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ལས་བྱེད་པ་གཙོ་བོ་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན།

༡༽ མཁན་པོ་ཉི་མ་ཤར། 

༢༽ ལེགས་བཤད་པ་རྣམ་རྒྱལ་རྒྱ་མཚོ།

༣༽ སོབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན།

༤༽ སོབ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱས།

དེབ་བཟོ་བཀོད་པ།  དཀོན་མཆོག 

Designer- Mr Kencho Wangdi
Bhutan Design and Photography
975-77227810 / kenchowhaa@gmail.com

མཐའ་དཔྱད་ཞུས་དག་པ། གཙུག་ལག་སོབ་དཔོན་བསམ་གཏན་རོ་རྗེ་མཆོག་དང་

སྤྱི་འཛིན་གོང་འོག་གིས་གཙོས་རྟ་མགོ་བཤད་གྲྭའི་མཁན་སོབ་རྣམས།

པར་བསྐྲུན་ཐེང་དང་པོ་གནམ་ལོ་ས་ཁྱི། དབྱིན་ལོ་༢༠༡༨ལ།
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ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་དཀར་པོ།



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྔོན་གླེང་།

༆།ད་ལམ་མི་དབང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་

འབྲུག་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་གཉིས་ནས་མ་དངུལ་འབོར་ཆེན་གནང་སྟེ་གཞུང་

གྲྭ་ཚང་གི་མངའ་ཁོངས་རྟ་མགོ་རོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་ནང་པའི་གཙུག་

ལག་སོབ་གྲྭ་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས་གཞི་བཙུགས་གནང་བ་དང་འབྲེལ་

བཤད་གྲྭ་འདིའི་ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན་ནས་འཇིགས་མེད་ནཱ་རོ་ཏ་པའི་སྡེ་རྒྱལ་

དབང་འབྲུག་པ་བདུད་དང་བདུད་ཀྱི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བ་ཀུན་གཟིགས་མི་ཕམ་པདྨ་དཀར་པོ་མཆོག་གིས་བརྩམས་གནང་བའི་ཚད་

མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ འདི་ཉིད་

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ཐོག་དཔེ་བསྡུར་དང་ཞུས་དག་བགྱིས་ཏེ་ས་བཅད་

ཀྱང་དེང་དུས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་མཐུན་ཞིང་གཞུང་དང་མི་འགལ་བར་སོབ་

གཉེར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བལྟ་བདེ་བར་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་མ་ཟད་Wylieནང་

ཡང་སྐད་བསྒྱུར་བྱས་ནས་དེབ་ཐོག་ཏུ་པར་བསྐྲུན་ཞུས་ཡོད་པ་དང། 

མ་ཟད་མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་གྱི་ནང་ལ་གཞི་ཡི་གེ་གཅིག་གི་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་

པའི་ནོར་འཁྲུལ་དང་མ་དཔེ་དག་མིན་གྱི་དབང་ལས་མི་འདྲ་བ་༢༠༠ལྷག་

ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་དང་། གཞན་ཡང་དོན་ཚན་འགའ་ཞིག་ཞིབ་འཚོལ་



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པའི་ངོས་ནས་གོ་དཀའ་ཞིང་གཞུང་དང་འགལ་བ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་དུ་ལུས་

པ་དང་རོྩམ་པ་པོའི་དགོངས་པ་མཐུན་མིན་གང་ཡིན་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱང་

འགྱུར་བཅོས་མེད་པར་མ་དཔེའི་ངོ་སོྤད་དང་བཅས་ཕྱིས་འབོྱན་ཞིབ་འཚོལ་

པ་བོ་གསལ་རྣམས་ཀྱི་བགོ་སྐལ་དུ་སོར་བཞག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་དོན་ཚན་འགའ་

ཞིག་ལ་ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ཞུས་དག་པའི་ངོས་ནས་མཆན་བུའི་ཡིག་ཆུང་

ཡང་བཀོད་ཡོད་ལ། 

དེ་ལ་མ་རིག་མ་ཚོར་བའི་དབང་ལས་ནོར་འཁྲུལ་མང་པོ་ཡོད་སྲིད་པས་

གཟུར་གནས་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་རྗེས་མའི་པར་བསྐྲུན་གྱི་

དོན་དུ་བཀའ་སོབ་ལམ་སྟོན་ལྷུག་པོར་གནང་བར་ཞུ་བ་དང་འབྲེལ། དེ་

ལྟར་བསྒྲུབས་པའི་རྣམ་དཀར་དགེ་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་

ཕོགས་ཀྱི་མཐར་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་སོན་འདུན་ཕུལ་བའོ།  ། 

    ཞིབ་འཚོལ་སྡེ་ཚན།

  ནང་པའི་གཙུག་ལག་སོབ་གྲྭ་མཁས་པའི་འབྱུང་གནས།

   རྟ་མགོ་རོར་གདན་བཀྲ་ཤིས་ཐང་།



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

(sngon gleng )

da lam mi dbang chos rgyal chen po’i thugs kyi dgongs bzhed 
ltar ‘brug gzhung dang rgya gar gzhung gnyis nas ma dngul 
‘bor chen gnang ste gzhung grwa tshang gi mnga’ khongs rta 
mgo rdor gdan bkra shis thang nang pa’i gtsug lag slob grwa 
mkhas pa’i ‘byung gnas gzhi btsugs gnang ba dang ‘brel 
bshad grwa ‘di’i yan lag zhib ‘tshol sde tshan nas ‘jigs med 
ña ro ta pa’i sde rgyal dbang ‘brug pa bdud dang bdud kyi 
phyogs thams cad las rnam par rgyal ba kun gzigs mi pham 
padma dkar po mchog gis brtsams gnang  tshad ma’i mdo 
sde bdun dang bcas pa’i spyi don rigs pa’i snying po ‘di nyid 
ma dpe khag gsum gyi thog dpe bsdur dang zhus dag gyis 
te sa bcad kyang deng dus kyi lam lugs dang mthun zhing 
gzhung dang mi ‘gal bar slob gnyer ba rnams kyis blta bde 
bar bsgrigs yod pa ma zad (Wylie)nang yang skad bsgyur 
byas nas deb thog tu par bskrun zhus yod pa dang/ ma dpe 
khag gsum gyi nang du gzhi yi ge gcig gi thog tu yi ge pa’i 
nor ‘khrul dang ma dpe dag min gyi dbang las mi ‘dra ba 
200lhag tsam yod pa rnams dang/ gzhan yang don tshan ‘ga’ 
zhig zhib ‘tshol pa’i ngos nas go dka’ zhing gzhung dang ‘gal 
ba yod med the tshom du lus pa dang rtsom pa po’i dgongs 
pa mthun min gang yin ma shes pa rnams kyang ‘gyur bcos 
med par ma dpe’i ngo sprod dang bcas phyis ‘byon zhib 
‘tshol pa blo gsal rnams kyi bgo skal du sor bzhag tu bkod 
yod la/de la ma rig ma tshor  dbang las nor ‘khrul mang 
po yod srid pas gzur gnas mkhas pa’i dbang po rnams kyis 
rjes ma’i par bskrun gyi don du bka’ slob lam ston lhug por 
gnang bar zhu ba dang ‘brel/ de ltar bsgrubs pa’i rnam dkar 



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

dge bas sangs rgyas kyi bstan pa rin po che phyogs kyi mthar 
rgyas par ‘gyur  smon ‘dun phul ba’o/  /

zhib ‘tshol sde tshan/
nang pa’i gtsug lag slob grva mkhas pa’i ‘byung gnas/
rta mgo rdor gdan bkra shis thang/

1. las byed pa gtso bo zhib ‘tshol sde tshan/
2. mkhan po nyi ma shar/ 
3. legs bshad pa rnam rgyal rgya mtsho/
4. slob dpon bstan ‘dzin/
5. slob dpon bsod nams stobs rgyas/

deb bzo bkod pa/  dkon mchog                   
Designer- Mr Kencho Wangdi                   
Bhutan Design and Photography
(975-77227810/ kenchowhaa@gmail.com

zhun dag pa/ spyi ‘dzin gong ‘og gis gtsos bshad grva 
‘di’i mkhan slob rnams/
par bskrun theng dang po gnam lo sa pho khyi lo/ dbyin 
lo 2018la//



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༆།ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་
སྙིང་པོའི་ས་བཅད།

ཨང༽                       ཤོག་གྲངས།

ཁ༽ གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་ལ། དོན་དམ་པའི་
ཚད་མ་ལུས་དང་།

ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། 
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༡༽ ཐཱ་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། དེབ་གཟུགས། མཁན་
པོ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་འཛིན་ནས་ཞུས་བསྒྲིགས་གནང་བ་་་་་་་་་་143



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ག༽ ཤོག་གྲངས་༢༤པ།  ཡིག་འཕྲེང་༧པ།

ང༽ ཤོག་གྲངས་༤༠པ།  ཡིག་འཕྲེང་༦པ།

ཅ༽ ཤོག་གྲངས་༤༠པ།  ཡིག་འཕྲེང་༡༨པ

༢༽ གནམ་འབྲུག་གི་མ་དཔེ། རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་
ནས་པར་དུ་བསྐྲུན་པ། དཔེ་གཟུགས་རྒྱ་ཤོག།

ཀ༽ ཤོག་གྲངས་༦༩༡པ།    ཡིག་འཕྲེང་༣པ།

ཁ༽ ཤོག་གྲངས་༦༩༥པ།    ཡིག་འཕྲེང་༣པ།

ག༽ ཤོགས་གྲངས་༦༩༨པ།   ཡིག་འཕྲེང་༣པ།

ང༽ ཤོག་གྲངས་༧༡༤པ།    ཡིག་འཕྲེང་༤པ།

ཅ༽ ཤོག་གྲངས་༧༡༥པ།    ཡིག་འཕྲེང་༣པ།

༣༽ འབྲུག་གི་མ་དཔེ། འབྲུག་ཤོག། བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ཁམས་
སྒར་ནས་པར་བརྐོས་ཏེ་འབྲུག་གཞུང་ལ་ཕུལ་བ།



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀ༽ ཤོག་གྲངས་༡༠པ་གདོང་ཤོག་     ཡིག་འཕྲེང་༢པ།

ཁ༽ ཤོག་གྲངས་༡༢པ་གདོང་ཤོག་     ཡིག་འཕྲེང་༢པ།

ག༽ ཤོག་གྲངས་༡༣པ་རྒྱབ་ཤོག་      ཡིག་འཕྲེང་༣པ།

ང༽ ཤོག་གྲངས་༢༠པ་རྒྱབ་ཤོག་      ཡིག་འཕྲེང་༥པ།

ཅ༽ ཤོག་གྲངས་༢༢པ་གདོང་ཤོག་     ཡིག་འཕྲེང་༣པ།

༼ཡིག་ཆུང་རྣམས་ཞིབ་འཚོལ་པ་དང་ཞུན་དག་པས་བཀོད་པའི་མཆན་ཡིན།༽



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

tshad ma’i mdo sde bdun dang bcas pa’i spyi don rigs 
pa’i snying po’i sa bcad/

anag   shog grans/ 

ka) dang po tshad ma’i bstan bcos la ‘jug pa
kha) gnyis pa bstan bcos dngos bshad pa la/ don dam pa’i 
tshad ma lus dang/ kun tu tha snyad pa’i tshad ma yan lag 
tu bstan pa gnyis las/ dang po la/

1. gzhung ‘brel gyis mdor bstan/
2. gnyis pa mtha’ dpyad kyi rgyas par bshad/
3. gsum pa ngag don gyis sbyor bas don bsdu ba/

Ga)gnyis pa kun tu tha snyad pa’i tshad ma yan lag tu 
bshad pa la/tshad ma’i rab dbye gzhal bya la ltos pas de 
gtan la phab/gzhal bya ‘jal ba tshad ma gnyis yin pas de zhi 
mor bstan pa gnyis/ dang po la/

1. gzhung ‘brel gyis mdor bstan pa/
2. gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad pa/
3. gsum pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum/

nga)gnyis pa gzhal bya ‘jal ba tshad ma gnyis zhib mor 
bstan pa la/rang mtshan gzhal byar byed pa mngon sum 
gyi tshad ma/ spyi mtshan gzhal byar byed pa rjes dpag 
gi tshad ma gnyis/ dang po la/ yang dag dang ltar snang 
gnyis/ dang po la/ mngon sum gyi mtshan nyid dang rab 
dbye/ ‘bras bu tshad ‘bras gyi rnam gzhag bstan pa gnyis/
dang po la/



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

1. gzhung ‘brel gyis mdor bstan/
2. gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad/
3. gsum pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum/

mya) mngon sum ltar snang bshad pa/
ca) ‘bras bu tshad ‘bras kyi rnam par gzhag pa la/

1. gzhung ‘brel gyis mdor bstan/
2. gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad/
3. gsum pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum/

Cha) spyi mtshan gzhal byar byed pa rjes dpag gi tshad ma 
bshad pa la/ rang don rjes dpag dang/ gzhan don rjes dpag 
gnyis/ dang po la/ gtan tshigs yang dag dang / ltar snang 
nges pa/ gzhan sel gyi rnam gzhag gsum/ dang po la/

1. gzhung ‘brel gyis mdor bstan/
2. gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad/
3. gsum pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum/
 gtan tshigs ltar snang bshad pa/
 gces pa gzhan sel gyi rnam gzhag bshad pa/

ja)gzhan don rjes dpag bshad pa la/ sgrub pa dang sun 
‘byin gyi rnam gzhag/ bsgrub bya dang sgrub byed kyi 
rnam  gzhag gnyis/ dang po la/

1. ‘brel gyis mdor bstan/
2. gzhung gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad/
3. gsum pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum/



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

nya) bsgrub bya dang sgrub byed kyi rnam gzhag bstan pa 
la/

1. gzhung ‘brel gyis mdor bstan/
2. gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad/
3. gsum pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum/

ta)ma dpe khag gsum nang yi ge mi ‘dra ba yod tshul/
(1)th’a wan nas par btab pa’i ma dpe/ deb gzugs/ mkhan 
po bshad sgrub bstan ‘dzin nas zhus bsgrigs gnang ba/  (2)
gnam ‘brug gi ma dpe/ rdor gling gsang sngags chos gling 
nas par du bskrun pa/ dpe gzugs rgya shog/  (3) ‘brug gi ma 
dpe/ ‘brug shog/ bkra shis ljongs khams sgar nas par brkos 
te ‘brug gzhung la phul ba/
Tha) go dka’ zhing rtsom pa po’i dgongs pa yin min ma 
shes pa’i don tshan/ma dpe gsum nang yi ge sor bzhag/
th’a wan nas par btab pa’i ma dpe/ deb gzugs/ mkhan po 
bshad sgrub bstan ‘dzin nas zhus bsgrigs gnang ba/

A. shog grangs 17pa/  yig ‘phreng 11pa/
B. shog grangs 21pa/  yig ‘phreng 8pa/
C. shog grangs 24pa/ yig ‘phreng 7pa/
D. shog grangs 40pa/ yig ‘phreng 6pa/
E. shog grangs 40pa/ yig ‘phreng 18pa

2) gnam ‘brug gi ma dpe/ rdor gling gsang sngags chos 
gling nas par du bskrun pa/ dpe gzugs shog/

A. shog grangs 691pa/    yig ‘phreng 3pa/
B. shog grangs 695pa/yig ‘phreng 3pa/
C. shogs grangs 698pa/yig ‘phreng 3pa/



༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

D. shog grangs 714pa/yig ‘phreng 4pa/
E. shog grangs 715pa/yig ‘phreng 3pa/

3) ‘brug gi ma dpe/ ‘brug shog/ bkra shis ljongs khams sgar 
nas par brkos te ‘brug gzhung la phul ba/

A. shog grangs 10pa gdong shog      yig ‘phreng 2pa/
B. shog grangs 12pa gdong shog      yig ‘phreng 2pa/
C. shog grangs 13pa rgyab shog       yig ‘phreng 3pa/
D. shog grangs 20pa rgyab shog       yig ‘phreng 5pa/
E. shog grangs 22pa gdong shog      yig ‘phreng 3pa/

yig chung rnams zhib ‘tshol pa dang zhun dag pas bkod 
pa’i mchan yin//
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅།   །བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔལ་ལྡན་
འཇམ་དབྱངས་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་ཆེན་བཞིན། །མ་ལུས་རྣ་བར་ཡི་གེའི་གྲགས་འབར་
བ༑ ༑ཤེས་རབ་འབྱུང་ཁུངས་རིགས་གྲྭའི་བློ་ལྡན་བཟང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་
མཛད་དེ་རྟག་ཏུ་མཆོད། །འདིར་ཚད་མ་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་འཇུག་པ་དང། 
བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བཤད་བྱ་ཚད་མའི་མདོ་ཀུན་
ལས་བཏུས་པ། འཆད་བྱེད་སྡེ་བདུན་གྱིས་བཤད་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་མངོན་
པ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཞིག་སྟོན་ཏེ། རྔོག་ལོ་ཆེན་པོས། 
ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པའི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ། །ཡང་དག་རིགས་ཚོགས་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་དེ། །རིགས་པའི་མཐར་ཐུག་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའི་
གཞུང་མཛེས་ལས། །གསལ་བར་རྟོགས་ནས་ལུགས་ངན་གཞན་ཀུན་རྩྭ་བཞིན་
དོར༑ ༑ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་དག་ན་རེ། ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་སེམས་ཙམ་
རྣམས་རྫུན་པ་ཡིན་ཞིང་མདོ་ཡང་གྲུབ་པའི་མཐའ་དེར་བསྟན་ཞིང་། ཆོས་ཀྱི་གྲགས་
པས༑ དེ་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་ལོ་ཞེས་སྒྲོག་མོད། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འདི་ཚད་མའི་
མདོ་མ་མཛད་ཕན་སེམས་ཙམ་པ་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀྱང་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདི་བརྩམས་པ་
ནས་དབུ་མ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདིའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་བརྩམས་པ་ན། ས་
གཡོ་བ་དང་སྒྲ་དང་འོད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞིང་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པ་དག་རེངས་པ་སོགས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྟས་ངོ་མཚར་བས་མུ་སྟེགས་ཐུབ་རྒྱལ་ནག་པོ་ཞེས་པས་མངོན་ཤེས་ཀྱིས་བལྟས་
པས༑ ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དེའི་མཐུར་རིག དེ་ལ་འདི་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཅི་ཡིན་ཞེས་ཡང་
བརྟགས་པས་དེ་ལས་བསྟན་བཅོས་སུ་གྲུབ་ཅིང་། དེས་མུ་སྟེགས་བྱེད་རྣམས་ཚར་
གཅོད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་དར་བར་འགྱུར་བར་ཤེས་སོ། །དེ་མ་བཟོད་ནས་
སློབ་དཔོན་བསོད་སྙོམས་ལ་བྱོན་པའི་ཤུལ་དུ་འོངས་ཏེ་བསུབས་སོ། །དེ་ལྟ་བུ་ལན་
གཉིས་སུ་བྱས་པས་གསུམ་པ་ལ་ཚིགས་བཅད་དེའི་མཐར། ཀུ་རེ་དང་ཀྱལ་ཀས་
ཡིན་ན་འདི་མ་སུབ་ཅིག འདི་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཕྲག་དོག་
གིས་ཡིན་ན། ཁྱོད་བླུན་པོ་སྟེ། འདི་བསུབས་པས་ཅི་སྟོ། ནང་བློའི་རི་མོ་བསུབ་མི་ནུས་
པས་སོ། །གལ་ཏེ་ཚིག་དོན་ལ་སྐྱོན་ཆགས་སོ་སྙམ་ན་ནི་བརྩད་ཀྱིས་ལུས་སྣང་བར་
གྱིས་ལ་སྡོད་ཅིག་ཅེས་བྲིས་པས་ལྟས་སྔར་བཞིན་དུ་བྱུང་ཞིང་། དེས་སུབ་པར་འོངས་
པས་བརྩད་ཀྱིས་ཞེས་པ་མཐོང་ནས་ང་རྒྱལ་གྱིས་དེར་བསྒུགས་སོ། །སློབ་དཔོན་
ཕྱིར་འཁོར་བ་དང་རྩོད་པས་སློབ་དཔོན་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིང་དེས་ཁ་ནས་མེ་ཚ་བ་སྤྲོས་
ཏེ་ཡོ་བྱད་ཀུན་བསྲེགས། སློབ་དཔོན་ཉིད་ཀྱང་ཚིག་ལ་ཐུག་པ་ཙམ་ན་དེ་མི་སྣང་བར་
གྱུར་ཏེ། དེས་ཐུགས་སྐྱོ་ནས་ཐེག་པ་དམན་པ་ལ་གཞོལ་ལ་ཁད་ཙ་ན། འཕགས་པ་
འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་རྗེས་སུ་བཟུང་བས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་འཕགས་
པའི་ས་བསྙེས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་རྣམ་ངེས་ལས། གང་ལ་འཕགས་པ་ཉིད་བྱོན་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྗེས་གཟུང་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་དྲི་མེད་བློ་མངའ་སྟེ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དཔལ་ཆོས་
ཀྱི་གྲགས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་རྩ་བའི་རྟོགས་པ་དང་མགོན་པོ་མངོན་པར་འབྱུང་བའི་
རྒྱུད་ལས། སྨྲབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ། ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ཚར་
གཅོད་པ་ལུང་བསྟན་པ། དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པརྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲྲོའི་སྒོ་ནས་ས་བཅུ་
གསུམ་གྱི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་བརྙེས་པའོ། །སློབ་དཔོན་དེས་མདོའི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་
རྣམ་འགྲེལ་མཛད་ཅིང་། དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་རྗེས་སུ་དཔག་
པ་ལ་བརྟེན་པ་ཅན་ཡིན་ལ། ཞེས་པའི་དགོངས་པ་འདིས་སྒྲིག་པའི་ཚེ་རང་དོན་ལེའུ་
དང་པོར་བསྐྱལ། །གཞན་རབ་འབྱེད་དྲུག་དང་། རང་དོན་ལེའུ་ལ་འགྲེལ་པ་སྟོང་ཕྲག་
ཕྱེད་དང་བཞི་པ་མཛད། ལྷག་མ་ལ་ལྷ་དབང་བློ་འགྲེལ་པ་རྩོམ་དུ་བཅུག །དེས་
གཞུང་དབུ་མར་གནས་པ་མ་མཐོང་བར་བརྩམས་པ་ལནགཉིས་སུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་
བསྲེགས་པས། གསུམ་པའི་གཞུག་ཏུ། ཕལ་ཆེར་སྐལ་བ་མེད་ཉིད་དང་། །དུས་ལ་
སྡོད་པ་མེད་པ་དང་། གོམས་པའི་ཕྱིར་ནི་མདོར་བསྡུས་ནས། །ཁོ་བོས་བཀའ་འགྲེལ་
འདི་བྱས་སོ། །ཞེས་སྦྱར་ཏེ་ཕུལ་བས་ཐུགས་སྐྱོ་སྟེ་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མར། 
སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཕལ་ལ་ཆགས་ཤིང་སོགས་དང་། མཇུག་ཏུ། བློ་ཡི་ནུས་པ་ཆུང་བ་
མེད་དེ་དག་གིས་ཀྱང་ཐབ་མོའི་དེ་ཉིད་རྟོགས་མེད་ཅན་ཞེས་སོ་སྦྱར་བར་མཛད་དོ། ། 
ཕྱིས་བི་ཀྲ་མ་ལ་ཤཱི་ལའི་མཁས་པ་སྒོ་དྲུག་གི་ག་བ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་
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པས་དབུ་མར་གནས་པར་གཟྱིགས་ཏེ་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པོ། །ཤཱཀྱ་བློ། རྒྱ་
དབང་བློ་གཉིས་ནི་རྣམ་བཤད་སྔ་མའི་རྗེས་འབྲང་། ལྷག་མ། ཉི་སྦས། རྒྱལ་བ་ཅན། 
ཡ་མ་ཤྲྱི་རྣམས་གཉིས་པའི་དང་། ཆོས་མཆོག་ཀྱང་ལུགས་དེའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བར་
སྣང་ངོ་།།   །།

གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་ལ། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ལུས་དང་། ཀུན་ཏུ་
ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་
མདོར་བསྟན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་
བ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མདོར། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགྲྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ། །སྟོན་
པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཞེས་པས་བསྟན་པའི་ཚིག་ཟུར་གྱིས་ཚད་མ་དེ་ཡང། ཀུན་
ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་བརྟེན་ནས་རྟོགས་པར་བྱ་དགོས་པས་དང་པོར་དེའི་རྣམ་པར་
བཞག་འཇོག་སྟོན་བཞེད་ནས། ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ་། །ཞེས་དང་། ཕྱིས་
དོན་དམ་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད། མ་ཤེས་དོན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཀྱང་། །ཞེས་པས་སྟོན་
པར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཚད་མ་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་མ་བསྟན་པས་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་
ན༑ དེ་ནི་སྟོན་པར་མི་རིགས་ཏེ། བློ་དེ་གཉིས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པས་
སོ་ཞེས་དགོངས་ཏེ། ཡུལ་རྣམ་ཅན་ནི་ཐ་དད་པས། བློ་ཡི་རྟོག་པ་ཐ་དད་ཕྱིར། ཞེས་
གསུངས་སོ༑ ༑ཕན་པར་བཞེད་པ་ལ་སོགས་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ཐུན་མོང་མ་
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ཡིན་པ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་ཟབ་མོ་ལྟ་བའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སྲོལ་གཟུང་ནས་བསྟན་ཏེ། 
ལུང་དང་རིགས་པས་རྣམ་དཔྱྲོད་པ་།སོགས་ཀྱིས་དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་
རང་བཞིན་མེད་པར་རིག་ཅིང་། འཁོར་བ་དང་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིསསུ་མེད་
པ་རྟོགས་པ་དང། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོ་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དངོས་པོ་
རྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་དམིགས་པས་ཤེས་རབ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཏེ་འཁོར་བ་ཡང་མི་
སྤོང་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་ལེན་པར་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཕ་རོལ་དུ་ཕྱིན་པ་
བཅུ་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། དེས་བདག་དང་གཞན་གྱི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པ་བསྟན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ལུགས་བཟྲོག་བདེན་པ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཇུག་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དང་། 
ཞར་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་གྱིས་ལྷག་པའི་རང་རྒྱལ་གྱི་ལམ་གཉིས་བསྟན་
པའི་དང་པོ། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་འབྲས་བུ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་ཚུལ་སྣ་
ཚོགས་ཀྱི་གཞི་ལས་བལྟ་བར་བླ་བའི་ཕྱིར་ཐོག་མར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་རྟོགས་
སོ༑ ༑དེ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་བརྟགས་པས་ལས་དང་ཉོངས་པ་རྒྱུར་རིག་ཅིང་ཀུན་
འབྱུང་གི་བདེན་པ་རྟོགས་སོ། །དེ་ནས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྤངས་ཏེ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་
བྲལ་བ་ནི་བདེ་བ་ཡིན་པ་རིག་སྟེ་འགོག་པའི་བདེན་པ་རྟོགས་སོ། །དེ་ནས་འགོག་པ་
ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཐབས་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ཡིན་
པར་རིག་སྟེ་ལམ་གྱི་བདེན་པ་རྟོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་
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རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ་བྱེད་པ་པོ་དང་། ཟ་བ་པོའི་བདག་མེད་པར་མཐོང་བས་
གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་རྟོགས་སོ། །རང་རྒྱལ་ནི་འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་རྒ་ཤི་
མཐོང་ནས་ཅི་ལས་བྱུང་ཞེས་བརྟགས་པས་དེའི་རྒྱུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པར་རིག་ལ། དེ་བཞིན་
དུ་རྩད་བཅད་པས་གོང་ནས་གོང་དུ་མ་རིག་པ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་
ཚུལ་དུ་རྟོགས་པས་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་མཐུན་དང་། མ་རིག་པ་ནི་འགག་ཏུ་རུང་ལ་
དེ་འགགས་ན་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་འགག་པར་མཐོང་བ་ལུགས་མི་མཐུན་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་
དང་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཕྱོགས་རྟོགས་པས་སྔར་གྱི་ཁར་གཟུང་བ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་
རྟོགས་སོ། །ཐེག་པ་དེ་གཉིས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཁོང་སྡངས་ཤིང་མི་བཟོད་དེས་
འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བས། དེ་མྱུར་དུ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རེ་ཞིག་པའི་མྱང་
འདས་ཏེ། དེར་ངལ་བསོས་ནས་དགྲ་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐུལ་
ཏེ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཚང་བ་རྟོགས་པར་མཛད་ཅིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོད་
དུ་འཇུག་པས་མཐར་ཚང་རྒྱ་བའི་སྐལ་བ་ཅན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར། སྐྱོབ་པ་ཉིད་གཟྱིགས་
ལམ་གསུངས་པ་། །ཞེས་པས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། ཡང་ན་
སྐྱོབ་ཅེས་པས་གནས་སྐབས་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་
ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད།  བསླུ་བ་མེད་པ་ཡང་། འདི་དག་གི་དོན་
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ཡོངས་སུ་དཔྱད་ནས་འཇུག་པ་ན་དོན་ཐོབ་པར་ངེས་པ་ལ་བྱེད་དེ། དོན་བྱེད་ནུས་པར་
གནས་པ་ནི། མི་བསླུ་ཞེས་པས་སོ། །ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་། པྲ་ཏི་མཱ་
ཎ༑ སོ་སོར་འཇལ་བ། རང་རང་གི་གཞལ་བྱ་གཞལ་བས་སོ་སོར་གཞལ་བ་ཞེས་
བྱ༑ རྒྱུ་མཚན་དེས་ཚད་མ་ཞེས་བྱའོ། །འདིས་མངོན་སུམ་གྱི་སྤྱི་མཚན་དང་རྗེས་
དཔག་གི་རང་མཚན་གཞལ་ཞེས་པ་ཡང་ནོར་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་པྲ་ཐ་མཱ་ཎའི་ཐ་
དང་མ་ཚིག་སྡུད་ཀྱིས་ཕྱིས་པས་དང་པོར་འཇལ་བ་དེ་ཡང་གཞལ་བྱ་སྔར་མ་གཟུང་
བ་འཛིན་པས་དང་པོར་གཞལ་བ་དེས་དེས་ཀྱང་ཚད་མ་ཞེས་བྱའོ། །མ་ཤེས་པའི་དོན་
གྱི་གསལ་བྱེད་དོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། རྒྱན་དུ། འདིར་དོན་གྱི་སྒྲས་ནི་
དོན་དམ་པ་བརྗོད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཤེས་པའི་དོན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་དོན་དམ་པ་
གསལ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། ། དོན་དམ་པར་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་
ཡིན་པས་དེ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཉིད་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཤེས་
པ་ནི་མ་ཤེས་པའི་དོན་གསལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དོན་དམ་
པའི་ཤེས་པ་འདི་ཡང་། པྲ་མཱ་ཎ། རབ་ཏུ་འཇལ་བ། རབ་སྟེ་མཆོག་གམ་དོན་དམ་
པ༑ དེ་འཇལ་བ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ཡིན་པས་འདི་ཚད་མ་མཚན་ཉིད་པ་དང་ཆོས་མངོན་པར་འགྲྲོ་བའི་གནད་
དེ་ལྟ་བུའོ། །ཚད་མ་འདིའི་རྣམ་གྲངས་ནི། མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་དང་། བདེ་
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བར་གཤེགས་པ། སངས་རྒྱས། བཅོམ་ལྡན་འདས། དབུ་མའི་ལམ། ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་
མའི་མཚན་ཉིད་དང་འདྲ་ཞིང་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ངོ་མ་ཡིན་པས་དེའི་མཚན་ཉིད་དང་
ལྡན་པས་ན། དེ་ལྡན་བཅོམ་ལྡན་ཚད་མ་ཉིད་ཅེས་བྱ་ལ། དེ་སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་ཡིན་གྱིས་
ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནོར་བའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱང་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་
དེ༑ ཆོས་སྐུ་དང་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུའོ། །དེ་ལ་ཆོས་སྐུ་ནི། རྣམ་པར་མི་རྟོག་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ། 
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆེ་བ་ཉིད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་
གནས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་
ནོ༑ ༑གཞིའི་དུས་ཀྱི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པའམ་རྣམ་
པར་དག་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་
ཉིད་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་ལ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེཤེས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་རྣམ་
པར་མི་རྟོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཐ་སྙད་དུ་ཐ་དད་པ་སྐད་དུ་བྱས་ཀྱང་། །དངོས་སུ་ནི་
དམིགས་པར་བྱ་བ་དང་།དམིགས་པར་བྱེད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པས་དབྱེར་མེད་དོ། །དེ་
ཡང་འདི་ཉིད་དུ། རྟོག་པས་དྲ་བ་རྣམས་བསལ་ཞིང་ཞེས་པས་བསྟན་པའོ། །ལོངས་
སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་འཁོར་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ན་ཆོས་ཀྱི་ལོངས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

སྤྱོད་ཆེན་པོ་མ་ལུས་པ་མྱོང་བར་མཛད་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་སོགས་པའི་སྐུ་དེ་
མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའོ། །དེ་ཡང་མཉམ་པ་ཉིད་དང་སོ་
སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི༌བདག༌ཉིདདོ། །གཞིའི༌གནས༌སྐབས༌ཀྱི༌ཉོན༌མོངས༌པའི
༌ཡིད༌གནས༌གྱུར༌པའོ། ། དེ༌ཡང༌ཟབ༌ཅིང༌ཞེས༌པ༌དང༌། སྤྲུལ༌པའི་སྐུ་ནི༌ཤཱཀྱ༌ཐུབ༌པའི
༌སྐུ༌ལ༌སོགས༌པ༌སྤྲུལ༌པ༌གང༌གིས༌སེམས་ཅན་གྱི་དོན་མཛད་པ་སྟེ། དེ་ནི་བྱ་བ་གྲུབ་
པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །གཞིའི་དུས་ཀྱི་འཇུག་པའི་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པ། འདི་ནི་རྒྱ་
ཆེའི་སྐུ་མངའ་བ། ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྐུ་གཅིག་ལས་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་སུ་
གྲུབ་པ་ཡང་། སྔོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པའི་དོན་མཛད་
པར་དམ་བཅས་ཤིང་སྨོན་ལམ་བཏབ་ནས་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་བསྒོམ་པ་མཐར་ཕྱིན་
ཏེ༑ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ནས་དབང་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཐུ་
དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་དང་ཤུགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བརྙེས་པས་གཟུགས་སྐུ་
ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མི་མངའ་བར་གདུལ་བྱའི་ཡིད་བཞིན་དུ་ལྷུན་གྱིས་
གྲུབ་པར་འབྱུང་སྟེ། དཔེར་ན་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་འམ་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་ནི་འདི་
དང་འདི་འབྱུང་ཞིང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་གདགས་སོ་སྙམ་དུ་མི་སེམས་མོད་ཀྱི། འོན་
ཀྱང་མཐུ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལས་སེམས་ཅན་སྐལ་བ་ཅན་གྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་
པར་ཅི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་འོད་ཟེར་དག །ཀུན་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ནས་འཕྲོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །སངས་རྒྱས་དེས་ཆོས་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་ཚུལ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་མ་དག་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པ་
མི་མངའ་བས། ལོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྡེས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ས་ལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་སྟེ་
མཉམ་པར་འཇོག་པ་དང་བཞེངས་པ་མི་མངའ་བར། ཤེས་བྱ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཐམས་ཅད་
དུས་གཅིག་ཏུ་མངོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མི་མངའ་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་
སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་མཁྱེན་ཀྱང་དངོས་པོར་མི་དམིགས་མཚན་མར་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་གཟུང་
བ་དང་འཛིན་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་གདུལ་བྱའི་
བློས་ཕར་གཞལ་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་བཟོ་བའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། 
སངས་རྒྱས་རང་ངོས་ལ་ཡེ་ཤེས་མི་མངའ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་དེ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སུ་
བཞག་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་འཐད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མ་ལ་དོན་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་རབ་
དབྱེ་གཉིས་གསུངས་པ་འདི་ནི། དབུ་མ་པས། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་བཟྲོག་པ་
ཞེས་འཇོག་པ་དེའི་གནས་སྐབས་སུ་ཡིན་ཏེ། རྩ་ཤེར། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་
པར༑ ༑དམ་པའི་དོན་ནི་རྟོགས་མི་འགྱུར། ཞེས་དེར་ཡུལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་ནས། 
ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་ཡང་གཉིས་སུ་གྲུབ་པ་སྟེ། རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རྟོགས༑ ༑ཐ་སྙད་
ལས་ནི་ཚད་མ་ཉིད། ། ཅེས་དང་། རྣམ་ངེས་སུ། གཞན་བག་ཆགས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་
འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་མི་འབྲལ་བར་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པ་ནི་ཐ་སྙད་མི་བསླུ་བ་ལ་བལྟོས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ནས་འདི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། འདི་ནི་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་རང་བཞིན་བརྗོད་པ་ཡིན་
ཏེ༑ འདི་ལ་ཡང་ཕ་རོལ་རྨོངས་པ་འཇིག་རྟེན་བསླུ་བ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསམ་པ་
ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་གོམས་པར་བྱས་པས་རྣམ་པར་འཁྲུལ་པས་དབེན་ཞིང་
དྲི་མ་མེད་ལ་བཟྲོག་པ་མེད་པ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་ཆ་ཙམ་
ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཐབས། དོན་དམ་
པའི་བདེན་པ་ཐབས་བྱུང་ཡིན་པ། ཚད་མ་འདི་ཉིད་ལའང་མཚུངས་པས༑ བློ་ཀུན་
རྫོབ་པ་དེ་ལ་ཚད་མར་འཇོག་པ་ཡང་། བློ་ནི་ཚད་མ་ཉིད། བླང་དང་དོར་བྱའི་དངོས་པོ་
ལ༑ ༑འཇུག་ལ་དེ་གཙོ་ཡིན་ཕྱིར་དང་། །ཞེས་རྣམ་ངེས་སུ། ཕན་པ་དང་ནི་མི་ཕན་པ་
ཐོབ་པ་དང་སྤོང་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲྲོ་བ་ཅན་ཡིན་པས་ཞེས་འབྱུང་
བས་སོ། །འདིར་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་སྨོས། སྒོམ་བྱུང་ཞེས་མི་སྨོས་པ་ནི་རྗེས་སུ་
དཔག་པའི་རྒྱུན་གོམས་པ་ལས་ལམ་དུ་འགྲྲོ་བ་སྟོན་པའི་ཆེད་དེ། དཔྱད་སྒོམ་ཞེས་
གྲགས་པའི་ལུགས་སོ། །བར་དུ་བདག་བཟྲོག་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ཀུན་རྫོབ་
ནི་གཏི་མུག་གམ་རང་བཞིན་བསྒྲིབ་པ་དེ་ཡིན་པས་བདེན་པར་མི་རུང་བ་ཉིད་ཀྱིས༑ 
དེའི་ཡུལ་ཅན་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དེ་ཡང་ཚད་མར་མི་རུང་ངོ་། དེ་བས་ན་བདེན་
པ་ནི་གཅིག་སྟེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །ཚད་མ་ཡང་གཅིག་སྟེ་རྣམ་པ་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ།  དེ་ཡང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། མྱང་ངན་འདས་པ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བདེན་གཅིག་པུར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་
པ་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་རྟོག་མི་བྱེད། །ཅེས་དང་། འཇུག་པར་ཡང་། རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་ནི། །མངོན་སུམ་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་འདོད། །གཞན་ནི་ཉི་ཚེ་བ་
ཉིད་ཀྱིས། །མངོན་སུམ་ཞེས་བྱར་མི་འདོད་དོ། །ཞེས་དང་། གཟུང་བ་འཛིན་ཕྱིར་ཀུན་
རྫོབ་ནི། །མི་འདོད་ཅེས་དང་། འཐད་ལྡན་ལས། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མཁྱེན་
པ་ལ་བལྟོས་ནས་ཤེས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་བསླུ་བ་ཡིན་ལ། ཞེས༌འབྱུང༌བས༌སོ། །ལྟ༌
བ༌ཐམས༌བཟྲོག༌པའི༌སྐབས༌ཀྱི༌དབང༌དུ༌མཛད༌ནས༌རྟེན༌ཅིང༌འབྲེལ༌བར་འབྱུང་བའི་
རིག་པས་དེད་ན།  མྱན་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་བདེན་པར་བཞག་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ནི་
སྡུག་བསྔལ་སོགས་ཀྱི་བྲལ་བ་ལ་བྱེད་ལ། སྡུག་བསྔལ་སོགས་ནམ་དུ་ཡང་ཡོད་
པར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ན་དེ་ནི་མོ་གཤམ་གྱི་བུའི་རོ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་མདོ་སྡེ་པ་དང་ཁྱད་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་མར་མེ་ཤི་བ་མེད་པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྣམ་པར་
ཐར་པ་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་བས་སོ་སྙམ་ན། དེ་དག་གིས་དེ་དངོས་མེད་ཡིན་
པར་འདོད་ལ། འདིར་ནི་དེ་ཡང་དགག་པ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། གང་ཚེ་གང་ཞིག་མེད་
དོ་ཞེས། །བརྟག་བྱའི་དངོས་པོ་མི་དམིགས་པ། །དེ་ཚེ་དངོས་མེད་རྟེན་བྲལ་བ། །བློ་
ཡི་མདུན་ན་ཇི་ལྟར་གནས། གང་ཚེ་དངོས་དང་དངོས་མེད་དག །བློ་ཡི་མདུན་ན་མི་
གནས་པ། དེ་ཚེ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པ་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་དང།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྐྱོན་འདི་ཡོད། ང་
ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནི་སྐྱོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན། ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ཉིད། ཇི་
ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་བསམ་པ། །དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་རྣམ་བྲལ་ཞེས། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གང་
གསུངས་པ།  །དེ་ནི་དངོས་སྟོབས་འོངས་པ་ཡིན། །ཞེས་དཔྱད་ན་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཅི་ཡང་
མ་བྱུང་བས་སོ། །

གསུམ་པ་ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རྣམ་བཞག་དང་པོའི་སྐབས་འདིར་
ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ལ་ཐ་སྙད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བའི་དགོས་
པ་ཡོད་དེ། དང་པོ་བླང་དོར་མ་ནོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཐབས་དང་། དོན་དམ་པ་ཐབས་
བྱུང་དུ་སྟོན་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་བཞག་གཉིས་པའི་སྐབས་འདིར། དོན་
དམ་པའི་ཚད་མ་ཁོ་ན་མཚན་ཉིད་པ་དང་ཐ་སྙད་པ་བཏགས་པ་བར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་བསྟོས་ན་ཤེས་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་བསླུ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་བཞག་གསུམ་པའི་སྐབས་འདིར། རིགས་པས་དཔྱད་
ངོར་ཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་པའི་དོན་དམ་ཐོས་བསམ་
འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།   །།

གཉིས་པ་ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཚད་མའི་རབ་དབྱེ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཞལ་བྱ་ལ་བལྟོས་པས་དེ་གཏན་ལ་ཕབ། གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་ཚད་མ་གཉིས་ཡིན་
པས་དེ་ཞིབ་མོར་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མདོར་བསྟན། 
མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས།

དང་པོ་ནི། དོན་དམ་པ་ལ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་ཐ་སྙད་ཀྱི་བདེན་པ་སྟོན་ལ། དེ་ཡང་དབུ་
མ་པ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཅུང་མི་མཐུན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྲགས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་མདོ་
སྡེ་པ་དང་། ལ་ལ་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བཞིན་ཁས་ལེན་པས་སོ། །འདིར་ནི་རེ་ཤིག་
དོན་དམ་པ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞག་ནས། འཇིག་རྟེན་ལ་ཐུགས་བརྩེ་བས་ཕྱི་རོལ་
གྱི་དོན་ཡོད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ཏེ་མུ་སྟེགས་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་ལོག་པར་རྟོག་པ་
ཆེན་པོ་བཟྲོག་པར་མཛད་དོ། །འདུལ་བར་བྱ་བ་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་ན། ཡང་སེམས་
ཙམ་བསྟན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མེད། དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཡིན་པར་
བསྟན་ཅིང་། དེ་རྟོགས་པ་དང་། ཡང་སྣང་བ་མེད་པ་དབུ་མའི་ལམ་བཟང་པོ་ལ་ཁྲིད་
ནས་དེ་ཡང་བཟྲོག་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་། དེ་དེ་ཉིད་དོན་བཏང་སྙོམས་ཅན། 
གླང་ཆེན་གཟྱིགས་སྟངས་ཉིད་མཛད་ནས། འཇིག་རྟེན་ཐུགས་ནི་འབའ་ཞིག་གིས། །

ཕྱི་རོལ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་པར་མཛད། །ཅེས་པས་སོ། །ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་པའི་
མཐའ་འདིའང་། བྱེ་མདོ་གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་མཐུན་པར། གཟུགས་ཕུང་དང་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཁམས་དང་། སྐྱེ༌མཆེད༌ལས༌གཟུགས༌ཅན༌གང༌ཡིན༌པ༌དེ༌དག༌སེམས༌ཀྱི༌སྣང༌བ༌ཙམ

༌མ༌ཡིན༌པར༌གྲུབ༌པར༌འདོད༌ཅིང༌། ཡུལ༌མེད༌ལ༌སེམས་ཡོད༌པར༌ཡང༌མི༌རུང༌སྟེ། 
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། ཕྱིའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་། ནང་གི་རྟེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཕྱེ་སྟེ་གསུངས་པས། སེམས་དང་ཡུལ་གཉིས་ཀ་དོན་དམ་
པར་ཡོད་པར་མངོན་ནོ། །མདོ་ལས། ཡུལ་མེད་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཡུལ་དུ་སྣང་ངོ་ཞེས་
འབྱུང་བ་ནི་ཡུལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྡུལ་མང་པོ་འདུས་པ་
ལ་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་པས་རྟག་པ་དང་། རིལ་པོར་འཛིན་པ་བཟྲོག་པའི་གཉེན་པོར་
གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་གཉིས་ལས་མདོར། མདོ་སྡེ་པའི་ཕྱོགས་ལ་
གནས་ནས། མངོན་སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ཚད་མའོ་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་
བྱ༑ ༑ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་ཉིད། གཞལ་བྱ་གཉིས་ཕྱིར་ཚད་མ་གཉིས། །ཞེས་
སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་སྟེ། སྤྱིར་ཡུལ་ལམ་གཞལ་བྱའམ་ཤེས་བྱ་ལ་
བལྟོས་ནས་ཡུལ་ཅན་ནམ་འཇལ་བྱེད་དམ་ཤེས་པ། ཚད་མ་དང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་
འཇོག་པ་ཡིན་ལ། ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་དེ་ཡང་གཞལ་བྱ་རང་དང་གཞན་གྱིས་ངོ་བོ་
རྟོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་སྟེ། དེ་ནི་རང་གཞན་ངོ་བོ་ཡིས། །རྟོགས་ཕྱིར་
གཞལ་བྱ་གཉིས་སུ་བཞེད། །ཅེས་པས་སོ། །རྟོགས་ཚུལ་གཉིས་ཀྱང་། མངོན་སུམ་
ནི་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་ལ། རྗེས་དཔག་ནི་སྒྲོ་བཏགས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ངེས་པ་ཡིན་ཀྱང་ལྡོག་པ་གཅིག་གི་ཡུལ་
གྱི་རང་བཞིན་དུ་ཞེན་པས་ན་གཞན་རྟོགས་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཚད་མ་ལ་
མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་དང་རྗེས་དཔག་གི་ཚད་མ་གཉིས་དབྱེའོ། །དེ་ལས་གཞན་ངེས་
པ་འདྲེན་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ནས་རང་ངེས་དང་གཞན་ངེས་ཚད་མ་དེ་སོ་སོའི་ནང་གསེས་དང་
བཅས་པ་ནི་བོད་ཀྱི་ཕྱ་བསྡུས་ཞེས་པའི་རིགས་པ་སྟེ། འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་གཏན་
ཚིག་རིགས་པའི་ལུང་གར་ཡང་མི་སྣང་ལ། འཐད་ལྡན་དུ་ཡུལ་ལ་བལྟོས་ནས་ཀྱང་
ཚད་མའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་ལ་བལྟོས་པ་དེ་ཁོ་ནས་དེ་དབྱེ་བར་བྱ་བ་
ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚད་མའི་དབྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
ཞེས༑ ཁོ་ནས་བཞག་པ་དང་། ཙམ་སྒྲས་ལྷག་མ་ཡོད་པ་འགོག་པས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་
མངོན་སུམ་དེ་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། 
དེ་ལ་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དག །རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །དེས་ན་ཐུགས་ཀྱང་
གསལ་བའི་ཕྱིར། །རྒྱུ་ཡི་བག་ཆགས་སྤངས་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། རྗེས་སུ་དཔག་
པ་ནི། རྒྱུད་པས་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་སྟེ། །དེས་ན་བྱེ་བྲག་སྤྱི་ཆོས་མཐའ། ། དང་
ཕྱིར་རྟགས་དང་རྟགས་ཅན་ཉིད། །སྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ཀུན་བཞག་པ། །དམ་པའི་དོན་ལ་
གཞུག་པའི་ཕྱིར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱས་པ་ཡིན། །ཞེས་པས་སོ། །དེ་བས་ན། 
དོན་དམ་པ་ལུས་དང་། ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པ་ནི་མདོར་
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བསྟན་རྒྱས་བཤད་ལྟ་བུ་ལ་བཞག་པ་མ་ཡིན་གྱི། ཐབས་བྱུང་དང་། དེའི་ཐབས་སུ་
གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། དོན་བྱེད་ནུས་པ་རང་མཚན་
གྱི་མཚན་ཉིད། དོན་བྱེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས་སྤྱི་མཚན་གྱི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ནས། 
མཚན་གཞི་ནི་ཕུང་པོ་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བཤད་པས་རྟོགས་པར་འགྱུར་
རོ༑ ༑ཕུང་པོ་རྣམས་ནི་ལྔ་སྟེ། གཟུགས་ཚོར་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་
ཕུང་པོའོ། །དང་པོ་དབང་པོ་ལྔ། དོན་ལྔ། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ། དོན་ལྔའི་
གཟུགས་ལ་ཉི་ཤུ། ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱང་འདིའི་སྣང་མུན་དུ་སྡུད།  སྒྲ་ལ་ཟྱིན་
མ་ཟྱིན་སོགས་བརྒྱད། མངོན་པ་གོང་མར་བཅུ་གཅིག་བཤད། དྲི་ལ་བཞི། རོ་ལ་
དྲུག ༑རེག༌བྱ༌ལ༌འབྱུང༌བ༌བཞི༌ལ༌སོགས༌པ༌བཅུ༌གཅིག༌གོ །ཚོར༌བ༌ལ༌བདེ༌སྡུག༌
བཏང༌སྙོམས༌གསུམ༌མམ། མིག༌གི༌འདུས་ཏེ༌རེག༌པ་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སོགས་
དྲུག ༑འདུ་ཤེས་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་མམ། མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ལས་
བྱུང་བའི་འདུ་ཤེས་སོགས་དྲུག །འདུ་བྱེད་ལ་མཚུངས་ལྡན་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་
གཉིས༑ ༼ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང་པོ་
ཡིན་ནོ། །༽སེམས་བྱུང་ནི། ཀུན་འགྲྲོ་ལྔ། ཡུལ་ངེས་ལྔ། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག །རྩ་
ཉོན་དྲུག །ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ། གཞན་འགྱུར་རམ་གཞན་འགྲྲོ་བཞི་སྟེ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་རིམ་



- 39 -
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པ་བཞིན། རེག་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། སེམས་
པ་སྟེ་ལྔ། འདུན་པ་དང་། མོས་པ་དང་། དྲན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་རབ་
སྟེ་ལྔ། དད་པ་དང་། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་། ཁྲེལ་ཡོད་པ་དང་། མ་ཆགས་པའི་དགེ་བའི་
རྩ་བ་དང་། ཞེ་སྡང་མེད་པའི་དགེ་རྩ་དང་། གཏི་མུག་མེད་པའི་དགེ་རྩ་དང་། བརྩོན་
འགྲུས་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། བག་ཡོད་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་དང་། རྣམ་པར་
མི་འཚེ་བ་སྟེ་བཅུ་གཅིག །འདོད་ཆགས་དང་། ཁོང་ཁྲོ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་
པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་སྟེ་དྲུག །ཁྲོ་བ་དང་། ཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང་། འཆབ་པ་
དང་༑ འཚིག་པ་དང་། ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣ་དང་། གཡོ་དང་། སྒྱུ་དང་། རྒྱགས་པ་
དང་༑ རྣམ༌པར༌འཚེ༌བ༌དང༌། ངོ༌ཚ༌མེད༌པ༌དང༌། ཁྲེལ༌མེད༌པ༌དང༌། རྨུགས༌པ༌དང༌། 
རྒོད༌པ༌དང༌། མ༌དད༌པ༌དང༌། ལེ༌ལོ༌དང་། བག་མེད་པ་དང་། བརྗེད་ངེས་པ་དང་། རྣམ་
པར་གཡེང་བ་དང་། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཉི་ཤུ། འགྱོད་པ་དང་། གཉིད་དང་། རྟོག་
པ་དང་། དཔྱྲོད་པ་བཞི་རྣམས་སོ། །དེའི་ང་རྒྱལ་ནི་བདུན་ཏེ། ང་རྒྱལ་དང་། ཆེ་བའི་
ང་རྒྱལ་དང་། ང་རྒྱལ་ལས་ང་རྒྱལ་དང་། ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། མངོན་པའི་ང་
རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །ལྟ་བ་ནི་རྣམ་པ་
ལྔ་སྟེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་དང་། ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་། 
ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་



- 40 -
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པའི་ལྟ་བའོ། །ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ནི། ཐོབ་པ་དང་། སྐལ་མཉམ། འདུ་ཤེས་
མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་། འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ལ་འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་། 
སྲོག་གི་དབང་པོ་དང་རིགས་མཐུན་པ་དང་། སྐྱེ༌བ༌དང༌། རྒ༌བ༌དང༌། གནས༌པ༌དང༌། 
མི༌རྟག༌པ༌དང༌། མིང༌གི༌ཚོགས༌དང༌། ཚིག་གི་ཚོགས་དང་། ཡི་གེའི་ཚོགས་སམ། 
མངོན་པ་གོང་མར། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཉིད་དང་།  དེ་ལྟ་བུའི་ཆ་དང་མཐུན་པའམ། འཇུག་
པའི་སོ་སོར་ངེས་པ། སྐལ་མཉམ་རྣམས་སོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ནི། མིག་རྣ་
བ་སྣ་ལྕེ་ལུས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གོ །སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་ཤེས་རྣམ་
གྲངས་སོ། །ཁམས་ནི་མིག་གི་ཁམས་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་དྲུག །གཟུགས་
ཀྱི་ཁམས་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་བར་དྲུག །མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་
ནས་ཡིད་ཀྱི་རྣར་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དྲུག་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད། སྐྱེ་མཆེད་ནི་མིག་
གི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བར་དྲུག་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད། གཟུགས་ཀྱི་སྐྱེ་
མཆེད་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་བར་དྲུག་ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་བཅུ་གཉིས་སོ། །ཕུང་པོ་
དག་ཏུ་འདུས་མ་བྱས། དོན་དུ་མི་རུང་ཕྱིར་མ་བརྗོད། །ཅེས་པས། ཟག་མེད་འདུས་
མ་བྱས་གསུམ་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོར་འདུ། ལམ་གྱི་བདེན་པ་མ་
གཏོགས་པའི་ཟག་བཅས། དེ་ལ་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཁམས་དང་ཆོས་
ཁྱབ་མཉམ་ཡིན་པ་བཞིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱང་ཡིན་ནོ།  །གཟུགས་ཅན་བཅུ། དེ་དག་གི་
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ཁམས་བཅུ་དང་། དེ་དག་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་རིམ་པ་བཞིན་དོན་གཅིག །དཔེར་ན་མིག་
གི་དབང་པོ་དང་། མིག་གི་ཁམས་དང་། མིག་གི་སྐྱེ་མཆེད་དོན་གཅིག་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
ཚོར་བ་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་དང་
འདུས་མ་བྱས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱང་ཡིན་ལ། རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོ་ནི་ཡིད་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་
ཁམས་དྲུག་ལ་བྱེད་དོ། །འདོད་པའི་ཁམས་ན་ཚང་མ་ཡོད། གཟུགས་ན་དྲི་རོ་སྣ་ལྕེ་
བཞི་མེད་པས། དེ་དག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མེད་དོ། །གཟུགས་མེད་ན་ཡིད་དང་
ཆོས་ཀྱི་སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཡིད་དང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ལས་གཞན་མེད་
དོ༑ ༑དེ་དག་ཤེས་བྱ་གཞི་ལྔར་འདོད་དེ། གཟུགས་ཀྱི་གཞི།  སེམས་ཀྱི་གཞི། སེམས་
བྱུང་གྱི་གཞི། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་གཞི། འདུས་མ་བྱས་པའི་གཞིའོ། །དེ་
དག་ཐམས་ཅད་དང་དུས་གསུམ་བྱེ་སྨྲ་རྫས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་དག་དངོས་
པོ་ཡང་རྣམ་པ་ལྔར་འདོད་དེ།  རང་གི་དངོས་པོ་ནི་ཇི་སྐད་དུ་དེ་དངོས་པོ་གང་ཟག་
གི་རང་གི་དངོས་པོ་དེ་དང་ལྡན་པའོཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། དམིགས་པའི་དངོས་པོ་
ནི༑ ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུ༑ ལྡན་པའི་དངོས་པོ་ནི་དངོས་པོ་གང་རྗེས་སུ་ཆགས་པའམ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་
དང་ལྡན་པ་དེ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བའི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
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ལྟ་བུ། རྒྱུའི་དངོས་པོ་ནི་དངོས་པོ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན་འདུས་བྱས་
ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ཡོངས་སུ་གཟུང་བའི་དངོས་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། 
ཞིང་གི་དངོས་པོ་དང་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་པོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །རང་མཚན་ལ། སྐྱེ་
མཆེད་ཀྱི་རང་མཚན་དང་རྫས་ཀྱི་རང་མཚན་གཉིས་བཤད། མདོ་སྡེ་པ། རྣམ་པར་རིག་
བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་། དབྱིབས་ཀྱི་གཟུགས་དང་། ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད། འདུས་མ་བྱས་
གསུམ་འདས་མ་འོང་ཐམས་ཅད་བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད། བཏགས་ཡོད་དུ་འདོད་
ཚུལ་ཡང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ན་རེ། འདུས་མ་བྱས་ཐམས་ཅད་རྫས་
སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ལས་རྟོགས་ཏེ་དེ་ནི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་རྫས་
གཞན་དུ་ནི་མེད་དོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། རེག་བྱ་མེད་པ་ཙམ་ནི་ནམ་མཁའ་ཡིན་ཏེ།  ཇི་
ལྟར་མུན་པའི་ནང་དག་ན། ཐོགས་ས་མ་རྙེད་པ་ལ་ནམ་མཁའ་ཞེས་འཛེར་ཏོ། །ཕྲ་
རྒྱས་དང་། ༼སྐྱེ་བ་སྐྱེས་ནས་འགགས་ནས་༽སོ་སོར་བརྟགས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་
གཞན་མི་སྐྱེ་བ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་སོར་བརྟགས་པ་མེད་
པ་ཁོ་ནར་རྐྱེན་མ་ཚང་བས་མི་སྐྱེ་བ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་པ་མ་ཡིན་པས་འགོག་པ་སྟེ་
དཔེར་ན་བར་མ་དོར་འཆི་བའི་རིགས་མཐུན་པའི་ལྷག་མ་ལྟ་བུའོ། ། ཞེས་དང་། དེ་
ཉིད་ཨཱརྱ་དེ་བས་ཀྱང་། ནམ་མཁའ་མོ་གཤམ་བུ་འདྲ་ལ། །འགོག་པ་ནམ་མཁའ་
དང་འདྲའོ། །དུས་གསུམ་དག་ཀྱང་ཁས་མི་ལེན། །ཞེས་སོ། །རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཡིན་པ་བཏགས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་། མཛོད་འགྲེལ་དུ་མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ན་རེ། དེ་ཡང་
རྫས་སུ་མེད་དེ། དེ་ཁས་བླངས་ནས་མི་བྱེད་པ་ཙམ་གྱི་ཕྱིར་དང་། འདས་པའི་འབྱུང་བ་
ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་བརྟེན་ནས་འདོགས་པའི་ཕྱིར་ལ། དེ་དག་ཀྱང་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་
པའི་ཕྱིར་དང་། གཟུགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དང་། 
ལུས་ཀྱི་རིག་བྱེད་ཀྱི་སྐབས་སུ་ཡང་དེ་དག་བཏགས་ཡོད་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
དག་ལ་མུ་སྟེགས་བྱེད་ཀྱི་བཏགས་པའི་བདག་དང་བདག་གི་བས་སྟོང་པས་བྱེད་པ་
པོ་ལས་མ་གཏོགས་པ་མེད་ཅིང་། ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེ་བར་སྨྲ་བ་སྡེ་
གཉིས་མཐུན་ལ། བྱེ་སྨྲ། ལས་དེ་གང་ལ་བསྒོ་བའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་
མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་འདོད་ཅིང་། མདོ་སྡེ་པ་དེ་མི་འདོད་པར། ལས་གང་ལ་བསྒོ་
བའི་གཞི་ནི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་ཞེས་པ་ཞིག་ཁས་ལེན་པར་མཛད་ཀྱི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་བཤད་པའི་འགྲེལ་པ་ལས་རྟོགས་སོ། །རྒྱུད་ཡོངས་
སུ་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་མཛོད་འགྲེལ་གྱི་གནས་དགུ་པ་ལས། དཔེར་ན་ས་བོན་ལས་
འབྱུང་ཞེས་པ་ཡང་ཞིག་པ་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ལ། མཇུག་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡང་
མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ལས་ཏེ། མྱུ་གུ་དང་སྡོང་
པོ་ལས། འདབ་མ་ལ་སོགས་པ་མེ་ཏོག་ལ་ཐུག་པ་རིམ་པས་རྫོགས་པ་ལས་འབྱུང་
བ་བཞིན་ནོ། །མེ་ཏོག་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ན་ཅིའི་ཕྱིར་ས་བོན་དེའི་འབྲས་བུ་ཞེས་བྱ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཞེ་ན། དེ་བརྒྱུད་པས་མེ་ཏོག་ལ་དེའི་ནུས་པ་བསྐྱེད་པས་སོ། །གལ་ཏེ་སྔོན་དུ་འགྲྲོ་
བར་མ་གྱུར་ན་འབྲས་བུ་དེ་འདྲ་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་དེའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ལས་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་། ལས་ཞིག་པ་ལས་ཀྱང་མི་
འབྱུང་ལ། མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟ་ཞེ་ན་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འགྱུར་
བའི་ཁྱད་པར་ལས་སོ། །རྒྱུད་ནི་ཅི་ཡིན། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་ཅི་ཡིན། ཁྱད་པར་ནི་ཅི་
ཡིན་ཞེ་ན། ལས་སྔོན་དུ་འགྲྲོ་བའི་སེམས་ཕྱིར་ཞིང་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱུད་ཡིན་
ནོ༑ ༑དེ་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྐྱེ་བ་ནི་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་མཇུག་ཐོགས་
སུ་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་ནུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཡང་སྲིད་
པའི་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའི་འཆི་བའི་སེམས་ལྟ་བུའོ། །ལས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་
པ་སྔོན་དུ་འགྲྲོ་བ་ཉིད་ཡིན་ཡང་ལས་གང་ལྕི་བའམ་ཉེ་བའམ་གོམས་པ་ཡིན་པས་
དེས་བྱས་པའི་ནུས་པ་གསལ་བར་བྱེད་ཀྱི་གཞན་གྱིས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་
ཉིད་དོ། །དེ་ཉིད་ལ་འདུ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་འདུས་བྱས་པས་འདུས་
བྱས་སམ་བྱས་པ། དེ་ཉིད་གཞན་ལ་བལྟོས་པས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རྟེན་འབྲེལ་དུ་བཞག་
གོ ༑ཇི་ལྟར་ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་རྩོམ་པའི་ཚུལ་ལ་མཛོད་འགྲེལ་དུ། མུ་སྟེགས་བྱེད་
ཁ་ཅིག་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ནི་རྟག་པ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་དེ་དག་ལུས་སོ། །   ཞེས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བྱ་བར་འདོད་དོ། །དེ་དག་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན་རགས་པ་རྣམས་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་
དུ་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་སྙམ་མོ། །ཞེས་དང་། ཡང་ས་སྟོན་སྡེ་པའི་མདོ་ལས། རླུང་གིས་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་དག་ནས་ས་བོན་དག་ཁྱེར་ཏེ་འོངས་ཞེས་འབྱུང་ངོ། །

རང་གི་ལུགས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ལས་སྐྱེས་པའི་མཐུའི་བྱེ་བྲག་ཅན་རླུང་
ས་བོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས། འཇིག་རྟེན་ཞིག་ནས་སླར་རྩོམ་པའི་རྩོམ་གཞི་
དེ་ལ་མཐུན་ནོ། །དེ་ལ་བྱེ་སྨྲ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ཡང་འདུས་
པ་དག་གི་ཚེ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དཔེར་ན་སྐྲ་ཉག་མ་གཅིག་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
སྤྱོད་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་ལ། སྐྲ་བཀྲམ་པའི་ཚོགས་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་
བས་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་མིང་དུ་འདོགས་པའི་ཕྱིར། དེ་
ཞིག་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱང་ཞིག་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྫས་ཀྱང་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་གཞན་ཡིན་པ་དེ་དག་ཞིག་ན་དེ་ཞིག་པ་མི་འགྱུར་
རོ་ཞེས་དོགས་ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་པ་ཡིན་པ་ནི་མི་
རིགས་ཏེ། ༼འདི་ལྟར་འདི་སུས་ཀྱང་ས་དང་མེ་དང་རླུང་དག་ཡིན་ནོ། །༼དེའི་དོན་ནི་

སའི་རྡུལ་དང་མེ་དང་རླུང་གི་རྡུལ་ལ་སོགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་ཕྲ་རབ་དང་དེའི་གཟུགས་སོ་སོར་དབྱེ་བ་མི་

ནུས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ༽འདི་དག་ནི་དེ་དག་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
ངེས་པར་མི་ཟྱིན་ལ། མིག་དང་རེག་པའི་གཟུང་བ་དག་ཡིན་པར་དམ་བཅའོ། །དཔེར་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་འཇག་མ་དག་ལས་རེ་ལྡེ་གཞན་པ་དང་། སྐུད་པ་དག་ལས་རས་ཡུག་གཞན་
ཞེས་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དང་དེ་དག་ཁོ་ན་དེ་ལྟར་གནས་པ་ལ་དེ་དང་དེའི་མིང་
ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཡང་མཛོད་འགྲེལ་དུ། རྡུལ་ཕྲ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཅི་ཞེ་
ན༑ འདབ་ཆགས་པར་འགྱུར་བའོ། །ཅི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རེག་གམ་འོན་
ཏེ་མི་རེག་ཅེ་ན། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ་མི་རེག་གོ །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རེ་
ཞིག་གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རེག་པར་གྱུར་ན་ནི་རྫས་རྣམས་འབྲེལ་བར་འགྱུར་རོ། །

འོན་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་རེག་ན་ནི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
བ་ཞིག་ན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཐམས་ཅད་ནི་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དོན་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
ཆ་མེད་པ་དང་། བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆ་དང་བཅས་པ་གཉིས། ཆ་མེད་དབང་
པོའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་དེ་འདབ་ཆགས་པ་ལས་བསགས་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་
དེར་གྲུབ་སྟེ། དེ་ནས་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་བྱེད་ནུས་པར་འདོད་དོ། །དེ་ཡང་
མཛོད་འགྲེལ་དུ། དེ་དག་གི་དབུས་ན་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་འདབ་
ཆགས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་འདུས་པ་རྣམས་ནི་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་རིག་པར་འགྱུར་བས་ཞེས་སོ། །འདུས་པ་དེ་ལས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་སུ་གྲུབ་
པས་རགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །མདོ་སྡེ་པ། དངོས་པོ་གོང་བུར་སྣང་བ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་འདུས་
པ་ཡིན་ལ།  གོང་བུ་རྩོམ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་ནི་ཕྱོགས་དྲུག་གི་ཆ་དང་བཅས་པར་འདོད་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པས་བསགས་རྡུལ་ལས་གཞན་ཆ་མེད་མི་འདོད་པ་དང་། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཡང་ཁ་དོག་
གི་གཟུགས་སུ་འདོད་ལ། གང་དུ་ཁ་དོག་གི་གཟུགས་རྡུལ་དེ་དག་ཚོགས་པའི་ཁྱད་
པར་ལས་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་པ་འདི་སྣང་གི །དེ་ལས་གཞན་ཞིག་གི་དབྱིབས་རྫས་
ཞེས་མིའདོད་དེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། མདོ་སྡེ་པ་རྣམས་ན་རེ། དབྱིབས་ནི་རྫས་སུ་མེད་
ཅིང་ཕྱོགས་གཅིག་གི་སྒོར་ཕལ་ཆེར་འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་རིང་པོ་ཞེས་འདོགས་པར་
བྱེད༑ དེ་ཉིད་ལ་བལྟོས་ནས་ཉུང་ངུར་བྱུང་བ་ལ་ཐུང་ངུ་ཞེས་འདོགས་པར་བྱེད། ཐམས་
ཅད་དུ་མཉམ་ན་ལྷམ་པ་ཞེས་འདོགས་པར་བྱེད་དེ་ཐམས་ཅད་དེ་དང་འདྲའོ། །ཞེས་
དང་༑ གང་ཡང་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་དེ་ནི་གདོན་མི་ཟ་
བར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །སྡེ་གཉིས་ག་མཐུན་པར། བསགས་
པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་འདོད་པ་ན་སྒྲ་དང་དབང་པོ་མེད་པས་རྡུལ་རྫས་བརྒྱད་ལྡན་དུ་སྐྱེ། 
རྫས་བརྒྱད་ནི་འབྱུང་བ་བཞི། འབྱུང་གྱུར་བཞིའོ། །སྒྲ་མེད་ལ་དབང་པོ་དང་བཅས་ན་
དགུའམ་བཅུ། ལུས་དབང་དབང་པོ་གཞན་མེད་ན་དེའི་ཁར་མིག་སོགས་གང་དང་
ལྡན་པའོ། །སྒྲ་དང་བཅས་ན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དགུ །བཅུ། བཅུ་གཅིག་དང་ལྡན་པར་
སྐྱེའོ༑ ༑བྱེ་སྨྲ་འདུས་བྱས་མི་རྟག་པར་འདོད་ཀྱང་གནས་པའི་སྐད་ཅིག་དེར་མི་འཇིག་
ལ༑ ཕྱི་ལོགས་སུ་འཇིག་པར་འདོད་དེ། མཛོད་འགྲེལ་དུ། གནས་པས་ཡོངས་སུ་
གཟུང་བའི་ཕྱིར། ཆོས་སྐྱེས་པ་ཙམ་དེ་མ་ཞིག་པ་ཡིན་ལ། དེས་དེ་ཡལ་བར་བཏང་ན་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ནི༑ ངེས་པར་མི་གནས་པས་འདི་ཉིད་འདིའི་འཇིག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །འཇིག་རྟེན་
འཇིག་པ་སོགས་བྱ་རྫོགས་ཀྱི་སྐད་ཅིག་དེའི་མཐར་འདོད་དོ། མདོ་སྡེ་པ་སྐད་ཅིག་མ་
མི་རྟག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་ནས། སྐད་ཅིག་མའི་གོ་དོན། བདག་ཉིད་དུ་རེད་མ་
ཐག་ཏུ་འཇིག་པ་ལ་བྱེད་པའོ། །དེ་བས་ན། དངོས་པོ་རྣམས་འཇིག་པ་ལ་རྒྱུ་གཞན་
མེད་ཀྱི་རང་ཉིད་འཇིག་པའི་ངང་ཅན་དུ་འདོད་དོ། །མཛོད་འགྲེལ་དུ་དེའི་ལུགས་བརྗོད་
པར༑ སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་བ་ནི་སྐྱེ་བའོ། །བྱུང་བས་མེད་པ་ནི་
འཇིག་པའོ། །སྔ་མ་སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་སྐད་ཅིག་མ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བ་ནི་གནས་
པ་སྟེ། དེའི་མི་འདྲ་བ་ཉིད་ནི་གནས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། ཞེས་པ་སྐྱེ་འགག་
གནས་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་གནས་པ་རྒྱུན་ལ་བྱེད་དེ། སྐྱེ་བཞིན་པ་དང་འགག་བཞིན་
པ་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བས་དེ་གཉིས་ལ་བར་མེད་པས་སོ། །འདིའི་མི་འདྲ་བ་ཅེས་
གསུངས་པ་ནི། འདྲ་དང་མི་འདྲ་ཉིད་ཕྱིར་དང། །ཞེས་པའི་མི་འདྲ་བ་རང་མཚན་ལ་
བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། འདྲ་བ་ནི་འགྲེལ་པ་ཉིད་དུ། འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་བྱེ་བྲག་གི་ཁྱད་
པར་ཆེན་པོ་ཚར་གཅིག་མེད་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀྱང་། འདྲ་བ་བཞིན་
སྣང་ངོ་ཞེས་པ་སྟེ་སྤྱི་མཚན་ནོ། །གང་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་། མི་རྟག་པ་ཡིན་ཀྱང་མྱུ་གུའི་སྐྱེ་
བ་བཏགས་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་པས་སྤྱི་མཚན་དང་། དེའི་མི་རྟག་པ་ཡང་དེའོ། །དེ་བཞིན་
ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་གང་ཟག་གམ་སྐྱེས་བུར་གདགས་པས་དེ་དེ་ལ་བལྟོས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་ཀྱང་། སྐྱེས་བུ་བཏགས་ཡོད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ལྟོ་ལྡིར་ཞབས་
ཞུམ་ཆུ་སྐྱོར་གྱི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་བུམ་པ་བཏགས་ཡོད་ཡིན་ལ་བུམ་པ་མི་རྟག་པར་
འདོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐམས་ཅད་ལ་འགྲེའོ། །དེ་བས་དོན་རང་མཚན་ནི་ཆོས་རང་གི་ངོ་བོ་
ཇི་ལྟར་གནས་པའོ། །དེ་ནི་སྒྲའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ། དོན་གྱི་དངོས་ལས་དོན་གྱི་སྤྱིའི་རྣམ་
པ་སྐྱེའོ། །དེ་ལས་སྒྲ་སྤྱིའི་རྣམ་པ་སྐྱེ་ཞིང་། མཚན་མ་དང་བརྡ་དང་། ཐ་སྙད་བྱུང་ངོ་། །

བརྡ་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སྐབས་ན་ཡི་གེའི་ཚོགས་དང་། མིང་གི་ཚོགས་དང་། ཚིག་
གི་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཚོགས་ལ་བརྟེན་ནསསྒྲ་རང་གི་
མཚན་ཉིད་དུ་འབྱུང་སྟེ་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཐོབ་བོ། །སྒྲ་དེ་ཉན་པ་པོ་ལ་སྒྲ་ལས་བྱུང་
བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བ་ན་སྔོན་བརྡའི་དུས་ཀྱི་དང་གཅིག་ཏུ་སྒྲོ་བཏགས་ཏེ་སྤྱི་གསལ་བར་
བྱེད་དོ། །དེས་དོན་གྱི་སྤྱི་སྒྲོ་བཏགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་བརྗོད་ནས་དེ་ནས་དོན་རང་
གྱི་མཚན་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་སྒྲ་འཇུག་པ་དང་སྒྲའི་ཡུལ་ཞེས་བྱའོ། །  
མཚན་མ་ནི་འདིས་མཚོན་པར་བྱེད་པས་མཚན་མ་སྟེ་སྣང་བར་ནུས་པས་སོ། །བརྡ་ནི་
མིང་དང་མིང་ཅན་འབྲེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། སྒྲ་དང་དོན་སྤྱིའི་རྣམ་པ་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་
བྱེད་པའི་དུས་ཅན་གྱི་བདག་ཉིད་ཅན་ནོ། ཐ་སྙད་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དངོས་པོར་
བཏགས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བཏགས་པ་དང་འཇུག་པ་བརྗོད་པར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་
དོ༑ ༑དེ་ལ་བརྡ་ནི་གོ་བར་བྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་ནི་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་བས་ན་སྒྲའི་ཡུལ་དང་ཞེས་དང་། རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་
པ་ན། བློ་ནི་ཡོད་པ་ཞེས་སྤྱི་མཚན། ཡུལ་མིན་ཕྱིར་ཞེས་དང་། མེད་ཕྱིར་ཞེས་པ་རང་
མཚན་ནོ། །དེ་དག་ཀྱང་བདེན་པ་གཉིས་ཏེ། བྱེ་སྨྲའི་ལུགས་མཛོད་དུ། གང་ལ་བཅོམ་
དང་བློའི་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ། །ཡོད་
དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །གང་ལ་ཆ་ཤས་སུ་བཅོམ་ན་དེའི་བློ་མི་འཇུག་པ་དེ་ནི་ཀུན་
རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་གྱོ་མོར་བཅོམ་ན་བུམ་པའི་བློ་མི་
འཇུག་གོ །གང་ལ་བློས་ཆོས་གཞན་བསལ་ན་དེའི་བློ་མི་འཇུག་པ་དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་
ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སྟེ། དཔེར་ན་ཆུ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་བློས་གཟུགས་
ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བསལ་ན་ཆུའི་བློ་མི་འཇུག་གོ །དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དེའི་
མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་པས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་དབང་གི་བུམ་པ་དང་ཆུ་ཞེས་བརྗོད་པ་ན་
བདེན་པ་ཁོ་ནར་སྨྲས་པ་ཡིན་གྱི་རྫུན་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡིན་
ནོ༑ ༑དེ་ལས་གཞན་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་གང་ལ་བཅོམ་ཡང་དེའི་བློ་འཇུག་
པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། བློས་ཆོས་གཞན་བསལ་ཡང་དེའི་བློ་འཇུག་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པར་
ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་གཟུགས་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ནི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་བཅོམ་ཡང་རུང་།      
བློས་རོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་བསལ་ཀྱང་རུང་གཟུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་བློ་འཇུག་པ་
ཉིད་དེ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །རྡུལ་ཕྲ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རབ་རྣམས་དོན་དམ་དང་། དེས་བརྩམས་པའི་རགས་པ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་བཞག་གོ །མདོ་
སྡེ་པ་ནི། དོན་དམ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་གང་། །དེ་འདིར་དོན་དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །གཞན་
ནི་ཀུན་རྫོབ་ཡོད་པ་སྟེ། ཞེས་པས། རང་མཚན་ཐམས་དོན་དམ་པ་སྟེ། ཡོད་པ་དང་
དངོས་པོ་རྣམས་རྣམ་གྲངས། ཡོད་པའི་མཚན་ཉིད་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཞེས་གསུངས་
པས་སོ། །དེཡང་བེམ་པོ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་བསྡུས་སོ། །སྤྱི་མཚན་གྱི་ཆོས་
ཐམས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པའོ། །དེ་ཡང་དངོས་མེད་དང་འདུས་མ་བྱསཔར་བཞག་
ལ༑ རྟག་པ་ཞེས་པ་ནི། དབུ་མའི་ལུགས་ལ་གཏན་དུ་བའི་དོན་ལ་མཛད་མི་རྟག་པ་
མེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་དེ། འདི་ཉིད་དུ། སྔར་བྱུང་དངོས་པོ་མེད་གྱུར་པ། །མི་རྟག་ཅེས་
ནི་བརྗོད་པ་ཡིན། ། ཞེས་དང་། རྗེ་བཙུན་བྱམས་པས། མི་རྟག་དོན་ནི་མེད་དོན་
དང་༑ ༑ཞེས་གསུངས་ལ་ལུགས་འདིར། གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་མེད་པ། །དེ་
ལ་མཁས་རྣམས་རྟག་ཅེས་བརྗོད། །ཅེས་པས་དངོས་པོ་མེད་པ་དང་ཁྱབ་མཉམ། སྤྱི་
ཞེས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་སྟེ། དངོས་པོ་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྱི། དངོས་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་
སྤྱི༑ གཉིས་ཀ་ལ་བརྟེན་པའི་སྤྱིའོ། །སྤྱི་གསལ་དང་། སྤྱི་དང་ཁྱད་་པར་ཁྱབ་བྱེད་ཁྱབ་
བྱ༑ སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཅེས་པ་རྣམས་དོན་གཅིག །དེའི་སྤྱི་ལ་རིགས་སྤྱི་དང་། ཚོགས་
སྤྱི༑ སྒྲ་སྤྱི་ལ་སོགས་པ་འབྱེད་ཅིང། ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡིན་པས་སྒྲུབ་པ་
དང་༑ ངོ་བོ་དགག་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཡིན་པས་དགག་པ། དེ་ལ་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པ་
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ཞིག་འགེགས་པར་བྱེད་པས་སྟོན་པ་ནི་མེད་པར་འགག་པ་ཞེས་བྱ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་
ཞིག་འགེགས་པར་བྱེད་པའི་ཚིག་གིས་སྟོན་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཞེས་བྱ་ལ། 
དེ་གཉིས་ཀྱང་དགག་པར་བྱ་བས་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་གྱིས་འགེགས་པར་བྱེད་པས་
ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འགལ་འབྲེལ་ཞེས་པའི་འགལ་བ་ནི་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་པའམ་
དངོས་སུ་འགལ་བ་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ལྟ་བུ། ཆོས་གང་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པས་
འགལ་བའམ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་བ་སྟེ་ཚ་རེ་སྟོབས་ཅན་དང་གྲང་རེག་ལྟ་བུ། 
འབྲེལ་བ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་སྟེ། དེ་བྱུང་
འབྲེལ་དང་། བདག་གཅིག་འབྲེལ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །གཞན་ཡང་གཞལ་བྱ་མངོན་
སུམ་དང་། ལྐོག་གྱུར། ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར། ཡུལ་གང་ཞིག་ཉེ་བ་གེགས་བྱེད་པ་མེད་
པར་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་མངོན་གྱུར། ཡུལ་གང་ཞིག་རིང་བ་གེགས་བྱེད་པས་བར་
ཆད་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱར་མི་ནུས་པ་དེ་ལྐོག་གྱུར། ལོ་རྒྱུས་སམ་ལུང་མ་ཡིན་པས་
རྟོགས་པར་མི་ནུས་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་རོ། །གྲུབ་པའི་མཐའ་དེ་གཉིས་མུ་སྟེགས་
ཅན་གྱིས་བཏགས་པའི་བདག་དང་སེམས་ཅན་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་
བདག་མེད་པར་འདོད །དེའི་ཕྱིར་བདག་གི་བས་ཀྱང་སྟོང་། དེ་ཙམ་གྱི་སྟོང་པར་ཡང་
འདོད་ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་ཁོངས་སུ་འདུ་མོད༑ སངས་རྒྱས་པ་
ཐམས་ཅད་ངར་འཛིན་གྱི་རྟེན་དུ་འཛིན་པའི་བདག་གམ་གང་ཟག་ནི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཕུང་
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པོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་ཅེས་གདགས་པ་འདིར་འདོད་ཅིང་། དེ་ཕུང་པོ་དང་གཞན་
དང་དེ་ཉིད་མིན་པ་སོགས་ཀྱིས་མེད་པ་བཞིན་དུ་གདགས་གཞི་གཟུགས་ནི་དབུ་བ་
རྡོས་པ་འདྲ་སོགས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་གསུངས་པས། ཕུང་པོ་ཁམས་ཐམས་
ཅད་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པ་ཡོད་ཅིང་དེ་ཁ་ཟད་པར་བསྟན་ཏེ། འདི་ཉིད་དུ། ཕུང་པོ་ལ་
སོགས་བྱེ་བྲག་གི །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ཡི། །ཁྱད་པར་ཅན་དེའང་དེ་ཉིད་
མིན༑ ༑དེས་ཀྱང་དེ་དག་མཚན་ཉིད་བྲལ། །ཞེས་ཉན་ཐོས་དག་དེ་གཉིས་བསྡོམས་
ནས་ཟད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་དེ་བཤད་ལ། དེ་དག་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ནི་
མི་འདོད་དོ། །སྤྱོད་འཇུག་ཏུ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་དངོས་མཐོང་ཞིང་། །ཡང་དག་ཉིད་
དུའང་རྟོག་བྱེད་པ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་མིན་པས་འདིར། །འཇིག་རྟེན་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་
རྩོད༑ ༑ཅེས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཁྱད་པར་
དེས་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པས་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་
མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་དེ་ཡང་གཟུང་
བའི་རྣམ་པ་དང་། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །འཇིག་རྟེན་གྲགས་པ་དང་། 
བསྟན་བཅོས་ལས་བྱུང་བའི་བདག་ཏུ་བརྗོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་
ཉེ་བར་འདོགས་པ་འབྱུང་བ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་དག་དངོས་སུ་ཡོད་
པ་ལ་འདོགས་པ་མ་ཡིན་གྱི་ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་བདག་ལ་སོགས་པ་དང་། 
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གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་སུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ལ་ཡོད་པ་མཐུ་བརྟས་པས། ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་དེ་ལས་བདག་དང་ཆོས་
སུ་སྣང་ངོ་སྙམ་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འབྱུང་བས་ཡུལ་མེད་དོ། །ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་
ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་དག་སེམསཙམ་མོ། ། ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་དང་། རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་དུ་སྨྲ་སྟེ། སྔར་གྱི་དྲུག་གི་ཁར་ཉོན་ཡིད་དང་ཀུན་གཞི་རྣམ་
ཤེས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་ཡིད་ཀྱི་འཁོར་བཞི་ནི། བདག་ཏུ་རྨོངས་པ། བདག་
ཏུ་ལྟ་བ། བདག་ཏུ་ང་རྒྱལ་བ། བདག་ཏུ་ཆགས་པའོ། །ཀུན་གཞི་ནི་ས་བོན་གྱི་གཞི་
ཉིད་དོ། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་གསུམ་དུ་སྡུད་དེ་ཀུན་བརྟགས་གཞན་དབང་
ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའོ། །རྣམ་བདེན་པ་གཞན་དབང་རྫས་ཡོད་དུ་འདོད་ཅིང་སེམས་
སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དེར་འདོད། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་སྟེ་ཕྱིན་ཅི་མ་
ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་དང་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས། ལམ་བདེན་དང་པོ་དང་
འགོག་བདེན་ཕྱི་མ། གཞན་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརྟགས་སོ། །དེ་བཏགས་ཡོད། རྣམ་
རྫུན་པ་ནི། མ་བརྟགས་མ་དཔྱད་པའི་ངོ་བོའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞན་དབང་སྟེ་སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུ༑ བརྟགས་ན་དེའི་སྟེང་གི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དང་། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་ཀུན་
བརྟགས་ཏེ། གཏན་མེད་པས། ཤུལ་ན་ངོ་བོ་ལས་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་ཡོངས་
གྲུབ་བོ༑ ༑དེས་ན་གཞན་ཀུན་བརྟགས་ཀྱིས་སྟོང་ལ། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་རང་གི་ངོ་
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བོས་མི་སྟོང་བས་འདི་ཁ་གཞན་སྟོང་དབུ་མའོ། །ཞེས་མགྲིན་པ་བསྟོད་དེ་སྒྲོག་
གོ ༑འདི་ནི་བྱམས་ཆོས་བར་པ་གཉིས་སུ་རྒྱས་པར་བཤད་ལ། འདི་ཉིད་དུའང་། 
གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ལས། །མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་ཡོད་མིན་ཞིང་། །དེས་
ན་མཚན་ཉིད་སྟོང་པའི་ཕྱིར། །རང་བཞིན་མེད་པ་རབ་ཏུ་བཤད། །ཅེས་དང་།

དེ་ཕྱིར་གཉིས་སྟོང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེའི་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། ཞེས་པས་སོ། །ལུགས་
འདི་ལ་གཟུགས་ལྟ་བུ་ལ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཡོངས་སུ་བརྟགས་པའི་གཟུགས་ནི། 
གཞན་དབང་། དཔྱད་ན་གཟུང་རྣམ་དང་། དེ་འཛིན་པའི་ཤེས་རྣམ་གཉིས་ཀ་ཀུན་
བརྟགས་་པའི་གཟུགས་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་གཟུགས་ཏེ་ཡོངས་གྲུབ། འགྲྲོས་འདི་
ཀུན་ལ་སྦྱོར་རོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་པས། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་མེད་ཀྱི་སེམས་ཉིད་དོན་དུ་
སྣང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་མི་རུང་སྟེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་ཡུལ་ཉིད་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་
ཡིན་པས་ཡུལ་ཡང་ཤེས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནི་སེམས་ཀྱང་གཟུགས་ཅན་དུ་
འགྱུར་རོ། །ཡང་ན་ནི་གཟུགས་ཀྱང་སེམས་བཞིན་དུ་ལྟར་མི་མངོན་ནོ། །ཡང་། རྣམ་
པ་གཅིག་ཏུ་ན་ཡུལ་མེད་ཅིང་སེམས་ཉིད་ཡུལ་དུ་སྣང་ན་ནི་གཟུགས་དང་ཁ་དོག་གི་
རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བསམ་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡུལ་
ཉིད་དུ་འབྱུང་ཞིང་སྣང་བར་རིགས་སོ། །ཡང་། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་གཟུགས་ཀྱང་རྡུལ་
དུ་བཤིག་སྟེ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱང་ཆ་ཤས་ཀྱིས་བཤིག་ན་མེད་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཀྱང་
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མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཉིད་ཡུལ་དུ་སྣང་ཞེས་བྱར་མི་རུང་ངོ། །ཐོག་མ་
མེད་པ་ནས་གཟུགས་སུ་རྟོག་རྟོག་པའི་བག་ཆགས་སྨིན་པས་དེ་ལྟར་སྣང་ངོ་ཞེས་བྱར་
ཡང་༑ ཡུལ་ལར་ནས་མེད་ན་དེར་རྟོག་པ་མི་འབྱུང་བས། དེའི་བག་ཆགས་ཀྱང་ཡོད་
པར་མི་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་ས་བཅུ་པ་ལས། ཁམས་གསུམ་པོ་སེམས་ཙམ་མོ་
ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་བྱེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དགག་པ་སྟེ། །མདོ་དེ་ཉིད་ལས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་
པར་འབྱུང་བ་ལས་རྣམ་པ་བཅུ་རབ་ཏུ་རྟོག་ཅིང་བདག་མེད་པ་དང་། རྟོག་པ་མེད་པ་
དང་༑ གང་ཟག་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་དང་། རང་བཞིན་གྱི་བྱེད་པ་པོ་དང་།

ཚོར་བ་པོ་མེད་པ་རབ་ཏུ་རྟོག་པའི་ཚེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྐྱེ་བ་ཡིན་
ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ལང་གཤེགས་ལས། ཕྱི་རོལ་དོན་མེད་ཀྱི་སེམས་ཉིད་
དེ་ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡང་དངོས་པོ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འདོད་པ་དགག་
པ་དང་། སེམས་ཙམ་དུ་བཤད་པས་འདུལ་བ་ལ་ཕན་གདགས་པའི་ཕྱིར་གསུངས་
སོ་ཞེས། །རང་ཉིད་བདག་བཟྲོག་པའི་ཚེ། སྤྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བ་ཡིན་པས་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ནི་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བ་ཙམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡོད་ལ། དོན་དམ་
པར་ནི་བདག་དང་གཞན་དང་། གཉི་ག་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་ཀྱང་སྐྱེར་མི་རུང་སྟེ་རང་
བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་པ་ལ། འདི་ཉིད་དུ། དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་ནི། །དེ་ཐ་
དད་པ་བརྟེན་པ་ཡིན། །དེ་ཉིད་བསླད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཐ་དད་ཀྱང་མེད་འགྱུར་། །
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ཞེས་བསྟན་ཏེ། དེ་ནས་ཐ་བྲལ་ནི། ཇི་ལྟར་ཇི་ལྟར་དོན་བསམ་པ་ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། ། 

གསུམ་པ་ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཚད་མའི་རབ་དབྱེ་འཆད་པའི་སྐབས་
འདིར་ཆོས་ཅན། ཀུན་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་མངོན་རྗེས་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་ཏེ། 
ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ལ་རང་སྤྱི་གཉིས་སུ་གྲངས་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ།།   །།

གཉིས་པ་གཞལ་བྱ་འཇལ་བ་ཚད་མ་གཉིས་ཡིན་པས་དེ་ཞིབ་མོར་བསྟན་པ་ལ། རང་
མཚན་གཞལ་བྱར་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་གྱི་ཚད་མ་དང་། སྤྱི་མཚན་གཞལ་བྱར་བྱེད་པ་
རྗེས་དཔག་གི་ཚད་མ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་ལས། 
དང་པོ་ལ། མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད་དང་རབ་དབྱེ། འབྲས་བུ་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་
བཞག་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མདོར་བསྟན། མཐའ་
དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས།

དང་པོ་ནི། མདོར། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡི། རྟོག་པ་དང་བྲལ་མངོན་སུམ་
མོ༑ ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་རྟོག་དང་བྲལ་བར་ནི། །མངོན་སུམ་ཉིད་ཀྱིས་
འགྲུབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པས་བཤད་ལ། མིང་དོན་སྦྱོར་བའི་རྟོག་པ་ཡང་། སྒྲ་དོན་
འདྲེར་རུང་བའི་ཤེས་པ་རྟོག་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་དེའོ། །དེ་དང་བྲལ་བའི་དོན་
ཡང་མངོན་སུམ་གྱི་མཐོང་བ་ཐམས་དེ་དང་མ་འདྲེས་པས་སམ། འདི་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་
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པར་རྟོག་པ་མེད་པས་སོ། དེས་ན་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀྱིས་རྟོག་བྲལ་དུ་གྲུབ་ཅིང་། 
མ་འཁྲུལ་བ་ནི་ཞར་གྱིས་བསྟན་ལ། རྣམ་ངེས་ལས་མངོན་སུམ་རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་
བ་ཞེས་འབྱུང་ཞིང་དེའི་མ་འཁྲུལ་བ་ཡང་། འཕྲལ་གྱིས་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་འཁྲུལ་པ་དེ་
ཙམ་ལ་རིགས་ཐྱིགས་སུ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་དབྱེ་བ་ནི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ། ཡིད་
ཀྱི༑ རང་རིག་པའི། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཞི་དང་པོ་མདོར། དབང་པོ་ལས་རྟོག་
སྲིད་མ་ཡིན། རང་རང་རིག་བྱ་ཐ་སྙད་ཀྱི། །བསྟན་མིན་ངོ་བོ་དབང་པོའི་ཡུལ། ཞེས་
གསུངས་ལ། དེ་ཉིད། དེ་ལས་སྤྱི་གཞན་ཐ་དད་པ། །ཡོད་མིན་ཐ་སྙད་བློ་མེད་ཕྱིར། །དེ་
ཕྱིར་དབང་པོ་ལས་སྐྱེས་བློ། །ཁྱད་པར་ཁྱད་པར་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ ། །དེ་ལ་སྤྱི་ཞེས་པ་བ་
ལང་ལྟ་བུ་ཐ་དད་ཞེས་པ་དེའི་གསལ་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། ནོག་དང་ལྐོག་ཤལ་དང་། རྭ་དང་
རྨིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་འོ། རྟེན་མིག་དང་། ཡུལ་བ་ལང་གི་གཟུགས་ལ་བརྟེན་
ནས་མིག་གི་དབང་པོའི་བློ་སྐྱེས་པ་ན། དེའི་ངོར་སྤྱི་བ་ལང་མི་སྣང་བ་དང་། ཁྱད་པར་
གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མི་འགྲྲོ་བར་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་བའི་གཟུགས། 
རང་གི་ངོ་བོ་ཁྱད་པར་ཅན་དེའི་ཁ་དོག་གི་རྫས་རྡུལ་ཁོ་ན་སྣང་བས་དེ་དབང་པོའི་མངོན་
སུམ་དུ་བཞག་པ་བཞིན། སྒྲ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལ་མཚུངས་སོ། །དེ་ཡང་རྣམ་ངེས་སུ། 
དེ་ལ་སྤྱི་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་སུ་མི་འགྲྲོ་བའི་ཕྱིར། དབང་
པོའི་བློ་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དབང་པོའི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་མངོན་སུམ་གྱི་བྱེད་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། མདོར། ཡིད་ཀྱང་དོན་དང་ཆགས་ལ་སོགས། །

ཞེས་པ་དེ་ཉིད། དེ་ཕྱིར་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས། །དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ལས་བྱུང་ཅན། ། 
ཡིད་ནི་ཡུལ་གཞན་ཉིད་འཛིན་བྱེད། །དེ་ཕྱིར་ལོང་བས་མཐོང་བ་མིན། །ཞེས་པས་
བསྟན་ཏེ། ཡིད་ཀྱང་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་ཤིང་ཉམས་སུ་མྱོང་
བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་སྟེ་རྟོག་པ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་པས་ཡིད་མངོན་ཞེས་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ནི་མདོར། རང་རིག་རྟོག་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་དེ་ཉིད། བདེ་སོགས་
བདག་ཉིད་གཞན་མི་བརྟེན། །བརྡ་བྱེད་པར་ནི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་པས་བསྟན་པའི་
དོན༑ འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་
པ་ནི་དབང་པོ་ལ་མི་བལྟོས་པའི་ཕྱིར་རང་རིག་པའི་མངོན་སུམ་མོ། །བཞི་པ་ནི་མདོར། 
རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞེས་པ་དེ་
ཉིད༑ རྣལ་འབྱོར་ཤེས་པ་སྔར་བཤད་པ། །དེ་དག་གིས་ཏེ་སྒོམ་བྱུང་ཡིན། །རྟོག་པའི་
དྲྭ་བ་རྣམས་བསལ་བས། །གསལ་བ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ཡིན། །ཞེས་པས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་
པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ལུང་ལས་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཙམ་མཐོང་བ་
ནི་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པའི་བློ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ཉིད། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་པའི་དབང་ཤེས་དབང་མངོན་གྱི་དང་།

དེའི་ཡིད་ཤེས་ཡིད་མངོན་དང་། དེ་ཉམས་མྱོང་རང་རིག་དང་། ཡང་དག་པའི་དོན་
སྒོམ་པ་རབ་ཀྱི་མཐའ་ལས་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཤེས་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་
གྱི་མཚན་ཉིད། དང་པོ་ལ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་། སྒྲ་འཛིན། དྲི་འཛིན། རོ་
འཛིན། རེག་བྱ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་ལྔ་བཞིན། ཡིད་མངོན་ཀྱང་གཟུགས་འཛིན་
ཡིད་མངོན་སོགས་ལྔའོ། །དབང་ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དབང་པོ་ལྔའི་ཤེས་པ་དང་། ཡིད་
ཤེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནའི་བརྡ་ཆད་དུ་བཞག་གོ །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་
མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་ངོ་ནས་ལུས་ཀྱིས་རེག་གོ་ཡིད་ཀྱིས་ཤེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་།

མཛོད་རང་ལུགས། མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་རྟེན་བཅས། །མིག་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་མཐོང་བ་ནི་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་དེའི་ཚེ་མཐོང་གི་
གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འགྲེལ་པར་གསུངས་སོ། །དེས་བས་ན། བྱེ་སྨྲ་མིག་
ལ་སོགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དང་། རྡུལ་
ཕྲ་རབ་ཀྱི་རྣམ་པ་མེད་ཅིང་དབང་པོས་རང་མཚན་མཐོང་ནས་ཤེས་པས་འཛིན་པ་ཡིན་
ལ་དེ་ཡང་གཟུགས་འཛིན་དུས་མཉམ་པ་སྟེ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པས་རྣམ་ཤེས་
བསྐྱེད་པའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་རྣམས་ཀྱིས་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པའི་དུས་སུ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

རྒྱུ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་དང་། རྒྱུ་དེས་འབྲས་བུ་བསྐྱེད་པ་ལ་གྲྲོགས་བྱེད་པའི་ཆོས་
རྣམས་ནི་རྐྱེན་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་རྒྱུའི་རྐྱེན་དང་། བདག་པོའི་དང་། དམིགས་པའི་

དང་༑ མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་ནོ། །དེ་ལ་རྒྱུའི་རྐྱེན་ནི། དཔེར་ན་མིག་དང་
ཡུལ་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་དུས་ལྟ་བུས་མཚོན་
ན༑ རྒྱུའི་རྐྱེན་ནི་མིག་གི་དབང་པོ་རང་ལ་ཡོད་པའི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་རྣམས་ཏེ། 
དེས་རྒྱུ་བྱས་ནས་མིག་གི་དབང་ཤེས་ཚང་ཞིང་རྫོགས་པར་བསྐྱེད་པས་སོ། །བདག་
པོའི་རྐྱེན་ནི་མིག་གི་དབང་པོ་ཁོ་ན་སྟེ་དེའི་བདག་རྐྱེན་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་
རོ༑ ༑དམིགས་པའི་རྐྱེན་ནི་ཡུལ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་སྣང་བའི་གཟུགས་ཉིད་དེ་
ལ་དམིགས་པས་སོ། །མཚུངས་མ་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་ནི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་སྐད་
ཅིག་མའི་ཤེས་པ་སྟེ། དེའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་སྐྱེ་བས་
སོ༑ ༑དེ་ལྟར་ན་རྐྱེན་བཞི་པོ་དེས་མ་བསྐྱེད་པའི་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ནི་གང་ཡང་མེད་
དོ༑ ༑དབང་པོའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བམ་ཡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་གཅིག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་བསྐྱེད་པ་ནི་མེད་དེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་དེའི་རྟེན་དང་དམིགས་པ་ནི་བསགས་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིག་དང་ཡིད་དང་སྣང་བ་གསུམ་ཡུལ་དང་མ་ཕྲད་པར་རྣམ་
ཤེས་བསྐྱེད། ལྷག་མ་གསུམ་དབང་པོའི་རྡུལ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་ཡུལ་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་
རབ་རྣམས་དང་ཕྲད་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་ལ། རྒྱུ་ཞེས་པ་ཡང་། 
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

བྱེད་རྒྱུ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ། སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ། མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུ། ཀུན་འགྲྲོའི་
རྒྱུ༑ རྣམ་སྨིན་གྱི་རྒྱུ་སྟེ་དྲུག །རང་ལས་གཞན་པའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དེའི་བྱེད་
རྒྱུ༑ ཆོས་གང་དག་ཕན་ཚུན་གྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་རྒྱུ། དེ་
ཡང་འབྱུང་བ་བཞི་འམ། ༼སེམས་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱིས་སམ་འདུས་
བྱས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི།༽ མཚན་གཞིའི་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀྱང་མཚན་ཉིད་དེའི་
ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་འདྲ་བ་རྣམས་ནི་སྐལ་མཉམ་གྱི་རྒྱུ་སྟེ། རང་རིགས་ཀྱི་དགེ་བ་
རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །རྟེན་མཚུངས་
ཡོད་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུའོ། །ལྔ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་
པ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུའོ། །དྲུག་པ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཁོ་

ནའོ༑ ༑དེ་བས་ན་དང་པོ་གཉིས་འདུས་བྱས་དང་ཁྱབ་མཉམ་མོ། །འབྲས་བུ་
ཡང་༑ རྣམ་སྨིན། བདག་པོ། རྒྱུ་མཐུན། སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ། བྲལ་འབྲས་ལྔ་བཤད་པའི་
ཕྱི་མ་འབྲས་བུ་བཏགས་པ་བ་། འབྲས་བུ་དང་པོ་ནི་རྒྱུ་མཐའ་མའི་འབྲས་བུ། འབྲས་བུ་

གཉིས་པ་ནི་རྒྱུ་དང་པོའི། འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ནི་སྐལ་མཉམ་དང་ཀུན་འགྲྲོའི། འབྲས་བུ་ 
བཞི་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་རྒྱུའི་འབྲས་བུའོ། །དེ་བས་ན་བདག་
པོའི་འབྲས་བུ་དང་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་གཉིས་འདུས་བྱས་དང་ཁྱབ་མཉམ། ༼རྐྱེན་
བཞིའི་དང་པོ་ནི་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ།༽  དགྲ་བཅོམ་



- 63 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པའི་མཐའ་མའི་ཡིད་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན། 
དམིགས་རྐྱེན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་འདུས་མ་བྱས་ཀྱང་དེ་ཡིན་ནོ། །བྱེད་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་
བདག་པོའི་རྐྱེན་ཞེས་འཆད་དོ། །དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། མཛོད་འགྲེལ་དུ། མདོ་
སྡེ་པ་རྣམས་ན་རེ། ནམ་མཁའ་བལྡད་པ་འདིས་ཅི་བྱ་མིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་
བརྟེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་ལྟ་བ་པོ་ནི་སུ། ལྟ་བ་ནི་སུ་ཞིག་
ཡིན༑ འདི་ནི་བྱེད་པ་པོ་མེད་པ་དང་། ཆོས་ཙམ་དང་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཙམ་དུ་ཟད་ལ། 
དེ་ལ་ཡང་ཐ་སྙད་གདགས་པའི་དོན་དུ་འདུན་པའི་སྒོ་ནས་མིག་གིས་མཐོང་ངོ། །རྣམ་
པར་ཤེས་པས་ཀྱང་རྣམ་པར་ཤེས་སོ་ཞེས་འདོགས་པར་བྱེད་པས། འདི་ལ་མངོན་
པར་ཞེན་པ་མི་བྱའོ་ཞེས་འབྱུང་བས་དེ་དག་གི་རང་ལུགས། མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་
གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པས་གཟུང་བ་ཡིན་གྱིས། མིག་ལ་སོགས་པ་
དབང་པོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་དེ་དག་ནི་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་བཅས་པར་སྐྱེ་བའིྱི་ཕྱིར་དང་། དབང་པོ་ལ་དོན་སྣང་དུ་
མི་རུང་སྟེ་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤེལ་དག་ལ་ཚོན་གྱིས་ཁ་དོག་བསྒྱུར་
བ་ལ་སྐྱེས་བུས་བལྟ་བའི་ཚེ་ཤེལ་དང་ཚོན་གང་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་དེའི་མིག་གི་གཟུང་
བ་ན་ཤེལ་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱིསའཛིན་པ་ཡིན་ལ། ཚོན་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་གྱིས་
གཟུང་བ་ཡིན་པས་སྐྱེས་བུས་གཟུང་བ་གཉིས་གཟུང་བ་ལྟར་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འདི་ནི་ཤེས་པ་ཁོ་ནའི་སྣང་བ་ཡིན་ལ། ཤེས་པ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སུ་སྣང་བའི་གཞི་
ནི་ལོགས་ཉིད་དུ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཚོགས་པར་མེད་པ་མ་རེག་པའི་ངོ་བོ་འདོད་པས་
གཟུང་བ་གཉིས་སུ་སྨྲའོ། །དེ་ཡང་ཨཱརྱ་དེ་བས། མཐོང་བ་དབང་པོའི་ཡུལ་མིན་ཏེ། ། 
ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅས་པར་སྐྱེ། །ཞེས་པས་སོ། །རྣམ་པར་རིག་པ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱང་
དོན་རིག་གི་མངོན་སུམ་མི་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་དག་ཕྱི་དོན་མེད་པར་འདོད་
པ་དང་འགལ་ལོ་སྙམ་ན་མི་འགལ་ཏེ། དོན་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན། ནང་གི་ཤེས་
པའི་ངོ་བོ་ནི། ཕྱི་རོལ་ལྟར་སྣང་གང་ཡིན་དེ། དོན་ཡིན་ཞེས་འདོན་ཞིང་། འོན་ཀྱང་༑ 
སྔོན་པོར་སྣང་བ་མཐོང་བ་ཡིན། །ཕྱི་རོལ་ཡན་གར་དོན་ཡོད་མིན། ཞེས་བཤད་པས། 
སེམས་ལས་གཞན་པའི་ཕྱི་དོན་མེད་ཟེར་བ་ཡིན་ལ། སེམས་ཉིད་གཟུགས་སོགས་སུ་
སྣང་བ་ལ་ཕྱི་རོལ་དང་། དོན་གྱི་ཐ་སྙད་བཞག་པ་འགོག་མི་རིགས་ཏེ་འདི་དག་ཀྱང་དེ་
དག་གི་ཕྱིའི་སྐྱེ་མཆེད་དུ་ཁས་ལེན། དབང་པོའི་ཤེས་པ་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་གནོད་
པ་མེད་པ་ཅན། འཇུག་ཤེས་སུ་ཁས་ལེན་པས་སོ། དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི་གནོད་པ་
མེད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྱིས། གཟུང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གྱིས་རྟོགས་ཏེ། 
འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་བདེན་ཡིན་ཞེས་འདོད་པས། དེ་དག་གི་ཐ་སྙད་འཇོག་པའི་ཚེའང་
མངོན་སུམ་འདི་གཉིས་འཆད་དོ། །ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ནི། དབང་མངོན་གྱིས་གཟུང་
བའི་གཟུགས་ཀྱི་དེ་མ་ཐག་པ་དམིགས་ཡུལ། གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་
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ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན། དེ་འགག་མ་ཐག་པ་ཡིད་ཀྱི་དབང་པོ་ཡིན་ལ་དེས་མཚུངས་
པ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་དང་བདག་རྐྱེན་བྱས་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །དབང་ཤེས་ཀྱི་བྱ་
བ་མ་འགགས་པ་དེ་སྲིད་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཁོ་ནའོ། དབང་ཤེས་རྒྱུན་བཅས་
ཞེས་པ་མི་འཐད་དེ། དབང་ཤེས་གཅིག་སྐྱེས་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་དབང་ཤེས་གཉིས་པ་
འབྱུང་བ་ནི་མི་སྲིད་དེ། དྲུག་པོ་འགགས་མ་ཐག་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་ཡིད་
དོ༑ ༑ཞེས་པས་དེའི་དེ་མ་ཐག་པ་ཡིད་དབང་ཡིན་ཞིང་། དེ་ནས་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་སྐྱེ་
བའི་རྒྱུ་ཚོགས་གྲངས་ཚང་བས་དེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །མ་ཚང་མེད་རྒྱུ་དེ་ལ་ནི། །འབྲས་བུ་
གང་གིས་ཟྲོག་པར་བྱེད། །ཅེས་པའི་རིགས་པས་སོ། །ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་འགགས་
མ་ཐག་པ་ཡང་ཡིད་ཡིན་མོད་ཀྱང་། རྒྱུ་གཞན་མ་ཚང་བས། ཡིད་མངོན་མི་སྐྱེ་དབང་
ཤེས་ཅི་རིགས་པ་ཞིག་དེའི་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྐྱེ་ཞིང་ཡིད་དེ་དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐྱེན་དུ་འགྱུར་
རོ༑ ༑དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་རང་གི་དམིགས་ཡུལ་དང་དུས་མཉམ་པ་ཁོ་ན་ཡུལ་དེའི་
སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཡིད་མངོན་དང་དུས་མཉམ་མོ།།ཡིད་མངོན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་ཞེས་
པ་ཡང་མདོ་སྡེ་པ། སྐྱེ་འགག་གནས་པ་ཞེས་པའི་གནས་པ་རྒྱུན་ལ་བྱེད་པས་དབང་
ཤེས་གནས་པའི་མཐར་སྐྱེ་བ་དང་། དེ་འགགས་མ་ཐག་ཞེས་པ་དོན་གཅིག་གོ ༑དེ་
ཐམས་ཅད་ཚུར་མཐོང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཤིང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་བཞག་པའོ། །རང་རིག་
མངོན་སུམ་ནི། གང་ཤེས་པར་གྲུབ་ཕན་ཆད་དེ་ལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་
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ལ༑ ༑ཉམས་མྱོང་བྱས་པ་དང་། རང་རིག་བྱས་པ། རང་མྱོང་བྱས་པ་དོན་གཅིག་དེ་
ཡང་ཤེས་པ་དེ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པས་མདོ་སེམས་གཉིས་རང་གི་རང་མྱོང་ཞེས་
འདོད་ཅིང་། བྱེ་སྨྲ་དང་དབུ་མ་པ་དེ་མི་འདོད་པས། ཚད་འབྲས་ཀྱི་འཕྲོས་དོན་ལ་རང་
རིག་སྒྲུབ་པ་བཤད་པ་དེ་སྔ་མ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་སོ། །ཕྱི་མ་གཉིས་རང་གི་རང་རིག་
མི་འདོད་ལ་རང་རིག་པ་ཙམ་ནི་ཁས་ལེན་ཏེ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཅེས་པའི་སོ་
སོར་བརྟགས་པ་སོསོ་རིག་པར་འདོད་པས་སོ། །ཤེས་པའི་རང་ལུགས་ལ་མྱོང་བ་དེ་
ལྟ་བུ་ཡིན་ཀྱང་། སྐྱེ་བོས་མི་རིག་པ་ནི་སྐྱེ་འགག་མྱུར་བས་ཏེ། དཔེར་ན་རེང་བུའི་མེའི་
གནས་ཚུལ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱང་དེ་མྱུར་བར་བསྐོར་བས་འཁོར་ལོར་སྣང་བ་
ལྟ་བུའོ། །དེ་རིག་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་བྱུང་རབ་ལ་ཡོད་པས། ཅུང་ཟད་རྣམ་དཔྱྲོད་
ཡོད་པ་དག་གི་ཁ་ནང་དུ་ཕྱོགས་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་འདོན་པས་སོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་
ཡིན་ན་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ལ། ཤེས་པ་ཡིན་ན་རང་རིག་པ་དང་
ལྡན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་ཡིན་ན་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ལ། དེ་ཡིན་ན་ཆོས་ཉིད་
དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་རིགས་ཐྱིགས་སུ། སེམས་དང་སེམས་ལས་
བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་རིག་པ་དང་། ཞེས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་པ་ཡིན་
ན་དྲུག་སྒྲ་སྦྱར་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །མདོ་རང་འགྲེལ་ལས། གལ་ཏེ་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པའི་རང་རིག་པ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་རྟོག་པའི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་
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སུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བདེན་ཏེ། རྟོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། དོན་ལ་
མ་ཡིན་དེ་རྟོག་ཕྱིར། དེ་ཡུལ་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་ཉིད་དེ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཡང་རང་
རིག་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནི་དེ་དག་གི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་པས་སོ། །རྣལ་འབྱོར་མངོན་
སུམ་ནི་འཕགས་པ་ཉན་རང་དང། བྱང་འཕགས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་པ་
ལམ་གྱི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་དག་ལ་བྱེད་དོ། །བྱང་སེམས་ཀྱང་ཉན་ཐོས་སྡེ་གཉིས་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་ན་བདུད་བཏུལ་་ཏེ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་རབ་མཐའ་ལས་སྐད་
ཅིག་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་ལ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བཤད་པའི་བར་དེ་ཁོ་ན་བྱང་འཕགས་ཀྱི་
རྟོགས་པའོ། །དབུ་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་རྫོབ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་
ལ༑ དེ་མྱུར་བ། བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་པ་གསུམ་ན་འཚང་རྒྱ་བའི་གྲངས་མེད་དང་
པོ་མོས་སྤྱོད་ཀྱི་ས། གཉིས་པ་མ་དག་ས་བདུན་གྱི་ས། གསུམ་པ་དག་པ་ས་གསུམ་
གྱི་ས་བགྲྲོད་དེ་འོག་མིན་དུ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་ནས་འཛམ་
བུ་གླིང་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་འཚང་རྒྱ་བ་སྟོན་པས། ཡང་དག་སངས་རྒྱས་དེར་སངས་
རྒྱ༑ ༑སྤྲུལ་པ་པོ་གཅིག་འདིར་འཚང་རྒྱ། །ཞེས་ལུང་ལས་གསུངས་པས་སོ། །འོག་
མིན་ཀྱང་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་པར་རྒྱན་
སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས་བཤད་པ་དེར་འདོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཞིང་
དང་༑ གདུལ་བྱ་དང་སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏབ་པ་དེ་དག་ནི། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་ཡང་ འཚང་མི་རྒྱ་སྟེ། རྫོགས་སྨིན་སྦྱང་བ་མཐར་མ་ཕྱིན་པས་
སོ༑ ༑  དེ་ཡང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། འཇམ་པའི་དབྱངས་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འདོད། དབུ་
མ་པས་ཐུན་མོང་མིན་པ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། བུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལའོ། །ཞེས་དེ་ཁོ་ན་
རྟོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གང་དུ་ཡང་སྨྲ་བར་མ་ནུས་པས་དེའི་
ཡུལ་གང་དུ་སྨྲ་བར་ནུས། དེ་མི་ནུས་པས་ན་དེ་རྟོགས་པ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཞག །དེ་བས་
ན་འགའ་ཞིག་སངས་རྒྱས་པ་ཞེས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་
ནོ༑ ༑དོན་ལ་སྤྲོས་པ་ཞི་ཞིང་ཉེ་བར་ཞི་བས་རང་གི་ལུགས་ཞེས་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཐམས་
ཅད་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཏན་ལ་
འབེབས་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། རྟོག་བྲལ་མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་མངོན་སུམ་གྱི་
མཚན་ཉིད་དང་། དེ་ལ་རབ་དབྱེ་བཞིར་དབྱེ་བ་རང་སྡེ་སངས་རྒྱས་པ་ཐམས་ཅད་
ལ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པའི་

ཕྱིར་རོ།།   །།

གཉིས་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ནི། རྟོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་རྟོག་མེད་
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉིས། དང་པོ་ལ་རྟོག༌པའི༌ཤེས༌པ༌བརྡ༌རྟེན༌ཅན༌དང༌། 
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དོན༌གཞན༌ལ༌སྒྲོ༌འདོགས༌པ༌དང༌། ལྐོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་རྣམ་པ་གསུམ། དང་པོ་
ནི༑ མདོར། ཀུན་རྫོབ་ཤེས་པ་དང་ཞེས་བསྟན་པ། སྤྱི་འཛིན་སོགས་དག་གོ། །གཉིས་
པ་ནི། འཁྲུལ་དང་ཞེས་བསྟན་པ། སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་སོགས་དང་། རྗེས་དཔག་
ཞེས་པས་བསྟན་པ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་འཛིན་སེམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། རྗེས་
སུ་དཔག་ལས་བྱུང་ཞེས་པ། རྟགས་ཅན་རྗེས་དཔག་དང་། དྲན་དང་ཞེས་པ། སྔར་
མཐོང་བ་དྲན་པ་དང་། མངོན་འདོད་ཞེས་པ། ཟས་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདོད་པ་
སྟེ༑ མདོར། རྟོག་པ་ལ་དྲུག །གཉིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས། །                                
ཞེས་རྟོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་གཅིག་སྟེ། མདོར། བདུན། འདི་ཉིད་དུ། མངོན་སུམ་ལྟར་
སྣང་རྣམ་པ་བཞི། །རྟོག་པའི་ཤེས་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། །རྟེན་བསླད་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཅན༑ ༑རྟོག་པ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་
བཤད༑ ༑ཅེས་པས་སོ། །དོན་མངོན་སུམ་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། 
གསལ་བར་མ་བསྟན་པ་དག་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཤེས་པ་དེར་འདུའོ།།   །།

གཉིས་པ་འབྲས་བུ་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མདོར་
བསྟན༑ མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མདོར། བྱ་དང་བཅས་པས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར། །ཚད་མའི་
འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་འདོད། །ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་སྟེ། །བྱ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ནོ༑ ༑ ཞེས་པས་བསྟན་པ་དེ་ཉིད་རྣམ་འགྲེལ་དུ་ཚད་འབྲས་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་
ཏུ་བསྒྲུབས་ནས་དོན་རིག་གི་ཚད་འབྲས་སྟོན་པའི་ཕྱིར། བྱ་བ་བསྒྲུབ་པ་བྱེད་ཅེས་ཏེ། 
ལས་ཀུན་གྱི་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་དག །ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་གང་ལས་འབྲས། །གང་ཡིན་དེ་ནི་
དེ་སྒྲུབ་བྱེད། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཞིང་། རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་རྣམ་པར་བཞག་
ནས་གཉི་གའི་སྒྲུབ་བྱེད། རྒྱས་པར་སྟོན་པ་ལ། དེ་ཚེ་གཞན་རིག་མེད་པའི་ཕྱིར༑ ༑རང་
རིག་འབྲས་བུ་ཡིན་པར་འདོད། ཅེས་སོགས་ཀྱིས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། མདོ་སྡེ་པས། དོན་ནི་གཞལ་བྱ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། དོན་རིག་
པ་འབྲས་བུ་ཞེས་སམ། དོན་འདྲ་བ་ཚད་མ་ཞེས་པ་རྣམ་གྲངས་པ་ཡིན། ཤེས་པ་དེའི་
འདྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་བཞག་པར་བྱ་བ་ནི། གཞལ་བྱ་
མྱོང་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ། དེའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་གཉི་ག་ཤེས་པ་གཅིག་གི་ངོ་
བོ་ཡིན་ནོ། ། དོན་འདྲ་བས་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས། ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་པས་ཤེས་
པ་ལ་དེས་དོན་རྟོགས་པར་བཞག་གོ །གཟུང་བའི་རྣམ་པའམ།  དོན་འདྲ་བ་ཞེས་
པ་ཡང་།  རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡུལ་གང་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། 
ཇི་ལྟར་སྔོན་པོའི་དོན་ལས་སྐྱེས་པ་སྔོན་པོ་དང་འདྲ་བ་བཞིན་ནོ། །འདྲ་བ་དེ་ཁ་རྣམ་
པའམ་སྣང་བ་ཞེས་བྱའོ། །འདྲ་བའི་མཐུས་དོན་རྟོགས་པའོ། །རྣམ་པར་འཇོག་པར་
བྱེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་གྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡིན་གྱི། མངོན་སུམ་



- 71 -
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ཉིད་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཉིད་དོན་རྟོགས་པ་འཇོག་མི་ནུས་
སོ༑ ༑དེ་བས་ན་ངེས་པར་བྱེད་པའི་ཤེས་པས་རྣམ་པར་མ་བཞག་པ་ནི་དོན་རྟོགས་
པའི་ངོ་བོའི་ཤེས་པ་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀྱང་མེད་པ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི། 
སེམས་ཙམ་པས། རྣམ་པར་ཤེས་པས་ཡུལ་ཤེས་པ་ཡང་། ཡུལ་ཉིད་རྣམ་པར་ཤེས་
པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རང་རིག་པའི་ཤེས་པར་རུང་གི་
ཡུལ་གཞན་ཡིན་པར་འདོད་ན་ནི་ཤེས་པ་དང་འབྲེལ་བ་མེད་པས་རིག་པར་མི་ནུས་
སོ༑ ༑ཕྱི་རོལ་གྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྣང་བ་ཡང་། དཔེར་ན་རྨི་ལམ་ན་མཐོང་
བ་རྣམས་ཡུལ་མེད་ཀྱི། སེམས་ཉིད་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བས་རྣམ་བདེན་པ་ཚད་འབྲས་
འཇོག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སྣང་བཞིན་པའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ནི་གཞལ་བྱ། འཛིན་པའི་རྣམ་
པ་ནི་ཚད་མ། སེམས་ལ་སོགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་མྱོང་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཞེས་དོན་ཁས་
ལེན་ལ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྲུབ་པ་མི་འདོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་སོ། །གཞན་དུ་བདག་ཉིད་
གཞལ་བྱ།་འཛིན་པ་ཚད་མ། བདག་ཉིད་རིག་པ་འབྲས་བུ་ཞེས་སོ། །མདོ་སྡེ་པ་ལ་
ཡང་རང་རིག་གི་ཚད་འབྲས་རིགས་ཏེ། འགོད་པའི་ཚེ། དོན་ནི་གཞལ་བྱ། གཟུང་བའི་
རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རིག་འབྲས་བུ་ཞེས་པས་སོ། །         གསུམ་པ་ནི། ཚད་འབྲས་
ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཆོས་ཅན། མདོ་སྡེ་པ་དང་རྣམ་བདེན་པ་གཉིས་ཁོ་ན་ལ་གྲགས་ཏེ། བློ་
གཅིག་ཚུལ་གཉིས་སུ་འདོད་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་ལུགས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སོ།།   །།
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གཉིས་པ་སྤྱི་མཚན་གཞལ་བྱར་བྱེད་པ་རྗེས་དཔག་གི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ། རང་དོན་
རྗེས་དཔག་དང་། གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ། གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་དང་། ལྟར་སྣང་ངེས་པ། གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་གསུམ་ལས། དང་པོ་
ལ༑ གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མདོར་བསྟན། མཐའ་དཔྱད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་
གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས།

དང་པོ་ནི། མདོར། རྗེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་ཞེས་གསུངས་པ་འཐད་ལྡན་ལས། འདིར་
རང་གི་དོན་དུ་ཡིན་པས་རང་གི་དོན་ཡིན་ལ། གཞན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་པས་གཞན་གྱི་
དོན་ཏེ། རང་ལ་དགོས་པ་དང་། །གཞན་ལ་དགོས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དང་
པོ་རང་དོན་ནི། ཚུལ་གསུམ་རྟགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན། ཞེས། ཚུལ་གསུམ་
པའི་རྟགས་ལས་རྗེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་རྟོགས་པ་དེ་རང་དོན་རྗེས་དཔག་གི་མིང་
ཅན༑ རྗེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་དག་པའོ། །དེ་ཡང་རྟོག་པ་དོན་མཐུན་ནོ། །དེ་ནི་ཚུལ་
གསུམ་པའི་རྟགས་ལས་སྐྱེ་བས་དེ་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་
ཡི༑ ༑ཕྱོགས་ནི་ཆོས་ཅན་ཏེ། ཡན་ལག་ལ་སྤྱི་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
པས༑ ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་
འདིར་ཆོས་ཅན་ལ་དང་། གཞན་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཚེ་ནི་བསྒྲུབ་
བྱའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྤྱི་ཞེས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དང་། ཁྱབ་པ་ངེས་པར་བྱེད་པའི་
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ཚེ་ནི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་ཏེ། བར་མ་ལ་དངོས་མིང་ཐོག་མཐའ་གཉིས་ལ་བཏགས་
མིང་དུ་འཇུག་གོ །སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན་ལ་ཕྱོགས་ཞེས་བཏགས་པ་ལ། དེ་ཉིད་དུ། 
གལ་ཏེ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། །ཉེ་བར་གདགས་པར་མི་བྱའོ། །ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ་ཉེ་
བར་བཏགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དགག་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་མིག་
གི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་སོ། །འདིས་
ཕྱོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་ཟུར་གྱིས་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཏེ། དེའང། ཆོས་ཅན་ལ་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་གཟུང་གཞན་དགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཕྱོགས་ལ་འདོགས་པའི་
དགོངས་གཞི་དང་ཕྱོགས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པ་ནི་ཡང་། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ན་དེའི་ཁྱད་པར་ལ་བལྟོས་པ་གཞན་དུ་མི་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་
ཏེ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་དཔེར་ན་ནག་པ་གཞུ་ཐོགས་སོ་ཞེས་བྱ་
བ་ལྟ་བུ་ཡིན་གྱི། དཔེར་ན་སྲིད་སྒྲུབ་གཞུ་ཐོགས་པ་ལྟ་བུ་ཞེས་གཞན་དང་འབྲེལ་བ་
རྣམ་པར་དཔྱད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་ཕྱོགས་མཚན་ཉིད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་དེ་
དང་འབྲེལ་བས་ཕྱོགས་སོ་ཞེས་རས་ཡུག་གི་ཕྱོགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་
ཚིག་ཅེས་བརྗོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཆ་ནི་དཔེའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་པས། ཕྱོགས་དང་ཆོས་
དཔེ་ལ་རྗེས་སུ་འགྲྲོ་བར་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་སྔ་མ་ཁྱད་པར་དང་། ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་ཅན་
གྱི་དངོས་པོར་འགྱུར་བས་སོ། །ཆས་ཁྱབ་པ། ཞེས་པ། དེ་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པ་ཁོ་ནའམ་ཡང་ན་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པས། ཞེས་པ་ནི་རྗེས་སུ་འགྲྲོ་
བ་དང་ལྡོག་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་ནི་འཐད་ལྡན་དུ། རྟགས་ནི་གོ་བར་
བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གོ་བར་བྱེད་པའང་སྒྲུབ་བྱེད་པ་དང་། འབྲེལ་བ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པ་ཡིན་
ཏེ༑ དེ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། དྲན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་རྟགས་ཀྱིས་དོན་གོ་བར་བྱེད་པར་འདོད་
པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱས་པ་ལྟ་བུ་སྤྱི་ལྡོག་ནས་དང་། སྒྲ་མི་རྟག་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་
པ་ཙམ་གྱིས་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་སོང་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་སྒྲ་མི་རྟག་པར་རྟོགས་
པའམ་གོ་ན་དེར་འགྱུར་བས། དེང་སང་དང་བསྟུན་ན་སོང་ཚེ་ནུས་ཡོད་དུ་ཞལ་གྱིས་
བཞེས་པའོ། །བཀོད་ཙམ་གྱིས་རྟགས་སུ་འཛིན་པ་དེ་ལ་རྟགས་འཛིན་སེམས་ཞེས་
འདོད༑ ༑དེ་དང་རྗེས་དཔག་ངོ་མའི་བར་དུ་འབྲེལ་བ་ཤེས་ཤིང་དྲན་པས་ཆོད་པ་ཡིན་
ནོ༑ ༑དབྱེ་བ་སྟོན་པ་ནི། དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད། །གསུམ་ཡང་། རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་
སྙེད་ཅིག །མེད་ན་མི་འབྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །གཏན་ཚིགས།  ཞེས་རྒྱུ་ལ་རང་བཞིན་ཇི་
སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་ལས་གང་མེད་ན་དེ་མི་འབྱུང་བ་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་འབྲས་བུའི་རྟགས་
སོ༑ ༑རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང་། །འབྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་ཡང་། །ཞེས་པ་ནི་འབྲས་བུའི་
རྟགས་བཞིན། གཞན་ལ་རག་ལས་པ་བཅད་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་ཡོད་པ་ཙམ་དང་རྗེས་སུ་
འབྲེལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ཉིད་ཀྱང་རང་བཞིན་གོ་བར་བྱེད་པས་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་
སོ༑ ༑ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ། །མེད་ལ་མི་འཇུག་འབྲས་བུ་ཅན། །ཞེས་གང་ལ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དམིགས་པ་མེད་པས། དེ་ལ་ཚད་མ་རྣམས་མི་འཇུག་པ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་

རྟགས་སོ། །དེ་ནི་རང་དང་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མེད་པས་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་བཀག་པའི་འབྲས་
བུ་ཅན་ནོ། །གཏན་ཚིགས་བྱེ་བྲག་ལ་བལྟོས་ནས། །འགའ་ཞིག་མེད་ཅེས་འབྲས་
བུ་ཅན། །དམིགས་བྱའི་རིག་བྱར་གྱུར་པ་ལས་འགའ་ཞིག་མི་དམིགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཏེ་སྔ་མ་ལས་ཁྱད་པར་རང་དང་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པས་འགའ་ཞིག་ཐ་སྙད་
དགག་པའི་འབྲས་བུ་ཅན་ནོ། །ངེས་པ་སྟོན་པའི་ཕྱིར། མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་ཕྱིར་རོ། །

འདི་ཉིད་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ནི་ཚུལ་གསུམ་ལའང་། དེ་ཡི་མ་གྲུབ་ལྡོག་དོན་དང་། །                   
འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་གཉེན་པོར་ནི། །ངེས་པ་བརྗོད་པར་མཛད་པ་ཡིན། །།ཞེས་པས་
པཤད་དེ། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་
ལ་ངེས་པར་བརྗོད་པར་མཛད་དོ། །དགོས་པ་གང་གི་ཕྱིར་ན། མ་གྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་
དོན་དེ་འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱི་གཉེན་པོར་
རོ༑ ༑ ངེས་པ་ཞེས་པ་ཡང་། ཕྱོགས་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ངེས་པ། རྗེས་འགྲྲོའི་ཚུལ་ངེས་
པ༑ ལྡོག་པའི་ཚུལ་ངེས་པ། དེ་དག་ཀྱང་རིམ་པ་བཞིན་དུ། རིགས་ཐྱིགས་སུ། རྗེས་
སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་། མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་དང་། མི་
མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པའོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཉིས་པ་མཐའ་བཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་གཏན་
ཚིགས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་། དབྱེ་ན་འབྲས་བུའི་རྟགས་ཡང་དག །རང་
བཞིན་གྱི། མ་དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གསུམ་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་འབྲས་
བུའི་གཏན་ཚིགས། འབྲས་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། སྤྱི་ཁྱད་པར་
དུ་བྱས་ནས་བརྗོད་པའི་འབྲས་རྟགས། རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལ་
བལྟོས་པའི་འབྲས་རྟགས། ཡིད་ཆེས་པའི་འབྲས་རྟགས་གསུམ། དང་པོ་ནི། དུ་ལྡན་
གྱི་ལར་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། རྣམ་ངེས་ལས། གལ་
ཏེ་ཆ་ཤས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་དང་། སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་
མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བའི་ཁྱད་པར་དང་། རྟགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་
སྤྱི་རྣམ་པར་གཟུང་ན་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྤྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པར་བརྗོད་པར་འདོད་
ན་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་མི་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲ་ཆོས་
ཅན་མི་རྟག་སྟེ་རྩོལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དེས་འདིར་འབྲས་བུའི་
རྟགས་ཀྱི་ནི། །རང་བཞིན་ཕྱོགས་གཅིག་རྟེན་པའང་བཤད། །ཅེས་པས་སོ། །གསུམ་
པ་ནི། ཐ་སྙད་ཀྱི་བདེན་པ་བསྟན་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། གཏོང་བ་ལོངས་སྤྱོད་
འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤྱོད་ཅེས་པའི་ལུང་གིས་བསྟན་པ། དེ་ལ་ཁས་
བླངས་འབྲས་རྟགས་ཏེ་ཞེས་པས་སོ། །ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་གཏན་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཚིགས་རང་བཞིན་གྱི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན། ཁྱད་པར་གཞན་ལ་
བལྟོས་པའི་གཏན་ཚིགས། དག་པའམ་འབའ་ཞིག་པའི་གཏན་ཚིགས། རང་བཞིན་
དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ལ་བལྟོས་པ་གསུམ། འདི་ལ་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་རྟོག་
གེར་དུ་མར་དབྱེ། རྣམ་ངེས་སུ། ཁྱད་པར་བལྟོས་དང་དག་པ་ཞེས་སམ། འདི་ཉིད་དུ། 
རང་བཞིན་ཁྱད་པར་བྱེ་བྲག་ལ། །བལྟོས་པའམ་འོན་ཏེ་འབའ་ཞིག་པ། །ཞེས་སོ། །    
དེའི་ཁར་གྲགས་པའི་རྟགས་བསྣན་པས་བཞི་སྟེ། འགྲྲོ་ལ་གྲགས་པས་རང་བཞིན་
རྟགས༑ ༑   ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་པ་ཆོས་ཅན་མི་རྟག་པ་ཡིན་
ཏེ་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། སྒྲ་ཆོས་ཅན་མི་རྟག་སྟེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། སྒྲ་ཆོས་ཅན་མི་རྟག་སྟེ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་
པ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཟ་བ་ཞེས་བརྗོད་དེ། ཁྱོད་ལ་འཇིག་རྟེན་ན་དེ་ལྟར་
གྲགས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་དགག་པའི་གཏན་ཚིགས། མ་
དམིགས་པའི་རྟགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དབྱེ་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པ་དང་།  
སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྟག་གཅིག་རང་དབང་
ཅན་གྱི་བདག་ཆོས་ཅན་མེད་དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་
པ་ལ། དེ་མ་རྟོགས་པའམ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས། དེ་དང་འགལ་བ་རྟོགས་
པའི་གཏན་ཚིགས། འགལ་བའི་འབྲས་བུ་རྟོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ། དང་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པོ་གཉིས་ལ་ཡང་རང་བཞིན་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་སྦྱོརབའི་སྒོ་ནས་བཞི་བཞིར་
དབྱེ༑ གསུམ་པ་ལ་བརྒྱད་དེ། སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་བཅུ་དྲུག་གོ། །དང་པོ་རང་བཞིན་
མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ནི། དུ་བས་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། དུ་
བ་མེད་དེ། དམིགས་པའི་རིག་བྱར་གྱུར་པ་ལས་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་
བུ་སྟེ། དགག་བྱ་ནི་དུ་བའོ། །དེའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ། འདི་ན་མི་དམིགས་
པའོ༑  ༑འབྲས་བུ་མི་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་གོང་དང་འདྲ། དུ་བའི་རྒྱུ་ནུས་པ་
ཐོགས་པ་མེད་པ་དག་མེད་དེ། དུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དགག་བྱ་དུ་
བའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་དུ་བ་སྟེ། འདི་ན་དེ་མི་དམིགས་པའོ། །རྒྱུ་མི་དམིགས་
པ་ནི་མེས་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ་མེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
བྱ་བ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་དུ་བའི་རྒྱུ་མེའོ། །དེ་འདི་ན་མི་དམིགས་པས་སོ། །ཁྱབ་པར་
བྱེད་པ་མི་དམིགས་པ་ནི། ཤིང་གི་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། ཤིང་ཨ་ཀ་
རུ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕྱིར༌ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་ཨ་ཀ་རུའི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པ་
ནི་ཤིང་ངོ་། །འདི་ན་དེ་མི་དམིགས་པས་སོ། །དང་པའོ་དབྱེ་བ་བཞིའོ། །རང་བཞིན་
འགལ་བ་དམིགས་པ་ནི། མེ་དང་ལྡན་པའི་གཞི་འདི་ན་ཆོས་ཅན། གྲང་རེག་མེད་དེ་
མེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་གྲང་རེག་གི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
མེ་དང་འགལ་བའོ། །འདི་ན་དེ་མི་དམིགས་པའོ། །འབྲས་བུ་འགལ་བ་དམིགས་པ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ནི༑ ཆོན་ཅན་འདྲ། གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དག་མེད་དེ་མེ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར༑ ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་གྲང་རེག་གོ། ། 
དེ་དང་འགལ་བ་ནི་མེའོ། །འདི་ན་དེ་མི་དམིགས་པས་སོ། །རྒྱུ་འགལ་བ་དམིགས་བ་
ནི༑ མེ་དང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་འདི་ན་ཆོས་ཅན། གྲང་རེག་གིས་བསྐྱེད་པའི་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་དེ་མེ་དང་ཉེ་བའི་ཁྱད་པར་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བ་ལྟ་བུ། 
དགག་བྱ་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ནི་གྲང་རེག་གོ །དེ་དང་འགལ་བ་ནི་
མེད་དང་ཉེ་བའི་ཁྱད་པར་རོ། །འདི་ན་དེ་དམིགས་སོ། །ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བ་དམིགས་
པ་ནི། མེ་དང་ལྡན་པའི་གཞི་འདི་ན་ཆོས་ཅན། བ་མོའི་རེག་པ་མེད་དེ། མེ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་བ་མོའི་རེག་པའི་ཁྱབ་བྱེད་གྲང་བའོ། །དེ་དང་འགལ་བ་
ནི་མེའོ། །འདི་ན་དེ་དམིགས་པའོ། །གཉིས་པའི་དབྱེ་བ་བཞིའོ། །རང་བཞིན་འགལ་
བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི། དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་གཞི་འདི་ན་ཆོས་ཅན། གྲང་རེག་
མེད་དེ་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་གྲང་རེག་དང་འགལ་བ་ནི་
མེའོ༑ ༑དེའི་འབྲས་བུ་ནི་དུ་བའོ། །འདི་ན་དམིགས་པས་སོ། །འབྲས་བུ་དང་འགལ་
བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་མཚུངས་གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་
དག་མེད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་གྲང་རེག་གི་རྒྱུ་རྣམས་
ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་གྲང་རེག་གོ། །དེ་དང་འགལ་བ་ནི་མེའོ། །དེའི་འབྲས་བུ་ནི་དུ་བའོ། །དེ་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འདི་ན་དམིགས་པའོ། །རྒྱུ་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་འདྲ། གྲང་
རེག་གིས་བསྐྱེད་པའི་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་
ཡོད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་སྤུ་ཟྱིང་ཞེས་བྱ་
བ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱིས་ཕྱོགས་ནི་གྲང་རེག་
གོ ༑དེ་དང་འགལ་བ་ནི་མེའོ། །དེའི་འབྲས་བུ་ནི་དུ་བའོ། །དེ་འདི་ན་དམིགས་པའོ། །

ཁྱབ་བྱེད་འགལ་བའི་འབྲས་བུ་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་འདྲ། བ་མོའི་རེག་པ་མེད་
དེ༑ དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་བ་མོའི་རེག་པའི་ཁྱབ་བྱེད་ནི་གྲང་
རེག་གོ། །དེ་དང་འགལ་བ་ནི་མེའོ། །དེའི་འབྲས་བུ་ནི་དུ་བའོ། །འདི་ན་དེ་དམིགས་
པས་སོ། །     རང་བཞིན་འགལ་བས་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་ནི། བ་མོས་ཁྱབ་པའི་
གཞི་ཆོས་ཅན། འདི་ན་མེ་མེད་དེ་བ་མོའི་རེག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
དགག་བྱ་མེའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་འགལ་བ་ནི་གྲང་རེག་གོ། །དེས་ཁྱབ་པ་
ནི་བ་མོའི་རེག་པའོ། །འདི་ན་དེ་དམིགས་པས་སོ། །འབྲས་བུ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་
པར་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་འདྲ། མེའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་དག་མེད་དེ། བ་མོའི་
རེག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་མེའི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ནི་
མེའོ༑ ༑     དེ་དང་འགལ་བ་ནི་གྲང་རེག་གོ། །དེས་ཁྱབ་པ་ནི་བ་མོའི་རེག་པའོ། ། 
རྒྱུ་དང་འགལ་བས་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་འདྲ། དུ་བ་མེད་དེ་བ་མོའི་རེག་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་བྱ་དུ་བའི་རྒྱུ་གང་ཡིན་པ་མེའོ། །དེ་དང་
འགལ་བ་ནི་གྲང་རེག་གོ། །དེས་ཁྱབ་བྱ་ནི་བ་མོའི་རེག་པའོ། །དེ་འདི་ན་དམིགས་
པའོ༑ ༑ཁྱབ་བྱེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བྱ་དམིགས་པ་ནི། མཆོད་སྦྱིན་ཆོས་ཅན། 
རྟག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ནམ་ཞིག་ན་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དགག་བྱ་རྟག་པའི་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པར་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཉིད་ནི་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་དང་འགལ་བ་ནི་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དོ། །དེས་ཁྱབ་པ་ནི་བྱ་བ་ཉིད་དོ། །འདི་ལ་
དེ་དམིགས་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་། དེ་ལྟར་མི་དམིགས་འདི་རྣམ་གསུམ། །བཤད་ཀྱང་
རྣམ་པ་དུ་མ་སྟེ། །མ་རྟོགས་རྟོགས་དབྱེའི་སྦྱོར་སྒོ་ནས། །དེ་དང་དེ་འགལ་ལ་སོགས་
པ༑ ༑ ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགྲེལ་དུ། དེ་མ་རྟོགས་པ་དང་། དེ་དང་འགལ་བ་རྟོགས་
པ་དང་། འགལ་བའི་འབྲས་བུ་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བའི་སྦྱོར་བ་
དག་གི་ཞེས་གསུངས་སོ། །       

གསུམ་པ་ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རྟགས་ཅན་རང་དོན་རྗེས་དཔག་
ཆོས་ཅན། ཚད་མར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་
འབྱེད་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།།     །།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གཉིས་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ནི། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལས༌གཞན། ། 

དེ༌ཡང༌། མ་གྲུབ༌པ༌ལ༌ཡོད༌ཆོས༌མེད། །གཉིས༌ཀ༌ལ༌བརྟེན༌འཁྲུལ༌པ༌ཅན། །                                                             
མེད༌པའི༌ཆོས༌དེ༌འགལ༌ཡིན༌ན། །ཡོད༌དེ༌ཇི༌ལྟར༌བསྒྲུབ༌བྱར༌འགྱུར། ། 
ཞེས༌པ༌རྒྱས༌པར༌བསྟན༌ཏེ། རྟགས༌གསུམ༌གྱི༌སེལ༌བའོ། །དེ༌གཏན༌ཚིག
ས༌ཡང༌དག༌དུ༌གཟུང༌བ༌ལས༌སྐྱེས༌པའི༌ཤེས༌པ༌ནི༌རྗེས༌དཔག༌ལྟར༌སྣང༌སྟེ། 
རྟོག༌པ༌དོན༌མི༌མཐུན༌ནོ། །གསུམ༌པོ༌རིམ༌པ༌བཞིན། མ་རྟོགས་པའི་བློ། ལོག་པར་
རྟོག་པ། སོམ་ཉི་དག་གོ། །རྟགས་གསུམ་གྱིས་སེལ་བ་དེ་དག་གང་ཡིན་ཞེ་ན། མ་
གྲུབ་པ་དང་། འགལ་བ་དང་། མ་ངེས་པའོ། །ཕྱོགས་ལ་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས། མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དང་པོ་སྦྱོར་བས་བཅུར་
བཤད་དེ་བསྡུ་ན་རྒོལ་བ་ལ་བལྟོས་པའི་མ་གྲུབ་པ་དང་། སོམ་ཉི་་ཟ་བའི་མ་གྲུབ་
གཉིས་སུ་དང་པོ་ཡང་རྒོལ་ཕྱི་རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕྱིར་རྒོལ་བ་ལ་
མ་གྲུ་པ་དང་། སྔར་རྒོལ་རང་ཉིད་ལ་མ་གྲུབ་པ། ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པ། དང་
པོ་ནི། སྒྲ་མི་རྟག་སྒྲུབ་ལ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། 
ཤིང་སེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆི་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་
པ༑ ཕྱིར་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ། གསུམ་པ་ནི། བདེ་བ་སེམས་
མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་ལྡན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། སྔར་རྒོལ་གྲངས་ཅན་
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རང་ལ་མ་གྲུབ་པ། ཤིང་སེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གཉིད་ལོག་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་
སྔར་རྒོལ་གཅེར་བུ་བ་རང་ལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཤིང་ཐམས་
ཅད་མཚན་མོ་ལོ་མ་འཁུམས་པ་ལ་བརྟེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན་
བློ་དང་ལྡན་པ་ལས། སྐྱེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་འབྲས་བུ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། གནས་
དང་བཟའ་བ་སོགས་ལ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་གཉིས་ཀ་
ལ་མ་གྲུབ་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས་རྟགས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི། འདི་ན་མེད་
ཡོད་ཞེས་སྒྲུབ་པ་ལ། འདི་དུ་བ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་པ་ལྟ་བུས་མཚོན་ནས། བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་དང་། རྩོད་པའི་གཞི་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། གཏན་ཚིགས་ཉིད་མ་ངེས་པའི་
ཕྱིར་ཆོས་ཅན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་རི་སུལ་དུ་མ་འདི་དག་ལས་འགའ་ཞིག་ན་རྨ་བྱ་ཡོད་
པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དེའི་སྒྲ་གྲག་པ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པ་ནི། 
བདག་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་རྟགས་
སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ནི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས། འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་
མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་པའི་དང་། མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་མེད། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པའི་དང། ཆོས་ཀྱི་རང་གི་ངོ་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་
སྒྲུབ་པ་དང་། ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་
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ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ལྔའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ནམ་
མཁའ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། གཏན་ཚིགས་འདི་བུམ་པ་སོགས་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་ཡིན་པས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲ་རྟག་
པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རྩོལ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། མཐུན་ཕྱོགས་ནམ་
མཁའ་ལ་མེད་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བུམ་པ་ལ་ཡོད། གློག་ལ་སོགས་པ་ལ་མེད་པ་ལྟ་བུ། 
གསུམ་པ་ནི། མིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱེད་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བསགས་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་ཁྲི་གདན་སོགས་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། བཞི་པ་ནི། ས་ལ་སོགས་པ་བློ་དང་ལྡན་
པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་བུམ་པ་ལ་སོགས་
པ་ཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ལྔ་པ་ནི། བྱེ་བྲག་པས་སྤྱོད་པ་པ་ལ་བདག་སེམས་དང་
ལྡན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །མཐུན་
ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་མ་ངེས་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། སོམ་ཉི་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པས་ལྷག་ལྡན་
གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཡང་བརྗོད་དོ། །དབྱེ་ན་སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་གཞལ་བྱ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། 
མཐུན་ཕྱོགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་དངོས་མ་ངེས་སོ། །སྒྲ་རྩལ་
བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་རྟག་པ་རྟགས་་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་
དང་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ལ་འཇུག་པ། སྒྲ་རྩལ་བྱུང་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་རྟག་པ་
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རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་དང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་
ལ་འཇུག་པ། སྒྲ་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རེག་བྱ་མ་ཡིན་པ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་
གཉི་གའི་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་འཇུག་པ། སྒྲ་རྟག་སྒྲུབ་ལ་སྙན་བྱ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་
བུ༑ གཉི་ཀར་མི་འཇུག་པས་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མ་ངེས་པ། སེར་སྐྱ་སོགས་ཐམས་ཅད་
མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྨྲ་བ་རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་
ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ལ། མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་མ་ངེས་པ། ཁྱུ་མཆོག་དང་འཕེལ་བ་
ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། བསྟན་བཅོས་འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་
རྟགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ།།   །།

གསུམ་པ་གཅེས་པ་གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ནི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་འདོད་
པའི་གཞན་སེལ་ནི། རིགས་སེལ་དང་དུས་ཀྱི་སེལ་བ་།དང་པོ་ལ་རིགས་མི་མཐུན་
པ་སེལ་བ། རིགས་མཐུན་པ་སེལ་བ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྐྱེས་པ་ཞེས་པས་ལྷ་སྦྱིན་
ལ་སོགས་པ་མི་སེལ་ལ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་སེལ་བ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི། ཆོས་
རྣམས་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེས། འདོམས་པ་མ་བསལ་བར་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དྲི་བ་ན་སླར་དྲི་བར་
བྱ་དགོས་པས་ཆོས་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས་གཞིའི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བརྗོད། ལྷག་མ་
དོར་བ་ཡིན་ནོ། །རིགས་ཀྱིས་འདོམས་པ་བསལ་ནས་དུས་ཀྱི་འདོམས་པ་མ་བསལ་
ན་ཁྱད་པར་དེ་མི་ཤེས་པས། དེ་སེལ་བ་བསྡུས་པའི་དུས་དང་འབྱེད་ཚིག་དང་ལྡན་པའི་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དུས་གཉིས། དང་པོ་མདོ་ཙམ་གྱི་ཚིག་དང་བྱེ་བྲག་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཚིག་གི་བར་
དུ་བྱེད་པའི་ཚིག་མི་གནས་པའོ། །བསྡུས་པ་དེ་དག་ཉིད་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཕྱིར་
རྣམ་པར་དབྱེ་བ་སྟོན་པའི་དོན་ཡིན་པས་བྱེད་པ་དང་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ལས་ཉིད་
གཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་བས་ན། གཉིས་པོ་རང་གི་བཚན་ཉིད་སྟོན་པའོ། །དེ་གཉིས་ཀ་
གཞན་གཅོད་པའི་ཚིག་དང་ལྡན་ན་ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲར་འགྱུར་ལ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི་སྟོང་བ་ཉིད་དམ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་
གཅིག་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །ཞེས་བྱུང་བས་སོ། །འདི་ལས་
སེམས་འཁྲུལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་གཞན་བྱུང་ན་གོལ་བར་འགྱུར་ཞིང། དེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་
གྱི་སྣང་བ་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །འཁྲུལ་པ་དེ་སླར་ལོག་པ་རྐྱེན་ལ་བལྟོས་ཏེ་རྐྱེན་རྙེད་པ་
ན་རྩ་བ་མེད་པས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གྱི་བློ་བཞིན་དུ་བཟྲོག་གོ །དེ་ལྟར་ཡང་། ཉིད་ཀྱི་
རྣམ་བཤད་ལས། དངོས་པོ་འདི་དག་གི་རིགས་མི་མཐུན་པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་
ལས་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ་གང་གི་དངོས་པོ་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་དང་གང་ལས་
ཐ་དད་པ་དེའི་དབྱེ་བ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐ་སྙད་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་དག་གི་དེ་དང་དེ་
ལས་ཐ་དད་པའི་བརྡར་བྱས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཐ་མི་དད་ཀྱང་ཆོས་དུ་མ་ཤེས་པར་བྱེད་དོ་
ཞེས་འབྱུང་བས་སོ། །རྐྱེན་དེ་ཡང་། གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་རང་བཞིན་གྱི། །རང་རང་ངོ་བོ་
ལ་གནས་ཕྱིར། །ཞེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་རིག་པ་ལ་གནས་ན། མཐུན་དངོས་གཞན་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གྱི་དངོས་དག་ལ། །ལྡོག་པ་ལ་ནི་བརྟེན་པ་ཅན། །རིགས་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་
ལྡོག་པརའགྱུར་ཏེ་དེ་དག་དེས་སྟོང་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ཡང་། དབུ་མར། གང་ཕྱིར་
དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ། །ཡིན་ཕྱིར་མིག་ནི་མིག་གིས་སྟོང་། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་རིག་གོ། ། 
གཞན་ཆོས་ཅན་གྱི་འཇུག་པ་མེད་པ་དེའི་ཚེ་གཞན་སེལ་གྱི་སྒྲ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ་གང་
ཆོས་ཆོས་ཞེས་བརྗོད་པ་དག་མེད་ན་དེའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱང་མི་འགྲུབ་པ་འདིས་ཀྱང་
མཐའ་བྲལ་དུ་བསྟན་པ་ཡིན། དེ་ཡང་། དེ་ཡི་ཇི་ལྟར་ཀུན་རྟགས་པ། །དེ་ནི་དམ་པའི་
དོན་དུ་མེད། །ཅེས་བྱུང་བས་སོ།།     །།

གཉིས་པ་གཞན་དོན་རྗེས་དཔག་ལ། སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་གྱི་རྣམ་གཞག། བསྒྲུབ་
བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ལས། དང་པོ་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མདོར་
བསྟན༑ མཐའ་བཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་
གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། མདོར། གཞན་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གི་མཐོང་དོན་
རབ་གསལ་བྱེད། །དེའི་རང་འགྲེལ་ལས། ཇི་ལྟར་རང་ལ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་
ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ལྟར། གཞན་ལ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་
ལས་རྟགས་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་བརྗོད་པ་
ནི་གཞན་གྱི་དོན་རྗེས་སུ་དཔག་པ་སྟེ། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུར་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
སྒྲུབ་ངག་ནི་གཞན་ལ་རྗེས་སུ་དཔག་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་
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ཚུལ་གསུམ་པའི་རྟགས་བསྟན་པ་ལས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ངག་གི་རྣམ་པ་རིག་བྱེད་
ཀྱི་ཚིག་ཏུ་སྦྱར་བ་འདིའི་སྒོ་ནས་སོ། །དེ་ཡང་རང་གི་མཐོང་བ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་
བྱེད་པ་དང། དོན་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཞིག་དགོས་པས། ལུང་ལས། གཞན་གྱི་
མཐོང་བ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན། །དོན་མེད་ལས་ཀྱང་འགྲུབ་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱུང་བས་སོ། །དང་
པོ་འཆད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ལ་བསྟན་པར་བྱ་ཉིད་ཕྱིར། །བདག་མཐོང་མིན་ཡང་གཞན་
དག་གིས། །མཐོང་བ་སྒྲུབ་བྱེད་ཅེས་ཁ་ཅིག །གྲངས་ཅན་གྱི་གཞན་གྱིས་རྟོགས་པར་
བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་གི་མཐོང་བ་མིན་ཡང་གཞན་གྱི་མཐོང་བ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་
ཏེ༑ དཔེར་ན་བློ་དང་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་སེམས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་སྐྱེ་བ་ཅན་ནམ་མི་
རྟག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་སྤང་
བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བདག་གི་མཐོང་བའི་ཚིག་ཅེས་སྨོས་སོ། །འདིས་བློའི་སྐྱོན་བསལ། 
གཉིས་པ་དོན་སྨོས་པ་ནི་དགོས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། གང་ལས་དོན་གྲུབ་པ་མེད་པའི་
ཕྱིར་སྒྲ་དང་རྟོག་པ་ཙམ་གྱིས་སྦྱར་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་སྟོན་
པ༑ དོན་སྨོས་དེ་ནི་སྒྲ་དག་དང་། །རྟོག་པས་སྒྲོ་བརྟགས་བདག་ཉིད་ཅན། །བརྟགས་
ཉིད་མིན་པ་སྒྲུབ་དོན་དུ། །རང་གི་མཐོང་བའི་དོན་ལ་དོན་གྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཚུལ་གསུམ་
པའི་རྟགས་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་སྟོན་པ། དོན་ལས་དོན་ནི་གྲུབ་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བས་སོ། ། 
འདིས་སྒྲ་སྐྱོན་ཡན་ལག་གཉིས་ལས་གཞན་རྐྱང་པ་འགོད་པ་སོགས་དང། དེས་ལྟར་
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སྣང་ཅན། དོན་སྐྱོན་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་འགོད་པ་སེལ་ལོ། །

གཉིས་པ་མཐའ་བཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། རང་གི་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་
པའི་རྟགས་གཞན་ལ་རབ་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཚིགས་སྦྱོར། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་
གི་མཚན་ཉིད། འདི་ནི་གཞན་གྱི་ཆེད་ཁོ་ནར་བཞག་པས་རང་དོན་སྒྲུབ་ངག་ནི་མི་སྲིད་
ལ༑ སྦྱོར་བའི་བྱེ་བྲག་གི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་སྟེ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང་། ཆོས་མི་
མཐུན་སྦྱོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གོ།། །དཔེའི་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་ཆོས་འདྲ་བར་
གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱས་པ་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་ལ། དེ་སྦྱར་བ་ནི་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་ 
རོ༑ ༑བྱས་ན་མི་རྟག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒྲ་ཡང་བྱས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། 
སྒྲུབ་ཆོས་མི་རྟག་པ་དང་། དཔེ་བུམ་པ་དང་། ཆོས་ཅན་སྒྲ་བྱས་པར་མཚུངས་པ་ཉིད་
ཀྱིས་སོ། །དཔེ་དང་སྒྲུབ་ཆོས་མི་འདྲ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་བྱས་པ་ནི་ཆོས་མི་མཐུན་
པ་ཡིན་ལ། དེ་སྦྱར་བས་ན་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་རོ། །དེ་ཡང་རྟག་ན་མ་བྱས་པས་ཁྱབ། 
དཔེར་ན་ནམཁའ་བཞིན། སྒྲ་ནི་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། འདིས་མ་བྱས་པ་སྒྲུབ་
ཆོས་དང་། ཆོས་ཅན་སྒྲ་དང་། དཔེ་ནམ་མཁའ་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མི་མཐུན་པས་སོ། །དེ་
དག་རང་བཞིན་རྟགས་ཀྱི་སྦྱོར་བའི་དཔེར་བརྗོད་དོ། །གང་ན་དུ་བ་ཡོད་ན་མེ་ཡོད་པས་
ཁྱབ༑ དཔེར་ན་ཚང་མང་བཞིན་འདི་ན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབྲས་རྟགས་ཀྱི་
མཐུན་སྦྱོར་གྱི་དཔེའོ། །གང་མེ་མེད་ན་དུ་བ་མེད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་
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བཞིན༑ འདི་ན་ཡང་དུ་བ་ཡོད་པའོ་ཞེས་འབྲས་རྟགས་ཀྱི་མི་མཐུན་སྦྱོར། གང་ཡོད་ལ་
དམིགས་པའི་རིག་བྱར་གྱུར་པ་གང་མ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་མེད་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་
ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་སྔོ་སོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཞིན། འདི་ན་ཡང་དམིགས་པའི་
རིག་བྱར་གྱུར་བའི་བུམ་པ་མི་དམིགས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ། དགག་རྟགས་ཀྱི་མཐུན་
སྦྱོར༑ གང་དམིགས་པའི་རིག་བྱར་གྱུར་པ་དེ་ཡིན་ན་དམིགས་པས་ཁྱབ། དཔེར་
ན་སྔོ་སོགས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་བཞིན། འདི་ན་དམིགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཐོབ་པ་བུམ་པ་མི་
དམིགས་སོ། །ཞེས་པ་དགག་རྟགས་ཀྱི་མི་མཐུན་སྦྱོར་བའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་ངག་
ཐམས་ཅད་ཚུལ་གཅིག་དངོས་སུ་བརྗོད། ཅིག་ཤོས་ཤུགས་ཀྱིས་འཕངས་པ་ཡིན་
པས་ན་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ནོ། །སྒྲུབ་ངག་འགོད་ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡང་། །རྩོད་རིགས་
སུ༑ གང་ཡོད་པའམ་བྱས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་ཏེ་དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་
པ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲ་ཡང་ཡོད་པའམ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་བྱུང་བས་་
སོ༑ ༑འདིར་རྩོད་པའི་གྲྭར་དགོས་པའི་དབང་དུ་མཛད་པས། རྒོལ་ཕྱིར་རྒོལ་དཔང་པོ་
གསུམ༑ དང་པོ་སྔ་རྒོལ་ཏེ་རྩོད་པའི་འདུན་སར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བརྗོད་པར་ཁས་
ལེན་པའི་གང་ཟག།   གཉིས་པ་ནི། རྩོད་པའི་འདུན་སར་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ལ་སུན་
འབྱིན་བརྗོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག །གསུམ་པ་ནི། རྩོད་པའི་འདུན་སར་རྒོལ་
ཕྱིར་རྒོལ་རྒྱལ་ཕམ་ཤན་འབྱེད་པ་ཁས་བླངས་པའི་གང་ཟག་སྟེ། འདི་ལ་རྗེས་སུ་
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བརྗོད་པ་དང་། ཚར་གཅོད་གཉིས་སོ། །རྒོལ་བ་ཡང་དག་ཏུ་འགྲྲོ་མི་འགྲྲོ་ནི། སྔར་
རྒོལ་རིགས་པས་འཐད་པ་ཁོ་ནས་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་བརྗོད་ན། ཡང་དག། བཟྲོག་
པ་ལྟར་སྣང་།  སྒྲུབ་པ་ལྟར་སྣང་སུན་འབྱིན་ཡང་དག་པས་སུན་འབྱིན་པ་ཕྱིར་རྒོལ་
ཡང་དག། བཟྲོག་པ་ལྟར་སྣང་དཔང་པོ་རྗེས་སུ་བརྗོད་པ་པོ་ཁས་བླངས་ན་རྒྱལ་ཕམ་
རིག་པ་བཞིན་དུ་འབྱེད་ནུས་པ། ཕམ་ནས་ཁས་མི་ལེན་པ་ཚར་གཅོད་པ་ཡང་དག ། 
བཟྲོག་པ་ལྟར་སྣང་ངོ། །དམ་བཅའ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ངག་འགོད་ཚུལ་གཉིས་གང་རུང་
བཀོད་ནས། དེ་ལ་ཕ་རོལ་རྩོད་ན་དེའི་ཚེར་མ་འབྱིན་ནུས་པ་ཞིག་དགོས་ལ། ཚེར་མ་
ཡང་རྟགས་ལ་ནི་མི་དགོས་ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ནི་རྒོལ་བ་དང་ཕྱིར་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་
ལ་ངེས་པར་གཟུང་ངོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་མཐུན་སྣང་གྲུབ་པས་སོ། །ཁྱབ་པ་ལ་ཚེར་
མ་འབྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་འབྱིན་ཚུལ་ཡང་རྩོད་རིགས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དོན་
ཁྱབ་སྒྲུབ་བྱེད་དགོས་པའོ། །འོ་ན་རྟགས་སྒྲུབ་པ་གཞུང་ལས་བྱུང་བ་ཅི་ཞེ་ན་དེ་ནི་རྩོད་
པའི་སྐབས་གཞན་དོན་ལ་མ་ཡིན་གྱི་རང་དོན་གྱི་སྐབས་ལ་དགོངས་སོ། །དཔེར་ན་
གཞལ་བྱ་གཉིས་ཕྱིར་ཚད་མ་གཉིས། ། ཞེས་གསུངས་པའི་རྟགས་སྒྲུབ་པ་ལ། དོན་
བྱེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕྱིར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཡན་ལག་མི་
བརྗོད་པ་དང་། མ་ཚང་བ་བརྗོད་པ་དང་། དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བརྗོད་པ་
དང་༑ རིགས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལན་འདེབས་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཚར་གཅོད་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀྱི་གནས་སུ་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་ཕལ་ཆེར་བྱས་ན་མི་རྟག་པའི་ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟྱིན་མ་
བརྗེད་ཁར་འབྱིན། སྒྲ་བྱས་པ་མི་དྲན་དྲན་རུང་ན་ཡོད་པའི་རྒོལ་བའི་ངོར།། འོ་ན་སྒྲ་
ཡང་བྱས་སོ་ཞེས་བརྗོད་ན་དེ་ཕྱོགས་ཆོས་རྐྱང་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། ། 
དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། སྔར་རྒོལ་ཁྱབ་པ་དྲན་ཕྱོགས་ཆོས་མི་དྲན་པ་ཞིག་ན། དེའི་ཕྱོགས་
ཆོས་ཕྱིར་རྒོལ་གྱིས་འགོད་རིགས་པར་ཐལ་ཏེ། དེ་དམ་བཅའ་བ་པོ་རང་གིས་འགོད་
མ་ནུས། གཞན་དཔང་པོས་ནི་མ་ཡིན་པས་སོ། །འདོད་ན་དམ་བཅའ་སྔར་རྒོལ་ཕྱིར་
རྒོལ་བསྡོམས་ནས་བཞག་པར་སོང་བས་སུན་འབྱིན་དཔང་པོས་བརྗོད་དགོས་པར་
ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་བརྗོད་པས་སྒྲུབ་ངག་དེ་ལྟར་སྣང་
སྟེ༑ བརྗོད་པ་པོས་ཕྱོགས་ཆོས་སམ་རྗེས་འགྲྲོའམ་བཟྲོག་པ་རྐྱང་པ་བརྗོད་པས་ཚུལ་
གསུམ་མ་ཚང་བས་སོ། །གང་ལ་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བ་བརྗོད་པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་ངག་ལྟར་
སྣང་བའོ་ཞེས་ཀྱང་བསྡུས་སོ། །སུན་འབྱིན་ནི་ཐལ་འགྱུར་ཏེ། མདོར། དམ་བཅའ་
གཏན་ཚིགས་སྒོ་ནས་ནི། །གང་ཞིག་མི་འདོད་ཐལ་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་
ཉིད་གཞན་གྱིས་བརྟགས་པ་ཡི། །ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་འབྲེལ་ཕྱིར། །གཅིག་མེད་
ན་གཞན་དགག་ཕྱིར་ཡིན། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏེ་གཞན་གྱིས་བརྟགས་པ་ནི་གཞན་གྱི་
འདོད་པའོ། །ཐལ་བ་ནི་དེ་དང་འབྲེལ་ལ་རྒོལ་བ་མི་འདོད་པ་དེ་ཐལ་བར་འཕེན་པ་སྟེ༑ 
གྲངས་ཅན་སྒྲ་རྟག་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ། སྒྲ་ཆོས་ཅན་མ་བྱས་པར་ཐལ་རྟག་པའི་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཕྱིར་ཞེས་འགོད་པ་ལྟ་བུ། སྒྲུབ་བྱེད་མི་འཕེན་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་གསེས་དང་བཅས་
པ་ནི་བོད་ཁོ་ནའི་བརྡ་ཆད་དོ། ། 

གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་ངག་ཆོས་ཅན་རྩོད་པའི་གྲྭར་སྔར་རྒོལ་ཁོ་ནས་འགོད་པར་བྱ་
བ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་བ་སྟོན་པའི་ཚིག་སྦྱོར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། རྩོད་
པའི་གྲྭར་ཕྱིར་རྒོལ་ཁོ་ནས་འགོད་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་བ་སུནའབྱིན་པའི་ངག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྲུབ་ངག་ལྟར་སྣང་བ་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་ལྟར་སྣང་སྟེ། དེ་ཡང་མུ་སྟེགས་བྱེད་
ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བསྟན་པ། ཕལ་ཆེར་མ་གྲུབ་འགལ་བ་མ་ངེས་པའི་གཏན་
ཚིགས་སུ་བཞག་པ་ལྟ་བུའོ། །དཔེ་ལྟར་སྣང་བ་དག་དང་བཅས་པའང་ཡིན་ནོ། །སུན་
འབྱིན་ལྟར་སྣང་བ་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་བཀོད་པ་སྟེ་དེས་སུན་འབྱིན་
མི་ནུས་པས་སོ། །གྲུབ་པའི་མཐའ་འོག་མའི་འཐད་པས་གོང་མའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་
སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་དག་ཀྱང་རྟོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་དེ། མངོན་
སུམ་དང་ནི་རྗེས་སུ་དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་བདག་རིག་བྱེད། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་
འབྱིན་དག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་གཞན་གོ་བྱེད། །ཅེས་པའོ།།  །།

གཉིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནི། གཞུང་འབྲེལ་གྱིས་མདོར་བསྟན། 
མཐའ་བཅད་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད། ངག་དོན་གྱི་སྦྱོར་བས་དོན་བསྡུ་བ་གསུམ་ལས།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

དང་པོ་ནི། མདོར། དེ་ལ་དཔག་བྱ་བསྟན་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་དོན་
གྱི་ཡུལ་དུ་འདོད། ། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བསྟན། །རང་རང་འདོད་
གྱུར་མ་བསལ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ༑ དེ་ཉིད། ངོ་བོ་ཚིག་ཕྲད་
བདག་ཉིད་འདོད། ཚིག་གི་ཞེས་གསུངས་པས་རྒྱས་པར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ། རྒོལ་བས་འདོད་པ། ཚད་མས་མ་བསལ་བ་
སྟེ༑ གསུམ་ལྡན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། བཟྲོག་པ་ལྟར་སྣང་ངོ། །རྣམ་
དཔྱད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཞིར་བསྡུ་བ་ལ། དེའི་མཚན་ཉིད་བཞི། མ་གྲུབ་སྒྲུབ་བྱེད་མིན་
དོན་བརྗོད། །རྒོལ་བས་ཁས་བླངས་པ་གཟུང་ངོ། །རང་གི་ངོ་བོས་ནི་བསྒྲུབ་བྱ་
གྲུབ་པ་བཅད། ཁོ་ནས་ནི་མ་གྲུབ་ཀྱང་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་འདོད་པ་བཅད། བདག་ཉིད་
ཀྱི་དེའི་ཚེ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་མི་འདོད་པ་བཅད། འདོད་པས་
ནི་སྨྲས་པ་ཙམ་བཅད། ཚིག་གིས་ཚད་མས་བསལ་བ་རྣམས་བཅད་དོ། །དེ་
ཉིད་རིགས་ཐྱིགས་སུ། དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང། རྒོལ་བས་འདོད་པ་དང་། བསྒྲུབ་
བྱར་འདོད་པ་མ་བསལ་བ་ནི་ཕྱོགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཁ་
ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའོ། །       ཞེས་པས། རང་ཉིད་ལོགས་སུ་མ་བྱས་པར་རང་
ཉིད་ཀྱི་འདོད་པ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་ཅེས་སྦྱར་བས་སོ། །
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཚན་ཉིད་དེ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་
ཏེ༑ བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཏུ་འཇོག་བྱེད་་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གིས་དཔོག་པ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ནི། གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་དོན། །བདེ་བར་གཟུང་བ་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཕྱིར། །ཕྱོགས་ཆོས་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཡི། ། མདོར་བསྡུས་པ་ནི་གསུངས་
པ་ཡིན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རབ་དབྱེ་རྣམ་པ་དགུར་
བཤད་པ་ནི། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་དང། དེ་མིན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ལྟར་སྣང་བ་བདེ་བླག་ཏུ་
རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡིན་པས་དེ་ཡང་། གཞལ་བྱ་བྱས་དང་མི་རྟག་དང་། །བྱས་
དང་སྙན་བྱ་རྩོལ་ལས་བྱུང་། །མི་རྟག་རྩོལ་བྱུང་རེག་བྱ་མིན། །ཕྱོགས་སྒྲ་རྟག་མི་
རྟག་རྩོལ་བྱུང་། །རྟག་རྟག་རྟག་དང་རྩོལ་བྱུང་མིན། །མི་རྟག་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས༑ ༑མཁའ་བུམ་བུམ་མཁའ་བུམ་གློག་མཁའ། ། མཁའ་བུམ་མཁའ་བུམ་
ནམ་མཁའ་གློག །བུམ་གློག་མཁའ་བུམ་གློག་ནམ་མཁའ། །རྡུལ་ཕྲན་ལས་དང་བུམ་
པ་དཔེ། །སྟེང་འོག་གཉིས་ལ་ཡང་དག་གནས། །ལོགས་གཉིས་འགལ་བའི་རྟགས་
ཡིན་ནོ། །ཟུར་བཞི་དངོས་ཀྱིས་མ་ངེས་པ། །དབུས་སུ་ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །མཐུན་
ཕྱོགས་ཁོ་ན་ཁྱབ་བྱེད་དང། །རྣམ་གཉིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཡོད་ལ། །མཐུན་མིན་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་གཅིག་ཡོད། །ཐམས་ཅད་འཇུག་དང་མི་མཐུན་ལ། །གཅིག་དང་
མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཀུན་ལ། །མཐུན་ཕྱོགས་གཅིག་ལ་མི་མཐུན་ཀུན། །གཉིས་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཀའི་ཕྱོགས་གཅིག་གཉིས་ཀར་མིན། །ཞེས་པ་ཉིད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གླང་
ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱེ་མདོར་བསྡུས་ནས་གསུངས་པའི་དགོས་
པ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ནུས་པ་དང་དེ་ལས་བཟྲོག་པ་བདེ་བླག་ཏུ་རྟོགས་
པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །དཔལ་ལྡན་གྲགས་པའི་གཏེར་གྱི་རིང་ལུགས་དང་། །

གངས་ཅན་རིགས་པའི་མེས་ཀྱི་གཏམ་གྱི་ཆ། རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་སྨྲེང་འདོན་
ལྷའི་བླ་མ། །བློ་གསལ་དབང་པོ་པད་དཀར་འཛིན་མིན་སུ། །འདི་ཡང་བྱང་ལ་
སྟོད་ཀྱི་རབ་འབྱམས་པ་བྱམས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བསྐུལ་ནས། མདོ་སྡེ་བདུན་
འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པའི་ལུགས། གངས་ཅན་ཁོ་ནར་གྲགས་པའི་གཏམ་གྱིས་
མ་བསླད་པ། དགེ་སློང་པདྨ་དཀར་པོས་བྱར་ཡུལ་སའི་ཐྱིག་ལེ་ཕུན་ཚོགས་
རབ་བརྟན་དུ་སྦྱར་བ་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག།  སརྦ་མངྒཱ།།



- 97 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡ གྱིས་ ༡པ། ༨པ།

༢ ངན་ ༡པ། ༡༢པ།

༣ ལྟོ་ ༢པ། ༡༢པ།

༤ རྟོགས་ ༣པ། ༥པ།

༦ དགོངས་ ༣པ། ༡༡པ།

༧ དེ་ ༤པ། ༡པ།

༨ །། ༤པ། ༡༦པ།

༩ ། ༥པ། ༥པ།

༡༠ ལམ་ ༥པ། ༡༣པ།

༡༡ ཟག་ ༦པ། ༣པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༢ ན་སངས་རྒྱས་ ༦པ། ༡༤པ།

༡༣ མཱ་ ༧པ། ༥པ།

༡༤ དེས་ ༧པ། ༦པ།

༡༥ མཱ་ ༧པ། ༨པ།

༡༦ དང་ ༧པ། ༨པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༧ དེ་ ༧པ། ༩པ།

༡༨ དེས་ ༧པ། ༡༠པ།

༡༩ ནི་ ༧པ། ༡༡པ།

༢༠ གམ་ ༧པ། ༡༧པ།

༢༡ ཤེས་ ༩པ། ༧པ།

༢༢ དང་ ༩པ། ༡༢པ།

༢༣ བ་ ༩པ། ༡༨པ།

༢༤ ན་མ་ ༡༠པ། ༣པ།

༢༥ ཤེས་པ་ ༡༠པ། ༣པ།

༢༦ དེའི་ ༡༠པ། ༡༣པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༢༧ ཅེས་ ༡༠པ། ༡༧པ།

༢༨ དེ་ཡང་རིགས་པ་
དྲུག་ཅུ་པ་ལས་

༡༡པ། ༡༨པ།

༢༩ གཞན་ཡང་ ༡༢པ། ༢པ།

༣༠ རོ་ ༡༢པ། ༡༡པ།

༣༡ ངག་ ༡༤པ། ༢པ།

༣༢ ཀྱིས་ ༡༤པ། ༡༨པ།

༣༣ བར་ ༡༥པ། ༡པ།

༣༤ བར་ ༡༥པ། ༡པ།

༣༥ ། ། ༡༥པ། ༡༣པ།

༣༦ ཚད་ ༡༥པ། ༡༨པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༣༧ འདུ་ ༡༧པ། ༡༢པ།

༣༨ རེག་ ༡༧པ། ༡༥པ།

༣༩ ཚོར་ ༡༧པ། ༡༥པ།

༤༠ དང་ ༡༨པ། ༢པ།

༤༡ འཚིག་ ༡༨པ། ༥པ།

༤༢ ཕྲག་དོག་ ༡༨པ། ༥པ།

༤༣ ངས་ ༡༨པ། ༨པ།

༤༤ སོའི་ ༡༩པ། ༢པ།

༤༥ རྣམ་ ༡༩པ། ༤པ།

༤༦ ། ༡༩པ། ༥པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༤༧ སོ་ ༡༩པ། ༦པ།

༤༨ ཀྱང་ ༡༩པ། ༡༥པ།

༤༩ ས་ ༢༡པ། ༧པ།

༥༠ དེར་ ༢༡པ། ༡༦པ།

༥༡ གཏོགས་ ༢༢པ། ༣པ།

༥༢ གཞི་ ༢༢པ། ༦པ།

༥༣ ཡོད་ ༢༢པ། ༡༦པ།

༥༤ བའམ་ ༢༣པ། ༧པ།

༥༥ བའམ་ ༢༣པ། ༧པ།

༥༦ གི་ ༢༣པ། ༡༥པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༥༧ དག་ ༢༣པ། ༡༦པ།

༥༨ ཏོ་ ༢༤པ། ༡༠པ།

༥༩ རེག་ ༢༤པ། ༡༥པ།

༦༠ རེག་ ༢༤པ། ༡༥པ།

༦༡ ལ་ ༢༥པ། ༡༦པ།

༦༢ ན་ ༢༦པ། ༡པ།

༦༣ དགུའམ་ ༢༦པ། ༤པ།

༦༤ དེ་ ༢༦པ། ༩པ།

༦༥ ། ༢༧པ། ༣པ།

༦༦ ། ༢༧པ། ༤པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༦༧ འགྲེལ་བ་ ༢༧པ། ༥པ།

༦༨ ། ༢༧པ། ༦པ།

༦༩ ཆུད་ ༢༨པ། ༡༨པ།

༧༠ ས་ ༢༩པ། ༥པ།

༧༡ རོ་ལ ༢༩པ། ༧པ།

༧༢ ། ། ༢༩པ། ༡༨པ།

༧༣ གཉིས་ ༣༠པ། ༡༡པ།

༧༤ པའམ་ ༣༠པ། ༡༣པ།

༧༥ བའམ་ ༣༠པ། ༡༤པ།

༧༦ པའི་ ༣༠པ། ༡༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༧༧ ། ༣༡པ། ༡༡པ།

༧༨ དེའང་ ༣༡པ། ༡༤པ།

༧༩ དག་ ༣༡པ། ༡༦པ།

༨༠ ཅི་མ་ ༣༣པ། ༡པ།

༨༡ །ཡང་། ༣༤པ། ༢པ།

༨༢ པར་ ༣༤པ། ༧པ།

༨༣ ལ་ ༣༤པ། ༡༠པ།

༨༤ ཀྱིས་ ༣༤པ། ༡༤པ།

༨༥ པ་ ༣༤པ། ༡༤པ།

༨༦ ཞེས་ ༣༥པ། ༤པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༨༧ ། ༣༥པ། ༦པ།

༨༨ བ་ ༣༦པ། ༨པ།

༨༩ བ་ ༣༦པ། ༩པ།

༩༠ བ་ ༣༦པ། ༩པ།

༩༡ ངོར་ ༣༦པ། ༡༨པ།

༩༢ ཤིང་ ༣༧པ། ༡༠པ།

༩༣ པས། ༣༧པ། ༡༡པ།

༩༤ ཡིན་ ༣༨པ། ༡༠པ།

༩༥ དང་ ༣༨པ། ༡༡པ།

༩༦ ། ༣༨པ། ༡༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༩༧ འགྱུར་ ༣༩པ། ༨པ།

༩༨ ཏེ་ ༣༩པ། ༡༠པ།

༩༩ ཆད་ ༣༩པ། ༡༤པ།

༡༠༠ ཕྲ་རབ་ནི་ ༣༩པ། ༥པ།

༡༠༡ འབྱུང་རྒྱ་ ༤༠པ། ༣པ།

༡༠༢ ཀྱིས་ ༤༠པ། ༧པ།

༡༠༣ ། ༤༠པ། ༡༢པ།

༡༠༤ དང་པོ་གཉིས་ ༤༠པ། ༡༥པ།

༡༠༥ བྱེད་ ༤༡པ། ༡པ།

༡༠༦ ནམ་མཁའ་ ༤༡པ། ༥པ།



- 108 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༠༧ བལྡད་ ༤༡པ། ༥པ།

༡༠༨ ཀྱང་ ༤༡པ། ༩པ།

༡༠༩ པོ་ ༤༡པ། ༡༢པ།

༡༡༠ བུས་ ༤༡པ། ༡༦པ།

༡༡༡ ནོ་ ༤༢པ། ༦པ།

༡༡༢ ཅེས་ ༤༣པ། ༦པ།

༡༡༣ ཚང་ ༤༣པ། ༨པ།

༡༡༤ སྟེ་ ༤༥པ། ༥པ།

༡༡༥ པའི་ ༤༥པ། ༦པ།

༡༡༦ ཀྱིས་ ༤༥པ། ༧པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༡༧ ཀྱིས་ ༤༥པ། ༩པ།

༡༡༨ ། ༤༥པ། ༡༣པ།

༡༡༩ དཔྱད་ ༤༦པ། ༡པ།

༡༢༠ བའི་ ༤༦པ། ༩པ།

༡༢༡ ཚུལ་ ༤༦པ། ༡༨པ།

༡༢༢ ། ༤༧པ། ༥པ།

༡༢༣ ངེས་ ༤༨པ། ༡༠པ།

༡༢༤ པའམ་ ༤༨པ། ༡༡པ།

༡༢༥ བར་ ༤༩པ། ༤པ།

༡༢༦ ཡུལ་མེད་ཀྱི་ ༤༩པ། ༥པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༢༧ ། ༤༩པ། ༡༨པ།

༡༢༨ ངེས་པ་ ༤༩པ། ༡༨པ།

༡༢༩ ཡང་ ༥༠པ། ༡༠པ།

༡༣༠ ། ༥༠པ། ༡༡པ།

༡༣༡ ། ༥༠པ། ༡༧པ།

༡༣༢ ། ༥༠པ། ༡༨པ།

༡༣༣ ནའམ་ ༥༡པ། ༡༥པ།

༡༣༤ ངོ་མའི་ ༥༢པ། ༦པ།

༡༣༥ འགྲེལ་བ་ ༥༢པ། ༦པ།

༡༣༦ ། ༥༢པ། ༧པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༣༧ ། ༥༢པ། ༡༠པ།

༡༣༨ ། ༥༢པ། ༡༡པ།

༡༣༩ ཡང་ ༥༢པ། ༡༣པ།

༡༤༠ ། ༥༢པ། ༡༤པ།

༡༤༡ ། ༥༢པ། ༡༤པ།

༡༤༢ ། ༥༢པ། ༡༧པ།

༡༤༣ ། ༥༢པ། ༡༨པ།

༡༤༤ པོར་ ༥༣པ། ༤པ།

༡༤༥ ། ༥༣པ། ༥པ།

༡༤༦ ། ༥༣པ། ༡༥པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༤༧ བལྟོས་ ༥༤པ། ༡པ།

༡༤༨ བའི་ ༥༤པ། ༧པ།

༡༤༩ རྩོལ་ ༥༤པ། ༨པ།

༡༥༠ ཅེས་ ༥༤པ། ༡༠པ།

༡༥༡ ། ༥༤པ། ༡༨པ།

༡༥༢ གྲགས་ ༥༥པ། ༡པ།

༡༥༣ བོང་ ༥༥པ། ༥པ།

༡༥༤ པའམ་ ༥༥པ། ༡༡པ།

༡༥༥ པའི་ ༥༥པ། ༡༦པ།

༡༥༦ སྟེ་ ༥༥པ། ༡༧པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༥༧ ། ༥༧པ། ༡པ།

༡༥༨ གང་ ༥༨པ། ༡༣པ།

༡༥༩ སྦོར་ ༥༩པ། ༧པ།

༡༦༠ པའང་ ༥༩པ། ༡༧པ།

༡༦༡ སྔ་ ༦༠པ། ༢པ།

༡༦༢ ནམ་ ༦༡པ། ༩པ།

༡༦༣ རྩོལ་ ༦༡པ། ༡༢པ།

༡༦༤ པ་ ༦༣པ། ༣པ།

༡༦༥ པ་ ༦༣པ། ༦པ།

༡༦༦ པ་ ༦༣པ། ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༦༧ འབྱེད་ ༦༣པ། ༧པ།

༡༦༨ བར་ ༦༣པ། ༡༥པ།

༡༦༩ ཅན་ ༦༣པ། ༡༧པ།

༡༧༠ དད་ ༦༤པ། ༣པ།

༡༧༡ དེས་ ༦༤པ། ༨པ།

༡༧༢ ། ༦༥པ། ༡༡པ།

༡༧༣ གིས ༦༥པ། ༡༣པ།

༡༧༤ ། ༦༥པ། ༡༣པ།

༡༧༥ བའི་ཕྱིར་ ༦༥པ། ༡༧པ།

༡༧༦ ། ༦༦པ། ༡༣པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཀ༽ ཐཱའི་ཝན་ནས་པར་བཏབ་པའི་མ་དཔེ། ༼དེབ་གཟུགས༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༧༧ ཡིན་ ༦༧པ། ༢པ།

༡༧༨ ནམ་མཁའ་ ༦༧པ། ༤པ།

༡༧༩ ཚང་ ༦༧པ། ༥པ།

༡༨༠ པའམ་ ༦༧པ། ༡༨པ།

༡༨༡ དཔང་ ༦༨པ། ༢པ།

༡༨༢ ཚང་ ༦༩པ། ༥པ།

༡༨༣ དཔང་ ༦༩པ། ༡༢པ།

༡༨༤ འགྲོའམ་ ༦༩པ། ༡༦པ།

༡༨༥ ཚང་ ༦༩པ། ༡༧པ།

༡༨༦ ཚང་ ༦༩པ། ༡༧པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༨༧ ངག་ ༦༩པ། ༡༨པ།

༡༨༨ གྲྭར་ ༧༠པ། ༨པ།

༡༨༩ ། ༧༡པ། ༥པ།

༡༩༠ ། ༧༡པ། ༩པ།

༡༩༡ ། ༧༡པ། ༡༨པ།

༡༩༢ ། ༧༢པ། ༨པ།

༡༩༣ རྩོལ་ ༧༢པ། ༡༣པ།

༡༩༤ པ་ ༧༣པ། ༦པ།

༡༩༥ སྨེང་ ༧༣པ། ༡༠པ།

༡༩༦ ། ༧༣པ། ༡༤པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡ རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ ༦༧༤པ། ༡པ།

༢ གྱི་ ༦༧༥པ། ༣པ།

༣ དན་ ༦༧༥པ། ༡པ།

༤ སྟོ་ ༦༧༦པ། ༣པ།

༥ རྟོག་ ༦༧༧པ། ༡པ།

༦ དགོས་ ༦༧༨པ། ༣པ།

༧ མེད་ེ ༦༧༨པ། ༦པ།

༨ སམ་ ༦༧༩པ། ༣པ།

༡༠ ཐག་ ༦༧༩པ། ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༡ ནས་ ༦༨༠པ། ༤པ།

༡༢ མ་ ༦༨༡པ། ༡པ།

༡༣ ངེས་ ༦༨༡པ། ༡པ།

༡༤ མ་ ༦༨༡པ། ༢པ།

༡༥ དད་ ༦༨༡པ། ༢པ།

༡༦ ད་ ༦༨༡པ། ༢པ།

༡༧ དེས་ ༦༨༡པ། ༢པ།

༡༨ ན་ ༦༨༡པ། ༣པ།

༡༩ གི་ ༦༨༡པ། ༥པ།

༢༠ ཤིས་ ༦༨༣པ། ༢པ།

༢༡ ངང་ ༦༨༣པ། ༣པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༢༢ བ་ ༦༨༣པ། ༥པ།

༢༣ ཀྱིས་ནམ་ ༦༨༣པ། ༦པ།

༢༤ དའི་ ༦༨༤པ། ༦པ།

༢༥ ཅེས་ ༦༨༤པ། ༥པ།

༢༦ དེ་ཡང་རྩ་ཤེར་ ༦༨༥པ། ༦པ།

༢༧ འཇུག་པར་ ༦༨༥པ། ༦པ།

༢༨ ངོ་ ༦༨༦པ། ༣པ།

༢༩ དག་ ༦༨༧པ། ༦པ།

༣༠ གྱིས་ ༦༨༨པ། ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༣༡ པར་ ༦༨༨པ། ༦པ།

༣༢ པར་ ༦༨༨པ། ༦པ།

༣༣ ། ༦༨༩པ། ༤པ།

༣༤ ཆད་ ༦༨༩པ། ༦པ།

༣༥ དྲུག་ ༦༩༡པ། ༣པ།

༣༦ རེག་པ་ ༦༩༡པ། ༥པ།

༣༧ ཚོར་བ། ༦༩༡པ། ༥པ།

༣༨ རྩོན་འགྲུས་ཤིནྟུ་ ༦༩༡པ། ༦པ།

༣༩ འཚག་ ༦༩༢པ། ༡པ།

༤༠ འཕྲོག་ ༦༩༢པ། ༡པ།

༤༡ བརྗོད་ངས ༦༩༢པ། ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༤༢ སོ་སོ་ ༦༩༢པ། ༦པ།

༤༣ མ་ ༦༩༣པ། ༡པ།

༤༤ པ་ ༦༩༣པ། ༡པ།

༤༥ ། ༦༩༣པ། ༢པ།

༤༦ ཡང་ ༦༩༣པ། ༤པ།

༤༧ ས་ ༦༩༥པ། ༢པ།

༤༨ དེ་མཁས ༦༩༥པ། ༥པ།

༤༩ རྟོགས་ ༦༩༦པ། ༡པ།

༥༠ གཞི་ ༦༩༦པ། ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༥༡ ཡོང་ ༦༩༦པ། ༥པ།

༥༢ ལྕི་བ་འམ ༦༩༧པ། ༣པ།

༥༣ ཉེ་བ་འམ་ ༦༩༧པ། ༣པ།

༥༤ གི་ ༦༩༧པ། ༥པ།

༥༥ དག་ ༦༩༧པ། ༦པ།

༥༦ ཏོ་ ༦༩༨པ། ༤པ།

༥༧ རིག་ ༦༩༨པ། ༦པ།

༥༨ རིག་ ༦༩༨པ། ༦པ།

༥༩ ལ་ ༦༩༩པ། ༦པ།

༦༠ དགུ་འམ་ ༧༠༠པ། ༢པ།

༦༡ དེས་ ༧༠༠པ། ༤པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༦༢ འགྲེལ་ ༧༠༡པ། ༢པ།

༦༣ ཚུད་ ༧༠༣པ། ༡པ།

༦༤ བོས་ ༧༠༣པ། ༣པ།

༦༥ རོལ་ ༧༠༣པ། ༤པ།

༦༦ པ་འམ་ ༧༠༤པ། ༦པ།

༦༧ བ་འམ་ ༧༠༤པ། ༦པ།

༦༨ པའི་ ༧༠༥པ། ༡པ།

༦༩ དེའང་ ༧༠༥པ། ༦པ།

༧༠ དེ་དག་སྐྱེ་བ་ ༧༠༦པ། ༡པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༧༡ ཙམ་ ༧༠༧པ། ༢པ།

༧༢ ། ༧༠༨པ། ༣པ།

༧༣ ཕར་ ༧༠༨པ། ༤པ།

༧༤ ལ་ ༧༠༨པ། ༦པ།

༧༥ ཀྱི་ ༧༠༩པ། ༡པ།

༧༦ བྱེད་པོ་ ༧༠༩། ༡པ།

༧༧ ཞས་ ༧༠༩པ། ༤པ།

༧༨ པ་ ༧༡༠པ། ༥པ།

༧༩ པ་ ༧༡༠པ། ༥པ།

༨༠ པ་ ༧༡༠པ། ༥པ།

༨༡ དོར་ ༧༡༡པ། ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༨༢ པས་ ༧༡༡པ། ༦པ།

༨༣ ཡིན་ ༧༡༢པ། ༦པ།

༨༤ དང་། ༧༡༢པ། ༦པ།

༨༥ འགྱུར་ ༧༡༣པ། ༥པ།

༨༦ ནི་ ༧༡༣པ། ༦པ།

༨༧ ཏེ་ ༧༡༣པ། ༦པ།

༨༨ ཆོད་ ༧༡༤པ། ༡པ།

༨༩ ཕྲ་རབ་ནི་ ༧༡༤པ། ༢པ།

༩༠ འབྱང་ ༧༡༤པ། ༤པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༩༡ ཀྱིས་ ༧༡༤པ། ༥པ།

༩༢ ། ༧༡༥པ། ༡པ།

༩༣ དང་པོ་ནི་ ༧༡༥པ། ༢པ།

༩༤ བྱེད་ ༧༡༥པ། ༣པ།

༩༥ ནམམཁའ་ ༧༡༥པ། ༥པ།

༩༦ བསྡད་ ༧༡༥པ། ༥པ།

༩༧ ཡང་ ༧༡༦པ། ༡པ།

༩༨ པོ་ ༧༡༦པ། ༢པ།

༩༩ བུ་ ༧༡༦པ། ༣པ།

༡༠༠ ན་ ༧༡༦པ། ༦པ།

༡༠༡ ཅེས་ ༧༡༧པ། ༦པ།



- 127 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༠༢ ཚང་ ༧༡༨པ། ༡པ།

༡༠༣ སྟེ་ ༧༡༩པ། ༦པ།

༡༠༤ བའི་ ༧༡༩པ། ༦པ།

༡༠༥ ཀྱི་ ༧༢༠པ། ༡པ།

༡༠༦ ཀྱིས་ ༧༢༠པ། ༢པ།

༡༠༧ པའི་ ༧༢༡པ། ༢པ།

༡༠༨ ཆུལ་ ༧༢༡པ། ༥པ།

༡༠༩ ། ༧༢༡པ། ༦པ།

༡༡༠ དེས་ ༧༢༣པ། ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༡༡ པ་ ༧༢༣པ། ༢པ།

༡༡༢ ཡུལ་མེད་ཀྱི་ ༧༢༤པ། ༡པ།

༡༡༣ ཅེས་ ༧༢༤པ། ༥པ།

༡༡༤ ལང་ ༧༢༥པ། ༢པ།

༡༡༥ ན་འམ་ ༧༢༦པ། ༤པ།

༡༡༦ ངོས་ ༧༢༧པ། ༡པ།

༡༡༧ འགྲེལ་པ་ ༧༢༧པ། ༡པ།

༡༡༨ པོར་ ༧༢༨པ། ༡པ།

༡༡༩ བསྟོས་ ༧༢༨པ། ༦པ།

༡༢༠ པའི་ ༧༢༩པ། ༢པ།

༡༢༡ རྩལ་ ༧༢༩པ། ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༢༢ ཤེས་ ༧༢༩པ། ༣པ།

༡༢༣ བྲགས་ ༧༢༩པ། ༦པ།

༡༢༤ སྟ་ ༧༣༠པ། ༦པ།

༡༢༥ མི་ ༧༣༢པ། ༥པ།

༡༢༦ གར་ ༧༣༣པ། ༦པ།

༡༢༧ སྦོང་ ༧༣༤པ། ༤པ།

༡༢༨ མེ་ངེས་པའང་ ༧༤༥པ། ༥པ།

༡༢༩ ན་ ༧༣༦པ། ༥པ།

༡༣༠ རྩལ་ ༧༣༦པ། ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༣༡ ས་ ༧༣༨པ། ༣པ།

༡༣༢ ས་ ༧༣༨པ། ༤པ།

༡༣༣ ས་ ༧༣༨པ། ༤པ།

༡༣༤ འབྱེད་ ༧༣༨པ། ༥པ།

༡༤༥ པར་ ༧༣༩པ། ༡པ།

༡༤༦ ན་ ༧༣༩པ། ༢པ།

༡༤༧ དང་ ༧༣༩པ། ༣པ།

༡༤༨ ངེས་ ༧༣༩པ། ༥པ།

༡༤༩ གི་ ༧༤༡པ། ༡པ།

༡༥༠ སྤང་བའི་ཕྱིར་ ༧༤༡པ། ༢པ།

༡༥༡ ཡིན་ ༧༤༢པ། ༣པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ཁ༽ རོར་གླིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་
གཟུགས་རྒྱ་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༥༢ ནམཁའ་ ༧༤༢པ། ༤པ།

༡༥༣ ཚད་ ༧༤༢པ། ༤པ།

༡༥༣ པ་འམ་ ༧༤༣པ། ༣པ།

༡༥༤ དབང་ ༧༤༣པ། ༤པ།

༡༥༥ མ་ཚང་ ༧༤༤པ། ༥པ།

༡༥༦ འགྲོ་འམ་ ༧༤༥པ། ༣པ།

༡༥༧ ཚང་ ༧༤༥པ། ༤པ།

༡༥༨ ཚང་ ༧༤༥པ། ༤པ།

༡༥༩ གྲར་ ༧༤༦པ། ༡པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༡༦༠ རྩལ་ ༧༤༨པ། ༣པ།

༡༦༡ ལ་ ༧༤༨པ། ༦པ།

༡༦༢པ སྨྲང་ ༧༤༩པ། ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ག༽ འབྲུག་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་གཟུགས་འབྲུག་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡ རིག་པའི་སྙིང་པོ་
ཞེས་བྱ་བ།

༡པོ་རྒྱབ་ཤོག ༡པོ།

༢ གྱི་ ༡པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༣ ངན་ ༢པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༤ ལྟོ་ ༢པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༥ རྟོག་ ༣པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༦ དགོངས་ ༣པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༧ པར་ ༤པ་གདོང་ཤོག ༢པ།

༨ ལམ་ ༤པ་གདོང་ཤོག ༣པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ཡིག་ཚོགས་མང་བར་དོགས་ནས་དེ་མན་ཆད་ཐཱ་ཝན་ནས་པར་
བཏབ་པའི་མ་དཔེ་དང་ཡི་གེ་འདྲ་བ་ཡོད་པ་རྣམས་ཁ་གསལ་མ་བྲི་
བར་བཞག་ཡོད་ལགས།

༩ ངེས་ ༥པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༡༠ ། ༥པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༡༡ ཞེས་ ༦པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༡༢ རྩ་ཤེར་ ༧པ་གདོང་ཤོག ༤པ།

༡༣ འཇུག་པར་ ༧པ་གདོང་ཤོག ༥པ།

༡༤ དང་ ༡༠པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༡༥ བའདུ་ ༡༠པ་གདོང་ཤོག ༢པ།

༡༦ རིག་པ་ ༡༠པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༡༧ བརྩོན་འགྲུས་
ཤིན་ཏུ་སྦངས་བ་

དང།

༡༠པ་གདོང་ཤོག ༥པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ག༽ འབྲུག་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་གཟུགས་འབྲུག་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༡༨ འཕྲོག་ ༡༠པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༡༩ བརྗེད་ངས་པ་ ༡༠པ་རྒྱབ་ཤོག ༡པོ།

༢༠ སོ་སོ་སྐྱེ་ོ ༡༠པ་རྒྱབ་ཤོག ༥པ།

༢༡ མ་ ༡༠པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༢༢ པ་ ༡༠པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༢༣ ཡང་ ༡༡པ་གདོང་ཤོག ༤པ།

༢༤ ལས་ ༡༢པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༢༥ རྟོགས་ ༡༢་པ་རྒྱབ་ཤོག ༡པ།

༢༦ གཞན་ ༡༢པ་རྒྱབ་ཤོག ༢པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༢༧ ། ༡༢པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༢༨ གིས་ ༡༣པ་གདོང་ཤོག ༥པ།

༢༩ ངག་ ༡༣པ་གདོང་ཤོག ༥པ།

༣༠ ནོ་ ༡༣པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༣༡ ནོ་ ༡༤པ་རྒྱབ་ཤོག ༡པོ།

༣༢ དེས་དེ་ ༡༤པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༣༣ འབྲེལ་ ༡༥པ་གདོང་ཤོག ༢པ།

༣༤ ། ༡༥པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༤༥ བོ་ ༡༦པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༤༦ བ་ ༡༦པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༤༧ བའི་ ༡༦པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ག༽ འབྲུག་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་གཟུགས་འབྲུག་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༤༨ དེའར་ ༡༧པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༤༩ དེ་སྐྱེ་བ་ ༡༧པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༥༠ ། ༡༨པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༥༡ ཀྱི་ ༡༩པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༥༢ བྱེད་ོ ༡༩པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༥༣ པར་ ༢༠པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༥༤ བཞིན་ ༢༠པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༥༥ གྱུར་ ༢༡པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༥༦ ནི་ ༢༡པ་གདོང་ཤོག ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༥༧ སྟེ་ ༢༡པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༥༨ ཆད་ ༢༡པ་རྒྱབ་ཤོག ༡པོ།

༥༩ ཕྲའམ་ ༢༡པ་རྒྱབ་ཤོག ༢པ།

༦༠ ཀྱི་ ༢༡པ་རྒྱབ་ཤོག ༥པ།

༦༡ རྒྱུ་ ༢༢པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༦༢ བུ་ ༢༢པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༦༣ ཞེས་ ༢༣པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༦༤ སོགས་ ༢༣པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༦༥ ཚངས་ ༢༣པ་རྒྱབ་ཤོག ༡པོ།

༦༦ དེ་ ༢༣པ་རྒྱབ་ཤོག ༢པ།

༦༧ ཏེ་ ༢༤པ་གདོང་ཤོག ༦པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ག༽ འབྲུག་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་གཟུགས་འབྲུག་ཤོག༽

ཨང་༽ ཡིག་གེ༽ ཤོགས་གྲངས༽ ཡིག་ཕྲེང༽

༦༨ ཀྱི་ ༢༤པ་རྒྱབ་ཤོག ༡པོ།

༦༩ ཀྱི་ས་ ༢༤པ་རྒྱབ་ཤོག ༢པ།

༧༠ ཡུལ་གྱི་ ༢༦པ་གདོང་ཤོག ༦པ།

༧༡ ཅེས་པ་ ༢༦པ་རྒྱབ་ཤོག ༤པ།

༧༢ ངོས་ ༢༨པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༧༣ འབྲེལ་ ༢༨པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༧༣ ཀྱང་ ༢༨པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༧༤ རྩལ་ ༢༨པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༧༥ རིག་ ༢༩པ་རྒྱབ་ཤོག ༤པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༧༦ མི་ ༣༠པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༧༧ རྩལ་ ༣༢པ་རྒྱབ་ཤོག ༤པ།

༧༨ བྱེད་ ༣༣པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༧༩ པར་ ༣༣པ་རྒྱབ་ཤོག ༤པ།

༨༠ ན་ ༣༣པ་རྒྱབ་ཤོག ༦པ།

༨༡ གི་ ༣༤པ་རྒྱབ་ཤོག ༥པ།

༨༢ བྱ་བའི་ ༣༥པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།

༨༣ བཞིན་ ༣༥པ་རྒྱབ་ཤོག ༢པ།

༨༤ དབང་ ༣༦པ་གདོང་ཤོག ༣པ།

༨༥ ཚངས་ ༣༦པ་རྒྱབ་ཤོག ༣པ།

༨༦ ཚངས་ ༣༧པ་གདོང་ཤོག ༡པོ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༧༡       ཅེས་པ་    ༢༦པ་རྒྱབ་ཤོག    ༤པ།

༧༢       ངོས་     ༢༨པ་གདོང་ཤོག    ༡པོ།

༧༣       འབྲེལ་    ༢༨པ་གདོང་ཤོག    ༡པོ།

༧༣       ཀྱང་     ༢༨པ་གདོང་ཤོག    ༣པ།

༧༤       རྩལ་     ༢༨པ་རྒྱབ་ཤོག    ༦པ།

༧༥       རིག་     ༢༩པ་རྒྱབ་ཤོག    ༤པ།

༧༦        མི་     ༣༠པ་རྒྱབ་ཤོག     ༣པ།

༧༧       རྩལ་     ༣༢པ་རྒྱབ་ཤོག     ༤པ།

༧༨       བྱེད་     ༣༣པ་རྒྱབ་ཤོག     ༣པ།

༧༩       པར་     ༣༣པ་རྒྱབ་ཤོག     ༤པ།

༨༠        ན་     ༣༣པ་རྒྱབ་ཤོག     ༦པ།

༨༡        གི་     ༣༤པ་རྒྱབ་ཤོག     ༥པ།
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༨༢       བྱ་བའི་    ༣༥པ་གདོང་ཤོག    ༡པོ།

༨༣       བཞིན་    ༣༥པ་རྒྱབ་ཤོག     ༢པ།

༨༤       དབང་    ༣༦པ་གདོང་ཤོག    ༣པ།

༨༥       ཚངས་    ༣༦པ་རྒྱབ་ཤོག     ༣པ།

༨༦       ཚངས་    ༣༧པ་གདོང་ཤོག    ༡པོ།                          

མ་དཔེ་ཁག་གསུམ་ནང་ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་སོ་སོར་ཡོད་པ།

ག༽ འབྲུག་གི་མ་དཔེ། ༼དཔེ་གཟུགས་འབྲུག་ཤོག༽

ཨང་༽  ཡིག་གེ༽   ཤོགས་གྲངས༽   ཡིག་ཕྲེང༽

༨༧      ཚངས་    ༣༧པ་གདོང་ཤོག    ༡པོ།

༨༨       །         ༣༧པ་      ༢པ།                        

༨༩ སྟོན་པའི་བསྟན་པར་བཤད་སྒྲུབ་ཅི་ཡང་གིས། །སྲིད་ཞུར་བྲེལ་ལ་ཀུན་མཁྱེན་འབྲུག་
པའི་གསུང་། །ཀླུ་དབང་གཙུག་ནོར་དཔེས་ཀྱང་མི་བསྒྲུན་པར། །རིན་བྲལ་སྙིང་ག་མཛེས་
རྒྱན་གཅིག་པུ་རུ། །གཟྱིགས་ནས་ཆོས་སྦྱིན་འཛད་མེད་གཏེར་གྱི་སྒོ། །ལྷོ་ཕྱོགས་ནོར་
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

འཛིན་སྐྱོང་དབང་བཞི་པ་མཆོག །ཡུམ་སྲས་ཐུགས་བསྐྱེད་ཟ་མེད་སྟོབས་ཀྱིས་ཕྱེས། 
།དགེ་བས་སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེ་རྟག་འབར་ཤོག །བཀྲ་ཤིས་ལྗོངས་ནས་དཔར་བསྐྲུན་
ཞུས་པའོ།།  །།
གོ་དཀའ་ཞིང་རྩོམ་པ་པོའི་དགོངས་པ་ཡིན་མིན་མ་ཤེས་པའི་

ཚིག་རིགས།

ཀ༽ འདུ་བྱེད་ལ་མཚུངས་ལྡན་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་གཉིས། ཚོར་
བ་འདུ་ཤེས་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་དང་པོ་
ཡིན་ན།ོ །

ཁ༽ སྐྱེ་བ་སྐྱེ་ནས་འགགས་ནས་ས་ོསརོ་བརྟགས་པའི་སྟབོ་ཀྱིས་
གཞན་མི་སྐྱེ་བ་ནི་ས་ོསརོ་བརྟགས་པས་འགོག་པ་ཡིན་ན།ོ །

ག༽ རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་སགོས་པ་ལས་གཞན་པ་ཡིན་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 
འདི་ལྟར་འདི་སུས་ཀྱང་ས་དང་མེ་དང་རླུང་དག་ཡིན་ན།ོ །

ང༽ དེ་ཡང་འབྱུང་བ་བཞིའམ། སེམས་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་ཆོས་
རྣམས་ཀྱིས་སམ་འདུས་བྱས་ཀྱིས་༼ཀྱི༽མཚན་ཉིད་རྣམས་ནི། 
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

མཚན་གཞིའི་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀྱང་མཚན་ཉིད་དེའི་ཡིན་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

ཅ༽ རྐྱེན་བཞིའི་དང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་མ་གཏོགས་པའི་བྱེད་རྒྱུ་༼རྒྱུ༽
ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ།
Tshad ma’i mdo sde bdun dang bcas pa’i spyi don rigs 
pa’i  snying po zhe bya ba bzhugs so||

rigs pa’i snying po zhe bya ba|1bla ma dang mgon po ’jam 
pa’i dbyang la phyag ’tshal lo||dpal ldan ’jam dbyang 
phyogs kyi glang chen bzhin||ma lus rna bar yi ge’i grgas 
’bar ba||shes rab ’byung khungs rigs grwa’i blo ldan 
bzang| |phyogs las rnam rgyal mdzad de rtag tu mchod||

’dir tshad ma rigs pa’i bstan bcos la ’jug pa dang| bstan 
bcos dngos bshad pa gnyis las|dang po ni|  bshad byatshe 
ma’i mdo kun las btus pa| ’chad byed sde bdun gyi bshad pas 
theg pa chen po’i chos mngon pa dbu ma rang rgyud kyi sgo 
nas gtan la ’bebs pa zhig ston te|rngog lo chen pos|chos 
rnams thams cad stong pa’i tshul la ’jug pa’i sgo||yang dag 
rigas tshogs klu sgrub zhal nas gsungs pa de||rigs pa’i mthar 
tug rnam ’grel mdzad pa’i gzhung las||gsal bar rtogs nas 
lugs ngan2gzhan kun rtsa bzhin dor||zhes gsungs pas so| 
|gzhan dag na re| phyogs kyi glang po sems tsam rnam3rdzun 
pa yin zhing mdo yang grub pa’i mtha’ der bstan zhing|chos 
1 rigs pa’i snying po zhe bya ba] zhes paꞌi tshig rkang pa de ni (BT/ DLC.) Yod kayng   
  (TW) La mi mngon no|
2 Ngan] BT/TW,Dan DLC
3 Rnam] BT/TW,  rnams DLC
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kyi grgs pas| de dang mthun par bkral lo zhes sgrog mod| 
slob dpon chen po ’di tshad ma’i mdo ma mdzad phan sems 
tsam pa yin du chug kyang rab tu byed pa ’di brtsams nas 
dbu ma pa yin te| de yang ’di’i tshigs su bcad pa dang po 
brtsams pa na| sa g.yo ba dang sgra dang ’od chen po byung 
zhing mu stegs kyi ston pa dag rengs pa sogs ltas ngo mtshar 
bas mu stegs thub rgyal nag po zhes pas mngon shes kyis 
bltas pas|tshigs su bcad pa de’i mthur rig| de  la ’di lta bu 
’byung ba ci yin zhes yang  brtags pas de las bstan bcos su 
grub cing| des mu stegs byed rnams tshar gcod pa dang| 
sangs rgyas pa rnams dar bar shes so| |de ma bzod nas slob 
dpon bsod snyoms la byon pa’i shul du ’ongs te bsubs so| |de 
lta bu lan gnyis su byas pas gsum pa la tshigs bcad de’i 
mthar|  ku re dang kyal kas yin na ’dima sub cig| |’di las don 
chen po thob par ’gyur ro| |yang phrag do dog gis yin na| 
khyod glun po ste| ’di4 bsubs pas ci lto|  nang blo’i  ri mo sub 
mi nus pas so| |gal te tshig don la skyon chags so snyam na 
ni brtsad kyis nus snang bar gyis la sdod cig ces bris pas ltas 
sngar bzhin du byung zhing| des sub par ’ongs bas brtsad 
kyis zhes5 pa mtong nas nga rgyal gyis der bsgugs so| |slob 
dpon phyir ’khor ba dang rtod pas slob dpon rgyal bar gyur 
cing des kha nas me tsha ba spros te yo byad kun bsregs| 
slob dpon nyid kyang tshig la thug pa tsam na de mi snag bar 
gyur te| des thugs skyo nas theg pa dman pa la gzhol la khad 
tsa na| ’phags pa ’jam pa’i dbyangs dngos su byon nas rjes 
su gzung bas theg pa chen po’i ’phags pa’i sa brnyes pas so| 
|de ltar yang rnam nges las| gang la ’phags pa nyid byon rjes 
4 ’di] DLC/BT, ’de TW
5 Zhes] BT/DLC, zhas TW
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༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

gzung de ni dpal ldan dri med blo mnga’ ste| |zhes ’byung 
bas so| |dpal chos kyi grags pa ni|’jam dpal rtsa ba’i rtog pa 
dang mgon po mngon par ’byung ba’i rgyud  las| smra ba 
thamd cad kyi gtsug gi nor bu|  phas kyi rgol ba thams cad 
tshar gcod par nung bstan pa| dpal ’khor lo sdom pa rdo rje 
mkha’ ’gro’i sgo nas sa bcu gsum gyidbang phyug chen po 
brnyes pa’o| |slob dpon des6mdo’i go rim bzhin du rnam 
’grel mdzad cing|don dang don ma yin pa rnam par ’byed pa 
ni rjes su dpag pa la brten pa can yin la| zhes pa’i dgongs7pa 
’dis sgrig8 pa’i tshe rang don le’u dang por bskyal| gzhan rab 
byed drug  dang|rang don le’u la ’grel pa stong phrag phyed 
dang bzhi pa mdzad|9lhag ma la lha dbang blo ’grel pa rtsom 
du bcug| |des gzhung dbu mar gnas pa ma mthong bar btsams 
pa lan gnyis su slob dpon gyis bsregs pas| gsum pa’i gzhug 
tu|phal cher skal ba med nyid dang| |dus la sdos pa med pa 
dang| |goms pa’i phyir ni mdor bsdus nas| |kho bos bka’ 
’grel ’di byas so| |zhes sbyar te phul bas thugs skyo ste nyid 
kyi bstan bcos kyi thog mar|  skye bo phal cher phal la chags 
shing sogs dang| mjug tu| blo yi nus pa chung ba med pa10 
dedag gis kyang zab11 mo’i de nyid rtogs med can zhes sogs 
sbyar bar mdzad do| |phyis bi kra ma la shi la’i mkhas pa sgo 
drug gi gya ba shes rab ’byung gnas sbas pas dbu mar gnas 
pa gzigs te legs par gtan la phab bo||sha kay blo| bgyal dbang 
blo gnyis ni rnam bshad snga ma’i rjes ’brang| lhag ma|  nyi 

6 Des] BT/TW, nges DLC
7 Dgongs] BT/TW, dgos DLC
8 Sgrig] TW, sgrigs DLC/BT
9 Mdzad] BT/TW,Mdzed DLC
10 Pa] BT/TW,’a DLC
11 Zab] BT/TW, thab DLC
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sbas| rgyal ba can| ya ma shrî rnams gnyis pa’i dang| chos 
mchog kyang lugs de’i rjes su ’brang bar snang ngo| |gnyis 
pa bstan bcos dngos bshad pa la| don dam pa’i tshad ma 
lus dang| kun tu tha snyad pa’i tshad ma yan lag tu bstan pa 
gnyis kyi dang po la|  gzhung ’brel gyis mdor bstan| mtha’ 
dpyad kyis rgyas par bshad| ngag don gyi sbyor bas don bsdu 
ba gsum las|  dang po ni| mdor|tshad mar gyur pa ’gro la 
phan zhes pa| |ston pa bde gshegs skyob la zhes pas bstan 
pa’i tshig zur gyis tshad ma de yang| kun tu tha snyad pa’i 
tshad ma la brten nas rtogs par bya dgos pas dang por de’i 
rnam par gzhag ’jog ston bzhes nas| tshad ma bslu med can 
shes pa| |zhes dang| phyis don dam pa rang gi mtshan nyid| 
ma shes don gi gsal byed kyang| |zhes pas ston par mdzad do| 
|de lta na tshad ma spyi’i mtshan nyid ma bstan pas skon du 
’gyur ro snyam na| de ni ston par mi rigs te| blo de gnyis yul 
gyi rnam pa shin tu mi mthun pas so zhes dgong te|yul rnam 
can ni tha dad pas| |blo yi rtog pa tha dad phyir| |zhes gsung 
so| |phan par bzhed pa la sogs pas theg12pa chen po’i lam 
thun mong ma yin pa| de’i nang nas kyang zab mo lta ba’i 
shing lta chen po’i srol gzung nas bstan te|  lung dang rigs 
pas rnam dpyod pa| |sogs kyis don dam par dngos po thams 
cad rang bzhin med par rig cing|  ’khor ba dang mya ngan las 
’das pa gnyis su med par rtogs pa dang| rnam pa du mar 
thabs mang po sogs kyis kun rdzob tu dngos po sgyu ma 
tsam du dmigs pas shes rab dang snying rje chen po dang 
ldan te ’khor ba yang mi spong mya ngan las ’das pa yang 
mi len par sems can gyi don du pha rol du phyin pa bcu la 

12 Theg] BT/TW, thag DLC
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spyod cing| des dag danggzhan gyi don phun sum tshogs par 
’grub par13’grud pa bstan pa’i phyir ro||lungs bzlog bden pa 
bzhi’i sgo nas ’jug pa nyan thos kyi lam dang| zhar la rnam 
par thar pa cung zad tsam gyis lhag pa’i rang rgyal gyis 
lam14gnyis bstan pa’i dang po| zag pa dang bcas pa’i ’bras bu 
nye bar nen pa’i phung po lnga ni tshul sna tshogs kyi gzhi 
las blta bar sla15ba’i phyir thog mar sdug bsngal gyi bden pa 
rtogs so| |de nas sdug bsngal gyi rgyu brtags pas las dang 
nyon mongs pa rgyur rig cing kun ’byung gi bden pa rtogs 
so| |de nas las dang nyon mongs pa spangs te phung po lnga 
dang gral ba ni bde ba yin par16 rig ste ’gog pa’i bden pa 
rtogs so| |de nas ’gog pa thob par bya ba’i thabs ni yang dag 
pa’i lta ba la sogs pa ’phags pa’i lam yin par rig ste lam gyi 
bden pa rtogs so| |de ltar zag bcas zag17med gnyis ka rgyu 
dang ’bras bu tsam du zad de byed pa po dang|  za ba po’i 
bdag med par mthong bas gang zag la bdag med rtogs so| 
|rang rgyal ni ’khor ba’i nyes dmigs rga shi mthong nas ci las 
byung zhes brtags pas de’i rgyu skye ba yin par rig la| de 
bzhin du rtsad bcad pas gong nas gong du ma rig pa la thug 
gi bar du rgyu ’gras bu’i tshul du rtogs pas rten ’brel lugs 
mthun dang| ma rig pa ni ’gag tu rung la de ’gags na rga shi’i 
bar du ’gag par mthong ba lugs mi mthun te nyon mongs pa 
dang rnam par byang ba’i phyogs rtogs pas sngar gyi khar 
gzung ba chos kyi bdag med rtogs so| |theg pa de gnyis kyang 
sdug bsngal gyis khong sdngas shing mi bzod des ’khor ba 
13 Par] BT/TW, pa DLC
14 Lam] BT/TW, ma DLC

15 Sla] BT/TW, bla DLC
16 Par] BT/TW, pa DLC
17 Zag] BT/TW, thag DLC
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la skyo zhing yid ’byung bas|  de myur du zhi bar bya ba’i 
phyir re zhig pa’i myang ’das te| der ngal bsos nas dgra bcom 
pa thob pa na18 sangs rgyas kyis bskul te chos la bdag med 
pa tshang ba rtogs par mdzad cing byang chub kyi spyod pa 
la spyod du ’jug pas mthar ’tshang  rgya ba’i skal ba can no| 
|de’i phyir| skyob pa nyid gzigs lam gsungs pa| |zhes pas 
mthar thug theg pa gcig tu bstan pa dang|  yang na skob ces 
pas gnas skabs theg pa gsum du phye ba shes par bya’o| 
|gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad pa ni|  bslu ba 
med pa can gyi shes pa kun tu tha snyad pa’i tshad ma’i 
mtshan nyid|  bslu med pa yang|  ’di dag gi don yongs su 
dpyad nas ’jug pa na don thob par nges pa la byed de|  don 
byed nus par gnas pa ni| mi bslu zhes pas so| |kun tu tha 
snyad pa’i shes pa de yang| pra ti ma na|  so sor ’jal ba|  rang 
rang gi gzhal bya gzhal bas so sor gzhal ba zhes bya| rgyu 
mtshan nges tshad ma zhes ba bya’o||’dis mngon sum gyi 
spyimtshan dang rjes dpag gi rang mtshan gzhal zhes pa 
yang nor bar ’gur ro| |yang na pra tha ma na’i tha dang19ma 
tshig sdud kyis phyis pas dang por ’jal ba de20yang gzhal bya 
sngarma gzung ba ’dzin pas dang por gzhal ba des21 kyang 
tshad ma zhes bya’o| |ma shes pa’i don gyi gsal byed don 
dam pa’i tshad ma’i mtshan nyid| rgyan du|’dir don gyi sgras 
ni22don dam pa brjod pa yin te ma shes pa’i don gyi gsal 
byed ces bya ba don dam pa gsal byed ces bay ba’i don no| 
18 Na] BT, nas DLC

19 Dang] BT/TW, dad DLC
20 De] BT/TW, Da DLC
21 Des] BT/TW, nges DLC
22 Ni] BT/TW, na  DLC
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|don dam par gnyis su med pa’i rang bzhin nyid yin pas de 
gsal bar byed pa nyid tshad ma yin no| |zhes dang| kun rdzob 
kyi shes pa ni ma shes pa’i don gsal bar byed pa ma yin no 
zhes sungs so| don dam pa’i shes pa ’di yang| pra mana| rab 
tu ’jal ba| rab ste mchog gam23 don dam pa| de ’jal ba ni rnam 
pa thams cad mkhyen pa’i ye shes shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa yin pas ’di tshad ma mtshan nyid pa dang chos 
mngon par ’gro ba’i gnad de lta bu’o||tshad ma ’di’i rnam 
grangs ni| mi gnas pa’i myang ’das dang| bde bar gshegs pa| 
sangs rgyas| bcom ldan ’das| dbu ma’i lam| theg pa chen po 
zhes bya bala sogs pa’o| |de la bcom ldan ’das ni kun tu tha 
snyad pa’i tshad ma’i mtshan nyid dang ’dra zhing don dam 
pa’i tshad ma ngo ma yin pas de’i mtshan nyid dang ldan pas 
na|  de ldan bcom ldan tshad ma nyid ces bya la| de skyes bu 
tshad ma yin gyis shes pa ma yin zhes pa nor ba’o| |bcom 
ldan ’das kyang sku sum gyi bdag nyid de| chos sku dang 
longs sku dang sprul pa’i sku’o| |de la chos sku ni| rnam par 
mi rtogs pa’i ye shes kyi rang bzhin gzugs can ma yin pa| 
shes bya thams cad du khayb pa| sangs rgyas kyi che ba nyid 
ting nge ’dzin la sogs pa’i yon tan thams cad kyi ’byung 
gnas te| chos kyi dbyings dang| me long lta bu’i ye shes gnyis 
kyi bdag nyid can no| gzhi’i dus kyi de bzhin nyid dang| kun 
gzhi rnam shes gnas gyur pa’am rnam bar dag pa’o| |chos 
kyi dbyings kyi ye shes zhes bya ba yang chos rnams kyi de 
bzhin nyid dri ma med pa yin la| me long lta bu’i ye shes ni 
de bzhin nyid la dmigs pa rnam par mi rtog pa yin no||de 
gnyis tha snyad du tha dad pa skad du byas kyang| dngos su 
ni dmigs par bya ba dang dmigs par byed pa gnyis su med 
23 Mcgog gam] BT/TW, mchog gi DLC
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pas dbyer med do| |de yang ’di nyid du|rtog pa’i dra ba rnam 
bsal zhing zhes pas bstan pa’o| |longs spyod rdzogs pa’i sku 
ni byang chub sems dpa’i ’khor gyi dkyil ’khor na chos kyi 
longs spyod chen po ma lus pa myong bar mdzad pa rnam 
par snang mzad la sogs pa’i sku de mtshan dang dpe byad 
bzang po thams cad dang ldan pa’o| |de yang mnyam pa nyid 
dang so sor rtogs pa’i ye shes kyi bdag nyid do| |gzhi’i gnas 
skabs kyi nyon mongs pa’i yid gnas gyur pa’o| |de yang zab 
cing zhes pa dang| sprul pa’i sku ni shă kya thub pa’i sku la 
sogs pa sprul pa gang gis sems can gyi don mdzad pa ste| de 
ni bya ba grub pa’i ye shes24 so| |gzhi’i dus kyi ’jug pa’i 
rnam shes gnas gyur pa| ’di ni rgya che’i sku mng’ ba| zhes 
so| |de lta bu chos sku gcig las gzugs sku gnyis su grub pa 
yang| sngon thugs rje chen po’i dbang gis sems can ma lus 
pa’i don mdzad par dam bcas shing smon lam btab nas thabs 
dang shes rab bsgom pa mthar phyin te| chos kyi sku rnam 
par dag pa lhun gyis grub nas dbang dang ting nge ’dzin 
dang mthu dang byin gyis brlab dang shugs bsams gyis mi 
khyab pa brnyes pas gzugs sku thams cad kyang rnam par 
mi rtog pa mi mnga’ bar gdul bya’i yid bzhin du lhun gyis 
grub par ’byung ste| dper na yin bzhin gyi nor bu’ma dpag 
bsams gyi shing ni ’di dang ’di ’byung zhing sems can la 
phan gdags so snyam du mi sems mod kyi| ’on kyang mthu 
chen po dang ldan pa de las sems can skal ba can gyi bsam 
pa dang mthun par ci ’dod pa ’byng ba bzhin no| |de yang| 
kun tu bzang po’i ’od  zer dag| |kun nas ’phro la phyag ’tsal 
lo| |zhes pas bstan no| |sangs rgyas des chos thams cad 

24 Shes] BT/TW, Shis DLC
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mkhyen pa’i tshul yang| sangs rgyas kyi sa25nama dag pa ’jig 
rten pa’i ye shes mi mng’ bas| lo chen ye shes sdes|sangs 
rgyas kyisa la lhun gyis grub ste mnyam par ’jog pa dang 
bzhengs pa mi mnga’ bar|  shes bya ji snyed pa de thams cad 
dus gcig tu mngon du ’gyur te| rnam par rtog pa mi mnga’ 
bas rang gi mtshan nyid sgyu ma tsam du mkhyen kyang 
dngos por mi dmigs mtshan mar mi ’dzin pa’i phyir gzung 
ba dang ’dzin pa’i skyon du ’gyur ba yang med do| |zhes 
gsumgs pa de yang gdul bya’i blos phar gzhal nas thams cad 
mkhyen pa zhes bzo ba’i dbang du mdzad pa yin la| sangs 
rgyas rang ngos la ye shes mi mnga’ ba dang| sangs rgyas de 
nyid ye shes su bzhag pa ni shin tu ’thad par ’dod do| |de ltar 
tshad ma la don dang tha snyad kyi rab dbye gnyis gsungs pa 
’di ni|  dbu ma pas|bsod nams ma yin pa bzlog pa zhes ’jog 
pa de’i26gnas skabs su yin te| rtsa sher|tha snyad la ni ma 
brten par|| dam pa’i don ni rtogs mi ’gyur||zhes der yul bden 
pa gnyis su phye nas| yul can tshad ma yang gnyis su grub 
pa ste| rang las ra gi ngo bo rtogs| |tha snyad las ni tshad ma 
nyid| |ces dang|27rnam nges su| gzhan bag chags bstan pa’i 
phyir ’khor ba ji srid par mi ’bral bar rjes su ’brel ba ni tha 
snyad mi bslu ba la bltos nas ’di tshad ma yin no| |’di ni kun 
tu tha snyad pa’i tshad ma’i rang bzhin brjod pa yin te| ’di 
la yang pha rol rmogs pa ’jig rten bslu bar byed pa’i phyir 
ro| |bsam pa las byung ba nyid kyi shes rab goms par byas 
pas rnam par ’khrul pas dben zhing dri ma med la bzlog pa 
med pa don dam pa’i tshad ma mngon du byed do| |de yang 
25 Sangs rgyas kyi sa] BT/TW,sangs rgyas kyis DLC

26 De’I] BT/TW, Da’I DLC
27 Ces dang] TW/DLC, zhes dang BT
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cha tsam zhig bstan pa yin no| |zhes so| |ji ltar kum rdzob kyi 
bden pa thabs| don dam pa’i bden pa thabs byung yin pa| 
tshad ma ’di nyid la’ng mtshung pas| blo kun rdzob pa de la 
tshad mar ’jog pa yang|  blo ni tshad ma nyid| blang dang 
dor bya’i dngos po la| |’jug la de gtso yin phyir dang| |zhes 
rnam nges su|phan pa dang ni mi phan pa thob pa dang 
spong ba ni yang dag pa’i shes pa sngon du ’gro ba can yin 
pas zhes ’byung bas so| |’dir bsam pa las byung ba smos| 
sgom byung zhes mi smos pa ni rjes su dpag pa’i rgyun goms 
pa las lam du ’gro ba ston pa’i ched de| dpyad sgom zhes 
grags pa’i lugs so| |bar du bdag bzlog pa’i dbang du mdzad 
nas| kun rdzob ni gti mug gam rang bzhin bsgrib pa de yin 
pas bden par mi rung ba nyid kyis| de’i yul can kun tu tha 
snyad pa’i tshad ma de yang tshad mar mi rung ngo| de bas 
na bden pa ni gcig ste| don dam pa’i bden pa’o| |tshad ma 
yang gcig ste rnam pa thams cad mkhyen pa’i ye shes so| |de 
yang rigs pa drug cu pa las/28mya ngan ’das pa bden gcig 
pur| |rgyal ba rnams kyis gang gsungs pa| |de tshe lhag ma 
log pa zhes|| mkhas pa su zhig rtog mi byed| |ces dang| ’jug 
par yang| rnam pa thams cad mkhyen nyed ni| |mngon sum 
mtshan nyid can du ’dod| |gzhan ni nyi ba nyid kyi| |mngon 
sum zhes byar mi ’dod do| |zhes dang| gzung ba ’dzin phyir 
kun rdzub ni| |mi ’dod ces dnag| ’thad ldan las|gal te thams 
cad mkhyenpa’i mkhyen pa la bltos nas shes pa ’di thams 
cad bslu ba yin la| zhes ’byung bas so| |lta ba thams cad 
bzlog pa’i skabs kyi dbang du mdzad nas rten cing ’brel bar 
’byung ba’i rig pas ded na| mya ngan las ’das pa yang bden 

28 rigs pa drug cu pa las] DLC,rtsa sher lasBT/TW.
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par bzhag mi nus te| de ni sdug bsngal sogs kyi bral ba la 
byed la| sdug bsngal sogs nam du yang yod par mi rung ba’i 
phyir na de ni mo gsham gyi bu’i ro29 lta bu’o||’o na mdo sde 
pa dang khyad med par ’gyur te| de dag mar me shi ba med 
pa ltar bcom ldan ’das kyi rnam par thar pa yang de dang 
dra’o zhes zer bas so snyam na| de dag gis de dngos med yin 
par ’dod la| ’dir ni de yang  dgag pa ste| spyod ’jug las|gang 
tshe gang zhig med do zhes| |brtag bya’i dngos po mi dmigs 
pa| |de tshe dngos med rten bral ba||blo yi mdun na ji ltar 
gnas|| gang tshe dngos dang dngos med dag| |blo yi mdun 
na mi gnas pa| |de tshe rnam pa gzhan med pas| |dmigs pa 
med par rab tu zhi| |zhes dang|klu sgrub kyis|gal te ngas 
dam bcas’ga’ yod| |des na nga la skyon ’di yod| |nga la dam 
bca’ med pas na| |nga ni skyon med kho na yin| |zhes gsungs 
la| de nyid|ji lta ji ltar don bsam pa| |de lta de ltar rnam bral 
zhes| |mkhas pa rnams kyis gang gsungs pa| |de ni dngos 
stobs ’ongs pa yin||zhes dpyad na mkhas len rgyu ci yang 
ma byung bas so||gsum pa dag don gyi sbyor bas don bsdu 
ba ni| rnam gzhag dang po’i skabs ’dir chos can| tshad ma la 
tha snyad pa dang| don dam pa’i tshad ma gnyis su phye ba’i 
dgos pa yod de| dang po balng dor ma nor pa la zhugs pa 
dang| don dam pa thabs byung du ston pa’i tshad ma yin pa’i 
phyir| rnam gzhag gnyis pa’i skabs ’dir| don dam pa’i tshad 
ma kho na mtshan nyid pa dang tha snyad pa btags pa bar 
ston rgyu mtshan yod de| thams cad mkhyen pa’i ye shes la 
bltos na shes pa gzhan thams cad bslu ba yin pa’i phyir 
ro||rnam gzhag gsum pa’i skabs ’dir| rigs pas dpyad ngor 
khas nen thams cad dang bral ba yin te| mthar thug pa’i don 
29 Ro] BT/TW, ngo DLC
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dam thos bsam ’jig rten pa’i sgom pa thams kyi yul ma yin 
pa’i phyir ro|| gnyis pa  kun tu tha snyad pa’i tshad ma 
yan lag tu bshad pa la| tshad ma’i rab dbye gzhal bya la 
bltos pas de gtan la phab| gzhal bya ’jal ba tshad ma gnyis 
yin pas de zhib mor bstan pa gnyis las| dang po la| gzhung 
’brel gyis mdor bstan| mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad| dag 
don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum las| dang po ni| don dam 
pa la gzhug pa’i phyir tha snyad kyi bden pa ston la| de yang 
dbu ma pa rnam kyi nang du cung mi mthun te| ’jig rten 
grags pa dang|  ’ga’ zhig mdo sde pa dang| la la rnal ’byor 
spyod pa bzhin khas nen pas so| |’dir ni re shig don dam pa 
btang smyoms su bzhag nas| ’jig rten la thugs brtse bas phyi 
rol gyi don yod par zhal gyis bzhes te mu stegs byed la sogs 
pa’i log  par rtog pa chen po bzlog par mdzad do| |’dul bar 
bya ba de khong du chud pa na| yang sems tsam bstan te| 
phyi rol gyi don med| de ltar snangs bathams cad sems tsam 
yin par bstan cing| de rtogs pa dang| yang snangs ba med pa 
dbu ma’i lam bzang po la khrid nas de yang bzlog par kdzad 
pa yin no| |de yang| de de nyid don btang snyoms can| |glang 
chen gzigs stangs nyid mdzad nas| |’jig rten thugs ni ’ba’ 
zhig gis| |phyir rol spyod la ’jug par mdzad| |ces pas so| 
|phyi don yod par smra ba’i grub pa’i mtha’ ’di’ng| bye 
mdognyis yin la de gnyis mthun par| gzugs phung dang 
khams dang| skye mchad las gzugs can gang yin pa de dag 
sems kyi snang ba tsam ma yin par grub par ’dod cing| yul 
med la sems yod par yang mi rung ste| bcom ldan ’das kyis30 
phyi’i rten cing ’brel bar ’byung ba dang| nang gi rten cing 

30 Kyies] BT/TW, gyis DLC



- 156 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

’brel bar ’byung ba phye ste gsungs pas| sems dang yul gnyis 
ka don dam par yod par mngon no| |mdo dag las|yul med kyi 
sems nyid yul du snang ngo zhes ’byung ba ni yul rnam pa 
thams cad du dgag pa ma yin te| rdul mang po ’dus pa la 
’khrul pa’i rtog pas rtag pa dang| ril por ’dzin pa bzlog pa’i 
gnyen por gsungs pa yin no zhes ’chad do| |de gnyis las 
mdor| mdo sde pa’i phyogs la gnas nas| |mngon sum dang ni 
rjes su dpag|| tshad ma’o mtshan nyid gnyis gzhal bya| |zhes 
gsungs shing| de nyid|gzhal bya gnyis phyir tshad ma gnyis| 
|zhes sogs kyis rgyas par gtan la phab ste| spyir yul lam gzhal 
bya’am shes bya la ltos nas yul can nam ’jal byed dam shes 
pa| tshad madang tshad ma ma yin par ’jog pa yin la| tshad 
ma’i gzhal bya de yang gzhal bya rang dang gzhan gyis ngo 
bo rtogs pa’i tshul gyis gnyis su dbye ba ste| de ni rang bzhin 
ngo bo yis| |rtogs phyir gzhal bya gnyis su bzhed| |ces pas 
so| |rtogs tshul gnyis kyang| mngon sum ni de’i rnam pa can 
yin pas rang gi mtshan nyid ’dzin la| rjes dpag ni sgro btags 
kyi rjes su ’brangs nas rang gi mtshan nyid nges pa yin kyang 
ldog pa gcig gi yul gyi rang bzhin du zhen pas na gzhan 
rtogs pa zhes bya’o| |rgyu mtshan des na tshad ma la mngon 
sum gyi tshad ma dang rjes dpag gi tshad31ma gnyis bye’o| 
|de las gzhan nges pa ’dren tshul gyi sgo nas rang nges dang 
gzhan nges tshad ma de so so’i nang gses dang bcas pa ni 
bod kyi phya bsdus zhes pa’i rigs pa ste| ’phags pa’i yul gyi 
gtan tshigs rigs pa’i lung gar yang mi snang la| ’thad ndan du 
yul la bltos nas kyang tshad ma’i tshad ma ma yin pa yin pa’i 
phir| yul la bltos pa de kho nas de dbye bar bya ba yin no| 

31 Tshad] BT/TW,  Chad DLC
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|de’i phyir tshad ma’i dbye ba’i rgyu mtshan ni yul gyi dbye 
ba tsam yin pa’i phyir| zhes| kho nas bzhag pa dang| tsam 
sgras lhag ma yod pa ’gog pas so| |de lta bu’i mngon sum de 
don dam pa’i tshad ma la dngos su ’jug pa’i yan lag tu ’gyur 
te| de la skon dang yon tan dag| |rab tu gsal ba nyid du 
’gyur| |des na thugs kayng gsal ba’i phyir| |rgyu yi bag chags 
spangs pa yin| |zhesdang| rjes su dpag pa ni| rgyud pas ’jug 
pa’i yan lag ste| |des na bye brag spyi chos mtha’||dang 
phyir rtags dang rtags can nyid| |sgrub bya sgrub pa kun 
bzhag pa| |dam pa’i don la gzhug pa’i phyir| |mkhas pa 
rnams kyis byas yin||zhes pas so| |de bas na| don dam pa lus 
dang| kun tu tha snyad pa’i tshad ma yan lag tu bstan pa ni 
mdor bstan rgyas bshad lta bu la bzhag pa yin gyi| thabs 
byung dang| de’i thabs su gyur pa’i sgo nas yin no| |gnyis pa 
mtha’ dpyad kyis rgyas par bshad pa ni| don byed nus pa 
rang mtshan gyi mtshan nyid| don byed mi nus pa’i chos 
spyi mtshan nyid mtshan nyid du bzhag nas| mtshan gzhi ni 
phung po khams skye mchad kyi rnam bzhag bshad pas rtogs 
par ’gyur ro| |phung po rnams ni lnga ste| gzugs tshor ’du 
shes ’du byed rnam par shes pa’i phung po’o| |dang po dbang 
po lnga| don lnga| rnam par rig byed ma yin pa| don lnga’i 
gzugs la nyi shu| nam mkha’i khams kyang ’di’i snang mun 
du sdud| sgra la zin ma zin sogs brgyad| mngon pa gong mar 
bcu gcig bshad| dri la bzhi| ro la drug| reg bya la ’byung ba 
bzhi la sogs pa bcu gcig go| |tshor ba la bde sdug btang 
snyoms gsum mam| mig gi ’dus te reg pa las byung ba’i 
tshor ba sogs drug| |32’du shes la chung ’bring chen po gsum 

32 Drug] TW/DLC, dang BT
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mam| mig gi ’dus te reg pa las byung ba’i ’du shes sogs drug| 
|’du byed la mtshungs ldan dang ldan min ’du byed gnyis| 
tshor ba ’du shes gnyis ma gtogs pa’i seams byung thams 
cad dang po yin no| |seams byung ni| kun ’gro lnga| yul nges 
lnga| dge ba bcu gcig| rtsa nyon drug| nye nyon nyi shu| 
gzhan ’gyur ram gzhan ’gro  bzhi ste lnga bcu rtsa gcig rim 
pa bzhin| reg pa dang| yin la byed pa dang| tshor ba dang| ’du 
shes dang| sems pa lnga33’dun pa dang| mos pa dang| dran pa 
dang| ting nge ’dzin dang| shes rab lnga| dad pa dang| ngo 
tsha shes pa dang| khrel yod pa dang| ma chags pa’i dge ba’i 
rtsa ba dang| zhe sdang med pa’i dge rtsa dang| gti mug med 
pa’i dge rtsa dang| brtson ’grus dang| shing tu sbyangs pa 
dang| bag yod pa dang| btang snyoms dang| rnam par mi 
’tshe ba dang bcu gcig|| ’dod chags dang| khong  khro dang| 
nga rgyal dang| ma rig pa dang| lta ba dang| the tshom dang 
drug| khro ba dang| khon du ’dzin pa dang| ’chabpa dang| 
’tshig pa dang| phrag dog dang|34 ser sna dang| g.yo dang| 
sgyu dang| rgyags pa dang| rnam par ’tshe ba dang| ngo tsha 
med pa dang| khrel med pa dang| rmugags pa dang| rgod pa 
dang| ma dad pa dang| le lo dang| bag med pa dang| brjed35 
nges pa dang| rnam par g.yeng ba dang| shes bzhin ma yin pa 
dang nyi shu| ’gyod pa dang| gnyid dang| rtog pa dang| dpyod 
pa bzhi rnams so| |de’i  nga rgyal ni bdun te| nga rgyal dang| 
che ba’i nga rgyal dang| nga rgyal las nga rgyal dang| nga’o 
snyam pa’i nga rgyal dang| mngon pa’i nga rgyal dang| cung 
zad snyam pa’i nga rgyal dang| log pa’i nga rgyal lo| |lta ba 

33 Sems pa lnga] BT/TW, Sem pa lnga DLC
34 ’phrog pa dang] BT/DLC, phrag dog dang TW
35 Bejed] BT/TW, bejod DLC
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ni rnam pa lnga ste| ’jig tshogs la lta ba dang| mthar ’dzin lta 
ba dang| log par lta ba dang| lta ba mchog tu ’dzin pa dang| 
tshul khrims dang brtul zhugs la mchog tu ’dzin pa’i lta 
ba’o||ldan pa ma yin pa’i ’du byed ni| tho pa dang| skal 
mnyam| ’du shes med pa’i snyoms ’jug dang| ’gog pa’i 
snyoms ’jug la ’du shes med pa dang| srog gi dbang po dang 
rigs mthun pa dang| skye ba dang| rga ba dang| gnas pa dang| 
mi rtag pa dang| ming gi tshogs dang| tshig gi tshogs dang| 
yi ge’i tshogs sam| mngon pa gong mar| so so skye bo nyid 
dang| de lta bu’i cha dang mthun pa’am| ’jug pa’i so sor nges 
pa| skal mnyam ma grngas so| |rnam par shes pa’i phung po 
ni| mig rna ba sna lnge lus yed kyi rnam par shes pa drug go|| 
sems dang yid dang rnam shes rnam grangs pa|36 khams ni 
mig khams nas yid kyi khams kyi bar grug| gzugs kyi khams 
nas chos kyi khams kyi bar drug| mig gi rnam par shes pa’i 
khams nas yid kyi rnam par shes pa’i khams kyi bar drug ste 
bco brgyad| skye mched ni mig gi skye mched nas yid kyi 
skye mched kyi bar drug nang gi skye mched| gzugs kyi 
skye mched nas chos kyi skye mched kyi bar drug phyi’i 
skye mched de bcu gnyis so| |phung po dag tu ’dus ma byas| 
|don du mi rung phyir ma brjod| |ces pas| zag med ’dus ma 
byas gsum ma gtogs pa’i chos thams cad phung por ’du| lam 
gyi bden pa ma gtogs pa’i zag bcas| de la nyer nen gyi phung 
po zhes kyang bya| khams dang chos khyab mnyam yin pa 
bzhin ske mched yang yin no| gzugs can bcu| de dag gi khams 
bcu dang| de dag gi skye mched bcu rim pa bzhin don gcig| 
dper na mig gi dbang po dang| mig gi khams dang| mig gi 

36 rnam grangs pa] BT/DLC, rnam grangs so TW
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skye mched don gcig zhes pa lta bu| tshor ba ’du shes ’du 
byed kyi phung po dang rnam par rig byed ma yin pa’i gzugs 
dang ’dus ma byas gsum chos kyi khams dang| chos kyi skye 
mched kyang yin la| rnam par shes pa’i phung po ni yid kyi 
skye mced dang yid kyi khams dang rnam par shes pa’i 
khams drug la byed do| |’dod pa’i khams na tshangma yod| 
gzugs na dri ro sna lnge bzhi med pas| de dag gi rnam par 
shes pa yang med do| |gzugs med na yid dang ckos kyi skye 
mched dang| yid dang yid kyi rnam par shes pa’i khams las 
gzhan med do| |de dag shes bya gzhi lngar ’dod de| gzugs kyi 
gzhi| sems kyi gzhi| sems byung gi gzhi| ldan pa ma yin pa’i 
’du byed kyi gzhi| ’dus ma byas pa’i gzhi’o| |de dag thams 
cad dang dus gsum bye smra rdzas su grub par ’dod cing| de 
dag dngos po yang rnam pa lngar ’dod de| rang gi dngos po 
ni ji skad du de dngos po gang zag gi rang gi dngos po de 
dang ldan pa’o zhes gsungs pa lta bu| dmigs pa’i dngos po 
ni| chos thams cad dngos po ji lta ba bzhin du shes par bya’o 
zhes gsungs pa lta bu| ldan pa’i dngos po ni dngos po gang 
rjes su chags pa’am kun nas dkris pa dang ldan pa de la 
khong khro ba’i kun nas dkris pa dang yang ldan no| |zhes 
gsungs pa lta bu| rgyu’i dngos po ni dbngos po dang bcas 
pa’i chos rnams gang zhe na ’dus byas kyi chos rnams zhes 
gsungs  pa lta bu|yongs su gzung ba’i dngos po ni|ji skad 
du|zhing gi dngos po dang khyim gi dngos po zhes gsungs pa 
lta bu’o| |rang mtshan la| skye mched kyi rang mtshan dang 
rdzas kyi rang mtshan gnyis bshad| mdo sde pa| rnam par 
rig byed ma yin pa dang| dbyibs kyi gzugs dang| ldan min 
’du byed| ’dus ma byas gsum ’das ma ’ongs thams cad btags 
yod du ’dod| btags yod du ’dod tshul yang| mdzod ’grel du 
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mdo sde rnams na re| ’dus ma byas thams cad rdzas su yod 
pa kho na las rtogs te de ni gzugs dang tshor ba la sogs pa 
bzhin du rdzas gzhan du ni med do| ’o na ci zhe na| reg bya 
med pa tsam ni nam mkha’ yin te| ji ltar mun pa’i nang dag 
na| thogs sa ma rnyed pa la nam mkha’ zhes ’dzer to| |phra 
rgyas dang| skye ba skyes nas ’gags nas so sor brtags pa’i 
stobs kyis gzhan mi skye ba ni so sor brtags pas ’gogs pa yin 
no| |so sor btags pa med pa kho nar rkyen ma tshang bas mi 
skye ni so sor btags pa ma yin pas ’gog pa ste dper na bar ma 
dor ’chi ba’i rigs mthun pa’i lhag ma lta bu’o| |zhes dang de 
nyed las37ãrya de bas kyang|nam mkha’ mo gsham bu ’dra 
la| |’gog pa nam mkha’ dang ’dra’o||dus gsum dag kyang 
mkhas mi len| |zhes so| |rnam par rig byed ma yin pa btags 
yod du smra yang| mdzod ’grel du mdo sde pa rnams na re| 
de yang rdzas su med de| der38 mkhas blangs nas mi byed pa 
tsam gyi phyir dang| ’das pa’i ’byung ba chen po rnams la 
yang bten nas ’dogs pa’i phyir la| de dag kyang rang gi ngo 
bo med pa’i phyir dang| gugs kyi mtshan nyid med pa’i phyir 
ro zhes ngag gi rig byed dang| lus kyi rig byed skabs su yang 
de dag btags yod du bshad pa’i phyir ro| |de dag la mu stegs 
byed kyis btags pa’i bdag dang bdag gi bas stong pas byed 
pa po las ma rtogs pa med cing| las las ’jig rten sna tahogs 
skye bar smra ba sde gnyis mthun la bye smra| las de gang la 
bsgo ba’i gzhi’i gtso bo rnam par  rig  byed ma yin pa’i 
gzugs su ’dod cing| mdo sde pa de mi ’dod par| las gang la 
bsgo ba’i gzhi ni rgyud yongs su ’gyur ba’i khyad par zhes 

37 De niyid] TW/DLC, De niyid Las] BT
38 Der] BT/Tw, de DLC
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pa zhig khas len par mdzad kyi rnam par rig byed ma yin 
pa’i bshad pa’i ’grel pa las rtogs so| |rgyud yongs su ’gyur ba 
de yang mdzod ’grel gyi gnas dgu pa las| dper na sa bon las 
’byung zhes pa yang zhig pa las ’byung ba ma yin la| mjug 
thogs su ’byung yang ma yin no| |’o na ci zhe na| rgyud yongs 
su gyur pa’i khyad par las te| myu gu dang sdong po las| ’dab 
ma la sogs pa me tog la thug pa rim pas rdzogs pa las ’byung 
ba zhin no| |me tog las grub pa yin na ci’i phyir sa bon de’i 
’bras bu zhes bya zhe na| de brgyud pas me tog la de’i nus pa 
bskyed pas so| |gal te sngon du ’gro bar ma gyur na ’bras bu 
de ’dra ba bskyed pa la de’i nus pa yod39par mi ’gyur ro| |de 
bzhin du las las ’bras bu ’byung zhes bya ba yang| las zhig 
pa las kyang mi ’byung la| mjug thogs su yang ma yin no| |’o 
na ji lta zhe na rgyud yongs su ’gyur pa’i khyad par las so| 
|rgyud ni ci yin|khyad par ni ci yin zhe na| las sngon du ’gro 
ba’i sems phyir zhing ’byung ba gang yin pa de ni rgyud yin 
no| |de gzhan dang gzhan du ske ba ni yongs su ’gyur ba yin 
no| |de’i mjug thogs su ’bras bu bskyed nus pa gang yin pa 
de ni| yongs su ’gyur ba gzhan las khyad par du ’phags pa’i 
phyir yongs su ’gyur ba’i khyad par yin te dper na yang srid 
pa’i nye bar nen pa dang bcas pa’i ’chi ba’i sems lta bu’o| 
|las rnam pa sna tshogs pa sngon du ’gro ba nyid yin yang las 
gang lci ba’am nye ba’am goms pa yin pas des byas pa’i nus 
pa gsal bar byed kyi gzhan gyis ma yin no zhes gsungs pa 
nyid do| |de nyid la ’du byed kyi rgyun zhes bya’o| |rgyu 
rkyen gyis ’dus byas pas ’dus byas sam byas pa| de nyid 
gzhan la bltos pas grub pa’i phyir rten ’brel du bzhag go| |ji 

39 Yod] BT/TW, yong DLC
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ltar las las ’jig rten rtsom pa’i tshul la mdzod ’grel du| mu 
stegs byed kha cig rdul phra rab rnams ni rtag pa yin pas de’i 
tshe de dag lus so| |zhes bya bar ’dod do| |de dag ci’i phyir de 
ltar ’dod ce na rags pa rnams rgyu med pa can du gyur na mi 
rung snyam mo| |zhes dang| yang sa ston sde pa’i mdo 
las|rlung gi ’jig rten gyi khams gzhan dag nas sa bon dag 
khyer te ’ongs zhes ’byng ngo| |rang gi lungs sems can rnams 
kyi las las skyes pa’i mthu’i bye brag can rlung sa bon yin 
no zhes gsungs pas| ’jig rten zhig nas slar rtsom pa’i rtsom 
gzhi de la mthun no| |de la bye smra rdul phra rab dbang po’i 
spyod yul ma yin pa yang ’dus pa dag gi tshe mngon du gyur 
pa yin la| dper na skra nyag ma gcig gi rdul phra rab spyod 
yul du mi ’gyur la| skra bkram pa’i tshogs spyod yul du gyur 
pa lta bu’o| |de bas na gzugs la sogs pa kho na la rdul phra 
rab kyi ming du ’dogs pa’i phyir| de zhig na rdul phra rab 
kyang zhig par grub pa yin no| |’o na rdul phra rab kyi rdzas 
kyang gzung la sogs pa dag las gzhan yin pa de dag zhig na 
de zhig par mi ’gyur ro zhes dogs na| rdul phra rab gzugs la 
sogs pa las gzhan pa yin pa ni mi rigs te| ’di ltar ’di sus 
kyang sa dang me dang rlung dag yin no| |’di dag ni de dag 
gi gzugs la sogs pa yin to| |zhes nges par mi zin la| mig dang 
reg pa’i gzung ba dag yin par dam bca’o| |dper na ’jag ma 
dag las re lde gzan pa dang| skud pa dag las ras yug gzhan 
zhes bya ba ma yin te| de dag dang de dag kho na de ltar gnas 
pa la de dang de’i ming thob pa bzhin no| |rdul phra rab de 
yang mdzod ’grel du|rdul phra ba zhes bya ba ci zhe na| ’dab 
chags par ’gyur pa’o| |ci rdul phra rab rnams phan tshun 
rig gam ’on te mi rig ce na| kha che ba rnams na re mi reg 
go| |zhes zer ro| ci’i phyir zhe na| re zhig gal te thams cad 
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kyis reg par gyur na ni rdzas rnams ’brel bar ’gyur ro| ’on te 
phyogs gcig gis reg na ni cha shas dang bcas pa dag tu thal 
bar ’gyur ba zhig na rdul phra rab thams cad ni cha shas med 
pa yin no| |zhes don rdul phra rab cha med dang| bsags pa’i 
rdul phra rab cha dang bcas pa gnyis| cha med dbang po’i 
shes pa’i yul du ma gyur pa de ’dab chags pa las bsags pa’i 
rdul phra rab der grub ste| de nas dbang po’i shes pa’i yul du 
byed nus par ’dod do| |de yang mdzod ’grel du| de dag gi 
dbus na cung zad kyang med pa gang yin pa de kho na ’dab 
chags pa nyid yin no| |yang na ’dus pa rnams ni cha shas 
dang bcas pa yin pa’i phyir rig par ’gyur bas zhes so|| ’dus pa 
de las dbyibs sna tshogs su grub pas rags pa zhes bya’o| 
|mdo sde pa| dngos po gong bur snang ba ni rdul phra mo 
’dus pa yin la| gong bu rtsom pa’i rdul phra mo ni phyogs 
drug gi cha dang bcas par ’dod pas bsags rdul las gzhan cha 
med mi ’dod pa dang| rdul phra rab de yang kha mdog gi 
gzugs su ’dod la| gang du kha mdog gi gzugs rdul de dag 
tshogs pa’i khyad par las dbyibs sna tshogs pa ’di snang gi| 
|de las gzhan zhig gi dbyibs rdzas zhes mi ’dod de| mdzod 
’gred du|mdo sde pa rnams na re| dbyibs ni rdzas su med 
cing phyogs gcig gi sgor phal cher ’byung ba la gzugs ring 
po zhes ’dogs par byed| de nyid la bltos nas nyung ngur 
byung ba la40 thung ngu zhes ’dogs par byed| thams cad du 
mnyam na lham pa zhes ’dogs par byed de thams cad de 
dang ’dra’o| |zhes dang| gang yang thogs pa dang bcas pa’i 
gzugs cung zad yod pa de ni gdon mi za bar rdul phra rab la 
yod pa yin na zhes so| |sde gnyis ga mthun par| bsags pa’i 

40 La] BT/TW, DLC
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rdul phra rab de ’dod pa na sgra dang dbang po med pas rdul 
rdzas brgyad ldan du skye| rdzas brgyad ni ’byung ba bzhi| 
’byung gyur bzhi’o| |sgra med la dbang po dang bcas na dgu 
’am bcu| lus dbang dbang po gzhan med na de’i khar mig 
sogs gang dang ldan pa’o| |sgra dang bcas na go rim bzhin 
du dgu| bcu| bcu gcig dang ldan par skye’o| |bye smra ’dus 
byas mi rtag par ’dod kyang gnas pa’i skad cig der mi ’jig la| 
phyi logs su ’jig par ’dod de| mdzod ’grel du|gnas pas yongs 
su gzung ba’i phyir| chos skyes pa tsam de ma zhig pa yin la| 
des de yal bar btang na ni| nges par mi gnas pas ’di nyid 
’di’i ’jig pa yin no| |zhes so| |’jig ’rten ’jig pa sogs bya rdzogs 
kyi skad cig de’i mthar ’dod do| |mdo sde pa skad cig ma mi 
rtag pa’i mtshan nyid du bzhag nas| skad cig ma’i go don| 
bdag nyid du redma thag tu ’jig pa la byed pa’o| |de bas na| 
dngos po rnams ’jig pa la rgyu gzhan med kyi rang nyid ’jig 
pa’i ngang can du ’dod do|| mdzod ’grel du de’i lugs brjod 
par| skad cig ma re re la ma byung ba las ’byng ba ni skye 
ba’o| |byung nas med pa ni ’jig pa’o| snga ma snga ma dang 
phyi ma phyi ma’i skad cig ma rjes su ’brel ba ni gnas pa ste| 
de’i mi ’dra ba nyid ni gnas pa gzhan du ’gyur ba nyid do| 
|zhes pa skye ’gag gnas gsum gyi nang nas gnas pa rgyun la 
byed de| skye bzhin pa dang ’gag bzhin pa zhig gcig la ’du 
bas de gnyis la bar med pas so| |’di’i mi ’dra ba zhes41 gsungs 
pa ni|’dra dang mi ’dra nyid phyir dang| |zhes pa’i mi ’dra 
ba42 rang mtshan la byas pa de yin la| ’dra ba ni ’grel pa nyid 
du|’dus byas rnams ni bye brag gi khyad par chen po tshar 

41 Zhes] BT, ces TW/DLC
42 Mi ꞌdra ba] BT/DLC, Mi ꞌdra bar TW



- 166 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

gcig med pas gzhan du ’gyur ba yod du zin kyang ’dra ba 
bzhin du snang ngo zhes pa ste spyi mtshan no| |gang myu 
gu skye ba dang| mi rtag pa yin kyang myu gu’i skye ba 
btags pa’i yod pa yin pas spyi mtshan dang| de’i mi rtag pa 
yang de’o de bzhin nyer len gyi phung po lnga la gang zag 
gam skyes bur gdags pas de de la bltos pa’i btags yod yin 
kyang| skyes bu btags yod du mi ’gyur te| lto ldir zhabs zhum 
chu skyor gyi don byed nus pa la bum pa btags yod yin la 
bum pa mi rtag par ’dod pa lta bu’o| |thams cad la ’ge’o| |de 
bas don rang mtshan ni chos rang gi ngo bo ji ltar gnas pa’o| 
|de ni sgra’i yul ma yin la| don gyi dngos las don gyi spyi’i 
rnam pa skye’o| |de las sgra spyi’i rnam pa skye zhing| 
mtshan ma dang brda dang| tha snyad ’byung ngo| |brda dang 
tha snyad kyi dus skabs na yi ge’i tshogs dang| ming gi 
tshogs dang| tshig gi tshogs kyi rnam pa yod do| |de la rgyu 
rkyen gyi tshogs la brten nas sgra rang gi mtshan nyid du 
’byung ste sgra zhes bya ba’i ming ’thob bo|| sgra de nyan pa 
po la sgra las byung ba’i shes pa ske ba na sngon brda’i dus 
kyi dang gcig tu sgro btags te spyi gsal bar byed do| |des don 
gyi spyi sgro btags pa’i bdag nyid du brjod nas de nas don 
rang gi mtshan nyid khong du chud par ’gyur ba de la sgra 
’jug pa dang sgra’i yul zhes bya’o| |mtshan ma ni ’dis mtshan 
par byed pas mtshan ma ste snang bar nus pas so| |brda ni 
ming dang ming can ’grel bar byed pa ste| sgra dang don 
spyi’i rnam pa gzhan la smra bar byed pa’i dus can gyi bdag 
nyid can no| |tha snyad ni dngos po med pa la dngos por 
btags pa ste| de yang btgas pa dang ’jug pa brjod par bcas pa 
thams cad do| |de la brda ni go bar byed pa’i bdag nyid yin 
la| tha snyad ni ’jug par byed pa’i bdag nyid can yin no| |de 
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bas na sgra’i yul dang zhes dang| rgyu mtshan gzhan ni nyod 
pa na| blo ni yod pa zhes spyi mtshan| yul min phyir zhes 
dang| med phyir zhes pa rang mtshan no| |de dag kyang bden 
pa gnyis te| bye smra’i lugs mdzod du|gang la bcom dang 
blo yi gzan|| bsal na de blo mi ’jug pa| |bum chu bzin du kun 
rdzob tu| |yod de don dam yod bzhin no| |gang la cha shas su 
bcom na de’i blo mi ’jug pa de ni kun rdzob tu yod pa ste| 
dper na bum pa lta bu’o| |de la gyo mor bcom na bum pa’i 
blo mi ’jug go|| gang la blos chos gzhan bsal na de’i blo mi 
’jug pa de yang kun rdzob tu yod yin par khong du chud43par 
bya ste| dper na chu lta bu’’o| |de la blos gzugs la sogs pa’i 
chos bsal na chu’i blo mi ’jug go| de dag kho na la kun rdzob 
tu de’i ming du btags pa yin pas kun rdzob kyi dbang gi bum 
pa dang chu zhes brjod pa na bden pa kho nar smras pa yin 
gyi rdzun pa ni ma yin pas de ni kun rdzob kyi bden pa yin 
no| |de las gzhan pa ni don dam pa’i bden pa de gang la bcom 
yang de’i blo ’jug pa kho na yin la| blos chos gzhan bsal 
yang de’i blo ’jug pa de ni don dam par yod pa yin tedper na 
gzugs lta bu’o| |de la ni rdul phra rab tu bcom yang rung| 
blos rol sogs pa’i chos bsal kyang rung gzugs kyi rang bzhin 
gyi blo ’jug pa nyid de tshor ba la sogs pa yang de bzhin du 
blta bar bya’o| |zhes so| |rdul phra rab rnams don dam dang| 
des brtsams pa’i rags pa kun rdzob tu bzhag go| mdo sde pa 
ni|don dam don byed nus pa gang| |de ’dir don dam yod pa 
yin| |gzhan ni kun rdzob yod pa ste||zhes pas| rang mtshan 
thams cad don dam pa ste| yod pa dang dngos po rnams rnam 
grang| yod pa’i mtshan nyid don byed nus pa zhes gsungs 

43 Chud] BT/TW, Tshud DLC
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pas so| |de yang bem po dang shes pa gnyis su bsdus so| |spyi 
mtshan gyi chos cad kun rdzob kyi bden pa’o| de yang dngos 
med dang ’dus ma byas par gzhag la| rtag pa zhes pa ni| dbu 
ma’i lugs la gtan du ba’i don la mdzad mi rtag pa med pa’i 
don du shad  de| ’di nyid du|sngar byung dngos po med gyur 
pa||mi rtag che ni brod pa yin||dang|rje btsun byams pas|mi 
rtag don ni med don dang||zhes gsungs la lugs ’dir|gang gi 
rang bzhin ’jig med pa| |de la mkhas rnams rtag zhes brjod| 
|zhes pas dngos po med pa dang khyab mnyam| spyi zhes pa 
rnam pa gsum ste| dngos po la brten pa’i spyi| dngos po med 
la brten pa’i spyi| gnyis ka bten pa’i spyi’o| |spyi gsal dang| 
spyi dang khyad par khyab byed khyab bya| spyi dang bye 
brag ces pa rnams don gcig| de’i spyi la rigs spyi dang| tshogs 
spyi| sgra spyi la sogs pa ’byed cing| ngo bo sgrub pa’i tshul 
gyis yin pas sgrub pa dang| ngo bo dgag pa’i tshul gyis yin 
pas dgag pa| de la yang dngos po med pa zhig ’gegs par byed 
pas ston pa ni med par dgag pa zhes bya| dngos po yod pa 
zhig ’gegs par byed pa’i tshig gis ston pa ni ma yin par dgag 
pa zhes bya la| de gnyis kyang dgag par bya bas bye brag tu 
phye ba yin gyis ’gegs par byed pas ni ma yin no| |’gal ’brel 
zhes pa’i ’gal ba ni phan tshun spngas te gnas pa’am dngos 
su ’gal ba dngos po dngos med lta bu| chos gang la gnod par 
byed pas ’gal ba’am lhan cig mi gnas ’gal ba ste tsha reg 
stobs can dang grang reg lta bu| ’brel pa ni ’chad par gyur 
pa’i med na mi ’byung ba’i ’brel pa kho na ste| de byung 
’brel dang| bdag gcig ’brel rnam pa gnyis so| |gzhan yang 
gzhal bya mngon som dang| lkog gyur| shin tu lkog gyur| yul 
gang zhig nye ba gegs byed pa med par mngon sum du gyur 
pa ni mngon gyur| yul gang zhig ring ba gegs byed pas bar 
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chad pa mngon sum du byar mi nus pa de lkog gyur| lo rgyus 
sam lung ma yin pas rtogs par mi nus pa ni shin tu lkog gyur 
ro| |grub pa’i mtha’ de gnyis mu stegs can gyis btags pa’i 
bdag dang sems can la sogs pa med pas chos thams cadbdag 
med par ’dod| de’i phyir bdag gi bas kyang stong44| de tsam 
gyi stong par yang ’dod la| de yang gang zag la bdag med 
pa’i khongs su ’du mod| sangs rgyas pa thams cad ngar ’dzin 
gyi rten du ’dzin pa’i bdag gam gang zag ni nyer len gyi 
phung po lnga la brten nas bdag ces gdags pa ’dir ’dod cing| 
de phung podang gzhan dang de nyid min pa sogs kyis med 
pa bzhin du gdags gzhi gzugs ni dbu ba rdos pa ’dra sogs 
phung po lnga la rim bzhin gsungs pas phung po khams 
thams cad sgyu ma tsam du rtogs pa yod cing de kha zad par 
bstan te| ’di nyid du|phung po la sogs bye brag gi| |mtshan 
nyid thams cad byed pa yi| |khyad par can de’ng de nyid 
min| |des kyang de dag mtshan nyid bral| |zhes nyan thos 
dag de gnyis bsdom nas zad pa stong pa nyid du ’dod pa de 
bshal la| de dag skye ba med pa stong pa nyid ni mi ’dod do| 
spyod ’jug tu| ’jig rten pa nyi dngos mthong zhing|| yang 
dag nyid du’ng rtog byed la| |sgyu ma lta bu min pas ’dir| 
|’jig rten pa dang rnal ‘byor rtsod| |ces ’jig rten pa’i yang 
dag pa’i lta ba dang| grub mtha’ smra ba’i khyad par des 
phye ba yin no| |rnal ’byor spyod pas ni|gzugs la sogs pa 
phyirol gyi don med kyi rnam par shes pa nyid de ltar du 
snga ba yin no| |des na shes pa de yang gzung ba’i rnam pa 
dang| ’dzin pa’i rnam pa gnyis so| |’jig rten grags dang| bstan 
bcos las gyung ba’i bdag tu brjod pa sna tshogs pa dang| 

44 Stong] BT/TW, stod DLC
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chos sna tshogs su nye bar ’dogs pa ’byung ba ni rnam par 
shes pa kho na yin la| de dag dngos su yod pa la ’dogs pa ma 
yin gyi thog ma med pa’i dus nas bdag la sogs pa dang| gzugs 
la sogs pa chos su rnam par rtog pa’i bag chags kun gzhi 
rnam par shes pa la yod pa mthu brtas pas| kun gzhi rnam 
shes de las bdag dang chos su snga ngo snyam du rnam par 
rtog pa ’bung bas yul med do| |kye rgyal ba’i sras dag khams 
gsum po ’di dag ni sems tsam mo| |zhes gsungs so zhes dang| 
rnam par shes pa tshogs brgyad du smra ste| sngar gyi drug 
gi khar nyon yid dang kun gzhi rnam shes so| |nyon mongs 
pa can gyi yid kyi ’khor bzhi ni| bdag tu rmongs pa| bdag tu 
lta ba| badg tu nga rgyal ba| bdag tu chags pa’o| |kun gzhi ni 
sa bon gyi gzhi nyid do| |shes bya thams cad mtshan nyid 
gsum du sdud de kun brtags gzhan dbang yongs su gryb 
pa’o| |rnam bden pa gzhan dbang rdzas yod du ’dod cing 
sems sems byung thams cad der ’dod| yongs grub don dam 
par yod pa ste phyin ci ma45 log pa’i yongs grub dang ’gyur 
med yongs grub gnyis| lam bden dang po dang ’gog bden 
phyi ma| gzhan thams cad kun brtgs so| |de btags yod| rnam 
rdzun pa ni| ma brtgas ma dpyad pa’i ngo bo’i chos thams 
cad gzhan dbang ste sgyu ma lta bu| brtags na de’i steng gi 
gzung ba’i rnam pa dang| ’dzin pa’i rnam pa gnyis ni kun 
brtgas te| gtan med pas| shul na ngo bo las pa ni chos nyid 
yin pas yongs grub bo| |des na gzhan kun brtgas kyis stong 
la| yongs su grub pa rang gi ngo bos mi stong pas ’di kha 
gzhan stong dbu ma’o| |zhes mgrin pa bstod de sgrog go| |’di 
ni byams chos bar pa gnyis su rgyas par bshad la| ’di nyid 

45 Phyin ci ma log] BT/YW, phyin tsam DLC
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du’ng|gdzung dang ’dzin pa’i rnam pa las|| mtshan nyid 
gzhan ni yod nin zhing| |des na mtshan nyid stong pa’i phyir| 
|rang bzhin med pa rab tub shad| |ces dang| de phyir nyid 
stong gang yin pa| |de ni de’i yang de nyid yin| |zhes pas so| 
|lugs ’di la gzugs lta bu la gsum yod pa’i yongs su brtags pa’i 
gzugs ni|  gzhan dbang| dpyad na gzung rnam dang| de ’dzin 
pa’i shes rnam gnyis ka kun brtgas pa’i gzugs| ngo bo ni 
chos nyid kyi gzugs te yongs grub| ’gros ’di kun la sbyor 
ro||de la dbu ma pas| phyi rol gyi yul med kyi sems nyid don 
du snang zhes bya ba yang mi rung ste| ji ltar zhe na yul nyid 
rnam par shes pa’i rang bzhin yin pas yul yang shes pa can 
du ’gyur ro| |yang na ni sems kyang gzugs can du ’gyur ro| 
|yang na ni gzugs kyang sems bzhin du ltar mi mngon no| 
|yang| rnam pa gcig tu na yul med cing sems nyid yul du 
snang na ni gzugs dang kha dog gi rnam pa ji lta bu bsam pa 
dang| ji ltar ’dod pa de bzhin du| thams cad kyang yul nyid 
du ’byung zhing snang bar rigs so| |yang rnam pa gcig tu na 
gzugs kyang rdul du bshig ste rdul phra rab kyang cha shas 
kyis bshig na med pa bzhin du sems kyang med par46 ’gyur 
te| de ltar sems nyid yul du snang zhes byar mi rung ngo|| 
thog ma med pa nas gzugs su rtog rtog pa’i bag chags smin 
pas de ltar snang ngo zhes byar yang| yul lar nas med na der 
rtog pa mi ’byung bas| de’i bag chags kyang yod par mi 
’gyur ro| |’phags pa47 sa bcu pa las khams gsum po sems 
tsam mo zhes ’byung ba ni byed pa po dang za ba po dgag 
pa ste| mdo de nyid las rten cing ’brel bar ’byung ba las rnam 

46 Par] BT/TW,  Phar DLC
47 Pa] BT/TW, La DLC
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pa bcu rab tu rtog cing bdag med pa dang| rtog pa med pa 
dang| gang  zag med pa dang| ngo bo nyid kyi stong pa dang| 
rang bzhin gyi byed po dang| tshor ba po med pa rab tu rtog 
pa’i tshe stong pa nyid kyi rnam par thar pa’i sgo skye ba yin 
zhes gsungs pa’i phyir ro| |lang gshegs las|phyi rol don med 
kyi sems nyid de ltar snang ngo| |zhes ’byung ba yang dngos 
po don dam par yod par ’dod pa dgag pa dang| sems tsam du 
bshad pas ’dul ba la phan gdags pa’i phyir gsungs so zhes| 
rang nyid bdag bzlog pa’i tshe| spyir dngos po rnams rten 
cing ’brel bar ’byung ba yin pas kun rdzob tu ni sgyu ma 
dang ’dra ba tsam du skye ba yod la| dom dam par ni bdag 
dang gzhan dang| gnyi ga dang| rgyu med pa las kyang skyer 
mi rung ste rang bzhin med do zhes48 ’chad pa la| ’di nyid 
du|dngos rnams tha dad gnas pa ni| |de tha dad pa brten pa 
yin| |de nyid bslad  pa nyid yin na| |de dag tha dad kyang 
med ’gyur| |zhes bstan te| de nas mtha’ bral ni| ji lta ji ltar 
don bsam pa zhes bas bstan to| |gsum pa dag don gyi sbyir 
bas don bsdu ba ni| tshad ma’i rab dbye ’chad pa’i skabs 
’dir chos can| kun tu tha snyad pa’i tshad ma la mngon rjes 
gnyis su grangs nges te| tha snyad pa’i tshad ma’i gzhal bya 
la rang spyi gnyis su grangs nges pa’i phyir ro| |gnyis pa 
gzhal bya ’jal ba tshad ma gnyis yin pas de zhib mor 
bstan pa la|rang mtshan gzhal byar byed pa mngon sum 
tshad ma dang| spyi mtshan gzhal byar byed pa rjes dpag gi 
tshad ma gnyis las| dang po la| yang dag dang ltar snang 
gnyis| dang po la| mngon sum gyi mtshan nyid dang rab 
dbye| ’bras butshad ’bras kyi rnam bzhag bstan pa gnyis las| 

48 Zhes] BT, Zhas DLC/TW
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dang po la| gzung ’bral gyis mdor bstan| mtha’ dpyad kyis 
rgyas par bshad| ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum 
las| dang po ni| mdor| ming dang rigs sogs sbyor ba yi||rtog 
pa dang bral mngon sum mo| |zhes gsungs pa de nyid mngon 
sum rtog dang bral bar ni| |mngon sum nyid kyis ’grub par 
’gyur||zhes pas bshad la| ming don sbyor ba’i rtog pa yang| 
sgra don ’drerrung ba’i shes pa rtog pa’i mtshan nyid du 
bzhag pa de’o| |de dang bral ba’i don yang mngon sum gyi 
mthong ba thams cad de dang ma ’dres pas sam| ’di la snang 
ba’i rnam par rtog pa med pas so| |des na mngon sum yin pa 
nyid kyis rtog bral du grub cing| ma ’khrul ba ni zhar gyis 
bstan la| rnam nges lasmngon sum rtog bral ma ’khrul ba 
zhes ’byung zhing de’i ma ’khrul pa yang| ’phral gyis ’khrul 
rgyus ma ’khrul ba de tsam la rigs thigs sub shad do| |de la 
dbye ba ni| dbang po’i mngon sum| yid kyi| rang rig pa’i| 
rnal ’byor mngon sum bzhi dang po mdor| dbang po las rtog 
srid ma yin| |rang rang rig bya tha snyad kyi| |bstan min ngo 
bo dbang po’i yul||zhes gsums la| de nyid|de las spyi gzhan 
tha dad pa| |yod min tha snyad49 blo med phyir| |de phyir 
dbang po las skyes blo| |khyad par khyad par yul can yin| 
|de la spyi zhes pa ba lang lta bu tha dad zhes pa de’i gsal ba 
lta bu ste| nog dang lkog shal dang| ra dang rmig pa la sogs 
pa lta bu’o| |rten mig dang| yul ba lang gi gzugs la brten nas 
mig gi dbang po’i blo skyes pa na| de’i ngor50 spyi ba lang 
mi snang ba dang| khyad par gsal ba ranms kyis rjes su mi 
’gro bar tha snyad  kyi yul du ma gyur ba’i gzugs| rang gin 
ngo bo khyad par can de’i kha dog gi rdzas rdul kho na snang 
49 Snyad] BT/TW, dad DLC
50 Ngor] BT/TW, dor DLC
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bas de dbang po’i mngon sum su bzhag pa bzhin| sgra la 
sogs pa bzhi la tshungs so||de yang rnam nges su| de la spyi 
mi snang ba’i phyir dang| gsal ba rnams kyi rjes su mi ’gro 
ba’i phyir| dbang po’i blo ni brjod du med pa’i dbang po’i 
rang bzhin khyad par can gyi mngon sum gyi byed pa yin no| 
|zhes pa’o| |gnyis pa ni|mdor|yid kyang don dang chags la 
sogs| |zhes pa de nyid| de phyir dbang po’i ranm par shes| 
|de ma thag rken las byung can| |yid ni yul gzhan nyid ’dzin 
byed| |de phyir long bas mthong ba min| |zhes pas bstan te| 
yid kyang yul gzugs la sogs pa la smigs shing nyams su 
myong ba’i rnam pas ’jug pa ste rtog pa med pa ’ba’ zhig pas 
yid mngon zhes bya’o| |gsum pa ni| mdor|rang rig rtog med 
pa yin||zhes denyid| bde sogs bdag nyid mi gzhan mi brten| 
|brda byed par ni nus ma yin| |zhes pas btan pa’i don| ’dod 
chags dang zhe sdang gti mug dang| bde ba dang sdug bsngal 
la sogs pa ni dbang po la mi bltos pa’i phyir rang rig pa’i 
mngon sum mo| |bzhi pa ni| mdor|rnal ’byor rnams kyi bla 
mas bstan| |ma ’dres pa yi don tsam mthong||zhes pa de nyid| 
rnal ’byor shes pa sngar bshad pa| |de dag giste sgom byung 
yin| |rtog pa’i dra ba rnams bsal bas| |gsal ba nyid du snang 
ba yin| |zhes pas te| rnal ’byor pa rnams kyis kyang lung las 
rnam par rtog pa dang ma ’dres pa’i don tsam mthong ba ni 
mngon sum yin no| |gnyis pa mtha’ dpyad kyis rgyas par 
bshad pa ni| rtog bral ma ’khrul ba’i blo mngon sum gyi 
mtshan nyid| rtog bral ma ’khrul ba’i dbang shes dbang 
mngon gyi dang| de’i yid shes yid mngon dang| de nyams 
myong rang rig dang| yang dag pa’i don sgom pa rab kyi 
mtha’ las gyur pa’i rnal ’byor pa’i shes pa rnal ’byor mngon 
sum gyi mtshan nyid| dang po la| gzugs ’dzin dbang mngon| 
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sgra ’dzin| dri ’dzin| ro ’dzin| reg bya ’dzin pa’i dbang mngon 
lnga yin51| yid mngon kyang gzugs ’dzin yid mngon sogs 
lnga’o| |dbang shes zhes bya ba ni dbang po lnga’i shes pa 
dang| yid shes zhes bya ba ni yid kyi shes pa kho na’i brda 
chad du bzhag go| |kha che ba rnams mig gis gzung mthong 
ngo nas lus kyis reg go yid kyis shes so zhes smra zhing| 
mdzod rang lugs|mig gis gzugs rnams mthong rten bcas| mig 
thams cad kyis mthong ba ni ma yin pa nyid do| |rnam par 
shes pa dang bcas pa de’i tshe mthong gi gzhan du ni ma yin 
no| |zhes ’grel par gsungs so| de bas na| bye smra mig la sogs 
pa las skyes pa’i rnam par shes pa dag la rigs mi ’dra ba 
dang| rdul phra rab kyi rnam pa med ching dbang pos rang 
mtshan mthong nas shes pas ’dzin pa yin la de yang gzugs 
’dzin dus mnyam pa ste ’das pa dang ma ’ongs pas rnam 
shes pa’i bya ba mi byed pa’i phyir ro| |rgyu rnams kyis ’bras 
bu bskyed pa’i dus su rgyu nyid la yod pa’i chos dang| rgyu 
des’bras bu bskyed pa la grogs byed pa’i chos rnams ni rkyen 
zhes bya ste| de yang rgyu’i rkyen dang| bdag po’i dang| 
dmigs pa’i dang| mtshungs pa de ma thag pa’i rkyen no| |de 
la rgyu’i rkyen ni| dper na mig dang yul gzugs la brten nas 
mig gi rnam shes bskyed pa’i dus lta bus mtshon na| rgyu’i 
rkyen ni mig gi dbang po rang la yod pa’i ’byung ba dang 
byung ’gyur rnams te| des rgyu byas nas mig gi dbang shes 
tshang zhing rdzogs par bskyed pas so| |bdag po’i rkyen ni 
mig dbang po khona te de’i bdag rkyen ni gzugs mthong ba’i 
phyir ro| |dmigs pa’i rkyen ni yul kha dog dang dbyibs su 
snang ba’i gzugs nyid de la dmigs pas so| |mtshungs pa de 

51 Yin] TW/DLC, bzhin BT
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ma thag rkyen ni mig gi rnam shes skye ba’i skad cig ma’i 
shes pa ste| de’i skad cig gnyis pa gzhan gyis bar ma chod 
par skye bas so| |de ltar na rkyen bzhi po des ma bskyed pa’i 
’bras bu’i dngos po ni gang yang med do| |dbang po’i rdul 
phra rab ni52yul gyi rdul phra rab gcig gis rnam par shes pa 
bskyed pa ni med de rnam par shes pa lnga po de’i rten dang 
dmigs pa ni bsags pa yin pa’i phyir ro| |mig dang yid dang 
rna ba gsum yul dang ma phrad par rnam shes pa skyed|53 
lhag ma gsum dbang po’i rdul ji snyed pa de snyed kyi yul 
gyi rdul  phra rab rnams dang phrad nas rnam par shes pa 
bskyed do| |zhes zer la| rgyu zhes pa yang| byed rgyu| lhan 
cig ‘byung54rgyu| skal mnyam gyi rgyu| mtshuns ldan gyi 
rgyu| kun ’gro’i rgyu| rnam smin gyi rgyu ste drug|rang las 
gzhan pa’i ’dus byas thams cad de’i byed rgyu| chos gang 
dag phan tshun gyi ’bras bu yin pa de dag ni lhan cig ’byung 
rgyu| de yang ’byung ba bzhi ’am| sems rjes su ’jug pa’i chos 
rnams kyis sam ’dus byas kyis mtshan nyid rnams ni| mtshan 
gzhi’i yin la| de dag kyang mtshan nyid de’i yin pa lta bu’o| 
|chos ’dra ba rnams ni skal mnyam gyi rgyu ste| rang rigs kyi 
dge ba rnams phan tshun du dge ba dang nyon mongs pa can 
dag kyang de bzhin no| |rten mtshuns yod pa’i sems sems 
byung rnams nimtshungs ldan gyi rgyu’o| |lnga pa ni nyon 
mongs pa can rnams kyi rgyu’o| |drug pa ni mi dge ba dang| 
dge ba zag bcas rnams kho na’o| |de bas na dang po gnyis 
’dus byas dang khyab mnyam mo| |’bras bu yang| rnam smin| 
bdag po| rgyu mthun| skes bu byed pa| bral ’bras lnga bshad 

52 Rdul phra rab ni] TW/DLC, rdul phra ra’am BT
53 Shes pa skyed] BT, shes bskyed DLC/TW
54 ‘byung rgyu] BT/TW, ‘byang rgyu DLC
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pa’i phyi ma ’bras bu btags pa ba| dang po ni|55rgyu mtha’ 
ma’i ’bras bu| gnyis pa rgyu dang po’o| gsum pa skal mnyam 
dang kun ’grao’i|bzhi pa lhan cin ’byng ba dang mtshungs 
ldan gyi rgyu’i ’bras bu’o| de bas na bdag po’i ’bras bu dang 
skyes bu byed pa gnyis ’dus byas dang khyab mnyam| rkyen 
bzhi’i dang po byed rgyu ma gtogs pa’i byed rgyu thams cad 
yin la|  dgra bcom pa’i mtha’ ma’i yid ma gtogs pa’i sems 
sems byung thams cad de ma thag rkyen| dmigs rkyen chos 
thams cad de ’dus ma byas kyang deyin no| |byed rgyu thams 
cad bdag po’i rkyen zhes ’chad do| |don smra gnyis kyi 
khyad par ni| mdzod ’grel du| mdo sde pa rnams na re| nam 
mkha’ bldad56pa ’dis ci bya mig dang gzugs rnams la brten 
nas mig gi rnam par shes pa bskyed pa de la lta ba po ni su| 
lta ba ni su zhig yin| ’di ni byed pa po med pa dang| chos 
tsam dang rgyu dang ’bras bu tsam du zad la| de la yang tha 
snyad gdags pa’i don du ’dun pa’i sgo nas mig gis mthong 
ngo| |rnam par shes pas kyang rnam par shes so zhes ’dogs 
par byed pas| ’di la mngon par zhen pa mi bya’o zhes ’byung 
bas de dag gi rang lugs| mngon sum du mthong pa’i gzugs la 
sogs pa rnam par shes pas gzung ba yin gyis| mig la sogs pa 
dbang po’i57 spyod yul ni ma yin te| ci’i phyir zhe na mig la 
sogs pa rnam par shes pa de dag ni yul gyi rnam pa dang 
bcas par skye ba’i phyir dang| dbang po la don snang du mi 
rung ste bem po yin pa’i phyir ro| |de ltar na shel dag la tshon 
gyis kha dog bsgyur ba la skyes bu blta ba’i tshe shel dang 
tshon gang yin pa de gnyis de’i mid gi gzung ba na shel nyid 
55 dang po ni] BT/DLC, dang po gnyis TW

56 Bldad pa] BT/TW, bsdad DLC
57 po’i] BT, po DLC/TW
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mngon sum gyis ’dzin pa yin la| tshon nyid gzugs brnyad 
gyis gzung ba yin pas skyes bus gzung ba gnyis gzung ba 
ltar mngon sum gyi snang ba ’di ni shes pa kho na’i snang ba 
yin la| shes pa kha dog dang dbyobs su snang ba’i gzhi ni 
logs nyid du rdyl phra rab kyi tshogs par med pa ma reg pa’i 
ngo bo ’dod pas gzung ba nyid su smra’o| |de yang ãrya de 
bas| mthong ba dbang po’i yul min te| |shes pa rnam pa bcas 
par skye| |zhes pas so||rnam par rig pa smra ba rnams kyang 
don rig gi mngon sum mi ’dod pa ma yin no|58 ’o na de dag 
phyi don med par ’dod pa dang ’gal lo snyam na mi ’gal te| 
don ’dod pa’i rgyu mtshan|nang gi shes pa’i ngo bo ni| phyi 
rol snang ltar gang yin de| |don yin zhes ’dod zhing| ’on 
kyang| sngon por snang ba mthong ba yin| |phyi rol yan gar 
don yod min| |zhes bshad pas| sems las gzhan pa’i phyi don 
med zer ba yin la| sems nyid gzugs sogs su snang ba la phyi 
rol dang| don gyi tha snyad bzhag pa ’gog mi rigs te ’di dag 
kyang de dag gi phyi’i skye mched khas nen| dbang po’i 
shes pa rtog pa med pa dang gnod pa med pa can| ’jug shes 
su khas nen pas so| |dbu ma pa rnams ni gnod pa med pa’i 
dbang po drug rnams kyis|| gzung ba gang zhig ’jig rten gyis 
rtogs te| |’jig rten nyid las bden yin zhes ’dod pas| de dag gi 
tha snyad ’jog pa’i tshe’ng mngon sum ’di gnyis ’chad do| 
|yid kyi mngon sum ni| dbang mngon gyis gzung ba’i gzugs 
kyi de ma thag pa dmigs yul| gzugs ’dzin pa’i dbang mngon 
lhan coig byed rkyen| de ’gag ma thag pa yid kyi dbang po 
yin la des mtshungs pa de ma thag pa’i rkyen dang bdag 
rkyen byas nas skye ba yin no| |dbang shes kyi bya ba ma 

58 No] BT/TW, na DLC
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’gags pa de srid dbang po’i mngon sum kho na’o| |dbang 
shes rgyun bcas zhes pa mi ’thad de| dbang shes gcig skyes 
pa’i de ma thag tu dbang shes gnyis pa ’byung ba ni mi srid 
de|  drug po ’gags ma thag pa yi| |rnam shes gang yin de yid 
do| |ces pas de’i de ma thag pa yid dbang yin zhing| de nas 
yid kyi mngon sum skye ba’i rgyu tshogs grangs tshang bas 
de skye ba yin no| |ma tshang med rgyu de la ni| |’bras bu 
gang gis zlog par byed| |ces pa’i rig pas so| |yid kyi mngon 
sum ’gags ma thag pa yang yid yin mod kyang| rgyu gzhan 
ma tshang bas| yid mngon mi skye dbang shes ci rigs pa zhig 
de’i phyi logs su skye zhing yid de de’i de ma thag rkyen du 
’gyur ro| |dbabg shes thams cad rang gi dmigs yul dang dus 
mnyam pa kho na yul de’i skad cig gnyis pa yid mngon dang 
dus mnyam mo| |yid mngon rgyun mthar skye zhes pa yang 
mdo sde pa| skye ’gag gnas pa zhes pa’i gnas pa rgyun la 
byed pas dbang shes gnas pa’i thar skye ba dang| de ’gags 
ma thag zhes pa don gcig go| |de thams cad tshur mthong gi 
dbang du byas shing rgyud gcig la bzhag pa’o| |rang rig 
mngon sum ni| gang shes par grub phan chad de la myong 
su myong ba yod par grub la| nyams myong byas pa dang|  
rang rig byas pa| rang myong byas pa don gcig de yang shes 
pa de las gzhan ma yin pas mdo sems gnyis rang gi rang 
myong zhes ’dod cing| bye smra dang dbu pa de mi ’dod pas| 
tshad ’bras kyi ’phros don la rang rig sgrub pa bshad pa de 
snga ma gnyis kyi lugs so| |phyi ma gnyis rang gi rang rig mi 
’dod la rang rig pa tsam ni khas nen te so sor brtgas ’gog ces 
pa’i so sor brtags pa so sor rig par ’dod pas so|| shes pa’i rang 
lugs la myong ba de lta bu yin kang| skye bos mi rig pa ni 
skye ’gag myur bas te| dper na reng bu’i me’i gnas tshul 
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yungs ’bru tsam du zad kyang de myur bar bskor bas ’khor 
lor snang ba lta bu’o| |de rig pa ’jig rten pa’i sgom byung rab 
la yod pas| cung zad rnam dpyod yod pa dag gi kha nang du 
phyogs pa’i shes pa zhes ’don pas so| |des nashes pa yin na 
rang rig mngon sum yin pas ma khyab la| shes pa yin na rang 
rig pa dang ldan pas khyab ste| chos yin na chos nyid yin pas 
ma khyab la| de yin na chos nyid dang ldan pas khyab pa 
bzhin no||de yang rigs thigs su| sems dang sems las byung ba 
thams cad kyi rang rig pa dang| zhes shes pa thams cad rang 
rig pa yin na drug sgra sbyar ba don med par ’gyur ro| |mdo 
rang ’grel las|gal te ’dod chags la sogs pa’i rang rig pa mngon 
sum yin na rtog pa’i shes pa yang mngon sum du ’gyur ro 
zhe na| de ni bden te| rtog pa’ng rang rig nyid du ’dod| |don 
la ma yin de rtog phyir|  |de yul la ni ’dod chags nyid de 
mngon sum ma yin yang rang rig zhes bya ba’i don ni de dag 
gi mngon sum mo zhes pas so| |rnal ’byor mngon sum ni 
’phags pa nyan rang dang| byang ’phags dang| sangs rgyas 
kyi mkhyen pa lam gyi bden pas bsdus pa dag la byed do| 
|byang sems kyang nyan thos sde gnyis byang chub kyi shing 
drung na bdud btul ste bsam gtan bzhi ba’i rab mtha’ las 
skad cig sum cu rtsa bzhi la sangs rgyas thob par bshad pa’i 
bar de kho na byang59 ’phags kyi rtogs pa’o| |dbu sems kyi 
kun rdzob sems bskyed nas lam du zugs pa yin la| de myur 
ba| bskal chen grang med pa gsum na ’tshang rgya ba’i grang 
med dang po mos spyod kyis| gnyis pa ma dag sa bdun gyis| 
gsum pa dag sagsum gyis bgrod de ’og min du longs spyod 
rdzogs pa’i rten la sangs rgyas nas ’dzam bug ling du sprul 

59 Byang] BT/TW, Byad DLC
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pa’i skur ’tshang rgya ba ston pas| yang dag sangs rgyas der 
sangs rgyas| |sprul pa po gcig ’dir ’tshang rgya| |zhes lung 
las gsungs pas so|| ’og min kyang dbang phyug chen po’i 
gnas zhes bya ba khams gsum las ’das par rgyan stug po 
bkod pa’i mdo las bshad pa der ’dod do| |byang chub sems 
pa’i|  zhing dang gdul bya dang smon lam rgya chen po btab 
pa de dag ni| bskal pa grangs med pa dpag tu med par yang 
tshang mi rgya ste|  rdzogs smin sbyang ba mthar ma phyin 
pas so| |de yang kun tu bzang po dang| ’jam pa’i dbyangs lta 
bu’o zhes ’dod| dbu ma pas thun mong min pa rnam par 
dpyad na| buda khong du chud pa la’o| |zhes de kho na rtogs 
pa sangs rgyas sangs rgyas zhes bya’o| |de kha na nyid gang 
yang smra bar ma nus pas de’i yul gang du smra bar nus| |de 
mi nus pas na de rtogs pa yang ji ltar bzhag| |de bas na ’ga’ 
zhig sangs rgyas pa zhes pa yang ’jig rten gyi rnam par gzhag 
pa yin no| |don la spros pa zhi zhing nye bar zhi bas rang gi 
lugs zhes khas nen rgyu thams cad dang bral ba yin no| |gsum 
pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba ni| mngon som 
tshad ma gtan la ’bebs pa’i skabs ’dir chos can| rtog bral ma 
’khrul pa’i blo mngon sum gyi mtshan nyid dang| de la rab 
dbye bzhir dbye ba rang sde sangs rgyas pa thams cad la 
’thad pa yin te| ston pa’i bstan pa la mngon sum tshad ma de 
ltar grub pa’i phyir ro|| gnyis pa mngon sum ltar snang ni| 
rtog pa mngon sum ltar snang dang rtog med mngon sum 
ltar snang gnyis| dang po la rtog pa’i shes pa brda rten can 
dang| don gzhan la sgro gdogs pa dang| lkog tu gyur pa’i don 
can rnam pa gsum| dang po ni| mdor| kun rdzob shes pa dang 
zhes bstan pa| spyi ’dzin sogs dag go| |gnyis pa bi| ’khrul 
dang zhes bstan pa| smig rgyu la chur ’dzin sogs dang| rjes 
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dpag zhes pas btan pa cul gsum pa’i rtgs ’dzin sems so| |gsum 
pa ni| rjes dpag las byung zhes pa| rtags can rjes dpag dang| 
dran dang zhes pa| sngar mthong ba dran pa dang| mngon 
’dod zhes pa| zas la sogs pa mngon par ’dod pa ste| mdor| 
rtog pa la drug| |gnyis pa ni|  mngon sum ltar snang rab rib 
bcas| |zhes rtog med ’kharul shes gcig ste| mdor| bdun| ’di 
nyid du|mngon sum ltar snang rnam pa bzhi||rtog pa’i shes 
pa rnam gsum dang||rten bslad pa las byung ba can| |rtog 
pa med pa gcig yin no| |zhes dang| mngon sum ltar snang 
gnyis su bshad| ces pas so| |don mngon sum las gzhan pa’i 
shes pa thams cad do| |gsal bar ma bstan pa dag kun rdzob 
kyi shes pa der ’du’o| |gnyis pa ’bras bu tshad ’bras kyi 
rnam par gzhag pa la| gzhung ’brel gyis mdor bstan| mtha’ 
dpyad kyis rgyas par bshad| ngag don gyi sbyor bas don bsdu 
ba gsum las| dang po ni| mdor| bya dang bcas pas rtogs pa’i 
phyir| |tshad ma’i ’bras bu nyid du ’dod| |tshad ma nyid du 
’dogs pa ste| |bya ba med pa’ng ma yin no| |zhes pas bstan 
pa de nyid rnam ’grel du tshad ’bras rnam par gzhag ’jog tu 
bsgrubs nas don rig gi tshad ’bras ston pa’i phyir| bya ba 
bsgrub pa byed ces te| las kun gyi ni sgrub byed dag| |thams 
cad ma yin gang las ’bras| |gang yin de ni de sgrub byed| 
|ces sogs kyis bstan zhing| rang rig gi tshad ’bras rnam par 
gzhag nas gnyi ga’i sgrub byed| rgyas par ston pa la| de tshe 
gzhan rig med pa’i phir||rang rig ’bras bu yin par ’dod| |ces 
sogs kyis bshad do| |gnyis pa ni| mdo sde pas| don ni gzhal 
bya| gzung ba’i rnam pa tshad ma| don rig pa ’bras bu zhes 
sam| don ’dra ba tshad ma zhes pa rnam grangs pa yin| shes 
pa de’i ’dra ba ni rnam par ’jog pa’i rgyu yin la rnam par 
gzhag par bya ba ni| gzhal bya myong ba’i ngo bo yin no| 
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|de’i phyir rnam par gzhag ’jog gnyi gashes pa gcig gin go 
bo yin no||don ’dra bas nyams su myong nas| nge par byed 
pa’i shes pas shes pa des60don rtogs par bzhag go| |gzung 
ba’i rnam pa’am| don ’dra ba zhes pa yang| rnam par shes pa 
yul gang las skyes pa de ni yul de dang ’dra ba yin te| ji ltar 
sngon po’i don las skyes pa sngon po dang ’dra ba bzhin no| 
|’dra ba de kha rnam pa’am snang ba zhes bya’o| |’dra ba’i 
mthus don rtogs pa’o| |rnam par ’jog par byed pa ni mngon 
sum gyi stobs las byung ba’i rnam par rtog pa yin gyi| mngon 
sum nyid ni rnam par rtog pa min pa’i phyir bdag nyid don 
rtogs pa ’jog mi nus so| |de bas na nges par byed pa’i shes 
pas rnam par ma gzhag pa ni don rtogs pa’i ngo bo’i shes pa 
yod du zin kyang med pa dang ’dra ba kho na yin no| |gnyis 
pa ni| sems tsam pas|| rnam par shes pas yul shes pa yang| 
yul nyid rnam par shes pa’i rang bzhin yin pas ’bral ba yod 
pa’i phyir| rang rig pa’i shes par rung gi yul gzhan yin par 
’dod na ni shes pa dang ’brel ba med pas rig par mi nus so| 
|phyi rol gyi rten cing’brel bar ’byung ba snang ba yang| 
dper na rmi lam na mthong ba rnams yul med kyi sems nyid 
mthong ba dang ’dra bas rnam bden pa tshad ’bras ’jog pa ni| 
ji ltar snang bzhin pa’i gzung ba’i rnam pa ni gzhal bya| 
’dzin pa’i nam pa ni tshad ma| sems la61sogs pa’i rang bzhin 
du myong ba ni ’bras bu zhes don khas nen la| phyi rol tu 
grub pa mi ’dod pa’i dbang du byas so|| gzhan du bdag nyid 
gzhal bya| ’dzin pa tshad ma| bdag nyid rig pa ’bras bu zhes 
so||mdo sde pa la yang rang rig gi tshad ’bras rigs te| ’god 

60 Des] BT/DLC, ngesTW
61 Sems la sogs pa’i] TJ/TY, sems pa La sogs TW
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pa’i tshe| don ni gzhal bya| |gzung ba’i rnam pa tshad ma| 
rang rig ’bras bu zhes pas so| gsum pa ni| tshad ’bras kyi 
rnam gzhag chos can| mdo sde pa dang rnam bden pa gnyis 
kho na la grags te| |blog cig tshul gnyis su ’dod pa de gnyis 
kyi lugs kho na yin pas so|| gnyis pa spyi mtshan gzhal 
byar byed pa rjes dpag gi tshad ma bshad  pa la|rang don 
rjes dpag dang| gzhan don rjes dpag gnyis las| dang po la| 
gtan tshigs yang dag dang| ltar snang ces62pa gzhan sel gyi 
rnam gzhag gsum las| dang po la| gzung ’bral gyis mdor 
bstan| mtha’ dpyad kyi rgyas par bshad|ngag don gyi sbyor 
bas don bsdu bag sum las| dang po ni|mdor| rjes dpag rnam 
gnyis zhes gsungs pa ’thad ldan las| ’dir rang gi don du yin 
pas rang gi don yin la| gzhan gyi ched du yin pas gzhan gyi 
don te| rang la dgos pa dang| gzhan la dgos pa’o| |zhes gsungs 
pa’i dang po rang don ni| tshul gsum rtags las don mthong 
yin| zhes| tshul gsum pa’i rtags las rjes su dpag par bya ba 
rtogs pa de rang don dpag gi min can| rjes su dpag pa yang 
dag pa’o| |de la’ng rtog pa don mthun no| |de ni tshul gsum 
pa’i rtags las skye las skye bas de bshad pa’i phyir| phyogs 
chos de chas khyab pa yi||phyogs ni chos can te| yan lag la 
spyi nye bar btags pa’i phyir ro| |zhes pas| phyogs kyi sgra 
gtan tshigs kyi mtshan nyid| gtan la ’bebs pa’i skabs ’dir 
chos can la dang| gzhan bsgrub par bya ba kho du chud par 
bya ba’i tshe ni bsgrub bya’i chos dang chos can gyi spyi 
zhes pa bsgrub bya la dang| khyab bya63nges par byed pa’i 
tshe ni bsgrub bya’i chos la te| bar ma la dngos ming| thog 

62 ltar snang ces] BT/DLC, ltar snang nes TW
63 Bya] BT, pa DLC/TW
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mtha’ gnyis la btags ming du ’jug go| |skabs ’dir chos can la 
phyogs zhes btags pa la| de nyid du| gal te dgos pa med pa’i 
phyir| |nye bar gdags par mi bya’o| |zhe na ma yin te nye 
bar btags pa ni chos can gyi chos thams cad dgag pa’i phyir 
te de ltar na mig gi gzung bar bya ba yin pa’i phyir ro| |zhes 
bya ba la sogs pa spangs so| |’dis phyogs chos zhes pa’i zur 
gyis chos gtan tshigs te| de’ng| chos can la sgrub byed du 
’gyur ba zhig gzung gzhan dgag pa’i phyir ro| |de phyogs la 
’dogs pa’i dgongs gzhi dang phyogs mtshan nyid pa ma yin 
par ston pa ni yang| gal te phyogs kyi chos nyid yin na de’i 
khyad par la bltos pa gzhan du mi ’jug go zhe na| ma yin te 
rnam par dpyad pa bye brag tu byas pa’i phyir dper na nag 
pa gzhu thogs so zhes bya ba lta bu yin gyi| dper na srid 
sgrub gzhu thogs pa lta bu zhes gzhan dang ’brel ba rnam 
par dpyad pa ni ma yin no| |zhes pas phyogs mtshan nyid pa 
bsgrub bya yang dag de dang ’brel bas phyogs so zhes ras 
yug gi phyogs gcig tshig pa la ras yug tshig ces brjod pa lta 
bu’o| |de’i cha ni dpe’i chos so| |zhes pas| phyogs dang chos 
dpe la rjes su ’gro bar bstan la| de yang snga ma khyad par 
dang| phyi ma khyad par can gyi dngos por ’gyur bas so| 
|chas khyab pa| zhes pa| de la khyab par byed pa yod pa kho 
na’am yang na de kho na la khyab par byed pa yod pas| zhes 
pa ni rjes su ’gro ba dang ldog pa bstan pa yoin no| |gtan 
tshigs ni ’thad ldan du| rtags ni go bar byed pa yin la| go bar 
byed pa’ng sgrub par byed pa dang| ’brel pa shes shing dran 
pa yin te| de nyid khi phyir| dran pas bar du chod pa’i rtags 
kyis don go bar byed par ’dod pa yin te| zhes byas pa lta bu 
spyi ldog nas dang| sgra mi rtag pa la sgrub byed du bkod 
tsam gyis gtan tshigs su ma song la| rgyu mtshan de las sgra 
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mi rtag par rtogs pa’am go na der ’gyur bas| de sang dangbstun 
na song tshe nus yod du zhal gyis bzhes pa’o| |bkod tsam 
gyis rtgas su ’dzin pa de la rtags ’dzin sems zhes ’dod| de 
dang rjes dpag ngos ma’i bar du ’grel pa shes shing dran pas 
chod pa yin no| dbye ba ston pa ni de ni rnam nyid| |gsum 
yang|rgyu la rang bzhin ji snyed cig| |med na mi ’byung 
’bras bu ni| |gtan tshigs zhes rgyu la rang bzhin ji snyed cig 
yod pa las gang med na de mi ’byung ba de’i ’bras bu ni rtgs 
so||rang bzhin yod tsam dang| ’brel ba can gyi ngo yang| 
zhes pa ni ’bras bu’i rtags bzhin| gzhan la rag las pa bcad 
nas| bsgrub bya yod pa tsam dang rjes su ’brel ba nyid kyi 
bdag nyid yang rang bzhin go bar byed pas rang bzhin gyi 
rtags so| |tshad ma rnams ni mi ’jug pa|| med la mi ’jug ’bras 
bu can| |zhes gang la dmigs pa med pas| de la tshad ma rnams 
mi ’jug pa mi snang ba ma dmigs pa’o| |de ni rang dang ldog 
pa’i rgyu med pas yod pa’i tha snyad bkag pa’i ’bars bu can 
no| |gtan tshigs bye brag la bltos nas|| ’ga’ zhig med ces ’bas 
bu can| |dmigs bya’i rig byar gyur pa las ’ga’ zhig mi dmigs 
pa’i gtan tshigs te snga ma las khyad par rang dang ldog pa’i 
rgyu yod pas ’ga’ zhig tha snyad dgag pa’i ’bras bu can no| 
|nes pa ston pa’i phyir| med na mi ’byung nges phyir ro| |’di 
nyid gtan tshigs kyi ni tshul gsum la’ng| de yi ma grub ldog 
don dang| |’khrul pa can gnyen gyi gnyen por ni| |nges pa 
brjod par mdzad pa yin||zhes pas bshad de| slob dpon phyogs 
kyi glang pos| gtan tshigs yang dag gi tshul gsum la nges par 
brjod par mdzad do| |dgos pa gang gi phyir na| ma grub pa 
dang| ldog don de ’gal ba dang| ma nges pa’i gtan tshigs 
mkkrul pa rnams kyi gnyen par ro| |nges pa zhes pa yang| 
phyogs chos kyi tshul nges pa| rjes ’gro’i tshul nges pa| ldog 
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pa’i tshul nges pa| de dag kyang rim pa bzhin du| rigs thigs 
su|rjes su dpag par bya ba la yod pa nyid dang| mthun pa’i 
phyogs nyid la yod pa dang| mi mthun pa’i phyogs la med pa 
nyid du nes pa’o| |zhes pas bstan no| |gnyis pa mtha’ bcad 
kyis rgyas par bshad pa ni| tshul gsum pa can gyi gtan 
tshigs rtags yang dag gi mtshan nyid| dbye na ’bras bu’i rtags 
yang dag| rang bzhin gyi| ma dmigs pa’i rtags yang dag 
gsum| tshul gsum pa can gyi ’bras bu’i gtan tshigs| ’bras 
rtags yang dag gi mtshan nyid| dbye na| spyi khyad par du 
byas nas brjod pa’i ’bras rtags| rang bzhin du gyur pa’i chos 
kyi bye brag la bstos pa’i ’bras rtags| yid ches pa’i ’bras 
rtags gsum| dang po ni| du ldan lar chos can| me yod de du 
ba yod pa’i phyir zhes pa lta bu| rnam nges las| gal te cha 
shas kyis bskyed par bya ba dang| skyed par byed pa nyid du 
thal bar ’gyur ro zhe na ma yin te| de bskyed par bya ba’i 
khyad par dang| rtags kyi bye brag khyad par can gyi spyi 
rnam par gzung na ’dod pa’i phyir ro| |spyi khyad par du ma 
byas par brjod par ’dod na ni ’khrul pa’i phyir mi ’dod do| 
|zhes gsungs  pas so| |gnyis pa ni| sgra chos can mi rtag ste 
rtsal ma thag tu byung ba’i phyir zhes pa lta bu| des ’dir 
’bras bu’i rtags kyi ni| rang bzhin phyogs gcig rten pa’ng 
bshad shes64pas so| |gsum pa ni| tha snyad kyi bden pa bstan 
pa’i skabs ’dir chos can| gtong ba longs spyod ’byung ba’i 
rgyu yin te sbyin pas longs spyod ces pa’i lung gis bstan pa| 
de la khas blangs ’bras rtags te zhes pas so| |tshul gsum pa 
can gyi rang bzhin gyi gtan tshigs rang bzhin gyi rtags yang 
dag gi mtshan nyid| dbye na| khyad par gzhan la bltos pa’i 

64 Shes] BT/LC ces TW
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gtan tshigs| dag pa’am ’ba’ zhig pa’i gtan tshigs| rang bzhin 
du gyur pa’i chos kyi bye brag la bltos pa gsum| ’di la byis 
pa ’jug pa’i rtog ger du mar dbye| rnam nges su|khyad par 
bltos dang dag pa zhes sam| ’di nyid du|rang bzhin khyad 
par bye brag la| |bltos pa’am  ’on te ’ba’ zhig pa||zhes so| 
|de’i khar grags65pa’i66rtags bsnan pas bzhi ste|’gro la grags 
pas rang bzhin rtgags| |zhes ’byung bas so| |dang po ni| ’jig 
pa chos can mi rtag pa yin te byas pa yin pa’i phyir lta bu| 
gnyis  pa ni| sgra chos can| mi rtags ste yod pa’i phyir zhes 
pa lta bu| gsum pa ni| sgra chos can| mi rtag ste skye ba’i 
phyir zhes pa lta bu| bzhi pa ni| ri bong chos can| khyod la 
zla ba zhes brjod de| khyod la ’jig rten na de ltar grags so| 
zhes pa lta bu’o| |tshul gsum pa can gyi dgag pa’i gtan tshigs| 
ma dmigs pa’i rtags yang dag dgag gi67mtshan nyid| dbye na 
mi snang ba ma dmigs dang| snang rung ma dmigs pa’i gtan 
tshigs gnyis| dang po ni| rtag gcig rang dbang can gyi bdag 
chos can| med de tshad mas ma dmigs pa’i phyir| zhes pa lta 
bu|gnyis pa la| de ma rtogs pa’am ma dmigs pa’i gtan tshigs| 
de dang ’gal ba rtogs pa’i gtan tshigs| ’gal ba’i ’bras bu rtogs 
pa’i gtan tshigs gsum| dang po gnyis la yang rang bzhin ’bras 
bu rgyu khyab byed kyi sbyor ba’i sgo nas bzhi bzhir dbye| 
gsum pa la brgyad de| sbyor ba’i sgo nas bcu drug go||dangpo 
rang bzhin ma dmigs pa’i gtan tshigs ni| du bas dag pa’i sa 
phyogs ’di na chos can| du ba med de| dmigs pa’i reg byar 
gyur pa las mi dmigs pa’i phyir| zhes pa lta bu ste|68 dag bya 

65 Grags] BT/TW, Brags DLC
66 Pa’I] BT/TW, pa DLC
67 Gi] BT/TW,
68 Ste] BT/TW, Sta DLC
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ni du ba’o| |de’i rang bzhin gang yin pa de ’di na ma dmigs 
pa’o| |’bras bu ma dmigs pa ni| chos can gong dang ’dra| du 
ba’i rgyu nus pa thogs pa med pa dag med de| du ba med pa’i 
phyir zhes pa lta bu ste| dgag bya du ba’i rgyu rnams kyi 
’bras bu ni du ste| ’di na69 de mi dmigs pa’o| |rgyu mi dmigs 
pa ni| mes dag pa’i sa phyogs ’di na chos can| du ba med de 
me med pa’i phyir| zhes bya ba lta bu| dgag bya du ba’i rgyu 
me’o| |de ’di na mi dmigs pas so| |khyab par byed pa mi 
dmigs pa ni| shing gi dag pa’i sa phyogs ’di na chos can| 
shing A kha ru med de| shing med pa’i phyir zhes pa lta bu| 
dgag bya a kha ru’i khyab par byed pa ni shing ngo| |’di na 
de ma dmigs pas so|| dang po’i dbye ba bzhi’o| |rang bzhin 
’gal ba ma dmigs pa ni| me dang ldan pa’i gzhi ’di na chos 
can| grang reg med de me yod pa’i phyir| zhes pa lta bu| dgag 
bya grang reg gi rang bzhin gang yin pa de ni me dang ’gal 
ba’o| ’di na de mi dmigs pa’o| |’bras bu ’gal ba dmigs pa ni| 
chos can ’dra| grang reg gi rgyu nus pa thogs pa med pa dag 
med de me yod pa’i phyir| zhes pa lta bu| dgag bya grang reg 
gi rgyu rnams kyi ’bras bu ni grang reg go| |de dang ’gal ba 
ni me’o| |’di na de mi dmigs pas so| |rgyu ’gal ba dmigs pa 
ni| me dang nye ba’i phyogs ’di na chos can| grang reg gis 
bskyed pa’i spu zing zhes pa la sogs pa’i khyad par med de 
me dang nye ba’i khyad par nyid kyi phyir ro| |zhes pa lta bu| 
dgag bya spu zing zhes byed pa la sogs pa’i rgyu ni grang 
reg go| |de dang ’gal ba ni me dang nye ba’i khyad par ro|| ’di 
na de dmigs pas so| |khyab byed ’gal ba dmigs pa ni| me 
dang ldan pa’i gzhi ’di na chos can| ba mo’i reg pa med de| 

69 ’di na] BT/DLc, ’di ni TW
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me yod pa’i phyir zhes pa lta bu| dgag bya ba mo’i reg pa’i 
khyab byed grang ba’o| |de dang ’gal ba ni me’o| |’di na de 
dmigs pa’o| |gnyis pa’i dbye ba bzhi’o| | rang bzhin ’gal ba’i 
’bras bu dmigs pa ni| du ba ldan pa’i gzhi na chos can| grang 
reg med de du ba yod pa’i phyir|  zhes pa lta bu| dgag bya 
grang reg dang ’gal ba ni me’o| |de’i ’bras bu ni du ba’o| |’di 
na de dmigs pas so| |’bras bu dang ’gal ba’i ’bras bu dmigs 
pa ni| chos can mtshungs| grang reg gi rgyu nus pa thogs 
med dag med de| du ba yod pa’i phyir ro| |zhes pa lta bu| 
dgag bya grang reg gi rgyu rnams kyi ’gras bu ni grang reg 
go| |de dang ’gal ba ni me’o|| de’i ’bras bu ni du’o| |de ’di na 
dmigs pa’o| |rgyu ’gal ba’i ’bras bu mi dmigs pa ni| chos can 
’dra|  grang reg gis bskyed pa’i spu zing zhes bya la sogs 
pa’i byed brag dang ldan pa’i skyes bu yod pa can ma yin te 
du ba yod pa’i ro| |zhes pa lta bu| dgag bya spu zing zhes bya 
la sogs pa’i byed brag dang ldan pa’i skyes bu yod pa can 
gyisa70 phyogs ni grang reg go| |de dang ’gal ba ni me’o| |de’i 
’bras bu ni du ba’o| de ’di na dmigs pa’o| |khyab byed ’gal 
ba’i ’bras bu dmigs pa ni| chos can dra| ba mo’i reg pa med 
de| du ba yod pa’i phyir| zhes pa lta bu| dgag bya ba mo’i 
regpa’i khyab byed ni grang go| |de dang ba ni me’o| |de’i 
‘bras bu ni du ba ’o| |’di na de dmigs pas so| |rang bzhin ’gal 
bas khyab bya dmigs pa ni| ba mos khyab pa’i gzhi chos can| 
’di na me med de ba mo’i reg pa yod pa’i phyir| |zhes pa lta 
bu| dgag bya me’i rang bzhin gang yin pa de dang ’gal ba ni 
grang reg go| |des khyab  pa ni ba mo’i reg pa’o| |’di na de 
dmigs pas so| |’bras bu dang ’gal bas khyab par dmigs pa ni| 

70 skyes bu yod pa can gyi sa phyogs] TW, skyes bu yod pa can gyis phyogs DLC/BT
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chos can ’dra| me’i rgyu nus pa thogs med dag med de| ba 
mo’i reg pa yod pa’i phyir ro| |zhes pa lta bu| dgag bya me’i 
rgyu rnams kyi ’bras bu nime’o| |de dang ’gal ba ni grang reg 
go| |des khyab pa ni ba mo’i reg pa’o| |rgyu dang ’gal bas 
khyab bya dmigs pa ni| chos can ’dra| du ba med de ba mo’i 
reg pa yod pa’i phyir|| zhes pa lta bu| dgag bya du ba’i rgyu 
gar yin pa me’o| |de dang ’gal ba ni grang go|| des khyab bya 
ni ba mo’i reg pa’o| |de ’di na dmigs pa’o| |kyab byed dang 
’gal ba’i khyab bya dmigs pa ni| mchod sbyin chos can| rtag 
pa ma yin te nam zhig na bya ba byed pa nyid kyi phyir ro| 
|dgag bya rtag pa’i khyad par du ’phags par ’gyur ba med pa 
nyid ni khyab par byed pa’o| |de dang ’gal ba ni khyad par 
du ’phags pa dang bcas pa nyid do| |des kyab pa ni bya nyid 
do| |’di la de dmigs pa nyid do| de yang|de ltar mi dmigs ’di 
rnam gsum| |bshad kyang rnam pa du ma ste| |ma rtogs 
rtogs dbye’i sbyor sgo nas| |de dang de ’gal la sogs pa| |zhes 
dang| de’i rang ’grel du|de ma rtogs pa dang| de dang ’gal 
bar rtogs pa dang| ’gal ba’i ’bras bur togs pa zhes bya ba la 
sogs pa’i dbye ba’i sbyor ba dag gi zhes gsungs so| | gsum 
pa ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba ni|  rtags can rang 
don rjes dpag chos can| tshad mar ’jog pa’i rgyu mtshan yod 
de| don dang don ma yin pa rnam par ’byed pa la gtso yin 
pa’i phyir ro| |gnyis pa gtan tshigs ltar snang ni|gtan ltar 
snang de las gzhan| |de yang| ma grub pa la yod chos med| 
|gnyis ka la brten ’khrul pa can|| med pa’i chos de ’gal yin 
na| |yod de ji ltar bsgrub byar ’gyur| |zhes par rgyas par 
bstan te| rtags gsum gyis sel ba’o| |de gtan tshigs yang dag du 
gzung ba las skyes pa’i shes pa ni je dpag ltar snang ste| rtog 
pa don mi mthun no| |gsum po rim pa bzhin| ma rtogs pa’i 
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blo| log par rtog pa| som nyi dag go| |rtags gsum gyis sel ba 
de dag gang yin zhe na| ma grub pa dang| ’gal ba dang| ma 
nges pa’ngo| |phyogs la sgrub byed du ma grub pa’i gtan 
tshigs| ma grub pa’i gtan tshigs kyi mtshan nyid| dang po 
sbyor bas bcur bshad de bsdu na rgol ba la ltos pa’i ma grub 
pa dang| som nyi za ba’i ma grub gnyis su dang po yang rgon 
phyi rgol gnyis ka la ma grub pa dang| phyir rgol ba la ma 
grub pa dang| sngar rgol rang nyid la ma grub pa| phyog gcig 
la ma grub pa| dang po ni| sgra mi rtag sgrub la mig gi gzung 
bya rtags su bkod pa lta bu| gnyis pa ni| shing sem ldan du 
sgrub par byed pa la| shun pa bshus na ’chi ba rtags su bkod 
pa lta bu| phyir rgor sangs rgyas pa la ma grub pa lta bu| 
gsum pa ni| bde ba sems med du sgrub pa la skye ba dang 
ldan pa rtags su bkod pa lta bu| sngar rgor grangs can rang la 
ma grub pa| shing sems ldan du sgrub pa la gnyid log pa 
rtags su bkod pa sngar rgor gcer bu pa rang la phyogs kyi 
phyogs gcig la ma grub ste| shing thams cad mtshan mo lo 
ma khums pa la brten pa ma yin no||sa la sogs pa chos can 
blo dang ldan pa las| skye bar sgrub pa la ’bras bu rtags su 
bkod pa lta bu| gnas dang bza’ ba sogs la grub bo zhe na| de’i 
tshe phyogs kyi phyogs gcog gnyis ka la ma grub pa’o| |gnyis 
pa la gsum lasrtags la the tshom za ba ni| ’di na med yod 
zhes sgrub pa la| ’di du ba yin zhes bkod pa lta bus mtshon 
nas| sgrub bya’i chos dang| rtod pa’i gzhi rtags su bkod pa lta 
bu| gtan tshigs nyid ma nges pa’i phyir chos can la the tshom 
za ni ri sul du ma ’di dag las ’ga’ zhig na rma bya yod par 
sgrub pa la de’i sgra grag pa bkod pa lta bu| chos can ma 
grub pa’i ma grub pa ni| bdag thams cad du kyab par sgyub 
pa la| yon gtan thams cad dmigs pa rtags su bkod pa lta bu’o| 
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gnyis pa ’gal ba’i gtan tshigs ni| bsgrub par bya ba sgyub 
byed phyin ci log gi sgrub pa’i gtan tshigs| ’gal ba’i gtan 
tshigs kyi mtshan nyid| mi mthun pa’i phyogs nyid la yod pa 
phyogs la med pa’i dang| mthun pyogs la med| mi mthun 
phyogs la yod pa’i dang| chos kyi rang gi ngo bo phyin ci log 
tu sgrub pa dang| chos can rang gi ngo bo phyin ci log tu 
sgrub pa’i dang| chos can gyi khyad par phyin ci log tu sgrub 
pa lnga’o| |dang po ni| sgra rtag par sgrub pa la byas pa’i 
phyir nam mkha’ la sogs bzhin no| |zhes pa lta bu| gtan tshigs 
’di bum pa sogs mi mthun phyogs la yod| mthun pyogs la ma 
yin pas so| |gnyis pa ni| sgra rtag par sgrub pa la rtsal ma thag 
tu byung ba rtags su bkod pa lta bu| mthun phyogs namkha’ 
la med mi mthun phyogs bum pa la yod| glog la sogs pa la 
med pa lta bu| gsum pa ni| mig sogs gzhan don byed par 
bsgrub pa la bsags pa yin pa’i phyir khri gdan sogs bzhinzhes 
pa lta bu| bzhi pa ni| sa la sogs pa blo dang ldan pa’i rgyu las 
skyes par sgrub pa la brten dang bcas pa’i phyir bum pa la 
sogs pa bzhin no| |zhes pa lta bu| lnga pa ni| bye brag pas 
spyod pa pa la bdag sems dang ldan par sgrub pa la sems kyi 
byin gyis brlabs pa’i phyir zhes pa lta bu’o| |mthun phyogs 
mi mthun phyogs gnyis ka la yod med the tshom za ba’i gtan 
tshigs ma nges pa’i gtan tshigs kyi mtshan nyid| som nyi za 
ba’i gtan tshigs  yin pas lhag ldan gyi gtan tshigs su yang 
brjod do| |dbye na sgra rtag sgrub la gzhal bya bkod pa lta 
bu| mthun phyogs mi mthun phyogsthams cad la ’jug pa’i 
dngos ma nges so| |sgra rtsol byung du sgrub pa la mi rtag pa 
rtags su bkod pa lta bu| mi mthun pa’i phyogs gcig dang 
mthun phyogs kun la ’jug pa| sgra rtsol byung ma yin par 
sgrub pa la mi rtag rtags su bkod pa lta bu| mthun phyogs kyi 
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phyogs gcig dang mi mthun phyogs kun la ’jug pa| sgra rtag 
par sgrub pa la reg bya ma yin pa rtags su bkod pa lta bu| 
gnyi ga’i phyogs gcig la ’jug pa| sgra rtag sgrub la snyan bya 
rtags su bkod pa lta bu| gnyis kar mi ꞌjug pas thun mong nin 
pa’i ma nges pa|  ser skya sogs thams cad mkhyen pa ma yin 
par sgrub pa la smra bar tags su bkod pa lta bu| mi mthun 
phyogs la the tshom za la| mthun phyogs la khyab pa’i ma 
nes pa| khyu mchog dang ’phel ba la sogs pa thams cad 
mkhyen par sgrub pa la| bstan bcos ’ba’ zhig byed pa rtags 
su bkod pa lta bu| gsum pa gces pa gzhan sel gyi rnam gyi 
gzhag ni| dngos por smra ba dag ’dod pa’i gzhan sel ni| rigs 
sel dang dus kyi sel ba| dang po la rigs mi mthun pa sel ba| 
rigs mthun pa sel gnyis| |dang po ni| skyes pa zhes pas lha 
sbyin la sogs pa mi sel la bud med la sogs pa sel ba lta bu| 
gnyis pa ni| chos rnams ci lta bu zhes| ’doms sa ma bsal bar 
spyi’i mtshan nyid driba na slar dri bar bya dgos pas chos la 
du ma yod pa las gzhi’i chos rnams zhes brjod| lhag ma dor 
ba yin no| |rigs kyis ’doms pa71bsal nas dus kyi ’doms pa72ma 
bsal na khyad par de mi shes pas| de sel ba bsdus pa’i dus 
dang ꞌbyed73tshig dang ldan pa’i dus gnyis| dang po mdo 
tsam gyi tshig dang bye brag rnam par ’byed pa’i tshig gi bar 
du byed pa’i tshig mi gnas pa’o| |bsdus pa de dag nyid legs 
par sbyar ba’i phyir rnam par dbye ba ston pa’i don yin pas 
byed pa dang rnam par gzhag pa’i las nyid gzung bar bya’o| 
|de bas na| gnyis po rang gi mtshan nyid ston pa’o| |de gnyis 
ka gzhan gcod pa’i tshig dang ldan na khyad par gyi sgrar 

71 ‘doms pa] BT/TW’doms sa DLC
72 ‘doms pa] BT/TW, ‘doms sa
73 ‘byed tshig] DLC/TW,Phyed tshig BT
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’gyur la gzhan du ma yin no| |’dir ni| dngos pothams cad kyi 
rang bzhin ni stong pa nyid dam chos kyi dbyings gcig ste| 
chos kyi dbyings la dbyer med phyir||zhes ’byung bas so| |’di 
las sems ’kharul par byed pa’i rgyu gzhan byung na gol bar 
’gyur  zhing| de’i tshe chos can gyi snang ba du mar ’gyur ro| 
|’khrul pa de slar log pa rkyen la bltos te rkyen rnyed pa na 
rtsa ba med pas thag pa la sbrul gyi blo bzhin du bzlog go| 
|de ltar yang|nyid kyi rnam bshad las|dngos po ’di dag gi rigs 
mi mthun par ’dod pa dang| gzhan las log pa yin te gang gi 
dngos po ngo bo gcig pa’i phyir ro| |gang dang gang las tha 
dad pa de’i dbye ba shes par bya ba’i phyir tha snyad du 
byas pa’i sgra dag gi de dang de las tha dad pa’i brdar byas 
nas ngo bo nyid tha mi dad kyang chos du ma shes par byed 
do zhes ’byung bas so| |rkyen de yang| gang phyir dngos kun 
rang bzhin gyi|| rang rang ngo bo la gnas phyir| |zhes pa 
rang gyi ngo bo nyid rig pa la gnas na| mthun dngos gzhan 
gyi dngos dad la| |ldog pa la ni brten pa cad| |rigs mthun pa 
dang mi mthun pa ldog par ’gyur te de dag nges stong zhes 
pa’i don no| |de yang| dbu mar| gang phyir de yi rang bzhin 
de| |yin phyir mig ni mig gis stong| |zhes pa’i don du rig go| 
|gzhan chos can gyi ’jug pa med pa de’i tshe gzhan sel gyi 
sgra ’jug pa yin la gang chos chos zhes brjod pa dag med na 
de’i de kho na nyid kyang mi ’grub pa ’dis kyang mtha’ bral 
du bstan pa yin| de yang|de yi ji ltar kun brtags pa|| de ni 
dam pa’i don du med||ces ’byung bas so| |gnyis pa gzhan 
don rjes dpag la| sgrub pa dang sun ’byin gyi rnam gzhag| 
|bgrub bya dang sgrub byed kyi rnam gzhag gnys las| dang 
po la gzhung ’brel gyis mdor bstan| mtha’ bcad kyi rgyas par 
bshad| ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum las| dang 
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po ni| mdor|gzhan don rjes su dpag pa ni| |rang gyi mthong 
don rab gsal byed||de’i rang ’grel las|ji ltar rang la tshul 
gsum pa’i rtags las rtags can gyi shes pa skyes pa de ltar| 
gzhan la tshul gsum pas’i rtags las rtags can gyi shes pa 
bskyed par ’dod nas tshul gsum pa’i rtags brjod pa ni gzhan 
gyi rjes su dpag pa ste| rgyu la ’bras bur btags pa’i phyir ro|| 
zhes sgrub ngag ni gzhan la rjes su dpag pa’i shes pa skye 
bar ’dod pa yin la| de yang tshul gsum pa’i bstan pa las yin 
zhing| de yang ngag gi rnam pa rig byed kyi tshig tu sbyor 
ba ’di’i sgo nas so|  de yang rang gi mthong ba rab tu gsal bar 
byed pa dang| don rab tu gsal bar byed pa zhig dgos pas| lung 
las|gzhan gyi mthong ba sgrub byed min| |don med las kyang 
’grub ma yin| |zhes ’byung bas so| |dang po ’chad pa’i phyir| 
gzhan la bstan par bya nyid phyir| |bdag mthong min yang 
gzhan dag gi| |mthong bas grub byed ces kha cig| |grangs 
can gyi gzhan gyis rtogs par bya ba yin pa’i phyir rang gi 
mthong ba min yang gzhan gyi mthong bas grub par byed pa 
yin te| dper na blo dang bde ba la sogs pa ni sems med pa yin 
te skye ba can nam mi rtg pa yin pa’i phyir gzugs la sogs pa 
bzhin no| |zhes bya ba lta bu’o|| de spang ba’i phyir bdag gi 
mthong ba’i tshig ces smos so| |’dis blo’i skyon bsal| gnyis 
pa son smos pa ni dgos pa rnam pa gnyis te| gang las don 
grub pa med pa’i phyir sgra dang rtag pa tsam gyis sbyar 
ba’i bdag nyid can gtan tshigs ma yin par ston pa| don smos 
de ni sgra dag dang| |rtog pas sgro brtgs bdag nyid can| 
|brtags nyid min pa sgrub don du| |rang gyi mthong ba’i don 
la don grub par byed pa tshul gsum pa’i rtags nyid yin la de 
ston pa| don las don mi grub phyir ro| |zhes bya bas so| |’dis 



- 197 -

༄༅།  །ཚད་མའི་མདོ་སྡེ་བདུན་དང་བཅས་པའི་སྤྱི་དོན་རིགས་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

sgra skyon yan lag gnyis las gzhan rkyang pa ’god pa sogs 
dang| des ltar snang can| don skyon gtan tshigs ltar snang ba 
’god pa sel lo| |gnyis pa mtha’ bcad kyis rgyas par bshad 
pa ni| rang gi mthong ba’i tshul gsum pa’i rtags gzhan la rab 
tu gsal bar byed pa’i tshig sbyor| sgrub ngag yang dag gi 
mtshan nyid| ’di ni gzhan gyi ched kho nar bzhag pas rang 
don sgrub ngag ni mi srid la| sbyor ba’i bye brag gi rnam pa 
gnyis su dbye ste chos mthun sbyor dang| mi mthun sbyor 
gyi sgrub ngag go| |dpe’i chos can dang bsgrub par bya ba’i 
chos ’dra bar gtan tshigs kyis byas pa ni chos mthun pa yin 
la| de sbyar ba ni chos mthun sbyor ro| |byas pa mi rtag pas 
khyab| dper na bum pa bzhin sgra yang byas so zhes pa lta 
bu| sgrub chos mi rtag pa dang| dpe bum pa dang| chos can 
sgra byas par mtshungs pa nyid kyis so| |dpe dang sgrub 
chos mi ’dra ba gtan tshigs kyis byas pa ni chos mi mthun pa 
yin la| de sbyar bas na chos mi mthun sbyor ro| |de yang  rtag 
na ma byas pas khyab| dper na nam mkha’ bzhin| sgra ni 
byas pa yin74zhes pa lta bu| ’dis ma byas pa sgrub chos dang| 
chos can sgra dang| dpe nam mkha’ brjod par bya ba mi thun 
pas so||de dag rang bzhin rtags kyi sbyor ba’i dper brjod do| 
|gang na du ba yod na me yod pas khyab| dper na tshang75mang 
bzhin ’di na yang du yod pa’i phyir ro|| ’bras rtags kyi mthun 
sbyor gyi dpe’o| |gang me med na du med pas khyab| dper na 
rgya mtsho chen po bzhin| ’di na yang du bay id pa’o zhes 
’bras rtags kyi mi mthun sbyor| gang yod la dmigs pa’i rig 
byar gyur pa gang ma dmigs pa yin na med pa’i tha snyad 

74 Yin] TW/DLC, bzhin BT
75 Tshang] BT, Tshad DLC
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kyi yul yin pas khyab| dper na sngo sogs kyi bye brag bzhin| 
’di na yang dmigs pa’i rig byar gyur ba’i bum pa mi dmigs 
so| |zhes pa lta bu| dgag rtags kyi mthun sbyor| gang ma 
dmigs pa’i rig byar gyur pa de yin na dmigs pas khyab| dper 
na sngo sogs kyi bye brag bzhin| ’di na dmigs pa’i mtshan 
nyid thob pa bum pa mi dmigs so| zhes pa dgag rtags kyi mi 
mthun sbyor ba’o| |de lta bu’i sgrub ngag thams cad tshul 
gcig dngos su brjod| cig shos shugs kyis ’phangs pa yin pas 
na yan lag gnyis ldan no| |sgrub ngag ’god tshul ’di ltar yang| 
rtsod rigs su|gang yod pa’am byas pa de thams cad mi rtag76te 
dper na bum pa la sogs pa lta bu’o| |sgra yang yod pa’am 
byas pa la sogs pa lta bu’o| |zhes ’byung bas so| |’dir rtsod 
pa’i grwar dgos pa’i dbang du mdzad pas| rgol phyir rgol 
dbang77po gsum|  dang po snga rgol te rtsod pa’i ’dun sar 
sgrub pa’i yan lag brjod par khas len pa’i gang zag| gnyis pa 
ni| rtsod pa’i ’dun sar sgrub pa’i yan lag la sun ’byin brjod 
par khas len pa’i gang zag| gsum pa ni| rtsod pa’i ’dun sar 
rgol phyir rgol pham shan ’byed pa khas blangs pa’i gang 
zag ste| ’di la rjes su brjod pa dang| tshar gcod gnys so| |rgol 
ba yang dag tu ’gro mi ’gro ni| sngar rgol rigs pas ’thad pa 
kho nas sgrub pa’i yan lag brjod na| yang dag| bzlog pa ltar 
snang| sgrub pa ltar snang| sun ’byin yang dag pas sun ’byin 
pa phyir rgol yang dag| bzlog pa ltar snang| dpang po rjes su 
brjod pa po khas blangs na rgyal pham rig pa bzhin du ’byed 
nus pa| pham nas khas mi len pa tshar gcod pa yang dag| 
bzlog pa ltar snang ngo| |dam bca’ yang sgrub pa’i ngag ’god 

76 Mi rtag] BT/TW, rtags DLC
77 Dbang DLC/TW,
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tshul gnyis gang rung bkod nas| de la pha rol rtsod na de’i 
tsher ma ’byin nus pa zhig dgos la| tsher ma yang rtags la ni 
mi dgos te| phyogs kyi chos ni rgol ba dang phyir rgol ba 
gnyis ka la nges par gzung ngo| |zhes ’byng bas mthun snang 
grub pas so| |kyhab pa la tsher ma ’bin pa yin te| de ’byin 
tshul yang rtsod rigs su rgyas par gsungs so| |don khyab 
sgrub byed dgos pa’o| |’o na rtags sgrub pa gzhung las byung 
ba ci zhe na| de ni rtsod pa’i skabs gzhan don la ma yin gyi 
rang don gyi skabs la dgons so| |dper na gzhal bya gnyis 
phyir tshad pa gnyis| |zhes gsungs pa’i rtags sgrub pa la| don 
byed nus dang mi nus phyir| |zhes ’byung ba lta bu’o| |sgrub 
par byed pa’i yan lag mi brjod pa dang| ma tshang ba bjod pa 
dang| dpe dang gtan tshigs ltar snang brjod pa dang| rigs pa 
dang mi mthun pa’i lan ’debs pa sogs thams cad tshar gcod 
kyi gnas su bshad do| |de yang phal cher byas na mi rtag pa’i 
khyab pa shes zin ma brjod khar ’byin| sgra byas pa mi dran| 
dran rung na yod pa’i rgol ba’i ngor|’o na sgra yang byas so 
zhes bjod na de phyohs chos rkyang pa’i sgrub ngag tu ’gyur 
ro| |zhes so| de ni mi ’thad de| sngar rgol kyab pa dran phyogs 
chos mi dran pa zhig na| de’i phyogs chos phyir rgol gyis 
rigs par thal te| de dam bca’ ba po rang gis ’god ma nus| 
gzhan dbang pos ni ma yin pas so||ꞌdod na dam bca’ sngar 
rgol phyir rgol ba bsdoms nas bzhag par song bas sun ’byin 
dbang pos brjod dgos par thal lo| |gzhan yang sgrub pa’i yan 
lag ma tshang ba rjod pas sgrub ngag de ltar snang ste| brjod 
pa pos phyogs chos sam rjes ’gro’am bzog pa rkyang pa 
brjod pas tshul gsum ma tshang pa so||gang la tshul gsum ma 
tshang ba brjod pa de ni sgrub dag ltar snang ba’o zhes kyang 
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bsdus so| |sun ’byin ni thal ’gyur te| mdor|dam bca’ gtan 
tshigs sgo nas ni| |gang zhig mi ’dod thal ba’i phyir| |zhes 
gsungs la| de nyid gzhan gyi rtags pa yi| |thal bas grub pa 
gnyis ’brel phyir| |gcig med na gzhan dgag phyir yin| |zhes 
pas bstan te gzhan gyis brtags pa ni gzhan gyi ’dod pa’o||thal 
ba ni de dang ’brel la rgol ba mi ’dod pa de thal bar ’phen pa 
ste| |grangs can sgra rtag par dam bca’ ba la| sgra chos can 
ma byas par thal rtag pa’i phyir zhes ’god pa lta bu| sgrub 
byed mi ’phen pa la sogs pa nang gses dang bcas pa ni bod 
kho na’i brda chad do| |gsum pa ni| sgrub pa’i ngag chos 
can| rtsod pa’i grawrsngar rgil kho nas ’god par bya ba yin 
te| dam bca’ ba ston pa’i tshig sbyor yin pa’i phyir| thal ’gyur 
chos can| rtsod pa’i grawr phyir rgol kho nas ’god pa yin te| 
dam bca’ ba sun ’byin pa’i ngag yin pa’i phyir ro| |sgrub 
ngag ltar snang ba ni sgrub byed ltar snang ste| |de yang mu 
stegs byed kyis sangs rgyas pa la bstan pa| phal cher ma grub 
’gal ba ma nges pa’i gtan tshigs su gzhag pa lta bu’o| |dpe 
ltar snang ba dag dang bcas pa’ang yin no| |sun ’byin ltar 
snang ba dam bca’ yang dag la gnod byed du bkod pa ste des 
sun ’byin mi nus pas so| |grub pa’i mtha’ ’og ma’i ’thad pas 
gong ma’i grub pa’i mtha’ sun ’byin par byed pa lta bu’o| |de 
dag yang rtog g’i tshig don brgyad de| mngon sum dang ni 
rjes su dpag| |ltar snang bcas pa bdag rig byed| |sgrub pa 
dang ni sun ’gyin dag| |ltar snang bcas pa gzhan go byed| 
|ces pa’o| |gnyis pa bsgrub bya sgrub byed kyi rnam 
gzhag ni| gzhung ’brel gyis mdor bstan| mtha’ bcad kyis 
rgyas par bshad| ngag don gyi sbyor bas don bsdu ba gsum 
las| dang po ni| mdor|de la dpag bya bstan pa ni| |gtan tshigs 
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don gyi yul du ’dod| |rang gin go bo nyid dang bstan| |rang 
rang ’dod gyur ma bsal ba||zhes gsuns pa| de nyid|ngo bo 
tshig phrad bdag nyid ’dod| |tshiggi zhes gsungs pas rgyas 
par bshad do| |gnyis pa ni| sgrub par bya ba yin pa| rgol bas 
’dod pa| tshad mas ma bsal ba ste| gsum ldan bsgrub bya 
yang dag gi mtshan nyid| bzlog pa ltar sang ngo| |rnam dpyad 
kyi sgo nas bzhir bsdu ba la| de’i mtshan nyid bzhi| ma grub 
sgrub byed min don brjod| |rgol bas khas blangs pa gzung 
ngo| |rang gi ngo bos ni sgrub bya grub pa bcad| kho nas ni 
ma grub kyang sgrub byed du ’dod pa bcad| bdag nyid kyi 
de’i tshe rgol ba bdag nyid kyis sgrub byar mi ’dod pa bcad| 
’dod pas ni smras pa tsam bcad| tshig gis tshad mas bsal ba 
rnams bcad do| |de nyid rigs thigs su| de nyid kyi ngo bo 
dang| rgol bas ’dod pa dang| bsgrub byar ’dod pa ma sal ba 
ni phyogs yin te| de tar na phyogs kyi mtshan nyid kha nama 
tho med pa’o| | zhes pas| rang nyid logs su ma byas par rang 
nyid ’dod pa| rang nyid kyis khas blangs pa’i tshig ces sbyar 
bas so| |gsum pa ni|  mtshan nyid de lta bu chos can| bsgrub 
bya yang dag gi mtshan nyid yin te| bsgrub bya yang dag tu 
’jog byed yin pa’i phyir ro| |gang gis dpog pa sgrub byed kyi 
ram gzhag ni| gtan tshigs rab tu dbye ba’i don| |bde bar 
gzung ba bsgrub bya’i phyir| |phyogs chos rab tu dbye ba yi| 
|mdor bsdus pa ni gsungs ps yin||slob dpon phyogs kyi glang 
pos gtan tshigs kyi rab dbye ram pa dgur bshad pa ni| sgrub 
bya sgrub pa dang| de min pa bsgrub bya ltar snang ba bde 
blag tu rtogs par byed pa’i phyir yin pas de yang|gzhan bya 
byas dang mi rtag dang| |byas dang snyan bya rtsol las 
byung| |mi rtag rtsal byung reg bya min||phyogs sgra rtag 



mi rtag rtsol byung| |rtag rtag rtag dang rtsol byung min| 
|mi rtag rtag pa bsgrub bya’i chos| |mkha’ bum bum mkha’ 
bum glog mkha’| |mkha’ bum mkha’ bum nam mkha’ glog| 
|bum glog mkha’ bum glog na mkha’| |rdul phran las dang 
bum pa dpe| |steng ’og gnyis la yang dag gnas|| logs gnyis 
’gal ba’i rtags yin no| |zur bzhi dngos kyis ma ngrs pa| |dbus 
su mthun mong min pa’o| |mthun phyogs kho na khyab byed 
dang| |rnam gnyis mi mthun phyogs yod la| |mthun min mi 
mthun phyogs gcig yod||thams cad ’jug dang mi mthun la| 
|gcig dang mthun pa’i phyogs kun la||mthun phyogs gcig la 
mi mthun kun| |gnyis ka’i phyogs gcig gnyis kar min||zhes 
pa nyid do| |slob dpon phyogs glang chos can| phyogs chos 
can gyi rab dbye mdor bsdus nas gsungs pa’i dgos pa78yod 
de| sgrub bya sgrub pa nus pa dang de las bzog pa bde blag 
tu rtog par ’gyur ga’i phyir ro| |dpal ldan grags pa’i gter gyi 
ring lugs dang| |gangs can rigs pa’i mes kyi gtam gyi 
cha||rnam par ’byed pa’i smrang ’don lha’i bla ma| |blo 
gsal dbang po pad dkar ’dzin min su| |’di yang byang la stod 
kyi rab ’byams pa rgyal mtshan gyis bskul nas| mdo sde 
bdum ’grel pa dang bcas pa’i lugs| gangs can kho nar grangs 
pa’i gtam gyis ma bslad pa dge slong pad ma dkar pos byar 
yul sa’i thig le phun tshogs rab brtan du sbyar ba bstan pa 
dar zhing rgyas par gyur chig| |sar wa manḡlam| (Dran gso)
ma dpe khag gsum nang yi ge mi ‘dra ba yod tshul/ 
(1) th’a wan nas par btab pa’i ma dpe/ deb gzugs/TW. (2) 
rdor gling gsang sngags chos gling gi ma dpe/ dpe gzugs 
rgya shog/DLC. (3) ‘brug gi ma dpe/ dal shog/BT.         

78 Pa] BT/TW, La DLC.
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