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༄༅། །སྐབས་གསུམ་པའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་༄༅། །སྐབས་གསུམ་པའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་

རྒྱལ་མཚོན་གྱིི་གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ།།རྒྱལ་མཚོན་གྱིི་གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ།།

གཞེི་ཐམས་ཅོད་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པ་མེད་པར་ལམ་ལེགས་པར་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པ་

མེད་པས་ཐམས་ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད། ཅོེས་པའིི་སྐབས་སུ། 

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་འིགོད་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ།ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་འིགོད་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ།

སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་གཞེི་

ཤིེས་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་ལམ་གྱིི་རིམ་

པས་བསྡུས་པའིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོོགས་པའིི་ལམ་མ་ཐོབ་པར། སྐྱོེས་བུ་

ཆོེན་པོའིི་ལམ་རིམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལམ་མི་ཐོབ་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག གཞེི་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེི་ཚོེ་བའིི་མཁྱེན་པ་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཅོེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་དེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་གཞེི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་
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པ་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདུས་བྱས་

མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་

མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེས། འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་དེས་འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་

མངོོན་སུམ་དུ་མ་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་

པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གསལ་སློ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་

མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག ཉེན་ཐོས་

ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། 
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མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་གཉེིས་སྟོངོ་བསྒོོམ་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་གཟུངོ་འིཛིན་རྫོས་

གཞེན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་གཟུངོ་འིཛིན་རྫོས་གཞེན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་

སྤོངོས་བར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། རྣམ་པར་ཐར་བ་ཅུངོ་ཟད་ཙོམ་ཞེིག་གིས་ལྷག་པ། 

ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་

པར་བྱེད་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཅོེས་ཟེར་ན། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པས་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་

བོར་སྒོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པས་གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་གངོ་

ཟག་གི་བདག་འིཛིན་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པས་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་

བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། 
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དེས་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་བསྒོོམ་བྱ་ཞེིག་

གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེས་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་

བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། དེས་

དེའིི་ཕྱིིར་དུ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཐེག་

དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་འིཁོར་བ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་དེའིི་ཕྱིིར་དུ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་གཞེན་དོན་དུ་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་དེ་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཁོ་ན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལས་ངོོ་མཚོར་ཆོེ་བ་ཅོི་ཞེིག་ཡོད། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པས་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་

བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་སྟོངོ་ཉེིད་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་བྱེད་པར་ཐལ། དེས་དེའིི་ཕྱིིར་

དུ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེས་

དེའིི་ཕྱིིར་དུ་བདེན་འིཛིན་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེས་དེའིི་ཕྱིིར་དུ་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་དེའིི་ཕྱིིར་དུ་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་

བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན་གཞེན་དོན་དུ་གཙོོ་
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བོར་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། འིཕགས་པ་ཡིན་ན་གཞེན་དོན་གཙོོ་བོར་དོན་དུ་གཉེེར་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མཚོན་ཉེིད་དེ་ལྟར་འིཇོག་པ་དངོ༌། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་ནངོ་འིགལ་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་

ཐོས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པ་ཐེག་དམན་ལམ་དུ་འིཇུག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པས་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཉེན་ཐོས་

མཐོངོ་ལམ་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པས་གཙོོ་

བོར་སྟོངོ་ཉེིད་སྒོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་
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གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་

པར་བྱེད་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་

པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་རྗོེས་སུ་

བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེས་གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་དུ་སྟོངོ་

ཉེིད་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་དུ་སྟོངོ་

ཉེིད་སྒོོམ་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེས་གཙོོ་བོར་རངོ་དོན་

དུ་སྟོངོ་ཉེིད་སྒོོམ། རངོ་དོན་དུ་གཙོོ་བོར་སྟོངོ་ཉེིད་མི་སྒོོམ་ཟེར་བ་ནངོ་འིགལ་ཏེ། སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེས་རངོ་དོན་དུ་གཙོོ་བོར་སྟོངོ་ཉེིད་སྒོོམ་

པར་ཐལ། དེས་ཁོ་རངོ་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་སྟོངོ་ཉེིད་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་

པར་བྱེད་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ་གྱིི་ཕྲེེངོ་བ་

ཡིན་ནོ། །
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ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་

དངོ༌། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་གངོ་རུངོ་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་འིཕགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདྲི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

དེ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་

གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་དངོ་

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་གཉེིས་ཀོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། སྔ་མ་དེ་ཡངོ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན། ཕྱིི་མ་དེ་ཡངོ༌། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་

པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྔ་མ་དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །
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ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

ན་གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཐེག་དམན་སློོབ་པ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་མཁྱེན་
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གསུམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན་

གཞེི་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་

ཀྱིངོ་མ་ཡིན། ལམ་ཤིེས་ཀྱིངོ་མ་ཡིན། རྣམ་མཁྱེན་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

གྲུབ་སྟེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རྫོོབ་

སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་རྣམས་སློ། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ལ་གཉེེན་པོ་གཞེི་ཤིེས་དངོ༌། མི་མཐུན་པའིི་གཞེི་ཤིེས་

གཉེིས་སུ་ཡོད་ཟེར་ན། མི་མཐུན་གཉེེན་པོའིི་ཕྱིོགས་དག་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་

ཕྱིོགས་སྒྲི་སྨྲས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་གཞེི་

ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་དེ་ལ་དེ་གཉེིས་སུ་འིབྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས། ཞེེས་པའིི་གཉེེན་པོ་དེ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་བྱེད་རིགས། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཞེེས་པའིི་མི་

མཐུན་པ་དེ་བདེན་འིཛིན་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མཚོན་འིཛིན་གྱིི་

གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། གཉེེན་པོ་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་
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ན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་དེ། མཚོན་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྤོངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག 

ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་པས་ཁྱབ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན། བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་

པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཅོེས་གསུངོས། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱབ་པ་སྔ་མ་ལ་དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་པའིི་གཞེི་

ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་

ལམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་བདེན་ཞེེན་གྱིིས་འིདོད་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། བདེན་འིཛིན་

གྱིིས་བཅོིངོས་པའིི་དོན་ནི། གཞེི་དངོ་ལམ་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྟོགས་པ་ན་

བདེན་པར་ཞེེན་པ་ལས་མི་འིདའི་བའིི་དོན་ཏེ། སྔར་ཆོོས་ཀྱིི་གནས་ལུགས་ཐོས་

བསམ་གྱིིས་ཀྱིངོ་གཏན་ལ་མ་ཕབས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། གོངོ་དུ་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་

ཤིེས་དེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པརཐལ། དེ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེེན་
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པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་འིདིའིི་ལན་འོིག་ཏུ་འིཆོད། 

ཁ་ཅོིག མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་དེ་སྐབས་གསུམ་པའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ཟེར་ན། སྐབས་གསུམ་པའིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་

བྱར་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་བའིི་

ཐེག་དམན་གྱིི་རིགས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྩེ་བའིི་དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྐབས་གསུམ་པས་མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྐབས་གསུམ་པས་གཞེི་ཤིེས་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་དགུ་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

སྐབས་གསུམ་པའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྐབས་གསུམ་པའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་

ན། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅོེས་ཟེར་ན། གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སྐབས་གསུམ་པས་གཞེི་ཤིེས་བསྟན་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིིས་

མངོོན་པར་རྟོོགས་པར་བརྒྱད་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 



12ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཁ་ཅོིག དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་

རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། སྐབས་གསུམ་པའིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ཟེར་ན། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ནི་བྱངོ་ཆུབ་

སེམས་དཔས་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱིི་མངོོན་དུ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས་སྒོོམ་

པའིི་ལམ་ནི་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། སྐབས་

གསུམ་པའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་བྱས་པ་ལ་ཁོ་

ན་རེ། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིིས་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མི་

རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་

སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིའིི་ལན་ལ་མཁས་

པ་ཁ་ཅོིག ཐལ་འིགྱུར་ཕྱིི་མ་ལ་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཕྱིི་མ་

མཐོངོ་ལམ་ལ་དམིགས་ཀྱིིས་བཀོར་བའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། 
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དེ་མི་འིཐད་དེ། ལམ་བསྒྲིིགས་ལས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མན་ཆོད་དུ་མི་རྟོགས་

སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་སྒོོམ་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ནས་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་མི་སྒོོམ་པར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། ལམ་བསྒྲིིགས་ལས། དེ་ཡངོ་མཐོངོ་ལམ་མན་ཆོད་དུ་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིིས་

ཀྱིངོ་སྒོོམ་པར་བྱ་སྟེ། ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བའིི་སྡུག་བསྔལ་

རངོ་མཚོན་པ་ཉེམས་སུ་མོངོ་ན། གཞེན་དོན་ལྟ་ཞེོག རངོ་དོན་ཡངོ་བྱ་བར་མི་ནུས་

པས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་དཔལ་ལེགས་པར་གཞེོམ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་ས་ལས། 

འིཁོར་བའིི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིིས་ཉེན་ཐོས་ལས་འིབུམ་

འིགྱུར་གྱིིས་ཀྱིངོ་སྐྱོོ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེེས་ལམ་བསྒྲིིགས་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཅོིངོ༌། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས་ནི་ཕྱིི་མ་

མཐོངོ་ལམ་ལ་དམིགས་ཀྱིིས་བཀོར་བའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་དོན་ནི། གཞེི་ཤིེས་

ཀྱིི་སྐབས་འིདིར་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བསྟན་ཀྱིངོ༌། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིིས་སྒོོམ་

པར་བྱེད་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་མ་བསྟན་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན། དམན་ལམ་

སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་སྦྱོོར་བ་རྣམས་ཀྱིིས་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་

དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་སྒོོམ་ལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་ནས་
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མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་མི་སྒོོམ་

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པས་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྒོོམ་པར་ཐལ། དེས་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེས་

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྒོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལམ་དེ་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་

གྱིིས་སྒོོམ་ཞེེས་པའིི་དོན། ལམ་དེ་འིབད་རྩེོལ་ཆོེན་པོས་སྒོོམ་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་ལ། 

ལམ་དེ་འིབད་རྩེོལ་ཆོེན་པོས་སྒོོམ་ན་ལམ་དེ་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྒོོམ་

མི་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བཤིད་མ་ཐག་པའིི་ལམ་བསྒྲིིགས་ཀྱིི་དོན་མ་གོ་བ་ལ་བརྟོེན་ནས། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་སྦྱོོར་བས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་ཟེར་ན། དམན་ལམ་

སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ། ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པ་ལས་

དབངོ་པོ་རྟུལ་བར་ཐལ། དེས་ཚོོགས་སྦྱོོར་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་བསྐལ་ཆོེན་གྲེངོས་

མེད་དུ་མར་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོོངོ་བ་ལ་འིབད་ཀྱིངོ༌། མཐོངོ་

ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཟད་པར་མ་སྤོངོས། བརྩེོན་འིགྲུས་ཤིིན་ཏུ་འིབར་
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བའིི་ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པས་ཚོེ་གསུམ་ལ་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཟད་པར་སྤོངོས་པའིི་མངོ་

འིདས་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། ལན་གྱིིས་ཟློག་པར་མི་ནུས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་རོ། །

རངོ་ལུགས་ལ་གཞེི་ཤིེས་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་གཞེི་ཤིེས་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག ཐེག་དམན་

གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དོན་བསྡུ་ན། ཐེག་

དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

གཉེིས། ས་མཚོམས་ནི་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་མཐའི་དག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། རྩེོད་པ་

སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་འིཕགས་པ་མེད་

པར་ཐལ། འིཕགས་པ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་བུད། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་འིཕགས་

པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ཆོོས་ཅོན་སྐྱོོན་ཅོན་ཡིན་ནོ། །
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སྲིིད་པ་དངོ་ཞེི་བའིི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས།སྲིིད་པ་དངོ་ཞེི་བའིི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས།

ཚུར་རོལ་ཕ་རོལ་མཐའི་ལ་མིན། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་

གནས་ཏེ། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་པར་ནུས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་ཏེ། ཞེི་

མཐའི་འིགོག་པར་ནུས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་བར་ན་དོན་དམ་པར་མི་གནས་ཏེ། སྲིིད་ཞེི་བདེན་

སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེེ་བ་ཡིན་

ཏེ། དུས་གསུམ་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཟིན་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག འིདིའིི་སྦྱོོར་བ་ལ་གཉེེན་ཕྱིོགས་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་མཐའི་ལ་

མི་གནས་ཏེ། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་པར་ནུས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་ཏེ། ཞེི་མཐའི་འིགོག་པར་ནུས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེས་ཟིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་བར་ན་མི་གནས་ཏེ། སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་
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དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེེ་བ་ཡིན་ཏེ། དུས་གསུམ་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིིད་པ་ལན་བདུན་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་

པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པར་ཐལ། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་

པར་ནུས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་

རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པར་

ཐལ། ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། འིདོད་པར་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་རིགས་

མཐུན་གྱིི་སྐྱོེ་སྲིིད་བདུན་ལེན་པར་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ནི། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

དེས་སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་དེས་

སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་
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ཤིེས་དེས་སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། སློོབ་ལམ་ན་བློ་གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་ཅོིག་ཅོར་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་བར་ན་གནས་པར་ཐལ། སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་དབུས་ན་གནས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། མངོོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མངོོན་སུམ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་

རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོས་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་དངོ་

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་བདེན་

སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་

སྟེ། དེ་འིདྲི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་ཆོོས་

ཅོན། སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེེ་བ་ཡིན་ཏེ། དུས་

གསུམ་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་
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ཕྱིིར། གཞེི་ཤིེས་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱད་པར་གསུམ་དངོ་ལྡན་ཏེ། སྲིིད་མཐའི་

ལ་མི་གནས། ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས། སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་བར་ན་དོན་དམ་པར་མི་

གནས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་ཏེ། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་

བྱེད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་ཏེ། ཞེི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་

ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྲིིད་ཞེི་གཉེིས་ཀྱིི་བར་ན་དོན་དམ་པར་མི་གནས་ཏེ། སྲིིད་

ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། 

རེ་ཞེིག་དཔྱོད་ན། 

ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པར་འིདོད། ཅོེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་དེ་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དུས་གསུམ་པའིི་ཆོོས་རྣམས་སྐྱོེ་བ་མེད་པའིི་རྣམ་པར་མཉེམ་པ་

ཉེིད་དུ་རྟོོགས་པས་སངོས་རྒྱས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ལ་ཉེེ་བར་གྱུར་

བར་འིདོད་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཞེེས་པའིི་སྐབས་

ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཤིེར་ཕྱིིན་དེ་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ལ་མི་རྟོག་

སོགས་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དངོ༌། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པ་སོགས་

དུ་མ་ཡོད་པའིི་ནངོ་ནས། ལག་རྗོེས་མི་འིདྲི་བ་སོ་སོར་བཞེག་ན། ཞེེས་སོགས་
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བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། སྐབས་གསུམ་པའིི་

དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིངོ་ཡིན། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་

ཀྱིངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་དེ་སྐབས་གསུམ་པའིི་དངོོས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་ལ། བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་གྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་སྐབས་གསུམ་པའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་གཞེི་ཤིེས་

མ་ཡིན་པའིི་ཁྱད་པར་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ལམ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག འིདིར་བསྟན་སྲིིད་མཐའི་

འིགོག་པར་ནུས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པ་དེ། ཤིེས་པས་སྲིིད་ལ་མི་གནས་པའིི་

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ལམ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག འིདིར་བསྟན་ཞེི་མཐའི་འིགོག་པར་

ནུས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེས་ཟིན་པ། སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་ལ་མི་གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཅོེས་གསུངོས། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་

ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་

ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་ཏེ། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 
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མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་

ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་

མཁྱེན་པ། ཤིེས་པས་སྲིིད་ལ་མི་གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་ལ་

མི་གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེིས་

སྟོངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་གངོ་

ཞེིག ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། རངོ་རྒྱལ་གྱིི་

རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་

གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ལ་ཤིེས་པས་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་དངོ༌། 

སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་གཉེིས་སུ་ཡོད། ཅོེས་ཟེར། བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། སྙེིངོ་

རྗོེས་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་

པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་

པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཐེག་

དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་དེ་ཐེག་

དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྙེིངོ་རྗོེ་ཚོད་མེད་བསྒོོམ་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་

ཐེག་དམན་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་

ཡོད་པར་ཐལ། ཤིེས་པས་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་
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དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་ཤིེས་པས་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་

ལ་ལྟོས་ཏེ། སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

མ་ཁྱབ་སྟེ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། ཤིེས་

པས་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཞེེས་པའིི་ཐ་སྙེད་བྱམས་པའིི་གསུངོ་རབ་

ལས་མི་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པར་

ཐལ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག 

གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པར་ཐལ། བར་

ཆོད་མེད་ལམ་གངོ་ཞེིག་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། ཤིེས་

པས་སྲིིད་ལ་མི་གནས་ཤིིངོ༌། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ཤིེས་པས་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་

གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། ཤིེས་པས་

སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྙེིངོ་
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རྗོེས་ཞེི་ལ་མི་གནས་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་

གཞེི་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་བཀོག་ཟིན། གཞེན་ཡངོ༌། ཤིེས་པས་

སྲིིད་ལ་མི་གནས་ཤིིངོ་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ཤིེས་པས་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་

པའིི་གཞེི་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མ་བསྟན་པར་ཐལ། དེས་ཤིེས་པས་

སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྐབས་ལ་དོགས་པ་གཅོོད་པའིི་གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་དངོ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་ན་གཉེེན་

པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་དངོ་

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་གངོ་ཞེེ་ན། 

ཁ་ཅོིག སྲིིད་མཐའི་ཞེེས་པའིི་སྒྲི་འིཇུག་པའིི་གཞེི་དེ་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ལས་

ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཆོ་དེ། ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་

མཐའི་ཡིན། དེ་ནི་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཚུ་རོལ་གྱིི་མཐའི་འིཁོར་བ་དངོ་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན། 
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ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཆོ་བདེན་གྲུབ་དེ། དོན་དམ་ལ་

ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དངོ༌། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལ་མཐའི་གཅོིག་

ཏུ་དོར་བྱར་བྱེད་པའིི་ཆོ་དེ། བྱངོ་སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ཡིན། དེ་ནི་དངོོས་

པོར་དམིགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་ཡིན། ཞེི་མཐའི་ཞེེས་པའིི་སྒྲི་འིཇུག་

པའིི་གཞེི་ལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་ཆོད་

ཙོམ་གྱིིས་ཐོབ་པའིི་མངོ་འིདས་དེ། ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་དངོ༌། དེ་ནི་སྙེིངོ་

རྗོེས་ཕ་རོལ་གྱིི་མཐའི་མ་ངོན་ལས་འིདས་པ་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན། 

དེ་འིདྲིའིི་མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་དེ། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་དངོ༌། 

ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་ཆོད་ཙོམ་གྱིིས་ཐོབ་པའིི་མངོ་

འིདས་ལ་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་བླངོ་བྱར་བྱེད་པའིི་ཆོ་དེ་བྱངོ་སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་

མཐའི་ཡིན། དེ་ནི་དངོོས་པོ་མེད་པར་དམིགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་ཡིན། 

ཞེེས་ཟེར། འིདི་ཆོེས་མི་འིཐད་དེ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིིད་

པར་སྐྱོེ་བ་ལ་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་དོར་བྱར་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། བྱངོ་སེམས་ལ་

ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་བྱངོ་སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་

སྲིིད་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ལམ་བསྒྲིིགས་ལས། མཐོངོ་ལམ་མན་
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ཆོད་དུ་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིིས་ཀྱིངོ་བསྒོོམ་པར་བྱ་སྟེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། གསལ་བ་སོངོ༌། ཉེན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལ་དུས་གསུམ་མཉེམ་པ་

ཉེིད་དུ་ཤིེས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཉེན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཞེེས་སྨྲས་པ་ལ་དགོས་

པ་མེད་པར་ཐལ། དངོོས་པོ་དངོ་དངོོས་པོ་མེད་པར་དམིགས་པ་ཉེིད་ཀྱིིས་འིཁོར་བ་

དངོ་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དེ། 

བྱངོ་སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དངོ༌། དེའིི་སྐབས་ཀྱིི་ཞེི་མཐའི་དེ། བྱངོ་སེམས་

ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ལ་བྱེད་རིགས་པ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་བྱངོ་

སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ལན་གྱིིས་བཟློག་དུ་མེད་དོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་བྱངོ་

སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིིད་

པར་སྐྱོེ་བ་ལ་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་དོར་བྱར་བྱེད་པའིི་ཆོ་དེ། བྱངོ་སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་

སྲིིད་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་པོར་དམིགས་

པ་ཉེིད་ཀྱིིས་འིཁོར་བ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་

དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་འིཁོར་བའིི་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་

སྐབས་ཀྱིི་སྲིིད་མཐའི་དེ་བྱངོ་སེམས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་མ་རྟོོགས་པ་ཐལ། 
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འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལ་དུས་གསུམ་མཉེམ་པ་ཉེིད་

ཤིེས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། བློ་གཟུ་བོར་ཞེོག་ལ་ལྟོས་ཤིིག ཡངོ་

ཕྱིོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་འིདིས་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་ན་ལས་ཉེོན་

གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པས་ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། སྲིིད་པ་

ཐ་མའིི་ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་གངོ་རུངོ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་གངོ་

ཞེིག ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་གནས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་

དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སྲིིད་དངོ་ཞེི་བར་ལྟུངོ་བའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་

དངོ་དེའིི་ཐད་ཀྱིི་ཊིཀོ་ཀོར་གཟིགས་ཤིིག ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་དམན་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚོེ་དེ་ལ་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་མངོོན་

དུ་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་རེས་ལས་ཉེོན་གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་འིཁོར་

བ་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ཡིན། དེ་ལ་གནས་པ་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་

སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་དོན་ཡིན་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ལས་

ཉེོན་གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་འིཁོར་བ་ལ་གནས་པར་ཐལ། ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་

མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་དེར་ཐལ། ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་
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སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་གངོ་རུངོ་ལ་གནས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ལ་མི་

གནས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཁ་ཅོིག འིཁོར་བ་བདེན་པར་

འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དངོ༌། མངོ་འིདས་བདེན་

པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་དེ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན་ཟེར་ན། དོན་དམ་

ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་དངོ་མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་

དངོ༌། མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན་བྱས་པ་ལ་ཁོ་

ན་རེ། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་མ་ཡིན་

པར། དེ་བདེན་གྲུབ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་གཅོིག་ཤིོས་ལ་ཡངོ་ཤིེས་པར་

བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས། དེ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེེན་པའིི་བློ་རྟོག་

པའིི་མཐར་འིཛིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་ཡོད་པའིི་མཐའི་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་
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མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་

པར་ཐལ། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་བ་བདེན་

གྲུབ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དངོ༌། མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་ལ་

ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན་ཟེར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། རྟོག་ཆོད་གྱིི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་

གངོ་ཟག་མེད་པར་ཐལ། རྟོག་ཆོད་གྱིི་མཐའི་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཙོམ་པ་དེ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་ལ་གནས་

པར་ཐལ། དེ་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་ཞེི་

བདེན་གྲུབ་ལ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་དོན་

དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དངོ༌། མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་

མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དམིགས་མེད་

ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་མེད་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་པར་

ཐལ། དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དམིགས་མེད་

ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཞེེས་པའིི་དམིགས་པ་མེད་པ་དེ་བདེན་མེད་ལ་བྱེད་རིགས་

པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། འིོན་ཀྱིངོ༌། རྟོགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིཇུག་པའིི་ཊཱིཀོ་

ཆོེན་ལས། དམིགས་པ་མེད་པ་ནི་མཚོན་འིཛིན་གྱིིས་གཟུངོ་བ་ལྟར་གྱིི་ཞེེན་ཡུལ་
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མེད་པར་བདེན་མེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་

ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས། སྐབས་

འིདིར་བསྟན་གྱིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས། ཞེེས་གསུངོས། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྲིིད་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་

ཤིེས་རབ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞེི་ཀུན་

རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཤིེས་པས་སྲིིད་ལ་མི་གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་དེ་སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་ལ་མི་

གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འིཇོག་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་དུ་ཊཱིཀོར་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། མངོ་འིདས་དེ་སྲིིད་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པ་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་མངོ་
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འིདས་དེ་སྲིིད་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་

མཐའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཞེི་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་མཚོན་གཞེི་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གལ་ཏེ་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་

པར་ཐལ། འིཁོར་བའིི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཁོར་བའིི་ཕྱིི་མཐའི་ལ་གནས་

པ་གངོ་ཞེིག འིཁོར་བའིི་ཕྱིི་མཐའི་འིཁོར་བའིི་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། 

འིཁོར་བའིི་ཕྱིི་མཐའི་མངོོན་སུམ་དུ་བྱས་པས་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་

ན། འིཁོར་བ་ལ་མཐའི་མེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ་

སྟེ། ཚོིག་ཙོམ་ལ་རྩེོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་བསྟན་

གྱིི་སྲིིད་མཐའི་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་འིཁོར་བའིི་མཐའི་ལ་

གནས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་འིཁོར་བའིི་ཕྱིི་མཐའི་ལ་གནས་

པ་གངོ་ཞེིག སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་འིཁོར་བའིི་ཕྱིི་མཐའི་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་

འིཁོར་བའིི་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ལ་མཐའི་མེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་

ཕྱིིར་ཞེེས་མཚུངོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་བྱའིོ། །

ཁ་ཅོིག འིཁོར་བ་དེ་འིཁོར་བའིི་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། འིཁོར་བའིི་མཐའི་ཡོད་

པ་གངོ་ཞེིག མངོ་འིདས་འིཁོར་བའིི་མཐའི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་ཁས། འིདོད་ན། 
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མངོ་འིདས་དེ་མངོ་འིདས་ཀྱིི་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་མངོ་འིདས་ཀྱིི་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཞེི་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན། འིཁོར་བ་ཡིན་ན་འིཁོར་བའིི་མཐའི་མ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། འིཁོར་བའིི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མངོ་འིདས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སོངོ༌། འིདོད་ན། མངོ་འིདས་ཡིན་ན་མངོ་འིདས་ཀྱིི་མཐའི་མ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་མངོ་འིདས་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་དབངོ་གིས་རྒྱུན་རིངོ་བོར་ཉེིངོ་

མཚོམས་སྦྱོོར་བ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་སྲིིད་མཐའི་ཡིན། དེ་ཡངོ་འིགྲེེལ་

བར། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཚུར་རོལ་གྱིི་མཐའི་འིཁོར་བ་རྟོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཅོེས་པས་

བསྟན། སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལ་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་དོར་བྱར་ཞེེན་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་

གྱིི་སྲིིད་མཐའི་ཡིན། དེ་ནི་འིགྲེེལ་བར། དངོོས་པོར་དམིགས་པ་ཉེིད་ཀྱིིས་འིཁོར་བ་

ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤིེས་པ་བྱའོི། །ཞེེས་པས་བསྟན། སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ཆོད་ཙོམ་

གྱིིས་ཐོབ་པའིི་མངོ་འིདས་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན། དེ་ནི་འིགྲེེལ་བར། 

སྙེིངོ་རྗོེས་ཕ་རོལ་གྱིི་མཐའི་མ་ངོན་ལས་འིདས་པ་ཆོད་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཅོེས་པས་
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བསྟན། སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ཆོད་ཙོམ་གྱིིས་ཐོབ་པའིི་མངོ་འིདས་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་བླངོ་

བྱར་ཞེེན་པ་དེ་ཡངོ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན། དེ་ནི་འིགྲེེལ་བར། དངོོས་

པོ་མེད་པར་དམིགས་པ་ཉེིད་ཀྱིིས་མ་ངོན་ལས་འིདས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤིེས་

པར་བྱའིོ། །ཞེེས་པས་བསྟན་ཅོེས་གསུངོས། དེ་རྣམས་ལ་དཔྱོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལ་

མཐའི་གཅོིག་ཏུ་དོར་བྱར་ཞེེན་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་སྲིིད་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་

ཚུར་རོལ་གྱིི་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཁོར་བ་སྤོངོས་

པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཚུར་རོལ་གྱིི་མཐའི་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཚུར་རོལ་ནི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་

ལ་ལྟོས་པ་སྟེ། ཚུར་ངོོས་ན་ཡོད་ཀྱིི་འིཁོར་བ་ཆོད་པའིི་ཕར་ངོོས་ན་མེད་པའིི་དོན། 

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

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཚུར་རོལ་གྱིི་

མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་འིཁོར་བའིི་མཐའི་ལ་གནས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཕ་རོལ་གྱིི་

མཐའི་ལ་མི་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་
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པའིི་དབངོ་གྱིིས་རྒྱུན་རིངོ་བོར་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྐབས་འིདིར་

བསྟན་གྱིི་སྲིིད་མཐའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚུར་མཐོངོ་ཐ་མལ་བ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལ་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་དོར་བྱར་ཞེེན་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྐབས་འིདིར་

བསྟན་གྱིི་སྲིིད་མཐའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལ་མཐའི་

གཅོིག་ཏུ་དོར་བྱར་ཞེེན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དེ་

རངོ་ལམ་དུ་སྲིིད་མཐའི་འིགོག་པར་ནུས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྲིིད་

མཐའི་འིགོག་ནུས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་

སྲིིད་མཐའི་འིགོག་ནུས་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྲིིད་མཐའི་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྲིིད་མཐའི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་པར་

ཐལ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་དེས་ཀྱིངོ་སྲིིད་མཐའི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་བྱེད། 

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཀྱིངོ་དེ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་

གྲུབ་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་སྲིིད་མཐའི་སྤོངོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སོངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་སྲིིད་མཐའི་ལ་མི་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་
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པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་འིཁོར་བ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སྲིིད་མཐའི་སྤོངོ་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

བདེན་གཉེིས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་འིཇོག་ཚུལ།བདེན་གཉེིས་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་འིཇོག་ཚུལ།

རངོ་ལུགས་ནི། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས། ཤིེས་པས་སྲིིད་ལ་མི་

གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ལྟ་བུ། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་

ཞེི་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མངོོན་

རྟོོགས་དེ། སྙེིངོ་རྗོེས་ཞེི་ལ་མི་གནས་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ལྟ་བུ། ལས་ཉེོན་གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་

འིཁོར་བ་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ཡིན། ལས་ཉེོན་

གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་འིཁོར་བ་ལ་གནས་པ་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་

པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ནི། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཚུལ་རོལ་གྱིི་

མཐའི་འིཁོར་བ་རྟོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཅོེས་པས་བསྟན། དམན་པའིི་མངོ་འིདས་དེ་
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སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན། དམན་པའིི་མངོ་འིདས་

ལ་གནས་པ་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་

དོན་ཡིན། དེ་ནི་སྙེིངོ་རྗོེས་ཕ་རོལ་གྱིི་མཐའི་མ་ངོན་ལས་འིདས་པ་ཆོད་པའིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཅོེས་པས་བསྟན། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་

སྲིིད་མཐའི་ཡིན། འིཁོར་བ་དོར་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་དོན་

དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་དོན་ཡིན། དེ་ནི་དངོོས་པོར་དམིགས་པ་

ཉེིད་ཀྱིིས་འིཁོར་བ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་པས་བསྟན། དམན་

པའིི་མངོ་འིདས་བླངོ་བྱར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་དོན་དམ་ལ་

ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན། དམན་པའིི་མངོ་འིདས་ལ་མཐའི་གཅོིག་ཏུ་བླངོ་བྱར་བདེན་

པར་ཞེེན་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་

དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡངོ༌། ལམ་སྒྲིིག་ལས། སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་ལ་ཀུན་རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་

པ་དངོ༌། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པ་གཉེིས་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིིད་པར་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོོར་བ་སྲིིད་

པའིི་མཐར་ལྟུངོ་བ་ཡིན་ལ། སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ཙོམ་ཆོད་པ་ལས་ཐོབ་པའིི་མངོ་འིདས་

ཞེི་མཐའི་དངོ༌། དེ་ཐོབ་པ་ཞེི་བའིི་མཐར་ལྟུངོ་བ་ཞེེས་བྱའོི། །སྲིིད་པ་དེ་ཉེིད་རིགས་

ཅོན་གསུམ་པོས་འིགོག་ལ། ཞེི་བའིི་མཐའི་དེ་ནི་བྱངོ་སེམས་འིབའི་ཞེིག་གིས་སྤོོངོ་
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སྟེ། སྲིིད་མཐའི་སྔ་མ་བཀོག་ནས་སྙེིངོ་རྗོེ་དངོ་སྨོོན་ལམ་གྱིི་དབངོ་གིས་ལུས་བླངོས་

ཏེ་མངོ་འིདས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐར་ལྟུངོ་

བ་ནི། སྲིིད་ཞེི་ལ་དོར་བྱ་དངོ་བླངོ་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེ་བྱངོ་ཆུབ་

སེམས་དཔའིི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་སྤོོངོ་བ་ཡིན་ཅོིངོ༌། ཉེན་རངོ་

ལ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་རྟོོགས་པ་ཡོད་པར་འིདོད་པ་ལྟར་ན་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་

མཐར་མ་ལྟུངོ་ཡངོ༌། ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་མཐར་ལྟུངོ་བ་ཞེེས་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཤིེས་རབ་དེ་གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་

མཐའི་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་ཀུན་

རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། གངོ་

ཟག་གི་བདག་འིཛིན་མེད་པར་ཐལ། དེ་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

པ་ཁས། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་མེད་པར་བྱེད་པའིི་ཚོད་མ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་དེས་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་མེད་པར་བྱས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་

གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་སློར་མི་སྐྱོེ་བའིི་ཆོོས་ཅོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་ལྟར་བྱས་པར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་གི་བདག་
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འིཛིན་སྤོངོས་པའིི་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གངོ་ཟག་གི་བདག་

འིཛིན་འིགོག་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་གངོ་ཟག་

གི་བདག་འིཛིན་ལ་གནོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་གནོད་བྱེད་ནི། བདག་མེད་མཐོངོ་བས་

འིགལ་བ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བདེ་བ་ཅོན་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ལས་

ཉེོན་གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་འིཁོར་བ་ལ་གནས་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་

རྫོོབ་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་གངོ་

རུངོ་ལ་གནས་པ་གངོ་ཞེིག སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་

ལ་མི་གནས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། བདེ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཞེི་མཐའི་ལ་གནས་པར་ཐལ། 
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དམན་པའིི་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་

ཆོད་ཙོམ་གྱིིས་ཐོབ་པའིི་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་སྤོངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེས་ན་ཆོད་པའིི་མངོ་འིདས་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན་ཀྱིངོ༌། དམན་

པའིི་མངོ་འིདས་ཀུན་རྫོོབ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་མ་ཡིན་ཟེར་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་

བཅོོམ་པ་ཆོད་པའིི་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པར་ཐལ། དེ་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྐྱོེ་བ་

དངོ་སྙེིངོ་རྗོེ་དངོ་སྨོོན་ལམ་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་གཉེིས་རྒྱུན་ཆོད་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཆོད་མཐའི་ཡངོ་ལས་

ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྐྱོེ་བ་ཆོད་པར་མ་ཟད། སྙེིངོ་རྗོེ་དངོ༌། སྨོོན་ལམ་གྱིི་དབངོ་གིས་སྐྱོེ་

བ་ཆོད་པས་ཐོབ་པའིི་མངོ་འིདས་སོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ལྟོས་ཤིིག 

ཁོ་ན་རེ། སྲིིད་པ་ཐ་མའིི་ཉེན་ཐོས་སྒོོམ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་

བསྟན་གྱིི་སྲིིད་པ་ལ་གནས་པར་ཐལ། ལས་ཉེོན་གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་འིཁོར་བ་ལ་

གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་རྟོག་མཐའི་ལ་

གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་

བ་ལེན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཊིཀོ་ལས། རྟོག་མཐའི་ཡངོ་ལས་ཉེོན་

གྱིིས་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་ནས་རྒྱུན་རིངོ་པོར་འིཇུག་པའིི་དོན་ཡིན་གྱིི། དེ་རྟོག་དངོོས་



40ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཀྱིི་མཐའི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་རྟོག་མཐའིི་

སྒྲི་བཤིད་སྟོན་པའིི་ལུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་

ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིཁོར་བ་

བདེན་གྲུབ་ཆོོས་ཅོན། ཡོད་མཐའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་ན། འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིཛིན་པའིི་བློ་དེ་ཡོད་པའིི་མཐར་འིཛིན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡོད་པའིི་མཐར་འིཛིན་མེད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་

མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་ཞེིའིི་མཐའི་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

འིཁོར་བ་བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་སྲིིད་མཐའི་དངོ་མངོ་འིདས་བདེན་གྲུབ་

དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའིི་ཞེི་མཐའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྟོག་ཆོད་

ཀྱིི་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་པར་ཐལ། རྟོག་ཆོད་ཀྱིི་མཐའི་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས།
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འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་རིངོ་གི་གཞེི་ཤིེས།འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་རིངོ་གི་གཞེི་ཤིེས།

དེ་ནི་མཚོན་མར་དམིགས་སྒོོ་ནས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་མ་མོངོས་པའིི་

ཉེན་ཐོས་སློོབ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་ཡུམ་ལ་རིངོ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག་སྙེིངོ་

རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ་བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་

ཅོན། འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་

གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་གངོ་ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ་བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་པ་དེ། 

འིབྲས་ཡུམ་ལ་རིངོ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པ་དེ། འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་

བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་མ་མོངོས་བའིི་

ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་
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པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་རྟོག་སོགས་

བཅུ་དྲུག་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་

ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་

བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་

ལམ་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག འིབྲས་ཡུམ་སྒྲུབ་པའིི་ཐབས་མཁས་མ་ཡིན་

པ་ལ་ཞུགས་པ། འིབྲས་ཡུམ་ལ་རིངོ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག 

འིབྲས་ཡུམ་སྒྲུབ་པའིི་ཐབས་མཁས་ལ་ཞུགས་པ་འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐེག་པ་དེ་འིབྲས་ཡུམ་སྒྲུབ་

པའིི་ཐབས་མཁས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དམ་ཆོོས་པད་དཀོར་ལས། དྲིངོ་སྲིོངོ་ཆོེན་པོས་ཐེག་པ་གསུམ་བསྟན་པ། རྣམ་

འིདྲིེན་རྣམས་ཀྱིི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་སྟེ། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་
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པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ་བདེན་འིཛིན་གྱིིས་

བཅོིངོས་པ་དེ། འིབྲས་ཡུམ་ལ་རིངོ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཞེི་ཤིེས་གངོ་

ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པ་

དེ། འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་མི་

འིཐད་དེ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་

འིཇུག་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྙེིངོ་རྗོེ་

ཆོེན་པོ་ཡངོ་ཡོད། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིངོ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་སོ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་



44ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་རིངོ་གི་གཞེི་ཤིེས།རངོ་ལུགས་ལ་འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་རིངོ་གི་གཞེི་ཤིེས།

རངོ་ལུགས་ནི། གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ༌། བདེན་འིཛིན་

གྱིིས་བཅོིངོས་པ་དེ་འིབྲས་ཡུམ་ལ་རིངོ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་དམན་

གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་གངོ་ཞེིག སྙེིངོ་རྗོེ་

ཆོེན་པོ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པ་དེ། འིབྲས་

ཡུམ་ལ་ཉེེ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དངོ་པོའིི་ས་མཚོམས་ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ནས་ཐེག་དམན་གྱིི་མི་སློོབ་ལམ་གྱིི་བར་ན་ཡོད། གཉེིས་པའིི་ས་མཚོམས། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། དངོ་པོ་དངོ་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་དོན་གཅོིག གཉེིས་པ་དངོ་གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་དོན་

གཅོིག 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་བྲལ་བར་ཐལ། འིབྲས་
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ཡུམ་ལ་རིངོ་བའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། རྩེ་

བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་ཁ་མའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་ཡོད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་ཞུགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་

ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡོད་པར་འིབུད། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

མི་མཐུན་པ་དངོ་གཉེེན་པའིི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས།མི་མཐུན་པ་དངོ་གཉེེན་པའིི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས།

གཟུགས་སོགས་ཕུངོ་པོ་སྟོངོ་ཉེིད་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 
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མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། 

མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་

ཅོན་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག མཚོན་འིཛིན་

གྱིིས་བཅོིངོས་པ་དེ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག 

མཚོན་འིཛིན་གྱིི་གཉེེན་པོ་བྱེད་པ་དེ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་

ཁ་མའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གཉེིས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་བྲལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་ལ། གཉེེན་

པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མི་རྟོག་སོགས་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་བྲལ་བ་མི་མཐུན་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིིས་

ཟིན་པ་གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་
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རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་བདེན་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོདན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ལམ་བདེན་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་

མ་ཐོབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་སོ་སྐྱོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་

འིདྲི་བ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་

འིགོག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཐོབ་བྱེད་

ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་བདེན་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་
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ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐབས་ཤིེས་

ཁྱད་པར་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེེ་བའིི་གཞེི་

ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་ཆུབ་ལ་ཉེེ་བའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན། ཐེག་

ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ༌། བདེན་འིཛིན་

གྱིིས་བཅོིངོས་པ་དེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག 

བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པ་དེ། གཉེེན་པོ་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཕྱིི་མ་གོངོ་དུ་བཀོག་ཟིན། དངོ་པོ་མི་

འིཐད་དེ། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་

ཁ་མའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་རྣམས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་འིཕགས་

པའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་གཞེི་ཤིེས་དེ་གཉེིས་དོན།རངོ་ལུགས་ལ་གཞེི་ཤིེས་དེ་གཉེིས་དོན།
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རངོ་ལུགས་ནི། གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་བྲལ་བ་དེ། མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་

པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིིས་

ཟིན་པ་དེ། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག 

སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་ཐེག་ཆོེན་ལམ་དུ་འིཇུག་ཁ་མའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་སློ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདྲིའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་

ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་ཤིེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅོན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་

རབ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོོན་དེ་སྤོོངོ་དཀོའི་ན། གཞེི་ཤིེས་གངོ་ཞེིག་

ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་བྲལ་ཞེིངོ་བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་པ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཅོིག་ཤིོས་སྔར་ལྟར་འིཇོག 

སྤྱིིན་ལ་སོགས་ལ་ངོར་འིཛིན་མེད། །ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་

ཆོོས་ཅོན། གཉེེན་པོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་
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གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་གངོ་ཞེིག ཐབས་ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་

གྱིིས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་གཟུགས་སོགས་ཕུངོ་བོ་སྟོངོ་ཉེིད་དངོ།༌། 

ཞེེས་པའིི་སྐབས་བཞེིན་བྱེད་དོ། །

འིདིར་བསྟན་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ།འིདིར་བསྟན་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ།

གཟུགས་སོགས་དེ་མི་རྟོག་སོགས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ལ་བཅུ་ཡོད་དེ། གཟུགས་སོགས་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་སོགས་བཅུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། ཁ་ཅོིག གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པའིི་

སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་དངོ་ཁྱད་པར་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པ་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་སྡེོད་

ལུགས་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པའིི་གཉེེན་པོར་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་

པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་
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ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་པའིི་

སྡེོད་ལུགས་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པའིི་གཉེེན་པོར་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་སྟོངོ་ཉེིད་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པའིི་སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་དངོ་ཁྱད་པར་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་

ཏུ་ཞེེན་པ་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་སྡེོད་ལུགས་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པ་གངོ་རུངོ་གི་

གཉེེན་པོར་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དོན་དམ་

པའིི་སྡེོད་ལུགས་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པའིི་གཉེེན་པོར་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་

བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། སྐབས་འིདིར་སྟོངོ་པ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་ལམ་བཤིད་

པ་ནི། གངོ་གིས་ཟིན་པའིི་ལམ་དེ་ཉེིད་བསྟན་པ་ཡིན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོོན་
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བྱེད་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་དུ་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པའིི་

སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་དངོ་ཁྱད་པར་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པའིི་གཉེེན་པོར་སྒོོམ་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་འིདིར་བསྟན་སྦྱོོར་བ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་འིདིར་བསྟན་སྦྱོོར་བ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རངོ་ལུགས་ནི། གཞེི་ཀུན་རྫོོབ་པའིི་སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་དངོ་ཁྱད་པར་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་

ལོག་ཏུ་ཞེེན་པ་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་སྡེོད་ལུགས་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་ཞེེན་པ་གངོ་

རུངོ་གི་གཉེེན་པོར་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་

བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་ཡོད། ས་མཚོམས་

ནི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་ས་བཅུའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད། གཞུངོ་འིདིའིི་

སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་
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རིགས་སུ་གནས་པས་ཁྱབ་སྟེ། དཔེར་ན་སྟོངོ་ཉེིད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཞེིན། གཞུངོ་འིདིའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པས་ཁྱབ། དཔེར་

ན་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

བཞེིན། གཞུངོ་འིདིའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན། 

གཞུངོ་འིདིའིི་ཤུགས་བསྟན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་དགོས། གཞུངོ་འིདིའིི་ཤུགས་བསྟན་གྱིི་

སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན། གཞུངོ་འིདིའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་མི་དགོས་

ཏེ། བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་གཞུངོ་འིདིའིི་ཤུགས་

བསྟན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་

པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

བྱངོ་སེམས་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་གཞེལ་བྱར་

གྱུར་བའིི་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་དངོ༌། དོན་དམ་པའིི་བདེན་པ་གངོ་རུངོ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་དེ་སེམས་ཅོན་བདེན་སྟོངོ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་
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ཅོན་སྡུག་བསྔལ་དངོ་བྲལ་བར་འིདོད་པའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་སོངོ༌། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སེམས་ཅོན་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའིི་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དེ་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཀྱིི་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

ཆོོས་ཅོན། རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཁྱོད་ཀྱིི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་

ཆུབ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དེས་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་

རྟོོགས་པར་ཐལ། རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་དེ་དེའིི་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་འིཇལ་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་

ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྗོེས་དཔག་ཚོད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་འིཇལ་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་ཚོད་མ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར།  དེ་མ་རྫོོགས་དངོ་རབ་རྫོོགས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལྟར་ན། གཞེན་དབངོ་ལ་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིི་བརྟོེན་དུ་མ་རྫོོགས་པ་ཞེེས་
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བྱ་སྟེ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་སྐྱོེད་པའིི་གེགས་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་དབངོ་བདེན་མེད་

དུ་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་ཡོན་ཏན་གྱིི་རྟོེན་དུ་རྫོོགས་པ་ཞེེས་བྱ་སྟེ། ཁྱོད་

ལ་བརྟོེན་ནས། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སྤོོངོ་ནུས་ཤིིངོ༌། ཡོན་ཏན་གོངོ་ནས་གོངོ་དུ་འིཕེལ་

བར་འིགྱུར་བའིི་ཕྱིིར། གསེར་ཕྲེེངོ་ལྟར་ན། གངོ་ཟག་དངོ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་གཉེིས་ཆོོས་

ཅོན། མ་རྫོོགས་པ་ཞེེས་བྱ་སྟེ། ཚོད་མས་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། བདག་མེད་གཉེིས་ཆོོས་

ཅོན། རྫོོགས་པ་ཞེེས་བྱ་སྟེ། ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར།

མཚོན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་གཞེགམཚོན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་གཞེག

གཉེིས་པ་ནི། འིདིར་མཚོན་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་རྣམ་གཞེག་བཤིད་ན། ཡོངོས་གྲུབ་མ་

ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དངོོས་མེད་དུ་དམིགས་པ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཀུན་

བཏགས་ལ་སྒྲིས་བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། མཚོན་ཉེིད་ཡོངོས་སུ་ཆོད་པའིི་

ཀུན་བཏགས་དངོ༌། རྣམ་གྲེངོས་པའིི་དེ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བདག་གཉེིས་ལྟ་བུ། 

གཉེིས་པ་ནི། ཤིེས་བྱ་དངོ་གཞེལ་བྱ་ལྟ་བུ། རངོ་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱོེས་པ་གཞེན་

དབངོ་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། དག་པའིི་གཞེན་དབངོ་དངོ་མ་དག་པའིི་གཞེན་དབངོ་

གཉེིས། རྣམ་དག་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡོངོས་གྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྒྲིས་བརྗོོད་

རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། འིགྱུར་མེད་ཡོངོས་གྲུབ་དངོ༌། ཕྱིིན་ཅོི་མ་ལོག་པའིི་དེ་
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གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཆོོས་ཉེིད་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། ཆོོས་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་

པའིི་མཉེམ་གཞེག་ལྟ་བུ། 

ཁོ་ན་རེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཡོངོས་གྲུབ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་

དག་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

ཉེོན་སྒྲིིབ་རྣམ་པར་དག་བྱེད་ཀྱིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དམིགས་པ་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་རྣམ་དག་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་རྟོོགས་པར་

དཀོའི་བའིི་རྣམ་དག་གི་དམིགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་

དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་

ཆོོས་ཅོན། སྤོངོས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྤོངོས་པ་མཐར་ཐུག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱད་པ་ཐལ་འིགྱུར་ཕྱིི་མ་ལ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་དག་གི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག་ཡོངོས་གྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་དག་གི་དམིགས་པ་མེད་པའིི་

ཕྱིིར། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་དམིགས་པ་ཡངོ་མེད། བློ་བུར་རྣམ་དག་གི་དམིགས་
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པ་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་དག་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ། 

རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པ་ཡངོ་མེད། བློ་བུར་རྣམ་དག་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་

པ་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། ཐལ་འིགྱུར་དངོ་པོ་མི་འིཐད་དེ། རྫོས་སུ་ཡོད་

པར་ཐལ། ལུངོ་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས།

གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད།གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད།

གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་རོམ་མེད་པ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་

བའིི་མཉེམ་ཉེིད་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། གཟུགས་སོགས་བདག་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་སོགས་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག་

གཞེིའིི་དབྱེ་བ་དངོ་མཚོན་མཚོོན་དངོ་ཡུལ་ཅོན་ལ་བདེན་ཞེེན་འིགོག་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་འིཛིན་སྟངོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་
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ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་འིཛིན་སྟངོས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་དངོ་དབྱེ་བ་དངོ་མཚོན་མཚོོན་དངོ་ཡུལ་ཅོན་ལ་

བདེན་ཞེེན་འིགོག་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་འིཛིན་སྟངོས་དེ། སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། བདེན་འིཛིན་གྱིིས་བཅོིངོས་བའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་

ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་བཤིད་པ།

རངོ་ལུགས་ནི། གཞེིའིི་ངོོ་བོ་དངོ་དབྱེ་བ་དངོ་མཚོན་མཚོོན་ལ་བདེན་ཞེེན་འིགོག་

པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་

བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཞེི་ཡོད། 

ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད། 

རྩེོངོ་སྤོོངོ་ལ། ཁ་ཅོིག སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་
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པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར།

འིདིར་བསྟན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ།འིདིར་བསྟན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ།

སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་བདེན་པ་ལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་

དྲུག་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་ནི། 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། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་མངོོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལས་ལངོས་པའིི་

རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་
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མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེ་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་ན། 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་མ་

ངོེས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། སྤོས་བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། 

སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཡངོ་ན། 

འིདའི་བྱའིི་མཐོངོ་ལམ་ཤུགས་ལ་འིཕེན་པར་བྱེད་པའིི་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ་དེའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་

བཅུ་དྲུག་ཡོད། 

རྩེོད་སྤོོངོ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་སྔ་མ་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་

པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མངོོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོ་རྟོོག་པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་

མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་

ཀྱིི་ཤུགས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱར་གྱུར་བའིི་མ་ཡིན་དགག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་འིབུད། ཡངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་དེ་འིདའི་བྱའིི་

མཐོངོ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

འིདའི་བྱའིི་ས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། འིདའི་བྱའིི་

ས་དགུ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། འིདའི་བྱའིི་མཐོངོ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདའི་བྱེད་

ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། འིདའི་བྱེད་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ནི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པར་བྱ་

བ་ཡིན་གྱིི་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། དགག་བཞེག་གཉེིས། 

དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག གཞུངོ་འིདི་ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དངོོས་སུ་མི་

སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་འིཆོད་པ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་

གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་མེད་པར་

ཐལ། གཞུངོ་འིདི་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིིས་སྒོོམ་པར་བྱེད་

པའིི་སྒོོམ་ལམ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཉེི་སྣངོ་ལས་ཐམས་ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ལ་སྒོོམ་པའིི་ལམ་མེད་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་མ་གྲུབ་ན་དམ་བཅོའི་དངོ་པོ་ལ། གཞེན་

ཡངོ༌། གཞུངོ་འིདིའིི་ཤུགས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་དེ། ཉེན་

ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་

སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ལ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

གཞུངོ་འིདིའིི་ཤུགས་ཀྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པས་ཤིེས་མཐོངོ་གིས་བལྟས་ནས་འིདའི་བར་བྱ་བའིི་མངོོན་

རྟོོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཉེན་ཐོས་ལམ་ནི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གྱིི། མངོོན་

དུ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞུངོ་འིདི་སྤོས་བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་

ལམ་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། 

སྤོས་བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་དེ་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་

ལམ་པས་མངོོན་དུ་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མངོོན་དུ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས་སྒོོམ་པའིི་ལམ་ནི་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་མངོོན་དུ་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་གཞེི་
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མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། བདག་གི་བླ་མ་མཁས་པའིི་དབངོ་པོ་ཁ་ཅོིག་

གཞུངོ་འིདི་ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་པའིི་ཤིེས་བྱེད་དུ་བྱེད་

པ་དངོ༌། སྤོས་བྲལ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དངོོས་སུ་མི་

སྟོན་པའིི་ཤིེས་བྱེད་དུ་བྱེད་པ་མི་འིདོད་དེ། དེ་ལྟར་བྱེད་པ་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་

དངོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱིངོ་ཉེན་ཐོས་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དེ་སྐབས་

འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་

པའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ན་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་ལམ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ན་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་པའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡིན་ན་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་བཞེིན་དུ་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ན་སྐབས་འིདིར་བསྟན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

སྟེ། སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ན་སྐབས་འིདིར་ཤུགས་ལ་བསྟན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དོན་

དེ་ལ་དགོངོས་ནས། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། སྐབས་གསུམ་པར་དོན་གྱིིས་

འིཕངོས་པའིི་སྒོོམ་ལམ་མོ། །ཞེེས་དངོ༌། མངོོན་རྟོོགས་དྲུག་གི་གོ་རིམ་ལ་ལོག་རྟོོག་

འིགོག་པའིི་སྐབས་སུ། སྐབས་དངོ་པོ་དྲུག་གར་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པར་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡོད། 
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སྐབས་འིདིར་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་མེད་གསུངོས་པ་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་དངོ་

མི་འིགལ་ཞེིངོ་སྐྱོོངོ་བདེ་བ་ཡིན། རེ་ཞེིག་སྒྲུབ་བྱེད་ལ་དཔྱོད་ན། ཡངོ་དག་མཐའི་དེ་

འིདིར་བསྟན་ཡངོ་དག་མཐའི་ཡིན་པར་ཐལ། ཡངོ་དག་མཐའི་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་ན་

དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་འིབུད། དེ་བཞེིན་

དུ་སྟོངོ་ཉེིད་དེ་མངོོན་པ་གཉེིས་ནས་བཤིད་པའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་དེ་

མངོོན་པ་གཉེིས་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་མ་ཁྱབ་ན་སྔར་བཞེིན་འིགྲེིག 

གཞེན་ཡངོ༌། མི་རྟོག་སོགས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། 

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་མངོོན་དུ་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་མངོོན་

དུ་བྱས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། དེས་དེ་མངོོན་དུ་

བྱས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་རྣམས་རིམ་བཞེིན་སོངོ༌། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སངོས་འིཕགས་

ཀྱིིས་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་དེར་ཐལ། དེས་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་

པའིི་དེ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། མངོོན་དུ་བྱ་བ་ནི་མ་ཡིན་པས་

ཞེེས་བཤིད་པ་དངོ་འིགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་

འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མ་

བསྟན་པའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་འིདིར། སྒོོམ་
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པའིི་ལམ་ནི་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེེས་འིབྱུངོ་མི་རིགས་པར། སྒོོམ་པའིི་ལམ་ནི་མི་སྟོན་

ཏོ། །ཞེེས་འིབྱུངོ་རིགས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་

སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིའིི་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། ཉེན་ཐོས་སོགས་ལ་ཡངོ་

ཇི་ལྟར་ཡོངོས་སུ་མཐོངོ་པའིི་དོན་ཉེིད་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པ་སྒོོམ་པའིི་

ལམ་ཡིན་པས་གོ་སློ་བའིི་ཕྱིིར་མ་གསུངོས་སོ། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་མི་

སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྐབས་འིདིར་ཞེེས་

པ་ཀུན་ཤིེས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐད་ཅོིག་མ། །དེ་ལྟར་འིདི་དངོ་ཡངོ་འིདི་དངོ༌། །ཞེེས་པའིི་བར་

ལ་འིཆོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་

སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་དངོོས་སུ་

མི་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཅོིག་འིཆོད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་འིདིའིི་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། 

ཉེན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཡངོ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ་བོ།།

ཡངོ་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ན་སྐབས་འིདིར་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་དགོས་

གསུངོས་པ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ལྟར་ཀུན་

ཤིེས་ཉེིད་ལུགས་ལ། །ཞེེས་པ་ནས། དེ་ལྟར་འིདི་དངོ་ཡངོ་འིདི་དངོ༌། །ཞེེས་པའིི་
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བར་འིདིར་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་བར་དེར་བསྟན་པའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལྟར་ཀུན་ཤིེས་ཉེིད་ལུགས་ལ། །ཞེེས་པ་

ནས། དེ་ལྟར་འིདི་དངོ་ཡངོ་འིདི་དངོ༌། །ཞེེས་པའིི་བར་འིདི་སྒོོམ་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱིི་

མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་གཞུངོ་ཚོིག་ཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ཟེར་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡོད་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་

སྒོོམ་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཅོིག་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་སྟོན་རིགས་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་མི་སྟོན་རྒྱུའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་ན་མེད་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གཟུགས་རྟོག་མ་ཡིན་མི་རྟོག་

མིན། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་

མཐོངོ་ལམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ན། སྐབས་འིདིར་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་



67ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཅོིག་སྟོན་རིགས་སྙེམ་པའིི་དོགས་པ་བཅོད་

པའིི་ཕྱིིར་དུ་གཞུངོ་འིདི་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞུངོ་འིདིའིི་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན་སློའིོ། །སྐབས་འིདིར་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས་ནི་ཕྱིི་མ་མཐོངོ་ལམ་

ལས་དམིགས་ཀྱིིས་བཀོར་བའིི་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་ནི་གོངོ་དུ་བཤིད་ཟིན་ཏོ།།

གཉེིས་པ་ནི། རྩེོད་པ་དངོ་ལན་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཁོ་ན་རེ། སྐབས་འིདིར་

མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་ཚུལ་གྱིིས་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་སྟོན་རིགས་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་མི་རྟོག་སོགས་

བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མངོོན་རྟོོགས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

དཔེར་ན། སྐབས་གཉེིས་པར་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མངོོན་དུ་བྱ་བའིི་མཐོངོ་ལམ་བསྟན་

ནས་དེའིི་རྗོེས་སུ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔས་མངོོན་སུམ་དུ་བྱ་བའིི་སྒོོམ་ལམ་བསྟན་

པ་བཞེིན་ཞེེས་ཟེར་ན། 

གཉེིས་པ་ནི། སྐབས་འིདིར་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་

ཚུལ་གྱིིས་གོམས་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་མི་སྟོན་པའིི་རྒྱུན་མཚོན་

ཡོད་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལྷུར་ལེན་གྱིི་

ཚུལ་གྱིིས་མི་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་

ཤིེས་དེ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཤིེས་མཐོངོ་གིས་བལྟས་ནས་འིདའི་བར་བྱ་བའིི་
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མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་གྱིི། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་མངོོན་དུ་བྱ་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་མ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་རོ། །ལེགས་པར་བཤིད་ཟིན་ཏོ།། །།



69ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

༄༅། །སྐབས་བཞེི་བའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་༄༅། །སྐབས་བཞེི་བའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་

དཔལ་བཟངོ་པོའིི་གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ།།དཔལ་བཟངོ་པོའིི་གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ།།

      

འིཕྲེོས་དོན་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ།འིཕྲེོས་དོན་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ།

ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་གསུམ་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པ་ནི། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། 

སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་

གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་དངོ་སྐབས་འིདིར་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྟན་པ་ལ་

ཟློས་སྐྱོོན་མེད་དེ། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་སོ་སོར་བསྟན། 

སྐབས་འིདིར་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་འིདིར་

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཁྱེན་

གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་བསྒོོམ་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པས་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོོམ་

པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་དབངོ་ཐོབ་པར་བྱ་

བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིིས་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་

རྣམ་པ་བསྟན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐབས་གཉེིས་པར་
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མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་

ན། སྐབས་གཉེིས་པར་རྣམ་མཁྱེན་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་ཆོོས་བཅུ་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐབས་དངོ་པོ་ལས་ལོགས་སུ་སྐབས་གཉེིས་པ་བརྩེམས་པ་

ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཤིེས་

རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཤིོ་ལོ་ཀོ་གཉེིས་ཀྱིིས་རྒྱན་གྱིི་ལུས་རྒྱས་

བསྡུས་གཉེིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བཤིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པ་ནི་ཞེེས་

སོགས་ཚོིག་ལེའུར་བྱས་པ་བཅོོ་ལྔས་རྒྱན་གྱིི་ལུས་རྒྱས་བསྡུས་གཉེིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་བསྡུས་པ་དངོ་རྒྱས་པར་བཤིད་

པ་ཉེིད་ལེགས་པར་བཤིད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེས་རྒྱན་གྱིི་ལུས་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དྲིངོས་མ་ཐག་པའིི་ལུངོ་དོན་

གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར།

རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ།རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ།

གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་དབངོ་ཐོབ་ཕྱིིར་དུ་མཁྱེན་

གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོོམས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་རྣམ་རྫོོགས་

སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་
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ལ་དབངོ་མ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྩེེ་

སྦྱོོར་ཡིན་ན་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་དབངོ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྐད་ཅོིག་

སྦྱོོར་ཡིན་ན་དེ་ལ་བརྟོན་པ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་དབངོ་ཐོབ་པར་ཐལ། རྩེེ་

སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། སྦྱོོར་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

སྟོངོ་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག་གིས། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་དེ་

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མིན་ཞེེས་གསུངོས། ཤིེས་

བྱ་ཆོོས་ཅོན། དེས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམས་པར་ཐལ། དེས་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་སྟོངོ་ཉེིད་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། 
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ཁ་ཅོིག དོན་རྣམ་དངོ་ཤིེས་རྣམ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་ནས་བསྒོོམ་བྱ་གངོ་ཡིན་མི་

མཐུན་པ་སོ་སོར་འིདོད་པ་ལ་ནི་སྙེིངོ་པོ་ཅུངོ་ཟད་ཀྱིངོ་མེད་དེ་མི་རྟོག་པ་རྟོོགས་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་བསྒོོམ་བྱར་འིདོད་པ་དེས་ཀྱིངོ་མི་རྟོག་པ་སྒོོམ་བྱར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ་མི་

རྟོག་པ་སྒོོམ་པར་འིདོད་པ་དེས་ཀྱིངོ་དེ་རྟོོགས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སྒོོམ་པར་ཁས་མི་ལེན་

ན་གཞེི་སྟོར་བར་འིགྱུར་བའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། བསྡུས་སྒོོམ་གྱིི་དོན་ལ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་བདེན་སྟོངོ་སྤོས་བྲལ་དུ་ཞེི་ལྷག་

ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སྦྱོོར་བས་རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་

གྱིི་དོན་ཡིན་གསུངོ་བ་མི་འིཐད་དེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་མི་རྟོག་པ་དངོ་སྡུག་བསྔལ་

བ་སོགས་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བས་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོག་པ་ལ་སོགས་པར་འིཛིན་པ་མི་

མཐུན་པའིི་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་མི་རྟོག་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

དམིགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་རྣམ་པ་ཉེིད་དུ་རྣམ་པར་གཞེགས་པ་ནི་མཚོན་ཉེིད་

དེ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་པའིི་ཐེག་

ཆོེན་དུ་རིགས་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་

བསྡུས་སྒོོམ་གྱིི་དོན་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་ཆོེན་

དུ་རིགས་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པས་སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་ལྷག་
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མཐོངོ་ཐོབ་པ་དངོ༌། དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་བདེན་སྟོངོ་སྤོས་བྲལ་

དུ་བསྡུས་ནས་སྒོོམ་པ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་གྱིི་དོན་ཡིན་གསུངོས་པ་ཡངོ་མི་

འིཐད་དེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རིགས་ཅོན་དབངོ་རྟུལ་རྣམས་

ཀྱིིས་དངོ་པོར་བྱངོ་ཆུབ་མཆོོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱོེད་ནས་དེའིི་རྗོེས་སུ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་

པའིི་ལྟ་བ་རངོ་རྒྱུད་ལ་བསྐྱོེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཡངོ་དག་དད་པའིི་རྗོེས་འིབྲངོ་བ། །རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་

སེམས་བསྐྱོེད་ནས། ཐུབ་པའིི་བརྟུལ་ཞུགས་བླངོ་བྱས་ཏེ། །དེ་ནི་ཡངོ་དག་ཤིེས་

ཚོོལ་བརྩེོན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རངོ་ལུགས་ནི། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོོམ་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་

ན་ཡོད། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སྦྱོོར་བས་རྣལ་
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འིབྱོར་བའིི་ཉེམས་ལེན་དུ་བསྡུས་པ་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་བསྒོོམ་གྱིི་དོན་ཡིན། རྩེོད་

པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པ་ལ་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་བསྒོོམ་གྱིི་དོན་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ལ་མོངོ་བ་སྐྱོེ་བ་ལ་དེ་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་ལམ་རིམ་ལས། མི་རྟོག་པ་དངོ༌། འིཁོར་བའིི་ཉེེས་དམིགས་

དངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་སྦྱོོངོ་བ་ལ་ཡིད་འིགྱུར་བའིི་མོངོ་བ་སྐྱོེ་བ་ཡངོ་ཞེི་གནས་ལ་

རག་ལས་པ་ཧ་ཅོངོ་ཐལ་ཆོེས་པར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ།སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ།

གཞེི་ཤིེས་པ་ཡི་བྱེ་བྲག་རྣམས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་ཤིར་ནས་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་

ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། དེའིི་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ། ལམ་

ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། 



75ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཁ་ཅོིག བྱེ་བྲག་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྤྱིི་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེིའིམ་ཤིེས་པའིི་ཁྱད་པར་གངོ་ཞེིག རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་བསྒོོམ་

བྱར་གྱུར་བ། རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། གཞེིའིི་ཁྱད་པར་གངོ་ཞེིག རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་

བའིི་བསྒོོམ་བྱར་གྱུར་བ། དོན་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཤིེས་པའིི་ཁྱད་པར་གྱིི་ཆོོས་སུ་

གྱུར་བའིི་རིག་པ་གངོ་ཞེིག རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་བསྒོོམ་བྱར་གྱུར་བ། ཤིེས་རྣམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། ཤིེས་རྣམ་གངོ་ཞེིག བླངོ་བྱ་རྣམ་བྱངོ་གི་ཕྱིོགས་སུ་གཏོགས་པ་གཉེེན་

ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཤིེས་རྣམ་གངོ་ཞེིག དོར་བྱ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་

ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་གཏོགས་པ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཞེེས་

ཟེར་ན། གཞེི་ཆོོས་ཅོན། གཞེིའིི་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་ཁྱད་པར་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་པའིི་ཁྱད་པར་གྱིི་ཆོོས་སུ་

གྱུར་བའིི་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིེས་པའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་



76ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཕྱིིར། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་གཉེིས་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

སློ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དོར་བྱ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་སུ་

གཏོགས་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཉེན་ཐོས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

ལས་ཉེོན་གྱིི་གཞེན་དབངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཟག་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་ན། 

ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིིད་པ་ལན་བདུན་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

ངོེས་པའིི་རྒྱུན་ཞུགས་སྲིིད་པ་ལན་བདུན་པ་བ་དེ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ལས་ཉེོན་གྱིི་གཞེན་དབངོ་དུ་གྱུར་བའིི་

ཟག་བཅོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་སྦྱོོར་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དེ་སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་དེ་

སྡུག་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། 

ཁ་ཅོིག ཁྱད་པར་གྱིི་ཆོོས་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་
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ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཁྱད་ཆོོས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་

ན། མཚོན་ཉེིད་ལ་དོན་གྱིིས་དངོོས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཆོོས་

ཅོན། གངོ་ཟག་གི་བདག་གི་ཁྱད་ཆོོས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

ཁྱབ་ན། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པར་བུད། མ་གྲུབ་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཆོོས་

ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པར་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདག་མེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་གངོ་ཟག་གི་བདག་གི་རྣམ་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་གི་རྣམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། གངོ་

ཟག་གི་བདག་གི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་

པ་ཤིར་བའིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་

ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཁྱད་ཆོོས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པར་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྣམ་པར་ཤིར་བའིི་བློ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་

མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་འིཛིན་
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པའིི་རྟོོག་པ་དེ་བུམ་པའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བུམ་པའིི་རྣམ་པ་ཡོད། 

བུམ་པ་བུམ་པའིི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་

ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དོན་རྣམ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

རྣམ་པ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་

རྣམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་ཡིན་པ་ཡོད། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན་དེར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་གཟུངོ་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མཁྱེན་གསུམ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་རངོ་གི་བཟུངོ་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཞེན་རིག་གི་ཤིེས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བཀོག་ཟིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། ལམ་བདེན་ཡིན་དགོས་པར་
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ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

དངོོས། འིདོད་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པའིི་ཁྱད་ཆོོས་

སུ་གྱུར་བའིི་སྟོངོ་བ་དངོ་བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། 

བདེན་བཞེིའིི་རྣམ་པ་མི་རྟོག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དངོོས་པོ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་ཉེམས་སུ་མོངོ་བའིི་རངོ་

རིག་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

དེའིི་འིཛིན་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་མིག་ཤིེས་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡིད་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་གྲུབ་མཐའི་ལ་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཉེམས་སུ་མོངོ་

བའིི་རངོ་རིག་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཡིན་པར་

ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའིི་འིཛིན་རྣམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རངོ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དོན་རྣམ་ཡིན་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་དགོས་
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པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། དེའིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་པའིི་

རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིའིི་ལན་འིོག་ཏུ་འིཆོད་དོ། །

ཁ་ཅོིག རངོ་ཡུལ་གྱིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་སྒོོ་ནས་རངོ་གི་ལོག་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྒྲིོ་

འིདོགས་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། འིདིར་བསྟན་གཉེེན་ཕྱིོགས་

ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེའིི་སྒོོ་ནས་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་

པ་དེ། འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་དོན་ཡིན། དེའིི་སྒོོ་

ནས་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ་འིདིར་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

གྱུར་བའིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་དོན་ཡིན། ཟེར་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཡུལ་གྱིི་རྣམ་

པ་ཤིར་བར་ཐལ། འིདིར་བསྟན་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་ཡུལ་ཆོོས་ཅོན། དེའིི་དངོོས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིི་

རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་ཡུལ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཡུལ་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེའིི་ཡུལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་
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ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་ཟིན། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིདྲི་བ་དེ་

གཞེི་ཤིེས་ཡངོ་མ་ཡིན། ལམ་ཤིེས་ཡངོ་མ་ཡིན། རྣམ་མཁྱེན་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་ཏེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཤིེས་རྣམ་ལ་གསུམ་པོ་དེར་གྲེངོས་ངོེས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་ནི་རྣམ་གསུམ་ཕྱིིར། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་ནི་རྣམ་གསུམ་ཕྱིིར། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་

འིདིས་རྣམ་མཁྱེན་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་

མཁྱེན་གསུམ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། མེད་

པའིི་རྣམ་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་པ་ནས། སུམ་ཅུ་རྩེ་དགུ་དག་ཏུ་བཞེེད། །ཞེེས་

པའིི་བར་གྱིིས་གཞུངོ་འིདི་རྣམས་ཀྱིིས་མཁྱེན་གསུམ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མེད་པའིི་རྣམ་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན། རྒྱུ་དངོ་ལམ་དངོ་སྡུག་
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བསྔལ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 

མཚོན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱོིན་ལ་སོགས༌། ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་གི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་བ་ཆོ་མཐུན་ཡིན་ན་དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་

ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅོད་རྟོོགས་འིདི་ལ། །ཐར་པའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པར་འིདོད། །ཞེེས་འིདི་ལ་ཞེེས་

པའིི་ཚོིག་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་ཤིར་ནས་སྒོོམ་པར་

བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་

ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་

ཐལ། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་

དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག དེ་མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་ཤིར་ནས་སྒོོམ་པར་

བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རྣམ་པ་ལ་དོན་རྣམ་དངོ་ཤིེས་རྣམ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་དོན་རྣམ་བསྒོོམ་

བྱ་ཡིན། ཤིེས་རྣམ་བསྒོོམ་བྱ་མིན་ཞེེས་ཟེར་ཞེིངོ༌། ཁ་ཅོིག ཤིེས་རྣམ་བསྒོོམ་བྱ་ཡིན་

དོན་རྣམ་བསྒོོམ་བྱ་མིན་ཞེེས་ཟེར། འིདི་འིགོག་པ་ལ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། 

དོན་རྣམ་དངོ་ཤིེས་རྣམ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་ནས་བསྒོོམ་བྱ་གངོ་ཡིན་མི་མཐུན་པ་སོ་སོར་

འིདོད་པ་ནི་སྙེིངོ་པོ་ཅུངོ་ཟད་ཀྱིངོ་མེད་དེ་མི་རྟོག་པ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་བསྒོོམ་བྱར་

འིདོད་པ་དེས་ཀྱིངོ་མི་རྟོག་པ་སྒོོམ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ་ཞེེས་སོགས་གསུངོས། 

དེའིི་དོན་ནི། ལུགས་དངོ་པོ་དེ་མི་འིཐད་དེ། མི་རྟོག་པ་སྒོོམ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། 

མི་རྟོག་པ་རྟོོགས་པའིི་བློ་སྒོོམ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། སྙེིངོ་རྗོེ་

ཆོེན་པོ་ཡངོ་བསྒོོམ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མི་འིཐད་དེ། མི་རྟོག་པ་བསྒོོམ་བྱ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་རྟོོགས་པའིི་བློ་བསྒོོམ་ན་འིདུས་བྱས་མི་

རྟོག་པ་སྒོོམ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཞེན་ཡངོ༌། མི་རྟོག་པ་བསྒོོམ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོངོ་ཉེིད་བསྒོོམ་བྱ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག 

རྣམ་པ་ཡིན་ན། ཤིེས་རྣམ་ཡིན་དགོས་དོན་རྣམ་ཞེེས་བྱ་བ་མི་སྲིིད་ཅོིངོ་གཞུངོ་ཆོེན་

མོ་རྣམས་སུ་ཐ་སྙེད་ཀྱིངོ་མི་འིབྱུངོ་ཞེེས་ཟེར། དེ་འིགོག་པ་ལ་རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། དེ་

ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཡུལ་རྣམ་ཅོན་ནི་ཐ་དད་པས། །བློའིི་རྟོོག་པ་ཐ་དད་ཕྱིིར༌། ཞེེས་

གསུངོས་པས་དོན་རྣམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། མདོ་ལས། རྣམ་པ་གངོ་

དག་དངོ༌། རྟོགས་གངོ་དག་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་རྣམ་པའིི་སྒྲིས་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་དོན་ཀྱིངོ་

གཟུངོ་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིོན་ཀྱིངོ༌། འིདིར་བསྟན་པ་ནི་ཤིེས་རྣམ་ཁོ་ན་སྟེ། མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིི་གཉེེན་

པོར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། མདོ་ལས། མ་མཆོིས་པའིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དངོ་མི་

གཡོ་བའིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པའིི་སྒྲིས་གསུངོས་

པ་དངོ༌། བསྟན་བཅོོས་ལས་ཀྱིངོ༌། མདོར་བསྟན་དུ། ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཏུ་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། རྒྱས་བཤིད་ཀྱིིས་ཀྱིངོ་དེ་ཉེིད་རྒྱས་པར་སྟོན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར། ལུགས་

སྔ་མ་མི་འིཐད་དེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་མི་རྟོག་པ་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མེད་པའིི་

རྣམ་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ལུགས་གཉེིས་པ་ཡངོ་མི་རིགས་

ཏེ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་དོན་རྣམ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་མ་བསྟན་
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པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། ཤིེས་རྣམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་དོན་རྣམ་བརྒྱ་བདུན་

ཅུ་རྩེ་གསུམ་མ་བསྟན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དོན་རྣམ་བརྒྱ་བདུན་

ཅུ་རྩེ་གསུམ་གྱིི་རྣམ་བཞེག་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཕྱིི་

རོལ་གྱིི་དོན་ཡོད་པར་ཐལ། མདོ་ལས་རྣམ་པ་གངོ་དག་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་རྣམ་

པའིི་སྒྲིས་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་དོན་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིདི་ནི་

སེམས་ཙོམ་ཁོ་ན་ཡིན་གྱིི་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་དོན་ནི་མེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་བཤིད་པ།

རངོ་ལུགས་ནི། མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་རབ་

ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་

ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཡངོ་ན་དེ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྒོོམ་བྱེད་གཉེེན་པོའིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། བརྒྱ་བདུན་བཅུ་རྩེ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ནས། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག 

རྣམ་པ་ཞེེས་བྱ་མཚོན་ཉེིད་དེ། །ཞེེས་པའིི་རྣམ་པ་དེ་མཚོོན་བྱ་ལ་བྱེད་རིགས་པར་

ཐལ། སྐབས་འིདིར་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་
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འིཇོག་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྩེ་བར་རྣམ་པ་

ཞེེས་བྱ་མཚོན་ཉེིད་དེ། ཞེེས་དངོ༌། ཉེི་སྣངོ་ལས། བྱེ་བྲག་ནི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་གངོ་གི་

གཉེེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད་གངོ་ཡིན་པ་སྟེ། དཔེར་ན། རྟོག་པར་འིཛིན་པ་ལ་མི་རྟོག་པ་

ལ་སོགས་པ་བཞེིན་ནོ། །ཞེེས་དངོ༌། རྒྱན་སྣངོ་ལས། ཤིེས་པའིི་བྱེ་བྲག་རྣམས་རྣམ་

པ་ཉེིད་དུ་རྣམ་པར་བཞེག་པ་ནི་སྤྱིིའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །

ཞེེས་དངོ༌། དོན་གསལ་ལས། རྣམ་པ་ཉེིད་དུ་རྣམ་པར་བཞེག་པ་ནི་མཚོན་

ཉེིད་དེ། ཞེེས་དངོ༌། སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འིཆོད་པ་ནི་སྐབས་

འིདིར་རྣམ་པའིི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤིད་པའིི་འིདིས་ཅོི་བྱེད་མ་ཤིེས་པས་གཞུངོ་གི་

དོན་ལོག་པར་བཤིད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་པ་དངོ༌། གཉེེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཡན་ལག་

ཤིེས་པའིི་རྣམ་པ་དེ་དག་ཀྱིངོ་ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། སྐྱོོན་

མེད་དེ། རྣམ་པ་ཞེེས་བྱ་མཚོན་ཉེིད་དེ། །ཞེེས་པའིི་རྣམ་པ་མཚོོན་བྱ་ལ་བྱེད་པར་

ཁས་བླངོས་ན་སྐྱོོན་དེ་འིཇུག་ཀྱིངོ་དེ་ལྟར་ཁས་མ་བླངོས་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་འིདིར་

གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་འིཇོག་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོོན་

མེད་དེ། ཊིཀོར། མཁྱེན་པ་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་ལེགས་པར་ཤིར་ནས་

སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཞེེས་བྱ་བ་ནི། སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་

གཉེེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེེན་པོར་འིཇོག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེ་ནི་རིགས་བསྡུ་
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ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འིདོད་དེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཊིཀོའིི་ཚོིག་འིདིའིི་དོན་བསྡུ་

ན། རངོ་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་འིཇོམས་པར་ནུས་པའིི་མཁྱེན་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་

གྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་འིཇོམས་པར་

ནུས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ནོ། །གཞེན་ཡངོ༌། སྐབས་འིདིར་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་འིཇོག་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞུངོ་འིདི་ཤིེས་རྣམ་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེས་རྣམས་བརྒྱ་བདུན་

ཅུ་རྩེ་གསུམ་མདོར་བསྟན་གྱིི་ཚུལ་དུ་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ།གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ།

མེད་པའིི་རྣམ་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་དེ་ལ་ཉེེར་བདུན་ཡོད་ཏེ། 

བདེན་པ་དངོ་པོ་གསུམ་ལ་བརྟོེན་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཅུ་གཉེིས་དངོ༌། 

ལམ་བདེན་ལ་བརྟོེན་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཅོོ་ལྔ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་

ལ་ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་

འིདོགས་འིགོག་པར་བྱེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་
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ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་

པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་

སྒྲིོ་འིདོགས་འིགོག་པར་བྱེད་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་སུ་དམིགས་པ་དེ། གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གཞེི་ཤིེས་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་ཡིན་པར་ཐལ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པར་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་

བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་འིཛིན་རྟོོག་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་

ཡིན་ན། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་མེད་པར་ཐལ། 



89ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་དངོ་ལྡན་པའིི་བློ་རྒྱུད་ལ་

ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་

པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག གཞེི་ཤིེས་འིཛིན་

པའིི་རྟོོག་པ་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལན་གྱིིས་ཟློག་པར་

མི་ནུས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅོིག དམན་པའིི་རིགས་ཅོན་རྗོེས་སུ་བཟུངོ་བའིི་ཕྱིིར་དུ་གཙོོ་བོར་སྒོོམ་པར་

བྱེད་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། 

གོངོ་དུ་བཀོག་ཟིན་ཅོིངོ༌། སློར་ཡངོ་སྐྱོོན་བྱེད་ན། དམན་པའིི་རིགས་ཅོན་སྡུག་བསྔལ་

དངོ་བྲལ་བར་འིདོད་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་དམན་

གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་

པ་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སངོས་

འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་

གྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་དེ་ལ་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་
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དངོ་ཐེག་དམན་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཐམས་ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ནི་ཉེན་ཐོས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའིི་བྱེ་བྲག་གི་གོ་རིམས་བཞེིན་དུ་ཟག་པ་མེད་པ་དངོ་ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པ་དག་

ཀྱིངོ་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་

ཆོོས་ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཡངོ་ན། གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་བསྒོོམ་བྱའིི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་

པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། བྱས་པ་ལ། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག རྣམ་པ་ཞེེས་བྱ་མཚོན་ཉེིད་དེ། །ཞེེས་པའིི་

རྣམ་པ་མཚོོན་བྱ་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་

འིཇོག་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་པ་ཞེེས་བྱ་མཚོན་ཉེིད་དེ། །ཞེེས་

བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཞེེས་གསུངོས་པ་ལ་ལན་སྔར་བཏབ་ཟིན་ནོ། །

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ།གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ།

ཉེོན་མོངོས་པའིི་སྒྲིིབ་པའིི་གཉེེན་པོ་ཉེིད་དུ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 
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མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་

ཡོད་དེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག 

གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་གཉེེན་པོ་རིགས་སུ་གནས་པའིི་སྒོོམ་

ལམ་ཟག་བཅོས་གཅོིག གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་གཉེེན་པོའིི་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་

འིདིར་གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་གཉེེན་པོ་སྟོན་པ་སྐབས་སུ་མ་

བབ་པའིི་སྐྱོོན་མེད་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རངོ་རྒྱལ་འིཕགས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་བསྡུས་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཉོེན་སྒྲིིབ་

ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་སྒོོམ་ལམ་ཟག་བཅོས་གཅོིག ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་

མེད་མེད་པར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་ན་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་

བའིི་སྒོོམ་ལམ་ཟག་བཅོས་མེད་པར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་དངོོས་གཉེེན་
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ཡིན་ན་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སྒོོམ་

ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེན་འིཛིན་གྱིི་

དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་ལ་དངོོས་སུ་གནོད་བྱེད་གངོ་

ཞེིག བདེན་འིཛིན་གྱིི་གཉེེན་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། བདེན་འིཛིན་གྱིི་

གཉེེན་པོ་གངོ་ཞེིག བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་ན། བདེན་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་ལ་དངོོས་སུ་གནོད་བྱེད་གངོ་ཞེིག 

དེའིི་གཉེེན་པོ་ཡིན་ན། བདེན་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྟོངོ་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་

བཞེག་ཡེ་ཤིེས་དེ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གོངོ་

དུ་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་དེས་བདེན་འིཛིན་སྤོངོས་པར་
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ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་ན། གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིོག་ཏུ་འིགོག 

ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཉོེན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་

གཉེེན་པོར་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་གཉེེན་

པོར་གྱུར་བའིི་སྒོོམ་ལམ་ཟག་བཅོས་གཅོིག ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་གཉེེན་པོར་

གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྦྱོོར་བ་སྔ་

ཕྱིི་གཉེིས་ཀོ་ལ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་

ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་གཟུངོ་བ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་

དོན་གྱིིས་སྟོངོ་བ་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་ཏེ། དམན་ལམ་མངོོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པ་དེས་

སྒྲིིབ་གཉེིས་ཅོིག་ཆོར་དུ་སྤོོངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། དེས་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་
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པ་ན་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་ཅོིག་ཆོར་སྤོོངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་དངོ་དམིགས་པ་གཅོིག་ལ་དམིགས་

ནས་འིཛིན་སྟངོས་དངོོས་འིགལ་དུ་ཞུགས་པའིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་

མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སློོབ་ལམ་ན་བློ་གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་

ཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

མཚོམས་ལ། གངོ་ཟག་གི་མི་རྟོག་པ་མ་ཡིན་པར་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་དངོོས་སུ་འིགལ་བར་ཐལ། དེའིི་

དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། དེའིི་

དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་རྟོག་གཅོིག་

རངོ་དབངོ་ཅོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

གངོ་ཟག་མི་རྟོག་པའིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལྷས་སྦྱོིན་ལ་དམིགས་པའིི་ཁོངོ་ཁོའིི་

དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ལྷས་སྦྱོིན་ལ་དམིགས་པའིི་ཁོངོ་ཁོ་དངོ་

འིཛིན་སྟངོས་དངོོས་སུ་འིགལ་བར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྩེ་ཉེོན་

དྲུག་གི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ལ་ལྷས་སྦྱོིན་ཡིད་འིོངོ་དུ་སྣངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ལྷས་སྦྱོིན་ལ་

དམིགས་པའིི་ཁོངོ་ཁོ་ལ་ལྷས་སྦྱོིན་ཡིད་མི་འིོངོ་དུ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་སྐབས་གཉེིས་པའིི། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། འིདའི་བྱེད་

ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སྤོས་བྲལ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ཀྱིངོ་

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྟོོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །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་བར་བྱ་བའིི་མཐོངོ་ལམ་མངོོན་འིགྱུར་དུ་སྐྱོེ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེེས་དངོ༌། 
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སྐབས་འིདིའིི་ཊིཀོར། སྤོངོ་བྱའིི་ས་བོན་ལ་དངོོས་སུ་གནོད་བྱེད་ཀྱིི་གཉེེན་པོ་སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཡིན་ཡངོ༌། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་ཕྱིིན་ཅོི་ལོག་ཏུ་

ཞུགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་ཇི་སྙེེད་པ་དེ་སྙེེད་ཀྱིི་གཉེེན་པོར་དེའིི་དམིགས་རྣམ་གྱིི་ལོག་

ཕྱིོགས་འིཛིན་པའིི་རྣམ་པ་མཐའི་དག་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་སྒོོམ་པར་བྱ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་

ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་མ་ཡིན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་རྒྱུན་

མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལམ་རྗོེས་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་མི་འོིངོ་དེས་འིདོད་ཉེོན་སྤོངོ་

བ་ལ་དགག་པ་བྱེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། འིདོད་ཉེོན་སྤོོངོ་བ་ལ་དེའིི་དངོོས་གཉེེན་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཐོབ་མི་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བ་ལ་དེའིི་

དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཐོབ་མི་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དམན་

ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་ཉེོན་

སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་
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གསལ་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་

གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་རྒྱུན་མཐའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དམན་ལམ་

སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་སྤོངོས་པའིི་

རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སྤོངོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ་རིམ་པ་

བཞེིན་ནོ། །

གཞེན་ཡངོ་སྔར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ལ། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་དེས་ཤིེས་སྒྲིིབ་

གཟུངོ་རྟོོག་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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མཁས་པ་ཁ་ཅོིག གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ལམ་བདེན་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། 

ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་མཐོངོ་ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག གཟུངོ་

བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་གྱིི་གཉེེན་པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་སྒོོམ་ལམ་ཟག་བཅོས་

གཅོིག གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་གྱིི་གཉེེན་པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་མཐོངོ་

ལམ་ཟག་མེད་གཅོིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་

འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། འིཛིན་པ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཡིན་ན་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཡངོ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་དངོ་

འིཛིན་པ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་གཉེིས་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་ལ་ཕྲེ་རགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཟུངོ་རྟོོག་དངོ་འིཛིན་རྟོོག་གཉེིས་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་ལ་ཕྲེ་

རགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་གཉེིས་ཀོ་བདག་འིཛིན་དུ་མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་

སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོོངོ་བར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་གཟུངོ་བ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་སྤོངོས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བློ་དེ་གཟུངོ་བ་
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ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ན་གཟུངོ་

འིཛིན་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་གཟུངོ་བ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག སྐབས་འིདིར་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོ་

ལ་ཟག་བཅོས་ཟག་མེད་གཉེིས་སུ་མ་ཕྱིེ་བར། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་

རྟོོག་པའིི་གཉེེན་པོ་ལ་ཟག་བཅོས་ཟག་མེད་གཉེིས་སུ་འིབྱེད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། 

ཉེོན་སྒྲིིབ་མཉེམ་བཞེག་ཁོ་ནས་སྤོོངོ་ཞེིངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་མཉེམ་རྗོེས་གཉེིས་ཀོའིི་སྤོོངོ་

བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། སྒྲིིབ་པ་གཉེིས་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། །རྒྱུ་ནི་ཡེ་ཤིེས་

གཉེིས་ཡིན་ཏེ། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་མཉེམ་བཞེག་ཁོ་ནའིི་

སྤོོངོ་ཞེིངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་མཉེམ་རྗོེས་གཉེིས་ཀོའིི་སྤོོངོ་བའིི་ཁྱད་པར་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོར་གྱུར་བའིི་ལམ་ཟག་མེད་དེ་ཐེག་པ་གསུམ་

ཀོའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་གཉེེན་

པོར་གྱུར་བའིི་ལམ་ཟག་མེད་དེ་རངོ་རྒྱལ་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་གཉེིས་ཀོའིི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོར་གྱུར་བའིི་ལམ་ཟག་མེད་དེ་བྱངོ་སེམས་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་

ལ་ཡོད་ཟེར་ན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པའིི་གཉེེན་པོར་གྱུར་བའིི་

ལམ་ཟག་མེད་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ཉེན་ཐོས་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་བར་བ་དེ་འིཐད་
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པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མེད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་མེད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བཀོག་ཟིན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་

ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་གཉེེན་པོ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་ཕྱིི་མ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

རྣམ་མཁྱེན་དེ་གཉེེན་པོའིི་ཡོན་ཏན་དངོ་མི་ལྡན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། ལམ་བདེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། དག་

གསལ་གཉེེན་པོའིི་ཕྱིོགས་ཉེིད་ཀྱིིས། །ཞེེས་པའིི་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར།

སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེགསྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག

སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་རྣམ་བཞེག་ལ། ཁ་ཅོིག སྒྲིིབ་པ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་

ལ་བར་དུ་གཅོོད་པར་བྱེད་པ་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་ཐམས་

ཅོད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པར་བྱེད་པ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་

ན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མའིི་ཟུར་

གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྒྲིིབ་པ་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་དངོ་ཉེོན་སྒྲིིབ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་ཉེོན་

སྒྲིིབ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་ཏེ། དབུས་མཐའི་ལས། ཉོེན་མོངོས་པ་ཡི་སྒྲིིབ་
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པ་དངོ༌། །ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པ་ཉེིད་དུ་བསྟན། །དེར་ནི་སྒྲིིབ་པ་ཐམས་ཅོད་དེ། །དེ་ཟད་

ནས་ནི་གྲེོལ་བར་འིདོད༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་སྤོངོས་པར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ལས་སྤོངོས་པའིི་སྒོོ་ནས་ཁྱད་

པར་དུ་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་པར་ཐར་པ་

ཅུངོ་ཟད་ཙོམ་ཞེིག་གིས་ལྷག་པ་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེས་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་

རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་སྒྲིིབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན་དེར་ཐལ། གཙོོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གཙོོ་བོར་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་

སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ་ཏེ། བདེན་འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། གཙོོ་

བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོོ་བོར་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

འིགྲེིག གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་གེགས་བྱེད་ཀྱིི་
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སྒྲིིབ་པ་མ་སྤོངོས་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་གཙོོ་

བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། དེས་ཐར་པ་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཧ་ཅོངོ་ཐལ་

ལོ། །གཞེན་ཡངོ༌། དེས་ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པར་མ་སྤོངོས་པར་ཐལ། དེ་འིདྲིའིི་རྟོོག་

པ་དེ་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། སྒྲིིབ་པ་ལ་དེ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་པར་ཐལ། སྙེོམས་འིཇུག་གི་

སྒྲིིབ་པ་དེ། སྒྲིིབ་པ་གངོ་ཞེིག དེ་ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡངོ་མ་ཡིན། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་ཏེ། སྙེོམས་འིཇུག་གི་སྒྲིིབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་རབ་རྐངོ་བའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པས་ཁྱོད་སྤོངོས་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་གྲེོལ་གྱིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཁྱོད་མ་སྤོངོས་པར་ཐལ། 

མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དམན་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་ན། སྒྲིིབ་པ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། སྙེོམས་འིཇུག་གི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་ན། སྒྲིིབ་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་ཉེིད་གཅོིག་བུ་ཞེི་བདེ་དོན་གཉེེར་

གྱིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། དམན་པའིི་སྒྲིིབ་པའིི་མཚོན་

གཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། སྒྲིིབ་པའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་དངོ༌། ཐེག་དམན་གྱིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་ཐལ། 

སྒྲིིབ་པ་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་དངོ་ཉེོན་སྒྲིིབ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིདོད་ན། སྒྲིིབ་པའིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་རྡོོ་རྗོེ་ལྟ་བུའིི་ཏིངོ་

ངོེ་འིཛིན་དེ། སྒྲིིབ་པའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་སྒྲིིབ་པ་སྤོངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་ཆུབ་དེ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་དངོ་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་

གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་ཐལ། སྒྲིིབ་པ་ལ་དེ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་ཆུབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཡངོ་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐར་པ་ཡིན་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐར་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཙོོ་

བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་བཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་ན། གཙོོ་བོར་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཐར་

པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཟུགས་

ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་གཙོོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་
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སྒྲིིབ་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། ཐར་པ་ཡིན་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ཐར་པ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གཙོོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་

ན། གཙོོ་བོར་ཐེག་དམན་གྱིི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པ་དེས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱེད་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་རྒྱལ་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་

ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྩེ་བའིི་ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐར་པ་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཐར་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་

འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐོབ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཐར་ཐུག་གི་ཐར་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་ཀྱིི་

བདག་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་

འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཉེོན་སྒྲིིབ་དུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་ན། 
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གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་དུ་གྱུར་བའིི་རྟོོག་པ་ཡིན་

ན་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

ཁོ་ན་རེ། བདག་འིཛིན་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་དངོ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་

འིཛིན་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་ཐལ། སྒྲིིབ་པ་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་དངོ་ཉེོན་སྒྲིིབ་གཉེིས་

སུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་དེ་བདག་འིཛིན་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞེེན་

ཡུལ་མེད་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ན། བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 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་བདེན་འིཛིན་གྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། བདག་མེད་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་

པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་

བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་གངོ་ཟག་གི་
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བདག་འིཛིན་གྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས་

རྟོགས་སློ། ཞེེས་ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཏེ། བདག་འིཛིན་ཡིན་ན། གངོ་ཟག་གི་

བདག་འིཛིན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་འིདི་དག་ཏུ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག མེད་པའིི་

རྣམ་པ་ནས་བཟུངོ་ཏེ། །ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་

ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཆོེས་མི་འིཐད་དེ། གཉེིས་

སྟོངོ་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། དེའིི་ཕྱིིར་དེ་ནི་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པའིི་གཉེེན་པོ་ཉེིད་དུ་སྒོོམ་

པའིི་ལམ་ཟག་པ་དངོ་བཅོས་པ་དངོ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ། གཉེིས་སྟོངོ་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། ཟག་པ་མེད་པ་གཉེིས་ཡིན་པས་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན། བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་

བསྟན་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་པའིི་དོན་བསྡུ་བར་ཐམས་

ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ནི། ཉེན་ཐོས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་བྱེ་བྲག་གིས། ཞེེས་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར།
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རངོ་ལུགས་ལ་སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་དོན།རངོ་ལུགས་ལ་སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་དོན།

རངོ་ལུགས་ནི། ཉེོན་སྒྲིིབ་དངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་

པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དཔེར་ན། རྩེ་ཉེོན་དྲུག་དངོ༌། ཉེེ་ཉེོན་ཉེི་ཤུ་ལྟ་བུ། དེ་གཉེིས་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་

བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་མ་ཡིན་པའིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་

སུ་གནས་པ་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། བདེན་འིཛིན་དངོ་གཟུགས་ཕྱིི་

རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ལྟ་བུའིོ། །

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག སྤྱིིར་ཤིེས་བྱའིི་སྒྲིིབ་པའིི་གཉེེན་པོར་གྱུར་བ་ཡིན་

ནོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་ན། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་དོན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རངོ་བཞེིན་གྱིིས་ཡོངོས་སུ་མ་ངོན་ལས་འིདས་པའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་རངོ་བཞེིན་གྱིིས་མ་ངོན་ལས་

འིདས་པ་ཡིན་ན། རངོ་བཞེིན་གྱིི་མངོ་འིདས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་ཏེ། འིགྲེོ་ལ་ཆོགས་པས་ཀུན་ཆོགས་མཛད་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་

དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཆོགས་པ་ཡིན་ན། ཆོགས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བསྟན་

བཅོོས་ཆོེན་པོའིི་རྣམ་བཤིད་མཛད་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་
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བསྟན་བཅོོས་ཡིན་ན། བསྟན་བཅོོས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། 

སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར།

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ།ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ།

རྒྱུ་དངོ་ལམ་དངོ་སྡུག་བསྔལ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩེ་དྲུག་ཡོད་དེ། ཀུན་

འིབྱུངོ་བདེན་པ་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བརྒྱད། ལམ་བདེན་ལ་བརྟོེན་

པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བདུན། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་ལྔ། འིགོག་བདེན་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ལམ་ཤིེས་ཀྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ལམ་ཤིེས་དེས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ལམ་ཤིེས་དེའིི་རྣམ་

པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པར་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར་



109ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཏེ། དེའིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་གྲུབ་ན་དེའིི་གཞེལ་བྱ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཉེམས་སུ་མོངོ་བའིི་རངོ་རིག་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཀྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྣམ་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེར་ཐལ། དེའིི་འིཛིན་རྣམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

གཞེི་གྲུབ་ན། དེའིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོགས་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་

པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་འིགོག་པར་བྱེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་གཅོིག་

གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁ་ཅོིག ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོགས་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་

པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་འིགོག་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་སུ་ཚོད་མས་

དམིགས་པ་དེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ལམ་ཤིེས་འིཛིན་པའིི་
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རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ལམ་

ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་བསྒོོམ་བྱའིི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་

ཤིེས་རྣམ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་པར་

ནུས་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། ཞེེས་གསུངོས། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཏེ། 

ལམ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེན་དོན་གཙོོ་བོར་སྒྲུབ་པའིི་མངོོན་རྟོོགས་ཀྱིི་

རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་

ཅོན། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་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་མཁྱེན་པ་གངོ་ཞེིག ལམ་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་

བསྒོོམ་བྱར་གྱུར་བ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིདི་ལ་སྐྱོོན་

འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་

གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 
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འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། བདེན་གཉེིས་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་སློོབ་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡངོ་ཡིན་

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡངོ་ཡིན་པའིི་

གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་སློོབ་པ་མེད་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་སྟོངོ་

ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་

ཡོད་པར་ཐལ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་དེ་དེ་འིདྲིའིི་

གཞེི་མཐུན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཤིེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག དེ་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

ཤིེས་རབ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་

གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཡངོ་དེས་རིགས་འིདྲིེ། 

གཞེན་ཡངོ༌། བདེན་གཉེིས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སློོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་

པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པས་བདེན་གཉེིས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་
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ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་ཡངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས། དེས་དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། 

ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གངོ་རུངོ་གི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་

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

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། གཉེིས་སྟོངོ་

རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་ན། རྒྱུ་ལམ་ཤིེས་

ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ལམ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་ན། སྐབས་འིདིར་དངོོས་

སུ་བསྟན་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་

སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཤིད་པ།

རངོ་གི་ལུགས་ནི། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་
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སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་

ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་ཐོབ་

བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཉེེན་ཕྱིོགས་ཤིེས་རྣམ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་

བཞེེད་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་དེ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྣམ་པ་ཞེེས་བྱ་མཚོན་ཉེིད་དེ། ཞེེས་པའིི་རྣམ་པ་མཚོོན་བྱ་

ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་འིཇོག་

པ་སྐབས་སུ་བབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། གཞུངོ་དེ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་

ལེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ།རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ།

དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ལ་བརྒྱ་དངོ་བཅུ་ཡོད་དེ། ཉེན་

ཐོས་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་རྩེ་བདུན། 

བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་

སུམ་ཅུ་རྩེ་བཞེི། སངོས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་
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རྣམ་སུམ་ཅུ་རྩེ་དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མཁས་པ་ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་

བརྒྱ་དངོ་བཅུ་ཡོད་དེ། ཉེན་ཐོས་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩེ་བདུན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩེ་བཞེི། སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་

པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩེ་དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། རེ་ཞེིག 

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་དུ་གྱུར་བའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེ་སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་

རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཇི་ལྟ་བ་

མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་པའིི་ལམ་ཤིེས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིདི་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། 

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིེས་པའིི་རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིེས་

རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་
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མཁྱེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཞེེས་གསུངོས། གོངོ་དུ་དོགས་པ་དཔྱོད་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། 

བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། བདེན་འིཛིན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

རྣམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྣམ་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྣམ་པ་དངོ་ལྡན་པའིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱོེས་པའིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་

འིཛིན་གྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྣམ་པ་

ཤིར་བའིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

གཞེན་ཡངོ༌། ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་དེ་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱོེས་ན་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཤིར་

བའིི་བློ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་

མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་

སུ་མཐུན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་སུམ་ཅུ་རྩེ་དགུ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། གོངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ལ་རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ནི། ལམ་ཤིེས་ཀྱིིས་རྟོོགས་པར་
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བྱ་བ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་དངོ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིིས་རྟོོགས་པར་བྱ་བ་གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འིཇོག་རིགས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། དོགས་པ་ལྷག་མ་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་སྐབས་སུ་དཔྱོོད། འིདོད་ན། བཀོག་

ཟིན། 

ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་

པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་འིགོག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་འིགོག་པར་བྱེད་

པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་འིཛིན་སྟངོས་སུ་དམིགས་པ་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་འིཛིན་སྟངོས་

ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས།

རངོ་ལུགས་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཤིད་པ།རངོ་ལུགས་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་བཤིད་པ།

རངོ་ལུགས་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་
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སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དམིགས་པའིི་

ཆོོས་ལ་ལོག་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་ཀྱིི་གཉེེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། 

རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་

ཐོབ་པའིི་ཤིེས་རྣམ་མཐར་ཐུག་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་དོན་ཕུན་

ཚོོགས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་སྤོོངོ་སྔར་

བཤིད་པ་ལས་ཤིེས་པར་བྱའོི། །

དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེགདྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག

དེ་ལ་ཐམས་ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། དངོོས་པོ་ལ་ཡོངོས་སུ་རྟོོགས་པའིི་ལམ་བཞེི་ཡོད་དེ། 

ལུས་དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག ཚོོར་བ་དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག སེམས་དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག ཆོོས་

དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ལུས་ཚོོར་སེམས་

ཆོོས་བཞེི་ལ་དམིགས་ནས་རངོ་དངོ་སྤྱིིའིི་མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་གཉེིས་ཀྱིིས་བརྟོགས་

ཏེ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་དྲིན་པ་དངོ་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ་དྲིན་པ་ཉེེར་

བཞེག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་

གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དྲིན་པ་ཉེེར་
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བཞེག་ཡིན་ན་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། ལུས་ཚོོར་སེམས་ཆོོས་བཞེི་ལ་དམིགས་ནས་རངོ་དངོ་སྤྱིིའིི་

མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་གཉེིས་ཀྱིིས་བརྟོགས་ཏེ་སྒོོམ་པར་བྱེད་པའིི་དྲིན་པ་དངོ་ཤིེས་རབ་

གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ་དྲིན་པ་ཉེེར་བཞེག་གི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན་བཞེི་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་

ཡོད། 

ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ།ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ།

དེའིི་འིོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ལ་བརྩེོན་འིགྲུས་འིབྱུངོ་བས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྩེོལ་བ་ལས་བྱུངོ་བའིི་ལམ་

ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ། སྐྱོེས་པ་

རྣམས་ཡངོ་དག་པར་སྤོེལ་བ། མི་དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་མི་སྐྱོེད་པ། སྐྱོེས་པ་རྣམས་ཡངོ་

དག་པར་སྤོོངོ་བའིི་ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ཁོ་ན་རེ། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་
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ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཆོོས་སྐུ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་

ཡོད་པར་ཐལ། དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་སྐུ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་

སྐྱོེད་པར་བྱེད་པའིི་ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་ཡིན་ན་དགེ་བ་མ་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། ཐལ་འིགྱུར་དངོ་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོོས་ཅོན། དམིགས་མེད་ལ་དམིགས་

པར་ཐལ། དེ་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། བདག་མེད་ལ་དམིགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྤོངོ་གཉེེན་ལ་བླངོ་དོར་བྱེད་པར་སྤོ་བའིི་བརྩེོན་འིགྲུས་

དེ། ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་

མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་ཡིན་ན། ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་འིབུད། 

རངོ་ལུགས་ནི། སྤོངོ་གཉེེན་ལ་བླངོ་དོར་བྱེད་པར་སྤོ་བའིི་བརྩེོན་འིགྲུས་སུ་

གྱུར་བའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ་ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་སྔར་
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ལྟར་བཞེི་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་དུ་ཡོད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མི་དགེ་བ་སྐྱོེས་པ་རྣམས་ཡངོ་དག་པར་སྤོོངོ་བའིི་

ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་མི་དགེ་བ་སྐྱོེས་པ་རྣམས་ཡངོ་དག་པར་སྤོོངོ་

བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ཡངོ་དག་པར་སྤོོངོ་བའིི་ཡངོ་དག་སྤོོངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

དངོོས། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཡངོ་དག་པར་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དེ་རྣམས་ཡངོ་དག་

པར་སྤོོངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ།རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ།

བརྩེོན་འིགྲུས་དངོ་ལྡན་པ་ནི་སེམས་ལས་སུ་རུངོ་བ་ཉེིད་དུ་བྱེད་པས། ཞེེས་སོགས་

ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡོངོས་

སུ་སྦྱོོངོ་བའིི་ལམ་ལ་བཞེི་ཡོད། འིདུན་པའིི་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ་དངོ༌། བརྩེོན་འིགྲུས་

ཀྱིི་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ་དངོ༌། སེམས་ཀྱིི་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ་དངོ༌། སྤྱིོད་པའིི་རྫུ་

འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཉེེས་པ་ལྔའིི་གཉེེན་པོར་སྤོོངོ་བའིི་འིདུ་བྱེད་བརྒྱད་དངོ་

ལྡན་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་

པ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་
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པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། ཉེེས་པ་ལྔའིི་གཉེེན་པོར་སྤོོངོ་བའིི་འིདུ་བྱེད་བརྒྱད་དངོ་ལྡན་

པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ། རྫུ་འིཕྲུལ་གྱིི་རྐངོ་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཞེི། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་

ན་ཡོད། 

དབངོ་པོ་ལྔ།དབངོ་པོ་ལྔ།

སེམས་ཡོངོས་སུ་སྦྱོོངོ་བ་བྱས་པ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མངོོན་པར་རྟོོགས་པར་སྦྱོོར་བའིི་ལམ་ལ་ལྔ་ཡོད་

དེ། བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་དད་པའིི་དབངོ་པོ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་འིབྲས་འིཕགས་ལམ་སྐྱོེད་པ་ལ་རངོ་དབངོ་དུ་གྱུར་

བའིི་མཁྱེན་པ་རྣམ་བྱངོ་གི་དབངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། རྣམ་བྱངོ་གི་

དབངོ་པོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དགེ་སེམས་རྒྱུད་

ལྡན་གྱིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དགེ་སེམས་ཡིན་ན་རངོ་གི་

འིཁོར་དུ་དད་སོགས་དབངོ་པོ་ལྔ་འིབྱུངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 
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རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་འིབྲས་འིཕགས་ལམ་སྐྱོེད་པ་ལ་རངོ་དབངོ་དུ་གྱུར་བའིི་

མཁྱེན་པ། བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་བྱངོ་གི་དབངོ་པོའིི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་དད་སོགས་དབངོ་

པོ་ལྔ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། 

སྟོབས་ལྔ།སྟོབས་ལྔ།

དྲིོ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མངོོན་པར་རྟོོགས་པར་སྦྱོོར་བ་དངོ་འིབྲེལ་བའིི་ལམ་

ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་དད་པ་ལ་སོགས་པའིི་

སྟོབས་ལྔ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་བརྫོི་བར་མི་ནུས་པའིི་

མཁྱེན་པ་དེ། རྣམ་བྱངོ་གི་སྟོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། རྣམ་བྱངོ་

གི་སྟོབས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བརྩེོན་

འིགྲུས་ཀྱིི་སྟོབས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་

ཐལ། སྟོབས་དྲུག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཞེི་

གནས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་བརྫོི་བར་མི་ནུས་པའིི་མཁྱེན་

པ་དེ། བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་གྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་བྱངོ་གི་སྟོབས་ཀྱིི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན་ལྔ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་

བར་ན་ཡོད། 

ཁོ་ན་རེ། རངོ་ཉེིད་གཅོིག་པུ་ཞེི་བདེ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་མངོོན་དུ་བྱེད་ཁ་མའིི་

ཐེག་ཆོེན་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་བྱངོ་གི་སྟོབས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་རོ། །

བྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལགབྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལག

དྲིོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞེི་རྟོོགས་པ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མངོོན་པར་རྟོོགས་པའིི་ལམ་ལ་བདུན་ཡོད་དེ། 

དྲིན་པ་ཡངོ་དག་བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་ཡན་ལག་ནས། བཏངོ་སྙེོམས་ཡངོ་དག་བྱངོ་ཆུབ་ཡན་

ལག་གི་བར་བདུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི་ཁ་ཅོིག བདེན་བཞེིའིི་གནས་ལུགས་མངོོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་

རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་བྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་

ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 
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དེར་ཐལ། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་

དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་ཡིན་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པ་གངོ་ཞེིག ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པ་

ཡིན་ན་བྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལག་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ། རངོ་འིབྲས་བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་

མཁྱེན་པ་དེ་བྱངོ་ཆུབ་ཡན་ལག་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བདུན་ཡོད། ས་མཚོམས་

ཚོོགས་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་གྱིི་འིབྲས་བུ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་

རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་ཆུབ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་

རོ།།

འིཕགས་ལམ་ཡན་ལགའིཕགས་ལམ་ཡན་ལག

བདེན་པ་མཐོངོ་བ་ཡོངོས་སུ་ཤིེས་པ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། འིཕགས་ལམ་ཡན་ལག་ལ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། 

ཡངོ་དག་པའིི་ལྟ་བ་འིཕགས་པའིི་ལམ་ཡན་ལག་ནས་ཡངོ་དག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་
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འིཕགས་པའིི་ལམ་ཡན་ལག་གི་བར་བརྒྱད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག བདེན་བཞེིའིི་གནས་ལུགས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ཟིན་

གོམས་པར་བྱེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་འིཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་འིབྲས་འིཕགས་ལམ་གྱིི་རྒྱུར་

གྱུར་བའིི་འིཕགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་འིཕགས་ལམ་ཡན་ལག་གི་མཚོན་ཉེིད་དབྱེ་ན་

བརྒྱད་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད།

 རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་གྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་

ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ནས་འིཇོག་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ལ་གནས་

པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡངོ་བྱངོ་ཕྱིོགས་སོ་བདུན་མེད། ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ལ་

གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་རིགས་ངོེས་ཀྱིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡངོ་བྱངོ་

ཕྱིོགས་སོ་བདུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིི་རྟོོགས་

པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་

ཕྱིོགས་སོ་བདུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།
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གཉེེན་པོའིི་ལམ་གསུམ།གཉེེན་པོའིི་ལམ་གསུམ།

ལམ་ཤིེས་པ་ཉེིད་ལ་གཉེེན་པོའིི་ལམ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། འིདིར་བསྟན་གཉེེན་པོའིི་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། རངོ་

ལུགས་བཞེག་པ་དངོ༌། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་

བའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་ཀྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་སྒོོ་ནས་རངོ་གི་བསལ་བྱར་གྱུར་

བའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་འིཇོམས་པར་ནུས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཁྱེན་པ་

འིདིར་བསྟན་གཉེེན་པོའིི་ལམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་འིདིར་བསྟན་གཉེེན་པོའིི་ལམ་

དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ཆུངོ་ངུ་ནས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལ་ཡོད་པ་དངོ་རྗོེས་སུ་མཐུན་པའིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན་གཉེེན་པོའིི་ལམ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་པར་ཐར་པའིི་སྒོོ་མཚོན་

མ་མེད་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དབུས་མཐའི་ལས། སྟོངོ་པ་ཉེིད་དངོ་ཡངོ་དག་

མཐའི། །མཚོན་མ་མེད་དངོ་དོན་དམ་དངོ༌། །ཆོོས་ཀྱིི་དབྱིངོས་ཀྱིི་རྣམ་གྲེངོས། ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྣམ་པར་ཐར་བའིི་སྒོོ་སྟོངོ་པ་ཉེིད་ཀྱིངོ་ཡིན་ལམ་

ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། རྣམ་པར་ཐར་བའིི་སྒོོ་སྟོངོ་པ་ཉེིད་ཡིན་ན། སྟོངོ་པ་ཉེིད་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཡིན་ན་སྟོངོ་པ་ཉེིད་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སྟོངོ་པ་ཉེིད་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་བདེན་པས་སྟོངོ་པའིི་སྟོངོ་

ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་རྒྱུ་

འིབྲས་གསུམ་བདེན་པས་སྟོངོ་པ་ལ་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་དུ་འིཇོག་

རིགས་པའིི་ཕྱིིར། རྣམ་ཐར་སྒོོ་གསུམ་ཤིེས་པ་དངོ༌། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་

ཟེར་བ་ནི་དོགས་པའིོ།།

སྤྲུལ་པའིི་ལམ་གསུམ།སྤྲུལ་པའིི་ལམ་གསུམ།

སྤྲུལ་བའིི་ལམ་ལ་གཟུགས་ཀྱིི་འིདུ་ཤིེས་རྣམ་པར་མ་བཤིིག་པ་དངོ༌། ཞེེས་

སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྤྲུལ་བའིི་

ལམ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། གཟུགས་ཅོན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར། གེགས་སེལ་སྡུག་པའིི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རྣམ་ཐར་གསུམ་པོ་འིདི་གསར་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་

ཡིན་ན་མི་ཡིན་དགོས་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཅོེས་བྱ་ཁམས་གསུམ་གྱིི། །རྟོེན་ཅོན་ལྷག་

མ་མི་ལས་སྐྱོེ། །ཞེེས་མཛོད་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིགོག་སྙེོམས་གསར་

དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལུས་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཛོད་

ལས། འིགོག་པ་དངོ་པོ་མིའིི་ནངོ་དུ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་ཆོེད་

དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན། མི་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མི་རྣམས་ཀྱིི་ནི་སྐྱོབས་དག་

དངོ༌། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

ཁ་ཅོིག གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར་དེ། བསམ་གཏན་

གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེི་ལ་བརྟོེན་ནས་སྐྱོེ་ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། སེམས་ཅོན་

གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར་དངོ་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་

གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་གི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཟུགས་མེད་ཀྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་ན། གཟུགས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་མ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསེར་ཕྲེེངོ་ལས་བཤིད་དོ། །

ཁ་ཅོིག རངོ་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེིའིི་སེམས་

ལ་བརྟོེན་ནས་རྣལ་འིབྱོར་བ་རངོ་ལ་གཟུགས་ཅོན་མ་ཡིན་པར་འིདུ་ཤིེས་ཉེེ་བར་



129ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

བཞེག་སྟེ་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་གཟུགས་རྣམས་ལ་བཟངོ་ངོན་སྣ་ཚོོགས་སུ་ལྟ་བར་བྱེད་པའིི་

ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པ། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་

བའིི་རྣམ་ཐར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་

མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་

ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར་དེ་ལ་སངོས་འིཕགས་གཟུགས་ཅོན་

དུ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཟུགས་སྡུག་པ་སྤྲུལ་བ་ལ་དགའི་བ་དངོ་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་སྤྲུལ་

བ་ལ་མི་དགའི་བའིི་ཉེོན་མོངོས་པའིི་གཉེེན་པོར་གཟུགས་སྣངོ་ཐམས་ཅོད་སྡུག་པར་

རོ་གཅོིག་དུ་མོས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཤིེས་རབ་མཚུངོས་ལྡན་དངོ་བཅོས་པའིི་མཁྱེན་

པ་དེ་སྡུག་པའིི་རྣམ་ཐར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

སྡུག་པའིི་རྣམ་ཐར་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

གཟུགས་སྣངོ་ཐམས་ཅོད་སྡུག་པར་རོ་གཅོིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། གཟུགས་ཐམས་ཅོད་ཡིད་འིོངོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡིད་

མི་འིོངོ་གི་གཟུགས་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་རབ་མཐའིི་བསམ་གཏན་ལ་

བརྟོེན་ནས་སྙེོམས་འིཇུག་གི་སྒྲིིབ་པ་ཅོི་རིགས་ལས་གྲེོལ་ཞེིངོ་སྤྲུལ་སྒྱུར་སྣ་ཚོོགས་

པ་སྟོན་པར་ནུས་པའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཁྱེན་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་སྤྲུལ་ལམ་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། གཟུགས་ཅོན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར། གཟུགས་མེད་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བའིི་རྣམ་ཐར། གེགས་སེལ་སྡུག་པའིི་རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་ཡོད། ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ཡན་ཆོད་

དངོ༌། ཐེག་དམན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ལུས་མངོོན་བྱེད་དངོ་གཉེིས་ཀོའིི་

ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་གསེར་ཕྲེེངོ་

ལས་བཤིད་དོ།།

མཐོངོ་ཆོོས་བདེར་གནས་ཀྱིི་ལམ།མཐོངོ་ཆོོས་བདེར་གནས་ཀྱིི་ལམ།

མཐོངོ་བའིི་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའིི་ལམ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་

བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་

པའིི་ལམ་ལ་ལྔ་ཡོད་དེ། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་རྣམ་ཐར་བཞེི་འིགོག་པའིི་རྣམ་ཐར་གཅོིག་

རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག འིགོག་པའིི་རྣམ་ཐར་དངོ་འིགོག་པའིི་སྙེོམས་
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འིཇུག་དོན་གཅོིག་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་དེ། འིགོག་པའིི་རྣམ་ཐར་དངོ་འིདས་

ལམ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད། འིགོག་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དངོ་འིདས་ལམ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་

མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ནི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་འིཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིི་འིདས་ལམ་གྱིི་ངོོ་བོར་སྐྱོེ་ནུས་པ་དངོ་འིགོག་སྙེོམས་

འིདས་ལམ་གྱིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པས་འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་ལམ་དུ་བཤིད་

པའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རྣམ་ཐར་ཐོབ་ཟིན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་སའིི་ཉེོན་

མོངོས་པས་མ་བསློད་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ། མཐོངོ་ཆོོས་བདེར་གནས་ཀྱིི་ལམ་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན། གཟུགས་མེད་ཀྱིི་རྣམ་མཐར་བཞེི། འིགོག་པའིི་རྣམ་ཐར་གཅོིག་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་ལམ།འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་ལམ།

འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་ལམ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི་ཁ་ཅོིག འིདས་ལམ་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་

གཞེི། གཟུགས་མེད་བཞེི། འིགོག་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། བསམ་གཏན་བཞེི་འིདས་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བཞེི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ཕྱིི་རོལ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ། 
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གཟུགས་མེད་བཞེི་འིདས་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་མེད་བཞེི་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ཕྱིི་རོལ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིགོག་

སྙེོམས་འིདས་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་

ལས། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་བཅུ་བཞེི་དངོ༌། །ཀུན་བཏུས་ལས། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་ཉེེར་

གསུམ་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། མི་ལྡན་པ་ཡི་འིདུ་བྱེད་རྣམས། །ཐོབ་དངོ་མ་

ཐོབ་སྐལ་མཉེམ་དངོ༌། །འིདུ་ཤིེས་མེད་སྙེོམས་འིཇུག་པ་དངོ༌། །སྲིོག་དངོ་མཚོན་ཉེིད་

རྣམས་དངོ་ནི། །མིངོ་གི་ཚོོགས་ལ་སོགས་པ་ཡངོ༌། །ཞེེས་དངོ༌། ཀུན་བཏུས་ལས། 

སེམས་དངོ་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའིི་འིདུ་བྱེད་རྣམས་གངོ་ཞེེ་ན། ཐོབ་པ་དངོ༌། འིདུ་ཤིེས་

མེད་པའིི་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པ་དངོ༌། འིགོག་པའིི་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པ་དངོ༌། འིདུ་

ཤིེས་མེད་པ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། འིདས་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྡན་མིན་འིདུ་

བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མཚུངོས་ལྡན་མ་ཡིན་པའིི་འིདུ་བྱེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། མཚུངོས་ལྡན་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་དངོ༌། མཚུངོས་

ལྡན་མ་ཡིན་པའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག མཚུངོས་ལྡན་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་

ཕུངོ་པོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཕུངོ་པོ་ལྔ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག དེ་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་

ཡིན། ཚོོར་བའིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན། འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་

ཤིེས་པའིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་དངོ་བཞེི་པ་གྲུབ་སྟེ། སེམས་

བྱུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། གཙོོ་སེམས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྟོགས་

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སེམས་བྱུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། རེ་ཞེིག་རྣམ་མཁྱེན་གཙོོ་

སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤིེས་གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། 

མིག་ཤིེས་འིཁོར་གྱིི་ཚོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དབངོ་ཤིེས་འིཁོར་གྱིི་ཚོོར་བ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡིད་ཤིེས་འིཁོར་གྱིི་ཚོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ཚོོར་བ་མེད་

པར་ཐལ། དབངོ་ཤིེས་འིཁོར་གྱིི་ཚོོར་བ་ཡངོ་མེད། ཡིད་ཤིེས་འིཁོར་གྱིི་ཚོོར་བ་ཡངོ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། གཙོོ་སེམས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་དངོ་སེམས་བྱུངོ་དུ་གྱུར་བའིི་

རྣམ་མཁྱེན་གཉེིས་ཀོ་ཆོོས་ཅོན། འིདས་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་ཟིན། ཁ་ཅོིག དེ་ཆོོས་ཅོན། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་
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སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་ཡེ་

ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། མཐར་གྱིིས་ནི། སྙེོམས་འིཇུག་དགུའིི་

བདག་ཉེིད་ལ། །ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ཞེེས་བརྗོོད་པ་ཡིན་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་

དུ་དེ་འིདས་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་

དེ་མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་དངོ༌། བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་སྒོོམ་

ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་སེངོ་གེ་རྣམ་

བསྒིངོས་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་ནས་སེངོ་གེ་རྣམ་

བསྒིངོས་པའིི་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་སེངོ་གེ་རྣམ་བསྒིངོས་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིགོག་དངོ་བཅོས་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དགུར༌། 

ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་དེ་སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་ལྟར་གཅོིག་ལ་སོགས་པ་བོར་ནས་འིགོག་པའིི་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པ་

ལ་ཐུག་པའིི་བར་དུ་མི་འིདྲི་བའིི་སྒོོ་ནས་འིགྲེོ་བས་མི་འིདྲི་བར་འིགྲེོ་བ་ཞེེས་སོགས་

ཀྱིི་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེོན་

མོངོས་མེད་པ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉོེན་མོངོས་མེད་ལ། ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ཞེེས་

བརྗོོད་པ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་
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རྒྱུད་ཀྱིི་འིདོད་སེམས་དེ་སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་གཅོིག་ལ་སོགས་

པ་བོར་ནས་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མིག་ཤིེས་དེ་

སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིགོག་སྙེོམས་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་གཞེན་རྣམས་

ཟུར་དུ་འིཆོད་དོ། །ཤིེས་པ་ཡིན་ན་ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཞེེས་སྨྲ་བ་

མི་འིཐད་དེ། རངོ་རིག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཚུངོས་

ལྡན་མ་ཡིན་པའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག མཚུངོས་ལྡན་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་

པོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཕུངོ་

པོ་ལྔ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག དེ་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན། ཚོོར་བའིི་ཕུངོ་པོ་

ཡངོ་མ་ཡིན། འིདུ་ཤིེས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོ་གཉེིས་པ་གཉེིས་སློ། 

གསུམ་པ་དངོ་བཞེི་པ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་བྱུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

རངོ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། གཙོོ་སེམས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རིག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ནི། འིཇིག་རྟོེན་ལས་འིདས་པའིི་ལམ་ལ་སྒྲིས་

བརྗོོད་རིགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན་དགུ་ཡོད་དེ། འིདས་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་

བཞེི། འིདས་ལམ་དུ་གྱུར་བའིི་གཟུགས་མེད་བཞེི། འིགོག་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་རྣམས་
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སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། སངོས་རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་ལམ་ལ་སྦྱོིན་པ་ལ་སོགས་པའིི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕྱིིན་པ་བཅུ་སྟེ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། 

དངོ་པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་ལམ་ཆོོས་ཅོན། བཅུ་ཡོད་དེ། ཕར་ཕྱིིན་བཅུ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན་ཕར་ཕྱིིན་བཅུ་ཡོད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། སློོབ་ལམ་གྱིི་སྦྱོིན་སོགས་སྐབས་འིདིའིི་སངོས་རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་ལམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བཟོད་པ་བརྒྱད་སྤོོངོ་བའིི་ལམ་ཞེེས་

པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སྤོོངོ་བའིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་

བར་མ་ཁྱབ། 

གཉེིས་པ་ནི་ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་

བསྡུས་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སར་སྒྲིོད་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་

ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐར་པར་སྒྲིོད་པར་བྱེད་པའིི་

ལམ་ཡིན་ན་ཐར་པའིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་རྟོགས་འིབུད་བྱས་པ་ལ། 

ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་སར་སྒྲིོད་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སར་སྒྲིོད་པར་

བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། 
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འིདོད་ན། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་པའིི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པའིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྒྲི་ཆོོས་ཅོན། མིག་ཤིེས་

ཀྱིི་གཟུངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕགས་པའིི་མིག་ཤིེས་ཀྱིི་གཟུངོ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་སྒྲིིག འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་ཡིན་པར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སར་སྒྲིོད་པར་བྱེད་པའིི་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཡངོ་

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་ཡིན་པར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་མི་སློོབ་ལམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་ཁས། གཉེིས་པ་སློ། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་སུ་གྱུར་བའིི་སློོབ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་

སུ་གྱུར་བའིི་སྤོངོས་རྟོོགས་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་

སྤོངོས་རྟོོགས་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ལམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་སློོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སློོབ་ལམ་ཡོད་
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པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་ཉེན་ཐོས་ཡོད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཉེན་ཐོས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ།ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ།

ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་སོ་དགུ་བཤིད་པ། རྣམ་པ་ཐམས་

ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ནི་ཤིིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

སྟོབས་སོགས་ཤིེས་རྣམ་སོ་དགུ་ཆོོས་ཅོན། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའིི་མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྟོབས་སོགས་ཤིེས་རྣམ་སོ་དགུ་ཆོོས་ཅོན། ཐུན་

མོངོས་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའིི་མཐར་

ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། རེ་ཞེིག་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན། 

སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་



139ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་

དུ་གྱུར་བའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ལ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པ་བཅོོ་བརྒྱད་སངོས་རྒྱས་ཁོ་

ནའིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། སྟོབས་སོགས་ཤིེས་རྣམ་སོ་དགུ་སངོས་

རྒྱས་ཁོ་ནའིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིི་བྱམས་པ་དངོ་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་

རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་རྣམས་བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་མཁྱེན་པ་

མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི་ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་རིགས་འིདྲི་

མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དེ། ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་རིགས་འིདྲི་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་
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འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པ་དེ། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོབས་བཅུ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་རིགས་འིདྲི་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་

པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་ཐལ། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་སློ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྟོབས་བཅུའིི་ཉེེར་ལེན་

མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་འོིག་མའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་སྡེེ་ཚོན་མཚོན་ཉེིད་པ་

འིཕགས་པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་སྡེེ་ཚོན་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་

པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཐུན་མོངོ་མིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ལ་དྲིན་པ་ཉེེར་གཞེག་ཡོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

དྲིན་པ་ཉེེར་གཞེག་དེ། རངོ་གི་སྡེེ་ཚོན་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་འོིག་མའིི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པར་འིཇོག་རིགས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་དྲིན་པ་ཉེེར་གཞེག་དེ། རངོ་གི་སྡེེ་ཚོན་འིཕགས་པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
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པའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཐུན་མོངོ་བའིི་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། ཐུན་

མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སོ་སོ་ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི་པོ་དེ། རངོ་གི་

སྡེེ་ཚོན་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པར་

ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོ་ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ས་དགུ་པ་བའིི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོ་

ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སོ་སོ་ཡངོ་དག་རིག་བློ་བཟངོ༌། །ས་དེ་

ལེགས་པའིི་བློ་གྲེོས་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

སྡེེ་ཚོན་མཚོན་ཉེིད་པ་འིཕགས་པ་འིོག་མའིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པར་

ཐལ། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཁོར་

གསུམ་ཡིན་ནོ། །གཞེན་ཡངོ༌། ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། ཐུན་མོངོ་

བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པར་

བུད། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དངོ་ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར།
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 ཁ་ཅོིག  ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་མེད་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། ཐུན་

མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་བསྒྲུབས་ཟིན། 

ཁ་ཅོིག ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་སྤོངོས་རྟོོགས་

མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་

རྣམ་མཁྱེན་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་དེ་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་

སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཤིེས་རྣམ་མཐར་ཐུག་གངོ་ཞེིག ཤིིན་ཏུ་ཕུལ་དུ་བྱུངོ་བའིི་

མཁྱེན་པ་དེ། ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། 

སྟོབས་བཅུ་མི་འིཇིགས་པ་བཞེི། སོ་སོ་ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པ་བཅོོ་བརྒྱད། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ། རངོ་བྱུངོ་གི་རྣམ་པ་སངོས་

རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག སོ་སོ་ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་དེ་ལ་བདུན་པོ་དེར་འིབྱེད་རིགས་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ས་དགུ་པའིི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོ་ཡངོ་དག་རིག་པ་བཞེི་
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མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་དེ་རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ལ་སྔར་བཤིད་པའིི་བདུན་པོ་

དེར་འིབྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

དེ་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

ལ་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་རོ། །

སྟོབས་བཅུ།སྟོབས་བཅུ།

དེ་ལ་ནི་གནས་དངོ་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། 

སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྟོབས་དེ་ལ་བཅུ་

ཡོད་དེ། གནས་དངོ་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའིི་སྟོབས་ནས་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་

པའིི་སྟོབས་ཀྱིི་བར་བཅུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཟིལ་གྱིིས་གནོན་ནུས་པས་རབ་

ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཁྱེན་པ་མཐར་ཐུག སྟོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། སྟོབས་

རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་སེམས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བྱངོ་གི་སྟོབས་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་

བྱངོ་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བྱངོ་གི་དབངོ་པོ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་བརྫོི་བར་མི་ནུས་པའིི་མཁྱེན་

པ་མཐར་ཐུག་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྟོབས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་ཡོད། 

མི་འིཇིགས་པ་བཞེི།མི་འིཇིགས་པ་བཞེི།

ངོ་ནི་སངོས་རྒྱས་སོ་ཞེེས་བདག་ཉེིད་ཞེལ་གྱིི་འིཆོེས་བ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། མི་འིཇིགས་པ་ལ་བཞེི་

ཡོད་དེ། རངོ་དོན་སྤོངོས་རྟོོགས་དམ་བཅོའི་བ་ལ་མི་འིཇིགས་པ་གཉེིས། གཞེན་དོན་

སྤོངོ་གཉེེན་དམ་བཅོའི་བ་ལ་མི་འིཇིགས་པ་གཉེིས་སྟེ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་མཁྱེན་

པ་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྒོོམ་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་མེད་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་

རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་དངོོས། 

གཉེིས་པ་ལ་རངོ་ལུགས་བཞེག་པ་དངོ༌། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། 
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དམ་པའིི་ཆོོས་སྟོན་པ་ལ་འིཁོར་གྱིི་ནངོ་དུ་བག་ཚོ་བ་མེད་པའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཐར་

ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་དེ་མི་འིཇིགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། རངོ་དོན་སྤོངོ་རྟོོགས་

དམ་བཅོས་པ་ལ་མི་འིཇིགས་པ་གཉེིས། གཞེན་དོན་སྤོངོ་གཉེེན་དམ་བཅོས་པ་ལ་མི་

འིཇིགས་པ་གཉེིས་སྟེ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། 

ཁ་ཅོིག ངོ་ནི་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་

སངོས་རྒྱས་སོ། །ཞེེས་བདག་ཉེིད་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པ་ལ་ཆོོས་འིདི་ཐུགས་སུ་མ་

ཆུད་ཞེེས་ཆོོས་མཐུན་གྱིི་རྒོལ་བ་མེད་པར་རྟོོགས་པ་ཕུན་ཚོོགས་ལ་མི་འིཇིགས་པ་

དངོ་ཞེེས་བཤིད་ཅོིངོ༌། འིདིའིི་ཐད་ཀྱིི་མདོ་ལས་ཀྱིངོ་དེ་ལྟར་བཤིད་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ལུངོ་

འིདི་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་མི་རུངོ་སྟེ་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་སངོས་རྒྱས་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཀོ་བ་སངོས་རྒྱས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། ཡངོ་དག་པར་སངོས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཐལ། ཡངོ་དག་

པར་རྫོོགས་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་ན། ཡངོ་དག་པར་

གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

སོ་སོ་ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི།སོ་སོ་ཡངོ་དག་པར་རིག་པ་བཞེི།

རྣམ་གྲེངོས་དངོ་ཆོོས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 
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མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སོ་སོ་ཡངོ་དག་རིག་པ་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། བཤིད་

བྱ་ལ་ཆོགས་ཐོགས་སྤོངོས་པའིི་མཁྱེན་པ་གཉེིས། འིཆོད་བྱེད་ལ་ཆོགས་ཐོགས་

སྤོངོས་པའིི་མཁྱེན་པ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག བཤིད་བྱ་དངོ་འིཆོད་བྱེད་ལ་ཆོགས་ཐོགས་སྤོངོས་པས་

རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཁྱེན་པ་སོ་སོ་ཡངོ་དག་རིག་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། 

ས་དགུ་པ་བའིི་རྒྱུད་ལ་སོ་སོ་ཡངོ་དག་རིག་པ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་བདག་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་རབ་མཐའིི་བསམ་གཏན་ལ་

བརྟོེན་ནས་བཤིད་བྱ་དངོ་འིཆོད་བྱེད་ལ་ཆོགས་ཐོགས་སྤོངོས་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་

མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་དུ་གྱུར་བའིི་སོ་སོར་ཡངོ་དག་

རིག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། བཞེི་ཡོད། 

ཡེ་ཤིེས་མ་འིདྲིེས་པ་གསུམ།ཡེ་ཤིེས་མ་འིདྲིེས་པ་གསུམ།

འིདས་པ་དངོ་མ་འིོངོས་པ་དངོ་ད་ལྟར་བྱུངོ་བ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་

བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཡེ་ཤིེས་མ་འིདྲིེས་པ་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། 

དུས་གསུམ་ལ་ཆོགས་ཐོགས་སྤོངོས་པའིི་མཁྱེན་པ་གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྐྱོེས་ལ་འིགགས་པ་འིདས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། 
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མངོ་པོས་བཀུར་བའིི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ། སྐྱོེས་ལ་མ་འིགག་པ། ད་ལྟར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། 

དཔེར་ན་ད་ལྟར་གྱིི་མི་ལྟ་བུ། སྐྱོེ་བའིི་རྒྱུ་ཡོད་ཅོིངོ་མ་སྐྱོེས་པ་མ་འིོངོས་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། དཔེར་ན། སྟོངོ་འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའིི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ། འིདི་ལྷ་དབངོ་བློའིི་

འིགྲེེལ་བའིི་དགོངོས་པ་ཡིན། ཟེར་ན། མངོ་པོས་བཀུར་བའིི་རྒྱལ་པོ་ཆོོས་ཅོན། སྐྱོེས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་

ཆོོས་ཅོན། བྱས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། མི་

རྟོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། མི་རྟོག་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིགག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། འིདས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། སྟོངོ་འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའིི་རྒྱལ་པོ་ཆོོས་ཅོན། མ་སྐྱོེས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འིོངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། སྐྱོེས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བུམ་པ་ཞེིག་པ་འིདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདས་པ་ཡིན་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། འིདས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། བུམ་པ་ཞེིག་པ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱོེས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། འིདས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། མ་

འིོངོས་པ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་འིོངོས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་
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ན། བུམ་པ་མ་འིོངོས་པ་དེ་མ་འིོངོས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

བུམ་པ་མ་འིོངོས་པ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱོེད་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ། དེར་ཐལ། མ་འིོངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག རངོ་ཉེིད་དུས་གངོ་དུ་འིཇོག་པ་དངོོས་པོ་གངོ་གི་རངོ་དུས་

ལ་སྟོས་ནས་བཞེག་དགོས་པའིི་ལྟོས་པར་གྱུར་བའིི་དངོོས་པོ་དེའིི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་

པ་འིདས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་ཉེིད་དུས་གངོ་དུ་འིཇོག་པ་དངོོས་པོ་གངོ་གི་རངོ་དུས་

ལ་ལྟོས་ནས་བཞེག་དགོས་པའིི་ལྟོས་པར་གྱུར་བའིི་དངོོས་པོ་དེའིི་རངོ་དུས་སུ་མ་

སློེབ་པ་མ་འིོངོས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། སྐྱོེས་ལ་མ་འིགག་པ་ཡངོ་ཡིན་རངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དོན་

སྤྱིི་འིཆོར་བ་རངོ་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པ་དངོ་རངོ་དུས་སུ་མ་འིོངོས་པའིི་ཆོོས་གཞེན་གྱིི་

དོན་སྤྱིི་འིཆོར་བ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་དེ་ད་ལྟར་བའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིདས་པ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་ཞེིག་པ་དེ་འིདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་ཉེིད་དུས་གངོ་དུ་འིཇོག་པ་དངོོས་པོ་གངོ་གི་རངོ་དུས་ལ་ལྟོས་

ནས་བཞེག་དགོས་པ་ལྟོས་པར་གྱུར་བའིི་དངོོས་པོ་དེའིི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པར་ཐལ། 

འིདས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་བུམ་པའིི་དུས་སུ་ཐལ་

ཟིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་དེ་རངོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྔ་རོལ་དུ་ཞེིག་
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ཟིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་འིོངོས་པ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་འིོངོས་པའིི་

མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་མ་འིོངོས་པ་དེ་མ་འིོངོས་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་མ་འིོངོས་པ་ཆོོས་ཅོན། མ་འིོངོས་པའིི་

མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་འིོངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁྱབ་ཁས། འིདོད་

ན། དེ་བུམ་པའིི་དུས་སུ་མ་སློེབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་

པའིི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

བུམ་པ་སྐྱོེད་བཞེིན་པ་དེ་བུམ་པའིི་དུས་སུ་ཐལ་ཟིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྐྱོེ་བཞེིན་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དུས་སུ་

ཐལ་ཟིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདས་པ་ཡིན་པ་ཡོད་

ཞེེས་ཁ་འིཆོམ་དུ་སྨྲ་བ་མི་འིཐད་དེ། ཤིི་བ་ཡིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདས་པ་ཡིན་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། བསྐལ་བ་དངོ་པོའིི་མི་ཤིི་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསྐལ་བ་དངོ་པོའིི་མི་ཆོོས་ཅོན། འིདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཤིི་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་མེད་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བསྐལ་

བ་དངོ་པོའིི་མི་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་སྲིོག་དབངོ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིི་བ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་དབངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་གངོ་
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ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། དུས་དེར་ཞེིག་ཟིན་པ་དུས་དེར་འིདས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དུས་

དེར་སྐྱོེས་པ་དངོ་དུས་དེར་མ་འིགགས་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་དུས་དེར་ད་ལྟར་བའིི་

མཚོན་ཉེིད། དུས་དེར་འིདས་མ་འིོངོས་ད་ལྟར་དུས་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་གངོ་ཞེིག 

དུས་དེར་མ་སྐྱོེས་པ་དངོ་དུས་དེར་མ་འིགགས་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་དེ་དུས་དེར་མ་

འིོངོས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། འིདས་མ་འིོངོས་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྒྱས་པར་གཞེན་དུ་ཤིེས་

པར་བྱའིོ།།

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པ།སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པ།

དེ་ལྟར་ན་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པ་བཅོོ་བརྒྱད་ཀྱིི་རྣམ་པ་དག་དངོ༌། ཞེེས་པ་

ལ་སྦྱོོར་བ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པ་དེ་ལ་བཅོོ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། སྤྱིོད་པས་

བསྡུས་པ་དྲུག རྟོོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིིས་བསྡུས་པ་གསུམ། ཡེ་

ཤིེས་ཀྱིིས་བསྡུས་པ་གསུམ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིཕགས་པ་འིོག་མ་རྣམས་

དངོ་ཡོན་ཏན་གྱིི་རྟོེན་གྱིི་རིགས་ཅུངོ་ཟད་ཀྱིངོ་མ་འིདྲིེས་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་

རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཐར་ཐུག་གི་མཁྱེན་པ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་མ་འིདྲིེས་པའིི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན། བཅོོ་བརྒྱད་ཡོད། 

སངོས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་བཤིད་པའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་དོན་ནི། 
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ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། འིདིར་བསྟན་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིི་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིི་མཉེམ་པར་བཞེག་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཊིཀོ་ཀོར་གསལ། གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

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

ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཤིར་བའིི་བློ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། སངོས་རྒྱས་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་བཤིད་པའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་

མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་གཞུངོ་འིདིའིི་དངོོས་ཀྱིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་ལ་མངོའི་སྒྱུར་བའིི་རངོ་བྱུངོ་དངོ༌། ཞེེས་

པར། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བྱུངོ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོོས་འིཁོར་མ་ལུས་པ་

སྐོར་བ་ལ་དབངོ་སྒྱུར་ཐོབ་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཐར་ཐུག་གི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཆོོས་ཀྱིི་འིཁོར་ལོ་མ་ལུས་པ་སྐོར་བ་ལ་དབངོ་སྒྱུར་ཐོབ་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་
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མཐར་ཐུག་གི་ཡེ་ཤིེས་དེ་རངོ་བྱུངོ་གི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་བྱངོ་ཆུབ་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྣམ་པ་

གསུམ་སྟེ་ཞེེས་བཤིད་པར། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་

ཏེ། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ་སངོས་

རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག ཐུན་མོངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡོད་ཟེར་ན་

མི་འིཐད་དེ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་ན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

ཤིེས་རྣམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན་སངོས་

རྒྱས་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་

པོ་འིབུད། གཉེིས་པ་གཞུངོ་དངོ་ཊིཀོ་ཀོར་གསལ། 

འིདིར་བསྟན་ཟག་བཅོས་ཟག་མེད།འིདིར་བསྟན་ཟག་བཅོས་ཟག་མེད།
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དེ་ལ་ཐམས་ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ནི་ཉེན་ཐོས་དངོ་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའིི་བྱེ་བྲག་གི། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། 

དངོ་པོ་ནི། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཉེེར་བདུན་ལ་ཉེོན་

མོངོས་པའིི་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་

འིཕགས་པས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོོངོ་བའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་ཉེེར་བདུན་ལ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཟག་

བཅོས་ཞེེས་བཏགས་ནས་བཞེག་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་

ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མི་སྤོོངོ་བའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་ཤིེས་རྣམ་སོ་དྲུག་ལ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཟག་བཅོས་སུ་བཏགས་ནས་བཞེག་པའིི་རྒྱུ་

མཚོན་ཡོད་དེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་

མི་སྤོོངོ་བར་ཉེོན་མོངོས་གཞེན་དོན་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཤིེས་རྣམ་བརྒྱ་དངོ་བཅུ་ཆོོས་ཅོན། ཟག་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྒྲིིབ་

གཉེིས་བག་ཆོགས་དངོ་བཅོས་པ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན་ཉེོན་མོངོས་པའིི་

ཟག་མེད་ཡིན་པས་ཁྱབ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་ན་ཉེོན་

མོངོས་པའིི་ཟག་བཅོས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་



154ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཉོེན་

མོངོས་པའིི་ཟག་བཅོས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་

ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཆོོས་ཅོན། སྤོངོ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཟག་བཅོས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་

ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱལ་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་མི་སྤོོངོ་ཞེེས་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། གཞུངོ་འིདིའིི་སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་

རྒྱན་ལས། ཉེན་ཐོས་དངོ་རངོ་སངོས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་

བྱས་ནས་སྤོོངོ་བས་དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ལ་ཟག་མེད་ཅོེས་བྱའོི། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་

འིཐད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ལ་ཟག་མེད་ཞེེས་བརྗོོད་རིགས་ཏེ། 

ཉེན་ཐོས་རྣམས་ཀྱིིས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་སྤོོངོ་བའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་

ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ལ་ཟག་བཅོས་ཞེེས་བརྗོོད་རིགས་ཏེ། བྱངོ་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་ཀྱིི་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་མི་སྤོོངོ་བའིི་
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ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཉེན་

ཐོས་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། ཁ་ཅོིག ཤིེས་སྒྲིིབ་

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་སྤོངོ་བྱའིི་

གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་སྤོངོ་བྱ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སེམས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་རོ། །

སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟགསྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག

སངོས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བྱས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཡུམ་ཉེན་

པའིི་སྣོད་རུངོ་གི་གངོ་ཟག་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དགེ་བའིི་བཤིེས་གཉེེན་གྱིི་མགོན་

དངོ་བཅོས་ཤིིངོ་སྔོན་སངོས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ལྷག་པར་བྱ་བ་བྱས་པ་སོགས་ཕྱིི་ནངོ་

གི་རྐེན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན་ཡུམ་ཉེན་པའིི་སྣོད་རུངོ་གི་གངོ་
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ཟག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཙོམ་

པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་

རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིི་ནངོ་གི་རྐེན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་

སེམས་དཔའི་དེ་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་

ཐོས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དེ་ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པའིི་ལམ་

མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཀོག་ནས། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་

སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་བ་ནངོ་འིགལ་ཏེ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་ལམ་

མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སྐབས་

འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་

ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་
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ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། རྩེ་བར་འིདོད་ན་སློ། 

རངོ་ལུགས་ལ་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པའིི་ཕྱིི་ནངོ་གི་རྐེན་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་སེམས་

དཔའི་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པ་པོའིི་རྟོེན་གྱིི་གངོ་

ཟག་གི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བྱངོ་སེམས་སྐྱོེ་འིཕགས་གཉེིས་སུ་ཡོད། ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད།

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཉེི་ཤུ།བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཉེི་ཤུ།

གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་མི་གནས་ཕྱིིར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ལ་ཉེི་ཤུ་ཡོད་དེ། སྦྱོོར་

བ་རངོ་གི་ངོོ་བོའིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་ལྔ༌། རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་བ་བརྒྱད། 

སྦྱོོར་བ་རྫོོགས་པའིི་ཐབས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིེ་བ་བཞེི། འིབྲས་བུ་དངོ་དུས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིེ་

བ་གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་ཏེ། ངོོ་བོའིི་སྒོོ་ནས་མི་གནས་པའིི་སྦྱོོར་བ། 

གནས་པ་བཀོག་པའིི་སྦྱོོར་བ། ཟབ་པའིི་སྦྱོོར་བ། གཏིངོ་དཔག་དཀོའི་བའིི་སྦྱོོར་བ། 

ཚོད་མེད་པའིི་སྦྱོོར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་གི་སྒོོ་ནས་བརྒྱད་

ཡོད་དེ། ཚོེགས་ཆོེན་ཡུན་རིངོ་རྟོོགས་དཀོའིི་སྦྱོོར་བ། ལུངོ་བསྟན་ཐོབ་པའིི་སྦྱོོར་བ། 

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་སྦྱོོར་བ། ངོེས་པར་འིབྱུངོ་བའིི་སྦྱོོར་བ། བར་ཆོད་མེད་པའིི་སྦྱོོར་བ། 
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བྱངོ་ཆུབ་ལ་ཉེེ་བའིི་སྦྱོོར་བ། མྱུར་བའིི་སྦྱོོར་བ། གཞེན་དོན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། སྦྱོོར་བ་རྫོོགས་པའིི་ཐབས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་བཞེི་ཡོད་དེ། འིཕེལ་འིགྲེིབ་མེད་

པའིི་སྦྱོོར་བ། ཆོོས་དངོ་ཆོོས་མིན་སོགས་མི་མཐོངོ་བའིི་སྦྱོོར་བ། གཟུགས་སོགས་

བསམ་མི་ཁྱབ་མི་མཐོངོ་བའིི་སྦྱོོར་བ། རྣམ་པར་མི་རྟོོག་པའིི་སྦྱོོར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིབྲས་བུ་དངོ་དུས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་གསུམ་ཡོད་དེ། འིབྲས་བུ་རིན་ཆོེན་སྦྱོིན་

བྱེད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། རྣམ་པར་དག་པའིི་སྦྱོོར་བ། ས་མཚོམས་དངོ་བཅོས་པའིི་སྦྱོོར་

བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཡུལ་ཡུལ་ཅོན་གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་སྟོངོ་སྤོས་

བྲལ་དུ་སྒོོམ་པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་སྐབས་འིདིར་

དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྐབས་འིདིར་

དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཚོེགས་ཆོེན་ཡུན་རིངོ་རྟོོགས་དཀོའིི་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་སྐྲག་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་

སྐྲག་པ་དངོ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཡུལ་ཡུལ་ཅོན་གཞེི་ལམ་རྣམ་གསུམ་བདེན་སྟོངོ་སྤོས་བྲལ་དུ་སྒོོམ་

པའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་
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པའིི་གཙོོ་བོ་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་

རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་སོངོ་

བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་

ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཙོོ་བོ་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་

ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་དགུ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་ས་བཅུ་

རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད་དོ། །སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་བ་ལ་ཉེི་ཤུ། ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད།

སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན།སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན།

བདུད་ཀྱིི་མཐུ་བཅོོམ་ལ་སོགས་པ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ལ་བཅུ་བཞེི་ཡོད་དེ། སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་

པའིི་སྟོབས་ཀྱིིས་བདུད་ཀྱིི་མཐུ་བཅོོམ་པ་སོགས་བཅུ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་

ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་

ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྦྱོོར་བའིི་
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ཡོན་ཏན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་བ་དངོ་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་

གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིི་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་བཞེི་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ཚོོགས་ལམ་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། ཡངོ་དེ་

ཆོོས་ཅོན། གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་བྱེད་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་གྱིི་བྱེད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། རྒྱུན་

མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཐར་ཐུག་གི་ཡུམ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་
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པའིི་ཡུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། གནས་

སྐབས་ཀྱིི་སྐྱོབས་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་སྐྱོབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཡངོ་ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་

གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་

ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པའིི་ལམ་

མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་སྒོོམ་པའིི་ལམ་མ་

ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཀོག་ནས། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་མོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་

སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཞེེས་གསུངོས་པ་དངོ༌། 

ཁ་ཅོིག རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་

ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའིི་ཡོན་ཏན་འིདིར་བསྟན་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་དུ་བཞེག་ནས་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་

ཞེེས་ཟེར། ལུགས་དངོ་པོ་ལ་རེ་ཞེིག་མཚོན་ཉེིད་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་མོངོ་གི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་
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ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་མོངོ་གི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་པའིི་

ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་

པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་དངོ་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་མོངོ་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་གཉེིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ལུགས་གཉེིས་པ་ལ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་

རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་བྱེད་ཀྱིི་བློ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་

ན་འིདིར་བསྟན་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྣམ་

རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་བྱེད་ཀྱིི་བློ་དེ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་

ཐབས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་རྫོོགས་

སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་བྱེད་ཀྱིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

འིདིར་བསྟན་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ལ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པ་སྔོན་

དུ་འིགྲེོ་མི་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་གྱིི་

བྱེད་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་བ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཐོབ་པ་སྔོན་དུ་འིགྲེོ་མི་དགོས་པར་
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ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་

ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྐད་ཅོིག་

དངོ་པོ་དེ་རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་བྱེད་ཀྱིི་བློ་ལ་

བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་བར་

མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྒོོམ་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕན་ཡོན་ཡིན་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་མ་སྒོོམ་པར་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་

པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཁྱོད་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་དེ་དེའིི་ཡོན་ཏན་དུ་གྲེགས་ཀྱིངོ་ཞེིབ་ཏུ་དཔྱོད་ན་མི་འིཐད་དེ། རྣམ་

རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེས་པ་དངོ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་

ཏན་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་
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རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་མེད་པར་ཐལ། གོངོ་གི་ས་མཚོམས་དེ་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་

བ་མི་རྟོག་པ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བ་མི་རྟོག་པ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་

ཡོན་ཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། དེ་དེའིི་ཁྱད་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཚོད་མ་

རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། དེ་ཕྱིིར་དངོོས་པོ་མཐོངོ་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་མཐའི་དག་མཐོངོ་བ་

ཉེིད། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་

བ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཕན་

ཡོན་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་འིབྲས་བུ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དངོ་དེའིི་འིབྲས་བུ་ཡིན་ཁྱབ་མཉེམ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མངོོན་མཐོའིི་གོ་འིཕངོ་དེ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་
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མི་མཚུངོས་སོ། །

སྦྱོོར་བའིི་སྐྱོོན།སྦྱོོར་བའིི་སྐྱོོན།

སྐྱོོན་ནི་བཅུ་ཚོན་བཞེིར་བཅོས་པ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྦྱོོར་བའིི་སྐྱོོན་དེ་ལ་བཞེི་བཅུ་རྩེ་དྲུག་ཡོད་དེ། སྦྱོོར་བའིི་

འིགལ་རྐེན་རངོ་ལ་བརྟོེན་པ་ཉེི་ཤུ། རངོ་གཞེན་གངོ་རུངོ་ལ་བརྟོེན་པ་མཐུན་རྐེན་མ་

ཚོངོ་བ་ཉེེར་གསུམ། སྦྱོོར་བའིི་འིགལ་རྐེན་གཞེན་ལ་བརྟོེན་པ་གསུམ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྦྱོོར་བ་སྐྱོེ་བ་དངོ་གནས་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་བདུད་

ལས་དེ་སྦྱོོར་བའིི་སྐྱོོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་སྐྱོོན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། སྦྱོོར་བ་སྐྱོེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་སྦྱོོར་བ་སྐྱོེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་

ཀྱིི་བདུད་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྦྱོོར་བ་སྐྱོེས་

མ་ཟིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། སྦྱོོར་བ་སྐྱོེ་བ་དངོ་གནས་པ་དངོ༌། རྫོོགས་པ་གངོ་རུངོ་ལ་བར་

དུ་གཅོོད་པའིི་བདུད་ལས་དེ་སྦྱོོར་བའིི་སྐྱོོན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། ཞེེ་དྲུག་ཡོད། ས་
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མཚོམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་ས་བདུན་པའིི་བར་ན་ཡོད།

སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད།སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད།

གངོ་གིས་མཚོོན་དེ་མཚོན་ཉེིད་དུ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་ཐོབ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཐོབ་བྱེད་

ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་སྒྲིས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་

ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་མཚོོན་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་

ལ་དམིགས་པ་ཡངོ་ཡིན་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་

གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་

ཅོེས་པའིི་སྒྲིས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་དེ་མཚོོན་པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་པ་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་

དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་

སྒྲིས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་མཚོོན་པར་བྱེད་



167ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་སོགས་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་སྒྲིས་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་མཚོོན་པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

བསམ་མི་ཁྱབ་སོགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་སྒྲིས་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་

ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སྦྱོོར་བ་དེ་མཚོོན་པར་བྱེད་པའིི་

ཕྱིིར། ཕན་བདེ་སྐྱོོབ་སོགས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་སྒྲིས་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། 

ཁྱོད་ཀྱིིས་གཞེན་དོན་སྒྲུབ་པའིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པའིི་སྦྱོོར་བ་མཚོོན་

པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། 

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་

མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་སྒྲིས་སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་སེམས་དཔའིི་སྦྱོོར་

བ་བཅུ་དྲུག་མཚོོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གངོ་གིས་མཚོོན་ཏེ་མཚོན་ཉེིད་དུ། །ཤིེས་བྱ་དེ་ཡངོ་རྣམ་པ་གསུམ༌། 

ཞེེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མཚོན་
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ཉེིད་ནི་རྣམ་པ་བཞེིར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་

གཞུངོ་འིདིའིི་དོན་སྦྱོོར་རྣམ་དག་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཤིེས་མཚོན། ཁྱད་མཚོན། བྱེད་

མཚོན། ངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཤིེས་མཚོན་དེ་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། མཚོན་ཉེིད་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་གཞེན་རྣམས་ལ་ཡངོ་རིགས་འིདྲིེ། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ལྡོག་པ་ཡིན་པ་དུ་མ་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པ་དུ་མ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཉེིས་

པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་སོགས་ཐབས་ཤིེས་

ཀྱིི་རིགས་རྫོོགས་པས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་

འིབྱོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་སྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། འིབྲས་བུ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་

ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་

དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་མཚོན་གཞེི། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་

འིབྱོར་དུ་མཚོོན། སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་དངོ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་སོགས་ཐབས་

ཤིེས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རིགས་རྫོོགས་པས་ཟིན་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་ཡེ་ཤིེས་

སོ་ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་མི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ་ཏེ། དེ་ལྟར་བཤིད་པ་གོ་བ་རགས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གྱིི་ལམ་

ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ལུས་རྣམ་བཞེག་གི་ཊིཀོར་བཤིད་པ་ལྟར་

ཁས་ལེན་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ནུས་པ་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་དེ་ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། ཤིེས་མཚོན། བྱེད་མཚོན། ཁྱད་

མཚོན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་ནུས་པ་མཚོོན་བྱེད་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཤིེས་མཚོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་

སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་
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ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། 

ཤིེས་མཚོན་དེ་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ལ་གསུམ་

པོ་དེར་འིབྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྐྱོོན་སྔ་མ་དེ་མི་འིཇུག་སྟེ། མཚོན་མཚོོན་ལ་ཁྱབ་པ་སྒོོ་བཞེི་རྩེི་བ་

གངོ་ལས་ཀྱིངོ་མ་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མི་རྟོག་པ་བུམ་པའིི་སྤྱིིའིི་མཚོན་

ཉེིད། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའིི་རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པའིི་སྤྱིིའིི་མཚོན་

ཉེིད་དངོ༌། བུམ་པའིི་རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀོ་བ་ཆོོས་

ཅོན། བུམ་པའིི་སྤྱིི་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁྱོད་ཀྱིི་ལུགས་

ལ་དངོོས། གཞེན་ཡངོ་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིེས་མཚོན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱིི་དབྱེ་

བས་ཐ་དད་པ་ལ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སོངོ༌། སྒྲི་རྟོག་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ་

ཐལ། ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁྱོད་ལྟར་ན་དངོོས་ཞེེས་ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་

ཕྱིི་མ་གཉེིས་ཀྱིི་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 
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མཚོོན་ཚུལ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག་དངོ༌། ལོ་ཙོ་བ་ཆོེན་པོ་ནི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་

སྦྱོོར་བ་ཉེི་ཤུ་མཚོན་གཞེི་ཡིན། དེ་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་མི་གནས་ཕྱིིར། །ཞེེས་

སོགས་ཀྱིིས་བསྟན། ཆོོས་སྐུའིི་རྒྱུ་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པ་མཚོོན་བྱ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཉེོན་

མོངོས་རྟོགས་དངོ་མཚོན་མ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་བསྟན། དོན་གཉེིས་ཕུན་

ཚོོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ལ། དེ་ནི་བསམ་

མི་ཁྱབ་སོགས་ཁྱད་པར་གྱིི། །ཞེེས་སོགས་དངོ༌། ཕན་དངོ་བདེ་དངོ་སྐྱོོབ་པ་དངོ་

ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་འིཆོད། མཚོན་མཚོོན་གཞེི་གསུམ་དངོ༌། མཚོན་ཉེིད་མཚོན་གཞེིའིི་

སྟེངོ་དུ་ངོེས་བྱེད་ཀྱིི་བློ་ནི་མཚོོན་པ་ཞེེས་བྱ་ལ། དེ་ནི་དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་

བ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་དངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་བཅོས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་

དངོ༌། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཀྱིི་ཆོོས་བརྟོེན་ནས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་འིཆོད། དཔེར་ན། བྱངོ་

སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཉེི་ཤུ་མཚོན་གཞེི། ཆོོས་སྐུའིི་རྒྱུ་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སྦྱོོར་བར་

མཚོོན། དོན་གཉེིས་ཕུན་ཚོོགས་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ་ཞེེས་

མཚོོན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས། 

འིདི་འིགོག་པ་ལ་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། སྔར་བཤིད་པའིི་སྦྱོོར་བ་ཉེི་ཤུ་

པོ་ཡངོ་མཚོན་གཞེིར་རུངོ་མོད་ཀྱིི་སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོས་རྩེ་བའིི་དགོངོས་

པ་བཀྲལ་བ་ལྟར་ན་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་བཅུ་དྲུག་མཚོན་གཞེི་དངོ༌། མཚོོན་
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བྱ་གཉེིས་ཀོ་སྟོན་པར་གསལ་ལ། དེ་བཞེིན་དུ་ཤིེས་པ་བཅུ་དྲུག་པ་ཕྲེག་གསུམ་

གྱིི་མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་བསྟན་པར་ཆོེས་ཤིིན་ཏུ་གསལ་བས་

མཚོན་གཞེི་ལ་མཚོན་ཉེིད་ངོེས་བྱེད་ཀྱིི་ཚོད་མ་བསྟན་པར་འིཆོད་པ་སོགས་འིཐད་

པར་མི་སེམས་ཞེེས་གསུངོས། དེའིི་དོན་ཐལ་ངོག་ཏུ་དྲིིལ་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། 

ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་མཚོན་མ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས། མཚོོན་བྱ་ཡེ་ཤིེས་

བསྟན་ནས་མཚོན་ཉེིད་མ་བསྟན་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེས་མཚོན་ཉེིད་དངོ་མཚོོན་

བྱ་གཉེིས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ན་ངོོ་བོ་ཉེིད་བཅུ་དྲུག་གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་ཐམས་

ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་སྦྱོོར་བ་དག་མཚོན་ཉེིད་དངོ་ལྡན་པ་བཞེིན་དུ་མཚོོན་

པས་དེ་ལྟར་ན་བཞེི་བ་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་བཞེེད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། 

དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས། མཚོོན་བྱ་ཡེ་ཤིེས་

བསྟན་ནས་མཚོན་ཉེིད་མ་བསྟན་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་

བ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས། སེམས་དཔའིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་བསྟན། 

སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་བཅོས་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་ལམ་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་

ཉེིད་བསྟན། དེ་ནི་ཉེིད་ཀྱིི་ཆོོས་བསྟན་ནས་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོོར་བའིི་

མཚོན་ཉེིད་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 
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དངོ་པོ་གྲུབ་ཏེ། ཤིེས་པའིི་རྣམ་པའིི་བྱེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་གི་ཚུལ་བཞེིན་དུ་ཐམས་

ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་མཚོོན་པས་ན་ཤིེས་པའིི་མཚོན་

ཉེིད་ཐམས་ཅོད་ཤིེས་པ་ཉེིད་ཀྱིིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤིེས་པའིི་རྣམ་པའིི་ཁྱད་པར་བཅུ་དྲུག་གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་ལམ་

ཤིེས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་དག་མཚོོན་པས་ན་ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ལམ་ཤིེས་པ་ཉེིད་

ཀྱིིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤིེས་པའིི་རྣམ་པའིི་བྱེ་བྲག་བཅུ་དྲུག་

གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་དག་མཚོོན་པས་

ན། ཤིེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་ཉེིད་ཀྱིིས་བསྡུས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་སྔ་རབས་ཀྱིི་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་སྦྱོོར་བ་མཚོན་གཞེི། 

སངོས་རྒྱས་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པར་མཚོོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་གསུམ་སྐྱོེད་

བྱེད་ཡིན་པ་ཞེེས་པ་སྐབས་འིདིའིི་མཚོོན་ཚུལ་ཡིན་ཞེེས་གསུངོས། འིདི་འིགོག་པ་

ལ་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་གསུམ་སྐྱོེད་

པ་མཚོན་ཉེིད་དུ་བྱས་ནས་མཁྱེན་གསུམ་སྦྱོོར་བ་སངོས་རྒྱས་སྐྱོེད་བྱེད་དུ་མཚོོན་པ་

སོགས་ཀྱིངོ་འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་ཀོའིི་འིགྲེེལ་བའིི་ཚོིག་དོན་ལ་མི་གསལ་ཞེིངོ་ཞེེས་

གསུངོས་སོ། །ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་ཚུལ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་
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སྦྱོོར་བ་ཚོད་མས་ངོེས་ནས་དེ་རྣམ་མཁྱེན་སྐྱོེད་བྱེད་དུ་ཚོད་མས་མ་ངོེས་པ་མི་སྲིིད་

པའིི་ཕྱིིར། མཁྱེན་གསུམ་སྦྱོོར་བ་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་དེ་རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་རྒྱུར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། དེ་ལྟར་

ཡངོ་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། བྱེད་པའིི་མཚོན་ཉེིད་མཚོན་གཞེི་དངོ་བཅོས་པ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གཞེན་དོན་ཕུན་ཚོོགས་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་ཡངོ་མཚོོན་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་

མཚོོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་ཙོམ་དངོ་མཁྱེན་པ་གསུམ་གྱིི་

སྦྱོོར་བ་ཚོད་མས་ངོེས་ནས་དེའིི་རྗོེས་སུ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྒྱུར་ཐག་ཆོོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་གསུངོས།

རངོ་ལུགས་ལ་མཚོན་མཚོོན་གྱིི་རྣམ་གཞེགརངོ་ལུགས་ལ་མཚོན་མཚོོན་གྱིི་རྣམ་གཞེག

རངོ་ལུགས་ནི། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། གསུངོས་པ་བཞེིན་ཤིེས་པར་བྱ་སྟེ། 

མཚོན་གཞེི་དངོ༌། མཚོོན་བྱ་དངོ༌། མཚོན་ཉེིད་དངོ༌། ཇི་ལྟར་མཚོོན་པའིི་ཚུལ། ས་

མཚོམས་དངོ་ལྔ༌། དངོ་པོ་ནི། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་མཚོན་གཞེི་ཡིན། དེ་ནི་ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་མཚོན་མ་

དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་བསྟན། གཉེིས་པ་ལ་སྤྱིི་དངོ་ཁྱད་པར་གཉེིས་ལས། དངོ་

པོ་ནི། སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་པའིི་སྦྱོོར་བ་ནི་ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་
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ལ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ལ་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་བྱའོི། །གཉེིས་པ་བྱེ་བྲག་གི་དབངོ་

དུ་བྱས་ན། སེམས་དཔའིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བ། ལམ་ཤིེས་སྦྱོོར་བ། རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོོར་

བ། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སྦྱོོར་བ། གཞེན་དོན་སྒྲུབ་པའིི་

བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པའིི་སྦྱོོར་བ་རྣམས་ལ་སྐབས་འིདིར་མཚོོན་བྱ་ཞེེས་

བཤིད། 

གསུམ་པ་མཚོན་ཉེིད་ལ། སྤྱིི་དངོ་བྱེ་བྲག་གཉེིས་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་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ལ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་

འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡངོ་

ཡིན་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་

བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དངོ༌། དེ་བཞེིན་

གཤིེགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་

པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དངོ༌། བསམ་མི་

ཁྱབ་སོགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དངོ༌། ཕན་བདེ་སྐྱོོབ་

སོགས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་རྣམས་
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མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ནོ། །

བཞེི་པ་ལ་སྤྱིིའིི་མཚོོན་ཚུལ་དངོ༌། བྱེ་བྲག་གི་མཚོོན་ཚུལ་གཉེིས། དངོ་པོ་

ནི། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་

དྲུག་མཚོན་གཞེི། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་དུ་མཚོོན། 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་ཡིན་པ། གཉེིས་པ་ནི། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་མཚོན་མ་

དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

བཞེི་མཚོན་གཞེི། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བར་མཚོོན། དེ་བཞེིན་

གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་

དམིགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡངོ་ཡིན་ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་

པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ། དེ་ནི་

ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་གཞེི་དེ་བསྟན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་

པ་འིབྱུངོ་བ་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་ཉེིད་བསྟན། དབེན་དངོ་དཀོའི་དངོ་ངོེས་

པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་གཞེན་དོན་གྱིི་གོ་ཆོ་

བྱ་དཀོའི་བ་སོགས་སྒྲུབ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ལྔ་མཚོན་གཞེི། ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་བར་མཚོོན། སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་པ་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་
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ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ། དེ་ཡངོ་དབེན་དངོ་

དཀོའི་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་གཞེི་དངོ༌། སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་བཅོས་

དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་ཉེིད་དེ་བསྟན། 

མི་མཐུན་ཐོག་པ་མེད་དངོ་དེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་གཞེི་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཁྱད་པར་སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་

རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བདུན་མཚོན་གཞེི། རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་སྦྱོོར་བར་མཚོོན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་

པ་སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ། དེའིི་མི་མཐུན་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་གཞེི། དེ་བཞེིན་ཉེིད་

ཀྱིི་ཆོོས་བརྟོེན་ནས་ཞེེས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་བསྟན། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་

དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་མཚོན་གཞེི། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སྦྱོོར་བར་མཚོོན། བསམ་མི་ཁྱབ་སོགས་ཀྱིིས་ཁྱད་

པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་ཞེེས་

སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་གཞེི་དངོ༌། བསམ་མི་ཁྱབ་སོགས་ཁྱད་པར་གྱིི་ཞེེས་སོགས་

ཀྱིིས་མཚོན་ཉེིད་བསྟན། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་མཚོན་གཞེི། གཞེན་དོན་སྒྲུབ་པའིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་
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ལྡན་པའིི་སྦྱོོར་བར་མཚོོན། ཕན་བདེ་སྐྱོོབ་སོགས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་པར་ཅོན་དངོ་

ལྡན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པ། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་ཞེེས་སོགས་

ཀྱིིས་མཚོན་གཞེི་དངོ༌། ཕན་དངོ་བདེ་དངོ་སྐྱོོབ་པ་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིིས་མཚོན་ཉེིད་

བསྟན། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད། 

སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅོིག ཤིེས་མཚོན་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སར་འིདོད་པ་སོགས་ནི་

སྐབས་འིདིར་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་

ཐོབ་པ་ལ་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་སེམས་ལ་ཡིད་འིགྱུར་བའིི་མོངོ་བ་ཐོན་པ་ལ། ཞེི་གནས་

མཚོན་ཉེིད་པ་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་

ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐབས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤིེས་

རབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། སྦྱོིན་པའིི་གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་

ཤིེས་རབ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ་ཆོོས་ཅོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

སྦྱོིན་པའིི་གོ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ཤིེས་རབ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྦྱོིན་པའིི་གོ་སྒྲུབ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་ཆོོས་ཅོན། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་

ཐལ། ལམ་ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་མེད་པར་ཐལ། 

དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་དེ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། 

དེ་བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཁྱོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་

མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན་སོངོ༌།

གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན།གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན།

དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། 

ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་བཞེི་སྤོོངོ་བའིི་སེམས་དཔའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་བཞེི་

མཚོན་གཞེི། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་

པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡངོ་

ཡིན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་དུ་གྱུར་

བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག དེ་བཞེིན་གཤིེགས་
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པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་

པའིི་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་

མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་

ཡངོ་རུངོ་བ་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་མི་གནས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་གངོ་

རུངོ་གི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། གཉེིས་སྟོངོ་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སློ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་
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ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤྱིིའིི་ཚུལ་

གྱིིས་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེ་བསྡུས་

པ་དངོ་ཕྱིིར་ལྟས་དངོ༌། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དམན་ལམ་སྔོན་

དུ་སོངོ་བའིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིཇིག་རྟོེན་དོན་

དམ་པར་འིཇིག་པ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཇིག་རྟོེན་དོན་དམ་པར་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་

ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་དམིགས་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡངོ་ཡིན། 

ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དེ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་

སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན་ཡིན་ན། གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་

ན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་

རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡངོ་ཡིན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་

ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་བསྒྲུབས་ཟིན། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་

ཐོས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རངོ་ལུགས་ནི། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་

དམིགས་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡངོ་ཡིན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། ཊིཀོའིི་ཚོིག་ཟིན་ལྟར་ན། དེ་

བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་སོགས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་

ལ་དམིགས་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། སེམས་དཔའིི་
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རྒྱུད་ཀྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་

བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་སྐྱོེ་བ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པར་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ཤིེས་པ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་

རྣམ་པ་ཡིན་ན། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་འིཛིན་རྣམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་གྲུབ་བོ། །

ལྟ་བ་བཅུ་བཞེི་ངོོས་བཟུངོ་བ།ལྟ་བ་བཅུ་བཞེི་ངོོས་བཟུངོ་བ།

ཤིེས་པ་དངོ༌། གཡོ་བ་ལ་སོགས་ཞེེས་བྱ་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་

ལས། དངོ་པོ་ནི། སེམས་གཡོ་འིདུ་བཀྲམ་བཅུམ་པའིི་ལྟ་བ་རྣམས་འིཁྲུལ་གཞེི་ཕུངོ་

པོ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་ཞེིངོ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་ཤིེས་པའིི་གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། དེའིི་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་པར་ལྟ་བ་དངོ༌། མི་རྟོག་

པར་ལྟ་བ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སྔོན་

གྱིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་པའིི་ལྟ་བ་ཡིན། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མཐའི་

དངོ་ལྡན་པ་དངོ༌། མཐའི་དངོ་མི་ལྡན་པ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་

མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཕྱིི་མའིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན། 

གྲེོལ་བའིི་བདག་གྲེོངོས་ཕན་ཆོད་འིབྱུངོ་བ་དངོ་མི་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་དངོ་

གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་

ཡིན། ལུས་སྲིོག་རྫོས་གཅོིག་དུ་ལྟ་བ་དངོ་རྫོས་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་དེ་ལུས་སྲིོག་ལ་བརྟོེན་

པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་ཟེར་ན། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མི་རྟོག་པར་ལྟ་བའིི་

ལྟ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟ་བ་རྣམ་དག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མི་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེ་བཞེིན་དུ། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་མི་རྟོག་གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བའིི་ལྟ་

བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟ་བ་རྣམ་དག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་མི་རྟོག་གཉེིས་ཀོ་མ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མཐའི་དངོ་ལྡན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དངོ་

འིཇིག་རྟོེན་མཐའི་དངོ་མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། བདག་དངོ་འིཇིག་
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རྟོེན་མཐའི་དངོ་མི་ལྡན་པར་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བ་རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མཐའི་དངོ་ལྡན་པར་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བ་

རྣམ་དག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་གཞེན་རྣམས་ལ་སྐྱོོན་རིགས་འིདྲིེ། 

ལྟ་བ་ཕྱིི་མ་གཉེིས་ལ་ཁ་ཅོིག ལུས་སྲིོག་རྫོས་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བ་

རྣམ་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་དེ་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལུས་སྲིོག་རྫོས་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ལུས་སེམས་རྫོས་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལུས་སེམས་རྫོས་གཅོིག་མ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ལུས་ཞེིག་པ་ན་སེམས་ཞེིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་ཟེར་བ་ནི་ལེགས་

པར་མ་བརྟོགས་པའིི་བབ་ཅོོལ་ཡིན་ཏེ། ལུས་སེམས་ཀྱིི་བདག་ཉེིད་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་གཉེིས་རྫོས་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལུས་ཤིེས་པའིི་བདག་ཉེིད་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུགས་ཤིེས་པའིི་བདག་ཉེིད་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུགས་ཕྱིི་རོལ་གྱིི་དོན་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །ལུས་སྲིོག་རྫོས་ཐ་དད་དུ་འིདོད་པ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། སྲིོག་ནི་རླུངོ་ཡིན་ལ། རླུངོ་
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ལུས་ཀྱིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ཀྱིི་དགག་པ་སྔ་མ་དེ་རྣམས་ད་ལྟ་འིགྲེོ་

བར་གྲེགས་ལ། ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་དམ་བཅོའི་ཚུལ་ལ་ཞེིབ་ཏུ་བརྟོག་ན་མཐའི་

གཅོིག་ཏུ་འིགྲེོ་བར་དཀོའི་བས་དཔྱོད་པར་བྱའིོ། །

རངོ་ལུགས་ལ། སྔོན་གྱིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ་བཞེི། ཕྱིི་མའིི་མཐའི་ལ་

བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ་བཞེི། མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ་བཞེི། ལུས་སྲིོག་ལ་བརྟོེན་

པའིི་ལྟ་བ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ། མི་

རྟོག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ། གཉེིས་ཀོར་བདེན་པར་ལྟ་བ། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་

བདེན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཡིན། གཉེིས་པ་ནི། བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མཐའི་དངོ་ལྡན་

པར་བདེན་པར་ལྟ་བ། མཐའི་དངོ་མི་ལྡན་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ། གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པར་

བདེན་པར་ལྟ་བ། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་ཡིན། གསུམ་པ་ནི། 

གྲེོལ་བའིི་བདག་གྲེོངོས་ཕན་ཆོད་འིབྱུངོ་བར་བདེན་པར་ལྟ་བ། མི་འིབྱུངོ་བར་བདེན་

པར་ལྟ་བ། གཉེིས་ཀོར་བདེན་པར་ལྟ་བ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་བདེན་པར་

ལྟ་བ་རྣམས་ཡིན། བཞེི་པ་ནི། ལུས་སྲིོག་རྫོས་གཅོིག་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ། རྫོས་ཐ་

དད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་གཉེིས་ཡིན། དེ་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་ནས་གངོ་ཟག་གི་བདག་དངོ་

འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་པར་ལྟ་བ་དངོ་མཐའི་དངོ་མི་ལྡན་པ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མར་འིཇུག་པར་ལྟ་བ་

དངོ༌། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་གྲེོངོས་ཕན་ཆོད་འིབྱུངོ་བར་བདེན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་
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གྲེངོས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། དེ་རྣམས་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པའིི་རྣམ་པས་འིཇུག་པས་གཡོ་

བའིི་ལྟ་བ་ཞེེས་བྱ། གངོ་ཟག་གི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མི་རྟོག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བ་

དངོ༌། མཐའི་དངོ་ལྡན་པ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མར་མི་འིཇུག་པར་ལྟ་བ་དངོ༌། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་

པ་གྲེོངོས་ཕན་ཆོད་མི་འིབྱུངོ་བར་ལྟ་བ་རྣམས་ནི་རྒྱངོ་འིཕེན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཅོིངོ༌། 

ཡུལ་ལ་དགག་པ་ཤིས་ཆོེ་བའིི་སྒོོ་ནས་འིཇུག་པས་ན་འིདུ་བའིི་ལྟ་བ་ཞེེས་བྱ། མཐའི་

དེ་རྣམས་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་ནི་གཅོེར་བུ་བའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། དགག་སྒྲུབ་ཆོ་

མཉེམ་དུ་འིཇུག་པས་བཀྲམ་པའིི་ལྟ་བ་ཞེེས་བྱ། མཐའི་དེ་དག་གངོ་དུ་ཡངོ་བརྗོོད་དུ་

མེད་པར་ལྟ་བ་ནི་གནས་མ་བུ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། དགག་སྒྲུབ་གཉེིས་ཀོ་འིགོག་པས་

བཅུམ་པའིི་ལྟ་བ་ཞེེས་བྱ། ལུས་སྲིོག་རྫོས་གཅོིག་དུ་ལྟ་བ་བྱེ་བྲག་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

རྫོས་ཐ་དད་དུ་ལྟ་བ་གྲེངོས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག རྒྱངོ་འིཕེན་པས་གྲེོལ་བའིི་བདག་ཁས་

ལེན་པར་ཐལ། མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ་བཞེི་མཚོན་གཞེི་དེ་འིཐད་པ་གངོ་ཞེིག 

བཞེི་ཚོན་དེའིི་ལྟ་བ་གཉེིས་པ་དེ་རྒྱངོ་འིཕེན་ལ་སྦྱོོར་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱངོ་

འིཕེན་པས་ཐར་བ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅོིག 

བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མི་རྟོག་པར་བདེན་པར་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཞེེན་

ཡུལ་མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་སེམས་དཔའིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་
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བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་དངོ་

འིཇིག་རྟོེན་མི་རྟོག་པར་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་

སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་གྲེོངོས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། སྔར་གྱིི་དམ་

བཅོའི་དེ་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་ཤིི་བ་སྲིིད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་པའིི་

ཕྱིིར། ཞེེས་བཀོག་ནས། དེ་རངོ་ཉེིད་ཀྱིི་ལུགས་ལ། རྟོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

པའིི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་དངོ༌། མི་རྟོག་

པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་བའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་

དངོ༌། རྟོག་མི་རྟོག་གཉེིས་ཀོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་

ཐུབ་བའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་བདག་དངོ་

འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་སྔོན་གྱིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་

བ་ཡིན། མཐའི་དངོ་ལྡན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་

ཐུབ་བའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་དངོ༌། དེ་བཞེིན་དུ། མཐའི་དངོ་མི་ལྡན་པ་དངོ༌། གཉེིས་

ཀོ་དངོ་གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་
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ཐུབ་བའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་རྣམས་ཕྱིི་མའིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པ་དངོ༌། བདེན་པས་སྟོངོ་

ཞེིངོ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ཕན་ཆོད་དུ་འིབྱུངོ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སོ་སྐྱོེ་ཐ་མལ་བ་རངོ་

སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་དངོ་བདེན་པས་སྟོངོ་ཞེིངོ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ཕན་ཆོད་དུ་མི་

འིབྱུངོ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སོ་སྐྱོེ་ཐ་མལ་བ་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་

བ་དངོ༌། བདེན་པས་སྟོངོ་ཞེིངོ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ཕན་ཆོད་དུ་འིབྱུངོ་མི་འིབྱུངོ་གཉེིས་ཀོ་དངོ་

གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སོ་སྐྱོེ་ཐ་མལ་བ་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་

ཡོད་དུ་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་རྣམས་མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན། 

ལུས་སྲིོག་རྫོས་གཅོིག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སྐྱོེས་བུ་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་

རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་དངོ༌། རྫོས་ཐ་དད་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སྐྱོེས་བུ་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་

པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་དེ་ལུས་སྲིོག་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་ཞེེས་

ཟེར་ན། ཐོག་མར་གཞེན་ལུགས་བཀོག་པ་དེ་མི་འིཐད་དེ། ཤིེས་པ་དེ་གཡོ་བ་ལ་

སོགས་ཞེེས་བྱ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདིར་བསྟན་ལུངོ་

མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་ན་རངོ་ཉེིད་ཀྱིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་དེ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོོས། འིདོད་ན། 

དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་འིབྱུངོ་བ་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་
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པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཇིག་རྟོེན་དོན་དམ་པར་འིཇིག་པ་མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། འིཇིག་

རྟོེན་འིཇིག་མེད་བདག་ཉེིད་དངོ༌། །ཞེེས་དངོ༌། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་ཊིཀོར་སྐབས་འིདིར་

སྟོངོ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་བཤིད་པ་ནི་གངོ་གིས་ཟིན་པའིི་ལམ་དེ་ཉེིད་ཀྱིིས་བསྟན་པ་

ཡིན་གྱིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོོན་བྱེད་ནི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ཅོན་དུ་ཤིེས་པར་

བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་དམན་གྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཁྱེད་ཀྱིི་རངོ་ལུགས་དེ་རྣམས་མི་འིཐད་དེ། གྲེངོས་ཅོན་དེས་

བདེན་པས་སྟོངོ་ཞེིངོ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ཕན་ཆོད་དུ་འིབྱུངོ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སོ་སྐྱོེ་

ཐ་མལ་བ་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། བདེན་པས་སྟོངོ་ཞེིངོ་

སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ཕན་ཆོད་དུ་འིབྱུངོ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སྐྱོེ་བོ་ཐ་མལ་བ་རངོ་སྐྱོ་

ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་དེ་མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་ཡིན་

པ་གངོ་ཞེིག མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་གྲེངོས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ཁས། འིདོད་ན། གྲེངོས་ཅོན་དེས་བདེན་པས་སྟོངོ་ཞེིངོ་སྐྱོེ་བ་

ཕྱིི་མ་ཕན་ཆོད་དུ་འིབྱུངོ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སྐྱོེ་བོ་ཐ་མལ་བ་ཁས་ལེན་པར་
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ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གྲེངོས་ཅོན་དེས་སྐྱོེ་བོ་ཐ་མལ་བ་བདེན་སྟོངོ་དུ་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་བདེན་གྲུབ་དུ་ཁས་

ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ལན་གྱིིས་ལྡོག་པར་མི་ནུས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་རོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་བཅུ་བཞེི་ལ་འིཛིན་སྟངོས་མི་མཐུན་པའིི་

ཁྱད་པར་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་བཅུ་བཞེི་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་

འིཛིན་སྟངོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ལྟ་བ་བཅུ་བཞེིའིི་ངོོས་འིཛིན་ཚུལ་དེ་

འིཐད་པར་བུད། ཡངོ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་པ་

དངོ་མི་རྟོག་པ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་རྫོས་ཡོད་དུ་ལྟ་བ་བཞེི་

སྔོན་གྱིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ། གངོ་ཟག་གི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་མཐའི་དངོ་

ལྡན་པ་དངོ༌། མི་ལྡན་པ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་རྫོས་ཡོད་དུ་

ལྟ་བ་བཞེི། ཕྱིི་མའིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ་དངོ༌། གྲེོལ་བའིི་བདག་གྲེོངོས་ཕན་

ཆོད་བྱུངོ་བ་དངོ༌། མི་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་དངོ༌། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པར་རྫོས་

ཡོད་དུ་ལྟ་བ་བཞེི། མངོ་འིདས་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ། ལུས་སྲིོག་རྫོས་གཅོིག་དུ་བདེན་

པར་ལྟ་བ་དངོ༌། རྫོས་ཡོད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་ལུས་སྲིོག་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལྟ་བ་ཡིན་

ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་དེ། གནས་མ་བུ་པ་དེས་གངོ་ཟག་གི་བདག་དངོ་འིཇིག་

རྟོེན་རྟོག་མི་རྟོག་གངོ་དུ་ཡངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པར་རྫོས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པར་
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ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་དངོ་འིཇིག་རྟོེན་རྟོག་མི་རྟོག་གངོ་དུ་ཡངོ་བརྗོོད་དུ་མེད་པའིི་

རྫོད་ཡོད་དུ་ལྟ་བའིི་ལྟ་བ་དེ་སྔོན་གྱིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་བཞེི་

བ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག སྔོན་གྱིི་མཐའི་ལ་བརྟོེན་པའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ལྟ་བ་བཞེི་རངོ་སྡེེ་

གནས་མ་བུ་བའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་ལྟ་བར་ཊིཀོར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རངོ་

སྡེེ་གནས་མ་བུ་པ་དེས་སྣོད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་

པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་འིཇིག་རྟོེན་ཏེ་སྣོད་ཀྱིི་འིཇིག་

རྟོེན་ལ་བྱེད་པར་གསེར་ཕྲེེངོ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་སྣོད་ཀྱིི་

འིཇིག་རྟོེན་བཏགས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེས་བུམ་པ་བཏགས་

ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པ་

གངོ་ཞེིག རྒྱུ་མཚོན་མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

ལམ་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན།ལམ་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ཤིེས་མཚོན།

སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་བཅོས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། གཞེན་དོན་གྱིི་གོ་

ཆོ་བྱ་དཀོའི་བ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་ལྔ་

ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་

མེད་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་
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རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་སོགས་ཡུལ་བཅུ་དྲུག་པོ་གངོ་

རུངོ་གི་རྣམ་པ་ཅོན་གྱིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཙོམ་པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་

ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་

མཚོན་ཉེིད། ཡངོ་ན་སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་

རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ལམ་ཤིེས་

ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཆོོས་ལ་ལོགས་ཕྱིོགས་སུ་སྒྲིོ་འིདོགས་པའིི་སྒྲིོ་འིདོགས་ཀྱིི་གཉེེན་

པོའིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག སྟོངོ་ཉེིད་མཚོན་མ་མེད་སོགས་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་
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ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྣམ་པ་ཡིན་ན་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་འིཛིན་སྟངོས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན། གོངོ་དུ་

ལན་བཏབ་ཟིན་ནོ། །དེ་ནི་ཉེིད་ཀྱིི་ཆོོས་བརྟོེན་ནས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་

བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། གཞེི་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཁྱད་པར་

སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དམིགས་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་ངོོ་

བོ་ཉེིད་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་

ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དམིགས་པ་གངོ་ཡངོ་

རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་

གནས་པ་སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་དམིགས་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་གངོ་རུངོ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་

བདེ་བར་གནས་པ་སོགས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ལ་དམིགས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། 
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དེ་བཞེིན་གཤིེགས་པ་རངོ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐོངོ་ཆོོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་

རྣམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་

མཁྱེན་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། བསམ་

མི་ཁྱབ་སོགས་ཁྱད་པར་གྱིི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་རངོ་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་

སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། བསམ་མི་ཁྱབ་སོགས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག བདེན་གཞེིའིི་ཆོོས་ཉེིད་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པ་རྟོོགས་པ་

སོགས་ཁྱད་ཆོོས་བཅུ་དྲུག་གི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཐེག་

དམན་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཆོོས་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། བསམ་མི་ཁྱབ་སོགས་ཀྱིིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་
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མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་

སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་

རྟོོགས་པའིི་བློས་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། གཞུངོ་འིདིས་སེམས་དཔའིི་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་

བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སྦྱོོར་བར་དངོོས་སུ་བསྟན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་

གཞུངོ་འིདིའིི་དོན་སྦྱོོར་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་

ལས། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཙོམ་ནི་རངོ་གི་ལྡོག་པས་ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་

པར་དུ་བྱེད་མི་ནུས་ཤིིངོ་སྦྱོོར་བ་གཞེན་གཉེིས་ཀྱིི་རངོ་གི་ངོོ་བོའིི་ལྡོག་པས་ཁྱད་

པར་ཞུགས་པར་རྟོོགས་པའིི་ཆོེད་དུ་དེ་གཉེིས་ཀྱིི་ཁྱད་པར་འིཕགས་ཚུལ་བསྟན་

ནས་གཅོིག་ཤིོས་ཀྱིིས་མ་བསྟན་པ་ཡིན་གྱིི་རྫོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་

ཡངོ་ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་པས་ཁྱད་པར་འིཕགས་པར་

མཚོོན་ནུས་པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག ཁྱད་མཚོན་ཡིན་ན་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་ཁྱད་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཟེར་ན། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་དོན་མངོོན་
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རྟོོགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་ཁྱད་མཚོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཉེན་རངོ་གི་སྦྱོོར་བ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཕན་དངོ་བདེ་དངོ་སྐྱོོབ་པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཉོེན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་ཆོོས་ཅོན། གཞེན་དོན་སྒྲུབ་པའིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་

པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། ཕན་བདེ་སྐྱོོབ་སོགས་ཀྱིི་བྱེད་ལས་ཁྱད་

པར་ཅོན་དངོ་ལྡན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག 

བྱེད་མཚོན་ཡིན་ན་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་བྱེད་མཚོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། སྐྱོོན་སྔར་

གྱིི་རིགས་འིགྲེོས་ལ་དཔགས་ནས་ཤིེས་པར་བྱའོི། །

ངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་བཅུ་དྲུགངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་བཅུ་དྲུག

ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་མཚོན་མ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་
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མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཉོེན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་སྒྲིས་སྟོན་པའིི་

རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་སྦྱོོར་བར་མཚོོན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ངོོ་བོ་

ཉེིད་མཚོན་བཞེི། ལམ་ཤིེས་སྦྱོོར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་ལྔ། རྣམ་མཁྱེན་སྦྱོོར་བའིི་ངོོ་

བོ་ཉེིད་མཚོན་བདུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། ངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་དེ་ལ་ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་

སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་དུ་འིབྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་ཀྱིིས་དབེན་དཔའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་དངོ་

བཅོས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཉེོན་མོངོས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་

སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་ན་ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་

ཀྱིིས་དབེན་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། གཞེན་དོན་གྱིི་གོ་ཆོ་བྱ་དཀོའི་བ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱིི་
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ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་མཚོན་ལྔ་པོ་དེ་ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་

དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་

དབེན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། དེ་ལྔ་པོ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་གཞེི་ཤིེས་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་སོགས་ཀྱིིས་དབེན་པའིི་འིདིར་བསྟན་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་ན། ཉེོན་མོངོས་རྟོགས་དངོ་མཚོན་མ་དངོ༌། །མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

དངོ་གཉེེན་པོ་དངོ༌། །དབེན་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བརྗོོད་ཚུལ་ལ་སྐྱོོན་ཅུངོ་

ཟད་ཆོགས་པ་འིདྲི་བས་སྐྱོོན་གཅོད་པར་བྱའིོ། །

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་ཆོ་མཐུན།ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་ཆོ་མཐུན།

མཚོན་མེད་རབ་ཏུ་སྦྱོིན་ལ་སོགས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་གྱིི་མཁྱེན་

པ་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་ཆོ་མཐུན་ཡིན་

ཏེ། རྣམ་མཁྱེན་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པར་མཁས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་མངོོན་

རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རྣམ་མཁྱེན་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པར་མཁས་
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པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་མངོོན་རྟོོགས་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་ཆོ་མཐུན་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་དུ་འིཇུག་པར་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་རྟོོགས་འིདི་ལ་ཞེེས་འིདི་ཞེེས་པའིི་ཚོིག་

སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རྣམ་མཁྱེན་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པར་མཁས་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་མངོོན་རྟོོགས་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཐར་པ་

ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྟོོགས་པ་

སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོིན་སོགས་རངོ་རྒྱུད་ལ་

སྒྲུབ་པར་མཁས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་དེ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པ་ཡིན་ན་སྦྱོིན་སོགས་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྒྲུབ་པར་མཁས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་མི་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མདོ་སྡེེ་རྒྱན་ལས། དེའིི་ཕྱིིར་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་ནི། །རངོ་སེམས་ཀུན་དུ་

འིཇུག་ལྡན་པས། །མ་ངོན་འིདས་ལ་སྔོན་དགའིི་ཕྱིིར། །རྟོོགས་པ་བུལ་བ་ཡིན་པར་

འིདོད། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།
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རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ངོོས་བཟུངོ་བ།རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་རྣོན་པོ་ཡི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་

གཉེིས་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་དབངོ་པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག 

རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་བའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡོད་ཟེར་

ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆོེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དགོངོས་འིགྲེེལ་གྱིི་འིགྲེེལ་བར་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་རངོ་དངོ་གཞེན་

གྱིི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཅོི་ལ་ཡངོ་མ་རག་པར་ཆོས་ཤིིངོ་རྩེོམ་པ་དག་ཁོ་

ནས་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་

ན་ཐེག་ཆོེན་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་

རྣོན་པོ་ཡི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་

བྱ་ཡིན་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་སོགས་

དམིགས་དད་པ་དངོ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་

དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

འིབུད། 

ཁ་ཅོིག རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱའིི་གདུལ་བྱར་གྱུར་བའིི་འིཕགས་པ་ཡོད་ཟེར་ན། 
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དེར་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ས་རབ་ཏུ་དགའི་བ་མ་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་

ཀྱིི་དབྱིངོས་ཀུན་ཏུ་འིགྲེོ་བ་རྟོོགས་པའིི་མཚོན་ཉེིད་རབ་ཏུ་དགའི་བ་ལ་སོགས་པ་

རྟོོགས་པའིི་རིམ་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་བྱེད་པར་འིགྱུར་བ་ཞེེས་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྩེ་བའིི་དམ་བཅོའི་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་རྒྱན་གྱིི་

ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་

ན། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱའིི་གདུལ་བྱ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རྒྱན་གྱིི་

ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲངོ་ཡངོ་མ་ཡིན། དབངོ་རྟུལ་

དད་པའིི་རྗོེས་འིབྲངོ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ལམ་རྗོེས་ཤིེས་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ལམ་རྗོེས་ཤིེས་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཐལ་

འིགྱུར་དེ་གཉེིས་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་རྗོེས་ཤིེས་ཐོབ་ནས་དབངོ་

བརྟུལ་དད་པའིི་རྗོེས་འིབྲངོ་དངོ༌། དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲངོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། དེ་ཚོེ་དབངོ་པོ་རྣོ་རྟུལ་དག །དད་པས་མོས་དངོ་

མཐོངོ་བས་ཐོབ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། འིབྲས་བུ་རིམ་གྱིིས་པའིི་
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ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཞུགས་པ་ཡངོ་ཡིན། དབངོ་རྟུལ་དད་པའིི་རྗོེས་འིབྲངོ་དངོ་དབངོ་རྣོན་

ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲངོ་གངོ་རུངོ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ལམ་རྗོེས་

ཤིེས་ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡངོ་ཡིན་དབངོ་རྟུལ་དད་པའིི་རྗོེས་འིབྲངོ་དངོ་དབངོ་རྣོན་

ཆོོས་ཀྱིི་རྗོེས་འིབྲངོ་གངོ་རུངོ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

མཛོད་ཀྱིི་ལུངོ་དྲིངོས་མ་ཐག་པ་དངོ་འིགལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དབངོ་

རྟུལ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། དེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་དད་

སོགས་ཡུལ་ལྔ་ལ་མཁས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་སོགས་དམིགས་དད་

པ་དངོ། ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་

པ་དབངོ་རྟུལ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་

གདུལ་བྱ་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དབངོ་རྟུལ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱན་གྱིི་ཆོེད་དུ་བྱ་བའིི་གདུལ་བྱ་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དབངོ་

རྟུལ་དེས་ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་པའིི་རྗོེས་སུ་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་

པའིི་ལྟ་བ་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པས་

ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཡངོ་དག་དད་པའིི་རྗོེས་འིབྲངོ་བ་
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ཞེེས་སོགས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དྲིོ་

བ་རྣམས་ཀྱིི་དམིགས་པ་འིདིར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་ཐམས་

ཅོད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་མཉེམ་པར་ལྟ་བ་སོགས་བཅུའིི་སྒོོ་ནས་སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་ལ་དམིགས་པའིི་ཕྱིིར། གཙོོ་བོར་ཐབས་ཀྱིི་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་

པའིི་སེམས་དཔའིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་

ཉེིད་ཟེར་བ་དངོ༌། 

ཁ་ཅོིག དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་

གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོན་ཉེིད་སྔ་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་

བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། གཙོོ་བོར་ཐབས་ཀྱིི་ཆོས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའིི་སྐབས་

འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་སེམས་དཔའིི་དོན་མངོོན་རྟོོགས་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་

སུ་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན།



205ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པར་མཐའི་དཔྱོད་པ།སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པར་མཐའི་དཔྱོད་པ།

རྣམ་པ་དངོ་ལམ་དངོ་གཞེི་ཐམས་ཅོད་རྣམ་པར་སྒོོམ་པའིི་དབྱེ་བས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། སྐབས་དངོ་པོར་སྦྱོོར་

མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ལ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་བཅོད་ཡོངོས་གཅོོད་ཀྱིི་དགོས་པ་

ཡོད་དེ། རྣམ་བཅོད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་ཚོོགས་སྦྱོོར་གྱིི་གནས་སྐབས་འིབའི་

ཞེིག་ཏུ་སྒོོམ་གྱིི་དེ་ལས་གཞེན་དུ་མི་སྒོོམ་སྙེམ་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཀོག་ནས་ཡོངོས་

གཅོོད་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྣམ་པ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཀོའིི་གནས་སྐབས་སུ་སྒོོམ་

དགོས་སོ་ཞེེས་ཤིེས་པར་བྱའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་གཉེིས་པར་སྦྱོོར་མཐོངོ་

སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ལ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་བཅོད་ཡོངོས་གཅོོད་ཀྱིི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

རྣམ་བཅོད་ལ་ལམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ས་དངོ་པོ་ནས་དྲུག་པའིི་བར་འིབའི་ཞེིག་ཏུ་སྒོོམ་

གྱིི་དེ་ལས་གཞེན་དུ་མི་སྒོོམ་སྙེམ་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཀོག་ནས་ཡོངོས་གཅོོད་ལ་ལམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཀོའིི་གནས་སྐབས་སུ་སྒོོམ་དགོས་སོ་ཞེེས་

ཤིེས་པར་བྱའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

སྐབས་གསུམ་པར་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་བཅོད་

ཡོངོས་གཅོོད་ཀྱིི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་བཅོད་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་ས་བདུན་

པ་འིབའི་ཞེིག་ཏུ་སྒོོམ་གྱིི་དེ་ལས་གཞེན་དུ་མི་སྒོོམ་སྙེམ་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཀོག་ནས་
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ཡོངོས་གཅོོད་ལ་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཀོའིི་གནས་སྐབས་

སུ་སྒོོམ་དགོས་ཞེེས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་བཞེི་པར་སྦྱོོར་

མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་བཅོད་ཡོངོས་གཅོོད་ཀྱིི་དགོས་པ་ཡོད་

དེ། རྣམ་བཅོད་ལ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ས་བརྒྱད་པ་འིབའི་ཞེིག་ཏུ་སྒོོམ་གྱིི་དེ་ལས་

གཞེན་དུ་མི་སྒོོམ་སྙེམ་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཀོག་ནས་ཡོངོས་གཅོོད་ལ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་

བ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཀོའིི་གནས་སྐབས་སུ་སྒོོམ་དགོས་ཞེེས་ཤིེས་པར་བྱ་

བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་ལྔ་པར་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ཆོོས་ཅོན། 

རྣམ་བཅོད་ཡོངོས་གཅོོད་ཀྱིི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྣམ་བཅོད་ལ་རྩེེ་སྦྱོོར་ས་དགུ་བ་

དངོ་བཅུ་པའིི་དཀྱིིལ་སྟོད་འིབའི་ཞེིག་ཏུ་སྒོོམ་གྱིི་དེ་ལས་གཞེན་དུ་མི་སྒོོམ་སྙེམ་པའིི་

ལོག་རྟོོག་བཀོག་ནས་ཡོངོས་གཅོོད་ལ་རྩེེ་སྦྱོོར་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཀོའིི་གནས་

སྐབས་སུ་སྒོོམ་དགོས་ཞེེས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་དྲུག་པར་

སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་བཅོད་ཡོངོས་གཅོོད་ཀྱིི་དགོས་

པ་ཡོད་དེ། རྣམ་བཅོད་ལ་མཐར་གྱིིས་སྦྱོོར་བ་ས་བཅུ་པའིི་དཀྱིིལ་སྨོད་འིབའི་ཞེིག་

ཏུ་སྒོོམ་གྱིི་དེ་ལས་གཞེན་དུ་མི་སྒོོམ་སྙེམ་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཀོག་ནས་ཡོངོས་གཅོོད་

ལ་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཀོའིི་གནས་སྐབས་སུ་སྒོོམ་དགོས་སོ་

ཞེེས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྐབས་གསུམ་པར་སྒོོམ་ལམ་བསྟན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་

དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒོོམ་པའིི་ལམ་ནི་མ་བསྟན་ཏོ། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། སྐབས་གསུམ་པར་གཞེི་ཤིེས་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་མཐོངོ་

ལམ་བཤིད་པའིི་རྗོེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་སྒོོམ་ལམ་མི་སྟོན་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་

ན་སྐབས་གསུམ་པར་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཤུགས་ལ་བསྟན་ཏེ། ཊིཀོར་གཞེི་ཤིེས་

ཀྱིི་སྐབས་སུ་དོན་གྱིིས་འིཕངོས་པའིི་སྒོོམ་ལམ་མོ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི་ཁ་ཅོིག གཞུངོ་འིདིའིི་དོན་ལ། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་དུ་སྦྱོོར་

མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་དངོ་སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་མཐོངོ་

སྒོོམ་གསུམ་བསྟན་པ་ལ་བཟློས་སྐྱོོན་མེད་དེ། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་དེ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་མཚོན་ཉེིད་པ་

ཡིན། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་

དེ་སྦྱོོར་མཐོངོ་ལམ་སྒོོམ་གསུམ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་

བའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་རིམ་པ་བཞེིན་དུ། ས་བརྒྱད་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་ཡིན། རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་

སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་རིམས་བཞེིན་དུ་ས་དགུ་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་

གསུམ་ཡིན། མཐར་གྱིིས་སྦྱོོར་བའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་
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རིམས་པ་བཞེིན་དུ་ས་བཅུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་སྐབས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། 

དེ་ལྟར་འིོག་ནས་འིཆོད་པའིི་རྩེེ་མོའིི་མངོོན་པར་རྟོོགས་པས་བསྡུས་པ་མཐོངོ་

བ་དངོ་སྒོོམ་པའིི་ལམ་གྱིིས་སྤོངོ་པར་བྱ་བའིི་རྣམ་པར་རྟོོག་པ་བཞེི་པོ་རྣམས་ཀྱིི་

གྲེངོས་ཇི་ལྟ་བ་བཞེིན་དུ་ངོེས་པར་འིབྱེད་པའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པའིི་འིདི་དག་ཀུན་ནས་

ཉེོན་མོངོས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བརྗོོད་པར་བྱའིོ་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། 

སྐབས་ལྔ་བའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡངོ་ཡིན་མཐོངོ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་

དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན་དེར་ཐལ། སྐབས་ལྔ་བའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡངོ་ཡིན་མཐོངོ་

ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། སྐབས་ལྔ་བའིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་ས་དགུ་

བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། 

གཟུགས་ལ་སོགས་ལས་ལྡོག་སོགས་རྟོགས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་གཞུངོ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་

པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་མ་ཡིན་པར་སྒོོམ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་གི་རྟོགས་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། 
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དེར་ཐལ། དེ་ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མཐོངོ་བའིི་

ལམ་ལ་བཟོད་པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་འིཆོད་

བྱེད་མ་ཡིན་པར་སྒོོམ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་འིཆོད་བྱེད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་སྒོོམ་

ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། དེ་ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་འིབྲིངོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ནི་རྒྱུན་ཆོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་ས་བརྒྱད་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་ཆོེན་པོ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆུངོ་ངུའིི་ཆུངོ་ངུ་སོགས་དགུར་གྲེངོས་

ངོེས་པར་བསྟན་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྒོོམ་ལམ་

དེ་ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོེན་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ས་བརྒྱད་པའིི་

ཡེ་ཤིེས་ཡིན་ན་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རི་ལམ་ན་ཡངོ་ཆོོས་རྣམས་ཀུན། །ཞེེས་སོགས་དྲིོད་ཀྱིི་རྩེེ་སྦྱོོར་འིཆོད་

བྱེད་མ་ཡིན་པར་སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་འིཆོད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། 

དེར་ཐལ། དེ་ས་དགུ་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིཇུག་པ་

དངོ་ནི་ལྡོག་པ་ལ་ཞེེས་སོགས་མཐོངོ་སྤོངོ་རྟོོག་པ་འིཆོད་བྱེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྩེེ་
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སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་མཐོངོ་ལམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། དེ་ས་དགུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་འིབྲིངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྟོངོ་

གསུམ་སྐྱོེ་བོ་ཉེན་ཐོས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་འིཆོད་བྱེད་མ་

ཡིན་པར་ས་དགུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོེན་པོ་འིཆོད་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྒོོམ་ལམ་ས་དགུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོེན་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དྲིོ་བ་རྣམས་ཀྱིི་དམིགས་པ་འིདིར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་མེད་

རབ་ཏུ་སྦྱོིན་ལ་སོགས་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཚོོགས་ལམ་དེ་

ཚོོགས་ལམ་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་སློ། འིདོད་ན་དངོོས། གཞེན་

ཡངོ༌། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། སློོབ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་འིདུན་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །ད་ནི་

མི་སློོབ་པའིི་དགེ་འིདུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་སློོབ་པ་

དེ་ཡངོ་བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་ལ་བྱེད་རིགས་དེའིི་སྐབས་ཀྱིི་མི་སློོབ་པ་དེ་ཡངོ་

བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་འིབྲིངོ་ཆོེན་

པོ་གསུམ་ལ་བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སོ་སྐྱོེའིི་གནས་སྐབས་ན་བདེན་གཞེི་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ཡོད་
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པར་ཐལ། རངོ་བཞེིན་བརྟོེན་ཅོན་བདེན་ཤིེས་པ་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་

དེ་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ལ་སྒྲིིབ་པའིི་ས་བོན་སྤོོངོ་བའིི་དངོོས་གཉེེན་

ཡོད་པར་ཐལ། བག་ལ་ཉེལ་ཀུན་འིཇོམས་པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ཀྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་གནས་སྐབས་ན་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་

ཆོོས་ཡོངོས་སུ་རྫོོགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་གསུམ་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི་

ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅོིག སྦྱོིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེ་ནི་ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་

བསྟན་པའིི་མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་དེ་མཐོངོ་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ས་བཅུ་པའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གཞུངོ་དེའིི་སྐབས་ཀྱིི་འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། རྣམ་པ་དེ་

ལྟ་བུའིི་རྣམ་པར་རྟོོག་པ་རྣམས་ནི་སྔོན་ཉེིད་ནས་སྤོངོ་བར་གྱུར་བའིི་ཇི་ལྟར་རབ་ཀྱིི་

མཐར་ཐུག་པ་རྟོོགས་པའིི་གནས་སྐབས་འིདི་ལ་སྤོོངོ་བར་བསྟན་ཅོེས་ན། དེ་ནི་ངོེས་

པ་མེད། གངོ་གི་ཕྱིིར་དགོངོས་པ་ངོེས་པར་འིགྲེེལ་བའིི་མདོ་ལས་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཐལ་འིགྱུར་དངོ་པོ་གསུམ་པོ་མི་འིཐད་དེ། སོ་སྐྱོེའིི་གནས་སྐབས་ན་སྒོོ་གསུམ་

དག་པ་དངོ༌། ཞེིངོ་དག་པ་དངོ༌། དཔའི་བར་འིགྲེོ་བའིི་ཏིངོ་འིཛིན་བསྒོོམ་པ་དངོ་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་དུ་ལུངོ་སྟོན་པ་དངོ༌། བདེན་འིཛིན་གྱིི་རོམ་པ་ཟད་པ་དངོ༌། རྣམ་

པར་མི་རྟོོག་པའིི་ཏིངོ་འིཛིན་ཡོད་པར་ཐལ། དག་དངོ་དེ་དག་མཚོན་མ་མེད། །ཞེེས་
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པ་དངོ༌། ཏིངོ་འིཛིན་དེའིི་བྱེད་པ་ཉེིད། །ལུངོ་སྟོན་པ་དངོ་རོམ་པ་ཟད། །གསུམ་པོ་

ཕན་ཚུན་ངོོ་བོ་གཅོིག །ཏིངོ་འིཛིན་རྣམ་པར་མི་རྟོོག་པ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། 

སོ་སྐྱོེའིི་གནས་སྐབས་ན་མཉེམ་བཞེག་རྣམ་པར་མི་རྟོོག་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡོད་པར་

ཐལ། རྣམ་པར་མི་རྟོོག་ཏིངོ་འིཛིན་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། 

ཐལ་འིགྱུར་ཕྱིི་མ་མི་འིཐད་དེ། ལུངོ་དེའིི་དོན་མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྤོངོ་བྱ་རྟོོག་པ་

མངོོན་གྱུར་བ་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་གནས་སྐབས་སུ་སྤོངོས་ཟིན་པས་རབ་ཀྱིི་མཐར་ཐུག་པ་

མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཐོངོ་སྤོངོས་རྟོོག་པ་སྤོོངོ་བ་མི་འིཐད་ཞེེས་པའིི་རྩེོད་པའིི་ལན་

སྟོན་པའིི་གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རབ་ཀྱིི་མཐར་ཐུག་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་བྱེད་པས་རྩེོད་ལན་དེ་མི་འིཐད་

དོ་ཞེེ་ན། འིགྲེེལ་བར་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་རྟོོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ་

རབ་ཀྱིི་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་རྟོོགས་པ་འིབྱུངོ་བས་ཞེེས་པའིི་རབ་ཀྱིི་མཐར་ཕྱིིན་པ་ས་བཅུ་

པ་ལ་བྱེད་རིགས་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིའིི་རབ་ཀྱིི་མཐར་ཐུག་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་བྱེད་

རིགས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡངོ་རྣམ་བཤིད་ལས། རབ་ཀྱིི་མཐར་ཕྱིིན་པ་ནི་རྩེེ་མོའིི་སྦྱོོར་

བ་ཙོམ་ལ་ཟེར་གྱིི་ས་བཅུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་འིབའི་ཞེིག་ལ་འིཆོད་པ་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་
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གསུངོས། རྒྱས་པར་ཊིཀོར་གསལ། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་

སྦྱོོར་ལམ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་

པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་ཟག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། འིགྲེེལ་བར་ཡེ་ཤིེས་ཟག་པ་

མེད་པ་ཆུངོ་ངུ་དངོ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་རྣམས་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་

འིཛིན་སྟངོས་ལ་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་ཟག་པ་མེད་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་

སྒོོམ་གསུམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན་དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་

གངོ་རུངོ་ཡིན་ན་ཁྱད་པར་གྱིི་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིགྲེེལ་བར་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅོད་དུ་ཁྱད་པར་གྱིི་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེེས་བཤིད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ལམ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འིཕགས་པ་ལ་ཁྱད་

པར་གྱིི་ལམ་ཞེེས་བརྟོགས་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་གཞུངོ་དེའིི་ཟློས་སྐྱོོན་སྤོོངོ་

བ་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོོར་བ་མི་འིཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་སྐབས་དངོ་པོ་དྲུག་དུ་སྒོོམ་ལམ་ལན་དྲུག་

བསྟན་པ་ལ་ཟློས་སྐྱོོན་ཡོད་པར་ཐལ། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་དུ་བསྟན་པའིི་སྒོོམ་ལམ་

ཡངོ་སྒོོམ་ལམ་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་

པའིི་སྒོོམ་ལམ་ཡངོ་སྒོོམ་ལམ་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་

ཕྱིི་མ་ཡངོ་དངོོས་འིགལ་ཡིན་ནོ། ཁ་ཅོིག སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་ནས་བསྟན་པའིི་
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སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཡངོ་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན། སྦྱོོར་བ་

དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཡངོ་སྦྱོོར་མཐོངོ་

སྒོོམ་གསུམ་མཚོན་ཉེིད་པ་ཡིན་ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། སྐབས་དངོ་པོ་གསུམ་ནས་

བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། སྦྱོོར་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་མཐོངོ་

སྒོོམ་གསུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྦྱོོར་ལམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། གཞེན་ཡངོ༌། སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་གསུམ་གྱིི་ཡིན་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གསུམ་འིགལ་བ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར།

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས།ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས།

ངོེས་འིབྱེད་ཡན་ལག་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་དེ་

ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་

རྣོན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ༌། དག་ས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་

དབངོ་རྟུལ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཅོན། བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་

ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་མངོོན་གྱུར་བ་ཟློག་

པ་སོགས་རྟོགས་ཞེེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་

སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་ཆོོས་ཅོན། བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་མངོོན་གྱུར་བ་ཟློག་པ་སོགས་

རྟོགས་ཞེེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ས་བརྒྱད་པ་

ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་དབངོ་བརྟུལ་ཆོོས་ཅོན། བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་

མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོགས་སྔར་བཞེིན་ཞེེས་གསུངོས། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་

དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་

ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་

མངོོན་གྱུར་བ་ཟློག་པ་སོགས་རྟོགས་ཞེེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དེ་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་མངོོན་གྱུར་བ་ཟློག་པ་

སོགས་རྟོགས་ཞེེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་དེ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་
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འིདུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་མི་སློོབ་པའིི་དགེ་འིདུན་

དཀོོན་མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་

དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་སློོབ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་དགེ་འིདུན་དཀོོན་མཆོོག་གི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་

དེར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་བཀོག་ཟིན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་

དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དག་ས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མི་སློོབ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་མངོོན་གྱུར་བ་ལྡོག་པ་སོགས་རྟོགས་
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ཞེེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་

དངོ་ལྡན་པའིི་སེམས་དཔའི་དེ་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་

བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་དགེ་འིདུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་

བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་

བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཉེམ་གཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་ཡིན་ན་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་

གི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་ཡིན་ན་མཐོངོ་ལམ་

པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ། ཞེེས་ཟེར་ན། དམ་བཅོའི་སྔ་མ་ལ་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་

དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་ཐེག་

ཆོེན་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་

དམ་བཅོའི་གཉེིས་པ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་
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པའིི་སེམས་དཔའི་དབངོ་འིབྲིངོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་

ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་ཡིན་ན་

མཐོངོ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་

ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་

བཟོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཐེག་ཆོེན་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཐོབ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ངོེས་འིབྱེད་

ཡན་ལག་ནས་བཟུངོ་སྟེ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་མ་མཐའིི་ས་མཚོམས་སྡུག་བསྔལ་རྟོག་པར་མེད་པ་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ནས་འིཇོག་རིགས་པར་ཐལ། མེད་པའིི་རྣམ་པ་ནས་བཟུངོ་
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སྟེ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་

བཟོད་དེས་སྡུག་བསྔལ་རྟོག་པར་མེད་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དངོ་པོ་ཉེིད་ནས་ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་

ངོེས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེས་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་

ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའིི་

རྟོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། ཚོིགས་གསལ་ལས། རངོ་གི་རྒྱུད་ངོེས་

པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གཙོོ་བོར་མཛད་པ་ཞེིག་ན་ཐར་བའིི་ཆོ་དངོ་མཐུན་པའིི་དགེ་བའིི་རྩེ་

བ་འིདི་ཡངོ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་བརྗོོད་མོད་ཀྱིི་རངོ་གི་རྟོོགས་པ་དངོ་འིཚོམས་པར་

གཞེན་ཡིད་ཆོེས་པར་བྱེད་པའིི་ཡོན་ཏན་རྣམས་འིདི་ལ་མེད་པས་ན་དེའིི་ཕྱིིར། རངོ་

ལ་དངོོས་པོ་ངོེས་ཀྱིངོ་ངོེས་པར་འིབྱེད་པའིི་རྟོགས་བཟུངོ་སློ་བ་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཐ་སྙེད་གདགས་པའིི་གཞེིར་མ་གྱུར་བས་ན་འིདི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིོ་ཞེེས་གངོ་དུ་ཡངོ་

མ་གསུངོས་སྟེ་ཞེེས། 

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པ་ཡོད་ཀྱིངོ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་
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རྟོགས་ཐོབ་པ་མེད་པར་བཤིད་པ་འིདི་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཡིན་པར་རྗོེ་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་

པས་བཤིད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། དེ་དངོ་མཐུན་པར་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་

ལས། གངོ་ཟག་གི་ཁྱད་པར་འིགའི་ཞེིག་རིགས་ངོེས་པ་ཡིན་ཡངོ་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་

ཚོོགས་ལམ་ནས་བཟུངོ་སྟེ་ལམ་གཞེན་དུ་ཅུངོ་ཟད་ཀྱིངོ་མི་འིགྲེོ་ཞེིངོ་ཐེག་པ་ཆོེན་

པོའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ལས་ཉེམས་པ་མི་སྲིིད་པས་བླ་ན་མེད་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ངོེས་པར་

ཐོབ་པར་འིགྱུར་བ་ཡིན་ཡངོ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་དངོ་ལྡན་པར་མི་བཞེག་ལ། དེ་

བཞེིན་དུ་སྦྱོོར་བའིི་སྔོན་དུ་སྙེིངོ་རྗོེ་དངོ།། བཟོད་པ་དངོ་ནི་མོས་པ་དངོ༌། །དགེ་ལ་ཡངོ་

དག་སྤྱིོད་པ་ནི། །རིགས་ཀྱིི་རྟོགས་སུ་ཤིེས་པར་བྱ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་ལྟར་སྦྱོོར་བ་

སྒོོམ་པའིི་སྔ་རོལ་ནས་སེམས་ཅོན་ལ་དམིགས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེ་བ་དངོ་བཟོད་པ་རྒྱ་ཆོེ་

བ་དངོ་ལྡན་པ་དངོ༌། ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་ཆོོས་རྒྱ་ཆོེན་པོ་ལ་མོས་པ་དངོ༌། སྦྱོིན་པ་ལ་

སོགས་པའིི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆོེན་པོ་སྤྱིོད་པ་དངོ་ལྡན་པ་ནི་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རིགས་དངོ་

ལྡན་པ་ཡིན་ཡངོ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པར་མི་བཞེག་གོ། །དེས་ན་འིཆོད་

པར་འིགྱུར་བའིི་རྟོགས་དེ་དག་དངོ་ལྡན་པས་ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་ཐོབ་པར་བཞེག་ལ། དེ་

ལ་དབངོ་པོ་རྣོན་པོས་ནི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་དངོ༌། འིབྲིངོ་པོས་ནི་མཐོངོ་ལམ་དངོ༌། 

དབངོ་པོ་ཇི་ལྟར་རྟུལ་ཡངོ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཐོབ་པར་རྣམ་པར་བཞེག་གོ། །ཞེེས་

བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་
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ལམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་ལམ་མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་

ཡོད་པར་ཐལ། ཐེག་པ་ཆོེན་པོར་རིགས་ངོེས་པའིི་སྙེིངོ་རྗོེ་ཆོེན་པོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་ལམ་

མ་ཞུགས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་དེས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། 

དེར་ཐལ། དེ་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལམ་གཞེན་

གྱིི་བར་མ་ཆོོད་པར་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་མངོོན་དུ་བྱེད་ངོེས་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གངོ་ཞེིག 

ཁྱོད་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་རིགས་སད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་གྱིི་ལུངོ་དྲིངོས་མ་ཐག་པ་དངོ་འིགལ། གཞེན་ཡངོ༌། རྫོོགས་

བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཡིན་ན་ཚོོགས་ལམ་པ་ཕྱིིར་

མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་

པས་ཁྱབ་པ་གངོ་ཞེིག ཚོོགས་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཕྱིི་མ་མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་

ཚོོགས་ལམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་
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ཡིན་ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དྲིོད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྦྱོོར་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་འིདུན་ཡོད་ཟེར་བ་ཡངོ་མི་འིཐད་དེ། གནས་སྐབས་ཉེན་ཐོས་

སུ་རིགས་ངོེས་པའིི་ཉེན་ཐོས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་

འིདུན་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་འིདུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་དགེ་འིདུན་ཡོད་པར་

ཐལ། ཐེག་དམན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་འིདུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གནས་

སྐབས་ཉེན་ཐོས་སུ་རིགས་ངོེས་པའིི་ཉེན་ཐོས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དེས་ཐེག་དམན་གྱིི་ཕྱིིར་

མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་དགེ་འིདུན་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག 

འིདོད་པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གནས་སྐབས་ཉེན་ཐོས་སུ་རིགས་ངོེས་པའིི་ཉེན་ཐོས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་དེ་ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་

དག་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་དམན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་

མི་ལྡོག་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དེ་ལས་ཕྱིིར་ལྡོག་པར་ཐལ། 
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ཁྱོད་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་དུ་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་དངོ་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་

གི་རྟོགས་མ་ཐོབ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་རྟུལ་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་

མ་ཐོབ་ཀྱིངོ་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་ཡིན་ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་

ཏེ། སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། དབངོ་པོ་ཇི་ལྟར་རྟུལ་ཡངོ་ས་བརྒྱད་པ་ནས་ཐོབ་པར་རྣམ་

པར་བཞེག་གོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པས་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་ཐོབ་མ་མོངོ་བར་

ཐལ། ས་གཉེིས་པ་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་གྱིིས་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་

ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་གིས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

མ་གྲུབ་ན། ས་གཉེིས་པ་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་གྱིིས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་

པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པར་ཐལ། དེས་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་གིས་ཐོབ་

པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་ཐོབ་མོངོ་བ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་

འིབྲིངོ་གིས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་

པས་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་མ་ཐོབ་པར་ཐལ། 

བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་རྟུལ་གྱིིས་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་

གྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། བྱངོ་
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སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་རྟུལ་གྱིིས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པར་ཐལ། དེས་

བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་གྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་ཐོབ་པ་གངོ་

ཞེིག བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་གྱིིས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། 

འིཁོར་གསུམ། ས་གཉེིས་པ་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་དེ་བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་གི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེས་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་གིས་ཐོབ་པའིི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅོད་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེའིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྟུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐབས་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་བརྟོན་པོ་ཐོབ་ན་སྦྱོོར་བའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ། རངོ་ཉེིད་འིབའི་ཞེིག་གི་དོན་དུ་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེེར་

བའིི་བསམ་པ་མངོོན་གྱུར་སྐྱོེ་མི་སྲིིད་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡིན་ན་བསམ་

པའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པས་ཁྱབ་ཟེར་ན། དམ་བཅོའི་སྔ་མ་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དབངོ་རྟུལ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་

དབངོ་རྟུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པ་དབངོ་རྟུལ་ཆོོས་
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ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རངོ་ཉེིད་འིབའི་ཞེིག་གི་དོན་དུ་གཉེེར་

བའིི་བསམ་པ་མངོོན་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་སེམས་དཔའི་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་

སེམས་བསྐྱོེད་དོར་བའིི་སེམས་དཔའི་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། མ་དག་ས་

བདུན་གྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བའིི་སྒོོ་ནས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་ཀྱིངོ་བསམ་པའིི་

སྒོོ་ནས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་མ་ཐོབ་སྟེ། རངོ་ཉེིད་འིབའི་ཞེིག་གི་དོན་དུ་ཐར་པ་

དོན་གཉེེར་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུད་

རྡོོ་རྗོེ་རྩེེ་མོ་ལས། ཇི་སྲིིད་ས་བརྒྱད་མ་ཐོབ་པ། །དེ་སྲིིད་ཐེག་པ་དམན་པས་འིཇིགས་

ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ལས་ཉེམས་པའིི་

བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པར་ཐལ། རངོ་ཉེིད་འིབའི་ཞེིག་གི་དོན་དུ་ཐར་པ་དོན་གཉེེར་དུ་

གྱུར་བའིི་བསམ་པ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ལས་ཉེམས་པའིི་བྱངོ་

འིཕགས་ཡོད་པར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་མངོོན་འིགྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་བྱངོ་འིཕགས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཟེར་ན་མི་མཚུངོས་ཏེ། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་ཤིེས་རབ་ལས་ཉེམས་པ་སྲིིད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་ལས་ཉེམས་

པ་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དབངོ་རྟུལ་ཆོོས་
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ཅོན། རངོ་ཉེིད་འིབའི་ཞེིག་གི་དོན་དུ་ཐར་པ་དོན་གཉེེར་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་པ་མངོོན་

འིགྱུར་བ་སྐྱོེ་བའིི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོོམ་པར་ཐལ། དེ་འིདྲི་བའིི་བསམ་པ་མངོོན་

འིགྱུར་བ་སྐྱོེ་མི་སྲིིད་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་ཁ་མའིི་གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་སྒྲིིབ་མངོོན་འིགྱུར་བ་སྐྱོེ་

བའིི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོོམ་པར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་མངོོན་འིགྱུར་བ་རངོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེ་

མི་སྲིིད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་ཤིེས་སྒྲིིབ་མངོོན་འིགྱུར་བ་སྤོངོ་བར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ནི། གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་མངོོན་འིགྱུར་བ་ལྡོག་པ་

སོགས་རྟོགས་ཞེེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་དེ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་

རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་དགེ་འིདུན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་གསུམ། ས་

མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད། རྩེོད་སྤོོངོ་གོ་

སློའིོ། །

སྦྱོོར་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས། སྦྱོོར་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས། 

གཟུགས་ལ་སོགས་ལ་ལྡོག་སོགས་རྟོགས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་

དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་

ཐོབ་པའིི་དྲིོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཅོན། རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་
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ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་ཞེེན་མངོོན་འིགྱུར་བ་

ལྡོག་པ་སོགས་རྟོགས་ཉེི་ཤུ་པོ་གངོ་རུངོ་རངོ་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག དྲིོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དབངོ་རྣོན་གྱིིས་

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་

པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་

སྦྱོོར་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་

རྟོགས་ཐོབ་པ་འིབུད། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པས་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་

སེམས་དབངོ་རྣོན་གྱིིས་དྲིོད་ནས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་བྱས་པ་ལ། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་དབངོ་རྣོན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་

ཐོབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་དྲིོད་ནས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་

བར་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་པར་ཐལ། རངོ་

གི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པར་སངོས་རྒྱས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། སྦྱོོར་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཡོད་བྱས་པ་ལ། 
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ཁོ་ན་རེ། སྦྱོོར་ལམ་པ་དེས་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྦྱོོར་ལམ་པ་ཡིན་ན་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་

ཐོས་སྦྱོོར་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ།

 

མཐོངོ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས།མཐོངོ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས།

མཐོངོ་བའིི་ལམ་ལ་བཟོད་པ་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་

དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་པའིི་

བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་ཆོོས་ཅོན། བླ་མེད་རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། མཉེམ་བཞེག་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་དྲིངོས་པའིི་

རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་བཞེག་

ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་ཕྱིིར་

མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་འིདུན་དུ་སྒྲུབ་པའིི་རངོ་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟོགས་དངོ༌། རྗོེས་ཐོབ་ལུས་

ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་

ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་དགེ་འིདུན་དུ་སྒྲུབ་པའིི་གཞེན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་
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ཡིན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཆོོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་རངོ་རྒྱུད་

ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་ངོེས་དགོས་ཞེེས་ཟེར། དེ་ལྟར་ཡངོ་རོངོ་ཊིཀོ་ལས། རྟོགས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ནི་

མཉེམ་བཞེག་དངོ་རྗོེས་ཐོབ་གཉེིས་ཏེ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་ཡིད་ཆོེས་པར་བྱེད་པའིི་རྒྱུ་

མཚོན་འིདི་གཉེིས་ཁོ་ནར་ཟད་པའིི་ཕྱིིར། མཉེམ་བཞེག་ནི་རྟོགས་སུ་མི་བཟུངོ་སྟེ། ཅོི་

ལྟར་གཞེན་ཡིད་ཆོེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེེས་འིབྱུངོ་བས་སོ། །ཞེེ་ན་དེ་ནི་གཞེན་ངོོར་

མཉེམ་བཞེག་ཁོ་ན་རྟོགས་སུ་མི་འིགྱུར་བར་སྟོན་པ་ཡིན་གྱིི་ཐམས་ཅོད་དུ་རྟོགས་

སུ་མི་འིགོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རངོ་ངོོར་གདོན་མི་ཟ་བར་རྟོགས་སུ་འིགྱུར་བའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་དངོ༌། ཡངོ༌། རངོ་དོན་དངོ་གཞེན་དོན་གཉེིས་སུ་ཡངོ་འིགྱུར་ཏེ། ཞེེས་དངོ༌། 

གཉེིས་ཀོ་ལ་ཡངོ་ཁྱབ་པ་རངོ་རྒྱུད་ལ་གཏན་ལ་ཕབ་དགོས་ཏེ། ཞེེས་སོགས་འིདི་

ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་ཁྱེད་རངོ་གི་རྩེ་བའིི་གྲུབ་མཐའི་ལ་མཐོངོ་ལམ་ལ་མཉེམ་བཞེག་གིས་

ཁྱབ་པར་སྨྲ་བ་ནངོ་འིགལ་ཏེ། 

མཉེམ་བཞེག་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་དྲིངོས་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་

ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྟོགས་ཀྱིིས་བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའིི་

རྟོགས་ཆོོས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་དེ་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་རངོ་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་ཚོད་མས་
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ངོེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་སོངོ༌། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་

ཤིེས་དེ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཐོངོ་

ལམ་ལ་མཉེམ་བཞེག་གིས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བའིི་རྟོགས་གྲུབ་

སྟེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀྱིི་གཞེན་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་

དེར་ཐལ། རོངོ་ཊིཀོ་ལས། མཉེམ་རྗོེས་གཉེིས་ཀོ་ལས་གཞེན་ལ་རྟོགས་སུ་བཟུངོ་བྱ་

ནི་རྗོེས་ཐོབ་ཡིན་པས་ཤིེས་བཟོད་ཀྱིི་མིངོ་གིས་ཉེེ་བར་བཏགས་ནས་རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིངོ་

བཤིད་དེ། ཞེེས་བཤིད་པ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་བླངོ་དུ་རུངོ་བའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ་

གྱིི་འིཕྲེེངོ་བ་འིདི་རྣམས་ལ་རོངོ་ཊིཀོ་པ་ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ལན་གདབ་རྒྱུ་འིདུག་མི་འིདུག་

རྟོོགས་ཤིིག 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་ལྡོག་མི་ལྡོག་གི་ཐེ་ཚོོམ་

ཟ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། མཉེམ་བཞེག་ཤིེས་བཟོད་སྐད་ཅོིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་

དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་ངོོར་བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་
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ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པར་སྒྲུབ་པའིི་རངོ་དོན་སྐབས་ཀྱིི་རྟོགས་ཡངོ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དབངོ་འིབྲིངོ་གི་རྒྱུད་ལ་རངོ་ཉེིད་རྫོོགས་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་ལྡོག་གམ་མི་ལྡོག་སྙེམ་པའིི་ཐེ་ཚོོམ་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཐོངོ་ལམ་མཉེམ་བཞེག་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་འིདྲི་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་མངོོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པ་

གངོ་ཞེིག མཐོངོ་ལམ་ཡིན་ན་མཉེམ་བཞེག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ལན་གྱིིས་ཟློག་

པར་མི་ནུས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་རོ། །

སྒོོམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས།སྒོོམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས།

བྱངོ་ཆུབ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞེིན་དུ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐའི་དཔྱོད་

པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་དོན་དམ་པར་འིཕེལ་འིགྲེིབ་མེད་ཀྱིངོ་

དེས་ཐ་སྙེད་དུ་གདུལ་བྱའིི་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ། རྟོོགས་པ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དོན་དམ་

པར་འིཕེལ་འིགྲེིབ་མེད་ཀྱིངོ་དེས་ཐ་སྙེད་དུ་གདུལ་བྱའིི་འིདོད་དོན་སྒྲུབ་ནུས་པའིི་

ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་བདེན་པར་མེད་ཀྱིངོ་དེས་ཐ་སྙེད་དུ་གདུལ་

བྱའིི་འིདོད་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ། རྟོོགས་པ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དོན་དམ་པར་མེད་ཀྱིངོ་
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དེས་ཐ་སྙེད་དུ་གདུལ་བྱའིི་འིདོད་དོན་སྒྲུབ་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་ན། 

ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཙོམ་པས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་བདེན་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པར་

ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་བདེན་གྲུབ་དུ་ཁས་ལེན་

པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་གྱིི་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིངོ་ཡོད་ལ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཅོིག སྐབས་འིདིའིི་འིགྲེེལ་བར་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་

རངོ་བཞེིན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བདག་པོ་ཙོམ་གྱིི་གདུལ་བྱའིི་སྐྱོེ་བོ་རྣམས་ཀྱིི་བསོད་

ནམས་དངོ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་རྗོེས་སུ་མཐུན་པར་དོན་ཁྱད་པར་ཅོན་སྣངོ་བའིི་སེམས་

བསྐྱོེད་པའིི་སྒོོ་ནས་ཞེེས་སོགས་དངོ༌། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་ཊིཀོར་སོགས་སྒྲིས་ཆོོས་སྐུས་

ལོངོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་དངོ༌། ལོངོས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའིི་བདག་རྐེན་བྱེད་པ་སྡུད་དོ་ཞེེས་

གསུངོས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོ་ལོངོས་

སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་རིམས་ཅོན་དུ་མངོོན་དུ་བྱེད་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། དེ་ལྟར་འིདོད་པ་

སྐབས་བརྒྱད་པའིི་ཊིཀོ་ཀོ་དངོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

སྐུས་རངོ་འིབྲས་ལོངོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་དངོ༌། ལོངོས་སྐུས་རངོ་འིབྲས་སྤྲུལ་སྐུའིི་

བདག་རྐེན་བྱེད་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་བ་དངོ་ནི་འིགག་པ་དངོ། །ཞེེས་སོགས་

ཀྱིི་སྐབས་སུ། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། རྫོོགས་བྱངོ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་
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ཏེ། ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲིངོས་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་

སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་

སྒོོམ་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲིངོས་པའིི་རྗོེས་

ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སྒོོམ་ལམ་པ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་མ་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བ་

ཆོོས་ཅོན། རྫོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་

ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲིངོས་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་དྲིངོས་

པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་པའིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ལ་

གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དེ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ས་གསུམ་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་བྱངོ་
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སེམས་སྒོོམ་ལམ་པ་དབངོ་རྣོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་ཅོན་

ཀུན་རྫོོབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཉེིད་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ས་

གསུམ་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་ཆོོས་ཅོན་ཀུན་

རྫོོབ་པ་རྟོོགས་པའིི་བློ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཆོོས་ཅོན་ཀུན་རྫོོབ་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའིི་

གངོ་ཟག་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ས་གསུམ་

པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་རྟོོགས་པའིི་

རངོ་རིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ཟབ་མོ་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཐུགས་སུ་མ་ཆུད་ཟེར་ན། དེ་

ཆུད་པར་ཐལ། དེས་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཟབ་མོ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་དེ་བཞེིན་

ཉེིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཟབ་མོ་ཀུན་རྫོོབ་

བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་ནི་ཚོིག་ཙོམ་ལ་འིཆོེལ་བའིོ། །

སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ།སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ།

ཆོོས་རྣམས་རི་ལམ་འིདྲི་བའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། དག་པ་ས་གསུམ་གྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྲིིད་

ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སྒོོ་ནས་རྗོེས་
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ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཡངོ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་སྐྱོེ་བའིི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་

བཅོོམ་པའིི་དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྲིིད་ཞེི་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་མེད་དེ། 

རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན་རི་ལམ་བཞེིན། 

ཁོ་ན་རེ། ལས་འིབྲས་མེད་པར་ཐལ། ལས་འིབྲས་བདེན་པར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལས་འིབྲས་བདེན་པར་མེད་ན་ལས་འིབྲས་མེད་པར་ཐལ་བ་ལ་

སོགས་པའིི་ཀླན་ཀོའིི་ལན་མདོ་ལས་བསྟན་ཅོིངོ་བསྟན་པ་དེར་ཀླན་ཀོ་སྤོོངོ་ནུས་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི་ཁ་ཅོིག སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས་མི་སློོབ་པའིི་དགེ་འིདུན་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད་བསྟན་པར་བྱ་བའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་

སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་བའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མངོོན་སུམ་ཡིན་
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པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་ཆོོས་སྐུའིི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་

བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། 

ས་བརྒྱད་པ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྦྱོིན་པའིི་ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསོད་

ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་ཡིན་ན་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། སྲིིད་ཞེི་བདེན་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་

པའིི་སྒོོ་ནས་རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཡངོ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་སྐྱོེ་བའིི་

གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོོམ་པའིི་དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་སྲིིད་ཞེི་མཉེམ་ཉེིད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བའིི་

མཚོན་ཉེིད། 

ཁོ་ན་རེ། ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་འིཛིན་

མངོོན་འིགྱུར་བ་སྐྱོེ་བའིི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་འིགྱུར་བ་མི་སྐྱོེ་

བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ས་གཉེིས་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་
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ཤིེས་ལ་གནས་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་འིགྱུར་དུ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། བདེན་འིཛིན་མངོོན་འིགྱུར་བ་

བཅོོམ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། རྗོེས་ཐོབ་ཀྱིི་གནས་སྐབས་སུ་ཡངོ་བདེན་འིཛིན་

མངོོན་འིགྱུར་བ་སྐྱོེ་བའིི་གོ་སྐབས་ཟད་པར་བཅོོམ་པའིི་དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་སྤོངོས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆུངོ་ངུ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་དུ་མེད་པར་ཐལ། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ལ་བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་དུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། མཚོན་

ཉེིད་དེ་འིཐད་པར་བུད། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆུངོ་ངུ་

ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་

དུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ།

ཞེིངོ་དག་སྦྱོོར་བ།ཞེིངོ་དག་སྦྱོོར་བ།

སེམས་ཅོན་འིཇིག་རྟོེན་དེ་བཞེིན་དུ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ༌། 
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མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། ཞེིངོ་དག་པའིི་

སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་འིགྲུབ་པའིི་སྨོོན་

ལམ་ལ་སོགས་པའིི་དགེ་རྩེའིི་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་ལོངོས་སྐུའིི་ལག་

རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ཞེིངོ་དག་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། ས་བརྒྱད་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། གཙོོ་བོར་ལོངོས་སྐུའིི་ལག་རྗོེས་

འིཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། ཞེིངོ་དག་པའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཙོོ་བོར་ཆོོས་སྐུའིི་ལག་

རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གངོ་དུ་སངོས་རྒྱས་འིགྱུར་གྱིི་ཞེིངོ་ཁྱད་པར་ཅོན་འིགྲུབ་

པའིི་སྨོོན་ལམ་ལ་སོགས་པའིི་དགེ་རྩེའིི་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་དག་སའིི་རྣལ་

འིབྱོར། ཞེིངོ་དག་པའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། རྩེོད་སྤོོངོ་རྟོགས་སློའིོ།།

ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བ།ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བ།

ཡུལ་དངོ་སྦྱོོར་བ་ཅོན་འིདི་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། 
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ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བ་ལ་བཅུ་ཡོད་དེ། བདུད་བཞེི་མངོོན་གྱུར་བ་ལས་འིདས་པའིི་

ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བ་ནས་ཚོད་མེད་པའིི་ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བའིི་བར་བཅུ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར་གངོ་ཞེིག་གཙོོ་བོར་སྤྲུལ་སྐུའིི་ལག་

རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། ས་བརྒྱད་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཙོོ་བོར་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་

བྱེད་ཀྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག འིཕྲེིན་ལས་ཕུན་ཚོོགས་འིགྲུབ་པའིི་རྒྱུའིི་དགེ་རྩེའིི་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་

དུ་གྱུར་བའིི་དག་སའིི་རྣལ་འིབྱོར། ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མི་

འིཐད་དེ། ས་བརྒྱད་པ་ན་འིཕྲེིན་ལས་ཕུན་ཚོོགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ལ་

འིབད་རྩེོལ་རགས་པ་ཞེི་བའིི་སྒོོ་ནས་འིཕྲེིན་ལས་ལྷུན་གྱིིས་འིགྲུབ་པའིི་དག་སའིི་རྣལ་

འིབྱོར། ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་བཅུ་ཡོད། ས་མཚོམས་དག་

པ་ས་གསུམ་ན་ཡོད། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ས་བརྒྱད་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཙོོ་

བོར་སྤྲུལ་སྐུའིི་ལག་རྗོེས་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་
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སྟེ། སྤྲུལ་སྐུའིི་རྗོེས་སུ་བྱུངོ་བའིི་ཐབས་མཁས་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྤྲུལ་སྐུའིི་སྔ་རོལ་དུ་བྱུངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

བདུད་བཞེི་བཤིད་པ།བདུད་བཞེི་བཤིད་པ།

བར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོས་ལས་ཡངོ་དག་པར་བརྒལ་བས་ལྷ་ལ་སོགས་པའིི་བདུད་ལས་

འིདས་པ་དངོ༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ས་བཅུ་པའིི་ཡེ་

ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། བདུད་བཞེི་མངོོན་གྱུར་བ་ལས་འིདས་པ་ཡིན་ཏེ། བདུད་ཀྱིིས་བར་

ཆོད་བྱ་བར་ནུས་པ་སོགས་བར་ཆོད་ཀྱིི་ཆོོས་ལས་རྣལ་འིབྱོར་གྱིིས་སྟོབས་ཀྱིི་ཡངོ་

དག་པར་བརྒལ་བའིི་དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་

རྒྱུད་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་

དམན་པའིི་ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པའིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་སུ་

གནས་པ་དེ། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞེི་བར་བྱེད་པའིི་སེམས་བྱུངོ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་

དམན་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་

སུ་གནས་པ་དེ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། སྲིོག་གི་དབངོ་པོ་རངོ་དབངོ་

མེད་པར་འིགགས་པའིི་ཆོ་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་
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བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་

འིཆོི་བདག་གི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། བདུད་བཞེིའིི་ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག་བདུད་གཞེན་

གསུམ་ལས་འིདའི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པར་བྱེད་པ་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

ཟེར་ན། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཆོོས་ཅོན། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཉེན་ས་ལས། དེ་ལ་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ནི་

ཉེེ་བར་ལེན་པའིི་ཕུངོ་པོ་ལྔའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་

ཅོན། གཙོོ་བོར་དམན་པའིི་ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་

སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོོ་བོར་དམན་པའིི་ལྷག་བཅོས་

མངོ་འིདས་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སོངོ༌། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཉེོན་མོངོས་དངོ་

མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་གཙོོ་སེམས་ཆོོས་ཅོན། སེམས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་མ་ཞེི་བར་བྱེད་པའིི་

སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་

གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་ས་བོན་ཆོོས་ཅོན། སེམས་རྒྱུད་རབ་དུ་མ་ཞེི་བར་



242ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

བྱེད་པའིི་སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེོན་

སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལྡན་མིན་འིདུ་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་

དེས་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་པ་དངོ་གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་ཉེན་

ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིིས་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་

དངོ་གསུམ་པ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་ན་མ་

རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ལུས་དེ་

སྤོོངོ་དགོས། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་ན་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པའིི་འིཆོི་འིཕོ་སྤོོངོ་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིདོད་ཆོགས་ཆོོས་ཅོན། ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ཡིན་པར་ཐལ། བདུད་

བཞེིའིི་ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག བདུད་གཞེན་གསུམ་ལས་འིདའི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་ཡིན་ན། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ལས་
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ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་འིཆོི་སྤོངོས་པས་ཁྱབ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་ཡིན་

ན་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིོག་གི་དབངོ་པོ་རངོ་དབངོ་མེད་པར་འིགགས་པའིི་ཆོ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་དངོོས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་

བཅོོམ་ན་བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པའིི་འིཆོི་འིཕོ་སྤོངོས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བདུད་བཞེི་བཅོོམ་པའིི་ས་མཚོམས་གསེར་ཕྲེེངོ་ལས། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་

ས་བརྒྱད་པ་ནས་བཅོོམ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་ལ་ལས་ཉེོན་གྱིིས་འིཆོི་འིཕོ་བ་ས་དངོ་

པོ་ནས་མེད་ཀྱིངོ་ཡིད་ལུས་ཀྱིི་འིཆོི་འིཕོ་བ་སངོས་རྒྱས་མ་ཐོབ་བར་དུ་མི་ལྡོག་པས་

འིཆོི་བདག་གི་བདུད་དངོ༌། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཁོ་ནར་བཅོོམ། ལྷའིི་

བུའིི་བདུད་ཀྱིངོ་བདུད་གཞེན་གསུམ་ལས་འིདའི་བ་ལས་བར་ཆོད་བྱེད་པས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་ས་ཁོ་ནར་བཅོོམ་ཞེེས་གསུངོས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མར། འིཆོི་མེད་ཞེི་བའིི་

གནས་ཐོབ་ལ། །འིཆོི་བདུད་རྒྱུ་བ་མེད་ཕྱིིར་རོ། །ཞེེས་ཐུབ་པའིི་ཆོོས་སྐུ་དག་པའིི་

སྒྲུབ་བྱེད་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་པ། དེ་རྣམས་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། 

བྱངོ་སེམས་ས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ན། ཉེོན་སྒྲིིབ་སྤོངོས་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་

དངོ༌། ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་བཅོོམ་པར་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་

རྒྱན་ལས་གསུངོས་པ་ལྟར་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིོག་ནས་འིཆོད་པའིི་རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་

པོ་རྒྱན་གྱིི་ལུངོ་དོན་མ་གོ་བ་ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་



244ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

བདུད་བཅོོམ་སྟེ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཤིེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དམན་

པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་

ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་ཐོབ་

ནས་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིིས་རོབས་པ་ལ་དབངོ་

བའིི་ཕྱིིར། དམན་པའིི་ལྷག་མེད་ཀྱིི་མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། 

ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་བཅོོམ་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིིར་མི་

ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཤིེས་

ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་བདུད་གཞེན་གསུམ་རགས་པ་

བཅོོམ་སྟེ། རྣམ་པར་མི་རྟོོག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་དབངོ་བསྒྱུར་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། བདུད་

བཞེི་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པ་དངོ་སངོས་རྒྱས་ཐོབ་པ་དུས་མཉེམ་ཞེེས་ཟེར་ན། 

བདུད་བཞེི་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་སངོས་

རྒྱས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་བདུད་བཞེི་མ་ལུས་པར་

བཅོོམ་པ་དངོ་སངོས་རྒྱས་པ་དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སོངོ༌། ལྷག་མེད་མངོ་

འིདས་ལ་གནས་པའིི་གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

གྱིི་རྟོོགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་དེ་བདུད་བཞེི་མ་ལུས་

པར་བཅོོམ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ལ་
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གནས་པའིི་གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་གྱིིས་བདུད་

བཞེི་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། དེས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་

བཅོོམ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་བཅོོམ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་

བཅོོམ་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཤིེས་

ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཉེོན་སྒྲིིབ་

མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། 

ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིིས་རོབས་པ་ལ་དབངོ་བའིི་ཕྱིིར། བཞེི་བ་མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་

ཐལ། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཕུངོ་པོ་བཅོོམ་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ། བདུད་བཞེི་མ་

ལུས་པར་བཅོོམ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། རོངོ་ཊིཀོ་

པ་ན་རེ། ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། དཀོོན་མཆོོག་

གསུམ་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་ཐོབ་པས་ཡིད་ཆོེས་བརྟོན་པོ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ལྷག་

བཅོས་མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། འིཁོར་བར་འིཆོིངོ་བྱེད་

ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་གྱིི་རབ་མཐའི་ཐོབ་ནས། 

འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ཚོེ་འིདོར་ལེན་ལ་དབངོ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ལྷག་མེད་

མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་བོར་ཞེིངོ་ལེན་
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པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་རྣམས་སྦྱོོར་ལམ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ལས་འིདའི་སྟེ། 

དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཤིེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་ནས་ཉེོན་

མོངོས་པ་དངོ་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ལས་ཉེོན་གྱིི་སྐྱོེ་འིཆོི་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་དབངོ་གིས་སྐྱོེ། དེ་ལ་དེ་མེད་ཕྱིིར་དེ་མེད་ཅོེས་པ་ལྟར་རོ། །ས་

བརྒྱད་པ་ནས་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་

ནུས་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། རབ་མཐའིི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པའིི་

སོ་སྐྱོེ་ཡོད། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་པའིི་སོ་སྐྱོེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་

གྲུབ་སྟེ། མངོོན་ཤིེས་དངོ་རྫུ་འིཕྲུལ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་བྱེད་པའིི་

བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཐོབ་པའིི་སོ་སྐྱོེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བསམ་གཏན་གྱིི་རབ་མཐའི་ཐོབ་ནས། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་

བཅོོམ་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་ན་བསམ་མི་ཁྱབ་པའིི་

འིཆོི་འིཕོ་དེ་སྤོངོས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ལྷག་མེད་ཀྱིི་མངོ་འིདས་ཐོབ་པའིི་ཚོེ་ཕུངོ་པོའིི་

བདུད་བཅོོམ་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་ན་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་

ས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ལུས་དེ་སྤོངོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བས་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་པར་ཐལ། དེས་

རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ནུས་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་
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ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་

བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་སྤོངོས་པར་ཐལ། དེས་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཐེག་དམན་པ་རྣམས་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་

ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ལས་འིདས་ཤིིངོ༌། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཐོབ་ནས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་

བདུད་ལས་འིདའིོ། །གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བ་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་ལས་

འིདས་ཏེ། ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིིས་རོབ་པ་ལ་དབངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ལས་

ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ཐོབ་པ་ན་འིདའིོ། །ཐེག་པ་ཆོེན་པོ་བ་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་

ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ལས་འིདས་ཞེིངོ༌། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་བདུད་གཞེན་

གསུམ་རགས་པ་ལས་འིདའི་ལ། བདུད་བཞེི་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པ་ནི་སངོས་རྒྱས་

པ་ནའིོ། །ཞེེས་གསུངོས། 

འིདིའིི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ཐེག་དམན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་

བདུད་བཅོོམ་སྟེ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཤིེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དམན་

པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་

ཟད་པར་སྤོངོ་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་དགྲེ་བཅོོམ་ཐོབ་

ནས་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་རགས་པ་བཅོོམ་སྟེ། ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིིས་རོབ་པ་ལ་

དབངོ་བའིི་ཕྱིིར། དམན་པའིི་ལྷག་མེད་མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་རགས་
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པ་བཅོོམ་སྟེ། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་བཅོོམ་པའིི་

ཕྱིིར། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་

བདུད་བཅོོམ་སྟེ། དེ་ན་དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་ལ་ཤིེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་བདུད་གཞེན་གསུམ་རགས་པ་བཅོོམ་སྟེ། རྣམ་པར་མི་རྟོོག་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་དབངོ་སྒྱུར་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། བདུད་བཞེི་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པ་དངོ་

སངོས་རྒྱས་པ་དུས་མཉེམ་ཞེེས་གསུངོས། འིདི་རྣམས་ལ་དོགས་པ་འིདི་ལྟར་ཡོད་

དེ། དཀོོན་མཆོོག་གསུམ་གྱིི་ཡོན་ཏན་ལ་ཚོད་མས་དྲིངོས་པའིི་ངོེས་པ་རེད་པའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ལྷའིི་བུའིི་བདུད་བཅོོམ་པར་ཐལ། དཀོོན་མཆོོག་

གསུམ་ལ་ཤིེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་གི་རྟོགས་མ་ཐོབ་པ་གངོ་

ཞེིག ཁྱོད་ཀྱིིས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་མ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་

སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བ་ཆོོས་ཅོན། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་རགས་པ་བཅོོམ་

པར་ཐལ། ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིིས་རོབས་པ་ལ་དབངོ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་

སྟེ། དེས་ཚོེ་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ཀྱིངོ་བསྐལ་བ་བརྒྱར་གནས་པར་བྱིན་གྱིིས་རོབས་

ནུས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཉེིད་ཚོེ་ན་བསྐལ་བ་བརྒྱར་གནས་ཤིིངོ༌། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས་བདུད་གཞེན་གསུམ་རགས་པ་ལས་
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འིདའི་ཞེེས་པ་མི་འིཐད་དེ། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པ་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཕུངོ་

པོའིི་བདུད་རགས་པ་བཅོོམ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་

ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་བཅོོམ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དེས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྐྱོེ་འིཆོི་

སྤོངོས་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འིཕགས་པས་ན་དངོ་རྒ་བ་དངོ་༌། འིཆོི་བའིི་

སྡུག་བསྔལ་རྩེད་ནས་སྤོངོས། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བ་ཡིན་ན་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་

ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་སྤོངོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་ས་གཉེིས་པ་བ་ཡིན་

ན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་སྤོངོས་པས་ཁྱབ་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་པའིི་བྱངོ་སེམས་

མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་

མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པའིི་རྒྱུད་

ལ་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག  དེ་

གཉེིས་ལུས་རྟོེན་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། གཉེིས་པ་རངོ་

ལུགས་ནི། བདུད་བཞེི་དེ་ངོོས་བཟུངོ་བ་དངོ༌། བདུད་བཞེི་བཅོོམ་པའིི་ས་མཚོམས་

བཤིད་པའིོ། །
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དངོ་པོ་ནི། བདུད་བཞེིའིི་ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག རངོ་རྒྱུད་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་

བྱུངོ་བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་དངོ༌། མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་ལ་བརྟོེན་དགོས་པ་

གངོ་རུངོ་དེ་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་དངོ༌། 

མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ལུས་

ལྟ་བུའིོ། །

བདུད་བཞེིའིི་ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག གཙོོ་བོར་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་

པའིི་སྒྲིིབ་པའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་

ན། རྩེ་ཉེོན་དྲུག ཉེེ་ཉེོན་ཉེི་ཤུ་ལྟ་བུ། བདུད་བཞེིའིི་ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག སྲིོག་གི་དབངོ་པོ་

རངོ་དབངོ་མེད་པར་འིགག་པའིི་ཆོའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་

ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་སྲིོག་གི་དབངོ་པོ་རངོ་དབངོ་མེད་

པར་འིགག་པའིི་ཆོ་དངོ༌། བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་པའིི་འིཆོི་འིཕོ་ལྟ་བུ། བདུད་བཞེིའིི་

ནངོ་ཚོན་གངོ་ཞེིག བདུད་གཞེན་གསུམ་ལས་འིདའི་བ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་ཅོིངོ་འིདོད་

ལྷའིི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་དེ། ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། གཞེན་

འིཕྲུལ་དབངོ་བྱེད་ཀྱིི་བདག་པོ་དགའི་རབ་དབངོ་ཕྱུག་ལྟ་བུའོི། །

གཉེིས་པ་བདུད་བཞེི་བཅོོམ་པའིི་ས་མཚོམས་ནི། སྔར་དྲིངོས་པའིི་རྣམ་བཤིད་

སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་གྱིི་དོན་རྒྱལ་ཚོབ་དམ་པའིི་དགོངོས་པ་བཞེིན་དུ་བཤིད་པར་བྱ་སྟེ། ཐེག་
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དམན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་ནས་ལྷའིི་བུའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། སྐྱོབས་གནས་ལ་ཐེ་ཚོོམ་

ཟ་བའིི་ཐེ་ཚོོམ་གྱིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཐོབ་ནས་

ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་བཅོོམ་སྟེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་

ཀོའིི་ཆོ་ལས་རྣམ་པར་གྲེོལ་བ་ཐོབ་ནས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་རངོ་དབངོ་མེད་

པར་འིཆོི་བའིི་འིཆོི་བདག་གི་བདུད་ལས་འིདའི་སྟེ། ཚོེའིི་འིདུ་བྱེད་བྱིན་གྱིིས་རོབས་

པ་ལ་དབངོ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ལྷག་མེད་ཀྱིི་མངོ་འིདས་ཐོབ་ནས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་བའིི་ཟག་

བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོའིི་བདུད་ལས་འིདའི་སྟེ། དེ་ཐོབ་པ་ན་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་བྱུངོ་

བའིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་

ན་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་ཐོབ་པ་ན། ལྷའིི་བུའིི་བདུད་ལས་འིདའི་སྟེ། རྫོོགས་པའིི་

བྱངོ་ཆུབ་ལས་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྗོེས་ཐོབ་ལུས་ངོག་གི་ཐ་སྙེད་ཁྱད་པར་ཅོན་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིིར། 

ས་བརྒྱད་པ་ཐོབ་ནས། ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདུད་རགས་པ་བཅོོམ་སྟེ། ཉེོན་སྒྲིིབ་

ཕལ་ཆོེར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ས་བརྒྱད་པ་ནས། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་རགས་པ་བཅོོམ་སྟེ། 

འིབད་རྩེོལ་རགས་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་མ་རིགས་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་

ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ལུས་དེ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ས་བརྒྱད་པ་ནས། འིཆོི་
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བདག་གི་བདུད་རགས་པ་བཅོོམ་སྟེ། འིབད་རྩེོལ་རགས་པ་ལ་ལྟོས་པའིི་བསམ་གྱིིས་

མི་ཁྱབ་པའིི་འིཆོི་འིཕོ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྒྱལ་ཚོབ་དམ་པའིི་དགོངོས་པ་ས་འིོག་

གི་གཏེར་བཞེིན་དུ་ཤིིན་ཏུ་རྟོོགས་པར་དཀོའི་བ་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞེག་པ་

བཞེིན་དུ་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ཡངོ༌། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ས་བདུན་པ་མན་ཆོད་པས་

ཀྱིངོ་འིབད་པས་སྒྲུབ་ན། མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་པ་མེད་པའིི་ལས་ལ་

བརྟོེན་ནས་ཡིད་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་གྱིི་ལུས་ལེན་ནུས་མོད་ཀྱིི་ངོངོ་ངོམ་ཤུགས་ཀྱིིས་གྲུབ་

པ་ནི། ཉེན་རངོ་དགྲེ་བཅོོམ་པ་དངོ༌། དབངོ་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་

ཡིན་པར་ཤིེས་པར་བྱའོི༌། ཞེེས་གསུངོས། བདུད་བཞེི་མ་ལུས་པར་བཅོོམ་པ་དངོ༌། 

སངོས་རྒྱས་པ་དུས་མཉེམ་སྟེ། འིཆོི་བདག་གི་བདུད་བཅོོམ་ན། བསམ་གྱིིས་མི་ཁྱབ་

པའིི་འིཆོི་འིཕོ་སྤོོངོ་དགོས། ཕུངོ་པོའིི་བདུད་བཅོོམ་ན་མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་

དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་ཡིད་ལུས་དེ་སྤོོངོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

སྐབས་བཞེི་པའིི་གཞུངོ་རྣམས་ཀྱིི་དོགས་དཔྱོོད་རགས་རིམ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའིོ། །
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༄༅། །སྐབས་ལྔ་བ་དངོ་དྲུག་པ་བདུན་པ་རྣམས་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་༄༅། །སྐབས་ལྔ་བ་དངོ་དྲུག་པ་བདུན་པ་རྣམས་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་

རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ་བཟངོ་པོའིི་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་མཚོན་དཔལ་བཟངོ་པོའིི་

གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ།། གསུངོ་རྒྱུན་བཞུགས་སོ།། 

འིཕྲེོས་དོན་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ།འིཕྲེོས་དོན་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ།

རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་རྟོོགས་པ་ཐོབ་པ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་རྗོེས་སུ་

རྩེེ་སྦྱོོར་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ལས་རྩེེ་སྦྱོོར་འིབྱུངོ་བའིི་

རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་རྩེེ་སྦྱོོར་བསྟན་པ་ལ་ཆོོས་

ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གོ་སློ་བར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། རྣམ་རྫོོགས་

སྦྱོོར་བ་དེ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། རྩེེ་སྦྱོོར་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་དེ་དེའིི་

བྱེ་བྲག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དངོ་རྩེེ་སྦྱོོར་གཉེིས་

རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དངོ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་རིམ་པ་དེ་རྒྱུ་འིབྲས་ཀྱིི་

རིམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་རིམ་པ་དེ་དབངོ་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུ་འིབྲས་
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ཀྱིི་རིམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཊིཀོར་དབངོ་དུ་བྱེད་པ་རྒྱུ་འིབྲས་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་གཉེིས་རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། གསེར་ཕྲེེངོ་ལས། རྣམ་ཀུན་

དངོ་རྩེེ་མོ་ནི་རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་ལ། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལམ་ཤིེས་དངོ་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་

སྦྱོོར་བ་དངོ་རྩེེ་སྦྱོོར་རྒྱུ་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་ཤིེས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྒྱུ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཉེེར་ལེན་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ཉེེར་ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ་ཟེར་

ན། རེ་ཤིིག་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་བོ། །

ཁོ་ན་རེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དེ་རྩེེ་སྦྱོོར་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྩེེ་སྦྱོོར་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོའིི་ཉེེར་

ལེན་དུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། འིདི་

ལྟར་ན་ལམ་ཤིེས་རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་དགོས་སམ་སྙེམ་མོ། །འོི་ན་རྣམ་

བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གཉེིས་ཀྱིངོ་སྐྱོེ་བའིི་རིམ་པ་དངོ་ཕྱིི་མ་

གཉེིས་ཀྱིངོ་སྐྱོེ་བའིི་རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་དངོ་གསུམ་པ་ཡངོ་སྐྱོེ་བའིི་
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རིམ་པ་དངོ༌། མཁྱེན་གསུམ་དངོ་སྦྱོོར་བཞེི་བཤིད་པའིི་རིམ་པའིོ། །ཞེེས་བཤིད་

པའིི་དོན་གངོ་ཡིན་ཞེེ་ན། 

ཁ་ཅོིག སྒྲི་ཇི་བཞེིན་དུ་སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་གཉེིས་ཀྱིི་རིམ་པ་སྐྱོེ་རིམ་ཡིན། མཐར་

གྱིི་སྦྱོོར་བ་དངོ་སྐད་ཅོིག་སྦྱོོར་གཉེིས་ཀྱིི་རིམ་པ་ཡངོ་སྐྱོེ་རིམ་ཡིན། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་

བ་དངོ་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་རིམ་པ་ཡངོ་སྐྱོེ་བའིི་རིམ་པ་ཡིན་ཞེེ་ན། དངོ་པོ་གཉེིས་

འིཐད་ཀྱིངོ་ཕྱིི་མ་མི་འིཐད་དེ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་ན་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིོ་ན་ལུངོ་དེའིི་དོན་གངོ་ཞེེ་ན། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དངོ་སྐབས་

དྲུག་པའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་གཉེིས་ཀྱིི་རིམ་པ་སྐྱོེ་བའིི་

རིམ་པ་ཡིན་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། རྩེེ་སྦྱོོར་དེ་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཐེག་ཆོེན་

སྦྱོོར་བའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་དེ་ཐེག་ཆོེན་སྦྱོོར་བའིི་བྱེ་བྲག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ།

རྩེེ་མོའིི་སྦྱོོར་བ།རྩེེ་མོའིི་སྦྱོོར་བ།

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོེན་པོ་ཆོོས་
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ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་

སྒོོམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་འིབྲིངོ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག སྟོངོ་

ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་སྒོོམ་བྱུངོ་གི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སྒོོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་

སྒོོམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། རྩེེ་

སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་

སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་

ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་ཐོབ་པའིི་སྒོོ་ནས་རྣམ་པ་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་ལ་སྒོོམ་པ་དབངོ་བསྒྱུར་ཐོབ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། རྩེེ་

སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་མཁྱེན་གསུམ་

གྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག སྟོངོ་ཉེིད་ལ་དམིགས་པའིི་སྒོོམ་བྱུངོ་གི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཚོོགས་ལམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་

ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། སྦྱོོར་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་སོགས་བཞེི་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ན་ཡོད།

རྟོགས་ཀྱིི་རྩེེ་སྦྱོོར།རྟོགས་ཀྱིི་རྩེེ་སྦྱོོར།

རི་ལམ་ན་ཡངོ་ཆོོས་རྣམས་ཀུན། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་

པོ་ནི། རྩེེ་སྦྱོོར་ཐོབ་པའིི་རྟོགས་རྣམ་པ་བཅུ་གཉེིས་མདོ་ལས་གསུངོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རི་ལམ་ན་ཡངོ་ཆོོས་རྣམས་ཀུན་རི་ལམ་ལྟ་བུར་ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིིས་བལྟ་བ་

སོགས་རྟོགས་བཅུ་གཉེིས་མདོ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རྟོགས་བཅུ་གཉེིས་དངོ་ལྡན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་

ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་དེ། དྲིོད་ཀྱིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དེ་ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་
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ཅོིག བསམ་གཏན་དངོ་པོ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་

བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རི་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་རི་ལམ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་

ལས། དེ་ལས་འིགྱིོད་གཉེིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དངོ་པོ་དག་ན་མེད། 

ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡུལ་

ལ་འིཇུག་པའིི་ཤིེས་པ་རངོ་དབངོ་མེད་པར་བྱེད་པ་ཉེོན་མོངོས་པ་ཅོན་གྱིི་གཉེིད་མེད་

ཀྱིངོ་ལུས་བརྟོས་པར་བྱེད་པ་དགེ་བར་གྱུར་བའིི་གཉེིད་ནི་ཡོད་དེ། དཔེར་ན། ས་

ཐོབ་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་གཉེིད་དངོ་པོ་མེད་ཀྱིངོ་ཕྱིི་མ་ཡོད་པར་གསེར་འིཕྲེེངོ་

ལས་བཤིད་པ་བཞེིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་དྲིོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དབངོ་

རྣོན་ཡིན་ན་རངོ་རྒྱུད་ལ་གཉེིད་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྲིོད་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་དབངོ་རྣོན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་ལྡོག་པའིི་རྟོགས་འིཆོད་པའིི་སྐབས་སུ། བྱམས་ལུས་

སོགས་དངོ་སྒྲིིབ་པ་ནི། །རྣམ་པ་ལྔ་དངོ་མི་འིགྲེོགས་དངོ༌། །ཞེེས་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ནས་

གཉེིད་ལ་སོགས་པའིི་སྒྲིིབ་པ་ལྔ་དངོ་མི་འིགྲེོགས་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། 

དེ་ལས་འིགྱིོད་གཉེིད་མི་དགེ་རྣམས་ཞེེས་སོགས་བཤིད་ན་གཟུགས་ཁམས་པའིི་

རྒྱུད་ལ་གཉེིད་མེད་དགོས་པར་བུད། འིདོད་ན། བྱངོ་འིཕགས་ཡིན་ན། རངོ་རྒྱུད་ལ་
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གཉེིད་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ས་བཅུ་ལ་རི་ལམ་མི་

འིདྲི་བའིི་ཁྱད་པར་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་དྲིོད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་དངོ་

པོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྩེེ་སྦྱོོར་ཐོབ་པའིི་

རྟོགས་རྣམ་པ་བཅུ་གཉེིས་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་རྗོེས་ཐོབ་ཡེ་ཤིེས་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རྩེེ་སྦྱོོར་ཐོབ་པའིི་རྟོགས་བཅུ་གཉེིས་པོ་གངོ་རུངོ་ཐོབ་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་དེ། དྲིོད་ཀྱིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཡངོ་ན། 

མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལས་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་

རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་དེ། དྲིོད་ཀྱིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་

མཐུན་དངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་རྩེེ་སྦྱོོར་ནས་

བགྲེངོས་པའིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་
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ཆོོས་མཆོོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་མཆོོག་རྩེེ་སྦྱོོར་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་བཞེི་པའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཆོོས་

ཅོན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། བསམ་

གཏན་བཞེི་པའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ནས་བགྲེངོས་པའིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། བསམ་གཏན་བཞེི་པའིི་

སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བསམ་གཏན་

དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ས་བཅུ་པ་དེ། ས་དངོ་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ནས་བགྲེངོས་པའིི་

ས་དངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིཁོར་གསུམ། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་བཞེི་པ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་

མཆོོག་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

འིཕགས་ལམ་ཐོབ་མ་མོངོ་བའིི་རྒྱུན་ཞུགས་ཞུགས་པ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་པ་དངོ་པོ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་བརྒྱད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཟེར་ན། ས་

དངོ་པོ་དངོ་ས་བཞེི་པ་མི་འིགལ་བར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་དངོ་པོ་
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དངོ་དེ་བཞེི་བ་མི་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། 

བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འིཕེལ་བའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འིཕེལ་བའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།

འིཛམ་བུ་གླེིངོ་གི་སྐྱོེ་བོ་སྙེེད། །ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། རྩེེ་མོའིི་སྦྱོོར་བ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། བསོད་ནམས་རྣམ་པར་

འིཕེལ་བ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་སྟེ། ཕྱིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འིཕེལ་བ་

བརྒྱད། ནངོ་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འིཕེལ་བ་བརྒྱད་ཐོབ་པའིི་

ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། སྟོངོ་གསུམ་གྱིི་སེམས་ཅོན་དངོ་མཉེམ་པའིི་སངོས་རྒྱས་མཆོོད་

པ་ལས་ལྷག་པ་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འིཕེལ་བ་བཅུ་དྲུག་ཚོངོ་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གཉེིས་པ་དེ་རྩེེ་མོའིི་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གཉེིས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་མཆོོག་གི་རྩེེ་སྦྱོོར་ནས་

བགྲེངོས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གཉེིས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ལན་སྔ་མས་ཤིེས། 

བརྟོན་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།བརྟོན་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།

ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་གསུམ་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། 
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དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་ཆོོས་ཅོན། བརྟོན་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་ཏེ། 

ཐབས་ཀྱིི་རྟོོགས་པ་བརྟོན་པོ་ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་གསུམ་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ནི། མཁྱེན་གསུམ་རྗོེས་མཐུན་པ་རྫོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་

དངོ༌། གཞེན་དོན་ལ་མི་ཕྱིེད་པའིི་བརྟོན་པ་ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་

མཐུན་གསུམ་པ་དེ་བཟོད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་བཟོད་པ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དེས་རྣམ་མཁྱེན་རྗོེས་མཐུན་པ་ཐོབ་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྱིན་རྗོེས་མཐུན་

པ་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

སྤྱིན་རྗོེས་མཐུན་པའིི་ས་མཚོམས་ས་བརྒྱད་པ་ནས་འིཇོག་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། ཊིཀོར། 

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་པའིི་རིགས་རྫོོགས་པར་ཐོབ་ཙོམ་གྱིི་དག་ས་ལ་སྦྱོོར་བ་

ཧ་ཅོངོ་ཐལ་ལ། རྟོོགས་པའིི་ངོོ་བོ་རྫོོགས་པ་ལ་བྱེད་ན་དེ་ལས་ཀྱིངོ་མི་འིཐད། ཅོེས་

གསུངོས། དེའིི་དོན་ལ་སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅོིག རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་ཀྱིི་སྦྱོོར་མཐོངོ་སྒོོམ་

གསུམ་ས་དགུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆུངོ་ངུ་འིབྲིངོ་ཆོེན་པོ་གསུམ་ལ་བྱེད་རིགས་ཏེ། རྩེེ་

སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་དེ་སྦྱོོར་ལམ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྩེེ་སྦྱོོར་

གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་དེ་དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ལ་

བྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། ཀུན་མཁྱེན་ཉེིད་གསུམ་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིི། །ཡོངོས་སུ་རྫོོགས་



263ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

པ་བླ་མེད་པ། །ཞེེས་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་སུ་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་བཟོད་པ་དེས་མཁྱེན་

གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མཁྱེན་གསུམ་

གྱིི་རྟོོགས་པ་རྫོོགས་པའིི་དོན་དེ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་རིགས་རྫོོགས་པ་ལ་བྱེད་

དམ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་པའིི་ངོོ་བོ་རྫོོགས་པ་ལ་བྱེད། 

དངོ་པོ་ལྟར་ན་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་པའིི་རིགས་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པ་ཙོམ་

གྱིིས་དག་ས་ལ་སྦྱོོར་བ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ས་བདུན་པ་མན་ཆོད་དུ་མཁྱེན་གསུམ་

གྱིི་རྟོོགས་པའིི་རིགས་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལྟར་ན། ས་

དགུ་པའིི་གནས་སྐབས་སུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པར་ཐལ། 

རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་སྦྱོོར་ལམ་ས་དགུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་གངོ་ཞེིག དེས་

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྟོོགས་པ་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་རྣམ་མཁྱེན་

ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དམན་ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་ས་བདུན་པ་བ་དེས་

གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོོགས་པའིི་རིགས་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པར་ཐལ། དེས་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་

རྟོོགས་རིགས་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེས་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

རྟོོགས་པའིི་རིགས་རྫོོགས་པར་ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དམན་

ལམ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིིས་ཉེན་རངོ་གི་སྤོངོས་
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རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་རྫོོགས་པ་དངོ་རྣམ་མཁྱེན་ཐོབ་པ་དུས་མི་མཉེམ་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གཉེིས་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ།།

སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།

གླེིངོ་བཞེི་པ་དངོ་སྟོངོ་དག་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་ནི། མདོ་ལས། 

ཆོོས་མཆོོག་གི་རྩེེ་སྦྱོོར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོོས་མཆོོག་གི་རྩེེ་སྦྱོོར་བསོད་ནམས་མངོ་

པོས་མཚོོན་ནས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་ཁ་ཅོིག མཐོངོ་ལམ་སྐྱོེད་པའིི་ནུས་པ་སྨོིན་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་

འིཛིན་མཐའི་ཡས་པའིི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་

ཆོ་མཐུན་བཞེི་བར་དམིགས་པ། ཆོོས་མཆོོག་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མཐོངོ་

ལམ་གྱིི་རྗོེས་སུ་སྐྱོེས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་མཆོོག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་མཐོངོ་ལམ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ལམ་

སྐྱོེད་པའིི་ནུས་པ་སྨོིན་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་མཐའི་ཡས་པའིི་སེམས་ཀུན་ཏུ་གནས་པ་

ཐོབ་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ངོེས་འིབྱེད་ཆོ་མཐུན་བཞེི་བར་དམིགས་པ། ཆོོས་མཆོོག་རྩེེ་

སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད།
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ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོགཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག

འིཇུག་པ་དངོ་ནི་ལྡོག་པ་ལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། 

མཐོངོ་སྤོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ལ་གཉེིས་ཡོད་དེ། དེར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་

སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་དངོ༌། དེར་གྱུར་བའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གཉེིས་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་གྱིི་དབྱེ་བས་

དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དགུ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་གྱིི་དབྱེ་

བས་དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་ཡུལ་

ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེའིི་སྣངོ་ཡུལ་ཡངོ་

མ་ཡིན། དེ་དེའིི་ཞེེན་ཡུལ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་རྟོོག་

པའིི་སྣངོ་ཡུལ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་ཞེེན་ཡུལ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། ལན་སྐབས་དངོ་པོར་བཤིད་ཟིན། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་འིབྲས་བུ་དངོ་བཅོས་པ་ལ་དམིགས་

ནས་འིཇུག་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་མཚོན་ཉེིད། ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་འིབྲས་བུ་དངོ་བཅོས་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལྡོག་

བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། 
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ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་

པའིི་ཞེེན་རིག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་སྔ་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། 

རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་

གྱིི་ལམ་འིབྲས་བུ་དངོ་བཅོས་པ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་

དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་

ལ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་

ཞེེན་རིག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་

ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་འིབྲས་བུ་དངོ་བཅོས་པ་ཁྱོད་

ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་

སྟངོས་ཀྱིི་ཡུལ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིབུད། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། བྱངོ་

སེམས་ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་
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རིག ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་སྔ་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་

འིཇུག་བྱ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་སྔར་བཞེིན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་

ཚོོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བྱངོ་

སེམས་ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ལྡོག་བྱའིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་

བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་དེ་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་

དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་
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སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་དེ་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་དེ་ལྡོག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་འིབྲས་གངོ་རུངོ་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་ཞེེན་རིག་དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་

འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་

གྱིི་ལམ་འིབྲས་གངོ་རུངོ་ལ་དམིགས་ནས་ལྡོག་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་ཞེེན་རིག་

དེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཆོོས་ཉེིད་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་ཞེེན་རིག་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བྱངོ་

སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་

བདེན་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྟོངོ་ཉེིད་དེ་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་འིབྲས་
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གངོ་རུངོ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཆོོས་ཉེིད་དེ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ལམ་

འིབྲས་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མི་རྟོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་

སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་

ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་

འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་ཐེག་དམན་གྱིི་ལམ་

འིབྲས་གངོ་རུངོ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མི་རྟོག་པ་དེ་ཐེག་དམན་

གྱིི་ལམ་འིབྲས་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་

ནས་འིཇུག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་

བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་

དམིགས་པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་ནས་

འིཇུག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་

བཏགས་དེ། འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་

གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་པའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱའིི་ཆོོས་

ལ་དམིགས་ནས་ལྡོག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་
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འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། 

རངོ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་དོར་བྱ་ཡངོ་ཡིན། དམན་པའིི་

ལམ་གྱིི་བླངོ་བྱ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་

ལྡོག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་འིདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་

དེ། འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་

ན། ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་ན། རངོ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་

སེམས་ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་

གཟུངོ་རྟོོག་ཡིན་ན། རངོ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱའིི་

ཆོོས་ལ་དམིགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན་སོངོ༌། 

ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་འིཇུག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་

ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་འིཇུག་བྱའིི་ཆོོས་ལ་དམིགས་ནས་འིཇུག་བྱའིི་

གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་དེ་འིཇུག་བྱའིི་གཟུངོ་

བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་དེ་བྱངོ་སེམས་

ལམ་གྱིི་འིཇུག་བྱའིི་བཟུངོ་བ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ལ་དམིགས་ནས་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་

ལྡོག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེར་ཐལ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་

དམིགས་ནས་ལྡོག་བྱའིི་གཟུངོ་བར་བདེན་པར་འིཛིན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལྡོག་བྱའིི་གཟུངོ་བ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཁྱོད་འིཇུག་བྱའིི་གཟུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ངོོས་བཟུངོ་བ། རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་གཟུངོ་རྟོོག་ངོོས་བཟུངོ་བ། 

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་

འིཇུག་བྱ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་

བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུ་

ཡོད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བྱངོ་སེམས་ལམ་གྱིི་ལྡོག་བྱ་ལ་དམིགས་

ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས། མཐོངོ་སྤོངོ་

ཤིེས་སྒྲིིབ་ལྡོག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུ་ཡོད།
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ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོགཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག

སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་འིཕགས་དབྱེ་བས། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། 

མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་གཉེིས་ཡོད། ཁྱོད་ལ་

མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོ༌། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་

རྟོོག་པ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། སོ་སོར་དགུ་དགུ་ཡོད་དེ། ཡུལ་

གྱིི་དབྱེ་བས་སོ་སོར་དགུ་དགུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རངོ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་བའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་

ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། 

མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་

རྫོས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་

འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། རངོ་

གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་

ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། 

འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། 

རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བཏགས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་

བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཏེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་
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སྒྲིིབ་བཏགས་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་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་

བཏགས་དེ། འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་

པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ལྷས་སྦྱོིན་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་

ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་

བཏགས་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་དམིགས་པར་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་

པའིི་འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་འིཛིན་པར་བདེན་པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་

འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་མཐོངོ་སྤོངོ་

ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་རྟོོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་དམིགས་

ཡུལ་ཡངོ་ཡིན། གངོ་ཟག་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ཡངོ་ཡིན་

པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ལྷས་སྦྱོིན་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་དེ་གངོ་ཟག་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་

འིཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལྷས་སྦྱོིན་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་

པའིི་འིཛིན་པ་ཆོོས་ཅོན། གངོ་ཟག་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་ཡུལ་

གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གངོ་ཟག་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་
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འིཛིན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལྷས་སྦྱོིན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་རྟོོག་པ་དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་

འིཛིན་རྟོོག་པ་དངོ་འིགལ་བར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་གཉེིས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་

སྔར་བཀོག་ཟིན། རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བ་ཞེེས་པས་འིཛིན་སྟངོས་ལ་དམིགས་ནས་གཟུངོ་འིཛིན་

གཉེིས་ཀོར་བདེན་པར་ཞེེན་པ་གཅོོད་ཅོེ་ན། དེ་སྐབས་དངོ་པོར་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །

ཁ་ཅོིག རྫོས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་

པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་

རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། བཏགས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་

པར་ཞེེན་པས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་

བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་

འིཛིན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པས་བདེན་འིཛིན་

ཀུན་བཏགས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྫོས་འིཛིན་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་ཡུལ་

གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་དམིགས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྫོས་

འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། གངོ་ཟག་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་འིཛིན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་སློ། རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། འིཕགས་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་
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པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་བློ་མེད་དེ། འིཕགས་པ་ཡིན་ན་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་ནི་རངོ་གི་གྲུབ་མཐའི་དངོ་

འིགལ་ཏེ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཉེོན་ཡིད་མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་

གི་བདག་འིཛིན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ས་བདུན་པའིི་བར་དུ་ཉེོན་

ཡིད་མ་སྤོངོས་པས་ངོ་རྒྱལ་ཕྲེ་མོ་འིབྱུངོ་བར་ཁས་བླངོས་པ་དངོ་འིགལ་ལོ། །

ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་རྒྱུད་ལ་གངོ་ཟག་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་

འིཛིན་པ་མེད་པར་ཐལ། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་འིཕགས་དབྱེ་བས། །ཞེེས་རྫོས་འིཛིན་སོ་སྐྱོེའིི་

རྟོེན་ཅོན་དུ་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། གངོ་ཟག་རངོ་སྐྱོ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་

ཡོད་དུ་འིཛིན་པའིི་བློའིི་ཞེེན་ཡུལ་མོངོས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཁེགས་པ་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོ་ལ་མེད་

ཅོིངོ་འིཕགས་པ་ལ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཟུངོ་རྟོོག་དངོ་འིཛིན་རྟོོག་

ལ་མུ་བཞེི་རྩེི་ཚུལ་ཊིཀོར་གསུངོས་པ་ནི་ཉེི་སྣངོ་གི་བཞེེད་པ་བསྐྱོར་བ་ཙོམ་ཡིན་ཏེ། 

སྐབས་དངོ་པོར་བཤིད་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར།

རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ངོོས་བཟུངོ་བ།རངོ་ལུགས་ལ་ཤིེས་སྒྲིིབ་འིཛིན་རྟོོག་ངོོས་བཟུངོ་བ།

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་རྫོས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་
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ཤིེས་སྒྲིིབ་རྫོས་འིཛིན་རྟོོག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུ་ཡོད། རངོ་གི་དམིགས་

ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་བཏགས་འིཛིན་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱེད་དུ་བདེན་པར་

ཞེེན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཤིེས་སྒྲིིབ་བཏགས་འིཛིན་རྟོོག་

པའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་དགུ་ཡོད།

བྱངོ་ཆོེན་གྱིི་ངོོས་འིཛིན།བྱངོ་ཆོེན་གྱིི་ངོོས་འིཛིན།

དྲིི་མ་ཟད་དངོ་མི་སྐྱོེ་བའིི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། རྣམ་

མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཟད་མི་སྐྱོེ་ཤིེས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་མཐར་

ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཟད་པ་ཤིེས་པའིི་བྱངོ་ཆོེན་ཡིན་ཏེ། སྒྲིིབ་པ་ཟད་

པ་དོན་དམ་པར་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། མི་སྐྱོེ་བ་ཤིེས་པའིི་བྱངོ་ཆོེན་ཡིན་ཏེ། སྒྲིིབ་པ་དོན་དམ་པར་སྐྱོེ་

བ་མེད་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི་ཁ་ཅོིག དྲིི་མ་ཟད་སྐྱོེ་བདེན་མེད་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་

ཤིེས། བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་

ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དྲིི་མ་ཟད་སྐྱོེ་བདེན་མེད་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་མཐར་
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ཐུག་བྱངོ་ཆོེན་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ལོངོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། ཤིེས་

པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལོངོས་སྐུ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས། ལོངོས་སྐུ་དེ་བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པར་

ཐལ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིགོག་པ་ལ་སྟོངོ་པ་ཉེིད་སྐྱོེས་

པས། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་ཊིཀོར་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤོངོས་པ་བྱངོ་ཆུབ་དུ་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་

དངོ༌། རྒྱུད་བླ་མར་བཟོད་དངོ་སྐྱོེ་བ་བྱངོ་ཆུབ་ཆོེ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྤྲུལ་སྐུ་བྱངོ་ཆོེན་

དུ་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་མེད་ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། བྱངོ་ཆུབ་ཀྱིི་རྒྱུ་

མཚོན་ཁོ་ནར་དེ་དག་ཡངོ་དག་པའིི་ཚོིག་དངོ་དོན་ལ་སོགས་པའིི་སྒོོ་ནས་ཤིེས་

རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་རངོ་གིས་སྒོོམ་པ་ལ་སོགས་བསོད་ནམས་ཆོེས་མངོ་བས་

མཚོན་ཉེིད་ནི་གསུམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་

ལམ་ཆོོས་མཆོོག་སྐད་ཅོིག་ཐ་མ་དེ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོར་གྱུར་བའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡངོ་མ་ཡིན། མཐར་ཐུག་གི་བྱངོ་ཆོེན་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་རྒྱུ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ལན་མེད་དོ། །
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ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་དེ་གནས་སྐབས་

ཀྱིི་མངོ་འིདས་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་དེ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱངོ་སེམས་མཐོངོ་ལམ་པ་དེ་གནས་སྐབས་ཀྱིི་དགྲེ་བཅོོམ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། བྱངོ་ཆུབ་ལ་གཞེན་སྟོན་པ་དངོ༌། 

ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་དེ་མཐར་ཐུག་གི་བྱངོ་ཆོེན་ཁོ་ན་ལ་བྱེད་རིགས་

པར་ཐལ། གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆོེན་གཞེི་མ་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

ཊིཀོར། མཐའིི་བྱངོ་ཆོེན་གྱིི་རྒྱུ་ཡངོ་སྟོན་པ་ཡིན་མོད་ཀྱིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་བྱངོ་ཆུབ་

ཆོེན་པོ་མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་རྒྱུ་སྟོན་པ་ལ་ངོེས་པར་སྦྱོར་བ་བྱ་བར་ཁོ་ནའིོ། །ཞེེས་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། དྲིི་མ་ཟད་སྐྱོེ་བདེན་མེད་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་

དངོ་ལྡན་པའིི་སྐྱོབས་གནས་མཐར་ཐུག་དེ། བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན་

སྐུ་གསུམ་ཡོད། ཁོ་ན་རེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་

དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་

དངོ་ལྡན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སེམས་ལྡན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་རོ། །གཞེན་གྱིི་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིངོ་ཡོད་ལ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། 

ཁ་ཅོིག དངོོས་སྨྲ་བས་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངོས་ནས་སྟོན་
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པ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོས་པར་བྱམས་མགོན་གྱིིས་མཚོར་དུ་བརྩེི་བའིི་

རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བདེན་པར་གྲུབ་ན་སྟོན་པ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིིས་

སྒྲིིབ་པ་མ་སྤོངོས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སེམས་ཙོམ་པས་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངོ་བར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་གཞུངོ་དེའིི་དོན་སྦྱོོར་རྣམ་དག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཀུན་བཏགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངོ་བར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། སེམས་ཙོམ་པས་སྒྲིིབ་གཉེིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངོས་ནས་

སྟོན་པ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་སྤོངོས་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ་བྱམས་མགོན་གྱིིས་

མཚོར་དུ་བརྩེི་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། སྒྲིིབ་གཉེིས་བདེན་པར་གྲུབ་ན་སྟོན་པ་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་མ་སྤོངོས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར།

རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས།རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས།

དེ་ལ་སྐྱོེ་བ་དངོ་འིཇིག་པས་སྟོངོ་བར། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། གཉེིས་ལས། དངོ་

པོ་ནི། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། ཚོོགས་རྒྱུན་གངོ་ལ་ཡངོ་བཏགས་པ་ཙོམ་མ་

ཡིན་པའིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་གིས་སྟོངོ་སྟེ། སྐྱོེ་འིཇིག་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ན། སྐྱོེ་འིཇིག་མི་བྱེད་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་དེ་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་

པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས། གཟུངོ་བ་བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས། འིཛིན་

པ་བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས། སྤོས་བྲལ་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་

ས་དངོ་བཞེི་ཡོད་པའིི་དངོ་པོ་ཉེན་ཐོས་སྡེེ་བ་དངོ༌། གཉེིས་པ་སེམས་ཙོམ་རྣམ་བདེན་

པ། །གསུམ་པ་སེམས་ཙོམ་རྣམ་རྫུན་པ། །བཞེི་བ་དབུ་མ་བ་ལ་སྦྱོོར། །ཞེེས་ཟེར་

ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། གཟུངོ་བ་རྫོས་འིཛིན་མེད་པར་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་

འིཛིན་པ་རྫོས་འིཛིན་མེད་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ། 

རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་དེ་ལ་བཞེི་པོ་དེར་འིབྱེད་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྔོན་

པོ་སྔོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་ལས་རྫོས་གཞེན་མ་ཡིན་པར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་གངོ་ཟག་

ཡིན་ན། སྔོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་སྔོན་པོ་ལས་རྫོས་གཞེན་མ་ཡིན་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྔོན་པོ་སྔོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་ལས་རྫོས་གཞེན་

མ་ཡིན་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། སྔོན་པོ་དངོ་སྔོ་སྣངོ་དབངོ་ཤིེས་

རྫོས་གཞེན་མ་ཡིན་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ལ་སྔར་ལྟར་བཞེིར་ཕྱིེས་ནས་གཟུངོ་མེད་རྟོོགས་པ་

ཞེེས་པ་གཟུངོ་བ་རངོ་བཞེིན་མེད་པར་རྟོོགས་པ་དངོ༌། འིཛིན་མེད་རྟོོགས་པ་ཞེེས་པ་

འིཛིན་པ་རངོ་བཞེིན་མེད་པར་རྟོོགས་པ་ལ་བྱེད། རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་དངོ་པོ་ཉེན་ཐོས་
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སྡེེ་བ། གཉེིས་པ་རངོ་རྒྱལ་གྱིི་ལྟ་བ། གསུམ་པ་སེམས་ཙོམ་པའིི་ལྟ་བ་ལ་སྦྱོོར། ཞེེས་

ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། སེམས་ཙོམ་པ་དངོ་རངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བསྒོོམ་བྱའིི་གཙོོ་བོའིི་ལྟ་

བ་ལ་མཐོ་དམན་གྱིི་ཁྱད་པར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ལ་བཞེི་པོ་དེར་འིབྱེད་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

གཞེི་གྲུབ་པ་གཅོིག་གི་སྟེངོ་དུ་བདེན་མེད་ཚོད་མས་གྲུབ་ན་དེས་གཞེི་གཞེན་ལ་

བདེན་པར་ཡོད་མེད་བློ་ཁ་ཕྱིོགས་ཙོམ་གྱིིས་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་ནུས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

གངོ་གིས་དངོོས་ཅོིག་དེ་བཞེིན་ཉེིད་མཐོངོ་བ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་དོན་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་དེས་འིཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་ཚོད་མས་ངོེས་པར་ཐལ། དེས་འིཛིན་པ་རངོ་

བཞེིན་མེད་པར་ཚོད་མས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དེ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོོག་ཡོད། །ཅོེས་པ་སེམས་

ཙོམ་པའིི་རངོ་གཞུངོ་རྣམ་དག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སེམས་ཙོམ་པས་ཆོོས་ཀྱིི་བདེན་འིཛིན་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་

པར་ཐལ། དེས་འིཛིན་པ་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

དེས་སྒྲིིབ་གཉེིས་བདེན་མེད་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེན་

གྱིི་ཆོོས་རྣམས་ཀྱིངོ་ཡོད་ལ། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ལ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་
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ངོེས་ཏེ། དེ་ལ་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས། གཉེིས་སྟོངོ་

རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་གསུམ་དུ་

གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ་བསྒོོམ་བྱ་བདག་མེད་ལ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་གསུངོས། 

ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། བདེན་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ཡིན་ན་བདག་

མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་

དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་དངོོས་ཀྱིི་གཞེལ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་

མེད་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་གོངོ་དུ་

བཀོག་ཟིན། བདེན་འིཛིན་ཡིན་ན་བདག་འིཛིན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བདག་འིཛིན་

ལ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་

པས་བདག་འིཛིན་མ་སྤོངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་འིཁོར་བ་མ་

སྤོངོས་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། རྣལ་

འིབྱོར་གྱིི་ས་དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་
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ཐོས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་དེ། 

རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་

ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་

རིགས་སུ་གནས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཉེན་ཐོས་ཀྱིི་རྟོོགས་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ལམ་ཞུགས་ཀྱིི་མཁྱེན་པ། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་སའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཉེན་ཐོས་

ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་གྱིི་བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིིས་གངོ་

ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་

པར་རྟོོགས་པའིི་བློ་དེས་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། འིདུས་བྱས་མི་རྟོག་པར་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། གངོ་ཟག་

གི་བདག་མེད་ཚོད་མས་གྲུབ་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། ཞེི་ལྷག་ཟུངོ་འིབྲེལ་གྱིི་མངོོན་རྟོོག་གངོ་ཞེིག ཡོན་ཏན་དུ་མའིི་

གཞེི་རྟོེན་བྱེད་པ་དེ། རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་སའིི་མཚོན་ཉེིད། རྟོེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། ཉེན་
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ཐོས་རངོ་རྒྱལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་གསུམ། ཡུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས། གཉེིས་སྟོངོ་རྟོོགས་པའིི་དེ། བདེན་སྟོངོ་

རྟོོགས་པའིི་དེ་རྣམས་སུ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཚོོགས་ལམ་ནས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་

བར་ན་ཡོད། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁ་ཅོིག གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་

ཚོོགས་ལམ་དེ་བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་རྣལ་འིབྱོར་གྱིི་ས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་

ཟེར་རོ། །སྔོན་པོ་དངོ་དེའིི་བློ་དག ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྔོན་པོ་དངོ་སྔོན་འིཛིན་

དབངོ་མངོོན་ཆོོས་ཅོན། རྫོས་གཞེན་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅོིག་དམིགས་ངོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། སྔོན་འིཛིན་གྱིི་བློ་ཡོད་ན་སྔོན་པོ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་

ལྷན་ཅོིག་དམིགས་ངོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྔོན་པོ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའིི་

ས་ཕྱིོགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཡངོ་རྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་སོགས་ལ། གཉེིས་

མེད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། བདེན་པར་མེད་དེ། རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན་

སྒྱུ་མ་བཞེིན། འིདི་ལ་བསལ་བྱ་ཅོི་ཡངོ་མེད། །ཅོེས་སོགས་ལ། ཁམས་རངོ་བཞེིན་

གྱིིས་རྣམ་པར་དག་པ་འིདི་ལ་བདག་གཉེིས་སྔར་ཡོད་གསར་དུ་བསལ་བར་བྱ་བ་མེད་

དེ། དེ་ལ་བདག་གཉེིས་ཡོད་མ་མོངོ་བའིི་ཕྱིིར། དེ་ལ་བདག་མེད་གཉེིས་སྔར་མེད་
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གསར་དུ་བཞེག་པར་བྱ་བ་མེད་དེ། དེ་དངོ་པོ་ནས་བདག་མེད་གཉེིས་ཀྱིི་རངོ་བཞེིན་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་

ཆོོས་ཅོན། ཡངོ་དག་པའིི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། གནས་ལུགས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བློ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཐབས་ཁྱད་པར་ཅོན་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སྒོོ་ནས་གནས་ལུགས་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གོ་འིཕངོ་ཐོབ་པར་འིགྱུར་

བའིི་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདི་ལ་བསལ་བྱ་ཅོི་ཡངོ་མེད་ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་འིདི་

མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་རངོ་གཞུངོ་ཡིན་བྱས་པ་ལ། དེ་ཡིན་ན་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་

རངོ་གཞུངོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུད་བླ་

མའིི་གཞུངོ་ཚོིག་དུ་གྱུར་བའིི་འིདི་ལ་བསལ་བྱ་ཅོི་ཡངོ་མེད། ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་གཞུངོ་

ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན་མ་ཁྱབ། དེ་བཞེིན་དུ། ཐེག་བསྡུས་ཀྱིི་གཞུངོ་གི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི། འིདི་ལ་

བསལ་བྱ་ཅོི་ཡངོ་མེད། །ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

སྔར་བཞེིན་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་བོ།།

མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར།མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར།
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སྦྱོིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེར་ནི། །ཞེེས་སོགས་ལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་སྡུག་

བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་ཏེ། མཐོངོ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་

བོན་དངོོས་སུ་འིཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་མཐོངོ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་དངོོས་སུ་འིཇོམས་བྱེད་ཀྱིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་

པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་མཐོངོ་

ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། མཐོངོ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་

རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་

ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ནས་སེངོ་གེ་རྣམ་བསྒིངོས་པའིི། །ཞེེས་སོགས་ལ་

གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་

དཔའི་དེས་མཉེམ་གཞེག་ཏུ་སེངོ་གེ་རྣམ་པར་བསྒིངོས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་སྙེོམས་

པར་འིཇུག་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མཐོངོ་སྤོངོ་སྒྲིིབ་གཉེིས་ཀྱིི་འིཇིགས་
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པ་མེད་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱངོ་སེམས་ཐོངོ་ལམ་པས་རྗོེས་ཐོབ་དུ་

རྟོེན་འིབྲེལ་ལུགས་མཐུན་དངོ་ལུགས་མི་མཐུན་པ་ལ་རྟོོགས་པ་ཆོོས་ཅོན། དགོས་

པ་ཡོད་དེ། བདེན་བཞེིའིི་གནས་ཚུལ་ཁོངོ་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་དེ་མཐོངོ་སྤོངོ་སྒྲིིབ་

གཉེིས་ཀྱིི་འིཇིགས་པ་དངོ་བཅོས་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེས་མཐོངོ་སྤོངོ་སྒྲིིབ་གཉེིས་མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། མཐོངོ་ལམ་

པས་བདེན་བཞེིའིི་གནས་ཚུལ་ཁོངོ་དུ་མ་ཆུད་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་གཉེིས་པ་དེ་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་བཞེིའིི་གནས་ཚུལ་ཁོངོ་དུ་ཆུད་པའིི་གངོ་ཟག་མེད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། 

སེངོ་གེ་རྣམ་པར་བསྒིངོས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ལ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཤིེས་

སྒྲིིབ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་ས་བོན་དངོོས་སུ་སྤོངོས་པའིི་སྒོོ་ནས་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་འིཇིགས་

པ་མེད་པའིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་ལ་གནས་བཞེིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་གསུངོས། མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིིས་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀུན་བཏགས་མ་སྤོངོས་པར་ཐལ། མཐོངོ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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རངོ་ལུགས་ནི། མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། 

སྤོངོས་པ་ལ་དབངོ་བྱེད་པའིི་བྱེད་ལས་དངོ་ལྡན་ཏེ། མཉེམ་གཞེག་ཏུ་སེངོ་གེ་རྣམ་

པར་བསྒིངོས་པའིི་ཏིངོ་འིཛིན་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་ནས་རྗོེས་ཐོབ་ཏུ་རྟོེན་འིབྲེལ་

ལུགས་མཐུན་དངོ་ལུགས་མི་མཐུན་ལ་རྟོོགས་པའིི་བདེན་པ་མངོོན་རྟོོགས་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། སྐབས་འིདིའིི། དེ་ནས་སེངོ་གེ་རྣམ་བསྒིངོས་པའིི་ཞེེས་པའིི། 

དེ་ནས་ཞེེས་པ་མཐོངོ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་སྒོོམ་ཟིན་པ་དེ་ནས་ཏེ། དེའིི་འིོག་ཏུ་སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་

སྦྱོོར་འིཆོད་ཅོེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། དེ་ལ་དབངོ་དུ་བྱ་

བའིི་ཕྱིིར། དེ་ཉེིད་ཡངོ་དངོ་ཡངོ་དུ་སྒོོམ་པར་བྱེད་དོ་ཞེེས་བར་སྐབས་ཀྱིི་ཚོིགས་སུ་

བཅོད་པ་གསུངོས་པ། ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་པའིི་

སེངོ་གེ་རྣམ་པར་བསྒིངོས་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་དེ་སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། ཐོད་རྒལ་གྱིི་མཚོམས་སྦྱོར་དུ། དེ་ལྟར་མཐོངོ་བའིི་ལམ་བརྗོོད་ནས་

ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་ནས་སེངོ་གེ་རྣམ་བསྒིངོས་པའིི། །ཞེེས་པའིི་

གཞུངོ་འིདི་སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་འིཆོད་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

 ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་དེ་སེངོ་གེ་རྣམ་པར་བསྒིངོས་

པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་
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པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེར་གྱུར་བའིི་གཙོོ་སེམས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར།སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར།

འིགོག་དངོ་བཅོས་པའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དགུར། །ཞེེས་སོགས་ལ། གཉེིས་ལས། དངོ་

པོ་ནི། བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཐོད་རྒལ་གྱིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་

ཆོོས་ཅོན། སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་ཏེ། སྒོོམ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་

གྱིི་རིགས་སུ་གནས་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ལ་ཁ་ཅོིག སྒོོམ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་

ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་ཏེ། སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ས་

གཉེིས་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། སྒོོམ་སྤོངོ་རྟོོག་པ་སྤོངོས་པའིི་ས་གཉེིས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་སྒོོམ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་ངོོས་

སྐལ་གྱིི་སྒོོམ་སྤོངོ་རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

པ་གསལ་ལོ། །

གཞུངོ་གི་བསྟན་ཚུལ་སོགས་ཟུར་དུ་དཔྱོོད། རངོ་གི་ངོོས་སྐལ་གྱིི་སྒོོམ་སྤོངོ་

རྟོོག་པའིི་ས་བོན་གྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་རྗོེས་ལ་མངོོན་རྟོོགས་དེ། 
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སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་སྒོོམ་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་

རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། བར་ཆོད་

མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། མདོར་བསྡུས་རྒྱས་དངོ་སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི། །ཞེེས་སོགས་ལ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའིི་

མདོར་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་བརྗོོད་བྱ་དངོ་བཅོས་པ་ཅོི་རིགས་པ་ལ་དམིགས་ནས་

ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྒོོམ་

སྤོངོ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན་ཏེ། དེའིི་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་

ལ་དབྱེ་ན་དགུ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཡུལ་གྱིི་དབྱེ་བས་དགུར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག མདོར་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་བརྗོོད་བྱ་དངོ་བཅོས་

པ་ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་

དེ། སྒོོམ་སྤོངོ་འིཇུག་པ་གཟུངོ་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་

ལ་དམིགས་ནས་ལོངོས་སྤྱིོད་བྱར་བདེན་པར་ཞེེན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ལེགས་པའིི་ལམ་

ནི་རྣམ་གསུམ་ལ། །གཟུངོ་བའིི་རྣམ་རྟོོག་འིདི་གཅོིག་སྟེ། །ཞེེས་པའིི་དོན་གྲུབ་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མདོར་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་བརྗོོད་བྱ་དངོ་བཅོས་པ་
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ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་ཡུལ་དངོ་འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་ཡུལ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་ཁྱོད་ཀྱིི་དམིགས་

ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མདོར་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་རབ་བརྗོོད་

བྱ་དངོ་བཅོས་པ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་མཐོངོ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡམས་ནད་

འིདི་རྣམས་ཟད་ནས་ནི༌། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། བྱངོ་

སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་སྤོངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་མཐའི་

དག་རངོ་རྒྱུད་ལ་བརྟོེན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བརྟོེན་པའིི་འིགལ་རྐེན་དངོ་

བྲལ་ཞེིངོ་མཐུན་རྐེན་ཚོངོ་བའིི་སེམས་དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིགལ་རྐེན་དངོ་བྲལ་

བའིི་དཔེ་ནི། ནད་པ་རིམས་ནད་ལེགས་པར་བྱངོ་ནས་དགའི་བའིི་དབུགས་ཕྱིིན་ཐོབ་

པ་བཞེིན། མཐུན་རྐེན་ཚོངོ་བའིི་དཔེ་ནི། རྒྱ་མཚོོ་ཆོེན་པོར་ཆུ་བོ་བཞེི་དག་གིས་འིདུ་

བ་བཞེིན་ནོ། །

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒོོམ་ལམ་ཆོེན་པོའིི་ཆོེན་པོ་ལ་གནས་

པའིི་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། ཐེག་པ་གསུམ་གྱིི་སྤོངོས་རྟོོགས་ཀྱིི་རིགས་མཐའི་དག་

རངོ་རྒྱུད་ལ་བརྟོེན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་བརྟོེན་པའིི་མཐུན་རྐེན་ཚོངོ་ཞེིངོ་

འིགལ་རྐེན་ཡམས་ནད་དངོ་འིདྲི་བའིི་བདེན་འིཛིན་རྟོོག་ཟད་པར་སྤོངོས་པའིི་སེམས་

དཔའི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འོི་ན། དེས་བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་སྤོངོས་པར་ཐལ། 

སྦྱོོར་བ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་སྤོངོས་པར་ཐལ་ལོ། །
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བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་དངོ༌། བདེན་འིཛིན་གཉེིས་ལ་

སྤོོངོ་དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། བདེན་འིཛིན་གྱིི་རྟོོག་པ་སྤོངོས་པའིི་གངོ་

ཟག་ཡིན་ན། བདེན་འིཛིན་སྤོངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། བདེན་འིཛིན་

དངོ་དེའིི་བག་ཆོགས་གཉེིས་ལ་སྤོོངོ་དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་དངོ་བདེན་འིཛིན་གྱིི་ས་བོན་གཉེིས་ལ་སྤོོངོ་

དཀོའི་སློའིི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ།

བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར།

སྟོངོ་གསུམ་སྐྱོེ་བོ་ཉེན་ཐོས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་ཏེ། 

མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་རྣམ་མཁྱེན་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མདོ་ལས་བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་བསོད་ནམས་མངོ་པོས་མཚོོན་ནས་

སྟོན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེའིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་བསོད་ནམས་

མངོ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་
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རྣལ་འིབྱོར་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་རྣམ་མཁྱེན་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་དེ། བར་ཆོད་མེད་

པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོོན་

བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཞེི་ཤིེས་ཀྱིི་རྣམ་པ་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་རྣམ་མཁྱེན་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་དེ། 

བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྦྱོོར་ལམ་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་དངོོས་འིབྲས་

སུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་གངོ་ཞེིག ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པ་དེ། བར་ཆོད་

མེད་པའིི་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག དེ་བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་མིན་ཟེར་ན། སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ལ་

གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། སྒོོམ་ལམ་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པས་

མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་

མཁྱེན་པ་ཡིན་ན། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ་དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་

མེད་ཟེར་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་སུ་གྱུར་བའིི་མཁྱེན་པ་མེད་པར་

ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། ལོངོས་སྐུ་དེ་རངོ་གི་དངོོས་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་

ཚོོགས་ལས་མ་བྱུངོ་བར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དེ་རངོ་གི་དངོོས་

རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་ལས་བྱུངོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། རིན་ཆོེན་ཕྲེེངོ་བ་ལས། ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་དེ་མདོར་བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤིེས་

ཚོོགས་ལས་འིཁྲུངོས་ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

མཐར་ཐུག་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་རྣམ་མཁྱེན་ཉེེར་ལེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་

བྱེད་དེ། བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་
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ལམ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་ཀྱིིས་ཉེེར་ལེན་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་

གཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པས་ཆོོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་

རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ། མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་རྣམ་མཁྱེན་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་དེ། བར་

ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་དོན་གཅོིག བྱས་

པ་ལ་ཁོ་ན་རེ་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དངོ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུ་གཉེིས་ཀྱིི་བར་

དུ་རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པས་ཆོོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག ཟེར་ན། 

མི་མཚུངོས་ཏེ། དངོོས་པོ་ཡིན་ན་རངོ་འིབྲས་རྣམ་མཁྱེན་དངོོས་སུ་སྐྱོེད་བྱེད་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་བསྡུས་སྒོོམ་རབ་ཏུ་གྱུར་བའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་

མཁྱེན་ཉེེར་ལེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་སྐྱོེད་བྱེད་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་

དཔའི་ཆོོས་འིཕགས་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། ཟུར་ཕྱིི་མ་
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དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཁྱོད་ཀྱིིས་ཉེེར་ལེན་བྱས་

པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེའིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་

ཆོོས་ཅོན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་

ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དངོོས་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

བསལ་བྱ་ལོག་སྒྲུབ།བསལ་བྱ་ལོག་སྒྲུབ།

དམིགས་པ་འིཐད་དངོ་དེ་ཡིས་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་བསལ་བྱ་ལོག་རྟོོག་ལ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཡུལ་གྱིི་

སྒོོ་ནས་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ། ཁ་ཅོིག བདེན་གཉེིས་འིགལ་བར་

འིཛིན་པ་མངོོན་གྱུར་དངོ་ས་བོན་ཅོི་རིགས་པས་བསྡུས་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་

གྱིི་བསལ་བྱ་ལོག་རྟོོག་གི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། བདེན་གཉེིས་འིགལ་བར་འིཛིན་པའིི་

བློ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལོག་ཤིེས་སུ་

ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། བདེན་གཉེིས་མི་འིགལ་བར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག མཚོན་ཉེིད་དེ་སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་བསལ་བྱ་ལོག་སྒྲུབ་
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ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། སྐབས་འིདིར་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་དེ་ཡིན་ན་ཤིེས་པ་ཡིན་

པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག བདེན་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ལ་གཞེི་མཐུན་དུ་འིདུར་མི་རུངོ་བར་འིཛིན་

པ་མངོོན་གྱུར་དངོ་ས་བོན་ཅོི་རིགས་པས་བསྡུས་པ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་དེའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བདེན་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ལ་གཞེི་མཐུན་དུ་འིདུར་རུངོ་བར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་ན། དེ་གཉེིས་གཞེི་མཐུན་དུ་འིདུར་རུངོ་བར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེ་

གཉེིས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག བདེན་པར་མེད་པ་དངོ་ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་པར་འིགལ་བར་འིཛིན་པ་མངོོན་

གྱུར་དངོ་ས་བོན་ཅོི་རིགས་པས་བསྡུས་པ་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སེམས་

ཙོམ་པས་བདེན་པར་མེད་པ་དངོ་ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་པ་འིགལ་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེས་ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མེད་ཅོིངོ་ཐ་

སྙེད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་བདེན་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཏུ་འིདུར་

མི་རུངོ་བར་འིཛིན་པ་མངོོན་གྱུར་དངོ་ས་བོན་ཅོི་རིགས་པས་བསྡུས་པ། སྐབས་

འིདིར་བསྟན་གྱིི་བསལ་བྱ་ལོག་སྒྲུབ་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན་བཅུ་དྲུག་ཡོད། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཙོམ་པས་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་བདེན་གཉེིས་ངོོ་བོ་
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གཅོིག་ཏུ་འིདུར་མི་རུངོ་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེས་བདེན་གཉེིས་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཏུ་འིདུར་མི་རུངོ་བར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ་

ལོ། །ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

ཀུན་རྫོོབ་དངོ་དོན་དམ་པའིི་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོཀུན་རྫོོབ་དངོ་དོན་དམ་པའིི་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོ

དེ་བས་ན་ཀུན་རྫོོབ་དངོ་དོན་དམ་པའིི་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གཞེན་གྱིི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་བསྒྲུབ་པ་དོན་དུ་

གཉེེར་བའིི་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆོོས་ཅོན། བདེན་གཉེིས་ཀྱིི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་

པ་སྔོན་དུ་བཏངོ་ནས། བར་ཆོད་མེད་པའིི་ཏིངོ་ངོེ་འིཛིན་རྒྱུད་ལ་བསྐྱོེད་པར་བྱ་བ་

ཡིན་ཏེ། ལོག་རྟོོག་བཅུ་དྲུག་བསལ་ནས་བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་རྒྱུད་ལ་སྐྱོེད་

པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་རྣམ་དབྱེ་ལ་མཁས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། 

ཀུན་རྫོོབ་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོ་ལ་དོན་དམ་གྱིི་སྒོོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས། དོན་དམ་སྒོོ་

ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོ་ལ་ཀུན་རྫོོབ་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ལན་གདབ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག བར་ཆོད་མེད་པའིི་རྩེེ་སྦྱོོར་དངོ༌། །རྣམ་མཁྱེན་

གྱིི་དམིགས་པ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་ཐལ། ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཞེེས་པ་སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོ་དངོ༌། དེ་ཆོོས་
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ཅོན། ཐ་སྙེད་དུ་མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པ་སྐབས་འིདིར་

བསྟན་གྱིི་དོན་དམ་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོ་ཡིན་ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་དེ་གཉེིས་དབུ་མ་པ་

ལ་གནོད་བྱེད་ཡངོ་དག་ཏུ་འིཇུག་པར་ཁས་ལེན་པའིི་དངོོས་སྨྲ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

དེ་འིདྲིའིི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཡངོ་མེད། མདོ་སྡེེ་པ་ཡངོ་མེད། སེམས་ཙོམ་པ་ཡངོ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་རངོ་ལུགས་ལ་ཐལ་འིགྱུར་དེ་གཉེིས་

ཀྱིི་ཁྱབ་པ་ཚོད་མས་མ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་བུམ་པ་ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་ཅོིངོ༌། དོན་

དམ་པར་མེད་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། གངོ་ལ་བཅོོམ་དངོ་བློ་ཡིས་

གཞེན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འིཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞེིན་དུ་ཀུན་རྫོོབ་ཏུ། ། ཡོད་དེ་

དོན་དམ་ཡོད་གཞེན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མདོ་སྡེེ་པས་

སྤྱིི་མཚོན་ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་ཅོིངོ་དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་

གྲུབ་སྟེ། སེམས་ཙོམ་པས་ཀུན་བཏགས་ཐ་སྙེད་དུ་ཡོད་ཅོིངོ་དོན་དམ་པར་མེད་པར་

ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ། དབུ་མ་བའིི་ཀུན་རྫོོབ་ཀྱིི་ཁས་བླངོས་རྟོགས་སུ་བཀོོད་ནས། 

དོན་དམ་སུན་འིབྱིན་པའིི་སུན་འིབྱིན་ལྟར་སྣངོ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་གྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སྒོོ་

ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོའིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། ས་བོན་ཆོོས་ཅོན། བློ་ལ་སྣངོ་བའིི་དབངོ་གིས་
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བཞེག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རངོ་གི་ཐུན་མོངོ་མ་ཡིན་པའིི་སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོས་ནས་མྱུ་

གུ་སྐྱོེད་པར་ཐལ། ཞེེས་པ་ལྟ་བུ་དངོ༌། དབུ་མ་པའིི་དོན་དམ་གྱིི་ཁས་བླངོ་རྟོགས་སུ་

བཀོོད་ནས། ཀུན་རྫོོབ་སུན་འིབྱིན་པའིི་སུན་འིབྱིན་ལྟར་སྣངོ་དེ། སྐབས་འིདིར་བསྟན་

གྱིི་དོན་དམ་སྒོོ་ཅོན་གྱིི་ཀླན་ཀོའིི་མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། ས་བོན་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་

སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོས་ནས་མྱུ་གུ་མི་སྐྱོེད་པ་ཐལ། བློ་ལ་སྣངོ་བའིི་དབངོ་གིས་བཞེག་པ་

མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རངོ་གི་སྡེོད་ལུགས་ཀྱིི་ངོོས་ནས་མྱུ་གུ་སྐྱོེད་པར་མི་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་

ཞེེས་པ་ལྟ་བུའི།ོ །སྐབས་ལྔ་པའིི་བརྒལ་ལན་རེ་ཤིིག་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །

མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ།མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ།

རྩེེ་མོའིི་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་ཐོབ་པ་ལ། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། རྩེེ་སྦྱོོར་བཤིད་པའིི་རྗོེས་སུ་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་

དེ། རྩེེ་སྦྱོོར་ཐོབ་པའིི་བྱངོ་སེམས་སྦྱོོར་ལམ་པས་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་བརྟོན་

པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་རིམ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་

བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་རིམ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། བྱ་རྫོོགས་ཀྱིི་
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ཐུངོ་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་

རིམ་གྱིིས་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་

དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་

ལ་བརྟོན་པ་མ་ཐོབ་པར་ཐལ་ལོ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་བརྟོན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་དེའིི་རྣམ་པ་རིམ་

གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་

མཐོངོ་ལམ་སྡུག་བསྔལ་ཆོོས་བཟོད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེའིི་དངོོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་

བའིི་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག ཆོོས་བཅུ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སྒོོ་ནས་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་

ལ་བརྟོན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་དེའིི་རྣམ་པ་རིམ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་

ཀྱིིས་ཟིན་པར་ཐལ་ལོ། །



302ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཁ་ཅོིག ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཡིན་ན་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་

ཟེར་ན། དེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་བརྟོན་པ་ཐོབ་དོན་

དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་རིམ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་

དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་དགོས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་ཡིན་ན། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྡུས་ནས་སྒོོམ་པའིི་

ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་པ་

ཆོོས་ཅོན། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་དངོོས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དངོོས་མེད་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་

ཐོབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་པར་ཐལ་

ལོ། །གཞེན་ཡངོ༌། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཐོབ་ན་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་པས་མ་

ཁྱབ་པར་ཐལ། རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཐོབ་ན། དེ་ཐོབ་པས་མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་

རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་གཉེིས་ཀྱིི་རིམ་པ་དེ་རྒྱུ་འིབྲས་དོན་གྱིི་རིམ་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། སྦྱོོར་བ་དངོ་པོ་དངོ་གསུམ་པ་ཡངོ་སྐྱོེ་བའིི་

རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ལུངོ་དེའིི་དོན། སྐབས་བཞེི་བའིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། སྐབས་དྲུག་པའིི་བསྟན་
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བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་གཉེིས་ཀྱིི་རིམ་པ་དེ་སྐྱོེ་བའིི་རིམ་པ་ཡིན་

ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ལ། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་བརྟོན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྱེན་གསུམ་

གྱིི་རྣམ་པ་རིམ་གྱིིས་སྒོོམ་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་དེ། 

མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། དེ་ལ་དབྱེ་ན་བཅུ་གསུམ་ཡོད། ས་མཚོམས་ཐེག་

ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ནས་རྒྱུན་མཐའིི་སྔ་ལོག་གི་བར་དུ་ཡོད། སྦྱོིན་པ་ཤིེས་རབ་བར་

དག་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་

ལམ་ཆོོས་ཅོན། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོོས་བཅུ་གསུམ་གྱིིས་ཟིན་པའིི་སྒོོ་ནས་

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་ལ་བརྟོན་པ་ཐོབ་དོན་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་རིམ་གྱིིས་

སྒོོམ་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་ཆོོས་བཅུ་གསུམ་

གྱིིས་ཟིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྦྱོིན་པའིི་ཕར་ཕྱིིན་གྱིིས་ཟིན་པར་

ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། སློོབ་ལམ་ན་སྦྱོིན་པའིི་ཕར་ཕྱིིན་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །སྐབས་དྲུག་པའིི་བརྒལ་ལན་རེ་ཞེིག་རྫོོགས་སོ། །

སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ།སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ།
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མཐར་གྱིིས་པའིི་མངོོན་པར་རྟོོགས་པ་རྣམ་པར་སྒོོམ་པ་ནི། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་

སུ། སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་བཤིད་

པའིི་རྗོེས་སུ་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། མཐར་གྱིི་སྦྱོོར་བ་

ལས་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་བྱུངོ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཡངོ་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་ཏེ། བྱ་རྫོོགས་ཀྱིི་ཐུངོ་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་རྩེ་གསུམ་རིམ་གྱིིས་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་

ནུས་པ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྒོོམ་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་ལས། བྱ་རྫོོགས་ཀྱིི་ཐུངོ་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་

རྩེ་གསུམ་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་ནུས་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་འིགྱུར་བའིི་ཕྱིིར། 

བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་དེ་ལྟར་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་བསྐལ་ཆོེན་གྲེངོས་

མེད་གསུམ་དུ་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་གོམས་པར་བྱས་ཟིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐད་ཅོིག་

མའིི་སྦྱོོར་བ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་དབྱེ་ན་བཞེིར་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་སྨོིན་པ་མ་ཡིན་པའིི་

སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་སོགས་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་ཁ་ཅོིག ས་བདུན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། རྣམ་པར་སྨོིན་པ་མ་ཡིན་

པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་རྣམ་པར་སྨོིན་པའིི་སྐད་

ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་དངོ༌། ས་དགུ་པའིི་ཡེ་ཤིེས་མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་
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སྦྱོོར་བ་དངོ༌། ས་བཅུ་བའིི་ཡེ་ཤིེས་གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་

ཟེར་ན། ས་བདུན་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་

ཆོོས་སྐུའིི་དངོོས་ཀྱིི་ཉེེར་ལེན་ཡིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་གྲུབ་སྟེ། འིགྲེེལ་བར། སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་གིས་མངོོན་པར་

རྫོོགས་པར་བྱངོ་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་སྒོོམ་པའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཉེིས་པ་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུར་

མངོོན་པར་རྫོོགས་པ་བྱངོ་ཆུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། མ་དག་སའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་ས་བརྒྱད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་

མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་གྲུབ་སྟེ། 

རྩེ་བར། དེ་མཐའི་ཞེེས་པ་དངོ༌། འིགྲེེལ་བར། དེ་བས་ཁྱད་པར་དུ་འིགྲེོ་བ་མེད་པས། 

སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་པའིི་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་བྱངོ་ཆུབ་པ་ནི། ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་

པ་ཉེིད་གསུམ་གྱིི་མཐར་ཐུག་པའིི་གནས་སྐབས་ཡིན་ཏེ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་བཞེི་ངོོ་བོ་གཅོིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཕྱིེ་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་རྣམས་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྩེ་བར་

མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ནི་རྣམ་པ་བཞེི། །ཞེེས་པ་དངོ༌། འིགྲེེལ་བར། དེ་ཡངོ་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་

རྣམ་པ་བཞེི་ཡོད་པས་ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་ལུགས་ལ། རྒྱུན་མཐའིི་ཡེ་ཤིེས་
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ཡིན་ན་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་སྐད་

ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་བཞེི་ག་ཡིན། བྱས་པ་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག ས་བཅུ་པ་ན་རྣམ་པར་

སྨོིན་པ་མ་ཡིན་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་མེད་པར་ཐལ། ས་བཅུ་པ་ན་རྣམ་པར་

སྨོིན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཡོན་ཏན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། 

དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན། རྣམ་པར་སྨོིན་པའིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ལ། རྣམ་པར་སྨོིན་པ་མ་ཡིན་པའིི་སྐད་ཅོིག་

མའིི་སྦྱོོར་བ་སོགས་བཞེིར་གྲེངོས་ངོེས། ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཀུན་རྫོོབ་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་

གངོ་ཞེིག དེ་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་

སྟེ། རྒྱུན་མཐའི་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ན། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་ལས། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། གཟུངོ་འིཛིན་གྱིི་ཆོོས་

རྣམས་རྫོས་ཐ་དད་ཀྱིིས་སྟོངོ་པ་གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་དེ་ཉེིད་སྐད་ཅོིག་གིས་མཐོངོ་



307ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

བའིི་མཐར་ཐུག་གི་རྣལ་འིབྱོར་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། 

དེའིི་དོན། གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་དེ། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ན། སློོབ་ལམ་ན་བློ་གཅོིག་གིས་བདེན་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེས་གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

རངོ་ལུགས་ལ། བྱ་རྫོོགས་ཀྱིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་ཐུངོ་མཐའི་གཅོིག་ལ་ཟག་མེད་

རྣམ་པར་སྨོིན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཆོོས་གཅོིག་མངོོན་དུ་བྱས་པ་ན་དེ་དངོ་རིགས་མཐུན་

པ་ཐམས་ཅོད་མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་རྣམ་པར་སྨོིན་པ་མ་ཡིན་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་

སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། བྱ་རྫོོགས་ཀྱིི་ཐུངོ་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་ཟག་མེད་རྣམ་

པར་སྨོིན་པའིི་ཆོོས་གཅོིག་མངོོན་དུ་བྱས་པ་ན་དེ་དངོ་རིགས་མཐུན་པ་ཐམས་ཅོད་

མངོོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའིི་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་རྣམ་པར་སྨོིན་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། 

སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སྒོོ་ནས་ཤིེས་

སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་དུ་གྱུར་བའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར། མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་
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སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད། གཉེིས་སྟོངོ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་

རབ་ཀྱིིས་ཟིན་པའིི་སྒོོ་ནས་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཀྱིི་དངོོས་གཉེེན་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར། གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བའིི་མཚོན་ཉེིད་ཡིན། རྒྱུན་མཐའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་བཞེི་ཀོ་ཡིན། ས་མཚོམས་རྒྱུན་མཐའི་ཁོ་ནར་ཡོད། བྱས་པ་

ལ་ཁོ་ན་རེ་བྱ་རྫོོགས་ཀྱིི་ཐུངོ་མཐའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ། རྣམ་པ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་

རྩེ་གསུམ་རིམ་གྱིིས་དངོོས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་ཆོོས་ཅོན། 

སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལས་མཐར་ཐུག་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་

འིབྱོར་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུན་མཐའིི་སྦྱོོར་བའིི་ལམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་དཔའིི་

རྣལ་འིབྱོར་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལས་མཐར་ཐུག་པའིི་སེམས་དཔའིི་རྣལ་འིབྱོར་མེད་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་གཞེི་གྲུབ་

པའིི་ཕྱིིར། སྦྱོིན་པ་ལ་སོགས་རེ་རེས་ཀྱིངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། 

སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ་ནི། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་པར་སྨོིན་
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པ་མ་ཡིན་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་པོ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གངོ་ཚོེ་ཆོོས་དཀོར་ཐམས་ཀྱིི། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ་ནི། རྒྱུན་

མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རྣམ་པར་སྨོིན་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་

ཏེ། མཚོན་ཉེིད་གཉེིས་པ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྦྱོིན་པ་ལ་སོགས་སྤྱིོད་པ་ཡི། །ཞེེས་

སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ་ནི། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་མེད་པའིི་སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་ཉེིད་གསུམ་པ་དེ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རི་ལམ་དངོ་ནི་དེ་མཐོངོ་ཉེིད། །ཅོེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་

འིགོད་པ་ནི། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་སྐད་

ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་ཉེིད་བཞེི་པ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། སྐབས་བདུན་པའིི་

དཀོའི་གནས་ཀྱིི་མཐའི་དཔྱོོད་མདོར་བསྡུས་རེ་ཞེིག་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །
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༄༅། །ཟབ་མོ་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་རྣམ་བཞེག་མཁས་པ་དགྱིེས་པའིི་༄༅། །ཟབ་མོ་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་རྣམ་བཞེག་མཁས་པ་དགྱིེས་པའིི་

འིཛུམ་ཞེལ་ཞེེས་བྱ་བ་མཁས་པ་ཀུན་གྱིི་ཅོོད་པན་དུ་འིཛུམ་ཞེལ་ཞེེས་བྱ་བ་མཁས་པ་ཀུན་གྱིི་ཅོོད་པན་དུ་

གྱུར་བ་རིག་པའིི་འིགོ་གསེར་བཞུགས་སོ།།གྱུར་བ་རིག་པའིི་འིགོ་གསེར་བཞུགས་སོ།།

དེ་ནས་སེངོ་གེ་རྣམ་འིགྱིིངོས་པའིི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་རྣམ་

གཞེག་བཤིད་པ་དངོ༌། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་རྣམ་བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤིད་པ་གཉེིས་ལས།

རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་རྣམ་གཞེག་སྤྱིིར་བཤིད་པ།རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་རྣམ་གཞེག་སྤྱིིར་བཤིད་པ།

དངོ་པོ་ལ་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། སྒྲི་བཤིད་པ་དངོ་གསུམ། དངོ་པོ་ནི། རངོ་གི་ཆོ་

ཤིས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། གཞེི་གྲུབ་ན་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་སྟེ། གཞེི་གྲུབ་ན་བརྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། རྩེ་ཤིེས་ལས། གངོ་ཕྱིིར་བརྟོེན་འིབྱུངོ་མ་ཡིན་པའིི། །ཆོོས་འིགའི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཕྱིིར་སྟོངོ་པ་མ་ཡིན་པའིི། །ཆོོས་འིགའི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། རྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་བ་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པར་
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ཐལ། གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། འིབྱུངོ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན་ཁོ་རངོ་ལ་ཐེག་ཆོེན་གྱིི་ཚོོགས་ལམ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པ་ཆོོས་ཅོན། སྒྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐེག་ཆོེན་གྱིི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཉེིས་པ་ནི། རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་དབྱེ་ན། ངོོ་བོ་ལ་ལྟོས་པའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་དངོ༌། ཐ་སྙེད་རྣམ་འིཇོག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས། དངོ་པོ་ནི། ས་བོན་ལས་མྱུ་

གུ་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། མེ་ལས་དུ་བ་འིབྱུངོ་བ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། ཕ་རི་ལ་ལྟོས་ནས་ཚུ་

རི་འིཇོག་པ་དངོ༌། རིངོ་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐུངོ་ངུ་འིཇོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཡངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་དབྱེ་ན། ཕྱིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། ནངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས། 

རྒྱུད་ཀྱིིས་མ་བསྡུས་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ། དངོ་པོའིི་

མཚོན་ཉེིད། དཔེར་ན། སྣོད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་ཆོགས་འིཇིག་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུད་ཀྱིིས་

བསྡུས་པ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། 

དཔེར་ན། བཅུད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་སྐྱོེ་འིཆོི་བྱེད་པ་ལྟ་བུའིོ། །གཞེན་ཡངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་

དབྱེ་ན་འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། འིདུས་བྱས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས་ཡོད། 

རངོ་གི་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་ལས་མ་བྱུངོ་བ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་ཆོ་ཤིས་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་

པ། དངོ་པོའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་རྟོག་པ་དོན་གཅོིག 

རངོ་གི་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་ལས་བྱུངོ་བ་གངོ་ཞེིག རངོ་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྐེན་
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གསུམ་ལས་བྱུངོ་བ་གཉེིས་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་དངོོས་པོ་དོན་གཅོིག རྐེན་

གསུམ་ནི། གཡོ་བ་མེད་པའིི་རྐེན། མི་རྟོག་པའིི་རྐེན། ནུས་པའིི་རྐེན་རྣམས་ལ་བྱེད། 

དེས་ན་འིདུས་བྱས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་གཡོ་བ་མེད་པའིི་རྐེན་

ལས་བྱུངོ་བ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཕྱིི་ནངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིིས་བསྡུས་

པའིི་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་འིདི་རྣམས་དབངོ་ཕྱུག་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིི་བློའིི་གཡོ་བ་

སྔོན་དུ་གཏངོ་ནས་བྱས་སྙེམ་དུ་འིཛིན་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཅོད་ནས་དབངོ་ཕྱུག་རྟོག་པ་

སོགས་ཀྱིི་བློའིི་གཡོ་བ་སྔོན་དུ་བཏངོ་ནས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་རངོ་རྒྱུ་གཡོ་བ་མེད་

པའིི་རྐེན་ལས་བྱུངོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་རྟོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་

སྐད་དུ་ཡངོ་མདོ་ལས། འིདི་ཡོད་པས་ན་འིདི་འིབྱུངོ་ཞེེས་པ་དངོ༌། ཀུན་བཏུས་ལས་

མཚོན་ཉེིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེེ་ན་གཡོ་བ་མེད་པའིི་རྐེན་ལས་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། 

དེའིི་ཟུར་དུ་མི་རྟོག་པའིི་རྐེན་ལས་བྱུངོ་བ་ཞེེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

དེ་རྣམས་བདག་རྟོག་པ་དངོ་དབངོ་ཕྱུག་རྟོག་པ་སོགས་ཀྱིིས་བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་

རངོ་རྒྱུ་མི་རྟོག་པའིི་རྐེན་ལས་བྱུངོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་རྟོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུ་ཡངོ་མདོ་ལས། འིདི་སྐྱོེས་པའིི་ཕྱིིར། འིདི་སྐྱོེ་སྟེ་ཞེེས་པ་དངོ༌། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མི་རྟོག་པའིི་རྐེན་ལས་བྱུངོ་བ་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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དེའིི་ཟུར་དུ་ནུས་པའིི་རྐེན་ལས་བྱུངོ་བ་ཞེེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་

རངོ་རྒྱུ་མི་རྟོག་པ་ལས་འིབྱུངོ་བ་ཡིན་ཀྱིངོ༌། ཕྱིི་ནངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་

སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་རྣམས་རངོ་དངོ་རིགས་མི་མཐུན་པའིི་རྒྱུ་ལས་བྱུངོ་བ་ཡིན་

ནོ། །སྙེམ་དུ་འིཛིན་པ་དངོ༌། རྒྱུ་གཅོིག་གིས་འིབྲས་བུ་ཐམས་ཅོད་སྐྱོེད་དོ། ། སྙེམ་དུ་

འིཛིན་པའིི་ལོག་རྟོོག་བཅོད་ནས། རངོ་དངོ་རིགས་མཐུན་པའིི་རངོ་སྐྱོེད་ནུས་ཀྱིི་རངོ་

གི་རྒྱུ་ལས་བྱུངོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་རྟོོགས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

མདོ་ལས། འིདི་ལྟ་སྟེ། མ་རིག་པའིི་རྐེན་གྱིི་འིདུ་བྱེད་ཅོེས་དངོ༌། ཀུན་བཏུས་

ལས། ནུས་པའིི་རྐེན་གྱིིས་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རངོ་དངོ་རིགས་

མཐུན་པའིི་རྒྱུ་ལས་བྱུངོ་ཞེིངོ་མི་མཐུན་པའིི་རྒྱུ་ལས་མི་འིབྱུངོ་བ་ནི། དཔེར་ན། མ་

རིག་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིདུ་བྱེད་འིབྱུངོ་ཡངོ་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ལ་

བརྟོེན་ནས། འིདུ་བྱེད་མི་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། ནས་ཀྱིི་ས་བོན་ལས་ནས་ཀྱིི་མྱུ་གུ་འིབྱུངོ་

ཡངོ༌། ས་ལུའིི་ས་བོན་ལས་ནས་ཀྱིི་མྱུ་གུ་མི་འིབྱུངོ་བ་བཞེིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཕྱིི་ནངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་སྣོད་བཅུད་ཀྱིི་འིཇིག་

རྟོེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། རྟོེན་པའིམ་

ཕྲེད་པའིམ། ལྟོས་ནས་བྱུངོ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡངོ་

ཡིན་ཏེ། པྲ་ཏི་ཨི་ཏི་ས་མུད་བཱ་ཏ། ཞེེས་པའིི་སྒྲི་དེ་ཕྲེད་པ་ལ་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། དེ་
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ཡངོ་སྤྱིིར་ཨི་ཏི་ཞེེས་པ་འིགྲེོ་བ་ལ་འིཇུག་ཀྱིངོ༌། པྲ་ཏི་སྔོན་དུ་བཏངོ་བས་འིཕྲེད་པ་

ལ་འིཇུག །བཱ་ཏ་ཞེེས་པ་ཡོད་པ་ལ་འིཇུག་ཀྱིངོ༌། ས་དངོ་མུད་ཏ་སྔོན་དུ་བཏངོ་བས་

འིབྱུངོ་བ་ལ་འིཇུག་པར་འིགྱུར་བའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་སྒྲི་བསྒྲུབ་ན་ཤིེས་

པར་འིགྱུར་རོ། །

སྐད་ཅོིག་མའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས།སྐད་ཅོིག་མའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས།

གཉེིས་པ་ལ་སྐད་ཅོིག་མའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས། གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས། འིབྲེལ་བ་ཅོན་གྱིི་དེ་འིདོད་པའིི་ལུགས། རྒྱུན་ཆོགས་པའིི་

དེ་འིདོད་པའིི་ལུགས་བཤིད་པའིོ། །

དངོ་པོ་ནི། སྡེེ་བ་ཁ་ཅོིག་གིས། ཁོ་བོ་ཅོག་སྐད་ཅོིག་མའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པ་

ཡིན་ཏེ། རྟོེན་འིབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་ལ་གྲུབ་

པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། འིདོད་ཆོགས་ཀྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཏེ་སྲིོག་ཆོགས་ཀྱིི་སྲིོག་

གཅོོད་པའིི་ཚོེ། དེའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རོངོས་པ་མ་རིག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། སེམས་

པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་དངོོས་པོ་སོ་སོར་རྣམ་པར་རིག་

པ་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་

འིབྲེལ། དེ་ལ་སོགས་པའིི་དབངོ་པོ་དྲུག་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་རྣམས་
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འིདུས་པ་རེག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་ཉེམས་སུ་མོངོ་བ་ཚོོར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་ལ་

ཆོགས་པ་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ལེན་

པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ལུས་ངོག་གི་བྱ་བ་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་

རྣམས་སྐྱོེས་པ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་རྣམས་སྨོིན་པ་རྒ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། དེ་རྣམས་

ཤིི་བ་ཤིི་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས། གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས། 

གཉེིས་པ་ནི། ཁ་ཆོེ་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅོག་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

འིདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡངོ་ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་ཚོེ་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ལྟ་བུ་ལ་མཚོོན་ན། ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ནི་མ་རིག་

པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་ལས་སོགས་པའིི་གནས་སྐབས་

ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ། ཚོེ་འིདིར་མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་

པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ། ཚོེ་འིདིར་ཉེིངོ་མཚོམས་

སྦྱོར་བའིི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ནས་བཟུངོས་ཏེ། སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་ཚོངོ་བར་མ་དོད་པའིི་

གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ། སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་ཚོངོ་བར་
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དོད་པ་ནས་བཟུངོས་ཏེ་མིག་དབངོ་སོགས་ལ་བརྟོེན་ནས་མིག་ཤིེས་སོགས་ཀྱིི་རངོ་

གི་ཡུལ་འིཛིན་པར་མི་ནུས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་

འིབྲེལ། ཡུལ་དབངོ་རྣམ་ཤིེས་གསུམ་འིདུས་ཏེ་རངོ་གི་ཡུལ་འིཛིན་པར་ནུས་པ་ནས་

བཟུངོ་སྟེ། ཚོོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏངོ་སྙེོམས་སོགས་ཀྱིི་རྒྱུ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཤིེས་མི་

ནུས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་པོ་དེ་རེག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། ཚོོར་བ་གསུམ་

གྱིི་རྒྱུ་ཤིེས་པར་ནུས་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། འིཁིག་པའིི་འིདོད་ཆོགས་སྤྱིོད་མི་ནུས་པའིི་

གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ཚོོར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། འིཁིག་པའིི་འིདོད་ཆོགས་སྤྱིོད་

ནུས་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། འིཁིག་པ་སྤྱིོད་པའིི་ཡུལ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་འིཚོོལ་བ་

ལ་མ་ཞུགས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། འིཁིག་པ་སྤྱིོད་

པའིི་ཡུལ་འིཚོོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་

ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ལེན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མར་

སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་སོགས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། སྐྱོེ་

བ་ཕྱིི་མ་མངོལ་དུ་ཉེིངོ་འིཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་སྐྱོེ་བའིི་

རྟོེན་འིབྲེལ། སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མར་ཉེིངོ་འིཚོམས་སྦྱོར་བའིི་སྐད་ཅོིག་མ་གཉེིས་པ་ནས་བཟུངོ་

སྟེ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མར་འིཁིག་པའིི་འིདོད་ཆོགས་སྤྱིོད་མི་ནུས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ནི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེའིི་རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོེན་འིབྲེལ་
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ཚོར་དེ་ཞེེས་པ་གོངོ་མ་ཀུན་ལ་སྦྱོོར། 

ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་པོ་དེ་མ་རིག་པའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་དུ་འིཇོག་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེའིི་གནས་སྐབས་སུ་མ་རིག་པ་གཙོོ་

ཆོེ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་ན། རྒྱལ་པོ་འིཁོར་བཅོས་

བྱོན་པ་ལ་རྒྱལ་པོ་བྱོན་ཞེེས་བརྗོོད་པ་བཞེིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིིས་གཞེན་ལ་རིགས་

འིདྲིའིོ། །མཛོད་ལས། མ་རིག་ཉེོན་མོངོས་སྔོན་གནས་སྐབས། །འིདུ་བྱེད་དག་ནི་

སྔོན་ལས་ཀྱིི། །རྣམ་ཤིེས་འིཚོམས་སྦྱོོར་ཕུངོ་པོ་ཡིན། །མིངོ་དངོ་གཟུགས་ནི་དེ་

ཕན་ཆོད། །སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་དོད་ཚུན་ཆོད་དོ། །དེ་ནི་སུམ་འིདུས་ཚུན་ཆོད་དོ། །རེག་

པ་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པའིི། །རྒྱུ་ཤིེས་ནུས་པ་ཚུན་ཆོད་དོ། །ཚོོར་འིཁིག་ཚུན་ཆོད་

སྲིེད་པ་ཡིན༌། ལོངོས་སྤྱིོད་འིཁིག་པ་ཆོགས་ཅོན་གྱིི། །ཉེེ་བར་ལེན་པ་ལོངོས་སྤྱིོད་

རྣམས། །ཐོབ་པར་བྱ་ཕྱིིར་ཡོངོས་རྒྱུགས་པའིི། །དེ་སྲིིད་འིབྲས་བུ་འིབྱུངོ་འིགྱུར་

བའིི། །ལས་བྱེད་དེ་ནི་སྲིིད་པ་ཡིན། །ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོོར་བ་སྐྱོེ་བ་ཡིན། །ཚོོར་བའིི་

བར་ནི་རྒ་ཤིི་ཡིན། །འིདི་ནི་གནས་སྐབས་བར་འིདོད་ལོ། །གཙོོ་བོའིི་ཕྱིིར་ན་ཡན་

ལག་བསྒྲིགས། །ཞེེས་གསུངོས། 

དེ་ལྟ་བུའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་དེ། ཚོེ་གསུམ་ལ་རྫོོགས་

པ་ཡིན་ཏེ། མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་བྱེད་གཉེིས་ཚོེ་དངོ་པོ་དངོ༌། རྣམ་ཤིེས་ནས་སྲིིད་
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པའིི་བར་བརྒྱད་པོ་ཚོེ་བར་པ་དངོ༌། སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་ཚོེ་གསུམ་པ་ལ་རྫོོགས་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མཛོད་ལས། སྔོན་དངོ་ཕྱིི་མཐའི་གཉེིས་གཉེིས་དངོ༌། །བར་དུ་བརྒྱད་

ཡོངོས་རྫོོགས་ལྡན་ལ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཚོེ་གསུམ་ལ་རྫོོགས་དགོས་པའིི་

ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་དེ་རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་གཉེིས་སུ་འིདུས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚོེ་སྔ་མ་

ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་གཅོིག་དངོ༌། འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་

འིབྲས་ཚོར་གཅོིག་སྟེ། གཉེིས་སུ་འིདུས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་

བྱེད་གཉེིས་ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་རྒྱུ་དངོ༌། རྣམ་ཤིེས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར། 

ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་འིབྲས་བུའིི་ནངོ་དུ་འིདུས་པའིི་ཕྱིིར། སྲིེད་ལེན་སྲིིད་

པ་གསུམ་པོ་དེ། འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་དངོ༌། སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་དེའིི་འིབྲས་བུར་

འིདུས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་སེམས་ཅོན་རྣམས་འིཁོར་བར་ལས་ཉེོན་གྱིིས་སྐྱོེ་བ་ལ་མ་རིག་པ་

དངོ་འིདུ་བྱེད་གཉེིས་རྒྱུར་བྱས། རྣམ་ཤིེས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་འིབྲས་བུར་བྱས་པའིི་

རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་གཅོིག་དངོ༌། སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་པོ་རྒྱུར་བྱས། སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་

འིབྲས་བུར་བྱས་པའིི་རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་གཅོིག་སྟེ། རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་གཉེིས་པོ་དེ་གངོ་

རུངོ་གཅོིག་གིས་ཆོོག་སྟེ། མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་བྱེད་གཉེིས་ཀྱིིས་རངོ་འིབྲས་རངོ་གི་

འིབྲས་བུའིི་རྣམ་སྨོིན་རྣམ་ཤིེས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་འིབྱིན་པ་ཡངོ་སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་
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གསུམ་པོ་ལ་རག་མ་ལས། སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་གྱིིས་རངོ་འིབྲས་རངོ་གི་རྣམ་

སྨོིན་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་འིབྱིན་པ་ཡངོ༌། མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་བྱེད་གཉེིས་ལ་རག་མ་ལས་

པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས། འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་སྔ་མའིི་སྔ་

མ་ནས་སྔ་མར་སྐྱོེས་སྔ་མ་ནས་འིདིར་སྐྱོེས་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་

དུ་གྱུར་བའིི་སྲིེད་ལེན་གངོ་རུངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་

བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་སྔ་མའིི་སྔ་མ་ནས་སྔ་མར་སྐྱོེས་སྔ་མ་ནས་

འིདིར་སྐྱོེས་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་སྔ་མའིི་སྔ་མ་

ནས་སྔ་མར་སྐྱོེས་སྔ་མ་ནས་འིདིར་སྐྱོེས་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་

གྱུར་བའིི་རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ། ཕྱིི་མ་ནས་ཡངོ་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། 

དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་

ཕྱིི་མ་ནས་ཡངོ་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིདུ་
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བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

ཡིན་ན། ཚོེ་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ། ཕྱིི་མ་ནས་ཡངོ་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཚོེ་སྔ་མ་

ནས་འིདིར་སྐྱོེས། འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་སྐྱོེས་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་

གྱུར་བའིི་རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་སྐྱོེས། ཕྱིི་མ་ནས་ཕྱིི་མར་

སྐྱོེས་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མིངོ་གཟུགས་ནས་ཚོོར་

བའིི་བར་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་པོ་དེ་ཡངོ་རྒྱས་པར་ཕྱིེ་ན་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འིགྱུར་ཏེ། ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་

པའིི་འིབྲས་བུ་དེ་ལ། རྣམ་ཤིེས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་བཞེིན་དུ། འིདི་

ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་ལ་དེ་ལྟར་དབྱེར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་དེ་ལ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཡོད་པ་དེ་བཞེིན་དུ། སྔ་མ་ནས་

འིདིར་འིོངོས་པའིི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དེ་ལ་ཡངོ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་སུ་དབྱེར་ཡོད། 

དེ་བཞེིན་དུ་ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་རྒྱུ་ལ་གསུམ། འིབྲས་བུ་ལ་ལྔ། 

འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་ལ་གསུམ་དངོ༌། འིབྲས་བུ་ལྔ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་བཅུ་གཉེིས་བསྡུས་ན། བརྒྱད་དུ་འིགྱུར་ཏེ། ཚོེ་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་འིབྲས་
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བུ་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་སུ་ངོེས་པ་བཞེིན་དུ། ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་འིབྲས་བུ་རྣམ་

ཤིེས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་ལྔ་པོ་དེ་ཡངོ་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་དུ་འིདུ་ཤིིངོ༌། སྔ་མ་ནས་

འིདིར་འིོངོས་པའིི་རྒྱུ་ཉེོན་མོངོས་པ་དེ་མ་རིག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་འིདུ་བ་དེ་བཞེིན་དུ། 

འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་པོ་དེ་ཡངོ་མ་རིག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

དུ་འིདུ་བས་ན། ཚོེ་སྔ་མ་ནས་འིདིར་འིོངོས་པའིི་རྒྱུ་ལ་གཉེིས། འིབྲས་བུ་ལ་གཉེིས། 

འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བའིི་རྒྱུ་ལ་གཉེིས། འིབྲས་བུ་ལ་གཉེིས་སུ་ཡོད་པས་བརྒྱད་

རྣམས་སུ་འིགྱུར་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

མཛོད་ལས། གཉེིས་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་མདོར་བསྡུས་པ། །བར་མའིི་རྗོེས་སུ་དཔག་

པ་ལས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། མཛོད་ཀྱིི་ལུགས་ལ། ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས། ཚོེ་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་རྫོོགས་དགོས་པ་ཕལ་ཆོེར་ལ་གྲེགས་ཀྱིངོ༌། ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས། ཚོེ་གཉེིས་ཁོ་ན་ལ་རྫོོགས་པ་གཅོིག་ཀྱིངོ་ཡོད་པར་སྣངོ་སྟེ། ཚོེ་སྔ་མ་

ནས་འིདིར་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ། རྒྱུ་མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་བྱེད་ཚོེ་སྔ་མ་དངོ༌། འིབྲས་བུ་རྣམ་

ཤིེས་ནས། ཚོོར་བའིི་བར་ཚོེ་འིདི་ལ་རྫོོགས་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་

བྱེད་ལ་ཡངོ་སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་ཡོད། འིབྲས་བུ་རྣམ་ཤིེས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་

ལ་ཡངོ་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་འིདི་ནས་ཕྱིི་མར་འིགྲེོ་བ་ལ་ཡངོ་རིགས་

འིདྲིེའིོ། །
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འིོ་ན་མཛོད་ལས། སྔོན་དངོ་ཕྱིི་མཐའི་གཉེིས་གཉེིས་དངོ༌། །བར་དུ་བརྒྱད་

ཡོངོས་རྫོོགས་ལྡན་ལ། །ཞེེས་པ་དངོ༌། གོངོ་དུ་ཚོེ་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་རྫོོགས་པར་བཤིད་

པ་དངོ་འིགལ་ལོ་ཞེེ་ན་སྐྱོོན་མེད་དེ། དེ་ནི་སྐྱོེ་བ་ལེན་ཐེབས་གཉེིས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས། 

འིདི་ནི་སྐྱོེ་བ་ལེན་ཐེབས་གཅོིག་གི་དབངོ་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར། སྔར་བཤིད་པའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་ལ་གནས་སྐབས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཕུངོ་པོ་

ལྔའིི་གནས་སྐབས་ལ་བཞེག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ན། དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ནི་འིབྲེལ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡངོ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་མཛོད་འིགྲེེལ་ལས་བཤིད་དོ།།

འིབྲེལ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས།འིབྲེལ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས།

གསུམ་པ་འིབྲེལ་བ་ཅོན་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ནི། མདོ་སེམས་གཉེིས་ཀོས་ཁས་ལེན་ཅོིངོ་

འིདུས་བྱས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ་དོན་གཅོིག དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། རྒྱུ་

དངོ་འིབྲས་བུ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོེན་

འིབྲེལ་ལ་འིདུས་བྱས་ཀྱིིས་ཁྱབ་པ། མདོ་སེམས་གཉེིས་ཀོས་ཁས་ལེན་ཏེ། རྟོེན་

འིབྲེལ་གྱིི་སྐད་དོད་པྲ་ཏི་ཨི་ཏི་ས་མུད་པཱ་ཏ་ཞེེས་འིབྱུངོ་བའིི་པྲ་ཏི་ཨི་ཏི་ཕྲེད་པ་ལ་

འིཇུག་པའིི། ཕྲེད་པའིི་དོན་རྒྱུ་རྐེན་ཕྲེད་པ་དངོ༌། ས་མུད་པཱ་ཏ་འིབྱུངོ་བ་ལ་འིཇུག་

ཅོིངོ༌། འིབྱུངོ་བའིི་དོན་སྐྱོེ་བ་ལ་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། 
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དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་འིདུས་བྱས་ཀྱིིས་ཁྱབ་པ། སེམས་ཙོམ་པས་

ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། དེས་འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་དེ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་

དེར་ཐལ། དེས་རྣམ་བྱངོ་གི་དེ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དེས་འིདུས་

མ་བྱས་ཀྱིི་གཟུགས་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་གཟུགས་ཁས་ལེན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེས་ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་གཟུགས། རྣམ་

བཏགས་ཀྱིི་གཟུགས་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་གཟུགས་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་རྣམ་བྱངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སེམས་ཙོམ་པའིི་རྣམ་བྱངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཁས་ལེན་པས་ན། 

དེས་འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཁས་ལེན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལམ་བདེན་

ཆོོས་ཅོན། འིདུས་མ་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་བྱངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣམ་བྱངོ་བདེན་པ་གངོ་ཞེིག མཚུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

རྒྱུན་ཆོགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས།རྒྱུན་ཆོགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་ལུགས།

བཞེི་པ་རྒྱུན་ཆོགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། སྐབས་འིདིར་ཡངོ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན། ཡན་

ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་དེ་ལ་རྒྱུན་ཆོགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ། ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་

ཡོད་དེ། དེ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས། ཕྱིི་མ་ཕྱིི་མ་འིབྱུངོ་བའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་
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བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་དངོ༌། 

རྣམ་བྱངོ་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་དངོ༌། བཤིད་བྱའིི་ལུངོ་གི་དོན་བཤིད་པ་

དངོ་གསུམ་ལས། 

དངོ་པོ་ནི། ས་ལུ་ལྗངོ་པའིི་མདོ་ལས། དགེ་སློོངོ་དག་སུས་རྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་

བར་འིབྱུངོ་བ་མཐོངོ་བ་དེས་ཆོོས་མཐོངོ་ངོོ༌། །སུས་ཆོོས་མཐོངོ་བ་དེས་སངོས་རྒྱས་

མཐོངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེེ་ན། དེ་འིཆོད་པ་ལ། རྟོེན་

ཅོིངོ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བ་ཞེེས་བྱ་བ་ནི། འིདི་ལྟ་སྟེ། འིདི་ཡོད་པས་ན་འིདི་འིབྱུངོ༌། 

འིདི་སྐྱོེས་པས་ན་འིདི་སྐྱོེ་སྟེ། གངོ་འིདི་མ་རིག་པའིི་རྐེན་གྱིིས་འིདུ་བྱེད། འིདུ་བྱེད་

ཀྱིི་རྐེན་གྱིིས་རྣམ་པར་ཤིེས་པ། རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་རྐེན་གྱིིས་མིངོ་དངོ་གཟུགས། 

མིངོ་དངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྐེན་གྱིིས་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྐེན་གྱིིས་རེག་པ། 

རེག་པའིི་རྐེན་གྱིིས་ཚོོར་བ། ཚོོར་བའིི་རྐེན་གྱིིས་སྲིེད་པ། སྲིེད་པའིི་རྐེན་གྱིིས་ལེན་

པ། ལེན་པའིི་རྐེན་གྱིིས་སྲིིད་པ། སྲིིད་པའིི་རྐེན་གྱིིས་སྐྱོེ་བ། སྐྱོེ་བའིི་རྐེན་གྱིིས་རྒ་ཤིི། 

རྒ་ཤིིའིི་རྐེན་གྱིིས་མ་ངོན་དངོ་སྨྲེ་ངོག་འིདོན་པ་དངོ༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དངོ༌། ཡིད་མི་

བདེ་བ་དངོ༌། འིཁྲུག་པ་རྣམས་འིབྱུངོ་བར་འིགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་ཕུངོ་

པོ་ཆོེན་པོ་འིབའི་ཞེིག་པ་འིདི་འིབྱུངོ་བར་འིགྱུར་རོ། །

དེ་ལ་མ་རིག་པ་འིགགས་པས་འིདུ་བྱེད་འིགག འིདུ་བྱེད་འིགགས་པས་རྣམ་
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པར་ཤིེས་པ་འིགག རྣམ་པར་ཤིེས་པ་འིགགས་པས་མིངོ་དངོ་གཟུགས་འིགག མིངོ་

དངོ་གཟུགས་འིགགས་པས་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་འིགག སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་འིགགས་པས་

རེག་པ་འིགག རེག་པ་འིགགས་པས་ཚོོར་བ་འིགག ཚོོར་བ་འིགགས་པས་སྲིེད་པ་

འིགག སྲིེད་པ་འིགགས་པས་ལེན་པ་འིགག ལེན་པ་འིགགས་པས་སྲིིད་པ་འིགག 

སྲིིད་པ་འིགགས་པས་སྐྱོེ་བ་འིགག སྐྱོེ་བ་འིགགས་པས་རྒ་ཤིི་འིགག རྒ་ཤིི་འིགགས་

པས་མ་ངོན་དངོ་སྨྲེ་ངོག་འིདོན་པ་དངོ༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དངོ༌། ཡིད་མི་བདེ་བ་དངོ༌། 

འིཁྲུག་པ་རྣམས་འིགག་པར་འིགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན། སྡུག་བསྔལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོེན་པོ་

འིབའི་ཞེིག་པ་འིདི་འིགག་པར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས། 

གཉེིས་པ་ནི། གངོ་འིདི་མ་རིག་པའིི་རྐེན་གྱིིས་འིདུ་བྱེད་ཅོེས་པ་ནས་འིབའི་

ཞེིག་པ་འིདི་འིབྱུངོ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་པའིི་བར་གྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་

ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལུགས་འིབྱུངོ་དངོོས་སུ་བསྟན་ནས་ལུགས་ལྡོག་དེ་ཤུགས་ལ་བསྟན། 

དེ་ལ་མ་རིག་པ་འིགགས་པས་ཞེེས་པ་ནས། སྡུག་བསྔལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོེན་པོ་འིབའི་

ཞེིག་པ་འིདི་འིགག་པར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་པའིི་བར་གྱིི་རྣམ་བྱངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་

ལུགས་འིབྱུངོ་དངོོས་སུ་བསྟན་ནས་ལུགས་ལྡོག་ཤུགས་ལ་བསྟན། 

དེ་ལྟར་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། འིཁོར་བར་འིཇུག་ལྡོག་ལ་རོངོས་པའིི་

གདུལ་བྱ་རྣམས་རོངོས་པ་དེ་དངོ་བྲལ་བར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་སྐད་དུ་



326ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཡངོ༌། ས་ལུ་ལྗངོ་པའིི་མདོའིི་འིགྲེེལ་བ་ལས། གངོ་དག་འིཁོར་བར་འིཇུག་པ་དངོ༌། 

ལྡོག་པ་རྣམས་ལ་རོངོས་པ་རྣམས་རོངོས་པ་དེ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། ལུགས་ལས་

འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། འིབྱུངོ་བ་མ་ཡིན་པའིི་རྣམ་པ་གཉེིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་

པ་དངོ༌། རྣམ་པར་བྱངོ་བ་ལས་བརྩེམས་ཏེ་རྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བ་བསྟན་

ནོ། །ཞེེས་གསུངོས།

ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་སྤྱིིར་བཤིད།ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་སྤྱིིར་བཤིད།

དེས་ན་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ལ། སྤྱིིའིི་མཚོན་ཉེིད། 

སོ་སོའིི་དབྱེ་བསྡུ། གོ་རིམ་ངོེས་ཚུལ། གྲེངོས་ངོེས། རྐེན་དུ་འིགྱུར་ཚུལ། རངོ་རངོ་གི་

བྱེད་ལས། ཚོེ་དུ་ལ་རྫོོགས་པ། ས་མཚུངོས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག ཇི་ལྟར་བསྒོོམ་པའིི་ཚུལ། 

བསྒོོམ་པའིི་ཕན་ཡོན་བཤིད་པ་དངོ་བཅུའིོ། །

དངོ་པོ་ལ། ཁོ་ན་རེ། རངོ་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་རྐེན་གསུམ་ལས་བྱུངོ་བ་གངོ་

ཞེིག་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིིས་བསྡུས་པ། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། མ་དག་པའིི་སྣོད་ཀྱིི་འིཇིག་རྟོེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་

བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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གཉེིས་པ་དེར་ཐལ། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན་དེ་ཆོོས་

ཅོན། ནངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བྱངོ་གི་

རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན་ནངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་རྒྱུད་ཀྱིིས་

བསྡུས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ལ་གནས་

པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གཟུགས་ཕུངོ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་

སྟེ། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་བདེན་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་

ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་དེ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེས་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། རྣལ་འིབྱོར་སྤྱིོད་

པའིི་ས་ལས། དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཡན་ལག་དུ་ཞེིག་སྤོངོས་ཞེེ་ན་ཁམས་གསུམ་ན་སྤྱིོད་

པ་ཐམས་ཅོད་སྤོངོ་ངོོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་ལས་བྱུངོ་བ་གངོ་ཞེིག འིཁོར་བའིི་

རྒྱུ་འིབྲས་གངོ་རུངོ་གིས་བསྡུས་པ། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། 
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སོ་སོའིི་དབྱེ་བསྡུ་ལ། དབྱེ་བ། བསྡུ་བ། སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་ངོོས་བཟུངོ་བ་དངོ་

གསུམ་ལས། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ། རྩེ་བའིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་

ན། དེར་གྱུར་བའིི་སྡུག་ཀུན་གཉེིས། ཡན་ལག་གི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས། ཉེིངོ་ལག་གི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། མ་རིག་པ་ལ་ཡངོ་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའིི་

ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་མ་རིག་པ། བསོད་ནམས་ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བྱེད་ཀྱིི་

མ་རིག་པ། མི་གཡོ་བའིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བྱེད་ཀྱིི་མ་རིག་པ་སོགས་དུ་མ་ཡོད། 

དེ་བཞེིན་དུ་འིདུ་བྱེད་ལ་ཡངོ་ངོན་འིགྲེོའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པའིི་ལས་དངོ༌། འིདོད་པའིི་བདེ་འིགྲེོའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ལས་སོགས་གསུམ། 

བསྡུ་བ་ལ། ཡན་ལག་བཞེིར་བསྡུ་བ་དངོ༌། ཉེོན་མོངོས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་

དངོ༌། རྒྱུ་འིབྲས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་དངོ༌། གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཡན་ལག་བཞེིར་

འིདུ་སྟེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་དངོ༌། འིཕངོས་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། འིགྲུབ་བྱེད་

ཀྱིི་ཡན་ལག་དངོ༌། འིགྲུབ་པའིི་ཡན་ལག་དངོ་བཞེིར་འིདུ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཚོན་

གཞེི། མ་རིག་པ་དངོ༌། འིདུ་བྱེད་དངོ༌། རྣམ་ཤིེས་གསུམ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་

དངོ༌། མིངོ་གཟུགས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་འིཕངོས་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། སྲིེད་ལེན་

སྲིིད་པ་གསུམ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་དངོ༌། སྐྱོེ་རྒ་གྲུབ་པའིི་ཡན་ལག་ཡིན་པའིི་
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ཕྱིིར། ཀུན་བཏུས་ལས་ཡན་ལག་མདོར་བསྡུས་པ་གངོ་ཞེེ་ན། འིཕེན་པའིི་ཡན་ལག་

དངོ༌། འིཕངོས་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། མངོོན་པར་འིགྲུབ་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། གྲུབ་

པའིི་ཡན་ལག་གོ །འིཕེན་པའིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་བྱེད་དངོ༌། 

རྣམ་པར་ཤིེས་པའོི། །འིཕངོས་པའིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། མིངོ་དངོ་གཟུགས་དངོ་སྐྱོེ་

མཆོེད་དྲུག་དངོ༌། རེག་པ་དངོ་ཚོོར་བའིོ། །མངོོན་པར་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་གངོ་

ཞེེ་ན། སྲིེད་པ་དངོ་ལེན་པ་དངོ་སྲིིད་པའིོ། །གྲུབ་པའིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། སྐྱོེ་བ་དངོ་

རྒ་ཤིིའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཉེོན་མོངོས་གསུམ་དུ་འིདུ་སྟེ། ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་

དངོ༌། ལས་ཀྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ༌། སྐྱོེ་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ་

གསུམ་དུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། མ་རིག་པ་དངོ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་དངོ་པོ་དངོ༌། འིདུ་བྱེད་དངོ་

སྲིིད་པ་གཉེིས་པ་དངོ༌། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་སོགས་ལྷག་མ་བདུན་གསུམ་པར་

འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡངོ་དབུ་མ་རྟོེན་འིབྲེལ་སྙེིངོ་པོ་ལས། དངོ་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉེོན་

མོངོས། །

གཉེིས་པ་བཅུ་པ་ལས་ཡིན་ཏེ། །ལྷག་མ་བདུན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཞེེས་

པ་དངོ༌། མཛོད་ལས། ཉེོན་མོངོས་གསུམ་མོ་ལས་གཉེིས་སོ། །གཞེི་བདུན་དེ་

བཞེིན་འིབྲས་བུ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། སྐྱོེ་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་
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དངོ༌། ཚོེའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ༌། སྡུག་བསྔལ་གྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་

དངོ༌། གཞེིའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་རྣམས་མིངོ་གི་རྣམ་གྲེངོས་སོ། །འིོ་ན་ཀུན་

བཏུས་ལས། ཡན་ལག་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་བསྡུས་པ་གངོ་ཞེེ་ན། མ་རིག་པ་

གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། སྲིེད་པ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ལེན་པ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ཉེོན་མོངོས་

པའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུའིོ། །འིདུ་བྱེད་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། རྣམ་པར་ཤིེས་

པ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། སྲིིད་པ་གངོ་ཡིན་པ་ནི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་

འིདུའིོ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་གཞེིའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུའིོ། །ཞེེས་རྣམ་ཤིེས་

ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལས་ཀྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུ་བར་བཤིད་པ་དངོ་འིགལ་ལོ་

ཞེེ་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། དེ་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་བསྒོོ་གཞེི་ཡིན་པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་རྒྱུ་འིབྲས་གཉེིས་སུ་འིདུ་སྟེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་དངོ༌། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་

འིབྲས་གཉེིས་སུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། མ་རིག་པ་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་

འིབྲས་དངོ༌། སྲིེད་པ་ནས་རྒ་ཤིིའིི་བར་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་སུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར།

སོ་སོའིི་དབྱེ་བསྡུ།སོ་སོའིི་དབྱེ་བསྡུ།

སོ་སོའིི་ངོོ་བོ་ངོོས་བཟུངོ་བ་ལ་བཅུ་གཉེིས་ཡོད་པ་ལས། དངོ་པོ་མ་རིག་པ་ལ། དགག་

གཞེག་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་
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སུ་གྱུར་བའིི་རིག་པ་མ་རིག་པའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་དུ་གྱུར་

བའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་

ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་

འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཙོོ་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་

རངོ་སྟོབས་ཀྱིིས་རོངོས་པའིི་སེམས་བྱུངོ༌། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། གངོ་ཟག་གི་

བདག་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིི་

ཟུར་དུ་རངོ་སྟོབས་ཀྱིིས་རོངོས་པའིི་སེམས་བྱུངོ་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེར་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་

ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་སེམས་བྱུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་འིགྲེེལ་

ལས། རིག་པའིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་ཕྱིིར་དངོ༌། །སེམས་བྱུངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་

ཕྱིིར༌། ལོག་པར་དམིགས་ཉེིད་མ་རིག་པ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཉེོན་མོངོས་ཀྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མ་རིག་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྩེ་ཉེོན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་
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ནུས་ཏེ། ཀུན་འིགྲེོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཚོོར་བ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། འིཇིག་ལྟ་ཆོོས་ཅོན། མ་རིག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཡུལ་ངོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཤིེས་རབ་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

འིཇིག་ལྟ་ཆོོས་ཅོན། མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་མ་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། འིཁོར་

གསུམ། དེར་ཐལ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། ཉེེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དག ། འིཇིག་

ཚོོགས་ལྟ་ལས་སྐྱོེས་པ་དེ། །དེ་མ་རིག་སྟེ་དེ་ལ་ཆོགས། །དེ་ལས་ཞེེ་སྡེངོ་ལ་སོགས་

འིབྱུངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཀུན་བཏུས་པ་ལྟར་ན། མིག་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། རངོ་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་མིག་ཤིེས་ཀྱིི་འིཁོར་དུ་གྱུར་བའིི་མ་

རིག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། འིདོད་ཆོགས་ནི་འིདོད་པའིི་ཁམས་ན་

རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་ཚོོགས་དྲུག་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པར་ལྟ་བར་བྱའོི། །འིདོད་

ཆོགས་ཇི་ལྟ་བར་མ་རིག་པ་དངོ༌། ཁོངོ་ཁོ་ཡངོ་དེ་བཞེིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡིད་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་
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འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་

རིག་པ་ཡིན་ན་ཡངོ༌། ཡིད་ཤིེས་ཡིན་པས་ཁྱབ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་དེ་

ཡིན་ན་ཡངོ༌། ཡིད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དངོ་པོ་ཡིན་ན། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཡིན་པས་ཁྱབ། གཉེིས་པ་ཡིན་ན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། 

འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས་དོན་གཅོིག་ཟེར་ན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་

འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་

བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། བདག་འིཛིན་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་སྟེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་གྱིིས་གངོ་ཟག་གི་བདག་

འིཛིན་གྱིི་གཞེི་བྱེད་པ་ནི། ཉེན་རངོ་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་མེད་རྟོོགས་པ་མེད་པར་བཞེེད་

པའིི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀྱིངོ་བཞེེད་ལ། དེ་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཟད་ན་གངོ་ཟག་གི་

བདག་འིཛིན་ལྡོག་ལ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་མ་ཟད་ན་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་མི་



334ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ལྡོག་པ་མིན་པས་འིཁོར་བའིི་གཞེི་རྩེ་མཐར་ཐུག་པ་མ་ལོག་ཀྱིངོ་འིཁོར་བ་ལས་གྲེོལ་

བ་མི་འིགལ་ལོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་མ་སྤོངོ་བར་ཐལ། 

ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་འིཁོར་

བ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་དེས་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་སྤོངོས་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་

སློོབ་པས་དེ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིཁོར་བའིི་

རྩེ་བ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་གངོ་ཟག་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན་དེ་མེད་

པར་ཐལ། བྱངོ་འིཕགས་ཀྱིིས་དེ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་མི་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། འིཁོར་བ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན་འིདིར་མ་ཁྱབ། གཞེན་ཡངོ༌། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པས་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་བྱེད་པར་ཐལ། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པས་དེའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་

རིག་པ་སྤོངོ་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ན་ཡངོ་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

འིོ་ན་ཁོ་རངོ་ལ་འིཁོར་བ་སྤོངོས་པ་དངོ༌། དེའིི་རྩེ་བ་སྤོངོས་པ་དུས་མཉེམ་པར་

ཐལ། འིཁོར་བ་སྤོངོས་ན་དེའིི་རྩེ་བ་སྤོངོ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྡུག་བསྔལ་

སྤོངོས་པ་དངོ་དེའིི་རྩེ་བ་སྤོངོས་པ་དུས་མཉེམ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རྩེ་བ་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་སྤོངོ་ན། སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རྩེ་བ་

སྤོངོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་རྩེ་བ་མ་ཡིན་པ་

གངོ་ཞེིག གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་སྤོངོས་ན་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་སྤོངོས་པས་ཁྱབ་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་

བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྡུག་བསྔལ་

སྤོངོས་བར་ཐལ། དེའིི་རྩེ་བ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་

སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་

ཀྱིི་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འིཁོར་བའིི་གཞེི་རྩེ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་

འིབྱེད་ལས། འིཁོར་བའིི་གཞེི་རྩེ་མཐར་ཐུག་པ་མ་ལོག་ཀྱིངོ་འིཁོར་བ་ལས་གྲེོལ་བ་

མི་འིགལ་ལོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་ལ་འིཛིན་སྟངོས་མི་འིདྲི་བ་གཉེིས་ཡོད་པར་ཐལ། 

བདག་འིཛིན་གཉེིས་ཀོ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཇུག་པའིི་ཊིཀོ་ཆོེན་ལས། 

འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་མི་མཐུན་པ་མེད་པར་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། དེ་ནི་འིཛིན་སྟངོས་འིགལ་བའིི་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་མི་མཐུན་པ་གཉེིས་

མེད་པར་བཤིད་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་འིཁོར་
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བའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འིཇིག་ལྟའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡིན་པར་སྐབས་

འིདིར་ཁས་ལེན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ལྟར་སེམས་ཙོམ་པས་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། སེམས་ཙོམ་པའིི་ཐད་ཀྱིི། དྲིངོ་ངོེས་རྣམ་འིབྱེད་ལས། དེ་ལ་ངོོ་བོ་དངོ་ཁྱད་པར་དུ་

ཀུན་བཏགས་པའིི་ཀུན་བཏགས་རངོ་གི་མཚོན་ཉེིད་ཀྱིིས་གྲུབ་པར་འིཛིན་པའིི་ཆོོས་

ཀྱིི་བདག་འིཛིན་གྱིིས་འིཇིག་ལྟའིི་རྩེ་བ་བྱེད་པར་བཞེེད་ལ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་

མ་རིག་པ་ཀུན་བཏགས་མེད། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་

རིག་པ་ཀུན་བཏགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལམ་རིམ་ཆོེན་མོར། སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་འིཁོར་བར་འིཆོིངོ་བར་བྱེད་པ་ནི། ལྷན་སྐྱོེས་ཀྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ལ། 

ཀུན་བཏགས་ཀྱིི་མ་རིག་པ་ནི། གྲུབ་མཐའི་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པས། འིཁོར་

བའིི་རྩེ་བར་མི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདིའིི་དམིགས་ཕྱིེད་པ་ཤིིན་ཏུ་གནད་ཆོེའོི། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མཐོངོ་སྤོངོས་སུ་གྱུར་བའིི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཀུན་བཏགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀྱིིས་སྤོངོས་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣལ་འིབྱོར་སྤྱིོད་པའིི་ས་ལས་རྒྱུན་ཏུ་ཞུགས་པའིི་ཡན་ལག་དུ་

ཞེིག་སྤོངོས་ཤིེ་ན། ཐམས་ཅོད་ཀྱིི་ཕྱིོགས་གཅོིག་པ་སྟེ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་རིལ་གྱིིས་
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སྤོངོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

 གཞེན་ཡངོ་དེ་གཉེིས་དོན་མི་གཅོིག་པར་ཐལ། སྲིིད་རྩེེའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་

འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡོད། སྲིིད་རྩེེའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་འིོག་ཏུ་སྒྲུབ་

བོ། །དེ་ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་

མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མེད་ན་འིཁོར་བ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། དད་སོགས་དགེ་བ་བཅུ་གཅོིག་པོ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་

བའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་བའིི་རྩེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། དགེ་བའིི་བྱེ་བྲག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཁོར་བ་ཡིན་ན་དེའིི་རྩེ་བ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དགེ་བ་

ཡིན་ན་དགེ་བའིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དགེ་བ་རྟོག་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིདུས་མ་བྱས་ཀྱིི་དགེ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། འིོ་ན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིག་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དགེ་བ་རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་
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ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། འིཁོར་བ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ཁམས་གོངོ་མའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། འིདོད་ན། 

མཛོད་ལས། དེ་ལས་འིགྱིོད་གཉེིད་མི་དགེ་རྣམས། །བསམ་གཏན་དངོ་པོ་དག་ན་

མེད། །ཅོེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག རངོ་གིས་ཀུན་ནས་བསློངོས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་

གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དེ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པའིི་

མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། མི་འིཐད་པར་ཐལ། རངོ་གིས་ཀུན་ནས་བསློངོས་པའིི་འིཕེན་

བྱེད་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་མ་རིག་པས་འིཕེན་བྱེད་

ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་

སེམས་ཀྱིིས་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དགེ་བའིི་སེམས་ཀྱིིས་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་ཐལ། འིཕེན་བྱེད་དགེ་བའིི་ལས་ཀྱིིས་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་

རིག་པ་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་
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བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེའིི་དུས་ཀྱིི་

ཀུན་སློོངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་

སེམས་བྱུངོ་གངོ་ཞེིག རངོ་འིབྲས་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་བྱེད་པ། དེའིི་

མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་ན། འིཕེན་བྱེད་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་

ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། འིཕེན་བྱེད་བསོད་ནམས་དངོ་མི་གཡོ་

བའིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་གངོ་ཟག་རངོ་རྐ་ཐུབ་པའིི་རྫོས་ཡོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་བའིི་དེ་

ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས་སུ་ཡོད། ཟེར་ན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་

བའིི་ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གངོ་ཟག་གི་

བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་ཡངོ་མ་ཡིན། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་

མེད་རྟོོགས་པའིི་རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་
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གྲུབ་ན། དེ་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་མེད་པར་

ཐལ། དེ་ཡིན་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། གསེར་འིཕྲེེངོ་ལས། དེ་ལྟར་གསུངོས་པ་ཡངོ་དུས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་

ལ་དགོངོས་ཀྱིི་རྒྱུའིི་ཀུན་སློོངོ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་གཅོིག་པུ་

སྟེ། དེའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ཐོག་མའིི་མ་རིག་པ་ཡངོ་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་དོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དེ་མཐོངོ་སྤོངོ་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་ལ་

ཁ་ཅོིག དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིིས་སྤོངོས་པར་ཐལ། མཐོངོ་སྤོངོས་སུ་གྱུར་

བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་སུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་

པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེན་འིཛིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། གྲུབ་མཐས་

བློ་ཁ་མ་བསྒྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་ཐལ། མཐོངོ་སྤོངོས་སུ་གྱུར་བའིི་

མ་རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཐོངོ་སྤོངོས་ཡིན་ན་སྤོངོ་བྱ་ཀུན་བཏགས་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། རངོ་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་མི་དགེ་བའིི་ལས་
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ཀྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། སྤོངོ་བྱ་ཀུན་

བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། མཐོངོ་སྤོངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དེར་གྱུར་བའིི་ངོན་སོངོ་བའིི་ཕུངོ་ཁམས་སྐྱོེ་མཆོེད་གསུམ་ག་མཐོངོ་སྤོངོས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ཀུན་བཏུས་ལས། ངོན་སོངོ་བའིི་ཕུངོ་པོ་

དངོ་ཁམས་དངོ་སྐྱོེ་མཆོེད་རྣམས་ནི་མཐོངོ་བའིི་སྤོངོ་བར་བྱ་བ་ལྟ་བར་བྱའིོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཟུགས་ཕུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ཀྱིི་སྐྱོོན་ནི་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀྱིིས་སྤོངོས་པར་ཐལ། མཐོངོ་སྤོངོས་སུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་

རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དོན་གྱིིས་དངོོས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣལ་འིབྱོར་

སྤྱིོད་པའིི་ས་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའིི་ཡན་ལག་དུ་ཞེིག་སྤོངོས་ཤིེ་ན། ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐོངོ་

སྤོངོས་སུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུན་

ཞུགས་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཏུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ་བོ། །དེ་དངོ་
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རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་

པ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་

པའིི་ཐལ་འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་

གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཤིེས་པ་ཡིན་ན། རྒྱུན་ཞུགས་དངོ་རྒྱུད་གཅོིག་ཏུ་གྱུར་བའིི་གངོ་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མེད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་དངོ་རྒྱུད་ཐ་དད་དུ་གྱུར་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀྱིི་

ཤིེས་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མཁས་པ་ཁ་ཅོིག དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། སྒོོམ་སྤོངོ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡིན་ན། ཉེོན་ཡིད་འིཁོར་གྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཞེེས་གསུངོས། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་མཐོངོ་སྤོངོ་གི་གཞེི་མཐུན་

མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒོོམ་སྤོངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བདེན་འིཛིན་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་དངོོས་གཉེེན་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་

ན། སྒོོམ་ལམ་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། 

བདེན་འིཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་དངོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིིས་སྤོངོས་པའིི་གཞེི་

མཐུན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་ན་སྒོོམ་སྤོངོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 
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འིདོད་ན། རྣལ་འིབྱོར་སྤྱིོད་པའིི་ས་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའིི་ཞེེས་སོགས་གསུངོས་

པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིིས་

སྤོངོ་བའིི་གཞེི་མཐུན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་བའིི་

དགེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། དེར་གྱུར་བའིི་མི་དགེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་

གཉེིས་ཡོད་དེ། འིཕེན་བྱེད་དགེ་བའིི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་དེའིི་ནངོ་ཚོན་

དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། འིཕེན་བྱེད་མི་དགེ་བའིི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་

དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་

བའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་མ་རིག་པ་མེད། དེས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་དགེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དེ། 

དེའིི་ནངོ་ཚོན་གྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པས་ཁྱོད་སྤོངོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་

ནུས་ཏེ། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་མ་རིག་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དངོ་པོ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དགེ་བ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་འིཛིན་རྫོས་གཞེན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པར་གྱུར་
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བའིི་མ་རིག་པ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པར་ཐལ། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་མ་

རིག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དངོ་པོ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཙོོ་བོར་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་

བྱེད་ཀྱིི་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། དེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཟུགས་འིཛིན་རྫོས་གཞེན་དུ་འིཛིན་པའིི་རྟོོག་པ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། འིཇུག་པའིི་ཊིཀོ་ཆོེན་དུ། མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན་ལས། ཐེག་དམན་ལ་ཚུལ་

གཉེིས་གསུངོས་པའིི་གཟུགས་འིཛིན་རྫོས་གཞེན་དུ་འིཛིན་པའིི་བདེན་འིཛིན་ལ་ཤིེས་

སྒྲིིབ་ཏུ་འིཇོག་མི་འིཇོག་གཉེིས་ངོེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་དེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཏུ་འིཇོག་མི་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

འིོ་ན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

བསམ་གཏན་གཉེིས་པ་ཡན་ཆོད་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། ལུངོ་

མ་བསྟན་གྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཁམས་གོངོ་མའིི་སས་

བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན་ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་བུད། ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། མཛོད་ལས། གོངོ་མ་ཐམས་ཅོད་ལུངོ་མ་བསྟན། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་མ་རིག་པ་མེད་པར་
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ཐལ། དེས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དེས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་འིཕེན་བྱེད་དགེ་བའིི་ལས་མེད་པ་གངོ་ཞེིག འིཕེན་

བྱེད་མི་དགེ་བའིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། འིོ་ན། དེ་ཁོ་ཁོ་རངོ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་ཀུན་སློོངོ་ལུངོ་མ་

བསྟན་གྱིིས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀུན་སློོངོ་གི་ལུངོ་

མ་བསྟན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། འིདོད་ན། དེ་དགེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྟོགས་ཕྱིི་མ་རིགས་འིདྲིེ། ཟེར་

ན། མཛོད་ལས། རབ་ཏུ་འིཇུག་བྱེད་དགེ་སོགས་ལས། །རྗོེས་འིཇུག་བྱེད་ཀྱིངོ་རྣམ་

གསུམ་འིགྱུར། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྒྱུའིི་ཀུན་སློོངོ་དགེ་བས་ཀུན་

ནས་བསློངོས་ཤིིངོ༌། དུས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངོས་པའིི་

ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཁོ་ཁོ་རངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་ཀུན་སློོངོ་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིིས་ཀུན་ནས་བསློངོས་པའིི་

ལས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཀུན་སློོངོ་གི་ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། དེ་ཀུན་

སློོངོ་གི་དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རངོ་གི་ཀུན་སློོངོ་དགེ་བས་ཀུན་ནས་བསློངོས་
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པའིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་རིམ་བཞེིན་སོངོ༌།

འིཕགས་རྒྱུད་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ།འིཕགས་རྒྱུད་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པ།

ཁ་ཅོིག འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དེའིི་ནངོ་ཚོན་གྱིི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཏེ། 

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། འིཕགས་པའིི་རྟོེན་ལ་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མདོ་ལས། བདེན་པ་མཐོངོ་ལ་འིཕེན་པ་མེད། །སྲིེད་

དངོ་བྲལ་ལ་ཡངོ་སྲིིད་མེད། །ཅོེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་རྒྱུད་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། ལྷག་བཅོས་མངོ་

འིདས་ལ་གནས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བའིི་གནས་ལ་གནས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སྔོན་སོ་སྐྱོེའིི་གནས་སྐབས་སུ་བསགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་

པར་ཐལ། དེ་དེའིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བའིི་གནས་ལ་གནས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་

སྟེ། མ་གྲུབ་ན། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། འིདོད་ཆོགས་བྲལ་བའིི་གནས་པ་ནི། །བརྩེེ་བའིམ་

ཡངོ་ན་ལས་ཀྱིིས་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ངོན་སོངོ་

གི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་
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ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བའིི་ལས་ཡོད་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསར་དུ་གསོག་

པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྟོེན་ལ་

གསར་དུ་གསོག་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། གནས་གཙོངོ་དུ་ལས་ཉེོན་གྱིིས་སྐྱོེ་བ་

ལེན་པ་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་སྤོེལ་སྒོོམ་བྱེད་དགོས། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྟོེན་ལ་དེ་བྱེད་པ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་དངོོས་གཞེི་ཟག་མེད་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་རྟོགས་དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལས་ཀྱིི་དབངོ་གིས་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

བའིི་ལན་ལ་ཁ་ཅོིག་མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཕྱིིར་

མི་འིོངོ༌། 

ཁ་ཅོིག སྔོན་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་གནས་སྐབས་སུ་འིབྲས་བུ་ཆོེ་བ་ལྟ་བུར་སྐྱོེ་བ་

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བསགས་པ་དེ་ཉེིད་བསམ་གཏན་གྱིི་སྤོེལ་སྒོོམ་གྱིིས་གསོས་

བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མི་འིཐད་དེ། 

གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསར་དུ་གསོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེར་
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སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེར་སྐྱོེ་བའིི་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་སྐྱོེས་པའིི་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་མེད་པ་ཐལ། དེར་སྐྱོེས་

པའིི་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡངོ་མེད། དེར་གྱུར་བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིངོ་

མེད། དེ་འིདྲིའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡངོ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་

སྐྱོེས་པའིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བྱེད་ཀྱིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

གཉེིས་པ་སློ། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེར་སྐྱོེས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་

བསྒོོས་མ་ཐག་པའིི་གཙོོ་བོ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། འིགལ་ལོ། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེར་སྐྱོེས་པའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིཕངོས་འིབྲས་མེད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་འིདྲིའིི་མིངོ་གཟུགས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་

གངོ་རུངོ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། དེར་སྐྱོེས་པའིི་དེའིི་ནངོ་

ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ནས་

གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཚོེ་ས་མཚུངོས་པར་ཁྱོད་རངོ་གིས་ཁས་བླངོས་པའིི་

ཕྱིིར། གལ་ཏེ་རྩེ་བར་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། བསམ་གཏན་གྱིི་སྤོེལ་སྒོོམ་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་
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ནས་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་རྒྱུ་འིགྱུར་རུངོ་གི་འིབྲས་བུ་ཆོེ་བ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་དེ་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། དེར་སྐྱོེ་

བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀུན་ནས་སློོངོ་

བར་བྱེད་པའིི་མ་རིག་པ་དེ་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་

བར་བྱེད་པའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀུན་

ནས་སློོངོ་བར་བྱེད་པའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་

དེ་ཀུན་ནས་སློོངོ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་གསར་དུ་གསོག་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན་དངོོས། གཞེན་ཡངོ་དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

བསགས་པའིི་ཚོེ་གསར་དུ་བསགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་

ཆོོས་ཅོན། དེ་གསར་དུ་བསོགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསགས་པའིི་ཚོེ་དེ་བསགས་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན་དངོོས། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བོངོ་བུར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་མ་བསགས་པར་དེར་

སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐལ། གནས་གཙོངོ་ལ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྟོར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་བོངོ་བུར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་

བོངོ་བུར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན། འིདིར་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། 
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མཛོད་འིགྲེེལ་ལས། རྟོ་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་དུ་གངོ་ཡིན་པ་བོངོ་བུ་རྣམས་ཀྱིི་ནངོ་དུ་ཡིན་

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

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། དོམ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་དྲིེད་དུ་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་སྲིེད་

ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དྲིེད་མོར་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པའིི་ཚོེ་དྲིེད་

དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བར་ཐལ། དེ་ཡོད་འིབྲས་བུ་ཆོེ་

བར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་བསམ་གཏན་གྱིི་སྤོེལ་སྒོོམ་གྱིིས་གསོས་བཏབ་པ་

ལ་བརྟོེན་ནས་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པའིི་ཚོེ་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་

ལས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཚོེ་དོམ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་

ཀྱིི་ལས་ལ་དྲིེད་དུ་སྐྱོེ་བའིི་སྲིེད་ལེན་གྱིིས་གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དྲིེད་མོར་

སྐྱོེ་བ་བླངོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

འིོ་ན། དོམ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ་དྲིེད་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་

འིགལ་བར་ཐལ། དེའིི་དོམ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་དྲིེད་དུ་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་སྲིེད་

ལེན་གྱིིས་གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། དྲིེད་མོར་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པ་ཡིན་ན་དེའིི་

ཚོེ་དྲིེད་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་མ་སོངོ་བའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དོམ་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ལ་དྲིེད་དུ་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་སྲིེད་ལེན་གྱིིས་གསོས་

བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་དེར་སྐྱོེ་བ་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། འིཇིག་ལྟ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་

ཡིན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་

རིག་པ་དོན་གཅོིག ས་གངོ་ནས་སྲིིད་རྩེེར་སྐྱོེ་བའིི་མ་རིག་པ། ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་སས་

བསྡུས་ཀྱིི་མ་རིག་པ་ཡིན། ཟེར་ན། ནངོ་འིགལ་ཏེ། སྲིིད་རྩེེའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་དེའིི་

ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་ཕྱིི་མ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། ཅོི་ཡངོ་མེད་མན་ཆོད་ཀྱིི་

སས་བསྡུས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་

བའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས་དོན་མི་གཅོིག་པར་ཐལ། འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་

རིག་པ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་མེད། གཅོིག་ཤིོས་སྤོངོས་པའིི་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྤོངོས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཅོི་ཡངོ་མེད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཡོད། 

དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། ཅོི་ཡངོ་མེད་མན་ཆོད་ཀྱིི་སས་བསྡུས་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་དངོོས། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། འིདོད་ཉེོན་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར་

མི་འིོངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན་འིགལ། འིཕགས་རྒྱུད་ལ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་

པར་ཐལ། འིཕགས་རྒྱུད་ལ་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེར་
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ཐལ། འིཇིག་ལྟ་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། འིཕགས་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཕྱིི་མ་དངོོས། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། 

འིཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱོེས་འིཕགས་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར།

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་མ་རིག་པའིི་ངོོས་འིཛིན།བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་མ་རིག་པའིི་ངོོས་འིཛིན།

གཉེིས་པ་རངོ་ལུགས་བཞེག་པ་ལ། མ་རིག་པ་སྤྱིིའིི་རྣམ་བཞེག་བཤིད་པ་དངོ༌། 

སྐབས་འིདིའིི་མ་རིག་པ་ངོོས་བཟུངོ་བ་དངོ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། མ་རིག་པ་དེ་

ལ་གྲུབ་མཐའི་སོ་སོའིི་འིདོད་ཚུལ་དུ་མ་ཡོད་དེ། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་མཛའི་བ་བཀོག་

ཙོམ་ལ་མི་མཛའི་བ་དངོ༌། བདེན་པ་བཀོག་ཙོམ་ལ་རྫུན་ཚོིག་ཏུ་མི་འིཇོག་པ་བཞེིན་

དུ། རིག་པ་བཀོག་ཙོམ་ལ་མ་རིག་པ་མིན་པ་དངོ༌། རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་འིགལ་ཟླ་མི་

མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་སེམས་བྱུངོ་རོངོས་པ་ཁོ་ན་མ་རིག་པར་འིདོད་ཅོིངོ༌། དེ་

ཡངོ་དགེ་བ་བཅུ་གཅོིག་གི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་གཏི་མུག་མེད་པའིི་སེམས་བྱུངོ་

རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་སུ་བྱས། དེའིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་སེམས་བྱུངོ་རོངོས་པ་

ཁོ་ན་མ་རིག་པར་འིདོད། མ་རིག་པ་དངོ་འིཇིག་ལྟ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་འིགལ་བ་ཡིན་

ཏེ། མ་རིག་པ་རོངོས་པས་ཡུལ་ལ་དཔྱོོད་མི་ནུས་པའིི་རྣམ་པའིི་འིཇུག འིཇིག་ལྟ་དེ་

ཤིེས་རབ་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་ཡིན་པས། རངོ་ཡུལ་ལ་དཔྱོོད་པའིི་རྣམ་པའིི་འིཇུག་པའིི་
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ཕྱིིར། 

ལུངོ་གིས་ཀྱིངོ་འིགྲུབ་སྟེ། འིཇིག་ཚོོགས་ལ་ལྟ་བ་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་མ་རིག་

པ་ནི། ཞེེས་འིཇིག་ལྟ་མ་རིག་པ་དངོ༌། མཚུངོས་ལྡན་དུ་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་

ལས། མ་རིག་མི་མཛའི་རྫུན་སོགས་བཞེིན། །ཀུན་སྦྱོོར་སོགས་ཚོིག་ཕྱིིར་གལ་

ཏེ། །ཤིེས་རབ་ངོན་པའཱིུ་མིན་ལྟ་ཕྱིིར། །ལྟ་བ་དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ཕྱིིར། །ཤིེས་རབ་

ཉེོན་མོངོས་བསྟན་ཕྱིིར་རོ། །ཞེེས་གསུངོས། 

མདོ་སྡེེ་པས་མ་རིག་པའིི་ངོོས་འིཛིན།མདོ་སྡེེ་པས་མ་རིག་པའིི་ངོོས་འིཛིན།

མདོ་སྡེེ་པས། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་ཤིེས་རབ་ཡེ་ཤིེས་ལ་

རིག་པ་ཡེ་ཤིེས་སུ་བྱས་ནས། དེའིི་འིགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་སུ་གྱུར་བའིི་སེམས་

བྱུངོ་རོངོས་པ་མ་རིག་པར་འིདོད་དེ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། རིག་པའིི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་

ཕྱིིར་དངོ༌། །སེམས་བྱུངོ་ཉེིད་ཀྱིི་དམིགས་པའིི་ཕྱིིར། །ལོག་པར་དམིགས་ཉེིད་མ་

རིག་པ། །གསུངོས་ཕྱིིར་གཞེན་ནི་རིག་མ་ཡིན། །འིགལ་བ་གངོ་དེ་འིདིར་བཤིད་

བྱ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་འིཇིག་ལྟ་ཡངོ་མ་རིག་པ་འིདོད་དེ། དེ་ཉེིད་ལས་ཉེེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅོད་དག། འིཇིག་ཚོོགས་ལྟ་ལས་སྐྱོེས་པ་སྟེ། །དེ་མ་རིག་སྟེ་དེ་ལ་ཆོགས། །དེ་ལས་
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ཞེེ་སྡེངོ་ལ་སོགས་འིབྱུངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིོ་ན། འིཇིག་ཚོོགས་ལ་ལྟ་བ་

དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་མ་རིག་པ་ཞེེས་གསུངོས་པ་དངོ་འིགལ་ལམ་ཞེེ་ན། སྐྱོོན་

མེད་དེ། འིཇིག་ལྟ་མ་རིག་པའིི་ཕྱིོགས་གཅོིག་ཡིན་པ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། དཔེར་

ན། པ་ལ་ཤི་དངོ་ལྡན་པའིི་ནགས་ཚོལ་ལ། པ་ལ་ཤིའིི་ནགས་ཚོལ་ཞེེས་པ་བཞེིན་ནོ། 

དེས་ན། བྱེ་མདོ་གཉེིས་ཀོས་མ་རིག་པ་ལ་ཀུན་བཏགས་དངོ་ལྷན་སྐྱོེས་

གཉེིས་གཉེིས་ཁས་ལེན་ཀྱིངོ༌། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འིཇིག་ལྟ་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིིས་ཁྱབ་

པར་ཁས་ལེན་ནོ། །ལྟ་བའིི་ཀུན་སྦྱོོར་ལྔ་ཀོ་ཀུན་བཏགས་སུ་ཁས་ལེན་ཅོིངོ༌། རྒྱུན་

ཞུགས་ཀྱིིས་འིཇིག་ལྟ་སྤོངོས་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར།

ལུགས་འིདིའིི་མ་རིག་པའིི་རྣམ་གཞེགལུགས་འིདིའིི་མ་རིག་པའིི་རྣམ་གཞེག

འིདིར་ནི་རངོ་ཡུལ་ལ་རོངོས་པའིི་རྣམ་པས་འིཇུག་པའིི་སེམས་བྱུངོ་རོངོས་

པ། མ་རིག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་ངོོ་བོའིི་སྒོོ་ནས། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་པ་

དངོ༌། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མ་ཡིན་པའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས། རྟོེན་གྱིི་སྒོོ་ནས་ཁམས་གསུམ་

གྱིི་མ་རིག་པ་གསུམ། རྒྱུའིི་སྒོོ་ནས་ཀུན་བཏགས་དངོ་ལྷན་སྐྱོེས་གཉེིས། གཉེེན་པོའིི་

སྒོོ་ནས་མཐོངོ་སྤོངོ་དངོ་སྒོོམ་སྤོངོ་གཉེིས། བྱེད་ལས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་

ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་མ་གྱུར་བའིི་
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མ་རིག་པ་གཉེིས།

དམིགས་པའིི་སྒོོ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། ལས་

འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས།  འིཛིན་སྟངོས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་ལོག་ཤིེས་སུ་

གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། མ་རྟོོག་པའིི་བློར་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་གཉེིས། བདག་རྐེན་

གྱིི་སྒོོ་ནས་ཡིད་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དངོ༌། དབངོ་ཤིེས་སུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་

པ་དེ་གཉེིས་སུ་ཡོད། 

གཉེིས་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ༌། ངོོ་བོ་གངོ་ཡིན་ལ་དཔྱོད་པའིོ། །རངོ་དངོ་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་རྒྱུའིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་

དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་སེམས་བྱུངོ་རོངོས་པ། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་

ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་འིཁོར་བའིི་རྩེ་བར་གྱུར་བའིི་མ་

རིག་པ་དོན་མི་གཅོིག་སྟེ། དེ་གཉེིས་ལ་མུ་བཞེི་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་

པའིི་མུ་ནི། སྐྱོེ་བོ་ཕལ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་འིཛིན་ལྷན་སྐྱོེས་སུ་གྱུར་བའིི་

མ་རིག་པ་ལྟ་བུ། གཉེིས་ཀོ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནི། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོོགས་པའིི་

ཤིེས་རབ་ལྟ་བུ། དངོ་པོ་ཡིན་ལ་གཉེིས་པ་མ་ཡིན་པའིི་མུ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ཀྱིིས་

སྤོངོས་པའིི་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ། ཕྱིི་མ་ཡིན་ལ་དངོ་པོ་མ་ཡིན་

པའིི་མུ་ནི། ཆོོས་ཀྱིི་བདག་འིཛིན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ལྟ་བུ། 
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ངོོ་བོ་གངོ་ཡིན་པ་དཔྱོད་པ་ནི། དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་དེ་ལ་

སྤོངོ་བྱའིི་ངོོས་ནས་མཐོངོ་སྤོངོ་དངོ་སྒོོམ་སྤོངོ་གི་ཆོ་གཉེིས་ཡོད་ཅོིངོ༌། ངོོ་བོ་སྒོོམ་སྤོངོ་

ཡིན། དགེ་སོགས་གསུམ་གྱིི་ནངོ་ནས་དེར་གྱུར་བའིི་དགེ་བ་མེད། དེ་ཡིན་ན་ཉེོན་

མོངོས་ཅོན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་གྱུར་བའིི་མ་སྒྲིིབ་ལུངོ་མ་བསྟན་མེད་དེ། དེ་

ཡིན་ན་སྒྲིིབ་པ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེར་གྱུར་བའིི་མི་དགེ་བ་མེད་དེ། དེ་ཡིན་ན་

ལུངོ་མ་བསྟན་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཕུངོ་པོ་ལྔའིི་ནངོ་ནས་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་དངོ༌། 

རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་མེད་དེ། དེ་ཡིན་ན། སེམས་བྱུངོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེར་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བའིི་ཕུངོ་བོ་ཡོད་དེ། དེར་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གངོ་ཟག་སུའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་སོ་སྐྱོེ་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་

མེད་དེ། འིཕགས་རྒྱུད་ལ་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཏེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་

གསར་དུ་བསགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེན་པ་མཐོངོ་ལ་འིཕེན་པ་མེད། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

གཉེིས་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ།གཉེིས་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

ཁ་ཅོིག་རངོ་རྒྱུ་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཤིིངོ༌། རངོ་འིབྲས་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མར་

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས། གཉེིས་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འིཇོག་ཅོེས་
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ཟེར་ན། ངོན་སོངོ་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། གཉེིས་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མ་

ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ངོན་སོངོ་བའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་འིཕངོས་འིབྲས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དངོ་བདེ་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་བདེ་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་བདེ་འིགྲེོའིི་སྲིིད་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་

འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱུ་མ་རིག་པའིི་ཀུན་ལས་བསློངོས་པའིི་རངོ་གི་འིཕངོ་བྱར་གྱུར་

བའིི་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས། གཉེིས་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་

མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། དེ་ལ་སྐྱོོན་འིཕེན་པ་ཁ་ཅོིག ཚོེ་དེ་ལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་

ཐོབ་པར་ངོེས་པའིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དམལ་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་

ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། གཉེིས་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་འིདྲིའིི་སོ་སྐྱོེའིི་རྒྱུད་ལ་དམལ་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་
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ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། དེ་འིདྲིའིི་སོ་སྐྱོེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་འིཕངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་སྲིིད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་བའིི་གནས་སུ་སྐྱོེ་བ་

ལེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཚོེ་དེ་ལ་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་འིབྲས་བུ་

ཐོབ་པར་ངོེས་པའིི་སོ་སོ་སྐྱོེ་བོའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དམལ་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་

ཀྱིི་ལས་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་འིཕངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་སྲིིད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམལ་བའིི་

སྲིིད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀྱིི་འིཕངོ་བྱར་གྱུར་བའིི་སྲིིད་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་དམལ་བའིི་

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱུ་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཤིིངོ༌། རངོ་འིབྲས་རངོ་དངོ་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་ཉེེ་བའིི་རྐེན་བྱེད་ཅོིངོ༌། 

ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དེ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། ཟེར་ན། 

ཚུར་མཐོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མར་

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

དེ་དེའིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མེད་ན་ཡངོ་

སྲིིད་ཕྱིི་མ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མའིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁ་ཅོིག འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོས་བསྡུས་པ་དངོ༌། འིདུ་

བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོས་བསྡུས་པ་གཉེིས་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ལུས་ངོག་ཡིད་གསུམ་གྱིི་ལས་

ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ལུས་ངོག་གི་ལས་གཟུགས་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་ཟེར། དེ་ནི་

མི་རིགས་ཏེ། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། ལུས་ངོག་གི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། ལུས་ངོག་གི་

ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་པའིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། ལས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡིད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་པར་གྱུར་བའིི་

ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མཛོད་ལས། སེམས་པ་ཡིད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ནོ། །དེས་

སྐྱོེད་ལུས་དངོ་ངོག་གི་ལས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ལུས་ངོག་གི་

ལས་གཟུགས་ཅོན་ཡིན་པར་ཐལ། མཛོད་ལས། ལུས་རྣམ་རིག་བྱེད་དབྱིབས་སུ་

འིདོད། །ངོག་རྣམ་རིག་བྱེད་ནི་ངོག་སྒྲི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་

སྟེ། ལམ་རིམ་ལས། སེམས་པའིི་ལས་ནི་རངོ་དངོ་མཚུངོས་པར་ལྡན་པའིི་སེམས་

ཡུལ་ལ་གཡོ་ཞེིངོ་བསྐུལ་བར་བྱེད་པས་སེམས་བྱུངོ་ཡིད་ཀྱིི་ལས་སོ། །བསམ་པའིི་

ལས་ནི་སེམས་པ་དེས་ཀུན་ནས་བསློངོས་པའིི་ལུས་ངོག་གི་ལས་དེ། 

དེ་ལ་རིག་བྱེད་དངོ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉེིས་སུ་བྱས་ནས་གཟུགས་ཅོན་ཁོ་

ནར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའིི་འིདོད་པ་ལ། སློོབ་དཔོན་དབྱེག་གཉེེན་གྱིིས་ལུགས་དེ་བཀོག་
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ནས། ལུས་ངོག་གི་རིག་བྱེད་དངོ་མཉེམ་དུ་འིཇུག་པའིི་སེམས་པ་ལ་བཞེེད་པའིི་ལས་

གཉེིས་ག་ཡངོ་སེམས་པར་འིདོད་ཅོེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འིདིར་

ལུས་ངོག་གི་ལས་གཟུགས་ཅོན་དུ་ཁས་ལེན་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལས་དངོ་གཟུགས་ཕུངོ་གི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། དགེ་བའིི་

ལས་དངོ་གཟུགས་ཕུངོ་གི་གཞེི་མཐུན་ཡོད། མི་དགེ་བའིི་ལས་དངོ་གཟུགས་ཕུངོ་

གི་གཞེི་མཐུན་ཡངོ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་

པོ་དེ་དགེ་བའིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡུམ་རྒྱས་འིབྲིངོ་བསྡུས་གསུམ་པོ་དེ་དགེ་བ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྫུན་ཕྲེ་མ་ཚོིག་རྩུབ་མི་དགེ་

བའིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ།

རངོ་ལུགས་ལ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད།རངོ་ལུགས་ལ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད།

རངོ་ལུགས་ལ། འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོོས་དངོ༌། ལས་འིབྲས་ཀྱིི་རྣམ་གཞེག་

སྤྱིིར་བཤིད་པ་དངོ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ལ། མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ངོོ་བོ་གངོ་ཡིན་

ལ་དཔྱོད་པ་ལ། དངོ་པོ་ནི། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་མ་རིག་

པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཤིིངོ་རངོ་གི་འིཕངོས་བྱར་གྱུར་བའིི་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མ་འིཕེན་
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བྱེད་ཀྱིི་སེམས་བྱུངོ་སེམས་པ་དེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིདུ་

བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། འིོ་ན། འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ། རངོ་དངོ་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་པ་ལ་བརྟོེན་

ནས་བྱུངོ་ན་མ་རིག་པས་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་ཚུལ་དེ་གངོ་ཞེེ་ན། ལས་

འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པས་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུའིི་ཀུན་སློོངོ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིོ་ན། ཀུན་བཏུས་ལས། རོངོས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉེིས་ཏེ། འིབྲས་

བུ་རྣམ་པར་སྨོིན་པ་དངོ༌། དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིོ། འིབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨོིན་པ་ལ་

རོངོས་པ་ནི། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའིི་ལས་མངོོན་པར་འིདུ་བྱེད་དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་

ལ་རོངོས་པ་ནི། བསོད་ནམས་དངོ་མི་གཡོ་བའིི་ལས་མངོོན་པར་འིདུ་བྱེད་དོ། །ཞེེས་

བཤིད་པ་དངོ་འིགལ་ལོ། །ཞེེ་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། ལུངོ་དངོ་པོས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་

པའིི་ལས་ཀྱིི་དུས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་

ཡོད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་གྱིི། དེའིི་རྒྱུའིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་

པའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པའིི་དོན་མ་ཡིན་པར་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའིི་

ལས་ཀྱིི་དུས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་དེ། 
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དེ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་ལས་འིབྲས་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཉེོན་

མོངོས་ཅོན་གྱིི་ལས་ཡིན་ན། རངོ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་

པ་ཡོད་པས་ཁྱབ། ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་སེམས་ཡིན་ན། རངོ་གི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་

ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། རོངོས་དངོ་

བག་མེད་ལེ་ལོ་དངོ་༌། མ་དད་པ་དངོ་རྨུགས་དངོ་རྒོད། །ཉེོན་མོངོས་ཅོན་ལ་རྟོག་ཏུ་

འིབྱུངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིོ་ན། ལུངོ་ཕྱིི་མས་ཀྱིངོ༌། བསོད་ནམས་དངོ་མི་གཡོ་བའིི་ལས་ཀྱིི་དུས་ཀྱིི་

ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་ཡོད་པར་བསྟན་ནམ་ཞེེ་

ན། དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་དེའིི་དུས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་མ་རིག་པ་ཡིན་ན། དེ་

དངོ་མཚུངོས་ལྡན་ཡིན་དགོས། དེ་གཉེིས་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་མ་རིག་པ་མེད། དེ་

གཉེིས་གངོ་རུངོ་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གསེར་འིཕྲེེངོ་ལས། དེ་

ལྟར་གསུངོས་པ། དུས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་ལ་དགོངོས་ཀྱིི་རྒྱུའིི་ཀུན་སློོངོ་ནི་སྔར་བཤིད་པ་

ལྟར། དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་ལ་རོངོས་པའིི་མ་རིག་པ་གཅོིག་པུ་སྟེ། དེའིི་ཕྱིིར་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ཐོག་མའིི་མ་རིག་པ་ཡངོ་དེ་ཁོ་ན་ཉེིད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

འིདུ་བྱེད་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་དབྱེ་བ།འིདུ་བྱེད་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་དབྱེ་བ།



363ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་བའིི་བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པའིི་ལས་དངོ༌། བསོད་ནམས་ཀྱིི་ལས་དངོ་མི་གཡོ་བའིི་ལས་དངོ་

གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ངོན་སོངོ་གསུམ་དུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལྟ་བུ། དེ་ལ་ཡངོ་

ངོན་སོངོ་གསུམ་དུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསུམ་ཡོད། གཉེིས་པ་ནི། འིདོད་པའིི་བདེ་

འིགྲེོར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལྟ་བུ། དེ་ལ་ཡངོ་འིདོད་པའིི་མིར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། 

ལྷར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ་གཉེིས། དངོ་པོ་ལ། གླེིངོ་བཞེིའིི་མིར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་བཞེི་ཡོད། གཉེིས་པ་ལ་འིདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་ཏུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དྲུག་ཡོད། 

གསུམ་པ་ནི་ཁམས་གོངོ་མའིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལྟ་བུ། དེ་ལ་ཡངོ་གཟུགས་

ཁམས་སུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་གཉེིས་ཡོད། དངོ་པོ་ལ་ཡངོ་བསམ་གཏན་བཞེིར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བཞེི་ཡོད། 

བསམ་གཏན་དངོ་པོར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་ཡངོ༌། ཚོངོས་རིགས་སོགས་སུ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསུམ་ཡོད། 

གཉེིས་པ་ལ་ཡངོ༌། འིོད་ཆུངོ་སོགས་སུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསུམ་ཡོད། 

གསུམ་པར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་ཡངོ༌། དགེ་ཆུངོ་སོགས་སུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་

གསུམ་ཡོད། བཞེི་པར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་ཡངོ༌། སྤིན་མེད་ནས་འིོག་མིན་གྱིི་

བར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བརྒྱད་ཡོད། གཟུགས་མེད་དུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དེ་ལ་
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ཡངོ༌། གཟུགས་མེད་མུ་བཞེིར་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བཞེི་ཡོད། ཡངོ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་བའིི་སྐྱོེ་གནས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། ལན་གྲེངོས་

གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། རྣམ་སྨོིན་འིབྱིན་པར་མ་ངོེས་པའིི་ལས་དངོ་

གསུམ་ཡོད། དེར་གྱུར་བའིི་མཐོངོ་ཆོོས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་མེད་དེ། ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཚོེ་གཅོིག་ཁོ་ན་ལ་རྫོོགས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེའིི་ངོོ་བོ་གངོ་ཡིན་དཔྱོད་པ། དེའིི་ངོོ་བོ་གངོ་ཡིན་དཔྱོད་པ། 

ངོོ་བོ་གངོ་ཡིན་དཔྱོད་པ་ལ། མཐོངོ་སྤོངོ་དངོ་སྒོོམ་སྤོངོ་གི་ཆོ་གཉེིས་ཡོད་ཅོིངོ༌། ངོོ་བོ་

སྒོོམ་སྤོངོ་ཡིན། དགེ་སོགས་གསུམ་གྱིི་ནངོ་ནས་དེར་གྱུར་བའིི་དགེ་བ་དངོ་མི་དགེ་

བ་ཡོད་ཅོིངོ༌། ལུངོ་མ་བསྟན་མེད་དེ། དེས་རྣམ་སྨོིན་འིབྱིན་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར། ཕུངོ་

པོ་ལྔའིི་ནངོ་ནས་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ཡིན། དེ་ཡིན་ན་མཚུངོས་ལྡན་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་ཕུངོ་

པོ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། གངོ་ཟག་སོ་སྐྱོེས་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། 

ངོོ་བོའིི་སྒོོ་ནས་སེམས་པའིི་ལས་དངོ༌། བསམ་པའིི་ལས་གཉེིས། དེ་ཡངོ་

ཡིད་ཀྱིི་ལས་ནི་སེམས་པའིི་ལས་དངོ༌། ལུས་ངོག་གི་ལས་ནི་བསམ་པའིི་ལས་ཡིན་

ཏེ། ཀུན་བཏུས་ལས། ལས་གངོ་ཞེེ་ན། སེམས་པའིི་ལས་དངོ་བསམ་པའིི་ལས་ཏེ། 

ལས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་མདོར་བསྡུས་པའིོ། །ཞེེས་དངོ༌། མཛོད་ལས། ལས་ནི་སེམས་
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པ་དངོ་དེས་བྱས། །སེམས་པ་ཡིད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ནོ། །དེས་སྐྱོེད་ལུས་དངོ་ངོག་གི་

ལས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ལས་ལ་འིཇུག་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། ལུས་ངོག་ཡིད་གསུམ་གྱིི་ལས་

གསུམ་ཡོད། དེ་གསུམ་གྱིི་ཁྱད་པར་ནི། དགེ་མི་དགེའིི་ལས་གངོ་བྱེད་ཀྱིངོ༌། དངོ་

པོར་འིདི་དངོ་འིདི་བྱེད་ཅོེས་ཡིད་ཁོ་ན་ལ་སེམས་ཤིིངོ༌། ལུས་ངོག་ཏུ་མ་ཐོན་པའིི་

གནས་སྐབས་ཀྱིི་སེམས་བྱུངོ་སེམས་པ་ཡིད་ཀྱིི་ལས་སུ་འིཇོག སེམས་བྱུངོ་སེམས་

པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཤིིངོ་ལུས་ངོག་ཏུ་ཐོན་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ལས་ལ། ལུས་

ངོག་གི་ལས་སུ་འིཇོག དེ་ལ་རིག་བྱེད་དངོ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉེིས་སུ་བྱས་ནས་

གཟུགས་ཅོན་ཁོ་ནར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འིདོད་དེ། ལུས་རྣམ་རིག་བྱེད་དབྱིབས་སུ་

འིདོད། ངོག་རྣམ་རིག་བྱེད་ནི་ངོག་སྒྲི། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྐབས་འིདིར་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། མཛོད་འིགྲེེལ་དུ་དེར་འིདོད་པ་བཀོག་ནས་

སེམས་པར་བཤིད་ཅོིངོ༌། བཤིད་པ་ལྟར་མདོ་སེམས་གཉེིས་དངོ༌། རངོ་རྒྱུད་པའིི་

སྐབས་འིདིར་ཡངོ་ཁས་ལེན་པར་ལམ་རིམ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། ལུས་ཀྱིི་ལས་

ལ་ཡངོ་སྲིོག་གཅོོད་ཀྱིི་ལས་སོགས་གསུམ་དངོ༌། དེ་ལས་ལྡོག་པའིི་དགེ་བའིི་ལས་

གསུམ་ཡོད། ངོག་གི་ལས་ལ་ཡངོ་རྫུན་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའིི་ངོག་གི་ལས་མི་དགེ་བ་

བཞེི་དངོ༌། དེ་ལས་ལྡོག་པའིི་དགེ་བའིི་ལས་བཞེི་དངོ༌བརྒྱད་ཡོད། 
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འིོ་ན། ཡིད་ཀྱིི་ལས་ལ་བརྣབ་སེམས་སོགས་གསུམ་དུ་ཡོད་དམ། ཞེེ་ན། དེ་

མེད་དེ། དེ་གསུམ་ལས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེར་ཐལ། དེ་གསུམ་ཉེོན་མོངོས་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། མཛོད་ལས། གསུམ་ལམ་བདུན་ནི་ལས་ཀྱིངོ་

ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ལས་ལ་རྒྱུའིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ལས་དངོ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། 

དེ་གཉེིས་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ལས་དངོ་གསུམ་ལས། ཉེོན་མོངོས་པས་ཀུན་ནས་

བསློངོས་པའིི་ལས་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ལས་སུ་འིཇོག དེ་ལ་ངོོ་བོའིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། དགེ་མི་

དགེ་ལུངོ་མ་བསྟན་གྱིི་ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ལས་གསུམ་དུ་ཡོད། དེ་ལ་རྣམ་སྨོིན་འིབྱིན་ཚུལ་

གྱིི་སྒོོ་ནས། མཐོངོ་ཆོོས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། སྐྱོེ་གནས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། 

ལན་གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། རྣམ་སྨོིན་འིབྱིན་པར་མ་ངོེས་པའིི་ལས་

དངོ་བཞེི་ཡོད། ལས་བསགས་པའིི་རྟོེན་དེ་ལ་རྣམ་སྨོིན་འིབྱིན་ངོེས་ཀྱིི་ལས་ལ་མཐོངོ་

ཆོོས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་སུ་འིཇོག ལས་བསགས་པའིི་ཚོེ་ཕྱིི་མ་དེ་ལ་རྣམ་སྨོིན་འིབྱིན་

པར་བྱེད་པའིི་ལས་དེ་གཉེིས་པར་འིཇོག བསགས་པའིི་ཚོེ་གསུམ་པ་ཕན་ཆོད་ལ་རྣམ་

སྨོིན་འིབྱིན་པའིི་ལས་དེ་གསུམ་པར་འིཇོག གཉེེན་པོ་སྟོབས་བཞེི་ཚོངོ་བའིི་བཤིགས་

པས་འིདག་པར་ངོེས་པའིི་སྲིོག་གཅོོད་ཀྱིི་ལས་ལྟ་བུ་བཞེི་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་བྱེད་ལས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས། 
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རྫོོགས་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ་གསུམ། རངོ་གི་འིཕངོས་བྱར་གྱུར་བའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ངོོ་བོ་

ཙོམ་འིགྲུབ་རུངོ་འིཕེན་པར་བྱེད་པའིི་ལས་དངོ༌། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིིས་འིཕངོས་

པའིི་རྣམ་སྨོིན་དེ་ཉེིད་ལ་འིགྲུབ་ངོེས་སུ་བྱེད་པའིི་ལས་ལ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། 

འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིིས་འིཕངོས་ཤིིངོ་འིགྲུབ་བྱེད་ལས་ཀྱིིས་འིགྲུབ་པར་བྱས་པའིི་རྟོེན་

དེ་ལ། བདེ་སྡུག་སོ་སོར་འིབྱིན་པར་བྱེད་པའིི་ལས་རྫོོགས་བྱེད་ཀྱིི་ལས་སུ་འིཇོག 

དེ་ལ་ཡངོ་འིཕེན་བྱེད་དགེ་བས་འིཕངོས་ཤིིངོ༌། རྫོོགས་བྱེད་མི་དགེ་བས་རྫོོགས་

པར་བྱས་པའིི་ལས། འིཕེན་རྫོོགས་གཉེིས་ཀོ་དགེ་བས་བྱས་པ་དངོ༌། འིཕེན་བྱེད་

མི་དགེ་བས་འིཕངོས་ཤིིངོ་རྫོོགས་བྱེད་དགེ་བས་རྫོོགས་པར་བྱས་པ་དངོ༌། འིཕེན་

བྱེད་རྫོོགས་བྱེད་གཉེིས་ཀོ་མི་དགེ་བས་བྱས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་དེ། དངོ་པོ་ནི། མིའིི་

རྟོེན་ལ་ཚོེ་ཐུངོ་བ་དངོ༌། ནད་མངོ་བ་དངོ༌། ལོངོས་སྤྱིོད་ཆུངོ་བ་ལ་སོགས་པའིི་སྡུག་

བསྔལ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་མོངོ་བ་ལྟ་བུ་དངོ༌། གཉེིས་པ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ལྟ་བུའིོ། །

གསུམ་པ་ནི། དུད་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ལ་ལོངོས་སྤྱིོད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་འིབྱུངོ་བ་ལྟ་

བུའིོ། །དཔེར་ན། ལོངོས་སྤྱིོད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པའིི་ཀླུ་ལྟ་བུའིོ། །བཞེི་བ་ནི། ངོན་

སོངོ་བ་ཕལ་ཆོེ་བ་རྣམས་ཡིན། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ་རྫོོགས་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དོན་མི་

གཅོིག་སྟེ། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ནི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ངོོ་བོ་འིགྲུབ་ངོེས་སུ་བྱེད་པའིི་ལས་ལ་

བྱེད་ཅོིངོ༌། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་རིག་རྒྱུན་ཕྱིི་མ་གཅོིག་ལ་འིཇོག རྫོོགས་བྱེད་ཀྱིི་
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ལས་ནི་འིགྲུབ་བྱེད་ལས་ཀྱིིས་འིགྲུབ་ངོེས་སུ་བྱས་པའིི་རྟོེན་དེ་ལ་བདེ་སྡུག་སོ་སོར་

འིབྱིན་པར་བྱེད་པའིི་ལས་ལ་འིཇོག་པའིི་ཕྱིིར། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གིས་ལུས་

གཅོིག་འིཕེན་པ་ཡོད་ཀྱིངོ༌། རྫོོགས་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལ་ལས་དུ་མ་དགོས་ཏེ། མཛོད་

ལས། གཅོིག་གིས་སྐྱོེ་བ་གཅོིག་འིཕེན་ནོ། །ཡོངོས་རྫོོགས་བྱེད་པ་དུ་མ་ཡིན། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟག་བཅོས་ཀྱིི་ལས་དེ་ལ་རྣམ་སྨོིན་མོངོ་ཚུལ་གྱིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། བདེ་བ་མོངོ་

འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། སྡུག་བསྔལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ༌། བཏངོ་སྙེོམས་མོངོ་

འིགྱུར་གྱིི་ལས་དངོ་གསུམ་དུ་ཡོད། བསམ་གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆོད་ཀྱིི་དགེ་བའིི་

ལས་དེ། དངོ་པོ་དངོ༌། མི་དགེ་བའིི་ལས་དེ་གཉེིས་པ་དངོ༌། བསམ་གཏན་བཞེི་བ་

ཡན་ཆོད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་ལས་ལ་གསུམ་པར་འིཇོག་པ་ཆོོས་མངོོན་པ་མཛོད་ལས་

བཤིད་དོ། །

དེ་ལ་ཀུན་སློོངོ་གི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་ན། རྣམ་སྨོིན་དཀོར་བའིི་ལས་དངོ༌། ནག་པའིི་

ལས་དངོ༌། དཀོར་ནག་འིདྲིེས་མའིི་ལས་དངོ་གསུམ་ཡོད་དེ། དངོ་པོ་ནི། བསམ་སྦྱོོར་

གཉེིས་ཀོ་དགེ་བས་བྱས་པ་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། བསམ་སྦྱོོར་གཉེིས་ཀོ་མི་དགེ་བའིི་

ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། བསམ་པ་དཀོར་སྦྱོོར་བ་ནག་པའིི་ལས་དངོ༌། སྦྱོོར་བ་

དཀོར་ལ་བསམ་པ་ནག་པའིི་ལས་ལྟ་བུ། དེ་ལ་ཁམས་དངོ་བསམ་པའིི་སྒོོ་ནས་དབྱེ་
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ན། བསོད་ནམས་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའིི་ལས་དངོ༌། མི་གཡོ་

བའིི་ལས་དངོ་གསུམ་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། འིདོད་པའིི་བདེ་འིགྲེོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ལྟ་

བུ། གཉེིས་པ་ནི། ངོན་སོངོ་གི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་དངོ༌། དེའིི་འིགྲུབ་བྱེད་

ཀྱིི་ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཁམས་གོངོ་མའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་དངོ༌། 

འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་མི་གཡོ་བའིི་ལས་སུ་འིཇོག 

དེ་ལ་མི་གཡོ་བའིི་ལས་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཁམས་གོངོ་མའིི་

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་རྣམས་རྣམ་གཡེངོས་ཀྱིིས་མི་གཡོ་བས་

ན། དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་རྣམས་

རྣམ་སྨོིན་ཁམས་དངོ་ས་གཞེན་དུ་མི་གཡོ་བ་སྟེ། མི་འིབྱིན་པས་ན་མི་གཡོ་བའིི་

ལས་ཞེེས་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་པའིི་ལས་རྣམས་ལ་གཡོ་བའིི་ལས་ཞེེས་བརྗོོད་

པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། འིདོད་པར་སྦྱོིན་པ་རབས་པོ་ཆོེ་བཏངོ་བའིི་འིབྲས་བུ་ལོངོས་

སྤྱིོད་ཕུན་སུམ་ཚོོགས་པ་དེ། གཏོངོ་བ་པོ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་དངོ་ལྡན་ན་

བདེ་འིགྲེོའིི་རྟོེན་ལ་འིབྱུངོ་ལ། ཚུལ་ཁིམས་འིཆོལ་བའིི་དབངོ་གིས་ངོན་འིགྲེོའིི་རྟོེན་

ལ་འིབྱུངོ་བར་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁམས་གོངོ་མའིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་བྱེད་དངོ་རྫོོགས་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་རྣམས་རྣམ་སྨོིན་ཁམས་དངོ་ས་གཞེན་དུ་མི་གཡོ་བའིི་དོན་ཡངོ་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བ་ཆུངོ་ཆུངོ་ངུ་སྒོོམ་པའིི་རྣམ་སྨོིན་
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གྱིི་འིབྲས་བུ་ཚོངོས་རིས་ཁོ་ནར་འིབྱུངོ་བ་དངོ༌། བསམ་གཏན་གྱིི་སྤོེལ་སྒོོམ་གྱིི་ནངོ་

ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སྙེོམས་འིཇུག་དག་པ་བའིི་

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་དེ་གནས་གཙོངོ་ཁོ་ནར་འིབྱུངོ་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། 

མཛོད་ལས། བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་མིན་མི་གཡོ། །བསོད་ནམས་

འིདོད་ཁམས་དགེ་བའིི་ལས། །མི་གཡོ་གོངོ་མ་ལས་སྐྱོེས་པའིི། །གངོ་ཕྱིིར་ས་ནི་

དེ་དག་ཏུ། །ལས་རྣམས་སྨོིན་ཕྱིིར་མི་གཡོའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟག་

མེད་ཀྱིི་ལས་ནི། ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཀུན་ནས་བསློངོས་པ་མ་ཡིན་པར་མ་རིག་བག་

ཆོགས་ཀྱིི་སའིམ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཙོམ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་ཞེིངོ༌། ཀུན་སློོངོ་གི་རྩེོལ་བ་ཕྲེ་

མོར་གྱུར་བའིི་སེམས་བྱུངོ་སེམས་པ་ཞེིག་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ལ་འིཇོག དེ་ཉེན་ཐོས་

དགྲེ་བཅོོམ་པ་དངོ་དག་ས་ལ་གནས་པའིི་སེམས་དཔའི་རྣམས་གཞེན་དོན་དུ་འིཁོར་

བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་རྒྱུར་དགོས་པར། རྒྱུད་བླ་རྩེ་འིགྲེེལ་ལ་སོགས་ལས་བཤིད་

དོ། །ཟག་མེད་དངོ་ལས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡིན་པ་ཙོམ་གྱིིས་ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་སུ་མི་

འིཇོག་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཟག་མེད་མངོོན་པར་འིདུ་བྱེད་པའིི༌། གཡུངོ་དྲུངོ་ཕྱིིར་

ན་ཟག་པ་མེད། །ཅོེས་དངོ༌། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། དེ་འིདྲི་དུས་གཅོིག་ཏུ་

ལན་གཅོིག་བྱེད་པ་ཡངོ༌། འིབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དུ་འིབྱུངོ་བ་ལ་རག་ལས་ཤིིངོ༌། མ་

རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིངོ་སྤོངོས་ནས་སློར་མི་ལྡངོ་བའིི་
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ཚུལ་གྱིིས་ཞེི་བའིི་དབྱིངོས་སུ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་ན། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་སྤོངོས་དགོས་པར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟག་བཅོས་དངོ་ཟག་མེད་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ལས་ནི་མཉེམ་གཞེག་རྣམ་པར་མི་

རྟོོག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སེམས་བྱུངོ་སེམས་པ་དངོ༌། སངོས་རྒྱས་པའིི་

སེམས་བྱུངོ་སེམས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཡངོ་ལས་ལ་དབྱེ་ན། བྱས་ལ་མ་བསགས་པའིི་ལས། བསགས་ལ་མ་བྱས་

པའིི་ལས། བྱས་བསགས་གཉེིས་ཀོ་ཚོངོ་བའིི་ལས། བྱས་བསགས་གཉེིས་ཀོ་མ་

ཚོངོ་བའིི་ལས་དངོ་བཞེི་ལས། དངོ་པོ་ནི། རི་ལམ་དུ་བྱས་པའིི་ལས་ལྟ་བུ། གཉེིས་

པ་ནི། སྲིོག་གཅོོད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་བྱས་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་མཚོོན་བསྣུན་ཀྱིངོ་ཕ་

རོལ་པོ་མ་ཤིི་བའིི་ལས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། བསམ་བཞེིན་དུ་སྲིོག་གཅོོད་ཀྱིི་ལས་

བྱས་ཏེ་མཐར་ཐུག་གྲུབ་པའིི་ལས་ལྟ་བུ། བཞེི་པ་ནི། སྲིོག་གཅོོད་ཀྱིི་སྦྱོོར་བ་ཡིད་ལ་

བསམ་ཏེ། དེ་རྗོེས་འིདུན་པ་ལོག་པའིི་ལས་ལྟ་བུའིོ། །

ཡངོ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། སྡེོམ་པའིི་ལས་དངོ་སྡེོམ་མིན་གྱིི་ལས་དངོ་བར་མའིི་ལས་

དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྡེོམ་པའིི་ངོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ལས་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། 

རངོ་རྒྱུད་ལ་སྡེོམ་པ་མཐའི་དག་སྐྱོེ་བ་ལ་བར་དུ་གཅོོད་པར་བྱེད་ཅོིངོ༌། སྡེིག་པ་རྒྱུན་

ཆོགས་སུ་འིབྱུངོ་བའིི་ལས་ལྟ་བུ། དེ་སུའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་བཤིན་པ་དངོ་བཙོོན་བསྲུངོ་



372ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད། གསུམ་པ་ནི། བར་མ་རབ་བྱུངོ་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལྟ་བུ། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་

བ་ལ། མ་རིག་བག་ཆོགས་ཀྱིི་ས་དངོ༌། ཟག་མེད་ཀྱིི་ལས་གཉེིས་ཀོ་སྤོངོ་ན་ཟག་

མེད་ཀྱིི་ལས་སྤོངོས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པས་ཟག་མེད་ཀྱིི་

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

ལས་སྤོངོས་པར་ཐལ། ལས་དངོ་ཉེོན་མོངོས་གཉེིས་ཀོ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་

མཚུངོས་སོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་

ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ལུས་ངོག་ཡིད་གསུམ་གྱིི་སྡེོམ་པའིི་ལས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བདེ་འིགྲེོའིི་ཡངོ་སྲིིད་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། ངོན་འིགྲེོའིི་ཡངོ་སྲིིད་

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་ཕྱིི་མ་དེར་ཐལ། གཉེིས་པ་འིདུ་

བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལས་དེ་གཉེིས་ཀོ་རེ་རེ་ནས་དེའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་

གྱུར་བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་གི་

འིཕངོས་འིབྲས་སུ་གྱུར་བའིི་ཡངོ་སྲིིད་ཕྱིི་མ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། བདེ་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པ་དངོ༌། ངོན་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བདེ་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པ་དངོ༌། ངོན་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། 

བདེ་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པའིི་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉེིས་ཀོའིི་འིཕངོས་

འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ངོན་འིགྲེོའིི་སྲིིད་པའིི་འིཕེན་
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བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ། འིོ་ན། ཁྱོད་རངོ་ལ། མེ་དུ་གཉེིས་ཀོའིི་དངོོས་འིབྲས་ཆོོས་ཅོན། མེའིི་དངོོས་

འིབྲས་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་

ཅོན། དུ་བའིི་དུས་ན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དུ་བའིི་དངོོས་འིབྲས་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ།རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

གསུམ་པ་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ལ། དགག་བཞེག་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། ཁ་ཅོིག་གིས། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་ཀྱིི་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་གཙོོ་བོ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་གངོ་

ཞེིག རྣམ་སྨོིན་བྱུངོ་མ་ཟིན་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་འིཛིན་པ་དེ་གསུམ་པ་

རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། ཤིེས་བྱ་ཆོོས་ཅོན། མིར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་འིཛིན་པའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། མིར་

སྐྱོེ་བའིི་ཆོ་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་

ཉེིད་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དུད་འིགྲེོར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་

འིཛིན་པའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། དུད་འིགྲེོའིི་སྐྱོེ་བའིི་ཆོ་རྐེན་དུ་གྱུར་བའིི་
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རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མིར་སྐྱོེ་

བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། དུད་འིགྲེོར་སྐྱོེ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་

གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། སྔ་ཕྱིི་གཉེིས་ཀོ་ལ་འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་ཤིེས་

གཅོིག་གི་སྟེངོ་དུ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མིའིི་རྟོེན་དུ་དགེ་མི་དགེའིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་དུ་མ་ཡོད་པར་སྲིིད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། མིར་སྐྱོེ་བའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། དུད་འིགྲེོ་སྐྱོེ་བའིི་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མིར་

སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ན། དགེ་བ་ཡིན་དགོས། དུད་འིགྲེོའིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་ཡིན་ན་མི་དགེ་བ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉེིས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། མིར་སྐྱོེ་འིགྱུར་

གྱིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་འིཛིན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། དུད་འིགྲེོར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་

ཀྱིི་བག་ཆོགས་འིཛིན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མིར་

སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། དུད་འིགྲེོར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་ན། ལས་དེ་གཉེིས་ཀོའིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། མིར་སྐྱོེ་བའིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་བསྒོོས་མ་ཐག་

པའིི་གཙོོ་བོ་རྣམ་རིག་དངོ༌། དུད་འིགྲེོར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་བག་
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ཆོགས་བསྒོོས་མ་ཐག་པའིི་གཙོོ་བོ་རྣམ་རིག་གི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པར་ཐལ། མིར་སྐྱོེ་

འིགྱུར་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། དུད་འིགྲེོར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་གྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། མཚོན་ཉེིད་དེ་འིཐད་པར་ཐལ། མིའིི་རྟོེན་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལན་

གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་བསགས། དེའིི་རྗོེས་ལས་གཞེན་གྱིི་དབངོ་གིས་

ངོན་སོངོ་སུ་སྐྱོེ་བ་བླངོས། དེའིི་རྗོེས་སྔར་གྱིི་ལས་དེའིི་དབངོ་གིས་ལྷར་སྐྱོེ་བ་བླངོས་

བ་དེའིི་ཚོེ་ན། ངོན་སོངོ་བའིི་རྒྱུད་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ལྷར་སྐྱོེ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་ལྷའིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་མངོོན་དུ་

མ་གྱུར་གྱིི་བར་དུ་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། རྟོེན་འིབྲེལ་མདོ་འིགྲེེལ་ལས། འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྐེན་

གྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཞེེས་པའིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དེ་གངོ་གི་བར་དུ་འིབྱུངོ་ཅོེ་ན། སྲིིད་

པ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེར་འིདོད་པ་

དངོ་ས་མཚུངོས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། མ་རིག་པ་དངོ༌། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས་

ལས་གངོ་དུ་གསོགས་པའིི་བསགས་སར་གཏོགས་ཟེར་ན་ནངོ་འིགལ་ཏེ། བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་བཞེི་བར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལན་གྲེངོས་གཞེན་ལ་

མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་བསགས། དེའིི་རྗོེས་སུ་ལས་གཞེན་གྱིི་དབངོ་གིས་ངོན་སོངོ་དུ་

སྐྱོེ་བའིི་ཚོེ། ངོན་སོངོ་བའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་བཞེི་པར་སྐྱོེ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་
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འིབྲེལ་ཡོད་པར་ཐལ། མིའིི་རྟོེན་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་བའིི་ལན་གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་

གྱིི་ལས་བསགས། དེའིི་རྗོེས་སུ་ལས་གཞེན་གྱིི་དབངོ་གིས་ངོན་སོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་བླངོས་

པའིི་ཚོེ་ངོན་སོངོ་བ་དེའིི་རྒྱུད་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སེམས་

ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྟོེན་ལ་བསགས་པའིི་བསམ་

གཏན་བཞེི་བར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་རྣམས་རིམ་བཞེིན་སོངོ༌། འིདོད་

ན། དེ་འིདྲི་བའིི་ངོན་སོངོ་བ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སེམས་

རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ངོན་སོངོ་

བ་ཡིན་ན། དེ་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་རྣམ་ཤིེས་ཚོོགས་དྲུག་ཡོད་པར་ཐལ། 

རྟོེན་འིབྲེལ་མདོ་འིགྲེེལ་ལས། འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྐེན་གྱིིས་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་གངོ་ཞེེ་ན། 

མིག་གི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་དངོ༌། དེ་བཞེིན་དུ། རྣ་བ་དངོ༌། སྣ་དངོ༌། ལེ་དངོ༌། ལུས་

དངོ༌། ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ན། མ་ཁྱབ། 

གཞེན་ཡངོ༌། རངོ་དུས་སུ་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཡིན་ན། འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་
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གཙོོ་བོ་རྣམ་རིག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དེ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་

ཀྱིི་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་གཙོོ་བོ་རྣམ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་རངོ་དུས་སུ་རངོ་འིབྲས་

སྐྱོེད་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། རྒྱུ་དུས་ཀྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། འིབྲས་དུས་ཀྱིི་རྣམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས་ཀོ་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། 

རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། རྒྱུ་དུས་ཀྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། ཡན་ལག་གསུམ་པའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། གསེར་འིཕྲེེངོ་དངོ་ལམ་རིམ་ཆོེ་ཆུངོ་སོགས་ལས། རྣམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། འིབྲས་དུས་ཀྱིི་རྣམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས་སུ་བཤིད་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིབྲས་དུས་ཀྱིི་རྣམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་བཤིད་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཡིན་པའིི་

མ་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་དངོ་འིཕངོས་འིབྲས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་ཡོད་
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པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་དེར་ཐལ། འིབྲས་དུས་ཀྱིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

རངོ་གི་ལུགས་ནི། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་

བྱེད་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་སྒོོས་མ་ཐག་པའིི་གཙོོ་བོ་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་ཀྱིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་རྣམ་

ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དོན་གཅོིག

མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ།མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

བཞེི་པ་མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ལ། མཚོན་ཉེིད་དངོ་དབྱེ་བ་གཉེིས་

ལས། དངོ་པོ་ནི། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་

ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་ཀྱིངོ་ཡིན། སྐྱོེ་སྲིིད་དུ་ཉེིངོ་འིཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ་

དབངོ་པོ་དྲུག་ཚོངོ་བར་མ་དོད་པའིི་གོངོ་གི་ཕུངོ་པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་

པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ། རྫུས་

སྐྱོེས་ལས་གཞེན་པའིི་མིངོ་གཟུགས་ཅོི་རིགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། 

དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་བའིི་མིངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། མངོལ་སྐྱོེས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། ཚུར་མཐོངོ་ཐ་མལ་བ་
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མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། དབངོ་པོ་དྲུག་ཚོངོ་བར་མ་

དོད་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་ཚོོར་བ་སོགས་ཕུངོ་པོ་

ལྷག་མ་བཞེི་ལྟ་བུ། 

གཉེིས་པ་ནི། དེའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་གཟུགས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྟ་བུ། མིའིི་དབངོ་

དུ་བྱས་ན། མིར་ཆོགས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཚོོར་བ་སོགས་ཕུངོ་པོ་ཕྱིི་མ་བཞེི་

མིངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། དེའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་གཟུགས། གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

ཡིན་ནོ། །འིོ་ན། མིར་ཆོགས་པ་དངོ་མིར་མ་ཆོགས་པའིི་ཁྱད་པར་གངོ་ཞེེ་ན། མི་ལ་

གནས་སྐབས་བཅུ་ཡོད་དོ། །མངོལ་གྱིི་གནས་སྐབས་ཟླ་བ་ཕྱིེད་དངོ་ལྔ་ཡན་ཆོད་

མིར་ཆོགས་པར་འིཇོག་ཅོིངོ༌། དེ་ཡངོ་གནས་སྐབས་ལྔ་ནི། མེར་མེར་བོ། ནུར་ནུར་

བོ། ལྟར་ལྟར་བོ། འིཁངོ་འིགྱུར་རྐངོ་ལག་འིགྱུས་པ་རྣམས་སོ། །བཙོས་པའིི་གནས་

སྐབས་ལྔ་ནི། བྱིས་པ། གཞེོན་ནུ། དར་མ། དར་ཡོལ། རྒད་པོ་རྣམས་སོ། །

སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་ཅོི་རིགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་ཅོི་རིགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་

ཀྱིངོ་ཡིན། དབངོ་པོ་དྲུག་ཚོངོ་བར་དོད་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། ཡུལ་དབངོ་རྣམ་ཤིེས་

གསུམ་འིདུས་ནས་ཡུལ་གྱིི་འིགྱུར་བ་སྤྱིོད་མི་ནུས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོའིི་
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རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ། རྫུས་སྐྱོེས་ལས་གཞེན་པའིི་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་ཅོི་རིགས་པའིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། མིག་གི་སྐྱོེད་མཆོེད་ནས་ཡིད་ཀྱིི་བར་དྲུག་

ཡོད། 

རེག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།རེག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་

ཀྱིངོ་ཡིན། ཡུལ་དབངོ་རྣམ་ཤིེས་གསུམ་འིདུས་ནས་ཡུལ་གྱིི་འིགྱུར་བ་སྤྱིོད་ནུས་པ་

ནས་བཟུངོ་སྟེ། ཚོོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ་གྱིི་རྒྱུ་ཟས་གོས་ལ་སོགས་

པ་ཤིེས་མི་ནུས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་

གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་གྱུར་བའིི་

སེམས་བྱུངོ་དེ། དྲུག་པ་རེག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་

བའིི་མིག་གི་འིདུས་ཏེ་རེག་པ་ནས་ཡིད་ཀྱིི་འིདུས་ཏེ་རེག་པའིི་བར་དྲུག་གོ། །

ཚོོར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།ཚོོར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་

ཀྱིངོ་ཡིན། ཚོོར་བ་བདེ་སྡུག་བཏངོ་སྙེོམས་གསུམ་གྱིི་རྒྱུ་ཤིེས་ནུས་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། 
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སེམས་གདུངོ་བར་མ་ཅོི་རིགས་སུ་ཉེམས་སུ་མོངོ་བའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་པོའིི་

རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་སེམས་བྱུངོ༌། བདུན་པ་

ཚོོར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། མིག་གི་འིདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་

བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བ་ནས་ཡིད་ཀྱིི་འིདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་བྱུངོ་བའིི་ཚོོར་བའིི་བར་དྲུག་

ཡོད།

དེ་དག་ལ་རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ།དེ་དག་ལ་རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ།

དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིི་མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་མཚོན་

ཉེིད་ཀྱིི་ཟུར་དུ་རྫུས་སྐྱོེས་ལས་གཞེན་པ་ཞེེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། རྟོེན་འིབྲེལ་མདོ་འིགྲེེལ་ལས། རྫུས་ཏེ་སྐྱོེ་བ་ལ་ནི་རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་རྐེན་

གྱིིས་སྐྱོེད་མཆོེད་དྲུག་ཅོེས་བྱའིི། རྣམ་པར་ཤིེས་པའིི་རྐེན་གྱིིས་མིངོ་དངོ་གཟུགས་

ཞེེས་མི་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་

བོ། །ཁོ་ན་རེ། རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིི་མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། མིངོ་གཟུགས་

ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱོེད་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐྱོེད་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པར་

ཐལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་
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འིབྲས་ཀྱིངོ་ཡིན། དབངོ་པོ་དྲུག་ཚོངོ་བར་དོད་པ་ནས་བཟུངོ་སྟེ། ཡུལ་དབངོ་རྣམ་

ཤིེས་གསུམ་འིདུས་ནས་ཡུལ་གྱིི་འིགྱུར་བ་སྤྱིོད་མི་ནུས་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཕུངོ་

པོའིི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཡངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པར་གྱུར་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་

མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། 

དངོ་པོ་གངོ་ཞེིག ཕྱིི་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་དངོོས། ཕྱིི་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྫུས་སྐྱོེས་ལ་དབངོ་པོ་དྲུག་ཅོིག་ཆོར་དུ་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། 

མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོོས་

ཅོན། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། འིཕངོས་འིབྲས་དངོ་གྲུབ་འིབྲས་འིགལ་བར་ཐལ། མིངོ་གཟུགས་

ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། སྐྱོེ་

རྒ་གཉེིས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། གྲུབ་འིབྲས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕངོས་འིབྲས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་པར་

ཐལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་ཡན་ལག་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་
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འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་འིབྲས་

བུ་གངོ་ཞེིག དེ་གསུམ་ཁྱོད་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། མིངོ་

གཟུགས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། འིཕངོས་འིབྲས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གྲུབ་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གྲུབ་འིབྲས་ཡིན་པར་

ཐལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་གྱིི་

གྲུབ་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་འིབྲས་བུ་

གངོ་ཞེིག དེ་གསུམ་ཁྱོད་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འིཕངོས་འིབྲས་དངོ་གྲུབ་འིབྲས་འིགལ་བར་ཐལ། འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་དངོ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། དེ་ལ་ཁ་ཅོིག དེ་གཉེིས་མི་

འིགལ་ཏེ། སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ། དེ་གཉེིས་ཀོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། མི་ཤིེས་སྲིིད་པའིི་རྒྱུ་ཡིན་ཡངོ༌། །མ་བརྗོོད་

སྲིིད་པ་ཉེིད་བཤིད་དོ། །རྒྱུ་ནི་འིཕེན་པར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་མི་འིགལ་བར་

ཐལ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་དངོ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་གཉེིས་མི་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་དངོ༌། བསམ་

གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཉེིས་མི་འིགལ་བར་ཐལ། འིདོད་པའིི་
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ཕྱིིར། འིདོད་ན། མི་འིཐད་དེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་

ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་སྡེོགས་ཡིན་དགོས། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་

འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེི་སྙེོམས་འིཇུག་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་འིཕངོས་འིབྲས་དངོ༌། གྲུབ་འིབྲས་མི་འིགལ་ཡངོ་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་དངོ༌། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་གཉེིས་འིགལ་བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཡན་ལག་

དངོ་པོ་གསུམ་ཆོོས་ཅོན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་

ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། ཁྱོད་དེའིི་རྒྱུད་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེིས་ཁྱོད་ཀྱིི་གྲུབ་འིབྲས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་ཡན་ལག་

དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་འིབྲས་བུ་གངོ་ཞེིག དེ་གསུམ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་ན། རངོ་དངོ་

རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་ཡན་ལག་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་སོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། འིགྲུབ་བྱེད་

ཀྱིི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

དེར་ཐལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་མིངོ་གཟུགས་ནས་
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ཚོོར་བའིི་བར་གྱིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་རྒྱུ་གངོ་ཞེིག་དེ་རྣམས་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མི་མཚུངོས་

སོ། །གཞེན་ཡངོ་ཡན་ལག་དངོ་པོ་གསུམ། སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཡན་ལག་དངོ་པོ་གསུམ་གྱིི་ཕྱིི་མ་གཉེིས་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་ལ་ཉེེ་བའིི་རྒྱུ་འིབྲས་ཞེེས་བཤིད་པ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། འིདོད་པ་གངོ་ཞེིག དེ་གཉེིས་ཀྱིི་བར་དུ་ཚོོར་བ་བཏངོ་སྙེོམས་ལ་སོགས་

པའིི་ཚོོར་བ་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིི་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དངོ་རྟོེན་

འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལས་བྱུངོ་བར་ཐལ། 

སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྟོེན་འིབྲེལ་མདོ་འིགྲེེལ་ལས། 

མིངོ་དངོ་གཟུགས་ཀྱིི་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་ཅོེས་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མ་

ཁྱབ་སྟེ། དེ་དེ་དངོ་དུས་མཉེམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ། མིངོ་

གཟུགས་ཅོི་རིགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཅོེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིོ་ན། མིངོ་གཟུགས་ཅོི་རིགས་པའིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་
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དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་

པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་མིངོ་གཟུགས་ཅོི་རིགས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། དེ་བཞེིན་དུ། སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་ཟེར་ན་ཡངོ༌། 

རིགས་འིདྲིེས་མ་ཁྱབ་མཚོམས། མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པའིི་གནས་

སྐབས་ཀྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཆོོས་ཅོན། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པར་

ཐལ། དབངོ་པོ་དྲུག་ཚོངོ་བར་དོད་མ་ཐག་པའིི་མིག་སོགས་དབངོ་པོ་དྲུག་སྐྱོེ་མཆོེད་

དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པའིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ཆོོས་

ཅོན། མིངོ་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པར་ཐལ། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་

ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་ལྡོག་པ་ཡིན་ན། མིངོ་གི་ལྡོག་པ་ཡིན་

དགོས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། ཁྱབ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

ཁོ་ན་རེ། མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་ནས་དབངོ་པོ་དྲུག་ཚོངོ་བར་དོད་མ་

ཐག་པའིི་མིག་སོགས་དབངོ་པོ་དྲུག་ཆོོས་ཅོན། མིག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་གི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་ཡངོ།སྔར་བཞེིན་སྒྲིིག་གོ། །ཁ་

ཅོིག་གིས། མིངོ་གཟུགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་
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པ་ཡོད་ཟེར་ན། མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྔ་ལ་

གནས་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་མངོལ་དུ་སྐྱོེས་མ་ཐག་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་

འིདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་འིཁོར་

བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞེན་ཡངོ་སྐྱོེ་

བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་གནས་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་

འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྐྱོེ་སྲིིད་ལ་གནས་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྲིིད་པ་ལ་གནས་པའིི་ལྷག་བཅོས་མངོ་འིདས་

པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར།

སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

བརྒྱད་པ་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་པའིི་

ཚོོར་བ་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་ལ་སྲིེད་པའིི་སྒོོ་ནས་རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་

གཏོགས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་དངོ་པོར་གསོས་འིདེབས་པར་བྱེད་

པའིི་འིདོད་ཆོགས་ལ་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་འིཇོག སྤྱིིར་སྲིེད་པ་དངོ་འིདོད་ཆོགས་

དོན་གཅོིག སྲིེད་པ་ལ་འིདོད་སྲིེད་འིཇིག་སྲིེད་སྲིིད་སྲིེད་དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། 
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བདེ་བ་དངོ་འིཕྲེད་པར་འིདོད་པའིི་འིདོད་ཆོགས། གཉེིས་པ་ནི། སྡུག་བསྔལ་དངོ་བྲལ་

བར་འིདོད་པའིི་འིདོད་ཆོགས། གསུམ་ནི། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལ་ཆོགས་པའིི་འིདོད་

ཆོགས་ལྟ་བུ། མངོོན་པ་ཁ་གཅོིག་གིས། འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་

ལ་འིདོད་སྲིེད། ཁམས་གོངོ་མའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིདོད་ཆོགས་ལ་འིཇིག་སྲིེད། ཉེེར་

ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལ་ཆོགས་པའིི་འིདོད་ཆོགས་ལ་སྲིིད་སྲིེད་དུ་འིཇོག

ལེན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།ལེན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

དགུ་པ་ལེན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ནི། སྔར་གྱིི་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་ལྷག་པར་

འིཕེལ་ནས་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་གསོས་འིདེབས་པ་ལ་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་

དུ་གྱུར་བའིི་འིདོད་ཆོགས་ལ་ལེན་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་འིཇོག དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་

བའིི་འིདོད་པ་ཉེེ་བར་ལེན་པ། ལྟ་བ་ཉེེ་བར་ལེན་པ། ཚུལ་ཁིམས་དངོ་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོོག་འིཛིན་ཉེེ་བར་ལེན་པ། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཉེེ་བར་ལེན་པ་དངོ་བཞེི་ཡོད། དངོ་པོ་

ནི། འིདོད་ཡོན་ལྔ་ལ་ཆོགས་པའིི་འིདོད་ཆོགས་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། ལྟ་ངོན་དྲུག་ཅུ་

རྩེ་གཉེིས་ལ་ཆོགས་པའིི་འིདོད་ཆོགས་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཟས་གཅོོད་པ་དངོ༌། མེ་

ལྔ་བརྟོེན་པ་ལྟ་བུ་དངོ༌། ཁྱི་ཕག་གི་སྤྱིོད་པ་ལ་ཆོགས་པའིི་འིདོད་ཆོགས་ལྟ་བུ། བཞེི་

པ། བདག་ཏུ་འིཛིན་པ་དངོ༌། ངོའིོ་སྙེམས་པའིི་ལུས་ལ་ཆོགས་པའིི་འིདོད་ཆོགས་ལྟ་
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བུ། 

སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

བཅུ་པ་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ནི། སྔར་བཤིད་པའིི་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་

གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས། ཡངོ་སྲིིད་འིགྲུབ་པར་བྱེད་པའིི་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་

ལྟ་བུ། བཅུ་པ་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་འིཇོག སྤྱིིར་སྲིིད་པ་དངོ་འིཁོར་བ་དོན་གཅོིག 

སྲིིད་པ་ལ་དབྱེ་ན། བར་སྲིིད། སྐྱོེ་སྲིིད། སྔོན་དུས་ཀྱིི་སྲིིད་པ། འིཆོི་སྲིིད་དངོ་བཞེི། 

དངོ་པོ་ནི། ཚོེ་སྔ་མའིི་འིཆོི་སྲིིད་དངོ༌། ཚོེ་འིདིའིི་སྐྱོེ་སྲིིད་ཀྱིི་བར་དུ་བྱུངོ་བའིི་སྲིིད་པ་

ལྟ་བུ། 

གཉེིས་པ་ནི། མངོལ་སྐྱོེས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ན། མངོལ་དུ་ཉེིངོ་མཚོམས་སྦྱོར་

མ་ཐག་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སྐྱོེ་སྲིིད་འིགྲུབ་པའིི་སྐད་ཅོིག་

གཉེིས་པ་ནས། འིཆོི་སྲིིད་མ་གྲུབ་པའིི་བར་གྱིི་སྲིིད་པ་ལྟ་བུ། སྤྱིིར་སྔོན་དུས་ཀྱིི་སྲིིད་

པ་དངོ༌། སྐྱོེ་སྲིིད་མི་འིགལ་ཏེ། གཟུགས་སུ་ཉེེར་འིགྲེོའིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོས་སྐྱོེ་འིདའི་བ་ལ་

གསུམ་དུ་ཕྱིེ་བའིི་མངོོན་པར་འིདུ་བྱེད་དངོ་བཅོས་པའིི་སྐྱོེ་འིདའི་བ་དེས་གཟུགས་ཀྱིི་

སྔོན་དུས་ཀྱིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་ལ་མངོ་འིདས་མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡངོ་

སྲིིད་པ་ལ་བཞེིར་ཕྱིེ་བའིི་དེ་དངོ་སྐྱོེ་སྲིིད་གཉེིས་འིགལ། དཔེར་ན། ཉེོན་མོངོས་དངོ་ཉེེ་

ཉེོན་མི་འིགལ་ཡངོ༌། ཉེོན་མོངོས་པ་གཉེིས་སུ་ཕྱིེ་བའིི་ཉེོན་མོངོས་དངོ་ཉེེ་ཉེོན་འིགལ་
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བ་བཞེིན་ནོ། །

དེས་ན་སྔོན་དུས་ཀྱིི་སྲིིད་པ་དུ་མ་ཡོད་དེ། སྨོན་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བ། ལྷ་

རྣམས་ཀྱིི་མཐུ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བ། འིཁིག་པའིི་བསམ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་

བ། ཁུ་ཁག་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བ་རྣམས་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། རྒྱལ་པོ་སྡེོངོ་དུམ་ལྟ་བུ། 

གཉེིས་པ་ནི། སྲིིད་སྒྲུབ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། ཤིར་ཕྱིོགས་མངོོན་དགའིི་མི་ལྟ་བུ། 

བཞེི་བ་ནི། ལྷོ་འིཛམ་བུ་གླེིངོ་གི་མི་ཕལ་ཆོེར་ལྟ་བུ།

སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

བཅུ་གཅོིག་པ་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཤིད་པ་ལ། སྔར་བཤིད་པའིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་དེའིི་མཐུས། སྐྱོེ་སྲིིད་དུ་ཉེངོད་མཚོམས་སྦྱོར་མ་ཐག་པའིི་གནས་སྐབས་ཀྱིི་

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ། སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་འིཇོག དེ་ལ་དབྱེ་ན། དེར་གྱུར་བའིི་རྫུས་

སྐྱོེས། དྲིོད་གཤིེར་སྐྱོེས། སྒོོངོ་སྐྱོེས། མངོལ་སྐྱོེས་དངོ་བཞེི་ཡོད། 

འིོ་ན། འིགྲེོ་བ་གངོ་ལ་སྐྱོེ་གནས་དུ་ཡོད་ཞེེ་ན། མི་དངོ་དུད་འིགྲེོ་ལ་སྐྱོེ་གནས་

བཞེི་ཀོ་ཡོད། དམལ་བ་དངོ༌། ལྷ་དངོ༌། བར་དོ་བ་རྣམས་ལ་རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིིས་ཁྱབ། 

ཡི་དྭགས་ཕལ་ཆོེ་བ་ལ་རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིིས་ཁྱབ་ཀྱིངོ༌། མངོལ་སྐྱོེས་ཀྱིི་ཡི་དྭགས་ཡོད་

དེ། མཛོད་ལས། དེར་ནི་སྒོོངོ་ངོ་ལས་སྐྱོེས་སོ། །སེམས་ཅོན་སྐྱོེ་གནས་བཞེི་དག་
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ཏུ། །མི་དངོ་དུད་འིགྲེོ་རྣམ་པ་བཞེི། །དམལ་བ་པ་དངོ་ལྷ་རྣམས་དངོ༌། །སྲིིད་པ་བར་

མ་རྫུས་ཏེ་སྐྱོེས། །ཡི་དྭགས་མངོལ་ནས་སྐྱོེ་བའིངོ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་མི་ལ་རྫུས་སྐྱོེས་ཡོད་དེ། བསྐལ་བ་དངོ་པོའིི་མི་རྫུས་སྐྱོེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མི་

ལ་དྲིོད་གཤིེར་ལས་སྐྱོེས་པ་ཡངོ་ཡོད་དེ། རྒྱལ་པོ་སྤྱིི་བོ་སྐྱོེས་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མི་

སྒོོངོ་སྐྱོེས་ཡོད་དེ། གྲུ་ཆོགས་པའིི་ཚོོངོ་པ་དངོ་ཁྲུངོ་ཁྲུངོ་མོ་ལྷན་གཅོིག་ཏུ་འིགྲེོགས་

པའིི་སྒོོ་ངོ་གཉེིས་བྱུངོ་བ་ལས། ཁྱེའུ་གཉེིས་བྱུངོ་སྟེ་ཕྱིིས་གནས་བརྟོན་གྲེགས་དངོ་ཉེེ་

བའིི་གྲེགས་གཉེིས་བྱུངོ་བར་འིདུལ་བ་ལུངོ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

དུད་འིགྲེོ་ལ་སྐྱོེ་གནས་གཞེི་ཀོ་ཡོད་དེ། སྐྱོེ་གནས་བཞེི་ལྡན་གྱིི་མཁའི་ལྡིངོ་

གིས་སྐྱོེ་གནས་བཞེི་ལྡན་གྱིི་ཀླུ་ཟ་བ་མདོ་ལས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཡི་དྭགས་ལ་

མངོལ་སྐྱོེས་ཡོད་དེ། ཡི་དྭགས་རྒན་མོ་ཞེིག་གིས་འིཕགས་པ་འིཇིག་རྟོེན་དབངོ་ཕྱུག་

གི་དྲུངོ་དུ། འིཕགས་པ་བདག་ལ་མཚོན་མོ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་དངོ་ཉེིན་མོ་བུ་ལྔ་བརྒྱ་སྐྱོེས་

ནས་ཟ་བར་འིགྱུར་མོད་ཀྱིི། འིོན་ཀྱིངོ་བདག་ལ་ཚོིམ་པ་མེད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར་དངོ༌། རྫུས་སྐྱོེས་ལ་རོ་ཟ་རྒྱུ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ལྷ་ལ་རྫུས་སྐྱོེས་ཀྱིིས་མ་ཁྱབ་པ་ཐལ། རྫུས་སྐྱོེས་ལ་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ་

དབངོ་པོ་ལྔ་དངོ༌། ཡན་ལག་ལྔ་དངོ་ཉེིངོ་ལག་ལྔ་རྣམས་ཅོིག་ཅོར་དུ་འིབྱུངོ་ཞེིངོ༌། 

འིཆོི་བའིི་ཚོེ་ཡངོ་ཅོིག་ཅོར་དུ་འིགག་པར་བཤིད་པ་གངོ་ཞེིག གཟུགས་མེད་ཁམས་
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པའིི་ལྷ་ལ་དེ་ལྟར་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གསུངོས་པ་དེ་འིདོད་

གཟུགས་ཀྱིི་ལྷ་གཙོོ་ཆོེ་བ་ལ་དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག གཟུགས་ཁམས་པའིི་བར་

སྲིིད་ཀྱིི་སེམས་ཅོན་དེ་གཟུགས་ཁམས་པའིི་ལྷ་ཡིན་ཟེར་ན། མི་འིཐད་དེ། བར་དོ་བ་

དེ། འིགྲེོ་བ་རིགས་དྲུག་གངོ་རུངོ་གིས་མ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། མདོ་ལས། སྐྱོེ་གནས་

བཞེིས་འིགྲེོ་བ་རིགས་དྲུག་བསྡུས་ཀྱིངོ༌། འིགྲེོ་བ་རིགས་དྲུག་གིས་སྐྱོེ་གནས་བཞེི་མ་

བསྡུས་ཏེ། གངོ་མ་བསྡུས་ཞེེ་ན། སྲིིད་པ་བར་མའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིོན་

ཀྱིངོ་དེ་གཟུགས་ཁམས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན། དེས་གཟུགས་ཁམས་པའིི་བར་དོའིི་

རྟོེན་ལ་མངོ་འིདས་མངོོན་དུ་བྱེད་ན། གཟུགས་ཁམས་ཀྱིི་རྟོེན་ལ་མངོ་འིདས་མངོོན་

དུ་བྱེད་པའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར།

རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ།

བཅུ་གཉེིས་པ་རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ནི། སྐྱོེ་སྲིིད་གྲུབ་པའིི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ནས་

བཟུངོ་སྟེ། འིཆོི་སྲིིད་མ་གྲུབ་པའིི་བར་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ན་ཚོོད་གཞེན་ནས་

གཞེན་དུ་འིགྱུར་བའིི་ཆོ་དེ། རྒ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ༌། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོའིི་རིགས་

མཐུན་དོར་བའིི་ཆོ་དེ་ཤིི་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དུ་འིཇོག རྒ་ཤིི་གཉེིས་ལ་ཡན་ལག་གཅོིག་

ཏུ་འིདྲིེན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། དེ་གཉེིས་ལ་གོ་རིམ་ངོེས་པ་མེད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་
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གྱིིས་དེ་ལྟར་བརྗོོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་མ་རྒས་བར་འིཆོི་བར་ཡོད་པར་གསུངོས་པ་

ནི། འིཇིག་རྟོེན་ན་གྲེགས་ཚོོད་ལྟར་གྱིི་སྐྲ་དཀོར་བ་དངོ་གཉེེར་མ་མངོ་བ་སོགས་ཀྱིི་

རྒས་པ་མེད་པར་འིཆོི་བ་ཡོད་པ་ལ་དགོངོས་པ་ཡིན་གྱིི། སྤྱིིར་མ་རྒས་པར་འིཆོི་བ་

མེད་ཀྱིངོ༌། རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ། སྐྱོེ་སྲིིད་གྲུབ་པའིི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ནས་བྱུངོ་

བའིི་ཕྱིིར། མ་ངོན་དངོ་སྨྲེ་སྔགས་འིདོན་པ་དངོ༌། སྡུག་བསྔལ་བ་དངོ༌། འིཁྲུགས་པ་

སོགས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འིདྲིེན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ལས་

ཉེོན་གྱིིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་ཐམས་ཅོད་ལ་དེ་རྣམས་འིབྱུངོ་བའིི་ངོེས་པ་མེད་

པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིི་དེར་མ་བགྲེངོ་བའིི་ཕྱིིར། དེ་ངོེས་པ་མེད་དེ་ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་

དག་པ་དངོ་ལྡན་པའིི་དགེ་སློོངོ་འིགའི་ཞེིག ཡིད་བདེ་བཞེིན་དུ་འིཆོི་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ལྟར་ཡིན་ཀྱིངོ་དེར་གསུངོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱ་རྣམས་འིཁོར་བ་

ལ་སྐྱོོ་བ་སྐྱོེ་བར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིབའི་ཞེིག་པ་འིདི་བྱུངོ་བར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་འིབའི་

ཞེིག་པའིི་སྒྲི་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉེེར་ལེན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་ཙོམ་ཡོད་ཀྱིི། དེ་

ལས་དོན་གཞེན་པའིི་གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དོ་ཞེེས་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག འིདོད་གཟུགས་ན་མ་རྒས་པར་འིཆོི་བ་ཡོད་ཀྱིངོ༌། གཟུགས་མེད་

ཁམས་ན་དེ་འིདྲིའིི་ཐ་སྙེད་མེད་དེ། དེ་ན་རྒས་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་



394ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ན། དེར་ཐལ། དེ་ན་འིདུ་བྱེད་རིངོ་པ་དངོ་དེས་འིཕངོས་པའིི་རྒས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། དེ་ན་འིདུ་བྱེད་རིངོ་པ་དངོ་རྒས་པ་མེད་ཀྱིངོ་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་

པོའིི་གནས་སྐབས་གཞེན་ནས་གཞེན་དུ་འིགྱུར་བ་ཡོད་པས། དེ་ན་རྒས་པའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་འིཇོག་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་ཡངོ༌། གསེར་འིཕྲེེངོ་ལས། འིདོད་གཟུགས་གཉེིས་

ན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཚོངོ་བར་ཡོད་དེ། གཟུགས་ན་འིདུ་བྱེད་རིངོ་པ་དངོ༌། དེས་

འིཕངོས་པའིི་དགེ་བ་ཡོད་ཅོིངོ༌། གཞེན་ཡངོ་ཡོད་པས་སོ། །གཟུགས་མེད་ན་ཡན་

ལག་བཞེི་པའིི་ཕྱིེད་དངོ་ལྔ་བའིི་དབངོ་པོ་དངོ་པོ་ལྔ་མེད་ཅོིངོ༌། གཞེན་རྣམས་ཡོད་

པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

གསུམ་པ་བསྡུ་བ།གསུམ་པ་བསྡུ་བ།

གསུམ་པ་བསྡུ་བ་བཤིད་པ་ལ། ཡན་ལག་བཞེིར་བསྡུ་བ། ཉེོན་མོངོས་གསུམ་དུ་བསྡུ་

བ། སྡུག་ཀུན་གཉེིས་སུ་བསྡུ་བ། རྒྱུ་འིབྲས་གཉེིས་སུ་བསྡུ་བའིོ། །དངོ་པོ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་ཡན་ལག་བཞེིར་བསྡུ་བ་ནི། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་དངོ་

འིཕངོས་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། མངོོན་པར་འིགྲུབ་པར་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། གྲུབ་

པའིི་ཡན་ལག་དངོ་བཞེིར་འིདུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡངོ༌། ཀུན་བཏུས་ལས། ཡན་

ལག་མདོར་བསྡུས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེེ་ན། འིཕེན་པར་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། འིཕངོས་
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པའིི་ཡན་ལག མངོོན་པར་འིགྲུབ་པར་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་དངོ༌། མངོོན་པར་གྲུབ་པའིི་

ཡན་ལག་གོ །འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། མ་རིག་པ་དངོ་འིདུ་བྱེད་རྣམ་ཤིེས་

སོ། །འིཕངོས་པའིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། མིངོ་དངོ་གཟུགས་དངོ་སྐྱོེ་མཆོེད་དྲུག་དངོ༌། 

རེག་པ་དངོ་ཚོོར་བའིོ། །འིགྲུབ་པར་བྱེད་པའིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། སྲིེད་པ་དངོ༌། 

ལེན་པ་དངོ༌། སྲིིད་པའིོ། །གྲུབ་པའིི་ཡན་ལག་གངོ་ཞེེ་ན། སྐྱོེ་བ་དངོ་རྒ་ཤིིའོི། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་ཉེོན་མོངོས་གསུམ་དུ་འིདུ་སྟེ། 

མ་རིག་པ་དངོ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཏེ་གསུམ་ཉེོན་མོངོས་པའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་

འིདུ། འིདུ་བྱེད་དངོ་སྲིིད་པ་གཉེིས་ལས་ཀྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུ། རྣམ་ཤིེས་

སོགས་རྟོེན་འིབྲེལ་ལྷག་མ་བདུན་པོ་དེ། སྐྱོེ་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུ་བའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། དབུ་མ་རྟོེན་འིབྲེལ་སྙེིངོ་པོ་ལས། དངོ་པོ་བརྒྱད་པ་དགུ་ཉེོན་མོངོས། །གཉེིས་

པ་བཅུ་བ་ལས་ཡིན་ཏེ༌། ལྷག་མ་བདུན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན། །ཞེེས་དངོ༌།

 མཛོད་ལས། ཉེོན་མོངོས་གསུམ་མོ་ལས་གཉེིས་སོ། །གཞེི་བདུན་དེ་བཞེིན་

འིབྲས་བུའིངོ་ཡིན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། ཀུན་བཏུས་ལས། མ་རིག་

པ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། སྲིེད་པ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། ལེན་པ་གངོ་ཡིན་པ་ནི། ཉེོན་མོངོས་

པའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུའིོ། །འིདུ་བྱེད་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། རྣམ་པར་ཤིེས་
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པ་གངོ་ཡིན་པ་དངོ༌། སྲིིད་པ་གངོ་ཡིན་པ་དེ་ནི། ལས་ཀྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་

འིདུའི།ོ །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་ཚོེའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུའིོ། །ཞེེས་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་ལས་ཀྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པར་འིདུ་བར་གསུངོས་པ་དངོ་འིགལ་ལོ་ཞེེ་

ན། སྐྱོོན་མེད་དེ། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་བགོས་པའིི་གཞེི་

ཡིན་པས་དེ་ལ་ལས་ཀྱིི་མིངོ་གཏགས་ནས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

གཙོོ་བོའིི་སེམས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་སྐྱོེ་བའིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ། ཚོེའིི་ཀུན་

ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་དངོ༌། སྡུག་བསྔལ་གྱིི་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པ་རྣམས་དོན་གཅོིག་

གོ །

གསུམ་པ་ནི། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་བསྡུ་ན་གཉེིས་སུ་འིདུ་

སྟེ། དངོ་པོ་གཉེིས་དངོ་སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་པའིི་བདེན་པ་

དངོ༌། ལྷག་མ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བཞེི་པ་ནི། ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་གཉེིས་སུ་འིདུ་སྟེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་

དངོ༌། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་འིབྲས་གཉེིས་སུ་འིདུ་བའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་གོ་རིམ་ལ། ཁོ་ན་རེ། མདོ་ལས། ཚོོར་བའིི་རྐེན་གྱིིས་སྲིེད་པ་

བཤིད་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་གི་ཚོོར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལས་

དེའིི་ནངོ་ཚོན་གྱིི་སྲིེད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་མི་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། སྐྱོོན་མེད་དེ་རྟོེན་
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འིབྲེལ་ཚོར་གཞེན་གྱིི་ཚོོར་བ་ལས་དེ་དངོ་ཚོར་མི་གཅོིག་པའིི་སྲིེད་པ་བྱུངོ་བ་ལ་

དགོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ལམ་རིམ་ལས། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་སྲིེད་པ་དངོ༌། དེ་སྐྱོེད་པའིི་ཚོོར་

བ་གཉེིས་པོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་མི་གཅོིག་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

ཡན་ལག་གི་གྲེངོས་ངོེས།ཡན་ལག་གི་གྲེངོས་ངོེས།

བཞེི་བ་གྲེངོས་ངོེས་ནི། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ལ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉེིས་སུ་འིཇོག་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། སེམས་ཅོན་རྣམས་ལས་ཉེོན་གྱིི་དབངོ་གིས་

འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་ལ་འིཕེན་བྱེད་རྒྱུ་འིབྲས་དངོ་འིགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་འིབྲས་གཉེིས་

སུ་ངོེས་ཤིིངོ༌། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་ཡན་ལག་དངོ་པོ་གསུམ་བཞེག 

གཉེིས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་མིངོ་གཟུགས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་བཞེག འིགྲུབ་བྱེད་

ཀྱིི་རྒྱུའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་པོ་དེ་བཞེག བཞེི་བའིི་དབངོ་དུ་

བྱས་ནས་སྐྱོེ་རྒའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་བཞེག་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་དེ་

ལྟར་འིཇོག་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་འིདུ་

བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་བཞེག ལས་ཀུན་ནས་སློོངོ་བའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་མ་རིག་

པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་བཞེག དེའིི་བག་ཆོགས་བགོས་པའིི་དབངོ་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་ཤིེས་

ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་བཞེག་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ལྷག་མ་རྣམས་ལ་རིགས་འིདྲིེ། 
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འིོ་ན། འིཕེན་ཚུལ་དངོ་འིགྲུབ་ཚུལ་དེ་གངོ་ཞེེ་ན། དེ་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། གངོ་

འིཕེན་ན་མིངོ་གཟུགས་ནས་ཚོོར་བའིི་བར་འིཕེན། གངོ་གིས་འིཕེན་ན་འིདུ་བྱེད་ཀྱིིས་

འིཕེན། གངོ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཕེན་ན་མ་རིག་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིཕེན། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་

འིཕེན་ན། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་བག་ཆོགས་བསྒོོས་པའིི་དབངོ་གིས་འིཕེན། འིཕངོས་

པའིི་དོན་ནི་སྲིེད་ལེན་གྱིི་རྐེན་དངོ་ཕྲེད་ནས་སྐྱོེ་རྒ་སོགས་དངོ་མིངོ་སོགས་འིགྲུབ་

རུངོ་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །འིགྲུབ་ཚུལ་ནི་གསུམ་དུ་ཤིེས་པར་བྱས་ཏེ། གངོ་འིགྲུབ་ཅོེ་

ན་སྐྱོེ་རྒ་གཉེིས་འིགྲུབ། གངོ་གིས་འིགྲུབ་པར་བྱེད་ཅོེ་ན། སྲིེད་པའིི་རྐེན་གྱིིས་ལེན་

པ་འིགྲུབ་པར་བྱེད། ཚུལ་ཇི་ལྟར་དུ་འིགྲུབ་པར་བྱེད་ཅོེ་ན། རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་

འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་བཞེག་པ་དེ་ཉེིད་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་གསོས་

བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་འིགྲུབ་ངོེས་སུ་བྱས་པའིི་ཚུལ་གྱིིས་འིགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྟོེན་འིབྲེལ་མདོ་འིགྲེེལ་ལས། གངོ་གིས་འིཕེན་བྱེད་ཇི་ལྟར་འིཕེན༌། དེ་

འིགྲུབ་བྱེད་པ་དེ་ལ་ཡངོ༌། །ཉེེས་པ་གངོ་ཡིན་དེ་དག་རྣམས། །ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་

རྣམས་ཀྱིིས་བསྟན། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིོ་ན། ལས་ཉེོན་དབངོ་གིས་འིཁོར་བར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་ལ་རྒྱུ་འིབྲས་ཚོར་

གཉེིས་དགོས་ན། ཚོར་གཉེིས་པོ་དེ་སྐྱོེ་བ་ལེན་ཐེབས་གཅོིག་གི་དབངོ་དུ་བྱས་སམ་

གཉེིས་ཀྱིི་དབངོ་དུ་བྱེད་ཅོེ་ན། གཅོིག་གི་དབངོ་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། འིཕེན་བྱེད་ལས་
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ཀྱིིས་འིཕངོས་པ་དེ་ཉེིད་འིགྲུབ་བྱེད་ལས་ཀྱིིས་འིགྲུབ་པར་བྱེད། འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུས་

འིགྲུབ་པ་དེ་ཉེིད་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུས་འིཕངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་ལ་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉེིས་སུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་ཏེ། ཚོོར་བ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་འིཇུག་པའིི་རྣམ་སྨོིན་

གྱིི་ཕུངོ་པོར་དམིགས་པའིི་གཟུགས་ཕུངོ་དངོ༌། མ་རིག་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ་མཚུངོས་

ལྡན་དུ་གྱུར་བའིི་གཙོོ་སེམས་རྣམས་ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་ཕྱིོགས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

ཡིན་གྱིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་གངོ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཐར་པ་དོན་

གཉེེར་གྱིི་སྐྱོེས་བུའིི་གཏན་ལ་དབབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་དེ་ལ་བདེན་པ་བཞེིར་གྲེངོས་མ་

ངོེས་པར་ཐལ། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དེའིི་གཏན་ལ་དབབ་བྱའིི་གཙོོ་བོ་གངོ་ཞེིག 

དེ་བདེན་པ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

ལྔ་བ་རྐེན་དུ་འིགྱུར་བའིི་ཚུལ་ནི། ཡན་ལག་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་ཀྱིིས་ཕྱིི་མ་

ཕྱིི་མ་རྣམས་ཀྱིི་རྐེན་བཞེི་ཅོི་རིགས་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། རིག་པར་གྱུར་བའིི་ཡན་ལག་

སྔ་མ་སྔ་མས་རིག་པར་གྱུར་བའིི་ཡན་ལག་ཕྱིི་མ་ཕྱིི་མའིི་རྐེན་བཞེི་ཀོ་བྱེད་པ་ཡོད། 

དེས་གཟུགས་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡན་ལག་ཕྱིི་མའིི་རྒྱུའིི་རྐེན་བྱས་པ་ཡོད། སྔ་མའིི་

གཟུགས་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡན་ལག་གིས་གཟུགས་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་ཡན་ལག་ཕྱིི་

མའིི་རྒྱུ་རྐེན་དངོ་བདག་རྐེན་གཉེིས་བྱེད་པ་ཡོད། དེས་རིག་པར་གྱུར་བའིི་ཡན་
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ལག་ཕྱིི་མའིི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་གཏོགས། རྐེན་ལྷག་མ་གསུམ་བྱེད་པ་ཡོད་དེ། ཀུན་

བཏུས་ལས། ཡན་ལག་རྐེན་ཉེིད་དུ་རྣམ་པར་བཞེག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེེ་ན། བག་ཆོགས་

དངོ་ཤུགས་དངོ༌། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དངོ་ལྷན་ཅོིག་ཏུ་བྱུངོ་བས་ཀྱིངོ་རྐེན་ཉེིད་དུ་རྣམ་

པར་བཞེག་གོ། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

དྲུག་པ་རངོ་རངོ་གི་བྱེད་ལས་ཡོད་དེ། འིདྲི་བའིི་བྱེད་ལས་དངོ༌། མི་འིདྲི་བའིི་

བྱེད་ལས་གཉེིས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ཡོད་དེ། མ་རིག་པས་ཡུལ་གྱིི་གནས་

ཚུལ་མཐོངོ་བ་ལ་སྒྲིིབ་པའིི་སྒོོ་ནས་འིགྲེོ་བ་རྣམས་ཉེོན་མོངོས་པར་བྱེད་པ་ནས། སྐྱོེ་

རྒ་གཉེིས་ཀྱིིས་སྡུག་བསྔལ་བའིི་སྒོོ་ནས་འིགྲེོ་བ་རྣམས་ཉེོན་མོངོས་པར་བྱེད་པའིི་

ཕྱིིར། དབུས་མཐའི་ལས། སྒྲིིབ་པའིི་ཕྱིིར་དངོ་འིདེབས་པའིི་ཕྱིིར། །འིཁིད་པའིི་ཕྱིིར་

དངོ་ཀུན་འིཛིན་ཕྱིིར། །རྫོོགས་བྱེད་ཕྱིིར་དངོ་གསུམ་འིཛིན་ཕྱིིར། །ཉེེར་སྤྱིོད་ཕྱིིར་དངོ་

སྡུད་པའིི་ཕྱིིར། །སྦྱོོར་བའིི་ཕྱིིར་དངོ་མངོོན་སུམ་ཕྱིིར། །སྡུག་བསྔལ་ཕྱིིར་དངོ་འིགྲེོ་

ཉེོན་མོངོས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

ཚོེ་དུ་ལ་རྫོོགས་ཚུལ་བཤིད་པ།ཚོེ་དུ་ལ་རྫོོགས་ཚུལ་བཤིད་པ།

བདུན་པ་ཚོེ་དུ་ལ་རྫོོགས་པ་ལ། ཁ་ཅོིག་གིས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་

ཚོེ་གཉེིས་ཁོ་ན་ལ་རྫོོགས་ཏེ། རྒྱུ་དྲུག་པོ་དེ་ཚོེ་དངོ་པོ་དངོ༌། འིབྲས་བུ་དྲུག་པོ་དེ་
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ཚོེ་གཉེིས་པོ་ཁོ་ན་ལ་རྫོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། མིའིི་རྟོེན་ལ་མ་རིག་པའིི་ཀུན་ནས་

སློངོས་ནས་ལྷར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་བསགས། ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་

སྟེངོ་དུ་སྒོོས་པ་དེ་ཉེིད་ཚོེ་དེ་ལ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་གསོས་འིདེབས་མ་ནུས་པར་

ལས་གཞེན་གྱིི་དབངོ་གིས་ངོན་སོངོ་དུ་སྐྱོེས། དེའིི་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ལ་སྔར་གྱིི་ལས་དེའིི་

དབངོ་གིས་ལྷར་སྐྱོེ་བ་གཅོིག་མེད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ལྷར་སྐྱོེ་བའིི་ལན་གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་མེད་པར་ཐལ། 

ཁ་ཅོིག་གིས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་ཚོེ་གསུམ་ཁོ་ན་ལ་ངོེས་

པར་རྫོོགས་ཏེ། ཡན་ལག་དངོ་པོ་གསུམ་ཚོེ་དངོ་པོ་དངོ༌། སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་

ཚོེ་བར་བ་དངོ༌། འིབྲས་བུ་དྲུག་ཚོེ་གསུམ་པ་ལ་རྫོོགས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། 

མིའིི་རྟོེན་ལ་ཚོེ་སྟོད་ལ་མ་རིག་པས་ཀུན་ནས་བསློངོས་ཏེ་ལྷར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་

བསགས་ཏེ་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་བཞེག་པ་དེ་ཉེིད་ཚོེ་སྨོད་ལ་

སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་གསོས་བཏབས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་

གྱུར་བའིི་སྲིིད་པ་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པ་གཅོིག་མེད་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ལྷར་སྐྱོེ་གནས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་མེད་

པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅོིག་ཚོར་མི་གཅོིག་པའིི་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་ཚོེ་གཅོིག་ལ་རྫོོགས་པ་
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ཡོད་དེ། ནམ་མཁའི་མཐའི་ཡས་ནས་རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་སུ་སྐྱོེས། དེ་ནས་ཅོི་ཡངོ་

མེད་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ་དེ་ཐམས་ཅོད་རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་རྟོེན་ལ་རྫོོགས་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེའིི་ཚོེ་ནམ་མཁའི་མཐའི་ཡས་ནས་རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་སུ་སྐྱོེ་བའིི་འིབྲས་

བུའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དྲུག་ཀྱིངོ་རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་རྟོེན་ལ་རྫོོགས། རྣམ་ཤིེས་མཐའི་

ཡས་ནས་ཅོི་ཡངོ་མེད་དུ་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ་རྒྱུ་དྲུག་པོ་ཡངོ་དེའིི་རྟོེན་ལ་རྫོོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་གཟུགས་གཉེིས་ནས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་མྱུར་ནའིངོ་ཚོེ་གསུམ་ལ་ངོེས་པར་

རྫོོགས་དགོས་ཏེ། མི་ནས་ཤིི་འིཕོས་ཏེ་མིར་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ། སྲིེད་ལེན་སྲིིད་པ་གསུམ་

གྱིི་ཆོ་གཅོིག་སྐྱོེ་བ་སྔ་མའིི་འིཆོི་སྲིིད་ཀྱིི་གནས་སྐབས་ན་ཡོད། ཆོ་གཅོིག་ཚོེ་ཕྱིི་མའིི་

བར་སྲིིད་ན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

བུལ་ན་ཚོེ་གཉེིས་ཕན་ཆོད་ལ་རྫོོགས་པ་ཡོད་དེ། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་

གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བའིི་ལས་བསགས། དེ་ནས་ལས་གཞེན་གྱིི་དབངོ་གིས་ངོན་སོངོ་

དུ་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པའིི་ཚོེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བའིི་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དེ། 

ངོན་སོངོ་བའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ལྟར་རྟོེན་འིབྲེལ་མདོ་

འིགྲེེལ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་ནས་ཅོི་ཡངོ་མེད་དུ་སྐྱོེ་

བའིི་རྒྱུའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་ཀྱིི་རྟོེན་ལ་འིབྱུངོ་བའིི་ཁྱབ་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་དངོ་པོ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིདོད་པའིི་རྟོེན་ལ་
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རྣམ་ཤིེས་མཐའི་ཡས་ནས་ཅོི་ཡངོ་མེད་དུ་སྐྱོེ་བའིི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ནས་བསམ་གཏན་གཉེིས་

པར་སྐྱོེ་བའིི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྟོེན་ལ་གཟུགས་ཁམས་གནས་

རིགས་བཅུ་བདུན་དུ་རིམ་གྱིིས་སྐྱོེས་པའིི་ལས་གསོག་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། 

དེར་ཐལ། གཟུགས་སུ་ཉེེར་འིགྲེོ་ཕྱིི་མི་འིོངོ་གོངོ་འིཕོ་བ་གནས་ཐམས་ཅོད་དུ་འིཆོི་

འིཕོ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ་མིར་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་བྱེད་ཡིན་ན། ལན་གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་

གྱིི་ལས་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འིདོད་གཟུགས་གཉེིས་སུ་ཇི་ལྟར་མྱུར་ཡངོ་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉེིས་ཚོེ་གསུམ་ལ་རྫོོགས་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། 

མིར་སྐྱོེ་གནས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་མེད་པར་ཐལ་ལོ།།

རངོ་ལུགས་ལ་ཚོེ་དུ་ལ་རྫོོགས་ཚུལ།རངོ་ལུགས་ལ་ཚོེ་དུ་ལ་རྫོོགས་ཚུལ།

རངོ་ལུགས་ནི། རྟོེན་འིབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་མྱུར་ན་ཚོེ་གཉེིས་ལ་རྫོོགས་པ་

ཡོད་དེ། མིའིི་ཚོེ་སྟོད་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་བསགས། ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་རྣམ་

ཤིེས་ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་བཞེག་པ་དེ་ཉེིད་ཚོེ་སྨོད་ལ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་ཀྱིིས་གསོས་བཏབ་པ་

ལ་བརྟོེན་ནས་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་དུ་གྱུར་བའིི་སྲིིད་པ་གྲུབ། དེའིི་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ལ་
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སྔར་གྱིི་ལས་དེའིི་དབངོ་གིས་འིབྲས་བུ་དྲུག་མངོོན་དུ་གྱུར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཡན་

ལག་བཅུ་གཉེིས་ཚོེ་གསུམ་ལ་རྫོོགས་པ་ཡོད་དེ། མིའིི་རྟོེན་ལ་ཚོེ་སྟོད་ལ་ལྷར་སྐྱོེ་

འིགྱུར་གྱིི་ལས་བསགས། ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་སྟེངོ་དུ་བཞེག་པ་དེ་ཉེིད་

ཚོེ་སྨོད་ལ་གསོས་བཏབ་མ་ནུས་པར། དེའིི་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་གངོ་རུངོ་གཅོིག་ཏུ་ལས་དེ་

ཉེིད་གསོས་བཏབ་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་ལས་ནུས་པ་མཐུ་ཅོན་གྱིིས་སྲིིད་པ་གྲུབ་སྟེ། 

དེའིི་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ལྷར་སྐྱོེས་ཏེ། སྔར་གྱིི་ལས་དེའིི་དབངོ་གིས་འིབྲས་བུ་དྲུག་མངོོན་དུ་

གྱུར་བ་གཅོིག་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་ཡངོ་ཀུན་བཏུས་ཀྱིི་དར་ཊཱིཀོ་ལས། ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་འིདི་དག་སྐྱོེ་

གནས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་བསགས་པ་ཡིན་ན། ཚོེ་གཉེིས་ལ་རྫོོགས་ཤིིངོ་དེ་མ་

ཡིན་ན། ཚོེ་གསུམ་ལ་རྫོོགས་དགོས་པའིི་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིིས་འིཕངོས་པའིི་འིབྲས་བུའིི་

བར་དུ་ཚོེ་རབས་གྲེངོས་ལས་འིདས་པའིི་ཆོོད་ཀྱིངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་གཞེན་གྱིི་ཚོར་ཡིན་

གྱིི་དེའིི་ཚོར་མ་ཡིན་ནོ། །འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་རྒྱུ་དངོ་འིགྲུབ་པའིི་འིབྲས་བུའིི་བར་དུ་ཚོེ་

རབས་གཞེན་གྱིིས་ཆོོད་པ་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེ་ཐམས་ཅོད་ཚོེ་གཉེིས་ལ་རྫོོགས་པ་ཡོད་དེ། མཚོམས་མེད་ཀྱིི་

ལས་བསགས་པའིི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་དེ། སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་དེ་ཉེིད་ལ་མོངོ་དགོས་པའིི་

ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ལ་མཚོམས་མེད་ཀྱིི་ལས་ཞེེས་སྨོོས་པ་ལ་དགོས་པ་
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ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་དེ་ཐམས་ཅོད་མྱུར་ན་ཚོེ་གཉེིས་དངོ་བུལ་ན་ཚོེ་གསུམ་ལ་

རྫོོགས་དགོས་ཏེ། འིཕེན་བྱེད་རྒྱུ་གསུམ་ངོེས་པར་ཚོེ་གཅོིག་དངོ༌། འིགྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་

གསུམ་ངོེས་པར་ཚོེ་གཅོིག་དངོ༌། འིབྲས་བུ་དྲུག་ངོེས་པར་ཚོེ་གཅོིག་ལ་རྫོོགས་པའིི་

ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གི་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་

ན། ཚོེ་གཅོིག་གིས་བསྡུས་པའིི་ཁྱབ་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། མིའིི་སྐྱོེ་སྲིིད་དངོ་བར་སྲིིད་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། ཚོེ་གཅོིག་གིས་བསྡུས་པར་ཐལ། 

འིཕེན་བྱེད་ལས་གཅོིག་གི་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། མཛོད་

ལས། །དེ་ནི་འིཕེན་པ་གཅོིག་པའིི་ཕྱིིར། །སྔོན་དུས་སྲིིད་འིབྱུངོ་ཤི་ཚུགས་ཅོན། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བར་སྲིིད་ནས་ཤིི་མ་འིཕོས་པར་སྐྱོེ་སྲིིད་དུ་སྐྱོེ་བ་ལེན་

པ་གཅོིག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཟེར་ན། རྩེ་བར་མ་ཁྱབ། བྱས་པ་ལ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་

ལས་གཅོིག་གི་འིཕངོས་འིབྲས་སུ་གྱུར་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་ན། ཚོེ་གཅོིག་གིས་

བསྡུས་པའིི་ཁྱབ་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་

གི་འིཕངོས་འིབྲས་སུ་གྱུར་བའིི་མིའིི་སྐྱོེ་སྲིིད་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གི་འིཕངོས་འིབྲས་སུ་གྱུར་བའིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་ཅོན་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གིས་ལུས་དུ་མ་འིཕེན་པ་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ལས་གཅོིག་གིས་ལུས་གཅོིག་འིཕེན་པའིི་

ལས་ཀྱིངོ་ཡོད། ལས་གཅོིག་གིས་ལུས་དུ་མ་འིཕེན་པའིི་ལས་ཀྱིངོ་ཡོད། ལས་དུ་

མས་ལུས་གཅོིག་འིཕེན་པའིི་ལས་ཀྱིངོ་ཡོད། ལས་དུ་མས་ལུས་དུ་མ་འིཕེན་པའིི་

ལས་ཀྱིངོ་ཡོད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས། 

འིདིའིི་ལན་ལ། མཁས་པ་ཁ་གཅོིག་གིས། དེ་མེད་གསུངོས་པ་དེ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། ལས་གཅོིག་གིས་མིའིི་ལུས་དངོ་དྲིི་ཟའིི་ལུས་གཉེིས་འིཕེན་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ལས་གཅོིག་གིས་མིའིི་སྐྱོེ་སྲིིད་ཀྱིི་ལུས་དངོ་བར་སྲིིད་ཀྱིི་ལུས་གཉེིས་འིཕེན་པ་

ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག བར་དོའིི་ལུས་ཡིན་ན་དྲིི་ཟའིི་ལུས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་

གྲུབ་སྟེ། དེ་ན་འིཕེན་པ་གཅོིག་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་

སྟེ། བར་དོའིི་སེམས་ཅོན་ཡིན་ན་དྲིི་ཟ་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། མཛོད་ལས། མི་ལྡོག་

དེ་ནི་དྲིི་ཟའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གིས་དངོ་པོར་ལུས་འིཕགས་པོའིི་སྐྱོེ་བ་

འིཕེན་པར་བྱེད་ཅོིངོ༌། དེས་རྗོེས་བ་གླེངོ་སྤྱིོད་ཀྱིི་སྐྱོེ་བ་འིཕེན་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། ལས་གཅོིག་གིས་ལུས་དུ་མ་འིཕེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐྱོེ་གནས་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་གི་རྣམ་སྨོིན་
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གྱིི་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ལ་འིབྱིན་པའིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལན་

གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་དེར་ཐལ། དེ་

རངོ་གི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་སྐྱོེ་བ་གསུམ་པ་ཕན་ཆོད་ལ་འིབྱིན་པའིི་ལས་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་གོངོ་མར་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། བློ་གྲེོས་རྒྱ་མཚོོས་ཞུས་པའིི་མདོ་ལས། ཇི་

ལྟར་རྒྱ་མཚོོ་ཆོེ་ནངོ་ཆུ་ཐིགས་ལྷུངོ༌། །རྒྱ་མཚོོ་མ་ཟད་བར་དུ་དེ་མི་འིཛད། །དེ་བཞེིན་

བྱངོ་ཆུབ་རྒྱུར་བསྔོས་དགེ་བ་ཡངོ༌། །བྱངོ་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་དེ་མི་འིཛད། །ཅོེས་

གསུངོས་པ་དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་བུ་ལ་ལོངོས་སྤྱིོད་པས་མི་

འིཛད་པའིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེར་ཐལ། རངོ་གི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་

འིབྲས་བུ་ལས་རངོ་གིས་བསགས་པའིི་སྐྱོེ་བ་ཕྱིི་མ་ནས་བཟུངོ་སྟེ་ཚོེ་རབས་དུ་མའིི་

བར་དུ་འིབྱིན་པའིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན་སོངོ༌། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐྱོེ་གནས་

མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། རྟོགས་སྔར་བཞེིན། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ལན་

གྲེངོས་གཞེན་ལ་མོངོ་འིགྱུར་གྱིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་གི་རྣམ་སྨོིན་གྱིི་འིབྲས་

བུ་སྐྱོེ་བ་གསུམ་པ་ཕན་ཆོད་ལ་འིབྱིན་པའིི་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གིས་འིདོད་ལྷ་རིགས་དྲུག་ཏུ་སྐྱོེ་

བ་ལེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེར་སྐྱོེ་བ་བླངོས་པའིི་སུམ་

ཅུ་རྩེ་གསུམ་པའིི་འིབྲས་བུའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དྲུག་དངོ༌། རྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞེིའིི་འིབྲས་
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བུའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དྲུག་པོ་དེ་གཉེིས་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གི་འིཕངོས་འིབྲས་ཡིན་

པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཚོེ་དེ་རྣམས་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་

གཏོགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཚོེ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གསུམ་པའིི་སྐྱོེ་

བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་རྒ་ཤིིའིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་སྔོན་དུ་སོངོ་བར་ཐལ། སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་ན། མ་

སྐྱོེས་བར་ཤིི་བ་ཡོད་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རངོ་

དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་རྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞེིའིི་རྒ་ཤིིའིི་རྟོེན་

འིབྲེལ་སྔོན་དུ་སོངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ཚོེ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གསུམ་པའིི་འིབྲས་བུ་དྲུག་དངོ༌། 

རྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞེིའིི་འིབྲས་བུ་དྲུག་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། ཟེར་ན། ཐལ་འིགྱུར་གསུམ་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ། །

ཁོ་ན་རེ། དེའིི་ཚོེ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གསུམ་པའིི་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ་རྒྱལ་ཆོེན་

རིགས་བཞེིའིི་སྐྱོེ་བའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་མ་གཏོགས་པར་ཐལ། མ་ཁྱབ་

པ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་ཚོེ་ན་དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་

གཏོགས་པར་ཐལ། རངོ་དངོ་རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་

རྟོེན་འིབྲེལ་དེ་དངོ༌། རྟོེན་འིབྲེལ་ཚོར་གཅོིག་ཏུ་གཏོགས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱལ་ཆོེན་རིགས་བཞེིར་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་དངོ་སུམ་
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ཅུ་རྩེ་གསུམ་དུ་སྐྱོེ་འིགྱུར་གྱིི་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས་མི་འིགལ་བར་ཐལ། དེ་འིདྲི་

བའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་གཉེིས་མི་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ་བོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། ཐམས་ཅོད་ཡོད་སྨྲའིི་གཞུངོ་བསློབ་བཏུས་སུ་དྲིངོས་པ་ལས། 

དགེ་སློོངོ་དག་དགེ་སློོངོ་གིས་འིདི་ལྟ་སྟེ། སྐྲ་དངོ་སེན་མོའིི་མཆོོད་རྟོེན་ལ་ཡན་ལག་

ཐམས་ཅོད་ཀྱིིས་ཕྱིག་འིཚོལ་ཏེ་སེམས་དྭངོ་བར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས། བཙུན་པ་དེ་ལྟར་

ལགས་སོ། །དགེ་སློོངོ་འིདིས་ཇི་ཙོམ་ཞེིག་ནོན་པའིི་འིོག་དཔག་ཚོད་བརྒྱད་ཁི་བཞེི་

སྟོངོ་ན་གསེར་གྱིི་འིཁོར་ལོ་ལ་ཐུག་པའིི་བར་ན་བྱེ་མ་ཇི་སྙེེད་ཡོད་པ་དེ་སྙེེད་དུ་དགེ་

སློོངོ་འིདིས་འིཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའིི་རྒྱལ་སྲིིད་སྟོངོ་འིགྱུར་དུ་ལོངོས་སྤྱིོད་པར་འིགྱུར་

རོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གཅོིག་གིས་འིཁོར་

ལོས་བསྒྱུར་བའིི་རྒྱལ་པོའིི་སྐྱོེ་བ་སྟོངོ་འིཕེན་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། གསེར་འིཕྲེེངོ་ལས། གལ་ཏེ་བདེན་པ་མཐོངོ་ལ་འིཕེན་པ་མེད་

ན་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་གིས་སྤོེལ་མར་བསྒོོམས་པས་གནས་གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བ་མི་རིགས་ཏེ། 

དེར་སྐྱོེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཐོབ་དགོས་ལ། སོ་སྐྱོེའིི་ཚོེ་ཟག་མེད་མ་ཐོབ་

ལ་འིཕགས་པའིི་ཚོེ་ན་ལས་མི་བསགས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེ་ན། དེ་ལ་འིབྲས་བུ་ཆོེ་བར་

སྐྱོེ་བའིི་ལས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཡོད་ཅོིངོ༌། དེ་ཉེིད་སྤོེལ་མར་བསྒོོམས་པས་གནས་

གཙོངོ་དུ་སྐྱོེ་བའིི་རྒྱུར་འིགྱུར་བར་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་སྐྱོོན་མེད་ཅོེས། དོན་གསངོ་རྣམ་
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བཤིད་ལས་བཤིད་པ་ལྟར་ཁས་བླངོས་བར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར།

བརྒྱད་པ་ས་མཚུངོས།བརྒྱད་པ་ས་མཚུངོས།

བརྒྱད་པ་ས་མཚུངོས་པ་ནི། ས་དགུ་པོ་གངོ་ནས་ཤིི་འིཕོས་ཀྱིངོ་རུངོ༌། འིདོད་པར་

སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཚོེ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉེིས་པོ་ཐམས་ཅོད་ས་མཚུངོས་ཏེ། དེ་ཐམས་

ཅོད་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ས་དགུ་གངོ་ནས་ཤིི་འིཕོས་ཀྱིངོ་རུངོ་

བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཚོེ། མ་རིག་པ་མ་གཏོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་

རྣམས་ས་མཚུངོས་ཏེ། དེ་རྣམས་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་རིག་པ་མི་མཚུངོས་ཏེ། དེའིི་ཚོེ་མ་རིག་པ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ས་དགུ་གངོ་ནས་བསམ་གཏན་གཉེིས་པར་སྐྱོེ་བའིི་ཚོེ་མ་རིག་པ་མ་གཏོགས་ལྷག་

མ་རྣམས་ས་མཚུངོས་ཏེ། དེ་རྣམས་བསམ་གཏན་གཉེིས་པར་གཏོགས་པའིི་ཕྱིིར། 

མ་རིག་པ་མི་མཚུངོས་ཏེ། དེའིི་ཚོེ་མ་རིག་པ་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་གཏོགས་པའིི་

ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་སྲིིད་རྩེེའིི་བར་དུ་རིགས་འིགྲེེའིོ། །

དེ་རྣམས་ཀྱིི་སྒྲུབ་བྱེད་ནི། ས་དགུ་གངོ་ཡངོ་རུངོ་བ་ནས་འིདོད་པར་སྐྱོེ་བའིི་

ཚོེ། འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདོད་པའིི་རྣམ་

སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་གངོ་ཞེིག ས་གཞེན་གྱིི་ལས་ཀྱིིས་ས་གཞེན་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་
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གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཚོེ་རྣམ་ཤིེས་ཀྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་འིདོད་པའིི་

སས་བསྡུས་ཡིན་ཏེ། དེ་འིདོད་པའིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་བྱེད་ལས་ཀྱིི་བག་ཆོགས་སྒོོས་

མ་ཐག་པའིི་གཙོོ་བོའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཚོེ་མིངོ་གཟུགས་ནས་

ཚོོར་བའིི་བར་གྱིི་རྟོེན་འིབྲེལ་རྣམས་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཏེ། དེ་རྣམས་འིདོད་

པའིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་འིཕངོས་འིབྲས་གངོ་ཞེིག ས་གཞེན་གྱིི་ལས་

ཀྱིིས་ས་གཞེན་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཚོེ་སྲིེད་ལེན་གཉེིས་འིདོད་

པའིི་སས་བསྡུས་ཏེ། འིདོད་པའིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གསོས་འིདེབས་བྱེད་

ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་གངོ་ཞེིག ས་གཞེན་གྱིི་ཉེོན་མོངོས་པས་ས་གཞེན་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་

བྱེད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་གསོས་འིདེབས་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཚོེ་སྲིིད་པའིི་རྟོེན་འིབྲེལ་

འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཏེ། དེ་འིདོད་པའིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་གངོ་ཞེིག ས་

གཞེན་གྱིི་ལས་ཀྱིིས་ས་གཞེན་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེའིི་ཚོེ་སྐྱོེ་རྒ་

གཉེིས་དེས་བསྡུས་ཏེ། དེ་གཉེིས་འིདོད་པའིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་འིགྲུབ་

འིབྲས་གངོ་ཞེིག ས་གཞེན་གྱིི་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་དེ་གཉེིས་འིགྲུབ་པ་མེད་པའིི་

ཕྱིིར། དེའིི་མ་རིག་པ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཏེ། འིདོད་པའིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་བྱེད་

ཀྱིི་ལས་ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་པ་དེ་འིདོད་པའིི་སས་

བསྡུས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དངོ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་གངོ་རུངོ་གངོ་
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ཞེིག ཕྱིི་མ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་མ་བྲལ་བའིི་གངོ་ཟག་གི་

རྟོེན་ལ་འིདོད་པར་རྣམ་སྨོིན་འིགྲུབ་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བསོག་དགོས་པ་གངོ་ཞེིག འིདོད་

པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་མ་བྲལ་བའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོ་ཡན་

ཆོད་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོར་དེར་ཐལ། དེའིི་རྟོེན་ལ་ངོན་སོངོ་བའིི་

རྣམ་སྨོིན་གྱིི་ཕུངོ་པོ་འིཕེན་བྱེད་ཀྱིི་ལས་བསོག་དགོས་པ་གངོ་ཞེིག མཚུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། དངོ་པོ་དེར་ཐལ། འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་རྟོེན་ལ་དེ་བསོག་

པ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ངོན་སོངོ་བའིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསོད་ནམས་མ་

ཡིན་པའིི་ལས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བའིི་ལས་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བའིི་ལས་མེད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུད་ལ་མི་དགེ་བ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མི་དགེ་བའིི་ལས་ཡིན་ན། 

རངོ་གི་གཙོོ་བོར་འིགྱུར་བའིི་མི་དགེ་བའིི་སེམས་ཡོད་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་རྟོགས་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། རངོ་རྒྱུད་ལ་འིདོད་པའིི་མི་དགེ་

བའིི་སེམས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། མི་དགེ་བའིི་སེམས་ཡིན་ན། འིདོད་པའིི་མི་དགེ་

བའིི་སེམས་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གོངོ་སའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་མི་དགེ་བའིི་སེམས་
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མེད་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདོད་ཉེོན་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

འིདོད་པ་ལ་འིདོད་ཆོགས་དངོ་བྲལ་བའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་རྟོགས་མ་གྲུབ་

ན། དེར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིིས་ཉེོན་མོངོས་མེད་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་

མེད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་

མོངོས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་

ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་དངོོས་གཞེིའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསྡེོགས་

ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ། ཉེེར་

བསྡེོགས་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་མེད་པའིི་ཕྱིིར། གོངོ་གི་རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་བསམ་

གཏན་དངོ་པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སེམས་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་ཉེོན་མོངོས་ཡིན་ན། རངོ་དངོ་མཚུངོས་ལྡན་གྱིི་བསམ་གཏན་དངོ་

པོའིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སེམས་ཀྱིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

དེ་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོས་སས་བསྡུས་ཀྱིི་སེམས་བྱུངོ་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་ས་དགུ་གངོ་ནས་བསམ་གཏན་དངོ་པོར་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ་མ་རིག་

པ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་བྱེད་ལས་
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ཀྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་པ་དེ་འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསྡེོགས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་ཀྱིི་འིཇིག་

རྟོེན་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་ཀུན་སློོངོ་དུ་གྱུར་བའིི་ཉེོན་མོངོས་ཅོན་གྱིི་མ་རིག་པ་

འིདོད་པའིི་སས་བསྡུས་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་རྣམ་སྨོིན་འིཕེན་

བྱེད་ཀྱིི་ལས་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་དངོ་པོའིི་ཉེེར་བསྡེོགས་ཀྱིི་སས་བསྡུས་པའིི་

འིཇིག་རྟོེན་པའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་འིཁོར་དངོ་བཅོས་པའིི་སས་བསྡུས་པའིི་ཁྱབ་

པའིི་ཕྱིིར། དེ་བཞེིན་དུ་སྲིིད་རྩེེའིི་བར་དུ་མ་རིག་པ་རངོ་རངོ་གི་འིོག་སར་གཏོགས་

པར་ཤིེས་པར་བྱའོི། །
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༄༅། །སྐབས་བརྒྱད་པའིི་མཐའི་དཔྱོོད་རྗོེ་བཙུན་ཆོོས་ཀྱིི་༄༅། །སྐབས་བརྒྱད་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།།

འིཕྲེོས་དོན་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ།འིཕྲེོས་དོན་སྦྱོོར་བ་འིགོད་པ།

སྐད་ཅོིག་མ་གཅོིག་གིས་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་བྱངོ་ཆུབ་པ་རྣམ་པར་བསྒོོམས་

པས་སྐད་ཅོིག་མ་གཉེིས་པ་ལ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུར་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་བྱངོ་ཆུབ་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་ཡངོ་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞེི་ཡིན་པས། ཞེེས་

སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ།

འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ།འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ།

སྦྱོོར་བ་དངོ་མཐའི་དཔྱོད་པ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བ་

བཤིད་པའིི་རྗོེས་སུ་འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། འིབྲས་བུ་ཆོོས་

སྐུ་དེ་དེ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ། 

ལོངོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག སྐད་ཅོིག་མའིི་སྦྱོོར་བའིི་རྗོེས་
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སུ་ཆོོས་སྐུ་འིཆོད་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། ཆོོས་སྐུ་དེ་དེ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་ལ་བཞེི་ཡོད་དེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

སྐུ། ལོངོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་པོ་

དེ་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཙོོ་

བོར་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པར་ཐལ། ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རིན་ཆོེན་ཕྲེེངོ་བ་ལས། ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་དེ་མདོར་བསྡུས་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་

ཤིེས་ཚོོགས་ལས་འིཁྲུངོས་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཙོོ་བོར་བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཟུགས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཉེིད་ལས། སངོས་རྒྱས་རྣམས་

ཀྱིི་གཟུགས་སྐུ་ནི། །བསོད་ནམས་ཚོོགས་ལས་འིཁྲུངོས་པ་སྟེ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། གཙོོ་བོར་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་

བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པར་ཐལ། གཙོོ་བོར་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་

ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གཙོོ་བོར་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཉེམས་སུ་བླངོས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་ཐོབ་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན། རྣམ་མཁྱེན་སྒོོམ་པ་ཡོད་པར་

ཐལ། དེ་ན་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་བསྒོོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ན་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ཉེམས་
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སུ་ལེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་གྱིི་ངོོ་བོར་

སྐྱོེས་པའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་བསྒོོམ་པའིི་རྣམ་རྫོོགས་

སྦྱོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་ལས། བློ་སྙེིངོ་རྗོེའིི་ངོོ་བོར་བསྐྱོེད་པ་

ལ་སྙེིངོ་རྗོེ་སྒོོམ་ཞེེས་པ་ལྟར་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་སྦྱོོར་བའིི་ངོོ་བོར་བསྐྱོེད་ནས་

སྒོོམ་པ་ཡིན་གྱིི་མིག་ཤིེས་ཀྱིིས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་བཞེིན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཤིེར་ཕྱིིན་གྱིི་ངོོ་བོར་སྐྱོེས་པའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཤིེར་ཕྱིིན་སྒོོམ་པའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཤིེར་ཕྱིིན་ཉེམས་སུ་ལེན་

པའིི་རྣམ་རྫོོགས་སྦྱོོར་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་རྣམ་མཁྱེན་ཉེམས་

ལེན་གྱིི་བྱ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ན་མཁྱེན་གསུམ་

ཉེམས་ལེན་གྱིི་བྱ་བ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སློོབ་ལམ་ན་རྣམ་མཁྱེན་སྒོོམ་པ་ཡོད་

པར་ཐལ། ལམ་མ་ཞུགས་ན་ལམ་སྒོོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་མ་ཞུགས་ན་ཐེག་

ཆོེན་སེམས་བསྐྱོེད་སྒོོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ།

འིབྲས་བུ་གྲུབ་པའིི་དུས་མཚོམས།འིབྲས་བུ་གྲུབ་པའིི་དུས་མཚོམས།
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གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། འིབྲས་བུ་འིགྲུབ་པའིི་དུས་མཚོམས་དངོ༌། སྐུའིི་རྣམ་

གཞེག་ལ་དཔྱོད་པ། དེ་ལ་གཞེན་གྱིི་ལོག་རྟོོག་དགག་པ་དངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ལ་

དགག་བཞེག་སྤོོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི། ཁ་ཅོིག རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་

པས་ཆོོས་ཉེིད་ལ་རྩེེ་གཅོིག་ཏུ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཚོེ་ཆོོས་ཅོན་ཇི་སྙེེད་པ་ཅུངོ་

ཟད་ཀྱིངོ་མི་སྣངོ་ཞེིངོ༌། དེའིི་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་དེར་ཤིེས་བྱ་ཇི་སྙེེད་པ་ཐམས་ཅོད་

ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞེག་པ་ལྟར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཚོེ། རྣམ་མཁྱེན་

སྐད་ཅོིག་དངོ་པོ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ལོངོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། མངོོན་

པར་རྫོོགས་པར་སངོས་རྒྱས་པ་ཞེེས་བརྗོོད་དོ། །ཟེར་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་

ལམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཇི་སྙེེད་པ་མངོོན་སུམ་དུ་མ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་དེ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པར་ཐལ། དེས་རྒྱུན་མཐའིི་བར་

ཆོད་མེད་ལམ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བློ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་རྒྱུན་མཐའིི་

བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཉེམས་སུ་མོངོ་བའིི་རངོ་རིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

རྣམ་བཤིད་ལས། དེ་ནས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པ་ལ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་སྐྱོེས་པའིི་ཚོེ་

ཤིེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་ལ་གཉེིས་སྣངོ་ནུབ་ནས་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞེག་དུ་སོངོ་བ་དེའིི་གཟིགས་

ངོོར་ཤིེས་བྱ་ཇི་སྙེེད་པ་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞེག་པ་ལྟར་མངོོན་སུམ་དུ་



419ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

གཟིགས་པའིི་ཚོེ་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཟད་པར་སྤོངོས་པ་དངོ༌། ཡངོ་དག་པའིི་མཐའི་མངོོན་དུ་

བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་

མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་སངོས་རྒྱས་པ་ཞེེས་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་དོན་ལ། 

རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིིས་ཆོོས་ཉེིད་གཟིགས་པའིི་གཟིགས་ངོོར་

ཤིེས་བྱ་ཇི་སྙེེད་པ་ལག་མཐིལ་དུ་སྒྱུ་རུ་ར་བཞེག་པ་ལྟར་མངོོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་

དངོ་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་དོན་ཡིན། ལུངོ་འིདིས། ཇི་ལྟ་བ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའིི་གཟིགས་ངོོར་ཤིེས་བྱ་ཇི་སྙེེད་པ་ཡོད་པར་བསྟན་

ཞེེས་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་ཇི་ལྟ་

བ་གཟིགས་པའིི་གཟིགས་ངོོར་འིདུས་བྱས་མེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཇུག་འིགྲེེལ་ལས། 

དངོོས་པོ་བྱས་པ་ཅོན་ལ་མ་རེག་པར་རངོ་བཞེིན་འིབའི་ཞེིག་མངོོན་དུ་མཛད་པ་དེ་

ཉེིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའིི་ཕྱིིར་སངོས་རྒྱས་ཞེེས་བརྗོོད་དོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་

མཁྱེན་གྱིིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའིི་གཟིགས་ངོོར་ཁྱོད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་པའིི་ཐལ་

འིགྱུར་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་

རངོ་གིས་འིདོད་ན། ཡོད་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་

མི་ནུས་སོ། །
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ཁ་ཅོིག རྣམ་བཤིད་ལས། སངོས་རྒྱས་ནི་རྟོག་ཏུ་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་མཉེམ་པར་

བཞེག་པ་ཡིན་ལ་དེའིི་གཟིགས་ངོོར་མ་གྲུབ་པའིི་དོན་ཡིན་ཞེེ་ན། དེ་ཡངོ་མི་འིཐད་

པར་སྔར་བཤིད་ཟིན་ཏོ། །ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཇི་ལྟ་བ་རྟོོགས་པའིི་

རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའིི་གཟིགས་ངོོར་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གཟུགས་སྐུ་

མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་རྟོོགས་པའིི་རྣམ་མཁྱེན་གྱིིས་ཇི་

ལྟ་བ་གཟིགས་པའིི་གཟིགས་ངོོར་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡོད་ཅོེས་པའིི་དོན་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་དངོ་པོར་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱེད། 

དེའིི་རྗོེས་སུ་ལོངོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱེད། དེའིི་རྗོེས་སུ་སྤྲུལ་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱེད་ཟེར་ན། ཡེ་

ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཀྱིངོ་ཡིན། བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་མཐར་

མ་ཕྱིིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཀྱིངོ་ཡིན་པའིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་ཚོོགས་མཐར་ཕྱིིན་པ་དངོ་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་

དུས་མཉེམ། བསོད་ནམས་ཀྱིི་ཚོོགས་མཐར་ཕྱིིན་པ་དངོ་ལོངོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་

དུས་མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཚོོགས་གཉེིས་ཡོངོས་སུ་རྫོོགས་པར་མ་བྱས་པའིི་

སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། རྩེ་བའིི་དམ་བཅོའི་འིཐད་པར་ཐལ། བྱངོ་ཆུབ་ཇི་ལྟ་དེ་བཞེིན་དུ། 
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ཞེེས་པའིི་ཐད་ཀྱིི་རྣམ་བཤིད་ལས། སོགས་སྒྲིས་ཆོོས་སྐུས་ལོངོས་སྐུའིི་དངོོས་ཀྱིི་

བདག་རྐེན་དངོ༌། ལོངོས་སྐུས་སྤྲུལ་སྐུའིི་བདག་རྐེན་བྱེད་པ་སྡུད་དེ། ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུས་རངོ་གི་འིབྲས་བུར་

གྱུར་བའིི་ལོངོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་དངོ༌། ལོངོས་སྐུས་རངོ་གི་འིབྲས་བུར་གྱུར་བའིི་

སྤྲུལ་སྐུའིི་བདག་རྐེན་བྱེད་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། གཞེན་དག་ན་རེ། དེ་དག་གི་ལྟར་

ན། རྣལ་འིབྱོར་བའིི་ཀུན་རྫོོབ་ཏུ་དོན་ཁྱད་པར་ཅོན་སྣངོ་བ་སྐྱོེས་པའིི་སྒོོ་ནས། ཞེེས་

གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ལོངོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་མ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ལུངོ་འིདིས། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་རངོ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་

ལོངོས་སྐུར་སངོས་རྒྱས་ཚུལ་དངོ༌། སྤྲུལ་སྐུར་སངོས་རྒྱས་ཚུལ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

སྟོན་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་རྩེ་བའིི་དམ་བཅོའི་དེ་མི་འིཐད་

པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉེིས་གཅོིག་ཆོར་དུ་

མངོོན་དུ་བྱེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་བཤིད་ལས། ས་བཅུ་རྒྱུན་མཐའི་ལ་གནས་པའིི་ཚོེ་

མཚོན་དཔེའིི་སྤས་པའིི་སྐུ་དེ་ཉེིད་ཀྱིི་རིགས་འིདྲི་ཕྱིི་མ་ཆོོས་སྐུ་ཐོབ་པའིི་མཚོན་ཉེིད་

ལྔ་ལྡན་དངོ༌། ཡོད་ཏན་ལྔ་ལྡན་དངོ༌། ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་ལོངོས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའིི་སྐུ་

འིགྲུབ་པ་ལས། ལོངོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་བྱས་ནས་མཛད་པ་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་སྒོོ་ནས་
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གདུལ་བྱ་རྗོེས་སུ་འིཛིན་པའིི་མཆོོག་གི་སྤྲུལ་བའིི་སྐུ་དེའིི་ཚོེ་ཚོོགས་པ་གཅོིག་ཏུ་

མེད་ཀྱིངོ༌། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྲུལ་བའིི་སྐུའིི་བྱེ་བྲག་འིགའི་ཞེིག་ལོངོས་སྐུ་དངོ་དངོོས་

རྒྱུ་ཚོོགས་པ་ཚོར་གཅོིག་ལ་རག་ལས་ཀྱིི་འིབྲེལ་བ་གྲུབ་པའིི་ཚུལ་དུ་ཐོབ་པར་ཤིེས་

པར་བྱའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལོངོས་སྐུ་དངོ་དངོོས་རྒྱུ་ཚོོགས་པ་ཚོར་གཅོིག་ལ་རག་

ལས་ཀྱིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་སྤྲུལ་བ་པོའིི་སངོས་རྒྱས་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་དེ་འིདྲི་བའིི་ཁྱབ་པ་

ཁས་ལེན་པར་ཐལ། རངོ་རྒྱུད་པས་དེ་འིདྲི་བའིི་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་

ཁས། འིདོད་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་སྤྲུལ་བ་པོའིི་སངོས་རྒྱས་

གཅོིག་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་

ཐུབ་པ་རྒྱལ་པོ་གཞེོན་ནུ་དོན་གྲུབ་ཀྱིི་རྟོེན་དེ་ལ་གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པར་ཁས་མི་

ལེན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལོངོས་སྐུ་དངོ་དངོོས་རྒྱུ་ཚོོགས་པ་ཚོར་གཅོིག་ལ་རག་ལས་ཀྱིི་

འིབྲེལ་བ་གྲུབ་པའིི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡོད་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་སངོས་རྒྱས་

པའིི་ཚོེ་དེའིི་སྤྲུལ་བ་ཁམས་འིོག་མ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་དེ་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་སངོས་

རྒྱས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག འིདོད་
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པའིི་རྟོེན་ལ་གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པ་ཡོད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། ཕར་ཕྱིིན་

ཐེག་པའིི་སྤྱིི་སྐད་དངོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བ་སངོས་

རྒྱས་པའིི་ཚོེ་དེའིི་སྤྲུལ་བ་ཁམས་འིོག་མ་ན་ཡོད་པ་རྣམས་འིོག་མིན་གྱིི་རྟོེན་ལ་

གསར་དུ་སངོས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནོ། །

རངོ་ལུགས་ནི། ས་བཅུ་རྒྱུན་གྱིི་མཐའི་མའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་གཟིགས་

ངོོར་ཆོོས་ཅོན་ཇི་སྙེེད་པའིི་སྣངོ་བ་ཅུངོ་ཟད་ཀྱིངོ་མི་འིཆོར་ཏེ། དེས་བདེན་གཉེིས་ངོོ་

བོ་ཐ་དད་དུ་འིཛིན་པའིི་དྲིི་མ་ཟད་པར་མ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། ས་བཅུ་རྒྱུན་གྱིི་མཐའི་

མའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་གྱིི་རངོ་དུས་སྐད་ཅོིག་གཉེིས་པར་ཤིེས་བྱ་ཇི་སྙེེད་པ་ཐམས་

ཅོད་ལག་མཐིལ་དུ་སྐྱུ་རུ་ར་བཞེག་པ་ལྟར་མངོོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའིི་ཚོེ། བྱངོ་

སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ཤིེས་སྒྲིིབ་ཟད་པར་སྤོངོས་པ་དངོ༌། ཡངོ་དག་པའིི་མཐའི་

མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅོད་དུ་མངོོན་པར་རྫོོགས་པར་བྱངོ་ཆུབ་པ་ཞེེས་བྱ་སྟེ། དེའིི་ཚོེ་དེས་བདེན་

གཉེིས་ངོོ་བོ་ཐ་དད་དུ་འིཛིན་པའིི་དྲིི་མ་ཟད་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ཡངོ་དག་པའིི་མཐའི་མངོོན་དུ་མ་བྱས་

པར་ཐལ། ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དངོ༌། ཆོོས་སྐུ་མངོོན་དུ་བྱས་པ་དུས་

མཉེམ་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེས་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་པར་ཐལ། དེས་ཆོོས་
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ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་ཆོོས་ཉེིད་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ལ་སློར་

མི་ལྡངོ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་དེ་ལས་སློར་ལྡངོ་མི་སྲིིད་

པ་གངོ་ཞེིག དེས་དེ་ལ་མཉེམ་པར་བཞེག་པའིི་ཚོེ་དེ་ལས་སློར་ལྡངོ་སྙེམ་པའིི་བློའིི་

འིཕེན་པ་ཅུངོ་ཟད་ཀྱིངོ་མི་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག དེས་ཡངོ་དག་མཐའི་མངོོན་དུ་བྱས་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། རྣམ་

བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཡངོ་དག་པའིི་མཐའི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཙོམ་ལ་བྱས་ནས་དེ་

མངོོན་དུ་བྱས་པའིི་དོན་དེ་ལས་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་བའིི་འིཐད་པར་དཀོའིོ་ཞེེས་གསུངོས་པ་

དངོ་འིགལ་བའིི་ཕྱིིར།

སྐུ་སྤྱིིའིི་རྣམ་གཞེག་ལ་དཔྱོད་པ།སྐུ་སྤྱིིའིི་རྣམ་གཞེག་ལ་དཔྱོད་པ།

རངོ་ལུགས་ལ། སྐུ་གསུམ་གྱིི་རྣམ་གཞེག་ལ། སོ་སོའིི་མཚོན་ཉེིད། དབྱེ་བ། ངོོ་བོ་

ངོོས་བཟུངོ་བ་རངོ་རངོ་གི་སྐབས་སུ་བཤིད་ཅོིངོ༌། འིདིར་འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་སྤྱིིའིི་

རྣམ་གཞེག་ལ་དཔྱོད་ན། སྦྱོོར་བཞེི་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིབྲས་བུ་མཐར་
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ཐུག་དེ་ཆོོས་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད། མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་

པའིི་འིབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ་འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་དེ། 

སྦྱོོར་བ་བཞེི་བསྒོོམས་པའིི་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་མཁྱེན་དངོ་

མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་

མཁྱེན་གཉེིས་རིམ་པ་བཞེིན་དུ་སྐྱོོན་དུ་འིཇུག་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་མཁྱེན་གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་

བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་དེ། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུའིི་མཚོན་

ཉེིད། སྦྱོོར་བ་བཞེི་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་འིབྲས་བུ་

ཆོོས་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་མི་འིཇོག་སྟེ། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་དེ་སྦྱོོར་བ་བཞེིས་མཁྱེན་

གསུམ་གྱིི་རྣམ་པ་བསྒོོམས་སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་དེ་ལ་དབྱེ་

ན། རངོ་དོན་དོན་དམ་པའིི་སྐུ་དངོ༌། གཞེན་དོན་ཀུན་རྫོོབ་པའིི་སྐུ་གཉེིས་སུ་ཡོད། 

ཡངོ་དེ་ལ་དབྱེ་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ལོངོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་ཡོད། ཡངོ་དེ་ལ་

དབྱེ་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ། ལོངོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་བཞེི་ཡོད། ཡངོ་དེ་ལ་

དབྱེ་ན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ཆོོས་སྐུ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ། ལོངོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་ལྔ་ཡོད་པར་

སློོབ་དཔོན་འིཇམ་དཔལ་གྲེགས་པའིི་མཚོན་བརྗོོད་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བ་ལས་བཤིད། 

ཡངོ་དེ་ལ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ལོངོས་སྐུ། རྣམ་སྨོིན་གྱིི་སྐུ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ། སྤྲུལ་
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སྐུ་ལྔ་ཡོད་པར་སློོབ་དཔོན་སྒོེག་པའིི་རྡོོ་རྗོེའིི་མཚོན་བརྗོོད་ཀྱིི་འིགྲེེལ་བ་ལས་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། ཁོ་ན་རེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིབྲས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། འིབྲས་བུ་ཆོོས་

སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁོ་ན་རེ། ལོངོས་སྐུའིི་སེན་མོ་ཟངོས་མདོག་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། 

མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྐུ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་

ཏེ། གཟུགས་ཀྱིི་སྐྱོེ་མཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁ་དོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། ལོངོས་

སྐུའིི་དབུ་སྐྲ་བུངོ་བ་ལྟར་ནག་དེ་ནག་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངོས་སྐུའིི་སེན་མོ་ཟངོས་

མདོག་དམར་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཁ་དོག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། 

ནག་པོ་མེད་ན་ཁྱོད་མེད་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ནག་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

ནག་པོ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའིི་ས་ཕྱིོགས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། ལོངོས་སྐུའིི་པགས་པ་གསེར་མདོག་སེར་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེའིི་སེན་མོ་ཟངོས་མདོག་དམར་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། རྒྱལ་
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བ་སྨོན་གྱིི་བླ་ལ་པགས་པ་གསེར་མདོག་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེའིི་མཚོན་

བཟངོ་པོ་སུམ་ཅུ་རྩེ་གཉེིས་མེད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

གཞེན་ཡངོ༌། བ་གླེངོ་ཁའིོ་ཁའིོ་ཡིན་པར་ཐལ། ལོངོས་སྐུའིི་སེན་མོ་ཟངོས་

མདོག་དམར་པོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་ཁས། འིདོད་ན། གངོ་ཟག་དངོ་ཁ་དོག་གི་

གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས། དེས་ན་པགས་པ་གསེར་གྱིི་

མདོག་ཅོེས་པ་མདོག་ལེགས་པའིི་དོན་ཡིན་གྱིི་གསེར་མདོག་ཡིན་མི་དགོས་པར་

གསེར་ཕྲེེངོ་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར།

ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ།ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ།

ཐུབ་པའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ནི། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། ངོོ་

བོ་ཉེིད་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱད་པར་གསུམ་དངོ་ལྡན་ཏེ། ལྡན་པའིི་ཁྱད་པར། བྲལ་བའིི་

ཁྱད་པར། ངོོ་བོའིི་ཁྱད་པར་གསུམ་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཟག་མེད་

ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སྡེེ་ཚོན་ཉེེར་གཅོིག་དངོ་ལྡན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒྲིིབ་གཉེིས་

མ་ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། བདེན་གྲུབ་ཀྱིིས་སྟོངོ་པའིི་ཆོོས་

ཀྱིི་དབྱིངོས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཟག་པ་མེད་པའིི་ཆོོས་

གངོ་དག་ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དེ་ཟག་མེད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སྡེེ་ཚོན་ཉེེར་
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གཅོིག་དངོ་ལྡན་པར་དངོོས་སུ་བསྟན་པར་ཐལ། སྦྱོོར་བ་དེ་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། གཞུངོ་འིདིས་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོ་ལྡན་པར་དངོོས་སུ་བསྟན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཟག་པ་མེད་པའིི་ཆོོས་གངོ་དག་ཅོེས་པའིི་

གཞུངོ་འིདི་དངོ༌། བྱངོ་ཆུབ་ཕྱིོགས་མཐུན་ཚོད་མེད་དངོ་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདི་གཉེིས་

མདོར་བསྟན་རྒྱས་བཤིད་ཀྱིི་གཞུངོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟག་པ་མེད་པའིི་ཆོོས་གངོ་དག་

ཅོེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོ་ལྡན་པར་དངོོས་སུ་བསྟན་

པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྣམ་བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཚོིགས་བཅོད་སྔ་ཕྱིི་གཉེིས་མདོར་

བསྟན་རྒྱས་བཤིད་དུ་མི་འིདོད་པ་དེས་ཀྱིངོ༌། ཟག་པ་མེད་པའིི་ཆོོས་གངོ་དག་ཅོེས་

པའིི་ཚོིགས་བཅོད་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པར་ཁས་བླངོས་པ་མིན་ནམ་ཞེེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོོས་

ཀྱིི་དབྱིངོས་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་ཟག་པ་མེད་པ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། དགག་བཞེག་སྤོོངོ་གསུམ་ལས། དངོ་པོ་ནི་ཁ་

ཅོིག དབྱིངོས་རངོ་བཞེིན་གྱིིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་དགག་བྱ་བློ་བུར་གྱིི་དྲིི་མ་མཐའི་

དག་དངོ་བྲལ་བས་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་དེ་བཞེིན་ཉེིད་དེ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་

ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། 

མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་བཞེིན་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིགོག་བདེན་
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ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག འིགོག་བདེན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཟེར་ན། འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། 

ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། གཞེི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་གངོ་ཞེིག ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་ན། སྟོངོ་ཉེིད་མ་རྟོོགས་པའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་

ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བུམ་པ་བདེན་མེད་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ན་དོན་

དམ་བདེན་པ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། བུམ་པ་ཚོད་མས་མ་དམིགས་པའིི་ས་

ཕྱིོགས་ཀྱིི་སོ་སོའིི་སྐྱོེ་བོ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བུམ་པ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་ན་བདག་མེད་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་མེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག་

ཟེར་ན་མི་མཚུངོས་སོ། །རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་

ཅོན། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་

མེད་ལམ་དེ་བློ་བུར་གྱིི་དྲིི་མ་མཐའི་དག་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་བདེན་འིཛིན་དངོ་

བྲལ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་མངོོན་སུམ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་
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ཟེར་ན། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་ཆོོས་ཉེིད་དྲིི་བྲལ་གྱིི་འིགོག་བདེན་ཐོབ་པར་

ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་དེ་བློ་བུར་གྱིི་དྲིི་མ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། རྣམ་བཤིད་ལས། ཆོོས་ཉེིད་དྲིི་བྲལ་གྱིི་འིགོག་པ་ཡངོ་དག་པའིི་མཐར་བྱས་ནས་

དེ་ཐོབ་པ་ལ་མངོོན་སུམ་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་དོགས་པའིི་གནས་མེད་

ལ་ཞེེས་གསུངོས་པ་མི་འིཐད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བདེན་འིཛིན་དངོ་བྲལ་ན་བདེན་འིཛིན་དངོ་བྲལ་བའིི་བྲལ་

བ་ཐོབ་དགོས་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་བདེན་འིཛིན་དངོ་མ་བྲལ་

བའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྒྱུན་མཐའིི་བར་ཆོད་མེད་ལམ་ཆོོས་ཅོན། རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་

བའིི་བྲལ་བ་ཐོབ་པར་ཐལ། རྟོོག་པ་དངོ་བྲལ་བའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག ཟེར་ན། མི་

མཚུངོས་སོ།

ཁ་ཅོིག དག་པ་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་འིགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་དེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་

མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་

ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཀུན་རྫོོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་

ནུས་སོ། །
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ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཆོོས་ཅོན། འིགོག་བདེན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འིགོག་བདེན་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤོངོས་པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

སྤོངོས་པ་མཐར་ཕྱིིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། སྤོངོས་རྟོོགས་མཐར་

ཕྱིིན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སྤོངོས་རྟོོགས་མཐར་ཕྱིིན་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། མ་ཁྱབ་མཚོམས་ལ། བུམ་པའིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་ཉེིད་མཐར་ཕྱིིན་ཡིན་

པར་ཐལ། ཆོོས་ཉེིད་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག དག་པ་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་

ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་

ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོོས་

ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག  ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་

དམ་པའིི་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག་ཟེར་ན་མི་མཚུངོས། འིོ་ན། ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་

སྐུ་ཡིན་ན་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་ན་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་

དགོས་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

ཁ་ཅོིག དག་པ་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་ཆོོས་དབྱིངོས་མཐར་ཐུག ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་མཚོན་
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ཉེིད་ཟེར་ན། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་དབྱིངོས་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་ན་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་

མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་ཤིེས་རངོ་ཉེིད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྱོོད་བྱེད་ཀྱིི་རིགས་

ཤིེས་སུ་སོངོ་བས་ཁྱབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བདེན་གཉེིས་རངོ་འིགྲེེལ་ལས། རིགས་པའིི་

རྗོེས་འིབྲངོ་ངོོ་བོའིི་ཕྱིིར། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། དེ་རངོ་བཞེིན་

རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལ་དགོངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར།

 ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་

ཉེིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། 

འིགྲེེལ་བ་ལས། སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་དོན་དམ་པར་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་ངོོ་བོ་ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། དེ་ནི་རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་

ལ་དགོངོས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆོོས་ཅོན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་

སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག ཟེར་ན་མི་མཚུངོས་སོ། །ཁ་ཅོིག སྒྲིིབ་གཉེིས་མ་

ལུས་པར་སྤོངོས་པའིི་འིདུས་མ་བྱས་དེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རངོ་
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དོན་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོ་

གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ཁྱོད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁ་ཅོིག དག་པ་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་འིདུས་མ་

བྱས་ཀྱིི་སྐུ་དེ། དེའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དེར་

ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོོས་ཅོན་དེ་དངོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན་བསྒྲུབས་ཟིན། 

རངོ་ལུགས་ནི། དག་པ་གཉེིས་ལྡན་གྱིི་དབྱིངོས་མཐར་ཐུག་དེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུའིི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་དངོ༌། 

གླེོ་བུར་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་གཉེིས་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ལྟ་བུ། 

རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཆོོས་

དབྱིངོས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཁྱབ་པ་འིདུ་བྱེད་ཀྱིི་སྡུག་

བསྔལ་ཉེེ་བར་ཞེི་བའིི་ཉེེར་ཞེིའིི་དབྱིངོས་དེ་ཆོོས་དབྱིངོས་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཞེི་བའིི་དབྱིངོས་ལ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པའིི་
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སྟོངོ་ཉེིད་རྟོོགས་མ་མོངོ་བའིི་ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པ་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འིབའི་ཞེིག་བག་ཆོགས་བཅོས་སྤོངོས་ཕྱིིར། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་སེམས་

འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་སྐྱོོན་མེད་དེ། ལུངོ་འིདི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་སངོས་རྒྱས་

འིཕགས་པ་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཅོེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མའིི་ཊཱིཀོ་

དངོ་གསེར་ཕྲེེངོ་གཉེིས་ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་

ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་

ཐལ། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་

བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལམ་བསྒྲིིགས་ལས། ཉེན་ཐོས་ལ་ཆོོས་

ཀྱིི་བདག་མེད་རྟོོགས་པ་ཡོད་པར་འིདོད་པ་ལྟར་ན། ཉེན་ཐོས་སློོབ་པ་འིཕགས་པས་

ཀྱིངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་དོན་དམ་པའིི་སྐུ་རྟོོགས་ཏེ། ཞེེས་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་

པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་མངོོན་སུམ་

དུ་རྟོོགས་དགོས་པར་གསུངོས་ཤིིངོ༌། རྒྱུད་བླ་མའིི་ཊཱིཀོ་ལས་ཀྱིངོ་དེ་དངོ་མཐུན་པར་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 
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ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་ན་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། 

སངོས་རྒྱས་བདེན་པས་སྟོངོ་པ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། མ་ཁྱབ་མཚོམས་

ལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་ན་སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་མེད་དགོས་པར་ཐལ། 

སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་དེ་མེད་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག མ་གྲུབ་ན། སེམས་ཅོན་གྱིི་

རྒྱུད་ལ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡོད་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་དེའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་

ན། སངོས་རྒྱས་བདེན་པས་སྟོངོ་བའིི་སྟོངོ་ཉེིད་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་

མེད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རྟོགས་

གསལ་སློ། 

ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་མིན་ཟེར་ན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་སངོས་རྒྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མཐར་

ཐུག་གི་ཡོན་ཏན་ཡངོ་མ་ཡིན། གནས་སྐབས་ཀྱིི་ཡོན་ཏན་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་བདེན་པས་སྟོངོ་བ་སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་མེད་ཟེར་ན། 

དེ་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་སངོས་རྒྱས་བདེན་པས་སྟོངོ་བ་ཡོད་པའིི་
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ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་སངོས་རྒྱས་བདེན་པར་མེད་པར་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་

ལ་སངོས་རྒྱས་མེད་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་ན་སེམས་ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ལ་མེད་པས་མ་ཁྱབ་ཟེར་ན། 

དེ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཁོ་ནའིི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་ཁྱབ་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འིབའི་ཞེིག་བག་ཆོགས་བཅོས་སྤོངོས་ཕྱིིར། །ཞེེས་

གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་བདེན་པས་སྟོངོ་བ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་

ཅོན་གྱིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་བདེན་སྟོངོ་རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རངོ་བཞེིན་གནས་རིགས་ཡིན་པར་ཐལ། དྲིི་མ་དངོ་བཅོས་

པའིི་སེམས་ཀྱིི་ཆོོས་ཉེིད་གངོ་ཞེིག གནས་གྱུར་པ་ན་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རངོ་བཞེིན་རྣམ་དག་གི་ཆོར་གྱུར་བའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུར་

འིགྱུར་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེར་འིགྱུར་རུངོ་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ།

ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ངོོ་བོ་ཐ་དད་མིན་དཔྱོད་པ།ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ངོོ་བོ་ཐ་དད་མིན་དཔྱོད་པ།

༄༅། །སྐུ་ལྷག་མ་གསུམ་པོ་དོན་དམ་པར་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་ངོོ་བོ། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་

སྐབས་སུ། སྦྱོོར་བ་ནི། དེ་ཡངོ་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞེི་
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ཡིན་པས། ཞེེས་པའིི་སྐབས་སུ། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལས་ཐ་དད་

དུ་བསྟན་པ་ལས་འིཕྲེོས། འིཕྲེོས་ཚུལ་ནི་ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ངོོ་

བོ་ཐ་དད་ཡིན་ནམ། ངོོ་བོ་གཅོིག་ཡིན། དངོ་པོ་ལྟར་ན། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་

ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ཆོོས་དངོ་ཆོོས་ཅོན་མ་ཡིན་པར་འིགྱུར། གཉེིས་པ་ལྟར་ན། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་

སྐུ་གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་ཆོོས་

ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་ཟེར། དེའིི་ལན་སྟོན་པ་ལ། དེ་ཡངོ་ངོོ་

བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞེི་ཡིན་པས། ཞེེས་གསུངོས། 

ལུངོ་དོན་ནི། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ངོོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་

ཏེ། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུའིི་ངོོ་བོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་

གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལས་ངོོ་བོ་ཐ་དད་མ་ཡིན་ཀྱིངོ༌། ཆོོས་ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་

ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའིི་རྒྱུ་མཚོན་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱའིི་མོས་པའིི་དབངོ་

གིས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་སངོས་

རྒྱས་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་དངོ༌། ལོངོས་སྐུ་བྱངོ་སེམས་ས་དངོ་པོ་བ་ཡན་

ཆོད་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་དངོ༌། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་སོ་སྐྱོེས་ལས་དག་

ཡན་ཆོད་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་དུ་ཤིེས་པར་བྱ་བའིི་ཆོེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཆོོས་
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ཅོན་གྱིི་སྐུ་གསུམ་ཆོོས་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ངོོ་བོ་གཅོིག་ཏུ་སྟོན་པའིི་ལུངོ་ཡོད་དེ། ཤིིངོ་རྟོ་

ཆོེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིི་ལུགས་ལས། གངོ་ཕྱིིར་དབེན་པའིི་དབེན་གྱུར་བ། །ཐ་མི་དད་པ་

ཉེིད་དུ་འིདོད། །ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དེ་སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་རྟོག་

པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན། འིོ་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གསུངོ་མེད་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་

རྟོག་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འིདོད་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་བཀོའི་མེད་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དེ་སངོས་རྒྱས་ལས་གཞེན་པའིི་གངོ་ཟག་གི་རྒྱུད་

ཀྱིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་

སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་

གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་གངོ་ཞེིག གཟུགས་སྐུ་གཉེིས་སངོས་རྒྱས་ལས་གཞེན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་

ཏེ། དེ་གཉེིས་སངོས་རྒྱས་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་

གྱིི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་
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ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་

ཁྱབ། འིོ་ན། གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་པ་ཁོ་ནས་རྟོོགས་པར་

ཐལ། འིཕགས་པ་ཁོ་ནས་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། གངོ་ཟག་གི་བདག་

མེད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་ན་འིཕགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་

པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། འིཕགས་པ་ཁོ་ནས་མ་རྟོོགས་པར་ཐལ། 

སོ་སྐྱོེས་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སོ་སོ་སྐྱོེ་བོས་རྟོོགས་པར་ཐལ། 

གཞེི་གྲུབ་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མི་རྟོག་པར་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ལ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་སུམ་དུ་སྣངོ་བའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་

ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ལ་སྒྲུབ་འིཇུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མི་རྟོག་པ་ལ་

སྒྲུབ་འིཇུག་གངོ་ཞེིག ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མི་རྟོག་པ་གཉེིས་ཡུལ་

དུས་རངོ་བཞེིན་གངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གྲུབ་བདེ་རྫོས་གཅོིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་

པོ་གྲུབ་སྟེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མི་རྟོག་པར་མངོོན་

སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་འིདུས་བྱས་ཐམས་ཅོད་
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མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་

ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མི་རྟོག་པར་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་དེ་

སྣངོ་ལ་མ་ངོེས་ཀྱིི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་སྣངོ་བ་གངོ་ཞེིག དེས་

ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མངོོན་སུམ་དུ་མ་རྟོོགས་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ལ་སྣངོ་ལ་མ་ངོེས་ཀྱིི་བློ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། བློ་

གྲེོས་ཆོེན་པོ་མཐོངོ་ཉེིད་ལས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་ངོེས་པར་བྱེད། །ཅོེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་མི་རྟོག་པར་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་

རྟོག་སྟོངོ་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྟོགས་

གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་རྟོག་གཅོིག་རངོ་དབངོ་ཅོན་གྱིིས་སྟོངོ་བར་

མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་

གངོ་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་མཁྱེན་པ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་རོ། །

ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ།ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ།

བྱངོ་ཆུབ་ཕྱིོགས་མཐུན་ཚོད་མེད་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། 
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དངོ་པོ་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤིེས་སྡེེ་ཚོན་ཉེེར་གཅོིག་ཆོོས་ཅོན། ཡེ་

ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་དངོ་ཇི་སྙེེད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་

པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མཐའི་དཔྱོད་པ་ནི། ཇི་ལྟ་བ་དངོ་ཇི་སྙེེད་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

གཟིགས་པ་མཐར་ཐུག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་དུ་འིཇོག 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མིག་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། 

མཚོོན་བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་

སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་

རྒྱུད་ཀྱིི་དབངོ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཡིད་

ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཡངོ་ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་རིག་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་

བྱ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། རྣལ་འིབྱོར་མངོོན་སུམ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། གཞེན་རིག་གི་

ཤིེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁ་ཕྱིི་ལྟས་ཀྱིི་ཤིེས་

པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་ནངོ་ལྟས་ཀྱིི་

ཤིེས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རངོ་རིག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་
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ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་ཞེེས་ཟེར་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་སྙེོམས་དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་

ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཤིེས་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་

ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། མཐར་གྱིིས་ནི། སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་ཡི་བདག་ཉེིད་

དངོ༌། ཞེེས་དངོ༌། ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ཞེེས་བརྗོོད་པ་ཡིན། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་

ན། དེའིི་དོན་ལ་མཁས་པ་ཁ་ཅོིག སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་

སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་ལ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་པའིི་ཡེ་ཤིེས་དེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་

ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐར་གནས་སྙེོམས་འིཇུག་དགུ་ཡོད་པར་

ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། འིགོག་སྙེོམས་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་སངོས་

རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་

པ་མངོོན་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལ་མི་ལྡན་པའིི་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་

པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པར་རགས་པ་རྒྱུད་

ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཆོོས་ཐམས་ཅོད་མངོོན་སུམ་དུ་

རྟོོགས་པའིི་གངོ་ཟག་ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་མཐར་གནས་སྙེོམས་

འིཇུག་དགུ་ལ་སྙེོམས་པར་འིཇུག་ནུས་པའིི་ནུས་པ་ཐོབ་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་



443ཕར་ཕྱིན་མཐའ་དཔྱོད་སྨད་ཆ།

1 2 3 4 5 6 7 98 10

ཤིེས་དེ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན། དེས་ན་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས། རྣམ་མཁྱེན་དོན་གཅོིག

སྐུ་གསུམ་འིདོད་པའིི་ལུགས།སྐུ་གསུམ་འིདོད་པའིི་ལུགས།

གཞེན་དག་ན་རེ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ན། ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་སྦྱོོར་བ་ལ་ཁ་ཅོིག 

ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་མ་

ཡིན་ཏེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ། ལོངོས་སྐུ། སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁྱབ་པ་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་

ཁས་ལེན་པའིི་སྟེངོ་དུ་སོངོ༌། 

དེས་ན། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཁས་མི་ལེན་ཟེར་ན། དེས་དེ་ཁས་

ལེན་པར་ཐལ། དེས་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་

སྐུར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། མ་

གྲུབ་ན། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་

སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་

འིདི་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡངོ་དག་ཏུ་མི་འིཇུག་པར་ཐལ། དེ་འིཕགས་

པ་གྲེོལ་སྡེེ་ལ་མི་འིདོད་པ་ཐལ་བར་འིཕངོས་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་པ་
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གྲེོལ་སྡེེས་དེ་ལ་འིདོད་ལན་ཐེབས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུར་ཁས་མི་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། 

རྟོགས་ཁས། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་

སྡེེས་སྟོངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་བའིི་མདོ་ལས། གཟུགས་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་

སྐུ་མཐོངོ་བར་འིཚོལ་བས་ཤིེས་རབ་ཀྱིི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིིན་པ་ལ་བསློབ་པར་བྱའོི་ཞེེས་

པའིི་གཞུངོ་འིདི་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པར་ཁས་ལེན་རིགས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་

སྡེེས་སྟོངོ་ཕྲེག་བརྒྱ་བ་སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པ་ཁས་ལེན་རིགས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཞེན་ཡངོ༌། དེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། ཉེི་ཁི་སྣངོ་བ་ལས། 

གངོ་དག་གིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་དུ་ཤིིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ཟག་

པ་མེད་པའིི་ཆོོས་རྣམས་གངོ་ཞེིག་ཞེེ་ན། བྱངོ་ཆུབ་ཕྱིོགས་མཐུན་ཚོད་མེད་དངོ༌། 

ཞེེས་པ་དངོ༌། ཉེི་ཁི་རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། གངོ་ཡིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅོད་རྣམ་པར་དག་

པའིི་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་ཆོོས་སྐུ་ཟག་པ་མེད་པའིི་ཆོོས་རྣམས་གངོ་ཞེིག་ཞེེ་ན་ཞེེས་བཤིད་

པའིི་ཕྱིིར། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། རྒྱན་སྣངོ་

ལས། རྟོེན་ཅོིངོ་འིབྲེལ་བར་འིབྱུངོ་བ་གངོ༌། །དེ་ནི་ཁྱོད་ཀྱིིས་སྟོངོ་བར་བཞེེད། །ཞེེས་

བྱ་བའིི་ཚུལ་གྱིིས་གཉེིས་སུ་མེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཀྱིི་བདག་ཉེིད་ཅོན་གྱིི་སྐུ་བསྟན་པ་
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ཡིན་ནོ་ཞེེ་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་མཚུངོས་པ་ཉེིད་ཀྱིིས་ལོངོས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའིི་སྐུ་

དངོ་སྤྲུལ་བའིི་སྐུ་ཉེིད་ཀྱིངོ་ལོགས་ཤིིག་ཏུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་འིགྱུར་རོ། །ཞེེས་

པའིི་གཞུངོ་འིདིས་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་འིདོད་པ་སྐྱོར་ནས་གནོད་བྱེད་འིཕེན་པའིི་

གཞུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན་འིདིས་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་བཞེེད་

པར་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་ཆོོས་

ཅོན། ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་ལ་ལོག་

ལྟ་མངོོན་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་

སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་མ་ཡིན་པར་འིཛིན་པའིི་ལོག་ལྟ་མངོོན་དུ་གྱུར་བ་རྒྱུད་ལྡན་

གྱིི་གངོ་ཟག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱིིས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་སྐྱོབས་གནས་ཡངོ་དག་

མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། དེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། དེས་མངོོན་རྟོོགས་

བརྒྱད་ཀྱིི་རྣམ་བཞེག་ཁས་མི་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཉེི་ཁི་རྣམ་འིགྲེེལ་ལས། མངོོན་རྟོོགས་

བདག་ཉེིད་བདུན་ཡིན་ཕྱིིར། །ཤིེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་ཞེེས་བྱ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་

ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ལུངོ་དེའིི་དོན་ནི། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་

རྟོོགས་རྒྱན་གྱིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་མངོོན་རྟོོགས་ལ་མཁྱེན་པ་གསུམ་སྦྱོོར་

བ་བཞེི་བདུན་དུ་གྲེངོས་ངོེས་ཤིིངོ༌། སྐབས་བརྒྱད་པའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་
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མངོོན་རྟོོགས་མེད་པར་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པ་ལུངོ་དེའིི་དོན་ཡིན་ལ།

ཁ་ཅོིག ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་

བརྒྱད་པའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུས་མ་བསྡུས་ཏེ། དེའིི་

བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་དེ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་

སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པ་གངོ་ཞེིག དེ་དངོ་པོས་ཀྱིངོ་མ་བསྡུས། གཉེིས་པས་ཀྱིངོ་

མ་བསྡུས། གསུམ་པས་ཀྱིངོ་མ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། 

འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་དེའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སྐུའིི་གྲེངོས་ངོེས་

ལ་རྩེོད་པ་ཡིན་ཏེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་དེའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སྐུ་ལ་

གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་ཞེལ་གྱིི་བཞེེས་པ་ལ། སློོབ་དཔོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་མི་བཞེེད་

པའིི་ཕྱིིར། 

འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་

སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་མ་ངོེས་མི་རྩེོད་དེ། འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་སྐུ་ལ་དེ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་མི་བཞེེད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་

མི་བཞེེད་པ་གངོ་ཞེིག སློོབ་དཔོན་གྱིིས་མི་བཞེེད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་ཏེ། འིཕགས་

པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པའིི་ཕྱིིར། ཞེེས་གསུངོ་ན། ཁྱད་པར་

གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། སྐབས་བརྒྱད་པའིི་བསྟན་བྱའིི་
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གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུས་མ་བསྡུས་པར་ཐལ། དེའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་

བོར་གྱུར་བའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་

ངོེས་པ་གངོ་ཞེིག  ཁྱོད་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུས་ཀྱིངོ་མ་བསྡུས། ཕྱིི་མ་གཉེིས་གངོ་གིས་ཀྱིངོ་

མ་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་འིདི་ལ་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ལན་དོན་

མཐུན་མི་ཐེབས་པར་ཐལ། ཐལ་འིགྱུར་འིདི་གཞུངོ་འིདིའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་

ཐལ་འིགྱུར་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་དེ་གཞུངོ་འིདིའིི་ཕྱིོགས་སྔ་སྨྲ་བ་བོ་

ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཐལ་འིགྱུར་འིདི་ལ་རྟོགས་

མ་གྲུབ་ཀྱིི་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུས་བསྡུས་པ་གངོ་ཞེིག འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་དེ་ལྟར་བསྡུས་

པར་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ཐམས་ཅོད་ངོོ་

བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་གྱིིས་བསྡུས་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ལྟར་དུ། རྣམ་བཤིད་

ལས་བཤིད་པའིི་ཕྱིིར། 

རངོ་ལུགས་ནི། གཞུངོ་འིདི་ཕྱིོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་དངོ༌། 

དེའིི་རྗོེས་འིབྲངོས་རྣམས་ཀྱིིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་

གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་བཞེེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གནོད་བྱེད་སྟོན་པ་ལ། དེ་ཡངོ་

ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞེི་ཡིན་པས་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདི་
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གསུངོས། 

གཞུངོ་དོན་ནི། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཅོན། 

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་

སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པ་གངོ་ཞེིག དངོ་པོ་ཡངོ་མ་ཡིན། གཉེིས་པ་ཡངོ་མ་

ཡིན། གསུམ་པ་ཡངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན། དེས་ན། འིཕགས་སེངོ་

གཉེིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུའིི་གྲེངོས་ངོེས་ལ་རྩེོད་པ་ཡིན་ཏེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་

བཞེེད་པ་གངོ་ཞེིག སློོབ་དཔོན་གྱིིས་དེ་ལྟར་མི་བཞེེད་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཉེི་སྣངོ་ལས། ད་ནི་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ཞེེས་བརྗོོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་

ལ། དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རིག་པར་བྱ་སྟེ། ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་དངོ་ལོངོས་སྤྱིོད་རྫོོགས་

པའིི་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་པའིི་སྐུའིོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འིགྲེེལ་བ་

དོན་གསལ་ལས། དེ་ཡངོ་ངོོ་བོ་ཉེིད་ཀྱིི་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་བཞེི་ཡིན་

པས། ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་སེངོ་གཉེིས་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུའིི་གྲེངོས་ངོེས་ལ་མི་རྩེོད་པར་ཐལ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་ངོེས་པར་ཞེལ་གྱིིས་

བཞེེས་པ་གངོ་ཞེིག སློོབ་དཔོན་གྱིིས་ཀྱིངོ་དེ་ལྟར་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་
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པ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དེ་དབྱེ་ཟབ་དངོ་རྒྱ་ཆོེའིི་ཕྱིིར། །ཆོོས་ཀྱིི་རབ་དབྱེ་རངོ་

བཞེིན་ལས། །སོགས་པའིི་སྐུ་གསུམ་དག་གིས་འིཇུག །ཞེེས་པ་དངོ༌། མདོ་སྡེེ་རྒྱན་

ལས། བདག་ཉེིད་ཆོེན་པོའིི་ཡོན་ཏན་གྱིི། །སྐུ་གསུམ་དག་གིས་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི། །སྐུ་

བསྡུས་པར་ནི་ཤིེས་པར་བྱ། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདི་སློོབ་དཔོན་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོས་

སྒྲི་ཇི་བཞེིན་པར་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། རྒྱན་སྣངོ་ལས། རྣམ་པ་ཀུན་གྱིི་མཆོོག་

ཏུ་གྱུར་བའིི་སྐུ་ནི་གསུམ་པོ་ངོེས་པར་ཐོབ་པར་ཤིོག་ཅོེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་

མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ལུངོ་དངོ་པོ་གཉེིས་ཀྱིི་དོན་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པའིི་དོན་

ཡིན་ལ། ལུངོ་ཕྱིི་མའིི་དོན་ནི། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ཐམས་ཅོད་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་

སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་པར་སློོབ་དཔོན་གྱིིས་ཞེལ་གྱིིས་བཞེེས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། རྣམ་

བཤིད་སྙེིངོ་པོ་རྒྱན་ལས། ཟག་པ་མེད་པའིི་ཡེ་ཤིེས་སྡེེ་ཚོན་ཉེི་ཤུ་རྩེ་གཅོིག་གིས་

བསྡུས་པའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་ནི་སྔགས་ཀྱིི་ཕྱིོགས་ནས་ཀྱིངོ་སྐུ་བཞེིར་གསུངོས་པ་

ལ་རྒྱལ་བའིི་སྲིས་པོ་སེངོ་གེ་བཟངོ་པོས་ཀྱིངོ་བཞེིར་མཛད་པ་ནི་དབྱེ་བསྡུ་ཙོམ་ཡིན་

གྱིི་སྐུ་གསུམ་དུ་མ་འིདུས་པར་བཞེེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་གསུམ་དུ་མ་འིདུས་པར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་
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སྐུ་གསུམ་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ཐམས་

ཅོད་སྐུ་བཞེིར་མ་འིདུས་པར་ཐལ། ལོངོས་སྐུའིི་སེན་ཟངོས་མདོག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་

ཡིན་པ་གངོ་ཞེིག དེ་དེ་བཞེི་པོ་གངོ་རུངོ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག འིདོད་མི་

ནུས་སོ། །

ཁོ་ན་རེ། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་

ངོེས་པར་འིཛིན་པའིི་བློ་དེ་ལོག་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་

ངོེས་པར་ཁས་ལེན་པ་གངོ་ཞེིག སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ལ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལོངོས་སྐུ་སྤྲུལ་

སྐུ་གསུམ་དུ་གྲེངོས་མ་ངོེས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་རྣམས་ཁས། འིདོད་ན། དེ་སྤོངོ་བྱ་

ཀུན་བཏགས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེ་མཐོངོ་སྤོངོ་ཡིན་པར་

ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཐོངོ་སྤོངོ་ཡོད་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་

ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་མཐོངོ་སྤོངོ་སྤོངོས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་མཐོངོ་ལམ་རྣམ་

གྲེོལ་ལམ་ཐོབ་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་པ་གངོ་ཞེིག མཐོངོ་ལམ་ཐོབ་ན་

མཐོངོ་ལམ་རྣམ་གྲེོལ་ལམ་ཐོབ་དགོས་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། འིཕགས་

པའིི་ཁོངོས་སུ་གཏོགས་པ་ཡི། །རྣམ་པར་གྲེོལ་བ་ཞེེས་བྱས་ཀྱིངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་

པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། 

འིོ་ན། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེའིི ་རྒྱུད་ཀྱིི་སེམས་མི་འིགོངོས་པ་ཉེིད་ལ་
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སོགས། །ངོོ་བོ་ཉེིད་མེད་སོགས་སྟོན་བྱེད། །དེ་ཡི་མི་མཐུན་ཕྱིོགས་བོར་བ། །རྣམ་

པ་ཀུན་དུ་ཡོངོས་འིཛིན་ཡིན། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ཕྱིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་

གཉེིས་ཀོ་དངོོས་སུ་བསྟན་པར་འིཛིན་པའིི་བློ་དེ་ལོག་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། གཞུངོ་

འིདིས་ཕྱིི་ནངོ་གི་ཡོངོས་འིཛིན་གཉེིས་ཀོ་དངོོས་སུ་མ་བསྟན་པ་གངོ་ཞེིག འིཕགས་

པ་གྲེོལ་སྡེེས་དེ་གཉེིས་ཀོ་དངོོས་སུ་བསྟན་པར་བཞེེད་པའིི་ཕྱིིར། གཞེན་ཡངོ༌། བྱངོ་

སེམས་ཚོོགས་ལམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་ཉེིད་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་དངོ་དུས་མཉེམ་

དུ་སངོས་རྒྱས་པར་འིདོད་པའིི་བློ་དེ་ལོག་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་དེ་ཡོད་

པ་གངོ་ཞེིག བྱངོ་སེམས་ཚོོགས་ལམ་དངོ་སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་དུས་མཉེམ་དུ་

སངོས་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེའིི་རྒྱུད་ལ་མཉེམ་པ་ལྟ་

བུའིི་སེམས་བསྐྱོེད་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་རངོ་ཉེིད་སེམས་

ཅོན་ཐམས་ཅོད་དངོ་དུས་མཉེམ་དུ་སངོས་རྒྱས་པར་བྱའིོ་སྙེམ་པའིི་སེམས་བསྐྱོེད་དེ། 

ལོག་ཤིེས་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཐར་ལམ་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར། 

རོངོ་ཊིཀོ་པ་ན་རེ། སློོབ་དཔོན་གྱིིས་སྐུ་བཞེིར་བཤིད་པ་དེ་མཁན་པོ་ཡངོ་དག་

རྣམ་སྣངོ་མཛད་ཀྱིི་བཞེེད་པ་བསྐྱོར་བ་ཡིན་གྱིི་སློོབ་དཔོན་གྱིི་རངོ་ལུགས་ཀྱིི་བཞེེད་

པ་མིན་ནོ། །ཞེེས་ཟེར་རོ། །འིགྲེེལ་བ་ལས། དེ་ཡངོ་ངོོ་བོ་ཉེིད་སྐུ་ལ་སོགས་པའིི་དབྱེ་
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བས་རྣམ་པ་བཞེི་ཡིན་པས། ཞེེས་པ་དངོ༌། དེ་ལྟར་སྐུ་དངོ་པོ་བསྟན་ནས། 

གཉེིས་པ་ཆོོས་ཀྱིི་སྐུ་སྤོས་པ་མེད་པའིི་བདག་ཉེིད་ཅོན་གྱིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་ཀྱིི་

སྐུ་ནི་ཞེེས་པ་དངོ༌། དེ་ལྟར་སྐུ་གཉེིས་པ་བསྟན་ནས། གསུམ་པ་ལོངོས་སྤྱིོད་རྫོོགས་

པའིི་སྐུ་དངོ༌། དེ་ལྟར་སྐུ་གསུམ་པ་བསྟན་ནས། བཞེི་པ་སྤྲུལ་བའིི་སྐུ་ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་

འིདི་སློོབ་དཔོན་གྱིི་རངོ་གཞུངོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དམ་བཅོའི་འིཐད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། སྐབས་བརྒྱད་པའིི་འིགྲེེལ་བ་དེ་སློོབ་དཔོན་གྱིི་རངོ་གཞུངོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་ན། འིགྲེེལ་བ་དོན་གསལ་དེ་སློོབ་དཔོན་གྱིི་རངོ་གཞུངོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འིདོད་མི་ནུས་སོ། །

འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་བཞེེད་བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེས་བྱངོ་

ཆུབ་ཕྱིོགས་མཐུན་ཚོད་མེད་དངོ༌། ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་བསྟན་

བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་ནས་བསྟན་པར་འིདོད་པར་ཐལ། དེས་གཞུངོ་འིདིས་བསྟན་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེས་དེའིི་བསྟན་བྱའིི་

གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་ཟག་མེད་ཡེ་ཤིེས་སྡེེ་ཚོན་ཉེེར་གཅོིག་པོ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུར་

ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། འིོ་ན། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེས། སེམས་བསྐྱོེད་པ་དངོ་

གདམས་ངོག་དངོ༌། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་འིདིས་ལམ་ཤིེས་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་བྱས་

ནས་བསྟན་པར་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་དེའིི་བསྟན་བྱའིི་གཙོོ་བོར་གྱུར་བའིི་རྣམ་
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མཁྱེན་ལམ་ཤིེས་སུ་ཁས་ལེན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁ་ཅོིག གཞེན་དག་ན་རེ་ཞེེས་པའིི་སྐབས་ནས་དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཐལ་

འིགྱུར་དེ་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡངོ་དག་ཏུ་འིཇུག་པར་ཐལ། དེ་གཞུངོ་

འིདིའིི་ཕྱིོགས་སྔ་སྨྲ་བ་པོ་གངོ་ཞེིག གཞུངོ་འིདིས་ཐལ་འིགྱུར་ཡངོ་དག་གཅོིག་བསྟན་

པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིདོད་ན། འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡངོ་དག་ཏུ་

འིཇུག་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཆོོས་མཐུན་གྱིི་རྒོལ་

བའིི་ཚོར་གཅོོད་མི་ནུས་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེ་ཐེག་ཆོེན་འིཕགས་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། དེས་

ན། གཞུངོ་འིདིའིི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའིི་ཐལ་འིགྱུར་དེ་འིཕགས་པ་གྲེོལ་སྡེེ་རྗོེས་

འིབྲངོ་རྣམས་ལ་གནོད་བྱེད་ཡངོ་དག་ཏུ་སོངོ་བར་ཁས་བླངོས་པའིི་ཕྱིིར་རོ། །

ལོངོས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའིི་སྐུ།ལོངོས་སྤྱིོད་རྫོོགས་པའིི་སྐུ།

མཚོན་ནི་སུམ་ཅུ་རྩེ་གཉེིས་དངོ༌། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་

ནི། ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཆོོས་ཅོན། ལོངོས་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་

ཡིན་ཏེ། དེའིི་འིཇོག་བྱེད་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་པ་ལ་དགག་བཞེག་སྤོོངོ་གསུམ་

ལས། དངོ་པོ་ལ། ཁ་ཅོིག ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ལོངོས་སྐུའིི་

མཚོན་ཉེིད། དེ་དངོ་མི་ལྡན་པའིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་སྤྲུལ་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་
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ན། ལོངོས་སྐུ་དངོ་སྤྲུལ་སྐུ་གཉེིས་ཆོོས་ཅོན། མཚོོན་བྱ་དངོ་པོ་དེར་ཐལ། མཚོན་ཉེིད་

དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། ངོེས་པ་ལྔ་དངོ་ལྡན་པ་གངོ་ཞེིག གཟུགས་སྐུ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་དངོ་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོེས་པ་

ལྔ་དངོ་མི་ལྡན་པའིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཁྱོད་ངོེས་པ་ལྔ་དངོ་

མི་ལྡན་པ་གངོ་ཞེིག གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིཁོར་གསུམ་མོ། །

གཉེིས་པ་རངོ་གི་ལུགས་ནི། ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་

ལོངོས་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད། ངོེས་པ་ལྔ་ནི། གནས་ངོེས་པ་འིོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོོད་པ་

ཁོ་ནར་བཞུགས་པ། ཆོོས་ངོེས་པ་ཐེག་པ་ཆོེན་པོའིི་ཆོོས་འིབའི་ཞེིག་གསུངོས་པ། 

འིཁོར་ངོེས་པ་བྱངོ་སེམས་འིཕགས་པ་ཤི་སྟག་གིས་བསྐོར་བ། སྐུ་ངོེས་པ་མཚོན་

དཔེ་གསལ་རྫོོགས་ཀྱིིས་སྤས་པ། དུས་ངོེས་པ་འིཁོར་བ་ཇི་སྲིིད་མ་སྟོངོ་གི་བར་དུ་

བཞུགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལོངོས་སྐུའིི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། ལོངོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ལོངོས་སྐུའིི་ངོ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། ལོངོས་སྐུའིི་ངོའིི་མཚོན་གཞེི་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། གངོ་ཟག་གི་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་གངོ་ཟག་གི་མཚོན་གཞེི་ཡིན་པའིི་

ཕྱིིར་ཏེ། རྟོོག་གེ་འིབར་ལས། ཁོ་བོ་ཅོག་ཡིད་ཀྱིི་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ལ་བདག་གི་སྒྲིས་
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འིདོགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤིེས་པ་ཡངོ་སྲིིད་པར་སྐྱོེ་བ་ལེན་པའིི་ཕྱིིར་བདག་

ཡིན་ནོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། ལམ་རིམ་ལས་དེ་དག་གི་ལུགས་ལ་ལམ་

སྒོོམ་པ་པོ་དངོ་འིཁོར་བར་འིཁོར་མཁན་སོགས་ཀྱིི་ཐ་སྙེད་འིདོགས་པའིི་གཞེིར་ངོ་

ཙོམ་དངོ་འིདིའིི་མཚོན་གཞེིར་རྣམ་ཤིེས་འིདོད་པ་སོགས་ཚུལ་གཉེིས་ཤིེས་དགོས་

སོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། ཤིེས་རབ་སྒྲིོན་མེ་ལས། རྣམ་པར་ཤིེས་པ་

བདག་ཏུ་ཁས་བླངོས་ནས། དོན་དམ་པར་བདག་སྐྱོེ་མེད་པར་གདམས་པའིི་སྐྱོོན་དུ་

མི་འིགྱུར་བ་དངོ་ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར་དངོ༌། འིགྲེེལ་ཆོེན་ལས། ངོེས་པའིི་ཚོིག་གི་

ཚུལ་གྱིིས་ན། རྒྱུན་ཉེིད་ནི་གངོ་ཟག་གཅོིག་གོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་འིཕགས་

ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པ་ནངོ་ཕན་ཚུན་ཁོ་ནའིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་

སྤྱིོད་ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

གངོ་ཟག་གི་བདག་ཆོོས་ཅོན། ལོངོས་སྐུ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་

སྐུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། ངོེས་པ་ལྔ་ལྡན་གྱིི་གཟུགས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། 

མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། རངོ་ཐོབ་བྱེད་ཀྱིི་ཐབས་སུ་གྱུར་བའིི་སྦྱོོར་བཞེི་བསྒོོམས་

སྟོབས་ཀྱིིས་ཐོབ་པའིི་འིབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན། ཆོོས་ཅོན་སྐྱོོན་
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ཅོན་ཡིན། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། འིབྲས་བུ་ཆོོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁོ་ན་རེ། སེམས་ཅོན་

ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་ཀྱིི་ལོངོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དུས་ངོེས་པ་འིཁོར་བ་

ཇི་སྲིིད་མ་སྟོངོ་གི་བར་དུ་བཞུགས་པར་ཐལ། ལོངོས་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། 

སེམས་ཅོན་ཐམས་ཅོད་སངོས་རྒྱས་པའིི་དུས་ན་སེམས་ཅོན་ཡོད་པར་ཐལ། དེའིི་

དུས་སུ་བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་དུས་སུ་ལོངོས་སྐུའིི་འིཁོར་དུ་བྱུངོ་བའིི་

བྱངོ་འིཕགས་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། དེ་རིངོ་གི་དུས་ཀྱིི་ལོངོས་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོ་གི་དུས་སུ་བཞུགས་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁ་ཅོིག ལོངོས་སྐུ་བཞུགས་པའིི་གནས་འིོག་མིན་དེ་གནས་གཙོངོ་ལྔའིི་ནངོ་

མཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིོག་མིན་ཡིན་ཟེར་ན། དེ་མི་འིཐད་པར་ཐལ། གནས་གཙོངོ་ལྔའིི་

ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་འིོག་མིན་གྱིི་རྟོེན་ཅོན་གྱིི་ཕྱིིར་མི་འིོངོ་ཡོད་པ་གངོ་ཞེིག ལོངོས་

སྐུ་བཞུགས་པའིི་གནས་འིོག་མིན་ན་ཐེག་དམན་གྱིི་གངོ་ཟག་མེད་པའིི་ཕྱིིར། དེས་ན། 

ལོངོས་སྐུ་བཞུགས་པའིི་གནས་འིོག་མིན་དེ་གནས་གཙོངོ་ལྔའིི་ནངོ་ཚོན་དུ་གྱུར་བའིི་

འིོག་མིན་གྱིི་སྟེངོ་ན་གྲེོངོ་ལས་དགོན་པའིི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པར་བཤིད་དོ། །

སྤྲུལ་སྐུ།སྤྲུལ་སྐུ།
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གངོ་གིས་སྲིིད་པ་ཇི་སྲིིད་བར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ་གཉེིས་ལས། དངོ་པོ་ནི། 

སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་ཆོད་པའིི་དུས་མི་སྲིིད་དེ། འིཁོར་བ་ཇི་སྲིིད་མ་སྟོངོ་གི་བར་དུ་མཛད་

པ་བཅུ་གཉེིས་ཀྱིི་ཚུལ་སྟོན་པས་སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་མི་ཆོད་དུ་འིབྱུངོ་བའིི་ཕྱིིར། གཉེིས་

པ་མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ། ངོེས་པ་ལྔ་དངོ་མི་ལྡན་པའིི་རབ་ཏུ་ཕྱིེ་བའིི་མཐར་ཐུག་གི་

གཟུགས་སྐུ་དེ། སྤྲུལ་སྐུའིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བཟོ་བོ་སྤྲུལ་སྐུ། སྐྱོེ་བ་སྤྲུལ་སྐུ། 

བྱངོ་ཆུབ་ཆོེན་པོའིི་སྤྲུལ་སྐུ་དངོ་གསུམ་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། བདག་ཅོག་གི་སྟོན་པས་

བཟོ་བོའིི་བི་ཤྭ་ཀོརར་སྤྲུལ་པའིི་སྤྲུལ་སྐུ་དངོ༌། དྲིི་ཟའིི་རྒྱལ་བོ་རབ་དགའི་འིདུལ་བའིི་

ཕྱིིར་དུ་དེའིི་པི་ཝངོ་ལེན་པའིི་གཟུགས་སུ་སྤྲུལ་པའིི་སྤྲུལ་སྐུ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གཉེིས་

པ་ནི་བདག་ཅོག་གི་སྟོན་པས་རི་དྭགས་རུ་རུར་སྤྲུལ་པའིི་སྤྲུལ་སྐུ་དངོ༌། དགའི་ལྡན་

རྟོེན་ཅོན་གྱིི་སངོས་རྒྱས་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། གསུམ་པ་ནི། བདག་ཅོིག་གི་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་

ལ་བྱེད། དེ་ཡངོ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སྡེེ་རྒྱན་ལས། བཟོ་དངོ་སྐྱོེ་བ་བྱངོ་ཆུབ་ཆོེ། །མངོ་ངོན་

འིདས་པ་རྟོག་སྟོན་པ། །སངོས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའིི་སྐུ་དེ་ནི། །རྣམ་པར་གྲེོལ་བའིི་ཐབས་

ཆོེན་པོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ་ཁོ་ན་རེ། བྱངོ་སེམས་རྒྱུན་མཐའི་བས་སྤྲུལ་པའིི་

སྤྲུལ་སྐུ་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། 

ཆོོས་ཅོན་དེ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། འིཇུག་པ་ལས། བ་སྤུའིི་
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ཁུངོ་བུར་བྱངོ་ཆུབ་སེམས་རྣམས་དངོ༌། །ལྷན་ཅོིག་རྫོོགས་སངོས་རྒྱས་སྐུ་གྲེངོས་

འིདས་དངོ༌། །དེ་བཞེིན་ལྷ་དངོ་ལྷ་མིན་མི་དག་ཀྱིངོ༌། །སྐད་ཅོིག་སྐད་ཅོིག་ལ་ནི་སྟོན་

པར་ནུས། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག སྟོན་པ་རི་བོངོ་དུ་སྤྲུལ་བའིི་རི་བོངོ་དེ་རི་བོངོ་ཡིན་ཟེར་ན། དེའིི་

གཟུགས་བརན་དེ་རི་བོངོ་གི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

མི་ནུས་ཏེ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་རི་བོངོ་དུ་སྤྲུལ་བའིི་རི་བོངོ་དེ་རི་བོངོ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོན་པ་

མིར་སྤྲུལ་བའིི་མི་དེ་མི་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། འིོ་ན་རི་བོངོ་དངོ་སངོས་རྒྱས་

ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མི་དངོ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གཞེི་མཐུན་པ་ཡོད་པའིི་

ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་འིགྲེིག 

ཁོ་ན་རེ། སྟོན་པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་ཆུར་སྤྲུལ་པའིི་ཆུ་དེ་ཆུ་ཡིན་པར་ཐལ། སྟོན་

པ་ཤཱཀྱི་ཐུབ་པ་མིར་སྤྲུལ་པའིི་མི་དེ་དེ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ཁ་ཅོིག སྤྲུལ་

སྐུ་སངོས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། རྡོོ་རྗོེ་གཅོོད་པ་ལས། གངོ་དག་ངོ་ལ་གཟུགས་སུ་

མཐོངོ༌། །གངོ་དག་ངོ་ལ་སྒྲིར་ཤིེས་པ། །ལོག་པའིི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དེ། །སྐྱོེ་བོ་དེ་

དག་ངོ་མི་མཐོངོ༌། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་བ་མི་འིཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ལྟར་

འིདོད་པ་དེས། མདོ་དེ་གསུངོས་པ་པོ་སངོས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་
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པའིི་སྐྱོོན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། སྤྲུལ་སྐུ་སངོས་རྒྱས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གཟུགས་

བརན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བཻ་ཌཱུརྱའིི་ས་གཞེི་གཙོངོ་མ་ལ། བརྒྱ་བྱིན་གྱིི་ལུས་ཀྱིི་

གཟུགས་བརན་ཤིར་བ་དེ། བརྒྱ་བྱིན་གྱིི་གཟུགས་བརན་ཡིན་པ་ལྟར། སྤྲུལ་སྐུ་

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་གཟུགས་བརན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཇི་ལྟར་བཻ་ཌཱུརྱའིི་ས་

གཞེི་གཙོངོ་མ་ལ། །ལྷ་དབངོ་ལུས་ཀྱིི་གཟུགས་བརན་འིཆོར་བ་ལྟར། །དེ་བཞེིན་

འིགྲེོ་སེམས་ས་གཞེི་གཙོངོ་མ་ལ། །ཐུབ་པའིི་དབངོ་པོའིི་སྐུ་ཡི་གཟུགས་བརན་

འིཆོར། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། ཟེར་ན་མ་ཁྱབ། ལུངོ་དོན་ནི། བཻ་ཌཱུརྱའིི་ས་གཞེི་

གཙོངོ་མ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིི་ལུས་ཀྱིི་གཟུགས་བརན་འིཆོར་བ་བཞེིན་དུ་གདུལ་བྱ་ལས་

དག་པའིི་ངོོར་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུར་སྣངོ་ཞེེས་པའིི་དོན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། མཆོོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའིི་སྐུ་དངོོས་ཀྱིི་གདུལ་བྱ་ཡིན་ན་གདུལ་བྱ་ལས་

དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གདུལ་བྱ་ལས་དག་ཡན་ཆོད་ཀྱིི་མངོོན་སུམ་གྱིི་སྤྱིོད་

ཡུལ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། དགེ་སློོངོ་ལྷས་སྦྱོིན་ཆོོས་ཅོན། དེར་ཐལ། དེའིི་ཕྱིིར། 

འིདོད་ན། ལས་མ་དག་པའིི་གདུལ་བྱ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། ཟེར་ན། མ་ཁྱབ།

སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལས།སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལས།
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དེ་བཞེིན་འིཁོར་བ་ཇི་སྲིིད་པར། །ཞེེས་སོགས་ཀྱིི་སྐབས་སུ། མཐའི་དཔྱོད་པ་ལ་ཁ་

ཅོིག ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུས་བདག་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་

ཡོན་ཏན་དེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་

ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར། རྟོགས་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དངོ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དུས་མཉེམ་ཡིན་

པའིི་ཕྱིིར། 

ཁ་ཅོིག རངོ་རྒྱུ་དེས་བདག་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་དཀོར་

གྱིི་ཡོན་ཏན་དེ་དེའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད་ཟེར་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། ཁྱོད་

ཀྱིི་རྒྱུ་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་བྱས་པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་

ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ལུངོ་མ་བསྟན་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

ཁྱོད་འིདུས་བྱས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་ན། རྣམ་མཁྱེན་ཆོོས་ཅོན། དེ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། ཁྱབ་པ་སོངོ༌། 

རངོ་ལུགས་ནི། རངོ་གི་རྒྱུར་གྱུར་བའིི་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་བདག་རྐེན་བྱས་

པ་ལ་བརྟོེན་ནས་བྱུངོ་བའིི་རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་དེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་

ལས་ཀྱིི་མཚོན་ཉེིད། དེ་ལ་དབྱེ་ན། བྱ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་དངོ༌། བྱེད་

པ་པོ་ལ་ཡོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་གཉེིས་ཡོད། དངོ་པོ་ནི། གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དགེ་བ་
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ལྟ་བུ། གཉེིས་པ་ནི། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་དགེ་བ་ལྟ་བུ་ལ་བྱེད། དེ་ལ་

རྒྱས་པར་དབྱེ་ན། ཉེེར་བདུན་ཡོད་དེ། ལམ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་ནས་ལམ་གྱིི་

འིབྲས་བུ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིི་བར་ཉེེར་བདུན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་

ལྟར་ཡངོ་ཡོད་དེ། ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་ཉེེར་དྲུག དེའིི་འིབྲས་བུས་བསྡུས་པ་གཅོིག་

སྟེ་ཉེེར་བདུན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ཡངོ་ཡོད་དེ། ཚོོགས་ལམ་གྱིིས་

བསྡུས་པ་དྲུག སྦྱོོར་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་གཅོིག མཐོངོ་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་གཅོིག 

སྒོོམ་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་བཅོོ་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་དྲུག་ཡོད་དེ། འིགྲེོ་རྣམས་ཞེི་བའིི་ལས་དེ་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་གི་བསམ་པ་

ལ་འིགོད་པ་དངོ༌། བསྡུ་བའིི་དངོོས་པོ་བཞེི་ལ་འིགོད་པ་དངོ༌། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་

པ་དངོ་རྣམ་པར་བྱངོ་བ་རྟོོགས་པ་དེ་བདེན་བཞེི་ཤིེས་པ་ལ་འིགོད་པ་དངོ༌། གཞེན་

དོན་གྱིི་བསམ་པ་ལ་འིགོད་པ་དངོ༌། སྤྱིོད་པ་ཕར་ཕྱིིན་དྲུག་ལ་འིགོད་པ་དངོ༌། དོན་

གཉེིས་སྒྲུབ་པའིི་སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་ལམ་དགེ་བ་བཅུ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་རྣམས་

སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ནི། འིགྲེོ་རྣམས་ཞེི་བའིི་ལས་དངོ་ནི། །ཞེེས་པས་བསྟན། 

གཉེིས་པ་ནི། བསྡུ་རྣམས་བཞེི་ལ་འིགོད་པ་དངོ༌། ཞེེས་བསྟན། 

གསུམ་པ་ནི། ཀུན་ནས་ཉེོན་མོངོས་བཅོས་པ་ཡི། །རྣམ་པར་བྱངོ་བ་རྟོོགས་

པ་དངོ༌། །ཞེེས་པས་བསྟན། བཞེི་བ་ནི། སེམས་ཅོན་རྣམས་དོན་ཇི་བཞེིན་གྱིི། དོན་
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དངོ༌། ཞེེས་པས་བསྟན། ལྔ་བ་ནི། ཕ་རོལ་ཕྱིིན་དྲུག་དངོ་ཞེེས་པས་བསྟན། དྲུག་པ་

ནི། སངོས་རྒྱས་ལམ་དངོ་ཞེེས་པས་བསྟན་པ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། 

བྱས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འིགྲེོ་རྣམས་ཞེི་བའིི་ལས་དངོ་ནི། །ཞེེས་པའིི་གཞུངོ་

འིདིས་ལམ་གྱིི་རྟོེན་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་མ་བསྟན་པར་ཐལ། ཚོོགས་ལམ་གྱིིས་

བསྡུས་པའིི་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་གི་བསམ་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། 

ཟེར་ན་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཞུངོ་འིདི་ལམ་གྱིི་རྟོེན་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཤུགས་ལ་

བསྟན་ནས་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་གི་བསམ་པ་ཐར་པ་དོན་གཉེེར་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་

དངོོས་སུ་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དེའིི་ཐད་ཀྱིི་རྣམ་བཤིད་ལས། དེས་ལམ་གྱིི་བརྟོེན་ལ་

འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་བསྟན་པ་ཡིན་མོད་ཀྱིི། དངོོས་སུ་ནི་སྐྱོེས་བུ་འིབྲིངོ་གི་བསམ་

པ་ཐར་བ་དོན་གཉེེར་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་བསྟན་ཏོ། །ཞེེས་གསུངོས་པའིི་ཕྱིིར། 

གཉེིས་པ་སྦྱོོར་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་གཅོིག་ཡོད་དེ། རངོ་བཞེིན་གྱིིས་སྟོངོ་བ་

ཉེིད་འིཇིག་རྟོེན་པའིི་སྒོོམ་བྱུངོ་གི་རྟོོགས་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་གཅོིག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། གསུམ་པ་མཐོངོ་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་གཅོིག་ཡོད་དེ། གཉེིས་སྣངོ་གི་སྤོས་

པ་ཟད་པའིི་སྟོངོ་ཉེིད་མངོོན་སུམ་དུ་རྟོོགས་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་གཅོིག་ཡོད་

པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ནི། རངོ་བཞེིན་གྱིིས། སྟོངོ་བ་ཉེིད་དངོ་ཞེེས་བསྟན། གཉེིས་པ་ནི། 

གཉེིས་ཟད་དངོ་ཞེེས་པས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། བཞེི་པ་སྒོོམ་ལམ་གྱིིས་བསྡུས་པ་བཅོོ་
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བརྒྱད་ཡོད་དེ། ས་གཉེིས་པ་ནས་ས་དགུ་པའིི་བར་གྱིིས་བསྡུས་པ་དྲུག ས་བཅུ་པས་

བསྡུས་པ་བཅུ་གཉེིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་ནི། ས་གཉེིས་པ་ནས་དགུའིི་བར་གྱིིས་བསྡུས་པ་དྲུག་ཡོད་དེ། ས་

གཉེིས་པ་ནས་ས་ལྔ་པའིི་བར་གྱིིས་བསྡུས་པ་གཅོིག ས་དྲུག་པས་བསྡུས་པ་གཅོིག 

ས་བདུན་པས་བསྡུས་པ་གཅོིག ས་བརྒྱད་པས་བསྡུས་པ་གཉེིས། ས་དགུ་པས་

བསྡུས་པ་གཅོིག་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ས་གཉེིས་པ་ནས་ས་ལྔ་པའིི་བར་གྱིིས་

བསྡུས་པ་ཡོད་དེ། ཆོོས་ཐམས་ཅོད་བརྡོ་ཙོམ་བརྟོགས་ཙོམ་དུ་ཁོངོ་དུ་ཆུད་པར་

འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ས་དྲུག་པས་བསྡུས་པ་གཅོིག་ཡོད་དེ། 

ཆོོས་ཐམས་ཅོད་དོན་དམ་པར་དམིགས་པ་མེད་པར་རྟོོགས་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་

ལས་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། 

དངོ་པོ་ནི། བརྡོ་དངོ་ཞེེས་པས་བསྟན། གཉེིས་པ་ནི། དམིགས་པ་མེད་པ་དངོ༌། 

ཞེེས་པས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ས་བདུན་པའིི་གཅོིག་ཡོད་དེ། ཐབས་མཁས་ཀྱིི་ཕར་ཕྱིིན་

གྱིི་སྒོོ་ནས་ལུས་ཅོན་རྣམས་ཡོངོས་སུ་སྨོིན་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་གཅོིག་

ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། ས་བརྒྱད་པའིི་གཉེིས་ཡོད་དེ། བྱངོ་སེམས་ཀྱིི་སྤྱིོད་པ་ཁྱད་པར་ཅོན་

ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས། བདེན་འིཛིན་མངོོན་གྱུར་བ་འིགོག་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་

ལས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དངོ་པོ་ནི། ལུས་ཅོན་རྣམས་ནི་ཡོངོས་སྨོིན་དངོ་ཞེེས་
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པས་བསྟན། གཉེིས་པ་ནི། བྱངོ་ཆུབ་སེམས་དཔའིི་ལམ་དངོ་ནི་ཞེེས་པས་བསྟན། 

གསུམ་པ་ནི། མངོོན་པར་ཞེེན་པ་ལྡོག་པ་དངོ་ཞེེས་པས་བསྟན་པའིི་ཕྱིིར། ས་དགུ་

པའིི་གཅོིག་ཡོད་དེ། སངོས་རྒྱས་སུ་རྟོོགས་པའིི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་འིགོད་པའིི་འིཕྲེིན་

ལས་གཅོིག་ཡོད་པའིི་ཕྱིིར། དེ་ནི་བྱངོ་ཆུབ་ཐོབ་དངོ་ཞེེས་པས་བསྟན། ས་བཅུ་པས་

བསྡུས་པ་བཅུ་གཉེིས་ཡོད་དེ། དེ་ནི་ངོེས་པ་དངོ་ཞེེས་པ་ནས་ཚོོགས་དངོ་ནི་ཞེེས་པའིི་

བར་གྱིིས་འིཆོད། འིབྲས་བུས་བསྡུས་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་གཅོིག་ཡོད་དེ། དེ་ནི་མ་ངོན་

འིདས་ལ་འིགོད་པ་སྟེ་ཞེེས་པས་བསྟན། ས་མཚོམས་ལམ་མ་ཞུགས་ནས་སངོས་

རྒྱས་ཀྱིི་སའིི་བར་ན་ཡོད་དོ། །

གསུམ་པ་རྩེོད་པ་སྤོོངོ་བ་ལ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་

ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་དེར་ཐལ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 

བྱེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། སངོས་རྒྱས་འིཕགས་པའིི་རྒྱུད་

ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་འིགོག་ལམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། 

དེ་ཆོོས་ཅོན། དགེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་དཀོར་གྱིི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར། འིདོད་

ན། འིདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། འིདོད་མི་ནུས་སོ།། 

ཁོ་ན་རེ། ཉེན་ཐོས་དགྲེ་བཅོོམ་པའིི་རྒྱུད་ཀྱིི་འིགོག་བདེན་ཆོོས་ཅོན། མཚོན་ཉེིད་

དེར་ཐལ། མཚོོན་བྱ་དེའིི་ཕྱིིར་ཏེ། བྱ་བ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། 
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གདུལ་བྱའིི་རྒྱུད་ཀྱིིས་བསྡུས་པའིི་འིགོག་ལམ་གངོ་རུངོ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། 

ཁོ་ན་རེ། སངོས་རྒྱས་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ཏེ། དོན་དམ་

པའིི་དགེ་བ་ཡིན་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། རྩེ་བར་འིདོད་ན། དེ་ཆོོས་ཅོན། སངོས་རྒྱས་

དངོ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། འིདོད་པའིི་ཕྱིིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་ན་ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་དངོ་ཐ་དད་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། སངོས་རྒྱས་ཀྱིི་འིཕྲེིན་ལས་ཡིན་ན་སངོས་རྒྱས་དངོ་ཐ་དད་

ཡིན་དགོས་པའིི་ཕྱིིར་ན་མ་ཁྱབ། སྦྱོོར་བ་ལ་འིཕགས་པའིི་བཞེེད་པ་ལྟར་ན། སྤྲུལ་

སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་རྒྱུན་ཆོད་པའིི་དུས་མི་སྲིིད་དེ། སྤྲུལ་སྐུ་རྒྱུན་ཆོད་པའིི་དུས་མི་སྲིིད་

པའིི་ཕྱིིར། སློོབ་དཔོན་གྱིི་བཞེེད་པ་ལྟར་ན། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུའིི་འིཕྲེིན་ལས་རྒྱུན་ཆོད་

པའིི་དུས་མི་སྲིིད་དེ། ཡེ་ཤིེས་ཆོོས་སྐུ་རྒྱུན་ཆོད་པའིི་དུས་མི་སྲིིད་པའིི་ཕྱིིར། །སྐབས་

བརྒྱད་པའིི་བརྒལ་ལན་ལེགས་པར་བཤིད་ཟིན་ཏོ། ། 

འིདིར་སྨྲས་པ། ལྷར་བཅོས་དག་པའིི་འིདྲིེན་པ་ཐུབ་དབངོ་གི །བརྒྱད་ཁི་བཞེི་

སྟོངོ་ཆོོས་ཀྱིི་རབ་དངོ་ཕུལ། །དེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིིན་པའིི་སྙེིངོ་པོའིི་དོན། །ལེགས་པར་

བསྡུས་པའིི་བསྟན་བཅོོས་མངོོན་རྟོོགས་རྒྱན། །རྒྱན་དོན་མ་ནོར་འིགྲེེལ་མཛད་བཟངོ་

པོའིི་གཞུངོ༌། །གཞུངོ་ལུགས་ཀུན་མཁྱེན་མཁྱེན་རབ་དབངོ་ཕྱུག་རྗོེ། །རྗོེ་བཙུན་བླ་
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མ་ཡབ་སྲིས་དགོངོས་པ་གངོ༌། །གངོ་གིས་འིཇིག་རྟོེན་གཟིགས་པའིི་བཤིེས་གཉེེན་

གྱིི། །གསུངོ་རྒྱུན་བཅོོས་སློད་མེད་པར་མདོར་བསྡུས་ཏེ། །སྙེན་གྲེགས་འིདོད་པའིི་

ཀུན་རྟོོག་རིག་དོར་ནས། །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་འིགའི་ལ་ཕན་འིདོད་པའིི། །སྐལ་

བཟངོ་མགྲེིན་པའིི་རྒྱན་འིདི་ཁོ་བོས་སྤོེལ། །དེངོ་དུས་རིགས་ལམ་འིཆོད་པ་ཕལ་ཆོེར་

ནི། །རྒན་རབས་ཚོིག་རྗོེས་འིབྲངོ་ལ་རབ་ཞེེན་ཅོིངོ༌། །ཡངོ་དག་ལྟར་སྣངོ་འིབྱེད་

པའིི་ནུས་མེད་པའིི། །བདག་བསྟོད་གཞེན་སྨོོད་ཚོིག་འིཕྲེེངོ་ལྦུ་བས་ཚོིམ། །ལུངོ་དོན་

རིགས་པས་འིབྱེད་པའིི་མཐུ་ལྡན་ཞེིངོ༌། །ཕྱིོགས་ལྷུངོ་ཕྲེག་དོག་སྤོངོས་པའིི་མཁས་

གྲུབ་ཀྱིི། །མགོན་ལ་བརྟོེན་ནས་རྒྱལ་བའིི་གསུངོ་རབ་ལ། །ཚུལ་བཞེིན་སྦྱོངོས་ན་དོན་

དེ་འིགྲུབ་པར་ངོེས༌། འིདིར་འིབད་དགེ་བ་གངྒའིི་རྒྱུན་ཆོེན་པོ། །དུས་གསུམ་དགེ་བའིི་

ཆུ་ཀླུངོ་ལྷན་ཅོིག་ཏུ། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའིི་རྒྱ་མཚོོར་ལེགས་ཞུགས་ཏེ། །མཐའི་

དག་སྐྱོེ་དགུའིི་མགོན་དུ་འིཕེལ་གྱུར་ཅོིག།། །།

༈ ༀ་སྭ་སྟི། །རབ་འིབྱམས་རྒྱལ་སྲིས་བྱེ་བས་བགྲེོད་པའིི་ལམ། །རད་བྱུངོ་

ཕར་ཕྱིིན་ཐེག་པའིི་ཚུལ་ལུགས་མཆོོག །གངོ་གི་དྲིིན་གྱིིས་ལེགས་པར་གསལ་མཛད་

པ། །རྒྱལ་བའིི་རྒྱལ་ཚོབ་དམ་པ་ཕྱིག་གི་ཡུལ། །གངོ་གི་བློ་གྲེོས་སྣངོ་བྱེད་འིོད་ཕྲེེངོ་

གིས། །རྒྱལ་ཡུམ་རྒྱན་གྱིི་དགོངོས་པ་གསལ་བྱེད་ཅོིངོ༌། །གཞུངོ་ལུགས་སྨྲ་བ་དམ་

པའིི་ཚོོགས་རྣམས་ཀྱིི། །སྤོོབས་པ་འིཕྲེོག་བྱེད་སེངོ་བཟངོ་ཞེབས་ལ་འིདུད། །རྒྱལ་བའིི་
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གསངོ་མཛོད་བྱམས་པའིི་ཆོོས་ཀྱིི་ཕུལ། །གངོ་གི་མཁྱེན་པའིི་དཀྱིིལ་འིཁོར་མངོོན་བཀྲ་

བ། །དཔག་ཡས་ངོོ་མཚོར་ཤིིས་པ་ཡོངོས་ཀྱིི་གཏེར། བཤིེས་གཉེེན་མཆོོག་གི་བཀོའི་

དྲིིན་འིདིར་ཡངོ་དྲིན། །རྣམ་དག་རིགས་ལམ་འིབར་བའིི་འིཕྲུལ་འིཁོར་གྱིིས། །ལུགས་

བཟངོ་ཆུ་བོ་འིབུམ་གྱིི་བཅུད་བསྡུས་པ། །རད་བྱུངོ་ལེགས་བཤིད་ཡིད་བཟངོ་ཡོན་

ཆོབ་འིདིས། །རྣམ་འིབྱེད་སྤྱིན་གྱིི་དྲིི་མ་རངོ་སར་དག ། གཞུངོ་ལུགས་པད་དཀོར་

བཞེད་པའིི་ཚོལ་ཡངོས་པོར། །སྐལ་བཟངོ་བུངོ་བ་གར་གྱིིས་རྩེེན་པ་དངོ༌། །ཆོབས་

གཅོིག་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱིི་སྒྲིོན་མེ་ཞེིག །མངོོན་པར་གསལ་བས་སྐྱོེ་རྒུའིི་རོངོས་

པ་བསལ། །དེས་ན་མི་ཟད་གླེེགས་བམ་འིཆོར་བའིི་དབྱིག །རྒྱ་ཆོེར་སྤོེལ་བའིི་སྙེིངོ་

སྟོབས་ཟླ་མེད་པ། །གཟུར་གནས་བློ་ལྡན་དྲིན་དབངོ་བརྒྱ་ཕྲེག་གིས། །བསྟན་ལ་རི་

མོར་བགྱིིས་པའིི་བསོད་ནམས་འིདིས། །སྲིིད་པའིི་ནད་བརྒྱ་དྲུངོས་ནས་འིབྱིན་པའིི་

སྨོན། །ལུངོ་རྟོོགས་དམ་ཆོོས་ཡར་ཟླའིི་རྗོེས་འིགྲེོ་ཞེིངོ༌། །གསེར་མདོག་ཅོོད་པན་

འིཆོངོ་བའིི་རིངོ་ལུགས་ཀྱིིས། །འིཛམ་གླེིངོ་ཡངོས་པའིི་ཕྱིོགས་ཀུན་ཁྱབ་གྱུར་ཅོིག 

།གྲུབ་དབངོ་ཡབ་སྲིས་ཐུགས་རྗོེའིི་སྒྱུ་འིཕྲུལ་ལས། །ལྟ་སྤྱིོད་ཡོངོས་དག་ཐོས་བསམ་

སྒོོམ་གསུམ་གྱིིས། །ཀུན་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་གླེིངོ་མཆོོག་འིདིར། །ཐུགས་མཐུན་

བཤིད་སྒྲུབ་ལངོ་ཚོོ་དར་བར་ཤིོག །ལྷག་བསམ་དག་པས་བྲིས་བརྐོས་ཞུས་དག་

སོགས། །བསྟན་པའིི་ཞེབས་འིདེགས་བགྱིིས་པའིི་ལས་བྱེད་རྣམས། །ཐོས་པས་མི་
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ངོོམས་རྩེོད་པའིི་དགོས་དོན་མཆོོག །བླ་མེད་ཆོོས་ཀྱིི་རྒྱལ་སྲིིད་འིཐོབ་པར་ཤིོག །མདོར་

ན་ལྗོངོས་འིདིའིི་འིཐབ་རྩེོད་ནད་མུག་སོགས། །ཉེེས་སྐྱོོན་དུཿཁའིི་ཚོོགས་རྣམས་མཐར་

བསྐྲད་ནས། །ཚོེ་དཔལ་བགྲེངོ་ཡས་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས་མཐུས། །རྫོོགས་ལྡན་

གསར་བའིི་ལོངོས་སྤྱིོད་འིཕེལ་བར་ཤིོག །

ཅོེས་བཤིད་སྒྲུབ་བསྟན་པའིི་མངོའི་བདག་ཆོེན་པོ་མཁས་དབངོ་བྱམས་པ་

བཀྲ་ཤིིས་ཀྱིིས་མཛད་པའིི་ལེགས་བཤིད་རད་དུ་བྱུངོ་བ་ཕར་ཕྱིིན་གཞུངོ་གི་རིགས་

པའིི་ལམ་སྲིོལ་ཆོེན་པོ་འིདི་ཉེིད། གྲྭ་ཚོངོ་རིན་པོ་ཆོེའིི་བརྩེི་བཞེག་ཡིན་པས་མཁོ་ཆོེ་

ཞེེད་དཔེ་རྒྱུན་ཡངོ་ཁ་ཚོངོ་བ་ཡུལ་ཕྱིོགས་འིདིར་དཀོོན་པར་སྣངོ་བས་བསྟན་འིགྲེོའིི་

དོན་ཁོ་ན་ཁུར་དུ་བཞེེས་པའིི་དཔེ་ཆོ་བ་རྣམས་ཀྱིིས་གྲེོས་མཐུན་གྱིི་སྒོོ་ནས། 

ྋགོངོ་ས་ཐམས་ཅོད་མཁྱེན་ཅོིངོ་གཟིགས་པ་ཆོེན་པོ་སྐྱོབས་མགོན་རྡོོ་རྗོེ་

འིཆོངོ་ལ་གནས་ཚུལ་གྱིི་དངོོས་པོ་སྙེན་གསོལ་ཕུལ་བ་ན། དམ་པ་ཉེིད་ནས་ཀྱིངོ་

ཐུགས་ཀྱིི་སྤོ་བ་ནམ་མཁའིི་མཐའི་དངོ་འིགྲེོགས་པས་ཞེལ་རས་འིཛུམ་དཀོར་གྱིི་

སྣངོ་བ་སྤོ་བཞེིན། རིན་ཆོེན་གཉེིས་པ་སྲིངོ་ལྔ་བཅུའིི་གནངོ་སྦྱོིན་དངོ༌། བཀོོད་ཁྱབ་ཀྱིི་

བཀོའི་ལུངོ་འིགྱུར་མེད་བདེན་ཚོིག་གི་མེ་ཏོག་སྤྱིི་བོར་སྩལ་བ་བཞེིན་ཕྱིོགས་ལས་

རྣམ་པར་རྒྱལ་བའིི་ཆོོས་གྲྭ་ཆོེན་པོ་རོངོ་པོའིི་ཐོས་བསམ་གླེིངོ་གི་བཤིེས་གཉེེན་རྣམས་

ཀྱིིས་འིཛིན་གྲྭ་སོ་སོ་དངོ༌། ནངོ་ཁག་ཆོེ་ཆུངོ༌། གཞེན་སྟོད་སྨོད་བར་གསུམ་གྱིི། 
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དངུལ་ནོམ་གོས་ཕྲུག ཇ་མར་ལ་སོགས་པའིི་རྫོས་རྣམས་བསྡུས་ནས་མཐུན་རྐེན་

གངོ་འིཛོམས་སྦྱོར་ཞེིངོ༌། བཙོན་མོའིི་སྡེེ་བ་སྟོད་སྨོད་གཉེིས་ཀྱིིས་དཔར་ཤིིངོ་ཆོ་

ཚོངོ་བ་ལེགས་པར་ཕུལ་ཏེ། པར་ཡིག་ཞུས་དག་པ་གཞུངོ་བརྒྱ་སྨྲ་བའིི་དབངོ་ཕྱུག་

ཆོེན་པོ་སྒོངོ་གི་དཀོོན་མཆོོག་ལྷུན་གྲུབ། བྲ་བོ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོོ་ལ་སོགས་པའིི་དགེ་

བཤིེས་འིགའི་རེ་དངོ༌། པར་ཡིག་པ་གཉེན་ཐོག་སྔགས་འིཆོངོ་དཔལ་བཟངོ༌། པར་

བརྐོས་པ་སྒོོ་དམར་དགེ་སློོངོ་བསམ་འིགྲུབ་རྒྱ་མཚོོ། ཐོ་རྒྱའིི་དགེ་སློོངོ་བརྩེོན་འིགྲུས། 

སྒོོ་དམར་སྔགས་འིཆོངོ་ཙཱུའུ་རི། རྒྱ་མཚོོ། ཤིེས་རབ་ལ་སོགས་པའིི་སྐྱོེས་བུ་དུ་མས་

འིབད་བརྩེོལ་དངོ་དད་གུས་ཀྱིི་སོར་མོའིི་འིདུ་བྱེད་ཀྱིིས་མཆོོག་ཏུ་བསྐྲུན་ཏེ། རབ་བྱུངོ་

བཅོོ་ལྔའིི་བགྲེངོ་བྱ་སྲིིན་པོ་ཞེེས་པ་ཤིིངོ་མོ་ཡོས་ཀྱིི་གནམ་ལོ་གསར་ཚོེས་ལ་མགོ་

བརྩེམས་ཏེ། དུས་ཀྱིི་ཕོ་ཉེ་ཞེེས་པ་ས་ཕོ་རྟོའིི་ལོ། ཆུ་ཤིེལ་གྱིི་དབངོ་པོ་ཆུ་སྟོད་ཉེ་བའིི་

དཀོར་ཕྱིོགས་ཀྱིི་སྟོངོ་བ་དངོ་པོ། དབྱངོས་འིཆོར་གྱིི་དབྱངོས་ཨེ་གསལ་བྱེད་པ་

འིཚོར་བའིི་ཆོོས་ལ་མཇུག་རྫོོགས་པར་གྲུབ་པའིོ། །

ཞེེས་པ་འིདི་ཡངོ་རིག་པ་སྨྲ་བ་སྒོངོ་གི་བྱམས་པ་འིཕྲེིན་ལས་ཀྱིིས་གཙོོས་

དཔར་དུ་སྒྲུབ་པའིི་དགེ་བཤིེས་རྣམས་ཀྱིིས་ཐུན་མོངོ་ནས་པར་བྱངོ་སྨོོན་ཚོིག་ཅོིག་

ཀྱིངོ་དགོས་ཞེེས་རས་ཡུག་བུབ་གཅོིག་དངོ༌། བཀྲ་ཤིིས་པའིི་ལྷ་དར་ཆོེ་ལེགས་

བཅོས་ནན་ཏན་ཆོེན་པོས་བསྐུལ་ངོོར་བཟློག་མ་ཕོད་པར། ྋཤིར་བླ་བྲངོ་ཆོེན་མོ་ནོར་
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བུ་གྲུ་འིཛིན་གྱིི་སྲིིད་སྐྱོོངོ་གི་ལས་ཁུར་འིཛིན་པ་མྱུར་ཆུངོ་སྤྲུལ་མིངོ་པ་བློ་བཟངོ་རྒྱ་

མཚོོས་བྲིས་པའིོ།། །།

དཔར་བྱངོ་སྨོནོ་ཚོགིདཔར་བྱངོ་སྨོནོ་ཚོགི

༄༅། །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་སྒོོ་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་སེངྒེའིི་རིངོ་ལུགས་སྒོོ་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་བསྔོའིི་སྨོོན་ཚོིག་ཏུ་ྋཤཱཀྱིའིི་དགེ་སྦྱོོངོ་ཆོོས་སྨྲ་བ་ངོག་དབངོ་བློ་བཟངོ་བསྟན་འིཛིན་རྒྱ་མཚོོས་སྦྱོར་བའིོ།། །།
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	ལམ་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་འགོད་དང་མཐའ་དཔྱད་པ།
	རང་ལུགས་ལ་གཞི་ཤེས་ངོས་བཟུང་བ།
	སྲིད་པ་དང་ཞི་བའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པའི་གཞི་ཤེས།
	བདེན་གཉིས་ལ་ལྟོས་པའི་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་འཇོག་ཚུལ།
	འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེ་རིང་གི་གཞི་ཤེས།
	རང་ལུགས་ལ་འབྲས་ཡུམ་ལ་ཉེ་རིང་གི་གཞི་ཤེས།
	མི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ཤེས།
	རང་ལུགས་ལ་གཞི་ཤེས་དེ་གཉིས་དོན།
	འདིར་བསྟན་གཞི་ཤེས་ཀྱི་སྦྱོར་བ།
	རང་ལུགས་ལ་འདིར་བསྟན་སྦྱོར་བ་ངོས་བཟུང་བ།
	མཚན་ཉིད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག
	གཞི་ཤེས་སྦྱོར་བའི་མཉམ་ཉིད།
	རང་ལུགས་ལ་སྦྱོར་བའི་མཉམ་ཉིད་བཤད་པ།
	འདིར་བསྟན་ཐེག་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལམ།

	སྐབས་བཞི་པ།
	འཕྲོས་དོན་སྦྱོར་བ་འགོད་པ།
	རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ།
	རང་ལུགས་ལ་རྣམ་རྫོགས་སྦྱོར་བ་ངོས་བཟུང་བ།
	སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ཀྱི་གཉེན་ཕྱོགས་ཤེས་རྣམ།
	རང་ལུགས་ལ་གཉེན་ཕྱོགས་ཤེས་རྣམ་བཤད་པ།
	གཞི་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་རྣམ།
	གཞི་ཤེས་ཀྱི་ལམ་བདེན་གྱི་རྣམ་པ།
	སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་གཞག
	རང་ལུགས་ལ་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་དོན།
	ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་རྣམ།
	རང་ལུགས་ལ་ལམ་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་རྣམ་བཤད་པ།
	རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཤེས་རྣམ།
	རང་ལུགས་ལ་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཤེས་རྣམ་བཤད་པ།
	དྲན་པ་ཉེར་བཞག
	ཡང་དག་སྤོང་བ།
	རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ།
	དབང་པོ་ལྔ།
	སྟོབས་ལྔ།
	བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག
	འཕགས་ལམ་ཡན་ལག
	གཉེན་པོའི་ལམ་གསུམ།
	སྤྲུལ་པའི་ལམ་གསུམ།
	མཐོང་ཆོས་བདེར་གནས་ཀྱི་ལམ།
	འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ།
	ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི་ཤེས་རྣམ།
	སྟོབས་བཅུ།
	མི་འཇིགས་པ་བཞི།
	སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་བཞི།
	ཡེ་ཤེས་མ་འདྲེས་པ་གསུམ།
	སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ།
	འདིར་བསྟན་ཟག་བཅས་ཟག་མེད།
	སྦྱོར་བ་སྒོམ་པ་པོའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག
	བྱང་སེམས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ཉི་ཤུ།
	སྦྱོར་བའི་ཡོན་ཏན།
	སྦྱོར་བའི་སྐྱོན།
	སྦྱོར་བའི་མཚན་ཉིད།
	རང་ལུགས་ལ་མཚན་མཚོན་གྱི་རྣམ་གཞག
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