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དགུང་ལོ་ཉེར་བདུན་སྐབས་ལྷོ་ཁ་ཡར་ལུང་དུ་ཕེབས། རེད་ཐང་གི་ཆོས་གྲྭར་བཞུགས་ཏེ་
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བསན་འགོའི་དོན་མཛད་པའི་སྐབས་དཀའ་བཅུ་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་རེའི་དྲུང་དུ་ཕེབས། དུས་དེ་

ནས་བཟུང་ཆོས་རེ་དར་མ་རིན་ཆེན་རེའི་སས་ཀི་ཐུ་བོར་གྱུར།  

དགུང་ལོ་ཞེ་ལྔ་པའི་སྐབས་རེ་རེད་མདའ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་དུ་འབི་ཁུང་ནས་རྭ་སྒེང་དུ་

བོན། དེ་ནས་རེ་བཙུན་ཡབ་སས་གཉིས་དང་། ལོ་ཙྭ་བ་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་གསུམ་གནམ་རེད་

ལྡེང་དུ་ཨར་ཆེན་པོ་བང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཞལ་མངོན་པར་འཛོམས་ཤིང་། 

དབར་གནས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཏེ་འདུལ་བའི་ཕྱག་ལེན་རྣམ་པར་དག་པའི་སོལ་ལེགས་པར་

བཙུགས། དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་གི་སྐབས་རྭ་སྒེང་དུ་ཕེབས། ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་

སོགས་ཆེ་རྒུ་དུ་མས་ནན་ཆེར་བསྐུལ་བར་བརྟེན་བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་ཆེན་མོ་བཀའ་རོམ་མཛད། 

དགུང་ལོ་ཞེ་དགུའི་སྐབས་བདེ་ཆེན་གསང་སྔགས་མཁར་ཟླ་ཤས་བཞུགས་ནས་འོལ་

དགའ་བམས་གིང་དུ་ཕེབས་ཏེ་དོན་གཉེར་ཅན་མང་པོར་ལམ་རིམ་གི་ཆོས་གསུངས། སོབ་དཔོན་

ཀླུ་བང་གི་རྣམ་གཞག་གི་ཊིཀྐ་དང༌། སྔགས་རིམ་ཆེན་མོ་བརམས། 

དགུང་གངས་ང་གཅིག་གི་སྐབས་མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ལ་རེ་བཙུན་རེད་

མདའ་བ་ཆེན་པོས་བསྐུལ་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀང་རེའི་སན་པ་གསན་པས་དབུས་སུ་བོན་ནས་སེ་

ར་ཆོས་སིངས་སུ་རེ་རིན་པོ་ཆེར་ཐོག་མར་མཇལ།  གཞུང་དོན་གི་དཀའ་གནད་དག་ལ་དོགས་

འདྲི་སོགས་ཞུས་པས། རེ་ཉིད་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་དགེས་པས་རོ་རེ་འཇིགས་བེད་ལྷ་བཅུ་གསུམ་མའི་

དབང་དང་རྒྱུད་རྟོགས་བདུན་སོགས་མདོ་སྔགས་ཀི་དབང་ལུང་ཁིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་གནང། 

རེའི་ཐུགས་སས་ཀི་གཙོ་བོར་གྱུར། 

ལོ་དེར་སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་བཞུགས་ན་བར་ཆད་ཀི་རྣམ་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་སང་བས་དངོས་

སོབ་གུང་རུ་རྒྱལ་མཚན་བཟང་པོ་སོགས་བགེས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཞལ་ཏ་གནང་ནས། མཚན་མོ་

ཞིག་གཞན་གིས་མ་ཚོར་བར་ར་ཁ་བག་ཏུ་བོན་ནས་སྐུ་མཚམས་མཛད། རེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

དབངས་ཀིས་དབུ་སེམས་ཀི་ལྟ་བའི་གནད་རྣམས་གསུངས་ནས། ད་འདི་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུས་པ་

ཞིག་ཡི་གེར་གིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་་

བསན་བཅོས་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་བཀའ་རོམ་མཛད། སེ་ར་ཆོས་སིངས་སུ་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་

ཆེན་མོ་མཛད། ས་བི་ལོ་བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་སྨད་ལ་ལྷ་སར་ཕྱག་ཕེབས། གནམ་གང་གི་ཉིན་

སན་གསན་འབེབས་པའི་མཆོད་པ་མཛད། དགེ་འདུན་སོང་ཕག་བརྒྱད་ཙམ་བྱུང་ཞིང་། 

དགུང་ལོ་ང་གསུམ་པ་ས་གང་ ༡༤༠༩ ལོའི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་གཅིག་ནས་བཅོ་ལྔའི་

བར་དུ་ཆོ་འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་དུས་ཀི་མཆོད་པ་དངོས་གཞི་མཛད། དུས་དེ་ནས་ལྷ་ལྡན་ཆོ་

འཕྲུལ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སོལ་ཆགས། དེ་ནི་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་

ཡིན། ཇོ་བོ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་བཅུ་གཅིག་ཞལ་ལ་དངུལ་བཟང་པོ་ལས་བས་པའི་དབུ་རྒྱན་ཕུན་

སུམ་ཚོགས་པ་ཕུལ། ལོ་དེར་འབོག་རི་བོ་དགེ་ལྡན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་གིང་ཕྱག་བཏབ། 

ལྕགས་ཡོས་ ༡༤༡༡ ལོར་རིམ་ལྔ་གསལ་སྒོན་མཛད། དགུང་ལོ་ང་བདུན་ ༡༤༡༣ ལོར་

སྐུ་ཁམས་བསྙུན་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་གོགས་དང་མཉམ་དུ་སྐུ་མཚམས་སུ་བཞུགས། དགུང་ལོ་ང་

བརྒྱད་ཤིང་རྟ་ ༡༤༡༤ མི་དབང་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གིས་འོན་བཀྲ་ཤིས་དོ་ཁར་གདན་དྲངས། 

སེ་སོད་འཛིན་པ་མང་པོར་ལམ་རིམ་དང་དབུ་ཚད་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར། 

སྐབས་དེར་རྒྱལ་མཆོག་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དང་མཇལ་ཞིང་རེས་སུ་བཟུང། དེ་ནས་སར་ཡང་

གདན་ས་ཆེན་པོ་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་ནས་གསང་འདུས་ར་རྒྱུད་ཀི་འགེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་སུ་

གགས་པ་དེ་དང་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་ཊིཀྐ་ཆེན་མོ་སོགས་མཛད། 

དགུང་ལོ་ང་དགུ་ཤིང་ལུག་ ༡༤༡༥ ལོར་དགའ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་གཙུག་ཁང་རྟེན་དང་

བརྟེན་པ་བཅས་གསར་བཞེངས་ཀིས་དགའ་ལྡན་དཀིལ་འཁོར་སྒྲུབ་མཆོད་གསར་འཛུགས་

མཛད། དེ་ནི་རེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཛད་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གལ་ཞིག་ཡིན།  

དགུང་ལོ་རེ་གཅིག་ ༡༤༡༧ ལོ་དགའ་ལྡན་ཡངས་པ་ཅན་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་

གྲུབ་པའི་རབ་གནས་མཛད། དགུང་ལོ་རེ་གཉིས་ ༡༤༡༨ ལོར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱ་ཆེར་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

བཤད་པ་དགོངས་པ་རབ་གསལ་བརམས། 

དགུང་གངས་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་པ། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ས་ཕག་ ༡༤༡༩ ལོའི་སོན་ཁ་རི་བོ་

དགེ་ལྡན་ནས་ཕྱག་བཏེགས་ཏེ་ལྷ་སར་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དྲུང་དུ་སྐུ་ཕྱག་དང་། མཆོད་འབུལ། 

སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་མཛད་ནས་སོད་ལུང་ཆབ་ཚན་ཁར་བོན། སོད་ལུང་ཕུ་མདའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་

དང་། འབས་སྤུངས་། ལྷ་ས། སེ་ར། གསང་སྔགས་མཁར། གྲུ་བཞི་རྣམས་སུ་ཕེབས་ནས་བཀའ་

ཆོས་མང་དུ་སྩལ། 

སར་དགའ་ལྡན་དུ་ཕེབས་པ་ན་ཐོག་མར་ཡངས་པ་ཅན་གི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་

ཕེབས་ཏེ་འདིར་ད་ཡང་འོང་བ་མི་ཡོང་བས་མཆོད་གཏོར་རྒྱ་ཆེར་ཤོམས་གསུངས། དེ་ནས་འདུ་

ཁང་དུ་དགེ་འདུན་གི་ཚོགས་དབུར་ཕེབས་ཏེ་བདེ་བ་ཅན་གི་སྨོན་ལམ་རྒྱས་པ་དང་། དགེ་འདུན་

གི་ཚོགས་པ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་ཤིས་བརོད་མཛད། དེ་ནས་གཟིམ་ཁང་དུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་

གདན་ལ་བཞུགས་པ་ན། ད་ནི་རང་རེའི་དགོན་པ་རང་དབང་ཐོབ་པ་འདིར་སེབ་བྱུང་བས་བོ་བདེའོ་

ཞེས་གསུངས། མཐར་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ལ་སོགས་པར་བསན་པའི་བ་བ་མཛད་ཚུལ་གི་

ཞལ་ཏ་སྔ་མོ་ནས་ཞིབ་ཆ་གནང་ཟིན་པས་དེའི་ཚེ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ཀང་སྐབས་དེར་དབུ་ཞྭ་

དང་། ན་བཟའ་བེར་ཐུལ་ཞིག་གནང་སེ་རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན་ལ་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་དོན་གིས་གོ་

བར་མཛད་དེ་ལོ་དེའི་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ར་ལྔའི་ཉིན་གི་སྔ་དྲོར་སྐུ་གཤེགས།  

སོབ་མ་གགས་ཆེ་བ། རྒྱལ་ཚབ་དར་མ་རིན་ཆེན། མཁས་གྲུབ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་

སོགས་མང་དུ་བྱུང་། གསུང་རོམ་ལ། བང་ཆུབ་ལམ་རིམ་སོགས་པོ་ཏི་བཅུ་དགུ་བཞུགས་ཤིང་། 

དེ་དག་ཤིང་པར་དུ་བརོས་ཏེ་ཉར་ཚགས་དང་དར་སེལ་ཕྱིན་ཡོད་པ་ལས་རོམ་སྒིག་པར་ལག་

སོན་བྱུང་བའི་པར་གཞི་མི་འདྲ་བ་དྲུག་ནི། བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་པར་གསར་རིང་གཉིས། བ་བང་

པར་མ། ཞོལ་པར། སེ་པར། སྐུ་འབུམ་པར་མ་བཅས་སོ། ། 
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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་ཕག་མང་པོ་ཞིག་བྱུང་མོང་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་ཕྱིན་ཟིན་པ་དང་། 

ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརྟེན་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་སྐྱོབ་ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་

ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་སྐྱོན་ཆ་འབྱུང་སིད་པས་བསེས་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་ཕྱིར་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་སྡུར་བཞིན་ཡོད།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མ་ཕྱིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་ཡོད་

ལ། མ་ཕྱི་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་སྡུར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕྱི་དང་དཔེ་གཞི་གཞན་གི་

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

ཕྱིས་སུ་དཔེ་བསྡུར་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་

སྤོད་ཅུང་ཙམ་ཞུ་ན། གཞུང་གི་དཀྱུས་སུ་རྟགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕྱིའི་ནང་གི་འོག་

མཆན་དང་དཀྱུས་མཆན་ཡིན། ཡང་གཞུང་དཀྱུས་སུ་རྟགས་ ” འདི་བཀོད་ཡོད་ན་དེ་ནི་དོ་སང་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་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་ཐ་སད་དང་

ཕད་སྦྱོར་སངས་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་རྟགས་ “ འདི་བཀོད་པ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་

མཆན་བིས་མེད།

མཐའ་མཆན་ཀོག་སྐབས་དེབ་དེ་དཔེ་བསྡུར་བས་ཡོད་ཚེ་དེའི་མ་ཕྱིར་བཟུང་བའི་པར་གཞི་

ལ་མ་ཕྱི་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་རྟགས་ཅན་ *བསྒྲུབས   ལྟ་བུ་བྱུང་ན་མ་ཕྱིའི་ཡིག་ནོར་ཞིག་ཞུ་སྒིག་པས་

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

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

དང་། +བསྒྲུབས  ལྟ་བུ་བྱུང་ན་བསྒྲུབས་ལྷག་མ་བྱུང་བའི་དོན་དུ་གོ་དགོས། 
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕྱི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

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

༩༨མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༥པ་ན། བསབ་ཅེས་བིས་ཡོད་པ་མཚོན་ཞིང་།  *བསྒྲུབས  ནི་མ་ཕྱིའི་

ཡིག་ནོར་བསབ་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་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

སོགས་གཟིགས་ཚེ་ཀུན་ཕན་གི་ལས་གཞི་འདིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ལམ་སོན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལྡན་

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕྱི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བསན་

བཅོས་ལེགས་བཤད་སིང་པོ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་གོ་ཥཱ་ཡ། 

བདེ་འབྱུང་སྤིན་ལ་ཞོན་དང་གསེར་གི་མངལ། །

ལུས་མེད་བདག་པོ་ཐ་གུའི་ལྟོ་ལ་སོགས། །

སིད་ན་དྲེགས་པའི་ང་རོ་ཆེར་སྒོགས་པའི། །

རློམ་པས་འགིང་རྣམས་ཀིས་ཀང་གང་གི་སྐུ། །

མཐོང་བའི་མོད་ལ་ཉི་མས་མེ་ཁྱེར་བཞིན། །

མཛད་པར་གྱུར་ཚེ་མཛེས་པའི་ཅོད་པན་གིས། །

གང་གི་ཞབས་པད་གུས་པས་སེན་བེད་པ། །

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

མཁྱེན་བརེའི་གཏིང་མཐའ་ཤིན་ཏུ་དཔག་པར་དཀའ། །

བང་ཆུབ་སྤོད་པའི་རླབས་ཆེན་ཆལ་ཆིལ་གཡོ། །

ལེགས་བཤད་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱུར་འཇམ་པའི་དབངས། །

རྒྱལ་ཚབ་རྒྱ་མཚོ་ཆེ་ལ་གུས་ཕྱག་འཚལ། །
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བདེར་གཤེགས་གསུང་རབ་ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟའི་སོལ། །

ལེགས་པར་ཕྱེ་བས་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་མཆོག །

ས་གསུམ་འགོ་ན་ཉི་ལྟར་གསལ་མཛད་པ། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་སྤི་བོས་འདུད། །

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སོལ་གཉིས་ལེགས་བཟུང་ནས། །

འཛམ་གིང་བོ་གསལ་བེ་བའི་མིག་འབེད་པ། །

འཕགས་པ་ལྷ་དང་དཔའ་བོ་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས། །

ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་ཟླ་བ་གགས་པའི་ཞབས། །

དབིག་གཉེན་ཞབས་དང་བོ་བརྟན་ཕྱོགས་གང་དང༌། །

ཆོས་ཀི་གགས་པའི་ཞབས་སོགས་འཛམ་གིང་རྒྱན། །

ཐུབ་བསན་མི་ནུབ་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་མཆོག །

མཁས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གུས་པས་འདུད། །

གཞུང་ལུགས་མང་ཐོས་རིགས་པའི་ལམ་དུའང༌། །

ངལ་བ་མང་བསེན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡི། །

ཡོན་ཏན་ཚོགས་ཀིས་མི་དམན་དུ་མས་ཀང༌། །

འབད་ཀང་རྟོགས་པར་མ་གྱུར་གནས་དེ་ནི། །

འཇམ་མགོན་བ་མའི་དྲིན་གིས་ལེགས་མཐོང་ནས། །

ཤིན་ཏུ་བརེ་བའི་བསམ་པས་བདག་གིས་བཤད། །
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བསན་པའི་དེ་ཉིད་རྟོགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀིས། །

སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་འདོད་རྣམས་གུས་པས་ཉོན། །

ཇི་སྐད་དུ། འཕགས་པ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་གིས་ཞུས་པ་ལས། 

སོང་པ་ཞི་བ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ། །

མི་ཤེས་པས་ནི་འགོ་བ་འཁྱམས་གྱུར་པ། །

དེ་དག་ཐུགས་རེ་མངའ་བས་ཐབས་ཚུལ་དང༌། །

རིགས་པ་བརྒྱ་དག་གིས་ནི་འཛུད་པར་མཛད། །

ཅེས་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་དང༌། མ་

རྟོགས་ན་འཁོར་བ་ལས་མི་གོལ་བར་གཟིགས་ནས་ཐུགས་རེ་ཅན་གི་སོན་པས་

ཐབས་ཀི་ཚུལ་དང་རིགས་པའི་སོ་དུ་མ་ཞིག་གིས་དེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འཛུད་པར་

གསུངས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཁོང་དུ་ཆུད་

པའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ལ་དེ་ཡང་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་

དོན་རྣམ་པར་ཕྱེད་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་གཉིས་རྣམ་པར་འབེད་པ་ཡང་འདི་ནི་

དྲང་བའི་དོན་ནོ་འདི་ནི་ངེས་པའི་དོན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་ཙམ་གིས་ནུས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་དག་གིས་དྲང་ངེས་འབེད་བའི་དགོངས་

འགེལ་བརམས་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། གསུང་རབ་ལས་དྲང་ངེས་

ཀི་འཇོག་ཚུལ་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང༌། འདི་ནི་འདིའོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ཙམ་གི་ལུང་གིས་དེ་ལྟར་གཞག་པར་ནི་མི་ནུས་ལ་དེའི་ཚེ་སྤི་ལ་དེ་
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ལྟར་མ་ཁྱབ་པ་ན་བེ་བག་དྲང་ངེས་ལ་ཡང་འདི་འདིའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཙམ་གིས་

ཀང་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེའི་ཕྱིར་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་པར་ལུང་བསན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་

དག་གིས་དྲང་ངེས་ཀི་དགོངས་པ་བཀྲལ་ཞིང་དེ་ཡང་ངེས་དོན་གི་གསུང་རབ་ཀི་

དོན་གཞན་དུ་འདྲེན་པ་ལ་གནོད་བེད་དང༌། གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་རུང་བར་དོན་དེར་

ངེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཞིག་གི་རེས་སུ་

འབངས་ནས་དགོངས་པ་འཚོལ་དགོས་པས་མཐར་གཏུགས་ན་དྲི་མ་མེད་པའི་

རིགས་པ་ཉིད་ཀིས་དབེ་དགོས་ཏེ། རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཁས་ལེན་

ན་སྨྲ་བ་པོ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང༌། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀང་

འཐད་བས་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དོན་གི་དབང་འདི་གཟིགས་ནས། 

དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །

བསེགས་བཅད་བརར་བའི་གསེར་བཞིན་དུ། །

ལེགས་པར་བརྟགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །

བང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕྱིར་མིན། །

ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་དྲང་ངེས་འབེད་པ་ལ་གཉིས། 
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མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱོགས་དང༌། 

བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱོགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

མདོ་སེ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དགོད་པ་དང༌།

དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། 

མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ། 

འགལ་བ་དེ་སོང་བའི་ལན། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ། དེ་དག་

གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཞུས་པའོ། །

དང་པོ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྣམ་གངས་དུ་མར་

ཕུང་པོ་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་བཀའ་སྩལ། སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་དང༌། 

འཇིག་པའི་མཚན་ཉིད་དང༌། སང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡང་བཀའ་སྩལ། ཕུང་

པོ་རྣམས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་དང་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་

དང་ཟས་རྣམས་ཀི་བར་ཡང་བཀའ་སྩལ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་བདེན་པ་རྣམས་ཀི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་སང་བ་དང་མངོན་དུ་བགི་བ་དང་

བསོམ་པ་དང་ཁམས་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཁམས་ས་ཚོགས་པ་དང་

ཁམས་དུ་མ་དང་སང་བ་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང༌། བང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་གི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་དང་མི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པོ་དང་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེས་པ་

གནས་པ་དང་མི་བསྐྱུད་པ་དང་སར་ཞིང་འབྱུང་བ་དང་འཕེལ་ཞིང་ཡངས་པ་ཉིད་ཀང་

བཀའ་སྩལ་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་
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ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་

ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་ཀང་བཀའ་སྩལ་ལགས་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་སམ་བགིད་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཅི་

ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་

པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་

པ་ཞེས་ཀང་བཀའ་སྩལ་བའི་དོན་དེ་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བདག་ཡོངས་སུ་ཞུ་

ལགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིས་ནི་མདོ་སེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སུ་

གསུངས་པ་དང༌། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་

ཡོད་པར་གསུངས་པ་གཉིས་སྒ་སོར་བཞག་ན་འགལ་ནའང་འགལ་བ་མེད་དགོས་

པས་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་ཞེས་དྲིས་ཏེ། དེས་ནི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ཡང་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་

པ་དོན་གིས་ཞུས་སོ། །

འདིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ་རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་ཆེན་སོགས་ལས་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་བཤད་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ཉིད་ལས་

ཀུན་བརྟགས་ཀི་སྐབས་སུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་གསལ་བར་གསུངས་

པའི་ཕྱིར་དང༌། ཀུན་བརྟགས་ལའང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚོན༌བེད་ཡོད་པས་
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མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཀུན་བརྟགས་ལ་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་

བའི་ཕྱིར་རོ། །ཁམས་ས་ཚོགས་པ་དང་དུ་མ་ལ་འགེལ་པ་རྣམས་ཀིས་གཞན་དུ་

བཤད་ཀང་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་མདོ་དང་སྦྱར་ན་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་ཁམས་

དྲུག་ལ་བའོ། །མི་བསྐྱུད་པ་ནི་མི་བརེད་པའོ། །

གཉིས་པ་༼འགལ་བ་དེ་སོང་བའི་ལན༽ལ་གཉིས། 

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་གང་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་བཤད་

པ་དང༌། གང་ལ་དགོངས་ནས་མ་སྐྱེས་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མདོར་བསན་པ་དང༌། 

རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང༌། དེ་དག་གི་དཔེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགོངས་

འགེལ་ལས། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ངས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སེ། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའོ། །ཞེས་བསན་ཏོ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་ག་ལ་

དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་སོ། །བསྡུ་བ་ལས་ཀང༌། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་

ན། སྨྲས་པ། འདུལ་བའི་དབང་གིས་དེ་དང་དེར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་

ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། སུམ་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 
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ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རྣམ་གསུམ་གི། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །

དགོངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་བསན་པ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་པས། གང་དག་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སོགས་པའི་མདོ་རྣམས་ལས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་

དགོངས་ཀི་དོན་དམ་པ་ལ་དགོངས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་དང་

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་གཞུང་དང་འགལ་ཞིང་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ལ་སོགས་

པའི་ལུགས་ལས་ཀང་ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའོ། །

འདི་ལྟར་ཅི་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་དྲིས་པ་ནི་ཅི་ལ་

བསམས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བསན་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་དྲིས་པ་ཡིན་ལ་

ལན་གིས་ཀང་དེ་གཉིས་རིམ་པ་བཞིན་སོན་པ་ལས་དང་པོ་འཆད་པ་ནི། གཟུགས་

ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་ཀི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ལ་ངོ་

བོ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་དུ་

འདུ་ཞིང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་བཤད་ན་གོ་ས་བར་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་མེད་པ་

གསུམ་དུ་བསྡུས་ཏེ། དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་གསུམ་

གིས་བསྡུས། །དེ་ལྟར་མཛད་དགོས་པ་ཡང་ཡུམ་གི་མདོ་ལསོགས་པར་ཕུང་པོ་ལྔ་

ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས༌ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རེ་རེ་ནས་དངོས་

པོ་མེད་པ་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་

དུ་སོང་པ་ཉིད་དང་ཆོས་ཀི་དབིངས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པའི་

རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་སྨོས་ནས་དེ་དག་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པས་མདོ་
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སེ་དེ་དག་ལས་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་ཀི་ནང་ན་དོན་

དམ་མེད་དོ་ཞེས་སེམས་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞིག་སྨྲ། 

གཉིས་པ་༼རྒྱས་པར་བཤད་པ༽ནི།

གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

གསུམ་དུ་སྡུད་ན་དེ་གསུམ་གང་ཡིན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་དང་པོ་བཤད་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། དེ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་

པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། 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་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་དེ་

ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་དང་པོ་གཉིས་

ཀི་དྲིས་ལན་གིས་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་ནས། དེ་ཅིའི་

ཕྱིར་ཞེ་ན་ཞེས་པས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་དགག་ཕྱོགས་ནས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་མིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཡིན་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གསུངས་སོ། །མདོ་ཡི་དམིགས་འབེད་པ་འདིས་འོག་མ་གཉིས་ཀང་ཤེས་

པར་བའོ། །

ཀུན་བརྟགས་ལ་མེད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའམ་གནས་པ་ལ་བའོ། །འདིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་བསན་

ཚོད་ནི་མིང་དང་བར་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་མ་བཞག་ཡིན་ལ། བཞག་པ་ལ་ཡང་ཡོད་

པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་འཇོག་ལུགས་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བས་ཡོད་པ་རྣམས་མིང་གི་ཐ་སད་
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ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་དང་ཆེས་མི་མཐུན་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་

ཀི་དོན་ཡང་མི་མཐུན་ནོ། །

འོན་ཀང་འདིའི་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡོད་ན་ཐལ་འགྱུར་བའི་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡང་ཡོད་ལ་གཞི་འགའ་ཞིག་སྔ་མ་ལྟར་མི་

འཛིན་ཀང་ཕྱི་མ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཡོད་དོ། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གཉིས་པ་ནི་དགོངས་

འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀི་

གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ནི་

རྐེན་གཞན་གི་སོབས་ཀིས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་བདག་ཉིད་ཀིས་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་

དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་དབང་ལ་མེད་རྒྱུའི་སྐྱེ་བའི་ངོ་བོའམ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་ནི་བདག་

ཉིད་ཀིས་མ་ཡིན་པས་ཞེས་གསུངས་པས་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བའོ། །དེ་ནི་རང་

དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས། འདུ་བེད་རྣམས་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྐེན་གི་སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་རང་མི་སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེ་བ་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཞན་དབང་ལ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་དེ་འདྲ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པར་གསུངས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་གསུངས་པ་མིན་པའི་ལུགས་སོ། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་པ་ལ་འཇོག་ཚུལ་

གཉིས་ལས་གཞན་དབང་ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཞག་པ་ནི་དགོངས་

འགེལ་ལས། ཆོས་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། རྟེན་ཅིང་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ཆོས་གང་དག་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པ་དེ་དག་ནི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡང་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དག་

པའི་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་བསན་ལ། གཞན་

གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དེ་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་དབང་ནི་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མེད་པས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཞེས་བ་སེ། དོན་དམ་པ་ནི་གང་ལ་དམིགས་ནས་གོམས་ན་སྒིབ་པ་ཟད་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ན་གཞན་དབང་ལ་དམིགས་ནས་གོམས་པས་སྒིབ་པ་དག་པར་བེད་

མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཀུན་བརྟགས་ཀང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་ཅིའི་

ཕྱིར་མི་གཞག་ཅེ་ན། རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་འཇོག་ན་

བདེན་ཡང་ལོག་རྟོག་དགག་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དབང་རྣམ་པར་དག་པའི་

དམིགས་པ་མིན་པས་དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཞག་གི་ཀུན་བརྟགས་མ་བཞག་

གོ །ཇ ི་ལྟར་ཞེ་ན། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ལ་དམིགས་ནས་

བསོམས་པས་སྒིབ་པ་དག་བར་འགྱུར་བར་ཤེས་པ་ན། དེ་ལྟ་ན་ཆོས་ཅན་གཞན་

དབང་ལ་ཡང་དམིགས་དགོས་པས་དེ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པར་འགྱུར་

བས་དོན་དམ་པར་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེ་ལ་ཀུན་བརྟགས་ལ་དེ་འདྲ་བའི་

དོགས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དོགས་པ་དེའི་སྐྱོན་ནི་མེད་དེ་སྒ་མི་རྟག་པར་ངེས་པས་སྒ་རྟག་འཛིན་ཟློག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཀང་སྒ་ལ་དམིགས་པས་རྟག་འཛིན་མི་ཟློག་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །གཞན་དབང་

རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་བས་པའི་དོན་དམ་དེར་མ་གྲུབ་ཀང་

དོན་དམ་གཞན་དུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པའི་འཇོག་ཚུལ་གཉིས་པ་ཡང་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་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་ཀི་

ཆོས་བདག་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བ་སེ་དེ་

ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་ལ་དོན་དམ་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་

རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་པས་དེའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་སོ། །

ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་

དམིགས་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ཆོས་རྣམས་ཀི་བདག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་སེ་དེ་ཙམ་གིས་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཞེས་ཀང་བ་བས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བའོ། །ཡང་

དགོངས་འགེལ་ལས། གལ་ཏེ་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་

ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་ནི། དེས་ན་འདུ་བེད་རྣམས་ཀི་བདག་མེད་པ་ཙམ་དང་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་ཉིད་དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཡང་མི་འགྱུར། ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། དཔེའི་སྐབས་སུ་ཡང་ནམ་མཁའ་གཟུགས་མེད་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པ་

བཞིན་དུ་བདག་མེད་འཇོག་པར་གསུངས་པས། ཆོས་ཅན་འདུས་བས་ལ་ཆོས་ཀི་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

བདག་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་སྤོས་པ་མེད་དགག་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་

གྲུབ་འཇོག་པར་ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། མདོ་འདིའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་བསན་པ་

ངེས་པའི་དོན་དུ་འདོད་བཞིན་དུ་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་དགག་བ་བཅད་ཙམ་གི་

བཅད་ལྡོག་ནས་མི་འཇོག་པར་བོའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་དགག་བ་བཅད་པ་ལ་མི་ལྟོས་

པར་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བ་ལ་འདོད་པ་ནི་འགལ་བའོ། །ཡོངས་གྲུབ་འདི་ནི་ཆོས་

རྣམས་ཀི་བདག་གི་ངོ་བོ་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་ཆོས་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་

པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་ཀི། དགག་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་མི་བཞེད་པའི་ལུགས་སོ། །

གསུམ་པ་༼དེ་དག་གི་དཔེ་བསན་པ༽ནི།

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་པོ་དེ་དཔེ་ཇི་དང་འདྲ་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས། 

དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་ཁའི་མེ་ཏོག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ཉིད་བལྟ་བར་བའོ། །དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་

ན། སྒྱུ་མ་བས་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ནི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་བལྟ་བར་

བའོ། །དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་དེ་ལས་ཀང་གཅིག་ཀང་བལྟ་བར་

བའོ། །དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན། ནམ་ཁའ་ནི་གཟུགས་

ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཙམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དང་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་

བུ་ནི་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལས་ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དང་

ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་གཅིག་བལྟ་བར་བ་སེ། ཞེས་སོ། །ཀུན་བརྟགས་ནམ་མཁའི་མེ་

ཏོག་དང་འདྲ་བ་ནི་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གི་དཔེ་ཡིན་གི་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་
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པའི་དཔེ་མིན་ནོ། །གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་དང་འདྲ་ཚུལ་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཡོངས་

གྲུབ་ཀི་དཔེ་དོན་ནི་དཀྱུས་ན་གསལ་ལོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་ནི་དེ་ལྟར་དུ་བཤད་ཀི། 

དེ་ལྟ་མིན་པར་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་བཤད་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་མདོ་སེ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་

ཞེན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་མེད་ལྟའམ་ཆད་པར་ལྟ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ཉིད་

གསུམ་ག་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པས་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ལྟ་བ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་རོ། །འདི་ལྟར་གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་ན་སྐྱེ་བ་དང་

འགག་པ་མི་རུང་བས་དེ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ལ་ཡོངས་གྲུབ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མེད་ན་དངོས་པོའི་གཤིས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ལུགས་སོ། །

གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ལྟ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་ལ་

སྐུར་འདེབས་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་ཀུན་བརྟགས་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སམ་

ན། ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ན་དེ་གཉིས་མེད་པར་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་པའི་གཞི་དང་འདོགས་པ་པོའི་ཐ་སད་ཀང་

མེད་པས་ཀུན་བརྟགས་ཡེ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དགོངས་འགེལ་

ལས། ངའི་དགོངས་ཏེ་བཤད་པ་ཟབ་མོ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏུ་རབ་ཏུ་མི་

ཤེས་ཏེ་ཆོས་དེ་ལ་མོས་ཀང་ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །ཆོས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ཁོ་ནའོ། །མ་འགགས་པ་ཁོ་

ནའོ། །གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་ཁོ་ནའོ། །རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་
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པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཆོས་ཀི་དོན་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་ཁོ་ནར་མངོན་པར་ཞེན་པར་བེད་དོ། །

དེ་དག་གཞི་དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་མཚན་ཉིད་མེད་

པར་ལྟ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། མེད་པར་ལྟ་བ་དང་མཚན་ཉིད་མེད་པར་ལྟ་བ་ཐོབ་

ནས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐུར་བ་འདེབས་ཏེ། ཆོས་

རྣམས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས། ཆོས་རྣམས་ཀི་

གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་སྐུར་བ་

འདེབས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། འདི་ལྟར་གཞན་གི་

དབང་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་ན་ནི་ཀུན་བརྟགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ན། དེ་ལ་གང་དག་གཞན་གི་དབང་གི་

མཚན་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཐོང་བ་དེ་

དག་གིས་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་སྐུར་བ་བཏབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་དག་ནི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་ལ་ཡང་སྐུར་བ་འདེབས་

པ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་སོ། །

དོན་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་ཞེན་ཞེས་པའི་སྒ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སོན་པའི་མདོ་

སེ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་དང་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་ཞེན་པར་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །གཞན་

དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཐོང་བ་ནི་དེ་གཉིས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་ལྟ་བ་སེ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཞེས་པ་མན་ཆད་
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ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་ག་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་ནོ། །རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བཟུང་ན་ཡང་གཞན་

དབང་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་སྐུར་འདེབས་སུ་

འགོ་བ་ཤེས་པར་བ་སེ། སྐྱེ་འགག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་སྐྱེ་འགག་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་ལུགས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་

གང་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་ཤེ་ན། འདི་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་ལ་

དགོངས་ནས་གསུངས་ཏེ། དེ་ཡང་དང་པོ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་

པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པའོ་ཞེས་

བསན་ཏོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས། འདི་ལྟར་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་སྐྱེས་པ་ཡིན། མ་སྐྱེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་

འགགས་པ་ཡིན་ན། མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་གཟོད་མ་

ནས་ཞི་བ་ཡིན། གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན། རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་བཟླ་བར་བ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། ཞེས་

གསུངས་སོ། །

ཀུན་བརྟགས་ལ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པ་བཀོད་པའི་ཕྱིར་སྐྱེ་འགག་ཡོད་ན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་དང་གཞན་དབང་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་འགག་ཡོད་པར་ཡང་བསན༌ནོ། །སྐྱེ་འགག་

དང་བལ་བ་ནི་འདུས་མ་བས་ཡིན་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀི་ཆོས་སུ་མི་རུང་

བའི་ཕྱིར་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བསན་ཏེ་

མ་ངན་ནི་འདིར་ཀུན་ཉོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས། ཡང་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་

ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ངས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མ་སྐྱེས་

པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་

པའོ་ཞེས་བསན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་

ཆོས་བདག་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ནི་རྟག་པ་རྟག་པའི་དུས་དང་ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་

གི་དུས་སུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས༌ཉིད་འདུས་

མ་བས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། རྟག་པ་རྟག་པའི་དུས་དང་

ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གི་དུས་སུ་ཆོས་ཉིད་དེ་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་གནས་པ་འདུས་མ་བས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདུས་མ་བས་པའི་ཕྱིར་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་རང་

བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་སོ། །རྟག་པ་

རྟག་པའི་དུས་ནི་སྔ་མ་སྔ་མའི་དུས་དང་ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གི་དུས་ནི་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་

དུས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་ཆེན་ལས་བཤད་དོ། །

འོ་ན་འདིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་གཞི་གསུམ་ག་ལ་མཛད་ནས་སྐྱེ་བ་སོགས་

མེད་པའི་གཞི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་བར་པ་ལ་མི་མཛད་པ་དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཀང་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་གཞན་གི་

དབང་ལ་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ལ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་

ལས་འདས་པ་ཞེས་འབྱུང་བའི་དགོངས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

དེ་ལྟར་མ་སྐྱེས་སོ། །ཇི་ལྟར་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ལྟར་མ་འགགས་སོ། །ཇི་ལྟར་མ་སྐྱེས་པ་

དང་མ་འགགས་པ་དེ་ལྟར་གཟོད་མ་ནས་ཞིའོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་

མ་ངན་ལས་འདས་སོ། །ཞེས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གའི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་སྐྱེས་པ་

སོགས་སུ་བཤད་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་ཆེན་ལས། མདོ་

ལས་གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་ཀི་དགོངས་གཞིར་མ་གསུངས་པ་ནི་རྟེན་

ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བའི་དོན་མེད་པ་མིན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་བཤད་པ་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་

དབང་དུ་བས་པར་བཤད་དོ། །

གཞན་དབང་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་ཡོད་པས་སྐྱེ་

འགག་མེད་པར་གསུངས་པ་གཞན་དབང་ལ་དགོངས་པ་མིན་ལ་གཞན་དབང་ཕལ་

ཆེར་ཀུན་ཉོན་གིས་བསྡུས་པས་ཚིག་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀི་གཞིར་མ་མཛད་པ་ནི་མདོ་

འདིའི་དགོངས་པའོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རང་རང་གི་སྐབས་ཀི་ངོ་བོ་མེད་རྒྱུ་དེའི་དབང་དུ་བས་

ནས་ཇི་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་ལྟར་མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་ལ་གཟོད་མ་ནས་

ཞི་བ་དང༌། གདོད་ནས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ལས་བཏུས་ལས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་༼ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ༽ནི།

ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ན་ཀུན་བརྟགས་ཉིད་གང་

ཡིན་སམ་ན། དེ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་ལ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་ཞེས་ངོ་བོ་

ཉིད་དམ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མིང་དང་བརར་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང༌། གཟུགས་

ཀི་ཕུང་པོ་སྐྱེའོ་ཞེའམ་འགག་པ་ཞེའམ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་སང་བ་དང་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དམ་བེ་བག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མིང་དང་བརས་

རྣམ་པར་བཞག་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་ཚིག་དང་པོ་གསུམ་གིས་ནི་ཀུན་བརྟགས་འདོགས་པའི་

གཞི་བསན་ལ་དེ་མན་ཆད་ཀིས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་ཚུལ་སོན་ཏེ། འདི་གཟུགས་ཕུང་ངོ་

ཞེས་ངོ་བོ་དང་གཟུགས་ཕུང་སྐྱེའོ་ཞེས་སོགས་སུ་བཏགས་པ་ནི་བེ་བག་གམ་ཁྱད་

པར་དུ་བཏགས་ཚུལ་ཡིན་ཏེ་ཞིབ་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ན་གཞན་དབང་གང་ཡིན་སམ་ན། 

དེ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་

ཉིད་ལགས་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། དང་པོས་གང་གི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་གཉིས་པས་

ཀུན་བརྟགས་ཀི་གདགས་གཞི་དང་གསུམ་པས་རང་གི་ངོ་བོ་བསན་ཏོ། །ཡོངས་

གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ན་དེ་ཉིད་གང་ཡིན་སམ་ན། དེ་ནི་དགོངས་
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འགེལ་ལས། རྣམ་པར་རྟོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་

འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མ་དེ་ཉིད། ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་

ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་ཁོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཆོས་ལ་བདག་མ་མཆིས་པ། དེ་

བཞིན་ཉིད་རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་

མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཆོས་ལ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཅེས་བརོད་པ་གང་ལ་དམིགས་ནས་བསོམས་པས་སྒིབ་པ་དག་

པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་ངོས་བཟུང་ངོ་། །ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དེ་གང་ཞེ་

ན་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །གང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་སམ་པ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་དེ་ཁོ་ནས་ཞེས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་གོང་དུ་

སྨོས་པ་ལ་གསུངས་ནས་ཁོ་ནས་ཞེས་པས་ནི་གཞན་གཅོད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་

གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ལ་མི་བེད་ཀི་ཀུན་བརྟགས་ཁོ་ནའི་ངོ་བོ་མེད་པ་ལ་

ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བེད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །

དེ་ཉིད་གོང་མས་བཤད་པ་ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཞེས་པ་ནས་དེ་ཉིད་ཅེས་པའི་

བར་གིས་གཞན་དབང་སོང་གཞིར་བསན་ནས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་མ་

གྲུབ་ཅེས་པས་དེ་ཉིད་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་

བས། མདོ་འདིས་སོང་ཚུལ་བསན་པ་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཐ་མ་ངོ་བོ་

ཉིད་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་འགལ་བའོ། །སོང་

ལུགས་ཀང་ས་ཕྱོགས་བུམ་པས་སོང་པ་ལྟར་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་བཀག་པ་མིན་

གི་གང་ཟག་རས་སུ་མེད་པ་ལྟར་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ངོ་བོར་གྲུབ་པས་
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སོང་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་མདོ་ལས། དེ་ཉིད་ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་

དེར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ཞེས་གསུངས་སོ། །གང་གིས་སོང་པའི་ཀུན་བརྟགས་

ནི་མདོ་འདིའི་ཀུན་བརྟགས་ངོས་བཟུང་བའི་སྐབས་གཉིས་ཀར་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཀུན་བརྟགས་གཞན་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་

འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་གཟུགས་ཕུང་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་དང་

སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་རྟེན་འབེལ་བཅུ་གཉིས་དང་ཟས་བཞི་དང་ཁམས་དྲུག་དང་

བཅོ་བརྒྱད་པོ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་སྦྱར་བར་གསུངས་སོ། །

སྡུག་བདེན་ལ་ནི་གདགས་གཞི་སྔར་བཞིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའོ་

ཞེས་ངོ་བོ་དང་སྡུག་བདེན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བེ་བག་ཏུ་མིང་དང་བརས་བཞག་

པ་ཀུན་བརྟགས་དང༌། གཞན་དབང་སྔར་བཞིན་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་སྔར་དང་འདྲ་

ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དེ་ཁོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་

བདེན་པ་ལྷག་མ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །བང་ཕྱོགས་སེ་ཚན་བདུན་ལ་ཡང་སྦྱར་ཏེ་

གདགས་གཞི་སྔར་བཞིན་ལ་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ངོ་བོ་དང་དེའི་མི་

མཐུན་ཕྱོགས་དང་གཉེན་པོ་སོགས་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ལ་དེ་དང་དེའི་འོ་ཞེས་

ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་སྡུག་བདེན་

བཞིན་གསུངས་སོ། །

དེ་དག་ནི་སྔར་འགལ་སོང་དྲིས་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་གཟུགས་ཕུང་ནས་

ལམ་གི་ཡན་ལག་གི་བར་གི་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུམ་གི་འཇོག་
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ལུགས་བས་ནས་དེ་ལ་དགོངས་ནས་སོན་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་དུ་བཤད་པར་

བདག་གིས་གོའ་ོཞེས་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་སོན་པ་ལ་གསོལ་བའོ། །

བཞི་པ་༼དེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཞུས་པ༽ལ་གཉིས།

མདོ་དགོད་པ་དང༌།

དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་ན་གསུང་རབ་ལ་ཆོས་

རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་དང་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པར་སོན་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལེགས་པར་ཕྱེ་བའི་

མདོ་སེ་གསུམ་བྱུང་ཞིང་དེ་དག་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཡེད་མེད་ལེགས་པར་ཕྱེ་མ་ཕྱེ་

གཉིས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕྱེ་བ་ནི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་བར་མི་བ་བས་ངེས་པའི་དོན་དང༌། 

མ་ཕྱེ་བ་ནི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་པས་དྲང་བའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་གཉིས་

ཡོད་པས་མདོ་སེ་གཉིས་དྲང་དོན་དང་གཅིག་ངེས་དོན་དུ་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་

ཤུགས་ཀིས་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །

ཤུགས་ལ་གནས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་དུས་ཀི་རིམ་པའི་སོ་ནས་འཁོར་ལོ་

གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་དྲང་ངེས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་དོན་དམ་ཡང་དག་འཕགས་ཀིས་སོན་

པ་ལ་ཞུས་པ་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དང་པོར་ཡུལ་ཝཱ་རཱ་

ཎ་སིར་དྲང་སོང་སྨྲ་བ་རི་དྭགས་ཀི་ནགས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་

ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བསན་པས་ཆོས་ཀི་འཁོར་

ལོ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བ་སྔོན་ལྷར་གྱུར་པའམ་མིར་གྱུར་པ་སུས་ཀང་མཐུན་པར་

འཇིག་རྟེན་དུ་མ་བསྐོར་བ་གཅིག་རབ་ཏུ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཀི་
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འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བ་དེ་ཡང་བ་ན་མཆིས་པ་སྐབས་མཆིས་པ་དྲང་བའི་དོན་

རོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་

ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ལས་བརམས། སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང་འགག་པ་མ་

མཆིས་པ་དང་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཉིད་ལས་བརམས་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་

ལ་སོང་པ་ཉིད་སྨོས་པའི་རྣམ་པས་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་མཆིས་པ་སྐབས་མཆིས་པ་དྲང་བའི་དོན་རོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་

ལགས་ཀི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ལས་

བརམས། སྐྱེ་བ་མ་མཆིས་པ་དང་འགག་པ་མ་མཆིས་པ་དང་གཟོད་མ་ནས་ཞི་བ་

དང་རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ཉིད་ལས་བརམས་ནས། ཐེག་

པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང་

ལྡན་པ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་བསྐོར་ཏེ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདི་ནི་བ་ན་མ་མཆིས་པ་སྐབས་མ་

མཆིས་པ་ངེས་པའི་དོན་ལགས་ཏེ་རོད་པའི་གཞིའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མ་ལགས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་༼དེའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ༽ལ་གཉིས།

མདོའི་ཚིག་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་དང༌། དྲང་ངེས་ཀི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་

པའོ། །
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དང་པོ་ནི། དེ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐོར་བ་ལ་གནས་ནི་ཚིག་དང་པོས་

བསན་ལ་གདུལ་བ་ནི་གཉིས་པས་སོ། །འཕགས་པའི་ཞེས་པ་ནས་བསྐོར་ཏེ་ཞེས་

པའི་བར་གིས་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོ་བསན་ནོ། །བདེན་པ་བཞིའི་རྣམ་པ་བསན་ཞེས་པ་ནི་

བརོད་བ་གང་ལས་བརམས་ནས་བསན་པའོ། །

ངོ་མཚར་སོགས་ནི་དེའི་བསྔགས་པའོ། །དེ་ཡང་ཞེས་སོགས་ནི་ངེས་དོན་

མིན་པར་སོན་པའོ། །དེ་ལ་བ་ན་མཆིས་པ་ནི་འདིའི་གོང་ན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བསན་

པ་ཡོད་པའོ། །སྐབས་མཆིས་པ་ནི་འདི་ལས་སྐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བསན་པ་ཡོད་

པའོ། །སོང་པ་ཉིད་མི་སོན་ཞིང་ཡོད་པར་སོན་པས་དྲང་བའི་དོན་ནོ། །རོད་པ་དང་

བཅས་པ་ནི་གཞན་གིས་གཞིག་པར་བ་བ་དང་ཉན་ཐོས་སེ་བ་རྣམས་ཀི་རོད་པ་སྨྲ་

བའི་གནས་སུ་གྱུར་པའོ། །ཞེས་ཝེན་ཚེག་གིས་བཤད་དོ། །

མདོའི་དོན། ནི་དང་པོ་ནི་བ་ན་སེ་འདིའི་གོང་ན་ངེས་དོན་གཞན་ཡོད་

པའོ། །གཉིས་པ་ནི། འདིའི་དོན་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་ཁས་བངས་པ་ལ་རོལ་བ་

གཞན་གི་སྐྱོན་གི་སྐབས་མཆིས་པའོ། །འདི་ལ་རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་པ་ལས་རོལ་བ་

དང་བཅས་པ་ཞེས་ཀང་བསྒྱུར་བས་དོན་དེ་ལྟར་རོ། །གསུམ་པ་ནི་འདིའི་དོན་གཞན་

དུ་དྲང་དགོས་པའོ། །བཞི་པ་ནི་དོན་འདི་ལྟར་ཡིན་སོན་པས་གསལ་པོར་མ་ཕྱེ་བས་

དོན་ལ་མི་མཐུན་པར་རོད་པའོ། །འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཞེས་པ་ནས་

བརམས་ནས་ཞེས་པའི་བར་ནི་བརོད་བ་གང་ལས་བརམས་པའོ། །ཐེག་པ་ཞེས་

སོགས་ནི་གང་ལ་བསྐོར་བའི་གདུལ་བའོ། །སོང་པ་ཉིད་སྨོས་པའི་རྣམ་པས་ཞེས་

པའི་དོན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པ་ལ་འགེལ་པ་ཁ་ཅིག་གིས་བཤད་ལ། རྒྱ་ནག་
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གི་འགེལ་ཆེན་ལས། མི་མངོན་པའི་རྣམ་པས་ཞེས་ཀང་འབྱུང་ལ་དེའི་དོན་ཡོད་པ་

མཁྱུད་པ་ལ་བཤད་དོ། །འགྱུར་ནི་དེ་ལེགས་ལ་དོན་ནི་འཁོར་ལོ་ཕྱི་མ་གཉིས་བརོད་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལས་བརམས་ནས་སོན་པར་འདྲ་བ་ལ་སོན་ཚུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི་

བར་པས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་སྔར་ལྟར་མ་ཕྱེ་བས་མི་མངོན་པའི་རྣམ་པས་ཞེས་

གསུངས་ལ་ཐ་མས་ཕྱེ་བས་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སེ་སོད་གསུམ་པ་ཝེན་ཚེག་གིས་གསུམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བ་ན་ཡོད་པ་སོགས་

ལས་མ་བཤད་ཅིང༌། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་ཡང་དག་བདེན་པའི་བཤད་པ་བཀོད་མོད་

ཀང་ལེགས་པར་མི་སང་བས་མ་བིས་ལ་རང་གི་ལུགས་ནི་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །

འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་ལ། བརོད་བ་གང་ལས་བརམས་པ་བར་པ་དང་འདྲ་

ཞིང༌། གདུལ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་སེ་སྔ་མ་གཉིས་ནི་

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་སོ་སོ་བ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་གཉི་གའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །ལེགས་པར་

ཕྱེ་བ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རེ་རེ་ལ་མཚན་ཉིད་

གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དང་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་

བའོ། །ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདི་ནི་ཞེས་ཉེ་བའི་ཚིག་གིས་སྨོས་པ་ནི་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་སྨོས་པའི་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་འཁོར་ལོ་དགོངས་འགེལ་དང་དེ་

བཞིན་དུ་ཕྱེ་བ་རྣམས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་གི། དུས་ཐ་མར་གསུངས་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་

མེད་ཀི་ཚུལ་འདི་བཞིན་དུ་མ་ཕྱེ་བའི་མདོ་སེ་རྣམས་ལ་ཟེར་བ་མིན་ནོ། །

འཁོར་ལོ་དེའི་ཆེ་བ་ནི་བ་ན་མ་མཆིས་པ་སོགས་ཀིས་སོན་ཏེ། འདི་མཆོག་

ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་ཞིང་དེ་ལས་ལྷག་པ་གཞན་མེད་པས་བ་ན་མ་མཆིས་པ་དང༌། ཕྱིས་
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མཆོག་ཏུ་འགྱུར་པའི་སྐབས་དང་གཞིག་པའི་སྐབས་མེད་པས་སྐབས་མ་མཆིས་པ་

དང༌། ཡོད་མེད་རོགས་པར་བསན་པས་ངེས་པའི་དོན་དང༌། རོད་པ་སྨྲ་བའི་གཞིའི་

གནས་མིན་པའོ། །ཞེས་ཝེན་ཚེག་གིས་བཤད་པ་ནི་སྐབས་མེད་པའི་སྔ་མ་མ་

གཏོགས་པ་སྔར་བདག་གིས་བ་ན་ཡོད་པ་སོགས་ཀི་དོན་བཤད་པ་ལས་བཟློག་པ་

དང་དོན་འདྲའོ། །

མདོ་སེ་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལ་སྐྱོན་གི་སྐབས་ཡོད་ལ་འདི་

ལ་མེད་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་དེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་ལ། རོད་པ་ཡོད་མེད་ནི་མདོ་སེའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་སོན་

པས་དེ་ལྟར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཡིན་མིན་ལ་མཁས་པས་བརྟགས་ན་རོད་ས་མེད་པ་ལ་

བའི་རོད་པ་གཞན་མེད་པར་སོན་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼དྲང་ངེས་ཀི་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བཤད་པ༽ནི།

དེ་འདྲ་བའི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལ་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་དང་གཉིས་པ་ལ་

མཚན་ཉིད་མེད་པ་དང༌། གསུམ་པ་ལ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་བའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་

རྒྱ་ནག་གི་འགེལ་ཆེན་ལས་བཏགས་ལ། མདོ་འདི་ཉིད་ཀི་ཚེག་དང་བསྟུན་ན་གསུམ་

པ་ལ་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བའོ། །དེ་ལ་མདོ་འདིས་དྲང་ངེས་

སུ་འཇོག་པའི་ཚུལ་ནི་ལེགས་པར་ཕྱེ་མ་ཕྱེ་གཉིས་ཡིན་ལ། དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་པའི་

གཞི་ནི་ཆོས་རྣམས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མཉམ་དུ་

གསུངས་པ་དང་མེད་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་དང་ཡོད་མེད་ལེགས་པར་ཕྱེ་བ་གསུམ་

ཡིན་པ་ནི། མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་བ་དང་དེའི་ལན་བཏབ་པ་དང༌། ཆོས་རེ་རེ་
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ལ་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བས་ནས་དེ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་བཤད་ཚུལ་ཞུས་པ་དང༌། དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་སྔ་ཕྱིར་གསུངས་

པའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ཞུས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་

ཕྱིར་དུས་དང་པོར་བདེན་པ་བཞི་ལ་བརམས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་

སོགས་སུ་གསུངས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སོན་པ་ཡིན་གི། དུས་དང་པོར་

གསུངས་ཚད་ཀི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ལ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་དུས་དང་པོར་ཝཱ་རཱ་ཎ་

སིར་ལྔ་སེ་ལ་ཤམ་ཐབས་ཟླུམ་པོར་བགོ་བར་བའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་བསབ་

བ་གསུངས་པ་ལ་འདིར་དོགས་པ་གཅོད་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་

གཉིས་པ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སུ་གསུངས་པ་ལ་བའི། དུས་གཉིས་པར་

གསུངས་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་ལས་མ་བརམས་པའི་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་

དྲིས་པ་ལྟར་གི་དོགས་པ་མེད་པས་དེ་འདིར་དྲང་དོན་དུ་སོན་མི་དགོས་སོ། །

འཁོར་ལོ་གསུམ་པ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ལེགས་

པར་ཕྱེ་བ་རྣམས་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་མིན་པ་ནི་མདོ་ཉིད་ལས་ཀང་ཤིན་ཏུ་གསལ་

ལ། དཔེར་ན་མ་ངན་ལས་འདའ་ཁར་འདུལ་བ་མདོར་བསྡུས་ཞེས་བ་བ་རུང་མཐུན་

དུ་གགས་པ་གསུངས་ཀང་དེ་མདོ་འདིས་ངེས་དོན་དུ་སོན་པ་མིན་པ་བཞིན་

ནོ། །མདོ་འདིས་ཅི་ཞིག་འགྲུབ་པར་འདོད་ནས་ཆོས་འཁོར་གི་དྲང་ངེས་ཕྱེ་བ་ཡིན་

སམ་ན། ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་མ་

གྲུབ་པར་བསན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་འཛིན་པ་བཟློག་ནས་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང༌། ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང་
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གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་ལམ་གི་དམིགས་པའི་དོན་

དམ་མཐར་ཐུག་ཏུ་དེའི་གདུལ་བ་ལ་བསན་པར་བཞེད་ནས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

འཁོར་ལོ་དང་པོ་གཉིས་དྲང་དོན་དང་ཐ་མ་ངེས་དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཁ་ཅིག་གིས་མདོ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དུས་གསུམ་པར་གསུངས་

པའི་མདོ་ཐམས་ཅད་ངེས་དོན་དུ་བསྒྲུབས་ནས་གཞན་སེའི་རིགས་ཅན་བདག་ཏུ་སྨྲ་

བ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པ་འགའ་ཞིག་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འདོད་

ཅིང༌། ཆོས་ཉིད་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པའི་བོས་རློམ་པ་མ་

གཏོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་ཆོས་ཉིད་བདེན་པར་གྲུབ་

པའི་བདེན་མི་བདེན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་

དོན་དུ་འདོད་དོ། །དེ་ལ་གཞན་དག་གིས་ནི་མདོ་འདིས་དྲང་ངེས་ཕྱེ་བ་ལྟར་ཡིན་ན་

ཕྱོགས་སྔ་མས་སྨྲ་བ་ལྟར་འགྱུར་རོ་སམ་ནས་དྲང་ངེས་ཀི་ཚུལ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་ནོ་ཞེས་འགོག་གོ །དེ་གཉིས་ཀས་ཀང་མདོ་འདིར་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲི་

བ་བྱུང་ལུགས་དང་དེ་ལ་སོན་པས་ལན་བཏབ་ལུགས་དང་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་ངེས་

སུ་བཞག་ལུགས་རྣམས་ལ་ཞིབ་ཏུ་མ་བརྟགས་པར་དྲང་ངེས་ཀི་རྣམ་དབེ་བས་པའི་

སྐབས་ཙམ་ཞིག་ལ་རོད་པར་སང་ངོ་། །

གཉིས་པ་༼དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའི་ཚུལ༽ལ་གཉིས།

སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས་གཙོ་བོར་དགོངས་འགེལ་ལ་བརྟེན་ཚུལ་དང༌། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བསྡུ་

བ་ལས། དོན་དམ་པ་མཚན་ཉིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་



  29  

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

བཞིན་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་དམ་པའི་ལེའུ་རྣམས་དྲངས་

ཤིང༌། ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་བལྟ་བར་

བའོ། །ཞེས་མཚན་ཉིད་གསུམ་སོན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ལེའུ་རྣམས་དྲངས་ལ། ཆོས་

རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ནི་དགོངས་འགེལ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་

བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་མདོ་སེ་ལ་འགལ་སོང་གི་དྲིས་ལན་དང་དྲང་ངེས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་སོན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ལེའུ་རྣམས་དྲངས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་

ཚོགས་བརྒྱད་དང་མཐར་ཐུག་རིགས་ངེས་པ་ཡང་དགོངས་འགེལ་ནས་གསུངས་པ་

རྣམས་དྲངསསོ། །བང་སའི་དེ་ཁོ་ནའི་ལེའུ་དང་དེའི་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

དང་ཐེག་བསྡུས་ལས་ཀང་དགོངས་འགེལ་ལས་གཞན་དབང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་

བཏགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་གསུངས་པ་ཉིད་བཤད་པའི་

རྣམསགངས་མང་པོས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་མཛད་དོ། །

མདོ་སེ་རྒྱན་དང་དབུས་མཐའ་ལ་སོགས་པར་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་བཤད་པ་དང་

དེ་དག་གི་འགེལ་པ་རྣམས་སུ་བསན་པའི་གནད་རྣམས་ཀང་མདོ་སེ་འདིའི་དོན་དང་

ཤིན་ཏུ་མཐུན་པས་ལུགས་འདི་ལ་མདོ་སེ་འདིའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ནི་ར་

བར་སང་ངོ་། །

གཉིས་པ་༼དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚུལ༽ལ་

གསུམ། 

མཐའ་གཉིས་སོང་ཚུལ་སྤིར་བསན་པ།

སྒོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པ། དེས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་
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འབེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

བང་ས་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌།

བསྡུ་བ་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་གཞུང་ནས་

བཤད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

སྒོ་སྐུར་དུ་ལྟ་བའི་ཚུལ་དང༌།

དེ་གཉིས་འགོག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བང་ས་ལས། ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒོ་བཏགས་པའི་ལེགས་པར་མ་ཟིན་པ་སངས་པ་དང་ཡང་དག་

པ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ལེགས་པར་མ་ཟིན་པ་སངས་པ་ཡོད་དོ། ཞེས་སྒོ་སྐུར་

སངས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྒོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་ནི་

ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ནི་བང་ས་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

རྣམས་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་འདོགས་པའི་ཚིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སྒོ་བཏགས་ནས་མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་

ཡིན་པ་དང༌། ཞེས་པ་འདིས་སྒོ་འདོགས་ཚུལ་གསུངས་ལ། བཏགས་པའི་ཚིག་གི་

མཚན་མའི་གཞི་བཏགས་པའི་ཚིག་གི་མཚན་མའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ། བརོད་དུ་མེད་

པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་

ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་ཤིང་ཆུད་གཟོན་པར་བེད་པ་གང་ཡིན་པ་

འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལས་རབ་ཏུ་ཉམས་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་

བའོ། །ཞེས་པ་སྔ་མས་ནི་སྐུར་བ་འདེབས་ཚུལ་བསན་ལ་ཆུད་གཟོན་ཞེས་པ་མན་
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ཆད་ཀིས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཟབ་མོ་ལས་ཉམས་པར་བསན་ནོ། །

གཟུགས་ཞེས་པ་ནས་དངོས་པོ་ལ་ཞེས་པའི་བར་གིས་ཀུན་བརྟགས་

འདོགས་པའི་གཞི་བསན་ཏེ། དེ་ལ་འདོགས་པའི་ཚིག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཅེས་པ་ནི་ཚིག་

གིས་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བའི། འདོགས་བེད་ཀི་ཚིག་ལ་མི་བ་སེ་བསྡུ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །བང་སའི་སྐབས་གཞན་དུ་བྱུང་བ་རྣམས་

ཀང་དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བའོ། །

ཚིག་གིས་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་པ་

ལ་དེའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཡོད་དོ་ཞེས་ཞེན་པ་ནི་སྒོ་འདོགས་སོ། །བཏགས་པའི་

ཚིག་གི་མཚན་མའི་གཞི་ནི་བཏགས་པའི་ཚིག་གི་མཚན་མའི་རྟེན་ཞེས་པས་བཤད་

དེ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གདགས་གཞིའོ། །དེ་ཉིད་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཚུལ་གིས་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་འཛིན་པ་ནི་སྐུར་འདེབས་

སོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ཀུན་བརྟགས་དོན་དམ་པར་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་ནི་སྒོ་འདོགས་

དང་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་དོན་དམ་པར་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནི་སྐུར་འདེབས་ཡིན་ཏེ། 

དང་པོ་ཀུན་རོབ་དང་གཞན་གཉིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་

ཡོད་པ་ལ་མེད་པར་ལྟ་བ་སྐུར་འདེབས་སུ་བཤད་པའི་ཟླས་དྲངས་ན་དོན་དམ་པར་

མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་ལྟ་བ་སྒོ་འདོགས་སུ་བཤད་དགོས་ལ། སྐབས་འདིར་ཀུན་

བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལ་སྒོ་འདོགས་སུ་གསུངས་

ཀིས་དེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཚིག་གིས་གསལ་བར་མ་བསན་ཀང་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་གཞུང་གི་དོན་ཡིན་པས་ཀུན་
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བརྟགས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་སྒོ་འདོགས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱོགས་སོ། །

དགོངས་འགེལ་ལས། ཀུན་བརྟགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་གནས་འདུ་བེད་ཀི་

མཚན་མ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོགས་པའི་གཞི་གཞན་དབང་ལ་གསུངས་པས། 

གཞུང་འདིས་བཏགས་པའི་ཚིག་གི་མཚན་མའི་གཞི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལ་མེད་

ཅེས་གསུངས་པའི་དངོས་བསན་གཞན་དབང་ཡིན་མོད་ཀང༌། དེ་དོན་དམ་པར་མེད་

ན་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་དོན་དམ་དུ་མེད་པར་འགྱུར་བས་གཉིས་ཀ་ལ་བཤད་པ་ལ་སྐྱོན་

མེད་དེ། བང་ས་ལས། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་

སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཡང་མེད་ལ་འདོགས་པ་ཡང་མེད་དེ་དེ་གཉིས་ཀ་

ཡང་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དངོས་པོ་གཞན་དབང་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་ཚུལ་ནི་ཐ་སད་དུ་མེད་དོ་ཞེས་པའམ་སྤིར་མེད་དོ་ཞེས་པ་མིན་གི་སྔར་

གོང་དུ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལ་མེད་ཅེས་པ་སྐུར་འདེབས་སུ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་གཉིས་འགོག་པའི་ཚུལ༽ནི།

གལ་ཏེ་སྒོ་སྐུར་བེད་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡིན་ན་དེ་གཉིས་སོང་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་

སམ་ན། དེ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་ནི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་

བཏགས་པ་དེས་དེ་དོན་དམ་པར་སོང་པར་བསན་པས་འགོག་སེ་ཞིབ་ཏུ་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །སྐུར་འདེབས་ནི་བང་ས་ལས། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དྲངས་པའི་ལུང་དེ་དང་དེའི་

རེས་ཐོགས་སུ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡོད་ན་

གང་ཟག་གདགས་སུ་རུང་གི་མེད་དུ་ཟིན་ན་ནི་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གང་ཟག་

གདགས་སུ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་དངོས་པོ་
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ཙམ་ཡོད་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འདོགས་པའི་ཚིག་ཉེ་བར་གདགས་སུ་

རུང་གི །མེད་དུ་ཟིན་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་གདགས་པའི་ཚིག་གིས་ཉེ་བར་

འདོགས་པ་མེད་དོ། །དེ་ལ་འདོགས་པའི་གཞི་མེད་དུ་ཟིན་ན་ནི་གཞི་མེད་པར་འགྱུར་

བས་འདོགས་པ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པས་བཀག་གོ །དེ་ལ་འདིར་

སྐུར་འདེབས་འགོག་པའི་ཕྱོགས་སྔ་ཁས་ལེན་མཁན་ནི་གཞན་སེར་འོང་དོན་མེད་ལ་

རང་སེ་ཡང་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་མིང་དང་བརས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་གཞིའི་གཟུགས་

སོགས་ཀི་དངོས་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ཅེས་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མེད་དོ། །

དེས་ན་བསྡུ་བ་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅེས་སྨྲ་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་སྨྲ་བ་རྣམས་སོ། །དེ་དག་གིས་ནི་གཞན་དབང་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་སྤིར་

མི་སིད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་མེད་ཅེས་འདོད་པ་གཏན་མིན་པས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་

ཅེས་སྨྲའོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་ཙམ་མེད་ན་ཞེས་འགོག་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དོན་

དམ་པར་ཡོད་པའི་ཡང་དག་གི་དངོས་པོ་མི་སིད་ཅེས་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་

ལུགས་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང་དོན་དམ་པར་

མེད་ན་མེད་མི་དགོས་ཀང༌། ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་དོན་དམ་པར་རམ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་དབང་སེམས་སེམས་བྱུང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་དེ་རང་གི་

རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་མིན་ན་

བོས་སྐྱེ་བར་རློམས་ནས་སྐྱེའོ་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་
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དངོས་པོ་ལ་སྐྱེ་བོ་ཡོད་བར་མི་འགྱུར་རོ་སམ་དུ་ལུགས་འདིས་བསམས་སོ། །

དེས་ན་གཞན་དབང་གི་སྐྱེ་འགག་བོ་འཁྲུལ་པས་སྐྱེ་འགག་ཏུ་ཞེན་པ་ཙམ་

གི་ངོར་ཡིན་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྐྱེ་འགག་ཡོད་པས་སྐུར་འདེབས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། 

ཞེས་པས་ལན་མི་ཐེབས་ཏེ། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་ཞེན་པའི་འཁྲུལ་ངོར་ཐག་པ་སྦྲུལ་

ཡིན་ལ་སྤིར་ཐག་པ་སྦྲུལ་དུ་གྲུབ་མ་མོང་ཞེས་པ་དང་འདྲ་བར་གཞན་དབང་གི་རྒྱུ་

འབས་ཀང་རྒྱུ་འབས་བདེན་འཛིན་གི་འཁྲུལ་ངོར་རྒྱུ་འབས་ཡིན་གི། གཞན་དབང་

ཁོ་རང་རྒྱུ་འབས་སུ་མ་གྲུབ་ཅེས་འདོད་ན་ནི་དེ་འདྲ་ཁས་བངས་ཀང་དགེ་སིག་ལས་

བདེ་སྡུག་སྐྱེ་བའི་ལས་འབས་གཞག་ས་མེད་པར་སོང་བས་སྐུར་འདེབས་སོང་མི་

ནུས་ལ། དེ་འདྲ་མིན་པའི་རྒྱུ་འབས་འདོད་ན་ནི་རང་གི༌མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

འབས་ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བསམས་ནས། 

གདགས་གཞི་མེད་ན་འདོགས་པ་ཡང་མེད་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཏགས་པ་ཙམ་

ཡིན་པ་དང་དེ་ཉིད་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་དུ་བེད་པ་གཉིས་ཀ་མི་སིད་པས་ཆད་ལྟའི་གཙོ་

བོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དེ། 

བང་ས་ལས། དེ་བས་ན་གང་ཟག་ཁ་ཅིག་ཤེས་པར་དཀའ་བའི་མདོ་སེ་ཐེག་

པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཟབ་མོ་སོང་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པ་དགོངས་པའི་དོན་བསན་པ་

དག་ཐོས་ནས། བཤད་པའི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་ནས་ཚུལ་

བཞིན་མ་ཡིན་པར་རྣམ་པར་བརྟགས་ཏེ། རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པའི་རྟོག་པ་

ཙམ་གིས་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། འདི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་སུ་

འདི་ལྟར་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཡང་དག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་སྨྲའོ། །དེ་
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དག་གི་ལྟར་ན་འདོགས་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་ཙམ་ཡང་མེད་པས་འདོགས་པ་དེ་ཉིད་

ཀང་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་ན་གདགས་པ་ཙམ་གི་དེ་ཁོ་ན་ལྟ་

ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། དེ་བས་ན་རྣམ་གངས་དེས་ན་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་དང་

བཏགས་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་སྐུར་བ་བཏབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བཏགས་པ་དང་དེ་ཁོ་

ན་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པས་ན་མེད་པར་ལྟ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་

གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལ་དགོངས་ནས་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་ནི་བའི་སོང་ཉིད་ལ་ལོག་པར་

ཟིན་པ་དེ་ནི་དེ་ལྟ་མིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔ་མ་ནི་ཤེས་བ་ལ་རྨོངས་པ་ཙམ་

ཡིན་གི་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་མི་འདེབས་ཤིང་གཞི་དེས་དམལ་བར་མི་སྐྱེ་

ལ། གཞན་ཆོས་འདོད་པ་ཡང་ཕུང་བར་མི་བེད་བསབ་པའི་གཞི་ལ་ཡང་གཡེལ་བར་

མི་འགྱུར་ལ། ཕྱི་མ་ནི་དེ་དག་ལས་བཟློག་པར་འགྱུར་བས་སོ་ཞེས་བང་ས་ལས་

གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་བས་ན་གང་ལ་གང་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་སོང་ཞིང་ལྷག་མ་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ནི་སོང་ཉིད་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་

ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་དེ་དག་ཏུ་ཚིག་གིས་བཏགས་

པའི་ངོ་བོས་སོང་པ་ནི་ཚིག་སྔ་མའི་དོན་ཡིན་ལ། ལྷག་མ་ཡོད་པ་ནི་གདགས་གཞིའི་

དངོས་པོ་ཙམ་དང་འདོགས་པ་ཙམ་ཡོད་པར་བང་ས་ལས་གསུངས་ཏེ། གང་གིས་

སོང་པ་ནི་ཀུན་བརྟགས་དང་། གང་སོང་པའི་གཞི་གཞན་དབང་དང་སྔ་མས་ཕྱི་མ་

སོང་པའི་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་ནི་སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་སྒོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་སངས་པས་ནི་ཡོད་པའི་མཐའ་དང་སྐུར་
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འདེབས་སངས་པས་མེད་པའི་མཐའ་སངས་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་

ཡང་ཡིན་ཞིང༌། འདི་འདྲ་བའི་སོང་ཉིད་ནི་དོན་དམ་པའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་བཤད་དེ། 

བང་ས་ལས། དངོས་པོ་སྔ་མ་གང་ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་འདི་གཉིས་ཀི་ཡོད་

པ་དང་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་བསྡུས་པའི་དངོས་

པོ་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་སུ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དབུ་མའི་

ལམ་མཐའ་གཉིས་སངས་པ་བ་ན་མེད་པ་ཞེས་བ་སེ། ཞེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼བསྡུ་བ་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ༽ལ་གཉིས།

ཕྱོགས་སྔ་མ་དགོད་ཅིང་དེའི་དོན་ལ་དྲིས་ལན་བ་བ་དང༌།

ལན་བཏབ་པའི་ཕྱོགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་

པོ་པ་ལ་ལ་རང་གིས་ཉེས་པར་བཟུང་བས་འདི་སྐད་ཅེས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ནི་ཐམས་ཅད་

ཡོད་ལ་དོན་དམ་པར་ནི་ཐམས་ཅད་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་

ཀུན་དོན་དམ་པར་ནི་མེད་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའོ་ཞེས་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀིས་

ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་བརོད་པའོ། །དེ་ནས་དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་

ཚེ་དང་ལྡན་པ་དོན་དམ་པ་ནི་གང་ཡིན་ཀུན་རོབ་ནི་གང་ཡིན་ཞེས་བརོད་པར་

བའོ། །དེ་སྐད་དྲིས་པ་ན་གལ་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཆོས་དེ་དག་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་

དུ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་

ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དག་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བེད་པ་དང་འདོགས་པ་དང་མངོན་པར་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

བརོད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་བེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་གྱུར་ན། ཞེས་པ་ནི་

བདེན་གཉིས་གང་ཡིན་དྲིས་ནས་དེའི་ལན་བཏབ་པ་ཕྱོགས་སྔར་མཛད་པའོ། །དེ་ལ་

འདིར་དོན་དམ་གང་ཡིན་དྲིས་པ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་དྲིས་པ་ཡིན་གི་

དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་པའི་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་མེད་པས་དོན་དམ་དུ་མེད་པའི་མེད་ས་

དྲིས་པ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དོན་དམ་མོ་ཞེས་སྨྲ་

བར་མི་རིགས་ཏེ། དབུ་མ་པས་དོན་དམ་དུ་འདོད་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དུ་ཡོད་

པས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་མི་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཀུན་རོབ་གང་ཡིན་དྲིས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་པ་གང་གི་ངོར་

བདེན་པ་འཇོག་པའི་ཀུན་རོབ་དྲིས་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་ཡོད་སའི་ཐ་སད་

དེ་གང་ཡིན་ཞེས་དྲིས་པ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་

འཛིན་པ་ཀུན་རོབ་བོ་ཞེས་སྨྲ་བར་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི་བདེན་འཛིན་ཡིན་པས་དེའི་

ཞེན་ཡུལ་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་དབུ་མ་པས་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

ཅེས་པའི་མེད་རྒྱུའི་ངོ་བོ་ནི་བདེན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་བ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་༼ལན་བཏབ་པའི་ཕྱོགས་དགག་པ༽ལ་གཉིས།

གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འགལ་བ་བསན་པ་དང༌།

རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལ་ཐོག་མར་ཀུན་རོབ་

ཀི་ངོས་འཛིན་འགོག་པ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བརོད་པར་བ་སེ་ངོ་བོ་

ཉིད་དུ་དམིགས་པ་དེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

འདོད་དམ། འོན་ཏེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པར་འདོད། གལ་

ཏེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ནི་དེས་ན་མངོན་པར་

བརོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བར་མི་

རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེས་ན་གཞི་

མེད་པར་མངོན་པར་བརོད་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཅེས་བར་མི་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་དོ་

སམ་དུ་འཛིན་པའི་ཀུན་རོབ་དེ་ནང་གི་མངོན་པར་བརོད་པར་ཡང་འགྱུར་ལ་དེའི་ཚེ་

རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མའི་རྒྱུས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནམ། ཀུན་རོབ་པ་དང་མངོན་པར་

བརོད་པའི་རྣམ་རྟོག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རྒྱུས་བསྐྱེད་པས་

ཡོད་པ་མིན་ཞེས་པ་མི་རུང་ཞེས་པ་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མིན་ཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

འདིར་དོན་དམ་དུ་ཡོད་མེད་རོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕ་རོལ་པོས་དོན་

དམ་དུ་མེད་པར་ཁས་བངས་ཀི་སྤིར་མེད་ཅེས་མ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་མི་རུང་སེ། འདོགས་པའི་

གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཀུན་རོབ་དང་མངོན་པར་བརོད་པ་རྟོག་པས་བཏགས་ཙམ་

ཡིན་ན་གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པའི་ངོས་འཛིན་

འགོག་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་གང་

དམིགས་པ་དེ་མེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཀང་བརོད་པར་བའོ། །དེ་སྐད་ཅེས་དྲིས་པ་ན་གལ་

ཏེ་དེ་འདི་སྐད་ཅེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་ལན་འདེབས་

པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བརོད་པར་བ་སེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དེ་ཡོད་པར་འདོད་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

དམ་འོན་ཏེ་མེད་པར་འདོད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ནི་དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཉིད་ནི་དོན་དམ་པའོ་ཞེས་བར་མི་རུང་ངོ་། །གལ་ཏེ་མེད་ན་ནི་དེས་ན་ཕྱིན་ཅི་

ལོག་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གང་དམིགས་པ་དེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་བར་མི་

རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་དོན་ནི་ཆོས་འདི་དག་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་རང་མཚན༌དམིགས་བཞིན་དུ་དེ་མེད་ཅེས་ཇི་ལྟར་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་ནི་དེ་

ལྟར་དམིགས་པའི་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དམིགས་པའི་བོས་མི་གནོད་དེ་བོ་དེ་ཉིད་འཁྲུལ་པའི་དངོས་

པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་འཁྲུལ་པ་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་ན་ནི་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་དོན་དམ་དུ་མི་རུང་ལ། མེད་ན་ནི་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་དམིགས་ཀང་མེད་

དོ། །ཞེས་པ་དེ་མི་འཐད་དོ། །འདིར་ཡང་དོན་དམ་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་བརྟག་པ་བ་དགོས་

མོད་ཀང་དོན་འདྲ་ཞིང་བརྟག་པ་སྔ་མ་གོ་ས་བས་དེ་ལྟར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་འདིར་

ཀུན་བརྟགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་དོན་དམ་པར་མེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ལ་

སྐྱོན་མ་བསན་པར་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་དང་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དོན་དམ་པར་

ཡོད་མེད་ལ་བརྟགས་ནས་སྐྱོན་བསན་པ་ནི། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་མེད་ལ་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་དང་ཀུན་

བརྟགས་ཀི་འདོགས་པ་པོ་དང་གདགས་གཞི་ཡིན་བས་མཁས་པ་རྣམས་གཙོ་བོར་

འདི་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་པ་ལ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྒོ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

འདོགས་པའི་མཐའ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་དང༌། སྐུར་བ་འདེབས་པའི་

མཐའ་ནི་གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་ལ་

མེད་དོ། ཞེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ལྟར་

མཐའ་གཉིས་རྣམ་པར་སངས་པའི་ཚུལ་གིས་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་གི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་

པར་བའོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་ཐ་མ་གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་ལ་དེར་མ་

གྲུབ་བོ་ཞེས་པ་རང་མཚན་ལ་སྐུར་འདེབས་སུ་གསུངས་ཏེ། བང་ས་དང་འདི་གཉིས་

སྒོ་སྐུར་གི་མཐའ་དང་དེ་སོང་ཚུལ་གཅིག་གོ །ཀུན་བརྟགས་མེད་པ་ཡང་དོན་དམ་དུ་

ཡིན་གི་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་མིན་ཏེ། བསྡུ་བ་ལས། མངོན་པར་རྟོགས་པ་དེ་དག་མིང་

གང་དང་མངོན་པར་བརོད་པ་གང་གིས་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་

བརོད་པར་བའམ་འོན་ཏེ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཐ་

སད་ལས་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་བརོད་པར་བའོ། །

དོན་དམ་པར་ནི་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་དང༌། དེ་

ལ་མངོན་པར་བརོད་པ་ལ་ཡོངས་སུ་གོམས་པའི་མིང་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་

པའི་དམིགས་པ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཞེས་གསུངས་ནས། 

འདི་ལྟར་དེ་ནི་བཏགས་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་བདག་གཉིས་ཀི་ཀུན་བརྟགས་ལྟ་བུ་ཤེས་བ་ལ་མི་

སིད་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་ཀུན་བརྟགས་ཐམས་ཅད་མི་སིད་པ་མིན་པས་རས་སུ་ཡོད་

པ་དང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དགག་ལ་བཏགས་ཡོད་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་གཞག་

གོ། །དེའི་ཕྱིར་དགོངས་འགེལ་གི་འགེལ་ཆེན་ཁ་ཅིག་ལས་ཀུན་བརྟགས་བདེན་པ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

གཉིས་ཀར་མེད་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀི་གཞན་དབང་གི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་

འབྱུང་བ་སྒྱུ་མ་བས་པ་དང་འདྲ་བར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་

པ་ཡང་ཡིན་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི་མདོ་དེའི་དགོངས་པ་མིན་ནོ། །

ཐེག་བསྡུས་སུ་དགོངས་འགེལ་དྲངས་ཏེ་ཕྱི་རོལ་མེད་པར་བསྒྲུབས་ནས་ཕྱི་

ནང་གི་གཟུང་འཛིན་ཀུན་བརྟགས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཞིང༌། བང་ས་དང་བསྡུ་

བ་དང་ཡང་འགལ་ལ། དེར་རྣམ་ངེས་ཀི་ལུང་ཡང་དྲངས་པས། ཁ་ཅིག་དེ་ཐོགས་

མེད་ཀིས་མཛད་ཟེར་བ་ནི་མ་བརྟགས་པ་ཆེན་པོའ།ོ །བསྡུ་བར་དགོངས་འགེལ་གི་

གེང་གཞིའི་ལེའུ་མ་གཏོགས་པ༌ལེའུ་ལྷག་མ་རྣམས་ཕལ་མོ་ཆེ་དྲངས་ཤིང་དཀའ་

གནས་རྣམས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་པས་སོབ་དཔོན་འདིས་འགེལ་བ་

ཟུར་དུ་མཛད་དགོས་པར་ཡང་མི་སང་ངོ་། །ཕྱིས་ཀི་ཁ་ཅིག་ཀང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་

ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད། བར་པ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པར་མེད། ཐ་མ་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀི་དགོངས་པར་འཆད་པ་ཡང་ལུགས་འདི་ལས་

ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གཞན་དབང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་འཁྲུལ་

པའི་བོས་དེ་ལ་སྐྱེ་འགག་སོགས་ཡོད་པར་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་ལ་སྐྱེ་

འགག་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་འདོད་པ་ནི། གཞན་དབང་ལ་སྐུར་འདེབས་ཀི་མཐར་

ཐུག་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་ལ་ཡང་སྐུར་བ་བཏབ་པས། མཚན་

ཉིད་གསུམ་ག་ལ་སྐུར་འདེབས་ཆད་ལྟའི་གཙོ་བོར་སྔརབང་ས་ལས་བཤད་པ་དེ་

ཡིན་ཞིང༌། མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་ངེས་དོན་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕྱོགས་ལ་སང་དུ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མེད་པའི་འགལ་བར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །

གཉིས་པ་༼རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་འགལ་བ་སང་བ༽ནི།

གལ་ཏེ་བང་ས་དང་བསྡུ་བ་ལས། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་གསུངས་

པ་ལྟར་ཡིན་ན་དགོངས་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་

ཕན་ཚུན་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ། གལ་ཏེ་ཆོས་དེ་དག་གི་དེ་བཞིན་

ཉིད་དོན་དམ་པ་ཆོས་བདག་མེད་པ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་ནི་

དེས་ན་དེ་བཞིན་ཉིད་དོན་དམ་པ་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་ཡང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་འདུས་བས་ཡིན་པར་འགྱུར་

རོ། །འདུས་བས་ཡིན་ན་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འདུས་བས་ཡིན་

ན་དོན་དམ་མིན་པར་གསུངས་པ་དང༌། དབུས་མཐའ་ལས། དམ་པའི་དོན་ནི་གཅིག་

པུའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་ཡོངས་

སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཅིག་པུར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། 

མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས་ཀང༌། 

ཡོད་མིན་མེད་མིན་དེ་བཞིན་མིན་གཞན་མིན། །

སྐྱེ་དང་འཇིག་མེད་འབི་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། །

འཕེལ་བ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའང་མེད། །

རྣམ་པར་དག་འགྱུར་དེ་ནི་དོན་དམ་མཚན། །

ཞེས་དོན་དམ་བདེན་པ་མཚན་ཉིད་ལྔ་ལྡན་དུ་གསུངས་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

འཇིག་མེད་པར་བཤད་ཅིང་འགེལ་པར་ཡང་ཀུན་བརྟགས་དང་གཞན་དབང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་ལ་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་མིན་པར་

གསུངས་པ་དང༌། བསྡུ་བ་ལས་ཀང༌། རྒྱུ་མཚན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་བརོད་པར་

བའམ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་

བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བརོད་པར་

བའམ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན། སྨྲས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་

བརོད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་རྣམས་དང་ཇི་ལྟར་མི་འགལ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་མི་

འགལ་བ་བཤད་པར་བ་སེ། འདི་ལྟར་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལ་འཇོག་

ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། 

དང་པོ་ནི། ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡོད་པ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་

དང༌། དེའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་ལ་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པར་བཞག་པ་སེ། མདོ་ལས། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་

ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མང་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདི་ནི་དབུ་མ་པ་དང་རང་གཞན་གི་སེ་པ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དོན་དམ་

པ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མེད་རོད་པའི་གཞིར་གྱུར་པའོ། །དེའི་དབང་དུ་བས་ན་སྔར་

བཤད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ལ་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་

ཐ་མ་གཉིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་ལ་ཐ་སད་དུ་མེད་པས་བང་ས་དང་བསྡུ་བ་ལས་སྔར་

ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། ཡང་བསྡུ་བ་ལས། མངོན་པར་བརོད་པ་ལ་ཡོངས་སུ་གོམས་

པའི་མིང་ལ་གནས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མིང་ཅན་གི་དངོས་པོ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་གང་གིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་

བདག་ཉིད་དེས་རས་དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་ཀར་ཡང་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་གི་ཆོས་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་དེས་ཀུན་བརྟགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། བཏགས་པ་ལས་ཡོད་པ་ཡིན་པར་

རིག་པར་བའོ། །

མངོན་པར་བརོད་པ་ལ་ཡོངས་སུ་གོམས་པ་རྣམ་པར་བསལ་བའི་མིང་ཅན་

གི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་མིང་ཅན་གི་དངོས་པོ་

བརོད་དུ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་གང་གིས་ཡོད་པ་དེ་ནི། རས་དང་དོན་དམ་པ་གཉི་

ཀར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །

རས་བཏགས་ཀང་བསྡུ་བ་ལས། གང་ཅི་ཡང་རུང་སེ། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་

ལ་མི་ལྟོས་ཤིང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་མི་རྟེན་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་འདོགས་

པར་བེད་པ་དེ་ནི། མདོར་ན་རས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་པར་རིག་པར་བའོ། །གང་ཅི་ཡང་

རུང་སེ། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་ལྟོས་ཤིང༌། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་འདོགས་པར་བེད་པ་དེ་ནི། མདོར་ན་བཏགས་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་

པར་རིག་པར་བའི་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་

གམ་སེམས་ཅན་དུ་བཏགས་པ་དེའི་དཔེར་མཛད་དོ། །ཆོས་གཞན་བཟུང་བ་ལ་མ་

ལྟོས་པར་གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་ལྟོས་ནས་གཟུང་དགོས་པའི་བཏགས་ཡོད་དང་། ཐ་

སད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀང་

ལུགས་འདི་ལ་མི་འགལ་བས། ཀུན་གཞིའི་བག་ཆགས་ལྟ་བུ་བཏགས་ཡོད་དུ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

གསུངས་ཀང་སྔར་བཤད་པའི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མི་འགལ་གི། མིང་དང་རྟོག་

པས་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་དང་ནི་འགལ་ལོ། །

འཇོག་ཚུལ་གཉིས་པ་ལྟར་ན་དབུས་མཐའ་ལས། 

དོན་དང་ཐོབ་དང་སྒྲུབ་པ་ནི། །དོན་དམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་འགེལ་པ་ལས། དོན་དོན་དམ་པ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་ཡེ་

ཤེས་དམ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དམ་པ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་མཉམ་གཞག་གི་

ཡེ་ཤེས་ལ་བས་ནས། དེའི་དོན་ཏེ་ཡུལ་ཡིན་པས་དམ་པའི་དོན་ནམ་དོན་དམ་པ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། བདག་མེད་པའི་དོན་དེ་བཞིན་ཉིད་དེ་དེ་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་

དམིགས་པའི་དོན་དམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །

དེར་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་གཅིག་པུ་ཡིན་པས་དེ་

ལྟར་གསུངས་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས། 

རྣམ་དག་སྤོད་ཡུལ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །གཅིག་པུ་ཁོ་ནར་བརོད་པ་ཡིན། །

ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་པ་ལས། ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བརོད་

དོ། །ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །ཡེ་ཤེས་གཉིས་ནི་སྒིབ་པ་གཉིས་དག་པར་

བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །ལུགས་འདིས་ཡེ་ཤེས་དེ་རང་རིག་ཏུ་བཞེད་པས་ཡེ་ཤེས་

ཀང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ཡུལ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་རྟོགས་

པའི་ཡུལ་དེ་ལ་དགོངས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །
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དེས་ན་དེ་འདྲ་བའི་དོན་དམ་ནི་འདུས་མ་བས་དང་དེ་འདྲ་བའི་དོན་དམ་དུ་མ་

གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གནས་

པའི་དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འདི་པ་ལ་མི་འགལ་ལོ། །

ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

གཟུང་དང་འཛིན་པ་ལས་གོལ་བའི། །རྣམ་ཤེས་དམ་པའི་དོན་དུ་ཡོད། །

བོ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཡི། །རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་གཞུང་དུ་གགས། །

ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་དོན་དམ་པར་ཡོད་ཚུལ་སྔ་མ་ལ་དགོངས་སོ། །

དབུ་མ་པའི་བསན་བཅོས་དུ་མ་ནས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དང་རོད་པ་ན་

གཞན་དབང་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་ཡང་ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མིན་གི། དོན་དམ་

པར་ཡོད་མེད་ལ་རོད་པ་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་དེ་གཉིས་ལེགས་པར་ཕྱེད་དགོས་

སོ། །སོབ་དཔོན་སྐུ་མཆེད་ཀི་གཞུང་དུ་ནི་དོན་དམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཕྱི་མའི་ཕྱོགས་

ལ་བརྟེན་པ་མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །

ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་གཉིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་ནི། བསྡུ་བ་ལས། རྒྱུ་མཚན་

དང་རྣམ་རྟོག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་

སོང་བའི་ཕྱིར་དང་གདགས་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པའི་དང་པོ་ནི། 

དགོངས་འགེལ་ལས། རྣམ་པར་དག་པའི་དམིགས་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་བཤད་པའི་

ཟླས་དྲངས་པ་ན། གང་ལ་དམིགས་པས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ཀུན་ནས་སོང་བའི་

དོན་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བཞག་སེ་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་མཐུན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མིང་དང་བརའི་ཐ་སད་ཀིས་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཐ་སད་
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འདོགས་པའི་མཚན་མའི་གཞིར་གྱུར་པས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཞེས་བའོ། །རྒྱུ་མཚན་

ནི་མངོན་པར་བརོད་པའི་ཚིག་གི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ལ་བཤད་དོ། །རྣམ་

བཤད་རིགས་པ་ལས་ཀང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་དང་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལ་དགོངས་ནས་བདེན་པ་གཉིས་པོ་ཀུན་རོབ་

ཀི་བདེན་པ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གསུངས་སོ། །

བརོད་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པས་དེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བ་བའི་བདེན་པ་ནི་

ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ་གང་ལ་བརོད་པ་འཇུག་པ་སེ། དཔེར་ན། རང་པ་

གཉིས་ཀིས་བརལ་བར་བ་བའི་འབབ་སེགས་ལ་རང་པའི་འབབ་སེགས་ཞེས་བ་བ་

དང༌། ཀོ་གྲུས་བརལ་བར་བ་བའི་འབབ་སེགས་ལ་ཀོ་གྲུའི་འབབ་སེགས་ཞེས་བ་བ་

ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བསྡུ་བ་ལས། དེ་བཞིན་ཉིད་རྟོགས་པའི་མཉམ་གཞག་

གི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྔ་མ་གཉིས་མེད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེའི་རེས་ཐོབ་ཀི་

ཡེ་ཤེས་ནི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གཉིས་ཀར་ཡོད་པར་གསུངས་ཏེ། ཐ་སད་ཀི་

མཚན་མ་ལ་དམིགས་པའི་སོ་ནས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །

ཐ་སད་འདོགས་པའི་གཞིའི་མཚན་མར་གྱུར་པ་དང་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་

སོང་བའི་དམིགས་པ་བེད་པས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། ཉན་ཐོས་

སེ་པས་དོན་དམ་པ་སོང་པ་ཉིད་ལས། ལས་དང་རྣམ་སྨིན་ཡོད་ལ་བེད་པ་པོ་ནི་མི་

དམིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དོན་དམ་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་
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བོ་ཉིད་མེད། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡིན་ན་ནི་དེར་བེད་པ་པོ་ཡོད་པས་དེ་མི་དམིགས་སོ། །

ཞེས་ཇི་ལྟར་བརོད་ཅེས་བརད་པའི་ལན་དུ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་གང་ཡིན་

ཤེས་ན་དེ་ལས་དེ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ཤེས་པས་དེ་གཉིས་གང་ཡིན་དྲིས་པ་ན། མིང་

དང་བརོད་པ་དང་གདགས་པ་དང་ཐ་སད་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ལ། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ནི་དོན་དམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ལྟ་ན་ལས་དང་རྣམ་པར་སྨིན་

པ་གཉིས་མིང་དུ་ཡང་ཡོད། རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་

འདོད་པར་ཡོད་དུ་རྟོག་ལ་རག་གོ །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་ཚུལ་ནི་སྔ་

མ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་ནི་ཕྱི་མ་ལྟར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀར་ཡོད་ཅེས་པའི་དོན་

ནོ། །དོན་དམ་དེར་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་གསུངས་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་འདོད་པས་འདི་པ་ལ་མི་འགལ་ལོ། །

གང་ཟག་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཀང་རས་སུ་མེད། ལས་དང་རྣམ་སྨིན་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡོད་ཅིང་རས་སུ་ཡང་ཡོད་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པས་འཇོག་

ཚུལ་གཉིས་པའི་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དང་། དེ་གཉིས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་

ཤེས་པའི་ཡུལ་མིན་ཏེ། དེའི་ཡུལ་ནི་བརོད་དུ་མེད་པ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ་ཞེས་དང༌། ཐེག་ཆེན་པ་ཁ་ཅིགཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མེད་

ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་གསུངས་སོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་སྔར་གི་ཀན་ཀ་དེ་འཇུག་པར་

རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་བཤད་པ་འདི་ཡང་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །

དབུས་མཐའ་ལས། 

བཏགས་པ་དང་ནི་ཤེས་པ་དང༌། །དེ་བཞིན་བརོད་པར་རགས་པ་ཡིན། །
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ཞེས་རགས་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་བཏགས་པའི་ཀུན་རོབ་

དང་ཤེས་པའི་ཀུན་རོབ་དང་བརོད་པའི་ཀུན་རོབ་གསུམ་དུ་མཛད་ནས། ངོ་བོ་ཉིད་

གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཕྱི་མ་ནི། མདོ་གཞན་ལས་དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་འཆད་པ་ལ་ཤེས་དགོས་སོ། །

དེ་ལྟར་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གི་རས་བཏགས་དང་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་

པར་ཡོད་ཚུལ་དང་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་གི་ཡང་དེ་དག་གི་འཇོག་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་

ཁྱད་པར་ཞིབ་པར་ཕྱེད་ན། གྲུབ་མཐའ་གལ་ཅན་རྣམས་ལེགས་པར་གཏན་ལ་

འབེབས་ནུས་ཤིང༌། དངོས་པོར་སྨྲ་བས་བཏགས་ཡོད་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་

ཁས་བངས་པ་མང་པོ་དབུ་མ་པས་དེ་དག་ལ་དོན་དམ་པར་མེད་པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་

རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་ན་གྲུབ་མཐའ་གོང་འོག་གི་ཁྱད་པར་འབེད་པ་

ལ་དགའ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

གསུམ་པ་༼དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་གཞུང་ནས་བཤད་ཚུལ༽ལ་གཉིས། 

མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། 

དབུས་མཐའ་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 

རྒྱན་ལས། 

རང་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ། །མེད་ཕྱིར་རང་གི་ངོ་བོ་ལ། །

མི་གནས་ཕྱིར་དང་འཛིན་བཞིན་དེ། །མེད་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་འདོད། །

ཅེས་འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་དང་བིས་པས་ཞེན་པ་བཞིན་གི་ངོ་
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བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པར་བཤད་དོ། །ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་ནི། དེ་གཉིས་དང་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་ཤིན་

ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པར་བཤད་དོ། །ཆོས་རྣམས་རྐེན་ལ་

རག་ལས་པས་རང་དབང་མེད་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ། འདིའི་དོན་ནི་རང་གི་

བདག་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་དབུ་མ་སང་བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་གང་

འགགས་པ་ནི་སར་ཡང་ཆོས་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་མི་སྐྱེ་བས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

མེད་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ། །སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་

རང་གི་ངོ་བོ་ལ་དུས་གཉིས་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ། །མདོར་ན་མྱུ་

གུ་མ་འོངས་པ་རང་གི་དབང་གིས་མི་སྐྱེ་ཞིང་མྱུ་གུ་འདས་པ་བསྐྱར་ནས་མྱུ་གུའི་

བདག་ཉིད་དུ་མི་སྐྱེ་ལ་མྱུ་གུ་ད་ལྟར་བ་རང་གྲུབ་པའི་དུས་གཉིས་པར་མི་སོད་པས། 

དུས་གསུམ་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་ཅེས་པའོ། །

བིས་པས་གཙང་བདེ་རྟག་བདག་གམ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་

ཞེན་པ་ལྟར་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་དབིག་གཉེན་གིས་བཤད་

དོ། །གཞན་ནི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་ཞེན་པའོ། །ཇི་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དེ་

ལྟར་མ་སྐྱེས་ལ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་མ་འགགས་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་སྔ་མ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འགྲུབ་པ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། 

ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་རྟེན་ཡིན་པས། །

ངོ་བོ་ཉིད་ནི་མེད་པ་ཡིན། །

སྐྱེ་མེད་འགག་མེད་གཟོད་ནས་ཞི། །
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རང་བཞིན་མ་ངན་འདས་པ་གྲུབ། །

ཅེས་གསུངས་ཏེ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཡང༌། 

ཐོག་མ་དང་ནི་དེ་ཉིད་གཞན་ཉིད་དང༌། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་རང་དང་གཞན་དུ་འགྱུར། །

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཁྱད་པར་ལ། །

སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པར་བཤད། །

ཅེས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་ཅེས་གསུངས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་

བ་མེད་ཚུལ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཐོག་མ་ནི་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང༌། དེ་

ཉིད་ནི་སྔ་མ་སེ་ཆོས་གང་སྔར་སྐྱེས་པ་དེ་དག་སར་དེའི་ངོ་བོར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། 

གཞན་ནི་ཕྱི་མ་སེ་སྔོན་མེད་པའི་རྣམ་པར་མི་སྐྱེ་བ་ལ་འགེལ་པས་བཤད་དོ། །

དེའི་དོན་ནི་འཁོར་བ་ན་སྔོན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་མི་སྐྱེ་བ་དང་སྔར་

འགགས་པ་དང་རིགས་མཐུན་པ་སྐྱེ་བས་ཆོས་སྔོན་མེད་པ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་དབུ་མ་སང་

བར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

རང་མཚན་ནི་ཀུན་བརྟགས་ལ་སེ་དེ་ལ་ནམ་ཡང་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །རང་མི་སྐྱེ་

བ་ནི་གཞན་དབངལའོ། །གཞན་འགྱུར་གི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ལའོ། །ཉོན་

མོངས་མི་སྐྱེ་བ་ནི་ཟད་བ་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་ལའོ། །ཁྱད་པར་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྐུ་ལའོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ལུགས་དང་སྐྱེ་བ་མེད་ཚུལ་འདི་བཞིན་འཆད་པ་ནི། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་དང་འདུས་བས་རྣམས་ལ་དོན་དམ་
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པར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་བཤད་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །

དེ་ལ་དུས་གསུམ་གི་ཆོས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་གི་ད་ལྟར་བ་མ་གཏོགས་

པ་དང༌། བིས་པས་ཞེན་པ་བཞིན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་སྔ་མ་ནི་ཉན་ཐོས་སེ་གཉི་

ག་དང་ཐུན་མོང་བའོ། །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་སྐྱེས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་གནས་པའི་བ་བ་

དང་དེའི་འོག་ཏུ་འཇིག་པའི་བ་བ་འཇུག་པར་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་དགོངས་འགེལ་

ལས། གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གསུངས་ཤིང༌། རྒྱན་ལས་ཀང་འདུས་བས་

ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གསུངས་པས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དེ་དག་གི་དོན་མིན་ནོ་

ཞེ་ན། སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པས་བདེན་པར་མི་སོན་པའི་ངེས་པ་མེད་

དེ། སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པ་དཔེར་བེད་ལུགས་ལ་རག་ལས་སོ། །

དེ་ཡང་རྒྱན་ལས། 

ཇི་ལྟར་སྒྱུ་མ་དེ་བཞིན་དུ། །

ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་འདོད། །

སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བར། །

དེ་བཞིན་གཉིས་སུ་འཁྲུལ་པ་བརོད། །

ཅེས་གསུངས་པ་འདིས་སྒྱུ་མ་དཔེར་བེད་ལུགས་བསན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་གཞི་

བོང་བ་དང་ཤིང་ལ་སོགས་པ་སྒྱུ་མའི་སྔགས་ཀིས་བཏབ་པ་ནི་ཀུན་རྟོག་གཞན་

དབང་དང་འདྲ་སེ་རང་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དོན་ནོ། །སྒྱུ་མའི་རྣམ་པ་རྟ་གང་ལ་སོགས་

པའི་གཟུགས་སུ་སང་བ་ནི། གཞན་དབང་གཟུང་འཛིན་རྒྱངས་ཆད་གཉིས་སུ་སང་

བ་དང་འདྲ་སེ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀི་དོན་དུ་དབིག་གཉེན་གིས་བཤད་དོ། །
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ཡང་རྒྱན་ལས། 

ཇི་ལྟར་དེ་ལ་དེ་མེད་པ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་དོན་དམ་འདོད། །

ཇི་ལྟར་དེ་ནི་དམིགས་གྱུར་པ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཀུན་རོབ་ཉིད། །

ཅེས་སྒྱུ་མ་ལ་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་གཞན་དབང་ལ་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་པ་དོན་དམ་དང་སྒྱུ་མ་དེ་རྟ་གང་གི་ངོ་བོར་དམིགས་པ་

བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་མིན་པ་ལ་ཀུན་བརྟགས་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་

དམིགས་སོ་ཞེས་འགེལ་པར་བཤད་དོ། །རྒྱན་ལས། ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་བདག་

དང་སོག་ལ་སོགས་པར་མེད་བཞིན་དུ་དེར་སང་བའི་ཆ་ནས་སྒྱུ་མ་དང༌། ཕྱིའི་སྐྱེ་

མཆེད་དྲུག་གང་ཟག་གི་བདག་གི་ཉེ་བར་སྤད་བར་མེད་བཞིན་དུ་དེར་སང་བའི་ཆ་

ནས་རྨི་ལམ་ལྟ་བུར་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་པར་བཤད་ཀི། ཕྱི་ནང་གི་འདུས་བས་

རང་བཞིན་གིས་སོང་བཞིན་དུ་དེར་སང་བའི་དཔེར་མ་གསུངས་སོ། །ཐེག་བསྡུས་

ལས་ཀང་ཡུམ་གི་མདོར་གསུངས་པའི་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེར་གཞན་དབང་

བསན་པའི་དཔེ་དོན་སྦྱོར་བ་ན། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་དམིགས་

སམ་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་སྒྱུ་མ་དང༌། དོན་མེད་ན་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་

སམ་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་སྨིག་རྒྱུ་དང༌། དོན་མེད་ན་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ལ་ཇི་ལྟར་

སྤོད་སམ་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་རྨི་ལམ་ལ་སོགས་པ་དཔེར་བཤད་དོ། །སྒྱུ་མ་སོགས་

མི་བདེན་པའི་དཔེར་བེད་པ་ལ་ཡང་དབུ་སེམས་སོ་སོའི་མི་བདེན་ལུགས་ཀི་དཔེར་

བེད་ལུགས་མ་འདྲེས་པར་ཕྱེད་པར་བའོ། །



  54  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གཉིས་པ་༼དབུས་མཐའ་ལས་བཤད་ཚུལ༽ནི།

དབུས་མཐའ་ལས། 

ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ཡོད། །དེ་ལ་གཉིས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །

སོང་བ་ཉིད་ནི་འདི་ལ་ཡོད། །དེ་ལ་ཡང་ནི་དེ་ཡོད་དོ། །

སོང་པ་མ་ཡིན་མི་སོང་མིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་བཤད། །

ཡོད་པས་མེད་པས་ཡོད་པས་ན། །དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིགས་བཅད་དང་པོས་སོང་ཉིད་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་། 

གཉིས་པས་དེ་ཉིད་དབུ་མའི་ལམ་དུ་བསན་ནོ། །དེ་ལ་གང་ན་གང་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་

སོང་པ་དང་འདི་ལ་ལྷག་མ་ཡོད་པ་ནི་འདིར་ཡོད་པའོ་ཞེས་ཡོད་མེད་ཡང་དག་པ་ཇི་

ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པ་ནི་སོང་ཉིད་ལ་འཇུག་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གསུངས་ལ། 

འདིས་ཀང་དེ་སོན་པའི་ཕྱིར་སོང་ཉིད་ཡང་དག་པ་བསན་ཏོ། །གང་ན་ཞེས་པ་ནི་སོང་

གཞི་སེ་དེ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཀུན་རྟོག་སེ་གཞན་དབང་ངོ་། །གང་མེད་ཅེས་

པའི་མེད་རྒྱུ་ནི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་པོ་སེ་ཀུན་བརྟགས་སོ། །དེ་ལ་

ཡོད་མ་ཡིན་ཞེས་པས་ནི་སྔ་མ་དེ་ཕྱི་མ་འདིས་སོང་པར་བསན་ནོ། །དེ་མེད་ན་དེའི་

ཤུལ་དུ་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཡོད་པ་དེ་གང་ཡིན་སམ་ན། ཀུན་རྟོག་ཡོད་ཅེས་པ་དང༌། 

རང་པ་གསུམ་པས་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་གཉིས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་ལ། 

རང་པ་བཞི་པས་ནི་དོགས་པ་གཞན་ཞིག་གཅོད་དོ། །

དབིག་གཉེན་གིས་གང་སོང་པ་དང་གང་གིས་སོང་པའི་དོན་དུ་དེ་ལྟར་བཤད་
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པ་དེ་ཉིད་བོ་བརྟན་གིས་གསལ་བར་བསན་པ་ནི། འགེལ་བཤད་ལས། ལ་ལ་དག་

ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟར་རང་བཞིན་ཡེ་མེད་དོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེའི་ཕྱིར་

ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་པ་དགག་པའི་དོན་དུ། ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རྟོག་ཡོད། །ཅེས་བ་

བ་གསུངས་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་བ་བ་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཀུན་རྟོག་ཡོད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་དེ་ཙམ་གིས་མ་རོགས་པས་དེའི་ལྷག་མ་

དབྱུང་དགོས་ལ་དེ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཞེས་པ་འདིའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཀུན་རྟོག་ཡོད་པ་ཙམ་མིན་གི་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པའམ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡོད་པའོ། །ཡོད་ཚུལ་དེ་དག་ནི་ཡོངས་གྲུབ་ལ་ཡང་

འདྲའོ། །ཚིག་གཉིས་པས་དོགས་པ་སེལ་ཚུལ་ཡང་། དེ་ཉིད་ལས། །དེ་ལྟ་ན་མདོ་

ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པའོ་ཞེས་བཤད་པས་མདོ་དང་མི་འགལ་ལམ་ཞེ་ན། མི་

འགལ་ཏེ་འདི་ལྟར། དེ་ལ་གཉིས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་

པ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བས་སོང་བ་ཞེས་བའི། རང་བཞིན་ཡེ་

མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དེའི་ཕྱིར་མདོ་དང་མི་འགལ་ལོ། །ཞེས་གཞན་དབང་རང་བཞིན་

གིས་གྲུབ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པས་སོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་པའི་ལན་དུ་ཀུན་རྟོག་དེ་ཕྱིའི་གཟུང་བ་དང་ནང་གི་འཛིན་པར་

སང་བའི་གཟུང་འཛིན་རྒྱངས་ཆད་དུ་སང་བ་དེ་ལྟར་དུ་ཡོད་པའི་ངོ་བོས་སོང་པ་ལ་

དགོངས་ནས་ངོ་བོས་སོང་པར་གསུངས་ཀི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་ཡེ་མེད་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྐུ་མཆེད་ཀི་གཞུང་གི་དོན་ནི་འདི་ཁོ་ན་

ལྟར་ཡིན་ཞིང་དེ་ཉིད་ལ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་ཡང་བཤད་པས། ལུགས་འདི་ལ་
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གཞན་དབང་རང་སོང་དུ་འཆད་པ་གཏན་མ་ཡིན་ནོ། །

ཚིག་གསུམ་པས་དོགས་པ་སེལ་ཚུལ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་

གཉིས་པོ་ནི་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟར་ཡེ་མེད་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ནི་

དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་དེ་ལྟ་ན་སོང་པ་ཉིད་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། སོང་པ་ཉིད་ནི་འདི་ལ་ཡོད། །ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་

ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་མེད་པ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་སོང་པ་ཉིད་ཡིན་

པས་སོང་པ་ཉིད་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་རྟོག་ཡོད་པ་དང་གཉིས་པོ་

མེད་ཅེས་པས་ཡོད་པ་སྔ་མ་དང་མེད་པ་ཕྱི་མ་ཡིན་པར་བསན་པས་སོང་ཉིད་མེད་

སམ་པའི་དོགས་པ་བྱུང་བ་བསལ་ལོ། །ཀུན་རྟོག་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་གིས་

ཡོད་ན་ཞེས་རོད་པ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་

འདོད་པའི་བསམ་པ་བངས་པ་སེ། ལན་གིས་ཀང་དེ་ལྟར་ཁས་མ་བངས་ཞེས་མི་

ཟེར་གི། དེ་ལྟར་ཁས་བངས་པའི་སེང་ནས་ལན་མཛད་དོ། །

སུམ་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། ཡང་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་

བ་ཡང་རས་ཉིད་དུ་ཁ་ཅིག་སེམས་པ་དང༌། གཞན་དག་ཤེས་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཉིད་དུ་ཡོད་ཀི། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་

པ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདི་རྣམ་པ་གཉིས་དགག་པའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བེད་པ་བརམས་

སོ། །ཞེས་སོབ་དཔོན་འདིས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་དབང་ཡེ་མེད་མིན་

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། སྔར་བང་ས་དྲངས་པ་ལྟར་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ཡེ་

མེད་དམ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་ཅེས་འགོག་པ་ཡིན་གི། ཤེས་བ་ལ་མི་
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སིད་པར་འདོད་པ་བཀག་པ་མིན་ནོ། །

རང་པ་བཞི་པས་ནི་གཉིས་སོང་ཀུན་རྟོག་ལ་གཏན་དུ་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་

རྟོགས་སམ་པའི་དོགས་པ་སེལ་ཏེ། སོང་ཉིད་དེ་ལ་གཉིས་སང་འཁྲུལ་པའི་ཀུན་རྟོག་

ཡོད་པས་དེས་བསྒིབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོང་པ་དང་མི་སོང་པ་དང་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་

ནི་མཐའ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། དབུ་མའི་ལམ་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་དགག་པའི་དོན་དུ་

ཚིགས་བཅད་གཉིས་པ་གསུངས་ཏེ། ཀུན་རྟོག་དང་སོང་ཉིད་ཀིས་སོང་པ་མིན་ཞིང་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་མི་སོང་པ༌མིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རྟོག་གི་འདུས་བས་

དང་སོང་ཉིད་ཀི་འདུས་མ་བས་སོ། །བཤད་པ་ནི་ཡུམ་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས་འདི་

ཐམས་ཅད་ནི་གཅིག་ཏུ་སོང་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་མི་སོང་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་བསན་པ་

སེ་དེ་དང་མཐུན་པར་བས་པར་དབིག་གཉེན་གིས་བཤད་པ་ལྟར་བའི། སོང་བ་མ་ཡིན་

པ་ཡོངས་གྲུབ་དང་མི་སོང་པ་མ་ཡིན་པ་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་ལ་འཆད་པ་དོན་མིན་

ནོ། །ཡོད་པ་ནི་ཀུན་རྟོག་དང་མེད་པ་ནི་གཉིས་པོ་དང་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་རྟོག་དང་སོང་ཉིད་

གཉིས་ཕན་ཚུན་ཡོད་པ་ལ་དབིག་གཉེན་དཔོན་སོབ་ཀིས་བཤད་པ་ལྟར་བའི། དེ་

གཉིས་གཅིག་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པས་ཅིག་ཤོས་སོང་པའོ་ཞེས་འདི་དག་ལས་བཟློག་

སེ་འཆད་པ་དེ་དག་གི་བཞེད་པར་འཆད་པ་ལྟར་མི་བའོ། །

འོད་སྲུངས་ཀི་ལེའུ་ལས་ཡོད་མེད་གཉིས་མཐའ་རེ་རེར་བཤད་ནས་དེ་

གཉིས་ཀི་དབུས་ནི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་དབུ་མའི་ལམ་དུ་བཤད་པ་ཉིད་

དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདིའི་དོན་དུ་བོ་བརྟན་གིས་བཤད་
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དོ། །དེས་ན་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཚུལ་འདི་ཉིད་དབུ་མའི་དོན་དུ་འགེལ་པས། 

དབུ་མ་པ་གཞན་གི་ལྟར་ན་དེ་གཉིས་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་མཆོག་ཏུ་བཞེད་ཀང་ཚུལ་

འདིས་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དབིག་གཉེན་དང་བོ་

གོས་བརྟན་པས་བཀྲལ་ཚུལ་ནི་སྐབས་སྐབས་སུ་བརོད་ཟིན་ལ། ཕྱོགས་ཀི་གང་

པོས་ཀང་བརྒྱད་སོང་པའི་དོན༌རྣམས་ཐེག་བསྡུས་དང་མཐུན་པར་བརྒྱད་སོང་དོན་

བསྡུས་སུ་བཀྲལ་ལོ། །

ཆོས་ཀི་གགས་པས་རྣམ་འགེལ་ལས། 

དེ་ལ་གཅིག་ནི་མེད་པས་ཀང༌། །

གཉིས་ཀའང་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན། །

དེ་ཕྱིར་གཉིས་སོང་གང་ཡིན་པ། །

དེ་ནི་དེ་ཡིའང་དེ་ཉིད་ཡིན། །

ཞེས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སོང་པའི་སོང་ཉིད་གཞན་དབང་གི་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་པར་མདོ་སེ་ལས་གསུངས་

པའི་དོན་ཡང་དེ་ཉིད་དུ་འགེལ་ཏེ། 

དངོས་རྣམས་ཐ་དད་གནས་པ་ནི། །དེ་ཐ་དད་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན། །

དེ་ནི་བསད་པ་ཉིད་ཡིན་ན། །དེ་དག་ཐ་དད་ཀང་བསད་འགྱུར། །

གཟུང་དང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ལས། །མཚན་ཉིད་གཞན་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །

དེས་ན་མཚན་ཉིད་སོང་པའི་ཕྱིར། །རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད། །
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ཅེས་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པར་ཐ་དད་དུ་འབེད་པ་ནི་རང་རིག་པ་

ཙམ་གིས་མིན་གི། གཉིས་སུ་སང་བའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀིས་འབེད་དོ། །གཉིས་སང་

ཡང་སད་པ་སེ་བརྫུན་པ་ཡིན་པས་དེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡང་བརྫུན་པར་འགྱུར་

ལ། གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་ལ་དོན་གཞན་པའི་མཚན་ཉིད་ཀང་མེད་ཅིང༌། གཉིས་སུ་

སང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་དུ་མེད་པས་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་

བཤད་དོ། །

ཡང་རྣམ་འགེལ་ལས། 

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་བེ་བག་གིས། །མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་བེད་པ་ཡི། །

ཁྱད་པར་ཅན་དེའང་དེ་ཉིད་མིན། །དེས་ཀང་དེ་དག་མཚན་ཉིད་བལ། །

ཞེས་གཟུགས་ཕུང་ལ་སོགས་པ་མཚོན་བ་དང༌། གཟུགས་སུ་རུང་བ་ལ་

སོགས་པ་མཚོན་བེད་དུ་གསུངས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་བ་བེད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

ལ། དེ་དག་གི་གཞི་རས་སུ་ཡོད་ཀང་བ་བེད་ཀི་ཆ་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་

དགོངས་ནས་ཀང་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པར་བཤད་དེ། འདི་ནི་

ཉན་ཐོས་སེ་པ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བའོ། །

རྣམ་འགེལ་ལས། 

གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། །ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུག་སོགས་ལ། །

ནུས་མཐོང་གལ་ཏེ་དེ་ཀུན་རོབ། །འདོད་ན་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སྔར་བསྡུ་བ་ལས་གསུངས་པ་དང་གནད་གཅིག་
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གོ །འདི་དག་གི་བཀྲལ་ཚུལ་ཞིབ་པ་ནི་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

གཉིས་པ་༼སྒོ་འདོགས་ཀི་མཐའ་བེ་བག་ཏུ་དགག་པ༽ལ་གཉིས། 

དགག་བ་སྒོ་འདོགས་ངོས་གཟུང་བ་དང༌།

དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ལུགས་འདིའི་རིགས་པའི་དགག་

བ་ལ་གཉིས་ཡོད་པའི་སྐུར་འདེབས་ནི་གྲུབ་མཐས་བཞག་པ་ཁོ་ན་དང༌། དེ་ཡང་རང་

སེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སུ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །

སྒོ་འདོགས་ལ་ནི་ཀུན་བརྟགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ཡོད་ལ། ཀུན་བརྟགས་

ནི་གཞན་སེ་དང་རང་སེ་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀི་ལུགས་སོ། །ལྷན་སྐྱེས་ལ་གང་ཟག་གི་

བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་ནི་འོག་ཏུ་སོན་པས། ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་བཤད་

པར་བ་སེ། གྲུབ་མཐས་ཆོས་བདག་བཏགས་པ་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་ཀིས་བཟུང་བའི་

ཆོས་བདག་སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་རིགས་པའི་དགག་བའི་གཙོ་བོ་ཡང་

དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདིའི་གཞུང་མང་པོར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་

འཛིན་དུ་བཤད་པ་མ་གཏོགས་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གཞན་མ་བཤད་ཀང༌། མདོ་

སེ་དགོངས་འགེལ་ལས། གཞན་དབང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ངོ་

བོར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པས། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཆོས་

ཀི་བདག་མེད་དུ་བཤད་པའི་ཤུགས་ཀིས་གཞན་དབང་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་

བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་
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བསན་ལ། བང་ས་དང་བསྡུ་བ་དང་ཐེག་བསྡུས་ལས་ཀང་དེས་ཇི་ལྟར་བཟུང་བས་

སོང་པའི་སོང་ཉིད་དབུ་མའི་དོན་མཐར་ཐུག་པ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་

གྲུབ་ཏུ་འབད་པ་དུ་མས་བསྒྲུབས་པས། གཞན་དབང་ལ་ཆོས་བདག་སྒོ་བཏགས་

པའི་ཀུན་བརྟགས་འདི་ཇི་ལྟར་ཡིན་མི་ཤེས་ན་ལུགས་འདིའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་

དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མཐའ་ཆོད་པར་མི་ཤེས་སོ། །ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་དུ་འདོད་པའི་ཀུན་བརྟགས་ནི། 

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་འདི་གཟུགས་སོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང་འདི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བའོ་

ཞེས་སོགས་ཁྱད་པར་དུ་མིང་དང་བརར་བཏགས་པའི་ངོ་བོའ།ོ །དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ནི་

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་དེར་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སྒོ་འདོགས་མིན་གི། ཕུང་

སོགས་ངོ་བོ་དེར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་སྒོ་འདོགས་སོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་མིང་དང་བརའི་ཡུལ་ཡིན་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་དེ་རོད་བེད་ཀི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པ་འགོག་ན་དངོས་ཀི་བརོད་

བ་དང་རོད་བེད་དོན་སྤི་དང་སྒ་སྤི་དངོས་མེད་དུ་དོན་སྨྲ་རྣམས་ལ་གྲུབ་ཟིན་པས་

གཞན་དབང་དེས་སོང་པར་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པ་དང༌། དེས་སོང་པར་གྲུབ་པའི་ཚད་

མས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མི་འགྲུབ་ཅིང་དེ་ལ་དམིགས་ནས་བསོམས་པས་ཤེས་

སྒིབ་དག་པར་མི་འགྱུར་པས་དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་བརྟགས་རང་མཚན་དུ་གྲུབ་

པས་སོང་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་ཅིང་བང་ས་ལས་སོང་པ་དེ་

ཤེས་སྒིབ་དག་པར་བེད་པའི་དམིགས་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཟུགས་སོགས་རོད་བེད་ཀི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་ཞེན་ཡུལ་གི་
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གཞི་ལྡོག་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་འགོག་ན་གཞན་དབང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་

བཀག་པར་འགྱུར་ལ། ཞེན་ཡུལ་གི་རང་ལྡོག་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ནའང་

རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བ་སྤི་མཚན་དངོས་པོར་མེད་པར་མདོ་སེ་པས་ཀང་

གྲུབ་པས་མི་འཐད་དོ། །

གཞན་ཡང་སིད་པ་འཕོ་བའི་མདོ་ལས། 

མིང་ནི་གང་དང་གང་གིས་ནི། །ཆོས་རྣམས་གང་དང་གང་བརོད་པ། །

དེ་ལ་དེ་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཉིད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ལུང་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་ཡང་གྲུབ་པས། དེ་ལས་ལྷག་པར་

དགོངས་འགེལ་གི་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པའི་ཆོས་ཉིད་ལ་ཡང་མི་སང་ངོ་། །སོང་

ཚུལ་འདི་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་བཀག་པའི་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་དོན་མེད་

པས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཤེས་སྒིབ་དག་པར་བེད་པའི་དམིགས་པ་བཤད་པ་ཡང་ཇི་

ལྟར་འཐད། དེས་ན་ལུགས་འདི་ལ་འགལ་བ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

བཤད་པར་གིས་ཤིག་ཅེ་ན། བཤད་པར་བ་སེ། སོང་ཚུལ་འདི་བང་ས་ལས་ཤེས་

སྒིབ་དག་པར་བེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་དང་དབུ་མའི་ལམ་མཐའ་གཉིས་

སངས་པ་གོང་ན་མེད་པར་བཤད་ཅིང༌། ཐེག་བསྡུས་ལས་འདིའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་དེ་

རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་དུ་འཇུག་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཉན་ཐོས་སེ་པས་གྲུབ་ཟིན་

པ་མིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིའི་བཟློག་ཕྱོགས་ཀི་སྒོ་འདོགས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་

མིང་གིས་བཏགས་པ་དེར་གཟུགས་སོགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའི་གྲུབ་མཐའི་ཁས་ལེན་ཀང་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་ཡོད་དོ། །
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འདི་ལྟར་འདི་འགོག་པར་བང་ས་ལས་ལུང་གིས་ཀང་བཀག་ཅིང་གཞན་སེ་

ལ་རང་གི་སོན་པའི་ལུང་གིས་འགོག་ཏུ་མི་རུང་བས་དགག་པའི་ཡུལ་ལ་རང་སེ་

ཡང་ཡོད་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་ཁྱད་པར་ལ་འགོག་

པ་མིན་པས་ཉན་ཐོས་སེ་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་དགོངས་འགེལ་གི་ལུང་མ་དྲངས་པར་དེ་

དག་ལ་གྲུབ་པའི་ལུང་གསུམ་གིས་བཀག་གོ །

དེ་ལ་ཐོག་མར་སྒོ་འདོགས་ལྷན་སྐྱེས་ངོས་གཟུང་ན། བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་

བིས་པ་རྣམས་ནི་བརོད་པར་བ་བའི་དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་ལྔས་མིང་ཇི་ལྟ་བ་དང་བརོད་པ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པར་རིག་པར་བ་སེ། ཞེས་གསུངས་

ཤིང། དངོས་པོ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་དྲིས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་གཟུགས་ཡིན་ནོ། ཞེས་

ལན་འདེབས་ཀི། མིང་གཟུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་མི་འདེབས་པ་རྒྱུ་མཚན་དང་པོར་

བཤད་དོ། །དེའི་དོན་ནི་གཟུགས་ཞེས་བརོད་པའི་དོན་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་དྲིས་

པ་ན་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཟུགས་ཡིན་ཞེས་སྨྲའི། གཟུགས་ཞེས་པའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཙམ་ཞིག་གཟུགས་ཞེས་བརོད་པའི་དོན་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་རྒྱུ་མེད་

དོ། །དེའི་ཕྱིར་གཟུགས་ཞེས་ཐ་སད་བཏགས་པའི་ཚེ་སྔོན་པོ་གཟུགས་ཀི་ཐ་སད་

འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་སང་བལྟས་པས་ན་མིང་དང་བརས་བཞག་པ་

མིན་པར་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་བཞིན་དུ་སང་ངོ་། །སྔོན་པོ་དེ་

ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ནི་སྔོན་པོ་ལ་གཟུགས་སོ་ཞེས་མིང་དུ་

བཏགས་པ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ཡིན་ལ། དེ་

བིས་པ་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་སྔར་བཤད་པ་དེས་འགྲུབ་ཅིང་དེ་འདྲ་བའི་འཛིན་སངས་
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དེ་འཐད་ལྡན་དུ་དོན་སྨྲ་སེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་འདོད་པས་སྒའི་བརོད་བའི་རང་ལྡོག་

རྟོག་བཏགས་ཡིན་ཀང་དེའི་གཞི་ལྡོག་ཏུ་རང་མཚན་འོང་བའི་ལུགས་དང་ག་ལ་

མཚུངས། ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པ་ལ་སྒོ་འདོགས་ཚུལ་དང་ཆོས་གཞན་ལ་

འདོགས་ཚུལ་ཡང་དེས་ཤས་པར་བའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་སུ་ཤར་བ་ན་གཉིས་ཀ་རས་ཐ་དད་དུ་

སང་བ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡང་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་

སོ། །རོད་པ་ལྷག་མའི་ལན་ནི་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ༽ལ་གཉིས། 

དགག་པ་དངོས་དང༌། 

དེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས་གཞན་དབང་ཀུན་

བརྟགས་ཀིས་སོང་བར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་མ་གསུངས་པ་རྟོགས་པར་བ་བའི་ཕྱིར་

བང་ས་དང་བསྡུ་བ་ལས་རིགས་པ་གསུམ་གསུམ་གསུངས་ཤིང༌། ཐེག་བསྡུས་ལས་

ཀང༌། གཞན་གི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཀུན་བརྟགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་སང་བ་དེ་ཡི་

བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཅི་མངོན་ཞེ་ན། ཞེས་དྲི་བ་བཀོད་པའི་ལན་དུ། 

མིང་གི་སྔ་རོལ་བོ་མེད་ཕྱིར། །

མང་བའི་ཕྱིར་དང་མ་ངེས་ཕྱིར། །

དེ་ཡི་བདག་ཉིད་བདག་མང་དང༌། །

བདག་འདྲེས་འགལ་བས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །
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ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཆོས་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འགལ་བས་གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་

སོང་པ་འགྲུབ་ཚུལ་གོ་ས་བར་བརོད་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པའི་ཐ་སད་ཀི་གཞིའམ་

གནས་ཡིན་པ་དེ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་གནས་ལུགས་སམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན། 

བརའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ན་བརའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་ཡང་བར་

ལ་མི་ལྟོས་པས། བུམ་པའི་མིང་བཏགས་པའི་སྔ་རོལ་ནས་ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པའོ་

སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །

དོན་གཅིག་ཉིད་དོན་གི་བདག་ཉིད་མང་པོར་འགལ་བས་འགྲུབ་པ་ནི་ཕྱོགས་

སྔ་ལྟར་ན་དོན་གཅིག་ལ་བརྒྱ་བིན་དང་དབང་པོ་དང་གོང་འཇོམས་ལ་སོགས་པའི་

མིང་དུ་མ་འཇུག་པ་དེ། དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་དགོས་ལ་རྟོག་པ་ལ་ཇི་ལྟར་

སང་བ་དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར་དོན་དེ་དུ་མར་འགྱུར་རོ། །

དོན་མ་འདྲེས་པའི་ངོ་བོ་འདྲེས་པར་འགལ་བས་འགྲུབ་པ་ནི། ཕྱོགས་སྔ་ལྟར་

ན། སྐྱེས་བུ་གཉིས་ལ་ཉེར་སྦས་ཞེས་པའི་མིང་གཅིག་འཇུག་པའི་ཚེ་འདི་ཉེར་སྦས་

སོ་སམ་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་དང༌། དེའི་མིང་དང་རྟོག་པ་ཡང་

དངོས་པོའི་དབང་གིས་དེ་གཉིས་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དོན་གཉིས་དོན་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་རོ། །གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་དོན་དམ་པའམ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་ནའང་མིང་དུ་བཏགས་པའི་གནས་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་དང་འདྲ་བས། འདིའི་མིང་འདིའོ་ཞེས་བར་མི་ཤེས་པ་ལ་

ཡང་དགག་བ་སྒོ་འདོགས་ཡོད་ལ་དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཡང་འདྲའོ། །
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བང་སར་དོན་སྔར་ཡོད་ལ་འདི་འདིའོ་ཞེས་མིང་ཕྱིས་འདོགས་ན་དེ་ལྟར་མ་

བཏགས་པའི་ཚེ་དོན་དེའི་ངོ་བོ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མ་བཏགས་པའི་ཚེ་ཡང་ངོ་བོ་

ཡོད་པ་ལ་ཕྱིས་འདོགས་ན་མིང་མ་བཏགས་པའི་དུས་སུ་འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པའི་

བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེས་བཀག་གོ །

གང་ལ་བར་འདོགས་པའི་དངོས་ཀི་ཡུལ་དེ་དོན་དེའི་ངོ་བོར་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་ན་བར་འབེལ་བས་པར་མི་ལྟོས་པར་མིང་གི་བོ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་

ཡོད་མོད་ཀང༌། གཟུགས་སོགས་བར་འདོགས་པའི་གནས་དང་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་

ཡིན་པ་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་སྐྱོན་དེར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཉན་ཐོས་

སེ་པ་དག་སྨྲ་མོད་ཀང་འདྲའོ། །

དེ་ལྟར་ན་གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་མིང་དང་བརས་

བཞག་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་མོད་ཀང་ཚད་མས་གྲུབ་པས་དགག་མི་ནུས་ལ། དེ་

ཉིད་དངོས་པོ་དེ་དག་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་མིང་ཙམ་གིས་བཞག་

པའི་ཀུན་བརྟགས་ཤེས་བ་ལ་མི་སིད་པ་ཡིན་པས་མིང་དང་བརས་བཞག་པ་ལ་ཚད་

མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་གཉིས་ཡོད་དོ། །འོན་ཀང་མིང་དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་ཕྱིན་

ཆད་དེ་ལ་རྒྱུ་འབས་མི་རུང་བར་འདི་པ་འདོད་དོ། །

དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་གཟུགས་སོགས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་དང་བར་འདོགས་

པའི་གནས་སུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཁེགས་ན་དེ་དག་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ཤེས་

ཏེ་ཚད་མ་པ་ལ་གགས་པའི་རང་མཚན་ནི་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་བུམ་མེད་མེད་དགག་

ཡིན་ཞིང་དེ་དང་ས་ཕྱོགས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་ཡང་མེད་དགག་དང་དངོས་པོ་གཉིས་
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འགལ་བ་མི་འགོག་པ་ལྟར། རྣམ་ཤེས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་

མ་གྲུབ་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་པ་དང་རྣམ་ཤེས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་གཉིས་ཀང་

མི་འགལ་ལོ། །

དེའི་ཕྱིར། 

མིང་ནི་གང་དང་གང་གིས་སུ། །

ཞེས་སོགས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་གྲུབ་པའི་མདོ་ཡིན་ཡང་དེ་དག་གིས་བཤད་

པ་དང་དོན་ཁྱད་པར་མེད་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཕལ་ཆེན་སེ་པའི་ལུང་ལས་ར་བའི་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདི་པས་ཀུན་གཞི་ལ་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །སྔར་

བཤད་པའི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་མཚན་གིས་སམ་དོན་དམ་པར་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། དེས་བཟུང་བ་ལྟར་མེད་པ་

གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དོན་ནི་ཤེས་སྒིབ་དག་བེད་ཀི་དམིགས་པར་ཡང་འཐད་དོ། །

རིགས་པ་འདི་དག་གིས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་སམ་ན། 

གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་མིང་གི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་

གནས་དང་རྣམ་རྟོག་གི་ཞེན་པའི་གཞི་ཡིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཁེགས་པ་ན། 

རོད་བེད་ཀི་མིང་དང་བརོད་བའི་དོན་དང་མིང་དོན་འབེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བརོད་

བའི་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སང་བའི་ཡིན་ཀི་རྟོག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་

གི་ཞེན་སའི་དོན་མེད་པས་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡང་མེད་དོ་སམ་ནས་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་པའི་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་སེ། ཐེག་བསྡུས་ལས། འདི་

ལྟར་བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་པར་བརོན་པ་དེ་ལྟ་བུ་
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དེ་ཡི་གེ་དང་དོན་སང་བའི་ཡིད་ཀི་བརོད་པ་དེ་ལ་ཡི་གེའི་མིང་དེ་ཡང་ཡིད་ཀི་རྟོག་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་པར་ཡང་དག་པར་རྟོག་གོ །ཡི་གེ་ལ་བརྟེན་པའི་དོན་དེ་ཡང་ཡིད་ཀི་

བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཉིད་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོག་གོ །མིང་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་དང་

ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པར་ཟད་པ་ཙམ་དུ་ཡང་དག་པར་རྟོག་གོ །

དེའི་ཕྱིར་ཡིད་ཀི་བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་ཤིང༌། མིང་དང་

བཅས་པའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་དང་བཅས་ཤིང༌། ངོ་བོ་ཉིད་

དང་ཁྱད་པར་དུ་བཅས་པ་དོན་གི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་དམིགས་པ་ན་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་

བཞི་དང༌། ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་པོ་དག་གིས་ཡི་གེ་

དང་དོན་སང་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ཉིད་དུ་

འཇུག་གོཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་འདི་ཡིད་ཤེས་རྟོག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་

འཛིན་ཁེགས་པ་ཡིན་ལ། བག་ཆགས་བརྟན་པ་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་

ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རིགས་པས་ཁེགས་པ་མིན་པས་རྣམ་རིག་ཙམ་ལ་འཇུག་

པར་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ་འདི་ལྟར་སྔོན་པོ་གཟུང་བ་དོན་གཞན་དུ་འཛིན་

པའི་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་རིགས་པས་ཁེགས་ན་སྔོན་

པོ་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་སང་བའི་སྔོ་འཛིན་དེ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་སེ། དེ་སང་

བ་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གྲུབ་ན་སྔོན་པོ་དེ་རང་

སང་བའི་ཤེས་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་མེད་པ་གྲུབ་བོ། །

འོ་ན་རྣམ་ཤེས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་རིགས་

པས་ཁེགས་ན་དེ་སང་བའི་རང་རིག་དེ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་སེ། དེ་སང་བ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ན་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་སང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་གྲུབ་ན་རྣམ་ཤེས་དེ་མོང་བའི་ངོ་

བོར་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་པས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་དོར་

བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་སྐྱོན་མེད་དེ་རང་རིག་ལ་རྣམ་ཤེས་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་

ཡིན་པ་མི་སང་ལ་སྔོ་འཛིན་ལ་སྔོན་པོ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཞེན་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་སང་

བའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་སང་ནུབ་པའི་རང་རིག་ལ་སོགས་པ་ལ་

འཆར་དུ་མི་རུང་ཞིང་གཉིས་སང་ཅན་གི་སྔོ་འཛིན་ལ་སང་བ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་

རོ། །རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་དེ་སང་བ་ན་གཉིས་སང་ཡོད་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དེའི་

སྤི་རྟོག་པ་ལ་འཆར་བ་ན་ངེས་པར་གཉིས་སང་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བའི་ཕྱིར་

རོ། །འདི་ཤེས་པ་ལ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་པ་ལ་སྤི་འཆར་བ་ནའང་མོང་ཙམ་

གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྟོག་པ་ལ་གཉིས་སང་ངེས་པར་ཡོད་པས་

མཚུངས་ས་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། རྟོག་པ་ལ་གཉིས་སང་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་དེ་གཉིས་

སང་གི་རྣམ་པར་འཆར་བ་གཉིས་དོན་མི་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

གཉིས་སང་ནུབ་པ་རྣམ་རྟོག་ལ་འཆར་མི་སིད་བར་ཁས་བང་དགོས་ན་དེ་ཡང་མི་

རིགས་ཏེ། གཉིས་སང་ནུབ་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྔོན་པོ་རྟོག་པའི་ཞེན་གཞི་ཡིན་པ་དེ་རྟོག་པའི་དབང་གིས་བཞག་པ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྟོག་བལ་ལ་མི་སང་ངོ་སམ་ན། སྒྱུ་མ་རྟ་གང་ཡིན་པ་ཡང་རྟོག་

བལ་ལ་མི་སང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྟོག་པས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་

ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་

དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་བཀག་པ་མེད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཡང་མིན་ནོ། །མདོ་དེ་ལས་ཞི་གནས་ཀི་སྐབས་སུ་ནི་ཕྱི་རོལ་དགག་པ་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །

སྤིར་ཀུན་བརྟགས་ལ་སྤི་མཚན་ཐམས་ཅད་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་དུ་

མ་ཞིག་ཡོད་ཀང་དགོངས་འགེལ་ལས་མ་གསུངས་པ་ནི། ཀུན་བརྟགས་གང་གིས་

སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་མི་མཁོ་བས་སོ། །དེ་དག་གི་

མང་པོ་ཞིག་མིང་དང་བརས་འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཡོད་པ་ཡིན་ཡང་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་ལ་

ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་འགོག་པ་ནི། ཐེག་བསྡུས་སུ་རྨི་ལམ་དང་གཟུགས་བརན་ལ་

སོགས་པའི་རིགས་པ་དང་། ཉི་ཤུ་པར་རྡུལ་ཆ་མེད་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང༌། 

ཆོས་ཀི་གགས་པས་གཟུང་འཛིན་གི་མཚན་ཉིད་སྐྱེས་ལ་འདྲ་བ་འགོག་པའི་རིགས་

པ་དང་། ཕྱོགས་གང་གིས་རྡུལ་འདུས་པ་དང་ཕ་རབ་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་འགོག་པའི་

རིགས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

ཡུམ་གི་མདོ་ནས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀུན་བརྟགས་

དགོག་པ་ཐེག་བསྡུས་ལས་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་དགོངས་འགེལ་གི་ཀུན་བརྟགས་

འགོག་ཚུལ་འདི་མི་ཤེས་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གི་ཀུན་བརྟགས་ཁོ་ན་ལ་

བཤད་པས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བདག་གི་ལུགས་ལ་ཡང་ཆེས་མི་རིགས་པ་དུ་མ་

ཞིག་སྨྲ་དགོས་ལ། རྟག་མི་རྟག་ལ་སོགས་པ་གང་དུ་ཡང་གཟུང་ས་མེད་པར་

གསུངས་པ་རྣམས་ཀང་ལུགས་འདིས་བཤད་པར་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །

དེའི་ཕྱིར་གང་དུ་ཡང་གཟུང་ས་མེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ལ་མཉམ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

གཞག་དང༌། འདི་ཡིན་འདི་མིན་ཕྱེ་ནས་གཟུང་ས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་རེས་ཐོབ་

ཤན་འབེད་པའི་དུས་ལ་དགོངས་སོ་ཞེས་སྨྲ་དགོས་པ་ཡང་བྱུང་སེ་ཟེར་རྒྱུས་ཕོངས་

པ་ཡིན་ནོ། །བང་ས་དང་། ཐེག་བསྡུས་དང་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ་སོགས་པར་ཚོལ་བ་

བཞི་དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་གསུངས་པ་ནི། རྣམ་རིག་པའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་བེད་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་འཇུག་པའི་སོ་དམ་པ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་

ཀིའང་གཞི་བེད་པའི་རྣམ་རྟོག་ཤེས་སྒིབ་ཀི་གཉེན་པོར་གསུངས་ལ། དེ་དག་གི་དོན་

ཤེས་པ་ལ་དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་ཀུན་བརྟགས་འགོག་པའི་རིགས་པ་

དང་དགག་བའི་སྒོ་འདོགས་ཕ་མོ་ནས་ཤེས་དགོས་པར་སང༌། ཁྱད་པར་དུ་རིགས་

པ་དེ་དག་གིས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཁེགས་ནས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལ་

འཇུག་པའི་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པར་སང་ཡང་དཔྱོད་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་

མཐོང་ནས་བོ་གོས་ཅན་རྣམས་ལ་དཔྱོད་པའི་སོ་ཙམ་ཞིག་བསན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་ལ་རོད་པ་སོང་བ༽ནི།

དགོངས་འགེལ་ལས། གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་མངོན་

པར་ཞེན་པས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེད་ཅིང་དེས་ལས་བསགས་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་

ལ། གཞན་དབང་ལ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་མཐོང་ན་དེ་དག་

རིམ་པ་བཞིན་ལྡོག་པར་གསུངས་ནས། ཉན་རང་དང་བང་སེམས་གསུམ་གས་ལམ་

འདི་ཉིད་དང་སྒྲུབ་པ་འདི་ཉིད་ཀིས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པས་དེ་དག་གི་རྣམ་

པར་དག་པའི་ལམ་དང་རྣམ་པར་དག་པ་ཡང་གཅིག་སེ་གཉིས་པ་མེད་པར་གསུངས་

ཤིང༌། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་ལས་གཞན་པ་ཡང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མ་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉན་རང་གིས་ཀང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མདོ་

འདིའི་དོན་དུ་བེད་དམ་མི་བེད། བེད་ན་སྔར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་རྣམས་

དང་འགལ་ལོ། །མི་བེད་ན་མདོའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། འདི་ལ་བང་སར་ཡང་ངོ་

བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་རྟོག་པ་དང་རིལ་པོར་འཛིན་པའི་རྣམ་རྟོག་གིས་རྣམ་རྟོག་གི་

དམིགས་པའི་དངོས་པོ་སྤོས་པའི་གནས་སྐྱེད་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་ལྟ་སྐྱེ་

ཞིང་། དེས་ཉོན་མོངས་གཞན་རྣམས་བསྐྱེད་ནས་འཁོར་བར་འཁོར་ལ། ཚོལ་བ་བཞི་

དང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞིས་རྣམ་རྟོག་གིས་བཟུང་བའི་དོན་མེད་པར་ཤེས་ན་དེ་

དག་ལྡོག་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་འཇིག་ལྟའི་ར་བ་བེད་པར་

བཞེད་ལ། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་གཞི་བེད་པ་ནི་

ཉན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་མེད་པར་བཞེད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་

ཀིས་ཀང་བཞེད་དོ། །དེ་ལ་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཟད་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

ལྡོག་ཀང་། ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་མ་ཟད་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་མི་ལྡོག་པ་མིན་

པས་འཁོར་བའི་གཞི་མཐར་གཏུགས་པ་མ་ལོག་ཀང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་མི་

འགལ་ལོ། །དེའི་ཕྱིར་ལམ་འདི་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་ལ་བེད་ཀང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་

ལམ་ལ་བ་མི་དགོས་ཏེ། གཞན་དབང་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་ལ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པས་ཉོན་མོངས་དག་པར་བེད་པ་དང་། ཉོན་

མོངས་སངས་པ་ཙམ་གི་རྣམ་གོལ་ལ་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་ཁྱད་མེད་པས་རྣམ་དག་གི་

ལམ་དང་རྣམ་དག་གཅིག་པར་ཡང་གསུངས་སོ། །

ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་གཞན་དབང་དང་དེ་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་པ་

ཀུན་བརྟགས་དང་དེ་དེས་སོང་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པ་

ཐེག་ཆེན་གི་མདོའི་དོན་དུ་དགོངས་འགེལ་གིས་བཀྲལ་བའི་ཤུགས་ཀིས། ཕུང་པོའི་

གཞན་དབང་གང་ཟག་གི་བདག་གི་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ཙམ་ཞིག་ཐེག་

དམན་གི་མདོའི་དོན་དུ་གོ་ནུས་ལ། དེའི་ཕྱིར་འཁོར་ལོ་དང་པོ་གསུངས་པའི་གདུལ་

བ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

རྟོགས་པའི་སོད་དུ་རུང་ལ། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་རྟོགས་པའི་སོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་གསུངས་པར་དགོངས་འགེལ་གིས་

ཤུགས་ཀིས་འགེལ་བས། ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བའི་ཆོས་འཁོར་ཐེག་པ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཞུགས་པའི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི་དེའོ། །

གལ་ཏེ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་དང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གི་

ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པའི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་གཞན་དབང་ཉིད་སོང་གཞིར་བས་

ནས། དེ་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བ་དགོས་ན། 

དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་གསུམ་གནོད་འཇོམས་ལས། དེ་ལ་མིག་ཅེས་བ་བ་ནི་ཆོས་

ཉིད་ཀི་མིག་གོ །མིག་གིས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཀུན་བརྟགས་པ་དང་རྣམ་པར་བཏགས་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

པའི་མིག་གིས་སོ། །སོང་ཞེས་བ་བ་ནི་བལ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དེ་བཞིན་དུ་རྣ་

བ་རྣ་བས་སོང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་བའོ། །ཞེས་ཡོངས་གྲུབ་

སོང་གཞིར་བས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་ཀིས་སོང་པར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་

ཞེ་ན། དེ་ལ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དང་དབུ་མ་པ་སུའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། སོང་གཞི་གང་ལ་བ་དགོས་པ་ནི་ཆོས་

ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གཞི་གང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་བཟུང་བ་དེ་ལ་རག་ལས་ཏེ། 

དཔེར་ན། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཟུང་ནས་སྐྲག་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསལ་བར་འདོད་པ་

ན་ཐག་པ་སོང་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་སྦྲུལ་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་བསན་དགོས་ཀི། ཐག་

པ་སྦྲུལ་གིས་སོང་པ་སོང་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་ཐག་པ་དང་སྦྲུལ་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་

པས་སོང་ངོ་ཞེས་བརོད་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་ནོ། །

ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཕྱོགས་ཀི་ཆ་མེད་དང་དེ་བསགས་

པའི་གཟུང་བ་དང༌། དུས་སྔ་ཕྱིའི་ཆ་ཤས་མེད་པའི་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་མ་དང་དེ་

འཐུད་པའི་རྒྱུན་གི་ཤེས་པ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་གྲུབ་མཐས་བོ་བསྒྱུར་བ་ཁོ་

ནས་བཏགས་པ་རྣམས་ནི། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀི་སེམས་ཅན་

གཞན་ལ་མེད་དོ། །དེས་ན་དེ་ཙམ་ཞིག་མེད་པའི་སོང་པ་བསན་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པ་

ནས་རེས་སུ་ཞུགས་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་ཅི་ཡང་མི་གནོད་པས། ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་གིས་གང་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་བཟུང་བ་

ལྟར་གི་བདག་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་བསན་དགོས་ཤིང༌། གྲུབ་མཐས་བཏགས་པ་འགོག་

པ་ཡང་དེ་འགོག་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་དགོས་སོ། །
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

དེ་ལྟར་བས་ན་སེམས་ཅན་རང་དགའ་བ་རྣམས་ཀིས་ནི་མཐོང་བ་དང་ཐོས་

པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་མིག་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་གཞན་

དབང་འདི་ཙམ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པས་དེ་ཉིད་སོང་གཞིར་བཟུང་ནས་སོང་པ་གཏན་

ལ་དབབ་དགོས་ཀི། ཡོངས་གྲུབ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་དོ་

སམ་དུ་བཟུང་ནས་འཁྲུལ་བ་མིན་པས། ཡོངས་གྲུབ་ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་དོན་

གཞན་དུ་ཡོད་པས་སོང་ངོ་ཞེས་བདག་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ག་ལ་ཡིན། ཆོས་

བདག་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡང་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལྟ་བུ་དོན་གཞན་ཞིག་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་མིན་ཏེ། རང་གི་སེམས་ཕྱིའི་ཡུལ་དང་ནང་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་སོ་སོ་

རྒྱངས་ཆད་དུ་སང་བ་ན་ཇི་ལྟར་སང་བ་དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པར་འཛིན་པས། དེའི་

གཉེན་པོར་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་སང་བ་དེ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་ཅེས་

སོན་གི། གཟུང་འཛིན་དོན་གཞན་དུ་དེ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་

དབུས་མཐའི་འགེལ་བཤད་ལས་ཀང་གཙུག་ལག་ཁང་དགེ་སོང་ལ་སོགས་པས་

སོང་བ་ལྟར་མིན་གི་ཐག་པ་སྦྲུལ་གིས་སོང་བ་ལྟར་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། ཆོས་

བདག་གིས་སོང་ཚུལ་གཞན་ཡང་དེ་ལྟར་རོ། །

དེས་ན་འཇིག་རྟེན་ན་འདྲེ་ཤར་སོར་གནོད་པ་ལ་གླུད་ནུབ་སོར་གཏོང་ཞེས་

པ་ལྟར་མ་སོང་བར། གང་ལ་བདག་ཏུ་བཟུང་བའི་གཞི་གཞན་དབང་དེ་ཇི་ལྟར་བཟུང་

བ་ལྟར་གི་ཀུན་བརྟགས་ཀི་བདག་གིས་སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པའི་སོང་ཚུལ་དེ་

འདྲའི་སོང་ཉིད་བསོམས་ན། བདག་འཛིན་གི་གཉེན་པོར་འགོ་བ་ཡིན་གི་ལུགས་དེ་

ལས་གཞན་པའི་སོང་ཚུལ་གི་སོང་པ་བསོམས་ན་ནི་བདག་འཛིན་ལ་ཅི་ཡང་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གནོད་དོ། །གནོད་འཇོམས་ཀིས་བཤད་པ་ནི་རྟོག་པ་ལ་རོད་བེད་སྒ་སྤི་དང་བརོད་

བ་དོན་སྤི་སང་བ་ནི་ཀུན་བརྟགས་ཀི་མིག་དང༌། གཟུང་བ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་

དེ་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་མིག་ཏུ་སང་བ་ནི་རྣམ་བཏགས་ཀི་མིག་དང༌། སྒ་དོན་གི་

སྤིར་གྱུར་བའི་བརོད་པར་བ་བེད་དང་བལ་བས་བརོད་དུ་མེད་ཅིང༌། མིག་གི་གཟུང་

འཛིན་དུ་སོ་སོར་སང་བར་གྱུར་པ་དང་བལ་ཏེ་མཉམ་གཞག་སོ་སོ་རང་རིག་གིས་

རིག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་མིག་ཏུ་འདོད་པས། མིག་གི་ཆོས་ཉིད་དེ་

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་རིག་པའི་ངོ་ན་བརོད་བ་རོད་བེད་དང་གཟུང་

འཛིན་དུ་སང་བའི་གཉིས་སང་དང་བལ་བ་ལ། ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་ཀིས་མཉམ་

གཞག་གི་ཡུལ་དེ་སོང་ཞེས་བ་སེ་གཉིས་སང་སྔ་མ་ནི་ཀུན་བརྟགས་དང་ཕྱི་མ་ནི་

རྣམ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལ་བརོད་པར་བ་བ་དང་བརོད་པའི་རྣམ་པར་

བཟུང་བའི་མིག་ཅེས་བ་བའི་དངོས་པོ་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་མིག་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པ་མིག་གི་རྣམ་པར་སོ་སོར་སང་བ་ནི་

རྣམ་པར་བཏགས་པའི་མིག་གོ །

དེ་ཉིད་བརོད་པར་བ་བ་དང་བརོད་པའི་རྣམ་པ་དང་བལ་ཞིང་བརོད་དུ་མེད་

པ་སང་བ་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་དང་བལ་ཏེ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ཡོངས་སུ་

གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་མིག་ཅེས་བའོ། །ཞེས་དང༌། འདི་ལྟར་ཁྱོད་དོན་

དམ་པ་ཡིད་ལ་བེད་པ་སོམ་པའི་ཚེ་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་མི་སང་བས་

དོན་དམ་པར་ནི་དེ་མེད་ཀི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་གིས་ཤིག །ཅེས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངོ་ན་གཉིས་སང་མེད་པ་ལ་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་གཞིའི་ལྟ་བ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་ཡོངས་གྲུབ་གཏན་ལ་འབེབས་

པའི་ཚུལ་མིན་ནོ། །

གནོད་འཇོམས་ལས་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་གི་ངོ་ན་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་

དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཞེས་བཤད་ཀང་། མཉམ་གཞག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པར་

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ངོ་ན་ཡུལ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་པས་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་རོད་པའི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དེ་ག་ལ་ཡིན། 

ཡིན་ལུགས་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་པའི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དེས་

གཏན་མི་འདོད་པ་ནི། སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་དང་དོན་དམ་པ་སོང་ཉིད་དང་འདུས་

མ་བས་སོང་པ་ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་དམིགས་ཀིས་ཕྱེ་བའི་དགག་

པ་དུ་མ་བརོད་པས་ཤེས་ཏེ་མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

ཡུམ་གི་མདོ་ཉིད་ལས། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་རེ་རེ་ལ་གསུམ་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བས་ནས་སོང་གཞི་རྣམ་བཏགས་དགག་བ་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་

སོང་པ་ཆོས་ཉིད་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པས། རྣམ་བཏགས་ཀི་མིག་ཀུན་བརྟགས་ཀི་

མིག་གིས་སོང་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་དུ་བཤད་དགོས་པའི་ཕྱིར། མཉམ་གཞག་གི་ངོ་ན་སྔ་མ་

གཉིས་ཀིས་ཕྱི་མ་སོང་པ་མདོའི་དོན་དུ་འཆད་པ་ཡང་ལེགས་པར་མི་སང་ངོ་། །

འདི་ལས་ཉན་ཐོས་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་རྣམ་རྟོག་བརྒྱད་རྣམ་འགེལ་དུ་ཁ་

འཕངས་པ་བཞིན་དུ་ཉི་ཁི་རྣམ་འགེལ་ན་ཡོད་ཅིང༌། གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ལུགས་དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང༌། 
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་གི་མདོའི་དགོངས་པའི་དོན་དགོངས་འགེལ་གིས་བཤད་པ་

བཞིན་དུ་བེད་དགོས་པར་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་བཤད་པ་དང་བཤད་ཚུལ་

ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དབིག་གཉེན་གིས་མཛད་པ་མིན་ལ། སྔོན་གི་ཡི་

གེ་རིང་པ་རྣམས་ལས་དཾཥྚ་སེ་ནས་མཛད་པར་གགས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་༼དེས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་ཚུལ༽ནི།

དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོབ་དཔོན་སྐུ་མཆེད་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་

བས་ན། འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་ཕྱི་རོལ་གི་དབང་དུ་བས་པའི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་

གསུངས་པ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་པའི་དགོངས་གཞི་ནི། ཉི་ཤུ་པ་ལས། 

རང་གི་ས་བོན་གང་ལས་སུ། །རྣམ་རིག་སང་བ་གང་འབྱུང་བ། །

དེ་དང་དེ་ཡི་སྐྱེ་མཆེད་ནི། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཐུབ་པས་གསུངས། །

ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། དགོས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

གཟུགས་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་པར་ནི། །

དེས་འདུལ་བ་ཡི་སྐྱེ་བོ་ལ། །

དགོངས་པའི་དབང་གིས་གསུངས་པ་སེ། །

བརྫུས་ཏེ་འབྱུང་བའི་སེམས་ཅན་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལས་གཟུགས་ལྟ་བ་

སོགས་ཀི་རྣམ་ཤེས་འབྱུང་བར་བསན་པ་ན་དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ལྟ་བ་པོ་

ལ་སོགས་པ་མེད་པར་རྟོགས་པའི་དོན་དུའོ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་ནི་ཕྱི་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

རོལ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སོ། །

ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ནི་ཆོས་ཀི་

ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ལ་མ་ཕྱེ་བར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཡང་དྲང་དོན་ནོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་གསུངས་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པར་བ་ཤད་

ཅིང༌། ཐེག་བསྡུས་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

ཀུན་བརྟགས་དང་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་བསན་པ་རྣམས་ཀིས་གཞན་དབང་དང་

རྣམ་པར་བང་བ་བཞིས་ཡོངས་གྲུབ་བསན་པར་གསུངས་པའི་མདོ་ནི་ཡུམ་གི་

མདོར་སང་བས། འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་བཤད་པ་ཡང་དེ་ཉིད་དང་དེ་དང་

མཐུན་པ་རྣམས་ལ་བཞེད་དོ། །

རྣམ་བཤད་རིགས་པར་ཡང་ཡུམ་གི་མདོ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སུ་

བཤད་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འདོད་པ་བཀག་ཅིང་། དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བའི་

མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཐམས་

ཅད་ངེས་པའི་དོན་མ་ཡིན་པར་འབྱུང་ལ། ཞེས་གསུངས་པས། ཡུམ་གི་མདོ་འཁོར་ལོ་

གཉིས་པར་བཞེད་དོ། །འདི་དྲང་དོན་དུ་འཆད་ཚུལ་ནི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་ལས་གཟུང་

འཛིན་གསུངས་པ་དྲང་དོན་དུ་འགོ་ལུགས་དང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲ་སེ། འདི་ལྟར་མིག་

གི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་སྨིན་གི་བག་ཆགས་ཞེས་བ་བ་རང་གི་ས་བོན་སྨིན་པ་གང་ལས་བྱུང་

བའི་ས་བོན་དང་སང་བ་ལ་དགོངས་ནས་མིག་དང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡོད་པར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གསུངས་པའི་དགོངས་པའི་དོན་ནི། ཐེག་དམན་གི་མདོ་དེ་དག་གི་བརོད་བའི་དོན་དུ་

མི་རུང་ལ། གང་ལ་དགོངས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

ཚུལ་གསུམ་ནི། ཡུམ་གི་མདོའི་དོན་དུ་འཆད་པའི་ཕྱིར་དང༌། ཕྱི་རོལ་དོན་གི་སྐྱེ་

མཆེད་ཡོད་པ་ཐེག་དམན་གི་མདོའི་དོན་དུ་འཆད་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་མ་ཕྱེ་བར་

དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཡེ་མེད་དུ་འདོད་པར་ཡུམ་གི་མདོའི་དོན་ཡིན་པར་མི་འཆད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདི་དག་གིས་མ་ཕྱེ་བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་འཆད་པ་ཡུམ་གི་མདོའི་དོན་ཡིན་ཡང་དེ་དྲང་དོན་ཡིན་ཞེས་མི་འགེལ་གི། 

དེ་འདྲ་བ་དེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དོན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་མ་ངེས་

ཀི་ད་དུང་དེའི་དོན་བཤད་དགོས་པའི་སོ་ནས་དྲང་དོན་དུ་འཆད་དོ། །

འཆད་ལུགས་ནི་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་

གྲུབ་པས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་གི་ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་

དག་པའི་དམིགས་པའི་དོན་དམ་དེར་མ་གྲུབ་པས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

དང་། ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་བདག་གི་

ངོ་བོར་མེད་པས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་དེ་ལྟར་འགེལ་པའོ། །དེའི་

ཕྱིར་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་དུ་འཛིན་པ་ནི་ཡུམ་གི་མདོ་གང་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་པའི་

གདུལ་བར་མི་འདོད་པས་དེའི་ཆེད་དུ་བ་བའི་གདུལ་བ་ནི་མདོ་དེའི་དོན་དགོངས་

འགེལ་གིས་བཀྲལ་བ་བཞིན་དུ་རྟོགས་པ་ལ་བཞེད་པས་འཁོར་ལོ་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀི་

དགོངས་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་ནོ། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ལ་མོས་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་

ནས་མདོ་དེའི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨུ་བ་བཀག་ནས་སྒ་ཇི་བཞིན་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

པའི་དོན་མིན་པའི་མདོ་ཡི་དོན་ཡོད་པ་དེ་དགོངས་འགེལ་གིས་གསལ་བར་འཆད་

པས་དེ་ལ་ངེས་དོན་དང༌། ཡུམ་གི་མདོས་དོན་དེ་གསལ་བར་མ་ཕྱེ་ཞིང་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བས་དྲང་དོན་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་ནི་

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ན་མཚན་ཉིད་གསུམ་ག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

པར་འཛིན་པའི་སྐུར་འདེབས་སུ་སྔར་གསུངས་པ་དེ་ཉིད་དོ། །

རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་ཀང༌། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་འདི་ལན་མང་དུ་

བསན་ལ། ཡང་དེ་ཉིད་ལས་བཤད་པ། བང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་

འཇུག་པར་འདོད་པ་དང༌། ཞེས་པ་ནས། སིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡང་བསན་པའོ། །ཞེས་པའི་བར་དུ་བཤད་ནས། གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་ཁོ་ནའི་དོན་ཡིན་ན་འདི་ཐམས་ཅད་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བང་བར་བ་བ་རྣམས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་རྒྱུ་འདི་ལས་འདི་

ལྟ་བུར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བང་བ་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་དེ་ལྟར་བང་བར་

བ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་བང་བར་བ་བ་ནི་ཅི་ཞིག་བང་བར་སེམས། དེ་ལྟ་བས་ན་ཚིག་དེ་

རྣམས་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་གི་དོན་དུ་ངེས་པར་གཟུང་བར་མི་བའོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན་

དགོངས་པ་ཅན་ནོ། །ཞེས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ན་ནང་

འགལ་སོན་ནོ། །འགལ་ཚུལ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ན་འདི་དང་འདི་ཐོབ་པར་འདོད་པས་

ཡུམ་ལ་བསབ་པར་བ་ཞེས་པའི་བང་བ་དང་ཐོབ་འདོད་ཀི་འདོད་པ་དང༌། སྦྱིན་པས་

ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་སོགས་སུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་འབས་མི་རུང་ཞེས་སྨྲ་སེ་གཙོ་ཆེར་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གཞན་དབང་མི་རུང་ཞེས་བཞེད་དོ། །

ཡུམ་གི་མདོ་ངེས་དོན་དུ་བཞེད་པ་རྣམས་ཀང། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་

དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བང་དོར་དང་རྒྱུ་འབས་སོགས་ལ་ཡང་

ཡང་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་ཀི། སྤིར་ངོ་བོ་ཡེ་མེད་དམ་ཐ་སད་དུ་མེད་པར་མི་འདོད་

ལ། མདོ་ནས་རེ་རེ་ལ་མ་སྦྱར་ཡང་སྤི་ལ་སྦྱར་ཟིན་པས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་འདོད་ན་རྒྱུ་འབས་སོགས་མི་རུང་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། བང་ས་དང་

བསྡུ་བ་ལས་ཀང་། དོན་དམ་པར་ཐམས་ཅད་མ་གྲུབ་པ་སྐུར་འདེབས་སུ་བཤད་ཅིང་

བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པ་ལ་བརམས་ནས་གསུངས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་

ངེས་འབེད་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ལ་ཐུག་ལ། 

འདིར་གནོད་པ་བསན་པ་ལ་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ལེགས་པོར་འགོག་ཤེས་ཤིང་

དེ་ལྟར་ཁེགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་རྒྱུ་འབས་དང་འཆིང་གོལ་སོགས་ཚད་མས་གྲུབ་

པར་འཇོག་ལེགས་པོར་ཤེས་ན་ལན་ཐེབས་སོ། །དེ་ལྟ་མིན་པར་མྱུ་གུའི་སྐྱེ་བ་ཚད་

མས་གྲུབ་ན་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བར་སོང་ནས་འཁྲུལ་ཤེས་ཀིས་སྐྱེ་བར་རློམས་པའི་

ངོར་སྐྱེ་བས་ཀུན་རོབ་ཏུ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འཐད་དོ། །ཞེས་སྨྲ་བས་ནི་གནོད་པ་

སོང་མི་ནུས་པས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་རྣམས་ཀིས་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་འདི་ལ་བརྟེན་

ན་མཛེས་སོ། །

དྲང་དེན་དུ་འགེལ་ལུགས་ལ་སོ་མང་པོ་ཡོད་ཀང་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པས་འཁོར་

ལོ་གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ལུགས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་པར་བོ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་

ཀིས་ཤེས་པར་བོས་ཤིག །དགོངས་འགེལ་ལས་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་གསུངས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

པ་ནི་འཁོར་གི་འདུ་ཐེབས་དང་སོན་པའི་སྐུ་ཚེའི་ཚིགས་ལ་སོགས་པས་འཇོག་པ་མིན་

གི་བརོད་བའི་ངོས་ནས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདག་མེད་པའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་བའི་

དབང་དུ་བས་པ་སེ། དང་པོར་ཝཱ་རཱ་ཎ་སིར་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསུངས་ཤིང་ཕུང་

པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཉུང་ཤས་གཅིག་མ་གཏོགས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མ་བཀག་

ཅིང་བདེན་པར་ཡོད་པ་མང་དུ་གསུངས་པའི་སྐོར་གཅིག་གོ །དེ་ནས་རྣམ་དབེ་མ་

མཛད་པར་ཕུང་སོགས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པའི་སྐོར་

གཅིག་གོ །དེ་ནས་དེ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅིང་། གཞན་

གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་སོ་སོར་ཕྱེ་བའི་སྐོར་གཅིག་བྱུང་བས་

དེའི་དབང་དུ་མཛད་པ་སེ། སོན་ཚུལ་དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་སོན་པའི་མདོ་སེ་གཞན་

རྣམས་འདིའི་དྲང་ངེས་དཔྱོད་པའི་གཞིར་འོང་དོན་མེད་དོ། །

ཤེར་ཕྱིན་མན་ངག་ལས་མདོ་གང་དག་གི་དོན་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་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་། །ཞེས་བཤད་དེ། དང་པོ་ནི་ལང་

གཤེགས་དང་དགོངས་འགེལ་སོགས་ལ་འདོད་དེ་དེ་དག་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་

གསལ་བར་ཕྱེའོ་སམ་དུ་བསམ་སོ། །གཉིས་པ་ནི་བརྒྱད་སོང་པ་སོགས་ལ་འདོད་དེ་

འདི་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་དགོངས་འགེལ་བཞིན་དུ་ཕྱེ་བ་མེད་པ་ལ་བསམས་

སོ། །གསུམ་པ་ནི་ཉི་ཁི་ལ་སོགས་ལ་འདོད་དེ་འདིའི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུར་སྒ་ཇི་

བཞིན་གི་དོན་དུ་ཞེན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སོང་བ་དྲང་དོན་གི་བཤད་པ་ཡོད་པ་དང་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དགོངས་འགེལ་གིས་ཀང་འདིའི་དྲང་དོན་འགེལ་བས་སམ་དུ་བསམས་སོ། །བར་པ་

ལ་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་མེད་པའི་གནད་ཀིས་སོ། །

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། །དེ་གཉིས་དོན་

གཅིག་ན་དེ་ལྟར་འཐད་ཀང་དབིག་གཉེན་གིས་ཡུམ་གི་མདོ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

སོགས་སུ་གསུངས་པ་དགོངས་འགེལ་ལ་སོགས་མདོ་སེ་གཞན་གིས་དྲང་དོན་དུ་

བསྒྲུབས་ཤིང༌། ཡུམ་གི་མདོ་ཉིད་ལ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་སྔ་ཕྱིའི་འགལ་བ་བསན་

གི། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུས་མ་བསྒྲུབས་པས་སྐུ་མཆེད་ཀི་དགོངས་པ་མིན་ནོ། །འདི་

གཉིས་འདྲ་མོ་ཡོད་པས་ཁྱད་པར་དབེ་དཀའ་བ་དང་དེ་གཉིས་དོན་གཅིག་ན། ཆོས་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཡུམ་གི་མདོའི་

དགོངས་པའི་དོན་དུ་བཤད་དུ་མི་རུང་བ་རྣམ་རིག་པ་ལྟར་འགྱུར་ཞིང་དཔྱད་གཞི་

ཡང་ཤིན་ཏུ་འགངས་ཆེ་སེ་དབུ་མ་པའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བའོ།།  །།

གཉིས་པ་༼བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དྲང་ངེས་འབེད་པའི་

ཕྱོགས་ལ༽གཉིས།

མདོ་ནས་ཇི་ལྟར་གསུངས་པ་དགོད་པ་དང༌།

དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སས་ཀིས་

དྲང་ངེས་འབེད་པའི་མདོའི་ཁུངས་དངོས་སུ་སྨོས་ནས་དྲང་ངེས་ཕྱེ་བ་མེད་ཀང་

མདོའི་དོན་བཤད་པའི་ཚུལ་ལས་ནི་དོན་གིས་བཤད་པ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་ཚིག་

གསལ་དང་ཤེས་རབ་སྒོན་མའི་འགེལ་བཤད་དང་དབུ་མ་སང་བ་རྣམས་སུ་བོ་གོས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

མི་ཟད་པས་བསན་པ་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས་དེ་བཞིན་དུ་དྲང་ངེས་འཇོག་བར་

གསུངས་པས་འདིར་མདོ་དེ་ཁུངས་སུ་བའོ། །མདོ་སེ་དེ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། ངེས་པའི་

དོན་གི་མདོ་སེ་ནི་གང་དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ནི་གང་ཞེ་ན། མདོ་སེ་གང་དག་ཀུན་

རོབ་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་བའོ། །

མདོ་སེ་གང་དག་དོན་དམ་པ་སྒྲུབ་པ་བསན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་

བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཚིག་དང་ཡི་གེ་ས་ཚོགས་པ་བསན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་

དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་ཟབ་མོ་བལྟར་དཀའ་བ་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་

བསན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་བདག་དང་། སེམས་

ཅན་དང་། སོག་དང་། གསོ་བ་དང་། སྐྱེས་བུ་དང་། གང་ཟག་དང་། ཤེད་ལས་སྐྱེས་

དང་། ཤེད་བུ་དང་། བེད་པ་པོ་དང་། ཚོར་བ་པོ་སྐད་ས་ཚོགས་ཀིས་བཤད་པར་བ་

བ་བདག་པོ་མེད་པ་ལ་བདག་པོ་ལྟ་བུར་བསན་པ་དེ་དག་ནི་དྲང་བའི་དོན་ཞེས་

བའོ། །མདོ་སེ་གང་དག་དངོས་པོ་སོང་པ་ཉིད་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་དང་། སྨོན་པ་

མེད་པ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་

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

མེད་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་སོན་པ་དེ་དག་ནི་ངེས་པའི་དོན་ཞེས་བ་སེ། འདི་ནི་

ངེས་པའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ལ་རྟོན་གི་དྲང་བའི་དོན་གི་མདོ་སེ་ལ་མི་རྟོན་བ་ཞེས་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་ནི་བདེན་པ་གཉིས་པོ་ལ་དྲང་

ངེས་སུ་མཛད་དེ་བརོད་བའི་སོ་ནས་དྲང་ངེས་ཕྱེ་བའོ། །བར་པ་གཉིས་ཀིས་ནི་ཀུན་

རོབ་སོན་པ་ནི་ཚིག་མི་འདྲ་བ་ས་ཚོགས་པས་དོན་ས་ཚོགས་སོན་པ་དང་། དོན་དམ་
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སོན་པ་ནི་རྟོགས་དཀའ་བའི་དོན་སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་རོ་གཅིག་པ་སོན་པར་

བཤད་དེ་འཇོག་ཚུལ་ལོགས་པ་མིན་ནོ། །

ཇི་འདྲ་ཞིག་བསན་པས་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པ་བསན་པར་འགོ་བའི་

བསན་ལུགས་ནི་ཐ་མ་གཉིས་ཀིས་སོན་ཏེ། བདག་དང་སེམས་ཅན་སོགས་ཡོད་པ་

ལྟར་བསན་པ་ནི་ཀུན་རོབ་སོན་པ་སེ། དེ་ཡང་དེ་ཙམ་ཞིག་སོན་པ་མིན་གི་བེད་པ་པོ་

དེ་ལ་ལྟོས་ནས་བ་བ་དང་བེད་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པར་སོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་བའོ། །

དངོས་པོ་རྣམས་སོང་པ་ཉིད་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་སུ་བཤད་པ་ནི་ཆོས་

རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་མེད་པ་སོགས་སུ་སོན་པ་ནི། 

གང་ཟག་རང་བཞིན་མེད་པར་བཤད་པ་སེ། སོན་ལུགས་དེ་ལྟར་སོན་པ་ནི་དོན་དམ་

སོན་པའོ། །འདི་ལ་གཉིས་བཤད་པའི་གནད་ཀིས་གོང་མ་ལ་ཡང་ཆོས་དང་གང་ཟག་

གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་སོན་པ་དགོས་སོ། །

འདི་ཡང་ཆོས་རྟག་པ་གཞན་ཞིག་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

སོགས་སུ་བཤད་པ་མིན་གི། མདོ་ཉིད་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་

དངོས་པོ་དང་གང་ཟག་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་དག་བདེན་པ་མེད་པར་བསན་པ་

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

དོན་དམ་སོན་པ་ཞེས་བའོ། །

ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས་ཀང༌། 

སོང་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པས་བཤད་པ་ལྟར། །

ངེས་དོན་མདོ་སེ་དག་གི་བེ་བག་ཤེས། །
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གང་ལས་སེམས་ཅན་གང་ཟག་སྐྱེས་བུ་བསན། །

ཆོས་དེ་ཐམས་ཅད་དྲང་བའི་དོན་དུ་ཤེས། །

ཞེས་དྲང་ངེས་ཕྱེ་བ་ཡང་སྔ་མ་དང་དོན་མཐུན་པར་ཚིག་གསལ་ལས་བཤད་

དོ། །དྲང་དོན་གི་མདོ་སེས་གདུལ་བ་ཁ་དྲང་བར་བ་བ་ཡང་ཡིན་མོད་ཀང་དེ་ནི་དྲང་

ཞེས་པའི་དོན་མིན་གི། མདོའི་དོན་དེའམ་དེ་ལས་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་

དྲང་ཚུལ་དེ་ཡིན་ནོ། །

དོན་དྲང་དགོས་པ་འདི་ལ་གཉིས་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་སིད་པ་དང་སེད་པ་ལ་དྲང་དགོས་པ་ལྟ་བུ་ནི་ཚུལ་གཅིག་གོ །ཚུལ་གཉིས་

པ་ནི་ལས་དཀར་ནག་ལས་འབས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་ལ་ལས་

གཉིས་ཀིས་བདེ་སྡུག་བསྐྱེད་པ་དེ་དེ་གཉིས་ཀི་ཡིན་ལུགས་ཡིན་གི། དེ་མིན་པའི་

དེ་དག་གི་ཡིན་ལུགས་མེད་པས། མདོ་དེའི་དོན་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་དེར་ངེས་པས་དེ་

ལས་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ། དེའི་དོན་གཉིས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་

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

སང་བ་ལས། ངེས་པའི་དོན་ཀང་གང་ལ་བ་ཞེ་ན། ཚད་མ་དང་བཅས་པ་དང་དོན་

དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ནི་དེ་ལས་ལོགས་ཤིག་

ཏུ་གཞན་གིས་གང་དུ་ཡང་དྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཇི་

ལྟར་བསན་པ་ལྟར་གི་དོན་ཡོད་མེད་ལ་དྲང་ངེས་སུ་བེད་ན་ཚད་མ་དང་བཅས་པས་
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ཆོག་ཀང་དེས་མི་ཆོག་པས་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་སོགས་གསུངས་པ་ལ་བསན་པ་ལྟར་གི་

དོན་ལ་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་ཀང་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་མིན་པས་དྲང་

དོན་ཡིན་ཏེ་འདིའི་དོན་ལས་དོན་གཞན་འདྲེན་ལུགས་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །དེས་

ན་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བདེན་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གསུངས་པ་ནི་ཚད་མ་དང་ཡང་

ལྡན་ལ་ཇི་ལྟར་བསན་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་སོ་ནས་ཀང་གཞན་དུ་དྲང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདིའི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དགོས་མི་དགོས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དྲང་ངེས་

འཇོག་པ་ན་གསུང་རབ་ཉིད་དྲང་ངེས་ཀི་མཚན་གཞིར་གཟུང་ལ། གཞན་དུ་དྲང་

དགོས་མི་དགོས་ཀི་དོན་ལ་དྲང་ངེས་སུ་འཇོག་པ་ན་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་ལ་དྲང་

ངེས་སུ་བ་སེ། ས་ཡི་དངོས་གཞི་ལས་གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་པར་ཆོས་ལ་རྟོན་པའི་

ཆོས་ལ་ཚིག་དོན་གཉིས་དང་དོན་ལ་དྲང་ངེས་གཉིས་དང་ངེས་དོན་ལ་རྣམ་ཤེས་ལ་

མི་རྟོན་ཡེ་ཤེས་ལ་རྟོན་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡེ་ཤེས་སང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་ལས་ཀང༌། 

ངེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའོ། །

ཞེས་གསུངས་ལ། བོ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་ལས། སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་དོན་དམ་པར་བསན་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་དོན་དམ་པ་

དང་དེ་སོན་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ངེས་པའི་དོན་དུ་གཟུང་ངོ་། །དགག་བ་ལ་ཁྱད་པར་
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སྐབས་དེར་མ་སྦྱར་བའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པས་ངེས་

དོན་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་མི་གཟུང་སེ། དཔེར་ན་འབུམ་ལས། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སད་དུ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་མིན་ནོ། །ཞེས་ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་སོགས་ལ་སྐབས་

གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ན། སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་དོན་གིས་སྦྱར་ཟིན་པས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་

པ་དེ་དག་ཀང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ཡིན་ནོ། །

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། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། 

རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཀྲལ་ཚུལ་དང༌།

དེ་ཉིད་གསུང་རབ་ཀི་དོན་གི་སིང་པོར་བསྔགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། 

མདོ་ལས་སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གཉིས་ཀའང་བཤད་ལ། མདོ་

ཁ་ཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་གསུངས་པ་ངེས་དོན་དང༌། ཁ་ཅིག་ལས་དྲང་དོན་

དུ་བཤད་པ་རྣམས་ལས། དོན་དམ་པར་རམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་སོགས་

མེད་པར་བཤད་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་ཡོད་ན། རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་འགག་སོགས་མེད་པ་ཀུན་བརྟགས་ལ་དགོངས་

ཤིང་གཞན་གཉིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། དེའི་ཚེ་གང་བཀག་པས་

བདག་མེད་པར་སོན་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་ནི་ཆོས་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་
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བཏགས་པའི་ངོ་བོར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་

དད་ཀི་ཀུན་བརྟགས་ཙམ་ལ་བཤད་ནས། དེ་དག་གིས་དབེན་པ་ཉིད་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མཐར་ཐུག་པར་འཆད་པ་ཡང་རིགས་ན། གནོད་པ་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་

ལྟར་དོན་དམ་པར་རམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན་འབས་

བུ་རྣམས་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་ཤིན་ཏུ་འགལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལ་རག་ལས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་

མེད་པ་ཡིན་པ་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་བཅིངས་གོལ་དང་བང་དོར་

དང་རྒྱུ་འབས་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་སྒྲུབ་བེད་མཐར་ཐུག་པ་ལ་གནོད་བེད་མཐར་

ཐུག་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་འདི་ནི། མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཡུམ་གི་

མདོ་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ཀི་དོན་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་

རུང་བར་དོན་དེར་ངེས་པའི་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རིགས་པ་དང༌། དེ་

དག་དང་མི་མཐུན་པར་སོན་པའི་མདོ་རྣམས་ཀི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རིགས་པའི་

གནོད་པ་སོན་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་མཐོང་ན་མཚན་ཉིད་གསུམ་ག་ལ་སྐུར་

འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་སྐྱེ་བར་དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ནི། དེ་ལྟར་གང་མཐོང་

ཐམས་ཅད་ལ་མིན་གི། བོ་མཆོག་དང་མི་ལྡན་པའི་གདུལ་བ་ལ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་

གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་ཀི་སོན་པའི་བཞེད་པ་མིན་ཏེ། 

བོ་མཆོག་གི་གདུལ་བས་ནི་རྒྱུ་འབས་རྣམ་པར་གཞག་དགོས་པ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་
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མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་རྟོགས་པས། དེ་ལ་ནི་དེ་ཉིད་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་འགོག་

པའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གདུལ་བ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡུམ་གི་མདོ་དྲང་དོན་

དང་དགོངས་འགེལ་ངེས་དོན་དུ་འགོ་སེ། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། བདག་མེད་པ་བསན་

པའི་སོད་དུ་མི་རུང་བའི་གདུལ་བ་ལ་བདག་དང་བདག་མེད་བསན་པ་གཉིས་སྔ་མ་

མཆོག་ཏུ་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །

ར་ཤེ་ལས་ཀང༌། 

གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །

འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །

ཁྱོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །

ཞེས་སོགས་ཀིས། ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པའི་རང་

བཞིན་གིས་སོང་ན་སྐྱེ་འཇིག་མི་རུང་བས་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་

མི་འཐད་པར་བརད་པ་ནི་ཡུམ་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་

ཀི་རིགས་པ་བསན་པའོ། །

དེའི་ལན་དུ། 

གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁྱོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར།།

ཞེས་སོགས་ཀིས་རང་བཞིན་གིས་མི་སོང་བ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་གི་རྟེན་འབེལ་མི་
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རུང་བས་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་འཐད་ལ། རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕྱོགས་ལ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆེས་འཐད་དོ་ཞེས་རང་བཞིན་གིས་སོང་བའི་དོན་རྟེན་འབྱུང་གི་

དོན་དུ་གསུངས་སོ། །

སོབ་དཔོན་གིས་ཚུལ་འདི་ཉིད་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་རྣམས་སུ་རིགས་

པས་གཏན་ལ་འབེབས་པས་ནི། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པ་མེད་པར་གསུངས་

པའི་གསུང་རབ་ཀི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་

འཆད་པ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་ན་སོ་གཞན་ནས་དེ་དག་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ཐབས་

ཀང་མེད་པས་དེ་རྣམས་ངེས་པའི་དོན་དུ་ཤིན་ཏུ་འགྲུབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཚིག་

གསལ་ལས། སོབ་དཔོན་གིས་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་གི་མདོའི་རྣམ་པར་དབེ་བ་

བསན་པར་བ་བའི་ཕྱིར་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་འདི་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཆོས་

རྣམས་ལ་འགག་པ་ནས་དོན་ཐ་དད་པའི་བར་བརྒྱད་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་མེད་

པར་གསུངས་པ་གཉིས་འགལ་ལོ་ཞེས་བརད་པའི་ལན་དུ་དེ་ལྟར་གསུངས་ཤིང༌། 

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དེ་ལྟ་བུར་བསན་བའི་དགོངས་པ་མི་ཤེས་པས། འདིར་དེ་ཁོ་ནའི་

དོན་ཅན་གི་བསན་པ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན། དགོངས་པ་ཅན་ནི་འདིར་གང་ཞིག་ཡིན་

སམ་དུ་གང་ཞིག་ཐེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གང་ཞིག་བོ་ཞན་པ་ཉིད་ཀིས་དྲང་བའི་

དོན་གི་བསན་པ་ལ་ངེས་པའི་དོན་དུ་རྟོགས་པ་དེ་གཉི་གའི་ཐེ་ཚོམ་དང་ལོག་པའི་

ཤེས་པ་དག་རིགས་པ་དང་ལུང་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་བསལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར། སོབ་

དཔོན་གིས་འདི་བརམས་སོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །

མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཆོས་ཟབ་མོ་གང་ཡིན་དྲིས་པའི་ལན་དུ་འབུམ་
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དང་རོ་རེ་གཅོད་པ་དང་ཤེར་ཕྱིན་བདུན་བརྒྱ་པ་ལ་སོགས་པ་ཟབ་མོ་སོན་པའི་མདོ་

རྣམས་དྲངས་ཤིང༌། རིགས་ཚོགས་ཀིས་ཀང་འདི་དག་གི་དོན་ཇི་ལྟར་བསན་པ་

ལས་གཞན་དུ་དྲང་དུ་མི་རུང་བར་ངེས་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་ངེས་པའི་དོན་

དང་དེ་དག་ལས་གཞན་དུ་གསུངས་པ་རྣམས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཞེད་དེ། 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་དེ། །དེ་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་ཡིན། །

ཞེས་ཕྱི་རོལ་བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་སྒྲུབ་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པ་མིན་པར་གསུངས་ལ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས་ཀང༌། 

བར་སྤོད་པ་དག་ཇི་ལྟ་བུར། །ཡི་གེའི་ཕྱི་མོ་ཀོག་འཇུག་ལྟར། །

དེ་བཞིན་སངས་རྒྱས་གདུལ་བ་ལ། །ཇི་ཙམ་བཟོད་པའི་ཆོས་སོན་ཏེ། །

ཁ་ཅིག་ལ་ནི་སིག་པ་ལས། །རྣམ་པར་བཟློག་ཕྱིར་ཆོས་སོན་ཏོ། །

ཁ་ཅིག་བསོད་ནམས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར། །ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་རྟེན་པ། །

ཁ་ཅིག་ལ་ནི་གཉིས་མི་རྟེན། །ཟབ་མོ་ཁུ་འཕིག་ཅན་འཇིགས་པ། །

སོང་ཉིད་སིང་རེའི་སིང་པོ་ཅན། །བང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ཁ་ཅིག་ལའོ། །

ཞེས་ཚིགས་བཅད་དང་པོས་སོན་པས་གདུལ་བ་ལ་བོ་དང་ཇི་ཙམ་འཚམ་

པའི་ཆོས་སོན་པ་དང༌། དེ་ནས་རང་པ་གསུམ་གིས་མངོན་མཐོ་ལས་བརམས་ཏེ་

སོན་པ་དང༌། དེ་ནས་གཅིག་གིས་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀི་རིགས་ཅན་ལ་གང་ཟག་གི་
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བདག་ནི་མེད་ཀི་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་བརམས་ནས་དང༌། དེ་ནས་

གཅིག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་

ཀི་གཉིས་སོང་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ནས་གསུམ་གིས་ནི་གདུལ་བ་བོ་རབ་ཀི་ཐེག་ཆེན་

ལ་དམིགས་པ་ཅན་རྣམས་སྐྲག་པ་སྐྱེ་བའི་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་སིང་རེ་ཆེན་

པོ་ལས་བརམས་ནས་སོན་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཇི་སིད་དུ་གང་བདེན་པ་མེད་པར་བསན་པ་དེ་ལ་བཅིངས་གོལ་

སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་བཞག་པས་མི་ཆོག་པ་དེ་སིད་དུ་ཁ་ཅིག་མི་

བདེན་ལ་ཁ་ཅིག་བདེན་པའི་རྣམ་དབེ་མཛད་དགོས་ཏེ། བདག་མེད་པའི་ཕྱོགས་རེ་

བསན་ནས་རིམ་གིས་འཁིད་དགོས་ལ་རྒྱུ་འབས་འཇུག་པའི་གཞི་མེད་ན་ཉི་ཚེ་བའི་

སོང་པ་དེ་ཡང་གཞག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་ཟག་ལ་རང་བཞིན་

བཀག་ནས་ཕུང་པོ་ལ་ཕལ་ཆེར་མ་བཀག་པ་དང༌། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་བཀག་

ནས་གཉིས་སོང་ལ་རང་བཞིན་མི་འགོག་པའི་ཚུལ་གསུངས་སོ། །

གང་གི་ཚེ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་དུ་རྟོགས་པར་ནུས་

པ་ན་དེ་འདྲ་བའི་རྣམ་དབེ་མཛད་དོན་མེད་དེ། རང་བཞིན་བཀག་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་

རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པ་ཁས་བངས་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཐེག་

པ་མཆོག་གི་རིགས་ཅན་ལ་ཡང་ལས་འབས་སོགས་ལ་ཆད་པར་ལྟ་བའི་ཉེན་ཆུང་བ་

རྣམས་ལ་ནི་དགག་བ་བདེན་པ་རགས་པ་འགའ་ཞིག་བཀག་ཀང་ཕ་མོ་ནས་མི་ཁེགས་

པ་ཤིན་ཏུ་མང་ལ། ཕ་མོ་ནས་འགེགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་བ་ས་མེད་པར་སོང་བ་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མང་བས། མདོ་དགོངས་འགེལ་གིས་
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དྲང་ངེས་ཕྱེ་བ་དེ་ནི་གདུལ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་ཞིག་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བཀྲི་བའི་ཐབས་

མཁས་ཆེན་པོར་སང་ངོ་། །མདོ་སེ་དེ་གདུལ་བའི་དབང་གིས་གསུངས་པར་བཤད་པ་

དེ་བཞིན་དུ་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་སོན་པ་རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་བ་ལ། དེ་དག་གི་

དགོངས་པ་འགེལ་བའི་བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལྟར་གི་དོན་དེ་

རང་ལུགས་ལ་མི་བཞེད་པའི་བསན་བཅོས་ཀང་གདུལ་བའི་དབང་གིས་དེའི་བསམ་པ་

དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་ཉིད་གསུང་རབ་ཀི་དོན་གི་སིང་པོར་བསྔགས་པའི་ཚུལ༽ནི།

དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཉིད་ཀིས་ཆོས་

རྣམས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་དོ། །ཞེས་རང་བཞིན་

གིས་སོང་པའི་དོན་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་དུ་གསུངས་པ་འདི་ཉིད། རང་གི་སོན་པ་སྨྲ་བ་

གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་འཕགས་ཆོས་བ་ན་མེད་པར་གཟིགས་ནས་

སོབ་དཔོན་གིས་གཞུང་མང་པོར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་རྟེན་འབྱུང་གསུངས་པའི་སོ་

ནས་བསོད་དེ། ར་བ་ཤེས་རབ་ལས། 

གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང༌། །འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། །

ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། །འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་པ། །

ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། །སྤོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་བསན་པ། །

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀི། །དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 
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གང་གིས་སྐྱེ་དང་འཇིག་པ་དག །ཚུལ་འདི་ཡིས་ནི་སངས་གྱུར་པ། །

རྟེན་ཅིང་འབྱུང་བ་གསུང་བ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང༌། རོད་ཟློག་ལས་ཀང༌། 

གང་གིས་སོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དང༌། །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །

གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་དང༌། བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསོད་པ་ལས་ཀང༌། 

གང་གིས་དངོས་པོ་རྟེན་འབྱུང་རྣམས། །ངོ་བོ་མེད་པ་ཉིད་དུ་གསུངས། །

ཡེ་ཤེས་མཉམ་མེད་བསམ་མི་ཁྱབ། །དཔེ་མེད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དང་པོས་རྟེན་འབྱུང་འགག་སོགས་བརྒྱད་དང་བལ་བར་

གསུངས་པ་དེ་གཉིས་པས་རྟེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་དག་དང་བལ་བ་

དང༌། གསུམ་པས་རྟེན་འབྱུང་དང་དབུ་མའི་ལམ་དང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་རྣམས་

དོན་གཅིག་པ་དང༌། བཞི་པས་རྒྱུ་མཚན་དེས་འགག་སོགས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པའི་ངོ་བོ་དང་བལ་བར་བསན་ནོ། །

སོན་པའི་གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་

གཉིས་ལ་བརམས་ནས་འཇུག་ལ། དེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་མི་ཤེས་ན་བསན་པའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པས་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་གསུང་རབ་འགེལ་པའི་ཚུལ་ཡང་

དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གང་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་དང་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ས་

ཚོགས་པ་ཞིག་བསན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པ་
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ནི་རྒྱུ་མཚན་དེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་སོང་པ་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་

ཟད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། 

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས། །

སོང་པ་ཡིན་པས་དངོས་རྣམས་ཀི། །

རྟེན་འབྱུང་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །

མཚུངས་པ་མེད་པས་ཉེ་བར་བསན། །

དམ་པའི་དོན་ནི་དེར་ཟད་དོ། །

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ནི། །

འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་བརྟེན་ནས་སུ། །

ས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་བཏགས། །

ཞེས་སོ། །

དེའི་རང་འགེལ་ལས། དོན་དམ་པ་ནི་རྟེན་ཅིང་འབེལ་བར་འབྱུང་བའི་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་བ་བ་དེར་ཟད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་དུ་དོན་དམ་བདེན་པ་བཞེད་པས། དགག་བ་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་

མ་གཏོགས་པ་དགག་གཞི་རྟེན་འབེལ་ལ་རང་གི་དགག་བའི་བདག་རྣམ་པར་བཅད་

པ་ཙམ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་པ་ནི། ཤིང་རྟའི་སོལ་གཉིས་མཐུན་པས་དེ་

ལས་གཞན་པའི་དོན་དམ་འཇོག་པ་མི་རིགས་ལ། དེ་ཉིད་བདེན་པར་འདོད་པ་ཡང་

ར་ཤེས་ལས། 
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གང་དག་སོང་པ་ཉིད་ལྟ་བ། །དེ་དག་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །

ཞེས་གསོར་མི་རུང་བའི་ལྟ་བ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པར་བསོད་པ་ལས་ཀང༌། 

ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་སང་བའི་ཕྱིར། །སོང་ཉིད་བདུད་རི་སོན་མཛད་ན། །

གང་ཞིག་དེ་ལ་ཞན་གྱུར་པ། །དེ་ཉིད་ཁྱོད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སྨད། །

ཅེས་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་གནས་སུ་གསུངས་སོ། །ཆོས་ཅན་རྟེན་འབེལ་དང་

ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སད་པའི་

ཤེས་ངོར་ཡིན་ལ་མཉམ་གཞག་ཟག་མེད་ཀི་རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་མིན་པས་དེའི་ངོ་

ན་ཆོས་ཉིད་ཡོད་ཀང་ཆོས་ཅན་མེད་པར་མི་འགལ་མོད། ཆོས་རྣམས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གནས་ཚུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དཔྱོད་པའི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ལ་ནི་

ཆོས་ཅན་མེད་ན་ཆོས་ཉིད་ཡན་གར་བ་ལ་གནས་པའི་མཐུ་མེད་པས། གཞན་དབང་

གི་རྟེན་འབེལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པས་སོང་ན་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཞེས་ལུགས་སྔ་མས་ཀང་སྨྲ་ལ། ལུགས་འདིས་ཀང་དེ་ལྟར་

སྨྲ་སེ། 

འདུས་བས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ། །

ཅེས་གསུངས་ལ། མདོ་ལས། གཟུགས་ཉིད་ཀང་མི་དམིགས་ན་གཟུགས་

ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་པར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ལུགས་

གཉིས་ཀས་ལན་དུ་མར་གསུངས་སོ། །
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རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

མ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། །

ཞེས་དེ་གཅིག་པུ་བདེན་གི་འདུ་བེད་རྣམས་བརྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ནི། མི་བདེན་པ་བརྫུན་པའི་དོན་སྐབས་འདིར་སླུ་བ་ལ་གསུངས་

པས་དེའི་བཟློག་ཕྱོགས་བདེན་པའི་དོན་ཡང་མི་བསླུ་བ་ཡིན་གི། ཡིན་ལུགས་ལ་

གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱད་བའི་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པའི་བདེན་པ་མིན་ནོ། །སླུ་

བ་ནི་དཔེར་ན། ཕན་འདོགས་པ་མིན་ཡང་ཕན་འདོགས་པ༌ལྟར་བཅོས་ནས་འདྲིད་པ་

ལ་སླུ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་དུ་། འདུ་བེད་འདི་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་

བཞིན་དུ་དེར་སང་ནས་བིས་པ་སླུ་བས་བརྫུན་པའམ་སླུ་བ་ཟེར་ལ། མང་འདས་དོན་

དམ་པའི་བདེན་པ་ནི་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ངོར་སྔ་མ་ལྟར་སང་ནས་སླུ་བ་མེད་

པས་མི་སླུ་བའམ་བདེན་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གང་ཟག་དང་ཆོས་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་མི་འདོད་པར་དེ་གཉིས་

བདེན་པར་འདོད་པའི་གཞན་སེ་ནི་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བའི་གཡང་དུ་ལྟུང་ལ། དེ་གཉིས་

རྟེན་འབེལ་དུ་འདོད་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་འདོད་པའི་རང་སེ་དེ་དག་ཀང་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བའི་དབང་དུ་འགྱུར་བས། རྟག་

ཆད་ཀི་ལྟ་བ་དང་བལ་བར་འདོད་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་

ཆུ་ཟླ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་ཁས་བང་ངོ་ཞེས་ཚུལ་འདི་ཉིད་རྟག་ཆད་

སོང་བའི་སོ་དམ་པར་བཞེད་དེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 
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གང་དག་གིས་ནི་མ་བརྟེན་པར། །བདག་གམ་འཇིག་རྟེན་མངོན་ཞེན་པ། །

དེ་དག་ཀེ་མ་རྟག་མི་རྟག །ལ་སོགས་ལྟ་བས་འཕོགས་པ་ཡིན། །

གང་དག་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །དེ་ཉིད་དུ་ནི་གྲུབ་འདོད་པ། །

དེ་དག་ལ་ཡང་རྟག་སོགས་སྐྱོན། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

གང་དག་བརྟེན་ནས་དངོས་པོ་རྣམས། །ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟ་བུར་ནི། །

ཡང་དག་མ་ཡིན་ལོག་མིན་པར། །འདོད་པ་དེ་དག་ལྟས་མི་འཕོགས། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡང་དག་པར་མ་གྲུབ་པས་རྟག་ལྟ་སོང་ལ་རང་རང་གི་བ་

བ་བེད་ནུས་པས་ཆད་ལྟ་སོང་སེ་དེ་ལྟར་མི་ནུས་པའི་ལོག་པ་ཡང་མིན་ནོ། །

དེས་ན་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་འདི་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་ཡང་འདོད་

ལ་སོང་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཆད་སོང་ངོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། རྟེན་འབེལ་རྟག་ཆད་གཉིས་ཀ་དང་

བལ་བར་ནན་ཏན་གིས་སྒྲུབ་པ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ལུགས་གཉིས་ཀ་དང་འགལ་བར་

སྨྲ་བ་ཡིན་ལ། དབུ་མ་པར་རློམ་པ་མང་པོ་ཡང་དེ་དང་རང་ཉིད་ཀུན་རོབ་རྣམས་རང་

གི་ངོ་བོས་སོང་པར་འདོད་པ་གཉིས་མཐུན་པར་འདོད་པ་གཉིས་ཀ་ཡང་རང་སོང་གི་

དོན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཞིང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབེལ་འདི་

རྣམས་རྟག་ཆད་དང་བལ་བར་སོན་པའི་ཐབས་མེད་དོ་ཞེས་སྒོག་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །

དངོས་པོ་རྣམས་རྟག་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱི་རོལ་པ་རྟེན་འབེལ་ཁས་མི་ལེན་པས་

ཆོས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་རང་གི་སོན་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་མཚར་

པའི་གནས་མིན་ལ། རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་ཞིང་འབྱུང་བའི་རྟེན་འབེལ་ཁས་
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བངས་ནས་བདེན་པར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་ཆེས་བཞད་གད་ཀི་གནས་སོ་ཞེས་

གསུངས་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

གལ་ཏེ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས། །དངོས་མཆོག་བཟུང་ནས་གནས་པ་ནི། །

ལམ་དེ་ཉིད་ལ་གནས་པ་སེ། །དེ་ལ་ཡ་མཚན་ཆུང་ངུའང་མེད། །

སངས་རྒྱས་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །ཀུན་ལ་མི་རྟག་སྨྲ་བ་རྣམས། །

རོད་པས་དངོས་རྣམས་མཆོག་བཟུང་ནས།།གནས་པ་གང་ཡིན་དེ་རྨད་དོ།།

ཞེས་སོ། །

འདིས་ནི་བདེན་པར་མེད་པ་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ལ་སྐྱེ་

འགག་སོགས་མཚན་ཉིད་པ་གཞག་ཏུ་མེད་པར་འདོད་པ་རྣམས་བཞད་གད་ཀི་

གནས་སུ་གསུངས་སོ། །

རྟེན་འབེལ་རྟག་ཆད་དང་བལ་བ་འདི་ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའ་བས་

སོན་པས་ཀང་ངས་ཆོས་ཟབ་མོ་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་དེ་གཞན་ལ་བསན་ན་དེ་དག་

གིས་མི་རྟོགས་པས་རེ་ཞིག་མི་སྨྲ་བར་གནས་པར་བའོ་སམ་དུ་དགོངས་པ་ཡིན་

ཏེ། ར་ཤེ་ལས། 

དེ་ཕྱིར་ཞན་པས་ཆོས་འདི་ཡི།།གཏིང་རྟོགས་དཀའ་བར་མཁྱེན་གྱུར་ནས།།

ཐུབ་པའི་ཐུགས་ནི་ཆོས་བསན་ལས། །རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོལ་ཕྱེ་བ་དང་པོ་ལྟར་ཡིན་ན་དེ་ཙམ་དུ་མི་དཀའ་འོ། །དེ་

ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་ཚུལ་དེ་ལ་ལོག་པར་བཟུང་བས་ནི་ཕུང་བར་བེད་ལ། བོ་མཆོག་དང་
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མི་ལྡན་པས་ཀང་རྟོགས་པར་དཀའ་བ་ལ་བཤད་དོ། །དེས་ན་ཚུལ་འདིའི་ཚིག་དང་

དོན་གཉིས་ཀ་དང་དོན་སོང་བ་དང་རྒྱུ་འབས་སོགས་གཞག་ས་མེད་པའི་མེད་ལྟ་

སངས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ཤེས་པ་ལ་འབད་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་ཏེ། 

རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། 

དེ་བཞིན་ལོག་བར་བཟུང་བ་དེས། །ཕུང་པོ་དག་ནི་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། །

ལེགས་པར་ཤེས་པས་བདེ་བ་དང༌། །བང་ཆུབ་བ་ན་མེད་པ་འཐོབ། །

དེ་ཕྱིར་འདི་ལ་སོང་བ་དང༌། །མེད་པའི་ལྟ་བ་སངས་ནས་ནི། །

དོན་ཀུན་བསྒྲུབ་ཕྱིར་ཡང་དག་པའི།།ཤེས་ལ་ནན་ཏན་མཆོག་མཛོད་ཅིག །

ཅེས་སོ། །

སོབ་དཔོན་གིས་གསུང་རབ་ཀི་ཟབ་དོན་འགེལ་བ་ལ་རིགས་པའི་རྣམ་

གངས་མང་དུ་གསུངས་པ་གཞན་རྣམས་ནི་འདི་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་

པར་གིས་ལ་དབུ་མའི་དོན་ལ་སྦྱང་བར་བའོ། །རིགས་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་གཞན་དུ་

མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཅིང༌། ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རྣམ་འགེལ་ཡང་བེད་པར་འདོད་པས་

འདིར་དེ་ཙམ་ལས་མི་སྤོའ།ོ །

གཉིས་པ་༼དེའི་རེས་སུ་འབང་བ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ༽ནི།

སོབ་དཔོན་འདི་ཡི་རེས་སུ་འབང་བའི་གཙོ་བོ་ནི་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་

ཡིན་ཏེ། འདིས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་བཞི་བརྒྱ་པར་སོབ་དཔོན་གི་སོལ་འདི་རྒྱས་

པར་བཀྲལ་ཞིང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ལེགས་ལྡན་འབེད། ཟླ་བ་གགས་པ་དང་
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ཞི་བ་འཚོ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་སོབ་དཔོན་དང་འདྲ་བར་

ཡིད་ཆེས་པའི་ཁུངས་སུ་བེད་དོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཕྱིར་དཔོན་སོབ་གཉིས་ཀའི་གཞུང་ལ་གཞུང་ཕྱི་མོ་ཞེས་སྔ་རབས་

པ་རྣམས་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་པས་འདིར་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་རེས་སུ་དེ་དག་གི་

དགོངས་པ་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་བརོད་བར་བ་ལ། དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་དཔའ་བོ་དང་ཀླུའི་

བང་ཆུབ་ལ་སོགས་པ་མཁས་པའི་དབང་པོ་མང་པོ་ཡོད་མོད་ཀང་། འདི་དག་གིས་

བཀྲལ་བའི་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་འགྱུར་བ་མི་སང་བས་དེ་ལས་གཞན་པ་གཞུང་

ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་རྣམས་བཤད་པར་བའོ། །

འདི་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། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། 

སོབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་དང༌།

ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

དོན་དམ་པར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་

དང༌།

ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དང༌། དོན་དམ་པར་

ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་བསན་པའོ། །
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དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་གི་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་རྣམས་ཀི་གཙོ་བོ་ནི། ར་བ་

ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། དེ་བ་ཤར་མ་དང་། 

གུ་ཎ་མ་ཏི་དང་། གུ་ཎ་ཤྲི་དང་སི་ར་མ་ཏི་དང་། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་། ལེགས་

ལྡན་འབེད་དང་། ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པ་སེ་བརྒྱད་ཡོད་ཅིང༌། ལེགས་ལྡན་

འབེད་ནི་དེ་བ་ཤར་མའི་འགེལ་པ་དཀར་པོ་རྣམ་པར་འཆར་བའི་རེས་སུ་འབང་བར་

སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་བཤད་དོ། །

རབ་བེད་ཉེར་བདུན་པའི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། བཙུན་པ་

འཕགས་པ་ལྷས་ཀང༌། 

ཉན་པ་པོ་དང་མཉན་བ་དང། །སྨྲ་པོ་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་དཀོན། །

དེ་ཕྱིར་མདོར་ན་འཁོར་བ་ནི། །མཐའ་ཡོད་མ་ཡིན་མཐའ་མེད་མིན། །

ཞེས་བཤད་དོ། །

ཞེས་བཞི་བརྒྱ་པའི་ལུང་ཤེས་བེད་དུ་དྲངས་པས་རང་འགེལ་གི་དོན་མེད་

དོ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་ཟླ་བ་གགས་པའི་འགེལ་པར་

འགེལ་པ་དེའི་ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་བས་ཀང་ཤེས་སོ། །

ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་བཀྲལ་བ་ལ་དོན་དམ་པ་

བདག་མེད་གཉིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ནི་སོབ་དཔོན་འདིས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གཏན་

ལ་ཕབ་ཚུལ་ཤེས་ན་གསལ་ཏེ། དེ་ཡང་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས། དེ་ལ་འདིར། གལ་

ཏེ་གཟུགས་ཞེས་བ་བར་ཡིད་ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པའི་ཀུན་བརྟགས་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནི། དངོས་པོ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ཏེ་
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ཡིད་ལ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཏུ་བརོད་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཀུན་

བརྟགས་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བའི་ཀུན་བརྟགས་དེ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་

པར་དུ་འདོགས་པའི་རྟོག་པ་དང་མིང་ལ་བེད་ན་དེ་གཉིས་ཕུང་པོར་གཏོགས་པས་

གཞན་དབང་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་མེད་པའི་སྐུར་འདེབས་སུ་བཤད་པས། གཞན་

དབང་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པར་བཞེད་དོ། །

དེ་ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་ཅིང་འདི་དག་ཀང་མདོ་དེའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ཡིན་པས། གཞན་དབང་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་བཞེད་

པར་གསལ་ལོ། །ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས། ཀུན་བརྟགས་མིང་དང་རྒྱུ་མཚན་དང་རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལྔ་པོ་གང་གི་ཡང་ཁོངས་

སུ་མི་གཏོགས་པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའོ། །ཞེས་ཕྱོགས་སྔ་བངས་པ་ནི། 

བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལྔའི་ཁོངས་སུ་མི་གཏོགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དེར་མིང་ལྡན་

མིན་དུ་བཤད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཀུན་བརྟགས་ཀི་གདགས་གཞིར་བཤད་ཅིང་ཀུན་

བརྟགས་དངོས་པོར་མེད་པས་ཆོས་བཞི་མ་ཡིན་ལ། རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་པས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །དབུས་མཐའ་ལས། མིང་ཀུན་བརྟགས་སུ་

བཤད་པ་ནི་མིང་གིས་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་གི་མིང་གི་ངོ་བོ་མིན་པར་བོ་བརྟན་

གིས་བཤད་དོ། །དེར་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དབང་དུ་བཤད་པ་ཡང་འདུ་བེད་ཀི་རྒྱུ་

མཚན་ལ་དགོངས་ཏེ་དེ་ལ་འདུས་མ་བས་ཀང་བསྡུ་བ་ལས་བཤད་པས་སོ། །དེས་

ན་ཆོས་ལྔར་མི་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཀང་
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དེར་མི་གཏོགས་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་མིན་ནོ། །

ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་རང་བཞིན་དང་དེའི་རང་གིས་

མཚན་ཉིད་སོགས་སུ་ཐལ་འགྱུར་བའི་གཞུང་ནས་བཤད་པ་ཡང་མང་ལ་རང་གི་ངོ་

ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མ་སྐྱེས་པ་དང་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་

པ་སོབ་དཔོན་འདིའི་གཞུང་ནའང་མང་བས་དབེ་དཀའ་བར་སང་ནའང་། དགོངས་

འགེལ་ལས་གསུངས་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཀི་དོན་བཤད་པ་འདི་ཉིད་

སོབ་དཔོན་འདིས་དངོས་པོ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་བཞེད་པའི་

ཁུངས་གསལ་ཤོས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་མ་རྟོགས་ཀང་བདག་མེད་གཉིས་མཚན་ཉིད་

ཚང་བར་རྟོགས་པར་བཞེད་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཇི་

འདྲ་ཞིག་བཀག་པས་བདག་མེད་གཉིས་སུ་འཇོག་པའི་དགག་བ་ནི་འཆད་པར་

འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས། ཅི་སེ་གང་ཡང་རུང་བས་དེ་གཉིས་ཀིས་དོན་

ཀུན་བརྟགས་པ་དེ་མེད་དེ། དཔེར་ན། ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་གི་བོ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན་ནི། ཀུན་

བརྟགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་པ་འདྲ་བས་བོ་གོས་འཁྲུལ་པས་ཀུན་

བརྟགས་པའི་དོན་མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཞེས་ཀུན་བརྟགས་དེ་འདོགས་བེད་མིན་གི་བིས་པ་གང་ཡང་རུང་བས་མིང་

དང་རྟོག་པས་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

དེ་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་བཞིན་ཞེས་ཟེར་ན་དཔེར་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་སོན་
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ནོ། །དེའི་དོན་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

དུ་བཏགས་པའི་དོན་དེ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དཔེར་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སམ་

དུ་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་མེད་པ་འཇོག་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་

ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སམ་དུ་བཟུང་བ་དེའི་དོན་མེད་ཀང་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་

སམ་དུ་བཟུང་བའི་དོན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ལ་ཚོར་བའོ་སམ་དུ་

བཟུང་བའི་ཡུལ་མེད་ཀང་གཟུགས་ལ་གཟུགས་སོ་སམ་དུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་ཐ་སད་

དུ་ཡོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདིར་ཡོད་མེད་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཡིན་པས་གཟུགས་

སོགས་ལ་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ཡུལ་ཐ་སད་དུ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་མིན་ཞེས་པའོ། །ཅི་སེ་ཐ་སད་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་སྦྲུལ་མེད་ན་ནི་གགས་

པས་གནོད་པར་གསུངས་ཏེ། ཐ་སད་དུ་སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་འདི་སྦྲུལ་ལོ་སམ་དུ་བཟུང་

བའི་ཡུལ་དེ་མེད་ན་ཞེས་པའོ། །དོན་དམ་པར་དངོས་པོ་སེལ་ན་དབུ་མ་པའི་རེས་སུ་

སྨྲ་བ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྦྲུལ་འཁྱིལ་བ་ལ་སྦྲུལ་ལོ་སམ་དུ་བཟུང་བའི་ཡུལ་དེ་

དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སྒྲུབ་ན་དབུ་མ་པའི་ལུགས་སུ་འགྱུར་

ཞེས་པའོ། །

དེས་ན་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པར་སོན་འདོད་པས་ནི་དབུ་མའི་རིགས་པ་འདོད་པར་བའོ་ཞེས་ཤེས་

རབ་སྒོན་མ་ལས་གསུངས་ཏེ། རིགས་པ་ནི་ར་ཤེ་ལས། 

བརོད་པར་བ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །སེམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །
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མ་སྐྱེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ཉིད་མ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །

ཞེས་པའོ། །

དེ་ཡང་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་ཏེ། རྟོག་གེ་

འབར་བ་ལས། ལྐུགས་པ་དང་འོན་པ་ལ་སོགས་པ་བར་མི་ཤེས་པས་ཀང་བུམ་པ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་ཤེས་ཤིང༌། བ་ལང་ལ་སོགས་པས་ཀང་དྲི་དང་གཟུགས་ལ་

སོགས་པ་ལས་རང་གཞན་གི་བུ་ཤེས་ནུས་པས། མིང་གི་བརས་བཞག་པ་དངོས་

པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མི་གནས་པ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀ་ལ་

འདྲ་བར་བཤད་པས་སོ། །

དེས་ན་འདི་གཟུགས་སོ་འདི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་བའོ་ཞེས་སོགས་སུ་འདོགས་

པའི་ཞེན་ཡུལ་ནི་དེས་བཏགས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་ཡོད་པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པར་ཡོད་

པ་འགོག་པས་དོན་དམ་པར་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་སོན་པ་མདོའི་དོན་དུ་

འཆད་པའོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་བརྟགས་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཀུན་བརྟགས་ནི་ཞེན་ཡུལ་དེ་དོན་དམ་པར་ཀུན་བརྟགས་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་

མིང་དང་བརས་བཞག་པར་གསུངས་པ་ནི་སྒ་རྟོག་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་

དོན་ནོ། །

དེ་ལྟ་ན་གཞན་དབང་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་ཀི་ཀུན་

བརྟགས་མ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་མི་གཟུང་སེ། གཞན་དུ་ན་རྣལ་འབོར་སྤོད་པའི་ལུགས་
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ལ་ཡང་གཞན་དབང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ངོ་བོར་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་མ་གྲུབ་པ་ལ་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་

བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་དེའི་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀིས་

སོང་པ་ཡོངས་གྲུབ་ཡིན་པ་མདོའི་དོན་ཡིན་གི། རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པས་བཤད་པ་

ལྟར་མདོའི་དོན་མིན་པ་སྨྲ་བའོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་དབང་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་

མེད་པ་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི། 

མདོ་གཞན་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གསུངས་

པ་དང་དོན་གཅིག་ཏུ་སོབ་དཔོན་འདི་བཞེད་ལ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་

དོན་དུ་བཞེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པའི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དངོས་པོ་ལ་འགོག་པ་ན་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་ངེས་པར་

སྦྱོར་བས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་ཐ་སད་དུ་བཞེད་དོ། །

རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་རྣམས་ཀང་དགོངས་འགེལ་ལས་བདག་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་

བ་དང་གཞན་ལས་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་རྣམས་དོན་མཐུན་པར་

བཞེད་ཅིང༌། དེའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ནི་རང་དབང་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་འདོད་པས་དེ་མེད་

པས་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་མི་དགོས་པར་བཞེད་དོ། །གཞན་དབང་བདེན་པར་

གྲུབ་ན་ཇི་ལྟར་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་པས་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་མདོ་ལས་གསུངས་པ་

མི་འཐད་པར་བཞེད་པས་དེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་དུ་

འཆད་པའོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གཉིས་པ་༼ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ༽ནི། 

ད་ནི་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་དོན་དང་ཤེས་པ་གང་དུ་འདོད་བཤད་པར་བ་

སེ། འདི་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀིས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་ཡོད་མེད་ཕྱེ་ནས་

གསལ་པོར་བཤད་པ་མེད་ལ་སོབ་དཔོན་འདིས་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་ཡོད་པ་དང་དབང་

པོའི་ཤེས་པས་དོན་རྣམ་མེད་དུ་མི་འཛིན་གི། རྣམ་ལྡན་གི་སོ་ནས་འཛིན་པ་དང་དེ་

གཉིས་རྒྱུ་འབས་སྔ་ཕྱི་བར་བཞེད་དོ། །

ས་བཅུ་པ་ལས། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ནི། གཞན་སེ་

འདོད་པ་ལྟར་སེམས་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པོ་འགོག་པ་མདོའི་དོན་

ཡིན་པས་དོན་འགོག་པ་མིན་ནོ། །

ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 

ཕྱི་རོལ་སང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་གནས་འདྲ་བར། །

སེམས་ནི་ས་ཚོགས་སང་བས་ན། །སེམས་ཙམ་དུ་ནི་ང་སྨྲའོ། །

ཞེས་གསུངས་པས་ཀང་། ཕྱི་རོལ་བཀག་པ་མིན་པར་བཞེད་པས་ཕྱི་རོལ་

བཀག་པ་དེ་མདོ་གང་གི་ཡང་དོན་མིན་པར་བཞེད་དམ་དཔྱད་པར་བའོ། །

ལུང་དེའི་རང་པ་དང་པོའི་དོན་ནི་ཕྱི་རོལ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཡོད་པ་མིན་

པའོ། །ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་དང་གནས་ཀི་དོན་དང་འདྲ་བར་སེམས་ས་ཚོགས་སུ་

སྐྱེ་བ་ནི་དོན་དེ་དག་དང་འདྲ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་ལ་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས་

བཤད་དོ། །སེམས་ཙམ་གི་དོན་ནི་སྔར་ལྟར་རོ། །གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་

བསགས་པའི་སྐབས་སུ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་རེ་རེས་ཀང་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་དམིགས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

རྐེན་བེད་པས་དེ་དག་དེ་ལ་མི་སང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དམག་དང་ནགས་ཚལ་ལ་

སོགས་པ་རིགས་ཐ་དད་ལ་བརྟེན་པ་ནི་འདུས་པ་ཡིན་ལ། དེ་རས་སུ་མེད་ཀང་རྟེན་

གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་རིགས་མཐུན་པའི་ཕ་རབ་རྣམས་ནི་བསགས་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་

བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡིན་པས་དེ་ནི་རས་སུ་ཡོད་དོ། །

ཟླ་བ་གཉིས་སུ་སང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡང་ཟླ་གཅིག་དམིགས་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེ་དགོས་པས་ཕྱི་རོལ་གི་དམིགས་པ་མེད་པར་མི་སྐྱེའོ། །ཕྱི་རོལ་མེད་

ན་མདོ་སེ་ལས་དབང་པོའི་ཤེས་པ་རྣམས་དམིགས་རྐེན་ལས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པ་

ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་དང་ཐ་སད་གང་དུ་ཡང་དམིགས་རྐེན་

ལས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་མི་

བཞེད་དེ། དེ་འདོད་ན་ཕྱི་རོལ་མེད་ཀང་དེའི་བག་ཆགས་སྨིན་པ་ལས་དོན་དུ་སང་

བའི་རྣམ་རིག་སྐྱེ་བར་འཇོག་དགོས་པས་ཕྱི་རོལ་ཁས་ལེན་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་དབུ་མ་སིང་པོ་ལས། 

རྣམ་ཤེས་ཞེས་བའི་རྣམ་གངས་ཀིས། །བདག་ནི་ངེས་པར་བསན་པ་ཡིན། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་མི་འདོད་ན་ཉོན་ཡིད་ཀང་མི་འཇོག་གོ །

ཡང་དེ་ཉིད་ལས། 

ཡུལ་དུ་སང་ལས་གཞན་གྱུར་པའི། །སེམས་ཉིད་ཇི་འདྲ་བ་ཞིག་སང༌། །

ཞེས་རྣམ་ཤེས་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སང་བ་དང༌། རྣམ་པ་དེར་མི་སང་

བར་འཛིན་རྣམ་མོང་བའི་ངོ་བོར་སང་བས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཉིད་རང་སང་བ་དང་



  112  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཡུལ་དུ་སང་བ་གཉིས་སུ་སང་བ་འབྱུང་བ་དང་། ཡུལ་དུ་སང་བ་སྔ་མས་མོང་བའི་

རང་རིག་དང་དེ་གཉིས་དམིགས་བ་དམིགས་བེད་ཀི་དམིགས་རྐེན་འཇོག་པ་རྣམས་

ཐ་སད་དུ་ཡང་འགོག་པས་རང་རིག་ཀང་མི་བཞེད་དེ་རང་རིག་འདོད་པའི་ཚུལ་ནི་

འདི་ཉིད་གསལ་ལོ། །སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་དབུ་མའི་ཚུལ་བཀྲལ་བ་ཡང་ཐ་

སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མི་འགེགས་པ་དང་ཕྱི་རོལ་ཡོད་པའི་ཚུལ་

ལུགས་འདི་དང་མཐུན་པར་སང་ངོ་། །

གསུམ་པ་༼དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ༽ནི།

སོབ་དཔོན་འདིས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་གཙོ་བོར་གང་ལ་

བེད་ཅེ་ན། དགག་པའི་རྟགས་ཀིས་འགོག་པ་ལ་འགའ་ཟུང་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་འགལ་

ཟླ་དམིགས་པ་ཉིད་ཀིས་འགོག་ཅིང༌། དེ་ཡང་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

རེས་སུ་འགོ་བའི་དཔེ་ས་བ་ལ་བསམས་ནས། མིག་ནི་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་མི་

ལྟ་སེ། དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣ་བའི་དབང་པོ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་དང༌། སའི་ཁམས་ནི་

དོན་དམ་པར་ས་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆུ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་འདྲ་བའི་སྦྱོར་བ་རྣམས་ཀིས་སྒྲུབ་བོ། །འདི་ནི་འཕགས་

པ་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་མང་དུ་མཛད་པའི་

རིགས་པ་དེ་ཉིད་ལ་གཙོ་བོར་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ས་བ་དང་གཟུགས་ལ་

ལྟ་བའི་ངོ་བོར་གྲུབ་ན་འབྱུང་བར་མཚུངས་པ་ལ་ས་མི་སའི་ཁྱད་པར་དང་དབང་པོར་

མཚུངས་པ་ལ་གཟུགས་ལ་ལྟ་མི་ལྟའི་ཁྱད་པར་མི་རུང་སེ། ཁྱད་པར་དེ་ལྟར་འབེད་

པའི་གཏན་ཚིགས་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་ཏེ། འདི་ལྟར་དོན་དམ་པར་



  113  

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ཡོད་ན་ནི་ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་གི་བོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དོན་རང་ཉིད་

ཀི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་རང་དབང་དུ་ཡོད་པར་

འགྱུར་བས་གཞན་སུ་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་དེ་དག་དབེ་བར་ནུས་

པའི་ཚད་མ་མེད་དེ། དཔེར་ན་དུ་བ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་འབྱུང་ན་ཡང་ན་ཐམས་ཅད་ལ་

ལྟོས་པ་དང་ཡང་ན་མེ་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེས་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་ཡོད་པ་དོན་དམ་དུ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རྐེན་དང་འདུས་པའི་ངོ་

བོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡན་གར་བར་འབའ་ཞིག་པ་གནས་དགོས་

ན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་རྣམས་ནི་རས་བརྒྱད་འདུས་པ་དང་སེམས་སེམས་

བྱུང་ནི་ཕན་ཚུན་མེད་པར་མེད་ལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་

ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་དེ་དང་བལ་ན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་དོན་དམ་པར་མེད་

པ་དང་རས་སུ་མེད་པར་འཆད་དོ། །

འདུས་པ་ལས་ལོགས་ཤིག་ན་ངོ་བོ་མེད་པར་བསན་པ་ཡང་དོན་དམ་པར་

ཡོད་ན་འབའ་ཞིག་པར་ཡོད་དགོས་པར་བསན་ནས་དེ་ལ་གནོད་པ་སོན་པ་ཤས་ཆེ་

བར་བསན་གི། སོབ་དཔོན་གཞན་བཞེད་པ་ལྟར་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ལ་གཅིག་དང་དུ་

མའི་བརྟག་པ་བས་ནས་འགོག་པ་ཤས་མི་ཆེའོ། །འཕགས་པའི་རེས་འབང་ཆེན་པོ་

རྣམས་ཀི་རིགས་པའི་གནད་གང་གཙོ་བོར་བཏོན་པ་རྣམས་ལེགས་པོར་གོ་ན་

རིགས་པ་ལ་བོ་རྒྱས་པའི་ཕུལ་ཆེར་འགོ་བས་ལུགས་འདིའི་དོན་དམ་པར་ཡོད་ན་

རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་བེད་ལུགས་ཀི་རིགས་པ་ཡང་ལེགས་པོར་

བསབ་པར་བའོ། །
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གཉིས་པ་༼ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་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་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་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་བེད་བསན་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མདོ་དགོངས་འགེལ་ལས། མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། སྐྱེ་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་ལེགས་ལྡན་འབེད་བཞིན་དུ་དབུ་མ་སང་

བར་བཀྲལ་བ་ཞི་བ་འཚོའི་ཡང་བཞེད་པ་ཡིན་པས་ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་བཞེད་དོ། །ཚད་མ་སེ་བདུན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་འབས་

རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཐུན་མོང་བར་བཞེད་པས་ཀང་ཤེས་སོ། །

གཉིས་པ་༼ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་བཤད་པ༽ནི།

ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་ཤེས་རབ་སྒོན་མ་ལས། དང་

པོ་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་བངས་ནས་ཕྱིས་དེ་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་འདོད་ན་ཡང་། 

འདམ་རབ་ཀིས་སྦགས་ནས་འཁྲུ་བ་ལས་དང་པོ་ནས་མ་རེག་པར་ཐག་སིང་བ་

བཟང་སེ། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་རྟོགས་པ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀང་

བདག་མེད་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པར་རྟོགས་པར་བར་རུང་ངོ་། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

འགེལ་བཤད་ལས་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དང་པོར་ཀུན་རོབ་ཀི་
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བདེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རོལ་དགག་ཅིང་རྣམ་ཤེས་ཙམ་དུ་ཁས་བང་ལ། 

ཕྱིས་དོན་དམ་བདེན་པ་རྟོགས་པར་བ་བའི་དུས་སུ་རྣམ་ཤེས་ཙམ་ཡང་སང་བར་

བའོ་ཞེས་འདོད་པའི་ལུགས་ཡིན་པར་འཆད་དོ། །

དེ་ནི་དང་པོར་རྣམ་ཤེས་བདེན་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་ནས་ཕྱིས་དེ་བདེན་པ་

འགོག་པ་ལས་དང་པོ་ནས་བདེན་མེད་དུ་སོན་པ་ལེགས་ཏེ། དོན་བདེན་པར་མེད་པ་

བཞིན་དུ་རྣམ་ཤེས་ཀང་བདེན་པར་མེད་པ་རྟོགས་པར་བར་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་

པར་སང་བས། དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་གདུལ་བ་ལ་རིམ་པ་དེ་ལྟར་ངེས་པར་སོན་དགོས་

ཞེས་འདོད་པ་འགོག་པར་མངོན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་གཉིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་སོམ་

པར་རིམ་ཅན་དུ་བསོམ་པར་བ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་སྔ་ནས་ཅིག་ཅར་དུ་སོམ་པ་ལ་སེར་

ས་བ་མི་དགོས་སོ་ཞེས་དེ་ཉིད་ལས་གསུངས་པ་ཡང་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་ཁ་ཅིག་

འདོད་པར་འགེལ་བཤད་ལས་བཤད་མོད་ཀང་སྔ་མ་དང་འདྲ་བར་སེམས་སོ། །དེས་

ན་འདི་འདྲ་བའི་ལུགས་ཀང་རེ་རེ་ཙམ་བྱུང་མོད་ཀང་གཞུང་རྒྱས་པར་བརམས་ནས་

ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་མེད་པའི་ཚུལ་གི་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་ནི་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་

སོལ་ཕྱེ་བར་སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སེ་བཞེད་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །

དེ་ཡང་དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགེལ་ལས། གང་དག་གིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་

དངོས་པོ་དམ་བཅས་པས་རོལ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལན་བཏབ་པར་འདོད་པའི་

ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་དཔྱད་པར་བའོ། །ཅི་སེམས་དང་སེམས་

ལས་བྱུང་བ་ཙམ་གི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནའམ་ཅི་ཕྱིའི་བདག་ཉིད་ཀང་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་

ཁ་ཅིག་ནི་ཕྱོགས་ཕྱི་མ་ལ་བརྟེན་ཏེ། 
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བསན་བཅོས་སེམས་ཙམ་ཞེས་གསུངས་པ། །བེད་པོ་ཟ་པོ་དགག་ཕྱིར་རོ།།

ཞེས་ཇི་སྐད་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་དག་སེམས་པ་ནི། 

རྒྱུ་དང་འབས་བུར་གྱུར་པ་ཡང༌། །ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་སེ། །

རང་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཤེས་པར་གནས་པ་ཡིན། །

ཞེས་དབུ་མ་སིང་པོའི་ལུང་དྲངས་ནས་ཕྱི་རོལ་བཞེད་པའི་ལུགས་བཞག་པ་

ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་དག་སེམས་ཞེས་པ་ནི་རང་གི་བཞེད་པའོ། །མདོ་

གང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡང་གཞུང་དེའི་རང་འགེལ་ལས། དེ་ལྟར་བས་

ན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་དང་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་འབྱུང་བ་

ཐམས་ཅད་དང་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །

ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་ཀང༌། 

ཕྱི་རོལ་གཟུགས་ནི་ཡོད་མིན་ཏེ། །རང་གི་སེམས་ནི་ཕྱི་རོལ་སང༌། །

ཞེས་བསན་པ་འདི་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་བ་ཡིན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་

སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་སེམས་ཙམ་གི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་གང་

ཟག་གི་བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་གཟུང་འཛིན་རྒྱངས་ཆད་ལ་སོགས་པ་རང་

བཞིན་མེད་པར་ཚེགས་ཆུང་ངུས་རྟོགས་ལ། བོའི་མཐུ་མི་ཆུང་བ་དང་བརོན་པ་ལྷག་

པར་ཆེ་བས་སེམས་དེ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་གིས་བརྟགས་པ་ན་དོན་

དམ་པར་སིང་པོ་མི་མཐོང་བས་དོན་དམ་པར་མཐའ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དབུ་མའི་

ཚུལ་རྟོགས་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 
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སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་སུ། །ཕྱི་རོལ་དངོས་མེད་ཤེས་པར་བ། །

ཚུལ་འདིར་བརྟེན་ནས་དེ་ལ་ཡང༌། །ཤིན་ཏུ་བདག་མེད་ཤེས་པར་བ། །

ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདི་ཡང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ནི་རྣམ་ལོག་དང༌། །རྒྱུ་ཡང་ངེས་པར་བཀག་པ་དང༌། །

སེམས་ཙམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། །སྐྱེ་བ་མེད་པར་ངས་བཤད་དོ། །

དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཕྱི་དངོས་མེད། །སེམས་ཀང་ཡོངས་སུ་བཟུང་མ་ཡིན།།

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སངས་བའི་ཕྱིར། །སྐྱེ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོ། །

ཞེས་གསུངས་པས་བསན་པར་རྒྱན་དུ་བཤད་ལ། ཚིགས་བཅད་སྔ་མས་རྣམ་

པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཚུལ་གི་སྐྱེ་མེད་དང༌། གཉིས་པས་དབུ་མ་པའི་ལུགས་ཀི་སྐྱེ་མེད་

བསན་པར་དེའི་འགེལ་བཤད་ལས་གསུངས་སོ། །ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་གིས་སོང་པས་

རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཚུལ་དང༌། དོན་དམ་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པའི་ཚུལ་འདི་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་འཐོབ་པར་བེད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། 

ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟ་ཞོན་ནས་སུ། །རིགས་པའི་སབ་སྐྱོགས་འཇུ་བེད་པ། །

དེ་དག་དེ་ཕྱིར་ཇི་བཞིན་དོན། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་ཉིད་འཐོབ། །

ཅེས་སོ། །

འོ་ན་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་མེད་པའི་ཚུལ་འདི་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་དགོངས་པར་

འཆད་དགོས་ན་དེའི་གཞུང་གང་གིས་བསན་པར་འདོད་ཅེ་ན། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། 
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འདིར་ཡང་གསུངས་པ། 

འདི་ལ་སྐྱེ་བ་ཅི་ཡང་མེད། །འགག་བར་འགྱུར་བའང་ཅི་ཡང་མེད། །

སྐྱེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་དག །ཤེས་པ་འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་འོ། །

འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །

དེ་ཤེས་པས་ནི་འབལ་འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརྟགས་མ་ཡིན་ནམ། །

ཞེས་པ་འདི་དྲངས་ནས་ཕྱི་དོན་མེད་པར་སྒྲུབ་སེ། ཚིགས་བཅད་ཕྱི་མ་འདི་

རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །ཚིགས་བཅད་དང་པོས་སེམས་ཙམ་དུ་

བསན་པ་ལ་འབྱུང་བ་འབྱུང་འགྱུར་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཕྱི་མས་དེ་གཉིས་

རྣམ་ཤེས་དེ་དག་ཏུ་སང་བ་ལ་བཞག་པས་རྣམ་ཤེས་སུ་འདུའོ། །རྣམ་ཤེས་སམ་ཕྱི་

དོན་ཡིན་ཡང་རུང་དོན་དམ་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་སང་

བས་ལོག་པར་བརྟགས་པའོ། །འགེལ་བཤད་ལས་ཚིགས་བཅད་དང་པོ་ལང་

གཤེགས་ལས་དྲངས་པར་བཤད་དོ། །

ཤཱནི་པས་འདི་གཉི་ག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་པར་བས་ནས་འདིས་སེམས་ཙམ་དུ་

བསན་པ་ལ་དབུ་མ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་འདྲ་བར་བཞེད་དེ། ཞི་བ་འཚོས་རྒྱུན་

གཅིག་ཏུ་དྲངས་པ་ལ་བསམས་པར་མངོན་ཡང་དེར་བེད་པ་པོ་སོ་སོས་མཛད་པ་

རྒྱུན་གཅིག་ལ་དྲངས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། །ལུགས་འདིས་སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་

རྣམ་པ་དངོས་པོར་འདོད་དེ། ཆོས་ཀི་གགས་པའི་བཞེད་པ་ཡང་དེ་ལྟར་འགེལ་པས་

ཐ་སད་དུ་རྣམ་བདེན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་མ་པའོ། །རང་རིག་ཐ་སད་དུ་འཇོག་ལ་
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ཀུན་གཞི་འཇོག་མི་འཇོག་གི་ཚུལ་གསལ་བར་མ་བཤད་ཀང་མི་བཞེད་པའི་ཕྱོགས་

སུ་མངོན་ནོ། །ཐ་སད་དུ་སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་རྣམས་དངོས་པོར་མེད་པ་

རྣམ་རྫུན་པ་ལྟར་འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ལྭ་བ་པས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པཎི་ཏ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་རོ་རེས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་༼མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་པ༽ནི།

འོ་ན་ལུགས་འདིས་མདོ་སེ་དགོངས་འགེལ་གི་དོན་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་དག་

གིས་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་དམ་ཇི་ལྟར་འདོད་ཅེ་ན། དབུ་མ་སང་བ་

ལས། དེའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་དོན་

དམ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཁོ་ནར་བརོད་ཅིང༌། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་གི་

དགོངས་པ་བསན་པས་དབུ་མའི་ལམ་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་

ཕྱིར་ངེས་པའི་དོན་ཁོ་ན་གཞུང་འཛུགས་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དགོངས་

འགེལ་གིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་གསུམ་གི་དགོངས་པ་བསན་པ་དེ་གཉིས་ཀིས་ཡུམ་

གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་གཞུང་བཙུགས་པར་འཆད་དོ། །དེ་

ཡང་ཀུན་རོབ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང༌། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པའི་དངོས་པོ་དང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟར་སང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་

པར་སྒོ་འདོགས་པ། དོན་དམ་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་དེ་དག་གི་སྒོ་སྐུར་གི་འཛིན་པ་

བསལ་བའི་དོན་དུ་གསུངས་ཏེ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་

པ་བཀག་པས་ནི་སྐྱེ་འགག་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་

མཛད་པར་བསན་ལ། དེས་ནི་ཐ་སད་དུ་སྐྱེ་འགག་སོགས་ཡོད་པར་འདོད་དགོས་
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པས་སྐུར་འདེབས་སེལ་ལོ། །

གཞན་དབང་རྐེན་གཞན་གི་དབང་གིས་སྐྱེའི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་མི་སྐྱེ་བས་སྐྱེ་

བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པ་ནི་མཁས་པ་རྣམས་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་

དེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་འདོད་པས། མ་དྲོས་པས་ཞུས་པ་ལས། 

གང་ཞིག་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ་དེ་མ་སྐྱེས། །

དེ་ལ་སྐྱེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །

ཞེས་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ་རང་བཞིན་གིས་མ་སྐྱེས་པར་བསན་པ་དང་

འདྲའོ། །དེས་ན་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེ་བས་གཞན་དབང་ཡང་དག་པར་ཡོད་མི་དགོས་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་བརྫུན་པ་རྣམས་ཀང་བདེན་པའི་དངོས་པོར་འགྱུར་

རོ། །དེའི་ཕྱིར་བདེན་པར་མེད་པ་སྒྱུ་མ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་

དགོངས་འགེལ་ལས་གཞན་དབང་སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དེ་ལ་

མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བཟུང་བའི་དོན་ནི་ཀུན་བརྟགས་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་བཞིན་མ་གྲུབ་པས་ཀུན་བརྟགས་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་ཏེ་འདིས་སྒོ་འདོགས་སེལ་ལོ། །གཞན་གི་དབང་ཉིད་ལ་

ཀུན་བརྟགས་ཀི་ངོ་བོར་ཞེན་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལྟར་བཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་

དུ་གཞན་དབང་མེད་པར་བསན་དགོས་པས། གཞན་དབང་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་

ཉིད་ལ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་གསུངས་པ་མི་འགལ་ལོ། །

དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་

པས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་ཅིང་། ངོ་བོ་ཉིད་གཞན་གཉིས་རང་གི་
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མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་མ་གསུངས་པ་ནི། ངོ་བོ་

ཉིད་གཞན་གཉིས་དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀུན་བརྟགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པའི་དོན་དུ་འདི་པ་འདོད་ཅིང༌། 

དོན་དམ་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པ་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་

ཡིན་པས་སྒོ་འདོགས་དང་བལ་ལ། ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་པས་སྐུར་འདེབས་སོང་བར་ཤིན་ཏུ་གསལ་ལོ། །

དེས་ན་གཞན་དབང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་རྒྱུ་འབས་ལ་སྐུར་

འདེབས་སུ་འགོ་བ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དང་འདྲ་ལ། ཁྱད་པར་ནི་འདི་པས་དོན་

དམ་པར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་ལ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་དགོས་ཞེས་སྨྲ་བའོ། །དགོངས་འགེལ་

ལས་གཟུགས་སོགས་ལ་འདི་དང་འདིའོ་ཞེས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པའི་ངོ་

བོར་གཞན་དབང་གི་ཆོས་དེ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས་ཀུན་

བརྟགས་ཀིས་གཞན་དབང་སོང་པར་གསུངས་པའི་དོན་ནི། འདི་པས་ཀང་ལེགས་

ལྡན་འབེད་ལྟར་ཞེན་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་སྔར་བཤད་པ་དང་འདྲའོ། །

གཞན་ཡང་དབུ་མ་སང་བར། མདོ་སེ་ཁ་ཅིག་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་མ་སྐྱེས་པ་ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ནི་དྲང་དོན་ཡིན་ཏེ། དགོངས་

འགེལ་ལ་སོགས་པ་ལས་མདོའི་དོན་གི་དགོངས་པ་བསན་ནོ་ཞེས་བརད་པའི་ལན་

དུ། དེའི་ཕྱིར་དགོངས་པ་བསན་པ་ཡང་ངེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་འགལ་བར་མི་བེད་

དོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ངེས་པའི་དོན་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

པའི་ཕྱིར་དང་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་འགལ་བ་སང་པའི་ཕྱིར་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་

རྟོག་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར། འཕགས་པ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འགེལ་བ་དེ་ཉིད་ལས། 

ཞེས་ཆོས་བདག་མེད་པའི་དོན་དམ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་མ་སྐྱེས་པ་

སོགས་གསུངས་བ་དྲངས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ་ཆོས་

རྣམས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡང་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་

པར་གསུངས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་འདིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ལ་བཤད་དོ། །འདིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་གསུངས་

པའི་དགོངས་པ་དགོངས་འགེལ་གིས་བཀྲལ་ཏེ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་བཀག་

ནས་ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པར་བཤད་དོ། །དབུ་མ་པས་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁས་ལེན་ཅིང་ཀུན་རོབ་པའི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་འདོད་པས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་

ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ལ་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་མི་ཞེན་ཞེས་གསུངས་པས། སྐྱེ་འགག་ལ་

སོགས་པ་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་ཡིན་གི། དེ་དག་དོན་དམ་

པར་མེད་པར་འདོད་པ་ནི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་མིན་པའི་ལུགས་སོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་སོགས་བཤད་པའི་

འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་མདོ་འདིས་བཤད་པ་འགལ་ཏེ། དེ་དག་མདོ་འདིས་

ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདིའི་འགལ་སོང་དབུ་མ་སང་བ་ལས་

མཛད་མོད་ཀང་དགོངས་པ་ནི། དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དང་དགོངས་པ་བསན་ནས་

ངེས་དོན་དུ་སྒྲུབ་པ་གཉིས་མདོ་གཅིག་ཡིན་ན་འགལ་མོད་ཀང་འཁོར་ལོ་བར་པ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ཙམ་དུ་གཅིག་པ་ཡིན་གི་མདོ་གཅིག་མིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཤེས་རབ་སིང་པོ་ལྟ་བུ་མདོ་

དེའི་ནང་དུ་དོན་དམ་པ་དང་བདེན་པའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་མ་སྦྱར་བར་གཟུགས་

མེད་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་བསན་པ་དེ་ཙམ་གིས་སྒ་ཇི་བཞིན་

པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བས་གཞན་དུ་དྲངས་དགོས་པས་དྲང་དོན་ནོ། །འདྲེན་ལུགས་

ནི་མིག་དང་རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་མེད་ཀི་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་མིན་པས་དོན་

དམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་དགོས་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བས་ན་ཤེར་ཕྱིན་འབུམ་པ་ལྟ་བུ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་པ་ལ་སོགས་

པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་རྣམས་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་ངེས་དོན་དུ་གྲུབ་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་

པས། འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དེ་གཉིས་པ་ཐམས་ཅད་མིན་ཞེས་

པའི་དོན་ནོ། །འདི་ཡང་དགོངས་འགེལ་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སྐྱེ་འགག་སོགས་མེད་

པར་གསུངས་པ་ལ་དེ་ཁོ་ནའོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་པ་བཀག་

ཀང༌། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་སོགས་སུ་འཛིན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་

པའི་དོན་དུ་བས་ནས་དེ་འགོག་པ་མ་གསུངས་ལ། གོང་འོག་བསྒིགས་ན་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་དང་སྐྱེ་འགག་སོགས་མེད་པར་འཛིན་པ་སྒ་ཇི་

བཞིན་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ཀང་མདོ་འདིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པས་

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བཤད་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་བཀག་པ་ལ་བཞེད་

ཅིང༌། ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་དེ་ལྟར་

འཆད་དོ། །

མདོར་བསྡུ་ན། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་ལ་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་གསུངས་པ་དེ་
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ལ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་པའི་ཁྱད་པར་སྦྱར་བ་དང་མ་སྦྱར་བ་གཉིས་བྱུང་བའི་ཕྱི་

མའི་མདོ་ནས་འབྱུང་བ་བཞིན་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་མི་གཟུང་བར་སྔ་མ་ནས་འབྱུང་བ་

བཞིན་སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་དུ་མེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཤེས་པར་

གིས་ཤིག་ཅེས་དགོངས་འགེལ་གིས་འགེལ་པས། དགོངས་འགེལ་ནི་ཡུམ་འབུམ་

པ་ལྟ་བུ་རྣམས་ངེས་དོན་དུ་གཞུང་འཛུགས་པའི་མདོར་བཞེད་དོ། །འདི་དག་གིས་

དང་པོ་དྲང་དོན་དུ་འགེལ་ཚུལ་ནི་གོ་བར་ཟད་དོ། །གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པའི་

མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་འཇོག་ལུགས་མདོ་འདིའི་དོན་མིན་ན་མདོ་གང་གི་ཡང་དོན་

མིན་པར་བཞེད་དམ་སམ་ན། དབུ་མ་སང་བ་ལས། དགོངས་འགེལ་དང་ལང་

གཤེགས་དང་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་སོགས་ལས་ཕྱི་རོལ་བཀག་ནས་སེམས་ཙམ་

གི་ལུགས་སུ་བསྒྲུབས་པའི་སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སེམས་ལ་རང་བཞིན་མ་བཀག་པ་

ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཅིག་ཅར་དུ་རྟོགས་མི་ནུས་པ་རིམ་གིས་

བཀྲི་དགོས་པ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་

པས་མདོ་དེ་དག་ལས་ཅིག་ཅར་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་རྟོགས་

ནུས་པའི་གདུལ་བ་ལ་བཤད་པ་དང་སྔ་མ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་ཆ་ཕྱེ་ནས་མདོའི་

དོན་དུ་འཇོག་གོ །

སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོའི་གཞུང་འགྱུར་བ་རྣམས་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་

གཏན་ལ་འབེབས་ཚུལ་སྔར་བཤད་པ་བཞིན་གསལ་བར་མ་བྱུང་ཡང་སོབ་དཔོན་

གཉིས་ཀ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་དོ། །དགོངས་འགེལ་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་

གསུངས་པའི་དོན་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དག་གིས་ཇི་ལྟར་བཀྲལ་བ་མདོའི་དོན་མིན་
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པར་དབུ་མའི་དོན་དུ་འགེལ་བའི་ལམ་སོལ་འདི་ནི་ལེགས་ལྡན་འབེད་ཀིས་ཕྱེ་བ་

ཞིབ་ཏུ་ནི་དབུ་མ་སང་བ་ལས་བཤད་དེ། ཚུལ་གཉིས་ཀིས་མདོ་འགེལ་ཚུལ་ཞིབ་ཏུ་

ཤེས་ན་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་གསུང་རབ་འགེལ་

ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་ཤེས་སོ། །

བཞི་པ་༼དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་

བསན་པ༽ལ་གཉིས།

རིགས་པའི་དགག་བ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌།

དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་རྣམས་ལ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཙམ་ཞིག་ཐ་སད་དུ་འདོད་ན། འོ་ན་དེ་ཙམ་མིན་པའི་

བདེན་པ་དང་ཡང་དག་པ་དང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཞེས་བརོད་པའི་དགག་བ་དེ་ཇི་

འདྲ་བ་ཞིག་སམ་ན། འདིར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་སོགས་སུ་འཛིན་པའི་འཛིན་ལུགས་

སམ་དེས་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གཟུང་བའི་དགག་བའི་སྤི་ལེགས་པོར་མ་ཤར་བར་དེ་

རྣམས་སུ་གྲུབ་པ་མི་སིད་ཅེས་པའི་བར་འཇགས་པ་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ལྟར་གྲུབ་

ན་གནོད་པ་འདི་ཡོད་དང་མ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བེད་འདིའོ་ཞེས་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་དོན་

ལེགས་པོར་མི་གོ་བས་དགག་བ་ངོས་བཟུང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེའོ། །

དེ་ཡང་ས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞེས་

གསུངས་པའི་འགེལ་པར། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། དོན་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤེས་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་དོན་ཏེ་བརྟག་པར་བ་བ་དང་གོ་བར་བ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །དམ་

པ་ཞེས་པ་ནི་མཆོག་ཅེས་བ་བའི་ཚིག་གི་སྒ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པ་ཞེས་བསྡུ་བ་ནི་དེ་
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དོན་ཡང་ཡིན་ལ་དམ་པ་ཡང་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའོ། །ཡང་ན་དམ་པའི་དོན་ཏེ་རྣམ་

པར་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་དོན་ཡིན་པས་དམ་པའི་དོན་ཏོ། །

ཡང་ན་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པ་སེ་དོན་དམ་པ་རྟོགས་པ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཤེས་རབ་ལ་དོན་དམ་པ་དེ་ཡོད་པས་དོན་དམ་པ་དང་མཐུན་པའོ། །ཞེས་

གསུམ་གསུངས་པའི་ཕྱི་མ་ནི་སྐབས་ཀི་དོན་ཡིན་ཏེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། དོན་

དམ་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། དེ་ལ་གཅིག་ནི་མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་མེད་པར་འཇུག་

པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཟག་པ་མེད་པ་སྤོས་པ་མེད་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

མངོན་པར་འདུ་བེད་པ་དང་བཅས་པར་འཇུག་པ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པ་དག་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཞེས་བ་བ་སྤོས་པ་དང་

བཅས་པ་སེ། འདིར་དེ་དམ་བཅས་པའི་ཁྱད་པར་ཉིད་དུ་བཟུང་བས་ཉེས་པ་མེད་

དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དོན་དམ་དཔྱོད་པའི་རིགས་ཤེས་ཀང་དེར་འདོད་དགོས་ཀི་

འཕགས་པའི་རེས་ཐོབ་ཀི་རིགས་ཤེས་ཁོ་ན་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པ་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་སེ་དེས་མ་གྲུབ་ཅེས་པའོ། །

སོབ་དཔོན་འདིའི་གཞུང་གི་སྐོར་ནས་དེ་ལས་གསལ་བ་མ་བཤད་ལ་སོབ་

དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོའི་བདེན་གཉིས་ཀི་སྐོར་དང་དབུ་མ་རྒྱན་རང་འགེལ་དང་

བཅས་པ་ལས་ཀང་གསལ་བར་ངོས་བཟུང་བ་མི་སང་ངོ་། །དབུ་མ་སང་བ་ལས། 

ཡང་དག་པའི་དོན་ཐོས་པ་དང༌། བསམ་པ་དང༌། བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་

ཐམས་ཅད་ནི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པ་ཞེས་བ་སེ། 
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

འདིའི་དོན་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མངོན་སུམ་དང་བརྒྱུད་པས་བས་པའི་ཁྱད་

པར་ནི་ཡོད་དེ། དེ་དག་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དངོས་པོ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་མ་

སྐྱེས་པ་ཁོ་ནར་ཤེས་སོ། །དེས་ན་འདི་སྐད་དུ་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་

ནི་འདི་དག་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐྱེ་བར་མ་གྲུབ་པའོ་ཞེས་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཤེས་རབ་གསུམ་ནི་ཡུལ་དོན་དམ་ཡིན་པས་དོན་དམ་

དུ་བཏགས་ནས་བཤད་ལ། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་སྐྱེ་བར་མ་གྲུབ་པས་དེའི་

བསམ་པའི་དབང་གིས་མ་སྐྱེས་པར་བཤད་ཅིང༌། བདག་མེད་གཉིས་ནི་རིགས་པ་

དང་ལྡན་པས་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ་སྒིབ་པ་སོང་འདོད་པས་རྟོགས་བའི་ཆེད་དུ་དོན་དུ་

གཉེར་བ་དང་ཡེ་ཤེས་དམ་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་དོན་ཏེ་ཡུལ་ཡིན་པས་དོན་དམ་

མཚན་ཉིད་པར་བཤད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་ཡང་རིགས་ཤེས་ལ་བས་ནས་

དེའི་དབང་གིས་རང་བཞིན་མེད་ཀི་ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་མིན་པ་དང༌། ཡང་ན་དེ་ཁོ་

ན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་ལ་བས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་མོད་དོ་ཞེས་རྒྱན་གི་

འགེལ་བཤད་ལས་བཤད་དོ། །

དངོས་པོའི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ཡོད་ན་དེ་དག་གི་དོན་དམ་པ་

དང་དེ་ཁོ་ན་འཇལ་བའི་བོས་འགྲུབ་དགོས་ན། དེས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་སྐྱེ་བ་ལ་

སོགས་པ་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ཅེས་སོན་པ་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་

ལ་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཞེས་ཀང་བའོ། །

འོ་ན་སྐྱེ་བ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་སམ་ན། དཔེར་

ན་སྒྱུ་མའི་རྟ་གང་དུ་སྤྲུལ་པའི་གཞི་ཤིང་དང་བོང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་མིག་བསད་པ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ལ་རྟ་གང་དུ་སང་བ་ན་དེའི་ཤེས་པ་ལ་དེར་སང་བ་ཙམ་ཡིན་གི། ཤིང་ལ་སོགས་པ་

དེར་མི་སང་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ། མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་སྐྱེ་བར་སང་བ་ན་ཤེས་

པ་ལ་དེར་སང་བ་ཁོ་ནར་ཟད་ཀི་དེ་དེ་ལས་སྐྱེས་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བར་མི་རུང་ངོ་། །

འོ་ན་མྱུ་གུ་རང་ངོས་ནས་ས་བོན་ལས་སྐྱེས་པས་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བའོ་སམ་

ན། སྐྱོན་མེད་དེ་སྤྲུལ་གཞིའི་ངོས་ནས་ཀང་རྟ་གང་དུ་སང་བ་ཡོད་མོད་ཀང་མིག་

བསད་པའི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་སང་བ་ཡིན་གི། རང་གི་གཉུག་མའི་རྒྱུ་

རྐེན་ལས་དེར་སང་དུ་བསྐྱེད་པ་མིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་མིག་མ་བསད་པ་ལ་ཡང་དེར་

སང་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ཡང་ཐ་སད་པའི་བོ་ལ་དེ་

ལྟར་སང་བའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པར་མྱུ་གུ་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་

སྐྱེ་བ་མིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བོའི་སང་བའི་དབང་གིས་མ་

བཞག་པར་མྱུ་གུ་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་

དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ཡིན་ལ། དེས་དོན་དམ་པ་དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་

སྐྱེ་བ་ཡོད་ཅེས་པ་ཡང་ཤེས་པར་བ་ལ་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དམ་པར་

དང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་དང་བདེན་པའི་སྐྱེ་བ་སོགས་ཡོད་མེད་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

འདི་ནི་དབུ་མ་སང་བ་ལས། དེས་ཀང་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་

པར་དངོས་པོའི་བདག་ཉིད་ལྟ་བུར་ཉེ་བར་སོན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་

དག་གི་བསམ་པའི་དབང་གིས་དངོས་པོ་བརྫུན་པའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་བའོ། །ཞེས་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་

འཁྲུལ་བའི་བོ་ཀུན་རོབ་པ་ཐོག་མ་མེད་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བ་དེས་སེམས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ཅན་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་སོན་པས་དེ་དག་གི་བསམ་པའི་

དབང་གིས་ཡོད་པ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་གསུངས་པས། དེའི་བཟློག་ཕྱོགས་ལ་

དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་བ་དགོས་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཤད་དེ་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་

པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུགས་ཀང་འདི་དང་འདྲའོ། །

བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་གཉིས་ལྟ་བུ་མ་དཔྱད་པའི་བོ་ལ་སང་བའི་དབང་

གིས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འཇོག་མི་ནུས་ཀང༌། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མ་གཞན་

གིས་མི་གནོད་པ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་ནི་ཐ་སད་དུ་དོན་ཡོད་པར་འཇོག་ནུས་

སོ། །འདི་པའི་ལུགས་ལ་འདི་འདྲ་བའི་ཤེས་པ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཐ་

སད་པའི་གནས་ལུགས་ཀང་ཡོད་པས་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བོའི་སང་བའི་དབང་

གིས་མ་བཞག་པའི་ཞེས་ཁྱད་པར་སྨོས་སོ། །བདེན་འཛིན་གི་ཡུལ་དེས་གཞི་དེ་དག་

སོང་པའི་སོང་ཉིད་དེ་དག་གི་དོན་དམ་པའི་གནས་ལུགས་སུ་འདོད་མོད་ཀང་དེ་དག་

ཀང་རང་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པའི་གནས་ལུགས་ཀི་

དབང་གིས་མ་གྲུབ་པའོ། །འདིས་ནི་སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཀི་དོན་ཡང་ཤེས་པར་

བའོ། །སྔར་བཤད་པའི་བདེན་འཛིན་དེ་ནི་འདི་པའི་ལུགས་ཀི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདེན་

འཛིན་ཡིན་ལ། བར་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཡང་དེ་དག་གི་མིང་དོན་སྦྱོར་བའི་

ཚུལ་གིས་འཛིན་པ་མེད་ཀང་དོན་ཡོད་དོ། །

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་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་

སོགས་སུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཕེན་ནུས་ཀི། དེ་དག་ཏུ་འཛིན་པ་བདེན་འཛིན་
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གི་དོན་མིན་ཏེ། དེ་དག་བཀག་ཀང་བདེན་མེད་ཀི་དོན་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་

པའི་བདེན་འཛིན་གི་དོན་ལེགས་པོར་ངོས་མ་ཟིན་པས་རིགས་ཤེས་ལ་གཞལ་བ་

ཡོད་ན་བདེན་གྲུབ་ཏུ་སོང་ནས་སྔོན་གིས་མཁས་པ་དག་ཀང་ཁ་ཅིག་དེ་ཉིད་འདོད་

ལ། ལ་ལ་རིགས་ཤེས་ཡུལ་མེད་དང༌། གཞན་དག་རིགས་པ་དང་རེས་དཔག་གི་

ལྡོག་པ་ཕྱེ་ནས་ཡུལ་ཡོད་མེད་དུ་འཇོག་གོ །མདོར་ན་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལྷན་

སྐྱེས་འདི་ངོས་ཟིན་པར་བས་ལ་ཆོས་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་འདི་

འགོག་པ་དངོས་དང་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཤེས་པར་བས་ཏེ། མཉན་པ་དང་བཤད་པ་

དང་བསམས་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་འཛིན་པ་དེ་ལ་ཅི་ཙམ་ཞིག་གནོད་དུ་སོང་བ་ཡང་

ཡང་བརྟག་པ་ནི་གདམས་པའི་དོན་པོར་ཤེས་པར་བ་སེ། རང་སེའི་བདག་མེད་

འཆད་པའི་སྐབས་གཞན་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བལྟའོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པ༽ནི།

དེ་ལྟ་བུའི་དགག་བ་དེ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། 

ལུགས་འདིའི་དགག་བ་འགོག་པའི་རྟགས་ནི་འགའ་ཟུང་མ་གཏོགས་པ་འབེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པའི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་བེད་ལ། དེ་ཡང་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་དང་ཡབ་

སས་མཇལ་བ་ལས་གསུངས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཅིག་དང་དུ་བལ་གི་རྟགས་ཉིད་

ཀིས་སྒྲུབ་པ་ནི་དབུ་མ་རྒྱན་ལས་བཤད་དེ། དབུ་མ་སང་བ་ལས་ནི་རོ་རེ་གཟེགས་

མ་དང་ཡོད་མེད་སྐྱེ་འགོག་དང་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་དང་གཅིག་དང་དུ་བལ་ཡང་

གསུངས་ལ། རྟེན་འབེལ་གི་གཏན་ཚིགས་ཀང་གསུངས་ཏེ། དེ་ནི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རྟགས་སོ། །
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ཕ་རོལ་ལ་འགལ་འདུ་སོན་པའི་མཚམས་མཐར་ཐུག་པ་ནི། རང་གཞན་སེ་པས་

ཇི་འདྲ་ཞིག་ཁས་བངས་པ་ལ་ཡང་དུས་ཀི་རིམ་པའམ་ཡུལ་གི་ཆའམ་ཤེས་པའི་ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་སོགས་ཆ་དུ་མ་མེད་པའི་ཆ་མེད་མི་སིད་པ་བསན་ནས། ཆ་དུ་མ་དང་ལྡན་

པར་གྲུབ་པ་ན་ཆོས་གཅིག་ཆ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ཐ་སད་པའི་དོན་ལ་མི་

འགལ་མོད། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་ནི། ཆ་དང་ཆ་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་ཐ་དད་ན་འབེལ་

མེད་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ན་ཆ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་ཆ་ཅན་དུ་མར་འགྱུར་བའི་

གནོད་པ་བསན་ནས་ཆོས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་འགོག་སེ། འཕགས་པ་ལྷས། 

ཚིགས་ལས་སོར་མོ་གཞན་མེད་དེ། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི ་རིགས་པ་ལ་རལ་དུ་བཏོན་ནས་འཆད་

པའོ། །དཔེར་ན་གཞན་སྐྱེ་འགོག་པ་ལ་ཡང་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་བཅད་

ནས་རྟག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག །

མི་རྟག་པ་ལ་དུས་མཉམ་མི་མཉམ་གཉིས་སུ་བཅད་ནས་དུས་མཉམ་ལས་སྐྱེ་

བ་བཀགམི་མཉམ་པ་ལ་ཞིག་མ་ཞིག་གཉིས་སུ་བཅད་ནས་ཞིག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་

བཀག །སྔ་མ་མ་ཞིག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་བར་དུ་ཆོད་མ་ཆོད་གཉིས་སུ་བཅད་ནས་

ཆོད་པ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་སེ་དེ་རྣམས་འགོག་པ་ཅུང་སའོ། །དེ་ནས་མ་ཆོད་པ་ལས་

སྐྱེ་བ་ལ་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་ཆོད་པ་དང་ཕྱོགས་རེས་མ་ཆོད་པ་གཉིས་

སུ་བཅད་ནས་སྔ་མ་ལྟར་ན་དུས་ཅན་གཉིས་འདྲེས་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། རྡུལ་ཕ་

རབ་འདབ་ཆགས་པ་གཉིས་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་བར་མ་ཆོད་ན་ཡུལ་གཅིག་

ཏུ་འདྲེ་དགོས་པ་ལྟར་རོ། །ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཆ་དང་བཅས་པས་ཀུན་རོབ་པར་འགྱུར་རོ་
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ཞེས་དབུ་མ་སང་བ་ལས་འཆད་དེ། གནོད་པ་སོན་མཚམས་མཐར་ཐུག་པ་ནི། ཆ་ཆ་

ཅན་ལ་གཅིག་ཐ་དད་ཀི་བརྟག་པ་བས་ནས་འགོག་པ་འདིའོ། །དེས་ན་གཞན་སྐྱེ་ལྟ་

བུ་ཅིག་འགོག་པ་ལ་ཡང་གནོད་བེད་སོན་པའི་རིགས་པའི་སོ་མང་ངོ་། །

སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་བདེན་གཉིས་སུ་བདེན་གྲུབ་འགོག་པའི་

རིགས་པའི་དངོས་གཞི་མུ་བཞི་སྐྱེ་འགོག་ལ་མཛད་པའི་གནོད་པ་མཐར་གཏུགས་

པ་ཡང་ཞི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་དང་འདྲའོ། །འདི་དག་ཀང་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་

འབང་བའི་རིགས་པའི་ལམ་ཆེན་པོ་སེ་རིགས་པ་ལ་བོ་རྒྱས་པར་འདོད་པས་བསབ་

པར་བའོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་ཕྱོགས་ལ་འདི་དག་གི་རིགས་པ་ཤེས་ན་གཞན་རྣམས་ཀི་

རིགས་པ་ཡང་བདེ་བག་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བས་རྒྱ་མ་བསྐྱེད་དོ། །

གཉིས་པ་༼དབུ་མ་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་བསན་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་དང༌།

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་

བསན་པ་དང༌། ཚུལ་དེ་ལ་མདོ་སེ་རྣམས་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། 
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་འགོག་པ་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་

བསན་པ་དང༌།

དགག་བ་དེ་ངོས་བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་མེད་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་

དཔོན་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ར་བ་ཤེས་རབ་ཀི་འགེལ་པ་མཛད་པ་ལ། ལེགས་

ལྡན་གིས་སྐྱོན་མང་པོ་བཟུང་ཡང་བདག་མེད་གཉིས་ལ་མི་མཐུན་པ་ཡོད་པའི་སོ་

ནས་སྐྱོན་མ་བརོད་ལ། སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ཀིས་ཀང༌། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་

ནང་གི་རྟེན་འབེལ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བ་བ་བེད་ནུས་སུ་ཡོད་ཅིང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པར་ཤེས་པ་ནི། འཕགས་པ་ཡབ་སས་དང་ལེགས་ལྡན་འབེད་དང་སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་ལ་སོགས་པ་དབུ་མའི་ལམ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་

པའི་ཚུལ་བསན་པའོ་ཞེས་འཆད་དེ། ཐ་སད་དུ་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་

པར་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཚུལ་ལ་སོབ་དཔོན་གཉིས་འདྲ་བར་བཤད་དོ། །

ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་དང་ཞི་བ་འཚོ་དང་ཀམལཤཱིལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་

ཀང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཟླ་བ་གགས་པའི་ལུགས་དང་རང་གི་ལུགས་གཉིས་

ལ་བདག་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཚུལ་མ་བཤད་དོ། །ཟླ་བ་གགས་པས་ནི་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བཀྲལ་བས་དེ་དང་རང་

གི་དོན་དམ་པ་དང་ཀུན་རོབ་པའི་འཇོག་ཚུལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་བཞེད་ལ། རང་གི་

ལུགས་ནི་དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་བཀྲལ་བ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་དེ། 

འཇུག་འགེལ་ལས། ཇི་ལྟར་དབུ་མའི་བསན་བཅོས་མ་གཏོགས་པར་བསན་བཅོས་

གཞན་ལས་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་ཆོས་འདི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མི་བརོད་པ་དེ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

བཞིན་དུ། ཁོ་བོ་ཅག་གིས་འདིར་ལུགས་གང་ཞིག་བརལ་ལན་དང་བཅས་པར་

བསད་པའི་ལུགས་འདི་ནས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་ལྟར་བསན་བཅོས་

གཞན་ན་མེད་དོ་ཞེས་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་མཛད་དུ་གསོལ་ལོ། །དེའི་

ཕྱིར་ཁ་ཅིག་གིས་མདོ་སེ་པ་རྣམས་ཀི་ལུགས་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་དེ་ཉིད་དབུ་མ་

པ་རྣམས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དབུ་མའི་བསན་

བཅོས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་པར་མི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་

མཐར། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་དང་

མཚུངས་པར་མི་རིགས་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ལུགས་འདི་ནི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ་ཞེས་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

རང་གི་ལུགས་དབུ་མ་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཀིས་དོན་སྨྲ་གཉིས་ཀིས་དོན་དམ་པར་སྨྲས་པ་རྣམས་དབུ་མ་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་

འདོད་པས། དབུ་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། རང་གི་

ལུགས་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་མི་འདོད་ལ་དེ་དག་

ནི་དེའི་སེང་ནས་འཇོག་པ་ཤ་སག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདེན་པ་གཉིས་གང་རུང་

གཅིག་ལས་ཉམས་ན་ཅིག་ཤོས་ལས་ཀང་ཉམས་པར་འགྱུར་བས། བདེན་གཉིས་ཀི་

ཚུལ་ལས་མ་ཉམས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ནི། བདེན་གཉིས་ལས་

ཉམས་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་དང་བདེན་གཉིས་གང་དུ་ཡང་མཚུངས་པར་མི་

རིགས་པས། འཕགས་པའི་ལུགས་འདི་ནི་དོན་དམ་དུ་མ་ཟད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ནོ། །

བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས། 

གཞན་གིས་དོན་དམ་བས་གང་ཡིན། །དེ་ནི་གཞན་གི་ཀུན་རོབ་སེ། །

གཞན་གི་མར་འདོད་གང་ཡིན་པ། །གཞན་གི་ཆུང་མར་ཡང་འདོད་བཞིན།།

ཞེས་ཁུངས་སུ་དྲངས་པ་དེ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིན་ཞེས་འགེལ་བཤད་ལས་འཆད་

མོད་ཀང་ད་མིན་པར་འཇུག་འགེལ་གིས་ཤེས་སོ། །འགེལ་བཤད་དེ་རོམ་པ་པོ་ཞི་

བ་འཚོ་ཡིན་ཞེས་པ་ཡང་མིང་མཐུན་པའམ་ཁ་གཡར་བ་ཡིན་གི་དབུ་མ་རྒྱན་ལ་

སོགས་པ་རོམ་མཁན་ནི་མིན་ཏེ། འདིས་བསན་བཅོས་རོམ་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་

ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པའི་འགེལ་པར་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང༌། གཟུང་འཛིན་

ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་དུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་མངོན་སུམ་དང་འགལ་ཞིང་གགས་པས་ཀང་

གནོད་པར་བདེན་གཉིས་རང་འགེལ་ལས་བཤད་པ་སྒ་སོར་བཞག་གི་དོན་འཐད་

ཕྱོགས་སུ་འགེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་འཇུག་འགེལ་ལས། དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པས་བདག་དང་

གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་དགག་ལ་རག་མོད། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་

མངོན་སུམ་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་དག་གིས་དམིགས་པ་དེ་དག་གི་རང་བཞིན་

གདོན་མི་ཟ་བར་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སེ་དེ་ལྟར་མི་འདོད་ན་ནི་བདེན་

པ་གཉིས་ཅི་སེ་བརོད་དེ་བདེན་པ་གཅིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་

སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གོང་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

འབས་བཀག་པ་ལ་དོན་དམ་པར་དེ་བཀག་ནས་གཞན་སྐྱེ་འགོག་པ་རིགས་ཀང་ཐ་
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སད་དུ་རང་བཞིན་ནམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བའི་གཞན་སྐྱེ་འདོད་དགོས། དེ་

མི་འདོད་ན་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་བདེན་པ་མེད་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་རོལ་བ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་བདེན་པ་

གཉིས་ཆར་དུ་མེད་པར་བསྒྲུབས་ཏེ། འདི་ནི་དབུ་མ་པ་དོན་དམ་པར་མི་སྐྱེ་ཡང་ཐ་

སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་

ལ་མིན་པས། དབུ་མ་པ་གཉིས་ལ་དགག་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ཙམ་ཡོད་ན་ཟླ་བ་གགས་

པས་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་དགག་པ་ཅིའི་ཕྱིར་མ་མཛད་ཅེས་སྨྲ་བར་མི་

རིགས་སོ། །

གཉིས་པ་༼དགག་བ་དེ་ངོས་བཟུང་ནས་ཇི་ལྟར་མེད་པ་བསན་པ༽ལ་གཉིས། 

ཀུན་བརྟགས་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་སྒོ་འདོགས་ཀིས་བཟུང་ཚུལ་བསན་ནས་དེ་

མེད་པར་བསན་པ་དང༌།

ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་བདག་མེད་གཉིས་གསུངས་པའི་དོན་

བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་བཟུང་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

པར་བཟུང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཐོག་མར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བའི་ལུགས་བརོད་པར་བ་

སེ། གང་ཟག་འདིས་ལས་འདི་བས་སོ། །འབས་བུ་འདི་མོང་ངོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

བཏགས་པ་ལ་རང་གི་ཕུང་པོ་འདི་ཉིད་གང་ཟག་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་དེ་དག་ལས་དོན་

གཞན་ཞེས་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་བཏགས་པ་དེའི་དོན་བཙལ་ཏེ། དོན་གཅིག་པའམ་

དོན་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའི་ཕྱོགས་གང་རུང་ཞིག་རེད་ནས་གང་ཟག་དེ་འཇོག་ས་

བྱུང་ན་ལས་གསོག་པ་པོ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་ནུས་ལ། མ་རེད་ན་འཇོག་མི་ནུས་
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པས་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མི་ཚིམ་པར་དེའི་ཐ་སད་གང་ལ་

བཏགས་པའི་བཏགས་གཞི་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་ཅིང་བཙལ་ནས་འཇོག་ན་གང་

ཟག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་སེ་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་

ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་ཐམས་ཅད་ཀིས་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་དང་ཚེར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་འདུས་བས་དང༌། 

འདུས་མ་བས་ཀི་ཆོས་ཐ་ན་མདོ་སེ་པས་ཐོགས་པའི་རེག་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

གི་མེད་དགག་ལ་ནམ་མཁར་བཞག་པ་ཡན་ཆད་ཀང་རུང་སེ། ཚད་མས་གྲུབ་པར་

འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ན་རང་རང་གི་མིང་གི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་

འཇུག་གཞིའི་དོན་དེ་ཇི་འདྲ་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པ་བཙལ་བ་ན། དེས་རེད་པའི་དོན་མེད་ན་

ཡོད་པར་འཇོག་མི་ནུས་པས་དེ་ལས་བཟློག་པ་ལ་ཡོད་པར་འཇོག་གོ །

རྟོག་གེའི་གཞུང་ནས་དོན་བེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལ་རང་མཚན་དང༌། མངོན་པའི་

མདོ་ལ་སོགས་པར་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མཚོན་པ་མེའི་ཚ་བ་ལྟ་བུ་ལ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བཤད་པ་དང༌། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་མཚན་

ནི་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མི་འདྲའོ། །

ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུགས་ནི། དེ་འདྲ་བའི་སོ་ནས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ནི་ཐ་

སད་དུ་ཡང་མི་བཞེད་པས་རང་གི་ཐ་སད་འཇོག་ལུགས་ནི་ཚིག་གསལ་ལས། 

གཞན་ཡང་ལུས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཡན་ལག་

ཏུ་གྱུར་པ་མ་བརྟགས་ན་གྲུབ་པ་རྟེན་པ་པོ་མཆི་གུ་དང༌། མགོ་ཡི་རྟེན་ཅན་རྟེན་པ་པོ་

སྒ་གཅན་ནི་གང་ཟག་ལ་སོགས་པ་བཏགས་པ་ལྟར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དཔེ་འདི་རིགས་
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པ་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིས་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་མཆི་གུའི་ལུས་དང་སྒ་གཅན་གི་མགོ་ཞེས་ཐ་སད་

བེད་པ་ལ་ལུས་དང་མགོ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་རྟོག་ངོར་གཞི་ཆོས་

རུང་བ་བཞིན་དུ་སའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ས་བ་ཞེས་པ་ལ་ཡང་ས་བ་མིན་པའི་ས་

མེད་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་ཐ་སད་བེད་དོ་ཞེས་པའི་ལན་དུ། ལུས་དང་མགོ་ཞེས་པའི་སྒ་

ལས་དེ་གཉིས་ལ་དམིགས་པའི་བོ་སྐྱེས་པ་ན་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་གང་གི་ལུས་

དང་གང་གི་མགོ་ཡིན་སམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ན། སོན་པ་པོས་ཀང་མཆི་གུ་དང་

སྒ་གཅན་མིན་པའི་ལུས་དང་མགོ་ཡིན་པ་བསལ་བར་འདོད་ནས། འཇིག་རྟེན་པའི་

བརའི་རེས་སུ་བེད་པ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་མཆི་གུ་དང་སྒ་གཅན་གི་སྒས་ཉན་པ་པོའི་

དོགས་པ་སེལ་བ་ནི་རིགས་ན། ས་བ་མིན་པའི་ས་མེད་པས་ས་ཡི་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ས་བའོ་ཞེས་པ་ལ་དོགས་པ་དེ་འདྲ་བསལ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དཔེ་དོན་གཉིས་མི་

མཚུངས་སོ་ཞེས་ལན་མཛད་ནས། དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཞིག་ཀང་སོན་

ཏེ་ཁྱད་པར་གི་གཞི་རྟེན་ལུས་དང་མགོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་རྟེན་པ་མཆི་གུ་དང་

སྒ་གཅན་འཇིག་རྟེན་ཀི་ཐ་སད་དུ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པས་དེ་གཉིས་ཐ་དད་མེད་པའི་

དཔེར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

འདི་ལ་ཐ་སད་འདོགས་པའི་གཞི་གང་ཡིན་བཙལ་ན། དོན་ཐ་དད་པ་མི་རེད་

དེ། སྒ་གཅན་གི་མགོ་ལ་སྒ་གཅན་དུ་བར་བས་པའི་ཕྱིར་དང་མཆི་གུ་དང་དེའི་ལུས་

ཞེས་པའི་དོན་བཙལ་ན་སོ་སོར་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་བརལ་ལན་མཛད་ནས་

གསལ་བར་གསུངས་ཏེ། ལུང་དེའི་འཕོ་ཉིད་ནས། གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་ཞིག་དམིགས་
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པས་ལུས་དང་མགོ་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་གཞན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དཔེ་གྲུབ་པ་ཉིད་

དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ལ་དེ་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱོད་

པ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང༌། འཇིག་རྟེན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ནི་མ་བརྟགས་པར་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཉན་པ་པོའི་ངོར་གཞི་ཆོས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཀང་ཐ་

སད་དེའི་དོན་ལ་བརྟགས་པ་ན་ལུས་དང་མགོ་ལས་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་མཆི་གུ་དང་སྒ་

གཅན་མི་རེད་པས། དེ་དག་གཞི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་རོད་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་

གཞན་གིས་ཆོས་རྣམས་ཡོད་པར་འཇོག་ལུགས་སོ། །ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་

སད་དུ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ནི་དཔྱད་པ་དེ་ལྟར་བས་ནས་འཇོག་པ་མ་ཡིན་གི་མ་དཔྱད་

པར་འཇོག་གོ་ཞེས་ལན་མཛད་དོ། །

དཔྱད་ནས་འཇོག་ན་འཇོག་མི་ནུས་པ་དང་མ་དཔྱད་པར་འཇོག་ལུགས་

ཀང་། ལུང་དེའི་འཕོ་ཉིད་ནས། ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་དཔྱད་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་

ལས་ཐ་དད་པར་བདག་མེད་མོད་ཀི། འོན་ཀང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་གི་

ཀུན་རོབ་ཏུ་འདི་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་བཞིན་ཏུ། སྒ་གཅན་དང་མཆི་གུ་གཉིས་ཀང་

ཡིན་པས་དཔེ་གྲུབ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་གསུངས་སོ། །ལྷས་བིན་

གི་གཟུགས་ལྷས་བིན་གི་སེམས་ཞེས་བརོད་པ་ལ་ཡང་ཐ་སད་དེ་གང་བཏགས་པའི་

གཞི་ལྷས་བིན་དང་དེའི་གཟུགས་དང་སེམས་ཇི་ལྟར་གྲུབ་དཔྱད་པ་ན་ཆོས་དེ་དག་

ཀང་ལྷས་བིན་མིན་ལ། དེའི་གཟུགས་སེམས་སོགས་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡང་ལྷས་

བིན་མི་རེད་པས་དཔྱད་ཅིང་བཙལ་ནས་རེད་པའི་དོན་ལ་ལྷས་བིན་འཇོག་ས་མེད་

པ་ནི་བདག་མེད་མོད་ཀི་ཞེས་པའོ། །དེ་ནི་ལྷས་བིན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་
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པ་ཡིན་གི་ལྷས་བིན་མེད་པ་མིན་པས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་

བཞིན་དུ་དཔེ་གཉིས་ཀང་འཇོག་ཅེས་པའོ། །

ཆོས་རྣམས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་ཡང་། ལུང་དེའི་འཕོ་ཉིད་ནས། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་

པར་དཔྱད་པ་ན་ས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་ས་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལས་ཐ་དད་

པའི་མཚན་གཞི་མེད་ལ། མཚན་གཞི་ལས་ཐ་དད་པར་རྟེན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་

ཀང་མེད་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ནའང་འདི་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དེ། དེས་ན་སོབ་དཔོན་རྣམས་

ཀིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་ཙམ་གི་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་པར་རྣམ་པར་གཞག་པར་

མཛད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ས་དང་ས་བ་སོགས་མཚན་མཚོན་དུ་འཇོག་པ་ལ་

ཡང་མཚན་མཚོན་གི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་འཇུག་གཞི་དེ་སྔར་ལྟར་བཙལ་ནས་རེད་

པའི་དོན་ལ་འཇོག་ན་དེ་གཉིས་འཇོག་མི་ནུས་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་སོ་ནས་དེ་

དག་ཡོད་པར་འཇོག་གོ །

གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་འདི་ངེས་པ་ཁོ་ནར་ཁས་བང་དགོས་པ་

རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་ནི། ལུང་དེའི་མཇུག་ཉིད་ནས། འདི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་གདོན་

མི་ཟ་བར་ཁས་བང་བར་བ་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་འཐད་པ་དང་ལྡན་པ་མ་

ཡིན་ནམ་དེས་ན་འདི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི་ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །འཐད་

པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ན་མཆི་གུ་ལ་སོགས་པ་དག་ཁོ་ན་མི་སིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་འཐད་པས་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་ཀང་མཆི་གུ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཁས་བངས་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་པས་འདི་
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ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་ཅིང་། བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་རྣམ་པར་འཇོག་

ཚུལ་འཇུག་པ་ལས་ཤེས་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ནི་སྔར་ལྟར་དཔྱད་ནས་རེད་པའི་དོན་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འཇོག་ན་

དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་འཐད་པས་བཞག་པས། དེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་

མིན་གི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེས་སོན་པས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པའོ། །

འོ་ན་བདེན་གཉིས་ལས། 

ཇི་ལྟར་སང་བཞིན་ངོ་བོའི་ཕྱིར། །འདི་ལ་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་གོ །

རྣམ་པར་དཔྱོད་པར་བེད་ན་དོན། །གཞན་དུ་སོང་བས་གནོད་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀང་ཀུན་རོབ་པའི་

དོན་རྣམས་རིགས་པས་དཔྱད་ནས་རེད་པའི་དོན་ལ་འཇོག་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་རིགས་པས་དཔྱད་དོན་ལ་མི་འཇོག་པ་ཁྱེད་ཀི་ཁྱད་ཆོས་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ནི་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཀིས་དཔྱོད་ལུགས་ཇི་འདྲ་ཞིག་གིས་

དཔྱད་པས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པར་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་མ་ཕྱེད་པའི་རོད་

པ་ཡིན་ཏེ། །ཐལ་འགྱུར་བས་ནི་སྔར་ལྟར་དཔྱོད་པ་ཙམ་ནས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

དཔྱོད་པར་བཞེད་དེ། 

སྔར་ལུང་དྲངས་པ་དང་ཡོད་པ་རྣམས་ཀང་མིང་དང་བར་དང་ཐ་སད་ཙམ་དུ་

ལན་མང་པོར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མིང་ཙམ་གི་དོན་ནི་སྔར་ལྟར་ཐ་སད་ཀི་དོན་

བཙལ་བ་ན་མི་རེད་པ་ལ་བེད་ཀི་མིང་ཡོད་ཅིང་དོན་མེད་པའམ་མིང་མ་ཡིན་པའི་
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དོན་མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་མིང་གི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བོས་གང་གཞག་ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པར་མི་བཞེད་ཀང་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བོའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པ་མི་བཞེད་དོ། །དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ནི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་བོའི་དབང་གིས་

གཟུགས་ཚོར་ལ་སོགས་པ་འཇོག་མི་ནུས་ལ། གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་

ལ་སོགས་པ་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་འཇོག་ནུས་པར་འདོད་པས་

བོའི་དབང་གིས་བཞག་མ་བཞག་གིས་བོ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཆེའོ། །

དེ་འདྲ་བའི་བོའི་དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་ཆོས་རང་གི་ངོས་ཀི་གནས་

ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་མེད་སོགས་དཔྱོད་པ་ནས་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་

པར་འགོ་བར་འདོད་ཀི། སྔར་བཤད་པའི་དཔྱོད་ལུགས་དེ་ཙམ་ནས་མི་འདོད་པས་

ཐ་སད་དུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཞེད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་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། །

འོ་ན་འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ཡང་འོངས་སམ་མི་འོངས་སྐྱེས་སམ་མ་སྐྱེས་ཞེས་

སོགས་དཔྱད་པ་མང་པོ་ཡོད་པས་དེ་ལྟར་དྲིས་པ་ལ་འོངས་པ་དང་སྐྱེས་ཞེས་སྨྲར་

མི་རུང་ངམ་སམ་ན། འདིའི་ཚོལ་ཚུལ་དང་དཔྱོད་ལུགས་སྔ་མ་དང་ཆེས་མི་འདྲ་སེ། 

འདིས་ནི་འགོ་འོང་བེད་མཁན་དང་འགོ་འོང་གི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ལ་དེ་ལྟར་

བཏགས་པ་ཙམ་གིས་མ་ཚིམ་པར་ཐ་སད་དེ་དག་བཏགས་པའི་དོན་དེ་གང་ཡིན་

སམ་དུ་དཔྱད་ནས་འགོ་འོང་དྲིས་པ་མིན་གི། འགོ་འོང་གི་ཐ་སད་རང་དགའ་བར་
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འཇུག་པ་ལ་རང་དགའ་བའི་བརྟག་པ་བས་པ་ཡིན་པས་དེའི་བརྟག་པ་ཁས་བངས་པ་

ལ་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད། 

དེ་ལྟར་ཐ་སད་ཀི་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ནི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འཛིན་ཚུལ་མིན་ལ། སེམས་

ཅན་འཁོར་བར་འཆིང་བ་ནི་ལྷན་སྐྱེས་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་ཉིད་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་

གཙོ་བོར་དགག་དགོས་པས་དེའི་འཛིན་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕྱི་ནང་གི་

ཆོས་རྣམས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པར་རང་གི་ངོ་བོའི་སོ་ནས་

ཡོད་པར་འཛིན་པ་སེ། དེ་ཡང་མཆོད་སྦྱིན་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་

ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དང་མིག་རྣ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ལ་དེ་ལྟར་འཛིན་ན་

ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡིན་ལ་དེས་བདག་གཉིས་ཀང་ཤེས་པར་བའོ། །

འདི་ལྟར་བཟུང་བ་དེས་ཐ་སད་ཀི་དོན་གང་ཡིན་དཔྱད་ནས་བཟུང་བ་མིན་

ཀང་འདིས་བཟུང་བ་ལྟར་གི་དོན་དེ་ཡོད་ན། དེའི་ཐ་སད་བཏགས་པའི་བཏགས་ས་

དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དཔྱད་པ་ན་དཔྱོད་བེད་ཀིས་རེད་དགོས་སོ། །དེས་ན་མ་དཔྱད་པའི་

ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བདག་འཛིན་ཡུལ་དང་བཅས་པ་རིགས་པའི་དགག་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་

པ་དང༌། གཞུང་རྣམས་ནས་དཔྱད་ནས་འགོག་པ་ཤ་སག་འབྱུང་བ་ཡང་མི་འགལ་

བས་ཀུན་བརྟགས་ཀི་འཛིན་པ་ཡུལ་བཅས་ཁོ་ན་འགོག་གོ་སམ་དུ་མི་བཟུང་

ངོ་། །གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ཁ་ཅིག་དང་བར་མི་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་གིས་ཐ་

སད་འདོགས་པའི་བོའི་དབང་གིས་མ་བཞག་པར་ཡོད་པའི་མིང་དེ་ནི་སྦྱོར་མི་ནུས་

ཀང་དེའི་དོན་ནི་ཡོད་དེ། གཞན་དུ་ན་བདག་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་དོན་ཡང་མེད་པར་
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འགྱུར་རོ། །

རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་

སེང་དུ་གང་བཀག་པས་བདག་མེད་དུ་འཇོག་པའི་བདག་གཉིས་དང་དེར་ཞེན་

ལུགས་དོན་མི་འདྲ་བ་ཁོ་ནར་འདོད་མོད་ཀང༌། ལུགས་འདིས་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་སོ་

ནས་བདག་མེད་གཉིས་སུ་འབེད་ཀི་མེད་རྒྱུའི་བདག་ལ་མི་འདྲ་བ་མི་བཞེད་དེ། 

འཇུག་པ་ལས། 

བདག་མེད་འདི་ནི་འགོ་བ་རྣམས་དགོལ་ཕྱིར། །

ཆོས་དང་གང་ཟག་དབེ་བས་རྣམ་གཉིས་གསུངས། །

ཞེས་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་དབེ་བས་ཕྱེ་ཡི་བདག་གཉིས་ཀི་སོ་ནས་ཕྱེ་བར་

མ་གསུངས་ལ། བཞི་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། དེ་ལ་བདག་ཅེས་བ་བ་ནི། གང་

ཞིག་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཏེ་དེ་མེད་པ་ནི་

བདག་མེད་པའོ། །

དེ་ནི་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་དབེ་བ་གཉིས་སུ་རྟོགས་ཏེ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་

དང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པའོ། །ཞེས་སོ། །རག་མ་ལས་ཀི་ངོ་བོ་ནི་མིང་དུ་བཏགས་

པ་ཙམ་མིན་པར་དོན་གི་ངོས་ནས་སོད་ལུགས་ཡོད་པ་རང་དབང་བའི་ངོ་བོའ།ོ །

གལ་ཏེ་རང་སེ་བེ་བག་སྨྲ་བ་ནས་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་ཐུག་པའི་བར་དུ་ཚད་

མས་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་འདི་འདྲ་བའི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འདོད་ན། 

འོ་ན་སྔར་རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་

དུ་བཏགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་
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པ་བཀག་ནས་མིང་དང་བརས་བཞག་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ་དེ་ནི་མིང་དང་བརས་འཇོག་ནུས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཅེས་

སྨྲ་བ་ཡིན་གི། དེ་ལ་རང་གི་མིང་བཏགས་པའི་བཏགས་གཞི་བཙལ་ན་མི་རེད་པར་

མི་འདོད་པས་འདི་པས་བཤད་པའི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་ཡོད་དོ། །དེ་

དག་གི་གཞུང་ལས་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་བཏགས་པ་དེ༌མིང་ཙམ་དུ་བཤད་པ་ཡང་

དེ་གཉིས་སང་བའི་བོ་ལ་གཟུང་འཛིན་རྒྱངས་ཆད་དུ་སང་བ་ལྟར་གི་དོན་མེད་པ་ལ་

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པས་འདི་པའི་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་མི་འདྲའོ། །

གཉིས་པ་༼ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་བདག་མེད་གཉིས་

གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པ༽ནི།

རྣལ་འབོར་སྤོད་པ་པ་དང་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་

ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་བསན་ཞིང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསན་པ་ནི་ཉན་

ཐོས་སེ་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཐེག་ཆེན་དུ་ཡང་བཤད་རྒྱུ་མེད་པར་

བཞེད་ལ། སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཀིས་ནི་དེ་གཉིས་ཀ་ལས་བཟློག་སེ་སྨྲ་བའི་

དང་པོ་ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་ལས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་པའི་ཚུལ་ནི། སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདུ་བེད་རྣམས་བདག་མེད་པའི་དཔེར་

སྒྱུ་མ་དང་བག་ཆ་དང་གཟུགས་བརན་དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་རྨི་ལམ་དང་དབུ་བ་རོས་པ་

དང་ཆུའི་ཆུ་བུར་དང་ཆུ་ཤིང་གི་ཕུང་པོ་དག་བསན་ཏེ། འདི་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་དམ་མ་

ནོར་བ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་འགའ་ཡང་མེད་ཀི། འདི་དག་ནི་སྤོས་པ་ཡང་ཡིན་འདི་དག་

ནི་རྫུན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །
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ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་བདག་མེད་པ་ཞེས་བ་

བ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་དོན་ཏེ་བདག་ཅེས་བ་བའི་སྒ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་

ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་མེད་པའི་དཔེར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབུ་

བ་དང་ཆུ་བུར་དང་ཆུ་ཤིང་དང་སྨིག་རྒྱུ་དང་སྒྱུ་མ་བསན་པ་དང༌། འདི་དག་རྫུན་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་ཐེག་དམན་གི་

སེ་སོད་ལས་གསུངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བསན་ཏེ། བདག་གི་

དོན་ནི་ངོ་བོའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བཤད་དོ། །

འཇུག་འགེལ་ལས་ཀང༌། 

གཟུགས་ནི་དབུ་བ་རོས་པ་འདྲ། །

ཞེས་སོགས་ཉན་ཐོས་ལ་བསན་པའི་མདོ་ལས་དྲངས་ནས་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་བསན་པར་གསུངས་ཤིང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། མེད་ལྟ་

ཟློག་པ་ནི་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལ་གསལ་བས་དེའི་རིགས་པ་མི་བཤད་དོ། །ཡོད་ལྟ་ཟློག་

པ་ཡང་བདེན་པ་དམ་པ་ནི་གཅིག་སེ། འདི་ལྟ་སེ། མི་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མ་ངན་ལས་

འདས་པའོ། །འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་ནི་རྫུན་པ་སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། ཞེས་སོགས་ཀིས་

གསུངས་མེད་ཀང༌། ལན་མང་དུ་དང་བར་མེད་པ་དང་གཞུང་གཅིག་ཏུ་བཀོད་ནས་

མ་གསུངས་པས་དེའི་རིགས་པ་བཤད་པར་གསུངས་སོ། །

འདི་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས། དཔེ་དེ་དག་གིས་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཏུ་སང་

ཡང་མེད་པ་སོན་པས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བཤད་ཀི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མིན་

ནོ། །བདག་གི་སྒའི་དོན་ཀང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་གི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་
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ནོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པར་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བཤད་ན་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དོན་མེད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཀག་གོ །འཇུག་འགེལ་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་ནི་ཆོས་ལ་བདག་

མེད་པ་ཙམ་ཞིག་མི་སོན་གི་ས་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་སྨོན་ལམ་དང་ཚོགས་

གཉིས་ལ་སོགས་པ་སོན་པས་དོན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་ཞེས་རིན་ཆེན་འཕེང་བའི་ཤེས་

བེད་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབས་སོ། །

སོབ་དཔོན་གིས་བཞེད་པར་ཡང་ར་ཤེ་ལས། 

བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །མཁྱེན་པས་ཀཱཏྱཱཡན་ཡི། །

གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་དང༌། །མེད་པ་གཉིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད།།

ཅེས་པ་དང༌། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་གང་ཞིག །སླུ་བ་དེ་ནི་རྫུན་ཞེས་གསུངས། །

འདུ་བེད་ཐམས་ཅད་སླུ་བའི་ཆོས། །དེས་ན་དེ་དག་རྫུན་པ་ཡིན། །

ཞེས་སོགས་ཀིས་ཟླ་བས་བསྒྲུབས་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 

མ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནམ་གསུངས་པ། །

དེ་ཚེ་ལྷག་མ་ལོག་མིན་ཞེས། །མཁས་པ་སུ་ཞིག་རྟོག་པར་བེད། །

ཅེས་གསུངས་ལ། རྫུན་པའི་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོང་བའི་རང་བཞིན་མེད་པ་

ལས་གཞན་དུ་འདྲེན་པ་ལ་གནོད་པ་བརོད་ནས་དོན་དེར་ངེས་པར་ར་ཤེ་ལས་

བསྒྲུབས་པས། ཐེག་དམན་གི་སེ་སོད་དུ་ཡང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀང་བཤད་པ་ནི་

འཕགས་པའི་དགོངས་པར་ངེས་པར་འདོད་པར་བའོ། །དེ་ལྟ་ནའང་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་



  148  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

སོད་དུ་ཆོས་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་དོ་ཞེས་མ་གསུངས་པར་

མི་སྒྲུབ་ཀི་དེ་སྐད་གསུངས་པའི་སྐབས་ཀང་མང་ངོ་། །

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། །དེའི་ཚུལ་ནི་ང་ཞེས་འཛིན་པའི་གཞིའི་བདག་འདི་

ཕུང་པོའི་རེ་བོ་ལྟ་བུ་དང་ཕུང་པོ་རྣམས་དེའི་ཁོལ་ལྟ་བུར་འཛིན་ཏེ། ངའི་གཟུགས་ང་

ཡི་ཚོར་བ་ཞེས་སོགས་སུ་འཛིན་པས་ཕུང་པོ་རྣམས་བདག་དེའི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངས་

དབང་བར་འཛིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་རེ་ཁོལ་ལྟར་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་

མཐུན་པར་རང་རྐ་བར་སང་ལ་དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་ཞེན་པ་ནི་རས་སུ་ཡོད་པར་

འཛིན་པའོ། །དེ་བཀག་པ་ན་གང་ཟག་དེ་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། 

ཙམ་གིས་ནི་ཕུང་པོ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་གཅོད་དོ། །

བཏགས་ལུགས་ནི་རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། འདི་ལྟར་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་ཐ་སད་

དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་བདག་གི་སྒ་དངོས་སུ་འདོགས་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་ཤེས་

པ་ནི་ཡང་སིད་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ལུས་དང་དབང་པོའི་ཚོགས་

དག་ལ་ཉེ་བར་འདོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཞེས་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིང་

རྟ་ལྟར་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཅན་དུ་འདོགས་པར་གསུངས་པ་འདྲེན་

ནོ། །དེའང་མདོ་ཁ་ཅིག་ལས་སེམས་དུལ་ན་བདེ་བ་འཐོབ་པར་གསུངས་ལ། ཁ་ཅིག་

ཏུ་བདག་དུལ་བས་མཐོ་རིས་འཐོབ་པར་གསུངས་པས་སེམས་ལ་བདག་ཏུ་འཇོག་

ཅེས་ལུང་དང༌། ཕུང་པོ་ལེན་མཁན་ནི་བདག་ཡིན་ལ་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཡང་སིད་ལེན་
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པའི་ཕྱིར་རྣམ་ཤེས་བདག་ཏུ་བཞག་གོ་ཞེས་རིགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་སྨྲའོ། །

སོབ་དཔོན་འདི་ཀུན་གཞི་མི་བཞེད་པས་ལུས་ལེན་པའི་རྣམ་ཤེས་ནི་ཡིད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་ཡིན་ཏེ་ཀུན་གཞི་མི་འདོད་པ་གཞན་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཀུན་གཞི་

འདོད་པས་ནི་ཀུན་གཞིའི་རྒྱུན་ཉིད་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་དོ། །གང་ཟག་གི་བདག་དེ་

དག་གིས་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་ལུང་ནི་མངས་སུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །

ཟླ་བའི་ལུགས་ཀིས་དེ་འདྲའི་གང་ཟག་རས་ཡོད་ཁེགས་ཀང་གང་ཟག་ཐ་

སད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པ་མི་ཁེགས་ལ་དེ་ཡོད་པར་

འཛིན་པ་གང་ཟག་བདེན་འཛིན་ཡིན་པས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཏེ་ཆོས་ཀི་

བདག་འཛིན་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་ཀི་བདག་དེ་ནི་ཕྱི་རོལ་པས་ཕུང་པོ་

ལས་དོན་གཞན་དུ་ཀུན་བརྟགས་པའི་ནང་གི་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པར་བཟུང་བའི་

ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ཤིང་མཐོང་ཟིན་གོམས་པར་བས་

ཀང་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྔར་བདེན་པར་བཟུང་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁ་བི་བ་མེད་

པས། ཕུང་པོ་བདེན་པར་བཟུང་ནས་སྐྱེ་བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་ལྡོག་པའི་དོན་མེད་པར་འཆད་དེ། །འཇུག་པ་ལས། 

ཁྱོད་ཀི་རྣལ་འབོར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡིས། །

གཟུགས་སོགས་དེ་ཉིད་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །

གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་འཇུག་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་སོགས། །

སྐྱེ་འགྱུར་དེ་ཡི་ངོ་བོ་རྟོགས་མེད་ཕྱིར། །
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ཞེས་དང༌། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། གང་དག་གཟུགས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དམིགས་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སོང་བར་

འདོད་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བ་མི་སིད་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བསན་པའི་

ཕྱིར་གསུངས་པ། 

གནས་བཅས་སེམས་དང་ལྡན་རྣམས་ལ། །

ཉོན་མོངས་དུག་ཆེན་ཅིས་མི་འབྱུང༌། །

གང་ཚེ་བར་མར་འདུག་པ་ཡང༌། །

ཉོན་མོངས་སྦྲུལ་གིས་ཟིན་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། གནས་ནི་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་བདེན་འཛིན་སྐྱེ་བའི་

དམིགས་པའོ། །གཞན་གི་གང་ཟག་བཏགས་ཡོད་དུ་འཇོག་ཚུལ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་

སོད་ལས། 

ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཤིང་རྟར་བརོད་པ་ལྟར། །

དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བའོ། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ཡང་མིན་ཏེ། ཡན་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པའི་

ཤིང་རྟ་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལྟར། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གང་ཟག་

ཀང་ཕུང་པོར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཚོགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤིང་

རྟར་བཏགས་པ་ཚོགས་ཙམ་དེ་ཉིད་ཤིང་རྟ་ཡིན་པ་ལྟར་ཕུང་པོ་ཡང་ཡིན་ནོ་སམ་ན། 

དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་གདགས་གཞི་མ་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ཏེ། 
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འབྱུང་བ་རྒྱུར་བས་ནས་སྔོན་པོ་དང་མིག་ལ་སོགས་པ་བཏགས་པ་བཞིན་ནོ། །བུམ་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བདག་དང་འདྲ་བས་དེ་དག་གིས་མ་ངེས་པ་མེད་དོ། །

འཇུག་པ་ལས་ཀང༌། 

མདོ་ལས་ཕུང་པོ་བརྟེན་ནས་ཡིན་གསུངས་པ། །

དེའི་ཕྱིར་ཕུང་པོ་འདུས་ཙམ་བདག་མ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

གལ་ཏེ་མདོ་ལས། དགེ་སྦྱོང་དང་བམ་ཟེ་གང་དག་བདག་གོ་སམ་དུ་ལྟ་བ་ནི་

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ཁོ་ན་ལ་ལྟའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཕུང་པོ་བདག་ལྟའི་

དམིགས་པར་གསུངས་ལ་དེ་ལྟ་ན་དེ་དག་བདག་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དེ་ནི་སྒྲུབ་པའི་

ཚུལ་གིས་ཕུང་པོ་བདག་ལྟའི་དམིགས་པར་སོན་པ་མིན་གི། ཕུང་པོ་ལས་དོན་

གཞན་དུ་བདག་ལྟའི་དམིགས་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའི་སྒས་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་གཞན་

ལས། གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་ཀིས་ཕུང་པོ་རེ་རེ་ནས་བདག་ཡིན་པ་

བཀག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕྱིར་སོན་པས་ཕུང་པོ་བདག་གོ་ཞེས། །

གསུངས་པ་དེ་ཕྱིར་ཕུང་པོ་བདག་འདོད་ན། །

དེ་ནི་ཕུང་ལས་གཞན་བདག་འགོག་པ་སེ། །

གཟུགས་བདག་མིན་སོགས་མདོ་གཞན་གསུངས་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས་སོ། །
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འདིས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྒའི་དོན་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

དེ་དག་གིས་ནི་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ལ་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་

པའི་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ངོས་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པའི་ཡུལ་ནི་

བདག་དེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་དོ་སམ་དུ་བཟུང་བས་བདག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

གྲུབ་པའོ། །འདི་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་དོ། །ང་ཡིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

དམིགས་པ་ནི་ང་ཡི་བའོ། །རྣམ་པ་ནི་ང་ཡི་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་

འཛིན་པའོ། །

གལ་ཏེ་ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་དམིགས་པར་ཕུང་པོ་མི་འཐད་ན། མདོ་ལས། 

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདག་མ་ཡིན། །

ཞེས་འགོག་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་དག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་

ཀི་ཡུལ་ལམ་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ཕུང་པོ་དང་བདག་གཅིག་དང་དོན་

གཞན་དུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀ་ཀུན་བརྟགས་ཀི་འཛིན་པ་ཡིན་གི་ལྷན་སྐྱེས་མིན་པས་

སྐྱོན་མེད་ལ། འོན་ཀང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་འཇིག་ལྟས་བཟུང་བ་ལྟར་ཡོད་ན་གཅིག་དང་

དོན་གཞན་ལས་མི་འདའ་བས་དེ་ལྟར་བརྟགས་ནས་འགོག་པ་ཡང་འཐད་དོ། །དེ་

དག་གིས་ནི་ལུང་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པ་དང་གནོད་བེད་མེད་པར་བསན་ནས། རིགས་

པ་ནི་ཕུང་པོ་བདག་གི་ཉེ་བར་བང་བ་བདག་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པས་རྣམ་

ཤེས་སམ་གཞན་ཡང་རུང་། ཕུང་པོ་ནི་བདག་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ་གཞན་དུ་ན་བེད་པ་པོ་

དང་ལས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བསོ། །

འདི་ཉིད་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ར་ཤེ་ལས། 
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གལ་ཏེ་ཤིང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །

ཞེས་དང༌། 

མེ་དང་ཤིང་གིས་བདག་དང་ནི། །ཉེ་བར་བང་བའི་རིམ་པ་ཀུན། །

བུམ་སམ་ལ་སོགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །མ་ལུས་པར་ནི་རྣམ་པར་བཤད། །

ཅེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ར་ཤེ་ལས། 

དེ་བཞིན་ཉེར་ལེན་ཤེས་པར་བ། །

ཞེས་ལས་དང་བེད་པ་པོ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པར་ཡོད་

ཀི། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་པ་བཞིན་དུ་ཉེ་བར་བང་བ་དང་ལེན་པ་པོ་

ཡང་འཇོག་པར་གསུངས་ཏེ། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོད་

སྦྱིན་གིས་མཐོང་བ་དང་མཆོད་སྦྱིན་གིས་གཟུགས་བལྟས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེའི་

མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བར་ལེགས་པར་འཇོག་ནུས་ལ། འོན་ཀང་གཟུགས་

མཐོང་བའི་མིག་མཆོད་སྦྱིན་མིན་ཞིང་གཟུགས་ལྟ་མཁན་གི་མཆོད་སྦྱིན་ཡང་མིག་

མིན་པ་མི་འགལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་མིག་ན་བ་དང་བསོས་པ་ན་ང་ན་བ་དང་བསོས་

སོ་ཞེས་ཐ་སད་འདོགས་པ་བཞིན་དུ་འཇོག་ནུས་ཤིང་ངའི་མིག་ན་ཞིང་བསོས་སོ་

ཞེས་ཐ་སད་འདོགས་པ་ལྟར་ཡང་འཇོག་ནུས་མོད་ཀང༌། མིག་དེ་ཉིད་བདག་དང་

བདག་གི་བ་གཉིས་ཀར་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཀིས་འཇོག་པ་མིན་ནོ། །ཚུལ་དེས་ཕྱི་

ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལྷག་མ་དང་བདག་གཉིས་ཀང་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་ཅིག་ཤོས་

ཐོས་པ་པོ་སོགས་སུ་འཇོག་པ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །
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འདི་ལ་ཕྱི་རོལ་པས་མིག་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་ཏུ་མི་རུང་

བར་མཐོང་ནས་དེ་དག་ལས་རས་གཞན་གི་མཐོང་བ་པོ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་

ཁས་བངས་ཤིང༌། རང་སེ་གཞན་གིས་རས་གཞན་ལ་གནོད་པ་མཐོང་ནས་རྣམ་

ཤེས་སམ་ཕུང་པོའི་ཆོས་གཞན་གང་ཟག་ཏུ་འདོད་ལ། རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་རྣམས་ནི་ཐ་སད་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་པའི་ངོ་

བོ་མེད་པར་རྟོགས་ནས་གོལ་བར་འཇུག་འགེལ་ལས་གསུངས་ཏེ། བཏགས་པ་ཙམ་

དེ་ཉིད་ལ་ལས་གསོག་པ་དང་འབས་དུ་མོང་བ་སོགས་ལེགས་པར་འཇོག་ཤེས་པ་

ཞིག་དགོས་སོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ནི། 

ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །

ཞེས་སོགས་ཀི་དགོངས་པ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་བཞིན། 

རྣམ་པ་བདུན་དུ་གང་ཟག་གི་ཐ་སད་ཀི་དོན་བཙལ་བས་མ་རེད་པའི་རང་བཞིན་མེད་

པ་ལ་འདོད་པས་གཞན་གིས་འཆད་པ་དང་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེའོ། །འདི་ཉིད་སངས་

རྒྱས་བསྐྱངས་ཀི་འགེལ་པའི་དགོངས་པའི་ཡང་དངོས་གཞིར་སང་ངོ་། །
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གཉིས་པ་༼དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་ཚུལ་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པ་བསན་པ༽ལ་གསུམ།

བདག་མེད་རྟོགས་པ་དང་བདག་འཛིན་ཕ་རགས་སོགས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་ཁྱད་པར་དང༌།

ཕྱི་དོན་འཇོག་ཅིང་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིག་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་

ཁྱད་པར་དང༌། རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དེ་ལྟར་བདག་དང་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཐ་སད་ཀི་དོན་བཙལ་བ་ན་གཅིག་

དང་ཐ་དད་སོགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རེད་ལ། འོན་ཀང་མཆོད་སྦྱིན་ནོ། །མིག་གོ་ཞེས་པ་

སོགས་ཀི་ཐ་སད་ཀང་ངེས་པར་བ་དགོས་པས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པའི་ངོ་

བོ་མེད་པ་དང༌། ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ལ་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཐམས་ཅད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་འཐད་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་ནི། 

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགོངས་པ་

བཀྲལ་བ་འགེལ་པ་གཞན་ལས་ཁྱད་ཞུགས་པའི་ཁྱད་ཆོས་བ་ན་མེད་པའོ། །

ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དང་སྐྱེ་བ་སོགས་ནི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་དེ་ལྟར་བཞག་

པ་ཡིན་པར། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྡུད་པ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་འཇིག་རྟེན་གནས་པ་ནི་

་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་་པ་ཡིན་པས། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཅན་གིས་འཇིག་རྟེན་གི་སྐྲག་པའི་གནས་ཡོངས་སུ་སང་བའི་ཕྱིར་

ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེའོ་འགག་གོ་ཞེས་གསུངས་ཀི། རིགས་ཀི་བུ་འདི་ལ་ཆོས་

འགའ་ཡང་སྐྱེ་བ་ནི་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། སོང་ཉིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས་ཀང༌། 
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གནས་པའམ་སྐྱེ་འཇིག་ཡོད་མེད་དམ། །

དམན་པའམ་མཉམ་པའམ་ཁྱད་པར་ཅན། །

སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་སད་དབང་གིས། །

གསུངས་ཀི་ཡང་དག་དབང་གིས་མིན། །

ཞེས་སོ། །

ཡུམ་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་མ་པས་ཐ་སད་དུ་འཇོག་དགོས་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ནི་

ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་བེད་ཀང་ཐ་སད་ཀི་དོན་དེ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་བཙལ་ནས་བདག་གམ་གཞན་གང་ལས་སྐྱེ་བ་སོགས་ཀི་དཔྱད་པ་མེད་པ་ཁོ་

ནར་འཇོག་པ་ཡིན་ཞིང༌། འཕགས་པས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་མ་

དཔྱད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དོན་ནི་སྔར་གང་ཟག་འཇོག་ཚུལ་བཤད་པ་ལྟར་

ལུགས་འདིས་བཞག་པ་ལྟར་སང་གི །ཕུང་པོ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་དང་ཕུང་པོ་

ཚོགས་ཙམ་ལ་སོགས་པ་གང་ཟག་ཏུ་འཇོག་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཀི་དོན་དུ་

གཏན་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། བདག་དང་བདག་གི་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་རེ་ཁོལ་ལྟར་

འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

གང་ཟག་དང་ཆོས་དོན་དམ་པར་མེད་པ་དང་ཡོད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟ་ཡིན་དང་

བདག་མེད་གཉིས་ཀང་བཤད་པ་ལྟར་བ་དགོས་ལ། དེའི་ཚེ་ཆོས་བདག་གྲུབ་མཐས་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་འོང་ས་མེད་པས། འཇུག་

འགེལ་ལས་ཀང༌། ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་མི་འདོར་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
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མི་རྟོགས་པར་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཉན་རང་གིས་ཀང་བདག་མེད་གཉིས་རྟོགས་

དགོས་སོ། །

འདི་ནི་འཕགས་པའི་བཞེད་པ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། 

ཡོད་པས་རྣམ་པར་མི་གོལ་ཏེ། །མེད་པས་སིད་པ་འདི་ལས་མིན། །

དངོས་དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པས།།བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་གོལ།།

ཞེས་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་ཡོད་ལྟ་དང་

རྒྱུ་འབས་ལ་སོགས་པ་མི་རུང་བར་མཐོང་བའི་མེད་ལྟ་གཉིས་ཇི་སིད་མི་འདོར་བ་དེ་

སིད་དུ་མ་གོལ་བ་དང༌། དངོས་པོ་དངོས་མེད་ཀི་དེ་ཉིད་མཐའ་གཉིས་དང་བལ་བ་

ཤེས་པས་གོལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གོལ་ཞེས་པ་ཤེས་སྒིབ་ལས་གོལ་བ་

ལ་དྲང་དུ་མི་རུང་སེ་སིད་པ་འདི་ལས་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས་ཀང༌། 

དེ་བཞིན་སྨིག་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ཡོད་ཅེའམ་མེད་པ་ཞེས། །

འཛིན་པ་དེ་ནི་རྨོངས་པ་སེ། །རྨོངས་པ་ཡོད་ན་མི་གོལ་ལོ། །

ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགོར་འགོ། །མེད་པ་པ་ནི་ངན་འགོར་འགོ། 

ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཕྱིར། །གཉིས་ལ་མི་རྟེན་ཐར་པར་འགྱུར། །

ཞེས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་གཉིས་སངས་པ་དགོས་

པར་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་བཀག་པ་ལ་ཆོས་ཀི་
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བདག་མེད་དུ་གསུངས་ནས། གཉིས་སོང་གི་ཤེས་པ་ལ་རང་བཞིན་མ་བཀག་པ་དང་

དེ་ལ་ཡང་རང་བཞིན་བཀག་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཕ་རགས་གཉིས་གསུངས་

པའི་ཕྱི་མ་ངེས་དོན་དུ་བེད་པ་བཞིན་དུ། ཉན་ཐོས་ཀིས་སེ་སོད་ལས་ཀང་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་ཕ་རགས་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕ་བའི་བདག་མེད་ངེས་དོན་དུ་འདོད་

པར་བ་སེ་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་བདག་

འཛིན་སྒིབ་པ་གཉིས་སུ་འཇོག་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་སེ། དབུ་མ་པ་གཞན་གིས་ཤེས་

སྒིབ་ཏུ་བེད་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ནི་ལུགས་འདིས་ཉོན་མོངས་སུ་བཞེད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །

 འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས། སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་ས་ཚོགས་

ཀིས་ཉེན་པ་གཟིགས་ནས་གོལ་བར་བ་བའི་ཕྱིར་དུ་དངོས་པོའི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

ཉིད་བསན་པར་བཞེད་ནས་ར་ཤེ་བརམས་ལ། ཡང་དག་པའི་དོན་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་

མེད་པ་ཡིན་ཏེ་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་བོའི་མིག་བསྒིབས་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་

དུ་རྟོག་པ་ན་ཆགས་སང་སྐྱེ་བ་དང༌། རྟེན་འབྱུང་ཤེས་པའི་སང་བས་གཏི་མུག་གི་

མུན་པ་བསལ་ཞིང་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་མཐོང་བའི་ཚེ་གནས་མེད་པ་ལ་

ཆགས་སང་མི་སྐྱེ་བ་དང༌། དེ་དག་གི་ཤེས་བེད་དུ་བརྒྱ་པ་ལས། 

སིད་པའི་ས་བོན་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ཡུལ་རྣམས་དེ་ཡི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །

ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནི། །སིད་པའི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པ་དྲངས་སོ། །

དེས་ནི་ཆགས་སང་གཉིས་ཀི་ཡ་གལ་གི་གཏི་མུག་དངོས་པོའི་བདེན་འཛིན་
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དང་སིད་པའི་ས་བོན་དུ་བཤད་ཅིང༌། དེ་ལྡོག་པ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་དགོས་པ་དང་

དེ་ཡང་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་མཐོང་བ་ཉིད་ལ་གསུངས་པས། གང་ཟག་དང་

ཆོས་ཀི་དངོས་པོ་བདེན་པར་འཛིན་པ་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པར་བཞེད་

དོ། །བརྒྱ་བའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང༌། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལྷག་

པར་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མི་ཤེས་པའི་དབང་གིས་དངོས་

པོ་རྣམས་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་ཞིང༌། འཁོར་བ་འཇུག་པའི་ས་བོན་དུ་གྱུར་པ་རྣམ་

པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགགས་པ་ལས་འཁོར་བ་ལྡོག་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །ཞེས་དང༌། 

འཇུག་འགེལ་ལས་ཀང༌། མ་རིག་པ་དངོས་པོའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་སྒོ་

འདོགས་པར་བེད་པ་རང་བཞིན་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ནི་ཀུན་རོབ་

བོ། །ཞེས་དང༌། དེ་ལྟར་ན་སིད་པའི་ཡན་ལག་གིས་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པའི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམ་པར་བཞག་

གོ །ཞེས་དངོས་པོ་བདེན་འཛིན་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་ཀི་དང་པོར་གསལ་བར་བཤད་དོ། །

མ་རིག་པ་ལྷན་སྐྱེས་འདི་ལ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་གཉིས་སུ་

ཡོད་པས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀང་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མ་རིག་

པའོ། །དེའི་ཕྱིར་རེས་འགའ་མ་རིག་པ་འཁོར་བའི་ར་བར་གསུངས་ལ་རེས་འགའ་

འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་ར་བར་གསུངས་པ་ཡང་མི་འགལ་ལོ། །ངར་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

དམིགས་པ་ནི་ང་ཞེས་འཛིན་པའི་གཞི་ཡིན་པས་རྒྱུད་གཞན་གི་གང་ཟག་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡིན་ཡང་འཇིག་ལྟ་



  160  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མིན་ནོ། །

ཚུལ་འདི་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་དམ་པ་ཡིན་ཏེ། སོང་ཉིད་བདུན་

ཅུ་པ་ལས། 

རྒྱུ་དང་རྐེན་ལས་སྐྱེས་དངོས་རྣམས། །ཡང་དག་པར་ནི་རྟོགས་པ་གང༌། །

དེ་ནི་སོན་པས་མ་རིག་གསུངས། །དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འབྱུང༌། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དངོས་པོར་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་ཤེས་པ་ལས་མ་

རིག་པ་འགག་ཅིང་དེ་ལས་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་འགག་པར་གསུངས་སོ། །མ་རིག་

པའི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་འབྱུང་བས་བཅུ་གཉིས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

བརྒྱ་པ་ལས་ཀང༌། 

ལུས་ལ་ལུས་དབང་ཇི་བཞིན་དུ། །གཏི་མུག་ཀུན་ལ་གནས་འགྱུར་ཏེ། །

ད་ེཕྱིར་ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་ཀང༌།།གཏ་ིམུག་བཅོམ་པས་བཅོམ་པར་འགྱུར།།

རྟེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི། །མཐོང་ན་གཏི་མུག་འབྱུང་མི་འགྱུར། །

དེ་ཕྱིར་འབད་པ་ཀུན་གིས་འདིར། །གཏམ་དེ་ཁོ་ན་བསད་པར་བ། །

ཞེས་དུག་གསུམ་གི་ཡ་གལ་གི་མ་རིག་པ་ལྡོག་པ་ལ་རྟེན་འབྱུང་མཐོང་བ་

དགོས་པར་གསུངས་ཏེ། རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་ནི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་དོན་དུ་

ལུགས་འདི་ལས་ལན་མང་དུ་གསུངས་སོ། །དེས་ན་དབུ་མའི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་

ནི་འཁོར་བའི་ར་བ་མ་རིག་པའི་འཛིན་སངས་སུན་དབྱུང་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས། 

རང་རྒྱུད་ཀི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་མ་རིག་པས་ཇི་ལྟར་བཟུང་ངོས་ཟིན་པར་བས་ལ། དེ་ཉིད་
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འགོག་པ་ལ་བརོན་པར་བའི་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དང་གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གི་

མཁས་པ་ལ་དགའ་བར་མི་བའོ། །

འོ་ན་ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་འཛིན་སངས་མི་མཐུན་

པ་གཉིས་གཉིས་ནི་མེད་པས་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་སམ་ན། 

དེ་ལ་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་གང་ཟག་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་རས་ཡོད་དུ་

འཛིན་པ་ནི་གང་ཟག་རང་ལག་སོགས་ཀི་ཆོས་ལས་རས་གཞན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་

པས་གྲུབ་མཐས་བོ་མ་བསྒྱུར་བ་ལ་མེད་དེ། འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས། །

བདག་གིས་བུ་འདི་སྐྱེད་ཅེས་སྨྲ་བེད་ཅིང༌། །

ཤིང་ཡང་བཙུགས་སོ་སམ་དུ་རྟོགས་དེས་ན། །

གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཀང་གསུངས་ཏེ། ཤིང་

སོང་གི་ས་བོན་ཙམ་ཞིག་བཏབ་ནས་བསྐྱེད་པ་ལ་ཤིང་སོང་བསན་ནས་འདི་བདག་

གིས་བཙུགས་སོ་ཞེས་ཐ་སད་འདོགས་པས་ན་དེ་གཉིས་རས་གཞན་དུ་མི་འཛིན་ཏེ། 

གཞན་དུ་ན་ཤུག་སོང་བསྐྱེད་པ་ལ་ཤ་བའི་སོང་པོ་བཙུགས་སོ་ཞེས་ཐ་སད་འདོགས་

པར་ཐལ་བས་སོ། །

དེ་ལྟར་བཤད་པའི་རིགས་པ་སྦྱར་ན། 

གང་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ལག་པ་ན་བ་ལ། །
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བདག་ནི་ན་འོ་སམ་དུ་རྟོགས་དེས་ན། །

དེ་གཉིས་རས་གཞན་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །

ཅེས་སྨྲ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འདི་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་གིས་དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་

དགོས་ཏེ། བཙུགས་པའི་ས་བོན་དང་ན་བའི་ལག་པ་ཤིང་སོང་དང་གང་ཟག་མ་ཡིན་

པས་ཤིང་སོང་བཙུགས་པ་དང་གང་ཟག་དེ་ན་བར་འཇོག་མི་ནུས་ན་དེ་གཉིས་མི་

སིད་པར་འགྱུར་བས་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །རིགས་པ་དེ་

དག་གི་གནད་ཀིས་རང་རྒྱུད་པས་བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་སུ་

འདོད་པ་ཡང་ཀུན་བརྟགས་སུ་བའོ། །དེ་ལྟ་ན་ཤེས་སྒིབ་གང་ལ་བེད་སམ་ན། འཇུག་

འགེལ་ལས། དེ་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ནི་ཤེས་བ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་

གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་བག་ཆགས་ཡོད་པ་ནི་

ལུས་དང་ངག་དག་གི་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་ཏེ། མ་རིག་པ་དང་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པའི་བག་ཆགས་དེ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་སངས་

རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར་གི་གཞན་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

འདི་ལས་གསལ་བའི་ངོས་འཛིན་ལུགས་འདིའི་སྐོར་དང་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་རོད་

མེད་ལས་མ་བྱུང་ངོ་། །ལུས་དང་ངག་གི་འཇུག་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཡོད་པ་སྤེའུ་

ལྟར་མཆོང་བ་དང་གཞན་ལ་དམངས་མོ་ཞེས་ཟེར་བའི་ལུས་ངག་གི་གནས་ངན་

ལེན་སོན་པས་བཀག་ཀང་མ་ལོག་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཞེས་པས་ཆགས་སོགས་ཀི་བག་ཆགས་ཤེས་བ་གཅོད་པའི་གེགས་
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སུ་ཡང་བསན་པས་ཉོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཤེས་སྒིབ་ཡིན་ཏེ། དེའི་

འབས་བུ་གཉིས་སང་འཁྲུལ་བའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཀང་དེར་བསྡུའོ། །བག་ཆགས་ཀི་ངོ་

བོ་ནི་འཇུག་འགེལ་ལས། གང་གིས་སེམས་ཀི་རྒྱུད་འབག་པར་བེད་ཅིང་སོ་བར་

བེད་ལ་རེས་སུ་བགོད་པར་བེད་པ་དེ་ནི་བག་ཆགས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་མུར་ཐུག་

པ་དང་གོམས་པ་དང་ར་བ་དང་བག་ཆགས་ཞེས་བ་བ་རྣམ་གངས་སོ། །ཞེས་སོ། །

ཤེས་སྒིབ་འདི་སོང་བ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལམ་སྔར་བཤད་པ་ལས་

གཞན་པ་མེད་མོད་ཀང་ཐབས་ཀི་ཡན་ལག་ཚང་མ་ཚང་དང་དུས་རིང་པོར་གོམས་

མ་གོམས་ལས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སངས་པའི་ཁྱད་པར་བྱུང་ངོ་། །

གསུང་རབ་ལས་བདག་འཛིན་གཉིས་ཀི་ངོས་འཛིན་དང་བདག་མེད་གཉིས་ཀི་

ཕ་རགས་མི་འདྲ་བ་མང་དུ་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས། བདག་འཛིན་གཉིས་མི་འདྲ་

ཞིང་བདག་མེད་མཐོང་བས་སྒིབ་པ་ཇི་འདྲ་བ་ལས་གོལ་བའི་ཚུལ་ཡང་མི་འདྲ་བ་མང་

དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀི་དྲང་ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡང་སྔརབསན་པས་ཤེས་པར་བའོ། །

ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་བག་ཆགས་ཀི་འཇོག་ལུགས་དང་གནས་ཚུལ་

དང་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཀའ་བས་བཤད་དགོས་མོད་ཀང་ཉུངས་ན་མཐའ་མི་ཆོད་

ཅིང་མངས་པས་འཇིགས་ནས་མ་སྤོས་སོ། །

གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདེན་གཉིས་ཇི་ལྟར་འཇོག་པའི་ཚུལ་མི་འདྲ་བས་དེ་

གཉིས་ཀི་བདག་མེད་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གིས་དེ་རྟོགས་མ་

རྟོགས་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གཉིས་དང་སྒིབ་པ་གཉིས་ཀང་ལུགས་གཞན་དང་མི་

འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་བྱུང་ངོ་། །



  164  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གཉིས་པ་༼ཕྱི་དོན་འཇོག་ཅིང་ཀུན་གཞི་དང་རང་རིགས་ཁས་མི་ལེན་པའི་

ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ༽ནི།

དེ་ལྟར་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་སྔར་ལྟར་ཡིན་པས་རྒྱུན་ཞུགས་

ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ལ། དམལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་ནི་

མེད་དོ་ཞེས་ཁྱད་པར་དབེ་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་པར་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

མཉམ་དུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཆོས་ལ་ཡང་གཟུགས་ཅན་ནི་

མེད་ལ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་དབེ་བར་མི་ནུས་ཏེ། 

བདེན་པ་གཉིས་ཆར་དུ་ཡོད་མེད་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ལ་དབུ་མ་པ་གཞན་

དག་ཕྱི་རོལ་དང་ཤེས་པ་ཡོད་མཉམ་དུ་སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་དང་རྣམ་རིག་པ་

ཤེས་པ་ཡོད་ཕྱི་རོལ་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོད་ན་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་ཅིང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ན་མེད་པར་སྨྲ་བ་ཁོ་ནའོ། །

ལུགས་འདིས་ཀང་ཕྱི་རོལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མི་སིད་པར་

བཞེད་མོད་ཀང་དེ་ལ་ཕྱི་རོལ་མེད་དགོས་མི་དགོས་ཀི་སོ་ནས་མི་མཐུན་པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སྤིར་ཆོས་གང་རུང་ཞིག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་ཀང་ཡོད་པར་

འཇོག་ཤེས་ན་དོན་ཤེས་ཡོད་མེད་འབེད་མི་ནུས་པའི་རིགས་པ་ལེགས་པོར་གོ་

ནུས་ལ་དེ་མེད་ན་མི་ནུས་སོ། །

དེས་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ཆ་མེད་བཀག་ནས་དེ་མེད་པས་དེ་བསགས་པའི་

རགས་པ་ཡང་མེད་ལ་ཕ་རགས་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ལ་
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སོགས་པའི་རིགས་པས་ནི། ཕྱི་རོལ་ཆ་མེད་འགོག་ནུས་ཀང་ཕྱི་རོལ་ཡོད་པ་

འགོག་མི་ནུས་པས་དེ་ལ་ནི་ལུང་དང་འཇིག་རྟེན་གི་གགས་པ་གཉིས་ཀས་གནོད་

པར་བརྒྱ་པའི་འགེལ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །ལུང་ཡང་ས་བཅུ་པ་ལས། ཁམས་

གསུམ་པོ་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་དེ་དག་འགོག་པ་ནི་མདོ་དེའི་

དོན་མིན་ཏེ། སེམས་ལས་གཞན་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་བེད་པ་པོ་བཀག་པར་མདོ་

ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ལེགས་ལྡན་དང་འདྲའོ། །

ཕྱི་རོལ་སང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ཞེས་སོགས་ནི། ལུང་དེས་ཕྱི་རོལ་མ་བཀག་ཅེས་ལེགས་ལྡན་གིས་འཆད་

པ་ལྟར་ཟླ་བ་མི་བཞེད་ཀི། མདོ་དེས་དེ་ལྟར་བསན་ཀང་དེ་དྲང་དོན་ཡིན་ཞེས་འགེལ་

ལོ། །དེས་ན་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལ་དྲང་དོན་ཡིན་ཞེས་མི་ཟེར་གི་མདོའི་དོན་མིན་ཞེས་

བཀག་ལ། ལང་གཤེགས་ཀི་ལུང་འདི་ལ་མདོའི་དོན་མིན་ཞེས་མ་གསུངས་ཀི་ལུང་

དེ་དྲང་དོན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

ཡུམ་གི་མདོར་ཕུང་པོ་ལྔ་ག་ཁྱད་མེད་པར་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་བསན་

ཞིང་མངོན་པ་ལས་ལྔ་གའི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡོད་མཉམ་དུ་བཤད་པ་ལྟར་འདོད་

པར་བ་སེ། དོན་ཤེས་གཉིས་ཀ་ལ་ཐ་སད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ཡོད་ཚུལ་

དཔྱད་ན་མི་རེད་པར་མཚུངས་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་

ཡོད་པར་འཇོག་པ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །དེས་ན་དེ་

འདྲ་བ་དེ་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་འབེད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ལས་ཀང་

རལ་ལ་དོན་དམ་པའི་རྣམ་གཞག་ལས་ཀང་རལ་བས་བདེན་པ་གཉིས་ཅར་ལས་
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ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ། བརྒྱ་པ་ལས། 

གཅིག་ཡོད་གཅིག་མེད་ཅེས་བ་བ། །དེ་མིན་འཇིག་རྟེན་པའང་མིན། །

དེས་ན་འདི་ཡོད་འདི་མེད་ཅེས། །བརོད་པ་ཉིད་དུ་ནུས་མ་ཡིན། །

ཞེས་སོ། །

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་ཡང་འདི་ཉིད་དོ། །

འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུ། །

ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ནི། གཟུགས་དང་སེམས་སེམས་བྱུང་དང་ལྡན་མིན་རྣམས་

ནི་རང་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་བཞག་པའི་སོ་ནས་འབྱུང་བ་ལ་

སོགས་པ་ཉེ་བར་འདོགས་པར་བེད་དེ། རྣམ་པ་མ་བཞག་པ་ནི་འགས་ཀང་ཡོད་པར་

གཞག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཁོངས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ་དེས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་ཚེ་

རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚངས་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དེའི་

ཚེ་གཟུགས་འགགས་ན་གཟུགས་བརན་འགག་པ་བཞིན་དུ་དེས་བཞག་པའི་དོན་ས་

ཚོགས་པ་དེ་དག་ཀང་བལ་ཞིང་ནུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་དེའི་འགེལ་པ་

ལས་བཀྲལ་བ་ལྟར་ཡིན་པས་ལུང་དེས་ཕྱི་རོལ་འགོག་པ་མིན་ནོ། །

ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ལ་ཡང་སྐྱོན་མེད་དེ་འདི་ལྟར། ལས་ཀིས་རྣམ་སྨིན་

ཡུན་རིང་དུ་ལོན་ནས་སྐྱེད་ལ། ལས་ཀང་རང་གི་དུས་གཉིས་པར་ཞིག་ཅིང་ཞིག་པ་

ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལས་འབས་ཀི་རྟེན་དུ་ཀུན་གཞི་འདོད་པ་
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ཡིན་ན། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཀང་དངོས་པོར་འཇོག་ནུས་པ་ལ་ཞིག་པ་

དངོས་པོར་ཤིན་ཏུ་འཐད་པས་ཀུན་གཞི་མི་དགོས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕྱིར་རང་བཞིན་གི་དེ་མི་འགག་པ། །

དེ་ཕྱིར་ཀུན་གཞི་མེད་ཀང་འདི་ནུས་ཕྱིར། །

ལ་ལར་ལས་འགགས་ཡུན་རིང་ལོན་ནས་ཀང༌། །

འབས་བུ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་རིག་པར་གིས། །

ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་ཅིང་རང་བཞིན་མེད་པའི་

རྒྱུ་འབས་འཇོག་ཤེས་པ་ལ་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་སང་ས་བར་མ་

ཟད་ཀུན་གཞི་མི་འདོད་ཀང་ལས་འབས་ཀི་འབེལ་པ་ཡང་འཐད་པར་གསུངས་ཏེ། 

འཇུག་འགེལ་ལས། དེའི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བདེན་པ་གཉིས་ཀར་ཡང་རང་བཞིན་མེད་

པས་རྟག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བ་རྒྱང་རིང་དུ་སངས་པ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི། ལས་

རྣམས་འགགས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་ཡང་ལས་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་དང་འབེལ་པ་

ནི་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུན་དང་ཆུད་མི་ཟ་བ་དང་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་མེད་པར་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལས་རང་བཞིན་མེད་པ་སྐྱེ་བར་དེའི་

གོང་དུ་བཤད་པའོ། །ཀུན་གཞི་མི་འདོད་པས་ཐ་མའི་འཆི་སེམས་དང་དང་པོའི་སྐྱེ་

སེམས་མི་རུང་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་གཞན་ཡང་སང་དགོས་མོད་ཀང་ཚུལ་འདི་ཤེས་

ན་དེས་གཞན་རྣམས་ཤེས་ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཟླ་བས་མ་བཤད་ལ། མངས་
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པས་འཇིགས་ནས་འདིར་མ་སྤོས་སོ། །ཕྱི་རོལ་ཁས་ལེན་པའི་གནད་ཀིས་ཀང་ཀུན་

གཞི་མི་འཇོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁས་ལེན་ན་དབུས་མཐའ་ལས། 

དོན་དང་སེམས་ཅན་བདག་རྣམ་རིག །སང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། །

རབ་ཏུ་སྐྱེའོ་དེ་དོན་མེད། །དེ་མེད་པས་ན་དེ་ཡང་མེད། །

ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཞིག་པ་དངོས་པོར་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚིག་གསལ་དང་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་འགེལ་

པ་ལས་གསུངས་ཏེ་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞིག་པ་དངོས་

པོར་བཞེད་པའི་གནད་ཀིས་དུས་གསུམ་འཇོག་པ་ལ་ཡང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

ཁྱད་པར་ཆེའོ། །

རང་རིག་འདོད་པའི་ཕྱོགས་སྔ་མ་དང་དེ་འགོག་པ་འཇུག་པ་ར་འགེལ་

ལསའདི་ལྟར་གསུངས་ཏེ། སྔར་མ་མོང་བ་དྲན་པ་མི་སིད་པས་དྲན་པ་ནི་མོང་བ་

ལས་སྐྱེ་ལ། དེ་ཡང་སྔར་འདི་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་དང་ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་ཡུལ་ཅན་

དྲན་པ་ཡོད་པས་སྔར་གི་སྔོ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལ་མོང་བ་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་

ཤེས་པ་དོན་གཞན་གིས་མོང་ན་དེ་ཡང་གཞན་གིས་མོང་དགོས་པས་ཐུག་མེད་

དང༌། ཤེས་པ་སྔ་མ་ཕྱི་མའི་མོང་བ་ཡིན་ན་ཕྱི་མའི་ཤེས་པས་གཟུགས་སོགས་ཀི་

ཡུལ་གཞན་མི་གཅོད་པར་འགྱུར་བས་རང་གིས་མོང་དགོས་ཏེ། མོང་བ་ལ་དེ་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཕྱིས་ཀི་དྲན་པས་སྔར་གི་ཡུལ་མོང་བ་རང་

རིག་ཏུ་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འདིར་རས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བེད་ན་དེ་འདྲའི་དྲན་པ་

མེད་པས་བསྒྲུབ་བ་དང་མཚུངས་ལ། ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་ཡིན་ན་རང་རིག་ཕྱིར་རོལ་
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ལ་མ་གྲུབ་པས་དེ་དང་དྲན་པ་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འགྲུབ་པ་དང་ཆུ་དང་མེ་ཡོད་པས་ཆུ་

ཤེལ་དང་མེ་ཤེལ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། དྲན་པ་ཡོད་པས་རང་རིག་ཡོད་པར་སྒྲུབ་

པ་གཉིས་འདྲ་བར་བཤད་དོ། །འདི་འབས་རྟགས་ཡིན་ཞིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་རང་

རིག་བཟུང་བའི་དབང་དུ་མཛོད་དོ། །

དེ་ལྟར་བེད་ན་དཔེ་མི་རེད་པས་སྔོ་འཛིན་ནི་མོང་བེད་ཡོད་དེ་དུས་ཕྱིས་དྲན་

པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྔོན་པོ་བཞིན། ཞེས་འགོད་ནའང་དཔེ་ལ་རྟགས་ཆོས་

རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་མོད་ཀང༌། ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པས་རང་རིག་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་དང་འདྲ་བས་དངོས་སུ་མ་སྨོས་ཏེ། མོང་བ་ཙམ་སྒྲུབ་ནའང་

གྲུབ་ཟིན་པས་དེ་དང་འདྲ་བར་མ་སྨོས་སོ། །

རང་ལུགས་ཀིས་རང་རིག་མེད་ཀང་དྲན་པ་སྐྱེ་བ་མི་འགལ་བ་ནི། 

གང་ཕྱིར་གང་གིས་ཡུལ་མོང་གྱུར་དེ་ལས། །

དྲན་པ་འདི་གཞན་ང་ལ་ཡོད་མིན་པ། །

དེ་ཕྱིར་ང་ཡིས་མཐོང་སམ་དྲན་འགྱུར་ཏེ། །

འདི་ཡང་འཇིག་རྟེན་ཐ་སད་ཚུལ་ལུགས་ཡིན། །

ཞེས་པས་སོན་ནོ། །

རང་རིག་མེད་ན་དྲན་པ་སྐྱེ་བ་འགལ་ལོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སྔར་

བཤད་པ་དེ་འདིས་སེལ་བ་མིན་ཏེ། འདི་ནི་དྲན་པ་སྐྱེ་བའི་དྲན་ཚུལ་ཁྱད་པར་བ་ལ་

བརྟེན་ནས་སྔ་མ་རང་རིག་ཏུ་འཛིན་པ་ཞིག་གོ །དེ་ཡང་སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ཕྱིས་

དྲན་པ་ན་ངས་སྔར་མཐོང་ངོ་ཞེས་སྔར་མཐོང་བ་དེ་ཉིད་རང་གིས་མཐོང་བར་དྲན་
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པས་དྲན་ཚུལ་དེ་ནི་སྔར་གི་སྔོ་འཛིན་རང་གིས་རང་མ་མོང་ན་སྐྱེ་བར་འགལ་བས་

སྔ་མ་རང་རིག་གོ་སམ་པའོ། །

འདི་ནི་རང་རིག་གི་དབང་གིས་མ་བྱུང་ཡང་སྔར་གི་ཡུལ་སྔོན་པོ་མོང་བ་

དང་ཕྱིས་ཀི་དྲན་ཤེས་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་དབང་གིས་སྔར་ངས་

མཐོང་སམ་དུ་དྲན་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་སྒྲུབ་བོ། །དེ་ལ་སྔར་གི་སྔོ་འཛིན་གིས་མོང་བ་དང་

བཅད་པའི་ཡུལ་ཕྱིས་ཀི་སྔོ་འཛིན་དྲན་པས་མ་མོང་བ་དང་མ་བཅད་པ་མིན་པའི་

སྒྲུབ་བེད་དུ། ངེད་ཀི་ལྟར་ན་མོང་དྲན་གཉིས་རང་མཚན་གིས་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར་

ཞེས་བཀོད་དོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་ན་བམས་པས་མོང་བ་ཉེར་སྦས་ཀིས་དྲན་པར་

ཡང་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་འདི་ནི་དེ་གཉིས་གཞན་གི་ལྟར་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་ལྷན་

སྐྱེས་ཀི་བོས་རས་གཞན་དུ་འཛིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་སྔར་སྔོ་འཛིན་གིས་མཐོང་བ་ལ་

ཕྱིས་དྲན་པས་མཐོང་ཞེས་མི་འཛིན་པས་མོང་དྲན་གཉིས་ཡུལ་གཅིག་པ་འགལ་

བས་སྔར་ངས་མཐོང་སམ་པའི་དྲན་པ་ཡང་སྐྱེ་བར་འགལ་ལོ། །ངེད་ཀི་ལྟར་ན་དེ་

གཉིས་རས་གཞན་མིན་ཞིང་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་བོས་དེ་ལྟར་འཛིན་པའང་མེད་པས་སྔ་

མས་ཡུལ་དེ་བཅད་པ་ལ་དྲན་པས་ངས་བཅད་དོ་ཞེས་འཛིན་པ་ཡང་མི་འགལ་བར་

སོན་ནོ། །དེ་ཡང་མོང་བ་སྔ་མས་དྲངས་པའི་དབང་གིས་ཡུལ་ལ་འཇུག་གི་རང་

དབང་དུ་ཡུལ་བཅད་རྒྱུ་མེད་པ་ལ་ཡིན་གི་གཞན་ལ་མིན་ནོ། །དེས་ན་རང་རིག་ཐ་

སད་དུ་མི་བཞེད་པ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་

འདིའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་ནོ། །



  171  

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

མོང་བ་ལ་རང་གིས་དང་གཞན་གིས་མོང་བ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན༌ཆོད་མ་ཆོད་

གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་མཆོད་པ་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ། མར་མེས་རང་གིས་རང་

གསལ་བར་བེད་པ་མི་བཞེད་ཅིང་གསལ་བར་ཡང་བཞེད་པས་རང་གིས་དང་གཞན་

གིས་གསལ་བར་བེད་པ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་མ་ཆོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མར་མེ་

རང་གིས་གསལ་བར་མི་བེད་ཀང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་ལ། ཤེས་པ་རང་

གིས་ཤེས་པར་མི་བེད་ན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས་མར་མེ་དང་མི་འདྲའོ་

ཞེ་ན། སྒོན་མེ་རང་གིས་གསལ་བར་མི་བེད་ན་གཞན་གིས་ཀང་གསལ་བར་མི་བེད་

པས་གསལ་བར་མི་འགྲུབ་ཅིང་གཞན་དུ་ཡང་མི་འགྲུབ་པས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བོ་

ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་ཡོད། རང་གཞན་གཉིས་ཀིས་གསལ་བར་མི་བེད་ཀང་བུམ་

སོགས་གསལ་བར་བེད་པས་གསལ་བར་གྲུབ་བོ་སམ་ན། འོ་ན་ཤེས་པ་ལ་ཡང་

མཚུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཡུལ་ཤེས་པ་ཉིད་རང་རིག་ལ་རག་ལས་པས་དེ་མེད་ན་ཡུལ་ཤེས་

པ་མི་འགྲུབ་བོ་སམ་ན། མར་མེ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་མར་མེ་

རང་གིས་རང་གསལ་བར་སྨྲའོ་སམ་ན། མི་རིགས་ཏེ་མུན་པས་སྒིབ་པ་མི་སིད་པའི་

ཕྱིར་དང་མུན་པ་ཡང་རང་གིས་རང་ལ་སྒིབ་པར་འགྱུར་ལ་དེ་འདོད་ན་མུན་པ་མི་

མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །མདོར་ན་ཤེས་པ་ཤེས་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པས་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ལ། ཤེས་བ་ཡང་དེ་ལྟར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་

གཉིས་ཀི་ཐ་སད་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་མ་ཟད་དོན་ཡང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་བཏགས་ཙམ་

ཡིན་པས་རང་རིག་མི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །
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རོད་ཟློག་ལས་ཀང༌། 

གལ་ཏེ་རང་ལས་ཚད་མ་གྲུབ། །གཞལ་བ་རྣམས་ལ་མ་ལྟོས་པར། །

ཁྱོད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་འགྱུར་འདིར། །གཞན་ལ་མི་ལྟོས་རང་འགྲུབ་འགྱུར། །

ཞེས་རང་རིག་བཀག་པའི་རིགས་པས་ཀང་ཤེས་སོ། །

འོ་ན་ངས་སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་དྲན་པའི་ང་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ལ། སྔོ་

འཛིན་གི་ཤེས་པ་དང་དེ་གཉིས་འགལ་བས་དེ་ལྟར་དྲན་པ་དེ་སྔོ་འཛིན་དྲན་པར་ཇི་

ལྟར་འགྱུར་སམ་ན། སྔོ་འཛིན་མིག་ཤེས་དང་སྔོན་པོ་མཐོང་མཁན་གི་གང་ཟག་

གཉིས་འགལ་ཡང་ཤེས་པ་དེས་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་

འཇོག་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ། སྔོ་འཛིན་གི་ཤེས་པས་སྔོན་པོ་མཐོང་བ་དྲན་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་ངས་སྔར་སྔོན་པོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་གང་ཟག་དྲན་པ་དེས་སྔོ་འཛིན་གི་ཤེས་

པ་དྲན་པ་ཡང་ཅི་ཞིག་འགལ། །

གསུམ་པ་༼རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་

ལ༽ལ་གཉིས། 

རང་རྒྱུད་བཀག་པའི་བྱུང་ཚུལ་དང་དེའི་དོན་ཇི་ལྟར་བཤད་པའི་གཞན་ལུགས་

དང༌།

རང་ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡོད་པ་དང་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་

མེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གསུང་རབ་ཀི་དོན་འདི་ལྟར་འགེལ་ན་རང་རྒྱུད་འདོད་

དགོས་ལ། འདི་ལྟར་འགེལ་ན་དེ་འདོད་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་པའི་དོན་ནི་གསུང་རབ་ལ་
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ཤིན་ཏུ་གནས་མོད་ཀང༌། རང་སེའི་གཞུང་འགྱུར་བ་རྣམས་ལས་ཐལ་རང་གང་འདོད་

བརྟགས་ནས་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་ཐལ་འགྱུར་འཐད་ཅེས་པ་ནི་ཟླ་བའི་གཞུང་རེས་

འབང་དང་བཅས་པ་མིན་པ་ནས་དངོས་སུ་མ་བྱུང་ངོ་། །

བྱུང་ཚུལ་ནི་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས། 

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །

ཞེས་སོགས་ཀི་ཚིགས་བཅད་ཀི་དོན་བཀྲལ་བ་ལ་ལེགས་ལྡན་གིས་སྐྱོན་

བཟུང་བ་མི་འཇུག་པར་སོན་པའི་སྐབས་སུ་ཚིག་གསལ་ལས། སངས་རྒྱས་

བསྐྱངས་རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་པ་དང༌། དབུ་མ་པས་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དང་བཟློག་ཕྱོགས་ལ་གནོད་བེད་མང་དུ་བསན་ནས་ཤིང་རྟའི་སོལ་ཕྱེ་ལ། བརྒྱ་

པའི་འགེལ་པ་ལསཀང་སོབ་དཔོན་ཆོས་སྐྱོང་གི་འདོད་པ་འགོག་པའི་སྐབས་ཤིག་

ཏུ་རང་རྒྱུད་འགོག་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཤིག་གསུངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་ལ་ཡང་

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང་རང་ཉིད་རང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་མི་ལེན་མི་མཐུན་སམ་པ་མི་

འདུག་གིརང་རྒྱུད་ཁས་ལེན་པ་འོས་མེད་དུ་བས་པའི་ལུགས་སུ་སང་ངོ་། །དེའི་

གནད་ཀིས་ཀང་རང་ཉིད་དང་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་གཉིས་ལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་

རང་བཞིན་འགོག་པའི་དགག་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་མི་བཞེད་དོ། །

ལེགས་ལྡན་གི་རེས་འབང་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་འགེལ་པ་

ཚིག་གསལ་གི་རྒྱུས་འདུག་པས། ཤེས་རབ་སྒོན་མར་སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་བཀག་

པའི་འགེལ་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་ཟླ་བས་ལེགས་ལྡན་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་རྣམས་འཇུག་

མི་འཇུག་གི་བཤད་པ་འོང་རྒྱུར་སང་ཞིང༌། ཞི་བ་འཚོ་དཔོན་སོབ་ལ་སོགས་པས་
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ཀང་ཟླ་བས་རང་རྒྱུད་བཀག་པའི་སྐྱོན་སོང་མཛད་རྒྱུར་སང་ཡང་མ་མཛད་དོ། །

དེ་ལ་སྤིར་སོབ་དཔོན་གཉིས་ཀིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཐ་སད་དུ་

ཡང་བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་

ཅད་ཆེས་འཐད་པ་དང་། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་མ་འདས་ཀི་རྟེན་འབྱུང་ངེས་

པར་ཁས་བང་དགོས་པའི་རྟེན་འབྱུང་གི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀིས་དགག་བ་དེ་འགོག་

པར་བཤད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་ཟབ་ལ་ཕ་བའི་མཐར་ཐུག་ཏུ་

སང་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀང་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་འདི་རིགས་པ་ཕ་བར་སང་ངོ་། །

འདི་ལ་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་དང་ཁྱབ་པ་ཚད་

མས་གྲུབ་པ་ཅིག་ཡོད་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་འཐད་ནའང་དེ་མེད་པས་རང་རྒྱུད་མི་

འཐད་དོ། །དེ་ལ་རོལ་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་རྟགས་སུ་འདོད་པ་ནི་

མི་རིགས་ཏེ། ཕྱི་རོལ་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྔར་རོལ་གིས་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་

དེའི་མངོན་རེས་ཀིསགཞན་གི་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་

གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་མི་ཤེས་ཏེ་དེར་ཐག་བཅད་ཀང་སླུ་བ་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་གཞན་གིས་ཁས་བངས་པའི་སོ་ནས་

ཀང་འགོག་པར་མི་རིགས་ཏེ། དེས་དེ་ལྟར་འདོད་པ་ཡིན་པར་རང་གིས་མི་ཤེས་

པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་སེམས་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་གིས་གནོད་བེད་བསན་ནས་

འགོག་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ་གནོད་བེད་དུ་ཐག་བཅད་ཀང་སླུ་བ་སིད་པས་སོ། །

ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མངོན་སུམ་གིས་ནི་ཚང་མང་གི་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་ཀི་ཁྱབ་པ་རྟོགས་ཀི། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་

ཀིས་ཁྱབ་པ་མ་རྟོགས་སོ། །རེས་དཔག་གིས་ཀང་ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་

རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་ཁྱབ་པ་མི་རྟོགས་པས། འཇིག་རྟེན་པའི་ཁས་བངས་

པ་ཙམ་གིས་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདི་ཡང་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་ཏེ་རིགས་པའི་གཞུང་ལས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་ཚུལ་

བཤད་པའི་དོན་ལོག་པར་བཟུང་ནས་འགོག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཚང་མང་གི་

སེང་དུ་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་ནི་ཚང་མང་གི་དུ་ཡོད་ལ་ཚང་མང་

གི་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་གཞུང་གི་དོན་གཏན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་ན་དུ་བ་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་ཚང་མང་གི་དུ་བ་ཡོད་པའི་རྟགས་ཀིས་ཚང་མང་

གི་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ལ་ལ་དུ་ཡོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་མེ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་

པ་སྒྲུབ་པ་ན་རྟགས་སུ་གང་བཟུང་བ་ལ་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་དེས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་དང་དེའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡང་སྔར་ལྟར་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་ཚང་མང་ནི་དུ་ཡོད་ལ་མེ་ཡོད་ཀིས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་གཞི་དང་ཁྱབ་

པ་ནི་དེར་ངེས་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་གི། ཁྱེད་འདོད་པ་ལྟར་ཡིན་ན་ཁྱབ་པ་དེ་གཞི་གང་གི་

སེང་དུ་ངེས་པའི་དཔེའི་ཆོས་ཅན་ཟུར་པ་ཅིག་སོན་ཅིག །

དེ་བཞིན་དུ་བས་པའི་རྟགས་ཀིས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་བུམ་པའི་

སེང་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡང་བུམ་པའི་བས་པ་ལ་བུམ་པའི་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པར་སྒྲུབ་པ་ག་

ལ་ཡིན། ཡུལ་དུས་འདིའི་དུ་བ་དང་བས་པ་ཞེས་སོགས་ཡུལ་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་

མ་བས་པར་དུ་བ་དང་བས་པ་ཙམ་ལ་མེ་ཡོད་དང་མི་རྟག་པས་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཁོ་ན་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཁྲུལ་པ་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཐབས་ཡིན་པས་དེ་ལ་

ལོག་པར་མ་འཛིན་ཅིག །དེའི་ཕྱིར་རིགས་པ་འདི་ཡི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ལྡོག་པ་

གཅིག་པའི་དཔུང་འཕུལ་འདོད་པ་ནི་ཆུས་ཁྱེར་བས་རྩྭ་ཕུང་དྲུང་ཕྱུངས་ལ་འཇུ་བ་

དང་འདྲའོ། །དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་སམ་འཛིན་སངས་དོན་ལ་མི་

འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་བཀག་ནས་མ་དཔྱད་པ་འཇིག་རྟེན་གགས་པའི་ཚད་མ་འཇོག་

ཅིང༌། བཀག་པའི་སྐྱོན་རང་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་ལུགས་ལ་རིགས་

པས་དཔྱད་བཟོད་མི་འདོད་ཅིང་ཕ་རོལ་པོས་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་སྨྲ་མོད་ཀང༌། 

ཐ་སད་པ་དང་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་ཁྱད་པར་དང་དབུ་མ་པ་གཉིས་ཀི་

དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་ཁྱད་པར་ཕྱེད་པ་ཡང་མི་སང་ལ། སྔར་བཤད་པ་

ལྟར་གི་ཐ་སད་བཏགས་པའི་བརྟགས་དོན་བཙལ་བས་མི་རེད་པའི་མིང་དུ་བཏགས་

པ་ཙམ་ལ་རྒྱུ་འབས་སོགས་འཇོག་མི་ཤེས་པར་སང་བས་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་

མེད་ཅེས་མང་དུ་སྨྲས་ཀང་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པས་ཕ་རོལ་པོས་

ཁས་བངས་པའམ་བངས་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་ལོག་

རྟོག་འགོག་ལ། བདེན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་བདེན་མེད་བསྒྲུབ་རྒྱུ་མེད་པ་རང་

རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་དམ་བཅའ་མེད་པའི་དོན་དུ་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ཀུན་རོབ་དང་

དོན་དམ་ལ་བརམས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་གཞན་ངོར་སྨྲས་ཀི་རང་ལུགས་ལ་

མིན་ནོ། །དེ་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་རང་གིས་མ་བས་ཀི་གཞན་གི་ངོར་སང་བ་ཙམ་མོ་

ཞེས་སྨྲ་སེ། འདི་ནི་སྔོན་གི་དུས་ཀི་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་རྣམས་ལ་མེད་ཀི་ཕྱིས་ཀི་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

རྣམས་ཀིས་སྨྲས་པ་ཙམ་མོ། །དེ་དག་གི་ཁ་ཅིག་གིས་ནི་ལུགས་འདིའི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་དགག་བ་ཁས་བངས་ལ། ཕལ་མོ་ཆེས་ནི་རྟེན་འབེལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་

ཡང་བཀག་པས་ལུགས་འདིའི་ཕྱོགས་སྔ་མའི་གཙོ་བོར་སང་ངོ་། །དེ་དག་གི་དགག་

གཞག་རྒྱས་པར་བང་ཆུབ་ལམ་གི་རིམ་པར་བཤད་ཟིན་པས་མི་སྤོའ།ོ །

གཉིས་པ་༼རང་ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཡོད་པ་དང་རང་རྒྱུད་

ཀི་རྟགས་མེད་ཚུལ༽ལ་གཉིས།

རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ཡོད་ཚུལ་དང༌།

རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རང་གི་ལུགས་ནི་

དགོངས་འགེལ་ལས་གསུངས་པ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འདོད་ན་ནི་

ངེས་པར་རང་རྒྱུད་བ་དགོས་ཏེ། རང་སེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་ལེགས་ལྡན་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་མི་འདོད་ན་ནི་

རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་བ་དགོས་པས་འདི་ཡང་དགག་བ་ཕ་མོ་

ནས་འགོག་པ་འདི་ལ་ཐུག་གོ །

དེ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ན་རང་ཕྱོགས་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་ནི་མིན་ཏེ། འཇུག་པ་ར་འགེལ་ལས་རྒྱུས་

འབས་བུ་ཕད་ནས་སམ་མ་ཕད་པར་སྐྱེད་ཅེས་བརྟགས་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་བཀག་

ཅིང༌། སྐྱོན་དེ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགེལ་པ་ལས་གང་གི་ལྟར་ན་

རང་གི་མཚན་ཉིད་བསྐྱོད་པར་བ་བ་ཉིད་དང་སྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་རྣམ་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

པར་དཔྱད་པ་འདིར་འགྱུར་ཞེས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་འབས་འདོད་པ་ལ་

བརྟག་པ་གཉིས་བས་པའི་སྐྱོན་དེ་འཇུག་ལ་སྒྱུ་མ་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་

སྐྱོན་དེ་མེད་ཅེས་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་སུན་འབིན་ལ་མགོ་མཚུངས་བས་པའི་ལན་དུ། 

སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བ་མ་ཕད་སུན་ནི་འབིན་བེད་དམ། །

འོན་ཏེ་ཕད་ནས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་ཟིན་ཉེས་པ་འདིར་གང་ལ། །

ངེས་པར་ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གི་བདག་ལ་ཕྱོགས་འདི་ནི། །

ཡོད་པ་མིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདི་ནི་སིད་མ་ཡིན། །

ཞེས་དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རང་ལ་ཕྱོགས་མེད་དོ་ཞེས་ར་

བ་ལས་གསུངས་ཤིང་དེའི་འགེལ་པ་ལས། སུན་དབྱུང་བ་དང་སུན་འབིན་པ་གཉིས་

ཀ་རང་བཞིན་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཕྱོགས་མེད་པ་ནི་རང་མཚན་

ནམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་མེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་དེ། རྒྱུ་འབས་ཀི་

སྐབས་སུ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དང་དོན་གཅིག་གོ །

སྐབས་འདིར་འཇུག་འགེལ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུས་རབ་འབོར་ལ་སྐྱེས་པའི་

ཆོས་ཀིས་མ་སྐྱེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་བམ་སྐྱེས་པའི་ཐོབ་པ་འཐོབ་ཅེས་དཔྱད་ནས་

དྲིས་པ་ལ་ལན་དུ་དེ་གཉིས་ཀ་མི་འདོད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་ན། ཅི་ཐོབ་པ་དང་

མངོན་པར་རྟོགས་པ་མེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པ་ལ་དེ་གཉིས་ཡོད་མོད་ཀི་གཉིས་ཀི་

ཚུལ་གིས་ནི་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་གཉིས་དང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་
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ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་ནི་ཐོབ་པ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་རྟོགས་པ་མེད་དོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དྲངས་ནས། དེ་ཉིད་ལས། འདིར་ཇི་ལྟར་གཉིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕྱིར་སྐྱེས་པ་དངམ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀི་ཐོབ་པ་འཐོབ་པ་བཀག་ཅིང༌། གཉིས་ཀང་

དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་མ་བརྟགས་པར་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་

ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་ཁས་བངས་པ་དེ་བཞིན་དུ། སུན་དབྱུང་བར་བ་བ་དང་སུན་འབིན་

པ་དག་ཀང་ཕད་པ་དང་མ་ཕད་པར་མ་ཡིན་མོད་ཀི། འོན་ཀང་ཐ་སད་དུ་སུན་འབིན་

པས་སུན་དབྱུང་བ་སུན་འབིན་པར་བེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བའོ། །ཞེས་དང༌། རང་

བཞིན་གིས་སོང་པའི་སུན་འབིན་པས་སུན་དབྱུང་བ་སུན་འབིན་པ་དང༌། རང་བཞིན་

གིས་སོང་ཞིང་འཐད་པ་དང་བལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་སྒྲུབ་པ་

ཡིན་ལ། ཞེས་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབིན་ཐམས་ཅད་ཀང་གནས་བརྟན་གཉིས་ཀིས་

དྲིས་ལན་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བ་བར་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་ཐོབ་པ་ནི་ཐོབ་བའོ། །དཔྱད་ནས་ཐོབ་བ་གང་འཐོབ་དྲིས་པའི་ཚེ་

གཉིས་ཀ་མི་འདོད་ན་ཐོབ་བ་ཐོབ་པ་མེད་དམ་ཞེས་པ་ནི་དཔྱོད་བེད་ཀིས་མ་རེད་པ་

ན་དེས་དེ་བཀག་པར་འཛིན་པའོ། །ཡོད་མོད་ཀི་ཞེས་པ་ནི་རིགས་ཤེས་ཀིས་མ་

རེད་པ་ཡིན་གི་བཀག་པ་མིན་པས་ཡོད་ཅེས་པའོ། །གཉིས་ཀི་ཚུལ་གིས་མིན་པར་

གསུངས་པ་ནི་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་གང་འཐོབ་ཅེས་པ་ལྟ་བུར་དཔྱད་པའི་གཉིས་པོ་དེ་གང་

ཡང་མི་འཐོབ་ཅེས་པའོ། །དེ་མན་ཆད་ཀིས་ནི་གཉིས་ཀི་ཚུལ་གིས་དཔྱད་ན་མི་རེད་

པ་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དང་མ་དཔྱད་པར་ཡོད་པ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་དུ་བཤད་

དོ། །འདི་ཤིན་ཏུ་གསལ་ཡང་དཔྱད་མ་དཔྱད་ཀི་ས་ཚིགས་དཀའ་བས་དེ་ལ་ནི་སྔར་
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བཤད་པའི་དཔྱོད་ལུགས་བཞི་པོ་ཤེས་དགོས་སོ། །གཉིས་ཀང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་

མི་རིགས་ཞེས་པ་ནི་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པའམ་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་

ཙམ་མིན་པའི་ཡོད་པ་སོགས་སུ་འདོད་ན། གཉིས་ཀི་དཔྱད་པ་རིགས་ཀང་དངོས་

པོའམ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་དེའི་དཔྱད་པ་མི་རིགས་པའི་དོན་ནོ། །

དེས་ན་ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་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་ཀང་རང་བཞིན་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པ་དཔེ་དང་བཅས་ཏེ་

གསུངས་སོ། །

སྤིར། 

གང་ལ་སོང་པ་ཉིད་རུང་བ། །

དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་སོང་

པའི་ཕྱོགས་ལ་འཁོར་འདས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་འཐད་པར་ཡང་དང་ཡང་དུ་

གསུངས་པ་ལ། རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་ཚད་མས་གཞལ་བ་འཇལ་བའི་

བ་བེད་མི་རུང་བར་འཛིན་པ་རང་གི་བོ་གོས་ཡང་བར་སོན་པ་ཙམ་མོ། །

གང་ཡང་རོད་ཟློག་ལས། 

གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སྐྱོན་དེ་ཡོད། །

ཅེས་པའི་དོན་ནི་གང་ལ་ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གི་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ལ། 
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ང་ལ་དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནི་སྐྱོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན། །

ཞེས་པའི་དོན་ཡང༌། བདག་ལ་ཕྱོགས་འདི་ནི་ཡོད་པ་མིན་པས་ཐལ་བར་

འགྱུར་བ་སིད་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས། དམ་བཅའ་དང་ཕྱོགས་མེད་པའི་

དོན་ནི་འཇུག་འགེལ་གིས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །

བརྒྱ་པ་ལས། 

ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕྱོགས་ནི་ཡོད་མིན་པ། །

དེ་ལ་ཡུན་ནི་རིང་པོ་ནའང༌། །ཀན་ཀ་བརོད་པར་ནུས་མ་ཡིན། །

ཞེས་ཕྱོགས་མེད་པས་སྐྱོན་གདགས་སུ་མེད་པར་གསུངས་པ་ཡང༌། འཇུག་

འགེལ་ལས། བཏགས་པར་ཡོད་པ་ལ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་འདི་མི་རིགས་པ་དེ་ཉིད་ཀི་

ཕྱིར་གཉིས་ལ་བརྟེན་ནས་སུན་འབིན་པ་དང་ལན་སྨྲ་བས། དབུ་མ་པ་ལ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་གགས་མི་རེད་དོ། །ཞེས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་བཏགས་

ཡོད་མ་དཔྱད་པར་འཇོག་པའི་ཚུལ་ལ་སྐྱེས་མ་སྐྱེས་གང་འཐོབ་ཅེས་དཔྱད་ནས་

སུན་འབིན་པ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་སུ་དཔྱད་ནས་སུན་འབིན་པའི་ཀན་

ཀས་ནམ་ཡང་གགས་མི་རེད་པའི་དོན་དུ་བཤད་པས་མ་དཔྱད་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡང་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཁུངས་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚིག་གསལ་

ལས། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཕྱོགས་གཞན་ཁས་

བངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཀོད་པའི་ཤེས་བེད་དུ། ལུང་དེ་རྣམས་དྲངས་པ་

ཡང་དབུ་མ་པ་ལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པར་ཁས་བངས་པ་མེད་པའམ་རང་མཚན་

གིས་གྲུབ་པའི་ཁས་ལེན་མི་རིགས་པའི་ཤེས་བེད་ཡིན་ལ། དེ་མེད་པའམ་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

རིགས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་མི་རིགས་ཞེས་རང་རྒྱུད་འགོག་པ་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཙམ་ཞིག་འགོག་པ་མིན་ནོ། །གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་ཞེས་པ་ལ་དགག་བ་

བདེན་པ་དང་དེ་བཀག་པའི་བཀག་པ་བདེན་པར་སྨྲ་བ་དང་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་

དང་ཡེ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་དང༌། སྔར་བཤད་པ་ལྟ་བུའི་གཉིས་སུ་སྨྲ་བ་སེ་ཚུལ་གསུམ་

གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་༼རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ༽ནི།

གལ་ཏེ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་དང་རྟགས་དང་དཔེ་གང་ཡང་མི་

སིད་པས་དེའི་དབང་དུ་བས་ན་རང་རྒྱུད་རྟགས་སུ་མ་ཟད་བ་བེད་གང་ཡང་མི་འཐད་

མོད། འོན་ཀང་དེ་བཀག་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་པའི་བ་བེད་ཐམས་ཅད་

འཐད་པར་སྒྲུབ་པའི་ལུགས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་བ་བེད་ཁས་བང་

དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་ཚིག་གསལ་ལས་རང་རྒྱུད་

འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་རིགས་པ་དེ་ཕ་རོལ་པོས་ཀང་དོན་གིས་ཁས་བངས་ཚུལ་

དང་སྐྱོན་བརོད་དེ་རང་གི་སྦྱོར་བ་ལ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གསུམ་གིས་འཆད་

དོ། །དེ་ཡང་ལེགས་ལྡན་གིས་དོན་དམ་པར་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བདག་ལས་སྐྱེ་

བ་མེད་པར་ངེས་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་བཞིན་ནོ། ཞེས་བཀོད་པ་

ལ། དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་དེ་དམ་བཅའི་ཁྱད་པར་དུ་སྦྱོར་ན་རང་གིས་ནི་བདག་སྐྱེ་

ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་བངས་པ་མེད་པས་རང་ལ་ལྟོས་ནས་སྦྱར་མི་དགོས་ལ། 

གཞན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡིན་ན་བདེན་གཉིས་ལས་ཉམས་པའི་མུ་སེགས་ནི་བདེན་པ་

གཉིས་ཀའི་སོ་ནས་འགོག་པར་རིགས་པས་ཁྱད་པར་མ་སྦྱར་བར་བཀག་ན་ལེགས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

སོ། །འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་བདག་སྐྱེ་འདོད་པ་དགག་མི་རིགས་པས་དེ་ལ་ལྟོས་

ནས་ཁྱད་པར་སྦྱོར་བ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པས་ནི་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་

འབྱུང་བ་ཙམ་ཞིག་འདོད་ཀི། བདག་དང་གཞན་གང་ལས་སྐྱེ་ཞེས་མི་དཔྱོད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་པོས་དོན་དམ་པར་འདོད་པའི་མིག་སོགས་ལ་ཀུན་རོབ་

ཏུ་ཡང་སྐྱེ་བ་དགག་འདོད་ནས་ཡིན་ན་ནི་དེའི་ཚེ་གཞི་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱོགས་

སམ་རྟགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རང་གིས་དོན་དམ་པར་མིག་སོགས་ཁས་མ་

བངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པའི་མིག་སོགས་མ་གྲུབ་ཀང་ཀུན་རོབ་པའི་

མིག་སོགས་ཡོད་པས་སྐྱོན་དེ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་དམ་པ་ཞེས་པ་དེ་གང་གི་

ཁྱད་པར་ཡིན། མིག་སོགས་ཀུན་རོབ་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་འགོག་པས་སྐྱེ་

བ་འགོག་པའི་ཁྱད་པར་རོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ་དེ་སྐད་དུ་མ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར་དང༌། 

སྨྲས་ནའང་གཞན་ལ་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་ཉེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་

བཀག་གོ །

དེའི་སྐྱོན་སོང་ལ་ཅི་སེ་སངས་རྒྱས་པས་བེ་བག་པ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་

ན་སྤི་འཛིན་གི་ཁྱད་པར་མི་འཛིན་ཏེ་འཛིན་ན་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །འདི་ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་གི་སྒ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ན་བེ་བག་པ་ལ་མ་གྲུབ་ལ་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་སྒ་འཛིན་ན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་

ཁྱད་པར་དོར་བའི་སྤི་སྒ་ཙམ་ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པ་དང་

ཀུན་རོབ་པའི་ཁྱད་པར་དོར་ནས་མིག་སོགས་ཙམ་ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པས་
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ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་མེད་ཅེས་ཟེར་རོ། །

དེའི་ལན་དུ་མིག་སོགས་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་

གིས་རེད་པ་མིན་པར་ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བངས་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་

ལོག་ཐ་དད་པ་སེ་དངོས་འགལ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་བསན་ནས་བཀག་

གོ། །དེ་དག་གི་དོན་ནི་མིག་སོགས་བདག་ལས་མི་སྐྱེ་བར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་དུ་

བདེན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དོར་བའི་མིག་སོགས་ཙམ་གཞག་ཏུ་མི་རུང་སེ། ཆོས་

ཅན་དེ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ནི་མིག་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་ལ་ཤེས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་གནས་སྐབས་ཏེ། 

དེས་རེད་པའི་ཡུལ་ན་ཤེས་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རང་མཚན་གིས་མེད་བཞིན་དུ་དེར་སང་

བའི་རྫུན་སང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྟགས་སྔ་མ་དེ་ཁས་བངས་པའི་ཚུལ་ནི། ཡོད་པ་

གང་ཡིན་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་རང་མཚན་སང་བ་ལ་ལྟོས་

ཏེ་འཁྲུལ་པར་སོང་ན་དེས་རང་གི་གཞལ་བ་རེད་པར་འཇོག་མི་ནུས་པས། རྟོག་པ་

དང་རྟོག་མེད་ཀི་ཚད་མ་གང་ཡིན་ཀང་ཚད་མར་སོང་ས་སང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་

རང་མཚན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞིག་དགོས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཐ་སད་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཙམ་མིན་པའི་དོན་རང་གི་གནས་ཚུལ་གི་ངོ་བོའམ་རང་བཞིན་ཅིག་ལ་ཚད་མར་

འགོ་དགོས་ཤིང་རང་གིས་ཁས་ལེན་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། །དེ་འདྲ་བའི་ཚད་མས་རེད་

པའི་དོན་ཡིན་ན་ཤེས་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པར་འགལ་བས་རྟགས་ཕྱི་མ་འགྲུབ་བོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པས་རེད་པའི་དོན་ཡིན་ན་ཡང་ཤེས་བ་ཕྱིན་ཅི་

མ་ལོག་པ་ཡིན་པ་འགལ་ལོ། །དེའི་ཕྱིར་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་སོང་མི་ནུས་
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སོ། །གལ་ཏེ་སྒ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལ་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཀང་མི་

རྟག་པའི་ཚད་མ་ཞེའམ་རྟག་པའི་ཚད་མ་ཞེས་གང་རུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་

ཚད་མ་ཆོས་ཅན་སྒ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མར་སྒྲུབ་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ། ཤེས་པ་ལ་

འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཀང་ཆོས་ཅན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་སོན་པ་

ན་དེ་གཉིས་གང་རུང་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ལ་རྟག་མི་རྟག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང་སྒ་འཇལ་བེད་ཀི་

ཚད་མས་སྒ་རྟག་མི་རྟག་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་ཀང་སྒ་འཇལ་བ་མི་འགལ་བ་བཞིན་དུ། 

མིག་སོགས་ལ་ཤེས་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང་མིག་

སོགས་འཇལ་བེད་ཀི་ཚད་མས་མིག་སོགས་ཤེས་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གང་དུ་

ཡང་མ་རེད་ཀང་མིག་སོགས་འཇལ་བ་མི་འགལ་བས། མིག་སོགས་ཙམ་ཆོས་ཅན་

དུ་གཟུང་དུ་མི་རུང་བའི་རིགས་པ་དེ་རྣམས་མི་འཐད་དོ་སམ་ན། དོགས་པ་འདི་འདྲ་

ནི་ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་དང་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ཡང་སྐྱེ་དོན་

མེད་པས། ཟླ་བས་ཀང་དེའི་སེལ་ཕྱོགས་མ་མཛད་དོ། །

འོན་ཀང་ད་ལྟའི་དུས་འདྲ་བའི་རོལ་བ་མི་ཤེས་པ་ལ་སྐྱེ་བས་དེ་བཤད་ན། 

དོན་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔྱོད་པའི་དུས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅེས་པ་ནི་རྟོག་མེད་

ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ན་དོན་དེ་རང་ལ་སང་བ་ལྟར་གྲུབ་པ་དང་། རྟོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་

དོན་དེ་རང་གིས་ངེས་པའམ་ཞེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་ཅིག་ཏུ་གང་ལ་སོན་པའི་ཡུལ་དེས་

གོ་དགོས་སོ། །དེ་ནི་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་ཡིན་ཏེ་ཡུལ་དེ་རང་ལ་སང་བ་ལྟར་དང་རང་

གིས་ངེས་པ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་འཇོག་གིས་བོ་དེ་སང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་ལམ་
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ངེས་ཡུལལ་མ་འཁྲུལ་བར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་དངོས་པོ་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་བོས་འགྲུབ་པ་ལ་མཆོད་པ་

ལྟ་བུ་ག་ལ་ཡིན། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་རང་མཚན་སང་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བའི་རེད་

དོན་ནི་ཤེས་བ་ཡང་དག་པའི་རྣམ་འཇོག་ཏུ་གྲུབ་པས་ཤེས་བ་ཡང་ལོག་ཀང་དངོས་

པོ་ལ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང་བོ་ངོར་མ་ཆོད་པ་ག་ལ་ཡིན། འདི་དག་ནི་ཡོད་པ་རྣམས་རང་

གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འདོད་པའི་རོལ་བ་རྣམས་ཀི་ཚད་མས་འགྲུབ་ལུགས་ཡིན་གི་

རང་གི་ལུགས་མིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀི་ལྟར་ན་མིག་སོགས་ཀི་

ཆོས་ཅན་ཤེས་བ་ཡང་དག་པ་དེ་འདྲ་བར་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་རེད་ཀང་བདེན་

གཉིས་སུ་གྲུབ་པའི་ཐ་སད་དང་དོན་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་གྲུབ་མི་

དགོས་ཤིང༌། དེ་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་ནས་དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་དཔྱད་པས་ཆོག་

པས་སྤི་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་བརྟགས་པའི་སྐྱོན་

བརོད་ག་ལ་འཇུག་སམ་དུ་སེམས་སོ། །

ཟླ་བས་དེ་འདྲ་བ་དེ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་སོང་ལ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་

ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པས་དེ་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་པོ་ག་ལ་སིད་སམ་

དུ་དགོངས་ནས་ཁྱད་པར་དོར་བའི་སྤི་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་འགོག་གོ །

འདི་དག་གི་གནད་རྟོགས་ན་རང་རྒྱུད་པས། 

སང་དུ་འདྲ་ཡང་དོན་བེད་དག །ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་མི་ནུས་ཕྱིར། །

ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པས། །ཀུན་རོབ་ཀི་ནི་དབེ་བ་བས། །

ཞེས་བཤད་པ་དང༌། དེ་ཡང་ཡུལ་ཅན་ལ་ཡང་ལོག་གཉིས་སུ་མི་བེད་པ་
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དང༌། ཐལ་འགྱུར་བས་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཡང་ལོག་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གཉིས་ཀ་

ལ་འཇོག་ལ། རང་ལུགས་ལ་མི་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་

རོ། །ཅི་སེ་རྟོག་པ་དང་རྟོག་མེད་ལ་རང་མཚན་སང་བ་ལྟར་མེད་པའི་འཁྲུལ་ཤེས་

ཀིས་ཆོས་ཅན་གྲུབ་པར་འཇོག་ན་ནི་བསྒྲུབ་བ་རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་གྲུབ་ཟིན་

པས་དེ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕྱི་རོལ་དུ་ག་ལ་རུང༌། དེས་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པའི་སྐྱོན་

སོ་ན་གནས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པས་རེད་པའི་དོན་དང་ཤེས་བ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་

གཉིས་འགལ་ན། རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་གིས་རེད་པའི་དོན་དང་དོན་དམ་བདེན་

པ་གཉིས་ཀང་འགལ་བར་འགྱུར་ལ། ཤེས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་རེད་པ་མི་

འདོད་པས་རང་བཞིན་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པས་རེད་དགོས་ན་ཀུན་རོབ་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་དེར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རྒྱལ་བའི་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

འཇལ་བའི་ཕྱིར་དང༌། ཙམ་གི་སྒས་ནི་མ་འཁྲུལ་བས་རེད་པ་གཅོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་

ན། སྐྱོན་དང་པོ་ནི་མེད་དེ་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་འཁྲུལ་

ཤེས་ཡིན་ཀང་དེས་རེད་པ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀིས་རེད་པ་མིན་པ་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། 

སྒ་ཡང་ཡིན་ལ་བརྫུན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་དུང་སྒ་རེད་ཀང་དུང་སྒ་རྫུན་པ་མ་རེད་པ་མི་

འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །

ཙམ་གི་ངེས་བཟུང་སྦྱོར་ས་ལ་བལྟས་ན་དེ་འདྲའི་དོགས་པ་སྐྱེ་ཡང་སྨྲ་བ་

པོའི་བརོད་འདོད་ནི་ཡོད་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱོད་པའི་དཔྱོད་བེད་ཀིས་རེད་པ་

དགག་པར་འདོད་ནས་ཙམ་སྨོས་ཀི། མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཤེས་པས་རེད་པ་འགོག་
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པ་མིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་ལས། དཔྱད་པ་ཞིབ་མོ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ལ་བཅུག་པ་

འདིས་ཅི་དགོས་ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་སེ་ཀུན་རོབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་

གིས་བདག་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་རེད་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

རྟེན་ཆོས་ཅན་དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་པ་ཉམས་པར་ཁས་བངས་པའི་སེང་ནས་ཀང་

གཞན་དུ་བཤད་པ་དང་བཤད་ཚུལ་འདི་གཉིས་མི་མཐུན་ཀང་རང་རྒྱུད་འགོག་པའི་

གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་མིན་ནོ། །

དེ་དག་གིས་དོན་བཀག་ནས་ད་ནི་དཔེ་དགག་པར་བ་སེ། སངས་རྒྱས་པས་

བེ་བག་པ་ལ་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ཀིས་འབྱུང་གྱུར་དང་ནམ་

མཁའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང༌། གང་ལ་ཚད་མར་སོང་

སའི་སྒ་ཙམ་ཞིག་གི་དོན་འདིའོ་ཞེས་སོན་རྒྱུ་ཡོད་ལ། མིག་སོགས་བདག་ལས་མི་

སྐྱེ་བར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་སྨྲ་བ་དང་རང་བཞིན་གིས་མི་སོང་པར་

སྨྲ་བ་ལ་ནི། གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་དང་རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པ་

གཉིས་གང་ཡང་མི་འཇལ་ཀང་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་འདི་འདྲ་ཞིག་གཞལ་ལོ་ཞེས་ཕན་

ཚུན་སོན་པར་མི་ནུས་པས་མི་འདྲའོ། །འདི་ལ་ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པ་རང་རྒྱུད་པ་

རྣམས་ཀིས་དེ་འདྲའི་ཁྱད་པར་དོར་བའི་སྤི་ཕན་ཚུན་དུ་སོན་རྒྱུ་མེད་ཀང་། དོན་དམ་

པར་དང་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་སྤི་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་

རྒྱུ་ཡོད་ཅེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་ན་བདེན་པར་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་དགག་བའི་ཚད་ལ་མི་མཐུན་པའི་གནད་ཀིས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་
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པས་སྒ་མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་ཀི་ལུགས་ཀིས་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀིས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་མ་གྲུབ་ཀང་སྒ་སྒྲུབ་ས་ཡོད་ཅེས་སོན་པ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་

ཀིས་སྒ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་སྒའི་དོན་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་ལ་ཚད་མར་སོང་ཞེས་སྨྲས་པ་

ལྟར་གི་ཚད་མ་ནི་མེད་དོ། །

དེ་ནི་སྔར་རོལ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་པའི་དབང་དུ་བས་ལ། ཐལ་

འགྱུར་བས་སྔར་རོལ་བས་ཀང་ཕྱི་རོལ་དེ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་མེད་གང་གིས་ཀང་

ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པར་ཆོས་ཅན་འཇལ་བའི་ཚད་མས་གྲུབ་ཚུལ་བསན་རྒྱུ་མེད་

དོ། །རིགས་པ་དེ་དག་གིས་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

ལེགས་ལྡན་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ནི་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་

རྐེན་ཡོད་དེ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་བས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བའི་རྟགས་ཀི་དོན་ལ་

གསུངས་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རང་དང་དོན་དམ་དུ་ཡིན་ན་ངེད་ལ་མ་གྲུབ་

བོ་ཞེས་བདེན་གཉིས་ལ་བརྟགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་འཁྲུལ་མ་

འཁྲུལ་གི་ཤེས་པ་གང་གིས་རེད་ཅེས་བེ་བག་ལ་བརྟགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པར་

རིགས་སོ། །

འདིའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་འཇུག་པ་ལས། 

དངོས་ཀུན་ཡང་དག་བརྫུན་པ་མཐོང་བ་ཡིས། །

དངོས་རེད་ངོ་བོ་གཉིས་ནི་འཛིན་པར་འགྱུར། །

ཡང་དག་མཐོང་ཡུལ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་དེ། །

མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་གསུངས། །
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ཞེས་ཤེས་བ་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་དང་ཤེས་བ་བརྫུན་པ་སེ་ལོག་པ་མཐོང་

བའི་ཤེས་པས་རེད་པ་གཉིས་བདེན་གཉིས་ཀི་དོན་དུ་གསུངས་པའི་གནད་ཀིས་

སོ། །རྟགས་ལ་བདེན་གཉིས་ཀི་བརྟག་པ་གཉིས་ལས་མ་མཛད་པ་ལྟར་ན་རྟགས་ཀི་

དོན་གང་ཡིན་ཞེས་དྲི་དགོས་ལ། དེ་གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་

ཙམ་པོ་དང་བཅས་པའི་བརྟག་པ་གསུམ་བས་པའི་སྐབས་སུ་རྟགས་སུ་གང་འགོད་

ཅེས་དྲི་དགོས་སོ། །

དེ་འདྲའི་སྐྱོན་བརོད་རྣམས་རང་གི་སྦྱོར་བ་ལ་མི་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་

རང་རྒྱུད་ཁས་མི་ལེན་པ་བཀོད་ནས་རང་གི་ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་སྦྱོར་བ་

རྣམས་ཕྱི་རོལ་ལ་གྲུབ་པས་ཆོག་སེ། དེ་ཉིད་ཀིས་ལོག་རྟོག་ཟློག་པ་ཙམ་གི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། གང་རུང་ལ་གྲུབ་པས་མི་ཆོག་གམ་སམ་པ་

ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་རོད་པ་དཔེར་བས་ནས་དེས་ཆོག་པ་དང༌། སྒྲུབ་པ་དང་སུན་

འབིན་གཉིས་ཀ་ལ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་དགོས་པར་འདོད་པའི་ཕྱོགས་གང་གིས་

ཀང་ལུགས་སྔ་མ་འདོད་པར་བ་སེ། ལུང་གི་གནོད་པ་དང་རང་དོན་རེས་དཔག་ལ་

རང་ལ་གྲུབ་པས་ཆོག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་དོ། །

དེས་ན་ཤེས་རབ་སྒོན་མར་གཞན་གི་སྐྱོན་བརོད་ཀི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རང་

དབང་དུ་བས་ནས་སམ་སུན་འབིན་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བརོད་ཅེས་རང་དབང་

ཞེས་བསྒྱུར་བ་འདི་དང་རང་རྒྱུད་གཉིས་དོན་གཅིག་པས། ཕྱི་རོལ་གི་ཁས་བངས་

ལ་མ་འཁིས་པར་ཚད་མས་དོན་གི་སོད་ལུགས་ནས་རང་དབང་དུ་ཆོས་ཅན་གཉིས་

དང་རྟགས་ཀི་ཚུལ་རྣམས་གྲུབ་ཚུལ་ངེས་པར་བས་ནས་བསྒྲུབ་བ་རྟོགས་པའི་རེས་
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དཔག་སྐྱེད་པ་ཅིག་རང་རྒྱུད་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་ཡོད་པ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་

ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཕྱི་རོལ་ལ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་མ་ཟིན་གི་གོང་དུ་རང་གི་ངོ་བོས་

ཡོད་མེད་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ཚད་མས་གཞལ་བ་གྲུབ་ལུགས་

འདི་འདྲ་ཞིག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ངེས་པར་བ་མི་ནུས་པས་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བ་འདོད་

ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་རྟགས་དང་བསྒྲུབ་བ་མི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

རྟེན་འབྱུང་གི་གཏན་ཚིགས་དང་གཟུགས་བརན་གི་དཔེ་ལ་བརྟེན་ནས་མྱུ་

གུ་རང་གི་ངོ་བོས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞན་གགས་ཀི་རེས་

དཔག་བཀོད་པ་ལ། རང་ཉིད་མྱུ་གུ་རྟེན་འབྱུང་དང་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་ལ་རང་

བཞིན་མེད་པའི་ཁྱབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་

དང་། གཞན་གགས་ཞེས་ཟེར་བ་མིན་གི་སྔརལྟར་ཕྱི་རོལ་ལ་ཚད་མས་རང་དབང་

དུ་བསྒྲུབ་ས་མ་བྱུང་བས་དེ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་རང་གཞན་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པའི་

དོན་ནོ། །མྱུ་གུ་དང་དེ་རྟེན་འབྱུང་སོགས་སུ་ཐ་སད་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་

པ་ཡང་རོལ་ཕྱི་རོལ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་མོད་ཀང་དེ་དང་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་

པ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་ཕྱི་རོལ་གི་ངོར་འདྲེས་ནས་ལྟ་བ་མ་སྐྱེས་བར་དུ་མི་

ཕྱེད་པས་སྔར་རོལ་གིས་ཕྱེད་ཀང་དེའི་རིང་ལ་སོན་མི་ནུས་སོ། །

ཐལ་འགྱུར་བ་ནང་ཕན་ཚུན་ལ་ཁས་བངས་ལ་མ་འཁིས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་

ཚུལ་བསན་དུ་ཡོད་ཀང་མིང་གི་ཐ་སད་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་། །མྱུ་

གུ་ལྟ་བུ་ལ་རང་གི་ངོ་བོས་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་དེར་མེད་པར་འཛིན་པ་དང་དེ་
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གཉིས་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་འཛིན་པ་གསུམ་ཡོད་ལ། ལྟ་བ་སྐྱེས་

པའི་རྒྱུད་ལ་གསུམ་ག་ཡོད་ཀང་ལྟ་བ་མ་རེད་པའི་རྒྱུད་ལ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་གཉིས་

ལས་མེད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་ན། རྟོག་པས་འདིའོ་སམ་དུ་གང་

བཟུང་ཐམས་ཅད་རིགས་པས་མི་འགོག་པ་དང༌། ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་གོང་གི་བང་

ཆུབ་སེམས་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་འཛིན་ནམ་མཚན་འཛིན་དུ་འདུག་

སམ་ནས། ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་རློམ་པའི་འོག་ཏུ་སྤོད་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཞེ་

རིས་མེད་པའི་ལོག་ལྟ་རྣམས་ལེགས་པར་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་གཞན་

འགགས་ཀི་རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་

མི་ཆོག་གི་ཆོག་གིཆོས་ཅན་གཉིས་དང་རྟགས་ལ་སོགས་པ་རང་ངོས་ནས་གཞལ་

ན། ཚད་མས་ཀང་གྲུབ་ལ་ཁོ་རང་ཡང་ངེས་པར་འདོད་དགོས་པའམ་འདོད་པ་ཞིག་

དགོས་ཏེ། དེ་མེད་པར་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ན་དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་

སྐྱེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་དོན་དམ་པ་འཇལ་བའི་རྒྱུར་མེད་མི་རུང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད། 

ཐ་སད་ལ་ནི་མ་བརྟེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་རྟོགས་མི་འགྱུར། །

ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནོ། །

འདི་པ་ལྟར་ན་ལེགས་ལྡན་ལ་སོགས་པའི་རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་

དང་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་ཁས་ལེན་པས་དབུ་མ་པར་མི་འཇོག་གམ་སམ་ན། ལྟོ་

ལྡིར་བ་ངེས་ཀང་གཞི་དེ་བུམ་པར་མ་ངེས་པ་ལ་ཚད་མས་གདོད་སྒྲུབ་དགོས་པས་

དེས་གཞི་དེ་བུམ་པར་འདོད་དོ་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས་པ་དང༌། བེ་བག་པས་བུམ་པ་ལ་
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རང་གི་ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་པའི་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པའི་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་

ཀང་། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་མི་ནུས་པ་

བཞིན་དུ། མཁས་པ་དེ་དག་ཀང་ཆེས་བདེན་པར་ཡོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་རིགས་པའི་

སོ་དུ་མས་འགོག་ཅིང་བདེན་མེད་དུ་ལེགས་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པས་དབུ་མ་པ་

ནི་ཡིན་ནོ། །

དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་བ་མི་རིགས་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ་

བཅས་ལྡན་གི་དགེ་སོང་གིས་བཅས་པ་དང་འགལ་བར་མི་རིགས་ཀང་དེ་དང་

འགལ་བ་ཙམ་གིས་དགེ་སོང་མིན་མི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །

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་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

དགོངས་འགེལ་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་མེད་ཕྱེ་བ་དང་དྲང་

ངེས་འཇོག་ཚུལ་སོབ་དཔོན་གཞན་གི་བཞེད་པ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ན་སོབ་

དཔོན་འདི་ཇི་ལྟར་བཞེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་འཕགས་པ་ཡབ་སས་གཉིས་ཀི་གཞུང་

ཁུངས་མ་ནས་གསལ་བར་བཤད་པ་མེད་ལ། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཀང་དེའི་

ཁྱད་པར་གསལ་བར་མ་བཤད་དོ། །

འོན་ཀང་འཇུག་པ་ལས། 

རྣམ་པ་དེ་ལྟའི་མདོ་སེ་གཞན་ཡང་ནི། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

དྲང་དོན་ཉིད་དུ་ལུང་འདིས་གསལ་བར་བེད། །

ཅེས་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། བཏགས་པ་དང་གཞན་གི་དབང་དང་

ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ཞེས་བ་བའི་རང་བཞིན་གསུམ་བསན་པ་ལས། བཏགས་པ་མེད་

པ་ཉིད་དང་གཞན་གི་དབང་ཡོད་པ་ཉིད་དང་དེ་བཞིན་དུ། 

ལེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཟབ་ཅིང་ཕ། །

ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་འབབ། །

བདག་ཏུ་རྟོག་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ཞེས། །

འདི་ནི་བིས་པ་རྣམས་ལ་ངས་མ་བསན། །

ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་འདི། 

ཇི་ལྟར་ནད་པ་ནད་པ་ལ། །སྨན་པ་སྨན་རྣམས་གཏོང་བ་ལྟར། །

སངས་རྒྱས་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལ།།སེམས་ཙམ་དུ་ཡང་རབ་ཏུ་གསུངས།།

ཞེས་བ་བའི་ལུང་འདིས་དྲང་བའི་དོན་ཉིད་དུ་གསལ་བར་བེད་དོ། །ཞེས་ངོ་

བོ་ཉིད་དང་པོ་གཉིས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་མེད་དང་ཀུན་གཞི་བཤད་པ་

གཉིས་དང་། སོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཕྱི་རོལ་མེད་པ་དང་མཐར་ཐུག་རིགས་ངེས་པ་

བཤད་པ་སེ་བཞི་དྲང་དོན་དུ་འཆད་དོ། །ཕྱི་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་
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སྐབས་འདིར་ལུང་གིས་དྲང་དོན་དུ་སོན་ནོ། །

སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་འགོག་མི་འགོག་གཉིས་ལས་འགོག་

པའི་མདོ། 

ཕྱི་རོལ་སང་བ་ཡོད་མིན་ཏེ། །

ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་ནི་ནད་པ་སོ་སོ་ལ་སྨན་སེར་བ་ནི་སྨན་པའི་རང་

དབང་གིས་མ་ཡིན་གི། ནད་པའི་ནད་ཀི་ཚུལ་དང་བསྟུན་དགོས་པ་བཞིན་དུ། 

སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང་སོན་པའི་རང་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་མིན་གི། 

གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཡིན་པར་ལང་གཤེགས་ལས་གསུངས་པས་དྲང་

དོན་དུ་གསལ་ལོ། །དེ་ནས། དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་བརོད་པ་ལས་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་གསུངས་པ་དེ་ཞེས་སོགས་དྲངས་པའི་མཐར། དེ་

ལྟར་ན་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་སེ་རྣམ་རིག་པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་བངས་པ་ཐམས་

ཅད་དྲང་དོན་ཡིན་པར་ལུང་འདིས་གསལ་བར་བས་ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིར་འཇུག་པའི་འགེལ་བཤད་ལས། སིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པ་དཔེར་

བས་ནས་སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང་དྲང་དོན་དུ་སོན་པ་དང༌། ལུང་འདིས་ཞེས་

པ་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ཡི་རྟེན་འབེལ་ལ་རྟོག་པའི་སྐབས་སུ་བེད་པ་པོ་བཀག་པ་ལ་

འཆད་དོ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ་རང་འགེལ་ལས། སེམས་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་དྲང་དོན་

ཡིན་པ་དཔེར་བས་ནས་སིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྣམ་པ་དེ་

ལྟ་བུའི་མདོ་སེ་སེམས་ཙམ་པས་ངེས་དོན་དུ་ཁས་བངས་པ་དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབས་

པས། ལུང་འདིས་ཞེས་པ་ལ་གཉིས་གསུངས་པའི་གཅིག་ནི་སྐབས་འདིར་ལང་
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གཤེགས་ལས་སིང་པོ་དྲང་དོན་དང་རང་བཞིན་མེད་པ་མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་དུ་

ཆུད་པར་བསན་པ་དྲངས་པའོ། །

བེད་པ་པོ་གཞན་བཀག་པ་ནི་ས་བཅུ་པ་ལས་སེམས་ཙམ་མོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ཕྱི་རོལ་མི་འགོག་པའི་ཤེས་བེད་དུ་གསུངས་ཀི། ཕྱི་

རོལ་བཀག་པ་དྲང་དོན་དུ་སོན་པའི་ཤེས་བེད་མིན་ནོ། །

རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་ནི་སྔར་དགོངས་འགེལ་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་གི། 

སིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་སེན་པའི་མདོ་ལ་རྣམ་རིག་པས་ངེས་དོན་དུ་འདོད་པར་སོན་པ་

མིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ལ་རོད་པ་མེད་དོ། །རང་ལུགས་ནི་སིང་པོ་དྲང་དོན་དུ་

གསུངས་པ་དྲངས་པ་དེས། དགོངས་འགེལ་ལས་ཀུན་གཞི་བསན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ནི་ཐོག་མར་སིང་པོ་བསན་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་མིན་པར་ཤེས་དགོས་པས། 

ལང་གཤེགས་ལས། མདོ་སེ་ནི་སེམས་ཅན་གི་བསམ་པ་བཞིན་བསན་པ་དོན་འཁྲུལ་

པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ཁོ་ནའི་གཏམ་མིན་ནོ། །དཔེར་ན་སྨིག་རྒྱུ་ནི་ཆུ་མེད་པས་ཆུར་ཞེན་པའི་

རི་དྭགས་སླུ་བ་བཞིན་དུ། བསན་པའི་ཆོས་ཀང་བིས་པ་མགུ་བར་བེད་ཀི་འཕགས་

པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་འགོད་པའི་གཏམ་ནི་མིན་ནོ། །དེས་ན་ཁྱོད་ཀིས་དོན་གི་རེས་

སུ་འབང་བར་བའི་བརོད་པ་ལ་ཆགས་པར་མི་བའོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང༌། བོ་

གོས་ཆེན་པོས་མདོ་སེ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་གསུངས་པ་དེ་རང་

བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་ཐོག་མ་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་མཚན་སོ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལུས་ཀི་ནང་ན་ཡོད་པར་བརོད་དེ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གོས་
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དྲི་མ་ཅན་གིས་དཀྲིས་པ་བཞིན་དུ་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གོས་ཀིས་དཀྲིས་ཤིང་དྲི་

མ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་རྟག་བརྟན་ཐེར་ཟུག་ཏུ་བརོད་ན་སིང་པོ་སྨྲ་བ་འདི་མུ་སེགས་ཀི་

བདག་སྨྲ་བ་དང་ཇི་ལྟར་མི་འདྲ་བ་ལགས། མུ་སེགས་ཀང་རྟག་པ་བེད་པ་མེད་པ་ཡོན་

ཏན་མེད་པ་ཁྱབ་པ་མི་འཇིག་པ་ཞེས་བདག་ཏུ་སྨྲའོ། །ཞེས་ཞུས་སོ། །

དེའི་ལན་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི་བིས་པ་བདག་མེད་ལ་སྐྲག་པ་སང་

བ་དང་། མུ་སེགས་བེད་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར་སོང་ཉིད་

མཚན་མེད་སྨོན་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་གི་དོན་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སང་མེད་ཀི་

སྤོད་ཡུལ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཞེས་སོན་པས། མུ་སེགས་ཀི་བདག་

སྨྲ་བ་དང་མི་འདྲ་སེ། འདི་ལ་ད་ལྟར་དང་མ་འོངས་པའི་བང་སེམས་ཀིས་བདག་ཏུ་

ཞེན་པར་མི་བའོ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བར་ལྟུང་བའི་བསམ་པ་ཅན་རྣམས་རྣམ་ཐར་གསུམ་

གི་སྤོད་ཡུལ་ལ་གནས་པའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་ཞིང་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་བར་གྱུར་ན་

སམ་ནས་དེའི་དོན་དུ་སིང་པོ་སོན་པས། མུ་སེགས་ཀི་ལྟ་བ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་སིང་པོ་

བདག་མེད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་མངས་སུ་དོགས་ནས་

རྒྱས་པར་མ་དྲངས་སོ། །

དེས་ནི་དགོངས་གཞི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་སོང་ཉིད་ལ་དགོངས་ནས་

དགོས་པ་བདག་མེད་ལ་སྐྲག་པ་སོང་བ་དང༌། བདག་སྨྲ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་རིམ་གིས་

བདག་མེད་ལ་དྲང་བའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པའི་རྟགས་ཀིས་སིང་པོ་དང་བདག་ཡོད་

པར་སྨྲ་བ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་བསྒྲུབས་ལ། དེ་ལྟར་བས་ན་བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀིས་གང་ལ་བསམས་ནས་སྨྲས་པ་ནི་བསན་ཚོད་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། སོན་
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པས་གང་ལ་བསམས་ནས་གསུངས་པའི་དགོངས་པའི་དོན་དང་སྒས་ཟིན་གི་དོན་

གཉིས་ཆེས་མི་མཐུན་པ་དང༌། བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་བདག་རྟག་པ་

སོགས་སུ་བསན་པ་ནི་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དེ་ཉིད་ལ་དུས་ཀུན་ཏུ་ངེས་པ་བརྟན་དུ་

གཏོང་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ། སོན་པས་གསུངས་པ་ནི་རེ་ཞིག་སྒས་ཟིན་གི་དོན་དེ་ཡོད་

པར་བསན་ནས་ཕྱི་ནས་གང་ལ་བསམས་ནས་གསུངས་པའི་དོན་དེ་ལ་དྲང་བའི་

ཕྱིར་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་མི་མཚུངས་སོ་ཞེས་མཚུངས་པ་འབེད་དགོས་པས། སིང་

པོ་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་འཛིན་ན་བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་

མཚུངས་པར་གསལ་བར་བསན་ཏེ་དངོས་ལ་གནོད་བེད་ཀང་དེ་ཉིད་དོ། །

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བ་ནི་སྔར་སྨིག་རྒྱུའི་དཔེ་དོན་སྦྱར་ནས། 

དོན་གི་རེས་སུ་འབང་བར་བའི་བརོད་པ་ལ་ཆགས་པར་མི་བའོ། ཞེས་སོགས་ཀིས་

ཀང་ཤིན་ཏུ་གསལ་བས། མདོ་འདིས་མདོ་གཞན་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་

དགོངས་གཞི་དང་དགོས་པ་དང་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་བསན་པའི་སོ་ནས་

དྲང་དོན་དུ་བསྒྲུབས་མ་བསྒྲུབས་ལ་ཤེས་རབ་ཅན་སུ་ཞིག་རོད། འོན་ཀང་འདིས་

བཀྲལ་བ་ལྟར་མི་འདོད་ན་འདིའི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་པ་བསན་ནས། 

འདི་ཉིད་དྲང་དོན་དུ་འཆད་པ་རྒྱ་གར་མཁས་པའི་མན་ངག་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་དུ་བའི། 

མདོ་སྔ་མས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་བསན་ཞེས་བས་ན་རང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསན་པ་ཙམ་དུ་

ཟད་དོ། །མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་འདུལ་བའི་

དབང་གིས་ཐེག་པའི་སོ་ས་ཚོགས་ཉེ་བར་སོན་པས་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་འདི་སོན་ཏེ། 

ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་སྔར་དྲངས་པའི་མདོ་རྣམས་དྲངས་ལ། ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

འདི་ཞེས་ཉེ་ཚིག་གིས་སྨོས་པ་ནི་དེའི་གོང་ཉིད་དུ་ཤེར་ཕྱིན་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་

མང་དུ་དྲངས་ནས་ཆོས་བདག་མེད་པའི་སོང་ཉིད་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །འདུལ་

བའི་དབང་གིས་ཞེས་པ་ནི་གདུལ་བའི་བསམ་པའི་དབང་གིས་བཤད་ཅེས་པ་སེ། 

སྔར་བིས་པ་མགུ་བར་བེད་པའི་གཏམ་ཡིན་གི་དེ་ཁོ་ནའི་གཏམ་མིན་ཞེས་གསུངས་

པའི་དོན་ནོ། །

སྒ་ཇི་བཞིན་པར་བཟུང་ན་བདག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་མཚུངས་ལུགས་ནི། 

སོང་པ་ཉིད་དང་མ་སྐྱེས་པ་དང་བདག་མེད་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་

ཅིང་སྐྱེ་བ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་གི་སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་དགོངས་པའི་དོན་

ལ་བསམས་ནས་སིང་པོ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་མིན་པར་སྒས་ཟིན་གིས་ཇི་ལྟར་

བསན་པ་ལྟར་ཡིན་ན། དེ་ཡི་རྟག་པ་ཡང་དགག་བ་འཇིག་པ་རྣམ་པར་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་རྟག་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མུ་སེགས་ཀི་

བདག་རྟག་པར་སྨྲ་བའི་རྟག་ལུགས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པས་དངོས་པོ་རྟག་པ་ཁས་

བངས་པར་འགྱུར་བའོ། །

དེ་ལ་གནོད་བེད་ནི་གཞན་སེ་འདོད་པའི་རྟག་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རང་

སེ་གོང་འོག་གིས་བཤད་པ་རྣམས་ཡིན་པས་དེ་དག་གིས་ཀང་དེ་འདྲ་བའི་དོན་ཁས་

མི་ལེན་ནོ། །

རྟག་པའི་དོན་འཇིག་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་རྣམ་བཅད་མིན་པའི་ཡོངས་

གཅོད་ལ་འདོད་ཕྱིན་ཆད། བདག་གཉིས་ཀི་སྤོས་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་ཡང་བདག་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སོན་པའི་བདག་མེད་གཉིས་གང་ཡང་རེ་ཞིག་བཤད་པའི་

སོད་དུ་མི་རུང་བས། མདོ་སེ་དེ་དག་གིས་སྔར་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་བདག་མེད་ལ་

སྐྲག་པ་སང་བ་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་ཞེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་སོ། །

དེའི་ཕྱིར་དྲང་དོན་ལ་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། རེ་ཞིག་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཐུན་མོང་བ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རགས་པ་བཤད་པའི་སོད་དུ་རུང་བའི་རང་སེ་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་རིམ་གིས་དྲང་བའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་པའི་དྲང་དོན༌གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་

ལ་ནི་གནོད་བེད་སོན་ཤིན་ཏུ་དཀའོ། །

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གཞན་སེ་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དངོས་སམ་དེའི་ལྟ་བ་ལ་ཚེ་

རབས་སྔ་མར་གོམས་པ་ཆེས་བས། རེ་ཞིག་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐུན་མོང་བ་

ཡང་རོགས་པར་བཤད་དུ་མི་རུང་བའི་གཞན་སེའི་རིགས་ཅན་དྲང་བའི་ཕྱིར་

གསུངས་པའི་དྲང་དོན་གི་སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་སོན་པར་ས་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལྟར་རྟག་པ་སོགས་ཀི་སིང་པོ་ཡོད་པར་བསན་པ་དྲང་དོན་ཡིན་པས་ཀུན་གཞི་དྲང་

དོན་དུ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་ཅེ་ན། རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་ལས། 

ས་རྣམས་ས་ཚོགས་ཀུན་གཞི་སེ། །བདེར་གཤེགས་སིང་པོ་དགེ་བའང་དེ།།

སིང་པོ་དེ་ལ་ཀུན་གཞིའི་སྒས།།དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་སོན་པར་མཛད།།

སིང་པོ་ཀུན་གཞིར་བསྒགས་པ་ཡང་། །བོ་ཞེན་རྣམས་ཀིས་མི་ཤེས་སོ། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་ཀང༌། དེ་བཞིན་གཤེགས་

པའི་སིང་པོ་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བསྒགས་པ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བདུན་དང་

བཅས་པ། ཞེས་དེ་གཉིས་མིང་གི་རྣམ་གངས་སུ་ལན་དུ་མར་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

དེ་གཉིས་གཅིག་རྟག་ལ་གཅིག་མི་རྟག་པར་བཤད་པས་སྒ་ཟིན་གི་དོན་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་བསན་པ་མིན་ཡང་། གང་ལ་བསམས་ནས་སིང་པོ་བསན་པའི་དོན་དེ་ཉིད་

ལ་དགོངས་ནས་ཀུན་གཞི་བསན་པས་དགོངས་པའི་དོན་ལ་ལྟོས་ཏེ་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་པས་དོན་གཅིག་གོ །དེ་ལྟར་ན་སྔ་མ་དྲང་དོན་དུ་བསན་པ་ཉིད་ཀིས་ཕྱི་

མ་ཡང་དྲང་དོན་དུ་འགྲུབ་བོ། །

འཇུག་འགེལ་ལས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་གི་རེས་སུ་ཞུགས་

པའི་ཕྱིར་སོང་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཀུན་གཞི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྒས་བསན་པར་རིག་པར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཟླ་བའི་བཞེད་པ་ནི་དེ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་དགོངས་གཞིའི་

དོན་གཅིག་ཡིན་ཀང་གདུལ་བ་ནི་མི་གཅིག་སེ། ཀུན་གཞི་གང་གི་ཆེད་དུ་གསུངས་

པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཐུན་མོང་བ་དང་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་གི་ཆོས་ཀི་

བདག་མེད་བསན་པའི་སོད་དུ་རུང་ལ། གང་ཟག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་

མེད་པར་རྟོགས་མི་ནུས་པའི་གདུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། 

ཀུན་གཞི་ཡོད་ཅིང་གང་ཟག་ཉིད་ཡོད་ལ། །

ཕུང་པོ་འདི་དག་འབའ་ཞིག་ཉིད་ཡོད་ཅེས། །

བསན་པ་འདི་ནི་དེ་ལྟར་ཆེས་ཟབ་དོན། །

རིག་པར་མི་འགྱུར་གང་ཡིན་དེ་ལའོ། །

ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཀུན་གཞི་འཇོག་པ་ན་ཕྱི་རོལ་དོན་གིས་སོང་པར་

བསན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇུག་འགེལ་ལས། སྔར་ལྟར་དྲང་དོན་དུ་སོན་པའི་མདོ་

དྲངས་པའི་འོག་ཉིད་དུ། བོ་གོས་ཆེན་པོ་སོང་པ་ཉིད་དང་མི་སྐྱེ་བ་དང་མི་གཉིས་པ་
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དང་རང་བཞིན་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་མདོ་སེའི་ནང་དུ་

ཆུད་པ་འདི། ཞེས་དྲངས་པ་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་གཉིས་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་

ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བ་དྲང་དོན་དུ་སོན་པའི་ཁུངས་ཡིན་ཏེ། ལང་ཀར་གཤེགས་

པ་ལས་ཆུད་པ་ཞེས་པའི་བར་སྔར་བཞིན་གསུངས་ནས། འདི་ནི་མདོ་སེ་གང་དུ་ཡང་

རུང་སེ་དེ་དག་ཏུ་དོན་འདི་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །

འོ་ན་ལུགས་འདིས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གི་དྲང་ངེས་ཇི་ལྟར་འཇོག་ཅེ་ན། 

འཁོར་ལོ་དང་པོར་གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་གསུངས་པ་རྣམས་ངེས་

དོན་ཡིན་ལ། གང་ཟག་ལ་ཕུང་པོ་དང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པའི་རང་རྐ་ཐུབ་པའི་

རས་ཡོད་ཙམ་བཀག་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་དུ་མ་བཤད་པ་དང༌། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ནི་དྲང་དོན་ནོ། །དེའི་དགོངས་གཞི་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་

པ་ཙམ་མོ། །དགོས་པ་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་

བསན་ན་ཆད་ལྟ་སྐྱེ་བས་དེ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དང་རགས་པའི་བདག་མེད་བསན་པས་

རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་ཕ་བའི་བདག་མེད་ལ་གཞུག་པའི་དོན་ནོ། །སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་

གནོད་བེད་ནི་རང་མཚན་གིས་ཡོད་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་སོ། །

དེ་ནས་འཁོར་ལོ་གཉིས་པར་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་རམ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པས་སོང་ཞིང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་ནི། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་འཆིང་གོལ་སོགས་གཏན་མི་

རུང་ཞིང་འཆིང་གོལ་སོགས་ཀི་རྟེན་འབྱུང་ཁས་བང་དགོས་པ་ཁོ་ནས། དེ་དག་རང་
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གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་

དོན་དུ་རྟོགས་ནུས་པའི་ཐེག་ཆེན་པ་ལ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་ངེས་པའི་དོན་མཐར་

ཐུག་པའོ། །

ཤེས་རབ་སིང་པོ་ལ་སོགས་པ་དགག་བ་ལ་དོན་དམ་གི་ཐ་སད་དངོས་སུ་མ་

སྦྱར་བ་ལ་ཡང། ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་རྣམ་པར་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་བལྟའོ། །ཞེས་མདོར་བསན་དུ་རང་མཚན་གིས་སོང་པར་གསུངས་

པ་རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ་སྦྱར་དགོས་པས་དོན་གིས་སྦྱར་ཟིན་ལ། དེ་ལྟ་མིན་

ཡང་ཡུམ་འབུམ་པ་ལྟ་བུར་དོན་དམ་གི་ཁྱད་པར་སྦྱར་ན་དེ་དག་རིགས་མཐུན་པའི་

མདོ་སེ་ཐམས་ཅད་ལ་གོ་དགོས་པས་དོན་གིས་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ད་ལྟར་

གི་རོམ་པ་པོ་གཅིག་གིས་བརམས་པའི་བསན་བཅོས་བརོད་བ་མཐུན་པ་གཅིག་ཏུ་

བྱུང་བ་མ་བྱུང་སར་འཁྱེར་དགོས་པ་དང་འདྲའོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་

ཅན་ཡིན་ཡང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ལ་

ལས་འབས་དང་འཆིང་གོལ་སོགས་བཞག་ས་མེད་པར་འགོ་བ་ལ་ནི། འཁོར་ལོ་བར་

པས་བསན་པ་ལྟར་བསན་ན་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོ་སྐྱེ་བས་དེ་སང་བའི་ཕྱིར་དང༌། རགས་

པའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་ནས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས་ཕ་བའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ལ་

གཞུག་པའི་ཕྱིར་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་དང༌། གཞན་གཉིས་ལ་ཐ་སད་དུ་རྣལ་འབོར་

སྤོད་པ་པ་འདོད་པ་ལྟར་གི་མིང་དང་བརས་བཞག་མ་བཞག་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ལ་

དགོངས་ནས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་གསུངས་སོ། །

སྒ་ཇི་བཞིན་པ་ལ་གནོད་བེད་ནི་གང་ཟག་དང་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་མ་
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གྲུབ་པ་ལ་རིགས་པའི་གནོད་བེད་ཅི་ཡང་མེད་ལ། དོན་དམ་པའམ་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་འབས་སོགས་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་མི་རུང་བར་དབུ་མའི་

བསན་བཅོས་ནས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་འདྲ་བའི་དྲང་ངེས་འཇོག་ཚུལ་ནི་མདོ་

སེ་དགོངས་འགེལ་གིས་བཞག་པ་དང་མི་མཐུན་ཡང་། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་བོ་

གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པ་དང་མཐུན་ནོ། །

གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་ལས། ནོར་བུ་མཁན་གིས་བཀྲུ་བ་

གསུམ་དང་ཕྱི་བ་གསུམ་གིས་རིམ་གིས་ནོར་བུ་སྦྱོང་བའི་དཔེས། རྒྱལ་བས་ཀང་

མ་དག་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་མཁྱེན་ནས་མི་རྟག་སྡུག་བསྔལ་བདག་མེད་མི་

སྡུག་པ་ཡིད་འབྱུང་བའི་གཏམ་གིས་འཁོར་བ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་

ཆོས་འདུལ་བ་ལ་འཇོག་པར་བེད་དོ། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་སོང་ཉིད་དང་། མཚན་མེད་དང་

སྨོན་མེད་ཀི་གཏམ་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཏམ་གི་ཚུལ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་

བེད་དོ། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་འཁོར་ལོའི་གཏམ་དང་འཁོར་གསུམ་

ཡོངས་དག་གི་གཏམ་གིས་སེམས་ཅན་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཛུད་པར་

མཛད་དོ། །སེམས་ཅན་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་ས་ཚོགས་པ་དེ་དག་མཉམ་དུ་ཞུགས་

ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་སྦྱིན་གནས་བ་ན་མེད་པ་

རྣམས་ཞེས་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཆོས་འཁོར་ལན་གསུམ་དུ་བསྐོར་བ་དང་

དོན་མི་གཅིག་སེ། འདི་ནི་གང་ཟག་གཅིག་དང་པོར་ཐེག་དམན་དུ་འཁིད་དེ། དེ་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ཐེག་ཆེན་ལ་བཙུད་ནས། མཐར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བེད་

པའི་རིམ་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་འཁོར་གསུམ་ནི་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གདུལ་བ་རྒྱུད་ཐ་དད་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ཀི་དབང་དུ་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། 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་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་རིམ་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀ་ཐེག་དམན་དུ་ཁིད་པ་ཡིན་པས་དང་པོའི་

སྐབས་ཀི་བདག་མེད་ནི། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། སོང་ཉིད་ཀི་ལྟ་བ་སོན་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་

རྒྱུད་སྦྱོང་བེད་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་བཤད་པའི་བདག་མེད་དང་འདྲ་སེ། 

བདག་གི་བ་རྣམས་རང་དབང་དུ་གྱུར་པའི་བདག་མེད་པའོ། །ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ་ནི་དེར་

ཞུགས་ནས་ཐེག་པ་གཞན་དུ་འགོ་མི་དགོས་པའི་དོན་ནོ། །

གལ་ཏེ་རྣམ་རིག་པས་བཀྲལ་བ་དེ་མདོའི་དོན་ཡིན་ན་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་

དབུ་མ་པས་བཀྲལ་བ་ཡང་མདོའི་དོན་ཡིན་པས། གསུང་བ་པོ་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་

པར་འགྱུར་ཞིང་མདོའི་དོན་བཀག་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་སམ་ན། འོ་ན་རྐེན་ལ་ལྟོས་ཏེ་

སོག་གཅོད་ལ་གནང་བ་མེད་པ་དེ་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སོད་ཀི་དོན་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་

ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སོད་ལ་སོག་གཅོད་ལ་གནང་བཀག་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་

འགྱུར་རོ། །ཡིན་ན་དགོས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་སོག་གཅོད་ལ་གནང་བ་ཡོད་

པ་ཡང་ཐེག་ཆེན་གི་སེ་སད་ཀི་དོན་ཡིན་པས། གསུང་བ་པོ་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ལན་ཅི་ཡོད། གདུལ་བ་ཐེག་དམན་ལ་ལྟོས་ཏེ་སོག་གཅོད་ལ་

ནམ་ཡང་གནང་བ་མེད་ལ། ཐེག་ཆེན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་གནང་བ་

ཡོད་པ་གསུང་བ་པོའི་དགོངས་པ་ཡིན་པས་མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་

རིགས་ཅན་རེ་ཞིག་ཟབ་མོའི་དོན་རོགས་པར་བཤད་པའི་སོད་དུ་མི་རུང་བའི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

གདུལ་བའི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ལ། ཟབ་མོའི་དོན་

རོགས་པར་གོ་བའི་སོད་རུང་གི་གདུལ་བ་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མེད་པ་ལ་ཅི་ཞིག་འགལ། 

ཕ་དང་མ་ནི་གསང་བས་ཤིང༌། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྒས་ཟིན་བརོད་བའི་དོན་མིན་ཡང་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་

འདོད་ཀི་དོན་སིད་སེད་བརོད་བའི་དོན་ཡིན་པ་ལྟར་འདི་ལ་བར་མེད་དེ། གསུང་བ་

པོས་འདིའི་གདུལ་བ་ལ་དངོས་བསན་གི་དོན་དེ་ཉིད་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་བཞེད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདི་ལ་བརོད་བ་ཞིག་བསན་དགོས་ལ་སྒས་ཟིན་ལས་གཞན་

པའི་བརོད་བ་ཡང་བསན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དངོས་ཟིན་གི་དོན་རྣམས་བརོད་པར་བ་

དགོས་ཤིང་སྒ་ཇི་བཞིན་པའི་དོན་ལ་གནོད་པ་བསན་ནས་ངེས་དོན་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་

ནི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་གསུང་རབ་ཀི་བརོད་བའི་དོན་ཡང་ཡིན་ལ། གསུང་བ་

པོའི་དགོངས་པ་ཡང་ཡིན་པ་དང་གསུང་བ་པོའི་དགོངས་པ་མིན་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་

དོན་དུ་བཞག་དགོས་པ་གཉིས་ཡོད་དོ། །

གཉིས་པ་༼དེ་དང་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་གཉིས་མི་མཚུངས་པར་བསན་པ༽

ནི། 

གལ་ཏེ་དགོངས་འགེལ་གི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་རྣལ་འབོར་

སྦྱོད་པའི་ལུགས་སུ་འཆད་ན། བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུ་ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་

གསུངས་པ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་དམ་མི་འདོད། འདོད་ན་ཡུམ་གི་མདོ་རྣམས་སྒ་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

ཇི་བཞིན་པར་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ་དགོངས་འགེལ་བཞིན་ནོ། །

མི་འདོད་ན་མདོ་དེ་ལས། བམས་པ་གང་ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་དེ་ནི་

རས་སུ་མེད་པར་བལྟ་བར་བའོ། །རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རས་སུ་ཡོད་པར་བལྟ་བར་བ་སེ། རང་

དབང་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གང་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་དེ་ནི་རས་སུ་

མེད་པའང་མ་ཡིན་རས་སུ་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ཞིང་དོན་དམ་པས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་

བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་གཞན་དབང་རས་ཡོད་དུ་གསུངས་ཤིང༌། གཟུགས་ནས་

སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་ན། 

མིང་གི་སྔ་རོལ་བོ་མེད་ཕྱིར། །

ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་གསུམ་གིས་བསྒྲུབས་པས་དགོངས་འགེལ་དང་

མཐུན་ནོ་ཞེ་ན་བཤད་པར་བ་སེ། བམས་པས་ཤེར་ཕྱིན་ལ་སྤོད་པ་བང་སེམས་ཀི་

སྤོད་པ་ལ་སོབ་འདོད་པས་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་

བ་བ་དྲིས་པའི་ལན་དུ། དེ་དག་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་བསབ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་

གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པའི་མིང་རྣམས་འདོགས་གཞིའི་དངོས་པོ་དང་

བཅས་པར་དམིགས་ན། གཟུགས་ཞེས་སོགས་ནི་མིང་ཙམ་དུ་མི་རུང་བས་

གཟུགས་སོགས་མིང་ཙམ་མོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་བ། 

དངོས་པོ་དེ་མེད་ན་མིང་དེ་ཡང་མིང་ཙམ་ཞེས་མི་རུང་ངོ་ཞེས་དྲིས་ཏེ། དོན་

གི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཙམ་གི་སྒས་གཅོད་རྒྱུ་མེད་ལ། མེད་ན་མིང་འཇུག་པའི་གཞི་

མེད་པས་མིང་ཡང་མེད་ཅེས་པའོ། །དེའི་ལན་དུ་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ནས་སངས་



  208  

རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

རྒྱས་ཞེས་བ་བའི་བར་ནི་དངོས་པོ་ལ་གོ་བུར་དུ་མིང་བཏགས་པའོ་ཞེས་གསུངས་

ཏེ། མིང་དུ་བཏགས་པ་ནི་གོ་བུར་བའོ་ཞེས་སྦྱོར། །གོ་བུར་བ་ནི་འདིར་བཅོས་མའི་

དོན་ཡིན་པས་རང་བཞིན་འགོག་པའོ། །

འདིས་རྣམ་རིག་པ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་བདེན་གྲུབ་མི་འགོག་པར་

གཟུགས་ལ་སོགས་པར་མིང་བཏགས་པའི་ངོ་བོར་གཟུགས་སོགས་བདེན་པར་

གྲུབ་པ་བཀག་ན་ནི། སྔར༌གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་མིང་ཙམ་དུ་གསུངས་

པའི་དགོངས་པ་ནི་འདི་གཟུགས་སོ་ཞེས་སོགས་སུ་བཏགས་པའི་ངོ་བོ་མིང་དུ་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། འདོགས་པའི་གཞི་གཟུགས་སོགས་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཙམ་མིན་ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འོག་ནས། གཟུགས་སོགས་མཚན་

ཉིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་མེད་དམ་ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་དུ། དེ་ལྟར་ང་མི་སྨྲའོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་མཆིས་ཞུས་པའི་ལན་དུ་འཇིག་རྟེན་གི་བར་དང་ཐ་སད་

ཀིས་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་

ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མེད་མཉམ་དང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མཉམ་དུ་གསུངས་པ་མི་

རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །

དེའི་ཕྱིར་ལེའུ་འདིས་ཡུམ་གི་མདོ་ལས་སྔར་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་

མེད་ཅིང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བསན་ནས་དྲང་དོན་དུ་

བཀྲལ་ལོ་ཞེས་པ་ནི་མི་རིགས་པ་སྨྲ་བའོ། །དེས་ན་མིང་དུ་བཏགས་པའི་ཆོས་རྣམས་

ནི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པར་བཞག་པའི་བཅོས་མ་ཡིན་པས། ཐ་སད་ཀི་དབང་

གིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཙམ་མིན་པའི་མིང་འཇུག་པའི་གཞི་མེད་ཀི། སྤིར་མིང་
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འཇུག་པའི་གཞིའི་དངོས་པོ་མེད་པ་མིན་པས་དེ་ཡོད་པ་དང་མིང་དུ་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་གསུངས་པ་མི་འགལ་བའི་དོན་ནོ། །

དེ་ལ་གཟུགས་ཞེས་བ་བའི་མིང་མེད་པར་གཟུགས་ཀི་དངོས་པོ་མཐོང་

བའི་དབང་གིས་འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པ་མི་སྐྱེའི། མིང་གི་དབང་གིས་སྐྱེ་བས་

གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ནི་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པའོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་རིགས་ཞེས་

དྲིས་ཏེ། གཟུགས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་ན་དེའི་མིང་མ་བཏགས་པའི་

དུས་སུ་ཡང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཡོད་པས་གཟུགས་སོ་སམ་པ་སྐྱེ་

བར་རིགས་ཞེས་པའོ། །

དེ་ནས་བམས་པ་ཉིད་ལ་མིང་ལ་མ་བརྟེན་པར་དངོས་པོ་ལ་གཟུགས་སོ་

སམ་པའི་བོ་སྐྱེའམ་ཞེས་དྲིས་པ་ན་མི་སྐྱེའོ་ཞེས་ཞུས་པའི་ཚེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་

ཀིས་གཟུགས་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་གོ་བུར་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པར་གསུངས་

སོ། །འདིས་རྒྱུ་མཚན་དེ་གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་སྒྲུབ་

བེད་ཡིན་གི་དེ་ལས་བཟློག་པའི་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་བསན་པ་ནི། གཟུགས་སོགས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དེ་ལ་གཟུགས་སོ་སམ་པ་སྐྱེ་བ་དེ་མིང་བཏགས་པ་

ལ་མི་ལྟོས་པར་སྐྱེ་དགོས་ཞེས་པ་སེ། དཔེར་ན་མྱུ་གུ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་

ན་ས་བོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་འཕེན་པ་དང་འདྲའོ། །

དངོས་པོ་གཅིག་ལ་མིང་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་དང་དོན་དུ་མ་ལ་མིང་གཅིག་འཇུག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཀང་གཟུགས་སོགས་སུ་བཏགས་པ་གོ་བུར་བར་གསུངས་པ་

ཡང་གཟུགས་སོགས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པའི་གོ་བུར་བ་མིན་ན་མིང་གི་ཐ་
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སད་རྣམས་རང་མཚན་གི་དབང་གིས་འཇུག་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་ན་དེ་རྣམས་མི་རིགས་

པའི་དོན་ནོ། །

རིགས་པ་འདི་རྣམས་ཀིས་བསྒྲུབས་པས་ཐེག་བསྡུས་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་

ངེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དེ། ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་ལས། དེ་ཡང་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ཡང་

མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རོད་པར་བེད་པ་དང་བརོད་པར་བ་བ་དག་རྣམ་པ་དུ་མ་འདྲེས་

པའི་སྐྱོན་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རིགས་པ་

གསུམ་པོའི་ཕྱི་མ་གཉིས་ཀིས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་བཀག་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ནས་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་གཟུགས་ཞེས་པ་ནས། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའི་བར་དུ་

དངོས་པོ་གང་ཉེ་བར་བཟུང་ནས་མིང་དང་ཐ་སད་འདོགས་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་

ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པ་ཁོ་ནར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཞུས་པ་ནི། མིང་འདོགས་པའི་

གཞིའི་དངོས་པོ་འདུག་པས་གཟུགས་སོགས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཞེས་པའོ། །དེའི་ལན་དུ་གཟུགས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་མིང་

དང་ཐ་སད་འདོགས་པའི་དོན་དེ་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནམ་བཏགས་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་ཅེས་གསུངས་པ་ན། བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཅེས་ཞུས་པའི་ཚེ་འོ་ན་དྲི་

བ་སྔ་མ་ལྟར་སེམས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིས་ནི་རང་མཚན་གིས་

གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་མེད་ཀང་མིང་གི་གཞིའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་ལ་མིང་དུ་བཏགས་

པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡང་མི་འགལ་བར་བསན་ནོ། །

དེ་ནས་གཟུགས་སོགས་མིང་དང་ཐ་སད་ཙམ་ཡིན་ན་གཟུགས་སོགས་ཀི་

ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པར་འགྱུར་རམ་ཞེས་ཞུས་པ་ནི་སྔར་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ན་
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ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་པ་གཉིས་འགལ་བར་བསན་པ་ལ། 

བཏགས་པ་ཙམ་དུ་སྨྲ་བས་ཀང་འདོགས་གཞི་དང་འདོགས་བེད་ཁས་བངས་དགོས་

ལ་དེ ་ལྟ་ན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ ་བོ ་ཉིད་ཡོད་དགོས་པས་མི ་འགལ་ཞེས་

པའོ། །དེའི་ལན་དུ་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དེ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་དང་ཀུན་བང་ཡོད་དམ་

གསུངས་པ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། འོ་ན་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཡོད་

པར་མི་འགྱུར་རམ་ཞེས་འདྲི་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་དམ་ཞེས་པའི་དྲིས་ལན་

མཛད་པས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་སྐྱེ་འགག་དང་ཀུན་བང་བཀག་པ་དོན་དམ་པར་ཡིན་ལ། 

ཐ་སད་དུ་གཟུགས་སོགས་ཡོད་པར་བསན་པས་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡང་ཐ་

སད་དུ་ཡིན་པས། དགོངས་འགེལ་དང་འཆད་ཚུལ་ག་ལ་མཐུན། སོབ་དཔོན་སྐུ་

མཆེད་ཀིས་ཀང་ལེའུ་འདིས་ཡུམ་གི་མདོ་དྲང་དོན་དུ་མི་འགེལ་ཞིང་དགོངས་

འགེལ་གིས་འགེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདིས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་

མེད་ལ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་བསན་པས་སྒ་ཇི་བཞིན་པར་གཟུང་དུ་མི་རུང་བ་

འདྲའོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །

གཞན་དབང་རས་ཡོད་དུ་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་བ་ནི་ཐོག་མར་མདོ་དེ་

ལས་མཚན་ཉིད་གསུམ་གསུངས་ཚུལ་ཤེས་དགོས་པས་བཤད་པར་བ་སེ། དེ་ཉིད་

ལས། བམས་པ་གང་འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་དང་དེ་ལ་གཟུགས་ཞེས་

བ་བའི་མིང་དང་འདུ་ཤེས་དང་བཏགས་པ་དང་ཐ་སད་ལ་བརྟེན་ནས། གཟུགས་ཀི་

ངོ་བོ་ཉིད་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་འདི་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་སོ། །ཞེས་པ་ནས་
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འདི་དག་ནི་ཀུན་བརྟགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བར་རྣམས་སོ། །ཞེས་

ཀུན་བརྟགས་ངོས་བཟུང་ངོ་། །བརྟེན་ནས་ཞེས་པ་ནི་མིང་དུ་བཏགས་པའི་དོན་

གཟུགས་ལ་དམིགས་ནས་ཞེས་པའོ། །གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རྟོག་ཅེས་པ་ནི་

འདིས་རྟོག་པ་མིན་གི་གང་དུ་རྟོག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀུན་བརྟགས་སུ་སོན་ནོ། །

རྣམ་པར་བཏགས་པ་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། འདུ་བེད་ཀི་མཚན་མའི་དངོས་པོ་དེ་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཙམ་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་གནས་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་

མངོན་པར་བརོད་དེ། གང་ལ་འདི་ནི་གཟུགས་སོ་ཞེས་བ་བ་དང་ཚོར་བའོ་ཞེས་བ་

བ་དང་འདུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བ་བ་དང་འདུ་བེད་རྣམས་སོ་ཞེས་བ་བ་དང་རྣམ་པར་

ཤེས་པའོ་ཞེས་བ་བ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཞེས་བ་བའི་བར་གི་

མིང་དང་འདུ་ཤེས་དང་བཏགས་པ་དང་ཐ་སད་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་

བཏགས་པའི་གཟུགས་སོ། །ཞེས་པ་ནས། འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་བར་དག་གོ །ཞེས་རྣམ་བཏགས་ངོས་བཟུང་ངོ་། །དེ་ལ་

དངོས་པོ་དེ་ཞེས་པ་ནི་བརོད་བའོ། །རྣམ་རྟོག་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་བརོད་པའི་བརོད་

ཚུལ་ནི་གཟུགས་ཞེས་སོགས་སོ། །དེ་ལྟར་བརོད་པའི་མིང་སོགས་རྣམ་བཏགས་སུ་

བཤད་པས་ནི་སྔར་བསན་པའི་བརོད་བ་དང་རྣམ་རྟོག་ཀང་རྣམ་བཏགས་སུ་བཤད་

པར་བཟུང་སེ་འདིས་རྣམ་པར་བཏགས་པ་དང་འདི་ལ་རྣམ་པར་བཏགས་པའི་གཞི་

གཉིས་སོ། །

ཆོས་ཉིད་ཀང་དེ་ཉིད་ལས། གང་ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་དེས་རྣམ་པར་

བཏགས་པའི་གཟུགས་རྟག་པ་རྟག་པའི་དུས་དང་ཐེར་ཟུག་ཐེར་ཟུག་གི་དུ་སུ་ངོ་བོ་
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ཉིད་མེད་པ་ཁོ་ན་དང་། ཆོས་ལ་བདག་མེད་པ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་ཡང་དག་པའི་

མཐའ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སོ། །ཞེས་པ་ནས་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་སངས་

རྒྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བར་དག་གོ་ཞེས་ཆོས་ཉིད་ངོས་བཟུང་ངོ་། །

དེ་ལ་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང་ཆོས་ཀི་བདག་

མེད་སོགས་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀི་གཟུགས་སོ། །ཆོས་དེ་ཡང་རྣམ་བཏགས་ཀི་གཟུགས་

ཀུན་བརྟགས་པའི་གཟུགས་དེས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་བདག་མེད་པ་ཡིན་པས་མེད་རྒྱུའི་

བདག་གམ་ངོ་བོ་ནི་ཀུན་བརྟགས་སོ། །རྟག་པ་ཞེས་སོགས་ཀིས་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་

དུ་དེས་དེ་སོང་པར་སོན་ནོ། །ཚུལ་འདི་ནི་འཇུག་འགེལ་ལས། སྦྲུལ་དེ་ཐག་པ་ལ་

མེད་པས་ཀུན་བརྟགས་དང་སྦྲུལ་དངོས་ལ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་སེ་དེ་དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་མ་

བརྟགས་པས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་ཡང་གཞན་དབང་གི་རྟེན་འབེལ་བས་པ་

ཅན་ལ་ནི་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ཏེ་རང་བཞིན་བཅོས་མིན་དང་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་

གསུངས་པས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལ་ནི་དངོས་ཡིན་ཏེ་ཀུན་ཏུ་མ་

བརྟགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དངོས་པོ་བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་

མངོན་སུམ་དུ་མཛད་པས་སངས་རྒྱས་ཞེས་བརོད་དོ། །ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་འཇོག་

ལུགས་འདིས་མདོའི་དགོངས་པ་བཤད་པར་བའོ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་

པས་དབུ་མ་པའི་མཚན་ཉིད་གསུམ་གི་འཇོག་ལུགས་ནི་ཡུམ་གི་མདོའི་དོན་འཇུག་

འགེལ་ལས་བཤད་པ་འདི་བཞིན་བའོ། །

དེ་ལ་རྣམ་བཏགས་ནི་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་གི་རྟེན་འབྱུང་གི་

གཞན་དབང་ལ་བ་སེ་གཙོ་བོའི་དབང་དུ་བས་པའོ། །གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་
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བར་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་བཏགས་པ་ཀུན་བརྟགས་སུ་བཤད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གཤིས་

སམ་རང་བཞིན་ལ་བ་ཞིང༌། གཞན་དབང་དེར་ཡོད་པ་ཀུན་བརྟགས་ཡིན་ཡང་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་ན་དེ་ཡོད་པ་ཡོངས་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་

གཞན་དབང་ཡིན་ལུགས་སུ་ཡོད་པའི་ཀུན་བརྟགས་ཀིས་སོང་པ་དེ་གཞན་དབང་གི་

ཡིན་ལུགས་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དམ་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པས་

ཡིན་ལུགས་གཅིག་ཉིད་གཞི་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀུན་བརྟགས་དང་ཡོངས་གྲུབ་

གཉིས་སུ་འཇོག་པའོ། །དེས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དུ་དོན་

དམ་དང་ཀུན་རོབ་བའི་ཆོས་གང་ཡང་མ་གྲུབ་ཀང་། ཆོས་ཉིད་ལ་རང་བཞིན་དུ་

བཞག་པ་དེར་ནི་ཀུན་རོབ་པའི་ཆོས་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་དམ་བདེན་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་

པས་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་རྣམས་ཞིབ་ཏུ་རྟོགས་པར་བའོ། །

དངོས་པོ་བས་པ་ཅན་ལ་མ་རེག་པར་རང་བཞིན་འབའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་

རྟོགས་པར་གསུངས་པ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ངོ་ན་

ཆོས་ཅན་ཡོད ་པ ་འགོག ་པ ་ཡིན ་ཏེ ་དེ ་མི ་འགལ་བ་ནི ་སྔར་ཡང་བཤད་

དོ། །འཇུག་འགེལ་ལས། གཞན་དབང་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཟུང་འཛིན་མེད་

པས་གཞན་དབང་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ཀུན་བརྟགས་པ་བསམ་བར་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། ཕྱི་རོལ་དང་ཤེས་པ་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་

པས་གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀ་གཞན་དབང་དུ་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ན་དེ་གཉིས་ཀུན་

བརྟགས་འདོགས་པའི་གཞི་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་ལ་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་ཀུན་

བརྟགས་པ་མི་འཐད་པའི་དོན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་བམས་ཞུས་ལས་རས་སུ་ཡོད་མེད་
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གསུངས་པའི་རས་ནི་གཞུང་གཞན་ལས་རས་བཏགས་གཉིས་སུ་བཤད་པའི་

རས་ཀང་མིན་ལ། དབུ་མ་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་རས་སུ་

བཤད་པ་ཡང་མིན་པས་ཡོད་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟ་ན་ཀུན་བརྟགས་རས་སུ་མེད་པ་

ནི་གཞན་དབང་ཡིན་ལུགས་སུ་ཡོད་པ་མི་སིད་པ་ལ་དགོངས་ཀི། མིང་དང་

བརའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་བརྟགས་སིད་པ་རྣམས་མིན་ནོ། །

རྣམ་བཏགས་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་མདོ་ཉིད་ལས། རྣམ་རྟོག་རས་སུ་ཡོད་པས་

རས་ཡོད་དུ་བཞག་གི་རང་དབང་དུ་འབྱུང་བའི་དོན་གིས་རས་ཡོད་མིན་པར་

གསུངས་པས། རང་དབང་བ་ནི་སོབ་དཔོན་ཡབ་སས་ཀི་གཞུང་ལས་རང་གི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་བཤད་པ་དེ་ཡིན་པས། མདོ་གཞན་ལས་གཞན་དབང་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་དང་མི་འདྲའོ། །རྣམ་རྟོག་རས་སུ་ཡོད་པས་

རས་ཡོད་དུ་བཞག་པ་ཡང་རྣམ་རྟོག་གི་དབང་གིས་བཞག་པའི་ཡོད་པས་ཡོད་པར་

བཞག་གི །རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཡོད་པ་མིན་པའི་དོན་ནོ། །རྣམ་རྟོག་གི་

དབང་གིས་བཞག་པ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཕྱེ་བས་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་

རྣམ་རྟོག་གིས་བཞག་པ་དང་མི་འདྲའོ། །ཆོས་ཉིད་རས་སུ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མིན་

པར་གསུངས་པ་ནི་སྔར་ལྟར་གི་ཀུན་བརྟགས་ཀི་ངོ་བོར་མེད་པ་དང་དེ་བཀག་པའི་

རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་སོ། །དེ་ལྟར་བས་ན་ལེའུ་འདིས་ཡུམ་གི་མདོའི་

ལེའུ་གཞན་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པའི་

འཁྲུལ་ས་རྣམས་བརལ་ལན་གིས་གཏན་ལ་ཕབ་ཅིང༌། མཚན༌ཉིད་གསུམ་གི་ཡོད་

མེད་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀང་ལེགས་པར་ཕྱེ་ནས་སྔར་བཤད་པ་རྣམས་ཀི་གཞུང་
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བཙུགས་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

དུས་གསུམ་གི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཤེས་རབ་

ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་མདོ་ལ། མདོ་དེ་ཉིད་ཀི་ནང་ནས་དགོངས་འགེལ་དང་འདྲ་

བར་དྲང་དོན་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་འདུག་སམ་དུ་རྟོག་ལྡན་མཁས་པ་ལ་འཁྲུལ་བ་སྐྱེ་བའི་

གནས་ཆེ་ས་ནི་བམས་ཞུས་ཀི་ལེའུར་སང་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀི་དོན་དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་

དག་གིས་ཞིབ་ཏུ་བཀྲལ་བ་ཡང་མི་སང་བས་ཞིབ་ཏུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །

གཉིས་པ་༼དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་

བསན་པ༽ལ་གསུམ།

རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌།

དེས་རང་མཚན་འགོག་ཚུལ་དང༌། བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་

བ་ཡིན་མིན་བསམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུགས་འདིས་ཆོས་རྣམས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་གང་ལ་བེད་ཅེ་ན། འཇུག་པ་ལས། 

བསན་བཅོས་ལས་དཔྱད་རོད་ལ་ཆགས་པའི་ཕྱིར། །

མ་མཛད་རྣམ་གོལ་ཕྱིར་ནི་དེ་ཉིད་བསན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དབུ་མའི་བསན་བཅོས་ལས་རིགས་པའི་དཔྱད་པ་ཇི་

སེད་ཅིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཅན་གིས་རྣམ་གོལ་ཐོབ་པ་ཁོ་ནའི་ཆེད་

ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀང་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་

ཉིད་ཀིས་འཁོར་བར་བཅིངས་སོ། །དེ་ཡང་གང་ལ་ངའོ་སམ་པ་སྐྱེ་བའི་དམིགས་པ་
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གང་ཟག་དང་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཆོས་གཉིས་ལ་བདག་གཉིས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་འཆིང་

བེད་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། རིགས་པས་གང་དུ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་འགོག་པའི་གཞིའི་

གཙོ་བོ་ཡང་དེ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕྱིར་རིགས་པ་རྣམས་ཀང་བདག་གཉིས་འགོག་པར་འདུ་ཞིང༌། འཇུག་

པ་ལས། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་འགེལ་

པར་བདག་མེད་གཉིས་གཏན་ལ་འབེབས་པར་བསྡུས་པའི་སྐབས་སུ་མཐའ་བཞིའི་

སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པར་གསུངས་

ཤིང༌། ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་མཉམ་པ་ཉིད་བཅུས་ས་དྲུག་པ་ལ་འཇུག་པར་

གསུངས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་མེད་པར་མཉམ་པ་ཉིད་ཁོ་ན་རིགས་པས་

བསན་པས། ཆོས་མཉམ་པ་ཉིད་གཞན་བསན་ས་བར་དགོངས་ཏེ་སོབ་དཔོན་གིས་

དང་པོར། 

བདག་ལས་མ་ཡིན་གཞན་ལས་མིན། །

ཞེས་སོགས་བཀོད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ནི་མཐའ་བཞིའི་སྐྱེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པའོ། །

འདི་ཡང་འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕྱིར་རྒྱུ་མེད་པ་དང་དབང་ཕྱུག་གི །

རྒྱུ་ལ་སོགས་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་ལས། །

དངོས་རྣམས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པ། །
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དེ་ཕྱིར་བརྟེན་ནས་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །

གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་བརྟེན་ནས་རབ་འབྱུང་བས། །

རྟོག་པ་འདི་དག་བརྟག་པར་མི་ནུས་པ། །

དེ་ཕྱིར་རྟེན་འབྱུང་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི། །

ལྟ་ངན་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བེད། །

ཅེས་གསུངས་པས། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་དང་འདུ་བེད་ལ་སོགས་པ་ནང་

གི་དངོས་པོ་རྣམས་ས་བོན་དང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་བརྟེན་ནས་

འབྱུང་བ་ཉིད་ཀིས། དེ་དག་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དང་བདག་གཞན་གཉིས་ཀ་རྒྱུ་མེད་ལས་སྐྱེ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་

འགོག་པས། ལྟ་ངན་གི་དྲ་བ་ཐམས་ཅད་གཅོད་བེད་རིགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྟེན་འབྱུང་

གི་རིགས་པ་ཉིད་ལ་གཏུགས་ནས་འགོག་གོ །

གང་ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། 

དེ་ནི་དེ་ཉིད་དུའམ་འཇིག་རྟེན་དུ། །

རྣམ་པ་བདུན་གིས་འགྲུབ་འགྱུར་མིན་མོད་ཀི། །

རྣམ་དཔྱད་མེད་པར་འཇིག་རྟེན་ཉིད་ལས་ནི། །

རང་གི་ཡན་ལག་བརྟེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན། །

ཞེས་ཤིང་རྟ་རང་གི་ཡན་ལག་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་དང་ལྡན་པ་དང་ཕན་

ཚུན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་གཉིས་དང་ཚོགས་ཙམ་དང་ཚོགས༌པའི་དབིབས་ཏེ་བདུན་དུ་
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བཙལ་བས་མི་རེད་ཀང༌། རང་གི་ཡན་ལག་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་བཏགས་

ཡོད་དུ་འཇོག་པ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ཀང་འཇོག་པར་གསུངས་ལ། དེ་ཉིད་ཟབ་མོའི་

ལྟ་བ་བདེ་བག་ཏུ་རེད་པའི་ཐབས་སུ་གསུངས་པས་དེའི་རིགས་པ་རྣམས་ནི་གང་

ཟག་གི་བདག་འགོག་པའི་རིགས་པའི་གཙོ་བོར་ཤེས་པར་བ་སེ། འཇུག་པ་ལས། 

རྣམ་བདུན་གིས་མེད་གང་དེ་ཇི་ལྟ་བུར། །

ཡོད་ཅེས་རྣལ་འབོར་པས་འདིའི་ཡོད་མི་རེད། །

དེས་དེ་ཉིད་ལའང་བདེ་བག་འཇུག་འགྱུར་བས། །

འདིར་དེའི་གྲུབ་པ་དེ་བཞིན་འདོད་པར་བ། །

ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐོག་མར་གང་ཟག་ལ་རྣམ་པ་བདུན་དུ་བཙལ་ན་མི་རེད་པ་

དང་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་འདོགས་པ་འདི་གོ་ས་བས་འཁིད་པའི་རིམ་པ་ཡང་

དེ་བཞིན་ནོ། །འདི་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཏགས་པ་ཉིད་ཀིས་བདུན་པོ་དེར་

གང་ཟག་མི་རེད་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀི་དོན་ཡིན་པས་རྟེན་འབྱུང་གི་རིགས་

པ་ལ་ཐུག་གོ །དེ་ལྟར་ན་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བ་དང་བརྟེན་ནས་བཏགས་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཀིས་རང་ལས་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཐ་དད་ལ་

སོགས་པ་བདུན་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་འགོག་པ་འདི་ཉིད་རིགས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་

པོར་ཟུངས་ཤིག །

གཉིས་པ་༼དེས་རང་མཚན་འགོག་ཚུལ༽ནི། 

འོ་ན་རྟེན་འབྱུང་གི་རྟགས་དེ་དག་གིས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཀུན་
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རོབ་ཏུ་ཡང་འགོག་པ་འདི་ལུགས་འདིས་འཕགས་པའི་དགོངས་པ་འགེལ་བའི་ཁྱད་

ཆོས་སུ་སང་ན་དེ་ལ་དམིགས་བསལ་ཅན་གི་དགག་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་ཅེ་ན། འདི་ནི་

ཤིན་ཏུ་གནད་ཆེ་བས་བཤད་པར་བའོ། །འདི་ལ་འཇུག་པའི་ར་བར་རིགས་པ་

གསུམ་དང་འགེལ་པར་རིགས་པ་གཅིག་སེ་བཞིས་བཀག་གོ །དེ་ལ་དང་པོ་འཕགས་

པའི་མཉམ་གཞག་དངོས་པོའི་འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་བ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡོད་ན། རྣལ་འབོར་པས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཚེ་ཡེ་ཤེས་དེས་གཟུགས་ཚོར་

ལ་སོགས་པ་དམིགས་དགོས་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །དངོས་པོ་སྔར་ཡོད་ཕྱིས་མེད་པ་ནི་ཞིག་པ་ཡིན་ལ་དེའི་འཇིག་རྒྱུ་ནི་ཡེ་ཤེས་

དེས་བས་པས་དེ་ནི་འཇིག་རྒྱུར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་རིགས་པས་རང་མཚན་གི་སྐྱེ་བ་

ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ཁས་མི་བང་སེ། འཇུག་པ་ལས། 

གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་རྟེན་གྱུར་ན། །

དེ་ལ་བསྐུར་བས་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་ཕྱིར། །

སོང་ཉིད་དངོས་པོ་འཇིག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །

དེ་ནི་རིགས་མིན་དེ་ཕྱིར་དངོས་ཡོད་མིན། །

ཞེས་སོ། །

གལ་ཏེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཡེ་ཤེས་དེས་དམིགས་མི་

དགོས་ཀི། དོན་དམ་པར་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་ལ་དེ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཏེ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ནི་སྐྱོན་སོང་དངོས་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

གཞི་ཡིན་མོད་ཀང་སང་མི་ནུས་ཏེ་རིགས་པ་འོག་མའི་སྐབས་སུ་བཤད་པར་བའོ། །

ཐ་སད་བདེན་པ་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ཐལ་བ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དཔེར་ན་སྐྱེ་བའི་ཐ་སད་བཏགས་པའི་བཏགས་སའི་

དོན་ལ་ཅི་མྱུ་གུ་འདི་ས་བོན་ལས་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ཞིག་གམ་འོན་ཏེ་རང་བཞིན་

གཅིག་པ་ཞིག་སྐྱེ་ཞེས་དཔྱད་པ་ན་དཔྱོད་བེད་ཀིས་རེད་དགོས་ཏེ། གཞན་དུ་ན་ཐ་

སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་བས་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་

མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཙལ་ཞིང་དཔྱད་པ་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་བདག་ཉིད་ཅན་མ་

སྐྱེས་ཤིང་མ་འགགས་པ་ལས་གཞན་དུ་སྐྱེ་བ་སོགས་མི་རེད་པས། ཀུན་རོབ་པའི་

དོན་རྣམས་དེ་ལྟར་དཔྱད་པས་རེད་པའི་དོན་དུ་མི་བཟུང་སེ། འཇུག་པ་ལས། 

གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་འདི་དག་རྣམ་དཔྱད་ན། །

དེ་ཉིད་བདག་ཅན་དངོས་ལས་ཚུ་རོལ་ཏུ། །

གནས་རེད་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གི། །

ཐ་སད་བདེན་ལ་རྣམ་པར་དཔྱད་མི་བ། །

ཞེས་སོ། །

འདི་ལ་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་དཔྱོད་ལུགས་ཅི་ཙམ༌ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་མ་

གྲུབ་དཔྱོད་པའི་རིགས་པའི་ས་མཚམས་ལ་མི་མཐུན་པའི་གནད་ཀིས་འདིར་བཤད་

པ་འདྲ་བའི་དཔྱོད་ལུགས་ཀིས་དཔྱད་བཟོད་ཡིན་ཡང་། དེ་ཁོ་ནར་གྲུབ་མ་གྲུབ་

དཔྱོད་པའི་རིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་མི་འདོད་པས་མི་གནོད་པར་སྨྲ་བ་སྐྱོན་སོང་

གི་དངོས་གཞི་ཡིན་ཏེ་སྐྱོན་སོང་སྔ་མ་དང་གནད་གཅིག་གོ །དེ་དག་གི་སྐྱོན་སང་མི་
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་སྔར་མང་དུ་བཤད་པ་བཞིན་ཟླ་བས་སྐབས་འདི་དང་གཞན་

མང་པོར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ལྟར་

ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ཀིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་གང་ཡོད་པར་འཇོག་པ་

རྣམས་ཐ་སད་ཀི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཡེ་མ་དཔྱད་པ་ཁོ་ནར་འཇོག་པས། དེའི་བཟློག་

ཕྱོགས་དཔྱད་ནས་ཡོད་པར་འཇོག་པ་ནི་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ཉིད་

དོ། །དེས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཡོད་ན་རིགས་ཤེས་ཀིས་དཔྱད་བཟོད་དང་

དོན་དམ་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དམིགས་དགོས་སོ། །

གལ་ཏེ་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་གནོད་མེད་ལ་སང་བའི་

དབང་གིས་བཞག་པ་མིན་པར་དངོས་པོ་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་

པ་ནི་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རང་གི་གནས་ལུགས་ཀི་དབང་

གིས་ཡོད་པ་མིན་པར་ཤེས་པ་གནོད་མེད་ལ་སང་བའི་དབང་གིས་ཡོད་པ་ནི་འཇིག་

རྟེན་པའི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་གི་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ནི་མིན་ནོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དང་བར་དང་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་

པ་དང་། དེ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་བར་དང་ཐ་སད་ཀིས་ཡོད་ཀི་དོན་དམ་པར་ནི་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཐ་སད་བཏགས་པའི་བཏགས་དོན་ཇི་ལྟར་ཡོད་

དཔྱད་པས་རེད་པའི་དོན་ཡོད་ན་ཙམ་གི་སྒས་ཅི་ཞིག་གཅོད་ཅིང་འཇིག་རྟེན་གི་

བརས་ཡོད་པའོ་ཞེས་ཀང་ཇི་ལྟར་བརོད་པར་རིགས། འཇིག་རྟེན་པས་ཐ་སད་

བཏགས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་དང་ཆེས་མི་མཐུན་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་

གི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའོ། །ཞེས་སྨྲས་ཀང་དོན་མི་འདོད་པས་སྨྲས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་



  223  

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

དོ། །གང་ཟག་གི་ཐ་སད་ཀི་དོན་ལ་བཙལ་ཞིང་དཔྱད་པས་རེད་པའི་དོན་གང་ཟག་ཏུ་

བཞག་ཏུ་མི་རུང་བ་ནི་རྣམ་པ་བདུན་གི་དཔྱད་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

ཀི་ཐ་སད་ཀི་དོན་ལ་དཔྱད་ནས་རེད་པའི་དོན་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པར་བཞག་ཏུ་མི་རུང་

པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་གཞན་སྐྱེ་འགོག་པ་སོགས་ཀི་རིགས་པས་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་

གཏན་ལ་ཕབ་ཟིན་པ་ལས་ཤེས་པར་བའོ། །

དེས་ན་མྱུ་གུ་སྐྱེའོ་ཞེས་པ་དང་ངས་མཐོང་ངོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་དང་གང་

ཟག་གི་ཐ་སད་དང༌། མྱུ་གུ་ས་བོན་རས་གཞན་ལས་སྐྱེའོ་ཞེས་པ་དང་རས་ཡོད་ཀི་

བདག་གིས་མཐོང་ངོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་རྣམས་གང་ལ་ཐ་སད་བས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་

ཡོད་བཙལ་བ་ན་མི་རེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། ཇི་ལྟར་བཏགས་པ་བཞིན་གི་

དོན་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་མི་གནོད་ཤིན་ཏུ་ཁྱད་ཆེ་བས་སྔ་མ་

གཉིས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ལ་ཕྱི་མ་གཉིས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་དོ། །འདི་ཡང་རིགས་

ཤེས་ཀིས་གནོད་པ་དང་དཔྱད་མི་བཟོད་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། རིགས་ཤེས་

ཀིས་ཡོད་པར་མ་རེད་པ་དང་མེད་པར་མཐོང་བ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་

ལེགས་པོར་ཕྱེད་པ་ལ་རག་སེ་དེ་དག་ནི་གཞན་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེ་དག་ཞིབ་ཏུ་འབེད་པའི་དཔྱད་པ་མ་རོགས་པར་རིགས་པ་ལྟར་སང་རེས་

དོན་དམ་དུ་གྲུབ་པ་བཀག་ཅིང༌། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་རེས་ཡོད་

པར་བཟུང་ན་དེའི་ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་འཇོག་ནུས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་འཁྲུལ་ངོར་

ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་སམ་དུ་བསམ་ན་ནི། དབང་ཕྱུག་དང་གཙོ་བོ་ལ་

སོགས་པ་ལས་བདེ་སྡུག་སྐྱེ་བ་དང་དཀར་ནག་གི་ལས་གཉིས་ལས་བདེ་སྡུག་སྐྱེ་བ་
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གཉིས་འཐད་ན་འཐད་མཉམ་དང་མི་འཐད་ནའང་མི་འཐད་མཉམ་དུ་འགོ་སེ། སྔར་

བཞིན་དཔྱད་ན་ནི་དཔྱོད་བེད་ཀིས་ཕྱི་མ་ཡང་མི་རེད་ལ་འཁྲུལ་ངོར་ནི་སྔ་མ་ཡང་

ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་འཇུག་པ་ལས། 

འདི་ནི་ངར་འཛིན་རྟེན་དུའང་མི་རིགས་ལ། །

འདི་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཡོད་མི་འདོད། །

ཅེས་དང༌། 

མི་ཤེས་གཉིད་ཀིས་རབ་བསྐྱོད་མུ་སེགས་ཅན། །

རྣམས་ཀིས་བདག་ཉིད་ཇི་བཞིན་བརྟགས་པ་དང༌། །

སྒྱུ་མ་སྨིག་རྒྱུ་སོགས་ལ་བརྟགས་པ་གང༌། །

དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཡོད་མིན་ཉིད། །

ཅེས་སོགས་ཀིས་རང་གཞན་གི་སེ་པ་གཞན་གི་གྲུབ་མཐའ་ཐུན་མོང་མིན་

པས་བཏགས་པ་རྣམས་དང༌། སྒྱུ་མ་ལ་རྟ་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་

འགྱུར་ཏེ། བོ་འཁྲུལ་པས་ཀང་དེ་ལྟར་མ་བཟུང་བར་འགྱུར་བ་དང་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་

པའི་ཕྱིར་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང༌། བདག་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་སོགས་

ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་རིགས་པས་བཀག་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་འགོག་མི་

ནུས་པར་འགྱུར་རོ། །འཁྲུལ་པ་དེ་དག་ཐོགས་མེད་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་
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སེམས་ཅན་རང་དགའ་བའི་འཁྲུལ་པ་མིན་ལ། མ་དཔྱད་པ་ཐོག་མེད་ནས་བརྒྱུད་དེ་

འོངས་པའི་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་པས་སྐྱོན་མེད་

དོ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་སྔ་ཕྱི་གཅིག་འཛིན་གི་རྟག་འཛིན་དང་གང་ཟག་

དང་ཆོས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་འཛིན་པའི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་

ཞེན་ཡུལ་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ན་

རིགས་ཤེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཡོད་བཙལ་བས་རེད་པ་འགལ་མེད་ཀང༌། རིགས་ཤེས་

ཚད་མས་མི་གནོད་པ་ཞིག་ངེས་པར་དགོས་ལ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་གཞན་གང་གིས་

ཀང་མི་གནོད་པ་ཞིག་ཀང་དགོས་ཏེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་

ཡིན་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། གང་ཟག་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་མིང་གི་ཐ་

སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པ་ཙམ་མོ་ཞེས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་གང་ཟག་མིང་གི་ཐ་

སད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པ་གཅོད་ཀི། གང་ཟག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡང་མི་

གཅོད་ལ་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་གང་བཞག་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་

པར་སོན་པ་ཡང་མིན་ནོ། །

འོ་ན་མིང་གི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་མ་བཞག་པ་ཇི་འདྲ་ཞིག་གཅོད་སམ་ན། 

གང་ཟག་གི་ཐ་སད་བཏགས་པའི་དོན་དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ན་དོན་ཁོ་རང་

གི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པར་སོང་གིཡུལ་ཅན་ཐ་སད་དེའི་དབང་གིས་ཡོད་

པར་མ་སོང་བས་དེ་གཅོད་དོ། །དེ་འདྲ་བ་དེ་རིགས་ཤེས་ཀིས་ཁེགས་ཀང་མཆོད་
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སྦྱིན་གིས་མཐོང་ངོ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་ཀི་དོན་མེད་ན་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གནོད་

པས་ཡོད་པར་ནི་གྲུབ་ལ། དོན་དང་ཐ་སད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དོན་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་ཡོད་པར་མ་སོང་བ་ན་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པར་འོས་མེད་ཀིས་འགྲུབ་

བོ། །དེའི་ཕྱིར་དོན་དམ་བདེན་པའི་ཡོད་ཚུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་དཔྱད་པ་ན་དེ་དང་

འདྲ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་པས་དེའི་ཡོད་པ་ཡང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་བཞག་པར་སྨྲའི། 

དོན་དམ་བདེན་པ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མི་སྨྲའོ། །དོན་དམ་བདེན་པ་ཡོད་

པ་ཐ་སད་པའི་ཤེས་ངོར་འཇོག་ཅེས་པ་ཡང་དོན་དམ་པ་ཡོད་པར་བཟུང་བ་དེ་

རིགས་ཤེས་ཀི་འཛིན་སངས་ལ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་གི་དེས་གྲུབ་ཅེས་པ་

མིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་ཀང་རྒྱལ་བས་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པ་བརོད་པ་ཙམ་དུ་གྲུབ་པར་བཤད་དོ། །

རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འཇོག་པའི་ཤེས་པ་གནོད་མེད་

ནི་སང་ཡུལ་ལམ་ཞེན་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་

ཞིག་ལ་འདོད་ལ། འདི་ལ་སང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བས་དོན་འཇོག་ནུས་པ་དུ་མ་ཞིག་

ཡོད་པས་འདི་གཉིས་ཀི་ཤེས་པ་གནོད་མེད་ཀི་གནོད་པ་ཡོད་མེད་ཀང་ཁྱད་པར་

ཆེའོ། །འདི་འདྲ་བའི་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་ཡོད་པ་ལ་བཏགས་ཡོད་དུ་གསུངས་ཀི། 

ཆོས་དེ་དངོས་མིན་བཞིན་དུ་དེར་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་གཏན་ནས་མིན་པས་

འདི་ལ་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་མཚན་ཉིད་པ་དང་འཆིང་གོལ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐམས་ཅད་འཐད་ཀི། གཞན་གི་ལུགས་ལ་ཡེ་མི་འཐད་དོ། །

དེ་ཉིད་འཕགས་པ་ཡབ་སས་ཀི་དགོངས་པ་མཐར་ཐུག་ཏུ་སོབ་དཔོན་འདི་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

གཉིས་ཀིས་འགེལ་པ་ལ་རྣམ་གཞག་མཚན་ཉིད་པ་འཇོག་ས་མ་བྱུང་ན། རྒྱུ་འབས་

མཚན་ཉིད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་

ཁྱེར་བའི་གོམས་པ་ཆེས་པས་ལན་ཞིང༌། ད་དུང་རྟེན་འབྱུང་གི་དོན་རང་བཞིན་གིས་

སོང་པའི་དོན་དུ་མ་ཤར་བ་ཡིན་པས་ལུགས་འདིའི་གོལ་ས་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པར་

ཤེས་པར་གིས་ཤིག །

དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བ་མི་ཁེགས་པར་ཐལ་བ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་བདག་གཞན་གང་ལས་སྐྱེ་དཔྱད་ནས་འགོག་

པས་མ་ཁེགས་ན། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་དཔྱད་ནས་འགོག་པས་

མི་ཁེགས་པར་འགྱུར་ན་དེ་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར་ཐ་སད་དུ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་

པ་ཡང་འགོག་པར་ནུས་སོ། །རང་མཚན་གིས་གྲུབ་ན་དོན་དམ་པར་གྲུབ་དགོས་

པའི་གནད་ཀིས་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བ་འགོགས་པའི་རིགས་པས་ཐ་སད་དུ་རང་

མཚན་གིས་གྲུབ་པ་ཡང་བཀག་གོ །དེའི་ཕྱིར་རང་མཚན་གིས་སྐྱེ་བ་དེ་བདེན་

པ་གཉིས་ཀར་ཡང་མེད་དོ། །

དེ་ཡང་འཇུག་པ་ལས། 

དེ་ཉིད་སྐབས་སུ་རིགས་པ་གང་ཞིག་གིས། །

བདག་དང་གཞན་ལས་སྐྱེ་བ་རིགས་མིན་པའི། །

རིགས་དེས་ཐ་སད་དུ་ཡང་རིགས་མིན་ན། །

ཁྱེད་ཀི་སྐྱེ་བ་གང་གིས་ཡིན་པར་འགྱུར། །

ཞེས་སོ། །
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རྗེ་བློ་བཟང་གྲགས་པ།

ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་གསུངས་པ་མི་འཐད་པ་ནི། རིགས་པ་

དང་པོ་སོན་པའི་འགེལ་པ་ལས། འོད་སྲུངས་གཞན་ཡང་དབུ་མའི་ལམ་ཆོས་རྣམས་

ལ་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རྟོག་པ་ནི། གང་སོང་པ་ཉིད་ཀིས་ཆོས་རྣམས་སོང་པར་མི་

བེད་ཆོས་རྣམས་ཉིད་སོང་པ་དང་། ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དེ་བཞིན་དུ་གང་མཚན་མ་

མེད་པ་དང་གང་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་གང་མངོན་པར་འདུ་བ་བ་མེད་པ་དང་གང་མ་

སྐྱེས་པ་དང་གང་མ་བྱུང་བས་ཆོས་རྣམས་མཚན་མ་མེད་པར་མི་བེད་པ་ནས་ཆོས་

རྣམས་མ་བྱུང་བར་མི་བེད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཉིད་མཚན་མ་མེད་པ་ནས་ཆོས་རྣམས་

ཉིད་མ་བྱུང་བའི་བར་དུ་འོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས་གསུངས་པ་དྲངས་ནས་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་སོང་པར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། ལུང་དེས་རྣམ་རིག་པའི་སོང་པ་ཡང་

མི་འཐད་པར་བསན་པར་བཤད་དོ། །ཆོས་རྣམས་ལ་རང་མཚན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་

བཞིན་ཡོད་ན་ཆོས་དེ་རྣམས་རང་ངོས་ནས་སོང་པར་མ་སོང་བས་ཆོས་རྣམས་ཉིད་

སོང་པ་དང་ཞེས་པ་མི་འཐད་ལ། རང་ངོས་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་བཀག་

པར་གཞན་ཞིག་གིས་སོང་པའི་སོ་ནས་སོང་པར་བསན་དགོས་པས་སོང་པ་ཉིད་

ཀིས་ཆོས་རྣམས་སོང་པར་མི་བེད་དོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ཏེ། མདོར་ན་རང་གི་ངོ་

བོས་སོང་པའི་རང་སོང་མིན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

དེས་ན་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་སོང་

པ་མི་འདོད་ན་རང་སོང་དུ་མིང་བཏགས་ཀང་གཞན་སོང་ལས་མི་འདའ་ལ། རྣམ་རིག་

པས་གཞན་དབང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་དུ་མེད་པར་བསན་པ་ཡང་གཞན་དབང་

རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ཡིན་བས་ན་མི་ཁeགས་ཞེས་པའོ། །དགག་གཞི་དེ་དགག་
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དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོ།

བའི་ངོ་བོར་མེད་པ་དང་གཞི་དེ་དགག་བས་སོང་ཚུལ་ཡང་ཡིན་པས་སོང་པར་འདྲ་

བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སོང་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོས་

སོང་པའི་དོན་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པའི་སོང་ཚུལ་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོས་སོང་པ་

མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སོང་ཚུལ་སྔ་མ་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་

རིང་ལ་གྲུབ་མཐས་གཞི་དེ་བདེན་པའམ་དེའི་དོན་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་

འདོགས་སྐྱེ་མི་སིད་ལ། ཕྱི་མ་རྣམས་ཀི་དོན་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་བེད་པ་མ་ཉམས་

ཀང་གྲུབ་མཐས་བདེན་པའམ་བདེན་པའི་དོན་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་མི་འགལ་བའོ། །

གསུམ་པ་༼བཀག་པའི་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མིན་བསམ་པ༽

ནི། 

འོ་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་རང་བཞིན་རྟགས་ཀིས་བཀག་པ་ཙམ༌ཡིན་གི་མ་

བསྒྲུབས་ཞེས་སྨྲ་བ་ལྟར་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་པ་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་

ཡིན་སམ་ན། འདི་ལ་ཐོག་མར་དགག་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཤེས་དགོས་པས་དེ་

བཤད་པར་བའོ། །

དེ་ལ་དགག་པ་ནི་སྒས་བརོད་པ་ན་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དགག་བ་བཅད་

པའམ་དེའི་རྣམ་པ་བོ་ལ་འཆར་བ་ན་དགག་བ་བཀག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་དངོས་སུ་

ཤར་ནས་རྟོགས་པར་བ་བ་ཞིག་སེ། དང་པོ་ནི་བདག་མེད་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཆོས་ཉིད་ལྟ་བུ་སེ། འདི་ལ་ཚིག་གིས་ཟིན་པར་དགག་བ་བཅད་པ་མེད་ཀང་དེའི་དོན་

འཆར་བ་ན་སྤོས་པ་བཅད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་ཡོད་དོ། །

དེ་ལྟར་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པས་རྟོགས་པར་བ་བའི་དོན་དེ་ལ་གཉིས་
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ལས། མ་ཡིན་དགག་ནི་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་སེ། 

རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ནི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་དགག་པས་དེ་

དང་འདྲ་བ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་སེ། དཔེར་ན། 

འདི་བམ་ཟེ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དགག་པས་བམ་ཟེ་འདྲ་བ་དེ་ལས་གཞན་པ་བམ་ཟེ་མ་

ཡིན་པ་དཀའ་ཐུབ་དང་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པས་དམན་པའི་དམངས་རིགས་ཡིན་པར་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་སོ། །

མེད་དགག་ནི་དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པ་སེ། 

རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས། མེད་པར་དགག་པ་ནི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཙམ་ཞིག་འགོག་

པར་ཟད་ཀི་དེ་དང་འདྲ་བ་དེ་མ་ཡིན་པ་གཞན་གི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པར་མི་བེད་པ་སེ། 

དཔེར་ན་བམ་ཟེས་ཆང་བཏུང་བར་མི་བའོ། །ཞེས་བ་བ་དེ་ཙམ་ཞིག་འགོག་པར་ཟད་

ཀི། དེ་ལས་གཞན་པའི་བཏུང་བ་བཏུང་ངོ་ཞེའམ་མི་བཏུང་ངོ་ཞེས་མི་བརོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་ནི་འཕེན་མི་འཕེན་དང་དོན་གཅིག་ལ་དེ་ལས་

གཞན་པ་ནི་དགག་བ་བཀག་ཙམ་མིན་པའོ། །མ་ཡིན་ཞེས་པ་དང་མེད་ཅེས་པའི་

ཚིག་གིས་བཀག་པ་ནི་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་མིན་ཏེ། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་

བཀག་པ་མེད་དགག་ཏུ་ལེགས་ལྡན་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ཀས་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚེ་

དཔག་མེད་ཅེས་པ་མ་ཡིན་དགག་ཏུ་བ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་དགག་པ་ལ་

ཆོས་ཀུན་ཀང་རང་མ་ཡིན་བཀག་པས་དངོས་པོ་ལ་དགག་བ་བཅད་པས་མི་ཆོག་

གིརང་བརོད་པའི་སྒས་བཅད་པ་དང་རང་རྟོགས་པའི་བོ་ལ་དངོས་སུ་དགག་བ་

བཅད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བ་གང་རུང་དགོས་སོ། །
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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་ལ། གཞན་དགག་

གཞི་དང་ཚོགས་ན་ཆོས་གཞན་འཕངས་པས་མེད་དགག་མིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་

རིགས་ཏེ། དགག་པ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ནི་སྔར་བཤད་པ་ཁོ་ན་བཞིན་གཞུང་གཞན་

ལས་ཀང་འབྱུང་ལ། དེའི་ཚེ་བམ་ཟེས་ཆང་མི་བཏུང་ངོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཞི་སྒྲུབ་པ་

དང་ཚོགས་ཀང་མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད་གནས་པའི་ཕྱིར་དང༌། བམ་ཟེ་ལྟ་བུ་དེ་

དགག་བ་བཅད་ནས་ཆོས་གཞན་འཕེན་མི་འཕེན་རི་བའི་གཞི་ཡིན་གི། འཕངས་

པའི་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་ཆོས་གཞན་འཕངས་ཚུལ་ལ་ཤུགས་དང་དངོས་དང་དེ་གཉིས་ཀ་

དང་སྐབས་ཀིས་འཕངས་པ་བཞི་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་སྒོན་མའི་འགེལ་བཤད་དུ་

དྲངས་པ་ལས། 

དགག་པ་དོན་གིས་བསན་པ་དང༌། །

ཚིག་གཅིག་སྒྲུབ་པར་བེད་མ་དང༌། །

དེ་ལྡན་རང་ཚིག་མི་སོན་པ། །

མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་ནོ། །

ཞེས་སོ། །

དེ་ལ་དོན་གིས་བསན་པ་ནི། མཆོད་སྦྱིན་ཚོན་བོ་ཉིན་པར་མི་ཟ་བ་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །ཚིག་གཅིག་གིས་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པ་ནི། བདག་ལས་མ་སྐྱེས་པ་ཡོད་ཅེས་

པ་ལྟ་བུ་དགག་བ་གཅོད་པ་དང་ཆོས་གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་གཉིས་ཀ་ཚིག་
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གཅིག་གིས་ཟིན་པའོ། །

དེ་ལྡན་ནི། དངོས་ཤུགས་ལ་ཆོས་གཞན་འཕངས་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་

ཚིག་སེ་མཆོད་སྦྱིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་མི་ཟ་བ་རིད་པ་མིན་པ་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

རང་གི་ཚིག་གིས་མི་སོན་པ་ནི། སྐྱེས་བུ་གཅིག་རྒྱལ་རིགས་དང་བམ་ཟེ་

གང་རུང་གཅིག་ཏུ་ངེས་ཤིང་ཁྱད་པར་མ་ངེས་པའི་སྐབས་སུ་འདི་བམ་ཟེ་མ་ཡིན་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འཕེན་ཚུལ་བཞི་པོ་དེ་གང་བྱུང་ཡང་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ལ། དེ་

ལས་གཞན་པ་དེ་བཞི་གང་ཡང་མ་འཕངས་པ་ནི་མ་ཡིན་དགག་ལས་གཞན་མེད་

དགག་གོ །

འདི་ལ་སྔོན་གི་ཁ་ཅིག་དབུ་མ་པ་ལ་རང་བཞིན་འགོག་པའི་རྟགས་དང་རེས་

དཔག་ཡོད་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་དེ་གཉིས་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་དེ། 

བསྒྲུབ་བ་མེད་པའི་རྟགས་ཡང་དག་དང་གཞལ་བ་མེད་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མི་

སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་དག་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལ་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་

དང་རེས་དཔག་ཡོད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་མེད་དེ། ཚིག་གསལ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་

འདི་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་གཞན་གིས་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་

ཡོངས་སུ་བརྟགས་པ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འདི་ཡོད་པ་ཉིད་

དུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། འདི་གཞན་གིས་མེད་པ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པ་

སེལ་བ་ཡིན་ཏེ་མཐའ་གཉིས་བསལ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་

རོ། །ཞེས་དང༌། ཐལ་འགྱུར་རྣམས་ནི་གཞན་གི་དམ་བཅའ་བ་འགོག་པ་ཙམ་གི་

དགོས་པ་ཅན་དུ་བཤད་ཅིང༌། འཇུག་པ་ལས་ཀང༌། 
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རྟོག་རྣམས་ལོག་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་ཏེ། །

རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་འབས་བུར་མཁས་རྣམས་གསུངས། །

ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་གཞན་ལུགས་བཀག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་མིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དགག་བ་བཅད་ཙམ་གི་དགོས་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི་ཐལ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་

ཆོས་མིན་ཏེ། རྟོག་གེ་འབར་བ་ལས་ཀང༌། ས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པར་ན་འབྱུང་

བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ཙམ་ཞིག་བེད་པར་ཟད་ཀི། གཞན་གི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཡིན་པ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་མི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེས་ན་ཆོས་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ན་དགག་བ་

བཅད་པ་ཙམ་དང་གཞན་གི་ལོག་རྟོག་ལོག་པ་ཙམ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ནི། 

རིགས་པའི་ཡུལ་དུ་དགག་བ་བཀག་ཙམ་མིན་པའི་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ་གཅོད་

པས་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ནམ་སམ་པ་བཀག་ནས་མེད་དགག་ཏུ་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ནི་རང་གི་དགག་བ་བཅད་ཙམ་ཡིན་གི་ཆོས་གཞན་མི་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་སྔར་བཤད་པའི་

ཕྱིར་རོ། །དཔེར་ན། མཚོ་ལ་དུ་བ་མེད་ཅེས་པ་ནི་མཚོ་ལ་དུ་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་

ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་ཆོས་མ་འཕངས་ཀང་ཚིག་དེས་མཚོ་དུ་མེད་མ་བསན་

པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་འབང་བའི་བོས་ཀང་མཚོ་དུ་མེད་མ་ངེས་པ་མིན་པ་བཞིན་དུ་

མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་བསན་པ་ནའང་མྱུ་གུ་ལ་རང་བཞིན་རྣམ་པར་བཅད་
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ཙམ་ཡིན་ཀང་དེའི་སྒ་དང་བོས་མྱུ་གུ་རང་བཞིན་མེད་པ་བརོད་པ་དང་ངེས་པ་ཅི་

ཞིག་འགལ། དེས་ན་མཚོ་ལ་དུ་བ་ཚིག་གིས་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཉིད། དུ་མེད་བརོད་

པ་ཡིན་ཞིང་བོས་ཀང་དུ་བ་བཅད་པ་ཉིད་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་

པའི་ཕྱིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་མེད་པ་སོན་པའི་ལུང་རྣམས་ཀིས་རང་བཞིན་བཀག་

པ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་བརོད་པ་དང༌། རང་བཞིན་འགོག་པའི་རིགས་ཤེས་ཀིས་

རང་བཞིན་བཀག་པ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་ཤེས་པ་དང་རང་བཞིན་འགོག་པའི་

རྟགས་ཀིས་རང་བཞིན་བཀག་པ་ཉིད་རང་བཞིན་མེད་པ་བསྒྲུབས་པར་འདོད་པར་

བའི། ལུང་ལ་བརོད་བ་དང་ཤེས་པ་ལ་ཤེས་བ་དང་རྟགས་ལ་བསྒྲུབ་བ་མེད་ཅེས་སྨྲ་

བར་མི་བའོ། །དེའི་ཕྱིར་རིགས་པས་རང་བཞིན་བཀག་ཙམ་ཡིན་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་

པ་བསྒྲུབས་པ་མིན་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་དབུ་ཚད་གང་གི་ཡང་རིགས་པར་མི་སང་ངོ་། །

ས་ནི་དོན་དམ་པར་འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་ཞེས་པས་དོན་དམ་པར་

འབྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པ་བཀག་པ་ཙམ་ཞིག་བེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ན། མེད་དགག་དེ་

བསྒྲུབ་བར་བེད་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པར་མི་

སྒྲུབ་ཅེས་པས་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་

ནོ། །དེས་ན་དགག་བ་བཅད་ཙམ་ལས་གཞན་ཅིག་སྒྲུབ་མི་སྒྲུབ་འདྲི་ན་བདེན་མོད། 

དགག་བ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་ཁས་བངས་ནས་དགག་པ་རྟགས་དང་སྒ་བོས་ཡུལ་
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དུ་བས་མ་བས་དཔྱོད་པ་ག་ལ་འཐད། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་རྟགས་ཀིས་

རྣམ་པར་བཅད་པས་རང་བཞིན་མེད་པ་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་ན། འཕགས་པས། 

འདི་ནི་ཡོད་ཉིད་འགོག་པ་སེ། །མེད་ཉིད་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མིན། །

ནག་པོ་མིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། །དཀར་པོ་ཡིན་ཞེས་མ་བརོད་བཞིན། །

ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དཔེར་ན། ནག་པོར་མེད་པ་ཙམ་ཞིག་

སོན་པར་འདོད་པས་འདི་ནག་པོ་མིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ན་ནག་པོ་བཀག་པ་ཙམ་ཞིག་

ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་དཀར་པོ་ཡིན་ཞེས་མི་སོན་པ་བཞིན་དུ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་

དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་པ་ཡང་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་ཡོད་པ་

བཀག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། དེ་ལས་གཞན་པའི་བདེན་མེད་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་

མིན་ཞེས་པའི་དོན་ཏེ། ཤེས་རབ་སྒོན་མེ་འགེལ་བཤད་དང་བཅས་པས་ཀང་མ་ཡིན་

དགག་བསྒྲུབ་བ་མིན་ལ་མེད་དགག་ཡིན་པའི་དོན་དུ་བཤད་དོ། །དཔེར་བརོད་ཀིས་

ཀང་ཤེས་ཏེ། ནག་པོ་མིན་ཞེས་པས་ནག་པོ་མིན་པ་མ་བསན་མི་ཟེར་བར་དཀར་པོ་

ཡིན་ཞེས་མ་བསན་ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ལུང་འདི་འཇིག་རྟེན་བརྟག་པ་ན་ཡོད་

ཅེས་སྤན་རས་གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་གསུང་ངོ་། །

དོགས་པ་འདིའི་སྐྱེ་ཚུལ་ནི། མྱུ་གུ་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ཡོད་པར་

རིགས་ཤེས་ཀིས་འགྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ཡི་ཚེ་མྱུ་གུ་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་མེད་པར་

སྒྲུབ་པ་ན་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་མེད་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་ཏེ་རེས་དཔག་གིས་དེ་

འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ་སམ་དུ་དོགས་པ་སྐྱེའོ། །འདི་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡོད་པར་
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རིགས་ཤེས་ཀིས་མི་འགྲུབ་པ་ནི་ར་ཤེའི་རྣམ་བཤད་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། 

བསྒྲུབ་བ་མེད་དགག་ཡིན་པ་རྟོགས་ན་དོན་དམ་པར་སྐྱེ་བ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་སྒྲུབ་

ཀི་དེ་མིན་པའི་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་མེད་ཡོད་པར་མི་སྒྲུབ་པར་གོ་བས་ཚིག་གསལ་

ལས་ཀང༌། གཞན་གིས་ཡོད་པར་བརྟགས་པ་འགོག་གི་མེད་པར་མི་སྒྲུབ་པར་

གསུངས་ལ། མེད་པ་ཉིད་དུ་བརྟགས་པ་འགོག་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྐྱེ་མེད་བདེན་

པར་བཟུང་བ་མེད་དོ་ཞེས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡོད་པ་ཉིད་དུ་མི་སྒྲུབ་པ་ནི་དོན་དམ་

པའི་སྐྱེ་བ་ཡོད་པར་མི་སྒྲུབ་པའོ། །དེས་ན་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་དང་བདེན་མེད་བདེན་

གྲུབ་གཉིས་ཀ་དགག་ནུས་པས་གཅིག་རྣམ་པར་བཅད་པས་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་

གཅོད་པ་མ་ཡིན་ཀང༌། མྱུ་གུ་བདེན་ཡོད་དང་བདེན་མེད་གཉིས་ནི་གཅིག་རྣམ་པར་

བཅད་ན་ཅིག་ཤོས་ཡོངས་སུ་གཅོད་དགོས་པས་གཉིས་ཀ་འགོག་མི་ནུས་ཏེ། རོད་

ཟློག་ལས། 

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་ཉིད་ཀིས། །ཅི་སེ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཟློག །

རང་བཞིན་མེད་པ་ཉིད་ལོག་ན། །རང་བཞིན་ཉིད་དུ་རབ་གྲུབ་འགྱུར། །

ཞེས་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཚིག་གིས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་

འགོག་ན་དངོས་པོ་རྣམས་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་གསལ་བར་

གསུངས་སོ། །དོན་དམ་པར་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀང་དེ་དང་འདྲ་བས་གཉིས་ཀ་དགག་

མི་ནུས་ལ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ནི་

གཉིས་ཀའང་དགག་པར་ནུས་སོ། །འདི་ལ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་དགག་བ་མི་
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བདེན་ན་དེ་བཀག་པ་བདེན་ལ་བཀག་པ་མི་བདེན་ན་དགག་བ་བདེན་པར་འདོད་

པས་གཉིས་ཀ་བདེན་པ་འགོག་མི་ནུས་སོ། །དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི་མཐའ་དེ་གཉིས་ཀ་

སངས་པའི་དབུ་མའི་ལམ་ཟབ་མོ་དམིགས་པ་མེད་པ་ངེས་པའི་དོན་ལུང་དང་རིགས་

པས་ལེགས་པར་བསྒྲུབས་ནས་རྒྱལ་བའི་བསན་པའི་སིང་པོ་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་རྒྱས་

པར་མཛད་དོ། །

ད་ནི་འདི་དྲི་བར་བ་སེ། ཅི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་གཉིས་ཀིས་གསུང་རབ་ཀི་

དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་དང༌། དེ་དག་གི་དགོངས་པ་མཁས་པའི་

དབང་པོ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོར་བཀྲལ་བའི་སོ་མང་དུ་སང་ན་ཁྱོད་ཅག་དེ་གཉིས་ཀི་

དགོངས་འགེལ་མཁན་པོ་གང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས། ངེས་པའི་དོན་དུ་བཞག་པ་

གང་ལ་མཐར་ཐུག་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་བརོད་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་འདྲི་ན། 

འཛམ་གིང་མཁས་པའི་རྒྱན་གྱུར་འདི་རྣམས་ཀི། །

ལེགས་བཤད་ཀུན་ལ་སིང་ནས་གུས་མོད་ཀང༌། །

འཁོར་འདས་རྟེན་འབྱུང་མི་སླུའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས། །

མཚན་འཛིན་དམིགས་གཏད་ཐམས་ཅད་འཇིག་བེད་པ། །

ཟླ་བ་ལས་འོངས་ལེགས་བཤད་འོད་དཀར་གིས། །

བོ་མིག་ཀུན་ཏའི་ཚལ་རབ་ཕྱེ་བའི་ཚེ། །

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀིས་བསན་པའི་ལམ་མཐོང་ནས། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་གཙོ་བོར་མི་འཛིན་སུ། །
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ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་ནི་དེ་སྐད་དུ་སྨྲའོ། །

དེ་ལྟར་སྔར་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་ཕྱེ་ནས་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་གཉིས་པོ་འདི་ནི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་

པའི་སྐབས་སུ་རྒྱས་མོད་ཀང༌། གསང་སྔགས་ཀི་གཞུང་འགེལ་བའི་པཎི་ཏ་དང༌། 

གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་གཉིས་གང་རུང་ཅིག་དང་མཐུན་པར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་

དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཕུང་གསུམ་མེད་པས་ཚུལ་འདི་ནི་གསུང་

རབ་མདོ་སྔགས་མཐའ་དག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ལམ་དུ་ཤེས་

པར་བའོ། །དེའི་ཕྱིར་ཚུལ་གཉིས་ཀི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སོལ་ལ་མི་བརྟེན་པར་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་འཚོལ་བ་ནི་ལོང་ཁིད་མེད་པའི་ལོང་བ་ཉམ་ང་བའི་ཕྱོགས་སུ་རྒྱུགས་པ་དང་

འདྲ་ལ། བརྟེན་པར་འདོད་ཀང་འདི་དག་གི་གཞུང་ལ་རིང་དུ་མ་འདྲིས་པ་དང་ཁྱད་

པར་དུ་འདི་དག་གི་རིགས་པའི་གནད་ཕ་མོ་རྣམས་མི་ཤེས་པར། གསུང་རབ་ཀི་དྲང་

ངེས་འབེད་པའི་ཚིག་འགའ་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་ལུང་ཙམ་སྐྱབས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་

ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་གཏམ་བས་སུ་ཟིན་ཀང་ཚིག་ཙམ་ཞིག་སིང་པོར་ཟད་པར་

མཐོང་ནས། དོན་གི་གནད་ཆེ་ལོང་ཙམ་དུ་མ་ཞིག་མཐོང་ཡང་ཡིད་མི་ཚིམ་པར་

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་གསུང་རབ་ལྟ་བའི་མིག་ཏུ་ཕྱིན་པའི་རིགས་པའི་གནད་

ཕ་རགས་རྣམས་ལ་ལེགས་པར་འདྲིས་པར་བས་ནས། གསུང་རབ་ཀི་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་

ཟབ་པ་དང་ཟབ་པ་ལས་ཀང་ཆེས་ཟབ་པའི་ཟབ་གནས་རྣམས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་

ལ་བརོན་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་རོམ་ཞིང༌། ཇི་ཙམ་ཤེས་པ་དེ་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པ་སིང་

པོར་བས་ཏེ་རྒྱལ་བའི་བསན་པ་རིང་དུ་གནས་པར་འདོད་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཅན་
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རྣམས་ལ་ཁོ་བོས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་འདི་གཏམ་དུ་བས་སོ། །     ། །

རྒྱལ་བའི་དགོངས་ཟབ་ཟབ་མོའི་མདོ་ཡིས་རབ་བསན་བསན་པའི་སིང་པོ་

འཛིན། །ཐུབ་པའི་རིང་ལུགས་ལུགས་མཆོག་གཉིས་ཀི་གཞུང་མང་མང་དུ་ཐོས་

པ་དང༌། །དེ་དོན་རྣམ་དཔྱོད་དཔྱོད་ལྡན་ཡིད་འཕོག་རིགས་ཚུལ་ཚུལ་བཞིན་

བསམས་པ་དང༌། །འཇམ་དབངས་ཞེས་གགས་གགས་པའི་ཕེང་བས་ཀུན་ཁྱབ་

ཁྱབ་བདག་དེ་ཡི་ཞབས། །

ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་དད་པ་ཡིས། །

སིང་གི་པད་མའི་ལྟེ་བར་གུས་བསེན་པས། །

གསུང་རབ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་རིགས་སྨྲ་དེས། །

རྨད་བྱུང་གཏམ་གི་སྦྱོར་བ་འདི་བས་སོ། །  

ལེགས་བཤད་གཏེར་ཆེན་དེ་ཡི་གསུང་རབ་དོན། །

སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཀིས། །

ཇི་བཞིན་བཀྲལ་བའི་ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟའི་སོལ། །

དེ་བཞིན་འཆད་པའང་འདི་ལས་གཞན་ན་གང༌། ། 

རླབས་ཆེན་སྤོད་ལ་རིང་ནས་ཞུགས་པ་ཡི། །

རྒྱལ་སས་རིག་གནས་ཀུན་ལ་མཁས་པས་ཀང༌། །

ཤིན་ཏུ་དཔག་དཀའ་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་གནས། །

ཇི་བཞིན་རེད་ནས་ཚུལ་བཞིན་འདྲིས་བས་པས། ། 
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ཏིང་འཛིན་ཤེས་རབ་ཚུལ་ཁིམས་ཡོངས་དག་པའི། །

དགའ་སོན་ཆེན་པོས་ཡིད་རབ་ཚིམ་གྱུར་ནས། །

རེས་འགའ་རྒྱལ་ལ་དད་པའི་དགའ་བ་རྒྱས། །

སྐབས་འགར་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དྲིན་དྲན། །  

གཞན་ཚེ་མཁས་པའི་བཤེས་ལ་གུས་པ་དང༌། །

ཉམ་ཆུང་འགོ་ལ་སིང་ནས་བརེ་བ་དང༌། །

བསན་པ་རིན་ཆེན་རིང་དུ་གནས་འདོད་པ། །

འདི་དག་ཕན་ཚུན་འགན་བཞིན་འཕེལ་བར་འགྱུར། ། 

དེ་ཚེ་རིང་ནས་ཉམས་པའི་རྟོགས་དཀའི་གནས། །

གང་གིས་བཙལ་བས་རེད་པའི་རིགས་པའི་ལམ། །

དེ་ཡི་རྣམ་འཕྲུལ་ཀེ་མའོ་ངོ་མཚར་ཞེས། །

གཅིག་པུར་གནས་ཀང་དགའ་བའི་ཅ་ཅོ་འཆོར། ། 

དེ་འདྲ་དེ་ལ་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་ཡིས། །

འདི་ནི་ཤེས་རབ་མཆོག་གི་བསམ་གཏན་པ། །

ཚུལ་ཁིམས་དག་པའི་མགོ་ལ་འདུག་པ་པོ། །

རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་ངེས་དོན་རོད་པ་ཞེས། །  

བསོད་པའི་ཕེང་བས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྔགས། །

དེ་ལྟར་རྒྱལ་བའི་བསྔགས་པ་གང་གིས་འདོད། །
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བོ་ལྡན་དེ་ཡིས་རྣམ་བཤད་འདིར་ཞུགས་ནས། །

བོ་མིག་རིགས་པའི་ལམ་གིས་དག་པར་གིས། །  

ཚུལ་གཉིས་ཤིང་རྟའི་སོལ་འབེད་འདིར་འབད་པས། །

བདག་གིས་བསོད་ནམས་གང་ཞིག་བསགས་པ་དེས། །

ཀླུ་སྒྲུབ་ཐོགས་མེད་ཇི་བཞིན་རྒྱལ་བ་ཡི། །

དམ་ཆོས་མཐའ་དག་ཡུན་རིང་འཛིན་པར་ཤོག ། 

ཚུལ་དེས་རྒྱལ་བ་དགེས་བ་སྐྱེད་པ་ལ། །

རྒྱལ་སས་མཁས་པ་ཀུན་བཟང་འཇམ་དབངས་ཀིས། །

ཇི་ལྟར་སྤད་པ་དེ་ལྟར་བདག་གིས་ཀང༌། །

རླབས་ཆེན་སྤོད་ལ་ཀུན་ནས་སྤོད་པར་ཤོག །  

ཅེས་མགོན་པོ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་ཚུལ་དང༌། བདག་ཉིད་ཆེན་

པོ་ཐོགས་མེད་ཀིས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ཚུལ་གི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་སོལ་གཉིས་

ཕྱེ་ནས། གསུང་རབ་ཀི་དྲང་བ་དང་ངེས་པའི་དོན་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་གསལ་བར་བེད་པ་

ལེགས་པར་བཤད་པའི་སིང་པོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། ཤཱཀའི་དགེ་སོང་མང་དུ་ཐོས་པ་

རིགས་པ་སྨྲ་བ་ཤར་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་གིས་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་

ནི་དགེ་སྦྱོང་སོམ་བརོན་བསོད་ནམས་བོ་གོས་སོ། །     ། །
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སྭ་སི། 

བདེ་བར་གཤེགས་གསུང་ཟབ་བརླིང་ཟླ་བས་འཕེལ། །

དྲི་མེད་ལུང་རིགས་འགོགས་འགོས་བསྲུབས་སྐྱེས་འབས། །

ལྟ་སྤོད་རེ་དགར་འགོགས་པའི་ཚུལ་གཉིས་ཀི། །

ལམ་སོལ་ཉི་ཟླའི་སང་བ་འབར་གྱུར་ཅིག །

མངྒ་ལཾ། །
	



པར་བང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབས་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

པར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་

འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་

ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་

དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་

ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་

སྦྱར་བའོ། །
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	གསུམ་པ་༼ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ༽ནི།
	བཞི་པ་༼དེ་དག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཞུས་པ༽ལ་གཉིས།
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