོས་མེད་ཀྱིི་གཅོིག་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན། ཆོ་བཅོས་མ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོ་བཅོས་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་

གངོ་ཞེིག་ཆོ་བཅོས་ཆོ་མེད་དངོ་དངོོས་འིགལ་ཡིན། ཆོ་མེད་ཤིེས་བྱ་ལ་མི་སྲིིད་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་

མེད་དེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། བདེན་པར་

གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་དུ་མེད་ན། བདེན་པར་མེད་

པས་ཁྱབ་སྟེ། བདེན་པར་ཡོད་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པར་གྲུབ་

པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་དུ་ཡོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་དགོས་ཏེ། ཡོད་ན་གཅོིག་དངོ་དུ་མ་

གངོ་རུངོ་དུ་ཡོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་

པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་དུ་མེད་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་ཁྱོད་དུ་

ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་ཚོད་མས་

གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དགོས་པར་ཐལ། གཞེི་ལམ་

རྣམ་གསུམ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་མེད་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། དེ་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་
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ཐལ། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་གྲུབ་དུ་བདེན་ཞེེན་གྱིི་འིདོད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་བདེན་ཞེེན་གྱིི་འིདོད་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་དེ་དུ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། སྒྲི་བྱས་པ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་པོ་དེ། དོན་དམ་པར་

བདེན་ཞེེན་གྱིི་འིདོད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དེ་གསུམ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའིི་ཐ་དད་

དུ་བདེན་ཞེེན་གྱིི་འིདོད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་ཐ་དད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། མདོ་སེ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་

མ་གངོ་རུངོ་དུ་མེད་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་

རྟོགས་ཡངོ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པ་

གངོ་ཞེིག བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། བདེན་པར་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། བདེན་མེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་དུ་མེད་པ་

དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་

ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་སྟངོས་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉེིས་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་འིཛིན་

པའིི་བདེན་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག བདེན་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་རིགས་གཅོིག་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། 

ཆོོས་དབྱིངོས་ཐམས་ཅོད་རིགས་གཅོིག་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉེིས་གཅོིག་

ཏུ་འིཛིན་པའིི་བློ་ལྷན་སྐྱོེས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་

ཐལ། ཀོ་བུམ་གཉེིས་གཅོིག་དུ་འིཛིན་པའིི་བློ་ཡིན་ན། བློ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད་ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དངོ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མ་གངོ་རུངོ་དུ་

མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བདེན་པར་

གྲུབ་པའིི་དུ་མར་མེད་པ་ཆོོས་ཅོན། བུམ་པ་ཁྱོད་ཡིན་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། བུམ་པ་ཁྱོད་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 
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མ་ཁྱབ། རྟོགས་གཉེིས་སློ། འིདོད་ན། བུམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་མེད་པ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་སེ་བ་དེ་ཁྱོད་ཚོད་མས་

གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མདོ་སེ་བ་ཆོོས་ཅོན། བུམ་པ་བདེན་

པར་གྲུབ་པའིི་དུ་མར་མེད་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་

པ་དུ་མར་མེད་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ 

མཚོམས་ལ། ཀོ་བ་བདེན་མེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། བུམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་དོན་དམ་པར་སྐྱོེ་བ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག་གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་དོན་དམ་

པར་སྐྱོེ་བ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་

ལས། གཞེི་དངོ་ལམ་དངོ་རྣམ་པ་སྐྱོེ་བ་མེད་པ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བུམ་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་གཅོིག་དུ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་

པར་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།



66  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་ཚུལ།མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་ཚུལ།

དེ་ལ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་གསུམ་གྱིིས་ནི་དོན་བརྒྱད་བསྡུས་ལ། ཞེེས་སོགས་

ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་ཡོན་ཏན་བརྗོོད་པའིི་སོ་ནས་ཡུམ་ལ་བསྟོད་པ་ལ། བསྟོད་གྲེངོས་

མངོ་བ་དངོ༌། ཉུངོ་བའིི་སྐྱོོན་མེད་དེ། རྗོེ་བཙུན་གྱིིས་དེའིི་སོ་ནས་བསྟོད་པ་ལ། རྒྱུ་

མཚོན་དངོ་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་ན་རེ། མཁྱེན་

གསུམ་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་སུམ་ཅུས་དོན་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པ་དེ། 

མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་དོན་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། 

མཁྱེན་གསུམ་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་སུམ་ཅུ་པོ་དེ། སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་བཅུ་བོ་

དེ། སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་

པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དེ། སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། མཁྱེན་

གསུམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་
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བརྒྱད་བསྡུས་པའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོོན་པར་རྟོོགས་

པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་མ་བསྡུས་ཀྱིངོ༌། 

རྒྱན་གྱིི་མཆོོད་བརྗོོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་

བརྒྱད་བསྡུས་པ་དེ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་འིདི་དངོ་ཡངོ་འིདི་དངོ༌། །ཡངོ་

འིདི་ཡིན་ཏེ་རྣམ་གསུམ་པོ། །ཞེེས་མཁྱེན་གསུམ་ལ་འིཇུག་བསྡུས་མཛད་ནས། སྦྱོོར་

བཞེི་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་ལ་འིཇུག་བསྡུ་མ་མཛད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡངོ་དག་མེད་པར་ཐལ། 

མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་མ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་

མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའིི་དོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་མ་

བསྡུས་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཁྱེན་

གསུམ་ཡིན་པ་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ། མཁྱེན་

གསུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་
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ཁྱབ་སྟེ། མཁྱེན་གསུམ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ་གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ་མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་ཁས། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྡུད་

བྱེད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཁྱོད་སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་ཁྱོད་བསྡུས་པ་གངོ་ཞེིག མཁྱེན་གསུམ་

རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་ཁས། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཁྱེན་

གསུམ་གྱིིས་ཁྱོད་བསྡུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་ནངོ་མཚོན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་མེད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་གསུམ་

ཡོད་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་གསུམ་ཡོད་པར་
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ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པ་སྡུད་བྱེད་ཀྱིི་ཀོ་བུམ་

གཉེིས་ཡོད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟོགས་གསལ་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་

གྱིིས་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། མཁྱེན་

གསུམ་དངོ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུ་བྱ་སྡུད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། མཁྱེན་གསུམ་མཁྱེན་གསུམ་དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། ཕུངོ་ཁམས་སྐྱོེ་མཆོེད་གསུམ་ཕུངོ་ཁམས་སྐྱོེ་མཆོེད་གསུམ་

དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེས་

ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཛོད་ལས། ཕུངོ་པོ་དངོ་ནི་སྐྱོེ་མཆོེད་

དངོ༌། །ཁམས་གཅོིག་གིས་ནི་ཐམས་ཅོད་བསྡུས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་དེ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པར་

ཐལ། མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པས་བསྡུས་
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པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིིས་མ་བསྡུས་

པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་སོ་སྐྱོེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ལམ་བདེན་

གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་བདེན་གྱིི་འིཁོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོོན་པ་ཀུན་

བཏུས་ལས། ལམ་གྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེེ་ན། ཚོོགས་ཀྱིི་ལམ་དངོ༌། སྦྱོོར་བའིི་ལམ་དངོ༌། 

མཐོངོ་བའིི་ལམ་དངོ༌། སོམ་པའིི་ལམ་དངོ༌། མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ལམ་མོ། །ཞེེས་དངོ༌། དེའིི་

ཐད་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བ་རྒྱལ་སྲིས་མ་ལས། འིདི་དག་ནི་ལམ་གྱིི་བདེན་པ་འིཁོར་དངོ་བཅོས་

པའིི་སྐབས་ལ་རིགས་པར་བྱའི།ོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིིས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་སོ་སྐྱོེ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་བདེན་གྱིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་བྱུངོ་དེ། ལམ་

བདེན་གྱིི་འིཁོར་ཡིན་པར་ཐལ། ཚོོགས་ལམ་དེ་ལམ་བདེན་གྱིི་འིཁོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལམ་བདེན་གྱིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་

བྱུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལམ་བདེན་གྱིི་འིཁོར་གངོ་ཞེིག་སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

རངོ་ལུགས་ནི། མཁྱེན་གསུམ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་སྦྱོོར་བས་དོན་མངོོན་པར་

རྟོོགས་པ་བརྒྱད་ཉེམས་ལེན་གྱིི་སྦྱོོར་བར་བསྡུས་པ་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིིས་མངོོན་

པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་བསྡུས་པའིི་དོན་ཡིན་ཏེ། མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་ཉེམས་སུ་

ལེན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དོན་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཉེམས་སུ་

ལེན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར།

མྱངོ་འིདས།མྱངོ་འིདས།

ཉེན་ཐོས་དངོ་དེའིི་ཕྱིོགས་སུ་བསློན་པ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་

དངོ་ལྡན་ཏེ། ཉེན་རངོ་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་རྣམས་ཉེེར་ཞེིར་འིཁིད་པར་བྱེད་པའིི་བྱེད་

ལས་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། སྒྲིིབ་

གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་སོ་སོར་བརྟོགས་འིགོག་དེ། མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྒྲིིབ་གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པར་ཐལ། 



72  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེས་སྒྲིིབ་གཉེིས་མ་ལུས་པར་

སྤངོས་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དེས་སྒྲིིབ་གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཉེནོ་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་དེ། མྱངོ་འིདས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགོག་

བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་

བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཁ་ཅོིག་མྱངོ་འིདས་གངོ་ཞེིག་ཀུན་འིབྱུངོ་མ་

ལུས་པར་སྤངོས་ཤིིངོ་སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ལྷག་བཅོས་

མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མྱངོ་འིདས་གངོ་ཞེིག སྡུག་ཀུན་གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་

པ་དེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་

པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་འིབྱུངོ་མ་ལུས་

པར་སྤངོས་པར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པ་དེས། ཀུན་འིབྱུངོ་ཟད་པར་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 



73  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་འིབྱུངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། འིདོད་ཆོགས་བྲལ་བས་གནས་པ་ནི། །བརྩེེ་བའིམ་ཡངོ་

ན་ལས་ཀྱིིས་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་ལ། སངོས་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མྱངོ་འིདས་གངོ་ཞེིག་སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་དངོ་

བཅོས་པ་དེ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མྱངོ་འིདས་གངོ་ཞེིག སྡུག་

བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པ་དེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟེར་ན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་ལ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པ་ཚོེ་དེ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གཉེིས་ཀོ་དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་

འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་དངོ་པོར་ཐོབ་པའིི་ལུས་རྟོེན་མ་དོར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་
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མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ལྷག་བཅོས་

མྱངོ་འིདས་དངོ་པོར་ཐོབ་པའིི་ལུས་རྟོེན་དོར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་

ཡིན་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་ཁྱབ་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཡིན་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་

སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་

པའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་ན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

འིབུད། འིདོད་ན་སོངོ༌། 

ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཚོེ་དེ་ལ་ཐེག་

ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཤིི་འིཕོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་དེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་དེ་ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མྱངོ་འིདས་ཆོོས་ཅོན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་

དངོ་པོར་ཐོབ་པའིི་ལུས་རྟོེན་དོར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་འིདོད་ན། 



75  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེ་འིདྲིའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་

ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཚོེ་དེ་ལ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཤིི་འིཕོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་

པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་

ལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་ན་རེ། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་སྐུ་ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་མ་བཏངོ་བའིི་གནས་

སྐབས་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་དེ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་དངོ༌། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་སྐུ་

ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བཏངོ་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་དེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡིན་

ཟེར་ན། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་སྐུ་ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བཏངོ་བའིི་གནས་སྐབས་ན་ཐེག་

དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་སྐུ་ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བཏངོ་

བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་དེ་ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་གནས་སྐབས་ན་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་འིདས་པའིི་དུས་ན་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་



76  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་འིདས་

པའིི་དུས་ན་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྲིོག་དབངོ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་

པར་ཐལ། སྐུ་ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བཏངོ་བའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། སྲིོག་དབངོ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ཤིི་བའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཤིི་

བའིི་གངོ་ཟག་གི་ལུས་དེ་ཤིི་ལུས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིི་

བའིི་གངོ་ཟག་གི་ལུས་ཆོོས་ཅོན། ཤིི་ལུས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསོན་ལུས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྲིོག་ལྡན་གྱིི་ལུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཤིི་བའིི་

གངོ་ཟག་དེ་སྲིོག་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤིི་བའིི་གངོ་ཟག་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྲིོག་དབངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཤིི་བའིི་གངོ་ཟག་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིི་བའིི་གངོ་

ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤིི་བའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཤིི་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདས་པའིི་

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། ཤིི་
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བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་མེད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། འིཆོི་

བདག་གི་བདུད་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤིི་བའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། ཤིི་བའིི་སེམས་ཅོན་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་ཅོན་ཤིི་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་བོ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སེམས་ཅོན་ཤིི་བ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། སོ་སོའིི་སྐྱོེ་

བོ་ཐ་མལ་བ་ཤིི་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སོ་སོའིི་སྐྱོེ་བོ་ཐ་མལ་བ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཤིི་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིཆོི་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་འིཇིག་པ་ཡོད་

ན། ཁྱོད་ཞེིག་པ་ཡོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་གྱིི་སྲིོག་དབངོ་འིགགས་པ་ཡོད་ན། སེམས་

ཅོན་ཤིི་བ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཤིི་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། ལོངོས་སྐུ་ཤིི་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ལོངོས་སྐུའིི་སྲིོག་དབངོ་འིགགས་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སེམས་ཅོན་གྱིི་སྲིོག་དབངོ་འིགགས་པ་ཡོད་ན། སེམས་ཅོན་ཤིི་

བ་ཡོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་མཚུངོས། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཤིི་བའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། བསྐལ་བ་དངོ་པོའིི་མི་ཤིི་

བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བསྐལ་བ་དངོ་པོའིི་མི་ཤིི་བའིི་རྗོེས་སུ་ད་ལྟར་བའིི་མི་

སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བུད་ཤིིངོ་འིགགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུད་ཤིིངོ་འིགགས་
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པའིི་རྗོེས་སུ་དུ་བ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། བུད་ཤིིངོ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་འིགགས་པའིི་རྗོེས་སུ་དུ་བ་སྐྱོེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དུ་བའིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སློ། ཡངོ་བསྐལ་བ་དངོ་པོའིི་མི་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་འིདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཤིི་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་འིདས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་

ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡིན་ཟེར་ན། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། འིདུས་མ་བྱས་

ཡིན་པར་ཐལ། མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྩེ་ཤིེས་ལས། མྱངོ་ངོན་འིདས་

པ་འིདུས་མ་བྱས༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་ན། 

ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་

འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་

པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཡོད་པར་ཐལ། ལྷག་

མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་

འིདས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་

ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་
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ན་རེ། སྐུ་གསུམ་ལ་འིཇུག་པའིི་སོར། ཕུངོ་པོར་བཅོས་པའིི་མྱངོ་ངོན་འིདས། །ཐུབ་

སྐུ་གཉེིས་ལ་བརྗོོད་པ་ཡིན། །ཕུངོ་པོ་ཀུན་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། །ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ཕུངོ་

པོ་མེད། །ཅོེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་

འིདས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གསེར་འིོད་ལས། སྐུ་དེ་གཉེིས་ལ་དགོངོས་ནས། སངོས་རྒྱས་

བཅོོམ་ལྡན་འིདས་རྣམས་ལ་ཕུངོ་པོའིི་ལྷག་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་མྱ་ངོན་ལས་འིདས་པ་

ཞེེས་བྱའིོ། །ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་དགོངོས་ནས་སངོས་རྒྱས་བཅོོམ་ལྡན་འིདས་རྣམས་ལ་

ཕུངོ་པོའིི་ལྷག་མ་མེད་པའིི་མྱ་ངོན་ལས་འིདས་པ་ཞེེས་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་

འིཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་ཀོ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །

རངོ་ལུགས་ལ་མྱངོ་འིདས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་མྱངོ་འིདས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། མྱངོ་འིདས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་

མཚོམས་དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་སོ་སོར་

བརྟོགས་འིགོག་དེ། མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་ལ། སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་

སོ་ནས་དབྱེ་ན། རངོ་བཞེིན་གྱིི་མྱངོ་འིདས། མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས། ལྷག་བཅོས་
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མྱངོ་འིདས། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་དངོ་བཞེི་ཡོད། དངོ་པོ་དངོ༌། དོན་དམ་བདེན་པ་

དོན་གཅོིག དཔེར་ན། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བདེན་པས་སྟོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལྟ་བུ། གཉེིས་

པ་ལ་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྒྲིིབ་གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་

པའིི་སོ་སོར་བརྟོགས་འིགོག་དེ། མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་དོན་གཅོིག གཉེིས་པ་ནི། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

འིགོག་བདེན་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ༌། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་དམན་གྱིི་

མྱངོ་འིདས་གངོ་ཞེིག སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་དངོ་བཅོས་པ་དེའིོ། །གཉེིས་པ་

ནི། ཁམས་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་

བདེན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་དམན་

གྱིི་མྱངོ་འིདས་གངོ་ཞེིག་སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པ་དེ། ལྷག་མེད་

མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་ནི། དག་པའིི་ཞེིངོ་གི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ས་མཚོམས་ནི། དགྲེ་བཅོོམ་

པ་མཐའི་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་མེད་

ཁམས་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། སྡུག་བསལ་གྱིི་

ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་
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ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། སྡུག་བསལ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་

ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་སྡུག་བསལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་མིངོ་ཡོད་པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་མིངོ་གི་ཕུངོ་པོ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་དེར་ཐལ། དེ་ན་ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་བཞེི་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ན་སྒྲི་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེེད་དེར་ཐལ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ་བོ། །ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་མོས་པ་སོམ་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། མོས་པ་སོམ་ལམ་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག མོས་པ་སོམ་

ལམ་ཟག་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་པ་

དངོ་བཅོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་པ་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།
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ཆོོས་འིཁོར།ཆོོས་འིཁོར།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། 

སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། བྱེད་ལས་

ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་བའིི་

བདག་རྐེན་བྱེད་པའིི་བྱེད་ལས་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་

གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྟོན་པས་གསུངོས་པའིི་དམ་ཆོོས་དེ་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྟོན་པས་གསུངོས་པའིི་དམ་ཆོོས་ཡིན་ན། སྟོན་པའིི་

གསུངོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་འིཁོར་དུ་གྱུར་བའིི་

ལུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། བཤིད་པའིི་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་འིཕོ་བྱའིམ། འིཕོ་བྱེད་གངོ་རུངོ་དུ་

གྱུར་བའིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་དེ། ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་

ཅོིག་གིས་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་
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ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། བཤིད་པའིི་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་འིཕོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཕོ་བྱེད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཚོོམས་ལས། 

ཐུབ་རྣམས་སིག་པ་ཆུ་ཡིས་མི་འིཁྲུ་ཞེིངོ༌། །འིགྲེོ་བའིི་སྡུག་བསལ་ཕྱིག་གིས་མི་སེལ་

ལ། །ཉེིད་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་གཞེན་ལ་འིཕོ་མིན་ཏེ། །ཆོོས་ཉེིད་བདེན་པ་བསྟན་པས་གྲེོལ་

བར་འིགྱུར། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་

འིཕོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་མཁྱེན་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་འིཕོ་བར་ཐལ། 

རྣམ་མཁྱེན་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་

ལ་རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེ་བའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། གདུལ་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་

མཁྱེན་སྐྱོེ་བར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པར་གཏོགས་པའིི་དམ་ཆོོས་དེ་ཆོོས་

འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པར་གཏོགས་པའིི་ལུངོ་དེ། ལུངོ་གི་ཆོོས་

འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་

གནས་པའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་

ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་འིཁོར་

ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པར་གཏོགས་པའིི་དམ་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྟོོགས་པའིི་བསྟན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ལམ་
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མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གྱིི་རྒྱུད་ལ་རྟོོགས་པའིི་བསྟན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པ་ཐལ། ཆོོས་འིཁོར་གངོ་ཞེིག ཤིེས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་པ་སློ། འིདོད་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ཆོོས་ཅོན། ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྟན་པར་གཏོགས་པའིི་ལུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལུངོ་གི་བསྟན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་

མདོའིི་དགོངོས་འིགྲེེལ་དུ་གྱུར་བའིི་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་པར་ཐལ། ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་བ་བོའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

གཞེན་ཡངོ༌། མཛོད་ལས། སྟོན་པའིི་དམ་ཆོོས་རྣམ་གཉེིས་ཏེ། །ལུངོ་དངོ་

རྟོོགས་པའིི་བདག་ཉེིད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཆོོས་འིཁོར་ལ་

ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་དངོ་རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་དེ་ཆོོས་འིཁོར་

གངོ་ཞེིག་དེ་ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་ཡངོ་མ་ཡིན། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་ཡངོ་མ་ཡིན་
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པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་

འིཁོར་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསློབ་པ་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སེ་སྣོད་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཆོོས་

འིཁོར་མེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སེ་སྣོད་གསུམ་

གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསློབ་པ་གསུམ་

གྱིིས་བསྡུས་པའིི་རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

བསློབ་པ་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་མེད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སེ་

སྣོད་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་མེད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། གོངོ་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་

ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། གོངོ་དུ་འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བཀོའི་དངོ་སྤངོས་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་

དེ། ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོ་

ཐར་གྱིི་སོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོོགས་པས་
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བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟོོགས་པའིི་བསྟན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། བསྒྲུབས་ཟིན། ཁ་ཅོིག་གིས། བཀོའི་དངོ་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་སྤངོས་

རྟོོགས་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་དེ། ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལམ་

ཞུགས་ཀྱིི་སྤངོས་པས་བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། འིདུས་མ་བྱས་དངོ་དགེ་བའིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དེ་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། འིཁོར་བ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁམས་གོངོ་གི་

སས་བསྡུས་ཀྱིི་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཛོད་

ལས། དེ་ལས་འིགྱིོད་གཉེིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དངོ་པོ་དག་ན་མེད༌། 

ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དེ་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དགེ་དངོ་རྣམ་པར་དག་ཕྱིིར་དངོ་། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། རྒྱལ་བོའིི་འིཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆོེ་
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དངོ་བྱེད་ལས་མཚུངོས་པར་ཐལ། ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་བོའིི་འིཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆོེ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་

པའིི་ས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བཀོའི་ཆོོས་ཅོན། རྒྱལ་བོའིི་འིཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆོེ་དངོ་བྱེད་ལས་

མཚུངོས་པར་ཐལ། བཀོའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱལ་

བོའིི་འིཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆོེ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་

ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་དགག་གཞེི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མེ་ཚོད་མས་

མ་དམིགས་པའིི་ས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མེ་ཡོད་པར་ཐལ། མེ་ལྟ་བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་བསྐྱོེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མེ་མེད་པར་ཐལ། མེའིི་དགག་གཞེི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་པར་

ཐལ། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྟོོགས་པའིི་

ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་ན། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ལུངོ་གི་

ཆོོས་འིཁོར་ཡིན་ན། ལུངོ་གི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

རྟོགས་འིབུད། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་
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ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགོག་ལམ་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་བྱངོ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བདེན་བཞེི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་

མདོ་དེ། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྟོངོ་ཉེིད་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། བཀོའི་བར་བ་མཚོན་ཉེིད་མེད་

པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་

པར་ཕྱིེ་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། བཀོའི་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱིེ་བའིི་ཆོོས་འིཁོར་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བདེན་བཞེི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཤིེར་

ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་པའིི་བདེན་པ་བཞེི་དག་གི། །རྣམ་པ་མི་

དམིགས་སོ་ནས་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་བཤིད་བྱ་རྩེ་བའིི་མདོར་གྱུར་བའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་

གྱིི་མདོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་དམན་ཐུན་མོངོ་

མ་ཡིན་པའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་

ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལུངོ་ཕྲེན་ཚོེགས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཀོ་ཏ་ཡ་ན་ལ་
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གདམས་པའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་

དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། །རྩེ་ཤིེས་ལས། བཅོོམ་ལྡན་

དངོོས་དངོ་དངོོས་མེད་པ། །མཁྱེན་པས་ཀོ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངོག་ལས་ནི་ཡོད་

པ་དངོ༌། །མེད་པ་གཉེིས་ཀོ་དགག་པར་མཛད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདུལ་བ་ལུངོ་གི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཀུན་

བཏགས་བདེན་མེད་དུ་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སྟོངོ་ཉེིད་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་བཏགས་བདེན་མེད་དུ་སྟོན་པའིི་མདོ་

ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཙོམ་པའིི་འིདོད་པ་ལྟར་གྱིི་ཀུན་བཏགས་བདེན་མེད་དུ་སྟོན་

པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བདེན་བཞེི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་

ཐེག་དམན་གྱིི་མདོ་དེ། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྟོངོ་

ཉེིད་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་དེ། བཀོའི་
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བར་བ་མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བདེན་བཞེི་དངོོས་

ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་འིདུལ་བ་ལུངོ་གི་མདོ་ཚོིག་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

བདེན་བཞེི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་དམན་

གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། འིདུལ་བ་ལུངོ་གི་མདོ་ཚོིག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་

མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདུལ་བ་ལུངོ་གི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ༌། ལུངོ་ཕྲེན་ཚོེགས་ཀྱིི་

ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཀོ་ཏ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་

པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་

དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་བསྒྲུབས་ཟིན། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིདུལ་བ་ལུངོ་སེ་

བཞེི་བོ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་འིདུལ་བའིི་སེ་སྣོད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་གཞེི་ཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིདུལ་བ་ལུངོ་སེ་བཞེི་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་མ་
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ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིོ་ན། ཐེག་པ་

ཐུན་མོངོ་བའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་པ་ཐུན་མོངོ་བའིི་

མདོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་པ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་ལ། སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་ལ་

བློ་སྦྱོོངོ་བ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རིགས་འིགྲེེའིོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་གི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ལ་

དགོངོས་ནས་གསུངོས་པའིི་མདོ་ཡིན་ན། རངོ་གི་ཆོེད་དུ་བྱའིི་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་

དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ལ་དགོངོས་ནས་གསུངོས་པའིི་མདོ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་མདོ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། བཅོོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངོས་པའིི་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་མདོ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་མདོ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་

ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ༌། གསུངོ་

རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་གཏན་ལ་དབབ་པའིི་སེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་དམན་གྱིི་སེ་སྣོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སེ་སྣོད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སེ་སྣོད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་
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ཆོེན་གྱིི་མངོོན་པའིི་སེ་སྣོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་

ཐེག་པ་ཆོེ་ཆུངོ་གཉེིས་ཀོའིི་མངོོན་པའིི་སེ་སྣོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མངོོན་པ་

ཀུན་བཏུས་ལས། གཏན་ལ་དབབ་པའིི་སེ་ནི། གཉེིས་ཀོའིི་ཆོོས་མངོོན་པའིི་སེ་སྣོད་

དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གོངོ་གི་རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་

མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་

ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། 

ཐེག་དམན་གྱིི་མདོ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་

ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་བསྐོར། གཅོིག་ཆོར་

དུ་མ་བསྐོར། ཟེར་ན། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བར་ཐལ། 

སྟོན་པས་ཐེག་པ་ཆོེ་ཆུངོ་གི་སེ་སྣོད་གཅོིག་ཆོར་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། སར་ལུངོ་མ་བསྟན་ལྷན་ཅོིག་འིབྱུངོ་ཞེེས་པ་དངོ༌། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་

འིགྲེེལ་བར། ལྷན་ཅོིག་འིབྱུངོ་ཞེེས་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆོེན་པོ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་དངོ༌། 

དུས་མཉེམ་དུ་དམིགས་ཀྱིི་ཕྱིིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་མ་ཡིན་པར་
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ཤིེས། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པས་ཡུལ་ཝ་ར་ན་སིར་ལྔ་སེ་ལ་

གསུངོས་པའིི་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་དེ། ཞེིངོ་འིདིར་སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་

བའིི་ཐོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་བསྐོར་བའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོན་པ་མངོོན་པར་རོགས་པར་སངོས་རྒྱས་ནས་ཞེག་བཞེི་བཅུ་རྩེ་

དགུར་ཆོོས་མ་གསུངོས་པར་བཤིད་པ་དེ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། གདུལ་བྱ་ལ་ཆོོས་མི་གསུངོ་བའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཟབ་ཞེི་སྤོས་བྲལ་འིོད་གསལ་འིདུས་མ་བྱས། །ཞེེས་སོགས་

ཀྱིི་མདོ་འིདི་ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ཝ་ར་ན་སིར་ལྔ་སེ་ལ། 

གསུངོས་པའིི་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་དེ་ཞེིངོ་འིདིར་སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་

བའིི་ཐོག་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། ཆོོས་འིཁོར་

གསུམ་དུས་ཚོིགས་ཀྱིི་སོ་ནས་འིཇོག་རིགས་པར་ཐལ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་

གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་བསྐོར་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་

ལས། འིཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གསུངོ་བ་ནི། འིཁོར་གྱིི་འིདུ་ཐེབས་དངོ་སྟོན་པའིི་སྐུ་

ཚོེའིི་ཚོིགས་ལ་སོགས་པས་འིཇོག་པ་མིན་གྱིི། བརྗོོད་བྱའིི་ངོོས་ནས་ཡིན་ནོ། །དེ་

ཡངོ་བདག་མེད་པའིི་དོན་གཏན་ལ་འིབེབས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་
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པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། དོན་དེ་ཉེིད་དུས་ཀྱིི་རིམ་པའིི་

སོ་ནས་འིཁོར་ལོ་གསུམ་དངོ་སྦྱོར་བའིི་དྲིངོ་ངོེས་སུ་འིགྱུར་ཚུལ་དོན་དམ་ཡངོ་དག་

འིཕགས་ཀྱིིས་སྟོན་པ་ལ་ཞུས་པ་ནི། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིཁོར་

ལོ་གསུམ་དུས་ཚོིགས་ཀྱིི་སོ་ནས་འིཇོག་མི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་

ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། ཡུལ་ཝ་ར་ན་སིར་ལྔ་སེ་ལ་གསུངོས་པའིི་བདེན་བཞེིའིི་

ཆོོས་འིཁོར་དངོ༌། བྱ་རྒོད་ཕུངོ་པོའིི་རིར་གསུངོས་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་དངོ༌། ཡུལ་

ཡངོས་པ་ཅོན་དུ་གསུངོས་པའིི་མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་རྣམས་དུས་ཚོིགས་ཀྱིི་སོ་

ནས་འིཇོག་པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་

གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བར་ཐལ། སྟོན་པས་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་དངོ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་

གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྟོན་པས་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་

པར་སྟོན་པའིི་མདོ་དངོ༌། འིདུས་བྱས་བདེན་མེད་དུ་སྟོན་པའིི་མདོ་གཉེིས་གཅོིག་

ཆོར་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གསངོ་བ་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པའིི་མདོ་ལས། 

ཞེི་བའིི་བློ་གྲེོས་དེ་ལ་བཅོོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་གསུངོས་འིདི་སྐད་དུ། ཀུན་ཤིེས་ཀོོའུ་

དི་ན་ཡ་ལ་མིག་མི་རྟོག་གོ། །ཅོེས་བཀོའི་སལ་བ་དེ་ལ། སྡུག་བསལ་གྱིི་སྒྲིས་འིདུལ་

བ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། མིག་སྡུག་བསལ། ཞེེས་ཐོས་སོ། །བདག་མེད་པའིི་སྒྲིས་འིདུལ་
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བ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། མིག་བདག་མེད་པའིོ། །ཞེེས་ཐོས་སོ། །སྟོངོ་བའིི་སྒྲིས་འིདུལ་བ་

རྣམས་ཀྱིིས་ནི། མིག་སྟོངོ་པའིོ། །ཞེེས་ཐོས་སོ། །ཞེི་བའིི་སྒྲིས་འིདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་

ནི། མིག་ཞེི་བའིོ། །ཞེེས་ཐོས་སོ། །དབེན་པའིི་སྒྲིས་འིདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། མིག་

དབེན་པའིོ་ཞེེས་ཐོས་སོ། །སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྒྲིས་འིདུལ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ནི། མིག་སྟོངོ་ཉེིད་

དོ། །ཞེེས་ཐོས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པས་མཛད་པ་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ཚུལ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྟན་

པར་ཐལ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། སྟོན་པས་རབ་བྱུངོ་གི་མཛད་པ་དངོ་ཁྱིམ་པའིི་མཛད་པ་གཉེིས་

གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རབ་བྱུངོ་དངོ་ཁྱིམ་པའིི་

གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུའིི་གཞེི་

མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། སྟོན་པས་ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུའིི་མཛད་པ་གཅོིག་ཆོར་དུ་

མཛད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེས་དེ་གཉེིས་ཀྱིི་གོ་འིཕངོ་

གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་དུ་མཛད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉེིས་

དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལོངོས་སྐུ་དངོ་དངོོས་རྒྱུ་ཚོོགས་པ་ཚོར་གཅོིག་ལ་

རག་ལས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་གྲུབ་པའིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ལོངོས་སྐུ་ཡིན་ན། སྤྲུལ་སྐུ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྩེ་བར་འིདོད་ན་སློ། 
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ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གནས་གཅོིག་དུ་གསུངོས་པར་

ཐལ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་བྱས་པ་

ལ། དེ་མ་གསུངོས་པར་ཐལ། དེས་དེ་གསུམ་གནས་སོ་སོར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྟོན་པས་བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་

འིཁོར་དེ་ཡུལ་ཝ་ར་ན་སིར་གསུངོས། བར་བ་དེ་བྱ་རྒོད་ཕུངོ་པོའིི་རིར་གསུངོས། ཐ་

མ་དེ་ཡུལ་ཡངོས་པ་ཅོན་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྟོན་པས་སེ་སྣོད་གསུམ་

གནས་གཅོིག་དུ་མ་གསུངོས་པར་ཐལ། དེས་དེ་གསུམ་གནས་སོ་སོར་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། འིཁོར་ལོ་ཐ་མ་དེ་འིཁོར་ལོ་དངོ་པོ་གཉེིས་ལ་འིགལ་སྤོངོ་གི་

མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་དེ་གཉེིས་ལ་འིགལ་སྤོངོ་གི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གཉེིས་ལ་འིགལ་སྤོངོ་གི་མདོ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པས་གཟུངོས་ཀྱིི་དབངོ་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའིི་མདོ་

ནས་གསུངོས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་གསུངོས་པར་ཐལ། དེས་ཆོོས་

འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྟོན་པས་
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རྒྱུད་སྨོིན་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་རིམ་དངོ་རྒྱུད་གྲེོལ་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་རིམ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་

བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོན་པས་གདུལ་བྱ་ལམ་ལ་རིམ་པ་

བཞེིན་དུ་བཀྲི་བར་མཛད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། སྐྱོོན་མེད་

དེ། སྟོན་པས་རྒྱུད་སྨོིན་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་རིམ་སྟོན་དགོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ལ་རྒྱུད་སྨོིན་བྱེད་

ཀྱིི་ལམ་རིམ་བསྟན་པ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་རྒྱུད་གྲེོལ་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་རིམ་སྟོན་དགོས་ཀྱིི་

གདུལ་བྱ་ལ་རྒྱུད་གྲེོལ་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་རིམ་བསྟན་པར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་བསྐོར་བར་ཐལ། 

དེས་དེ་གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་བསྐོར་བ་ཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་ཡངོ་བསྐོར། རིམ་

ཅོན་དུ་ཡངོ་བསྐོར་ཟེར་ན། ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྟོན་

པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་འིཁོར་

གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེས་དེ་གསུམ་རིམ་ཅོན་དུ་བསྐོར་བའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། རིམ་ཅོན་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

གཅོིག་ཆོར་དུ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་རུངོ་བའིི་མདོ་

དེ། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོས་
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དུ་མི་རུངོ་བའིི་མདོ་དེ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་

པར་སྟོན་པའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ངོེས་དོན་

གྱིི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་ལ། འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་སྟོན་པའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་

མདོ་དེ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། དོན་དམ་བདེན་པ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཡུམ་རྒྱས་

འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཤུགས་བསྟན་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྦས་དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིམ་པ་ཤུགས་ལ་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་མཚོན་གཞེི་

གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མདོ་ཤིེས་རབ་སྙེིངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་
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ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། སྟོངོ་ཉེིད་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་

གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་རུངོ་བའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཕུངོ་པོ་ལྔ་རངོ་བཞེིན་གྱིིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། 

མདོ་ཤིེས་རབ་སྙེིངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། རྟོགས་གོངོ་དུ་སྒྲུབས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་རོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་

དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོན་ཉེིད་

དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་

དེའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གོངོ་དུ་སྒྲུབ་ཟིན། རྩེ་བར་འིདོད་ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དྲིངོ་དོན་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་

པའིི་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡོད་པར་ཐལ། ངོེས་དོན་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་
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ནས་སྟོན་པའིི་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། 

མདོ་ཤིེས་རབ་སྙེིངོ་པོ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ངོེས་དོན་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། དྲིངོ་དོན་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། ངོེས་

དོན་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟོགས་འིབུད། འིདོད་ན། མདོ་ཤིེས་རབ་སྙེིངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། བློ་གྲེོས་མི་ཟད་པའིི་མདོ་ལས། འིདི་ནི་

ངོེས་པའིི་དོན་གྱིི་མདོ་སེ་ལ་རྟོོན་གྱིི་དྲིངོ་བའིི་དོན་གྱིི་མདོ་སེ་ལ་མི་རྟོོན་པའིོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ངོེས་དོན་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

སྟོན་པའིི་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཁ་ཅོིག་གིས་མདོ་ཡིན་

ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མདོ་ཡིན་ན། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའིི་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་གཞེི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མདོ་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་
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གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་པས་

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ལྷག་པ་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་བསློབ་པ་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། ཁྱོད་མངོོན་པའིི་སེ་སྣོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། དབུ་མ་རྩེ་བ་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་འིདུས་

བྱས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འིབེབས་པའིི་རིགས་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེས་རིགས་པའིི་རྣམ་གྲེངོས་

མཐའི་ཡས་པའིི་སོ་ནས་འིདུས་བྱས་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འིབེབས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་བའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་པའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་

པར་ཡོད་ན། དེས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

བསྟན་དགོས་པར་ཐལ། དེས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐབས་དངོ་པོར་ལམ་ཤིེས་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་
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བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་

བའིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པའིིཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་དེ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐབས་དངོ་པོ་དངོ་གཉེིས་པ་ལ་ཟློས་སྐྱོོན་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཞེི་བ་ཚོོལ་རྣམས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་ཤླཽ་ཀོ་འིདིས་ཡེ་

ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ལ་དངོོས་སུ་བསྟོད་ཕྱིག་མཛད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟོད་ཕྱིག་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེས་ཡེ་ཤིེས་

ཆོོས་སྐུ་ལ་དངོོས་སུ་མ་བསྟོད་པར་ཐལ། དེས་དེ་དངོ་སྦྱོོར་བཞེི་ལ་དངོོས་སུ་མ་

བསྟོད་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་བས་སྦས་དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིམ་པ་

དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། དེས་གོ་སྒྲུབ་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གོ་སྒྲུབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡོད་ན། དེས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བའིི་རྟོགས་
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མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷག་པ་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་

བསློབ་པ་དེ་དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གོ་སྒྲུབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། དེ་དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བ་གངོ་ཞེིག་གོ་སྒྲུབ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས་ཕྱིི་མ་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བཀོའི་བརྒྱད་སྟོངོ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་

ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དོན་

དམ་བདེན་པ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་ངོག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཡོད་པ་དེ། 

དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་སེལ་འིཇུག་གི་

སྒྲི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསོམ་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཀྱིིས་ཞུས་པའིི་ལེའུ་དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་

ཡིན། དེའིི་དགོངོས་པ་དབུ་མར་གནས་ཞེེས་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་
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མ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་མཚོན་ཉེིད་ལ་ལྡེམ་

དགོངོས་ཀྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་བོ་རྒྱན་ལས་མཚོན་ཉེིད་

ལ་ལྡེམ་པོར་དགོངོས་པ་ནི། དགོངོས་འིགྲེེལ་ལས་ངོོ་བོ་ཉེིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་

ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ཕྱིེ་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ལྟ་བུའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ། ཡོན་ཏན་འིབྱུངོ་གནས་ཀྱིིས་ཞུས་པའིི་ལེའུ་

དེ་དེའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་མདོ་ཡིན་པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡོན་ཏན་

འིབྱུངོ་གནས་ཀྱིིས་ཞུས་པའིི་ལེའུ་དེ། སེམས་ཙོམ་པས་འིདོད་པ་ལྟར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་

གསུམ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ཕྱིེ་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་

བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་འིདི་ནི་བླ་ན་མ་མཆོིས་པའོི། །ཞེེས་

པས་ཉེེ་ཚོིག་སྨོོས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བཀོའི་ཐ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། འིདི་ནི་བླ་ན་མ་མཆོིས་པའིོ། །ཞེེས་

ཉེེ་ཚོིག་སྨོོས་པའིི་མཚོན་གཞེིར་མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་རིལ་པོ་འིཛིན་པ་མི་འིཐད་དེ། 

དེར་ས་བཅུའིི་དབངོ་ཕྱུག་གི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བཅུས་སྟོན་པ་ལ་དྲིི་བ་མི་འིདྲི་བ་

རེ་རེ་མཛད་པའིི་དྲིིས་ལན་གཞེན་རྣམས་འིདིའིི་མཚོན་གཞེིར་འིབྲེལ་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་

རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་
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མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་གཞུངོ་

བཙུགས་ནས་སྒྲུབ་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དབུ་མ་སྣངོ་བ་ལས། དེའིི་

དོན་དུ་བཅོོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་སྐྱོེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ཡངོ་དོན་དམ་

པའིི་དབངོ་དུ་མཛད་པ་ཁོ་ནར་བརྗོོད་ཅོིངོ༌། ངོོ་བོ་ཉེིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིི་

དགོངོས་པ་བསྟན་ནས། དབུ་མའིི་ལམ་མཐའི་གཉེིས་དངོ་བྲལ་བ་རབ་ཏུ་བསྟན་པའིི་

ཕྱིིར། ངོེས་པའིི་དོན་ཁོ་ནར་གཞུངོ་བཙུགས་པར་མཛད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྐབས་འིདིར་དེ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ་མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་དགོངོས་པ་དབུ་མར་གནས་པར་ཐལ། དོན་དམ་

ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུའིི་དགོངོས་པ་དབུ་མར་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དགོངོས་པ་དབུ་མར་མི་གནས་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སེམས་ཙོམ་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་ལ་མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་ཞེེས་བརྗོོད་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེས་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོའིི་དགོངོས་པ་མི་འིགྲེེལ་བའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། དེས་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོའིི་དངོོས་བསྟན་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་རིམ་པ་ཡངོ་གཏན་ལ་མི་

འིབེབས། དེས་དེའིི་སྦས་དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིམ་པ་ཡངོ་གཏན་ལ་མི་འིབེབས་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་
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བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཤིེར་ཕྱིིན་མན་ངོག་ལ། ཤིེར་

ཕྱིིན་མན་ངོག་ཞེེས་བརྗོོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེས་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོའིི་

དགོངོས་པ་མི་འིགྲེེལ་བའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། དེས་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་

མདོའིི་དངོོས་བསྟན་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་རིམ་པའིངོ་གཏན་ལ་མི་འིབེབས། དེས་དེའིི་སྦས་

དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིམ་པ་ཡངོ་གཏན་ལ་མི་འིབེབས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དངོ་

པོ་དེར་ཐལ། དེ་སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། 

དེ་མདོ་རྒྱན་སྦྱོར་བའིི་འིགྲེེལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་དངོ༌། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པའིི་སྙེིངོ་པོའིི་

མདོ་དངོ༌། འིཕགས་པ་དཔལ་ཕྲེེངོ་གི་མདོ་དངོ༌། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་རྣམས་དགོངོས་

པ་གཅོིག་པར་ཐལ། མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་དགོངོས་པ་དབུ་མར་གནས་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་དག་གི་དོན་གཅོིག་ཡིན་མ་ཡིན་

བསམ་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀཱ་མ་ལ་ཤིི་ལའིི་ལུགས་གཞེིར་བཞེག་ལ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་

འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ཟེར་ན། འིོ་ན་དེ་གཞེིར་ཞེོག་དོན་

དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་

ཁས་བླངོ་དུ་རུངོ་བའིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་
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ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་དེ་ལ་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ངོོ་བོ་

ཉེིད་མེད་པ་གངོ་ཞེེ་ན། ཀུན་བཏགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་གངོ་ཡིན་པའིོ། །དེ་ཅོིའིི་ཕྱིིར་

ཞེེ་ན། འིདི་ལྟར་དེ་ནི་མིངོ་དངོ་བརྡོས་རྣམ་པར་བཞེག་པ་ཡིན་གྱིི། རངོ་གི་མཚོན་

ཉེིད་ཀྱིིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དེའིི་ཕྱིིར། དེ་ནི་མཚོན་ཉེིད་ངོོ་བོ་ཉེིད་

མེད་པ་ཉེིད་ཅོེས་བྱའིོ། །ཞེེས་པའིི་མདོ་ཚོིག་དེ། སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀུན་བཏགས་རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞེན་ཡངོ༌། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུགས་ཀྱིི་ལེའུ་ལས། 

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ལས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་

པར་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག་ཟེར་ན། 

མི་འིགྲེིག་སྟེ། འིོ་ན། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་དོན་དམ་ཡངོ་

དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེ་དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་དུ་འིགྲེེལ་བར་བྱེད་པའིི་དེའིི་

མདོ་ཚོིག་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་

ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་དུ་འིགྲེེལ་བར་བྱེད་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་

ཚོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིོན་ཀྱིངོ༌། དེ་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡངོ་དག་པར་རོགས་



108  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དུ་སེམས་བསྐྱོེད་ན། དེ་དག་ལ་རྗོེས་སུ་ཡི་རངོ་བར་བྱའིོ། །ཞེེས་པའིི་

མདོ་ཚོིག་དེ་དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་དུ་འིགྲེེལ་བྱེད་ཀྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། ཁྱབ་པ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་རྩེ་འིགྲེེལ་གྱིི་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

གོངོ་གི་རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ལས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་

པར་བསྟན་པར་ཐལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་

གྱིི་མདོ་ཚོིག་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཡངོ་དག་པའིི་སྐྱོོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེ་དག་གིས་

བླ་ན་མེད་པ་ཡངོ་དག་པར་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་མཐུ་མེད་

དོ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་ཚོན་གསུམ་པོ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་ན། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ། འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་ན། དྲིངོ་དོན་གྱིི་

མདོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཀྱིངོ་གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་ཚོན་གཉེིས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་

པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་ན། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། གྲུབ་དོན་གྱིི་

མདོ་ཚོན་གསུམ་པོ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་
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གསུམ་ཆོོས་ཅོན། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་ཚོན་གཉེིས་

པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མདོར་བསྡུ་

ན་ཐེག་ཆོེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་གསུངོས་པ་དེ་ལ་ཞེེས་པའིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མདོར་བསྡུ་

ན་ཐེག་ཆོེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་གསུངོས་པ་དེ་ལ་ཞེེས་པའིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་ལ་དོན་དམ་གྱིི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་

དངོ༌། མ་སྦྱོར་བ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས་མདོར་

བསྡུ་ན་ཐེག་ཆོེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་གསུངོས་པ་དེ་ལ་དགག་བྱ་

ལ་དོན་དམ་གྱིི་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་དངོ་མ་སྦྱོར་བ་གཉེིས་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིི་མའིི་མདོ་ནས་

འིབྱུངོ་བ་བཞེིན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པར་མི་བཟུངོ་བར། ས་མ་ནས་འིབྱུངོ་བ་བཞེིན་སྐྱོེ་

འིགག་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་དུ་མེད་ཅོིངོ༌། ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་པར་ཤིེས་པར་གྱིིས་ཞེེས་

དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིིས་འིགྲེེལ་བས། དགོངོས་འིགྲེེལ་ནི་ཡུམ་འིབུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ངོེས་དོན་དུ་གཞུངོ་བཙུགས་པའིི་མདོར་བཞེེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་པོ་དེ་གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་ཚོན་

གཉེིས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲུབ་དོན་གྱིི་

མདོ་ཚོན་གཉེིས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡངོ་ཡིན། དབུ་
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མ་བས་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་ཁས་ལེན་པ་ཡངོ་ཡིན། སེམས་ཙོམ་པས་དྲིངོ་དོན་གྱིི་

མདོར་ཁས་ལེན་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡོད་

པ་གངོ་ཞེིག་མདོ་ཤིེས་རབ་སྙེིངོ་བོ་དེ་དེ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་བོ་རྒྱན་ལས། དབུ་སེམས་ཀྱིི་ཤིིངོ་རྟོ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཡུམ་གྱིི་

མདོའིི་དྲིངོ་ངོེས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་མི་འིདྲི་ཡངོ༌། འིདིར་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པའིི་

མཚོན་གཞེིར་བཞེེད་པ་ལ་ནི་འིདྲིའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་དབུ་མ་བས་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། 

དེ་གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་ཚོན་གཉེིས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡངོ་

ཡིན། དབུ་མ་བས་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་ཁས་ལེན་པ་ཡངོ་ཡིན། སེམས་ཙོམ་པས་

དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་ཁས་ལེན་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་འིཁོར་ལོ་

བར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསྒྲུབས་ཟིན། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་

ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་

བསྡུས་གསུམ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་གཞུངོ་བཙུགས་ནས་སྒྲུབ་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ངོེས་

དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་དགོངོས་པ་དབུ་མར་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་
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འིདོད་ན་བཀོག་ཟིན། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ངོེས་

དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། དེའིི་ལུགས་གཞེིར་བཞེག་ལ་ཡངོ་མ་

ཁྱབ་སྟེ། མདོ་ཤིེས་རབ་སྙེིངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། བསྒྲུབས་

ཟིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། དབུ་མ་སྣངོ་བ་ལས། ངོེས་པའིི་དོན་ཀྱིངོ་གངོ་ལ་བྱ་ཞེེ་ན། ཚོད་

མ་དངོ་བཅོས་པ་དངོ་དོན་དམ་པའིི་དབངོ་དུ་མཛད་ནས་གསུངོས་པ་གངོ་ཡིན་པ་སྟེ། 

ཞེེས་པའིི་ལུངོ་གི་བསྟན་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡིན་ན། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། ཟབ་ཞེི་སྤོས་བྲལ་འིོད་གསལ་འིདུས་མ་བྱས། །ཞེེས་

སོགས་ཀྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་

དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལུངོ་དེའིི་དོན་

གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན་སློ། 
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། སྟོངོ་པ་

ཉེིད་སྨོོས་པའིི་རྣམ་པས་ཆོེས་ངོོ་མཚོར་རྨད་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་

པ་བསྐོར་ཏེ། བཅོོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིིས་ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡངོ༌། བླ་ན་

མཆོིས་པ། སྐབས་མཆོིས་པ། དྲིངོ་བའིི་དོན་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་དྲིངོ་

དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་ཚོན་གཉེིས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་

སུ་བསྟན་པའིི་འིཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཡུམ་རྒྱས་

འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྟོངོ་བ་

ཉེིད་སྨོོས་པའིི་རྣམ་པས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་དྲིངོ་དོན་

གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེར་

ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་ནི། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་

བསྟན་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག །རྟོགས་སློ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གྲུབ་དོན་གྱིི་

མདོ་མཚོན་གཉེིས་པས། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་བསྟན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གྲུབ་དོན་གྱིི་

མདོ་མཚོན་གཉེིས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེས། ཡུམ་

རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་པོ་དེ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་
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ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་པོ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་ཡངོ་དག་

འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུས། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེས་ཁྱོད་ངོེས་དོན་

གྱིི་མདོར་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེས་ཁྱོད་

ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་གཞུངོ་བཙུགས་ནས་སྒྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། འིདིའིི་འིགལ་སྤོངོ་དབུ་མ་སྣངོ་བ་ལས་

མ་མཛད་མོད་ཀྱིི་དགོངོས་པ་ནི། དྲིངོ་དོན་དུ་གསུངོས་པ་དངོ༌། དགོངོས་པ་བསྟན་

ནས་ངོེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་གཉེིས་མདོ་གཅོིག་ཡིན་ན་འིགལ་མོད་ཀྱིངོ༌། འིཁོར་ལོ་བར་

བ་ཙོམ་དུ་གཅོིག་པ་ཡིན་གྱིི་མདོ་གཅོིག་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུས་ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་

ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་བསྟན་ན་དེས་ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་

མ་བསྟན་པའིི་ཁྱབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། དོན་དམ་

ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུས། ངོེས་དོན་དུ་གཞུངོ་བཙུགས་ནས་བསྒྲུབ་པའིི་མདོ་

དངོ༌། དེས་དྲིངོ་དོན་དུ་བཀྲལ་བའིི་མདོ་གཉེིས་འིགལ་བ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་

ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུས་ཁྱོད་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་མ་བཀྲལ་བར་ཐལ། 

དེས་ཁྱོད་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེས་
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ཁྱོད་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་བཀྲལ་བར་ཐལ། དེས་ཁྱོད་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། འིཁོར་ལོ་

གཉེིས་པ་དྲིངོ་དོན་དུ་གསུངོས་པ་དེ་གཉེིས་པ་ཐམས་ཅོད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

གྲུབ་དོན་གྱིི་མདོ་མཚོན་གཉེིས་པ་དེས་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་ཐམས་ཅོད་དྲིངོ་

དོན་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེས་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་དྲིངོ་དོན་

དུ་བཀྲལ་ཡངོ་འིཁོར་ལོ་གཉེིས་པ་ཐམས་ཅོད་དྲིངོ་དོན་དུ་མ་བཀྲལ་བ་ལུངོ་དེའིི་དོན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུས་

ངོེས་དོན་དུ་གསུངོས་པའིི་མདོ་ཡིན་ན། དེས་དྲིངོ་དོན་དུ་གསུངོས་པའིི་མདོ་མ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེས་ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་

བསྡུས་གསུམ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོར་མ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

སེམས་ཙོམ་པའིི་ལུགས་ལ་འིཁོར་ལོ་བར་བས་གཞེན་དབངོ་དངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་

གྲུབ་དུ་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེའིི་ལུགས་ལ་འིཁོར་ལོ་བར་བས་གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་

གྲུབ་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་དེར་ཐལ། དེའིི་ལུགས་ལ་

དེས་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་བར་གྱིི་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་ལུགས་ལ་དེས་གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དུ་
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བསྟན་པར་ཐལ། དེའིི་ལུགས་ལ་དེས་གཞེན་དབངོ་དངོ༌། ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དུ་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་ལུགས་ལ་འིཁོར་

ལོ་ཐ་མས་གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དུ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག སེམས་ཙོམ་པས་འིཁོར་ལོ་བར་མཐའི་གཉེིས་པོ་དེ་དགོངོས་པ་

གཅོིག་ཏུ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། འིཁོར་ལོ་ཕྱིི་མ་གཉེིས་

ཀྱིི་དགོངོས་པ་ནི་གཅོིག་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དོན་དམ་ཡངོ་དག་འིཕགས་ཞུས་ཀྱིི་ལེའུ་དེ་རངོ་གི་བསྟན་དོན་

སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོས་དུ་རུངོ་བའིི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་སེམས་ཙོམ་པས་

འིདོད་པ་ལྟར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་བཞེག་སྒྲིས་ཟིན་ལ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། སེམས་ཙོམ་པས་འིདོད་པ་ལྟར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་གཞེག་དེ། དེའིི་

སྒྲིས་ཟིན་གྱིི་དོན་དངོ༌། དབུ་མ་པའིི་འིདོད་པ་ལྟར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་བཞེག་

དེ་དེའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་དེར་ཐལ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་

འིབྱེད་ལས། ཆོ་ཕྱིེ་ནས་མདོའིི་དོན་དུ་འིཇོག་གོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། གཟུངོས་རྒྱལ་ནས་གསུངོས་པའིི་འིཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་པོ་

དེ་ལ་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གྱིི་ཐ་སྙེད་མི་བྱེད་དོ། །ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། དེ་བཞེིན་

གཤིེགས་པའིི་སྙེིངོ་པོའིི་མདོ་དེ། གཟུངོས་རྒྱལ་ནས་གསུངོས་པའིི་འིཁོར་ལོ་ཐ་མ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སློར་ཡངོ་བླ་མའིི་རྒྱུད་འིདི་ནི། །ཉེེས་པ་

ལྔ་དག་སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར༌། ཁམས་ཡོད་ཉེིད་ཅོེས་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེེས་པའིི་ཐད་ཀྱིི་

དར་ཊིཀོ་ལས། སློར་ཡངོ་བླ་མའིི་རྒྱུད་དེ་རྒྱུད་ཕྱིི་མ་འིམ། འིཁོར་ལོ་ཐ་མ་དེ་བཞེིན་

གཤིེགས་པའིི་སྙེིངོ་པོའིི་མདོ་འིདི་ནི་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་རིམ་པ་

གསུམ་གྱིི་མིངོ་གི་ཐ་སྙེད་ཀྱིིས་དངོོས་སུ་གསུངོས་པ་དོན་ཟབ་དགོངོས་པ་ངོེས་པར་

འིགྲེེལ་བ་ལས་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། མིངོ་གི་ཐ་སྙེད་ཀྱིིས་དངོོས་སུ་མ་གསུངོས་ཀྱིངོ༌། 

གདུལ་བྱ་བཀྲི་བའིི་རིམ་པ་གསུམ་གྱིི་སོ་ནས་སྟོན་པ་འིཕགས་པ་གཟུངོས་ཀྱིི་དབངོ་

ཕྱུག་རྒྱལ་པོའིི་མདོ་ལས་འིབྱུངོ་བའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། གཟུངོས་

རྒྱལ་ནས་གསུངོས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་རིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གྱིི་

ཐ་སྙེད་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

རངོ་ལུགས་ལ་ཆོོས་འིཁོར་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ཆོོས་འིཁོར་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། ཆོོས་འིཁོར་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲི་

བཤིད་པ། ཆོོས་འིཁོར་བསྐོར་ཚུལ། ཆོོས་ཕུངོ་གི་ཚོད། དྲིངོ་ངོེས་ཀྱིི་མདོའིི་ཁྱད་
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པར་བཤིད་པ་དངོ་དྲུག དངོ་པོ་ནི། བཀོའི་དངོ་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མངོོན་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་

གིས་བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་དེ། ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། རྟོོགས་

པའིི་ཆོོས་འིཁོར་དངོ་ལུངོ་གི་ཆོོས་འིཁོར་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་

མངོོན་པར་རྟོོགས་པས་བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་དེ། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན། ལམ་ལྔ་གསུམ་བཅོོ་ལྔ་ལྟ་བུ་ཡོད། གཉེིས་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ༌། 

དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། ཆོོས་འིཁོར་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོར་དམིགས་པ་དེ། ལུངོ་

གི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར། བར་

བ་མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་ཆོོས་འིཁོར། ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱིེ་བའིི་ཆོོས་འིཁོར་

རྣམས་སུ་ཡོད། དངོ་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བདེན་

བཞེི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་ཐེག་དམན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་

པའིི་མདོ་དེ། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། ཆོོས་

ཀྱིི་འིཁོར་ལོའིི་མདོ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། 

སྟོངོ་ཉེིད་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོངོ་མ་

ཡིན་པའིི་མདོ་དེ། བཀོའི་བར་པ་མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དཔེར་ན། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ལྟ་བུ། 
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གསུམ་པ་ལ་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སེམས་ཙོམ་པས་

འིདོད་པ་ལྟར་མཚོན་ཉེིད་གསུམ་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ཕྱིེ་ནས་

སྟོན་པའིི་ཐེག་པ་ཐུན་མོངོ་བའིི་མདོ་དེ། བཀོའི་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱིེ་བའིི་

ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། 

བཀོའི་དངོ་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མངོོན་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་དམ་ཆོོས་རྣམས་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་ཆོོས་འིཁོར་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོའིི་འིཁོར་

ལོ་རིན་པོ་ཆོེ་དངོ་བྱེད་ལས་མཚུངོས་པས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡངོ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱལ་པོའིི་འིཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆོེ་དེ་ཡུལ་གཞེན་དངོ་གཞེན་དུ་རིམ་གྱིིས་འིཕོ་ཞེིངོ༌། 

མི་མཐུན་པའིི་ཕྱིོགས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། ཁྱོད་ཀྱིངོ་གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ལ་

རིམ་གྱིིས་འིཕོ་ཞེིངོ་ཆོགས་སོགས་ཉེོན་མོངོས་པ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

བཞེི་བ་ནི། སྟོན་པས་ཆོོས་འིཁོར་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་བསྐོར་བ་ཡིན་ཏེ། 

སྟོན་པས་གདུལ་བྱ་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ལ་བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་

འིཁོར་གསུངོས་པ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་གདུལ་བྱ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ལ་བཀོའི་

བར་བ་མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་ཆོོས་འིཁོར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ལྔ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། 

ཤཱ་རིའིི་བུས་མཛད་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཆོོས་ཀྱིི་ཕུངོ་བོ་ཞེེས་བྱ་བ་དེ་ལ་ཆོོས་ཕུངོ་

གཅོིག་གི་ཚོད་དུ་འིཇོག་ཅོེས་གསུངོས། 
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ཁ་ཅོིག་གིས། ཕུངོ་ཁམས་སྐྱོེ་མཆོེད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་གཏམ་རྒྱུད་ཆོ་ཚོངོ་བ་

རེ་སྟོན་པའིི་གསུངོ་རབ་དེ་ཆོོས་ཕུངོ་གཅོིག་གི་ཚོད་དུ་འིཇོག་པ་ཡིན། ཞེེས་ཟེར། 

སློོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེེན་གྱིིས་ཉེོན་མོངོས་པ་གཅོིག་གི་གཉེེན་པོ་རོགས་པར་སྟོན་

པའིི་གསུངོ་རབ་དེ་ཆོོས་ཕུངོ་གཅོིག་གི་ཚོད་དུ་འིཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེོན་མོངོས་པ་

བརྒྱད་ཁི་བཞེི་སྟོངོ་གི་གཉེེན་པོར་ཆོོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་བརྒྱད་ཁི་དངོ་བཞེི་སྟོངོ་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་ཏེ། མཛོད་ལས། 

ཁ་ཅོིག་བསྟན་བཅོོས་ཚོད་ཅོེས་ཟེར། །ཕུངོ་པོ་ལ་སོགས་གཏམ་རེ་ཡིན། །སྤྱིོད་

པ་རྣམས་ཀྱིི་གཉེེན་པོར་ནི། །ཆོོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་མཐུན་པར་གསུངོས། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་རངོ་ལུགས་སློོབ་དཔོན་གྱིི་རྗོེས་སུ་འིབྲངོ་བ་ཡིན་ཏེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་

ལས། མདོར་བསྡུས་ན། གངོ་འིདོད་ཆོགས་ལ་སྤྱིོད་པ་བརྒྱད་ཁི་བཞེི་སྟོངོ་རེ་རེའིི་

གཉེེན་པོ་རོགས་པར་སྟོན་པའིི་གཞུངོ་ཇི་ཙོམ་པའིི་ཚོིག་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཞེེས་

བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དྲུག་པ་ནི། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་དངོ༌། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་དངོ༌། ངོེས་དོན་གྱིི་

མདོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་མི་རུངོ་བའིི་

མདོ་དངོ༌། ཀུནུ་རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་
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མདོ་གངོ་རུངོ་དུ་དམིགས་པ་དེ། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་ནི། དྲིངོ་

དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་མདོ་དངོ༌། སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པའིི་མདོ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་མདོ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གཉེིས་པ་ནི། འིདུས་

བྱས་མི་རྟོག་པར་སྟོན་པའིི་མདོ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། 

གཉེིས་པ་ལ་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོ་

དངོ༌། ངོེས་དོན་གྱིི་མདོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་

བླངོ་དུ་རུངོ་བ་ཡངོ་ཡིན། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། ངོེས་དོན་གྱིི་

མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་ནི། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད།

འིདིར་བསྟན་ལམ་གསུམ།འིདིར་བསྟན་ལམ་གསུམ།

རབ་འིབྱོར་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིིས་ནི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་

དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། 

བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེས་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་

ཅོན་གཉེིས་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་ཏེ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་
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དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་དུས་དངོ༌། དུས་མ་ཡིན་པ་ལ་མཁས་པའིི་རྒྱལ་སྲིས་

འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་ཏེ། ལམ་

གསུམ་གྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཁས་པའིི་རྒྱལ་སྲིས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ། བྱངོ་འིཕགས་

ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ཀྱིངོ༌། དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ལམ་མ་ཡིན་ནོ། །ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་རངོ་རྒྱུད་ལ་

བསྐྱོེད་ནས་ཤིེས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། ལམ་ཐམས་ཅོད་བསྐྱོེད་པར་བྱ་ཞེིངོ་ལམ་ཐམས་

ཅོད་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བགྲེོད་བྱའིི་ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བགྲེོད་བྱེད་ཀྱིི་

ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

མི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཉེན་
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ཐོས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཁ་ཅོིག་གིས། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། མཐར་ཐུག་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་གྲུབ་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཤིེས་པར་བྱ་

བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བགྲེོད་

བྱའིི་ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན། དེ་འིདྲིའིི་བགྲེོད་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་འིགྲེིག དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། གོངོ་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན། གཉེིས་པ་འིདྲི། གཞེན་ཡངོ༌། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཤིེས་པར་

བྱ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཡིན་

ན། རངོ་རྒྱལ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་སོ། །
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གཞེན་ཡངོ༌། དར་ཊིཀོ་གི་རྗོེས་འིབྲངོ་ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། ཉེན་

ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། འིོ་ན། སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་གི་ལམ་ཡིན་ན། 

སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་ལ། སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་གི་ལམ་བློ་སྦྱོངོས་པ་སོན་

དུ་འིགྲེོ་མི་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་

བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་གྱིི་རིམ་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་ལ་སྐྱོེས་བུ་

འིབྲིངོ་གི་བསམ་པ་སྦྱོོངོ་བ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་པར་ཤིེས་པའིི་ཆོེད་དུ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པ་དེ་མིག་ཤིེས་

ཀྱིིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་གོ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། རྟོོགས་པ་འིདིས་བསྡུས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིངོ་རྣམ་བཞེག་

གི་རྟོེན་རངོ་སངོས་རྒྱས་ལ་རྣམ་པར་བཞེག་ཀྱིངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་

ཡངོ་སྐྱོེ་བས། རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ཚུལ་ནི་མིག་ཤིེས་ཀྱིིས་གཟུགས་

ལ་ལྟ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་གོ་བར་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་

བསྡུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་
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གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སར་བགྲེོད་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་

རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་སར་

བགྲེོད་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། འིཕགས་

ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ། མཐར་ཐུག་གི་ཐར་བར་བགྲེོད་པར་

བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་ཐར་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐར་བར་བགྲེོད་

པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་ན། ཐར་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག དེར་ཐལ། 

ལམ་ཡིན་ན། ཐར་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། མཐར་ཐུག་གི་

ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན། དེའིི་མི་སློོབ་ལམ་ཡངོ་མ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། མི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། སངོས་རྒྱས་སློོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ། སངོས་རྒྱས་ཉེན་ཐོས་ཡོད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཧ་ཅོངོ་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་

པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ས་བཅུ་པོ་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་

པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་ཕར་ཕྱིིན་བཅུ་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་སྦྱོོར་བ་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་ལམ་ལ་སྦྱོིན་པ་ལ་སོགས་པའིི་ཕ་རོལ་

ཏུ་ཕྱིིན་པ་བཅུའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་མཐར་ཕྱིིན་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉེན་ཐོས་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིོ་ན། ཁྱོད་རངོ་ལ་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་དེ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
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སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་གནས་ལུགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་

སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

མཐར་ཐུག་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་

ལ་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མཐར་ཐུག་གི་གངོ་ཟག་དངོ༌། གནས་སྐབས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

གི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་དངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་གཞེི་

མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན་གནས་སྐབས་

ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་ལམ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་བཀོའི་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་ལམ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བཀོག་ཟིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡིན་ན། གནས་སྐབས་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། གནས་སྐབས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཁྱབ་

པ་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གཉེིས་



127  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཀོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིཇུག་

སོམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིཇུག་

སོམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་སོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལ་གྲེངོས་ངོེས་ཅོིག་མེད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་ལམ་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མི་སློོབ་ལམ་དངོ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་

ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཞེིག དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མི་

སློོབ་ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན། དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་ལ་གྲེངོས་ངོེས་ཅོིག་མེད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་དེ་

ལ་བྱངོ་སེམས་སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོམ་པ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོམ་

པ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་འིབྲས་ལ་དམིགས་ནས་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་

ལྡོག་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་



128  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། བྱངོ་སེམས་

ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་འིབྲས་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཁྱབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པ་དེ། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་ལམ་སོན་སོངོ་གི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་

མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དེ། སར་གནས་ཀྱིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་ཁྱབ་ལ་སྒྲིིགས། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དམན་པ་ས་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་



129  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རིགས་ཀྱིི་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་

དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ། ས་དངོ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་

འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། 

རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་དངོ་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་

ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་དངོ༌། ཉེན་ཐོས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་

ལམ་པ་ཡོད་ཟེར་བ་ནངོ་འིགལ་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་

མཐོངོ་ལམ་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་མཁྱེན་པ་

ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་

གི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་
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མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཞེིག་མཐོངོ་

ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་

ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་གངོ་ཞེིག ཤིེར་

ཕྱིིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག

རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོ་གསུམ་བྱེད་པའིི་ཚོད།རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོ་གསུམ་བྱེད་པའིི་ཚོད།

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་གཞེག་བཞེིན་པའིི་ངོངོ་ནས་

གཞེན་དོན་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་བྱེད་ནུས་པ་དེ། སྨོོན་ལམ་རོགས་པའིི་ཚོད་ཡིན་

ཟེར་ན། འིདི་འིགོག་པ་ལ་རྣམ་བཤིད་ལས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་བཞེིན་

དུ་གཞེན་དོན་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་བྱེད་ནུས་པ་ལ་འིཆོད་པ་ནི་ཆོོས་སྐུ་མ་ཐོབ་

བར་དུ་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་པར་འིགྱུར་བས་དོགས་པའིི་གནས་མེད་

ལ། ཞེེས་གསུངོས། འིདིའིི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་དམན་

ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ལ་ཆོོས་སྐུ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ཆོོས་སྐུ་
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མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གདམས་པ་སྟེར་རིགས་པར་ཐལ། དེས་དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ལ་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་

ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གདམས་པ་སྟེར་རིགས་པ་གངོ་ཞེིག དམན་

ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་

པ་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དུས་མཉེམ། དེས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་པ་དངོ༌། དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་

དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་

བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ལ་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཆོོས་སྐུ་

མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །

ཞེེས་གདམས་པ་སྟེར་རིགས་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་

མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གདམས་པ་སྟེར་

རིགས་པ་གངོ་ཞེིག དེས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་
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སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་དངོོས། མ་ཁྱབ་ན། ཐལ་

འིགྱུར་དངོ་པོ་དེ་ཆོོས་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་གཞེག་བཞེིན་པའིི་ངོངོ་ནས་གཞེན་དོན་

འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་བྱེད་ནུས་པ་སྨོོན་ལམ་རོགས་པའིི་ཚོད་དུ་བཞེག་པ་ལ་སྐྱོོན་

དུ་འིཇུག་པར་འིབུད་དོ། །

རངོ་ལུགས་ནི། རོངོ་ཊིཀོ་པ་སོགས་ཊི་ཀོ་ས་མ་མངོ་པོར་སྨོོན་ལམ་རོགས་

པའིི་ཚོད་སར་ལྟར་བྱས་ནས་ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་དེ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་

མཐའི་དངོ༌། དེ་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་འིདིར་བསྟན་

ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་དུ་འིཇོག་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེའིི་ཚུལ་

ནི་ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་རངོ་གི་གདུལ་བྱ་དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ལ་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཆོོས་སྐུ་

མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གདམས་པ་སྟེར་རིགས་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་རོགས་སྨོིན་

སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་མི་བྱའོི། །ཞེེས་

གདམས་པ་སྟེར་རིགས་པ་གངོ་ཞེིག རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་སོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་

བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་
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ཐལ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་གཞེག་

བཞེིན་པའིི་ངོངོ་ནས་གཞེན་དོན་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་བྱེད་ནུས་པ་དེ། སྨོོན་ལམ་

རོགས་པའིི་ཚོད་དུ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིདིར་

བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་

ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས། དེ་

ཡིན་ན། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། 

ཕྱིི་མ་འིབུད། རྣམ་བཤིད་ཀྱིི་ལུངོ་དོན་ཡོད་དེ། 

དེ་ནི་ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

ཡིན། དེ་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་གཞེག་པ་དེ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་

དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན་ཟེར་བའིི་ཁས་བླངོ་ནངོ་འིགལ་གྱིི་སྐྱོོན་ཡིན་

པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་གིས་རངོ་ཉེིད་སྤྲུལ་སྐུའིི་ཚུལ་དུ་སངོས་རྒྱས་པའིི་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་མངོོན་པར་ཤིེས་པ་ལྔ་དངོ་མི་ལྡན་པ་མེད་

པར་མ་གྱུར་བ་དེ་སྲིིད་དུ་རངོ་ཉེིད་སངོས་མི་རྒྱའིོ། །ཞེེས་དམ་བཅོས་པའིི་སྨོོན་ལམ་

གྱིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པར་བྱས་པ་དེ། སྤྲུལ་སྐུའིི་སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་

པའིི་ཚོད་ཡིན། ཟེར་ན། སྤྲུལ་སྐུའིི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། མངོོན་ཤིེས་ལྔ་
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དངོ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་

སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། དེ་དངོ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེའིི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་བའིི་ཕྱིིར་འིོངོ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་རྒྱལ་བ་འིོད་དཔག་མེད་ཀྱིི་སྤྲུལ་སྐུའིི་སྨོོན་ལམ་

རོགས་པའིི་ཚོད་ཡིན་ཟེར་ན། རི་བོངོ་རྭ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཉེིད་སྤྲུལ་སྐུའིི་ཚུལ་དུ་

སངོས་རྒྱས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་གི་གདུལ་བྱ་རྣམས་མངོོན་པར་ཤིེས་པ་ལྔ་དངོ་

མི་ལྡན་པ་མེད་པར་མ་གྱུར་བ་དེ་སྲིིད་དུ་རངོ་ཉེིད་སངོས་མི་རྒྱའིོ། །ཞེེས་དམ་བཅོས་

པའིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པར་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་བ་འིོད་

དཔག་མེད་ཀྱིིས་སྤྲུལ་སྐུའིི་སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། དེར་

ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་ཊིཀོ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པར་མི་རིགས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་

འིོད་དཔག་མེད་ཀྱིི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། མངོོན་པར་ཤིེས་པ་ལྔ་དངོ་ལྡན་

པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། དེ་

དངོ་ལྡན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་
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བ་མི་འིཐད་དེ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་

འིདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལྷག་བཅོས་

མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དེ། ལྷག་

བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་

བདེན་དེ། སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། དེ་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་

འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བདེ་བ་ཅོན་ན་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཀུན་བཏུས་ལས། ཡོངོས་སུ་དག་པའིི་འིཇིག་རྟོེན་གྱིི་ཁམས་དེ་དག་ནི། སྡུག་

བསལ་གྱིི་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་དབངོ་

གིས་བསྐྱོེད་པ་ཡངོ་མ་ཡིན། ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བ་ཡངོ་མ་

ཡིན་གྱིི་སྨོོན་ལམ་དངོ་དགེ་བའིི་རྩེ་བའིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བ་དག་གོ །ཞེེས་གསུངོས་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བདེ་བ་ཅོན་ན་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ལ་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་

གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་
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པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། 

ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་གསར་དུ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁམས་

གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། འིདོད་པར་

གསུམ་ཐོབ་ཐ་མ་ནི། །གསུམ་དུའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིདོད་པ་ཁམས་དངོ་གཟུགས་མེད་དུ། །སངོས་རྒྱས་རྣམ་པར་འིཚོངོ་

མི་རྒྱ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སངོས་

རྒྱས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་ཊིཀོ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་སྤྲུལ་སྐུའིི་ཚུལ་གྱིིས་གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པ་ཡོད་པ་ཙོམ་ལུངོ་

དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་ཉེིད་གངོ་དུ་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་

ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་བཅུད་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་འིགྲུབ་པའིི་རྒྱུའིི་དགེ་བའིི་རྩེ་བ་རོགས་པར་

བསགས་ཟིན་པ་དེ། སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན། རངོ་ཉེིད་གངོ་དུ་

སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་འིགྲུབ་པའིི་རྒྱུའིི་དགེ་རྩེ་ཚོངོ་

བར་བསགས་ཟིན་པ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཡོངོས་སུ་སྦྱོངོས་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་

ཡིན། ཆོོས་ཚོིགས་སུ་བཅོད་པ་གཅོིག་ཙོམ་བསྟན་པས། རངོ་གི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་

བྱ་སྨོིན་གྲེོལ་ལ་འིགོད་པའིི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་དེ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་
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ཡིན་ཟེར་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཉེིད་གངོ་དུ་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་བཅུད་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་འིགྲུབ་པའིི་རྒྱུའིི་དགེ་རྩེ་ཚོངོ་

བར་བསགས་ཟིན་པར་ཐལ། སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། རངོ་ཉེིད་གངོ་དུ་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་ཉེིད་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན་སློ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་འིཕགས་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཉེིད་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་

ཐལ། རངོ་ཉེིད་སངོས་རྒྱས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རངོ་

ཉེིད་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཡོད་ན། རངོ་ཉེིད་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་ཏེ། རངོ་ཉེིད་སངོས་

རྒྱས་སུ་འིགྱུར་བ་ཡོད་ན། རངོ་ཉེིད་སངོས་རྒྱས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རངོ་ཉེིད་

སེམས་ཅོན་དུ་འིགྱུར་བ་ཡོད་ན། རངོ་ཉེིད་སེམས་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་སེམས་ཅོན་དུ་འིགྱུར་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱི་

རྒན་རྒྱ་བོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པ་དངོ༌། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པ་དོན་

གཅོིག་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 
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བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ལོངོས་སྐུ་རངོ་གི་འིཁོར་དུ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཤི་སྟག་

འིབྱུངོ་བའིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དེ། ལོངོས་སྐུའིི་སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་

པའིི་ཚོད་ཡིན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་བྱེ་བ་ཕྲེག་བརྒྱར་སྐུའིི་བཀོོད་པ་གྲེངོས་དེ་སྙེེད་

དངོ་སྐུའིི་བཀོོད་པ་རེ་རེའིི་འིཁོར་དུ་སེམས་ཅོན་གྲེངོས་ལས་འིདས་པ། ཆོོས་ཚོིགས་

སུ་བཅོད་པ་རེ་རེས་འིཕགས་པའིི་གོ་འིཕངོ་ལ་འིགོད་པའིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་

པ་དེ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུ་གངོ་རུངོ་གི་

ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་འིགྲུབ་པའིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་

སྦྱོངོས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ཟེར་ན། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་

སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་
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གསུམ་བྱས་ནས་མངོོན་དུ་བྱེད་པར། དོན་གྱིིས་བསྟན་པ་དངོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། ཡངོ་དག་པའིི་

མཐའི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཙོམ་ལ་བྱས་ནས་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་དོན། དེ་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་

བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་ལ་བྱེད་པ་དངོ༌། ཆོོས་ཉེིད་དྲིི་བྲལ་གྱིི་འིགོག་པ་

ཡངོ་དག་པའིི་མཐར་བྱས་ནས་དེ་ཐོབ་པ་ལ་མངོོན་དུ་བྱས་པར་བཞེེད་པ་རྣམས་ནི་

སངོས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་སངོས་རྒྱས་མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་པའིི་དོན་དུ་འིགྱུར་

བས་འིཐད་པར་དཀོའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དེ་ས་

རབས་པ་རྣམས་ལ། ཁས་བླངོ་ནངོ་འིགལ་འིཛིན་པའིི་ལུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་ན། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་རངོ་གི་གདུལ་བྱ་དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ལ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་མ་བྱས་པར་ཆོོས་

སྐུ་མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གདམ་པ་སྟེར་རིགས་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་རོགས་སྨོིན་

སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་མ་བྱེད་ཅོིག ཅོེས་

གདམ་པ་སྟེར་རིགས་པ་གངོ་ཞེིག རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། མ་རིགས་བག་ཆོགས་

ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་སྤངོས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་

ལས། བར་བ་ནི་ཞེིངོ་བྱེ་བ་ཕྲེག་བརྒྱར་ཞེེས་པ་ནས། སྙེོམས་པར་འིཇུག་པ་ལ་ལྟོས་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་པའིི་བར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྐུའིི་བཀོོད་པ་

རེ་རེའིི་འིཁོར་དུ་སེམས་ཅོན་གྲེངོས་ལས་འིདས་པ་ཆོོས་ཚོིགས་སུ་བཅོད་པ་རེ་རེས་

འིཕགས་པའིི་གོ་འིཕངོ་ལ་འིགོད་བཞེིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མ་རིག་བག་ཆོགས་

ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་གཉེིས་ཀོ་སྤངོས་པས་ཁྱབ་པ་དེ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་དོན་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

གྱུར་ཅོིག ཅོེས་པའིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་དོན་གྲུབ་པ་དེ། སྨོོན་ལམ་རོགས་པར་བྱས་པའིི་

དོན་ཡིན། རངོ་གི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་རྣམས་གཉེེན་པོ་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་རུངོ་དངོ༌། 

སྒྲིིབ་པ་དངོོས་སུ་སྤངོས་རུངོ་དུ་བྱས་པ་དེ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་

ཡིན། སངོས་རྒྱས་རངོ་སྣངོ་ལ་ཞེིངོ་དག་པ་རབ་འིབྱམས་འིབའི་ཞེིག་སྣངོ་བ་དེ། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་སྦྱོངོས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་དོན་དུ་སངོས་
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རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅོིག ཅོེས་པའིི་སྨོོན་ལམ་གྱིི་དོན་གྲུབ་པར་བྱས་པར་ཐལ། སྨོོན་

ལམ་རོགས་པར་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་

རྣམས་གཉེེན་པོ་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་རུངོ་དངོ༌། སྒྲིིབ་པ་དངོོས་སུ་སྤངོས་རུངོ་དུ་བྱས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེའིི་སྐུ་

དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་མི་དགོས་པར་ཐལ། དེའིི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་

བྱར་གྱུར་བའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་

མདོ་ལས། ལྷའིི་བུ་གངོ་དག་གི་ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མ་དག་པའིི་ཞེིངོ་སངོས་རྒྱས་ལ་མི་སྣངོ་བར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་ཞེིངོ་སྦྱོངོས་པའིི་ཚོད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མ་དག་པའིི་ཞེིངོ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་མི་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། ཚོད་མ་རྣམ་ངོེས་ལས། ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་གཟིགས་པ་ལས་

ལོག་པ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་མེད་པ་ཁོ་ནར་གོ་བར་བྱའིོ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ།
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ཉེན་རངོ་གི་སྤངོ་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པའིི་ཚོད།ཉེན་རངོ་གི་སྤངོ་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པའིི་ཚོད།

ཁ་ཅོིག་གིས། ཉེན་རངོ་གི་རྟོོགས་པ་ས་དངོ་པོ་ནས་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་དངོ་པོ་

ནས་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་པ་ས་བརྒྱད་པ་

ནས་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་ནས། ཉེོན་ཡིད་གནས་གྱུར་ཅོིངོ༌། ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་

ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེོན་ཡིད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ས་བཅུ་བའིི་སོམ་སྤངོས་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། མཐོངོ་བ་དངོ་སོམ་པའིི་ལམ་ལ་ཡོངོས་སུ་སྦྱོོངོ་

བའིི་ཆོོས་ཀྱིི་དབྱེ་བས་རབ་ཏུ་དགའི་བ་ལ་སོགས་པའིི་ས་བཅུ་རྣམ་པར་བཞེག་

གོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ས་དངོ་པོ་ནས་རོགས། ལྷག་

པར་ཡངོ་སྤངོས་པ་ས་དངོ་པོ་ནས་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ལ་འིཁོར་བར་འིཆོིངོ་

བྱེད་ཀྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་དངོ༌། བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་གཉེིས་ཡོད་པ་ལས་འིཁོར་བར་

འིཆོིངོ་བྱེད་ཀྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བས་ཀྱིངོ་སྤངོས། བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་

སྒྲིིབ་ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཀྱིངོ་མ་སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

རྣམས་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཡིད་ཀྱིི་རངོ་

བཞེིན་ཅོན་གྱིི་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐེག་དམན་སློོབ་པ་འིཕགས་
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པ་རྣམས་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་དུ་བཞེག་དུ་མི་རུངོ་བར་ཐལ། སྐྱོབས་གནས་

ཡངོ་དག་ལ་ཐེ་ཚོོམ་ཟ་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་མ་མྱོངོ་བའིི་ཐེག་

དམན་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་ལ་ཐེ་ཚོོམ་ཟ་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་དངོོས་

གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་ལ་ཐེ་ཚོོམ་ཟ་བའིི་ཐེ་

ཚོོམ་གྱིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་པ་དེས། སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་ལ་

ཐེ་ཚོོམ་ཟ་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་ས་བོན་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་

ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་ས་བོན་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིིས་ཉེོན་སྒྲིིབ་ལྷན་སྐྱོེས་ཀྱིི་ས་བོན་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དངོོས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་སྤངོས་པའིི་ཤིེས་

བྱེད་དུ། མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་པ་མེད་པའིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཡིད་

ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་ཅོན་གྱིི་ལུས་ལེན་པ་ཤིེས་བྱེད་དུ་བྱེད་པ་འིབྲེལ་མེད་པར་ཐལ། མ་

རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅོག་ཀྱིངོ་བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཤིེས་སྒྲིིབ་དུ་

འིདོད་དོ་ཟེར་ན། བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཆོོས་ཅོན། བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་

པར་ཐལ། བག་ལ་ཉེལ་གངོ་ཞེིག ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་འིཕགས་ཡིན་ན། ཉེོན་

སྒྲིིབ་སྤངོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་ས་དངོ་པོ་ནས་

རོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་

མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཉེོན་སྒྲིིབ་དངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྤོངོ་

བའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཀུན་བཏུས་ལས། དེས་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན། ཉེནོ་མོངོས་པ་དངོ་

ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྤོངོ་ངོོ༌། །གཅོིག་ཆོར་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དངོ་དེ་བཞེིན་

གཤིེགས་པར་ཡངོ་འིགྱུར་རོ། །དེས་ཉེོན་མོངོས་མ་སྤངོས་སུ་ཟིན་ཀྱིངོ༌། དཔེར་ན། 

སྨོན་དངོ་སགས་ཀྱིིས་བསད་པའིི་དུག་ལྟ་བུ་དངོ༌། སྤངོས་པའིི་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ལྟར་ས་

ཐམས་ཅོད་དུ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཉེེས་པ་སྐྱོེད་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པ་དེས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བག་ཆོགས་དངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྤོངོ་བ་ལ་

དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྤངོས་པའིི་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ལྟར་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པའིི་ཉེོན་མོངོས་དེ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བག་ཆོགས་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། 
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ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྤོངོ་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པའིི་ཉེོན་མོངོས་དེ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བག་ཆོགས་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བག་ཆོགས་

སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེི་ཁི་སྣངོ་བ་དངོ་འིགལ་ཏེ། དེ་ལས། རྟོོགས་པའིི་

ཚོད་འིདི་ཙོམ་མིན་ནོ། །ཞེེས་བྱ་བ་ནི། རྣམ་གྲེངོས་གཞེན་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་ཉེན་རངོ་གི་

སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་ས་དངོ་པོ་ནས་མ་རོགས་པར་བསྟན་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་ས་དངོ་པོ་ནས་རོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། ལུངོ་དེའིི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱན་སྣངོ་དངོ་འིགལ་ཏེ། བརྒྱད་སྟོངོ་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། དེ་བས་

ན་ས་དངོ་པོའིི་སྐད་ཅོིག་མ་དངོ་པོ་ནི་མཐོངོ་བའིི་ལམ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞེན་སྐད་

ཅོིག་མ་གཉེིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་རྡོོ་རྗོེ་ལྟ་བུ་བརྗོོད་པའིི་བར་ཆོད་མེད་པའིི་ལམ་

གངོ་ལས་དེ་མ་ཐག་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཀུན་དུ་འིོད་ཐོབ་པར་འིགྲེོ་བའིི་བར་འིདི་དག་

ཐམས་ཅོད་ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིངོས་དངོ་མཆོོག་གི་དོན་ལ་སོགས་པ་སོ་སོར་རྟོོགས་པའིི་

ཕྱིིར། སོམ་པའིི་ལམ་ཡིན་པར་བཤིད་དེ། དེ་ལ་ཡངོ་ཉེོན་མོངོས་པ་བཅུ་དྲུག་ཅོི་

རིགས་པར་སྤོངོ་ངོོ༌། །འིདི་ལྟ་སྟེ། འིདོད་ཆོགས་དངོ༌། ཞེེ་སངོ་དངོ༌། ངོ་རྒྱལ་དངོ༌། 



146  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མ་རིག་པ་དངོ༌། འིཇིག་ཚོོགས་ལ་ལྟ་བ་དངོ༌། མཐར་འིཛིན་པའིི་ལྟ་བ་སྟེ། འིདོད་

པ་ན་སྤྱིོད་པ་དྲུག་གོ །དེ་དག་ཉེིད་ལས་ཞེེ་སངོ་བཏོན་ནས་གཟུགས་དངོ་གཟུགས་

མེད་པ་ན་སྤྱིོད་པ་བཅུ་སྟེ། མཐོངོ་བ་དངོ་བསོམ་པའིི་ལམ་ལ་ཡོངོས་སུ་སྤྱིོད་པའིི་

ཆོོས་ཀྱིི་དབྱེ་བས་རབ་ཏུ་དགའི་བ་ལ་སོགས་པའིི་ས་བཅུ་རྣམ་པར་བཞེག་གོ །ཞེེས་

ས་བཅུའིི་གནས་སྐབས་སུ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་སྤངོ་ཉེོན་མོངོས་ལ་བཅུ་དྲུག་གི་དབྱེ་

བ་མཛད་ནས། དེ་ས་བཅུའིི་གནས་སྐབས་སུ་སྤོངོ་བར་བཤིད་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་ས་དངོ་པོ་ནས་རོགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ལུངོ་དེའིི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། ཁས་བླངོས་ནངོ་འིགལ་ཏེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེོན་མོངོས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མ་དག་ས་བདུན་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་

ཉེོན་མོངོས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ངོ་རྒྱལ་ཕྲེ་མོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་

ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། ཉོེན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པར་ཐལ། བྱངོ་

འིཕགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གསལ་སྐབས་གཉེིས་པར་སྒྲུབ། 

ཁོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་ཉེན་རངོ་གི་

སྤངོས་རྟོོགས་རོགས་པ་དངོ༌། དེས་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་ཟེར་ན། དམན་
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ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སངོས་འིཕགས་ཀྱིིས་ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་རོགས་

པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་

རྟོོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། ཉེན་རངོ་གི་

སྤངོས་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ཉེན་རངོ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་འིབུད་བྱས་པ་ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་ཡིན་ན། ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་

བསྡུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ཉེན་རངོ་

རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན། ཉེན་

ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས། ཉེན་

རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པ་དངོ༌། དེས་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་

ཟེར་ན། མི་འིཐད་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས་

རྣམ་མཁྱེན་མ་ཐོབ་པར་ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེས་རྣམ་མཁྱེན་མ་ཐོབ་པར་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དམན་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་ཉེན་རངོ་གི་

སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་ས་དངོ་པོ་ནས་རོགས་ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་



148  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཡིན་ན། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཙོམ་

ནས་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་

བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་དབངོ་

དུ་བྱས་ན། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་

རོགས་ཟིན། ཟེར་ན། ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་

སེམས་ཡིན་ན། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པར་བྱས་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་ཞེིངོ༌། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་

མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར།



149  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི།འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི།

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་དེ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་དངོ༌། དེ་ལ་

སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་དེ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན་ཟེར་ན། ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་

སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་སྨོིན་སྤྱིངོས་གསུམ་མ་བྱས་

པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། སངོས་ཕགས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་

ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་

ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་མཉེམ་གཞེག་དེ་

ལས་སློར་ལྡངོ་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་རངོ་ལས་ཐ་དད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཆོོས་ཉེིད་རྟོོགས་པ་གངོ་ཞེིག ཆོོས་ཉེིད་རངོ་དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟོགས་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་



150  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དཔའི་ཆོོས་ཅོན། བདེན་འིཛིན་སྐྱོེ་མི་རུངོ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་དུ་བྱས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་

རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་སྐྱོེ་མི་རུངོ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་

སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་བདེན་འིཛིན་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སློ། གཞེན་ཡངོ་ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་

བྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སངོས་འིཕགས་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལོངོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ལོངོས་སྐུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། རྟོགས་སློ། ཁ་ཅོིག་གིས། གླེོ་བུར་དྲིི་བྲལ་གྱིི་འིགོག་པ་དེ། འིདིར་བསྟན་

ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན། དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་དོན་དེ་ཐོབ་པ་ལ་བྱེད་ཟེར་ན། གླེོ་བུར་

དྲིི་བྲལ་གྱིི་འིགོག་པ་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་

རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་



151  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སངོས་འིཕགས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

འིབུད། བྱས་པ་ལ། དེ་ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག་ན་རེ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

འིགོག་བདེན་དེ། གླེོ་བུར་དྲིི་བྲལ་གྱིི་འིགོག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་

གླེོ་བུར་གྱིི་དྲིི་མ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དེ་

གླེོ་བུར་ཀྱིི་དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་དེ་གླེོ་བུར་

དྲིི་བཅོས་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་བཞེིན་གནས་

རིགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོད་པའིི་མྱངོ་འིདས་དེ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་

ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་རོགས་

སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་

ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་

བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་

ནུས་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན། དེ་འིདྲིའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་



152  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མ་བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་མི་བྱེད་པས་ཁྱབ། དེ་ཡིན་ན། དེ་འིདྲིའིི་བྱངོ་འིཕགས་

ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་པས་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་

གསུམ་མ་བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་

མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་

མཐའི་ཡིན་ན། སངོས་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའིི་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དམན་

ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་

བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་འིགག་བཞེིན་པ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་འིགག་



153  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བཞེིན་པ་དངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། དེ་

རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལས་རྣམ་མཁྱེན་དངོོས་སུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་སློ། གཞེན་

ཡངོ༌། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་གི་རིགས་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་

གི་རིགས་ཡོད་པར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཡིན་ན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་

ཀྱིིས་བསྡུས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་
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རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་

འིཕགས་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་

གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་ཁྱོད་མངོོན་དུ་མི་བྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་ཉེིད་ཐོབ་ན། འིཕགས་

ལམ་ཐོབ་པར་འིཇོག་ནུས། རངོ་ཉེིད་མ་ཐོབ་ན། འིཕགས་ལམ་མ་ཐོབ་པར་འིཇོག་

ནུས་པའིི་ལམ་བདེན་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

མ་གྲུབ་ན། རངོ་ཉེིད་ཐོབ་ན། འིཕགས་ལམ་ཐོབ་པར་འིཇོག་ནུས། རངོ་ཉེིད་མ་ཐོབ་

ན། འིཕགས་ལམ་མ་ཐོབ་པར་འིཇོག་ནུས་པའིི་ལམ་བདེན་ཡིན་ན། སངོས་འིཕགས་

ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

ལམ་བདེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། སངོ་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་བདེན་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་མ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། འིཕགས་ལམ་མ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་
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པ་ཁས། རྟོགས་སློ། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་

དག་མཐའི་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་

རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སངོས་འིཕགས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

དེ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དེ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། སངོས་འིཕགས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིགོག་བདེན་ཡིན་

ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེས་ཐོབ་པའིི་འིགོག་བདེན་དེ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དེས་ཐོབ་པ་གངོ་ཞེིག དེ་འིགོག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་དེར་ཐལ། དེས་དེ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དངོ༌། རྩེ་བར་འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་རངོ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་དུ་གྱུར་བའིི་

གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་
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ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་

བྱེད་ནུས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་རངོ་དངོ་

རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་

བྱེད་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་པ་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་

བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་

བར་རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་གངོ་ཞེིག རྒྱུ་མཚོན་མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་

པ་འིབུད། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་

མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་ཁྱོད་

མངོོན་དུ་བྱེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་ཐོབ་

བྱར་གྱུར་བའིི་མྱངོ་འིདས་དེ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་མི་གནས་པའིི་
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མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་མྱངོ་འིདས་དེ་མི་གནས་པའིི་མྱངོ་

འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྟེ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་མྱངོ་འིདས་དེ་མི་གནས་པའིི་

མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་

མྱངོ་འིདས་ཡིན་ན། མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། མྱངོ་འིདས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་

ན། མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ལ་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་

ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་དེ་མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་

སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་མངོོན་དུ་

བྱེད་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་རངོ་

གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་
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གནས་སྐབས་སུ་མངོོན་སུམ་དུ་བྱེད་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་གངོ་

ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་དེའིི་གནས་སྐབས་སུ་རངོ་གི་ཐོབ་བྱ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའིི་དེ་མངོོན་

དུ་བྱེད་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་དེར་ཐལ། དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཉེོན་སྒྲིིབ་

སྤོངོ་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེི་ཁི་སྣངོ་བ་ལས། རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པ་ནས། རངོ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བར་གྱིི་ཤིེས་པ་དངོ་སྤངོས་བ་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་མི་སྐྱོེ་བའིི་ཆོོས་ལ་

བཟོད་པ་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་བཟོད་པའིོ༌། བཟོད་པ་གངོ་ཞེེ་ན། སྡུག་

བསལ་ལ་ཆོོས་ཤིེས་པའིི་བཟོད་པའོི། །ཞེེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་

ཆོོས་བཟོད་ཀྱིི་བྱེད་པའིི་སར་ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་བྱེད་པ་ཐམས་ཅོད་འིདུས་

པར་བཤིད་པ་ལ། རྒྱུ་མཚོན་ཡངོ་དག་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་དེ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཉོེན་སྒྲིིབ་

སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་

རྟོོགས་པ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་དེ། རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་

པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན། ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་
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པའིི་སྤངོས་པ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་ན། 

འིདིར་བསྟན་གདམས་དོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཤིེས་

སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་དེ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་ཡངོ༌། གདམས་དོན་

དུ་གྱུར་བའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་

མཐའི་ཡིན་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་

པའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ལམ་སོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། 

བྱངོ་སེམས་ས་བཅུ་པ་བ་དེས་སངོས་རྒྱས་པ་ན་ཞེི་བ་དེས་ཐུགས་ཕྲེོགས་པ་

མ་ཡིན་པར་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེར་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་

བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་དེ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་

དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་ཐེག་དམན་

དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་

ལ་རངོ་གི་བསམ་ངོོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་དེ། 

ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་གིས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་

ཡིན་ཟེར་ན། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། འིདིར་
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བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ་ཞེེས་

པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་སོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་

སོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། འིགོག་བདེན་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་ཆོོས་ཅོན། སྨོོན་ལམ་ཡོངོས་སུ་

རོགས་པར་མ་བྱས་པ་དངོ༌། སེམས་ཅོན་རྣམས་ཡོངོས་སུ་སྨོིན་པར་མ་བྱས་པ་དངོ༌། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཡོངོས་སུ་མ་སྦྱོངོས་པར། དེ་དག་གིས་ཡངོ་དག་པའིི་མཐའི་

མངོོན་དུ་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

འིདིར་བསྟན་གདམས་དོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞེན་

ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་ས་བཅུ་བ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་པ་ན་ཞེི་བ་དེས་ཐུགས་

མ་འིཕྲེོགས་པར། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་

ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་པ་ན་

ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་ཡིན་
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པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་པ་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་

ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིིས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བྱངོ་སེམས་ས་བཅུ་བ་པ་སངོས་རྒྱས་པ་ན་ཞེི་བ་དེས་ཐུགས་མ་འིཕྲེོགས་པར་ཁྱབ་

པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་

ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེངོ་ཡངོ༌། ཉེནོ་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱས་པ་

དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་

ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག 

ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དངོོས། འིདོད་

ན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་

དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་

གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་

ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་ལ་རངོ་གི་བསམ་ངོོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་

པར་བཞེག་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་གིས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་

དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་འིདིར་
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བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་གིས་དེ་མངོོན་

དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པས་

ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་

ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་དེ་

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན། དེ་ཐོབ་པ་དེ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ཟེར་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལ་

གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་

དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་

ཉེེར་ཞེི་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་

ཀྱིི་སྡུག་བསལ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

དེ་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་

ཞེིའིི་དབྱིངོས་ལ་རངོ་གི་བསམ་ངོོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་



163  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཉེམ་གཞེག་

ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྗོེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་འིདིར་

བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་

བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་

སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་

དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བ་དེ་ལ། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུས་དེངོ་ཕྱིིན་ཆོད་

རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་མ་

བྱེད་ཅོིག་ཅོེས་གདམས་པ་བྱིན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་

གསུམ་མ་བྱས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དངོོས། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ས་བརྒྱད་པ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་



164  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་དུས་དངོ་དུས་མ་

ཡིན་པ་ལ་མཁས་པའིི་རྒྱལ་སྲིས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་

བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་ལ་རངོ་གི་བསམ་ངོོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་

མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་

པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཁྱོད་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་

བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་ཞེིངོ༌། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། 

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱབ་པ་

འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ལམ་དུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་དམན་ལམ་དུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་
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བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་

ཐེག་དམན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་

པའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་

དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། འིདིར་བསྟན་

ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་

གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་ལམ་དུ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་

བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཀྱིི་གནས་སྐབས་

སུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལྷག་མེད་མྱངོ་

འིདས་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེས་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་



166  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མྱོངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའིི་ཐེག་

དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། རྗོེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་ལ་རངོ་གི་བསམ་ངོོ་ལ་ལྟོས་

ཏེ། སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་གནས་སྐབས་སུ་དེ་ལ་མཉེམ་པར་གཞེག་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་དེ་

ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དེས་དེ་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་མྱོངོ་བའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་རོགས་

སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་

ཐལ། དེས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་མི་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཆོོས་

སྐུ་ཐོབ་པ་དངོ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་དུས་མཉེམ་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་

དུ་བྱས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། དེར་ཐལ། 



167  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་ཁྱབ་

པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་

མཉེམ་པར་འིཇོག་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་

ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་འིཇོག་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་བྱས་རྗོེས་སུ་སངོས་རྒྱས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདིར་བསྟན་

ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལྷག་

མེད་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་

ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་འིཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིདིར་



168  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་གསུམ་སོགས་ངོོས་གཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་གསུམ་སོགས་ངོོས་གཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ལམ་གསུམ་ངོོས་བཟུངོ་བ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་

བྱས་པའིི་ཚོད་བསྟན་པ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་

རིགས་རོགས་པའིི་ཚོད་བཤིད་པ། འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ངོོས་བཟུངོ་ནས་དེ་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་བསྟན་པ་དངོ་བཞེི། 

དངོ་པོ་ནི། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ལམ་ཡིན། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཡིན། 

ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བདེན་མེད་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ལམ་ཡིན། 

གཉེིས་པ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་གདུལ་བྱའིི་དོན་དུ་སྨོོན་

ལམ་གྱིི་དོན་འིགྲུབ་པའིི་རྒྱུའིི་དགེ་རྩེའིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དེ། སྨོོན་ལམ་
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ཡོངོས་སུ་རོགས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ཞེིངོ་བྱེ་བ་ཕྲེག་བརྒྱར་སྐུའིི་བཀོོད་པ་གྲེངོས་དེ་

སྙེེད་དངོ་སྐུའིི་བཀོོད་པ་རེ་རེའིི་འིཁོར་དུ་སེམས་ཅོན་གྲེངོས་ལས་འིདས་པ་ཆོོས་

ཚོིགས་སུ་བཅོད་པ་རེ་རེས་འིཕགས་པའིི་གོ་འིཕངོ་ལ་འིགོད་པར་ནུས་པའིི་རྒྱུའིི་

དགེ་རྩེའིི་ནུས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དེ། སེམས་ཅོན་སྨོིན་པར་བྱས་པའིི་ཚོད་

ཡིན། ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུའིི་ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་འིགྲུབ་པའིི་རྒྱུའིི་དགེ་རྩེའིི་ནུས་

པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཡོངོས་སུ་སྦྱོངོས་པའིི་ཚོད་ཡིན། 

གསུམ་པ་ནི། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་

ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པ་དངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་

སྟེ། དེས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་གོ་འིཕངོ་འིཐོབ་པ་དངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་

སྤངོས་པའིི་དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པའིི་གོ་འིཕངོ་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་ཀྱིངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་པ་དེ། ཉོེན་མོངོས་པའིི་ཉེེས་པ་

མི་སྐྱོེད་དེ། དཔེར་ན། སྨོན་དངོ་སགས་ཀྱིིས་བསད་པའིི་དུག་གིས་དུག་གི་ཉེེས་པ་

མི་སྐྱོེད་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡངོ་ཀུན་བཏུས་ལས། དེས་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་པ་ན། ཉེོན་

མོངོས་པ་དངོ་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྤོངོས། ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། དམན་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་

ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པ་ཅོིག་ཡོད་དེ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་
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པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེས། ཉེན་རངོ་གི་སྤངོས་

རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

བཞེི་བ་ནི། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་དེ་འིདིར་

བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན། དེ་ལ་དངོོས་གནས་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་

མཉེམ་པར་བཞེག་པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་

བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་

པ། ཐེག་ཆོེན་རིགས་ངོེས་ཀྱིིས་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་

བྱས་རྗོེས་སུ་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་རྣམས་དོན་གཅོིག ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་

ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་ལ་རངོ་གི་བསམ་ངོོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་

ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པ་དེ། ཐེག་དམན་ལམ་དུ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཚོད་ཡིན། ཐེག་དམན་ལམ་དུ་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པ། ཐེག་དམན་

རིགས་ངོེས་ཀྱིི་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པ། རོགས་སྨོིན་སྦྱོངོས་གསུམ་མ་བྱས་པར་དེ་

མངོོན་དུ་བྱས་པ་རྣམས་དོན་གཅོིག 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་

ཀྱིི་རིགས་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་རྒྱལ་སྲིས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྩེ་བའིི་སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་
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ཀྱིི་རིགས་ཀྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱོད་

ལམ་གསུམ་གྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ལམ་གསུམ་གྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་ཀྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྐྱོེད་བྱེད་

ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡོད་པར་

ཐལ། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་ཡངོ་དག་སྤོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

འིགྲེིག འིདོད་ན། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པའིི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

དགོས་སོགས་ཆོོས་བཞེི།དགོས་སོགས་ཆོོས་བཞེི།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་ཉེིད་ལམ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་ཡོད་དེ། དོན་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་བརྒྱད་པོ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་བརྗོོད་བྱ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་བརྟོེན་ནས་མདོ་
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དོན་བདེ་བླག་དུ་རྟོོགས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དགོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིི་ཉེིངོ་དགོས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱས་ཁྱོད་ལ་བརྟོེན་ནས་མཐར་

རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཉེིངོ་དགོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་

འིབྲེལ་བ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཉེིངོ་དགོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདུས་བྱས་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་དགོས་

པར་གྱུར་བའིི་འིདུས་བྱས་ལ་འིབྲེལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དགོས་པར་གྱུར་བའིི་འིདུས་བྱས་ཁྱོད་

ལ་འིབྲེལ་བའིི་འིབྲེལ་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་དགོས་

སོགས་ཆོོས་བཞེི་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ཁྱོད་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་དངོ་བསྟན་བཅོོས་རྣམ་

འིགྲེེལ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་གཉེིས་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་

ན། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཀོ་བུམ་གཉེིས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཀོ་བུམ་

གཉེིས་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་སོ། །དེར་ཐལ། ཀོ་བུམ་

གཉེིས་ཀྱིི་ལྡོག་པ་དེ་ཀོ་བུམ་གཉེིས་ལ་འིབྲེལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།
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ཡུམ་ཤིེར་ཕྱིིན།ཡུམ་ཤིེར་ཕྱིིན།

ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་བཤིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡུམ་གསུམ་གྱིི་རྗོོད་

བྱེད་ལ་སྐབས་བརྒྱད་དངོ༌། བརྗོོད་བྱ་ལ་དངོོས་པོ་བརྒྱད་དུ་ཕྱིེ་བའིི་སོ་ནས་ཕྱིིན་ཅོི་

མ་ལོག་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་རྟོོགས་

པར་ཐལ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིིས་ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་དམ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་དམ་

བདེན་པ་གྲུབ་པ་གངོ་ཞེིག དོན་དམ་བདེན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་

བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ། ཟེར་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 
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རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་ཉེིད་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། རངོ་ཉེིད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་

པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ།

གཞེན་ཡངོ༌། སྡུག་བསལ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྟོེན་འིབྲེལ་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིིས་སྡུག་

བསལ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའིི་དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་གྲུབ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །རངོ་གི་

ལན་ནི་རྩེ་བར། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་ཀྱིངོ༌། ཀུན་རོབ་ཀྱིི་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་རྟོོགས་

པར་ཐལ། རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་རྟོོགས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་

ཚོད་མས་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་
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ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་དུས་གསུམ་གཅོིག་

ཆོར་དུ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་རྟོོགས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་དུས་

གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེས་ཆོོས་ཐམས་

ཅོད་གཅོིག་ཆོར་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དུས་གསུམ་གཅོིག་ཆོར་དུ་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དུས་གསུམ་གཅོིག་

ཆོར་དུ་ཚོད་མས་དམིགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དུས་གསུམ་གཅོིག་

ཆོར་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་པར་ཐལ། 

རྗོེ་བཙུན་བྱམས་པས་ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་ཡོད་དགོས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུམ་

གསུམ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག །དེར་

ཐལ། དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཚོད་མ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཡུམ་གསུམ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཚོད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་རངོ་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་སོ་

ནས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་
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འིདོད་ན། ཡུམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོོན་སུམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཡུམ་གསུམ་ཡངོ་དག་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཡུམ་གསུམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡུམ་གསུམ་

ཕྱིིན་ཅོི་མ་ལོག་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཡངོ་དག་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། དེ་དོན་

དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིི་དགག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རངོ་རྒྱུད་པའིི་

སྐབས་ཀྱིི་དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། འི་ོན། དེ་ཙོམ་མ་ཡིན་པའིི་དོན་དམ་པར་གྱུར་བ་

ཞེེས་བཤིད་པའིི་དགག་བྱ་དེ་ཇི་འིདྲི་བ་ཞེིག་ཡིན་སྙེམ་ན། ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། ཡངོ་དག་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཡངོ་དག་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཡངོ་དག་པར་རོགས་

པའིི་སངོས་རྒྱས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། བདེན་པར་གྲུབ་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཀྱིི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས་སོ། །

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། སྤོས་

བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་སུ་ཕྱིིན་
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བྱེད་དངོ༌། ཕྱིིན་ཟིན་པ་གངོ་རུངོ་དེ། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སློོབ་ལམ་ན་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཡོད་ཟེར་ན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་ན། ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སློོབ་ལམ་ན་

ཤིེར་ཕྱིིན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སློོབ་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྤོས་བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། སློོབ་ལམ་ན་ཤིེར་ཕྱིིན་མེད་པར་ཐལ། ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་ན། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། སངོས་རྒྱས་

བཅོོམ་ལྡན་འིདས་ཀྱིི་གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནི་དངོོས་ཡིན་ལ། ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཆོོས་ཅོན། ཤིེར་ཕྱིིན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཤིེར་ཕྱིིན་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། 

མཐོངོ་བ་ལ་སོགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཅོན་གྱིི་ལམ་ལ་ཡངོ་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པ་ཞེེས་བྱ་བ་ནི་བཏགས་པའིོ། །ཞེེས་པ་དངོ༌། བརྒྱད་སྟོངོ་དོན་བསྡུས་ལས། གཞུངོ་

ལམ་དག་ལ་དེ་སྒྲིས་བཏགས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སློོབ་ལམ་

ན་ཤིེར་ཕྱིིན་མེད་པར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ཞེེས་པའིི་ཕ་རོལ་དེ་སྒྲིིབ་

གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་གནས་སྐབས་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 
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འིཇུག་འིགྲེེལ་ལས། དེ་ལ་ཕ་རོལ་ཅོེས་བྱ་བ་ནི་གངོ་འིཁོར་བའིི་རྒྱ་མཚོོའིི་ཕར་འིགྲེམ་

མམ་ངོོགས་ཏེ། ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་རངོ་

བཞེིན་མངོའི་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཉེིད་དེ། ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའོི། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་ཕར་ཕྱིིན་

དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ན་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སློོབ་ལམ་ན་ཆོོས་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་

ན་དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་

ན་སྤིན་ལྟ་བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྒྱལ་སྲིས་རྣམས་

ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ནི། །སྤིན་དངོ་འིདྲི་བ་ཉེིད་དུ་བསྟན། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ན་རྟོོག་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། དེ་ན་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེ་ན་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡངོ་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། འིདོད་ཁམས་ན་གཟུགས་ཁམས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་ཁམས་ན་

ཁམས་བཅོོ་བརྒྱད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ན་རངོ་

ཡུལ་ལ་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པས་འིཇུག་པའིི་བློ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་
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ཕྱིེ་བའིི་རྟོོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་པ་རྩེིངོ་ཞེིབ་

ཉེིད། ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དེར་ཐལ། དེ་ན་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན། ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་གི་

གོ་སྒྲུབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དེ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་རྣམ་མཁྱེན་

ལ་འིཇུག་པའིི་འིཇུག་སྒྲུབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན། བསློབ་པ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ན་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། བསློབ་གསུམ་དབངོ་དུ་མཛད་ནས་

ནི། །རྒྱལ་བས་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་དྲུག །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་བསློབ་པ་གསུམ་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཕར་

ཕྱིིན་དྲུག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་ཕྲེ་རགས་དངོ༌། རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་རིམ་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ས་མ་ལ་བརྟོེན་ཕྱིི་མ་སྐྱོེ། །དམན་

དངོ་མཆོོག་ཏུ་གནས་ཕྱིིར་དངོ༌། །རགས་པ་དངོ་ནི་ཕྲེ་བའིི་ཕྱིིར། །དེ་དག་རིམ་པར་

བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཕལ་བ་ཡིན་
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པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མི་ཕལ་བ་ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

གོངོ་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བརྒྱད་སྟོངོ་དོན་བསྡུས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བར། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་སྒྲིའིི་དོན་ནི། རྣམ་པ་གཉེིས་ཏེ་གཙོོ་བོ་དངོ༌། །ཕལ་པའིོ། །གཙོོ་

བོ་ནི་གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་སོ། །ཕལ་བ་ནི། གཞུངོ་དངོ་ལམ་གྱིི་བདག་ཉེིད་

ཅོན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཞེེས་པའིི་སྒྲི་དེ་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་གཙོོ་བོ་དངོོས་མིངོ་དངོ༌། གཞུངོ་ལམ་

གཉེིས་ལ་ཕལ་བ་བཏགས་མིངོ་དུ་འིཇུག་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་པོ་མི་འིགལ་བར་ཐལ། དེ་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྦྱོིན་པའིི་ཕར་ཕྱིིན་དངོ༌། ཚུལ་ཁིམས་

ཀྱིི་ཕར་ཕྱིིན་གཉེིས་མི་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྦྱོིན་པ་དངོ་ཚུལ་

ཁིམས་མི་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཏོངོ་བའིི་སེམས་དངོ་སྤོངོ་

བའིི་སེམས་མི་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ནས་འིཇོག་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྡུད་འིགྲེེལ་ལས། དངོ་པོ་སྦྱོོར་བ་ལ་སོགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་

ཀྱིི་ལམ་དེའིི་དོན་དུ་སྦྱོོར་བ་ཉེིད་ཀྱིི་ན་གཙོོ་བོ་མ་ཡིན་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་
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ཕྱིིན་པ་བཏགས་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་མི་འིཐད་དེ། ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་གཉེིས་ཀྱིིས་ཟིན་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་ན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

རྣམ་བཤིད་ལས། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ནི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དངོ་ཐབས་

སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོས་དངོོས་སུ་ཟིན་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་

རྣམས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་

གྱུར་བའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན། ལམ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་ན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་དེ་འིཐད་པར་ཐལ། 

འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། མཐོངོ་བ་ལ་སོགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཅོན་གྱིི་ལམ་ལ་ཡངོ༌། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་
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གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ནས་འིཇོག་རིགས་པར་ཐལ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་

སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐོངོ་བ་དངོ་སོམ་པ་དངོ་ཁྱད་པར་གྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་

དངོ་འིཇུག་པ་དངོ་ཚོོགས་དངོ་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བ་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་ནས་ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཞེི་ལྷག་

ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་

ཐབས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་མེད་ན་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་

མེད་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པས་དག་པའིི་ས་ཕྱིོགས་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་

བར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར།
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རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེར་ཕྱིིན་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེར་ཕྱིིན་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་གྱིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། 

ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་ཡོད་དེ། རྟོེན་གྱིི་ཁྱད་པར་སངོས་རྒྱས་

བཅོོམ་ལྡན་འིདས་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ། ངོོ་བོའིི་ཁྱད་པར་གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་པ། དགག་བྱ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཁྱད་པར་བདེན་སྟོངོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གནས་

པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། 

གཞུངོ་ཤིེར་ཕྱིིན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན། སྙེིངོ་པོ་དོན་གྱིི་ཤིེར་ཕྱིིན་

དངོ་བཞེི་ལས། དངོ་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་ལམ་འིབྲས་བརྗོོད་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་དེ། གཞུངོ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་པ་ནི། ཡུམ་

རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་ལྟ་བུ། ས་མཚོམས་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

དེ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སློོབ་ལམ་བཞེི་ལྟ་བུ། 
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ས་མཚོམས་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་དུ་ཡོད། གསུམ་

པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁྱད་

ཆོོས་བཞེིའིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ས་མཚོམས་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། བཞེི་བ་ནི། ཆོོས་

ཐམས་ཅོད་བདེན་པས་སྟོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལྟ་བུ། དེ་དངོ་དོན་དམ་བདེན་པ་དོན་

གཅོིག གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་དེ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་ན། ཆོོས་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་

ཁྱབ། ཆོོས་དེ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་ན། ཆོོས་དེ་ཤིེས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཤིེར་ཕྱིིན་

ཡིན་ན། ཤིེས་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་འིབུད། འིདོད་ན། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 
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ཁོ་ན་རེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། འིགྲེེལ་བར། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་

པ་འིདི་ལ་ནི། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བཀོའི་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་བཀོའི་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་ལམ་ཤིེས་ཉེིད། །ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

སུ། སྦྱོོར་བ་ནི། སེམས་བསྐྱོེད་སོགས་ཆོོས་བཅུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། དེའིི་འིཇོག་བྱེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་སེམས་བསྐྱོེད་སོགས་ཆོོས་བཅུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། རྒྱུ་འིབྲས་གཙོོ་བོའིི་དོན་

བདུན་བཅུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་དངོ༌། ཤིེས་བྱའིི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་

མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གཉེིས་སུ་ཡོད། ས་མཚོམས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད།

ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད།ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད།

སེམས་བསྐྱོེད་པ་ནི་གཞེན་དོན་ཕྱིིར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་
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རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་

ཆོེན་ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། དེའིི་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་

སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མི་ཡིན་པས་

ཁྱབ། ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། ལྷའིི་རྟོེན་ལ་ཡངོ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་

སྐྱོེ་བ་ཡོད། དམྱལ་བའིི་རྟོེན་ལ་ཡངོ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད། དུད་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ལ་ཡངོ་

དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་ལས། ལྷའིི་བུ་

གངོ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡངོ་དག་པར་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱོེད་པ་

དེ་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡངོ་དག་པར་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པར་

བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དྲིིན་ལན་བསབས་པའིི་མདོ་

ལས། བདག་ཅོག་གི་སྟོན་པ་སོན་དམྱལ་བའིི་ཤིིངོ་རྟོ་འིདྲིེན་པའིི་གྱིད་དུ་འིཁྲུངོས་པའིི་

ཚོེ་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཀླུའིི་རྟོེན་ལ་

ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཀླུ་ཡིན་ན་དུད་འིགྲེོ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། །དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཀླུའིི་རྒྱལ་པོ་རྒྱ་མཚོོས་ཞུས་པའིི་མདོ་ལས། ཀླུ་
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ཉེི་ཁི་ཅོིག་སྟོངོ་གིས་བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། མཛོད་འིགྲེེལ་ལས། མི་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་ཁོ་ན་དངོ༌། གླེིངོ་གསུམ་ནས་

འིཕེན་པར་བྱེད་ཀྱིི་གཞེན་དུ་མིན་ཏེ། ཅོི་རིགས་པར་ཤིེས་རབ་དངོ་སྐྱོོ་བ་མེད་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་སྐབས་འིདིར་ཁས་

ལེན་མི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྨོོན་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མི་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཀྱིངོ༌། འིཇུག་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་ན། མི་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། ལྷའིི་རྟོེན་ལ་འིཇུག་སེམས་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལྷའིི་རྟོེན་ལ་འིཇུག་སོམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལྷའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལྷའིི་རྟོེན་ལ་འིཇུག་སོམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐལ། 

འིཇུག་སོམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིཇུག་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས། དེ་
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ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལམ་སྒྲིོན་ལས། སོ་སོར་ཐར་

བ་རིགས་བདུན་གྱིི། །རྟོག་ཏུ་སོམ་གཞེན་ལྡན་པ་ལ། །བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་སོམ་

པ་ཡི། །སྐལ་བ་ཡོད་ཀྱིི་གཞེན་དུ་མིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྟེ། དེ་ནི་འིཇུག་སོམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་འིགྲེེལ་བར། རྟོེན་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྟོགས་གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མདོ་རྩེ་བར། མི་མ་ཡིན་

པའིི་འིགྲེོ་བ་དངོ༌། །བྱངོ་གི་སྒྲི་མི་སྙེན་པ་ནི། །སོམ་པའིི་ཞེིངོ་ཉེིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདོད་སེམས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་

སྐྱོེ་བ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཞེི་

ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་དུ་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་

འིབྲེལ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། མཁྱེན་གསུམ་
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གྱིི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སྦྱོོར་བས་རྣལ་འིབྱོར་བའིི་ཉེམས་ལེན་

དུ་བསྡུས་པ་དེ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་བསོམ་གྱིི་དོན་དུ་བཤིད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡངོ་

དག་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་རིམ་ལས། མི་རྟོག་པ་དངོ་འིཁོར་བའིི་ཉེེས་དམིགས་

དངོ་བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་སྦྱོོངོ་པ་ལ། ཡིད་འིགྱུར་གྱིི་མྱོངོ་བ་སྐྱོེ་བ་ཡངོ་ཞེི་གནས་ལ་

རག་ལས་པ་ཆོེས་ཧ་ཅོངོ་ཐལ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཞེི་གནས་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ལ་རྩེོལ་བཅོས་

ཀྱིི་མྱོངོ་བ་ཙོམ་ཐོན་པ་ལ་ཞེི་གནས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་མི་དགོས་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། དེ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དེ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཀུན་བཏུས་ལས། 
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ཕྱིི་རོལ་པའིམ། ཉེན་ཐོས་སམ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡངོ་རུངོ་སྟེ། དག་པའིི་

བསམ་གཏན་བཞེི་ལ་བརྟོེན་ནས་ཚོད་མེད་པ་རྣམས་མངོོན་པར་སྒྲུབ་བོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་

ཆུབ་དོན་གཉེེར་གྱིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་ཁྱད་པར་ཅོན་

དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་རྒྱུད་

ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་རྒྱུད་ལ་

ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། སེམས་བསྐྱོེད་ཉེེར་གཉེིས་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དོན་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་རབ་ཏུ་དབྱེ་

བ་ལས་དངོ་པོ་བའིི་ས་ནས་བཟུངོ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་གྱིིས་བསྡུས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། སྨོོན་སེམས་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྨོོན་སེམས་དོར་བའིི་རྩེ་ལྟུངོ་བྱུངོ་བའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་
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པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། འིཇུག་སོམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

དེས་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་དོན་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅོིག སྙེམ་པའིི་

སེམས་བཏངོ་ན་སྨོོན་སེམས་དོར་བའིི་རྩེ་ལྟུངོ་དུ་འིཇོག་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དོན་གཉེེར་གྱིི་འིདུན་པ་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སེམས་ཁྱད་པར་ཅོན་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་དོན་གཉེེར་གྱིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་

དོན་གཉེེར་གྱིི་འིདུན་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁྱོད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་

ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཙོོ་བོའིི་

ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་
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འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་

རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོག་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཚོན་ཉེིད་དེ་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ༌མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་

ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་

དངོ་པོ་དེར་ཐལ། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་བྱངོ་ལ་དམིགས་

པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་

རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་

གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིི་
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སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། སངོས་རྒྱསའིཕགས་པའིི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཡིན་

ན། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་རིགས་འིདྲི་མཚོན་

ཉེིད་པར་གྱུར་བའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་སྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་

གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་དངོ་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་

སེམས་བསྐྱོེད་དེ་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་གྲེོགས་

སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་དེ། སྤྱིོད་པའིི་རྟོེན་

དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། དེས་ན་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེན་དོན་དུ་རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་

ཉེིད་སྐུ་ཐོབ་པར་འིདོད་པའིི་འིདོད་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་

རྣམ་རིག་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ཀྱིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་
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འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་རིགས་འིདྲི་ཕྱིི་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། སངོས་

རྒྱས་ཐོབ་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་རིགས་འིདྲི་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན་དགོས་པ་གངོ་

ཞེིག དེ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་རིགས་འིདྲི་ས་མ་མ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། འིབུད། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་

རྒྱས་ཐོབ་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྤྱིོད་པའིི་

རྟོེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་

གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་

བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གཙོོ་བཱུའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡངོ་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེན་དོན་དུ་རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་
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གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཐོབ་པར་འིདོད་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་

བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། སྤྱིོད་པའིི་རྟོེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་

ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཙོོ་བོའིི་

ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་དངོ་

ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་དངོ་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་གངོ་ཞེིག དེ་སངོས་རྒྱས་དངོ་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་གངོ་ཞེིག དེ་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་དངོ་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་

མཐུན་ཡོད་པར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གཞེན་དོན་དུ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་
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བློ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞེན་དོན་དུ་རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་

ཉེིད་སྐུ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་དངོ༌། ཀུན་རོབ་

ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་

སངོས་རྒྱས་དངོ༌། ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་

ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་གངོ་ཞེིག དེ་སངོས་རྒྱས་དངོ༌། ཀུན་རོབ་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་དངོ༌། ཀུན་རོབ་

ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་སེམས་བསྐྱོེད་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ནི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་པ་ཡན་ཆོད་ན་ཡོད་

ཀྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ལ་མེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་

གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་
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བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་

རིག་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་མ་

ཐག་ཏུ་ཁྱོད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་

ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདིར་

བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོ་གས་མ་བླངོས་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་

སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཆོོ་གས་བླངོས་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། འིཇུག་

པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྨོོན་སེམས་ལེན་

པའིི་ཆོོ་ག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཆོོས་དངོ་ཚོོགས་ཀྱིི་མཆོོག་རྣམས་

ལ། ཞེེས་པ་འིདི་སྨོོན་སེམས་ལེན་པའིི་ཆོོ་ག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག་གིས། འིཇུག་སོམ་མ་ཐོབ་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། སྨོོན་པ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། འིཇུག་སོམ་ཐོབ་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། འིཇུག་པ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིཇུག་སོམ་ཐོབ་ལ་ཉེམས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། འིཇུག་སོམ་ཐོབ་ལ་མ་

ཉེམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཇུག་སོམ་ཐོབ་ལ་ཉེམས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པ་དེ་འིཇུག་སོམ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། 

འིཇུག་སོམ་ཐོབ་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། འིཇུག་

སོམ་ཐོབ་མྱོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། འིཇུག་སོམ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་ཐོབ་མྱོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། དེ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པ་དངོ༌། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་

མྱོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དེ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན་སློ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་འིཇུག་སོམ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དེ་ཐོབ་དགོས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ས་མ་ཐོབ་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་
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མཚོན་ཉེིད། ས་ཐོབ་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། འིཇུག་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཇུག་སེམས་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཇུག་སོམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བསློབ་བཏུས་ལས། སྤྱིིར་སར་

མ་ཆུད་པ་རྣམས་ལ་ཡངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་སོམ་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡོད་

དམ་ཞེེ་ན་ཡོད་པར་རིག་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གངོ་ཞེིག སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་

བས་མ་ཟིན་པ་དེ། སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག སྤྱིོད་པ་ཉེམས་

ལེན་གྱིི་བྱ་བས་ཟིན་པ་དེ། འིཇུག་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། སྤྱིོད་པ་

ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་མ་ཟིན་པར་ཐལ། སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྨོོན་པ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། སྨོོན་སེམས་ནི་ཚོོགས་ལམ་ནས་བཟུངོ་

སྟེ་ས་ཐོབ་ནས་ཀྱིངོ་ཁས་བླངོས་པ་ལ་ཉེེས་པ་མེད་པར་མངོོན་ཏེ། ས་ཐོབ་ནས་སྟོངོ་

བ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ཀྱིངོ༌། དེས་དངོོས་སུ་མ་ཟིན་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་

སྐབས་དུ་མར་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་ཟིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་



200  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། འིཇུག་པའིི་ཊཱིཀོ་ཆོེན་ལས། ས་ཐོབ་ན་སེམས་བསྐྱོེད་

སྤྱིོད་པ་དངོ་བྲལ་བ་མི་སྲིིད་ལ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གངོ་ཞེིག སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་

བ་མངོོན་གྱུར་བས་ཟིན་པ་དེ། འིཇུག་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག 

སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བ་མངོོན་གྱུར་བས་མ་ཟིན་པ་དེ། སྨོོན་པ་སེམས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་བསྒྲུབས་ཟིན། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བ་མངོོན་གྱུར་བས་ཟིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེར་ཕྱིིན་ཉེམས་

ལེན་གྱིི་བྱ་བ་མངོོན་གྱུར་བས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བ་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གངོ་ཞེིག སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་

བས་དངོོས་སུ་ཟིན་པ་དེ། འིཇུག་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག སྤྱིོད་

པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་དངོོས་སུ་མ་ཟིན་པ་དེ། སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྨོོན་སེམས་ཡིན་པར་



201  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དངོོས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། སྨོོན་སེམས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཇུག་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཉེམས་སུ་མྱོངོ་བའིི་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་

བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་ལས། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ས་མཚོམས་

ནི། འིཕགས་པ་མཐའི་དག་ལའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་མི་

འིཐད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་

པའིི་རངོ་རྒྱལ་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ། སྐབས་གཉེིས་པར་སྒྲུབ། གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་
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ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤིེས་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་ཐབས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

ཚོོགས་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་གཟུགས་སྐུ་དངོོས་སུ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་

ཚོོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་

པའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་

བའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དེ་ཡི་རྩེ་བ་

སྙེིངོ་རྗོེར་འིདོད༌། ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱུ་འིབྲས་མན་ངོག་བདུན་གྱིི་རྣམ་གཞེག་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་ན། རངོ་གི་དངོོས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་

པོ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བས་མ་ཁྱབ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། རངོ་དངོོས་ཀྱིི་

ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལས་བྱུངོ་བས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་

པོ་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་
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སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སངོས་

འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དེ། རངོ་གི་དངོོས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་

བའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷག་

བསམ་རྣམ་དག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་

གསུམ། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་

མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་

སེམས་བསྐྱོེད་དེ། རངོ་གི་དངོོས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལ་

བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རོབ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རོབ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོོས་

ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་

ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་
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ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རོབ་དངོོས་ཡུལ་དུ་

བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་དངོོས་ཡུལ་

དུ་བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་སྟོངོ་ཉེིད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རོབ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་འིདོད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེ་ནངོ་པའིི་གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ངོག་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གྲུབ་མཐའི་

སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ལ་གནས་བཞེིན་པའིི་ངོངོ་ནས་ངོག་སྨྲ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

ངོག་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་པ་ཡིན་ན། ངོག་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 
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འིདོད་ན། ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ངོག་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ནངོ་པའིི་གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཇུག་སོམ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བྱངོ་འིཕགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་ཆུབ་

ཀྱིི་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྤོངོ་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་སྤོངོ་སེམས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡིན་ན། སྤོངོ་སེམས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སོ་ཐར་ཀྱིི་སོམ་པ་ཡིན་ན། སྤོངོ་སེམས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། 

སོ་སོར་ཐར་བའིི་སོམ་པ་ལ་ནི་གཞེན་ལ་གནོད་པ་གཞེི་བཅོས་སྤོངོ་བའིི་སེམས་པའིི་

ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཡན་ལག་གོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དགེ་སློོངོ་གི་སོམ་པ་དེ་སྤོངོ་བའིི་སེམས་པ་དངོ༌། སྤོངོ་བའིི་

སེམས་ཀྱིི་ས་བོན་གཉེིས་ཀོའིི་སྟེངོ་ནས་འིཇོག་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། ལྷའིི་རྟོེན་ལ་དགེ་སློོངོ་གི་སོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་དགེ་སློོངོ་གི་སོམ་
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པའིི་ས་བོན་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ལུངོ་དོན་འིཆོད་ཚུལ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་དངོོས། 

དངོ་པོ་དངོ་གསལ་བ་སློ། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་གཅོིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་

པར་ཤིེས་པ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་འིབྱུངོ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། མདོ་ལས། སེམས་ཅོན་

རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་རྒྱུད་རེ་རེའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དོན་སྐབས་གཉེིས་པར་འིཆོད་དོ། །

སེམས་ཅོན་གཅོིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་

གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་འིབྱུངོ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལ་

ལྡན་པའིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་

པར་ཤིེས་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

སྐབས་གཉེིས་པར་སྒྲུབ། ཁ་ཅོིག་གིས། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་

རྣམ་པར་ཤིེས་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་གྱུར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་པ་

དེ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། གཏོངོ་བའིི་སེམས་པ་དངོ་
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མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་

གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། སྦྱོིན་པའིི་ཕར་ཕྱིིན་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་དངོོས་སུ་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་དེ། དེ་གཉེིས་ཀོ་མངོོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་

ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་གཏོངོ་བའིི་སེམས་དངོ་ཐེག་ཆོེན་

སེམས་བསྐྱོེད་གཉེིས་ཀོ་མངོོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག དེ་ཡིན་

ན། དེ་གཏོངོ་བའིི་སེམས་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གཉེིས་ཀོ་མངོོན་གྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་འིབུད། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། གཏོངོ་བའིི་

སེམས་པ་སྤེལ་བའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་དུས་ཉེིད་ན། རྣམ་མཁྱེན་དོན་གཉེེར་གྱིི་དྲིན་

འིདུན་དུ་རེ་བ་དངོོས་སུ་ཡོད་པ་ནི་སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་དངོོས་སུ་ཟིན་པའིི་

དོན་ཡིན་ལ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་དོན་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའིོ། །སྙེམ་པའིི་
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བློ་ཡོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་དོན་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་

བྱའིོ། །སྙེམ་པའིི་བློ་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་བཞེིན་པའིི་དུས་ན་གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིངོ་ཡོད་

མོད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་གྱིི་དོན་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའི།ོ །སྙེམ་པའིི་བློ་མངོོན་གྱུར་དུ་

ཡོད་ག་ལ་དགོས། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་དེ་དངོོས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་

དངོོས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་དངོོས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོོས་སུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྒྲི་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱུད་ལས་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

རྟོགས་གསལ་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། མཛོད་ལས། འིགོག་པ་དངོ་པོ་མིའིི་ནངོ་དུ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་

མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་འིགོག་སྙེོམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་འིགོག་སྙེོམས་རངོ་རྒྱུ་ལས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་
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ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་

སྙེོམས་དེ་རངོ་རྒྱུ་ལས་གསར་དུ་སྐྱོེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན། 

ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱུ་

ལས་གསར་དུ་སྐྱོེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་རྟོེན་བཤིད་པ། རངོ་ལུགས་ལ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་རྟོེན་བཤིད་པ། 

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་རྟོེན་བཤིད་པ་དངོ༌། 

བརྟོེན་པ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་བཤིད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ། ལུས་རྟོེན་དངོ༌། 

སེམས་རྟོེན་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ། སྨོོན་སེམས་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་དངོ༌། འིཇུག་སེམས་

སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྨོོན་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཡོད་

དེ། འིགྲེོ་བ་རིགས་དྲུག་ཀོའིི་རྟོེན་ལ་སྨོོན་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། འིཇུག་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཡོད་དེ། འིགྲེོ་བ་རིགས་

དྲུག་གི་རྟོེན་ལ་འིཇུག་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡོད་དེ། དེའིི་རྟོེན་

ལ་སྨོོན་སེམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག རྒྱུ་མཚོན་མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་

པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱངོ་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལས། ལུས་དངོ་བསམ་པའིི་སོ་ནས་སྨོོན་སེམས་སྐྱོེ་

རུངོ་བ་ཐམས་ཅོད་འིདིའིི་རྟོེན་དུ་རུངོ་ཡངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཉེིས་པ་སེམས་རྟོེན་ནི། སེམས་ཅོན་ཀུན་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ། རྒྱལ་

བ་ལ་དམིགས་པའིི་དད་པ། རྒྱལ་སྲིས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་ལ་དམིགས་པའིི་དད་པ་རྣམས་ལ་

བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། རྒྱལ་དངོ་

རྒྱལ་བའིི་ཆོོས་ལ་དད་གྱུར་ཅོིངོ༌། །རྒྱལ་སྲིས་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱིོད་ལ་དད་བྱེད་པ། །བྱངོ་

ཆུབ་བླ་ན་མེད་ལ་དད་གྱུར་ནས། །སྐྱོེས་བུ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཀྱིིས་སེམས་བསྐྱོེད་

དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་

ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་བརྟོེན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་བརྟོེན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་བརྟོེན་པ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་བཤིད་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་

སེམས་བསྐྱོེད་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། རངོ་

གི་གྲེོགས་སུ་གྱུར་བའིི་གཞེན་དོན་དུ་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་དམིགས་པའིི་འིདུན་

པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་འིཇུག་སོར་གྱུར་བའིི་རིགས་སུ་

གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་དེ། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་
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བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། སྨོོན་སེམས་དངོ་འིཇུག་སེམས་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ། 

མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྨོོན་སེམས་དངོ་འིཇུག་སེམས་གངོ་

རུངོ་གངོ་ཞེིག སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་དངོོས་སུ་མ་ཟིན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། 

སྨོོན་པ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ༌། 

འིཇུག་སོམ་གྱིིས་མ་ཟིན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། དེ་གངོ་

ཞེིག སྤྱིོད་པ་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་དངོོས་སུ་ཟིན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། འིཇུག་པ་

སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་ནི། སྦྱོིན་པ་གཏོངོ་བཞེིན་པའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ལྟ་བུ། སྨོོན་སེམས་ཀྱིི་ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད། འིཇུག་སེམས་ཀྱིི་ས་མཚོམས། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

དེ་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་

དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 
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ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་

བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་

རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་

པར་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་སེམས་སྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་

དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་
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སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དེ་ཡངོ་དོན་དམ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

དེ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རིགས་འིདྲི་

ས་མར་གྱུར་བའིི་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་གངོ་ཞེིག ཤིེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་

གནས་པ་དེ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་

ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་སློ། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། དོན་དམ་

སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 
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རངོ་ལུགས་ལ་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་བཤིད་པ།

རངོ་ལུགས་ནི་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་

དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ༌། ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་དོན་དམ་པའིི་གནས་ལུགས་ལ་གཉེིས་

སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཤིེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་དེ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་གཉེིས་ཡོད། ས་མཚོམས་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ནས་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། དེ་ལ་དངོ་པོ་གསུམ་ནི་ཆུངོ་ངུ་དངོ༌། འིབྲིངོ་དངོ་

ཆོེན་པོ་ཉེིད་ཀྱིི་ལས་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་སོ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་

བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་

འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ལ་སོགས་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ་པོ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། 

ལས་དངོ་པོ་བའིི་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་

པོ་གསུམ་གྱིིས་རིམ་བཞེིན་དུ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ལ་སོགས་པའིི་

སེམས་བསྐྱོེད་དངོ་པོ་གསུམ་པོ་དེ་ལས་དངོ་པོ་བའིི་སས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

གསུམ་པོ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་གྱིིས་རིམ་པ་
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བཞེིན་དུ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྤིན་ལྟ་བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

སས་བསྡུས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྤིན་ལྟ་བུའིི་སེམས་

བསྐྱོེད་དེ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྒྱལ་སྲིས་རྣམས་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་པ། །སྤིན་དངོ་འིདྲི་

བ་ཉེིད་དུ་བསྟན། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། 

སྤིན་ལྟ་བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་པར་ཐལ། དོན་གསལ་ལས། 

སེམས་བསྐྱོེད་པ་ཐ་མ་གསུམ་ནི་སྦྱོོར་བ་དངོ་དངོོས་དངོ་མཇུག་གི་སོ་ནས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་བསྐྱོེད་ཉེེར་གཉེིས་ལ་གྲེོགས་ཀྱིི་སོ་ནས་མིངོ་དུ་བཏགས་

པ་དེ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སོ་ནས་མིངོ་འིདོགས་མི་རིགས་ཟེར་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། 

འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ནི་ཆོོས་ཅོན། ས་ལྟ་བུ་ཡིན་སྟེ། 

ཞེེས་གསུངོས་པ་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ནི་ཆོོས་

ཅོན། སྤིན་ལྟ་བུ་ཞེེས་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སྒྲིས་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། 

དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་

བསྐྱོེད་ཉེེར་གཉེིས་ལ་གྲེོགས་ཀྱིི་སོ་ནས་མིངོ་དུ་བཏགས་པ་དེ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སོ་
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ནས་མིངོ་དུ་འིདོགས་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། 

འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་ན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་

སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། འིདུན་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མྱོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཆོོས་སྐུ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། 

སེམས་བསྐྱོེད་ཉེེར་གཉེིས་ལ་གྲེོགས་ཀྱིི་སོ་ནས་མིངོ་དུ་བཏགས་པ་དེ་མཚུངོས་ལྡན་

གྱིི་སོ་ནས་མིངོ་འིདོགས་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་བཟངོ་པོ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གཉེིས་དངོ༌། དཔེ་

བྱད་བཟངོ་པོ་བརྒྱད་ཅུ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་

བསྐྱོེད་དངོ༌། མངོོན་སུམ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་ཟེར་ན། དོན་གསལ་ལས། སྐུ་ལྷག་
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མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོོས་ཉེིད་ངོོ་བོ་ཡངོ་དག་པའིི་ཀུན་རོབ་དུ་སྣངོ་བ་ཇི་ལྟར་

མོས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་ནི། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དངོ༌། ཉེན་ཐོས་

ལ་སོགས་པའིི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་རྣམ་པར་བཞེག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ནངོ་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའིི་མངོོན་

སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རོགས་

པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་མངོོན་སུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་འིཕགས་

ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དེ་རོགས་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་མངོོན་སུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་མངོོན་སུམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་དངོོས། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་མངོོན་སུམ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་

ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོོན་ཤིེས་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་མངོོན་སུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མངོོན་ཤིེས་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་ཐེག་ཆོེན་

སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱངོ་

ཕྱིོགས་སོ་བདུན་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་དངོ་
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མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོོན་

ཤིེས་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ་མངོོན་ཤིེས་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་

པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་དྲིན་པ་ཉེེར་གཞེག་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ།

ཐེག་ཆོེན་གདམས་ངོགཐེག་ཆོེན་གདམས་ངོག

དབྱེ་བ་ཞེར་ལ་བརྗོོད་ནས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་

གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་རངོ་གི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་བསྟན་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པས་སར་མ་

ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དངོ༌། ཐོབ་ཟིན་གྱིི་ཡོན་ཏན་མི་ཉེམས་པར་གོངོ་

ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལ་བར་བྱེད་པའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་དངོོས་སུ་

ཉེན་པ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམ་ངོག་དངོོས་སུ་ཉེན་པའིི་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་ལས། ལྷའིི་བུ་གངོ་དག་བླ་ན་མེད་པ་ཡངོ་
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དག་པར་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མ་བསྐྱོེད་པ་དེ་དག་གིས་ཀྱིངོ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡངོ་དག་པར་རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་དངོོས་

སུ་ཉེན་པ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། དོན་གསལ་ལས། དེ་

ལྟར་བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དངོ་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྐྱོེད་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི། 

ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་

པ་པོའིི་མཚོན་གཞེི་ཙོམ་འིཛིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པའིི་ས་མཚོམས་ལམ་མ་

ཞུགས་ནས་སྐྱོེ་བ་གཅོིག་ཐོག་གི་བར་ན་ཡོད། སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིིས་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པ་མེད་དེ། རྒྱ་ཆོེར་རོལ་བ་ལས། ཉེེར་འིགྲེོ་ངོ་ནི་

སངོས་རྒྱས་ཏེ། །ངོ་ལ་སློོབ་དཔོན་སུ་ཡངོ་མེད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་ཡངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་རྡུལ་ཕྲེ་

རབ་ཀྱིི་གྲེངོས་དངོ་མཉེམ་པའིི་སངོས་རྒྱས་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྲིིད་པ་ཐ་མ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་
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ཞེིངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་ཡངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་རྡུལ་ཕྲེ་རབ་ཀྱིི་གྲེངོས་དངོ་མཉེམ་པའིི་

སངོས་རྒྱས་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ས་བཅུ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཞེིངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་ཡངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་རྡུལ་ཕྲེ་རབ་

ཀྱིི་གྲེངོས་དངོ་མཉེམ་པའིི་ཡོན་ཏན་སེ་ཚོན་བཅུ་གཉེིས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་ས་བཅུ་

བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་

ངོག་ཉེན་པའིི་ས་མཚོམས་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

གདམས་ངོག་ཉེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཐོས་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ན་ཐོས་བྱུངོ་གི་ཤིེས་རབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེ་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་གཞེན་ལ་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཉེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་བྱངོ་

ཆུབ་སེམས་དཔའིི་ཚུལ་བཟུངོ་ནས། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་གཞེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

གདམས་ངོག་ཉེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་གཉེེར་བྱ་ཐོབ་པའིི་ཐབས་

མ་ནོར་བར་སྟོན་པའིི་རྗོོད་བྱེད་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དུ་སྟོན་པའིི་སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་
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ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བསྟན་བཅོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་གིས། རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སྒྲུབ་པའིི་

ཐབས་སྟོན་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་གི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོས་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གསལ་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སྒྲུབ་པའིི་ཐབས་སྟོན་པའིི་ངོག་རྣམ་དག་དེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་

གྲུབ་དུ་སྟོན་པའིི་སེམས་ཙོམ་པའིི་བསྟན་བཅོོས་ཆོོས་ཅོན། ངོག་རྣམ་དག་ཡིན་པར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་བསྒྲུབས་ཟིན། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་གི་ཞེེན་དོན་རངོ་སྨྲ་བ་བོའིི་གངོ་ཟག་གི་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་མན་ངོག་རྣམ་

དག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་བདེན་པར་

གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

རངོ་ལུགས་ལ་གདམས་ངོག་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་གདམས་ངོག་ངོོས་བཟུངོ་བ།



222  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ། 

དངོ་པོ་ནི། རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སྒྲུབ་པའིི་ཐབས་སྟོན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་

དེའིོ། །དབྱེ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་འིདོམས་པའིི་གདམས་ངོག་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་

བསྟན་གྱིི་གདམས་ངོག་གཉེིས། དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད་ནི། སར་ཐོབ་ཟིན་གྱིི་ཡོན་

ཏན་མི་ཉེམས་པའིི་ཕྱིིར་ཏུ་འིདོམས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་དེའིོ༌། གཉེིས་པའིི་མཚོན་

ཉེིད་ནི། སར་མ་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏུ་འིདོམས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་

དེའིོ། །གསུམ་པ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། བྱངོ་

ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ལ་ལྟོས་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་

ངོག་ཉེན་པའིི་ས་མཚོམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་ས་ལོགས་ཀྱིི་བར་ན་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཡིན་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་གི་མཚོན་ཉེིད་དེ་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཤཱ་རིའིི་བུའིི་ངོག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེར་

ཕྱིིན་གྱིི་མདོ་ཚོིག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་ངོག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྟོགས་སློ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ངོག་ཡིན་
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དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ཞེལ་ནས་གསུངོས་པའིི་

ཐེག་དམན་གྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་ངོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ངོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་

ཡངོ་མ་ཁྱབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བཀོའི་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཕྱིི་མ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་

ཆོོས་འིཁོར་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། གདམས་ངོག་ཡིན་ན། ངོག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་གདམས་ངོག་གི་མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ངོག་མ་སྨྲས་པར་

གདམས་ངོག་བསྟན་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ངོག་མ་སྨྲས་པར་བསྟན་བཅོོས་རྩེོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། སྒྲུབ་དངོ་བདེན་པ་རྣམས་

དངོ་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བཅུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་སྒྲུབ་པ་རངོ་གི་ངོོ་བོ་ལ་འིདོམས་

པའིི་གདམས་ངོག་ནས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ལ་འིདོམས་པའིི་གདམས་ངོག་གི་

བར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་འིདྲིེན་ཟས་གཙོངོ་སྲིས་དངོ་བྱམས་འིཇམ་དབྱངོས། །ཤིིངོ་
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རྟོ་ཆོེ་ཟུངོ་འིཕགས་ཡུལ་མཁས་རྣམས་དངོ༌། །སངོས་རྒྱས་ཀུན་དངོོས་བློ་བཟངོ་

གྲེགས་སྙེན་འིབར། །རྒྱལ་བ་སྲིས་དངོ་བཅོས་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལོ། །འིདིར་འིབད་

དགེ་བ་རབ་དཀོར་གངོ་བསགས་མཐུས། །ཡངོས་པའིི་འིཇིག་རྟོེན་ཀུན་ཏུ་བསྟན་

པ་སྤྱིི། །བྱེ་བྲག་བློ་བཟངོ་གྲེགས་པའིི་བསྟན་པ་མཆོོག །ཤིེས་ལྡན་རྒྱུད་ལ་བླ་ནས་

བླར་འིཕེལ་ཤིོག །ཆོོས་ཀྱིི་དཔལ་ལྡན་ཐོས་བསམ་གླེིངོ་བ་ཡི། །མཁས་མངོ་འིདུས་

གྲྭ་སྲིིད་མཐར་རྒྱས་པ་དངོ༌། །སྦྱོིན་བདག་རྣམས་ཀྱིིས་གཙོོ་བྱས་འིགྲེོ་བ་ཀུན། །རྣམ་

མཁྱེན་ཐར་བའིི་གླེིངོ་དེར་ཕྱིིན་པར་ཤིོག །
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༄༅། །སྐབས་དངོ་པོའིི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་༄༅། །སྐབས་དངོ་པོའིི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་

མཐའི་དཔྱོོད་སྐལ་བཟངོ་མགུལ་རྒྱན་ཅོེས་མཐའི་དཔྱོོད་སྐལ་བཟངོ་མགུལ་རྒྱན་ཅོེས་

བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

སྐྱོབས་གསུམ།སྐྱོབས་གསུམ།

སངོས་རྒྱས་ལ་སོགས་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ། ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་ཆོེན་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་སྤྱིོད་པའིི་ཚོེ་གཟུགས་

དངོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད། སྦྱོོར་བར་མི་བྱེད། གཟུགས་ཉེིད་ཡངོ་དག་

པར་རྗོེས་སུ་མི་མཐོངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་

ལ་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་དུ་བདེན་ཞེེན་དགག་པའིི་ཕྱིིར་

དུ་འིདོམས་པའིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཟུགས་དངོོས་པོ་ཡོད་ཅོེས་བྱ་བར་མི་

སྦྱོོར། གཟུགས་དངོོས་པོ་མེད་ཅོེས་བྱ་བར་མི་སྦྱོོར། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། 

ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ལ་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མངོོན་དུ་བྱ་བར་བདེན་ཞེེན་དགག་

པའིི་ཕྱིིར་དུ་འིདོམས་པའིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་སྤྱིོད་པའིི་བྱངོ་ཆོེན་

གངོ་ནས་ཤིི་འིཕོས་ནས་འིདིར་སྐྱོེས་པ་ལགས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། 
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དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་ལ་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལམ་སྒྲུབ་པའིི་ཟླ་གྲེོགས་སུ་

བདེན་ཞེེན་དགག་པའིི་ཕྱིིར་དུ་འིདོམས་པའིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

  གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། འིདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་པའིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་

གངོ་རུངོ་དངོ་ལྡན་པའིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་དེ། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་གི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་ན། འིདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་

པའིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དངོ་ལྡན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་

གངོ་རུངོ་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་

འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་འིདུས་བྱས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་དངོ་

ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་སྤངོས་པའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་མཁྱེན་བརྩེེའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཟག་

མེད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སེ་ཚོན་ཉེེར་གཅོིག་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཟག་པ་མེད་པའིི་

ཆོོས་གངོ་དག །ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་འིདི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་ལྡན་པའིི་ཡོན་ཏན་འིཆོད་བྱེད་

ཀྱིི་གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདུས་མ་བྱས་ལ་སོགས་པའིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དངོ་ལྡན་པའིི་

སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་དེ། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། བསམ་དུ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པའིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དངོ་ལྡན་པའིི་རྣམ་བྱངོ་བདེན་པ། ཆོོས་དཀོོན་
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མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། རིགས་གྲེོལ་གྱིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དངོ་ལྡན་པའིི་འིཕགས་པའིི་

གངོ་ཟག་དེ། དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་

མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སྤངོས་པའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་

སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་

པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། གྲེོལ་བའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགོག་

བདེན་གྱིི་ཡོན་ཏན་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིགོག་

བདེན་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། རིགས་གྲེོལ་གྱིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་དངོ་ལྡན་པའིི་རྒྱལ་

སྲིས་འིཕགས་པ། དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་
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པ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱལ་སྲིས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རིགས་གྲེོལ་གྱིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དངོ་ལྡན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་

པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་

མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སར་བཞེིན། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་

གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དེ་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའི་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་ལ་ཐེ་ཚོོམ་ཟ་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་ས་བོན་སྤངོས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་ལས་ཐེག་དམན་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་

རྣམས་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་ཏུ་བཞེག་དུ་མི་རུངོ་བར་ཐལ། དེས་སྐྱོབས་གནས་

ཡངོ་དག་ལ་ཐེ་ཚོོམ་ཟ་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་ས་བོན་མ་སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་ན། དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་
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མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིདུལ་བ་ལུངོ་ལས། སངོས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའིི་དགེ་སློོངོ་གི་

དགེ་འིདུན། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་

ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། འིགྲེེལ་བར། དགེ་འིདུན་ལ་སངོས་

རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་གི་ཁོངོས་སུ་གཏོགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ནི་མ་གཏོགས་

སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་འིདུན་དཀོོན་

མཆོོག་ཡིན་པར་ཐལ། མཐར་ཐུག་གི་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། 

མཐར་ཐུག་གི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དྲིི་བཅོས་དེ་བཞེིན་ཉེིད་དངོ་དྲིི་

མ་མེད། །དྲིི་མེད་སངོས་རྒྱས་ཡོན་ཏན་རྒྱལ་བའིི་མཛོད། །གངོ་ལ་དཀོོན་མཆོོག་

དགེ་བ་གསུམ་འིབྱུངོ་བ། །དོན་དམ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ལོ། །ཞེེས་

དངོ༌། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་འིདི་ཡི་རིགས། །ཐམས་ཅོད་གཟིགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་

ཡུལ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མཐར་ཐུག་གི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་

ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མའིི་དར་ཊིཀོ་ལས། སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་དཀོོན་མཆོོག་

ནི། ས་དངོ་པོ་ཡན་ཆོད་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱིི། དེ་ཡངོ་ས་དངོ་པོ་ནས་ས་བཅུ་

པའིི་བར་གྱིི་དཀོོན་མཆོོག་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་བསྒྲུབ་པའིི་དབངོ་
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དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ཐེག་པ་ཐུན་མོངོ་བར་ཐལ་བའིི་སྐྱོོན་མེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མཐར་ཐུག་གི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། མཐར་

ཐུག་གི་སྐྱོབས་གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་དེ་མཐར་ཐུག་གི་

སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མཁྱེན་གསུམ་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། དཀོོན་མཆོོག་

གསུམ་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། མཐར་

ཐུག་གི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ཡིན་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ་དཀོོན་མཆོོག་

གསུམ་ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། མཐར་ཐུག་གི་དཀོོན་མཆོོག་

གསུམ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་མཐར་ཐུག་གི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་

སྐྱོབས་དེ། དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་དོན་

གཅོིག དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་མཐར་མ་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་དེ། 

ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སྐྱོབས་དོན་གཅོིག 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་པའིི་སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དོན་དམ་པའིི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་དངོ་པོ་འིགྲེིག འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་

ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་གཉེིས་

པ་ལ་འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དབུ་མ་འིཇུག་པ་ལས། དེ་ནས་བཟུངོ་སྟེ་དེ་

ནི་ཐོབ་པར་གྱུར་བ་ཡིས། །བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞེེས་བྱའིི་སྒྲི་ཉེིད་ཀྱིིས་བསྙེད་

དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་ན། དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་

བགྲེོད་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་

དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དམ་པའིི་དོན་དུ་

འིགྲེོ་བ་ཡི། །སྐྱོབས་ནི་སངོས་རྒྱས་ཉེག་གཅོིག་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་

ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་པའིི་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་རོབ་པའིི་སངོས་
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རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་དངོ༌། ཀུན་རོབ་པའིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དོན་

དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པའིི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་དངོ༌། དོན་དམ་

པའིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་བོ། །

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སྤངོས་ཕྱིིར་བསླུ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་ཕྱིིར། །མེད་ཕྱིིར་འིཇིགས་

དངོ་བཅོས་པའིི་ཕྱིིར། །ཆོོས་རྣམ་གཉེིས་དངོ་འིཕགས་པའིི་ཚོོགས༌། གཏན་གྱིི་

སྐྱོབས་མཆོོག་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་དོན་ལ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། ལུངོ་གི་

ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་རྣམས་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་ཏེ། མངོོན་པར་

རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་ཚོེ་གཟིངོས་ལྟར་དུ་སྤངོས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྒྱུན་

མཐའིི་མན་ཆོད་ཀྱིི་ལམ་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་ཏེ། རྫུན་པ་

བསླུ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལྷག་མེད་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་

གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་ཏེ། མེད་དགག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། 

མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་འིཇིགས་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། ལུངོ་གི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། དེ་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་ཚོེ་གཟིངོས་ལྟར་དུ་སྤངོས་པར་བྱ་བ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་
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པའིི་གསུངོ་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། རྫུན་པ་བསླུ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། འིདུས་

བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། 

མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་དགག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་ཆོོས་ཅོན། རྫུན་པ་བསླུ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

བསླུ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བསླུ་བར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། རྒྱུ་དགེ་བ་བྱས་པ་ལས་འིབྲས་བུ་བདེ་

བ་འིབྱུངོ་བ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ལས་

རྒྱུ་འིབྲས་ཆོོས་ཅོན། མི་བདེན་པར་ཐལ། མི་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བསླུ་

བ་ཡིན་ན། བསླུ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཁོ་ན་རེ། དུ་བ་མེ་ལས་འིབྱུངོ་བ་

བདེན་པར་ཐལ། ལས་རྒྱུ་འིབྲས་བདེན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། གཞེི་གྲུབ་ན་བདེན་པ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བའིི་རྒྱུད་ལ་འིབྱུངོ་རུངོ་གི་རྣམ་མཁྱེན་

དེ་དེའིི་འིབྲས་སྐྱོབས་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའིི་རྒྱུད་

ལ་འིབྱུངོ་རུངོ་གི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེའིི་དུས་ན་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་འིབྲས་

སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་

དེའིི་དུས་ན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ས་བོན་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་མྱུ་གུ་དེ་ས་བོན་

གྱིི་དུས་ན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ས་བོན་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་མྱུ་གུ་ཡོད་པ་གངོ་

ཞེིག དེ་མྱུ་གུའིི་དུས་ན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ས་བོན་འིགག་བཞེིན་པ་

དངོ་མྱུ་གུ་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ས་བོན་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་མྱུ་གུ་མྱུ་གུའིི་དུས་ན་ཡོད་ཟེར་

བ་དངོ༌། རྒྱུན་མཐའི་བའིི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དུས་

ན་ཡོད་ཟེར་ན། མྱུ་གུ་རངོ་དུས་སུ་ས་བོན་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་

བོན་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་མྱུ་གུ་མྱུ་གུའིི་དུས་ན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། མྱུ་གུ་དེ་རངོ་དུས་ན་རངོ་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། མྱུ་གུ་དེ་རངོ་དུས་སུ་རངོ་རྒྱུད་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རངོ་དུས་སུ་རངོ་རྒྱུ་ལས་རོགས་པར་གྲུབ་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། རངོ་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། །འིབྲས་བུ་རག་
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ལས་མེད་པར་ཡངོ༌། །རྟོོགས་པ་ཡིས་ནི་འིབྲེལ་བར་བྱེད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མྱུ་གུ་རངོ་དུས་སུ་རངོ་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་རངོ་དུས་སུ་རངོ་རྒྱུ་ལས་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་གནས་པ་

འིཇིག་པ་གསུམ་ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མྱུ་གུ་རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་མ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག སྐྱོེ་བ་སྐྱོེ་བའིི་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་

མ་མ་གྲུབ་ན། སྐྱོེ་བ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དུས་སུ་ཁྱོད་ཁྱོད་རངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་

རངོ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། མྱུ་གུ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་རྒྱུའིི་

དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། རངོ་གི་དངོོས་རྒྱུའིི་དུས་སུ་

སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། མྱུ་གུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་ཀྱིི་སྐྱོེ་གནས་འིཇིག་གསུམ་ཀོ་དུས་

མཉེམ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་འིདུས་བྱས་ཡིན་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། རངོ་དུས་སུ་འིདུས་བྱས་ཡིན་ན། རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་གནས་འིཇིག་གསུམ་ཀོ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་སྐྱོེ་བ་དུས་
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མཉེམ་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་ཁྱོད་

སྐྱོེ་བ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུའིི་དུས་སུ་ཁྱོད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། 

འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ས་བོན་ལས་སྐྱོེ་བཞེིན་པའིི་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་བོན་

འིགག་བཞེིན་པ་དངོ༌། མྱུ་གུ་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་གཉེིས་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་དངོོས་རྒྱུ་དངོོས་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ས་བོན་

སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། སྐྱོེ་བཞེིན་པ་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐྱོེ་བཞེིན་པ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དུས་སུ་ཁྱོད་ཁྱོད་རངོ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་དུས་སུ་རོགས་པར་སྐྱོེས་ཟིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོེ་བ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རངོ་དུས་སུ་སྐྱོེ་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་སོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟིན་གྱིི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་དེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པའིི་རྒྱུའིི་སྐྱོབས་དངོ༌། དེའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་དེ་དེའིི་
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འིབྲས་སྐྱོབས་ཡིན་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་

དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དངོ་པོ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་དངོ་

རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། དེ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བས་

ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་

དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་གོ་འིཕངོ་མངོོན་དུ་བྱེད་ངོེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་ངོེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དངོ་རྒྱུད་

གཅོིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན། དེ་དངོ་རྒྱུད་

གཅོིག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཁྱོད་དངོ་རྒྱུད་

གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་
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ཅོན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་སངོས་འིཕགས་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་དེ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དམན་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བྲམ་ཟེའིི་ཁྱེའུ་བླ་མ་དངོ༌། ར་མཁན་གྱིི་ཁྱེའུ་སྣངོ་བྱེད་དངོ༌། རྒྱལ་

པོ་ངོ་ལས་ནུས་རྣམས་ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནམ་མིན་ཟེར་དེ་ལ་

ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་རྣམས་ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་དེ་མ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། རྒྱལ་པོ་

ངོ་ལས་ནུས་དེ་ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེའིི་དུས་

སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པར་གྱུར་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པར་གྱུར་བའིི་དུས་

སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རངོ་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བདག་སྐྱོེ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཀྱིི་དུས་སུ་བདག་སྐྱོེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་བདག་ལས་སྐྱོེས་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་དེའིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཀྱིི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་

ངོ་ལས་ནུས་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་དེ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་དུས་སུ་
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སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཀྱིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དེའིི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་དེའིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་དུས་སུ་སྟོན་

པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་དངོོས། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་དེ་ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་ད་ལྟར་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་འིདིར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་

སངོས་རྒྱས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། མདུན་གྱིི་སྐྱོེས་བུ་ལན་འིདེབས་པ་པོ་སངོས་རྒྱས་པའིི་སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པ་དེ་མདུན་གྱིི་སྐྱོེས་བུ་ལན་འིདེབས་པ་པོའིི་དུས་སུ་མདུན་གྱིི་སྐྱོེས་

བུ་ལན་འིདེབས་པ་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་

ཀྱིི་དུས་སུ་རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་དེའིི་དུས་
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སུ་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། མདུན་གྱིི་སྐྱོེས་བུ་

ལན་འིདེབས་པ་པོ་དེ་ད་ལྟར་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཆོོས་ཅོན། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་པོ་ངོ་ལས་ནུས་ཆོོས་ཅོན། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། བྱངོ་

སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་

ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་ཚོེ་ན་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་ཚོེ་

ན་ད་ལྟར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག གཞེན་ཡངོ༌། 

རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་

ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་ཚོེ་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའིི་ཚོེ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གངོ་ཟག་དེའིི་འིབྲས་

སྐྱོབས་ཡིན་ན། གངོ་ཟག་དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ།
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 ཁ་ཅོིག་གིས། གངོ་ཟག་དེའིི་འིབྲས་སྐྱོབས་ཡིན་ན། གངོ་ཟག་དེའིི་དུས་ན་

མེད་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་བྱུངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་དུས་སུ་མེད་པར་ཐལ། 

དེའིི་འིབྲས་སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དངོ་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་སྐྱོབས་གསུམ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་སྐྱོབས་གསུམ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སྐྱོབས་གསུམ་ངོོས་བཟུངོ་

བ། དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་དངོ༌། ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་བཤིད་པ། རྒྱུ་

སྐྱོབས་དངོ་འིབྲས་སྐྱོབས་ངོོས་བཟུངོ་བ་དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། དོན་གཉེིས་

མཐར་ཕྱིིན་པའིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་དེ། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་གི་མཚོན་

ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཀུན་རོབ་པའིི་སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་

སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་གཉེིས་སུ་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ལྟ་བུ། 

གཉེིས་པ་ནི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དངོ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། འིགོག་ལམ་གངོ་

རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་བྱངོ་བདེན་པ་དེ་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་གི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ཀུན་རོབ་པའིི་ཆོོས་དཀོོན་
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མཆོོག་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་ཆོོས་དཀོོན་མཆོོག་གཉེིས་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། གསུངོ་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། འིགོག་བདེན་

དངོ་ལམ་བདེན་ལྟ་བུ། རིགས་གྲེོལ་གྱིི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་དངོ་ལྡན་པའིི་

འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་དེ། དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་རུངོ་

དངོ་ལྡན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་

མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་ཀུན་རོབ་པའིི་

དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གཉེིས་ལས། 

དངོ་པོ་དངོ་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་དོན་གཅོིག དཔེར་ན་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཐམས་ཅོད་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། འིགོག་བདེན་དངོ་ལམ་བདེན་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། 

གཉེིས་པ་ནི། དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་

སྐྱོབས་དེ་དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་དོན་

གཅོིག དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་མཐར་མ་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་དེ། 

ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སྐྱོབས་དོན་གཅོིག 

གསུམ་པ་ནི། གངོ་ཟག་གཞེན་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་ཟིན་པའིི་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་པོ་དེ། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུའིི་སྐྱོབས་དངོ༌། དེའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་དཀོོན་

མཆོོག་གསུམ་པོ་དེ་དེའིི་འིབྲས་བུའིི་སྐྱོབས་ཡིན་ནོ། །
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གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རངོ་ཉེིད་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་

ཡིན་ན། རངོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་མེད་དགོས་པར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པའིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དོན་གཉེིས་མཐར་ཕྱིིན་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་འིདོད་ན། དོན་གཉེིས་མཐར་ཕྱིིན་གྱིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་

ཐུག་ཡོད་པར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཞེེས་ཟེར་ན། སྒྲིིབ་

གཉེིས་སྤངོས་པའིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཡོད་པར་ཐལ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་དེ་

དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། འིདོད་ན། སྒྲིིབ་གཉེིས་སྤངོས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་

སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་པའིི་སངོས་རྒྱས་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན་འིབུད། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། 

ཀུན་རོབ་པའིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་པའིི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་པའིི་
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བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག དེར་ཐལ། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་འིཇུག་པ་ལས། དེ་ནས་བཟུངོ་

སྟེ་དེ་ནི་ཐོབ་པར་གྱུར་བ་ཡིས། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞེེས་བྱའིི་སྒྲི་ཉེིད་ཀྱིིས་བསྙེད་

དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་

པ་མཐར་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་དངོ༌། དེ་དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་

མཐར་མ་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་

སྟེ། སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་

ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དངོ་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་ཀྱིི་གཞེི་

མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དངོ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་གཉེིས་ཆོོས་

ཅོན། དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་དངོ་དངོོས་པོའིི་གནས་ཚོོད་ལ་ལམ་གྱིི་བགྲེོད་པ་མཐར་མ་ཐུག་པའིི་སྐྱོབས་
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གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཀུན་རོབ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་དོན་

དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ཀོ་དོན་དམ་པའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་གི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར།

བདེན་གཉེིས།བདེན་གཉེིས།

བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་ཆོེན་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་སྤྱིོད་པའིི་ཚོེ་བྱངོ་

ཆོེན་ཡོད་བཞེིན་དུ་བྱངོ་ཆོེན་ཡངོ་དག་པར་རྗོེས་སུ་མི་མཐོངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མདོ་

ཆོོས་ཅོན། སྒྲུབ་པའིི་ངོོ་བོ་ལ་འིདོམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་བདེན་པ་གཉེིས་ལས་མི་

འིདའི་བར་ཡུལ་ཅོན་ཐབས་ཤིེས་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སོ་ནས་ཉེམས་སུ་ལོངོ་ཞེིག་ཞེེས་

འིདོམས་པའིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཛམ་བུའིི་གླེིངོ་འིདིར་དགེ་སློོངོ་ཤཱ་རིའིི་
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བུ་དངོ༌། མོའུ་འིགལ་གྱིི་བུ་ལྟ་བུ་ཤི་སྟག་གིས་གངོ་བ་འིདི་ལྟ་སྟེ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

མདོ་ཆོོས་ཅོན། སྒྲུབ་པའིི་ཁྱད་པར་ལ་འིདོམས་པ་ཡིན་ཏེ། རངོ་དོན་དུ་ཐེག་དམན་

ཡིད་བྱེད་ཀྱིི་བསམ་པ་དངོ་མ་འིདྲིེས་པར་ཉེམས་སུ་ལོངོ་ཞེིག་ཅོེས་འིདོམས་པའིི་

མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་

རེད་དོན་ཀུན་རོབ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་རེད་

དོན། དོན་དམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིི་རེད་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞེི་གྲུབ་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རེད་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་མིག་ཤིེས་ཀྱིི་བཟུངོ་བྱ་ཡིན་ན། མིག་

ཤིེས་ཀྱིི་བཟུངོ་བྱ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རེད་
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དོན་ཡིན་ན། ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་རེད་དོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སྒྲི་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བདེན་

མེད་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

བདེན་འིཛིན་ལོག་ཤིེས་སུ་རྟོོགས་པའིི་རྗོེས་དཔག་གི་རེད་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བདེན་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དེའིི་གཞེལ་

བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཁྱོད་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་འིདྲིའིི་རྗོེས་དཔག་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་བདེན་མེད་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་བདེན་འིཛིན་གྱིི་ཞེེན་ཡུལ་

མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་བདེན་འིཛིན་ལོག་ཤིེས་སུ་རྟོོགས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་དངོོས་ཀྱིི་རེད་དོན། ཀུན་རོབ་

བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་དངོོས་ཀྱིི་རེད་དོན། དོན་

དམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བདེན་མེད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་རིགས་ཤིེས་རྗོེས་

དཔག་གི་དངོོས་ཀྱིི་རེད་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་སྣངོ་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། དེའིི་སྣངོ་ཡུལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། བདེན་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་
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པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་

རིགས་ཤིེས་རྗོེས་དཔག་གི་གཞེལ་བྱ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེན་

མེད་རྟོོགས་པའིི་རྗོེས་དཔག་གི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཁྱོད་

དངོོས་སུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྗོེས་དཔག་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའིི་ཚོད་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཚོད་མ་ཡིན་ན། རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། རྗོེས་སུ་དཔག་པའིི་ཚོད་མ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཚུར་མཐོངོ་

གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་འིཛིན་དབངོ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེའིི་གཞེལ་བྱ་དེའིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་རེད་དོན་གངོ་ཞེིག དེ་ཁྱོད་ལ་

ལྟོས་ཏེ་ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མར་སོངོ་བ། ཁྱོད་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་རེད་དོན་གངོ་ཞེིག དེ་ཁྱོད་ལ་ལྟོས་

ཏེ་མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མར་སོངོ་བ། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་
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ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་བསྒྲུབས་ཟིན། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ལྟོས་ཏེ། 

མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་རེད་དོན་གངོ་ཞེིག དེ་ཁྱོད་ལ་

ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མར་སོངོ་བ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའིིམཚོན་ཉེིད། མཐར་ཐུག་

དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མའིི་རེད་དོན་གངོ་ཞེིག དེ་ཁྱོད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་

མར་སོངོ་བ། དོན་དམ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་མཚོན་ཉེིད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རི་བོངོ་རྭ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་ཚོད་མས་གཉེིས་

སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་

ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བུམ་པའིི་

ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཚོད་མས་གཉེིས་

སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚོད་མའིི་བྱེ་

བྲག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
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ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན་སློ། གཞེན་

ཡངོ༌། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་ཆོོས་ཅོན། ཚོད་

མས་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚོད་

མས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། གསལ་བ་དངོོས། རྟོགས་དེར་ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་

སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཀུན་

རོབ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་

མས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་གངོ་ཞེིག སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པར་

རྟོོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སོ་སྣངོ་

དབངོ་ཤིེས་དེ་རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་

པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་

ཟུར་དུ་སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པར་རྟོོགས་བྱ་མ་ཡིན་པ་ཞེེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོོས་
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ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་

པ་དེར་ཐལ། དགག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པར་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པ་ཁྱོད་ཀྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཇི་སྙེེད་པ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་

པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཇི་ལྟ་བ་

མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་དེ། 

དོན་དམ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། མངོོན་སུམ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་པའིི་ཀུན་

རོབ་པར་དམིགས་པ་དེ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མངོོན་སུམ་ལ་སྣངོ་བ་

ལྟར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའིི་ཀུན་རོབ་པར་དམིགས་པ་དེ། ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེས་ཁྱོད་རངོ་ལས་ཐ་དད་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཁྱོད་དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །
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ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་གཉེིས་སྣངོ་

དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་

པར་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཉེམས་སུ་

མྱོངོ་བའིི་རངོ་རིག་གི་མངོོན་སུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

ཁྱོད་དེ་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་

རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཉེམས་སུ་མྱོངོ་བའིི་རངོ་རིག་མངོོན་སུམ་དེ། ཁྱོད་ལ་

གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྐབས་འིདིར་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་ནུབ་ཀྱིི་ཁྱད་པར་དེ། ཀུན་

རོབ་པའིི་སྣངོ་བ་ཡོད་མེད་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་

མཁྱེན་ཀུན་རོབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་ན། དེ་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་

རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཀུན་རོབ་པར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་

ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་བློ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་

ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཇི་སྙེེད་པ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཇི་སྙེེད་པ་

མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་
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ཀྱིིས་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་

གྱིིས་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། དངོོས་པོ་ཡིན་ན། མངོོན་སུམ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་ནུས་

པའིི་ཀུན་རོབ་པར་དམིགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བུམ་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་དེ་ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་པ་

གངོ་ཞེིག་ཆུ་ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆུ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག བདེན་གཉེིས་

རངོ་འིགྲེེལ་ལས། ཤིེས་པ་ལས་གསལ་བའིི་རྣམ་པ་སྣངོ་བ་ཅོན་དུ་འིདྲི་ཡངོ༌། ཇི་ལྟར་

སྣངོ་བ་བཞེིན་དུ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་མི་སླུ་བའིི་ཁྱད་པར་དུ་རྟོོགས་པར་བྱ་སྟེ། ཆུ་

ལ་སོགས་པ་དངོ་སྨོིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ཡངོ་དག་པ་དངོ་ཡངོ་དག་པ་མ་ཡིན་པར་

རྟོོགས་སོ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། སྨོིག་རྒྱུ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས་སྨོིག་རྒྱུ་ནི་ཉེི་མའིི་འིོད་

ཟེར་ཁྱད་པར་ཅོན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མངོོན་

སུམ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའིི་ཀུན་རོབ་པར་དམིགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག བདེན་གཉེིས་རངོ་འིགྲེེལ་
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ལས། ཆུ་ལ་སོགས་པ་དངོ་སྨོིག་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡངོ་དག་པ་དངོ་ཡངོ་དག་པ་མ་

ཡིན་པར་རྟོོགས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གངོ་ཟག་གི་བདག་ཆོོས་ཅོན། མངོོན་སུམ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་དོན་

བྱེད་ནུས་པའིི་ཀུན་རོབ་པར་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་གངོ་ཞེིག རངོ་སྣངོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་

བློ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་ག་བས་རྟོོགས་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག བདེན་མེད་མ་རྟོོགས་པའིི་ས་རོལ་དུ། 

རངོ་ཉེིད་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟོོགས་ནུས་པ་དེ། ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག བདེན་མེད་མ་རྟོོགས་པའིི་ས་རོལ་དུ་རངོ་ཉེིད་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པར་རྟོོགས་མི་ནུས་པ་དེ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་

བདག་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཞེི་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། གཟུགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཡངོ་དག་

ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆུ་ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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རྟོགས་སྒྲུབ་ཟིན། འིདོད་ན། གཟུགས་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཟུགས་གཟུགས་འིཛིན་དབངོ་ཤིེས་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་

རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་འིཛིན་དབངོ་ཤིེས་འིཁྲུལ་ཤིེས་སུ་

རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་དོན་མ་ཡིན་

པར་ཚོད་མས་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཟུགས་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པ་དེ། གཟུགས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། 

དེའིི་གནས་ལུགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་གནས་ལུགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོོས་ཉེིད་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཆོོས་ཉེིད་སྣངོ་

བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། རྫུན་

པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ༌། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

བདེན་པར་སྣངོ་ཡངོ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའིི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སྣངོ་བ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དངོ༌། ཡོད་ཙོམ་

སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གཉེིས་ཡོད་པ་ལས། འིདི་ཡོད་ཙོམ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་

མ་ཡིན་ན། ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། རྫུན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣངོ་ཚུལ་དངོ་གནས་ཚུལ་

མི་མཐུན་པའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བསྒྲུབས་ཟིན། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་སྣངོ་བར་ཐལ། རངོ་འིཛིན་

རྟོོག་པ་ལ་བདེན་པར་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་

ཅོན། སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་སྣངོ་བ་དེ། རྒྱུན་

མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སྣངོ་བ་ཁྱོད་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་

འིཁྲུལ་བའིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བྱད་བཞེིན་གྱིི་གཟུགས་བརན་སྣངོ་

བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་དེ། བྱད་བཞེིན་གྱིི་གནས་ལུགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལ་དེའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཐ་མལ་བས་ཁྱོད་རྟོོགས་པའིི་
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ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེས་དེ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེས་བྱད་བཞེིན་གྱིི་གཟུགས་བརན་བྱད་

བཞེིན་མ་ཡིན་པར་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་སྣངོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་བློ་ལ་

སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་ག་བས་རྟོོགས་མི་ནུས་པ་དེ། ཡངོ་དག་ཀུན་

རོབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་སྣངོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་བློ་ལ་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་

གྲུབ་པར་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་ག་བས་རྟོོགས་ནུས་པ་དེ། ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཟེར་ན། བདེན་གྲུབ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པའིི་ཟུར་གཉེིས་པ་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་གྲུབ་

སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་བདེན་གཉེིས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་བདེན་གཉེིས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་བཞེག་པ་ལ་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲི་བཤིད་པ་དངོ་གསུམ། 

དངོ་པོ་ནི། རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་

པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དགག་

གཞེིའིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། སྟོངོ་ཉེིད་ཉེི་ཤུ། སྟོངོ་ཉེིད་བཅུ་དྲུག སྟོངོ་ཉེིད་བཞེི་རྣམས་
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སུ་ཡོད། རངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་

བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་དངོ༌། ལོག་

པའིི་ཀུན་རོབ་གཉེིས་ལས། རངོ་སྣངོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་བློ་ལ་རངོ་ཉེིད་སྣངོ་བ་ལྟར་

མ་གྲུབ་པར་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་ག་བས་རྟོོགས་མི་ནུས་པ་ཡངོ་ཡིན། ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་དམིགས་པ་དེ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དཔེར་ན། གཟུགས་ལྟ་བུ། ཡངོ་དག་ཀུན་རོབ་དངོ་ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་གངོ་རུངོ་གངོ་

ཞེིག རངོ་སྣངོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་བློ་ལ་རངོ་ཉེིད་སྣངོ་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འིཇིག་རྟོེན་

རངོ་ག་བས་རྟོོགས་ནུས་པ་དངོ༌། རངོ་ཉེིད་ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཚོད་མའིི་གནོད་པ་

འིབབ་པ་གངོ་རུངོ་དུ་དམིགས་པ་དེ། ལོག་པའིི་ཀུན་རོབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། 

སྨོིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ། 

གསུམ་པ་ནི། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེེས་

བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། བློ་དོན་དམ་པ་འིཕགས་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་

སྣངོ་ངོོར་བདེན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ལ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། བློ་ཀུན་རོབ་པ་ཐ་སྙེད་པའིི་

ངོོ་བོར་བདེན་གྱིི། དོན་ལ་རྫུན་པའིི་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སོན་པོ་སྣངོ་བའིི་དབངོ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། 

དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རངོ་ཉེམས་སུ་

མྱོངོ་བའིི་རངོ་རིག་མངོོན་སུམ་གྱིིས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་

བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྟོངོ་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། རངོ་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་ཚོད་མས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་

ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། སྟོངོ་

ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྗོེས་ཐོབ་ལ་གནས་པའིི་

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་ཉེིད་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་

གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་ཉེིད་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་

དེ་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཚོད་

མ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཚོད་མ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་གཉེིས་སྣངོ་དངོ་བཅོས་པའིི་

ཚུལ་གྱིིས་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེས་དེ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཚོད་མ་ཚོད་མ་དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྩེ་བར་འིདོད་

ན། ཚོད་མ་ཚོད་མ་ལ་རངོ་རིག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་དངོོས་

སུ་མ་རྟོོགས་ཏེ། དེས་དེ་ཤུགས་ལ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དེས་དེ་དངོོས་སུ་

རྟོོགས་པར་ཐལ། དེས་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་མངོོན་

སུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་མི་རྟོག་པ་ལ་མངོོན་སུམ་ཡིན་

པ་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་དངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་མི་རྟོག་པ་གཉེིས་

ཡུལ་དུས་རངོ་བཞེིན་གངོ་ལ་ལྟོས་ཀྱིངོ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་མི་རྟོག་པ་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་དངོ་ཐ་དད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་མི་རྟོག་པ་གཉེིས་

ཡུལ་དུས་རངོ་བཞེིན་གངོ་ལ་ལྟོས་ཀྱིངོ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེས་དེ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་དེའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ལ་དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་ལ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་
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པར་ཤིེས་པའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བ་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེིས་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་

དེའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དངོ་ཐ་དད་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་

པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་གཉེིས་མཚུངོས་

ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིཇུག་པའིི་ཊིཀོ་ཆོེན་ལས། མི་སྣངོ་ཡངོ་རྟོོགས་པའིི་ཤུགས་

རྟོོགས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་བཞེག་དུ་མི་རུངོ་བས། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཤུགས་ལ་རྟོོགས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་གཉེིས་

སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་ཞེེས་གསུངོས་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་བློ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་རིག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ།།
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བདེན་བཞེི།བདེན་བཞེི།

སྡུག་བསལ་ལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་འིབྲས་བུར་གྱུར་པའིི་སྟོངོ་པ་ཉེིད་དངོ༌། 

ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། 

བྱངོ་ཆོེན་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་སྤྱིོད་པའིི་ཚོེ་གཟུགས་སྟོངོ་བ་ཉེིད་ལ་བརྩེོན་ན་བརྩེོན་ཞེེས་

བྱའིོ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ལ་འིདོམས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཤིེས་བྱར་བདེན་པ་ཞེེན་པ་དགག་པའིི་ཕྱིིར་དུ་འིདོམས་པའིི་

མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་

རྒྱུ་ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་གྱུར་བའིི་ཟག་བཅོས་དེ་སྡུག་བསལ་

བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་འིབྲས་སྡུག་བསལ་བདེན་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་

བའིི་ཟག་བཅོས་དེ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། མ་དག་པའིི་སྣོད་

ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། ཀུན་བཏུས་ལས། སྡུག་བསལ་གྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེེ་ན། དེ་ནི་སེམས་ཅོན་

སྐྱོེ་བ་དངོ་སྐྱོེ་བའིི་གནས་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་རིག་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 



263  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། སེམས་ཅོན་བརྗོོད། ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མི་དགེ་བའིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། སྡུག་

བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། 

ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། རྣམ་སྨོིན་ལུངོ་དུ་མ་བསྟན་ཆོོས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཁམས་གོངོ་གི་སྐྱོེ་

བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གསལ་སར་བཞེིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཁམས་གོངོ་གི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་

ཀུན་འིབྱུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལུངོ་མ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་དེ་ལ་མི་དགེ་བ་དངོ༌། དགེ་བ་ཟག་བཅོས་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། རྣམ་སྨོིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དངོ༌། །དགེ་བ་ཟག་བཅོས་རྣམས་ཁོ་
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ན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཁམས་གོངོ་གི་སས་བསྡུས་

ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། གོངོ་མ་ཐམས་ཅོད་ལུངོ་མ་

བསྟན། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཟག་བཅོས་འིབྲས་བསྡུས་ཀྱིི་ཆོར་གྱུར་བ་དེ་སྡུག་བསལ་བདེན་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟག་བཅོས་རྒྱུ་བསྡུས་ཀྱིི་ཆོར་གྱུར་བ་དེ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། ཟག་མེད་འིབྲས་བསྡུས་ཀྱིི་ཆོར་གྱུར་བ་དེ། འིགོག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟག་མེད་རྒྱུ་བསྡུས་ཀྱིི་ཆོར་གྱུར་བ་དེ། ལམ་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཀུན་འིབྱུངོ་

བདེན་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྡུག་བདེན་དེ་ཟག་བཅོས་རྒྱུ་བསྡུས་ཀྱིི་ཆོར་གྱུར་བ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མ་དག་པའིི་སྣོད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་ཁྱོད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཟག་མེད་གངོ་ཞེིག འིབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མི་རྟོག་སྡུག་བསལ་སྟོངོ་བདག་མེད་བཞེིའིི་ཚོོགས་དོན་དེ། 

སྡུག་བསལ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རྒྱུ་ཀུན་འིབྱུངོ་རབ་སྐྱོེ་རྐེན་བཞེིའིི་ཚོོགས་དོན་

དེ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། འིགོག་པ་ཞེི་བ་གྱི་ནོམ་པ་ངོེས་འིབྱུངོ་བཞེིའིི་
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ཚོོགས་དོན་དེ། འིགོག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ལམ་རིག་པ་སྒྲུབ་པ་ངོེས་འིབྱིན་བཞེིའིི་

ཚོོགས་དོན་དེ། ལམ་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅོིག ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་

པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་དངོ་ཆོོས་ཅོན་གྱིི་ཚོོགས་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་ཡན་འིགར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། 

ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་དངོ་ཆོོས་ཅོན་གྱིི་ཚོོགས་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་མ་རིག་གཉེིས་ཚོོགས་པའིི་ཚོོགས་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་སློ། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་ཡན་འིགར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ནི། མི་ཤིེས་པའིི་ཀུན་ཤིེས་པའིི་དབངོ་པོར་གྱུར་བའིི་

ཚོོར་བ་ཡིད་མི་བདེ་ཆོོས་ཅོན། སྡུག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སྡུག་བསལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡིད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་བདེན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མི་རྟོག་པ་དངོ་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་བ་དངོ་དོན་

གཞེན་གྱིི་བདག་གིས་སྟོངོ་བ་དངོ་རངོ་གི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བདག་མེད་པ་བཞེིའིི་

ཚོོགས་དོན་དེ་སྡུག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཆོོས་ཅོན། 
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མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེར་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། རངོ་

གི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བདག་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བདག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོ་ངོོ་བོ་གཅོིག་དུ་གྱུར་བའིི་

བདག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་བདག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་པ་གངོ་རུངོ་ལ་བརྟོེན་པའིི་ཟག་བཅོས་དེ། 

སྡུག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྡུག་བསལ་བདེན་པའིི་འིབྲས་བུ་དངོ་པོ་གསུམ་གངོ་

རུངོ་གི་སོ་ནས་འིབྱིན་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཟག་བཅོས་དེ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ལམ་བདེན་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་

པའིི་བྲལ་བ་དེ། འིགོག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། འིགོག་བདེན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་

གནས་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། ལམ་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དམན་

ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་པ་ཆོོས་ཅོན། སྡུག་

བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་པ་ལ་བརྟོེན་པའིི་

ཟག་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བདེན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

སྐྱོེ་རྒ་ན་འིཆོི་བའིི་སྡུག་བསལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འིཕགས་པས་ན་དངོ་རྒ་བ་དངོ༌། །འིཆོི་བའིི་སྡུག་བསལ་རྩེད་ནས་
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སྤངོས། །ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་དབངོ་གིས་སྐྱོེ། །དེ་ལ་དེ་མེད་ཕྱིིར་དེ་མེད། །ཅོེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག རྣམ་གྲེོལ་

དོན་གཉེེར་གྱིི་སྐྱོེས་བུས་ནད་ལྟར་དུ་ཤིེས པར་བྱ་བ་དེ། སྡུག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་གངོ་ཞེིག རྣམ་གྲེོལ་དོན་གཉེེར་གྱིི་སྐྱོེས་བུས་ནད་ཀྱིི་རྒྱུ་ལྟར་སྤངོས་པར་བྱ་བ་དེ། 

ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཀུན་ནས་རྣམ་བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག 

རྣམ་གྲེོལ་དོན་གཉེེར་གྱིི་སྐྱོེས་བུས་ནད་དངོ་བྲལ་བ་ལྟར་མངོོན་དུ་བྱ་བ་དེ། འིགོག་

བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རྣམ་གྲེོལ་དོན་གཉེེར་གྱིི་སྐྱོེས་བུས་སྨོན་ལྟར་དུ་

བསྟེན་པར་བྱ་བ་དེ། ལམ་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཁམས་གོངོ་གི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

སྤངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྤངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

འིཁྲུལ་ཤིེས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྟོོག་པ་ཡིན་ན། སྤངོ་བྱ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་
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སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་སློ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་

ཅོན། མཚོོན་བྱ་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་གྲེོལ་དོན་

གཉེེར་གྱིི་སྐྱོེས་བུའིི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ལམ་བདེན་གྱིི་བྱེད་ལས་

ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་བྲལ་བ་དེ། འིགོག་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིགོག་

བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། འིགོག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དངོོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིགོག་བདེན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་

སུ་གྱུར་བའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། ལམ་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིགོག་བདེན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་

རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་གིས། ཟག་བཅོས་ཡིན་ན། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སོ་སྐྱོེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སོ་སྐྱོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དག་པའིི་ཞེིངོ་གི་རྟོེན་ཅོན་

གྱིི་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་
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བཏུས་ལས། ཡོངོས་སུ་དག་པའིི་འིཇིག་རྟོེན་གྱིི་ཁམས་འིདི་དག་ནི་སྡུག་བསལ་གྱིི་

བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་སྟེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡིན་ན། འིཁོར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྒྱུད་ལ་འིཁོར་བ་མེད་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བདེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

སྡུག་བདེན་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དེ། སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྷག་མ་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མ་དག་པའིི་སྣོད་ཀྱིི་

འིཇིག་རྟོེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་གྱིི་

རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྡུག་བསལ་ཡིན་ན། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

མི་ཤིེས་པ་ཀུན་ཤིེས་པའིི་དབངོ་པོར་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་ཡིད་མི་བདེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་ནས་རྣམ་བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྣམ་བྱངོ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་ན། ཤིེས་
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སྒྲིིབ་ཉེོན་མོངོས་གཟུངོ་རྟོོག་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། 

འིདི་གཉེིས་ཕན་ཚུན་རྣམ་པར་གཅོོད་པའིི་ངོོ་བོ་ཡིན་པས། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཁོ་

ནའིོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གསེར་ཕྲེེངོ་ལས། སྡུག་བདེན་དངོ་ལམ་བདེན་མི་འིགལ་བར་བཤིད་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་འིགལ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་བཤིད་

པ་དེ་སྡུག་བསལ་དངོ༌། ལམ་བདེན་མི་འིགལ་བ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་

ལམ་ཡིན་ན། ལམ་བདེན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་ཡིན་ན། སྡུག་བདེན་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཡིན་ན། ལམ་བདེན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིགོག་

པ་ཡིན་ན། འིགོག་བདེན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་སོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བརྡོའིི་འིགོག་པ་ཆོོས་ཅོན། འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིགོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ་སྟེ། ལས་ཡིན་ན། ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུངོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་ཡིན་

ན། སྡུག་བདེན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སེམས་བྱུངོ་སེམས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་
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ལས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དགེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་

མེད་གངོ་ཞེིག ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཟག་

མེད་ཀྱིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་གཉེིས་ཀོ་

སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། རྟོགས་དེར་ཐལ། དེ་གཉེིས་སྤངོས་པའིི་

གངོ་ཟག་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་འིདྲི་དུས་གཅོིག་དུ་ལན་

གཅོིག་བྱེད་པ་ཡངོ་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་བྱེད་པ་ལ་རག་ལས་ཤིིངོ་མ་རིག་བག་

ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་པ་མེད་པའིི་ལས་ཀྱིངོ་སྤངོས་ནས། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ན་རྟོོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་

ཀོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དབངོ་ཤིེས་ཡིན་ན་རྟོོག་བཅོས་དཔྱོོད་

བཅོས་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་དངོ་བཅོས་པ་

ནི། །རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་ཁམས་ལྔ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། ལས་མ་ཡིན་
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པར་ཐལ། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིངོ་མ་ཡིན། ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ལས་ཀྱིངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རངོ་ལུགས་ཀྱིིས་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པར་ཐལ། བར་ཆོད་

མེད་ལམ་གངོ་ཞེིག རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག་འིདོད་ན། ས་བཅུ་བའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ལས་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ལས་ཀྱིངོ་མེད་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་གཉེིས་ཀོ་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

ལས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་

ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་གཉེིས་ཀོ་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་སྤངོས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་སོ། །འིདོད་ན། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ན་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་མེད་

ཀྱིི་ལས་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལས་ཡིན་ན། ལས་

དངོ་ཉེོན་མོངོས་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་ལས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་
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ཁྱབ། ཁ་ཅོིག་གིས། སྡུག་བདེན་ཡིན་ན་ཟག་བཅོས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཟག་

བཅོས་ཡིན་ན་སྤངོ་བྱ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལམ་བདེན་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྡུག་བདེན་

ཡིན་ན་ཟག་བཅོས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། མོས་པ་སོམ་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིོ་ན་ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་ཕུངོ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་བཅོས་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་ཟག་

པ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྡུག་བདེན་དངོ་ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་འིགལ་ཟེར་ན། དེ་མི་

འིཐད་པར་ཐལ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་ན། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་པོ་དེ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། སྡུག་བསལ་འིཁོར་བ་ཅོན་ཕུངོ་པོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་ན། སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་

ན། ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་གཙོོ་སེམས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 
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དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཀུན་ནས་

ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག རྒྱུ་ཀུན་འིབྱུངོ་རབ་སྐྱོེ་རྐེན་བཞེིའིི་ཁྱད་

ཆོོས་དངོ་ལྡན་པའིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་ན། སེམས་བྱུངོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་དེ་ལ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཀུན་འིབྱུངོ་དངོ༌། ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུངོ་

གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཀུན་འིབྱུངོ་བའིི་བདེན་པ་གངོ་

ཞེེ་ན། ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་ཉེོན་མོངོས་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་ལས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པ་ལ། མ་དག་པའིི་སྣོད་ཀྱིི་འིཇིག་

རྟོེན་དངོ༌། མ་དག་པའིི་བཅུད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་ཐལ། ཀུན་

བཏུས་ལས། སྡུག་བསལ་གྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེེ་ན། སེམས་ཅོན་སྐྱོེ་བ་དངོ་སྐྱོེ་བའིི་

གནས་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་རིག་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། 

ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིགོག་བདེན་དེ་ལམ་བདེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཟེར་ན། 

འིགྲེེལ་བར། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་གཅོིག་ཤིོས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཀུན་

འིབྱུངོ་བ་དངོ་ལམ་གྱིི་བདེན་པ་དག་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། སྡུག་བསལ་དངོ༌། འིགོག་པའིི་

བདེན་པ་དག་ནི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པ་དོན་གྱིི་སོ་ནས་བསྟན་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་
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འིཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། ལམ་བདེན་ལས་སྐྱོེས་པར་ཐལ། ལམ་

བདེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་སྦྱོོངོ་གི་ཚུལ་

ལས་སྐྱོེས་པར་ཐལ། དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་བདེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་

གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ལམ་བདེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ཟག་མེད་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་

འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་བདེན་བཞེི་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་བདེན་བཞེི་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག 

མི་རྟོག་པ་དངོ༌། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་བ་དངོ་དོན་གཞེན་གྱིི་བདག་གིས་

སྟོངོ་བ་དངོ་རངོ་གི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་བཞེིའིི་ཁྱད་ཆོོས་

དངོ་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རྒྱུ་

ཀུན་འིབྱུངོ་རབ་སྐྱོེ་རྐེན་བཞེིའིི་ཁྱད་ཆོོས་དངོ་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། ཀུན་འིབྱུངོ་
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བདེན་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཀུན་ནས་རྣམ་བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག འིགོག་

པ་ཞེི་བ་གྱི་ནོམ་ངོེས་འིབྱུངོ་བཞེིའིི་ཁྱད་ཆོོས་དངོ་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། འིགོག་

བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག ལམ་རིག་པ། སྒྲུབ་པ། ངོེས་འིབྱིན་བཞེིའིི་ཁྱད་

ཆོོས་དངོ་ལྡན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། ལམ་བདེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

གསུམ་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་སྡུག་བདེན་དུ་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དེ་མཚོན་ཉེིད་དེར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་སྡུག་

བདེན་དུ་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་དུ་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྡུག་བསལ་བདེན་པར་ཚོད་མས་ངོེས་ནས་དེ་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་དུ་ཚོད་མས་མ་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དངོ་པོར་

དེ་མི་རྟོག་པ་ཚོད་མས་ངོེས། དེ་རྗོེས་དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་ཚོད་མས་ངོེས་

དགོས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། དེའིི་ཕྱིིར་མི་

རྟོག་ལས་སྡུག་བསལ། །སྡུག་བསལ་ལས་ནི་བདག་མེད་གསུངོས། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར་ན། ས་མར་མ་ཁྱབ། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་
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སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་འིབྱུངོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་

ཐལ། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རབ་སྐྱོེ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་འིབྲས་སྡུག་བསལ་ཤུགས་དྲིག་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པར་ཐལ། ལམ་བདེན་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་

ཐལ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སློོབ་ལམ་ན་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་

དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བློ་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་

ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། གཟུགས་མེད་ཁམས་

ན་སྡུག་བསལ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་སྡུག་བསལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་ཡིན་ན། 

ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་འིགོག་བདེན་ལམ་བདེན་གྱིི་
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འིབྲས་བུ་ཡིན་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་བདེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་རྟོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་བདེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཆོོས་ཅོན། རྟོག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལམ་བདེན་ལས་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལམ་བདེན་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྐྱོེད་

བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ལམ་བདེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རངོ་འིབྲས་སྐྱོེད་བྱེད་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བདག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་ལས་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

བདག་སྐྱོེ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ།།

སྤྱིན་ལྔ།སྤྱིན་ལྔ།

ཤིའིི་དངོ་རྣམ་པར་སྨོིན་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་ལྷའིི་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་

བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་ཆོེན་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་སྤྱིོད་པའིི་ཚོེ་

ཤིའིི་མིག་གིས་དཔག་ཚོད་བརྒྱ་མཐོངོ་བ་ཡོད་དོ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། 

སྤྱིན་ལྔ་ལ་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙེད་དུ་སྤྱིན་ལྔའིི་ནུས་མཐུ་བསྟན་ནས་དོན་དམ་

པར་སྤྱིན་ལྔའིི་ཡུལ་ཡུལ་ཅོན་རྣམས་བདེན་པར་མེད་པར་འིདོམས་པའིི་མདོ་ཚོིག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་

གིས། རངོ་གི་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་
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ནས་སྟོངོ་གསུམ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ཤིའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་

བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་ནས་

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་འིཆོི་འིཕོ་བ་དངོ་སྐྱོེ་བ་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་

བའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ལྷའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། 

དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་བདག་མེད་ཕྲེ་རགས་གངོ་རུངོ་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་རངོ་དངོ་རྒྱུད་ཚོོད་མཉེམ་པའིི་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་དབངོ་པོ་

རྣོ་རྟུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་

ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིའིི་སྤྱིན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་

པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་བའིི་

གཟུགས་མཐོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཛོད་ལས། མིག་གི་གོངོ་མའིི་

གཟུགས་མ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །
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གཞེན་ཡངོ༌། མདོ་ལས། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེམས་དཔའི་ཆོེན་པོའིི་ཤིའིི་

མིག་གིས་དཔག་ཚོད་བརྒྱ་མཐོངོ་བ་ཡོད་དོ། །གཉེིས་བརྒྱ་མཐོངོ་བ་ཡོད་དོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དཔག་ཚོད་བརྒྱའིི་གཟུགས་མཐོངོ་ནས་ཉེིས་བརྒྱའིི་

གཟུགས་མི་མཐོངོ་བའིི་ཤིའིི་སྤྱིན་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིའིི་སྤྱིན་ཡིན་ན། སྟོངོ་གསུམ་

ཚུན་ཆོད་ཀྱིི་གཟུགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་

ཡངོ༌། ལྷའིི་སྤྱིན་ལ་ནུས་མཐུ་ཆོེ་ཆུངོ་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ལྷའིི་སྤྱིན་ཡིན་ན་

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་འིཆོི་འིཕོ་བ་དངོ་སྐྱོེ་བ་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་

ཕྲེ་རགས་གངོ་རུངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་དངོ་རྒྱུད་ཚོོད་མཉེམ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་དབངོ་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དངོ་རྒྱུད་ཚོོད་མཉེམ་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། དབངོ་རྣོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་བདག་རྐེན་མིག་དབངོ་གཟུགས་ཅོན་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་
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དཔག་ཚོད་བརྒྱ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་རིག་པ་

དེ། ཤིའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་བཞེིའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མིག་དབངོ་གཟུགས་ཅོན་པ་ལ་བརྟོེན་

ནས་སྟོངོ་གསུམ་ཚུན་གྱིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་རིག་པ་དེ། 

ལྷའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་བདག་རྐེན་ཞེི་ལྷག་གཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་

ལ་བརྟོེན་ནས་བདག་མེད་ཕྲེ་རགས་གངོ་རུངོ་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་འིཕགས་

རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་གཟུགས་

ལས་གཞེན་པའིི་རངོ་ཡུལ་ཀུན་རོབ་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་དེ། ཆོོས་

ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིའིི་སྤྱིན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཤིའིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དབངོ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། དོན་གྱིི་ནུས་པ་ལྟོས་མེད་ན། །བར་ཆོོད་ལ་སོགས་ཡོད་ན་

ཡངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཚུར་མཐོངོ་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མིག་ཤིེས་ཡིན་

ན། བར་དུ་ཆོོད་སྐལ་གྱིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མི་མཐོངོ་བས་མ་ཁྱབ་
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པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིའིི་སྤྱིན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་དབངོ་

ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དཔག་ཚོད་བརྒྱ་ཚུན་ཆོད་ཀྱིི་

གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིའིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷའིི་སྤྱིན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལྷའིི་མིག་གི་མངོོན་ཤིེས་དེ་དབངོ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དབངོ་ཤིེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རངོ་གི་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་

ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོོན་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཕྱིི་རོལ་པའིམ། ཉེན་ཐོས་སམ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡངོ་

རུངོ་སྟེ། དག་པའིི་བསམ་གཏན་བཞེི་ལ་བརྟོེན་ནས་ཚོད་མེད་པ་རྣམས་མངོོན་པར་

སྒྲུབ་བོ། །ཚོད་མེད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་མངོོན་པར་ཤིེས་པ་ལྔ་ཡངོ་དེ་བཞེིན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་
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ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། གཞེན་ཡངོ༌། 

འིཕགས་པ་ཡིན་ན་ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་དངོ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། རངོ་གི་

བདག་རྐེན་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་བརྟོེན་ནས་གཟུགས་ལས་གཞེན་

པའིི་རངོ་ཡུལ་ཀུན་རོབ་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། གཟུགས་ལས་གཞེན་

པའིི་རངོ་ཡུལ་ཀུན་རོབ་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་

ཡིན་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

འིབུད། འིདོད་ན། རྣམ་ཤིད་ལས། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མ་མཐའིི་ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ནས་བཞེག་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཤིའིི་སྤྱིན་གྱིི་ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་དངོ༌། 

ལྷའིི་སྤྱིན་གྱིི་ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ནས་དངོ༌། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ནས་དངོ༌། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་

གྱིི་ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

སྤྱིན་རྗོེས་མཐུན་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་དངོ༌། མཚོན་ཉེིད་པ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སར་ཡོད་
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ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ལྷའིི་སྤྱིན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་བཞེི་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་

ལ་ལྷའིི་སྤྱིན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ས་མཚོམས་བཞེི་བ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་རྒྱུད་

ལྡན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་

གི་དབངོ་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་རྒྱུད་ལྡན་

གྱིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེན་

སེམས་ཤིེས་པའིི་མངོོན་ཤིེས་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་རངོ་དངོ་རྒྱུད་ཚོོད་མཉེམ་

པའིི་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་དབངོ་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། དེས་རངོ་དངོ་རྒྱུད་ཚོོད་མཉེམ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་སེམས་ཤིེས་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་གཞེན་སེམས་ཤིེས་པའིི་མངོོན་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ས་མཚོམས་དེ་འིཐད་པར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ལྟར་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། ཁ་ཅོིག་གིས། སྐྱོོན་མེད་དེ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ལྟར་

བཤིད་པའིི་དོན་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན། ཤིའིི་སྤྱིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པ་

དངོ༌། དེས་གཞེན་བཞེི་ལ་རིགས་འིགྲེེ་བའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་
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ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན། ཤིའིི་སྤྱིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དམྱལ་བ་པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དམྱལ་བའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ས་མཚོམས་སར་ལྟར་འིཇོག་པ་དངོ༌། ལྷའིི་སྤྱིན་ཡིན་ན། དབངོ་

ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་ནངོ་འིགལ་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དུ་ལྷའིི་སྤྱིན་ཐོབ་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། ས་མཚོམས་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་ཐོབ་པ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་ལྷའིི་སྤྱིན་ཐོབ་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་བཞེག་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་

ལྷའིི་སྤྱིན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷའིི་སྤྱིན་ཆོོས་

ཅོན། དབངོ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷའིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་དབངོ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དབངོ་ཤིེས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཞེན་ཡངོ༌། ལྷའིི་སྤྱིན་ལ་དབངོ་ཤིེས་ཀྱིིས་ཁྱབ་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་ཟེར་བ་ནངོ་

འིགལ་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། 

སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷའིི་སྤྱིན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དབངོ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས།

རངོ་ལུགས་ལ་སྤྱིན་ལྔ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་སྤྱིན་ལྔ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། སྤྱིན་ལྔའིི་ནངོ་མཚོན་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་བདག་

རྐེན་མཉེམ་གཞེག་གི་སས་བསྡུས་པའིི་ཤིའིི་མིག་དབངོ་གཟུགས་ཅོན་པ་ལ་བརྟོེན་

ནས་དཔག་ཚོད་བརྒྱའིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་རིག་པ་དེ། 

ཤིའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་བདག་རྐེན་ལྷའིི་མིག་དབངོ་གཟུགས་
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ཅོན་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། སེམས་ཅོན་གྱིི་འིཆོི་འིཕོ་བ་དངོ་སྐྱོེ་བ་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་

བའིི་རིག་པ་དེ། ལྷའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག མཉེམ་གཞེག་རྣམ་པར་མི་

རྟོོག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་སུ་དམིགས་པ་དེ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག་

འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་དབངོ་བོ་རྣོ་རྟུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པ་དེ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ས་མཚོམས་རྣམ་བཤིད་ཀྱིི་ལུངོ་དོན་དེ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིི་མཐའི་ལ་དགོངོས་པ་

ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་

ན། ཤིའིི་སྤྱིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་ཡིན་ན། ལྷའིི་སྤྱིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་

གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་ན། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་སྤྱིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་ན། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཁོ་ན་དངོ༌། རྗོེས་མཐུན་པ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་པའིི་

དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤིའིི་མིག་ཆོོས་ཅོན། དཔག་ཚོད་བརྒྱའིི་

གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཤིའིི་སྤྱིན་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཤིའིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་གཞེི་ཞེིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། 

འིདིར་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཤིའིི་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མིག་བེམ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་མིག་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་

པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་གཞེི་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། ཤིའིི་མིག་དེ་ཤིའིི་སྤྱིན་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷའིི་མིག་དེ། ལྷའིི་སྤྱིན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། ཚོེ་འིདིར་བསམ་གཏན་བསོམས་པའིི་མངོོན་

པར་འིདུ་བྱེད་པ་ལས་བྱུངོ་པའིི་ལྷའིི་མིག་ནི། སྐལ་བ་དངོ་མ་སྐལ་བའིི་གཟུགས་ཕྲེ་

རགས་ཐམས་ཅོད་མཐོངོ་བ་བསོམས་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་སས་

བསྡུས་པའིི་གཟུགས་ཅོན་དངོ་བ་ཡིན་ལ། མངོོན་ཤིེས་ནི། དེའིི་བདག་རྐེན་ལ་བརྟོེན་

པ་ཆོོས་གཉེིས་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་ཡིད་ཀྱིི་ཤིེས་པའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་དོན་ནི། ལྷའིི་མིག་དབངོ་གཟུགས་ཅོན་པ་དེས་སྐལ་

བ་དངོ་མ་སྐལ་བའིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་ལྷའིི་མིག་གི་མངོོན་

ཤིེས་ཀྱིི་བདག་རྐེན་བྱེད་པ་དེ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 



289  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁོ་ན་རེ། སྤྱིན་ལྔ་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ཡིད་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྤྱིན་

དངོ་པོ་གཉེིས་ཡིད་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་

པའིི་གངོ་ཟག་གི་དབངོ་པོ་རྣོ་རྟུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་རིག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་

མིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལྷའིི་བུ་བློ་གྲེོས་རབ་གནས་ཀྱིི་མདོ་ལས། འིདོད་པ་དངོ་

གཟུགས་ན་སྤྱིོད་པའིི་ལྷ་བྱེ་བ་ཕྲེག་བརྒྱས་ཆོོས་རྣམས་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་མིག་རྡུལ་མེད་

ཅོིངོ་དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་བོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན། གོངོ་

མར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་ན། རྟོོགས་པའིི་ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

ལུངོ་གི་ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་དེ་ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། གསུངོ་

རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འིཇུག་པ་ནི་ཆོོས་ཀྱིི་སྤྱིན་ནོ། །ཞེེས་
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གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། ལྷའིི་སྤྱིན་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་

གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ལྷའིི་སྤྱིན་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་

འིཇུག་མ་ཐོབ་པའིི་འིདོད་ལྷ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྷ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ།

མངོོན་ཤིེས་དྲུགམངོོན་ཤིེས་དྲུག

རྫུ་འིཕྲུལ་དངོ་ལྷའིི་རྣ་བ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་ཆོེན་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་སྤྱིོད་པའིི་ཚོེ། མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་ཐོབ་སྟེ་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཉེམས་སུ་མྱོངོ་བར་བྱེད་དོ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

མདོ་ཆོོས་ཅོན། མངོོན་ཤིེས་དྲུག་ལ་གདམས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙེད་དུ་མངོོན་ཤིེས་དྲུག་གི་

ནུས་མཐུ་བསྟན་ནས། དོན་དམ་པར་མངོོན་ཤིེས་དྲུག་གི་ཡུལ་ཡུལ་ཅོན་རྣམས་བདེན་

པར་མེད་དོ། །ཞེེས་གདམས་པའིི་མདོ་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་

གི་བདག་རྐེན་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་ནས་ས་གཡོ་

བ་དངོ༌། གཅོིག་དུ་གྱུར་ཅོིངོ་མངོ་པོར་སྤྲུལ་བ་ལ་སོགས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་
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མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་བརྟོེན་

ནས་འིཇིག་རྟོེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིི་སྒྲི་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་

ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ལྷའིི་རྣ་བའིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་དངོ༌། འིཆོི་འིཕོ་བ་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། སོན་གནས་

རྗོེས་དྲིན་གྱིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཇིག་རྟོེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིི་

གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་གྱིི་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་

ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ལྷའིི་མིག་གི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་སྒྲིིབ་གཉེིས་སྤོངོ་བར་བྱེད་པའིི་ཐབས་དངོ་སྤངོས་པའིི་

སྤངོས་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་

བཅོས་པ་དེ། ཟག་པ་ཟད་པའིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་

མངོོན་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཤིེས་རབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཕྱིི་རོལ་བའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སོན་གནས་རྗོེས་དྲིན་གྱིི་མངོོན་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 
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གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཟག་པ་ཟད་པའིི་མངོོན་ཤིེས་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། ཟག་པ་ཟད་པའིི་མངོོན་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། སྒྲིིབ་གཉེིས་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྒྲིིབ་གཉེིས་སྤངོས་

པའིི་སྤངོས་པ་དེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ནངོ་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་

ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་ན། ཟག་པ་ཟད་པའིི་མངོོན་ཤིེས་ཐོབ་པས་

ཁྱབ། ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསགས་

འིོས་བསགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་ཀྱིི་བསྟན་པའིི་རྗོེས་འིགྲེོ་བ། །བསམ་གཏན་དངོོས་

གཞེི་མ་ཐོབ་ཀྱིངོ༌། །བདུད་ཀྱིི་མིག་རས་བཙོའི་བཞེིན་དུ། །སྲིིད་པ་དག་ནི་བཟློག་

པར་བྱེད། །ཅོེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་མངོོན་ཤིེས་དྲུག་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་མངོོན་ཤིེས་དྲུག་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། མངོོན་ཤིེས་དྲུག་གི་ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་བདག་

རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་ནས་ས་གཡོ་
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བ་དངོ་གཅོིག་དུ་བསྒྱུར་ཞེིངོ་མངོ་པོར་སྤྲུལ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ནུས་པའིི་རིག་པ་དེ། 

རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་བདག་རྐེན་ལྷའིི་རྣ་བའིི་

དབངོ་པོ་གཟུགས་ཅོན་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཇིག་རྟོེན་གྱིི་ཁམས་ཀྱིི་སྒྲི་ཕྲེ་རགས་མངོོན་

སུམ་དུ་མཐོངོ་བའིི་རིག་པ་དེ། ལྷའིི་རྣ་བའིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག 

རངོ་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་

ནས་གཞེན་གྱིི་སེམས་ལ་ཅོི་སྨོོན་དུ་ཤིེས་པའིི་རིག་པ་དེ། གཞེན་སེམས་ཤིེས་པའིི་

མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་བདག་རྐེན། དེ་

ལ་བརྟོེན་ནས་རངོ་གཞེན་གྱིི་ཚོེ་རབས་ས་མ་དུ་མ་རྗོེས་སུ་དྲིན་པའིི་རིག་པ་དེ། སོན་

གནས་རྗོེས་དྲིན་གྱིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་

པའིི་བདག་རྐེན་ལྷའིི་མིག་དབངོ་གཟུགས་ཅོན་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཇིག་རྟོེན་གྱིི་ཁམས་

ཀྱིི་གཟུགས་ཕྲེ་རགས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་དེ། ལྷའིི་མིག་གི་མངོོན་ཤིེས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག་ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པ་སྤངོས་པའིི་རིག་པ་དེ། ཟག་པ་ཟད་

པའིི་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ས་མཚོམས་དངོ་པོ་ལྔ་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། ཕྱིི་མ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་

པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་མཐའི་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལྷའིི་མིག་གི་མངོོན་ཤིེས་དངོ༌། ལྷའིི་
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རྣ་བའིི་མངོོན་ཤིེས་གཉེིས་ཡིད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་གཉེིས་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལུངོ་མ་

བསྟན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། མིག་དངོ་རྣ་བའིི་མངོོན་ཤིེས་ནི། །ལུངོ་དུ་མ་

བསྟན་ལྷག་རྣམས་དགེ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་གཉེིས་དགེ་

བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མངོོན་

ཤིེས་དྲུག་ཀོ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཛོད་ལས། 

མངོོན་ཤིེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གྲེོལ་བློ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་

ཁྱབ་པ་སོངོ༌།

ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ།ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ།

དམིགས་པ་དངོ་ནི་རྣམ་པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་སོགས་བཞེི་ཆོོས་

ཅོན། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་ལམ་ལས་ཁྱད་ཆོོས་དྲུག་གི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་ཏེ། 

དེ་ལས་དམིགས་པ། རྣམ་པ། རྒྱུ་བྱེད་ཚུལ། ཡོངོས་སུ་འིཛིན་ཚུལ། བདེན་འིཛིན་

གྱིི་རྣམ་རྟོོག་སྤངོ་བྱར་ལྡན་ཚུལ། ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་དབྱེ་བའིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་

འིཕགས་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ལ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་
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པོའིི་དབྱེ་བ་མེད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དངོ་པོ་གསུམ་ལ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་དབྱེ་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་དེ་

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ལས་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་

འིཕགས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་དེ་ལ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་དབྱེ་

བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་དེ་གསུམ་གྱིི་དབྱེ་བ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ལ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་དབྱེ་བ་མེད་པར་

ཐལ། དེ་དུས་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། དེ་ནི་སྐད་ཅོིག་

གཅོིག་དེ་བཞེིན། །ཆོོས་མཆོོག་ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་

རེ། གཞེན་སྟོབས་ཀྱིིས་སྐྱོེ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ངོན་སོངོ་གསུམ་དངོ་ཁམས་གོངོ་

གི་རྟོེན་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དངོ་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད། ཟ་མ་ཏོག་

བཀོོད་པའིི་མདོ་ལས། འིཕགས་པ་འིཇིག་རྟོེན་དབངོ་ཕྱུག་གིས་ཡི་དྭགས་མངོ་པོ་

བདེན་པ་མཐོངོ་བ་ལ་བཀོོད་པར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། ལྷའིི་བུ་རབ་གནས་ཀྱིིས་

ཞུས་པའིི་མདོ་ལས། འིདོད་པ་དངོ་གཟུགས་ན་སྤྱིོད་པའིི་ལྷའིི་བུ་བྱེ་བ་ཕྲེག་བརྒྱས་
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ཆོོས་རྣམས་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅོིངོ་དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་

བོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་སྟོབས་ཀྱིིས་སྐྱོེ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ངོན་སོངོ་གསུམ་དངོ་ཁམས་གོངོ་

གི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། ངོན་སོངོ་བ་རྣམས་རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེ་ཞེིངོ༌། ཁམས་གོངོ་མའིི་སོ་སྐྱོེ་རྣམས་འིཁོར་བ་ལ་དམིགས་

པའིི་སྐྱོོ་ཤིས་ཆུངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་ངོན་སོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་

པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡོད་པར་ཐལ། 

ངོན་སོངོ་གི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དངོ་མཐོངོ་

ལམ་གཉེིས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མཛོད་ལས། བཟོད་ཐོབ་ངོན་སོངོ་ཡོངོས་མི་ལྟུངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པ་དངོ༌། འིགྲེེལ་

བར། དེ་ལྟར་ན་ངོན་འིགྲེོ་མེད་པས་ཆོོས་ཆོེན་པོ་ལས་བཟོད་པའིི་ཕྱིིར་བཟོད་པར་

གྱུར་བ་དམིགས་པ་དངོ་རྣམ་པ་དངོ་ལྡན་པ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཀླུའིི་རྟོེན་ལ་བསྙེེན་གནས་ཀྱིི་སོམ་པ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་
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ཐལ། དེ་ལྟར་འིདུལ་བ་ལུངོ་ལས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། ཀླུའིི་

རྟོེན་ལ་སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མདོ་རྩེ་བར། མི་མ་ཡིན་པའིི་འིགྲེོ་བ་དངོ༌། བྱངོ་གི་སྒྲི་མི་སྙེན་པ་ནི་སོམ་པའིི་ཞེིངོ་

ཉེིད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་ཉེིད་ཀྱིིས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་མ་བསོམ་པར་གཞེན་གྱིིས་ཆོོས་བཤིད་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཐོབ་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཐོབ་པ་སོན་དུ་

འིགྲེོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་

བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་རྩེེ་མོ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། ཆོོས་མཆོོག་དངོོས་

སུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་མ་ཡིན་ཡངོ་དྲིོད་དངོ་རྩེེ་མོ་གཟུགས་ཁམས་པ་འིགའི་ཞེིག་ལ་ཡངོ་

སྐྱོེ་བར་མངོོན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། སེམས་རྟོེན་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། ཁམས་

གསུམ་ས་དགུ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་
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མི་འིཐད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་ཡིན་ན། བསམ་

གཏན་ས་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། བསོམས་བྱུངོ་མི་

ལོགས་མེད་པ་དངོ༌། །ཁྱད་པར་བསམ་གཏན་ས་པའིོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་སེམས་དངོ་

སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་དྲིན་པ་ཉེེར་གཞེག་ལ་སོགས་པའིི་ལམ་སེ་ཚོན་ལྔ་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཡངོ་དག་སྤོངོ་བ་ལ་སོགས་པའིི་ལམ་སེ་ཚོན་བར་

བ་བཞེི་པོ་དེ། སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་འིཇོག་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་

སྟེ། མཛོད་ལས། བྱངོ་ཆུབ་དངོ་ནི་ལམ་ཡན་ལག །མ་གཏོགས་འིདོད་ཁམས་སྲིིད་

རྩེེ་ན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་ལས། སེ་ཚོན་བདུན་

ནི་གོ་རིམ་བཞེིན། །ལས་ནི་དངོ་པོ་བ་དག་དངོ༌། །ངོེས་འིབྱེད་ཡན་ལག་རྣམས་དངོ་

ནི། །སོམ་དངོ་མཐོངོ་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱིེ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

བྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་སེམས་རྟོེན་དུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་སེམས་དངོ་སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་

མེད་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་དངོ་ནི་ལམ་ཡན་ལག །མ་གཏོགས་འིདོད་ཁམས་སྲིིད་རྩེེ་

ན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། གངོ་ཡངོ་

འིདོད་པའིི་ཁམས་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །



299  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་

དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་

ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་ལ་མ་ཉེམས་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཆོོས་རྒྱུན་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དེ་ཚོེ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱུན་ལས་ནི། སངོས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞེི་

གནས་དངོ༌། ཡེ་ཤིེས་ཡངོས་པ་ཐོབ་བྱའིི་ཕྱིིར། གདམས་ངོག་རྒྱ་ཆོེན་ནོད་པར་

འིགྱུར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་

ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་

བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ལམ་དེ་ས་དེ་ལ་བརྟོེན་པའིི་དོན་དེ། ལམ་དེ་ས་དེའིི་ངོོ་བོར་སྐྱོེས་

པ་ལ་འིཆོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་དངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 



300  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཁ་ཅོིག་གིས། ཚོོགས་ལམ་རོགས་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་ཞེིངོ་མཐོངོ་ལམ་མ་སྐྱོེས་

གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་དུ་གྱུར་བའིི་ཚོོགས་ལམ་རོགས་རྗོེས་སུ་

བྱུངོ་ཞེིངོ་རངོ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་དུ་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་དེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་

སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རངོ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་དུ་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་སོན་དུ་

སོངོ་བའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་རོགས་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་ཞེིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་

བྱུངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་ས་རོལ་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 



301  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མི་

སློོབ་ལམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་

ཆོོས་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུས་བདག་རྐེན་

བྱས་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་རྒྱུ་ཐར་བ་ཆོ་མཐུན་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་

རྟོོགས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་

རྒྱུ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐར་བ་ཆོ་མཐུན་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱུ་ཐར་བ་

ཆོ་མཐུན་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། རངོ་རྒྱུ་ཐར་བ་ཆོ་

མཐུན་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དངོ༌། རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་

སོམ་བྱུངོ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཁྱེན་པ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་

དབྱེ་ན། དྲིོད་སོགས་བཞེི་ཡོད། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་གངོ་ཞེིག 
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གཟུངོ་བ་རངོ་བཞེིན་མེད་པའིི་དོན་ལ་གསལ་སྣངོ་དངོ་པོར་ཐོབ་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གཉེིས་པ་གངོ་ཞེིག གཟུངོ་བ་རངོ་བཞེིན་མེད་

པའིི་དོན་ལ་གསལ་སྣངོ་འིཕེལ་བ་དེ། དེ་རྩེེ་མོའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གསུམ་པ་གངོ་ཞེིག 

འིཛིན་པ་རངོ་བཞེིན་མེད་པའིི་དོན་ལ་གསལ་སྣངོ་དངོ་པོར་ཐོབ་པ་དེ། དེ་བཟོད་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་བཞེི་པ་གངོ་ཞེིག འིཛིན་པ་རངོ་བཞེིན་མེད་པའིི་དོན་ལ་གསལ་སྣངོ་

འིཕེལ་བ་དེ། དེ་ཆོོས་མཆོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། 

ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཐོས་བྱུངོ་གི་ཤིེས་རབ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོའིི་ཟུར་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐོས་བྱུངོ་གི་

ཤིེས་རབ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཐོས་བྱུངོ་གི་ཤིེས་རབ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པ་ནི་གངོ་ཞེིག  རྒྱུ་

མཚོན་མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཀུན་བཏུས་ལས་ཚོོགས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཞེེ་ན། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་

ཚུལ་ཁིམས་དངོ༌། དབངོ་པོའིི་སོ་སོམ་པ་དངོ༌། ཟས་ཀྱིི་ཚོོད་རིག་པ་དངོ༌། ནམ་གྱིི་ཆོ་

སྟོད་སྨོད་ལ་མི་ཉེལ་བར་རྣལ་འིབྱོར་ལ་བརྩེོན་པ་དངོ༌། ཡངོ་དག་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་

དགེ་བ་གཞེན་དངོ༌། ཐོས་པ་དངོ༌། བསམ་པ་དངོ༌། སོམ་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཤིེས་རབ་
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དག་ཀྱིངོ་རུངོ་སྟེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། 

དེ་ཉེིད་ལས། ཚོོགས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཡིན་པ་སྦྱོོར་བའིི་ལམ་ཡངོ་དེ་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སོམ་བྱུངོ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བློ་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། འིཇིག་རྟོེན་པའིི་

སོམ་བྱུངོ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། འིཇིག་རྟོེན་པའིི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་བཞེི་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེན་སེམས་ཤིེས་པའིི་མངོོན་ཤིེས་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པར་

ཐལ། སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སོ་སྐྱོེ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་

མངོོན་སུམ་དུ་མ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཟུངོ་འིཛིན་གཉེིས་རངོ་

བཞེིན་གྱིིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བཞེིན་གྱིིས་གྲུབ་པར་ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 



304  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག་གིས། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་གསལ་

བར་མི་སྣངོ༌། ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་གསལ་བར་སྣངོ་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་གསལ་བར་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། 

དེ་ལྟ་བུའིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ནི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་དཔྱོད་ཤིེས་ཀྱིི་

རྒྱུན་བསོམས་པར་བྱས་པའིི་སྟོབས་ཀྱིིས་སོམ་བྱུངོ་དུ་གྱུར་ནས་སྟོངོ་བ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་

སྤྱིི་གསལ་བར་སྣངོ་བ་དཔྱོོད་པའིི་ངོོ་བོར་བྱུངོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གསལ་སྣངོ་ཅོན་གྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་གསལ་བར་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྟོོག་མེད་

ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སྟེ། གསལ་སྣངོ་ཅོན་གྱིི་རིག་པ་དེ། རྟོོག་མེད་

ཀྱིི་ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དོན་སྤྱིི་དངོ་མ་འིདྲིེས་པའིི་གསལ་སྣངོ་ཅོན་གྱིི་རིག་པ་དེ། 

དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་འིདྲི་བ་དེ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་མངོོན་སུམ་ཡིན་ཟེར་ན། དེས་སྟོངོ་

ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དེས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་



305  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རྟོོགས་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་འིདྲིའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྟོོག་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་མངོོན་སུམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་དེ་

ལ་འིཁྲུལ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་དེ་ལ་མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་མ་འིཁྲུལ་བའིི་

ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེ་གཅོིག་ཏུ་བྲལ་གྱིི་རྟོགས་ལ་བརྟོེན་པའིི་རྗོེས་དཔག་ཡིན་

ཟེར་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བསམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། རྗོེས་དཔག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོམ་བྱུངོ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བློ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཐོས་བསམ་སོམ་གསུམ་གྱིི་ཤིེས་རབ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེ་ལ་ཆོོས་ཅོན་ཀུན་

རོབ་པ་མི་སྣངོ་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་ཆོོས་ཅོན་ཀུན་རོབ་པ་སྣངོ་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེ་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་

པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཉེམ་བཞེག་ཡེ་

ཤིེས་ལ་གཟུགས་སྣངོ་བར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་ཀུན་རོབ་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་ཆོོས་ཅོན་ཀུན་རོབ་པ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་ཆོོས་ཅོན་ཀུན་

རོབ་པ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་

གྲུབ་དུ་མི་སྣངོ་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྣངོ་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་སྟོངོ་ཉེིད་སྣངོ་བའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་སྣངོ་བར་

ཐལ། ཁྱོད་ལ་དེ་བདེན་མེད་དུ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་

སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སོ་སོ་སྐྱོེ་

བོ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་གྲུབ་དུ་མི་སྣངོ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་

བདེན་མེད་དུ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་

མེད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་མེད་ཆོོས་
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ཅོན། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་དངོོས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སོ་

སོ་སྐྱོེ་བོ་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྣངོ་བར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཆུངོ་

འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་ཁྱད་པར་ལ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དངོ་

པོར་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་དངོ་དེའིི་རྒྱུད་

ལ་བར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་འིབྲིངོ་དངོ༌། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐ་མར་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་

པོ་ཡིན། རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་དབངོ་འིབྲིངོ་

གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་དེ་འིབྲིངོ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་དེ་ཆོེན་པོ་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་ཟེར་ཞེིངོ༌། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་དེ་ཆུངོ་ངུ་ལ་དེ་ཆུངོ་ངུས་

ཁྱབ། དེས་ཕྱིི་མ་གཉེིས་ལ་རིགས་འིགྲེེའིོ། །རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་དེ་

ཆུངོ་ངུ་ལ་དེ་ཆུངོ་ངུས་ཁྱབ། དེས་གཞེན་པ་གཉེིས་ལ་རིགས་འིགྲེེའིོ། །ཟེར་ན། བྱངོ་

སེམས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་དངོ་པོར་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

དེ་ཆུངོ་ངུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་དེ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་
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ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་

པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དངོ་པོར་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསོ་བ་ཆོོས་ཅོན། བསོ་བ་

ཆུངོ་ངུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསོ་བ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བའིི་རྟོགས་དེར་ཐལ། བསོ་བ་གཞེན་ནི་རྣམ་གསུམ་

པོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བ་འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡིན་ན། སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་མ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྦྱོོར་ལམ་འིབྲིངོ་

ཡིན་ན། སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་

པ་འིབྲིངོ་ཡིན་ན། ཐེག་པ་ཆུངོ་ངུ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་

ཁྱབ། འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་པ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་པ་ལ་ཆོེ་ཆུངོ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་ཐེག་

པ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡིན་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་དངོ་མི་འིགལ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་
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སྦྱོོར་ལམ་ཆོེ་ཆུངོ་གཉེིས་མི་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་ན། ཆོོས་རྒྱུན་གྱིི་ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དེ་ཚོེ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱུན་ལས་

ནི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོ་དངོ་དེ་ཆུངོ་ངུའིི་

གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེ་ཆུངོ་གཉེིས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཚོོགས་སྒྲུབ་ཀྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོ་ནས་འིཇོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཚོོགས་སྒྲུབ་

དངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆུངོ་ངུའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་པོ་དངོ་དེ་ཆུངོ་ངུའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིགྲེེལ་བར། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དངོ་འིབྲེལ་བའིི་

དབངོ་པོ་བརྟུལ་པོ་ལ་སོགས་པ་གངོ་ཟག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་ཆུངོ་ངུ་དངོ་འིབྲིངོ་དངོ་

ཆོེན་པོའིི་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དངོ་པོར་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་འིབྲིངོ་ཡིན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཐ་མར་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་



310  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡིན། 

རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་འིབྲིངོ་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་འིབྲིངོ་ཡིན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པའིི་ཁྱད་པར་མི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་

ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་

བྱས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་ན་ཡངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པ་དངོ༌། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཐོབ་པར་

ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་

ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་

དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་
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མ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་

མ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་

ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཉེན་ཐོས་

ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཉེན་ཐོས་

ལམ་དུ་འིཇུག་པ་མེད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའི་ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་

འིབྲིངོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ལས་ཉེམས་པ་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་བར། བྱངོ་

ཆུབ་ཀྱིི་བར་དུ་མི་འིགྱུར་བ་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པས་

སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ། ཟེར་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་མ་ཐོབ་པའིི་ས་རོལ་དུ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་

པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་
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མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མ་ཐོབ་པར་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་

ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མ་ཐོབ་པར་

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མ་

ཐོབ་པར་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་དེ་མ་ཐོབ་

པར་ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་ཆོེན་དུ་རིགས་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པས་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་ཆོེན་དུ་རིགས་ངོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་

པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། ཞེི་ལྷག་

ཟུངོ་འིབྲེལ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཡངོ་མ་ཡིན། འིདོད་
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པའིི་སས་བསྡུས་ཡངོ་མ་ཡིན། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཕྱིི་མ་གསུམ་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདྲིའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་ལ་མ་ཉེམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ལ་དམིགས་པའིི་ལྷག་མཐོངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་སོམ་བྱུངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་

དམིགས་པའིི་ཞེི་གནས་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པ་གངོ་

ཞེིག་དེ་སོམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པ་གངོ་ཞེིག 

ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློའོི། །

རངོ་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་རྟོེན་བཤིད་པ་དངོ༌། བརྟོེན་

པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཤིད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ་

དངོ༌། སེམས་རྟོེན་བཤིད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཡོད་དེ། གླེིངོ་གསུམ་གྱིི་མི་དངོ༌། འིདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་རྟོེན་
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ལ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་ཡོད་དེ། 

བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་ནས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་ན། བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། སྤྱིིར་བསམ་གཏན་ས་

དྲུག་ལ་བརྟོེན་ནས་སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ་བློ་རིག་ལ་དཔྱོད་

པ་དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་ཆོ་

མཐུན་རོགས་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་ཞེིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དངོ་རྗོེས་སུ་

མཐུན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དབྱེ་ན། དེ་ལ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སོ་ནས་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་

གཉེིས་ཡོད། ངོོ་བོའིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་སོགས་བཞེི་ཡོད། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་གངོ་ཞེིག ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་

གཟུངོ་རྟོོག་མངོོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་པའིི་ལམ་གྱིི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་

ཕྱིེ་བ་དེ། དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གཉེིས་པ་གངོ་ཞེིག ཤིེས་སྒྲིིབ་རྣམ་བྱངོ་གཟུངོ་
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རྟོོག་མངོོན་གྱུར་བ་མགོ་གནོན་པའིི་ལམ་གྱིི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། 

གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གསུམ་པ་གངོ་ཞེིག ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་མངོོན་

གྱུར་བ་མགོ་གནོན་པའིི་ལམ་གྱིི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། གསུམ་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་བཞེི་པ་གངོ་ཞེིག ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པ་མངོོན་གྱུར་

བ་མགོ་གནོན་པའིི་ལམ་གྱིི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་དེ། བཞེི་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། 

ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོའིི་ཁྱད་པར་ལ། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དངོ་པོར་སྐྱོེས་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆུངོ་ངུ་

ཡིན། བར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་འིབྲིངོ༌། ཐ་མར་སྐྱོེས་

པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་དེ་ཆོེན་པོ་ཡིན། རྒྱུད་གཅོིག་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡིན་ན། དེ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ། དེས་གཞེན་གཉེིས་ལ་

རིགས་འིགྲེེའིོ། །རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་དེ་ཆུངོ་ངུ་ཡིན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་འིབྲིངོ་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་དེ་འིབྲིངོ་

ཡིན། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོེན་

པོ་ཡིན། རྒྱུད་ཐ་དད་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་དེ་ཆོེན་པོ་ལ་ཆོེན་པོས་མ་ཁྱབ། དེས་

གཞེན་གཉེིས་ལ་རིགས་འིགྲེེའིོ། །
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གསུམ་པ་ནི། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེ་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་དཔྱོད་ཤིེས་ཡིན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེན་སེམས་ཤིེས་

པའིི་མངོོན་ཤིེས་དེ་དེར་གྱུར་བའིི་མངོོན་སུམ་ཡིན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་གསར་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་དེར་གྱུར་བའིི་རྗོེས་དཔག་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

དུ་གྱུར་བའིི་ཡིད་དཔྱོོད་སྣངོ་ལ་མ་ངོེས། ཐེ་ཚོོམ་ལོག་ལྟ་སོགས་མེད་དེ། དེ་རྣམས་

གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར།

ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་པ།ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་པ།

གཞེི་དངོ་དེ་ཡི་གཉེེན་པོ་ཡི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་པ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་དངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་

འིཛིན་རྟོོག་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡངོ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་

ཡངོ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་གཟུངོ་རྟོོག་དངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྣམ་

བྱངོ་གཟུངོ་རྟོོག་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་

ཡངོ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་
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རྟོོག་པ་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་

འིཛིན་པའིི་བློ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། རི་

བོངོ་རྭ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རི་བོངོ་རྭ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། འིདོད་ན་སློའིོ། །ཞེེས་ཟེར་ཞེིངོ༌། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། རངོ་ཡུལ་གཞེི་གྲུབ་པ་

ལ་དམིགས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་བློ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

རི་བོངོ་རྭ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་ཡུལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་གཟུངོ་བ་ལ་དམིགས་ནས་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་

འིཛིན་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་

བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་དམིགས་

ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་དེ་གཟུངོ་བ་ཡིན་
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པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་

པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་

དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགྲེེལ་བར། མ་རིག་པ་དངོ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའིི་

ཕུངོ་བོ་དངོ་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་ཆོོས་

ལ་དམིགས་ནས་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་

མོངོས་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་བྱངོ་གི་

ཆོོས་ལ་དམིགས་ནས་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྣམ་བྱངོ་

གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་ཕུངོ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་

ཞེེན་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། དེའིི་གཟུགས་ཕུངོ་དེ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་ནས་ཉེོན་

མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆོོས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་
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ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཆོོས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་དད་པའིི་དབངོ་བོ་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་དད་པའིི་དབངོ་བོ་དེ་

རྣམ་བྱངོ་གི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རྣམ་བྱངོ་གི་

དབངོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དད་པའིི་དབངོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེར་གྱུར་བའིི་དད་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་

དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་

བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་

རེ། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་དད་པའིི་དབངོ་བོ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྣམ་བྱངོ་གི་བདེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་བྱངོ་གི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རས་ཡོད་དངོ༌། རས་འིཛིན་གངོ་རུངོ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་
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སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། བཏགས་ཡོད་དངོ༌། བཏགས་འིཛིན་གངོ་རུངོ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་

བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རས་ཡོད་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་

སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རས་ཡོད་ལོངོས་སྤྱིོད་

བྱེད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། བཏགས་ཡོད་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བཏགས་ཡོད་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡུལ་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་རས་འིཛིན་ལ་དམིགས་

ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་

གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བཏགས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་

དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་རིག་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་

ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སྐྱོེས་

བུ་བཏགས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་
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ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་རིག་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་

བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། 

མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་ལ། ལྷས་སྦྱོིན་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་

འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་

ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་

གངོ་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་

ཞེེན་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་རིག་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་

སུ་བསྟན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་རས་ཡོད་

དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རབ་ཏུ་

ཕྱིེ་བའིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ལྷས་སྦྱོིན་རས་ཡོད་

དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་དེ་གངོ་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 
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འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་དེ་ལྷས་སྦྱོིན་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་

དེའིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་ཡུལ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། ལྷས་སྦྱོིན་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལྷས་སྦྱོིན་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་དེའིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་

ཡུལ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་དངོ་བཏགས་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི། ཞེེས་

སོགས་ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གོངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་

དོན་བྱེད་ནུས་པར་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་

པའིི་རིག་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་དོན་བྱེད་ནུས་པར་

འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་དེ་རས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དོན་བྱེད་ནུས་པ་རས་

ཡོད་ཆོོས་གསུམ་ཚོངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་དོན་བྱེད་

ནུས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་



323  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རྟོོག་པ་གཉེིས་འིགལ་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་མཁྱེན་

དེ་བཏགས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གངོ་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་རིག་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གངོ་ཟག་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཤིེས་

སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་རས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེ་གངོ་ཟག་དོན་བྱེད་ནུས་པར་འིཛིན་པའིི་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

ཁ་ཅོིག་གིས། ཉེི་སྣངོ་གི་དགོངོས་པར་བསམས་ནས་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་

དངོ་འིཛིན་རྟོོག་ལ་མུ་བཞེི་ཡོད་དེ། གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་ལ། འིཛིན་རྟོོག་མ་ཡིན་པའིི་མུ་དངོ༌། 

དུས་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

རིག་པ་དེ། འིཛིན་རྟོོག་ཡིན་ལ། གཟུངོ་རྟོོག་མ་ཡིན་པའིི་མུ་དངོ༌། རྒྱུན་དངོ་བཅོས་

པའིི་ཤིེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའིི་

མུ། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་དེ་དེ་གཉེིས་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ཡིན་ཞེིངོ༌། དུས་མཐའིི་སྐད་

ཅོིག་མར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་

སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་མ་ཡིན་ཏེ། དུས་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་དེ། སོ་
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སོ་སྐྱོེ་བོའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་

རྟོོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་དེ་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། སྟོངོ་པ་ཉེིད་དངོ༌། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་དོན་དངོ༌། 

ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། དུས་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཡིན་ན། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དམ་བཅོའི་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དུས་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དམིགས་

ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་གཉེིས་ལ་མུ་བཞེི་ཡོད་དེ། བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་

དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་

རྟོོག་ཁོ་ན་ཡིན་པའིི་མུ་དངོ༌། དེ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་

ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ཁོ་ན་ཡིན་པའིི་མུ་དངོ༌། དེ་ལ་དམིགས་
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ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱ་སྤྱིོད་བྱེད་གཉེིས་ཀོར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། དེ་

གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའིི་མུ་དངོ༌། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་དེ་དེ་གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་

ཡིན་ཟེར་ན། བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱ་སྤྱིོད་བྱེད་གཉེིས་

ཀོར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་

སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་བདེན་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། བུམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱ་སྤྱིོད་བྱེད་གཉེིས་ཀོར་བདེན་པར་ཞེེན་

པའིི་རིག་པ་དེ། བུམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་བདེན་འིཛིན་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པ་

དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་ལོངོས་སྤྱིོད་

བྱ་སྤྱིོད་བྱེད་གཉེིས་ཀོར་བདེན་པར་མེད་པ་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་མེད་པ་དེ། དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དོན་

དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མདོ་སེ་བ་དེ། ཁྱོད་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། མདོ་སེ་བ་དེ། བུམ་པ་ཡུལ་ཅོན་དུ་བདེན་པར་མེད་
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པར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བུམ་པ་ཡུལ་ཅོན་མ་ཡིན་

པར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བུམ་པ་ཡུལ་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བུམ་པ་རྟོག་མི་རྟོག་གཉེིས་ཀོར་འིཛིན་པའིི་བློ་དེ། བུམ་པ་མི་

རྟོག་པར་འིཛིན་པའིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་འིཛིན་རྟོོག་པ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ལོག་ཤིེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་མི་རྟོག་པར་འིཛིན་པའིི་བློ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གཟུགས་དངོ་གཟུགས་བདག་མེད་གཉེིས་ཀོ་ལ་དམིགས་ནས་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྩེ་བའིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་རྟོོག་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དགག་རྟོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་བདེན་

སྟོངོ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུངོ་རྟོོག་དངོ་འིཛིན་རྟོོག་གཉེིས་ཀོ་འིགལ་བར་ཐལ། དགག་རྟོོག་

དངོ་སྒྲུབ་རྟོོག་གཉེིས་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུངོ་བ་དངོ་འིཛིན་པ་འིགལ་བར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། སྡུག་བདེན་དངོ་ལམ་བདེན་གཉེིས་

ཀོ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། སྡུག་བདེན་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་
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བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་གཟུངོ་

རྟོོག་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་སྡུག་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྣམ་བྱངོ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་

གྱུར་བའིི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉེིས་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

རིག་པ་དེ། སྡུག་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་

པ་ཡངོ་ཡིན་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་ནས་དེ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་གཟུངོ་རྟོོག་ཡངོ་ཡིན། རྣམ་བྱངོ་གཟུངོ་

རྟོོག་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་འིདྲིའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གཉེིས་ལ་མུ་བཞེི་རྩེི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་ཉེི་སྣངོ་ལས་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། དེ་གཉེིས་ནི་ཕན་ཚུན་རྣམ་

པར་གཅོོད་པའིི་རངོ་བཞེིན་ཡིན་པས་དེ་གཉེིས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའིོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་དངོ༌། རྣམ་



328  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་གཉེིས་འིགལ་བར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་

གཟུངོ་རྟོོག་དངོ་རྣམ་བྱངོ་གཟུངོ་རྟོོག་གཉེིས་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྡུག་བདེན་

དངོ་ལམ་བདེན་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་

སྲིིད་པ་ལན་བདུན་པ་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་བདེན་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིིད་པ་ལན་

བདུན་པ་བ་དེ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ལས་

ཉེོན་གྱིིས་གཞེན་དབངོ་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་ཉེོན་གྱིིས་འིདོད་པར་རིགས་མཐུན་གྱིི་སྐྱོེ་སྲིིད་བདུན་

ལེན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྡུག་བསལ་དངོ་ལམ་བདེན་འིགལ་བར་ཐལ། སྡུག་བདེན་དངོ་

ལམ་བདེན་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སྐབས་འིདིར་དགག་རྟོོག་ཁོ་ན་བསྟན། སྒྲུབ་རྟོོག་མ་བསྟན་ཟེར། ཁ་

ཅོིག་གིས། སྒྲུབ་རྟོོག་ཁོ་ན་བསྟན། དགག་རྟོོག་མ་བསྟན། ཟེར་ན། དངོ་པོ་ལ། སྐབས་

འིདིར་སྒྲུབ་རྟོོག་བསྟན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ལ་དམིགས་

ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་སྒྲུབ་རྟོོག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། འིགྲེེལ་བར་མཐོངོ་བ་དངོ་བསོམ་པ་དངོ་མི་སློོབ་
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པའིི་ལམ་ལ་གཟུངོ་བར་རྣམ་པར་རྟོོག་པ་རྣམས་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ཡངོ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དགག་རྟོོག་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། སྐབས་འིདིར་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

རིག་པ་བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་དགག་རྟོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྟོངོ་པ་

ཉེིད་དངོ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་དོན་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་

ན། སྟོངོ་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

རིག་པ་དགག་རྟོོག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དགག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་

སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་གཟུངོ་རྟོོག་

དངོ་རྣམ་བྱངོ་གཟུངོ་རྟོོག་གཉེིས་ལས། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་ནས་

ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་

པའིི་རིག་པ་དེ། དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུར་ཡོད། 

རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་
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ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་

ན་དགུར་ཡོད། ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་

འིཛིན་རྟོོག་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་

བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པ་གཉེིས་སུ་ཡོད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་རས་

འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ་དངོ་པོའིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུར་ཡོད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བཏགས་འིཛིན་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་རིག་པ་དེ། གཉེིས་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུར་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་རས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་གངོ་ཟག་རངོ་

སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། གངོ་ཟག་དོན་བྱེད་ནུས་པར་འིཛིན་པའིི་རིག་པ་དེ། གངོ་ཟག་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་

རས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་དེ། རས་ཡོད་ཆོོས་གསུམ་

ཚོངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།



331  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཡོངོས་འིཛིན།ཡོངོས་འིཛིན།

སེམས་མི་འིགོངོ་བ་ཉེིད་ལ་སོགས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་

པར་ཅོན་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་ཏེ། 

དེ་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐར་ལྟུངོ་བ་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཡོངོས་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་

ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཕྱིིའིི་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐབས་ཤིེས་

རོགས་པར་འིདོམས་པའིི་དེའིི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར།

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཞུངོ་འིདིའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་

དངོོས་སུ་བསྟན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་དེ་གཞུངོ་འིདིའིི་དོན་སྦྱོོར་རྣམ་དག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེས་དེ་དངོོས་སུ་བསྟན་པར་སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་

བཟངོ་པོས་བཞེེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་

གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་སྲིིད་མཐར་ལྟུངོ་བ་འིགོག་བྱེད་ཡིན་པར་
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ཐལ། དེ་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐར་ལྟུངོ་བ་འིགོག་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་དེ་ཡངོ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉེིས་པ་ལ་དགག་བཞེག་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་ཏེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་

མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་

སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཕྱིིའིི་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཐབས་ཤིེས་རོགས་པར་

སྟོན་པའིི་དེའིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་

སྐུ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་བདག་རྐེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་ཕྱིིའིི་

ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དེའིི་འིབྲས་བུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དེ་དེའིིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་དེ་ལས་འིཁྲུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་འིཁྲུངོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དབུ་མ་ལ་འིཇུག་པ་ལས། སངོས་རྒྱས་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལས་

འིཁྲུངོས་ཤིིངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ལ་ཐབས་ཤིེས་གཉེིས་སྟོན་པར་བྱེད་
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པའིི་དེའིི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་དེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་

པའིི་ཕྱིིའིི་ཡོངོས་འིཛིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཡོངོས་

འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་ཙོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདྲི་བ་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་ཙོམ་རྣམ་བདེན་

པའིི་ལྟ་བ་ལ་གནས་པའིི་བླ་མ་གསེར་གླེིངོ་བ་དེ་ཇོ་བོ་རྗོེའིི་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཙོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཡོངོས་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་བྱེ་བྲག་

སྨྲ་བ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བླ་མ་དྷ་རྨ་རཀི་ཏ་དེ་ཇོ་བོ་རྗོེའིི་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ཡོངོས་འིཛིན་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་ཡོངོས་འིཛིན་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། འིཕགས་པའིི་ལུགས་དངོ༌། སློོབ་དཔོན་གྱིི་ལུགས་

གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སེམས་མི་འིགོངོ་བ་ཉེིད་ལ་སོགས་ཞེེས་པས། བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་གཉེིས་དངོོས་སུ་བསྟན། ངོོ་བོ་ཉེིད་མེད་སོགས་

སྟོན་བྱེད། །ཅོེས་པས། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཕྱིིའིི་ཡོངོས་འིཛིན་དངོོས་སུ་
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བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེི་སྣངོ་ལས་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དངོ༌། དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་

འིདིར་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་ཡོངོས་སུ་འིཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི་སེམས་མི་འིགོངོ་བ་ཉེིད་ལ་སོགས་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་བྱངོ་

སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཕྱིིའིི་ཡོངོས་འིཛིན་དངོོས་སུ་བསྟན་ཅོིངོ་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་

དངོོས་སུ་མ་བསྟན་ཏེ། རྒྱན་སྣངོ་ལས། རྣམ་པར་རྟོོག་པ་བཞེི་དངོ་ལྡན་པ་བསྟན་

པ་དེ་ནི་ཐབས་ལ་མཁས་པའིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་གྱིི་རངོ་བཞེིན་ཡོངོས་སུ་

འིཛིན་པ་བསྟན་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར། འིདིར་ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པ་ཞེེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་གསུངོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་གངོ་རུངོ་དུ་ལྟུངོ་བ་འིགོག་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་དེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ལ་ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་རོགས་པར་

འིདོམས་པར་བྱེད་པའིི་དེའིི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་དེ། 

སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་ཕྱིིའིི་ཡོངོས་འིཛིན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཡིན་ནོ། །

རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས།རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས།
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རྟོོགས་པ་ཡི་ནི་ཆོོས་དྲུག་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་

རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་དུ་མ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་བརྟོེན་

ཆོོས་སྒྲུབ་པ་བཅུ་གསུམ་གྱིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་བཅུ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར།

གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་ཆུབ་དུ་འིགྱུར་རུངོ་

གི་དགེ་བ་དེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེས་ཐེག་པ་ཆོེ་ཆུངོ་གཉེིས་

ལ་རིགས་འིགྲེེ། ཟེར་ན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཆོོས་ཅོན། དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཁོར་བ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁམས་གོངོ་གི་

སས་སྡུས་ཀྱིི་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིཛོད་ལས། དེ་ལས་

འིགྱིོད་གཉེིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དངོ་པོ་དག་ན་མེད། །ཅོེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དགེ་དངོ་

རྣམ་པར་དག་ཕྱིིར་དངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། དེ་དགེ་

བའིི་སེམས་ཀྱིི་དམིགས་པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་

པར་དཀོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདུས་
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བྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡངོ་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ཐེག་པ་གཉེིས་ལ་

རིགས་འིགྲེེ། ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་རིགས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་

ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་ཆུབ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། གཟུགས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། 

དངོ་པོ་ལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བཞེིན་

གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སློོབ་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། གཟུགས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 



337  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག་གིས། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་

མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གླེོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་

བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རངོ་

བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། འིདུས་བྱས་ཀྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་

དེ། རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གསལ་བསྒྲུབས་ཟིན། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད། རངོ་བཞེིན་གནས་

རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རངོ་གི་རྟོེན་ཆོོས་སུ་གྱུར་བའིི་དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་

སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་ན། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡིད་

ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་

ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་



338  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག གནས་

གྱུར་མཐར་ཐུག་པ་ན་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་

མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཆོོས་ཅོན། གནས་གྱུར་མཐར་ཐུག་

པ་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གནས་གྱུར་མཐར་ཐུག་པ་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་གྱུར་ཟིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། གནས་གྱུར་མཐར་ཐུག་པ་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག ངོོ་བོ་ཉེིད་

སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཚུར་མཐོངོ་

ལྷས་སྦྱོིན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དངོ་པོ་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་

ཡོད་ན། ཁྱོད་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་གཞེི་བྱེད་པ་དེ། 
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ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། དེའིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེར་གྱུར་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་

རྟོེན་གཞེི་བྱེད་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཟེར་ན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་གྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་

བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། དེའིི་བསོམ་བྱའིི་

གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་

སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་གཞེི་བྱེད་པ་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་གྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་སར་བཞེིན་ནོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག རངོ་རྒྱུད་
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ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་གཞེི་བྱེད་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་

པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་བསོམ་བྱའིི་

གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་ཆོེན་

དུ་རིགས་ངོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་དེ། རིགས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་དེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ཐེག་དམན་གཉེིས་ལ་རིགས་འིགྲེེ། རངོ་གི་

ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་དེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ངོེས་བའིི་རིགས་དངོ༌། ཐེག་དམན་གྱིི་མ་

ངོེས་པའིི་རིགས་གཉེིས་ལས། རིགས་གངོ་ཞེིག ཐེག་པ་གཞེན་གྱིིས་བར་མ་ཆོོད་པར་

ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་བར་ངོེས་པ་དེ། དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་དམན་



341  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གྱིི་རིགས་ཡངོ་ཡིན། ཐེག་པ་གཞེན་གྱིིས་བར་མ་ཆོོད་པར་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་

འིགྱུར་བར་མ་ངོེས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་དེ། གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད།

 ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་དངོ༌། ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་གཉེིས་འིགལ་ཟེར་ན། རངོ་

བཞེིན་གནས་རིགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཟད་མི་སྐྱོེ་ཤིེས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡངོ་ཡིན། ཐེག་

དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་མ་ཡིན་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་འིདྲིའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་འིདྲིའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་ངོེས་པའིི་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་གངོ་ཟག་དེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་

ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། རྐེན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་དངོ་ཕྲེད་ནས་དངོ་



342  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པོར་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་པར་ངོེས། དེ་དངོ་མ་ཕྲེད་ན་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

འིབྲས་བུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་

པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་

འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་དེ་སེམས་ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག དེར་ཐལ། དེ་རིགས་ཅོན་
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གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག དེ་ཕྱིི་མ་གཉེིས་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

དེར་ཐལ། དེ་སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་འིགྱུར་རུངོ་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་

མི་སློོབ་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་མེད་པར་

ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་དངོ་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་དུ་རིགས་སད་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན་དེ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། རིགས་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། ཁ་ཅོིག་གིས། སེམས་ཅོན་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བཀོའི་དངོ་པོ་བདེན་

བཞེིའིི་ཆོོས་འིཁོར་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་

ཅོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་
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པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དམ་བཅོའི་དེར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཡིན་ན། མཐར་ཐུག་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

རིགས་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདིར་མ་ཁྱབ་ཟེར། རྟོགས་དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། མཐར་ཐུགས་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། མཐར་

ཐུག་ལ་ལྟོས་ནས་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་དུ་ཤིེས་པར་

བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མཐར་ཐུག་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་

ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། གོངོ་གི་མ་ཁྱབ་མཚོམས་དངོ༌། དམ་བཅོའི་གཉེིས་ཀོ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཐར་ཐུག་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

མཐར་ཐུག་ཉེན་ཐོས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཐར་ཐུག་ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་ཐེག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་

གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བཀོའི་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་

བཀོའི་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་ན། དྲིི་མ་
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དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་དེ། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་

ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་

ལ་དབྱེ་ན། འིདུས་བྱས་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དངོ༌། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་རངོ་

བཞེིན་གནས་རིགས་གཉེིས་སུ་ཡོད་ཅོིངོ༌། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་གསལ་

རིག་དེ། འིདུས་བྱས་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་ཏེ། བསྟོད་ཚོོགས་ལས། བདེ་

ལེགས་སེམས་ལས་སངོས་རྒྱས་འིབྱུངོ༌། །རངོ་སེམས་དེ་ལ་ཕྱིག་འིཚོལ་ལོ། །ཞེེས་

དངོ༌། རྒྱུད་བླ་མའིི་མདོར་བསྟན་ཏུ། རིགས་ཁམས་སྦྲངོ་རྩེི་དངོ་འིདྲི་འིདི་གཟིགས་

ནས། ཞེེས་དངོ༌། དེའིི་རྒྱས་བཤིད་དུ། དེ་བཞེིན་ལུས་ཅོན་ལ་ཡོད་ཟག་པ་མེད་པའིི་

ཤིེས་པ་སྦྲངོ་མའིི་རྩེི་དངོ་འིདྲི། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་

དོན་མ་ཚོངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་རྒྱུ་རྐེན་གྱིིས་གསར་དུ་བཅོོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་

སྟེ། ཉེི་སྣངོ་ལས། དེ་དག་གིས་ནི་རངོ་བཞེིན་དུ་གནས་པའིི་རིགས་ལ་རངོ་བཞེིན་དུ་

གནས་པའིི་དོན་བརྗོོད་དགོས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཞེན་ཡངོ༌། སློོབ་དཔོན་འིཕགས་པས་དེ་དག་གིས་ནི་ཞེེས་སོགས་གསུངོས་

པ་དེས་སེམས་ཙོམ་པས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ས་བོན་དེ། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་

སུ་ཁས་བླངོས་པ་དེ་འིགོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཟག་མེད་

ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ས་བོན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་རྐེན་

གྱིིས་གསར་དུ་བཅོོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་བྱུངོ་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་གསལ་རིག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་

བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རིགས་འིདི་གཉེིས་

ལས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི། །སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འིདོད་པ་ཡིན། །དངོ་པོའིི་སྐུ་ནི་དངོ་པོ་

སྟེ། །གཉེིས་པ་ཡིས་ནི་ཕྱིི་མ་གཉེིས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུར་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་གསལ་རིག་དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱུད་བླ་མར་རིགས་ཁམས་སྦྲངོ་རྩེི་དངོ་འིདྲི་འིདི་གཟིགས་ནས། 

ཞེེས་སོགས་མདོར་བསྟན་དངོ་རྒྱས་བཤིད་གཉེིས་ཀྱིི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲིི་མ་

དངོ་བཅོས་པའིི་སེམས་གསལ་རིག་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་རྟོེན་ཆོོས་སྒྲུབ་པ་དངོོས་བསྟན་
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གྱིི་གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་རིགས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་རིགས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་

པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་སུ་འིགྱུར་རུངོ་གངོ་ཞེིག སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པ་

དེ། རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་རིགས་དངོ༌། རངོ་བཞེིན་གནས་

རིགས་དངོ༌། དེ་གཉེིས་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་རིགས་དངོ་གསུམ་དུ་ཡོད། སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་གངོ་ཞེིག ཤིིངོ་འིབྲས་བུ་ཅོན་གྱིི་དཔེས་མཚོོན་པ་དེ། དངོ་པོའིི་

མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ལྟ་བུ། དེ་

གངོ་ཞེིག གཏེར་ལྟ་བུའིི་དཔེས་མཚོོན་པ་དེ། གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་ཡངོ༌། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། གཏེར་དངོ་འིབྲས་བུའིི་ཤིིངོ་བཞེིན་དུ། །རིགས་དེ་

རྣམ་གཉེིས་ཤིེས་བྱ་སྟེ། །ཐོག་མེད་རངོ་བཞེིན་གནས་པ་དངོ༌། །ཡངོ་དག་བླངོས་པ་

མཆོོག་ཉེིད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ལ་དབྱེ་ན། སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའིི་

རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དངོ༌། སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་དུ་གྱུར་བའིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་

གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལྟ་བུ། 
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གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་གསུམ་

ལས། དངོ་པོ་ནི། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་

ནི། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ལ། སྐབས་

འིདིར་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་པ་དངོ༌། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་དེ་གཉེིས་

ལས། དངོ་པོ་ནི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལྟ་བུ། གཉེིས་པའིི་

མཚོན་ཉེིད་ནི། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་

སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་གངོ་ཞེིག སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་གཞེི་བྱེད་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གསུམ་པ། དེ་གཉེིས་

གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་རིགས་ནི། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་

ལྟ་བུའིོ། །གསུམ་པ་ས་མཚོམས་ནི། ལམ་མ་ཞུགས་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་དུ་ཡོད་

དོ། །ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་ས་མཚོམས་ནི། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་བར་དུ་ཡོད། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་

བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཀྱིི་ས་མཚོམས། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་དུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་
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ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། གཏེར་ལྟ་བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་

འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་

པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཀྱིི་རྟོེན་གཞེི་བྱེད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་

བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ།

མཐོངོ་སྤངོ་སྤོངོ་ཚུལ།མཐོངོ་སྤངོ་སྤོངོ་ཚུལ།

དེའིི་འིོག་ཏུ་དེ་དག་སྐྱོེས་པའིི་སྟོབས་ཀྱིི། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དངོ༌། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་འིགག་པ་ལ་མངོོན་

དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

སྐྱོེས་པ་དངོ༌། དེ་འིགགས་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། རྐུན་པོ་ཕྱིིར་ཕྱུངོ་སྟེ་

སོ་བཅོད་པས་ནངོ་དུ་མི་འིབྱུངོ་བ་བཞེིན་ནོ། །
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གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དངོ༌། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་འིགག་པ་

ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་དེ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་

ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་

པོའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་འིགག་པ་ལ་

མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེིས་དུས་མཉེམ་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་དངོོས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་འིབྲིངོ་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་པའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིགྲེེལ་བར། རྣམ་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོོག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་མི་

འིཐད་པས། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྒྲིིབ་པ་དེའིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་ན། ཁྱོད་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་

ཕྱིོགས་པ་དངོ༌། སྒྲིིབ་པ་དེ་འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་དེ་ལ་ཁྱབ་འིབྲེལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུན་མཐའིི་
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བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་

པ་དངོ༌། བདེན་འིཛིན་འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་པར་ཐལ། ཁྱོད་

བདེན་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྐད་

ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དག་ས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ། བདེན་འིཛིན་མངོོན་འིགྱུར་བ་

ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ས་བརྒྱད་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་དེ། རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཡངོ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་འིགྱུར་བ་སྐྱོེ་བའིི་

གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོོམ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་

སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་

དངོ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་པ་

ཡིན་ཏེ། མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་དངོ༌། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་

འིགག་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་རངོ་རྒྱུད་

ལ་སྐྱོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་རངོ་རྒྱུད་ལ་འིགག་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་
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བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

སློ། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་

མཐོངོ་སྤངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་མ་སྤངོས་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་ན། 

མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་འིགག་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་གི་རྩེ་བའིི་སྦྱོོར་བ་

དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ཞེིངོ༌། ཁྱོད་རངོ་གི་ལུགས་ལ། གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་

སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་སྟེ། གངོ་ཟག་དེའིི་

རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་དངོ༌། གངོ་ཟག་དེའིི་

རྒྱུད་ལ་གཅོིག་ཤིོས་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དུས་དེར་དུ་བ་སྐྱོེས་པ་

དངོ༌། དུས་དེར་མེ་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་ལ་སྤྱིིར་དུ་བ་སྐྱོེས་པ་དངོ་མེ་འིགག་པ་དུས་

མི་མཉེམ་པའིི་ཁྱད་པར་འིཐད་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་དངོ་དེའིི་རྒྱུད་ལ་གཅོིག་ཤིོས་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་

ལ། སྤྱིིར་དེ་གཉེིས་དུས་མི་མཉེམ་པའིི་ཁྱད་པར་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དུས་
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དེར་དུ་བ་སྐྱོེས་ན་དུས་དེར་མེ་འིགག་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

གོངོ་དུ་འིགྲེིག འིདོད་ན། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་མེ་འིགག་པར་ཐལ། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་

དུ་བ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གསལ་གྲུབ་སྟེ། ད་ལྟར་གྱིི་དུས་སུ་མེ་དུ་

གཉེིས་དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་

དངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེའིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་ལ། སྤྱིིར་

དེ་གཉེིས་དུས་མི་མཉེམ་པའིི་ཁྱད་པར་འིཐད་པར་ཐལ། རྟོགས་ས་མ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེའིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་སྒྲིིབ་པ་འིགག་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱོེས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ། 

དེས་དེ་ཐོབ་མྱོངོ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་འིགག་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྐྱོེས་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཀུན་བཏུས་ལས། 

འིདས་པ་ནི་འིགགས་པའིི་ཕྱིིར་མ་ཡིན། མ་འིོངོས་པ་ན་མི་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར་མ་ཡིན། ད་

ལྟར་བ་ནི་ལམ་དངོ་མཉེམ་དུ་མི་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་དོན་
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ལ། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་མཐོངོ་སྤངོ་

རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་མ་ཡིན་ཏེ། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་འིདས་པ་རྣམས་དེའིི་དུས་སུ་

འིགག དེ་མ་འིངོོས་པ་རྣམས་དེའིི་དུས་སུ་མ་སྐྱོེས། དེ་ད་ལྟར་བ་རྣམས་ནི་དེ་དངོ་ལྷན་

ཅོིག་ཏུ་མི་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། དེ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་ཏེ། 

མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་དེ་དམིགས་རྣམ་མི་འིཛིན་པའིི་ལམ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་

འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མདོ་ལས། ཉེི་མའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་མངོོན་པར་འིཆོར་བའིི་

ཚོེ། མུན་པའིི་གནས་མེད་ཅོིངོ་སྐབས་མེད་དོ། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

ཉེི་མའིི་འིོད་ཟེར་གྱིིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའིི་གཞེི་དེར་དེའིི་བསལ་བྱར་གྱུར་བའིི་མུན་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་

སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་སྐྱོེས་པ་

དངོ་གཅོིག་ཤིོས་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཉེེན་པོ་སྐྱོེས་པ་དངོ་དེའིི་ངོོས་

སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་འིགྲེེལ་བར། དེའིི་

འིོག་ཏུ་དེ་དག་སྐྱོེས་པའིི་སྟོབས་ཀྱིིས། ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་
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ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དངོ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་གཉེིས་

དུས་མཉེམ་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་དངོོས་སུ་ཕྲེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་གཉེིས་

དངོོས་སུ་གནོད་བྱ་གནོད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ས་མྱུག་གཉེིས་དུས་མཉེམ་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་དངོོས་སུ་ཕྲེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེ་གཉེིས་དངོོས་རྒྱུ་དངོོས་འིབྲས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་རིམ་བཞེིན་སོངོ༌། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྒྲིིབ་པ་དེའིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་ན། སྒྲིིབ་པ་དེ་དངོ་དངོོས་སུ་

ཕྲེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་དངོ་དངོོས་སུ་ཕྲེད་

པར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པ་དེ་དེ་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅོད་

སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་དངོ་

དངོོས་སུ་འིཕྲེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདེན་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་
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པའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་མེད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་དེ་ཡངོ་དེ་མ་ཡིན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོའིི་ཡེ་

ཤིེས་དེ་ཡངོ་དེ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པས་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་སྤངོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་དེ་མཐོངོ་སྤངོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་དངོ་མཐོངོ་

སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་འིགགས་པ་དུས་མཉེམ་ཞེིངོ༌། དེ་སྐྱོེས་པ་དངོ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་

པ་འིགག་པ་ཡངོ་དུས་མཉེམ་ཟེར་ན་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་འིགག་པ་དངོ་མཐོངོ་སྤངོ་

རྟོོག་པའིི་ས་བོན་འིགག་པ་དུས་མཉེམ་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་དངོ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གཉེིས་དུས་མཉེམ་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་དེ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་རྒྱུ་ཡིན་

ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། དངོ་པོར་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་འིགག དེ་རྗོེས་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་

པའིི་ས་བོན་འིགག་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་དུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་འིགག དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་བདེན་འིཛིན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་

ས་བོན་འིགག་བཞེིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་

འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐྱོེས་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་སྐྱོེ་བ་ལ་མངོོན་

དུ་ཕྱིོགས་པ་དངོ་གཅོིག་ཤིོས་འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པར་ཐལ། ནས་མྱུག་གི་ས་བོན་ནས་མྱུག་གི་

རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

རངོ་ལུགས་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་སྤོངོ་ཚུལ།རངོ་ལུགས་ལ་མཐོངོ་སྤངོ་སྤོངོ་ཚུལ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། བཤིད་བྱའིི་ལུངོ་འིགོད་པ་དངོ༌། ལུངོ་གི་དོན་

བཤིད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས། གངོ་ཞེིག་གངོ་ལས་སྤོངོ་ཞེེ་ན། 

འིདས་པ་ནི་འིགག་པའིི་ཕྱིིར་མ་ཡིན། མ་འིོངོས་པ་ནི་མ་བྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར་མ་ཡིན། ད་

ལྟར་བྱུངོ་བ་ནི་ལམ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་མི་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར་མ་ཡིན་ནོ། །འིོན་ཀྱིངོ་

ཉེོན་མོངོས་པའིི་གནས་ངོན་ལེན་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ལས་སྤོངོ་ངོོ༌། །གནས་ངོན་ལེན་གྱིི་

རྣམ་པ་གངོ་གི་གཉེེན་པོའིི་རྣམ་པ་འིབྱུངོ་བ་དངོ་གནས་ངོན་ལེན་གྱིི་རྣམ་པ་དེ་འིགག་
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པ་ནི་མཉེམ་པས་མཉེམ་པ་སྟེ། སྣངོ་བ་དངོ་མུན་པ་འིབྱུངོ་བ་དངོ་འིགག་པ་བཞེིན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་དེའིི་དོན་བཤིད་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

གྱིིས་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་རངོ་དུས་ན་འིདས་པ་རྣམས་བུམ་པ་ཐོ་བས་བཅོོམ་པའིི་ཚུལ་

གྱིིས་སྤོངོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའིི་དུས་སུ་འིགགས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་རངོ་དུས་ན་མཐོངོ་

སྤངོ་རྟོོག་པ་མ་འིོངོས་པ་རྣམས། མདུན་ནས་ཕུལ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་སྤོངོ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དེའིི་དུས་སུ་མ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་དེ་ད་ལྟར་བ་རྣམས་མཛོ་སྤེལ་གཡངོ་ལ་

ལྟུངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་སྤོངོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་དངོ་ལྷན་ཅོིག་མི་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། དེས་

ན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེས་དེ་སྤོངོ་བའིི་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེས་

དེའིི་ས་བོན་ལ་དངོོས་སུ་གནོད་པའིི་སོ་ནས་དེ་སྤོངོ་བའིི་ཕྱིིར། དེས་དེའིི་ས་བོན་ལ་

དངོོས་སུ་གནོད་ཚུལ་ཡངོ་ཡོད་དེ། དེ་སྐྱོེ་བ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དངོ༌། མཐོངོ་སྤོངོ་

རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་རིགས་འིདྲི་ཕྱིི་མ་འིགག་པ་ལ་མངོོན་དུ་ཕྱིོགས་པ་དུས་མཉེམ་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡངོ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱོེས་པ་དངོ་གཅོིག་ཤིོས་འིགགས་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་

ཕྱིིར། དཔེར་ན། ཉེི་མའིི་འིོད་ཟེར་ལ་སོགས་པའིི་སྣངོ་བ་སྐྱོེས་པ་དངོ༌། དེའིི་བསལ་

བྱའིི་མུན་པ་འིགགས་པ་དུས་མཉེམ་པ་བཞེིན་ནོ། །
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དགོངོས་པ་ཅོན་དངོ་ལྡེམ་དགོངོས་ཀྱིི་མདོ།དགོངོས་པ་ཅོན་དངོ་ལྡེམ་དགོངོས་ཀྱིི་མདོ།

དེའིི་འིོག་ཏུ་བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་ས་བཅུ་པ་བ་ཆོོས་ཅོན། གཞེན་

དོན་གོ་རིམས་སུ་བྱེད་པའིི་སྒྲུབ་པ་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རྗོེས་ཐོབ་ཏུ་དྲིངོ་ངོེས་ཀྱིི་

ཆོོས་སྣ་ཚོོགས་པ་ལ། བརྟོེན་ནས་གཞེན་དོན་བྱེད་ཚུལ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དངོ་

མཉེམ་པ་རྗོེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་དགག་བཞེག་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། དྲིངོ་དོན་

གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟེར་ན། འིདུས་

བྱས་མི་རྟོག་པར་སྟོན་པའིི་མདོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་མི་རུངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དུས་བྱས་མི་རྟོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་མདོ་དངོ༌། ལྡེམ་དགོངོས་ཀྱིི་མདོ་

འིགལ་ཟེར་ན། དགོངོས་གཞེི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མདོ་དངོ༌། དགོངོས་པ་གཙོོ་བོར་

གྱུར་བའིི་མདོ་གཉེིས་འིགལ་བར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དྲིངོ་

དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་མདོ་ཡིན་ན། དགོངོས་གཞེི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མདོ་དངོ༌། 

དགོངོས་པ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མདོ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད།



360  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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རངོ་ལུགས་ལ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་དྲིངོ་དོན་གྱིི་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་གཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་རུངོ་བ་

ཡངོ་ཡིན། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་

མདོ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་མདོ་དེ་ངོེས་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་

ཉེིད། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་གཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་མི་རུངོ་བའིི་མདོ་དངོ༌། ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྟོན་པའིི་མདོ་གངོ་རུངོ་དེ། 

དྲིངོ་དོན་གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་བསྟན་དོན་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་མི་

རུངོ་བའིི་མདོ་གངོ་ཞེིག དགོངོས་གཞེི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མདོ་དེ། དགོངོས་པ་ཅོན་

གྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག དགོངོས་པ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མདོ་དེ། ལྡེམ་

དགོངོས་ཀྱིི་མདོའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གཉེིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་ལྟར་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། འིཇུག་པའིི་རྟོེན་ལ་རིགས་ཞེེས་བྱ། །ཞེེས་

པའིི་སྐབས་སུ་བྱངོ་སེམས་བཅུ་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་

རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་སུ་བཞེག་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། རིགས་ཅོན་གསུམ་གྱིི་གངོ་ཟག་ཐམས་ཅོད་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་



361  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གནས་སྐབས་ཀྱིི་རིགས་ལ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །བྱངོ་སེམས་བཅུ་གསུམ་གྱིི་

སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པ་གངོ་

ཞེིག སེམས་བདེན་སྟོངོ་རིགས་ཅོན་གསུམ་ག་ལ་སྤྱིིར་གནས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

བྱངོ་སེམས་ཁོ་ན་ཐེག་ཆོེན་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རིགས་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སེམས་བདེན་སྟོངོ་ཙོམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རིགས་ལ་གནས་པར་མི་འིཇོག་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་

ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་

བཞེིན་གནས་རིགས་དངོ༌། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་

དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དངོ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་

རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་

དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་ཞེིངོ༌། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བའིི་དགོངོས་པ་དབུ་མ་ཐལ་

འིགྱུར་དུ་གནས། འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ། 

ཟེར་ན། སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་དོན་ཁས་ལེན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིགྲེེལ་བར། 



362  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སོན་པོ་དངོ་དེའིི་བློ་དག་ལྷན་ཅོིག་དམིགས་པ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། འིདི་ནི་སེམས་ཙོམ་ཁོ་

ན་ཡིན་གྱིི། ཕྱིིར་རོལ་གྱིི་དོན་ནི་མེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེས་རངོ་རིག་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། དེ་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ལྷན་ཅོིག་དམིགས་ངོེས་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་

ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སོན་པོ་དངོ་དེའིི་བློ་དག་ལྷན་ཅོིག་དམིགས་པ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་ཞེི་འིཚོོ་ཡབ་སྲིས་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣལ་འིབྱོར་སྤྱིོད་པའིི་

དབུ་མ་རངོ་རྒྱུད་པ་ཅོིག་མེད་པར་ཐལ། འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་ཀྱིངོ་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་

བ་ཡིན། ཞེི་འིཚོོ་ཡབ་སྲིས་ཀྱིངོ་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོ་པའིི་གཞེི་ཤིེས་མེད་པར་ཐལ། 

འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། གཞེི་ཤིེས་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་དགུ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དོན་བདུན་ཅུ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞེན་ཡངོ༌། གཟུགས་འིཛིན་རས་གཞེན་གྱིིས་

སྟོངོ་པའིི་སྟོངོ་ཉེིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོས་དེ་དོན་དམ་བདེན་



363  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་དེ་

ལ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་འིཕགས་པ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་འིཕགས་པ་གཉེིས་

སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། ཉེན་ཐོས་ལ་ཡངོ་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་རྟོོགས་མ་

རྟོོགས་གཉེིས་སུ་དབྱེ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཁས་ལེན་པའིི་དབུ་

མ་པ་ཡིན་ན། དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་

དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཁས་ལེན་པའིི་དབུ་མ་

རངོ་རྒྱུད་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། དབུ་མ་ཐལ་འིགྱུར་བས་བཞེེད་

པ་ལྟར་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་པ་ལ་ཡངོ་ངོེས་པར་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་དགོས་པ་ལྟར་མི་བཞེེད་ཀྱིངོ༌། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པས་ཀྱིངོ་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་བཞེེད་པའིི་དབུ་མ་རངོ་རྒྱུད་པ་ནི་ཤིིན་ཏུ་མངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། བདེན་འིཛིན་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེས་པ་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་

བདེན་འིཛིན་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཤིེས་པ་བདེན་



364  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་སྤངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ལྟར་བྱས་ན། 

རངོ་རྒྱལ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་རྟོོགས་པ་གཅོིག་ཀྱིངོ་ཡོད་པས་རངོ་རྒྱལ་ལ་ཤིེས་

པ་ལ་བདེན་ཞེེན་སྤོངོ་མི་ནུས་པས་མ་ཁྱབ་བོ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་ཤིེས་པ་ལ་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་རེ་ཞེེག་

སྤངོས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡོད་པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བདེན་འིཛིན་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་

པས་བདེན་འིཛིན་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པ་གངོ་ཞེིག དེས་བདེན་མེད་བསོམ་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསོམ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་ཆོོས་ཉེིད་བསོམ་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསོམ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་

གནས་རིགས་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསོམ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་ཐེག་པ་ལ་སོགས་པ་ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཉེན་

ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་སོམ་ཀྱིངོ༌། དེ་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་མི་བྱེད་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རོངོ་ཊིའིཀོ་པ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་གངོ་ཟག་

གི་བདག་གིས་སྟོངོ་བ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན། 

རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་གཟུངོ་འིཛིན་རས་གཞེན་གྱིིས་སྟོངོ་



365  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་དེ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་དེ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་

བདེན་པས་སྟོངོ་བ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན། 

ཟེར་ན། དངོ་པོ་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། དེས་གཉེིས་པ་ལ་རིགས་འིགྲེེའིོ། །

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་སེམས་བདེན་སྟོངོ་དེ་ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན། དེས་གཞེན་གཉེིས་ལ་རིགས་

འིགྲེེའིོ། །ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། དངོ་པོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་སེམས་བདེན་སྟོངོ་

ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་བདེན་གྲུབ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་

རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན། དེས་གཞེན་གཉེིས་ལ་རིགས་འིགྲེེའིོ། །ཟེར་ན། དངོ་

པོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་
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སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རིགས་རྩེ་འིགྲེེལ་ཐལ་འིགྱུར་བའིི་གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དབུ་

མ་རངོ་རྒྱུད་པས་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་མེད་པར་ཁས་ལེན་

ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པས་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་འིབྲས་བུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེན་ཐོས་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་བཤིད་ལས། ཐེག་པ་དམན་པར་རིགས་ངོེས་པ་ཡིན་ཡངོ༌། 

རིམ་པ་དངོ་པོས་རྒྱུད་སྨོིན་པར་བྱས་ནས་རིམ་པ་གཉེིས་པས་སྲིིད་པ་ལས་གྲེོལ་བར་

བྱེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་

འིཕགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་སངོས་རྒྱས་ལ་སྟོངོ་པ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་

རྟོོགས་པ་ཅོིག་ཀྱིངོ་སྲིིད་པར་བཞེེད་པ་ཡངོ་སར་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་

མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རིགས་རྩེ་འིགྲེེལ་དབུ་མ་རངོ་རྒྱུད་པའིི་གཞུངོ་ཡིན་ཞེིངོ༌། 

འིཕགས་པ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། ཉེན་ཐོས་ལ་

ཡངོ་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་རྟོོགས་མ་རྟོོགས་གཉེིས་སུ་དབྱེ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་
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པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཟུངོ་དོན་རྟོོག་པ་སྤོངོ་ཕྱིིར་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་དངོ༌། དེ་ནི་

མཚོན་མར་དམིགས་སོ་ནས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་གཞུངོ་འིདི་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིགྲེེལ་བར། ཕྱིི་རོལ་བ་དངོ་གཅོིག་ཤིོས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་དངོ་

བྲལ་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བདེན་པར་མེད་པར་གོམས་པར་མ་བྱས་

པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཐོས་པ་ལས་བྱུངོ་བ་ལ་སོགས་པའིི་ཤིེས་པའིི་རིམ་གྱིིས་མ་མྱངོ་པ་

ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་

རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་

རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྡོོ་རྗོེ་གཅོོད་པ་ལས། འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཐམས་

ཅོད་ནི་འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིིས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་སློད་དུའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཉེི་ཁི་སྣངོ་བ་དངོ༌། རྒྱན་སྣངོ་གཉེིས་

ཀོར་ཆོོས་དབྱིངོས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་རིགས་སུ་འིཇོག་པའིི་ཤིེས་བྱེད་དུ་རྡོོ་རྗོེ་གཅོོད་

པའིི་ལུངོ་དེ་དྲིངོས་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཐེག་པ་གསུམ་

གྱིི་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ལ་

དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་
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ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པས་ཀྱིངོ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས། རངོ་རྒྱལ་འིཕགས་པས་ཀྱིངོ་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས། ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པས་ཀྱིངོ་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་དེ་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིཕགས་པ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཐམས་

ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་འིབྱུངོ་བའིི་བསམ་

གཏན་བཞེི་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སེམས་ཅོན་ཡིན་ན། སྒྲིིབ་པ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་སྒྲིིབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་
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ཏེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། འིཕགས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ། འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་

དེའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་རངོ་ལུགས་ནི། རིགས་རྩེ་འིགྲེེལ་དངོ་བཅོས་པ་རངོ་རྒྱུད་པའིི་གཞུངོ་

དངོ༌། ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་དངོ༌། 

སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་གཉེིས་སུ་ཡོད། རིགས་རྩེ་འིགྲེེལ་གྱིི་

སྐབས་སུ་ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་གྱིི་རྣམ་གཞེག་གསུངོས་པ་དེ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་

དམན་འིཕགས་པའིི་དབངོ་དུ་མཛད་ཅོིངོ༌། གཟུངོ་དོན་རྟོོག་པ་སྤོངོ་ཕྱིིར་དངོ༌། །ཞེེས་

སོགས་དངོ༌། དེ་ནི་མཚོན་མར་དམིགས་སོ་ནས། །ཞེེས་སོགས་སུ། ཐེག་དམན་གྱིི་

ལམ་གྱིི་རྣམ་བཞེག་གསུངོས་པ་དེ་སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་

དབངོ་དུ་མཛད་ནས་གསུངོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་དམིགས་པ།ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་དམིགས་པ།

དམིགས་པ་ཆོོས་རྣམས་ཐམས་ཅོད་དེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་

པའིི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་གཅོད་པར་བྱ་བའིི་གཞེི་ཡིན་
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པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། ལུངོ་དུ་བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག 

རངོ་འིབྲས་རྣམ་སྨོིན་བདེ་བ་འིབྱིན་བྱེད་དེ་དགེ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་

འིབྲས་རྣམ་སྨོིན་སྡུག་བསལ་འིབྱིན་བྱེད་དེ་མི་དགེ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། བླངོ་དོར་བཏངོ་

སྙེོམས་སུ་བཞེག་པར་བྱ་བའིི་ཆོོས། ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཟག་མེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་དེ་ལ། མི་དགེ་བ་དངོ་དགེ་བ་ཟག་བཅོས་

གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། རྣམ་སྨོིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དངོ༌། །དགེ་

བ་ཟག་བཅོས་རྣམས་ཁོ་ནའི།ོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་གི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པར་གཉེེན་པོ་སྟོབས་བཞེིའིི་བཤིགས་

པས་འིདགས་པར་ངོེས་པའིི་སྲིོག་གཅོོད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཁམས་གོངོ་གི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིཇིག་ལྟ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁམས་གོངོ་གི་སས་བསྡུས་

ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། གོངོ་མ་ཐམས་ཅོད་ལུངོ་མ་
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བསྟན། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྤངོ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་སྨོིན་ལུངོ་དུ་མ་བསྟན་ཆོོས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། རྣམ་སྨོིན་རྒྱུ་ནི་མི་དགེ་དངོ༌། །དགེ་བ་ཟག་བཅོས་རྣམས་ཁོ་ན། །ཞེེས་གསུངོས་

ན། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། མི་དགེ་བ་དངོ་དགེ་བ་ཟག་བཅོས་གངོ་རུངོ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་མཐའི་དེ་ཡི་རྣམ་སྨོིན་ནི། །ཞེེས་པའིི་ཐད་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བར་ཆོོས་ཀྱིི་

སྐུ་མཛད་པ་དངོ་བཅོས་པ་ནི་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པར་སྨོིན་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོབས་བཅུ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་

མར། བྲལ་དངོ་རྣམ་པར་སྨོིན་པའིི་འིབྲས་བུ་ནི། །ཡོན་ཏན་བྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་བཞེི་དག་

གི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

རངོ་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་པའིི་དམིགས་པ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་པའིི་དམིགས་པ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། ལུངོ་དུ་བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག རྣམ་སྨོིན་



372  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དཀོར་བའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། དགེ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རྣམ་སྨོིན་ནག་

པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། མི་དགེ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དགེ་མི་དགེ་ལུངོ་མ་བསྟན་

གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག དགེ་མི་དགེ་གངོ་རུངོ་དུ་ལུངོ་དུ་མ་བསྟན་པའིི་ཆོོས་དེ། 

ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་གཅོད་པར་བྱ་བའིི་གཞེི་

དེ། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་དམིགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་གཅོིག་ཡོད་དོ། །

ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བ།ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བ།

སེམས་ཅོན་ཀུན་མཆོོག་ཉེིད་སེམས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ལ་དུ་མར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན། སེམས་ཆོེན་པོ། སྤོངོ་བ་ཆོེན་པོ། རྟོོགས་པ་

ཆོེན་པོ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། གངོ་གི་དོན་དུ་བྱངོ་སེམས་སྒྲུབ་པ་ལ་

འིཇུག་པར་བྱ་བའིི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུབ་དེ། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན་གསུམ་ཡོད། ས་མཚོམས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཁོ་ནར་ཡོད། 

དེ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བ་ཡིན་ན། བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། བྱངོ་སེམས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་



373  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་

ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་

འིདོད་ན། དེ་དེ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་མེད་པར་ཐལ། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། དེ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་

ན། དེའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གོངོ་དུ་སོངོ་བ་བཞེིན་ནོ། །

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ལྷ་དངོ་མི་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་

སོངོ་བའིི་མི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། ལྷ་ཤིི་འིཕོས་ནས་མིར་སྐྱོེ་བ་

བླངོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལྷས་སྦྱོིན་དངོ་མཆོོད་སྦྱོིན་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ལྷས་སྦྱོིན་དངོ་མཆོོད་སྦྱོིན་

རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷས་སྦྱོིན་གྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་མཆོོད་སྦྱོིན་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལྷས་སྦྱོིན་ཤིི་འིཕོས་ནས་མཆོོད་སྦྱོིན་དུ་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པ་ཡོད་པའིི་



374  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཕྱིིར་ཏེ། ལྷས་སྦྱོིན་ཤིི་འིཕོས་ནས་མཆོོད་སྦྱོིན་ཞེེས་པའིི་གངོ་ཟག་དུ་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ།

ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པ།ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པ།

ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་ཡུལ་ལ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་

བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ། སྟོན་ཚུལ་

གྱིི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་གཉེིས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་དེའིི་སོ་ནས། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་

པ་དངོ༌། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གཉེིས་

ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས་མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་དངོ༌། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་

སྒྲུབ་པ་གཉེིས་འིགལ་ཟེར་ན། དེ་གཉེིས་མི་འིགལ་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ཡིན་ཁྱབ་

མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲུབ་པ་བཞེི་བོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་དགོས། སྦྱོོར་བ་བཞེི་བོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

དགོས་པ་གངོ་ཞེིག སྦྱོོར་བ་བཞེི་བོ་གངོ་རུངོ་དངོ་སྒྲུབ་པ་བཞེི་བོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ཁྱབ་

མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་པོ་

གངོ་རུངོ་གི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་

ན་མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་འིབུད། རྩེ་བའིི་



375  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རྟོགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། སྐབས་བར་བ་བཞེི་བོ་གངོ་རུངོ་

གི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན་སྦྱོོར་བ་

བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་

སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་གི་ལྡོག་ཆོ་ནས་མ་

བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཕར་ཕྱིིན་

དྲུག་གི་ལྡོག་ཆོ་ནས་མ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དེའིི་ལྡོག་ཆོ་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་དེ། ཕར་ཕྱིིན་ཉེམས་ལེན་གྱིི་ལྡོག་ཆོ་ནས་བསྟན་

པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྐབས་གཉེིས་པས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱས་ནས་མ་བསྟན་པར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། གཞེི་ཤིེས་

དེ་སྐབས་གཉེིས་པས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

འིགྲེིག རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་གཉེིས་པས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ལམ་ཤིེས་དེ་སྐབས་
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གཉེིས་པས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

རོངོ་ཊིའིཀོ་པ་ན་རེ། མཁྱེན་པ་གསུམ་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ཐོས་བསམ་སོམ་

གསུམ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་དེ། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། སྦྱོིན་སོགས་གཙོོ་བོར་བྱས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་དེ། སྦྱོོར་བ་

བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། མཁྱེན་གསུམ་ཉེམས་ལེན་ལྟ་བའིི་ཉེམས་ལེན་དངོ༌། 

སྦྱོོར་བཞེི་ཉེམས་ལེན་སྤྱིོད་པའིི་ཉེམས་ལེན་ཡིན་ཟེར་ན། ཐོས་བསམ་གཙོོ་བོར་གྱུར་

བའིི་དོན་དེ་གངོ་ལ་བྱེད། སྦྱོིན་སོགས་སྦྱོོར་བས་ཉེམས་སུ་མི་ལེན་པར་ཤིེས་བྱ་གཏན་

ལ་འིབེབས་པའིི་གནས་སྐབས་གཙོོ་བོར་གྱུར་བ་ལ་བྱེད་དམ། གཏན་ལ་ཕབ་པའིི་

སྦྱོིན་སོགས་ལ་བསམ་པས་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་འིདྲིིས་པར་བྱེད་པའིི་གནས་སྐབས་གཙོོ་

བོར་གྱུར་བ་ལ་བྱེད། དངོ་པོ་ལྟར་ན། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཚོོགས་ལམ་དུ་མ་ཞུགས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོིན་སོགས་སྦྱོོར་བས་

ཉེམས་སུ་མི་ལེན་པར་ཤིེས་བྱ་གཏན་ལ་འིབེབས་པའིི་གནས་སྐབས་གཙོོ་བོར་གྱུར་

བའིི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། འིགྲེེལ་བར་དེའིི་རངོ་གི་ངོོ་བོ་

གངོ་ཡིན་ཞེེ་ན། ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལྟར་ན་ཡངོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། སྦྱོིན་སོགས་ལ་གཙོོ་བོར་སྤྱིོད་པའིི་

གནས་སྐབས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་ལ་ཕབ་པའིི་སྦྱོིན་སོགས་ལ་བསམ་
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པས་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་འིདྲིིས་པར་བྱེད་པའིི་གནས་སྐབས་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་ཉེམས་ལེན་ལྟ་བའིི་ཉེམས་

ལེན་དངོ༌། སྦྱོོར་བཞེི་ཉེམས་ལེན་སྤྱིོད་པའིི་ཉེམས་ལེན་དུ་བྱས་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། ལྟ་སྤྱིོད་གྱིི་ཉེམས་ལེན་སོ་སོར་འིབྱེད་མི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། དེ་ལས་ལྡོག་

སྟེ། སྦྱོོར་བཞེི་ཉེམས་ལེན་ལྟ་བའིི་ཉེམས་ལེན་དངོ༌། མཁྱེན་གསུམ་ཉེམས་ལེན་སྤྱིོད་

པའིི་ཉེམས་ལེན་དུ་ཁས་བླངོས་ན་གནོད་བྱེད་གཏོངོ་རྒྱུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་གིས། 

སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་མགོ་མིག་བཏོད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། 

མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་མགོ་མིག་

མ་བཏོད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟེར་ན། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་མགོ་མིག་བཏོད་མ་བཏོད་ཀྱིི་དོན་དེ་གངོ་ལ་

བྱེད། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཉེམས་སུ་ལེན་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་བྱ་བས་

ཟིན་མ་ཟིན་ལ་བྱེད་དམ། དེ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ལ་བྱེད། 

དངོ་པོ་ལྟར་ན། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་དུ་མ་

ཞུགས་གོངོ་གི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པོ་དེ་

འིཐད་པ་གངོ་ཞེིག སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་མགོ་མིག་བཏོད་མ་བཏོད་ཀྱིི་དོན་
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དེ་འིཐད། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཐོབ་ནས། གོ་སྒྲུབ་ཐོབ་པས་ཁྱབ། གོ་སྒྲུབ་ཡིན་

ན། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཉེམས་སུ་ལེན་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་བྱ་བས་

ཟིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ཁས། ཕྱིི་མ་གཉེིས་འིབུད། འིདོད་ན། བཀོག་ཟིན། 

གཉེིས་པ་ལྟར་ན། སྦྱོོར་བ་བཞེི་པོ་དེ། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་འིཐད་པ་གངོ་ཞེིག སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་མགོ་མིག་

བཏོད་མ་བཏོད་ཀྱིི་དོན་དེ། དེ་ཐོབ་མ་ཐོབ་ལ་བྱེད་ཅོིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་

ཐོབ་ན། རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པས་ཁྱབ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་མ་ཐོབ་ན་སྦྱོིན་

སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་མ་ཐོབ་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕར་

ཕྱིིན་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། 

མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཉེམས་སུ་ལེན་

པར་འིདོད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་
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སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་བསོམ་པའིི་

ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། མཁྱེན་པ་ཡུལ་གྱིི་སྒྲུབ་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཉེམས་སུ་ལེན་པར་འིདོད་པའིི་བསམ་པའིི་

བྱ་བས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། སྦྱོོར་བ་བྱེ་བྲག་གི་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། དེ་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་དུ་ཡོད།

གོ་སྒྲུབ།གོ་སྒྲུབ།

དེ་དག་སོ་སོར་སྦྱོིན་ལ་སོགས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། གོ་སྒྲུབ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་སྦྱོིན་པའིི་སྦྱོིན་པའིི་གོ་སྒྲུབ་ནས། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་གོ་སྒྲུབ་

ཀྱིི་བར་སོ་དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། 

སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉེམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པའིི་བསམས་པའིི་བརྩེོན་

འིགྲུས་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་
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ན། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལྡན་དུ་ཉེམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་བརྩེོན་

འིགྲུས་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཕར་ཕྱིིན་རེ་རེའིི་ནངོ་དུ་དྲུག་དྲུག་ཚོངོ་བར་བསྡུས་ནས་ཉེམས་

སུ་ལེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག་གིས། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་རེ་རེའིི་ནངོ་དུ་དྲུག་དྲུག་

ཚོངོ་བར་བསྡུས་ནས་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར། གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མྱོངོས་པའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེར་ཕྱིིན་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བས་ཟིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། སྦྱོིན་སོགས་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་པོ་རེ་རེའིི་ནངོ་དུ་

དྲུག་དྲུག་ཚོངོ་བར་བསྡུས་ནས་ཉེམས་སུ་ལེན་པར་འིདོད་པའིི་བསམས་པའིི་བྱ་

བ་རྒྱ་ཆོེན་པོས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་

སུམ་བཅུ་རྩེ་དྲུག་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་

དུ་ཡོད།

འིཇུག་སྒྲུབ།འིཇུག་སྒྲུབ།

བསམས་གཏན་གཟུགས་མེད་སྦྱོིན་སོགས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་

བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། འིཇུག་སྒྲུབ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་

ན་དགུར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་འིཇུག་པའིི་འིཇུག་སྒྲུབ་

ནས། རྣམ་མཁྱེན་ལ་འིཇུག་པའིི་འིཇུག་སྒྲུབ་ཀྱིི་བར་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རྒྱུ་འིབྲས་

ཀྱིི་ཆོོས་ཅོི་རིགས་པ་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། འིཇུག་སྒྲུབ་
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ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ནི། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་

རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཆོོས་ཅོི་རིགས་པ་སྦྱོོར་བ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སོ་ནས་ཉེམས་སུ་ལེན་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་འིཇུག་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུར་ཡོད། ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་དུ་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རྒྱུ་འིབྲས་

ཀྱིི་ཆོོས་ཅོི་རིགས་པ་རྣམ་རོགས་སྦྱོོར་བ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སོ་ནས་ཉེམས་སུ་ལེན་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཀོག་ནས། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཐེག་པ་ཆོེན་

པོའིི་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཆོོས་ཅོི་རིགས་པ་རྩེེ་སྦྱོོར་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སོ་ནས་ཉེམས་སུ་

ལེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་འིཇུག་སྒྲུབ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ནས། སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་ན། སྦྱོོར་བ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

གོངོ་གི་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་ཁྱབ་འིབྲེལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 
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ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རྒྱུ་འིབྲས་

ཀྱིི་ཆོོས་ཅོི་རིགས་པ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་ཆོོས་ཅོི་རིགས་པ་

རྩེེ་སྦྱོོར་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སོ་ནས་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རེ་ཞེིག་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། ཤིེར་ཕྱིིན་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིེར་ཕྱིིན་ཉེམས་སུ་ལེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ལས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་

བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་

བ་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་དངོོས་ཡུལ་ཡིན་

ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར།
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ཚོོགས་སྒྲུབ།ཚོོགས་སྒྲུབ།

བརྩེེ་དངོ་སྦྱོིན་ལ་སོགས་པ་དྲུག །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། ཚོོགས་སྒྲུབ་ལ་བཅུ་བདུན་ཡོད་དེ། དེ་ལ་སྙེིངོ་རྗོེའིི་ཚོོགས་སྒྲུབ་ནས། གཉེེན་

པོའིི་ཚོོགས་སྒྲུབ་གྱིི་བར་བཅུ་བདུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། 

རངོ་འིབྲས་བྱངོ་ཆོེན་འིབྱིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། ཚོོགས་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་འིབྲས་བྱངོ་ཆོེན་དངོོས་སུ་འིབྱིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར། དེའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བྱངོ་ཆོེན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་འིབྲས་གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་དངོོས་སུ་འིབྱིན་པ་དངོ༌། 

རངོ་འིབྲས་མཐར་ཐུག་གི་བྱངོ་ཆོེན་དངོོས་སུ་འིབྱིན་པ་གངོ་རུངོ་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་

ཆོེན་པོའིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་འིབྲས་གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་དངོོས་སུ་འིབྱིན་
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པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་མཐར་ཐུག་གི་བྱངོ་ཆོེན་དངོོས་སུ་འིབྱིན་པ་

མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་དངོ་དེའིི་

འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་གཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོའིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པས་ཆོོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ནི། ཚོོགས་གཉེིས་རྒྱ་ཆོེན་པོས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་འིབྲིངོ་མན་ཆོད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་

ཤིིངོ༌། རངོ་འིབྲས་བྱངོ་ཆོེན་འིབྱིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། ཚོོགས་སྒྲུབ་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་བདུན་དུ་ཡོད། ས་མཚོམས་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་དུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་ཡོད་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་

བྱངོ་ཆོེན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེ་

གནས་སྐབས་ཀྱིི་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

ངོེས་འིབྱུངོ་སྒྲུབ་པ།ངོེས་འིབྱུངོ་སྒྲུབ་པ།

ཆོེད་དུ་བྱ་དངོ་མཉེམ་ཉེིད་དངོ༌།། ནས། ངོེས་འིབྱུངོ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཞེེས་བྱ༌། ཞེེས་པའིི་
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སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ངོེས་འིབྱུངོ་སྒྲུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་བརྒྱད་དུ་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བའིི་དེ་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། རྣམ་མཁྱེན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ངོེས་པར་འིབྱིན་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། ངོེས་འིབྱུངོ་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་

ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གསལ་སློའིོ། །

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ནི། རྣམ་མཁྱེན་དུ་གདོན་མི་ཟ་བར་ངོེས་པར་འིབྱིན་

པར་བྱེད་པའིི་སེམས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་ངོེས་འིབྱུངོ་སྒྲུབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་

བརྒྱད་དུ་ཡོད་དོ། །
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༄༅། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་༄༅། །བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་

ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ་བཟངོ་པོའིི་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ་བཟངོ་པོའིི་

གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ། །

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་འིཇུག་པའིི་སྒྲུབ་པ་ཐེག་ཆོེན་ལ་འིཛེགས་པ་

ཡིན་པར་ཤིེས་པར་བྱ། ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་བཤིད་པ་

ལ། རྒྱུ་ངོོ་བོ་འིབྲས་བུ་གསུམ།

ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ།ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ།

དངོ་པོ་ལ། གངོ་ལ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་

བཤིད་པ་དངོ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། ངོན་སོངོ་གསུམ་དངོ་སྒྲི་མི་སྙེན་པའིི་

རྟོེན་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་

མེད་དེ། དེ་རྣམས་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེན་པོ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། ལྷ་མ་ཡིན་

གྱིི་རྟོེན་ལ་ཡངོ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་ཕྲེག་དོག་གི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེན་

པོ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། མཚོམས་མེད་བྱས་པའིི་རྟོེན་ལ་ཡངོ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་
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དེ། དེ་ལས་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེན་པོ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ངོན་སོངོ་གི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་གསར་དུ་

སྐྱོེ་བ་ཡོད། སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་ཡིན་ན། རངོ་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་

ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་

ཁྱབ། དེར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་གི་ལུགས་ལ། མཚོམས་མེད་བྱས་པའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱལ་བོ་མ་

སྐྱོེས་དགྲེས་བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་སྟེ། 

དེས་བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་

ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ངོན་སོངོ་གསུམ་དངོ་སྒྲི་མི་སྙེན་པ་རྣམས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་

ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་སར་མེད་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་དངོ༌། སྐྱོེས་ཟིན་གནས་པའིི་

རྟོེན་དུ་མི་རུངོ་སྟེ། དེ་རྣམས་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེན་པོ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདུ་ཤིེས་མེད་པ་དངོ་སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ལ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུད་
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ལ་ཡིད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ངོན་སོངོ་བའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་

གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པར་ཐལ། དུད་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ལ་དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དུད་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྟོེན་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དུད་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བསམ་བཞེིན་དུ་དུད་

འིགྲེོའིིི་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པའིི་བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དུད་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་འིཕགས་དེ་དུད་འིགྲེོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག དེ་དུད་འིགྲེོ་ཡིན་ཟེར་ན། དེའིི་ལུས་དེ་དུད་འིགྲེོའིི་ལུས་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་དུད་འིགྲེོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ལུས་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་ལུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་

ལུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་དུད་འིགྲེོའིི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། དེའིི་

བྱད་བཞེིན་དུད་འིགྲེོའིི་བྱད་བཞེིན་གྱིི་གཟུགས་བརན་དུ་ཐལ། དེ་དུད་འིགྲེོའིིི་གཟུགས་

བརན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བྱད་བཞེིན་གྱིི་གཟུགས་

བརན་དུ་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱད་བཞེིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་དུད་འིགྲེོའིི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུད་བླ་མའིི་འིགྲེེལ་
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བ་ལས། འིཁོར་བ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའིི་དབྱིངོས་ན་ཁམས་གསུམ་གྱིི་གཟུགས་ཅོན་

ཡིད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་ལུས་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིདུ་ཤིེས་མེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་

བདག་འིཛིན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་མེད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་

ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་སེམས་དངོ་འིཆོི་སེམས་གངོ་རུངོ་མེད་པར་ཐལ། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། སྐྱོེ་

སེམས་དངོ་འིཆོི་སེམས་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། ཆོད་དངོ་མཚོམས་སྦྱོོར་འིདོད་ཆོགས་བྲལ༌། ཉེམས་དངོ་འིཆོི་

འིཕོ་སྐྱོེ་བ་རྣམས། །ཡིད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཁོ་ནའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་རིག་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཤིེས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག འིདོད་པ་ལ་སོགས་པ་འིོག་མ་འིོག་མའིི་རྟོེན་ལ། ས་གོངོ་མ་གོངོ་མའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་ཀྱིངོ༌། རངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་རངོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་
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གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། རངོ་ས་ན་རངོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཉེམས་པར་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། གོངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་འིོག་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད། གོངོ་ས་ན་རངོ་

སའིི་བསྡུས་པའིི་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་མཆོོག་ཏུ་གྱུར་བའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། གོངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་འིགོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་སྤྱིིར་བཏངོ་ལ་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་མེད་དེ། 

དེ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དམིགས་གསལ་ལ་ཡོད་དེ། སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ལ་

ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་

འིངོོ་གིས་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སེམས་ལ་བརྟོེན་ནས་སྲིིད་རྩེེ་ལ་ཆོགས་བྲལ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རངོ་དངོ་ནི། །འིོག་སའིི་རྟོེན་ཅོན་

འིགོ་དགོས་མེད། །སྲིིད་རྩེེར་འིཕགས་པས་ཅོི་ཡངོ་མེད། །མངོོན་དུ་བྱས་ནས་ཟག་པ་

ཟད། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། གོངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་འིདོད་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་

མངོོན་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་འིགོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་

ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག གཟུགས་ཁམས་དངོ་གཟུགས་མེད་ཁམས་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན་གོངོ་ས་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདོད་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གོངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་འིོག་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མངོོན་དུ་བྱེད་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་རྟོེན་ལ་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མངོོན་དུ་

བྱེད་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་རྟོེན་
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ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཐལ། སྤྱིིར་བཏངོ་

དམིགས་བསལ་གྱིི་དོན་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། བསམ་

གཏན་གཉེིས་པའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་ས་དྲུག་པ་བ་དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་བའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སེམས་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

མཛོད་ལས། གཉེིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མིག་དངོ༌། །རྣ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་རྣམ་

རིག་བློ། །གངོ་ཡིན་དེ་ནི་དངོ་པོར་གཏོགས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་བའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སེམས་ཡོད་པར་

ཐལ། བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་ནས་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་འིཆོི་འིཕོ་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་

དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེའིི་ཤིེས་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་

སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་ཉེོན་

གྱིིས་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་ལེན་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་རངོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་

པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་དེའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་འིདོད་

པའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པར་ཐལ། དེ་གསར་དུ་སྐྱོེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

བརྟོེན་ལ་གསར་དུ་མ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་སྐྱོེ་བར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། འིགོག་

པ་དངོ་པོ་མིའིི་ནངོ་དུ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཁམས་གོངོ་མའིི་རྟོེན་

ལ་འིགོག་སྙེོམས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། དེའིི་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་དེ་དེའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། །གོངོ་ན་མཐོངོ་ལམ་མེད། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

ཁམས་གོངོ་མའིི་རྟོེན་ལ་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྟོེན་ལ་ལམ་

ཤིེས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་དེ་དེའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལོངོས་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་
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གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྟོེན་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གསར་

དུ་ཐོབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དེ་

དེའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ལ་དེའིི་ཉེེར་བསོགས་བསོམ་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེས་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྒྱུད་ལ་དེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་བ་ཡིན་ན་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ལ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་ཉེེར་བསོགས་བསོམ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཅོི་ཡངོ་

མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་དེའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྟོེན་

ལ་ཅོི་ཡངོ་མེད་དུ་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྟོེན་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་ན། སྲིིད་རྩེེའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་
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བའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཅོི་ཡངོ་

མེད་མན་ཆོད་ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ལ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྟེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱེད་དེ་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་

པོའིི་སྐད་ཅོིག་མཐའི་མ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་གྱིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་དེ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་

ལ་མ་ཉེམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་ན་རེ། སྐྱོེ་འིཕགས་ཀྱིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ལམ་མ་
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ཞུགས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་དངོ་གཉེིས། དངོ་

པོ་ནི། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཐོབ་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་དེ། དེ་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིི་རོལ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་དམན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་ཕྱིིར་འིོངོ་གངོ་རུངོ་

ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་ཏེ། དེ་གངོ་རུངོ་

ཡིན་ན་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་མ་བྲལ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིིར་མི་འིོངོ་དངོ་

དགྲེ་བཅོོམ་པ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་

ཁྱབ་ཏེ། དེ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་སྟོབས་ཀྱིིས་

འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་གངོ་རུངོ་ཡིན་

ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ། བསམ་གཏན་

གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མ་ཐོབ་པའིི་

དེ་གངོ་རུངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པའིི་སྦྱོོར་

ལམ་རྩེེ་མོ་མན་ཆོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡོད་དེ། ངོན་སོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་

པའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་དངོ་ཆོོས་མཆོོག་འིབྲིངོ་མན་

ཆོད་གངོ་རུངོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་
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གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ། གསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དེ་ཐོབ་པས་མ་ཁྱབ་

ཏེ། དེ་གངོ་རུངོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་གཟུགས་ཁམས་སུ་ལས་ཉེོན་གྱིིས་སྐྱོེ་

བ་ལེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་མཆོོག་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་

ན། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀོ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཁམས་གསུམ་གངོ་རུངོ་

དུ་ལས་ཉེོན་གྱིིས་སྐྱོེ་བ་མི་ལེན་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། འིོ་ན། བསགས་

འིོས་བསགས་བསྟོད་ལས། ཁྱོད་ཀྱིི་བསྟན་པའིི་རྗོེས་འིགྲེོ་བ། །བསམ་གཏན་དངོོས་

གཞེི་མ་ཐོབ་ཀྱིངོ༌། །བདུད་ཀྱིི་མིག་རས་བཙོའི་བཞེིན་དུ། །སྲིིད་པ་དག་ནི་ལྡོག་པར་

བྱེད། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་མ་ཐོབ་

པར་ཉེོན་མོངོས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དགྲེ་བཅོོམ་

ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་དེ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

མ་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ཐོབ་པར་ཐལ། དགྲེ་

བཅོོམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་འིདྲི་བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིིས་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པར་ཐལ། དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དེ་ཐོབ་པ་གངོ་ཞེིག 

སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་
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དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེས་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་རྗོེས་སུ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་

དངོོས་གཞེི་ཐོབ་ཕྱིིར་དུ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་བསོམ་པར་ཐལ། མ་

གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་དེའིི་ཕྱིིར་དུ་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་བྱེད་དྲུག་པོ་གངོ་

རུངོ་གཅོིག་བསོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཟག་མེད་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོ་དུ་

གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེོན་མོངོས་ཆུངོ་ངུའིི་ཆུངོ་ངུའིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་

བའིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་སོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། 

རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་ལས་བྱུངོ་བའིི་

ཁྱབ་པར་ཐལ། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་བསམ་གཏན་
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དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཚོེ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་

གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་

གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་

སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ཉེོན་དགུ་བའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཕྱིིར་མི་

འིོངོ་གི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པར་ཐལ། ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་ན། དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་

ལ་བརྟོེན་ནས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིར་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པར་ཐལ། 

འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ལ་

བརྟོེན་ནས་དེ་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྲིིད་ཉེོན་དགུ་བའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་

བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིིས་དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་འིདོད་ཉེོན་དགུ་བའིི་དངོོས་



400  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་དེ་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེས་སྲིིད་ཉེོན་དགུ་བའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་སྲིིད་

རྩེེའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། །

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་

ཡིད་བྱེད་ལ་བརྟོེན་ནས་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་གི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་འིདོད་ཉེོན་དགུ་བའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་

བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཡིན་ན། བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ལ་

གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་

པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན། ཆོོས་རྒྱུན་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཐོབ་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེ་ཚོེ་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱུན་ལས་ནི། །སངོས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཞེི་གནས་དངོ༌། །ཡེ་ཤིེས་

ཡངོས་པ་ཐོབ་བྱའིི་ཕྱིིར། །གདམས་ངོག་རྒྱ་ཆོེན་ནོད་པར་འིགྱུར། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་ཡི་དྭགས་སུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་བྱངོ་སེམས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་དབངོ་གིས་ངོན་སོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་དེ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། འིཚོོ་བའིི་ཡོ་བྱད་ཀྱིིས་ཕོངོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་



401  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་

ཡིན་ན། རིགས་ཀྱིི་ཉེེས་དམིགས་བཞེི་དངོ་བྲལ་བའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་འིདིར་

ཐེག་ཆོེན་སྒྲུབ་པའིི་རྟོེན་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་

བཞེག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་བཤིད་པ།བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་ལ། ཁ་ཅོིག་ན་རེ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་བྱེད་

ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་དགེ་བའིི་རིག་པ་དེ། བསམ་

གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་

ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་དགེ་བའིི་

རིག་པ་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་



402  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་

དངོ་བཅོས་པ་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དགྲེ་བཅོོམ་ཐོབ་མ་

ཐག་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་སོ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་བྱེད་

ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིདོད་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་

པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་ན་དེ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོག་ཁས། 

འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 



403  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་དོན་དུ་དམིགས་རྣམ་

ཡོངོས་སུ་སྦྱོོངོ་བའིི་ཐབས་ཀྱིི་དགེ་བའིི་སས་བསྡུས་པའིི་རིག་པ་དེ་བསམ་གཏན་

གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་ཐོབ་དོན་དུ་

དམིགས་རྣམ་ཡོངོས་སུ་སྦྱོོངོ་བའིི་ཐབས་ཀྱིི་དགེ་བས་བསྡུས་པའིི་རིག་པ་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་རྒྱུན་

ཞུགས་ཞུགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུན་

ཞུགས་ཞུགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཞེི་རགས་ཀྱིི་རྣམ་

པ་ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཟག་མེད་མེད་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་ཡན་ལག་གིས་མ་ཟིན་པའིི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

གྱིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་རིག་པ་དེ། བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་



404  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཉེེར་བསོགས་མེད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་

པོ་རྒྱན་ལས། འིདིར་ཡིད་བྱེད་དངོ་པོ་ཞེི་གནས་མཚོན་ཉེིད་པ་དེ་ནི། རངོ་གི་འིོག་

ས་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བྱེད་ཀྱིི་གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མེད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ནས་གཉེེན་པོའིི་

ཡན་ལག་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་ཉེེར་བསོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིཇིག་རྟོེན་

པའིི་སོམ་སྤངོ་དུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་དེའིི་

ནུས་པ་ཐོབ་པའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་སའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་དགེ་བའིི་

རིག་པ་དེ། བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་

ཡངོ་རིགས་འིགྲེེ་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་



405  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་སས་

བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིོ་ན་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་མངོོན་

དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྲིིད་པ་

ཐ་མའིི་ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམ་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་རངོ་

གི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་ངོེས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་

ཟག་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམ་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་

པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དེའིི་རྟོེན་ལ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་

ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་

བྱེད། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཐོག་མ་ཡིན་ཞེེས་ཟེར་ན། དེ་ལ་སྐྱོོན་



406  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་

ཐོག་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སོན་དུ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིིས་

བསྡུས་པའིི་ཞེི་གནས་འིགྲེོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེས་བསྡུས་པའིི་ལྷག་མཐོངོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། དེའིི་གནས་སྐབས་སུ་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་

མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ལྷག་མཐོངོ་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ན། མོས་པ་ཡིད་བྱེད་དེ་སོམ་བྱུངོ་ངོོ་

ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་རབ་ཏུ་ཐལ། ལྷག་མཐོངོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ཟེར་ན། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེར་གྱུར་བའིི་གཙོོ་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་

ཅོན། སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ངོེས་ལྔ་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡིད་

བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོེས་བུ་ཚོད་མ་ཡིན་ན། ཚོད་མ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

རངོ་ལུགས་ནི་དེའིི་དོན་ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཐོག་

མ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་སོན་དུ་ཞེི་གནས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་འིགྲེོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ལྷག་མཐོངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་



407  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་དེ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་དེ། དེ་

བསམ་གཏན་གྱིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ་དེ་ཡིན་ན། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་འིདོད་པའིི་སས་

བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་

སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་

བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། ས་གཞེན་གྱིི་ལས་ཀྱིིས་ས་

གཞེན་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མཉེམ་པར་མ་གཞེག་

པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ས་ལས། མཉེམ་པར་མ་བཞེག་པའིི་ས་པ་ཡིད་

ལ་བྱེད་པ་དག་གི་འིདོད་པ་རྣམས་ལ་རགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་

ལ་ཞེི་བའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་སོ་སོར་རྟོོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་

པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། དེའིི་དོན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་དེ་མཉེམ་པར་མ་གཞེག་པའིི་ཉེེས་



408  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དམིགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དག་གི་འིདོད་པ་ལ་རགས་པ་དངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་

ལ་ཞེི་བའིི་རྣམ་པར་ཐོས་བསམ་གྱིིས་སྒྲིོ་འིདོགས་གཅོོད་པར་བྱེད་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་སོ་སོ་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་མཉེམ་གཞེག་གི་སས་བསྡུས་

ཡིན་ཏེ། འིགྲེེལ་བ་རྒྱལ་སྲིས་མ་ལས། མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་ས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་

དག་གིས་འིདོད་པ་ལ་རགས་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བའིི་ཕྱིིར་རགས་པ་དངོ༌། དེ་མེད་

པའིི་ཕྱིིར་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཞེི་བའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་སོ་སོར་ལོངོས་

སྤྱིོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཞེེས་བྱ་སྟེ། དེ་ནི་ཐོས་པ་དངོ་

བསམ་པ་འིདྲིེས་མར་རིག་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། སོམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། མཉེམ་གཞེག་གི་

སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། མཛོད་ལས། མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་དགེ་བ་

ནི། སོམ་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐོས་བསམ་འིདྲིེས་མའིི་

བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ནི་ཐོས་པ་དངོ་བསམ་པ་འིདྲིེས་མར་རིག་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐོས་བྱུངོ་གི་བློ་དངོ་བསམ་བྱུངོ་

གི་བློའིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འིདྲིེས་མའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་

མི་འིཐད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཆོོས་ཅོན། ཞེི་

གནས་དངོ་ལྷག་མཐོངོ་གི་གཞེི་མཐུན་དུ་ཐལ། ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་



409  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཕྱིིར། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཡིན་ན་མཉེམ་གཞེག་གི་སས་བསྡུས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེར་གྱུར་བའིི་ཐོས་བྱུངོ་གི་བློ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཉེམ་པར་མ་གཞེག་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཐོས་བྱུངོ་གི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དེ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་སུ་ཐལ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་

དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཞེི་གནས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་

མ་ཁྱབ། དེ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིདོད་སེམས་སུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

ཁམས་གསུམ་ས་དགུ་ལ་བརྟོེན་ནས་སྐྱོེ་བར་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཡིན་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཐོག་མའིི་ཞེི་གནས་འིབའི་ཞེིག་གི་

སས་བསྡུས་པའིི་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་རྒྱུན་

ཞུགས་དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ལ་བརྟོེན་ནས་

ཁམས་གསུམ་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་གཅོིག་ཅོར་དུ་སྤོངོ་བ་གངོ་ཞེིག ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་མ་



410  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཐོབ་པའིི་ཁམས་གསུམ་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་གཅོིག་ཅོར་དུ་སྤོངོ་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཛོད་ལས། ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་པ་དངོ༌། །དེ་ནི་དག་པ་

ཡངོ་ཡིན་ལ། །ཟག་པ་མེད་པ་ཡངོ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

མ་ཁྱབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་ཏེ། ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཉེེར་བསོགས་

བརྒྱད་ཀྱིི་དངོ་པོ་ཡིན་ཞེིངོ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ལ་དག་པ་བ་དངོ༌། 

ཟག་མེད་གཉེིས་སུ་ཡོད་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཡིན་ན། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཐོག་མའིི་ཞེི་གནས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

དེ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་བྱེད་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་དེ། བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཐོག་མའིི་ཞེི་གནས་དངོ༌། དེའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་

ཉེིད་སོ་སོ་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་ཀྱིི་སྟེངོ་ནས་མི་འིཇོག་སྟེ། དེའིི་གནས་སྐབས་སུ་ཞེི་

ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་

མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ནས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ཀྱིི་བར་ལ་འིཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཟེར་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དུ་གྱུར་



411  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བའིི་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མི་ལོགས་མེད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་

ཡིད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོ་དུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་

ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་ཐལ། ཁྱོད་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གངོ་ཞེིག་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ངོོ་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་སོམ་སྤངོ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཡིན་ན། ཞེི་རགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་མ་ཡིན་དགོས་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་བྱེད་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། ཞེི་རགས་ཀྱིི་རྣམ་

པ་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་པ་འིབུད་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཡིན་ན། ཉེེར་བསོགས་ཟག་མེད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་

ན། ཞེི་རགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྦྱོོར་



412  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ལམ་སྟན་གཅོིག་ལ་གནས་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་

གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཡིན་ན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་

གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། ཟག་མེད་འིཇིག་རྟོེན་

འིདས་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྡུག་ཀུན་

གཉེིས་ལ་རགས་པ་དངོ༌། འིགོག་ལམ་གཉེིས་ལ་ཞེི་བའིི་རྣམ་པར་བལྟས་ནས་

སོམ་པར་བྱེད་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཞེི་རགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་

ལོགས་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེན་བཞེིའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་བཞེི་ལ་ཞེི་རགས་

ཏུ་བལྟས་ནས་སོམ་པར་བྱེད་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། རེ་ཞེིག་དོགས་པ་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ལས་

དངོ་པོ་བའིི་ཡིད་བྱེད་ཐོབ། ཉེོན་མོངོས་རྣམ་སྦྱོོངོ་གི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་



413  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བསོགས་མ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ལས་དངོ་པོ་བའིི་ཡིད་བྱེད་ཡིན་པས་མ་

ཁྱབ་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ཐོབ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་མ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་

ན། མཐོངོ་ལམ་གྱིི་ས་རོལ་དུ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་

བརྒྱད་པ་སྤངོ་བའིི་འིབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་བའིི་ཕྱིིར་འིོངོ་ཞུགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། དེ་འིདྲི་བའིི་ཞུགས་པ་དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་

སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ཐོབ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་

བྱེད་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེ་ལ་བརྟོེན་

ནས་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་བརྒྱད་པ་སྤངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

མཐོངོ་ལམ་གྱིི་ས་རོལ་དུ་དེ་སྤངོ་བའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་

ས་རོལ་དུ་དེ་སྤངོ་བའིི་འིབྲས་བུ་ཐོད་རྒལ་བའིི་ཕྱིིར་འིོངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

དེ་འིདྲི་བའིི་ཕྱིིར་འིོངོ་འིབྲས་གནས་ཚོེ་གཅོིག་བར་ཆོད་གཅོིག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་



414  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཏེ། མཛོད་འིགྲེེལ་ལས། སོན་རྣམ་པ་གསུམ་མམ་བཞེི་སྤངོས་པ་བདུན་ནམ་བརྒྱད་

སྤངོས་པ་ནི། ཇི་སྲིིད་དུ་འིབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅོན་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིིད་དུ་རིགས་ནས་

རིགས་སུ་སྐྱོེ་བ་དངོ༌། བར་ཆོད་གཅོིག་པ་ཅོེས་ནི་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་རྟོགས་གཉེིས་པ་གྲུབ་ཏེ། ཕྱིིར་འིངོོ་ཞུགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་

མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བར་ཆོད་མེད་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མོས་པ་ཡིད་

བྱེད་ཐོབ་པ་དངོ༌། ལྷག་མཐོངོ་ཐོབ་པ། སོམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཐོབ་པ་རྣམས་དུས་མཉེམ་ཟེར་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་མ་ཐོབ་པར་ལྷག་མཐོངོ་

ཐོབ་པ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེ་མ་ཐོབ་པར་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཐོབ་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མི་ལོགས་མེད་ཡིན་ན། བསམ་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་ཡིད་བྱེད་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཀྱིི་ཐོག་མའིི་ཞེི་གནས་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་དེས་སོམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཐོབ་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེས་མཉེམ་གཞེག་གི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་དགེ་བ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། མཛོད་



415  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ལས། མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་དགེ་བ་ནི། །སོམ་པའི་ོཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། མཉེམ་

གཞེག་གི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བ་ཡིན་ན། སོམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་དགེ་བ་ནི་སོམ་པའི།ོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སར་གྱིི་དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། ལྷག་

མཐོངོ་ཐོག་མར་ཐོབ་པ་ནི་མོས་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་སོམ་བྱུངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་དོན་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་

སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པ། ལྷག་མཐོངོ་ཐོབ་པ། འིདོད་པ་ལ་རགས་པ་དངོ་

བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་ཞེི་བའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་སོ་སོར་དཔྱོོད་པར་བྱེད་པ་ལ་སོམ་

བྱུངོ་གི་མྱོངོ་བ་ཐོབ་པ་དེ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

ཞེི་ལྷག་གི་མཚོན་ཉེིད་ལ་དཔྱོད་པ།ཞེི་ལྷག་གི་མཚོན་ཉེིད་ལ་དཔྱོད་པ།

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འིཇུག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་དེ་ཞེི་གནས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིདོད་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་

ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་

ཟིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 



416  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཁོ་ན་རེ། དེ་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་ཟིན་པར་ཐལ། དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་ཤིིན་

སྦྱོངོས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དགེ་སེམས་ཡིན་ན། རངོ་གི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཤིིན་སྦྱོངོས་

ཡོད་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། དད་དངོ་བག་ཡོད་ཤིིན་ཏུ་སྦྱོངོས། །བཏངོ་

སྙེོམས་ངོོ་ཚོ་ཤིེས་ཁེལ་ཡོད། །རྩེ་བ་གཉེིས་རྣམ་མི་འིཚོེ་དངོ༌། །བརྩེོན་འིགྲུས་རྟོག་

ཏུ་དགེ་ལ་འིབྱུངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དབངོ་ཤིེས་ཡིན་ན། རྟོོག་

བཅོས་དཔྱོོད་བཅོས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཛོད་ལས། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་དངོ་བཅོས་

པ་ནི། །རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་ཁམས་ལྔ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ལུས་སེམས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས། རངོ་གི་

དམིགས་པ་ལ་འིབད་མེད་དུ་འིཇུག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཞེི་གནས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཞེི་གནས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ན་ལུས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ན་རེག་བྱ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ་

ལུས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཡིན་ན་རེག་བྱ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དབུས་མཐའིི་འིགྲེེལ་བ་

ལས། རེག་བྱའིི་ཁྱད་པར་དགའི་བས་ཟིན་ན། ལུས་ཤིིན་ཏུ་སྦྱོངོས་པ་རིག་པར་

བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་འིབད་མེད་



417  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དུ་འིཇུག་པའིི་བློ་ཞེི་གནས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཞེི་གནས་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་

གཙོོ་སེམས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་དུ་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། མདོ་སེ་དཀོོན་མཆོོག་སྤིན་ལས། ཞེི་གནས་

ནི་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པའིོ། །ལྷག་མཐོངོ་ནི་སོ་སོར་རྟོོགས་པའིོ་ཞེེས་དངོ༌། ལམ་རིམ་

ལས། ཡངོ་དག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་བརྟོེན་ནས་སེམས་འིཇོག་པར་བྱེད་པ་ནི་ཞེི་

གནས་དངོ༌། སོ་སོར་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ནི་ལྷག་མཐོངོ་དུ་གསུངོས་པའོི། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཞེི་གནས་ཀྱིི་ངོངོ་ནས་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་སོ་སོར་དཔྱོོད་པར་

བྱེད་པའིི་ཤིེས་རབ་ལྷག་མཐོངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་དུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་གི་

དམིགས་པ་ལ་དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་པའིི་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་

རངོ་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་དཔྱོོད་པའིི་ཤིེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་པའིི་ལུས་སེམས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་

བས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་སོ་སོར་དཔྱོོད་པར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་



418  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རབ་ལྷག་མཐོངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ལྷག་མཐོངོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན་སར་བཞེིན་འིགོག 

ཁ་ཅོིག་གིས། དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་པའིི་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་

ནས་རངོ་ཡུལ་ལ་སོ་སོར་དཔྱོོད་པར་བྱེད་པའིི་བློ་ལྷག་མཐོངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་གཙོོ་སེམས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན་ཤིེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དྲུག་པོ་དེ་ལམ་བཞེིར་འིདུས་ཏེ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་མོས་པ་

ཡིད་བྱེད་གཉེིས། སྦྱོོར་ལམ་དངོ༌། རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་དངོ༌། སྦྱོོར་བ་མཐའིི་

ཡིད་བྱེད་གཉེིས་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དངོ་དཔྱོོད་པ་ཡིད་བྱེད་ཁྱད་པར་གྱིི་ལམ་དངོ༌། 

དགའི་བ་སྡུད་པའིི་ཡིད་བྱེད་ལམ་རྣམ་པ་བཞེི་ཆོར་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྒྱུད་

ལ་ལྡན་པའིི་ཕྱིི་རོལ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ་ཚོོར་བ་བདེ་བའིི་གཞེི་

མཐུན་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་ཡིན་ན་ཚོོར་བ་



419  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་ས་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། དེ་དག་ལས་ནི་ཉེེར་

བསོགས་བརྒྱད། །དག་པ་བདེ་མིན་སྡུག་བསལ་མིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གསེར་ཕྲེེངོ་ལས། ལུངོ་དེ་དྲིངོས་ནས་འིདི་ལ་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཚོོར་

བ་བཏངོ་སྙེོམས་སུ་བཤིད་པ་འིདིར་མི་གཟུངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ་ལོ། །ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་ཡིན་ན། ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་ས་པ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ་ཚོོར་བ་བདེ་བའིི་

གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དགའི་བ་བསྡུད་

པ་ཡིད་བྱེད་དུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལ་དགའི་བ་བསྡུད་པ་

ཡིད་བྱེད་དུ་བརྗོོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན་བསམ་གཏན་བཞེི་

བའིི་ཉེེར་བསོགས་དགའི་བ་བསྡུད་པའིི་ཡིད་བྱེད་དུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེ་ལ་དེར་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་མི་

ནུས་སོ། །གཞེན་ཡངོ༌། ལམ་རིམ་ཆོེན་མོ་ལས། ཚོོར་བ་སིམ་པའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་

དགའི་བདེའིི་སྐབས་འིདིར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ལས་འིབྱུངོ་

ཡངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་དུ་མི་འིབྱུངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་



420  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་ན། དེའིི་སྙེོམས་འིཇུག་

མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་

བཤིད་པའིི་རྒྱུ་ངོོ་བོ་འིབྲས་བུ་གསུམ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག 

ཁྱོད་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། ཁྱོད་དེ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་

སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ།བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ།

རངོ་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་ཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་

བཤིད་པ་ལ། རྒྱུ་ངོོ་བོ་འིབྲས་བུ་གསུམ། དངོ་པོ་གངོ་ལ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་བཤིད་

པ་དངོ༌། གངོ་ལ་བརྟོེན་ནས་སྐྱོེ་བ་སེམས་རྟོེན་བཤིད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ་འིགྲེོ་བ་

རིགས་དྲུག་གི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ས་གོངོ་འིོག་གི་རྟོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། 

སྐྱོེ་འིཕགས་ཀྱིི་རྟོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་དངོ་གསུམ། ངོན་སོངོ་གསུམ་དངོ་སྒྲི་མི་སྙེན་

པའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་



421  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། དེ་རྣམས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་གེགས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེན་པོ་དངོ་ལྡན་

པའིི་ཕྱིིར། ལྷ་མ་ཡིན་དངོ༌། ཟ་མ་མ་ནིངོ་གི་རྟོེན་ལ་དེ་འིདྲི་མེད་དེ། དེ་རྣམས་དེ་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ཕྲེག་དོག་གི་སྒྲིིབ་པ་ཤིས་ཆོེན་པོ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་གླེིངོ་

གསུམ་གྱིི་སྐྱོེས་པ་དངོ་བུད་མེད་འིདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་དངོ་བཅོས་པའིི་རྟོེན་ལ་དེ་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་འིདྲིའིི་རྟོེན་ལ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་མཐུན་རྐེན་ཚོངོ་ཞེིངོ་

འིགལ་རྐེན་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ། འིདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ས་འིོག་མ་འིོག་

མའིི་རྟོེན་ལ་གོངོ་མ་གོངོ་མའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། འིདོད་པའིི་རྟོེན་

ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པ་ནས། ཅོི་ཡངོ་མེད་

ཀྱིི་རྟོེན་ལ་སྲིིད་རྩེེའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་སའིི་རྟོེན་ལ་རངོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་

པ་ནས། སྲིིད་རྩེེའིི་རྟོེན་ལ་སྲིིད་རྩེེའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་རྟོེན་ལ་དེའིི་ཉེེར་བསོགས་སོམ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་རྟོེན་

ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། བསམ་གཟུགས་

བརྒྱད་ཐོབ་པའིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་ལ། བསམ་



422  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་མ་ཐོབ་པའིི་སོ་སྐྱོེས་ཡོད་ཅོིངོ༌། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཐོབ་

པའིི་སོ་སྐྱོེས་ཡོད་དེ། སྲིིད་རྩེེར་སྐྱོེ་བ་ལེན་མ་མྱོངོ་བའིི་སེམས་ཅོན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་མ་ཐོབ་པའིི་འིཕགས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་

ཞུགས་འིབྲས། ཕྱིིར་འིོངོ་ཞུགས་འིབྲས། འིདོད་ཉེོན་དགུ་བའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་གི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་དངོ༌། 

དགྲེ་བཅོོམ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་འིབྲས་གནས་

གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་ཐོབ་ཀྱིངོ༌། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་

དངོོས་གཞེི་མ་ཐོབ་པའིི་འིཕགས་པ་ཡོད་དེ། ཞེི་རགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་འིཇིག་

རྟོེན་པའིི་ལམ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་གི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་

དེས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དེ་ཐོབ་ཀྱིངོ་གཉེིས་པའིི་དེ་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་

སེམས་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན་ཞེི་

ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡན་ཆོད་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་ཐོབ་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་

ན། ཆོོས་རྒྱུན་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར།
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རངོ་ལུགས་ལ་སེམས་རྟོེན་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་སེམས་རྟོེན་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་ལ། ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག་སྤྱིིར་བསྟན་པ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤིད་པ། ཉེེར་བསོགས་ལྷག་མ་རྣམས་དེ་དངོ་མཚུངོས་

པར་བསྟན་པའིོ། །

ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག་སྤྱིིར་བསྟན་པ།ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག་སྤྱིིར་བསྟན་པ།

དངོ་པོ་ནི། སྤྱིིར་ཉེེར་བསོགས་དེ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་ནས་སྲིིད་རྩེེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་བར་བརྒྱད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཉེེར་

བསོགས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་ཡིན་ན། ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅོིངོ༌། ཉེེར་

བསོགས་ཕལ་ཆོེར་དག་པ་བ་དངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ལ་དག་པ་

བ་དངོ་ཟག་མེད་གཉེིས་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ལ་བརྟོེན་ནས་

རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱའིི་ས་བོན་སྤོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

སེ་བ་ཁ་ཅོིག་གིས་དེ་ལ་དག་པ་བ་དངོ་ཟག་མེད་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གསུམ་དུ་

ཡོད་ཟེར། དེ་སྐད་དུ་ཡངོ༌། མཛོད་ལས། དེ་དག་ལས་ནི་ཉེེར་བསོགས་བརྒྱད། །དག་

པ་བདེ་མིན་སྡུག་བསལ་མིན། །དངོ་པོར་འིཕགས་པའིངོ་ཁ་གཅོིག་གསུམ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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རངོ་ལུགས། ཉེེར་བསོགས་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མེད་དེ། ཉེེར་བསོགས་རྣམས་

རངོ་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཉེེར་བསོགས་

ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིིས་དེ་དངོ་བྲལ་བར་བྱེད་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་སས་

བསྡུས་ཤིིངོ་རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་རིག་

པ་དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཞེི། ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་

སས་བསྡུས་ཤིིངོ་རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་

རིག་པ་དེ་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཞེི།

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤིད་པ།བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤིད་པ།

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤིད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། 

སོ་སོའིི་རངོ་བཞེིན། ཡིད་བྱེད་དྲུག་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་ལམ་བཞེིར་བསྡུ་ཚུལ་ལོ། །དངོ་

པོ་ནི། ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཤིིངོ་རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུགས་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་རིག་པ་དེ་དེའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། 



425  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའིི་ལས་དངོ་པོ་བ་དངོ༌། ཉེོན་

མོངོས་རྣམ་སྦྱོོངོ་གི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་གཉེིས་ཡོད་དེ། ཉེན་ས་

ལས། དེ་ལ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་དངོ་པོ་བ་ནི། རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་བྱ་བ་ཉེིད་ལ་ཇི་སྲིིད་དུ་

ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མ་ཐོབ་ཅོིངོ༌། སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་ཉེིད་ལ་མ་རེག་བར་དུ་ལས་དངོ་

པོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཉེོན་མོངོས་རྣམ་པར་སྦྱོོངོ་བའིི་ལས་དངོ་པོ་བ་ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་

པ་ཐོབ་པ་ཉེོན་མོངོས་པ་རྣམས་ལས་སྦྱོོངོ་བར་འིདོད་པའིི་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་

པའིི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་བརྩེམ་ཤིིངོ་ལེན་པ་ལ་གོམས་པ་གངོ་ཡིན་པ་སྟེ། ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཉེོན་མོངོས་རྣམ་སྦྱོོངོ་གི་ཡིད་ལ་བྱེད་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པ་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་ལ་བྱེད་

པའིི་ལས་དངོ་པོ་བ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་ཏེ། ཉེོན་མོངོས་རྣམ་སྦྱོོངོ་གི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ༌། ལྷག་མཐོངོ་གི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་དོན་གཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་

དངོ་པོ་བ་དངོ༌། ཞེི་གནས་འིབའི་ཞེིག་གིས་བསྡུས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་དོན་གཅོིག་པ་གངོ་ཞེིག་ལྷག་མཐོངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པ་ལ་ཞེི་གནས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་ཏེ། 



426  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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སྤྱིོད་འིཇུག་ལས། ཞེི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའིི་ལྷག་མཐོངོ་གིས། །ཉེོན་མོངོས་

རྣམ་པར་འིཇོམས་པ་ཤིེས་བྱ་སྟེ། །ཐོག་མར་ཞེི་གནས་བཙོལ་བྱ་དེ་ནས་ནི། །ཞེེས་

དངོ༌། མདོ་སེ་དཀོོན་མཆོོག་བརྩེེགས་པ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ནས་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་ཐོབ་སྟེ། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཐོབ་ནས་ཀྱིངོ་ཤིེས་རབ་སོམ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེེས་དངོ༌། 

སོམ་རིམ་བར་བ་ལས། དེ་ནས་སྒྲིིབ་པ་མཐའི་དག་སྤངོས་ནས་ཡོངོས་སུ་དག་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་འིབྱུངོ་བར་འིདོད་པས། ཞེི་གནས་ལ་གནས་ནས་ཤིེས་རབ་སོམ་པར་བྱེད་

དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

ཞེི་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤིད་པ།ཞེི་གནས་སྒྲུབ་ཚུལ་བཤིད་པ།

འིོ་ན་ལྷག་མཐོངོ་ཐོབ་པ་ལ་ཞེི་གནས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་ན། ཞེི་གནས་

སྒྲུབ་ཚུལ་དེ་གངོ་ཞེེ་ན། འིདི་ལ་དབུས་མཐའི་ལས་གསུངོས་ཚུལ་དངོ༌། མདོ་སེ་

རྒྱན་དངོ་ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངོ་ཚུལ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྤོངོ་པའིི་འིདུ་བྱེད་

བརྒྱད་བརྟོེན་པའིི་སོ་ནས་ཞེི་གནས་སྒྲུབ་པར་གསུངོས་པ་ཡིན་ཏེ། དབུས་མཐའི་

ལས། ཉེེས་པ་ལྔ་སྤོངོ་འིདུ་བྱེད་བརྒྱད། །བརྟོེན་པའིི་རྒྱུ་ལས་བྱུངོ་བའིོ༌། ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། སེམས་གནས་པའིི་ཐབས་དགུ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཞེི་གནས་སྒྲུབ་
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1 2 3 4 5 6 7

པར་གསུངོས་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ཞེི་གནས་གངོ་ཞེེ་ན། འིདི་ལྟ་སྟེ་ནངོ་དུ་འིཇོག་པ་

དངོ༌། རྒྱུན་དུ་འིཇོག་པ་དངོ༌། བསློན་ཏེ་འིཇོག་པ་དངོ༌། ཉེེ་བར་འིཇོག་པ་དངོ༌། དུལ་

བར་བྱེད་པ་དངོ༌། ཞེི་བར་བྱེད་པ་དངོ༌། རྣམ་པར་ཞེི་བར་བྱེད་པ་དངོ༌། རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་

འིཇོག་པ་དངོ༌། མཉེམ་པར་འིཇོག་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ནངོ་ཉེིད་དུ་འིཇོག་པ་ནི། དངོ་པོ་ལྷ་སྐུ་སོགས་དམིགས་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་

སེམས་གཏད་དེ། སོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་འིཇོག གཉེིས་པ་ནི། དམིགས་

པ་འིཕྲེོ་མཐུད་དེ་སོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་འིཇོག གསུམ་པ་ནི། སེམས་

སར་གྱིི་དམིགས་པ་ལས་གཡེངོ་བའིི་ཚོེ་སློར་ཡངོ་སེམས་སར་གྱིི་དམིགས་པ་ལ་

གཏད་དེ་སོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་གཅོིག་ལ་འིཇོག བཞེི་བ་ནི། དམིགས་པ་

གོངོ་འིཕེལ་དུ་བཏངོ་སྟེ་སོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་འིཇོག ལྔ་བ་ནི། ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་སོམ་པའིི་ཚོེ་བྱིངོ་བ་བྱུངོ་བ་ན་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་གྱིི་ཡོན་ཏན་བསམ་པའིི་སོ་ནས་

ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་སོམ་པ་ལ་དགའི་བའིི་སྤོ་བ་བསྐྱོེད་དེ་སེམས་དམིགས་པ་ལ་འིཛིན་

པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་བྱེད། དྲུག་པ་ནི། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་སོམ་པའིི་ཚོེ་རྒོད་པ་

བྱུངོ་བ་ན་རྣམ་གཡེངོ་གི་ཉེེས་དམིགས་ཡིད་ལ་བསམ་པའིི་སོ་ནས་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་

སོམ་པ་ལ་མི་དགའི་བ་ཞེི་བར་བྱས་ཏེ། སེམས་དམིགས་པ་ལ་འིཛིན་པར་བྱེད་པའིི་

ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་བྱེད། བདུན་པ་ནི། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་སོམ་པའིི་ཚོེ་ཆོགས་སེམས་དངོ་



428  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཡིད་མི་བདེ་བ་བྱུངོ་བ་ན། དེ་མ་ཐག་ཞེི་བར་བྱས་ཏེ། སོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་ལ་བྱེད། བརྒྱད་པ་ནི། འིབད་རྩེོལ་དངོ་བཅོས་པའིི་སོ་ནས་རངོ་གི་དམིགས་པ་

ལ་ཇི་ལྟར་འིདོད་འིདོད་དུ་འིཇོག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་བྱེད། 

དགུ་བ་ནི། འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འིདོད་

འིདོད་དུ་འིཇོག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་བྱེད། དེ་ལ་འིདོད་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་ཞེེས་ཀྱིངོ་བྱ་ལ། འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་འིདོད་

འིདོད་དུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ངོངོ་ནས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་བདེ་བ་ཐོབ་པ་

ན། ཞེི་གནས་ཐོབ་པ་དངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་པ་དངོ༌། སོམ་

བྱུངོ་གི་བློ་ཐོབ་པ་དངོ༌། གོངོ་སའིི་ཤིེས་པ་ཐོབ་པ་རྣམས་དུས་མཉེམ་པ་ཞེེས་བྱ། 

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དམིགས་པ་ལ་ནི་སེམས་གཏད་ནས། །དེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེངོ་

མི་བྱ། །རྣམ་གཡེངོ་མྱུར་དུ་རྟོོག་བྱས་ནས། །དེ་ལས་སློར་ནི་སློན་པར་བྱ། །བློ་ལྡན་

གོངོ་ནས་གོངོ་དུ་ཡངོ༌། །སེམས་ནི་ནངོ་དུ་བསྡུ་བར་བྱ། །དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་མཐོངོ་བའིི་

ཕྱིིར། །ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་སེམས་དུལ་ལོ། །རྣམ་གཡེངོ་ཉེེས་པ་མཐོངོ་བའིི་ཕྱིིར། །དེ་

ལ་མི་དགའི་ཞེི་བར་བྱ། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་མི་བདེ་ལ་སོགས། །ལངོས་པ་དེ་བཞེིན་

ཞེི་བར་བྱ། །དེ་ནས་སོམ་བརྩེོན་ཅོན་གྱིིས་ནི། །སེམས་ལ་མངོོན་པར་འིདུ་བྱེད་

བཅོས༌། རངོ་གི་ངོངོ་གིས་འིཇུག་པ་ཐོབ། །དེ་གོམས་པ་ལས་འིདུ་མི་བྱེད། །དེ་ནས་



429  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེ་ཡི་ལུས་དངོ་སེམས། །ཤིིན་ཏུ་སྦྱོངོས་པ་ཆོེ་ཐོབ་ནས། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བཅོས་

ཞེེས་བྱ། །དེ་ཡི་དེ་བཞེིན་འིཕེལ་བྱས་ནས། །འིཕེལ་བ་རིངོ་དུ་འིགྲེོ་བ་ཡི། །དངོོས་

གཞེིའིི་གནས་པ་དེ་ཐོབ་བོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཡངོ་དམིགས་པ་ལ་ནི་སེམས་གཏད་ནས་ཞེེས་པས། ནངོ་ཉེིད་དུ་འིཇོག་པ་

དེ་བསྟན། །དེ་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེངོ་མི་བྱ་ཞེེས་པས། རྒྱུན་ལྡན་དུ་འིཇོག་པ་དེ་བསྟན། 

རྣམ་གཡེངོ་མྱུར་དུ་རྟོོག་བྱས་ནས། །དེ་ལས་སློར་ནི་སློན་པར་བྱ་ཞེེས་པས། བསློན་

ཏེ་འིཇོག་པ་བསྟན། བློ་ལྡན་གོངོ་ནས་གོངོ་དུ་ཡངོ༌། །སེམས་ནི་ནངོ་དུ་བསྡུ་བར་

བྱ། །ཞེེས་པས། ཉེེ་བར་འིཇོག་པ་དེ་བསྟན། དེ་ཡི་ཡོན་ཏན་མཐོངོ་བའིི་ཕྱིིར། །ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་ལ་སེམས་འིདུལ་ལོ། །ཞེེས་པས། དུལ་བར་བྱེད་པ་དེ་བསྟན། རྣམ་གཡེངོ་

ཉེེས་པ་མཐོངོ་བའིི་ཕྱིིར། །དེ་ལ་མི་དགའི་ཞེི་བར་བྱ། །ཞེེས་པས། ཞེི་བར་བྱེད་པ་

བསྟན། བརྣབ་སེམས་ཡིད་མི་བདེ་ལ་སོགས། །ཞེེས་སོགས་རྐངོ་བ་གཉེིས་ཀྱིིས་

རྣམ་པར་ཞེི་བར་བྱེད་པ་དེ་བསྟན། དེ་ནས་སོམ་བརྩེོན་ཅོན་གྱིིས་ནི། །ཞེེས་སོགས་

རྐངོ་བ་གསུམ་གྱིིས་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་འིཇོག་པ་དེ་བསྟན། དེ་གོམས་པ་ལས་འིདུ་མི་བྱེད་

ཞེེས་པས། མཉེམ་པར་འིཇོག་པ་དེ་བསྟན། དེ་ནས་དེ་ཡི་ལུས་དངོ་སེམས། །ཞེེས་

སོགས་རྐངོ་བ་གསུམ་གྱིིས་ཞེི་གནས་དངོ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཐོབ་

པའིི་ས་མཚོམས་དེ་བསྟན། དེ་ཡིས་དེ་བཞེིན་འིཕེལ་བྱས་ནས། །ཞེེས་སོགས་རྐངོ་



430  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བ་གཉེིས་ཀྱིིས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ལྷག་མ་རྣམས་བསྟན་ཅོིངོ༌། 

དངོོས་གཞེིའིི་གནས་པ་དེ་ཐོབ་བོ། །ཞེེས་པས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་ལྷག་མ་རྣམས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། ལྷག་མཐོངོ་ཐོབ་པ་ལ་ཞེི་གནས་ཐོབ་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་དགོས་ན། ཀུན་

བཏུས་ལས། ལ་ལ་ནི་ལྷག་མཐོངོ་ཐོབ་པ་ཡིན་གྱིི་ཞེི་གནས་མ་ཐོབ་སྟེ། དེ་ལྷག་

མཐོངོ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཞེི་གནས་ལ་བརྩེོན་པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་དངོ་འིགལ་

ལོ། །ཞེེ་ན་སྐྱོོན་མེད་དེ་བདེན་བཞེི་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལྷག་མཐོངོ་ལ་བརྟོེན་ནས་བདེན་བཞེི་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་སས་བསྡུས་

པའིི་ཞེི་གནས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཇི་སྐད་དུ་ཡངོ༌། སའིི་

དངོོས་གཞེི་ལས། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྡུག་བསལ་ནས་ལམ་གྱིི་བར་དུ་ཡངོ་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་

དུ་ཤིེས་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཐོབ་སྟེ། དེ་འིདུག་མ་ཐག་ཏུ་

སེམས་འིཇོག་སྟེ། ཆོོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འིབྱེད་པ་ནི་མི་བྱེད་དོ། །དེ་ལྷག་པའིི་ཤིེས་

རབ་དེ་ཉེིད་ལ་བརྟོེན་ནས་ལྷག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཚོོལ་བར་བྱེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར།



431  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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རངོ་ལུགས་ལ་ཞེི་གནས་ལྷག་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ཞེི་གནས་ལྷག་ངོོས་བཟུངོ་བ།

འིོ་ན་ཞེི་གནས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་གངོ་ཞེེ་ན། ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་རངོ་གི་

དམིགས་པ་ལ་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་འིཇོག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཞེི་གནས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཅོིའིི་ཕྱིིར་ཞེི་གནས་ཞེེས་བྱ་ན། སེམས་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་ཡུལ་ལ་འིཕོ་བ་ཞེི་ནས་ནངོ་

དུ་དམིགས་པ་ལ། རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་གནས་པས་ན། དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེི་གནས་

ཀྱིི་ངོངོ་ནས་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་པའིི་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིིས་

ཟིན་པའིི་སོ་ནས་རངོ་ཡུལ་སོ་སོར་དཔྱོོད་པར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་རབ་ལྷག་མཐོངོ་གི་

མཚོན་ཉེིད། ཅོིའིི་ཕྱིིར། ལྷག་མཐོངོ་ཞེེས་བྱ་ན། ལྷག་པ་སྟེ་ཁྱད་པར་དུ་མཐོངོ་བའིི་རྒྱུ་

མཚོན་གྱིིས་དེར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། ཉེོན་མོངོས་རྣམ་སྦྱོོངོས་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཉེེར་བསོགས་ལ་དབྱེ་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་

རིག་པ་ཡིད་བྱེད་ནས། སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ཀྱིི་བར་དྲུག་ཡོད།

 དེ་སྐད་དུ་ཡངོ༌། ཀུན་བཏུས་ལས། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་གྱིིས་བསམ་གཏན་

དངོ་པོ་ལ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་སྟེ། བདུན་གངོ་ཞེེ་ན། མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་

ལ་བྱེད་པ་དངོ༌། མོས་པ་ལས་བྱུངོ་བ་དངོ༌། རབ་ཏུ་དབེན་པ་དངོ༌། དགའི་བ་བསྡུད་

པ་དངོ༌། དཔྱོོད་པ་དངོ༌། སྦྱོོར་བ་མཐའིི་དངོ༌། སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་ལ་བྱེད་



432  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའི་ཡི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་

དངོ༌། ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་དམ་ཞེེ་ན། མདོ་སེ་བའིི་ལུགས་ལ་ཡོད་དེ་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་དེ་ལ་ཉེེར་བསོགས་དངོ་

དངོོས་གཞེི་ཆོ་གཉེིས་སུ་ཡོད་དེ། ཉེན་ཐོས་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་

དངོ༌། ཉེན་ཐོས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་དེ་དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ༌། དངོོས་གཞེི་ཚོོར་བ་ས་མི་མཚུངོས་

བས། ཉེན་ཐོས་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་དེ་

ལྟར་བསྐྱོེད་མི་ནུས། ཉེན་ཐོས་དབངོ་རྣོན་གྱིི་དེ་ལྟར་བསྐྱོེད་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་

གཏན་བཞེི་བའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་

མེད་དེ། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ་དངོོས་གཞེིའིི་ཚོོར་བ་ས་མཚུངོས་

པས་ཉེན་ཐོས་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་

བྱེད་དེ། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་ངོོ་བོར་སྐྱོེད་ནུས་པའིི་

ཕྱིིར། མཛོད་ལས། ས་གསུམ་རྒྱལ་ལ་བསམ་གཏན་ནམ། །ཉེེར་བསོགས་ལས་

མཐའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ། །གོངོ་མའིི་ཉེེར་བསོགས་ལས་མིན་འིཕགས། །བརྒྱད་ཀྱིི་རངོ་

གོངོ་ས་ལས་རྒྱལ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 



433  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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རངོ་ལུགས་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་དངོ་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་མེད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་དགོས་ཀྱིངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཡིན་ན་དེ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། ཕྲེ་བ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དངོ་སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུགས་རྣམས། བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་མིན། དེ་ཡིན་ན་རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་

དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་དེ་ལས་

བྱུངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར།

བསམ་གཏན་སོ་སོའིི་རངོ་བཞེིན།བསམ་གཏན་སོ་སོའིི་རངོ་བཞེིན།

སོ་སོའིི་རངོ་བཞེིན་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའིི་ལས་

དངོ་པོ་བ་ནི། སེམས་གནས་པའིི་ཐབས་དགུ་ལ་བརྟོེན་ནས་རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་

ཇི་ལྟར་འིདོད་འིདོད་དུ་འིཇོག་པའིི་ཞེི་གནས་རྐངོ་པ་གཅོིག་ལ་བྱེད། ཞེི་གནས་དེའིི་



434  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ངོངོ་ནས་འིདོད་པ་ལ་རགས་པ་དངོ་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་ཞེི་བའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་

ཐོས་བསམ་གྱིིས་དཔྱོོད་པར་བྱེད་ཅོིངོ༌། དེར་དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་པའིི་ལུས་

སེམས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བས་མ་ཟིན་པའིི་ལྷག་མཐོངོ་རྗོེས་མཐུན་པ་གཅོིག་ལ་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་དུ་འིཇོག 

དེ་ལྟ་བུའིི་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་གོམས་པར་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་

འིདོད་པ་ལ་རགས་པ་དངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་ཞེི་བའིི་རྣམ་པའིི་སོ་སོར་

རྟོོག་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་དཔྱོོད་པར་བྱེད་ཅོིངོ༌། དེ་ལྟར་དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་

པའིི་ལུས་སེམས་ཤིིངོ་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བས་ཟིན་པ་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པ་དངོ༌། གངོ་ཟག་དེས་ལྷག་མཐོངོ་ཐོབ་པ། ཞེི་ལྷག་

ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པ། འིདོད་པ་ལ་རགས་པ་དངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་ཞེི་བའིི་རྣམ་

པར་ཅོན་སོ་སོར་རྟོོག་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་དཔྱོོད་པར་བྱེད་པའིི་སོམ་བྱུངོ་གི་བློ་ཐོབ་

པ་རྣམས་དུས་མཉེམ། དེ་ལྟ་བུའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་གོམས་པར་

བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆོེན་པོ་

ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རབ་ཏུ་

དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པར་འིཇོག དེ་ལ་དྲུག་ཡོད་དེ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་

སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆོེན་པོ་སྐོར་གསུམ་གྱིི་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་



435  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པའིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆུངོ་ངུ་སྐོར་གསུམ་དངོ༌། དེ་གསུམ་རིམ་པ་

བཞེིན་སྤངོས་པའིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ཆུངོ་ངུ་སྐོར་གསུམ་ཏེ་དྲུག་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེའིི་རྗོེས་སུ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་འིབྲིངོ་གི་

ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་ནུས་པའིི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

བསོགས་དགའི་བ་བསྡུད་པའིི་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པར་འིཇོག དེ་ལ་དྲུག་ཡོད་པའིི་འིཇིག་

རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་འིབྲིངོ་སྐོར་གསུམ་གྱིི་རིམ་པ་བཞེིན་

དུ་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་འིབྲིངོ་སྐོར་

གསུམ་དངོ༌། དེ་གསུམ་རིམ་བཞེིན་སྤངོས་པའིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་

ལམ་འིབྲིངོ་སྐོར་གསུམ་སྟེ། དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་

གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་དྲུག་པ་སྤངོས་པ་ན། འིདོད་ཉེོན་སྤངོས་སྙེམ་པ་འིབྱུངོ་བས་ཉེོན་

མོངོས་སྐྱོེ་སློ་བའིི་མཚོན་མ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། འིདོད་ཉེོན་སྤངོས་སམ་མ་སྤངོས་སྙེམ་

དུ་དཔྱོོད་པར་བྱེད་པའིི་ཡིད་བྱེད་གཅོིག་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་

དཔྱོོད་པ་ཡིད་བྱེད་དུ་འིཇོག དེར་དཔྱོད་པས་འིདོད་ཉེོན་ཆུངོ་ངུ་སྐོར་གསུམ་མ་

སྤངོས་པར་མཐོངོ་ནས་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆུངོ་ངུའིི་

ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་
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སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པར་བཞེག་གོ། 

དེ་ལ་ཡངོ་ལྔ་སྟེ། འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆུངོ་ངུ་

སྐོར་གསུམ་གྱིི་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོེན་པོ་སྐོར་གསུམ་དངོ༌། འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་

བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆུངོ་ངུའིི་ཆོེན་པོ་དངོ༌། ཆུངོ་ངུའིི་འིབྲིངོ་གཉེིས་རིམ་པ་བཞེིན་སྤངོས་

པའིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆུངོ་ངུ་དངོ༌། ཆོེན་པོའིི་འིབྲིངོ་

གཉེིས་ཏེ་ལྔ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་

བྱེད་དུ་གྱུར་བའིི་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོ་མེད་དེ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་ལ་བརྟོེན་ནས། འིཇིག་

རྟོེན་པའིི་སོམ་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་ཆུངོ་ངུའིི་ཆུངོ་ངུ་ནམ་སྤངོས་པ་ན། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཉེན་

ས་ལས། དེ་ལས་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ནི་སྤངོ་བར་བྱ་བ་གངོ་

ཡིན་པ་དེ་སྤངོ་བ་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པར་བྱེད། ཐོབ་པར་བྱ་བ་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ཡངོ་ཡོངོས་

སུ་ཤིེས་པར་བྱེད་ཅོིངོ༌། སྤངོས་པར་བྱ་བ་སྤངོས་པ་དངོ༌། ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཐོབ་བྱའིི་ཕྱིིར་

སེམས་བཏོད་པར་བྱའིོ། །མོས་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ནི། སྤངོ་པར་བྱ་

བར་ཐོབ་པར་བྱའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་དག་པར་བརྩེོན་པ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །རབ་ཏུ་དབེན་པ་



437  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ནི་ཉེོན་མོངོས་པ་ཆོེན་པོ་སྤོངོ་བར་བྱེད་དོ། །དགའི་བ་བསྡུད་པ་ཡིད་

ལ་བྱེད་པས་ནི་ཉེོན་མོངོས་པའིི་རྣམ་པ་འིབྲིངོ་སྤོངོ་བར་བྱེད་དོ། །དཔྱོོད་པ་ཡིད་ལ་

བྱེད་པས་ནི་མངོོན་པའིི་ངོ་རྒྱལ་མེད་པ་ལ་སེམས་འིཇོག་པར་བྱེད་དོ། །སྦྱོོར་བ་མཐར་

ཐུག་པའིི་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ནི་ཉེོན་མོངོས་པའིི་རྣམ་པ་ཆུངོ་ངུ་སྤངོ་བར་བྱེད་དོ། །སྦྱོོར་

བ་མཐར་ཐུག་པའིི་འིབྲས་བུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་རྣམ་པ་དེ་དག་སོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་

ཉེམས་སུ་མྱོངོ་བར་བྱེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

སར་བཤིད་པའིི་ཡིད་བྱེད་དྲུག་པོ་དེ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་ལམ་བཞེིར་བསྡུས་པ་

ཡིན་ཏེ། ཡིད་བྱེད་དངོ་པོ་གཉེིས་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་ལམ། རབ་ཏུ་དབེན་པ་

ཡིད་བྱེད་དངོ་སྦྱོོར་བ་མཐའིི་ཡིད་བྱེད་བར་ཆོད་མེད་ལམ། དཔྱོོད་པ་ཡིད་བྱེད་ཁྱད་

པར་གྱིི་ལམ་དངོ་དགའི་བ་བསྡུད་པ་ཡིད་བྱེད་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་ལམ་རྣམ་པ་བཞེི་ཆོར་

གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་བསྡུ་བ་ལས། མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་དངོ༌། མོས་

པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་སྦྱོོར་བའིི་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཡིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབེན་པ་

དངོ༌། སྦྱོོར་བ་མཐར་ཐུག་པའིི་གཉེིས་ནི་བར་ཆོད་མེད་པའིི་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་ཡིན་

ནོ། །དགའི་བ་བསྡུད་པ་ནི་ལམ་རྣམ་པ་བཞེི་ཆོར་གྱིིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །དཔྱོོད་པ་

ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་ཁྱད་པར་གྱིི་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས།



438  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ལྷག་མ་རྣམས་དེ་དངོ་མཚུངོས་པར་བསྟན་པ།ལྷག་མ་རྣམས་དེ་དངོ་མཚུངོས་པར་བསྟན་པ།

ཉེེར་བསོགས་ལྷག་མ་རྣམས་དེ་དངོ་མཚུངོས་པར་བསྟན་པ་ནི། དེ་བཞེིན་དུ་བསམ་

གཏན་གཉེིས་པ་ནས། སྲིིད་རྩེེའིི་བར་ཡངོ་ཡིད་བྱེད་དྲུག་དྲུག་ཏུ་ཤིེས་པར་བྱ་སྟེ། 

ཀུན་བཏུས་ལས། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་འིདུ་ཤིེས་མེད་འིདུ་ཤིེས་མེད་

མིན་སྐྱོེ་མཆོེད་ཀྱིི་བར་དུ་ཡངོ་དེ་བཞེིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་

གཉེིས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོོན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་རགས་པ་དངོ༌། གཉེིས་པ་ལ་

ཞེི་བའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་བལྟས་ནས་སོམ་པར་བྱེད་པའིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཞེི་གནས་འིབའི་ཞེིག་པ་དེ་ལ། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་

ཡིད་ལ་བྱེད་པའིི་ལས་དངོ་པོར་འིཇོག བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་རགས་པ་དངོ་གཉེིས་

པ་ལ་ཞེི་བའིི་མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་དཔྱོོད་པར་བྱེད་ཅོིངོ༌། 

དེ་ལྟར་དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་དྲིངོས་པའིི་ལུས་སེམས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བས་

མ་ཟིན་པའིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་གཅོིག་ལ་དེའིི་ཉེེར་བསོགས་

མཚོན་ཉེིད་སོ་སོར་རིག་པ་ཡིད་བྱེད་དུ་འིཇོག དེ་ལྟར་དཔྱོད་ཅོིངོ་དཔྱོད་སྟོབས་ཀྱིིས་

དྲིངོས་པའིི་ལུས་སེམས་ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བས་ཟིན་པ་ན་བསམ་གཏན་གཉེིས་

པའིི་ཉེེར་བསོགས་མོས་པ་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པར་བཞེག་གོ། །དེ་ལྟ་བུ་གོམས་པར་བྱས་

པ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སོམས་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་



439  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཉེོན་མོངོས་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་ནུས་པ་ཐོབ་པ་ན། བསམ་

གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་བྱེད་ཐོབ་པར་འིཇོག དེ་ལ་

དྲུག་ཡོད་དེ། དེས་སར་བཞེིན་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་ཤིེས་པར་བྱའོི། །

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ།བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ།

གཉེིས་པ་ངོོ་བོ་ལ་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་

བསྡུས་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་

ཉེིད། དེས་གཟུགས་མེད་ལ་རིགས་འིགྲེེས་ཟེར་ན་རེ་ཞེིག་འིདུ་ཤིེས་མེད་པའིི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སས་བསྡུས་གངོ་ཞེིག་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་གྱིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་བཞེི་

བའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། དེ་བཞེིན་འིདུ་ཤིེས་མེད་སྙེོམས་འིཇུག 

།བསམ་གཏན་ཐ་མར་འིབྱུངོ་འིདོད་པས༌། ཞེེས་གསུངོས། གཉེིས་པ་གྲུབ་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། འིགོག་

པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་གངོ་ཞེིག་
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སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། །དེ་སྲིིད་རྩེེའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། འིདི་གནས་

དོན་དུ་སྲིིད་རྩེེར་སྐྱོེས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། མཐར་གྱིིས་གནས་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

མཐར་གྱིིས་གནས་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་སོ།། 

ཁོ་ན་རེ། ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདས་པའིི་དགེ་སེམས་

རྩེེ་གཅོིག་པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདའི་བར་བྱེད་པའིི་དགེ་

སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་

གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདས་པའིི་དགེ་
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སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྡུག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་གི་འིཕངོས་བྱར་གྱུར་བའིི་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་

འིཕེན་བྱེད་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བར་དམིགས་པ་དེ་

རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། དེའིི་

ཉེེར་བསོགས་དངོ་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གཉེིས་ཡོད། ཚོེ་རབས་གཞེན་དུ་

རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པའིི་སྐྱོེས་ཐོབ་ཀྱིི་

ཆོོས་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། ཚོེ་རབས་གཞེད་དུ་

རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་བསོམ་པའིི་རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འིབྲས་བུ་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་

འིབྲས་བུ་བདག་པོའིི་འིབྲས་བུ་དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་

གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་

གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ། གཟུགས་

ཁམས་པའིི་གཞེལ་ཡས་ཁངོ་ལྟ་བུ། སྡུག་བསལ་བདེན་པར་གྱུར་བའིི་གཟུགས་
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ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་དེ་འིབྲས་བུ་སྐྱོེས་པའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་ཅོིངོ༌། གཟུགས་

ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ལས་ཉེོན་གྱིིས་འིཁོར་

བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་བསམ་གཏན་དངོ་

འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་འིགལ་མི་འིགལ་ཞེེ་ན། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིགལ་ཏེ་དངོ་པོ་ཡིན་ན་རངོ་གི་འིོག་སའིི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་པས་

ཁྱབ། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་དེ་ཡིན་ན་རངོ་སའིི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་

ཟེར་བ་དངོ་པོ་འིཐད་ཀྱིངོ་ཕྱིི་མ་མི་འིཐད་དེ། བསྐལ་བ་འིཇིག་པའིི་ཚོེ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་

སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིདོད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་

གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གིས་དེ་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་གཉེིས་འིགལ་ཏེ། དངོ་པོ་ཡིན་ན་སྦྱོོར་བྱུངོ་ཡིན་དགོས། ཕྱིི་མ་

ཡིན་ན་སྐྱོེས་ཐོབ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། དངོ་པོ་ལ་སྐལ་

བ་འིཇིག་པའིི་ཚོེ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིདོད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་

རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གིས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ན་དེ་གཉེིས་མི་འིགལ་ཏེ། བསྐལ་བ་འིཇིག་པའིི་ཚོེ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྟོབས་ཀྱིིས་

ཐོབ་པའིི་འིདོད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་



443  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སྙེོམས་འིཇུག་དེ་དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། དེ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་སུ་ཐལ་བ་འིདོད་པ་འིབའི་ཞེིག་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེའིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཁྱད་

པར་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུགས་སུ་ཉེེར་འིགྲེོའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་སྐྱོེ་འིདའི་བ། 

གཟུགས་སུ་སྐྱོེ་སྲིིད་དུ་སྐྱོེས་ཟིན་པའིི་གཟུགས་ཀྱིི་སྐྱོེ་སྲིིད་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་མི་

འིོངོ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་དུ་ཐལ། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་

གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལས་ཉེོན་གྱིི་གཞེན་དབངོ་དུ་གྱུར་



444  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བའིི་གངོ་ཟག་དངོ༌། སྡུག་བདེན་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་དངོ་གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་

ཟག་གི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལས་ཉེོན་གྱིིས་

འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཚོེ་དེ་ལ་མྱངོ་འིདས་མངོོན་དུ་བྱེད་ངོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བསྐལ་བ་འིཇིག་པའིི་ཚོེ་

ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིདོད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། སྐྱོེས་སྟོབས་ཀྱིི་ཆོོས་ཡིན་པར་ཐལ། འིབྲས་བུ་སྐྱོེས་

པའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། བསྐལ་བ་འིཇིག་

པའིི་ཚོེ་འིདོད་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་ནས་ཤིི་

འིཕོས་ནས་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་ལེན་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་སུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་འིོག་སའིི་རྟོེན་ཅོན་དུ་ཐལ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་

གཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་དུ་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་འིོག་སའིི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 



445  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ནས་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་ལེན་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་

གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་འིོག་

སའིི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གསལ་བསྒྲུབས་ཟིན། བསམ་གཏན་བཞེི་བ་ནས་ལས་ཉེོན་

གྱིིས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་མེད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་རྟོེན་

ལ་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་

ལ་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ནས་བཞེི་བའིི་བར་གངོ་རུངོ་མེད་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་འིོག་སའིི་རྟོེན་ཅོན་དུ་

ཐལ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདོད་པའིི་རྟོེན་

ཅོན་དུ་ཐལ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་

གི་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་འིོག་སའིི་

རྟོེན་ཅོན་དུ་ཐལ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རངོ་

སའིི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་ཡིན་ན། རངོ་གི་འིོག་སའིི་རྟོེན་

ཅོན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 



446  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག་གིས། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་དངོ་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་

དེ་འིགལ་ཏེ། དངོ་པོ་ཡིན་ན་དགེ་བ་ཡིན་དགོས། ཕྱིི་མ་ཡིན་ན་ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་ཏེ། མཛོད་ལས། སྙེོམས་འིཇུག་དགེ་བ་རྩེེ་གཅོིག་

པ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཚོེ་རབས་གཞེན་དུ་རྒྱུ་

སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་བསོམ་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་དགོས། དེ་

ཡིན་ན་ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་སྨོིན་ལུངོ་དུ་མ་བསྟན་ཆོོས། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིོ་ན་ཚོེ་རབས་གཞེན་དུ་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་

བསོམ་པའིི་རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་

མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། གཉེིས་པ་

ནི་ཚོེ་རབས་གཞེན་དུ་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་བསོམ་པའིི་རྣམ་སྨོིན་དངོ༌། 

རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འིབྲས་བུ་འིགྱུར་བ་སྟེ། ཚོངོས་རིས་ནས་འིོག་མིན་གྱིི་བར་གྱིི་སེམས་

ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྐྱོེས་ཐོབ་ཀྱིི་ཆོོས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་

བསམ་གཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་
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པ་ཁས། དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེས་ཐོབ་ཀྱིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

དེ་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་

སྡུག་བསལ་བདེན་པ་སྐྱོེད་བྱེད་ཀྱིི་འིཁོར་བས་བསྡུས་པའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་ན། རངོ་སའིི་རྟོེན་ཅོན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

བསམ་གཏན་བཞེི་བར་སྐྱོེས་ཐོབ་ཀྱིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་

བཞེི་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་

ཀྱིི་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་དེ་དེར་སྐྱོེ་བ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་

རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

དག་པ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས་

འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་
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ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག དབེན་པ་ལས་སྐྱོེས་པའིི་དགའི་བདེ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་

ལག་ཏུ་ལྡན་པ་དེ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། 

ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་པའིི་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས་རྟོོག་དཔྱོོད་ལ་འིདོད་

ཆོགས་དངོ་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པའིི་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་

བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལས་སྐྱོེས་པའིི་དགའི་བདེ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་

ཏུ་ལྡན་པ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དྲིན་

ཤིེས་བཞེིན་བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས་དགའི་

བ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་

ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག དགའི་བས་དབེན་པའིི་བདེ་བ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་

ལྡན་པ་དེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དྲིན་

པ་དངོ་བཏངོ་སྙེོམས་ཡོངོས་དག་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས། 

བདེ་བ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་

པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་

ལག་ཏུ་ལྡན་པ་དེ་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། 

སྦྱོོར་བའིི་དུས་སུ་གཟུགས་དངོ་ཐོགས་པའིི་འིདུ་ཤིེས་རྣམས་རགས་པར་མཐོངོ་ནས། 

འིདུ་ཤིེས་དེ་ཉེིད་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་བཤིིག་ཅོིངོ༌། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་ནམ་མཁའི་ལྟར་



449  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མཐའི་ཡས་སོ་སྙེམ་དུ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དངོོས་གཞེིའིི་དུས་སུ་དེ་མངོོན་དུ་

གྱུར་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ། ནམ་མཁའི་མཐའི་

ཡས་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། སྦྱོོར་བའིི་དུས་སུ་ཆོོས་ཐམས་

ཅོད་ནམ་མཁའི་ལྟར་མཐའི་ཡས་སོ་སྙེམ་པ་དེ་ཉེིད་དགག་བྱར་བྱས་ནས། ཆོོས་

ཐམས་ཅོད་རྣམ་ཤིེས་ལྟར་མཐའི་ཡས་སོ་སྙེམ་དུ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དངོོས་

གཞེིའིི་དུས་སུ་དེ་ལྟར་མངོོན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་

དངོ་བཅོས་པ་རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། 

སྦྱོོར་བའིི་དུས་སུ་གཟུངོ་བྱ་ཅོི་ཡངོ་མེད་དོ་སྙེམ་དུ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དངོོས་

གཞེིའིི་དུས་སུ་དེ་མངོོན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་

བཅོས་པ་དེ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། སྦྱོོར་བའིི་

དུས་སུ་འིདུ་ཤིེས་རགས་པ་ནི། ནད་དངོ༌། འིབྲས་དངོ༌། ཟུག་རྔུའོི། འིདུ་ཤིེས་མེད་

པ་ནི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པའིོ། །འིདུ་ཤིེས་མེད་མིན་ནི་ཞེི་བའོི། །གྱི་ནོམ་པའོི་སྙེམ་

དུ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དངོོས་གཞེིའིི་དུས་སུ་དེ་མངོོན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་སེམས་

རྩེེ་གཅོིག་པའིི་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་



450  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམ་འིཇུག་མེད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་ན་གཉེེན་པོའིི་ཡན་

ལག་བཏངོས་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཐོབ་ན་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་

ཟིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མེད་པར་ཐལ། འིཇིག་རྟོེན་པའིི་

སོམས་སྤངོས་སུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཉེོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡན་ལག་ལྔ་དངོ་ལྡན་པའིི་

བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མེད་པར་ཐལ། དེ་དངོ་ལྡན་པའིི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། མཛོད་འིགྲེེལ་ལས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ནི་ཡན་ལག་ཀྱིངོ་ཡིན་བསམ་གཏན་ཀྱིངོ་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་གྲེགས་སོ། །གཞེན་དག་ནི་ཡན་ལག་བཞེིའིི་དམག་ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་

ལྔ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་ཡངོ་དེ་བཞེིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་

མི་ལྡན་པར་ཐལ་ལོ། །རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 



451  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དག་གསལ་གཉེེན་པོའིི་ཕྱིོགས་ཉེིད་ཀྱིི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཁྱད་པར་ཅོན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་རྟོོག་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། མཛོད་

ལས། རྟོོག་མེད་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅོན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། དབེན་པ་ལས་སྐྱོེས་པའིི་དགའི་བདེའིི་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་

ལྡན་པར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་

ཀྱིི་ས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་གསུམ་བདེ་མིན་སྡུག་བསལ་མིན། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཆོོས་ཅོན། ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པར་ཐལ། བསམ་

གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་



452  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཚོོར་བ་ཡིན་ན་བདེ་བ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ནམ་མཁའི་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་ཐམས་

ཅོད་ནམ་མཁའི་ལྟར་མཐའི་ཡས་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུངོ་བྱ་ཅོི་ཡངོ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པ་

གངོ་ཞེིག་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྲིིད་རྩེེའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་བཞེི་བ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་བཞེི་བ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདུ་ཤིེས་མེད་

མིན། ཞེི་བ་དངོ་གྱི་ནོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་རྣམས་དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་སྙེོམས་འིཇུག་

དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་ལ་སྙེོམས་པར་

འིཇུག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མཐར་གྱིིས་ནི། སྙེོམས་འིཇུག་དགུའིི་

བདག་ཉེིད་དངོ༌། །ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ཞེེས་བརྗོོད་པ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རྟོོག་དཔྱོོད་གངོ་རུངོ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས་འིདོད་

པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་

པ་གངོ་ཞེིག དགའི་བདེ་དངོ་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་གངོ་རུངོ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་
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ཏུ་ལྡན་པ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བསམ་

གཏན་དངོ་པོ་བའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་དངོ༌། ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་གཉེིས། རྟོོག་

དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་

བའིི་དགེ་སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག དགའི་བདེ་ཕན་

ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ་དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། དཔྱོོད་པ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་

དངོ་ལྡན་པའིི་སོ་ནས་རྟོོག་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་དགེ་

སེམས་རྩེེ་གཅོིག་པ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཕན་

ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ་གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་དཔྱོོད་གངོ་རུངོ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་

ལྡན་པ་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གངོ་

རུངོ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གངོ་རུངོ་ཆོོས་ཅོན། དེའིི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོོག་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་དངོ་ཁྱད་

པར་ཅོན་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོའིི་ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དགའི་བདེ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་ལྡན། ཚོོར་བ་བཏངོ་
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སྙེོམས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡངོ་མི་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་

བ་དེ་དགའི་བདེ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་རིགས་

འིགྲེེ། སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཁྱད་པར་ཅོན་ཡིན་ན། རྟོོག་པ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་གཉེིས་པ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་

འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཁྱད་

པར་ཅོན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་རྟོོག་པ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་

རྟོོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དཔྱོོད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་

ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེིག་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་

མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ཡངོ་མེད། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་

ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་མེད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་

ན། ཁྱོད་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་རྟོོག་མེད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་གངོ་

ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་ན། ཁྱོད་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཡངོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་

མ་ཁྱབ་སྟེ། རྟོོག་མེད་བསམ་གཏན་ཁྱད་པར་ཅོན། ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། རྟོོག་མེད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཁྱད་པར་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་

འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཁྱད་

པར་ཅོན་ཆོོས་ཅོན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཁྱད་པར་ཅོན་གངོ་ཞེིག 

ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དཔྱོོད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་ཀོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་བའིི་དཔྱོོད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པའིི་ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཁྱོད་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་རངོ་གི་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ། འིདོད་པའིི་
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ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བསམ་གཏན་གྱིི་

སས་བསྡུས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཙོམ་པོའིི་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ལ་

འིགོག་པ་སྤེལ་ནས་ལུགས་མཐུན་དུ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པའིི་ཡར་སོངོ་ཐོད་རྒལ་གྱིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། འིགོག་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་སྤེལ་ཆོོས་སུ་ཐལ། ཁྱོད་

འིགོག་པ་སྤེལ་ནས་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པའིི་ཐོད་རྒལ་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་དེ་རྟོོག་

དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ལྡན་ན། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་པོ་དེའིི་ཡན་ལག་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་བུད། འིདོད་ན། འིགོག་སྙེོམས་དེ་ཐོད་རྒལ་གྱིི་གནས་སུ་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཐོད་རྒལ་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཐོབ་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་

ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཡན་ལག་བཞེི་

བའིི་དམག་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་རྟོོག་པ་
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ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་རྟོོག་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

བའིི་རྟོོག་པ་ཐུག་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་དེའིི་ཡན་

ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སོན་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་ཉེམས་སུ་

མྱོངོ་བའིི་རངོ་རིག་དེ་ཐུག་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉེམས་སུ་མྱོངོ་བའིི་རངོ་རིག་

ཉེམས་སུ་མྱོངོ་བའིི་རངོ་རིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སྒྲིིགས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས་འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་

ཕྱིེ་བའིི་རྟོོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རངོ་

གི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་རྟོོག་པ་དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་

རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཁྱོད་སེམས་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག 

དེ་སེམས་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡོད། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་པ་

རྩེིངོ་ཞེིབ་ཉེིད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 



458  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དཔྱོོད་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དཔྱོོད་པ་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་སུ་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཞེིབ་པའིི་རྣམ་པ་

ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་སེམས་ཞེིབ་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཡོད། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་པ་རྩེིངོ་ཞེིབ་ཉེིད། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། སེམས་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་

ཅོན། སེམས་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པ་ཅོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཞེིབ་པའིི་རྣམ་པ་ཅོན་

གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སེམས་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་བློ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མིག་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་

འིཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། གཟུགས་འིཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་

འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཀྱིི་རིག་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཁྱོད་གཟུགས་ཡིད་འིོངོ་གི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་
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གཟུགས་ཡིད་འིོངོ་གི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མིག་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་

བ་བདེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མིག་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་སྡུག་བསལ་མེད་

པར་ཐལ། གཟུགས་འིཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་

སྡུག་བསལ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རངོ་གི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་

ཚོོར་བ་སྡུག་བསལ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་སུ་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་འིཁོར་དུ་

གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་གཟུགས་ཡིད་མི་འིོངོ་གི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་

བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་གཟུགས་ཡིད་མི་འིོངོ་གི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་ཡིད་འིོངོ་གི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག་རངོ་གི་འིོག་

ས་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། བསམ་གཏན་

གཉེིས་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་འིོག་ས་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་སོགས། 

ཞེེས་སོགས། གཞེན་རྣམས་ལ་ཡངོ་རིགས་འིདྲི། ཟེར་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་ན་མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོའིི་

ཟུར་ཕྱིི་མ་དེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དགྲེ་

བཅོོམ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་
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ཀྱིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་

བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཉེེར་བསོགས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གཉེིས་

པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀོ་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཕར་ཕྱིིན་བཅུ་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་ན་དེ་

བཅུ་ཀོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡིན་ན་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོིན་སོགས་བཅུ་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཕར་ཕྱིིན་བཅུ་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་གོངོ་ས་ཡིན་པར་

ཐལ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེའིི་འིོག་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། རབ་



461  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཏུ་དངོ་བ་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། བསམ་

གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཡིན་ན། རྟོོག་དཔྱོོད་ཀྱིི་རོག་པ་དངོ་བཅོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། དྲིན་པ་དངོ༌། བཏངོ་སྙེོམས་ཡངོ་དག་གཉེེན་པོའིི་ཡན་

ལག་ཏུ་མི་ལྡན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་

མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གྱིི་སྐྱོོན་བརྒྱད་ལས་མ་

གྲེོལ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཧ་ཅོངོ་ཐལ་ལོ། །སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་བརྒྱད་པོ་དེ་ཡིན་ཁྱབ་

མཉེམ་ཡིན་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྲིིད་

རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ལམ་ཟག་མེད་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག 
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དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དངོ་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གཉེིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགྲེེལ་ཆོེན་

ལས། གངོ་ཡངོ་འིདོད་པ་ཁམས་དངོ་སྲིིད་རྩེེ་ན། །བྱངོ་ཆུབ་ལམ་གྱིི་ཡན་ལག་སྤངོས། 

ཞེེས་བྱ་བ་ནི། ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱིི། 

དེ་དངོ་འིདི་ལ་འིགལ་བ་མེད་དོ། །ཞེེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅོིག ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཐེག་དམན་གྱིི་གྲུབ་མཐའིི་དབངོ་དུ་

བྱས་ན་སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་དངོ་ལམ་ཟག་མེད་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་མེད་ཀྱིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

གྲུབ་མཐའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་དེ་ཡོད་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ན། དེ་ལྟར་བཤིད་པའིི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འིདོད་སེམས་དངོ་ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་

ཟག་མེད་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཐེག་དམན་གྱིི་མི་

སློོབ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་དེ་

དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་གངོ་

ཞེིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོ་ཐར་གྱིི་སོམ་པ་དེ་

ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཀུན་བཏུས་ལས། ཚོོགས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཞེེ་ན། སོ་སོའིི་

སྐྱོེ་བོའིི་ཚུལ་ཁིམས་དངོ༌། དབངོ་པོའིི་སོ་སོམ་པ་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་
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ན་རེ། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཙོམ་པོ་བ་དངོ༌། ཁྱད་པར་ཅོན་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་

ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་བཅོས་དཔྱོོད་བཅོས་ཀྱིི་བསམ་

གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཏུ་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཙོམ་པོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་མེད་

དཔྱོོད་བཅོས་ཀྱིི་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཁྱད་པར་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདིའིི་ལན་ལ་ཁ་ཅོིག་གིས། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་ཙོམ་ཁྱད་གཉེིས་

ཀྱིི་དབྱེ་བ་མེད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ལ་

དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། 

ཟག་མེད་ས་དགུ་མེད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཙོམ་པོ་བར་གྱུར་བའིི་ལམ་ཟག་མེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་རྗོེས་



464  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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སུ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་དོན་དུ་བསམ་གཏན་

གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་སོམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་དུས་སུ་དེས་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཡིད་བྱེད་དྲུག་པོ་རིམ་བཞེིན་དུ་བསོམ་པ་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཟག་མེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

འིཇིག་རྟོེན་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་

བསོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་

སོམ་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་

བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཉེེར་བསོགས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་གོངོ་ས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་གོངོ་ས་ཡོད་པར་ཐལ། 

སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་



465  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སྙེོམས་འིཇུག་ལ་གོངོ་ས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་གོངོ་ས་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེིས་

ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་

གནས་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཟག་མེད་ཀྱིི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་ཟེར་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་

ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཐོབ། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་

མི་འིོངོ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཡིན་པར་
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ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་གངོ་ཞེིག བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་དེའིི་ཉེེར་བསོགས་

མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་བསམ་གཏན་

གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་རྩེེའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་དུ་

ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཉེེར་བསོགས་ཟག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། དགྲེ་བཅོོམ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་བའིི་ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྲིིད་རྩེེའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་

གཟུགས་བརྒྱད་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་



467  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ནས། སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བར་ཡིན་

ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་གྱིི་རབ་མཐའི་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟེར་ན། དེ་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བསམ་གཟུགས་

བརྒྱད་ཀོ་ལ་རབ་མཐའི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ལ། དངོོས་ཀྱིི་དོན། 

དབྱེ་བ། ཕྱིེ་བ་སོ་སོའིི་དོན་བཤིད་པའིོ། །དངོ་པོ་ལ། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་

གཏན་གཟུགས་མེད་པ་བཤིད་པ་དངོ༌། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་གཟུགས་

མེད་བཤིད་པའིོ།།

རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་བཤིད་པ།རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་བཤིད་པ།

དངོ་པོ་ལ། ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདས་པའིི་བསམ་གཏན་

གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་རིག་པ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་



468  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཞེིག རངོ་འིབྲས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་སྐྱོེ་བྱེད་ཀྱིི་འིཁོར་བས་བསྡུས་པའིི་ཆོོས། 

རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། 

དམིགས་པའིི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདས་པའིི་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་

གཞེིའིི་དགེ་བས་བསྡུས་པའིི་རིག་པ་དེ། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

གི་མཚོན་ཉེིད། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་

སྡུག་བསལ་བདེན་པ་སྐྱོེ་བྱེད་ཀྱིི་འིཁོར་བས་བསྡུས་པའིི་ཆོོས། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་

གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེས་ན་བསམ་གཏན་

རྣམས་ལ་ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་འིདས་པ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་

མཚོན་ཡོད་དེ། དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གོངོ་མ་གོངོ་མ་རྣམས་འིོག་མ་འིོག་

མའིི་ཡན་ལག་རགས་པ་རྣམས་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་ཞེིངོ༌། དེ་རྣམས་ལ་ཡན་ལག་

མི་འིདྲི་བའིི་དབྱེ་བ་ཡོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། གཟུགས་མེད་

ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་རྣམས་ལ་དམིགས་པའིི་སོ་ནས་རངོ་གི་འིོག་ས་ལས་

འིདས་པ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གོངོ་མ་

རྣམས་འིོག་མ་འིོག་མའིི་དམིགས་པ་རགས་པ་རྣམས་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་ཞེིངོ༌། དེ་

རྣམས་ལ་དམིགས་པ་མི་འིདྲི་བའིི་དབྱེ་བ་ཡོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་མི་འིདྲི་བའིི་དབྱེ་བ་མེད་

པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། 



469  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གཉེིས་པ། ཚོེ་རབས་གཞེན་དུ་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་བསོམ་པའིི་

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་དངོ༌། རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འིབྲས་བུ་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་སྐྱོེས་

ཐོབ་ཀྱིི་ཆོོས། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། ཚོངོས་

རིས་ནས་འིོག་མིན་གྱིི་སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྐྱོེས་ཐོབ་ཀྱིི་ཆོོས་ལྟ་བུ། ཚོེ་རབས་

གཞེན་དུ་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་གཟུགས་མེད་བསོམ་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་དངོ༌། 

རྒྱུ་མཐུན་གྱིི་འིབྲས་བུ་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་སྐྱོེས་ཐོབ་ཀྱིི་ཆོོས། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་

བའིི་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། གཟུགས་མེད་རིགས་བཞེིར་སྐྱོེ་བའིི་

སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྐྱོེས་སྟོབས་ཀྱིི་ཆོོས་ལྟ་བུའིོ། །དེས་ན་རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་

བསམ་གཏན་དངོ་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་འིགལ་ལོ། །ཞེེ་ན་མི་འིགལ་ཏེ། དེ་

ལ་མུ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྒྱུ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བསམ་གཏན་ཡིན་ལ། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་

བའིི་བསམ་གཏན་མ་ཡིན་པའིི་མུ། འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བའིི་བསམ་གཏན་ཡིན་ལ་དངོ་པོ་

མ་ཡིན་པའིི་མུ། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའིི་མུ། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་བཞེི་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་ནི། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གྱིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། གཉེིས་པ་ནི། གཟུགས་ཁམས་པའིི་

གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་ལྟ་བུ་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་

ཅོན་གྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དངོ་



470  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལྟ་བུའིོ། །བཞེི་པ་སློ།

བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དབྱེ་བ་བཤིད་པ།བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དབྱེ་བ་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་དབྱེ་བ་ལ། གོངོ་སའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་ལ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་ནས་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་བར་

བརྒྱད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ནས་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་བར་ལ་ཉེོན་

མོངོས་ཅོན་དངོ༌། དག་པ་བ། ཟག་མེད་གསུམ་དུ་ཡོད། མཛོད་ལས། དེ་ལྟར་སྙེོམས་

འིཇུག་དངོོས་གཞེིའིི་རས། །རྣམ་པ་བརྒྱད་བདུན་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། མངོོན་པ་གོངོ་འིོག་གཉེིས་ལས། སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་

མེད་མ་བཤིད་དེ། ཀུན་བཏུས་ལས། འིདུ་ཤིེས་མེད་འིདུ་ཤིེས་མེད་མིན་འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྒྱུ་བ་ཤིིན་ཏུ་མི་གསལ་བའིི་ཕྱིིར། འིཇིག་རྟོེན་པ་རྣམ་ཉེིད་དེ་དངོ་མཚོན་མ་མེད་པ་

ཉེིད་དོ། །ཞེེས་དངོ༌། མཛོད་ལས། འིདོད་པ་ཁམས་དངོ་སྲིིད་རྩེེ་ན། །བྱངོ་ཆུབ་ལམ་

གྱིི་ཡན་ལག་སྤངོས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

མངོོན་པ་གོངོ་འིོག་གཉེིས་ལས་དེ་ལྟར་བཤིད་ཀྱིངོ༌། རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྲིིད་རྩེེའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་



471  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་དུ་གྱུར་བའིི་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཟག་མེད་ཡོད་པར་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་ཐེག་དམན་གྱིི་

ལམ་ཟག་མེད་དངོ་སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་དེ། སྤངོས་བྱ་གཅོིག་ཅོར་

བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་ཚོེ། 

དེའིི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

ཕྱིེ་བ་སོ་སོའིི་དོན་བཤིད་པ།ཕྱིེ་བ་སོ་སོའིི་དོན་བཤིད་པ།

གསུམ་པ་ཕྱིེ་བ་སོ་སོའིི་དོན་བཤིད་པ་ལ། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་

བཤིད་པ། སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་བཤིད་པ། དག་པ་བ་བཤིད་པ། ཟག་

མེད་བཤིད་པ། བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་བཤིད་པ། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དམིགས་

པ་བཤིད་པའིོ། །དངོ་པོ་ལ། རངོ་གི་འིོག་ས་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་

བའིི་རིག་པ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་

ན་ཙོམ་ཁྱད་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

གངོ་ཞེིག་ཚོོར་བ་བདེ་བའིི་ས་བའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཙོམ་པོ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཡངོ་དེ་གངོ་ཞེིག ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་ས་བའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་
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ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་ཙོམ་ཁྱད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། 

དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་ནས་དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་བའིི་དཔྱོོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་མ་བྲལ་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་འིབྱེད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་

གཉེིས་པ་ཡན་ཆོད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་ཙོམ་ཁྱད་གཉེིས་སུ་མི་འིབྱེད་དེ། 

བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་ཡན་ལག་ནངོ་ཕན་ཚུན་ལ་

འིདོད་ཆོགས་དངོ་འིབྲལ་དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་པར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་གི་འོིག་ས་བསམ་

གཏན་དངོ་པོ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་བསམ་གཏན་

གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་རིག་པ་བསམ་གཏན་གཉེིས་

པའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེས་གཞེན་རྣམས་ལའིངོ་རིགས་

འིགྲེེ། རངོ་གི་འིོག་ས་ཅོི་ཡངོ་མེད་ལ། འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བས་རིགས་སུ་གནས་

པའིི་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་པའིི་དགེ་བའིི་རིག་པ་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་གི་མཚོན་ཉེིད།

སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་བཤིད་པ།སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ། སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་བཤིད་པ་ལ། གངོ་ཉེོན་མོངོས་བྱ་བའིི་
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གཞེི། གངོ་གིས་ཉེོན་མོངོས་བྱ་བའིི་ཆོོས། ཇི་ལྟར་ཉེོན་མོངོས་བྱེད་པའིི་ཚུལ་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་

རྣམས་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། འིཇིག་རྟོེན་པ་ཡི་དགེ་བ་ནི། །དག་པ་དེ་ནི་དེས་མྱངོ་

བྱ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། སྲིེད་པ། ལྟ་བ། ངོ་རྒྱལ། 

མ་རིག་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཀུན་བཏུས་ལས། ལུངོ་དུ་མ་བསྟན་པའིི་རྩེ་

བ་བཞེི་གངོ་ཞེེ་ན། འིདི་ལྟ་སྟེ། སྲིེད་པ་དངོ༌། ལྟ་བ་དངོ༌། ངོ་རྒྱལ་དངོ༌། མ་རིག་

པའིོ། །ཞེེས་དངོ༌། མཛོད་ལས། གཞེན་མིན་བཞེི་ཞེེས་ཉེི་འིོག་པ། །དེ་དག་སྲིེད་ལྟ་

ངོ་རྒྱལ་རྨོངོས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་ཀུན་བཏུས་ལས། ལུངོ་དུ་མ་བསྟན་པའིི་ཞེེས་སྨོོས་པས་དགེ་བ་དངོ༌། 

མི་དགེ་བ་གཉེིས་ཀྱིིས་ཉེོན་མོངོས་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་བསྟན། དེས་ན་མི་དགེ་བས་

ཉེོན་མོངོས་པར་མི་བྱེད་དེ། ཁམས་གོངོ་ན་མི་དགེ་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བ་བཞེི་བོ་

ཞེེས་སྨོོས་པས་ཁོངོ་ཁོས་ཉེོན་མོངོས་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་བསྟན། དེས་ན་ཁོངོ་ཁོས་ཉེོན་

མོངོས་པར་མི་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁམས་གོངོ་ན་ཁོངོ་ཁོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་ནི། 

བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཚོེ། 

སྙེོམས་འིཇུག་གི་བདེ་བ་ལ་རོ་མྱངོ་གི་སྲིེད་པ་སྐྱོེ་སྟེ། ཕྱིིས་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་སྲིེད་པ་

དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་གྱུར་བ་ནི་སྲིེད་པས་ཉེོན་མོངོས་པར་བྱེད་པའིི་ཚུལ་དངོ༌། 
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ཡངོ་དེ་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཚོེ་མངོོན་ཤིེས་ཀྱིིས་མཐུས་སོན་དངོ་ཕྱིི་

མའིི་མཐའི་འིགའི་ཞེིག་མཐོངོ་བ་ན། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་ནི་རྟོག་པའོི་སྙེམས་པའིི་

ལྟ་བ་ངོན་པ་སྐྱོེ་ཏེ། ཕྱིིས་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་ལྟ་བ་དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་གྱུར་བ་ནི་ལྟ་

བས་ཉེོན་མོངོས་པར་བྱེད་པའིི་ཚུལ་དངོ༌། དེ་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཚོེ། བདག་

གིས་ནི་སྙེོམས་འིཇུག་འིདི་ཐོབ་ཀྱིི། གཞེན་གྱིིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་སྙེམ་པའིི་སེམས་

ཁེངོས་པའིི་ངོ་རྒྱལ་སྐྱོེས་ཏེ། ཕྱིིས་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་ངོ་རྒྱལ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་གྱུར་

བ་ནི་ངོ་རྒྱལ་གྱིིས་ཉེོན་མོངོས་པར་བྱེད་པའིི་ཚུལ་དངོ༌། དེ་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

ཚོེ། མ་རིག་པའིི་དབངོ་གིས་བདག་གིས་ཐོབ་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་འིདི་ཐར་ལམ་ཡིན་

ནམ་མ་ཡིན་སྙེམས་པའིི་ཐར་ལམ་ལ་ཐེ་ཚོོམ་སྐྱོེས་ཏེ། ཕྱིིས་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་མ་རིག་

པ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་དུ་གྱུར་བ་ནི། མ་རིག་པས་ཉེོན་མོངོས་པར་བྱེད་པའིི་ཚུལ་ཡིན་

ནོ། །འིོ་ན། སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་རྣམས་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ནམ་ཞེེ་ན་མ་

ཡིན་ཏེ། སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན་དགེ་བ་ཡིན་དགོས། དེ་རྣམས་དགེ་བ་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྙེོམས་འིཇུག་དགེ་བ་རྩེེ་གཅོིག་པ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་དེ་རྣམས་

སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་དེའིི་ཡན་ལག་དངོ་མི་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། ཉེོན་

མོངོས་ཅོན་ལ་དགའི་བདེ་དངོ༌། །རབ་དངོ་ཤིེས་བཞེིན་དྲིན་པ་དངོ༌། །བཏངོ་སྙེོམས་
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དྲིན་པ་དག་པ་མེད། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་རྣམས་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་ན། དེ་

ལྟར་སྙེོམས་འིཇུག་དངོོས་གཞེིའིི་རས། །རྣམ་པ་བརྒྱད་བདུན་རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེེས་

སྙེོམས་འིཇུག་གི་དབྱེ་བ་བཤིད་པ་དངོ་འིགལ་ལོ་ཞེེ་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། བསམ་གཏན་

རྣམས་སྙེོམས་འིཇུག་གི་རས་རྒྱུན་ཙོམ་ཡིན་པས། དེ་ལ་སྙེོམས་འིཇུག་གི་མིངོ་

གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། ས་བོན་རུལ་བ་དེ་ས་བོན་

མ་ཡིན་ཀྱིངོ༌། དེ་ལ་ས་བོན་གྱིི་མིངོ་གིས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་བཞེིན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མཛོད་འིགྲེེལ་ལས། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་ཇི་ལྟར་བསམ་གཏན་ཡིན་ཞེེ་ན། ལོག་

པར་སེམས་པའིི་ཕྱིིར། ཧ་ཅོངོ་ཐལ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་དངོ་

རིགས་མཐུན་པ་ལ་དེའིི་མིངོ་ཉེིད་ཀྱིིས་བཏགས་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། ས་བོན་རུལ་

བ་བཞེིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས། སྙེོམས་འིཇུག་གི་རས་རྒྱུན་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་ཉེོན་

མོངོས་པས་སློད་པ་དེ། སྙེོམས་འིཇུག་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད།

སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་བཤིད་པ།སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་བཤིད་པ།

གསུམ་པ། བསམ་གཏན་གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་བཤིད་པ་ལ། བསམ་གཏན་

གྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག འིཇིག་རྟོེན་པའིི་དགེ་བས་བསྡུས་པ་བསམ་གཏན་གྱིི་
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དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཉེམས་པ་ཆོ་

མཐུན། གནས་པ་ཆོ་མཐུན། ཁྱད་པར་ཆོ་མཐུན། ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་བཞེི་

ཡོད། དངོ་པོ་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་

འིཇུག་ཐོགས་སུ་རངོ་སའིི་ཉེོན་མོངོས་དངོ༌། རངོ་གི་འིོག་སའིི་ཉེོན་མོངོས་གངོ་རུངོ་

སྐྱོེ་བ་དངོ༌། རྗོེས་སུ་མཐུན་པ་དེ་ཉེམས་པ་ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་

གི་འིཇུག་ཐོགས་སུ་རངོ་སའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་སྐྱོེ་བ་དངོ་རྗོེས་སུ་

མཐུན་པ་དེ་གནས་པ་ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་འིཇུག་ཐོགས་སུ་

རངོ་གི་གོངོ་སའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་གཞེན་སྐྱོེ་བ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པ་དེ་ཁྱད་

པར་ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་འིཇུག་ཐོགས་སུ་བསམ་གཏན་

གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་སྐྱོེ་བ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པ་དེ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་

མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ནོ། །

མཛོད་ལས། དག་པ་ཉེམས་པ་ཆོ་མཐུན་སོགས། །རྣམ་བཞེི་དེ་ནི་གོ་

རིམ་བཞེིན། །ཉེོན་མོངོས་སྐྱོེ་དངོ་རངོ་ས་དངོ༌། །གོངོ་དངོ་ཟག་མེད་རྗོེས་མཐུན་

པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་

ཞེིག་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་དགེ་བས་བསྡུས་པ་དེ། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་དག་

པ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། ཡངོ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ལ་



477  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དབྱེ་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ནས་བཞེི་བའིི་བར་བཞེི་ཡོད། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག འིཇིག་རྟོེན་པའིི་དགེ་བས་བསྡུས་པ་དེ། དེའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། བཞེི་ཡོད་དེ། མཚོན་

ཉེིད་ནི་སྲིིད་རྩེེའིི་བར་དུ་ས་མས་རིགས་འིདྲི། ཁྱད་པར་ནི་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཁྱད་པར་ཆོ་མཐུན་མེད་དེ་སྲིིད་རྩེེའིི་གོངོ་ས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མངོོན་པ་གོངོ་འིགོ་གཉེིས་ཀྱིི་ལུགས་ལ། སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་དག་པ་བ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་མེད་དེ། སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་དངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་

ཟག་མེད་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། མངོོན་པ་གོངོ་འིགོ་གཉེིས་

ལྟར་ན་ཡངོ༌། སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཡོད་

པར་ཐལ། རངོ་གི་འིཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་སྐྱོེ་བ་དངོ་རྗོེས་

སུ་མཐུན་པའིི་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་གི་

འིཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་སྐྱོེ་བ་དངོ༌། རྗོེས་སུ་

མཐུན་པའིི་སྲིིད་རྩེེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྲིིད་རྩེེའིི་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་དེས་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སེམས་ལ་བརྟོེན་ནས་སྲིིད་རྩེེ་ལ་ཆོགས་

བྲལ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་རངོ་དངོ་ནི། །ཞེེས་

སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བཞེི་བ། སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་བཤིད་པ་ལ། བསམ་
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གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་དགེ་བར་

དམིགས་པ་དེ། དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཟུགས་མེད་

ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་གངོ་ཞེིག འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་དགེ་བར་དམིགས་

པ་དེ། དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཟག་མེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཛོད་ལས། ཟག་མེད་

འིཇིག་རྟོེན་འིདས་པའི༌ོ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་བཤིད་པ།བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་བཤིད་པ།

ལྔ་བ་བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་བཤིད་པ་ལ། དབྱེ་བ། བསྡུ་བ། སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་ངོོས་

གཟུངོ་བའིོ། །དངོ་པོ་ནི། བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་དེ་ལ་བཅོོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ལྔ༌། གཉེིས་པའིི་བཞེི། གསུམ་པའིི་ལྔ། བཞེི་བའིི་བཞེི་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡོད་དེ། གཉེེན་པོའིི་

ཡན་ལག་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས། ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་དབེན་པ་ལས་སྐྱོེས་པའིི་དགའི་

བདེ་གཉེིས། གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་

པའིི་ཡན་ལག་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བ། ཕན་ཡོན་

གྱིི་ཡན་ལག་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལས་སྐྱོེ་བའིི་དགའི་བདེ་གཉེིས། གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པའིི་ཡན་ལག་ལྔ་ཡོད་དེ། གཉེེན་པོའིི་
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ཡན་ལག་དྲིན་ཤིེས་བཞེིན་བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ། ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་དགའི་བས་

དབེན་པའིི་བདེ་བའིི་དབངོ་པོ། །གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྣམས་སུ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། བཞེི་བའིི་ཡན་ལག་བཞེི་ཡོད་དེ། གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དྲིན་པ་བཏངོ་

སྙེོམས་ཡོངོས་དག་གཉེིས། ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས། གནས་

ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། དངོ་པོ་ལ་ལྔ་རྟོོག་

དཔྱོོད་དངོ༌། །དགའི་དངོ་བདེ་དངོ་ཏིངོ་འིཛིན་གནས། །

གཉེིས་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་བཞེི། །རབ་དངོ་དངོ་ནི་དགའི་ལ་སོགས། །གསུམ་

པ་ལ་ལྔ་བཏངོ་སྙེོམས་དངོ༌། །དྲིན་དངོ་ཤིེས་བཞེིན་བདེ་དངོ་གནས། །མཐའི་ན་བཞེི་

དྲིན་བཏངོ་སྙེོམས་དངོ༌། །བདེ་མིན་སྡུག་མིན་ཏིངོ་འིཛིན་གནས། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་བསྡུ་བ་ནི། མཛོད་པའིི་ལུགས་དངོ༌། ཀུན་བཏུས་པའིི་ལུགས་

གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་དེ་ལ་ནི་མིངོ་གི་སོ་ནས་བཅོོད་བརྒྱད་

དུ་ཕྱིེ་བ་དེ། རས་ཀྱིི་སོ་ནས་བསྡུ་བ་ན། བཅུ་ཅོིག་ཏུ་འིདུ་བ་ཡིན་ཏེ། རྟོོག་དཔྱོོད་

གཉེིས། དགའི་བདེ་གཉེིས། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན། ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བ། དྲིན་ཤིེས་བཞེིན། 

བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ། ཚོོར་བ་སེམས་བདེའིི་དབངོ་པོ། ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་

དབངོ་པོ་རྣམས་སུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་པའིི་རྗོེས་སུ་འིབྲངོས་ཞེིངོ༌། དེའིི་ལུགས་



480  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ལ། བསམ་གཏན་ཡན་ལག་དགུར་འིདུས་ཏེ། དགའི་བདེ་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཅོིངོ༌། 

ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བ་དྲིན་ཤིེས་བཞེིན་གཏངོ་སྙེོམས་གསུམ་ལས་རས་གཞེན་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་། བསམ་གཏན་གྱིི་ཡན་ལག་རྣམས་གསུམ་དུ་ཡངོ་འིདུ་སྟེ། 

གནོད་པ་སྤོངོ་བར་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག ཕན་པ་སྒྲུབ་པ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་དངོ་གསུམ་དུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡངོ་ཡིན་ཏེ། བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས། གཉེིས་པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་བའིི་ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བ། གསུམ་པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དྲིན་ཤིེས་བཞེིན་

བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ། བཞེི་བའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དྲིན་པ་བཏངོ་སྙེོམས་ཡོངོས་

དག་རྣམས་གནོད་པ་སྤངོ་བའིི་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་འིདུ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དབེན་པ་ལས་སྐྱོེས་པའིི་དགའི་བདེ་གཉེིས། གཉེིས་པའིི་ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་ལས་སྐྱོེས་པའིི་དགའི་བདེ་གཉེིས། གསུམ་པའིི་དེའིི་དགའི་བའིི་དབེན་པའིི་

བདེ་བའིི་དབངོ་བོ། བཞེི་བས་དེར་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་

ལག་དེར་འིདུ། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྣམས་གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་

གཉེིས་ནས་བཞེི་བའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དྲིན་པ་དངོ་བཏངོ་སྙེོམས་ཡོངོས་དག་གི་
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བར་རྣམས་རངོ་རངོ་གི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིི་སྐབས་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་རྒྱུད་ཅོན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དགའི་བདེ་

གཉེིས་ནས་བཞེི་བའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་བར་རྣམས་

གཉེེན་པོའིི་སྤངོས་བྱ་སྤོངོ་བའིི་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་གྲུབ་

སྟེ། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྣམས་གཉེེན་པོའིི་ཡན་ལག་དངོ་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་རྣམས་

ཀྱིི་རྟོེན་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསུམ་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཉེེན་

པོའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་དངོ་དེ་གཉེིས་ཀོའིི་གནས་ཀྱིི་ཡན་ལག་

གོ །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

ཡན་ལག་སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་ངོོས་བཟུངོ་བ།ཡན་ལག་སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

གསུམ་པ་སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་ངོོས་བཟུངོ་བ་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་

པའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་རྟོོག་པ་ནི། རངོ་ཡུལ་ལ་རྩེིངོ་བའིི་རྣམ་པས་འིཇུག་

པའིི་སེམས་བྱུངོ་གཅོིག་ལ་བྱེད། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་

བའིི་དཔྱོོད་པ་ནི། རངོ་ཡུལ་ལ་ཞེིབ་པའིི་རྣམ་པས་འིཇུག་པའིི་སེམས་བྱུངོ་གཅོིག་ལ་

བྱེད། མཛོད་ལས། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་དངོ་རྩེིངོ་ཞེིབ་གཉེིས། །ཞེེས་དངོ༌། ཀུན་བཏུས་

ལས། རྟོོག་པ་གངོ་ཞེེ་ན། སེམས་པའིམ། ཤིེས་རབ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཀུན་ཏུ་འིཚོོལ་
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བའིི་ཡིད་ཀྱིིས་བརྗོོད་པ་སྟེ། དེ་ནི་སེམས་རྩེིངོ་བའིོ། དཔྱོོད་པ་གངོ་ཞེེ་ན། སེམས་

པའིམ། ཤིེས་རབ་ལ་བརྟོེན་ནས་སོ་སོར་རྟོོག་པའིི་ཡིད་ཀྱིིས་བརྗོོད་པ་སྟེ། དེ་ནི་

སེམས་ཞེིབ་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་དེ་སེམས་རྩེིངོ་

བའིི་རྣམ་པ་ཅོན་དངོ༌། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དཔྱོོད་པ་དེ་སེམས་ཞེིབ་པའིི་རྣམ་

པ་ཅོན་ཡིན་ན། དེ་གཉེིས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་

བའིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པ་ལ་འིགལ་ལོ། །ཞེེ་ན་སྐྱོོན་མེད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་དེས་རངོ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་དེ་ཧ་ཅོངོ་ཞེིབ་པར་མི་བྱེད། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་བའིི་དཔྱོོད་པ་དེས་རངོ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཙོམ་པོ་བ་དེ་ཧ་ཅོངོ་རྩེིངོ་བར་མི་བྱེད་པར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། 

མར་གསར་བ་ཆུ་གྲེངོ་མོའིི་ནངོ་དུ་བཅུག་སྟེ། ཉེི་མའིི་འིོད་ཟེར་ལ་བཞེག་པའིི་ཚོེ། ཉེི་

མས་ཧ་ཅོངོ་ཞུ་བར་མི་བྱེད། ཆུས་ཧ་ཅོངོ་གྲེངོ་བར་མི་བྱེད་པ་བཞེིན་ནོ། །མཛོད་པའིི་

ལུགས་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དགའི་བ་ནི་དེར་གྱུར་བའིི་

ཚོོར་བ་བདེ་བ་ཡིད་བདེ་བ་གཅོིག་ལ་བྱེད་དེ། མཛོད་ལས། ལུངོ་རྣམ་གཉེིས་ཕྱིིར་

དགའི་ཡིད་བདེ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་བདེ་བ་ནི། 
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ཤིིན་སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བ་ལ་བྱེད། མཛོད་ལས། ཤིིན་ཏུ་སྦྱོངོས་པ་བདེ་བ་ཡིན། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་སིམ་

པ་མྱོངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། བདེ་བ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་

གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དབངོ་པོ་བརྟོེན་བཅོས་ལས་རུངོ་དུ་བྱས་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་

ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དགའི་བ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད། རངོ་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་འིཁོར་བཅོས་དགའི་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཚོིམ་པར་བྱས་པའིི་སོ་ནས་

སེམས་ལས་རུངོ་དུ་བྱེད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུ་

ཉེན་ས་ལས། གཟུགས་ཀྱིི་ལུས་དངོ༌། ཡིད་ཀྱིི་ལུས་ཀྱིི་ཚོོར་བའིི་བདེ་བ་དངོ༌། ཤིིན་

སྦྱོངོས་ཀྱིི་བདེ་བ་སོ་སོར་མྱོངོ་བ་དེའིི་ཕྱིིར། བདེ་བ་ལུས་ཀྱིི་མྱོངོ་ལ། ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ནི། རངོ་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་སེམས་བྱུངོ་རྣམས་དམིགས་པ་གཅོིག་ལ་སྡུད་པར་བྱེད་

པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡིད་བྱེད་གཅོིག་ལ་བྱེད། 

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་དེ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ཡངོ་དེ་ལས་གཞེན་

པའིི་དེའིི་ཡན་ལག་རྣམས་དེའིི་ཡན་ལག་ཡིན་ཀྱིངོ༌། དེའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་
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མ་ཡིན་ཞེེས་ཟེར་ན། 

རངོ་ལུགས་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ནི་ཡན་

ལག་ལྔ་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་ཅོིངོ༌། དེའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་བཞེི་བའིི་དམག་གི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་

བའིི་རྟོ་བའིི་དམག་དེ་ཡན་ལག་བཞེི་བའིི་དམག་མ་ཡིན་ཀྱིངོ་དམག་ཡིན་པ་བཞེིན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུ་ཡངོ༌། མཛོད་ལས། ཁ་ཅོིག་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ནི་བསམ་གཏན་

ཡངོ་ཡིན་ཡན་ལག་ཡངོ་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཡན་ལག་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

གྲེགས་སོ། །གཞེན་དག་ན་རེ། ཡན་ལག་བཞེི་བའིི་དམག་ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ལྔ་

བའིོ། །བསམ་གཏན་ཡངོ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་གཉེིས་

པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བ་དེ་གངོ་ཞེེ་ན། 

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བའིི་ཡིད་ཆོེས་

པའིི་དད་པ་ལ་བྱེད་ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུ་མཛོད་ལས། རབ་ཏུ་དངོ་བ་

དད་པ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། བསམ་གཏན་གཉེིས་པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དྲིན་ཤིེས་

བཞེིན་བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བ་ཡིན་ཏེ། 

བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་ནངོ་རབ་ཏུ་དངོ་བའིི་ཆོོས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་གངོ་ཞེེ་ན། 
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སྨྲས་པ། དྲིན་པ་དངོ་ཤིེས་བཞེིན་དངོ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་དོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་དགའི་བདེ་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཡིན་

ནོ། །དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་སིམ་པར་མྱོངོ་བ་དེས་རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དབངོ་པོ་རྟོེན་བཅོས་དེ་ལས་རུངོ་དུ་བྱེད་པའིི་ཆོ་ནས་བདེ་བ་དངོ༌། 

རངོ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་འིཁོར་བཅོས་དགའི་བ་རྣམས་ཀྱིིས་ཚོིམ་པར་

བྱས་པའིི་ཆོ་ནས་དགའི་བར་བཞེག་པའིི་ཕྱིིར། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ནི་རངོ་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་གྱིི་སེམས་སེམས་བྱུངོ་རྣམས་དམིགས་པ་གཅོིག་ལ་བསྡུད་པའིི་བསམ་གཏན་

གཉེིས་པའིི་ཡིད་བྱེད་ལ་བྱེད། 

བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་བདེ་བ་ཡིན་ན་དགའི་བའིི་

ཀུན་དཀྲིས་དངོ་བྲལ་བའིི་སེམས་ཚོོར་བདེ་བའིི་དབངོ་པོ་ལ་བྱེད། དེའིི་ཡན་ལག་ཏུ་

གྱུར་བའིི་དྲིན་པ་ནི་དགའི་བའིི་ཀུན་དཀྲིས་ལྡོག་པའིི་དམིགས་རྣམས་མི་བརྗོེད་པར་

འིཛིན་པའིི་བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་ཡིད་བྱེད་གཅོིག་ལ་བྱེད། དེའིི་ཤིེས་བཞེིན་ནི་

བྱིངོ་རྒོད་འིབྱུངོ་མི་འིབྱུངོ་རྟོོགས་པའིི་བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་ཡིད་བྱེད་གཅོིག་ལ་

བྱེད་ལ། བཏངོ་སྙེོམས་ནི། །རྟོོག་དཔྱོོད་དགའི་བའིི་སྐྱོོན་དངོ་བྲལ་བའིི་སོ་ནས་མི་

མཉེམ་པ་མེད་པར། རངོ་གི་དམིགས་པ་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་འིཇོག་པའིི་འིདུ་བྱེད་བཏངོ་

སྙེོམས་གཅོིག་ལ་བྱེད། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་སར་དངོ་འིདྲི། 



486  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བསམ་གཏན་དངོ་པོར་དྲིན་ཤིེས་བཞེིན་བཏངོ་སྙེོམས་ཡོད་ཀྱིངོ༌། ཡན་ལག་

ཏུ་མི་སྨོོས། གཉེིས་པར་དེ་གསུམ་ལ་རངོ་མིངོ་ནས་མི་སྨོོས་པར། གསུམ་པར་དེ་

གསུམ་ལ་རངོ་མིངོ་གིས་སྨོོས་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གངོ་ཞེེ་ན། དེའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོར་རྟོོག་དཔྱོོད་ཀྱིི་རོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་དངོ༌། གཉེིས་པར་དགའི་

བའིི་ཀུན་དཀྲིས་དངོ་བཅོས། གསུམ་པར་དེ་དངོ་བྲལ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེར་བརྗོོད་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུ་ཡངོ་བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ལ་ནི་དྲིན་པ་

དངོ་ཤིེས་བཞེིན་བཏངོ་སྙེོམས་དག་རྟོོག་པ་དངོ་དཔྱོོད་པའིི་སོ་དག་གིས་མངོོན་པར་

བསྒྲུབས་པས་དེའིི་ཕྱིིར། ཡོད་ཀྱིངོ་མ་སྨོོས་སོ། །

གཉེིས་པ་ལ་ནི་རངོ་གི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ལས་ལས་བྱེད་པའིི་ངོག་ཡིན་ཀྱིངོ༌། སེམས་

དགའི་བའིི་ཀུན་དཀྲིས་པས་ནངོ་ཡོངོས་སུ་དངོ་བའིི་མིངོ་གིས་བསྟོན། གསུམ་པ་ལ། 

སེམས་དགའི་བའིི་ཉེོན་མོངོས་པས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་རངོ་གི་མཚོན་

ཉེིད་ཁོ་ནར་བསྟོན། ཞེེས་གསུངོས། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་

དྲིན་པ་དངོ་བཏངོ་སྙེོམས་གཉེིས་ཡོངོས་དག་གི་སྒྲིས་བསྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། 

དེ་བསམ་གཏན་གྱིི་སྐྱོོན་བརྒྱད་ལས་གྲེོལ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས། དེ་ལྟར་བསྟན་པའིི་

ཕྱིིར། དེའིི་སྐྱོོན་བརྒྱད་ནི་རྟོོག་དཔྱོོད་གཉེིས། དབུགས་འིབྱུངོ་རྔུབ་གཉེིས། ཟག་

བཅོས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་བདེ་བ་དངོ༌། ཡིད་བདེ་གཉེིས། སྡུག་བསལ་དངོ༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་
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རྣམས་ཡིན་ཏེ། མཛོད་ལས། སྐྱོོན་བརྒྱད་ལས་ནི་གྲེོལ་བའིི་ཕྱིིར། །བཞེི་བ་གཡོ་བ་

མེད་པ་ཡིན༌། རྟོོག་དངོ་དཔྱོོད་དངོ་དབུགས་དག་དངོ༌། །བདེ་བ་ལ་སོགས་བཞེི་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་བཞེིན་མི་འིཇོག་པའིི་

རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེར་བྱིངོ་རྒོད་འིབྱུངོ་མི་འིབྱུངོ་རྟོོག་མི་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་

གཏན་བཞེི་བ་དེ་སྐྱོོན་བརྒྱད་ལས་གྲེོལ་བའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་

གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཀྱིི་ཕན་ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་ལྡན་པས། 

དེ་ཡིན་ན། དེ་དངོ་ལྡན་མི་དགོས་ཏེ། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་

ཀྱིི། བསམ་གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ཕན་

ཡོན་གྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེིངོ་བཀོོད་ཀྱིི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའི་བོ་ཞེིངོ་

དེ་ན་བདེ་བ་མ་ཡིན། སྡུག་བསལ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཚོོར་བའིི་སྒྲི་ཡངོ་མེད་ན། སྡུག་

བསལ་དངོ་སྡུག་བསལ་གྱིི་སྒྲི་དག་ག་ལ་ཡོད། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་མི་དགོས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་

གཏན་བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དེ་དེ་དངོ་མི་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དག་

གི་རྒྱུད་ལ་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཚོོར་བ་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་ནས་ཚོོར་བ་

མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།



488  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བསམ་གཏན་བཞེིའིི་ཁྱད་པར་བཤིད་པ།བསམ་གཏན་བཞེིའིི་ཁྱད་པར་བཤིད་པ།

བསམ་གཏན་བཞེི་པོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅོི་ཡོད་ཅོེ་ན། ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་

ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དངོ༌། མ་རོགས་པའིི་ཁྱད་པར་དངོ༌། ཕན་པ་བསྒྲུབ་པ་ཡོངོས་

སུ་རོགས་མི་རོགས་དངོ༌། ཡོངོས་སུ་དག་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་མ་རོགས་ཀྱིི་ཁྱད་

པར་ཡོད་དེ། བསྡུ་བ་ལས། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་དངོ་གཉེིས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅོི་

ཡོད་ཅོེ་ན། སྨྲས་པ། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དངོ་མ་རོགས་པའིི་ཁྱད་

པར་ཡིན་ནོ། །གཉེིས་པ་དངོ་གསུམ་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཅོི་ཡོད་ཞེེ་ན། སྨྲས་པ། ཕན་

འིདོགས་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དངོ་མ་རོགས་པའིི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ༌། གསུམ་པ་

དངོ་བཞེི་བ་ལ་ཁྱད་པར་ཅོི་ཡོད་ཅོེ་ན། 

སྨྲས་པ། ཡོངོས་སུ་དག་པ་ཡོངོས་སུ་རོགས་པ་དངོ་མ་རོགས་པའིི་ཁྱད་པར་

ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་བཞེི་པོ་དེ་ལ་མི་འིདྲི་བའིི་ཁྱད་

པར་ཡོད་ཀྱིངོ༌། འིགལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། བསམ་གཟུགས་བརྒྱད་ཀོ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག་ཡིན་ན། བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་པོ་ཐམས་ཅོད་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བསམ་གཏན་རྣམས་ནི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་བདེ་སྡུག་མངོོན་
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གྱུར་བ་ཕྲེ་རགས་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བ་འིཚོོལ་བར་བྱེད་ཀྱིི། ཟག་བཅོས་ཚོོར་བ་

བཏངོ་སྙེོམས་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བ་ཚོོལ་བར་མི་བྱེད་དོ། །དེ་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་རངོ་ག་

བ་རྣམས་ཀྱིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིིས་སྡུག་བསལ་གྱིི་རངོ་བཞེིན་རྟོོགས་དཀོའི་བའིི་ཕྱིིར། ཟག་

བཅོས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་བདེ་སྡུག་མངོོན་གྱུར་བ། ཕྲེ་རགས་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བའིི་

དབངོ་དུ་བྱས་ནས་བསམ་གཏན་བཞེི་པོ་བཞེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་

སྡུག་བསལ་རགས་པ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དངོ༌། སྡུག་བསལ་ཕྲེ་བ་སྡུག་བསལ་གྱིི་གནས་

ངོན་ལེན་དངོ༌། བདེ་བ་རགས་པ་ཡིད་བདེ་བ་དངོ༌། ཕྲེ་བའིི་བདེ་བའིི་དབངོ་པོ་ལས་

ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་རིམ་པ་བཞེིན་བསམ་གཏན་བཞེིར་བཞེག་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཟག་བཅོས་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་ཕྲེ་རགས་ལས་ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་

ནས། གཟུགས་མེད་བཞེིར་བཞེག་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅོས་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་དེ་ལ་ཕྱིི་རོལ་

གྱིི་གཟུགས་དངོ་ཐོགས་པའིི་འིདུ་ཤིེས་ནངོ་རྣམ་ཤིེས་ལ་བཀྲ་བར་འིཛིན་པའིི་འིདུ་

ཤིེས་གཉེིས་ཡོད་ཅོིངོ༌། སྤངོ་བྱར། གཟུགས་དངོ་ཐོགས་པའིི་འིདུ་ཤིེས་དངོ༌། གཉེེན་

པོ་ནམ་མཁའི་འིདུ་ཤིེས་གཉེིས། ནངོ་རྣམ་ཤིེས་ལ་བཀྲ་བར་འིཛིན་པའིི་སྤངོ་བྱ་

རྣམ་ཤིེས་ལ་བདེན་པ་དངོ་རྟོེན་དངོ་གཉེེན་པོ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་ལ་ངོེས་པར་

འིབྱུངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས། གཟུགས་མེད་བཞེིར་རིམ་པ་བཞེིན་བཞེག་པའིི་ཕྱིིར། 
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འིབྲས་བུ་ནི། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆུངོ་འིབྲིངོ་

ཆོེན་པོ་གསུམ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་རིམ་པ་བཞེིན་ཚོངོས་རིས་ཚོངོས་པ་མདུན་

ན་འིདོན། ཚོངོས་ཆོེན་རྣམས་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། གཉེིས་པའིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་རིམ་པ་བཞེིན། 

འིོད་ཆུངོ༌། ཚོད་མེད་འིོད། འིོད་གསལ་རྣམས་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། གསུམ་པའིི་

དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དགེ་

ཆུངོ༌། ཚོད་མེད་དགེ། དགེ་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། བསམ་གཏན་

བཞེི་བའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་བསོམ་པ་ལ་བརྟོེན་

ནས་རིམ་པ་བཞེིན། སྤིན་མེད། བསོད་ནམས་སྐྱོེས། འིབྲས་བུ་ཆོེ་བ་རྣམས་ཀྱིི་སྐྱོེ་

བ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། བསམ་གཏན་སྤེལ་སོམ་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། མི་ཆོེ་བ། མི་

གདུངོ་བ། གྱི་ནོམ་སྣངོ་བ། ཤིིན་ཏུ་མཐོངོ་བ། འིོག་མིན་གྱིི་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། 

ནམ་མཁའི་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཆུངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་

གསུམ་བསོམ་པ་གཟུགས་མེད་ནམ་མཁའི་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་བཟངོ་ངོན་འིབྲིངོ་

གསུམ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། དེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རིགས་འིགྲེེ། སྐྱོེ་བ་བཟངོ་ངོན་གྱིི་

ཁྱད་པར་ཉེོན་མོངོས་མངོ་ཉུངོ་དངོ་ཚོེ་རིངོ་ཐུངོ་སོགས་བྱེད་དོ། །
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༄༅། །སྐབས་གཉེིས་པའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་༄༅། །སྐབས་གཉེིས་པའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་མཚོན་དཔལ་བཟངོ་པོའིི་གསུངོ་རྒྱུན་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ་བཟངོ་པོའིི་གསུངོ་རྒྱུན་

བཞུགས་སོ། །བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫ་གོཥཱ་ཡ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་རྟོོགས་པ་ནི་ལམ་ཤིེས་

པ་ཉེིད་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པ་མེད་ན་མེད་པས་ལམ་ཤིེས་པ་ཉེིད། ཅོེས་པའིི་སྐབས་སུ། 

སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི་རྣམ་མཁྱེན་བཤིད་པའིི་རྗོེས་སུ་

ལམ་ཤིེས་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་རོགས་

པར་སོམ་པའིི་ལམ་ཤིེས་མ་ཐོབ་པར་རྣམ་མཁྱེན་མི་ཐོབ་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར།

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤིད་པ།ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། ལམ་

གསུམ་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་
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སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སློོབ་ལམ་ན་བློ་

གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཅོར་ཏུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཅོིག་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་གཉེིས་ངོོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འིཛིན་པའིི་དྲིི་མ་ཟད་

པར་སྤངོས་པའིི་སློོབ་པ་ཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སློོབ་

པའིི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དངོ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་

ཐལ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་གཟིགས་ངོོར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་

འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

དེ། ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལམ་གསུམ་

བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་ཤིེས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་གསུམ་བདེན་པར་

འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་དངོོས་སུ་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་
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ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། བྱམས་སོགས་རྨོངོས་དངོ་འིགལ་མེད་

ཕྱིིར། །ཤིིན་ཏུ་ཉེེས་པ་ཚོར་གཅོོད་མིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་བདེན་མེད་ལ་དམིགས་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དེ་ལ་

འིཛིན་སྟངོས་མི་མཐུན་པ་གཉེིས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་སེམས་ཅོན་བདེན་སྟོངོ་གི་རྣམ་

པ་ཅོན་གྱིི་བློ་གངོ་ཞེིག སེམས་ཅོན་སྡུག་བསལ་དངོ་འིབྲལ་འིདོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་

བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེས་སེམས་ཅོན་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་འིཛིན་སྟངོས་མི་མཐུན་པ་གཉེིས་མེད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་རྣམ་བཤིད་ལས། སློོབ་ལམ་ན་

མཉེམ་རྗོེས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ་བ་དངོ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་དོན་ལ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་
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སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་

ན། འིོ་ན། རངོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་ཡིན་ན་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཀུན་རོབ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་ན། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་

དོན་སྤྱིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

སྟོངོ་ཉེིད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན་རྗོེས་

ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་
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དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་དེ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་

ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་གཉེིས་

སུ་གྲེངོས་ངོེས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་མ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ལ་ཀུན་རོབ་དངོོས་ཡུལ་

དུ་བྱེད་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། དོན་དམ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་

དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཕྱིི་མ་དངོོས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་མཉེམ་གཞེག་

ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་དེ། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་

གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་

ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལས་ལངོས་པའིི་གངོ་ཟག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ལས་ལངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་

པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་

དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལས་བྱུངོ་བས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་དུ་

གྱུར་བའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལས་བྱུངོ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་སྐད་ཅོིག་
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དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་མངོོན་གྱུར་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་

གཞེག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཞེི་གནས་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཞེི་གནས་ཡིན་ན་མཉེམ་གཞེག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཕྱིི་

རོལ་བའིི་རྒྱུད་ལ་ཞེི་གནས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་

ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་

འིཇུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་དུ་མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཞེི་གནས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ལ་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་

གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སློོབ་ལམ་ན་བློ་གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཅོར་དུ་དངོོས་

ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་མེད་ཟེར་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་
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ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་དུ་མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེས། 

བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཅོར་དུ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་དངོ་

སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་གཉེིས་གཅོིག་ཅོར་དུ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྟོངོ་

ཉེིད་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་སྤྱིི་གཉེིས་གཅོིག་ཅོར་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དངོ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་

གཞེི་མཐུན་ཡོད་ཟེར་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། སློོབ་ལམ་ན་མཉེམ་རྗོེས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཏུ་

ཡོད་པར་ཐལ་བ་དངོ་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་

མཉེམ་པར་གཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དངོ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་འིགལ་ཞེེས་པ་

ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་

གི་འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་
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ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ཞེིངོ༌། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་

ལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་གཉེིས་ཀོ་

ཡིན་པས་ཁྱབ། ཐེག་དམན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཟེར་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། མཉེམ་

གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་

བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའི་དེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་
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པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཀྱིི་

བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་

མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་ན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་བསལ་ཉེེ་བར་

ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེི་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ཡིན་ན། 

སྟོངོ་ཉེིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་

བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁོ་རངོ་ལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་



501  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བཞེག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གངོ་

ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་རྣམས་ནི། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་

གངོ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རྣམས་བློ་མངོོན་གྱུར་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་

པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེ། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོོན་པར་རྟོོགས་

པ་དེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་



502  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་ཉེེར་ལེན་

དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་སོགས་བཞེི་ལས་བྱུངོ་བར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་ན། དེ་ལས་

བྱུངོ་བས་ཁྱབ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་ན་ཡངོ་དེ་ལས་བྱུངོ་བས་

ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། འིགྲེེལ་བ་ལས། བདེན་པ་བཞེི་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པ་ནི། 

ངོེས་པར་འིབྱེད་པའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པ་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་འིགྲེོ་བ་ཅོན་ཡིན་པས་ལམ་

བརྗོོད་ནས་ངོེས་པར་འིབྱེད་པའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་

གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉེིད་ལས། ངོེས་པར་འིབྱེད་པའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པ་ཐོབ་ན་ཇི་སྐད་བཤིད་

པའིི་ལམ་སྐྱོེ་བས་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་ཤིེས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་ཤིེས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་སོགས་

གསུམ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་



503  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ན་ཡོད། གསུམ་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། འོི་ན། ཁྱོད་རངོ་

ལ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། 

འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིཕགས་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་

བདེན་མེད་དུ་མ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་

བདེན་མེད་དུ་དམ་བཅོས་པའིི་དམ་བཅོའི་དེ་རངོ་གི་ཞེེན་དོན་རངོ་སྨྲ་བ་པོའིི་གངོ་

ཟག་གི་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་དམ་བཅོའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་དམ་བཅོའི་ཡངོ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་བཤིད་པ།ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་བཤིད་པ།

ལྷ་རྣམས་རུངོ་བར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པའིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་
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འིོད་ཀྱིིས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་གཟུགས་ཀྱིི་

ལྷ་རྣམས་ཀྱིི་འིོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ་ལ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལམ་

ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་གཟུགས་ཀྱིི་ལྷ་རྣམས་ཐེག་

ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ་ལམ་ཤིེས་སྐྱོེ་བའིི་སྣོད་རུངོ་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ལམ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་བའིི་ཡུལ་སོ་སོར་ངོེས་པ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱོད་དངོོས་སུ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་

ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་

བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ལམ་ལས་རངོ་བཞེིན་གྱིིས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་རངོ་

རྒྱུད་ཀྱིི་འིདོད་པ་དངོ༌། སྲིིད་པའིི་ཟག་པ་གཞེན་དོན་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་

བ་ལ་མཁས་པའིི་རྒྱལ་སྲིས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལས་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་དེས། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྨོིན་གྲེོལ་གྱིི་ལམ་ལ་

འིགོད་པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོོ་བོ་འིབྲས་བུ་གསུམ་པོ་གངོ་

རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་སེམས་དཔའིི་ཡོན་ཏན། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་གི་མཚོན་
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ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ན་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

ན་ཡན་ལག་ཅོན་གྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལམ་མ་ཞུགས་ན་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱབ་པ་དངོ་ཞེེས་པའིི་ལུངོ་དོན་

གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་ཤིེས་ཡན་ལག་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་ཤིེས་ཡན་ལག་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རངོ་ལུགས་ལ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོོ་བོ་འིབྲས་བུ་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་

པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོས་ཟིན་པའིི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅོན་དེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་

གི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན་ལྔ་ཡོད། ས་མཚོམས་ནི། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རིགས་

སད་པ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་བཀོག་ནས། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ལམ་ཤིེས་རོགས་བྱེད་ཀྱིི་ཆོ་
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ཤིས་སུ་གྱུར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅོན་དེ། འིདིར་བསྟན་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་གི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིདིར་བསྟན་ལམ་ཤིེས་ཡིན་ན། མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདིར་བསྟན་ལམ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། འིདིར་བསྟན་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

འིདིར་བསྟན་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་

གཉེིས་དངོོས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིཕགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་དངོོས། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། འིཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་ཆུབ་

ཡན་ལག་ཡིན་ན། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་

གི་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡངོ་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་པས། ཡུལ་སོ་སོར་ངོེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ། 

ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་བའིི་ཡུལ་སོ་སོར་ངོེས་པ་
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ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་ལ་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེ་

བར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་རངོ་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གསར་

དུ་མི་སྐྱོེ་བས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤིེས་གསར་དུ་མི་སྐྱོེ་བས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཁྱོད་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག ལམ་ཤིེས་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་དེ་སངོས་རྒྱས་དགོས་ཀྱིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། ལམ་ཤིེས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་གྱིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་ན་བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེས་དེ་ཁམས་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་རྟོེན་ལ་

གསར་དུ་མི་སྐྱོེ་བར་ཐལ། དེ་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་མི་སྐྱོེ། གཟུགས་ཁམས་

དངོ་གཟུགས་མེད་ཁམས་པའིི་རྟོེན་ལ་ཡངོ་གསར་དུ་མི་སྐྱོེ་བའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་

ན། འིདོད་ཁམས་པ་དེ་ལམ་ཤིེས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་



508  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ལམ་ཤིེས་དེ། 

ཁམས་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བར་ཐལ། ཁམས་གསུམ་པོ་གངོ་

རུངོ་གི་རྟོེན་ལ་ལམ་ཤིེས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།

འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ།འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ།

ཐེག་པ་གསུམ་རྣམ་པར་བཞེག་པ་ནི་དགོངོས་པ་ཅོན་ཡིན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེེས་ལུགས་ལས་འིབྱུངོ་བས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི་ཁམས་གསུམ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་

བའིི་ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་རྣམས་དངོ༌། དེ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་མ་བྲལ་བའིི་རྣལ་

འིབྱོར་བ་རྣམས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཀྱིིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་

ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་ཕྱིིར་དུ་ལམ་ཤིེས་སོམ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། སེམས་ཅོན་ཐམས་

ཅོད་ལ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རིགས་ཀྱིིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་ཏུ་

གྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་

གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་ལུངོ་གིས་མི་གནོད་དེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་

གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་ལུངོ་དེ་དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་ཡིན་གྱིི་ངོེས་དོན་མཚོན་ཉེིད་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་ཤིིངོ་རྟོ་ཆོེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དངོ་ཐོགས་མེད་ཀྱིི་ལུགས་ལས་འིབྱུངོ་
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བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའིི་ས་

ཕྱིོགས་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པར་ཐལ། 

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཚུར་མཐོངོ་

ལྷས་སྦྱོིན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།

ཁོ་ན་རེ། ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་ན། 

ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་གཏོགས་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡངོ་མ་ཁྱབ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་དེ་དངོ་ཕན་ཚུན་

ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་འིདུས་

པར་ཐལ། ཤིེས་བྱ་དངོ་གཅོིག་གངོ་ཞེིག ཆོོས་དེ་མ་ཡིན་པ་དངོ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་

གྱུར་བའིི་ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་མ་གཏོགས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཆོོས་དེ་མ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་གྱུར་

བའིི་ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་ན། ཁྱོད་ཡོད་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་འིདུས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་བྱ་མ་ཡིན་པ་དངོ་ཕན་ཚུན་



510  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། བུམ་པ་དངོ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་

ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་འིདུས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་སོངོ༌། འིདོད་ན། བུམ་པའིི་དགག་གཞེི་ཆོོས་ཅོན། བུམ་པ་དངོ་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་

དུ་གྱུར་བའིི་ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་དངོོས། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅོད་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་འིདུས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅོད་

སྤངོས་ན། ཁྱོད་སྤངོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཁོངོས་སུ་

འིདུས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། 

རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྤོངོ་དགོས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྤངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་



511  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་མེད་ངོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་ཡོད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཅོན་ཐམས་

ཅོད་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཤིེས་བྱ་

ཐམས་ཅོད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེས་བྱ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེས་བྱ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་

གཟིགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེས་

བྱ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་མ་གཟིགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཚོད་

མ་རྣམ་ངོེས་ལས། ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིིས་གཟིགས་པ་ལས་ལོག་པ་ནི་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་མེད་པ་ཁོ་ནར་གོ་བར་བྱའི།ོ །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག སེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་མི་སྲིིད་དེ་འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་མེད་དོ། །ཞེེས་ཟེར་

ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་



512  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པ་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་

ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དེར་

ཐལ། ཁྱོད་རངོ་དུས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པར་རྣམ་མཁྱེན་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་ཀྱིི་ལོངོས་

སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཁོ་ཁོ་རངོ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་དུས་ཀྱིི་ལོངོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། ངོེས་

པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

འིཁོར་ངོེས་པ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཤི་སྟག་གིས་བསྐོར་བར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་

ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་ཀྱིི་ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་

སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་

སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་ན་ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་

པའིི་ཚོེ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་ཟིན་པར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅོད་སངོས་

རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་

སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་



513  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ། དེ་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་

པའིི་ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་འིབྱུངོ་བའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིདིར་མ་

ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་ཅོད་སངོས་

རྒྱས་པའིི་ལོངོས་སྐུ་དེ་ལོངོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་དེ་ལ། སེམས་

ཅོན་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་

སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་སེམས་ཅོན་སངོས་རྒྱས་པའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་འིཁོར་

དུ་བྱུངོ་བའིི་སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སོངོ༌། འིདོད་ན། 

སེམས་ཅོན་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་

ན་སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག སེམས་ཅོན་དངོ་སངོས་མ་རྒྱས་

པའིི་སེམས་ཅོན་གཉེིས། ཡུལ་དུས་རངོ་བཞེིན་གངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གྲུབ་བདེ་རས་གཅོིག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་གཉེིས་དོན་གཅོིག་མིངོ་

གི་རྣམ་གྲེངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་

ཚོེ་ན་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཁྱོད་ལྟར་ན། དུས་དེར་སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་

པར་ཐལ། དུས་དེར་ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་

པའིི་ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སོངོ༌། འིདོད་ན། 



514  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན། སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་

ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། སངོས་མ་རྒྱས་པའིི་སེམས་ཅོན་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ། དེ་སངོས་

རྒྱས་པའིི་ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་སེམས་ཅོན་སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་

སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་དེ་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་དེ་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་དེ་ཐམས་ཅོད་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིངོ༌། དེའིི་ཚོེ་ན་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པར་གྱུར་བའིི་དུས་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་གྱུར་བའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། སེམས་ཅོན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་འིགྱུར་རུངོ་གི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་འིགྱུར་རུངོ་གི་གངོ་ཟག་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 



515  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་གྱུར་ཀྱིངོ༌། དེའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་

མ་ཡིན། ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་

ཀྱིི་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཏུ་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་

གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་དེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་གྱུར་བའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་

ཅོད་མི་རྟོག་པར་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་

ཅོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་ཅོད་རྟོག་པར་གྱུར་

བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་ཅོད་མི་

རྟོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་

ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མ་འིགགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་ཅོད་མ་འིགགས་པར་འིགྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་མ་འིགགས་པར་

གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་གྱུར་བའིི་དུས་གཅོིག་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། 



516  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པ་སངོས་རྒྱས་ཟིན་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་

སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་ན་དེ་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཏེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུའིི་དུས་ན་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཞེིག་ཟིན་པར་ཐལ། དེའིི་དུས་ན་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཞེིག་

ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ་སེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་དེ་

དངོོས་པོ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། དེ་

མི་འིཐད་དེ། སེམས་ཅོན་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་སངོས་

རྒྱས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་

ཚོེ་ནས་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་སངོས་རྒྱས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་

ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་སངོས་རྒྱས་ཟིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་སྦྱོོར་བ་རྣམས་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཚོེ་ན་བྱངོ་སེམས་



517  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཚོོགས་ལམ་པ་སངོས་རྒྱས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་

ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། འིཁོར་བ་ལ་ཕྱིི་མཐའི་མེད་དོ་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། རངོ་

གིས་ཚོད་མར་ཁས་ལེན་པའིི་ལུངོ་དངོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རིགས་གཏེར་ལས། ས་

བོན་ཐོག་མཐའི་ཡོད་མིན་ཡངོ༌། །མེས་བསྲིེགས་པས་ན་ཕྱིི་མཐའི་མཐོངོ༌། དེ་བཞེིན་

འིཁོར་བ་ཐོག་མེད་ཀྱིངོ༌། །བདག་མེད་མཐོངོ་བས་ཕྱིི་མཐའི་མཐོངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཁོར་བའིི་ཕྱིི་མཐའི་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཐོག་མ་དངོ་

མཐའི་མ་མེད་པའིི་སྟོངོ་བ་ཉེིད་ཀྱིི་སྟོངོ་གཞེི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

དུས་གསུམ་མི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་མི་དམིགས་པའིི་སྟོངོ་བ་ཉེིད་

ཀྱིི་སྟོངོ་གཞེི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དུས་གསུམ་

དམིགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཚོད་མས་དམིགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་

པ་འིགོག་པར་འིདོད་པ་ཁ་ཅོིག་ན་རེ། འིཁོར་བའིི་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ། སྲིིད་པའིི་

མཐའི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིཁོར་བ་དེ་སྲིིད་པའིི་

མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་

བྱངོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིོ་ན། དེ་འིཁོར་བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པ་བ་དེ་འིཁོར་བ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་



518  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིཇུག་པ་ལས། རྒྱལ་སྲིས་ཟླ་བ་ལས་བྱུངོ་སྲིིད་མིན་

སྲིིད་པ་ཡི། །དཔལ་གྱུར་དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་དྲིི་མ་མེད་འིདི་ཡངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་བྱངོ་སེམས་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱུད་ལ་འིཁོར་བ་ཡོད་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་འིཁོར་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་སོངོ༌། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་

གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར།

ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཚུལ།ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཚུལ།

ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ནི་ལམ་གངོ་ནས་འིཇུག་དཔྱོད་པ་

ལ། ཁོ་ན་རེ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་འིཇུག་ཟེར་ན། མྱུར་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འིདོད་

པས། དངོ་པོ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ནས་འིཇུག་རིགས་པར་ཐལ། བརྩེོན་འིགྲུས་ཤིིན་ཏུ་

འིབར་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པས། ཚོེ་གསུམ་གྱིིས་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

འིབྲས་བུ་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པ་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་སྦྱོོར་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་གྲེངོས་མེད་གཅོིག མ་དག་ས་བདུན་གྱིི་

གནས་སྐབས་སུ་གྲེངོས་མེད་གཅོིག དག་པ་ས་གསུམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་གྲེངོས་



519  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མེད་གཅོིག་སྟེ། གྲེངོས་མེད་གསུམ་གྱིི་ཚོོགས་བསགས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་

ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་ལས། མྱུར་བ་སྲིིད་པ་གསུམ་

གྱིི་མཐར། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་ལས། དེ་གྲེངོས་མེད་

གསུམ་ལ་སངོས་རྒྱས་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། 

དེ་ཉེིད་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་ནི། རངོ་སེམས་ཀུན་ཏུ་འིཇུག་ལྡན་པས། །མྱ་ངོན་འིདས་ལ་

མངོོན་དགའིི་ཕྱིིར། །རྟོོགས་པ་བུལ་བ་ཡིན་པར་འིདོད། །ཅོེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ས་དངོ་པོ་ནས་འིཇུག་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རིགས་པ་ས་

མས་ཁེགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་བདེན་མ་ཐོབ་པར་

ཐལ། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། ལམ་མ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་

ཡི། །སྐྱོེ་བོར་འིདོད། ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་ཚོོགས་

ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 



520  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་

འིཕགས་པ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་

ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རངོ་རྒྱལ་ཚོོགས་

ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་འིཏུས་ལས། སངོས་རྒྱས་འིབྱུངོ་བ་མེད་ན་རངོ་རྒྱལ་བར་འིགྱུར་

རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་འིཕགས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་དམན་

གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་མི་སློོབ་ལམ་མ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མི་སློོབ་ལམ་

མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་

བའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་

རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 



521  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གྱིི་འིཕགས་ལམ་མ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་འིཕགས་ལམ་

མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་

ཀྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་ན། ཐེག་

ཆོེན་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིབུད་ཅོེས་ཟེར་

ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་

འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྟོོགས་

པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་སོ་སྐྱོེ་



522  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་

ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་ལ་མ་ཉེམས་པའིི་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་ལ་

མ་ཉེམས་པའིི་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། 

ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ན། ཐེག་ཆོེན་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་གོངོ་གི་ཁྱབ་པ་དེ་

ལ་ཁྱབ་འིབྲེལ་ཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་

དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིཕགས་

པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྒྱུད་

ལྡན་གྱིི་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་
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མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོོགས་པ་

སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་དེ། ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། 

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་མ་

སོངོ་ཞེིངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་

ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་

ཀྱིི་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་
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རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་དེ། ལམ་ཤིེས་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་ཚོོགས་ལམ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སོངོ༌། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །ཁྱབ་པ་ཁས། འིགྲེེལ་བ་ལས། དེ་ཡངོ་བྱངོ་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པས། ཡུལ་སོ་སོར་ངོེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་

བཤིད་ལས། མཚོན་གཞེི། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་སོགས། སྟོངོ་ཉེིད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མངོོན་

པར་རྟོོགས་པ་མཐའི་དག་གོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་བཤིད་ལས། ས་མཚོམས་ནི། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་མཐོངོ་

ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

སྐྱོོན་མེད་དེ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ལྟར་བཤིད་པ་དེ་དམན་ལམ་སོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་

དབངོ་དུ་མཛད་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། མཚོན་ཉེིད་ནི་ཞེེས་



525  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

སོགས་བཤིད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན། ལམ་ཤིེས་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡངོ་དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་དབངོ་དུ་མཛད་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་དོན་དམ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ནི་མཐོངོ་ལམ་ཡན་ཆོད་ལ་ཡོད་ཀྱིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ལ་ནི་མེད་

དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་

དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་བདེན་ཐོབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་བདེན་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་འིགོག་བདེན་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ལམ་བདེན་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་ལམ་

དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་བདེན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་
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བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱངོ་སེམས་དངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་དངོ་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིི་གཞེི་

མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་སོ་སྐྱོེ་ཡངོ་མིན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡངོ་མིན་ཟེར་ན། 

གངོ་ཟག་དེ་ལ་སྐྱོེ་འིཕགས་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་

ཟག་དེ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྐྱོེ་འིཕགས་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག དེ་ཐེག་ཆོེན་སོ་སྐྱོེ་ཡངོ་མ་ཡིན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་

ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁ་ཅོིག དེ་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་དགྲེ་བཅོོམ་ཕུངོ་སུམ་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དགྲེ་བཅོོམ་ཕུངོ་གསུམ་པ་ཡིན་ན། 

འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དགྲེ་བཅོོམ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པ་དེ་དགྲེ་བཅོོམ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་

བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། དགྲེ་བཅོོམ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། དེ་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་

ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། 

འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་

དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་རྒྱུན་བཞུགས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་

སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་ཚོོགས་

ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡོད་པར་
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ཐལ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཕུངོ་སུམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

མ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྲིིད་ཉེོན་དགུ་བ་ཟད་

པར་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། དགུ་བའིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་ཡངོ༌། །དེ་ནི་རྡོོ་རྗོེ་ལྟ་བུ་ཡིན། །དེ་ཟད་ཐོབ་དངོ་ཟད་པ་ཤིེས། །དེ་ཚོེ་དེ་མི་

སློོབ་དགྲེ་བཅོོམ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཐོབ་ལ་མ་ཉེམས་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་ན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགྲེ་བཅོོམ་འིབྲས་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། དགྲེ་བཅོོམ་

འིབྲས་གནས་ཀྱིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཐོབ་ལ་མ་ཉེམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་འིགྲེིག་ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་སོ། །

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་ཀྱིངོ་མི་སློོབ་པ་མ་ཡིན་ཟེར་ན། འིཕགས་

པའིི་སྤངོས་རྟོོགས་ཐོབ་ལ་ཉེམས་པ་ཅོིག་སྲིིད་པར་ཐལ། མི་སློོབ་པ་སློོབ་པར་འིགྱུར་

བ་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་



529  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་

དངོོས། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉེན་ཐོས་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་མི་སློོབ་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མི་སློོབ་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མི་སློོབ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ལམ་ལྔ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་པ་རངོ་ལུགས་ཀྱིི་བསློབ་བྱ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག ཐེག་པ་

རངོ་ལུགས་ཀྱིི་བསློབ་བྱ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་དམན་གྱིི་ཐར་ལམ་མེད་

པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་ལྔ་པོ་གངོ་རུངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་དམན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡངོ་མེད། སྦྱོོར་ལམ་ཡངོ་

མེད། མཐོངོ་ལམ་ཡངོ་མེད། སོམ་ལམ་ཡངོ་མེད། མི་སློོབ་ལམ་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་བཞེི་རེ་རེ་ནས་གྲུབ་སྟེ། དགྲེ་བཅོོམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། སློོབ་པ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མི་སློོབ་པའིི་ལྔ་ཕྲུགས་དངོ༌། ཕུན་ཚོོགས་འིོག་མའིི་

ལྔ་ཕྲུགས་གཉེིས་ལ་ཟློས་སྐྱོོན་ཡོད་པར་ཐལ། མི་སློོབ་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་ན། 

མི་སློོབ་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པ་མི་སློོབ་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། མདོ་ལས། 

གངོ་ཟག་གཅོིག་མ་གཏོགས་པ་ནི་འིདི་ལྟ་སྟེ། སློོབ་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཀུན་དགའི་

བོའིᨕ། ཞེེས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། མདོའིི་གླེེངོ་གཞེིའིི་འིཁོར་གྱིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་བའིི་

མི་སློོབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མི་སློོབ་པ་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར།

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་སྒྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ།མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་སྒྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་ཏུ་གྲུབ་པ་

དངོ༌། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་འིདོད་པའིི་ལུགས་བཤིད་པ་དངོ༌། 

འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ་དངོ༌། ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་རྣམས་ཐེག་

ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ན་ལམ་གངོ་ནས་འིཇུག་དཔྱོད་པ་དངོ་བཞེི་ལས། དངོ་པོ་ནི། 

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅོིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ལུངོ་གིས་ཀྱིངོ་འིགྲུབ། 

རིགས་པས་ཀྱིངོ་འིགྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དམ་ཆོོས་པད་དཀོར་དངོ༌། ལངོ་
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ཀོར་གཤིེགས་པའིི་མདོ་དངོ༌། འིཕགས་པ་དཔལ་ཕྲེེངོ་གི་མདོ་དངོ༌། བདེན་པ་པོའིི་

ལེའུ་སོགས་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དམ་ཆོོས་པད་དཀོར་ལས། དྲིངོ་

སོངོ་ཆོེན་པོས་ཐེག་པ་གསུམ་བསྟན་པ། །རྣམ་འིདྲིེན་རྣམས་ཀྱིི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་

སྟེ། །ཐེག་པ་གཅོིག་སྟེ་གཉེིས་སུ་ཡོད་མ་ཡིན། །དཀྲི་བའིི་དོན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་

བསྟན་ཏོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་དེ་གཉེེན་པོས་འིབྲལ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་དེ་སེམས་རྒྱུད་ལ་འིབྲལ་རུངོ་གླེོ་

བུར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་ཅོན་གྱིི་སེམས་བདེན་སྟོངོ་གངོ་ཞེིག བདེན་སྟོངོ་ལ་

ངོོ་བོ་མི་འིདྲི་བའིི་ཁྱད་པར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལུགས།མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལུགས།

གཉེིས་པ་ནི་རྣམ་རིག་པ་ན་རེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་ལུངོ་གིས་

འིགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་དགོངོས་འིགྲེེལ་ལས་དེ་ལྟར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། མཐར་ཐུག་

ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་རིགས་པས་གྲུབ་སྟེ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་པ་སོ་

སོའིི་ལམ་དུ་དཀྲི་བར་རུངོ་བའིི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ས་བོན་དེ་དོན་དམ་པར་རིགས་
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སོ་སོར་ངོེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞེན་དབངོ་དངོ་ཡོངོས་གྲུབ་གཉེིས་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཐེག་པ་གཅོིག་ཏུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་

མདོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལ་དགོངོས་གཞེི། དགོས་པ། དངོོས་ལ་གནོད་བྱེད་དངོ་

གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ཡོད་དེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་ཆོོས་དབྱིངོས་ནམ་མཁའི་

ལྟར་ངོོ་བོ་ཐ་མི་དད་པ་སོགས་དགོངོས་གཞེི་བདུན་ལ་དགོངོས་ནས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ཡོད་དེ། ཉེན་ཐོས་སུ་རིགས་མ་ངོེས་པ་རྣམས། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་

ཁ་དྲིངོས་པ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་དུ་རིགས་ངོེས་པ་རྣམས་ཐེག་པ་གཞེན་དུ་མི་ལྟུངོ་བར་

རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་ཡོད་དེ་གཞེན་དབངོ་ཡོངོས་གྲུབ་

གཉེིས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། 

འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ།འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ།

གསུམ་པ་ནི། འིཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའིི་མཐའི་མེད་ཀྱིངོ༌། དེ་ལ་ཕྱིི་མའིི་མཐའི་

ཡོད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། གངོ་གཉེེན་པོའིི་ཕྱིོགས་དངོ་ཕྲེད་པ་ན། 

འིགྲེིབ་པའིི་ཆོོས་ཅོན་དུ་སྣངོ་བ་དེ་ནི། གཉེེན་པོའིི་ཕྱིོགས་ཤིིན་ཏུ་འིཕེལ་བ་ན། ཤིིན་

ཏུ་འིགྲེིབ་པར་འིགྱུར་བ་སྲིིད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གྱིི་དྲིི་མ་ལ་
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སོགས་པ་བཞེིན་ནོ། །འིཁོར་བ་ན་ཡངོ་བདག་མེད་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་

ཕྱིོགས་མངོོན་དུ་གྱུར་བ་ན། འིགྲེིབ་པའིི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་བྱའིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་

གཏན་ཚོིགས་ཀྱིིས་འིཁོར་བ་རྒྱུན་འིཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བཞེི་

བ་ནི། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་རྣམས་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ན། དངོ་པོར་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་འིཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། སངོས་རྒྱས་པ་ལ་ཐེག་ཆོེན་ཚོོགས་

སྦྱོོར་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་གྲེངོས་མེད་གཅོིག མ་དག་ས་བདུན་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་

གྲེངོས་མེད་གཅོིག དག་པ་ས་གསུམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་གྲེངོས་མེད་གཅོིག་སྟེ། 

གྲེངོས་མེད་གསུམ་གྱིི་ཚོོགས་གསག་དགོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་བརྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་སྒྲིིབ་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་དེ་གཉེེན་པོས་སྤོངོ་རུངོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བའིི་རྒྱུད་ལ་སྒྲིིབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིོ་ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསལ་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་རྒྱུད་

ལ་སྡུག་བསལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་

ཆོེན་པོ་དེ། སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སྡུག་བསལ་དངོ་བྲལ་འིདོད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 



534  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའིི་མདོ་དེ། དྲིངོ་དོན་དགོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་མདོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཐར་

ཐུག་གི་ཐེག་པ་དུ་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དུ་

མ་གྲུབ་པ་གངོ་ཞེིག རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་ན་མཐར་ཐུག་གི་ཐེག་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མཐར་ཐུག་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐེག་

པ་དུ་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སློོབ་ལམ་ན་མཁྱེན་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་

ན་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་རངོ་རྒྱལ་ཀྱིི་མཁྱེན་པ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་གསུམ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས།

བྱངོ་འིཕགས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བའིི་རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ།བྱངོ་འིཕགས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བའིི་རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ།

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འིཁོར་བ་ཇི་སྲིིད་བར་འིགྲེོ་བའིི་དོན་བྱེད་པ་ཉེིད་ཀྱིི། ཞེེས་

སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དམན་ལམ་སོན་

དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་དེ། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལས་རངོ་བཞེིན་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་

རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདོད་པའིི་ཟག་པ་དངོ་སྲིིད་པའིི་ཟག་པ་གཞེན་དོན་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་
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དུ་བསྒྱུར་བ་ལ་མཁས་པའིི་རྒྱལ་སྲིས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་

རེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་ལ་མ་ཉེམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་དངོ་སྨོོན་ལམ་

རྣམས་སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་དུ་གཉེེར་ནས་མི་

སྤོངོ་རྒྱུའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པའིི་འིཕགས་པས་

སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་སྐབས་འིདིའིི་ཉེོན་མོངོས་སྤངོ་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ༌། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་

ཉེོན་མོངོས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མི་སྤོངོ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་

ལས་རངོ་བཞེིན་གྱིིས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

ཉེི་ཁི་སྣངོ་བ་ལས། རངོ་བཞེིན་ནི་ཇི་ལྟར་ཉེན་ཐོས་ལ་སོགས་པའིི་ལམ་རྣམས་

ཀྱིི་འིབྲས་བུ་དངོ༌། ལམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་སོ་སོར་ངོེས་པ་དེ་ལྟར་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་
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དཔའིི་ལམ་ཤིེས་པ་ཉེིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོེན་མོངོས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་སྤོངོ་བ་

མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་རངོ་གི་ངོོ་བོ་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་གངོ་གསུངོས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག སྲིིད་པའིི་སྐྱོེ་བ་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་དུ་

གཉེེར་ནས་མི་སྤོངོ་རྒྱུའིི་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་ཟེར་ན། བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་དུ་གཉེེར་ནས་མི་སྤོངོ་རྒྱུའིི་ཉེོན་མོངོས་དེ་ཉེོན་མོངོས་

མཚོན་ཉེིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྲིིད་པའིི་སྐྱོེ་བ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བའིི་ཉེོན་མོངོས་དེ་ཉེོན་

མོངོས་མཚོན་ཉེིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་

པ་འིཕགས་པས་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

སྤོངོ༌། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱས་ནས་མི་སྤོངོ་བའིི་ཁྱད་པར་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་

ཆོེད་དུ་གཉེེར་ནས་མི་སྤོངོ་རྒྱུའིི་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན། མ་རིག་

བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དེ་བག་ལ་ཉེལ་གྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་ཟེར་ན། མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་

ས་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མི་སྤོངོ་བར་ཐལ། 
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ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་དུ་གཉེེར་

ནས་མི་སྤོངོ་རྒྱུའིི་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་དེ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་སྤོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཤིེས་

སྒྲིིབ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མི་སྤོངོ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་

དུ་གཉེེར་ནས་མི་སྤོངོ་རྒྱུའིི་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་དེ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་



538  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་བཤིད་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲངོ་ཁ་ཅོིག 

ཉེོན་མོངོས་པའིི་བག་ཆོགས་དེ་བག་ལ་ཉེལ་ཀྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པས་ཁྱོད་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་

བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་

བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་ཟེར་ན། འིོ་ན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བ་སྐྱོེ་བ་ལེན་

པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འིཕགས་པས་ན་དངོ་རྒ་བ་དངོ༌། །འིཆོི་བའིི་སྡུག་

བསལ་རྩེད་ནས་སྤངོས། །ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་དབངོ་གིས་སྐྱོེ། །དེ་ལ་དེ་མེད་ཕྱིིར་

དེ་མེད། །ཅོེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་

ཉེོན་མོངོས་ཡོད་པར་ཐལ། དེར་གྱུར་བའིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེར་གྱུར་བའིི་

ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པ་དེ་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་

བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་ཟེར། དེས་ན་ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་



539  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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བ་ལེན་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་ཀྱིངོ༌། དེས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་

འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་མི་ལེན་ནོ། །ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་

དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དབངོ་གིས་

འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེས་མ་རིག་

བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་རྣམས་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་སོངོ༌། དེས་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་

ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་མི་ལེན། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པའིི་སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། 

དེ་ཡོད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པས་ཚོེ་དེ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་

པའིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་སྐྱོེ་བ་དེ། དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོསེམས་སྦྱོོར་

ལམ་པའིི་སྐྱོེ་བ་དེ་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་

སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཚོེ་དེ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་

ལམ་པའིི་སྐྱོེ་བ་དེ་གཉེིས་པོ་ལུས་རྟོེན་གཅོིག་གིས་བསྡུས་པའིི་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལས་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་



540  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པ་ཡོད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་

ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་

རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་ན། དེ་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་

ལེན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། ལས་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པ་དེ་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཁོར་བར་

སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། རྟོོག་པ་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

སྤོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་རྟོོག་པ་སྤངོ་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

འིདོད་ན། རྟོོག་པ་སྤངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡིན་ན་སྤངོ་

བྱ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་

སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་དངོ༌། གཟུགས་ཀྱིི་



541  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་གཉེིས་པོ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་དུ་གཉེེར་

ནས་མི་སྤོངོ་རྒྱུའིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་ཏེ། བག་ལ་ཉེལ་ཀུན་འིཇོམས་པ་དངོ༌། །ཞེེས་

པའིི་ཐད་ཀྱིི། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། མ་རིག་པ་དངོ༌། ལྟ་བས་བསྡུས་པའིི་བག་ལ་ཉེལ་

སྤོངོ་གི། འིདོད་པ་དངོ༌། སྲིིད་པའིི་ཟག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་བཞེིན་དུ་འིཁོར་བར་

སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་དུ་བྱུངོ་བའིི་མ་རིག་པ་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་དུ་གཉེེར་ནས་མི་སྤོངོ་

རྒྱུའིི་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མ་རིག་པ་དངོ་ལྟ་བས་བསྡུས་པའིི་བག་ལ་ཉེལ་སྤོངོ་གི་ཞེེས་པ་

དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ལུངོ་དེའིི་དོན། བདེན་འིཛིན་གྱིི་མ་

རིག་པ་དངོ༌། འིཇིག་ལྟའིི་བག་ལ་ཉེལ་གཉེིས་པོ་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཆོེད་

དུ་གཉེེར་ནས་སྤོངོ༌། ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས།ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས།

ལམ་ཤིེས་ཉེིད་ཀྱིི་ཚུལ་ལ་ནི། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་

གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་ཉེིད་



542  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་

ལམ་ཤིེས་སོམ་པ་ལ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་

ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་

པོ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་

དེར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག གདུལ་བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་གཟུངོ་

བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་གཉེིས་སྟོངོ་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གཉེིས་སྟོངོ་རྟོོགས་པའིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། དེ་དག་གི་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པའིི་གཉེེན་པོ་ཉེིད་དུ་

སོམ་པའིི་ལམ་ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པ་དངོ་ཟག་པ་མེད་པ་གཉེིས་ཡིན་པས། ལམ་རྣམ་

པ་གསུམ་མོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་
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པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག 

ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག གདུལ་བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་

གཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

ཀྱིི་ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་དེ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མི་རྟོག་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་དངོོས་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་

ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དེ་

ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་དོན་གཉེེར་གྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་
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མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རངོ་

ལུགས་ལ་འིདིར་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་དེ། ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་ཐབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཀོག་ནས། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཤིེས་

རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་དེའིི་

མཚོན་ཉེིད། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ཐབས་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ཤིེས་རབ་མ་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ཤིེས་

རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཐབས་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཤིེས་རབ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་
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ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཤིེས་རབ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་

རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔ་མཚུངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་

ཡིད་སོན་སོངོ་གི་གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཤིེས་རབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་དངོ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་

པའིི་ལམ་ཤིེས་གཉེིས་འིགལ་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་

ལམ་ཤིེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ལམ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དེ་རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་

བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་དེ་དེའིི་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐར་བ་དེ་དེའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རངོ་

རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐར་བ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 
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ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་གཞེི་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་

རངོ་ལུགས་ལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་དངོ༌། ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་

ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་གཉེིས་འིགལ་ཀྱིངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་དངོ༌། 

རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་གཉེིས་མི་འིགལ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་དངོ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་གཉེིས་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་བསོམ་

བྱའིི་གཙོོ་བོ་འིགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་ཆོོས་

ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པའིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པས་བདག་མེད་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སྟོངོ་ཉེིད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་གཞེལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་གཞེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པ་གཉེིས་ཀྱིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་

གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་དེ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། བདག་མེད་གཉེིས་པོ་གངོ་རུངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་

ན། དེ་གཉེིས་པོ་གངོ་རུངོ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་

གཞེལ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་དེ་
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ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་གཞེལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་

གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། ཐར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཐར་བ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་དེ་དེ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག ཐར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། སྐབས་དངོ་པོས་ལམ་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

བསྟན་པར་ཐལ། དེའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

རྣམ་མཁྱེན་དེ་སྐབས་དངོ་པོའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོ་གངོ་ཞེིག ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐབས་དངོ་པོ་དངོ་གཉེིས་པ་ལ་ཟློས་སྐྱོོན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། རངོ་གི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཐར་པ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་
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ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་

པས་དེ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཐར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིོ་ན། རངོ་

གི་གཞེལ་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་གཞེལ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་གཞེལ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་གསལ་བ་ཁོ་རངོ་ལ་དངོོས། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་

བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་དེ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་སློོབ་པ་

འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཐོབ་བྱ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་ཐོབ་བྱ་ཕལ་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དངོ་པོ་མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། 



550  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

རྣམ་མཁྱེན་དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པའིི་ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་འིགལ་བར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་

ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་

པ་འིཕགས་པའིི་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་སྤངོ་

བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་དེའིི་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེའིི་སྤངོ་བྱ་གངོ་ཞེིག དེའིི་སྤངོ་བྱ་ཕལ་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དངོ་པོ་

མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་ཅོན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ལ་སྤངོ་དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་དེ་གཉེིས་ཀོའིི་སྤངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་ཐོབ་བྱའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་ཐོབ་དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་པ་ཆོེ་ཆུངོ་གི་བྱངོ་ཆུབ་ལ་ཐོབ་དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཀུན་

རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་
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སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་

ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལྟ་བུའིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད། ཐེག་དམན་

གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཤིེས་པའིི་

མཁྱེན་པ་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པར་ཐལ། བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། བྱངོ་སེམས་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་
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ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་རྣམ་པ་སོ་བཞེིའིི་ནངོ་ཚོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་བདེན་བཞེི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་ཐེག་

དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་སོ་གསུམ་ཤིེས་

པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས།

རངོ་ལུགས་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་བཤིད་པ།

རངོ་ལུགས་ལ། སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་

ཟིན་པའིི་སོ་ནས་གདུལ་བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཆོེད་དུ་ཤིེས་

པར་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་

མཁྱེན་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། མཚོན་གཞེི་ནི་

བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། དེ་ལ་དབྱེ་ན་གཉེིས་ཡོད། ས་མཚོམས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་ན། ཁྱོད་

ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་
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འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་བཞེི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

དེ། དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསལ་ཡོད་

པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་བཞེི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་ཆོོས་ཅོན་སྐྱོོན་ཅོན་ཡིན། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་དེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་

ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་

ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་དམྱལ་བ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་
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མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་པ་དེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་གངོ་ཞེིག དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་དེ། ཁྱོད་

ཀྱིི་དངོོས་གཞེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིདིའིི་ལན་གོངོ་དུ་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་དམྱལ་བ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་པ་དེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་གངོ་ཞེིག དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེལ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་

བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་གདུལ་

བྱ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་གཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་མངོོན་
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རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་མངོོན་

རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གདུལ་བྱ་རིགས་ཅོན་གསུམ་ག་རྗོེས་སུ་

གཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།

དེའིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན།དེའིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན།

འིཕགས་པ་ཉེན་ཐོས་ལམ་ལ་ནི། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་

ཆོ་མཐུན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བཞེི་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་སོགས་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་དེ། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། དེ་ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་སྤངོས་པ་དོན་གཉེེར་གྱིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་
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པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཀོག་ནས། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་

པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིཁོར་བ་མཐའི་དག་སྡུག་བསལ་གྱིི་རངོ་བཞེིན་དུ་སོམ་པའིི་བློ་

ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། རྟོགས་སོངོ༌། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་སོམ་པའིི་བློ་དེ། དེའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་

གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་དེ། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་

རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་

ཆོ་མཐུན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིག་སུ་གནས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་
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ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་གངོ་ཞེིག ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

འིོ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་གངོ་ཞེིག་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞེན་ཡངོ་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། རྒྱུ་ལམ་ཤིེས་ཡིན་

པར་ཐལ། རྒྱུ་གངོ་ཞེིག ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག ཡངོ་ཁོ་ན་རེ་ཆོོས་

ཅོན་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་ཉེན་ཐོས་ལམ་ལ་ནི། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱབ་སྟེ། འིདིས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁྱབ་སྟེ། རངོ་བྱུངོ་བདག་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་

བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། 

རྣམ་བཤིད་ལས། གཞུངོ་འིདིའིི་དངོོས་བསྟན་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་སྦྱོར་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ། ཉེན་
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ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་མ་ཡིན་ཟེར་ན། དགེ་

སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ། དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རྣམ་

གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་

ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ས་

གཉེིས་པའིི་སོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་

དག་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་

ཐལ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། 

དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁྱབ་པ་ཁས།

རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་བགྲེོད་ཚུལ།རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་བགྲེོད་ཚུལ།

རངོ་བྱུངོ་བདག་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐད་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། 

ཉེན་ཐོས་ལས་ལམ་བགྲེོད་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྲིིད་པ་

ཐ་མའིི་ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་

རངོ་གི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་

ལས་ཆོོས་སྟོན་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། །རངོ་གི་གདུལ་བྱ་

ལ་གཙོོ་བོར་སྒྲི་མེད་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་འིགྱུར་གྱིི་སོ་ནས་ཆོོས་སྟོན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཚོེ་ཕྱིི་མ་དེ་ཉེིད་ལ་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་

མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་

ཐོས་ལས་ལམ་བགྲེོད་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྲིིད་

པ་ཐ་མ་བའིི་ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་

ལ་རངོ་གི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་
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ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་དམན་

གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ལས་

ལམ་བགྲེོད་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་ཚོེ་སློོབ་

དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་རངོ་གི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་

གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ལས་ཆོོས་སྟོན་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་

ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། རངོ་གི་གདུལ་བྱ་ལ་གཙོོ་བོར་སྒྲི་མེད་ལུས་ཀྱིི་རྣམ་

འིགྱུར་གྱིི་སོ་ནས་ཆོོས་སྟོན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའིི་རྟོེན་

ཅོན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ལས་ལམ་བགྲེོད་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་

དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་ངོག་

ལ་མི་ལྟོས་པར་རངོ་གི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་

དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ལས་

ལམ་བགྲེོད་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་ཚོེ་སློོབ་

དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་རངོ་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་
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མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིོ་ན། དེ་སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་ཚོེ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཚོེ་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་ན། སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་

གངོ་ཟག་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དགྲེ་བཅོོམ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་

ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་མེད་ཟེར་ན། རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིངོ་

སྟེ་མྱ་ངོན་ལས་འིདའི་བར་འིདོད་པ་རྣམས་ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རངོ་

དོན་དུ་ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་དོན་དུ་གཉེེར་བའིི་རངོ་རྒྱལ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་

རྒྱལ་སློོབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དངོ༌། །བཅོས་པ་

དག་ལས་ཁྱད་པར་འིཕགས། །ཞེེས་བཤིད་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ། ཉེན་ཐོས་དངོ༌། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་

པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྟོེན་པའིི་ཆོོས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་གིས། །དེ་ཡི་དབྱེ་བ་ཡོངོས་

སུ་བརྗོོད། །ཅོེས་བཤིད་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་
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ཀྱིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ལ་དམིགས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྒྲུབ་པ་མེད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་མེད་ཀྱིངོ༌། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སློོབ་ལམ་ཡོད་

ཟེར་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སློོབ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱལ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། 

རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སློོབ་

ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་རངོ་རྒྱལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཟུགས་

ཕྱིི་རོལ་དོན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པ་

གངོ་ཞེིག་དེའིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་མེད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས་རྩེ་བར་

འིདོད་ན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་སྤངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་ལས་སྤངོས་

རྟོོགས་ཀྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། རྣམ་པར་ཐར་བ་ཅུངོ་ཟད་ཙོམ་ཞེིག་གིས་ལྷག་པ་ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་
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ལས་ལམ་བགྲེོད་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་

རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཉེན་

ཐོས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

རངོ་བྱུངོ་བདག་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། །གཞེན་གྱིིས་བསྟན་ཡངོ་མི་དགོས་ལ། །ཞེེས་

བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱལ་ཡིན་ན། དགེ་སློོངོ་རྣམ་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། བར་

དོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རངོ་རྒྱལ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་

གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱལ་ཡིན་ན་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་རངོ་རྒྱལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་

ན། ལྷག་མེད་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག དགེ་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་རངོ་རྒྱལ་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་

བཅོོམ་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་ཅོན་

རྣམས་ཀྱིིས་ཁྱིམ་ནས་ཁྱིམ་མེད་པར་རབ་ཏུ་བྱུངོ་ནས་དུར་ཁོད་དུ་སོངོ་ནས། རུས་

པ་འིདི་དག་རྒྱུ་ཅོི་ལས་བྱུངོ་སྙེམ་དུ་བསམས་པ་ན། མ་རིག་པ་ལས་བྱུངོ་བར་ཤིེས་

ནས་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ལུགས་འིབྱུངོ་ལུགས་ཟློག་གིས་སོམ་པ་ལ་

བརྟོེན་ནས་རངོ་གིས་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་ཚོད་ལྡན་རྣམས་ཀྱིིས་བཤིད་པ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཚོོགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་ལ། ས་རབས་པ་ཁ་ཅོིག བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིིས་

བསྐལ་བ་བརྒྱའིི་ཚོོགས་བསགས། ཚོོགས་སྤྱིོད་ཆོེན་པོའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིིས་བསྐལ་

བ་བརྒྱའིི་སུམ་གཉེིས་དངོ༌། ཚོོགས་སྤྱིོད་ཆུངོ་ངུའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིིས་བསྐལ་བ་བརྒྱའིི་

སུམ་ཆོར་ཚོོགས་བསགས་པ་ཡིན་ཞེེས་ཟེར་ན། གསེར་ཕྲེེངོ་ལས་དེ་བཀོག་ནས། 

རངོ་རྒྱལ་གསུམ་གྱིིས་བསྐལ་ཆོེན་བརྒྱར་ཚོོགས་བསགས་པ་མཉེམ། ཞེེས་གསུངོ༌། 

ལུགས་དངོ་པོ་ལ། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིིས་ཚོེ་ཕྱིི་མ་དེ་ཉེིད་ལ་

ཚོོགས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་པ་གཅོིག་མི་སྲིིད་པར་ཐལ། 

ཚོོགས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ལ། བསྐལ་བ་བརྒྱའིི་

སུམ་གཉེིས་དངོ༌། སུམ་ཆོ་གངོ་རུངོ་དུ་ཚོོགས་གསག་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཀུན་བཏུས་ལས་སངོས་རྒྱས་འིབྱུངོ་བ་མེད་ན་རངོ་རྒྱལ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་བཤིད་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་རེ་ཞེིག སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་

རྒྱུན་ཞུགས་ཚོེ་ཕྱིི་མ་དེ་ཉེིད་ལ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་ཐོབ་པ་གཅོིག་

མི་སྲིིད་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱལ་གསུམ་གྱིིས་བསྐལ་ཆོེན་བརྒྱའིི་ཚོོགས་བསགས་

དགོས་པ་མ་མཉེམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཀུན་བཏུས་ཀྱིི་ལུངོ་དྲིངོས་

མ་ཐག་པ་དངོ་འིགལ། 



565  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་ཟེར་ན། 

འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་

རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་པ་ཐ་མ་བའིི་ཚོེ་སློོབ་དཔོན་གཞེན་གྱིི་གདམས་

ངོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་པར་

ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་མངོོན་དུ་

བྱེད་པར་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་

ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་

ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་

རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་

རྒྱལ་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་སློོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེོན་

སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་རྩེ་ཤིེས་ལས། 

རོགས་སངོས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུངོ་ཞེིངོ༌། །ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིངོ་ཟད་པ་ན། །རངོ་



566  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ནི། །རྟོེན་པ་མེད་ལ་རབ་ཏུ་སྐྱོེ༌། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཚོེ་དེ་ལ་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་ཚོེ་

འིཕོས་ནས་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་དངོོས། ཕྱིི་མ་

མ་གྲུབ་ན། འིདོད་པར་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཚོེ་འིཕོས་ནས་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་

པ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ལྷག་བཅོས་མྱངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

ཡིན་ན། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་

རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡོད། ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཚོོགས་སྤྱིོད་ཀྱིི་རངོ་རྒྱལ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 

མཛོད་འིགྲེེལ་ལས། རངོ་སངོས་རྒྱས་ནི་རྣམ་པ་གཉེིས་ཏེ། ཚོོགས་ཤིིངོ་སྤྱིོད་པ་དངོ་

བསེ་རུ་ལྟ་བུའིོ། །དེ་ལ་ཚོོགས་ཤིིངོ་སྤྱིོད་པ་ནི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གྱུར་བ་སོན་དུ་

འིགྲེོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་བ་རྣམས་སོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཕྱིིར་མི་འིོངོ་རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཉེན་
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ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེར་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདོད་པར་ལས་ཉེོན་གྱིི་

དབངོ་གིས་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཡིན་ན། འིདོད་ཉེོན་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རྣམ་བཤིད་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རིམ་གྱིིས་འིཇུག་པའིི་

གདུལ་བྱ་ཡོད་པར་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་རངོ་རྒྱལ་

ལམ་དུ་འིཇུག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྤངོ་བྱ་གཅོིག་ཆོར་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་

རངོ་རྒྱལ་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པར་དེས་ཀྱིངོ་ཁས་ལེན་པས། ཐེག་པ་གསུམ་ལ་

རིམ་གྱིིས་འིཇུག་པའིི་གདུལ་བྱ་ཤིིན་ཏུ་མངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས།རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས།

གཟུངོ་དོན་རྟོོག་པ་སྤོངོ་ཕྱིིར་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་

ལམ་ཤིེས་བར་བྱ་བའིི་ཚུལ་ཡོད་དེ། སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་

ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་དངོ་ལྡན་ཏེ། 

རངོ་ལམ་དུ་གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་ཟད་པར་སྤོངོ་ནུས། རངོ་ལམ་
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དུ་ཤིེས་པ་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ཟད་པར་སྤོངོ་མི་ནུས། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་

རིགས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་

ན་རེ། བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སོམ་ལམ་དེས་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་

རིགས་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་བརྟོེན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱབ་སྟེ། སྐབས་འིདིའིི་རྟོེན་ཚུལ་དེ་དམིགས་རྟོེན་ལ་བྱེད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟོེན་པའིི་ཆོོས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་གིས༌། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ཀྱིི་རྟོེན་དེ། དམིགས་

རྟོེན་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ། །བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སོམ་

ལམ་དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ལ་རྟོེན་ཚུལ་དེ། མཁའི་ལ་རླུངོ་

བརྟོེན་དེ་ལ་ཆུའིི་ཕུངོ་པོ་བརྟོེན། དེ་ལ་ས་ཆོེན་པོ་འིདི་བརྟོེན། དེ་ལ་འིགྲེོ་བ་འིདི་དག་

བརྟོེན། ཞེེས་པའིི་སྐབས་ཀྱིི་བརྟོེན་ཚུལ་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། གཟུངོ་བ་བདེན་

མེད་དུ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་ཉེིད་ལ། རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་

ཞེེས་བྱ་ལ། དེ་རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནི། དེ་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་ཆོོས་ཉེིད་

ལ་བརྟོེན། 

དེ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ནི། དེ་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ལ་

བརྟོེན་པའིོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རངོ་རྒྱལ་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེིས་

སྟོངོ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་ཆོོས་
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ཉེིད་ལ་བརྟོེན་པའིི་ཚུལ་དེ། དམིགས་རྟོེན་ལ་བྱེད་མི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

རངོ་རྒྱལ་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

དེས། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་བརྟོེན་

ཚུལ་དེ་དམིགས་རྟོེན་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་དེའིི་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་

གི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སློོབ་ལམ་

ན་བློ་གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུངོ་དོན་རྟོོག་པ་སྤོངོ་ཕྱིིར་དངོ༌། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་

འིདིས་རངོ་རྒྱལ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལམ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

བསྟན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། འིཕགས་

པའིི་བདེན་པ་བཞེི་དག་གི་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས། ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་

པའིི་ལམ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། གཞུངོ་འིདིས་ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལམ་དངོོས་སུ་བསྟན་

ནས། དེ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། གཟུངོ་དོན་རྟོོག་པ་སྤོངོ་ཕྱིིར་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་རངོ་རྒྱལ་རངོ་རྒྱུད་

ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལམ་དངོོས་སུ་བསྟན་ནས། དེ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་གཙོོ་བོར་བྱས་
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ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གསེར་ཕྲེེངོ་ལས། སྐབས་འིདིར་མདོ་ལས་བསྟན་པའིི་

ཁྱད་པར་གྱིི་ཆོོས་གསུམ་ནི། ཐེག་པ་དམན་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱོེད་པར་

བྱ་བ་དངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་བསྐྱོེད་པར་བྱ་བ་གཉེིས་ཀོ་བསྟན་ཅོིངོ༌། 

དེ་ལྟར་བསྟན་བཅོོས་འིདིར་ཡངོ་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་པ་དངོ༌། རྣམ་བཤིད་ལས། 

གཞུངོ་འིདིས་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་མཚོན་ཉེིད་པ་དངོོས་སུ་བསྟན་ནས། དེ་མི་དམིགས་

པར་རྟོོགས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་

དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། རངོ་ལམ་དུ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ཟད་པར་སྤོངོ་ནུས། རངོ་

ལམ་དུ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ཟད་པར་སྤོངོ་མི་ནུས། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་ལ་བརྟོེན་

པའིི་ཁྱད་ཆོོས་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཤིེས་

སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་སྤངོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

བདེན་འིཛིན་སྤངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅོན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བསེ་རུ་ལྟ་བུའིི་རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཆོོས་གསུམ་དངོ་ལྡན་ཏེ། རངོ་ལམ་དུ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ཟད་པར་སྤོངོ་ནུས། 

རངོ་ལམ་དུ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ཟད་པར་སྤོངོ་མི་ནུས། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་ལ་



571  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

བརྟོེན་པའིི་ཁྱད་ཆོོས་གསུམ་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རངོ་རྒྱལ་མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་བཤིད་ལས། རངོ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སེ་སྣོད་ལ་དམིགས་ཀྱིངོ༌། དབངོ་པོའིི་ཁྱད་པར་གྱིིས་

ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིོ། །ཞེེས་པའིི་དོན་ལ་མཁས་པ། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱལ་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་ཚོད་

མས་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་ཅོེས་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ལ། རྣམ་བཤིད་ཀྱིི་ཚོིག་ཟུར་ལ་

གཟུངོ་བ་ཞེེས་པ་བྲིས་མཁན་གྱིིས་ཆོད་པ་ཡིན་ཟེར་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

ཡིན་ན་གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་སྤངོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་

གཟུགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་སྤངོས་པར་ཐལ། གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདེན་

འིཛིན་སྤངོས་པ་གངོ་ཞེིག གཟུགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ། གཟུངོ་བ་

ཆོོས་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཟུགས་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་གཟུངོ་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་



572  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་སངོས་རྒྱས་དངོ་སེམས་ཙོམ་པ་གཉེིས་ཀྱིི་ལྟ་བ་མི་མཚུངོས་ཟེར་

ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་དངོ་གཟུགས་འིཛིན་པའིི་ཚོད་མ་རས་གཞེན་

གྱིིས་སྟོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་དེ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག སེམས་ཙོམ་པའིི་བསོམ་བྱའིི་

གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་དངོ༌། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་གཉེིས་ཀྱིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ལ་མཐོ་དམན་གྱིི་ཁྱད་པར་

གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། སེམས་ཙོམ་པའིི་བསོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཅོིག་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ།རངོ་ལུགས་ལ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ།

རངོ་ལུགས་ལ། སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་

ཟིན་པའིི་སོ་ནས་གདུལ་བྱ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་

པར་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་

མཁྱེན་པ་དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་

ན་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་



573  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

གཉེིས་སུ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་མཐོངོ་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་

བར་དུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མཐའི་དག རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་

པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་

སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས་གདུལ་བྱ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་

རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་

གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་གསུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། དེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་གསུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་

གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས།བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས།

བདེན་དངོ་བདེན་ལ་བཟོད་པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་



574  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས་དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་

བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་

རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། དགག་བཞེག་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། རོངོ་

ཊིཀོ་པ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་ལ། རངོ་སྟོབས་ཀྱིིས་

སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་དངོ༌། གཞེན་སྟོབས་ཀྱིིས་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་གཉེིས་ཡོད་དེ། དངོ་པོའིི་དབངོ་དུ་

བྱས་ན། གླེིངོ་གསུམ་གྱིི་མི་དངོ་འིདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་གི་རྟོེན་ལ་མཐོངོ་ལམ་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ངོན་སོངོ་གསུམ་དངོ་ཁམས་གོངོ་

གི་རྟོེན་ལ་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཟ་མ་ཏོག་བཀོོད་པའིི་མདོ་

ལས། ཡུལ་ཝ་ར་ཎ་སིར་འིཕགས་པ་འིཇིག་རྟོེན་དབངོ་ཕྱུག་གིས་ཡི་དྭགས་མངོ་པོ་

བདེན་པ་མཐོངོ་བ་ལ་བཀོོད་པར། གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌།

ལྷའིི་བུ་རབ་གནས་ཀྱིིས་ཞུས་པའིི་མདོ་ལས། འིདོད་པ་དངོ་གཟུགས་ཀྱིི་ལྷའིི་

བུ་བྱེ་བ་ཕྲེག་བརྒྱས། ཆོོས་རྣམས་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅོིངོ༌། དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་

བ་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པོ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། གཏན་ལ་དབབ་

པ་བསྡུ་བ་ལས། གཟུགས་དངོ་གཟུགས་མེད་པའིི་ཁམས་གོངོ་མར་སྐྱོེས་པས་ཀྱིངོ༌། 

དངོ་པོར། བདེན་པ་རྣམས་མངོོན་པར་མི་རྟོོགས་ཏེ། ཞེེས་པ་དངོ༌། མཛོད་ལས། 
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གོངོ་ན་མཐོངོ་ལམ་མེད། །མི་སྐྱོོ་ལུངོ་ལས་འིདིར་རྩེོམ་ཞེིངོ༌། དེ་མཐར་ཕྱིིན་ཅོེས་

འིབྱུངོ་ཕྱིིར་རོ་ཞེེས་བཤིད་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་མཐོངོ་

ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེས་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། མཛོད་ལས། འིདོད་པར་གསུམ་ཐོབ་ཐམ་ནི། གསུམ་དུའིོ། །ཞེེས་

བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་གི་འིབྲས་བུ་གསར་

དུ་ཐོབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་རྗོེས་ཤིེས་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་

གངོ་ཞེིག དེའིི་རྟོེན་ལ་ཕྱིིར་འིོངོ་དངོ་རྒྱུན་ཞུགས་གངོ་རུངོ་གི་འིབྲས་བུ་གསར་དུ་ཐོབ་

པ་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

རྣམ་བཤིད་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲངོ་ཁ་ཅོིག ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཟེར་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། སྒྲི་མི་སྙེན་པ་དངོ་ཟ་མ་དངོ་

མ་ནིངོ་མ་གཏོགས་པའིི་མི་དངོ་འིདོད་ལྷའིི་རྟོེན་ལ་སྐྱོེ་ཡི། གོངོ་མའིི་རྟོེན་ལ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁམས་གསུམ་ལས་སྐྱོོ་བ་ཤིས་ཆུངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་དངོ༌། ལམ་རིམ་ལས། སོན་

མིའིི་རྟོེན་ལ་ལམ་ལ་བློ་སྦྱོངོས་པའིི་བག་ཆོགས་འིཐུག་པའིི་འིདོད་ལྷ་ཁ་ཅོིག་དངོ་པོ་

བདེན་པ་མཐོངོ་བའིི་རྟོེན་དུ་རུངོ་ཡངོ༌། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་དངོ་པོར་འིཕགས་

ལམ་ཐོབ་པ་མི་སྲིིད་ཅོིངོ༌། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་
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གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཁམས་གོངོ་གི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་

གཟུགས་ཀྱིི་ལྷ་རྣམས། ལམ་ཤིེས་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་བའིི་སྣོད་རུངོ་དུ་བསྒྲུབ་པའིི་ཕྱིིར་

དུ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པའིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་འིོད་ཀྱིིས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་

འིཁོར་དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་གཟུགས་ཀྱིི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིི་འིོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལྷ་རྣམས་རུངོ་བར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར། །འིོད་ཀྱིིས་མོག་མོག་པོར་མཛད་

དངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་

གཟུགས་ཀྱིི་ལྷ་རྣམས་ལམ་ཤིེས་བརྒྱུད་ནས་སྐྱོེ་བའིི་སྣོད་རུངོ་དུ་བསྒྲུབ་པའིི་ཕྱིིར་

དུ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པའིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་འིོད་ཀྱིིས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་

འིཁོར་དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་གཟུགས་ཀྱིི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིི་འིོད་མོག་མོག་པོར་མཛད་

ཅོེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་འིཆོད་པའིི་འིཁོར་

དུ་ལྷགས་པའིི་འིདོད་གཟུགས་གངོ་རུངོ་གི་ལྷ་ཡིན་ན། ལམ་ཤིེས་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་བའིི་

རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡིན་ན། བྱངོ་

ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 



577  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མདོ་ལས། ལྷའིི་བུ་གངོ་དག་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཞེེས་

སོགས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། སེམས་རྟོེན་ལ་ཁ་ཅོིག བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ལ་བརྟོེན་

ནས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོོས་སུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསོགས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོོས་སུ་

གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པ་གངོ་ཞེིག ལམ་སློ་བ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་

སྙེོམས་འིཇུག་བོར་ནས། ལམ་དཀོའི་བ་བསམ་གཏན་གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ལ་བརྟོེན་པ་

ལ་དགོས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག  འིདོད་སེམས་དངོ༌། སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། 

འིགྲེེལ་ཆོེན་དུ་སོམ་ལམ་འིདོད་སེམས་དངོ་སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་ལ་བརྟོེན་པར་བཤིད་

ཀྱིངོ༌། དེས་མཐོངོ་ལམ་ལ་མཚོོན་མི་ནུས་སམ་སྙེམ་མོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོཆུབ་

ཡན་ལག་གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལག་ཐོབ་པ་

དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། འིགྲེེལ་



578  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཆོེན་ལས། གངོ་ཡངོ་འིདོད་པའིི་ཁམས་དངོ༌། སྲིིད་རྩེེ་ན་བྱངོ་ཆུབ་ལམ་གྱིི་ཡན་ལག་

སྤངོས་ཞེེས་བྱ་བ་ནི། ཐབས་ལ་མི་མཁས་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་

ཡིན་གྱིི། དེ་དངོ་འིདི་ལ་འིགལ་བ་མེད་དོ། །ཞེེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅོིག་གིའིོ། །ཞེེས་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། རྒྱལ་སྲིས་བྱངོ་ཆུབ་

ཕྱིོགས་མཐུན་པ། །རྣམ་པ་སྣ་ཚོོགས་ཐམས་ཅོད་ནི། །རྟོག་ཏུ་མཐོངོ་བའིི་ལམ་དེ་

དངོ༌། །ལྷན་གཅོིག་ཏུ་ནི་ཐོབ་པར་འིདོད༌། ཅོེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ངོོ་བོ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་གི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་བདེན་བཞེིའིི་རྣམ་པ་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ལ་དམིགས་ནས་སྟོངོ་ཉེིད་

སྤོས་བྲལ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་

ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག སྦྱོིན་སོགས་སྤྱིོད་པའིི་རིགས་མཐའི་དག་གིས་ཟིན་པ་

དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དངོ་པོ་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སློོབ་

ལམ་ན་བློ་གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་ཐེག་ཆོེན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་མཚོན་



579  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་

ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་

ཆོོས་བཟོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དམན་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྤོས་བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་

རྟོོགས་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལས་ལངོས་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་

ཀྱིི་རྗོེས་སུ་སློར་ཡངོ་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་



580  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་

བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་

གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་

གྲེངོས་ངོེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་

རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་མཐའི་

འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཀུན་

རོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བདག་མེད་ཕྲེ་རགས་གངོ་རུངོ་གཅོིག་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 
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བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་རོགས་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་ཞེིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་

ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་རོགས་

རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེའིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སོམ་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། དེའིི་རྗོེས་སུ་
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བྱུངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། དམན་ལམ་

སོན་དུ་སོངོ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་གྱིི་འིབྲས་

བུར་གྱུར་བའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་

ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་སོན་དུ་སོངོ་བར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་

སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་དམན་དགྲེ་བཅོོམ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་སོན་དུ་སོངོ་བས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། སོམ་ལམ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་

གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་དུས་

མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ལ། ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་སོམ་ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་སོམ་ལམ་པའིི་རྟོོགས་པ་

སོན་དུ་སོངོ་བའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་
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1 2 3 4 5 6 7

ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་སོམ་ལམ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་

པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་

ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག 

བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་

མཁྱེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ལ་ཕན་འིདོགས་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེའིི་

དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 



584  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག 

བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤངོས་པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལས་ལངོས་པའིི་རྗོེས་

ཐོབ་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་སློར་ཡངོ་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཉེམ་

གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་

སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་མཉེམ་གཞེག་ཐུན་

གཅོིག་ལས་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཐོངོ་སྤངོ་སྤངོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། དེའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་

དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་དེ། རྣམ་གྲེོལ་



585  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་མི་འོིངོ་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདུས་བྱས་སུ་གྱུར་བའིི་དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་

བུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་

ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྩེ་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ལ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་

སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་ཟེར་ན། འིོ་ན། དེ་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་



586  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་

སྤངོས་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ། འིོ་ན་ཁྱོད་རངོ་ལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་ན། རངོ་དངོ་མཉེམ་གཞེག་ཐུན་གཅོིག་ལ་སྐྱོེས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། དེ་

ཡོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་

སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་འིདུས་བྱས་སུ་གྱུར་བའིི་དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་

ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། གོངོ་གི་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་མ་གྲུབ་ན་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ་

དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་གྱིི་འིབྲས་བུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དགེ་སྦྱོོངོ་ཚུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དངོོས་པོའིི་འིབྲས་བུ་ཆོོས་ཅོན། 

དངོོས་པོའིི་འིབྲས་བུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལས་ལངོས་པའིི་སྒྲི་དོན་

འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་

གངོ་ཞེིག རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོོན་གྱུར་དུ་འིབྱུངོ་བ་དེ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་བདེན་སྟོངོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་

བུར་གསལ་བར་སྣངོ་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་གཞེི་ཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། རྟོོག་མེད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་

ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། རྟོོག་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་
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སྒྲིིགས་ལས། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་འིབྱུངོ་ཡངོ༌། རྟོེན་

འིབྲེལ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སྣངོ་བའིི་བློ་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་

བྲལ་ལོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་

ཡིན་ན། རྟོོག་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ། 

དུས་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་བཅུ་དྲུག་པོ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་བར་ཐལ། 

དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་བར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཉེིས་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོོས་ཤིེས་པའིི་རྗོེས་

ཐོག་ལ། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོོས་ཤིེས་པའིི་བཟོད་པ་དངོ༌། སྡུག་བསལ་ལ་ཆོོས་ཤིེས་

པ་འིདི་ནི། འིཕགས་པའིི་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུའིོ། །ཞེེས་སོ་སོར་རངོ་ལ་མངོོན་གྱུར་

བའིི་གངོ་ཟག་མེད་པའིི་ཤིེས་པ་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ནི། སྡུག་བསལ་ལ་རྗོེས་སུ་ཤིེས་པའིི་

བཟོད་པ་ཞེེས་བྱའིོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་གཅོིག་ཆོར་དུ་མི་སྐྱོེ་བའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་

ལྟར་གསུངོས་པ་བཤིད་པའིི་གོ་རིམ་ཙོམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་བརྒྱད་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་ཞེིངོ༌། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་

ཆོོས་བཟོད་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཀུན་འིབྱུངོ་ཆོོས་བཟོད་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། སྡུག་བསལ་བདེན་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། ཀུན་འིབྱུངོ་བདེན་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཉེན་བྱ་མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སྒྲི་

མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཉེན་བྱ་

མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ནས། མཉེན་བྱ་སྒྲི་མི་རྟོག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕྱིོགས་

ཆོོས་ཅོན་དུ་སོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མཉེན་བྱ་སྒྲི་མི་རྟོག་པར་

སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 



590  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེས་ན་རངོ་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཀོ་གཅོིག་

ཆོར་དུ་སྐྱོེ་ཞེིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་བརྒྱད་ཀོ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་ལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཀོ་རིམ་ཅོན་

དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་

རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་

པོ་རས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་

དྲུག་པོ་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་བཅུ་དྲུག་

རས་སུ་གྲུབ་པ་གངོ་ཞེིག དེ་རས་གཅོིག་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་

ལམ་གཉེིས་རས་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ལ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་

ཏུ་གྲེངོས་ངོེས་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་གཞེི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་བྱ་བ་ཁྱད་པར་ཅོན་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་
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སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་

རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ངོེས་འིབྱེད་ཡན་ལག་གནས་གཟུངོ་སྟེ། །མཐོངོ་དངོ་སོམ་པའིི་ལམ་དག་

ལ། །ཞེེས་སོགས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་

ཤིེས་མེད་ཟེར་ན། ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་ཡིན་ན། མཉེམ་

གཞེག་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་མཐོངོ་ལམ་པ་ཡིན་དགོས་པ་གངོ་ཞེིག 

མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་དངོོས། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། སོམ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་

ཡིན་ན་རྒྱུན་ཞུགས་འིབྲས་གནས་ཙོམ་པོ་བ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། མཉེམ་གཞེག་ལ་གནས་བཞེིན་པའིི་ངོངོ་ནས་འིཆོི་འིཕོ་བ་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེས། བདེན་བཞེིའིི་

ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཆོ་ནས། ཆོོས་བཟོད་བཞེིར་བཞེག་པ་ཡིན་ལ། 

ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རིགས་འིགྲེེ་ཟེར་ན། བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་ཀོ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེས། བདེན་བཞེིའིི་

ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ཤིིངོ༌། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་

ཆོ་ནས། ཆོོས་བཟོད་བཞེིར་བཞེག་པ་ཡིན་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་

རྗོེས་བཟོད་དེ། ཆོོས་བཟོད་བཞེིའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ཤིིངོ༌། མཐོངོ་

སྤངོ་རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་ཆོ་ནས། རྗོེས་བཟོད་བཞེིར་བཞེག ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་ཤིེས་དེས། བདེན་བཞེིའིི་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་ཞེིངོ་མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་ལས་དངོོས་སུ་གྲེོལ་བའིི་ཆོ་ནས། ཆོོས་ཤིེས་བཞེིར་

བཞེག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་རྗོེས་ཤིེས་དེས། ཆོོས་ཤིེས་བཞེིའིི་ཆོོས་

ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ཤིིངོ༌། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་ལས་དངོོས་སུ་གྲེོལ་བའིི་ཆོ་

ནས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཤིེས་བཞེིར་བཞེག་པ་ཡིན། དེས་ན་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིིས་ཁོ་རངོ་ཤུགས་ལ་མ་རྟོོགས་སོ། །ཟེར་ན། 

འིོ་ན། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། ཆོོས་ཤིེས་པའིི་བཟོད་པ་དངོ༌། ཆོོས་ཤིེས་པས་ནི་གཟུངོ་

བ་རྟོོགས་ལ། རྗོེས་སུ་ཤིེས་པའིི་བཟོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་ཤིེས་པས་ནི་འིཛིན་པ་རྟོོགས་

སོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། ལུགས་འིདིས་ཡེ་ཤིེས་རངོ་རིག་

ཏུ་བཞེེད་པས། ཡེ་ཤིེས་ཀྱིངོ་ཡུལ་དུ་འིགྱུར་རོ་སྙེམ་ན། ཡུལ་གངོ་ལ་ལྟོས་ནས། 



593  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཡུལ་དེ་ལ་དགོངོས་པས་སྐྱོོན་མེད་དེ། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་

འིཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ལམ་ཤིེས་ཉེིད་ཀྱིི་ཚུལ་

ལ་ནི། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་དེ། སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་

གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་བསྟན་པར་ཐལ། གཞུངོ་འིདིའིི་བསྟན་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། སེམས་བསྐྱོེད་བསོ་བ་སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སོ་ནས། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

དེས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་གཞེལ་བྱ་

དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཁོ་རངོ་ཤུགས་ལ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིིས་ཁོ་རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་དངོོས་
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སུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་

པར་ཐལ། ཚོད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། གཟུགས་འིཛིན་དབངོ་པོའིི་

མངོོན་སུམ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་གཞེལ་བྱ་དངོོས་སུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཚོད་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་ན། དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་པོ་ཡིན་པར་

ཐལ། གཟུགས་འིཛིན་དབངོ་པོའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། ཐ་སྙེད་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་

ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་ཤུགས་ལ་རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་དོན་དམ་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་གཞེལ་བྱ་དེ། མ་ཡིན་

དགག་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཆོོས་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤུགས་ལ་ཁོ་རངོ་

རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་གྱིིས་ཁོ་རངོ་རྟོོགས་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེས། ཁོ་རངོ་རྟོོགས་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ལམ་བསྒྲིིགས་ལས། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་དམིགས་

པ་ལ་སྒྲིོ་འིདོགས་ཆོོད་པས་དེའིི་དམིགས་པ་ལ་སྒྲིོ་འིདོགས་ཆོོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་ཞེིངོ༌། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་བརྒྱད་པོ་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ་ཁམས་གསུམ་གའིི་

མཐོངོ་སྤངོ་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གསེར་ཕྲེེངོ་

ལས། ཆོོས་བཟོད་ཁམས་གསུམ་གའིི་མཐོངོ་སྤངོ་གི་གཉེེན་པོར་གསུངོས་པའིི་རྗོེས་

སུ་བཟངོ་པོའིི་ཞེབས་ལ་སོགས་པའིི་མཁས་པ་དུ་མ་ཞེིག་འིབྲངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་པ་དངོ༌། 

རྣམ་བཤིད་ལས། སྐད་ཅོིག་མ་དངོ་པོ་བཅོོ་ལྔ་ལ་གནས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དངོ༌། བཅུ་

དྲུག་ལ་གནས་པ་འིབྲས་གནས་སུ་འིདོད་པ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སོགས་ཀྱིི་འིདོད་པ་ཡིན་

གྱིི། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཀུན་བཏུས་ལས་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའིི་འིབྲས་བུ་ལ་འིཇུག་

པ་གངོ་ཞེེ་ན། གངོ་ངོེས་པར་འིབྱེད་པའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པ་ལ། མཐོངོ་བའིི་ལམ་གྱིི་

སེམས་ཀྱིི་སྐད་ཅོིག་མ་བཅོོ་ལྔ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་གོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། མཐོངོ་ལམ་སྐད་ཅོིག་མ་བཅོོ་ལྔ་ལ་གནས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་མེད་པའིི་ཕྱིིར་

ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དེ་དངོོས་སྨྲ་བའིི་ལུགས་ཡིན་གྱིི། སྐབས་འིདིར་ཁས་ལེན་མི་

རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་མཐོངོ་སྤངོ་ཉེོན་མོངོས་
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སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁམས་གོངོ་གི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་མཐོངོ་སྤངོ་ཉེོན་

མོངོས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་

བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ། ཁམས་གསུམ་ཀོའིི་མཐོངོ་སྤངོ་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སོམ་སྤངོ་ཉེོན་མོངོས་སྤངོས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། ཁམས་གོངོ་གི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སོམ་སྤངོ་ཉེོན་མོངོས་སྤངོས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཕྱིིར་མི་

འིོངོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། འིདོད་ཉེོན་མ་ལུས་པར་

སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་བཤིད་ལས། རྣལ་འིབྱོར་བའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་པ་བཞེི་

ལ་དམིགས་པའིི་མཐོངོ་ལམ་སྐྱོེ་བ་ན་རིམ་པ་དེ་དངོ་མཐུན་པར་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་པོ་རིམ་ཅོན་དུ་

སྐྱོེ་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་རིམ་

ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་གཅོིག་ཡོད་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཉེིས་པོ་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་

གཉེིས་པོ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་
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མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་

གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

ན། དེའིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

དེའིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་ཆོོས་ཅོན། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤངོས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཐོངོ་སྤངོ་རྟོོག་པ་སྤངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

དེའིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་
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དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་ཞེིངོ༌། དེ་གཉེིས་མངོོན་གྱུར་ཏུ་

རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ནོ། །བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་སྐྱོེས་པར་ཐལ། དེའིི་

རྗོེས་སུ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་སྐྱོེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཉེིས་མངོོན་གྱུར་

ཏུ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེས་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་མངོོན་གྱུར་ཏུ་རིམ་ཅོན་དུ་མི་སྐྱོེས་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་

ལ་འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་མངོོན་གྱུར་ཏུ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། སྟོངོ་བ་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་

བཞེག་བཞེིན་པའིི་དུས་ཉེིད་ན། གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིངོ་

ཡོད་མོད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་གྱིི་དོན་དུ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱའིོ། །སྙེམ་པའིི་བློ་མངོོན་

གྱུར་ཏུ་ཡོད་པ་ག་ལ་དགོས། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་
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གྱིི་དུས་སུ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་ཅོེས་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེའིི་དུས་ན་དེ་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚོན་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་

ཅོིག་དངོ་པོའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ༌། འིདོད་ན། དེ་དེའིི་ཉེེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྩེ་བའིི་ཐལ་འིགྱུར་དེ་གནོད་བྱེད་དུ་མི་འིཇུག་

སྟེ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དུས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པར་སྐྱོེས་པར་

ཐལ། རངོ་དུས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པར་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པར་སྐྱོེས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

གཞེན་ཡངོ༌། ས་བོན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་དངོོས་འིབྲས་ཁོ་ན་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་

པར་ཐལ། རངོ་གི་དངོོས་འིབྲས་ཁོ་ན་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་བརྒྱུད་འིབྲས་སྐྱོེད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་དངོོས་

འིབྲས་ཁོ་ན་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་དུས་སུ་འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེའིི་དུས་སུ་འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་
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ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མངོོན་གྱུར་

ཏུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་

པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། དུ་

བའིི་དུས་སུ་མེ་ཡོད་པར་ཐལ། དུ་ལྡན་གྱིི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་དེ། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གངོ་ཞེིག འིདའི་བྱའིི་ས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། འིདའི་བྱའིི་ས་དགུ་གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པར་

ཐལ། བར་ཆོད་མེད་པ་གངོ་ཞེིག་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། གཞེན་ཡངོ༌། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། སྦྱོོར་བའིི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། ལམ་གངོ་ཞེིག སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་འིདའི་
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བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་ཡོད་ཟེར་ན། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཉེིས་མངོོན་གྱུར་ཏུ་གཅོིག་

ཆོར་དུ་སྐྱོེ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་སྐྱོེས་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་སྒྲིིབ་པ་གཉེིས་ཀུན་བཏགས་

ཀྱིི་ས་བོན་ཟད་པར་བཅོོམ་ནས། དེའིི་རྗོེས་སུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་འིདའི་བྱའིི་མཐོངོ་ལམ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་མེད། ཟེར་ན། རྣམ་བཤིད་ལས། སྟོངོ་བ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་

མཉེམ་པར་བཞེག་བཞེིན་པའིི་དུས་ན་གངོ་ཟག་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་

ཀྱིངོ་ཡོད་མོད་ཀྱིི་ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་མེད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་དབངོ་ལྡན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་ཡོད་ཅོེས་པ་

ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གྱིི་དངོོས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་

བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཅོིག་མེད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་



602  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྒྱུ་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གྱིིས་དངོོས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་བྱས་པ་ལ་

བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་

པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེའིི་རྒྱུད་ལ་

ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

དེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཀྱིིས་ཟིན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་

བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཀྱིིས་མ་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་པ་གསུམ་ཆོར་འིཐོབ་པའིི་རྒྱུ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེས་ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་ཚོངོ་བར་

ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་ཉེེ་རྒྱུ་བྱེད་པའིི་ཆོ་ནས། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

ཚོངོ་བར་ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་



603  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། དེ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་

ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གངོ་ཟག་གཅོིག་གི་རྒྱུད་

ལ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་འིབྱུངོ་བ་སྲིིད་པར་

ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་

བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མདོ་ལས། སེམས་ཅོན་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་ཤིེས་

པའིི་རྒྱུད་རེ་རེ་བའིོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

གངོ་ཟག་གཅོིག་གི་རྒྱུད་ལ་རྟོོག་པ་རིགས་མཐུན་རས་ཐ་དད་པ་གཉེིས་མངོོན་གྱུར་

ཏུ་གཅོིག་ཆོར་དུ་མི་འིབྱུངོ་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མཁྱེན་པས། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་

ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་
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ཀྱིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་

ཅོན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་

ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་རིག་དེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་རིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་རིག་ཆོོས་ཅོན། 

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་བཤིད་པ།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་རྟོེན་བཤིད་པ་དངོ༌། བརྟོེན་པ་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཤིད་པ་དངོ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། གླེིངོ་གསུམ་གྱིི་མི་དངོ༌། འིདོད་ལྷའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གསར་དུ་
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1 2 3 4 5 6 7

སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྐྱོེ་བའིི་འིགལ་རྐེན་དངོ་

བྲལ་ཞེིངོ༌། མཐུན་རྐེན་ཚོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

དེ། བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ལ་བརྟོེན་ནས་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་

ཏེ། དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དེར་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

གྱིི་ཉེེར་བསོགས་ཀྱིངོ་མེད། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཀྱིངོ་མེད། འིདོད་སེམས་

ཀྱིངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྐྱོེ་ཚུལ་དངོ་གསུམ་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དབྱེ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་དངོ༌། དེ་གཉེིས་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་དངོ་གསུམ། རངོ་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བདག་མེད་ཕྲེ་རགས་གངོ་རུངོ་ལ་

རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་དངོ༌། 

དེ་གཉེིས་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་
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དངོ་གསུམ། ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་

པ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་བདེན་

འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་

པ་བརྒྱད་ཡོད། རངོ་དངོ་མཉེམ་གཞེག་ཐུན་གཅོིག་ལ་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱ་སྤངོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་

མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་

ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་བརྒྱད་ཡོད། 

གསུམ་པ་ནི། ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལས་ལངོས་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་སློར་ཡངོ་

ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་

དངོ༌། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་

གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལས་ལངོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག 

རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོོན་གྱུར་ཏུ་འིབྱུངོ་བ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གསུམ་པ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་



607  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གསུམ་པ་ནི། དངོ་པོར་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་

པ་བརྒྱད་པོ་ཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ། དེའིི་རྗོེས་སུ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་པ་བརྒྱད་

པོ་གཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ། དེའིི་རྗོེས་སུ་དེ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

སྐྱོེ། འིདའི་བྱའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

གཉེིས་ཅོིག་ཆོར་དུ་སྐྱོེ་ཞེིངོ༌། དེ་གཉེིས་མངོོན་གྱུར་ཏུ་རིམ་ཅོན་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཐེག་ཆོེན་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ།ཐེག་ཆོེན་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ།

ཀུན་ནས་ཞེི་དངོ་ཐམས་ཅོད་ལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ལ་དབྱེ་ན་དྲུག་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བསོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་སེམས་

ལ་རངོ་དབངོ་བྱེད་པ་སོགས་དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སོམ་ལམ་བསོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད། ས་མཚོམས། 

ས་གཉེིས་པའིི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། ཟེར་ན། 

བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་མེད་པར་ཐལ། 



608  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁྱོད་ཀྱིི་ས་མཚོམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་དངོ་པོའིི་སོམ་

ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་ས་བཅུ་

རྣམས་སུ་སོམ་པའིི་ལམ་ལ་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པའིི་གཉེེན་པོའིི་ལམ་བསོམ་གྱིི་ཞེེས་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར།

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བསོམ་

སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། ས་མཚོམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། 

ཟེར་ན། ལོངོས་སྐུའིི་སེན་མོ་ཟངོས་མདོག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་སོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་

པའིི་ཕན་ཡོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 



609  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། རྣམ་སྨོིན་ལུངོ་

དུ་མ་བསྟན་ཆོོས། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་

ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་བྱེད་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་

མ་ཞུགས་གྱིི་གངོ་ཟག་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་

མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་བྱེད་ལས་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་

ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་བྱེད་

ལས་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་འིཕྲེིན་ལས་

རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ན་ཡེ་

ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་ཕྲེིན་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སོམ་ལམ་བསོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་དེ། དེའིི་བྱེད་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་



610  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ལ་དབྱེ་ན་དྲུག་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བསོམ་པའིི་སྐད་ཅོིག་

གཉེིས་པ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བསོམ་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་བསོམ་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་བསོམ་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་བ་ལས་

རྣམ་པ་དངོ་ལམ་དངོ་གཞེི་རྣམ་པར་བསོམ་པའིི་རྣམ་པར་དབྱེ་བས། ཞེེས་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་བསོམ་པའིི་སེམས་

ཅོན་ཡོད་ཅོེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་བསོམ་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། 

སངོས་རྒྱས་བསོམ་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་མཁྱེན་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཁྱབ་པ་སོངོ༌། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ལོངོས་སྐུ་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལོངོས་སྐུ་དེ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་



611  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

པ་ཡན་ཆོད་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་

ཆོོས་སྐུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ནངོ་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའིི་

མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་

ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སོམ་ལམ་བསོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སོམ་ལམ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན། སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་མིན་དགོས་པར་

ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་མེད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བསོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་

ཡོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།



612  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ།ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ།

བྱེད་པའིི་འིོག་དུ་སོམ་པའིི་ལམ་སྟེ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་བཤིད་པའིི་རྗོེས་

སུ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་

བྱེད་པ་སྟོན་པའིི་གཞུངོ་ལས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་སྟོན་པའིི་གཞུངོ་བརྗོོད་བྱ་མངོ་

བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤིད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་

གཉེིས་ཡོད་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་དངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་

ལམ་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག ཁམས་

གོངོ་གི་རྟོེན་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་ཟེར་ན། ཁམས་གོངོ་གི་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཛོད་

ལས། གོངོ་ན་མཐོངོ་ལམ་མེད། ཅོེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་ལ་ཟག་མེད་ས་

དགུར་གྲེངོས་ངོེས་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེར་གྱུར་བའིི་འིདོད་པའིི་སེམས་

དངོ༌། སྲིིད་རྩེེའིི་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། འིདོད་པའིི་ཁམས་

དངོ་གཟུགས་ཀྱིི་ཁམས་དངོ༌། གཟུགས་མེད་པའིི་ཁམས་ཞེེས་སྨོོས་པས་ནི། འིདོད་

པ་ལ་སོགས་པའིི་ས་དགུའིི་སོམ་པའིི་ལམ་གཟུངོ་བར་བྱའིོ། །གངོ་ཡངོ་འིདོད་པའིི་



613  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཁམས་དངོ༌། སྲིིད་རྩེེ་ན་བྱངོ་ཆུབ་ལམ་གྱིི་ཡན་ལག་སྤངོས་ཞེེས་བྱ་བ་ནི་ཐབས་ལ་

མི་མཁས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱིིས། དེ་དངོ་འིདི་ལ་

འིགལ་བ་མེད་དོ། །ཞེེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅོིག་གོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊཱིཀོ་པ་

ན་རེ། བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་མཐོངོ་ཟིན་སོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་

རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་

རོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་དངོ་རྟོོག་པའིི་གཞེི་

མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་སེམས་པ་དངོ༌། །འིཇལ་དངོ་ངོེས་རྟོོག་

སོམ་པའིི་ལམ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རོགས་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་ཞེིངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མི་



614  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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སློོབ་ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་པ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རོགས་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མི་སློོབ་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མི་སློོབ་ལམ་མ་སྐྱོེས་གོངོ་གི་མཁྱེན་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གངོ་ཞེིག་མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་སུ་གྱུར་བ་དེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་སུ་

གྱུར་བ་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གཟུགས་བདེན་

སྟོངོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་གསལ་བར་སྣངོ་པའིི་ས་གཉེིས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དངོ་པོའིི་ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་

པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། ཚོིག་གསལ་ལས། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པ་དངོ་ཟག་པ་མེད་པའིི་བྱེ་བྲག་ནི། རྣམ་

པར་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་དངོ༌། དེ་དངོ་བྲལ་བ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་



615  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དེ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སོམ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་

རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་

རྟོོག་པར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་

སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། སོམ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། 

བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སོམ་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་འིཛིན་སྐྱོེས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

སོམ་སྤངོ་རྟོོག་པའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སོམ་སྤངོ་རྟོོག་

པའིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་ལ་ཕན་འིདོགས་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་

ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དངོ་དེ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་བའིི་



616  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་

པོ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཏེ། ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་

དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོག་དེ། ཟག་མེད་

སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་

གྱིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་བཅོས་སོམ་

ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་རྗོེས་

ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཐེག་དམན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སོམ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་

ཐལ། ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་

དངོ་བྲལ་བའིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་



617  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་སོམ་ལམ་གྱིི་རྟོེན།རངོ་ལུགས་ལ་སོམ་ལམ་གྱིི་རྟོེན།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གྱིི་རྟོེན་བཤིད་པ་དངོ༌། བརྟོེན་

པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བཤིད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ལུས་རྟོེན་བཤིད་པ། 

སེམས་རྟོེན་བཤིད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། གླེིངོ་གསུམ་གྱིི་མི་དངོ་འིདོད་ལྷ་

རིགས་དྲུག་གི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་ཀྱིི་

རྟོེན་ལ་དེ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་འིགལ་རྐེན་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ་མཐུན་རྐེན་ཚོངོ་བ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། གཟུགས་ཁམས་པའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བ་མེད་དེ། 

གཟུགས་ཁམས་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོེས་

ཟིན་གནས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། གཟུགས་ཁམས་པའིི་རྟོེན་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་

ལམ་སྐྱོེས་ཟིན་གནས་པ་ཡོད་དེ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། གཟུགས་མེད་ཁམས་པའིི་རྟོེན་ལ་སྐྱོེས་ཟིན་གནས་པ་ཡངོ་མེད་དེ། དེའིི་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་བསྡུད་པ་ལས། བྱངོ་

ཆུབ་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཕྲེག་ཉེམས་པར་འིགྱུར་འིོངོས་ཞེེས། །གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་

སྐྱོེ་བ་དོན་དུ་གཉེེར་མི་བྱེད། །ཅོེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 



618  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གཉེིས་པ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སེམས་རྟོེན་ལ། ཁམས་

གསུམ་ས་དགུ་ཡོད་དེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས་འིདོད་པའིི་ཁམས་དངོ༌། གཟུགས་ཀྱིི་

ཁམས་དངོ༌། གཟུགས་མེད་པའིི་ཁམས་ཞེེས་སྨོོས་པ་ནི། འིདོད་པ་ལ་སོགས་པའིི་

ས་དགུའིི་སོམ་པའིི་ལམ་གཟུངོ་བར་བྱའིོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་བརྟོེན་

པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་བཤིད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ས་མཚོམས་དངོ་

གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་དངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གཉེིས་སུ་ཡོད། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་

བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གསུམ་

པ། ས་མཚོམས། ས་དངོ་པོ་ནས་ས་བཅུ་པའིི་བར་དུ་ཡོད།

ཟག་བཅོས་དངོ་ཟག་མེད་སོམ་ལམ།ཟག་བཅོས་དངོ་ཟག་མེད་སོམ་ལམ།

གསུམ་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ས་གཉེིས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་

ཐལ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་



619  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བདེན་

འིཛིན་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་

དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ས་གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ས་གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། 

སྒྲི་འིདོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྟོོག་པ་

དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ས་གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ས་

གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་བདེན་འིཛིན་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་པ་

དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་བདེན་སྟོངོ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་གསལ་བར་སྣངོ་བའིི་ས་གཉེིས་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། ཉོེན་མོངོས་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བདེན་འིཛིན་དངོ་

བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པ་གངོ་ཞེིག 



620  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་

སོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དངོ་བཅོས་པའིི་དེ་དངོ༌། དེ་

དངོ་བྲལ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་གངོ་རུངོ་ཡིན། ཕྱིི་མ་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་ན། ཟག་བཅོས་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་

ལས། ཟག་མེད་ལམ་གྱིི་བདེན་པ་དངོ༌། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

འིོ་ན། ལམ་བདེན་ལས་གཞེན་པའིི་འིདུས་བྱས་ཡིན་ན། ཟག་བཅོས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། མཛོད་ལས། ལམ་མ་གཏོགས་པའིི་འིདུས་བྱས་རྣམས། ཟག་བཅོས་ཞེེས་



621  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། ཟག་བཅོས་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། མོས་པ་སོམ་ལམ་ཟག་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཟག་པ་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

དེ། ཟག་པ་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 

མདོ་ལས། ཐམས་ཅོད་ཀྱིངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་མོས་པ་

སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་བཅོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་པ་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་བཤིད་ལས། འིདི་དག་ཟག་བཅོས་སུ་བཞེག་པ་ནི། སྒྲི་དོན་

འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་ལ་ཟག་བཅོས་སུ་བཞེག་པ་ཡིན་གྱིི། 

སྤངོ་བྱས་བསྡུས་པའིི་ཟག་བཅོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་པ་དངོ༌། ཀུན་བཏུས་ལས། 

ཟག་བཅོས་ལ་སྤངོ་བྱས་ཁྱབ་པར་བཤིད་པ་ཤིེས་བྱེད་དུ་འིདྲིེན་པ་ནི་འིབྲེལ་བ་མེད་



622  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

དེ། དེ་ནི་ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཟག་བཅོས་ཡིན་པས་སོ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་

ཐལ། ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། ཟག་བཅོས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། ས་གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། བདེན་འིཛིན་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་བདེན་འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། དེ་ཆོོས་

ཅོན། བློ་བུར་གྱིི་དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

རངོ་གི་གཟིགས་པའིི་ངོོ་བོར་བློ་བུར་གྱིི་དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་བ་ལྟར་སྣངོ་ཡངོ༌། དེ་དངོ་མ་

བྲལ་བའིི་བརྫུན་པ་བསླུ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་བདེན་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་ཉེོན་

མོངོས་པའིི་ཟག་བཅོས་ཡིན་ན། སྤངོ་བྱ་ཡིན་པས་ཁྱབ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ས་

གཉེིས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཉོེན་

མོངོས་པའིི་ཟག་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཉེོན་

མོངོས་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཟག་བཅོས་ཡིན་ན་སྤངོ་བྱ་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། ཟག་བཅོས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པ་ལ་རྒྱུ་

མཚོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དེ། ཟག་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སོ་

སྐྱོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 



623  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་ན། རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཉེོན་མོངོས་འིཁོར་དུ་ལྡན་པའིི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་དངོ་བཅོས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། འིདོད་ཆོགས་ནི་འིདོད་

པའིི་ཁམས་ན་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་ཚོོགས་དྲུག་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པ་རིག་པར་

བྱའིོ། །འིདོད་ཆོགས་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ། ཁོངོ་ཁོ་དངོ་མ་རིག་པ་ཡངོ་དེ་བཞེིན་དུ། 

ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྟོོག་མེད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་

པའིི་ཟག་པ་དངོ་བཅོས་མ་བཅོས་ཀྱིི་དོན་དེ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་

པ་ཡིན་མིན་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་གཉེིས་འིཐད་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མོས་པ་སོམ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་

ཅོན། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་

པའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མོས་པ་སོམ་

ལམ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་བཅོས་ན། སྐབས་



624  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིདིར་བསྟན་པའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། ཁྱོད་སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྒྲི་དོན་

འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་བྱངོ་

སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེ་དངོ་བཅོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་

མངོོན་སུམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། ཆོོས་

ཅོན་སྐྱོོན་ཅོན་ཡིན་ནོ། །

མོས་པ་སོམ་ལམ།མོས་པ་སོམ་ལམ།

མོས་པ་རངོ་གི་དོན་དངོ་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། མོས་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན། ཉེི་ཤུ་རྩེ་

བདུན་ཡོད་དེ། རངོ་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དགུ། གཞེན་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དགུ། 

གཉེིས་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དགུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་



625  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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ལས། དངོ་པོ་ལ་ཁ་ཅོིག ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཟག་པ་

དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། རངོ་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དངོ༌། གཞེན་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་གཉེིས་འིགལ་

ཟེར་ན། འིོ་ན། ཡུམ་རངོ་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་

མངོོན་རྟོོགས་དངོ༌། ཡུམ་གཞེན་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་གཉེིས་འིགལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་

མངོོན་རྟོོགས་ཆོོས་ཅོན། ཡུམ་རངོ་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུམ་གཞེན་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་

ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་རྗོེས་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡུམ་དོན་གསུམ་གྱིི་

འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་ཡུམ་དོན་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་འིབྱུངོགནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་ཟག་པ་དངོ་

བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་མོས་པ་སོམ་ལམ་



626  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཟག་པ་དངོ་

བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། ཡུམ་དོན་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་འིབྱུངོ་གནས་

སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་རྩེ་བའིི་སོ་ནས་

དབྱེ་ན་གསུམ། ཡན་ལག་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་དགུ། ཉེིངོ་ལག་གི་སོ་ནས་དབྱེ་ན་ཉེི་ཤུ་

རྩེ་བདུན་ཡོད། ས་མཚོམས་ས་དངོ་པོ་ནས་ས་བཅུ་བའིི་བར་ན་ཡོད། 

གསུམ་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་མོས་པ་སོམ་ལམ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་མོས་

པས་བསྡུས་པའིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་

གཞེན་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་མོས་པ་སོམ་ལམ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེན་དོན་གཙོོ་བོར་དོན་དུ་གཉེེར་བའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་སོམ་

ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཐེག་དམན་གྱིི་སྒྲུབ་པ་

སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་སྒྲུབ་པས་བསྡུས་པའིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་མོས་པ་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་



627  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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དམན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྣམ་དག་

སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་

གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྣམ་པར་དག་

བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཡུམ་དོན་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་འིབྱུངོ་གནས་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡུམ་དོན་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་

རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དོན་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་

རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་ལ་ལྟོས་ནས་སྐྱོེ་བར་

ཐལ། རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་ལ་ལྟོས་ནས་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། རྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རངོ་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དངོ༌། གཞེན་དོན་མོས་པ་

སོམ་ལམ་གཉེིས་འིགལ་བར་ཐལ། ཡུམ་གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་

ཆོེས་པའིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དངོ༌། ཡུམ་གཙོོ་བོར་གཞེན་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་
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ཡིད་ཆོེས་པའིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་གཉེིས་འིགལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་

ན། ཡུམ་གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་གྱིི་འིབྱུངོ་གནས་སུ་ཡིད་ཆོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་

ལམ་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐལ་འིགྱུར་དེ་ལ་ཁྱབ་འིབྲེལ་ཅོིག་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་དོན་གཙོོ་བོར་དོན་དུ་གཉེེར་བའིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རངོ་དོན་མོས་པ་སོམ་ལམ་དངོ༌། གཞེན་དོན་མོས་པ་

སོམ་ལམ་གཉེིས་འིགལ་བར་ཐལ། རངོ་དོན་ཆོོས་སྐུ་དངོ་གཞེན་དོན་གཟུགས་སྐུ་

གཉེིས་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།

མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་ཕན་ཡོན།མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་ཕན་ཡོན།

ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་ལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་ཕན་ཡོན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་

ན་ཉེི་ཤུ་རྩེ་བདུན་ཡོད་དེ། བསྟོད་པ་དགུ། བཀུར་བ་དགུ། བསགས་པ་དགུ་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མོས་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལྡན་ཀྱིི་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མོས་པ་སོམ་ལམ་བསོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་
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ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིདིའིི་ལན་

འིོག་ཏུ་འིཆོད།

བསོ་བ་སོམ་ལམ།བསོ་བ་སོམ་ལམ།

ཡོངོས་སུ་བསོ་བ་ཁྱད་པར་ཅོན། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསོ་བ་

ཆོོས་ཅོན། ཉེན་རངོ་གི་བསོ་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་གཞེན་གྱིི་

དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་བའིི་བསོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་

གསུམ་ལས་དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག རངོ་གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་རྒྱུར་བསྒྱུར་

བའིི་ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། བསོ་བ་སོམ་ལམ་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རོགས་བྱངོ་གི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རོགས་བྱངོ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དེ་

རོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག རངོ་གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་བའིི་

ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། བསོ་བ་སོམ་ལམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སོན་དུ་སོངོ་བའིི་བསོ་བ་
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སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་

པར་ཐལ། བསོ་བ་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཟག་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་གཞེན་གངོ་རུངོ་གི་དགེ་རྩེ་རོགས་

བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་བའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་

པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། བསོ་བ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་

དབྱེ་ན་བཅུ་གཉེིས་ཡོད། ས་མཚོམས་ས་དངོ་པོ་ནས་ས་བཅུའིི་བར་དུ་ཡོད། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རངོ་གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་

ལག་ཏུ་བསྒྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཁོ་ཁོ་རངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་

གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

འིདོད་ན། དགེ་རྩེ་ཡིན་ན་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རོགས་བྱངོ་དུ་མ་བསོས་པའིི་དགེ་རྩེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་སོམ་ལམ་པའིི་དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

བསྒྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སོམ་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་སོམ་ལམ་པ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པ་གཉེིས་

རྒྱུད་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ཞེིངོ༌། ཁོ་རངོ་གི་ལུགས་ལ། རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་དགེ་རྩེ་
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རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་དུ་བསྒྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་བསོ་བ་

སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསོ་བ་སོམ་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་དགེ་རྩེ་ཡིན་ན་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞེིན་སོངོ༌། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྗོོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་སོམ་ལམ་པས་ཟས་ཕུལ་བའིི་དགེ་རྩེ་རོགས་བྱངོ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་

བསོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བསོ་བ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར།

རྗོེས་སུ་ཡི་རངོ་སོམ་ལམ།རྗོེས་སུ་ཡི་རངོ་སོམ་ལམ།

ཐབས་དངོ་མི་དམིགས་པ་དག་གི །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་གཞེན་གྱིི་
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དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་བསོམ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། རྗོེས་སུ་ཡིད་རངོས་སོམ་ལམ་

ཡིན་ཏེ། རངོ་གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་བསོམ་པའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་

པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་བསོམ་པའིི་ཟག་པ་

དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས། རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་ལམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རངོ་གི་དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་བསོམ་པའིི་རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་བསོམ་པའིི་ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་

ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་གི་དགེ་རྩེ་གཞེན་

གྱིི་དགེ་རྩེ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་གཞེན་གྱིི་དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་བསོམ་པའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། 

མོས་པ་སོམ་ལམ་དངོ༌། བསོ་བ་སོམ་ལམ། རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་ལམ་གསུམ་ཀོ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་ལམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 
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རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་རྩེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དགེ་རྩེ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མོས་བསོ་རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་ལམ་གསུམ་ལ་བྱེད་ལས་

མི་འིདྲི་བའིི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་བཅོས་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། དེ་གསུམ་ཀོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་གཞེན་གངོ་རུངོ་གི་དགེ་རྩེ་ལ་དགའི་བ་སོམ་

པའིི་སྒྲི་དོན་འིདྲིེས་རུངོ་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་

ལ་མངོོན་རྟོོགས། རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན་

གཉེིས་ཡོད། ས་མཚོམས་ས་དངོ་པོ་ནས་ས་བཅུའིི་བར་ན་ཡོད། རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་

ཁོ་ན་རེ། བསམ་གཏན་གསུམ་པའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

རྗོེས་སུ་ཡི་རངོས་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དགའི་བ་དངོ་བཅོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དགའི་བ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།
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སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ།སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ།

ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པའིི་འིོག་ཏུ། ཟག་པ་མེད་པའིི་སོམ་པའིི་ལམ་སྟེ། ཞེེས་པའིི་

སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་

མེད་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གཉེིས་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དངོ་

རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གངོ་ཞེིག བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོ་བོར་གྱུར་བ་དེ། 

སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རྣམ་གྲེོལ་ལམ་གྱིི་ངོོ་བོར་འིགྱུར་བ་དེ། 

རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་གྱིི་ངོོ་བོར་གྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གངོ་ཞེིག སྒྲུབ་པ་སོམ་

ལམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་དངོོས། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཟག་མེད་སོམ་ལམ་གངོ་ཞེིག་རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་

རྒྱུར་གྱུར་བ་དེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག སྤངོས་པ་མཐར་ཐུག་

གི་རྒྱུར་གྱུར་བ་དེ། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་

གི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བའིི་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱུ་ཡིན་



635  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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པར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

སྤངོས་པ་མཐར་ཐུག་གི་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་གངོ་ཞེིག རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗོེས་

འིཇོག་བྱེད་དེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག སྤངོས་པ་མཐར་ཐུག་

གི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་དེ། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རྟོོགས་པ་མཐར་

ཐུག་གི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བའིི་སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་

རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེའིི་ས་ལོགས་སུ་བྱུངོ་བར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། ཟག་མེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་

གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་

དེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་སྤངོས་

པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་དེ། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། 

དེ་གཉེིས་དོན་གཅོིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གསེར་ཕྲེེངོ་ལས། མཉེམ་བཞེག་ཟག་མེད་

གཅོིག་ཉེིད་ཀྱིི་ཡུལ་རྟོོགས་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་ཐོབ་བྱ་འིགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དངོ༌། སྤངོ་བྱ་



636  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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འིཇོམས་ཚུལ་གྱིི་སོ་ནས་དྲིི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པ་གཉེིས་ཀྱིི་ལྡོག་བ་ནས་བསྟན་པས་

འིདི་གཉེིས་ངོོ་བོ་ཐ་དད་པར་མི་བསམ་མོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉེིས་དོན་གཅོིག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པ་སོམ་

ལམ་ཡིན་ན། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། མཉེམ་

གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། རྣམ་པ་

ཀུན་གྱིི་མཆོོག་ལྡན་པའིི། །སངོས་རྒྱས་སྐུ་ནི་དེས་ཐོབ་པ། །དེ་ནི་རྗོེས་ལས་ཐོབ་

པ་ཡི། །ཡེ་ཤིེས་འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་སྟོན༌། ཞེེས་པ་དངོ༌། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། ཐུབ་

པས་གསུངོས་པའིི་དམ་ཆོོས་ལེགས་བཞེག་པ། རྩེ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིངོས་ལ་བློ་གྲེོས་

བཞེག །དྲིན་རྒྱུ་རྟོོག་པ་ཙོམ་རིག་བརྟོན་པ་དག །མྱུར་དུ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོའིི་ཕ་རོལ་

འིགྲེོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཆུ་མཚོོ་སོགས་བཞེིན་འིདོད་ཆོགས་

སོགས། །བློ་བུར་ཉེོན་མོངོས་དག་པ་ནི། །མདོར་ན་མི་རྟོོག་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི། །ལས་གྱིི་

འིབྲས་བུར་རབ་ཏུ་བརྗོོད། །ཅོེས་དངོ༌། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། བློ་དངོ་ལྡན་པའིི་མི་རྟོོག་

ཡེ་ཤིེས་སྟོབས། །རྟོག་ཏུ་ཀུན་ནས་མཉེམ་པར་སོངོ་བ་ཡིས། །དེ་ལ་བརྟོེན་པའིི་

ཉེེས་ཚོོགས་ཚོངོ་ཚོིངོ་དག །དུག་སྨོན་ཆོེན་པོས་དུག་བཞེིན་སེལ་བར་བྱེད། །ཅོེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལུངོ་དེ་རྣམས་ཀྱིི་དོན་ནི། རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་སྒྲུབ་པ་



637  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།
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སོམ་ལམ་དེ། རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་དངོ༌། མཉེམ་གཞེག་

གི་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་དེ། སྤངོས་པ་མཐར་ཐུག་གི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་ཞེེས་

པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་དངོ༌། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་གཉེིས་འིགལ་

བ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོོ་བོར་སྤངོས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་དངོ༌། 

གཙོོ་བོར་རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་གཉེིས་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དངོ་པོ་དེ་ཡིན་ན། ཤིེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་

ཡིན་དགོས་པ་གངོ་ཞེིག གཉེིས་པ་ཡིན་ན། ཤིེས་བྱ་ཇི་སྙེེད་པ་ལ་དམིགས་པའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ས་གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

གཙོོ་བོར་རྟོོགས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོོ་

བོར་སྤངོས་པ་མཐར་ཐུག་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཙོོ་བོར་མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཙོོ་བོར་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡི་ངོོ་བོ་ཉེིད་མཆོོག་ཉེིད། །ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་
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བ་འིགོད་པ་ནི། སྒྲུབ་པ་སོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱད་པར་ལྔ་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ངོོ་

བོའིི་ཁྱད་པར། འིབྲས་བུའིི་ཁྱད་པར། བྱེད་ལས་ཀྱིི་ཁྱད་པར། གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཡོན་

ཏན་དངོ་འིབྲེལ་བའིི་ཁྱད་པར། མཐར་ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་དངོ་འིབྲེལ་བའིི་ཁྱད་པར་ཏེ། 

ཁྱད་པར་ལྔ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར།

རྣམ་དག་སོམ་ལམ།རྣམ་དག་སོམ་ལམ།

འིབྲས་བུ་དག་པ་གཟུགས་ལ་སོགས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་ཁ་ཅོིག འིབྲས་

བུ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དྲིི་མས་དག་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་

ཀྱིངོ་དྲིི་མས་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་དངོ༌། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་གཉེིས། རངོ་མཚོན་ལ་རས་ཐ་དད་མ་

ཡིན་ཞེིངོ༌། སྤྱིི་མཚོན་ལ་ལྡོག་པ་སོ་སོར་བཅོད་དུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྣམ་

མཁྱེན་དྲིི་མས་དག་པ་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས། དྲིི་མས་དག་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་དྲིི་མས་དག་པ་ན། རྣམ་

མཁྱེན་གྱིི་ཡུལ་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཡངོ་དྲིི་མས་དག་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སེམས་ཅོན་འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གྲེོལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་པ་

ན་རེ། འིབྲས་བུ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་
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སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀྱིངོ༌། རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དེའིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་

དངོ༌། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དེས་དག་པའིི་དག་པ་གཉེིས། ངོོ་བོ་ཐ་དད་མ་

ཡིན་ཞེིངོ་ལྡོག་པ་སོ་སོར་བཅོད་དུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་རྒྱུའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་ཀྱིངོ༌། དེའིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་དེའིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ན། རྣམ་

མཁྱེན་གྱིི་ཡུལ་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ཡངོ་དེའིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིིས་དག་པ་ན། དེ་ཡངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིིས་དག་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྒྱུའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་

སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་དངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དེའིི་

ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལྡོག་པ་སོ་སོར་དུ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྡོག་པ་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་

གཉེིས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱོད་

རངོ་གི་ལུགས་ལ་དངོོས། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ས་གཉེིས་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་
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ཅོན། ཁྱོད་རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ན། ཁྱོད་རྒྱུད་

ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་སོགས་ཀྱིངོ་རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་

ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་

གྱིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་དངོ༌། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་

སོགས་རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་གཉེིས་པོ་དེ་དག་

བྱ་གཅོིག་གིས་དབེན་པའིི་དག་པ་རིགས་མཚུངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིབྲས་

བུ་དག་པ་གཟུགས་ལ་སོགས། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་གཟུགས་དེ་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིབྲས་བུ་རྣམ་པར་དག་པ་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཟུགས་རྣམ་པར་

དག་པའིོ། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་གཟུགས་དེ་ཡངོ་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་

གཟུགས་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཕྱིིའིི་སྣོད་ཀྱིི་

འིཇིག་རྟོེན་དེ། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་བར་གྱིི་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་དུ་མི་འིདུ་

བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱུ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་

གྱིི་དྲིི་མས་དག་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་སོམ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་
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ཅོན། རངོ་རྒྱུ་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་རངོ་རྒྱུ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀྱིངོ་ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་

གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དེའིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་

དག་པ་དངོ༌། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དེའིི་དྲིི་མས་དག་པའིི་དག་པ་གཉེིས་པོ་

དེ། ངོོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཞེིངོ༌། རིགས་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེོད་པ་སྤོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དྲིི་

མ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་

རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་དེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་

ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་གངོ་ཞེིག་ན་ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་དྲིི་མས་དག་པ་
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དེ། གླེོ་བུར་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་

ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དྲིི་མ་སྤངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་ན། རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་དྲིི་མ་སྤངོས་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ངོོས་

སྐལ་གྱིི་དྲིི་མ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ༈ ཉེོན་མོངོས་ཤིེས་བྱ་ལམ་གསུམ་

གྱིི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྣམ་དག་

ཡིན་ཏེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་

ཕྱིི་རོལ་དོན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་སྤངོས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་

སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་

ཡིན་ཏེ། མཐོངོ་སྤངོ་སྤངོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་དག་ཤིིན་ཏུ་བ་

ཡིན་ཏེ། སྒྲིིབ་གཉེིས་སྤངོས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བྲལ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བྲལ་བ་དེ། ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་སྤངོས་པའིི་རངོ་
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རྒྱལ་གྱིི་བྲལ་བ་དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། ལམ་གསུམ་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཅོི་

རིགས་པ་སྤངོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་བྲལ་བ་དེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས། 

རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་གཉེིས་ཀོ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། མི་གནས་པའིི་མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་གསུམ་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་

ཅོི་རིགས་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པ་ཅོིག་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྣམ་
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གྲེོལ་ལམ་དེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་

སྤངོས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། ཤིེས་

སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤངོས་པའིི་རྣམ་

གྲེོལ་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་

ན་ཡངོ་དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་གཉེིས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གླེོ་

བུར་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་དངོ༌། ཤིེས་པའིི་གཞེི་

མཐུན་མེད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་དངོ༌། རྣམ་གྲེོལ་ལམ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་
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མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་

ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། འིདོད་ན། རྣམ་དག་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། རྣམ་དག་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ་ཁྱབ་འིབྲེལ་ཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྒྲུབ་

པ་སོམ་ལམ་ཡིན་ན། སྒྲུབ་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ས་

གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དགག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་རྣམ་དག་ཡིན་ན་འིགོག་བདེན་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་

ཐལ། རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་

ན། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མྱངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་བཞེིན་གྱིི་མྱངོ་

འིདས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཡིན་ན། རྣམ་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རངོ་བཞེིན་

རྣམ་དག་ཡིན་ན། རྣམ་དག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣམ་དག་

རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལྟ་བ་རྣམ་དག་

རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ལྟ་

བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་

ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྤངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བྲལ་བ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྣམ་

དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དོན་གཅོིག རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་

ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྤངོས་པའིི་རངོ་རྒྱལ་

གྱིི་བྲལ་བ་དེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་རྣམ་དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་འིགོག་

བདེན་གཉེིས་དོན་གཅོིག རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

གྱིི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྒྲིིབ་པ་སྤངོས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་བྲལ་བ་དེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣམ་

དག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་གཉེིས་དོན་གཅོིག སྒྲིིབ་

གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤངོས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བྲལ་བ་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་དག་

གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་གཉེིས་དོན་

གཅོིག 

ས་དགུ་ལ་ནི་ཆོེན་པོ་ཡི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་དག་ཤིིན་ཏུ་བ་དངོ༌། ཉེན་རངོ་

གི་རྣམ་དག་ཤིིན་ཏུ་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཁྱད་པར་འིཐད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སོམ་ལམ་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོ་སོགས་དགུ་པོ་དེ། རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱར་

གྱུར་བའིི་སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གངོ་ཞེིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སོམ་



647  ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྱོད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོ་དགུ་པོ་དེ། རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱར་

གྱུར་བའིི་སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ས་གཉེིས་པའིི་སོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། བདེན་

འིཛིན་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པ་ནས་ས་བཅུ་པའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། བདེན་འིཛིན་ཆུངོ་ངུའིི་ཆུངོ་ངུའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཡིན་ནོ་ཟེར་ན། རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྤངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཆོེན་པོའིི་

ཆོེན་པོའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། བདེན་འིཛིན་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོའིི་

དངོོས་གཉེེན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ས་དངོ་པོའིི་སོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། རྟོགས་གསལ་གཉེིས་ཀོ་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་ས་

བཅུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ས་བཅུ་བའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ས་བཅུ་བའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེ་བདེན་འིཛིན་ཆུངོ་ངུའིི་

ཆུངོ་ངུའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས།
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དཔར་བྱངོ་སྨོོན་ཚོིགདཔར་བྱངོ་སྨོོན་ཚོིག

༄༅། །རྣམ་གྲེོལ་ཞེི་བའིི་རྒྱ་མཚོོར་རོ་གཅོིག་ཏུ། །གཞེོལ་བའིི་མཐའི་ཡས་ཆོོས་

ཚུལ་དལ་འིབབ་ཀླུངོ༌། །ཚོིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀྱིངོ་དུག་གསུམ་གྱིི། །དྲིི་མ་

ཡོངོས་འིཁྲུད་ལེགས་བཤིད་བདུད་རྩེི་འིདི། །དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའིི་རྣམ་དཀོར་ཕུངོ་

པོའིི་མཐུས། །ཡངོ་དག་ཆོོས་ཀྱིི་སོ་མོ་སྟོངོ་ཕྲེག་བརྒྱ། །གདངོས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའིི་འིགྲེོ་

བ་མ་ལུས་པ། །ངོེས་ལེགས་ནོར་བུའིི་མཛོད་ལ་དབངོ་འིབྱོར་ཤིོག།  །།

 ཅོེས་འིཛམ་གླེིངོ་ཡངོས་པའིི་ཁྱོན་ལ་འིཚོེ་མེད་ཞེི་བའིི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འིདྲིེན་ྋཤཱཀྱི་སེངེའིི་རིངོ་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་

འིཕྲེལ་ཡུན་ལེགས་ཚོོགས་དུ་མའིི་ཆོེད་དུ་དམིགས། ནངོ་བསྟན་གྲུབ་མཐའི་རིས་མེད་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དངོ་བསྐྲུན་འིགྱུར་གངོ་

ལའིངོ་སྦྱོར་ཆོོག་པའིི་དགེ་བསོའིི་སྨོོན་ཚོིག་ཏུ་ྋཤཱཀྱིའིི་དགེ་སྦྱོོངོ་ཆོོས་སྨྲ་བ་ངོག་དབངོ་བློ་བཟངོ་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོོས་སྦྱོར་བའིོ།། །།

༄༅། །ནམཱཿཿསམནྟབུདྡྷནཱཾ།ཾ ཨཙོནིཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱིཾ།ཾ ཨཏཾཱརསེྭཱཧཱ། །༄༅། །ནམཱཿཿསམནྟབུདྡྷནཱཾ།ཾ ཨཙོནིཏྱཱདབྷུཏརཱུཔཱིཎཱིཾ།ཾ ཨཏཾཱརསེྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉེི་ཤུ་རྩེ་དྲུག་པོ་འིདི་ཕྱིག་དཔེའིི་ནངོ་དུ་བཞུགས་ན་དཔེ་ཆོ་དེ་བགོམས་ཀྱིངོ་ཉེེས་པ་མི་འིབྱུངོ་བར་

འིཇམ་དཔལ་རྩེ་རྒྱུད་ལས་གསུངོས་ས།ོ།  
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