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ངོ་སོད་མདོར་བ་ས།

ངོ་སོད་མདོར་བ་ས། 

གནས་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་པཎིཏ་རེ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ནི། རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་

ས་ཁི་སྤི་ལོ་ ༡༨༩༨ ལོར་མདོ་སྨད་རེབ་གོང་འགར་རེ་ཉིན་ནམ་ཨ་བར་དུ་གགས་པའི་འབོག་སེར་

ཡབ་དགེ་འདུན་བསོད་ནམས་དང་ཡུམ་སྒོལ་མ་སྐིད་གཉིས་ཀི་སྲས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས། རེབ་གོང་

སྐབས་མགོན་ཤར་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་སྐལ་ལྡན་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་ཞྭ་དམར་

པཎིཏ་རྣམ་གཉིས་ཀིས་གྲུབ་དབང་འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན་གི་སྤྲུལ་སྐུར་ངེས་འཛིན་མཛད། 

དགུང་ལོ་བདུན་པར་ཞྭ་དམར་པཎིཏ་ལས་རབ་ཏུ་བྱུང་སྟེ་མཚན་ལ་འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་

མཚོར་གསོལ། དགུང་ལོ་བརྒྱད་པར་གཅན་ཚའི་བག་ལུང་དགོན་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཞྭ་དམར་པ་ལས་

དགེ་ལྡན་པའི་ཟབ་ཆོས་དང་ཁད་པར་དུ་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་དབང་མནོས། 

བཅུ་པར་སྐུ་འབུམ་དུ་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་མཇལ་ནས་བཀའ་ཆོས་གསན། དེ་ནས་རིམ་

བཞིན་ཡོངས་འཛིན་བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་སོགས་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན་ནས་མདོ་སྔགས་རིག་

གནས་མ་ལུས་པ་མཁས་པར་སྦངས་ནས་གནས་ལྔ་ཀུན་གཟིགས་འཇིགས་མེད་པཎིཏ་ཞེས་

གགས་པ་ཀུན་ལ་ཁབ། དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་པར་རོང་བོ་དགོན་ཆེན་གི་ཁིར་བཞུགས་ཏེ་ཟབ་རྒྱས་

ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། སྐབས་མགོན་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཀི་ཅོད་པན་དུ་དབང་བསྐུར། 

གསུང་རོམ་ལ་ལམ་སྔགས་ཚིགས་བཅད་མ་དང་། རོགས་བདུན་འགེལ་ཆེན། དྲང་ངེས་འཇུག་

ངོགས་སོགས་པོ་ཏི་ཉི་ཤུ་ཉེ་བར་བརམས་ཤིང་། ཞྭ་དམར་སྤྲུལ་སྐུ་དང་། མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་

ཞབས་དྲུང་། རེ་ཤར་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་སོགས་བུ་སོབ་མང་དུ་བསྐངས་ཏེ་བསྟན་འགོའི་དོན་རྒྱ་

ཆེར་མཛད། མཐར་དགུང་ལོ་ཞེ་དགུ་བ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཁི་སྤི་ལོ་ ༡༩༤༦ ལོར་སྐུ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་དེབ་ཀི་སྟོད་ཆར་བཀོད་ཡོད།

༢༠༢༡།༠༡།༢༤ ལ་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་ཕོགས་བཏུས་བས།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བོན་མཁས་པའི་དབང་པོ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལས། བོད་

མི་རིགས་ཀི་ཤེས་རིག་གི་ཉིང་བཅུད་དང་འགོ་བ་མིའི་རིགས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་གྱུར་པའི་གསུང་རབ་

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་ཕྲག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མྱོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

པའི་མིའི་ཉེས་སྤོད་ཀི་དབང་གིས་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་མང་པོ་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་ཕིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕྲོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་

མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་དུས་ལ་བབ་པའི་

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་

སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

དེང་རབས་ཀི་འཕྲུལ་ལས་སྟབས་བདེ་རུ་ཕིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་དུ་རོམ་སྒིག་བས་

པའི་དེབ་དང་འཕྲུལ་དེབ་གང་མང་ཞིག་ཁབ་བརལ་དུ་འགོ་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་དགའ་འོས་པ་ལྟ་བུར་

སྣང་མོད། སྤིར་གསུང་རབ་དཔར་བསྐྲུན་དང་ཞུ་སྒིག་བེད་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐོན་ཆ་འབྱུང་སྲིད་པས་བསྲེས་ལྷད་དང་བཟོ་བཅོས་མེད་པར་སོར་

འཇོག་གིས་བདག་ཉར་བ་རྒྱུ་ཅི་ནས་ཀང་གལ་ཆེ་ཞིང་། གལ་ཏེ་ནོར་བར་ངེས་པའི་ཡིག་འབྲུ་

གཅིག་བཅོས་དགོས་བྱུང་ནའང་ཁ་གསལ་གི་མཆན་ཡིག་འགོད་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། 

འདི་ག་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བེད་རྒྱུ་ར་དོན་དུ་འཛིན་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་

བ་གཞན་ཡང་ལག་སོན་བྱུང་ན་པར་གཞི་གཞན་དག་ལའང་གང་ནུས་ཤིག་་ར་བཞིན་ཡོད།

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ལ། མ་ཕི་དང་པར་གཞི་སོ་སོར་ལྷག་ཆད་བྱུང་བ་དང་། ཡི་གེ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་བ་སོགས་ལ་མཐའ་

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བས་ཡོད། ལས་གཞི་འདིའི་ཐོག་མའི་དུས་སུ་ལས་བེལ་ཧ་ཅང་ཆེ་

བའི་དབང་གིས་ཞིབ་་ར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་

ཤོག་གངས་དང་མདུན་རྒྱབ་ཡིག་ཕྲེང་སོགས་གསལ་ཁ་འདོན་མ་ཐུབ་པ་རེ་ཟུང་བྱུང་ཡོད་ནའང་

ཕིས་སུ་དཔེ་བ་ར་ཞུས་པ་རྣམས་ལ་གསལ་ཁ་བཏོན་ཡོད།

རོམ་སྒིག་ཁང་འདི་ནས་རོམ་སྒིག་བས་པའི་དེབ་ཀོག་སྐབས་ངེས་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ངོ་

སོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སྣང་བ་

དགོས་སའི་ཡི་གེའམ་ཚིག་ཅིག་གི་མདུན་དུ་བཀོད་ཡོད་ལ། དེའི་རེས་སུ་མཆན་གངས་ཀི་ཨང་

ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་བཤད་ཅིག་

བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དང་

ཕྲད་སྦོར་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

པས་ཆོག་པར་བས་ཏེ་རེས་མ་རྣམས་ལ་མདུན་དུ་རགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བ་ར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕི་ཞེས་དང་། པར་གཞི་གཞན་དག་ལ་སེ་དགེ་པར་མ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ། ཞོལ། སྐུ་

འབུམ། བ་བང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བས་ཡོད། མཐའ་

མཆན་གི་ཁོད་དུ་རགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

བསྒྲུབས་སུ་བསྒྱུར་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་ལ། ཡང་རགས་ * འདིས་ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད་ཀི་

ཚིག་མཚོན་པའི་སྐབས་ཀང་ཡོད། ཡང་རགས་ཅན་ -བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་བསྒྲུབས་ཆད་པ་

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༥པ་ན། བསྒབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕིའི་

ཡིག་ནོར་བསྒབ་དེ་ཉིད་ཞུ་སྒིག་པས་བསྒྲུབས་སུ་བཅོས་ཡོད་པ་མཚོན་བེད་དུ་གོ་དགོས། ཡང་

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༡༠རྒྱབ་ངོས། ཡིག་ཕྲེང་༣པ་ན། བསྒྲུབས་ཞེས་བཀོད་འདུག་ཅེས་གོ་

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

ཞུ་སྒིག་པའི་ཤེས་ཚད་དང་དོ་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐོར་དང་ལམ་སྟོན་གི་ཆེད་དུ་མཁེན་ལྡན་

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སོད་དང་ལམ་སྟོན་གནང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུ་

རྒྱུ་དང་། འདི་ནས་ཀང་གང་མགོགས་ངང་པར་གཞིར་བསྐར་ཞིབ་དང་ལེགས་སྒིག་ཞུས་ཏེ་སྤུས་

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅།   །དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕེ་བ་གསལ་བར་ 

བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་དོན་མཐའ་དག་རྣམ་པར་ 

འབེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་ 

འཇུག་ངོགས་ཞེས་བ་བ་ 

བཞུགས་སོ། །

༼སྨད་ཆ༽

༼བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་

ཕོགས།༽

གཉིས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་

ཕོགས་ལ་གཉིས། མདོ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དགོད་པ་དང༌། དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་

བཀྲལ་བའོ། །

༼མདོ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དགོད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། མདོ་དགོད་པ་དང༌། མདོ་དོན་

བཤད་པའོ། །
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

༼མཚམས་སྦར་བ།༽

དང་པོ་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཅེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ཡང་རབ་བེད་དང་པོའི་

ཚིག་གསལ་ལས། འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། ཞེས་

མདོ་ཚིག་རྣམས་དྲངས་ཤིང༌། རབ་བེད་བཅོ་ལྔ་བའི་ཚིག་གསལ་ལས། འདི་ནི་བོ་

གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་རྒྱས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བའོ། །ཞེས་དང༌། ཤེར་སྒོན་འགེལ་བཤད་ལས། ངེས་པའི་དོན་དང་དྲང་བའི་དོན་གི་

མཚན་ཉིད་ནི། འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། ནས། ངེས་

པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་དང་དྲང་བའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་དེ་དག་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བཤད་

པ་སྟེ། ཞེས་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བསྟན་པ་མཛད་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་ནི་ངེས་པའི་དོན་དུ་གཟུང་བར་བ་ལ། བཟློག་པ་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །དེ་

སྐད་དུ་འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། ནས། དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་དམ་

པ་བརོད་པ་ཁོ་ན་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། བཟློག་པ་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་

བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ཁུངས་སུ་

བས་ནས་དྲང་ངེས་འབེད་དགོས་སོ། །

༼མདོ་དགོད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། མདོ་སེ་དེ་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དག་ལྡན་ལས། སེམས་

བསྐེད་བསམ་སྦོར་ལྷག་བསམ་དང༌། །ཕ་རོལ་ཕིན་དྲུག་ཚད་མེད་དག །མངོན་པར་

ཤེས་དང་བ་་དངོས་དང༌། །སོ་སོ་རིག་རོན་ཚོགས་དག་དང༌། །བང་ཆུབ་ཕོགས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

མཐུན་ཞི་གནས་སོགས། །གཟུངས་སོགས་ཆོས་ཀི་མདོ་བཤད་དང༌། །བགོད་

གཅིག་ལམ་དང་ཐབས་མཁས་པའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་གི་མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་ལས་

བརམས་ཏེ་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་དབིག་འགེལ་དུ་གགས་

པ་དང་བསྟུན་ན། བརོད་དོན་ནི་གེང་གཞི། གེང་བསང༌། ཆོས་རྣམས་ཀི་གཞི། དེའི་

འབས་བུ། བདག་དང་གཞན་གི་དོན་བེད་པ། སྙིང་བརེ། ཡོ་བད། ཡོངས་སུ་སྨིན་

པར་བ་བའི་མཐུ། བསྟན་པར་བ་བའི་མཐུ་ཐོབ་པ། དེའི་ཐབས་ཤེས་པ། ཚོགས་

ལམ། སྦོར་ལམ། མཐོང་ལམ། སྒོམ་ལམ། དེར་སྦོར་བར་བེད་པ། ལུང་བསྟན་ཐོབ་

པ། དེ་ཐོབ་པར་བ་བ་རྣམ་པར་གཞག་པ། རང་བང་ཆུབ། ཆོས་འཁོར་སྒོར་བ་སྟེ་དོན་

ཚན་བཅུ་དགུར་འདུ་ཞིང༌། རིམ་པར། ཚད་བརོད་དུ་མེད་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དང་ཐབས་གཅིག་གོ །ཞེས་པ་ཡན་དང༌། ཆོས་ཉན་པའི་ཕིར་འདུས་སོ། །ཞེས་

པ་ཡན་དང༌། སེམས་བསྐེད་མི་ཟད་པ་དང༌། བསམ་པ་དང་སྦོར་བ་དང་ལྷག་བསམ་

མི་ཟད་པ་གསུམ་དང༌། ཕིན་དྲུག་མི་ཟད་པ་དང༌། ཚད་མེད་བཞི་མི་ཟད་པ་དང༌། 

མངོན་ཤེས་ལྔ་མི་ཟད་པ་དང༌། བ་་དངོས་བཞི་མི་ཟད་པ་དང༌། སོ་རིག་བཞི་མི་ཟད་

པ་དང༌། རོན་བཞི་མི་ཟད་པ་དང༌། ཚོགས་གཉིས་མི་ཟད་པ་དང༌། དྲན་ཉེ་དང་ཡང་

དག་སོང་བ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་བ་དང་དབང་པོ་དང་སྟོབས་མི་ཟད་པ་ལྔ་དང༌། 

བང་ཆུབ་ཡན་ལག་མི་ཟད་པ་དང༌། འཕགས་ལམ་མི་ཟད་པ་དང༌། ཞི་ལྷག་གཉིས་མི་

ཟད་པ་དང༌། གཟུངས་སོབས་གཉིས་མི་ཟད་པ་དང༌། ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་མི་ཟད་པ་

དང༌། བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་མི་ཟད་པ་དང༌། ཐབས་མཁས་མི་ཟད་པ་རྣམས་

ཀིས་བསྟན་ཏོ། །དེའི་དོན་ཚན་བཅུ་བ་ལ་བཞི་ལས་གསུམ་པ་དང༌། མི་ཟད་པ་སུམ་
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ཅུ་བ་དྲང་དོན་ལ་མི་རོན་ངེས་དོན་ལ་རོན་པ་མི་ཟད་པའི་སྐབས་སུ། མདོ་ཉིད་ལས། 

དེ་ལ་ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ནི་གང༌། དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ནི་གང་ཞེ་ན། མདོ་

སེ་གང་དག་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་

བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་འབས་བུ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་

དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཀུན་རོབ་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་

དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་དོན་དམ་པ་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་

པའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ལས་དང་བ་བ་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་པ་དེ་

དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པར་

བ་བའི་ཕིར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཀུན་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་བཤད་པའི་ཕིར་བསྟན་པ་དེ ་དག་ནི ་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་

བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་རྣམ་པར་བང་བ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བ་བའི་ཕིར་བསྟན་པ་

དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་

བ་བ་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་འཁོར་བ་དང་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བ་གཉིས་སུ་མེད་པ་ལ་འཇུག་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་

ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཚིག་དང་ཡི་གེ་སྣ་ཚོགས་སུ་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་

བའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཟབ་མོ་མཐོང་བར་དཀའ་བ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

དཀའ་བ་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཚིག་དང་

ཡི་གེ་མང་ཞིང་སེམས་ཅན་གི་སེམས་དགའ་བར་བ་བའི་ཕིར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་

དྲང་བའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཉུང་ལ་སེམས་ཅན་གི་
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སེམས་ངེས་པར་སེམས་པར་བེད་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་

བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་བདག་དང༌། སེམས་ཅན་དང༌། སྲོག་དང༌། གསོ་བ་དང༌། 

སྐེས་བུ་དང༌། གང་ཟག་དང༌། ཤེད་ལས་སྐེས་དང༌། ཤེད་བུ་དང༌། བེད་པ་པོ་དང༌། 

ཚོར་བ་པོ་དང༌། སྒ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་བཤད་པ་དང༌། བདག་པོ་མེད་པ་ལ་བདག་

པོ་དང་བཅས་པར་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་

སྟོང་པ་ཉིད་དང༌། མཚན་མ་མེད་པ་དང༌། སྨོན་པ་མེད་པ་དང༌། མངོན་པར་འདུ་མི་

བེད་པ་དང༌། མ་སྐེས་པ་དང༌། མ་བྱུང་བ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པ་དང༌། བདག་མེད་པ་

དང༌། སེམས་ཅན་མེད་པ་དང༌། སྲོག་མེད་པ་དང༌། གང་ཟག་མེད་པ་དང༌། བདག་པོ་

མེད་པ་དང༌། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོའི་བར་དུ་བསྟན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་

བ་སྟེ། ཞེས་ལམ་འབས་ལ་འཇུག་ཕིར་དང་། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་བསྒྲུབ་པར་

དང༌། ལས་དང་བ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་ལས་ཉོན་ཟད་ཕིར་དང༌། ཀུན་ཉོན་བཤད་པ་

དང་རྣམ་བང་དག་ཕིར་དང༌། འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་འཁོར་འདས་གཉིས་

མེད་ལ་འཇུག་པ་དང༌། ཚིག་དང་ཡི་གེ་སྣ་ཚོགས་སུ་དང་ཟབ་མོ་དང༌། ཚིག་དང་ཡི་

གེ་མང་ཞིང་སེམས་ཅན་དགའ་བར་བ་བ་དང་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ཉུང་ངུར་བས་ཏེ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གི་མན་ངག་ཉི་ཚེ་བ་དང༌། བདག་ཡོད་པ་ལྟར་དང་དངོས་པོ་རྣམས་སྟོང་པ་

ཉིད་སོགས་སུ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་ཚུལ་ཏེ་བརྒྱད་གསུངས་པ་

ལས། འདིར་གཉིས་པ་དྲུག་པ་བརྒྱད་པ་རྣམས་དྲངས་སོ། །

༼མདོ་དོན་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ལ་བཞི། མདོ་དོན་བཤད་པ་དངོས་དང༌། མདོ་གཞན་ཡང་དེ་དང་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མཐུན་པ་དང༌། དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་ཚུལ་གི་ཁད་པར་དང༌། དྲང་ངེས་ཀི་མཚན་གཞི་

དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པའོ། །

༼མདོ་དོན་བཤད་པ་དངོས།༽

དང་པོ་ནི། དེ་ལ་དང་པོ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། མདོ་ཚན་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་

བརོད་བ་ཙམ་དང༌། བར་བ་གཉིས་ཀིས་བརོད་བར་མ་ཟད་རོད་ཚུལ་དང༌། ཐ་མ་

གཉིས་ཀིས་ཇི་འདྲ་ཞིག་བསྟན་པས་བདེན་གཉིས་བསྟན་པར་འགོ་བའི་བསྟན་

ལུགས་སྟོན་པའི་སྒོ་ནས་དྲང་ངེས་ཕེ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་མདོའི་འབྲུ་གཉེར་ན། དྲང་ངེས་

ཀི་མདོ་སེ་གང་དང་གང་ཡིན། ཞེས་དྲིས་པ་ལ། ལན་དུ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོས་

སུ་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་བསྟན་པ་དྲང་དོན་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་

སུ་གཙོ་བོར་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་བསྟན་པ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ཞེས་པ་མདོ་ཚན་

དང་པོའི་དོན་དང༌། དོན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྣམས་ཁད་གཞི་

དང་ཁད་ཆོས་སྤར་ནས་སྟོན་པའི་ཚིག་དང་ཡི་གེ་སྟེ་མིང་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པས་

གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྟོན་པ་དྲང་དོན་དང༌། རོགས་པར་དཀའ་བས་ཟབ་མོ། དེ་

དམིགས་པ་ཅན་གིས་ཤེས་མི་ནུས་པས་བལྟར་དཀའ་བ། སོ་སྐེའི་མངོན་སུམ་གིས་

ཤེས་དཀའ་བས་རོགས་དཀའ་བ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་དམ་བདེན་པ་སོས་པ་རྣམ་པར་

བཅད་པའི་ངོ་བོར་རོ་གཅིག་པ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་

ཞེས་པ་མདོ་ཚན་གཉིས་པའི་དོན་ཏེ། སྔ་མ་ལས་ལོགས་པའི་འཇོག་ཚུལ་མིན་

ནོ། །བདག་དང་སེམས་ཅན་སོགས་ཡོད་པ་ལྟར་བསྟན་པ་ནི་ཀུན་རོབ་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་

ཡང་དེ་དག་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་སྟོན་པ་མིན་པར་བེད་པ་པོ་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཏེ་དེས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

མཚོན་པའི་བེད་པ་པོ་དང་འབེལ་བའི་ལས་སུ་བ་བ་དང་བེད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་

པར་སྟོན་པ་ཐམས་ཅད་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་ཏེ། མདོར་ན་ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་དང་གང་

ཟག་ཡོད་པར་སྟོན་པ་མཐའ་དག་གོ །དེས་ན་བདག་དང་སེམས་ཅན་སོགས་ཐ་སྙད་

སྣ་ཚོགས་ཀི་སྒོ་ནས་བཤད་དགོས་པ་དེ་དག་གནས་ཚོད་ལ་རང་དབང་བའི་བདག་

པོ་མེད་པ་ལ་སྣང་ཚུལ་བདག་པོ་ལྟ་བུར་བཅོས་ནས་དངོས་སུ་གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་

མདོ་ནི་དྲང་དོན་གི་མདོ་སྟེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་

བས་བདག་དང༌། ཆོས་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤེས་པ་དང་དེ་དག་ལ་

ཆགས་པས་སེམས་ཅན་དང༌། ཚེ་དང་ལྷན་ཅིག་གསོན་ཞིང་གནས་པས་སྲོག་དང༌། 

ཡང་འབྱུང་བའི་སྲིད་པའི་ལམ་གིས་རྒྱས་པར་བས་པས་གསོ་བ་དང༌། སྐེས་བུའི་

རལ་བེད་པས་སྐེས་བུ་དང༌། ཡང་དང་ཡང་དུ་འགོ་བ་ལ་མི་ངོམས་པ་དང་ཆོག་མི་

ཤེས་པས་གང་ཟག་དང༌། ཡིད་ཀི་རྣམ་པ་སྟེ་བསྐལ་བ་དང་པོའི་མི་རྣམས་ཁུ་ཁག་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཡིད་ཙམ་གིས་སྐེས་པས་ཤེད་ལས་སྐེས་དང༌། ང་རྒྱལ་ལ་བརེན་ནས་

མ་ཟོ་དམན་དུ་འགྱུར་བས་ཤེད་བུ་དང༌། ལས་བེད་པ་པོ་ཡིན་པས་བེད་པ་པོ་དང༌། 

རྣམ་སྨིན་གི་ཚོར་བ་མྱོང་བ་པོ་ཡིན་པས་ཚོར་བ་པོ་སྟེ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཀི་སྟོང་གཞི་གང་ཟག་གི་རྣམ་གངས་ཏེ། འདི་རྣམས་ལ་བཤད་ཚུལ་མི་

འདྲ་བ་མང་ན་ཡང་རྣམ་གངས་བ་་བ་ལྟར་བཀོད་ཡོད་དོ། །དངོས་པོ་རྣམས་སྟོང་པ་

ཉིད་སོགས་དང་སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་སུ་བཤད་པ་ནི་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དང༌། དེའི་སྟེང་དུ་མ་འོངས་པའི་སྐེ་

འགྱུར་གི་ལས་མངོན་པར་འདུ་མི་བེད་པས་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་སྟེ་རྣམ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཐར་སྒོ་བཞི་དང༌། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་དོན་དམ་པར་མི་སྐེ་བས་སྐེ་བ་མེད་པ་དང༌། 

འབས་བུ་རང་ངོས་ནས་མ་སྐེས་པས་མ་སྐེས་པ་ཞེས་བའོ། །སེམས་ཅན་མེད་པ་

སོགས་སུ་སྟོན་པ་ནི་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པ་སྟེ་དེ་ཡང་རང་དབང་

བའི་སེམས་ཅན་མེད་པ་ནས་རང་དབང་བའི་བདག་པོ་མེད་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུ་དངོས་སུ་

གཙོ་བོར་སྟོན་པའི་མདོ་ནི་ངེས་དོན་གི་མདོའ།ོ །ངེས་དོན་གི་མདོ་འདི་ལ་ཆོས་རང་

བཞིན་མེད་པ་དང་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པ་བཤད་པ་གཉིས་བྱུང་བའི་གནད་

ཀིས་འདིའི་གོང་མ་དྲང་དོན་གི་མདོ་ལ་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་སྟོན་པ་གཉིས་ཀ་

ཡོད་དགོས་ལ། དེ་དག་ནི་མདོ་ཚན་གསུམ་པའི་དོན་ནོ། །འདི་ཡང་ཇོ་ནང་བ་ལྟར་

ཆོས་རག་པ་ཡོངས་གྲུབ་ལྟ་བུ་གཞན་ཞིག་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་ཆོས་གཞན་

གིས་སྟོང་པའི་སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་སུ་བཤད་པ་མིན་གི་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་

ཉིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུང་སོགས་དངོས་པོ་དང་གང་ཟག་ཁད་གཞིར་བཟུང་

ནས་དེ་དག་བདེན་པར་མེད་པར་བསྟན་པ་སྟེ་ཆོས་དང་གང་ཟག་དེ་དག་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་བདེན་

པ་སྟོན་པ་ཞེས་བའོ། །

༈ འདིར། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་

སྟོན་པའི་མདོ་དེ། དྲང་དོན་གི་མདོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་ན་འཁོར་ལོ་གསུམ་ཡོད། 

དྲང་དོན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སྟོན་པའི་

མདོ་ཡིན་པས་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཞེས་བའོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་བསྟན་

བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སྟོན་པའི་མདོ་དེ། ངེས་དོན་གི་མདོའི་མཚན་ཉིད། དབེ་བ་



  9  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

སྔར་བཞིན། ངེས་དོན་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་

ནས་སྟོན་པའི་མདོ་ཡིན་པས་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཞེས་བའོ། །དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་བོ་

གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པའི་མདོའི་དངོས་བསྟན་བརྒྱད་ལས། དང་པོ་ནི་ལམ་རང་

བཞིན་མེད་རོགས་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་མི་རག་་ག་བསྔལ་སོགས་དངོས་བསྟན་

བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། འབས་བུ་མྱང་འདས་

ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཐབས་རང་བཞིན་མེད་རོགས་ཀི་ཤེས་རབ་བསྐེད་ཕིར་

དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ལྟར་སྟོན་

པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། གསུམ་པ་ནི་ལས་དགེ་སིག་ལས་འབས་བུ་བདེ་

་ག་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། ལས་ཉོན་ཟད་པའི་ཐབས་དེ་ལྟར་

སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། བཞི་བ་ནི་ཀུན་ཉོན་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སོང་བའི་

ཕིར་དེའི་ཐབས་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། རྣམ་བང་དག་པའི་ཕིར་དེའི་

ཐབས་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། ལྔ་པ་ནི་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་

འབྱུང་བའི་ཐབས་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། འཁོར་འདས་གཉིས་དོན་དམ་

པར་གཉིས་སུ་མེད་པ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། དྲུག་པ་ནི་ཚིག་

མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་པས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་

དོན་དང༌། རོགས་དཀའ་བ་སོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་ལྟར་

སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། བདུན་པ་ནི་འཇིག་རེན་དགའ་བའི་ཕིར་འཇིག་

རེན་གི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་པའི་དོན་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། ཚིག་དང་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཡི་གེ་ཉུང་ངུར་བས་ཏེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པའི་མན་ངག་ཉི་ཚེ་ཙམ་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་

མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། བརྒྱད་པ་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གིས་བ་ས་པའི་ཀུན་

རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དང༌། དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་

མེད་པར་དེ་ལྟར་སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོར་འཇོག་གོ །

༼མདོ་གཞན་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་

པོར། རྒྱལ་བས་སྟོང་ཉིད་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་གསུངས་

པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པ་ལྟར། མཚན་མེད་སྨོན་མེད་སོགས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པའི་མདོ་ཡང་ངེས་དོན་གི་མདོའི་བེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། སེམས་

ཅན་དང་བདག་སོགས་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་

པའི་ཆོས་ཏེ་མདོ་རྣམས་དྲང་དོན་གི་མདོར་ཤེས་པར་བ་ཞེས་དྲང་ངེས་ཕེ་བའང་བོ་

གོས་མི་ཟད་པའི་མདོས་དྲང་ངེས་ཕེ་བ་དང་དོན་མཐུན་པར་ཚིག་གསལ་ལས། 

འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པའི་མདོ་ལས། ནས། དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་

པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

༼དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་ཚུལ་གི་ཁད་པར།༽

གསུམ་པ་ནི། དྲང་དོན་གི་མདོ་སེས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་དྲང་དོན་གི་

མདོས་གདུལ་བ་ཁ་དྲང་དགོས་པ་ཡང་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་གདུལ་བ་ཁ་དྲང་ཞེས་པ་

དེ་ནི་དྲང་དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་དྲང་གི་དོན་མིན་གི། མདོའི་དོན་དེ་འམ་དེ་ལས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཞན་དུ་དྲང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་དྲང་ཚུལ་དེ་ཡིན་ནོ། །མདོའི་དོན་དྲང་དགོས་པ་ལ། 

སྒས་ཟིན་གི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པ་དང༌། ཡིན་ལུགས་ཀི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་

དགོས་པའི་དྲང་དོན་དུ་བེད་པ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ནི་ཕ་མ་གསད་བར་གསུངས་པ་

སྒས་ཟིན་ལས་གཞན་སྲིད་སྲེད་ལ་དྲང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཕི་མ་ནི་ལས་དགེ་སིག་

ལས་འབས་བུ་བདེ་་ག་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལ་མདོ་སེ་བ་སོགས་ཀིས་མདོ་དེའི་

དོན་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་དེར་ངེས་པས་དེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་མི་དགོས་སྙམ་པར། དབུ་

མ་བས་དངོས་ཟིན་དེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་ཞེས་འཆད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་སྒས་

ཟིན་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་

བས་ནས་སྟོན་པའི་ཁད་པར་གཉིས་ལྡན་གི་མདོ་ཆོས་ཅན། ངེས་དོན་གི་མདོ་ཞེས་བ་

སྟེ། དངོས་བསྟན་གཙོ་བོའི་དོན་དེ་དེ་ལས་ཟུར་དུ་གང་གིས་གང་དུ་ཡང་དྲང་བར་མི་

ནུས་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དབུ་མ་སྣང་བར་གསུངས་ཏེ། ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་

ལྟར་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཙམ་ལ་དྲང་ངེས་སུ་བེད་ན་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་གཅིག་པུས་

ཆོག་ཀང་དེས་མི་ཆོག་སྟེ། ཆོག་ན་འདུས་བས་མི་རག་པར་སྟོན་པའི་མདོ་ངེས་དོན་གི་

མདོར་ཐལ་བའི་ཕིར། དེ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་གཙོ་བོར་བས་པ་ཙམ་

གིས་ཀང་མི་ཆོག་སྟེ། ཆོག་ན་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཤེར་སྙིང་དེ་ངེས་དོན་གི་

མདོར་ཐལ་བ་ལས་དེ་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པར་གཞུང་ལས། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ། 

ནས། དྲང་དོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན། ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བས་

ཤིང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་མདོ་ལྟ་བུ་སྒས་ཟིན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པ་དང་གནས་

ལུགས་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པ་གཉིས་ཀ་དང༌། ལས་འབས་སྟོན་པ་ལྟ་བུ་ཕི་མ་ཡིན་ལ་
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སྔ་མ་མིན་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཤེར་སྙིང་ལྟ་བུ་སྔ་མ་ཡིན་ལ་ཕི་མ་མིན་པ་

དང༌། འབུམ་པ་ལྟ་བུ་གང་ཡང་མིན་པས་ཐལ་རང་ཐུན་མོང་གི་ལུགས་ལ་ངེས་དོན་གི་

མདོར་ཁད་པར་གཉིས་ལྡན་དགོས་སོ། །འདི་ལྟར་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་སྒས་ཟིན་སྒ་

ཇི་བཞིན་པའི་ཚུལ་གིས་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་གཏན་ལ་

འཕེབས་པའི་མདོ་དེ། ངེས་དོན་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་

ཚུལ་གིས་བརོད་བའི་གཙོ་བོར་བས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་མ་ཡིན་པའི་མདོ་དེ། 

དྲང་དོན་གི་མདོའི་མཚན་ཉིད་དོ། །

༼དྲང་ངེས་ཀི་མཚན་གཞི་དོགས་གཅོད་དང་བཅས་པ།༽

བཞི་པ་ནི། དེས་ན་ས་བོན། །ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཡན་ནི་མཚན་གཞི་དངོས་སྟོན་པ་དང༌། ལུང་གཉིས་ནི་ཤེས་བེད་དང་སྦར་བ་

དང༌། དགག་བ་ལ། ཞེས་སོགས་ནི་དོགས་གཅོད་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་དོན་ནི། དེས་

ན། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་སོགས་སྟོན་པའི་མདོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲང་དོན་གི་མདོ་

ཡིན་ཏེ། ཁོད་རང་གི་བསྟན་དོན་ལ་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པའི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་མིན་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདིའི་དོན་ལས་དོན་

གཞན་འདྲེན་ལུགས་གནས་ལུགས་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པ་སྟེ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་

རོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདེན་པའི་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནི་ཚད་མ་དང་ལྡན་

པ་དང༌། བསྟན་དོན་ཆོས་དེའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མིན་པར་དོན་གཞན་དུ་དྲང་མི་ནུས་པ་སྟེ་

ཁད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་ལ། དེ་འདྲ་བའི་ཁད་པར་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་མདོ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། ཁོད་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་དོན་གཞན་དུ་འདྲེན་ཚུལ་གཉིས་
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གང་གིས་ཀང་གཞན་དུ་དྲང་བར་མི་ནུས་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལས་

ལྡོག་པ་དྲང་དོན་གི་མདོར་འཇོག་པ་དེས་ནའི་ཕིར། མདོ་འདིའི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་

དགོས་མི་དགོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་ཚེ་གསུང་རབ་ཉིད་དྲང་

ངེས་ཀི་མཚན་གཞིར་གཟུང་དགོས་ཏེ། དེ་ལ་གསུང་རབ་ཀི་བསྟན་དོན་ལ་དཔྱད་

པའི་སྒོ་ནས་གསུང་རབ་ལ་དཔྱོད་དགོས་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་དྲང་དགོས་མི་དགོས་

ཀི་དོན་ལ་དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་ཚེ་བདེན་གཉིས་ལ་དྲང་ངེས་སུ་བ་དགོས་ཏེ། དྲང་

ངེས་ཀི་དོན་ལ་དཔྱོད་པའི་གཞིར་བདེན་གཉིས་འཛིན་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

མཉམ་པར་གཞག་པའི་ས་ལས། ཆོས་ཁོ་ན་ལ་རོན་གི་གང་ཟག་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། ནས། 

ཆོས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ཚིག་འབྲུ་དང་དོན་ཏོ། །ཞེས་གང་ཟག་ལ་མི་རོན་

ཆོས་ལ་རོན་པའི་ཆོས་ལ་ཚིག་དོན་གཉིས་དང༌། དེ་ལ་དོན་ལ་རོན་གི་ཚིག་འབྲུ་ལ་

མ་ཡིན་པ་ནི། ནས། དེ་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནི་མདོ་ལས་ངེས་པའི་དོན་ཡང་

གསུངས་ལ། དྲང་བའི་དོན་ཡང་གསུངས་མོད་ཀི། ཞེས་དོན་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་

དང༌། ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ལ་རོན་གི་དྲང་བའི་དོན་ལ་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། དེ་ལ་

ཆོས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པས་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་གི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ལ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངེས་དོན་ལ་རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་པར་གསུངས་

པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ངེས་དོན་འཚོལ་བ་ལ་རྣམ་ཤེས་ལ་མི་རོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རོན་པ་ཞིག་

དགོས་ཞེས་སྦོར་རོ། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོའི་དོན་ས་ཞིང༌། བོ་གོས་མི་ཟད་

པས་བསྟན་པ་ལས། སྐེ་བ་མེད་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དང་སེམས་ཅན་མེད་པ་དང་སྲོག་

མེད་པ་དང་གང་ཟག་མེད་པ་དང་བདག་པོ་མེད་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སྟོན་པ་དེ་
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དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་བ་སྟེ། ཞེས་སྐེ་མེད་སོགས་དོན་དམ་བདེན་པར་བསྟན་

པས་སྐེ་མེད་སོགས་ཁོ་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་

གཙོ་བོར་བེད་པ་ཁོ་ན་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཟུང་ངོ་། །ཁོ་ན་ཞེས་པའི་དོན་ནི། ལྷག་

མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། ཁོ་ན་ཞེས་པ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒ་སྟེ་ཆོས་ངེས་

དོན་གི་མདོ་སེ་དེ་གཞི་དོན་དམ་རོད་པའི་གསུང་རབ་ལས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་གཅོད་

པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་གཞན་དག་དགག་བ་ལ་ཁད་པར་སྐབས་

དེར་མ་སྦར་བའི་སྐེ་མེད་སོགས་སྟོན་པའི་མདོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ངེས་དོན་གི་མདོ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་སྙམ་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་ཀང་

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འབུམ་ལས། དོན་དམ་པར་མིན་ནོ། །ཞེས་དགག་

བའི་ཁད་པར་སྐབས་གཅིག་ཏུ་སྦར་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། སྐབས་གཅིག་ཏུ་སྦར་ན་

སྐབས་གཞན་དུའང་དོན་གིས་སྦར་ཟིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཞེས་པ་དགག་བའི་

ཁད་པར་སྦར་བའི་མདོའི་མཚན་གཞི་ངོས་འཛིན་པའི་ཚིག་གོ །

༈ སོ་ན། མི་ཟད་པ་བརྒྱད་ཅུ་ལ། བོ་གིང་ཕར་མཆན་དུ། ཚོགས་གཉིས་ཞི་

ལྷག་གཟུངས་སོབས་རྣམས་སོ་སོར་བགངས་པ་དང༌། ཆོས་མཛད་མཆན་དུ་

ཚོགས་གཉིས་དང་ཞི་ལྷག་གཅིག་ཏུ་བགངས་ནས་སོབས་པ་མ་བགངས་པར་

གཟུངས་བཞིར་བགངས་པ་གཉིས་ལས་ཕི་མ་དག་ལྡན་ལས། དུས་མདའ་དུས་མཚོ་

དུས་ལག་པ། །སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལག་རྐང་མཚོ། །ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །བོ་གོས་

མི་ཟད་པའི་མདོ་འདྲེན་པ་ན་ཚིག་གསལ་དུ་མདོ་ཚན་དང་པོ་དང་བརྒྱད་པ། ཤེར་

སྒོན་འགེལ་བཤད་དུ་བརྒྱད་པ། དབུ་མ་སྣང་བར་གཉིས་པ་དྲུག་པ་བརྒྱད་པ་གསུམ་
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དྲངས་ཤིང༌། དེ་གསུམ་དང་མདོ་རང་གི་འགྱུར་རྣམས་ལ་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པ་མང་

ཞིང༌། འདི་དང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་བཀོད་པ་ལའང་ཚིག་རིས་མི་འདྲ་བ་ཅུང་ཟད་

སྣང་མོད། དབུ་མ་སྣང་བ་གཞིར་གཞག་མཛད་འདུག་གོ །ཀུན་རོབ་བསྒྲུབ་པར་

བསྟན་པ་དང་དོན་དམ་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་པའི་དོན། བ་སོས། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་

དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པ་དང༌། པྲ་སྟིས། ཀུན་རོབ་སྒྲུབ་བེད་དང་དོན་དམ་སྒྲུབ་བེད་

དུ་བཤད་ཀང༌། མདོ་འགེལ་ལས། མདོ་སེ་གང་དག་ཀུན་རོབ་བསྒྲུབ་པར་བསྟན་པ་

ཞེས་བ་བ་ལ། མདོ་སེ་གང་ཀུན་རོབ་ཀི་ཐ་སྙད་མང་པོ་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སེའི། །མདོ་སེ་གང་དག་

དོན་དམ་པར་བསྟན་པ་ཞེས་བ་བ་ལ། མདོ་སེ་གང་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་དོན་དམ་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་

གི་མདོ་སེའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྙམ་

མོ། །བདག་པོ་མེད་པ་ལ་བདག་པོ་ལྟ་བུར་བསྟན་པ་ཞེས་པའི་ཡོད་པར་སྟོན་རྒྱུ་དང་

མེད་རྒྱུ་གཉིས་དོན་གཅིག་པ་དགོས་ཚེ། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལ་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་དོན་དུ་སྦོར་དགོས་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལ་བས་

ན་བདག་པོ་མེད་ཚུལ་བཤད་དཀའ་བས་སོ། །ཞེས་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས་

གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དྲང་ངེས་ཀི་མདོ་གཉིས་དོན་སྟོན་ཚུལ་ལ་ཁད་མེད་པར་ཐལ། 

ཀུན་རོབ་སྟོན་སྐབས་དོན་གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་མིང་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ལྟར། 

དོན་དམ་སྟོན་སྐབས་ཀང་དོན་ཆོས་ཉིད་གཅིག་པུ་དེ་ལྟར་བསྟན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་
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ཁབ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ལ་མིང་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་གི་དོན་གི་ལྡོག་པ་མི་འདྲ་བ་སྣ་

ཚོགས་རོག་ངོར་འཆར་རྒྱུ་ཡོད་ལ། དོན་དམ་ནི་སྟོང་གཞིའི་ཁད་པར་མ་གཏོགས་

སྟོང་ཉིད་མཚན་མེད་སོགས་མིང་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསྟན་ཀང་རོག་ངོར་འཆར་བ་ན་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་ཙམ་དུ་རོ་མཉམ་པ་ལས་མི་འདྲ་བཅུང་ཟད་ཀང་

འཆར་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ཚན་གསུམ་ཀུན་མཁེན་བ་མས་

མདོ་རྒྱས་ཡན་ལག་གི་བཤད་པ་གསུམ་ལ་སྦར་བ་མདོ་དོན་ཡིན་མིན་དང༌། ཟབ་མོ་

བལྟར་དཀའ་བ་རོགས་དཀའ་བའི་དོན་ལ། རེ་དེས། མདོ་སེ་གང་དག་དཔག་དཀའ་

བས་ཟབ་མོ་དང་མཐོང་དགའ་བས་བལྟ་དཀའ་བ་དང་ཡིད་ཁོ་ནས་འཇལ་དགོས་

པས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཞེས་དང༌། པྲ་སྟིས། གཏིང་རོགས་པར་མི་ནུས་པས་ཟབ་

མོའི་དོན་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་སོགས་ཐབས་ཀི་སྒོ་ནས་བལྟ་བར་དཀའ་བ། དེ་ལྟ་

བུའི་སྒོ་ནས་གང་དུ་ཡོད་པའི་ཚོད་ཙམ་ཞིག་ཤེས་ཀང་དོན་དེ་ཉིད་ངོ་བོ་རང་འདི་

ལྟར་འདུག་སྙམ་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་སྒོ་ནས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཞེས་གསུངས་པ་

གཉིས་ཀ་ཡང་མདོ་འགེལ་དང་མཐུན་མིན་བརག་གོ །མདོ་འགེལ་ལས། དེ་ལ་

དམིགས་པ་ལ་གནས་བ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་པར་མི་ནུས་པས་ན་མཐོང་བར་དཀའ་

བའོ། །འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ཕོགས་གཅིག་པ་རྣམས་ཀིས་

ཤེས་པར་མི་ནུས་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་དཀའ་བའོ། །ཞེས་བྱུང་ཡང་ཕི་མ་ནི་ཉན་

རང་གིས་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་རོགས་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་ཐལ་

འགྱུར་བའི་སྐབས་སྔར་ལྟར་རམ། མདོ་འགེལ་གི་བཤད་འགོས་དང་བསྟུན་ན་ཉན་

རང་གིས་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་མཐའ་ཡས་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་དཀའ་བ་ལ་བཤད་
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ཀང་རུང་ངམ་སྙམ། རྣམ་བཤད་རིགས་པར་སྔོན་ཤེས་རབ་མ་སྦངས་པས་རང་

གིས་མཐོང་བར་དཀའ་བས་ཟབ་པ་དང༌། རང་གིས་བརག་པར་མི་ནུས་པས་མཐོང་

དཀའ་བ་དང༌། རོག་གེའི་སྤོད་ཡུལ་མིན་པས་ཁོང་དུ་ཆུད་དཀའ་བར་བཤད་དོ། །ཁ་

ཅིག་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོའི་དྲང་ངེས་འཇོག་ཚུལ་བརྒྱད་ཀི་དང་པོ་བརོད་བའི་

སྒོས་དྲང་ངེས་འཇོག་ཚུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་གང་གནད་གཅིག་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁབ། རགས་གྲུབ་སྟེ། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། བརོད་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་

འཇོག་ཚུལ་དང་དོན་གཅིག་པ་འདྲའོ། །ཞེས་དང༌། དཀའ་གནས་བརྒྱད་ཀི་ཟིན་བིས་

ལས། ལམ་ནི་རང་བཞིན་མེད་རོགས་ཀི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་

ནི་མི་རག་པར་སྟོན་པ་སོགས་སོ། །འབས་བུ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ནི་རང་བཞིན་མེད་རོགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ར་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་གདུལ་བའི་སྒོས་དྲང་ངེས་འཇོག་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཉིད་ལས། གདུལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པ་ནི། ལམ་ལ་འཇུག་པའི་

ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ནི་དྲང་བའི་དོན་དང༌། འབས་བུ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དུ་གསུངས་

པ་ནི་ངེས་པའི་དོན་ནི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་བརོད་བའི་སྒོས་

འཇོག་ཚུལ་ལས་ལོགས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བརོད་བའི་དབང་

དུ་བས་པ་ནི། ཀུན་རོབ་སྟོན་པ་ནི་དྲང་དོན་དང༌། དོན་དམ་སྟོན་པ་ནི་ངེས་དོན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བས་ཤིང༌། །ཞེས་པའི་སྒས་ཟིན་

ལ་ཕ་མ་བསད་པ་འཇོག་ཟེར་བ་དང༌། སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་མདོའི་

སྒས་ཟིན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཤིང་ཕ་མ་བསད་པ་ཡོད་པས་དེ་
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ལ་ཕ་མ་གསད་འོས་པ་འཇོག་ཟེར་བ་དང༌། ཕ་མ་གསོད་རུང་དུ་སྟོན་དགོས་ཀི་

གདུལ་བ་མེད་པས་མདོ་དེའི་སྒས་ཟིན་ལ་ཕ་མ་གསད་འོས་པ་འཇོག་མི་རུང་ཟེར་བ་

དང༌། མ་སྐེས་དག་ལ་ཕ་མ་གསད་རུང་བར་མ་བསྟན་ན་དེ་མྱ་ངན་གིས་ཆོས་སྟོན་

པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བས་ཕ་མ་གསོད་རུང་དུ་སྒས་ཟིན་ལ་སྟོན་དགོས་ཀི་གདུལ་བ་

ཡོད་ཟེར་བ་སོགས་དཔྱད་བ་མང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་མདོ་དེའི་སྒས་ཟིན་ལ་པ་མ་གསད་

འོས་པ་དང༌། བརོད་བ་ལ་སྲིད་སྲེད་གཉིས་འཇོག་ཟེར་བ་ལ། འོ་ན། དེ་འདྲའི་མདོ་

ཆོས་ཅན། དངོས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་ཟིན་གི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་ཀི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དྲང་དགོས་པ་ལ་གཉིས་ལས་དངོས་ཟིན་གི་

དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པའི་མཚན་གཞི་ལ་མདོ་དེ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་

ལས། ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བས་ཤིང༌། །ཞེས་ཕ་མ་བསད་པར་གསུངས་པ་ནི་དངོས་

ཟིན་གི་དོན་ཕ་མ་ལས་གཞན་དུ་ལས་ཀི་སྲིད་པ་དང་སྲེད་པ་ལ་དྲང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་

ནི་ཚུལ་གཅིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བརག་གོ །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དབུ་མ་

སྣང་བ་ལྟར་ན་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དངོས་བསྟན་

བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་པ་གང་རུང་གི་མདོ་ཡིན་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ངེས་པའི་དོན་ཀང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ངེས་དོན་གི་མདོར་འཇོག་པ་ལ་ཁད་པར་

དེ་གཉིས་ཀ་ཚང་དགོས་པས། འདུས་བས་མི་རག་པར་སྟོན་པའི་མདོ་ལྟ་བུ་ནི་སྒས་

ཟིན་ཚད་མ་དང་བཅས་ཀང་དྲང་དོན་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དབུ་མ་སྣང་བ་
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ལྟར་ན། སྒས་ཟིན་གཞན་དུ་དྲང་མི་དགོས་པའི་མདོ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་དེས་དོན་གི་

མདོར་འཇོག་པར་ཐལ། དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་བེད་ཀང་དེའི་

ཟླས་དྲངས་ནས་ངེས་དོན་དུ་འཇོག་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་བེད་མི་དགོས་པའི་

ཕིར། དེའི་ཕིར་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་དམ་པ་བརོད་པ་ཁོ་ན་ངེས་

པའི་དོན་ཡིན་ལ། བཟློག་པ་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ངེས་དོན་གི་མདོའི་

འཇོག་ལུགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གསུངས་པར་ཐལ། དོན་གཞན་དུ་འདྲེན་ཚུལ་གཉིས་

གཞུང་ལས་འབྱུང་ཞིང༌། དེ་གཉིས་དབུ་མ་སྣང་བའི་ཁད་པར་དེ་གཉིས་ཀི་ཟླས་

དྲངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་གཉིས་དོན་གཞན་དུ་འདྲེན་ཚུལ་མཚན་

ཉིད་པར་ཁས་བངས་ཀང༌། དེའི་ཟླས་དྲངས་པའི་ངེས་དོན་དུ་འཇོག་ཚུལ་མཚན་ཉིད་

པ་གཉིས་མི་ཡོང་བའི་ཕིར། ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱོད་དུ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ལ་སེམས་

ཙམ་པས་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་དང་དགག་བའི་དོན་དམ་ལྟ་བུས་མི་

ཆོག་པར་ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་དོན་དམ་བསྟན་དགོས་པས་དབུ་མ་སྣང་བར་ངེས་

དོན་གི་མདོའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་བསྣན་པ་ཡིན་པར་

གསུངས་ཀང༌། ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་དོན་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་བེད་པ་འཐད་དེ། 

དབུ་མ་སྣང་བའི། གང་དུ་ཡང་དྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་

དང༌། གཞུང་ལས། ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ལྟར་གི་དོན་ཡོད་མེད་ལ་དྲང་ངེས་སུ་བེད་ན་

ཚད་མ་དང་བཅས་པས་ཆོག །ཅེས་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདེན་པའི་སྐེ་བ་མེད་
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པར་གསུངས་པ་ནི་ཚད་མ་དང་ཡང་ལྡན་ལ། ཇི་ལྟར་བསྟན་པའི་དོན་དེ་ཆོས་དེའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་མིན་པར་དོན་གཞན་དུ་ཡང་དྲང་མི་ནུས་པ་དེ་འདྲ་བའི་མདོ་སེ་རྣམས་

ངེས་པའི་དོན་ཏེ། འདྲེན་ཚུལ་གཉིས་གང་གི་སྒོ་ནས་ཀང་གཞན་དུ་དྲང་བར་མི་ནུས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དེའི་ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་དུ་འགེལ་

བ་དང༌། དགག་བ་ལ་ཁད་པར་སྐབས་དེར་མ་སྦར་བའི་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པའི་ངེས་དོན་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་མི་གཟུང་སྟེ། དཔེར་ན། འབུམ་

ལས། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་མིན་ནོ། །ཞེས་ཆོས་

རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་སོགས་ལ་སྐབས་གཅིག་ཏུ་སྦར་ན་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་དོན་གིས་

སྦར་ཟིན་པས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་དེ་དག་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དོན་གིས་སྦར་བའི་མདོ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མ་ཡིན་པས་ངེས་དོན་གི་མདོ་མིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་སེལ་ཕིར་གསུངས་པ་

ཡིན་ལ། དེ་འདྲའི་མདོ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་ཡང་

ངེས་དོན་ཡིན་ཞེས་དོགས་པ་སེལ་དགོས་ཀི། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པས་

སེལ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང༌། ལྷག་མཐོང་ལས་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པ་དང་ཀུན་

རོབ་གཙོ་བོར་བསྟན་པའི་མདོ་གང་རུང་ལ་དྲང་དོན་གི་མདོས་བབ་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེར་སྙིང་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོན་

པའི་དབང་དུ་བས་པའི་མདོ་ཡིན་ཡང་སྒས་ཟིན་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་མིན་ཏེ། སྒས་

ཟིན་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་བོ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་བསྟན་ཀང༌། དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་ཁད་པར་དེ་གཉིས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་
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ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་པར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་གནས་པའི་ཕིར་ཐལ་འགྱུར་

བའི་ལུགས་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོན་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་མདོ་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པས་དབུ་མ་སྣང་བའི་དངོས་ཟིན་ལྟར་གི་ངེས་དོན་གི་

མདོའི་འཇོག་བེད་ཐལ་རང་གཉིས་ཀར་རུང་ཞིང༌། དོན་དམ་བདེན་པ་སྟོན་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་གཅིག་བུ་སྦར་བ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལས་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་མི་

རུང་ངོ་། །

ཁ་ཅིག །ཤེར་སྙིང་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ངེས་དོན་གི་མདོ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ལུགས་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་དོན་གིས་སྦར་བའི་མདོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུར་དགག་བའི་ཁད་པར་དངོས་སུ་སྦར་བ་

གང་ཞིག་རོམ་པ་པོ་གཅིག་གིས་གཞུང་གཅིག་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་དངོས་སུ་

སྦར་ན་གཞན་ལ་དོན་གིས་སྦར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འབུམ་ལས། དེ་

ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་ལས། ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུར་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་

སྦར་ན་དེ་དང་རིགས་མཐུན་པའི་མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་དགོས་པས་དོན་གིས་

སྦར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ད་ལྟར་གི་རོམ་པ་པོ་གཅིག་གིས་བརམས་པའི་བསྟན་

བཅོས་བརོད་བ་མཐུན་པ་གཅིག་ཏུ་བྱུང་བ་མ་བྱུང་སར་འཁེར་དགོས་པ་དང་

འདྲའོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་ཡང་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། ལ་ལས་མ་

ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལས་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

རྒྱུད་པའི་སྐབས་ཤེར་སྙིང་ལྟ་བུ་དགག་བའི་ཁད་པར་གསལ་བར་མ་སྦར་བ་རྣམས་
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དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་གང༌། ཐལ་འགྱུར་བའི་སྐབས་དྲངས་མ་ཐག་པ་ལྟར་གསུངས་

པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་ལས། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་མདོ་དེའི་

ནང་དུ་དོན་དམ་པ་དང་བདེན་པའི་ཁད་པར་གསལ་བར་མ་སྦར་བར་གཟུགས་མེད་

ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་གིས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

གཟུང་དུ་མི་རུང་བས་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པས་དྲང་དོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན། གཞན་དག་འོན། ཁད་པར་དེ་ལྟར་འབེད་པ་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའི་

གནད་ཅིག་ལ་ཐུག་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་ཐུག་ཚུལ་

མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བརག་གོ །ཁོ་ན་རེ། ཤེར་སྙིང་མདོར་བསྟན་གི་གཞུང་ཆོས་

ཅན། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དངོས་སུ་སྦར་

བའི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། 

ཤེར་སྙིང་རྒྱས་བཤད་ཆོས་ཅན། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་

གི་ཁད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་སྦར་བར་ཐལ། དེའི་ལུགས་ལ་དེ་དངོས་ཟིན་ལ་སྦར་བའི་

ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དངོས་ཟིན་ལ་སྦར་བའི་དོན། མིག་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ན་མིག་

རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་སྟོན་བཞེད་ཡོད་པ་ལ་ཐུག་ཅིང༌། སྒས་ཟིན་ལ་མ་སྦར་བ་ནི་

རང་བཞིན་གིས་མེད་ཅེས་ཚིག་གིས་གསལ་བར་མ་གསུངས་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །སྒས་ཟིན་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་མ་སྦར་བའི་འབུམ་གི་མདོ་ཚིག་

རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་དྲང་དོན་གི་མདོར་ཐལ། དགག་བའི་ཁད་

པར་གསལ་བར་མ་སྦར་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། ཁབ་པར་ཐལ། གཞུང་

ལས། དོན་དམ་པ་དང་བདེན་པའི་ཁད་པར་གསལ་བར་མ་སྦར་བར་གཟུགས་མེད་
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ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་ནི་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་ཙམ་གིས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

གཟུང་དུ་མི་རུང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་ཡང་མ་ཁབ་སྟེ། མདོ་དེའི་གོང་འོག་

གང་དུ་ཡང་དེ་འདྲའི་ཁད་པར་གསལ་བར་སྦར་བ་མེད་ན་དྲང་དོན་དུ་འགྱུར་ཡང་

འབུམ་པར་དགག་བའི་ཁད་པར་གསལ་བར་སྦར་བའི་ཚིག་ཡོད་པས་དེ་ངེས་དོན་

གི་མདོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ལས་ཀང༌། མདོ་དེའི་ནང་དུ། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ར་རགས་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་ཅན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་

ཆོས་ཅན། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་བའི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་མ་སྦར་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། སྒོ་མང་

ཁས་ལེན་གི་རྒྱུན་ལ། གཞི་གྲུབ་ན་ངེས་དོན་ཡིན་པས་ཁབ་གསུངས་པ་གཞི་གྲུབ་ན་

ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཁབ་པ་ལ་བསམས་འདྲ་ཡང༌། གཞན་དག་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་

དེ་དབུ་སེམས་གང་གི་ལུགས་ལའང་མི་འཐད་དེ། སྔ་མ་ལྟར་ན་གཞི་གྲུབ་ན་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པ་དང༌། ཕི་མ་ལྟར་ན་སའི་དངོས་གཞིར་དོན་ལ་དྲང་

ངེས་གཉིས་བཤད་པ་དྲངས་ཟིན་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་ཏེ། དེ་དག་ལ་བཤད་བ་

མང་ཡང་ཞིབ་པར་མ་སོས་སོ། །

༼མདོ་ལས་གསུངས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ།༽

གཉིས་པ་དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལ་གཉིས། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

མདོའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་

བའི་ཚུལ་ལོ། །
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༼མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་མདོའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་

ཚུལ་དང༌། དེ་ཉིད་གསུང་རབ་ཀི་དོན་གི་སྙིང་པོར་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །

༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་ཚུལ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་ནས་དྲང་ངེས་ཕེ་ཚུལ་

དང༌། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་བཀྲལ་ནས་དྲང་ངེས་ཕེ་ཚུལ་ལོ། །

༼རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་ནས་དྲང་ངེས་ཕེ་ཚུལ།༽

དང་པོ་ལ་གསུམ། རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་

ནས་དྲང་ངེས་ཀི་ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕེ་ཚུལ་དང༌། དགོངས་འགེལ་ངེས་དོན་གི་མདོར་

འགོ་བ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ཚུལ་ལོ། །

༼རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ།༽

དང་པོ་ནི། མདོ་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། འཁོར་ལོ་དང་པོར་སྐེ་འགག་

སོགས་ཡོད་པ་དང༌། བར་བར་དེ་དག་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ། བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་

མདོ་སོགས་སུ་སྐེ་བ་མེད་པ་སོགས་གསུངས་པ་ངེས་དོན་དང༌། དགོངས་འགེལ་

སོགས་སུ་དེ་དག་དྲང་དོན་དུ་བཤད་པ་རྣམས་ལས། རང་མཚན་གིས་སྐེ་བ་སོགས་

མེད་པར་བཤད་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འདོད་པ་ལ་རྣམ་རིག་པས་བསྟན་པ་ལྟར་གི་

རིགས་པའི་གནོད་བེད་ཡོད་ན། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་སྐེ་འགག་
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སོགས་མེད་པར་གསུངས་པ་ཀུན་བཏགས་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང་

གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་བདག་ཀང་

དེས་འདོད་པ་ལྟར་གི་རོག་པ་ཡིད་ཤེས་དང་རོག་མེད་དབང་ཤེས་ལ་ལྟོས་པའི་དེ་

གཉིས་ལ་བཤད་ནས། དེ་གཉིས་ཀིས་སྟོང་པ་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཆད་

རིགས་ནའང༌། དེ་ལ་དེ་འདྲའི་རིགས་པའི་གནོད་པ་མེད་དེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་འགལ་བའི་ཕིར།

༼རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་ལ་བརེན་ནས་དྲང་ངེས་ཀི་

ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕེ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་རྒྱུ་རྐེན། ཅེས་སོགས་བྱུང༌། དེས་ན་གཞན་དབང་ཆོས་

ཅན། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་

མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

ལྟོས་པ་འགལ་ཚུལ་དང༌། དེའི་ཤུགས་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པས་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་མེད་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་

ལས། །ཡོད་པར་རེས་སུ་ལྟ་བེད་ན། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་རྣམས། །རྒྱུ་རྐེན་མེད་

པར་ཁོད་ལྟའོ། །ཞེས་སོགས་རབ་བེད་ཉེར་བཞི་བ་གཙོས་ར་ཤེའི་གཞུང་དུ་རྒྱ་ཆེར་

གསུངས་ཏེ་མངས་དོགས་པས་མ་སོས་སོ། །ཆོས་ཀུན་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་

པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ། རྣམ་རིག་པས་བཅིངས་གོལ་སོགས་མེད་པར་ཐལ། 

གཞན་དབང་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པའི་སྒྲུབ་བེད་མཐར་ཐུག་པ་ལ་གནོད་བེད་མཐར་ཐུག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་
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ཏེ། རེན་འབེལ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་སྒྲུབ་བེད་མཐར་ཐུག་ཡིན་པ་ལ་དེའི་

གནོད་བེད་དུ་བཟུང་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དྲང་ངེས་ཀི་ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕེ་

བའི་ཚུལ་ལོ། །

༼དགོངས་འགེལ་ངེས་དོན་གི་མདོར་འགོ་བ་གདུལ་བའི་དབང་

གིས་ཡིན་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དགོངས་འགེལ་

དུ་ཆོས་ཀུན་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་བཟུང་ན་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་སྐེ་བར་

གསུངས་པ་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་དང་མེད་པའི་ཁད་པར་མི་ཕེད་པའི་གདུལ་བ་

བོ་དམན་པ་ལ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བའི་བསམ་པའི་

དབང་ལས་སྟོན་པའི་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཁད་འབེད་ནུས་པའི་གདུལ་བ་ཐལ་

འགྱུར་བ་ལ་ནི་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་ལྟ་བ་དེ་ཉིད་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་འགོག་

པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེས་རྒྱུ་འབས་བསྙོན་མེད་དུ་གཞག་དགོས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་མཚན་གིས་སྟོང་པར་རོགས་པའི་ཕིར། གདུལ་

བ་དམན་པ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡུམ་གི་མདོ་དྲང་དོན་དང་དགོངས་འགེལ་ངེས་དོན་དུ་

འགོ་སྟེ། བཞི་བརྒྱ་བ་ལས། དམ་པ་མིན་ལ་བདག་འཛིན་མཆོག །བདག་མེད་སྟོན་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། །གཅིག་ནི་ངན་འགོ་ཉིད་འགོ་ལ། །ཐ་མལ་མ་ཡིན་ཞི་ཉིད་དུའོ། །ཞེས་

བདག་མེད་བསྟན་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་གདུལ་བ་ལ་བདག་དང་བདག་མེད་པ་

བསྟན་པ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་མཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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༼སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་བཀྲལ་ནས་དྲང་ངེས་ཕེ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་བཀྲལ་ནས་དྲང་ངེས་ཕེ་ཚུལ་ལ་

གསུམ། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་དྲང་ངེས་ཀི་

ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕེ་ཚུལ་དང༌། ཟབ་མོ་སྟོན་པ་རྣམས་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང་དེ་ལས་

གཞན་དྲང་དོན་གི་མདོར་བསྟན་པའོ། །

༼སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ།༽

དང་པོ་ནི། ར་ཤེ་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་བར་རོད་

ཚུལ་ར་ཤེར་གསུངས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན་སྐེ་འཇིག་མི་

རུང་བས་བདེན་བཞི་སོགས་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་སྨྲ་བ་ཁོད་ལ་མེད་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་

འཐད་པར་ཐལ། སྐེ་འཇིག་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་བརད་པ་ནི་ཡུམ་མདོ་སོགས་ཀི་སྒས་ཟིན་ལ་གནོད་བེད་དུ་བསྟན་པའི་

རིགས་པའོ། །དེ་ནི་ཕར་ལ་འཕེན་རྒྱུའི་སྐོན་ཚུར་ལ་འཕངས་པར་དགོངས་ནས་ལན་

དུ། གལ་ཏེ་ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་སྐེ་འཇིག་མི་རུང་བས་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་དངོས་སྨྲ་བ་ཁོད་ལ་མེད་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་

གཞག་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐེ་འཇིག་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་རྣམ་གཞག་ཀུན་མི་འཐད་

ཅིང༌། དེས་སྟོང་པ་ལ་དེ་འཐད་དོ་ཞེས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་རེན་འབྱུང་གི་
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དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

༼སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་ལ་བརེན་ནས་དྲང་ངེས་ཀི་

ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕེ་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་ཡིན་ཚུལ་འདི་ཉིད་རིགས་ཚོགས་སོགས་སུ་རིགས་པས་

གཏན་ལ་འབེབས་པས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ན། དེས་གསུང་རབ་ལ་

དྲང་ངེས་འབེད་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སྐེ་སོགས་བདེན་མེད་དུ་གསུངས་

པའི་གསུང་རབ་ཆོས་ཅན། ངེས་དོན་གི་མདོར་ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་སྟེ། སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་

རིགས་པའི་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་མདོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་པ་སོགས་སྒོ་གཞན་ནས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ཐབས་

ཀང་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དགོངས་ནས་ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་རེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པས་ཁད་པར་དུ་བས་པ་རྣམ་པར་

བཞག་ན། འོ་ན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ནས། འཇིག་རེན་འདི་ནས་འཇིག་རེན་ཕ་

རོལ་ཏུ་འགོ་འོ་ཞེས་དེ་ལྟར་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་འགག་པ་ལ་སོགས་པས་

ཁད་པར་དུ་བས་པ་བསྟན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་འགལ་བར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ཞེས་ཆོས་རྣམས་ལ་འགག་སོགས་བརྒྱད་ཡོད་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པ་དང༌། ར་

ཤེར་དེ་དག་མེད་པར་གསུངས་པ་གཉིས་འགལ་ལོ་ཞེས་བརད་པའི་ལན་དུ། གང་གི་

ཕིར་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་འགག་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་པར་ཐོས་པར་

འགྱུར་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གིས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སེའི་
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རྣམ་པར་དབེ་བ་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཡང་དེ་ཉིད་དུ། ཤེས་པ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་པའི་རོད་སོང་

མཛད་པའི་དགོངས་པ་མི་ཤེས་པས། འདིར་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་བསྟན་པ་ཅན་གི་ངེས་

དོན་གི་མདོ་དང༌། དགོངས་པ་ཅན་གི་མདོ་གང་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟབ་དང༌། བོ་དམན་

གིས་དྲང་དོན་གི་མདོ་ལ་ངེས་དོན་གི་མདོར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་ལུང་རིགས་

གཉིས་ཀིས་བསལ་ཕིར་ར་ཤེ་མཛད་པར་གསུངས་ཏེ། ལུང་རིགས་གཉིས་ཀི་ངོས་

འཛིན་ནི། ཚིག་གསལ་གི་ལུང་དེའི་འཕྲོས་སུ། དེ་ལ་བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་

ལ་སོགས་པས་ནི་རིགས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་

གང་ཞིག །ནས། མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པར་མཛད། །ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

ལུང་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

༼ཟབ་མོ་སྟོན་པ་རྣམས་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང་དེ་ལས་གཞན་དྲང་

དོན་གི་མདོར་བསྟན་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། འབུམ་སོགས་ངེས་

དོན་གི་མདོ་ཡིན་ཏེ། མདོ་བཏུས་སུ་ཆོས་ཟབ་མོ་གང་ཡིན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་འབུམ་

སོགས་ཟབ་མོ་སྟོན་པའི་མདོ་རྣམས་དྲངས་ཤིང༌། རིགས་ཚོགས་ཀིས་ཀང་དེ་དག་

གི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་མི་རུང་བར་ངེས་པར་མཛད་པའི་ཕིར། དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་

གསུངས་པ་རྣམས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཞེད་ཚུལ་ནི། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་དུ་

ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ཐམས་ཅད་ཕི་རོལ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དང༌། 

སེམས་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་ཐུབ་པས་གསུངས་པ་ནི་སོ་སྐེ་རྣམས་སྐྲག་པ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སང་བའི་དོན་ཏེ། དེ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ཉིད་མིན་པར་གསུངས་

ཤིང༌། བསྟན་འགྱུར་ཐོད་དུ་བཞུགས་པའི་འགྱུར་ལས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་

ཙམ་ཞེས། །ཐུབ་པས་བསྟན་པ་གང་མཛད་དེ། །བིས་པ་རྣམས་ཀིས་སྐྲག་པ་

ནི། །སང་བའི་ཕིར་ཡིན་དེ་ཉིད་མིན། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །རིན་ཆེན་འཕྲེང་བར་བར་

སོད་པ་སྟེ་སྒ་སོབ་པ་དག་གིས་སྒ་ཇི་ལྟ་བུར་སོབ་ན་དང་པོར་དབངས་གསལ་

སོགས་ཡི་གེའི་ཕི་མོ་རྣམས་ཀོག་ཏུ་འཇུག་དེ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པས་གདུལ་བལ་ཐོག་

མ་ཉིད་ནས་རོགས་དཀའ་བའི་ཟབ་དོན་མི་སྟོན་པར་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར་བོས་

ཅི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སྟོན་པ་ནི་ཚིགས་བཅད་དང་པོའི་དོན་ཏེ། མཚུངས་ས་

གཉིས་བྱུང་བ་བརྣན་པའི་དོན་དང༌། ལྟར་ཏེ་དཔེ་དེ་བཞིན་ཞེས་འགེལ་ཚུལ་གཉིས་

ཀི་གང་འཐད་བརག་གོ །དེ་ནས་རྐང་པ་གསུམ་གི་དོན་ནི། སིག་པ་ཤས་ཆེར་བེད་པ་

ཁ་ཅིག་ལ་དེ་ལས་བཟློག་ཕིར་ལས་འབས་སོགས་དང༌། བསོད་ནམས་མི་བེད་པ་ཁ་

ཅིག་ལ་བསོད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ཕིར་བསོད་ནམས་གསོག་

ཚུལ་གི་ཆོས་སྟོན་ཏེ་འགེལ་ཚུལ་འདི་ནི། དར་ཊིཀ་ལས། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སྲོག་གཅོད་

སོགས་སིག་པ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་ཕིར་ཆོས་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་གདུལ་བ་སྐེས་

བུ་ཆུང་ངུའི་བསམ་པ་ཅན་ཁ་ཅིག་བསོད་ནམས་ཀི་འབས་བུ་ལྟ་མིའི་གོ་འཕང་

འགྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་ཅུང་མི་མཐུན་ཡང་ར་བའི་ཚིག་

ཟིན་དང་འབོར་སྙམ་མོ། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་བརེན་པ། །ཞེས་པས་ཁ་ཅིག་སྟེ་དོན་

སྨྲའི་རིགས་ཅན་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཅིང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་

ཡོད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་བརེན། །ཞེས་པས་ཐེག་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཆེན་རིགས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ལ་མི་བརེན་པ་སྟེ་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་སྟོང་ཉིད་དང༌། རྐང་པ་ཐམ་གསུམ་གིས་བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐེག་ཆེན་

པ་དབང་རྣོན་ཁ་ཅིག་ལ་ཟབ་མོ་ལ་ཁུ་འཕྲིག་ཅན་ཏེ་དམིགས་པ་ཅན་རྣམས་འཇིགས་

སྐྲག་སྐེ་བའི་སྟོང་ཉིད་དང་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ་ཐབས་ཤེས་ཡབ་བལ་བ་ལས་བརམས་

ནས་ཆོས་སྟོན་པར་གསུངས་ཏེ་ཁུ་འཕྲིག་ནི་དོགས་པའམ་རྣམ་རོག་གོ །དེས་ན་

ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་ན་རྣམ་གཞག་ཀུན་འཇོག་མི་ནུས་པ་ལ་ཀུན་

བཏགས་བདེན་པར་མེད་ལ་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་པར་ཡོད་པའི་རྣམ་དབེ་

མཛད་དགོས་ཏེ། བདག་མེད་པའི་ཕོགས་རེ་བསྟན་ནས་རིམ་གིས་བདག་མེད་

ཡོངས་རོགས་ལ་འཁིད་དགོས་ལ། རྒྱུ་འབས་འཇོག་པའི་གཞན་དབང་བདེན་པར་

མེད་ན་ཁོ་རང་གི་ངོར་གསུངས་པའི་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པ་དེ་ཡང་གཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་

ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་སོགས་རོགས་ས་ཞིང༌། རེན་འབྱུང་སྟོང་བའི་དོན་དུ་རོགས་ནུས་

པ་ན་དེ་འདྲའི་ལྟ་བའི་གོ་རིམ་མང་པོའི་རྣམ་དབེ་མཛད་དོན་མེད་དེ། དེའི་ངོར་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་རྣམ་གཞག་ཀུན་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དགོངས་འགེལ་གིས་

དྲང་ངེས་ཕེ་བ་ནི་གདུལ་བ་མང་པོ་ཞིག་ཐེག་ཆེན་ལ་བཀྲི་བའི་ཐབས་མཁས་ཆེན་པོ་

ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་དུ་བསྟན་ན་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་ལ་ཡང་ལས་འབས་

སོགས་ལ་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཉེན་ཆུང་བ་དང༌། ཐ་སྙད་ཚད་གྲུབ་འཇོག་མི་ཤེས་པ་

གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་དགག་བ་བདེན་པ་རགས་པ་འགའ་ཞིག་བཀག་ཀང་ཕྲ་མོ་

ནས་མི་ཁེགས་པ་མང་ཞིང༌། གཉིས་པ་ལ་དགག་བ་ཕྲ་མོ་ནས་ཁེགས་ཀང་ཐ་སྙད་

ཚད་གྲུབ་ཀི་རྣམ་གཞག་བ་ས་མེད་པར་འགོ་བའི་ཕིར། དགོངས་འགེལ་གིས་དྲང་
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ངེས་ཕེ་བ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཡིན་པ་ལྟར་དེ་དང་མཐུན་པར་སྟོན་པའི་ཕིར་

ལང་གཤེགས་སོགས་ཀང་གདུལ་བའི་དབང་གིས་གསུངས་པར་ཤེས་པར་བ་ལ། 

དེ་དག་གི་འགེལ་བེད་ཐོགས་མེད་སོགས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་

ལྟར་གི་དོན་དེ་རྣམ་རིག་པའི་ཕིར་གསུངས་པ་ལས། རང་ལུགས་ལ་མི་བཞེད་པའི་

བསྟན་བཅོས་ས་སེ་སོགས་རྣམ་རིག་པའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཐོགས་མེད་

ཀིས་བཀྲལ་བའོ། །

༈ སོ་ན། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ། སྟོང་པའི་དོན་རེན་འབྱུང་གི་དོན་ཡིན་པ་ལྟོ་

ལྡིར་བ་བུམ་པའི་དོན་དུ་འཇོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན་རེན་འབེལ་ངེས་པའི་བོ་དེ་ཉིད་ཀིས་

སྟོང་པ་ཡང་ངེས་པར་འགྱུར་བས་མི་རིགས་པ་དང༌། རེན་འབེལ་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་

དོན་ཉིད་སྟོང་པའི་དོན་དུ་འདོད་ན་ཡང་གནོད་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་པ་དང༌། རེན་འབེལ་

དངོས་སུ་ངེས་པའི་ཤུགས་ཀི་དོན་ལ་འདོད་ན་ཡང་སྔར་ལྟར་མི་འཐད་པར་

གསུངས་པའི་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དོན་ལ། རེན་འབེལ་ཆེན་མོར། བུམ་པ་རེན་འབེལ་དུ་

བརོད་པའི་སྒས་བུམ་པ་བདེན་སྟོང་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་བརོད་པ་མིན་པ་

དང༌། བུམ་པ་རེན་འབེལ་དུ་ངེས་པའི་བོ་བུམ་པ་བདེན་སྟོང་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་

ལ་ངེས་པའི་བོ་མིན་པའི་དོན་དང༌། རེའི་བསྟོད་འགེལ་དུ། གཅིག་དངོས་སུ་བརོད་

པའི་སྒས་ཅིག་ཤོས་དོན་གིས་འཕངས་པ་དང༌། གཅིག་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཚེ་

གཅིག་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ལྟ་བུའང་མིན་པའི་དོན་དུ་བཤད་པ་གཉིས་ཕོགས་

མཐུན་ཡང་ཟུར་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་མོད། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་སྔ་མ་དང་སྒས་ཟིན་

མཐུན་ནོ། །རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བའི་དོན་གཏན་མེད་ལ་མི་བ་བར་རང་དབང་གིས་
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སྟོང་པ་དང༌། རེན་འབྱུང་ཞེས་པའི་རེན་ནི་ལྟོས་པ་ལ་བ་ཞིང༌། འབྱུང་བ་ནི་འདུས་

བས་ལ་སྐེ་བ་དང༌། མ་བས་པའི་ཆོས་ལ་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་བས་ནས་སྒ་རོག་དང་ཆ་

ཤས་དང་གདགས་གཞི་ལ་ལྟོས་པའམ་བརེན་ནས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པས་ཆོས་དེ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་ཞེས་པ་བརེན་ནས་གྲུབ་ཅེས་པར་སོང་བ་སྟོང་བ་

རེན་འབྱུང་གི་དོན་དང༌། རྒྱུ་རྐེན་སོགས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་ན་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་

གྲུབ་པ་ལས་རང་དབང་གིས་གྲུབ་པ་མིན་དགོས་པས་ཆོས་དེ་བརེན་ནས་གྲུབ་ཅེས་

པ་རང་དབང་གིས་སྟོང་ཞེས་པར་སོང་བ་རེན་འབྱུང་སྟོང་བའི་དོན་ནོ། །སྟོང་པ་རེན་

འབྱུང་དང་རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་དོན་དུ་འགོ་ཚུལ་ནི། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། 

དེས་ན་ཆོས་གང་ཞིག་རེན་འབྱུང་དུ་དངོས་སུ་ངེས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ཚད་མ་གཞན་

ལ་ལྟོས་མེད་དུ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ངེས་པ་ནི་རེན་འབེལ་སྟོང་པའི་དོན་དུ་

ངེས་པ་དང༌། ཆོས་གང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ངེས་པའི་བེད་པ་ཉིད་ལ་བརེན་

ནས་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རེན་འབྱུང་དུ་ངེས་པ་ནི་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་

རོགས་པར་འཇོག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཚད་

མས་ཁེགས་པའི་དབུ་མ་བ་རྣམས་ལས་གཞན་ལ་མིན་པར་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ་

གསུངས་སོ། །ལྟ་མགུར་འགེལ་བ་ཚིག་གི་སྒོན་མེར་ལྟ་བ་རེད་རེས་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་

རོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། རེའི་བསྟོད་འགེལ་དུ་དེ་དྲངས་པ་ཙམ་ལས་

དེའི་རེས་སུ་འབངས་པ་མི་གསལ་ཡང༌། རེས་འབང་དག་གིས་ཡབ་སྲས་དེ་གཉིས་

དགོངས་པ་མཐུན་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟར་འདོད་པ་ཁ་ཅིག་གིས། སྣང་བས་ཡོད་

མཐའ་དང་སྟོང་པས་མེད་མཐའ་སེལ་བ། སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དང་རེན་འབྱུང་སྟོང་པའི་
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དོན་དུ་སོང་བ། སྟོང་ཉིད་རྒྱུ་འབས་དང་རྒྱུ་འབས་སྟོང་པར་ཤར་བ། ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་

རོགས་པ་རྣམས་ལྟ་བ་རེད་པའི་རེས་སུ་འབྱུང་ཟེར་བར། གཞན་དག་ན་རེ། དེ་མི་

འཐད་པར་ཐལ། ལམ་གཙོ་ལས། ནམ་ཞིག་རེས་འཇོག་མེད་པར་ཅིག་ཅར་དུ། །རེན་

འབེལ་མི་སླུ་མཐོང་བ་ཙམ་ཉིད་ནས། །ངེས་ཤེས་ཡིད་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཀུན་འཛིག་

ན། །དེ་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ལགས། །ཞེས་རེན་འབེལ་མི་སླུ་བར་མཐོང་

བའི་སྟོབས་ཀིས་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་འཇིག་པ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རོགས་པའི་

ཚད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བ་དང༌། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་མཐར་ལྟས་རྒྱུད་འཕྲོག་མི་ནུས་པ་སྣང་བས་ཡོད་མཐའ་སེལ་བ་

སོགས་ཀི་ལག་རེས་སུ་གསུངས་པ་དང༌། སྣང་བ་རེན་འབེལ་སླུ་བ་མེད་པ་

དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཤུགས་ལ་སྣང་སྟོང་གི་གོ་བ་གཉིས་གཅིག་གོགས་སུ་གཅིག་

སོང་བ་ན་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་རོགས་པར་གསུངས་པ་དང༌། གང་ཞིག་

འཁོར་འདས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་རྒྱུ་འབས་མི་སླུ་བ་དང་

བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཞིག་པ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མི་

གནོད་པར་སོང་བ་ན་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ལམ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་དང༌། མཐར་ལྟས་མི་འཕྲོག་པ་དང༌། ཐུབ་

པའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་རོགས་པ་དང༌། རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་ཟབ་མོའི་ལམ་རེད་

པ་རྣམས་ལྟ་བ་རེད་པ་ནས་འབྱུང་བར་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས་དེ་ལྟ་ན་རྒྱུ་འབས་ཀི་ངེས་པ་དྲངས་པ་ཉིད་ལ་བརེན་ནས་མཚན་མར་

འཛིན་པའི་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བེད་པས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་
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གོལ་ས་རག་ཆད་དང་སྒོ་སྐུར་གི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དེ་ནས་ཆོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་

བུའི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་མ་རོགས་བར་དུ་ཡང་ན་

བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་གཏད་ཀི་ལྷག་མ་ལུས། ཡང་ན་རྒྱུ་འདི་ལས་འདི་འབྱུང་གི་

རེན་འབྱུང་རང་ལུགས་ལ་མི་བདེ་བར་རེན་འབེལ་གི་ངེས་པ་རྣལ་མ་དྲང་ས་མེད་

པས་རག་ཆད་གང་རུང་གཅིག་གི་མཐར་ལྟུང་བ་ལས་མི་འདའ་འོ། །ཞེས་སྟོང་པ་རེན་

འབྱུང་གི་དོན་དུ་མ་སོང་བར་རག་ཆད་དང་བལ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་མི་རེད་པར་

གསུངས་པ་དང༌། མདོར་ན་ཇི་སྲིད་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་

ལས་འབས་དང་འཆིང་གོལ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཤེས་པ་དེ་སྲིད་དུ་རག་

ཆད་ཀི་ལྟ་བ་སོང་ཚུལ་ཇི་འདྲ་ཞིག་བས་ཀང་མཐའ་དེ་གཉིས་ལས་མི་འདའ་སྟེ་ཆད་

ལྟ་སོང་བ་ན་ཡོད་མཐའ་ཁས་བང་དགོས་ལ་རག་ལྟ་སོང་བ་ན་མེད་མཐའ་ཁས་བང་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་སོགས་ཀི་དོན་དུ་མ་སོང་བར་མཐའ་

གཉིས་སོང་བའི་དབུ་མའི་ལམ་མི་རེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། དུས་འཁོར་ཊིཀ་

བཤད་ལས། མདོར་ན་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སྟོང་པ་དང་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་

གཉིས་གཅིག་བཞག་ན་གཅིག་བཞགས་མེད་པར་འགོ་བ་འདི་མཐར་ཐུག་པའི་ལྟ་བ་

གོ་བའི་གེགས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང༌། ཐ་སྙད་དུ་དེ་གཉིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུར་རུང་

བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞི་

ལམ་འབས་གསུམ་གི་བ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་གནོད་མེད་དུ་

བཞག་པས་ཆོག་པའི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་ན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མཐར་

ཐུག་པ་རེད་པའི་ཐབས་མེད་ལ། ཞེས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་མ་སོང་བར་ཡང་
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དག་པའི་ལྟ་བ་མི་རེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། རེ་ནོར་བཟང་བས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དབང་པོའི་ཤེས་པ་ལ། །རང་རང་ཡུལ་གི་སྣང་བ་ཤར་ཙམ་དེས། །རིགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ། །རང་ཡུལ་སྟོང་བར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་འདྲེན། །ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཤེས་ལ། རེའི་གསང་རྣམ་ལས། དཔྱད་པ་ནར་མར་བ་

བལ་ལ་འབོན་པའི་གོང་ཉིད་ནས་དེ་བར་མཛད་ནའང་མཐར་ཐུག་པའི་གནང་ལ་མི་

བདེ་བ་གཏན་ནས་ལོག་པའི་ངེས་པ་འདྲེན་མ་ཐུབ། ནས། སྔར་དང་མི་འདྲ་བའི་ངེས་

པ་གཏིང་ཚུགས་པ་འཁྲུངས། ཞེས་གསུངས་པས་ལྟ་བ་རེད་པ་ན་མི་བདེ་བ་ཐམས་

ཅད་ལོག་པ་ཤེས་ནུས་ཤིང༌། དེའི་ཚེ་ལྟ་བའི་དཔྱད་པ་རོགས་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། 

ལུང་རིགས་ཀི་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་རེད་ནས། བོས་དོན་དེར་ཐག་བཅད་

ཀང༌། གཏིང་ནས་མི་བདེ་བའི་རྣམ་པ་མེད་པ་ཞིག་འོང༌། དེ་དུས་དོན་དེ་ལ་དཔྱད་པ་

རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་སོ་ཟེར། དེ་ལ། སྟོང་བ་རེན་འབྱུང་གི་

དོན་དུ་སོང་ན་དེ་དེའི་དོན་དུ་རོགས་པས་ཁབ་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

སྟོང་ཉིད་རོགས་མ་ཐག་པ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་

རྒྱུད་ན་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་ན། གཞན་དག་ལྟ་བ་རེད་པ་དང་

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་སོང་བ་སོགས་དུས་མཉམ་ཡང༌། དེ་དང་དེའི་དོན་དུ་

རོགས་པ་སོགས་དུས་མི་མཉམ་ཟེར་བས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་དགོས་སོ། །ཁོ་ན་རེ། ར་ཤེ་

ལས། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་སོགས་དང༌། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི། 

ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སིག་པ་ལས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་དོན་འདྲ་བར་ཐལ། ར་ཤེ་

ལས། བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་སོགས་དང༌། རིན་ཆེན་ཕྲེང་
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བའི་དེའི་བསྟན་དོན་འདྲ་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། རགས་གྲུབ་སྟེ། བདག་ཡོད་པར་མ་

བསྟན་ན་ལས་འབས་འཇོག་མི་ནུས་པ་ལ་མི་དགེ་བ་བཟློག་ཕིར་བདག་ཡོད་པ་

གཞིར་བས་ཏེ་མངོན་མཐོ་ལས་བརམས་པ་དང༌། མི་དགེ་བ་ལས་ལོག་པ་བདག་

ལྟས་བཅིངས་པ་ཁ་ཅིག་ལ་རགས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་དང༌། དེ་འདྲ་ཁ་ཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་དང༌། ཟབ་དོན་མཐར་

ཐུག་རོགས་ནུས་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རེ་སྙིང་པོ་ཅན་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ། བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་

དོན་བཀྲལ་མ་ཐག་རིམ་པ་འདི་ནི་བརྒྱ་བ་ལས། བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་པོར་

བཟློག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང༌། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་པ། །གང་གིས་

ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། བར་སོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར། །ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེས་ནི་གདུལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་གུས་པའི་ཕིར་སྣོད་བཅུད་རྣམས་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང༌། ཕྲ་བའི་མི་རག་པ་རོགས་ཕིར་འདུས་བས་རྣམས་ཡིད་

བརན་མི་རུང་བའི་ཡང་དག་པ་མིན་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ལ་སྣོད་བཅུད་ཀུན་བིས་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་རང་གྲུབ་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་གནས་པའི་ཡང་དག་པ་དང་འཕགས་

པའི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གྲུབ་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་མི་གནས་

པའི་ཡང་དག་པ་མིན་པ་དང༌། ཟབ་མོའི་ལྟ་བར་གོམས་པ་དག་ལ་ཡང་དག་མིན་པ་

སྐད་ཅིག་རེ་རེར་འགྱུར་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་ལ། ཡང་དག་པ་སྟེ་སྐད་

ཅིག་རེ་རེ་ལ་གཞན་འགྱུར་མེད་པ་ཡང་མིན་པར་བསྟན་པ་གང་ཞིག་དེ་ཉིད་རིན་
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ཆེན་ཕྲེང་བ་དང༌། བཞི་བརྒྱ་བའི་ལུང་དེ་དག་གི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་ཤེའི་

ཊིཀ་ཆེན་དུ། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་སོགས་ཀི་དོན་རྒྱས་པར་ཕེ་རེས། བརྒྱ་བ་ལས། 

ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་དང༌། །གཉི་ག་མིན་ཞེས་ཀང་བསྟན་ཏེ། །ནད་ཀི་དབང་

གིས་ཐམས་ཅད་ནི། །སྨན་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་མིན་ནམ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་

བཞི་བརྒྱ་བའི་འདི་དང་གནད་གཅིག་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞུང་ལས། བདག་

མེད་པའི་ཕོགས་རེ་བསྟན་ནས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བདག་མེད་ཕོགས་རེ་བ་དང་

བདག་མེད་ཉི་ཚེ་བ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་འཇོག་ཟེར་བ་དང༌། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ནི་ཕོགས་རེ་བའི་སྟོང་བ་ཡིན་ཟེར་ན། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། འདིའི་ཉི་ཚེ་

བ་ནི་སྟོང་གཞིའི་སྒོ་ནས་མིན་པར་དགག་བའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ཞིང༌། དེ་ཡང་རང་རྒྱ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ལ་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་བུམ་པ་

བདེན་སྟོང་ཡང་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར།

༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་གསུང་

རབ་ཀི་དོན་གི་སྙིང་པོར་བསྔགས་པའི་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་གསུང་རབ་ཀི་དོན་གི་སྙིང་པོར་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལ་

གསུམ། དེ་ཉིད་གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོ་ཡིན་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རེན་འབྱུང་རང་དབང་

དུ་གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཚུལ། རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་

གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོ་ཡིན་ཚུལ། དེས་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་

དུ་རོགས་པ་ལ་འབད་དགོས་པར་གདམས་པའོ། །
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༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་གསུང་

རབ་ཀི་སྙིང་པོ་ཡིན་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་རེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་

གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་ཚུལ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦར་ཏེ་བསྟོད་པའི་གཞུང་དགོད་པ། གཞུང་དོན་

ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ལོ། །

༼མཚམས་སྦར་ཏེ་བསྟོད་པའི་གཞུང་དགོད་པ།༽

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། འདུས་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་

ཅན། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་དེ། རང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་

ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་རེན་འབྱུང་གི་དོན་

དུ་རང་དབང་གིས་གསུངས་པ་འདི་ཉིད། རང་གི་སྟོན་པ་ནི་མུ་སྟེགས་སོགས་སྨྲ་བ་

ངན་པ་དང་ཉན་རང་བང་སེམས་སོགས་སྨྲ་བ་ཡང་དག་པ་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པའི་ཆོས་བ་མེད་དུ་གཟིགས་ནས་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་གཞུང་མང་

པོར་སྟོན་པ་ལ་རེན་འབྱུང་གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་དེ། ར་ཤེར་རེན་འབྱུང་འགག་

སོགས་བརྒྱད་དང་བལ་བ་དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བར་རེན་འབྱུང་ཡིན་པས་འགག་

སོགས་བརྒྱད་དང་བལ་བ་དང༌། རོད་ཟློག་ཏུ་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་དབུ་མའི་ལམ་

རྣམས་དོན་གཅིག་པ་དང༌། བསམ་གིས་མི་ཁབ་པར་བསྟོད་པར་རེན་འབྱུང་ཡིན་

པས་འགག་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པར་གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་

བསྟོད་པའི་ཕིར།
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༼བསྟོད་པའི་གཞུང་དོན་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་ནི། དང་པོས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་ལུང་དང་པོའི་དོན་ནི། རེན་

འབྱུང་རང་དབང་དུ་བསྟན་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་གང་གིས་རེན་

འབྱུང་གི་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་ནི་འགག་སོགས་བརྒྱད་ཀིས་སྟོན་པར་མཛད་

དོ། །དེ་བརྒྱད་ནི། རེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པས་ན་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་

ཀི་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་འགག་པ་དང༌། རང་གི་

ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སྐེ་བ་དང༌། སྔ་མ་རྒྱུན་ཆད་པ་དང༌། དུས་ཀུན་ཏུ་གནས་པའི་རག་པ་

དང༌། ཡུལ་རིང་བ་ནས་ཉེ་བར་འོང་བ་དང༌། ཉེ་བ་ནས་རིང་བར་འགོ་བ་དང༌། དོན་སོ་

སོ་བའི་ཐ་དད་པ་དང༌། དོན་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་པའི་གཅིག་པ་རྣམས་མེད་པ་སྟེ། དེ་དག་

ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཉམས་འཕེལ་བེད་པའི་སྐེ་འགག་གཉིས། དུས་ལ་ལྟོས་ནས་རག་

ཆད་གཉིས། ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་འགོ་འོང་གཉིས། ཟླ་ལ་ལྟོས་ནས་གཅིག་ཐ་དད་གཉིས་

སོ། །རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་གཟིགས་ངོན་

བརོད་བ་རོད་བེད་མཚན་མཚོན་སོགས་ཀི་སོས་པ་ཀུན་ལོག་པའི་ཕིར་རེན་འབྱུང་གི་

དེ་ཉིད་ལ་སོས་བ་ཉེར་ཞི་དང༌། དེ་ལ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་འཇུག་པ་རྣམ་རོག་གི་རྒྱུ་

བ་མེད་པས་ཤེས་དང་ཤེས་བའི་ཐ་སྙད་ལོག་པའི་སྒོ་ནས་སྐེ་རྒན་འཆི་ལ་སོགས་པའི་

ཉེར་འཚེ་ཀུན་དང་བལ་བས་ནི་བའོ་ཞེས་པ་སྟེ། འདིའི་ཚིག་གསལ་དུ། བདག་ཉིད་ཀི་

དངོས་པོར་རེད་པ། ཞེས་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཀི་དངོས་པོར་གྱུར་པ་སྟེ། ཞུ་འགེལ་ལས། 

ས་བོན་དུ་མ་རེད་པ་ནི། ནས། ས་བོན་དུ་མ་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་པ་

ལྟར་རོ། །ལུང་གཉིས་པའི་དོན་ནི། རེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་གསུངས་པའི་ཐུབ་དབང་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གང་གིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་འཇིག་ནི་རེན་འབྱུང་གི་ཚུལ་

འདིས་སངས་པར་གྱུར་པའོ་ཞེས་པའོ། །ལུང་གསུམ་པའི་དོན་ནི། རེན་འབྱུང་རང་

དབང་དུ་གསུངས་པའི་སྒོ་ནས་སྟོན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་

སངས་རྒྱས་གང་གིས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་ནི། བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟོང་པ་ཁོ་ནའི་ཆོས་

དང༌། རེན་འབྱུང་དང༌། དབུ་མའི་ལམ་སྟེ་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བའི་དབུས་གསུམ་

དོན་གཅིག་པར་གསུངས་པའོ་ཞེས་པ་སྟེ། འདིའི་རང་འགེལ་གི་ར་འགྱུར་ལས། གང་

ཞིག་སྟོང་དང་རེན་འབྱུང་དག །ཅེས་བྱུང་པ་ལྟར་ན། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། 

སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གཉིས་རེ་རེས་ཀང་མཐའ་གཉིས་སེལ་བས་དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་

གཅིག་པའམ་འདྲ་བའི་དོན་དུ་སྦར་ན་གོ་བདེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འགྱུར་མོད། 

གཞུང་ལས། རེན་འབྱུང་དང་དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་རྣམས་དོན་

གཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ་རོད་ཟློག་དྲངས་ནས། དེ་གསུམ་

རྣམ་གངས་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ན་སྔར་བཞིན་བ་ཞིང༌། ར་ཤེ་ལས། རེན་

ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་གང༌། །དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་བཤད། །དེ་ནི་བརེན་ནས་

གདགས་པ་སྟེ། །དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནི། རེན་འབེལ་སྟོང་པི་དོན་

དང༌། སྟོང་པ་བརེན་ནས་གདགས་པ་དང༌། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དབུ་མ་བ་རྣམས་

ཀི་བགོད་པའི་ཤུལ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་གནད་འདྲ་བའི་དོན་ནོ། །ལུང་བཞི་བའི་དོན་

ནི། ཡེ་ཤེས་མཉམ་ཟླ་མེད་པ་དང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པ་དང་དཔེ་མེད་པ་སྟེ་ཁད་པར་

གསུམ་ལྡན་གི་སྟོན་པ་གང་གིས་དངོས་པོ་ཀུན་རེན་འབྱུང་ཡིན་པས་འགག་སོགས་

རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་ཞེས་པ་ཡིན་འདྲའོ། །དེ་ཡང་སྟོན་པ་ལ་བསྟོད་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་རེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་གསུངས་པའི་སྒོས་བསྟོད་པ་མཆོག་

དང༌། དེ་ལ་རེན་འབྱུང་རང་དབང་དུ་གསུངས་པ་སྟོན་པ་བ་ན་མེད་པའི་འཕགས་ཆོས་

དང༌། དེ་ལ་རེན་འབྱུང་གསུངས་པ་ལུང་གི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་དང༌། དེ་ལ་ཡུལ་སྟོང་

ཉིད་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་དང་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བ་རོགས་པའི་བསྟན་པའི་སྙིང་པོར་ཤེས་

དགོས་སོ། །

༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོ་

ཡིན་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོ་

ཡིན་ཚུལ་ལ་བཞི། དངོས་དང༌། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བ་དང༌། རེན་འབྱུང་གི་དོན་མ་

རོགས་ན་རག་ཆད་ཀི་མཐར་ལྟུང་ཚུལ་དང༌། དེ་ལྟར་རོགས་དཀའ་བར་བསྟན་པའོ། །

༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོ་

ཡིན་ཚུལ་དངོས།༽

དང་པོ་ནི། སྟོན་པའི་གསུང་རབ། ཅེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། འཇོག་པ་མི་

རིགས་ལ། ཞེས་པ་ཡན་གིས་རེན་འབེལ་བདེན་སྟོང་གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོར་

བསྒྲུབས་པ་དང༌། དེ་མན་གིས་དོན་དམ་བདེན་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་གསོར་མི་རུང་

བའི་ལྟ་བ་དང་སྨད་པའི་གནས་སུ་སྟོན་ཏེ། དེ་ཡང་བདེན་གཉིས་སྒོས་གསུང་རབ་

འགེལ་ཚུལ་ཡང་སྟོང་བ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གསུང་

རབ་རྣམས་ནི་བདེན་གཉིས་གང་རུང་ལ་བརམས་ནས་སྟོན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་མི་ཤེས་ན་བསྟན་པའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། རེན་འབྱུང་སྣ་

ཚོགས་བསྟན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། དོན་དམ་པ་ནི་རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་རང་མཚན་གིས་མེད་པའི་སྟོང་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་བར་འགེལ་བཞིན་དོན་དམ་བདེན་པ་བཞེད་མཁན་རྣམས་

ཀིས་དགག་བའི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་པ་ནི་

དབུ་སེམས་གཉིས་མཐུན་པས་དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་དམ་འཇོག་པ་མི་རིགས་

པའི་ཕིར། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་བའི་ལུང་དོན་ནི། དངོས་པོ་ཀུན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

པ་ཡིན་པས་ན་སྟོང་པ་དེ་གང་གིས་སྟོང་བར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དངོས་པོ་དེ་

རྣམས་ཀི་རེན་འབྱུང་གི་ཚུལ་འདི་ནི་སྟོན་པས་ཉེ་བར་བསྟན་ཅིང་དོན་དམ་བདེན་པ་

ནི་རེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་དེར་ཟད་དོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས་

འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་རོབ་སྣ་ཚོགས་པ་ཀུན་ཡང་དག་

པར་བཏགས་པར་གསུངས་ཏེ། འགྱུར་མི་མཐུན་པ་མང་ཡང་འདིར་དྲངས་པ་རང་

འགེལ་གི་འགྱུར་ཡིན་ལ་དེས་རང་འགེལ་གི་དོན་ཡང་ཤེས་ནུས་སོ། །ར་ཤེ་རབ་

བེད་བཅུ་གསུམ་པར་གང་དག་སྟོང་ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ལྟ་བ་དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་

སྟེ་གསོར་མི་རུང་བའི་ལྟ་བར་དཀོར་བརེགས་སོགས་སུ་གསུངས་པར་བཤད་པ་

དང༌། བུདྡྷ་བཱ་ལི་ཏ་ལས། གང་དག་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་

པ་དེ་དག་ལ་ནི་གཞན་གང་གིས་ཀང་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཟློག་པར་མི་ནུས་ཏེ། 

དཔེར་ན་ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ན་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ཉིད་བིན་ཅིག་ཅེས་ཟེར་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཆེད་པ་ཉིད་འཛིན་ཏུ་གཞུག་པར་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་བཞིན་ཏེ། ཞེས་
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གསོ་བར་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པར་བསྟོད་

པ་ལས། རྣམ་རོག་ཐམས་ཅད་སང་ཕིར་སྟོན་པས་སྟོང་ཉིད་ལ་བརམས་པའི་ཆོས་ཀི་

བདུད་རི་སྟོན་པར་མཛད་ན། གང་ཞིག་སྟོང་ཉིད་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཉིད་ཐུབ་

པས་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །

༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་གསུང་རབ་ཀི་སྙིང་པོ་

ཡིན་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སང་བ།༽

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན་རེན་འབེལ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། ལན་དུ་མར་

གསུངས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་དུ་ཡོད་མེད་

མཚུངས་པ་ལ་དབུ་སེམས་མཐུན་ཚུལ་དང༌། དེ་མན་གིས་མྱང་འདས་བདེན་པར་

གྲུབ་པའི་རོད་སོང་མཛད་པ་ལས། མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་ངོ་ན་ཆོས་ཉིད་ཡོད་

ཀང་ཆོས་ཅན་མེད་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཉིད་རེན་བརེན་པར་ཡོད་པ་

ནི་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་ངོ་ལས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངོར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོན་ཀང་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་ཆོས་ཅན་མེད་ན་ཆོས་ཉིད་ཡན་གར་

དུ་གནས་མི་ནུས་པས་གཞན་དབང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ན་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་དེ་

ལྟར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་ལ་དངོས་སྨྲ་བ་དང༌། དབུ་མ་པ་གཉིས་ཁད་མེད་ཀང་འདི་

བས་གཞན་དབང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པས་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་

བར་བཞེད་ཅིང༌། དངོས་སྨྲ་བས་དེ་ལྟར་མི་འདོད་ཨ། ར་ཤེའི་གྲུབ་མ་གྲུབ་དང༌། 

མདོའི་དམིགས་མ་དམིགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་ལ་བའོ། །ཁོ་ན་རེ། 

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། མྱ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་བུར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་
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ཀིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་མིན་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་རོག་པར་

བེད། །ཅེས་མྱང་འདས་གཅིག་པུ་བདེན་གི་གཞན་རྣམས་མི་བདེན་པར་གསུངས་བ་

ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེན། དེ་ནི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་བདེན་པ་དམ་པ་འདི་ནི་གཅིག་སྟེ། 

འདི་ལྟ་སྟེ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ནི་

རྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བཀྲལ་བ་ཡིན་ཞིང༌། དེའི་དོན་

ནི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་ཟླ་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་འདུས་བས་ལོག་པར་སྣང་བས་

བིས་པ་རྣམས་ལ་སླུ་བ་དེ་བཞིན་དུ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། རག་

པར་སྐེ་བ་མེད་པའི་རང་གི་ངོ་བོར་གནས་པའི་ཕིར། དེ་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་འདུས་

བས་ལྟར་སྐེ་བའི་ངོ་བོར་ནམ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །དེ་བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་

རག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་དུ་གནས་པས་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཀིས་དོན་དམ་

པའི་བདེན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་མི་སླུ་བ་བདེན་པར་གསུངས་པའི་དོན་དང་དེ་

ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཡིན་པ་དང༌། མདོ་ཉིད་ལས་ཀང་མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་

ཞེས་བདེན་པའི་དོན་མི་སླུ་བ་དང༌། འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་

ཅན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་བརྫུན་པའི་དོན་སླུ་བ་ལ་གསུངས་པས་དེའི་

ཟློག་ཕོགས་ཀི་བདེན་པའི་དོན་ཡང་མི་སླུ་བ་ལ་བ་ཡི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་

པའི་བདེན་པ་མིན་ནོ། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཞེས་

པའི་སླུ་ལུགས་ནི། དེ་དག་རང་མཚན་གིས་མེད་བཞིན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་

སྣང་ནས་སོ་སྐེ་རྣམས་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ལ་སྒིབ་པའི་སྒོ་ནས་སླུ་བས་རྫུན་

པའམ་སླུ་བ་ཟེར་བ་འཇིག་རེན་གི་སླུ་བིད་བཞིན་ནོ། །མྱང་འདས་དོན་དམ་བདེན་པ་
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ནི་རང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་བོའི་དོར་རང་བཞིན་གིས་མེད་བཞིན་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པར་སྣང་ནས་སླུ་བ་མེད་པས་མི་སླུ་བའམ་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལས་དགག་བའི་བདེན་པ་མིན་ནོ། །

༼རེན་འབྱུང་གི་དོན་མ་རོགས་ན་རག་ཆད་ཀི་མཐར་ལྟུང་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། རང་སྟོང་གི་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྨྲ་བ་

དགག་པ་དང༌། རེན་འབྱུང་ལ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་དང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། འདིར་དྲངས་པའི་རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་བའི་ཚིགས་བཅད་གསུམ་སོ་སོའི་སྔ་འགེལ་དང་བཅས་པས་རིམ་པར་

གཞན་སེ་དང༌། དངོས་སྨྲ་བ་མཐར་ལྟུང་ཚུལ་དང༌། དབུ་མ་པས་མཐའ་གཉིས་སོང་

ཚུལ་བསྟན་པའི་དང་པོའི་དོན་ནི། གང་ཟག་དང་ཆོས་རེན་འབེལ་དུ་མི་འདོད་པར་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་གཞན་སེ་གང་དག་གིས་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་མ་

བརེན་པར་སེམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བདག་གམ་འཇིག་རེན་དུ་ཞེན་པ་དེ་

དག་ནི་ཀེ་མ་སྟེ་ངེས་པར་རག་ཆད་སོགས་སུ་ལྟ་བས་ཐར་ལམ་ལས་ཕིར་ཕོགས་

པར་བེད་པ་དང༌། ཡང་ན་གངས་ཅན་སོགས་གང་དག་གིས་བདག་ཕུང་པོ་ལ་མ་

བརེན་པར་རག་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་རེན་འབེལ་མིན་པར་འདོད་པ་དང༌། 

འཇིག་རེན་ཏེ་ཕུང་པོའང་ར་བའི་རང་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་དང༌། རང་བཞིན་དེ་མི་

འགྱུར་བས་རག་ཏུ་གནས་པར་ཞེན་ཀང༌། རྣམ་འགྱུར་ནི་ལྡོག་པར་འདོད་པ་དང༌། དེ་

ལས་གཞན་དུ་འདོད་པའི་མུ་སྟེགས་པ་གཉིས་ཀ་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བས་འཕྲོག་པར་

འགྱུར་ཞེས་འགེལ་ཚུལ་གི་རྣམ་གངས་གཉིས་སྣང་ངོ་། །
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གཉིས་པའི་དོན་ནི། གང་དག་གང་ཟག་དང་ཆོས་གཉིས་རེན་འབེལ་ཡིན་

ཡང༌། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་རག་

ཆད་ཀི་ལྟ་བའི་སྐོན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པའི་དོན་ནི། གང་དག་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་དང་བལ་འདོད་ན་རེན་

འབེལ་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ནི་རེན་འབྱུང་གི་དངོས་པོ་ཆུ་ཟླ་བཞིན་

རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་ཁས་བང་དགོས་སོ། །རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡང་དག་

པ་མིན་པ་དང༌། གཏན་ནས་མེད་བཞིན་ཡོད་པར་སྣང་བའི་ལོག་པའང་མིན་པར་

འདོད་པ་དེ་དག་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བས་འཕྲོག་པ་མིན་ཏེ། ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་པས་

རག་ལྟ་སོང་བ་སོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚུལ་འདི་ཉིད་རག་ཆད་སོང་བའི་སྒོ་དམ་པར་

བཞེད་དེ། རང་གཞན་གི་སེ་བ་དེ་དག་རག་ཆད་ཀི་དབང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཚིགས་བཅད་འདི་དག་བ་སོ་དང་པྲ་སྟིས་འབྲུ་གཉེར་བར་ཟླ་འགེལ་དང་མི་

མཐུན་པ་མང་བས། ཟླ་འགེལ་དང་ཐད་འདིའི་སྔ་འགེལ་བ་ར་ནས་བིས་ཡོད་

དོ། །གཞུང་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པས་རག་ཆད་ཀི་

མཐར་ལྟུང་བར་གསུངས་ན། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པས་ཆད་མཐར་ལྟུང་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་བརོད་པ་དེ་ནི་

རང་བཞིན་ལ་ལྡོག་པ་མེད་པས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ནས། སྔོན་གནས་པའི་

སྐབས་སུ་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་ཁས་བངས་ནས་ད་ལྟར་དེ་ཕིས་ཞིག་པས་མེད་དོ་

ཞེས་ཁས་བངས་པས་ཆད་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌། ལམ་རིམ་

ཆེན་མོ་ལས། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཁས་བངས་པ་ལ་རག་ལྟ་དང་སྔར་གི་རང་
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བཞིན་དེ་ཉིད་ཕིས་ཞིག་པར་འདོད་ན་མེད་ལྟར་གསུངས་ཀི། ཞེས་དང༌། རང་བཞིན་

དེ་དུས་ཀུན་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་འདོད་ན་ནི་རག་ལྟར་འགྱུར་ལ། དུས་སྔ་མ་ན་ཡོད་པ་

དུས་ཕི་མར་ཞིག་པར་འདོད་ན་ནི་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ཕི་ནང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་ཆོས་ཀུན་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་ལ་སྟོང་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཆད་སྟོང་དུ་སྨྲ་བ་ཇོ་ནང་བའི་འདོད་པ་ནི་

ཤིང་ར་ཆེན་པོ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་དང་འགལ་ཞིང༌། དབུ་མ་བར་རློམ་པ་མང་པོ་

ཡང་བཤད་ཚུལ་སྔ་མ་དེ་དང་རང་གིས་ཀུན་རོབ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་བར་

འདོད་པ་མཐུན་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་རང་སྟོང་གི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་བ་ཡིན་

ཏེ། རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བ་ཙམ་ཞིག་ཆད་སྟོང་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཡོད་པ་མེད་པར་

སྐུར་བ་དེར་འགྱུར་བ་དང༌། ཀུན་རོབ་རྣམས་རང་རང་གིས་སྟོང་པ་རང་སྟོང་གི་དོན་

མིན་པར་སྟོང་གཞི་དེ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་ཞིག་རང་སྟོང་གི་དོན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ལྷག་མ་སའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་ཕི་རོལ་བས་ཆོས་ཀུན་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་མཚར་བའི་གནས་མིན་པར་སྟོན་པ་ལ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་

ཚིགས་བཅད་དང་པོ་དང༌། རང་སེས་རེན་འབེལ་ཁས་བངས་ནས་ཆོས་ཀུན་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ཆེས་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་སྟོན་པ་ལ་ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་བྱུང་

ངོ་། །གལ་ཏེ་དངོས་ཀུན་རག་པར་སྨྲ་བའི་ཕི་རོལ་བརེན་འབེལ་ཁས་མི་ལེན་པ་རྣམས་

ཀིས་དངོས་མཆོག་སྟེ་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཞེན་ནས་འདོད་པ་དེ་ལ་གནས་པ་ལ་ཡ་
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མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། དེ་དག་རེན་འབེལ་ཁས་མི་ལེན་པའི་རང་གི་སྟོན་

པའི་ལུགས་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕིར། དབུ་མ་བ་ལ་རོད་པར་འདོད་ནས་

དངོས་ཀུན་བདེན་པར་ཞེན་པས་འདོད་པ་དེ་ལ་གནས་པའི་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་

རྨད་དུ་བྱུང་བའོ་ཞེས་བཞད་གད་ཀི་གནས་སུ་བ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་

ཀི་ལམ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་རེན་འབེལ་ཁས་བངས་པ་ལ་བརེན་ནས་དངོས་པོ་ཀུན་མི་

རག་པར་སྨྲ་བའི་ཕིར། འདིའི་རྨད་བྱུང་གི་དོན་ཡང་ཟླ་འགེལ་ལས། ཕག་བ་བར་འོས་

པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་བཞིན་དུ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སྒ་བསྟོད་

པའི་ཚིག་འདི་ཡང་བསྟིངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པོ་ཆུང་བར་ཡང༌། རྨོངས་པས་བན་དུ་བཟུང་བ་ཡིས། །ནས། འདི་ལ་ཁོ་བོ་

ངོ་མཚར་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་འགྱུར་དུ་རྐང་པ་གཉིས་པ་ལ། དངོས་ལ་

ཞེན་པར་གནས་པ་ནི། །ཞེས་དང༌། རྐང་པ་བདུན་པར། རོད་པ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་

ལ། །ཞེས་པ་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །

༼རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་རོགས་དཀའ་བར་

བསྟན་པ།༽

བཞི་བ་དེ་ལྟར་རོགས་དཀའ་བར་བསྟན་པ་ནི། རེན་འབེལ་རག་ཆད་དང༌། 

ཞེས་སོགས་བྱུང༌། རེན་འབེལ་རག་ཆད་དང་བལ་བ་ཆེས་རོགས་དཀའ་བས་སྟོན་

པས་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་གཞོལ་བའི་ཚུལ་མཛད་དེ། ར་ཤེར། དེ་ཕིར་ཞན་པས་

ཆོས་འདི་ཡི། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་ནི་ཤེས་རབ་ཞན་པ་དག་གིས་

ཟབ་མོའི་ཆོས་འདིའི་གཏིང་རོགས་དཀའ་བར་མཁེན་ནས། ཟབ་ཞི་སོས་བལ་འོད་
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གསལ་འདུས་མ་བས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་ཞག་ཞེ་དགུར་ཐུབ་པའི་ཐུགས་

ཆོས་བསྟན་པ་ལས་ལོག་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོང་ཉིད་ལ་ལོག་པར་བཟུང་བས་

འཛིན་པ་པོ་འཕུང་བ་དང༌། བོ་དམན་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡང་དག་པར་རོགས་པར་

དཀའ་བ་དེའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དེ་ཉིད་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་

རྣམས་འཕུང་བར་འགྱུར། །ཇི་ལྟར་སྦྲུལ་ལ་བཟུང་ཉེས་ངང༌། །རིག་སྔགས་ཉེས་པར་

བསྒྲུབས་པ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། གཞན་ཡང་འདི་ནི་ལོག་

བཟུང་ན། །བླུན་པོ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། །སོང་བའི་མ་རུངས་བདག་ཉིད་

ཅན། །མནར་མེད་པར་ནི་སྤིའུ་ཚུགས་འགོ། །ཞེས་དང༌། ་ད་པ་ལས། སངས་ནས་

སྐབས་མེད་གྱུར་བ་དེ་ནི་མནར་མེད་འགོ། །ཞེས་སོགས་སྟོང་ཉིད་ཀི་དོན་ལོག་པར་

བཟུང་བ་དང་ཤེར་ཕིན་སངས་པའི་ཉེས་དམིགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ཙམ་དུ་

རོགས་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལྷག་མཐོང་ལས། མདོར་ན་རང་བཞིན་མེད་པའི་

སྟོང་ཉིད་འདི་སྟོང་པ་ཉིད་དམ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་དེ་འགོག་ན་ཤེར་ཕིན་

སངས་པའི་ཆོས་སོང་གིས་ངན་འགོར་འགོ་ལ། རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་མོས་ན་ཡང་

རང་བཞིན་མེད་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད་སྙམ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པར་འདོད་ན་ཡང་ཆད་ལྟའི་གཡང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །དེ་ལྟར་རོགས་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་པར་ཡང༌། དེ་ཉིད་བཤད་ཟིན་

ཟབ་མོ་འཇིགས་རུང་འདི་ནི་སྔོན་གོམས་ཉིད་ལས་སྐེ་བོ་ཡིས། །ངེས་པར་རོགས་

འགྱུར་འདི་ནི་གསན་རྒྱ་ཆེ་ཡང་གཞན་གིས་ཐུགས་སུ་ཆུད་མི་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྲོལ་ཕེ་བ་དང་པོ་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ལྟར་ན་དེ་ཙམ་མི་
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དཀའ་འོ། །གསུམ་པ་དེས་ན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་རོགས་པ་

ལ་འབད་དགོས་པར་གདམས་པ་ནི། དེས་ན་ཚུལ་འདིའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཤེར་

མདོའི་ཚུལ་འདིའི་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་སོང་བ་དང༌། ཚིག་མི་སོང་ཡང་དོན་སོང་བ་

དང༌། སྟོང་པའི་དོན་གཏན་མེད་དུ་བཟུང་ནས་ལས་འབས་སོགས་མེད་པར་ལྟ་བའི་

མེད་ལྟ་རྣམས་སངས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་རོགས་པ་ལ་འབད་དགོས་པར་རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང༌། ཁ་ཟས་འཕྲོད་པ་དང་

ཚོད་ཟིན་པས་ལུས་སྟོབས་རྒྱས་པ་སོགས་ཡོན་ཏན་དང༌། དེ་ལས་ལྡོག་པས་ནད་

སྐེད་པ་སོགས་སྐོན་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྟོང་ཉིད་ཀི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་བས་འཕུང་

བ་དང༌། ལེགས་པར་ཤེས་པས་གནས་སྐབས་བདེ་བ་དང་མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་

འཐོབ་པ་དེའི་ཕིར་སྟོང་ཉིད་འདི་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀིས་སོང་བ་དང༌། མེད་པར་ལྟ་བ་

གཉིས་ཀ་སངས་ནས་འདོད་དོན་ཀུན་བསྒྲུབ་ཕིར་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ཤེས་པའི་

ཐབས་ལ་ནན་ཏན་མཆོག་ཏུ་མཛོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་

རིགས་པ་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་རེན་འབེལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཐབས་སུ་ཤེས་པར་

བས་ནས་དབུ་མར་སྦང་བར་བའོ། །

༈ སོ་ན། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་གསུང་རབ་འགེལ་ཚུལ་ལ། གཉལ་སྟོན་

གིས། དེ་ཤེས་པ་ལ་རེན་འབེལ་བདེན་སྟོང་ཤེས་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་

ལ་དཔགས་ན་རེན་འབེལ་བདེན་སྟོང་ཤེས་པ་འཇོག་གམ་སྙམ་ཞིང༌། རེ་འཇིགས་

མེད་དབང་པོས་བདེན་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་གསུང་རབ་འགེལ་ཚུལ་རེ་རང་གིས་

ལེགས་པར་བཤད་པའི་དོན་དང༌། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར་བདེན་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་
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འགེལ་པ་དེ་ཙམ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །འོན་ཀང་གཞུང་གིས་བསྟན་ཚོད་ནི་སྟོང་པ་

རེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་སྟོན་པ་སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁད་པར་འཕགས་ཆོས་

སུ་གསུངས་པའི་འཕྲོར། བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་གསུང་རབ་འགེལ་བའི་ཚུལ་

ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འཐད་དམ་སྙམ་མོ། །བུ། 

མཁས་གྲུབ། ཏཱ་ར་བ། རེ་རོལ་རོར་རྣམས་ཀིས་ཟླ་བའི་གཞུང་བགངས་པ་རྣམས་སུ་

སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་བའི་འགེལ་བ་མི་འབྱུང་ཞིང༌། རེའི་ལེགས་བཤད་དུ་མི་གསལ་

བས་ད་ལྟའི་ཟླ་འགེལ་དུ་གགས་པ་འདི་ཟླ་བའི་ཡིན་མིན་དཔྱད་པར་བ་ལ། སྟོང་ཉིད་

བདུན་ཅུ་བའི། ཡང་དག་བཏགས། །ཞེས་པར། ར་འགྱུར་དུ། རེན་བརགས། ཞེས་

དང༌། ཟླ་འགེལ་གི་འགྱུར་དུ། བདེན་པར་གདགས། །ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། རང་འགེལ་

ལས། ཡང་དག་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བརག་པར་ཟད་དོ། །ཞེས་དང༌། སོབ་དཔོན་

གཞན་ལ་ཕན་པའི་འགེལ་བ་ལས། ཡང་དག་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་བརག་པ་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་པ་གཉིས་མཐུན་མིན་བརག་ལ། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར་ཡང་དག་པར་རམ་

ཚུལ་བཞིན་བརགས་པའམ་བསྟན་པ་ཞེས་བཤད་པ་རྒྱ་འགེལ་གསུམ་གང་དང་ཡང་

མི་མཐུན་ནོ། །ར་ཤེའི། དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ལ། རྨ་ཊིཀ་ཏུ། མི་

གནས་པའི་མྱང་འདས་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པ་དང༌། རེད་ཊིཀ་ཏུ། གཉེན་པོ་ཅི་ཡང་བསྒྲུབ་

ཏུ་མེད་པར་བཤད་པའི་སྔ་མའི་རེས་སུ་ཟབ་གསལ་སྒོན་མེ་ཡང་འབངས་མོད། རྒྱ་

འགེལ་ལྔ་གར་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མི་གསལ་ལོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི། དངོས་

མཆོག་ཅེས་དང༌། དངོས་རྣམས་མཆོག་ཅེས་པ་ལ་ཟླ་འགེལ་དུ། ར་བ་ཡང༌། དངོས་

ལ་ཞེན་ཞེས་དང༌། དངོས་པོ་ལ། །ཆགས་གནས་ཞེས་བསྒྱུར་ཅིང༌། འགེལ་ཡང༌། 
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དངོས་ལ་ཞེན་པར་གནས་པ་དང༌། ཞེས་དང༌། སྟོང་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་རོད་པར་བེད་

ཅིང༌། དེ་མི་སྲིད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ། ཞེས་དང༌། དེའི་ཟིན་བིས་སུ། དངོས་པོ་

བདེན་པར་སྨྲ་བ། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་གསལ་ཡང༌། དར་ཊིཀ་ཏུ། དངོས་པོ་མཆོག་

བདེན་པར་བཟུང་ནས་གནས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཟབ་གསལ་སྒོན་

མེར། དངོས་པོ་མཆོག་སྟེ་བདེན་པར་བཟུང་ནས། ཞེས་སྦར་བ་དགོངས་པར་སོན་

འདྲ་ཞིང༌། དེ་རྨད་ཅེས་པ་ལ་དཔེ་འགར་ས་སྨད་བིས་པ་མ་དག་སྟེ། དེའི་ཟླ་འགེལ་

ལས། ངོ་མཚར་ཆེ་བས་དེ་རྨད་དུ་གྱུར་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། 

དངོས་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཤེར་ཕིན་སངས་པའི་ཉེས་དམིགས་

རྣམས་བཤད་པ་བཞིན་བྱུང་བར་ཐལ། སྟོང་ཉིད་ཀི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་བ་དང་ཤེར་

ཕིན་སངས་ན་ཉེས་དམིགས་ཆེ་བ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

མཆོག་མི་འགྱུར་གི་མདོར་བ་ས་ཀི་འགེལ་ཆེན་ལས། ལྟ་བ་པོ་ཕན་ཚུན་སྨྲ་བ་པོ་

དེ་རྣམས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་སྐོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡོངས་སུ་བརག་པ་ལ་

བརེན་པའི་སེམས་ཀི་ཕིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པ་བེད་པའི་

སེམས་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་བེད་པའི་སེམས་ཀི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་དགོངས་པ་

འབའ་ཞིག་གིས་གསུང་རབ་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྣམ་པར་བརག་པར་བཞེད་པ་ལས་ཀུན་

སོང་ངན་བསམ་བསད་པའི་ཕིར་རོ། །
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༼ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་

ཚུལ།༽

གཉིས་པ་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་ལ་

གཉིས། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། དངོས་སོ། །

༼མཚམས་སྦར་བ།༽

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་འདི་ཡི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་འབང་གི་

གཙོ་བོ་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་ཡིན་ཏེ། དེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་སོགས་རེས་འབང་ཀུན་

གིས་འཕགས་པ་ཉིད་དང་ཁད་མེད་དུ་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར། 

འཕགས་པ་ལྷས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་བཏུས། འཁྲུལ་ཟློག་དབུ་མ་ལག་པའི་ཚད་

སོགས་ཐོར་བུ་མང་དུ་མཛད་ཀང༌། བརོད་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དབུ་མའི་གཞུང་

རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་བ་བརམས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་གསལ་བར་

མཛད་ཅིང༌། ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པའི་སོགས་སྒས་བ་ས་པའི་དབུ་མ་བ་

ཆེན་པོ་ནི། དཔའ་བོ། ཞི་བ་ལྷ། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ། ཀ་ཤི། དཔལ་སྦས། འཕགས་སེང་

སོགས་ཡིན་ནོ། །ཡབ་སྲས་གཉིས་ལ་གཞུང་ཕི་མོའི་དབུ་མ་བ་ཟེར་བ་དང༌། དེ་

གཉིས་ཀི་གཞུང་ལ་གཞུང་ཕི་མོ་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐའ་ལས། 

ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་སུ་གནས་ཀང་

གཞུང་གི་བསྟན་ཚོད་ལ། ཐ་སྙད་དུ་དངོས་པོ་ལ་རང་མཚན་ཞལ་གིས་བཞེས་མི་

བཞེས་དང༌། ཕི་རོལ་ཀི་དོན་ཞལ་གིས་བཞེས་མི་བཞེས་དང༌། གཞན་གགས་ཙམ་
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གི་སྒོ་ནས་ཕི་རྒོལ་ལ་རེས་དཔག་སྐེད་དུ་རུང་མི་རུང་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་

གསལ་བར་ཕེ་བ་མེད་པས་ཐལ་རང་གི་ཕོགས་གཉིས་ཀའི་སྤི་ལ་བཞུགས་པས་ན་

ཕི་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྷག་མཐོང་ལས། ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་དབུ་མ་

བ་གཞན་རྣམས་ཀི་ཁུངས་ཡིན་པས། སྔ་རབས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་ལ་གཞུང་ཕི་

མོའི་དབུ་མ་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། གཞུང་འདི་དང་མཐུན་ནོ། །ལེགས་ལྡན་

སོགས་ལ་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་བ་ཟེར་དོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་

ཐལ་རང་གི་སྲོལ་གཉིས་སུ་གེས་པའི་ཕོགས་སོ་སོར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཡིན་པ་སྟོང་ཐུན་ལས། དེའི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ར་ཤེའི་

འགེལ་བ་མཛད་ནས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་

ཅིང༌། དེའི་རེས་སུ་སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ར་ཤེའི་འགེལ་བ་མཛད་ནས་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀྲལ་བ་ལ་དགག་པ་མང་དུ་མཛད་དེ་

རང་རྒྱུད་ཀི་སྲོལ་ཐོག་མར་ཕེ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར་འདི་གཉིས་སོ་སོའི་རེས་འབང་

དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་བོད་སྔ་མ་དག་ཕོགས་འཛིན་པའི་དབུ་མ་བ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞུང་ལས། འདིར་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་རེས་

སུ་དེ་དག་གི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་བརོད་པར་བ་ལ། ཞེས་པའི་འདི་སྒ་

སྙེགས་ས་དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཞེས་པའི་ས་ཁུངས་

འདི་ལ་སྙེགས་དགོས་པས་ས་ཁུངས་འདིར་ཡབ་སྲས་ཀི་རེས་སུ་ཡབ་སྲས་དེའི་

དགོངས་པ་བཀྲལ་ཚུལ་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཀླུའི་བང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་པའི་

སོགས་སྒས་མ་ཏ່་གི་བ་དང་ཤ་བ་རི་སོགས་བ་ས་སོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་གཞུང་
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ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཁད་པར་ཆེ་བ་རྣམས་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་པ་ནི། དཔའ་

བོ་དང་ཀླུ་བང་སོགས་ལས་གཞན་ལེགས་ལྡན་ཞི་འཚོ་སོགས་ཀི་དབུ་མའི་གཞུང་

བོད་དུ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀི་ལུགས་བཤད་པར་བ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ལྷག་མཐོང་

ཆེན་མོ་ལས། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་དབུ་མ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ཇི་ལྟར་ཡིན་གཏན་ལ་དབབ་པར་བ་ཡི། ཕྲ་མོ་རྣམས་སུ་ཞིག་གིས་བཤད་

པར་ནུས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་མ་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཁད་པར་ཤིན་

ཏུ་ཆེ་བ་རྣམས་བཤད་པར་དམ་བཅས་ཏེ་མཚམས་སྦར་བའོ། །

༈ སོ་ན། མཚམས་སྦར་འདི་ལ་དཀའ་འགེལ་ལས། འཕགས་པ་ལྷས་ཇི་ལྟར་

བཀྲལ་བའི་ཚུལ། ཞེས་གསུངས་ཀང༌། འདི་སྒ་སྙེགས་ས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གནས་

སོ། །འོ་ན་གཞུང་དུ་འཕགས་པ་ལྷས་བཀྲལ་ཚུལ་མ་གསུངས་པའི་སྐོན་ཡོད་དམ་ཞེ་

ན། མེད་དེ། ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དུ་གནས་ཀང་བསྟན་བཅོས་

སུ་ཐལ་རང་གི་ཁད་མ་ཕེ་བར་མདོ་དོན་བཀྲལ་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཕིར། རྣལ་འབོར་

སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་བ་ཞེས་པའི་དོན་ལ། བཞི་བརྒྱ་བའི་དར་ཊིཀ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་རིགས་ཅན་རྣམས་རྣལ་འབོར་གི་སྤོད་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་

འདིས་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བེད་པ་སོབ་དཔོན་གི་བཞེད་པ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་

བསྟན་བཅོས་འདི་མཛད། ཅེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་གི་

རྣལ་འབོར་གི་སྤོད་པ་སྟོན་པས་དང༌། ཟླ་འགེལ་ལས། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷས་

ཉེ་བར་སྦར་བ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་བ། ཞེས་འབྱུང་

བ་ལ་བརེན་ནས་བང་སེམས་ཀིས་རྣལ་འབོར་སྒོམ་ཚུལ་སྟོན་པས་ན་རྣལ་འབོར་
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སྤོད་པ་ཞེས་བ་བར་འདོད་པ་ཡོད་ཀང༌། མུན་སེལ་ལས། དབུ་མའི་རྣལ་འབོར་བ་

རྣམས་ཀི་སྤོད་པ་ཉམས་ལེན་སྟོན་པས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ཟེར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

རྣལ་འབོར་སྤོད་མཁན་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དང༌། བང་སེམས་དང༌། དབུ་མ་བར་

འདོད་པ་གསུམ་དང༌། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ལ་རྣལ་འབོར་གི་སྤོད་པ་ཞེས་དང༌། རྣལ་

འབོར་བའི་སྤོད་པ་སྟོན་པ་ཞེས་འགེལ་ལུགས་གཉིས་བྱུང་ངོ་། །དཔེ་འགར། ཤ་ཏ་

ཀ་ཤ་སྟ་སྟེ་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་བཞེས་བྱུང་བ་ལ་འཁྲུལ་ནས་བཙུན་པ་ཆོས་སྐོང་

གིས་བཞི་བརྒྱ་བའི་ལུས་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་བས་ནས་རབ་བེད་དང་པོ་བརྒྱད་ལ་

ཆོས་སྟོན་པ་བརྒྱ་བ་དང༌། ཕི་མ་བརྒྱད་ལ་རོད་བ་བརྒྱ་བ་ཞེས་ཐ་སྙད་སྦར་ཀང༌། ཟླ་

བའི་ཞེབས་ཀིས། དེ་འདི་ད་ལྟའི་སྙན་དང་གས་མཁན་གིས་རྣམ་གཉིས་བས། །ད་ནི་

བདག་གིས་གཅིག་ཏུ་དེ་རྣམས་དབེ་བར་བ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁོ་ན་རེ། དར་

ཊིཀ་ལས། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པ་བརྒྱས་མཚོན་པའི་མཐའ་ཡས་པ་སེལ་བར་བེད་

པས་བསྟན་བཅོས་བརྒྱ་པ་ཞེས་བེད་ལས་ཀི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས། ཞེས་གསུངས་

པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཟླ་འགེལ་ལས། བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་པ་འདི་ནི། །བཞི་བརྒྱ་

མི་མངོན་བས་པ་དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། རོག་རྣམས་སེལ་

བར་བེད་པའི་ཕིར། །བརྒྱ་བ་ཞེས་བར་བརོད་པ་སྟེ། །ཞེས་ཀང་དེར་འབྱུང་བས་

གཉིས་ཀ་རུང་བའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་གཞུང་དུ་དཔའ་བོ་དང་ཀླུ་བང་གི་དབུ་མའི་གཞུང་འགྱུར་བ་མེད་པར་

བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སོབ་དཔོན་དཔའ་བོའི་དོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་

བོད་དུ་འགྱུར་བ་ཇོ་བོའི་ཆོས་ཆུང་བརྒྱ་རའི་ཁོད་དུ་བཞུགས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལ། 
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གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་དང་དེའི་མཚན་དུ། གཞུང་གི་དོན་ནི་ལྟ་སྒོམ་སྤོད་གསུམ་དུ་ཕེ་

བའི་ལྟ་བའི་གཞུང་བོད་དུ་འགྱུར་བ་མི་སྣང་ཞེས་པ་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང༌། རག་བརན་

ཆོས་འབྱུང་དུ་བང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་གཉིས་ཀ་མངའ་བདག་ཁི་རལ་དང༌། ཡོ་གའི་

སོབ་དཔོན་ཀུན་སྙིང་སོགས་དང་དུས་རགས་པར་མཉམ་པ་ར་དབངས་མིང་ཅན་ལས་

དཔའ་པོ་དངོས་ཀིས་མཛད་པ་མིན་པར་བཤད་པ་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ་དོན་

གནས་སུ་གསུངས་ལ། དཔའ་རིའི་ཡོངས་འཛིན་གིས་དེ་དཔའ་བོ་ཆུང་བས་མཛད་

ཟེར་རོ། །འཇམ་པའི་དབངས་སུ་དྷིཿའི་ཞབས་ནས་རེས་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་

སྒོམ་དཔའ་བོའི་ཡིན་པར་བཞེད་ནས་ལམ་རིམ་དུ་ལུང་འདྲེན་ཡང་མཛད་ལ། གཉིས་

ཀ་ཇོ་བོའི་ཆོས་ཆུང་དུའང་བཞུགས་མཉམ་ཡིན་པས། ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་

སྒོམ་དཔའ་བོའི་ཡིན་ལ་ཅིག་ཤོས་དེའི་མིན་པའི་ཤེས་བེད་མེད་པས་དེ་དཔའ་བོའི་

མིན་པར་ཡང་སྨྲ་མི་ནུས་ཤིང༌། དོན་དམ་བང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་ལ་དེབ་ལོངས་ཙམ་

ལས་མེད་པས་དཔའ་པོ་སོགས་ཀི་དབུ་མའི་གཞུང་རྒྱས་པ་འགྱུར་བ་མི་སྣང་ཞེས་

པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་ན་བདེ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། རེ་ནོར་བཟང་བ་ཡང་འདི་དང་ཕོགས་

མཐུན་ལ། དཔྱོད་ལྡན་དག་ཀུན་རོབ་བང་ཆུབ་སེམས་སྒོམ་རེས་དྲངས་ལ་ཅིག་ཤོས་

མ་དྲངས་པས་དེ་དཔའ་པོའི་མིན་པར་གསལ་ཞེས་སྨྲའོ། །སྐབས་འདི་དང་འབེལ་བ་སྒྱུ་

མ་རིགས་གྲུབ་པ་དང་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་སོགས་ཀི་དོན་ལས་བརམས་ཏེ་དཔྱད་བ་

མང་ཡང་འདིར་གལ་མི་ཆེ་བས་མ་སོས་སོ། །
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༼ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་

དངོས།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་འཕགས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟར་

བཀྲལ་བ་དང༌། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བས་འཕགས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའོ། །

༼དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་འཕགས་པའི་གཞུང་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་

དང༌། ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའོ། །

༼སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ།༽

དང་པོ་ལ་གསུམ། དོན་དམ་པར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་

ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། 

དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་བསྟན་པའོ། །དང་

པོ་ལ་གཉིས། གཞུང་དང་འགེལ་བ་གང་ལ་བརེན་པ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་དོན་དམ་

པར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 

སོབ་དཔོན་གི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གསོ་བ་རིག་པ། ལུགས་

ཀི་བསྟན་བཅོས། རེན་འབེལ་གི་རིས། སོས་སྦོར། གསེར་འགྱུར་གི་གདམས་པ་

སོགས་ཐུན་མོང་གི་རིག་པ་དང༌། ནང་རིག་པ་ལའང་སྔ་ལུ་ལང་བ་དང་རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་མདོ་འགེལ་དང༌། རང་རྐང་དུ་བརམས་པའང་མང་དུ་

སྣང་ཞིང༌། ཁད་པར་དུ་དབུ་མའི་གཞུང་ལ་ཟབ་དོན་ལུང་གིས་སྒྲུབ་པ་མདོ་བཏུས་
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དང༌། རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་རིགས་ཚོགས་དྲུག་སོགས་མཛད་པ་ལས་གཙོ་བོ་ནི་ར་

ཤེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས། བསྟན་བཅོས་འདིའི་

འགེལ་བ་བེད་པ་མང་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སོབ་དཔོན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། གནས་བརན་

བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་དང༌། ཙནྡྲ་ཀིརི་དང༌། དེ་བ་ཤརྨ་དང༌། གུ་ཎ་ཤྲི་དང༌། གུ་ཎ་མ་ཏི་དང༌། 

སི་ར་མ་ཏི་དང༌། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཉིད་ལ་ཐུག་པའི་བར་དག་ཡོད། 

ཅེས་པ་ལྟར་རྒྱ་འགེལ་གགས་ཆེན་བརྒྱད་ལས། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ནི་རང་གི་

མཇུག་ཏུ། རང་དང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཕོགས་ག་ལས་ཀང་འཇིགས་

པ་མེད་པ། ཞེས་བྱུང་བ་ལྟར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཁད་ཆོས་སུ་བེད་ལ། དེ་བ་ཤར་མ་ནི་ལྷའི་

དགེ་སྦོང་ངམ་དགེ་བའི་ལྷ། གུ་ཎ་མ་ཏི་ནི་ཡོན་ཏན་བོ་གོས། གུ་ཎ་ཤྲི་ནི་ཡོན་ཏན་

དཔལ། སི་ར་མ་ཏི་ནི་བོ་གོས་བརན་པའོ། །བོད་དུ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་བུདྡྷ་པ་ལི་

ཏ་ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་ཚིག་གསལ་བཞི་དང༌། འགེལ་བཤད་སྤན་རས་གཟིགས་

བརྟུལ་ཞུགས་ལས་མ་འགྱུར་རོ། །འགེལ་བཤད་ལས། སོབ་དཔོན་དེ་བ་ཤར་མས་

རང་གི་འགེལ་བ་དཀར་པོ་འཆར་བ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ། ནས། སོབ་དཔོན་དེ་བ་ཤར་

མའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་འགེལ་བ་བེད་པ་ཉིད་ཀང་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ལེགས་ལྡན་ནི་འགེལ་བ་དཀར་པོ་རྣམ་འཆར་གི་རེས་སུ་འབང་ཞིང༌། དེ་ཉིད་

ལས། རང་གི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད། ཅེས་དང༌། ལམ་སྒོན་རང་འགེལ་

ལས། སོབ་དཔོན་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ག་ལས་འཇིགས་མེད། ཅེས་པ་ལྟར་བོད་སྔ་

རབས་དག་གིས་ཀང་ག་ལས་འཇིགས་མེད་རང་འགེལ་དུ་བཤད་ཀང༌། ཁ་གཡར་

ལས་རང་འགེལ་མིན་ཏེ། བཞི་བརྒྱ་བའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པ་དང༌། དེ་རང་
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འགེལ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལེགས་ལྡན་ཟླ་བ་གསུམ་གས་ར་ཤེའི་གཞུང་

དོན་དུ་མ་སོབ་དཔོན་དང་མི་མཐུན་པར་བཤད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རིགས་པ་ཕྲལ་

རོགས་དཀའ་བ་དུ་མ་ཚིགས་བཅད་ལྷུག་པར་བཏང་ཙམ་ལས་མི་སྣང་བ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་བསྐངས་སོགས་ཀིས་ཀང་རང་འགེལ་དུ་མི་བཞེད་པར་སྣང་བ་དང༌། ར་

ཤེའི་གཞུང་མིན་པ་ཞིག་ཡིན་པར་བས་ནས་བཤད་པ་བས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པའི་འགེལ་བ་ལས། བཙུན་པ་འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། ཉན་

པ་པོ་དང་མཉན་བ་དང༌། །ནས། མཐའ་ཡོད་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་མིན། །ཞེས་བཤད་

དོ། །ཞེས་བྱུང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེར་མཆོད་བརོད་སྐབས་འགག་པ་མེད་

དེ། སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་ནས་རགས་སྒྲུབ་པ་ལ། བདག་ལས་མ་ཡིན་

ཞེས་སོགས་དང༌། དེའི་རགས་སྒྲུབ་པ་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

ནི། །སོགས་ཀིས་བདག་སྐེ་དང༌། བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ན། །སོགས་ཀིས་

གཞན་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་ཅིང༌། དེས་གཉིས་སྐེའང་མེད་པར་གྲུབ་པར་བཤད་ནས། 

དེའི་རོད་སོང་གི་རོད་པ། རྐེན་རྣམས་བཞི་སྟེ་སོགས་རྐང་པ་བཞི་དང༌། ལན་དུ། བ་

བ་རྐེན་དང་ལྡན་པ་མེད། །སོགས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་གཞུང་གོང་འོག་གི་འབེལ་གོ་རིམ་

འཆད་ཚུལ་རྣམས་དེ་དག་དང་ཕོགས་ཙམ་ཡང་མི་འདྲ་བར་སྣང་བའི་ཕིར། གསུམ་

པ་གྲུབ་སྟེ། རབ་བེད་གཉིས་པའི། འགོ་བ་གཉིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ན། །ཞེས་སོགས་ཀི་

ཐད་ཚིགས་བཅད་ཚིག་ལྷུག་ཏུ་བཏང་བ་ཙམ་ལས་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞི་

པ་གྲུབ་སྟེ། འདི་རང་འགེལ་ཡིན་ན་དེ་དག་གི་འགེལ་བར་འདིའི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་

བྱུང་ཞིང་ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་གི་ལེགས་ཆ་ཚུན་བངས་ཤིང་འཕགས་པའི་གཞུང་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རོད་ཟློག་གི་རང་འགེལ་སོགས་ཀང་དྲངས་པས་འདི་ཡང་འདྲེན་རིགས་པ་ལམ་

དྲངས་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་གྲུབ་སྟེ། འདོད་ཆགས་ལ་ཡང་ཆགས་པ་ནི། །ཡོད་དམ་མེད་

ཀང་རིམ་པ་མཚུངས། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ར་ཚིག་ཏུ་བས་ནས་དེ་ལ་བཤད་པ་

བས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ར་བར་ཤླཽ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་ཞེ་དགུར་ར་ཤེ་རང་ལས་

བྱུང་བ་དང་འགལ་ཞིང༌། དེའི་གོང་དུ། ཆགས་པ་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་ནི། །ཡོད་

དམ་མེད་ཀང་རིམ་པ་མཚུངས། །ཞེས་འདོད་ཆགས་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་མེད་

བརགས་ནས་བཀག་པ་དེ་ཆགས་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཡོད་མེད་ལའང་སྦོར་ཅིག་

ཅེས་དངོས་སུ་གསུངས་པ་མ་ངེས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་བ་

དང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཉན་པ་པོའི་རེན་གི་གང་ཟག་དང༌། མཉན་

བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་བཤེས་གཉེན་ཚད་ལྡན་

རྣམས་འཇིག་རེན་དུ་འབྱུང་བ་རེད་དཀའ་བས་ན་གསུམ་པོ་དེ་མ་ཚང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

འཁོར་བ་ལས་འདི་ཙམ་ན་ཐར་ཅེས་ངེས་མི་ནུས་ཤིང༌། ཚང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེ་ལྟར་

ངེས་ནུས་ཞེས་པའོ། །དར་ཊིཀ་ལས། དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་ལ་ལྟོས་ནས་

ཀང་མཐའ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལུང་བསྟན་དུ་མེད་པའོ། །ཞེས་

པ་ལྟར་བཀྲལ་ཀང་རུང་ངོ་། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྣམ་རིག་པས་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་

དགག་པ། རང་ལུགས་ཀིས་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཀུན་བཏགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་

འདོགས་བེད་ཀི་སྒ་རོག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་པ་དགག་པ་དང༌། 
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དེ་སྒ་རོག་གིས་བཏགས་པའི་ཆ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་བ་་བ་ལས་ཀུན་བཏགས་ཆོས་ལྔར་

མི་གཏོགས་པར་བཤད་ཚུལ་དང༌། དེ་དག་གིས་ལེགས་ལྡན་གིས་ཐ་སྙད་དུ་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པར་བཞེད་པར་གསལ་བ་དང༌། དེའི་ཕིར་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་

དགག་བ་བ་ལ་འགྱུར་བ་དང་མི་འདྲ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ལེགས་ལྡན་འབེད། ཅེས་

སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་ཤེར་སྒོན་གི་ལུང་འགོད་དང་དེའི་དོན་བཤད་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་

ཡང་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་ལ་དོན་དམ་པ་བདག་

མེད་གཉིས་འཆད་ཚུལ་ནི་དེས་མཚན་ཉིད་གསུམ་བསྟན་ཚུལ་ཤེས་ན་གསལ་ཏེ། 

དེ་ཡང་ཤེར་སྒོན་དུ། དེ་ལ་འདིར་གལ་ཏེ་རྣམ་རིག་པས། ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་

གིས་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཀུན་བཏགས་དེ་གཟུགས་སོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང་གཟུགས་སྐེ་

བའོ་ཞེས་ཁད་པར་དུ་ཀུན་ཏུ་འདོགས་བེད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བརོད་

པ་སྟེ་རོག་པ་དང༌། ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་སྟེ་མིང་ལ་བས་ནས་དེ་རང་མཚན་གིས་མེད་དོ་

ཞེས་སྨྲ་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེས་གཞན་དབང་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཏེ། མིང་རོག་གཉིས་པོ་དེ་ཕུང་པོར་གཏོགས་ལ། དེ་གཉིས་ལ་དེ་ལྟར་སྐུར་བ་

བཏབ་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོག་པ་ན་གཞན་དབང་རང་མཚན་གིས་མེད་ན་གཞན་

དབང་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་པར་གཞན་དབང་ལ་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་དེས་གཞན་དབང་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པར་བཞེད་དེ། དགོངས་འགེལ་ལས། འདི་ལྟར་དེ་ནི་མིང་དང་བརས་རྣམ་

པར་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་
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མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་རང་

མཚན་གིས་མེད་པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་གསུངས་ཤིང༌། 

ཤེར་སྒོན་གི་གཞུང་འདི་དག་གིས་ཀང་དེའི་དོན་འཆད་ཅིང༌། དེ་འཆད་པ་ན་གཞན་

དབང་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་སྨྲ་བ་སྐུར་འདེབས་སུ་བཤད་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཤེས་རབ་སྒོན་མ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཤེར་སྒོན་ལས། རྣལ་

འབོར་སྤོད་པ་བདག་གིས་སྨྲས་པ། ནས། དེ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དག་གི་ཁོངས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་

ཕིར་རོ། །ནས། བིས་པ་རྣམས་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་བེད་དོ་ཞེ་ན། 

ཞེས་རྣམ་རིག་པས་ཀུན་བཏགས་མིང་སོགས་ཆོས་ལྔའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་

པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲས་པ་ཕོགས་སྔར་བངས་པ་ནི། བ་་བ་ལས། 

ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་ཆོས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལས་དུ་དག་གིས་བ་ས་ཤེ་ན། སྨྲས་པ། གང་

གིས་ཀང་མ་བ་ས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཀུན་བཏགས་ཆོས་ཅན། མིང་

སོགས་ཆོས་ལྔ་པོ་གང་དུ་ཡང་མི་གཏོགས་ཏེ། གཞན་བཞི་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པ་

གང་ཞིག་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མིང་ལྡན་མིན་དང༌། 

རྒྱུ་མཚན་ཀུན་བཏགས་ཀི་གདགས་གཞིར་བཤད་ཅིང༌། ཀུན་བཏགས་དངོས་པོར་

མེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། རྣམ་རོག་དང༌། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་གཉིས་དངོས་པོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། མིང་ནི་

སེམས་དང་མི་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་མ་

བཅས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། མིང་དམིགས་མེད་དང༌། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རྣམ་
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རོག་དམིགས་བཅས་དང༌། དེ་བཞིན་ཉིད་གཉིས་ཀ་མིན་པར་གསུངས་ནས། 

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་དེ་མིན་པའང་དེ་བཞིན་དུ་བལྟ་བར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། མདོར་བ་་ན་མངོན་པར་རོད་

པའི་ཚིག་གི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ས། ར་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། མིང་ལྡན་མིན་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དབུས་མཐའ་

ལས། རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང༌། །མིང་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་བ་། །ཞེས་དང༌། 

དེའི་དབིག་འགེལ་ལས། རྒྱུ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་གཉིས་ནི་གཞན་གི་དབང་དུ་

བ་འོ། །མིང་ནི་ཀུན་བཏགས་པར་བ་འོ། །ཞེས་མིང་ཀུན་བཏགས་སུ་བཤད་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་ཆ་ཡིན་གི་མིང་གི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་འགེལ་བཤད་ལས། མིང་ནི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་བརོད་

དུ་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་མིང་བར་བཞིན་དུ་གོ་བར་བརོད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། རྒྱུ་མཚན་ལ་གཞན་དབང་གིས་ཁབ་པར་ཐལ། དབུས་མཐའི་ལུང་དྲངས་

མ་ཐག་པ་དེས་དེ་གཞན་དབང་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ལ་

གཉིས་ཡོད་པ་ལས་འདུ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། བ་་བ་ལས། 

དུ་ཞིག་འདུས་བས་དག་ཡིན། དུ་ཞིག་འདུས་མ་བས་དག་ཡིན་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། རྒྱུ་

མཚན་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དེ་ལ་འདུས་མ་བས་ཀང་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་

ན་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་ཀུན་བཏགས་མིང་སོགས་ལྔར་མི་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཡང༌། ཀུན་བཏགས་ཆོས་ལྔ་པོ་
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དེར་མི་གཏོགས་པ་དེ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་མིན་པ་དཔེར་ན་བུམ་པ་

རག་དངོས་གང་རུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་གཉིས་གང་རུང་

ཡིན་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་མི་འགོ་བ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་

པ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་སོགས་སུ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་གཞུང་ནས་ཀང་བཤད་པ་དང༌། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་སོགས་

ལེགས་ལྡན་གི་གཞུང་ནའང་མང་བས་ཐལ་རང་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཞེད་

མི་བཞེད་དབེ་དཀའ་བར་སྣང་ནའང༌། ཤེར་སྒོན་ལས། དེ་ལ་འདིར་གལ་ཏེ་གཟུགས་

ཞེས་བ་བར་ཡིད་ལ་བརོད་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ལྟར་དགོངས་འགེལ་ལས་

གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་བཤད་པ་འདི་ཉིད་ལེགས་ལྡན་

གིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཞེད་པའི་ཁུངས་གསལ་ཤོས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དེའི་

ཕིར་གང་ཟག་ཅེས་སོགས་བྱུང༌། དེའི་ཕིར་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་མ་རོགས་

ཀང་བདག་མེད་གཉིས་མཚན་ཉིད་ཚང་བར་རོགས་པ་ཡོད་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་

བཞེད་ལ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དགག་བར་བེད་པ་མིན་པར་གང་ཟག་རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོའི་དགག་བ་དང༌། ཆོས་རྣམས་

བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་སོད་ལུག་པ་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོའི་དགག་བར་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་དེ་སྒ་རོག་གིས་བཏགས་པའི་ཆ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པ་ལ་བེད་པ་དགག་པ་ནི། ཡང་ཤེས་རབ་སྒོན་མ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཅི་སྟེ་རྣམ་
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རིག་པས། ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་གིས་མེད་ཅེས་པའི་ཀུན་བཏགས་ནི། དེ་

འདོགས་བེད་སྒ་རོག་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་ལ་བེད་པ་མིན་གི། སོ་སྐེ་གང་ཡང་

རུང་བས་མིང་རོག་གིས་ཀུན་བཏགས་པའི་ཆ་ཡིན་ཞིང་ཆ་དེ་ལ་རང་མཚན་གི་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་དེ། དེ་སྒོ་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཐག་པ་

བསོགས་པར་བོས་སྤྲུལ་དུ་བཏགས་པ་ལ་སྤྲུལ་འཛིན་གི་བོ་སྐེ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

སྨྲ་ན། ལེགས་ལྡན་གིས་དཔེ་མི་འཐད་པའི་སྐོན་སྟོན་པ་ནི། དེ་འདྲའི་ཀུན་བཏགས་

རང་མཚན་གིས་མེད་པ་མིན་ཏེ། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ཆ་དེ་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་པའི་དཔེར་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་

མེད་པ་འཇོག་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་ཐག་ཁ་སྦྲུལ་དང་འདྲ་བས་བོ་འཁྲུལ་བའི་

དབང་གིས་ཕ་རོལ་པོས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སྙམ་དུ་བཏགས་པ་ན་གང་དུ་ཀུན་

བཏགས་པ་སྟེ་བཟུང་བ་དེའི་དོན་ཐག་ཁ་སྦྲུལ་ཡིན་པ་མེད་ཀང་སྦྲུལ་འཁིལ་བ་ལ་

སྦྲུལ་དུ་བཟུང་བའི་དོན་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལྟར་གཟུགས་ལ་ཚོར་བར་བཟུང་བའི་

ཡུལ་གཏན་མེད་ཀང་གཟུགས་ལ་གཟུགས་སུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་དོ་

ཞེས་སྨྲ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤེར་སྒོན་ལས། ཀུན་བཏགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། ཞེས་

པ་དང༌། སྦྲུལ་འཁིལ་བ་ལ་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་ཡོད་མེད་ནི་རང་མཚན་

གིས་ཡོད་མེད་དང༌། དེ་ཉིད་ལས། སྦྲུལ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནི་གགས་པས་གནོད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྦྲུལ་ལ་སྦྲུལ་མེད་པར་བཟུང་ན་འཇིག་རེན་གགས་པས་གནོད་པ་

དང༌། དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་སེལ་བར་བེད་ན་ནི་དབུ་མ་བའི་ཚུལ་གི་རེས་སུ་སྨྲ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཞེས་སྦྲུལ་ལ་སྦྲུལ་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དབུ་
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མ་བའི་ལུགས་སུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །འདི་དང་མཐུན་པར་དབུ་མ་སྙིང་པོ་

ལས། ཀུན་བཏགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །བཏགས་ཕིར་སྦྲུལ་དང་འདྲར་ཞེས་ཕོགས་

སྔ་བསུས་པ་ལྟར་རྣམ་རིག་པས། ཀུན་བཏགས་ཆོས་ཅན། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒོ་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་

དུ་བཏགས་པ་བཞིན། ཟེར་བར། དེ་ཉིད་ལས། མི་འདོད། །ཐག་པའི་དངོས་པོར་མ་

ངེས་ཕིར། །ཡང་ན་གགས་པས་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར། སྒོ་བཏགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་ཀུན་བཏགས་ཐག་པའི་སྟེང་གི་སྦྲུལ་བཞིན་ནམ། ཐག་པའི་

ངོ་བོ་བཞིན་དུ་སྟོན་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཀུན་བཏགས་ཆོས་ཅན། མེད་པར་ཐལ། 

ཐག་པའི་སྟེང་གི་སྦྲུལ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་

མཚན་གིས་ཡོད་པར་ཐལ། ཐག་པའི་ངོ་བོ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་བས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། 

མ་ཁབ་སྟེ། ཐག་པ་ཡང་རང་མཚན་གིས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཟེར་ན། ཐག་པ་རང་

མཚན་གིས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལྟར་མེད་ན་འཇིག་རེན་གགས་པས་གནོད་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང༌། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནི་འཁྲུལ་མིན་གང་གི་ཕིར། །དུ་མའི་ཆ་དེ་མཐོང་

ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དཔེའི་སྐབས་སུ་སྦྲུལ་དུ་ལོག་པར་བཏགས་པའི་ཆ་དང་

གདགས་གཞི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཐག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་བཞིན་དུ། དོན་ལ་

ཡང་བཏགས་པ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་དང་གདགས་གཞི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པར་

ཐལ། དཔེ་ལ་དེའི་ཕིར། སྐོན་དེ་འཇུག་པ་ཡང་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་

པ་དེ་ཡོད་ན་རང་མཚན་གིས་ཡོད་དགོས་པ་ལ་དགོངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། དེ་ཉིད་

ལས། ཁོད་ནི་དངོས་ལ་སྐུར་འདེབས་འགྱུར། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཡུལ་འགོག་
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ཕིར། །ཞེས་པ་ལྟར་རྣམ་རིག་པས་ཀུན་བཏགས་ཀི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་དུ་འཁྲུལ་བར་

བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་དང༌། ཀུན་རོབ་མེད་ན་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ཡང་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ཀིས་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་བཤད་

པ་ལ་གཉིས། དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་འཆད་པ་དབུ་མའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་

དགོས་པ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་ཇི་ལྟར་འཆད་པའི་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེས་ན་ངོ་བོ་དང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཀུན་བཏགས་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་འཆད་པར་འདོད་པས་དབུ་མའི་རིགས་པ་འདོད་པར་བ་

སྟེ། རྣམ་རིག་པས་དགོངས་འགེལ་གི་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་

དོན་བཤད་པ་མི་འཐད་པ་དེའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཤེར་སྒོན་ལས། ཀུན་བཏགས་པའི་དོན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་སྟོན་པར་འདོད་པས་ནི་སོབ་དཔོན་གིས་དབུ་མ་བའི་ཚུལ་

འཐད་པ་དང་བཅས་པ་བཀའ་སྩལ་བ་ཉིད་འདོད་པར་བ་སྟེ། བརོད་པར་བ་བའི་ངོ་བོ་

ཉིད་བཀག་པ་ཁོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ཡིད་དང་ཚིག་གི་བརོད་པ་འཇུག་པ་ལྡོག་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དབུ་མའི་རིགས་པ་ཡང་ར་ཤེ་ལས། བརོད་པར་བ་བ་

ལྡོག་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཏེ་དོན་ནི། དེའི་གོང་དུ་བདག་དང་བདག་མེད་གཉིས་

བདེན་མེད་དུ་བསྟན་པ་ན། འོ་ན་ཅི་ཞིག་བདེན་པར་བརོད་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དོན་དམ་

པར་བརོད་པར་བ་བ་ལྡོག་པ་སྟེ་མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་སེམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་

ལྡོག་པ་སྟེ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་ཤིང་མ་འགགས་པའི་

ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བ་
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ལ་བུམ་པའོ་ཞེས་བཏགས་པའི་བརས་བཞག་པའི་ཡུལ་དེ་ཆོས་བདག་ལ་དོན་དམ་

པར་བས་པའི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་དགོས་ཀང༌། 

སྒ་རོག་གིས་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་དོན་དམ་

པར་བས་པའི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དེའི་རིགས་པ་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་

མིན་ཏེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཡི་གེ་དང་བར་

མི་ཤེས་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ངོ་ཤེས་པ་དང༌། བ་

ལང་ལ་སོགས་པས་ཀང་དྲི་དང་མིག་གིས་རང་གཞན་གི་བེའུ་ལ་སོགས་པ་ངོ་ཤེས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དོན་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མིང་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཡིན་

པས་དེས་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མངོན་པར་རོད་པར་མི་བེད་པ་ནི་ཡུ་བུ་ཅག་གཉིས་

ཀ་ལ་ཡང་འདྲའོ། །ཞེས་ལྐུགས་འོན་སོགས་བར་མི་ཤེས་པས་ཀང་བུམ་སོགས་ཀི་

དོན་ཤེས་ཤིང༌། བ་ལང་སོགས་ཀིས་ཀང་དྲི་གཟུགས་སོགས་ལས་རང་གཞན་གི་

བུ་ཤེས་ནུས་པས་མིང་བརས་བཞག་པ་དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མི་གནས་པ་

ལུགས་གཉིས་ཀ་ལ་འདྲ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མདོ་དོན་བཤད་པ། 

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མདོ་དོན་བཤད་པ། སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མདོ་

དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེས་ན་འདི་གཟུགས་སོ། །ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དགོངས་

འགེལ་གི་དོན་འཆད་པ་དབུ་མའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་དགོས་པ་དེས་ན་རྣམ་རིག་

པས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པའི་དོན་ཞེས་པ་ཀུན་བཏགས་ལ་ངོས་འཛིན་པ་

དང་མི་འདྲ་བར། འདིར་འདི་གཟུགས་སོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང༌། འདི་གཟུགས་ཀི་སྐེ་བའོ་
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ཞེས་ཁད་པར་དུ་འདོགས་པའི་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ནི་རིམ་པར་གཟུགས་དང་དེའི་

སྐེ་བ་ལ་ངོས་འཛིན་ཅིང་དེ་ལ་འདོགས་བེད་ཀི་རོག་པས་བཏགས་པའི་དོན་ཞེས་

བའོ། །བཏགས་པའི་དོན་གཟུགས་དང་དེའི་སྐེ་བ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྟོན་པ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་དུ་འདི་བས་འཆད་དེ། གཞན་

དབང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལས་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་མི་འགོག་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཐ་སྙད་དུ་རང་

མཚན་གིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དགོངས་འགེལ་དུ་ཀུན་བཏགས་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་གསུངས་པའི་ཀུན་བཏགས་ནི་འདི་གཟུགས་སོ་འདི་གཟུགས་ཀི་སྐེ་བའོ་

ཞེས་འདོགས་པའི་ཞེན་ཡུལ་གཟུགས་དང་དེའི་སྐེ་བ་དེ་དོན་དམ་པར་ཀུན་བཏགས་

པ་ཆོས་བདག་ཏུ་འཇོག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་ཏེ། གདགས་གཞིའི་གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བས་ནས། དེ་མེད་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་

མདོ་དོན་དུ་འཆད་པ་དེའི་ཚེ་སྟེ་དེའི་ཕིར། དགོངས་འགེལ་དུ་ཀུན་བཏགས་མིང་

བརས་བཞག་པར་གསུངས་པ་ནི་མེད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་སྒ་རོག་གིས་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་པའི་དོན་ནོ། །འོ་ན། གཞན་དབང་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པ་ལས། ཀུན་བཏགས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མིན་ནམ་སྙམ་ན། སྐོན་མེད་དེ། 

རོག་པས་ཀུན་བཏགས་པའི་དོན་ནི་འདོགས་བེད་ཀི་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་ལ་བེད་ཀང༌། དེའི་སྟེང་གི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ནི་གཟུགས་སོགས་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ངོ་བོར་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་དེའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་ནི། དེའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་

དོན་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་དགོངས་འགེལ་དུ་ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་ཡང་གཟུགས་དང་དེའི་སྐེ་བ་སོགས་དོན་དམ་པར་

གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་དེའི་སྐེ་བ་སོགས་ཀིས་སྟོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པ་མདོའི་

དོན་ལས། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་ལྟར་མིན་པར་སྨྲ་བའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། མདོ་ཚན་གཞན་གཉིས་ཀི་

དོན་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དུ་གཞན་དབང་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་གསུངས་པའི་སྐབས་ཀི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པ་ཤེར་མདོ་

སོགས་མདོ་གཞན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་

དང་དོན་གཅིག་ཏུ་སོབ་དཔོན་འདིས་བཞེད་ལ། མདོ་གཞན་ལས་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་

དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པའི་དོན་དུ་བཞེད་དོ། །བདག་ཉིད་དང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་

བ་མེད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་པ་དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་ནི་རང་མཚན་གིས་སྐེ་བ་ཡིན་

ལ། རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་དེ་དངོས་པོ་ལ་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་

གིས་སྐེ་བ་ཞེས་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་ངེས་པར་སྦོར་དགོས་པར་འདོད་པས་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐེ་བ་ཐ་སྙད་དུ་སོབ་དཔོན་འདིས་བཞེད་དོ། །རྣམ་རིག་པས་

ཀང་དགོངས་འགེལ་དུ་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་དང༌། མདོ་གཞན་དུ་རང་བཞིན་གིས་

སྐེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་མཐུན་ཞིང༌། བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ནི་རྐེན་

ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་འདོད་པས་དེ་ལྟར་སྐེ་བ་མེད་པས་དོན་དམ་པར་སྐེ་

བ་མེད་མི་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །གཞན་དབང་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཏེ་བདེན་པས་
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སྟོང་པ་དགོངས་འགེལ་གི་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སྟོན་པའི་མདོ་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་

ཏེ། གཞན་དབང་བདེན་པར་གྲུབ་ན་བདེན་འཛིན་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་

པས་མདོར་དེ་སྒྱུ་མ་བཞིན་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

༈ འདིར། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་ཀུན་བཏགས་ཏེ། 

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་དང༌། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ། སྐེ་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་དང༌། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ། དོན་དམ་པ་ངོ་

བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད། དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ཡོད་པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པ་སོགས་གསུམ་མེད་ཀང་དགོངས་འགེལ་དུ་བཤད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་

ཡོད་དེ། དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་དེ། དེར་

བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ལས། དེ་ཡང་

ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མིན་པའི་

ཕིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པས་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

སྟོན་པ་མདོའི་དོན་དུ་འཆད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོར་མེད་པས་ན་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་

བའོ། །དོན་དམ་པར་སྐེ་བའི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་དེ། དེར་བཤད་

པའི་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཞུང་ལས། གཞན་དབང་བདག་

ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་

བ་མེད་པ་ནི། ནས། དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པའི་དོན་དུ་བཞེད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་སྐེ་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་པས་ན་སྐེ་བ་ངོ་བོ་
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ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བའོ། །དོན་དམ་པར་དོན་དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོར་མ་གྲུབ་པའི་ཆ་

ནས་བཞག་པ་དེ། དེར་བཤད་པའི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། གཞུང་ལས། དོན་དམ་པར་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་དེའི་སྐེ་བ་སོགས་ཀིས་སྟོང་

པ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པ་མདོའི་དོན་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་དོན་

དམ་བདེན་པའི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་པས་ན་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་

བའོ། །གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་གི་ཆོས་གང་ཡིན་ཡང་རང་ཉིད་རང་སྟེང་

གི་གཞན་དབང་དང༌། རང་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་པའམ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པ་

རང་སྟེང་གི་ཀུན་བཏགས་དང༌། རང་ཉིད་བདེན་པར་མེད་པ་རང་སྟེང་གི་ཡོངས་གྲུབ་

ཏུ་འཇོག་གོ །མིང་སོགས་ཆོས་ལྔ་ལ། ཀུན་བཏགས་པའི་གཞིའི་ཆོས་དེ། འདིའི་རྒྱུ་

མཚན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བ་་བ་ལས། རྒྱུ་མཚན་གང་ཞེ་ན། མདོར་བ་་ན་

མངོན་པར་རོད་པའི་ཚིག་གི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་གི་བརོད་དོན་མིང་བར་བཞིན་དུ་གོ་བར་བེད་

པའི་ཆོས་དེ། འདིའི་མིང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། མིང་གང་ཞེ་ན། རྒྱུ་

མཚན་དེ་ཉིད་ལ་ཚིག་བ་དྭགས་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁམས་

གསུམ་ཅི་རིགས་ཀི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་རོག་གི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་དངོས་པོ་དེ། 

འདིའི་རྣམ་རོག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཞེ་ན། 

ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པའི ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི ་ཆོས་རྣམས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་

ཡུལ་སྟོང་ཉིད་དེ། འདིའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀིས་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་
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བཞིན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་

སྤོད་ཡུལ། མངོན་པར་རོད་པ་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀི་གཞིའི་གནས་སུ་མ་གྱུར་པའི་

དངོས་པོ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བ་ས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་བོའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་དེ། 

འདིའི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ཡང་དག་པའི་ཡེ་

ཤེས་གང་ཞེ་ན། དེ་ནི་མདོར་བ་་ན་རྒྱུ་གཉིས་སུ་བལྟ་བར་བ་སྟེ། གཅིག་ཏུ་འཇིག་

རེན་ལས་འདས་པ་དང༌། འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ལ་ཀུན་རོབ་རྣམ་ཅན་ཡང་ཡོད་དེ། བ་་བ་ལས། ཡང་དག་

པའི་ཤེས་པ་འཇིག་རེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་གང་ཞེ་ན། ནས། ཁམས་

གསུམ་པ་ལས་ཡིད་སྐྲག་པར་བེད་པ་དང༌། ཁམས་གསུམ་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་རོ་མྱོང་

བར་བེད་ཅིང་དེ་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པ་ཉིད་ཀིས་མྱུར་བ་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་ཉོན་

མོངས་པའི་སྒིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པར་འཐོབ་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། རྒྱས་པར་ན། བསྟན་དང་མཉམ་པར་དབེ་བ་དང༌། །ཡོད་དང་རས་དང་ཀུན་

རོབ་དང༌། །རབ་ཏུ་སྐེ་དང་གཞན་ཉིད་དང༌། །མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་གཟུགས་ཅན་

ཡིན། །ཞེས་དང༌། བ་་དང་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ནི། །གཟུགས་དང་འཇིག་ཚོགས་སྲིད་པ་

དང༌། །འཇིག་རེན་དེ་ཉིད་ཡོངས་ཚོལ་དང༌། །ཡང་དག་དགོངས་དང་གོ་རིམས་

སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཆོས་ལྔའི་དོན་བཅུ་ཚན་གཉིས་སུ་བ་ས་ཏེ་བ་་བར་གསུངས་

པ་ལྟར་ཤེས་པར་བ་ཞིང༌། མཚན་ཉིད་རྣམས་ཀང་དགོངས་པར་སོན་མིན་དཔྱད་

དགོས་སོ། །
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༈ སོ་ན། ལམ་སྒོན་རང་འགེལ་དུ་ར་ཤེའི་འགེལ་བ་ཆེན་པོ་དྲུག་དང༌། ཊིཀྐ་

ཆེན་པོ་གཉིས་ཞེས་བྱུང་བ་དང༌། དབུ་མའི་ར་བ་ཤེས་རབ་ལ་འགེལ་བ་བརྒྱད་ཡོད་

དེ། ཞེས་པའི་བརྒྱད་ནི་དེ་ཉིད་ལས། སོབ་དཔོན་ཉིད་ཀིས་མཛད་པའི་ག་ལས་

འཇིགས་མེད་དང༌། སོབ་དཔོན་ཟླ་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་ཚིག་དོན་གསལ་བ་དང༌། 

སོབ་དཔོན་བྷ་བ་སྣང་བལ་གིས་མཛད་པའི་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་དང༌། གནས་བརན་

བུདྡྷ་པ་ལི་ཏས་མཛད་པའི་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་དང༌། སོབ་དཔོན་བོ་བརན་གིས་མཛད་པ་

དང༌། སོབ་དཔོན་གུ་ཎ་མ་ཏི་དང༌། སོབ་དཔོན་གུ་ཎ་ཤྲི་དང༌། ཨཱ་ཙཱ་རྱ་གུ་ཎ་ད་ཏས་

མཛད་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ར་ཤེའི་འགེལ་བཤད་སོགས་དང་མི་འདྲ་ལ། 

ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལ་ཊིཀྐ་ཆེན་མོ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཨཱ་ཙཱ་རྱ་སྤན་རས་གཟིགས་

བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་མཛད་པ་དང༌། ཨཱ་ཙཱ་རྱ་དེ་བ་ཤརྨས་མཛད་པའི་དབུ་མ་དཀར་

པོ་འཆར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཊིཀྐ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཞེས་པའང་འདི་ལ་དགོངས་

པར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ར་ཤེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཤེར་སྒོན་དཀར་པོ་རྣམ་འཆར་

གི་རེས་སུ་འབངས་པར་གསུངས་པ་དང་ཡང་མ་མཐུན་ཞིང༌། འགེལ་བཤད་ལས་

ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་རྒྱ་ཆེར་འགེལ་བར་བེད་པའི་སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བིན་ཞེས་བ་བ་

གཞན་ཞིག་ནི་འདི་སྐད་ཅེས་ཀང་ཟེར། ཞེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་

རིག་པས་ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ལེགས་ལྡན་གིས་

འགོག་པ་ན་དེའི་དོན་འདོགས་བེད་མིང་རོག་གམ། བཏགས་ཆ་རང་མཚན་གིས་

མེད་པ་ལ་བེད། ཅེས་བརགས་པ་ནི། སེམས་ཙམ་ལུགས་ཀི་སྒ་རོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་

ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་རང་མཚན་དང༌། རང་རྒྱུད་པས་ཀང་འདོད་པའི་ཡུལ་
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སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་རང་མཚན་གང་ལ་བསམས། དང་པོ་ལྟར་ན། ཀུན་བཏགས་རང་

མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་མིང་རོག་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་ལ་བེད་པར་དེས་

ཁས་མ་བངས་ཤིང༌། དོགས་པ་ཆེ་བས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དོགས་པ་ཆེ་ཚུལ་

མེད་པའི་ཕིར། མཐའ་ཆོད་པའི་ཆེད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དེའི་དོན་ཀུན་

བཏགས་འདོགས་བེད་མིང་རོག་གམ། གདགས་གཞི་གཞན་དབང་ངམ། བཏགས་

པའི་ཆ་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་ལ་བེད་ཅེས་བརག་པ་གསུམ་བ་རིགས་པ་ལ་དེ་

ལྟར་མ་བས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེའི་མིང་དོན་གང་ལ་རོད། དོན་ལ་མིན་ཏེ། 

ཆོས་ཀུན་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་རང་མཚན་དུ་ཡོད་པ་ལ་དེ་གཉིས་མཐུན་པའི་

ཕིར། མིང་ལ་མིན་ཏེ། མིང་ཙམ་ལ་ལེགས་ལྡན་ལྟ་བུའི་པཎི་ཏས་མི་རོད་པའི་ཕིར་

དང༌། རོད་ན། ཀུན་བཏགས་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་གིས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཚང་བའི་ཕིར། ཞེས་རོད་དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མ་

བརད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དབུ་མ་སྙིང་པོ་དང་བསྒིགས་ན་ཤེར་སྒོན་གིས་ཀང་ཕི་མ་

ལྟར་བརད་དམ་སྙམ་སྟེ་བརག་པའི་གནས་སུ་ཆེའོ། །ཤེར་སྒོན། དེའི་འགེལ་བཤད། 

བ་་བ། གཞུང་གི་ཐད་འདི་རྣམས་ཀི་སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་ལུགས་ལ་གཞི་

གྲུབ་ན་མིང་སོགས་ཆོས་ལྔའི་གང་རུང་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྟེ། ཀུན་བཏགས་དེ་ལྔའི་

ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་ཀུན་བཏགས་མེད་རྒྱུའི་ཀུན་

བཏགས་ལ་བར་མི་རུང་སྟེ། དེ་སེམས་ཙམ་དང་ལེགས་ལྡན་གིས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཡིན་མིན་རོད་པའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དབུས་མཐའི་འགེལ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བཤད་ལས། ཤེས་པར་བ་བ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་འདིར་བ་་བའི་

ཕིར་དངོས་པོ་རྣམ་པ་འདི་ལྔ་ལ་བ་་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་དང༌། ར་ཤེའི་

འགེལ་བཤད་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་ཆོས་ལྔས་བ་ས་ཏེ། ཞེས་པའི་

སྒས་ཟིན་ལྟར་ན་གཞི་གྲུབ་ན་དེ་ལྔའི་གང་རུང་ཡིན་དགོས་ཏེ། དེ་ལྔས་ཆོས་ཀུན་

བ་ས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀི་འགལ་སོང་དུ་ཁ་ཅིག་ཀུན་

བཏགས་ཆོས་ལྔའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་ཀང་དེ་དེས་བ་ས་པ་མི་འགལ་ཏེ། དེའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ལ་དེ་ཡིན་དགོས་ཀང་དེར་བ་་བ་ལ་དེ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་

ཕིར་ཟེར་ན་དཔྱད། རེ་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་མིང་ལྡན་མིན་མིན་པས་མིང་གི་

ཚོགས་ལ་ཟེར་དགོས་པར་གསུངས་པ་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་ལ་དགོངས་པ་འདྲ་ཡང༌། 

སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་མིང་སེམས་དང་མི་ལྡན་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་མིན་པ་ལས་ལྡན་

མིན་འདུ་བེད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་མིན་བརག་དེ་ལྟར་བས་ན་གཉལ་སྟོན་གིས་མིང་

ལྡན་པ་མིན་པའི་འདུ་བེད་དང༌། ཞེས་པ་ལྟ་བུའང་སེམས་ལྡན་མིན་པ་དང་འདུ་བེད་

ཡིན་པའམ་མཚུངས་ལྡན་མིན་པ་དང་འདུ་བེད་ཡིན་པའི་དོན་དུ་བེད་དགོས་

སོ། །བ་་བར། རྒྱུ་མཚན་གི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་པ་ན་དངོས་པོ་དང༌། དབུས་མཐར་དེ་

གཞན་དབང་དང༌། བ་་བར་ཀུན་བཏགས་ཆོས་ལྔའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པ་དང༌། 

གཞུང་དུ་ཀུན་བཏགས་ཆོས་བཞི་མིན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་དཔགས་ན་རྒྱུ་

མཚན་ལ་རག་པ་མེད་པར་མངོན་ཡང༌། བ་་བར་རྒྱུ་མཚན་ལ་འདུས་མ་བས་དང༌། 

ར་ཤེའི་འགེལ་བཤད་དང་དབུས་མཐའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཀུན་བཏགས་ཆོས་ལྔས་

བ་ས་པར་བཤད་པ་དང༌། གཞུང་དུ་དབུས་མཐར་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དབང་དུ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གསུངས་པར་དགོངས་གཞི་བཞག་པ་སོགས་ལ་དཔགས་ན་དེར་རག་པ་ཡང་ཡོད་

འདྲའོ། །དེ་གཉིས་ཀི་འགལ་སོང་དུ་ཁ་ཅིག་སྤིར་ཆོས་ལྔའི་ནང་གི་རྒྱུ་མཚན་ལ་རག་

དངོས་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཀང༌། ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་མིན་

རོད་པའི་སྐབས་ཀི་ཆོས་ལྔའི་ནང་གི་དེ་ལ་དངོས་པོས་ཁབ་སྟེ། དེ་ལ་ཀུན་བཏགས་

ཁོངས་སུ་མི་འོང་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་དང༌། གཞན་དག་སྤིར་ཆོས་ལྔའི་

ནང་གི་དེ་ལ་དངོས་པོས་ཁབ་པས་དབུས་མཐར་དེ་གཞན་དབང་དུ་བཤད་པ་ཡང་

ཆོས་ལྔའི་ནང་གི་དེའི་ངོས་འཛིན་ལ་དགོངས་པ་དང༌། བ་་བར་དེ་ལ་རག་པ་བཤད་

པ་འདུས་མ་བས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཙམ་སྟེ། འདུས་མ་བས་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ཡིན་ན་ཆོས་ལྔའི་ནང་གི་དེ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བརག་གོ །

ཁ་ཅིག །ཀུན་བཏགས་ཀི་གདགས་གཞི་ཡིན་ན་ཀུན་བཏགས་མ་ཡིན་པས་

ཁབ་པར་ཐལ། གཞུང་ལས། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་བཏགས་ཀི་གདགས་གཞིར་བཤད་

ཅིང༌། ཞེས་གསུངས་དོན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར། གཞན་དག་དེ་མ་ཁབ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་

ཤེས་བའི་གདགས་གཞི་ཡིན་ན་ཤེས་བ་མ་ཡིན་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཟེར་ན་

དཔྱད་དགོས་སོ། །གཞུང་ལས། ཀུན་བཏགས་དངོས་པོར་མེད་པས་ཆོས་བཞི་མ་

ཡིན་ལ། ཞེས་པའི་དོན་དངོས་པོར་མེད་པ་ནི་ཀུན་བཏགས་ཆོས་བཞི་མ་ཡིན་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པར་དཀའ་འགེལ་གཉིས་སོགས་གཞུང་ཕལ་ཆེར་དུ་འབྱུང་ཡང༌། 

ཀུན་བཏགས་མིང་དང་རྒྱུ་མཚན་གཉིས་མིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཟུར་དུ་བཀོད་ཟིན་པས་

རྣམ་རོག་དང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནམ་སྙམ་ནས་

སྔར་ལྟར་སྦར་ལ། ཐབ་གསལ་སྒོན་མེར་འདི་དབུས་མཐའི་དངོས་བསྟན་གི་རྒྱུ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མཚན་ཡིན་ན་དངོས་མེད་མིན་དགོས་པའི་དོན་དུ་བས་པ་ཡང་གཞུང་གི་ཐོབ་ཚོད་

ལ་མི་ཡོང་བ་གཞུང་བཀགས་པས་ཤེས་སོ། །གཞུང་ལས། དེས་ན་ཆོས་ལྔར་མི་

གཏོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཡང་དེར་མི་

གཏོགས་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་མིན་ནོ། །ཞེས་པ་དཀའ་འགེལ་དུ་

ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་ལ་སྦར་ཀང༌། མུན་སེལ་ལས། དེ་བ་་བའི་ལུགས་ངོ་མ་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། ལེགས་ལྡན་གིས་དངོས་པོ་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་བཞེད་པའི་ཁུངས་གསལ་ཤོས་ཤེར་སྒོན་དུ་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྐབས་ཀི་དེ་ལ་འདིར་གལ་ཏེ་གཟུགས་ཞེས་བ་བར་ཡིད་

ལ་བརོད་པ་དང༌། ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདི་ཡིན་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

སོབ་དཔོན་འདིས་མཚན་ཉིད་གསུམ་བཤད་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་དང༌། 

ཐལ་རང་གིས་རང་རྒྱུད་བཞེད་མི་བཞེད་བཤད་པའི་སྐབས་གསུམ་གར་དངོས་པོ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཧ་ཅང་གསལ་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ཁུངས་

གསལ་བོ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ནི་འདི་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་

ཡིན་ཟེར་ན་བརག་གཞུང་ལས། ཡོད་མེད་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཡིན་

པས། ཞེས་པའི་དོན་ལ་གུང་ཐང་ཕར་མཆན་དུ། ལུང་འདིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པར་མ་ཟད། རང་འཛིན་རོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་བཞེད་པ་

ཡང་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ། ལུགས་འདིར་དགོངས་འགེལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

གསུམ་སྟོང་ཉིད་ཡིན་པས། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་དེར་ཡོད་པ་མི་རུང་ཞིང་། དེར་མ་

ཟད་ལུང་འདི་རྣམ་རིག་པས་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པ་



  81  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ལ། འདོགས་བེད་དང་གདགས་གཞི་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་འགོག་པའི་ཕི་མའི་སྐབས་

ཡིན་ལ། དེ་རྣམ་རིག་པས་རང་འཛིན་རོག་པའི་ཞེན་གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་

ལ་བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་ལ་རང་འཛིན་རོག་པའི་ཞེན་

གཞིར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཤེར་སྒོན་དུ། ཀུན་བཏགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཞེས་པ་འདི་དང་དབུ་མ་སྙིང་པོས་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་ནི། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་

དུ་དཔྱད་དགོས་པར་གསུངས་པས། སྔར་དཀའ་འགེལ་དེ་སོགས་དང་བསྟུན་ནས་

བཀོད་ཡོད་དོ། །དཀའ་འགེལ་ལས། མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཞེས་སོགས་

རྐང་བ་ཕི་མ་གཉིས། སེམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མ་

སྦར་ཀང༌། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ་དེ་ལྟར་སྦར་ལ། དཀའ་འགེལ་ལས། དོན་དམ་པར་

ཆོས་རྣམས་མ་སྐེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་དང་ཆོས་ཉིད་དང་རང་བཞིན་གིས་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང༌། གཉལ་སྟོན་གིས་ཀང་དེ་

དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། ཊིཀ་ཆེན་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་

མ་སྐེས་ཤིང་མ་འགགས་པའི་ཆོས་ཉིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་མཚུངས། ཞེས་

གསུངས་པ་དང་མི་མཐུན་ཞིང༌། སྔར་བཤད་པ་དེ་དང་མི་འདྲ་བའི་སྦོར་ཚུལ་གཞན་

ཡོད་པ་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །གཞུང་ལས། ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་

བཏགས་པའི་བརས་བཞག་པའི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་

རིགས་པ་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བ་མིན། ཞེས་པའི་དོན་ལ་དཀའ་འགེལ་གཉིས་མཐུན་པར་

ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་རོག་ལ་མ་ལྟོས་པའི་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་

འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་ཏེ། དེ་སེམས་ཙམ་པའི་རིགས་པས་ཀང་
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ཁེགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་འདྲའི་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་གནས་ལུགས་

ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་ན་བུམ་བརའི་སྔར་ལྟོ་ལྡིར་བ་མེད་དགོས་པ་ལ་དེ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཞེས་བཞེད་དམ་སྙམ་མོ། །ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དབུ་མའི་རིགས་པ་མི་དགོས་ཞེས་སྨྲ་མི་རུང་སྟེ། དེ་འགོག་

ནུས་པའི་སེམས་ཙམ་སོགས་ཀི་རིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དོན་དམ་པར་མ་

གྲུབ་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། 

སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་ལ་འདི་གཟུགས་སོ་སྙམ་པའི་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་

སྒོ་བཏགས་དེ་ཡོད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་དང༌། ཞེས་གསུངས་པ་གཞུང་ལས། འདི་

གཟུགས་སོ་འདི་གཟུགས་ཀི་སྐེ་བའོ་ཞེས་སོགས་སུ་འདོགས་པའི་ཞེན་ཡུལ། ཞེས་

པ་ཞེན་ཡུལ་གི་རང་ལྡོག་ལ་ངོས་འཛིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་སྟེ། སྔར་བཤད་པ་

ནི། དེ་ལྟར་ན་གཞན་དབང་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་ཀི། ཞེས་སོགས་

རོད་ལན་དང་ཡང་བསྒིགས་པའི་བཤད་པའོ། །ཁོ་ན་རེ། གཞུང་ལས། དེ་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་དུ་འཆད། ཅེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

རང་རྒྱུད་པས་གཞན་དབང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

ཡང་སྙིང་ལས། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་བདེན་གྲུབ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པའི་མིང་གིས་བཤད་པའང་མང་བས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། གྲུབ་མཐའི་མཆན་དུ། གཞུང་ལས། དེ་

ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་བཏགས་པའི། ཞེས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་

བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་གང་ལ་བེད་པའི་ཚུལ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་དང་སེམས་ཙམ་
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པའི་ལུགས་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་བསྟན་པར་བཤད་ཀང་དེས་ནི་ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་

བརའི་ཡུལ་དུ་དངོས་དབང་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་དེ་གཉིས་འདྲ་བར་སྟོན་པ་

ལས་སྔ་མ་ལྟར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་

པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕི་དོན་ཡོད་པར་བཞེད་པ་དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་

ཀུན་གཞི་སོགས་མི་བཞེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་

དོན་འདོད་པའི་ཚུལ། ཕི་དོན་འདོད་པ་ལ་ལུང་གཉིས་ཀིས་མི་གནོད་པའི་ཚུལ། ཕི་

དོན་ཡོད་པར་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཚུལ། ཕི་དོན་མེད་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་

འཇུག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ད་ནི་ཀུན་རོབ། ཅེས་སོགས་བྱུང༌། སོབ་དཔོན་

འདིས་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་ཕི་དོན་དང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་གཉིས་ལས་གང་དུ་འདོད་

བཤད་པ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷས་དབུ་མའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་

ཡོད་མེད་ཕེ་ནས་གསལ་བར་བཤད་པ་མེད་ལ། ཤེར་སྒོན་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་

དོན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་དོན་གང་ཡིན། གལ་ཏེ་དེའི་དོན་ཕི་

རོལ་གི་རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པར་བག་ཆགས་ཀི་ས་བོན་གི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེ་

བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་ལ་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཕི་རོལ་གི་རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སྐེ་བར་སྟོན་ན་དཔེ་མེད་དོ། །ཅི་སྟེ་ཐ་སྙད་དུ་ན་ནི་གགས་པས་གནོད་

དོ། །ཞེས་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རོལ་ཡོད་པ་དང༌། ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་གནས་ཀི་གིབ་མ་

ལྟ་བུས་ཉེ་བར་ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཕིར་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་གནས་ལྟ་བུར་ཡང་སྣང་
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ངོ་། །དེ་མེད་དུ་ཟིན་ན་དེ་ལྟར་སྣང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རི་བོང་གི་རྭ་སྣང་

བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དབང་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་རྣམ་ལྡན་གི་སྒོ་ནས་

འཛིན་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཕི་དོན་དང་དེ་འཛིན་དབང་ཤེས་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སྔ་ཕི་བ་

ཡིན་ཏེ། སྔོན་པོ་དེ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་ལ་

རང་ངོས་ནས་རང་གི་རྣམ་པ་གཏོད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཞེད་དེ། རོག་གེ་འབར་

བ་ལས། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡང༌། ནས། 

མིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ལུང་དང་འགལ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ས་བཅུ་པ་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཕི་དོན་བཀག་པ་མདོ་གང་གི་

ཡང་དོན་མིན་པར་བཞེད་དམ་དཔྱད་པར་བ་སྟེ། ས་བཅུ་བར་ཁམས་གསུམ་སེམས་

ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དང༌། ལང་གཤེགས་ལས། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཕི་དོན་བཀག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ས་བཅུ་པ་ལས། 

འདི་ལྟར། ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་སྟེ། ཞེས་པའི་ཙམ་སྒས་ཕི་དོན་འགོག་

པ་མིན་ཏེ། དེས་སེམས་ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་རག་པ་སོགས་འཇིག་རེན་གི་

བེད་པོ་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མདོ་དེའི་རེས་ཐོགས་སུ། སེམས་ཀིས་

མངོན་པར་འདུས་བས་པ་དང་སེམས་ཀིས་བིས་པ་ཡིན་གི་སེམས་ལས་གཞན་པའི་

བེད་པ་པོ་དང་ཟབ་བོ་གང་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་གྲུབ་སྟེ། དེས་ཕི་དོན་དོན་དམ་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཤེར་སྒོན་ལས། ལུང་ལས། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ནས། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་ཡོད་
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པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། ནས། དཔེར་ན་རི་

བོང་གི་རྭ་སྣང་བ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལང་

གཤེགས་ཀི་དོན་ནི། འཇིག་རེན་གི་བེད་པོ་བདག་རག་པ་སོགས་མ་ཡིན་པར་སེམས་

ཙམ་ཞིག་ཏུ་བཅོམ་ལྡན་ང་ཉིད་སྨྲ་ལ། ཕི་རོལ་གི་སྣང་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཏེ་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལོངས་སྤོད་གནས་རྣམས་དང་འདྲ་བ་སྟེ་རྣམ་པ་གིབ་མ་

ལྟ་བུས་ཁ་བསྒྱུར་བ་དང་མཚུངས་པར་སེམས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྐེ་བ་ནི་དོན་དེ་དག་དང་

འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐེས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ཡང་དམག་

དང་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པ་འདུས་པའི་སྐབས་སུ་དེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་ནས་

དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་ཡང་གཟུགས་སྒ་སོགས་བསགས་པའི་སྐབས་སུ་དེའི་རྡུལ་

ཕྲ་རབ་རེ་རེ་ནས་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་སྟེ། དེ་འདྲའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེས་ཀང་དབང་

ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་བེད་པའི་ཕིར། འདུས་བསགས་ཀི་ཁད་པར་ནི། རོག་གེ་

འབར་བ་ལས། བསགས་པ་དང་འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་

ན། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རིགས་མཐུན་པ་དག་གཞི་གཅིག་ལ་བརེན་པ་ནི་ཚོགས་པ་ཞེས་

བའོ། །གང་པོ་ཆེ་དང་ར་ལ་སོགས་པ་དང་སྐེར་བ་དང་སེང་ལྡེང་ལ་སོགས་པའི་རས་

རིགས་མི་མཐུན་པ་གཞི་ཐ་དད་པ་འདུས་པ་ལ་དམག་དང་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་

པར་གདགས་པ་ནི་འདུས་པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིགས་མི་འདྲ་བ་ལ་

བརེན་པ་ནི་འདུས་པ་དང༌། རེན་གཅིག་ལ་བརེན་པའི་རིགས་མཐུན་པའི་ཕྲ་རབ་

རྣམས་ནི་བསགས་པ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་བཞིན་དུ་བུམ་སོགས་ཀང་བསགས་པ་ཡིན་
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པས་འདུས་པ་རས་སུ་མེད་པ་དང་བསགས་པ་རས་སུ་ཡོད་ལ། འདིས་རས་

བཏགས་འཇོག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་དགོས་པར་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ་

གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། ཅི་སྟེ་བོ་ཡུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །གཅིག་དང་

འདུས་པ་ཡིན་སྙམ་ན། །རིགས་པས་ཡོངས་སུ་བརགས་པ་ན། །དེ་ནི་གཉིས་ཀར་མི་

རིགས་སོ། །ཞེས་རྣམ་རིག་པས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡན་གར་བ་འམ་དུ་མ་འདུས་པ་གང་

དབང་ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་དུ་འདོད་སྙམ་ན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ལ་གཟུགས་རྡུལ་

གཅིག་པུ་ནི། །གཟུགས་བོའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། །དེ་སྣང་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་

ཕིར། །དབང་གཟུགས་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་བཞིན། །ཞེས་པ་ལྟར་གཟུགས་རྡུལ་ཕྲ་

རབ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་

མིག་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་བཞིན། ཞེས་

པའི་རིགས་པ་དང་འགལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཕྲ་རབ་གཟུགས་ནི་དུ་མ་དེ། །སེམས་

ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་མི་འདོད། །རས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཕིར། །དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་གཟུགས་རྡུལ་བསགས་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་མིག་

ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། རས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་

བཞིན། ཞེས་པའི་རིགས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་རྣམ་རིག་པས་ཕི་དོན་འདོད་པའི་

ལུགས་བཀག་པ་ལ། ལེགས་ལྡན་གིས། དེ་ལ་གལ་ཏེ་ཕ་རོལ་བོ། །བསགས་པ་མིན་

པའི་གཟུགས་སེམས་ཀི། །སྤོད་ཡུལ་མིན་པར་སྒྲུབ་བེད་ན། །དེར་ནི་གྲུབ་པ་ཉིད་

བསྒྲུབས་འགྱུར། །ཞེས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡན་གར་བ་དབང་ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་མིན་པར་

སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཅི་སྟེ་བསགས་པའི་གཟུགས་ལ་ནི། །གཏན་ཚིགས་
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མ་གྲུབ་ཉིད་འགྱུར་ཏེ། །གཟུགས་གཞན་དག་གི་བསགས་པ་ནི། །དེར་སྣང་བོ་ནི་སྐེ་

ཕིར་རོ། །ཞེས་བསགས་པ་དེའི་སྤོད་ཡུལ་མིན་པར་སྒྲུབ་ན། རས་སུ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ཁོ་བོ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་རང་འཛིན་

དབང་ཤེས་རང་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ནི་དམིགས་ཉིད་ཡིན་

འདོད་དེ། །དེ་སྣང་བོ་ཡི་རྒྱུར་འགྱུར་ཕིར། །འདོད་ཆགས་བཞིན་དུ་དེ་ཡི་ཕིར། །ཁོད་

དམ་བཅས་ལ་རེས་དཔག་གནོད། །ཅེས་བསགས་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་

ཡིན་ཏེ། རང་འཛིན་དབང་ཤེས་རང་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན། འདོད་ཆགས་ཀིས་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་སོགས་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་

བཞིན། དེས་ན་རྣམ་རིག་པས་བསགས་པའི་གཟུགས་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་

བཤད་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་ཅེས་རོད་སོང་མཛད་དོ། །

བཞི་པ་ནི། ཟླ་བ་གཉིས་སུ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཤེར་སྒོན་ལས། ཟླ་བ་གཉིས་

མཐོང་བའི་བོ་ཕི་རོལ་གི་དམིགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྐེ་བར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་

དམིགས་རྐེན་མེད་པར་མི་སྐེ་སྟེ། ཟླ་བ་གཅིག་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་བའི་

ཕིར། དེ་ཉིད་ལས། གཞན་ཡང་སྨྲ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དམིགས་པའི་

རྐེན་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་

ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་གི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དེ་ཉིད་ཀི་རང་གི་བདག་

ཉིད་དུ་སྣང་བཞིན་པས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དམིགས་པའི་རྐེན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་
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ཕིར་མཛད་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕི་དོན་མེད་ན་མདོ་

ལས། མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐེའོ། །ཞེས་

སོགས་དབང་ཤེས་རྣམས་དམིགས་རྐེན་ལས་སྐེ་བར་གསུངས་པ་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་

པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་དང་ཐ་སྙད་གང་དུ་ཡང་དམིགས་རྐེན་ལས་སྐེ་བ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། གལ་ཏེ་གཟུང་བར་སྣང་འདོད་

པས། །གཟུགས་བོ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྣམ་རིག་པས། སྔོན་པོ་རང་

ལས་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པར་སྣང་བའི་སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཕི་དོན་དུ་མེད་བཞིན་ཕི་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། དེས་ན་

གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་འགྱུར་ཞིང༌། །དམ་བཅས་པ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དེ་

ནི་རགས་ཀི་དོན་གྲུབ་པ་ན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལོག་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་ཟིན་པས་

རགས་ཡང་དག་མིན་ཞིང༌། དམ་བཅས་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་དང་ལུང་དང་འཇིག་

རེན་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། སེམས་ཙམ་དུ་ནི་དམིགས་པ་

དང༌། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མི་འཛིན་ན། །ཁས་བངས་པ་དང་གགས་པ་

ཡིས། །དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་

ནས། ཞེས་པའི་ལུང་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། འཇིག་རེན་ན་གཟུགས་སོགས་

ཕི་དོན་མེད་པར་དེ་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་སོགས་མི་སྐེ་བར་གགས་པས་གནོད་པ་

དང༌། དེ་ལྟར་སྣང་བ་སྐེ་བའི་ཕིར། །རྨི་ལམ་གཟུགས་སོགས་བོ་བཞིན་དུ། །གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་དོན་མེད་པར། །རྣམ་པར་ཤེས་ཞེས་བར་མི་རུང༌། །གང་ཕིར་རྨི་ལམ་
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ལ་སོགས་པའི། །རྣམ་ཤེས་ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། །དེ་ཕིར་དཔེ་ཡང་མེད་པ་

དང༌། །ཡུལ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཕོགས་སྔས། ཕི་དོན་མེད་ཀང་

ཤེས་པ་སྐེ་བའི་དཔེར་རྨི་ལམ་གི་ཤེས་པ་བཞག་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྨི་ལམ་

གི་ཤེས་པ་ཡང་དམིགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྨི་ལམ་ན་ཡང་བག་

ཆགས་ཀིས་བསྒོས་པའི་རྨི་ལམ་གི་མིག་ཤེས་ཀིས་རྨི་ལམ་གི་གཟུགས་མཐོང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། གཟུགས་སོགས་ཕི་དོན་གི་དངོས་པོ་སངས་པས་ཡུལ་ལ་སྐུར་

བ་བཏབ་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་ལ། འདི་དང་མཐུན་པར་རབ་བེད་ཉར་

ལྔ་བའི་ཤེར་སོན་དུ་ཡང་འབྱུང་མོད་མངས་དོགས་ནས་མ་དྲངས་སོ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ཀུན་གཞི་སོགས་མི་བཞེད་པར་བསྟན་པ་ནི། དེའི་ཕིར་

ཀུན་གཞིའི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། གསུངས་ཏེ། ཡན་གིས་ཀུན་གཞི་དང༌། མི་

འཇོག་གོ །ཡན་གིས་ཉོན་ཡིད་དང༌། དེ་མན་གིས་རང་རིག་མི་འདོད་པར་བསྟན་པ་

ལས། རྣམ་རིག་པས་དགོངས་འགེལ་ལས། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་

ཕྲ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཀུན་གཞི་བསྟན་པར་འདོད་པ་ལ། འདི་བས་ཕི་རོལ་དོན་སྟོང་

མི་འདོད་པས་ན་ཀུན་གཞི་ཡང་མི་བཞེད་དེ། དེ་འདོད་ན་ཕི་དོན་ཁས་ལེན་དོན་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདོད་ན་ཕི་དོན་མེད་ཀང་དེའི་བག་ཆགས་སྨིན་པ་ལས་ཕི་དོན་དུ་

སྣང་བའི་རྣམ་རིག་སྐེ་བར་བཞག་ཆོག་པའི་ཕིར། དབུ་མ་སྙིང་པོའི་ལུང་དོན་ནི། 

སྟོན་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་གངས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་

ཡོད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་གི་སེམས་ཙམ་ལྟར་གི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པར་

སྟོན་པ་མིན་ཞེས་པའོ། །ཉོན་ཡིད་ཀང་མི་བཞེད་པར་ཐལ། ཀུན་གཞི་གང་ཟག་གི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མཚན་གཞིར་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། སྤིར་བཏང་ལ་ཉོན་ཡིད་འདོད་ན་དེ་ཀུན་

གཞི་ལ་དམིགས་ནས་ངར་སེམས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར། དབུ་

མ་སྙིང་པོ་ལས། གལ་ཏེ་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ཉིད། །སེམས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་འདོད་

ན། །ཞེས་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་རང་རིག་གི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་རང་རིག་འདོད་

པའི་མདོ་སེམས་དག་གི་སྨྲ་བ། ཡུལ་དུ་སྣང་ལས་གཞན་གྱུར་པའི། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་འགོག་སྟེ་དོན་ནི། ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་སྔོ་འཛིན་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ་དེ་མིན་

པའི་དེའི་སྟེང་ན་སེམས་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་གཉིས་པ་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་སྣང་སྟེ་མེད་དོ། །ཞེས་

པའོ། །ཕི་འགེལ་གི་དོན་ནི། རང་རིག་མི་འདོད་དེ། རྣམ་ཤེས་ཕི་དོན་གི་རྣམ་པར་

སྣང་བའི་ཆ་དང༌། རྣམ་པ་དེར་མི་སྣང་བར་འཛིན་རྣམ་མྱོང་བའི་ངོ་བོར་སྣང་བའི་ཆ་

གཉིས་ཡོད་པས་ན་རྣམ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ལ་རང་སྣང་བ་རང་རིག་དང་ཡུལ་དུ་སྣང་

བ་གཞན་རིག་གཉིས་སུ་སྣང་བ་འབྱུང་བ་དང༌། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ནི་གཞན་རིག་དང༌། 

སྔ་མ་ནི་རང་རིག་སྟེ་རང་སྣང་བ་དང་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་གཉིས་ཀི་སྔ་མ་ཡིན་ལ། དེས་

གཞན་རིག་མྱོང་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་རང་རིག་དང་དེའི་ཡུལ་གི་གཞན་རིག་དེ་

གཉིས་དམིགས་བ་དམིགས་བེད་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་འཇོག་པ་རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་

ཡང་མི་རིགས་པའི་ཕིར། མུན་སེལ་སོགས་ལྟར་ན། སྔ་མས་ཞེས་པའི་ས་མ་དག་

པས་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ལས་སྔ་མ་མྱོང་བའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རང་རིག་ཅེས་འགེལ་

བཞེད་པར་མངོན། དེ་ལ་རྣམ་རིག་པས། ཤེལ་སྔོ་སོགས་དང་འགོགས་ཚེ་རང་གི་ངོ་

བོ་གསལ་བ་དང་སྔོ་སོགས་ཀི་རྣམ་ཅན་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་རྣམ་ཤེས་ལ་ཡང་ཡུལ་

སྣང་ཚེ་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་དང༌། རང་དུ་སྣང་བའི་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཡོད་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

པར་རིགས་སོ་ཟེར་ན་དེ་ནི་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་ཏེ། ཤེལ་སྔོ་སོགས་དང་ཉེ་བ་ལས་

རང་གི་ངོ་བོ་སྔོ་སོགས་ཀིས་མ་བསྒིབས་པའི་གསལ་བ་མ་བཏང་བར་སྔོ་སོགས་ཀི་

རྣམ་པར་སྐེས་པ་མིན་ཞིང༌། ཤེལ་གི་ངོ་བོ་མ་བསྒིབས་པ་འགགས་ནས་བསྒིབས་པ་

སྐེས་པ་ལ་སྔ་མ་དེ་ཡིན་པར་སེམས་པ་ནི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁོད་ཀིས་

ཤེས་པ་རང་གི་གསལ་རིག་གི་ཆ་མ་བཏང་བར་སྔོ་སོགས་ཀི་རྣམ་ཅན་དུ་སྐེས་པར་

འདོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། གཞན་ལྟར་སྐེས་ཕིར་དེ་གཉིས་

སྣང༌། །ཤེལ་དང་འདྲ་བར་མི་འདོད་དེ། །ཉེ་བར་བཞག་ལས་དེར་སྐེ་བ། །ཤེལ་གི་

སྐད་ཅིག་མིན་ཕིར་རོ། །དེ་འགག་གཞན་ནི་སྐེས་པ་ལ། །དེ་ཡི་བོ་ནི་འཁྲུལ་བར་

འདོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང༌། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་གཉིས་མེད་དེ། སྔོ་

སོགས་དང་བལ་བའི་ཤེལ་བཞིན་དུ། ཤེས་པ་ལ་རང་གི་ངོ་བོའི་གསལ་བ་ཡན་གར་

བ་ནམ་ཡང་སྣང་དུ་མེད་པའི་ཕིར་དང༌། ཤེལ་ཚོན་དང་ཕྲད་ན་སྔོ་སོགས་ཀི་རྣམ་

པར་སྣང་རུང་ཡང་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་

ཤེལ་ཚོན་ནམ་ཚོན་ཤེལ་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང༌། རྣམ་ཤེས་གཟུགས་

དང་ཕྲད་ན་དེ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་སྐེ་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་

གི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ས་སོགས་སེམས་ལྡན་དང་སེམས་

སེམས་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་རྣམས་ཀང་རོག་གེ་འབར་

བར་གསུངས་པའི་རིགས་པ་སྟེ། ལུགས་འདིས་རང་རིག་མི་འདོད་ཚུལ་དབུ་མ་སྙིང་

པོ་ར་འགེལ་འདི་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པ་ནི། སོབ་དཔོན་
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ཡེ་ཤེས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་དབུ་མའི་ཚུལ་བཀྲལ་བ་ཡང༌། དེའི་

བདེན་གཉིས་ལས། སྣང་དུ་འདྲ་ཡང་དོན་བེད་དག །ནུས་པའི་ཕིར་དང་ཞེས་ཐ་སྙད་

དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། གང་ལ་དོན་གཞན་ཡོངས་གཅོད་པའི། །ཤེས་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ། །དེ་ཡི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་འདིར། །བརགས་ཡིན་ཅུང་ཟད་

འདིར་མི་འགལ། །ཞེས་ཕི་དོན་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང༌། རང་རིག་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ཕིར། །ཞེས་རང་རིག་མི་འདོད་ཚུལ་སོགས་ལེགས་ལྡན་དང་མཐུན་ནོ། །

༈ སོ་ན། ཁོ་ན་རེ། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་ཡོད་མེད་ཕེ་

ན་སགས་འཁོར་བཤད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས། བར་སོད་པ་དག་

ཇི་ལྟ་བུར། །ནས། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་བརེན། །ཞེས་སོགས་དང༌། བང་ཆུབ་

སེམས་འགེལ་ལས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །ཐུབ་པ་ཡིས་ནི་གང་

གསུངས་པ། །བིས་རྣམས་སྐྲག་པ་སང་དོན་ཏེ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་

དང༌། ཤེས་པས་ཤེས་བ་རོགས་པ་སྟེ། །ཤེས་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་མེད། །ཅེས་དང༌། 

ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་བཏུས་ལས། འདི་ནི་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཡིས། །བག་ཆགས་

ཀིས་ནི་ཁིད་ཅིང་ཁེར། །སེམས་ཀི་འཇུག་པ་འགོག་པ་ཡིས། །བག་ཆགས་ལས་ནི་

བཀྲི་ཞིང་བཀེར། །གང་དང་གང་གིས་མི་རྣམས་ཀི། །ཡིད་ནི་ཡང་དག་སྦོར་འགྱུར་

བ། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཅན་ནོར་བུ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་

ལས། ཕི་རོལ་མེད་པ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དྲང་དོན་ཡིན་པར་ནི་

བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས་གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ནས། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་

ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང༌། 
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འཇིགས་བེད་ཆོས་འབྱུང་ཆེན་མོ་ལས། ཕི་རོམ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང༌། བང་ཆུབ་

སེམས་འགེལ་དང༌། བསྟོད་པ་འགའ་ཞིག་ལས་སེམས་ཙམ་བཀག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། ཁ་ཅིག་མ་ཁབ་སྟེ། ཡབ་སྲས་ཀིས་ཕི་

དོན་ཡོད་མེད་གསུངས་པ་ཡོད་ཀང་གསལ་པོར་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གཞུང་ལས། གསལ་པོར་བཤད་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར། གཞན་

དག །ལུང་དང་པོས་ཆོས་འགའ་ཞིག་བདེན་ཞིང་འགའ་ཞིག་མི་བདེན་པར་སྟོན་པ་

གདུལ་བ་རབ་ལ་ལྟོས་ཏེ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་དོན་གིས་བསྟན་པ་ལས་མི་གསལ་

ཡང་ཕི་མ་རྣམས་གསལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། སེམས་འགེལ་ལས་གསལ་

བར་གསུངས་ཏེ། ཞེས་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྐང་བ་

དང་པོ་གཉིས་ཀིས་སེམས་ཙམ་པའི་འདོད་ཚུལ་དང༌། དེ་ནས་གཉིས་ཀིས་སེམས་

བདེན་མེད་དང༌། ཐ་མ་གསུམ་གིས་ཕི་དོན་ཡོད་པར་གསལ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཕི་དོན་ཡོད་མེད་གསལ་པོར་གསུངས་པ་ཡོད་ཀང་དེ་

ལྟར་ཕེ་ནས་གསལ་པོར་གསུངས་པ་མེད་དེ། གཞུང་ལས། ཕི་ནས་གསལ་བོར་

བཤད་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར། ལ་ལས། ཡབ་སྲས་ཀིས་དེ་ལྟར་

གསུངས་པ་ཡོད་ཀང༌། དབུ་མའི་གཞུང་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་མེད་དེ། རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་དྲངས་མ་ཐག་པར་མི་གསལ་ཞིང༌། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་གསང་འདུས་

ལས་འཕྲོས་པ་དང༌། བསྟོད་པ་རྣམས་བསྟོད་ཚོགས་ལས་དབུ་མའི་སྒེར་གཞུང་མིན་

པ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་བཏུས་ཀང་དེའི་བཤད་སྦར་ལས། གཞན་དང་ཉིད་ཀི་
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གྲུབ་པའི་མཐའ་རབ་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་སེ་སྣོད་གསུམ་གི་ཚུལ་དུ་བ་ས་ཏེ་བསྟན་ཟིན་

མོད་ཀི། འོན་ཀང༌། ནས། གཞུང་འདི་བརམས་པར་མཛད་དེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་

པ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་ལས་དབུ་མའི་སྒེར་གཞུང་མིན་པས་ཡབ་སྲས་ཀི་དབུ་མའི་སྒེར་

གཞུང་ལས་ཕི་དོན་ཡོད་མེད་ཀི་ཚུལ་གསལ་བར་མ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་

སེའི་འདོད་པ་ལྷག་མཐོང་དུ་འགོད་པ་ན། འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀིས་དབུ་མའི་

བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་ལས་ཕིའི་དོན་ཡོད་མེད་ཀི་ཚུལ་གསལ་བར་མ་མཛད་ལ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་རྣམས་ལས་ཕི་མ་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་གི་

དགོངས་པའོ། །ལམ་རིམ་སེར་མཆན་དུ། ཡེ་ཤེས་སེས་ཡབ་སྲས་ཀི་དབུ་མའི་

གཞུང་དུ་ཕི་དོན་ཡོད་མེད་གསལ་བར་མ་མཛད་ཟེར་བ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་འགལ་

བ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་དྲངས་ནས་ཡེ་ཤེས་སེ་

སོགས་ཀིས་བཤད་ཚུལ་དེ་མི་འཐད་པར་གསུངས་ནས། དེས་ན་སོབ་དཔོན་ཡེ་

ཤེས་སེའི་གསུང་ལེགས་ལྡན་དང་ཞི་འཚོས་སྲོལ་ཕེ་བའི་སྔ་ཕི་ཙམ་འཐད་ཀི། ཚིག་

ཟིན་ལ་བཤད་པ་ཀུན་དེ་ལྟར་མི་འཐད་པ་རེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོའི་ཡང་དགོངས་པ་

ཡིན་ཏེ། ལམ་རིམ་ལས། ཞེས་འཆད་པ་ནི་བྱུང་བའི་རིམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་མངོན་

ནོ། །འོན་ཀང༌། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཀང་ཡེ་ཤེས་

སེས་བཤད་ཚུལ་ལས་མི་འཐད་པའི་ཆ་ནི་དབུ་མ་བ་ལ་མདོ་སེ་སྤོད་པ་དང་རྣལ་

འབོར་སྤོད་པ་གཉིས་བྱུང་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་གགས་དེ་གཉིས་གང་དུའང་མི་

འདུ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བདག་གི་བ་མ་གསུང་ངོ་། །ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་

ཏེ། །ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པ་ན། གཞུང་ལས། རྐང་བ་དང་པོའི་དོན་ནི་ཕི་རོལ་ངོ་བོ་
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ཉིད་ལས་ཡོད་པ་མིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཤེར་སྒོན་ལས། དེ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། ཞེས་པ་

དང་མཐུན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་

ལེགས་ལྡན་གིས་ནི། ནས། ཕི་རོལ་ཡོད་མིན་གིས་ཀང་བོས་རྣམ་མེད་དུ་མཐོང་བ་

འགོག་པར་བཞེད་པས་ཙམ་གི་སྒས་ཕི་རོལ་འགོག་པ་མིན་པར་འཆད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་གཞུང་དང་སྒས་ཟིན་བསྒིག་དགོས་པའམ་ལེགས་ལྡན་གི་གཞུང་

གཞན་དང་བསྟུན་ནས་བརག་དགོས་ཤིང༌། རྣམ་བཤད་ཀི་སྒས་ཟིན་ལྟར་ན། ཙམ་

སྒས་ཀང་བོས་ཡུལ་རྣམ་མེད་དུ་མཐོང་བ་འགོག་དགོས་པར་མངོན་པས་གཞུང་དང་

ཤེར་སྒོན་དུ་ཙམ་སྒས་སེམས་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རེན་གི་བེད་པོ་འགོག་པར་

གསུངས་པ་དང་མ་མཐུན་ནོ། །གཞུང་ལས། ཕི་རོལ་བཀག་པ་དེ་མདོ་གང་གི་ཡང་

དོན་མིན་པར་བཞེད་དམ་དཔྱད་པར་བའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ལ་རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་

དུ། ལེགས་ལྡན་གིས་ཕི་དོན་མེད་པར་སྒས་ཟིན་ལ་སྟོན་པའི་མདོ་མ་གཏོགས་ཕི་

དོན་མེད་པར་སྟོན་པའི་མདོ་བཞེད་དེ། དེས་ཀུན་གཞི་སྟོན་པའི་མདོ་འདོད་པ་གང་

ཞིག །དེ་ཡིན་ན་ཕི་དོན་མེད་པར་སྟོན་པའི་མདོ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་

ཀང༌། དེས་ཀུན་གཞི་སྟོན་པའི་མདོ་མི་འདོད་དེ། དེས་ཀུན་གཞི་ནི་གང་ཟག་གི་

བདག་ལ་མིང་བསྒྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། 

རྣམ་ཤེས་ཞེས་བའི་རྣམ་གངས་ཀིས། །བདག་ནི་ངེས་པར་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་

དང༌། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་ཀང་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་འབིན་པའི་

བདག་གཅིག་པུ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནུས་པ་རབ་ཏུ་བསགས་པར་སེམས་པས་ཁོད་
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ཀིས་ཀང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བའི་མིང་ཙམ་གི་སྒྱུ་ཐབས་ཀིས་དེ་ཉིད་ལ་

བདག་ཏུ་བཏགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་བདག་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ཡང་ཉམས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་ཀུན་གཞི་སྟོན་པ་མིན་པར་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་གིས་

གནས་སྐབས་འཁོར་འདས་ཀི་གཞི་བེད་པ་དང་འཇིག་ལྟ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་

གསུངས་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། རྣམ་པར་སྨིན་པ་དང་ངར་

སེམས་པ་དང་རྣམ་པར་རིག་པ་ཞེས་བ་བ་གསུམ་པོ་དག་གི་སྣ་ཚོགས་སྐེ་བ་ལ་

སོགས་པར་བཏགས་པ་ལྟར་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་མི་འདོད་དོ། །ནས། འདི་ལྟར་སེམས་ཀི་

གནས་སྐབས་ཀི་བེ་བག་ལས་དེ་དག་ཏུ་གདགས་པར་ནི་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། རྒྱན་བཟང་བས། ལེགས་ལྡན་གིས་ཀུན་གཞི་སྟོན་པའི་མདོ་འདོད་པར་

ཐལ། དེས་དེ་སྟོན་པའི་ལང་གཤེགས་སོགས་མཐོང་བའི་ཕིར་ཟེར། འོ་ན། ཕི་དོན་

མེད་པ་ལེགས་ལྡན་གིས་མདོ་དོན་དུ་འདོད་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་

ཏེ། །ཞེས་སོགས་མཐོང་བའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ལེགས་ལྡན་གིས་

ཕི་དོན་བཀག་པ་མདོའི་དོན་དུ་འདོད་པར་ཐལ། དེས་སེམས་ཙམ་རིགས་ཅན་ལ་

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་བསྟན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བ་ལས། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་བརེན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེའི་

དོན་ནི་གཞུང་ལས། དེ་ནས་གཅིག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀི་གཉིས་སྟོང་ཡོད་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རང་ལུགས་ཐལ་འགྱུར་བའི་བཤད་ཚུལ་ཡིན་པས། ལེགས་ལྡན་གིས་
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དེའི་དོན་བདག་ཕུང་རས་སུ་གྲུབ་པའི་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་སྟོན་པ་སྟེ་གང་ཟག་རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་རས་སུ་མེད་པར་སྟོན་པ་ལ་འགེལ་ལམ་ཁུངས་དང་བསྟུན་ནས་དཔྱད་པར་

བའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཀུན་གཞིའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས། སེམས་ཙམ་པའི་གྲུབ་མཐའ་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་མདོའི་དོན་ཕལ་བ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་ཐོགས་

མེད་ཀི་རང་བཟོར་འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་རིག་པའི་གྲུབ་མཐའ་

ཐུན་མོང་མིན་པ་རྣམས་མདོའི་དོན་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་འདོད་པར་ཐལ། 

རྣམ་རིག་པས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང༌། ཕི་དོན་བཀག་པ་དང༌། ཀུན་

གཞི་བཤད་པ་གང་ཡང་མདོ་དོན་དུ་མི་འདོད་ཅིང༌། ཐོགས་མེད་སོགས་ངོ་ཚ་དང་

ཁེལ་མེད་པ་མི་ཤེས་བཞིན་ཤེས་པར་རློམ་པ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་དུ་ཡང་འདོད་

པའི་ཕིར། རགས་རིམ་བཞིན་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་ལས། དགོངས་འགེལ་ལས་མཚན་

ཉིད་གསུམ་གསུངས་པའི་དོན་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་

མདོའི་དོན་མིན་པར་དབུ་མའི་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ལམ་སྲོལ་འདི་ནི་ལེགས་ལྡན་

འབེད་ཀིས་ཕེ། ཞེས་དང༌། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བས་བཤད་པ་ལྟར་མདོའི་དོན་མིན་

པར་སྨྲ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕི་རོལ་བཀག་པ་མིན་པར་བཞེད་པས་

ཕི་རོལ་བཀག་པ་དེ་མདོ་གང་གི་ཡང་དོན་མིན་པར་བཞེད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང༌། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། རྣམ་ཤེས་ཞེས་བའི་རྣམ་གངས་ཀིས། །བདག་ནི་ངེས་

པར་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཉིད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་དབིག་གཉེན་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་

ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ལུང་བསྟན་ཅིང་ས་རབ་ཏུ་བརེས་པའི་འཕགས་པ་ཀླུ་
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སྒྲུབ་ཀིས་ཡང་དག་པར་རོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དོན་གི་ལུགས་གཞན་དུ་འདྲེན་

པར་བེད་ཅིང༌། ངོ་ཚ་དང་ཁེལ་མེད་པ་དོན་རྣམ་པར་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

ཤེས་ཤིང་མཁས་པར་ང་རྒྱལ་བེད་པ་དག་འདི་སྐད་སྨྲ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཞན་དག །དེ་ལྟར་ན་ལེགས་ལྡན་གིས་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་མི་འདོད་པའམ། རྣམ་

རིག་པ་དེ་དག་གི་གལ་ནས་འབིན་འདོད་པའམ། དེ་སྟོན་པ་དང་མདོའི་རེས་འབང་

མིན་པ་གང་རིགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལེགས་ལྡན་

གིས་དེ་ནང་པ་དང་ཐེག་ཆེན་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བར་བཞེད་པ་ནི་རང་གིས། ཐེག་པ་

ཆེན་པོ་ཉིད་ཀི་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང༌། ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་ཤེས་ལ། རྣམ་

རིག་པས་རྒྱ་ཆེ་བའི་སྒོར་བཀྲལ་བ་ཕལ་ཆེར་སྟོན་པ་དང་མདོའི་དགོངས་པ་ཡིན་པ་

དང༌། ཟབ་མོ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་མདོའི་དོན་མིན་པར་བེད་པ་ལ་

འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དྲངས་མ་ཐག་པའི་ལུང་གི །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

ལུང་བསྟན་ཅིངས་རབ་ཏུ་བརེས་པའི་འཕགས་པ་ཞེས་པ་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར་

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་སྟེང་དུ་སྦོར་བ་ནི་གཞུང་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་མིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལེགས་ལྡན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་རྡུལ་ཆ་མེད་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། 

གཞུང་ལས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེས་ཀང་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་དམིགས་རྐེན་བེད། ཅེས་

དང༌། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། རྡུལ་ཆ་མེད་དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བདེན་དངོས་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། སྟོང་ཐུན་ལས། ཆ་མེད་ཀི་དངོས་པོ་ཁས་བངས་ན་བདེན་

དངོས་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འདོད་པ་ལ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་རང་ཐམས་ཅད་ཁད་པར་མེད་
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དོ། །ཞེས་དང༌། དུས་འཁོར་ཊིཀ་བཤད་ལས། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གོང་འོག་སུའི་ལུགས་

ལའང་ཆ་མེད་ཀི་དངོས་པོ་འདོད་ཕིན་ཆད་དེ་བདེན་དངོས་སུ་འདོད་པ་ཡིན་ལ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལ་ཁ་ཅིག །དེས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལ་ཡུལ་དང་དངོས་པོའི་ཆ་

སོགས་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པས་ཆ་བཅས་སུ་བཞེད་ཀང་རྡུལ་དེ་རང་ལ་ཆ་འབེད་རྒྱུ་མེད་

པས་ཆ་མེད་ཀི་ཐ་སྙད་མཛད་ཟེར། དེ་ལ་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ། དེ་ལྟར་ན་བེ་

མངོས་རྡུལ་ཆ་མེད་དེ་ཆ་བཅས་སུ་འདོད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རང་ལ་ཆ་འབེད་རྒྱུ་མེད་

ན། དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་སྦར་བ་ན། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཕོགས་སྔར་འགྱུར་བས་ཆ་བཅས་

སུ་མི་བཞེད་པའི་ཐལ་བ་བཀོད་དོ། །རྡུལ་ཕྲ་རབ་འདོད་ན་རྡུལ་ཆ་མེད་འདོད་མི་

དགོས་པས་གཞུང་གིས་མི་གནོད་པ་ཤེས་ས་ཞིང༌། ལྷག་མཐོང་གི་ལུང་དོན་ནི་དབང་

ཤེས་ཀིས་དེ་ལས་ཕྲ་བའི་ཆ་མཐོང་རྒྱུ་མེད་པས་རྡུལ་ཆ་མེད་ཅེས་བས་པར་ལྕང་སྐའི་

གྲུབ་མཐའ་དང་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་གཉི་གས་བཞེད་དོ། །ལྡོག་ཆ་འབེད་དུ་ཡོད་

ནའང་དེ་ལས་ཆུང་ངུ་བོས་ཀང་གསིལ་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡུལ་ལ་རྡུལ་ཆ་མེད་ཀི་ཐ་སྙད་

སྦོར་མི་སྦོར་གཉིས་ལས་ལེགས་ལྡན་གིས་དེ་ལ་ཐ་སྙད་དེ་སྦོར་བས་རྡུལ་ཆ་མེད་

དམིགས་རྐེན་དུ་བཞེད་ཟེར་དགོས་ཤིང༌། དེས་ལྡོག་ཆ་ཡང་འབེད་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡུལ་

ཁས་བངས་པར་མི་འགོ་བ་དང༌། ལྡོག་ཆ་འབེད་རྒྱུ་མེད་པའི་རྡུལ་ཆ་མེད་ཁས་བངས་

ན་བདེན་དངོས་འདོད་དགོས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་དེ་ལས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཡང་རས་ཡོད་

དུ་བཞེད་དེ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དེ་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་ཅིང་བཏགས་དོན་བཙལ་བའི་མཐར་

རེད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་འཇོག་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་བརག་དགོས་ཏེ། འདི་བས་གཞི་

གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་འཇོག་པས་ཁབ་པ་གང་ཞག །གཞི་གྲུབ་ན་རས་ཡོད་ཡིན་པས་མ་ཁབ་



  100  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལུགས་འདིར་གཞི་གྲུབ་ན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པས་ཁབ་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འདུས་པ་ཀུན་བཏགས་ཡོད་དུ་འདི་བས་འདོད་པར་གྲུབ་

མཐའ་དེ་ཉིད་དུའང་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས། ཉན་ཐོས་སེ་

བས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡན་གར་བ་ཡང་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མིན་ལ། རྡུལ་ཕྲ་རབ་དུ་མ་

བསགས་པ་ཡང་ཚོགས་སྤི་ཡིན་པས་རས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་

མི་རུང་བར་འདོད། ཅེས་པའང་བརག་དགོས་ཏེ། སྐབས་འདིའི་ཕོགས་སྔ་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

ཡན་གར་བ་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མིན་པར་འདོད་མཁན་ནི་སེམས་ཙམ་ལས་བེ་མདོ་

མ་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། སེམས་ཙམ་པའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་རེ་རེ་བ་

དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་སྣང་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་དང༌། ཚོགས་སྤི་ཡིན་ན་རས་སུ་མེད་པས་ཁབ་པར་འདོད་པའི་དངོས་སྨྲ་བ་སུ་

ཡང་མེད་པའི་ཕིར། ལུགས་འདིར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཆོས་ཀི་སྐེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་མིན་

ནམ་སྙམ་སྟེ། ཆོས་ཀི་སྐེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་སྣང་དགོས་

པས་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་བེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞུང་ལས། ཟླ་བ་

གཉིས་སུ་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་ཟླ་གཅིག་དམིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་

དགོས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་དབང་ཤེས་ཀུན་ལ་དམིགས་རྐེན་ཡོད་པར་

ཁས་ལེན་དགོས་འདྲ་ཡང༌། རྣམ་འགེལ་ལས། སྒར་སྣང་དོན་མེད་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་གཟུང་དོན་མེད་པར་བཤད་པ་མ་བརག་གོ ། 

གསུམ་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་

བསྟན་པ་ལ་གསུམ། བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་ངོས་
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གཟུང་བ། དེ་ཉིད་རིགས་པའི་གཙོ་བོར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ། རིགས་པ་དེ་

ལ་ལེགས་པར་བསབ་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་འདིས། ཞེས་

སོགས་བྱུང༌། ལེགས་ལྡན་གིས་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ལ་ཤེར་སྒོན་དུ་ར་ཤེའི་རིགས་

པ་རྣམས་དང༌། དེ་དང་དབུ་མ་སྙིང་པོ་ར་འགེལ་དུ་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་ལྔ་སོགས་

མང་པོ་དང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་བདེན་གཉིས་ར་འགེལ་དུའང་མུ་བཞི་སྐེ་འགོག་

སོགས་མང་དུ་གསུངས་ཀང་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ནི་དགག་རགས་སྒྲུབ་རགས་

གཉིས་ལས་སྔ་མ་དང༌། དེ་ཡང་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དང་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་

གཉིས་ལས་ཕལ་ཆེར་སྔ་མ་ཉིད་དང༌། དེ་ལས་ཀང་རགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གི་

མཐུན་དཔེ་ས་བ་ལ་དགོངས་ནས་གཞུང་དུ་མཚན་གཞི་གཉིས་བཀོད་པ་ལྟར་མགོ་

སྙོམས་ཀི་རིགས་པ་གཙོ་བོར་མཛད་དེ། རོག་གེ་འབར་བར། འབྱུང་བ་འབྱུང་བའི་

བེ་བག་ཕུང་པོ་སྐེ་མཆེད་ཁམས་མཚན་ཉིད་མཚན་གཞི་སྐེ་འཇིག་གི་བེད་པ་

བཅིངས་ཐར་བརག་པ་སོགས་དུ་མ་གསུངས་པ་ཡང་རིགས་པའི་འགོས་གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། འདི་ནི་འཕགས་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ལེགས་ལྡན་གིས་མགོ་

སྙོམས་ཀི་རིགས་པ་ལ་གཙོ་བོར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེའི་རགས་ཆོས་

གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ས་བའི་ཕིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་སྲ་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་ན་འབྱུང་

བར་མཚུངས་པ་ལ་སྲ་མི་སྲའི་ཁད་པར་དང༌། དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་ལྟ་བའི་ངོ་

བོར་གྲུབ་ན་དབང་པོ་མཚུངས་པ་ལ་གཟུགས་ལ་ལྟ་མི་ལྟའི་ཁད་པར་མི་རུང་བའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཁད་པར་དེ་ལྟར་འབེད་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་རེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁད་

པར་དེ་ལྟར་དབེ་བར་ནུས་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཡོད་
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ན་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཡུལ་རང་གི་སོད་ལུགས་

ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་རྒྱུན་དང་ཆ་ཤས་སོགས་གཞན་སུ་ལའང་

མི་ལྟོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་ན་རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རང་དབང་དུ་ཡོད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེ་གཞུང་ན་གསལ་ལོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་མེད་

པ་དང་རག་པའི་རས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཡོད་པ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ན་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཡོད་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་རྐེན་དང་འདུས་

པའི་ངོ་བོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ཡན་གར་བར་འབའ་ཞིག་པ་གནས་

དགོས་པ་ལ་དེ་ལྟར་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆ་ཤས་འདུས་པ་ལམ་ལྟོས་པར་ཆ་

ཅན་དང༌། རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འབས་བུའི་ངོ་བོ་ཡན་གར་དུ་གནས་པའང་མེད་

པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྣམས་ནི་རས་བརྒྱད་འདུས་པ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་མེད། སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་མེད་ན་གཅིག་མེད་པའི་

ཕིར་དང༌། དངོས་པོ་ཀུན་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་དེ་དང་བལ་

ན་ཅུང་ཟད་ཀང་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ལྷག་མགོ་སའོ། །གསུམ་པ་ནི། འཕགས་པའི་

རེས་འབང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང་སྟེ་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

༈ འདིར། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པ་མགོ་སྙོམས་ཀི་རིགས་པ་ལ་རགས་འགོད་

པ་དང༌། ཚུལ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། མིག་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་

གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་སྟེ། དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྣ་དབང་བཞིན། ཞེས་པ་

དང༌། སའི་ཁམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྲ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཆུ་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། ས་ནི་སྲ་
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བའི་ངོ་བོ་མིན། །འབྱུང་བ་ཉིད་ཕིར་རླུང་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། ཤེར་སྒོན་ལས། 

མིག་ནི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མི་བེད་དེ། མིག་གི་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

དེ་དང་མཚུངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣ་བ་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་ས་ཞིང༌། ཁབ་པ་

སྒྲུབ་པ་ནི། དབང་པོ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བས་ཁབ་སྟེ། དོན་དམ་

པར་ལྟ་ན་རྒྱུ་རྐེན་གང་ལ་ཡང་ལྟོས་མེད་དུ་ལྟ་དགོས། དེ་ལྟ་ན་རྣ་བའི་དབང་པོས་

ཀང་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། མིག་གིས་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དེ་རྒྱུ་

རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། འབྱུང་བ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པར་སྲ་བའི་

ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་སྲ་བར་གྲུབ་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་

སྲ་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་དགོས། དེ་ལྟ་ན་ཆུ་ཡང་སྲ་བའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། སྲ་

བའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མི་ལྟོས་པ་དེའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་འདིའི་ཕོགས་

སྐོན་བསལ་བ་ལ་གཞན་དག་གིས་ས་སོགས་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་

པ་མི་འཐད་དེ། ཁས་བངས་མངོན་སུམ་གགས་པ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་སྐོན་སོང་རྣམས་རོག་གེ་འབར་བ་སོགས་སུ་ཤེས་པར་བའོ། །   ། །

༼ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ།༽

༈ གཉིས་པ་ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལ་བཞི། དོན་དམ་

པར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་

རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་བ་དང༌། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་ཇི་

ལྟར་བཤད་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བེད་བསྟན་པའོ། །

༼དོན་དམ་པར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་

བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི། མདོ་དགོངས་འགེལ་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་

ཀིས་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཞེད་དེ། དགོངས་འགེལ་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་དང་པོ་གཉིས་གསུངས་པའི་དོན་ལེགས་ལྡན་ལྟར་དབུ་མ་སྣང་བར་བཀྲལ་བ་

གང་ཞིག་དེ་ཞི་འཚོའི་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བ་

ལས། རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པ་བའི་རང་གི་ངོ་བོར་སོ་

འདོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཀུན་

བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་

རྣམ་པར་བཞག་གོ །ཞེས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་འཆད་པ་ན་དགག་བ་

ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་བ་དང༌། གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཡང་དག་

པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ནས། དེ་བས་ན་གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

འདི་སྒྱུ་མ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་གོ །ཞེས་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་འཆད་པ་ནའང་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་

གི་ཁད་པར་སྦར་ནས་བཀྲལ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་དུ་མེད་ཀང་

ཚད་ཆེན་དུ་ཚད་མ་སེ་བདུན་ལས་བཤད་པའི་རྒྱུ་འབས་འཇོག་བེད་ཀི་རིགས་པ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་གཞིར་བས་རྣམས་ཐུན་མོང་བར་བཞེད་པའི་ཕིར་དང༌། 

འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་འབེད་པ་ནའང་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དངོས་དང་དོན་གིས་མ་སྦར་བའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་

བཀྲལ་བ་འོག་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

༼ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། ཞར་བྱུང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞི་བ་

འཚོའི་སྔོན་དུ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་བྱུང་ཚུལ། ཞི་བ་འཚོས་སྲོལ་

དེ་རྒྱས་པར་ཕེ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཐ་སྙད་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཞི་བ་འཚོའི་

སྔོན་དུ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པའི་ལུགས་བྱུང་སྟེ། ཤེར་སྒོན་དུ་དང་པོར་རྣམ་

ཤེས་བདེན་པར་འཛིན་ཏུ་བཅུག་ནས་ཕིས་དེ་བདེན་པ་འགོག་པའི་དབུ་མ་པ་ཁ་

ཅིག་གི་འདོད་པ་བཀག་པ་གང༌། དེ་བཞིན་དུ་དེར་ཕི་དོན་བདེན་མེད་དང་རྣམ་ཤེས་

བདེན་མེད་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་སྒོམ་པར་བཤད་པ་ལ་ཡང་དགག་པ་མཛད་

པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཤེར་སྒོན་ལས། གཞན་ཡང་རྣམ་པར་རིག་པ་ཉེ་བར་

བངས་པ་ཡང་བས་ནས། གལ་ཏེ་དེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་ཡང་འདོད་ན་ནི་འདི་ལྟར་

འདམ་རབ་འཁྲུ་བ་བས་མི་རེག་པར་ཐག་བསྲིང་བ་བཟང་ངོ་། །དོན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

ཉིད་དུ་བརགས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་བདག་མེད་པ་ཉིད་དང་སྐེ་བ་མེད་

པ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་བར་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འགེལ་བཤད་ལས། རྣལ་

འབོར་སྤོད་པ་བ་ཁ་ཅིག་འདི་སྐད་ཅེས་དང་པོ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་

གནས་སྐབས་སུ་ནི་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་དགག་ཅིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་ཁས་བང་

བར་བ་ལ། ཕིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པར་བ་བའི་དུས་སུ་ནི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཉིད་ཀང་སང་བར་བའོ། །ཞེས་ཟེར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 
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དོན་གཞུང་ན་གསལ་ཞིང༌། འགེལ་བཤད་དུ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་ཁ་ཅིག་གསུངས་

ཀང་རྣམ་རིག་པས་ཕིས་རྣམ་ཤེས་བདེན་མེད་རོགས་པ་ལ་འཁིད་པར་མི་འདོད་

པས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་གདུལ་བ་བཀྲི་རིམ་ལ་དགོངས་

པའོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤེར་སྒོན་ལས། དང་པོར་ཕི་རོལ་གི་དོན་གི་ཡུལ་སྒོམ་

པར་བེད་ཅིང༌། རིམ་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་སྒོམ་པར་བེད་ན་

ནི་རིམ་ཁོ་ནས་བདག་མེད་པ་ཉིད་རོགས་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་སྔ་ནས་ཅིག་ཅར་དུ་

སྒོམ་པ་ལ་སེར་སྣ་བ་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡང༌། འགེལ་བཤད་ལས། 

འདིར་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་དག་འདི་སྐད་ཅེས། ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ཡང་རྣལ་

འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོ་གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་འཆད་པ་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་གཞུང་གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་འཆད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕི་དོན་མེད་པ་

མདོ་གང་ལ་བརེན་ནས་འཆད་ཚུལ་དང༌། ཚུལ་གཉིས་མདོ་གང་ལ་བརེན་ཅས་འཆད་

ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེས་ན་འདི་འདྲ་བའི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། རང་གི་བཞེད་

པའོ། །ཡན་གིས་ཕི་དོན་མེད་པར་བཤད་ཚུལ་དང༌། དེ་མན་གིས་དེ་ཉིད་གང་ལ་

བརེན་པའི་མདོ་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ཞི་འཚོའི་སྔར་ཉི་སྣང་དུ་སྐབས་

གཉིས་པའི། གཟུང་དོན་རོག་པ་སོང་ཕིར་དང༌། །སོགས་དང༌། སྐབས་ལྔ་བའི་རྣལ་

འབོར་གི་སའི་སྐབས་སུ་ཕི་དོན་མེད་ཚུལ་བསྟན་པ་ལྟ་བུ་རེ་རེ་ཙམ་བྱུང་ཡང་

གཞུང་རྒྱས་པར་བརམས་ནས་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་མེད་པའི་ཚུལ་གི་དབུ་མའི་གྲུབ་

མཐའི་སྲོལ་ཞི་འཚོས་ཕེ་བར་ཡེ་ཤེས་སེས་བཞེད་དེ། དེའི་ལྟ་བའི་བརེད་བང་ལས། 
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བར་གི་མཁན་པོ་ཤནྟ་རཀི་ཏ་ཞེས་བ་བས་ཨཱ་ཙ་རྱ་ཨ་སཾ་གྷས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཙམ་དུ་བཤད་པའི་བསྟན་བཅོས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་མཛད་པ་ལ་བརེན་ཏེ། ཀུན་

རོབ་ཏུ་དེའི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་བསྒྲུབས་ལ། དོན་དམ་

པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པའི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་

དབུ་མའི་རྒྱན་ཞེས་བ་བ་ཞིག་མཛད་དེ། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལུགས་ཅུང་ཟད་མི་

མཐུན་པ་གཉིས་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཕི་དོན་མེད་པར་བཤད་པའི་དབུ་

མ་རྒྱན་རང་འགེལ་གི་དོན་ནི། དབུ་མ་པ་གང་དག་གིས་རྒྱུ་འབས་ཀི་རེན་འབེལ་

དམ་བཅས་པའི་སྒོ་ནས། རྒོལ་བ་ངན་པ་དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་བ་རང་ལ་བརྒལ་བའི་

ལན་བཏབ་པར་འདོད་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་རེན་འབེལ་གི་དོན་ནི་གང་ལ་བ་

བ་ཡིན་དཔྱད་པར་བ་ཞེས་པ་སྟེ། གོ་ས་བར་བས་ན་དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་པར་

བརད་པ་ལ་དབུ་མ་པས་རེན་འབེལ་དམ་བཅས་པའི་སྒོ་ནས་ལན་མཛད་པའི་རེན་

འབེལ་གི་དོན་གང་ལ་བ་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་དཔྱོད་ཚུལ་ནི། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ནང་

ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དམ། ཕི་དོན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་སོགས་

ནི་ཕོགས་ཕི་མ་ལ་བརེན་ཏེ། དབུ་མ་སྙིང་པོའི་ལེའུ་ལྔ་བ་ལས། བསྟན་བཅོས་

སེམས་ཙམ་ཞེས་གསུངས་པ། །སོགས་ཀིས་བསྟན་བཅོས་ཏེ་མདོ་ལས། ཁམས་

གསུམ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཕི་དོན་དགག་ཕིར་མིན་གི། 

སེམས་ལ་གཞན་པའི་སྣོད་བཅུད་ཀི་བེད་པ་པོ་དང་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོ་དགག་ཕིར་

ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དུ་དབུ་མ་སྙིང་པོ་དྲངས་ནས་

ཕི་རོལ་བཞེད་པའི་ལེགས་ལྡན་གི་ལུགས་བཞག་པ་ནི་གཞུང་དུ་སྔར་མདོ་སེ་སྤོད་
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པའི་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ལེགས་ལྡན་སོགས་ལས་གཞན་ཞི་འཚོ་རང་གི་

སེམས་པ་ནི། རྒྱུ་འབས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ནང་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་གི་

བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། རང་འཇལ་བེད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཉམས་སུ་མྱོང་

བའི་ཚུལ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་པའི་

རས་སུ་གནས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ་ལུང་གཉིས་པ་ནི་དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཚིག་གོ 

།རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། ར་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཀི་དབིབས། །སྣང་བ་

གཞན་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། །འདི་དག་ཐམས་ཅད་བོ་ཙམ་བས། །ཞེས་དང༌། དགོངས་

འགེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གི་གཟུགས་བརན་དེ་ཅི་

སེམས་ལས་ཐ་དད་པ་ཞེས་བགིའམ་ཐ་དད་པ་མ་ལགས་པ་ཞེས་བགི། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བམས་པ་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་

ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དམིགས་པ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཅན་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་དང༌། སོགས་སྒས་བསྟན་པ་ས་བཅུ་པ་དང་ཆོས་

ཡང་དག་པར་་ད་པ་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཡན་གིས་ཚུལ་གཉིས་རིམ་གིས་རོགས་ཚུལ་དང༌། གསུངས་སོ། །ཡན་གིས་

དེའི་བཤད་ཚུལ་དང༌། དེ་མན་གིས་དེ་རོགས་པས་ཐེག་ཆེན་འཐོབ་ཚུལ་བསྟན་

ཏོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས། སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བརེན་ནས་སུ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་

པའི་དོན་གཞན་སྔ་འགེལ་དུ་གསལ་ལ། ཚུལ་འདིར་ཞེས་པ་དབུ་མའི་ཚུལ་ཏེ། དེའི་

འགེལ་བཤད་ལས། འདིར་ཞེས་བ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ཀི་
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ཚུལ་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། བོའི་མཐུ་མི་ཆུང་བ་དང༌། བརོན་པ་ལྷག་པར་

ཆེ་བ་དང༌། ཤིན་ཏུ་ཞེས་པ་རྣམས་རིམ་པར་འགེལ་བཤད་ལས། བོའི་མཐུ་མི་ཆུང་

བས་ཞེས་བ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀིས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་

གོ །ཞེས་དང༌། ལྷག་པར་མངོན་དུ་བརོན་པ་དག་གིས་ཀང་ཞེས་བ་བ་ནི་སོ་སོའི་སྐེ་

བོ་རྣམས་དང་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྣམ་གངས་

མེད་པར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཉིད་ལས། རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་ཀི་

ཚུལ་ལ་སྐེ་བ་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལང་གཤེགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་སྔ་མས་

རྣམ་རིག་ཙམ་གི་ཚུལ་གི་སྐེ་མེད་དང༌། དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་སྐེ་བ་མེད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཕི་དངོས་མེད། །ཅེས་བ་བ་སྨོས་ཏེ། ཞེས་ཚིགས་བཅད་

གཉིས་བས་དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་སྐེ་མེད་བསྟན་པར་བཤད་དོ། །ལང་གཤེགས་ཀི་

དོན་ནི། རྒྱུ་རྐེན་ཕི་དོན་ལས་ལོག་པ་དང༌། དེ་ལོག་པས་ཕི་དོན་གི་རྒྱུ་ཡང་ངེས་

པར་བཀག་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བཀག་པས་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་

བཞག་པ་ནི་རྣམ་རིག་ཙམ་གི་ཚུལ་གི་སྐེ་མེད་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་

ལ་ཕི་དོན་དུ་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་མེད་པར་མ་ཟད་སེམས་ཀང་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་བ་བ་མིན་པ་དང༌། བདེན་པར་ལྟ་བའི་ལྟ་ངན་ཀུན་སང་བར་

བ་བའི་ཕིར་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་བཤད། 

ཅེས་པའོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཚུལ་གཉིས་ཤིང་ར་ཞོན་ནས་སུ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་

ཐ་སྙད་དུ་ཕི་རོལ་གིས་སྟོང་བའི་རྣམ་རིག་ཙམ་དང༌། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཤིང་ར་དང་འདྲ་བ་ལ་ཞོན་ནས་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བེད་ཀི་སྲབ་
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སྐོགས་ལ་འཇུ་བ་དང་འདྲ་བའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དེ་དག་

གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ཅན་གི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་འབས་བུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དེ་དག་དེ་ལྟ་བུའི་ཐབས་བཟང་པོ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་ཞེས་

བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གཞུང་གང་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་འཆད་པ་ནི། འོ་ན་ཐ་

སྙད་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། འདི་ལ་སྐེ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །སོགས་ལང་གཤེགས་དང༌། 

འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །སོགས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་ལུང་སྟེ། འགེལ་

བཤད་ལས། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་གསུངས་པའི་ཁུངས། ཤེས་པ་

འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་འོ། །ཞེས་བ་བ་སྨོས་ཏེ། ཞེས་དང༌། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་

ནས་གསུངས་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པ། འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་

པ། །ཞེས་བ་བ་སྨོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ལུང་དང་པོས། དངོས་པོ་

འདི་ལ་ཕི་དོན་གི་སྐེ་འགག་ཅི་ཡང་མེད་དེ། སྐེ་འགག་ནང་ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་གི་

བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དངོས་པོ་རྣམས་སེམས་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ལ། 

འོ་ན་མདོར་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཕི་དོན་མེད་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལུང་ཕི་མས་དེ་ལ་སྐོན་མེད་དེ། འབྱུང་བ་དང་སོགས་སྒས་བ་ས་

པ་འབྱུང་འགྱུར་གཉིས་མདོར་བཤད་པ་ནི་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་བཞག་

པས་རྣམ་ཤེས་སུ་འདུ་བའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉིས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དང་

ཕི་དོན་གང་ཡིན་ཡང་བ་ཡི་དེ་གཉིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་དོན་

དམ་པར་མེད་དེ། དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལོག་པར་རྣམ་པར་བརགས་པ་མ་
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ཡིན་ནམ་སྟེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། །དེ་དག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་

ཤེས་པ་ན། དེས་སྟོང་ཉིད་གཟིགས་ངོར་ཕི་དོན་དུ་སྣང་བ་དང༌། འབྱུང་བ་འབྱུང་

འགྱུར་དུ་སྣང་བ་དང་འབལ་བར་འགྱུར་བ་སྟེ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། ཤནྟི་པས་སེམས་

ཙམ་རྒྱན་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་ཀང་ཇི་སྐད་དུ། འདིར་གང་ཅུང་ཟད་སྐེ་

མེད་པ། །ཅུང་ཟད་འགག་པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །སྐེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་དག །ཤེས་པ་

འབའ་ཞིག་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་དང༌། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་

ཀང་འདི་སྐད་དུ། འབྱུང་བ་ཆེལ་སོགས་བཤད་པ། །ནས། ལོག་པར་རྣམ་བརགས་མ་

ཡིན་ནམ། །ཞེས་ལུང་གཉིས་ཀ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་པར་བས་པ་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་གིས་

རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་དྲངས་པ་ལ་བསམས་པར་མངོན་ཡང༌། དེ་ནི་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 

ཡང་གསུངས་པ། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེར་རབ་ཟབ་ལ། །ནས། སྙིང་རེར་མི་འགྱུར་སུ་ཞིག་

ཡོད། །ཅེའོ། །ཞེས་ཚིགས་བཅད་བཞི་རྒྱུན་གཅིག་ཏུ་དྲངས་ཤིང༌། དེའི་ཐད་ཀི་

དཀའ་འགེལ་ལས། འདིར་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་པོ་ནི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་

སྔ་ནས་ཀི་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་འཕགས་པ་ལྷའི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུ་གེད་པ་པོ་སོ་སོས་མཛད་པ་རྒྱུན་གཅིག་ལ་དྲངས་པ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་ནི། ལུགས་འདིས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་

སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་སྔོ་སེར་སོགས་

ཀི་རྣམ་པའམ་སྔོ་སེར་སོགས་རོགས་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་དངོས་པོར་

འདོད་པ་གང་ཞིག །ཆོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་པ་ཡང་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་སྣ་

ཚོགས་གཉིས་མེད་པའི་ལུགས་ལྟར་དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དུ་འགེལ་བའི་ཕིར། 
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དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཅི་སྟེ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་དེའི། །རྣམ་པ་འདི་དག་མེད་པ་

སྟེ། །ཡང་དག་ཏུ་ན་རྣམ་མེད་པའི། །རྣམ་པར་ཤེས་པས་ནོར་བར་སྣང༌། །ཞེས་རྣམ་

རྫུན་པས་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་མ་སྐེས་པའི་དབང་ཤེས་ཚོན་གིས་ཁམ་

བསྒྱུར་བའི་ཤེལ་གོང་དག་པ་ལྟར་གནས་ཀང༌། ཐོག་མེད་ནས་བཞག་པའི་ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་བག་ཆགས་སྨིན་པའི་མཐུས་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་

མིང་ཅན་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆ་གསལ་བར་སྣང་བ་རས་སྔགས་ཀི་མཐུས་འཇིམ་གོང་

ར་གང་སོགས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ནི་རབ་རིབ་

ཅན་ལ་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་ལྟར་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཀུན་བཏགས་སུ་ཁས་ལེན་པའི་

འདོད་པ་བསུས་ནས། དེ་དགག་པ་ལ། གལ་ཏེ་མེད་ན་ཇི་ལྟ་བུར། །དེ་དག་འདི་ལྟར་

གསལ་བར་ཚོར། །དེ་ཡི་དངོས་ལས་ཐ་དད་པའི། །ཤེས་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

སྔོ་སེར་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། གསལ་བར་ཚོར་ཞིང་མྱོང་བ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། རྣམ་པས་དབེན་པའི་ཤེས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། ཞེས་རྣམ་པ་མྱོང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། འདི་ལྟར་གང་ལ་དངོས་གང་

མེད། །དེ་ལ་དེར་ཤེས་ཡོད་མ་ཡིན། །བདེ་བ་མིན་པ་བདེ་སོགས་དང༌། །དཀར་བ་

རྣམས་ལ་མི་དཀར་བཞིན། །ཞེས་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྣམ་པ་མི་ཤེས་པར་

ཐལ། ཁོད་ལ་རྣམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ་ག་བསྔལ་ལ་བདེ་བ་དང་དཀར་པོ་ལ་སྔོན་པོ་

བཞིན། ཞེས་རྣམ་པ་ཤེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། རྣམ་པ་འདི་ལ་ཤེས་པའི་

དོན། །དངོས་སུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཤེས་པའི་བདག་དང་བུལ་བའི་ཕིར། །ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་བཞིན། །ཞེས་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་མི་མྱོང་བར་
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ཐལ། ཤེས་པའི་རས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན། ཞེས་དངོས་སུ་

མྱོང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། མེད་པ་ནུས་པ་མེད་པས་ན། །བརགས་པའང་མི་

རུང་ར་རུ་བཞིན། །མེད་པ་བདག་སྣང་ཤེས་སྐེད་པར། །ནུས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། །ཁོད་ཀི་རྣམ་པ་བརགས་ནས་མི་མྱོང་བར་ཐལ། རྣམ་

པ་ལ་ཁོད་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རའི་རྭ་བཞིན། ཁབ་སྟེ། 

དངོས་པོར་མེད་ན་རང་སྣང་མཁན་གི་ཤེས་པ་སྐེད་པའི་ནུས་པ་མེད་དགོས་པའི་

ཕིར། ཞེས་བརགས་མྱོང་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། གང་ཕིར་དེ་ཡོད་ངེས་ཚོར་

བ། །ཤེས་དང་འབེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བདག་མེད་དེ་ཡི་བདག་ཉིད་དང༌། །དེ་ལས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པ་མྱོང་ཚེ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མི་མྱོང་བར་ཐལ། རྣམ་

པ་དང་ཤེས་པ་འབེལ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་རྣམ་ཤེས་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། རྒྱུ་

མེད་ན་ནི་གང་ཞིག་གིས། །རེས་འགའ་འབྱུང་བ་འདི་རུང་འགྱུར། །རྒྱུ་དང་ལྡན་ན་

གང་ཞིག་གིས། །གཞན་གི་དབང་ལས་ཟློག་པར་འགྱུར། །ཞེས་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། 

རེས་འགའ་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དབང་དུ་ཐལ། འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར། ཞེས་རེས་འགའ་འབྱུང་བ་

མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང༌། དེ་མེད་ན་ནི་ཤེས་དེ་ཡང༌། །རྣམ་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་

འགྱུར། །ཤེལ་སྒོང་དག་པ་འདྲ་བ་ཡི། །ཤེས་པ་རབ་ཏུ་ཚོར་བ་མེད། །ཅེས་གཟུང་

རྣམ་མེད་ཟེར་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། འཛིན་རྣམ་འབའ་ཞིག་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་འདྲ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་འཛིན་རྣམ་འབའ་

ཞིག་པར་ཐལ་བ་དང༌། འདི་ནི་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་ཞེ་ན། །དེ་ཅི་འཁྲུལ་ལ་རག་ལས་



  114  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སམ། །དེ་ཡི་མཐུ་ཡིས་བྱུང་ན་ནི། །དེ་ཡང་གཞན་གི་དབང་ཉིད་དོ། །ཞེས་དོན་ལ་

མེད་ཀང་འཁྲུལ་བས་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཡིན་ཟེར་ན། རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དབང་དུ་

ཐལ། འཁྲུལ་བའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་གཞན་དབང་དུ་ཐལ་བ་སྟེ་བརྒྱད་

ཀིས་བཀག་པའི་ཕིར། ར་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དུ། དེ་

དག་རྣམས་ལས་རིགས་མཐུན་པའི། །ཞེས་སོགས་རྣམ་འགེལ་གི་ལུང་དྲངས་ནས་

གཟུང་འཛིན་གངས་མཉམ་པ་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དབུ་མ་རྒྱན་ལས། རྣམ་ཤེས་

བེམ་པོའི་རང་བཞིན་ལས། །བཟློག་པ་རབ་ཏུ་སྐེ་བ་སྟེ། །བེམ་མིན་རང་བཞིན་གང་

ཡིན་པ། །དེ་འདིའི་བདག་ཉིད་ཤེས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་ལས། དེ་

ལ་རེ་ཞིག་གཉིས་ཀི་ཚུལ་རྣམ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕོགས་ནི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཡུལ་གི་སྣང་བ་དང་མ་འཕྲད་པ་བདག་ཙམ་རིག་པ་ཙམ་ལ་གཞོལ་བ་ཁོ་

ནར་ཟད་པས་བདག་དང་ཐ་དད་པའི་དོན་མྱོར་བའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རང་རིག་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་གོ །ཀུན་གཞི་འཇོག་མི་འཇོག་མི་གསལ་

ཡང་མི་བཞེད་པའི་ཕོགས་ཡིན་ཏེ། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གང་

ཟག་གི་མཚན་གཞིར་བཞེད་པ་གང༌། རིགས་མཐུན་གི་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྐེ་

བ་མི་བཞེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། ཀུན་གཞི་འདོད་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གང་ཟག་གི་

མཚན་གཞིར་མི་བཞེད་པར་ཀུན་གཞི་དེའི་མཚན་གཞིར་བཞེད་པའི་ཕིར། རགས་

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཀ་ཤིས། ཡིད་ཀི་བོ་ཁོ་ན་ནི་སྐེ་བ་གཞན་དང་ཉིད་མཚམས་སྦོར་

བའི་ནུས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་ཡང༌། ཆད་དང་མཚམས་སྦོར་འདོད་ཆགས་

བལ། །ཉམས་དང་འཆི་འཕོ་སྐེ་བ་ནི། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ནར་འདོད། །ཅེས་མཛོད་
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དྲངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། སོབ་དཔོན་

ཀ་མ་ལ་ཤི་ལས་ཀང༌། ནས། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་ནར་འདོད། །ཅེས་མཛོད་ལས་

གསུངས་པ་དྲངས་པས། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་འཚོ་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་

མི་བཞེད་པར་གསལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་

རང་འགེལ་ལས། དེ་དག་རྣམས་ལ་རིགས་མཐུན་པའི། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ངེས་པར་

འགྱུར། །འདི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས། །རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་

རོགས། །ཞེས་རིགས་མཐུན་གི་རྣམ་ཤེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྐེ་བར་སྟོན་པའི་རྣམ་

འགེལ་གི་ལུང་འདི་རང་ལུགས་འཐད་ལྡན་དུ་བས་ནས་དྲངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པས་ཉོན་ཡིད་ཀང་མི་འདོད་དོ། །ཐ་སྙད་དུ་སྔོ་སེར་སོགས་

ཀི་རྣམ་པ་ཐོག་མེད་ནས་གོམས་པའི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཤར་བའི་སྒོ་བཏགས་

ཀི་ཆ་དངོས་པོར་མེད་པ་སེམས་ཙམ་རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་མ་བ་ནི་ལྭ་བ་

པས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཡིན་པར་ལྷན་སྐེས་རོ་རེས་བཤད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བཅུ་པའི་

འགེལ་བ་ལས། རྣམ་པ་མེད་པའི་དབུ་མ་ཡང་ལྭ་བའི་ན་བཟའ་ཅན་ལ་སོགས་པས་

ཁས་ལེན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ་དེ་ཡིས། ཉེར་ལེན་ལས་སྐེས་དྲི་མ་ཡིས། །བདག་ཉིད་དབེར་

མེད་པར་སྒིབ་སྟེ། །བོ་ནི་ཤེལ་སྒོང་དག་པ་ལྟར། །གཞན་གི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་

ཡིན། །ཞེས་སོགས་དྲངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

༈ སོ་ན། དགོངས་འགེལ་དུ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་

ལེགས་ལྡན་དང་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་མཐུན་ཚུལ་ནི། སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་

གསུངས་པའི་མེད་རྒྱུའི་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་ལ་བས་ནས་དེ་
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དངོས་པོ་ལ་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་ངེས་པར་སྤོད་དགོས་པ་ལ་མཐུན་

པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ལེགས་ལྡན་གིས་བཞེད། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་བཞེད་

པར་དབུ་མ་སྣང་བ་དྲངས་ཟིན་པས་ཤེས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལེགས་ལྡན་གི་

ལུགས་འཆད་པ་ན། གཞུང་ལས། གཞན་དབང་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་སྐེ་བ་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ནི་མདོ་གཞན་ལས་

ངོ་བོ་ཉིད་ལས་སྐེ་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་དོན་

གཅིག་ཏུ་སོབ་དཔོན་འདི་བཞེད་ལ། ནས། དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་ནི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྐེ་བ་ཡིན་ལ་དེ་དངོས་པོ་ལ་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པའི་

ཁད་པར་ངེས་པར་སྦོར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྐེ་བ་ཐ་སྙད་དུ་

བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལའང་ཤེས་

པར་བ་ཞིང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རག་ཏུ་རང་བཞིན་

གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ནར་གནས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་འཆད་པ་ན་ཡང་དགག་བ་ལ་

དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་ལ། ལེགས་ལྡན་གི་བཞེད་པ་འཆད་པ་ན། གཞུང་ལས། 

དོན་དམ་པར་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་དེའི་སྐེ་བ་སོགས་ཀིས་སྟོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་

ཡིན་པ་མདོའི་དོན་ཡིན་གི། ཞེས་གསུངས་པས་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཞེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་འགོད་ཚེ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པ་བཀར་དོན་དཔྱད་དོ། །གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར། ཤེར་སྒོན་གི་གཞན་ཡང་རྣམ་པར་

རིག་པ་ཉེ་བར་བངས་པ་སོགས་འགེལ་བཤད་ཀིས་རྣམ་རིག་པར་སྦར་ཅིང༌། དེ་
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ཡང་རོག་གེ་འབར་པར་སེམས་ཙམ་སྐབས་སུ་དེ་འདྲ་ཞིག་བཤད་པ་ལ་དགོངས་

ཀང༌། དེར་རྣམ་རིག་པའི་འདོད་པ་བརོད་པ་ལ་འདི་སྨྲས་པ་དང༌། གལ་ཏེ་ལྟ་བུ་ལས་

མི་འབྱུང་ན་ཡང༌། སྐབས་འདིར། གལ་ཏེ་གཞན་དག་ན་རེ། ཞེས་རྣམ་རིག་པ་ལས་

ཟུར་དུ་དགར་ཚིག་འབྱུང་བས་མི་རིགས་པར་གསུངས་པ་དཔྱད་གཞི་ཆེ་སྟེ། འགེལ་

བཤད་ཀིས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་ཞེས་བྱུང་བ་དག་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་བར་

དགོངས་པ་ལས་རྣམ་རིག་པར་སྦར་བ་མིན་པ་དང༌། དབུ་མ་སྙིང་པོའི། འདམ་རབ་

འཁྲུ་བར་བེད་པ་བས། །སོགས་ཀི་རོག་འབར་དུ། གལ་ཏེ་གཞན་དག་ན་རེ། ཞེས་པ་

ཡང་བསྟན་འགྱུར་བིངས་གས་སུ་བཞུགས་པའི་ནག་ཚོའི་འགྱུར་འདིར་མི་སྣང་བ་

དང༌། སྣང་ཡང་འགེལ་བཤད་ཀིས་གཞན་དག་ཅེས་པ་རྣམ་རིག་པ་ལས་གཞན་ལ་

བསམས་མིན་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། དང་པོར་རྣམ་ཤེས་

བདེན་པར་འཛིན་ཏུ་བཅུག་ནས་ཕིས་དེ་བདེན་པ་འགོག་པའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་

དབུ་མ་པ་ལ་འཕགས་གོལ་སོགས་འཇོག་པར་ཐལ། ཞི་འཆོའི་སྔོན་དུ་བྱུང་བའི་རྣལ་

འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་པ་ལ་དེ་སོགས་འཇོག་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། འཕགས་

གོལ་གིས་དང་པོར་རྣམ་ཤེས་བདེན་པར་འཛིན་ཏུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་

ལྟར་འཛིན་ཏུ་འཇུག་པའི་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མའི་སོབ་དཔོན་འགའ་ཞིག་ཞི་

འཚོའི་སྔོན་དུ་བྱུང་ཡང་དེ་འཕགས་གོལ་སོགས་མིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ཞི་འཚོའི་

སྔོན་དུ་ཕི་དོན་འགོག་པའི་གཞུང་རྒྱས་པར་བརམས་པའི་དབུ་མའི་སོབ་དཔོན་བྱུང་

བར་ཐལ། འཕགས་གོལ་གིས་ཉི་སྣང་དུ་ཕི་དོན་མེད་ཚུལ་བསྟན་ཅིང༌། ཉི་སྣང་

གཞུང་རྒྱས་པ་མིན་པར་ཁས་ལེན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ཕི་དོན་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མེད་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་དང་གཞུང་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཡང་དེ་ཕི་དོན་མེད་

པར་སྟོན་པའི་གཞུང་རྒྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་ཕི་དོན་མེད་པར་རྒྱས་པར་

མ་གསུངས་པའི་ཕིར། དབུ་མ་རྒྱན་གི། རང་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ། །ཞེས་པའི་

དོན་དེའི་རྒྱ་གཞུང་དག་ན་ཆེར་མི་གསལ་ཡང༌། དེའི་བརེད་བང་ལས་སྔར་ལྟར་

གསུངས་ཤིང༌། མུན་སེལ་དུ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་རང་གིས་གྲུབ་པའི་

འདུས་མ་བས་རྣམས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །དཀའ་

འགེལ་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་

བརེན་ནས། ཞེས་བྱུང་ལ། དབུ་མ་རྒྱན་གི། ཚུལ་འདིར་བརེན་ནས་དེ་ལ་ཡང༌། །ཞེས་

པའི་དོན་འཆད་བེད་ཡིན་ཚེ་འགེལ་བཤད་དང་ཅུང་མི་མཐུན་པར་མངོན་ལ། ལང་

གཤེགས་ཀི། རྒྱུ་དང་རྐེན་ནི་རྣམ་ལོག་དང༌། །ཞེས་པའི་ལུང་དོན་སྔར་བཤད་པ་

འགེལ་བཤད་དང་བསྟུན་པ་སྟེ། འགེལ་བཤད་ལས། རྒྱུ་ལོག་པས་སེམས་ཙམ་ཉིད་

དུ་གནས་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་རྣམ་ལོག་པས་ཞེས་ཡོད་པ་འདྲ་

ཞིང༌། རྐང་པ་དང་པོ་ལ། མུན་སེལ་དུ། སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་གངས་ཅན་པའི་

འདོད་པ་ལྟ་བུ་རང་དང་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་བ་མེད་པའི་དོན་

ནམ། ཡང་ན་ཕི་དོན་གི་དམིགས་རྐེན་ལས་དབང་ཤེས་སོགས་སྐེ་བ་བཀག་པ་ལ་

སྦར་ན་ཨེ་འགིག་བརག་པར་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅིག །བཤད་པ་དེ་གཉིས་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་རིམ་པར་སྦར་ན་རུང་

ངམ་ཟེར་ཡང་སྐབས་འདིར་བདག་སྐེ་མེད་པ་བཤད་དོན་ཡོད་མེད་བརག་གོ །དབུ་

མ་རྒྱན་ལས། བརགས་པའང་མི་རུང་ར་རུ་བཞིན། །ཞེས་པའི་དོན་དེའི་བརེད་བང་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དུ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བྱུང་ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་ར་འགེལ་གི་འགྱུར་དུ། གདགས་པའང་

མི་རུང་ར་རུ་བཞིན། །ཞེས་བྱུང་ཞིང༌། རང་འགེལ་ལས། རང་སྣང་བའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སྐེད་པའི་མཐུ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནི་གདགས་པ་ཙམ་དུ་ཡང་རིག་པའི་དོན་

མི་སྲིད་པ་ཉིད་དོ། །ར་རུ་མེད་པ་ནི་རང་སྣང་བའི་ཤེས་པ་སྐེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

རིག་པ་གདགས་པའི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང༌། འགེལ་བཤད་ལས། སྦོར་བ་ནི་

གང་ཞིག་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་ནི་བཏགས་པའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ར་རུ་ལྟ་

བུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྔ་རབས་པ་ཁ་ཅིག་སྔོ་སེར་སོགས་ཁས་མི་ལེན་པ་རྣམ་

རྫུན་པར་འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། དེས་ཀང་སྔོ་སེར་སོགས་ནང་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་

དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་དང༌། དངོས་པོ་ལ་ཤེས་པས་ཁབ་པར་འདོད་པའི་རྣམ་རིག་

པ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དག །སྔོ་སེར་སོགས་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་

དུ་ཁས་ལེན་པ་རྣམ་རྫུན་པར་འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། དེས་ཀང་སྔོ་སོགས་བདེན་གྲུབ་

ཏུ་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔོ་སོགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་རིག་པ་མེད་པའི་

ཕིར། སྟག་ལོས་སྔོ་སོགས་ཤེས་པར་འདོད་པ་རྣམ་བདེན་པར་འདོད་པ་ལ། ཕུང་པོ་

ལྔའི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སོགས་མང་དུ་འབྱུང་བར་ལྕང་སྐའི་གྲུབ་

མཐར་གསུངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕི་དོན་མི་འདོད་པ་རྣམ་རྫུན་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། རྣམ་རིག་པར་དེ་ལྟར་འདོད་མི་འདོད་གཉིས་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱལ་ཚབ་རེ་

ལྟར་ན། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ། དབང་ཤེས་ལ་སྔོ་སེར་སོགས་རགས་པ་དང༌། ཁ་

དོག་གི་རྣམ་པ་དང༌། གོ་ས་གནོན་པའི་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ནི་མ་རིག་པས་བསད་

པའི་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་པས་ན་དེ་དག་རགས་སོགས་མིན་པར་འགྱུར་བའི་དོགས་པ་
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མེད་དེ། སྔོ་སེར་རགས་སོགས་མིན་ན་རགས་སོགས་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

དང༌། དེ་ལྟའི་སྣང་བ་དེ་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་ཡང་སྔོ་སེར་རགས་སོགས་སུ་འདོད་པ་མི་

འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། སོ་སྐེའི་དབང་ཤེས་ལ་སྔོན་པོ་རགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་

འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་དབང་ཤེས་དེ་ལ་སྔོན་པོ་རང་ལས་རས་གཞན་པའི་

རགས་སོགས་སུ་སྣང་བས་ཡིན་གི། སྔོན་པོ་རགས་སོགས་མིན་བཞིན་དུ་རགས་

སོགས་སུ་སྣང་བས་དེ་འཁྲུལ་སྣང་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་གཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དཔེར་ན་དུང་སེར་སྣང་གི་དབང་ཤེས་དུང་གི་དབིབས་ལ་འཁྲུལ་ཞེས་པ་ནི་དེ་དུང་

སེར་གི་དབིབས་སུ་སྣང་བས་ཡིན་གི། དུང་གི་དབིབས་ལས་དབིབས་གཞན་དུ་

སྣང་བས་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྐབས་འདིའི་རྣམ་པ་བདེན་པ་དང་རྫུན་པ་ནི། 

དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་དང་དབུ་སེམས་རོད་པའི་བདེན་རྫུན་སོགས་ལ་མི་བེད་དེ། 

རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་དེ་

དངོས་པོ་དང༌། བདེན་གྲུབ་དང༌། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པར་འདོད་

པ་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །དབང་ཤེས་ལ་སྔོན་པ་སོགས་རགས་པ་སོགས་སུ་སྣང་བ་

ནི་རྣམ་བདེན་རྫུན་རོད་པའི་གཞི་དང༌། མ་རིག་པས་བསད་པས་མ་བཞག་པའི་ཤེས་

པའི་གཟུང་ཡུལ་ནི་འདིའི་བདེན་པ་དང༌། དེས་བཞག་པའི་ཤེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་ནི་

འདིའི་རྫུན་པའི་དོན་དང༌། རོད་གཞི་དེ་འདིའི་བདེན་རྫུན་གང་ཡིན་རོད་པ་ནི་རོད་

ཚུལ་ཡིན་གི། དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་སྔོ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་རོད་གཞིར་བཟུང་ནས་

དངོས་པོ་དང་བདེན་གྲུབ་ཡིན་མིན་ལ་རོད་པ་གཏན་མིན་པར་བཤད་དེ། འདི་ནི་རེའི་

བཞེད་པར་རྣམ་ངེས་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཞལ་གིས་འཆེས་པར་མཛད་ཅིང་ཡིག་ཆ་ཕལ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཆེར་འདིའི་རེས་སུ་འབངས་སོ། །

མཁས་གྲུབ་རེ་ལྟར་ན། རྣམ་བདེན་རྫུན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུར་རྣམ་དངོས་

པོར་འདོད་མི་འདོད་ཀིས་འབེད་དེ། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཞེས་པ་རྣམ་

བདེན་པ་དང་མདོ་སེ་བའི་ལུགས་ལ་གཟུང་བ་ནི་སྔོན་པོ་དང༌། རྣམ་པ་ནི་སྔོ་འཛིན་

མིག་ཤེས་དང༌། མིག་ཤེས་དེ་ཉིད་གཟུང་པ་སྔོན་པོའི་རྣམ་པར་སྐེས་པ་ནི་རྣམ་པ་

ཤར་བའི་དོན་དུ་བེད་ལ། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྣང་བའི་ནམ་

མཁའི་སྐ་ཤད་ལྟར་སྒོ་བཏགས་སུ་གྱུར་པའི་སྔོན་པོའི་གཟུགས་བརན་ཞིག་ལ་བེད་

ཅིང༌། རྣམ་པ་ཤར་པའི་དོན་དབང་ཤེས་ལ་དེ་སྣང་བ་ལ་བེད་དེ། འདི་ནི་གསེར་ཕྲེང་

ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་རྣམས་ལས་རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁད་པར་

ཟུར་ཅོམ་བྱུང་བ་དང་མཐུན་ཤས་ཆེ་བར་གྲུབ་མཐའི་མཆན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་

གསེར་ཕྲེང་ལས། རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་ན་ཐ་དད་བཀག་ཙམ་ཡིན་གི་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་

ན་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་དང༌། གཞུང་ལས། སྔོ་སེར་ལ་སོགས་

པའི་རྣམ་པ་དངོས་པོར་འདོད་དེ། ནས། ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་

མ་པའོ། །ཞེས་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་དངོས་པོར་

མེད་པ་རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་མ་བ་ནི། ཞེས་དང༌། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། 

སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་བདེན་པ་འདོད་པ་ལྟར་ཐ་སྙད་དུ་ཤེས་པའི་རས་སུ་བཞེད་

པས། ནས། སྔོ་ཙམ་ལ་ལྟོས་ནས་འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཞུང་

དང་མཁས་གྲུབ་རེས་གསུངས་ཚུལ་གཉིས་མཐུན་ཡང༌། གཞན་གཉིས་ཀི་སྒས་ཟིན་

ལ་གཟུགས་ཤེས་རས་ཐ་དད་བཀག་ཙམ་དང༌། རས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་རྣམ་བདེན་
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རྫུན་གི་ཁད་པར་དུ་གསུངས་སོ། །ཁོ་ན་རེ། དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དུ་ཆོས་ཀི་

གགས་པའི་ལུགས་རྣམ་བདེན་པ་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་སུ་

འགེལ་བར་ཐལ། གཞུང་ལས། ཆོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་པ་ཡང་དེ་ལྟར་འགེལ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རྣམ་འགེལ་རང་ལུགས་སེམས་ཙམ་

རྣམ་བདེན་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་པའི་ལུགས་སུ་འགེལ་བར་བཤད་པ་ལས་རྣམ་

བདེན་པ་དང་མཐུན་པའི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་སུ་འགེལ་བར་བཤད་པ་མིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་ལས། གང་གིས་དངོས་རྣམས་དེས་བརགས་

ན། །ཞེས་སོགས་དང༌། ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་དོན་བསམ་པ། །ཞེས་སོགས་རྣམ་འགེལ་གི་

ལུང་དྲངས་ནས་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་དུ་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། དཀའ་འགེལ་ལས། 

དངོས་སུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལ་སོགས་པར་ནི་རྣལ་འབོར་

སྤོད་པའི་ཚུལ་བཤད་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ནས། རིགས་པ་ཐུན་

མོང་བའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གི་ཚིག་འདི་ཐམས་ཅད་དུ་རུང་བ་ཉིད་དོ་སྙམ་དུ་བསམ་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སོབ་དཔོན་བང་བཟང་གིས་ཕོགས་གང་ཆོས་

གགས་རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རྣམ་འགེལ་གི་དགོངས་པ་ལྷ་ཤཀ་གིས་རྣམ་བདེན་དང༌། 

ཤེར་འབྱུང་གིས་རྣམ་རྫུན་དྲི་མེད་དང༌། ཆོས་མཆོག་གིས་རྣམ་རྫུན་དྲི་བཅས་སུ་

བཀྲལ་ལ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། སོབ་དཔོན་གིས་སེམས་ཙམ་པའི་རྣམ་གཞག་

མཛད་པའི་ཚེ་རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་དང༌། ཕི་རོལ་གི་རྣམ་གཞག་མཛད་པའི་ཚེ་

མདོ་སེ་བའི་ལུགས་མཛད་དོ། །ཞེས་དང༌། སེ་བདུན་གི་སྐབས་འདིར་སེམས་ཙམ་

རྣམ་བདེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་རང་ལུགས་སུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་མེད། ནས། སེམས་
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ཙམ་པའི་ལུགས་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་རྣམ་རྫུན་ཉིད་ཞལ་གིས་བཞེས་པར་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཆོས་ཀི་གགས་པ་རྣམ་རྫུན་པ་དང༌། སེ་བདུན་རྒྱན་ལས། སེ་བདུན་

གི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་སྣ་ཚོགས་གཉིས་མེད་དུ་སྨྲ་བའི་རྣམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

ཁོ་བོས་ཀང་ལུང་དང་རིགས་པ་དུ་མ་ལས་ཤེས་ལ། ཞེས་རྣམ་བདེན་པར་གསུངས་

ཤིང༌། ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐའ་ལས། སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པའི་དགོངས་པ་ནི་རྣམ་

བདེན་པ་ཡིན་པར་མ་ངེས་ཏེ། ནས། དེས་ན་ལུང་རིགས་རེས་འབང་གཉིས་ཀ་རེ་

རེའི་གཞུང་ནའང་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་འོང་བ་རེ་ཡབ་སྲས་སོགས་

རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཀུན་འདོད་པས་འདི་གཉིས་སོ་སོར་ཁབ་མཉམ་བས་ནས་སྦར་

བར་ནམ་ཡང་མི་བའོ། །ཞེས་རེ་བཙུན་དམ་པ་འཇམ་དབངས་བཞད་པའི་རོ་རེས་

གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པས་ཁོ་བོས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར། ཞི་འཚོས་ཀུན་གཞི་མི་རུང་བའི་ཤེས་བེད་དུ། རྣམ་

འགེལ་ལས། དེ་དག་རྣམས་ལས་རིགས་མཐུན་པའི། །ཞེས་སོགས་དྲངས་པར་

གསུངས་ཀང༌། གཞུང་ལས། ཀུན་གཞི་འཇོག་མི་འཇོག་གི་ཚུལ་གསལ་བར་མ་

བཤད། ཅེས་གསུངས་པས་ལུང་དེ་ཀུན་གཞི་མི་འདོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་འགོ་ཡང༌། 

ཞི་འཚོས་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་ཅིག་ཅར་མི་སྐེ་བའི་ཤེས་བེད་ལས་ཀུན་གཞི་མི་

འདོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པ་མིན་ནོ། །འགེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། གཟུང་བ་

མེད་ན་འཛིན་པའང་མེད་དོ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་སེམས་པས་འཛིན་པའི་རྣམ་པའི་

མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དེ་ཡང་བསལ་ཏེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་

འབའ་ཞིག་འདི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་བས་ནས། 
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ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ར་འགེལ་དུ་སེང་བཟང་རྣམ་རྫུན་

དང་མཐུན་པའི་དབུ་མ་བ་དང༌། ཛེ་ཏ་རི་རྣམ་རྫུན་པར་བཤད་པ་དེའི་མཆན་དུ་

བཀག་ཅིང༌། དེ་ཉིད་བཅུ་པའི་འགེལ་བར་དྲངས་པའི། ཉེར་ལེན་ལས་སྐེས་དྲི་མ་

ཡིས། །སོགས་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར་ཝྭ་བ་བའི་ཕར་ཕིན་ཚུལ་དགུ་བའི་ལུང་དུ་བས་

པ་ཡང༌། མཆན་ལས། ཤེར་ཕིན་ཚིགས་བཅད་དགུ་པ་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་གཉིས་དང་

དེའི་འགེལ་བ་རྣམས་སུ་ལུང་འདིའི་ཚིག་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་བསན་འདི་ནི་

ཚིགས་བཅད་དགུ་པའི་གཞུང་མིན་ནམ་སྙམ་མོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

༼མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དབུ་

མ་སྣང་བ་ལས་བཤད་ཚུལ། དེ་ཉིད་ཞི་འཚོའི་དགོངས་པར་གནས་ཤིང་ལེགས་ལྡན་

གི་རེས་སུ་འབངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སེམས་ཙམ་པའི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་གཙོ་བོ་མིན་པ་དང༌། དེ་མདོ་དོན་ཕལ་བར་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དོན་བ་་བའོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། དངོས་དང༌། རོད་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགོངས་འགེལ་ཡུམ་གི་མདོ་

ངེས་དོན་དུ་གཞུང་བཙུགས་ནས་སྒྲུབ་པའི་མདོ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། དགོངས་

འགེལ་གིས་ཡུམ་གི་མདོ་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ལུགས་འདིས། 

ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་རྣམ་རིག་པ་ལྟར་

འདོད་དམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། རྣམ་རིག་པས་དགོངས་འགེལ་གིས་ཡུམ་མདོ་དྲང་དོན་དུ་

སྒྲུབ་པར་འདོད་ཅིང༌། འདི་བས་དགོངས་འགེལ་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་གི་
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དགོངས་པ་བསྟན་ནས་འབུམ་སོགས་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་འཛུགས་པར་བཞེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཞེས་སོགས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། སྒོ་སྐུར་གི་འཛིན་པ་བསལ་བ་དེའི་དོན་དུ་སྟོན་

པས་ཤེར་མདོར་སྐེ་མེད་སོགས་བསྟན་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་གིས་དོན་དམ་པའི་

དབང་དུ་བས་པ་ཁོ་ནར་བརོད་ཅིང་ཞེས་པ་སྟེ་ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དགོངས་པ་བསྟན་

ནས་ཡུམ་གི་མདོ་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་དང༌། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དགོངས་

པ་བསྟན་ནས་ཡུམ་གི་མདོ་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། 

མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་རྣམ་རིག་པ་དང་མི་མཐུན་པར་ལེགས་ལྡན་དང་མཐུན་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མདོ་དོན་བཤད་ནས་སྐུར་འདེབས་

སེལ་བ་དང༌། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མདོ་དོན་བཤད་ནས་སྒོ་འདོགས་སེལ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་པའི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། གཟུགས་སོགས་ཀུན་

རོབ་པའི་ངོ་བོ་ལ་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་ལྟ་བའི་སྐུར་འདེབས་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་

ཡང་མེད་པ་རག་པའི་དངོས་པོ་སོགས་སུ་དང་གཟུགས་སོགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྒོ་

འདོགས་པ་སྟེ་སྒོ་སྐུར་དེ་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་དེ་

དག་གི་སྒོ་སྐུར་གི་འཛིན་པ་བསལ་བའི་དོན་དུ་དགོངས་འགེལ་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པ་གསུམ་གི་དགོངས་པ་བསྟན་ནས་འབུམ་སོགས་ངེས་དོན་གི་མདོར་གསུངས་

སོ། །དེ་ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས། དེ་ནི་རྐེན་གཞན་གི་སྟོབས་ཀིས་བྱུང་བ་ཡིན་གི། 

ཞེས་སོགས་ཀིས་སྐེ་མེད་སོགས་སྟོན་པའི་ཤེར་མདོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་
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བཀག་ནས་ཐ་སྙད་དུ་སྐེ་བར་བསྟན་པས་སྐུར་འདེབས་སེལ་ནུས་ཏེ། ཤེར་མདོས་

སྐེ་འགག་མེད་པ་སོགས་བསྟན་པ་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་པར་བསྟན་པ་གང༌། 

དེས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་སྐེ་འགག་སོགས་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར། གཞན་དབང་

དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པ་ནི་དེ་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྟོན་

པའི་མདོའི་དོན་ཡིན་ཏེ། གཞན་དབང་རྣམས་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་གི་དབང་གིས་སྐེ་བ་

ལས་དེ་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་བདག་ཉིད་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་སྐེ་བ་མིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། 

རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེས་ན་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། མཁས་པ་སྟེ་

ཐལ་འགྱུར་བས་རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ལ་འདོད་པས། མ་དྲོས་

པས་ཞུས་པར། ཆོས་གང་ཞིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་

མ་སྐེས་ཤིང༌། རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་ལ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

མིན་པར་གསུངས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞན་དབང་ཆོས་ཅན། དོན་

དམ་པར་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་བའི་ཕིར་སྙམ་དུ་བསམ་མི་དགོས་ཏེ། དེ་དགོས་

ན། སྒྱུ་མའི་ར་གང་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐེ་

བའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྫུན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དགོངས་འགེལ་དུ་

གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་བཞིན་གསུངས་པ་ཡང་སྒྱུ་མའི་རེའུ་ཤིང་ར་གང་དུ་མེད་བཞིན་

དེར་སྣང་བ་ལྟར་གཞན་དབང་བདེན་པར་མེད་བཞིན་བོ་འཁྲུལ་བ་ལ་བདེན་པར་སྣང་

བ་ནི་སྒྱུ་མ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བས་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གཞན་

དབང་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་བ་དེ་ཉིད་ལ་རག་མི་རག་སོགས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གིས་
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མེད་པ་དེ་ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་མདོའི་དོན་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡོད་པར་བཟུང་བའི་དོན་ཏེ་མི་རག་སོགས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ནི་

ཀུན་བཏགས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བས་

ན་དེ་ལ། ཞེས་པའི་དོན་བཤད་མ་ཐག་པ་ནི། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། གཞན་གི་དབང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་དེ་ཉིད་ལ་རག་པ་དང་མི་རག་

པ་ལ་སོགས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་བསྟུན་པའོ། །མི་རག་སོགས་དོན་དམ་དུ་མེད་

པར་རོགས་པས་སྒོ་འདོགས་སེལ་ནུས་ཏེ། དེ་དག་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་

སྒོ་འདོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མདོར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཀུན་

བཏགས་ལ་སྦར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཞན་དབང་ལ་སྦོར་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ལ། སོ་

སྐེས་གཞན་དབང་ལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཀུན་བཏགས་ཀི་ངོ་བོར་ཞེན་ཅིང༌། དེ་

ལྟར་ཞེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གཞན་དབང་མེད་པར་གདུལ་བ་ལ་བསྟན་

དགོས་པའི་ཕིར། དགོངས་འགེལ་དུ་ཀུན་བཏགས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གིས་

མ་གྲུབ་པས་ན་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་དེ་

ལྟར་མ་གྲུབ་ཀང་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་མ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་གཙོ་བོར་གཞན་

དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་ལ་བེད་གོས་པར་འདི་བས་

འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཀུན་བཏགས་དང་དེ་ལྟར་གྲུབ་
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པས་སྟོང་པ་ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་གཙོ་བོའི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གིས་མེད་པས་སྒོ་འདོགས་ཀི་

མཐའ་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྐུར་འདེབས་ཀི་མཐའ་སོང་སྟེ། དེ་

དག་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་གཙོ་བོའི་

དོན་དང༌། དེ་དག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་མདོ་དོན་འཆད་ཚུལ་རྣམ་རིག་པ་དང་མི་མཐུན་པར་ལེགས་ལྡན་

དང་མཐུན་ཚུལ་ནི། དེས་ན་གཞན་དབང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། རྣམ་རིག་པ་དང་འདི་

བས་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་འཆད་ཚུལ་ལ་ཁད་ཡོད་དེ། རང་མཚན་གིས་མེད་ན་

གཞན་དབང་གཏན་མེད་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བར་འདོད་པ་

གཉིག་འདྲ་ཡང༌། འདི་བས་ཆོས་ཀུན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ཀང་དོན་དམ་པར་རང་

མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་ལ། རྣམ་རིག་པས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། ལེགས་ལྡན་དང་འདི་བས་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་གསུམ་གི་དོན་འཆད་ཚུལ་མཐུན་ཏེ། གཞན་དབང་གི་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་དང་

ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོར་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གིས་མེད་པས་ཀུན་

བཏགས་ཀིས་གཞན་དབང་སྟོང་བར་དགོངས་འགེལ་དུ་གསུངས་པའི་དོན་འདི་བས་

ཀང་ལེགས་ལྡན་ལྟར་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་ཀུན་བཏགས་པའི་

དོན་ནི་དེ་ལྟར་འདོགས་པའི་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་དང༌། ཀུན་བཏགས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དང་དོན་དམ་པར་སྒོ་བཏགས་པ་ནི་ཀུན་བཏགས་དང༌། གཞན་

དབང་དེ་ཉིད་ཀུན་བཏགས་དེའི་ངོ་བོར་མེད་པ་ནི་ཀུན་བཏགས་ཀིས་གཞན་དབང་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

སྟོང་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་སྔར་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དང་འདྲ་བའི་

ཕིར། གཉིས་པ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དགོངས་པ་བསྟན་ནས་ཡུམ་གི་མདོ་

ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ནི། གཞན་ཡང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། སྐེ་བ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཕགས་པ་བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསྟན་པ་ལས། ངེས་པའི་

དོན་ཏོ། །ཞེས་བསྟན་ཏེ་དེ་ལྟ་བས་ན་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་དོན་དམ་པའོ་

ཞེས་བ་བར་ངེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་

གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པར་བསྟན་ཅེ་ན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཁ་ཅིག་གིས། འབུམ་སོགས་

ཀིས་ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་མ་སྐེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དྲང་དོན་གི་

མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོངས་འགེལ་སོགས་སུ་ཤེར་མདོར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

སོགས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ལན་དུ་དེ་ཉིད་ལས། དེའི་

ཕིར། ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར། མ་ཁབ་སྟེ། དགོངས་འགེལ་གིས་དགོངས་པ་

བསྟན་པའི་མདོ་དང་ངེས་དོན་གི་མདོ་གཉིས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པྤའི་ཕིར་ཏེ། 

དགོངས་འགེལ་ལས། གཞན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་གི་ཆོས་བདག་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། 

དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་སྟེ། དེ་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་ལ་དོན་དམ་པ་ནི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕིར་དོན་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ཆོས་ཀུན་

དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡང་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་གསུངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་འདིས་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་འབུམ་སོགས་སུ་སྐེ་མེད་སོགས་

བསྟན་པ་ངེས་དོན་གི་མདོར་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྐེ་འགག་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་

དང་འགལ་བ་སང་བ་དང༌། དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་མདོ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་འཛིན་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དགོངས་འགེལ་ལས། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་

མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་བསྟན་

ཏོ། །ཞེས་ཆོས་བདག་མེད་པའི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མ་

སྐེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་དབུ་མ་སྣང་བར་དྲངས་སོ། །དབུ་མ་སྣང་བའི་ལུང་

འདིས་ནི། འབུམ་སོགས་སུ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་མ་སྐེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་

པའི་དགོངས་པ་དགོངས་འགེལ་གིས་བཀྲལ་ཏེ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་བཀག་ནས་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པར་བཤད་ལ། སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་འཛིན་པའི་དོན་ཡང་སྐེ་འགག་སོགས་གཏན་མེད་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་གི་དེ་དག་

དོན་དམ་པར་མེད་པར་འཛིན་པ་མིན་ཏེ། དབུ་མ་སྣང་བར་མདོ་ལས་སྐེ་མེད་སོགས་

བསྟན་པ་ལ་དགག་བའི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་མི་ཞེན་པར་གསུངས་

པ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བས་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་

སོགས་དང་ཀུན་རོབ་པའི་སྐེ་བ་སོགས་འདོད་པའི་ཕིར།
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གཉིས་པ་རོད་སོང་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང༌། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དེ་

ལྟ་ཡིན་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཁོ་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་དགོངས་འགེལ་ལས། ཆེས་ངོ་

མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང་བ་ན་མ་ཆིས་པ་སྐབས་མཆིས་པ་དྲང་བའི་

དོན་རོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས། ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་མ་སྐེས་

པ་སོགས་བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

དགོངས་འགེལ་གིས་འཁོར་ལོ་བར་བའི་མདོ་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་བཙུགས་ནས་སྒྲུབ་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས། ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདིའི་འགལ་སོང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཡན་

གིས་ངེས་དོན་དང༌། དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་

མི་གཅིག་པར་བསྟན། དེ་མན་གིས་མདོ་དེ་གཉིས་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་ཚུལ་དགོངས་

འགེལ་གིས་བསྟན་ཚུལ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་དགོངས་འགེལ་གི་ལུང་དེས་འཁོར་ལོ་

གཉིས་པ་ཡིན་ཚད་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། དགོངས་འགེལ་དུ་དགོངས་གཞི་

བཞག་ནས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བ་དང༌། དོན་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ངེས་དོན་དུ་འགེལ་

བའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་གཉིས་མདོ་མི་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔ་མ་ནི་ཤེར་སྙིང་ལྟ་བུ་

དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དངོས་ཤུགས་གང་ལའང་མ་སྦར་བ་རྣམས་དང༌། 

ཕི་མ་ནི་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་དགག་བ་ལ་ཁད་པར་དེ་སྦར་བ་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་མ་སྦར་བར་

གཟུགས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་སོགས་སྒས་ཟིན་གིས་བསྟན་ཚོད་ལྟར་བཟུང་ན་
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ཆད་མཐར་ལྟུང་བའི་ཕིར་དང༌། འབུམ་ལས། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་

གི་དོན་དམ་པར་མིན་ནོ། །ཞེས་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་

བས་ཁད་པར་དེ་སྦོར་དགོས་ཀི་འབུམ་གི་ཚིག་ཀུན་ལ་དོན་གིས་སྦར་ཟིན་པའི་

ཕིར། འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མིན། 

ཞེས་པ་འདི་ཡང༌། དགོངས་འགེལ་གིས་ཤེར་མདོར་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སྐེ་འགག་

སོགས་མེད་པར་གསུངས་པ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

འཛིན་པ་བཀག་ཀང༌། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སྐེ་འགག་སོགས་མེད་པར་

གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་འགོག་པར་མ་གསུངས་ལ། དབུ་མ་སྣང་བ་

ལས། དེའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པ་དོན་

དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཁོ་ནར་བརོད་ཅིང༌། ཞེས་སོགས་ཀིས་ཤེར་མདོར་སྐེ་

མེད་སོགས་བསྟན་པ་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བས་པས་བསྟན་པ་དང༌། དགོངས་པ་

བསྟན་པ་ཡང་ངེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་འགལ་བར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་

དགོངས་པ་བསྟན་པ་སྟེ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་ཅེས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བསྟན་

པའི་གཞུང་གོང་འོག་བསྒིགས་ན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་སྐེ་འགག་

སོགས་མེད་པར་འཛིན་པ་ནི། མ་སྐེས་པ་སོགས་སྟོན་པའི་ཤེར་མདོ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཡང༌། དགོངས་འགེལ་དུ་རང་མཚན་གིས་མེད་པས་མཚན་ཉིད་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པ་དེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་བཀག་པ་དང༌། ཐ་སྙད་དུ་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདི་བས་བཞེད་འདུག་པའི་གནད་ཀིས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དོན་བ་་བ་ནི། མདོར་བ་་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་སྟེ་གཞན་གོ་ས་
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ཞིང༌། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་ནི། དེས་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་

རང་མཚན་གིས་ཡོད་མཉམ་དུ་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ནི་དེ་དག་ཐ་སྙད་དུ་

ཡོད་པ་དང༌། དགོས་པ་ནི་དེའི་གདུལ་བ་ལ་དེ་ལྟར་མ་བསྟན་ན་ཆད་མཐར་ལྟུང་བས་

དེ་འགོག་པ་དང༌། དངོས་ལ་གནོད་བེད་ནི་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་

འགོག་པའི་རིགས་པ་གཅིག་དུ་བལ་སོགས་ཡིན་པས་དགོངས་གཞི་སོགས་གསུམ་

ག་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་མདོ་དོན་ཕལ་བར་བསྟན་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ། 

ཞེས་སོགས་བྱུང༌། གལ་ཏེ་རྣམ་རིག་པས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བས་པ་

དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དོན་མིན་ན་མདོ་གང་གི་ཡང་དོན་མིན་པར་འདི་བས་འདོད་

དམ་སྙམ་ན། མིན་ཏེ། དེ་དགོངས་འགེལ་གི་བསྟན་དོན་ཕལ་བར་འཇོག་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་མདོའི་གདུལ་བ་ལ་ཅིག་ཅར་དུ་ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ནུས་པའི་

དབང་རྣོན་དང༌། རིམ་གིས་བཀྲི་དགོས་པའི་དབང་རྟུལ་ཏེ། དང་པོར་ཕི་དོན་མེད་

ཅིང་སེམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཛིན་ཏུ་འཇུག་མི་དགོས་པ་དང་དགོས་པ་ལ་བ་ཡི། 

ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་དུ་རིམ་གིས་རོགས་མི་དགོས་པ་དང་དགོས་པ་མིན་ནོ། །དེ་

གཉིས་ཀི་སྔ་མར་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀི་རང་ལུགས་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། ཕི་མར་

དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་དང༌། ལང་ཀར་

གཤེགས་པ་དང༌། འཕགས་པ་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སེམས་ཙམ་གི་ལུགས་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར་སེམས་ཁོ་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་ཀི། 

གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ནས། གང་ཞིག་ཅིག་ཅར་ཆོས་མ་
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ལུས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་མི་ནུས་པ་དེ་རེ་ཞིག་སེམས་ཙམ་ལ་

བརེན་ནས་རིམ་གིས་ཕིའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ལ་འཇུག་གོ །ཞེས་དགོངས་

འགེལ་སོགས་སུ་ཕི་དོན་བཀག་ནས་གཟུགས་སོགས་ནང་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་

ཙམ་དུ་བསྒྲུབས་པའི་སྐབས་འགར་སེམས་ལ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མ་

བཀག་པར་རྣམ་རིག་པ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་གདུལ་བ་དེ་དག་གི་བསམ་པ་དང་

མཐུན་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་མདོ་གཅིག་ལའང་འདུལ་

བའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་ཆ་གཉིས་ཕེ་ནས་མདོའི་དོན་དུ་འཇོག་དགོས་ཏེ། མདོ་

གཅིག་ལའང་གདུལ་བའི་རིགས་གཉིས་འབྱུང་བའི་ཕིར། སེ་དགེའི་པར་མ་སོགས་

ཀི་དབུ་མ་སྣང་བའི་ཐད་འདིར་ལང་གཤེགས་མི་འདུག་པ་ཆད་པར་མངོན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཉིད་ཞི་འཚོའི་དགོངས་པར་གནས་ཤིང་ལེགས་ལྡན་གི་རེས་སུ་

འབངས་ཚུལ་ནི། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་སྟེ་གོ་སའོ། །

༈ འདིར། དགོངས་འགེལ་གི་དོན་འཆད་པ་ལ། དྲི་ཞུས་དངོས་བསྟན་ནི། 

འཁོར་ལོ་དང་པོར་གཟུགས་ནས་བང་ཕོགས་ཀི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། བར་བར་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁེན་གི་བར་གི་ཆོས་

རྣམས་དང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་གཉིས་སྒས་ཟིན་འགལ་ན་ཡང་དོན་

ལ་འགལ་བ་མེད་དགོས་པས་བར་བའི་དེ་ཅི་ལ་དགོངས་ཞེས་འཁོར་ལོ་བར་བར་

དངོས་དང་དང་པོར་དོན་གིས་དྲི་བ་ཞུས་སོ། །དེས་ཤུགས་ལ་འཁོར་ལོ་དང་པོར་

དངོས་དང་བར་བར་དོན་གིས་ཞུ་ཚུལ་ཡང་ཤེས་ནུས་སོ། །ལན་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་གསུངས་པ་དང༌། མ་སྐེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པ་གཉིས་
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ལས། སྔ་མའི་མདོར་བསྟན་ནི་འཁོར་ལོ་བར་བ་ཤེར་སྙིང་སོགས་སུ་དོན་དམ་པར་

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། དོན་

དམ་པར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཀུན་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། རྒྱས་བཤད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་སྔར་མདོ་སེ་

སྤོད་པའི་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་ལ། དེ་གསུམ་དཔེ་དོན་སྦོར་ཚུལ་ནི། ནམ་མཁའི་མེ་

ཏོག་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་ལས་མེད་པ་བཞིན་གཟུགས་བདེན་གྲུབ་ཀང་རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་ལས་མེད་པ་དང༌། སྒྱུ་མའི་རས་སྔགས་ཀིས་བསད་པའི་རེའུ་ཤིང་

སོགས་ར་གང་དུ་སྣང་ཡང་དེས་སྟོང་པ་བཞིན་གཟུགས་བདེན་པར་སྣང་ཡང་བདེན་

གྲུབ་ཀིས་སྟོང་པ་དང༌། ཐམ་སེམས་ཙམ་སྐབས་ལྟར་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་དང་རྣམ་

རིག་པས་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་ཀུན་བཏགས་གཏན་མེད་ཀི་དཔེར་མི་འདོད་ཀང་འདི་

བས་དེ་ལྟར་འདོད་པར་གསུངས་སོ། །མ་སྐེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི། 

འཁོར་ལོ་བར་བའི་ཤེར་སྙིང་སོགས་སུ་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་སྐེ་འགག་སོགས་

མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མ་སྐེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་ཤིང༌། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་

སྔར་མདོ་སེ་སྤོད་པའི་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གྲུབ་དོན་ནི། མཚན་ཉིད་གསུམ་ག་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ཀང་ཀུན་བཏགས་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

དང༌། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་

པར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་འཕགས་ཞུས་ཀིས་གསལ་བར་བཤད་པས་

དགོངས་འགེལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། འཁོར་ལོ་དང་པོ་དང་བར་བའི་ཤེར་སྙིང་

སོགས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་གྲུབ་ཅིང༌། འབུམ་པ་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་བསྟན་
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ནས་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་བཙུགས་པར་གྲུབ་བོ། །ལེགས་ལྡན་དགོངས་འགེལ་གིས་

སེམས་ཙམ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་འདོད་པ་མ་བསྟན་པ་དང༌། འབུམ་སོགས་ངེས་དོན་

གི་མདོར་གཞུང་བཙུགས་པར་མི་བཞེད་པ་མ་གཏོགས། དགོངས་འགེལ་གི་དོན་

འཆད་ཚུལ་འདི་ཙམ་ཞིག་དབུ་མ་པ་གཉི་གའི་འདོད་པ་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ལེགས་

ལྡན་གིས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དྲང་དོན་དང༌། བར་བ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་དང༌། ཐ་མ་

ངེས་དོན་གི་མདོར་འདོད་ཅིང༌། དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་སེམས་ཙམ་དང་མི་

འདྲ་སྟེ། དེས་གཟུགས་ནས་འཕགས་ལམ་བར་གི་ཆོས་རྣམས་ཆ་མ་ཕེ་བར་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དང༌། འདིས་ཆོས་རྣམས་དོན་

དམ་པར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲང་དོན་དུ་

བཀྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་བ་ལ་དྲང་ངེས་ཀི་མདོ་གཉིས་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་

ཏེ། བར་བར་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ངེས་དོན་གི་མདོར་མི་འདོད་

ན་དབུ་མའི་ལུགས་སུ་མི་འགྱུར་ལ། ཤེར་སྙིང་ལྟ་བུ་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་མ་སྦར་

བ་རྣམས་ངེས་དོན་གི་མདོར་བཞེད་ན་དགོངས་འགེལ་རང་གཞུང་དུ་མཛད་པ་དང་

འགལ་ཏེ། དེར་འཁོར་ལོ་བར་བ་དྲང་དོན་གི་མདོར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཐ་མ་ངེས་

དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་ཡང་སེམས་ཙམ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་

བཏགས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་ཀུན་བཏགས་ནི་དེས་གཟུགས་

སོགས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པའི་དོན་དང་འདིས་བཏགས་དོན་དེ་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དྲང་

དོན་དང༌། བར་བ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ཡོད་པར་བཞེད་ཀང༌། ཐ་མར་དགག་བ་ལ་
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དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་བ་མེད་ཚེ་སྒས་ཟིན་ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་དོན་མི་ཚང་

བས་དྲང་དོན་གི་མདོས་ཁབ་བམ་སྙམ་མོ། །འཁོར་ལོ་དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་

དགོངས་གཞི་སོགས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལ། ཤེར་སྙིང་སོགས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་

ཚུལ་ལ། དགོངས་གཞི་ཀུན་བཏགས་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

སོགས་གསུམ་དང༌། དགོས་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་ཁ་དྲང་བ་དང༌། དངོས་ལ་གནོད་བེད་

ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སོ། །

༈ སོ་ན། དབུ་མ་སྣང་བའི། དེའི་དོན་དུ། ཞེས་པ་དཀའ་འགེལ་དུ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

བསྟན་པ་དེའི་དོན་དུ། ཞེས་གསུངས་ཀང༌། གཞུང་ལས། སྒོ་སྐུར་གི་འཛིན་པ་བསལ་

བའི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་སྔར་ལྟར་བིས་སོ། །ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་ཆོས་ཅན། དགོངས་པ་བསྟན་ཏེ་གཞུང་

བཙུགས་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོངས་

འགེལ་ལས་བཤད་པའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲི་བ་ཞུ་དགོས་ཀི་

འཁོར་ལོ་བར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་

གསལ་བར་སྦར་བའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

གཞུང་ལས། དགོངས་འགེལ་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་གི་དགོངས་པ་བསྟན་པ་

དེ་ཉིད་ཀིས་ཡུམ་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་དེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་གཞུང་བཙུགས་པར་

འཆད་དོ། །ཞེས་དང༌། དགོངས་འགེལ་ནི་ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ངེས་དོན་དུ་

གཞུང་འཛུགས་པའི་མདོར་བཞེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ནམ་ཁབ་སྟེ། 

དགོངས་པ་བསྟན་པ་ལ་དགོངས་གཞི་བཞག་ནས་དགོངས་པ་བསྟན་པ་དང༌། དོན་
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གཏན་ལ་ཕབ་ནས་དགོངས་པ་བསྟན་པ་གཉིས་ལས། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་

གསུམ་སོགས་སྔ་མ་མིན་ཡང༌། ཀུན་བཏགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཅེས་

གསུངས་པ་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཞེས་

སོགས་དགོངས་པ་བསྟན་ཏེ་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་འཛུགས་དགོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བར་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ཡུམ་འབུམ་པ་སོགས་ཀི་གཞུང་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགག་བ་ལ་དོན་

དམ་གི་ཁད་པར་གསལ་བར་མ་སྦར་བའི་མདོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དགོངས་པ་བསྟན་

ནས་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་བར་བམ་ཡིན་པར་ཐལ། དགོངས་

པ་བསྟན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྐེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པའི་མདོས་དོན་དམ་

པར་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་བསྟན་ཅེས་དགོངས་པ་བསྟན་མི་དགོས་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དགོངས་པ་བསྟན་པ་ལ་བཤད་ཟིན་ལྟར་གཉིས་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་ཆོས་ཅན། དྲིས་ཞུས་ཀི་འཁོར་ལོ་བར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གྲུབ་

དོན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དྲིས་ལན་སྐབས་

ཀི་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་དང༌། གྲུབ་དོན་སྐབས་ཀི་དྲང་དོན་དུ་

བཤད་རྒྱུའི་འཁོར་ལོ་བར་བ་གཉིས་མདོ་སོ་སོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔ་མ་ལ་འབུམ་

སོགས་དང༌། ཕི་མ་ལ་ཤེར་སྙིང་སོགས་འཇོག་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་

རགས་གྲུབ་སྟེ། དྲང་དོན་གི་མདོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དགོངས་འགེལ་ལས། 

འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་བསྐོར་ཏེ། ནས། དྲང་བའི་དོན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །དེ་དེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དངོས་བསྟན་ཚད་མ་དང་
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བཅས་པ་དང་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་གཉིས་ཀ་ཚང་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ན། ལ་ལས་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ལ་དེས་མི་ཆོག་པར་སྒས་ཟིན་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་

དགོས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྔ་མས་དེ་ལ་དངོས་བསྟན་ཚད་མ་དང་བཅས་པས་ཆོག་

སྟེ། གཞུང་ལས། དགག་བ་ལ་ཁད་པར་སྐབས་དེར་མ་སྦར་བའི་སྐེ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པས་ངེས་དོན་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་མི་གཟུང་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བརག །ངེས་པའི་དོན་ཁོ་ན་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་པ་

ཡིན་ནོ། ཞེས་པའི་དོན་བོ་གིང་བས། འཁོར་ལོ་ཐམས་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དངོས་

སུ་མ་སྦར་བའི་འབུམ་གི་མདོ་ཚིག་རྣམས་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཞུང་བཙུགས་པ་

ཁོ་ནའི་དོན་མིན་ཏེ། ཡིན་ན། འབུམ་དང་ཤེར་སྙིང་གི་གཟུགས་མེད་ཅེས་གསུངས་

པའི་སྔ་མ་དོན་དམ་དུ་མེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་རོགས་དཀའ་ལ། ཕི་མ་དེའི་དབང་

དུ་མཛད་པ་རོགས་ས་བར་སོང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་མ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པར་སྔ་མ་

དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དགོངས་འགེལ་གིས་ཤེར་སྙིང་གི་གཟུགས་མེད་

ཅེས་སོགས་ཀིས་ངེས་དོན་སྟོང་ཉིད་ཁོ་ན་གཞུང་བཙུགས་ནས་དངོས་བསྟན་གཙོ་

བོར་བེད་པར་བསྟན་པ་དང༌། ཤེར་སྙིང་དང་འབུམ་གི་གཟུགས་མེད་ཅེས་པའི་མདོ་

ཚིག་གཉིས་ལས་སྔ་མ་དྲང་དོན་གི་མདོར་འགེལ་བའི་ཤུགས་ལ་ཕི་མ་ངེས་དོན་གི་

མདོར་གཞུང་བཙུགས་པ་ལ་བཤད་དོ། །རེ་བཙུན་པས། དགོངས་འགེལ་གིས་ངེས་

དོན་གི་མདོར་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་དང༌། དྲང་དོན་དུ་

བསྒྲུབ་རྒྱུ་འབུམ་གི་གཟུགས་མེད་ཅེས་སོགས་ཀི་མདོ་ཚིག་དང༌། གྲུབ་དོན་གཉིས་

པའི་སྐབས་ནས་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་མདོར་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་སྦར་བ་དང༌། 
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དངོས་སུ་སྦར་བ་དང༌། དངོས་སུ་མ་སྦར་བའི་རིགས་གསུམ་ལས། ཕི་མ་ནི་

དགོངས་པ་བསྟན་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོར་འཇོག་ཀང༌། འབུམ་དགོངས་

པ་བསྟན་ནས་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མིན་པ་དང༌། ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་ན་དགོངས་

པ་བསྟན་དགོས་མིན་པས་ཁབ་པ་དང༌། འབུམ་གི་གཟུགས་མེད་ཅེས་པའི་མདོ་

ཚིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དགག་དགོས་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་མདོ་

མིན་པར་བཤད་དོ། །དེ་དག་ལྟར་ན་འཁོར་ལོ་བར་བ་དང་དྲི་ཞུས་ཀི་འཁོར་ལོ་བར་

པ་འདྲ་བས་ཤེར་མདོ་རྣམས་དེ་གཉི་གར་ཁས་ལེན་ཀང༌། ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱོད་དུ་

ཡུམ་རྒྱས་འགིང་བ་ས་གསུམ་འཁོར་ལོ་བར་བ་ཡིན་ཡང་དྲི་ཞུས་ཀི་དེ་མིན་པ་

དང༌། དེའི་ནང་གི་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དོན་གིས་སྦར་བ་དང༌། ཤེར་སྙིང་དང་ཚུལ་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ་སོགས་འཁོར་ལོ་བར་བ་དང་དྲི་ཞུས་དང་དགོངས་འགེལ་གི་བར་བ་

གསུམ་ག་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་

སྦར་བ་དང༌། དོན་གིས་སྦར་བ་རྣམས་དེ་གསུམ་ག་དང༌། སྔ་མ་དགོངས་འགེལ་

གིས་དགོངས་པ་བསྟན་ནས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་རྒྱུ་དང༌། གྲུབ་དོན་གི་འཁོར་ལོ་བར་

བ་དང༌། ཕི་མ་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པ་དང༌། ངེས་དོན་དུ་གཞུང་འཛུགས་རྒྱུར་

རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་འཇོག་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་དུ། 

དགོངས་འགེལ་གིས་སྐེ་འགག་སོགས་མེད་པ་འབུམ་གི་སྐེ་འགག་སོགས་མེད་

ཅེས་པའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དུ་འཛིན་པ་བཀག་ནས་དེ་དག་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་དེའི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དུ་བསྟན་པའི་སྒོ་ནས་ངེས་དོན་གི་མདོར་བསྒྲུབས་

པར་བཤད་པའི་དོན་ཚེ་བརན་ལྷ་རམས་པས་བཤད་པ་བཞིན་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། དེ་
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ཉིད་གཞུང་གི་དགོངས་པར་ཡང་སོན་ཏོ། །ཁ་ཅིག་དངོས་བསྟན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་

སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་གཉིས་ཁད་མེད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཞུང་ལས། ཆོས་

རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་སོགས་ལ་སྐབས་གཅིག་ཏུ་སྦར་ན་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་དོན་གིས་

སྦར་ཟིན་པས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་དེ་དག་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབུམ་

གི་གཞུང་ཚིག་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དོན་གིས་སྦར་བ་ལྟ་བུ་ཡང་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

གསུངས་པ་གང༌། ལྷག་མཐོང་ལས། མདོ་འམ་བསྟན་བཅོས་དེའི་སྤི་ལུགས་གོང་

འོག་ཏུ་སྨོས་པ་མི་སྦོར་བར་ཚིག་ཅུང་ཟད་རེའི་དོ་གདོང་གི་བསྟན་ཚོད་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བས་ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ཡིན་པ་མི་འཇིག་ལ། ཞེས་ཚིག་

གི་ངོ་གདོང་ངམ་སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་ངེས་དོན་གི་

གསུང་རབ་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟ་ན་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་

ཁད་པར་དོན་གིས་སྦར་བ་རྣམས་དངོས་བསྟན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལས་འོས་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཚེ་བརན་ལྷ་རམས་པས་སྒས་ཟིན་ཙམ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང༌། སྒས་ཟིན་སྒ་

ཇི་བཞིན་པ་གཉིས་ལ་ཁད་ཕེ་བ་ཡང་སྒོ་མང་ཡིག་ཆའི་མདོག་བསྒྱུར་བཙམ་མོ། །ཁོ་

ན་རེ། ཤེར་སྙིང་ཆོས་ཅན། དངོས་བསྟན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྒས་ཟིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། འབུམ་པའི་གཟུགས་

མེད་ཅེས་པའི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། དངོས་བསྟན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་གཟུང་དུ་རུང་བའི་མདོ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལྷག་མཐོང་དྲངས་མ་ཐག་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར།
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ཡང་ཁ་ཅིག །དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ཇི་

བཞིན་པའི་རོག་པ་བསལ་དགོས་པར་དབུ་མ་སྣང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་

སྟེ། དེ་ཡང་དགག་བའི་ཁད་པར་མ་སྦར་བར་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་

བསལ་དགོས་པའི་དོན་དུ་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ཤེར་སྙིང་ཆོས་ཅན། དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་བའི་

མདོ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞུང་ལས། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལྟ་བུ་མདོ་དེའི་ནང་དུ་དོན་དམ་

པ་དང་བདེན་པའི་ཁད་པར་གསལ་བར་མ་སྦར། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། 

གསལ་བར་ཞེས་པའི་ཚིག་ནུས་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། འཁོར་ལོ་བར་

བར་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་མ་སྦར་གཉིས་ཡོད་པ་གང༌། ཤེར་སྙིང་

ལྟ་བུ་དེ་ལམ་བཞག་ན་དེའི་མཚན་གཞི་མི་རེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་

ལས། འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་གསུངས་པ་དེ་ལ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་

སྦར་བ་དང་མ་སྦར་བ་གཉིས་བྱུང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་དཔྱད་

དོ། །གཞུང་དུ་ཆ་ཕེ་ནས་མདོའི་དོན་དུ་འཇོག་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལ། བོ་གིང་

བས། མདོ་གཅིག་གི་བརོད་བ་ལ་ཆ་གཉིས་ཡོད་པའི་དོན་མིན་པར་འཁོར་ལོ་ཐ་

མར་དགོངས་འགེལ་ལང་གཤེགས་རྒྱན་སྟུག་སོགས་སེམས་ཙམ་ལྟར་གི་མཚན་

ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་དང༌། མདོ་གཞན་དབུ་མ་བ་ལྟར་གི་དེ་སྟོན་པ་

གཉིས་འབེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་དེ་ཕར་ཕིན་ཟུར་མཆན་ཡང་འདིའི་རེས་སུ་

འབངས་སོ། །རེ་བཙུན་པས། སེམས་ཙམ་ལྟར་གི་དེ་འཕགས་ཞུས་སོགས་ཀི་སྒས་

ཟིན་ཙམ་དང༌། དབུ་མ་བ་ལྟར་གི་དེ་དེ་དག་གི་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་འཇོག་པའི་དོན་
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དུ་བཤད་པ་དང༌། གྲུབ་མཐའ་ར་བ་ལས། གཙོ་ཕལ་ཆ་གཉིས་རིམ་བཞིན་དབུ་

སེམས་ལུགས། །ཞེས་དབུ་མའི་དེ་དགོངས་འགེལ་གི་བསྟན་བའི་གཙོ་བོ་དང་

སེམས་ཙམ་གི་དེ་ཕལ་བར་འཇོག་པར་གསུངས་པ་དང༌། ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱོད་དུ་

དགོངས་འགེལ་སོགས་སུ་དབུ་མའི་དེ་གསུམ་གཙོ་བོ་དང་རྣམ་རིག་པའི་དེ་གསུམ་

ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པར་གསུངས་པ་གནད་འདྲའོ། །

ཁ་ཅིག །ཡོན་ཏན་འབྱུང་གནས་ཀི་ལེའུས་རྣམ་རིག་པའི་དེ་གཙོ་བོ་དང༌། 

དབུ་མའི་དེ་ཞར་བྱུང་དུ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་བཤད་ཅིང་ཕར་ཕིན་ཞིབ་ཆ་ཡང་འདིའི་

རེས་སུ་འབངས་ཤིང་ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱོད་ཀི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་འཆད་

དོ། །དེ་ལྟར་ན་དགོངས་འགེལ་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀའི་མདོར་འདོད་དམ་བརག་

ཅིང༌། མུན་སེལ་དུ་དགོངས་འགེལ་སོགས་ཀིས་སྐབས་འགར་དབུ་མ་དང་སྐབས་

འགར་སེམས་ཙམ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པའི་དོན་ལ་སྦར་ན་འགིག་པར་གསུངས་

སོ། །ཁོ་ན་རེ། རང་རྒྱུད་པས་དྲང་ངེས་ཕེ་བ་དགོངས་འགེལ་གི་རེས་སུ་འབངས་པ་

ཐལ། དེས་དེ་ཡུམ་མདོ་ངེས་དོན་གི་མདོར་གཞུང་འཛུགས་པའི་བཀའ་དང༌། 

ལེགས་ཕེའི་ཆོས་འཁོར་དང༌། དྲང་ངེས་ཕེ་བའི་རང་གཞུང་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁབ། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དེའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། 

ཞེས་སོགས་དང༌། གཞུང་ལས། དགོངས་འགེལ་གིས། ནས། ཡུམ་གི་མདོ་ལ་

སོགས་པ་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་གཞུང་བཙུགས་པར་འཆད་དོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བར་དགོངས་འགེལ་ལང་གཤེགས་རྒྱན་

སྟུག་རྣམས་དེའི་མཚན་གཞིར་བཞག་པ་དང༌། ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱོད་ཀི་བཤད་
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ཚུལ་བཀོད་མ་ཐག་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། གཞུང་ལས། མདོ་སེ་ཁ་

ཅིག་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མ་སྐེས་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་

ནི་དྲང་དོན་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་ཀི་རོད་ལན་གིས་ཀང་ཤེས་པའི་ཕིར། ར་བར་

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེས་དྲང་ངེས་ཕེ་བ་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོའི་རེས་སུ་འབངས་

པའི་ཕིར། རོགས་ས། བོ་གིང་བས་དཀའ་འགེལ་ལྟར་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་ཀིས་འཁོར་

ལོ་ཐ་མ་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང༌། རེ་བཙུན་གིས་དྲང་དོན་གི་མདོ་དང༌། སྒོ་མང་ལྟར་

ན་ངེས་དོན་གི་མདོའི་ཁད་པར་ལ་ཚད་མ་དང་བཅས་པ་ཞེས་པ་བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུའི་

དགག་བའི་དོན་དམ་མིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་དམ་སྟོན་དགོས་པ་ལས་

སྒས་ཟིན་གི་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མི་དགོས་པས་དགོངས་འགེལ་གི་འཁོར་ལོ་ཐ་

མ་ལ་ངེས་དོན་གི་མདོས་ཁབ་པར་བཞེད་པ་འདྲའོ། །འཕགས་སེང་ལུགས་ལ་

དགོངས་འགེལ་གི་དགོངས་པ་འཆད་ཚུལ་བོ་གིང་བས་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་

མཐུན་ཏེ། མི་མཐུན་ན་འདིར་ལོགས་སུ་གསུང་རིགས་པ་ལ་དེ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་

ཞེས་འདོད། རེ་བཙུན་པས་འཁོར་ལོ་ཐ་མ་དྲང་དོན་དུ་འདོད་པ་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་

དང་མཐུན་ཡང་དེ་དག་གིས་དགོངས་འགེལ་དབུ་མའི་གཞུང་དང༌། འཕགས་སེང་

གིས་སེམས་ཙམ་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གཞུང་དུ་བཞེད་པར་བཤད། སྙིང་པོའི་རྒྱན་དུ་

དགོངས་འགེལ་མཚན་ཉིད་ལྡེམ་དགོངས་སུ་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་གུང་ཐང་

སྐབས་དང་པོའི་མཆན་དུ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ལ། ཕར་

ཕིན་ཟུར་མཆན་དུ། འཕགས་སེང་གི་གཞུང་རྣམས་སུ་དེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཁུངས་

ཡོད་མེད་བཙལ་དགོས་ཤིང༌། གསེར་ཕྲེང་དུ། མཚན་ཉིད་ལྡེམ་དགོངས་རྣམ་རིག་
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པ་ཁོ་ནའི་འདོད་པར་གསུངས་པས་ན། འཕགས་སེང་གིས་མཚན་ཉིད་ལྡེམ་དགོངས་

བཞེད་མི་བཞེད་ཀང་དཔྱད་དགོས་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་དེའི་མཚན་གཞིར་ཤེར་མདོ་

བཞག་པ་སེམས་ཙམ་པ་ཁོ་ནའི་འདོད་པ་ཡིན་པ་གསེར་འཕྲེང་གི་དགོངས་པ་ཡིན་

ཡང་མཚན་ཉིད་ལྡེམ་དགོངས་ཁས་ལེན་པ་དབུ་སེམས་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཟེར་

མཁན་ཡང་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །གཞུང་ལས། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་དག་གིས་ཇི་

ལྟར་བཀྲལ་བ་མདོའི་དོན་མིན། ནས། ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕེ་བ་ཞིབ་ཏུ་ནི་དབུ་

མ་སྣང་བ་ལས་བཤད། ཅེས་པའི་དོན་དབུ་མ་སྣང་བར། མདོ་དོན་གཙོ་བོ་མིན་པར་

བཤད་པ་དང༌། དེར་མདོ་དོན་ཙམ་ཡང་མིན་པར་བཤད་པ་དང༌། ལེགས་ལྡན་གིས་

ཀང་མདོ་དོན་ཙམ་དུ་བཞེད་པ་དང༌། རྣམ་རིག་པས་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཆ་

གཉིས་མི་འབེད་པར་བཀྲལ་ན་མདོའི་དོན་མིན་པར་བཤད་པ་གང་ཡང་མིན་པར་

མདོ་དོན་མིན་པར་འཆད་མཁན་ལེགས་ལྡན་དང༌། སྲོལ་ནི་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕེ་

བའི་རང་རྒྱུད་པའི་སྲོལ་ལ་གོ་དགོས་སོ། །དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་བཤད། ཅེས་པའང་

དེ་འདྲའི་སྲོལ་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕེ་བར་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་བཤད་ཅེས་པའི་དོན་དུ་

བེད་པ་ཡོད་ཀང༌། དེ་ལྟར་ན་ཕེ་བར་ཞེས་འབྱུང་དགོས་ཤིང༌། ཞིབ་ཏུ་ཞེས་གསུངས་

དོན་ཡང་མེད་པས་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕེ་བའི་དོན་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་

པའི་དོན་དུ་བ་དགོས་སོ། །

༼དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་བསྟན་པ།༽

བཞི་བ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་

བསྟན་པ་ལ་གཉིས། རིགས་པའི་དགག་བ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་
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པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་བ་ངོས་ཟིན་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང༌། དགག་བ་

ངོས་ཇི་ལྟར་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས། ཞེས་སོགས་

བྱུང༌། དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདོད་ལ་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་མི་འདོད་ན། ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཙམ་མིན་པའི་བདེན་

གྲུབ་སོགས་སུ་བརོད་པའི་དགག་བ་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་བེད་སྙམ་ན། རིགས་པའི་

དགག་བའི་གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་སྟེ། དགག་བའི་སྤི་ལེགས་བོར་

མ་ཤར་ན་དེ་བཀག་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མི་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། དགག་བ་ངོས་

མ་ཟིན་ན་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་གང་རུང་ངེས་པར་སྐེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། 

བདེན་གྲུབ་སོགས་སུ་འཛིན་པའི་འཛིན་ལུགས་སམ་དེས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་བའི་

མེད་རྒྱུའི་བདེན་གྲུབ་སོགས་ཀི་སྤི་བོའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཤར་བར། བདེན་

གྲུབ་སོགས་མི་སྲིད་ཅེས་པའི་མིང་རྣ་བར་བང་བ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས། བདེན་གྲུབ་

སོགས་ལ་གནོད་བེད་འདི་ཡོད་དང་བདེན་མེད་སོགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་འདི་ཡོད་ཅེས་

མང་དུ་སྨྲས་ཀང་དོན་ལེགས་པོར་གོ་ནས་སྟོང་བའི་ངོ་བོ་ངོས་ཟིན་པ་མི་འབྱུང་བའི་

ཕིར་ཏེ། སྤོད་འཇུག་ལས་བཏགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་

འཛིན་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དགག་བའི་ཚད་

ལེགས་པོར་མ་ཟིན་ན་ཡང་ན་དགག་མི་དགོས་པ་ཡང་བཀག་པས་མེད་མཐར་ལྷུང་

ནས་ངན་འགོར་འཁིད་པར་བེད། ཡང་ན་དགག་བའི་གནད་མཐར་ཐུག་པའི་ཕྲ་བ་

ནས་མ་ཁེགས་པར་ལྷག་མ་ལུས་ནས་ཡོད་མཐར་ལྷུང་སྟེ་ཐར་པ་མི་འཐོབ་པའི་ཕིར། 

དེ་ཡང་ལྷག་མཐོང་ལས། དེ་ལ་དགག་བའི་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ནི་མཐའ་ཡས་ཀང་
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དགག་བ་མདོར་བ་ས་པའི་ར་བ་ནས་བཀག་ན་དགག་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཁེགས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དགག་བ་ར་བ་ནས་ཁེགས་པ་གལ་ཆེ་ཞིང༌། 

དེ་ལ་ཡང་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་བདེན་གྲུབ་ངོས་ཟིན་པ་

གལ་ཆེ་སྟེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་འཕྲལ་དུ་ཀུན་

བཏགས་པའི་བདེན་གྲུབ་དང་བདེན་འཛིན་ངོས་ཟིན་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་པའི་ཕིར་

ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་རེས་སུ་ཞུགས་པ་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་

ཡོད་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེན་འཛིན་དང་དེས་བཟུང་བའི་བདེན་གྲུབ་ལེགས་པར་

ངོས་ཟིན་པ་ནི་གནད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། དེ་ངོས་མ་ཟིན་པར་རགས་པའི་དགག་བ་

བཀག་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའི་བདེན་ཞེན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས་

སྐབས་དོན་སྟོར་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས་གསུངས་ཚུལ། དབུ་མ་སྣང་བ་

ལས་གསུངས་ཚུལ། དེ་དག་གི་གྲུབ་དོན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང༌། ས་ལ་

སོགས་པ་ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དབུ་མ་སྙིང་པོ་ལས། འདིར་ནི་ས་ལ་སོགས་པ་

དག །དོན་དམ་པར་ནི་འབྱུང་བ་ཡི། །ངོ་བོ་ཉིད་མིན་ཞེས་ས་སོགས་དོན་དམ་པར་

འབྱུང་བ་མིན་པར་གསུངས་པའི་འགེལ་བར། སྤིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་ལ་བཤད་

ཚུལ་གསུམ་གསུངས་པ་ལས། དོན་དང་དམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡུལ་ལ་སྦར་བ་ནི། དོན་

ཞེས་པ་བརག་པ་དང་གོ་བར་བ་བའི་མིང་ཡིན་ཏེ། དོན་ཞེས་པ་ཤེས་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཐ་ཚིག་ཅེས་པ་ཐ་སྙད་ཀི་ཚིག་དང་དོན་རང་རང་གི་ཐད་ཀ་ཐད་ཀ་སྟོན་པའི་

ཚིག་གཉིས་ཀ་ལ་བའོ། །དམ་པ་ཞེས་པ་མཆོག་གི་མིང་དང༌། དོན་དམ་པ་ཞེས་ཡུལ་
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ལ་གཞི་མཐུན་དུ་བ་་བ་ནི་ཡུལ་ཆོས་ཉིད་ལ་དོན་དམ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དེ་ཤེས་པར་

བ་བའི་དོན་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ཡུལ་དང་དམ་པ་ཡུལ་ཅན་ལ་སྦར་བ་ནི། 

དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་དམ་པའི་དོན་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དམ་པ་སྟེ་མཆོག་དང་། དེའི་རེད་དོན་ཡོངས་གྲུབ་ནི་དོན་ལ་བེད་

པའི་ཕིར། གཉིས་ཀ་ཡུལ་ཅན་ལ་སྦར་བ་ནི། དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་དོན་དམ་པ་དང་

མཐུན་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པ་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གི་རིགས་

ཤེས་རོག་བཅས་རྣམས་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེའི་སྔ་མ་གཉིས་དགག་བ་ངོས་འཛིན་གི་སྐབས་འདིར་བཤད་པའི་ཟླ་ལ་

དྲངས་པ་ལས་མཁོ་མི་ཆེ་ཡང༌། ཕི་མ་ནི་སྐབས་འདིར་མཁོ་བའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དབུ་

མ་བ་དང་རང་སེ་གཞན་གིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་

གཞན་དབང་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ནི། གཞི་གཞན་དབང་དེ་དོན་དམ་

དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་དོར་མེད་པ་སྟེ་རིགས་ཤེས་དེས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། འོ་ན། དོན་དམ་པ་ནི་གང་དག་བོ་ཐམས་ཅད་ལས་

འདས་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དགག་པ་ནི་ཡི་གེའི་ཡུལ་ཡིན་པས་དེའི་

ཕིར་དགག་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཞེས་བརད་པའི་ལན་དུ། དོན་དམ་པ་

ནི་རྣམས་གཉིས་ཏེ། ཞེས་སོགས་བྱུང་སྟེ། རོད་ཚུལ་ནི། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དགག་

པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་ནི་རོག་བཅས་ཀི་བོས་ཇི་བཞིན་བསམ་པ་

ལས་འདས་ལ། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་རིགས་པས་དགག་པ་དེ་ཙམ་ནི་མིང་ཚིག་



  149  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ། ལན་དུ། དེ་ལ་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཡུལ་ཅན་དོན་

དམ་པ་གཉིས་ལས་གཅིག་ནི་དོན་སྤི་བརྒྱུད་དེ་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་མངོན་པར་འདུ་

བེད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་

ཡིན་པ། རང་གི་ངོ་བོ་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མས་བསད་པ་མེད་པས་ཟག་པ་མེད་པ། 

རང་གི་ངོར་གཉིས་སྣང་གི་སོས་པ་མེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའམ་རོག་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པ། 

མཉམ་གཞག་སྐབས་ཀི་ཚོགས་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ། མཐོང་སང་གིས་དག་

པ། འཇིག་རེན་པའམ་ཐ་སྙད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་གི་ངོར་སོས་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། 

དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་བརོད་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་རེས་ཐོབ་པའི་རྒྱུད་ཀི་རིགས་

ཤེས་རོག་བཅས་དེ། ས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྲ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆུ་བཞིན་ཞེས་པའི་དམ་བཅའི་ཁད་པར་ཉིད་དུ་བཟུང་བའི་ཕིར། 

ཞེས་བཤད་དོ། །ལྷག་མཐོང་མཆན་དུ། ཚོགས་གཉིས་ཀིས་སྦངས་པས་དེ་གཉིས་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང༌། འཁྲུལ་སྣང་ཟིལ་གིས་གནོན་པས་དག་པ་ཞེས་འབྱུང་ལ། 

འཕགས་པའི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་སུ་མ་ཟད། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་རོག་

བཅས་ཀང་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་དོན་དམ་དུ་འདོད་དགོས་ཤིང༌། 

སོབ་དཔོན་འདིའི་སོགས་ཀི་ཚིག་དོན་གོ་སའོ། །

༈ སོ་ན། དོན་དམ་གི་བཤད་ཚུལ་གསུམ་པར་བོ་གིང་ཕར་མཆན་དུ། དོན་

དམ་པ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་དོན་དམ་པ་ཞེས་ཡུལ་གི་མིང་ཡུལ་ཅན་ལ་

བཏགས་ཞེས་བཤད་པ་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཡང་དག་པའི་དོན་ཐོས་པ་དང་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བསམས་པ་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་བ། ཞེས་དང༌། གཞུང་ལས། ཤེས་

རབ་གསུམ་ནི་ཡུལ་དོན་དམ་མ་ཡིན་པས་དོན་དམ་དུ་བཏགས་ནས་བཤད། ཅེས་པ་

དང་མཐུན་ཞིང༌། བདེན་གཉིས་དང་གྲུབ་མཆན་དུ། རིགས་ཤེས་རོག་བཅས་རྣམས་

སྟོང་ཉིད་རོགས་པས་དམ་པ་དང༌། སྒིབ་པ་སོང་འདོད་ཀིས་དོན་དུ་གཉེར་བ་ཡིན་

པས་དོན་ཏེ་དོན་དམ་པ་ཞེས་བ་བར་བཤད་དོ། །རོག་གེ་འབར་བའི་རོད་ལན་འགོད་

ཚུལ་སར་པྲ་སྟི་ལྟར་བཤད་ཀང༌། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། དོན་དམ་བདེན་པ་

བོའི་ཡུལ་ལས་འདས་པར་བཤད་པ་དང༌། རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་པའི་ངོར་མེད་

པས་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་པ་གཉིས་ནང་འགལ་བར་སྣང་སྟེ། དོན་

དམ་བདེན་པ་གཏན་མེད་དུ་ཐལ། བོའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན། དོན་དམ་བདེན་

པ་དེ་གཉིས་སྣང་ཅན་གི་ཐ་སྙད་པའི་བོའི་ཡུལ་དུ་ཐལ། བདེན་གྲུབ་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་

དགག་པ་ཡི་གེའི་ཡུལ་ལམ་སྒ་རོག་གི་ངོར་འཇོག་པའི་ཕིར། ཞེས་རོད་པ་གཉིས་སུ་

མཛད་དོ། །གཞུང་ལས། དབུ་མ་བ་དང་གཞན་དག་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་གཞི་དེ་

དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དོན་ནི་གཞི་དེ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ངོར་མེད་པ་

སྟེ་དེས་མ་གྲུབ། ཅེས་དང༌། ལམ་རིམ་ལས། དེ་ལ་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དོན་

ནི་ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་

ན་དེས་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་འདི་ཐམས་ཅད་མཐུན་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། རིགས་ཤེས་ལ་དོན་དམ་དུ་བས་ནས་

དེས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དང༌། ཞེས་སྒས་ཟིན་ལ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ། སྟོང་ཐུན་ལས། 

དེ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་གྲུབ་དགོས་

ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་ན་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ནས། ཆོས་ཉིད་

རིགས་ཤེས་ཀི་ངོ་ན་ཡོད་པས་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་སོང་ཡང༌། གནས་

ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགོ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བདེན་

པར་གྲུབ་ན་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་གྲུབ་དགོས་ཀང༌། རིགས་

ཤེས་ཀི་ངོར་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་མི་དགོས་པས། མྱུ་གུ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་

རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་མེད་པས་མྱུ་གུ་དོན་དམ་པར་མེད་པར་འཇོག་ནུས་ཀང༌། ཆོས་

ཉིད་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་ཡོད་པས་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་

པར་མི་འཇོག་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་གསུངས་ཏེ་དགོངས་པ་བཀྲལ་ཅིང༌། ལྕང་

སྐའི་གྲུབ་མཐའ་དང་། ཆོས་རེའི་བདེན་གཉིས་སུ་ཡང་དེ་ལྟར་བས་སོ། །དེ་ལ་ཕར་

ཕིན་ཟུར་མཆན་དུ། རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་མེད་པ་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་དོན་དུ་

བས་ན་སྟོང་ཚུལ་དེས་ཆོས་ཀུན་ལ་མ་ཁབ་པས་ཉི་ཚེ་བའི་སྟོང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། 

དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དོན་དམ་པ་ལ་རིགས་ཤེས་རོག་བཅས་ལས་རོག་མེད་

མ་བཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་རེད་པར་འགྱུར་བ་དང༌། གྲུབ་མཆན་དུ། དེ་ལྟ་ན་སྟོང་

ཉིད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། རིགས་ཤེས་རོག་མེད་ནི་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་

པའི་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་དུ་སྦོར་མི་རུང་བར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་

ཞེས་སྟོང་ཐུན་གི་སྒས་ཟིན་བཀག་ནས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

དཔྱད་ཚུལ་ལྟར་གྲུབ་པའམ་དེས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དོན་དུ་བ་དགོས་པར་བཤད་དོ། །ཟུར་མཆན་ལས། དབུ་སེམས་ཡོད་མེད་དཔྱོད་

པའི་གཞི་གཞན་དབང་ལྟ་བུ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ངོ་ན་མེད་པ་དེ་གཞན་

དབང་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། འཇོག་ཚུལ་དང་

པོའི་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་དོན་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

གཞུང་འདི་དང༌། སྟོང་ཐུན་ལས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དཔྱོད་པའི་ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་

གི་རིགས་ཤེས་ལ་དོན་དམ་དུ་བས་ནས་དེའི་ངོར་མེད་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་མེད་ཅེས་

བཞག་པ་ཞིག་དང༌། ཞེས་པའི་དོན་མཐུན་པར་བཀྲལ་བ་ལྟར་མུན་སེལ་དུ་ཡང༌། 

དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦར་བའི་དོན་དམ་འཇོག་ཚུལ་དང་པོ་ལྟར་ན་

འདུས་བས་རྣམས་རོད་གཞིར་བཟུང་ཚེ་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་ཡོད་པ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ངོར་མེད་པ་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་ཚད་དང༌། སྟོང་ཉིད་སོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་འཇོག་ཚུལ་དང་པོ་ལྟར་དོན་དམ་པར་མེད་པ་བཤད་དུ་མེད་

པར་གསུངས་ཤིང༌། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ། དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་དོན་

དམ་ལ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་འཇོག་པ། ར་ཤེའི་མཆོད་བརོད་དུ་

འགག་སོགས་བརྒྱད་མཉམ་གཞག་གི་ངོར་མེད་པ་རེན་འབྱུང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་

བསྟན་པ་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་སྔར་དྲངས་པས་ཤེས་ཤིང༌། ལམ་རིམ་ལས། དོན་

དམ་པ་ནི་ཕི་མ་དེ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང༌། གཞུང་ལས། ཕི་མ་ནི་སྐབས་ཀི་དོན་ཡིན། 

ཞེས་གསུངས་པ་མཉམ་གཞག་གིས་གཟིགས་ཚུལ་གོ་དཀའ་བ་དང་རིག་ལ་ཤེས་

རོག་བཅས་ལ་སྦར་ན་འཆར་ས་བས། ལས་དང་པོ་བ་ལྟས་གསར་དུ་འཚོལ་བའི་

སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན་གི་ཡིན་ཚུལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་པའི་ངོར་



  153  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཆོས་ཅན་དེ་མེད་པ་ངེས་སུ་གཞུག་ས་བ་ལ་དགོངས་པ་དང༌། དེ་ལ་སྦར་ན་སྐབས་

ཀི་རོད་ལན་དུ་འབེལ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དཔལ་

ལྡན་ཆོས་རེ་སོགས་ལྟར་ན། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། འདི་མ་ཕེད་པར་དགག་

བའི་ཚད་འཛིན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དང་དཔྱད་བཟོད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་འཛིན་པ་

མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་དོན་དམ་བདེན་པ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་དང་བདེན་

གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་ནོར་བ་མང་དུ་བྱུང་སྣང་ངོ་། །ཞེས་དང༌། གཞུང་ལས། དེས་ན་

བདེན་འཛིན་གི་ཡུལ་དེར་གྲུབ་ན་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་

དང་ཆ་མེད་ཀི་དངོས་པོ་དང་རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་སོགས་སུ་ཡོད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་འཕེན་ནུས་ཀི། དེ་དག་ཏུ་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་གི་དོན་མིན་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པས་མི་གནོད་དེ། དེ་དག་གི་དོན་ནི་ལྷན་སྐེས་ཀི་འཛིན་ཚུལ་དང་

མཐུན་པའི་དགག་བའི་ཚད་འཛིན་དེ་དག་ལ་བེད་མི་རུང་བའི་དོན་ཡིན་པ། འཇུག་

པའི་རྣམ་བཤད་ཀི་ལུང་དེའི་གོང་དུ། སྔ་མའི་ཡོད་འཛིན་ནི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེན་

འཛིན་མིན་ལ་དེའི་བདེན་འཛིན་ལ་ནི་ཕི་མའི་ཡོད་འཛིན་དགོས་སོ། །ཞེས་དང༌། 

གཞུང་ལས། སྔར་བཤད་པའི་བདེན་འཛིན་དེ་ནི་འདི་བའི་ལུགས་ཀི་ལྷན་སྐེས་ཀི་

བདེན་འཛིན་ཡིན་ལ། བར་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་དེ་དག་གི་མིང་དོན་

སྦོར་བའི་ཚུལ་གིས་འཛིན་པ་མེད་ཀང་དོན་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་

སྦེལ་ན་རོགས་ས་བའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་ནུས་སོ། །སྟོང་ཐུན་ལས། གནས་ལུགས་སུ་

གྲུབ་ཀང་བདེན་པར་གྲུབ་མི་དགོས། ཞེས་དང༌། ཆོས་ཉིད་རིགས་ཤེས་ཀི་དོན་ཡོད་

པས་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་སོང་ཡང༌། གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་
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བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགོ་མི་དགོས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ། ཕར་ཕིན་ཟུར་མཆན་ལས། འདི་

ནི་ཆོས་ཉིད་གནས་ལུགས་ཡིན་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་པར་འདོད་དགོས་ཀི། ཚིག་ཟིན་

ལྟར་དུ་ཁས་ལེན་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་

པས་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྟོང་ཉིད་གཤིས་ལུགས་སོགས་ཡིན་ཡང་གཤིས་ལུགས་སོགས་སུ་མ་

གྲུབ་པར་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཊིཀ་

ཆེན་དུ་གསུངས་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང༌། སྟོང་ཐུན་དུ་གསུངས་པ་རང་རྒྱུད་པའི་

ལུགས་སུ་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། ཆོས་ཉིད་དང་མྱུ་གུ་ལ་བདེན་པ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་ཡོད་

ཀང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་རང་གཉི་གས་འདོད་པའི་ཕིར། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་

ལས། གཤིས་ལུགས་ཡིན་པ་རིགས་ཤེས་ཀིས་དགག་ནུས་པས་གཤིས་ལུགས་ལ་

གྲུབ་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། འདི་ལེགས་པར་ཤེས་ན་

གཤིས་ལུགས་ལ་དང༌། དོན་དམ་དུ་མེད་ཟེར་བ་དང༌། ཡང་ཆོས་ཉིད་ཡོད་པར་

འདོད་ཅིང་དེ་ཉིད་གཤིས་ལུགས་དང་དོན་དམ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་མི་འགལ་བའི་གནད་

རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་གཤིས་ལུགས་ལ་དང་

གནས་ལུགས་ལ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང༌། དྲངས་མ་ཐག་པའི་སྟོང་ཐུན་ལ་བརེན་ནས་

གཤིས་ལུགས་སུ་དང་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་བ་ཡང་མི་རུང་སྟེ། དུ་

ལ་སོགས་པ་ལ་དང་མཐུན། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཊིཀ་ཆེན་དུ་ཡང་གཤིས་ལུགས་

ལ་དང་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཁད་མེད་དུ་མཛད་པ་གེགས་བམ་བཀགས་པས་

ཤེས་པའི་ཕིར། དེས་ན་མྱུ་གུའི་ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པས་གཤིས་ལུགས་
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སུ་གྲུབ་པ་མིན་ཡང༌། དེ་མྱུ་གུའི་གཤིས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཊི་ཀ་ཆེན་ལས། 

མྱུ་གུའི་སྐེ་བ་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དེ་མྱུ་གུའི་དོན་དམ་དང་མྱུ་གུའི་ཡིན་ལུགས་སུ་

གྲུབ་ཟིན་པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྟོང་ཐུན་ལས་གསུངས་པ་ནི་ཆོས་གང་

ཡང་རུང་བ་ཞིག་གི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང་བདེན་པར་རམ་གནས་ལུགས་སུ་

གྲུབ་མི་དགོས་ཞེས་པ་དང༌། མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཉིད་དེའི་ཆོས་ཅན་ལ་དཔྱོད་པའི་

རིགས་ཤེས་ཀི་དོན་ཡོད་པས་ཆོས་ཅན་དེའི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང༌། ཆོས་

གང་ཡང་རུང་བའི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འགོ་མི་དགོས་

པར་གསུངས་པའི་དོན་དུ་འགེལ་བ་འདི་ནི་བདག་གི་བ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་

རེ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀའི་ལེགས་བཤད་ཀི་དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕིན་པར་བཀྲལ་བ་

ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བཤད་པར་བའོ། །གཞུང་དུ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་བདེན་གཉིས་སྐོར་

ནས་དགག་བ་གསལ་བར་ངོས་བཟུང་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ལ། གཞན་ཕོགས་པ་

དག་གིས། དེ་མི་འཐད་དེ། བདེན་གཉིས་ལས། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་

གཞན་ནི་ཅིག་ཤོས་ཡིན། །ཞེས་པས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་ཚུལ་གཉི་ག་

བསྟན་པའི་ཕིར་ཟེར་ཞིང༌། རེ་བཙུན་དབུ་མར་ཡང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ནས། 

འདི་ལ་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་གོ །ཞེས་སོགས་བདེན་གཉིས་ཀི་གཞུང་ལས་ཆེས་

གསལ་བར་བཤད་པ་དང༌། རེ་དྲུང་དབུ་མ་ལས། དེས་ན་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་

བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་

བེད་ཀི་རགས་ཀིས་དགག་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ལས། ཇི་

ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ནས། གཞན་དུ་སོང་བས་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་དོན་
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མཐར་ཐུག་པའོ། །ཞེས་གཞན་ཕོགས་ལ་བདེན་ཁ་བིན་པ་འདྲ་བ་ཞིག་མཛད་ཅིང༌། 

ཕི་རབས་ཀི་རང་ལུགས་པ་འགས་དེ་དཔྱད་བར་བས་སོ། །དེ་དག་ལ། དབུ་མའི་

མཐའ་དཔྱོད་དུ་བ་ལང་རི་སོགས་གོལ་ཟིན་པ་དང༌། དེ་དག་གིས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་

ཟིན་པ་དང༌། གཞུང་དེ་བདེན་གཉིས་ངོས་འཛིན་གི་གཞུང་མིན་པར་ཐལ་བ་རྣམས་

ཀིས་བཀག་ཅིང༌། བདེན་གཉིས་སུ། བདེན་གཉིས་རྣམ་དབེ་ཤེས་པ་དག །སོགས་

ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བདེན་གཉིས་ཤེས་པའི་དགོས་པ་དང༌། ཀུན་རོབ་དང་ནི་

དམ་པའི་དོན། །སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་དེ་གསུངས་ཚུལ་དང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་

འདི་ཁོ་ན། །སོགས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་བདེན་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་བསྟན་

ཏོ། །དེ་ཡང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་ཅེས་པས་ཐ་སྙད་ཚད་མར་ཡུལ་

གི་གནས་ཚོད་དང་མཐུན་པར་ཇི་ལྟར་སྣང་ཞིང་མཐོང་བ་འདི་ཁོ་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་

པ་ཡིན་ཞེས་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། གཞན་ནི་ཅིག་ཤོས་ཡིན། །ཞེས་

པས་དེ་ལས་གཞན་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པའམ་གྲུབ་པའི་དོན་ནི་ཅིག་ཤོས་དོན་

དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ལས། རགས་ཀི་

དགག་བའི་བདེན་ཚད་སྟོན་པ་མིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། 

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་གཞན་ནི་ཅིག་ཤོས་ཡིན། །དོན་དམ་པའི་བདེན་

པ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཇི་ལྟར་བ་ལང་རི་མོ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་མཐོང་

བ་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་པ་རྣམ་པར་གནས་བི། ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་

པས། བདེན་པ་གཉིས་རྣམ་པར་དབེ་བའི་དོན་ཀང་བའོ་ཞེས་སྟོན་པ་ལ། ཇི་ལྟར་སྣང་

བ་འདི་ཁོ་ན། །ཞེས་པ་བསྣན་པ་ནི་རིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་



  157  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་རོབ་སྨོས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་སྟེ་ཚིག་ཐ་མ་ཁོང་

ནས་དབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ནི་ཞེས་བ་བ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལས་གཞན་

པའོ། །དེའི་ཕིར་འདིས་ནི་རིགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཉིད་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ་

ཞེས་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་འདི་ཁོ་ན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

ཚད་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། ཇི་ལྟར་སྣང་བཞིན་ངོ་བོའི་ཕིར། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་

གཉིས་ཀིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཚད་བསྟན་ཟེར་བ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་དོན་

ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་དོན་དམ་གི་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། ཅི་སྟེ་ཀུན་རོབ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་

ཡིན་ཏེ་དེ་ལ་ནི་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དཔྱད་པའི་གནས་མེད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར། རེ་བཙུན་དབུ་མར་ལུང་དེས་དགག་བ་

ངོས་འཛིན་གསལ་བར་བཤད་ཅེས་གསུངས་པ་དགག་བ་ངོས་འཛིན་ལ་བཀྲལ་ཀང་

མི་རུང་བ་མེད་པ་འདྲ་སྟེ། དཔེར་ན་ར་ཤེའི་རབ་བེད་ཉེར་གཅིག་པ་ལས། འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ནི། །ཀུན་ཏུ་རོག་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་

བཅད་སངས་རྒྱས་བསྐང་དང་ལེགས་ལྡན་གཉིས་ཀས་དུག་གསུམ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

བས་བདེན་པར་ཡོད་ཅེས་སྨྲ་བའི་ཕོགས་སྔའི་གཞུང་དུ་བཀྲལ་ལ། ཟླ་བས་དུག་

གསུམ་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ཕོགས་སྔ་ཁོང་ནས་བཏོན་ཏེ། དེ་འགོག་བེད་

ཀི་རང་གཞུང་དུ་བཀྲལ་ཀང་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་བརེན་ནས་གཅིག་འགོག་མི་

ནུས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཀང་བཤད་དོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་དམ་པ་རིགས་ཤེས་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བེད་ཚུལ། 

ཡང་དག་པ་རིགས་ཤེས་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བེད་ཚུལ། བོ་གནོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པ་

ལ་དོན་དམ་དང་ཡང་དག་ཏུ་བེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཞེས་

སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་དབུ་མ་སྣང་བའི། འདིའི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡན་

གིས་ཤེས་རབ་གསུམ་ནི་དོན་དམ་ཡུལ་དུ་བེད་པས་དོན་དམ་དུ་བཏགས་ནས་

བསྟན་པ་དང༌། དེ་མན་གིས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐེ་བར་མ་གྲུབ་པས་དེའི་

བསམ་པའི་དབང་གིས་མ་སྐེས་པར་བཤད་དེ། གཞུང་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་གི་མགོར། 

གང་ཡང་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སྨྲས་པ་དེ་ལའང་དོན་ནི་

འདི་ཡིན་པར་འདོད་དེ། ཞེས་འབྱུང་བས་དེ་དང་བཅས་པའི་དབུ་མ་སྣང་བའི་ལུང་

དོན་ནི། གང་གིས་དོན་དམ་པར་སྐེ་འགག་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་དེ་ལའང་དོན་ནི་འདི་

ལྟར་ཡིན་པར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་པོ་ཆོས་

ཅན། དོན་དམ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། དོན་དམ་པར་སྐེ་འགག་མེད་ཅེས་པའི་སྐབས་འདིའི་

དོན་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྟེ་ཡུལ་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་རབ་དེ་གསུམ་ལ་མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པའི་ཁད་པར་ཡོད་

དེ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་དག་གི་བསམ་པའམ་དཔྱད་སྟོབས་ཀིས་དངོས་པོ་འདི་

དག་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་མཉམ་གཞག་དང༌། དོན་སྤི་

བརྒྱུད་པས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རེས་དཔག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དོན་དམ་

པར་སྐེ་བ་མེད་ཟེར་བ་འདི་དག་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐེ་བར་མ་གྲུབ་ཅེས་

མཁས་པས་བཤད་པར་འགྱུར། ཞེས་པའོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཆོས་དང་གང་ཟག་
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ལ་བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པས་དམ་

པ་ཡིན་ཞིང་དོན་ཡང་དེ་ཡིན་ཏེ། དོན་དུ་གཉེར་བ་རྣམས་ཀིས་སྒིབ་པ་སང་བར་བ་

བའི་ཆེད་དུ་དོན་དུ་གཉེར་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་དོན་ཏེ་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་བདག་མེད་

གཉིས་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་གཅིག་དུ་བལ་ལྟ་བུ་དང༌། བརྒྱུད་

ནས་སྒྲུབ་པ་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་པ་སོགས་རིགས་པ་དང་ལྡན་པས་ན་དམ་པ་དང༌། 

སྒིབ་པ་སོང་འདོད་པས་རང་གིས་རོགས་པར་བ་བའི་ཆེད་དུ་དོན་དུ་གཉེར་བར་བ་

བ་དང༌། ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་ན་དོན་ཏེ་དོན་དམ་

མཚན་ཉིད་པར་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད་

ལས། ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡང་དག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒར་བརོད་དེ། 

དེའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་གི། ཀུན་རོབ་ཀི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་ཡང་དག་པ་ཞེས་པ་ཡང་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་

བས་ནས་དེས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་དབང་གིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་

མེད་པ་ཡིན་གི། ཀུན་རོབ་དཔྱོད་བེད་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་

དབང་གིས་མིན་པ་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འོ་ན་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་

སྙམ་པ་ལ། ཡང་དག་པར་ན་ཞེས་བ་བ་སྨྲོས་ཏེ། ཡང་དག་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་ནི་

དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་ཞུགས་པའི་རེས་སུ་དཔག་པས་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་དེ་
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ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ལ་བ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་སྟོང་ཞེས་བ་བའི་ཐ་

ཚིག་གོ །ཞེས་ཡང་ན་ཡང་དག་པ་ཞེས་པ་རེས་དཔག་གི་རོགས་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་

ངོ་བོ་ལ་བས་ནས་ཆོས་ཀུན་རང་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དམག་ནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་མ་

གྲུབ་དཔྱད་ན་དེར་གྲུབ་པ་མེད་པར་བཤད་དོ། །དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀིས་ཞེས་བེད་ཚིག་བ་

ན་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པས་སྟོང་མི་སྟོང་དཔྱད་ན་སྟོང་ཞེས་པའི་དོན་ལ་ལྷག་

མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ་གསུངས་སོ། །དངོས་པོ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་སྐེས་པ་ལ་

དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་ཞེས་ཀང་བ་སྟེ། དེ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་

ཐུབ་ཅེས་སྟོན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དངོས་པོ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྐེ་ན་དེ་ལྟར་སྐེ་

བ་དེ་དངོས་པོའི་དོན་དམ་མམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཇལ་བའི་བོས་འགྲུབ་དགོས་ཀང༌། 

དེས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར།

༈ སོ་ན། དབུ་མ་སྣང་བའི་ལུང་ལྷག་མཐོང་ཆེ་ཆུང་དུ་དྲངས་པར། ཡང་དག་

པའི་རོས་པ། ཞེས་འབྱུང་ཞིང༌། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པ་ལྷག་མཐོང་

མཆན་དུ། ཡུལ་དོན་དམ་པ་འཇོག་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ། 

གཞུང་ལས། ཡུལ་དོན་དམ་ཡིན་པས། ཞེས་པའི་སྒས་ཟིན་དང་མི་མཐུན་ནོ། །འདིའི་

དོན་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་མཆན་དེས། དོན་དམ་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པའི་ཡུལ་གི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པས་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡུལ་གི་སྒོ་ནས་མིང་བཏགས་

པར་བཤད་ཀང༌། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། ཡུལ་དོན་དམ་པ་འདིའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་ཞེས་པ་སྟེ། ཞེས་ཡུལ་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ་ལ་མཛད་ནས། དེ་ཉིད་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང་དོན་འདྲ་བར་མཛད་དོ། །མངོན་
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སུམ་དང་བརྒྱུད་པའི་དོན་ལ་མཆན་དེས། དངོས་སུན་ཤེས་པ་དེ་དག་གི་ཡུལ་དོན་

དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་མ་བསྐེད་པ་དང༌། བརྒྱུད་ནས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐེ་བ་

བཅད་ཅིང་བཙལ་བསམ་གྲུབ་པར་བཤད་པ་མི་བདེ་ཞིང༌། པྲ་སྟིའི་དྲང་ངེས་རྒྱས་

པར། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དང་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པ་གཉིས་ལ་སྦར་ནས་

བརྒྱུད་ཚུལ་རེས་དཔག་རེན་རགས་དང༌། རོག་པ་དོན་སྤིས་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ལས་ཕི་

མ་གཙོ་བར་བཤད་དོ། །མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཟླས་དྲངས་པའི་དོན་སྤི་བརྒྱུད་

པ་ཡང་དངོས་བརྒྱུད་ཀི་བརྒྱུད་པ་མིན་པས་འདིའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་པ་ལ་དེ་དགོས་

ཀང་དེ་ལ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཟླས་དྲངས་པའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བར་རོགས་པ་དང༌། 

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཟླས་དྲངས་པའི་དོན་སྤི་བརྒྱུད་དེ་རོགས་པ་གཉིས་ལས་

ཕི་མར་ངོས་འཛིན་དགོས་པས། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ། འདིའི་བརྒྱུད་པ་ཞེས་

པ་དངོས་བརྒྱུད་ཀི་ནང་ཚན་ལ་མི་ཟེར་གསུངས་པའང་དངོས་སུ་དང་བརྒྱུད་ནས་

རོགས་པ་ཞེས་པའི་ཕི་མ་ལ་མི་ཟེར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དབུ་མ་སྣང་བའི་ཐོབ་ཚོད་

ལྟར་ན། དེས་ན་འདི་སྐད་དུ། སོགས་དོན་བ་་ལྟ་བུར་སྣང་ཞིང༌། ཕི་འགེལ་དུ། ཡང་

དག་པའི་ཤེས་པས་སྐེ་བར་མ་གྲུབ་པས། ཞེས་པ་དབུ་མ་སྣང་བའི་གཞུང་ཚིག་དེ་

དང༌། དེའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་མ་སྐེས་པར་བཤད་ཅིང༌། ཞེས་པ། དེ་དག་གི་

བསམ་པའི་དབང་གིས། སོགས་ཀི་འགེལ་ཡིན་ཚེ་དབུ་མ་སྣང་བའི་དམ་བཅའ་དང་

རྒྱུ་མཚན་ཕི་འགེལ་གིས་བཟློག་པར་སོད་མོད་ཕི་འགེལ་ཚན་གཉིས་པོ་དེ། དབུ་མ་

སྣང་བའི་གཞུང་ཚན་དེ་གཉིས་འཆད་བེད་དུ་སོ་སོར་མི་སྦོར་རམ་བརག་གོ །དབུ་

མ་སྣང་བའི་ལུང་ལྷག་མཐོང་དུ། དེ་དག་གི་དབང་གིས། ཞེས་དྲངས་ཀང༌། དེ་དག་གི་
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བསམ་པའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་དག་པར་མངོན་ཏེ། དེའི་དོན་འཆད་པ་ན་འདིར། 

བསམ་པའི་དབང་གིས་མ་སྐེས་པར་བཤད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལུགས་

འདིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་མི་འདོད་ལ། ཕར་ཕིན་

ཡིག་ཆའི་སྐབས་དང་པོ་ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་ཆོས་

ཅན། ནས། རང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གིས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀི་

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེ་ལ་ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་མཉམ་པར་བཞག་

པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་

དམ་བདེན་པ་མིན་ཏེ། རང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཉན་ཐོས་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གི་ངོར་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པར་ཤར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ངོར་ཀུན་རོབ་

ཀི་གཉིས་སྣང་ཡོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་

གཉིས་སྣང་ཅན་གི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེར་མདོ་ལས། ཇི་ཙམ་དུ་གཉིས་པ་དེ་

ཙམ་དུ་དམིགས་པའོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ལ་འདི་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྟར་

བཅོས་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་མི་རག་ཅེས་བ་བར་ཉེ་བར་སྟོན་ཏོ། །དེ་བཞིན་དུ་་ག་

བསྔལ་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་མི་གཙང་བ་ཞེས་བ་བར་ཉེ་བར་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་

དང༌། བདག་མེད་པ་དང་མི་་ག་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མི་ལྟའོ། །ཞེས་དང༌། 

མདོ་བཏུས་སོགས་སུ་ཡང་མདོ་འདི་དག་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་དང༌། རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་ལས། བདག་དང་བདག་མེད་ལྟ་བ་དག །དེ་ཕིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་

བཟློག །ཅེས་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དངོས་པོ་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད། ནས། ཤེས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྟར་བཅོས་པ་ཉེ་བར་སྟོན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། ཞེས་དང༌། 

སྟོང་ཐུན་ལས། སེམས་ཙམ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་དག་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

དོན་དམ་བདེན་པར་མི་འདོད་ཅིང་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པའང་ཀུན་

རོབ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་དགོངས་

པར་མངོན་ནོ། །སྐབས་གསུམ་པ་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་དེ་བཞིན་ཉིད་

དང་དེ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཉི་ཤུ་ཡང་བཞེད་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་གཉི་ག་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་ཅིང༌། རགས་

གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

ངོ་བོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི། ནས། དོན་དམ་པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་དང༌། མདོའི་དོན་ནི་འདི་

ལྟར་འདི་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་

དམ་པའི་སྒར་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང༌། ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་པའི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་པའི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད། ཅེས་དང༌། ཆོས་ཀི་

དབིངས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་རང་བཞིན་གི་འོད་

གསལ་བ་ཡིན་པར་བརོད་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང༌། གཞུང་ལས། བདག་

མེད་གཉིས་ནི། ནས། དོན་དམ་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་དོ། །ཞེས་དང༌། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་དུ་དབུ་མ་སྣང་བ་དྲངས་ཏེ་ཕི་འགེལ་གནང་མ་ཐ༌།དེའི་ཕིར་ཕུང་པོའི་ཆོས་དང་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རགས་ཀི་དགག་བའི་སོས་པ་བཅད་ཙམ་ནི། ནས། དོན་དམ་

བདེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་དགོངས་ཏེ་ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐར་ཡང་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འདི་བཞིན་འཆད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་སྐེ་བ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། འོ་ན། སོགས་ཀིས་དྲི་བ་དང༌། 

དཔེར་ན། སོགས་ཀིས་ལན་དང༌། དེ་ཡང་དཔེ་དང༌། དེ་དང་མཐུན་པའི་དོན་དང༌། 

ལུང་དང་སྦར་བ་གསུམ་གིས་སྟོན་པས། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་བའི་གཞི་

རེའུ་ཤིང་སོགས་ར་གང་དུ་སྤྲུལ་ཚེ་སྒྱུ་མ་མཁན་རང་དང༌། སྒྱུ་མའི་སྔགས་རས་

ཀིས་མིག་བསད་པའི་ལྟད་མོ་བ་དང༌། དེས་མིག་མ་བསད་པ་གནས་དེར་ཕིས་

སེབས་པའི་གང་ཟག་གསུམ་གི་དང་པོར་ར་གང་དུ་སྣང་བ་ཡོད་ཀང་ཞེན་པ་མེད་ལ། 

བར་བར་སྣང་ཞེན་གཉིག་ཡོད་ཅིང༌། ཐ་མར་དེའི་གང་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ཡང་མིག་

བསད་པ་ལ་རེའུ་ཤིང་ར་གང་དུ་སྣང་བ་ན་དེའི་ཤེས་པ་ལ་ར་གང་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ལས་

རེའུ་ཤིང་ར་གང་དུ་མི་སྣང་བར་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་མི་

སྲིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། དེ་བཞིན་དུ་མྱུ་གུ་ཡང་ས་བོན་ལས་སྐེ་བར་སྣང་བ་ན་དེ་

ལྟར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་ས་བོན་ལས་སྐེ་བར་སྣང་བ་ཙམ་ལས་མྱུ་གུ་ས་བོན་

ལས་རང་ངོས་ནས་སྐེས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བར་མི་རུང་སྟེ། མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་དོན་

སྟེང་ནས་སྐེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྐེ་

བར་ཐལ། རང་ངོས་ནས་ས་བོན་ལས་སྐེས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། རེའུ་ཤིང་

གི་ངོས་ནས་ཀང་ར་གང་དུ་སྣང་ཡང་མིག་བསད་པའི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་ཀང་དེ་

ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་གི་རས་སྔགས་སོགས་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསྐད་པའི་རང་

གི་གཉུག་མ་སྟེ་གདོད་མའི་རྒྱུ་རྐེན་རང་ག་བ་རེའུ་ཤིང་ཁོ་ན་ལས་ར་གང་དུ་སྣང་བ་

བསྐེད་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མིག་མ་བསད་པ་ལའང་རེའུ་ཤིང་ར་གང་དུ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

སྣང་བ་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་ཡང་ཐ་

སྙད་པའི་བོ་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བའི་དབང་གིས་འཇོག་དགོས་ཀི། དེ་ལྟར་མ་བཞག་པར་

མྱུ་གུ་རང་གི་གནས་ལུགས་སམ་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བར་མ་ལྟོས་པར་སྐེ་བ་མིན་

ནོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ། རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་

མ་བཞག་པར་མྱུ་གུ་རང་གི་གནས་ལུགས་སམ་སོད་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་སྐེ་བ་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སྟེ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་ནི། 

བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ལ། དེས་ཆོས་

གཞན་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་མིག་བསད་པའི་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མོ་བ་དང་སོ་

སྐེ་རང་ག་བ་གཉིས། རེའུ་ཤིང་དང་སྣང་གཞིའི་ཡུལ་གཉིས། རས་སྔགས་ཀིས་

བསད་པ་དང་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསད་པ་གཉིས། དེས་བསད་པ་ལ་མ་ལྟོས་

པར་རེའུ་ཤིང་ར་གང་དུ་མེད་པ་དང་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་

མིན་པར་ཡུལ་གི་སོད་ལུགས་ནས་མ་གྲུབ་པ་གཉིས། སྒྱུ་མའི་རས་སྔགས་ཀིས་

བསད་པའི་ཤེས་པ་དང་བོ་གནོད་མེད་གཉིས་རྣམས་ཆོས་མ་ཚུངས་སོ། །རས་

སྔགས་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་ར་གང་སྣང་ན་རེའུ་ཤིང་མེད་སར་ཡང་སྒྱུ་མའི་ར་གང་

སྣང་ཆོག་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་མྱུ་གུ་སྣང་བ་ཡིན་ན་ཐལ་ཕུང་

སོགས་ཀང་ཀུན་ལ་མྱུ་གུར་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། རེའུ་ཤིང་ཁོ་ནའི་ངོས་ནས་ར་

གང་སྣང་ན་རས་སྔགས་མེད་སར་སྒྱུ་མའི་ར་གང་སྣང་ཆོག་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་

འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པར་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་ཚད་མར་སོང་བའི་བོ་
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གནོད་མེད་ཀི་དབང་གིས་མྱུ་གུ་སྣང་བ་མིན་ན་དེ་འདྲའི་བོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་མྱུ་གུ་

སྣང་བར་འགྱུར་བས། ཆོས་གང་ཡང་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་

པ་མིན་པར་རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་འདི་བའི་ལུགས་

ཀི་དགག་བའི་ཚད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་དགག་བའི་

གྲུབ་ཚད་ནི། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དག་ལ་

ཡང་དེ་ལས་བཟློག་པའི་རྣམ་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་འཁྲུལ་བའི་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

ཀུན་རོབ་ཅེས་བ་སྟེ། འདི་འམ་འདིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྒིབ་པ་ལྟ་བུར་བེད། འགེབས་པ་

ལྟ་བུར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་མདོ་ལས་ཀང༌། དངོས་རྣམས་སྐེ་བ་ཀུན་རོབ་

ཏུ། །དམ་པའི་དོན་དུ་རང་བཞིན་མེད། །རང་བཞིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་བ་གང༌། །དེ་ནི་

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་དེས་ཉེ་བར་

བསྟན་པ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་

བའོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པའི་དབང་

གིས་བྱུང་ལ། དེས་ཀང་སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་དངོས་པོའི་བདག་

ཉིད་ལྟ་བུར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕིར་དེ་དག་གི་བསམ་པའི་

དབང་གིས་དངོས་པོ་རྫུན་པའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ། ཕིར་རོ། །ཡན་གིས་བདེན་འཛིན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

སྒིབ་བེད་དུ་བསྟན། དེ་སྐད་དུ། སོགས་ཀིས་དེའི་ཤེས་བེད་དུ་ལང་གཤེགས་ཀི་

ལུང་དྲངས། དེ་ལས། སོགས་ཀིས་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཡང་དག་པ་ལ་སྒིབ་

བེད་དང༌། དེ་ཡང༌། སོགས་ཀིས་དངོས་པོ་རྫུན་པ་རྣམས་གང་ལས་འབྱུང་བའི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བདེན་འཛིན་དེ་ཐོག་མེད་ནས་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ལས་སྐེས་པའི་ལྷན་སྐེས་སུ་

བསྟན། དེའི་ཕིར། མན་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚད་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་དངོས་པོ་

རྣམས་ཡང་དག་པར་ཏེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་མེད་པ་

དག་ལ་ཡང་དེ་ལས་བཟློག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་རྣམ་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་བོ་

འཁྲུལ་བ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཞེས་ཆོས་ཅན་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

ཀི་དོན་མཐོང་བ་ལ་ཀུན་རོབ་བམ་སྒིབ་བེད་ཅེས་བ་སྟེ་ཞེས་དམ་བཅའ་དང༌། བདེན་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་འདི་རང་ཉིད་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་མིག་ལིང་ཏོག་གིས་

སྒིབ་པ་ལྟ་བུར་ངོ་བོ་སྒིབ་བེད་དང༌། འདིས་བོ་གཞན་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་

གོས་ཀིས་འགེབས་པ་ལྟ་བུར་གཞན་ལ་གེགས་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་རགས་བསྟན་

ཏེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་རྒྱན་དུ་མིག་ལིང་ཏོག་གིས་སྒིབ་པ་ནི་འགེབས་

པའི་དཔེར་མཛད་དོ། །མདོའི་དོན་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐེ་སྟེ། དེ་དག་ལ་

དོན་དམ་དུ་སྐེ་བའི་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕིར། དོན་དམ་དུ་སྐེ་བའི་རང་བཞིན་མེད་

པ་ལ་ཡོད་པར་འཁྲུལ་བའི་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་སྟེ་གནས་ལུགས་ལ་

ཀུན་རོབ་སྟེ་སྒིབ་བེད་དུ་འདོད། ཅེས་པ་སྟེ། རྐང་པ་དང་ཐས་བསྟན་པའི་ཀུན་རོབ་

གཉིས་མི་གཅིག་སྟེ། སྔ་མ་ནི་རྫུན་པ་དང༌། ཕི་མ་ནི་སྒིབ་བེད་སོགས་ལ་བ་དགོས་

པའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་དེ་ལས་བྱུང་བས་ན་བདེན་འཛིན་དེས་བདེན་པར་ཡོད་པ་

ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་རྫུན་པ་སྟེ་བོ་ཀུན་བཏགས་རྣམས་ནི་ཀུན་

རོབ་སྟེ་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་བེད་ཁོ་ནའོ། །བོ་ཀུན་བཏགས་དེ་

བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ལས་བྱུང་བར་མ་ཟད་ལྷན་སྐེས་དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའི་
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འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་ལ། ལྷན་སྐེས་དེས་ཀང་སྲོག་

ཆགས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་ཀུན་ལ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་

པའམ་བདེན་གྲུབ་ཀི་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་དེ་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟ་བུར་ཉེ་བར་

སྟོན་པ་དང་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེས་ན་ཆོས་ཀུན་བདེན་འཛིན་ལ་སྣང་བས་ཡོད་པར་འཇོག་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར་

བདེན་འཛིན་གིས་སྣང་ཞེན་མ་བསྒྱུར་བའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་བསམ་པ་སྟེ་བོ་

གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་སྣང་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་

རྫུན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བའོ། །ཞེས་པ་ནི་བོ་

གིང་པར་མཚན་དང་བསྟུན་པ་སྟེ། དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་པ་ཁོ་ན་

ཡིན། ཞེས་པའི་དོན་ལ་འདོད་འགལ་དང་གྲུབ་མཆན་དུ། དངོས་སྨྲ་བའི་རྒྱུད་ཀི་བོ་

ཀུན་བཏགས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་རྫུན་པ་རྣམས་ཀུན་རོབ་

ཁོ་ན་ལས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མིན་པར་བཤད་དེ་རེ་བཙུན་དབུ་མའི་སྤི་དོན་

སོགས་མང་པོ་ཕོགས་འདིར་མཐུན་ཡང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། བདེན་

འཛིན་དེས་བདེན་པར་ཡོད་པ་ལྟར་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མཐོང་བ་ནི་རོག་པ་ཡིན་གི། 

ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་སྔར་ལྟར་ཡིན་ནམ་སྙམ་མོ། །དེའི་ཕིར་དེ་དག་གི་

བསམ་པའི་དབང་གིས། ཞེས་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དགོངས་རྒྱན་ལས། 

གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་རྫུན་པའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་བ་ཡི་དོན་དམ་པར་མེད་དེ། སྲོག་ཆགས་དེ་དག་གི་བསམ་པའམ་བོའི་དབང་

གིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །དོན་བ་་ན། 
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བདེན་འཛིན་ལྟ་ན་སྐེས་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ཅེས་བ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་

སྒིབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལང་གཤེགས་ལས། དངོས་རྣམས་སྐེ་བ་ཀུན་རོབ་

ཏུ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཆོས་ཅན། གནས་

ལུགས་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་བེད་ཡིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དེ་ལས་བྱུང་བའི་

བདེན་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡོད་

པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀུན་བདེན་འཛིན་ལ་སྣང་བའི་

དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་

དོན་དམ་པར་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཁྲུལ་བའི་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཐོག་མ་མེད་པའི་བག་

ཆགས་ལས་བྱུང་བ་དེས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀུན་བདེན་པར་ཡོད་པ་ལྟར་

སྟོན་པས་ན་ཆོས་ཀུན་བདེན་འཛིན་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་

འཇོག་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་བདེན་འཛིན་གིས་སྣང་ཞེན་མ་བསྒྱུར་བའི་

སེམས་ཅན་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡོད་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་

གསུངས་པས། དེའི་བཟློག་ཕོགས་ལ་དགག་བའི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་བ་དགོས་

སོ། །དེ་བས་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚད་གསུངས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་དགག་བའི་གྲུབ་

ཚད་བཤད་དེ་འདི་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ཀུན་འདྲའོ། །གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་གཉིས་ལྟ་བུ་ནི་མ་དཔྱད་པའི་བོ་ཡིན་ཡང་དེ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཐ་

སྙད་དུ་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ནུས་ནའང༌། ཚད་མ་གཞན་གིས་མི་གནོད་པའི་ཐ་སྙད་

པའི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་ཐ་སྙད་དུ་དོན་ཡོད་པར་འཇོག་ནུས་སོ། །འདི་

བའི་ལུགས་ལ་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་སྟོན་པ་ན་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་གནོད་མེད་
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ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པ་ཞེས་ཁད་པར་སྨོས་ཏེ། ཚད་མ་གཞན་

གིས་མི་གནོད་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཐ་སྙད་

པའི་གནས་ལུགས་ཏེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་གི་

ཡུལ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟོང་གཞི་དེ་དག་སྟོང་བའི་སྟོང་ཉིད་སྟོང་གཞི་དེ་དག་གི་དོན་

དམ་པའི་གནས་ལུགས་སུ་འདོད་མོད་ཀང་སྟོང་བ་དེ་དག་ཀང་རང་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་

སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་མ་གྲུབ་པར་

གསུངས་པས་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ཀིས་སྟོང་པ་མྱུ་གུའི་གནས་

ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང་གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཤེས་ནུས་ལ། འདིས་སྟོང་པ་ཉིད་

སྟོང་པ་ཉིད་ཀང་སྟོང་ཉིད་ཀི་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་ཀང་གནས་ལུགས་སུ་མ་གྲུབ་

པར་ཤེས་པར་བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་

པ་མིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་དེ་ནི་འདི་བའི་ལུགས་ཀི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེན་འཛིན་ཡིན་ལ་བར་མི་ཤེས་

པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་དེ་དག་གི་མིང་དོན་སྦོར་བའི་ཚུལ་གིས་འཛིན་པ་མེད་ཀང་

དོན་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་དོན་བསྟན་པ་ནི། དེས་ན་བདེན་འཛིན། ཅེས་

སོགས་བྱུང༌། དེས་ན་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་ཡུལ་དེར་གྲུབ་

ན་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དང༌། ཆ་མེད་ཀི་དངོས་པོ་དང༌། 

ངོ་བོ་རྒྱུ་དང་རྐེན་གིས་མ་བསྐེད་པ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་རྣམ་འཇོག་

གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པ་སྟེ་རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་སོགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

འཕེན་ནུས་ཀི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་སོགས་སུ་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་
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ཀིས་བདེན་པར་འཛིན་པའི་དོན་མིན་ཏེ། རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་སོགས་དེ་དག་

ཏུ་འཛིན་པ་ཚད་མས་བཀག་པ་སྟེ་མེད་ན་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་བཟུང་བ་

ལྟར་གི་བདེན་གྲུབ་མེད་པའི་དོན་གང་ཟག་དེས་འགྲུབ་པས་མ་ཁབ་པ་བ་ལང་ལྟ་བུ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་བའི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་དང་དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་དོན་

ལེགས་པོར་ངོས་མ་ཟིན་པས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པ་དང་

དེས་གྲུབ་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་སྟེ་རིགས་ཤེས་ལ་གཞལ་བ་ཡོད་ཕིན་བདེན་

གྲུབ་ལས་འོས་མེད་དུ་སོང་ནས་ཕ་བ་ཆོས་སེང་གིས་ཆོས་ཉིད་བདེན་གྲུབ་དང༌། 

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀི་བདེན་གྲུབ་གཏན་མེད་པས་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཆོས་

ཉིད་གྲུབ་པའང་མི་འཐད་དོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་རོག་ལོ་ཆེན་པོས་དོན་དམ་བདེན་

པ་ཤེས་བ་མིན་པས་རིགས་ཤེས་ཡུལ་མེད་དང༌། གོ་ལུང་བས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་

བོ་གཅིག་པོ་དེར་ལྡོག་ཆས་ཕེ་སྟེ་རིགས་ཤེས་སུ་སོང་བའི་ཡུལ་མེད་ཅིང་རེས་

དཔག་ཏུ་སོང་བའི་ཡུལ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། མདོར་ན། སོགས་གོ་སའོ། །

༈ སོ་ན། ཁ་ཅིག་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཁུངས་

ཐུབ་གཞན་ལས་དགག་བ་ངོས་འཛིན་གསལ་བར་མི་འབྱུང་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནི་

འདི་དག་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐེ་བར་མ་གྲུབ་པའོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོགས་དགག་བ་ངོས་འཛིན་གསལ་བར་གསུངས་པའི་

གཞུང་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། སྤིར་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་

སྦར་བའི་དོན་དམ་ལ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་གསུམ་གི་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་ཚུལ་
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ལྟར་གྲུབ་པ་ལ་བས་པ་དང༌། བོ་གནོད་མེད་ཀིས་བཞག་པ་མིན་པའི་དོན་གི་སོད་

ལུགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་བས་པ་གཉིས་ལས་ཕི་མ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་

འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕོགས་སུ་གྱུར་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་བདེན་འཛིན་གིས་བདེན་པར་

བཟུང་ཚུལ་ལྟར་གི་དགག་བ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྔ་མའི་དོན་དམ་དུ་

གྲུབ་ཚུལ་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་གཞན་རང་རྒྱུད་པའི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་ཏུ་མི་གསལ་

བར་རེས་མི་བཞེད་དེ། དེ་དབུ་མ་སྙིང་པོ་དང་དབུ་མ་རྒྱན་ར་འགེལ་སོགས་སུ་རྒྱས་

པར་བཤད་པ་རེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། འོ་ན་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། 

དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང༌། ཞེས་སོགས་ཀིས་བདེན་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་བཟུང་ཚུལ་ལྟར་གི་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་དངོས་སུ་བསྟན་

པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེས་དངོས་སུ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་

སྒོ་འདོགས་ཚུལ་དང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་ཚད་སོགས་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ་དེ་

བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དབུ་མ་སྣང་བའི་ལུང་དེའི་དོན་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་གསལ་

བར་བཤད་པ་མི་སྣང༌། ཞེས་ཕར་ཕིན་ཟུར་མཚན་དུ་བཤད་ཀང་འཇུག་པའི་རྣམ་

བཤད་དགོངས་རྒྱན་དུ་གསལ་བར་བཤད་སྣང་ངོ་། །འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། 

བདེན་གཉིས་ཀི་འགེལ་བར་དགག་བ་བདེན་པ་དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བར་བཤད་པ་

འདིར་ཡང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བོ་གིང་དབུ་མའི་སྤི་

དོན་ལས། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོས་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་རོག་མེད་དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་

བར་བཤད་པ་ཞི་འཚོ་དཔོན་སོབ་ཀི་ལུགས་འདིར་ཡང་འདྲ་བའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། དབུ་མ་ཆེན་མོར། དགག་བ་བདེན་གྲུབ་གང་ཡིན་དབང་ཤེས་ལ་མི་
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སྣང་ཡང་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་སྟེ། དེ་དེ་ལ་མི་སྣང་བར་བཤད་པ་

ནི་རིགས་ངོའི་བདེན་གྲུབ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་དེ་འཇུག་པའི་རྣམ་

བཤད་ཀི་སྒས་ཟིན་དང་མི་མཐུན་པར་མཛད་དོན་བརག་གོ །རེ་བཙུན་དང་རེ་དྲུང་

གི་དབུ་མ་སོགས་སུ། དབུ་མ་སྣང་བའི། དེས་ན་འདི་སྐད་དུ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་

དོ། །སོགས་ལ་བརེན་ནས་ཁ་ཅིག་གིས་དགག་བའི་ཚད་འཛིན་རིགས་པས་དཔྱད་

བཟོད་དང༌། དཔྱད་བཟོད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་

དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་དོར་མེད་པ་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་དོན་དུ་ལུང་དེས་མ་

བསྟན་ཅིང་དེས་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་

ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པའི་ངེས་ངོར་མེད་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་དོན་དམ་པར་མེད་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་དོ། །ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལྟར་ན། 

འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། འདི་མ་ཕེད་པར་དགག་བའི་ཚད་འཛིན་རིགས་པས་

དཔྱད་བཟོད་དང༌། དཔྱད་བཟོད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་འཛིན་པ་མང་དུ་བྱུང་ཞིང༌། ཞེས་

དང༌། གཞུང་ལས། དེ་དག་ཏུ་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་གི་དོན་མིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་

པ་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་དུ་

གྱུར་པའི་དགག་བའི་ཚད་མིན་པའི་དོན་ཡིན་པས་འདི་ཡང་ཀུན་བཏགས་ཤིག་གི་

འཛིན་ཚུལ་ལ་སྦར་ན་འགིག་ཅིང༌། གཞུང་ལས། དེ་དག་བཀག་ཀང་བདེན་མེད་ཀི་

དོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་སྔར་བས་པ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་

དཔྱད་བཟོད་དགག་བའི་ཚད་དུ་འདོད་མཁན་དེའི་བོ་ངོར་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་

དུ་གྲུབ་པ་བཀག་ཀང་བདེན་མེད་ཀི་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། མུན་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སེལ་དུ། དེ་དག་བཀག་ཀང་བདེན་མེད་ཀི་དོན་མི་འགྲུབ་ཅེས་པ་ཆ་མེད་དང༌། ཁད་

པར་གསུམ་ལྡན་བཀག་པ་ལ་བ་སྟེ། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་

བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་བདེན་མེད་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཞེད་དོ། །ཟབ་

གསལ་སྒོན་མེར། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཁེགས་པས་

བདེན་མེད་ཀི་དོན་པ་གྲུབ་ནའང༌། དཔྱད་བཟོད་སོགས་དགག་བའི་ཚད་དུ་འདོད་པ་

དག་གིས་བདེན་མེད་རོགས་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན་དཔྱད་

བཟོད་དུ་སོང་བར་བཟུང་ནས་དཔྱད་བཟོད་དུ་མ་གྲུབ་པའམ་རིགས་ཤེས་ཀིས་མ་

རེད་པ་བདེན་པར་མེད་པའི་དོན་དང༌། དེས་རེད་པ་བདེན་ཚད་དུ་འདོད་པ་ལ། འདིར་

ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའི་སྟེང་དུ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་རེད་དོན་གི་

གཙོ་བོ་ཡིན་པ་བཀག་པས་བདེན་མེད་ཀི་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་

ལ་དབུ་མ་སྣང་བའི་ལུང་དེས། ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

ཤེས་ཀི་དོར་མེད་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་དོན་དམ་པར་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བསྟན་མ་

བསྟན་སྔར་རང་ཐད་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་དཔྱད་གཞི་ཆེ་བས་རེ་བཙུན་སོགས་ཀིས་

གསུངས་པ་དགོངས་པར་སོན་མིན་བརག་དགོས་སོ། །ཁོ་ན་རེ། རིགས་པས་དཔྱད་

བཟོད་བཀག་ཀང་བདེན་མེད་ཀི་དོན་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། གཞུང་ལས། དེ་དག་ཏུ་

འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་གི་དོན་མིན་ཏེ། དེ་དག་བཀག་ཀང་བདེན་མེད་ཀི་དོན་མི་

འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རིགས་པས་དཔྱད་

བཟོད་དུ་འཛིན་པ་ཚད་མས་བཀག་ན། གང་ཟག་དེས་བདེན་མེད་ཀི་དོན་གྲུབ་པས་

མ་ཁབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དངོས་པོ་རྣམས་རིགས་པས་དཔྱད་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་དགག་

བའི་ཚད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བཀག་པ་ལས་ལོགས་སུ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་

ཞེན་ཡུལ་དགག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཀུན་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་མེད་པ་

བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་བཀག་པའི་སྟོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། 

རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་དོན་ཚིག་གསལ་དང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོའི་

གསུང་ཟིན་ཙམ་ལ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པ་ཞེས་འབྱུང་ཡང༌། སྟོང་ཐུན་དུ་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

མ་ལྟོས་པ་རྒྱུས་མ་བསྐེད་པ་ལ་བས་ན་བཅོས་མ་མིན་པ་དང་ཟློས་པས་ཕ་ཚུན་

ལྟོས་ནས་བཞག་པ་མིན་པའི་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པ་ལ་གསུམ། དགག་བ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་

གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ། ཕ་རོལ་པོ་ལ་འགལ་འདུ་སྟོན་པའི་མཚམས་མཐར་ཐུག་

ངོས་གཟུང་བ། རིགས་པ་དེ་དག་ལ་བསབ་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་

ལྟ་བུའི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀི་དགག་བ་འགོག་པའི་རགས་ནི་

རེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་སོགས་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རེ་གཉིས་མ་གཏོགས་

འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་བེད་ལ། དེ་ཡང་ལང་གཤེགས་

ལས། གཅིག་དང་གཞན་ཉིད་སངས་པ་ཡི། །གཟུགས་ནི་ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་ལ། །སྣང་

ཡང་དེ་ན་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་བཞིན་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད། ། ཅེས་དང༌། ཡབ་སྲས་

མཇལ་བ་ལས། མེ་ལོང་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་དག་ལ། །ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་

ཡི། །གཟུགས་བརན་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ། །ལོན་པ་ཆོས་འདི་ཤེས་པར་གིས། །ཞེས་

སོགས་ལ་བརེན་ནས་གཅིག་དུ་བལ་གི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 
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བདག་དང་གཞན་སྨྲའི་དངོས་འདི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་གཅིག་པ་དང༌། །དུ་མའི་རང་

བཞིན་བལ་བའི་ཕིར། །རང་བཞིན་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན། །ཞེས་བཤད་

དོ། །དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། གང་དག་དོན་དམ་པར་རང་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་

སྐེ་བ་དང་རྒྱུ་མེད་པ་ལས་སྐེ་བ་དང་བལ་བ་དེ་དག་ནི། ཡང་དག་པར་ན་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པད་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་རོ་རེ་གཟེགས་མ་དང༌། གང་ཡང་འབས་བུ་ཡོད་པ་སྐེ་བར་དགག་པར་བ་བ། 

ནས། སྔོན་མེད་པའི་ཁད་པར་བར་མེད་པ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་གང་གིས་ཀང་མི་སྐེད་དེ། 

དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པད་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཡོད་མེད་སྐེ་

འགོག་དང༌། གང་དག་དོན་དམ་པར་མུ་བཞི་བའི་སྐེ་བ་དང་བལ་བ་དེ་ནི། དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པདྨ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་

བུའོ། །རོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡང་དག་པར་ན་དེ་དང་

འདྲ་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་མུ་བཞི་སྐེ་འགོག་དང༌། རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་སྣ་

ཚོགས་ཀི་རྣམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀི་སྒོ་ནས་ཐམས་ཅད་དུ་གཅིག་པ་ཉིད་དང་

བལ་བ་གྲུབ་ན་དུ་མ་ཉིད་དང་བལ་བ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེའི་ཚོགས་པའི་

བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་གཅིག་དུ་བལ་གསུངས་ཏེ་དེ་དག་

ལས་དབུ་མ་སྣང་བའི་དང་པོ་གསུམ་ནི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་གསུམ་པ་ནི་ཁབ་བེད་

མ་དམིགས་པའོ། །

དེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་པར་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་པས་རེན་
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འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་ཕན་ཚུན་སངས་འགལ་ལ་བརེན་

པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་སོ། །སྤིར་དགག་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་མང་

དུ་ཡོད་ཀང་ལུགས་འདིས་གཙོ་བོར་རིགས་པ་དེ་ལྔ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་

ར་བ་ལས། རོ་རེ་གཟེགས་མ་ཡོད་མེད་སྐེ་འགོག་དང༌། །མུ་གཞི་སྐེ་འགོག་རེན་

འབེལ་རགས་རྣམས་གཙོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཕ་རོལ་ལ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། རིགས་པ་དེ་དག་གིས་འགལ་

འདུ་སྟོན་མཚམས་མཐར་ཐུག་ནི། ཕི་ནང་གིས་འདོད་པའི་ཆོས་ཚད་གྲུབ་གང་ལ་

ཡང་ཆད་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་འགྲུབ་སྟེ། དེ་དག་ལ་དུས་དང་ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་སོགས་ཆ་དུ་མ་མེད་པའི་ཆ་མེད་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བསྟན་ནས་

ཆོས་དེ་ཆ་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་པ་ན། བུམ་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གཅིག་ཐ་སྙད་དུ་ལྡོག་

ཆ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་མི་འགལ་མོད། ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

དང་ངོ་བོ་གཅིག་པ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་པས། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་ནི་དེ་

གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ན་ར་པ་ལང་བཞིན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར། ངོ་བོ་གཅིག་ན་ཆ་

རྣམས་ཆ་ཅན་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང༌། ཆ་ཅན་ཡང་ཆ་བཞིན་དུ་མར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟར་གནོད་པ་བསྟན་ཏེ་ཆོས་ཀུན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་མ་གྲུབ་

པར་གཏན་ལ་འབེབས་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷས། ཚིགས་ལས་སོར་མོ་གཞན་མེད་

དེ། །ཞེས་སོགས་དང༌། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། དངོས་པོ་གང་གང་ཡོངས་བརགས་

པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཅིག་ཉིད་མེད། །གང་གིས་གཅིག་ཀང་ཡོད་མིན་པ། །དེས་ན་དུ་

མ་དག་ཀང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ནི་དབུ་མ་རྒྱན་ལས། དངོས་པོ་
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གང་གང་རྣམ་དཔྱད་པ། །དེ་དང་དེ་ལ་གཅིག་ཉིད་མེད། །གང་ལ་གཅིག་ཉིད་ཡོད་

མིན་པ། །དེ་ལ་དུ་མ་ཉིད་ཀང་མེད། །ཅེས་སོགས་དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་སྔར་དྲངས་

ཟིན་པ་དག་ལས་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་པའོ། །དེ་ལ་གནོད་པ་སྟོན་མཚམས་

མཐར་ཐུག་པ་ནི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ལ་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་བརག་པ་བས་ནས་འགོག་པ་

འདི་ཉིད་ཡིན་པ་ནི། དཔེར་ན་གཞན་སྐེ་འགོག་པ་ལ་ཡང་དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། འདི་

ལྟར་དེ་ལས་དངོས་པོ་སྐེ་བར་འགྱུར་ན་རག་པའམ་མི་རག་པའི་ངོ་བོ་ཞིག་ལས་

འགྱུར་གང་ན། ནས། དེ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་ཀང་སྐེ་བར་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་སྐེ་ན་རག་མི་རག་ལས་སྐེ་

བ་གཉིས་ལས། རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་ན་རིམ་ཅན་དུ་སྐེ་མི་སྲིད་པར་ཅིག་ཅར་དུ་སྐེ་

བ་དང༌། དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་དུས་ཀུན་ཏུ་སྐེ་བའམ་གཏན་མི་སྐེ་བར་ཐལ་བས་

བཀག །མི་རག་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་ན་དུས་མཉམ་མི་མཉམ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ལ་བསྐེད་

བ་སྐེད་བེད་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བས་བཀག །ཕི་མ་ལ་ཞིག་མ་ཞིག་གཉིས་ལས་

དང་པོར་ཞིག་པ་དངོས་མེད་ཡིན་པས་འབས་བུ་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་ཐལ་བས་བཀག་

གཉིས་པ་འབས་བུའི་རང་དུས་ན་རྒྱུ་སྔ་མ་མ་ཞིག་པ་ལས་སྐེ་བ་ལ་བར་ཆོད་མ་ཆོད་

གཉིས་ལས་ཆོད་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་ན་རྒྱུ་དེ་ལས་འབས་བུ་དེ་དངོས་སུ་སྐེ་བ་མི་སྲིད་

པར་ཐལ་བས་བཀག་སྟེ་དེ་རྣམས་ཅུང་སའོ། །མཆོད་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐེན་བདག་ཉིད་

ཐམས་ཅད་དང་ཕོགས་རེས་མཆོད་པ་གཉིས་ལས། སྔ་མ་ལྟར་ན་དུས་ཅན་སྔ་ཕི་

འདྲེས་པར་ཐལ་བས་བཀག་སྟེ། དཔེ་གཞུང་ལྟར་རོ། །ཕི་མ་ལྟར་ན་ཆ་དང་བཅས་

པས་ཀུན་རོབ་པར་འགྱུར་བར་འཆད་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། །གཞན་སྐེ་ལྟ་བུ་འགོག་པ་ལ་ཡང་
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གནོད་བེད་སྟོན་པའི་སྒོ་མང་བ་དེ་ལྟར་རོ། །བདེན་གཉིས་ལས། དུ་མས་གཅིག་གི་

དངོས་མི་བེད། །དུ་མས་དུ་མ་བེད་མ་ཡིན། །གཅིག་གིས་དུ་མའི་དངོས་མི་

བེད། །གཅིག་གིས་གཅིག་བེད་པའང་མིན། །ཞེས་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་རིགས་

པའི་དངོས་གཞི་མུ་བཞི་སྐེ་འགོག་ལ་མཛད་སྐབས་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་བརག་པ་བས་

ནས་ཕ་རོལ་བོ་དགག་པའང་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་དང་འདྲའོ། །གསུམ་པ་ནི། འདི་དག་

ཀང༌། ཞེས་སོགས་བྱུང་སྟེ་སའོ། །

༈ འདིར། གཅིག་དུ་བལ་གི་རྣམ་གཞག་ལ། རགས་འགོད་པ་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་

ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་

མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཏུ་མེད་པ་གང་ཞིག་བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མར་མེད་

པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། དང་པོ་དེར་ཐལ། ཆ་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། ཆ་དེ་

ཆ་ཅན་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན་ཆ་ཅན་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཆ་ཤས་

རྣམས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ལ། ཆ་ཅན་དེ་ཆ་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་ཏུ་ཡོད་ན་ཆ་

ཤས་དུ་མར་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་ཆ་ཅན་ཡང་དུ་མར་འགྱུར་བའི་ཕིར། མ་ཁབ་

མཚམས་ཀི་རགས་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཆ་མེད་

ཤེས་བ་ལ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ས། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རག་པ་ལ་ཆ་མེད་མི་

སྲིད། མི་རག་པ་ལ་ཡང་དེ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་དེ་

མ་ཡིན། ནམ་མཁའ་ཡང་དེ་མ་ཡིན། དེས་རག་པ་གཞན་ལའང་འདྲ་བའི་ཕིར། དང་

པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་ཀ་བའི་ཆོས་ཉིད་དང་བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཆ་
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སོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤར་བུམ་དང་ནུབ་བུམ་གི་ནང་ལ་

ཁབ་པའི་ཆ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ས། གོང་གི་རགས་གཉིས་པ་

དེར་ཐལ། ཆ་མེད་ཀི་གཟུགས་ཤེས་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་གསུམ་རེ་རེ་ནས་མེད་པའི་

ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཆ་མེད་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་བ་དང་རགས་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། རྡུལ་གཉིས་གཤིབས་ཚེ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཕྲད་ན་གོ་ས་འདྲེ་བར་

འགྱུར་ཞིང༌། ཕོགས་གཅིག་གིས་ཕྲད་ན་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་ཆ་གཉིས་བྱུང་བས་ཆ་མེད་

ཡིན་པ་ཉམས་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གཉིས་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་གང་རུང་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་

ལས་སྐེས་པའི་ཆ་དང་རང་འབས་སྐེད་པའི་ཆ་གཉིས་རེ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར། ར་

རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། བདེན་གྲུབ་ཀི་དུ་མ་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཆ་མེད་ཀི་

གཅིག་ཡིན་དགོས་པ་གང༌། ཆ་མེད་ཤེས་བ་ལ་མི་སྲིད་པ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། 

ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཁབ་སྟེ། དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་བདེན་པར་གྲུབ་ཚུལ་

མེད་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་འདིའི་རྣམ་གཞག་དབུ་མ་རྒྱན་དང་སྦར་ནས་དཔྱིས་

ཕིན་བཤད་ན་མཁས་པ་མགུ་བའི་ལེགས་བཤད་དུ་འགྱུར་མོད་ཧ་ཅང་མངས་

དོགས་པས་མ་སོས་ཏེ་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐའ་སོགས་སུ་གསལ་

བས་དེར་བལྟའོ། །རོ་རེའི་གཟེགས་མ་ལ། རགས་འགོད་པ་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 

བདེན་པར་མི་སྐེ་སྟེ། མཐའ་བཞི་གང་རུང་ལས་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒྱུ་མ་

བཞིན། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། བདག་ལས་མི་སྐེ་བ་གང་

ཞིག །དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་མི་སྐེ། བདག་གཞན་གཉིག་ལས་མི་སྐེ། རྒྱུ་མེད་
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ལས་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། རང་གི་བདག་ཉིད་

ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། དེ་ལས་སྐེ་ན་རྒྱུ་

འབས་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེ་ལས་སྐེ་ན་སྐོན་སྔ་མ་གཉིས་འཇུག་པའི་ཕིར། བཞི་པ་མ་གྲུབ་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། འབས་བུའི་ཆེད་དུ་འབད་པ་དོན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

སྒྲུབ་པ་ནི། ཁབ་སྟེ། དེ་བཞི་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་བདེན་པའི་སྐེ་ཚུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཡོད་མེད་སྐེ་འགོག་ལ། རགས་འགོད་པ་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མི་སྐེ་

སྟེ། རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་མི་སྐེ། རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་མེད་ཀང་དོན་དམ་པར་མི་

སྐེ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྨི་ལམ་བཞིན། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། དང་

པོ་དེར་ཐལ། སྐེས་ཟིན་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། གཉིས་པ་

དེར་ཐལ། རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པ་དོན་དམ་པར་རྒྱུས་བསྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུའི་

དུས་ན་མེད་པར་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན་དུས་ཀུན་ཏུ་མེད་དགོས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་

སྒྲུབ་པ་ནི། ཁབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་དུ་དོན་དམ་པར་སྐེ་ཚུལ་མེད་པའི་ཕིར། 

མུ་བཞི་སྐེ་འགོག་ལ། རགས་འགོད་པ་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་

དེ། རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་འབས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་མི་སྐེ། རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་འབས་

བུ་དུ་མ་མི་སྐེ། རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་མི་སྐེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་དུ་མ་

ལས་འབས་བུ་དུ་མ་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་མིག་ཡོར་བཞིན། ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་

པ་ལ། མུ་དང་པོ་གཉིས་འགོག་པ་རྐེན་གསུམ་ལ་སྦར་ཏེ་བཤད་ན། མིག་དབང་

གིས་མིག་དབང་གཉིས་པ་ཁོ་ན་སྐེད་དམ། མིག་ཤེས་ཁོ་ན་སྐེད། དང་པོ་ལྟར་ན། 
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འགོ་ཀུན་ལོང་བར་ཐལ། མིག་དབང་ལས་མིག་ཤེས་སྐེ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལྟར་ནའང༌། དེར་ཐལ། མིག་དབང་སྐད་ཅིག་གཉིས་འཐུད་ནས་སྐེ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། 

མུ་གསུམ་པ་འགོག་པ་ནི། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་སྐེད་ན། མིག་ཤེས་

ཀིས་མྱོང་བའི་ཆ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཆ་ཡུལ་རིས་སུ་ཆད་པ་འཛིན་ནུས་ཀི་

ཆ་གསུམ་པོའི་ནང་ནས་གཞན་གཉིས་མི་སྲིད་པའམ་རྒྱུ་མེད་དུ་སྐེ་བར་ཐལ། དེ་

ལྟར་སྐེ་ན་དེ་གསུམ་པོའི་ནང་ནས་གང་རུང་གཅིག་ཁོ་ན་མིག་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་

གའི་ལག་རེས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། མུ་བཞི་པ་དགག་པ་ནི། རྐེན་གསུམ་གིས་

བཞག་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་སྟེང་གི་ཁད་པར་གསུམ་པོ་དེ་དོན་དམ་པར་རྐེན་གསུམ་

ཚོགས་པས་སྐེད་པ་ཡིན་ན། རྐེན་གསུམ་གི་ལག་རེས་གསུམ་པོ་དེ་དོན་དམ་པར་

ཐ་དད་མེད་ཀང་བོ་ལ་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་ཙམ་མམ། བོ་གང་ལའང་ཐ་དད་པར་མི་

སྣང་བའམ། དོན་དམ་པར་ཐ་དད་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་

མེད་པར་ཐལ། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་མི་སྐེད་པར་ཐལ། རྐེན་གསུམ་

གི་ལག་རེས་དེ་གསུམ་པོ་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། 

དེ་དག་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་ཐ་དད་དུ་གཟིགས་དགོས་པ་གང༌། དེ་ལྟར་མ་གཟིགས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནི། 

ཁབ་སྟེ། དོན་དམ་པར་སྐེ་ན་ཚུལ་དེ་བཞི་པོའི་གང་རུང་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར། 

རེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཐར་འགྱུར་བའི་སྐབས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །
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༈ སོ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་རྒྱ་བའི་བདག་དང་སྤི་གཙོ་བོ་སོགས་གཅིག་དུ་

བལ་གི་རགས་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་མིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་གང་དང་གང་ལ་

གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ཚེ་དེ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་

རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ཚེ་རགས་དེའི་ཆོས་

ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཚད་བསལ་འབབ་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། ཚད་མ་མདོ་ལས། མངོན་

སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་གགས་པའི་རང་རེན་ལའོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་དེས་སྒྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་ལྟ་

བུ་རགས་དང་ཆོས་དེ་ཡིན་ན་ཡོད་པས་ཁབ་པ་ཅན་གི་རགས་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་

ཅན་དུ་བཟུང་བ་ཉིད་རགས་སྐོན་ཅན་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་གི། ཡོད་མེད་ཀི་ཆ་གཉིས་རེ་

འབེད་དུ་ཡོད་པའི་རགས་ཆོས་རྣམ་བཅད་ཙམ་བཀོད་པ་ལ་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་

ཀང་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཟུར་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། 

དེ་བས་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཕིར་རང་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་

ན་ལ་གནོད་པ་བས་ན་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བཀག་པ་ཡིན་གི། ཆོས་གཞན་དང་ལྡན་

པའི་ཆོས་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། སོབ་དཔོན་གིས་རང་གི་ཆོས་ཅན་སྨོས་པ་

མཛད་དོ་ཞེས་འགེལ་བ་མཛད་པས་བཤད་དེ། ཞེས་དང༌། སེ་བདུན་རྒྱན་ལས། རང་

གི་རེན་དུ་གཞི་གྲུབ་དགོས་པའི་ཆོས་ཅན་བཀག་ན་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་

གི་ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཙམ་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། 

རྣམ་འགེལ་ཊིཀ་ཆེན་ལས། རགས་ཡང་དག་གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་

གྲུབ་པས་ཁབ་པ་འདོད་པ་དག་གིས་ནི་རང་རེན་ལ་ཞེས་སྨོས་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་
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པའི་དགོས་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་གི་ཚོགས་འདི་དག་དང་ཁོ་བོ་ཅག་ཕན་ཚུན་བསྐལ་

བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་ཆོ་དེ་སྒོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟུར་གཉིས་པ་

གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་དང༌། ཆོས་གགས་ཡབ་སྲས་དང༌། ཞི་འཚོ་ཡབ་

སྲས་དང༌། རེ་ཡབ་སྲས་སོགས་ཀུན་གིས་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འཇུག་

པ་ལས། མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་བལ་ཕིར། །དེ་ལྟར་གྱུར་པའི་བདག་ནི་ཡོད་

མིན་ཞིང༌། །ཞེས་མ་སྐེས་པ་དེ་རག་པའི་བདག་མུ་སྟེགས་པས་སྒོ་བཏགས་པ་ལྟར་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་

འགེལ་ལས། འདོད་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ། །གནོད་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཉིད། །ཅེས་

དང༌། ལྷ་དབང་བོའི་དཀའ་འགེལ་ལས། འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་འགོག་པ་

ཡང་གནོད་པ་འདོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་མི་འདོད་དེ། ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྱུར་པ་

བསལ་བ་ན་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ངོ་བོ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་

དང༌། གང་ལ་ཆོས་ཅན་འགོག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དེ་ལ་

སྐོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དབུ་མ་རྒྱན་

ལས། བདག་དང་གཞན་སྨྲའི་དངོས་འདི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་གཅིག་པ་དང༌། །དུ་

མའི་རང་བཞིན་བལ་བའི་ཕིར། །རང་བཞིན་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞིན། །ཞེས་

དང༌། ཚད་ཆེན་ལས། སྐེ་བ་མེད་ཕིར་དབང་ཕྱུག་ནི། །སྐེ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་མ་

ཡིན། །ཞེས་དང༌། དེའི་དཀའ་འགེལ་ལས། གང་སྐེ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་འགའ་ཞིག་གི་

ཡང་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའི་པདྨོ་བཞིན་ནོ། །དབང་ཕྱུག་ཀང་སྐེ་བ་མེད་

པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ཁབ་པར་བེད་པ་འགལ་བ་དམིགས་པའོ། །ཞེས་རག་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དངོས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་སྦོར་བ་ཡང་དག་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང༌། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། སྒོ་བཏགས་པའི་ཆོས་རྣམ་པར་བཅད་པ་སྒྲུབ་པ་ཙམ་

ཞིག་བརོད་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་ནི་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་བརོད་པ་ཐ་

སྙད་དུ་ཡང་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་མི་དགོས་ཏེ། ནས། མངོན་པར་འདོད་

པའི་དོན་གྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

བཞི་བ་གྲུབ་སྟེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། རགས་དེས་སྨྲས་པའི་ཆོས་

ཅན་བཀག་ཀང་སྐོན་མེད་པ་ནི་རགས་དང་ཆོས་གཉིས་ཀ་རྣམ་བཅད་ཙམ་ཡིན་པའི་

གནད་ཀིས་སོ། །ཞེས་དང༌། ཐར་ལམ་གསལ་བེད་ལས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་

བཟུང་བའི་རགས་ཡང་དག་མང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་ཤེས་བེད་

མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར། དེར་མ་ཟད་གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་སྒྲུབ་རགས་

ཀང་ཡོད་དེ། རྣམ་ངེས་དར་ཊིཀ་ལས། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ཐ་སྙད་

འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་ཅིང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ། རི་བོང་རྭས་ཕུག་པ་

སྐེས་བུ་་ག་བསྔལ་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་རིགས་རྒྱན་ལས་གསུངས་ལ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་རྭ་ཟླ་སྒས་

བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་ཏུ་རྣམ་འགེལ་མཐའ་དཔྱོད་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། གཅིག་དུ་བལ་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་མྱུ་གུ་བདེན་

མེད་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་དེའི་ཁབ་འབེལ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་འགོག་པའི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་སྐོར་གི་དགག་བའི་ཆོས་ཀང་ཡིན། བདེན་གྲུབ་

ཀི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་བལ་བ་ཡང་ཡིན་པ་འཇོག་རིགས་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁབ་སྟེ། བསྒྲུབ་ཆོས་བདེན་མེད་ཀི་ཟློག་ཟླའི་བདེན་གྲུབ་ཀང་ཡིན། རགས་བདེན་

པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་བེལ་བ་ཡང་ཡིན་པ་ཞིག་སྲིད་ན་རགས་དང་

དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་དུ་འགྱུར་གི། ཁོད་ཀིས་བཤད་པ་དེ་ཙམ་གིས་དེར་

ཡོད་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྐོར་གི་ཁབ་འབེལ་གྲུབ་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། སྤིས་སྟོང་པས་ཁབ་པ་ངེས་པ་ན་བེ་བག་གིས་སྟོང་པས་

ཁབ་པ་ངེས་དགོས་པར་ཕར་ཚད་ཀི་དར་ཊིཀ་གཉིས་ཀར་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁབ་སྟེ། སྦོར་བདེའི་ཁབ་འབེལ་ངེས་པ་ན་བསྒྲུབ་བའང་སྤི་འགོའི་ཚུལ་གིས་ངེས་

དགོས་པ་ལུང་དེའི་དོན་ཡིན་གི་དེའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པ་གཞུང་གི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་དེ་ཁད་གཞིར་བཟུང་བའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་མ་ངེས་

པས་དྡུང་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཀི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་བས་

པ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒ་ནི་བས་ཡིན་

འདི་འདྲ་ཀུན། །མི་རག་ཅེས་ནི་བརོད་པས་ཀང༌། །དོན་གིས་དེ་ནི་འཇིག་བོར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རགས་འདི་ཉིད་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་རགས་སུ་བཤད་པའི་གསུང་ཟུར་འགའ་ཙམ་སྣང་ཡང༌། རགས་འདི་

ཉིད་ཀི་རྣམ་གཞག་རལ་དུ་བཏོན་ནས་སྟོན་པའི་གཞུང་གི་ཕི་མོར་གྱུར་པ་ཞི་འཚོའི་

དབུ་མ་རྒྱན་དང༌། དེའི་རེས་འབང་ཀ་ཤིའི་དབུ་མ་སྣང་བ་སོགས་སུ་ཁབ་བེད་མ་
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དམིགས་པའི་རགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་མ་རྒྱན་ཟིན་དང་སྟོང་ཐུན་སོགས་སུ་

ཡང་གསལ་བར་གསུངས་པས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། འོ་ན་རགས་འདི་དོན་

དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་འདི་ཆོས་ཅན། དོན་

དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་རང་འགེལ་གཉིས་ཀར། 

རྒྱུ་དང་ཁབ་པར་བེད་པ་མ་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལ། བ་ལིང་རགས་རིག་མཆན་དུ། མ་ཁབ་སྟེ། 

མེ་མེད་པའི་རགས་ཀིས་དུ་བས་དབེན་པའི་རིག་སྐོར་ན་དུ་བ་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པར་སྒྲུབ་པ་དང༌། ཤིང་མེད་པའི་རགས་ཀིས་ཤིང་གིས་དབེན་པའི་བག་ལོངས་ན་ཤ་

བ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་ནི་དོན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་

ཞིང༌། རྣམ་འགེལ་མཐའ་དཔྱོད་ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་ཁབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀིས་ཁབ་ལ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །འོན་ཀང་རགས་འདི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་ཏེ། འདིའི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་ཆོས་ལ་མཚན་མཚོན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། བདེན་པར་མེད་པ་ནི་འདིའི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་མཚོན་བ་དང༌། 

བདེན་པར་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ནི་དེར་གྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་

ན་སྟོང་ཐུན་དུ་རགས་འདི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

དབུ་མ་རྒྱན་གི་ཟིན་བིས་ལས། རྒྱུ་དང་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པ་ལ་དོན་དང་ཐ་སྙད་
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སྒྲུབ་བེད་གཉིས་གསུངས་པས་འདི་ནི་ཁབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཡིན་

གི། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་མིན་པས་དོན་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡང་དོན་ལྡོག་གི་དོན་དུ་

མི་གཟུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། འདིའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་ཅེས་པ་ནི་སྤིར་བཏང་

ལྟར་མཚན་མཚོན་ལ་བ་བ་མིན་གི། མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ཀི་གཅིག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་

དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་སྐབས་འདིའི་དོན་དང༌། མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ངེས་པའི་

རོག་པ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་ཅེས་པའི་སྒ་དང་ལུས་ཀི་

ཐ་སྙད་གསུམ་ལ་སྐབས་འདིའི་ཐ་སྙད་དུ་བས་ནས། སྐབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གིས་སྔ་མ་

གྲུབ་ཟིན་པས་ཕི་མ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་རགས་འགོད་པས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཅེས་

འཇོག་ཚུལ་རྣམ་གངས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཁ་ཅིག་

མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐེ་བ་རགས་སུ་བཀོད་དེ་བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་

རྒྱུ་མེད་མིན། །ཞེས་དེ་དམ་བཅའ་ཁོ་ན་ལ་སྦར་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་རགས་སུ་

བས་པའི་སྦོར་བ་དབུ་མ་སྣང་བར་གསུངས་པ་དྲངས་ཟིན་བ་དང༌། འཇུག་པར་ཡང༌། 

གང་གི་ཕིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་དང༌། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་

པ་མིན་པས་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་བལ། །ཞེས་མཐའ་བཞི་ལས་མི་སྐེ་བའི་རགས་

ལས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བར་གསུངས་པའི་

ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་རགས་གྲུབ་སྟེ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། དམ་བཅའ་

བ་བཞི་པོ་དེ་རེས་སུ་བརོད་ནས། ཞེས་དང༌། དེའི་རྣམ་བཤད་ལས། བདག་ལས་

ཞེས་སོགས་ཀི། ནས། དམ་བཅའ་གཞན་གསུམ་ལ་ཡང་སྦར་རོ། །ཞེས་དང༌། ར་
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ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། འཇུག་འགེལ་ལས་མཐའ་ཡི་ཡོད་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ཡོད་པའི་

སྒྲུབ་བེད་རང་ལས་སྐེ་བ་དང་འབེལ་གི་ཡོད་པ་དང་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དགག་པ་དོན་

གིས་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི་རྐང་པ་ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་དམ་བཅའ་

དང་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་རགས་བསྟན་པར་འཆད་པ་ལྟར་མི་བ་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ་

གཞན་གསུམ་ལའང་འདྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་རགས་འདིའི་ཚུལ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་གཞན་སྐེ་

ཁོ་ན་ལ་སྦར་བ་མི་རིགས་ཏེ། སྟོང་ཐུན་ལས། དོན་དམ་པར་བདག་དང་གཞན་དང་

གཉི་ག་དང་རྒྱུ་མེད་གང་ལས་ཀང་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐོག་མར་

སྦར་བ་བཞིན་གསེར་ཕྲེང་དུ་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་མཐའ་བཞི་རགས་

ཟུར་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་འགོད་ཚེ་ཁད་པར་དེ་ཐོག་མར་སྦར་བ་ཙམ་ཡིན་གི། སོ་

སོར་ཕེ་ཚེ་ཁད་པར་དེ་གཞན་སྐེ་ཁོ་ན་ལས་མི་སྦོར་བའི་ཕིར་ཏེ། མཐའ་གཞན་

གསུམ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་སྲིད་པས་དེ་ལ་ཁད་པར་དེ་སྦོར་མི་དགོས་ལ། གཞན་སྐེ་

ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པས་དེ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦོར་དགོས་པ་སྟོང་ཐུན་རང་ཉིད་ན་

གསལ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བདག་སྐེ་སོགས་གསུམ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་སྲིད་

པར་ཐལ་རང་གཉིས་ཀ་མཐུན་ཡང་། ནས། གཞན་སྐེ་འགོག་པ་ལ་ངེས་པར་དོན་

དམ་གི་ཁད་པར་སྦོར། ཞེས་དང༌། བདག་སྐེ་འགོག་པ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་

སྦར་བ་མི་འཐད་པར་འོག་ཏུ་སྟོན། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་གོང་གི་ཡོད་

མེད་སྐེ་འགོག་གི་རགས་འགོད་ཚུལ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཁད་པར་

མ་སྦར་བར་འགོད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡོད་པ་སྐེ་བར་མི་རིགས་ཏེ། །མེད་པ་ནམ་
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མཁའི་པདྨོ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི། ར་ཤེ་ལས། 

མེད་དམ་ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང༌། །རྐེན་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །མེད་ན་གང་གི་རྐེན་དུ་

འགྱུར། །ཡོད་ན་རྐེན་གིས་ཅི་ཞིག་བ། །ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་ལྟར་རྒྱུ་དུས་ཀི་ཁད་

པར་སྦོར་བའི་དབང་དུ་མཛད་པའི་ཕིར། རགས་ཟུར་སྔ་མར་ཕར་ཕིན་ཟུར་མཆན་

སོགས་སུ་དགག་བའི་ཁད་པར་སྦར་ཀང༌། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དགག་དགོས་པ་རྣམས་

ལ་ཁད་པར་དེ་སྦོར་མི་དགོས་པའི་གནད་ཀིས་སྔར་མ་སྦར་རོ། །ཁ་ཅིག་གོང་གི་མུ་

བཞི་སྐེ་འགོག་གི་རགས་འགོད་ཚུལ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་རགས་ཟུར་བ་

ཞིག་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དང་ཁོ་ནའི་རྣམ་བཅད་ཉིས་ཆད་སྦོར་དགོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར་དེ་ལྟར་སྦར་ལ། སྟོང་ཐུན་དུ་ཡང་རགས་ཟུར་གསུམ་

ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དང་ཁོ་ནའི་རྣམ་བཅད་སྦར་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། 

དེ་ནི་ལས་གཅིག་གིས་ལུས་དུ་མར་འཕེན་པ་སོགས་ཀི་མུ་བཞི་མི་འཐད་པར་ཐལ་

བའི་ཚིག་འཁི་དགག་པ་དང༌། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐེད་པ་ལས་གཞན་གསུམ་

དོན་དམ་དུ་ཡང་དགག་དགོས་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་དང༌། དོན་

དམ་དུ་མ་ཟད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་དགག་དགོས་པ་ཤེས་པའི་ཆེད་དུ་ཁོ་ནའི་ཚིག་ཀང་

སྦར་བ་ཡིན་གི། དེ་གསུམ་ལ་ཁོ་ནའི་རྣམ་བཅད་གཅིག་པུ་སྦར་བས་དེ་གསུམ་

བདེན་པ་ཉིས་ཆར་དུ་དགག་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་

བསྣན་པ་མ་ཡིན་པས་སྤིར་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འགོད་དགོས་པའི་ཕིར། གཉལ་སྟོན་

དཀའ་འགེལ་དུ། གཉིས་པ་རིགས་པའི་དགག་བ་དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ་ལ་དབུ་

མ་རྒྱན་ལས་གསུངས་ཚུལ། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས་གསུངས་ཚུལ། བདེན་གཉིས་ལས་
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གསུངས་ཚུལ། དེ་རྣམས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་བར་བསྟན་པ་ཞེས་ས་གཅོད་

མཛད་ནས། ཕི་མར་གཞུང་གི་འདི་དག་ཀང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་

རིགས་པའི་ལམ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཞེས་པའི་འདི་སྒ་སྙེགས་ས་ལེགས་ལྡན་སོགས་ལ་

མཛད་པ་ནི་རང་ཚིག་སྔ་ཕིའི་ངོ་གདོང་འབེལ་ཆགས་ཚུལ་དཀའ་བར་སྣང་ཞིང༌། 

འབྲུ་གཉེར་ཚུལ་ཡང་ལེགས་ལྡན་དང་ཞི་འཚོ་སོགས་ཀླུ་སྒྲུབ་རེས་འབང་གི་རིགས་

ལམ་ཡིན་པས་རིགས་ལམ་ལ་བོ་རྒྱས་པར་འདོད་པའི་ལེགས་ལྡན་སོགས་སོབ་

དཔོན་དེ་དང་དེ་དག་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་པར་འགྱུར་བས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

ཁས་བང་དུ་མི་རུང་ངོ་། ། །།

༼ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་

བཀྲལ་བ།༽

༈ གཉིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟར་

བཀྲལ་བ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་

དང༌། དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་བསྟན་པའོ། །

༼གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་གསུམ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའི་ཁད་པར་

བཤད་པ་དང༌། དེ་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་བསྟན་པ་དང༌། ཚུལ་དེ་ལ་མདོ་སེ་རྣམས་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །
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༼གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའི་ཁད་པར་བཤད་

པ།༽

དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་

ཁད་པར་ཡིན་པར་བསྟན་པ་དང༌། དགག་བ་དེ་ངོས་བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་མེད་པ་

བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་འགོག་

པ་རང་རྒྱུད་པས་མ་བས་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བས་བས་པའི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀིས་ར་ཤེའི་འགེལ་བ་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་མཛད་པ་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐོན་

བརོད་སྐབས་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་དོན་བཤད་པ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་སྐོན་མ་བརོད་ལ། སྤན་རས་

གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་ཤེར་སྒོན་འགེལ་བར་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ཡོད་

པ་དང་དོན་དམ་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ལེགས་ལྡན་

གཉིས་འདྲ་བར་བཤད་ཅིང༌། ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་སོགས་ཀིས་ཀང་རང་དང་དེ་དག་གི་

ལུགས་ལ་བདག་མེད་ཀི་དགག་བ་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ཚུལ་མ་བཤད་དོ། །སྤན་རས་

གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མའི་ཚུལ་འདི་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་ཐ་

སྙད་དུ་ནི་ཕི་དང་ནང་གི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་བརགས་གཅིག་བུ་ན་

ཉམས་དགའ་བ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བ་བ་བེད་ནུས་པར་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་

པས་ནི་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་འཁོར་ཞིང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུན་ཡང་འབེལ་བར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞེན་ཞིང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ཤེས་པས་
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ནི་སྲིད་པའི་ས་བོན་འགག་ཅིང་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཆེན་

པོ་ཡང་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་དང༌། འཕགས་པ་ལྷ་དང༌། ལེགས་ལྡན་འབེད་དང༌། བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལ་

སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མའི་ལམ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རབ་བེད་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་བར་བཤད་

པའི་དོན་བ་ས་ཏེ་གཞུང་དུ་བཀོད་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཁད་པར་དབུ་

མ་བ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ། ཐལ་རང་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པ་ཐ་སྙད་དུ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་ཁད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟླ་བ་གགས་པས། 

ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཟླ་བས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་རང་གི་བདེན་གཉིས་འཇོག་

ཚུལ་ལ་ཁད་མེད་པ་དང༌། ཚུལ་དེ་དབུ་མ་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མིན་པར་འཇུག་

འགེལ་དུ་བཤད་དོ། །དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། འདི་ལས་གཞན་ན་ཆོས་འདི་ནི། ། ཇི་

ལྟར་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། །འདིར་འབྱུང་ལུགས་ཀང་གཞན་ན་ནི། །མེད་ཅེས་མཁས་

རྣམས་ངེས་པར་མཛོད། །ཅེས་དང༌། དེའི་རང་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་དབུ་མའི་བསྟན་

བཅོས། སོགས་ཀིས་རང་ལུགས་གཞན་གང་དང་ཡང་ཐུན་མོང་མིན་པར་བཤད་

ནས། དེའི་ཕིར་ཁ་ཅིག་གིས། སོགས་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་མདོ་སེ་པས་དོན་དམ་

དུ་འདོད་པ་དག་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པར་སྨྲ་བ་དབུ་མའི་དེ་ཉིད་མི་ཤེས་

པ་ཡིན་པར་བཤད། ཡང་གང་དག་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་དོན་དམ་པར་

སྨྲས་པ་དེ་དབུ་མ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེ་དག་གིས་
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ཀང་བསྟན་བཅོས་ཀི་དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་སྟེ། ཞེས་བེ་སྨྲའི་ལུགས་ལ་

ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་མཐར། འདི་ལྟར་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི། སོགས་

ཀིས་ལུགས་འདི་ལུགས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཚུལ་གི་དོན་བ་ས་པ་ཡིན་

ནོ། །ཇི་ལྟར་ར་ཤེ་སོགས་ལས་གཞན་དུ་སྟོང་ཉིད་ཀི་ཆོས་འདི་མ་ནོར་བར་བཤད་

པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྐབས་འདིར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་རོད་ལན་དང་བཅས་བཤད་

པ་འཇུག་པ་འདི་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་སྟོང་ཉིད་ལྟར་བསྟན་བཅོས་གཞན་ན་མེད་

པར་མཁས་པས་དེས་དགོས་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་དབུ་མ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་དོན་

སྨྲས་གང་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་དེ་ཉིད་དབུ་མ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ་

ཞེས་བཤད་པ་དེ་ནི་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་ཤེས་པས་སྨྲས་པ་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བདེན་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ལས་མ་ཉམས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་

པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ནི་དེ་ལས་ཉམས་པའི་རང་བཞིན་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང་

བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་གི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་མཚུངས་པར་སྦོར་མི་རིགས་པའི་

ཕིར། དེ་བས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་འདི་དངོས་སྨྲ་བ་ལྟ་ཅི་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཡང་

ཐུན་མོང་མིན་པར་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་བས་ན་དོན་

སྨྲས་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་རྣམས་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པར་འཆད་པས་ནི་

དབུ་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་བས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་མི་འདོད་ལ། དོན་སྨྲ་ནི་ཆོས་གང་འཇོག་ཀང་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པའི་སྟེང་ནས་འཇོག་པ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཇུག་པ་ལས། སོབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་ལམ་ལས་ནི། །ཕི་རོལ་གྱུར་ལ་ཞི་བའི་ཐབས་མེད་དོ། །དེ་དག་
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ཀུན་རོབ་དེ་ཉིད་བདེན་ལས་ཉམས། །དེ་ལས་ཉམས་པས་ཐར་པ་འགྲུབ་ཡོད་

མིན། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་བཞེད་མཐིལ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་དོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་དངོས་སྨྲ་བ་དང་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་གཉིས་ཀི་ཚུལ་ལས་མ་ཉམས་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་

ལུགས་ནི་དེ་ལས་ཉམས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་རོགས་པའི་ལུགས་དང་བདེན་གཉིས་

འཇོག་ཚུལ་གི་སྐབས་གང་དུ་ཡང་མཚུངས་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་

གཉིས་གང་རུང་གཅིག་ལས་ཉམས་ན་ཅིག་ཤོས་ལས་ཀང་ཉམས་པར་འགྱུར་པའི་

ཕིར། ཁོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། གཞན་གིས་

དོན་དམ་བས་གང་ཡིན། །ཞེས་སོགས་དེའི་ཁུངས་སུ་དྲངས་ལ། དེ་ཉིད་སོབ་དཔོན་

ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཤད་པ། ཞེས་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་པར་ཞི་འཚོའི་བདེན་གཉིས་འགེལ་

བཤད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁུངས་སུ་དྲངས་པའི་ལུང་གི་དོན་ནི། 

དངོས་སྨྲ་བས་དོན་དམ་དུ་བས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དབུ་མ་བའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པ་

ནི། བུའི་མར་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་བུ་དེའི་ཕའི་ཆུང་མར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

པའོ། །ལུང་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་མིན་པ་ནི། འདོད་ཚུལ་དེ་འཇུག་འགེལ་གིས་བཀག་པས་

ཤེས་ཤིང༌། འགེལ་བཤད་དེ་རོམ་པ་པོ་ཞི་འཚོ་དང་མིང་མཐུན་པའམ་ཁ་གཡར་བ་

ལས་དབུ་མ་རྒྱན་སོགས་རོམ་མཁན་མིན་ཏེ། དེར། རབ་ཏུ་བེད་པ་འདི་ནི་དགོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་བརམ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བ་རོག་གི་སོ་བརག་པ་དང་འདྲའོ་སྙམ་

དུ་དོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཞེས་བསྟན་བཅོས་

རོམ་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ཀ་ཤིའི་ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བ་ས་པའི་འགེལ་བར་
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འགེལ་བཤད་ཀི་འདོད་པ་དེ་བཀོད་རེས། དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་མངོན་

ཏེ། ཞེས་བཀག་པའི་ཕིར་དང༌། བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་མེད་པའི་

ཕིར་མི་ལྟོས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་དང་འགལ་བ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་དེ། གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་ནི་བརགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ཀང་མངོན་སུམ་མཁོ་ནར་

གགས་པ་དེ་དག་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མ་རིག་པས་དཀྲུགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་

དེ་ལྟར་རོགས་སོ་ཞེ་ན། མྱོང་བ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་ཁོད་ལ་འགོག་པར་བེད་པ་སུ་

ཞིག་ཡོད་དེ། བདག་ཉིད་མི་ཤེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རེན་གིས་ཐག་རིང་བོ་ཁོ་ནར་

སང་ངོ་། །ཞེས་ཕི་དོན་མེད་པ་མི་འཐད་པར་བཤད་པ་ནི། འགེལ་བཤད་ལས། རྣལ་

འབོར་སྤོད་པ་བ་འདོད་པའི་དོགས་པ་བསུ་བར་བེད་དེ། རག་ཏུ་མེད་ཅེས་བྱུང་བའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་མེད་པའི་ཕིར་མི་ལྟོས་སོ་ཞེ་ན། ནས། འཇིག་རེན་གིས་ཐག་རིང་བོ་ཁོ་

ནར་སོང་སྟེ། འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སྙད་དང་མི་མཐུན་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

སྒ་སོར་བཞག་ནས་འཐད་ཕོགས་སུ་བངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། ཞི་འཚོས་ཕི་དོན་མི་

བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་འཇུག་འགེལ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཐལ་རང་ལ་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་ཁད་ཡོད་དེ། ཕི་མས་དེ་ལྟར་འདོད་

ལ་སྔ་མས་དེ་བདེན་པ་ཉིས་ཆར་དུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་

ལས། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པས། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། 

གོང་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་བཀག་པ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས་དོན་དམ་

པར་བདག་ལས་སྐེ་བ་དང༌། དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་སྐེ་བ་མེད་པས་དེ་ལྟར་



  197  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དགག་པ་ལ་རག་མོད་དེ་དགག་པ་ཡིན་མོད་ཅེས་པ་སྟེ། ནག་ཚོའི་འགྱུར་ལས། དོན་

དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་ན་ཞེས་བྱུང་བ་གསལ་ལོ། །གཞན་

སྐེ་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་མངོན་རེས་ཀི་ཡུལ་གཟུགས་ཚོར་སོགས་

ཀི་རང་བཞིན་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རང་བཞིན་ནམ་རང་མཚན་གིས་སྐེ་བའི་གཞན་

སྐེར་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མི་འདོད་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་བདེན་པ་མེད་པས་

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་གཅིག་བུར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་རྒོལ་བ་ལ། གང་ཕིར་དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན། །ཞེས་

སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་རང་མཚན་གིས་སྐེ་བ་དོན་དམ་པར་དང༌། དེ་ཉིད་སྐབས་

སུ་རིགས་པ་གང་ཞིག་གིས། །ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གཅིག་གིས་དེ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་

བཀག་ནས་རང་མཚན་གིས་སྐེ་བ་བདེན་པ་ཉིས་ཆར་དུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་

སོ། །ཐལ་རང་ལ་དགག་བའི་ཁད་དེ་ཙམ་ཡོད་ན་ཟླ་བས་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་

གི་དགག་པ་ཅིའི་ཕིར་མ་མཛད་ཅེས་སྨྲ་མི་རིགས་ཏེ། རང་མཚན་གིས་སྐེ་བ་བདེན་

པ་ཉིས་ཆར་དུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་པ་ནི་དོན་དམ་པར་མི་སྐེ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་རང་

མཚན་གིས་སྐེ་བ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་དབུ་མ་བར་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པའི་

ཕིར་རོ། །

༈ སོ་ན། འཇུག་འགེལ་དུ་དོན་སྨྲས་དོན་དམ་པར་སྨྲས་ཚད་དབུ་མ་བས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་འདོད་པར་བཤད་པ་མི་རིགས་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལ། གཞུང་དང་མཐུན་

པར་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། འདིས་ནི་རང་གིས་ཐ་སྙད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་
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ཁས་བངས་པ་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ཉིད་ལ་འཇོག་པས། རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཁོ་ནའི་སྟེང་ནས་རྣམ་གཞག་བས་པའི་དོན་སྨྲ་གཉིས་ལ་

སོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྣམས་རང་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་གྲུབ་

པ་མེད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །ཞེས་དོན་སྨྲས་ཆོས་ཀུན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པའི་སྟེང་ནས་འཇོག་པས་དེ་དག་གིས་གང་འདོད་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འདོད་

པའི་དོན་དང༌། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། སེ་བ་གཉིས་ཀིས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པ་

རྣམས་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་མི་ལེན་པ་ནི་ཆ་མེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་

ལ་བ་ཡི། དེ་གཉིས་ཀིས་བདེན་པར་གང་འདོད་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་མི་

བང་བར་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་བདེན་པར་འདོད་

ཀང་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་དོན་སྨྲས་བདེན་པར་གང་

འདོད་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་བཞེད་པ་མིན་པར་དེས་དོན་དམ་པར་སྨྲ་བ་ཆ་

མེད་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ལྟ་བུ་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འདོད་པའི་དོན་དུ་

གསུངས་པ་གཉིས་སྒས་ཟིན་མི་མཐུན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ལ། ཕི་མ་ལྟར་ན་འཇུག་

འགེལ་གི་གཞུང་འདི་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མི་བཞེད་པའི་ཁུངས་

སུ་མི་འབེལ་ཞིང༌། སྔ་མ་ལྟར་ན་དེའི་ཁུངས་སུ་འགྱུར་བས་སྐབས་འདིར་དེ་

གཙོའོ། །མུ་ན་སེལ་དུ། འཇུག་འགེལ་གི་ལུང་གི་དོན། མདོ་སེ་བས་དོན་དམ་བདེན་

པར་འདོད་པའི་འདུས་བས་རྣམས་དབུ་མ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་ཟེར་བ་མི་འཐད་

པ་དང༌། བེ་སྨྲས་དོན་དམ་བདེན་པར་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་དབུ་མ་བས་ཀུན་

རོབ་ཏུ་འདོད་ཅེས་བཤད་པའི་ཞིབ་ཆ་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལྟར་གོ་དགོས་པར་
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གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་དགག་བ་དེ་ངོས་བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་མེད་པ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། 

ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་ཀི་སྒོ་འདོགས་ཀིས་བཟུང་ཚུལ་བསྟན་ནས་དེ་མེད་

པར་བསྟན་པ་དང༌། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལ་བརེན་ནས་ཀང་བདག་མེད་གཉིས་སུ་

གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་འཇོག་ཚུལ། 

སྒོ་འདོགས་གཉིས་ཀིས་འཛིན་ཚུལ། བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན། སེམས་

ཙམ་པས་ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་བ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་སྨྲ་པའི་འདོད་ཚུལ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བའི་བཞེད་

ཚུལ་ལོ། ། དང་པོ་ནི། འོ་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། འདོད་དོ། །ཡན་གིས་གང་

ཟག་དང༌། དེ་མན་གིས་ཆོས་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་ཚུལ་བསྟན་ཏེ། འདི་

བས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མི་བཞེད་ན། ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ན་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པར་བཟུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། ཐོག་མར་རང་བཞིན་སྨྲ་བའི་ལུགས་བརོད་པ་ནི། གང་

ཟག་འདིས་ལས་འདི་བས་སོ་ཞེས་པ་དང༌། འབས་བུ་འདི་མྱོང་ངོ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་

བཏགས་པ་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར། དེ་ལྟར་བཏགས་པའི་

དོན་དེ་རང་གི་ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་དམ། དེ་ལས་དོན་གཞན་ཞིག་ཡིན་ཞེས་གང་ཟག་གི་

ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དེའི་དོན་འཚོལ་ཏེ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་པ་དང་རིགས་པའི་རེས་

འབང་གི་རྣམ་རིག་པས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང༌། ལུང་གི་རེས་འབང་གི་རྣམ་རིག་

པས་ཀུན་གཞི་དང༌། མདོ་སེ་བས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་དང༌། བེ་སྨྲ་ཁ་ཅིག་

གིས་ཕུང་པོ་ལྔ་ག་དང༌། ཁ་ཅིག་གིས་སེམས་གཅིག་པུ་དང༌། གནས་མ་བུ་བས་
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བརོད་མེད་ཀི་རས་ཡོད་དུ་འདོད་པ་སོགས་དོན་གཅིག་པ་སྟེ་རང་གི་ཕུང་པོ་ཉིད་

དམ། དོན་ཐ་དད་པ་སྟེ་རང་གི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་པ་སོགས་ཀི་ཕོགས་གཉིས་

པོ་གང་རུང་ཞིག་རེད་ནས་གང་ཟག་དེ་གང་དུ་འཇོགས་ཞིག་བྱུང་ན་གང་ཟག་དེ་

ལས་གསོག་པ་པོ་དང་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོ་སོགས་སུ་འཇོག་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་མ་རེད་

པར་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ལ་དེ་དག་འཇོག་མི་ནུས་པས་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་

པ་ཙམ་གིས་མི་ཚིམས་པར་དེའི་ཐ་སྙད་གང་ལ་བཏགས་པའི་བཏགས་པའི་གཞིའི་

དོན་གང་ཟག་དེ་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་གམ་དོན་གཞན་ཡིན་ཞེས་དཔྱད་ཅིང་བཙལ་

ནས་འཇོག་ན་གང་ཟག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པ་

མན་རང་གཞན་གི་སེ་བ་ཀུན་དེ་ལྟར་དུ་འདོད་དོ། །གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཀུན་ཡོད་

པར་འཇོག་པ་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་ལྟ་བུ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞིའི་

དོན་ལྟོ་ལྡིར་བ་དེ་དེའི་གདགས་གཞི་དང་གཅིག་གམ་དོན་གཞན་དུ་གྲུབ་བཙལ་བ་

ན། དེ་ལྟར་འཚོལ་བ་དེས་རེད་པའི་ལྟོ་ལྡིར་བའི་བཏགས་དོན་མེད་ན་བུམ་པ་ཡོད་

པར་འཇོག་མི་ནུས་པས་དེ་ལས་བཟློག་པ་བཏགས་དོན་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་

ཡོད་པར་འཇོག་གོ །དེས་ན་རོག་གེ་སྟེ་ཚད་མའི་གཞུང་ནས་དོན་བེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་

ལ་རང་མཚན་དང་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐལ་འགྱུར་བའི་རང་ལུགས་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་

ཐ་སྙད་འཇོག་ཚུལ། དེ་ལྟར་འཇོག་དགོས་པའི་ཤེས་བེད། དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁད་

ཆོས་སུ་མི་འཐད་པའི་རོད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དཔྱད་ནས་འཇོག་མི་

ནུས་པའི་ཚུལ་དང༌། མ་དཔྱད་པར་འཇོག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཟླ་བའི་ཞབས། 
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ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཟླ་བའི་ལུགས་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་

བཞེར་པས་དེས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་འཇོག་ལུགས་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ཅི་སྟེ་

ཡང་དཔེར་ན་མཆི་གུའི་ལུས་སྒ་གཅན་གི་མགོ་ནས། ཅེས་བ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། 

ཞེས་པའི་བར་གིས་ཕོགས་སྔ་དངོས་སྨྲ་བའི་འདོད་ཚུལ་དང༌། དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ནས། ཁད་པར་ཅན་གི་དངོས་པོ་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་དཔེ་དོན་མི་

མཚུངས་པའི་ལན་མཛད་པའི་དོན་འཆད་པ་ལ། གཞུང་ལས། འཇིག་རེན་ན་མཆི་

གུའི་ལུས། ནས། ལན་མཛད་ནས། ཞེས་པའི་བར་དང༌། དེ་ནས་དཔེ་མགྲུབ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་སྟོན་པ་ལ། ཚིག་གསལ་ལས། གཞན་ཡང་ལུས་ཀི་རེན་ཅན། སོགས་

དང༌། དེ་འགེལ་བ་ལ་གཞུང་ལས། ཁད་པར་གི་གཞི་རེན་ལུས་དང༌། ནས། དཔེར་མ་

གྲུབ་པོའི་བར་བསྒིགས་ནས་གོ་རིམས་སུ་བཤད་ན་གོ་ས་བས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ། 

རང་བཞིན་སྨྲ་བས་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རེད་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་གནོད་པ་བསྟན་

པ། དེ་ལ་རང་བཞིན་སྨྲ་བས་ལན་བཏབ་ཚུལ། དེ་ལ་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པ་དང་

དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་གནོད་པ་གཉིས་བསྟན་པ། དེ་ལ་བརྒལ་ལན་གི་སྒོ་ནས་མི་འཐད་

པར་བསྟན་པའི་ཚུལ་རྣམས་ལས། རང་བཞིན་སྨྲ་བ་ཀུན་གིས་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་

རང་གི་མིང་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་བཙལ་ན་རེད་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། འདི་

བས། དེ་མི་འཐད་དེ། སྲ་བ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་སལ་མཚོན་བར་བཏགས་པའི་དོན་

བཙལ་ཚེ་རེད་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་ན་ས་དང་སྲ་བ་གཉིས་དོན་ཐ་དད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་

དེ་ལྟར་རེད་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་ས་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོག་

པར་བེད་དོ། །དེ་ལ་ཚིག་གསལ་ལས། ཅི་སྟེ་ཡང་དཔེར་ན་མཆི་གུའི་ལུས་སྒ་གཅན་
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གི་མགོ་ཞེས་བ་བ་ལ། ལུས་དང་མགོ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་མེད་ཀང་ཁད་པར་

དང་ཁད་པར་གི་གཞིའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ལས་ཐ་

དད་པའི་ས་ལ་སོགས་པ་མེད་ཀང་སའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་བ་བར་འགྱུར་རོ་

སྙམ་ན། ཞེས་པ་ལྟར་ཁོ་ན་རེ། ས་ལ་མཚོན་བ་དང་སྲ་བ་ལ་མཚན་ཉིད་དུ་བཏགས་

ཚེ་སའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་སྲ་བ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་སྲ་བ་མིན་པའི་ས་མེད་ཀང་དེའི་ཚེ་

དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་བཙལ་བས་དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་བེད་པ་ལྟར་ཡུལ་སྟེང་

ནས་སོ་སོར་རེད་རྒྱ་ཡོད་དེ། འཇིག་རེན་ན་མཆི་གུའི་ལུས་དང་སྒ་གཅན་གི་མགོ་

ཞེས་ཐ་སྙད་བེད་ཚེ་ལུས་དང་མགོ་ལས་དོན་ཐ་དད་པའི་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་གི་

ཁད་པར་མེད་ཀང༌། རོག་ངོར་ལུས་དང་མགོ་ཁད་གཞི་དང་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་

ཁད་ཆོས་སུ་ཐ་སྙད་བར་རུང་བ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལ། འདི་བས་དཔེ་དོན་

གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་ལན་བསྟན་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་དང་མགོའི་སྒ་དག་ནི་བོ་དང་ལག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འཇུག་པས། ལུས་

དང་མགོའི་སྒ་ཙམ་ལ་དམིགས་པའི་བོ་སྐེ་བ་ལྟ་ཞོག་གང་གི་ལུས་གང་གི་མགོ་སྙམ་

དུ་ལྷན་ཅིག་དཔྱོད་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་རེ་བ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ལ། 

ཅིག་ཤོས་ཀང་ཁད་པར་གཞན་དང་འབེལ་བ་བསལ་བར་འདོད་པས་འཇིག་རེན་

པའི་བརའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཁད་པར་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་གི་སྒས་རོག་པ་པོའི་རེ་བ་

སེལ་པར་བེད་དོ་ཞེས་བ་བར་རིགས་ན། འདིར་ནི་སྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཐ་དད་

པའི་ས་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་དངོས་པོ་མི་རིགས་
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སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་དེ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། དེ་གཉིས་དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྤིར་ལུས་དང་མགོ་ཞེས་བརོད་ཚེ་ཉན་པ་པོས་ལུས་དང་མགོ་ཁད་གཞིར་བཟུང་

ནས་དེ་གང་གི་ལུས་དང་གང་གི་མགོ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་པར་འགྱུར་

ཏེ། ལུས་དང་མགོའི་སྒ་ནི་རང་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ལུས་ཅན་དང་

མགོ་ཅན་རྣམས་ལ་ཁད་མ་ཕེ་བར་ལྟོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་འཇུག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

བོ་དང་ལག་པ་ཞེས་བརོད་ཚིག་གང་དང་གང་གི་བོ་དང་ལག་པ་ཡིན་སྙམ་པའི་བོ་

འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དཔེའི་སྐབས་སུ་ཉན་པ་པོས་ལུས་དང་མགོ་ཁད་གཞིར་བཟུང་

ནས་གང་གི་ལུས་དང་གང་གི་མགོ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་པ་ན་ཅིག་ཤོས་

སྟོན་པ་པོས་ཀང་གཞན་གི་ལུས་དང་མགོ་ཡིན་པ་བསལ་བར་འདོད་ནས་མཆི་གུའི་

ལུས་དང་སྒ་གཅན་གི་མགོ་ཞེས་འཇིག་རེན་པའི་བརའི་རེས་སུ་འབང་བར་བེད་པ་

ཁད་ཆོས་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་གི་སྒ་སྦར་ཏེ་མཆི་གུའི་ལུས་སྒ་གཅན་གི་མགོ་

ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་ཉན་པ་པོའི་དོགས་པ་སེལ་རིགས་པ་ཡིན་ལ། དོན་གི་སྐབས་

འདིར་ས་དང་སྲ་བ་གཉིས་དོན་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ས་དང་སྲ་བ་

གཉིས་མཚན་མཚོན་དུ་འཇོག་ཚེ་མཚན་མཚོན་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་བཙལ་

ནས་ཡུལ་སྟེང་ནས་འཇོག་ན་ཅི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་ས་དང་སྲ་བ་གཉིས་འབེལ་མེད་

དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་གཏོགས། སྤིར་ཉན་པ་པོས་སྲ་བ་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་

གང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་ཚེ། སྟོན་པ་པོས་གཞན་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བསལ་བར་འདོད་ནས་སའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་བརོད་པས་སྲ་

བ་དེ་ས་ལས་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་དོགས་པ་སེལ་ནུས་ཀང༌། བཏགས་
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དོན་བཙལ་ནས་དེ་གཉིས་མཚན་མཚོན་དུ་འཇོག་ན་ཉན་པ་པོས་སྲ་བ་ཁད་གཞིར་

བཟུང་ནས་གང་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་འདོད་ཞུགས་ཚེ། སྟོན་པ་པོས་

གཞན་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་བསལ་བར་འདོད་ནས་སའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་

བརོད་དུ་མི་རུང་ཞིང༌། དེ་ལྟར་བརོད་ཀང་ཉན་པ་པོའི་དོགས་པ་སེལ་བར་མི་རིགས་

པའི་ཕིར་ཏེ། བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་ན་དེ་གཉིས་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ར་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་གང་གི་ཁད་ཆོས་ཡིན་སྙམ་དུ་

ཤེས་འདོད་ཞུགས་པ་ན་སྟོན་པ་པོས་གཞན་གི་ཁད་ཆོས་ཡིན་པ་བསལ་འདོད་ནས་

བ་ལང་གི་ར་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་ལན་ནི། དེ་ཉིད་ལས། 

གཞན་ཡང་ལུས་ཀི་རེན་ཅན། སོགས་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་དཔེ་དོན་གཉིས་མི་

མཚུངས་པའི་ལན་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཀང་སྟོན་

ཏེ། མཆི་གུ་དང་མཆི་གུའི་ལུས་སོགས་ནི་ས་དང་སྲབ་གཉིས་བཏགས་དོན་བཙལ་

ནས་བཞག་ཀང་དོན་ཐ་དད་མེད་པའི་དཔེ་མ་གྲུབ་སྟེ། ལུས་ཀི་རེན་ཅན་མཆི་གུ་ནི་

ལུས་ཁད་པར་དུ་འབེད་པར་བེད་པ་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་ཡན་ལག་སྟེ་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་ཁད་གཞི་ལུས་དང་མགོ་དང་ཁད་ཆོས་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་འཇིག་རེན་

གི་ཐ་སྙད་དུ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། མཆི་གུ་དང་དེའི་ལུས་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་

འདོགས་པའི་གཞི་གང་ཡིན་བཙལ་ན་དོན་གི་ངོས་ནས་ཐ་དད་པ་མི་རེད་དེ། སྒ་

གཅན་གི་མགོ་ལ་སྒ་གཅན་དུ་བར་བས་པའི་ཕིར་དང༌། མཆི་གུ་དང་དེའི་ལུས་ཞེས་

པའི་དོན་བཙལ་ན་སོ་སོར་མི་རེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་བརྒལ་ལན་མཛད་ནས་

གསལ་བར་གསུངས་པ་ནི། དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ། ནས། ཞེ་ན། ཞེས་པའི་བར་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཁོ་ན་རེ། མཆི་གུའི་ལུས་སོགས་ནི་ས་དང་སྲ་བ་བཏགས་

དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་ཀང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་དཔེར་གྲུབ་སྟེ། 

ཁད་གཞི་ལུས་དང་མགོ་དང་ཁད་ཆོས་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་གཉིས་ཉན་པ་པོའི་

རོག་ངོར་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་སུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་དེའི་དོན་ལ་བརགས་པ་ན་ལུས་

དང་མགོ་ལས་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་མི་རེད་པས་དེ་གཉིས་དོན་

ལ་ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་རོད་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་གཞན་

རང་བཞིན་སྨྲ་བས་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་གཞིར་བས་

པའི་ལུགས་སོ། །

དེ་ལ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནི། ནས། ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་

ལྟར་འདི་བས་དེ་དེའི་དཔེར་མི་འགྲུབ་སྟེ། ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་ལ་

དེ་ལ་ནི་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་རེད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་པ་མིན་གི་མ་དཔྱད་པར་

འཇོག་པ་ཡིན་ཞིང༌། བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་པ་ལ་མཆི་གུ་དང་དེའི་ལུས་

སྒ་གཅན་དང་དེའི་མགོ་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་ལན་མཛད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་གི་འཇོག་ཚུལ་དང༌། ཆོས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། དཔྱད་ནས་འཇོག་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་དཔྱད་ནས་འཇོག་ན་

ཆོས་ཀུན་འཇོག་མི་ནུས་པ་དང་མ་དཔྱད་པར་འཇོག་ན་འཇོག་ནུས་པས་མ་དཔྱད་

པར་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་ན། སོགས་

གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར། དཔེར་ན་ལྷས་བིན་གི་གཟུགས་དེའི་སེམས་ཞེས་བརོད་པ་

ལ་ཡང་ཐ་སྙད་དེ་བཏགས་པའི་གཞི་ལྷས་བིན་དང་བཏགས་པའི་ཆོས་དེའི་གཟུགས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སེམས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་དཔྱད་པ་ན། དེའི་གཟུགས་སེམས་སོགས་ཀང་ལྷས་བིན་མིན་

ལ་དེ་དག་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡང་ལྷས་བིན་མི་རེད་པས་དཔྱད་ཅིང་བཙལ་ནས་

རེད་པའི་དོན་ལ་ལྷས་བིན་འཇོགས་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་མོད་ཀི་ཞེས་པ་ཡན་གི་

དོན་དང༌། འོན་ཀང་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་དེ་ནི་ལྷས་བིན་རང་མཚན་

གིས་མ་གྲུབ་ཚུལ་ཡིན་གི་ལྷས་བིན་གཏན་མེད་ཚུལ་མིན་པས་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་

ནས་ཀུན་རོབ་ཐ་སྙད་དུ་ལྷས་བིན་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་བཏགས་དོན་འཚེལ་ཚེ་ལུས་

དང་མགོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་མི་རེད་ཀང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་

སྙད་དུ་དེ་གཉིས་གཞི་ཆོས་སུ་འཇོག་ནུས་པའི་དཔེ་གྲུབ་པ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཆོས་རྣམས་ཀི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་

བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་ཞེས་སོགས་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ཀི་

འཇོག་ཚུལ་གསུངས་ཏེ། དོན་ནི་གང་ཟག་བཞིན་དུ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་དཔྱད་

པ་ནས་སོགས་ལ་ཡང་སྲ་བ་སོགས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་མཚན་གཞི་སྟེ་མཚོན་བ་

མེད་ལ། མཚོན་བ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་རེན་ནམ་མཚོན་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་

མེད་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ནའང་མཚན་མཚོན་འདི་ནི་ཀུན་རོབ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པས་འཕགས་

པ་ཡབ་སྲས་དང་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བཞག་པར་གསུངས་པ་སྟེ་མདོར་ན་དེ་དག་མཚན་མཚོན་དུ་

འཇོག་པ་ལ་ཡང་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་ན་མཚན་མཚོན་དུ་འཇོག་མི་ནུས་

ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་སྒོ་ནས་འཇོག་ནུས་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལྟར་འཇོག་དགོས་པའི་ཤེས་བེད་ནི། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི། 
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ཞེས་སོགས་བྱུང༌། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་འདི་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ཁས་བང་

དགོས་པ་ནི། ཚིག་གསལ་ལས། འདི་ནི་དེ་ཁོན་ལྟར་གདོན་མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་

བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དོན་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་

འཇོག་ཚུལ་འདི་ནི་སྔར་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ཁས་བང་དགོས་ཏེ། 

དེ་ལྟ་མིན་པར་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་ན་ཀུན་རོབ་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་

འཐད་པས་དཔྱད་བཟོད་མ་ཡིན་ནམ་སྟེ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས་ཀུན་རོབ་རྣམས་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །བཏགས་དོན་

འཚོལ་བའི་འཐད་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་ནས་བཙལ་ན་ལུས་ལས་ལོགས་སུ་མཆི་གུ་

དང་སྒ་གཅན་ལས་ལོགས་སུ་ལུས་དང་མགོ་མི་རེད་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་

ན། འཆད་འགྱུར་ལྟར་གི་བཏགས་དོན་འཚོལ་བའི་འཐད་པས་བཙལ་ན་ཆོས་གང་

ཡིན་ཡང་མི་རེད་པས་དེ་དག་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པར་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་རིགས་པ་མིན་པས་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་རེད་པའི་དོན་ནི་ཡོད་པ་མིན་པའི་

དོན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། བརེན་ནས་བརགས་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ཡང་དབུ་མ་ལ་

འཇུག་པ་ལས་རྒྱས་པར་བསྟན་པས་དེ་ཉིད་ལས་ཡོངས་སུ་བཙལ་བར་བའོ། །ཞེས་

བརེན་ནས་བཏགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་ཚུལ་འཇུག་པ་ལས་ཤེས་དགོས་པར་

གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལས་ཤེས་ཚུལ་ནི་འཇུག་པ་ལས། དེ་ནི་དེ་ཉིད་དུའམ་འཇིག་རེན་

དུ། །རྣམ་པ་བདུན་གིས་འགྲུབ་འགྱུར་མིན་མོད་ཀི། །རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇིག་རེན་

ཉིད་ལས་འདིར། །རང་གི་ཡན་ལག་བརེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན། །དེ་ཉིད་ཡན་ལག་

ཅན་དེ་ཆ་ཤས་ཅན། །ཤིང་ར་དེ་ཉིད་བེད་པོ་ཞེས་འགོར་བསྙད། །སྐེ་བོ་རྣམས་ལ་
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ལེན་པོ་ཉིད་དུ་འགྲུབ། །འཇིག་རེན་གགས་པའི་ཀུན་རོབ་མ་བརླག་ཅིག །ཅེས་དང༌། 

དེ་ནི་ཤིང་རའི་རྣམ་དཔྱད་བས་པས་རྣམ་བདུན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང༌། །དེ་ལས་

གཞན་དུ་འགྱུར་བར་འཇིག་རེན་གགས་པའི་སྒོ་ནས་ཡོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ནི་བཏགས་དོན་དཔྱད་ནས་རེད་པའི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་དུ་

ཡོད་པར་འཇོག་ན་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པ་སྟེ་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་

འཐད་པས་བཞག་པ་ཡིན་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་མིན་

གི་སྟེ་མིན་པར་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་སྟོན་པས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་

དོན་དམ་པར་གྲུབ་དགོས་པའོ། །གསུམ་པ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁད་ཆོས་སུ་མི་འཐད་

པའི་རོད་པ་སང་བ་ནི། འོ་ན་བདེན་གཉིས་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་རིགས་པས་དཔྱད་དོན་ལ་མི་འཇོག་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁད་ཆོས་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་གཉིས་སུ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་གནོད་མེད་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་

བ་བཞིན་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་འདི་ལ་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

པས་དཔྱད་པའི་མཇུག་ལ་རིགས་པ་དེས་རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་བེད་ཅིང་དཔྱད་དོན་

ལ་འཇོག་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་དོན་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་ལས་གཞན་དཔྱད་བཟོད་དུ་སོང་

བས་རིགས་པས་གནོད་པར་འགྱུར་ཞེས་བ་ལྟར་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀང་ཀུན་རོབ་

པའི་དོན་རྣམས་རིགས་པས་དཔྱད་ནས་རེད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་པ་འགོག་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན་སྐོན་མེད་དེ། ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་དོན་དམ་དཔྱོད་

བེད་ཀི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་མི་འཇོག་པ་མཐུན་ཡང་དཔྱོད་ལུགས་ཇི་འདྲ་

ཞིག་གིས་དཔྱད་པས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པར་འགྱུར་བའི་ཁད་པར་མི་
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མཐུན་ལ་ཁོད་ཀི་དེ་དེ་གཉིས་མ་ཕེད་པའི་རོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་དོན་

དམ་ལ་དཔྱོད་པར་སོང་བའི་མཚམས་མི་འདྲ་བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཐལ་འགྱུར་བས་

ནི་ཐ་སྙད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་སྔར་ལྟར་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་

གང་ཡིན་སྙམ་དུ་དཔྱོད་པ་ནས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པར་བཞེད་པ་གང་

ཞིག །རང་རྒྱུད་པས་དེ་ཙམ་གིས་མ་ཡིན་པར་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་

གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སོད་ལུགས་ཀི་ངོས་

ནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་པ་ན་དོན་དམ་དཔྱོད་པར་སོང་བར་འདོད་པས་ཐ་སྙད་དུ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཞེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྔར་ཚིག་གསལ་དྲངས་

པ་རྣམས་དང༌། རང་གཞུང་གཞན་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་མིང་དང་བར་དང་ཐ་སྙད་

ཙམ་དུ་ལན་མང་པོར་བཤད་པས་ཤེས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེས་ཡུལ་རང་

མཚན་ལ་ཚད་མར་སོང་བའི་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་

ཡིན་པར་ཆོས་རང་གི་ངོས་ཀི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་མེད་སོགས་

དཔྱོད་པ་ཙམ་ནས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པར་འགོ་བར་འདོད་ཀི། སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ཡུལ་སྟེང་ནས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་ལུགས་དེ་ཙམ་ནས་དོན་དམ་

དཔྱོད་པའི་དཔྱོད་ལུགས་སུ་མི་འདོད་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་བས་མིང་དང་བར་དང་

ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང་སྔར་ལྟར་བཏགས་དོན་བཙལ་བ་ན་མི་རེད་པ་ལ་

བེད་ཀི་རི་བོང་རྭ་ལྟ་བུ་མིང་ལས་དོན་མེད་པ་དང༌། རི་བོང་རྭའི་མིང་ལྟ་བུ་མིང་དེ་མ་

ཡིན་པའི་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལུགས་འདིར་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་བོས་གང་

བཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་མི་བཞེད་དེ། རི་བོང་གི་རྭ་ཐ་སྙད་འདོགས་
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པའི་བོས་བཞག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ན་བོས་

དབང་གིས་བཞག་པས་ཁབ་སྟེ། ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་བོས་དབང་གིས་མ་བཞག་

པའི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་མི་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །རང་རྒྱུད་པ་ནི་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་

བོ་ཙམ་གི་དབང་གིས་གཟུགས་སོགས་འཇོག་མི་ནུས་ལ། ཡུལ་རང་མཚན་ལ་ཚད་

མར་སོང་བའི་བོ་གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་སྣང་བའི་

དབང་གིས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་འཇོག་ནུས་པར་འདོད་དོ། །དེ་བས་ན་ཐལ་འགྱུར་བས་

ཐ་སྙད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བོས་དབང་གིས་བཞག་པར་གསུངས་པ་དང༌། རང་

རྒྱུད་པས་དེ་མི་ནུས་པར་གསུངས་པའི་བོ་གཉིས་ལའང་ཁད་པར་ཆེ་སྟེ། སྔ་མ་ནི་

མིང་ཙམ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གནོད་མེད་ལ་བེད་ལ། ཕི་མ་ནི་ཡུལ་རང་

མཚན་ལ་ཚད་མར་སོང་བའི་བོ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་གསུང་རབ་ལས་

ཀུན་རོབ་མིང་དང་བར་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་ཙམ་གིས་སྒས་གང་

གཅོད་པ་ཡང་མི་མཐུན་ཏེ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ་རོད་ལན་ལྷག་མ་ནི་ཤེས་སའོ། །དེ་

དག་གི་གྲུབ་དོན་དགག་བ་ངོས་འཛིན་ནི། འདི་བའི་ལུགས་ཀི་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་ཚད་

དང༌། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་གཉིས་ལས། མིང་

བརས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ལས་ཡུལ་རང་གི་ངོས་ནས་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་

ལ་མ་བརགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པའི་ཤེས་པའམ་ཡུལ་གི་དོན་སྟེང་ནས་ཡོད་མེད་ལ་

བོ་ཁ་མ་ཕོགས་པའི་ཤེས་པ་རང་དགའ་བས་ཕར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ཐ་

སྙད་དུ་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན་ལ། མིང་ཙམ་དུ་དང༌། བར་ཙམ་དུ་དང༌། རོག་བཏགས་

ཙམ་དུ་དང༌། བརས་བཞག་ཙམ་དུ་དང༌། སྣང་ཙམ་དུ་དང༌། བཏགས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་
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རྣམས་རྣམ་གངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་ཚད་ཀི་ལྡོག་ཟླ་ནི་རགས་ཀི་དགག་

བའི་གྲུབ་ཚད་དུ་ཤེས་དགོས་པས་ན་མིང་བརས་ཕར་བཞག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་

གི་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། ཡུལ་རང་གི་སོད་ལུགས་སུ་ཡོད་མེད་བརགས་ཤིང་

དཔྱད་ན་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང༌། ཡུལ་གི་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། རོག་བཏགས་

ཙམ་མིན་པར་དོན་གི་ངོས་ནས་ཡོད་པ་དང༌། བོ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་མིན་པར་གཞི་སྟེང་

ནས་གྲུབ་པ་ནི་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་ཡིན་ལ། བདེན་པར་

དང༌། དོན་དམ་པར་དང༌། ཡང་དག་པར་དང༌། རང་བཞིན་གིས་དང༌། རང་གི་ངོ་

བོས་དང༌། རང་མཚན་གིས་དང༌། རང་དབང་གིས་དང༌། རས་སུ་དང༌། རང་ངོས་

ནས་དང༌། གཤིས་ལུགས་སུ་དང༌། གནས་ལུགས་སུ་དང༌། མིང་བར་ལ་རག་མ་

ལས་པར་དང༌། གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་དང༌། ཚུགས་ཐུབ་ཏུ་དང༌། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་

དང༌། བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་རྣམས་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །སོ་སྐེ་ལ་གང་སྣང་ཚུགས་ཐུབ་

ཏུ་སྣང་ཞེས་པའང་དེ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་བ་ལ་བ་དགོས་ཀི། 

ཡུལ་གི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་གཞིར་བས་ནས་ཚུགས་ཐུབ་ཚུལ་གཞན་ཞིག་འཚོལ་བ་

ནི་བོས་བས་ཀི་དགག་བ་འཚོལ་ཚུལ་ཡིན་ལ། དགག་བ་ཕྲ་མོ་ངོ་སོད་པ་ལ་སོ་སྐེ་

ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང༌། ད་ལྟའི་སྣང་ཚུལ་འདི་བཞིན་གྲུབ་པ་སོགས་གོ་

བ་འཚོལ་ཚུལ་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ནས་མཛད་ཀང་དོན་ར་ཡུལ་གི་རང་ངོས་སམ་དོན་

སྟེང་ནས་གྲུབ་ཚུལ་གི་སྤི་ཤར་བ་ཞིག་བྱུང་ན་དགག་བ་ངོས་ཟིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་

བེད་རྒྱས་པར་མ་སོས་སོ། །

༈ སོ་ན། ཡུམ་ལས། གཟུགས་ནི་གོ་བུར་དུ་མིང་གིས་བཏགས་པའོ། །ཞེས་
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སོགས་དང༌། རྒྱན་སྣང་ལས། དོན་གང་ལ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་བ་བའི་མིང་

དོན་གང་ལ་ཡོད་པ་དེ་མ་དམིགས་པར་བརོད་པ་ཡིན་ལ། ད་ལྟ་ནི། འདི་དག་ཐམས་

ཅད་མིང་ཙམ་སྟེ། །འདུ་ཤེས་ཙམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས། །རོད་པར་བེད་ལས་མ་

གཏོགས་པ། །བརོད་པར་བ་བ་བརག་མི་བ། །ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་གིས། ཞེས་སོགས་

དང༌། འགེལ་བ་དོན་གསལ་ལས། གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བ་བའི་བར་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བརར་བཏགས་པའི་ཆོས་ཐ་སྙད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌། གཞུང་

ལས། གསུང་རབ་ལས་ཀུན་རོབ་མིང་དང་བར་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་

པའི་ཙམ་གི་སྒས་གང་གཅོད་པ་ཡང་མི་མཐུན་ནོ། །ཞེས་དང༌། ཕར་ཕིན་རྣམ་བཤད་

ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བར་ཙམ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་སྒོ་ནས་ཚུལ་

ཁིམས་དང་བཟོད་པའི་ཕར་ཕིན་ལ་འགོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་

དཀའ་འགེལ་གཉིས་དང་རྒོལ་ངན་ཚར་གཅོད་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་ཆོས་

རྣམས་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་འདོད་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ལུང་དང་པོ་གཉིས་

དང་ཐ་མས་ཆོས་རྣམས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་དང་། གསུམ་པས་

ཆོས་རྣམས་མིང་བརས་བཏགས་པར་གསུངས་པ་ལས་དེ་རྣམས་ཀིས་བཏགས་

ཙམ་དུ་མ་བཤད་ལ། བཞི་བའི་དོན་ནི་ཐལ་རང་གཉིས་ཆོས་རྣམས་རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་དུ་འདྲ་བའི་དོན་མིན་གི། མདོ་ལས་ཙམ་སྒ་བསྙོན་མེད་དུ་གསུངས་

པས་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། རང་རྒྱུད་པས་བདེན་

པར་གྲུབ་པ་ཙམ་གཅོད་པར་བཞེད་པའི་དོན་དུ་དྲང་ངེས་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་བར་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡིན་པས་མི་འགྲུབ་པོ། །རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཆོས་རྣམས་རོག་པས་
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བཏགས་ཙམ་དུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། དེས་ཆོས་རྣམས་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་

མིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་རྣམས་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་

ཙམ་དང་སྒ་རོག་གིས་བཏགས་ཙམ་མིན་པ་མི་འགལ་བ་དང༌། ཆོས་རྣམས་མིང་

གིས་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་བཙལ་བས་ཡུལ་སྟེང་ནས་རེད་པར་འདོད་ལ། རྒྱུ་

འབས་སོགས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡོད་པར་ཡང་ཁས་མི་ལེན་

པའི་ཕིར། རགས་རིམ་བཞིན་གྲུབ་སྟེ། བང་ཆུབ་བ་མའི་དྲིས་ལན་ལས། རང་རྒྱུད་པ་

རྣམས་ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པས་དོན་དམ་པར་རང་

བཞིན་ཁེགས་ཀང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་རོག་པས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་མཚན་

འདོད་ལ། དེ་ལྟར་ན་དེའི་ལུགས་ཀི་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྨྲ་བའི་དོན་དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་རོག་

པས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་དོན་ཆེས་འདོད་དོ། །ཞེས་དང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་

བཤད་ལས། དེ་ལྟར་ན་བོ་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་སེད་ལུགས་

མེད་ཀང་དེའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་སོད་ལུགས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པ་

ཞིག་ཡོད་པ་ལུགས་འདི་ལ་མི་འགལ་བས། ཞེས་དང༌། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། རང་

རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་སྔར་དཔྱོད་པ་དེ་ཙམ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པ་མིན་

པར་འདོད་པས་དེ་འདྲས་བཙལ་བའི་དོན་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཞེས་དང༌། རྒྱུ་འབས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་མིང་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡོད་པར་མི་འདོད་

པས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་གསུངས་

བ་ནི་མིང་གིས་ཕར་བཏགས་ཙམ་མིན་པའི་བཏགས་དོན་ཞིག་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་རང་

རྒྱུད་པའི་ལུགས་འདི་ལ་མི་འགལ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་འཕྲོ་ཉིད་དུ། 
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དབུ་མ་བ་གཉིས་ཀི་དགག་བ་ལ་བོའི་ངོར་མི་འདྲ་བ་ཆེན་པོ་འོང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཟེར། འོ་ན་རང་རྒྱུད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་བརས་

བཞག་ཙམ་དུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་མིང་གིས་ཕར་བཞག་ཙམ་མིན་

པའི་བཏགས་དོན་ཞིག་རེད་རྒྱུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། 

དངོས་འགལ་ལོ། །དབུ་མ་ཆེན་མོར། རང་རྒྱུད་ཀི་དོན་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བེད་

དགོས་པར་འཆི་མེད་མཛོད་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ནི། རང་རྒྱུད་རང་དབང་བདག་དབང་

དང༌། །རང་དགའ་གཞན་གིས་མ་བཟུང་བ། །ཞེས་པ་ལྔ་རང་དབང་ཅན་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པར་སྣང་སྟེ། དེའི་ཐད་ཀི་འགེལ་བར། རང་དབང་ཅན་ལ་

མིང་ལྔ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སྒོ་འདོགས་གཉིས་ཀིས་འཛིན་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ཐ་སྙད། ཅེས་

སོགས་བྱུང༌། དེ་ལྟར་ཐ་སྙད་ཀི་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་རང་བཞིན་འཐད་དོ་ཞེས་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་

འཛིན་ཚུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱུད་ན་མེད་པའི་

ཕིར། བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འཛིན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ངོས་ཟིན་

དགོས་ཏེ། ཁོད་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཙོ་བོར་དགག་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་

ལུས་ཅན་འཁོར་བར་འཆིང་བེད་མཐར་ཐུག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདག་འཛིན་

ལྷན་སྐེས་ཀིས་འཛིན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་

གིས་བཞག་ཙམ་མིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་སྟེ། དེ་ལ་ཡང་བདག་

འཛིན་གཉིས་ལས། མཆོད་སྦིན་སོགས་གང་ཟག་ལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པར་འཛིན་ན་གང་
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ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང༌། མིག་རྣ་སོགས་ཆོས་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་ན་ཆོས་ཀི་བདག་

འཛིན་ཡིན་ལ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་འཛིན་ཚུལ་དེ་གཉིས་

ཀིས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་གཉིས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་

ཡང་ཤེས་པར་བ་སྟེ། གང་ཟག་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་མིན་པར་རང་ངོས་

ནས་ཡོད་པ་དང་པོ་དང༌། ཆོས་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞུང་

རྣམས་སུ་དཔྱད་ནས་འགོག་པ་ཤ་སྟག་འབྱུང་བ་ལ་བརེན་ནས་བདག་འཛིན་ཀུན་

བཏགས་ཡུལ་བཅས་ཁོ་ན་འགོག་དགོས་སྙམ་དུ་མི་གཟུང་སྟེ། བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐེས་ཡུལ་བཅས་དགག་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང༌། གཞུང་རྣམས་སུ་དཔྱད་ནས་

འགོག་པ་ཤ་སྟག་འབྱུང་བ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་

མིན་པར་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་བཟུང་བ་དེས་བཏགས་དོན་དཔྱད་ནས་བཟུང་བ་

མིན་ཡང༌། དེས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་དོན་དེ་ཡོད་ན་བཏགས་དོན་དཔྱོད་པའི་བོས་རེད་

དགོས་པའི་ཕིར། གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ཁ་ཅིག་དང༌། བར་མི་ཤེས་པའི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་བོའི་དབང་གིས་མ་

བཞག་པར་ཡོད་པའི་དགག་བའི་གྲུབ་ཚད་ཀི་མིང་དེ་སྦོར་མི་ནུས་ཀང་དེ་དག་ལ་ཐ་

སྙད་བདོགས་པའི་བོའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པར་ཡོད་པའི་དོན་དེར་འཛིན་པ་ཡོད་

དེ། དེ་མེད་ན་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་དོན་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །གསུམ་པ་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་ནི། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ་དང༌། 

ཞེས་སོགས་བྱུང༌། སེམས་ཙམ་པ་དང་རང་རྒྱུད་པས་བདག་མེད་གཉིས་དགག་བ་

མི་འདྲ་བའི་སྒོ་ནས་འཇོག་ཀང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་སྟོང་གཞིའི་སྒོ་ནས་འབེད་ཀི་
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མེད་རྒྱུའི་བདག་ལ་མི་འདྲ་བ་མི་བཞེད་པར་འཇུག་པ་དང་བཞི་བརྒྱ་བའི་ཟླ་འགེལ་

དུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཇུག་པའི་དོན་ནི། བདག་མེད་འདི་ནི་འགོ་བ་རྣམས་འཁོར་

བ་ལས་དགོལ་ཕིར་སྟོང་གཞིའི་སྒོ་ནས་རྣམ་པ་གཉིས་གསུངས་ཞེས་པ་དང༌། ཟླ་

འགེལ་གི་དོན་ནི། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཅེས་པའི་སྐབས་དེ་ལ་དེའི་

བདག་ནི་རང་བཞིན་གང་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་གི་སྟེང་གི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་

པའི་ངོ་བོ་སྟེ་མིང་དུ་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་ནི་རང་བཞིན་

ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་དགག་བ་དེ་མེད་པ་ནི་བདག་མེད་པ་ཕྲ་མོའ།ོ །བདག་མེད་ཕྲ་མོ་དེ་

ནི་སྟོང་གཞི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་དབེ་བས་གཉིས་སུ་རོགས་པ་སྟེ་ཤེས་ཏེ། ཆོས་

དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་པའོ། །གཞན་ལ་རག་མ་ལས་ཞེས་པའི་དོན་

ཟླ་འགེལ་ལས། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་གང་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་དེ་ནི་རང་

དབང་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་རག་ལས་ཏེ་སྐེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་ལ་དཔགས་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་མ་ལས་པར་སྦར་བ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང༌། དེ་མིན་པ་

གཞུང་གིས་ཤེས་པར་མ་ཟད། ལྷག་མཐོང་ལས། དེ་ལ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པ་

ཞེས་པ་ནི། རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་མ་ལས་པ་མ་ཡིན་གི། ཡུལ་ཅན་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་

གཞན་ཞེས་བ་སྟེ། དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པས་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཞིང་རྒྱུ་མཚན་ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་དུ་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བཞི་བ་སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་བཏགས་རང་མཚན་གིས་མ་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་རང་སེ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཁ་

ཅིག་ན་རེ། སེམས་ཙམ་པས་གཟུགས་སོགས་ངོ་བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པའི་



  217  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཀུན་བཏགས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་མིང་བརས་

བཞག་པར་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་གཞན་གི་སེ་བ་ཀུན་གིས་ཚད་མས་

གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡུལ་དེའི་དོན་སྟེང་ནས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་ཁད་མེད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་སྐོན་མེད་དེ། དེས་འགོག་རྒྱུའི་

རང་མཚན་དང་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀིས་འདོད་རྒྱུའི་རང་མཚན་མིང་འདྲ་བ་ཙམ་

ལས་དོན་གཏན་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་འདོད་པ་དེ་ནི་མིང་བརས་

འཇོག་ནུས་པས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་ཅེས་སྨྲ་བ་ཡིན་གི་དེ་ལ་བཏགས་དོན་

བཙལ་ན་མི་རེད་པར་མི་འདོད་ལ། རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀིས་འདོད་རྒྱུའི་རང་མཚན་

ནི་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་རེད་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར། སེམས་ཙམ་གི་གཞུང་ལས་ངོ་

བོ་དང་ཁད་པར་དུ་བཏགས་པ་དེ་མིང་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡང་ཀུན་བཏགས་དེ་དག་

སྣང་བའི་བོར་གཟུང་འཛིན་རྒྱང་ཆད་དུ་སྣང་བ་ལྟར་གི་དོན་མེད་པ་ལ་བཏགས་པ་

ཙམ་ལས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་དོན་སྟེང་ནས་མེད་པར་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་

མི་བ་བས་དེ་གཉིས་མི་འདྲའོ། །

གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ ་སྣོད་ལ་བརེན་ནས་ཀང་བདག་མེད་གཉིས་

གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། མཚམས་སྦར་བ་དང༌། ཐེག་དམན་གི་སེ་

སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་ཚུལ། ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ལས་གསུངས་པའི་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཉན་ཐོས་སེ་བས་འདོད་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་བར་བསྟན་

པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བ། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། རྣམ་རིག་པ་དང་རང་

རྒྱུད་པས་ཐེག་དམན་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་བསྟན་ཅིང༌། གང་ཟག་གི་
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བདག་མེད་བསྟན་ཀང་དེ་ནི་ཉན་ཐོས་སེ་བས་བཤད་པའི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡོད་ཀིས་སྟོང་པ་ལས་ལྷག་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་བཞེད་

མོད། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀིས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ལས་བསྟན་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཀང་ཉན་ཐོས་སེབས་བཤད་པ་དང་མི་མཐུན་པར་སྨྲ་བའི་དང་པོ་ཐེག་དམན་གི་སེ་

སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་པའི་ཚུལ་སྟོན་པར་མཚམས་སྦར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། རོད་སོང་དང༌། དེ་འཕགས་པའི་དགོངས་

པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟླ་བའི་ཞབས་གཉིས་ཀིས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པར་བཞེད་དེ། བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་འདུ་བེད་རྣམས། ནས། ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། འཇུག་

འགེལ་ལས། ཉན་ཐོས་ལ་བསྟན་པའི་མདོ་དག་ལས་ཀང༌། ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ཉོན་

མོངས་པའི་སྒིབ་པ་སང་བར་བ་བའི་ཕིར། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཚོར་བ་

ཆུ་ཡི་ཆུ་བུར་བཞིན། །འདུ་ཤེས་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་སྟེ། །འདུ་བེད་རྣམས་ནི་ཆུ་ཤིང་

བཞིན། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྒྱུ་མ་ལྟར། །ཉི་མའི་གཉེན་གིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་བ་

བ་ལ་སོགས་པས་དབུ་བ་རོས་པ་དང༌། ཆུའི་ཆུ་བུར་དང༌། སྨིག་རྒྱུའི་ཆུ་དང༌། ཆུ་

ཤིང་གི་ཕུང་པོ་དང༌། སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དག་གིས་འདུ་བེད་རྣམས་ངེས་པར་

དཔྱད་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་འདི་ཉིད་སྟོན་པར་མཛད་པ་ནི། སོབ་དཔོན་གི་ཞལ་སྔ་ནས་

ཀིས། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསྟན། །གཞན་གིས་ཟད་པ་སྟོང་པ་ཉིད། །ཟད་དང་མི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

སྐེའི་དོན་དུ་ནི། །གཅིག་པ་དེ་ཕིར་བཟོད་པར་གིས། །ཞེས་བ་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ། 

བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁེན་པའི་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་

ལས་ནི་ཡོད་པ་དང༌། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་

སོ། །ཞེས་དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་འགེལ་བ་ལས། མེད་པ་ཅན་ལས་དང་འབས་

བུར་འབེལ་བ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཁས་བངས་བ་གང་ཡིན་པ། 

ནས། དེའི་ཆོས་མངོན་པ་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་གོ །དེ་བས་ན་དེ་ལྟར་པ་རོལ་དག་

ལ་གསལ་བའི་ཕིར་དེ་ཡང་རིགས་པ་མི་བཤད་དོ། །ཡོད་པ་བཟློག་པ་ནི་དགེ་སོང་

དག་འདི་ལྟ་སྟེ་མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདི་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་

གཅིག་པུའོ། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་

ནོ། །ཀེ་མ་འདུ་བེད་རྣམས་མི་རག །ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ན། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་དེ་ཕིར་ཞིང་བསྟུད་དེ་གཞུང་གཅིག་ཏུ་མ་

གསུངས་ལ། བིས་པ་དག་ཡུན་རིང་བོ་ནས་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པས་དེའི་ཕིར་

ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་རབ་དེ་དང་དེ་དག་ལས་བཤད་པའི་གསུང་རབ་ལས་

བཏུས་ཏེ་རབ་ཏུ་བེད་པ་འདིར་བ་ས་པ་ཉིད་ཀིས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་

ལུང་དང་པོའི་དོན་ནི། རྒྱལ་བས་དམན་མདོར་འདུ་བེད་རྣམས་སྒྱུ་མ་སོགས་དང་

འདྲ་བར་བདེན་པར་མེད་པར་བརྫུན་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་

གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་གསུངས་ན། འདུ་བེད་རྣམས་བདག་མེད་པའི་དཔེར། ནས། 

རྫུན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་པ་

གཉིས་ཀིས་རིམ་པར་གསུངས་སོ། །མདོ་སྔ་མའི་དོན་ནི་འདུ་བེད་རྣམས་བདག་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མེད་པའི་དཔེར་སྒྱུ་མ་སོགས་ཀི་དཔེ་བརྒྱད་བཀོད་ཅིང༌། སྐབས་འདིའི་དེ་བཞིན་

ཉིད་དམ་མ་ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའི་མིང་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་ཤིང་གྲུབ་པ་ཉིད་དམ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་ལ་མ་ནོར་བའམ་མ་འཁྲུལ་བར་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་

ཞེས་ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར་འབྲུ་བསྣན་ཏོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་གཅིག་ཀང་མེད་ཀི་འདུ་

བེད་འདི་དག་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་སོས་པ་ཡང་ཡིན་ལ་སྣང་གནས་མི་མཐུན་པའི་རྫུན་པ་

ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་ལྟར་ཕུང་

པོ་ལྔ་བདག་མེད་པའི་དཔེར་དབུ་བ་སོགས་ལྔ་བསྟན་ཅིང༌། བག་ཅ་གཟུགས་བརན་

རྨི་ལམ་གི་དཔེ་གསུམ་དོན་གང་ལ་སྦོར་བརག་གོ །མདོ་ཕི་མའི་དོན་ནི་བདག་མེད་

ཅེས་གསུངས་པས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་

འདིར་བདག་གི་སྒ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་ངོ་

བོས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །འཇུག་འགེལ་གི་དོན་ནི། ཉན་ཐོས་

ཀི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་དེ། ཉན་ཐོས་ལ་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་

དབུ་བ་རོས་པ་ལ་སོགས་པའི་དཔེས་འདུ་བེད་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྟན་པ་

གང་ཞིག །དེས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པར་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་བཞེད་པའི་

ཕིར་རོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་འགེལ་བའི་དོན་ནི། མེད་ལྟ་ཟློག་ཚུལ་ནི་ཉན་ཐོས་

སེ་བ་རང་གིས་ཤེས་པས་དེའི་རིགས་པ་བཤད་མི་དགོས་ལ། ཡོད་ལྟ་ཟློག་པ་ནི་

མདོ་ལས་གསུངས་མོད་ཀང༌། ཕིར་ཞིང་སྟེ་ལན་མང་དུ་དང༌། བསྟུད་པ་སྟེ་བར་མེད་

པར་དང༌། གཞུང་གཅིག་ཏུ་དེ་ཁོ་ན་རལ་ཏུ་བཏོན་ནས་མ་གསུངས་པས་ཆོས་ཀི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བ་འདིར་

བཤད་པར་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདི་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ་ཉན་ཐོས་

ཀི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པར་བཤད་མ་ཐག་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀིས་གསུངས་པ་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་རབ་བེད་བདུན་པའི་ཤེས་རབ་སྒོན་

མེ་ལས། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་

ལྟར་སྣང་བའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པའི་གཉེན་པོར། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་

པ་འདྲ། །ནས། དེ་ཉིད་གཟིགས་པས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཞེས་མདོ་

དེས་ཉན་ཐོས་སེ་བ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྟན་པར་བཤད་ནས། གཞན་དག་

ན་རེ། ཞེས་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏའི་གཞུང་སྔར་དྲངས་པ་དེ་བཀོད་ནས། གཞན་མ་ཡིན་པ་ན་

རེ། དེ་ལ་འདིར་བདག་ཏུ་སྣང་བ་ནི་ནོར་བའི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་བདག་

ཅེས་བ་བའི་སྒ་ཡང་བདག་གི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་བདག་གཞན་ཡང་མེད་

ལ། རང་ཉིད་ཀང་བདག་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་མ་ཡིན་པ་བཞིན་པས་ཁུངས་དེས་

ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་སྒའི་དོན་བེ་བག་ཏུ་རོགས་

པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་བདག་མེད་པ་ཉིད་བསྟན་པར་མི་ནུས་སོ། །ནུས་པར་

གྱུར་ན་ནི་ཐེག་པ་གཞན་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྒྱུ་

མ་སོགས་ཀི་དཔེ་དེ་དག་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་དེ་

དག་གིས་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་སྣང་ཡང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་སྟོན་པའི་

ཕིར། དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པ་མིན་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བདག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བདག་གི་སྒའི་དོན་ཀང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བཤད་

པ་ལྟར་ཆོས་ཀི་བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་གི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ཏེ། ཉན་ཐོས་

ཀི་སེ་སྣོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་ན་ནི་ཐེག་ཆེན་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་བཀག་གོ །དེ་ལ་འཇུག་འགེལ་ལས། གང་ཞིག་གལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་ཀི་

ཐེག་པ་ལས་ཀང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་བསྟན་ན། དེའི་ཚེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་

དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་པ་དེའི་ལུགས། ཞེས་ཤེར་སྒོན་ལས་བཤད་པ་

ཕོགས་སྔར་བསུས་ནས། དེ་ཡང་འདི་ལྟར་རིགས་པ་དང་ལུང་དང་འགལ་བར་

རོགས་སོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་པས་ནི་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཙམ་འབའ་ཞིག་

སྟོན་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་ས་

དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང༌། སྨོན་ལམ་དང་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་ཡོངས་

སུ་བསྔོ་བ་དང་ཚོགས་གཉིས་དང་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀང་ཡིན་

ནོ། །ཇི་སྐད་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་ལས། ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྨོན་ལམ་དང༌། །སྤོད་པ་ཡོངས་བསྔོ་མ་བཤད་དེས། །བང་ཆུབ་

སེམས་དཔར་ག་ལ་འགྱུར། །བང་ཆུབ་སྤོད་ལ་གནས་པའི་དོན། །མདོ་སེ་ལས་ནི་

བཀའ་མ་སྩལ། །ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཀའ་སྩལ་བ། །དེ་ཕིར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

གཟུང༌། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་དམན་མདོར་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་ཀང་

ཐེག་ཆེན་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་ཆེན་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཙམ་སྟོན་པ་

མིན་པར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀང་སྟོན་པའི་ཕིར་ཞེས་

རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་ཤེས་བེད་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབས་སོ། །
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གསུམ་པ་ནི། སོབ་དཔོན་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་

དུ་ཡང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀང་བཤད་པ་ནི་འཕགས་པའི་དགོངས་པར་ངེས་པར་

འདོད་དགོས་ཏེ། དམན་མདོར་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་རྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་

གསུངས་པ་སོགས་ཀིས་རྫུན་པའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་

ལས་གཞན་དུ་འདྲེན་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་ནས་དོན་དེར་ངེས་པར་ར་ཤེ་ལས་

བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། ལུང་དང་བོའི་དོན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་

མེད་ཀི་རང་བཞིན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མཁེན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པ་ལས་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་གཏན་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་དགག་པར་མཛད་ཅེས་

པ་སྟེ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ནི་ཀ་ཏྱའི་བུ་ཞེས་པ་སྟེ། དྲང་སྲོང་ཀ་ཏྱའི་རིས་སམ་རིགས་རྒྱུད་

ལ་བུ་རྒྱུད་ཀི་རྐེན་ཨཱ་ཡ་ན་ཎ་བིན་པས་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན་ཞེས་པ་གྲུབ་པའོ། །མདོ་དེ་ཉིད་

ལས། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན། གང་གི་ཕིར་འཇིག་རེན་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་

ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཏེ། དེས་ན་སྐེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བ་དང་མྱ་ངན་

དང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་་ག་བསྔལ་བ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་འཁྲུགས་བ་དག་

ལས་ཡོངས་སུ་གོལ་བར་མི་འགྱུར་འཆི་བའི་གདུང་བའི་་ག་བསྔལ་ལས་ཡོངས་

སུ་གོལ་བར་མི་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

ལུང་གཉིས་པའི་དོན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་གང་ཞིག་སླུ་བ་ཡིན་

པ་དེ་ནི་རྫུན་ནོ་ཞེས་སླུ་བ་ལ་བརྫུན་པས་ཁབ་པར་གསུངས་ལ། འདུ་བེད་ཐམས་

ཅད་ཀང་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེས་ན་འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་

བརྫུན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་སྟེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་འདུས་བས་སླུ་བའི་ཆོས་
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ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ལ། མི་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་དམ་པའོ། །ཞེས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་འདུས་

བས་དེ་ནི་སླུ་བའི་ཆོས་ཀང་ཡིན་དེ་ནི་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའོ། །

ལུང་གསུམ་པའི་དོན་ནི། དོན་དམ་བདེན་པའི་ལྷག་མ་སྟེ་དེ་ལས་གཞན་པའི་

ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམས་ལོག་པ་སྟེ་སྣང་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་

མིན་ཞེས་མཁས་པ་སུ་ཞིག་གིས་དཔྱོད་པར་བེད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་སྣང་

ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་བདེན་པ་གཅིག་པུར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ནམ་

གསུངས་པ་དེའི་ཚེ་སྟེ་དེའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུགས་འདིར་ཉན་ཐོས་ཀི་

སེ་སྣོད་དུ་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་གྲུབ་པར་མ་གསུངས་པར་མི་སྒྲུབ་ཀི་དེ་གསུངས་པའི་

སྐབས་མང་བར་འདོད་དོ། །

༈ སོ་ན། ཁོ་ན་རེ། གཞུང་དུ་རྣམ་རིག་པ་དང་རང་རྒྱུད་པས་དམན་སེར་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་མ་བསྟན་པར་འདོད་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་

ཙམ་པས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་གང་ཞིག །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་དེར་ཐལ། སེམས་ཙམ་པས། ་མ་བེད་ཀ་ཏྱའི་བུས་ཞུས་པ་དང༌། སྲིད་པ་

འཕོ་བའི་མདོ་དང༌། དོན་གི་སེ་ཚན་གི་མདོ་གསུམ་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་

པར་འདོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། ཤེར་སྒོན་ལས། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་

ཀང་འདི་ལྟ་སྟེ་འདུས་བས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྫུན་པ་སླུ་པའི་ཆོས་སོ། །དགེ་སོང་

དག་འདི་ལྟ་སྟེ་མི་སླུ་བའི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གོ 
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།འདུས་བས་དེ་ནི་སླུ་བའི་ཆོས་ཀང་ཡིན་དེ་ནི་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡང་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ནས། འདིས་ནི་འདུ་བེད་ཀི་ཆོས་ནི་སླུ་བའི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལས་འདུས་བས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་

ཆོས་ཅན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། དེས་ཆོས་ཉིད་བསྟན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་

དེ་ཉིད་ལས། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པར་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། ཀེ་

ཀོའུ་ཏ་མ། ་ག་བསྔལ་བདག་གིས་བས་སམ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་

གིས་བས་སམ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་ཀས་བས་སམ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །བདག་གིས་ཀང་མ་བས་གཞན་གིས་ཀང་མ་བས་སམ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དེ་དག་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་དོན་དམ་པར་གཞན་སྐེ་མེད་པར་བསྟན་པར་

བཤད་པའི་ཕིར་དང༌། ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན། འཇིག་རེན་འདི་ནི་གཉིས་ལ་

གནས་ཏེ། ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་ཉིད་ལའོ། །ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་

དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་དགའ་བོ། ཡོད་ཅེས་བ་བ་ནི་རག་པར་འགྱུར་ལ། མེད་ཅེས་

བ་བ་ནི་ཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །ཞེས་ལུང་ཕྲན་ཚོགས་ཀི་ཀཱ་

ཏྱཱ་ཡ་ན་ལ་གདམས་པ་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པར་ཚིག་གསལ་བཞིན་

བཤད་པའི་ཕིར། དེས་ན། ཉན་ཐོས་ཐེག་པ་དེ་ལས་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡང༌། 

ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སེ་སྣོད་ལས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་

ཉམས་ལེན་སོགས་མ་བཤད་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལས་མ་བཤད་

པའི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། འདུལ་བ་ལུང་ལས་ཐམས་ཅད་སྒོལ་གི་སྐེས་རབས་སོགས་
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བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་བཤད་པའི་ཕིར་ཟེར། རེ་བཙུན་ཡབ་སྲས་ཀིས་ཀང་འདི་བཞིན་དུ་

གསུངས་ནས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གདུལ་བ་གཉིས་ཀའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་ཐུན་

མོང་གི་སེ་སྣོད་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །དེ་ལ་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ། ལེགས་ལྡན་

ལུགས་གཞིར་ཞོག་མདོ་ཚན་དེ་གསུམ་རེ་རེ་ནས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཆེད་དུ་བ་བའི་

གདུལ་བ་ཐེག་དམན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ཐེག་དམན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། འདོད་ན། ཁོད་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་གཙོ་བོར་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཐེག་

དམན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེའི་ཕིར། རགས་དངོས། ཁབ་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གོང་དུ་འདོད་ན། བདེན་མེད་གཙོ་བོར་སྒོམ་པ་དང་བདེན་འཛིན་གཙོ་བོར་སོང་བའི་

ཐེག་དམན་པ་ཡོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། ཞེས་བཀག་ནས། 

གནོད་བེད་ཆར་ལྟར་འབབ་པས་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ཀུན་དང་རྒྱ་བ་འགལ་དུ་

འགྱུར་བས་རེ་དང་ཟླ་བའི་གཞུང་ཇི་བཞིན་པ་ཁོ་ན་མཛེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། 

སྒོ་མང་རང་ལུགས་ལ། ཤེར་སྒོན་ལས་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ཀང་ཞེས་དྲངས་པ། 

ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ཀི་ནང་ནས་མདོ་ཚིག་འདི་འདྲ་འབྱུང་ཞེས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས་ཞེས་འབྱུང་ཁུངས་ཙམ་ལས་མི་སྣང་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྟོང་ཉིད་སྟོན་པའི་མདོ་ཡིན་ཕིན་ལེགས་ལྡན་སོགས་ཀི་ལུགས་ལ་ཐེག་ཆེན་

གི་མདོར་འགྲུབ་པ་དང༌། རང་འགེལ་གིས་དམན་མདོར་བང་སེམས་ཀི་སྤོད་པ་

སོགས་མ་བསྟན་པར་སྟོན་ཡུལ་ལ་ལེགས་ལྡན་དང༌། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བས་དེ་ལྟར་

སྟོན་ཡུལ་ལ་ཉན་ཐོས་སེ་བ་འཇོག་པར་བཞེད་དེ་བོ་གིང་ཡང་བཤད་པའི་སྤི་བབ་
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འདི་དང་མཐུན་ནོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། ཟླ་བས། གཟུགས་ནི་དབུ་བརོས་པ་

འདྲ། །ཞེས་སོགས་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་དུ་མི་བཞེད་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་

ནང་ནས་མདོ་ཚིག་འདི་འདྲ་བྱུང་ཞེས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་དུ་ཉན་

ཐོས་ལ་བསྟན་པའི ་མདོ ་ལས་ཞེས་འབྱུང་ཁུངས་ཙམ་ལས་མི ་སྣང་བ་གང་

ཞིག །གཞུང་དུ་ཡང༌། འཇུག་འགེལ་ལས་ཀང༌། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་

འདྲ། །ཞེས་སོགས་ཉན་ཐོས་ལ་བསྟན་པའི་མདོ་ལས་དྲངས་ནས། ཞེས་ཉན་ཐོས་ལ་

བསྟན་པའི་མདོ་དྲངས་ནས་མ་གསུངས་པར་འབྱུང་ཁུངས་ཀི་སྒ་མཛད་པའི་ཕིར། 

འཁོར་གསུམ་སོང་ཟེར་བ་དང༌། རེ་བཙུན་ཡབ་སྲས་ལ་གཞན་དག །ལེགས་ལྡན་

གིས་མདོ་དེ་དག་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་དུ་མི་འདོད་པར་ཐལ། ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པར་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་ན་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཞེས་བཀག་

པའི་ཕིར་ཟེར་ན་བརག་ལ། མུན་སེལ་ལས། ཐེག་དམན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སེ་སྣོད་

ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་བསྟན་ཀང་ཐུན་མོང་བའི་སེ་སྣོད་ལས་དེ་བསྟན་ཟེར་བ། 

རེའི་ཀུན་གཞི་ལས། ཐེག་དམན་གཙུག་ལག་རྣམས་སུ་ནི། །ཀུན་གཞི་ར་བའི་རྣམ་

ཤེས་དང༌། །ཞེས་སོགས་ལྟར་ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་དུ་རྐུ་ན་གཞི་བསྟན་པར་

གསུངས་པ་དང༌། སའི་སྟོད་འགེལ་དུ་ཀུན་གཞི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་བཅུ་བདུན་དྲངས་

པ་ལས་བཞི་ཙམ་ཐེག་དམན་གི་ལུང་ཡིན་པ་ལ་དཔགས་ན་རེ་བཙུན་པའི་དེ་བདེ་བ་

འདྲ། ཞེས་གསུངས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་

འདྲ། །ནས། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་ལུང་དེས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པར་

བཤད། ཅེས་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏར་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྟོན་པ་ལ་དྲངས་པའི་
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ལུང་ནི། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། 

དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས། རབ་བེད་བདུན་པའི་འགེལ་བ་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏས། དེ་

བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདུ་བེད་རྣམས་བདག་མེད་པའི་སྒྱུ་མ་དང་བག་ཅ་

དང༌། ནས། ཐེག་དམན་གི་མདོ་དེས་སྒྱུ་མ་སོགས་དཔེར་བཀོད་པའི་ཕུང་སོགས་ཀི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པའི་དོན་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་དུ་

བཤད། ཅེས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་སྐབས་འདིར་དྲངས་པའི་ཐེག་དམན་གི་

མདོ་ནི། འདུ་བེད་རྣམས་བདག་མེད་པའི་སྒྱུ་མ་དང་བག་ཅ་དང༌། ཞེས་སོགས་ལ་

ངོས་བཟུང་བ་གཉིས་ལས་སྔ་མའི་སྒས་ཟིན་ནོར་ལ་ཕི་མ་ལྟར་ཡིན་པ་བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་

ཤེར་སྒོན་གཞུང་འདི་གསུམ་གར་བལྟས་ནའང་ཆེས་གསལ་ཞིང༌། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་

མོར། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་ར་ཤེ་རབ་བེད་བདུན་པའི་

ལུང་དུ་བས་པའང་སྒས་ཟིན་ནོར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། བུདྡྷ་པ་ལི་ཏས་དྲངས་པའི་དམན་

མདོར། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་འདི་ངོས་

འཛིན་དགོས་པར་ཐལ། གཞུང་ལས་དེའི་དོན་འགེལ་བ་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་མེད་

པའི་དཔེར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབུབ་དང་ཆུ་བུར་དང་ཆུ་ཤིང་དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་སྒྱུ་མ་

བསྟན་པ་དང༌། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་མདོ་གཉིས་བསྒིགས་ན་

དཔེ་ལྔ་པོ་དེ་རིམ་པར་ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་མེད་པའི་དཔེ་དང་སྦར་བར་བསྟན་པ་ལས་

སངས་བསྐངས་ཀིས་སྐབས་འདིར་དྲངས་པ་ཚིགས་བཅད་དེ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་གཉིས་དཔེའི་གངས་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ལས་གསུངས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
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ཉན་ཐོས་སེ་བས་འདོད་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་བར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་པ་མན་

གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་འཇོག་ཚུལ་དང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་འཇོག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ནི། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། 

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ནི་རང་སེ་རང་རྒྱུད་པ་མན་ལྟར་ན། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་

མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་

གྲུབ་ཚད་དང༌། དེ་ལྟར་མེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །གང་

ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་འཛིན་ཚུལ་ནི། 

གང་ལ་བཞེས་འཛིན་པའི་གཞིའི་བདག་འདི་ཕུང་པོའི་དབང་སྒྱུར་བ་པོའི་རེ་བོ་ལྟ་བུ་

དང་ཕུང་པོ་རྣམས་དེའི་དབང་བསྒྱུར་བའི་བན་ལྟ་བུར་བཟུང་ནས་ཕུང་པོ་རྣམས་

བདག་དེའི་དབང་བར་འཛིན་པའོ། །དེས་ན་རེ་ཁོལ་ལྟར་བདག་ཕུང་དང་མཚན་ཉིད་

མི་མཐུན་པར་རང་རྐ་བར་མེད་ཀང་དེར་སྣང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་ཞེན་པ་ནི་

གང་ཟག་རས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སྟེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ནོ། །འདི་དོགས་

གཅོད་དང་བཅས་རྒྱས་པར་སེམས་ཙམ་པའི་སྐབས་སུ་སོང་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །རེ་

ཁོལ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་རང་རྐ་བར་འཛིན་པ་དེ་བཀག་པ་ན། 

གང་ཟག་དེ་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཙམ་གི་སྒས་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་

རང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་གཅོད་པ་མིན་པར་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་གཅོད་

དོ། །ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་བཏགས་ལུགས་ནི། རོག་འབར་དུ། 

ཁོ་བོས་རྣམ་ཤེས་ལ་བདག་ཏུ་འདོགས་ཏེ། རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་ཕིར། 

ལུས་དང་དབང་པོ་ནི་བདག་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་ཏེ། བདག་ཡིན་ཞེས་ལུས་དང་
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དབང་པོ་ལ་འདོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དཔེར་ན་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་

ལ། །ཤིང་ར་ཞེས་ནི་དྲན་པ་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམ་བརེན་ནས། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་

སེམས་ཅན་བརོད། །ཅེས་པ་འདྲེན་ནོ། །དེ་ནི་རབ་བེད་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཤེར་

སྒོན། །སྒ་དང་བོ་ཡི་བཏགས་པ་དང༌། དངོས་ཀི་ངེས་པ་རང་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡང་

སྒྲུབ་པ་ཐ་སྙད་དུ་འདོད་པས་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་ཐད་ཀི་སྤན་རས་

གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུང་ལས་གྱུར་བ་དག་གི་སྒ་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལ་ནི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་ཉེ་བར་

བཏགས་པ་ཡིན་པར་གྲུབ་པས། ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརེན་ནས་བིས་པ་ཡིན་ཡང་

དགོངས་པར་སོན་མ་སོན་བརག་ཅིང༌། རོག་འབར་དུ་སྔར་བཞིན་ཡིན་ན་ཡང༌། སྟོང་

ཐུན་ལས། དེར་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པ་ནི། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་

གི། །ཞེས་སོགས་དང༌། སེམས་འདུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ལུང་ཚན་

གཉིས་ལ་ངོས་བཟུང་ངོ་། །དེ་ཡང་མདོ་ཁ་ཅིག་ལས། སེམས་དུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་

སྟེ། །སེམས་ཐུལ་བ་ནི་བདེ་བ་འདྲེན། །ཞེས་སེམས་དུལ་ན་བདེ་བ་འཐོབ་པར་

གསུངས་ལ། མདོ་ཁ་ཅིག་ཏུ། བདག་ཉིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གི། །གཞན་ནི་སུ་

ཞིག་མགོན་དུ་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ལེགས་པར་ཐུ་འཁས་ནི། །མཁས་པས་མཐོ་

རིས་འཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བདག་དུལ་བས་མཐོ་རིས་འཐོབ་པར་གསུངས་པས་

སེམས་ལ་བདག་ཏུ་འཇོག་ཅེས་ལུང་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་ཏུ་

འཇོག་སྟེ། ཕུང་པོ་ལེན་མཁན་ནི་བདག་ཡིན་ལ། ཁོད་ཀིས་ཡང་སྲིད་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་སྨྲའོ། །ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པ་ཐམས་ཅད་ལུས་ལེན་པའི་
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རྣམ་ཤེས་ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་བཞེད་ཅིང་ཀུན་གཞི་འདོད་པས་ནི་ཀུན་གཞིའི་

རྒྱུན་ཉིད་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་གཞག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་རྒྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་མེད་ཙམ་གོམས་

པས་ཉོན་མོངས་ལྡོག་པ་དགག་པ། གང་ཟག་གི་ངོས་འཛིན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཟླ་བའི་ལུགས། ཞེས་སོགས་བྱུང༌། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་བཞིན་ནོ། །ཡན་གིས་རང་

ལུགས་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ངོས་བཟུང་ནས་དེ་མིན་གཞན་ལུགས་དགག་

པ་དངོས་ཏེ། དེ་ཡང་གང་ཟག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་ཁེགས་ཀང་

གང་ཟག་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་ཙམ་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མི་ཁེགས་ལ། 

གང་ཟག་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་བཞིན་

ནོ། །གཞན་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཆོས་ཅན། ཁོད་མེད་པར་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཤིང་གོམས་པས་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་མི་ལྡོག་པར་ཐལ། ཁོད་

ཕི་རོལ་བས་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་ནང་གི་བེད་པའི་སྐེས་བུ་

ཡོད་པར་བཟུང་བའི་ཡུལ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁོད་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

ཤིང་གོམས་པས་ཀང་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁ་བི་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁབ་སྟེ། དེ་མ་ལོག་ན་ཆགས་སོགས་ཉོན་མོངས་སྐེ་བའི་ཕིར། གོང་གི་རགས་དང་

པོ་དེར་ཐལ། གངས་ཅན་པས་བདེ་་ག་སོགས་ལ་སྤོད་པ་པོ་དང༌། རག་པའི་དངོས་
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པོ་དང༌། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་བེད་པ་པོ་མིན་པ་དང༌། རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀི་རང་

བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་དང༌། ཁབ་པར་བེད་པས་བ་བ་མེད་པ་སྟེ་ཁད་པར་ལྔ་

ལྡན་གི་བདག་དང་། བེ་བག་པས་རག་པ་དང༌། བེད་པ་པོ་དང༌། ཟབ་པོ་དང༌། ཡོན་

ཏན་དང་བཅས་པ་དང༌། བ་བ་མེད་པའི་ཁད་པར་དང་ལྡན་པའི་བདག་དང༌། རིག་

བེད་པས་རེན་ལུས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་པར་འཆར་བའི་བདག་གཅིག་

ཉིད་ཁས་ལེན་ཅིང༌། རང་རྒྱ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་ན་དེ་ལྟར་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པའི་འཇུག་པའི་དོན་ནི། ཁོད་ཀི་ལྟར་ན་རྣལ་འབོར་བས་

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་གཟུགས་སོགས་ཀི་དེ་ཉིད་རོགས་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། དེས་དེའི་ཚེ་མུ་སྟེགས་ཀིས་བཏགས་པའི་རག་བདག་ཙམ་མེད་པར་

མཐོང་བའི་ཕིར། དེ་བས་ན་གཟུགས་སོགས་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པས་གཟུགས་

སོགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་འདོད་ཆགས་སོགས་ད་དུང་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་

གཟུགས་ཀི་གནས་ལུགས་མ་རོགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་

དོན་ནི། གནས་ཏེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བདེན་འཛིན་སྐེ་བའི་དམིགས་པ་དང་

བཅས་པའི་སེམས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཉོན་མོངས་འབྱུང་སྟེ། དེ་ཆགས་སང་མངོན་

གྱུར་བ་དང་བལ་བའི་བར་མར་གནས་ཀང༌། ཉོན་མོངས་པ་མ་རིག་པའི་གཞན་

དབང་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་པ་སྟེ་གཞུང་དུ་དྲངས་པའི་སྔ་འགེལ་གི་དོན་ཡང་

དེས་ཤེས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་གི་གང་ཟག་ཅེས་སོགས་བྱུང༌། དེ་ལ། མི་རུང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཡན་གིས་ལུང་ལ་བརེན་ནས་དང༌། ཞེས་སོ། །ཡན་གིས་ཕུང་པོའི་ཚོགས་ཙམ་
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གང་ཟག་ཏུ་མི་འགྲུབ་ཚུལ་དང༌། འགོག་པ་ཡང་འཐད་དོ། །ཡན་གིས་ཕུང་པོ་བདག་

མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་ཚུལ་དང༌། དེ་མིན་གིས་ཕུང་པོ་

བདག་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་བསྟན་ཏོ། །ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་མི་

འགྲུབ་ཚུལ་ནི། ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ཀིས་དེ་ལྟར་མི་འགྲུབ་སྟེ། དེའི་དོན་ནི་གང་ཟག་

ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་ན་ཕུང་པོ་གང་ཟག་ཡིན་དགོས་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་བཞག་པའི་ཤིང་ར་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལྟར་ཕུང་

པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་ཀང་གང་ལ་བཏགས་པའི་ཕུང་བོར་མི་རུང་

བའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ཤིང་ར་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་ར་

དང་བདག་གཉིས་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་འཇོག་མི་འཇོག་འདྲ་བ་གང་ཞིག །ཕུང་

པོའི་ཚོགས་པ་བདག་ཏུ་འདོད་པའི་ཕིར། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཚེ་དེ་ཡི་ཡན་ལག་

ཚོགས་གནས་རྣམས། །ཤིང་ར་ཉིད་འགྱུར་ཤིང་ར་དང་བདག་མཚུངས། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཕུང་པོའི་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་ཏུ་མི་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ཤིང་

རའི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་ཤིང་ར་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ཚོགས་ཙམ་གང་ཟག་

ཡིན་ནོ་ཟེར་ན། གང་ཟག་གི་གདགས་གཞི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་པ་ཙམ་བདག་མ་ཡིན་

ཏེ། ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པར་མདོ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། དཔེ་གཞུང་ན་གསལ་ལོ། །དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པར། མདོ་ལས་

ཕུང་པོ་བརེན་ནས་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །ཕུང་པོ་བདག་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་

བེད་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་ཚུལ་ལ། གལ་ཏེ་མདོ་ལས། ནས། ཞེས་སོ། །ཡན་

གིས་དེ་དངོས་དང༌། འཛིན་པའོ། །ཡན་གིས་འཇིག་ལྟ་ངོས་འཛིན་དང༌། དེ་མིན་
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གིས་རོད་པ་སོང་བ་གསུམ་ལས་སྔ་མ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

བདག་ཡིན་ཏེ། ཁོད་བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས། དགེ་སྦོང་

དང་བམ་ཟེ་གང་དག་ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། མདོ་དེས་ནི་སྒྲུབ་

ཕོགས་ནས་ཕུང་པོ་བདག་ལྟའི་དམིགས་པར་སྟོན་པ་མིན་པར་དགག་ཕོགས་ནས་

ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཁོ་ནའི་སྒའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། སྟོན་པས་མདོ་ལས། ཕུང་པོ་བདག་གོ་

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་དེ་ནི་ཕུང་པོ་རྣམས་བདག་ཏུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཕུང་པོ་

ལས་དོན་གཞན་པའི་བདག་བདག་ལྟའི་དམིགས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། 

མདོ་གཞན་ལས། གཟུགས་བདག་མ་ཡིན། ཚོར་བ་བདག་མ་ཡིན། ཞེས་སོགས་

ཀིས་ཕུང་པོ་རེ་རེ་ནས་བདག་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕིར་སྟོན་པས་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །འཇིག་ལྟ་ངོས་འཛིན་ལ། སྒ་བཤད་

ནི་སྔར་བཤད་པ་འདི་དག་གིས་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་ནི་འཇིག་ཅིང་

ཚོགས་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལ་བཏགས་པའི་ང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་བདག་ཏུ་ལྟ་

བས་ན་འཇིག་ལྟ་ཞེས་བའོ། །ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ཡང་སྔར་གི་

ལུང་དེ་དག་གིས་ངོས་བཟུང་སྟེ། དེ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་ང་དང༌། དེའི་རྣམ་པ་ནི་

བདག་དེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། རྣམ་པའི་ཡུལ་ནི་བདག་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་པ་ནི་

ང་ཡི་བའི་གང་ཟག་དང༌། རྣམ་པ་ནི་ང་ཡི་བ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་

དང༌། རྣམ་པའི་ཡུལ་ནི་ང་ཡི་བ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའོ། །དེས་ན་སྐབས་འདིར་
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དམིགས་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་ང་དང་ང་ཡི་བ་གང་རུང་ལ་དམིགས་

ནས་རྣམ་པ་རང་སྟོབས་ཀིས་དེ་དག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ང་དང་ང་ཡི་བ་ཅི་

རིགས་སུ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་བེད་ལས་ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པའི་

སེམས་བྱུང་ནི་འཇིག་ལྟའི་ངོ་བོ་སྟེ། དེས་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ཡང་

ཤེས་ནུས་སོ། །རོད་སོང་ལ། ཁོ་ན་རེ། བདག་ལྟ་སང་བའི་ཆེད་དུ་མདོ་ལས་

གཟུགས་སོགས་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་དེ་བདག་ཡིན་པ་འགོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

གཟུགས་སོགས་ངར་འཛིན་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་པར་ཕུང་པོ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་ཟེར་

ན། སྐོན་མེད་དེ། ཕུང་པོ་དང་བདག་གཅིག་དང་དོན་གཞན་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀ་

ཀུན་བཏགས་ཀི་འཛིན་པ་ལས་ལྷན་སྐེས་ཀི་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་དེ་

ལྟར་བརགས་ནས་འགོག་པ་ཡང་འཐད་དེ། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཟུང་

བ་ལྟར་ཡོད་ན་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་དེ་ལས་དོན་གཞན་གང་རུང་ལས་མི་འདའ་

བའི་ཕིར་རོ། །ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་བེད་བསྟན་པ་ནི། རྣམ་

ཤེས་སམ་གཞན་ཚོར་སོགས་ཀང་རུང་ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ། ཕུང་པོ་

བདག་གི་ཉེ་བར་བང་བ་དང་བདག་ནི་དེ་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། 

དེ་ལྟར་ན་བེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཕུང་བོ་བདག་ཡིན་པའི་

ཕིར། རགས་ཁས། དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། ལེན་པོ་རང་ཉེར་ལེན་གཅིག་རིགས་

དངོས་མིན། །དེ་ལྟ་ན་ལས་བེད་པོ་གཅིག་ཉིད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། དེ་ཉིད་

འཕགས་པའི་དགོངས་པར་བསྟན་ཕིར་ར་ཤེའི་རབ་བེད་བཅུ་བ་དྲངས་པའི་ལུང་དང་
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པོའི་དོན་ནི། བེད་པ་པོ་མེ་དང་ལས་ཤིང་གཉིས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་དང་མེ་

གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། གཉིས་པའི་

དོན་ནི། ལེན་པ་པོ་དང་བང་བ་དང་བུམ་སྣམ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་

ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། མེ་དང་བུད་ཤིང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་

པས་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའང་ཁེགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་གཞག་པ་ནི། གཞན་ཡང་ར་ཤེ་ལས། ཞེས་སོགས་

བྱུང༌། ར་ཤེའི་རབ་བེད་བརྒྱད་པ་ལས། དེ་བཞིན་ཉེར་ལེན་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་པའི་

དོན་ནི། ལས་དང་བེད་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པར་ཡོད་ཀི་རང་

གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་བང་བ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པོ་ཡང་

ཕན་ཚུན་ལ་བརེན་ནས་འཇོག་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་ཏེ། ཐ་སྙད་བཏགས་པ་

ལྟར་འཇོག་ནུས་པའི་ཚུལ། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས། ཞེས་

སོགས་གོ་སའོ། །ཚུལ་དེས་ཆོས་ལྷག་མ་འཇོག་ཚུལ་ཡང་ཤེས་དགོས་ཏེ། ར་ཤེ་

ལས། བེད་པ་པོ་དང་ལས་དག་གིས། །དངོས་པོ་ལྷག་མའང་ཤེས་པར་བ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། གང་ཞིག་ཡོངས་སུ་

འཚོལ་བ་ན་མུ་སྟེགས་པ་དེའི་རིགས་པས་མི་འཐད་པས། དེའི་རང་བཞིན་ལ་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་ཞེན་ཅིང༌། རང་གི་སེ་བ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་ཕུང་པོ་ལས་ཐ་དད་པར་བདག་མེད་དོ་སྙམ་དུ་འཁྲུལ་བས་ཕུང་པོ་ཙམ་

ཉིད་བདག་ཏུ་ཁས་བངས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕི་རོལ་བས་མིག་སོགས་ལས་

རས་གཞན་པའི་མཐོང་བ་པོ་སོགས་ཀི་གང་ཟག་དང༌། རང་སེ་གཞན་གིས་རྣམ་
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ཤེས་སམ་ཕུང་པོའི་ཆོས་གཞན་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་ལ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་

མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ་སྙམ་དུ་རིགས་པར་བས་ནས། ནས། འདི་ལྟར་རྣལ་འབོར་བས་ནི་

དངོས་པོ་འགའ་ལ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོ་དམིས་པ་མེད་དེ། དེའི་ཕིར་འཁོར་བ་ལས་རྣམ་

པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ཡང་དག་པར་ཤེས་པའི་ཐལ་

འགྱུར་བ་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་ཐ་སྙད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངོ་བོས་གྲུབ་

པ་མེད་པར་རོགས་ནས་གོལ་བར་གསུངས་ཏེ་བཏགས་ཙམ་ལ་བ་བེད་འཇོག་ཤེས་

དགོས་སོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་གོ་ས་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགེལ་བའི་

ཡང་དགོངས་པའི་དངོས་གཞི་ཡིན་པ་རབ་བེད་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འགེལ་བ་བུདྡྷ་པ་ལི་

ཏར་བལྟས་པས་གསལ་ཡང་འདིར་མངས་དོགས་ནས་མ་དྲངས་སོ། །

༈ འདིར། འཇུག་པ་ལས། ཟ་བོ་རག་དངོས་བེད་པོ་མིན་པའི་བདག །ཡོན་

ཏན་བ་མེད་མུ་སྟེགས་རྣམས་ཀིས་བརག །དེའི་དབེའི་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་ལ་བརེན་

ནས། །མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ལུགས་ནི་ཐ་དད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གཞན་

སེས་ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་གི་བདག་སོགས་འདོད་པ་ལ། མོ་གཤམ་བུ་ལྟར་སྐེ་བ་དང་

བལ་ཕིར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སྐོན་བསྟན་ཚུལ་དང༌། ཕུང་པོ་ལས་གཞན་བདག་

གྲུབ་མེད་པའི་ཕིར། །བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཕུང་པོ་ཁོ་ནའོ། །ཁ་ཅིག་བདག་ལྟའི་

རེན་དུ་ཕུང་པོ་ནི། །ལྔ་ཆར་ཡང་འདོད་ཁ་ཅིག་སེམས་གཅིག་འདོད། །ཅེས་པ་ལྟར་

རང་སེ་སུའི་ལུགས་ལའང་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་ང་ཞེས་པ་ངེས་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བ་པོ་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་
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བའི་ཕིར། བདག་གི་མཚན་གཞིར་གནས་མ་བུ་པ་སོགས་མང་པོས་བཀུར་བས་

ཕུང་པོ་དང༌། དེ་ལས་ཁ་ཅིག་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་དང༌། ཁ་ཅིག་སེམས་གཅིག་པུ་དང༌། 

ཁ་ཅིག་བརོད་མེད་ཀི་བདག་དང༌། ཁ་ཆེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་དང་མདོ་སེ་བ་ཁ་ཅིག་གིས་

ཕུང་པོའི་རྒྱུན་དང༌། ཚད་མ་སེ་བདུན་སོགས་ནས་བཤད་པའི་མདོ་སེ་བ་དང་

ལེགས་ལྡན་གིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་ཕལ་ཆེ་བས་ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་ཤེས་དང༌། ཁ་ཅིག་དབིབས་སུ་འདོད་པ་སོགས་ཡོད་དེ། ཤེས་བེད་རྣམས་སྟོང་

ཐུན་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །དེ་འགོག་པ་ལ། འཇུག་པ་ར་འགེལ་

ལས། ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་དང༌། དེ་ལྟར་འདོད་མི་རིགས་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དང༌། དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་བེད་གཞན་དང༌། ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་གསུངས་

པ་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་དང༌། གཞན་གི་ལུགས་འབེལ་མེད་དུ་བསྟན་པ་ལྔ་བྱུང་བ་

ལྟར་ཤེས་དགོས་སོ། །གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ང་དང་ང་ཡི་བ་གང་

རུང་གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་དོན་དེ། གང་ཟག་གི་མཚན་ཉིད། བདག་སོགས་བཅུ་རྣམ་

གངས་ཏེ་དེ་དག་གི་སྒ་བཤད་སྔར་བོ་གོས་མི་ཟད་པའི་དོན་བཤད་སྐབས་བཤད་

ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །དབེ་ན་བདག་དང་བདག་གི་བ་གཉིས་ཡོད། གང་ཟག་ཐ་སྙད་དུ་

འཇོག་ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ཀང་མི་རེད་པས་ན་གདགས་གཞི་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

༈ སོ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞུང་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ནི་རང་སེ་ཐེག་

པ་ཆེ་ཆུང་གི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་གཞན་གི་ལྟར་ན་གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་

མཐུན་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མེད་པ་ཙམ་ལ་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་
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འཐད་པར་ཐལ། རང་སེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་འདོད་པས་

མ་ཁབ་པའི་ཕིར་ཏེ། གནས་མའི་བུས་དེ་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། འདི་ལ་གུང་རུ་

རྒྱན་བཟང་བས་སྟོང་ཐུན་ཆུང་ངུར། གནས་མའི་བུས་བུམ་པ་མེད་པ་དང་སྣམ་བུ་

ཡོད་པར་ཁས་བངས་པ་བཞིན་བརོད་མེད་ཀི་བདག་ལས་འབས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་

བདག་དང༌། བདག་མེད་ཅེས་པའི་མེད་རྒྱུའི་བདག་གང་ཟག་རང་རྐ་བའི་རས་ཡོད་

ལ་འདོད་པར་བཤད་དོ། །རེ་བཙུན་པའི་ཤཀ་ལན་དུ་མང་བཀུར་བས་འཇིག་ལྟ་ལོག་

ཤེས་སུ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ་བ་དང༌། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ་བ་དང༌། ཟླ་བས་མང་བཀུར་སོགས་འགོག་

ཚེ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མ་

རོགས་པར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ་བའི་གནོད་པ་བསྟན་ལ། དེ་

དག་གི་རྒྱབ་རེན་དུ་དྲངས་པ་རྣམས་མང་བཀུར་ལ་སྒེར་དུ་གནོད་པ་སྟོན་པའི་གཞུང་

དུ་མི་སྣང་ཡང་དེ་ལའང་འདྲ་བར་དགོངས་ཤིང༌། དེས་མང་བཀུར་གིས་འཇིག་ལྟ་

ལོག་ཤེས་སུ་འདོད་པ་དང༌། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་

མངོན་སུམ་ཁས་ལེན་པ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་མི་ལེན་པར་བཞེད་པར་སྣང་

ངོ་། །གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར། མང་བཀུར་བས་བརོད་མེད་ཀི་བདག་འདོད་ཀང་སྟོན་

པས་ཆོས་རྣམས་བདག་མེད་པར་གསུངས་པས་ཆོས་ཀུན་བདག་མེད་པར་ཡང་

འདོད་པ་དང༌། གང་ཟག་རས་བཏགས་གང་དུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་པར་མཛོད་འགེལ་

ལས་བཤད་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མི་འདོད་པས་རོག་གེ་འབར་བ་སོགས་སུ་ཡང་

གང་ཟག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཞེས་མ་གསུངས་ཤིང༌། འཇུག་པར། ཁ་ཅིག་
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དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་རག་མི་རག །ལ་སོགས་བརོད་མེད་གང་ཟག་རས་ཡོད་

འདོད། །ཅེས་གསུངས་པའང་གང་ཟག་ནི་གོང་མའི་ལུགས་ཀི་རས་ཡོད་དུ་ཁས་

བངས་པར་སོང་བའི་དོན་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །ས་པཎ་རེད་མདའ་བ་མཁས་གྲུབ་

རེ་ལྕང་སྐ་རོལ་བའི་རོ་རེ་རྣམས་ཀིས་མང་བཀུར་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་དང་གང་

ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་འདོད་སྟབས་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་མ་བངས་

པས་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་ནང་བ་མིན་ཡང་སྐབས་གནས་སོགས་ཀིས་ནང་བ་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་དང༌། ཁད་པར་རེ་ལྕང་སྐས་མང་བཀུར་གིས་ཆོས་རྣམས་བདག་མེད་

པར་གསུངས་བའི་ལུང་གིས་ཕུང་བོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་གང་ཟག་ཁས་མི་ལེན་

པར་བསྒྲུབས་པས་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་འདོད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། དེས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་མུ་སྟེགས་པས་བཏགས་པ་ལྟར་གི་

ཕུང་བོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་བའི་ཤུགས་

ཀིས་ལུང་དེས་སྤིར་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་ལ་མི་གནོད་པར་

འདོད་པར་སྣང་བས་དེ་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྣང་བ་

དང༌། དབུ་མ་རྒྱན་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་གངས་

ཅན་ལ་སོགས་པའི་ལུགས་ཀི་དངོས་པོ་དགག་པའི་དོན་དུ་གནས་མ་བུ་བས་འདོད་

པར་བཤད་པ་དང༌། མཛོད་འགེལ་ལས། དེ་ནི་རས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའང་མིན་ལ། 

བཏགས་པར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གནས་མའི་བུའི་འདོད་པ་བརོད་སྐབས་

གསུངས་པས་ཀང་ལུགས་དེས་གང་ཟག་རས་བཏགས་གང་དུ་ཡང་ཁས་མ་བངས་

པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ནི་དེའི་གོང་དུ་ཁོད་ཀིས་རས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་དམ། 
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བཏགས་པར་ཡོད་པར་འདོད་ཅེས་དྲིས་ནས་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་སྐོན་བརོད་ན། 

དེས་དེ་གཉིས་གང་ཡང་མིན་པར་སྨྲ་ན་ཡང་འདི་ལྟར་འགོག་ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་

ལས་དེའི་ཁས་ལེན་ལ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་དང༌། མཛོད་འགེལ་དུ་གང་ཟག་

བཏགས་ཡོད་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་མང་དུ་དྲངས་པར། དེ་དག་ནི་གཞུང་འདི་ཚད་མར་

མི་བེད་པ་ཉིད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་འདི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་སེ་བ་མི་འདོན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་དེ་དག་གིས་གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་འདོད་པར་འགྲུབ་

པ་དང༌། བེ་སྨྲ་ཀུན་གིས་གང་ཟག་བདེན་པར་འདོད་པས་བདེན་པའི་དོན་ཚུགས་

ཐུབ་དང༌། དེ་ཡང་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་རས་ཡོད་དུ་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་

པས་འཕུལ་ནུས་པས་མང་བཀུར་སེ་ལྔ་ཁོ་ན་དམིགས་ཀིས་བཀར་དོན་མེད་སྟབས་

འཇུག་པ་ར་འགེལ་གི་དོན། རིགས་པས་འཕུལ་ན་གང་ཟག་རས་ཡོད་ཁས་བངས་

པར་སོང་བའི་དོན་དུ་བེད་པ་མི་འཐད་པ་དང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་འདིའི་

འདོད་པ་བརོད་སྐབས། གང་ཟག་དེ་རས་སུ་ཡོད་པར་ཡང་འདོད་དེ། ཞེས་གསུངས་

པ་དང༌། འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལ་དཔགས་ན་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བའི་རིགས་པས་འཕུལ་

མཚམས་ཙམ་མིན་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་མདོ་དེ་འགེལ་གནས་དགུ་

བར་ནང་འགལ་བསྟན་པ་ལ་བལྟས་ནའང་དེས་གང་ཟག་རང་རྐ་བའི་རས་ཡོད་དུ་

འདོད་པ་གསལ་བར་འགྲུབ་པ་དང༌། མུ་སྟེགས་ཀི་ལྟ་བར་གོམས་པ་རྣམས་རེས་སུ་

གཟུང་ཕིར་སྟོན་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་བསྟན་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་

རེ་ཡབ་སྲས་ཀིས་གསུངས་པས་གང་ཟག་གི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་ནང་བ་ཡོད་པར་

གྲུབ་ཅིང་དེ་ཡང་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཡོད་པ་ལ་བེད་



  242  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དགོས་པ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་སོགས་ཀིས་ཤེས་ནུས་པར་གསུངས་ཤིང༌། 

གསེར་ཕྲེང་ལས་ཀང༌། ནང་པའི་མུ་སྟེགས་བདག་ཁས་ལེན་པ་གནས་མ་བུ་སོགས། 

ཞེས་བྱུང་ངོ་། །རེ་ངག་དབང་བམས་པས། གུང་རུར་རང་སེས་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་འདོད་ཅིང༌། ཁད་པར་གནས་མ་བུ་བས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སྟོང་

བའི་བདག་མེད་འདོད་པར་གསུངས་པ་དང༌། བེ་སྨྲས་དོན་དམ་བདེན་པར་རས་ཡོད་

ཀིས་ཁབ་པ་དང༌། རས་ཡོད་དང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དོན་གཅིག་ཏུ་འདོད་

པར་བཤད་པ་ལ་འགལ་འདུ་བསྒིགས་ནས་གནས་མ་བུ་བས་གང་ཟག་གི་བདག་

འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་དེ་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལྔ་པ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་དང༌། 

གྲུབ་མཐའ་བཞི་བོའི་གང་རུང་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་མང་དུ་བཀོད་ནས། རྒྱུད་སེ་སྤི་

རྣམ་མཁས་གྲུབ་གསུང་ཟིན་ཡིན་པས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཁས་བང་མི་རུང་སྟབས། 

དེར་སེ་བ་ལྔའི་ལྷག་མ་ལ་བེ་མདོ་གང་རུང་དུ་མ་གཏོགས་པ་མེད་ཅེས་པ་ནི་སྒ་ཇི་

བཞིན་དུ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང༌། འཐད་ལྡན་དུ་བས་ཀང་སེ་བ་ལྔ་བོའི་དེའི་ལུགས་ཀི་

གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་ལ་བེ་མདོ་གཉིས་ཀི་འདོད་ཚུལ་སྤི་དང་མི་མཐུན་པ་ཡོད་ལ། 

ལྷག་མར་དེ་འདྲ་མེད་པའི་དོན་དང༌། རོག་འབར་གིས་བེ་སྨྲས་འདི་ལྟར་དང༌། གནས་

མ་བུ་བས་འདི་ལྟར་འདོད་ཅེས་གསུངས་པས་དེ་བེ་སྨྲ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྲུབ་པ་དང༌། 

རྒྱུད་བ་དང་ཊིཀ་ཏུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྣོད་རུང་ཙམ་ལས་བདག་མེད་རགས་པ་ཡང་

བསྟན་དུ་མི་རུང་ཞིང་ཐེག་ཆེན་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མདོར། 

ང་ནི་དེ་དག་གི་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ལ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པར་བཤད་པས་སྲིད་པ་

འདོད་ཅིང་ཞི་བ་མི་འདོད་པ་ལ་ཐར་བ་མེད་པར་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། ཐར་བ་
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ཡོད་པར་ཤེས་ཀང་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པའི་ལོག་སྲེད་ཅན་གཉིས་ལས་ཕི་མ་འདི་

ཡིན་པར་བཤད་པས། མདོ་དེའི་དངོས་བསྟན་ལ་གནས་མ་བུ་བ་འཇོག་པ་ནི་དེས་

ཐར་བ་འདོད་པ་མཛོད་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དང་འགལ་བ་དང༌། མཛོད་འགེལ་

ལས། ཅི་འདི་ལས་གཞན་ལ་ཐར་པ་ཡོད་དམ་ཞེན་མེད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བདག་

ཏུ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་ཞེན་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར། ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ཁོ་ན་ལ་བདག་ཏུ་

འདོགས་པར་ནི་མི་འཛིན་ཏེ། ཞེས་པས་ཀང་གནས་མ་བུ་བས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

བདག་ཁས་ལེན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་པ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་

གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི་གནས་མ་བུ་བ་སོགས་རང་སེ་བདག་མེད་པར་དྲང་བའི་

ཆེད་གཏན་ནས་མ་ཡིན་གི། ཚེ་སྔ་ཕི་དང་ལས་འབས་མེད་ཅེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་

རྣམས་དགེ་སིག་གི་བང་དོར་ལ་བསྐུལ་བའི་ཆེད་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དེས་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་འདོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ། འདུལ་བ་སུམ་བརྒྱ་བ་ལས། ཕག་རྒྱ་

གསུམ་དང་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་སེ་བ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཕག་རྒྱ་གསུམ་

མམ་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་པ་ལས་མ་འདས་པར་བཤད་པ་དང༌། ཐར་བ་ཐོབ་པ་ལ་

གང་གིས་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་བདག་འཛིན་དང་དེའི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་རོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང༌། ཀྲ་ཀྲའི་རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་ལས་སེ་བ་བཅོ་

བརྒྱད་པོས་ཐར་བ་ཐོབ་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས་

ལུང་མ་བསྟན་གི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་རང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལུང་མ་བསྟན་གི་ལྟ་བར་

འདོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཐམས་ཅད་གང་ཟག་གི་བདག་ལས་བརམས་ཏེ་དྲི་བ་

ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང༌། གཞུང་འདིར་ཡང་རང་སེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་



  244  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མེད་འདོད་པར་གསུངས་པ་དང༌། སྟོང་ཐུན་དུ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལས་གཞན་རང་སེ་

སུའི་ལུགས་ལ་ཡང་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ཉིད་གང་ཟག་

གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། སེ་བདུན་

རྒྱན་དུ་བདག་གཉིས་ཀ་འདོད་པའི་ནང་བ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། བོ་སྦོང་ཉི་

མའི་འོད་ཟེར་དུ་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་ལེན་པ་རང་སེ་ཐམས་ཅད་

མཐུན་ཞིང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཞེས་པའི་བདག་ཉན་ཐོས་སེ་བས་རང་

རྐ་བའི་བདག་ལ་བེད་པར་གསུངས་པ་དང༌། དཀའ་འགེལ་དུ་རང་སེ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སྟོང་བ་ཁས་ལེན་པར་གསུངས་པ་རྣམས་

དྲངས་སོ། །དེས་ན་གནས་མ་བུ་བས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང༌། རག་གཅིག་རང་

དབང་བའི་བདག་མེད་དང༌། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་འདོད་ཀང༌། 

རས་ཡོད་ཀི་གང་ཟག་དང་བདག་འདོད་དེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། གང་ཟག་

དེ་རས་སུ་ཡོད་པར་ཡང་འདོད་དེ། ཞེས་གནས་མ་བུ་བའི་འདོད་པ་བཤད་པའི་

སྐབས་སུ་བཤད་ཅིང༌། དེ་ཡང་དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་རས་ཡོད་དུ་བས་པ་དེ་ཡིན་པར་

གསུངས་སོ། །གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བར། གནས་མ་བུ་བས་ཁས་བངས་པའི་

བདག་རང་རྐ་བའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཏུ་གསུངས་པ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཀུན་གཞིའི་

མཐའ་དཔྱོད་དུའང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པའི་རང་སེ་ནི་

གནས་མ་བུ་བར་གསུངས་སོ། །འོན་ཀང༌། ཡང་སྙིང་ལས། མང་བཀུར་སེ་ལྔས་རང་

རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཁས་ལེན་པར་ཐལ། དེས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡོད་ཀི་བདག་གིས་སྟོང་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། བདག་རང་རྐ་བའི་
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རས་སུ་ཡོད་ན་ཕུང་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པར་བརོད་དུ་མེད་ཟེར་དོན་མེད་ལ། རས་

ཡོད་ཀི་བདག་གིས་སྟོང་བར་ཁས་ལེན་ནའང་བརོད་དུ་མེད་ཟེར་དོན་མེད་པས་རས་

ཡོད་དང་རས་ཡོད་ཀིས་སྟོང་བ་གང་དུའང་ཁས་མ་བངས་པར་བརོད་དུ་མེད་བས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྒྱ་ནག་པའི་བེ་སྨྲ་དོགས་སོང་དུ་གནས་མ་བུ་

བས་གང་ཟག་རས་ཡོད་འདོད་པར་བསྒྲུབས་ནས། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར་འཇུག་པའི་

དོན་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་རས་ཡོད་དུ་ཁས་བང་པར་སོང་བའི་དོན་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་བས་གཞལ་ན་བརོད་མེད་ཀི་བདག་ཁས་བངས་པ་

དེས་རང་རྐ་བའི་བདག་ཁས་བངས་པར་སོང་བ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་དང༌། ཀུན་

གཞིའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས་གསུངས་པ་ཡང་དེ་ལ་དགོངས་སམ་སྙམ་སྟེ། གཞན་དུ་ན་

ཡང་སྙིང་དང་མཆན་ལས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་ནས། མང་

བཀུར་སེ་ལྡས་གསུམ་ལྡན་གི་བདག་མེད་འདོད་ཀང༌། རང་རྐ་བའི་རས་ཡོད་ཀིས་

སྟོང་བའི་བདག་མེད་མི་འདོད། རང་རྐ་བའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་ཁས་མི་ལེན་ཀང་

བརོད་མེད་ཀི་བདག་རས་ཡོད་དུ་ཁས་བངས་པས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀི་རང་

རྐ་བའི་རས་ཡོད་འདོད་པར་སོང་བ་ཡིན་པར་བཤད་དེ། ཤེས་བེད་དུ་ཐོགས་

འགེལ། ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད། རྒྱུད་བ་དར་ཊིཀ་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་

ཞུགས། པཎ་ཆེན་ལྷན་སྐེས་རོ་རེ། གསེར་འཕྲེང༌། སྟག་ལོའི་ལན་གི་ལུང་རྣམས་

དྲངས་ཤིང༌། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ཡ་གལ་གསུམ་ལྡན་གི་བདག་མེད་ཙམ་ཡང་མི་འདོད་

པས་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། མུ་སྟེགས་པས་བཏགས་

པ་ལྟར་གི་ཕུང་བོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་བའི་བདག་མེད་འདོད་པར་བཤད་པ་
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གཉིས་ནང་འགལ་ཞེས་ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐར་སྐོན་བསྟན་ཏོ། །གྲུབ་མཐའི་མཆན་དུ་

ཀུན་མཁེན་བ་མ་ལྟར་ན། མང་བཀུར་སོགས་ཀིས་ཕག་རྒྱ་བཞི་ཁས་ལེན་ན་འདུས་

བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་འཇུག་པར་དེས་གང་ཟག་

རག་མི་རག་གང་དུའང་བརོད་དུ་མེད་པར་འདོད་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། 

གལ་ཏེ་དེས་གང་ཟག་འདུས་བས་སུ་མི་འདོད་ཟེར་ན། ཚད་ཆེན་དཀའ་འགེལ་དུ་

དེའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་སྐེ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཟེར་བ་ལ། ཁ་ཅིག་

གིས། དེས་གང་ཟག་འདུས་བས་སུ་མི་འདོད་དེ། མཛོད་འགེལ་དུ། གང་ཟག་འདུས་

བས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་བར་བ་སྟེ། སྐེ་བ་དང་ལྡན་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་མི་འདོད་པའི་ཐལ་བ་འཕངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ཞེས་བཤད། ཡང་ལྕང་སྐ་

ལྟར་ན། སེ་བ་དེ་དག་གིས་གང་ཟག་མི་རག་པར་མི་འདོད་པ་དང༌། འདུས་བས་ལ་

སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་མིན་འབེད་ཀང་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་མི་འདོད་པར་

བཤད་པ་མེད་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུའང་འདོད་དེ། བདག་ཕུང་ངོ་བོ་ཐ་

དད་དུ་འདོད་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འདོད་

པར་ཚད་ཆེན་དཀའ་འགེལ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་བས་པ་ལ། ཁ་ཅིག་གིས། དེ་དག་

གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དང་གང་ཟག་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་མི་འགལ་ཏེ། དེས་

གང་ཟག་ཆོས་སུ་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་གང་ཟག་རྣམ་ཤེས་དྲུག་གི་ཡུལ་ཡིན་

པ་དང་ཆོས་མིན་པར་འདོད་པ་ལ་མཛོད་འགེལ་ལས་ནང་འགལ་བསྟན་ནས་བཀག་

པའི་ཕིར་ཟེར། གཞན་ཡང༌། དེ་དག་གི་འདོད་པའི་སྐབས་འདིའི་རས་ཡོད་ནི་བཅོམ་

གཞིག་སོགས་ཀིས་རང་འཛིན་གི་བོ་མི་འདོར་བ་ལ་བེད་ན་གང་ཟག་ཆ་མེད་འདོད་
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དགོས་པར་འགྱུར་ཞིང༌། རང་ཉིད་འཆར་བ་ལ་རང་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་

ཆོས་གཞན་འཆར་མི་དགོས་པ་ལ་བེད་ན་མཛོད་འགེལ་ལས་གང་ཟག་རྣམ་ཤེས་

དྲུག་གི་ཤེས་བར་འདོད་ཚུལ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞེས་ཁ་ཅིག་ཟེར་ཞེས་བཤད་

དོ། །དེ་དག་ལ་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པ་ནི་ཧ་ཅང་མངས་པར་འགྱུར་བས་མ་སོས། 

རང་ལུགས་སྟོང་ཐུན་ལས། རང་སེ་ཁ་ཅིག་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་གང་ཟག་

ཏུ་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་སུ་འདོད་པ་དང༌། ཞེས་དང༌། ཊིཀ་

བཤད་དེ་ཉིད་སྣང་བ་ལས། གནས་མ་བུའི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་རག་

གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མེད་པར་ཁས་ལེན་པས་དེ་ཙམ་གི་སྒོ་ནས་སངས་

རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའི་ནང་དུ་བ་་དགོས་ཀི། ཞེས་དང༌། གྲུབ་མཐའ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་

བ་ལས། ཕག་རྒྱ་བཞིའི་ནང་གི་བདག་མེད་ནི་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་གིས་སྟོང་

པའི་བདག་མེད་ལ་བེད་ཅིང་དེ་ནི་མང་བཀུར་སེ་ལྔས་ཀང་ཁས་ལེན་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་གནས་མ་བུ་བ་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་ཀང་ནང་པའི་

གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་སོ། །ཚད་ཆེན་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པའི་དཀའ་

འགེལ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། འཇིག་རེན་སྐེ་བ་ན་གང་ཟག་གཅིག་སྐེ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། 

དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གནས་མ་

བུ་བས་བདག་སྐེ་བར་འདོད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་ཀང༌། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། 

ཕུང་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིན་ན་བདག་སྐེ་འཇིག་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་རང་གིས་འདོད་པའི་བདག་དེ་རག་མི་

རག་གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཀང་གང་ཟག་འདུས་བས་སུ་མི་འདོད་པས་འདུས་
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བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ལོ། །རང་སེ་གཞན་གི་

ལུགས་ལ་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་བོ་དེ་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ཡིན་ཡང༌། སྤིར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་བོ་དེ་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་མ་ཡིན་ཏེ། སྤིར་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཡོད་པའི་ཕིར་

དང༌། སེམས་ཙམ་སོགས་ཀིས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་ཀུན་གཞི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡོད་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། རྣམ་བཤད་ལས། འདིར་བ་རོལ་བ་ས་བཏགས་ཡོད་

ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་རེ་གདགས་གཞིར་ཡོད་པ་ལ་བརེན་

ནས་འདོགས་པར་ཁས་ལེན་ཞིང༌། ཞེས་དང༌། ལུགས་དེ་དག་གིས་ཉན་རང་གིས་

གང་ཟག་རས་ཡོད་དུ་མེད་པར་རོགས་པར་འདོད་ཀང༌། རྣམ་ཤེས་གཉིས་པོ་རས་

ཡོད་དུ་མེད་པར་རོགས་པར་མི་འདོད་པས། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་སུ་མེད་

པར་སྨྲ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་རང་གི་ལྡོག་པ་ནས་འདོད་པ་ཡིན་གི། གང་ཟག་གི་མཚན་

གཞི་རྣམ་ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་སེ་གཞན་གི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་

མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་བར་འཛིན་པའི་བོ་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་ཁབ་པར་ཐལ། 

གཞུང་ལས། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་དེ་ནི་ཕི་རོལ་བས་ཕུང་པོ་ལས་

དོན་གཞན་དུ་ཀུན་བཏགས་པའི་ནང་གི་བེད་པའི་སྐེས་བུ་ཡོད་པར་བཟུང་བའི་ཡུལ་

ཡིན་ལ། ཞེས་དང༌། དེ་ལ་ཕུང་བོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་གང་ཟག་རང་རྐ་

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་རྐང་ལག་སོགས་ཀི་ཆོས་ལས་རས་

གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་པས་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་མེད་དེ། ཞེས་དང༌། 
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འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ནི་

གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀང་། གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་

མི་མཐུན་པའི་གཞན་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་པ་ལ་མེད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་དག་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་གཞིར་

བས་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཐལ་འགར་བའི་ལུགས་ལ་ལྷན་སྐེས་རགས་

པའི་རས་ཡོད་དང་། རང་སེ་གཞན་གི་ལྷན་སྐེས་ཀི་རས་ཡོད་དང་། རང་སེ་ཀུན་

གིས་ཀུན་བཏགས་སུ་འདོད་པའི་རས་ཡོད་གསུམ་རིམ་པར། ཚོང་དཔོན་དང་ཚོང་

བ་ལྟར་བདག་ཕུང་པོའི་རང་བཞིན་ཅན་ཕུང་པོ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་པོར་གྲུབ་པ་དང་། 

ཕྱུགས་རི་དང་ཕགས་ལྟར་བདག་ཕུང་བོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་ཕུང་བོ་ལ་

དབང་སྒྱུར་བ་པོར་གྲུབ་པ་དང་། མི་འཇིག་པའི་རག་པ་དང་ཆ་མེད་པའི་གཅིག་པུར་

གྲུབ་པ་རྣམས་ཡིན་པར་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་རང་རྐ་བར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལ་

ཀུན་བཏགས་ཀིས་ཁབ་པར་ཐལ། སྟོང་ཐུན་ལས། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་

ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དང་། དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མཚུངས་ལྡན་

དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཉོན་སྒིབ་མངོན་གྱུར་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་ལ་ཀུན་བཏགས་ཀིས་ཁབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་

ལས། གྲུབ་མཐས་བཏགས་པའི་བདེན་འཛིན་དང་། དེའི་དབང་གིས་བྱུང་བའི་མཐར་

འཛིན་དང་མཆོག་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་། གང་ཟག་རང་རྐ་



  250  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། བོ་གིང་དབུ་

མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ་གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་བའི་

རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་བོ་ཡོད་ཀང་དེ་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་བོ་

མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རག་མི་རག་གཉིས་ཀར་འཛིན་པའི་བོ་ཡོད་ཀང་དེ་སྒ་རག་པར་འཛིན་

པའི་བོ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒ་རག་འཛིན་གི་བོ་ལྷན་སྐེས་མེད་དེ། 

གཟང་ཟག་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་མེད་པའི་ཕིར། 

ཐར་ལམ་གསལ་བེད་དུ་དེ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འོག་མའི་དབང་དུ་

མཛད་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་འདོད་འགལ་དུ། དེ་ལྟར་ན་རྣམ་འགེལ་ལུགས་ལ་གང་

ཟག་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་མེད་པས་སྒ་རག་འཛིན་

གི་བོ་ལྷན་སྐེས་མི་འདོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གང་ཟག་རག་གཅིག་རང་དབང་ཅན་

དུ་འཛིན་པའི་བོ་མཐོང་སང་དུ་མི་འདོད་པའི་རང་སེ་མེད་པས་སྒ་རག་འཛིན་གི་བོ་

ལྷན་སྐེས་འདོད་པའི་རང་སེ་མེད་པར་འགྱུར་བས་དཔྱད་དགོས་ཏེ། དོན་སྨྲས་འཛིན་

ཚུལ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་མཐོང་སང་དུ་འདོད་ལ། གྲུབ་མཐའ་གོང་མས་རག་གཅིག་

རན་G་དབང་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །དབུ་མའི་

མཐའ་དཔྱོད་དུ། ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པའི་ལྷན་སྐེས་མེད་

ཀང་ཕུང་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པའི་ལྷན་སྐེས་

ཡོད་པའི་ཁད་འབེད་ལ། ཚེ་བརན་ལྷ་རམས་པས། ཀུན་བཏུས་དར་ཊིཀ་ལས། ཕུང་

བོའི་ཚོགས་རྒྱུན་གང་ལ་ཡང་བཏགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ང་དང་ང་ཡིར་ཞེན་པ་འཇིག་

ལྟ་ལྷན་སྐེས་ལ་ཡོད་ཀི། དེ་འདྲའི་གང་ཟག་རེ་བོ་དང་ཕུང་བོ་དེའི་དབང་བསྒྱུར་བར་
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འཛིན་པ་ནི་ཀུན་བཏགས་མ་གཏོགས་ལྷན་སྐེས་ལ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས་

རང་རྒྱུད་པ་མན་གི་ལུགས་ལའང་གང་ཟག་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་

རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་འཛིན་པ་བོ་ལྷན་སྐེས་སུ་མི་འདོད་པར་བཤད་

དོ། །འཇུག་པར། ཁ་ཅིག་བདག་ལྟའི་རེན་དུ་ཕུང་བོ་ནི། །ལྔ་ཆར་ཡང་འདོད་ཅེས་

པའི་དངོས་བསྟན་གི་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་ནི། མང་བཀུར་བའི་སེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་

ཕོགས་སས་ཕུང་བོ་བདག་ལྟའི་དམིགས་པར་འདོད་ཅིང་། མང་བཀུར་བས་ཕུང་བོ་

ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་མེད་ཀི་བདག་བདག་ལྟའི་དམིགས་པར་འདོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ནི་ངར་འཛིན་གཞིར་ཡང་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

འདོད་པ་དང་། དེས་ཕུང་བོ་དང་བརོད་མེད་ཀི་བདག་གཉིས་ཀ་དེར་འདོད་ཅེས་སྨྲ་

བ་དང་། དེ་ལ་ནང་གསེས་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། འཇུག་འགེལ་དང་

རྣམ་བཤད་ལས་མང་བོས་བཀུར་བ་ཞེས་འབྱུང་བ་མང་བཀུར་ལས་གཞན་ཟེར་རྒྱུ་

ལ་ཡི་གེ་ནོར་ཟེར་བ་བཞི་ལས། དེ་མང་བཀུར་ཡིན་པར་འཇུག་འགེལ་ལྟར་རེའི་

ལེགས་བཤད་མང་པོར་འབྱུང་བས་དང་པོ་དང་བཞི་བ་མི་འཐད་ལ། གསུམ་པ་ལ་

ཁུངས་མེད་པས་གཉིས་པ་ལྟར་ཁས་བང་བར་ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ་བཤད་

ཀང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། མང་བཀུར་བ་ཁ་ཅིག་བདག་ལྟའི་རེན་དུ་སྟེ་

དམིགས་པར་ནི་རང་གི་ཕུང་བོ་ལྔ་ཆར་ཡང་འདོད། ཅེས་དང་། མང་པོས་བཀུར་བ་

པ་ཁ་ཅིག་ནི། ནས། བདག་གམ་གང་ཟག་ནི་ཕུང་བོ་ལས་དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་དུ་

བརོད་དུ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ནི་རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་

དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་དོ། །ནས། བདག་དེ་ནི་ངར་འཛིན་པའི་གཞི་སྟེ་དམིགས་པར་



  252  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཡང་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་གསུམ་པ་ལ་ཁུངས་ཡོད་ཅིང་། གཉིས་

པ་ལ་དྲངས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་ཁ་ཅིག་ཅེས་པས་གནོད་ཅིང་། བརོད་མེད་ཀི་

བདག་ཁས་ལེན་མཁན་དེས་ཕུང་བོ་བདག་གི་མཚན་གཞིར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྣམ་བཤད་ལས། ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་དེ་འཛིན་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཞེས་པའི་རིགས་པས་

གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་མིན་ལ། ཕུང་པོའི་རང་བཞེན་ཅན་ཡང་མིན་ཏེ། 

ཡིན་ན་བདག་དེ་སྐེ་འཇིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་དེས་དེ་ལྟར་འདོད་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་འཇིག་འགེལ་དུ་ཡང་བྱུང་བ་དང་། ཕུང་བོ་བདག་ཡིན་ན་དེ་སྐེ་

འཇིག་དང་ལྡན་པས་མི་རག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་རག་མི་རག་གང་དུ་

ཡང་བརོད་དུ་མེད་ཅེས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན་གསུམ་པ་ལྟར་ཁས་

ལེན་དགོས་པར་མངོན་ནོ། །གྲུབ་མཐའ་ཙ་བར། མང་བཀུར་སེ་ལྔས་བརོད་མེད་

བདག་སྨྲ་ཡང་། །ཞེས་པ་ལ། མཆན་དུ། དེ་དུལ་ལྷ་དང་ལེགས་ལྡན་གི་བཤད་ཚུལ་

རྣམས་གང་དང་ཡང་མི་མཐུན་ཞིང་། ལོ་དྲི་མཁན་པོས་སྨང་བཀུར་སེ་ལྔའི་ཐ་སྙད་

གསུངས་ཀང་དེང་སང་ཡོངས་གགས་ཀི་མང་བཀུར་སེ་ལྔ་འདྲེན་ཚུལ་དང་མི་འདྲ་

ལ། དེ་ལྔས་བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཁས་ལེན་པར་ཡང་མ་གསུངས་པས་དཔྱད་

གཞི་ཆེ་བར་བཤད་དོ། །ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ། ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་

ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་པར་གྱུར་བའི་ངལ་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་

གཡོད་ཀང་། དེའི་རྒྱུད་ཀི་ང་མི་ཡིན་པས་དེ་ལ་དེ་དྲུག་ག་མེད་པ་དང་། སྟོན་པས་

གང་ལ་དམིགས་ནས་ངའོ་སྙམ་པ་སྐེ་བའི་གཞིར་གྱུར་བའི་གང་ཟག་དང་། སྟོན་པ་

དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གང་ཟག་གཉིས་དོན་གཅིག་ཡིན་ཡང་། ལྷས་བིན་དང་རྒྱུད་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཅིག་པ་ལ་དེའི་མངོན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ཡོད་པས་ལྷས་བིན་གིས་གང་

ལ་དམིགས་ནས་ངའོ་སྙམ་པ་སྐེ་བའི་དམིགས་པར་གྱུར་བའི་གང་ཟག་དང་། ལྷས་

བིན་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་གང་ཟག་གཉིས་དོན་མི་གཅིག་པ་དང་། ཚེ་འདིའི་དུས་ཀི་

གང་ཟག་དེ་སྐེ་བ་གི་མར་མི་འགོ་ཡང་། དེ་བི་མར་འགོ་བ་ཡོད་པ་དང་། ལྷས་བིན་

དང་། དེའི་རྒྱུད་ཀི་མི་དང་། དེའི་རྒྱུད་ཀི་བདག་དང་། དེའི་བདག་རྣམས་དོན་གཅིག་

ཀང་། བསྙེན་པར་མ་རོགས་པའི་ལྷས་བིན་ཡོང་པས་དེ་དང་དེའི་རྒྱུད་ཀི་དགེ་སོང་

གཉིས་དོན་མི་གཅིག་པ་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དུ་ལྷས་བིན་གི་བདག་ཙམ་དེ་ཚེ་

འདིར་གསར་དུ་བྱུང་བ་མིན་པར་གསུངས་པ་ལྷས་བིན་གིས་གང་ལ་དམིགས་ནས་

ངའོ་སྙམ་པ་སྐེ་བའི་བདག་ཙམ་དེ་མིན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སངས་

འཕགས་ཀི་བདག་སོ་སྐེ་དང་། ལྷའི་བདག་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་

དང་། གང་ཟག་ཡིན་ན་འགོ་བ་རིགས་དྲུག་གའི་བདག་རྒྱུད་ལྡན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་ཁ་ཅིག་གང་ཟག་དེའི་མངོན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་

གྱུར་བའི་སྐེ་བ་ལ་ཡང་ངའི་སྐེ་བ་སྔ་མ་ཞེས་སོགས་སུ་འཛིན་པས་དེ་དག་གང་ཟག་

དེ་དང་དེའི་ངའོ་སྙམ་པ་སྐེ་བའི་དམིགས་པར་རུང་བ་དང་། སངས་འཕགས་ཀི་

བདག་སོ་སྐེའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་ན་སངས་འཕགས་སོ་སྐེའི་རྒྱུད་ན་ཡོད་པ་སོགས་སུ་མི་

འགྱུར་བས་ཐལ་བ་གསུམ་གར་འདོད་ལན་ཐེབས་ཞེས་ཟེར་རོ། །ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་

ལས། ཚེ་འདིའི་ལྷས་བིན་དང་དེའི་བདག་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ལ་

སོ་སོ་བ་མི་འདོད་པས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འདོད་ལ། དེ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཚེ་

འདིའི་ལྷས་བིན་གི་སྐེ་ཤི་དང་དེ་དང་རྒྱུད་གཅིག་པའི་སྐེ་བ་དང་རྒ་ཤི་གཉིས་ལ་སྔ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཕི་ཡིན་མིན་དབེ་བར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་པའི་དོན་ལ་ཀུན་གཞིའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ། 

ལྷས་བིན་གི་གདགས་གཞིར་གྱུར་བའི་ང་དེ་ཐོག་མེད་ནས་ཡོད་པར་ཐལ་འགྱུར་

བས་འདོད་ཀང་གཞན་གིས་མི་འདོད་པའི་དོན་ཡིན་ལ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྐེ་བ་སྔ་

ཕི་གཉིས་ཀ་རང་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐུན་མོང་དུ་འཇུག་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་

ལ་ཐ་སྙད་དེ་ཙམ་གིས་ང་འཇོག་ནུས་པས་སྐེ་བ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀའི་གདགས་གཞིའི་

ང་ཐུན་མོང་བ་མིང་གིས་བཏགས་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང་སྔ་མའི་གདགས་གཞིའི་ང་དེ་

ཕི་མའི་གདགས་གཞིའི་ང་ཡིན་མི་དགོས་པ་དང་། དངོས་སྨྲ་བས་ལྷས་བིན་གི་

བཏགས་དོན་བཙལ་ཏེ་གདགས་གཞིའང་དེའི་ཚོགས་པ་ནས་རེད་དགོས་པར་འདོད་

པས་སྐེ་བ་གཞན་གི་ཚོགས་པར་རེས་སུ་འགོ་ཚུལ་མེད་ཅིང་དེའི་གནད་ཀིས་

གདགས་གཞི་ཐུན་མོང་བ་མི་སྲིད་པས་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ལེགས་

བཤད་རེས་འབང་དུ། དེ་མི་འཐད་དེ། ལྷས་བིན་གི་གདགས་གཞི་དེ་ལྷས་བིན་གི་ཚེ་

རབས་སྔ་མའི་དུས་སུ་མེད་པ་གང་། ལྷས་བིན་གི་སྐེ་བ་སྔ་མའི་བདག་དེ་ལྷས་བིན་

གི་གདགས་གཞིར་གྱུར་པའི་དམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལྷས་བིན་གི་ཚེ་

རབས་སྔ་མའི་བདག་དེ་ལྷས་བིན་གིས་ང་འོ་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པའི་གཞིར་

གྱུར་པའི་བདག་ཡིན་ཡང་ལྷས་བིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པའི་གཞིར་གྱུར་

པའི་བདག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷས་བིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་གདགས་པའི་གཞིར་

གྱུར་པའི་བདག་ནི་ལྷས་བིན་གི་རྒྱུད་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། ལྷས་བིན་གིས་དུས་ང་ཕིའི་བདག་སོ་སོར་མ་ཕེ་བར་ངའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་

པའི་དམིགས་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་བདག་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཞུགས་པའི་ང་
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ཙམ་ཡིན་པས། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་བངས་དུས་ཀི་འགོ་བ་སོ་སོ་བའི་བདག་

རྣམས་ནི་སྔ་མའི་བེ་བག་རེའོ། །ལྷས་བིན་གིས་སྐེ་བ་སོ་སོར་ཕེ་བའི་བདག་ལ་ངའོ་

སྙམ་དུ་བཟུང་བའི་བདག་ནི་ཚེ་རེ་རེའི་བདག་ཕོགས་རེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་ལྷས་བིན་ནོ་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་

འདོགས་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལྷས་བིན་གིས་ངའོ་སྙམ་དུ་ཐ་

སྙད་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་ན་ལྷས་བིན་གི་གདགས་གཞི་ཡིན་པས་ཁབ་པ་མེད་དེ། 

གཞན་དུ་ན་ལྷས་བིན་ཁོ་རང་ཡང་ལྷས་བིན་གི་གདགས་གཞིར་འགྱུར་བའི་སྐོན་

འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ལྷས་བིན་དེ་ལྷས་བིན་གིས་ངའོ་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། ཊིཀ་ཆེན་ལས། ངའོ་སྙམ་དུ་ཐ་སྙད་འདོགས་མཁན་གི་མི་དང་། 

ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་གཞི་བདག་གཉིས་ཁབ་མཉམ་དུ་མི་བཟུང་བར་མི་དེ་བདག་

དེའི་ཆ་གཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བོས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་

དོ། །དེར་ཤིང་རའི་གདགས་གཞི་ཡིན་ན་ཤིང་ར་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པས་གང་ཟག་གི་

གདགས་གཞི་ཡིན་ན་གང་ཟག་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བཤད་པ་ལ། ནམ་མཁའི་

གདགས་གཞི་ལ་ནམ་མཁའ་ཡོད་མེད་དང་། དགེ་འདུན་གི་གདགས་གཞི་ལ་དགེ་

འདུན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀིས་དཔྱད་པར་བའོ། །ང་དང་ང་ཡི་བའི་དོན་ལ། བོ་གིང་

བསང་ཡི་བ་གང་ཟག་མིན་ལ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆོས་ཀང་མིན་

པ་དང་། ང་དང་ང་ཡི་བ་གཉིས་ཀ་འཇིག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་མི་རྣ་སོགས་དེ་

མིན་པ་དང་། རེ་བཙུན་པས་ང་ཡི་བ་གང་ཟག་མིན་ཡང་། ང་ཡི་བ་ལ་གང་ཟག་དང་

མིག་རྣ་སོགས་ཆོས་གཉི་ག་ཡོད་པ་དང་། སྒོ་མང་བས། མིག་རྣ་སོགས་ང་ཡི་བའི་
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གདགས་གཞི་ཡིན་ཡང་ང་ཡི་བམ་ཡིན་ཏེ། ང་ཡི་བ་ལ་གང་ཟག་གིས་ཁབ་པའི་ཕིར་

ཏེ། མིག་རྣ་སོགས་ངའི་ཡིན་རྒྱུའི་གཞི་དང་བདག་དེའི་ཡིན་པ་ལ་བརེན་ནས་བདག་

གི་བའམ་བདག་གི་ཅན་ཞེས་གང་ཟག་ལ་བེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ར་ཅན་ལ་ར་བ་

དང་ནོར་ཅན་ལ་ནོར་བ་ཞེས་པ་བཞིན་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཕིར་མར་གྲུབ་མཐའི་

མཆན་སོགས་སུ། ང་ཡི་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་གང་ཟག་ཡིན་པར་བཤད་པ་ནི་དཔྱད་

གཞི་ཤིན་ཏུ་ཆེ་སྟེ། མིག་རྣ་སོགས་ང་ཡི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། ང་

ཡིར་འཛིན་པའི་ཡུལ་བདག་གི་བ་ཕུང་བོ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ། ཞེས་དང་། ཕུང་

པོའི་དངོས་པོ་བདག་གི་བ་ཡང་། ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ང་ཡིར་འཛིན་

ཡུལ་ཕུང་པོ་རྣམས། ཞེས་དང་། ང་ཡི་བའི་གཞི་མིག་རྣ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས། 

ཞེས་དང་། ལྷག་མཐོང་ལས། བདག་གི་བ་ཕུང་པོའང་། ཞེས་དང་། དེས་བདག་གི་བ་

ཡང་ཁེགས་པར་བསྟན་པ། ནས། འདི་ནི་བདག་དེའི་མིག་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་ཇི་

ལྟར་རེད་པར་འགྱུར། ཞེས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆུང་བ་ལས། བདག་གི་བ་མིག་སོགས། 

ཞེས་དང་། འཇིག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟས་ངར་འཛིན་

གི་དམིགས་ཡུལ་ལས་གཞན་པ་སྟེ་དེ་མིན་པའི་གཟུགས་དང་མིག་ལ་སོགས་པའི་

དངོས་པོ། ཞེས་དང་། མིག་སོགས་རྣམས་བདག་གིར་བར་མཐོང་ནས། ཞེས་དང་། 

བདག་གི་བའི་མཚན་གཞི་མིག་སོགས། ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། མིག་རྣ་སོགས་

ང་ཡི་བའི་མཚན་གཞི་དང་། ཞེས་སོགས་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་དང་། རེ་ཡབ་སྲས་

ཀི་གསུང་རབ་རྣམས་སུ་མིག་རྣ་སོགས་ང་ཡི་བར་བཤད་པ་ཆེས་མང་པའི་ཕིར། 

གཞུང་ལས་ཀང་མིག་བདག་དང་བདག་གི་?གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་མིན་པར་
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གསུངས་པ་ལས་མིག་བདག་གི་བ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་མིན་ནོ། །ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་དུ་ང་ཡི་བའི་གཞི་མིག་རྣ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཏུ་གསུངས་པ་ནི་མིག་རྣ་སོགས་དེ་

ལྟར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཏུ་གསུངས་པ་ལས་ང་ཡི་བདེ་ལྟར་འཛིན་པ་

ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཏུ་གསུངས་པའི་དོན་དུ་གོ་མི་རུང་ངོ་། །ལེགས་བཤད་རེས་

འབང་དུ། ཕིའི་ཡོ་བད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ང་ཡི་བར་འཛིན་པའི་

འཇིག་ལྟ་མེད་པར་སྟོང་ཐུན་ལས་གསུངས་ཞེས་བཤད་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀིས་མ་

བ་ས་པའི་ཡོ་བད་དང་ཡུལ་ལ་ང་ཡི་ལོངས་སྤད་བར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པ་ཙམ་གིས་ང་ཡིར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ལ་

བསམས་སྣང་ཡང་། དེ་ནི། ཕིའི་ཡོ་བད་ལ་ང་ཡི་ལོངས་སྤད་བར་འཛིན་པ་ཙམ་

གིས་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ང་ཡིར་བ་རྒྱུས་ཁད་པར་དུ་

བས་པའི་ང་ལ་དམིགས་པའང་ཚང་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་མིག་རྣ་སོགས་ང་ཡི་བ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་འཇིག་ལྟ་མིན་ཡང་ང་

ཡིབ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ཡོད་པ་དང་། མིག་རྣ་སོགས་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ང་ཡི་བར་འཛིན་བའི་འཇིག་ལྟ་ཡོད་ཀང་དེས་མིག་རྣ་

སོགས་ལ་དམིགས་པ་མིན་པ་དང་། མིག་རྣ་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡོད་ཀང་། དེས་མིག་རྣ་སོགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་

བས་པའི་ང་ཡི་བའི་གང་ཟག་ལ་དམིགས་པ་མིན་པ་དང་། མིག་རྣ་སོགས་ང་ཡི་བ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་དེས་བེད་པ་པོ་ང་ཡི་བ་ལ་དམིགས་
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པས་ང་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་དང་། མིག་རྣ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ཁབ་ཀང་། ཆོས་ཀི་

བདག་འཛིན་ཡིན་ན་མིག་རྣ་སོགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གང་ཟག་ལ་མ་

དམིགས་པས་ཁབ་པ་དང་། མིག་རྣ་སོགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་གང་ཟག་ལ་

དམིགས་ནས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

ཡིན་པས་ཁབ་ཀང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་མིག་རྣ་སོགས་ལ་མ་

དམིགས་པས་ཁབ་པར་ཤེས་དགོས་སོ། ། 

༼དེ་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པ་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་

མིན་བ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། བདག་མེད་རོགས་པ་དང་བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་

སོགས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་པར་དང་། ཕི་དོན་འཇོག་ཅིང་ཀུན་གཞི་དང་རང་

རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་པར་དང་། རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་

པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། བདེན་གཉིས་འཇོག་

ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་བསྟན་པ། ཉན་རང་གིས་བདག་མེད་གཉིས་རོགས་དགོས་

པར་བསྟན་པ། སྒིབ་གཉིས་ངོས་འཛིན་གི་ཁད་པར་མི་འདྲ་བའི་ཚུལ། དེ་དག་གི་

གྲུབ་དོན་འཕྲོས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་བདག་དང་། ཞེས་སོགས་བྱུང་། 

བདག་དང་ཆོས་ལ་ཐ་སྙད་ཀིས་མ་བཞག་པའི་ངོ་བོ་མེད་པ་དང་ཐ་སྙད་ཀིས་ཡོད་

པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀི་དོན་བཙལ་བ་ན་གདགས་གཞི་དང་གཅིག་དང་
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དོན་གཞན་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རེད་ལ་མཆོད་སྦིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་མིག་གོ་ཞེས་

པ་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཀང་ངེས་པར་བ་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །ཆོས་ཡང་དག་

པར་་ད་པའི་དོན་ནི། འཇིག་རེན་གནས་པ་སྟེ་སོ་སྐེ་ཕལ་བ་དག་སྐེ་འགག་སོགས་

ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་འཇིག་རེན་གི་སྐྲག་པའི་རྒྱུ་སང་ཕིར་དངོས་

པོ་རྣམས་ལ་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་སྐེ་འགག་གསུངས་པ་མ་གཏོགས་སྤིར་དེ་ལ་

དོན་དམ་པར་སྐེ་འགག་མེད་ཅེས་པའོ། །སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་བའི་དོན་ནི། སྐེ་གནས་

འཇིག་པ་དང་། ཡོད་མེད་དང་། མཆོག་དམན་པར་གསུམ་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀིས་

ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལས་དོན་དམ་པར་ཡོད་ནས་མིན་ཞེས་

པ་སྟེ། ཟླ་འགེལ་དུ། འདིའི་ཡོད་མེད་ནི་ད་ལྟར་བའི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རྣམས་

སམ་འདུས་བས་དང་། འདས་མ་འོངས་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆོད་རྣམས་སམ་

འདུས་མ་བས་དང་། དམན་སོགས་གསུམ་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གསུམ་

དང་། ཁ་ཆེ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་འགེལ་བར། གནས་དང་སྐེ་འཇིག་ཅེས་པས་རེན་

འབེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་གོ་རིམས་བཞིན་བསྟན་པ་དང་། ཡོད་མེད་ཅེས་པ་ཚད་

མས་དམིགས་མ་དམིགས་དང་། མྱོང་བ་དང་དེ་ལས་གཞན་དང་། གང་ཟག་དང་དེ་

ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་ལ་སྦར་བའི་བཤད་པ་གསུམ་དང་། དམན་

སོགས་ཀིས་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་ལྟར་ཡང་རིགས་མཐུན་པ་ལ་ལྟོས་པར་

བཤད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེར་མདོ་

སོགས་སུ་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་
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མ་བས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་དགོས་ལ། འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སྙད་

ཀིས་ནི། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐེ་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བེད་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་མ་

ཚིམས་པར་དེ་ལས་དེ་སྐེ་ན་བདག་ལས་སམ་གཞན་ལས་སྐེ་ཞེས་སོགས་ཀི་དཔྱད་

པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་འཇོག་ཅིང་། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། མ་དཔྱད་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་ཡུལ་ནི་སྔར་བཏགས་དོན་ལ་མ་དཔྱད་

པར་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་བཞིན་ལུགས་འདིས་བཞག་པ་ལྟར་དོན་ལ་

གནས་པ་ལས་ཕུང་པོ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་དང་ཕུང་པོའི་ཚོགས་པ་ཙམ་དང་ཕུང་པོ་

ལྔ་ཆར་དང་སེམས་དང་བརོད་མེད་ཀི་བདག་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་པའི་འོག་མའི་

ལུགས་དེ་དག་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དོན་དུ་གཏན་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། བདག་

དང་བདག་གི་བ་ནི་འཇིག་རེན་ན་རེ་ཁོལ་ལྟར་འཇོག་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། རེ་ཁོལ་

ལྟར་འཇོག་ན་བན་རེ་བོར་མི་འཇོག་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་སོགས་བདག་ཏུ་འཇོག་

པ་འགལ་བའི་ཕིར། འདིར། བདེན་གཉིས་ཀི་དབེ་གཞི་ནི། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་

མདོ་ལྟར་ཤེས་བ་ལ་བེད་ཅིང་དེ་ཡང་ཕུང་གསུམ་སེལ་བའི་གངས་ངེས་སོ། །བདེན་

གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཅིང་རོགས་རིམ་ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཚད་

མས་ངེས་པ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་སོ། །མཐར་

ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀི་རེད་དོན་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད་དེ། དེ་ཡང་མཉམ་

རེས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་མ་སོང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བདེན་གཉིས་སོ་སོར་རོགས་ཚུལ་

ལྟར་བཞག་པས་སྤིར་བཏང་སྟེ། དམིགས་བསལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་
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མ་གཅིག་གིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་སོ་སོར་མ་འདྲེས་པར་མཁེན་ཚུལ་བ་ས་པའི་

དབང་དུ་བས་ན། མཐར་ཐུག་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་རང་ཉིད་ལ་མཐར་ཐུག་དཔྱོད་

པའི་རིགས་ཤེས་སུ་སོང་བའི་རེད་དོན་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མ་རང་ཉིད་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མར་སོང་བའི་རེད་དོན་དེ། ཀུན་རོབ་བདེན་

པའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་པ་ནི། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་སྟོང་ཐུན་

སོགས་ཀི་དགོངས་པ་སྟེ། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཐལ་རང་

གཉིས་ཀ་མཐུན་ཡང་དགག་བ་ཕྲ་རགས་ཀི་དབང་གིས་དཔྱད་པ་ཅི་ཙམ་གིས་དོན་

དམ་དཔྱོད་པར་འགོ་ལུགས་མི་འདྲའོ། །བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་ར་

འགེལ་ལས་བྱུང་བ་ཤེས་པ་སྤིའི་རོགས་ཚུལ་ལྟར་བཞག་པས་རོག་མེད་ཤེས་པའི་

སྣང་ཚུལ་ལྟར་ན། རང་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཚད་མས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་

ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་དེ། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། རང་མངོན་སུམ་དུ་

རོགས་པའི་ཚད་མས་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་དེ། 

ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། སྤིར་དོན་དམ་ལ་རོག་གེ་འབར་བའི་བཤད་ཚུལ་

གསུམ་སྔར་བཤད་ཟིན་པ་བཞིན་ཐལ་རང་གཉིས་ཀས་འདོད་ཅིང་། དོན་དམ་པར་

མེད་ཅེས་པའི་དོན་དམ་ལའང་བཤད་ཚུལ་གཉིས་བྱུང་བ་ལྟར་དེ་གཉིས་ཀས་ཁས་

ལེན་མོད། དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་དོན་དམ་གི་སྒ་དོན་ལ་མི་འདྲ་སྟེ། རང་རྒྱུད་

བས་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་པའི་དམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་རོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་

ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་། དོན་ཞེས་པ་དེའི་ཡུལ་ལ་འཆད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བས་དོན་དང་

དམ་པ་གཉིས་ཀ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཉིད་ལ་བཞེད་པར་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་དང་སྟོང་



  262  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཐུན་ལས་གསུངས་པས་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཉིད་དེ་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་མཆོག་

ཡིན་པས་དོན་དམ་དང་། དེ་ཉིད་སྣང་ཚུལ་དང་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་མི་སླུ་བ་ཡིན་

པས་བདེན་པ་ཞེས་བའོ། །སྤིར་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་སྐད་དོད་སཾ་པྲཏྟ་དོན་དུ་མར་འཇུག་

ཅིང་། ཚིག་གསལ་དུ་སྒིབ་བེད་དང་། ཕན་ཚུན་བརེན་པ་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་

ལ་བས་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པར་བེད་པའི་བདེན་

འཛིན་གི་མ་རིག་པའི་ངོར་གཟུགས་སོགས་བདེན་པས་ན་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་བེད་པ་ལའང་ཐལ་རང་མཐུན་ནོ། །ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་

འབེད་མི་འབེད་ཐལ་རང་ལ་ཁད་པར་ཡོད་དེ། ལུགས་འདིར་ཀུན་རོབ་པའི་ཆོས་

རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པ་དང་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་

པས་ཀུན་རོབ་པའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀར་ཡང་ལོག་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་མི་

འབེད་ལ། རང་རྒྱུད་པས་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་ཕེ་བ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཐུག་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་ལུགས་འདིར་ཡང་རིགས་

ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པའི་ངོ་ཙམ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་

དབེ་རུང་སྟེ། སྒྱུ་མའི་ར་དང་ར་དངོས་ལ་རིགས་ཤེས་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདེན་འཛིན་གི་

དབེ་བ་མི་འཐད་ཀང་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདེན་རྫུན་གི་ཐ་སྙད་ཐོབ་ཏུ་

རུང་བའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་དང་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

ཡང་ལོག་གཉིས་འབེད་ཀང་དེའི་ངོར་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་མི་འབེད་པ་དང་། ཀུན་

རོབ་པའི་ཆོས་རྣམས་རིགས་ཤེས་དང་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ལོག་པར་

འཇོག་ཀང་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་ལོག་པར་འཇོག་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་དོན་དམ་
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དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ལོག་པའི་

ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གང་རུང་དུ་འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་རིགས་སུ་གནས་

པ་དེ། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཀི་མཚན་ཉིད། མཚན་

གཞི་ནི། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དང་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་དབང་

ཤེས་ལྔ་ལྟ་བུའོ། །དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་

ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ལོག་པའི་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གང་རུང་དུ་འཇོག་ནུས་པའི་ཀུན་རོབ་

ཀི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་

མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི། སྒྱུ་མའི་དཔེ་བདུན་དང་འཕྲལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་པ་སད་

པའི་དབང་ཤེས་ལྔ་ལྟ་བུའོ། །དབེ་ན་དེ་རེ་རེ་ལ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་གཉིས་ཡོད། 

དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ལོག་

པར་འཇོག་མི་ནུས་པའི་རིགས་གནས་ཀི་ཡུལ་ཅན་དེ། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་

པའི་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་འདྲའི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་

པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ལོག་པར་འཇོག་ནུས་པའི་རིགས་གནས་ཀི་ཡུལ་ཅན་དེ། 

འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཡུལ་ཅན་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད། དེ་རེ་རེ་ལའང་རང་

ཡིན་གི་དབང་པོ་དང་། ཤེས་པ་དང་། རོད་བེད་ཀི་སྒ་གསུམ་གསུམ་ཡོད། དོན་དམ་

དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ལོག་པར་

འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་གི་རིགས་སུ་གནས་པའི་ཀུན་རོབ་དེ། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་

ལ་ལྟོས་པའི་ཡུལ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ལ་

མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ལོག་པར་འཇོག་ནུས་པའི་ཡུལ་གི་རིགས་
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སུ་གནས་པའི་ཀུན་རོབ་དེ། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་ཡུལ་ལོག་པའི་མཚན་

ཉིད། སྐབས་འདིའི་བདེན་པ་ནི་རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་ངོ་

ཙམ་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཐོབ་རུང་གི་དོན་ལ་བེད་ཀི་བདེན་གྲུབ་ལ་

མི་བེད་པ་དང་། རང་ལུགས་ལ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཁས་མ་བངས་ཞེས་པའི་ཡང་

དག་དང་། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཁས་ལེན་ཅེས་པའི་

སྐབས་ཀི་ཡང་དག་སྔ་ཕི་གཉིས་དོན་གཏན་ནས་མི་མཚུངས་ཏེ། སྔ་མ་ནི་རང་ངོས་

ནས་གྲུབ་པ་དང་། ཕི་མ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་བསམ་པ་རང་དགའ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདེན་

པའི་ཐ་སྙད་ཐོབ་རུང་གི་དོན་ལ་བེད་པ་དང་། དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན་

སྟོང་ཉིད་བཅུ་དྲུག་དང་། དེ་ལས་བ་ས་ན་སྟོང་ཉིད་བཞི། མདོར་བ་ས་ན་བདག་

མེད་གཉིས་དབེར་ཡོད་ཅིང་སྟོང་ཉིད་ཉི་ཤུའི་ནང་ནས་དོན་དམ་སྟོང་གཞིར་བས་པ་

ལྔ་དང་ཀུན་རོབ་སྟོང་གཞིར་བས་པ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་དང་། ཡང་དོན་དམ་ལ་སྒས་

བརོད་རིགས་ཀི་སྒོ་ནས་དབེ་ན། ཡུལ་དོན་དམ་དང་ཡུལ་ཅན་དོན་དམ་གཉིས་ཡོད། 

དང་པོ་ལ་དོན་དམ་དངོས་དང་། མཐུན་པའི་དོན་དམ་གཉིས་ཡོད། དང་པོ་དང་ཡུལ་

ཅན་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་གཉིས་དོན་གཅིག་གཉིས་པ་དང་ཡུལ་ཅན་

རྣམ་གངས་པའི་དོན་དམ་གཉིས་དོན་གཅིག་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་

མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་དེ་དང་པོ་དང་། སྟོང་ཉིད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པའི་

རེས་དཔག་དེ་གཉིས་བའི་མཚན་གཞིར་འཇོག་ཐ་སྙད་བདེན་པ། ཀུན་རོབ་བདེན་པ། 

འཇིག་རེན་གི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ། སླུ་བའི་ཆོས། ཀུན་རོབ་པ། སྣང་ཚུལ་དང་གནས་

ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་བདེན་གཉིས་ཀི་སྤི་དོན་ལ། 
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དབེ་གཞི། གངས་ངེས། གཅིག་ཐ་དད། རོགས་རིམ། མཚན་ཉིད། སྒ་བཤད། དབེ་བ། 

རྣམ་གངས་ཏེ་བརྒྱད་ཀིས་མདོར་དྲིལ་ཏེ་བཤད་པ་འདི་ཉིད་བདེན་གཉིས་ཀི་སྤི་དོན་

རྒྱས་པ་རྣམས་ལ་དཔྱོད་པའི་ལྡེ་མིག་ཏུ་འཁེར་དགོས་སོ། །

སོ་ན། ལུགས་འདིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པ་ལ་གཞུང་གིས་བཅད་དང་བསྟུན་ན། ཉན་རང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

མེད་པར་རོགས་པ་དང་། བདག་འཛིན་ཕྲ་རགས་སོགས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་

པར་དང་། ཕི་དོན་འདོད་པ་སྟེ་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཁས་ལེན་གསུམ་དང་། ཀུན་གཞི་མི་

འདོད་ཚུལ་དང་། རང་རིག་འགོག་ལུགས་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཁས་མི་

ལེན་པ་སྟེ་དགག་ཕོགས་ཀི་ཁས་ལེན་གསུམ་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དུ་

གཞུང་འདིར་བཤད་པའི་ཁད་ཆོས་དྲུག་གི་སྟེང་ཞིག་པ་དངོས་པོར་འཇོག་པ་དང་། 

དུས་གསུམ་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་བསྣན་པས་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་

དང་། དཀའ་གནས་བརྒྱད་ཀི་ཟིན་བིས་གཉིས་ཀར་སྔར་གི་དྲུག་གི་སྟེང་དུ། རང་

མཚན་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་སྙེད་བ་མཁེན་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་

པ་གཉིས་བསྣན་ནས་བརྒྱད་དུ་མཛད་ཀང་རེའི་དངོས་རོམ་རྣམས་སུ་དཀའ་གནས་

བརྒྱད་ཅེས་མིང་དངོས་སུ་ཐོན་པ་མེད་པར་མ་ཟད། རང་མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་

པའི་གནང་ལ་ཐུག་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས། ཕི་དོན་དང་ཀུན་

གཞི་ཡོད་མེད་དང་། བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དང་། བཅད་ཤེས་ཚད་མ་དང་

ཐ་སྙད་ཁད་པར་དང་། ཡིད་མངོན་དང་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཁད་པར་དང་། བདེན་

བཞིའི་རྣམ་པ་དང་དུས་གསུམ་འདོད་ཚུལ་ཁད་པར་དང་། ཞིག་པ་དངོས་པོ་དང་
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འབས་བུའི་འཐད་པ་རོད་སོང་དང་བཅས་པ་དང་། རང་རྒྱུད་རང་རིག་མི་བཞེད་པ་

དང་། མངོན་སུམ་དང་འགོག་བདེན་ཁད་པར་དང་། ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀི་ཁད་

པར་དང་། སྒིབ་གཉིས་དང་སངས་ཚུལ་ཁད་པར་དང་། མཐའ་གཉིས་སེལ་ཚུལ་གི་

ཁད་པར་འཕྲོས་དང་བཅས་པ་བཅུ་གཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཁད་ཆོས་བཅུ་

གཅིག་གམ་ཕེ་ན་ཉེར་གཉིས་སོགས་མང་དུ་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་

ཅེས་གགས་པ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། རྣམ་པར་དག་པའི་གྲུབ་མཐའ་འགེལ་

བེད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡོད་དེ། དེ་གང་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་གཙོ་བོ་

རྣམས་བརོད་ན། ཞེས་པ་དང་བསྟུན་ནས་ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐར། རྣམ་པར་དག་པའི་

གྲུབ་མཐའ་འགེལ་བེད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས་གཙོ་བོ་

ནི་དཀའ་བའི་གནས་བརྒྱད་དུ་བ་ས་ནས་འཆད་པར་རང་རེའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་

གགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་

བས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཡང་ལོག་མི་བཞེད་པ་སོགས་ཀང་ཁད་ཆོས་བརྒྱད་པོ་འདི་

འདྲའི་གཙོ་བོ་མིན་པའི་ཁད་པར་མི་རིགས་པས། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་སོགས་

ལས་དངོས་སུ་ཐོན་པ་བརྒྱད་བྱུང་བ་ལས་དེར་གངས་ངེས་པ་མིན་པ་རྣམ་བཤད་དེ་

ཉིད་ལས། སོགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་སྒ་བྱུང་བས་ཤེས་སོ། །གངས་བརྒྱད་

འདྲེན་ཚུལ་ལ་མི་འདྲ་བ་བྱུང་ན་ཡང་སྐོན་མེད་དེ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་

གཙོ་བོ་ལ་མང་དུ་ཡོད་པའི་ནང་ནས་ཅི་རིགས་པ་བརྒྱད་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་

གཞན་ཤུགས་ལ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་འགོག་པ་དང་། ཞིག་པ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དངོས་པོར་འདོད་པ་གཉིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གྲུབ་མཐར་མི་འཐད་

དེ། ཀུན་གཞི་ལེགས་ལྡན་གིས་ཀང་འགོག་ལ། ཞིག་པ་དངོས་པོར་བེ་སྨྲས་ཀང་

འདོད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲ་བ་སོགས་རེ་ལ་དགག་པར་མི་འགོ་སྟེ། ཀུན་གཞི་མི་འདོད་

པ་ཙམ་དང་། རང་རིག་འགོག་པ་ཙམ་དང་། དུས་གསུམ་གི་འཇོག་ཚུལ་ཙམ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ཁད་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། ཚོགས་

དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་། རང་རིག་འགོག་ལུགས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་དང་། ཞེས་དང་། དུས་གསུམ་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁད་ཆོས་གཞན་རྣམས་རང་མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པ་ལ་

ཐུག་ཚུལ་ཤེས་ས་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་ཚུལ་ལུགས་འདིའི་

ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་ཆོས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་རང་མཚན་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་

པ་ལ་ཐུག་ཚུལ་ནི་སྟོང་པས་རེན་འབྱུང་ལ་མི་གནོད་པའི་སྒོ་ནས་མཁེན་པ་ལ་བེད་

དམ་བརག་གོ །སྟོང་ཐུན་ལས། འཇིག་རེན་གི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་ལོག་གི་དབེ་བ་གཉིས་

ཡོད་ཀང་། འཇིག་རེན་གི་ཤེས་ངོ་ན་ཡོད་པའི་དབེ་བ་དེ་ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ལུགས་

ལ་ཁས་མི་ལེན་ཞེས་བ་བའི་དོན། ཞེས་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་ལོག་

གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ཡོད་ཅེས་པ་ཡང་། འཇིག་རེན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་རང་དགའ་བས་

ཡང་ལོག་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་བེད་པའི་དོན་ཡིན་གི། འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མས་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་བེད་པ་གཏན་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་

དུ་ཁས་བངས་ནས་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་

ཚུལ་ལས་འདས་པ་གོ་བར་བེད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་སོགས་རྣམས་འཇིག་རེན་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པའི་བོ་གང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་དོན་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་བོ་ནི་བདེན་འཛིན་ཡིན་

པས་ཚད་མར་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང་། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་དག་

དང་ལོག་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཀི། འཇིག་རེན་གི་ཤེས་ངོ་ན་

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་དཔལ་

ལྡན་ཟླ་བས་གང་དུ་ཡང་མ་གསུངས་ལ། བདག་གི་བ་མ་ཡང་མི་བཞེད་ཅིང་། གཏན་

ནས་ཁས་བང་དུ་མི་རུང་སྟེ། འཇིག་རེན་པའི་བོ་རང་དགའ་བའི་ངོར་ཀ་བུམ་སོགས་

ཀུན་རོབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བོ་གང་གི་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་པར་འཇོག་པའི་

བོ་དེའི་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་བརྫུན་པར་འཇོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ། དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་པའི་

ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་ལོག་གི་དབེ་བ་ཡོད་ཅེས་པ་མ་གཏོགས་འཇིག་རེན་པའི་

ཤེས་ངོ་ན་ཡང་ལོག་གི་དབེ་བ་ཡོད་ཅེས་རེས་མ་གསུངས་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པ་གང་

ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་དབེར་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ནི་

ཚད་མིན་གི་ཤེས་པ་མ་ཡིན། གང་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་པར་

འཇོག་པའི་ཤེས་པ་དེ་བདེན་འཛིན་མ་ཡིན། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་

དག་ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་སུ་དབེར་ཡོད་པར་རེས་གསལ་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་

པའམ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་

འཇོག་གི་འཕགས་པའི་གཟིགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རིགས་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་

མིན། ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་མང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་པ་གང་ལ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ལྟོས་ནས་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་དབེར་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ནི་

ཡིན་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་མི་དཔྱོད་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་

རིམ་ཆེན་མོ་ལས། དབང་ཤེས་རྣམས་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འདྲ་ཡང་། འཇིག་

རེན་པའི་ངོར་སྣང་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་སྒོ་ནས། 

གཟུགས་བརན་སོགས་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་རྣམས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་གཞན་པའི་དབང་ཤེས་གནོད་མེད་རྣམས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་

གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་དང་གཟུགས་བརན་སོགས་ལོག་པར་འཇོག་པའི་ཤེས་

པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད་གཉིས་

ཀ་ལས། དེ་ལྟ་བུའི་གནོད་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་དྲུག་གིས་བཟུང་བའི་ཀུན་རོབ་པའི་

དོན་དང་དེ་ལས་བཟློག་པའི་དོན་ལ་ཡང་དག་དང་ལོག་པར་འཇོག་པ་ནི་འཇིག་རེན་

པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་དོན་དུ་ཡོད་

པ་ལ་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་གྲུབ་སྟེ། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། འཇིག་རེན་པའམ་ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མ་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་གི། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། སྟོང་ཐུན་དང་ཡིག་ཆར་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་པཎི་ཏས་

མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཚིག་ལ་དཔྱད་པ་བེད་དགོས་པར་གསེར་འཕྲེང་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནམ། བཤད་པའི་རྣམ་གངས་ལ་དེ་ལྟར་རུང་དམ་སྙམ་ཞེས་

བཤད་དོ། །དེ་ལ་བདག་གི་བ་མ་འཇམ་པའི་དབངས་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུའི་ལུང་དེས་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་ཡང་ལོག་གི་དབེ་བ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཀང་དེ་སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་

པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་ལོག་གི་དབེ་བ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བེད་དུ་མི་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། འཇིག་རེན་པའི་ངོར་སྣང་བ་དང་རེས་

སུ་མཐུན་པའི་དོན་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་སྒོ་ནས། ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་དབང་

ཤེས་གནོད་མེད་རྣམས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་

སྣང་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་མེད་པར་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པ་

དེ་འཇིག་རེན་པའམ་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་ངོར་སྐབས་འདིའི་ཡང་དག་ཡིན་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སྟོང་ཉིད་རོགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་

ངོར་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་ན་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རིགས་ཤེས་རོག་བཅས་ཀི་ངོར་མཐུན་པའི་དོན་དམ་ཡིན་ན་མཐུན་པའི་དོན་དམ་

ཡིན་མི་དགོས་པ་དང་། སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་

ཀི་ངོར་སོས་པ་ཉིས་ཆར་དང་བལ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཡོད་ཀང་སོས་པ་ཉིས་ཆར་དང་

བལ་བའི་སྟོང་ཉིད་ཡོད་མི་དགོས་པ་རེ་རེ་ནས་རང་གི་བདེན་གཉིས་ལས་བཤད་པ་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ཞེས་པ་ཡང་ཤེས་པ་དེའི་འཛིན་

སྟངས་ཀི་ངོ་ལ་བེད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་ངོ་ཞེས་པ་

དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངོ་ལ་མི་བེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྟོང་ཉིད་རིགས་ཤེས་རེས་

དཔག་གི་ངོར་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཡང་དེའི་ངེས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་

ངོར་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྟོང་ཉིད་རིགས་ཤེས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

རེས་དཔག་གི་ངོར་མཐུན་པའི་དོན་དམ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའི་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མཐུན་པའི་

དོན་དམ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་ངེས་པའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངོར་

མཐུན་པའི་དོན་དམ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་། དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངོའམ་ཡུལ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

མཐུན་པའི་དོན་དམ་ཡིན་ཞེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེས་ཇི་ལྟ་བ་

གཟིགས་ངོར་སྟོང་ཉིད་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་སྟོང་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན། ཁོད་

རང་ལྟར་ན་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡོད་ཀང་འཇིག་

རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་མེད་པའི་ཞིབ་ཆ་རིགས་པར་ཐལ། 

འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཡོད་ཀང་འཇིག་རེན་ཤེས་

ངོར་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་མེད་པའི་ཞིབ་ཆ་འཐད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། 

རང་གིས་འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཞེས་ཡང་ཡང་བིས་པ་དང་དངོས་སུ་འགལ་

ལོ། །སྐོན་བར་བ་གཉིས་མི་འཇུག་སྟེ། སྟོང་ཐུན་རང་གིས་ཀང་ཤེས་པ་གང་ལ་ལྟོས་

ནས་ཀུན་རོབ་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་དབེར་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཚད་མིན་གི་ཤེས་

པ་ལ་མི་བེད། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་

པར་འཇོག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་བདེན་འཛིན་ལ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀར་

ཡིན་ལུགས་ལ་མི་དཔྱོད་པའི་འཇིག་རེན་གི་བོ་ལྷན་སྐེས་རང་དགའ་བ་གོ་བུར་གི་

འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་ཤེས་པ། རིགས་ཤེས་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཟུགས་བརན་

སོགས་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རོགས་ནུས་ཤིང་། རིགས་ཤེས་ལམ་ལྟོས་པར་བད་

བཞིན་དང་ཀ་བུམ་སོགས་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མ་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། སྟོང་ཐུན་ལས། འཇིག་རེན་གི་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་
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ལོག་གཉིས་སུ་འབེད་ཀི། ཞེས་སོགས་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་ལོག་

གཉིས་ཀི་དབེ་བ་ཡོད་ཅེས་པ་ཡང་། ཞེས་སོགས་སྔར་དྲངས་པ་དང་། མེ་ལོང་ནང་

གི་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་མིག་ཤེས་ལ་བད་བཞིན་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་མིག་

ཤེས་དང་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་གཉིས་ཀ་ཡང་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་

འཇིག་རེན་པ་རང་དགའ་བ་དག་གིས་ཀང་རོགས་ལ། བད་བཞིན་ནི་ཆ་གང་གི་སྒོ་

ནས་ཀང་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་འཇིག་རེན་པ་རང་དགའ་བ་དག་གིས་རོགས་མི་

ནུས་པས་འཇིག་རེན་པ་རང་དགའ་བའི་ཤེས་ངོ་ན་དེ་གཉིས་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་མ་

གྲུབ་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་ལ། ཞེས་དང་། ཀ་བུམ་སོགས་དང་དེ་སྣང་གི་མིག་ཤེས་

གཉིས་ཀ་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་དོན་ཡང་དག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་གོ་བུར་

གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་འཇིག་རེན་པའི་བོ་རང་དགའ་བའི་ངོ་ན་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་

ལྟར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པས་སྟོང་བར་རོགས་པ་དོན་

དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ངེས་པར་རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལ་ལྟོས་པ་ཙམ་གིས་ཤེས་པའི་ཕིར་དང་། སྟོང་ཐུན་དུ་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མས་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་མི་འབེད་ཅེས་པ་དེའི་ངེས་པའི་འཛིན་སྟངས་

ཀི་ངོར་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་བས་ནས་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་མི་འབེད་ཅེས་པ་

ཡིན་པ་ནི། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཁས་བངས་ནས་རང་

ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ལས་འདས་པ་གོ་

བར་བེད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་སོགས་རྣམས་འཇིག་རེན་པའི་གོ་གང་གི་འཛིན་

སྟངས་ཀི་ངོ་ན་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་བོ་ནི་བདེན་འཛིན་ཡིན་པས་ཚད་མར་མི་



  273  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་རགས་གཉིས་བཀོད་པས་རོགས་ས་བའི་ཕིར་རོ། །རགས་

ཕི་མ་འདི་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཡང་དག་ཏུ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་

ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་ན་གཟུགས་སོགས་འཛིན་སྟངས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཡང་དག་ཏུ་

གྲུབ་པའི་བོ་ནི་བདེན་འཛིན་ལས་མེད་པས་དེ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མར་ཁས་ལེན་

བསམ་པ་ཡིན་ན་དེ་ཚད་མ་ཙམ་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཕ་རོལ་པོ་ལ་གནོད་

བེད་བཀོད་པ་ལས། རང་ལུགས་ལ་འཇིགས་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་

པའི་འཇིག་རེན་ལ་བདེན་འཛིན་འཇོག་བཞེད་པ་གཏན་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་

སོགས་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་ཏུ་འཇོག་སའི་འཇིག་རེན་ཤེས་པ་ལ་གོ་བུར་གི་

འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་ཐ་སྙད་ཚད་མ་འཇོག་པ་སྔར་དྲངས་པའི་སྟོང་ཐུན་གི་

ལུང་རྣམས་སུ་གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །བཞི་བས་ཀང་མི་གནོད་དེ། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་ལོག་གི་དབེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་

ཀུན་རོབ་དང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་སུ་ཡང་དབེར་ཡོད་པར་སྲས་ཀི་ཐུ་བོས་

ཀང་བཞེད་མོད། སྟོང་ཐུན་ལས། འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་ངོ་ན་ཡང་དག་དང་ལོག་པ་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཀི། ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། དོན་དམ་

དཔྱོད་པའི་བོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་སྟོབས་ཀིས་གཟུགས་སོགས་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པར་རོགས་མི་ནུས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་བོ་རང་དགའ་བ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་བདེན་

བརྫུན་གཉིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་འཇོག་མི་རིགས་ཤིང་། དེ་ལྟའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་

ཟླ་བས་མ་གསུངས་ལ་རེས་ཀང་མི་བཞེད་གསུངས་པ་ལས། བོ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་

དག་དང་སྤིར་ཀུན་རོབ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་ནས་འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་པའི་
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ཡང་དག་ཀུན་རོབ་མི་འདོད་ཅེས་གསུངས་པ་མིན་པ། བོ་གང་གི་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་

བདེན་པར་འཇོག་པའི་བོ་དེའི་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་རྫུན་པར་འཇོག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་

ཕིར་ཞེས་རགས་འགོད་ཚུལ་གིས་ཀང་ཤེས་པའི་ཕིར་དང་། བོ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་

བདེན་པར་འཇོག་པའི་བོ་ཞེས་པའང་གཟུགས་སོགས་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་

རོགས་མི་ནུས་པའི་འཇིག་རེན་པའི་བོ་རང་དགའ་བའི་ཚད་མ་ལ་གོ་དགོས་ཀི། 

བདེན་འཛིན་ལ་གོ་བ་གཏན་ནས་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་སྒ་

བཤད་སྐབས་བདེན་འཛིན་གི་ངོར་བདེན་ཞེས་པ་དེའི་འཛིན་སྟངས་ཀི་ངོ་ལ་གོ་

དགོས་ཤིང་། འདིར་འཇིག་རེན་པའི་ངོར་བདེན་ཞེས་པ་གང་གི་ངོར་ཡོད་པའི་འཇིག་

རེན་པའི་ཚད་མ་རང་དགའ་བ་དེས་རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་མ་གྲུབ་པར་རོགས་མི་ནུས་

པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐབས་འདིའི་སྟོང་ཐུན་གི་ལུང་དོན་དེ་ལྟར་བཀྲལ་བའི་སྒོ་

ནས་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འགེལ་བ་འདི་ཡབ་རེ་བ་མ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་

མཚོ་ཁོ་ནའི་ལེགས་བཤད་ཡིན་ཏེ། རེ་དེའི་གསུང་ཟིན་ལྟ་ཁིད་སྙིང་གི་བདུད་རི་

ལས། ཆུ་ལྟ་བུ་འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་ཡིན་གི། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་

དག་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་ཐ་སྙད་ཟླ་བ་དང་རེ་བ་མས་གང་དུ་ཡང་མ་མཛད་པར་སྟོང་

ཐུན་དུ་གསལ་ཡང་། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུར་ཆུ་ལྟ་བུར་འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འཇོག་པ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལ། དེ་ཡང་ཆུ་ལྟ་བུ་དེ་ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་ཡང་ཡིན། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་དག་པ་ཡིན་པའི་གཞི་

མཐུན་དུ་འཇོག་པ་ལ་དགོངས་པ་འདྲ་བས། དེ་ལྟ་ན་ཡབ་སྲས་གཉིས་དགོངས་པ་

གཅིག་ཏུ་ལེགས་པར་གྲུབ་པོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་སྔོན་བོན་གི་མཁས་པ་གཞན་
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གིས་དེ་ལྟར་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འདོམས་པར་མཛད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་

བས་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་མི་བཞེད་ཅེས་པའི་ཡང་དག་དང་། འཇིག་རེན་ཤེས་ངོ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་བཞེད་ཅེས་པའི་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་རང་མཚན་ལ་

བེད་པ་མིན་པར་ཕི་མ་འཇིག་རེན་རང་དགའ་བའི་བསམ་ངོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་བདེན་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་ཐོབ་རུང་གི་དོན་ལ་བེད་པ་དང་། བདེན་འཛིན་གི་ངོར་བདེན་གྲུབ་ཡོད་

ཀང་འཇིག་རེན་ཤེས་ངོར་བདེན་གྲུབ་མེད་པ་དང་། སྐབས་འདིར་གཟུགས་སོགས་

ཡང་དག་དང་གཟུགས་བརན་སོགས་ལོག་པར་ནི་འཇིག་རེན་པའི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ལ་

ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་གི་རིགས་ཤེས་དང་བདེན་འཛིན་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པ་

མིན་པ་དང་། སྐབས་འདིའི་ཡང་ལོག་འཇོག་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་ལ་བོ་ཁ་མ་

ཕོགས་པ་ཞིག་དགོས་ཀང་། དེ་ལ་སྟོང་ཉིད་མ་རོགས་པའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་བོ་

མི་དགོས་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་ཀུན་རོབ་འཇོག་པ་འཇིག་རེན་དང་སྒོ་བསྟུན་

ཞེས་པ་ཡང་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་གང་ལ་

ཡང་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་རེས་སུ་འཇུག་པ་ཙམ་ཡིན་གི། སྣང་བའི་དོན་དེ་བོ་ལ་དེ་

ལྟར་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་དོན་གི་ཡིན་ཚུལ་ལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་

མི་དཔྱོད་པའི་ཤེས་པ་མ་བརགས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ཉིད་ལ་མ་དཔྱད་

པའི་ཤེས་པ་ཞེས་བ་ཡི། བརག་པ་ཡེ་མི་བེད་པ་ནི་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་མི་འཇོག་པར་སྣང་བའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་འཇོག་པའི་

དོན་ཏེ། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ལ་འཇིག་རེན་གགས་པ་ཞེས་བ་བས་དེ་གྲུབ་མཐའ་

བོ་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་སུ་ལ་ཡོད་ཀང་འཇིག་རེན་གགས་པའམ་མ་དཔྱད་པའི་ཤེས་
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པའམ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བ་མ་གཏོགས། འཇིག་རེན་གགས་པ་ཞེས་པ་

འཇིག་རེན་གི་རྒན་པོ་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ཁོ་ནར་བེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དཔྱད་

པར་བ་བ་ལྷག་མ་ནི་འདིར་མངས་དོགས་པས་དཔལ་ལྡན་ཆོས་རེའི་འཇུག་འགེལ་

དང་བདེན་གཉིས་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་ཟག་དང་། ཞེས་སོགས་བྱུང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་དོན་

དམ་པར་ཡོད་མེད་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་བདག་མེད་གཉིས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྟོང་

གཞིའི་སྒོ་ནས་འཇོག་དགོས་ལ། དེའི་ཕིར་ཆོས་བདག་ཁས་ལེན་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རོགས་མེད་པས། འཇུག་འགེལ་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་

ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་

རོགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མི་འདོར་ན་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་མི་རོགས་པར་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕིར་ཉན་རང་གིས་ཀང་བདག་མེད་

གཉིས་རོགས་དགོས་སོ། །འདི་ནི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བ་དང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལས་

ཤེས་ཏེ། དེ་ཡང་སྔ་མའི་དོན་ཕི་འགེལ་གསལ་ཞིང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་དོན་ནི། 

སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་བསམས་ཏེ་སོང་བ་ལས་ཆུ་མེད་པར་མཐོང་བ་ན་ཆུ་སྔར་ཡོད་པ་དེ་

མེད་པར་འཛིན་པ་ནི་བླུན་པ་ཉིད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་རང་བཞིན་མེད་པ་སྨིག་

རྒྱུ་ལྟ་བུའི་འཇིག་རེན་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ཅེའམ་སྔར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་

ཕིས་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་འཛིན་པ་དེ་ནི་རྨོངས་པ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རྨོངས་པ་ཡོད་

ན་འཁོར་བ་ལས་མི་གོལ་ལོ། །ལས་འབས་ལ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཡོད་པ་བ་ནི་དེའི་

དབང་གིས་བདེ་འགོ་དང་། ལས་འབས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་མེད་པ་བ་ནི་དེའི་



  277  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དབང་གིས་ངན་འགོར་འགོ་བས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཙམ་ལས་མེད་ན་ངན་འགོར་

མ་ལྟུང་ཡང་འཁོར་བར་འཁོར་ལ། མཐར་ལྟ་གཉིས་ལ་མི་རེན་པའི་འཕགས་པ་ནི་

གནས་ལུགས་ཀི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པས་ཐར་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །དེ་ནི་དར་ཊིཀ་ལྟར་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་

དུ་རྐང་པ་གཉིས་པའི་མེད་འཛིན་གི་རྨོངས་པ་ནི་ལས་འབས་ལ་རྨོངས་པའི་མ་རིག་

པར་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །

འདིར། ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་

ལུང་རིགས་གཉིས་ལས། ལུང་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་དང་། ཐེག་དམན་གི་མདོ་དང་། 

བསྟན་བཅོས་ཀི་ཤེས་བེད་གསུམ་ལས། ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་ལ། ས་བཅུ་བ་ལས། ཀེ་

རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་སྐེས་པའི་རྒྱལ་པོའི་བུ་

མཚན་དང་ལྡན་པ་ནི། ཞེས་སོགས་དང་། ལྷག་བསམ་བརན་པས་ཞུས་པ་ཚིག་

གསལ་དུ་དྲངས་པ་ལས། དཔེར་ན་མི་ལ་ལ་ཞིག་གིས་སྒྱུ་མ་མཁན་གི་རོལ་མོ་བྱུང་

བའི་ཚེ། ཞེས་སོགས་དང་། བསམ་གཏན་དཔེ་མ་ཁུད་ཀི་མདོ་ཚིག་གསལ་དུ་དྲངས་

པ་ལས། འཇམ་དཔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

མ་མཐོང་བས། ཞེས་སོགས་དང་། རོ་རེ་གཅོད་པ་ལས། རབ་འབོར་འདི་ཅི་སྙམ་དུ་

སེམས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབས་བུ་

ཐོབ་པོ་སྙམ་དུ་སེམས་སམ། ཞེས་སོགས་དང་། ཉི་ཁི་ལས། འཛམ་བུའི་གིང་འདི་

དགེ་སོང་ཤ་རིའི་བུ་དང་མོའུ་འགལ་གི་བུ་ལྟ་བུ་ཤ་སྟག་གིས་འདམ་བུའི་ཚལ་ལ་

སོགས་པ་ལྟར་གང་བའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དེས། ཞེས་སོགས་དང་། ཡུམ་ཚིག་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསལ་དུ་དྲངས་པ་ལས། ཉན་ཐོས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པས་ཀང་ཤེས་རབ་

ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ་ད་པ་ཚིག་

གསལ་དུ་དྲངས་པ་ལས། གང་དག་བདེ་གཤེགས་ཉན་ཐོས་འགྱུར་བར་བ་སྙམ་

དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། ས་བཅུ་པའི་ལུང་འཇུག་འགེལ་དུ་དྲངས་མོད་

འཇུག་འགེལ་དུ་དྲངས་པའི་ལུང་ལྔའི་གངས་མ་ཡིན་ཏེ། བཤད་བའི་མདོར་བཀོད་པ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། ས་བཅུ་པའི་མདོས་ཉན་རང་ལ་ཆོས་རང་

བཞིན་མེད་པར་རོགས་པ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་པའི་ཁུངས་བསྟན་པ། 

ཞེས་ས་བཅུ་པ་ཁུངས་བསྟན་པའི་གངས་སུ་མ་མཛད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་མདོ་སེ་མང་པོར་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དུ་མས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ཞུས་

ལན་བས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་ལ་སོགས་པ་དང་དྲིས་ལན་དང་། ཉན་ཐོས་ཕན་

ཚུན་དྲིས་ལན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་དང་། སྲིད་ཞི་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་

གསུངས་པ་ལ། ཉན་ཐོས་དེ་དག་གིས་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

རོགས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མངོན་སུམ་ལ་བསྙོན་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པར་སྟོང་ཐུན་

ལས་གསུངས་སོ། །ཐེག་དམན་གི་མདོ་ལ། འཇུག་འགེལ་དུ། གཟུགས་ནི་དབུ་བ་

རོས་པ་འདྲ། །ཞེས་སོགས་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ཟླ་འགེལ་དུ། གང་་ག་

བསྔལ་འདི་མ་ལུས་པར་སངས་པ། ཞེས་སོགས་དྲངས་པ་དང་། ལུང་ཕྲན་ཚེགས་

ལས། ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ན། གང་གི་ཕིར་འཇིག་རེན་འདི་ནི་ཕལ་ཆེར་ཡོད་པ་ཉིད་དང་མེད་པ་

ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་ཏེ། ཞེས་སོགས་དང་། མདོ་གཞན་ལས། དགེ་སོང་མཐོང་



  279  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ། ཞེས་སོགས་ཏེ་ཕི་མ་གསུམ་རིམ་པར། རིན་

ཆེན་ཕྲེང་བར། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསྟན། །སོགས་དང་། ར་ཤེ་ལས། བཅོམ་

ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །སོགས་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བར། མ་རིག་རྐེན་

གིས་བྱུང་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀི་བཤད་བའི་མདོའ།ོ །བསྟན་བཅོས་ཀི་ཤེས་བེད་

ནི། ར་ཤེ་ལས། བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །ཞེས་སོགས་དང་། རིན་ཆེན་

ཕྲེང་བ་ལས། ཇི་སྲིད་ཕུང་པོ་འཛིན་ཡོད་པ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཇི་སྲིད་མིག་ནི་

འཁྲུལ་བ་ཡི། །ཞེས་སོགས་དང་། དེ་བཞིན་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡི། །ཞེས་སོགས་དང་། 

ཐེག་པ་ཆེ་ལས་སྐེ་མེད་བསྟན། །ཅེས་སོགས་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། ཡོད་

པས་རྣམ་པར་མི་གོལ་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དང་། སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད། །ཅེས་

སོགས་དང་། མ་རིག་རྐེན་གིས་བྱུང་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཆོས་དབིངས་

བསྟོད་པ་ལས། གང་ཞིག་ཀུན་ཏུ་མ་ཤེས་ན། །ཞེས་སོགས་དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་

པར་བསྟོད་པ་ལས། ཉན་ཐོས་རྣམས་དང་རང་སངས་རྒྱས། །ཞེས་སོགས་དང་། བང་

ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། སེམས་ཞི་བ་ནི་རྨོངས་མི་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཏེ། དེ་ནི་

མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་ཕིར། །ཞེས་སོགས་དང་། 

རྒྱུད་བ་མ་ལས། རང་བྱུང་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་དེ། །ཞེས་སོགས་དང་། རྒྱུད་བ་ཐོགས་

འགེལ་ལས། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་དང་། 

སྤོད་འཇུག་ལས། བདེན་པ་མཐོང་བས་གོལ་འགྱུར་གི། །ཞེས་སོགས་ཚད་ལྡན་

གཞན་གི་ལུགས་ཀང་ཡིན་ཏེ་རྒྱས་པར་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་སོགས་ལས་ཤེས་དགོས་

ཤིང་། ཉན་རང་ལ་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་རོགས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་བ་ན་མེད་པ་ནི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཐོག་མའི་མ་རིག་པར་གསུངས་པ་

འདི་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དེས་ན་ཉན་རང་ལ་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པ་

རོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཆེན་པོ་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་ཀི་མ་

རིག་པར་འགྱུར་བ་འདི་ཡིན་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །རིགས་

པ་ལ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ། ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་མེད་ན་

དོན་དམ་པའི་སེམས་དང་པོར་བསྐེད་པས་ཀང་ཉན་རང་དགར་བཅོམ་ཟིལ་གིས་

གནོན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཉན་རང་གིས་ཕྲ་རྒྱས་སོང་མི་ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་མཚན་ཉིད་རོགས་པར་མ་རོགས་པར་ཐལ་བ་གསུམ་དང་། སྤོད་

འཇུག་ཏུ་ཉན་རང་ལ་དེ་མེད་ན་སེམས་བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པ་དང་བཅས་པས་

ལམ་གི་མྱང་འདས་མི་འཐོབ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་མངོན་གྱུར་སངས་པས་ཐར་པ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་པ་དང་། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པས་སྲེད་པ་མ་སངས་པར་འགྱུར་པ་

དང་། ལམ་གཞན་གིས་སྲེད་པ་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་དང་། མི་རག་སོགས་བསྒོམས་

པས་རེ་ཞིག་མགོ་མནན་པའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སར་ཡང་སྐེ་བར་འགྱུར་པ་ལྔ་དང་། 

སྟོང་ཐུན་དུ་ཉན་རང་ལ་དེ་མེད་ན་མི་རག་སོགས་རོགས་པས་ཤེས་སྒིབ་ཀང་སོང་

ནུས་པར་ཐལ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སོང་བ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་

སོང་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང་། མི་རག་སོགས་རོགས་པས་ཉོན་མོངས་ཀི་ས་བོན་

སོང་བ་དང་འཇིག་རེན་པའི་ཞི་རགས་རྣམ་ཅན་གིས་དེ་སོང་མི་ནུས་པའི་ཁད་པར་

མི་འཐད་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀང་འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་མདོ་ལྟར་གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་ཙམ་ལ་བས་ཆོག་པར་ཐལ་བ་དང་། ཆོས་དེ་ལ་བདེན་
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འཛིན་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ལ་བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བསྟན་པ་དང་། གཞི་ཆོས་

ཙམ་ལ་དམིགས་ནས་རག་གཅིག་རང་དབང་བར་འཛིན་པའི་བོ་ཡིན་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ་བ་དང་། འགོག་བདེན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་དགོས་པ་དང་། གང་ལ་དམིགས་ནས་སྒིབ་པ་

རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཀིས་ཁབ་པ་དང་། ཉོན་

མོངས་མ་ལུས་པར་སོང་བ་ལ་གང་ཟག་རག་གཅིག་རང་དབང་བར་འཛིན་པ་སོང་

དགོས་པ་དང་གང་ཟག་བདེན་པར་འཛིན་པ་སོང་མི་དགོས་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་

པ་དང་། བདེན་སྟོང་གི་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་གསུངས་པ་ན་འབས་བུ་ཐོབ་པ་མང་དུ་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་སྟེ་བཅུ་གསུངས་སོ། ། 

སོ་ན། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས་བཤད་པ་དང་། དེ་ལས་བཤད་པའི་རོད་

སོང་གཉིས་ལས། སྔ་མ་གཞུང་དུ་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལ་བརེན་ནས་ཀང་བདག་མེད་

གཉིས་གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པའི་སྐབས་སོང་ཟིན་པ་ལྟར་ལ། ཕི་མ་ནི། ཁོ་ན་རེ། 

ཉན་རང་འཕགས་པས་བདེན་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དང་། བདེན་འཛིན་ཉོན་

སྒིབ་ཏུ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། མངོན་རོགས་རྒྱན་ལས། གཟུང་དོན་རོག་པ་སོང་ཕིར་

དང་། །འཛིན་པ་མི་སོང་ཕིར་དང་ནི། །ཞེས་རང་རྒྱལ་གིས་གཟུང་བ་ཕི་རོལ་དོན་

འཛིན་གི་རོག་པ་རང་ལམ་དུ་སོང་ནུས་ཀང་། ནང་ཤེས་པ་བདེན་པར་འཛིན་པ་རང་

ལམ་དུ་སོང་མི་ནུས་པར་གསུངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་ཤེས་བ་ལམ་གསུམ་

གི། །ཉམས་ཕིར་སོབ་མ་བསེ་རུ་དང་། །ཞེས་གཟུང་བ་ལ་བདེན་ཞེན་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་དེ་གཉིས་ནི་ཐབ་མོའི་ལམ་གི་སྣོད་དུ་མི་
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རུང་བའི་གདུལ་བ་རྣམས་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པའི་དྲང་དོན་

དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཉན་རང་འཕགས་པ་ཡིན་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པས་

ཁབ་པར་བཤད་པ་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་མཛད་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་མིན་པར་ཐལ། འཕགས་སེང་གིས་ཀང་། ཆོས་ཀི་དབིངས་ལ་དབེར་མེད་

ཕིར། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་འཆད་པ་ན། ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རོགས་དགོས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཉི་སྣང་ལས། དེ་ལ་རོག་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་

པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དེའི་མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་སྟེ། དེ་མེད་པའི་ཕིར་ཆགས་

པ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རིག་པར་བའོ། །ཡོད་པར་མ་གྱུར་པ་ཉིད་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་

བཞིན་ཉིད་དོ། །དེས་ན་འདིས་ནི་ཆོས་ཀི་དབིངས་ཉིད་འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་

རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་སྒྲུབ་པའི་རེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་

པར་བེད་དོ། །ཞེས་དང་། རྒྱན་སྣང་དུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཟེར། 

གཞན་དག་འཕགས་སེང་གིས་ཉན་རང་འཕགས་པ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་

ཡོད་པར་བཤད་པ་ལས་དེ་ལ་དེས་ཁབ་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞང་ཞུང་ཕར་

ཊིཀ་ལས། འཕགས་སེང་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་ནི། ནས། ཉན་ཐོས་འཕགས་པ་ལ་

ངེས་བཟུང་དུ་ཆོས་ཉིད་རོགས་པས་ཁབ་པར་མི་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་སྟོང་ཐུན་དུ། འཕགས་སེང་གི་ལུགས་ལ་ཉན་རང་འཕགས་པར་

ཆོས་ཉིད་རོགས་མ་རོགས་གཉིས་མེད་ཅིང་། རྣམ་བཤད་དུ་རྒྱན་གི་འགེལ་མཛད་དེ་

དག་གི་ལུགས་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས་པ་ཡང་ཉན་རང་རིགས་



  283  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཅན་སོ་སྐེ་རྒྱུད་སྨིན་པ་དང་མ་སྨིན་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་བསྟན་མ་བསྟན་གཉིས་ཡོད་པར་

འཕགས་སེང་ཡང་བཞེད་པར་སྟོན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག་རྒྱུད་བར་ཉན་

རང་གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་མི་བཞེད་དེ། ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་འོད་

འབར་བ། །མིག་མེད་པས་ནི་མཐོང་བ་མེད། །ཅེས་དང་། ཐོགས་འགེལ་ལས། དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་མཐོང་བ་ལ་མིག་དང་མི་ལྡན་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་

ཡིན་ཏེ། ནས། ཉན་ཐོས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་བ་ཡང་མ་རོགས་པའི་ཉན་རང་འགའ་

ཞིག་གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རང་སྟོབས་ཀིས་རོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་དོན་

དུ་སྟོང་ཐུན་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། དབུ་ཨམ་ཆེན་མོར། འཇུག་

འགེལ་གི་རིགས་པ་གསུམ་གི་དང་པོར་ཉན་རང་པོར་ཉན་རང་དག་བཅོམ་དེ་དག་

གིས་ཁམས་གསུམ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དེ་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་རང་བཞིན་

མེད་པར་ཤེས་ཏེ་བསྒོམས་པའི་དབང་གིས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་གསུངས་ཀང་། རང་

འགེལ་དང་རྣམ་བཤད་སོགས་སུ་ཉན་རང་དག་བཅོམ་ཡང་དོན་དམ་པའི་སེམས་

དང་པོར་བསྐེད་པས་ཀང་རོགས་པའི་སྒོ་ནས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་འགྱུར་བ་ལ་

གསུངས་པ་བཞིན་དབུ་མ་ཆུང་ངུར་ཡང་མཛད་དོ། །རེ་བཙུན་དང་། གུང་རུས་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་ན་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་

སུན་ཕྱུང་བས་མ་ཁབ་སྟེ། ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་འབིན་པ་ལ་ཕུང་

པོ་བདེན་མེད་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར་ཟེར་ཡང་། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། གང་

ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པའི་བོ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མེད་དོ་སྙམ་
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དུ་མི་འཛིན་ཀང་བོ་དེས་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་

པའི་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པས་ན་ཕུང་པོ་ལ་རང་བཞིན་སྒོ་འདོགས་པའི་སྒོ་

འདོགས་གཅོད་པར་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བདག་མེད་གཉིས་ལ་

འཇུག་པའི་ཚེ་དང་པོར་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་ནས། དེ་རེས་ཕུང་

སོགས་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པར་བེད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རོགས་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པས་མ་ཁབ་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་ན་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བསམ་ཁབ་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དང་། དེས་རང་དུས་སུ་དང་དངོས་སུ་ཕུང་པོ་ལ་བདེན་

འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་མི་གཅོད་ཀང་དེའི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒོ་འདོགས་དེ་བཅད་

པ་ལ་དེས་དེ་བཅད་ཅེས་བཤད་པ་དང་། ཇི་སྲིད་ཕུང་པོ་འཛིན་ཡོད་པ། །ཞེས་

སོགས་ཀི་དོན་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་ལ་ལམ་གསུམ་སྐེད་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་ཞེས་སྦོར་བ་དང་། རང་ལུགས་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པས་ཕུང་པོ་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་མ་ཕྱུང་བ་དེ་སྲིད་དུ་གང་

ཟག་གི་བདག་འཛིན་འབྱུང་ཞེས་སྦོར་ཚུལ་སོགས་ཤེས་དགོས་ལ། རིགས་པ་

རྣམས་ལ་ལེགས་ལྡན་སོགས་ཀིས་ལན་གདབ་ཚུལ་དང་དེ་འགོག་ཚུལ་སོགས་

བརག་བ་མང་ཡང་མ་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཉོན་སྒིབ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། ཤེས་སྒིབ་ངོས་གཟུང་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕྲ་བའི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་བསྟན་པ་དང་། 

རང་རྒྱུད་པས་འདོད་པའི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀུན་བཏགས་སུ་བསྟན་པའོ། །དང་
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པོ་ནི། དེ་ལྟར་བས་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། གསལ་བར་བཤད་དོ། །ཡན་གིས་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟླ་བས་གསུངས་ཚུལ་དང་། དེ་ནས། འཇིག་ལྟ་མིན་ནོའི་

བར་གིས་འཁོར་ར་གཉིས་བཞག་པ་མི་འགལ་ཚུལ་དང་། དེ་མན་གིས་དེ་དག་

འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞེད་པར་བསྟན་པ་སྟེ། བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། སོབ་དཔོན་

ཐུགས་རེའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་་ག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

ཉེན་པར་གཟིགས་ནས། དེ་དག་རྣམ་པར་གོལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་

ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་བཞེད་པས། ནས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་འདི་བརམས་སོ། །ཞེས་སོབ་དཔོན་ཀླུ་

སྒྲུབ་ཀིས་སེམས་ཅན་་ག་བསྔལ་གིས་ཉེན་པ་རྣམས་དེ་ལས་གོལ་ཕིར་དངོས་

པོའི་ཡང་དག་པ་ཇི་བཞིན་བསྟན་པར་བཞེད་ནས་ར་ཤེ་བརམས་ལ། དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ཉིད་གང་ཡིན། བཤད་པ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དེ། 

མི་མཁས་པ་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བོ་གོས་ཀི་མིག་བསྒིབས་པ་ནི། དངོས་པོ་

རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ན་དེ་དག་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་སྐེད་

པར་བེད་དོ། །ཞེས་ཡང་དག་པའི་དོན་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཏི་མུག་གིས་བསྒིབས་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པར་འཛིན་པ་ན་ཆགས་སང་སྐེ་བ་དང་། གང་གི་ཚེ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་

ཤེས་པའི་སྣང་བས་གཏི་མུག་གི་མུན་པ་བསལ་ཞིང་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་གིས་དངོས་

པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་མཐོང་བ་དེའི་ཚེ་ན་གནས་མེད་པ་ལ་དེའི་འདོད་

ཆགས་དང་ཞེ་སང་མི་སྐེའོ། །ཞེས་རེན་འབྱུང་ཤེས་པས་བདེན་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་
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སུན་ཕྱུང་ཞིང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་ཚེ་ཆགས་སང་མི་སྐེ་བ་དང་། དེ་དག་གི་ཤེས་

བེད་དུ་བཞི་བརྒྱ་བ་དྲངས་སོ། །བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་བཞི་བརྒྱ་བའི་ཤེས་བེད་དང་བཅས་

པས་བདེན་འཛིན་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞེད་དེ། ཆགས་སང་གཉིས་ཀི་

ཡ་གལ་ཏེ་ཟླའི་གཏི་མུག་ནི་བདེན་འཛིན་དང་འཁོར་རར་བཤད་ཅིང་། དེ་ལྡོག་པ་ལ་

བདག་མེད་རོགས་དགོས་པ་དང་། དེ་ཡང་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་

རོགས་པ་ཉིད་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་བརྒྱ་བའི་དོན་ནི། སྲིད་པའི་ས་བོན་ཏེ་

འཁོར་བའི་ར་བ་ནི་དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་ཤེས་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་

རྣམས་ཤེས་པ་དེས་བདེན་པར་སྤོད་པའི་ཡུལ་དང་། ཡུལ་དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པའི་བདག་མེད་པར་མཐོང་ནས་གོམས་པས་འཁོར་བའི་ར་བ་འགག་པར་

འགྱུར་ཞིང་ཐར་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་སྟེ་ཟླ་འགེལ་གི་དོན་ཡང་དེས་ཤེས་

སོ། །འཇུག་འགེལ་གི་ལུང་དང་པོའི་དོན་ནི། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དངོས་པོ་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོད་པར་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་

ལུགས་ཀི་རང་བཞིན་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་བདེན་འཛིན་ཆོས་

ཅན། བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་དངོས་པོ་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་རང་

བཞིན་ལྟ་བ་ལ་རྨོངས་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང་། གཉིས་པའི་དོན་ནི། དེ་ལྟར་

ན་རེ་ཞིག་སྲིད་པའི་རེན་འབེལ་ཡན་ལག་གིས་བ་ས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་

རིག་པ་བདེན་འཛིན་གི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་བཞག་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །ཟླ་

བས་རེས་འགར་བརྒྱ་བའི་འགེལ་བ་གཞུང་དུ་དྲངས་མ་ཐག་པ་སོགས་ལྟར་མ་རིག་

པ་འཁོར་བའི་ར་བར་གསུངས་ལ། རེས་འགར་འཇུག་པ་ལས། ཉོན་མོངས་སྐོན་
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རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་བོ་ཡིས་མཐོང་འགྱུར་

ཞིང་། །ཞེས་པ་ར་འགེལ་སོགས་ལྟར་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་འཁོར་རར་གསུངས་པ་

གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་འདི་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་

འཛིན་གཉིས་ཡོད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་

མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བདེན་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་འདོད་པའི་ཚུལ་འདི་

ནི་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་ཀི་བཞེད་པ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་བར། དངོས་

པོ་རྣམས་བདེན་པར་འཛིན་པ་དེ་ནི་སྟོན་པས་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་

གསུངས་ཏེ། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་བཟུང་བ་ལས་སྲིད་པའི་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་འབྱུང་བར་གསུངས་ཤིང་། དངོས་པོ་སྟོང་བར་དེ་རོགས་ནས། །ཡང་

དག་མཐོང་ཕིར་རྨོངས་མི་འགྱུར། །དེ་ནི་མ་རིག་འགོག་པ་ཡིན། །དེ་ལས་ཡན་ལག་

བཅུ་གཉིས་འགག །ཅེས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བར་ཤེས་པ་ལས་མ་རིག་

པ་འགག་ཅིང་དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག་པར་གསུངས་པ་དང་། བཞི་བརྒྱ་

བར། ལུས་ལ་ལུས་དབང་གིས་ཁབ་ཅིང་ལུས་དབང་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀི་རེན་

དུ་གནས་ལ། དེ་མེད་ན་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་ཀང་མི་གནས་པ་བཞིན་དུ། གཏི་

མུག་གིས་བཏགས་པའི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་

འོང་བར་ཞེན་ནས་འདོད་པ་དང་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་སོགས་སུ་ཞེན་པས་བདེན་

པར་ཞེན་པའི་གཏི་མུག་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ནི། ཆགས་སང་ལ་སོགས་

པའི་ཉོན་མོངས་ཀུན་ལ་ཁབ་ཅིང་གནས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། དེའི་ཕིར་རེན་འབེལ་རང་

བཞིན་གིས་མེད་པ་བསྒོམས་ཏེ་གཏི་མུག་བཅོམ་པས་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་ཐམས་
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ཅད་བཅོམ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་རེན་འབྱུང་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བ་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་ན་བདེན་འཛིན་གི་གཏི་མུག་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་འབད་པ་

ཀུན་གིས་བསྟན་བཅོས་བཞི་བརྒྱ་བ་འདིར་སྟོང་བ་རེན་འབེལ་གི་དོན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཚུལ་གི་གཏམ་དེ་ཁོ་ན་བསྙད་པར་བ་བ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཞེས་

སོགས་ཀིས་མ་རིག་པ་སང་བར་གདམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན་ཆོས་དང་། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཚིག་

དོན་ས་ཞིང་། བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ཀང་། གཞན་ཡང་འདི་ན་སྨྲ་བ་པོ་དག་ས་བོན་བཏབ་

ནས་བདག་གིས་ཤིང་ལོན་པ་འདི་བཙུགས་བདག་གིས་བུ་འདི་བསྐེད་དེ་ཤིང་ལོན་

པ་འདི་ནི་བདག་གིའོ་བུ་འདི་ནི་བདག་གིའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་གལ་ཏེ་ས་བོན་དང་

ཤིང་ལོན་པ་དང་བུ་དག་གཞན་ཉིད་ཡིན་པར་གྱུར་ན། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དེ་དག་

མི་སྲིད་པར་གྱུར་པ་ཞིག་ན། ཞེས་གསུངས་སོ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ཤེས་སྒིབ་ངོས་གཟུང་བ་ནི། དེ་ལྟ་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། དེ་

བ་འོ། །ཡན་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་དང་ས་བོན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བག་

ཆགས་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་ངོས་བཟུང་། བག་ཆགས་ཀི་ངོ་བོ་ནི། སོགས་ཀིས་བག་

ཆགས་དེའི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། ཤེས་སྒིབ་འདི། སོགས་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་

སངས་པའི་ཁད་པར་བྱུང་ཚུལ་ལས་དང་པོའི་འཇུག་འགེལ་གི་ལུང་དོན་ནི། ཤེས་

སྒིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ནི་ཤེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་སྟེ་ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་

འདྲའི་བག་ཆགས་དེ་ནི་ལུས་ངག་གི་འཇུག་པ་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡོད་པ་སེའུ་ལྟར་
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མཆོང་བ་དང་གཞན་ལ་རྨངས་མོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ལུས་ངག་གི་གནས་ངན་ལེན་སྟོན་

པས་བཀག་ཀང་མ་ལོག་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྣམ་མཁེན་

དང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་གི། ཉན་རང་དག་བཅོམ་སོགས་གཞན་ལ་

མི་ལྡོག་པར་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་ཡང་ཡིན། ཞེས་པའི་ཡང་སྒའི་དོན་གཞུང་ན་གསལ་

ཞིང་། དེ་ཡང་། ཞེས་པའི་ཡང་སྒའི་དོན་བརག་གོ །དེ་ལྟར་ན་བག་ཆགས་དང་ས་

བོན་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་དང་། དེའི་

འབས་བུ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ཞེས་པ་ལྡན་མིན་དུ་གྱུར་པ་དེ་ཡང་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་བ་འོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་གྱུར་པའི་བག་ཆགས་ཀི་ངོ་བོ་

ནི། འཇུག་འགེལ་དུ། འབག་པ་དང་སྒོ་བ་དང་རེས་སུ་བགོད་པར་བེད་པ་གསུམ་ལ། 

འགྱུར་རིང་དུ། གོས་པར་འགྱུར་སྒོ་བར་འགྱུར་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་འགྱུར། ཞེས་

འབྱུང་བའི་དོན་ལ། འགེལ་བཤད་དུ། འབག་པར་བེད་ཅིང་ཞེས་བ་བའི་བཤད་པ་ནི་

སྒོ་བར་བེད་པ་ལ་རེས་སུ་བགོད་པར་བེད་པ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་འབག་པར་བེད་པ་

ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་དང་འདྲེས་པར་བེད་པའོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རེས་སུ་བགོད་

པར་བེད་པའོ། །ཞེས་དང་། མུས་སྲད་པས། ཆོས་གང་གིས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་

འབག་པར་ཏེ་གོས་པར་བེད་ཅིང་། སྒོ་བར་ཏེ་བསྒོས་པར་གྱུར་ལ། རེས་སུ་བགོད་

པར་བེད་པ་སྟེ་སེམས་རྒྱུད་ཕི་མ་དེའི་རེས་སུ་མཐུན་པར་སྐེ་བར་བེད་པ། ཞེས་

དང་། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར། སེམས་སོད་པར་བེད་པ་དང་། སེམས་སྟེང་ལ་འགོ་

བར་བེད་པ་དང་། སྨིན་པ་དང་གཉེན་པོ་སོགས་ཀིས་མ་བཅོམ་བར་དུ་རིགས་དྲུག་

གང་དུ་སྐེས་ཀང་སེམས་ཀི་རེས་སུ་འབངས་པ་ལ་བཤད་དོ། །དེ་ནི་ཉོན་མོངས་ཀི་
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ས་བོན་དང་བག་ཆགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་བག་ཆགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྣམ་གངས་ནི་

ཉོན་མོངས་པའི་མུར་ཐུག་པ་སོགས་བཞི་སྟེ་རེ་རེའི་མགོར་ཉོན་མོངས། ཞེས་སྦར་

རོ། །དེ་ཡང་འགེལ་བཤད་དུ། ཉོན་མོངས་པ་མངོན་རྒྱུ་མེད་པས་ཉོན་མོངས་པའི་

མུར་ཐུག་པ་དང་། ར་བ་ནི་ས་བོན་དུ་བཤད་ལ། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར། མུར་ཐུག་པ་

ནི་མཐར་ཐུག་པ་དང་། གོམས་ནི་ཆགས་སོགས་གོམས་པ་དང་། ར་བ་ནི་བདེན་སྣང་

གི་གཞི་དང་། བག་ཆགས་ནི་སེམས་ཀི་བག་ལ་ཞ་བར་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གི་སངས་པའི་ཁད་པར་བྱུང་ཚུལ་ནི། ཤེས་སྒིབ་སོང་བ་ལ་དངོས་གཉེན་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་རོགས་པའི་ལམ་ལས་ལམ་གཞན་མེད་ཀང་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་ཚང་མ་ཚང་

དང་དུས་རིང་པོར་གོམས་མ་གོམས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། ། 

༼དེ་དག་གི་གྲུབ་དོན་འཕྲོས་དང་བཅས་པ།༽

བཞི་པ་དེ་དག་གི་གྲུབ་དོན་འཕྲོས་དང་བཅས་པ་ནི། གསུང་རབ་ལས། ཞེས་

སོགས་བྱུང་། གསུང་རབ་ལས་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀང་དགག་བའི་སྒོ་ནས་དང་། 

སྟོང་གཞིའི་སྒོ་ནས་བཞག་པ་མི་འདྲ་བ་དང་། བདག་མེད་གཉིས་ཀིས་སོ་སོའི་ཕྲ་མི་

འདྲ་བ་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་མི་འདྲ་ཞིང་། 

བདག་མེད་མཐོང་བས་སྒིབ་པ་ཇི་འདྲ་བ་ལས་གོལ་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་ཡོད་

པ་རྣམས་ཀི་དྲང་ངེས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པའི་སེམས་ཙམ་པ་

དག་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་མཉམ་གཞག་པའི་རྒྱུད་ཀི་ཟག་མེད་རྣམ་ཤེས་ཀིས་བག་

ཆགས་མི་འཛིན་ཀང་། དེའི་ཚེ་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་ན་སྒོམ་སང་གི་ས་བོན་ཡོད་པ་མི་

འགལ་བས་སོབ་པ་མཉམ་གཞག་པའི་རྒྱུད་ལའང་སང་བ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀི་ས་བོན་
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བཞག་ཆོག་པར་འདོད་པ་དང་། ཀུན་གཞི་མི་འདོད་པ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། དེའི་

ཚེ་ཀུན་གཞི་མེད་ཅིང་རྣམ་ཤེས་མིན་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཡང་མི་འདོད་ལ། 

ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སྟེང་ན་སང་བའི་ས་བོན་

ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཟག་བཅས་སུ་འགྱུར་བས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པ་འགལ་

ཞིང་། དེའི་ཚེ་དེའི་རྒྱུད་ན་སང་བའི་བག་ཆགས་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་གཞན་

ཡོད་ན་གང་ཟག་དེ་ཉིད་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེའི་རྒྱུད་ལ་སང་བ་

གང་གི་ཡང་ས་བོན་མེད་ཅིང་། འོན་ཀང་རེན་ལོག་པའི་སྟོབས་ཀིས་རེ་ཞིག་

འགགས་པ་ལས་གཉེན་པོས་སར་སྐེར་མི་རུང་དུ་བས་པ་མིན་པས་དེའི་ཚེ་སང་བ་

དེ་དག་སངས་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་

མེད་ཀང་ང་ཙམ་ཞིག་བག་ཆགས་བསྒོ་གཞིར་འཐད་པས་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྒོམ་སང་གི་

ས་བོ་ཉོད་པ་མི་འགལ་བར་འདོད་པ་སོགས་བག་ཞགས་ཀི་འཇོག་ལུགས་དང་། 

གནས་ཚུལ་དང་། ངོ་བོ་སོགས་ཀང་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་

གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་མ་རོགས་དང་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་

གནས་ཚུལ་དང་། ངོ་བོ་སོགས་ཀང་ཤེས་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་བའི་ཁད་ཆོས་ཡིན་

ཏེ། ལུགས་འདིའི་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་ལུགས་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་

ཕིར་ཏེ། འདིའི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདེན་གཉིས་ཇི་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་ལུགས་

གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །

འདིར། འཁོར་བའི་་ག་བསྔལ་སངས་པ་ཙམ་གི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ལ་གཙོ་བོར་

བར་དུ་གཅོད་པའི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཉོན་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་
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དབེ་ན་ཀུན་བཏགས་དང་། ལྷན་སྐེས་གཉིས། གྲུབ་མཐས་བསད་པའི་དབང་གིས་

བྱུང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའམ་དེ་སྐེད་པའི་ས་བོན་གང་

རུང་ཡིན་པ་དེ། དང་པོའི་མཚན་ཉིད། གྲུབ་མཐས་བསད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཐོག་མ་

མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོང་པའི་བག་ཆགས་ཙམ་ལས་སྐེས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པའམ་དེ་སྐེད་པའི་ས་བོན་གང་རུང་ཡིན་པ་དེ། གཉིས་

པའི་མཚན་ཉིད། གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་འཐད་དོ་སྙམ་པ་

དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ་འཐད་དོ་སྙམ་པ་རེ་རེས་དྲངས་པའི་དུག་གསུམ་ཀུན་

བཏགས་གཉིས་པོ་དེ་དང་པའི་མཚན་གཞི། བདག་འཛིན་རགས་པ་ལྷན་སྐེས་ཀི་

དྲངས་པའི་དུག་གསུམ་སོགས་ཐུན་མོང་བ་དང་། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་དྲངས་

པའི་དུག་གསུམ་སོགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཉོན་མོངས་གཉིས་པོ་དེ་གཉིས་པའི་

མཚན་གཞི། དེ་རེ་རེ་ལ་དབེ་ན། མངོན་གྱུར་དང་ས་བོན་གཉིས་གཉིས་ཡོད། ཉོན་

སྒིབ་ཀུན་བཏགས་གང་ཞིག་དམིགས་རྣམ་འཛིན་པའི་བོ་དེ། ཉོན་སྒིབ་ཀུན་བཏགས་

མངོན་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། དམིགས་རྣམ་མི་འཛིན་ཀང་རང་འབས་ཉོན་སྒིབ་ཀུན་

བཏགས་སྐེད་པའི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ནུས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་དེ། ཉོན་སྒིབ་

ཀུན་བཏགས་ས་བོན་གི་མཚན་ཉིད། ལྷན་སྐེས་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀང་དེས་

རིགས་བསྒེ། མཚན་གཞི་རིམ་པར་བདེན་འཛིན་གི་མ་རིག་པ་དང་། ཆགས་བལ་

བའི་རྒྱུད་ཀི་འདོད་པའི་དུག་གསུམ་གི་ས་བོན་ལྟ་བུའོ། །བོ་གཅིག་གིས་དུས་གཅིག་

ཏུ་ཤེས་བ་བདེན་པ་གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ལ་གཙོ་བོར་བར་དུ་

གཅོད་པའི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། ཤེས་སྒིབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

མངོན་གྱུར་དང་། ས་བོན་གཉིས་ཡོད། བདེན་འཛིན་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་

འཕགས་པ་སོབ་པའི་རྒྱུད་ལའང་འབྱུང་བའི་རིགས་སུ་གནས་པ་གང་ཞིག་ཡུལ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་དེ། དང་པོའི་

མཚན་ཉིད། རང་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པས་བཞག་ཅིང་རང་འབས་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་བག་ཆགས་གང་ཞིག་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་འཕགས་

པ་སོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་འབྱུང་བའི་སྒིབ་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ་དེ། གཉིས་པའི་

མཚན་ཉིད། མཚན་གཞི་ནི་རིམ་པར། བདེན་སྣང་གི་ཆ་ལྟ་བུ་དང་། དུག་གསུམ་གི་

ས་བོན་ལས་གཞན་པའི་དེའི་བག་ཆགས་ལྟ་བུའོ། །མ་དག་ས་བདུན་གི་བང་སེམས་

རྒྱུད་ཀི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཉོན་མོངས་སངས་པའི་

འཕགས་པ་སོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་སྒིབ་པ་མིན་ཡང་། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་

སྒིབ་པ་དང་རིགས་གཅིག་པས་སྒིབ་པ་དེའི་རིགས་སུ་གནས་པ་ཞེས་བ་ལ། ཤེས་

སྒིབ་དང་ཐོགས་སྒིབ་དོན་གཅིག་གོ །ཉོན་སྒིབ་ཀུན་བཏགས་དང་མཐོང་སང་ཉོན་

སྒིབ་དོན་གཅིག་ལ། ཉོན་སྒིབ་ལྷན་སྐེས་དང་སྒོམ་སང་ཉོན་སྒིབ་དོན་གཅིག་ཅིང་། 

ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ན་སྒོམ་སང་ཡིན་པས་ཁབ་པོ། །གཞུང་དུ་དྲངས་པའི་འཕགས་པ་

ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་རྣམས་ཀིས་བདེན་འཛིན་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་གྲུབ་པར་མ་ཟད་ཉན་རང་

ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ལུང་རིགས་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་

འགྲུབ་སྟེ། ཉན་རང་གིས་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་དགོས་པ་ནི་དེས་བདེན་

འཛིན་མ་ལུས་པར་སང་དགོས་པ་ལ་ཐུག་ཅིང་། ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་

རོགས་པར་བདེན་འཛིན་མི་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར།
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སོ་ན། ཁོ་ན་རེ། ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ལ་བདེན་འཛིན་གིས་ཁབ་

པར་ཐལ། གཞུང་ལས། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཉིད་

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། 

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ནི་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་དང་། ནས། འགལ་ཟླ་མི་མཐུན་ཕོགས་གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པར་སྒོ་འདོགས་པའོ། །ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་ཟེར་ན། རེ་བཙུན་པས་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དང་། དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ་ཉོན་

མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་ངོས་འཛིན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཙམ་བསྟན་པར་

གསུངས་ཀང་འཁོར་བའི་ར་བར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པར་དགོངས་སམ་བརག་གོ 

།རྒྱུད་བ་དར་ཊིཀ་ལས། ཤེས་སྒིབ་ལྷན་སྐེས་ནི་གོ་བར་ཟད་ལ། ཀུན་བཏགས་ནི་

གཟུགས་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་སོགས་ལ་ཡུལ་བདེན་པར་སྣང་བ་སྣང་བ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བ་འཐད་པར་འཛིན་པའི་བོ་ས་བོན་དང་བཅས་པའོ། །ཞེས་ཤེས་སྒིབ་ཀུན་

བཏགས་ཡོད་པར་གསུངས་ཀང་། སྟོང་ཐུན་ལས། ཤེས་སྒིབ་ལ་ནི་ཀུན་བཏགས་

དང་ལྷན་སྐེས་གཉིས་སུ་དབེར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་

སང་གཉིས་སུ་ཡང་དབེར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་འདོད་ན། ཐེག་ཆེན་མཐོང་ལམ་

གིས་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆ་རྣམས་སོང་ནུས་པར་

འདོད་དགོས་པ་ལ། དེ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། ས་བདུན་པ་མན་ཆད་དུ་ཤེས་སྒིབ་

ཀི་ས་བོན་ཅུང་ཟད་ཀང་སོང་མི་ནུས་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་འདྲའི་བདག་འཛིན་བདེན་འཛིན་ཡིན་པས་ཉོན་སྒིབ་ཏུ་
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གསུངས་སོ། །གཞུང་དང་རྣམ་བཤད་གཉིས་ཀར་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ཐམས་

ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བ་་བར་གསུངས་པ་ཡང་ཤེས་སྒིབ་དངོས་སུ་བ་་བའི་དོན་ཡིན་

པ་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། ཤེས་སྒིབ་ནི། ནས། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཡིན་

ཏེ། ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། བདེན་སྣང་གི་ཆ་ལ་ཤེས་སྒིབ་མངོན་གྱུར་ཅེས་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཤེས་ཀང་། བོ་གིང་ཡིག་ཆར་དེ་ཤེས་སྒིབ་མིན་པར་

ཁས་བངས་ནས། ཤེས་སྒིབ་ཀིས་བ་ས་ན་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པ་དང་། 

ཤེས་སྒིབ་མངོན་གྱུར་པས་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གོ་མི་ཆོད་པས། ལུང་གཉིས་ཀིས་མི་

གནོད་པར་གསུངས་སོ། །འཇུག་འགེལ་ལས། ཤེས་བའི་སྒིབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་

མ་རིག་པ་ཙམ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་ཕིར། ཞེས་དང་། སྐབས་འགོ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། མི་

ཤེས་ཉོན་མོངས་མིན་སངས་ཕིར། །ཞེས་དང་། མ་རིག་ཉོན་མོངས་མིན་ཡོད་

པས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ལུང་དང་། ཤེས་པར་གྱུར་བའི་ཤེས་སྒིབ་ཡོད་དེ། ཀུན་

རྨོངས་ཉེར་གཉིས་དང་གནས་ངན་ལེན་བཅུ་གཅིག་གི་ནང་ཚན་ལ་དག་བཅོམ་

རོགས་པ་སྔོན་སོང་གི་མ་དག་ས་བདུན་གི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོས་སྐལ་གི་སྒིབ་

པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གཉལ་སྟོན་དང་། པཎ་

ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དང་། སྒོ་མང་ཡིག་ཆ་གསར་རིང་རྒྱས་བ་ས་དང་། 

དེའི་རེས་སུ་འབངས་པ་དག་གིས་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡོད་པར་བཞེད། 

རེས། ཤེས་སྒིབ་ཀི་མ་རིག་པའི་འབྲུ་སྣོན་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་ལ་

མཛད་པ་ལས་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་མ་རིག་པར་གསུངས་པ་མེད་པ་དང་། ལྷག་

མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། ཐེག་དམན་གི་དག་བཅོམ་དང་ས་བརྒྱད་འཐོབ་པའི་བང་
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སེམས་ལ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་གསར་དུ་འཇོག་བེད་ཟད་པ་ཡིན་

ཡང་། ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། ས་བདུན་པའི་བར་དུ་ནི་མ་རིག་

པས་སོད་པ་ཡོད་ལ། ས་བརྒྱད་པ་ནས་དང་དག་བཅོམ་པ་གཉིས་ལ་ནི་སོད་བེད་ཀི་

མ་རིག་པ་ཟད་པས་དེས་བསད་པ་མེད་ཀི། ཞེས་ཐེག་དམན་དག་བཅོམ་དང་བང་

སེམས་ས་བརྒྱད་པ་ལ་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་གསར་དུ་འཇོག་བེད་

ཟད་པར་གསུངས་ཤིང་། ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡོད་ན་དེ་དག་ལ་དེ་ཟད་

དོན་མེད་དོ་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། འཇམ་

དབངས་དགའ་བོ། རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ། སེ་ར་རེ་བཙུན་པ་ཡབ་སྲས། པཎ་

ཆེན་བསོད་ནམས་གགས་པ། པཎ་ཆེན་བོ་བཟང་ཆོས་རྒྱན། རེ་རོལ་བའི་རོ་རེ་

སོགས་མཁས་གྲུབ་མང་པོས་གསུངས་པ་ལྟར། ལྷག་མཐོང་དཀའ་འགེལ་ལས། 

ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་མེད་པར་བཤད་པ་རེའི་གསུང་ཟིན་དང་མཐུན་ནམ་

སྙམ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྲས་ཀི་ཐུ་བོ་ཀུན་མཁེན་ཡོངས་འཛིན་པཎི་ཏ་ཆེན་

པོས་ཀང་དེ་ལྟར་འདོམས་པར་མཛད་དོ། །སོས་མེའི་སྣང་བར། དུས་འཁོར་ཊིཀ་

ཆེན་ཁ་སྐོང་ཞང་ཞུང་བས་མཛད་པར། འཇུག་པ་རང་འགེལ་གི་ལུང་དྲངས་པའི་

མཇུག་ཏུ། གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བའི་ཆར་གྱུར་པའི་སེམས་འབྱུང་བ་ནི་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་

འཇོག་གོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་གཏམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཐལ་

འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཤེས་སྒིབ་ལ་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཁུངས་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་གཞུང་

འདི་ལས་གསལ་མེད་ལ། ཀུན་མཁེན་བ་མ་མ་གཏོགས་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་ཡང་

མེད། ཁུངས་འདི་སུས་དྲངས་པ་ཡང་མི་སྣང་བས་ཀུན་མཁེན་མཆོག་དགེས་པའི་
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མཆོད་པར་བསམས་ནས་བདག་གིས་དྲངས་པ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་

འདྲའི་སེམས་ནི་གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་བ་ཅན་གི་སེམས་དང་། བདེན་པར་འཛིན་པའི་

སེམས་ལ་བེད་པ་གང་རུང་ལས་འོས་མེད་དེ། དེ་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འཛིན་

སྟངས་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཞིག་འཇོག་དཀའ་བའི་ཕིར། དང་པོ་ལྟར་ན་གཉིས་སྣང་

འཁྲུལ་བ་ཅན་གི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་ཐལ་བ་དང་། གཉིས་པ་ལྟར་ན་དེ་

ཉོན་སྒིབ་ལས་འོས་མེད་དོ། །རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་གི་ཟིན་བིས་གཉིས་ཀར། རིམ་པ་

བཞི་བའི་དོན་གི་འོད་གསལ་ཡན་དུ་ཐིམ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་བརྒྱད་ཅུའི་རོག་པ་རྣམས་

ཤེས་སྒིབ་ཡིན་པས་ཤེས་པར་གྱུར་པའི་ཤེས་སྒིབ་ཡོད་ཟེར་བ་དང་། དེ་ཉོན་མོངས་

མ་ཡིན་པར་ཉོན་མོངས་དེ་དག་གིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཡིན་ཟེར་བ་གཉིས་ཀ་

དོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོག་བརྒྱད་ཅུའི་ནང་ན་སྒིབ་པ་ཡིན་མིན་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྙིང་རེ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་སོགས་སྒིབ་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ། ཤེས་སྒིབ་མངོན་གྱུར་པ་ལ་དམིགས་རྣམ་འཛིན་པའི་བོ་

དགོས་པར་བཤད་ནས་མཚན་གཞིར་བདེན་སྣང་གི་ཆ་བཞག་པ་ལ་སྐོན་སོང་བར་

འདོད་ནས་དབུ་མའི་ཞིབ་ཆར། ཡུལ་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་རང་འཛིན་པའི་སེམས་ཅན་

གི་བོ་ལ་སྣང་ཚེ་བདེན་པར་སྣང་བ་ལས། རང་སྟེང་གི་ཆོས་ཉིད་དང་དབེར་མེད་པའི་

བདེན་མེད་དུ་འཆར་བ་ལ་རྨོངས་པའི་དྲི་མ་ལ་བེད་ཅེས་བཤད་དོ། །གཉལ་སྟོན་

དཀའ་འགེལ་དུ་བདེན་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་བཞག་པ་ལྟར་ན་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་སའི་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཏུ་འགྱུར་རོ། །སྒིབ་གཉིས་ཀི་དོན་ལ་དཔྱད་དགོས་མང་ཡང་
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མ་སོས་སོ། །

ཁ་ཅིག་སྔར་ཀུན་གཞི་མི་འདོད་པའི་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་ཀུན་གཞི་མེད་

ཅིང་རྣམ་ཤེས་མིན་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པར་བཤད་པ་མི་

འཐད་དེ། ལེགས་ལྡན་གིས་མི་ལྟ་བུའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ཅན་ལ་ཕུང་པོ་ལྔའི་ཚོགས་པ་

གང་ཟག་གི་མཚན་གཞི་དང་། འཁོར་བར་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཁོར་མཁན་གི་གང་

ཟག་གི་མཚན་གཞི་ལ་གཙོ་བོ་རྣམ་ཤེས་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་གེ་འབར་བ་ལས། 

འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་སྲིད་པ་ལེན་པའི་ཕིར་བདག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལུས་དང་

དབང་པོའི་ཚོགས་དག་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་

སྟེ། དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས། བདག་ཡིན་ནོ་ཡན་ཆད་ཀིས་སྲིད་པ་རྒྱུན་པར་

ལེན་མཁན་གི་བདག་ལ་རྣམ་ཤེས་བཞག་ཅིང་། ལུས་དང་དབང་པོའི་ཚོགས་དག་

ཅེས་པ་མན་ཆད་ཀིས་ལུས་དང་དབང་པོའི་ཚོགས་ཙམ་བདག་དང་། ལུས་སོགས་

ཕུང་པོ་ལྔ་གདགས་གཞིར་བསྟན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དཔེར་ན་ཤིང་རའི་ཡན་ལག་

ཚོགས་པ་ཙམ་ཤིང་ར་དང་དེའི་ཡན་ལག་གདགས་གཞིར་འདོད་པ་བཞིན། ཞེས་

བཤད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། རོག་གེ་འབར་བར་ལུས་

དང་དབང་པོའི་ཚོགས་པ་གང་ཟག་གི་གདགས་གཞིར་གསུངས་པ་ལས་མཚན་

གཞིར་གསུངས་པ་མིན་ཏེ། སྟོང་ཐུན་ལས། ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པའི་དབུ་མ་རང་

རྒྱུད་པ་དག་ལྟར་ན། དེའི་ཚེ་ཀུན་གཞི་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་གང་

ཟག་གི་མཚན་གཞི་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ལ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གང་ཟག་བག་ཆགས་བསྒོ་གཞིར་
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མི་རུང་བར་ཐལ། བག་ཆགས་བསྒོ་གཞི་ལ་སེམས་རྒྱུད་ཀིས་ཁབ་པ་གང་ཞིག་གང་

ཟག་སེམས་ཀི་རྒྱུད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་

ལས། གང་གིས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་འབག་པར་བེད་ཅིང་། ནས། དེ་ནི་བག་ཆགས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན། དེའི་སྐོན་སོང་ལ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། གང་ཟག་དེའི་

སེམས་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་བས་གང་ཟག་དེ་མཐོང་བ་པོར་འཇོག་པ་མི་འགལ་བ་

ལྟར། དེའི་ཤེས་རྒྱུན་བག་ཆགས་བསྒོ་བའི་གཞི་ཡིན་པ་དང་དེ་ལ་བཏགས་པའི་གང་

ཟག་བག་ཆགས་ཀི་གཞིར་འཇོག་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཚུལ་

གཅིག་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། ང་ཙམ་དེ་ཉིད་སེམས་རྣམ་ཤེས་ལ་

བརེན་ནས་བཏགས་པའི་རྒྱུད་ཡིན་པས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་ཅེས་ཀང་བ་ལ། སེམས་

ཉིད་ཀི་རིགས་འདྲ་ལ་དེའི་རྒྱུད་ཅེས་པ་ལྟར་ན་དེ་ཡང་རེས་འགའ་བའི་བག་ཆགས་

བསྒོ་བའི་གཞིར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཚུལ་གཅིག་སྟེ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བྱུང་

ཞིང་། དེ་ལ་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་བག་

ཆགས་འཛིན་པའི་བསྒོ་གཞི་ལ་ངའོ་སྙམ་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་

དགོས་ཀང་། གནས་སྐབས་ཀི་བག་ཆགས་བསྒོ་གཞི་ལ་སེམས་ཀི་རིགས་འདྲའི་

རྒྱུད་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ཕི་དོན་འཇོག་ཅིང་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་

མོང་མིན་པའི་ཁད་པར་ལ་གསུམ། ཕི་དོན་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། ཀུན་

གཞི་མེད་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་དང་། རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། རང་གཞན་གི་ལུགས་ལ་དོན་ཤེས་གཉིས་ཡོད་མེད་འདོད་
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ཚུལ་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། ཕི་དོན་འགོག་པའི་ལུང་རིགས་ཀིས་ཕི་དོན་མེད་

པ་མི་འགྲུབ་པར་བསྟན་པ། རང་ལུགས་ལ་དོན་ཤེས་གཉིས་ཡོད་མེད་མཚུངས་པར་

བསྟན་པ། དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར། ཞེས་སོགས་བྱུང་། རྒྱུན་

ཞུགས་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་དང་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་ཐ་སྙད་དུ་

ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་དབེ་བར་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་དོན་ཤེས་གཉིས་ལ་སྤིར་ཡོད་

མེད་ཀི་ཁད་པར་དབེར་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དག་དོན་དམ་པར་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སྙད་དུ་

ཡོད་མཉམ་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་སྔར་ལྟར་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་ལ་ལེགས་ལྡན་སོགས་དོན་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཡོད་མཉམ་དུ་སྨྲ་བ་

དང་། ཞི་འཚོ་དཔོན་སོབ་སོགས་དང་རྣམ་རིག་པ་རྣམས་ཤེས་པ་ཡོད་ཅིང་ཕི་དོན་

མེད་པར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བས་འདོད་པ་ལྟར་གི་རང་མཚན་

གིས་ཡོད་དགོས་ཤིང་དེ་འདྲའི་རང་མཚན་གིས་མེད་ན་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཤེས་པ་

ཁོ་ནའོ། །ཐལ་འགྱུར་བས་ཕི་རོལ་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་བཞེད་ཀང་ཕི་རོལ་

རང་མཚན་གིས་མེད་པས་ཕི་རོལ་མེད་མི་དགོས་པར་བཞེད་ཅིང་། ཐལ་འགྱུར་བ་

ལས་གཞན་གིས་ཕི་དོན་དང་མཚན་གིས་མེད་ན་ཕི་དོན་མེད་དགོས་པར་འདོད་

པས་མི་མཐུན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཆོས་གཅིག་རང་མཚན་གིས་མེད་ཀང་ཡོད་པར་

འཇོག་ཤེས་ན་དོན་ཤེས་གཉིས་ཡོད་མེད་འབེད་མི་ནུས་པའི་རིགས་པ་ལེགས་

པོར་གོ་ནུས་ལ། ཆོས་གཅིག་རང་མཚན་གིས་མེད་ནའང་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་ཤེས་པ་

མ་བྱུང་ན་དོན་ཤེས་གཉིས་ཡོད་མེད་འབེད་མི་ནུས་པའི་རིགས་པ་ལེགས་པོར་གོ་

མི་ནུས་སོ། །
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་རྡུལ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། དྲུག་གིས་ཅིག་ཅར་

སྦར་བ་ན། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡུལ་ཆ་མེད་བཀག་ནས་དེ་མེད་པས་ན་དེ་བསགས་པའི་

རགས་པ་ཡང་མེད་ལ་ཕྲ་རགས་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕིར་ཕི་རོལ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་སྤིར་ཕི་དོན་ཡོད་པ་མི་གནོད་དེ། དེས་ནི་མདོ་སེ་བ་ལ་

སོགས་པའི་འདོད་པ་ལྟར་གི་ཕི་དོན་ཆ་མེད་འགོག་ནུས་ཀང་སྤིར་ཕི་དོན་ཅུང་ཟད་

ཀང་འགོག་མི་ནུས་པས་ཕི་དོན་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ལ་ནི་ལུང་དང་འཇིག་རེན་

གགས་པ་གཉིས་ཀས་གནོད་པར་བརྒྱ་བའི་འགེལ་བ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཉིད་ལས། གང་དག་རིགས་པ་བཅུག་ནས་རས་བརྒྱད་ཀི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀི་ཡོད་པ་

ཉིད་སེལ་ཞིང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་ཉིད། རོགས་པ་དེ་དག་ནི་རེ་ཞིག་འཇིག་རེན་

པའི་དངོས་པོ་འཇིག་རེན་པའི་དོན་ལ་མཁས་པས་ཉེ་བར་བསྟན་པ་སེལ་བ་ན་འཇིག་

རེན་དང་ལུང་གི་གནོད་པ་གཉིས་སེལ་བར་བེད་པ་དེ་དག་གིས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡོད་པ་

ཉིད་བསལ་བར་མི་ནུས་ཤིང་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་

འཐད་པ་དང་འགལ་བ་ཡང་གཞག་པར་མི་ནུས་སོ། །འདི་ལྟར་དེའི་སྐེ་བ་དང་གནས་

པ་དང་འགག་པ་རྣམས་རིམ་གིས་དང་ཅིག་ཅང་མེད་པའི་ཕིར་མི་འཇུག་ལ། སྐེ་བ་

ལ་སོགས་པ་དང་བལ་བ་ལ་ནི་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་

འཇིག་རེན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་མཐོང་

བའི་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་མ་བཅུག་པར་འཇིག་རེན་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཁས་བང་

བར་བ་ཞིང་། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་རྡུལ་ཕྲ་རབ་

ཀང་ཡིན་པས་འདིས་རིགས་པ་བཅུག་ནས་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བསལ་བར་མི་ནུས་ཏེ། 
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དེའི་རིགས་པ་ལ་འཇིག་རེན་དང་ལུང་གི་གནོད་པས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་ཡང་མདོ་སེ་ས་བཅུ་པ་ལས། འདི་ལྟར། ཁམས་གསུམ་པོ་

འདི་ནི་སེམས་ཙམ་སྟེ། ཞེས་ཙམ་སྒས་ཕི་དོན་འགོག་པ་མདོ་དེའི་དོན་མིན་ཏེ། 

སེམས་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རེན་གི་བེད་པ་པོ་བཀག་པར་མདོ་ཉིད་ལས་གསལ་

བའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟར་ན་་ག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་་ག་བསྔལ་གི་

ལོན་པ་བེད་པ་པོ་དང་། ཚོར་བ་པོ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་པོ་འདི་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་རོ་སྙམ་མོ། །ནས། ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་སྟེ་སྲིད་པའི་ཡན་

ལག་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་སྟེ་བཀའ་སྩལ་བ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སེམས་གཅིག་ལ་བརེན་པ་དག་གོ །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། མངོན་གྱུར་མངོན་ཕོགས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

ཡིས། །སྲིད་གསུམ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་གང་རོག་པ། །རག་བདག་བེད་པོ་བཀག་པ་

རོགས་ཕིར་དེས། །བེད་པ་པོ་ནི་སེམས་ཙམ་ཡིན་པར་རོགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་ས་

བཅུ་པའི་མདོ་དོན་འགེལ་ཚུལ་ལེགས་ལྡན་དང་འདྲའོ། །ལང་གཤེགས་ཀི། ཕི་རོལ་

སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཞེས་པས་ཕི་རོལ་མ་བཀག་ཅེས་ལེགས་ལྡན་གིས་འཆད་པ་

ལྟར་ཟླ་བས་མི་བཞེད་ཀི་མདོ་དེས་དེ་ལྟར་བསྟན་ཀང་དེ་དྲང་དོན་ཡིན་ཞེས་འགེལ་

ཏེ། འཇུག་པ་ལས། མདོ་སེ་གང་ལས་ཕི་རོལ་སྣང་ཡོད་མིན། །སེམས་ནི་སྣ་ཚོགས་

སྣང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ། །གཟུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆགས་གང་དེ་དག་ལ། །གཟུགས་

ཟློག་པ་སྟེ་དེ་ཡང་དྲང་དོན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཟླ་བས་ས་བཅུ་

པའི་མདོའི་ཚིག་ཟིན་ལ་སེམས་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་མདོ་དེའི་དོན་མིན་ཞེས་སེམས་
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ཙམ་པའི་འདོད་པ་བཀག་པ་དང་། ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་འདིའི་སྒས་ཟིན་ལ་མདོའི་

དོན་མིན་ཞེས་མ་གསུངས་པར་དྲང་དོན་ཡིན་ཞེས་རོད་སོང་མཛད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཡུམ་གི་མདོར། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་ཡུམ་གི་མདོ་ལས། 

རབ་འབོར། གཟུགས་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་། །ནས། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་ངོ་། །ཞེས་ཕུང་པོ་ལྔག་ཁད་མེད་པར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་

གསུངས་ཤིང་། ཆོས་མངོན་པར་ཕུང་པོ་ལྔ་གའི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་མཉམ་དུ་

བཤད་པ་ལྟར་དོན་ཤེས་གཉིས་ཡོད་མེད་ཁད་མེད་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། དོན་ཤེས་

གཉིས་ཀ་ལ་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ཡོད་ཚུལ་དཔྱད་ན་མི་རེད་པར་

མཚུངས་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ཡང་

ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་སྙམ་དུ་དགོངས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་དག་ཤེས་

རབ་ཚུལ་མདོར་སངས་རྒྱས་ཀིས། །མཚུངས་པར་སངས་ཤིང་མངོན་པའི་ཆོས་

ལས་གསུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ངེས་ན་དོན་ཤེས་གཉིས་ལ་དོན་དམ་དང་ཐ་

སྙད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་འབེད་པ་ནི་ཐ་སྙད་དང་དོན་དམ་པའི་རྣམ་གཞག་

གཉིས་ཀ་ལས་བརྒལ་པས་བདེན་པ་གཉིས་ཆར་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་

བཞི་བརྒྱ་བ་ལས་གསུངས་པ་གང་། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པའང་ཡིན་པའི་

ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དེ་ཉིད་དུ། རྣམ་རིག་པ་ཤེས་པ་བདེན་པར་ཡོད་ཅིང་ཕི་དོན་

ཐ་སྙད་དུ་མེད་པར་འདོད་པས་དོན་ཤེས་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་འཇིག་

རེན་གགས་པ་གང་དུའང་བཤད་པར་མི་ནུས་པས་འདི་དོན་དམ་པར་ཡོད་ལ་འདི་

དོན་དམ་པར་མེད་དོ་ཞེས་བརོད་མི་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་
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ཐལ། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་ཞེས། །ཐུབ་

པ་ཡིས་ནི་གང་གསུངས་པ། །བིས་རྣམས་སྐྲག་པ་སང་དོན་ཏེ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་

མ་ཡིན། །ཞེས་ཕི་རོལ་མེད་པ་དང་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དྲང་དོན་ཡིན་

པར་གསུངས་ནས། ཤེས་པས་ཤེས་བ་རོགས་པ་སྟེ། །ཤེས་བ་མེད་པར་ཤེས་པ་

མེད། །ཅེས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། འབྱུང་བ་ཆེ་ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཕི་

དོན་ཡོད་པར་བཞེད་པ་མི་འཐད་དེ། དེས་དེ་བཀག་པའི་ཕིར་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་

སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །དེ་ཤེས་པས་ནི་འབལ་འགྱུར་

ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརགས་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་འབྱུང་བ་སོགས་སེམས་ཀི་བདག་

ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། ལུང་དེས་ཕི་རོལ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཟླ་

འགེལ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་གང་གི་རྣམ་པ་འཛིན་ཅིང་སྐེ་བའི་

དམིགས་པ་དེ། ནས། མོ་གཤམ་གི་བུ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གཟུགས་སོགས་ནི་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་གཏད་

པའི་སྒོ་ནས་འབྱུང་བ་སོགས་སུ་འདོགས་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་བས་ན་འབྱུང་བ་

དང་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་དང་། ནས། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་

ཡང་དག་པར་འདུ་ཞིང་ཁོངས་སུ་ཆུད་དོ། །ཞེས་དེས་ན་འབྱུང་བ་སོགས་ནི་ཤེས་

པས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཤེས་པའི་ཁོངས་སུ་འདུ་བ་དང་། གང་གི་ཚེ་རྣལ་

འབོར་བས་ཡོད་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་དོན་སྒོ་འདོགས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

ཚངས་པ་དེ། ནས། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པའི་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་
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དབང་དུ་བསྟན་པར་ངེས་སོ། །ཞེས་ཚངས་པ་དང་འདྲ་བར་སྣོད་བཅུད་ཀི་བེད་པོར་

གྱུར་པའི་རྣམ་ཤེས་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཚེ་ཤེས་པ་དེས་

བཞག་པའི་ཡུལ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡང་དེའི་ངེས་ངོར་བལ་ཞིང་ནུབ་པར་འགྱུར་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར། འདིའི་ཚངས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ལ་གཉལ་སྟོན་གིས་བཤད་ཚུལ་

མང་དུ་བས་པ་ཀུན་མཁེན་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་མི་འཐད་པར་གསུངས་སོ། །ཕི་

དོན་མེད་པར་གསུངས་པའི་མདོའི་དགོངས་པ་འཆད་ཚུལ་གི་རྒྱུ་མཚན་མཐར་ཐུག་

པ་ནི་སྟོང་ཐུན་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ཀུན་གཞི་མེད་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། ཞིག་

པ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པ་དང་དུས་གསུམ་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་

སྐོན་མེད་དེ། འདི་ལྟར། ལས་འབས་ཀི་རེན་དུ་ཀུན་གཞི་དགོས་ཏེ། ལས་ཀིས་རྣམ་

སྨིན་ཡུན་རིང་ལོན་ནས་སྐེད་ལ། ལས་ཀང་རང་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་ཅིང་། ཞིག་པ་

ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་སྙམ་ན། ཟུར་ཕི་མ་མ་གྲུབ་སྟེ། རང་མཚན་

གིས་མ་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོར་འཇོག་ནུས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཞིག་པ་

དངོས་པོར་ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་ཕིར། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་དེ་

མི་འགག་པ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། གང་གི་ཕིར་ལས་དེ་

རང་བཞིན་གིས་དེ་མི་འགག་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་འགག་པ་ལས་ཀང་འབས་བུ་

འབྱུང་བ་མི་འགལ་བ་དེའི་ཕིར་ཀུན་གཞི་སོགས་ཁས་མ་བངས་ཀང་ལས་ལས་

འབས་བུ་འདི་འབྱུང་བར་ནུས་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ལ་ལར་ལས་གཉིས་



  306  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བས་པ་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་པ་ལས་ཀང་ལས་ལས་འབས་བུ་ཡང་དག་

པ་སྟེ་རྒྱུ་ལ་འབས་བུ་མི་འཁྲུལ་བར་འབྱུང་བར་རིག་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་

པའོ། །རང་མཚན་མེད་ཀང་རྒྱུ་འབས་འཇོག་ཤེས་ན་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་སང་ས་བར་

མ་ཟད་ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་ལས་འབས་ཀི་འབེལ་བ་འཐད་པར་འཇུག་འགེལ་དུ་

གསུངས་པའི་དོན་ནི། རང་བཞིན་མེད་པའི་རྒྱུ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པའི་འབས་བུ་

སྐེ་བ་གོང་དུ་བཤད་མ་ཐག་པ་དེའི་ཕིར་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་ཡང་རང་བཞིན་མེད་

པས་རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་སངས་པར་མ་ཟད། ལས་འབས་ཀི་རེན་དུ་སེམས་ཙམ་པ་ཁ་

ཅིག་ལྟར་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་དང་། ཁ་ཆེ་བ་ལས་གཞན་པའི་བེ་སྨྲ་ཁ་ཅིག་ལྟར་

རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་དང་། བེ་སྨྲ་ཁ་ཅིག་ལྟར་བུ་ལོན་གི་དབང་རྒྱ་དང་འདྲ་བའི་ཆུད་མི་

ཟབ་དང་། མདོ་སེ་བ་དང་ཁ་ཆེ་བེ་སྨྲ་ཁ་ཅིག་ལྟར་ཐོབ་པ་སོགས་རོག་པ་སྟེ་འདོད་པ་

མེད་པར་ཡང་ལས་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་ལོན་ཡང་ལས་ནི་ལས་ཀི་འབས་བུ་དང་

འབེལ་བ་འཐད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ཞིག་པ་དངོས་པོར་འདོད་པས་ན་ཀུན་གཞི་

འཇོག་མི་དགོས་པར་མ་ཟད་ཕི་དོན་འདོད་པའི་གནད་ཀིས་ཀང་ཀུན་གཞི་མི་འཇོག་

པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་ན་དབུས་མཐའ་ལས། དོན་དང་སེམས་ཅན་བདག་

རྣམ་རིག །ཅེས་སོགས་ལྟར་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི་དོན་དུ་སྣང་བ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་དང་། སེམས་ཅན་དུ་སྣང་བ་དབང་པོ་ལྔར་བདག་

གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་སྣང་བ་ཀུན་གཞི་དང་། བདག་ཏུ་སྣང་བ་བདག་ཏུ་རྨོངས་པ་

སོགས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་དང་། རྣམ་པར་རིག་པར་

སྣང་བ་རྣམ་ཤེས་དྲུག་རྣམས་དོན་སྣང་གི་བག་ཆགས་ལས་སྐེ་ལ། དེ་དག་ཕི་དོན་དུ་
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མེད་ཅིང་དེ ་མེད་པས་འཛིན་པའི ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ ་ཕི ་དོན་དུ་མེད་ཅེས་

པའོ། །ཀུན་གཞི་འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་ནི། ཡིད་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་པའི་ལུགས་ལ་ཕི་དོན་ཁས་ལེན་པ་གནས་མེད་པས་ཕི་

དོན་མེད་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་རིགས་པ་རྣམས་དང་། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་

ལེན་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ཉིད་ཉོན་ཡིད་ཀི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་

ཀིས་གང་ལ་དམིགས་པའི་གཞིར་གྱུར་པའི་བདག་གི་མཚན་གཞིར་འདོད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟ་ན་ལས་བེད་པ་པོའི་བདག་གི་ཆ་ཤས་དང་གདགས་གཞི་དེའི་ཆ་ཙམ་

བཏགས་ཆོས་སུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་རྣམས་དང་། ཀུན་

གཞི་ཁས་ལེན་པ་དང་དབང་ཕྱུག་འགོ་བའི་བེད་པོར་ཁས་ལེན་པ་མཚུངས་པའི་

ཚུལ་དང་། ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་ན་རང་མཚན་ཁས་ལེན་དགོས་པས་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་མི་འཐད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཞིག་པ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་ཚུལ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། འདི་ལ་ཞིག་

པ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་པ་དང་། དུས་གསུམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་སྟོན་པ་

གཉིས་ཏེ། དེ་ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞིག་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་

བངས་ནས་འདུས་བས་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་དེའི་ལྟར་ན། ནམ་མཁའི་མེ་

ཏོག་ལྟར་རྒྱུ་མེད་པས་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་

དང་འཇིག་པ་དང་བལ་བ་རྣམས་འདུས་བས་ཉིད་དུའང་གྲུབ་པར་ག་ལ་འགྱུར། དེའི་

ཕིར་དེའི་ཐམས་ཅད་མི་འགིགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་

ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་ནི། དངོས་པོ་འཇིག་པ་ནི་དངོས་པོ་དེའི་རྒྱུ་ལས་སྐེ་བས་རྒྱུ་ཡོད་
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ཀང་དེ་ལས་གཞན་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་མེད་པར་འདོད་ལ། དངོས་པོ་ཞིག་པ་ནི་

དངོས་མེད་ཡིན་པས་རྒྱུ་གཏན་མེད་དུ་སྨྲ་ཞིང་ཞིག་འཇིག་འགལ་བར་འདོད་

དོ། །ལུགས་འདིར་ཞིག་པ་ཡང་འཇིག་པ་ཡིན་པས་ཞིག་འཇིག་མི་འགལ་བར་འདོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཚིག་གསལ་དུ་འཇིག་པ་ཞེས་གསུངས་ཀང་ཞིག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་

འདོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ལ། འགོག་ཚུལ་ལ་ཚིག་གསལ་དུ་ལུང་རིགས་གཉིས་ལས། 

ལུང་ལ། ཞིག་པ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། མདོ་ལས། སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་རྒ་ཤི་

ཞེས་སེམས་ཅན་ཤི་བ་རྒྱུས་བསྐེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་མདོར་འདུས་བས་

ཀི་མཚན་ཉིད་རྣམས་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོའི་ནང་དུ་འདུ་བར་གསུངས་པ་གཉིས་དང་། 

ཞིག་པ་ལ་འབས་བུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ལུང་ནི། ས་བཅུ་བའི་མདོ་ལས། འཆི་བ་ཡང་

བ་བ་གཉིས་སུ་ཉེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། འདུ་བེད་འཇིག་པར་ཡང་བེད་པ་དང་། 

ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་རྒྱུ་ཡང་འབིན་པའོ། །ཞེས་སེམས་ཅན་ཤི་

བས་མ་རིག་པ་སྐེད་པར་གསུངས་པ་དང་། རིགས་པ་ལ། དངོས་པོ་རྣམས་སྐད་ཅིག་

མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཞིག་མ་ཞིག་གཉིས་རྒྱུས་སྐེད་མི་སྐེད་མཚུངས་པར་

སྒྲུབ་པ་དང་། སྔར་མེད་ཕིས་འབྱུང་གི་རིགས་པ་གསུམ་རིམ་པར། ཚིག་གསལ་

ལས། གང་ཞིག་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་ནས། ནས། དེའི་ཕིར་དེའི་

ཐམས་ཅད་མི་འགིགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཅི་སྟེ་འཇིག་པ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། ནས། དེའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་བས། འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་སྔར་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། ནས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལོག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་
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ཕིར་ན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། རིགས་པ་དང་པོ་གཉིས་

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། གསུམ་པ་ནི། མྱུ་གུ་ཞིག་པ་ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མེད་ཅིང་མྱུ་གུ་འཇིག་བཞིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་སྟོང་ཉིད་མྱུ་གུ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་ཀང་མྱུ་གུ་

འཇིག་བཞིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། མྱུ་གུ་ཞིག་པའི་

སྟོང་ཉིད་རྒྱུ་ལ་བརེན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་དུས་གཉིས་

པར་མ་བསད་པའི་ཞིག་པ་རྒྱུ་ལ་རག་མ་ལས་ན། དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པའི་

འཇིག་པ་རྒྱུ་ལ་རག་ལས་པ་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་མི་འགའ་ཐག་རིང་བར་མྱུར་དུ་འགོ་

བ་ར་ལ་རག་ལས་ན། དེ་དེ་ལ་རག་མ་ལས་པ་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞིག་པ་རྒྱུ་ལ་མི་

ལྟོས་ན་འཇིག་པ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་འགལ་བས། ཕོགས་སྔ་མའི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་

རྣམས་སྐད་ཅིག་མར་ཡང་སྒྲུབ་དཀའ་ཞིང་། ལུགས་འདིར་ཞིག་པ་དེ་ཞིག་རྒྱུའི་

དངོས་པོ་སྐེས་པ་ཙམ་ལ་ལྟོས་ཀི་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པས། དངོས་པོ་རྣམས་

འཇིག་པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ས་སྟབས། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། སྐེ་བའི་རྐེན་གིས་རྒ་ཤི་

ཞེས་གསུངས་པའི་རིགས་པས་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་པ་དེ་དུས་དང་པོར་སྐེས་པ་

ཙམ་ལ་ལྟོས་ཀི་གཞན་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་དུས་གཉིས་པར་མི་

སོད་པའི་སྐད་ཅིག་མར་འཇིག་པ་ཡང་སྒྲུབ་ས་སྟེ། དེས་ན་ཕོགས་འདི་ལ་དེ་ཐམས་

ཅད་ལེགས་པར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་

ལས། རྒྱུ་ཟད་ཉིད་ལས་ཞི་བ་ནི། །ཟད་ཅེས་བ་བར་རོགས་པ་སྟེ། །རང་བཞིན་གིས་

ནི་གང་མ་ཟད། །དེ་ལ་ཟད་ཅེས་ཇི་སྐད་བརོད། །ཅེས་པའི་ཐད་ཀི་ཟླ་འགེལ་ལས། 
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མར་དང་རས་ཡོངས་སུ་མ་ཟད་པར་མར་མེ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་རིགས་ན། ནས། 

ཤི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཟད་པ་ཞེས་བ་བར་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མར་དང་སྙིང་

པོ་ཟད་པ་དེ་མར་མེ་ཤི་བའི་རྒྱུར་གསུངས་པས་རྒྱུན་གི་ཞིག་པ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ཡོད་

པར་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཕོགས་སྔ་མས་མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པ་དེ་མར་མེ་ཤི་

བའི་རྒྱུ་མིན་གི། མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པ་ནི་མར་མེའི་སྐད་ཅིག་ཐམས་ཅད་དེའི་

རིགས་འདྲ་སྐེ་བའི་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པ་ཆོས་

ཅན། མར་མེ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མ་འོངས་པའི་རྒྱུར་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། དེའི་

རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མར་དང་སོང་བུ་མ་ཟད་ན་མར་མེ་

རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐེ་བའི་ཕིར། དེ་ལ་མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པར་བརད་པ་ལ་མགོ་

མཚུངས་ཀི་ལན་མཛད་ནས། གཞན་ཡང་། དངོས་པོ་སྔར་ཡོད་ཟད་པ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུ་འབས་ནི་འཇིག་རེན་པས་མཐོང་བ་ལྟར་གཞག་དགོས་པ་གང་ཞིག །འཇིག་རེན་

ན་ཆུ་ཟད་པས་ངའི་འབས་ཉེས་སོ། །ཟས་ཟད་པས་ངའི་བུ་ཤིའོ་ཞེས་ཕི་མ་བརླག་པ་

སྔ་མ་ཟད་པས་བས་པར་བརོད་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གྲུབ་སྟེ། ཟས་དང་ཆུ་མ་ཟད་པ་བུ་

འཚོ་བ་དང་འབས་ལེགས་པའི་རྒྱུར་བེད་པ་བཞིན་དུ། ཟས་དང་ཆུ་ཟད་པ་ཡང་བུ་ཤི་

བ་དང་འབས་ཟད་པའི་རྒྱུར་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཞིག་པ་དངོས་པོར་བཞེད་

པའི་གནད་ཀིས་དུས་གསུམ་འཇོག་པ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་ཆེ་སྟེ། 

བེ་སྨྲས་མྱུ་གུ་སོགས་རེ་རེ་ཡང་དུས་གསུམ་དུ་འཇོག་པས་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་

མྱུ་གུ་འདས་པའི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུར་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་། མདོ་སེམས་རང་

རྒྱུད་པ་གསུམ་གིས་སྤིར་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་དངོས་པོ་དེ་མ་
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སྐེས་པ་དང་། རྒྱུ་ལས་སྐེས་ཟིན་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་སར་ཞིག་པ་དང་། སྐེས་ལ་མ་

འགགས་པ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པ་དང་ད་ལྟ་བར་བས་ཏེ། 

འདས་མ་འོངས་གང་རུང་ཡིན་ན་དངོས་པོར་མེད་པས་ཁབ་པར་འདོད་པ་དང་། ཐལ་

འགྱུར་བས་དུས་གསུམ་ག་དངོས་པོར་བཞེད་ཀང་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་དང་མྱུ་གུ་

འདས་པའི་དུས་ན་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་པས་བེ་སྨྲ་དང་མི་འདྲའོ། །

འདིར། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་སྐེས་ཟིན་ཞིག་པའི་ཆ་དེ། འདས་པའི་མཚན་

ཉིད། མཚན་གཞི་ནི་མྱུ་གུ་ཞིག་བ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་རང་སྐེད་བེད་ཀི་

རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བས་མ་སྐེས་པའི་ཆ་དེ། མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད། མཚན་

གཞི་ནི་དགུན་དུས་ཀི་ཤར་གི་ཞིང་དུ་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་སྟོབས་ཀིས་མྱུ་གུ་མ་

སྐེས་པའི་ཆ་ལྟ་བུའོ། །དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་པའི་ཆ་དང་དངོས་པོ་གཞན་མ་འོངས་

པའི་ཆ་གང་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་དེ། ད་ལྟ་བའི་མཚན་ཉིད། 

མཚན་གཞི་ནི། མྱུ་གུ་སྐེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དུས་གསུམ་གི་གཙོ་ཕལ་ཡོད་དེ། ད་ལྟ་བ་

དེ་རང་ཉིད་སྐེས་ལ་མ་ཞིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་གཙོ་བོ་དང་། འདས་པ་དང་མ་འོངས་

པ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་ད་ལྟ་བ་དེ་ཞིག་པ་དང་དེ་མ་སྐེས་པའི་སྒོ་ནས་འཇོག་དགོས་

པའི་སྒོ་ནས་ཕལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་དང་

གཅིག་གི་རྣམ་པ་འཆར་བ་ལ་གཞན་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་འཆར་དགོས་པ་ལ་ཁད་པར་

མེད་པར་འདོད་པ་ལ་བེ་སྨྲ་མ་གཏོགས་གྲུབ་མཐའ་གཞན་གསུམ་མཐུན་ལ། འདས་

མ་འོངས་གཉིས་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀིས་མེད་དགག་ཡིན་པས་དངོས་མེད་དུ་

འདོད། ཐལ་འགྱུར་བས་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་འདོད་དེ། ཞིག་པས་མ་ཞིག་པ་གཅོད། མ་
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འོངས་པས་སྐེ་རྒྱུ་ཞིག་བཅད་ཀང་། དགག་བ་དེ་གཉིས་བཅད་ཙམ་མིན་གི་དངོས་

པོ་གཞན་ཞིག་འཕེན་པར་འདོད་དོ། །དུས་གསུམ་ནི་དངོས་པོ་རང་རང་གི་ད་ལྟ་བ་

ལ་ལྟོས་ནས་གཞག་དགོས་ཀི། འཇོག་མཁན་གང་ཟག་གི་སྒོ་ཁོ་ནས་མི་རུང་སྟེ། 

གང་ཟག་གཅིག་ཁོ་ནས་དུས་གསུམ་གི་སོ་སོའི་གོ་ཆོད་ལ། དངོས་པོ་གཞན་གིས་

དུས་གསུམ་གི་སོ་སོའི་གོ་མི་ཆོད་པ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར།

སོ་ན། ཚིག་གསལ་དུ་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་བཞི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོར་

འདུ་བར་གསུངས་པ་དེ། ཡིག་ཆར་ཞིག་པ་དངོས་པོར་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་

སུ་བཤད་ཀང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་ཞིག་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལུང་གིས་འགོག་

པ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་ནི་ཚིག་གསལ་གི་དགོངས་པར་ལེགས་བཤད་རེས་འབང་

དུ་བཤད་པ་ལྟར་སྔར་ཡང་བཀོད་དོ། །ཚིག་གསལ་གི་རིགས་པ་གསུམ་གི་དོན་

སྔར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དང་སྒོ་བསྟུན་པ་སྟེ། ཡིག་ཆ་ལས། སྐེ་

འཇིག་སོགས་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་དང་། གང་ཡང་རྒྱུ་

ལས་མི་སྐེ་བར་ཐལ་བ་དང་། སྔར་མེད་གསར་སྐེ་རིགས་པ་གསུམ། ཞེས་འབྱུང་

ཞིང་ཚིག་གསལ་དང་སྦོར་ཚུལ་ཡང་སྔར་དང་མི་འདྲ་མོད། སྤིར་རིགས་པ་གསུམ་

ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས་མི་འབྱུང་ངོ་། །

རིགས་པ་གསུམ་པ་ལ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་ཚིག་ཟིན་དང་བསྟུན་ནས་མྱུ་

གུ་ཞིག་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་ཏེ། སྔར་མེད་ལ་ཕིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཀོད་ན། མྱུ་གུའི་སྟོང་ཉིད་དང་མྱུ་གུ་དང་གཅིག་སོགས་ཀིས་མ་ངེས་ཤིང་། 

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་ལས། མྱུ་གུའི་ཞིག་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
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ཏེ། ས་བོན་གི་དུས་ན་མྱུ་གུའི་སྐེ་བ་མེད་ཚུལ་ལྟར་དུ་སྔར་མེད་ལ། མྱུ་གུའི་སྐེ་བ་

ཕིས་ཡོད་པར་འགྱུར་ཚུལ་ལྟར་དུ་ཕིས་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་

པའང་ཧ་ཅང་བདེ་བ་ཞིག་མི་སྣང་བ་དང་། སྔར་མེད་ལ་ཕིས་སྐེ་བའི་ཕིར་ཞེས་

བཀོད་ན། སྐེས་བ་ངེས་ན་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་ངེས་དགོས་པས་དེ་ངེས་ནས་རྒྱུ་དང་

བཅས་པ་མ་ངེས་པ་དཀའ་བ་དང་། ཡིག་ཆར་དེ་མྱུ་གུ་སྐེས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བྱུང་

བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་བྱུང་བ་སྐེས་པ་ལ་བེད་ན་དེ་དང་འདྲ་བས་སྔར་

ལྟར་བཀོད་ན་ཅུང་བེའམ་སྙམ་མོ། །ལེགས་བཤད་རེས་འབང་ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེའི་རིགས་འདྲ་མ་འོངས་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པར་བཤད་པ་མི་

འཐད་དེ། མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེའི་རིགས་འདྲ་མ་འོངས་པ་དེ་འདུས་བས་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མེད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། 

ཁབ་པར་ཐལ། མེད་པ་ཡིན་ན། ཁོད་མ་འོངས་པ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། མེད་པ་ཡིན་ན་ཁོད་མ་འོངས་པ་མ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་

ཟེར་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། མར་མེ་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཕི་མའི་རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་

དེ་མ་འོངས་པ་ཡིན་པར་བཤད་པ་གང་ཞིག་ཉོན་མོངས་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཕི་མའི་

རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་ཡང་མ་འོངས་པ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། 

རབ་བེད་བདུན་པའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། འདི་ལ་ཕ་རོལ་བས་མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པ་

མར་མེ་ཤི་བའི་རྒྱུ་མིན་གི། མར་དང་སོང་བུ་ཟད་པ་ནི་མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མས་དེའི་

རིགས་འདྲ་མ་འོངས་པ་སྐེད་པའི་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཡིན་ལ། མ་འོངས་པ་ཡང་སྐེ་བའི་

རྐེན་མ་ཚང་བས་མ་སྐེས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། དེ་ལྟ་ན་རྐེན་མ་ཚང་བ་མ་ཡིན་ན་དེ་
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ངེས་པར་སྐེ་བས། རྐེན་མ་ཚང་བ་མ་འོངས་པ་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུར་ཁས་བངས་ལ། དེའི་

ཕིར་གནས་པའི་རྒྱུ་ཟད་པས་འབས་བུ་གནས་པ་ཟད་པར་ཁས་བང་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རབ་བེད་ཉེར་ལྔ་བའི་

ཊིཀ་ཆེན་ལས། ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཕི་མའི་རིགས་

འདྲ་མ་སྐེས་པ་ནི་མྱང་འདས་སུ་མི་བ་སྟེ། དེ་ནི་རྒྱུ་སྔ་མ་ཟད་པས་བསྐེད་པའི་མ་

འོངས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གོང་དུ་བཤད་

པ་ཡང་དྲངས་མ་ཐག་པའི་གཞུང་སྔ་མ་དེར་བཤད་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

བཤད་དོ། །དེ་ལ་རབ་བེད་བདུན་པའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་དེ་སྒ་རྣམས་མར་མེ་ལ་སྙེགས་པ་

ལས་མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་སྙེགས་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྙེགས་ན་མར་མེ་

སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་རིགས་འདྲ་མ་འོངས་པ་རྐེན་མ་ཚང་བ་མ་ཡིན་ན་ངེས་པར་སྐེ་བར་

ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་དེ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། མར་མེ་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་མར་མེ་

ཕི་མའི་རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ཡང་། མར་མེ་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་

མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཐ་མའི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་མ་སྐེས་པ་མ་འོངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ན་སྤིར་མར་མེ་རིགས་འདྲ་མ་འོངས་པ་ཤེས་བའི་གལ་ནས་དབྱུང་འདོད་པ་

མིན་ན་རབ་བེད་བདུན་པའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུང་འདི་མར་མེ་སྐད་ཅིག་ཟ་མའི་རིགས་

འདྲ་མ་འོངས་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་འདྲེན་པའི་གནས་མེད་དོ། །རབ་བེད་

ཉེར་ལྔ་བའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུང་དོན་ཡང་ཉོན་མོངས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་རྒྱུན་ཆད་

པ་ལས་ཉོན་མོངས་སོགས་ཀི་ཕི་མའི་རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་ནི་མྱང་འདས་སུ་མི་བ་

སྟེ། ཉོན་མོངས་སོགས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཉོན་མོངས་སོགས་ཀི་ཕི་མའི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་སྔ་མ་ཟད་པས་བསྐེད་པའི་མ་འོངས་པར་རབ་བེད་

བདུན་པའི་འགེལ་བར་བཤད་ཟིན་ཅེས་འགེལ་དགོས་པས་ལུང་སྔ་མ་དང་གནད་

གཅིག་གོ །དེས་ན་ཉོན་མོངས་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཉོན་མོངས་ཕི་མའི་རིགས་འདྲ་མ་

སྐེས་པ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ཡང་ཉོན་མོངས་རྒྱུན་ཆད་པ་ལས་ཉོན་མོངས་སྐད་ཅིག་ཐ་

མའི་རིགས་འདྲ་མ་སྐེས་པ་མ་འོངས་པར་ཁས་ལེན་མི་དགོས་པའི་ཁད་ཕེད་དགོས་

སོ། །དེ་ལྟར་ན། རབ་བེད་བཅུ་དགུ་བའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ད་ལྟ་བར་མ་ཕིན་པ་ནི་ནམ་

མཁའ་དང་རི་བོང་རྭ་ལ་སོགས་པའང་ཡིན་པས་དེ་གཅད་པའི་ཕིར་མངོན་པ་ལས་

རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་དང་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ད་དུང་

མྱུ་གུར་མ་སྐེས་པའམ་མ་ཕིན་པ་ནི་མ་འོངས་པ་ཡིན་གི། གང་ཞིག་མ་འོངས་པའི་

གཞི་དེ་ནམ་ཡང་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མེད་པས་མ་ཕིན་པ་ནི་མ་འོངས་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དོན་ཡང་། ནམ་མཁའ་དང་རི་བོང་རྭ་སོགས་ཆོས་ཅན། ད་ལྟ་བར་མ་

ཕིན་པ་ཡིན་ཏེ། སྐེས་ལ་མ་འགགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་དག་མ་འོངས་

པ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཕིར་མངོན་པ་ལས་གང་མ་འོངས་པའི་གཞི་དེའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་

རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་རེ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་མ་འོངས་པའི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ། 

དཔེར་ན། མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་དགུན་དུས་ཀི་ཞིང་སར་ད་དུང་མྱུ་གུར་མ་སྐེས་

པའམ་མ་ཕིན་པ་ནི་མ་འོངས་པ་ཡིན་གི། གང་ཞིག་མ་འོངས་པའི་གཞི་ནམ་མཁའ་

དང་རི་བོང་རྭ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ད་ལྟ་བར་མ་ཕིན་པ་ནི་མ་འོངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཁོད་ནམ་ཡང་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་དུ་གསལ་མོད། ལེགས་

བཤད་རེས་འབང་དུ། རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་བྱུང་བ་ཞེས་པའི་དོན། གང་མ་འོངས་པའི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གཞི་དེའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཞེས་མི་སྦོར་བར། མ་འོངས་པ་ལ་རྒྱུན་འཆད་ཁ་མའི་ཉོན་

སྒིབ་ཀི་རིགས་འདྲ་མ་འོངས་པ་ལྟ་བུ་གང་མ་འོངས་པའི་གཞི་དེ་གཏན་ནས་མ་སྐེས་

པའི་མ་འོངས་པ་དང་། དགུན་དུས་ཀི་ཞིང་སར་མྱུ་གུ་མ་འོངས་པ་ལྟ་བུ་རེ་ཞིག་མ་

སྐེས་པའི་མ་འོངས་པ་གཉིས་ལས་སྔ་མ་ལ་ཉོན་མོངས་སྐེ་བའི་རྒྱུ་སྔར་ཡོད་ཀང་

ཟད་ནས་མ་སྐེས་པ་ཞེས་དང་། ཕི་མ་ལ་གང་མ་འོངས་པའི་གཞི་མྱུ་གུ་དེའི་རྒྱུ་ཡོད་

ཀང་རེ་ཞིག་མ་སྐེས་པ་ཞེས་སྦོར་དགོས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་པར་བཤད་དེ། རབ་

བེད་བདུན་པ་དང་ཉེར་ལྔ་བའི་ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུང་གཉིས་དང་རབ་བེད་བཅུ་དགུ་བའི་

ཊིཀ་ཆེན་གི་ལུང་རྣམས་ཀི་ཚིག་ཟིན་ལ་འགལ་བ་ནན་གིས་བསྒིགས་སོ། །ཡང་

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ། རི་བོང་གི་རྭ་ནི་དང་པོ་ཉིད་ནས་རྒྱུ་རྐེན་མེད་པས་མ་

སྐེས་པ་དང་། རྒྱུན་འཆད་ཁ་མའི་མར་མེའི་རྒྱུན་ཕི་མ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ཟད་ནས་མེད་པས་

མ་སྐེས་པར་བཤད་པ་ལ། རྒྱུན་འཆད་ཁ་མའི་མར་མེའི་རྒྱུན་ཕི་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་

རྒྱུ་རྐེན་ཟད་ནས་མེད་པས་མ་སྐེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་དང་པོ་ཉིད་

ནས་གཏན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་གཏན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདི་དག་ནི་

བདག་གི་བ་མ་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་ལུང་ཚད་མའོ། །དབུ་མའི་ཡིག་ཆར་

ཞིག་པའི་སྟེང་ནས་དགེ་སོགས་གསུམ་འཇོག་ལུགས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལ། 

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ། དེ་ལ་ལུང་རིགས་ཀི་ཤེས་བེད་གང་ཡང་མེད་པས་

བཤད་ཚུལ་དེ་ནི་དཔྱད་གཞི་ཆེ་སྟེ། ལས་བས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ལས་དེ་

རྒྱུན་འཆད་པའི་ངེས་པ་མེད་པས། མཚམས་མེད་ཀི་ལས་ལྟ་བུ་ལ་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པ་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱུན་ཐ་དད་པའི་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་གཉིས་སྐེ་བར་འགྱུར་བའི་
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ཕིར་དང་། ལུས་ཀི་ལས་ཞིག་པ་ལུས་ཀི་ལས་ཡིན་ན་གཟུགས་སུ་འགྱུར་ལ། མིན་

ན་ལས་གསུམ་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ལས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་བཀག་གོ 

།ཡིག་ཆར་ཟས་མེད་པ་དང་ཆུ་མེད་པ་རྒྱུ་ཡིན་པར་གསུངས་ཀང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། ཟས་དང་ཆུ་མ་ཟད་པ་བུ་འཚོ་བ་དང་འབས་ལེགས་པའི་རྒྱུར་བེད་པ་

བཞིན་དུ་དེ་དག་ཟད་པ་ཡང་དེ་རྣམས་ཟད་པའི་རྒྱུར་འཇོག་པའི་ཕིར། ཟད་པ་མིན་

པའི་དེ་དག་མེད་པ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། དེས་འབས་བུའི་ཕོགས་ཀང་ཤེས་པར་

བའོ། །ཞེས་ཟས་དང་ཆུ་ཟད་པ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་ཟས་དང་ཆུ་མེད་པ་རྒྱུ་མིན་པར་

གསུངས་སོ། །ཡིག་ཆར་འདས་མ་འོངས་སུ་འཇོག་པ་ལ་གཏན་མེད་དང་གཏན་

བརླག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་མ་འོངས་པ་ལ་མ་འོངས་རྒྱུའི་དངོས་

པོ་དེ་གཏན་མེད་དང་། འདས་པ་ལ་འདའ་རྒྱུའི་དངོས་པོ་དེ་གཏན་བརླག་མ་ཡིན་པ་

ཞིག་དགོས་པར་གསུངས་ཀང་། ཊིཀ་ཆེན་ལས། རྒྱུན་གི་ཞིག་པའི་རྒྱུ་ནི་རིགས་པ་

དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་མར་དང་སྙིང་པོ་ཟད་པ་མར་མེ་ཤི་བའི་རྒྱུར་བཤད་པ་ལྟ་

བུ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མར་མེ་ཤི་བ་འདས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པས་འདས་མ་

འོངས་ཁོ་རང་གཏན་མེད་དང་གཏན་བརླག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཀང་ཁོ་རང་མ་

འོངས་རྒྱུའི་འདའ་རྒྱུ་དང་དངོས་པོ་གཏན་མེད་དང་གཏན་བརླག་མ་ཡིན་པ་ཞིག་

ཡིན་མི་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་ཚུལ་ཐུན་མོང་མིན་པ་ལ་གཉིས། གཞན་

ལུགས་བརོད་པ་དང་། ལུགས་དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་རིག་འདོད་པའི་

ཕོགས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ད་ལ་རང་རིག་འདོད་པའི་ཕོགས་སྔ་རྣམ་རིག་པའི་



  318  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འདོད་པ་སྟོན་པར་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། འདིར་ཁ་ཅིག་གིས་མདོ་སེ་བའི་

ཕོགས་ཁས་བངས་ནས་རང་རིག་པ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་དང་། དེ་

འགོག་པ་ལ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །ཞེས་པ་ར་

འགེལ་བྱུང་བས་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་འདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རྣམ་རིག་པས། 

རང་རིག་ཡོད་དེ། དྲན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་བས་ན་གཞན་ལ་གྲུབ་པའི་དཔེ་མི་རེད་པར་

བསམས་ནས་དེ་ལྟར་མི་སྒྲུབ་པར། སྔོ་འཛིན་ཆོས་ཅན། མྱོང་བ་ཡོད་དེ། དྲན་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་བཞིན། ཁབ་སྟེ། དྲན་པ་མྱོང་བ་ལས་སྐེ་བ་གང་། 

སྔར་འདི་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་དང་། ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་ཅན་དྲན་པ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྔར་མ་མྱོང་བ་དྲན་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། རང་མྱོང་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་མྱོང་བ་ལ་རང་མྱོང་གཞན་མྱོང་གཉིས་སུ་

ཁ་ཚོན་ཆོད་ལ། གཞན་མྱོང་རིགས་བས་ཁེགས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་མྱོང་ཡོད་ན་

རང་དང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་གི་ཤེས་པས་མྱོང་བ་དང་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཕི་མས་

མྱོང་བ་གང་རུང་ལས་མ་འདས་ཤིང་། དེ་གཉིས་གང་ལྟར་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

དང་པོ་ལྟར་ན་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་ལ་མྱོང་བེད་དོན་གཞན་དགོས་པས་ཐུག་

མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ནའང་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་སྔོ་འཛིན་སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ཕིན་ཆད་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་མི་འཕོ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར། དེ་ལ་སྔོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དང་སྔོ་འཛིན་སྔ་མ་མྱོང་བའི་མིག་ཤེས་གཉིས་

དུས་མཉམ་དུ་སྐེ་བས་སྔོ་འཛིན་ཕི་མ་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་མི་འཕོ་པའི་སྐོན་མེད་དོ་

ཞེས་པས་ཀང་སྐོན་སོང་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་རིགས་མཐུན་
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རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་སྐེ་བར་འགྱུར་ན་དེ་

མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་རེ་རེ་བར་

གསུངས་པའི་མདོ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཕིས་ཀི་དྲན་པས་

སྔར་གི་ཡུལ་མྱོང་བ་རང་རིག་ཏུ་འགྲུབ་པོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དངོས། རང་ལུགས་ལ་རང་

རིག་མེད་ཀང་དྲན་པ་སྐེ་བའི་ཚུལ། དེ་ལྟར་བཀག་པ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་

ནི། འདིར་རས་གྲུབ། ཅེས་སོགས་བྱུང་། གལ་ཏེ་རྣམ་རིག་པ་ཁོད་ཀིས་རང་རིག་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། སྔོ་འཛིན་ཆོས་ཅན། རང་རིག་ཡོད་དེ། དྲན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཞེས་འགོད་ན་ཅི་རས་གྲུབ་བམ། ཐ་སྙད་ཀི་དབང་དུ་བས། དང་པོ་ལྟར་ན་མི་རུང་སྟེ། 

རགས་དེ་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། རས་གྲུབ་ཀི་དྲན་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཕི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །མ་གྲུབ་བསྒྲུབ་

པར་བ་ཕིར་བརོད་པ་ཡི། །མ་གྲུབ་འདི་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་

པ་ལྟར་ནའང་མི་རུང་སྟེ། དེ་དང་དྲན་པ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

རིག་ཕི་རྒོལ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཆུ་ཡོད་པས་ཆུ་ཤེལ་དང་མེ་ཡོད་པས་

མེ་ཤེལ་སྒྲུབ་པ་བཞིན། ཕ་རོལ་བའི་སྦོར་བ་འདི་འབས་རགས་ཀི་སྦོར་བ་ཡིན་ཞིང་

བསྒྲུབ་ཆོས་སུ་རང་རིག་བཟུང་བའི་དབང་དུ་མཛད་དེ་དེ་ལྟར་ན་རགས་ཆོས་གཉིས་

ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡང་མི་རེད་དོ། །དེ་བས་ན། སྔོ་འཛིན་ཆོས་ཅན། དྲན་པའི་སྔར་

མྱོང་བེད་ཡོད་དེ། དུས་ཕིས་དྲན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་བཞིན། ཞེས་

འགོད་ངོ་ཞེ་ནའང་ཅི་མྱོང་བེད་ཡོད་དེ། ཞེས་པ་མྱོང་བ་ཁད་པར་ཅན་ནམ། མྱོང་
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ཙམ་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་རིག་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་རང་རིག་བསྒྲུབ་ཆོས་སུ་

བཟུང་བ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེ་ལ་རགས་ཆོས་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་

ཀང་ཁབ་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་བས་ན། རང་རིག་བསྒྲུབ་ཆོས་སུ་བཟུང་བ། 

གལ་ཏེ་ཕི་དུས་དྲན་པ་ལས་འགྲུབ་ན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བཀག་པས་འདི་ཡང་

ཁེགས་པ་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་དགག་པ་དངོས་སུ་མ་སྨོས་

སོ། །སྔོ་འཛིན་ཆོས་ཅན། མྱོང་ཙམ་ཡོད་དེ། དྲན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་

ནའང་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་མྱོང་བེད་བསྒྲུབ་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་ལ་དགག་པ་

དངོས་སུ་མ་སྨོས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་དངོས་སུ་

མ་སྨོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་ལུགས་ཀིས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། འཇུག་པའི་ལུང་དོན་ནི། 

གང་གི་ཕིར་སྔར་གི་ཤེས་པ་གང་གིས་ཡུལ་མྱོང་བར་གྱུར་པ་དེ་ལས་དྲན་པ་འདི་

རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ངའི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མིན་པ་དང་། རྒྱུ་འབས་ལ་

རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་འཇིག་རེན་པའི་བོ་རང་དགའ་བ་ལ་མེད་པས་

མྱོང་དྲན་དང་དེ་གཉིས་ཀི་དུས་ཀི་ཡུལ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་

གཉིས་ཀ་འཇིག་རེན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ལ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་སྔར་གི་ཤེས་པས་མྱོང་

བ་དང་བཅད་པ་དེ་ཕིས་ཀི་དྲན་པས་མ་མྱོང་བ་དང་མ་བཅད་པ་མིན་པས་འདི་སྔར་

ཡང་ངས་མཐོང་སྙམ་དུ་དྲན་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་

ཚུལ་ལུགས་ཡིན་གི། བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་པའི་ལུགས་མིན། ཞེས་

པའོ། །རང་རིག་མེད་ན་དྲན་པ་སྐེ་བ་འགལ་བར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་གཞན་
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ལུགས་བརོད་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་དེ། འཇུག་པའི། གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་

མྱོང་གྱུར་དེ་ལས། །ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འདིས་སེལ་བ་མིན་ཏེ། སྔར་གི་ཕོགས་

སྔ་སྨྲ་བ་དང་གཞུང་འདིའི་ཕོགས་སྔ་སྨྲ་བ་མི་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔ་མ་ནི་མ་མྱོང་

བར་དྲན་པ་མི་སྐེ་པས་མྱོང་བ་ཡོད་ལ། མྱོང་བ་ལ་རང་མྱོང་གཞན་མྱོང་གཉིས་སུ་ཁ་

ཚོན་བཅད་ནས་གཞན་མྱོང་རིགས་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར་རང་མྱོང་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་

ཙམ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་དྲན་པ་སྐེ་བའི་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ལ་བརེན་ནས་སྔར་གི་

མྱོང་བ་དེ་རང་རིག་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་པར་གཞུང་འདི་དང་། འཇུག་

པའི་རྣམ་བཤད་གཉིས་ཀར་གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ནི། དེ་ཡང་

སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ཕིས་དྲན་པ་ན། ཞེས་སོགས་ལྟར་ཏེ་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་

ལས། དེ་ཡང་སྔར་ང་རང་གིས་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་ང་རང་གིས་དྲན་སྙམ་པ་ནི་དྲན་ཚུལ་

ཁད་པར་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །དྲན་ཚུལ་དེ་ནི་སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ན་སྔོ་

འཛིན་རང་གིས་རང་མ་མྱོང་ན་ཕིས་སྔོ་འཛིན་དྲན་པ་དེ་སྐེ་བ་འགལ་བས་དྲན་པའི་

སྔ་མ་མྱོང་བ་རང་རིག་གོ་སྙམ་པ་སྟེ། དྲན་པ་འདི་ནི་རང་རིག་གི་དབང་གིས་མ་བྱུང་

ཡང་མྱོང་དྲན་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་པའི་དབང་གིས་སྐེ་བར་སྒྲུབ་པོ། །དེ་ལ་སྔོ་འཛིན་

གིས་མྱོང་བའི་ཡུལ་དྲན་པས་མ་མྱོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མྱོང་དྲན་གཉིས་བོ་ལྷན་སྐེས་

ཀིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདིའི་རགས་སུ་ར་བ་ལས། 

གང་ཕིར་གང་གིས་ཡུལ་མྱོང་གྱུར་དེ་ལས། །དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡོད་མིན་

པ། །དེ་ཕིར་ཞེས་པའི་སྒས་ཟིན་ལ་ངེད་ཀི་ལྟར་ན་མྱོང་དྲན་གཉིས་རང་མཚན་གིས་

གཞན་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་ཀང་། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན། བམས་པས་
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མྱོང་ན་ཉེར་སྦས་ཀིས་དྲན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་བེད་འདི་ནི་མྱོང་དྲན་

གཉིས་གཞན་ཕོགས་སྔའི་ལུགས་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་བོ་

ལྷན་སྐེས་ཀིས་རང་མཚན་གིས་རས་གཞན་དུ་འཛིན་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་མྱོང་དྲན་

གཉིས་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་འགྱུར་བས་སྔོ་འཛིན་གིས་མཐོང་བ་ལ་ཕིས་དྲན་

པས་ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་མི་འཛིན་པས་ན་མྱོང་དྲན་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་པ་འགལ་

ཞིང་། དེ་བས་ན་སྔར་ངས་མཐོང་ངོ་སྙམ་པའི་དྲན་པ་ཡང་སྐེ་བར་འགལ་ལོ། །ཐལ་

འགྱུར་བ་ངེད་ལྟར་ན་དེ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་རས་གཞན་མིན་ཞིང་བོ་ལྷན་སྐེས་

ཀིས་དེ་ལྟར་འཛིན་པའང་མེད་པས་མྱོང་བས་ཡུལ་དེ་བཅད་པ་ལ་ཕིས་ཀི་དྲན་པས་

ངས་བཅད་དོ་ཞེས་འཛིན་པའང་མི་འགལ་བར་དྲངས་མ་ཐག་པའི་འཇུག་པས་སྟོན་

ནོ། །ཤེས་པ་སྔ་མས་རོགས་པ་ལ་ངས་མཐོང་ངོ་སྙམ་དུ་དྲན་པ་མི་འགལ་བ་དེ་ཡང་

མྱོང་བ་སྔ་མ་སྔོ་འཛིན་ལྟ་བུའི་དབང་གིས་ཡུལ་སྔར་མཐོང་བའི་སྔོན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་

ཕིས་ཀི་དྲན་པ་འཇུག་པ་མ་གཏོགས་མྱོང་བས་ཡུལ་བཅད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་

དབང་དུ་ཡུལ་གཅད་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཡིན་གི་གཞན་རང་དབང་དུ་ཡུལ་རོགས་རྒྱུ་ཡོད་

པ་སྔོ་འཛིན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་ལ་མི་འགལ་བ་མིན་ནོ། །དེས་ན་རང་རིག་ཐ་

སྙད་དུ་མི་བཞེད་པ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་

འདིའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །སྤོད་འཇུག་ལས། གཞན་མྱོང་བ་དང་འབེལ་བ་

ལས། །དྲན་འགྱུར་བི་བའི་དུག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་རང་ལུགས་ལ་སྔོ་འཛིན་ལས་

གཞན་སྔོན་པོ་མྱོང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྔོ་འཛིན་དྲན་པ་འབྱུང་བར་ཁས་བངས་པ་ལ། 

གལ་ཏེ་སྔར་གང་མྱོང་བ་དེ་ཉིད་དྲན་དགོས་ཀི་སྔོན་པོ་མྱོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་སྔོ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

འཛིན་དྲན་པ་མི་རིགས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྔོན་པོ་མྱོང་བའི་སྟོབས་ཀིས་སེར་པོ་དྲན་

པ་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་ཉེས་པ་མེད་དེ། ཡུལ་མྱོང་བ་ལས་དྲན་པ་

སྐེ་བའི་ཚེ་ཡུལ་ཅན་སངས་ནས་ཡུལ་གཅིག་པུ་དྲན་པ་མ་ཡིན་གི། སྔར་ཡུལ་འདི་

མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་འབེལ་བར་དྲན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་དགུན་གི་དུས་

སུ་བི་བས་ལུས་ལ་རྨུགས་པ་ན། བི་དུག་ཞུགས་ཡོད་ཀང་རྨུགས་པ་མྱོང་གི་དུག་མ་

མྱོང་ལ། དུས་ཕིས་འབྲུག་གི་སྒ་ཐོས་པ་ན་རྨུགས་པའི་ཚེ་དུག་ཞུགས་པར་འདུག་

སྙམ་དུ་དྲན་ཡང་སྔར་དུག་མ་མྱོང་བ་བཞིན་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། མྱོང་བ་ལ་རང་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། མི་མཐོང་བར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་མྱོང་བ་ལ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་མི་ཆོད་པ་དང་། མདོར་

ན། སོགས་ཀིས་རང་རིག་མི་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། འོ་ན། སོགས་ཀིས་སྔོན་པོ་

དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་གསུམ་ལས་སྔ་མ་ནི། མྱོང་བ་ལ་གཉིས་སུ་

ངེས་མ་ངེས་ཟླ་བའི་གཞུང་དུ་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་མ་ངེས་པ་མར་མེ་བཞིན་

ཡིན་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། མར་མེ་རང་གིས་རང་

གསལ་བར་མི་བེད་ཀང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་ལ། ཤེས་པ་རང་གིས་རང་

ཤེས་པར་མི་བེད་ན་དེ་འདྲའི་སྐོན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ལྟར་ན་སྒོན་མེ་ཆོས་

ཅན། ཁོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་གསལ་བ་དང་གསལ་བ་མ་ཡིན་པ་གང་

དུ་ཡང་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཟུར་དང་པོ་དེར་ཐལ། རང་གིས་རང་གསལ་

བར་མི་བེད་ལ། གཞན་གིས་ཀང་གསལ་བར་མི་བེད་པའི་ཕིར་བས་ན་ལན་ཅི་ཡོད་

བས་པ་ལ་མ་ཁབ་སྟེ། རང་གཞན་གཉིས་ཀིས་གསལ་བར་མི་བེད་ཀང་བུམ་སོགས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གསལ་བར་བེད་པས་གསལ་བར་གྲུབ་པའི་ཕིར་སྙམ་ན། འོ་ན་ཤེས་པ་ལ་ཡང་རང་

མྱོང་གཞན་མྱོང་གང་ཡང་མེད་ཀང་ཡུལ་མྱོང་བས་མྱོང་བར་གྲུབ་པོ་བས་ན་ཡང་

མཚུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་ཤེས་པ་ཉིད་རང་རིག་ལ་རག་ལས་པས་རང་རིག་མེད་

ན་ཡུལ་ཤེས་པ་མི་འགྲུབ་པོ་སྙམ་ན། འོ་ན་མར་མེ་གསལ་བ་རང་གིས་གསལ་བ་ལ་

རག་ལས་པས་རང་གིས་གསལ་བ་མེད་ན་གསལ་བར་མི་འགྲུབ་པོ་ཞེས་སྨྲས་ན་

ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེས་པ་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་མར་མེ་རང་གིས་རང་གསལ་བར་

སྨྲའོ་སྙམ་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་མུན་པས་མུན་པ་སྒིབ་དགོས་པས་མུན་

པས་གཟུགས་སྒིབ་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། མུན་པ་མི་མཐོང་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རང་རིག་མི་འདོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། མདོར་ན། རང་རིག་མི་

འདོད་དེ། ཤེས་པ་ཤེས་བ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་ལ་

ཤེས་བ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་གཉིས་ཀི་ཐ་སྙད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་

པར་མ་ཟད་དོན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རོད་ཟློག་

ལས། གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །ཅེས་སོགས་རང་རིག་བཀག་པའི་རིགས་

པས་ཀང་ཤེས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། དེའི་རང་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་མེ་བཞིན་དུ་

རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པོ་སྙམ་དུ་སེམས་ན། གཞལ་བར་བ་བའི་དོན་རྣམས་ལ་མ་

ལྟོས་པར་ཡང་ཚད་མ་རྣམས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རང་ལས་

གྲུབ་པ་ནི་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཏེ་ལྟོས་ན་ནི་རང་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་རྣམ་བཤད་དུ་དྲངས་པར། གཞན་ལ་མི་ལྟོས་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །ཞེས་

འབྱུང་ཞིང་། དོན་ཡང་། ཚད་མ་འགྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་
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པར་ཚད་མ་རང་ལས་ཚད་མ་འགྲུབ་པ་གཞན་དག་འདོད་པ་ལྟར་ཡིན་ན། གཞལ་བ་

ལ་མ་ལྟོས་པར་ཚད་མ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་རྐེན་

གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཟབ་གསལ་

སྒོན་མེར་དེ་གཉིས་མི་འདྲ་བར་བས་ཀང་གནད་གཅིག་གོ །

སྔོན་པོ་དྲན་ཚུལ་ཁད་པར་བ་ལ་རོད་པ་སོང་བ་ནི། ཁོ་ན་རེ། ངས་སྔར་སྔོན་

པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་དྲན་པ་དེ་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་དྲན་པའི་དྲན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངས་

སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་དྲན་པའི་ང་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ལ། སྔོ་འཛིན་

ཤེས་པ་དང་གང་ཟག་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། མ་ཁབ་སྟེ། སྔོ་འཛིན་གི་ཤེས་

པས་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་དྲན་པ་ལ་བརེན་ནས་ངས་སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གང་

ཟག་དྲན་པ་དེས་སྔོ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་དྲན་པ་ཡང་མི་འགལ་བའི་ཕིར། དཔེ་གཞུང་ན་

གསལ་ལོ། །

འདིར། རང་རིག་འདོད་མཁན་ངོས་གཟུང་བ། རང་རིག་གི་གོ་དོན། གཞན་

གིས་རང་རིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་ཚུལ། རང་རིག་སྐེ་ཚུལ། དེ་དབུ་མ་བས་བཀག་ཚུལ་

དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་ནི་རིགས་པའི་རེས་འབང་གི་མདོ་སེམས་གཉིས་དང་། ལུང་གི་

རེས་འབང་གི་སེམས་ཙམ་པ་ཁ་ཅིག་དང་། རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་དབུ་མ་བ་ཕལ་ཆེ་

བ་སྟེ་སྐབས་འདིའི་ཕོགས་སྔའི་གཙོ་བོ་ནི་སེམས་ཙམ་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་རང་གི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་དེ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་གཉིས་སྣང་བལ་བའི་ཚུལ་གིས་

རིག་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་མང་ཡང་གཙོ་བོ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །བཞི་བ་ནི་སྔོ་

འཛིན་དབང་མངོན་སྐེ་བའི་ཚེན་སྔོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་རིག་པ་གཅིག་དང་། 
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ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་གཉིས་སྣང་དང་བལ་བའི་སྒོ་ནས་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཡན་གར་བ་

ཤར་བའི་བོ་གཅིག་དང་གཉིས་སྐེ་བའི་སྔ་མ་གཟུང་རྣམ་དང་ཕི་མ་འཛིན་རྣམ་དུ་

སྐེའོ། །དཔེར་ན་ཤེལ་གོང་དག་པ་རས་སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་བཞག་ཚེ་སྔོན་པོས་ཁ་

བསྒྱུར་བའི་དངས་ཆ་གཅིག་དང་། དེའི་ཚེ་ཤེལ་གོང་རང་གི་ངོ་བོ་གསལ་བའི་ཆ་

གཉིས་ཅིག་ཅར་སྐེ་བ་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་ནི་རོད་ཟློག་དང་ར་ཤེ་ལ་བརེན་པའི་དང་། 

ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་སོགས་ཀི་དང་། ལེགས་ལྡན་ཡབ་སྲས་ཀི་དང་། མདོ་དང་སྤོད་

འཇུག་གི་དང་། མདོ་དང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་རིགས་པས་བཀག་ཚུལ་ལྔ་ཡིག་ཆར་

འབྱུང་ཡང་གཙོ་བོ་ནི་སྔར་སོང་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ཐལ་འགྱུར་བའི་

ལུགས་ཀི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

སོ་ན། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར། གཞུང་ལས། རང་རིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་

བཟུང་བ་དང་འདྲ་བས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་ཏེ། ཞེས་པ་རྣམ་རིག་པས་མྱོང་བེད་ཡོད་

པར་དྲན་པའི་རགས་ལས་དོན་གིས་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཡང་རགས་སྦོར་དངོས་སུམ་

བཀོད་པའི་དོན་དུ་བས་ནས། རྣམ་འགེལ་གི་འགེལ་བ་རྣམས་སུ་དེ་ལྟར་བཀོད་པ་

དོན་ཐོབ་ཙམ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་རོད་སོང་བས་ཀང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འཇུག་པ་ར་

འགེལ་ལས་དེ་འགོག་པ་དངོས་སུ་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་བས་ན་བསྐང་བདེའོ། །ཁ་

ཅིག་ན་རེ། སྔར་བི་བས་རྨུགས་པ་ཚོར་ཡང་བུག་མཚོར་ལ་ཕིས་འབྲུག་སྒ་ཐོས་པ་

ན་ཟུག་ལངས་པའི་རྐེན་གིས་དུག་ཞུགས་པ་རོགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། དྲན་ཤེས་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔར་བི་བས་རྨུགས་ཤིང་སྐབས་དེར་

འབྲུག་སྒ་ཐོས་པ་ལས་ཟུག་ལངས་པ་གཉིས་བསོམས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་བརེན་ནས་
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བི་བས་རྨུགས་པ་དྲན་པ་དེས་བི་བའི་དུག་ཞུགས་པ་གསར་དུ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ནམ་ཁབ་སྟེ། དེ་ཙམ་གསར་དུ་རོགས་ཀང་དུག་ཞུགས་པ་ནི་ཡུལ་གི་གཙོ་བོ་

ཚད་མ་སྔ་མས་རོགས་ཟིན་གི་དོན་བི་བས་རྨུགས་པ་དང་སེལ་ནས་དྲན་པ་དེས་

རོགས་པ་ཡིན་པས་དྲན་ཤེས་སུ་འགྱུར་གི་རེས་དཔག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་

ན་རེ། དེ་ཆོས་ཅན། དྲན་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་ལ་

དམིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བི་བའི་དུག་ཞུགས་པ་འདིའི་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་འདིའི་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཡང་སྔར་བི་

བས་རྨུགས་པ་ལ་དམིགས་པས་འདྲིས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པར་འཇོག་

རིགས་པའི་ཕིར། སྟོང་ཐུན་ལས། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་

ཡོད་པར་གྲུབ། ཇི་ལྟར་གྲུབ་ན་སྔོན་པོ་གཞལ་བའི་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་ཅེས་མི་སྨྲ་ཡི། 

ནས། དེས་ན་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་གཞལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་སྔོ་འཛིན་

མིག་ཤེས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་སྔོ་

འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་གྲུབ་པ་མིན་པར་གསུངས་པ་དང་། 

འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། སྔོ་འཛིན་ན་གཞན་ལུགས་ལྟར་རང་རིག་གིས་མི་

འགྲུབ་ཀི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་འགྲུབ་པར་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡོད་པ་ནི་སྔོ་

འཛིན་གི་གཞལ་བ་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་སྔོ་འཛིན་སྔོ་

འཛིན་དབང་མངོན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། སྟོང་ཐུན་ལས་

གསུངས་པ་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོན་པོ་འགྲུབ་ཀང་རོགས་པ་མིན་པའི་དོན་

དང་། རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ཡོད་པ་ནི། ཞེས་སོགས་ཀིས་སྔོ་འཛིན་ཡོད་པ་སྔོ་འཛིན་
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དབང་མངོན་གིས་རོགས་པ་མིན་པར་དེའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀིས་རོགས་ནུས་པར་

གསུངས་པ་ཡིན་པས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀིས་སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་འགྲུབ་ཀང་

དེས་དེ་རོགས་མི་དགོས་པ་གཉི་གས་བཞེད་པའི་ཕིར། ཡིག་ཆར་ལུང་འདི་གཉིས་

ཀི་འགལ་སོང་ལ་རྣམ་བཤད་ཀིས་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་

རགས་པ་དང་། སྟོང་ཐུན་གིས་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཕྲ་མོའི་དབང་དུ་བས་པས་

དགོངས་པ་མི་འགལ་བར་གསུངས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ཡང་། བཤད་པའི་གཞི་གཅིག་ལ་

མ་བརགས་མ་དཔྱད་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་ཡིན། བརགས་ཤིང་དཔྱད་པའི་ཚེ་དེ་ལྟར་ཡིན་

ཞེས་རྣམ་གཞག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བེད་པ་བོད་སྔར་བས་པ་ལས་རེའི་རང་ལུགས་

མིན་པར་གུང་ཐང་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས་པ་ལྟར་འཐད་པར་ལེགས་བཤད་རེས་

འབང་དུ་བཤད་དོ། །ལུགས་འདིའི་ཚད་མའི་རྣམ་གཞག་ལ་དཔྱད་པར་བ་བ་མང་

ཡང་གཞུང་དོན་ཤེས་པ་ལ་དེ་ཙམ་གལ་མི་ཆེ་བས་བཞག་གོ །

གསུམ་པ་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁད་པར་བཤད་པ་

ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་བཀག་པའི་བྱུང་ཚུལ་དང་དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་གཞན་

ལུགས་དང་། རང་ལུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡོད་པ་དང་རང་རྒྱུད་ཀི་

རགས་མེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རང་རྒྱུད་བཀག་ཚུལ་དང་། དེའི་དོན་ཇི་

ལྟར་བཤད་པའི་གཞན་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསུང་རབ་ཀི་དོན། ཞེས་

སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། གསུངས་སོ། །ཡན་གིས་བྱུང་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་མན་གིས་

དེ་ལས་འཕྲོས་པའི་དོན་བཤད་པ་ལས། བྱུང་ཚུལ་དངོས་ནི། གསུང་རབ་ཀི་དོན་

འགེལ་བ་ན། གསུང་རབ་ཀི་དོན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པའི་སྒོ་ནས་
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འགེལ་ན་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། གསུང་རབ་ཀི་དོན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པ་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་སྒོ་ནས་འགེལ་ན་རང་རྒྱུད་འདོད་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་པའི་

དོན་ནི་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་ཤིན་ཏུ་གནས་ན་ཡང་། ཐལ་རང་གང་འདོད་

བརགས་ནས་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་ཐལ་འགྱུར་འཐད་ཅེས་པ་ནི་རང་སེའི་གཞུང་བོད་དུ་

འགྱུར་བ་རྣམས་ལས་ཟླ་བའི་གཞུང་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་མིན་པ་ནས་དངོས་སུ་

མ་བྱུང་ངོ་། །ཟླ་བས་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་ཐལ་འགྱུར་འཐད་ཅེས་ཕེ་བའི་བྱུང་ཚུལ་ནི། 

ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་

མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་

ཚིགས་བཅད་ཀི་དོན་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བུདྡྷཱ་པ་ལི་ཏ་ལས། འདི་ལ་གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་སྐེ་བར་འགྱུར་ན། དངོས་པོ་དེའི་སྐེ་བ་དེ་བདག་ལས་སམ། 

གཞན་ལས་སམ། བདག་དང་གཞན་གཉིས་ལས་སམ། རྒྱུ་མེད་པ་ལས་འགྱུར་གང་

ན། བརགས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་མི་འཐད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བདག་ལས་ཞེས་

བ་བ་ནི་བདག་ཉིད་ལས་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་ལ་རེ་ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་

བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང་། སྐེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་དངོས་པོ་

བདག་གི་བདག་ཉིད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ། ཡང་སྐེ་བ་དགོས་པ་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ཡོད་

ཀང་ཡང་སྐེ་ན་ནམ་ཡང་མི་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་བས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བཀྲལ་བ་ལ། 

ལེགས་ལྡན་གིས་ཤེས་རབ་སྒོན་མེར། འདི་ལས་གཞན་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་

གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། དེ་དག་གི་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་
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ཕིར་དང་། སྐེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་པར་

བེད་དོ། །དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའི་ཕིར་དང་། 

གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕིར་དང་། གགས་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། སྐབས་ཀི་དོན་ལས་བཟློག་པས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་། དེའི་ཆོས་

བཟློག་པའི་དོན་མངོན་པས་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྐེ་

བ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སྐེ་བ་ཐུག་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་མཛད་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྐོན་བཟུང་བ་ལ། སྐོན་དེ་

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་མི་འཇུག་པར་སྟོན་པའི་སྐབས་ཚིག་གསལ་ལས། སྐོན་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་མཐོང་ངོ་། །ནས། 

ཤིན་ཏུ་སོས་པས་ཆོག་གོ །ཞེས་པའི་བར་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་རང་རྒྱུད་མི་

བཞེད་པ་དང་། དབུ་མ་བས་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་བཟློག་ཕོགས་

ལ་གནོད་བེད་མང་དུ་བསྟན་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཤིང་རའི་སྲོལ་ཕེ་སྟེ་འདི་ལ་དཔྱད་

པ་མཆོད་བརོད་ཀི་སྐབས་སུ་བས་ཟིན་ཏོ། །དེར་མ་ཟད་བཞི་བརྒྱ་བའི་འགེལ་བ་

ལས་ཀང་རབ་བེད་དགུ་བར་སོབ་དཔོན་ཆོས་སྐོང་གི་འདོད་པ་འགོག་པའི་སྐབས་

ཤིག་ཏུ། འདིས་གཞན་གི་དམ་བཅའ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་དང་འགལ་བ་བརོད་པར་

རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གཉིག་ལ་གྲུབ་པ་ཁོ་ནས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་

གི་ལྟར་ན་གཉིག་ལ་གྲུབ་པའི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པ་མི་སྲིད་པའི་

ཕིར། ཞེས་རང་རྒྱུད་འགོག་ཚུལ་མདོར་བ་ས་ཤིག་གསུངས་སོ། །བྱུང་ཚུལ་དེ་

ལས་འཕྲོས་པའི་དོན་ལ། ལེགས་ལྡན་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་རང་ཉིད་རང་
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རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་ལ་མི་མཐུན་པའི་དོགས་པ་ཡང་མེད་པས་རང་བཞིན་འགོག་པའི་

དགག་བ་ལ་ཡང་ཁད་ཡོད་པར་མི་འདོད་ཅིང་། སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་

ལ་ཚིག་གསལ་གི་རྒྱུས་འདུག་པས་ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་ལ་སྐོན་བརོད་པ་རྣམས་

འཇུག་མི་འཇུག་གི་བཤད་པ་འོང་དགོས་རྒྱུར་སྣང་ཞིང་། ཞི་འཚོ་དང་ཀ་ཤི་སོགས་

ཀིས་ཀང་ཟླ་བས་རང་རྒྱུད་བཀག་པའི་སྐོན་སོང་མཛད་དགོས་རྒྱུར་སྣང་ཡང་མ་

མཛད་དོ། །དེ་ལ་སྤིར་སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ཟླ་བས་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལ་

རྒྱུ་འབས་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཤིན་ཏུ་འཐད་པ་དང་། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་

ཡེ་ཤེས་སོགས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རེན་འབྱུང་དང་། ཆགས་སང་སོགས་

འཇིག་རེན་ལས་མ་འདས་པའི་རེན་འབྱུང་ཁས་བང་དགོས་པའི་རེན་འབེལ་གི་རགས་

ཀིས་དགག་བ་རང་མཚན་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་ཟབ་ལ་

ཕྲ་བའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཕྲ་

བར་སྣང་ངོ་། །

འདིར། ཐལ་བཟློག་གི་རྣམ་གཞག་ལ། གངས་ཅན་པས་བདག་སྐེ་འདོད་

ཚུལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་དེ་བཀག་ཚུལ། དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐོན་

བརོད་ཚུལ། སྐོན་དེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་མི་འཇུག་པར་ཟླ་བས་བཤད་ཚུལ་

བཞི་ལས། གངས་ཅན་གིས་བདག་སྐེ་འདོད་ཚུལ་ནི། ནས་མྱུག་ལྟ་བུའི་འབས་བུ་

གཅིག་གི་ས་བོན་དང་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྤི་གཙོ་བོ་དང་

རང་བཞིན་ཆ་མེད་ཀི་ཕར་ཡིན་ཚུར་ཡིན་དུ་ཡོད་དེ། ཁོད་ལ་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་

དམིགས་པའི་ཕིར། སྐེ་ལྡན་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡོད་དེ། རང་རྒྱུའི་
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དུས་སུ་རྒྱུའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ར་བུམ་རྒྱུ་འཇིམ་པའི་དུས་སུ་

འཇིམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་བཞིན། དེས་ན་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རང་བཞིན་ཆ་

མེད་ཀི་གཅིག་ཡིན་པས་ཕན་ཚུན་ཡིན་ཁབ་མཉམ་དུ་འདོད་དོ། །སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀིས་དེ་བཀག་ཚུལ་ནི། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། ནམ་ཡང་སར་མི་སྐེ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གྲུབ་ཟིན་ཀང་སར་ཡང་

སྐེ་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་འགལ་བརོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀིས་བཀག་སྟེ། 

ཐལ་འགྱུར་འདི་གཉིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་དགོངས་ཚོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལ་གངས་ཅན་གིས། ཐལ་འགྱུར་སྔ་མ་ལ་ཁབ་པ་མེད་དེ། ནུས་པའི་ངོ་བོར་

མི་གསལ་བར་ཡོད་པ་གསལ་བར་སྐེ་དགོས་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་ཕི་མ་ལ་ཁབ་པ་

མེད་དེ། གསལ་ཟིན་ནས་སར་སྐེ་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། དེ་ལ་འོ་ན། 

མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་དམ་མེད། ཡོད་ན། རང་གི་རྒྱུ་དུས་

ན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་སྐེ་མི་དགོས་པར་ཐལ། 

གསལ་ཟིན་པའི་ཕིར། མེད་ན། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་རྒྱུ་དུས་

ན་ཡོད་པར་ཐལ། སྐེ་ལྡན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་ཞེས་འགོག་པར་

མཛད་དོ། །དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐོན་བརོད་ཚུལ་ལ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་

འགེལ་བར། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་

མདོར་བསྟན་དང་། དངོས་པོ་བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ། ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལེགས་ལྡན་གིས་མ་དགོངས་པར་མདོར་བསྟན་གི་གཞུང་ཁོ་ན་



  333  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ལ་སྐོན་བརོད་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེར་སྒོན་དུ་ཕོགས་སྔའི་འདོད་པ་འགོད་པ་ན་བུདྡྷ་

པ་ལི་ཏའི་མདོར་བསྟན་གི་གཞུང་ཁོ་ན་ལས་མ་བཀོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་སྐོན་བརོད་

ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་འགེལ་ངག་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་

ཀིས་བདག་སྐེ་འགོག་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའི་སྐོན་དང་། 

གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའི་སྐོན་དང་། རྒོལ་བ་གཞན་གིས་ཀན་

ཀའི་གགས་ཡོད་པའི་སྐོན་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འགེལ་ངག་དེའི་

ཚིག་ཟིན་ལྟར་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། སྐེ་བ་དོན་

མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྐེ་བ་ཐུག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྦོར་བ་གཉིས་བཀོད་

འདུག་ལ། རགས་དེ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་

པར་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་མེད་

ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྦོར་བ་དེ་གཉིས་ཀི་མཐུན་

དཔེ་སྐོན་མེད་ཀང་མི་རེད་པའི་ཕིར། འགེལ་ངག་དེའི་ཚིག་ཟིན་ལྟར་བཀོད་པའི་

སྦོར་བ་འདི་གཉིས་ལ་འགེལ་བའི་དངོས་ཟིན་གི་སྦོར་བ་ཞེས་གགས་སོ། །གཉིས་

པ་གྲུབ་སྟེ། གངས་ཅན་པས་ཁོད་ཀིས་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་གི་བདག་ཉིད་ལས་མི་

སྐེ་ཞེས་པའི་དོན་མངོན་པར་གསལ་ཟིན་གི་བདག་ཉིད་ལས་སམ། རྒྱུ་མི་གསལ་བ་

ནུས་པའི་བདག་ཉིད་ལས་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་དང་། གཉིས་པ་ལྟར་

ན་ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོས་སྐེ་ལྡན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མི་གསལ་བ་ནུས་པའི་

བདག་ཉིད་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་དམ་བཅའ་ལ་བརགས་ནས་སྐོན་

བརོད་པ་མ་བསལ་བའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁོད་ཀེ་འགེལ་ངག་དེའི་དངོས་
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ཟིན་ལྟར་འགོད་ནའང་མི་རུང་། དམ་བཅའ་མི་བཟློག་པར་རགས་ཀི་ཟློག་དོན་གཉིས་

རགས་སུ་འགོད་ནའང་མི་རུང་། རགས་དང་དམ་བཅའ་གཉིས་བཟློག་ནས་འགོད་

ནའང་མི་རུང་བའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྐེ་བ་དོན་མེད་དང་ཁྲུག་མེད་སྦོར་

བ་དེའི་རགས་སུ་མི་རུང་བ་གང་ཞིག །བདག་ལས་སྐེ་ན་དོན་མེད་ཐུག་མེད་ཀང་

དེའི་རགས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྦོར་བ་དེའི་གཏན་ཚིགས་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོ་སྐེ་བ་དོན་མེད་དང་ཐུག་མེད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རགས་དེ་རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་རོགས་ན་བསྒྲུབ་བ་རོགས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གོང་གི་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་

ཚིག་ནུས་ལ་དཔགས་ན་ཟློག་དོན་གཉིས་རགས་སུ་བེད་དགོས་པས་དེ་ལ་སྐེ་བ་

དོན་མེད་དུ་འགྱུར་དགོས་པ་ལས་དོན་བཅས་དང་། ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་དགོས་པ་

ལས་ཐུག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་དགོས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་ན་དངོས་

ཟིན་གི་དམ་བཅའ་ཡང་བཟློག་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རགས་བཟློག་ནས་དམ་

བཅའ་མ་བཟློག་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། སྐེ་བ་དོན་

བཅས་དང་ཐུག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་དགོས་པ་གང་ཞིག་དེ་ལྟར་ན་

གཞན་སྐེ་བ་སྒྲུབས་པར་སོང་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། བདག་སྐེ་འགོག་པའི་སྐབས་

གཞན་སྐེ་བ་སྒྲུབས་ན་སྐབས་དོན་སྟོར་བའི་ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་རགས་

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྐབས་འདིར་སྐེ་བ་གཞིར་བས་ཀིས་རིགས་པ་འགོད་པ་གང་

ཞིག །སྐེ་བ་ལ་བདག་སྐེ་གཞན་སྐེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད། བདག་སྐེ་བཀག་པའི་

ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་སུ་དངོས་
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སུ་སྨྲས་པའི་ཕིར། གོང་གི་རགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། རགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་བཟློག་

ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་བ་དོན་

བཅས་ཐུག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་དགོས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟར་འགོད་

མི་རུང་བའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། དོན་མེད་ཐུག་མེད་བཟློག་ན། དོན་བཅས་ཐུག་

བཅས་སུ་འགྱུར་བ་ལྟར། བདག་སྐེ་མེད་པ་བཟློག་ན་བདག་སྐེ་ཡོད་དེ་ཞེས་པའམ། 

བདག་སྐེ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བཟློག་པར་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། བདག་སྐེ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། སྐབས་འདི་ཡི་བསྒྲུབ་

བར་མ་ཡིན་དགག་བཟུང་བར་སོང་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་

བའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཁོད་ཀི་སྦོར་བ་འདིའི་དམ་བཅའ་དེ་གཞན་སྐེ་ཤུགས་ལ་

འཕེན་པའི་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁོད་ཀི་སྦོར་བ་འདིས་དངོས་པོ་

རྣམས་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བས་ནས་

དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཤུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་འཕངས་འདུག་པའི་ཕིར་

དང་། དངོས་པོ་རྣམས་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པ་དེ་གཞན་སྐེ་ཤུགས་

ལ་འཕེན་པའི་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པ་ལ་དོགས་

པ་མེད་ལ། དེ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ན་འཕེན་རྒྱུའི་ཆོས་ནི་གཞན་སྐེ་ལས་གཞན་དུ་མི་

རེད་པའི་ཕིར་དང་། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་དགག་བའི་སོས་པ་ཐམས་ཅད་

གཅོད་པའི་ཆེད་དུ་མཛད་པ་ཡིན་པས་སྐབས་འདིའི་བསྒྲུབ་ཆོས་ལ་མེད་དགག་

གཅིག་དགོས་ཀི། མ་ཡིན་དགག་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མཚན་མ་ལ་མི་

སྤོད་པར་གསུངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། བཀོད་མ་ཐག་པའི་རགས་
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ཆོས་གཉིས་བཟློག་པའི་སྦོར་བ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་དགོངས་ཚོད་བངས་

པའི་སྦོར་བ་ཞེས་གགས་ཏེ། བདག་སྐེ་མེད་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའམ། བདག་སྐེ་བཀག་

ཙམ་མ་ཡིན་པའམ། བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པ་གང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

སུ་བཟུང་ཡང་འདྲའོ། །

སྐོན་དེ་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་མི་འཇུག་པར་ཟླ་བས་བཤད་ཚུལ་ནི། 

ལེགས་ལྡན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་བརོད་པའི་སྐོན་ཐམས་ཅད་མི་འཇུག་སྟེ། 

སངས་རྒྱས་བསྐངས་ལ་སྐབས་འདིར་བདག་སྐེ་འགོག་ནུས་ཀི་རགས་དང་དཔེ་མ་

བརོད་པའི་སྐོན་ཡང་མེད། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའི་སྐོན་ཡང་

མེད། ཐལ་འགྱུར་གི་ཟློག་དོན་ཁས་བངས་པས་གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བའི་

སྐོན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རང་རྒྱུད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་དེ་

འདྲའི་སྐོན་མེད་པ་གང་ཞིག །གཞན་གགས་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་དེ་འདྲའི་སྐོན་མེད་

པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད། 

དེ་ལ་ནུས་པའང་མེད། རང་རྒྱུ་ཁས་ལེན་ཀང་མི་རིགས་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། 

རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་དཔེ་མ་བརོད་ཀང་སྔར་བཤད་པའི་འགལ་བརོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་

གཉིས་ཀིས་བདག་ལས་སྐེ་བར་འདོད་པ་དེ་འཐད་པ་དང་བལ་བ་དང་། རང་གི་ཁས་

བངས་དང་འགལ་བ་ཡིན་པར་སྟོན་ཐུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། འགལ་

བརོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀིས་གངས་ཅན་ལ་ནང་འགལ་བསྟན་པ་ན་དེ་མཐོང་

ཡང་མི་ལྡོག་པར་བསྙོན་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་དཔེ་བརོད་ཀང་མི་ལྡོག་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་དེར་ཐལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕོགས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཞན་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། འདིར་གཞན་གགས་ངེས་

པར་བརོད་མི་དགོས་པ་གང་ཞིག །བརོད་དགོས་པ་དག་ལའང་བརོད་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་དེར་ཐལ། གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བ་མ་བཀོད་ཀང་འགལ་བརོད་ཀི་ཐལ་

འགྱུར་གཉིས་ཀིས་ཕ་རོལ་པོའི་ཁས་བངས་ལ་ནང་འགལ་བསྟན་ནས་བདག་སྐེ་

མེད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་ཐུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། འགེལ་

ངག་དང་པོའི་བསྟན་བཤད་གཉིས་ཀིས་བདག་སྐེ་འགོག་ནུས་ཀི་གཞན་གགས་ཀི་

གཏན་ཚིགས་བསྟན་པའི་ཕིར་ཏེ། བསྟན་བཤད་དེས་རྒྱུ་དུས་ན་མངོན་པར་མི་

གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་

མེད་དེ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་

བཞིན། ཞེས་པའི་གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བ་བསྟན་པ་གང་ཞིག་དེས་དེ་འདྲའི་དངོས་

པོ་རྣམས་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་དེ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ནི་སར་ཡང་སྐེ་

བ་དོན་མེད་པའི་ཕིར། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པས་

ཁབ་པར་མཐོང་སྟེ། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་བཞིན། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་

བཞིན་དུ་དེ་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕིར་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་

སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རིམ་པར་དམ་བཅའ་དང་། རགས་དང་། 

དཔེ་ལ་ཁབ་པ་བསྟན་པ་དང་། དཔེ་དོན་ཉེར་སྦོར་དང་། མཇུག་་ད་དེ་ཡན་ལག་ལྔ་

ལྡན་གི་སྒྲུབ་ངག་བསྟན་པའི་ཕིར། བཀོད་མ་ཐག་པའི་སྦོར་བ་འདི་ལ་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་ཀི་དགོངས་ཚོད་ཀི་སྦོར་བ་ཞེས་བ་སྟེ། རང་ལས་སྐེ་བར་སྨྲ་བའི་དོན་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་སྐེས་བུ་བཞིན། ཞེས་བཀོད་ཀང་ཆོག་གོ །ར་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་

སྟེ། རང་རྒྱུད་ལ་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་སེལ་མི་དགོས་པ་གང་ཞིག་གཞན་

གགས་ལ་གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བའི་སྐོན་མེད་པའི་ཕིར། རགས་

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦོར་བ་ཁས་མ་བངས་ཤིང་

མ་བཀོད་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་མཐུན་

དཔེར་བཀོད་པས་གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་སྐོན་བསལ་བ་གང་ཞིག་རྒྱུ་དུས་ན་མི་

གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་མྱུ་གུ་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་མེད་པ་བསྒྲུབ་

བར་བཀོད་པས་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་སྐོན་བསལ་བའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མངོན་

གསལ་གི་བུམ་པ་མཐུན་དཔེར་བཀོད་པས་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དེ་

བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་རྒོལ་ཕི་

རྒོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མི་སྐེ་བའི་ཕིར་ཏེ། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ནི་སྔ་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་

གཉིས་ཀ་ལ་གགས་པའི་རགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་དཔེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། གངས་ཅན་གིས་རྒྱུ་དུས་ན་མི་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པར་

འདོད་པའི་མྱུ་གུ་སར་ཡང་སྐེ་བར་འདོད་པ་ལ། དེ་འདྲ་བའི་མྱུ་གུ་སར་ཡང་སྐེ་བ་

དོན་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ན་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་བམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། ར་རགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། བདག་སྐེ་འགོག་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀི་ཐལ་

ཆོས་དེ་བཟློག་པའི་དོན་སར་ཡང་སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་ནི་གངས་ཅན་

ཁོ་ན་འདོད་ཀི། རང་ལ་དེའི་ཁས་ལེན་མེད་པའི་ཕིར། མཐའ་དཔྱོད་སོགས་ལས་
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སྐོན་དང་པོ་གཉིས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་སེལ་བ་དང་། སྐོན་གསུམ་པ་སེལ་བའི་ཚུལ་

མཛད་ཀང་། འདིར་དཀའ་འགེལ་སོགས་ལས་སྐོན་གསུམ་སོ་སོར་སེལ་བའི་

ལུགས་ལྟར་བཀོད་པ་སྟེ་གཉིས་ཀ་རུང་ཞིང་རྒྱས་པར་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ཆེན་

མོ་དང་། ཚིག་གསལ་གུང་བསྒིགས་ཏེ་ཤེས་པར་བའོ། །

སོ་ན། རྣམ་བཤད་ལས། རང་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། རང་ལས་སྐེ་

བ་དོན་མེད་པས་བདག་སྐེ་མི་རིགས་ཤིང་། ནས། གཞན་ལས་སྐེ་བ་ཁས་བང་བར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་དངོས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བདག་སྐེ་མི་

འདོད་པར་སྣང་ཡང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་མ་གཏོགས་པའི་རང་

སེས་འབས་བུ་གྲུབ་ཟིན་སར་ཡང་རྒྱུས་སྐེད་མི་དགོས་ཀང་གྲུབ་པ་དེ་ཉིད་རྒྱུས་

བསྐེད་པར་འདོད་ལ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བེ་སྨྲས་མྱུ་གུ་ནི་མ་འོངས་པ་དང་

འདས་པའི་དུས་སུ་ཡང་མྱུ་གུར་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་དེས་བདག་སྐེ་འདོད་དམ་

དཔྱད་པར་བའོ། །ཁ་ཅིག་རང་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། སར་ཡང་སྐེ་མི་དགོས་པར་ཐལ། གསལ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གངས་ཅན་པ་ལ་

འཕེན་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་དེ་ལྟར་འཕངས་པ་ན་དེས་འདོད་ལན་འདེབས་པའི་ཕིར་

ཏེ། རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་མངོན་

གསལ་གི་བུམ་པ་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་དགོས་ཟེར་ན། དེ་ལ་མངོན་

གསལ་གི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྒྱུའི་དུས་ན་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་སྐེ་ལྡན་གི་

དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་གངས་ཅན་པས་ཁས་བངས། འདོད་ན། རྒྱུ་དུས་ན་

ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་རྒྱུ་དུས་
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ན་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན། མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྒྱུ་དུས་ན་

ཡོད་ན་རྒྱུ་དུས་ན་ཁོད་ཡོད་པས་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་སྐེ་ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་

གསུམ། དེ་ལྟར་འཕུལ་ན་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པའི་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཡོད་པར་མི་

འགྲུབ་པའི་སྐོན་མེད་ཅེས་གཞན་དག་འདོད་དོ། །ལ་ལས། གངས་ཅན་པས་མངོན་

གསལ་གི་བུམ་པ་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། མངོན་གསལ་གི་བུམ་

པ་རང་གི་རྒྱུ་དུས་ན་ཡོད་ན་མངོན་གསལ་གི་ངོ་བོར་ཡོད་དགོས་ཀི་མངོན་གསལ་

གི་ངོ་བོར་མེད་ན་བུམ་པ་ཡོད་པའི་ཐ་སྙད་སྦོར་ཡང་མངོན་གསལ་གི་བུམ་པ་ཡོད་

པའི་ཐ་སྙད་བ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། མི་དེ་གཉིད་ལོག་པའི་དུས་སུ་མི་དེ་ཡོད་ཀང་

དེའི་དུས་སུ་སད་པའི་མི་དེ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ན་སད་པའི་ངོ་བོ་ཐོབ་ནས་ཡོད་

དགོས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོག་གོ །གཉལ་སྟོན་དཀའ་འགེལ་དང་། བོ་

གིང་དང་། སྒོ་མང་ཡིག་ཆ་གསར་རིང་སོགས་ཀིས། བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དངོས་པོ་

བདག་གི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་དོན་རང་གི་རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་པ་ལ་འཆད་

བཞེད་ལྟ་བུར་མཛད་ཀང་། གཞུང་འདིས་གཞན་གགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གཅིག་

བསྟན་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་རགས་དེ་ལྟར་བཀོད་ཚེ་གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་མི་

འགྲུབ་པས་རང་གི་བདག་ཉིད་ཐོབ་ཟིན་པ་ཞེས་བཤད་དགོས་སོ། །གུང་རུ་རྒྱན་

བཟང་བས་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་བཀག་ཚུལ་དང་། དེ་ལ་སྟོང་ཐུན་ཆེན་མོ་ལས་ལན་

བཤད་ཚུལ་རྣམས་སྙིང་པོ་རབ་གསལ་དུ་བཀའ་སྩལ་འདུག་པ་ལ་བལྟ་བར་བ་ཡི། 

རྒྱན་བཟང་བའི་གཞུང་བདག་གིས་མ་མཐོང་བས་སོ་མ་ནུས་སོ། །དབུ་མའི་མཐའ་

དཔྱོད་དུ་གངས་ཅན་པ་ལ་ཉེས་པ་བརོད་ཚུལ་རྒྱུ་མི་གསལ་བ་དང་འབས་བུ་མངོན་
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གསལ་གི་སྟེང་ནས་བརག་པར་གསུངས་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོར་གཞན་གིས་

ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གང་ཡིན་དྲིས་པའི་ཉེས་པ་མ་བསལ་བ་ལ་མཛད་པར། དེའི་

མཆན་དུ་གངས་ཅན་ལུགས་ཀི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

པས་བཤད་ཚུལ་སྔ་མ་དང་གནད་གཅིག་ཏུ་བཤད་དོ། །རགས་ཟློག་ན་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཀང་ཟློག་དགོས་པའི་དོན་ནི་དེ་རིགས་པ་སྨྲ་བ་སྤི་ལུགས་སུ་བཤད་པ་ཡོད་

ཀང་། སྔར་བཤད་པ་ཉིད་སྟོང་ཐུན་ལས། ཐལ་འགྱུར་དང་རགས་གང་ཡིན་ཐམས་

ཅད་ལ་སྤིར་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་གི། འདིར་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བདག་སྐེ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་སྐེ་བ་དོན་བཅས་ཐུག་བཅས་འགོད་ན་བདག་སྐེ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་ལས་བཟློག་པའི་ཟློག་དོན་བསྒྲུབ་བར་ཁས་ལེན་

དགོས་པར་ཡང་མཚུངས་ཞེས་པ་སྟེ། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་དོན་

བཅས་ཐུག་བཅས་སུ་དངོས་སུ་སྨྲས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བར་སྨྲས་ཤིང་། 

བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ་ཞེས་པས་བདག་ལས་སྐེ་བ་བཀག་ལ། སྐེ་བ་གཞིར་བས་

ལ་བདག་སྐེ་གཞན་སྐེ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པས། དངོས་པོ་རྣམས་སྐེ་བ་ཡིན་ཞིང་

བདག་ལས་མི་སྐེ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་ལས་སྐེ་བར་འཕེན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ལྷས་བིན་ཚོན་པོ་དང་ཉིན་པར་མི་ཟ་བར་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ཀིས་མཚན་མོ་ཟ་བར་

འཕེན་པ་བཞིན་ནོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་འཁྲུལ་བ་

མེད་པའོ། །ཁ་ཅིག་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་དགོངས་ཚོད་བངས་པའི་དམ་བཅའ་ལ་

བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་ཡིན་པ་སོང་ན་ཡང་འགོད་ཚེ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། 

བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འགོད་ཅིང་དེ་ལ་སྐོན་གསུམ་ག་འཇུག་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་བཞེད་ཅེས་སྨྲའོ། །ལ་

ལས་ལེགས་ལྡན་གིས་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀི་དགོངས་ཚོད་བངས་པ་ལ་རགས་

ཆོས་གཉིས་ཀ་བཟློག་ནས་འགོད་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་དགོངས་པ་ལ་རགས་ཟློག་

པ་ཡོད་ཀང་དངོས་སུ་སྐེ་བ་དོན་མེད་ཐུག་མེད་བཀོད་ཆོག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་ལེགས་ལྡན་གིས་དངོས་ཟིན་ལྟར་བཀོད་ན་རགས་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་ཡོད་

པར་ཐལ། རགས་བཟློག་ལ་དམ་བཅའ་མ་བཟློག་ན་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་

པ་སོགས་ཀི་སྐོན་གསུམ་ཡོད་པས་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་

ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། སྐེ་བ་དོན་བཅས་དང་ཐུག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་འདོད་

པར་ངེས་སོ་ཞེས་ལེགས་ལྡན་གིས་དགོངས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཟེར་ན་བརག་གོ 

།ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ། སྟོང་ཐུན་དང་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས་སྐེ་བ་

གཞིར་བས་ལ་བདག་ལས་མི་སྐེ་བ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཀོད་པའི་ལུགས་སུ་བས་

ཏེ། དེ་བདག་སྐེ་མེད་པའི་ཟློག་དོན་མིན་པས་མི་རུང་བར་སྨྲས་ནས། རང་ལུགས་

མཁས་གྲུབ་རེའི་ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར་གི་དྲིས་ལན་ལས། དངོས་ཟིན་ལ་བདག་སྐེ་རྣམ་

པར་བཅད་ཙམ་ཆོས་སུ་སོང་ལ། དེ་བཟློག་པ་ནི་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མ་

ཡིན་པ་ལ་བ་ཞིང་། དངོས་པོ་གཞིར་བས་ལ་བདག་སྐེ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་མིན་ན་

གཞན་སྐེར་འགྱུར་ཏེ། བདག་གཞན་གང་ལས་ཀང་མི་སྐེ་བའི་དངོས་པོ་ཕུང་གསུམ་

པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཙམ་གི་ནུས་པ་གོ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། སྟོང་ཐུན་དང་དབུ་མའི་མཐའ་

དཔྱོད་དུ་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་ཆོས་སུམ་བཀོད་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་དབུ་མའི་ཡིག་ཆར། 
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ལེགས་ལྡན་ཁེད་རང་ལྟར། མིག་སོགས་ནང་གི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་

དམ་པར་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་དེ། ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་

བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦོར་བ་བཀོད་ན་དེ་འདྲའི་དཔྱད་པ་འཇུག་པ་

བདེན་ཡང་། ཞེས་དང་། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་ཀང་། རང་རྒྱུད་ཀི་སྦོར་བ་ལ་མ་གྲུབ་

པ་དང་མ་ངེས་པའི་སྐོན་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ལེགས་བཤད་རེས་འབང་

དུ། དང་པོ་ནི་ལེགས་ལྡན་ཁེད་རང་རང་རྒྱུད་ཀི་སྦོར་བ་འགོད་པར་འདོད་པས་དེ་

འདྲ་བའི་སྦོར་བ་བཀོད་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་མ་བཀོད་པའི་དོན་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་དེ་འདྲ་བའི་སྦོར་བ་རྣམས་ལེགས་ལྡན་གི་བསམ་ཚོད་ལྟར་རང་རྒྱུད་ཀི་

སྦོར་བ་ཡིན་ན་དེ་འདྲ་བའི་སྐོན་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་

རོ། །རྣམ་གཞག་རིམ་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། མངོན་སུམ་གིས་མི་འགྲུབ་པས་རེས་

དཔག་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནི་རགས་སྐོན་མེད་ཀི་སྦོར་བ་དགོད་དགོས་

པས་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ངོས་གཟུང་བར་བའོ། །ཞེས་དང་། སྒོན་གསལ་མཆན་

ལས། མངོན་སུམ་གིས་མི་འགྲུབ་པས་རེས་དཔག་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ་དེ་ལ་

གཏན་ཚིགས་སྐོན་མེད་དགོས་པས། ཞེས་དང་། བསྐེད་རིམ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་

ལས། རེས་དཔག་གིས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལ་ནི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སྐོན་

མེད་དགོས་དགོས་སོ། །ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། རེས་དཔག་གིས་རོགས་པ་ཁས་

ལེན་ན་རགས་ཡང་དག་ཁས་མི་ལེན་པ་ར་བ་ནས་ཉམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་

བརེན་ནས་བོ་གིང་གིས་རེས་དཔག་ཡིན་ན་རང་རེན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ལ་

བརེན་པས་ཁབ་པས་འགལ་བརོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གིས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དཔག་སྐེད་མི་ཐུབ་པར་བཤད་ནས། དེ་ལྟར་ཐུབ་པར་ཚིག་གསལ་སོགས་ལས་

བཤད་པའི་དོན་ནི་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་ལོག་རོག་ཟློག་ནུས་པ་ལ་བས་སོ། །ཚིག་

གསལ་ལས། གང་ལས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་བཀོད་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པར་

འགྱུར་བ། འདི་དག་ཙམ་ཞིག་གིས་བརད་པ་ན་ཅི་ཕ་རོལ་པོ་ཁས་ལེན་པ་མི་བེད་

དམ། འོན་ཏེ་ཕ་རོལ་པོ་རང་གིས་ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་བས་བརད་པས་ཀང་མི་

བཟློག་ན་ནི། དེའི་ཚེ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་གཉིས་ཀིས་

ཀང་བཟློག་པར་མི་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་དང་། གཞན་གིས་དམ་བཅའ་བ་ལ་རང་

གི་རེས་སུ་དཔག་པས་འགལ་བ་བརོད་པ་ནི་བ་དགོས་པས། ནས། འདིར་རེས་སུ་

དཔག་པས་གནོད་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཀོ་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། ཕི་རྒོལ་ཐམས་ཅད་ལ་གཞན་གགས་ངེས་པར་བརོད་མི་དགོས་ཤིང་། 

ཞེས་དང་། ལམ་རིམ་ལས། འདི་ནི་ཐལ་འགྱུར་བས་པའི་ཚེ་དེའི་བེད་པ་ལ་བརེན་

ནས་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ཡིན་གི། དངོས་སུ་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་པའི་སྦོར་ངག་མེད་

དོ། །ཞེས་དང་། དོན་དམ་པ་སྟོང་པ་ཉིད་ངེས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་ཚུལ་གི་སྒོ་ནས་

མིང་འདོགས་ནའང་ཐལ་རང་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་སོགས་

ལ་བརེན་ནས་སྒོ་མང་གིས་རྒོལ་བ་དབང་རྟུལ་ལ་སྦོར་ངག་དགོས་ཀང་དབང་རྣོན་

གིས་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་ཐུབ་པས་ན་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་རེས་

དཔག་སྐེད་ནུས་པར་གསུངས་ལ། ལུང་རེས་མ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་

གཙོ་བོར་འགལ་བརོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་སྒོས་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་ལྟར་གཙོ་བོར་རང་རྒྱུད་

ཀི་སྒྲུབ་ངག་གིས་སྒྲུབ་པས་ན་དེ་སྐད་བརོད་པ་ལ་དགོངས་པར་ཧལ་ཧ་ར་དབངས་
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ཀིས་བཤད་དོ། །སྤིར་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེ་བ་ལ་རེན་གཏན་ཚིགས་

དགོས་ཀང་། རྒོལ་བ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་པ་ན་ཐལ་འགྱུར་ཙམ་ལས་འགོད་མི་དགོས་

པ་ལུང་སྔ་ཕི་དེ་དག་གི་དོན་དུ་བས་ན་དགོངས་པར་འགོ་མིན་བརག་གོ །རང་རྒྱུད་

དང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་རྣམ་གངས་ཡིན་པས་དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ལ་ཕྲ་

རགས་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བསམ་པར་བ་དགོས་ཤིང་། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་

རགས་ཀིས་མྱུ་གུ་རེན་འབེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་གང་

ཟག་ལ་མྱུ་གུ་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས་མ་ཁབ་པ་དང་། དེ་འདྲའི་

ཐལ་འགྱུར་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་ལ་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་ཡིད་དཔྱོད་ཀིས་ངེས་

པ་དང་དོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་ཅན་གཉིས་ཡོད་ཀང་། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་འགོ་ཁམ་ལ་དེ་ལྟར་མེད་པ་དང་། མེད་དགག་ཡིན་ཕིན་ཤུགས་

ལ་རང་དང་དགག་བ་རིགས་གཅིག་པའི་མེད་དགག་གང་འཕངས་ཀང་སྐོན་མེད་པ་

སོགས་མཐའ་དཔྱོད་དུ་བལྟའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འགེལ་བཤད་ཀི་ལུགས་དགག་པ་དང་། བོད་སྔ་རབས་

པའི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ལ་པཎིཏ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། འཇུག་པའི་

འགེལ་བཤད་ལས། དེ་ལ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་གཏན་ཚིགས་སུ་འདོད་ན་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནམ། ནས། ཇི་ལྟར་རིགས་མི་ཤེས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རགས་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་། ཁབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཕོགས་

གཅིག་ཏུ་འགོད་ན། དེ་ལ་པཎིཏ་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྡས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་རང་རྒྱུད་

མི་འཐད་དེ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་ན་
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རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་འཐད་ནའང་། རགས་དང་ཁབ་པ་ཚང་མས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པ་གང་ཞིག །ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་

ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་རགས་སུ་འདོད་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྔ་རྒོལ་གིས་མི་

ཤེས་པ་གང་ཞིག །རང་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། སྔ་རྒོལ་གི་མངོན་རེས་ཀིས་གཞན་གི་སེམས་ཀི་ཁད་པར་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐག་བཅད་ཀང་སླུ་བ་སྲིད་པའི་ཕིར། 

ར་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པ་གང་ཞིག །རེས་

དཔག་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཚང་

མང་གི་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁབ་པ་རོགས་ཀི། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་དུ་ཡོད་

ལ་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁབ་པ་མ་རོགས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། རེས་དཔག་ཚད་

མས་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་རགས་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཁབ་པ་མི་

རོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རེས་དཔག་ནི་ཡུལ་ངེས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཇིག་

རེན་པའི་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་ཁབ་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མི་

འཐད་པ་གང་ཞིག །ཁབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་སྒོ་ནས་འགོག་པ་མི་

རིགས། རང་གིས་གནོད་བེད་བསྟན་ནས་འགོག་པ་ཡང་མི་རིགས་པའི་ཕིར། དང་

པོ་གྲུབ་སྟེ། གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་སྨྲས་པ་དེ་ལྟར་ཞེ་བས་འདོད་པ་ཡིན་པར་རང་གིས་
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མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་སེམས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། རང་

གིས་གནོད་བེད་དུ་ཐག་བཅད་ཀང་སླུ་བ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ར་རགས་གཉིས་པ་

གྲུབ་སྟེ། རིགས་པའི་གཞུང་ལས་ཁབ་པ་འགྲུབ་ཚུལ་བཤད་པའི་དོན་ལོག་པར་

བཟུང་ནས་འགོག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཚང་མང་གི་སྟེང་དུ་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་ཀིས་

ཁབ་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་ཚང་མང་གི་དུ་ཡོད་ལ་ཚང་མང་གི་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁབ་པར་སྒྲུབ་

པ་གཞུང་གི་དོན་གཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། གཞུང་གི་དོན་དེ་ལྟར་ཡིན་ན། 

དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་ཚང་མང་གི་དུ་བ་ཡོད་པའི་རགས་ཀིས་ཚང་མང་གི་མེ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ལ་ལ་དུ་ཡོད་ཀི་རགས་ཀིས་མེ་ཡོད་པའི་ཁབ་པ་སྒྲུབ་

ཚེ་རགས་སུ་གང་བཟུང་བ་ལ་ཆོས་སུ་གང་བཟུང་བ་དེས་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། དེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་སྔར་ལྟར་ཚང་མང་གི་དུ་ཡོད་ལ་ཚང་མང་གི་མེ་ཡོད་

ཀིས་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚང་མང་ནི་སྤིར་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་

ཀིས་ཁབ་པ་ངེས་པའི་གཞི་དང་། སྤིར་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁབ་པ་ནི་གཞི་དེའི་

སྟེང་དུ་ངེས་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་གི། ཁེད་ལྟར་ན་ཚང་མང་གི་དུ་ཡོད་ལ་ཚང་མང་གི་མེ་

ཡོད་ཀིས་ཁབ་པ་ངེས་གཞིའི་མཐུན་དཔེ་ཚང་མང་ལས་ཟུར་བ་ཞིག་དགོས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་ཚེ་ཡང་བུམ་པ་ནི་

བས་ན་མི་རག་པས་ཁབ་པ་ངེས་པའི་གཞིའི་མཐུན་དཔེ་ཡིན་གི་བུམ་པའི་བས་པ་

ལ་བུམ་པའི་མི་རག་པས་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་མིན་ཞིང་། དུ་བས་མེ་ཡོད་དང་། བས་པས་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་པའི་ཐབས་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕིར་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྡས་རང་རྒྱུད་མི་འདོད་པའི་དོན་རགས་དང་ཁབ་པ་ཚད་
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མས་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་གཏུགས་པའི་རིགས་པ་འདིའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་

ལོ་ཙཱ་བ་ཁུ་མདོ་སེ་འབར་དང་རྨ་བ་བང་བརོན་དང་བོད་ཕི་རབས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་

ལྡོག་པ་རིགས་གཅིག་པ་སྟེ་རིགས་བསྒེའི་སྒྲུབ་བེད་མང་པོ་དཔུང་བསྒིགས་ནས་

ཕོགས་འཕུལ་བེད་པ་ལ་ལྡོག་པ་གཅིག་པའི་དཔུང་འཕུལ་དུ་གགས་པ་དེ་ལྟར་བེད་

འདོད་པ་ནི་ཆུས་ཁེར་བའི་གང་ཟག་གིས་ཆུས་ར་བ་ཕྱུང་ཟིན་པའི་ཕུང་ལ་འཇུ་བ་

དང་འདྲ་སྟེ། ཛ་ཡ་ཨ་ནནྡའི་རིགས་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པས་ཆུས་ར་བ་ཕྱུང་བའི་

རྩྭ་ཕུང་དང་འདྲ། ལོ་ཙཱ་བ་ཁུ་སོགས་ཀི་རིགས་པ་པཎི་ཏའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རིགས་

པ་དེ་ལ་བརེན་པས་དེ་འདྲའི་རྩྭ་ཕུང་ལ་འཇུ་བའི་ཆུས་ཁེར་བའི་མི་དང་འདྲ་བའི་

ཕིར། འདི་ལ་ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ་ས་བོན་དང་སོལ་བ་ནི་མྱུ་གུ་ལས་གཞན་

ཡིན་པའི་ལྡོག་པ་གཅིག་པས་ན་མྱུ་གུ་དེ་ས་བོན་ལས་སྐེ་སོལ་བ་ལས་ཀང་སྐེ་

དགོས་ཞེས་མཐུ་དཔུང་གིས་འཕུལ་བའི་དོན་དུ་བཤད་ཅིང་། གྲུབ་མཐའི་མཚན་

ཡང་དེ་དང་ཕོགས་མཐུན་པ་དང་། ཨ་ཀ་ཡོངས་འཛིན་གིས་སྒྲུབ་བེད་ནུས་མེད་

མང་པོ་བཀོད་པའི་དོན་དང་། རེ་འཇིགས་མེད་དབང་པོས་དཀྱུས་སུ་བཀོད་པ་ལྟར་

གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ལྡོག་པ་གཅིག་པའི་དཔུང་འཕུལ་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་

སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་མ་ཟད་རྣམ་དག་ཏུ་སོང་ན་རིགས་པ་སྟོབས་ཆེ་བ་ཡིན་

ཡང་། སྐབས་འདིའི་ཕོགས་སྔ་དག་གིས་དཔུང་འཕུལ་ཞེས་པའི་མིང་ཙམ་ལ་བརེན་

ནས་རིགས་པ་མི་ཤེས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གསལ་བར་བས་པས་ཁོང་དག་གིས་ལྡོག་

པ་གཅིག་པའི་དཔུང་འཕུལ་བས་པ་ཡང་དག་ཏུ་མ་སོང་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པའི་

རྣམ་བཤད་ལས། འདི་ནི་དཔུང་འཕུལ་ཞེས་པའི་མིང་ཉིད་ཀིས་རིགས་པ་མི་ཤེས་
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པའི་སུན་འབིན་དུ་གསལ་བར་བས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཆུས་ཁེར་བ་རེས་

འབངས་རྣམས་དང་། ཕུང་དྲུངས་ཕྱུང་བ་ཛ་ཡ་ཨ་ནནྡར་བེད་པ་ཡང་རུང་མོད་དེ་

གཉིས་ཀི་རིགས་པ་གཉིས་ལ་བས་ན་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཡན་

གིས་རྨ་བ་བང་བརོན་སོགས་དང་། ཡང་ཁ་ཅིག་སོགས་ཀིས་ཁུ་ལོ་ཙཱ་བ་སོགས་

དང་། གཞན་དག་སོགས་ཀིས་བོད་གཞན་འགའ་ཞིག་འགོག་པས། དེ་གསུམ་རིམ་

པར་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་བཀོད་པའི་གཞན་ལུགས་བཞི་བ་དང་། གཉིས་པ་དང་། 

གསུམ་པ་དག་གོ །དེ་ལ་བ་ཚབ་རེས་འབང་རྨ་བ་བང་བརོན་སོགས་ཀིས། རིགས་

པས་དཔྱད་བཟོད་ཀི་གཞལ་བ་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་སམ་འཛིན་སྟངས་དོན་ལ་

མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་བཀག་ནས་མ་བརགས་མ་དཔྱད་པར་འཇིག་རེན་གགས་པའི་

དབང་དུ་བས་པའི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་གཞལ་བ་དང་ཚད་མ་འཇོག་ཅིང་། 

རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀི་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་བཀག་པའི་སྐོན་རང་ལ་མི་འཇུག་

སྟེ། ཁོ་བོའི་རང་ལུགས་ལ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་འདོད་ཅིང་། ཕ་རོལ་བོས་དེ་

འདོད་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་མོད་ཀང་། དེ་ནི་ཐ་སྙད་པར་གྲུབ་པ་དང་དོན་དམ་པར་མ་

གྲུབ་པ་དཔྱོད་པའི་ཁད་དང་། ཐལ་རང་གིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་

དཔྱོད་མཚམས་ཀི་ཁད་པར་ཕེད་པ་ཡང་མེད་ལ། བཏགས་དོན་བཙལ་བས་མི་རེད་

པའི་མིང་དུ་བཏགས་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབས་སོགས་འཇོག་མི་ཤེས་པར་སྣང་བས་ཐ་སྙད་དུ་

ཡང་རང་མཚན་མེད་ཅེས་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཛ་ཡ་ཨ་ནནྡའི་

སོབ་མ་ལོ་ཙཱ་པ་ཁུ་མདོ་སེ་འབར་སོགས་ཀིས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
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མེད་པས་ན་ཕ་རོལ་གི་ལོག་རོག་འགོག་པ་ནི་དེས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་པའམ་དེས་

ཁས་བངས་པར་སོང་བ་ལ་བརེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་བེད་དགོས་ལ། དེ་ལས་

གཞན་དུ་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་གི་བདེན་མེད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་

རགས་དང་དམ་བཅའ་མེད་པའི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་བར་ཁས་འཆེ་བའི་ཕིས་

ཀི་བོད་གཞན་དག་གིས་ཐ་སྙད་དང་དོན་དམ་པ་གང་ལ་བརམས་པའི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་གཞན་ངོར་སྨྲ་བ་ལས་ཐ་སྙད་དུའང་རང་ལུགས་ལ་མེད་དེ། དེ་འདྲའི་དམ་

བཅའ་ཡོད་ན་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་དཔེ་དང་རགས་ཀང་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་རང་རྒྱུད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་རང་གིས་མ་བས་ཀི་གཞན་གི་ངོར་

སྣང་བ་ཙམ་མོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཕོགས་སྔ་བཞིའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་འདི་དང་ལྷག་མཐོང་

གུང་བསྒིགས་ཏེ་ཤེས་དགོས་ཤིང་། བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ལུགས་འདིའི་ཕོགས་སྔའི་

གཙོ་བོར་སྣང་སྟེ། གཉིས་པས་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དགག་བ་ཁས་

བངས་པར་སོང་ལ། གཞན་གསུམ་གིས་རེན་འབེལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་བཀག་པའི་

ཕིར། དེ་དག་གི་དགག་གཞག་རྒྱས་པར་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོའི་ཐལ་རང་གི་དོན་ངོས་

བཟུང་བའི་གཞན་ལུགས་དགག་པའི་སྐབས་སུ་གསུངས་ཟིན་པ་དང་སྦགས་ནས་བལྟ་

བར་བའོ། །

སོ་ན། གཞུང་ལས། བཀག་པའི་སྐོན་རང་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཞེས་

པའི་སྐོན་གཞན་གིས་ཇི་ལྟར་སྟོན་པ་དང་། དེ་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དབུ་མ་བ་

རང་གིས་ཕི་རྒོལ་ལ་སྒྲུབ་པའི་ངག་བཀོད་པའི་སྒོ་ནས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གིས་

བདེན་པར་མེད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པར་བེད་དོ། །དེ་ལྟ་ནའང་རང་རྒྱུད་པར་མི་འགྱུར་བ་
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ནི། ཞེས་པ་དང་བ་ར་དུ་ཡོད་མིན་དང་། ཕ་རོལ་པོས། ཁོད་ལའང་ཚད་མ་མི་རུང་

བར་ཐལ། རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀི་ཚད་མ་བཀག་པའི་ཕིར་ཞེས་སྐོན་བསྟན་པ་

ཡིན་ན། ཁོ་བོ་ལ་དེ་འདྲའི་སྐོན་མི་འཇུག་སྟེ། ཁོ་བོས་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་མི་

འདོད་ཅིང་། ཁེད་ཀིས་དེ་འདོད་པའི་ཕིར་ཞེས་རྒྱུ་མཚན་བཀོད་པ་འབེལ་ཡང་། ཁོ་

བོས་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ཀི་ཚད་མ་མི་འདོད་ཀང་འཇིག་རེན་གགས་པའི་ཚད་

མ་འཇོག་ཅེས་སྨྲས་མ་ཐག་པ་ལ་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་སྐེ་དོན་ཡོད་མེད་དང་། རིགས་

པས་དཔྱད་བཟོད་དམ་རང་མཚན་མི་འདོད་ཅེས་ཁོ་རང་གིས་བཤད་པ་ནི་བཤད་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་དེ། རང་མཚན་གིས་མེད་ཚུལ་མ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཞེས་བརོད་ཀང་། འདི་

དང་ལྷག་མཐོང་གིས་ཕོགས་སྔ་འགོད་ཚུལ་མཐུན་མི་མཐུན་དང་། ལྷག་མཐོང་ལས་

ལུགས་བཞི་བ་བཀག་པ་འདིའི་ཕོགས་སྔའི་ཁས་ལེན་གི་ཟུར་གང་དང་གང་འགོག་

བེད་དུ་སྦོར་བ་དཔྱད་དགོས་སོ། །འདིར་རྨ་བ་བང་བརོན་སོགས་ཀིས་ཐ་སྙད་དུ་

རང་མཚན་གིས་མེད་ཅེས་མང་དུ་སྨྲས་པར་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་ལས། 

འདིས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་ཀང་རང་མཚན་རིགས་པས་དཔྱད་

བཟོད་ཐ་སྙད་དུ་འགོག་པར་སྣང་། ཞེས་གསུངས་པ་གཉིས་མཐུན་པར་བསྒིག་ཚུལ་

དགོངས་པར་སོན་པ་གང་ཡིན་ཡང་ཞིབ་ཏུ་བསམ་པར་རིགས་སོ། །

སྤིར་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མ་འདོད་

མི་འདོད་ནི། ཡིག་ཆར། རེས་དཔག་གི་དབེ་བའི་སྐབས་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་

གི་མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་བཞག་སྟེ་ཤེས་བེད་དང་བཅས་གསུངས་ཀང་། 

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ་རེས་དཔག་ཙམ་ལ་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་ཅེས་པའི་
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ཐ་སྙད་སྦོར་མི་སྦོར་དཔྱད་བར་གསུངས་ལ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་དར་ཊིཀ་ལས་

དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཞེས་པ་ཡང་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཟེར་ན་

ཡང་མི་འཐད་དེ། སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཀང་བཀག་པའི་ཕིར། ཞེས་

གསུངས་སོ། །བསྟན་དང་ལྷ་རམས་པས། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་བའི་དར་ཊིཀ་ལས་

གསུངས་པ་གོ་དཀའ་ཡང་། ལྷག་མཐོང་གི་ཐད་འདིར་དཔགས་ན་ཕལ་ཆེར་མི་

བཞེད་པའི་ཕོགས་ཨེ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡོད་པ་དང་རང་རྒྱུད་

ཀི་རགས་མེད་ཚུལ་ལ་གཉིས། རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡོད་ཚུལ་དང་། རང་

རྒྱུད་ཀི་རགས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཕོགས་མེད་ཕ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་དུ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་བཤད་

ཚུལ་དང་། གཞུང་གཞན་དེ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ལུགས་

ནི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། འདི་ལ་ཐུག་གོ །ཡན་གིས་རང་རྒྱུད་འདོད་དགོས་མི་དགོས་

དང་། ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡན་གིས་དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་འཐད་མི་འཐད་དང་། དེ་མན་

གིས་དེ་ལ་སུན་འབིན་དང་སྒྲུབ་པ་འཐད་མི་འཐད་ཀི་ཁད་པར་བསྟན་པ་ལས་ཁད་

པར་དང་པོ་ནི། རང་ལུགས་དགོངས་འགེལ་ལྟར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདོད་ན་

ངེས་པད་རང་རྒྱུད་འདོད་དགོས་ཏེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང་རང་རྒྱུད་རྣམ་

གངས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རང་བཞིན་སྨྲ་བ་བཞིན་ནོ། །རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པ་མི་བཞེད་ན་རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་དགོས་ཏེ། དེ་གཉིས་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ཡང་དགག་བ་ཕྲ་མོ་ནས་འགོག་པ་ལ་ཐུག་གོ །
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ཁད་པར་གཉིས་པ་ནི། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ན་རང་ཕོགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

དང་དེ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་རྣམས་འཇོག་པ་འགལ་བར་

མཐོང་ནས་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པ་མིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་ན་རྒྱུ་འབས་ཕྲད་

པའམ་མ་ཕྲད་པར་སྐེད་པ་ལ་བརགས་ན་མི་རིགས་པས་རང་རྒྱུད་ཁས་མ་བངས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་རྒྱུ་ཡིས་ཕྲད་ནས་འབས་སྐེད་

བེད་ན་དེ་ཡི་ཚེ། །དེ་དག་ནུས་པ་གཅིག་པས་སྐེད་བེད་འབས་བུ་ཐ་དད་མེད་འགྱུར་

ཞིང་། །སོ་སོར་ན་ནི་རྒྱུ་འདི་རྒྱུ་མིན་རྣམས་དང་ཁད་པར་མེད་འགྱུར་ལ། །གཉིས་པོ་

འདི་དག་སངས་ནས་རོག་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་མ་ཡིན། །ཞེས་དེ་ལ་རྒྱུས་

འབས་བུ་ཕྲད་ནས་དང་མ་ཕྲད་པར་སྐེད་པ་གང་ཡང་མི་རུང་བའི་སྐོན་གཉིས་བསྟན་

ནས་བཀག་ཅིང་། སྐོན་དེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ། རང་འགེལ་ལས། 

གང་གི་ལྟར་ན། ཞེས་སོགས་ཀིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་འདོད་པ་ལ་

བརག་པ་གཉིས་བས་པའི་སྐོན་དེ་འཇུག་ལ། གང་གི་ལྟར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ལོག་

པར་ཀུན་བཏགས་པས་བསྐེད་པ་ཉིད་ཀིས་སྒྱུ་མ་ལྟར་མ་སྐེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ཞིང་། རང་བཞིན་མེད་ཀང་རབ་རིབ་ཅན་གི་དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་

རྣམ་པར་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དེ་ལ་ནི་བསམ་དུ་མེད་པ་ཉིད་དེ། དེའི་ཕིར་བདག་

ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སྐོན་གི་སྐབས་ཡོད་པ་མ་ཡིན། ཞེས་སྒྱུ་མ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་

པར་སྨྲ་བ་ལ་སྐོན་དེ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁད་པར་གསུམ་པ་ལ། དེ་ལ་ཕ་རོལ་བོས། སོགས་ཀིས་རང་ཕོགས་ལ་

སུན་འབིན་དང་སྒྲུབ་པ་འཐད་པར་བསྟན། སྐབས་འདིར། སོགས་ཀིས་དེའི་དཔེ་མདོ་
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ལས་བསྟན་པ་འཇུག་འགེལ་དུ་གསུང་ས་བཀོད། དེ་ལ་ཐོབ་པ་ནི། སོགས་ཀིས་མདོ་

དེའི་དོན་བཀྲལ་པ་གསུམ་ལས། རང་ཕོགས་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་འཐད་ཚུལ་

ནི། ཐལ་འགྱུར་བས་རྒྱུ་འབས་ཕྲད་མ་ཕྲད་སྔར་ལྟར་བརགས་ནས་སུན་འབིན་བས་

པའི་ལན་དུ། ཕ་རོལ་བོས། རྒྱུས་འབས་བུ་སྐེད་པ་ལ་ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་བརག་པ་བེད་

པ་ནི་ཁོད་ལའང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁོད་ཀི་སུན་འབིན་འདིས་སུ་དབྱུང་བ་

དང་ཕྲད་ནས་སུན་འབིན་ན་སུན་དབྱུང་བ་དང་འབིན་བེད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་

ཞིང་། མ་ཕྲད་པར་སུན་འབིན་ནམ་ཕྲད་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སུན་འབིན་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཞེས་པའི་ལན་དུ། འཇུག་པ་ལས། སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བ་མ་ཕྲད་

སུན་ནི་འབིན་བེད་དམ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བ་མ་ཕྲད་

པར་སུན་འབིན་ནམ། ཕྲད་ནས་འབིན་ཞེས་པའི་ཉེས་པ་ནི། རྒོལ་བ་གང་ལ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་དམ་འཆའ་བ་དེ་ལ་སྐོན་དུ་འགྱུར་གི། བདག་ལ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་མེད་པས་ཁོད་ཀིས་བརོད་པའི་ཐལ་བ་འདི་མི་

འབྱུང་བར་གསུངས་སོ། །རང་གིས་ཕ་རོལ་བོར་ཉེས་པ་བརོད་པ་དང་ཕ་རོལ་བོས་

རང་ལ་ཉེས་པ་བརོད་པ་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། བདག་ལ་ཕོགས་འདི་

ནི། །ཡོད་པ་མིན་ཞེས་རང་ལ་ཕོགས་མེད་པར་གསུངས་ཤིང་། དེའི་རང་འགེལ་

ལས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་མཚུངས་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཁོ་

བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ནི་སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བར་བ་བ་ཕྲད་ནས་ཀང་སུན་

འབིན་པར་མི་བེད་པ་ཉིད་ལ་སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བར་བ་བ་མ་ཕྲད་པར་

ཡང་སུན་འབིན་པར་མི་བེད་དེ། སུན་དབྱུང་བ་དང་སུན་འབིན་པ་གཉིས་ཀ་རང་
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བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཕྲད་པ་དང་མ་ཕྲད་པའི་བསམ་པ་མི་

བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཕོགས་མེད་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་

ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་དུ་དྲངས་མ་ཐག་པའི་རང་འགེལ་ལས་བཤད་དེ། གོང་དུ་རྒྱུ་

འབས་ཀི་སྐབས་སུ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

འབས་འདོད་པ་ལ་བརག་པ་གཉིས་བས་པའི་སྐོན་འཇུག་ལ་རང་བཞིན་གིས་མེད་

པར་སྨྲ་བ་ལ་མི་འཇུག་པར་བཤད་པ་དང་དོན་གཅིག་གོ །དེའི་དཔེ་མདོ་ལས་

གསུངས་ཚུལ་ནི། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ་ཡུམ་གི་མདོ་དྲངས་བ་ལས། ཚེ་དང་

ལྡན་པ་རབ་འབོར། ཅི་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རམ། འོན་ཏེ་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། རབ་

འབོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་རིའི་བུ། ཁོ་བོ་ནི་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་

སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་མི་འདོད་ལ། མ་སྐེས་པས་ཀང་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་

འཐོབ་པར་མི་འདོད་དོ། །ཞེས་ཤ་རིའི་བུས་རབ་འབོར་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐེས་

པའི་ཆོས་ཏེ་ལམ་གིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་སྟེ་འབས་བུ་འཐོབ་

བམ། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ལམ་གིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་འབས་

བུ་འཐོབ་ཅེས་དཔྱད་ནས་དྲིས་པ་ལ། ལན་དུ་རབ་འབོར་གིས་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འདོད་

པར་གསུངས་པ་ན། ཤ་རིའི་བུས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རབ་འབོར། ཡང་ཅི་ཐོབ་

པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་རོགས་པ་མེད་དམ། རབ་འབོར་གིས་སྨྲས་པ། ཚེ་དང་ལྡན་

པ་ཤ་རིའི་བུ། ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད། མངོན་པར་རོགས་པ་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི། གཉིས་ཀི་

ཚུལ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཐོབ་པ་སྟེ་འབས་བུ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པ་སྟེ་
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ལམ་མེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ་ལ། དེ་གཉིས་ཡོད་ཀང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ལམ་

གིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་འབས་བུ་ཐོབ་པ་དང་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་

པའི་ལམ་གིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་འབས་བུ་འཐོབ་པ་གཉིས་ཀི་ཚུལ་

གིས་མེད་པར་གསུངས་སོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤ་རིའི་བུ་ཐོབ་པ་

དང་མངོན་པར་རོགས་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་ལ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་དང་། 

ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་། ཕིར་མི་འོང་བ་དང་། དག་བཅོམ་པ་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་དང་། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་

པར་ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་རོགས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ལམ་འབས་གཉིས་དང་

རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་པར་མེད་པར་གསུངས་པ་

རྣམས་འཇུག་འགེལ་དུ་དྲངས་ནས། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། འདིར་ཇི་ལྟར་

གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་གཞུང་དུ་གསལ་བའི་ལུང་ཚན་

གཉིས་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཤ་རིའི་བུས་དྲིས་ནས་རབ་

འབོར་གིས་ལན་མཛད་པ་བཞིན་བ་བར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ལུང་དང་པོའི་དོན་ནི། 

ཡུམ་གི་མདོ་འདིར་ཇི་ལྟར་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་གཉིས་པོ་གང་རུབ་དུ་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་ཐོབ་པ་འཐོབ་པའམ་

མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་ཐོབ་པ་འཐོབ་པ་གཉིས་ཀ་བཀག་ཅིང་། མཐའ་དེ་གཉིས་

ཀིས་བརག་པ་བས་ནས་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཉིད་ཀང་དངོས་པོ་སྟེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པ་མེད་པ་ཞིག་ལ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ན་མ་བརགས་ཤིང་མ་དཔྱད་པར་འཇིག་རེན་

གི་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་ཁས་བངས་པ་དེ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་གང་
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སུན་དབྱུང་བར་བ་བ་དང་གང་གིས་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་དག་ཀང་ཕྲད་ནས་སུན་

འབིན་པའམ་མ་ཕྲད་པར་སུན་འབིན་པ་གང་ཡང་མ་ཡིན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་དེ་ལྟར་

མ་དཔྱད་པར་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་སུན་འབིན་པར་བེད་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་སུན་དབྱུང་བར་བ་

བ་དེ་ཉིད་སུན་འབིན་པར་བེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་པ་དང་། ལུང་གཉིས་

པའི་དོན་ནི། སྐབས་འདིར་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བའི་སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བ་

ཕོགས་སྔ་སུན་འབིན་ནུས་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་ཞིང་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་འཐད་པ་དང་བལ་བར་སྒྲུབ་པའི་རེན་འབེལ་ལ་སོགས་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཀིས་ཀང་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་

ཡིན་ཞེས་པའོ། །སྔར་བཀོད་པའི་མདོ་དེའི་དོན་གཞུང་འདིས་བཀྲལ་བ་ནི། ཤེར་

མདོར་བཏགས་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་འཐོབ་བེད་གང་གིས་ཐོབ་བ་གང་ཐོབ་དྲིས་ཚེ་དེ་

གཉིས་ཀ་མི་འདོད་པའི་ལན་མཛད་པ་ན། འོ་ན་ཐོབ་བ་ཐོབ་པ་མེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ་

ནི་བཏགས་དོན་དཔྱོད་བེད་ཀིས་བཙལ་ནས་མ་རེད་པ་ན་དཔྱོད་བེད་དེས་ཐོབ་བ་

དེ་ཐོབ་པ་བཀག་པར་འཛིན་པ་དང་། ཐོབ་པ་ཡང་ཡོད་མངོན་པར་རོགས་པ་ཡང་

ཡོད་མོད་ཀི་ཞེས་པ་ནི་དཔྱོད་ཚུལ་དེས་དཔྱད་པས་མ་རེད་པ་ནི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

མ་རེད་པའི་དོན་ཡིན་གི་དོན་དེ་དེས་བཀག་པ་མིན་པས་ཐོབ་བ་དང་འཐོབ་བེད་

སྤིར་ཡོད་ཅེས་ཚིག་ནུས་བཏོན་ཏོ། །གཉིས་ཀི་ཚུལ་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་

བཏགས་དོན་བཙལ་ན་སྐེས་པ་དང་མ་སྐེས་པ་གང་ཡང་མ་ཐོབ་ཅེས་པ་དང་། དེ་

མན་གིས་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དང་མ་དཔྱད་པར་

ཡོད་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་དཔྱད་མ་དཔྱད་ཀིས་ཚིགས་ཤེས་
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པ་ལ་ནི་སྔར་ཀུན་བཏགས་དང་ལྷན་སྐེས་ཀི་སྒོ་འདོགས་ཀིས་བཟུང་ཚུལ་བསྟན་

པའི་སྐབས་སུ་ཐལ་རང་སོ་སོའི་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་

དཔྱོད་པའི་ཚུལ་གཉིས་གཉིས་ཏེ་དཔྱོད་ལུགས་བཞི་པོ་དེ་ཤེས་དགོས་ཏེ། ཟབ་

གསལ་སྒོན་མེར་སྐེས་མ་སྐེས་ཀི་སོ་ནས་བརགས་པ་གཉིས་དང་། ཕྲད་མ་ཕྲད་ཀི་

སྒོ་ནས་དཔྱད་པ་གཉིས་ཏེ་བཞི་ལ་བཤད་ཀང་དེས་ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་དོན་དམ་ལ་

དཔྱོད་པའི་ས་ཚིགས་ཤེས་མི་ནུས་སམ་སྙམ་མོ། །རང་འགེལ་ལས། གཉིས་ཀང་

དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པར་འདོད་

ན་དཔྱད་པ་དེ་རིགས་ཀང་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་ལ་དེ་མི་རིགས་པའི་དོན་

ནོ། །ཤེར་མདོའི། ཅི་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རམ། འོ་ན་ཏེ་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། ཞེས་

པའི་དོན་ལྷག་མ་ཐོང་དུ་བ་ས་པར། ཤ་རིའི་བུས་རབ་འབོར་ལ་སྐེས་པ་དང་མ་

སྐེས་པའི་ཆོས་གང་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པ་འཐོབ་ཅེས་དཔྱད་ནས་དྲིས་པ་

ན། ཞེས་པ་སྐེས་པའི་ཆོས་གང་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པ་འཐོབ་བམ། མ་སྐེས་

པའི་ཆོས་གང་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པ་འཐོབ། ཅེས་པར་འདུག་པས་འཐོབ་

བེད་སྐེས་མ་སྐེས་གཉིས་དང་། ཐོབ་བ་མ་སྐེས་པ་ལ་སྦར་བ་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་

གི་འགྱུར་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཞིང་རྣམ་བཤད་དུའང་དེ་ལྟར་འབྱུང་ངོ་། །གཞུང་དུ། ཤ་

རིའི་བུས་རབ་འབོར་ལ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་བམ་སྐེས་

པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་ཅེས་དཔྱད་ནས་དྲིས་པ་ལ། ཞེས་པ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་མ་སྐེས་

པའི་ཐོབ་པ་ཐོབ་བམ། སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ། ཅེས་པར་
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འདུག་པས། འཐོབ་བེད་ནི་སྐེས་པ་རྐང་བ་དང་། ཐོབ་བ་སྐེས་མ་སྐེས་གཉིས་ཀ་ལ་

སྦར་ན་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་གི་འགྱུར་དང་མི་མཐུན་ཡང་འགྱུར་གཞན་ལྟར་རམ་

ཡི་གེ་ཆད་པ་གང་ཡིན་བརག་ཅིང་། དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེར། འདི་བཏགས་

དོན་འཚོལ་ཚུལ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དཔྱད་ཀང་རུང་བ་ལ་དགོངས་སམ་སྙམ། ཞེས་

གསུངས་ལ། དཀའ་འགེལ་ལྟར་ན། སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་རང་དུས་ན་སྐེས་ཟིན་པའི་

ཐོབ་པ་འཐོབ་ན་སར་སྐེ་བ་དོན་མེད་ཅིང་། རང་དུས་ན་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་རང་

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཐོབ་པའང་མི་འཐད་ཅེས་བཀྲལ་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ཚིག་གསལ་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཚིག་གསལ་

ལས། དེ་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མ་དག་ཡོད་ན་

གཞལ་བའི་དོན་དུ་འགྱུར་ལ། གཞལ་བའི་དོན་དག་ཡོད་ན་ཚད་མ་དག་ཏུ་འགྱུར་གི། 

ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་གཉིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཚད་མ་དང་གཞལ་བ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་ནས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་

འཇོག་པར་གསུངས་ལ། རོད་ཟློག་རང་འགེལ་ལས། ཁོད་ཀི་ཚིག་དག་མེད་པར་

ཡང་སྟེ། ཚིག་མ་གཏོགས་པར་ཡང་མེད་པའི་འགོག་པ་འགྲུབ་ན་དེ་ཅི་དངོས་པོ་

ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཁོད་ཀི་ཚིག་དེས་ཅི་ཞིག་

བེད་ཅེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ལ་བཤད་པར་བ་སྟེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མེད་པའོ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་འདི་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་དུ་

བེད་པ་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་

པའོ་ཞེས་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དཔེར་ན། འགའ་ཞིག་ན་རེ། ལྷས་བིན་ཁིམ་ན་
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མེད་བཞིན་དུ་ལྷས་བིན་ཁིམ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དེ་མེད་པ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་

མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ན་ཚིག་དེས་ལྷས་བིན་མེད་པར་མི་བེད་ཀི་ལྷས་བིན་ཁིམ་ན་མི་

སྲིད་པར་སྟོན་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་རང་བཞིན་མེད་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་གསུངས་སོ། །སྤིར་ར་ཤེ་རབ་བེད་ཉེར་

བཞི་བར་གཞི་གང་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པ་ཁོ་ན་རུང་བ་དེ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་

རུང་བར་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་ཕོགས་ལ་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་འཐད་པར་ཡང་ཡང་གསུངས་པ་ལ་བ་བེད་མི་རུང་བར་འཛིན་པ་བོ་

གོས་ཡང་བར་སྟོན་པའོ། །གང་དག་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་ལུགས་མེད་དེ། རོད་ཟློག་

ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །ཅེས་སོགས་དང་། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །ཞེས་སོགས་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། ཕོགས་

གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དབུ་མ་བ་ལ་ཕོགས་དང་དམ་བཅའ་

མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། རོད་ཟློག་གི་རྐང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དོན་ནི། 

འཇུག་པ་ལས། འདིར་གང་ལ། །ངེས་པར་ཕོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གི་ཞེས་པའི་

དོན་དང་། རྐང་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་དོན་ཡང་། འཇུག་པ་ལས། བདག་ལ་ཕོགས་འདི་

ནི། །ཡོད་པ་མིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་སྲིད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་

པས་དམ་བཅའ་དང་ཕོགས་མེད་པའི་དོན་འཇུག་འགེལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་

ལ་མཚུངས་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཕོགས་ལ་ནི། 

ནས། སུན་དབྱུང་བ་དང་སུན་འབིན་པ་གཉིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །བཞི་བརྒྱ་བར་གསུངས་པ་ཡང་མ་དཔྱད་པའི་ཐ་སྙད་
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དུ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཁུངས་མིན་ཏེ། དེར་ཕོགས་མེད་

པས་སྐོན་གདགས་སུ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡང་འཇུག་འགེལ་ལས་གང་གི་ཕིར་

མིང་ཙམ་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ། བཏགས་དོན་འཚོལ་བའི་གཉིས་སུ་

སྨྲ་བ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སུན་འབིན་པ་དང་ལན་སྨྲ་བས་དབུ་

མ་བ་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་གགས་མི་རེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར། གཞུང་གི་ཕི་

འགེལ་གི་དོན་དེས་ཤེས་ནུས་ཤིང་། བཞི་བརྒྱ་བའི་ལུང་གི་འབྲུ་འཇོམས་ནི། དངོས་

པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་། དོན་བེད་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཏན་

མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་ཞེས་

བ་བའི་ཉེས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕོགས་ནི་གང་ལ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེ་ལ་ཡུན་རིང་པོ་

ནའང་ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་སྟེ་འགེལ་བ་རྣམས་སུ་ཆེར་མི་

གསལ་ཡང་དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེ་ལྟར་བཀོད་པ་སྟེ་ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར་

འགེལ་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་བཀོད་དོ། །དེའི་ཕིར་ཚིག་གསལ་ལས་དབུ་མ་བ་ཡིན་

ན་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཕོགས་གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་བཀོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ་ལུང་དེ་རྣམས་དྲངས་པ་ཡང་དབུ་མ་བ་ལ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པ་མེད་པའམ་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཤེས་

བེད་ཡིན་ལ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པ་མེད་པའམ་དེ་ཁས་ལེན་མི་

རིགས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀང་འདོད་མི་རིགས་ཞེས་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་ཡིན་གི་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཙམ་ཞིག་འགོག་པ་མིན་ནོ། །འཇུག་འགེལ་ལས། གཉིས་

སུ་སྨྲ་བ་འདི་མི་རིགས་པ། ཞེས་པའི་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་ལ་ལུགས་གསུམ་ལས་ཐ་མ་ནི་
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རང་བཞིན་གིས་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པ་

དང་། རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཆོས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐེས་པའི་ཐོབ་པ་

འཐོབ་པར་སྨྲ་བའོ། །

གཉིས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། མཚམས་

སྦར་བ་དང་། དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ། ཞེས་སོགས་བྱུང་སྟེ་གོ་སའོ། །གཉིས་

པ་ལ་གསུམ། རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། རིགས་པ་དེ་ཕ་རོལ་བོས་ཀང་

དོན་གིས་ཁས་བངས་ཚུལ་དང་། སྐོན་བརོད་དེ་རང་གི་སྦོར་བ་ལ་མི་མཚུངས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀི་སྐོན་བསྟན་

པ་དང་། སྐོན་དེས་གཏན་ཚིགས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་སྦར་བ་དོན་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་སྤི་ཙམ་

འཛིན་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ཡང་ལེགས་ལྡན་གིས། ཞེས་སོགས་

བྱུང་། དེ་ཡང་ལེགས་ལྡན་གིས་ཤེར་སྒོན་ལས། དོན་དམ་པར་ནང་གི་སྐེ་མཆེད་

རྣམས་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཤེས་པ་ཡོད་པ་

ཉིད་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཀོད་པ་ལ་ཟླ་བས་སྐོན་བརོད་ཚུལ་ནི། མི་དཔྱོད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་པའི་བར་གིས་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་ཆོས་ལ་སྦར་ན་དགོས་པ་མེད་པ་དང་། 

ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་གིས་དེ་ཆོས་ཅན་ལ་སྦར་ན་དགོས་པ་

མེད་པ་དང་། དེ་མན་གིས་དེའི་སྐོན་སོང་དགག་པ་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་ཚིག་གསལ་

ལས། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐེ་བར་ཁས་བངས་པ། ནས། དེའི་ཕིར་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁད་པར་དོན་དམ་པ་མེད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་
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སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་ཆོས་ལ་སྦར་ན་ཡང་དགོས་

པ་མེད་དེ། དེ་དབུ་མ་བ་རང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་མི་དགོས། གཞན་གངས་ཅན་པ་ལ་

ལྟོས་ནས་ཀང་མི་དགོས། འཇིག་རེན་རང་དགའ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་མི་དགོས་པའི་

ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྔ་རྒོལ་དབུ་མ་བ་རང་གིས་བདག་སྐེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་

བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་དོན་དམ་གིས་ཁད་པར་མ་སྦར་

བར་བཀག་ན་ལེགས་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེན་གཉིས་ལས་ཉམས་པའི་མུ་སྟེགས་པ་ནི་

བདེན་པ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་འགོག་རིགས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། འཇིག་

རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་བདག་སྐེ་འདོད་པ་དགག་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇིག་རེན་པས་

ནི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཙམ་འདོད་ཀི་བདག་གཞན་གང་ལས་སྐེ་ཞེས་མི་

དཔྱོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐེ་བ་དགག་

པར་འདོད་ནས། ནས། ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དོན་

དམ་པའི་ཁད་པར་ཆོས་ཅན་ལ་སྦར་ན་ཡང་དགོས་པ་མེད་དེ། ཕ་རོལ་པོས་དོན་

དམ་པར་འདོད་པའི་མིག་སོགས་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་སྐེ་བ་དགག་འདོད་ནས་དོན་

དམ་པའི་ཁད་པར་ཆོས་ཅན་ལ་སྦོར་ན་ནི་དེའི་ཚེ་སྔ་རྒོལ་ལ་སྟོས་ཏེ་ཆོས་ཅན་མ་

གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་གིས་དོན་དམ་པར་མིག་སོགས་

ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་མིག་ལ་སོགས་

པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ནས། འདི་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། 

ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་སྐོན་དེ་མེད་དེ། དོན་དམ་པའི་མིག་སོགས་མེད་

ཀང་ཀུན་རོབ་པའི་མིག་སོགས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་དེ་
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གང་གི་ཁད་པར་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་སྐེ་བ་འགོག་

པའི་ཁད་པར་ལ་སྦོར་དགོས་ཏེ། རིགས་པ་དེས་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

ནས་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་འགོག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཁོད་ཀིས་དེ་

ལྟར་སྦར་ནས་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར་དང་། གལ་ཏེ་སྨྲས་ན་ཡང་གཞན་ཕི་རྒོལ་གངས་

ཅན་པ་ལ་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། གངས་ཅན་པས་མིག་

སོགས་དབུ་མ་བས་འདོད་པ་ལྟར་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེའི་སྐོན་སོང་ལ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཚིག་གསལ་ལས། ཅི་སྟེ་ཇི་ལྟར་སྒ་མི་རག་

ཅེས་བ་བ་ལ། ནས། ཆོས་ཅན་ཙམ་ཞིག་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་ན་རེ། སངས་རྒྱས་པས་བེ་བག་པ་ལ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་

ན་འབྱུང་འགྱུར་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་སྒ་

སྤི་ཙམ་འཛིན་གི་ཁད་པར་བ་མི་འཛིན་ཏེ། འཛིན་ན་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། འབྱུང་འགྱུར་གི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ན་བེ་བག་པ་ལ་

མ་གྲུབ་ལ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་དེ་བཞིན་དུ་དབུ་མ་བས་མིག་སོགས་བདག་ལས་སྐེ་

བ་མེད་པར་གངས་ཅན་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་ན་བདེན་རྫུན་གི་ཁད་པར་དོར་ནས་མཐུན་སྣང་

དུ་གྲུབ་པའི་མིག་སོགས་ཙམ་ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་དགོས་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་

པའི་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་རང་ལ་མི་འགྲུབ་ཅིང་། རྫུན་པར་གྲུབ་པའི་

མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་གངས་ཅན་པ་ལ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་དོན་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དམ་པའི་ཁད་པར་ཆོས་ཅན་ལ་མ་སྦར་བས་རྒོལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་

མེད་ཅེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དོན་མི་འཐད་པ་དང་། དཔེ་བཀོད་པ་དང་མི་འདྲ་

བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་པར་

ཁས་བངས་པའི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པ་ཁས་

བངས་པའི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་ཡང་རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་

མིན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། རོད་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། དེའི་

ལན་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། ནས། འདི་

ལན་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མིག་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་

རེད་པ་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་གིས་ཁས་བངས་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་རིགས་པས་བཀག་གོ་ཞེས་མདོར་བསྟན་ནས། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་

བཤད་པ་ལ། དེ་དག་གི་དོན་ནི། ཞེས་པ་མན་བྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་མིག་སོགས་བདག་

ལས་མི་སྐེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དོར་བའི་མིག་

སོགས་སྤི་ཙམ་གཞག་ཏུ་མི་རུང་སྟེ། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་དེ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་

ནི་མིག་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་དགོས་པར་ཁས་

བངས་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་སྟེ་ཡུལ་གི་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་

བས་རེད་པའི་ཡུལ་ན་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་སྟེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་བཞིན་

དུ་དེར་སྣང་བའི་རྫུན་སྣང་མེད་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ཡོད་པ་གང་ཡིན་

རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་ཚད་མ་གང་ཡིན་ཐ་སྙད་དུ་སྒ་རོག་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གིས་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་འགོ་

དགོས་ཤིང་ཕོགས་སྔ་རང་གིས་ཁས་ལེན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ལུགས་ལ་

ཆོས་ཅན་དེ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་རོག་པ་དང་རོག་མེད་གང་ཡིན་ཡང་ཚད་མར་སོངས་

རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེའི་ལུགས་ལ་རོག་

བཅས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས་ལ། རོག་

མེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེའི་ལུགས་ལ་རང་མཚན་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་འཁྲུལ་བར་སོང་ན་དཔེ་རང་གི་

གཞལ་བ་རེད་པར་འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཕིན་ཅི་མ་

ལོག་པའི་ཚད་མས་རེད་པའི་དོན་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པ་འགལ་བའི་

ཕིར་ཏེ། འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་ཕིན་ཅི་ལོག་རྫུན་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པའི་རེད་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་བདེན་པ་གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའི་རེད་དོན་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིན་

པས་ཁབ་པས་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་སོང་མི་ནུས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བའི་རོད་སོང་དང་། ཚད་མའི་

རེད་དོན་གི་རོད་སོང་ངོ་། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་སྒ་འཇལ་བའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། མི་

འཐད་དོ་སྙམ་ན། ཡན་གིས་རོད་པ་དང་། མ་མཛད་དོ། །ཡན་གིས་དེ་སེལ་བ་ཟླ་

བས་མ་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། དེ་མིན་གིས་ལན་དངོས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལ་ཁ་

ཅིག་མིག་སོགས་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བར་བསྟན་པའི་རིགས་པ་

དེ་རྣམས་མི་འཐད་དེ། ཤེས་པ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཀང་ཆོས་
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ཅན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་སྟོན་པ་ན་དེ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་

སྒྲུབ་མི་དགོས་པ། དཔེར་ན། སྒ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་རག་མི་རག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་

ཆོད་ཀང་དེ་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་ཚད་མ་སྒ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་

མར་སྒྲུབ་མི་དགོས་པ་བཞིན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མིག་སོགས་ལ་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་

ལོག་མ་ལོག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང་མིག་སོགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་མས་མིག་

སོགས་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་ཀང་མིག་སོགས་འཇལ་བ་

མི་འགལ་བ། དཔེར་ན། སྒ་ལ་རག་མི་རག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང་སྒ་འཇལ་བེད་

ཀི་ཚད་མས་སྒ་དེ་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་ཀང་སྒ་འཇལ་བ་མི་འགལ་བ་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་སྙམ་ན། ཟླ་བས་ཀང་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་སེལ་བར་མ་མཛད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་འདྲའི་དོགས་པ་མཁས་པ་ལ་སྐེ་འོས་པའི་དོགས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འོན་ཀང་བོད་ཕི་རབས་ཀི་རྒོལ་བ་མི་ཤེས་པ་ལ་སྐེ་སྲིད་པས་དེ་བཤད་

ན། རང་རྒྱུད་པའི་འདོད་པ་ལྟར་ན། མིག་སོགས་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ལ་

བདེན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ལ་བརགས་པའི་སྐོན་བརོད་མི་འཇུག་སྟེ། མིག་སོགས་ཀི་

ཆོས་ཅན་ནི་ཤེས་བ་ཡང་དག་པ་སྟེ། རང་མཚན་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པའི་རེད་དོན་དེ་འདྲ་བ་སྟེ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་རེད་ཀང་དེ་བདེན་

གཉིས་ཀི་ཐ་སྙད་དང་དོན་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་བས་ནས་གྲུབ་མི་དགོས་ཤིང་། 

གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་མིག་སོགས་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

ནས་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་དཔྱད་པས་ཆོག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

དང་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་སོགས་ཀང་དངོས་པོ་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཡང་བོས་
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འགྲུབ་པ་ལ་ཁ་ཚོན་མཆོད་པ་དང་། ཤེས་བ་ཡང་ལོག་ཀང་དངོས་པོ་ལ་ཁ་ཚོན་

ཆོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཡང་བོ་ལ་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། དོན་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་དུས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅེས་པའི་དོན་

ནི། རོག་མེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་དོན་དེ་ཚད་མ་དེ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། རོག་

བཅས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་དོན་དེ་ཚད་མ་དེས་ངེས་པའམ་ཞེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཏུ་

ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་གང་ལ་སྟོན་པའི་ཡུལ་དེས་གོ་དགོས་ལ། དེ་ནི་དོན་དེ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་དེར་ཐལ། ཡུལ་དེ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ལ་སྣང་བ་

ལྟར་དུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་འཇོག་གིས་བོ་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། ཡུལ་དེ་ཤེས་

པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ངེས་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་འཇོག་གིས་བོ་དེ་ཞེན་ཡུལ་ལམ་ངེས་

ཡུལ་ལམ་འཁྲུལ་བར་འཇོག་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཤེས་པ་རང་

མཚན་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བའི་རེད་དོན་ནི་ཤེས་བ་ཡང་དག་པའི་རྣམ་

འཇོག་ཏུ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །དེས་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཀང་ཤེས་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་སྟེ་དེ་དག་རང་བཞིན་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལས་རང་ལུགས་མིན་ནོ། །དེས་ན་ཁོད་

ཀི་དོགས་པ་དེ་མི་འཐད་དེ། རང་རྒྱུད་པས་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་བསམས་པ་

གང་ཞིག་དེ་འདྲའི་བསམ་ཚོད་དེ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་འདྲ་བ་དེ་ཁས་བངས་

པས་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པར་སོང་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དེ་

ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཟླ་བས་དོན་དམ་པར་ཡོད་

པ་ཁད་གཞིར་བཟུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་པོ་གལ་སྲིད་སྙམ་དུ་དགོངས་ནས་ཁད་

པར་དོར་བའི་སྤི་རང་རྒྱུད་པས་བསམ་ཚུལ་དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་
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བཀག་གོ །འདི་དག་གི་གནད་རོགས་ན་རང་རྒྱུད་པས། བདེན་གཉིས་ལས། སྣང་དུ་

འདྲ་ཡང་དོན་བེད་དག །ཅེས་སོགས་ཀིས་བཤད་པ་དང་། དེ་ཡང་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་

ལོག་གཉིས་སུ་མི་བེད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བས་འཇིག་རེན་ཉིད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀར་ཡང་ལོག་གཉིས་རེ་འཇོག་ལ་རང་ལུགས་ལ་ཡང་ལོག་མི་

འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་མཐའ་ཆོད་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །བདེན་གཉིས་ཀི་

ལུང་དོན་ནི། རོག་མེད་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ཅན་དུ་འདྲ་ཡང་། སྣང་བ་ལྟར་དོན་བེད་

ནུས་མི་ནུས་ཀི་སྒོ་ནས། ཆུ་དང་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ལ་ཡང་དག་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་དབེ་བ་བས། ཞེས་པའོ། །གལ་ཏེ་རང་ལ་རང་མཚན་སྣང་བ་ལྟར་

མེད་པའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཀིས་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པར་ཁོད་ཀིས་འཇོག་ན་ནི་ཁོད་ཀིས་

བསྒྲུབ་བ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་གྲུབ། ཟིན་པས་ཁོད་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕི་རྒོལ་

དུ་མི་རུང་བས་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐོན་སོ་ན་གནས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་པ་འཁྲུལ་

བའི་རེད་དོན་དང་ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་གཉིས་འགལ་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཆོས་

ཅན། ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའི་རེད་དོན་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གི་རེད་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་དང་། ཡང་ཁ་

ཅིག་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་ན་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་

ཡིན་པས་ཁབ་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱལ་བའི་ཇི་

སྙེད་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཀང་འཇལ་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། ཙམ་སྒས་མ་འཁྲུལ་
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བས་རེད་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལ། དང་པོ་ལ་མ་ཁབ་སྟེ། རིགས་ཤེས་རེས་

དཔག་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཡང་དེས་རེད་པ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀིས་

རེད་པ་མིན་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྣ་ཤེས་ཀིས་སྒ་ཡང་ཡིན་ལ་བརྫུན་པ་

ཡང་ཡིན་པའི་དུང་སྒ་རེད་ཀང་དེས་དུང་སྒ་རྫུན་པ་མ་རེད་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་

ནོ། །གཉིས་པ་ལ་མ་གྲུབ་སྟེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་བདག་གི་ངོ་

བོ་ཡོད་པར་རེད་པ། ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་གི་ཙམ་སྒ་སྦོར་ས་ལ་བལྟས་ན་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པས་རེད་པ་གཅོད་དམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་སྐེ་སྲིད་ཀང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་

བརོད་འདོད་ནི། ཡོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱོད་པའི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་

ཀི་རེད་དོན་ཡིན་པ་དགག་པར་འདོད་ནས་ཙམ་སྒ་སྨོས་ཀི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་བས་

རེད་པ་ཡིན་པ་འགོག་འདོད་ནས་ཙམ་སྒ་སྨོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་གསལ་

ལས། དཔྱད་པ་ཞིབ་མོ། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། བཏགས་དོན་

འཚོལ་བའི་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོ་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ལ་བཅུག་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བ་

དགོས་ཞེས་ཟླ་གགས་ཁོ་བོས་ཀང་སྨྲ་སྟེ། ཀུན་རོབ་ནི་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

ཤེས་ཀིས་དཔྱད་ཚུལ་ལྟར་རེད་པ་ལ་མི་འཇོག་པར་རང་མཚན་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བོ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པའི་དཔྱད་ཚུལ་དང་མཐུན་པ་ཙམ་གིས་བདག་

གི་ངོ་བོ་རེད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་

བའི་དོན་ནི་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཀང་ཕི་རྒོལ་ལ་

ཚད་མ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་སྔ་རྒོལ་ལའང་གྲུབ་

པའོ། །ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་ན་ཕི་རྒོལ་ལ་ཚད་མ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པའི་
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ཚད་མ་དེ་ནི་སྔ་རྒོལ་ལ་མི་རུང་སྟེ། ཆོས་གང་ལའང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

ངོ་བོ་ཐ་སྙད་དུའང་མེད་པས་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་སྙམ་དུ་སོབ་

དཔོན་འདིས་དགོངས་ནས་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕི་

རྒོལ་དངོས་སྨྲ་བས་ཆོས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་དམིགས་པའི་

ཚད་མས་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཚད་མ་དེ་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་སྔ་རྒོལ་དབུ་མ་བ་ལའང་

གྲུབ་པ་སྟེ། ཕི་རྒོལ་གིས་རང་མཚན་གི་ཡུལ་ལ་ཚད་མར་སོང་བར་འདོད་པ་དེ་ལྟ་བུ་

ཞིག་སྔ་རྒོལ་གིས་ཀང་འདོད་པ་ནི་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གིས་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་

བ་གྲུབ་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པའི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་

ཡང་རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་མིན་པར་བསྟན་པ་ནི། རེན་ཆོས་

ཅན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། གང་

གི་ཚེ་འདིར་སྐེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དེའི་ཚེ། ཞེས་

སོགས་ཀི་དོན་ལེགས་ལྡན་གིས་རེན་ཆོས་ཅན་གཟུགས་སོགས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་པ་

ཉམས་པ་སྟེ་དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཁས་བངས་པའི་སྟེང་ནས་ཀང་ལེགས་ལྡན་ལ་

སྐོན་བརོད་ཚུལ་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་བཤད་པ་དང་། གཞུང་འདི་ལས་ལེགས་ལྡན་

གིས་རེན་ཆོས་ཅན་གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་ཁས་བངས་པར་སོང་བའི་སྟེང་

ནས་སྐོན་བརོད་པ་གཉིས་བཤད་ཚུལ་མི་མཐུན་ཡང་རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་གྲུབ་

མཐའ་མི་མཐུན་པ་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་མིག་སོགས་དོན་དམ་

པར་མེད་པར་ཁས་བངས་ཞེས་བཤད་པ་དང་། དེས་དེ་དོན་དམ་པར་ཁས་བངས་
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སོང་། ཞེས་རིགས་པས་འཕུལ་བའི་ཁད་ཙམ་ལས་གཉིས་ཀས་རང་རྒྱུད་འགོག་

པར་མཛད་པའི་ཕིར། བཤད་ཚུལ་དེ་གཉིས་མི་མཐུན་ཚུལ་ནི། ལྷག་མཐོང་ལས། དེ་

གཞུང་དང་སྦར་ནས་བཤད་ན། ཞེས་སོགས་ལྟར། ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་དེ། 

ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་

བངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་

རེད་དོན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། ཕི་རྒོལ་དངོས་སྨྲ་བས་མིག་སོགས་

འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་མིག་སོགས་ཀི་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འདོད། སྔ་རྒོལ་

དབུ་མ་བས་མིག་སོགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་མིག་སོགས་ཀི་རང་མཚན་ལ་

འཁྲུལ་བར་འདོད་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་སྔ་མའི་རགས་གྲུབ་སྟེ། ལེགས་ལྡན་

གིས་མིག་སོགས་དེ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་བཀོད་པའི་

ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཕི་མའི་རགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་ཀི་དོན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་གཟུགས་སོགས་བརྫུན་པ་འཛིན་པའི་ཐ་

སྙད་པའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་དང་། འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་

རེད་དོན་དང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཚིག་གསལ་གི་འབྲུ་གཉེར་བ་ན་ཡང་། གང་གི་ཚེ་བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་

པའི་སྐབས་འདིར། དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་བཀག་པ་སྟེ་སྐེ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

སུ་འདོད་པ་དེའི་ཚེ་སྟེ་དེའི་ཕིར་ན་བདག་སྐེ་འགོག་པའི་སྦོར་བ་དེའི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཀི་རེན་ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་སྟེ་མ་རིག་པས་བསད་པའི་ཤེས་པ་

ཙམ་གིས་བདག་གི་ངོ་བོ་སྟེ་མིག་སོགས་དེའི་ངོ་བོ་རེད་པ་ནི་དེ་ཁོ་ནར་ཏེ་དོན་དམ་
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པར་ཉམས་པར་ཏེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ལེགས་ལྡན་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་

སུ་ཁས་བངས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། མདོར་ན་བདག་སྐེ་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པར་

སྐེ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པས་ན་མིག་སོགས་དོན་དམ་པར་མེད་པར་

ལེགས་ལྡན་གིས་ཁས་བངས་ཞེས་པའི་དོན་དང་། གཞུང་ལས། མིག་སོགས་ཀི་

ཆོས་ཅན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་

རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་ལ། ཞེས་སོགས་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་དེ། 

རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་དོར་བའི་མིག་སོགས་ཙམ་

པོ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ལེགས་ལྡན་ཁེད་ལྟར་ན་དོན་དམ་པའི་

ཁད་པར་དོར་ནས་མིག་སོགས་ཙམ་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། མིག་སོགས་དེ་རང་བཞིན་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་མ་ཡིན་པར་

ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་གི་རང་

བཞིན་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་དང་དེ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་

གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་པས་ན་མིག་སོགས་དེ་ཡུལ་གི་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཞིག །མིག་སོགས་ཀི་རང་མཚན་སྣང་བ་

ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་ནི་མིག་སོགས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འཇལ་

དགོས་ཀི། དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་དོར་བའི་མིག་སོགས་ཙམ་པོ་འཇལ་མི་རུང་བའི་

ཕིར། རགས་སྔ་མ་ལེགས་ལྡན་རང་གི་ཁས་བངས་ཀིས་གྲུབ་པོ། །དེས་ན་ཚིག་

གསལ་གི་འབྲུ་གཉེར་བ་ན་ཡང་། གང་གི་ཚེ་བདག་སྐེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་

འདིར་དེ་ཁོ་ནར་ཏེ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དེའི་
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ཚེ་སྟེ་དུས་སུ་རེན་ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གིས་བདག་གི་ངོ་བོ་

སྟེ་མིག་སོགས་དེའི་ངོ་བོ་རེད་པ་ཙམ་ཡིན་པ་ནི་ཉམས་པར་གྱུར་པ་སྟེ་མི་འཐད་པར་

ལེགས་ལྡན་འདིས་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། 

མདོར་ན་བདག་སྐེ་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་

འདོད་ལ་དེའི་ཚེ་མིག་སོགས་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་གི་ཡུལ་དུ་ལེགས་ལྡན་གིས་ཁས་

བངས་པའི་དོན་ནོ། །

འདིར། ཤེས་པ་དང་ཤེས་བ་གཉིས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གཉིས་གཉིས་

ལས། རང་བཞིན་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་། རང་བཞིན་

ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །རང་བཞིན་ལ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་དེ། ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་དང་ཀུན་

རོབ་བདེན་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་དོན་གཅིག་རང་

བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པའི་རེད་དོན་དེ། ཤེས་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་མཚན་

ཉིད། དེ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་། སྣང་ཚུལ་གནས་ཚུལ་མཐུན་པའི་ཆོས་དོན་

གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་དཔེ་བཀོད་པ་དང་མི་འདྲ་བ་ནི། དེ་དག་གིས་དོན་བཀག་ནས། 

ཞེས་སོགས་བྱུང་། བ་སྟེ། ཡན་གིས་མཚམས་སྦར་རོ། །ཚིག་གསལ་ལས། དཔེ་

ལའང་འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གནས། འདྲ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

ཏེ། དེ་ཡང་དཔེ་བཀོད་པ་དེ་དོན་དང་མི་འདྲ་སྟེ། ནང་བས་བེ་བག་པ་ལ་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པ་ན་ནང་པའི་ལུགས་ཀི་འབྱུང་འགྱུར་དང་། བེ་བག་པའི་ལུགས་ཀི་ནམ་
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མཁའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་ནི། ཆོས་ཅན་འཇལ་

བའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་། གང་ལ་ཚད་མར་སོང་སའི་སྒ་ཙམ་ཞིག་གི་དོན་ཉན་བ་

འདིའོ་ཞེས་སྟོན་རྒྱུ་ཡོད་ལ། མིག་སོགས་བདག་ལས་མི་སྐེ་བར་སྒྲུབ་པ་ན་མིག་

སོགས་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ཐལ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་དག་རང་བཞིན་

གིས་མི་སྟོང་བར་སྨྲ་བ་རང་རྒྱུད་པ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་མིག་སོགས་རང་ངོས་ནས་

ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་དུ་བས་པ་གཉིས་གང་ཡང་མི་འཇལ་ཀང་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་

འདི་འདྲ་ཞིག་གཞལ་ལོ་ཞེས་གཉིས་ཀས་ཕན་ཚུན་སྟོན་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་སྒ་འཇལ་བ་ན་གལ་ཏེ་སྒ་མི་རག་པར་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་སྒ་གཞལ་ཆོག་ལ། 

སྒ་འཇལ་ན་ཚད་མས་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་དོར་ནས་གཞལ་འདོད་ཀང་གཞལ་

མི་ཆོག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ན་རེ། རང་ངོས་ནས་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་

དོར་བའི་མིག་སོགས་སྤི་ཙམ་པ་གཉི་གས་གཉིས་ཀ་ལ་སྟོན་རྒྱུ་མེད་ཀང་། དོན་

དམ་པར་ཡོད་མེད་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་མིག་སོགས་སྤི་ཙམ་

ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་རྒྱུ་ཡོད་དོ་ཟེར་ན། དེས་སྐོན་སོང་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། རང་གི་ངོ་

བོས་ཡོད་ན་དེ་བདེན་པར་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐལ་རང་དགག་

བའི་ཚད་ལ་མི་མཐུན་པའི་གནད་ཀིས་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་སྤི་ཙམ་གཟུང་ཆོག་

མི་ཆོག་གི་ཁད་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་ནང་བ་དང་

བེ་བག་པ་གཉིས་ཀིས་ལུགས་ཀིས་འབྱུང་འགྱུར་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་

ཀིས་ཁད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་སྒ་སྒྲུབ་

ས་ལ་རྣ་ཤེས་ཀི་ཉན་བ་སྤི་ཙམ་པོ་ཡོད་ཅེས་སྟོན་གི། ནང་བ་དང་བེ་བག་པ་གཉིས་
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ཀིས་སྒ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ནི་སྒའི་དོན་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཆོས་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་

ཏན་གི་ཆོས་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སོང་ཞེས་སྨྲས་པ་ལྟར་གི་ཚད་མ་གཉིས་

ནི་མེད་དེ། བེ་བག་པས་སྒ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་སྒའི་དོན་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་

པའི་ཆོས་འདི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སོང་ཞེས་སྨྲས་པ་ལྟར་གི་ཚད་མ་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་སྔ་རྒོལ་རང་

ངོས་ནས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཕི་རྒོལ་དེ་ལྟར་མེད་པར་ཁས་ལེན་

པ་ཐལ་འགྱུར་བས་བེད་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། དེ་ལས་བཟློག་ནས་ཐལ་འགྱུར་བས་

སྔ་རྒོལ་དང་རང་རྒྱུད་པས་ཕི་རྒོལ་བས་ཀང་ཕི་རྒོལ་ལ་རང་ངོས་ནས་ཡོད་མེད་

གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་

བསྟན་རྒྱུ་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་སྐོན་དེས་གཏན་ཚིགས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་བསྟན་པ་ནི། རིགས་པ་དེ་

དག་གིས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

ཚིག་གསལ་ལས། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕོགས་ཀི་ཉེས་པ་བརོད་པའི་ཚུལ། ནས། སྐོན་

བརོད་པ་ལའང་སྦར་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་རགས་མཐུན་སྣང་བ་ཡང་

མ་གྲུབ་སྟེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་དེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀི་

ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་དང་བདག་ལས་སྐེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་གཉིས་བསོམས་པའི་

ཕོགས་སམ་བསྒྲུབ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྔར་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་གིས་སྟོང་མི་སྟོང་གི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་
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ཅན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རིགས་པ་དེ་ཕ་རོལ་བོས་ཀང་དོན་གིས་ཁས་བངས་ཚུལ་ནི། 

ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད། ཅེས་སོགས་བྱུང་། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་འདི་ལྟར་

ཡིན་ཏེ། ནས། རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན་དང་རགས་སོགས་ཤེས་པ་འཁྲུལ་བས་རེད་པ་དང་། མ་འཁྲུལ་བས་རེད་པ་གང་

ཡིན་ཞེས་ཁད་པར་ལ་བརགས་ནས་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་

ཆོས་ཅན་དང་རགས་སོགས་མེད་པར་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་

རིགས་པ་དེ་དག་ལེགས་ལྡན་གིས་ཀང་དོན་གིས་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེར་སྒོན་

ལས། ཡང་ན་རང་གི་སེ་བ་དག་ཡང་ཕིར་ཟློག་པར་བེད་དེ། ནས། གཏན་ཚིགས་ཀི་

དོན་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་དང་། དོན་འགལ་བ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་

དངོས་སྨྲ་བས། ནང་གི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་

རྐེན་ཡོད་དེ། སྐེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་ཡོད་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས། རྒྱུ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའོ། །དམིགས་པ་ནི་སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པའོ། །དེ་མ་ཐག་པ་ནི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་

བ་འགགས་མ་ཐག་པ་རྣམས་ལས་ཐ་མ་མ་གཏོགས་པའོ། །བདག་པོ་ནི་གང་ཡོད་ན་

གང་འབྱུང་བ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལ། ལེགས་ལྡན་

གིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ཀི་དོན་དེ་བདེན་

གཉིས་གང་ཡིན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི་རགས་ཀི་དོན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་

ནི་ཁེད་ལ་མ་གྲུབ། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི་རགས་ཀི་དོན་དོན་དམ་པར་ཡོད་
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པ་ནི་ངེད་ལ་མ་གྲུབ་ཅེས་བརགས་ནས་སྐོན་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་ནི་ཆོས་ཅན་འཁྲུལ་

མ་འཁྲུལ་གི་ཤེས་པ་གང་གིས་རེད་ཅེས་བེ་བག་ལ་བརགས་ནས་སྐོན་བརོད་པ་དང་

གནད་གཅིག་སྟེ། བདེན་གཉིས་གང་ཡིན་ཞེས་པ་དེ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཤེས་པ་

གང་གིས་རེད་ཅེས་པ་དང་གནད་གཅིག་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས་

རེད་པ་དེ་ཀུན་རོབ་དང་། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས་རེད་པ་དེ་དོན་དམ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེར་ཐལ། ཤེས་བ་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་དང་། ཤེས་བ་ལོག་པ་མཐོང་བའི་

ཤེས་པས་རེད་པ་གཉིས་བདེན་གཉིས་ཀི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འཇུག་པ་

ལས། དངོས་ཀུན་ཡང་དག་རྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེའི་དོན་ནི། ཕི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ངོ་བོ་གཉིས་གཉིས་འཛིན་ཏེ། 

ཡང་དག་པའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་འཇལ་བའི་ཡེ་ཤེས་

ཀིས་ཡུལ་ཉིད་ཀི་བདག་གི་ངོ་བོ་རེད་པ་དང་། སྐེ་བོ་མ་རིག་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པ་

རྣམས་ཀིས་བརྫུན་པ་མཐོང་བའི་སྟོབས་ལས་བདག་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་རེད་པ་གཉིས་

ལས་ཡང་དག་པའི་དོན་འཇལ་བའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རེད་པའི་ཡུལ་དོན་དམ་བདེན་

པ་དང་། ཤེས་བ་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་རེད་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་

བདེན་པར་སྟོན་པས་གསུངས། ཞེས་པའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་འདི་ལ་ཤེར་སྒོན་ལས། ཡང་བརྒལ་ཞིང་བརག་པར་བ་སྟེ། 

འདིར་ཁོད་ཀིས་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་དུ་འདོད་པ་གང་ཡིན། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་སྐད་གསུངས་པའི་ཕིར་རམ། འོན་ཏེ་དོན་དམ་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར་ཞེས་བདེན་གཉིས་ཀི་བརག་པ་གཉིས་ལས་མ་མཛད་པ་ལྟར་ན་རགས་ཀི་
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དོན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཁེད་རང་ལ་མ་གྲུབ་ཅེས་སོགས་སྔར་ལྟར་བརག་

དགོས་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ན་ནི་རང་ལ་དོན་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་

དོ། །འོན་ཏེ་དོན་དམ་པར་ན་ནི། ནས། དེ་ནི་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཁོ་

ནའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཞེས་རགས་སུ་འགོད་དམ། དེས་དོན་དམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་རགས་སུ་

འགོད་དམ། བདེན་གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁད་མ་བས་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་རགས་སུ་འགོད་ཅེས་བརག་པ་གསུམ་བས་

པའི་སྐབས་སུ་རགས་སུ་གང་འགོད་ཅེས་དྲི་དགོས་ཏེ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཁེད་དང་། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ངེད་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། གསུམ་པ་ལྟར་ན་ཁབ་པ་མ་ངེས་

པའི་སྐོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་བརག་དགོས་སོ། །གསུམ་པ་སྐོན་བརོད་དེ་རང་གི་སྦོར་བ་

ལ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་ལྔ། ཕ་རོལ་པོའི་ལོག་རོག་འགོག་པ་ལ་རྒོལ་བ་

གཉིས་ཀར་གྲུབ་མི་དགོས་པ། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀི་དོན་བཤད་དེ་དེ་མི་བཞེར་

པར་བསྟན་པ། གཞན་གགས་ཀི་རགས་ངོས་བཟུང་སྟེ་དེ་ཤེས་ན་ལྟ་བ་རེད་ནས་

སྤོད་ཕོགས་འདོར་བའི་ལོག་རོག་ཁེགས་པ། གཞན་གགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ལ་

ཚུལ་གསུམ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པར་བསྟན་པ། རང་རྒྱུད་པ་དབུ་མ་

བ་མ་ཡིན་པ་ལ་དོགས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་འདྲའི་སྐོན་བརོད། ཅེས་སོགས་

བྱུང་། ཚིག་གསལ་ལས། གལ་ཏེ་གཞན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་དག་ལ་སྐོན་ཇི་སྐད་

སྨོས་པ་དེ་བཞིན་དུ། ནས། གདུལ་བའི་སྐེ་བོ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་

སོས་པས་ཆོག་གོ །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ། གལ་ཏེ་གཞན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ། 
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ནས། སྐོན་འཇུག་པ་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་བདེན་གཉིས་ལ་བརགས་པའི་སྐོན་བརོད་དེ་

འདྲ་བ་རྣམས་རང་གི་གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བ་ལ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་

རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པ་བཀོད་ནས་རང་ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྦོར་བ་རྣམས་

ཀི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ཕི་རྒོལ་ལ་གྲུབ་པས་ཆོག་སྟེ། དེ་ཉིད་ཀིས་ལོག་རོག་

ཟློག་པ་ཙམ་གི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཙམ་སྒའི་དོན་ནི་རྣམ་

བཤད་ལས། སྦོར་བ་རྣམས་ཀིས་ཕ་རོལ་པོས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་དམ་

བཅས་པ་འགོག་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། དེ་ལས་གཞན་མི་སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་གི་བཀག་

པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་འགོག་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ་ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ཡང་དེ་དང་

མཐུན་ནོ། །ཚིག་གསལ་ལས། ཡང་ཅི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པའི་རེས་སུ་དཔག་

པའི་སྒོ་ནས་ཀང་། ནས། གཞན་ལ་གགས་པ་ཉིད་དགག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་སྦོར་བའི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་རྒོལ་བ་གཉིས་གང་

ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པས་མི་ཆོག་གམ་སྙམ་པ་ལ་འཇིག་རེན་པའི་རོད་པ་ནི་རེས་

དབང་པོའི་ཚིག་གིས་རྒྱལ་ཕམ་དང་། རེས་རང་ཚིག་ཁོ་ནས་རྒྱལ་ཕམ་དུ་འགྱུར་བ་

དཔེར་བས་ནས་དེས་ཆོག་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལས། གང་ཞིག་གང་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་

པར་བརོད་པ་དེ་ནི། ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། སྒྲུབ་པ་སྟེ་སྦོར་བ་དང་སུན་འབིན་ཏེ་

ཐལ་འགྱུར་གཉིས་ཀ་ལ་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་དགོས་

པར་འདོད་པའི་ཕོགས་གང་གིས་བཞེད་པ་ནི་ཚད་མ་མདོའི་རང་འགེལ་ལས། 

བརོད་པ་གང་ཞིག་གཉི་ག་ལ་ངེས་པ་དེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་པ་ཡིན་གི། 

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་གྲུབ་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྒྲུབ་པར་
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བེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟར་ཏེ། དེ་དག་ལ་སོགས་པས་ཀང་ལུགས་སྔ་མ་

ཕི་རྒོལ་རང་ལ་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པའི་ལུགས་འདོད་པར་བ་སྟེ། ཕི་རྒོལ་རྐང་

བས་འདོད་པའི་ལུང་གིས་སྐབས་འགར་གནོད་པ་གང་ཞིག་རང་དོན་རེས་དཔག་ལ་

ཚུལ་གསུམ་རང་ལ་གྲུབ་པས་ཆོག་པའི་ཕིར། ཞེས་ཚིག་གསལ་ལས་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ཤེས་རབ་སྒོན་མར། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དོན་ཡིན་

ནོ། །ཡན་གིས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་དོན་ངོས་བཟུང་ནས། དེ་

མན་གིས་དེ་མི་འདོད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ལ་མ་

འཁིས་པར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་དཔེ་ཆོས་ཅན་གཉིས་དང་། རགས་ཀི་ཚུལ་

རྣམས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཚུལ་ཚད་མས་དོན་གི་སོད་ལུགས་ནས་རང་དབང་དུ་ངེས་པར་

བས་པའི་སྒོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་པ་ཞིག་བརག་པ་མཐའ་

བཟུང་གི་རང་རྒྱུད་ཀི་སྐོར་བའི་གོ་དོན་ཡིན་ཏེ། ཤེར་སྒོན་ཅོག་རོས་བསྒྱུར་བ་ལས། 

རང་དབང་དུ་བས་ནས་སམ་སུན་འབིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བརོད། ཅེས་རང་

དབང་ཞེས་བསྒྱུར་པ་འདི་དང་རང་རྒྱུད་གཉིས་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་

རང་ལུགས་ལ་རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་འདོད་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་དང་བསྒྲུབ་བ་མི་

འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་སྨྲ་བ་ལ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་མ་ཟིན་པར་དུ་རང་ངོས་ནས་

ཡོད་མེད་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ཚད་མས་གཞལ་བ་གྲུབ་ལུགས་

འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པར་བ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རེན་འབྱུང་གི་ཞེས་སོགས་བྱུང་། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་དེ། རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་
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བཞིན། ཞེས་གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བ་བཀོད་པ་ལ། ཐལ་འགྱུར་བ་རང་ཉིད་ཀིས་མྱུ་

གུ་རེན་འབྱུང་དུ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་རེན་འབྱུང་ལ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པས་ཁབ་པ་

ཁས་མི་ལེན་པས་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་གཞན་གགས་

ཀི་སྦོར་བ་ཞེས་ཟེར་བ་མིན་གི། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ལ་མ་

འཁིས་པར་ཕི་རྒོལ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པར་བསྒྲུབ་ས་མ་བྱུང་

བས་གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བ་ཞེས་བ་བ་ནི་ཚུལ་གསུམ་ཕི་རྒོལ་གི་ཁས་བངས་ལ་མ་

འཁིས་པར་ཚད་མས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་དོན་ནོ། །མྱུ་གུ་དང་མྱུ་གུ་རེན་

འབྱུང་སོགས་སུ་ཐ་སྙད་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་ཀང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་རེད་བར་དུ་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཚད་མ་དེ་དང་། རང་ངོས་

ནས་ཡོད་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་ཕི་རྒོལ་གི་བོ་ངོར་འདྲེས་ནས་སོ་སོར་མི་ཕེད་

པས་སྔ་རྒོལ་གིས་དེ་ཕེད་ཀང་དེའི་རིང་ལ་ཕི་རྒོལ་ལ་ཁད་ཕེ་ནས་སྟོན་མི་ནུས་

སོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལའང་རང་རྒྱུད་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལའང་ཁས་བངས་ལ་

མ་འཁིས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་བསྟན་དུ་ཡོད་ཀང་དེའི་ཚད་མ་ནི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མ་ལས་དངོས་པོའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བ་སྐེས་པའི་

རྒྱུད་ན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སོགས་གསུམ་གཡོད་ཀང་། 

ལྟ་བ་མི་རེད་པའི་རྒྱུད་ན་རང་ངོས་ནས་མེད་པར་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཁད་པར་ཤེས་ན། 

བོད་དག་རོག་པས་གང་བཟུང་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་འགོག་པ་ལྟར་མི་བེད་པ་དང་། 

ལྟ་བ་སྐེས་པར་རློམ་པ་ན་སྤོད་ཕོགས་ཐམས་ཅད་འདོར་བའི་ལྟ་ངན་རྣམས་ལེགས་

པར་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །
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བཞི་པ་ནི། དེས་ན་གཞན་གགས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེས་ན་གཞན་གགས་

ཀི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་

གི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དཔེ་ཆོས་ཅན་རགས་ཆོས་སོགས་དེས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་

པ་གཞིར་བས་ནས་གཞལ་ན་ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་ལ་རིགས་པས་འཕུལ་ན་ཁོ་རང་

གིས་ཀང་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པའམ་དེས་འཕུལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་གང་

རིགས་ཤིག་དགོས་ཏེ། ཕ་རོལ་བོས་དེ་དག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཞེན་ཡུལ་

ལ་འཁྲུལ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་སྐེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ར་ཤེར་ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མ་ལ་མ་བརེན་པར་དོན་དམ་པ་རོགས་མི་ནུས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར།

འདིར། ར་ཤེ་རབ་བེད་གསུམ་པ་ལས། ལྟ་དེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ནི། །དེ་ལ་ལྟ་

བ་མ་ཡིན་ཉིད། །གང་ཞིག་བདག་ལ་མི་ལྟ་ན། །དེ་གཞན་དག་ལ་ཇི་ལྟར་བལྟ། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་བསྟན་པའི་གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བའི་རྣམ་གཞག་ལ། རྒོལ་བ་གཉིས་

ཀར་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པར་ཕི་རྒོལ་གཞན་ལ་གགས་

པའི་ཚུལ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྦོར་བ་དེ། གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བའི་

མཚན་ཉིད། རང་གགས་དང་གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བ་གཉིས་དོན་གཅིག་སྒ་བཤད་

ནི། དེའི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་དང་དཔེ་རྣམས་སྔ་རྒོལ་གིས་ཁས་མི་ལེན་པར་ཕི་

རྒོལ་འབའ་ཞིག་གིས་ཁས་ལེན་པས་གཞན་གགས་ཞེས་པ་མིན་པར། ཆོས་ཅན་

དང་རགས་དཔེ་སོགས་དངོས་སྨྲ་བ་རང་གི་ལུགས་ལ་རང་མཚན་སྣང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་དུ་འདོད་པས་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་རང་གགས་ཀི་སྦོར་

བ་དང་། དབུ་མ་བ་ལས་གཞན་དངོས་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་གགས་པས་གཞན་
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གགས་ཀི་སྦོར་བ་ཞེས་བ་སྟེ། ཆོས་ཅན་དང་རགས་དཔེ་སོགས་སྔ་རྒོལ་གིས་ཁས་

ལེན་ཀང་དེ་དག་རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མས་རེད་པ་ཕི་རྒོལ་ཁོ་ན་ལས་

རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པས་ན་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་

བའི་དོན་ཡང་ཤེས་དགོས་སོ། །གཞན་གགས་ཀི་སྦོར་བའི་མཚན་གཞི་ནི། མིག་

ཆོས་ཅན། གཟུགས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་ལྟ་སྟེ། རང་ལ་མི་ལྟ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་

བུམ་པ་བཞིན། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས་ཤེས་པར་

བའོ། །ལྔ་བ་ནི། འདི་བ་ལྟར་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་རང་

རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་བདེན་གྲུབ་སོགས་མི་འདོད་ཀང་དེ་དག་གི་དོན་ཏེ་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པས་དེ་དག་དབུ་མ་བར་མི་འཇོག་གམ་སྙམ་ན། དཔེར་ན་ལྟོ་

ལྡིར་བ་ངེས་ཀང་གཞི་དེ་བུམ་པར་མ་ངེས་པས་གཞི་དེ་བུམ་པར་འདོད་ཅེས་སྨྲ་མི་

ནུས་པ་དང་། བེ་བག་པ་རས་གཞན་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་མིན་པར་སྨྲ་མི་

ནུས་པ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀང་བདེན་གྲུབ་འགོག་ཅིང་བདེན་མེད་ལེགས་

པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་དབུ་མ་བ་ནི་ཡིན་ནོ། །ཚིག་གསལ་ལས། དབུ་མ་བ་

ཡིན་ན་ནི་རང་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པར་བ་བ་རིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་

གཞན་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་དབུ་མ་བ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་བ་མི་རུང་

བར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། བཅས་པ་དང་འགལ་བ་ཙམ་གིས་དགེ་སོང་མིན་

མི་དགོས་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་ལྡན་སོགས་རག་མཐའི་དོན་

ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་བ་ཡིན་ཡང་རག་མཐའ་ཁས་ལེན་པའི་དབུ་མ་བ་མིན་པ་

སོགས་ཀང་ཤེས་དགོས་སོ། །



  385  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

སོ་ན། ཚིག་གསལ་ལས། དེ་ཁོ་ནར་དེའི་རེན་ཆོས་ཅན། ཞེས་པའི་དེ་ཁོ་ན་

ཞེས་པ་འཆད་བེད་ལྷག་མཐོང་ལས། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེན་ཆོས་ཅན་མིག་གམ་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་ཁོ་ནར་ཉམས་པར་གྱུར་པ་སྟེ། ཞེས་པ་དང་། ཆོས་ཅན་

དེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བརེན་པ་དེའི་ཚེ་སྟེ་དེའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་ན་དེ་

བརེན་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་གང་ཡིན་བརག་ཅིང་། དཀའ་འགེལ་དང་

དགོངས་རྒྱན་མཐུན་པར། དེ་ཁོ་ནར་མ་གྲུབ་པ་དེའི་རེན་ཆོས་ཅན་མིག་སོགས་

ཞེས་འབྲུ་བསྣན་ལ། རེ་དྲུང་དབུ་མར་དེ་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཞེས་དེ་ཁོ་ནར་ཞེས་པ་གོང་དུ་

བངས་ནས་བཤད་དེ་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཞེས་པའོ། །དགོངས་ཟབ་སྣང་པའི་སྒོན་མེར་ལྷག་

མཐོང་ལྟར་ན་མ་དཀྲུགས་པར་འགེལ་ཚུལ་དང་། འདི་ལྟར་ན། གང་གི་ཚེ་འདིར་དེ་

ཁོ་ནར་སྐེ་བ་བཀག་པ། ཞེས་དེ་ཁོ་ནར་ཞེས་པ་གོང་དུ་སྦར་ནས་བཀྲལ་བར་བཞེད་

དོ། །གཞུང་ལས། མིག་སོགས་ཀི་ཆོས་ཅན་ཤེས་བ་ཡང་དག་པ་དེ་འདྲ་བར་ཤེས་

པ་མ་འཁྲུལ་བས་རེད། ཅེས་པ་རང་རྒྱུད་པ་སོགས་ཀི་ལུགས་ལ་མིག་སོགས་འཇལ་

བེད་ཀི་ཚད་མས་སྒ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་རེད་པའི་དོན་མིན་པར། སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་མིག་སོགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་མས་མིག་སོགས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་ལྟར་དུ་

རེད་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་མིག་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་མིག་

སོགས་རང་མཚན་གིས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་ལྟར་རེད་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །ར་ཤེའི་

ཊིཀ་ཆེན་དང་། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུར། སྣང་དུ་འདྲ་ཡང་དོན་བེད་དག །ཅེས་པའི་སྔ་

འགེལ་དུ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་གང་དག་ཤེས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

སྣང་བ་ནི་སྣང་བ་ལྟར་དུ་ཡོད་པར་ངེས་པས་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་དག་དང་ལོག་པ་
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གཉིས་མི་འབེད་པར། ཡུལ་དུ་སྣང་བ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་ཡོད་མེད་འབེད། ཅེས་གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་སྣང་དུ་འདྲ་ཞེས་པ་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སྣང་བར་འདྲ་བའི་དོན་དུ་བེད་དམ་སྙམ་ཡང་། རང་འགེལ་

ལས། ཤེས་པ་གསལ་བའི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཅན་དུ་འདྲ་ཡང་། ཞེས་དང་། དཀའ་འགེལ་

དུ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་པར་འབྱུང་བ་ལྟར་དར་ཊི་ཀ་ལས། རོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ལ་

གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་འདྲ་ཡང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལས་སྔ་མ་འབྲུ་གཉེར་བ་

མིན་འདྲ་བས་སྔར་ཚིག་འགེལ་སྐབས་རང་འགེལ་སོགས་ཀི་སྒས་ཟིན་ལྟར་བས་

སོ། །དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས། ལེགས་ལྡན་གི་དབུ་མ་སྙིང་པོས་མཉམ་གཞག་

ཟག་མེད་ཀི་ངོན་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་བཟློག་པར་བཤད་པས་དེ་ལ་སྦར་ནས་ཀང་

བཤད་ཆོག་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ནས། ཤེས་བེད་དུ་གཞུང་ལས། གཞན་དུ་

བཤད་པ་དང་བཤད་ཚུལ་འདི་གཉིས་མི་མཐུན། ཞེས་སོགས་དྲངས་པ་ལ་དཔགས་

ན་གཞན་དུ་བཤད་ཅེས་པ་དབུ་མ་སྙིང་བོས་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་ངོན་འཁྲུལ་

བ་ཐམས་ཅད་བཟློག་པར་བཤད་པ་ལ་སྦོར་བར་སྣང་བས་དེའི་དགོངས་པ་བཙལ་

དགོས་ཤིང་། སྔར་བཤད་པ་ཉིད་གཞུང་གི་དོན་དུ་འབབ་པོ། །གཞུང་དང་ཚིག་

གསལ་དུ། དངོས་སྨྲ་བས་བཀོད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁད་པར་

སྦོར་བའི་གསལ་ཁ་མེད་ཀང་སྦོར་བ་དོན་ཡིན་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བས་དབུ་མ་བ་ལ་མིག་

སོགས་དོན་དམ་པར་རྒྱུ་ལས་སྐེས་པ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། དེ་

ལྟར་ན་རགས་ལའང་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་སྦོར་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བྱུང་བའི་ཕིར་ན། ངོ་གདོང་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་
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ཡང་དེ་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མ་སྦར་བ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྦར་ན་ལེགས་ལྡན་

གིས་བདེན་གཉིས་ལ་བརག་དོན་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དམ་བཅའ་ལ་དོན་དམ་གི་

ཁད་པར་སྦོར་ཞིང་རགས་ལ་དོན་དམ་གི་ཁད་པར་མི་སྦོར་བར་འགོད་པ་ཉིད་

དངོས་སྨྲ་བས་བཀོད་པའི་སྦོར་བའི་དོན་དུ་འགྲུབ་བོ། །ཁ་ཅིག་གཞུང་ལས། རགས་

ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་བརག་པ་གཉིས་ལས་མ་མཛད་པ་ལྟར་ན་རགས་ཀི་དོན་གང་

ཡིན་ཞེས་དྲི་དགོས། ཞེས་བརག་པ་གཉིས་བེད་རུང་བར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དེའི་དོན་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་རགས་སུ་འགོད་དམ། དོན་དམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་

རགས་སུ་འགོད་ཅེས་བརག་པ་བེད་པ་ནི་ཡེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་

མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་བརག་པ་གཉིས་མཛད་པ་ལྟར་ན་རགས་ཀི་དོན་གང་ཡིན་འདྲི་བ་

ལས་རགས་སུ་གང་འགོད་ཅེས་འདྲི་མི་རུང་བའི་དོན་མིན་པས་གཞུང་འདི་དང་མི་

མཐུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བརག་པ་གཉིས་བེད་སྐབས་རགས་སུ་གང་འགོད་

འདྲི་ན་སྔར་ཆོས་ཅན་སོགས་བདེན་རྫུན་གང་གིས་ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་

གཞག་དགོས་ཀི་གཞན་དུ་ན་རྒོལ་བ་གཉིས་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་

འདོད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་འདྲིན་རགས་དེ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

གིས་ཁད་པར་དུ་བས་པར་སོང་བའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་བརག་པ་གཉིས་བེད་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ཀི་དོན་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི་དོན་དེ་

ཁེད་ལ་མ་གྲུབ། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི་དོན་དེ་ངེད་ལ་མ་གྲུབ། དེ་གཉིས་གང་



  388  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཡང་མ་ཡིན་ན་རགས་སུ་བཀོད་པའི་དོན་དེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་

བརག་པ་གསུམ་མ་བས་ན་བརག་པ་མཐའ་མཆོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། བརག་པ་གསུམ་པ་དེ་བསལ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་

མོ་ལས། བདེན་གཉིས་གང་དུའང་མེད་པའི་དོན་ནི་མི་འདོད་པས་དེ་བསལ་བར་

མཛད་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

བརག་པ་གསུམ་བེད་སྐབས་ཁ་ཅིག །སྔར་བཤད་པ་ལྟར་བརག་པ་བེད་པ་

མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དོན་དམ་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་

པ་ལེགས་ལྡན་ལ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་དུ་གསུངས་པ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡོད་

པར་འདོད་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་ཅིང་། བརག་པ་གཉིས་བེད་ལུགས་ལ་དཔྱད་པ་

རྣམས་ལེགས་བཤད་རེས་འབང་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །གཞུང་ལས། མྱུ་གུ་དང་དེ་

རེན་འབྱུང་སོགས་སུ་ཐ་སྙད་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་

གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་མོད་ཀང་དེ་དང་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་

གཉིས་ཕི་རྒོལ་གི་ངོར་འདྲེས་ནས་ལྟ་བ་མ་སྐེས་བར་དུ་མི་ཕེད་པས། ཞེས་དང་། 

ལྷག་མཐོང་ལས། རང་བཞིན་མེད་པའི་ལྟ་བ་མ་རེད་གོང་དུ་གང་ཟག་དེ་དག་གིས་

ཡོད་པ་ཙམ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡོད་པ་གཉིས་སོ་སོར་ཕེད་པ་

མི་སྲིད་ཅེས་ལྟ་བ་མ་སྐེས་བར་ཐ་སྙད་པའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་ཚད་མ་དང་རང་གི་ངོ་བོས་

ཡོད་པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་དང་། ཡོད་པ་ཙམ་དང་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་
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གཉིས་སོ་སོར་མི་ཕེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། རང་བཞིན་

མེད་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་པའང་རོགས་པར་ནུས་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་མེད་པ་

སོ་སོར་ཕེད་པར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཕིར་རང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པའང་སོ་སོར་

ཕེད་པར་འགྱུར། ཞེས་ལྟ་བ་རེད་པ་ན་དེ་འདྲའི་ཁད་ཕེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་

ལྷག་མཐོང་ལས། རང་བཞིན་ཡོད་མེད་དང་ཡོད་མེད་བཞི་བོ་འདི་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་

གགས་པས་ཕེ་བ་འདི་མ་རོགས་ཕིན་གདོན་མི་ཟ་བར་མཐའ་གཉིས་སུ་ལྟུང་བས་

མཐའ་བལ་དབུ་མའི་དོན་མི་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་འགལ་སོང་ལ་

འཇམ་དབངས་དགའ་བོས་ལྟ་བ་མ་སྐེས་པར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དེའི་སྟེང་དུ་

ཡོད་ཙམ་དང་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་གཉིས་སོ་སོར་མི་ཕེད་པའི་དོན་ཡིན་གི་

སྤིར་མི་ཕེད་པ་མིན་པ་དང་། བསེ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀིས་ལྟ་བ་མ་སྐེས་བར་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་ཀི་ས་ཚོད་ཐིག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པའི་

ཁད་པར་གཉིས་སོ་སོར་འབེད་མི་ཐུབ་པ་དང་། ལྕང་སྐ་རོལ་བའི་རོ་རེས་ལྟ་བ་མ་

སྐེས་པར་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ཕེད་པ་ཡོད་པའི་ཕོགས་མནན་པ་དང་། དྲིས་ལན་ཡབ་

རེའི་དགོངས་རྒྱན་དུ་ཚེ་དེ་ལ་དང་པོ་ནས་ཐལ་འགྱུར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་

པའི་གདུལ་བ་དབང་པོ་ཡང་རབ་རྣམས་ལ་བཏགས་ཡོད་ཀི་ངོ་སོད་བས་པ་ལ་

བརེན་ནས་དགག་བའི་གྲུབ་ཚང་ངེས་པའི་གོང་ཉིད་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་ལེགས་

པར་ཕེད་པ་ཡོད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་དབང་རྣོན་འགར་ཆོས་ཅན་དེ་ཉིད་རྣམ་

བདུན་དུ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་ངེས་པ་ལྟ་བུ་དེ་སྐོར་གི་ཕོགས་ཆོས་ངེས་པའི་

རེས་ཙམ་ནས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཕེད་པའང་ཡོད་པ་དང་། ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་དེ་
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གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཡིད་དཔྱོད་ཀིས་ངེས་ནས་ལྟ་བ་རེད་ནས་ཚད་མས་སོ་སོར་

བེད་པའང་ཡོད་པ་དང་། དབང་རྟུལ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དེ་གཉིས་ཀི་ཁད་

ཡིད་དཔྱོད་ཙམ་གིས་ཀང་མི་རོགས་པར་ལྟ་བ་རེད་པ་ན་སོ་སོར་ཁད་ཕེད་པར་

འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། རང་བཞིན་ཁས་བངས་པ་ལ་

གནོད་བེད་བསྟན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ན་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའ་

འདོར་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ནས་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་པའང་རོགས་པར་

ནུས་པས་ཞེས་སོགས་ལ་བརེན་ནས། དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ་དངོས་སྨྲ་བའི་གྲུབ་

མཐའ་བཏང་བ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་བ་བེད་འཐད་པར་

རོགས་པ་རྣམས་དུས་མཉམ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཕར་ཕིན་མཐའ་དཔྱོད་དུའང་

ཕལ་ཆེར་དེ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་པ་ལ། དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེར། ཡིག་

ཆའི་དེ་ཁབ་མཐའ་གཟུང་དཀའ་ཡང་ཕལ་ཆེར་ལ་དེ་དག་དུས་རགས་པ་མཉམ་པའི་

དོན་དང་། ལམ་རིམ་ལས་གསུངས་པ་ནི་དེ་རྣམས་དུས་མཉམ་པ་མིན་ཡང་གཅིག་

གི་བེད་པ་ལས་གཅིག་ཧ་ཅང་མ་འགངས་པར་འབྱུང་བའི་དོན་དུ་བཀྲལ་ཏོ། །ཁ་ཅིག་

རེན་འབེལ་གི་རགས་ཀིས་མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བ་གསར་དུ་

རེད་ཚེ་མཐུན་དཔེ་རྫུན་པ་ཕྲ་མོ་ངེས་དགོས་ཏེ། ལམ་རིམ་ཆུང་བ་ལས། འདི་དག་

དཔེར་ལེན་པ་ནི་གཟུགས་སྒ་སོགས་ཀི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལས་འདི་རྣམས་རང་

བཞིན་མེད་པར་རོགས་ས་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། འཇིག་རེན་ན་

རྫུན་པར་གགས་པའི་དཔེ་འདི་རྣམས་ཐོག་མར་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་སུ་

བཅུག་ནས་དེ་ནས་འཇིག་རེན་ན་རྫུན་པར་མ་གགས་པའི་ཆོས་གཞན་རྣམས་རང་
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བཞིན་མེད་པར་རོགས་པ་སྐེད་དགོས་ཤིང་། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

དེ་དག་གི་ཚིག་ཟུར་དུ་དཔེ་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་ཞེས་པ་རྫུན་པ་རགས་པ་

རོགས་པ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལས། དེས་ན་གཟུགས་བརན་བད་

བཞིན་གིས་སྟོང་བར་རོགས་པས་བད་བཞིན་དུ་བདེན་པར་མི་འཛིན་ཀང་གཟུགས་

བརན་བདེན་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། འདི་ཡང་བར་ལམ་

བང་བའི་བིས་པ་ཆུང་ངུ་རྣམས་བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ན་དེ་ལ་རེ་

བ་སོགས་བེད་པས་དེ་དག་གིས་ནི་བད་བཞིན་དུ་བདེན་པར་འཛིན་ལ། རྒན་པོ་བར་

ལ་བང་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་དེ་དག་བད་བཞིན་དུ་མེད་བཞིན་དུ་བད་བཞིན་གིས་སྟོང་

བར་ངེས་ཀང་། བད་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་གཟུགས་བརན་དེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པའི་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་བདེན་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་མྱོང་

བས་འགྲུབ་པོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ནའང་རང་བཞིན་མེད་པའི་དཔེར་རུང་ལུགས་ནི་གང་

སྣང་བ་དེའི་ངོ་བོས་སྟོང་བས་གང་དུ་སྣང་བ་དེའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་པས་དེ་ཉིད་དཔེར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། 

བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་བད་བཞིན་གིས་སྟོང་བར་རོགས་པས་ནི་གཟུགས་

བརན་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་གི་ཡུལ་ལ་ཅི་ཡང་

མི་གནོད་ཅིང་། དེའི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་མེད་པར་གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་མི་རོགས་པའི་ཕིར་བོ་དེས་གཟུགས་བརན་གི་དེ་ཉིད་

རོགས་པ་མིན་ནོ། །འདིས་ནི་སྒྱུ་མ་ར་གང་གིས་སྟོང་པ་དང་། རྨི་ལམ་གི་སྣང་བ་

སོགས་གང་དུ་སྣང་བ་དེས་སྟོང་པར་རོགས་ཀང་། སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་རོགས་
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པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རེད་པ་མིན་ནོ། །འོན་ཀང་འདི་དག་དཔེར་ལེན་པ་ནི་གཟུགས་སྒ་

སོགས་ཀི་ཆོས་གཞན་རྣམས་ལས་འདི་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་ས་བའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་ལ། ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། སྐབས་འདིར་

གཟུགས་བརན་སོགས་དཔེར་བཀོད་པ་ནི་འཇིག་རེན་པས་གྲུབ་ཟིན་དཔེར་འགོད་

པ་ཡིན་གི། དབུ་མའི་རྫུན་པར་བཞག་པ་གྲུབ་ཟིན་པ་ཞིག་དཔེར་འགོད་པ་མིན་

ནོ། །ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་དཔེར་བེད་པ་ནི། 

བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་ལ་དངོས་སྨྲ་བས་བདེན་མེད་ཚད་མས་ངེས་ཟིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་མཐུན་དཔེར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ནས། འོན་མཐུན་དཔེར་བེད་པ་ཅི་

སྙམ་ན། མྱུ་གུ་སོགས་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པས་ནི་མྱུ་གུ་སོགས་བདེན་པར་སྣང་བ་

འདི་སྣང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཞིང་། བད་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མི་བདེན་པར་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མགོ་བདག་གིས་ཀང་དེས་ཟིན་

པས་དེ་ཉིད་དཔེར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་ལས། རྒྱུད་

མ་སྨིན་པ་ལ་རང་གིས་གྲུབ་པའི་རྫུན་པ་རགས་པ་འགོད་པ་འདི་སྟོན་པ་དང་ཤིང་ར་

ཆེན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་དང་རེ་ཡབ་སྲས་སོགས་དུ་མའི་དགོངས་པ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཚད་མ་པའི་ལུགས་ལ་སྒྲུབ་བེད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་འགོད་

པ་སྐབས་བབ་ཀི་གང་ཟག་ལ་མཐའ་གཅིག་འཛིན་གི་ལོག་རོག་ཅན་ཞིག་དགོས་

ཀང་ལུགས་འདིར་དེ་མི་དགོས་པ་དང་། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རེན་འབེལ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཏུ་སོང་

མ་ཐག་པ་ལ་མྱུ་གུ་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པས་ཁབ་པར་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གསུངས་ཀང་། དེས་མྱུ་གུ་བདེན་ཞེན་གིས་འདོད་པར་འཇོག་དཀའ་ཚུལ་སོགས་

དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེ་ལྟར་ལ། མཐའ་དཔྱོད་རང་ཉིད་ལས། ཐལ་འགྱུར་དེ་

གནོད་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཕི་རྒོལ་ལ་སོང་བ་ན་ལོག་རོག་ཀང་ཟློག་ལ། བདག་སྐེའི་

དམ་བཅའ་ཡང་ངོར་ཚར་ཞིང་། བདག་སྐེ་མེད་པར་ཡང་རོགས་ཟིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཀང་གསུངས་སོ། །ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐར། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་འོག་མའི་གྲུབ་

མཐའ་བཏང་ནས་གོང་མའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་ནང་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

ཡོད་པར་གསུངས་ཀང་། རོ་རེ་སྙིང་འགེལ་གི་དངོས་ཟིན་བཞིན། ནང་བའི་གྲུབ་

མཐའ་སྨྲ་བ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པར་ཕར་ཕིན་ཡིག་ཆ་སོགས་སུ་གསུངས་

སོ། །འོན་ཀང་བོད་དུ་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་གིས་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གནོད་པ་མཐོང་

ཡང་ད་དུང་དགེ་ལྡན་སོགས་ཀི་གྲུབ་མཐའ་ལའང་དཔྱད་པ་བས་ནས་བོ་ཆིག་དྲིལ་

གིས་མི་འཇུག་པ་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རང་སེ་གྲུབ་མཐའི་ནང་ཚན་ལའང་འདྲ་བས་དཔྱད་

དོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་། དངོས་སྨྲ་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཆོས་ཅན་

མཐུན་སྣང་བ་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་དག་གི་བར་ན་རང་རྒྱུད་མེད་

ཀང་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་ཡོད་དེ། གཞུང་ལས། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་

ཁས་བངས་ལ་མ་འཁིས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་བསྟན་དུ་ཡོད་ཀང་མིང་གི་ཐ་སྙད་

ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་གི་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོའི་དབང་གིས་

བཞག་པ་མིན་པས་རང་རྒྱུད་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་དང་། དཀའ་གནད་བརྒྱད་ཀི་ཟིན་

བིས་ལས། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཐ་སྙད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་རེས་དཔག་

སྐེད་པར་འདོད་པའི་ཚེ། གྲུབ་མཐས་བཞག་པའི་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཡོད་ཀང་རང་རྒྱུད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། འཛིན་སྟངས་ཀི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། དེའི་ཕིར་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལྟ་བ་

ལེགས་པར་རོགས་པའི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀིས་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་འགའ་ཞིག་

གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕིར་དུ་ནང་ཕན་ཚུན་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ཆོས་ཅན་

དང་ཚུལ་གསུམ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དངོས་སྨྲ་བ་

གཅིག་སྔ་རྒོལ་དང་གཅིག་ཕི་རྒོལ་བས་ཏེ་ཕི་རྒོལ་ལ་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་སྐེད་པ་ཡོད་ལ། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་ལ་འདོད་པ་མཐུན་

པའི་ཕིར་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ཇི་སྙེད་པ་འགའ་ཞིག་རོགས་ཕིར་རོད་

པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་དེ་རང་མཚན་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མའི་རེད་དོན་དུ་འདོད་པ་མཐུན་

པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར། གཞན་དག་དེ་དག་གི་བར་ནའང་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་

པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་དེ་དག་གི་བར་ན་རང་རྒྱུད་ཡོད་དགོས་པ་གང་ཞིག་རང་རྒྱུད་

མེད་ན་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རྒྱུད་དང་ཆོས་ཅན་

མཐུན་སྣང་བ་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། དབུ་མ་ཐལ་

འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་དུ་ཇི་སྙེད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐེད་

པའི་ཡན་ལག་ཏུ་རང་རྒྱུད་དགོས་མི་དགོས་ཀི་དཔྱད་པ་ནི་རེ་ཞིག་བཞག་གོ །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེའི་རང་རྒྱུད་ནི་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་ལ་བེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེ་ལས། དབུ་མ་བ་དང་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་ཆོས་

ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་པར་བཤད་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མེད་པར་
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བཤད་པ་གནད་འདྲ་སྟབས་རང་རྒྱུད་ཅེས་གསུངས་པ་ཙམ་ལས། གོ་རྒྱུ་ནི་ཕ་རོལ་

བོ་ལ་རང་བཞིན་མེད་རོགས་གསར་དུ་སྐེད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་

བ་དགོས་པ་འགོག་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དཀའ་གནད་བརྒྱད་

ཀི་ཟིན་བིས་ཀི་དོན་ཡང་། དེ་འདྲའི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་

ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་ལ་འདོད་པ་མི་མཐུན་པ་མེད་པའི་དོན་ལས་ཆོས་ཅན་

མཐུན་སྣང་བ་ཡོད་པའི་དོན་མིན་ལ། སྟོང་ཐུན་གི་དོན་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ན། ཡབ་རེའི་དགོངས་རྒྱན་ལས། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་

བ་ཡོད་ཀང་། ཚིག་གསལ་གི་སྐབས་འདིར་བསྟན་གི་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་

ཅེས་དམ་བཅས་ན་རེའི་གསུང་རབ་ཀུན་དང་དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེ་རྣམས་

གུང་བསྒིགས་པའི་དགོངས་པར་མཐུན་པར་གསུངས་ཤིང་ཐལ་བཟློག་སྙིང་པོ་རབ་

གསལ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །གཞན་དག་དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེའི་དོན་ཐལ་

འགྱུར་བ་རྒོལ་ཕི་རྒོལ་བས་ཚེ་དེ་དག་གི་བར་ན་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་ཡོད་ཀང་

ཚུལ་གསུམ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་མེད་པར་བཞེད་པ་ལ་བ་དགོས་ཟེར་རོ། །ཀུན་

མཁེན་བ་མས། དབུ་མའི་ཡིག་ཆར་དངོས་སྨྲ་བ་ནང་ཕན་ཚུན་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་

ནང་ཕན་ཚུན་རོད་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕོགས་དང་། ལྷག་

མཆན་དུ་ཡོད་པའི་ཕོགས་གསུངས་ཏེ་ཕི་མའི་རེས་འབང་ལ་ཤིང་བཟའ་པཎི་ཏ་དང་

བདག་གི་བ་མ་རོ་རེ་འཆང་སོགས་མཁས་པ་མང་ངོ་། །བོ་གིང་བས། དབུ་མ་ཐལ་

རང་གཉིས་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་རོད་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་བ་

མེད་ཅེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཐལ་རང་གཉིས་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་རོད་
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པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསྐངས་དང་ལེགས་ལྡན་གཉིས་དེ་ལྟར་རོད་པ་

མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་ཀང་། སྒོ་མང་གསུང་རྒྱུན་ལ་ཐལ་རང་གཉིས་མྱུ་གུ་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་རོད་པ་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། དེ་ལྟར་རོད་ཚེ་ཆོས་ཅན་མཐུན་

སྣང་བ་མེད་ཅེས་ཁས་ལེན་པ་ལས་སྔ་མ་དཔེ་དག་མ་དག་དཔྱད་དགོས་པར་འདོད་

འགལ་དུ་བཤད་དོ། །གཉལ་སྟོན་གིས་གཞུང་ལས། དེས་ན་གཞན་གགས་ཀི་རགས་

ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་བོས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཆོག་གི་ཞེས་

སོགས་ཕི་རྒོལ་ལ་མ་སྦར་བར་སྔ་རྒོལ་ལ་སྦར་བ། ཐ་སྙད་ལ་ནི་མ་བརེན་

པར། །ཞེས་པའི་ཤེས་བེད་དང་འབོར་ཚུལ་བརག་གོ ། 

གསུམ་པ་ཚུལ་དེ་ལ་མདོ་སེ ་རྣམས་དང་འགལ་བ་སང་བ་ལ་གཉིས། 

དགོངས་འགེལ་དང་འགལ་བ་སང་བ་དང་། དེ་དང་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་གཉིས་མི་

མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦར་བ་དང་། དངོས་

སོ། །དང་པོ་ནི། དགོངས་འགེལ་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དགོངས་འགེལ་གིས་

གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་བདེན་གྲུབ་དང་ཀུན་བཏགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་

དུ་གསུངས་ཏེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་སྒོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཕེ་བ་དང་། དྲི་ཞུས་

ཀི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་དྲང་དོན་དང་ཐ་མ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕེ་བ་ངེས་དོན་

དུ་འཇོག་ཚུལ་རྣམ་རིག་པ་དང་རང་རྒྱུད་པའི་སོབ་དཔོན་གཞན་གི་བཞེད་པ་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ན་ཟླ་བས་ཇི་ལྟར་བཞེད་ཅེ་ན། དགོངས་འགེལ་གི་དོན་འགེལ་

ཚུལ་འདི་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སྲས་གཉིས་དང་སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་གསལ་

བར་བཤད་པ་མེད་པས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དང་བསྟུན་ཏེ་འཆད་དོ། །
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གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པའི་མདོ་བཞི་དྲང་

དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ། ལུགས་འདིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ཇི་ལྟར་འཇོག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དྲང་དོན་དུ་འགེལ་རྒྱུའི་མདོ་བཞི་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་

དྲང་དོན་དུ་ལུང་གིས་ཇི་ལྟར་འགེལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོན་ཀང་། ཞེས་སོགས་བྱུང་། 

འཇུག་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟའི། ཞེས་སོགས་ཀི་འབྲུ་འགེལ་ནི། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་

ཏེ། །ཞེས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་སེ་སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་

བངས་པ་གཞན་རྣམས་ཀང་དྲང་དོན་ཉིད་དུ་འཆད་འགྱུར་གི་ལུང་འདིས་གསལ་

བར་བེད་ཅེས་པ་སྟེ། དེའི་རང་འགེལ་གི་དོན། དགོངས་འགེལ་ལས། དེ་ལ་ཆོས་

རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བཏགས་པའི་མཚན་ཉིད་

གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་སོགས་སྔར་སེམས་ཙམ་སྐབས་རྒྱས་པར་དྲངས་པ་ལྟར་རང་

བཞིན་གསུམ་སྟེ་མཚན་ཉིད་གསུམ་བསྟན་པ་ལས་ཀུན་བཏགས་བདེན་པར་མེད་པ་

ཉིད་དང་གཞན་དབང་བདེན་པར་ཡོད་པ་སྟེ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་གཉིས་ལ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་ཕེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ཉིད་ལས། ལེན་པའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཀུན་གཞི་བཤད་པ་གཉིས་དང་། 

སོགས་སྒས་བ་ས་པ། དེ་ཉིད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་

གི་གཟུགས་བརན་དེ་ཅི། སེམས་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་ཞེས་བགི་འམ་ཐ་དད་པ་མ་

ལགས་ཞེས་བགི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བམས་པ། ཐ་དད་པ་མ་

ཡིན་ཞེས་བ་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དམིགས་པ་རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངས་བཤད་དོ། །ཞེས་ཕི་རོལ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

མེད་པར་བཤད་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལས། ཞིབ་བགོད་པ་གཅིག་པུ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་

ཐམས་ཅད་བརོན་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཀང་བང་ཆུབ་ཀི་སྙིང་པོ་ལ་བཞག་སྟེ་བ་

མེད་རོགས་བང་ཐོབ་པར་བར་མི་ནུས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར། དེ་ནི་སྙིང་

རེ་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་དང་་ག་བསྔལ་གིས་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་གིས་

རིགས་དམན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་རིགས་

ངེས་པར་བཤད་པ་སྟེ་དྲང་དོན་དུ་འཆད་རྒྱུའི་མདོ་བཞིག་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་ཁོ་

ནའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་ཚན་བཞིའི་ནང་ནས་གསུམ་པོ་འདི། ལང་གཤེགས་ལས། ཇི་

ལྟར་ནད་པ་ན་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ནད་པ་ལ་སྨན་པས་སྨན་སོ་སོར་གཏོང་བ་

ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཀང་སེམས་ཅན་ལ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་སེམས་ཙམ་དུ་

གསུངས་བར་བཤད་པ་འདིས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བར་བཤད་དོ། །དགོངས་འགེལ་དུ་

མཚན་ཉིད་གསུམ་ག་ལ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་ཕེ་ཡང་རང་འགེལ་དུ་ཡོངས་

གྲུབ་མ་གསུངས་པ་ནི་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། མདོ་དེར་གཞན་དབང་དང་

ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་ཀང་། འགེལ་བར་

གཞན་དབང་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་པ་ནི་དབུ་སེམས་བདེན་པར་ཡོད་མེད་རོད་པའི་

གཞིའི་གཙོ་བོ་ནི་གཞན་དབང་ཡིན་ཏེ། ཀུན་བཏགས་འདོགས་པའི་གཞི་ཡང་གཞན་

དབང་ཡིན་ལ། ཡོངས་གྲུབ་ཀང་གཞན་དབང་ལ་བརེན་ནས་གཞག་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕྲ། །ཞེས་

སོགས་ཀི་དོན་སེམས་ཙམ་སྐབས་བཀྲལ་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་བཞི། མདོ་སྔ་མ་གསུམ་མ་གཏོགས་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དྲང་དོན་དུ་མ་བཀྲལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། སེམས་ཙམ་དུ་སྟོན་པའི་མདོ་ལང་

གཤེགས་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་དང་། ཀུན་གཞི་སྟོན་པའི་མདོ་ལང་

གཤེགས་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་བསྟན་པའི་ཚུལ་དང་། མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་དོན་དམ་དུ་

ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཕེ་བའི་མདོ་ལང་གཤེགས་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། ཕི་མ་འདི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། མདོ་སྔ་མ་གསུམ་མ་གཏོགས་འཇུག་

པ་ར་འགེལ་ལས་ལུང་གིས་དྲང་དོན་དུ་མ་བཀྲལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕི་མ་

མཐར་ཐུག་ཐེག་གསུམ་སྟོན་པ་འདི་མདོ་བཏུས་ལས་ལུང་གིས་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་གོ་ནུས་པར་དགོངས་པའི་ཕིར། མདོ་བཏུས་ལས་དེ་ལྟར་

བསྒྲུབས་ཚུལ་ཡོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཐེག་པ་གཅིག་ལ་མོས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་

ནི་ཤིན་ཏུ་རེད་པར་དཀའ་སྟེ་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པར་ནི་མདོ་སེ་དུ་མ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ནས། དམ་ཆོས་པད་དཀར་དང་། བདེན་པ་པོའི་

ལེའུ་དང་། ཤེར་ཕིན་དང་། འདུས་པ་ཆེན་པོ་དང་། གཟུངས་རྒྱལ་དང་། ཕིར་མི་

ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། དཔལ་ཕྲེང་དང་། ལང་གཤེགས་རྣམས་དྲངས་ནས་

བསྒྲུབས་པའི་ཕིར། དེ་བས་ན་གཞན་གསུམ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས། རྣམ་པ་དེ་

ལྟའི་མདོ་སེ་གཞན་ཡང་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་ལུང་དང་། ཕི་རོལ་མེད་

སེམས་དཔེ་ནི་གང་དུ་ཡོད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་མདོ་ཚན་དང་པོ་དང་། གང་ཕིར་

རང་བཞིན་གིས་དེ་མི་འགག་པ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་མདོ་ཚན་གཉིས་པ་དང་། ཤེས་

བ་མེད་ན་ཤེས་པ་བསལ་བ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་མདོ་ཚན་གསུམ་པ་རིགས་པས་

དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ། རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་ཞེས་སོགས་ར་འགེལ་གི་སྐབས་འདིར་ལུང་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གིས་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ལ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་

སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་མདོ་ལ་ཕི་རོལ་འགོག་མི་འགོག་གཉིས་ཡོད་དེ། ལང་

གཤེགས་ཀི། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཞེས་པས་ཕི་རོལ་འགོག་པ་དང་། ས་

བཅུ་བའི། ཁམས་གསུམ་འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ། །ཞེས་པས་ཕི་རོལ་མི་འགོག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་སྔ་མ་ནི་སྟོན་པའི་རང་ལུགས་ལ་མིན་པར་གདུལ་བའི་དབང་

གིས་ཡིན་པར་ལང་གཤེགས་རང་ལས་གསུངས་པས་དྲང་དོན་དུ་གསལ་བ་སྟེ། དེ་

བཞིན་དུ་དགོངས་འགེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སྤོད་ཡུལ་གི་

གཟུགས་བརན་དེ་ཅི། ཞེས་སོགས་སྔར་སེམས་ཙམ་གི་སྐབས་སུ་ཕི་དོན་མེད་པར་

སྟོན་བེད་དུ་དྲངས་པའང་ལུང་འདིས་དྲང་དོན་དུ་གཙོ་བོར་འགེལ་དགོས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། འཇུག་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་དགོས་པ། འཇུག་པའི་

འགེལ་བཤད་ཀི་ལུགས་དགག་པ། རང་གི་ལུགས་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ནས་

དེ་བཞིན་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་འཇུག་འགེལ་ལས། དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་མདོ་བརོད་པ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གསུངས་བདེ། ནས། 

འཚང་རྒྱ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་ཏེ། ཞེས་པའི་བར་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པ་དང་། 

བོ་གོས་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མི་སྐེ་བ་དང་། ནས། མདོ་སེའི་ནང་དུ་ཆུད་པ་འདི། 

ཞེས་པའི་བར་རང་བཞིན་མེད་པ་མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསྟན་པ་

དྲངས་ནས་དེའི་མཐར། དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་ན་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་སེ་རྣམ་པར་ཤེས་

པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པ་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་དོན་
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ཉིད་ཡིན་པར་ལུང་འདིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བས། ཞེས་སེམས་ཙམ་པས་ངེས་

དོན་དུ་ཁས་བངས་པའི་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་ཀུན་གཞི་བསྟན་པ་དང་མཚན་ཉིད་

གསུམ་ལ་རང་མཚན་གིས་ཡོད་མེད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་དྲང་དོན་དུ་ལུང་འདིས་

གསལ་བར་གསུངས་ཏེ་ལུང་ནི་ལང་ནི་ལང་གཤེགས་ནས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་

བསྟན་པ་དང་། རང་བཞིན་མེད་པ་མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསྟན་པ་

གཉིས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། འདིར་འཇུག་པའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་འགེལ་བཤད་དེ་

ཉིད་ལས། ཡང་དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སེ་གཞན་བསྟན་པར་བ་བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་

གསུངས་བདེ་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཙམ་གསུངས་པ་དེ་ཡང་

དྲང་བའི་དོན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ཞེས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་

དཔེར་བས་ནས་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པར་བཤད་པ་

དང་། ལུང་འདིས་ཞེས་བ་བ་ནི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལུགས་ལས་འབྱུང་

བའི་རྣམ་པ་ལ་རོག་གོ་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ཞེས་ལུང་འདིས་གསལ་བར་

བེད། །ཅེས་པའི་ལུང་ནི་རེན་འབེལ་ལ་རོག་པའི་སྐབས་བེད་པ་པོ་བཀག་པའི་ས་

བཅུ་པའི་མདོ་ལ་བས་སོ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རང་འགེལ་ལས། ལུང་འདིས་དྲང་

བའི་དོན་ཉིད་དུ་གསལ་བར་བེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཞེས་

སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དྲང་དོན་ཡིན་པ་དཔེར་བས་ནས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་

གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་
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བངས་པའི་མདོ་སེ་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབས་ཀང་ཁེད་ཀིས་དཔེ་གོ་ཟློག་ཏུ་བས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ར་བའི་ལུང་འདིས་ཞེས་པ་ལ་དཔེ་ཕི་རོལ་མེད་པ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་

པའི་མདོ་དང་། དཔེ་ཅན་ཀུན་གཞི་བཤད་པ་དང་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་ཁད་ཕེ་བ་

དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་མདོ་གཉིས་གསུངས་པའི་གཅིག་ནི་སྐབས་འདིར་ལང་

གཤེགས་ལས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་བསྟན་པ་དང་། རང་བཞིན་མེད་པ་མདོ་སེ་ཐམས་

ཅད་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསྟན་པའོ། །བེད་པ་པོ་བཀག་པ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་

བ་ལུགས་ལས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ལ་རོག་གོ །ཞེས་སོགས་ནི་ས་བཅུ་པ་ལས་

སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ཕི་རོལ་མི་འགོག་པའི་ཤེས་བེད་དུ་

གསུངས་ཀི། ཕི་རོལ་བཀག་པ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་ཤེས་བེད་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པ་

དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་ནི་སྔར་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་སེ་གང་

ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་མདོ་ལས། ཞེས་དགོངས་འགེལ་

ལ་གསལ་བར་བཤད་པ་ལྟར་ལས། སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་མདོ་ལ་རྣམ་རིག་

པས་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པ་ལ་སྐབས་

འདིར་རྣམ་རིག་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་གཉིས་རོད་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། སྙིང་

པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་ཡང་སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་མི་

འདོད་པ་གང་ཞིག་ཐལ་འགྱུར་བས་སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་རྒྱུའི་མདོར་མི་

བཞེད་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། སྐབས་འདིའི་རོད་པའི་གཞིའི་མདོ་ལ་སེམས་ཙམ་པས་

ངེས་དོན་དུ་འདོད་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་མི་འདོད་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐབས་

འདིར་ཐལ་འགྱུར་བས་སེམས་ཙམ་པ་ལ་རོད་གཞིའི་མདོ་དེ་དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་
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སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། ལུང་དེས་མདོ་

གཞན་དུ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ་དགོངས་ནས་རག་བརན་གི་སྙིང་པོ་སྟོན་པར་

གསུངས་པ་གང་ཞིག །སེམས་ཙམ་པས་དེ་ལྟར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། 

སེམས་ཙམ་པས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ལ་དགོངས་ནས་སྙིང་པོ་སྟོན་པར་འདོད་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་གཞི་

སྟེ། །ཞེས་སོགས་དང་། ལང་གཤེགས་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཀུན་

གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བསྒགས་པ། ཞེས་སོགས་གཞུང་དུ་འདྲེན་པར་འགྱུར་བའི་

དོན་སེམས་ཙམ་པས་འཆད་ཚུལ་ཡོད་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་རགས་

གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་

སྙིང་པོ་བསྟན་པ་དྲང་དོན་དུ་བཞེད་པའི་ཕིར།

སོ་ན། སྟོང་ཐུན་ལས། སྤིར་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་དྲང་དོན་དུ་

བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ལུང་བཞི་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། 

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་སོགས་ཀིས། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་

པའི་མདོ་ལྔ་བཤད་པ་མི་འཐད་དེ། གཞུང་ལས། བཞི་དྲང་དོན་དུ་འཆད་དོ། །ཞེས་

དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། འདིར་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་དགོས་པ་བཞི་ཡོད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྟོང་ཐུན་ལས། སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་དེ་

སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་མདོ་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ལུང་གང་ཡང་མ་ཡིན་

ཡང་འཇུག་འགེལ་དུ་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ལང་གཤེགས་

ཀི་ལུང་དེ་ཀུན་གཞི་དྲང་དོན་ཡིན་པའི་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་
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ལུང་ལྔར་བཤད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སྟོང་ཐུན་གི་སྒས་ཟིན་གཙོ་བོར་བེད་པ་དག་ན་

རེ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་ཕོགས་སྔའི་བཞེད་པ་མ་ལོངས་པ་དང་། ལུང་དྲངས་པ་

གནོད་བེད་དུ་མ་སོང་བ་དང་། སྟོང་ཐུན་ལ་དགོངས་པ་འཇོག་པའི་ཟོལ་གིས་སྟོང་

ཐུན་གི་འཁྲུལ་གཞི་བཙལ་བ་ནོར་བའི་སྐོན་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་པོ་དེར་ཐལ། སྟོང་

ཐུན་ལས་སྤིར་སེམས་ཙམ་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འདོད་པའི་མདོ་ཐལ་འགྱུར་བས་

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་འདིར་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་དྲང་དོན་དུ་

བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་མདོ་ཚན་ལྔ་ཡོད་ཀང་ལྔ་ག་རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སེ་གཞན་ལ་མི་

འཇོག་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེར་ཐལ། རེའི་ལེགས་བཤད་གཉིས་སུ་བཞི་

གསུངས་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སེ་མ་གཏོགས་སྤིར་སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་

དགོས་ཀི་ལུང་ངོས་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་དེར་ཐལ། སྟོང་ཐུན་གིས་

ཀང་རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སེ་ལ་བཞི་དང་། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་

མདོ་ལ་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་དང་བཅས་མདོ་ཚན་ལྔར་བཞེད་པ་གང་ཞིག་དེ་ལྟར་རེའི་

ལེགས་བཤད་གཉིས་ཀིས་ཀང་བཞེད་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་

བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ལུང་ལྔ་ལ་སྟོང་ཐུན་ལས། དེ་ལ་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལྔ་ནི། 

ལང་གཤེགས་ལས་ཕི་རོལ་མེད་པའི་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། མདོ་གཞན་

ལས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གདོད་

མནས་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་རག་བརན་བདེན་གྲུབ་ཀི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་ཡོད་

པར་གསུངས་པ་དང་། དགོངས་འགེལ་ལས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་

པའི་ཀུན་གཞི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས་གཞན་དབང་
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དང་ཡོངས་གྲུབ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ལས་མཐར་

ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །ཞེས་ལང་གཤེགས་དང་། སྙིང་པོ་

བསྟན་པ་དང་། དགོངས་འགེལ་གི་ལུང་གསུམ་བཅས་ལྔ་བཤད་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ལུང་ལྔ་བེད་ན། དགོངས་འགེལ་

ལས་ཕི་དོན་མེད་པར་གསུངས་པ་གཅིག་ལ་བགང་དགོས་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། དེ་

རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་བཞི་པོ་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་དང་

པོ་གཉིས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་ཀུན་གཞི་བཤད་པ་གཉིས་དང་། 

སོགས་ཀིས་བ་ས་པ་ཕི་རོལ་མེད་པ་དང་མཐར་ཐུག་རིགས་ངེས་པ་བཤད་པ་སྟེ་

བཞི་དྲང་དོན་དུ་འཆད་དོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་ནི་སྔར་དགོངས་

འགེལ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་གི། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། སྤིར་སེམས་

ཙམ་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འདོད་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་དེ་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་

འདིར་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་མདོ་དྲུག་ཡོད་ཀང་ཚན་

པ་ལྔར་ངེས་ཏེ། ལང་གཤེགས་དང་དགོངས་འགེལ་དུ་ཕི་དོན་མེད་པར་བསྟན་པ་

གཉིས་མདོ་སོ་སོ་བ་ཡིན་ཡང་སེ་ཚན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་སྟོང་ཐུན་ལས་མདོ་ཚན་ལྔ་ངོས་འཛིན་པ་ན་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ངོས་

བཟུང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྐབས་འདིའི་མདོ་ལ་དགོངས་འགེལ་ཁོ་ན་ངོས་འཛིན་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་ནི་སྔར་དགོངས་འགེལ་ལ་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་གི་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་མདོ་ལ་རྣམ་རིག་པས་ངེས་དོན་

དུ་འདོད་པར་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་རོད་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་
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པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སེ་མ་གཏོགས་སྐབས་འདིའི་མདོ་

ངོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྐབས་འདིར་སྙིང་པོ་སྟོན་པ་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབ་

རྒྱུའི་མདོར་ངེས་ཅན་དུ་འདོད་དགོས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་

ལ་སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་འདོད་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པར་འདོད་པ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་ནི། ནས། 

རྣམ་རིག་པས་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པར་སྟོན་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་རོད་པ་

མེད་དོ། །ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་སེ་ནི་

དྲངས་མ་ཐག་པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་ཚན་པ་གཉིས་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀ་རྣམ་

རིག་པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

གྲུབ་སྟེ། དེ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་རྣམས་སུ་དྲང་ངེས་ཀི་མདོ་ལ་རོད་པའི་སྐབས་འདིར་

དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་འགེལ་དུའང་ལང་གཤེགས་ལས་སྙིང་པོ་

བསྟན་པ་ལ་དགོངས་དགོས་གནོད་གསུམ་བསྟན་པ་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་དང་། 

རྣམ་བཤད་ལས། རག་བརན་གི་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པས་ཀང་དགོངས་

འགེལ་སོགས་ལས་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་སྒྲུབ་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ནི་ཐོག་མར་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་ཤེས་

དགོས་པས། ཞེས་དང་། གཞུང་འདིར། ཐོག་མར་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་པར་ཤེས་དགོས། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་

ཆོས་ཅན། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་རྒྱུའི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཙམ་

པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། ཁབ་སྟེ། སེམས་ཙམ་པས་ངེས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དོན་གི་མདོར་ཁས་མི་ལེན་ན་རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་

ན་ཡང་མ་ཁབ། རགས་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་

པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་མདོ་སེམས་ཙམ་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་འདོད་པར་ཐལ། 

གཞུང་ལས། སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་མདོ་ལ་རྣམ་རིག་པས་ངེས་དོན་དུ་འདོད་

པར་སྟོན་པ་མིན། ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་གཉིས་ཀ་རྣམ་རིག་

པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། དེས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་སྙིང་པོ་སྟོན་པའི་མདོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། སེམས་ཙམ་པས་སྙིང་པོ་སྟོན་པའི་མདོ་དང་དེ་དྲང་དོན་དུ་

སྟོན་པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་གཉིས་ཀ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་སྔར་

བཤད་ཟིན་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞུང་ལས། ཕི་མ་འདི་དྲང་དོན་ཡིན་པ་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་

པ་ལས་ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབས་པས་གོ་ནུས་པར་དགོངས་ནས་སྔ་མ་གསུམ་

འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་ལུང་རིགས་གཉིས་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐབས་

འདིར་ལུང་གིས་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། འཇུག་པ་

ལས། གང་ཕིར་འདི་ན་དེ་ཉིད་ཤེས་ལས་དྲི་མ་མཐའ་དག་སེལ་བ་ནི། །ཞེས་སོགས་

ཀིས་མཐར་ཐུག་ཐེག་གསུམ་བསྟན་པ་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ན་མ་

ཁབ་སྟེ། དེ་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་གྲུབ་རིགས་པས་དྲང་དོན་དུ་བཀྲལ་བ་ལས་

ལུང་གིས་མ་ཡིན་ལ། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་མ་བསྒྲུབས་ཅེས་པ་ལུང་གིས་མ་



  408  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བསྒྲུབས་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྟོང་ཐུན་ལས། དགོངས་འགེལ་ལས་

མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པ་དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལུང་ནི་འཕགས་པས་

མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ལ་དགོངས་ནས་འཇུག་པའི་རང་འགེལ་དུ་མ་

དྲངས་ལ། རིགས་པ་དང་། མཐར་ཐུག་གི་ཐེག་པ་གསུམ་མེད་ཀང་ཐེག་པ་གསུམ་

གསུངས་པའི་དགོས་པ་སོགས་ནི། གང་ཕིར་འདི་ན་དེ་ཉིད་ཤེས་ལས་དྲི་མ་མཐའ་

དག་སེལ་བ་ནི། །ཞེས་སོགས་ཀིས་སྟོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདི་ལ་

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་དུ། ཐེག་པ་གསུམ་དུ་བསྟན་པ་སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་

མ་བཤད་པ་མདོ་བཏུས་དང་། འཇུག་པར་འོག་ཏུ་བཤད་པས་གོ་ནུས་པས་སྐབས་

འདིར་དྲང་དོན་དུ་མ་བཤད་ཅེས་འཆད་དོ། །ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ཁད་ཕེ་བའི་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་ལུང་གིས་དྲང་

དོན་དུ་སྒྲུབ་པའང་འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་བཤད་མི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་དྲང་དོན་

དུ་སྒྲུབ་པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་མདོ་མདོ་བཏུས་སུ་དྲངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། 

དེར་དེ་དྲངས་ཀང་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་ཁད་ཕེ་བའི་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དྲང་

དོན་དུ་བསྒྲུབ་ཕིར་དྲངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་མདོ་སེ་རྣམས་ཀིས་

དངོས་བརྒྱུད་ཅི་རིགས་པས་བསྟན་པའི་དོན་དུ་དྲངས་པ་གང་། དེ་ལྟར་ན་དེས་

མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་ཁད་ཕེ་བའི་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་དྲང་དོན་དུ་གོ་དཀའ་བའི་

ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མདོ་བཏུས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གདུལ་བའི་དབང་

གིས་ཐེག་པའི་སྒོ་སྣ་ཚོགས་ཉེ་བར་སྟོན་པས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་འདི་སྟོན་ཏེ། ཞེས་

མཚམས་སྦར་བའི་འོག་ཏུ་ལང་གཤེགས་ཀི་ཆོས་ཟབ་མོ་བསྟན་པ་མདོ་སེ་ཐམས་
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ཅད་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པར་གསུངས་པའི་གཞུང་དྲངས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་སྟོང་ཐུན་ལས། སྒྲུབ་པའི་ལུང་བཞི་ཡོད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་མི་འཐད་

པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་དགོངས་འགེལ་གི་ལུང་ཚན་བཞི་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་བེད་ལ་

ལང་གཤེགས་ཀི། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ན་བ་ལ། །ཞེས་སོགས་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

མདོ་བརོད་པ་ལས། ཞེས་སོགས་དང་། བོ་གོས་ཆེན་པོ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་མི་སྐེ་བ་

དང་། ཞེས་སོགས་ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་གསུམ་ལས་གཞན་འཇུག་པ་ར་འགེལ་

ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་འདིས་གསལ་བར་བེད། །ཅེས་པའི་ལུང་

ལ་དེ་གསུམ་ལས་མེད་ཀང་། སྟོང་ཐུན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ནི་ཐེག་པ་གསུམ་

དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་མདོ་མདོ་བཏུས་སུ་དྲངས་པ་ཡང་དགོངས་འགེལ་གི་ལུང་བཞི་

དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བེད་གཅིག་ཡིན་པས་སྤིར་དགོངས་འགེལ་གི་མདོ་བཞི་དྲང་དོན་

དུ་འགེལ་བ་ལ་འགེལ་བེད་ཀང་བཞི་ཡོད་པའམ། སྐབས་འདིར་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་

དགོས་ཀི་ལུང་ཚན་ལྔ་དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལུང་བཞི་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ལེགས་བཤད་རེས་འབང་ལས། རྣམ་བཤད་ལས། ར་བར། དྲང་དོན་ཉིད་དུ་ལུང་

འདིས་གསལ་བར་བེད། །ཅེས་པའི་ལུང་ལ་གསུམ་ལས། ཞེས་སོགས་སྔར་བཤད་

པ་ལྟར་གསུངས་ལ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོར། ལུང་འདིས་ཞེས་པ་ལ་གཉིས་

གསུངས་པའི་གཅིག་ནི་སྐབས་འདིར་ལང་གཤེགས་ལས་སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དང་རང་

བཞིན་མེད་པ་མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པར་བསྟན་པ་དྲངས་པའོ། །ཞེས་

ལུང་ཐ་མ་གཉིས་ལས་མ་གསུངས་པ་ནི་ཅུང་མི་འདྲ་བར་སྣང་ཡང་། འཇུག་འགེལ་

ལས་སྐབས་འདིར་ལུང་གསུམ་ག་དྲངས་པས་རྣམ་བཤད་ལྟར་འདོད་དགོས་ལ། 
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ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་དགོངས་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནབ་ལ། །ཞེས་པ་ནི། ལང་

གཤེགས་ལས། ཕི་རོལ་སྣང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ཞེས་སོགས་དྲང་དོན་ཡིན་པའི་ཤེས་

བེད་དང་། འདི་ནི་སྟོན་པས་དྲང་དོན་ཉིད་གསུངས་ཤིང་། །ཞེས་པའི་དངོས་བསྟན་

གི་ལུང་ཡིན་པས། སྐབས་འདིའི་དགོངས་འགེལ་ལས་འབྱུང་བའི་མདོ་ཚན་བཞི་

དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བེད་ཀི་ལུང་དུ་མ་བགངས་པ་ཙམ་ཡིན། ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་མི་

འཐད་དེ། རྣམ་བཤད་ལས་ལུང་གསུམ་གསུངས་པ། ར་བའི། ལུང་འདིས་གསལ་

བར་བེད། །ཅེས་པའི་ལུང་འདི་ཞེས་པ་ངོས་འཛིན་པ་ཡིན་པ་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཤིང་། 

གཞུང་འདིར་ལུང་གཉིས་གསུངས་པའི་དོན་སྔར་ཚིག་དོན་སྐབས་བཤད་པ་ལྟར་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། གཞུང་འདིར་ར་བའི་ལུང་འདིས་ཞེས་པ་ངོས་འཛིན་པ་ན་

དཔེ་དང་དཔེ་ཅན་གི་ལུང་གཉིས་སུ་བ་ས་ནས་གསུངས་པ་ལས་ཕི་མར་ལུང་

གཉིས་སོ་སོར་ཕེ་བས་ལུང་གསུམ་ཡོད་པ་དགོངས་མཐིལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟབ་

གསལ་སྒོན་མེར། འདིར་གཉིས་ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་རང་འགེལ་དུ། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་

མདོ་སེ་རྣམ་རིག་པས་ངེས་དོན་དུ། ཞེས་པ་ནས། ལུང་འདིས་གསལ་བར་བས། 

ཞེས་པའི་ལུང་འདི་ལ་ལུང་ཕི་མ་གཉིས་མ་གཏོགས་ལུང་དང་པོ་སེམས་ཙམ་དུ་

གསུངས་པ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ལུང་ཇི་ལྟར་ནད་པ་སོགས་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་

པས་དེ་མ་བཞག་གོ །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ན་ལུང་འདིས་ཞེས་པ་ལ་གཉིས་གསུངས་

པ་ནི་ཞེས་གསུངས་རིགས་ཀི། ལུང་གཉིས་གསུངས་པའི་གཅིག་ལུང་འདི་གཉིས་པོ་

བས་ན་མི་བདེ་བས་སྔར་ལྟར་བཤད་པ་ཡིན་ཡང་། མུན་སེལ་ལས། ལུང་འདིས་

ཞེས་པ་སྔར་བཀོད་པ་དེ་མ་གཏོགས། གཉིས་གསུངས་པའི་གཅིག་ནི་ཞེས་སྦར་
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ཀང་ཆོག་པ་འདྲ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། སྙིང་པོ་སྟོན་པ་དྲང་དོན་དུ་བསྟན་པ་དང་། དེས་ཀུན་

གཞི་སྟོན་པ་དྲང་དོན་དུ་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྙིང་པོ་བསྟན་

པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ན་བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ནི། རང་ལུགས་ནི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལམ་དྲངས་སོ། །བར་གིས་གཞུང་བཀོད་

ནས། ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །བར་གིས་དེའི་དོན་བཀྲལ། དེ་མིན་གིས་མདོ་བཏུས་ལས་

ཀང་དེ་ལྟར་གསུངས་ཚུལ་སྟོན་ཏོ། །སྙིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་ལང་གཤེགས་ལས་

གསུངས་པ་དེས་དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་གཞི་བསྟན་པ་དྲང་དོན་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་། དེ་

ལ་ཐོག་མར་སྙིང་པོ་རག་བརན་གི་མདོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་ཤེས་དགོས་པས། 

ལང་གཤེགས་དང་། གཞུང་འདིར་དེའི་ཕི་འགེལ་གནང་བ་སྦར་ནས་བཤད་ན། འདི་

ལ་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། དྲི་བ་ཞུས་པ་དང་། དེ་ལ་ལན་མཛད་པ་གསུམ་ལས་དང་པོ་

ནི། བོ་གོས་ཆེན་པོ་མདོ་སེ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་

བསྟན་པ་དོན་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། ནས། བསྟན་པ་བརོད་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པར་

མི་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གདུལ་བའི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་བསྟན་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་མ་ཡིན་པའི་མདོ་སེ་རྣམས་ཀི་སྒས་ཟིན་ནི་བསྟན་དོན་ལ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་གི་སྨྲས་

ཟིན་གིས་ཇི་ལྟར་བསྟན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གཟུང་དུ་རུང་བའི་གཏམ་མིན་ནོ། །སྨིག་

རྒྱུས་རི་དྭགས་སླུ་བ་བཞིན་དུ་གདུལ་བའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསྟན་པའི་

ཆོས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀང་བིས་པ་མགུ་བར་བེད་པའི་གཏམ་ཡིན་

གི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འགོད་པ་སྟེ་མཉེས་པར་བེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་
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གཏམ་མིན་ནོ། །དེས་ན་ཁོད་ཀིས་དོན་ལས་ཚིག་གི་རེས་སུ་འབང་བར་མི་བ་ཞེས་

པ་སྟེ་ལང་གཤེགས་ཀི་འགེལ་བ་གཉིས་འདི་དང་འདྲ་མིན་ཅུང་ཟད་རེ་ཡོད་དོ། །དྲི་

བ་ཞུས་པ་ནི། དེ་ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བོ་གོས་ཆེན་

པོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་

སེ་བརོད་པ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གསུངས་པ་དེ། ནས། བདག་ཏུ་

སྨྲ་བ་སྟོན་པར་བགིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་གསུངས་པ་དེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། རང་བཞིན་གིས་འོད་

གསལ་བ་དང་རྣམ་པར་དག་པས་ཐོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་ཉིད། མཚན་སོ་

གཉིས་དང་ལྡན་པ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་ན་ཡོད་པར་གསུངས་པ་

སྟེ། ཛྙཱ་ན་བཛྲའི་ལང་གཤེགས་འགེལ་བ་ལས། རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་གོ་

བུར་གི་དྲི་མ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། ཐོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་སྟེ་རང་བཞིན་

གིས་ཀང་དག་པ། ཞེས་དང་། མདོ་བཏུས་འགེལ་བ་ལས། ལུས་ཀི་ནང་ཞེས་བ་བ་ནི་

སེམས་ལ་གནས་པའི་ཚིག་བ་དྭགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ནོར་བུ་གོས་དྲི་མ་

ཅན་གིས་དཀྲིས་པ་བཞིན་ཕུང་ཁམས་སྐེ་མཆེད་སོགས་་ག་བདེན་གིས་དཀྲིས་པ། 

དུག་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་འབྱུང་དང་། ཤེས་སྒིབ་ཀི་རོག་པས་དྲི་མ་ཅན་དུ་

གྱུར་པ་སྟེ། འགྱུར་གཞན་དུ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་གི་ཟིལ་

གིས་ནོན་པ། ཡོངས་སུ་རོག་པའི་དྲི་མས་དྲི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ། ཞེས་བྱུང་ཡང་འདིར་

རྒྱ་འགྱུར་ལས། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་དང་། ཡང་དག་པ་མ་

ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་རོག་པའི་རྡུལ་གིས་གོས་པ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་བསྟུན་
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པའོ། །རག་བརན་ཐེར་ཟུག་གསུམ་ནི་མདོ་བཏུས་འགེལ་བ་ལས། སྐད་ཅིག་པ་མ་

ཡིན་པས་རག་པའོ། །རྒྱུན་གིས་གནས་པས་བརན་པའོ། །མི་འགྱུར་བས་ཐེར་ཟུག་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སྙིང་པོ་བསྟན་པ་འདི་ཕི་རོལ་བའི་གཞུང་དུ་མུ་

སྟེགས་ཀི་བདག་བཤད་པ་དང་ཁད་ཅི་ཡོད་དེ་མུ་སྟེགས་པས་ཀང་རག་པ་སོགས་

ཁད་པར་ལྔ་ལྡན་གི་བདག་སྨྲ་བའི་ཕིར་ཞེས་དྲིས་སོ། །དེ་ལྔ་ནི། རག་དངོས་དང་། 

རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་བེད་པ་པོ་མིན་པ་དང་། རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་ཀི་ཡོན་ཏན་

མེད་པ་དང་། ཁབ་པར་བེད་པ་དང་། མི་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་ལན་མཛད་པ་ལ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་

བསྟན་པ་ནི། ནས། བདག་མེད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལ་བསྟན་བཤད་བ་་བ་གསུམ་དང་། རྒྱས་བཤད་ལ་དགོངས་གཞི་དགོས་པ་དངོས་

ལ་གནོད་བེད་གསུམ་སྟོན་པ་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། གཞུང་འདིར་དེ་དག་མངས་

དོགས་ནས་རྒྱས་པར་མ་དྲངས་སོ། །དེ་ཡང་ལང་གཤེགས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་བཀའ་སྩལ་པ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། ངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་

ནི་མུ་སྟེགས་ཅན་གི་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་མདོར་བསྟན་

པའི་དོན་གོ་ས་ཞིང་། མདོ་བཏུས་གནའ་མཚན་དུ། མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་

བའོ། །ཞེས་པའི་བར་མདོར་བསྟན་ལ་སྦར་ཀང་འདི་ལྟར་བས་ན་དོན་དང་འབོར་

ཏམ་བརག་གོ །རྒྱས་བཤད་ལ་དགོས་པ་ནི། བིས་པ་རྣམས་བདག་མེད་པས་

འཇིགས་པར་འགྱུར་བའི་གནས་རྣམ་པར་སང་བར་བ་བའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོའི་སྒོ་བསྟན་པས་ཞེས་དགག་ཕོགས་ནས་བདག་མེད་ཀི་དོན་
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ལ་སྐྲག་པ་སང་བ་དང་། སྒྲུབ་ཕོགས་ནས་བདག་ལྟ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་ཁ་དྲང་བའི་

ཕིར་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་ཆོས་ཀི་སྒོ་བསྟན་པས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་ཏོ། །དགོངས་

གཞི་ནི། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི། སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་དང་། མ་སྐེས་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཚིག་གི་དོན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོར་བསྟན་པར་

བས་ནས། ཞེས་དང་། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གནས་སྣང་བ་མེད་པའི་སྤོད་ཡུལ་སྟོན་

ཏེ། ཞེས་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གངས་མང་པོས་བསྟན་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཏེ་

བརོད་བ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་སྟོང་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་སྙིང་པོ་ཡོད་པར་བསྟན་

ཏོ། །དེ་ལ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་གནས་སྣང་བ་མེད་པའི་སྤོད་ཡུལ། ཞེས་པ་ནི་མདོ་

བཏུས་འགེལ་བར། གནས་ནི་ཡུལ་ལོ། །སྣང་བ་ནི་འཁྲུལ་པའོ། །མེད་པ་ནི་སངས་པ་

སྟེ་འཁྲུལ་བ་དང་བལ་བའི་ཐབས་ཞེས་བའོ། །སྤོད་ཡུལ་ནི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་སྤོད་ཡུལ་

ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པས་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡུལ་འཁྲུལ་བ་དང་བལ་བའི་སྤོད་

ཡུལ་ཏེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བའོ། །ཆོས་ཉིད་བརོད་དུ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་ཚིག་གིས་བསྟན་

སྙམ་ན། ཐབས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་དཔེ་བཤད་པར་མདོ་བཏུས་འགེལ་བར་

གསུངས་པས། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དཔེར་ན་ར་མཁན་ནི་འཇིམ་པའི་རྡུལ་གི་ཕུང་པོ་

གཅིག་ལས་ལག་པ་དང་བཟོ་དང་ལ་གཟུངས་དང་སྲད་བུ་དང་ནན་ཏན་དང་ལྡན་པ་

ལས་སྣོད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བེད་དོ། །ཞེས་དཔེ་བསྟན་པ་ནི་གོ་སའོ། །དེ་ཉིད་དོན་

དང་སྦར་བ་ནི། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀང་
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ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་རྣམ་པར་རོག་པའི་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་ལོག་པ་དེ་

ཉིད་ཤེས་རབ་དང་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པའམ་བདག་མེད་པར་བསྟན་པས་ཀང་རུང་སྟེ། ར་

མཁན་བཞིན་དུ་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་རྣམ་གངས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་

སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཐབས་དང་རྣམ་གངས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་

སྟོན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་རགས་ཀིས་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་དང་

བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་མི་མཚུངས་པར་བསྒྲུབས་པ་ནི། དེ་ལྟར་དེའི་ཕིར་བོ་གོས་

ཆེན་པོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ནི་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་བདག་ཏུ་སྨྲ་

བ་བསྟན་པ་དང་མི་འདྲའོ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་

ཀིས་མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕིར་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་སྟོན་ཏེ། 

ཞེས་དང་། འདི་ལ་བོ་གོས་ཆེན་པོ། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་

བའོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་པའི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་ལྟ་བར་ལྷུང་བའི་བསམ་

པ་ཅན་དག་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་

ཞིང་མྱུར་དུ་བ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་

པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། ཞེས་ཏེ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྙིང་པོ་བསྟན་པ་མུ་
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སྟེགས་ཀིས་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མི་འདྲ་སྟེ་འདི་ལ་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པའི་བང་

སེམས་ཀིས་བདག་ཏུ་ཞེན་པར་མི་བའོ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བར་ལྷུང་བའི་བསམ་པ་ཅན་

རྣམས་ནི་རྣམ་ཐར་གསུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། 

མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ན་སྙམ་ནས་དེའི་དོན་དུ་སྙིང་པོ་སྟོན་ཏེ། འཇུག་པའི་རང་

འགེལ་དུ། ཡང་དག་པའི་བདག་ཏུ་རྣམ་པར་རོག་པ། ཞེས་འབྱུང་ལ། ལང་གཤེགས་

འགྱུར་གཉིས་དང་། མདོ་བཏུས་སུ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཞེས་པ་དང་མཐུན་པར་

མདོ་བཏུས་འགེལ་བར་ཡང་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བས་ན་མུ་སྟེགས་བདག་སྨྲ་རྣམས་

ཀིས་གང་ལ་བསམས་ནས་སྨྲ་བའི་བདག་ནི་སྨྲས་ཚོད་ཀི་གང་ཟག་གི་བདག་དེ་ཉིད་

ཡིན་ལ། སྟོན་པས་སྙིང་པོ་བསྟན་པར་གང་ལ་བསམས་ནས་གསུངས་པའི་དགོངས་

དོན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དང་སྒས་ཟིན་གི་དོན་སྙིང་པོ་རག་བརན་གཉིས་ཆེས་མི་

མཐུན་པ་དང་། བདག་སྨྲ་རྣམས་ཀིས་བདག་རག་པ་དང་བེད་པོ་མ་ཡིན་པ་སོགས་

སུ་བསྟན་པ་ནི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་གང་ཟག་གི་བདག་དེ་ཉིད་ལ་ངེས་པ་ཇེ་བརན་དུ་

གཏོང་ཕིར་ཡིན་ལ། སྟོན་པས་རག་བརན་སྙིང་པོ་གསུངས་པ་ནི་བདག་ལྟ་ལ་གོམས་

པ་རྣམས་ལ་རེ་ཞིག་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དེ་ཡོད་པར་བསྟན་ཏེ་ཕི་ནས་གང་ལ་

བསམས་ནས་གསུངས་པའི་དོན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དེ་ལ་ཁ་དྲང་བའི་ཕིར་ཡིན་པས་དེ་

གཉིས་མི་མཚུངས་སོ་ཞེས་མཚུངས་པ་འབེད་དགོས་པས་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་འཛིན་ན་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་པར་གསལ་བར་བསྟན་ཏེ། དངོས་

ལ་གནོད་བེད་ཀང་མཚུངས་པའི་ཚུལ་དེ་ཉིད་དོ། །

དོན་བ་་བ་ནི། དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ནི་མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་
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མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བོ་གོས་ཆེན་པོ། དེ་བས་ན་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམ་

པར་བཟློག་པའི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བདག་མེད་པའི་རེས་སུ་

འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་མུ་སྟེགས་ཀི་ལྟ་བ་བཟློག་ཕིར་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོའི་

དོན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྟོན་པའི་དོན་དུ་ཤེས་པར་བས་ནས་དེའི་རེས་སུ་འཇུག་

པར་གསུངས་སོ། །ལང་གཤེགས་སུ་སྔར་སྨིག་རྒྱུའི་དཔེ་དོན་སྦར་ནས་དོན་ལས་

ཚིག་རེས་མི་འབང་བར་གསུངས་པའང་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་སྒས་ཟིན་ལ་གནོད་བེད་

དུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། ཇོ་ནང་བ་སོགས་བོད་ཁ་ཅིག་ལང་གཤེགས་ཀི་གཞུང་

འདིས་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་མ་བསྒྲུབས་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དོ། །འོན་ཀང་ལང་གཤེགས་ཀིས་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་

བཀྲལ་བ་ལྟར་མི་འདོད་ན་ལང་གཤེགས་ཀི་ཐད་འདིའི་སྒས་ཟིན་ལ་རིགས་པའི་

གནོད་བེད་བསྟན་ནས་དེ་ཉིད་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འཆད་པ་ནི་རྒྱ་གར་

མཁས་པའི་མན་ངག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་བ་ཡི། མདོ་འདི་དང་མདོ་གཞན་ཞེས་པའི་སྔ་

མ་ལང་གཤེགས་ཀིས་ཀང་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་མ་བསྟན་ཅེས་

སྨྲས་ན་རང་གི་དེ་ཉིད་བསྟན་པ་ཙམ་ལས་དགོས་པ་གཞན་གང་ཡང་མེད་དོ། །མདོ་

བཏུས་ལས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཞེས་སོགས་ཀིས་

མཚམས་སྦར་ནས་དྲངས་མ་ཐག་པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་བཀའ་སྩལ་མ་གཏོགས་

པའི་མདོ་ཚན་རྣམས་མཐར་ཆགས་སུ་དྲངས་སོ། །དེ་ལ་མཚམས་སྦར་གི་དོན་ནི། 

སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་སྟོང་ཉིད་དུ་རོགས་ན་སྐྲག་པ་

རྣམས་ལ་སྟོང་ཉིད་མི་སོང་བའི་ཐབས་སུ་ཐེག་པའི་སྒོ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པའི་སྒོ་ནས་
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ཆོས་ཟབ་མོ་འདི་སྟོན་ཅེས་པའི་དོན་དུ་མདོ་བཏུས་འགེལ་བར་གསུངས་ལ། འདི་

ཞེས་ཉེ་ཚིག་སྨོས་པ་ནི་དེའི་གོང་དུ་ཟབ་མོ་སྒོམ་པའི་ཐབས་ཞར་བྱུང་དང་བཅས་པ་

སྟོན་ལ་ཤེར་མདོ་སོགས་མང་དུ་དྲངས་ནས་ཆོས་བདག་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་

གསུངས་པ་རྣམས་ཏེ། གདུལ་བའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་ནི་སྔར་ལང་གཤེགས་ལས་

བཤད་པ་དང་གནད་གཅིག་ཚུལ་གཞུང་ན་གསལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། སྟོང་ཉིད་ལྟ་བུ་

རང་མཚན་གིས་ཡོད་པའི་སོས་པ་བཅད་ཙམ་དང་། མ་སྐེས་པ་ལྟ་བུ་སྐེ་བའི་སོས་

པ་བཅད་ཙམ་དང་། བདག་མེད་ལྟ་བུ་ཆོས་བདག་གི་སོས་པ་བཅད་ཙམ་ལ་དགོངས་

ནས་སྙིང་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་མིན་པར་སྒས་ཟིན་གིས་བསྟན་པ་ལྟར་དོན་ལ་

གནས་པ་ཡིན་ན་སྙིང་པོ་རག་བརན་ཞེས་པའི་རག་པ་ཡང་དགག་བ་འཇིག་པ་བཅད་

ཙམ་གི་འཇིག་མེད་མིན་པས་དགག་བ་བཅད་པའི་ངོས་ནས་འཇོག་མི་དགོས་པར་

སྔོ་སེར་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ངོ་བོར་འཆར་བའི་རག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་དངོས་

པོ་རག་པ་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ཏེ། མུ་སྟེགས་ཀིས་བདག་རག་པར་སྨ་བའི་རག་

ལུགས་དང་རག་བརན་སྙིང་པོའི་རག་ལུགས་གཉིས་ཁད་མེད་པའི་ཕིར། རག་བརན་

སྙིང་པོ་ལ་གནོད་བེད་ནི་གཞན་སེས་འདོད་པའི་རག་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་

ཏེ་སྙིང་པོ་དེ་འདྲ་རང་སེ་འོག་མས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་མདོས་

སྙིང་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དེ་བདག་མེད་ལ་སྐྲག་པ་སང་བ་དང་བདག་སྨྲ་ལ་ཞེན་

པ་རྣམས་ཁ་དྲང་བའི་ཕིར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། རག་པའི་དོན་འཇིག་པ་བཅད་ཙམ་

མིན་པར་མཚན་དཔེ་རྣམ་ཅན་གི་ཡོངས་གཅོད་དུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་ཕིན་
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ཆད་རག་པའི་དོན་འཇིག་པ་བཅད་ཙམ་དུ་སྟོན་མི་རུང་བར་མ་ཟད་བདག་གཉིས་

བཅད་ཙམ་ཡང་བདག་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྟོན་པའི་བདག་མེད་གཉིས་གང་

ཡང་རེ་ཞིག་བཤད་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དྲང་དོན་ལ་ཚུལ་གཉིས་

ཡོད་དེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐུན་མོང་བ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་

བཤད་པའི་སྣོད་རུང་གི་རང་སེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་ཁ་དྲང་ཕིར་གསུངས་པའི་དྲང་དོན་

གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་ནི་གནོད་བེད་སྟོན་ཤིན་ཏུ་དཀའ་ཞིང་། བདག་མེད་གཉིས་སྟོན་

པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་གཞན་སེ་བདག་སྨྲ་དངོས་དང་དེའི་ལྟ་བ་ལ་གོམས་པས་རེ་

ཞིག་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐུན་མོང་བ་ཡང་རོགས་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་

གཞན་སེའི་རིགས་ཅན་ཁ་དྲང་ཕིར་གསུངས་པའི་དྲང་དོན་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་

གནོད་བེད་སྟོན་ས་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེས་ཀུན་གཞི་སྟོན་པ་དྲང་དོན་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་གཉིས། དགོངས་

གཞི་གཅིག་པས་དྲང་དོན་དུ་འགྲུབ་ཚུལ། དགོངས་དོན་གཅིག་ཀང་གདུལ་བ་མི་

གཅིག་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་རག་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དུ་མར་

གསུངས་སོ། །ཡན་གིས་དྲང་དོན་དུ་འགྲུབ་ཚུལ་དངོས་དང་། དེ་མན་གིས་དེ་ལ་

དོགས་པ་སོང་ངོ་། །ལང་གཤེགས་ལས་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་

པར་གསུངས་པས་དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་གཞི་ཡོད་པར་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྲུབ་སྟེ། སྙིང་པོ་དང་ཀུན་གཞི་གཉིས་གང་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་པའི་དགོངས་གཞིའི་དོན་གཉེས་གཅིག་པར་རྒྱན་སྟུག་བཀོད་པ་དང་ལང་

གཤེགས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། དེ་ལྟར་ན་མདོ་གཉིས་དགོངས་གཞི་
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གཅིག་ལ་དགོངས་ནས་སྒས་ཟིན་གི་བརོད་བ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་བསྟན་པ་ཡིན་

པས་གཅིག་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་པའི་ལུང་གིས་ཅིག་ཤོས་ཀང་དྲང་དོན་དུ་འགྲུབ་པའི་

ཕིར། མ་ཁབ་མཚམས་ཀི་རགས་གྲུབ་སྟེ། རྒྱན་སྟུག་ལས། ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་ཀུན་

གཞི་སྟེ། །ཞེས་སོགས་དང་། ལང་གཤེགས་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ། 

ཞེས་སོགས་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོའི་དོན་ནི། མུན་སེལ་དུ། 

ས་ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀུན་གཞིའི་སྟེང་གི་བག་ཆགས་སྨིན་པ་ལས་བྱུང་བ་སྟེ། 

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དོན་དམ་པའི་དགེ་བའང་ཀུན་གཞི་དེ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། 

བསྟན་སྒོན་ཕར་མཆན་དུ། དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་གི་ས་བོན་ནམ་རྣམ་ཤེས་

བདུན་གི་ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་པ་ཀུན་གཞི་སྟོན་པ་སྟེ་དེ་འདྲའི་མདོ་དང་། བདེ་

གཤེགས་སྙིང་པོ་མཚན་དཔེ་སོགས་ཀིས་བརྒྱན་པས་དགེ་བའང་སྟོན་པའི་མེད་དེ། 

གང་ལ་དགོངས་ནས་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་དེ་ལ་

དགོངས་ནས་དེ་སྔར་གི་དེ་འདྲའི་རྣམ་ཤེས་སམ་ཀུན་གཞིའི་སྒས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་རྣམས་སྟོན་པར་མཛད། ཅེས་པ་དང་། ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར། ས་ཆེན་

པོ་འདི་རྣམས་ནི་སྣོད་བཅུད་སྣ་ཚོགས་པ་ཀུན་གི་གནས་དང་གཞི་སྟེ། རག་དངོས་ཀི་

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་གང་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ནི་

དགེ་སེམས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་པས་དགེ་བ་ཞེས་བཏགས་པ་དེའང་གོང་གི་དཔེ་དེ་

བཞིན་དུ་འཁོར་འདས་ཀུན་གི་གཞི་སྟེ། རག་དངོས་ཀི་སྙིང་པོ་གང་ལ་དགོངས་ནས་

གསུངས་པའི་སྟོང་ཉིད་སོགས་ཀི་དོན་དེ་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་

སྒས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་སྟོན་པར་མཛད་ལ། སྙིང་པོ་གང་ལ་དགོངས་པའི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཞིའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་གཞིར་བསྒགས་པ་བོ་གོས་ཞན་པ་

རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས། ཞེས་བཀྲལ་ཏོ། །

གཉིས་པའི་དོན་ནི། བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་དང་ཀུན་གཞི་ཞེས་རྣམ་གངས་སུ་

བཤད་པ་རྣམ་ཤེས་བདུན་དང་བཅས་པ་ཞེས་ཀང་བཤད་དེ། གཞན་ཡང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བསྒགས་པ་དང་། ཞེས་དང་། 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྤོད་ཡུལ། ཞེས་

སོགས་མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་མདོ་གཉིས་ཀི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་ཀུན་གཞི་དང་

སྙིང་པོ་རག་བརན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་དེ་དག་གི་སྒས་

ཟིན་གཉིས་ལས་ཕི་མ་རག་པ་དང་སྔ་མ་མི་རག་པར་བཤད་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་

དགོངས་པའི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མིང་གི་རྣམ་གངས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ལ་དགོངས་ནས་སྙིང་པོ་བསྟན་པའི་སེམས་ཀི་གནས་

ལུགས་དེ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་གཞི་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་སྙིང་པོ་

བསྟན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པས་དགོངས་འགེལ་གི་ཀུན་གཞི་སྟོན་

པ་ཡང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྲུབ་བོ། །ཀུན་གཞི་ཡོད་པར་སྟོན་པའི་མདོ་

རྣམས་ཀི་དོན་ཟླ་བས་ཇི་ལྟར་འཆད་ཚུལ་ནི། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས་གསུངས་

པ་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཏེ། དོན་ནི། སྟོང་ཉིད་ཁོ་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སྒས་

བསྟན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་

ཞུགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་དགོངས་གཞིའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལྟར་ཀུན་གཞི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དང་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་གཉིས་ཀི་དགོངས་གཞིའི་དོན་གཅིག་ཀང་གདུལ་བ་མི་གཅིག་

སྟེ་ཀུན་གཞི་གང་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་གདུལ་བ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐུན་

མོང་བ་དང་གཉིས་སྟོང་གི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་པའི་སྣོད་དུ་རུང་ལ། གང་ཟག་

དང་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པ་རོགས་མི་ནུས་པའི་སེམས་ཙམ་པ་སོགས་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །སྙིང་པོ་བསྟན་པ་གང་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་གདུལ་བ་ནི་བདག་མེད་གཉིས་

ཀ་བསྟན་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་གཞན་སེ་དང་དེའི་རིགས་ཅན་ལ་བསྟན་པའི་ཕིར། 

ཁབ་སྟེ། ཀུན་གཞི་འཇོག་པ་ན་ཕི་དོན་གིས་སྟོང་པ་ངེས་ཅན་དུ་སྟོན་དགོས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་སྟོན་ནམ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་སད་

པ་ལས་བྱུང་བར་སྟོན་དགོས་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། འཇུག་པར། ཀུན་གཞིའི་

རྣམ་ཤེས་ཡོད་ཅིང་གང་ཟག་ཉིད་རས་སུ་ཡོད་ལ། ཕུང་པོ་འདི་དག་ཙམ་བདེན་པར་

ཡོད་ཅེས་བསྟན་པ་ནི་ཆེས་ཟབ་པའི་དོན་རེ་ཞིག་རོགས་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བ་ལ་

གསུངས་པ་ལས་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་

སྟེ། ལང་གཤེགས་ལས། བོ་གོས་ཆེན་པོ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་

མུ་སྟེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕིར་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་བསྟན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྙིང་པོ་སྟོན་ཏེ། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། བཞི་པ་མཚན་ཉིད་གསུམ་ལ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་ཕེ་

བའི་མདོ་ལང་གཤེགས་ཀིས་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་ནི། འཇུག་འགེལ་ལས། ཞེས་

སོགས་བྱུང་། དེ་ཡང་འཇུག་འགེལ་དུ་སྔར་ལྟར་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་དྲང་དོན་དུ་སྟོན་

པའི་ལང་གཤེགས་ཀི་མདོ་རྣམས་དྲངས་པའི་འོག་དེ་མ་ཐག་ཏུ། བོ་གོས་ཆེན་པོ། 
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སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་དོན་ནི་མཚན་ཉིད་གསུམ་ཁད་མེད་

པར་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་གིས་མེད་པ་མདོ་སེ་རྣམས་ཀི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་

ཏུ་ཆུད་པའི་དོན་ཏེ། སྟོང་པ་ཉིད་དང་ཞེས་སོགས་རྣམ་གངས་རྣམས་ཇི་ལྟར་འགེལ་

གཞུང་ཁུངས་མ་དང་བསྟུན་ས་མ་རེད་པའང་བརག་པར་བ་ལ། ལྷག་མ་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ལུགས་འདིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ཇི་ལྟར་འཇོག་པ་ལ་

གཉིས། དངོས་དང་། དོགས་པ་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། འཁོར་ལོ་དང་པོ་

དང་། བར་བ་དང་། ཐ་མའི་དྲང་ངེས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ལུགས་འདིས། 

ཞེས་སོགས་བྱུང་། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་ཡོད་དེ། དེར་གང་ཟག་དང་

ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ངེས་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་

དེར་གང་ཟག་གི་བདག་རགས་པ་བཀག་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་མ་

བཤད་ཅིང་ཕུང་སོགས་ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པའི་མདོ་

དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་རིམ་བཞིན་གྲུབ་སྟེ། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་

དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་གཙོ་བོར་བས་པའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དགོངས་

དགོས་གནོད་གསུམ་ཚང་བའི་མདོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དགོངས་གཞི་ནི་ཐ་སྙད་དུ་

ཡོད་པ་ཙམ་དང་། དགོས་པ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བ་བསྟན་ན་ཆད་ལྟ་སྐེ་བས་དེ་

བཟློག་པ་དང་། རགས་པའི་བདག་མེད་བསྟན་པས་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ་ཕྲ་བའི་བདག་

མེད་ལ་གཞུག་པའི་ཆེད་དང་། གནོད་བེད་ནི་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་འགོག་པའི་

རིགས་པ་རྣམས་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་འཁོར་ལོ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། འཁོར་ལོ་གཉིས་པར་



  424  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་མཚན་གིས་མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་སྟོན་པའི་མདོ་

ཆོས་ཅན། ངེས་དོན་གི་མདོ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བ་

བེད་མི་རུང་ཞིང་རེན་འབྱུང་ཁས་བང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཆོས་རྣམས་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་པ་ནི་རེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པའི་དོན་དུ་

རོགས་ནུས་ཀི་ཐེག་ཆེན་པ་ལ་དེ་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོར་གསུངས་པའི་མདོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེར་སྙིང་རྒྱས་བཤད་སོགས་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཐ་སྙད་

དངོས་སུམ་སྦར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་མདོར་བསྟན་དུ་རང་མཚན་གིས་སྟོང་བར་

གསུངས་པ་རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུའང་སྦོར་དགོས་པས་དགག་བའི་ཁད་པར་

དོན་གིས་སྦར་ཟིན་ལ། མདོ་དེ་དང་དེར་དགག་བའི་ཐ་སྙད་སྦར་བ་གཏན་མེད་ཀང་

ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ན་དངོས་སུ་སྦར་བ་ཡོད་ན་སྟོང་ཉིད་སྟོན་པ་དེ་དང་

རིགས་འདྲ་བའི་མདོ་གཞན་མ་སྦར་བ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་དགོས་པས་གཞན་ལ་དོན་

གིས་སྦར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་གཞུང་ན་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེས་ན་འཁོར་

ལོ་ཐ་མར་དགོས་པ་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་ཡིན་ཡང་རང་མཚན་གིས་སྟོང་

པ་ལ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇོག་མི་ནུས་པ་པ་འཁོར་ལོ་བར་བ་ལྟར་རང་མཚན་

གིས་མེད་པར་བསྟན་ན་ཆད་ལྟ་སྐེ་བས་དེ་བཟློག་པ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རགས་པ་བསྟན་ནས་རྒྱུད་སྦངས་ཏེ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་ལ་གཞུག་པའི་ཆེད་

དུ། དགོངས་གཞི་ཀུན་བཏགས་དང་མཚན་ཉིད་གཞན་གཉིས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་

པས་འདོད་པ་ལྟར་ཏེ་དེའི་བསམ་ངོའི་མིང་བརས་བཞག་མ་བཞག་གི་ཁད་ཡོད་པ་
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ལ་དགོངས་ནས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་དང་ཀུན་

བཏགས་རང་མཚན་གིས་མེད་པར་གསུངས་སོ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་ནི་

གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་མཚན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་བེད་མེད་ལ། 

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་རུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་

རྣམས་སོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཞེས་སོགས་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་དོགས་པ་བསལ་བ་ལ་གཉིས། འཁོར་ལོ་གསུམ་དང་གཟུངས་

རྒྱལ་གི་མདོའི་རིམ་པ་གསུམ་དོན་མི་གཅིག་པར་བསྟན་པ་དང་། གསུང་པ་པོ་ལ་

ནང་འགལ་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་སོགས་

བྱུང་། གཟུངས་རྒྱལ་གི་མདོ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ནོར་བུ་མཁན་

གིས་ནོར་བུའི་རིགས་ལས་སྦང་བ་མ་བས་པའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བངས་ནས། 

བུལ་ཏོག་གི་ཆུ་རྣོན་པོས་བཀྲུས་ཏེ། སྐྲ་ནག་པོའི་ལ་བས་བི་དོར་བས་ཀང་དེ་ཙམ་

གིས་བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་མི་གཅོད་ཀི། དེའི་འོག་ཏུ་དེ་དངུལ་ཆུ་རྣོན་པོ་དང་བཅས་

པས་བཀྲུས་ཏེ། ཤིང་དང་སྣམ་བུས་བི་དོར་བ་བས་བི་དོར་བེད་དོ། །དེ་ཙམ་གིས་

ཀང་བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་མི་གཅོད་དོ། །དེའི་འོག་ཏུ་ཡང་སྨན་ཆེན་པོའི་ཁུ་བས་བཀྲུས་

ཏེ། རས་ཕྲ་མོས་བི་དོར་བས་པས་བི་དོར་བེད་དོ། །བི་དོར་བས་ཏེ་ནོར་བུ་མཆིང་

བུའི་རིགས་དང་བལ་ནས་བཻ་ཌཱུརྱ་ཞེས་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་

ཡོངས་སུ་མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་རིག་ནས་མི་རག་པ་དང་། ་ག་བསྔལ་

བ་དང་། བདག་མེད་པ་དང་། མི་་ག་པ། ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་གཏམ་གིས་

འཁོར་བ་ལ་མངོན་པར་དཀའ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡིད་འབྱུང་བར་བེད་
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དོ། །འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཇུག་པར་བེད་དོ། །དེ་ཙམ་གིས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་བརོན་འགྲུས་རྒྱུན་མི་གཅོད་ཀི། དེའི་འོག་ཏུ་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་

མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་མེད་པའི་གཏམ་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཏམ་གི་

ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་དོ། །དེ་ཙམ་གིས་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརོན་

འགྲུས་རྒྱུན་མི་གཅོད་ཀི། དེའི་འོག་ཏུ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་གཏམ་དང་། 

འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཏམ་གིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཡུལ་ལ་འཛུད་དོ། །སེམས་ཅན་རྒྱུད་དང་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་

དག་མཉམ་དུ་ཞུགས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པས། སྦིན་

གནས་བ་ན་མེད་པ་རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་ནོར་བུ་སྦོང་མཁན་གིས་ནོར་བུ་བུལ་

ཏོག་གི་ཆུ་རྣོན་པོས་བཀྲུས་ནས་སྐྲའི་ལ་བས་ཕི་བ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བས་ཡིད་འབྱུང་

བའི་གཏམ་གིས་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཇོག་པར་

བེད། དེའི་འོག་ཏུ་བུལ་ཏོག་གི་ཆུ་དང་བཅས་པའི་དངུལ་ཆུ་རྣོན་པོས་བཀྲུས་ནས་

ཤིང་དང་སྣམ་བུས་ཕི་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་གི་གཏམ་གིས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་གཏམ་གི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བེད་པ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་སྨན་ཆེན་

པོའི་ཁུ་བས་བཀྲུས་ཏེ་རས་ཕྲ་མོས་ཕི་བ་བཞིན་དུ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་

གཏམ་དང་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཏམ་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ལ་

བཙུད་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་གསུངས་སོ། །མདོ་བཏུས་འགེལ་བར། ནོར་བུ་སྦོང་

མཁན་ནི་སངས་རྒྱས་དང་། ནོར་བུ་མ་སྦངས་པ་ནི་ཆགས་སོགས་ཀིས་དཀྲིས་པའི་

ཁམས་དང་། བུལ་ཏོག་གི་ཆུ་ནི་མི་རག་སོགས་བཞི་སྒོམ་པ་དང་། སྐྲའི་ལ་བ་ནི་དེས་
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ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་མྱུར་དུ་སོང་བ་དང་། དངུལ་ཆུ་ནི་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་སྒོམ་པ་དང་། 

དེ་བུལ་ཏོག་གི་ཆུ་དང་བཅས་པ་ནི་ཐབས་དང་འབེལ་བ་དང་། ཤིང་དང་སྣམ་བུས་ཕི་

བ་ནི་མཚན་འཛིན་སོང་བ་དང་། སྨན་ཆེན་པོ་ནི་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་དོན་

སྒོམ་པ་དང་། རས་ཕྲ་མོ་འམ་སྲབ་མོ་ནི་ཤེས་སྒིབ་སྲབ་མོ་སྤོད་པའི་དཔེར་གསུངས་

ཤིང་། འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཇུག་པ་ནི། འགེལ་བ་དེ་ལས། འཕགས་པ་

ཆོས་འདུལ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ཡིད་ཆེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་

ལ། རྒྱུད་བ་དར་ཊིཀ་ལས། འཁོར་བའི་གཉེན་པོ་འཕགས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་གང་

ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དང་མ་ཆུད་པ་ཀུན་གིས་ཐུན་མོང་

དུ་ཉམས་སུ་བང་བར་བ་བའི་ལམ་བསབ་པ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཉམས་སུ་ལེན་

པ་ལ་འཛུད་བར་མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་

གཏམ་གི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི། མདོ་བཏུས་འགེལ་བ་ལས། སྟོང་པ་ཉིད་ཤེས་པའི་

ཤེས་རབ་ཀིས་མཐོང་བའི་ལམ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བ་སྟེ། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི ་གཏམ་གི ་ཚུལ་ནི ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབེན་

པའོ། །ཞེས་དང་། དར་ཊིཀ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚུལ་དེའི་གནས་ལུགས་

དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རོགས་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཕིར་མི་ལྡོག་པ་

འཁོར་ལོའི་གཏམ་ནི། མདོ་བཏུས་འགེལ་བ་ལས། ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་

གཏམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འབེལ་བ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མདོ་བཏུས་

མཆན་དུ་བམས་སྙིང་རེ་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་བསྐེད་པ་ལ་བཤད་དེ། སྟོང་ཐུན་ལས། 

ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་གཏམ་ཞེས་པ་ནི་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་
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ཏུ་སྟོན་པ་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ལ། ཞེས་གསུངས་སོ། །སྒ་བཤད་ནི་གཞུང་ལས། ཕིར་མི་

ལྡོག་པ་ནི་དེར་ཞུགས་ནས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་འགོ་མི་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཏམ་ནི། མདོ་བཏུས་

འགེལ་བ་ལས། འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་བདག་ལ་སོགས་པའི་

འདུ་ཤེས་དང་བལ་བ་སྟེ། ཞེས་གསུངས་ལ། མཆན་དུ། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་འཁོར་ལོའི་

གཏམ་ཐབས་དང་འདི་ཤེས་རབ་ལ་སྦར་བ་དང་། དར་ཊིཀ་ལས། རོགས་པའི་བང་

ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་གཏམ་སོགས་ཐབས་ཀི་ཆ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པས་ཟིན་པའི་ལས་བ་བེད་ཀི་འཁོར་གསུམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་

སྟོང་པ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཏམ། ཞེས་གསུངས་པ་གཉིས་མཐུན་ནོ། །དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་ཡུལ་ནི། མདོ་བཏུས་འགེལ་བ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ནི་

འཁོར་བ་དང་ཞི་བར་མི་རོག་པའོ། །ཞེས་དང་། མཚན་དུ་འབས་བུའི་ཐེག་པ་ལ་

བཤད་ཀང་། གཞུང་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ཐེག་ཆེན་ལ་བཙུང་ནས། ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུད་དང་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་པ་ཞེས་པ་ལ་མདོ་བཏུས་

འགེལ་བར། རང་བཞིན་ནི་ཁམས་དང་། སྣ་ཚོགས་པ་ནི་བ་རུ་རའི་མདོ་ལས་

གསུངས་པ་ལྟར་བཤད་ལ། མཚན་དུ་རྒྱུད་རིགས་དང་རང་བཞིན་དབང་པོ་ལ་བས་

སོ། །མདོ་བཏུས་འགེལ་བར། མཉམ་དུ་ཞུགས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐར་རིམ་

གིས་སོང་ནས་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་ཐམས་ཅད་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་། སྦིན་གནས་བ་ན་

མེད་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་བས་པ་དང་། མཆན་དུ་མཉམ་དུ་ཞུགས་པ་ནི་ལམ་གི་
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ཐེག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ནི་འབས་བུའི་ཐེག་པ་

ལ་སྦར་རོ། །དེ་ལྟར་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་གི་འཁོར་ལོ་

རིམ་པ་གསུམ་དང་དོན་མི་གཅིག་སྟེ། འདི་ནི་གང་ཟག་གཅིག་ཐེག་དམན་ནས་ཐེག་

ཆེན་དུ་ཁིད་དེ་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་བེད་པའི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། འཁོར་ལོ་གསུམ་

ནི་གདུལ་བ་རྒྱུད་ཐ་དད་ཀི་དབང་དུ་མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་བཏུས་སུ་གཟུངས་

རྒྱལ་གི་མདོ་འདི་ཐེག་དམན་རྣམས་ཀང་མཐར་ཐེག་ཆེན་དུ་ཞུགས་ནས་འཚང་རྒྱ་

བ་མཐར་ཐུག་ཐེག་པ་གཅིག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དྲངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། 

ཐེག་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པར་ནི་མདོ་དུ་མ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་

ནས་མདོ་མང་དུ་དྲངས་པའི་གས་སུ་མདོ་དེ་ཉིད་དྲངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རིམ་

པ་དང་པོ་གཉིས་ཐེག་དམན་དུ་འཁིད་པ་ཡིན་ཞིང་དང་པོའི་སྐབས་རྒྱུད་སྦོང་བེད་ཀི་

ལམ་སྟོན་པ་ཡིན་པས་དེའི་བདག་མེད་ནི། བརྒྱ་བ་ལས། བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་

པོར་བཟློག །བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་དང་། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་ལྡོག་པ། །གང་

གིས་ཤེས་དེ་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བའི་རྒྱུད་སྦོང་བེད་དུ་མི་རག་

སོགས་བཞི་བཤད་པའི་བདག་མེད་དང་འདྲ་སྟེ། རང་རྐ་ཐུབ་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་པའོ། །བདག་གི་བ་རྣམས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་པའི་

དོན་ཕུང་སོགས་བདག་གི་བ་རྣམས་རང་གི་དབང་བར་བེད་པའི་བདག་གིས་སྟོང་

བའམ། ཡང་ན་ཕུང་སོགས་བདག་གི་བ་རྣམས་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་

གིས་དབང་བསྒྱུར་བར་མ་གྲུབ་པ་དང་། ཕུང་སོགས་བདག་གི་བ་ལ་དབང་སྒྱུར་བ་

པོ་བདག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀིས་སྟོང་བ་ཞེས་བཤད་དགོས་པར་ཤིང་
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བཟའ་པཎི་ཏ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྣམ་རིག་པས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མདོ་

གསུང་བ་པོ་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་རིག་པས་མདོའི་དོན་བཀྲལ་བ་དེ་

མདོ་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ལྟ་ན་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་དབུ་མ་བས་བཀྲལ་བ་

ཡང་མདོ་དོན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཡང་དབུ་མ་བས་མདོ་དོན་བཀག་པར་ཐལ། 

རྣམ་རིག་པས་མདོ་དོན་བཀྲལ་བ་དེ་མདོ་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་དབུ་མ་བས་

བཀག་པའི་ཕིར་སྙམ་ན། འོ་ན་རྐེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྲོག་གཅོད་ལ་གནང་བ་མེད་པ་དེ་

ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ཀི་དོན་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣོད་ལ་

སྲོག་གཅོད་ལ་གནང་བཀག་གི་ཁད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཐེག་དམན་གི་སེ་སྣོད་ལས་

རྐེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྲོག་གཅོད་གནང་བ་མེད་པ་དང་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ལས་རྐེན་ལ་

ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིན་ན་མདོ་གསུང་བ་པོ་ལ་ནང་འགལ་

ཡོད་པར་ཐལ། དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་སྲོག་གཅོད་ལ་གནང་བ་ཡོད་པ་

ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སྣོད་ཀི་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རྐེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་དེ་གནང་བ་མེད་པ་

ཐེག་དམན་གི་མདོ་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁབ་པ་འགིགས། དེ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དེ་གཉིས་

མི་འགལ་ཏེ། གདུལ་བ་ཐེག་དམན་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྲོག་གཅོད་ལ་ནམ་ཡང་གནང་བ་

མེད་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་ཡོད་པ་གསུངས་པ་

པོའི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དབུ་སེམས་གཉིས་ཀས་བཀྲལ་བ་

མདོ་དོན་ཡིན་ཡང་མདོ་གསུང་བ་པོ་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

རིགས་ཅན་རེ་ཞིག་ཟབ་དོན་རོགས་པར་བཤད་པའི་སྣོད་དུ་མི་རུང་བའི་གདུལ་བའི་
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བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ལ། ཟབ་དོན་རོགས་པར་གོ་བའི་སྣོད་

རུང་གི་གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་མི་འགལ་བའི་ཕིར། ཕ་

དང་མ་ནི་བསད་བས་ཤིང་། །ཞེས་པའི་མདོའི་སྒས་ཟིན་བརོད་བའི་དོན་མིན་ཡང་སྨྲ་

བ་པོའི་བརོད་འདོད་ཀི་དོན་སྲིད་སྲེད་བརོད་བའི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར་གཞན་དབང་

ཡོངས་གྲུབ་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་བསྟན་པའི་མདོ་འདི་གཉིས་ལ་

ཁད་པར་དེ་ལྟར་བར་མེད་དེ། གསུང་བ་པོས་གཉིས་པོ་འདི་རང་རང་གི་གདུལ་བ་

ལ་དངོས་བསྟན་གི་དོན་དེ་ཉིད་འཛིན་ཏུ་གཞུག་པར་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

མདོ་འདི་དག་གི་དངོས་ཟིན་གི་དོན་བརོད་པར་བ་དགོས་ཤིང་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་

ལ་གནོད་པ་བསྟན་ནས་ངེས་དོན་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་འདོད་དེ། གདུལ་བ་དེ་དག་ལ་

བརོད་བ་ཞིག་བསྟན་དགོས་ལ་སྒས་ཟིན་ལས་གཞན་པའི་བརོད་བ་ཡང་བསྟན་དུ་

མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གསུང་ར་བ། ཅེས་སོགས་གོ་ས་ཞིང་། གསུང་རབ་ཀི་བརོད་

དོན་དང་གསུང་བ་པོའི་དགོངས་པ་གཉིས་ལ་མུ་བཞི་བརིའོ། །

སོ་ན། རྒྱུད་བ་དར་ཊིཀ་དང་། སྤོད་འཇུག་དར་ཊིཀ་ལ་བརེན་ནས་རེ་བཙུན་

པའི་ཕར་ཕིན་སྤི་ཐལ་དང་། བསོད་གགས་ཕར་ཕིན་སྤི་དོན་དུ་གཟུངས་རྒྱལ་གི་

མདོར་གསུངས་པའི་གདུལ་བ་བཀྲི་བའི་རིམ་པ་གསུམ་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་ཐ་

སྙད་བེད་པ་དང་། དཀའ་འགེལ་དུ་དེ་ལ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་ཐ་སྙད་མི་ཐོབ་པར་

གསུངས་ཏེ། སྟོང་ཐུན་དུ་ཡང་འཁོར་ལོ་གསུམ་གདུལ་བ་གཅིག་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་དྲི་

མ་ཕྲ་རགས་གསུམ་སྦོང་བེད་དུ་མི་རུང་བར་གསུངས་སོ། །བོ་གིང་ཕར་ཕིན་སྤི་

དོན་དུ། འདི་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་མདོ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་དང་། དགོངས་
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འགེལ་གི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ཡིན་ན་ཐེག་དམན་གི་མདོ་ཡིན་དགོས་པས་དང་པོ་

གཉིས་འགལ་བ་དང་། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་ནི་མདོ་བར་བ་གཉིས་ཀ་

ཡིན་པས་དེ་གཉིས་མི་འགལ་བ་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་འདི་ནས་བཤད་པའི་

རིམ་པ་གསུམ་པའི་མདོ་ཡིན་ན་ངེས་དོན་གི་མདོ་དང་། དགོངས་འགེལ་ལས་བཤད་

པའི་དེ་ཡིན་ན་དྲང་དོན་གི་མདོ་ཡིན་དགོས་པས་ཐ་མ་གཉིས་འགལ་བར་གསུངས་

ཤིང་། སྒོ་མང་ཡིག་ཆར། མདོ་ཡིན་ན་གཟུངས་རྒྱལ་ལས་བཤད་པའི་རིམ་པ་

གསུམ་གང་རུང་གི་མདོར་འདུ་བས་ཁད་པར་བཤད་དོ། །ཨ་ཀ་ཡོངས་འཛིན་གི་

ཆོས་འཁོར་དོགས་གཅོད་དུ། གཟུངས་རྒྱལ་གི་མདོ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་ཡིན་པས། 

དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དགོས་པ་དང་། དེ་ལས་བཤད་

པའི་རིམ་པ་གསུམ་གི་མཚན་གཞིར་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་རྐང་བ་བཞག་སྟེ། ཡང་ན་

ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་གཟུངས་རྒྱལ་གི་མདོར་གསུངས་པའི་རིམ་པ་

གསུམ་གར་ཁས་བང་བར་བཤད་དོ། །བོ་གིང་ཕར་ཕིན་ཟུར་མཚན་ལས། གཟུངས་

རྒྱལ་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ནས་བཤད་པའི་རིམ་པ་དང་པོའི་མདོ་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་

གི་མདོ་ཡིན་དགོས། ཞེས་པ་དང་། ཡུམ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་གསུམ་རིམ་པ་གཉིས་

པའི་མདོ་ཡིན་གསུངས་པ་དཔྱད་དགོས་ཏེ། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ལས། རིམ་པ་

དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཐེག་དམན་དུ་འཁིད་པ་ཡིན་པས། ཞེས་དང་། རྒྱུད་བ་དར་ཊིཀ་

ལས་ཀང་། ཉན་རང་གི་རིགས་ཅན་རིམ་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་རང་རང་གི་བང་ཆུབ་

ཐོབ་པའི་བར་དུ་ཁིད་ནས། དེ་ནས་རིམ་པ་གསུམ་པས་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་འཁིད་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རིམ་པ་དང་པོ་གཉིས་ཐེག་དམན་གི་མདོ་དང་རིམ་པ་གསུམ་
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པ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་ལྟ་བུར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་དང་། འདོད་འགལ་དུ། 

གཞུང་ལས། འདིར་ནི་གང་ཟག་གཅིག་དང་པོར་ཐེག་དམན་དུ་ཁིད་དེ། ཞེས་སོགས་

དྲངས་ནས། རིམ་པ་དང་པོའི་མདོ་ལ་ཐེག་དམན་སེ་སྣོད་གཞག་དགོས་ཏེ། ཐེག་ཆེན་

གི་སེ་སྣོད་རྐང་བས་གདུལ་བ་ཐེག་དམན་དུ་འཁིད་ལུགས་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཤད་དོ། །ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར། གཟུངས་རྒྱལ་གི་མདོར་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་

གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་ན་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་མདོ་ཡིན་པས་ཁབ་ཅེས་

དབངས་ཅན་དགའ་བོ་དང་། ཧལ་ལྷ་རབ་འབམས་པ་གཉིས་ཀས་གསུངས་ཤིང་། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཕར་ཕིན་རྣམ་བཤད་ལས། རིམ་པ་འདིའང་གཙོ་བོའི་གདུལ་བའི་

དབང་དུ་བས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་

སོ། །རིམ་པ་འདིའང་སོགས་རྣམ་བཤད་དུ་རིགས་མ་ངེས་པ་དང་། ངེས་པའི་ལམ་

ལ་སྦར་བ་གཉིས་ལས་ཕི་མའི་སྐབས་ཡིན་པས་དེ་ཙམ་གིས་དེ་ལ་ཐེག་ཆེན་ཐུན་

མོང་མིན་པའི་མདོས་ཁབ་པ་མི་འགྲུབ་བམ་སྙམ་ཞིང་། གཞུང་དང་སྟོང་ཐུན་ལས་

གཟུངས་རྒྱལ་གི་རིམ་པ་གསུམ་གི་གདུལ་བར་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ལ་རིམ་གིས་འཇུག་

པ་གསུངས་པས་གཟུངས་རྒྱལ་གི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་ལྟ་བུའི་གདུལ་བར་ཐེག་

དམན་པ་ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་ཧལ་ཧ་རབ་འབམས་བས་ལུང་འདི་འདྲ་བ་རྣམས་རང་

གི་གདུལ་བ་ཐེག་ཆེན་ལ་ཐེག་དམན་གི་རིགས་ཅན་རེས་སུ་འཛིན་ཚུལ་བསྟན་པ་

ཙམ་གི་དོན་དུ་འཆད་ཅེས་བཤད་དེ། གཟུངས་རྒྱལ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་ཡིན་པས། 

དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་ཐེག་ཆེན་རིགས་ཅན་དགོས་ཀང་དེ་ནས་བཤད་པའི་

རིམ་པ་གསུམ་གང་རུང་གི་མདོའི་གདུལ་བ་ལ་ཐེག་དམན་རིགས་ཅན་ཡོད་པ་མི་
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འགལ་བས་མདོ་ཐམས་ཅད་གཟུངས་རྒྱལ་ནས་བཤད་པའི་མདོ་རིམ་པ་གསུམ་པོ་

གང་རུང་དུ་མ་འདུས་ཏེ། དེའི་གདུལ་བ་ལ་ཐེག་དམན་གི་རོགས་པ་སྔོན་དུ་སོང་

ནས་ཐེག་ཆེན་དུ་འཇུག་པ་ཞིག་དགོས་པ་གང་ཞིག་ཐེག་ཆེན་རིགས་ངེས་ལ་ཆེད་

དུ་བསྟན་པའི་མདོའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བར་དེ་འདྲ་མི་ཡོང་བའི་ཕིར་སྙམ་

མོ། །ཕོགས་སྔས་དམན་ལམ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་དེའི་རེས་ཐེག་ཆེན་ལམ་དུ་འཇུག་པ་

བང་ཆུབ་ཡོངས་འགྱུར་བ་ལའང་ཡོད་པས་གཟུངས་རྒྱལ་གི་མདོས་མཐར་ཐུག་

ཐེག་གཅིག་འགྲུབ་ལུགས་ལའང་དཔྱད་པ་ཞིབ་མོ་གལ་ཆེའོ། །

གཉིས་པ་དེ་དང་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ལ་

གསུམ། རོད་པ་དགོད་པ་དང་། དེ་ལ་ལན་བསྟན་པ་དང་། རོད་ལན་དེ་དག་གི་གྲུབ་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་དགོངས་འགེལ་གི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་

རེ། དགོངས་འགེལ་དང་ཉི་ཁིའི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་གཉིས་མཚན་ཉིད་གསུམ་

འཆད་ཚུལ་མཐུན་ནམ་མི་མཐུན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡུམ་གི་མདོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

ཁོད་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་མདོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་

གཞག་འཆད་ཚུལ་དགོངས་འགེལ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཉི་ཁིའི་ལེའུ་

དོན་གཉིས་པ་བམས་ཞུས་ཀིས་དེ་འཆད་ཚུལ་དགོངས་འགེལ་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ནི་རོད་པ་དང་པོའ།ོ །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་གཉིས་མཐུན་པར་ཐལ། ཉི་ཁི་

བམས་ཞུས་ལས་ཀུན་བཏགས་རས་སུ་མེད་ཅིང་། གཞན་དབང་རས་སུ་ཡོད་པ་

དང་། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁབ་སྟེ། འདིའི་

རས་སུ་ཡོད་མེད་ནི་བདེན་པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནི་རོད་པ་
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གཉིས་པའོ། །གཞན་ཡང་། དེ་གཉིས་མཐུན་པར་ཐལ། ཉི་ཁི་བམས་ཞུས་ལས་

གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ན། མིང་

གི་སྔ་རོལ་བོ་མེད་ཕིར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་པ་ལྟར་གི་རིགས་པ་གསུམ་

གིས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནི་རོད་པ་གསུམ་པའོ། །འདི་ལ་གནོད་འཇོམས་སུ། 

བམས་པ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། འདི་ལྟ་སྟེ། ཁོད་འདུ་ཤེས་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་

དེ་དང་དེ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་དེ་ལ་མ་བརེན། མ་གནས། གནས་མ་བཅས་

པར། ཞེས་སོགས་དང་། བམས་པ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། མིང་དང་བར་དང་ཐ་སྙད་

དང་བཏགས་པ་རྣམས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་ཉེ་

བར་འདོགས་པའམ། ཐ་སྙད་དམ། འདོགས་པའམ། མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནམ། 

ཞེས་སོགས་དང་། བམས་པ་དེ་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། འདི་ལ་འགའ་ཞིག་འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་ལ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་

པོར་མིང་འདོགས་སམ། ཞེས་སོགས་རིགས་པ་གསུམ་སྟོན་བེད་ལ་སྦར་ཀང་དེ་ལེ་

མང་དུ་ཇི་བཞིན་མེད་པར་མ་ཟད། ལེ་བརྒྱད་མར་ཐད་དེ་གཏན་ནས་མེད་པ་ཆད་

ལྷག་བྱུང་མིན་བརག་ཅིང་འོག་ཏུ་རོད་པ་གསུམ་པའི་ལན་གི་སྐབས་སྦར་བ་ཡང་

མདོའི་རིམ་པ་ལ་བརེན་ཏེ་འོས་མེད་དུ་སྦར་བ་ལས། རྒྱུ་མཚན་གཞན་མེད་པས་

དཔྱད་དགོས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོད་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མའི་ལན་བསྟན་པ། རོད་པ་བར་

བའི་ལན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རོད་པ་དང་པོའི་ལན། རོད་པ་

གསུམ་པའི་ལན། རོད་པ་དང་པོའི་ལན་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཤད་པར་
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བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའོ། །ཡན་གིས་ལེའུ་དེ་ལས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་མཉམ་དང་། མི་རིགས་པ་སྨྲ་བའོ། །ཡན་གིས་དེ་

རྣམ་རིག་པས་བཀྲལ་བ་ལྟར་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མན་གིས་དེས་ན་དགོངས་འགེལ་

དང་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་གཉིས་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པར་བསྟན་པ་གསུམ་མོ། །དེ་

ལ་དེ་གཉིས་མི་འདྲ་སྟེ། ལེའུ་དེ་ལས་རྣམ་བརགས་ཀི་གཟུགས་རས་ཡོད་དུ་

གསུངས་པ་རྣམ་བརགས་སམ་གཞན་དབང་གི་གཟུགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྟོན་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་མདོར་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཉི་ཁི་ལས་དངོས་པོ་བརྒྱད་ཀི་ཐ་མ་ཆོས་སྐུ་འཕྲིན་ལས་དང་བཅས་སྟོན་བན་འཕྲིན་

ལས་ཉེར་བདུན་གི་ཉེར་གཉིས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་འགོད་པའི་མདོ་ལས། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོ་མ་མཆིས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད་པའི་

བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་

སོབ་པར་འཚལ་བས་གཟུགས་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བགི། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བགི། ཞེས་བམས་པས་ཤེར་ཕིན་ལ་སྤོད་པ་བང་

སེམས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་སོབ་འདོད་པས་འགེས་རྐང་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་ཅེས་སྟོན་

པར་དྲིས་པའི་ལན་དུ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལ་སྤོད་པ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསབ་པ་ལ་སོབ་པར་འདོད་

པས་གཟུགས་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་བ་བར་བསབ་པར་བའོ། །ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་མ་འདྲེས་པ་རྣམས་ཀི་བར་དུ་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་བསབ་པར་བའོ། །ཞེས་དེ་



  437  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཐམས་ཅད་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་བསབ་པར་གསུངས་ལ། མིང་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་དང་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར། དེ་ལ་སར་ཡང་བརྒལ་ལན་གི་སྒོ་ནས་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་གི་ཚེ་འདི་ནི་གཟུགས་སོ་འདི་ནི་མིང་ངོ་

ཞེས་དངོས་པོ་དང་བཅས་པར་དམིགས། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཞེས་བགི་བ་

གང་ལགས་པ་འདི་ཡང་མིང་ཙམ་ཁོ་ན་ཞེས་བགི་བར་མི་རུང་ལགས་སོ། །ཞེས་

བམས་པས་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་མིང་འདོགས་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་

གཟུགས་སོགས་དང་བཅས་པར་ཡོད་ན་དེ་དག་མིང་ཙམ་དུ་མི་རུང་བས་གཟུགས་

སོགས་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བ་སྟེ། དངོས་པོ་དེ་མེད་ན་མིང་དེ་ཡང་

མིང་ཙམ་ཞེས་མི་རུང་ངོ་ཞེས་དྲིས་ཏེ། ཙམ་སྒས་དོན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་གཅོད་

པས་དོན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཙམ་སྒས་གཅོད་རྒྱུ་མེད་ལ། དེ་མེད་ན་མིང་འཇུག་

པའི་གཞི་མེད་པས་དོན་གི་དངོས་པོའི་ཡ་གལ་དུ་གྱུར་པའི་མིང་ཁོ་རང་ཡང་མེད་

པར་འགྱུར་ཞེས་པའོ། །དེའི་ལན་དུ། གཟུགས་ཞེས་བགི་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་འདུ་

བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེར་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པའོ། །ནས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བ་བའི་བར་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེར་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའོ། །ཞེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དངོས་པོ་ལ་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པར་

གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་མིང་དུ་བཏགས་པ་ནི་གོ་བུར་བ་སྟེ་མིང་གོ་བུར་དུ་

བཏགས་པ་ཙམ་མོ། །སྐབས་འདིའི་གོ་བུར་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་འགོག་སྟེ། འདིའི་གོ་བུར་བ་ནི་བཅོས་མའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གོ་ས་
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བར་བས་ན། གཟུགས་སོགས་ཡོད་དམ་མེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་དག་མིང་ཙམ་

ཞེས་སྨོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དོན་གཟུགས་སོགས་ཡོད་

པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཟུགས་སོགས་ཀི་མིང་དེ་ཡང་མིང་ཙམ་དུ་མི་རུང་

བར་ཐལ། དེའི་མིང་ཁོ་རང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བརད་པ་ལ། གཟུགས་ཡོད་ན་

གཟུགས་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒའི་གཅད་བ་མེད་མི་དགོས་ཏེ། དེའི་ཙམ་

སྒས་གཟུགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་འགོག་གི་གཟུགས་ཡོད་ཙམ་མི་གཅོད་པའི་

ཕིར། ཞེས་པའོ། །དེས་ན་ལེའུ་འདིའི་དོན་དགོངས་འགེལ་གི་དགོངས་པ་རྣམ་རིག་

པས་བཀྲལ་བ་དང་ཆེས་མི་མཐུན་ཏེ། ལེའུ་འདིས་རྣམ་རིག་པ་ལྟར་གཟུགས་

སོགས་བདེན་གྲུབ་མི་འགོག་པར་གཟུགས་གཟུགས་སུ་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོར་

བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་ན་ནི་སྔར་དྲངས་པ་ལྟར་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བར་མིང་ཙམ་དུ་གསུངས་པས་ཀང་གཟུགས་གཟུགས་སུ་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་

བོར་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཟུགས་སོགས་མིང་དུ་བཏགས་ཙམ་མིན་པར་

བསྟན་ཅེས་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟ་ན་ལེའུ་འདིར་འོག་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས། ཅི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་

གཟུགས་མ་མཆིས་པ་ཁོ་ན་ལགས་སམ། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་མ་

མཆིས་པ་ཁོ་ན་ལགས་སམ། ཞེས་གཟུགས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་

མེད་དམ་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། བམས་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚན་ཉིད་ཐམས་

ཅད་ཀིས་གཟུགས་མེད་དོ་ཞེས་ང་མི་སྨྲའོ། །ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་

བར་དུ་མེད་དོ། །ཞེས་ང་མི་སྨྲའོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་ང་མི་སྨྲ་བར་གསུངས་པ་ན། བཅོམ་
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ལྡན་འདས། ཇི་ལྟར་ན་གཟུགས་མ་མཆིས་པ་ལགས། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་བར་དུ་མ་མཆིས་པ་ལགས། ཞེས་འོ་ན་ཇི་ལྟར་མ་མཆིས་ཞེས་ཞུས་པའི་

ལན་དུ། བམས་པ། འཇིག་རེན་གི་བར་དང་ཐ་སྙད་ཀིས་གཟུགས་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་

པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བར་དུ་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་

པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སྙད་དུ་

ཡོད་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་

ཤེར་ཕིན་མན་ངག་ལས། མདོ་གང་དག་གི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་དེ་ནི་ངེས་པའི་དོན་

ཁོ་ནའོ། །དོན་དེ་ལ་ནི་དོན་གཉིས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་དོན་ངེས་པ་ཁོ་ནའོ་

ཞེས་བ་བས་ན་ངེས་པའི་དོན་ཏོ། །གང་གིས་དོན་ངེས་ཤེ་ན། མདོ་དེ་ཉིད་དང་དེ་

ལས་གཞན་པ་དང་གཉིས་ཀས་ཀང་ངོ་། །གང་དག་དེ་ཉིད་ཀིས་ཡིན་ཞེ་ན། འཕགས་

པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་དང་། འཕགས་པ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་

སོགས་པའོ། །གང་དག་དེ་ལས་གཞན་པས་ཡིན་ཞེ་ན། འཕགས་པ་བརྒྱད་སྟོང་བ་ལ་

སོགས་པའོ། །གང་དག་གཉིས་ཀས་ཡིན་ཞེ་ན། འཕགས་པ་ཉི་ཁི་ལྔ་སྟོང་པ་ལ་

སོགས་པ་སྟེ། དེའི་ཆོས་ཀི་སྐུའི་ལེའུ་ལས། གང་གི་ཕིར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་

འགོད་པའི་འཕྲིན་ལས། སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཡོངས་སུ་སངས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དྲང་བའི་དོན་གི་བཤད་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ལེའུ་འདིས་ཡུམ་མདོང་སྔར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་

མེད་ཅིང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བསྟན་ནས་དྲང་དོན་དུ་

བཀྲལ་ཏོ་ཞེས་བཤད་པ་ནི་མི་རིགས་པར་སྨྲ་བའོ། །དེས་ན་མིང་དུ་བཏགས་པའི་
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ཆོས་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་དང་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཐ་

སྙད་དུ་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་མིང་འཇུག་པའི་གཞི་མེད་པ་ལས་སྤིར་

མིང་འཇུག་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མིང་དུ་བཏགས་པའི་

ཆོས་རྣམས་ནི་ཐ་སྙད་ཀིས་ཡོད་པར་བཞག་པའི་བཅོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། གསུངས་

སོ། །ཡན་གིས་བོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པའི་དོན་དང་། མི་རིགས་པའི་དོན་

ནོ། །ཡན་གིས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དང་། དེ་མན་གིས་རོད་པ་གསུམ་པའི་ལན་དངོས་

བསྟན་ཏེ། ལེའུ་དེ་ཉིད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། བདག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་གསུངས་པའི་དོན་འཚལ་བ་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་དབིངས་འདི་ནི་བརོད་དུ་མ་

མཆིས་པའོ། །ནས། འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་ནི་བརོད་དུ་མ་མཆིས་པའི་

དབིངས་ཞེས་བགིར་མི་རུང་ལགས་སོ། །ཞེས་གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་མ་

བཏགས་པར་གཟུགས་མཐོང་བ་རྐང་བས་འདི་གཟུགས་སོ་སྙམ་པ་མི་སྐེ་ཡི། 

གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་བཏགས་པ་ལ་བརེན་ནས་གཟུགས་སོ་སྙམ་པ་སྐེ་བས་

གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ནི་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པའོ་ཞེས་ཇི་

ལྟར་རིགས་ཞེས་དྲིས་ཏེ། གཟུགས་གཟུགས་ཞེས་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་

བཞག་ཙམ་ཡིན་ན་གང་ཟག་འགར་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་མ་སྦར་གོང་དུའང་

གཟུགས་ཐ་སྙད་ཀིས་བཞག་པ་ཡོད་པས་གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་སོ་ཞེས་པའི་

བོ་སྐེ་བར་རིགས་སོ་ཞེས་པའོ། །དེའི་ལན་དུ། བམས་པ། དེའི་ཕིར་ཁོད་ཉིད་ལ་དྲི་

ཡིས་ཇི་ལྟར་བཟོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལན་ཐོབ་ཅིག་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པ་འདི་ཁོད་ཀིས་དམིགས་སམ། 

ཞེས་སྟོན་པས་བམས་པ་ལ་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་ལ་མ་བརེན་པར་གཟུགས་རུང་

ལ་གཟུགས་སོ་སྙམ་པའི་བོ་སྐེ་འམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན། བམས་པས། བཅོམ་ལྡན་

འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་དེ་འདྲའི་བོ་མི་སྐེ་བར་ཞུས་ཚེ། བམས་པ། རྣམ་

གངས་འདིས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་བརོད་དུ་མེད་པའི་

དབིངས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བ་བའི་བར་དུ་

གང་ལ་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་གང་ཡོད་

པ་ནི་དམིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་ལ་མ་བརེན་པར་

གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་སོ་སྙམ་པའི་བོ་མི་སྐེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་

གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གཟུགས་རུང་སོགས་ལ་ནི་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་

བཏགས་པར་གསུངས་སོ། །དྲིས་ལན་འདི་དག་གིས་གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་ལ་མ་

བརེན་པར་གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་སོ་སྙམ་པའི་བོ་མི་སྐེ་བ་དེ་གཟུགས་སོགས་

ཐ་སྙད་ཀིས་བཞག་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་གི། དེ་ལས་བཟློག་པ་སྟེ་གཟུགས་སོགས་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་ནི་དེ་ལྟར་ཡིན་

ཏེ། གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་སོ་སྙམ་པ་

སྐེ་བ་དེ་གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་ཀི་མིང་བཏགས་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྐེ་བར་ཐལ་

བའི་ཕིར་དང་། བརྒྱ་བིན་གཅིག་བུ་ལ་གོང་འཇོམས་དང་དབང་པོ་སོགས་མིང་མི་

འདྲ་བ་དུ་མ་འཇུག་པའི་ཚེ་མིང་དེ་དག་བརྒྱ་བིན་ལ་རང་མཚན་གིས་འཇུག་ན་བརྒྱ་

བིན་དོན་དུ་མར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། ཤར་ནུབ་ཀི་ཉེར་སྦས་གཉིས་ལ་མིང་ཉེར་
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སྦས་ཞེས་པ་གཅིག་པུ་རང་མཚན་གིས་འཇུག་ན་ཉེར་སྦས་དེ་གཉིས་ཀང་གཅིག་ཏུ་

ཐལ་བའི་ཕིར། ཐལ་བ་དང་པོའི་དཔེ་གཞུང་དུ་གསལ་ལོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་

ཀང་གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་སུ་བཏགས་པ་གོ་བུར་བར་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་

དོན་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་གོ་བུར་བ་མིན་ན་

གཟུགས་རུང་ལ་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོགས་ཀི་མིང་གི་ཐ་སྙད་རྣམས་རང་མཚན་

གིས་འཇུག་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་འཇུག་ན་སྔར་བཤད་པའི་དེ་འཛིན་གི་བོ་སྐེ་བ་མིང་

བཏགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་སོགས་གསུམ་མི་རིགས་པའི་དོན་ནོ། །བཤད་མ་ཐག་པའི་

རིགས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་བསྒྲུབས་པ་ཙམ་གིས་ཐེག་བ་ས་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་

ངེས་པ་གཏན་ནས་མེད་དེ། ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ལས་རིགས་པ་གསུམ་པོའི་ཕི་མ་

གཉིས་ཀིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞིབ་མོ་རྣམ་

འཐག་གི་དོན་ནི། རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ན་

བརོད་བ་བརྒྱ་བིན་གཅིག་ལ་རོད་བེད་དབང་པོ་དང་གོང་འཇོམས་སོགས་དུ་མས་

བརོད་པ་ན་བརོད་བ་རོད་བེད་འདྲེས་པ་སྟེ་རོད་བེད་དུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་བརོད་བ་

ཡང་དུ་མར་འགྱུར་བའམ། བརོད་བ་གཅིག་ཡིན་པ་བཞིན་རོད་བེད་ཀང་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བའི་སྐོན་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་། ཤར་ནུབ་ཀི་སྐེས་བུ་གཉིས་ལ་ཉེར་སྦས་

ཞེས་པའི་མིང་གཅིག་འཇུག་ཚེ་མིང་སོ་སོར་འཇུག་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ཡིན་ནམ་སྙམ་ཞིང་། དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཞེས་པ་

བཤད་མ་ཐག་པའི་རགས་སྒྲུབ་ལ་སྦོར་དགོས་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་རང་དུ་གསལ་

ཡང་དེ་ལ་སྦོར་ཚུལ་དང་། དེའི་ཡང་སྒའི་ནུས་པ་འདོན་ཚུལ་བརག་དགོས་ཤིང་། 
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གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་རྒྱས་པའི་ལུང་དུ་འདུག་མོད། དེ་ལའང་དཔེ་

མི་འདྲ་བ་བྱུང་བར་མ་ཟད། བ་ས་པའི་ལུང་ནི་འདི་དང་གཏན་མི་འདྲའོ། །

གསུམ་པ་ནི། དེ་ནས་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་དེ་གཉིས་མི་

འདྲ་སྟེ། ལེའུ་དེ་ལས་རྣམ་བརགས་ཀི་གཟུགས་རས་ཡོད་དུ་གསུངས་པ་རྣམ་

བརགས་སམ་གཞན་དབང་གི་གཟུགས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལེའུ་དེ་ཉིད་

ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟར་ལགས་ན་ནི་གཟུགས་ཞེས་བགི་བ་གང་ལགས་པ་

འདི་དང་། ནས། གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ལགས་སམ། ཞེས་ཆོས་

གང་མཚན་གཞིར་བཟུང་བས་མིང་དང་ཐ་སྙད་འདོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་གིས་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཞུས་པ་ནི། བམས་པས། གཟུགས་

སོགས་ཀི་མིང་འདོགས་གཞིའི་དངོས་པོ་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པས་གཟུགས་

སོགས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་པའོ། །དེའི་

ལན་དུ། འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བར་མིང་དང་འདུ་

ཤེས་དང་འདོགས་པ་དང་རེས་སུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བེད་པ་ལ་བམས་པ་འདི་ཅི་

སྙམ་དུ་སེམས། དེ་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནམ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། ཅེས་

དང་། བམས་པ་འདི་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བེད་

རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བར་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡིན་ནམ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད། ཅེས་གཟུགས་སོགས་མིང་དང་ཐ་སྙད་དུ་

འདོགས་པའི་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོར་རང་མཚན་གིས་ཡོད་དམ་བཏགས་
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པ་ཙམ་དུ་ཡོད་གསུངས་པ་ན། བམས་པས། བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བས་སོ། །བཅོམ་

ལྡན་འདས། བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བས་ལགས་སོ། །ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་

ཡིན་ཞེས་ཞུས་པའི་ཚེ། བམས་པ། འོ་ན་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་འདུ་

བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་གང་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་མིང་དང་འདུ་ཤེས་དང་

འདོགས་པ་དང་རེས་སུ་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ཁོ་

ནའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་སེམས། ཞེས་དང་། བམས་པ། འོ་ན་དེ་ཇི་ལྟར་ཚོར་བ་དང་། འདུ་

ཤེས་དང་། འདུ་བེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་བར་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་དེ་སྙམ་དུ་སེམས། 

ཞེས་འོ་ན་བམས་པ་ཁོད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་ཡོད་ན་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་མིན་ནམ་ཞེས་དྲི་བ་སྔ་མ་ལྟར་སེམས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཏེ། འདིས་ནི་ཞེས་སོགས་སའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་གཟུགས་མིང་དང་

འདུ་ཤེས་དང་བར་དང་བཏགས་པ་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་ཁོ་ན་ལགས་ལ། ནས། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ཁོ་ནར་མི་འགྱུར་ལགས་སམ། 

ཞེས་གཟུགས་སོགས་མིང་དང་ཐ་སྙད་ཀིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ནའང་གདགས་

གཞིའི་དངོས་པོ་དང་འདོགས་བེད་སོགས་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དེ་ལྟར་ན་

གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཞུས་ཏེ། ཕི་འགེལ་

དང་མདོ་གཉི་གར་བསྟུན་ན་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་བ་དགོས་

པར་གསལ་ལོ། །དེ་ནི་སྔར་ཏེ་གོང་འདིར་བམས་པས་གཟུགས་སོགས་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་། དེའི་སྔར་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པ་
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ཁོ་ནར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཞུས་པ་གཉིས་པོ་དེ། དྲི་བ་སྔ་མ་ལྟར་སེམས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཞེས་འགལ་བར་སྟོན་པས་བསྟན་པ་ལ། ལན་དུ་བམས་པས་དེ་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་ཀང་གདགས་གཞི་དང་འདོགས་བེད་ཁས་བང་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་

གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དགོས་པས་མི་འགལ་ཞེས་ཞུས་པའོ། །དེའི་

ལན་དུ། བམས་པ། འདི་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་དང་འདུ་

ཤེས་དང་བར་དང་བཏགས་པ་དང་ཐ་སྙད་ཙམ་ཁོ་ན་གང་ཡིན་པ་དང་། ནས། དེ་ལ་

ཅི་གང་སྐེ་བའམ་འཇིག་པའམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་པར་བང་བ་ཡོད་དམ། 

ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་ཙམ་ལ་དོན་དམ་པར་སྐེ་འཇིག་དང་ཀུན་བང་འཐད་དམ་ཞེས་

དྲིས་པ་ལ། བམས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས། དེ་ནི་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །ཞེས་

བཏགས་ཙམ་ལ་དོན་དམ་པར་སྐེ་འཇིག་སོགས་མི་འཐད་པར་ཞུས་པ་ན། བམས་

པ། འོ་ན་ཁོད་འདི་ཅི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། 

འདུ་བེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦར་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་

ཆོས་རྣམས་ཀི་བར་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པའོ་སྙམ་དུ་གང་ལས་སེམས་པར་

འགྱུར། ཞེས་སྟོན་པས་བམས་པ་ལ། འོ་ན་བཏགས་ཙམ་ཡིན་པ་དང་། རང་མཚན་

གིས་ཡོད་པ་གཉིས་མི་འགལ་བར་སྔར་བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་གཟུགས་མིང་

དང་འདུ་ཤེས་དང་བར་དང་བཏགས་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་དྲིས་པ་ཇི་

ལྟར་འཐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་གཞུང་འདིར་སྔར་རོད་པ་དང་པོའི་ལན་གི་

སྐབས་གསུངས་པ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དམ་ཞེས་པའི་

དྲིས་ལན་དང་། འོ་ན་ཇི་ལྟར་མ་མཆིས་ཞེས་པའི་དྲིས་ལན་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་
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དོན་དམ་པར་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་མཉམ་དུ་བསྟན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སྐེ་

འགག་དང་ཀུན་བང་བཀག་པ་ནི་དེ་དག་དོན་དམ་པར་བཀག་པ་ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་དུ་

དེ་དག་ཡོད་པར་བསྟན་པས་མིང་དུ་བཏགས་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་མིང་དུ་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་པས་དགོངས་འགེལ་དང་མི་མཐུན་ནོ། །ཐོགས་

མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཀང་ལེའུ་འདིས་ཡུམ་གི་མདོ་དྲང་དོན་དུ་མི་འགེལ་ཞིང་། ཞེས་

སོགས་ཀི་དོན་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་རོད་པ་བར་བའི་ལན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བམས་ཞུས་

ཀི་ལེའུ་ལས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། དེ་

ལས་གསུངས་པའི་རས་སུ་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བམས་

ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་གསུངས་ཚུལ་དང་། དེ་ཉིད་འཇུག་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་དང་

སྦར་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་དབང་རས་ཡོད་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ་གཞན་

དབང་རས་ཡོད་དུ་གསུངས་པ་དང་། སོགས་ཀིས་མཚམས་སྦར་ཞིང་། ལེའུ་དེ་

ཉིད་ལས། བམས་པ་གང་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་དང་། ཞེས་སོགས་

མན་གིས་མཚམས་ཕེ་ནས་བཀོད་དོ། །དེ་ལ། དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་ལ་ཞེས་པ་ཡན་

གིས་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དང་། བརེན་ནས་ཞེས་པ་ཡན་གིས་ཡུལ་དེ་ལ་

དམིགས་པ་དང་། རོག་པ་ཞེས་པ་ཡན་གིས་ཡུལ་དེ་གང་དུ་རོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀུན་

བཏགས་སུ་བསྟན་པ་དང་། འདི་ནི་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཀུན་བཏགས་པའི་

ཚུལ་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་འགེས་རྐང་ཐམས་ཅད་ལ་སྦོར་བར་གསུངས་པས་དེ་

ཡང་། ཡུལ་འདུ་བེད་གཟུགས་རུང་ལྟ་བུ་ལ་དམིགས་ནས་དམིགས་ཚུལ་དེ་དང་
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དེའི་མིང་སོགས་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་བཏགས་ཀི་ངོ་བོར་ཡུལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་

པ་སྟེ་འདོགས་ཚུལ་འདི་ནི་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོགས་སུ་

འདོགས་པ་ཡིན་ལ། མིང་སོགས་བཞིའི་ཁད་པར་ནི་ཟབ་གསལ་སྒོན་མེར་གཟུགས་

ཞེས་མིང་དང་། གཟུགས་སོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་པའི་རོག་པ་དང་གཉིས་ཀིས་རིམ་

བཞིན་མིང་དུ་བཏགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་གཟུགས་ཞེས་བཤད་

དོ། །རྣམ་བཏགས་ཀང་དངོས་པོ་དེ་ཞེས་པ་ཡན་གིས་བརོད་བ་དང་། བརེན་ནས་

ཞེས་པ་ཡན་གིས་དེ་རྣམ་རོག་ལ་བརེན་པ་དང་། མངོན་པར་བརོད་དེ་ཞེས་པས་

དངོས་པོ་དེ་རྣམ་རོག་ལ་བརེན་ནས་བརོད་པ་དང་། གང་ལ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཇི་

ལྟར་བརོད་ཚུལ་དང་། མིང་དང་ཞེས་སོགས་ཀིས་མིང་སོགས་རྣམ་བཏགས་སུ་

བཤད་དེ་འདིས་བརོད་བ་དང་རྣམ་རོག་ཀང་རྣམ་བཏགས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་

རོག་ནི་འདིས་རྣམ་པར་བཏགས་པ་དང་། བརོད་བ་ནི་འདི་ལ་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་

གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་བརོད་བ་འདུ་བེད་གཟུགས་རུང་ལྟ་བུ་དེ་རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་གི་ཆོས་ཉིད་དེ་ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་རོག་ལ་བརེན་ནས་རོད་

བེད་མིང་བརས་མངོན་པར་འདོགས་ཏེ། བརོད་ཚུལ་ནི། གཞི་གཟུགས་རུང་སོགས་

ལ་འདི་ནི་གཟུགས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་སྟེ་དེ་ལྟར་བརོད་པའི་མིང་སོགས་ཀང་འདིས་

རྣམ་པར་བཏགས་པའི་རྣམ་བཏགས་སོ། །ཆོས་ཉིད་ཀང་གང་ཀུན་བཏགས་པའི་

ཞེས་སོགས་ཀིས་དགག་བ་དང་། རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཟུགས་ཞེས་པས་སྟོང་

གཞི་དང་། རག་པ་རག་པའི་དུས་ཞེས་སོགས་ཀིས་སྟོང་ཚུལ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་

མེད་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་རྣམ་གངས་བསྟན་ཏེ། དེ་ཡང་གང་ཀུན་བཏགས་པའི་
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གཟུགས་སོགས་ཀིས་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་སོགས་སྔ་ཕིར་སྟོང་པའི་གཟུགས་

སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སོགས་སོ། །མེད་རྒྱུའི་

བདག་ནི་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ཏེ། རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་དེ་ཀུན་བཏགས་པའི་

གཟུགས་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བདག་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་པ་རག་པའི་དུས་དང་

ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གེ་དུས་ནི་སྔ་མ་སྔ་མའི་དུས་དང་ཕི་མ་ཕི་མའི་དུས་ཞེས་པ་སྟེ་

དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་བཏགས་དེས་རྣམ་བཏགས་དེ་སྟོང་བར་སྟོན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚུལ་འདི་ནི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། བཤད་པར་བའོ། །ཡན་གིས་

གཞུང་དོན་བ་ས་ཏེ་བཀོད། སྔར་ཡང་བཤད་དོ། །ཡན་གིས་དེའི་དོན་བཤད། 

འཇུག་འགེལ་ལས། སོགས་ཀིས་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་དགག་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་

རིམ་བཞིན་བཤད་ན། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་འཇོག་ལུགས་ནི་

ཡུམ་གི་མདོའི་དོན་འཇུག་འགེལ་ལས་བཤད་པ་བཞིན་བ་བས། འཇུག་འགེལ་ལས། 

དཔེར་ན་སྦྲུལ་ནི་ཐག་པ་བསོགས་པ་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་བཏགས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྦྲུལ་དངོས་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་

པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་མ་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ཡང་གཞན་

གིས་དབང་བས་པ་ཅན་ལ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་

མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་བས་པ་

ཅན་མ་ཡིན་ནོ། །གཟུང་བཞིན་པའི་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བས་པ་ཅན་

གཟུགས་བརན་དང་འདྲ་བ་ལ་བརགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤོད་

ཡུལ་ལ་ནི་དངོས་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ཏུ་མ་བཏགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོ་བས་པ་ཅན་ལ་
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མ་རེག་པར་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པས་དེ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་

པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་དོ། །དེའི་ཕིར་དེ་ལྟར་བཏགས་པ་དང་གཞན་གི་

དབང་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་རྣམ་པར་གཞག་པ་རོགས་

པར་བས་ནས་མདོའི་དགོངས་པ་རྣམ་པར་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་

ཡང་རང་བཞིན་ནམ་གཤིས་ལུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞན་དབང་གི་རེན་འབེལ་

བས་པ་ཅན་ལ་མེད་བཞིན་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁོད་བས་པ་ཅན་ལ་མེད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་སྦྲུལ་ཐག་པ་ལ་མེད་པས་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་སྦྲུལ་ལོག་པར་

བཏགས་པ་བཞིན། རགས་གྲུབ་སྟེ། ར་ཤེར་རང་བཞིན་ནི་བཅོས་མིན་དང་གཞན་ལ་

མི་ལྟོས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། གཟུང་བཞིན་པ་སྟེ་མཐོང་བཞིན་

པའི་རེན་འབེལ་བས་པ་ཅན་གཟུགས་བརན་དང་འདྲ་བ་ལ་གཤིས་སུ་ཀུན་བཏགས་

པའི་རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་གཤིས་ལུགས་

དངོས་ཡིན་ཏེ། དེ་གཟིགས་ངོ་དེར་མེད་བཞིན་ཀུན་ཏུ་མ་བཏགས་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྦྲུལ་དངོས་ལ་སྦྲུལ་གྲུབ་པ་བཞིན། རགས་གྲུབ་སྟེ། ཡེ་ཤེས་

དེས་ཆོས་ཉིད་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀ་གཟིགས་ཀང་ཆོས་ཉིད་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་དངོས་པོ་རྒྱུ་རྐེན་གིས་བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པ་སྟེ་ཆོས་ཅན་དངོས་

པོ་དེ་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་གིས་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པའི་

སྒོ་ནས་དེ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །ངོ་བོ་

ཉིད་གསུམ་གི་འཇོག་ལུགས་འདིས་མདོ་དོན་བཤད་པར་བ་བའི་དོན་ནི། འཇུག་

པའི་རྣམ་བཤད་ལས། དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་རོགས་པར་བས་ནས་
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མདོའི་དགོངས་པ་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། བཤད་ཚུལ་དེས་བམས་

ཞུས་ཀི་ལེའུར་མཚན་ཉིད་གསུམ་བཤད་པའི་དགོངས་པ་ཡང་ཤེས་པར་བས་ལ། 

དགོངས་འགེལ་གི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་བཤད་པའི་དགོངས་པ་དྲང་དོན་ཡིན་པ་ཡང་

ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རྣམ་བརགས་ནི་གཙོ་བོ་རེན་

འབྱུང་གི་གཞན་དབང་དང་། འདིའི་ཀུན་བཏགས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་སྟེ་

གཤིས་སམ་རང་བཞིན་ལ་བ་ཞིང་། གཞན་དབང་གཤིས་སམ་རང་བཞིན་དེར་ཡོད་

པ་ཀུན་བཏགས་ཡིན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡུལ་ན་གཤིས་སམ་

རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲུབ་པོ། །དེ་ཡང་། ཡིན་ལུགས་གཅིག་གཞི་སོ་སོར་ལྟོས་

ནས་ཀུན་བཏགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པ་མི་འགལ་ཏེ། གཞན་དབང་ནི་གཞན་

དབང་ཡིན་ལུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སྟོང་པ་དེ་གཞན་དབང་གི་ཡིན་

ལུགས་ཡིན་ལ། ཡིན་ལུགས་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དམ་གཟིགས་པའི་

གཟིགས་ངོར་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདེན་པ་གཉིས་ཀ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་

རང་བཞིན་དུ་བས་པའི་རང་བཞིན་དེར་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་ཆོས་

ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དུ་བས་པའི་རང་བཞིན་དེར་གྲུབ་པས་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་

རྣམས་ཞིབ་ཏུ་རོགས་པར་བའོ། །དངོས་པོ་བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞིན་

འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་གསུངས་པ་ནི། སྟོང་ཐུན་ལས། གང་ལ་ཇི་ལྟ་

བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ་སོང་བའི་རིགས་ངོ་ན་རྒྱུ་རྐེན་གིས་བས་པའི་དངོས་པོ་

ཅུང་ཟད་ཀང་ཡུལ་དུ་མེད་པ་སྟེ་དངོས་པོ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཀུན་རོབ་གང་

ཡང་དེའི་ཡུལ་དུ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་
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གཟིགས་པའི་གཟིགས་ངོར་ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་རིག་པའི་

ལུགས་དགག་པ་ནི་འཇུག་འགེལ་ལས། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་གཉིས་ནི་གཞན་གི་

དབང་ལས་མ་གཏོགས་པར་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕིར་ན་གཞན་གི་དབང་ལ་དེ་

གཉིས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་ཉིད་བསམ་པར་བ་སྟེ། ཞེས་སེམས་ཙམ་པས་གཞན་

དབང་ལ་གཟུང་འཛིན་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་བཏགས་པ་ཀུན་བཏགས་སུ་འདོད་

པ་ལ། དེ་ནི་བསམ་པའམ་བརག་པར་བ་དགོས་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ནི་གཞན་

དབང་ཡིན་གི། དེ་མིན་པའི་གཞན་དབང་ནི་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། གཟུང་

འཛིན་གཉིས་གཞན་དབང་ཡིན་ཏེ། ཕི་དོན་དང་ཤེས་པ་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཁད་

མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་གཉིས་ཀུན་བཏགས་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་གི་དེ་གཉིས་

ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ཀུན་བཏགས་པ་མི་འཐད་པའི་དོན་ནོ། །

འདིར། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་ལ་གནས་ལུགས་སམ་ཡུལ་གི་གཤིས་

ལུགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆའམ་སྒོ་བཏགས་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཅི་རིགས་ཀིས་

བ་ས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པ་དེ། ཀུན་བཏགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་སྒས་བརོད་

ཀིས་དབེ་ན། ཡོད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་དང་མེད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་གཉིས། མཚན་

གཞི་ནི་རིམ་པ་བཞིན། ཀུན་རོབ་ལ་གནས་ལུགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པ་དང་དེ་དེ་ལྟར་

གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒ་བཤད་ནི། དེ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་སྒོ་བཏགས་པས་ན་

ཀུན་བཏགས་ཞེས་བའོ། །ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའི་ཆ་ནས་

བཞག་པ་དེ། རྣམ་བཏགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། གཙོ་བོ་རེན་འབྱུང་གི་རྣམ་

བཏགས་དང་། ཕལ་བ་འདུས་བས་མ་ཡིན་པའི་རེན་འབྱུང་གི་རྣམ་བཏགས་གཉིས་
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ཡོད། མཚན་གཞི་ནི་རིམ་པ་ལྟར། གཟུགས་དང་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒ་བཤད་ནི། 

སྒ་རོག་གིས་ཕར་བཏགས་པས་ན་རྣམ་བཏགས་ཞེས་བའོ། །ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་གནས་ལུགས་དེ། ཆོས་ཉིད་

ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན་གང་ཟག་གི་ཆོས་ཉིད་དང་། ཆོས་ཀི་ཆོས་ཉིད་གཉིས་

ཡོད། མཚན་གཞི་རིམ་པ་བཞིན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་ཕུང་པོ་བདག་མེད་ལྟ་

བུ་སྟེ། སྒ་བཤད་ནི། ཆོས་དེའི་སོད་ལུགས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བའོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལས་གསུངས་པའི་རས་སུ་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་བཤད་པ་ནི། དེའི་

ཕིར་བམས་ཞུས་ལས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། བམས་ཞུས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས། 

གཟུགས་གསུམ་པོ་འདི་དག་ལ་རས་སུ་མ་མཆིས་པར་ལྟ་བའི་གཟུགས་ནི་གང་

ལགས། ཞེས་སོགས་ཀིས་བམས་པས་རས་སུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་དྲིས་པ་ལ། 

བམས་པ། གང་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའི་གཟུགས་དེ་ནི་རས་སུ་མེད་པར་བལྟ་བར་

བའོ། །རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་རས་སུ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རས་སུ་ཡོད་པར་བལྟ་བར་བ་སྟེ་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །གང་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་དེ་ནི་རས་སུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་རས་སུ་ཡོད་

པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་དོན་དམ་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་བལྟ་བར་བའོ། །ནས། སངས་རྒྱས་

ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བར་དེ་དག་ནི་རས་སུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་རས་སུ་ཡོད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་དོན་དམ་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་རས་སུ་ཡོད་

མེད་གསུངས་པའི་རས་ནི་གཞུང་གཞན་ལས་རས་བཏགས་གཉིས་བཤད་པའི་རས་

དང་། དབུ་མ་པས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་རས་སུ་བཤད་པའི་རས་གང་ཡང་
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མིན་པས་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བའོ། །དེས་ན་ཀུན་བཏགས་རས་སུ་མེད་པར་གསུངས་པ་

ནི་གཞན་དབང་ཡིན་ལུགས་སུ་འདོད་པའི་མེད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་མི་སྲིད་པ་ལ་བ་

བར་དགོངས་ཀི། ཡོད་རྒྱུའི་ཀུན་བཏགས་རྣམས་མིན་ནོ། །རྣམ་བཏགས་རས་སུ་

ཡོད་པ་ནི་མདོ་དྲངས་མ་ཐག་པར་རྣམ་རོག་རས་སུ་ཡོད་པ་སྟེ་ཤེས་བ་ཡིན་པས་

རས་ཡོད་དུ་བཞག་གི་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རས་ཡོད་དུ་བཞག་

པ་མིན་པར་གསུངས་པས་འདིའི་རང་དབང་བ་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ཀིས་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་རང་དབང་བར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་པས་ན་དགོངས་འགེལ་

སོགས་ལས་གཞན་དབང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་མི ་

འདྲའོ། །ལྷག་མ་ནི་གོ་སའོ། །

གསུམ་པ་རོད་ལན་དེ་དག་གི་གྲུབ་དོན་ནི། དེ་ལྟར་བས་ན། ཞེས་སོགས་

བྱུང་། ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པའི་བར་གིས་དངོས་དང་། དེ་མན་གིས་ཞིབ་པར་འཆད་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའི་དོན་གཞན་རྣམས་གོ་ས་ཞིང་རོག་ལྡན་མཁས་པ་ནི་

ཤནྟི་བའོ། །

སོ་ན། གཞུང་དུ། སེམས་ཙམ་སྐབས་ཤེར་ཕིན་མན་ངག་གི་འདོད་པ་བཀོད་

ནས། དེའི་ལྟར་ན་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུས་མཚན་ཉིད་གསུམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་

དགོངས་འགེལ་གིས་བཤད་པ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་བཞེད་དོ། །ཞེས་དང་། འདི་

གཉིས་འདྲ་མོ་ཡོད་པས་ཁད་པར་དབེ་དཀའ་བ་དང་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་ན་ཆོས་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ཡུམ་གི་མདོའི་

དགོངས་པའི་དོན་དུ་བཤད་དུ་མི་རུང་བ་རྣམ་རིག་པ་ལྟར་འགྱུར་ཞིང་དཔྱད་གཞི་
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ཡང་ཤིན་ཏུ་འགངས་ཆེ་སྟེ་དབུ་མ་བའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་

པས་སྐབས་འདིའི་ཕོགས་སྔ་ལ་ཤནྟི་བ་འཇོག་ཀང་། ཤེར་ཕིན་མན་ངག་ཏུ་རོད་པ་

གསུམ་བཀོད་པ་མེད་པས་རེས་དོགས་པ་ཁོང་སོང་གི་རོད་པ་གསུམ་བཀོད་དམ་

བརག་གོ །གཞུང་ལས། དེ་ལ་རྣམ་བཏགས་ནི་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་

གི་རེན་འབྱུང་གི་གཞན་དབང་ལ་བ་སྟེ་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་

བསྟུན་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་བཏགས་ཕལ་བར་འཇོག་པར་སྣང་བས་

དེ་ལྟར་ན་གཞན་དབང་དང་རྣམ་བཏགས་གཉིས་དོན་མི་གཅིག་ཀང་། དགོངས་ཟབ་

སྣང་བའི་སྒོན་མེ་ལས། ཉི་ཁིའི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུར་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གི་ནང་ཚན་རྣམ་བཏགས་ནི་སྟོང་གཞིའི་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་ན་རྒྱུ་རྐེན་

རེན་འབྱུང་གི་གཞན་དབང་ལ་གོ་དགོས་མོད། སྤིར་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་

བར་ཀུན་ཉོན་ཕོགས་ང་གསུམ་དང་རྣམ་བང་ཕོགས་ང་ལྔ་སྟེ་འགེས་རྐང་བརྒྱ་ར་

བརྒྱད་ཀི་གས་སུ་སྟོང་ཉིད་བཅོ་བརྒྱད་སོགས་འདུས་མ་བས་ཀང་ཡོད་པས་དེ་

ཐམས་ཅད་རྣམ་བཏགས་ཏེ་གཞན་དབང་དུ་འཇོག་པ་དང་། ཞེས་དེ་གཉིས་དོན་

གཅིག་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཞུང་གི་ལུང་དྲངས་མ་ཐག་པའི་དོན། ནམ་མཁའ་

ནམ་མཁའི་སྟེང་གི་གཞན་དབང་ཕལ་བ་དང་། མྱུ་གུ་མྱུ་གུའི་སྟེང་གི་གཞན་དབང་

གཙོ་བོ་ལ་འཇོག་དགོས་པའི་དོན་དུ་བེད་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ནམ་མཁའ་

འཛིན་པའི་ཚད་མ་དང་ནམ་མཁའ་བརོད་པའི་སྒ་སོགས་ཀང་ནམ་མཁའི་གཞན་

དབང་ཡིན་པར་ཐལ། གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་བརོད་པའི་མིང་སོགས་རྣམ་བཏགས་སུ་

བཤད་པས་ནི་སྔར་བསྟན་པའི་བརོད་བ་དང་རྣམ་རོག་ཀང་རྣམ་བཏགས་སུ་བཤད་
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པར་གཟུང་སྟེ། འདིས་རྣམ་པར་བཏགས་པ་དང་འདི་ལ་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཞི་

གཉིས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེས་ནི་དེ་དག་སྤིར་གཞན་

དབང་ཡིན་པ་ལས་རང་ཡུལ་གི་སྟེང་གི་གཞན་དབང་ཡིན་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་ཉིད་དང་

ཀུན་བཏགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞུང་ལས། ཡིན་ལུགས་གཅིག་ཉིད་གཞི་སོ་

སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་བཏགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་སུ་འཇོག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། འདིའི་ཡིན་ལུགས་ཞེས་པ་དོན་དམ་དང་དགག་བ་གང་གིས་

ཀང་ཁད་པར་དུ་མ་བས་པར་བཤད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐབས་འདིའི་ཡིན་ལུགས་

ལ་གཞན་དབང་ཡིན་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་གཞན་དབང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་བཏགས་

སུ་འཇོག་ཚུལ་དང་། ཡིན་ལུགས་དེ་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་

དུ་སོང་བའི་ངོར་ཡོངས་གྲུབ་དངོས་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་

ཡུལ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །གཞུང་ལས། དངོས་པོ་བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞིན་

འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པར་གསུངས་པ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་

དུ་རོགས་པའི་ངོ་ན་ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པ་བོ་གང་གི་ཡང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་འགེལ་

ལས། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་ནི་མཐོང་བ་མེད་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནམ། 

དེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་དེ་དག་གིས་གཟིགས་ཤེ་ན་བདེན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་མ་གཟིགས་
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པའི་ཚུལ་གིས་དེ་དག་གིས་གཟིགས་སོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པའི་ངོར་ཕུང་སོགས་མ་གཟིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་དེ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་པོ་

བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པའི་དོན། གཉལ་སྟོན་དཀའ་འགེལ་ལས། དངོས་པོ་བས་པ་

ཅན་བདེན་གྲུབ་ལ་མ་རེག་པ་སྟེ་བདེན་གྲུབ་མི་སྣང་བར། རང་བཞིན་ཏེ་བདེན་མེད་

འབའ་ཞིག་ཐུགས་སུ་ཆུད་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་བདག་གི་དཔལ་

ལྡན་བ་མ་དམ་པ་གསུང་ངོ་། །ཞེས་འབྱུང་བ་མི་འཐད་དེ། གཞུང་ལས། དངོས་པོ་

བས་པ་ཅན་ལམ་རེག་པར། ནས། དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ངོན་

ཆོས་ཅན་ཡོད་པ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆུང་ངུ་ལས། སངས་

རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཟིགས་པའི་ངོར་གཞན་

དབང་ལ་མ་རེག་པར། ཞེས་དང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། དངོས་པོ་རྒྱུ་རྐེན་

གིས་བས་པ་ཅན་ལ་ཡེ་ཤེས་དེས་མ་རེག་པར། ཞེས་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཞན་དབང་ལ་མ་རེག་པར། 

ཞེས་དང་། སྔར་དྲངས་པའི་སྟོང་ཐུན་སོགས་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཇི་སྙེད་པའི་དོན་

རྣམས་འཇལ་ན་ཡང་དག་པའི་དོན་མཐོང་བའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཀུན་རོབ་པའི་

བདེན་པ་རེད་པར་འགྱུར་བས་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆོལ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་རྣམས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་རིགས་ཤེས་ཀི་དབང་གིས་གཞག་

དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀང་
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ངོ་བོ་ཐ་མི་དད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་ཀང་ཤེས་བ་ཀུན་ལ་ཁབ་

པར་བཤད་པ་དང་ཡང་མི་འགལ་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ངོ་བོ་

གཅིག་ཡིན་ཡང་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ཡིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀང་

དེ་དང་འདྲའོ། །ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་ཇི་སྙེད་པ་གཟིགས་པ་དང་ཇི་

སྙེད་པ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་ཇི་ལྟ་བ་གཟིགས་པ་མ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་

ཀང་། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། འཁྲུལ་བའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པར་སངས་པ་

ན་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེའི་སྟེང་དུ་ཡང་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྐེ་བ་

རྒྱུན་མི་འཆད་པས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤེས་བ་གཉིས་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་མི་འཇལ་གི་

རེས་འཇོག་མི་དགོས་སོ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་གཅིག་གིས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་འདོད་དགོས་སོ། །ཞེས་དང་། བདེན་གཉིས་ཀི་

མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་དང་རྣམ་གཞག་འདི་གཉིས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ན། མི་

འགལ་ཏེ། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྔར་བཤད་པ་ནི་སྤིར་བཏང་ལ་དགོངས་

ལ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མཁེན་ཚུལ་ནི་ས་བཅུ་པ་མན་ཆད་དང་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་དམིགས་བསལ་གི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ཤིང་། 

ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། འབས་བུའི་སྐབས་སུ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀིས་ཡུལ་འཇལ་བ་

ན་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ཡུལ་དེ་ལ་ཚད་མ་གཉིས་གང་དུ་སོང་ལེགས་པར་ཤེས་ན། 

ཡུལ་སོ་སོར་མ་ངེས་ཀང་ཡུལ་ཅན་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་འོང་བ་ཡང་ཤེས་པར་

ནུས་ཏེ། འདིས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཞིབ་ཆའང་ཤེས་པར་

བའོ། །ཞེས་པ་ནི་རྣམ་མཁེན་གཉི་གས་ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་
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པས་ཡུལ་སོ་སོར་མ་ངེས་ཀང་། མཁེན་པ་དེ་གཉིས་ཇི་ལྟ་བ་ལ་དོན་དམ་དཔྱོད་

བེད་དུ་སོང་གི་ཀུན་རོབ་དཔྱོད་བེད་དུ་མ་སོང་། ཇི་སྙེད་པ་ལ་ཀུན་རོབ་དཔྱོད་བེད་

དུ་སོང་གི་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་དུ་མ་སོང་བས་གཞི་གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་དོན་དམ་

དཔྱོད་བེད་དང་ཀུན་རོབ་དཔྱོད་བེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གཉིས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་འོང་བར་

གསུངས་པ་ཡིན་པས་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དང་གནད་གཅིག་གོ །སྤོད་འཇུག་

དར་ཊིཀ་ལས། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་རང་ཉིད་སྣང་བར་འདོད་པ་ནི་

རིགས་པ་དང་འགལ་ཏེ། སྣང་ཚུལ་གཉིས་ལས་མ་འདས་པས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ན་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བ་མི་སྲིད་པས་རང་ཉིད་རང་དང་ཐ་དད་

དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་གི་ཚུལ་དུ་སྣང་ན་དེ་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་

པར་ཐལ་བ་ཟློག་ཏུ་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་རང་ཉིད་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་

པའི་རང་དང་གྲུབ་བདེ་ངོ་བོ་གཅིག་པ་མཐའ་དག་ལ་སྣང་ནས་རོགས་ལ། ཤུགས་

རོགས་ཀི་ཐ་སྙད་འདོགས་སམ་མི་འདོགས་ཀང་རུང་རང་ཉིད་ལ་རང་ཉིད་མི་སྣང་

ཡང་རོགས་པའོ། །ཞེས་རྣམ་མཁེན་ལ་རྣམ་མཁེན་མ་སྣང་ཡང་རྣམ་མཁེན་གིས་རྣམ་

མཁེན་རོགས་པར་བཞེད་དོ། །དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ། སྤོད་འཇུག་དར་ཊིཀ་གི་

ཚིག་ཟིན་ལ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་ལས། དགོངས་པ་ནི་རྣམ་མཁེན་ལ་རྣམ་མཁེན་ཆ་

ལས་ཆ་ཅན་ཡན་གར་བའི་སྣང་བ་མི་འཆར་བ་ལ་བེད་པར་གསུངས་སོ། །སྟོང་ཐུན་

ལས། རྣམ་མཁེན་གིས་རྣམ་མཁེན་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་ཏེ་རོགས་ན་རྣམ་མཁེན་

འཁྲུལ་སྣང་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་སྒོ་ནས་རོགས་དགོས་ཤིང་། 

དེ་ཡང་རྣམ་མཁེན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྣམ་མཁེན་གིས་གཉིས་སྣང་ནུབ་པའི་སྒོ་ནས་
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དངོས་སུ་རོགས་ན་ཁོད་དོན་དམ་བདེན་པ་མིན་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་དེས་དེ་ལྟར་

རོགས་ན་ཁོད་རྣམ་མཁེན་དང་གཅིག་ཡིན་དགོས་པས་རྣམ་མཁེན་ཁོད་ལ་གཉིས་

སྣང་ནུབ་པ་ཡིན་དགོས་ཤིང་། རྣམ་མཁེན་དང་གཅིག་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར། རྣམ་མཁེན་ལ་རྣམ་མཁེན་རང་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་གྲུབ་བདེ་དབེར་

མེད་ཀི་ཆོས་མཐའ་དག་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པར་ཁས་བངས་ན་ཡེ་ཤེས་དེས་

རང་ཉིད་དངོས་སུ་རོགས་པར་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ། དེ་ཡང་ཇི་སྙེད་པ་

མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་རྣམ་མཁེན་དངོས་སུ་རོགས་དགོས་པར་ཐལ། རྣམ་

མཁེན་དེ་ཇི་ལྟ་བ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད། དེ་དེ་དང་གྲུབ་བདེ་

དབེར་མེད་ཀི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁབ་ན། དེ་ཡིན་ན་རྣམ་མཁེན་གིས་དངོས་

སུ་སྣང་ནས་རོགས་པས་ཁབ་པ་བུད། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཇི་སྙེད་པ་མཁེན་པའི་རྣམ་

མཁེན་གིས་དངོས་སུ་རོགས་ཀང་རྣམ་མཁེན་གིས་དངོས་སུ་རོགས་མི་དགོས་ན་ཇི་

སྙེད་པ་མཁེན་པའི་རྣམ་མཁེན་གིས་དངོས་སུ་རེད་པ་ལ་རྣམ་མཁེན་གིས་དངོས་སུ་

རེད་མི་དགོས་པས་ཀུན་རོབ་རྣམ་མཁེན་གིས་དངོས་སུ་མ་རེད་པ་དང་། དགོས་ན་

རྣམ་མཁེན་རྣམ་མཁེན་གིས་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཞེས་

བཞེད་དོ། །དེ་ལ་འདྲ་རྣམ་མིན་པའི་རྣམ་པ་མ་གསུངས་པ་དང་མཁེན་ཚུལ་ཞལ་མི་

གསལ་བས་དོགས་པ་འགོད་རུང་དུ་ཡོད་པར་དབུ་མའི་མཐའ་དཔྱོད་དུ་གསུངས་

སོ། །རྣམ་བཤད་ལྟར་ན་བཞེད་པ་དང་པོ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་མཁེན་གིས་གང་རོགས་

སྣང་ནས་མཁེན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བཤད་ལས། མི་སྣང་ཡང་རོགས་པའི་

ཤུགས་རོགས་སངས་རྒྱས་ལ་གཞག་ཏུ་མི་རུང་། ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་མངོན་
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སུམ་ལ་ཤུགས་རོགས་མི་རུང་བས་སྣང་ནས་མཁེན་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་རྣམ་མཁེན་དེ་རང་ཉིད་ཀི་རིག་བ་རིག་བེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཡང་

རང་ཉིད་ལ་ཡུལ་གི་ཆ་ལས་སུ་བ་བ་དང་། རང་ཉིད་འཇལ་བའི་བེད་པའི་ལྡོག་ཆ་ཐ་

དད་ཡོད་པའི་ཕིར་བ་བེད་གཅིག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་མཁེན་རྣམ་མཁེན་ལ་

ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་གཉིས་སྣང་ནུབ་ཀང་དེ་ཀུན་རོབ་ཀི་གཉིས་སྣང་དང་བཅས་པ་

དང་། རྣམ་མཁེན་ལ་རྣམ་མཁེན་མི་རག་པ་སྣང་ན་དེ་དང་གྲུབ་བདེ་དབེར་མེད་ཀི་

རས་གཅིག་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་དགོས་པས་རྣམ་མཁེན་གི་རྣམ་པའང་

ཤར་དགོས་སོ། །ད་དུང་སོ་བ་མང་ཡང་དེ་ཙམ་ལས་མ་སོས་སོ། །

ཁ་ཅིག་འདི་བའི་ལུགས་ལ་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། རྣམ་རོག་དེ་

དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ལས། རྣམ་རོག་རས་སུ་ཡོད་པས་རས་ཡོད་དུ་བཞག་

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་བམས་ཞུས་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་

རས་སུ་ཡོད་མེད་བཤད་པའི་སྐབས་ཀི་རས་ཡོད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བེད་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྤིར་ལུགས་འདིར་རས་

ཡོད་དང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་རྣམ་གངས་ཡིན་པ། འཇུག་པ་ལས། གཞན་གི་

ལྟར་ན་རས་ལ་ཆགས་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་ར་འགེལ་དང་། བུམ་སོགས་འདི་དག་དེ་

ཉིད་དུ་མེད་ཅིང་། །ཞེས་སོགས་ར་འགེལ་དུ་གསལ་བའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་བའི་ལུགས་ལ་རས་མེད་པར་ཐལ། འདི་བའི་ལུགས་ལ་

རས་ཡོད་ན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་ལས། དབུ་མ་

བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་རས་སུ་བཤད། ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་
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མ་ཁབ་སྟེ། དེ་ནི་རས་གྲུབ་ཀི་རས་ལ་བེད་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། བུམ་པ་ནི་རས་མ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྨི་ལམ་གི་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སུན་འབིན་པ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ལ་

འཇིག་རེན་གིས་གནོད་ཀི། ཞེས་དང་། རས་རིན་ཐང་ཚང་བ་མེད་ན་ཕམ་པ་གཉིས་

པའང་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

༼དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་

བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་

བསྟན་པ་ལ་གསུམ། རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེས་རང་མཚན་

འགོག་ཚུལ་དང་། བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མིན་བསམ་

པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གཉིས་སུ་འདུ་ཚུལ་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་

འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་

རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་རྒྱལ་

པོ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ལུགས་འདིས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཅེ་ན། ཡན་

གིས་མཚམས་སྦར་བ་སྟེ། དེ་ལ་དབུ་མའི་གཞུང་ལས་བདག་མེད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་བདག་གཉིས་འགོག་པའི་རིགས་པ་

གཉིས་སུ་འདུ་སྟེ། རིགས་པས་གང་དུ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འགོག་པའི་གཞིའི་གཙོ་བོ་

ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དབུ་མའི་གཞུང་ལས་རིགས་པ་

གང་གསུངས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཅན་གིས་ཐར་པ་འཐོབ་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དེ་
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དག་ཀང་བདག་འཛིན་གཉིས་ཉིད་ཀིས་འཁོར་བར་བཅིངས་ཤིང་། དེ་ཡང་གང་ལ་

ངའོ་སྙམ་པ་སྐེ་བའི་དམིགས་པ་གང་ཟག་དང་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་གཉིས་ལ་བདག་

གཉིས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འཁོར་བར་འཆིང་བེད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འཇུག་པའི་ལུང་དོན་ནི། དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལས་རིགས་པས་དཔྱད་པ་ཤིན་ཏུ་

མང་པོར་མཛད་པ་ནི་གཞན་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་རོད་པ་ལ་ཆགས་པས་མཛད་པ་

མིན་པར་ཐར་འདོད་ཀིས་རྣམ་གོལ་ཐོབ་ཕིར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྟོན་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

མཛད་ཅེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། འཇུག་པ་ལས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། ཅེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། རིགས་

པའོ། །ཡན་གིས་མཐའ་བཞི་སྐེ་འགོག་གི་རིགས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་བསྟན། དེ་མན་གིས་རིགས་པ་དེ་རེན་འབེལ་གི་

རིགས་པ་ལ་གཏུགས་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཡང་མཐའ་བཞི་སྐེ་འགོག་གི་རིགས་པ་ནི་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཉིད་དེ་

ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་ལ་ཞིག །ཅེས་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་

འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ཞེས་

སོགས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་རང་

འགེལ་དུ་བདག་མེད་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བ་ས་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ཉིད་

དེ་ལས་འབྱུང་མིན་ཞེས་བ་བ་ནས་བརམས་ཏེ། རྣམ་དཔྱོད་པ་ནི་མྱུར་དུ་གོལ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་བ་བའི་བར་འདིས་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་མངོན་པར་གསལ་བར་

བས་སོ། །ཉོན་མོངས་སྐོན་རྣམས་མ་ལུས་འཇིག་ཚོགས་ལ། །ལྟ་ལས་བྱུང་བར་
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ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་

གསལ་བར་བས་སོ། །ཞེས་མཐའ་བཞི་སྐེ་འགོག་གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསྟན་

པར་གསུངས་ཤིང་། ས་བཅུ་བའི་མདོ་ལས། ཀེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་དག་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་ས་ལྔ་བ་ལ་ལམ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་དེ་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་དྲུག་པ་ལ་འཇུག་སྟེ། དེ་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་

བཅུས་འཇུག་གོ །བཅུ་གང་ཞེ་ན་འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་མ་མེད་པར་

མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་སྐེ་བ་མེད་པ་དང་། མ་སྐེས་པ་དང་། དབེན་པ་དང་། གདོད་མ་ནས་རྣམ་

པར་དག་པ་དང་། སོས་པ་མེད་པ་དང་། བང་བ་མེད་པ་དང་དོར་བ་མེད་པར་མཉམ་

པ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་དང་རྨི་ལམ་དང་མིག་ཡོར་དང་བག་ཅ་དང་ཆུ་ཟླ་

དང་གཟུགས་བརན་དང་སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུར་མཉམ་པ་ཉིད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དངོས་

པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཉིས་སུ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་མཉམ་ཉིད་

བཅུས་ས་དྲུག་པ་ལ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ནང་ནས་མཉམ་ཉིད་གསུམ་པ་ཆོས་

ཐམས་ཅད་སྐེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་གཅིག་པུ་རིགས་པས་བསྟན་པས་མཉམ་

ཉིད་གཞན་རྣམས་བསྟན་ས་བར་དགོངས་ཏེ་སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ར་ཤེ་མཛད་

པའི་དང་པོར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །ཞེས་སོགས་བཀོད་པར་

འཇུག་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། དེའི་ཕིར་འདིར་ཆོས་སྐེ་བ་

མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཁོ་ན་རིགས་པས་བསྟན་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་

གཞན་བསྟན་པ་ས་བར་དགོངས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གིས་དབུ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་དང་



  464  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པོར། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་

མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་ཉེ་བར་

བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་འགོག་གི་རིགས་པས་

མཐར་རེན་འབེལ་ལ་གཏུགས་ནས་དགག་བ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་དང་འདུ་བེད་

སོགས་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ས་བོན་དང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་རགས་སུ་བས་པ་ཉིད་ཀིས་ཕི་ནང་གི་དངོས་པོ་དག་རྒྱུ་རྐེན་

ལས་སྐེ་བ་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་ཡིན་པ་དང་། བདག་དང་

གཞན་དང་གཉིས་ཀ་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏེ་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པ་དང་། མཐའ་བཞིའི་སྐེ་བ་འགོག་པའི་ཕིར། འཇུག་པ་ལས། གང་ཕིར་རྒྱུ་མེད་

པ་དང་དབང་ཕྱུག་གི །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་ནི། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་

ཕིར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སྐེ་བ་རྒྱུ་མེད་དང་དབང་ཕྱུག་དང་དུས་དང་རང་བཞིན་

སོགས་ལས་ཀང་སྐེ་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་བར་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རྒྱུ་རྐེན་འདི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདི་སྐེ་བར་

འགྱུར་ཞིང་། གང་གི་ཕིར་རྒྱུ་འདི་ལ་བརེན་ནས་འབས་བུ་འདི་འབྱུང་ཞེས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དངོས་པོ་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་འགྲུབ་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་པས། བདག་

ལས་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རོག་པ་འདི་དག་བརག་པར་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར་རེན་

འབྱུང་གི་རིགས་པས་བདག་ལས་སྐེ་བར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་ངན་རྣམས་གཅོད་

ཅེས་པའོ། །འདི་ནི་གཙོ་བོར་སྐེ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ལ། བརེན་ནས་བཏགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་གཏུགས་དགོས་ཀང་དེ་ནི་སྔ་མ་ལས་རོགས་དཀའ་བས་



  465  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

རོགས་ས་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་གཏུགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར། ར་ཤེ་ལས། བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །གཉིས་ལས་མ་

ཡིན་རྒྱུ་མེད་མིན། །དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་ཡང་། །སྐེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་

ཡིན། །ཞེས་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་ནི་དེ་ལས་འབྱུང་མིན་གཞན་དག་ལས་ལྟ་ག་

ལ་ཞིག །གཉིས་ཀ་ལས་ཀང་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་པར་ནི་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་དང་། གང་གི་

ཕིར་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་པ་མིན་

པས་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་བལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཐའ་བཞི་སྐེ་འགོག་གི་

གཏན་ཚིགས་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མི་སྐེ་སྟེ། བདག་ལས་མི་སྐེ། 

གཞན་ལས་མི་སྐེ། གཉིས་ཀ་ལས་མི་སྐེ། རྒྱུ་མེད་ལས་མི་སྐེ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་རྨི་

ལམ་བཞིན། ཞེས་པའོ། །འདི་དང་རྣམ་བདུན་ལ་འཇུག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་

གནད་ཚང་བའི་འགག་སོམ་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བ་ཞིག་གལ་ཆེ་ཡང་དེ་དང་རེན་

འབེལ་གི་རིགས་པ་རྣམས་ལོགས་སུ་འགོད་པར་འདོད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི། གང་ཟག་གི་བདག་ཅེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཡིན་ནོ། །ཡན་གིས་

རིགས་པ་ངོས་བཟུང་ནས། དེ་མན་གིས་དེ་རེན་འབྱུང་གི་རིགས་པ་ལ་ཐུག་ཚུལ་

གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་

རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་ར་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་བས་མི་རེད་ཀང་རང་གི་

ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འཇོག་པ་བཞིན་གང་ཟག་

ཀང་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་བས་མི་རེད་ཀང་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་

པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འཇོག་པར་གསུངས་པ་གང་། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ནི་ཟབ་མོའི་ལྟ་བ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ། འཇུག་པར། ཤིང་ར་བཏགས་དོན་རྣམ་པ་བདུན་གིས་བཙལ་ན་བདེན་པ་

གཉིས་ཆར་དུ་གྲུབ་པ་མིན་ཡང་། བཏགས་དོན་འཚོལ་བའི་དཔྱད་པ་མེད་པར་

འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་ལས་ཤིང་ར་འཕང་ལོ་སོགས་ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་འདོགས་པ་

ཡིན་པར་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཕིར་ངར་འཛིན་རེན་ནི་དངོས་པོ་མིན། །ཕུང་ལས་

གཞན་མིན་ཕུང་པོའི་ངོ་བོ་མིན། །ཕུང་པོ་རེན་མིན་འདི་ནི་དེ་ལྡན་མིན། །འདི་ནི་ཕུང་

པོ་རྣམ་བརེན་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཤིང་ར་རང་ཡན་ལག་ལས་གཞན་འདོད་

མིན། །གཞན་མིན་མ་ཡིན་དེ་ལྡན་ཡང་མིན་ཞིང་། །ཡན་ལག་ལ་མིན་ཡན་ལག་དག་

དེར་མིན། །འདུས་པ་ཙམ་མིན་དབིབས་མིན་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཤིང་ར་རྣམ་པ་

བདུན་དུ་བཙལ་ན་མེད་པ་བཞིན་ཕུང་པོའང་དེ་དང་འདྲ་བས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་ལས། རྣམ་བདུན་གིས་

མེད་གང་དེ་ཇི་ལྟ་བུར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་ནི། རྣམ་པ་བདུན་

གིས་བཙལ་ན་ཤིང་ར་ཡོད་པར་མི་རེད་ལ། དེའི་ཚེ་དེ་ཇི་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་

པ་ཡིན་ཏེ་མིན་ནོ་ཞེས་ངེས་པ་སྐེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བདེ་བག་ཏུ་

འཇུག་པར་འགྱུར་བས། དབུ་མའི་སྐབས་འདིར་ཤིང་ར་དེའི་ཚུལ་མ་བརགས་པར་

གྲུབ་པར་འདོད་དགོས་ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མར་རྣམ་བདུན་གི་སྒོ་ནས་བཙལ་ན་

གང་ཟག་མི་རེད་པ་དང་། གང་ཟག་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་འདོགས་པ་འདི་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ལྟོས་ན་གོ་ས་བས་བདག་མེད་གཉིས་

ལ་འཁིད་རིམ་ཡང་དང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དང་། དེ་ནས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་
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ལ་འཁིད་པའི་རིམ་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་འདི་ཡང་མཐར་

གཏུགས་ན་རེན་འབྱུང་གི་རིགས་པ་ལ་ཐུག་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་

ནས་བཏགས་པས་རྣམ་བདུན་དུ་གང་ཟག་མི་རེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་དོན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པ་འདི་ལ་རག་ལྟ་དང་། ཆད་ལྟ་དགག་ས་བ་

དང་། ཡོན་ཏན་དེ་གཉིས་ལ་དཔྱོད་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་བས་པས་འགྲུབ་པའི་རྣལ་

འབོར་བས་ཉེ་བར་བརག་པའི་རིམ་པ་སྟེ་ཡོན་ཏན་གསུམ་འབྱུང་ཚུལ་ལྷག་མཐོང་

ལས་ཤེས་པར་བ་ཞིང་། ཕི་མ་འདི་ལ་བདག་གི་བ་མས་བརག་ཚུལ་འདིས་བརགས་

ན་སྒྱུ་མའི་རེན་འབེལ་ལ་ངེས་པ་རེད་ས་བའི་ཡོན་ཏན་ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིར། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་ལ་མདོ་ལས། 

གཟུགས་བདག་མ་ཡིན། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན། གཟུགས་ལ་བདག་

མེད། བདག་ལ་གཟུགས་མེད། ཅེས་སོགས་དང་། ར་ཤེ་ལས། ཕུང་མིན་ཕུང་པོ་ལས་

གཞན་མིན། །དེ་ལ་ཕུང་མེད་དེར་དེ་མེད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་ལྡན་མིན། །ཞེས་

རྣམ་ལྔའི་རིགས་པ་གསུངས་ཤིང་། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་དེའི་སྟེང་ཚོགས་ཙམ་དང་། 

དབིབས་བདག་ཡིན་པ་འགོག་པ་གཉིས་བསྣན་ནས་འཇུག་པར་རྣམ་བདུན་དུ་མཛད་

པའི་གཞུང་སྔར་དྲངས་ཟིན་པ་ལྟར་ལ། དེ་ནི་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་དང་རང་རྒྱུད་པ་ཁ་

ཅིག་སེམས་ལ་བདག་ཏུ་འཇོག་པ་དང་། ཡང་གང་ཟག་གི་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་ཕུང་

པོའི་ཚོགས་པ་དང་དབིབས་ཀི་ཁད་པར་ལ་འཇོག་པ་སོགས་འགོག་པའི་ཆེད་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྱུར་བའི་ང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་

བཞིན་གིས་མེད་དེ། ཁོད་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་མ་
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ཡིན། ཁོད་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་ཀང་མ་ཡིན། ཁོད་

གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གིས་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན། གདགས་གཞིའི་

ཕུང་པོ་ལ་ཁོད་རང་བཞིན་གིས་བརེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཁོད་ལ་གདགས་གཞིའི་ཕུང་

པོ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་བརེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོའི་ཚོགས་

ཙམ་ཡང་ཁོད་མ་ཡིན། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོའི་དབིབས་ཁད་པར་བ་ཡང་ཁོད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཤིང་ར་དེ། རང་གི་ཡན་ལག་དང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་མ་

ཡིན། དེ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཐ་དད་ཀང་མ་ཡིན། དེ་དང་རང་བཞིན་གིས་ལྡན་པ་ཡང་

མ་ཡིན། དེའི་རེན་དུ་རང་བཞིན་གིས་མེད། དེ་ལ་རང་བཞིན་གིས་བརེན་ནས་ཀང་

མེད། རང་གི་ཡན་ལག་འདུས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན། རང་གི་ཡན་ལག་ཚོགས་པའི་

དབིབས་ཁད་པར་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །

བཞི་བ་ནི། དེ་ལྟར་ན་བརེན་ནས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་

བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་། ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉི་ག་ལ་

བརེན་ནས་རང་ལས་སྐེ་བ་དང་། གཞན་ལས་སྐེ་བ་དང་། གཉིས་ཀ་ལས་སྐེ་བ་དང་། 

རྒྱུ་མེད་ལས་སྐེ་བ་ཕུང་སོགས་ཆོས་ཀི་སྟེང་དུ་འགོག་པ་དང་། རང་གི་ཡན་ལག་

དང་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་དང་། ཐ་དད་དང་། ལྡན་པ་དང་། ཕན་ཚུན་རེན་པ་གཉིས་

དང་། ཚོགས་ཙམ་དང་། དབིབས་ཁད་པར་བ་སྟེ་རྣམ་པ་བདུན་ཅི་རིགས་སུ་གྲུབ་པ་

གང་ཟག་ལ་འགོག་པ་འདི་ཉིད་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་པོའམ་སྙིང་བོར་འཛིན་

དགོས་ཏེ། བདག་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་མཐར་འདི་ལ་ཐུག་པ་དང་། 

འདིས་མཐའ་གཉིས་ཅིག་ཅར་དུ་སེལ་བ་དང་དེ་སེལ་བའི་ནུས་པ་འདྲ་བ་སྟོང་
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ཕོགས་རགས་སུ་བཀོད་པའི་རིགས་པ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འདིར། བོ་གོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པ་ལས། གང་རྣམས་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་

འབྱུང་། །དེ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མེད། །ཅེས་དང་། མ་དྲོས་པས་ཞུས་པ་ལས། གང་

ཞིག་རྐེན་ལས་སྐེས་པ་དེ་མ་སྐེས། །ཞེས་སོགས་ལས་བསྟན་པ་ལྟར་རེན་འབེལ་གི་

གཏན་ཚིགས་ནི། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞིན། ཞེས་པའོ། །དེ་ལ། རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་

ནས་གྲུབ་པ་དེ། རེན་འབྱུང་གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་རེན་

འབྱུང་དང་། འདུས་བས་ཀི་རེན་འབྱུང་གཉིས་ཡོད། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་མ་

བྱུང་བར་རང་གི་འདོགས་བེད་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ། འདུས་མ་བས་ཀི་རེན་འབྱུང་

གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་དེ་འདུས་བས་ཀི་རེན་འབྱུང་

གི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། ཕིའི་རེན་འབེལ་དང་། ནང་གི་རེན་འབེལ་གཉིས་ཡོད། 

རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་བརེན་ཅིང་རང་གི་ཆ་ཤས་དང་འབེལ་བར་གྲུབ་པས་ན། རེན་ཅིང་

འབེལ་བར་འབྱུང་བ་ཞེས་བ་སྟེ། རེན་འབྱུང་ཞེས་པའི་སྒ་བཤད་ཀང་དེ་ཡིན་ལ་སྒ་

བཤད་དེ་འདུས་བས་མ་བས་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་གོ །རང་གི་རྒྱུ་དང་རྐེན་གཉིས་

ལ་བརེན་ཅིང་དེ་དང་འབེལ་བར་འབྱུང་བས་རེན་འབྱུང་ཞེས་བཤད་པ་ནི་རེན་འབྱུང་

གི་སྒ་བཤད་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ཡང་འདུས་བས་འབའ་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་

པས་འདུས་མ་བས་ཐམས་ཅད་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་རང་སེ་དངོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་ཁས་ལེན་ནོ། །སྤིར་ཕྲད་ལྟོས་རེན་གསུམ་རྣམ་གངས་པར་གསུངས་ཀང་ཕྲལ་

ནས་སྒ་བཤད་ན། རྒྱུ་འབས་ཀི་སྐེ་འགག་གི་བ་བ་ཕྲད་ནས་སྐེ་བས་ཕྲད་པ་དང་། 
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རང་རང་གི་ཆ་ཤས་ལ་ལྟོས་ནས་རང་རང་གི་བདག་ཉིད་རེད་པས་ལྟོས་པ་དང་། 

བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཡིན་པས་བརེན་པ་སྟེ་རང་རང་གི་གདགས་གཞི་ལ་བརེན་

ནས་བཏགས་པའོ། །དེ་ལྟར་གྲུབ་པས་ན་བྱུང་བ་ཞེས་བཤད་དེ་བརེན་པའི་སྒ་བཤད་

འདི་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །རེན་འབེལ་གི་སྒ་བཤད་དང་དོན་ཤེས་པ་

ལ་པྲཏཱི་ཏྱ་ས་མུད་྄པ་ད:འི་སྒ་སྒྲུབ་ཚུལ་ཤེས་པ་གལ་ཆེ་ཡང་གཞན་དུ་གསལ་ལོ། །

སོ་ན། འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལས་སྐེ་བ་འཇིག་རེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་

གཞན་སྐེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་། ར་འཇུག་གི་

ཊིཀ་ཆེན་གཉི་གར། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་ལ་བོ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་དུ་འཛིན་པ་མེད་ལ། ཞེས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་འབས་དམིགས་

ཀིས་བཀར་བ་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། བོ་ལྷན་སྐེས་ཀིས་བུམ་སྣམ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སོ་སོ་བར་འཛིན་པ་བཞིན་དུས་མྱུག་མི་འཛིན། ཅེས་

བུམ་སྣམ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སོ་སོ་བར་འཛིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་ཡོད་པ་

དང་། ས་མྱུག་དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་བོ་ལྷན་སྐེས་མེད་པའི་ཁད་ཕེ་བ་རྣམས་ཀི་

དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་འགེལ་ཚུལ་བརག་དགོས་སོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཞུང་ལས། 

ཐོག་མར་གང་ཟག་ལ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་དང་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་

བརེན་ནས་འདོགས་པ་འདི་གོ་ས་བས་འཁིད་པའི་རིམ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཞུང་ལས། ཤིང་ར། ནས། རང་གི་ཡན་ལག་ལ་

བརེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་འཇོག་པ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ཀང་འཇོག་

པར་གསུངས་ལ། ཞེས་དང་། ལྷག་མཐོང་ལས། དེས་ན་ཤིང་ར་རང་བཞིན་རྣམ་པ་
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བདུན་པོ་དེ་གང་དུའང་མེད་པ་དང་། དེ་ལྟ་ནའང་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་བརེན་ནས་

འདོགས་པ་ལྟར་བདག་ཀང་ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་རང་

བཞིན་བདུན་པོ་གང་དུའང་མེད་པ་དང་། འོན་ཀང་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་འདོགས་པ་

གཉིས་འདྲ་བའི་ཕིར་དེ་གཉིས་དཔེ་དོན་དུ་མཛད་ནས་མདོར་གསུངས་པ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིང་ར་ཉིད་རྣམ་པ་བདུན་གིས་

བཙལ་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་མདོ་ཙམ་བརོད་ན། 

ཞེས་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་བཏགས་ཡོད་དུ་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཤིང་ར་

རང་བཞིན་མེད་པ་དང་བཏགས་ཡོད་དུ་རོགས་དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

ལྷག་མཐོང་དུ་སྟོང་ཉིད་མ་རོགས་པར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དང་ཡོད་པའི་ཁད་མི་

ཕེད་པར་གསུངས་ལ། ཆོས་དེ་བཏགས་ཡོད་དུ་རོགས་པ་ལ་ཆོས་དེ་རོག་པས་

བཏགས་ཙམ་དུ་རོགས་དགོས་ཤིང་། དེ་ལ་ཙམ་སྒའི་གཅད་བ་རོག་པས་བཏགས་པ་

ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལ། གཞན་དག་

རྣམ་བདུན་གི་རིགས་པས་གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་ངེས་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ཤིང་ར་

བཏགས་ཡོད་དུ་ངེས་དགོས་ཀང་དེ་བཏགས་ཡོད་དུ་ངེས་པ་ལ་དེ་རང་བཞིན་མེད་

པར་ངེས་མི་དགོས་ཏེ། འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། ལུགས་འདི་ལ་ཆོས་རྣམས་

རོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་གི་འཇོག་ཚུལ་ཤེས་ན་དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་འཛིན་

པའི་བདེན་འཛིན་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་འདི་ལ་གཉིས། ཆོས་རྣམས་

རོག་པའི་དབ་གིས་འཇོག་ཚུལ་དང་། དེ་ལས་བཟློག་སྟེ་འཛིན་པའི་བདེན་འཛིན་

བསྟན་པའོ། །ཞེས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆུང་བ་ལས། དེའི་ཕིར་ང་ཙམ་ལ་བདག་ཏུ་བས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་དང་། ནས། འདི་ལེགས་པར་ངེས་པ་ནི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཐབས་བཟང་པོ་ཞིག་གོ །ཞེས་དང་། སྟོང་ཐུན་ལས། 

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཇི་ལྟར་

འཇོག་པའི་ཚུལ་ཤེས་ན་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡིན་པའི་ཡོད་ལུགས་སུ་

འཛིན་ཚུལ་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། དེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་ལྟར་དུ་གྲུབ་པ་ནི་རགས་ཀི་

དགག་བའི་ཚད་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པས་ཐོག་མར་ཆོས་རྣམས་རོག་པའི་དབང་གིས་

འཇོག་ཚུལ་བཤད་པར་བའོ། །ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀིས། 

གང་ཤར་རྣམ་རོག་འཛིན་པར་ཡོངས་རིག་ན། །དོན་དམ་ཆོས་དབིངས་གཞན་ལ་

ལྟོས་མེད་འཆར། །ཞེས་དང་། ཕག་ཆེན་ཡང་གསལ་སྒོན་མེ་ལས། འདི་ལྟར་གང་

ཟག་དང་ཆོས་བཏགས་ཡོད་ཙམ་དུ་ངེས་པ་ལ་བརེན་ནས། འཁོར་བའི་ར་བ་ངར་

འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀིས་ངའི་འཛིན་ཚུལ་ཇི་བཞིན་དུ་ངེས་འོང་སྟེ། དེ་ལྟར་རོགས་པ་ལ་

བརེན་ནས་དགག་བ་ཕྲ་མོའི་འཛིན་ཚུལ་མ་ལུས་པར་ངེས་པར་ནུས་པའི་ཕིར། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར། ལ་ལས། རང་བཞིན་མེད་པ་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་རོག་

པས་བཏགས་ཙམ་ངེས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་

རོགས་པ་ཞིག་འཇོག་དགོས་པ་དང་། གཞི་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་ཡོངས་སུ་གཅོད་

པ་ལ་གཞི་དེ་བདེན་པས་སྟོང་བར་གོ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་མི་དགོས་པ་དང་། གཞི་དེ་

བདེན་པ་མ་ཁེགས་པར་རྫུན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་བ་རྣམས་འབྱུང་བས་སྔར་གི་ལུང་

དེ་དག་གི་དོན་དགག་བ་ངེས་པའི་སྔོན་དུ་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་དུ་འཇོག་ཚུལ་

ཤེས་དགོས་པ་ལས་རོག་པས་བཏགས་ཙམ་ཤེས་དགོས་པའི་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བཤད་ཀི་སྒས་ཟིན་ལ་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ན་གང་འཐད་བརག་གོ །ཁ་ཅིག་

ན་རེ། བདག་མེད་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་སྐེད་པ་ན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྔོན་དུ་རོགས་

དགོས་པར་ཐལ། བདག་འཛིན་གཉིས་སྐེ་བ་ན་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གང་ཟག་

གི་བདག་འཛིན་སྐེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། སྤོད་འཇུག་དར་ཊིཀ་ལས། བདག་མེད་

གཉིས་ལ་རོགས་དཀའ་ས་ཡང་མེད་དེ། གཞི་གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ལ་རས་ཡོད་དང་

བཏགས་ཡོད་ཀི་ཕྲ་རགས་ཀང་མི་འབེད་ལ་དགག་བའི་བདག་ལ་ཕྲ་རགས་ཀི་ཁད་

པར་ཡང་མི་འབེད་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེ་དང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་དར་

ཊིཀ་ཏུ། གང་ཟག་དང་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྦོར་བ་འགོད་པར་བཤད་པ་ནི་འགོད་ཡུལ་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་རོགས་པ་ན་བདག་མེད་གཉིས་ཅིག་ཅར་རོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་

པས་སྔ་མ་དང་གུང་འགིགས་ཀང་། ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་

སྐེ་རིམ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྐེད་པ་ཡིན་ཡང་། 

བདག་མེད་ཀི་དེ་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ན། སྔོན་དུ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་ལྟ་བ་

བསྐེད་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་སྐེད་དགོས་

སོ། །ཞེས་དང་། གཞི་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་སྟེང་དུ་ངེས་རྒྱུའི་བདག་མེད་ལ་ཕྲ་

རགས་མེད་ཀང་། ཁད་གཞིའི་གནད་ཀིས་གང་ཟག་གི་སྟེང་དུ་ངེས་ས་ལ། ཆོས་ཀི་

སྟེང་དུ་ངེས་དཀའ་བའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །རེ་བཙུན་དབུ་མའི་

སྤི་དོན་ལས། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་ལ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་མི་འཐད་དེ། གང་
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ཟག་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། རེན་འབེལ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཟུགས་

བརན་བཞིན། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་རེན་འབེལ་གི་རགས་ཀིས་གང་ཟག་བདེན་མེད་དུ་

སྒྲུབ་པའི་ཕི་རྒོལ་ཡང་དག་གིས་གཟུགས་བརན་བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་ཟེར་

ན། སྐོན་མེད་དེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཆོས་གཅིག་བདེན་མེད་དུ་

རོགས་པ་ཙམ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པར་མི་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་

གི་གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་བདེན་མེད་དུ་ནམ་རོགས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་

རོགས་པར་འཇོག་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་ལ། དགོངས་ཟབ་སྣང་བའི་སྒོན་མེར། 

རེ་བཙུན་སྤི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་གང་ཟག་དང་། གདགས་གཞིའི་ཕུང་པོ་རང་

བཞིན་མེད་པར་རོགས་པ་རིམ་ཅན་ཁོ་ནར་འབྱུང་ཡང་། གང་ཟག་དང་ཆོས་གཞན་

གང་ཡང་རུང་བ་རང་བཞིན་མེད་པར་རོགས་པ་ལ་གོ་རིམ་གི་ངེས་པ་མེད་པའི་དོན་

དང་། ཡིག་ཆར་རིམ་གིས་རོགས་པར་བཤད་པ་དངོས་སུ་རོགས་ཚུལ་གཙོ་བོར་

བས་ཞེས་པ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་ཕུང་པོ་

རང་བཞིན་མེད་པ་རོགས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །བདག་མེད་གཉིས་རིམ་ཆར་

དུ་རོགས་པ་རེའི་ལེགས་བཤད་དུ་གསལ་བས་ཡིག་ཆའི་སྒས་ཟིན་ཡང་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོ་དེས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པའི་སྟོབས་

ཤུགས་ཀིས་རོགས་པའི་དོན་དུ་གོ་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །རྣམ་བདུན་སྐབས་

འཇུག་པར། ཕུང་པོ་བདག་ཏུ་འདོད་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྟོན་པར་ལེགས་

བཤད་རེས་འབང་དུ་རྐང་པ་གཉིས་སྦར་ཀང་། དེ་ཕིར་ཕུང་པོ་དང་སེམས་བདག་མི་

རིགས། །ཞེས་པ་སྔ་མའི་དོན་བ་ར་སྦོར་དགོས་པ་རྣམ་བཤད་དུ་གསལ་
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ལོ། །གཞུང་ལས། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཕི་དང་འདུ་བེད་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་དངོས་

པོ་རྣམས་ས་བོན་དང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཉིད་

ཀིས། ཞེས་སོགས་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་ལས། འདིར་མྱུ་གུ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་དེ། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཞེས་

སོགས་ནི་རེན་འབེལ་གི་དོན་འཇོག་ཚུལ་ཐུན་མོང་བའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི། 

སྤིར་རེན་འབེལ་གི་དོན་བཤད་པ་མིན་ནོ། །ས་སྟོན་སེ་བས་རེན་འབེལ་འདུས་མ་

བས་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པ་མ་གཏོགས་དངོས་སྨྲ་བ་གཞན་རྣམས་ཀིས་རེན་འབེལ་

ལ་འདུས་བས་ཀིས་ཁབ་པར་ཁས་ལེན་པ་དང་། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ལུགས་

གཞན་ལས་མེ་དུ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་བཤད་པ་སོགས་དང་མི་འདྲའོ། །ཞེས་དངོས་སྨྲ་

བས་མེ་དུ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འདོད་པར་གསུངས་ཤིང་། རིགས་ཐིགས་དར་ཊིཀ་

ལས། ཆོས་དེ་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་ན་ཆོས་དེ་ལས་བྱུང་མི་དགོས་པར་ཁོ་བོས་རྣམ་

ངེས་ཊིཀྐར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་ཆོས་དེ་དང་རེན་བྱུང་འབེལ་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ལ་

བརེན་ནས་བྱུང་མི་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །ལྕང་སྐའི་གྲུབ་མཐར་ཕྲད་ལྟོས་རེན་

གསུམ་གི་རིགས་པ་སྟོན་པར་ལམ་རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། དེས་ན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་

ཕི་དང་། ཞེས་སོགས་དང་། རང་ལ་རང་དབང་བའི་ཚུགས་ཐུབ་ཀི། ཞེས་སོགས་

དང་། འདིས་ནི་གང་ཟག་དང་བུམ་པ་སོགས་ཀང་། ཞེས་སོགས་སྦར་བ་དང་། ལམ་

རིམ་ཆུང་ངུ་ལས། རེན་འབྱུང་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཉིས་སོ། །ཞེས་པ་

ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རེན་འབྱུང་གི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ལ་ངོས་

བཟུང་བའི་སྔ་མ་གསུམ་རིགས་པ་དེ་གསུམ་ལ་སྦོར་དགོས་པ་མི་གསལ་བ་དང་། 
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ཕི་མ་ནི་བརེན་ནས་སྐེ་བ་དང་བརེན་ནས་བཏགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཉིས་ལ་ངོས་

འཛིན་དགོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བས་ལམ་རིམ་ཆུང་ངུའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ཡིན་

མིན་བརག་དགོས་ཤིང་ཁད་པར་ལུང་བར་བས་གཏན་ཚིགས་པར་བ་བསྟན་པ་

དཔྱད་དགོས་པར་གྲུབ་མཐའི་མཚན་དུ་བཤད་པ་ལྟར་དང་། གྲུབ་མཐའ་དེར་མདོ་

དང་། རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་དང་། ར་ཤེའི་ལུང་གསུམ་རིགས་པ་གསུམ་གཙོ་བོར་སྟོན་

བེད་དུ་རིམ་བཞིན་སྦར་བ་ལའང་ཁད་ཡོད་མེད་དང་། མདོར། འདི་ཡོད་ན་འདི་

འབྱུང་། ཞེས་སོགས་ཀིས་ལྟོས་པ་ལས་ཕྲད་པའི་རིགས་པ་གཙོ་བོར་སྟོན་ཚུལ་ཡང་

དཔྱད་དགོས་སོ། །རེན་འབེལ་ཆེན་མོ་ལས། ཕྲད་ལྟོས་རེན་གསུམ་དོན་གཅིག་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་གསུམ་རྣམ་གངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ། ཅེས་གསུངས་ཀང་

གྲུབ་མཐའི་མཆན་ལས། གཞི་གྲུབ་ན་ཕྲད་ནས་གྲུབ་པ་དང་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དང་

བརེན་ནས་འབྱུང་བ་གསུམ་ག་ཡིན་པས་ཁབ། ཅེས་དང་། ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ར་

དང་བ་ལང་ནི་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་མིན་པ་དང་། 

སྣང་མུན་གཉིས་ཕྲད་ནས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཡང་། ཕྲད་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་བངས་ཆོག་

པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་དེ་དག་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་

ཞེས་ཁ་ཅིག་འདོད་དེ་འཐད་མི་འཐད་དཔྱད་པར་བའོ། །ཞེས་འབྱུང་སྟེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་

ཆེན་ལས། དེ་ལ་ཕྲད་ལྟོས་རེན་གསུམ་རྣམ་གངས་པར་གསུངས་པས། ཞེས་

གསུངས་སོ། །འདི་ལས་འཕྲོས་ཏེ་ར་ནག་ནོར་བཟང་རྒྱ་མཚོས་གཞི་གྲུབ་ན་འདུས་

བས་ཡིན་པས་ཁབ་པར་བཤད་པས་སོགས་ལ་དཔྱད་བ་མང་ཡང་མ་སོས་ཤིང་། 

དཔྱད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་རེན་འབེལ་ཆེན་མོར་གསལ་བས་དེར་བལྟའོ། །
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གཉིས་པ་དེས་རང་མཚན་འགོག་ཚུལ་ལ་གཉིས། མཚམས་སྦར་བ་དང་། 

རིགས་པ་བཞིས་འགོག་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་རེན་འབྱུང་གི་ཞེས་སོགས་

བྱུང་། རེན་འབེལ་གི་རགས་ཀིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་འགོག་

པ་འདི་ལུགས་འདིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་ཁད་ཆོས་ཡིན་ན་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་དགག་པ་ཚུལ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཅེ་ན། 

འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བས་བཤད་པར་བའོ། །འདི་ལ་འཇུག་པར་འཕགས་པའི་

མཉམ་གཞག་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་བ་དང་། ཐ་སྙད་བདེན་པ་རིགས་པས་

དཔྱད་བཟོད་དུ་ཐལ་བ་དང་། དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་གསུམ་དང་། 

དེའི་རང་འགེལ་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ་བའི་རིགས་པ་གཅིག་སྟེ་བཞིས་བཀག་གོ།

གཉིས་པ་ལ་བཞི། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་

པས་དགག་པ། ཐ་སྙད་བདེན་པ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ཐལ་བས་དགག་པ། 

དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བས་དགག་པ། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་

གིས་སྟོང་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་

དང་པོ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཞེས་སོ། །ཡན་གིས་དགག་པ་དངོས་དང་། དེ་མན་གིས་

སྐོན་སོང་མི་ནུས་པར་བསྟན་པ་ལས་སྔ་མ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་རྣལ་འབོར་བས་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་

བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཚེ་གཟུགས་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་

ན་གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་
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དེའི་ཚེ་དེ་དག་དམིགས་དགོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་མཉམ་

གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་གཟུགས་སོགས་ཀི་འཇིག་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་སྔར་ཡོད་

ཕིས་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཞིག་པ་ཡིན་ལ། གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་དེའི་འཇིག་རྒྱུ་

ནི་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེས་བས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་

མཚན་གི་སྐེ་བ་ནི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཁས་མི་བང་སྟེ། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་

དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། གལ་ཏེ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་བརེན་འགྱུར་ན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ་དོན་ནི། གལ་ཏེ་གཟུགས་

སོགས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརེན་ནས་སྐེ་

བར་འགྱུར་ན་ནི་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཚེ། དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དེ་ལ་

སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཚུལ་གིས་སྟོང་ཉིད་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ན་དངོས་པོ་དེ་

དག་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྔར་ཡོད་པ་ཕིས་མེད་པའི་འཇིག་པ་སྟེ་ཞིག་པར་

འགྱུར་ལ། དེའི་ཕིར་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཡང་དངོས་པོ་འཇིག་པ་དང་

དེ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་ཡང་མིན་པས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མིན། ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་སྐོན་སོང་

མི་ནུས་པར་བསྟན་པ་ནི། རང་རྒྱུད་པ་དག་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་གིས་

ཡོད་པ་ཙམ་ལ་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་དམིགས་མི་དགོས། དེ་དག་དོན་

དམ་པར་ཡོད་ན་དེས་དམིགས་དགོས། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དེ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་

ཏེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་རིགས་པ་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་འཆད་དོ། །



  479  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང་། སྐོན་སོང་གི་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཐ་སྙད་

བདེན་པ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དངོས་པོ་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་

བཏགས་པའི་བཏགས་སའི་དོན་ལ་དཔྱད་ན་དཔྱོད་བེད་ཀིས་རེད་དགོས་ཏེ། གཞན་

དུ་ན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་མེད་དེ། ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བཙལ་ཞིང་དཔྱད་པ་ན་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་ཤིང་མ་

འགགས་པ་ལས་གཞན་ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་སྐེ་བ་སོགས་མི་རེད་པས་ན་ཀུན་རོབ་པའི་

དོན་རྣམས་དེ་ལྟར་དཔྱད་པས་རེད་པའི་དོན་དུ་མི་གཟུང་སྟེ། འཇུག་པ་ལས། གང་

ཕིར་དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དོན་ནི། 

རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་གཟུགས་སོགས་དངོས་པོ་འདི་དག་བཏགས་དོན་ལ་དཔྱད་

པ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་དོན་དམ་པར་མ་སྐེས་པ་སོགས་ཀི་དངོས་

པོ་ལས་ཚུ་རོལ་ཏེ་གཞན་དུ་གྱུར་བའི་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅན་ལ་གནས་པ་རེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་འཇིག་རེན་ཐ་སྙད་ཀི་བདེན་པ་ལ་བཏགས་དོན་འཚོལ་བའི་དཔྱད་

པ་མི་བ་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་ཀང་དཔྱད་བཟོད་དུ་མི་འགྱུར་

པའི་སྐོན་སོང་དང་། ལན་དེ་ལ་སྐོན་སོང་མི་ནུས་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་

ལ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། འདི་ལ་ཐལ་རང་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་དཔྱད་མཚམས་ལ་

འདོད་པ་མི་མཐུན་པའི་གནད་ཀིས་རང་རྒྱུད་པས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་

བཤད་པ་འདྲ་བའི་དཔྱོད་ལུགས་ཀིས་དཔྱད་བཟོད་ཡིན་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་མ་

གྲུབ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་མི་འདོད་པས་རིགས་པ་གཉིས་པས་མི་
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གནོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་སྐོན་སོང་གི་དངོས་གཞི་ཡིན་ཏེ། སྐོན་སོང་སྔ་མ་དང་གནད་

གཅིག་གོ །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། དཔྱད་ན་མེད་པར་མཚུངས་ཀང་ཡོད་

མེད་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་དང་། འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་མ་

ཡིན་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་དག་གིས་སྐོན། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། 

དམིགས་དགོས་སོ། །ཡན་གིས་རང་ལུགས་ཀི་ཐ་སྙད་ཀི་འཇོག་ཚུལ་བསྟན་ནས་

སྐོན་སོང་མི་ནུས་པ་དང་། ཞེ་ན། ཡན་གིས་རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སྙད་འཇོག་ཚུལ་

བཤད་ནས་དེའི་ལ་ན་བསྟན། དེ་མན་གིས་དེ་ལ་སྐོན་སྟོན་པར་བེད་དོ། །རང་མཚན་

གིས་ཡོད་ན་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་བཟོད་དང་དོན་དམ་

མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དམིགས་དགོས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་

དཔྱད་པར་འཇོག་པའི་བཟློག་ཕོགས་དཔྱད་ནས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ནི་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། ཟླ་བས་སྐབས་དུ་མར་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ལ། འཇིག་རེན་ཐ་

སྙད་ཀིས་གང་འཇོག་བཏགས་དོན་ལ་ཡེ་མ་དཔྱད་པ་ཁོ་ནར་འཇོག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་

སྙད་པའི་ཚད་མ་རྣམས་ཀིས་དཔྱད་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་མྱོང་བ་ལ་སྦར་ན་ཤེས་པའི་

ཕིར་རང་རྒྱུད་པས། ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་ཤེས་སོགས་ལ་

སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དངོས་པོ་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་

གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་ན་དེ་ལྟར་ཡོད་པ་ནི་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཚད་ཡིན་པས་

དངོས་པོ་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པ་མིན་པར་བོ་གནོད་མེད་ལ་
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སྣང་བའི་དབང་གིས་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་

གིས་བཞག་པ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་མིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་གཉིས་ལས། 

ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཡན་གིས་དང་པོ་བཏགས་དོན་བཙལ་ནས་འཇོག་པ་ཐ་སྙད་ཀི་

འཇོག་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པར་བསྟན་ཏེ་ལན་མཛད་པ་ནི། རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པ་

དེ་ལྟར་དུ་ཡིན་ན། ཡབ་སྲས་མཇལ་བའི་མདོ་ལས། འདི་དག་ནི་ཐ་སྙད་ཙམ་མིང་

ཙམ་བར་ཙམ་ཀུན་རོབ་ཙམ་བརོད་པ་ཙམ་གདགས་པ་ཙམ་སྟེ། ཞེས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་མིང་དང་བརས་བཞག་པ་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་ཡང་མདོ་

ལས། འཇིག་རེན་གི་བར་དང་ཐ་སྙད་ཀིས་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། བཏགས་དོན་བཙལ་བས་རེད་ན་མདོ་སྔ་མའི་ཙམ་སྒས་

ཅི་ཞིག་གཅོད་ཅིང་། ཕི་མས་འཇིག་རེན་གི་བརས་ཡོད་པའོ་ཞེས་ཀང་ཇི་ཏ ླྟར་བརོད་

རིགས་ཞེས་ཐ་སྙད་འཇོག་ཚུལ་ལུང་དང་འགལ་བ་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པའོ། །ཞེས་སྨྲས་ཀང་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དེ་ནི་

འཇིག་རེན་པས་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་དང་ཆེས་མི་

མཐུན་ལ། ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་པའི་དོན་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཞེས་རིགས་པ་དང་

འགལ་བ་བསྟན་ཏོ། །གང་ཟག་གི་སོགས་ཀིས་ལན་ཕི་མ་བཏགས་དོན་བཙལ་ན་མི་

རེད་པའི་ཚུལ་བསྟན་ཏེ་ལན་མཛད་པ་ནི། གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་

དོན་བཙལ་ཚེ་མི་རེད་པ་ནི་རྣམ་བདུན་གི་དཔྱད་པ་དང་། སྐེ་བ་སོགས་ཆོས་ཀི་ཐ་

སྙད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་བཙལ་ཚེ་མི་རེད་པ་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་གཞན་སྐེ་

འགོག་པ་སོགས་རོ་རེ་གཟེགས་མའི་རིགས་པ་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་རྒྱས་པར་
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གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་ཅིང་། ཕིས་འཇུག་པའི་རྣམ་བཤད་དུའང་ཞིབ་ཏུ་གསུང་བར་

འགྱུར་བ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་མྱུ་གུ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། མྱུ་གུ་སྐེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་

དང་། ངས་མཐོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་དང་། མྱུ་གུ་རས་སམ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་ལས་གཞན་པའི་ས་བོན་ལས་སྐེ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་

དང་། རས་ཡོད་དམ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་བདག་གིས་མཐོང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

གང་ཟག་གི་ཐ་སྙད་དོན་མི་མཐུན་རྣམས་གང་ལ་ཐ་སྙད་བས་པའི་དོན་བཙལ་ན་མི་

རེད་པ་ལ་ཁད་མེད་ཀང་། ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་ལྟར་གི་དོན་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་

གནོད་མི་གནོད་ཁད་ཆེ་སྟེ། ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པར་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་བརགས་པའི་

དོན་ལ་ཚད་མས་མི་གནོད་ཅིང་། རི་བོང་ལ་རྭ་ཡོད་པར་བཏགས་པ་ལྟ་བུ་བཏགས་

པའི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྔ་མ་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་གི་ཡུལ་

གཉིས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ལ། ཕི་མ་དོན་མི་མཐུན་གི་ཡུལ་གཉིས་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་

མེད་པའི་ཁད་ཡོད་དོ། །ཁད་པར་འདི་ཤེས་པ་ཡང་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་

ཤེས་ཀིས་གནོད་པ་དང་རིགས་ཤེས་དེས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་

དང་། རིགས་ཤེས་དེས་ཡོད་པར་མ་རེད་པ་དང་རིགས་ཤེས་དེས་མེད་པར་མཐོང་

བ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ལེགས་པོར་ཕེད་པ་ལ་རག་ལས་སོ། །དེ་ཡང་སྔ་

མ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཆེ་སྟེ། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་བཟོད་

མི་བཟོད་ནི་རིགས་ཤེས་དེས་དཔྱད་པ་ལྟར་རེད་མ་རེད་ལ་བེད་ལ། སྐབས་འདིའི་

དེས་གནོད་མི་གནོད་ནི་དེས་མེད་པར་རོགས་མ་རོགས་ལ་བེད་པའི་ཕིར་དང་། 
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བདེན་གྲུབ་ཡོད་ན་གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་དགོས་ཀང་གཟུགས་སོགས་ཡོད་ན་

གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་མི་དགོས་པས། བདེན་གྲུབ་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་

ཤེས་ཀིས་མ་རེད་ན་དེས་ཁེགས་དགོས་པ་དང་། གཟུགས་སོགས་དེས་མ་རེད་ན་

དེས་ཁེགས་མི་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་སོགས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན་

རིགས་ཤེས་དེས་རེད་དགོས་ཀང་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་རིགས་ཤེས་དེས་རེད་

མི་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཕི་མ་གཉིས་ཀང་ཁད་པར་ཆེ་སྟེ། གཟུགས་

སོགས་དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཡོད་པར་མ་རེད་ཀང་དེས་མེད་པར་

མཐོང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་གཟུགས་སོགས་

ཀི་སྐེ་འགག་མ་གཟིགས་པ་ལས་དེས་དེ་མེད་པར་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། སྐེ་འགག་སོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་ཀང་སྐེ་

འགག་སོགས་མ་རེད་པ་ལས་སྐེ་འགག་སོགས་མེད་པར་འཇལ་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་དེ་དག་གི་ཁད་ལེགས་པར་ཕེད་པ་གལ་ཆེ་སྟེ། ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོ་

ལས། དེའི་ཕིར་རིགས་པས་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་དང་རིགས་པས་གནོད་པ་གཉིས་

དང་། འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྐེ་འགག་མ་གཟིགས་པ་དང་མེད་

པར་གཟིགས་པ་གཉིས་དང་། རང་བཞིན་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་སྐེ་

འགག་མ་རེད་པ་དང་སྐེ་འགག་མེད་པར་རེད་པ་གཉིས་མ་ཕེད་པར་གཅིག་ཏུ་བཟུང་

བ་འདིས་ད་ལྟ་བ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ། སྔོན་གི་མཁས་པ་འགའ་རེ་ལའང་འཁྲུལ་བ་

བསྐེད་སྣང་བས། བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱོད་ལ་དེ་དག་ཕེད་པར་

གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་ནི་རྒྱས་པར་ལྷག་མཐོང་ཆེན་མོར་གནོད་
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བེད་བརོད་པ་རྣམས་ཀིས་སུན་མི་ཕིན་པར་བསྟན་པའི་ས་བཅད་བཞིའི་དང་པོའི་

སྐབས་གསུངས་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་མེད་ཐམས་ཅད་མི་མཚུངས་པར་

བསྟན་པ་དང་། འཁྲུལ་ཚུལ་མི་མཚུངས་པའི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་དག་

ཞིབ་ཏུ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལྟར་འབེད་པའི་དཔྱད་པ་མ་རོགས་པར་བོད་ཁ་ཅིག་

གིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་རིགས་པ་ལྟར་སྣང་རེས་བཀག་ཅིང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པ་རྣམས་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་འཇོག་ནུས་ཏེ། དེ་དག་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་འཁྲུལ་ཤེས་རེས་ཡོད་པར་བཟུང་བའི་ཕིར་སྙམ་དུ་

བསམ་ན། དེ་ལའོ་ན། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་ལས་བདེ་་ག་སྐེ་བ་དང་། 

དཀར་ནག་གི་ལས་གཉིས་ལས་བདེ་་ག་སྐེ་བ་གཉིས་འཐད་ན་འཐད་མཉམ་དང་མི་

འཐད་ན་མི་འཐད་མཉམ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

དཔྱད་ན་ལས་དཀར་ནག་ལས་འབས་བུ་བདེ་་ག་སྐེ་བ་ཡང་མི་རེད་ལ། འཁྲུལ་ངོར་

དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་སོགས་ལས་ཀང་བདེ་་ག་སྐེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་

འཇུག་པ་ལས། འདི་ནི་ངར་འཛིན་རེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །ཞེས་སོགས་དང་། མི་

ཤེས་གཉིད་ཀིས་རབ་བསྐོད་མུ་སྟེགས་ཅན། །ཞེས་སོགས་ཀིས་རང་གཞན་གི་སེ་

བ་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མིན་པས་བཏགས་པ་རྣམས་དང་། སྒྱུ་མལ་ར་གང་

དང་སྨིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་པ་སོགས་ཀི་ཡུལ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་

གསུངས་པ་རྣམས་མི་རིགས་པར་ཐལ། བོ་འཁྲུལ་བས་ཀང་དེ་དག་དེ་ལྟར་མ་བཟུང་

བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པས་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་
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འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། བདག་གཞན་ལས་སྐེ་བ་སོགས་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ་

ཞེས་རིགས་པས་བཀག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འགོག་མི་ནུས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

འཇུག་པའི་ལུང་དང་པོའི་དོན་ནི། གཞན་གིས་བཏགས་པའི་བདག་འདི་ནི་དོན་དམ་

པར་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་མིན་ལ། དེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡང་ཡོད་པར་མི་འདོང་། ཅེས་པ་དང་། གཉིས་པའི་དོན་ནི། མི་ཤེས་པའི་དབང་དུ་

སོང་བའི་མུ་སྟེགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་བདག་ཉིད་དུ་བརགས་

པའི་བདག་དང་། སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་གཟུགས་བརན་རྣམས་ར་གང་དང་ཆུ་དང་བད་

བཞིན་སོགས་སུ་བཏགས་པའི་བརྫུན་པ་དེ་དག་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལས་ཀང་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐོག་མེད་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་ན་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡོད་པའི་ལན་མི་རིགས་པ་དང་། ཙམ་སྒས་གཅད་བ་ངོས་གཟུང་བ་དང་། ཐ་སྙད་

ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པར་འགྲུབ་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁྲུལ་བ་དེ་དག་ཅེས་

སོགས་བྱུང་། གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མིན་པས་སྒོ་བཏགས་པ་རྣམས་དང་། སྒྱུ་མ་

སོགས་སུ་བཏགས་པའི་རྫུན་པ་རྣམས་འདོགས་བེད་ཀི་བོ་འཁྲུལ་བདེ་དག་སེམས་

ཅན་རང་དགའ་བའི་ལྷན་སྐེས་ཀི་འཁྲུལ་བ་མིན་ལ། ལྷན་སྐེས་ཀི་མ་རིག་པའི་འཁྲུལ་

ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་དེ་དག་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་སྐོན་མེད་ཅེས་ཀང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སྔ་ཕི་གཅིག་

འཛིན་གི་རག་འཛིན་དང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐེས་གཉིས་ཀི་

ཞེན་ཡུལ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ན་ཐ་



  486  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་དང་། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མེད་

པ་དང་། རང་བཞིན་ལ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པ་མི་འབབ་པ་སྟེ་ཁད་པར་

གསུམ་དང་ལྡན་དགོས་པར་སྟོན་པ་ལ། གཞུང་ལས། དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ན། 

ནས། ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་བར་དང་། ལྷག་མཐོང་ཆེན་

མོ་ལས། དེ་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དང་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་

གི་སྒོ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་སྙམ་ན། ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་པ་ལ་གགས་པ་ཡིན་པ་དང་། ཇི་

ལྟར་གགས་པའི་དོན་དེ་ལ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ལ་འམ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཚུལ་བཞིན་དུ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་གནོད་

པ་མི་འབབ་པ་ཞིག་ནི་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ལ། དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ནི་མེད་

པར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་ན་ཐ་སྙད་དུ། ཞེས་སོགས་བྱུང་།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་

ཡིན་པ་འགལ་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

སྐོན་མེད་དེ། དེའི་ཙམ་སྒས་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པ་གཅོད་ཀི་ཚད་མས་

གྲུབ་པ་ཡང་མི་གཅོད་ལ། མིང་གིས་བཞག་ཚད་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པར་སྟོན་པ་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རི་བོང་རྭ་ལྟ་བུ་མིང་གིས་བཞག་པ་ཡིན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེའི་ཙམ་སྒས་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པ་གཅོད་ན་ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པ་ཅི་འདྲ་བ་ཞིག་གཅོད་སྙམ་ན། ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་

དོན་ངེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་དོན་ཁོ་རང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་སོང་བ་དེ་
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གཅོད་དེ། ཐ་སྙད་བཏགས་པའི་དོན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་དེའི་དབང་གིས་

དོན་དེ་ཡོད་པར་མ་སོང་བའི་ཕིར།

གསུམ་པ་ནི། དེ་འདྲ་བ་དེ། ཞེས་སོངས་བྱུང་། ཐ་སྙད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡོད་

པར་གྲུབ་སྟེ། དེ་དག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཁེགས་ཀང་ཐ་སྙད་

ཀི་དོན་མེད་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་ཐ་སྙད་པའི་ཆོས་དེ་

དག་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པར་འོས་མེད་ཀིས་འགྲུབ་སྟེ། དོན་དང་ཐ་སྙད་

གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དོན་རང་གི་ངོས་ནས་ཡོད་པར་མ་སོང་བའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དོན་

དམ་བདེན་པའི་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པར་སྨྲ་ཡི་ཐ་སྙད་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་མི་སྨྲ་སྟེ། དེའི་ཡོད་ཚུལ་དཔྱད་ན་མི་རེད་པའི་ཕིར། དོན་དམ་བདེན་

པ་ཡོད་པ་ཐ་སྙད་པའི་ཤེས་དོད་འཇོག་པའི་དོན་ཡང་དོན་དམ་པ་ཡོད་པར་བཟུང་བ་

དེ་རིགས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སྟངས་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་གི། དོན་དམ་

བདེན་པ་ཐ་སྙད་ཚད་མས་གྲུབ་ཅེས་པ་མིན་ནོ། །བུདྡྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་ཉིད་ཀིས་རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བ་བཤད་ཅིང་རབ་ཏུ་བསྟན་པ་

བདེན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་གིས་སྐེ་བ་ལ་སོགས་པའི་

བརོད་པ་དག་གིས་བཤད་ཅིང་རབ་ཏུ་བསྟན་པས། ཞེས་རྒྱལ་བས་ཐ་སྙད་ཀི་དབང་

གིས་སྐེ་བ་སོགས་གསུངས་པ་དང་། དེ་དག་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་

བཤད་དོ། །ཐལ་རང་གཉིས་ཀི་ཤེས་པ་གནོད་མེད་ཀི་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ལ་ཡང་

ཁད་ཆེ་སྟེ། རང་རྒྱུད་པས་སྣང་ཡུལ་ལམ་ཞེན་ཡུལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་

ལམ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་ལ་ཤེས་པ་གནོད་མེད་དུ་འདོད་ལ། འདི་བའི་ལུགས་ལ་སྣང་
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ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་དེས་དོན་འཇོག་ནུས་པ་དུ་མ་ཞིག་ཡོད་པའི་ཕིར། ལུགས་འདི་

ལ་འཁོར་འདས་དང་འཆིང་གོལ་མཚན་ཉིད་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་འཐད་ཀི་གཞན་

གི་ལུགས་ལ་དེ་གཏན་ནས་མི་འཐད་དེ། འདི་འདྲ་བའི་གནོད་མེད་ཀི་ཤེས་པའི་ཐ་

སྙད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པ་ལ་བཏགས་ཡོད་དུ་གསུངས་ཀི་ཆོས་དེ་དངོས་མིན་

བཞིན་དུ་དེར་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དུ་བཤད་པ་གཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ཉིད་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་འཕགས་པ་ལྷའི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་སངས་རྒྱས་

བསྐངས་དང་ཟླ་བས་འགེལ་བའི་སྲོལ་འདི་ལ་རྣམ་གཞག་མཚན་ཉིད་པ་འཇོགས་མ་

བྱུང་ན་རྒྱུ་འབས་འཇོག་པ་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་ཁེར་བའི་

གོམས་པ་ཆེས་པས་ལན་ཞིང་ད་དུང་ལུགས་འདིའི་གོལ་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་

སོ། །གསུམ་པ་དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བས་དགག་པ་ནི། དོན་དམ་

པའི་སྐེ་བ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་བདག་གཞན་

གང་ལས་སྐེ་དཔྱད་ནས་འགོག་པས་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ། རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་དེ་ལྟར་དཔྱད་པས་དེ་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐ་སྙད་དུ་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཡང་འགོག་ནུས་སོ། །རང་མཚན་གིས་སྐེ་བ་བདེན་པ་

གཉིས་ཀར་མེད་དེ། རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་དགོས་པའི་གནད་

ཀིས་དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཐ་སྙད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་

ཡང་བཀག་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་རིགས་བ་གང་

ཞིག་གིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། དོན་ནི། དོན་དམ་ལ་དཔྱོད་སྐབས་བཏགས་

དོན་འཚོལ་བའི་རིགས་པ་ཟང་ཞིག་གིས་གཟུགས་སོགས་བདག་དང་གཞན་ལས་
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སྐེ་བར་རིགས་པ་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་

མཚན་གིས་སྐེ་བར་རིགས་པ་མིན་པས་རང་རྒྱད་པ་ཁོད་ཀི་རང་བཞིན་གིས་སྐེ་བ་

ཚད་མ་གང་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར། ཞེས་པའོ། །

བཞི་བ་ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སྟོང་བར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ་བས་དགག་པ་ལ་གཉིས། རང་མཚན་ལས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་གནས་ལུགས་

མཐར་ཐུག་ཏུ་མི་འཐད་པར་བསྟན་པ་དང་། གཞན་སྟོང་མི་འཐད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། རིགས་པ་དང་པོ་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་བས་དགག་པ་སྟོན་སྐབས་

འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། འོད་སྲུངས། ཞེས་སོགས་དྲངས་པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་སྦར་

བའི་ལུང་ཚན་དང་པོ་གཞུང་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གང་མཚན་མ་མེད་

པས་ཆོས་རྣམས་མཚན་མ་མེད་པར་མི་བེད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པ་

དང་། གང་སྨོན་པ་མེད་པས་ཆོས་རྣམས་སྨོན་པ་མེད་པར་མི་བེད་དེ། ཆོས་རྣམས་

ཉིད་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། གང་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མེད་པས་ཆོས་རྣམས་མངོན་

པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་མི་བེད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཉིད་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་

པ་དང་། གང་མ་སྐེས་པས་ཆོས་རྣམས་མ་སྐེས་བ་ཉིད་དུ་མི་བེད་དེ། ཆོས་རྣམས་

ཉིད་མ་སྐེས་པ་དང་། གང་མ་བྱུང་བས་ཆོས་རྣམས་མ་བྱུང་བར་མི་བེད་དེ། ཆོས་

རྣམས་ཉིད་མ་བྱུང་བ་དང་། ཞེས་མཚན་མེད་དང་སྨོན་མེད་དང་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་

མེད་པ་དང་མ་སྐེས་པ་དང་མ་བྱུང་བས་སྔར་ལྟར་གསུངས་པའི་དཀོན་བརེགས་འོད་

སྲུངས་ལེའུའི་གཞུང་ཚིག་རྣམས་དྲངས་ནས་ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་སྟོང་
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བར་བསྒྲུབས་ཤིང་། མདོ་དོན་ནི་དབུ་མའི་ལམ་སྟོང་ཉིད་ལ་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་ཆོས་རྣམས་ལ་ཡོད་ཚུལ་དཔྱོད་པ་ནི། ཆོས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་དགག་བ་

སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་གཞན་གིས་སྟོང་བ་ཉིད་ཀིས། ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་མཐར་

ཐུག་གི་སྟོང་བ་དཔྱོད་པར་མི་བེད་ཀི། བུམ་སོགས་ཆོས་དེ་ཉིད་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་

པས་སྟོང་བར་དཔྱོད་ཅེས་པའོ། །རང་འགེལ་ལས། གང་ཞིག་གཞན་གི་དབང་གི་

དངོས་པོ་ཁས་བངས་ནས། དེ་ལ་བརེན་པའི་སྟོང་བ་ཉིད་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་མི་རག་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་

པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་སེམས་པ་དེའི་ལྟར་ན། སྟོང་པ་ཉིད་ཁོ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་

སྟོང་པ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

མདོ་ལུང་དེས་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པས་སྟོང་

བ་ཡང་མི་འཐད་པར་བསྟན་པར་བཤད་དོ། །ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་ཡོད་ན་

མདོ་དེ་ལས་ཆོས་རྣམས་ཉིད་སྟོང་བ་དང་། ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། 

ཆོས་རྣམས་རང་ངོས་ནས་སྟོང་བར་མ་སོང་བའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་མདོ་ལས། གང་

སྟོང་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་རྣམས་སྟོང་བར་མི་བེད། ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། 

རང་ཉིད་རང་ངོས་ནས་ཡོད་པ་མ་བཀག་པར་དགག་བ་གཞན་ཞིག་གིས་སྟོང་བའི་

སྒོ་ནས་སྟོང་བར་བསྟན་དགོས་པའི་ཕིར། མདོར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་

གྲུབ་པ་ཡོད་ན་རང་གི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བའི་རང་སྟོང་དུ་མི་

འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེས་ན་མདོ་ལས་ཆོས་རྣམས་ཉིད་སྟོང་བ་དང་ཞེས་པས་

རང་སྟོང་དུ་མིང་བཏགས་ཀང་གཞན་སྟོང་ལས་མི་འདབ་བར་ཐལ། ཆོས་རྣམས་རང་
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མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་མི་འདོད་པའི་ཕིར། རྣམ་རིག་པས་གཞན་དབང་

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་བར་བསྟན་པ་ཡང་གཞན་དབང་རང་བཞིན་མེད་

པའི་དོན་ཡིན་བས་ན་མི་ཁེགས་པར་ཐལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་མདོ་

དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་

སྔ་ཕི་སོང་།

གཉིས་པ་ནི། དགག་གཞི་དེ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕྲ་མོ་

ཁས་ལེན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དགག་གཞི་དེ་རང་རང་གིས་འདོད་པའི་དགག་བའི་ངོ་

བོར་མེད་ཙམ་ལ་འདྲ་བ་དང་དགག་གཞི་དེ་དགག་བས་སྟོང་ཚུལ་ཡང་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་དགེ་སོང་གིས་སྟོང་བ་ལྟ་བུ་མིན་པར་དགག་གཞི་དེ་དགག་བ་དེ་ཡིན་པས་

སྟོང་བར་ཏེ་སྟོང་བ་ལ་འདྲ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་

ནི་རང་སྟོང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པ་ཕི་དོན་གིས་སྟོང་པ་དང་། 

བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་

གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཚུལ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པས་སྟོང་པའི་རང་སྟོང་

མཐར་ཐུག་མིན་པའི་ཁད་བྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པས་སྟོང་བ་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་བའི་རང་སྟོང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཡིན་ཏེ། ཆོས་

རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པས་སྟོང་བ་རོགས་ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་རིང་ལ་

གྲུབ་མཐས་གཞི་དེ་བདེན་པའམ་བདེན་པའི་དོན་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཐ་དད་

སོགས་སུ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་སྐེ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་

སྟོང་ཚུལ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་སྟོང་བའི་རང་སྟོང་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་
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ཀི་དོན་རོགས་ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་ཀང་གྲུབ་མཐས་ཆོས་རྣམས་བདེན་པའམ་

བདེན་པའི་དོན་རང་བཞིན་གིས་གཅིག་ཐ་དད་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་མི་འགལ་

བའི་ཕིར། ཞེས་པའོ། །

གསུམ་པ་བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མིན་བསམ་པ་ལ་

གསུམ། མཚམས་སྦར་པ་དང་། དགག་པའི་རྣམ་གཞག་བཤད་པ་དང་། རང་བཞིན་

མེད་པ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་གང་ཟག་དང་། ཞེས་

སོགས་བྱུང་སྟེ་གོ་སའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགག་པའི་རྣམ་གཞག་སྤིར་བཤད་པ་དང་། ཆོས་

གཞན་འཕེན་ཚུལ་གི་དོན་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་དགག་པ་ནི། 

ཞེས་སོགས་བྱུང་། དགག་པ་ནི། རང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་རང་ཉིད་བརོད་པ་ན་

ཚིག་གིས་ཟིན་པར་རང་གི་དགག་བ་བཅད་པའམ། དེ་མིན་ན་ཡང་རང་གི་རྣམ་པ་བོ་

ལ་འཆར་བ་ན་རང་གི་དགག་བ་བཀག་པའི་རྣམ་ཅན་དུ་དངོས་སུ་ཤར་ནས་རོགས་

པར་བ་བ་ཞིག་སྟེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། སྤིར་དགག་པ་ནི་བོས་དགག་བ་དངོས་

སུ་བཅད་ནས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པས་རང་མ་ཡིན་པ་ཅད་པ་ལྟ་བུ་དངོས་པོ་ལ་

དགག་བ་བཅད་པ་ཙམ་དགག་པ་མིན་ལ། ཆོས་ཉིད་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་ལྟ་བུ་

སྒས་དགག་བ་དངོས་སུ་མ་བཅད་ཀང་དེའི་དོན་བོ་ལ་འཆར་བ་ནི་སོས་པ་བཅད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་རྣམས་དགག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་

ལ་རང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོས་རང་གི་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་རོགས་

པར་བ་བ་དེ། རང་དགག་པ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད། དང་པོ་སྒས་བརོད་པ་ན་ཚིག་



  493  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

གིས་ཟིན་པར་དགག་བ་བཅད་པའི་མཚན་གཞི་ནི་བདག་མེད་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་

རང་གི་རྣམ་པ་བོ་ལ་འཆར་བ་ན་དགག་བ་བཀག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དངོས་སུ་ཤར་

ནས་རོགས་པར་བ་བའི་མཚན་གཞི་ནི་ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་སྟེ། འདི་ལ་ཚིག་ཟིན་ལ་

དགག་བ་བཅད་པ་མེད་ཀང་དོན་བོ་ལ་འཆར་བ་ན་དགག་བ་སོས་པ་བཅད་པའི་རྣམ་

ཅན་དུ་འཆར་བ་ཡོད་དོ། །དགག་པ་དེ་ལ་རྒྱས་པར་དབེ་ན། ལྡོག་པ་བ་ས་པ་ལས། 

མེད་དང་གཞན་དང་འདྲ་བ་དང་། །དམན་དང་ཞུམ་དང་ཞན་པ་དང་། །ཕྲ་དང་ཉུང་དང་

མྱུར་བ་དང་། །ཆུང་དང་ལྷག་མ་མེད་པ་དང་། །འགའ་ལས་མཐའ་དག་མ་ཡིན་

དང་། །མི་མཐུན་གཉེན་པོ་བལ་བ་ཡིས། །རྣམ་གངས་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར་བཅོ་ལྔ་དང་། བ་་ན་མེད་པར་དང་། མ་ཡིན་པར་དང་། འདྲ་བ་

ལས་དང་། དམན་སོགས་གསུམ་དམན་པར་བ་ས་ཏེ་དམན་པར་དང་། ཕྲ་སོགས་

དྲུག་ཕྲ་བར་བ་ས་ཏེ་ཕྲ་བར་དང་། མི་མཐུན་པར་དང་། གཉེན་པོར་དང་། བལ་བར་

དགག་པ་བརྒྱད་དང་། དེ་ལས་མི་མཐུན་པ་གཉེན་པོར་བ་ས་ཏེ་བདུན་དང་། དམན་

པ་དང་ཕྲ་བ་གཉིས་ཞུམ་པར་བ་ས་ཏེ་ཞུམ་པར་དགག་པ་སྟེ་དྲུག་དང་། དོན་གིས་

གོ་བ་དང་། ཚིག་གཅིག་གིས་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་དང་། དེ་དག་

ལས་གཞན་པ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ལྔ་དང་། ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་དང་། དམན་སོགས་

དགུ་བ་ས་ཏེ་རང་གི་གཞི་ལས་ཞུམ་པའི་དང་། གཞན་པའི་དང་། འགལ་བའི་

དགག་པ་བཞི་དང་། མེད་ཕར་དང་། གཞན་པར་དང་། གཉེན་པོར་དགག་པ་གསུམ་

དང་། མེད་པར་དགག་པ་དང་། མ་ཡིན་པར་དགག་པ་གཉིས་སུ་འདུའོ། །དེ་གཉིས་

ལས་མ་ཡིན་དགག་ནི། རང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་རང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོས་
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དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་བོ་ངོར་འཕེན་པ་སྟེ། རང་དངོས་སུ་

རོགས་པའི་བོས་རང་གི་དགག་བ་བཅད་ནས་དངོས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་གང་ཞིག་

རང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་

དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་འཕེན་པ་དེ། རང་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་

དོ། །རོག་གེ་འབར་བའི་དོན་ནི། མ་ཡིན་དགག་ནི་རང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་དང་རང་

དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོས་བམ་ཟེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་བཀག་པས་བམ་

ཟེ་དེ་དང་འདྲ་བ་བམ་ཟེ་དེ་ལས་གཞན་པ་དམངས་རིགས་ལྟ་བུའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་

དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པའམ་འཕེན་པར་བེད། ཅེས་པ་སྟེ་དཔེ་སའོ། །མེད་དགག་ནི་རང་ཞེས་

བརོད་པའི་སྒ་དང་རང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བོས་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་

ཡུལ་དུ་བས་ཤིང་ཆོས་གཞན་བོ་ངོར་མི་འཕེན་པ་སྟེ། རང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་

བོས་རང་གི་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་རོགས་པར་བ་བ་གང་ཞིག་རང་དངོས་

སུ་རོགས་པའི་བོས་རང་གི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་

སྒྲུབ་པ་གང་རུང་མི་འཕེན་པ་དེ། རང་མེད་དགག་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །རོག་གེ་

འབར་བའི་ལུང་དོན་ནི། མེད་དགག་ནི་རང་དངོས་སུ་བརོད་པའི་སྒ་དང་རང་དངོས་

སུ་རོགས་པའི་བོས་བམ་ཟེ་ཆང་བཏུང་བ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་འགོག་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དགག་བ་བཀག་ཙམ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཆང་དེ་དང་འདྲབ་ཆང་དེ་མ་

ཡིན་པའི་བཏུང་བ་འཐུང་བ་དང་མི་འཐུང་བ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་གང་ཡང་སྒྲུབ་པར་མི་

བེད་པ་སྟེ་མི་འཕེན་པའོ། །ཞེས་པ་སྟེ་རོག་གེ་འབར་བ་དང་། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་

ལྷག་མ་རྣམས་སའོ། །
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གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ཅེས་སོགས་བྱུང་། ཁ་ཅིག་བདག་མེད་ལྟ་བུ་མེད་

དགག་ཡིན་གི་གང་ཟག་ལ་བདག་མེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཞི་སྒྲུབ་པ་དང་ཚོགས་ན་

མེད་དགག་མིན་ཞེས་འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་ཤེས་བ་ལ་བདག་མེད་པ་ལྟ་བུ་

གཞི་གཞན་དང་ཚོགས་པ་ན་ཆོས་གཞན་ཤེས་བ་ལྟ་བུ་བོ་ངོར་འཕངས་པས་དེ་མེད་

དགག་མིན་པར་སྨྲ་བ་གཉིས་ཀ་མི་རིགས་ཏེ། དགག་པ་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་སྔར་

བཤད་པ་ཁོ་ན་བཞིན་ཚད་ཆེན་དང་ལྡོག་པ་བ་ས་པ་རྣམས་སུའང་བྱུང་ལ། དེའི་

ཕིར་བམ་ཟེས་ཆང་མི་བཏུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཞི་སྒྲུབ་པ་བམ་ཟེ་དང་ཚོགས་ཀང་

ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པའི་ཕིར་དང་། བམ་ཟེ་ལྟ་བུ་དེ་དགག་བ་ཆང་འཐུང་བ་ལྟ་བུ་

བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕེན་མི་འཕེན་རི་བའི་གཞི་ཡིན་གི། འཕངས་པའི་ཆོས་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་ལུགས་སུ་ཆོས་གཞན་འཕངས་ཚུལ་ལ་

ཤུགས་དང་དངོས་དང་དེ་གཉིས་ཀ་དང་སྐབས་ཀིས་འཕངས་པ་བཞི་ཡོད་དེ། ལྡོག་

པ་བ་ས་པ་ལས། དགག་པ་དོན་གིས་བསྟན་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་

ཕིར། དེའི་དོན་ནི་དེའི་སྐབས་ཀི་དགག་བ་དོན་གིས་བསྟན་པ་དང་། ཚིག་གཅིག་

གིས་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་དང་། དེ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དང་། རང་ཚིག་གིས་མི་སྟོན་པ་

བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དགག་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་སོགས་དང་དོན་འདྲ་སྟེ། དེ་དག་མ་

ཡིན་དགག་དང་། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་དགག་པ་ནི་གཞན་མེད་དགག་ཡིན་ཞེས་

པའོ། །མཚན་གཞི་གཞུང་ན་གསལ་ཞིང་། ཊིཀ་ཆེན་གཉི་གར་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་

ལ་དངོས་ཤུགས་སྐབས་ཀི་འཕངས་པ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་གཉི་ག་ལྡན་པ་དང་པོ་

གཉིས་ལ་བ་ས་སོ། །རེ་ཡབ་སྲས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྡོག་པ་བ་ས་པའི་ཚིག་འདི་
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འདྲེན་ཚེ་ཤེས་རབ་སྒོན་མེའི་འགེལ་བཤད་དུ་དྲངས་པ་ལས། ཞེས་སོགས་ལས་

གཞུང་དངོས་མིང་གིས་མ་དྲངས་པ་ནི་དེ་དུས་ལྡོག་པ་བ་ས་པའི་གཞུང་བོད་དུ་མ་

འགྱུར་བའམ་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གང་ཡིན་བརག་གོ །དེ་ལ་མཆོད་སྦིན་ཚོན་པོ་ཉིན་

པར་ཟས་མི་ཟ་བཞེས་བརོད་པའི་སྒས་སྐབས་ཀི་དགག་བ་ཚིག་ཟིན་ལ་བཀག་ནས་

ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་ཤུགས་ལ་འཕངས་ཏེ། ཚོན་པོ་

ཞེས་པས་ཟས་ཟ་བར་གྲུབ་ལ། ཟ་དུས་ལ་ཉིན་མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་པས་ཉིན་པར་

ཟས་མི་ཟ་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་མི་ཞེས་པ་དེས་ཉིན་པར་ཟས་ཟ་བ་བཀག་ཤུལ་

དུ་ཆོས་གཞན་མཚན་མོ་ཟ་བ་དོན་གིས་འཕངས་པའི་ཕིར། བདག་ལས་མ་སྐེས་པ་

ཡོད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་སྐབས་ཀི་དགག་བ་ཚིག་ཟིན་ལ་དངོས་སུ་བཀག་

ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་དངོས་སུ་འཕངས་པ་ཡིན་

ཏེ། བདག་ལ་ས་མ་སྐེས་པ་ཡོད་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་བདག་ལས་སྐེས་པ་དེ་དངོས་

སུ་བཀག་ནས་བདག་ལས་མ་སྐེས་པ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་འཕངས་ལ། བདག་ལས་མ་

སྐེས་པ་ཡོད་པ་དེ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར། མཆོད་སྦིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་

མི་ཟ་བ་རིད་པ་མིན་པ་ཡོད་པ་ཞེས་བརོད་པའི་སྒས་སྐབས་ཀི་དགག་བ་བཀག་

ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་དངོས་ཤུགས་གཉིས་ཀ་ལ་

འཕེན་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་དེས་མཆོད་སྦིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་ཟ་བ་དངོས་སུ་བཀག་

ནས་མཚན་མོ་ཟ་བ་ཤུགས་ལ་འཕངས་པ་དང་། རིད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་

འཕངས་ལ། དེ་གཉིས་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་པའི་ཕིར། བམ་ཟེ་མ་ཡིན་ཞེས་བརོད་

པའི་སྒས་སྐབས་ཀི་དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་དགག་དང་སྒྲུབ་པ་
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གང་རུང་སྐབས་སྟོབས་ཀིས་འཕངས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་ལ་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་ཞིང་

རྒྱལ་རིགས་དང་བམ་ཟེའི་རིགས་གང་རུང་དུ་ངེས་ལ་ཁད་པར་མ་ངེས་པའི་སྐབས་

སུ་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་པར་སྟོན་འདོད་ནས་བམ་ཟེ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་བམ་

ཟེ་ཡིན་པ་དངོས་སུ་བཀག་ནས་རྒྱལ་རིགས་ཡིན་པར་སྐབས་སྟོབས་ཀིས་འཕངས་

པའི་ཕིར། དེ་ཡང་སེ་བདུན་རྒྱན་དུ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་དང་། དོན་རང་

མཚན་གི་སེལ་བ་སལ་བ་བཏགས་པ་བར་གསུངས་ཤིང་། རྣམ་འགེལ་ཊིཀ་ཆེན་དུ་

དོན་རང་མཚན་གི་སེལ་བ་སེལ་བ་བཏགས་པ་བར་འདོད་པ་ནི་ཞི་འཚོ་ཡབ་སྲས་

ཀི་གཞུང་དང་འགལ་བར་གསུངས་ལ། རིགས་རྒྱན་དུ་མི་རག་པ་དང་། རོག་པ་ལ་

བུམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་དགག་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་སོགས་གཞུང་གི་ཚིག་

ཟིན་འདྲ་མིན་དང་། དགག་པ་བཅོ་ལྔ་པོ་སོ་སོའི་མཚན་གཞི་དང་དབེ་བ་་སོགས་

ལ་དཔྱད་བ་མང་ཡང་མ་སོས་སོ། །

གསུམ་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། 

རགས་དང་རེས་དཔག་གིས་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བསྟན་པ། དེ་ལ་རོད་པ་

སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་གཞག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ལ་སྔོན་གི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལ། མི་སྲིད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡན་གིས་དབུ་མའི་ལུགས་ལ་རགས་དང་རེས་དཔག་གིས་བསྒྲུབ་བ་མི་སྒྲུབ་པ་

སྤིར་བཀག་དེ་མན་གིས་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དེས་དེ་མི་སྒྲུབ་པ་བེ་བག་ཏུ་

བཀག་སྟེ། སྔོན་གི་བོད་ཁ་ཅིག་དབུ་མ་བ་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའི་རགས་དང་རེས་

དཔག་ཡོད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་དེ་གཉིས་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། 
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བསྒྲུབ་བ་མེད་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་གཞལ་བ་མེད་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མི་

སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་ཡང་དག་གི་དགོས་པ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་འཛིན་སྟངས་ཀི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་མི་སྤུ་བ་ཞིག་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ། རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་ལ་བདག་མེད་སྒྲུབ་

པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་ཡོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གཞན་ལུགས་བཀག་

པ་ཙམ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་མེད་དེ། རབ་བེད་

ཉི་ཤུ་བའི་ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འདི་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི། ཞེས་

སོགས་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལས་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་མིན་པར་

གསུངས་པ་དང་། དེ་ཉིད་ལས། ཐལ་བ་སྒྲུབ་པ་ནི་ཕ་རོལ་པོའི་དམ་བཅའ་འགོག་པ་

ཙམ་གི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཐལ་བ་ལས་བཟློག་པའི་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ནི་གཞན་གི་དམ་བཅའ་འགོག་པ་ཙམ་གི་

དགོས་པ་ཅན་ཡིན་པར་བཤད་ཅིང་། འཇུག་པ་ལས། རོག་རྣམས་ལོག་པར་གྱུར་པ་

གང་ཡིན་དེ། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཀང་དམ་བཅའ་འགོག་པ་ཙམ་དཔྱད་པའི་འབས་

བུར་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་གཞན་ལུགས་བཀག་པ་

ཙམ་བེད་པ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་ག་མ་ངེས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་བར་བ་དགག་བ་བཅད་ཙམ་

གི་དགོས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁད་ཆོས་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་དང་

ཐལ་འགྱུར་གིས་དགག་བ་འགོག་པ་ཙམ་བེད་པར་རང་རྒྱུད་པས་ཀང་འདོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། འབྱུང་བའི་རགས་ཀིས་སའི་ཁམས་དེ་དོན་དམ་པར་ན་འབྱུང་བ་ཡིན་པ་
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འགོག་པ་ཙམ་བེད་པར་རོག་གེ་འབར་བར་བཤད་པའི་ཕིར། རོག་གེ་འབར་བའི་དོན་

ནི། འབྱུང་བའི་རགས་ཀིས་ས་སོགས་དོན་དམ་པར་ན་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་

པར་དགག་པ་སྟེ་ཡིན་པ་དགག་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་

བོ་ཉིད་ཡིན་པ་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་ཡིན་

པར་མི་སྒྲུབ། ཅེས་པ་སྟེ། དོན་དམ་པར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་

པར་མི་སྒྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་མེད་དགག་མིན་པས་དེ་གཉིས་སྒྲུབ་ན་དོན་དམ་པར་

འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ་མེད་དགག་མིན་པར་ཐལ་བས་སོ། །ཞེས་མུན་སེལ་

དུ་གསུངས་སོ། །རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པ་འཇུག་པའི་ལུང་དྲངས་པས་ཀང་མི་འགྲུབ་སྟེ། 

འཇུག་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལོག་པ་རིགས་པས་རྣམ་

པར་དཔྱད་པའི་དགོས་པ་ཡིན་པར་མཁས་པས་གསུངས་པར་བཤད་པ་ལས་རང་

ལུགས་ལ་དམ་བཅའ་མི་སྒྲུབ་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དང་པོ་ཚིག་

གསལ་གི་ལུང་དོན་ཕོགས་སྔ་ས་བཀྲལ་བ་ལྟར་མིན་པ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེས་ན་ཆོས་རྣམས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེས་ན་ཚིག་གསལ་

དུ་ཆོས་རྣམས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ན་དགག་བ་བཅད་ཙམ་དང་ལོག་

རོག་ལོག་ཙམ་ཞེས་པའི་ཙམ་སྒས་ནི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་

བཀག་ནས་མེད་དགག་ཏུ་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རིགས་པའི་ཡུལ་དུ་དགག་བ་

བཀག་ཙམ་མིན་པའི་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མེད་

དགག་ནི་དགག་བ་བཅད་ཙམ་ལས་ཆོས་གཞན་མི་སྒྲུབ་པར་རོག་འབར་དུ་གསུངས་

པ་སྔར་མེད་དགག་འཆད་སྐབས་གཞུང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། 
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མཚོ་ལ་དུ་བ་མེད་ཅེས་བརོད་པ་ནི་མཚོ་ལ་དུ་བ་བཅད་ཙམ་ཡིན་གི་ཆོས་གཞན་མ་

འཕངས་ཀང་ཚིག་དེས་མཚོ་དུ་མེད་མ་བསྟན་པ་དང་དེའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་བོས་

མཚོ་དུ་མེད་མ་ངེས་པ་མིན་པ་བཞིན་མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ཅེས་

བརོད་པ་ནའང་མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་བཅད་ཙམ་ཡིན་ཡང་དེའི་སྒས་མྱུ་

གུ་རང་བཞིན་མེད་པ་བསྟན་པ་དང་དེའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་བོས་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་

གིས་མེད་པ་ངེས་པ་མི་འགལ་བས་ན་མཚོ་ལ་དུ་བ་མེད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་མཚོ་

ལ་དུ་བ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཉིད་ནི་དུ་མེད་བརོད་པ་ཡིན་ཞིང་དེའི་རེས་སུ་འབངས་

པའི་བོས་ཀང་དུ་བ་བཅད་པ་ཉིད་ནི་དུ་མེད་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། དགག་བ་རྣམ་པར་

གཅོད་པ་དང་། བཀག་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་གཉིས་གཅིག་མེད་ན་ཅིག་ཤོས་མེད་

དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་མེད་པ་སྟོན་པའི་ལུང་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་བརོད་པ་ཡིན་གི་ལུང་དེ་ལ་བརོད་བ་

མེད་པ་མིན་པ་དང་། རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་རང་བཞིན་བཀག་པ་

ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཤེས་པ་ཡིན་གི་རིགས་ཤེས་ལ་ཤེས་བ་མེད་པ་མིན་པ་དང་། 

རང་བཞིན་འགོག་པའི་རགས་ཀིས་རང་བཞིན་བཀག་པ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་

བསྒྲུབས་པ་ཡིན་གི་རགས་དེ་ལ་བསྒྲུབ་བ་མེད་པ་མིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སོགས་གོ་

སའོ། །རོག་གེ་འབར་བ་ལས། དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་མི་སྒྲུབ་ཅེས་

གསུངས་པས་ས་སོགས་ནི་དོན་དམ་པར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོར་མེད་པ་མི་སྒྲུབ་

ཅེས་པ་མིན་གི། བཀག་ཙམ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་མེད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མི་

སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། ས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་ན་འབྱུང་བའི་ངོ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

བོ་ཉིད་མ་ཡིན། ཞེས་སོགས་གསུངས་པས་ས་སོགས་ནི་དོན་དམ་པར་འབྱུང་བའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཞིག་བེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནི་མེད་དགག་དེ་བསྒྲུབ་བར་

བེད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རེན་འབེལ་གི་རགས་ཀིས་མྱུ་གུ་བདེན་

གྲུབ་ལྟ་བུའི་དགག་བ་བཅད་ཙམ་ལས་གཞན་ཞིག་སྒྲུབ་བམ་མི་སྒྲུབ་འདྲི་ན། དཔྱོད་

ལྡན་གི་འདྲི་ལུགས་ཡིན་མོད། རེན་འབེལ་གི་རགས་ཀིས་དགག་བ་བདེན་གྲུབ་

གཅོད་པར་ཁས་བངས་ནས། རགས་དེས་བདེན་མེད་བསྒྲུབས་མ་བསྒྲུབས་དང་། 

བདེན་མེད་སྒ་བོས་ཡུལ་དུ་བས་མ་བས་དཔྱོད་མི་རིགས་ཏེ། བདེན་གྲུབ་བཀག་

ཙམ་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ལ་བདེན་མེད་ཡུལ་དུ་བེད་དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་དེ་ལ་

རོད་པ་སང་བ་ལ་གཉིས། ལུང་དོན་བཤད་དེ་རོད་པ་སང་བ་དང་། དོགས་པ་སྐེ་ཚུལ་

མི་འཐད་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས། ཞེས་སོགས་བྱུང་། 

འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་འཇིག་རེན་བརག་པ་ལས། འདི་ནི་ཡོད་ཉིད་འགོག་པ་

སྟེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་རགས་

ཀིས་རྣམ་པར་བཅད་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་མ་

ཁབ་སྟེ། ལུང་དེའི་དོན་ནི། དཔེར་ན་ནག་པོ་མིན་ཞེས་སྨྲས་པས་དཀར་པོ་ཡིན་པར་

མི་སྟོན་པ་བཞིན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གིས་མེད་ཅེས་སྨྲས་པ་ཡང་དེ་རང་བཞིན་

གིས་ཡོད་པ་བཀག་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ལས། དེ་ལས་གཞན་པའི་བདེན་མེད་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པ་མིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་མི་སྒྲུབ་པའི་དོན་མ་ཡིན་

ཏེ། རབ་བེད་ལྔ་བའི་ཤེར་སྒོན་ལས་ཀང་། འདི་ལྟར་ཁོ་བོས་ནི་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀི་

ཡོད་པ་ཉིད་དགག་པ་སྨྲས་པ་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་དགག་པ་བས་པར་ཟད་ཀི་དངོས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

པོ་མེད་པ་ཉིད་དུ་མ་སྨྲས་ཏེ། ཞེས་དང་། དེའི་འགེལ་བཤད་ལས། ཁོ་བོས་མེད་པར་

དགག་པའི་ཚུལ་གིས་དོན་དམ་པར་སྐེ་མཆེད་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་ཉིད་དགག་པར་

ཟད་ཀི། མ་ཡིན་པར་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ནི་མ་སྨྲས་པས། 

ཞེས་མ་ཡིན་དགག་བསྒྲུབ་བ་མིན་ལ་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་དོན་དུ་བཤད་

པའི་ཕིར། ཞེས་ཕ་རོལ་བས་འཇིག་རེན་བརག་པ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་མིན་

པའི་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པ་ལ་དེས་དེ་སྟོན་པ་མིན་པར་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་

པར་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཤེས་བེད་དུ་ཤེར་སྒོན་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པ་དྲངས་པ་

ཡིན་ནོ། །དཔེ་འགར། དཀར་པོ་མིན་ཞེས་མ་བརོད་བཞིན། །ཞེས་པ་ཡི་གེ་མ་དག་

ལ། དཔེར་བརོད་ཀིས། སོགས་ཀི་དོན་རོགས་ས་ཞིང་། ཤེར་སྒོན་དུ། དེ་བཞིན་དུ་

སོབ་དཔོན་ཉིད་ཀིས་ཀང་གཞན་དག་ཏུ། འདི་ནི་ཡོད་ཉིད་འགོག་པ་སྟེ། །ཞེས་

སོགས་དྲངས་པའི་འགེལ་བཤད་ལས། སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀིས་

ཉིད་ཀི་འཇིག་རེན་བརག་པ་ཞེས་བ་བའི་བསྟན་བཅོས་མཛད་པ་ལས་དེ་སྐད་བཀའ་

སྩལ་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོགས་པ་འདིའི་སྐེ་ཚུལ། ཞེས་སོགས་བྱུང་།

ཁ་ཅིག །མྱུ་གུ་དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ན་དོན་དམ་པའི་སྐེ་མེད་

ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་རགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་ཏེ། མྱུ་གུ་དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་མེད་པ་དེ་ཡོད་པར་རིགས་ཤེས་ཀིས་འགྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་སྙམ་དུ་དོགས་པ་སྐེའོ། །དེའི་ལན་ལ། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡོད་པར་

རིགས་ཤེས་ཀིས་མི་འགྲུབ་པ་ནི་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་འགྱུར་དུ་གསུངས་ཏེ། 
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དེ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདི་ལ་རིགས་ཤེས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དོ་སྙམ་

དུ་བཟུང་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཡང་

མི་འཛིན་པས་མེད་དགག་ཉིད་གཞལ་བར་འདོད་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་

མེད་པ་ཡོད་པ་སོགས་སུ་འཛིན་ན་ཆོས་གཞན་རིགས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འཕངས་

པས་མ་ཡིན་དགག་བསྒྲུབ་བ་དང་གཞལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་རིགས་ཤེས་ཀི་

དངོས་ཀི་བེད་པས་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་པོ། །ཞེས་སོགས་

གསུངས་ཏེ་རྒྱས་པར་ཊིཀ་ཆེན་དེར་བལྟའོ། །བསྒྲུབ་བ་མེད་དགག་ཡིན་པ་རོགས་ན་

དོན་དམ་པར་སྐེ་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་སྒྲུབ་ཀི་དེ་མ་ཡིན་པའི་དོན་དམ་པའི་སྐེ་

མེད་ཡོད་པར་མི་སྒྲུབ་པ་གོ་བས། ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འདི་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི། ཞེས་སོགས་སྔར་དྲངས་པར་གཞན་གིས་ཡོད་པར་བརགས་པ་

འགོག་པ་མ་གཏོགས། གཞན་གིས་ཡོད་པར་བརགས་པ་མེད་པར་མི་བསྒྲུབ་པར་

གསུངས་པ་ནི་བདེན་གྲུབ་འགོག་གི་བདེན་མེད་ཡོད་པར་རགས་དེས་མི་སྒྲུབ་པ་

དང་། གཞན་གིས་མེད་པ་ཉིད་དུ་བརགས་པ་འགོག་པར་གསུངས་པ་ནི་དོན་དམ་

པའི་སྐེ་མེད་བདེན་པར་བཟུང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡོད་པ་ཉིད་དུ་མི་

སྒྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྐེ་བ་ཡོད་པར་མི་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ར་

ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་འབས་བུ་རྒྱུ་རྐེན་གི་ཚོགས་པ་ལ་མེད་པ་རང་

བཞིན་གིས་སྒྲུབ་པ་མིན་གི། ཚོགས་པ་ལ་འབས་བུ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་

གཞན་གིས་བརགས་པ་འགོག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་ཚོགས་པ་ལ་འབས་བུ་

རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་མི་སྒྲུབ་ཀི་གཞན་གིས་དེ་ལ་འབས་བུ་མེད་པ་རང་བཞིན་
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གིས་གྲུབ་པར་བརགས་པ་སེལ་ཏེ། ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་བསལ་ནས་དབུ་མའི་

ལམ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེས་ན་མྱུ་གུ་བདེན་

གྲུབ་དང་དེ་བདེན་མེད་བདེན་གྲུབ་གཉིས་ཀ་དགག་ནུས་པས་གཅིག་རྣམ་པར་

བཅད་ནས་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་མིན་ཡང་མྱུ་གུ་བདེན་ཡོད་དང་བདེན་

མེད་གཉིས་ནི་གཅིག་རྣམ་པར་བཅད་ན་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་གཅོད་དགོས་པས་

གཉིས་ཆར་འགོག་མི་ནུས་ཏེ། རོད་ཟློག་ལས། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་

ཀིས། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར། དེའི་དོན་ནི། གལ་ཏེ་ཚིག་རང་བཞིན་མེད་

པ་ཉིད་ཀིས་ཅི་སྟེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་ཟློག་པར་བེད་ན་སྒས་སྒ་ཟློག་

པར་བེད་པ་དང་དཔེ་དོན་མཚུངས་པར་འགོ་བས་དཔེ་འདི་འཐད་པར་ཡང་འགྱུར་ན་

ཚིག་རང་བཞིན་མེད་པས་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པ་འགོག་པར་བེད་མི་

རུང་སྟེ། རང་བཞིན་མེད་པ་བཀག་ན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ཞེས་པའོ། །དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀང་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་དེ་དང་འདྲ་

བས། གཞི་དེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡང་མིན། དོན་དམ་པར་མེད་པ་ཡང་མིན་ཞེས་

དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གཉིག་དགག་མི་ནུས་ལ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་དོན་

དམ་པར་མེད་པ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་ནུས་སོ། །འདི་ལ་དངོས་

སྨྲ་བས་དགག་བ་མི་བདེན་ན་དེ་བཀག་པ་བདེན་ལ། དེ་བཀག་པ་མི་བདེན་ན་དགག་

བ་བདེན་པར་འདོད་པས་དགག་བ་དང་དེ་བཀག་པ་གཉིས་ཀ་བདེན་པ་འགོག་མི་

ནུས་ལ། དབུ་མ་བས་དགག་བ་དང་དེ་བཀག་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀ་བཀག་

ནས་མཐའ་དེ་གཉིས་སངས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་རོགས་པར་དཀའ་བས་ཟབ་མོ། 
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བདེན་འཛིན་གི་དམིགས་པའི་གཏད་ས་མེད་པ། གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཏུ་ངེས་

པའི་དོན་དེ་ཉིད་ལུང་རིགས་ཀིས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཟབ་

ལམ་རྒྱས་པར་མཛད་དོ། །དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མེད་མཐའ་

དང་། དེ་འགོག་པ་མེད་མཐའ་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་ལས། དེ་ལ་ཡང་

དག་པར་ཡོད་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མི་སྲིད་པས་ཡང་དག་པར་མེད་པ་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་

པའི་ཕིར་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པ་མེད་པའི་མཐར་འཛིན་དང་། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་

ཞེས་འགོག་པ་མེད་མཐའ་འགོག་པ་མིན་ཡང་། དགག་བ་བཀག་པའི་མེད་པ་ཡང་

དག་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་འཛིན་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་མཐར་ལྟུང་བས་དེ་འགོག་པ་ཡང་

མེད་མཐའ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གསུམ་པ་རང་ཉིད་གང་གི་རེས་སུ་འབང་བསྟན་ཅིང་མཇུག་བ་་བ་ལ་གཉིས། 

རང་ཉིད་གང་གི་རེས་སུ་འབང་བསྟན་པ་དང་། གཞུང་གི་མཇུག་བ་་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ད་ནི་འདི་དྲི་བར་བ་སྟེ། ཞེས་སོགས་བྱུང་། ད་ནི་དོན་འདི་དྲི་བར་བ་སྟེ། ཅི་དབུ་སེམས་

ཀི་ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་ལུགས་གཉིས་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་ཕེ་བ་དང་། རྣམ་རིག་

པ་ལ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་མཁས་པ་སོ་སོ་དང་། དབུ་མ་བ་ལ་མདོ་སེ་སྤོད་པ་དང་རྣལ་

འབོར་སྤོད་པ་དང་ཐལ་འགྱུར་བ་སོགས་ཀིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བའི་

སྒོ་མངས་ན། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཉིད་དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་དེ་གཉིས་

གང་གི་རེས་སུ་འབང་བ་དང་། དབུ་མའི་རེས་སུ་འབང་ན་ཡང་ལེགས་ལྡན་ཞི་འཚོ་ཟླ་

བ་སོགས་དགོངས་འགེལ་མཁན་པོ་གང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ངེས་དོན་དུ་བཞག་

པ་གང་ལ་མཐར་ཐུག་པའི་དོན་དུ་འདོད་ཅེས་འདྲི་ན། ལན་དུ་དབུ་སེམས་ཀི་མཁས་པ་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འཛམ་གིང་མཁས་པའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་བཤད་མ་ཐག་པ་འདི་རྣམས་ཀི་ལེགས་བཤད་

ཀུན་ལ་སྙིང་ནས་གུས་ཏེ། གུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་དག་གི་ལེགས་བཤད་རྣམས་

རང་རང་སན་ངོ་མཚར་ཆེ་བར་མ་ཟད། གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོ་ལས། དེས་ན་གཞན་སེས་

བདག་མི་རག་པར་ཁས་བངས་ན་སྐེ་བ་སྔ་ཕི་འཇོག་མི་ཤེས་ལ། བེ་སྨྲས་དེ་ལྟར་ཤེས་

པ་དེ་མདོ་སེ་བའི་དངོས་པོ་དང་རས་ཡོད་མིན་ཡང་འདུས་མ་བས་དང་འདུས་བས་

བཏགས་ཡོད་འཇོག་ཤེས་པའི་སྟེགས་དང་། མདོ་སེ་བས་དེ་ལྟར་འཇོག་ཤེས་པ་དང་། 

མིང་དོན་གི་འབེལ་བ་དངོས་མེད་བཏགས་ཡོད་དུ་ཤེས་པ་དེ། སེམས་ཙམ་པས་ཆོས་

ཐམས་ཅད་མིང་གི་འཇུག་གཞིར་རང་དབང་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་བ་བེད་འཐད་པ་དང་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པར་གོ་བའི་སྟེགས་དང་། 

སེམས་ཙམ་པས་དེ་ལྟར་ཤེས་ཤིང་མཚན་ཉིད་གསུམ་འཇོག་ཤེས་པ་དེ། དབུ་མ་བས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་བརའི་དབང་གིས་བཞག་ཙམ་དང་། དེ་ལ་བ་བེད་དང་དབུ་མ་

བའི་ལུགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་འཇོག་ཤེས་པའི་སྟེགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འོག་མ་འོག་མའི་འདོད་ཚུལ་ཕལ་ཆེར་གོང་མ་གོང་མའི་

ལུགས་ཤེས་པའི་སྟེགས་སུ་འགྱུར་བའི་དབང་གིས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་རེ་ཉིད་ནས་

ཀང་རྣམ་ཐར་གི་ཡི་གེ་ཆེན་མོ་རྣམས་སུ་གསལ་བ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་

ལེགས་བཤད་འགངས་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོགས་མེད་དུ་སྦོང་བར་མཛད་དོ། །དེ་ལྟ་

ན་ཡང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལུགས་བཟང་པོ་ཉིད་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། རེན་འབྱུང་སླུ་བ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་བརེན་ནས་འཁོར་འདས་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཀི་མཚན་མར་འཛིན་པའི་དམིགས་པའི་གཏད་སོ་སྟེ་འཛིན་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

སྟངས་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་བེད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བ་ལས་འོངས་པའི་

ལེགས་བཤད་ཀི་འོད་དཀར་ལ་བརེན་ནས་མཁེན་རབ་ཀི་ཀུནྡའི་ཚལ་ཁ་ཕེ་བ་སྟེ་

གནས་ལུགས་མཐར་ཐུག་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། རོགས་བརོད་འདུན་

ལེགས་མ་ལས། མདོ་སྔགས་གཞུང་ལ་ངལ་བ་མང་བས་ཀང་། །ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་

ལེན་དང་སྨྲ་བ་ན། །གང་ཡང་མ་བསབས་ཅི་ཡང་མི་ཤེས་པའི། །ལྟ་བའི་ཚུལ་ལས་རིང་

དུ་མ་སོང་བར། །མཐོང་ནས་ལྷག་པར་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་ལུགས་ཀི། །ཟབ་མོ་འབེད་པའི་

ཕྲ་བའི་རིགས་ལམ་ནས། །ཡང་དག་ལྟ་བ་འདྲེན་པའི་གནད་ཀུན་ལ། །ལེགས་པར་

སྦངས་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པར་བས། །ཞེས་དང་། ཉམས་མགུར་ལས། ཡིན་ལུགས་ཕུ་

ཐག་ཆོད་པའི་ཤེས་རབ་དེ། །གཡོ་མེད་ཞི་གནས་ར་ལ་བསྐོན་ནས་ནི། །མཐའ་བལ་

དབུ་མའི་རིགས་པའི་མཚོན་རྣོན་གིས། །མཐར་འཛིན་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་

འཇིག་བེད་པའི། །ཚུལ་བཞིན་དཔྱོད་པའི་ཡངས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས། །དེ་ཉིད་རོགས་

པའི་བོ་གོས་རྒྱས་པར་མཛད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། གཞུང་ལས་ཀང་། འཇམ་མགོན་

བ་མའི་དྲིན་གིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །ཞེས་དང་། སངས་རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བསྟན་

པའི་ལམ་མཐོང་ནས། །ཞེས་དང་། གསུང་རབ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་རིགས་སྨྲ་

དེས། །ཞེས་ཚིག་ནུས་བཏོན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཟླ་བའི་གཞུང་ལ་བརེན་ནས་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་ཀིས་བསྟན་པའི་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ལམ་བཟང་པོ་མཐོང་ནས་ནི་དེ་གཙོ་བོར་མི་

འཛིན་པ་སུ་ཞིག་ཡོད། ཅེས་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་སོ། །དེས་

ན་དེ་དང་མཐུན་པར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདི་ལྟར་སྨྲ་སྟེ། བསྟན་ལ་དགེ་བའི་ལེགས་བཤད་

མཐའ་དག་ལ། །གུས་མོད་རེན་འབྱུང་མི་སླུའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས། །མཚན་འཛིན་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

དམིགས་གཏད་འཇིག་བེད་སུ་དྷི:འི་ཞབས། །གང་གིས་ལེགས་བཤད་ཉི་ཟེར་སོས་

པའི་ཚེ། །བོ་བཟང་བཞེད་གཞུང་པད་ཚལ་རབ་ཕེ་བས། །སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀིས་ཇི་

ལྟར་བཀྲལ་བའི་དོན། །འཁྲུལ་མེད་བ་མའི་དྲིན་ལས་ཐོས་པ་ན། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་

གཙོ་བོར་འཛིན་ལ་གུས། །ཞེས་སྨྲའོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི། ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ལྟར་སྔར་

བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་ཕེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་ཤིང་རའི་སྲོལ་གཉིས་པོ་འདི་ནི་མདོ་སྔགས་ཀི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་

ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལམ་དུ་ཤེས་པར་བ་དགོས་ཏེ། དེ་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཀང་། སྔགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་བའི་

པཎ་གྲུབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཤིང་རའི་སྲོལ་དེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དང་མཐུན་པར་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཕུང་གསུམ་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ཚུལ་དེ་ལ་དགོངས་ནས་སྔགས་རིམ་ལས། ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀིས་ཀང་

སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཟང་དང་བདག་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པ་རྣམས་སུ་གཅིག་

དང་དུ་བལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་དབུ་མ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྔགས་

སུའང་གཏན་ལ་ཕབ་པོ། །རྒྱུད་སེ་འོག་མ་གསུམ་ནས་ཀང་ཚུལ་དེ་ལྟར་རྒྱུད་ལ་

བསྐེད་པ་སྔར་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེའི་ཕིར་རོ་རེ་ཐེག་པ་ནས་བདག་མེད་པའི་ལྟ་

བའི་གོ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐེད་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཐེག་པ་བཞིན་དུ་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་

དང་། དེས་ན་ཤེས་རབ་ཅན་གིས་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པར་ཡང་ཐོས་བསམ་གིས་བདག་

མེད་པ་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་དབུ་མའི་གཞུང་བཞིན་དུ་བཙལ་ལ་མ་ནོར་བའི་ལྟ་བ་རེད་
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ནས་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀི་རྒྱུན་བསྐང་བར་བ། ཞེས་

གསུངས་ཏེ། རྒྱས་པར་སྔགས་རིམ་སོགས་སྔགས་གཞུང་ཆེ་བ་རྣམས་ལས་ཤེས་

དགོས་སོ། །ཤེས་པར་བས་སོ་ཞེས་པ་ལ་དཔེ་འགར་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་བྱུང་བ་

དག་གམ། ཡང་ན་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་རང་གིས་ཤེས་པར་བས་སོ་ཞེས་

པའོ། །དེའི་ཕིར་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་འདི་གཏམ་དུ་བས་

པའི་ཡུལ་ཡོད་དེ། གསུང་རབ་ཀི་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐབས་ཀི་ཆ་དང་། ཟབ་པ་ཤེས་རབ་ཀི་

ཆ་གཉིས་དང་། ཟབ་མོའི་ནང་ནས་ཀང་ཆེས་ཟབ་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་བའི་ལུགས། 

དེའི་ཟབ་གནས་སྟོང་བ་རེན་འབྱུང་དང་རེན་འབྱུང་སྟོང་བའི་དོན་དུ་ཤར་བའི་སྒོ་ནས་

རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་མེད་ཀང་བ་བེད་ཐམས་ཅད་ག་མ་ཆག་པར་

འཇོག་ནུས་པའི་གནས་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་བརོན་པ་རྒྱུན་དུ་བསྟེན་

ཞིང་། ཇི་ཙམ་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཤེས་པའི་དོན་རྣམས་ལ་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་བས་ཏེ་

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིང་དུ་གནས་འདོད་ཀི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་རྣམས་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་གཞུང་འདི་གཏམ་དུ་བས་པའི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། དོན་གི་གནད་རགས་པ་ཙམ་དུ་མ་

ཞིག་མཐོང་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམས་པར་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་རིགས་པའི་

གནད་ཕྲ་རགས་རྣམས་ལ་འདྲིས་པར་བས་པ་དེ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་འདྲིས་

པར་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཡོད་དེ། ཤིང་རའི་སྲོལ་གཉིས་གང་ལའང་མི་བརེན་

པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་འཚོལ་བ་ནི་ལོང་འཁིད་མེད་པའི་ལོང་བ་ཉམ་ང་བའི་ཕོགས་སུ་

རྒྱུག་པ་དང་འདྲ་ལ། ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལ་བརེན་པར་འདོད་ཀང་དེ་དག་གི་

གཞུང་ལ་རིང་དུ་མ་འདྲིས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་གཞུང་ལ་འདྲིས་
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ཀང་དེ་དག་གི་རིགས་པའི་གནད་ཕྲ་མོ་རྣམས་མི་ཤེས་པར་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་

འབེད་པའི་ལུང་ཚིག་འགའ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་ལུང་ཙམ་ལ་བརེན་པ་རྣམས་ཀིས་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དྲང་ངེས་ཀི་གཏམ་བས་ཀང་ཚིག་ཙམ་དུ་ཟད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར།

སོ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྔགས་ལུགས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་

ཤིང་ར་ཆེན་པོ་གཉིས་གང་རུང་གི་ལུགས་དང་མཐུན་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཁ་སྦོར་

ལས། སྟོང་པ་བསྒོམ་པར་མི་བ་སྟེ། །སྟོང་མིན་བསྒོམ་པར་མི་བའོ། །ཞེས་སོགས་

དང་། བང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས། སྐེ་མེད་དང་ནི་སྟོང་ཉིད་དང་། །ནས། དེ་དེ་སྒོམ་

པར་བེད་པ་མིན། །ཞེས་སྟོང་སྟོང་མིན་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་

ན། མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་སྔ་མས་ཀུན་རོབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཆད་སྟོང་དང་དོན་དམ་པར་མི་

སྟོང་བའི་རག་པ་གཉིས་སྒོམ་པ་བཀག་པ་མ་གཏོགས། རང་བཞིན་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་

དུ་ཡང་གཟུང་དུ་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་མིན་པ་དང་། ལུང་ཕི་མས་སྟོང་ཉིད་བདག་མེད་

པའི་དོན་ལ་བདེན་པར་འཛིན་ན་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་ཡིན་གི། རང་བཞིན་མེད་དོ་

སྙམ་དུའང་གཟུང་དུ་མི་རུང་བར་སྟོན་པ་གཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུས་འཁོར་ལུགས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་

ཤིང་ར་ཆེན་པོ་གང་རུང་གི་ལུགས་དང་མཐུན་མི་དགོས་པར་ཐལ། རིགས་པས་

དཔྱད་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སྟོང་ཉིད་སྙིང་པོ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

གི་ལྟ་བའི་འདོད་པ་མདོར་བསྟན་པ་ལས། ཕུང་པོ་རྣམ་དཔྱད་སྟོང་པ་ཉིད། །ཆུ་ཤིང་

ཇི་བཞིན་སྙིང་པོ་མེད། །རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་ལྡན་པའི། །སྟོང་ཉིད་དེ་ལྟར་འགྱུར་མ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ན་མ་ཁབ་སྟེ། ལུང་དེའི་དོན་ནི། རིགས་པས་དཔྱད་
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པའི་རེད་དོན་ལ་ཟེར་བ་མིན་གི། ཕུང་པོ་རིགས་པས་དཔྱད་ནས་བདེན་མེད་དུ་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་མིན་པར། ཕུང་པོ་རིགས་པས་དཔྱད་ནས་ཅང་མེད་དུ་བཟུང་བའི་

ཆད་སྟོང་འགོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དྲི་མེད་འོད་ལས། རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཚོགས་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་ཆོས་རྣམ་པར་དཔྱད་པའི་སྟོང་པ་ཆད་པའི་སྟོང་བ་ལས་རིང་དུ་བས་

པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་དུ་ན་གཅིག་དུ་བལ་གི་རགས་དང་ནམ་

མཁའི་མེ་ཏོག་གི་དཔེས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཕུང་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་དཔྱད་པའི་སྒོ་

ནས་དབུ་མ་བས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རིག་པར་ལེའུ་གཉིས་པའི་མདོར་བ་ས་བདུན་པར་

ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ཀུན་བཏུས་དྲངས་ནས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། རོ་རེ་

ནི་མི་ཕེད་པ་དང་མི་ཆོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ཐེག་པ་ཡིན་པ་ནི་རོ་རེ་ཐེག་པ་

སྟེ། སྔགས་ཀི་ཚུལ་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་ཚུལ་འབས་བུ་དང་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་

གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གྱུར་པའོ། །ཞེས་རྒྱུའི་ཐེག་པ་ཕར་ཕིན་གི་སྟོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་

དང་། འབས་བུའི་ཐེག་པ་སྔགས་ཀི་བདེ་ཆེན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་གསུངས་

པའི་ཕིར་དང་། མཆོག་མི་འགྱུར་གི་མདོར་བ་ས་ལས་སུ་ཅི་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བེད་

པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པ་ཡིན་པ་འགོག་པའི་སྐབས་ལས། འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་རོགས་པར་བེད་པ་སྟེ། 

དངོས་པོ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཤིན་ཏུ་གཉིད་ལོག་པའི་སེམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

རང་བཞིན་མེད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ནར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ལེའུ་

གཉིས་པའི་འགེལ་ཆེན་ལས། འདིར་འཁོར་བའི་སྒྱུ་མ་ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་

འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གིས་རྨོངས་པར་བས་པ་ནི། དམྱལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་
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དང་དུད་འགོའི་་ག་བསྔལ་དག་ལས་་ག་བསྔལ་འཛིན་པར་བེད་པའོ། །ཞེས་ང་

དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་འཁོར་བའི་་ག་བསྔལ་གི་ར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

གཞན་ཡང་། དེའི་ཕིར་འབས་བུ་ནི་རང་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མ་ཡིན་གཉི་ག་

ལས་མ་ཡིན་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ནས། བདག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ནི་མདོར་བ་ས་པས་གསུངས་པ་སྟེ། རྒྱས་པར་ལུང་རྒྱ་

ཆེན་པོ་ལས་ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་པ་ནི་ངེས་པའོ། །ཞེས་མཐའ་བཞི་འགོག་པའི་

རིགས་པ་སོགས་གསུངས་ནས། རྒྱས་པར་དབུ་མ་སོགས་ཀི་ལུང་རྒྱ་ཆེན་པོ་

རྣམས་ལས་ཤེས་པར་བ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་ན་རེ། དེ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། རྒྱུད་སེ་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་དམིགས་བཅས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་

དགག་བ་བེམ་པོས་སྟོང་པ་ལ་སྟོང་ཉིད་དུ་ཐ་སྙད་མཛད་པ་རྣམས་ཐམས་ཅད་པའི་

གཟུགས་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་པར་དུས་འཁོར་གི་སྐོར་ལས་ལན་མང་དུ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །དེ་དག་ནི་དང་པོར་གོ་བ་འཚོལ་བའི་སྐབས་ལས་ཕིས་སྒོམ་པའི་

སྐབས་མ་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འདུས་པའི་ར་རྒྱུད་ལེའུ་གཉིས་པ་དང་། བཅོ་ལྔ་

པ་དང་། དགོངས་པ་ལུང་སྟོན་དང་། རོ་རེ་ཕྲེང་བ་དང་། རོ་རེ་སྙིང་པོ་རྒྱན་གི་རྒྱུད་

དང་། གསང་བ་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་སྟོང་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་གསུངས་པ་གོ་

བ་འཚོལ་བ་ཙམ་གི་སྐབས་མིན་པར་ཕིས་སྒོམ་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟབ་

རྒྱས་ཀི་དོན་ལ་སོ་བ་མང་ཡང་མ་སོས་སོ། །
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༼བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་ཚུལ་དགེ་བསྔོ་སྦར་བང་དང་

བཅས་པ།༽

གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་ཚུལ་དགེ་བསྔོ་སྦར་བང་དང་

བཅས་པ་ལ་གསུམ། འགན་ཟླ་མེད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་

ཚུལ། བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཇི་ལྟར་བསྔོས་པའི་ཚུལ། 

བསྟན་བཅོས་ཁད་པར་ཅན་དེ་མཛད་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་མཛད་

པའི་ཚུལ་ལོ། །

༼འགན་ཟླ་མེད་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་ཇི་ལྟར་བརམས་པའི་

ཚུལ།༽

དང་པོ་ལ་བཞི། སྦོར་ཚུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྦར་བའི་ཚུལ། 

སྦར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་ཆེ་བ་བསྟན་པ། དྲང་ངེས་ཀི་དོན་རོགས་པ་འབས་བུ་དང་

བཅས་པ། དྲང་ངེས་རོགས་འདོད་པས་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་འཇུག་པར་གདམས་

པའོ། །

༼སྦོར་ཚུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྦར་བའི་ཚུལ།༽

དང་པོ་ནི། རྒྱལ་བའི་དགོངས་ཟབ་ཅེས་སོགས་བྱུང་། བས་སོ་ཞེས་དྲང་

ངོ་། །གང་ན་རྨད་བྱུང་གཏམ་གི་སྦོར་བ་འདིའོ། །གང་གིས་ན་གསུང་རབ་དེ་ཉིད་

མཐོང་བའི་རིགས་སྨྲ་དེས་སོ། །རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་ན་ཐོས་པ་དང་། བསམས་པ་དང་། 

བཤེས་གཉེན་བསྟེན་པའི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེས་སོ། །རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་ཅིའི་ཕིར་དུ་



  514  

འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

བསྒྲུབས་ན་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་བདུད་བཞི་ལས་རྒྱལ་

བས་ན་རྒྱལ་བ་སྟེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགོངས་པ་ལ་ཟབ་

རྒྱས་གཉིས་ལས་ཟབ་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་དངོས་བསྟན་བསྟན་བའི་

གཙོ་བོར་བེད་པ་ནི་ཟབ་མོའི་མདོ་རྒྱས་འབིང་བ་ས་པ་སོགས་ཡིན་པས་ཟབ་མོའི་

མདོ་དེས་རབ་ཏུ་བསྟན་པའི་དོན། བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་འཛིན་པའི་

ཆེད་དུ་ཐུབ་པའི་རང་ལུགས་སུ་གྱུར་བ་དབུ་སེམས་ཀི་ལུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་

གཉིས་ཀི་གཞུང་མང་པོ་རྣམས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་མང་དུ་ཐོས་པ་སྟེ། དེའི་

ཚུལ་ནི་བ་མ་རེད་མདའ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཐེག་པ་མཆོག་གི་བཤེས་གཉེན་

རྣམས་ལས། བམས་ཆོས་ལྔ། ས་སེ་ལྔ། སོམ་རྣམ་གཉིས། པྲ་ཀར་ཎ་སེ་བརྒྱད་

སོགས་བམས་ཆོས་རེས་འབང་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། རིགས་ཚོགས། 

བསྟོད་ཚོགས། མདོ་བཏུས། བཞི་བརྒྱ་པ། འཇུག་པ། སྤོད་འཇུག །དབུ་མ་སྙིང་པོ། 

དབུ་མ་རྒྱན། དབུ་མ་སྣང་བ། བདེན་གཉིས་རྣམས་ར་འགེལ་སྐོར་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་

འདི་མ་གསན་བ་བ་མེད་པར་མཛད་པ་ནི། འདུན་ལེགས་མ་ལས། བང་དོར་གནས་

ལ་ཀུན་ནས་འཐོམས་པའི་མུན། །ཡང་དག་ཐོས་པའི་སྒོན་མེས་མ་བསལ་བར། །ལམ་

མི་ཤེས་ན་ཐར་པའི་གོད་མཆོག་ཏུ། །འཇུག་པར་འགྱུར་བ་སྨོས་ཀང་ཅི་ཞིག་

དགོས། །དེ་ཉིད་ཕིར་ན་མི་ཕམ་ཆོས་རེ་དང་། །འཛམ་གིང་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་

ཞེས་གགས་པའི། །གཞུང་ལ་ཕོགས་རེ་བ་དང་རགས་པ་རེས། །ཚིམ་པར་མ་བས་

ཀུན་ལ་ཞིབ་ཏུ་སྦངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་དེའི་དོན་ལ་རྣམ་

པར་དཔྱོད་པའི་དབུ་སེམས་ཀི་རིགས་ཚུལ་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་དག་གི་ཡིད་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

འཕྲོག་པར་བེད་པ་ནི་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསམས་པ་སྟེ། དེའི་ཚུལ་ནི་རེ་རང་ཉིད་ཀིས། 

དེ་ནས་བང་ས་མདོ་སེ་རྒྱན་གཉིས་པོ། །ལེགས་པར་སྦར་ཏེ་ཚུལ་བཞིན་རབ་འབད་

པས། །མི་ཕམ་ཆོས་རེ་གཞུང་དང་རེས་འབང་གི །གཞུང་ཀུན་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་

གདམས་པར་ཤར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྣམ་རིག་པའི་གཞུང་ཆེན་མོ་རྣམས་ཀི་

དོན་ས་རྒྱན་གཉིས་སྦར་བའི་སྟེང་དུ་དྲིལ་ནས་བསམས་པས་སེམས་ཙམ་གི་ལམ་

གི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་རེད་པ་དང་། ལྷག་པར་

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གསུང་རབ་ཚོགས། །བསྒིགས་པའི་གོ་རིམ་ཉིད་ལས་ལམ་གི་

གནད། །ཀུན་ལ་ངེས་སྟེར་བསབ་པ་ཀུན་བཏུས་ལ། །བརེན་ནས་མདོ་སེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་པ་སོགས། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་ཀི་གཞུང་མཆོག་དུ་མའི་དོན། །ཉམས་སུ་ལེན་

པའི་རིམ་པ་ལེགས་པར་མཐོང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དབུ་མའི་གཞུང་ཆེན་མོ་

རྣམས་ཀི་དོན་བསབ་སྤོད་གཉིས་སྦར་བའི་སྟེང་དུ་དྲིལ་ནས་བསམས་པས་དབུ་

མའི་ལམ་གི་རིམ་པ་རྣམས་ལ་རིགས་ལམ་ནས་དྲངས་པའི་ངེས་པ་རེད་པར་

གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་ཡང་

འགན་ཟླ་མེད་པའི་བ་མ་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབངས་ཞེས་གགས་པ་སྙན་པའི་

གགས་པ་བར་མ་ཆད་པའི་ཕྲེང་བས་ཕོགས་ཀུན་ཏུ་ཁབ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ཁབ་

བདག་དེ་ཉིད་ཀི་ཞབས་པད་ནི། ངོ་བོ་ཤུགས་དྲག་པ་དུས་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དད་

པས་སྙིང་གི་པདྨའི་ལྟེ་བར། ལེགས་བཤད་ཀི་བདུད་རི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྩལ་བའི་

བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་གུས་པ་མངོན་དུ་བས་ཏེ་བསྟེན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚུལ་ནི། གསང་

རྣམ་གསོལ་འདེབས་ལས། ཨིནྡྲ་ནི་ལའི་མདོག་ལྟར་རབ་སྔོ་བའི། །རབ་མཛེས་འོད་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

ཟེར་ལྔ་ཡི་དྲ་བ་ཅན། །ཤིན་ཏུ་ཟླུམ་པའི་དབུས་སུ་འཇམ་པའི་དབངས། །མངོན་སུམ་

གཟིགས་ཞེས་དང་། དེ་ནས་བརམས་ཏེ་རེ་བཙུན་མཁེན་པའི་གཏེར། །ནམ་འདོད་

གཟིགས་ཤིང་དཔལ་ལྡན་འདུས་པ་དང་། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕིན་གཞུང་ཟབ་མོའི་

དོན། །རྒྱུན་དུ་གསན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། རོགས་བརོད་ལས། དེ་ནས་གདུལ་

བའི་བོ་མུན་སེལ་བའི་མཆོག །འཇམ་པའི་དབངས་ལ་ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་རིང་གི 

།དད་པ་བརན་པོས་གཞུང་ལུགས་གདམས་པ་རུ། །འཆར་ཕིར་གསོལ་བཏབ་རྒྱུ་

ཚོགས་ཀུན་ལ་འབད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅིག་སྟེ། དེ་དག་ནི་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབངས་ཀིས་རེ་ལ་གདམས་པ་ལས། བ་མ་དང་ཡི་དམ་ཐ་མི་དད་དུ་

བས་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་བསྙེན་སྒྲུབ་བེད་པ་དང་། གསག་སྦང་གཉིས་ལ་

ལེགས་པར་འབད་པ་དང་། གཞུང་ལུགས་ཀི་དོན་ལ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱོད་

ཅིང་ཞིབ་ཏུ་སེམས་པ་རྣམས་སུམ་བསྒིལ་དུ་ཉམས་སུ་ལོངས་ལ། ཚིམ་མ་ས་བར་

རྒྱུན་བསྲིངས་ལ་ལེགས་པར་དཔྱོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གི་རྒྱུ་ཚོགས་དང་

པོ་གཉིས་ནི། འཇམ་དབངས་ཞེས་གགས། ནས། ལྟེ་བར་གུས་བསྟེན་ཅེས་པའི་བར་

གིས་བསྟན། ཕི་མ་ནི་རྐང་པ་དང་པོ་གསུམ་གིས་བསྟན་པས་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་གསུམ་

གངས་ཚང་བར་ཕག་ཏུ་བཞེས་པ་ཡང་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་

བར་བས་པ་ལས་གསུང་རབ་ཀི་དེ་ཉིད་དེ་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་དུ་གཟིགས་པའི་

རིགས་པ་སྨྲ་བ་དེས་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏམ་གི་

སྦོར་བ་འདི་བས་སོ། །ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དད་པ་ཡི། །ཞེས་པའི་གོང་

དུ། རབ་འབམས་རྒྱལ་བ་སོ་བར་མཛད་པ་པོ། །མ་ལུས་ཡེ་ཤེས་་ད་པ་འཇམ་པའི་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

དབངས། །ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་དབང་དུ་བས་ན། རབ་འབམས་རྒྱལ་

བ་ཐམས་ཅད་སོ་བར་མཛད་པའི་དོན་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་

གནད་འདྲ་ལ། དེ་ཡང་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་འཁོར་སྒྱུར་ནམ་མཁར་གྱུར་ཚེ་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་འབྲུག་སྒའི་དབངས་ཀི་རྒྱལ་པོའི་སྤན་སྔར་ཐུགས་བསྐེད་པ་

ནས་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་གསར་དུ་འཇུག་པ་དང་། 

ཞུགས་པ་རྣམས་ལམ་གོང་མར་སོབ་པ་དང་། སོབ་བཞིན་པ་རྣམས་མཐར་ཕིན་པར་

མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་བཤེས་གཉེན་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཉིད་ཀིས་མཛད་

པར་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡེ་ཤེས་བཞིན་ལག་ལྟའི་རྣམ་

པར་ཤར་བ་ནི་རེ་བཙུན་འཇམ་དབངས་ཉིད་ཡིན་པར་ལུང་རིགས་ཀིས་སྒྲུབ་ཏུ་ཡོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། མ་ལུས་ཡེ་ཤེས་་ད་པ་འཇམ་པའི་དབངས། །ཞེས་གསུངས་

པ་ཡིན་ནོ། །

༼སྦར་བའི་བསྟན་བཅོས་ཀི་ཆེ་བ་བསྟན་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། ལེགས་བཤད་གཏེར་ཆེན་ཞེས་སོགས་བྱུང་། སྤིར་རེ་ཐམས་

ཅད་མཁེན་པས་མཛད་པའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་ནི་མཁས་གྲུབ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོས། 

ཇི་ལྟར་རྒྱལ་བའི་ལུང་བསྟན་བརེས་པའི་ཤིང་རའི་སྲོལ་འབེད་ཆེན་པོ་དག་གི་

གཞུང་ལུགས་རྣམས་ལ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་དག་གིས་ཇི་ཙམ་དཔྱད་ཀང་ཁས་

བངས་སྔ་ཕི་འགལ་བ་སོགས་ཀི་དྲི་ཙམ་ཡང་བརག་པར་མི་ནུས་པ་ལྟར། བདག་

ཉིད་ཆེན་པོ་འདིས་ཀང་མདོ་སེ་དང་རྒྱུད་སེའི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་བསྟན་བཅོས་

ཤིན་ཏུ་མང་པོ་འདི་ཙམ་ཞིག་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་། བདག་ཅག་གི་དགེ་བའི་
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བཤེས་ཀི་གསུང་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་རང་གི་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་

ཀིས་སྒོ་འདོགས་པ་དང་། ཡིད་ཕྲག་དོག་གི་དུག་ཆུས་ཆེས་ཆེར་མྱོས་པས་སྐོན་

གདགས་པར་འདོད་པ་འབའ་ཞིག་གི་སེམས་ཀིས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་གཉིས་ཀ་

སངས་ཏེ། དྲི་མ་མེད་པའི་རིགས་པའི་ལམ་ནས་འོངས་པའི་བོས་ཇི་ཙམ་ལེགས་

པར་བརགས་ཀང་། རྒྱུད་སེ་གོང་འོག་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་། གྲུབ་པའི་མཐའ་སོ་སོ་ལ་

སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་གཞུང་ལུགས་དེ་དང་དེ་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པར་ལུང་

དང་རིགས་པ་འདིས་གནོད་དོ་ཞེས་བ་བའམ། ལུགས་དེ་ཉིད་གཞིར་བས་པ་ལའང་

རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཉེས་པ་འདི་ལྟ་བུས་རེག་གོ་ཞེས་བ་བའི་དྲི་ཙམ་ཡང་བརག་

པར་མི་ནུས་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་འདི་ཉིད་འདིའི་རིགས་པ་ཡང་དག་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕིར་ཚུལ་འདི་ནི་ཇི་འདྲ་བའི་མཁས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་པ་གགས་པའི་བ་དན་

གིས་མཛེས་པར་བས་པ་སྔོན་བོན་པའི་ཆེན་པོ་དག་ལའང་རང་གི་གཞུང་ལུགས་ལ་

རྣམ་པར་དཔྱད་ན། ལུགས་དེ་ཉིད་གཞིར་བས་པ་ལའང་རང་ཚིག་འགལ་བའི་ཉེས་

པ་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་འབབ་པ་དག་མཐོང་བ་ལས་ན། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་

འདིའི་བོ་གོས་དང་མཁེན་རབ་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ལ་བསྒྲུན་པར་བཟོད་པའི་བཤེས་

གཉེན་ནི་སྔོན་ཆད་གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་ལན་གཅིག་ཀང་མ་བོན་པ་ཉིད་དུ་ཁོ་བོས་

ཡིད་ཆེས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་པར་མ་ཟད། 

ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་འདི་ནི་དབུ་སེམས་ཀི་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་དཔྱིས་ཕིན་

རྒྱས་པར་བསྟན་པས་ཁད་པར་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་གཏེར་

ཆེན་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ། དེའི་གསུང་རབ་ཀི་དོན་སྨྲ་བའི་མཁས་གྲུབ་ཀི་ཁྱུ་
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དཔག་ཏུ་མེད་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཇི་བཞིན་དུ་བཀྲལ་བའི་དབུ་མའི་

ལུགས་དང་། ཐོགས་མེད་ཀིས་ཇི་བཞིན་དུ་བཀྲལ་བའི་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་

ཤིང་རའི་སྲོལ་གཉིས་པོ་ཤིང་ར་ཆེན་པོས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དཔྱིས་ཕིན་

རྒྱས་པར་འཆད་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་འདི་ལས་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་ཕིར་དཀའ་འགེལ་ལས། རབ་བརླིང་ཚིག་གི་ཕ་མཐའ་མི་མདོན་ཟབ་མོའི་

གཏིང་མཐའ་དཔག་པར་དཀའ། །དགག་སྒྲུབ་རླབས་ཕྲེང་དྲག་ཏུ་འཕྱུར་བས་ཤེས་བ་

མ་ལུས་ཅིག་ཅར་འགེངས། །མི་མཁས་སྙིང་ནི་ཅི་ཡང་འདར་བེད་ལེགས་བཤད་

རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆེར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

༼དྲང་ངེས་ཀི་དོན་རོགས་པ་འབས་བུ་དང་བཅས་པ།༽

གསུམ་པ་ནི། རླབས་ཆེན་སྤོད་ལ་ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཚིགས་བཅད་དང་

པོས་དྲང་ངེས་ཀི་དོན་རོགས་ཚུལ། དེ་ནས་རྐང་པ་གཉིས་ཀིས་བསབ་གསུམ་གིས་

ཡིད་ཚིམ་ཚུལ། དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་ཕེད་དང་གཉིས་ཀིས་རྒྱལ་བ་ལ་དད་པ་

སོགས་སྤིར་རྒྱས་ཚུལ། དེ་ནས་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བོད་དུ་ཚུལ་འདི་ཉམས་

པ་གསར་དུ་རེད་པ་ལ་དགའ་བ་བེ་བག་ཏུ་བྱུང་ཚུལ་སྟོན་ཏོ། །དེ་ལ་དམིགས་ཡུལ་

ངོ་བོ་འབས་བུ་གང་གི་དབང་དུ་བས་ན་ཡང་རླབས་ཆེ་བའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

སྤོད་པ་ལ་རིང་མོ་ཉིད་ནས་ཞུགས་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཐུན་མོང་བའི་རིག་གནས་ལ་

མཁས་པ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐོང་དང་། ཚད་མ་ལ་མཁས་པ་ཕོགས་ཀི་གང་བོ་དང་། 

ནང་རིག་ལ་མཁས་པ་སོབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་ལྟ་བུས་ཀང་རོགས་པར་དཀའ་བ་ནི། 

ཀླུ་སྒྲུབ་དང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་བཞེད་པའི་ཟབ་མོའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 
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དེ་ཉིད་བཤད་ཟིན་ཟབ་མོ་འཇིགས་རུང་འདི་ནི་སྔོན་གོམས་ཉིད་ལས་སྐེ་བོ་

ཡིས། །ངེས་པར་རོགས་འགྱུར་འདི་ནི་གསན་རྒྱ་ཆེ་ཡང་གཞན་གི་ཐུགས་སུ་ཆུད་

མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་གནས་བརན་དབིག་གཉེན་

དང་། ཕོགས་ཀི་གང་བོ་དང་། ཆོས་སྐོང་ལ་སོགས་པ་བསྟན་བཅོས་རྣམས་ཀི་

མཛད་པ་པོ་བོན་ཟིན་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་ཡི་གེ་ཙམ་ཐོས་པས་འཇིགས་

ཏེ། རེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པ་འདི་ཡོངས་སུ་

སངས་སམ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །ཞེས་དང་། དེ་དག་གིས་ཀང་མང་དུ་གསན་པ་

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མང་བར་ཟིན་ཀང་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ལྷག་པར་མོས་པའི་ས་བོན་དང་

བལ་བས་སྟོང་པ་ཉིད་ཐུགས་སུ་ཆུད་པར་མི་སྤོད་དོ་ཞེས་བ་བར་ཤེས་པར་བའོ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཟབ་མོའི་ལམ་དེ་དང་དེས་ཟིན་པའི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གནས་ཏེ་

དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རེད་ནས་ཡུན་རིང་བོའི་བར་དུ་ཚུལ་བཞིན་འདྲིས་པར་བས་པ་

ལ་བརེན་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གནས་ལུགས་རོགས་པའི་

ཤེས་རབ་དང་། དེ་དག་གི་གཞི་རེན་ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་

དག་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་ཏུ་ཚིམས་པ་སྟེ། བང་ཆུབ་གཞུང་ལམ་

ལས། ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་དང་ལྷག་མཐོང་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྟེ། ཞེས་

གསུངས་ཤིང་། ཐུབ་བསྟན་བི་དོར་དང་། རྒྱུད་སེ་སྤི་རྣམ་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་འགེལ་

མཐའ་དཔྱོད་དུ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་ན་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སེམས་ཀི་

བསབ་པ་ཡིན་ན་ཞི་གནས་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཡིན་ན་ལྷག་མཐོང་གིས་

ཁབ་པར་གསུངས་ཤིང་། རེས་འབངས་དང་བཅས་ན་བསབ་གསུམ་མི་འགལ་བར་
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བཞེད་དེ། འདིར་བསབ་གསུམ་གོ་རིམས་སུ་མ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་བརག་གོ 

།དེ་ལྟར་ཚིམས་པར་གྱུར་ནས། ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ཆུང་བ་ལས། གང་གང་རྐེན་

ལ་རག་ལས་པ། །ཞེས་སོགས་ལྟར་རེན་འབེལ་གཟིགས་ཤིང་གསུངས་པས་སྟོན་པ་

སྨྲ་བ་གཞན་ལས་ཁད་ཞུགས་ཚུལ་དང་། རེན་འབེལ་ཇི་ལྟར་གཟིགས་ཤིང་གསུངས་

པའི་ཚུལ་ལ་བརེན་ནས་རེས་འགའ་རྒྱལ་བ་ལ་དམིགས་ཏེ་དང་བའི་དད་པའི་དགའ་

བ་རྒྱས་པ་དང་། དེ་ལྟར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཡི། །ཞེས་སོགས་ལྟར་ཟབ་དོན་མི་མཁས་པ་

རྣམས་ཀིས་འཁྲུགས་པར་བས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་གཞན་གི་སེ་བའི་གཞུང་ལ་

སྦངས་པས་ལྷག་པར་ཐེ་ཚོམ་གི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་བཞེས་པ་ན་དཔལ་ལྡན་

ཟླ་བའི་ལེགས་བཤད་ལ་བརེན་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་དོན་དྲང་ངེས་ཀི་གནད་

མཐོང་བ་ན་སྐབས་འགར་དབུ་སེམས་ཀི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་བཀའ་དྲིན་དྲན་པ་

དང་། སྟོན་པ་བ་ན་མེད་པའི་བསྟན་པ་དང་། །མཇལ་བ་འདི་འདྲ་བ་མའི་དྲིན་ཡིན་

པས། །ཞེས་པ་ལྟར་སྤིར་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པའི་གནད་དང་བེ་བག་ཏུ་ཟབ་མོའི་དོན་

མ་ནོར་བ་གང་ལ་བརེན་ནས་རེད་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་

གུས་པ་དང་། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ཆུ་ཡི་

ཕུང་པོ་བཞིན། །ཁོད་ཐུགས་སྙིང་རེའི་གཏིང་མཐའ་ཅི་ཙམ་ཞེས། །ཡེ་ཤེས་སྤན་

ལྡན་ཀུན་གི་ཡུལ་ལས་འདས། །རེ་བཙུན་ཐུགས་རེའི་གཏེར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་

འཁོར་བའི་་ག་བསྔལ་གིས་མནར་བའི་ཉམ་ཆུང་བ་སྟེ་ཉམ་ཐག་པའི་འགོ་བ་རྣམས་

ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བརེ་བ་སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བས། གཞུང་འདིའི་རོམ་པ་དམ་

བཅར་ཡང་། ཤིན་ཏུ་བརེ་བའི་བསམ་པས་བདག་གིས་བཤད། །ཅེས་གསུངས་
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སོ། །སྔགས་རིམ་ལས། བསྟན་པ་ཁོ་ན་ལྷར་བཅས་འགོ་བ་ཡི། །བདེ་ལེགས་ཀུན་གི་

ར་བར་ཡིད་ཆེས་ནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཉིད་འགོ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀི་ཕན་བདེའི་ར་བར་གཟིགས་ཏེ་རྒྱུན་དུ་དེ་ཉིད་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་

བཞེད་པའི་དབང་གིས་ལམ་རིམ་ཆེ་ཆུང་དང་ར་འཇུག་གི་རྣམ་བཤད་དང་རྒྱུད་

འགེལ་རྣམ་གཉིས་སོགས་བསྟན་བཅོས་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཏུ་བསྟན་པ་

འཛིན་པའི་སྨོན་ཚིག་རེ་ངེས་ཅན་དུ་སྦོར་བར་མཛད་ཅིང་། 

ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་ཆུང་བར་ཡང་།

བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་དེ་ཉིད་གསལ་མཛད་པ། །

ཐུབ་པའི་ལུགས་བཟང་སྐེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

ལུས་དང་སྲོག་ཀང་བཏང་ནས་འཛིན་པ་ལ། །

སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་ལྷོད་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

འདྲེན་པ་མཆོག་དེས་དཀའ་བ་དཔག་མེད་ཀིས། །

ནན་ཏན་སྙིང་པོར་མཛད་ནས་བསྒྲུབས་པ་འདི། །

ཐབས་གང་ཞིག་གིས་འཕེལ་བར་འགྱུར་སྙམ་པའི། །

རྣམ་པར་དཔྱོད་པས་ཉིན་མཚན་འདའ་བར་ཤོག །

ཅེས་གསུངས་སོ། །དེའི་གནད་ཀིས་རྒྱལ་ཚབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། 

རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་སྐེས་བུ་ཆེན་པོ། ཞེས་དང་། མདོ་སྔགས་

ཀི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་སྨོན་ལམ་ལེགས་པར་
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གྲུབ་པ། ཞེས་དང་། མཁས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ལུང་དང་

མངོན་པར་རོགས་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པ་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

འཛིན་པ་ལ་ཟླ་དང་བལ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ། ཞེས་

དང་། རྣམ་པར་དཀར་བའི་འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་གི་མཐའ་ཀས་པར་ཁབ་

པས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་རེའི་བར་དུ་སྒེང་བ་ལ་

འགན་པའི་ཟླ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ། ཞེས་སོགས་སྲས་

མཆོག་རྣམས་ཀིས་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་ཆ་ནས་བསྔགས་པ་ལ་བསྔགས་

པ་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་གནད་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་ཡོན་

ཏན་འདི་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་འགན་གི་ཚུལ་དུ་འཕེལ་བ་སྟེ། འདི་ནི་

གཉལ་སྟོན་སོགས་ཀིས་རེ་རང་ལ་སྦར་བ་དང་བསྟུན་ཅིང་། དེ་ལྟར་ན་འགྱུར་ཞེས་

ཡོད་པ་མ་དག་པས་གྱུར་ཅེས་བ་དགོས་པར་སྣང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ཉམས་རོགས་འཕེལ་

བ་དེའི་ཚེ་བོད་ཀི་ལོངས་འདིར་མཁན་སོབ་ཆོས་གསུམ་དང་། མར་མི་དྭགས་

གསུམ་དང་། ཇོ་འབོམ་ཡབ་སྲས་སོགས་ར་བའི་མཁན་པོ་འགའ་ཞིག་ལས། གཞན་

ས་ཕག་ཇོ་རོགས་བཀའ་གདམས་པ་ཕལ་ཆེར་གིས་མ་རེད་པར་ཉམས་པའི་རོགས་

དཀའ་བ་ཟབ་དོན་གི་གནས་དེ་གང་གིས་ཏེ་རེ་བ་མ་ཉིད་ཀིས་སྐུ་སྲོག་ལའང་ལྟོས་

པ་མེད་པར་འབད་པ་ཆེན་པོས་བཙལ་ནས་རེད་པའི་ཟབ་མོ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་

རིགས་ལམ་གི་རྣམ་གངས་ར་འཇུག་བཞི་གསུམ་སོགས་ལས་བསྟན་པའི་རིགས་

པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ནི་ཀེ་མའོ་འདི་ལྟར་ངོ་མཚར་རོ་ཞེས་རང་གཅིག་

པུར་གནས་ནའང་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་དབང་མེད་དུ་འཆོར་བར་གསུངས་ཏེ། རེའི་
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བསྟོད་འགེལ་ལས། མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་གནས་འདི་ཉིད་ས་འོག་གི་གཏེར་བཞིན་

སྔོན་ཆད་གངས་རིའི་ལོངས་འདིར་སུས་ཀང་གསལ་བར་མ་ནུས་པ་རེ་བ་མ་འབའ་

ཞིག་གིས་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབངས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརེན་ནས་ལུང་དང་

རིགས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བཀྲོལ་ཏེ་སྐལ་ལྡན་ཐར་འདོད་

ཡོངས་ཀི་སྤི་ནོར་དུ་སྩལ་བ་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ལས་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

སྒོས་ཆོས་བ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཞིང་། ལྟ་སྒོམ་སྤོད་པའི་གནད་དང་གཞི་ལམ་འབས་

བུའི་རྣམ་གཞག་ཕྲ་མོ་ཚུན་ཆད་ལའང་འཁྲུལ་བ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་གང་

ལས་འབྱུང་བའི་གཏེར་ལྟ་བུའང་སྟོང་བ་དང་རེན་འབྱུང་དོན་གཅིག་ཏུ་གཟིགས་པ་

འདི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

འདིར། ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གནས། །ཞེས་པའི་སྟེང་ནས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་ལམ་

གཉིས་དང་། ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་དག་པའི། །ཞེས་པའི་སྟེང་

ནས་བསབ་གསུམ་གི་སྤི་དོན་དང་དེ་དག་གི་དོགས་སོང་རྣམས་སྦོར་འོས་ཀང་

སྐབས་དོན་ལ་ཧ་ཅང་གལ་མི་ཆེ་བས་མ་སོས་སོ། །

༼དྲང་ངེས་རོགས་འདོད་པས་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་འཇུག་པར་

གདམས་པ།༽

བཞི་བ་ནི། དེ་འདྲ་དེ་ལ་ཞེས་སོགས་བྱུང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་རོགས་ནས་

གོམས་པ་དེ་འདྲའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་སེ་དུ་མར། སྒོམ་རིམ་ལས། ཤེས་རབ་ཀིས་དངོས་པོ་མཐའ་

དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སོ་སོར་བརགས་ནས་གང་གི་ཕིར་མི་དམིགས་པར་བསམ་
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གཏན་བེད་པ་དེའི་ཕིར་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བསམ་གཏན་པ་ཞེས་བ་སྟེ། ཞེས་པ་

ལྟར་རམ། ཡང་ན་འདི་ནི་གནས་ལུགས་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་མཆོག་དང་། དེ་དང་

འབེལ་བའི་བསམ་གཏན་མཆོག་དང་། དེ་དག་གི་གཞི་རེན་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་སུ་

དག་པ་རྣམས་ཀི་གལ་མགོ་ལ་དབང་བསྒྱུར་ནས་འདུག་པ་པོ། རྒྱལ་བའི་གདུང་

འཚོབ་སྟེ་བང་སེམས་ངེས་དོན་གི་གནད་རེད་པ་པོའ།ོ །ཞེས་བསྟོད་པ་བར་མ་ཆད་

པའི་ཕྲེང་བས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྔགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བསྔགས་པ་གང་ཟག་གང་གིས་ཐོབ་པར་

འདོད་པའི་བོ་གོས་དང་ལྡན་པ་དེས། དབུ་སེམས་ཀི་དྲང་ངེས་ཀི་གནད་རྣམ་པར་

བཤད་པའི་གཞུང་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ་འདིར་ཞུགས་ནས་བོ་གོས་ཀི་མིག་རེན་

འབྱུང་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པའི་ལམ་བརྒྱ་ཕྲག་གིས་དག་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་

བསྐུལ་བར་མཛད་པའོ། །

༼བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཇི་ལྟར་བསྔོས་

པའི་ཚུལ།༽

གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཇི་ལྟར་བསྔོས་

པའི་ཚུལ་ནི། ཚུལ་གཉིས་ཞེས་སོགས་བྱུང་། ཚིགས་བཅད་གཉིས་ཀིས་རིམ་པར་

ཤིང་ར་ཆེན་པོ་གཉིས་བཞིན་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་དང་། ཀུན་བཟང་འཇམ་

དབངས་གཉིས་བཞིན་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤོད་པ་ལ་འཇུག་པར་སྨོན་པ་སྟེ། དབུ་སེམས་

ཀི་ལུགས་གཉིས་ཀི་ཤིང་རའི་སྲོལ་གི་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་

བཤད་སྙིང་པོ་འདི་རོམ་པ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀིས་རེ་གཅིག་ཏུ་འབད་པ་ལ་བརེན་
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ནས་འཇམ་མགོན་བ་མ་རང་གིས་རྒྱལ་བའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པའི་བསོད་ནམས་

ཚད་མེད་པ་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེའི་མཐུ་ལས་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་གཉིས་བཞིན་རྒྱལ་

བའི་དམ་ཆོས་མཐའ་དག་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་བཞིན་ཡུན་རིང་དུ་འཛིན་པར་ཤོག་

ཅེས་སྨོན་པ་དང་། དེ་ལྟར་དམ་ཆོས་བཟུང་བའི་ཚུལ་དེ་ལ་བརེན་ནས་རྒྱལ་བ་

དགེས་པ་སྐེད་པ་ལ། འཇུག་པའི་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་བཅུ་ལ་

སོགས་པ་སྨོན་ལམ་འབུམ་ཕྲག་གངས་མེད་པ་ཕྲག་བཅུ་བོ་གང་དག་བང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པོ་བསྐེད་པས་འདེབས་པ་དེ་དག་ནི་བང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་གི་ནང་དུ་འདུས་པ་ཡིན་ཏེ། སྨོན་ལམ་མ་ལུས་པ་

ཉེ་བར་བ་་བར་བ་བའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ཁད་པར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་སྨོན་ལམ་ལ་མཁས་པ་ཀུན་བཟང་དང་། ཞིང་མཆོག་སྒོ་

འབེད་ལས། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྐོན་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

གསུང་རབ་ཀི་ཚིག་དོན་འབེད་པ་ལ་ཐབས་མཁས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྒོ་ནས་བང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐར་སོན་པ་རེ་བཙུན་འཇམ་པའི་

དབངས། ཞེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ཤེས་རབ་ལ་མཁས་པ་འཇམ་དབངས་གཉིས་

ཀིས་རྒྱལ་སྲས་ཀི་སྤོད་པ་རླབས་ཆེ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་སྤད་པ་དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ཀིས་

ཀང་སྤོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་སྤོད་པར་ཤོག་ཅེས་སྨོན་པའོ། །

༼བསྟན་བཅོས་ཁད་པར་ཅན་དེ་མཛད་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་

ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ།༽

གསུམ་པ་བསྟན་བཅོས་ཁད་པར་ཅན་དེ་མཛད་པ་པོ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་
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ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི། ཅེས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ། ཅེས་སོགས་བྱུང་། བསྟན་

བཅོས་འདིའི་གསལ་བར་བ་རྒྱུ་ནི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དབུ་མ་བའི་ལུགས་དང་། 

བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཐོགས་མེད་ཀིས་རྣམ་པར་རིག་པའི་ལུགས་ཀི་ཤིང་རའི་སྲོལ་

གཉིས་ཕེ་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་ཀི་དོན་ལེགས་པར་ཕེ་བ་

སྟེ། དེ་ཉིད་གསལ་བར་བེད་པའི་བསྟན་བཅོས་དབུ་སེམས་སོ་སོའི་ལུགས་ཀི་

བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་འབེབས་

པས་ན་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བ་བར་མཚན་དུ་གསོལ་བ་འདི་ནི་

ཞེས་བསྟན་བཅོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ངོས་བཟུང་བ་སྟེ། མཛད་པ་པོ་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་ཤཀའི་དགེ་སོང་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཤཀའི་དགེ་སོང་ཞེས་པས་བཙུན་པ་

དང་། མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་པས་མཁས་པ་དང་། རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཞེས་པས་གདུལ་བ་

རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་ལ། ཤར་ཙོང་ཁའི་ཡུལ་དུ་འཁྲུངས་པ་མཚན་

དངོས་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བོ་བཟང་ཞེས་པས་མཁེན་པ་

ཕུན་ཚོགས་དང་། གགས་པ་ཞེས་པས་སྙན་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་། དཔལ་ཞེས་པས་

མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཡོན་ཏན་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་སྦོར་ཚུལ་

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་ཇི་ལྟར་སྦར་བའི་ཚུལ་ནི། བསྟན་བཅོས་ཀི་དབུར་བཤད་

ཟིན་པ་ལྟར་ལ། གནས་ར་ཁ་བག་ཏུ་དུས་དགུང་ལོ་ང་གཅིག་པའི་སྟེང་མཛད་པ་ལ། 

ཡི་གེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི། རེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་ལེགས་བཤད་མཛད་

པའི་ཡི་གེ་བ་མང་དུ་ཡོད་ཅིང་གསུང་གིས་ཟིན་པའང་ཅི་རིགས་སྣང་མོད། གཙོ་བོ་

ཡི་གེས་ཐུགས་ཟིན་གི་བུ་ཆེན་གསུམ་དུ་གགས་པ། སྐུ་ཚེའི་སྟོད་དུ་ཡི་གེས་ཐུགས་
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ཟིན་གི་བུ་ཆེན་གཡག་སེ་བསོད་ནམས་དཔལ་བཟང་། སྐུ་ཚེའི་བར་གི་ཡི་གེས་

ཐུགས་ཟིན་གི་བུ་ཆེན་སོམ་བརོན་བསོད་ནམས་བོ་གོས། སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཀི་ཡི་གེས་

ཐུགས་ཟིན་གི་བུ་ཆེན་དཀའ་བཞི་བ་རིན་དཔལ་བ་དང་གསུམ་དུ་གགས་པ་ལས་

བར་བ་སོམ་བརོན་བསོད་ནམས་བོ་གོས་ཏེ། འདིས་མདོ་ཕོགས་ལ་གཞུང་འདི་དང་

ར་ཤེའི་ཊིཀ་ཆེན་སོགས་དང་། སྔགས་ཕོགས་ལ་སྦས་དོན་ལྟ་བའི་མིག་འབེད། 

དཀིལ་ཆོག་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། འཕོ་ཊིཀ་གསེར་གི་སྒོ་འབེད་སོགས་ཀི་དྲུང་ཡིག་

མཛད་དོ། །ཡི་གེས་ཐུགས་ཟིན་གི་བུ་ཆེན་དུ་གྱུར་བའི་ཚུལ་ཡང་རེ་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པས་མདོ་སྔགས་ཀི་ཡིག་ཆ་ཆེ་བ་མཛད་པ་རྣམས་ཀི་རོམ་གདན་ཐོག་མར་

འབི་བ་དང་། དེ་ལ་ཞལ་བཤུས་དུ་མ་མཛད་དེ་འགའ་ཞིག་གཟིམ་ཁང་དུ་འཇོག་

ཅིང་། ལ་ལ་བུ་ཆེན་སོ་སོར་གནང་བ་སོགས་རེའི་ཐུགས་བཞེད་བཞིན་ངལ་མེད་དུ་

འབི་བར་མཛད་པ་དང་། ཡིག་རིས་ཀང་དུ་མ་མཁེན་པར་མ་ཟད་བར་དག་པ་དང་

གཅོད་མཚམས་འབི་ལུགས་སོགས་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ལ་བརེན་ནས་རེ་ཡང་ལྟག་

པར་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་གནང་བར་རྣམ་ཐར་དག་ལས་བཤད་པ་ལྟར་

ལ། རྣམ་ཐར་འགར་ཡི་གེས་ཐུགས་ཟིན་གི་བུ་ཆེན་གསུམ་གི་ནང་དུ་བསོད་ནམས་

བོ་གོས་མ་བགངས་པར་བོ་གོས་གགས་པ་ཞེས་བགངས་ཀང་རེའི་ལེགས་བཤད་

ཆེ་ཆུང་གང་དུའང་ཡི་གེ་བ་མཛད་མཁན་ལ་དེ་འདྲའི་མཚན་ཅན་ཞིག་མ་བྱུང་བས་

ཡི་གེ་ནོར་བར་མངོན་ནོ། །

འདིས་ཀང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་སོགས་ཡོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱལ་བའི་དམ་

ཆོས་འཛིན་པའི་ཐུགས་བསྐེད་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་ལྟ་བུས་སར་ཡང་ནན་ཏན་གི་
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ཚུལ་དུ་ཚིག་ལྷུག་པས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་སྨོན་པ་

མཛད་པའོ། །

ད་ནི་འདི་བརོད་པར་བ་སྟེ། གྲྭ་ས་སོ་སོའི་ཡིག་ཆ་མཛད་པ་པོ་རྣམས་ནི་

ཐུན་མོང་སྣང་བར་ཡང་ས་མཐོན་པོ་ལ་གནས་པའི་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་

བསྐེད་གཞན་འགན་མེད་པ་ཤ་སྟག་བསམ་བཞིན་ཁ་བ་རི་བའི་ལོངས་འདིར་རྒྱལ་

བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་སྤི་དང་ཁད་པར་འཇམ་མགོན་བ་མའི་རང་ལུགས་ཉི་མ་ལྟར་

གསལ་བར་མཛད་ཕིར་བོན་པ་དང་། བོན་པ་ལྟར་མཛད་པ་དང་ཕག་རེས་ཀི་མཐའ་

དཔག་པར་དཀའ་བས་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་བསྟན་པ་དུས་ཀི་མཐར་ཡང་མི་ཉམས་གོང་

འཕེལ་དུ་གནས་པའི་སྲོག་ཤིང་དམ་པར་གྱུར་པ་དང་། རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ལྟ་

བུའི་འཛམ་གིང་རྒྱན་གི་པཎི་ཏ་རོད་མེད་ཡིན་པ་དང་། བཀའ་དྲིན་གི་ཆ་རེ་ཡང་རང་

ཅག་རེས་སུ་འཇུག་པ་དག་གིས་གསབ་པར་དཀའ་བའི་ཁུར་དུ་ལྕི་བར་གྱུར་པ་ནི་

རོད་པ་ཙམ་མིན་པར་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་དད་པ་དང་གུས་པ་དང་བཀའ་

དྲིན་ཡང་དག་པར་དྲན་པ་རྣམས་རྨི་ལམ་ན་ཡང་མི་ཡལ་བའི་ཚད་དུ་ལོངས་མོད། དེ་

ལྟ་ན་ཡང་འོ་སྐོལ་གི་སྟོན་པས་རོན་པ་བཞིའི་རྣམ་གཞག་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཡང་དག་

པའི་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབང་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། རང་རང་གི་བོས་དཔོག་

ཚོད་ཀིས་རིགས་པའི་ལམ་པོ་ཆེར་ཞུགས་ཏེ་འཐད་མི་འཐད་ཀི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་

ནི་རྒྱ་བོད་ཀི་མཁས་པ་ཇི་སྙེད་ཅིག་བོན་པའི་སྤི་སྲོལ་དུ་གནས་པས་ན། འཇམ་

དབངས་སྲས་པོ་རོད་དུས་ཀི་པཎ་ཆེན་ཡོངས་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསུང་

ངག་ཟབ་མོའི་ལེགས་བཤད་ཀི་སྒོ་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལ་བརེན་ནས་གྲྭ་ས་སོ་སོའི་
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ཡིག་ཆའི་བཤད་སྲོལ་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བའི་རིགས་ཕྲ་མོ་ནས་ཇི་བཞིན་ངེས་པ་

དང་། རིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་མི་འདྲ་བའི་རོལ་རེད་བགིད་པ་དང་། ཕི་རབས་ཀི་བོ་

གསལ་ཞིང་གཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀང་མཁས་པའི་ལམ་སྲོལ་གང་མཆིས་ལ་

འདྲིས་པ་དང་། རིགས་ལམ་དྲི་མ་མེད་པས་རེ་ཡབ་སྲས་ཀི་ལེགས་བཤད་ཀི་

དགོངས་པ་དཔྱིས་ཕིན་འཚོལ་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་ནས་

དཔྱད་པའི་སྒོ་ཅུང་ཟད་རེ་བཏོད་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བསྟན་བཅོས་འདི་ལ་བརེན་ནས་

མཁས་པས་བཤད་ཚུལ་མི་འདྲ་བ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་

ཡབ་སྲས་དང་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་བོ་ཙོང་ཁ་བ་ཆེན་པོའི་བཞེད་དོན་ཟབ་མོ་

དབུ་མའི་གནད་ཡང་དག་པར་རོགས་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྲིད་པའི་མཐའི་

བར་དུ་སྒེང་བ་ཞིག་ངེས་པར་འབྱུང་ངོ་། །

སྨྲས་པ། འཛམ་གིང་གིང་གི་རེ་མོར་སོན་པ་རབ་དཀར་གགས་པ་དཀར་

པོའི་མེ་ཏོག་ཕོགས་ནས་ཕོགས་སུ་བཞད་པའི་ཡུལ། །ཡུལ་དབུས་དབུས་འགྱུར་བ་

རྒོད་ཕུང་པོར་སྙིང་སྟོབས་ཉ་གང་སྟོབས་བཅུའི་ཟླ་བས་འཛུམ་ཞལ་འཛུམ་པའི་ཟེར་

སོ་ཞིང་། །ཞིང་ཀུན་ཀུན་ནས་འགེངས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དགེ་ལེགས་བདུད་རིས་

ལེགས་ཚོགས་རི་ཐོག་གོང་ནས་གོང་དུ་སེལ་བའི་ཕིར། །ཕིར་ཞིང་ཞིང་འདིའི་སྟོན་

པ་མཆོག་གིས་ཟབ་གསང་གཏམ་གི་གསང་མཛོད་བརལ་བས་ཐར་འདོད་ཐར་བའི་

ལམ་ཡངས་ཕེ། །

ཤེས་བའི་དཀིལ་འཁོར་ཡངས་པའི་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་དག་པར་མ་

རོགས་ཐུབ་དབང་གངས་ཀི་བུམ་པ་ལས། །གཏེར་དུ་གོལ་བའི་ཟབ་རྒྱས་ཆུ་བོ་ལྷག་
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མེད་མཁེན་པའི་ཀོང་དུ་སིམ་པ་མི་ཕམ་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་ཅེས། །བདུད་རིའི་སྙེ་

མ་ས་ལ་འགེམ་མཁས་སྔོན་མེད་དྲང་སྲོང་ཛ་ཧུ་གསར་བ་ཐུབ་དབང་དགོངས་པའི་

འཁོར་ལོ་ནི། །དོག་མེད་བདེ་བར་འདྲེན་པའི་མཁེན་བརེ་གཏིང་མཐའ་བས་པའི་

མཛད་བཟང་རི་མོ་བསྟན་ལ་མཛའ་བའི་ཟུར་མིག་རིང་། །

སུལ་མང་ལན་བུའི་ཞག་མ་རིང་བོས་ཁོར་ཡུག་ཚལ་ལ་མཛེས་པ་སྤིན་པ་

ཐུབ་བསྟན་གངས་ཀི་ཟུར་མིག་མ། །ཆེས་ཆེར་དཀར་བའི་ལང་ཚོའི་དུས་སྟོན་སྔོན་

མེད་སྤིན་པའི་མཛད་བཟང་སྣང་བ་བར་མེད་འགེམ་པའི་ཟླ་བ་ནི། །དང་པོའི་ཆ་ཡང་

རྒུད་པར་མ་གྱུར་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཅེས་བའི་སིང་ཡིག་སྲིད་པའི་གཙུག་ཏོར་ལས་

རྒྱལ་བས། །ཚུལ་གཉིས་འཁོར་ལོ་བཅུ་བའི་ཤིང་ར་བདེ་བར་འདྲེན་པའི་ཕྲག་པ་མི་

ངལ་ས་སྲུང་འཕྲུལ་གི་རྣམ་པར་དགེ །

ཐུབ་པའི་སྲོལ་འདི་སྲོལ་བཟང་གཉིས་ཀིས་རབ་བསྟན་བསྟན་པའི་གནད་

དོན་ནི། །སྙན་པའི་གགས་པ་གགས་པའི་མཐར་ཁབ་རྒྱལ་དབང་དབང་པོའི་ཏོག་གི་

སྲས། །བོ་བཟང་ཀུན་མཁེན་ཀུན་དའི་ཚལ་ལས་རིགས་ཚུལ་ཚུལ་བཞིན་རྣམ་ཕེ་

སྟེ། །འཆི་མེད་ལེགས་ལམ་ལེགས་པར་བཤད་པ་དགོངས་ཟབ་ཟབ་དོན་སྙིང་བོ་

བིན། ། གང་ཞིག་བཀའ་བསྟན་ཉིང་ཁུ་ཡིན་གི་ཁུངས་མེད་ཟོག་ཆོས་དེ་མ་

ཡིན། །ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད་ཡིན་གི་ཕལ་བའི་ངག་རྒྱུན་དེ་མ་ཡིན། །ཐེག་

མཆོག་དམ་པའི་གསང་ཚིག་ཡིན་གི་ཉམས་སྣང་ཟ་ཟི་དེ་མ་ཡིན། །ཐར་འདོད་བགོད་

པའི་འཇུག་ངོགས་ཡིན་གི་རག་ཆད་གཡངས་དེ་མ་ཡིན། །སྒིབ་གཉིས་ཆོ་འཕྲུལ་

སངས་པའི་བཞེད་གཞུང་དོན། །གསལ་བར་མཚོན་པ་དྲང་ངེས་སེང་གེའི་སྒ། །རྣམ་
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པར་འབེད་པའི་བཞིན་རས་ཆེས་གསལ་བ། །དགེ་ལྡན་བསྟན་ལ་རིང་ནས་མཐའ་མ་

རིག །དེ་ལས་ལེགས་འདོམས་ཆུ་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་རྒྱུན། །འཛིན་པའི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་

རོགས་ལྡན་སིན། །དབུ་སེམས་མཁའ་ལ་དཀྲིགས་པའི་བེད་པ་པོ། །ཀུན་མཁེན་ཧ་

ས་བཛྲ་ལས་གཞན་སུ། །བོ་ཆེན་གདོང་བ་འཛུམ་པའི་མེ་ལོང་དུ། །ཤིང་ར་ཆེན་པོའི་

སྲོལ་བཟང་འོད་ལྔའི་གུར། །ཕིབ་ལས་དཔལ་སྟུག་རིགས་པའི་ཁ་རླངས་ཀིས། །ས་

གསུམ་འགེངས་པ་བཅོམ་ལྡན་ངག་གི་དབང་། །གཡར་མོ་ཐང་གི་མཛེས་པ་ནོར་

འཛིན་མས། །ཉེར་ཟིན་ལྷོ་རྒྱུད་རིག་པའི་དགའ་ཚལ་དུ། །ལྷུན་རོགས་སྟོབས་བཅུ་

མངའ་བ་སཾ་གྷའི་ཞབས། །རབ་དགེས་གསུང་གི་བདུད་རིས་མྱོས་པ་ལས། །ཀླུ་སྒྲུབ་

དགོངས་དོན་གནས་ལུགས་མངོན་གཟིགས་པའི། །ཀུན་བཟང་སྤོད་ཚུལ་མཁའ་

འགོའི་གསང་གཏམ་དང་། །རྣམ་པར་སེལ་བས་ཟུང་འཇུག་འཁོར་ལོའི་ཁིམ། །རབ་

གནོན་ཐབས་མཁས་གྲུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ངོམ། །དེ་ཡིས་བརེ་བའི་བཀའ་མཆིད་

འཛུམ་པའི་རླབས། །གཞན་གིས་མི་ཐོན་རྒྱ་ཆེར་བརེགས་པའི་སིན། །དྲང་ངེས་ཡིད་

བཞིན་འཁིལ་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེ། །ཚ་བས་གདུང་བ་སེལ་བའི་རྔ་ཡབ་མཛེས། །ཤིང་ར་

ཆེན་པོའི་བཞེད་གཞུང་ནི། །གསལ་བར་མཚོན་པའི་ལེགས་བཤད་སར། །སྐལ་

བཟང་བོ་ཡི་ཁོར་ཡུག་ཏུ། །ཨུ་དུམྦ་རའི་ཚལ་དུ་སེལ། །སྲིད་ཞིར་གང་གི་བཀའ་དྲིན་

ཚད། །མཚོན་པའི་མཛའ་བ་ཀུན་གསལ་གི། །པདྨའི་འདབ་རེ་ལ་ཉལ་བས། །ཚེར་

བས་ཕྲེང་བར་བདག་ཉིད་བཟུང་། །གང་ཚེ་ཟབ་དོན་གཡས་འཁིལ་དུང་། །ཀུན་ཁབ་

ཆོས་ཀི་སྒ་བརྒྱ་བ། །བོ་བཟང་གཉིས་པའི་མཁེན་པ་ལས། །ཁོ་བོའི་བསོད་ནམས་

སྐལ་བར་ཐོབ། །དེ་ནི་གེགས་བམ་སར་བའི་ངོས། །རྣམ་པ་ཅི་ཡང་འཆར་བ་ཡི། །རྫུ་
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

འཕྲུལ་སྟོན་པའི་བེད་པ་པོ། །གཅིག་པུར་སྙེམས་པའི་ཅོད་པན་འཛུམ། །གང་འདིར་

སེང་གེའི་ལྟ་སྟངས་ཀིས། །དོན་གི་གཞི་ལ་ངེས་པ་སྦིན། །གཞུང་དོན་སལ་བའི་

འཕར་འགོས་ཀིས། །དུམ་བུར་བཅད་ནས་མཚམས་རྣམས་འབེད། །ཚིག་དོན་རུས་

སྦལ་བཞུར་འགོས་ཀིས། །འབྲུ་ཕྲེང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་སོར། །དཀའ་གནས་སྟག་གི་

མཆོང་སྟབས་ཀིས། །མཐའ་རྣམས་དཔྱད་ནས་སོམ་ཉི་འདྲལ། །བ་ས་དོན་འབོར་

ཞིང་འཚམས་པ་དང་། །ཚིག་དོན་གསལ་ཞིང་ཞིབ་པ་དང་། །སྤི་དོན་འབེལ་ཞིང་འདུ་

བ་དང་། །དགོངས་དོན་འདྲིལ་ཞིང་ཕུག་པ་དང་། །དཀའ་གནས་ལུང་རིགས་རྐ་

བསྒིལ་ཏེ། །ཕྲ་མོའི་ཚིག་གིས་མཚོན་པ་སོགས། །བསྟན་བཅོས་གཞན་གི་ཚངས་པ་

ལ། །གོམ་པ་འགོད་པའི་ཁད་ཆོས་མང་། །ཐུབ་པ་ཆོས་ཀི་ཉི་མ་ཡིས། །རང་བསྟན་

སྲོག་གིས་བསྐྲུན་པ་ལ། །བཀའ་དྲིན་གཟོ་བའི་ཆོ་ག་ཡང་། །ལེགས་བཤད་བུ་རམ་

མཛོད་འདི་ཡིན། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀི་ཐེག་པ་བ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཟུང་དག་གི 

།ཞལ་ཆབ་བདུད་རིའི་རྒྱུན་སྲོང་བའི། །གངྒཱའི་དཔལ་མོ་འདི་ན་སྒེག །ཤིང་ར་ཆེན་པོ་

རྣམ་གཉིས་ཀི། །བཞེད་དོན་དག་བེད་སར་བའི་རྒྱུན། །གང་དུ་འབབ་ཅིང་གཞོལ་བ་

ཡི། །རྒྱ་མཚོའི་ཀོང་གཅིག་འཁིལ་འདི་རྨད། །ཉ་གང་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཡི། །བསྟན་

ལ་དགོངས་པ་དཀར་པོའི་འོད། །འཕྲོ་བའི་བཞེད་པ་སྒྲུབ་པའི་སྒོ། །རྨད་བྱུང་གཏམ་

གི་སྦོར་བ་ལགས། །རེས་བརེ་ནོར་བུའི་ཟ་ར་ཚགས། །བདག་ལ་ཡོན་པོར་བསིལ་

བ་ཡི། །ཐུགས་རེ་གཏེར་ཆེན་མཉེས་བེད་ཀི། །མཆོད་ཡོན་བདུད་རིའི་རླབས་ཕྲེང་

བརེགས། །པད་དཀར་འདབ་མའི་རེ་མོ་ལ། །རྐང་པས་སྣུན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་

མཁན། །གོགས་སུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཚོགས། །འདི་ལས་རིག་པའི་ཟིལ་དངར་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

འབྱུང་། །དཔྱོད་པའི་མིག་དཀྱུས་རིང་བོ་ཅན། །འགའ་ཞིག་སྲིད་ན་བསྟན་བཅོས་

འདིར། །གཞུང་དོན་སྒིབ་མེད་སྣང་བ་ཡི། །གཟིགས་མོ་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་

མཚར། །འཇམ་དཔལ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ནི། །བ་གོས་ཚལ་ལ་ཞུགས་པ་

ཡི། །ལེགས་འདོམས་ཕིར་ན་འཁྲུལ་བའི་ཆ། །ཡུངས་ཀར་ཕྲ་མོའི་ལུས་མི་རིག །འོན་

ཀང་ཁོ་བོ་རྨོངས་ཆེན་གི། །འཁྲུལ་འཁོར་སྟོང་གི་དྲ་བ་ན། །བག་མེད་སྤོད་པའི་བིས་

པ་ཡི། །ནང་ནའང་བིས་པའི་ཐ་མ་སྟེ། །གང་ཕིར་འཆི་མེད་ནར་བོའི་རྒྱུན། །དུག་གི་

སྟོད་གཡོགས་མི་འཛིན་ཀང་། །དུག་ཅན་འབྱུང་པོའི་མར་འཁྱུད་པས། །དེ་ཡིས་རེག་

པར་འགྱུར་བ་བཞིན། །སོ་སྐེའི་བོ་གོས་ལ་བརར་བས། །འཁྲུལ་གང་དམ་པའི་ཞིང་

མཆོག་སྤི། །ཁད་པར་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་དང་། །བདག་གི་འདྲེན་པ་མཆོག་ལ་

བཤགས། །ཡིད་ལ་ཉེས་པའི་དུད་རིས་ཅན། །མཇུག་རིང་ལང་ཚོས་བཟུང་མིན་

ཡང་། །བསམ་འཕེལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ལ། །རིན་ཐང་བཅལ་བའི་ནོངས་པ་

འཆགས། །ཉེས་ཚོགས་ཆར་ལྡན་ཕོགས་ཀི་གང་། །བིན་རླབས་དྲི་བཞོན་དར་མའི་

ཤུགས། །བསྐོད་པའི་ཤུལ་ཡང་མི་མཐོང་བའི། །དཔལ་གཅིག་ཡིད་ཀི་དུས་སྟོན་

སྩོལ། །རང་མཐོང་གདེངས་ཀའི་འདུ་འཛི་ཅན། །ཀླུ་དབང་ཁ་རླངས་མིག་སྨན་

དུ། །གནག་པ་དག་ལ་མཐོལ་མིན་ཏེ། །ནོངས་པས་བཅིངས་པ་དག་གིས་སོ། །གསུང་

གི་གསང་བའི་བཀོད་པ་རེར་ཡང་རབ་ཏུ་བརླིང་བའི་རོད་པ་དང་ལྡན་ཟབ་དོན་རིན་

ཆེན་ཚོགས་ཀིས་གང་། །བཤད་སྒྲུབ་རླབས་ཕྲེང་དྲག་པོར་ཁོས་པས་མཁས་རློམ་

སྙིང་ལ་འདར་བ་སྟེར་བ་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ་ལ། །འབད་པས་ཡིད་འོང་ཟླ་

བའི་ལང་ཚོར་ཟུར་མིག་ལྷུང་བའི་པ་སངས་འཛུམ་ཟེར་ཀུ་མུད་ཚལ་ལ་འཐབ་པ་
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ཡིས། །འགོ་བའི་རྒུད་པ་སེལ་བའི་སྨན་གཅིག་རྒྱལ་བསྟན་ཛམྦུ་ན་དའི་མཆོད་སོང་

ཉམས་མེད་ཕོགས་སུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ལྟ་སྒོམ་སྤོད་པ་མངར་བའི་དྲི། །གཞན་ལས་

ཕོགས་སུ་འཐུལ་བ་ཡི། །དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་མ་ལ་ཡའི། །དགའ་ཚལ་ས་འདིའི་

རྒྱན་དུ་སྨོན། །སྟོང་བས་སྣང་བར་ངེས་པ་དང་། །སྣང་བས་སྟོང་བར་ངེས་སྟེར་བ། །ཀླུ་

སྒྲུབ་འཇམ་མགོན་ཡབ་སྲས་ཀི། །ཐུགས་བཅུད་དུས་མཐར་ཉམས་མེད་ཤོག །ཚུལ་

དེ་འཛིན་སྐོང་སེལ་བའི་སྟོབས། །དར་བབ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཚོགས། །བཞིན་

རྒྱས་པདྨོའི་སོར་རེ་ལ། །བུང་བའི་གོགས་སུ་ཁུགས་གྱུར་ཅིག །ལྟ་ངན་མུན་པས་

དབུལ་བས་ཏེ། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་སྣང་བ་ནི། །གསུང་གི་ཟེར་མ་འགེམ་མཁས་

པ། །བོ་བཟང་གཉིས་པ་ཞབས་བརན་ཤོག ། དེ་ཡི་འཕྲིན་ལས་རྔ་ཡབ་དཀར། །སྲིད་

ཞིའི་དཔལ་དུ་འཛུམ་ཕེ་བ། །དེ་ལས་ཞིང་འདིའི་སངས་རྒྱས་བསྐངས། །རྒྱལ་བའི་

མཛད་པ་སྟོན་ལ་འདུན། །རོག་གེ་རིགས་པའི་སྦུན་པ་ནི། །སོར་རེར་འཕར་མིན་

གནས་ལུགས་དོན། །མངོན་གཟིགས་སོམ་བརོན་ལི་ཁི་ཡིས། །ནོར་གི་བོ་གོས་

བརྒྱན་གྱུར་ཅིག །ཉམ་ཐག་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་ནི། །སྲིད་པར་་ག་བསྔལ་མི་བཟད་

པའི། །གདུང་བ་སྙིང་ལ་འབར་རི་ཅན། །རོགས་ལྡན་དགེ་བཅུའི་རེ་ལ་རེ། །གདོད་

ནས་རྣམ་དག་ལྟ་བའི་མཚོན། །འཕར་བས་ཉོན་མོངས་མཐར་བས་ཏེ། །འགོ་རྣམས་

བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་སར། །བདེ་བག་བགོད་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །བདག་ཀང་དལ་

འབོར་ཆུ་ཤེལ་གི། །ར་བ་མཛེས་པའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ། །སྟོབས་བཅུའི་གོང་དུ་བགོད་

པ་ཡི། །ས་སྲུང་གཞོན་ནུའི་ཐེག་པར་སྒྲུབས། །སྐེ་བའི་ཕྲེང་བར་ཟུར་ཕུད་ལ། །བོ་

བཟང་རྒྱལ་བར་གགས་པའི་རྔ། །ཕོགས་ཀིས་བརྡུངས་པའི ་དཔལ་ལྡན་
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ཞབས། །ཙནྡན་དྲི་བཟང་ཉིད་དུ་སྨོན། །དེ་ཡི་མཛད་པ་བཻ་ཌཱུརྱའི། །མེ་ལོང་འགོ་ལ་

སྟོན་པ་དང་། །ཁད་པར་གསུང་གསང་ཟབ་མོའི་ལམ། །ཁུར་དུ་འཁེར་བའི་མཐུ་ཐོབ་

ཤོག །ཚེ་མཇུག་འདིར་ཡང་ཐེག་མཆོག་གི །འདྲེན་པ་ལ་བརེན་ཟབ་རྒྱས་

བཅུད། །འཐུངས་པས་རྣམ་འབེད་སྟོབས་བསོས་ཏེ། །གཏན་གི་འདུན་མ་སྒྲུབ་ལ་

གུས། །སྒྱུ་མས་གོང་དུ་ཉམས་བརྒྱ་རུ། །ཟློས་པའི་ལྟད་མོ་སྤྲུལ་བ་ལྟར། །སྣང་ཡང་

བདེན་པས་སྟོང་པ་ཡི། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཐུགས་བཅུད་མྱོང་གྱུར་ཅིག །གང་ཞིག་བང་ཆུབ་རོ་

རེ་ཡི། །ཞལ་ཆབ་དྲོན་མོར་ཉེར་བསྲེས་ཏེ། །ཐབས་མཁས་གོམ་པའི་འཁོར་ལོ་

ཡིས། །ཟུང་འཇུག་ས་ཆེན་གནོན་ལ་འདུན། །དེ་ལྟའི་བསོད་ནམས་ཡོངས་འདུའི་

ལོན། །བསམ་པའི་མཁའ་ལ་མ་བསྙེགས་ན། །རོ་རེ་ལུས་ཀི་གོང་ཁེར་ནི། །དཔལ་

འབོར་ལྡན་ལ་རིམ་བརྒྱུད་ཤོག །རོགས་ལྡན་ཕི་མའི་དགའ་སྟོན་གིས། །ཟིན་པའི་

དུས་སུ་སྟོང་པའི་མདངས། །བདེ་བས་ཟིན་པའི་ཐབས་མཁས་ཀིས། །བང་ཆུབ་སྙིང་

པོར་རེན་གྱུར་ཅིག །རོ་རེ་གདན་གི་ཤར་རི་ལས། །མི་ཕམ་ཉི་མ་ཤར་བའི་ཚེ། །དྲང་

ངེས་འབེད་པའི་སྲོལ་རེད་ནས། །རྒྱལ་བ་དགེས་པའི་གཙོ་བོར་སྨོན། །བསྐལ་བཟང་

འདྲེན་པ་སྟོང་ཕྲག་གི །རང་སྲོལ་ཨིནྡྲ་ནི་ལ་ཡི། །ཤིང་ར་འདྲེན་ལ་མི་བསྙེངས་

པའི། །ཅོད་པན་གཙུག་ཏུ་འཛུམ་པར་རེ། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ཀུན་གི་མཆོག །རྒྱལ་

བའི་དམ་ཆོས་འཛིན་པ་ལ། །རྒྱལ་སྲས་ཤིང་ར་མཆེད་གཉིས་ཀི། །རྒྱལ་ཐབས་

བདག་ལ་ཐོབ་པར་ཤོག །ཚུལ་དེས་ཐུབ་པ་སྲས་དང་བཅས། །དགེས་པ་སྐེད་ལ་

འཇམ་དབངས་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་གིས། །སྣང་བ་དཀར་བོས་སྐོད་

གྱུར་ཅིག །ལེགས་བཤད་གསར་བའི་བ་ཌ་ཧ། །གང་ཞིག་སྲིད་པའི་ཐ་མར་
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ཡང་། །ཐར་འདོད་རྣ་བའི་བདུད་རི་རུ། །སྙན་ཞིང་རེ་བ་ཀུན་སྐོང་ཤོག །

ཅེས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕེ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་བོའི་

དོན་མཐའ་དག་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བ་

བ་འདི་ནི། མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཀིས་བ་ས་པའི་མཁས་པར་བ་བའི་གནས་ལ་འཕགས་ཡུལ་

གི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དག་གི་རྣམ་ཐར་བཞིན་སྦངས་པའི་མཧཱ་པཎི་ཏ། རང་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་

མཐའ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་ཏེ་ཀླུ་སྒྲུབ་སྙིང་བོའི་རང་སྲོལ་འཛིན་པ་ལ་ཐུགས་བསྐེད་ཀི་

འབས་བུ་དུས་སུ་སོན་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆུ་ནང་གི་ཟླ་བ་དང་སྒྱུ་མའི་མིག་འཕྲུལ་བཞིན་དུ་སྣང་

ཡང་བདེན་པས་སྟོང་བའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟིགས་པའི་རྣལ་འབོར་གི་དབང་ཕྱུག་རེ་བཙུན་

འཇམ་པའི་དབངས་ཉིད་ཐ་མལ་གི་སྐུའི་བཀོད་པ་བཟུང་ནས་གདུལ་བ་རྣམས་སྨིན་གོལ་གི་ལམ་

བཟང་པོ་ལ་འགོད་པའི་ཁུར་བཞེས་པ། བདག་ཉིད་ཚེ་རབས་ནས་ཚེ་རབས་སུ་གཞལ་དུ་མེད་པའི་

བཀའ་དྲིན་གིས་སྐོང་བ་ལ་ཟླ་མེད་པའི་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བ་མ་དམ་པ། གསེར་ལོངས་

ཡུལ་གི་སྐབས་མགོན་བདུན་པ་ཆེན་པོའི་ཡོངས་འཛིན་ཐམས་ཅད་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་

པོ་༸བོ་བཟང་དཔལ་ལྡན་མི་ཕམ་མཚོ་བྱུང་བཞད་པའི་ལང་ཚོ་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་རབ་རྒྱལ་ས་

འབྲུག་ལོའི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་དཀར་ཕོགས་ཀི་དགའ་པ་དང་པོ་ནས་བཟུང་ཟླ་ངོ་བརྒྱད་དང་རིལ་

བོ་ཕེད་དང་ལྔ་ལྷག་གི་བར་གཞུང་གི་འབྲུ་ཞིབ་གཉེར་གིས་ལུང་རིགས་གསལ་བར་བེད་དགོས་

པ་རྣམས་ཞིབ་གསལ་དུ་གཏོང་བ། སྐབས་སྐབས་སུ་སྤི་དོན་དགོས་པ་རྣམས་ལ་སྤི་དོན་དང་། 

དཀའ་གནས་ལ་སྔ་ཕིའི་མཁས་པ་སོ་སོའི་ལེགས་བཤད་གུང་བསྒིགས་ནས་རྒྱ་བོད་ཀི་གཞུང་

ཁུངས་མ་དང་གཏུགས་ཏེ་དགག་གཞག་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པའི་གསུང་གི་བདུད་རི་ཡིད་ཀི་ཐུམ་པར་

སོན་པ་ལ། སྔར་དབུ་མའི་གཞུང་དོན་ལོ་འཁོར་གསུམ་གི་རིང་ཞིབ་སྦངས་ཀི་ཁུལ་བས་སྐབས་

རེ་བཙུན་དམ་པ་དེའི་གསུང་གི་བདུད་རི་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པས་ཀང་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། གྲུབ་ཆེན་སངས་

རྒྱས་བསྐངས་མིའི་གར་དུ་ཟློས་པ་གསེར་ལོངས་ཡང་པའི་སྐབས་མགོན་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་

སྲས་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུ་དག་གི་འཕྲིན་ལས་ཀིས་འཚོ་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐའ་ཡས་བོད་ཀི་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

སྤན་སྔར་ཐུགས་བསྐེད་དེ་འཕགས་བོད་ཀི་མཁས་གྲུབ་མང་པོའི་རྣམ་པར་བོན་ནས་མ་འོངས་པ་

ན་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་རབ་གསལ་གི་ངོ་བོར་མངོན་པར་རོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་པ། 

རིགས་དང་དཀིལ་འཁོར་ཀུན་གི་བེད་པོ་རོ་རེ་འཆང་དགེ་འདུན་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་སྲས་

སྤི་དང་། ཁད་པར་དུ་འཇམ་མགོན་ངག་གི་དབང་པོ་བོ་བཟང་དཔལ་བའི་བཀའ་དྲིན་ལས་མདོ་

སྔགས་རིག་གནས་ཀི་ཕོགས་ལ་ཅུང་ཟད་སྦངས་པ། ལྷ་སེ་དཀར་པོའི་རིགས་ལས་བྱུང་བའི་

འགར་གི་སོང་བ་པ་༸མི་ཕམ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རོ་རེས་བརོན་པ་བསྐེད་དེ། རེབ་གོང་སྟོད་

ཀི་སྒྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དར་ཞིང་བདེ་འཛོམས་རི་བོའི་སུལ་དང་། ལུག་ར་པད་དཀར་ཆོས་གིང་

གཉིས་ནས་རིམ་པར་བིས་པ་ལ་ཕིས་གོགས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་འབེལ་

གཏམ་གིས་ཞིབ་མོར་བགིས་པའི་ཡི་གེ་བ་ནི་འཕགས་བོད་གཞུང་བརྒྱའི་དོན་ལ་གཏུགས་པ་

མེད་པའི་བོ་འོད་ཅན་མཁས་པའི་དབང་པོ་ཟླ་མཛེས་དཔལ་གི་སྙེ་མས་བགིས་པས་ཟབ་དོན་དབུ་

མའི་ལུགས་བཟང་དང་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་བོའི་རང་ལུས་དུས་ཀི་མཐར་ཡང་གསལ་བར་

བེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག ། །

དགེ་ལེགས་བེ་བའི་སྣང་བ་དག་ནི་འདུན་ལྡན་བོ་ཡི་ས་ལ་འགེམ། །རྒྱལ་བསྟན་

འཛིན་སྐོང་སེལ་བའི་མཛད་བཟང་ཕོགས་དུས་ཐུབ་པ་ཀུན་ལས་ལྷག །དཔལ་སྟུག་

གགས་པ་དཀར་པོའི་ཟླ་འོད་རྒྱ་མཚོའི་མཐའ་ལ་ལྡན་པ་རྣམས། །མཁས་གྲུབ་ཡོངས་

ཀི་གཙུག་ཏོར་རེ་ལ་ཞབས་སེན་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་བརིད། །འཇིག་རེན་འདི་ན་གང་བོ་

ཡིས། །འདམ་བུའི་ཚལ་བཞིན་ཐུབ་པའི་སྲོལ། །རྣམ་པར་གྲུགས་བེད་དཀར་མིན་

ཕོགས། །ཀུན་དགའི་བ་དན་འཛིན་པ་རོལ། །སྲིད་པ་ནགས་ཀི་དུག་ཅན་ཤིང་། །རྒྱས་

པའི་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་ནི། །གཉེན་དུ་བསྟེན་ནས་ཆོས་མིན་གི། །འཁོར་ལོ་ཕོགས་སུ་

བསྒྱུར་བ་མང་། །ལུགས་གཉིས་སྤོད་པའི་ཟློས་གར་བརྒྱ། །འཁབ་པའི་སྙིང་གི་སྟོབས་

བི་བས། །རང་དགར་དོན་མེད་ཀི་ན་རུ། །ལུས་པའི་གངས་ཀི་མཐའ་མ་རིག །དེ་ལྟའི་



  539  

དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

མཚན་མ་མཐའ་དབུས་ཀི། །གཞན་ལྟ་བསྟན་ལ་བ་བ་དག །བགིད་པའི་སེང་གེ་རྐང་

སྟེགས་མཐོར། །བཤམས་པ་ལ་ཡང་མངོན་སུམ་ཉིད། །གང་ཚེ་སྟེས་ཀིས་ཅོད་པན་

ལ། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཀིས་ཞབས་བཞག་སྟེ། །ཆོས་སྤན་མཛེས་པའི་ར་ལག་

མང་། །རྒྱས་པས་བདག་ནི་དཔལ་དུ་གྱུར། །རྒྱུ་དེས་དམ་པ་ལ་འོས་པའི། །བ་བ་གང་

ཞིག་གྲུབ་པ་ཡི། །ལག་རེས་བསྟན་བཅོས་འདི་ཉིད་དེ། །འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་དགེས་

བེད་ཡིན། །འདི་ལས་བོ་གོས་དགའ་སྟོན་དང་། །སྐོན་འཚོལ་འདོད་པ་གང་ལ་

ཡང་། །པུ་སྟི་ཀ་ཡིས་དབུལ་བའི་སྐབས། །འཕྲོག་བེད་པར་གི་འདུ་བེད་ནི། །དབངས་

ལྡན་རིག་པའི་འདོད་འཇོ་ཞེས། །ཡུངས་འབྲུའི་དྲིན་ལ་རི་རབ་ཀི། །ལན་གི་གཏོང་བ་

རབ་ཡངས་པའི། །ལྷག་བསམ་དགེ་བའི་མཐུ་ལས་བྱུང་། །གང་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་ཞུས་ཆེན་

དང་། །ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་བ་བ་དང་། །གང་གིས་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐེན་དང་། །མྱུར་དུ་སྒྲུབ་

པའི་ཁུར་རྣམས་ཁེར། །དེ་ལས་ཕོགས་ཀུན་གནོན་པ་ཡི། །འཕྲུལ་བར་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོའི་

རོང་། །གྲུབ་པས་བསྟན་བཅོས་ལས་འཁྲུངས་པའི། །དོན་བཟང་ཀུན་ལ་སྤོད་གྱུར་

ཅིག །ཚུལ་འདི་སྒྲུབ་པའི་ཁུར་འཁེར་བ། །གང་ཞིག་སྐུ་ཚེ་རབ་བརན་ཅིང་། །ཞབས་

སེན་པདྨའི་ཉེ་དྲུང་དུ། །ཕོགས་མེད་བོ་གསལ་འདུ་བར་ཤོག །ཆོས་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་

སྒོ་བརྒྱ་ཞེས། །བརོད་པའི་གསུང་རབ་ཞིང་འདི་ཡང་། །བསྐལ་བའི་མཐར་ཡང་བསྟན་

འགོ་ཡི། །ཕན་བདེ་བསྟེན་པའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སེ་གིང་འདིས་

གཙོས། །སྒར་བདུན་ཚོ་དྲུག་སྲིད་ཞི་ན། །ཟླ་དང་བལ་བའི་བདེ་སྐིད་ཀིས། །འཚོ་བ་

ཀུན་ཏུ་རྒྱས་པར་སྨོན། །མཐར་འཛིན་གཡུལ་ལ་འཇིགས་མེད་ཉམས། །དགའ་མགུར་

སྟེར་བའི་སྙིང་པོ་མཆོག །གཏམ་འདིས་སྒིབ་གཉིས་མ་ལུས་པ། །མྱུར་དུ་ཟིལ་གིས་
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འཇིགས་མེད་དམ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

གནོན་གྱུར་ཅིག །འབེལ་ཐོགས་ཀུན་ཀང་གནས་སྐབས་སུ། །གང་བསམ་ལག་རེར་

འཁོངས་པ་དང་། །རོགས་ལྡན་ཕི་མའི་ཉིན་བེད་ཀིས། །གཏན་བདེ་པད་ཚལ་འབེད་

པར་ཤོག །མདོར་ན་དཔལ་ལྡན་བ་མའི་ཞབས་བརན་མཛད་འཕྲིན་གེགས་མེད་

ཕོགས་སུ་རྒྱས། །རྒྱལ་བསྟན་སྐེ་དགུའི་ཉེར་འཚོར་རག་བརན་བཤད་སྒྲུབ་བ་བ་ཉིན་

བཞིན་འཕེལ། །འགོ་ལ་བདེ་སྐིད་དཔག་བསམ་རབ་བརན་དགེ་བཅུའི་ཁིམས་ཀིས་

དུས་ཀུན་འཚོ། །པར་གི་ལེགས་བས་འདི་ཡང་ཡུན་བརན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོས་ཀུན་

ཁབ་ཤོག །

ཅེས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕེ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་

དོན་མཐའ་དག་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བ་

བ་འདི་ཉིད། ལྷན་སྐེས་ཀི་མཁེན་རབ་ཟླ་དང་བལ་བ། ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་འཇིགས་

མེད་རིགས་པའི་བོ་གོས་ནས་གང་ཅིའི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཏེ་ཞུས་དག་འཕར་བལྡབས་མང་པོ་

བགིས་ཐོག་དོ་དམ་པ་དགེ་འདུན་དཔལ་ལྡན། ངག་དབང་དམ་ཆོས། ངག་དབང་ཐབས་མཁས། 

འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ་རྣམས་བསྐོས་ཤིང༌། པར་ཤིང་རྣམས་ཤིང་བཟོ་ཀྲུའུ་ག་མགོན་པོ་ནས་

བསྒྲུབས། པར་ཡིག་པ་ལྟག་རོའི་གྲྭ་རིགས་བོ་བཟང་ནོར་བུ་དང༌། རྐོ་མཁས་དཀོན་མཆོག་བསམ་

གཏན། དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས། དཀོན་མཆོག་འཇིགས་མེད། དཀོན་མཆོག་དཔལ་ལྡན། འཇིགས་

མེད་གགས་པ་ཆེ་ཆུང༌། དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ། འཇིགས་མེད་བོ་གོས། བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ། 

འཇིགས་མེད་བམས་པ། འཇིགས་མེད་ཤེས་རབ། འཇིགས་མེད་ཐབས་མཁས། འཇིགས་མེད་

ཡོན་ཏན། འཇིགས་མེད་ངག་དབང༌། འཇིགས་མེད་བསྟན་འཛིན། འཇིགས་མེད་ཕུལ་བྱུང༌། 

བསོད་ནམས་དཔལ་འབོར་རྣམས་ཀིས་བརོན་པ་བསྐེད་དེ། ལོ་ངོ་གསུམ་གི་རིང་གྲུབ་པར་

བགིས་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཆོས་སྨྲ་བ་༧མི་ཕམ་དབངས་ཅན་དགེས་པའི་རོ་རེས་སྨྲས་

པ་ཤེ་ཡཾ་མསྟུ། །    ། །
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དྲང་ངེས་འཇུག་ངོགས།

༈ སྭ་སྟི། མདོ་སྨད་དན་ཏིག་ཉེ་འཁོར་མཐུ་བ་དགོན། །བཀྲ་ཤིས་ཆོས་སེར་

པར་འདི་བསྐྲུན་པའི་མཐུས། །བ་མའི་ཞབས་བརན་རྒྱལ་བའི་ལུགས་བཟང་

རྒྱས། །འབེལ་ཐོགས་ཀུན་ཀང་ཤམ་བྷ་ལར་སྐེ་ཤོག །
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པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། ། 

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། ། 

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། ། 

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། ། 

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། ། 

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སྟོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཀ་སེངེའི་

རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕྲལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཀའི་དགེ་སྦོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿ  སམནྟབུདདྷནཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། །ཏཱརེསྭཱཧཱ། །

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་
ལས་གསུངས་སོ། །
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