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ཙོང་ཁ་པ་དང་མཇལ། ལོ་ངོ་བཅུའི་བར་གསང་ཕུ་ནེའུ་ཐོག་དང་། རི་བོ་དགའ་ལྡན་དང་། འཕན་

ཡལ་གོས་ལ་སོགས་པར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གི་བླ་མ་དྲུག་ཅུ་ལྷག་ཙམ་ལ་བསྟེན་པ་

དང་། ཁྱད་པར་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་ཀི་བླ་མ་གསུམ་སྟེ། བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་མཁན་

ཆེན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་དང་། རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་གཉིས། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བ་

རེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པ་ཞེས་གསུངས།  དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་པར་རེ་ཤེས་རབ་སེང་གེ་དང་ལྷན་དུ་

གཙང་ལ་ཕེབས་ཏེ། སྣར་ཐང་བང་ཆེན་དང་། བག་དམར་སོགས་སུ་བཞུགས་ཏེ་ལོ་བཅུ་གཉིས་

ཀི་བར་འཆད་ཉན་དམར་ཞིང་གྲྭ་ཚོགས་འཕེལ་བར་མཛད། 

དགུང་ལོ་ཞེ་གཉིས་པར་བོ་དོང་ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དང་མཇལ་ཏེ་སྒོལ་མ་ཉེར་གཅིག་

པ་དང་། བཅུ་བདུན་མ། དཀར་སོ་སོགས་ཆོས་དཔག་མེད་གསན། དྲི་བ་དུ་མ་མཛད་པར་ལན་

བདེ་བླག་ཏུ་ཕུལ་བས་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཞེས་པའི་མཚན་གསོལ། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དགུང་ལོ་ཞེ་དྲུག་ལ་བང་ཆེན་དུ་ཐེག་ཆེན་ཕོ་བང་ཆེན་མོ་བཏབ། 

དགུང་ལོ་ང་བདུན་པར་འཕོངས་རྒྱས་པ་དཔལ་འབོར་བཟང་པོས་རོགས་སྐྱོར་བས་པར་

བརེན་ནས་ཕི་ལོ་༡༤༤༧ལོར་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོ་དཔལ་གི་ཆོས་འཁོར་གིང་བཏབ་ཅིང་། རེས་

ནས་བམས་ཆེན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རེན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་བཞེངས། དགོན་པ་བཞེངས་ནས་

ལོ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ཀི་བར་བསྟན་པའི་བདག་པོར་མཛད་དེ་འཆད་མཉན་ནམ་ཡང་ཆག་པ་མེད་

པར་གནང་། པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་ཞེས་མཚན་སྙན་གིས་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ནས་

བཟུང་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་པོའི་གདན་ས་པ་སུས་མཛད་ལ་པཎ་ཆེན་ཞེས་པའི་མཚན་སྙན་གགས་

ཁྱབ། 

ཁོང་གི་སོབ་མ་གགས་ཆེ་བ་ནི་འདུལ་འཛིན་དཔལ་ལྡན་བཟང་པོ། རོ་རེ་སོབ་དཔོན་བཟང་

པོ་བཀྲ་ཤིས། འཇམ་པའི་དབངས་ཀུན་དགའ་བདེ་ལེགས་སོགས་མང་དུ་བྱུང་། ཕི་ལོ་ ༡༤༧༤ 

ལོར་སྐུ་གཤེགས། སྐུ་གདུང་བཀྲས་ལྷུན་གི་དངུལ་སོང་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ནང་བཞུགས། གསུང་

རོམ་ལ་པོ་ཏི་བདུན་ཙམ་བཞུགས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སོན་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་ཕིན་

ཟིན་པ་དང་། ལྷག་འཕོས་གང་མང་ཞིག་ར་བརླག་ཏུ་འགོ་ཉེར་ཡོད་པར་བརེན་དུས་རབས་འདིའི་

བོད་མི་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་ར་ཆེ་བའི་གསུང་རབ་དེ་དག་གཅེས་ཉར་བེད་རྒྱུར་བརོན་དགོས་པ་ནི་

དུས་ལ་བབ་པའི་ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བེས་རིག་

མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས་ཀང་ར་ཆེའི་གསུང་རབ་དེ་དག་ཉར་ཚགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་

ཀི་ཆེད་དུ་རོམ་སྒིག་གི་ལས་ཀ་འདི་གཉེར་བཞིན་ཡོད།

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

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

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

ནོར་ཤོར་ནའང་ཚབས་ཆེ་བའི་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་ཕིར་བཟུང་ནས་དེའི་ཡིག་

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

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

མ་ཕིར་ཡིག་ནོར་མངོན་གསལ་ཅན་བྱུང་ན་བཅོས་ཏེ་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་བས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

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

ཅང་ཆེ་བའི་དབང་གིས་ཞིབ་སྡུར་བེད་སྐབས་མཆན་འདེབས་པ་ཙམ་ལས་མ་ཕི་དང་དཔེ་གཞི་

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

ཡོད་ནའང་ཕིས་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་རགས་[  ]འདིའི་ནང་དུ་བཅུག་པ་ནི་མ་ཕིའི་ནང་གི་

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

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

ཀི་ཨང་ཡིག་བཀོད་ཡོད་པས་མཆན་གངས་དེ་དང་མཐུན་པའི་མཐའི་མཆན་ཡིག་ཏུ་གསལ་

བཤད་ཅིག་བས་ཡོད་པ་ཡིན། ཡང་བར་སྤོད་ཀི་བཞེད་ལུགས་མི་འདྲ་བ་སོགས་ཀི་དབང་གིས་

ཐ་སྙད་དང་ཕད་སྦྱོར་སྟངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་

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

རེ་རེ་བཞིན་མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

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

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

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

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

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

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། བླ་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་སྣང་གིས་མ་འདང་བར་འཕྲུལ་དེབ་ཏུ་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་བ་

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

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སྤོད་དང་ལམ་སྟོན་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།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རིགས་པའི་རྒྱན་

ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་

བ་སས་དང་སོབ་མར་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

གངས་མེད་བསྐལ་པར་སྙིང་རེའི་འཕིན་ལས་ཚོགས་གཉིས་ཁ་བ་རབ་

འཁིགས་རབ་དཀར་དགེ་ལེགས་ས་འཛིན་སོ་ལ་དགེས་པར་རོལ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་

པའི་ཞབས་བརན་སྟོབས་བཅུའི་རལ་འཆང་ཕ་རོལ་ཕིན་པའི་རལ་པ་རབ་རྒྱས་མི་

འཇིགས་རྣམ་བཞིའི་མཆེ་བ་གཙིགས། །སོ་སོར་རིག་བཞིའི་སེར་ཁྱིམ་འཇིགས་

རུང་རབ་བགད་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་བེད་ཀི་གཉིས་འཐུང་དྲེགས་པའི་མོས་བུམ་

འཇིག་མཛད་ཅིང༌། །སིད་པ་གསུམ་ན་རིགས་པའི་གད་རྒྱངས་རྒྱ་ཆེན་སྒོགས་ལ་

སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་ཤཱཀ་སེང་གེ་རག་ཏུ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་རབ་མཛེས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །

སྟོན་ཀའི་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་རལ་གི་དང༌། །

རྒྱལ་བའི་ཆོས་མཛོད་པོ་ཏི་འཛིན་མཛད་པ། །

བློ་གཏེར་མི་ཟད་འཇམ་པའི་དབངས་ལ་འདུད། །  
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

རྒྱལ་བ་ཀུན་གི་འཕིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྣམས། །

གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་རབ་མཛེས་ལྷ་མོའི་སྐུ། །

དྲན་པས་བདེ་སྟེར་ཐུགས་རེའི་སྤན་ཡངས་མ། །

རེ་བཙུན་ཨུཏྤལ་བསྣམས་པས་དགེ་ལེགས་མཛོད། །

པད་དཀར་ཅན་གི་ཞལ་གི་པདྨོ་ཡི། །

ཚེམས་ཀི་ཟེའུ་འབྲུ་དཀར་པོ་རོད་པ་ལས། །

རབ་འཁྲུངས་ངང་པའི་བུ་མོ་དབངས་ཅན་ཁྱོད། །

བདག་བློ་པདྨོའི་ཚལ་འདིར་རག་ཏུ་རོལ། །

ཕོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ཆོས་མིན་ཕམ་མཛད་ཆོས་ཀི་

གགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོར་ས་གསུམ་གགས་པ་དང༌། །རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་

ལྷ་དབང་བློ་དང་ཤཱཀ་བློ་གོས་རྒྱལ་སས་རྒྱལ་རྔ་བདུན་པ་ཁིམས་གཙང་མཆོག་

གྱུར་ཆོས་ཀི་མཆོག །ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་སྦས་པ་ཉི་མ་

སྦས་པ་ལ་སོགས་མདོ་དང་རྣམ་འགེལ་འགེལ་བཤད་མཛད་རྣམས་དང༌། །བློ་

གོས་མཚུངས་མེད་བློ་བཟང་གགས་པའི་དཔལ་སོགས་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཕག་འོས་

ཀུན་ལ་ཀུན་ནས་གུས་པས་ཕག་བགིའོ། །

འདིར་གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་འགེལ་བར་བེད་པའི་

ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རིགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་འཆད་པ་ལ་གསུམ། 

བསྟན་བཅོས་ཀི་དགོས་པ་བཤད་པ་དང༌། བརོད་བ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་རྒྱས་

པར་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

དང་པོ་༼བསྟན་བཅོས་ཀི་དགོས་པ་བཤད་པ་༽ལ་གཉིས། 

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བོད་ཁ་

ཅིག་ན་རེ། ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་

མིན་ཏེ། རོག་གེའི་བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་

ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པའི་གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

ནི་མི་འཐད་དེ། རོག་གེ་ཞེས་པ་ཕི་རོལ་པའི་སྟོན་པ་དྲང་སོང་གིང་སྐྱེས་ལ་སོགས་

པས་དོན་མཐའ་དག་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པར་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་གིས་བཞག་

པ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་བསྟན་བཅོས་ལ་རོག་གེར་བས་པ་དང༌། རོག་

གེ་རེན་ཅིང་མ་ངེས་ལ། །མ་ཁྱབ་ཀུན་རོབ་སྐྱོ་བ་ཅན། །བིས་པ་ལ་ནི་བརེན་པར་

འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་སྤི་ཙམ་གི་སོ་ནས་

རོགས་པ་ལ་རོག་གེར་བས་པ་ལས། དང་པོ་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མི་མཁོ་བ་

བདེན་ཡང་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ནི་དེ་ལྟར་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། རང་གི་

སྟོན་པ་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གིས་གཟིགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་

བསྟན་བཅོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་རོག་གེ་ཡིན་པས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་མི་

མཁོ་ན། སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་མན་ཆད་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོན་སྤི་ཙམ་གི་སོ་ནས་རོགས་པའི་ཕིར། 

ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡིན་པའང་མི་འཐད་དེ། རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་

འདི་དག་གིས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ལ་བདག་མེད་པའི་སྟོང་ཉིད་རིགས་པས་ཕིན་ཅི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

མ་ལོག་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ལྷག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་བརོད་བའི་གཙོ་

བོར་སྟོན་པའི་ཕིར་དང༌། འཁོར་བ་འཇུག་ལྡོག་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་ནས་ནང་

གི་སེམས་རྒྱུད་འདུལ་བའི་ཐབས་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་ཚུལ་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྟོན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མི་

མཁོ་བའང་མི་འཐད་དེ། གཏན་ཚིགས་རིག་པའི་དོན་ནི་རྒྱུ་མཚན་རིག་པ་ལ་ཟེར་

ལ། བསྟན་བཅོས་འདི་དག་གིས་ཀང་གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་

གི་སོ་ནས་རིག་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་”དག་ནི་
1
གཏན་ཚིགས་རིག་པ་

དང་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ཁོ་

ན་ཡིན་པ་འདུལ་བའི་མདོ་ལྟ་བུ་དང༌། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་ནང་རིག་

པ་མ་ཡིན་པ་ནི། རགས་དང་དཔེ་དང་རོལ་ཕི་རོལ་རོད་པའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཙམ་

ཞིག་གཏན་ལ་འབེབས་པ་རྣམས་སོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ནི་བཟོ་དང་གསོ་བ་

རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་ལྟ་བུའོ། །གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ཡིན་པས་གོལ་བ་དོན་

གཉེར་ལ་ཉེ་བར་མི་མཁོ་ན། རིག་པའི་གནས་ལྔ་དག་ལ་བརོན་པར་མ་བས་

ན། །འཕགས་མཆོག་གིས་ཀང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཉིད་མི་འགྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟ་བས་ན་

གཞན་དག་ཚར་གཅོད་རེས་གཟུང་དང༌། །བདག་ཉིད་ཀུན་ཤེས་བ་ཕིར་དེ་ལ་དེ་

བརོན་བ། །ཞེས་རེ་བཙུན་གིས་གསུངས་པ་རྣམས་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་རགས་དང་སྒྲུབ་ངག་ལ་སོགས་པ་

1 དང་། ནི་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

བསྟན་པས་ནང་རིག་པའི་བསྟན་བཅོས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། རྒྱལ་བའི་གསུང་

རབ་ཀུན་ཀང་ནང་རིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་རགས་དང་

སྒྲུབ་ངག་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་

པས་སོན་པོ་ཤེས་ཀི་སོན་པོའོ་སྙམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང༌། གཟུགས་ཤེས་པ་

ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། མིག་དང་ཡིད་ལ་བརེན་པའོ་ཞེས་པས་མངོན་སུམ་བསྟན་ལ། 

དུ་བ་ལས་ནི་མེ་ཤེས་དང༌། །ཆུ་བ་ལས་ནི་ཆུ་ཤེས་ལྟར། །བང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

བློ་ལྡན་གི། །རིགས་ནི་མཚན་མ་དག་ལས་ཤེས། །ཞེས་པས་འབས་རགས་དང་དེ་

ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་བསྟན་ཅིང༌། གང་ཅུང་ཟད་སྐྱེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་དེ་

ཐམས་ཅད་ནི་འགག་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞེས་པས་རང་བཞིན་རགས་ཀི་སྒྲུབ་ངག་

དང༌། ངའམ་ང་དང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གི་ཚོད་བཟུང་གི །གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་

གི་ཚོད་བཟུང་བར་མི་བ། ཞེས་པས་མ་དམིགས་པའི་རགས་བསྟན་ཏོ། །འདི་དག་

ནི་གསུང་རབ་ལས་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལན་དུ་མར་མ་གསུངས་པར་ལན་

རེ་ཙམ་གསུངས་པ་དཔེར་བཀོད་པ་མ་ཡིན་གི། མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གི་རེན་

གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པ་མ་གསུངས་པའི་གསུང་རབ་མི་སིད་པས། གསུང་རབ་

མཐའ་དག་ལས་གསུངས་པ་མཚོན་བེད་དུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་སུམ་རེས་དཔག་དགོས་པ་མེད། །མུ་སྟེགས་རོད་པ་

བཟློག་པའི་ཕིར། །མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བས་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཚད་

མའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ཕི་རོལ་མུ་སྟེགས་པའི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཕིར་དུ་

གསུངས་པ་ཡིན་པས། ཕི་རོལ་པ་མེད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་ཉན་པ་དང་འཆད་པ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

སོགས་བེད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཕི་རོལ་

པ་མེད་པའི་ས་ཕོགས་སུ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕུང་པོ་གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་

སྒོ་འདོགས་དང༌། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་པར་འཛིན་

པའི་སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་བསལ་ནས། ཕུང་པོ་མི་རག་སྡུག་བསལ་སྟོང་བདག་

མེད་དང༌། སྐྱེ་བ་ས་ཕི་དང་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡོད་པ་ལ་ངེས་ཤེས་

ལེགས་པར་དྲང་དགོས་ལ་ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་གིས་ཀང་སྐྱེ་བ་ས་ཕི་

མེད་པ་དང༌། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་པར་འཛིན་པའི་སྐུར་འདེབས་

དང༌། ཕུང་པོ་གཙང་བདེ་རག་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་བསལ་བའི་སོ་ནས་

རྒྱས་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ཟས་ཀི་

ལན་ཚྭ་དང་འདྲ་བར་འདི་ཉིད་གཙོ་བོར་ཉེར་མཁོ་མེད་ཀང༌། འདི་དག་གི་དོན་ཁོང་

དུ་ཆུད་ན་གཙོ་བོའི་དོན་གཞན་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་ཙམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་སོམ་པའི་གཞི་འདི་ནས་གཏན་

ལ་ཕབ་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་གཞན་རེད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། རང་དང་གཞན་གོལ་བ་དོན་དུ་གཉེར་

བ་རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་འཆི་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་

འགོག་པར་བེད་པའི་ཐབས་ལ་འབད་དགོས་ཏེ། ཐབས་དེ་ཡོད་བཞིན་དུ་འབད་པ་

མ་བས་ན་དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གང་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ཐབས་དེ་ལ་འབད་པར་བ་ཞེ་ན། བདག་

ནི་སངས་རྒྱས་ཕོགས་མི་འཛིན། །སེར་སྐྱ་སོགས་ལ་མི་སང་ཡང༌། །གང་ཞིག་
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རིགས་པར་ལྡན་པའི་ཚིག །དེ་ཉིད་སྟོན་པར་འཛིན་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། 

ལུགས་གང་འཐད་པའི་ཕོགས་ཡིན་དཔྱད་པ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་

བསྟན་པ་ཉག་གཅིག་སྐྱོན་མེད་པར་གྲུབ་པས་དེའི་རེས་སུ་འབང་བར་བ་བ་ཡིན་ལ། 

རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་གིས་ཀང་ལུང་དང་རོགས་པས་བསྡུས་པའི་

སངས་རྒྱས་ཀི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྐྱོན་མེད་པ་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་སྟོན་པ་ཚད་མའི་

སྐྱེས་བུ་དང༌། བསྟན་པའི་དོན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་དགེ་འདུན་རྣམས་

སྐྱོན་མེད་པར་རིགས་པས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་རོགས་པ་ནི་

རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་གི་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་སྐད་བཤད་པའི་དགོས་པ་དེ་དག་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ལ་

རག་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་

དང༌། དེའི་བསྟན་པ་སྐྱོན་མེད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་ངེས་པར་བེད་

ནུས་ཀི་གཞན་ལ་བརེན་ནས་ངེས་པར་བེད་པའི་ཐབས་རེད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་གོལ་བ་དོན་གཉེར་རྣམས་ཀིས་རིགས་པའི་བསྟན་བཅོས་འདི་དག་ལ་

གཅེས་པར་བཟུང་ནས། ཐོས་བསམ་སོམ་པ་ལ་འབད་པར་བ་ཞིང༌། དེ་ཡང་འཁོར་

བ་འཇུག་ལྡོག་ཉིད་ལ་སྐོར་ནས་ཉན་པ་ལ་སོགས་པ་དེའི་ཐབས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་

འབད་པར་བའི། གཞན་དང་ཁ་གཤགས་འགེད་པ་ཙམ་གི་ཆེད་དུ་མི་བ་སྟེ། རང་

ཉིད་ཉམས་པར་འགྱུར་ཞིང་གཞན་ཡང་བསྟན་བཅོས་ལ་གུས་པ་སྐྱེད་པའི་གེགས་

བེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གཉིས།

དངོས་དང་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་སེ་བདུན་མདོ་དང་

བཅས་པའི་བརོད་པར་བ་བ་གང་ཞེ་ན། ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་སོང་བ་ནི་

ངེས་པར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པས། དེ་མི་མཁས་པ་

རྣམས་ལ་བསྟན་པའི་དོན་དུ་འདི་བརམ་མོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གནས་སྐབས་

དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང༌། མི་ཕན་པ་སོང་བ་ནི་དེའི་རྒྱུ་ལ་བླང་དོར་

བེད་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ངེས་པར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སོན་དུ་

འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པས། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་སེ་བདུན་

མདོ་དང་བཅས་པའི་བརོད་བ་ཡིན་ནོ། །འ་ོན་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་སོང་

བ་ལ་ངེས་པར་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སོན་དུ་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་

ལ་དེ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་ཕན་པ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་ཉེ་བར་

ཞི་བའི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པ་ལ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་གིས་

རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གོམས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། དེ་ལ་བདག་

མེད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་བསོམས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་ཤིང༌། དེ་ལ་འཁོར་བའི་ར་

བ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་གི་ཞེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བའི་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

རོགས་པའི་རེས་དཔག་སོན་དུ་འགོ་དགོས་ལ། རེས་དཔག་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་རྣམས་ཐ་སྙད་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། 

རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ་ཐུག་གི་བར་དུ་བར་མ་ཆད་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་ངན་འགོའི་སྡུག་བསལ་ཆེ་ཆུང་དང་ཚེ་རིང་ཐུང་སོགས་དང༌། ངན་
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འགོའི་རྒྱུ་བཀག་ནས་ཕི་མ་ལ་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རྣམས་

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་གི་རགས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་ཅིང༌། དེའི་ཚུལ་

གསུམ་རྣམས་ཀང་སར་བཤད་པ་ལྟར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་མཐས་བློ་མ་བསྒྱུར་བའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀིས་འདོད་པའི་

དོན་ཐོབ་པ་དང༌། མི་འདོད་པའི་དོན་སོང་བ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སོན་དུ་འགོ་

བ་ཡིན་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་དྲངས་ནས་འཇུག་པ་ལའང་ཐེ་ཚོམ་འདྲེན་པའི་ཚད་མ་སོན་དུ་

འགོ་དགོས་པའི་ཕིར། འོ་ན་སེ་བདུན་མདོ་དང་བཅས་པས་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་

འཁོར་དང་བཅས་པ་བརོད་བར་ཇི་ལྟར་བེད་ཅེ་ན། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་

དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་བདག་རིག་ཕིར། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབིན་ངག །ལྟར་

སྣང་བཅས་པ་གཞན་རོགས་ཕིར། །ཞེས་བཤད་པའི་རོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་དང་

ཁྱད་པར་དུ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དོན་ཚན་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ནས་གཏན་ལ་འབེབས་

པ་ཚད་མ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་དེ། མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་དང༌། རང་དོན་གི་

ལེའུ་དང༌། དེ་ལ་འཕོས་པ་སེལ་བ་བརག་པ་དང༌། གཞན་དོན་ལེའུ་དང༌། དེ་ལ་

འཕོས་པ་དཔེ་བརག་པ་དང༌། སུན་འབིན་བརག་པ་གསུངས་སོ། །

དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་སེ་བདུན་

མཛད་དེ། “གཙོ
2
་བོ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་གསུམ་དང་འཕོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་

བུའི་བསྟན་བཅོས་བཞིའོ། །གཙོ་བོ་ལུས་ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་གསུམ་ནི། རྒྱས་

པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་དང༌། ཅུང་ཟད་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རྣམ་ངེས་

2 གཅོ་



  10  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

དང༌། ལུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཚད་མ་རིགས་པའི་ཐིགས་པའོ། །

འོ་ན་རྣམ་འགེལ་འདིས་ཅི་བསྟན་ཅེ་ན། རང་ཉིད་ཀིས་གཞལ་བའི་གནས་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་ནས། དེ་གཞན་ལ་འདོམས་པའི་ཐབས་རོག་གེའི་ཚིག་

དོན་བརྒྱད་ཚད་མ་མདོའི་ཚིག་གི་ཆ་དང་སྦྱར་ནས་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་

མངོན་སུམ་ལེའུའི་དོན་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་གཙོ་བོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

སྒྲུབ་པ་རོགས་དཀའ་བ་དང༌། དེ་བསྟན་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཞིང་སོབ་དཔོན་ཕོགས་

ཀི་གང་པོས་ཐུབ་པ་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་གསུང་རབ་ཀི་དགོངས་པ་འགེལ་

བའི་ཚུལ་ལ་ངོ་མཚར་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དུ། སྟོན་པ་དང་བསྟན་པ་སྐྱོན་མེད་པར་སྒྲུབ་

པ་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་ཟུར་པ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་

སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པར་འཛིན་པའི་ལོག་པར་རོག་པ་དང་ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་

པར་འཛིན་པའི་ལོག་པར་རོག་པ་གཉིས་ལས། ལོག་རོག་དང་པོ་བསལ་ནས་

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་གང་ནས་བོན་པ་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་ལུགས་ལས་འབྱུང་

བའི་བཤད་པ་མཛད་ཅིང༌། ལོག་རོག་གཉིས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་ལུགས་ལས་

བཟློག་པའི་བཤད་པ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཚད་མ་རྣམ་ངེས་ཀིས་ཅི་བསྟན་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས་རོག་གེ་མི་

ཤེས་ཞེས་སོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལོག་རོག་བསལ་བར་འདོད་པའི་སྙིང་རེས་ཀུན་

ནས་བསངས་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་མ་བསྟན་པར་ཚད་མའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པར་འདོད་པའི་གདུལ་བ་རེས་སུ་གཟུང་བའི་ཕིར་དུ་རོག་གེའི་ལུས་

ཅུང་ཟད་བསྡུས་ནས་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་རྒྱས་པ་རྣམ་འགེལ་ལྟ་བུ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

མེད་ཀང་གཞན་དོན་ལེའུ་རྣམ་ངེས་འདིར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རིགས་པའི་

ཐིགས་པས་ཅི་བསྟན་ཞེ་ན། གདུལ་བ་སྤོས་པ་རྒྱས་པའི་རེས་སུ་འཇུག་མི་ནུས་པ་

དང༌། ཚིག་ཉུང་ངུས་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའི་གདུལ་བ་རེས་སུ་གཟུང་

བའི་ཕིར་དུ་རོག་གེའི་ལུས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

ལུས་ཀི་ཆ་ཤས་གསལ་བར་བེད་པ་འཕོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་བསྟན་

བཅོས་བཞི་ནི། གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པ་དང༌། འབེལ་བ་བརག་པ་དང༌། རྒྱུད་གཞན་

སྒྲུབ་པ་དང༌། རོད་པའི་རིགས་པའོ། །བཞི་པོ་འདི་འཕོས་པ་ཡན་ལག་ལྟ་བུའི་

བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དང་པོ་གཉིས་རང་དོན་ལེའུ་ལ་འཕོས་པ་ཡིན་ཏེ། 

གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་རོགས་པ་རེས་དཔག་ལ་རག་ལས་ལ། དེ་ཡང་མཐའ་ཆོད་པར་

རོགས་པ་རགས་ཀི་ཚུལ་རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་རག་ལས་ཤིང་རགས་ཀི་

ཚུལ་དྲུག་དང་གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལོག་རོག་བསལ་ནས། རགས་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་གཏན་ཚིགས་

ཐིགས་པས། ཕོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཡི། །གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་

ཉིད། །ཅེས་པ་འདི་རྒྱས་པར་འཆད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཚུལ་གསུམ་གི་ར་བ་

འབེལ་བ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ལ། འབེལ་པ་ལ་ལྡན་འདུའི་འབེལ་བ་དང༌། འབེལ་

བ་རས་གྲུབ་འདོད་པའི་ལོག་རོག་བསལ་ནས། འབེལ་བ་ལ་བདག་གཅིག་དང་དེ་

བྱུང་གི་འབེལ་བ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང༌། ཐར་པ་ཐོབ་པར་

བེད་པའི་ཐབས་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང༌། འཁོར་བའི་ར་བ་བདག་

འཛིན་ཡིན་ལ། དེའི་ཞེན་ཡུལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་འབེལ་པ་རས་གྲུབ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

བཀག་པས་འགྲུབ་པར་དགོངས་ནས། འབེལ་པ་བརག་པས། མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་

ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་རྒྱས་པར་འཆད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་མ་གཉིས་ནི་གཞན་

དོན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ལེའུར་ཕི་རོལ་གི་དོན་བཀག་ནས་རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ལ། གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་

ཡིན་ན། རྒྱུད་གཞན་མ་གྲུབ་པས་གཞན་དོན་བེད་པ་མི་འཐད་དོ་སྙམ་ན། རྣམ་པར་

རིག་པ་ཙམ་ཡིན་ཡང་ལུས་ངག་གི་བ་བ་ལས་ཀུན་སོང་དཔགས་ནས། དེ་རང་གི་

རྒྱུད་དང་འབེལ་བ་བཀག་ནས་རྒྱུད་གཞན་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ། རང་ལུས་བློ་སོན་

འགོ་བ་ཡི། །བ་བ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་དེ། །འཛིན་ཕིར་གལ་ཏེ་བློ་ཤེས་

འགྱུར། །ཚུལ་འདི་སེམས་ཙམ་ལ་ཡང་མཚུངས། །ཞེས་རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པ་མཛད་

པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུར་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱུའི་ར་བ་སྙིང་རེ་

ཆེན་པོར་བཤད་པ་དེའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་པའི་ཆེད་ཡིན་པས། ལེའུ་དེ་ལ་

འཕོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །རོད་པའི་རིགས་པ་གཞན་དོན་གི་ཡན་ལག་ཡིན་

ཏེ། གཞན་དོན་བེད་པ་ན་ཟས་གོས་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པས། གནས་སྐབས་སུ་བདེ་

བ་ཙམ་འགྲུབ་ཀང་གཏན་གི་བདེ་བ་མི་འགྲུབ་ལ། གཞི་ལམ་འབས་གསུམ་ལ་

མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་དང༌། མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་ཐེ་ཚོམ་

སུན་འབིན་དང་སྒྲུབ་ངག་གིས་བསལ་ནས་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀོད་པས་

གཏན་གི་བདེ་བ་འགྲུབ་པའི་རོད་པའི་ཚུལ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་རོད་པའི་རིགས་པ་

མཛད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོར་ན་སེ་བདུན་གི་དང་པོ་གསུམ་གིས་རོག་གེའི་ཚིག་དོན་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

བརྒྱད་ཀ་ཚང་བར་སྟོན་པས་ལུས་ལྟ་བུ་དང༌། ཕི་མ་བཞིས་དེ་ལས་འཕོས་པའི་དོན་

ཙམ་སྟོན་གི་རོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་ཀ་ཚང་བ་མི་སྟོན་པས། འཕོས་པ་ཡན་ལག་

ལྟ་བུའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཚད་མ་སེ་བདུན་པོ་འདིས་ཐེག་པ་ཆེན་

པོའི་རིགས་ཅན་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་སུ་བགོད་པར་བེད་པའི་ལམ་གི་རིམ་པ་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ནས་གཞན་དོན་བེད་པའི་རིམ་པ་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མདོ་ལས། 

དགེ་སོང་དག་གམ་མཁས་རྣམས་ཀིས། །བསེགས་བཅད་བདར་བའི་གསེར་བཞིན་

དུ། །ལེགས་པར་བརགས་ལ་ང་ཡི་བཀའ། །བླང་བར་བ་ཡི་གུས་ཕིར་མིན། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། གཞལ་བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་

པས་དཔྱད་པ་དག་པར་བེད་པ་དང༌། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལུང་གི་རགས་ལ་བརེན་

ནས་དཔོག་ཅིང༌། དེ་ལ་ཡང་ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བ་དང༌། རང་ཚིག་དངོས་

ཤུགས་འགལ་བ་སོགས་ཡོད་མེད་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་དཔྱོད་པའི་ཚུལ་

གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་རྣམ་འགེལ་ཡིན་པས་དེ་ལ”། 
3
 

རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་མཆོད་བརོད་མཛད་ཅིང་ཐ་མ་ནི་

རོད་པའི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དོགས་པ་བཅད་པ་ལ་གཉིས། ལེའུའི་གངས་ངེས་ལ་དོགས་པ་

བཅད་པ་དང༌། གོ་རིམ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་བཅོས་རྣམ་

འགེལ་འདི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྣམ་འགེལ་དུ་རོམ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ལེའུ་

དྲུག་གསུངས་ལ་འདིར་ལེའུ་བཞིར་བས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དཔེ་

3 -།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

བརག་པ་དང་སེལ་བ་བརག་པའི་ལེའུ་གཉིས་འདིར་རང་དོན་ལེའུའི་ནང་དུ་བསྡུས་

ནས་བསྟན་ཅིང༌། ལྟག་ཆོད་བརག་པ་གཞན་དོན་ལེའུའི་ནང་དུ་འདུས་ཤིང་རོད་

རིགས་སུ་རྒྱས་”པར་
4
གཏན་ལ་ཕབ་པས་འདིར་ལེའུ་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་ལ། ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀི་མཆོད་བརོད་ནས་བཤད་པའི་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་

གཏན་ལ་དབབ་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པས། དེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་ཚད་མ་གྲུབ་

པའི་ལེའུ་ལོགས་སུ་མཛད་པས་ལེའུ་བཞིར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བསྟན་

བཅོས་འདིའི་ལེའུ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ལ་དབབ་བའི་གཙོ་བོ་ཐར་

པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལམ་དང་བཅས་པར་ངེས་ཤིང༌། དེ་ཉིད་རང་གིས་

རོགས་པར་བེད་པའི་ཐབས་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉིས་སུ་ངེས། རང་གིས་

རོགས་ནས་གདུལ་བ་གཞན་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཐབས་ཀི་གཙོ་བོ་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལེའུའི་གོ་རིམ་ལ་དོགས་པ་བཅད་པ་ལ་གཉིས། ལྷ་དབང་བློའི་

ལུགས་དང༌། རྒྱན་རེས་འབང་དང་བཅས་པའི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་

བཅོས་འདི་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྣམ་འགེལ་དུ་རོམ་ན། ཅིའི་ཕིར་ལེའུའི་གོ་རིམ་

བཟློག་ནས་རང་དོན་དང་པོར་བཤད་ཅེ་ན། སྤིར་གོ་རིམ་ལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གོ་རིམ་

དང་། དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གོ་རིམ་སོགས་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོའི་དབང་དུ་

བས་ན་དང་པོར་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་དང་དེའི་འོག་ཏུ་རང་དོན་གི་ལེའུ་དང་དེའི་

འགོ་ཏུ་གཞན་དོན་གི་ལེའུ་འཆད་པར་རིགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདུས་བས་མི་རག་པ་དང་

4 པས་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒྲུབ་ངག་གི་སོ་ནས་གཞན་ལ་འདོམས་པ་

ལ་དང་པོར་རང་ཉིད་ཀིས་རོགས་དགོས་ལ། དེ་ཡང་སོ་སྐྱེ་རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་

གིས་རོགས་པར་མི་ནུས་པས་རེས་དཔག་གིས་རོགས་དགོས་ཤིང༌། རེས་དཔག་

གི་རེན་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་པོ་ཡང༌། མཐར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ལ་

རག་ལས་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་གོ་རིམ་དེ་

འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་དང་རྣམ་ངེས་ལས་བཤད་པ་ནི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གོ་

རིམ་ཡིན་ལ། རྣམ་འགེལ་འདིར་ནི་དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གོ་རིམ་གི་དབང་དུ་བས་

ནས། རང་དོན་ལེའུ་དང་པོར་གསུངས་ཏེ། རང་དོན་ལེའུ་དང་པོར་འཆད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་རང་དོན་རེས་དཔག་ཀུན་ལས་བཏུས་འཆད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དང་པོར་

འཆད་ཅེས་སྟོན་པ་ལ། རང་འགེལ་ལས། དོན་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་

པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་ལ། དེ་ལ་ལོག་པར་རོག་པས་དེ་རྣམ་

པར་བཞག་པའི་ཕིར་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་ལ། འདིའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག །དོན་ཕན་

པ་དང་དོན་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་ཕན་པ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་ཐོབ་པ་དང་

སོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། འ་ོན་ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་རྣམ་པར་འབེད་

པ་ནི་རེས་དཔག་ཁོ་ན་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་དང་པོར་འཆད་ཅེས་ཟེར་རམ། ཕན་པ་

དང་མི་ཕན་པ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་འབེད་པ་རེས་དཔག་ལ་བརེན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་

དེ་ལ་ལོག་པར་རོགས་པས་དེ་རྣམ་པ་བཞག་པའི་ཕིར་བཤད་པ་ཞེས་ཟེར། དང་པོ་

མི་རིགས་ཏེ། ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་བརེན་
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པའི་ཕིར་ཏེ། ཕན་པ་དང་མི་ཕན་པ་ཐོབ་པ་དང་སོང་བ་ནི་ངེས་པར་ཡང་དག་པའི་

ཤེས་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པས་ཞེས་དང༌། འདི་དག་གིས་དོན་ཡོངས་སུ་

བཅད་ནས་འཇུག་པས་ན་དོན་བ་བ་ལ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །གཉིས་པའང་མི་རིགས་ཏེ། བླང་དོར་བཏང་སྙོམས་སུ་བ་བའི་ཆོས་རྣམ་

པར་འབེད་པ་ཡང་རེས་དཔག་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ནི། དོན་ནི་སོབ་དཔོན་གིས་མཛད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

དང་དབེ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་མ་

ཡིན་པ་ནི་ཕི་རོལ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རིགས་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་གཉིས་རིགས་པ་དང་ལྡན་མི་ལྡན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་རེས་དཔག་ཁོ་ན་

ལ་བརེན་པའི་ཕིར་དང་པོར་རང་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་མངོན་སུམ་

ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་ནི་ཡུལ་ལ་དཔྱད་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། འོ་ན་

སོབ་དཔོན་གིས་རེས་དཔག་བཤད་ཟིན་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། བཤད་མོད་དེ་ལ་ཡང་

ལོག་པར་རོག་པ་མཐོང་བས་དེ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་བ་ཅན་ན་རེ། སྤིའི་མཚན་ཉིད་མ་བསྟན་པར་

ཁྱད་པར་གི་མཚན་ཉིད་མི་རོགས་པས། ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བརོད་པའི་ཕིར་དུ་

ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུ་དང་པོར་བསྟན། དེ་ནས་རང་གི་དོན་འཕེལ་བའི་ར་བ་ཡིན་

པས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་བསྟན། རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མངོན་སུམ་ལ་

རག་ལས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུའི་འོག་ཏུ་བསྟན། དེའི་རེས་
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ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཞན་དོན་གི་ལེའུ་བསྟན་ལ། ལྷ་དབང་བློས། རང་དོན་ལེའུ་

དང་པོར་བས་པ་ནི་ལེའུའི་གོ་རིམ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སོབ་དཔོན་གིས་

རང་དོན་རེས་དཔག་དང་པོར་བཤད་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་རོགས་པར་དཀའ་བས་

དང་པོར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལ་སོབ་དཔོན་ཡ་མ་རི་ན་རེ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ར་བའི་པོ་ཏིར་རང་དོན་

དང་པོ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཚད་མར་མི་བེད་ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་

པ་ལ་ཡང་སོབ་དཔོན་གི་ཡིན་པར་ཡིད་ཆེས་པ་མེད་དོ། །ར་བའི་པོ་ཏིར་རང་དོན་

དང་པོར་འབྱུང་བ་ནི་ལྷ་དབང་བློས་བས་པ་ཡིན་གི་སོབ་དཔོན་གིས་མཛད་པ་མིན་

ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་སོགས་ཀང་ལྷ་དབང་བློས་

བས་པ་ཡིན་གི་སོབ་དཔོན་གིས་མཛད་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཅི་ཡོད། གཞན་ཡང་ལྷ་

དབང་བློ་ལེའུའི་གོ་རིམ་འཆད་པ་ལ་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད། འཁྲུལ་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཅི་ཡིན། རང་དོན་རེས་དཔག་དང་པོར་བཤད་པ་ནི་

འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སོབ་དཔོན་མི་མཁས་པར་ཐལ། རང་དོན་ལེའུ་

དང་པོ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་དེ་ལ་རང་འགེལ་དང་པོར་མཛད་པའི་ཕིར། སྐྱོན་མེད་དེ། 

རང་དོན་ལེའུ་དཀའ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། བསྟན་བཅོས་སུ་དཀའ་

བའི་ཆ་དབུས་དང་མཐར་མཐོང་ཡང་དང་པོར་འཆད་པ་མིན་པའི་ཕིར་དང༌། མངོན་

སུམ་གི་ལེའུ་ལས་རང་དོན་ལེའུ་དཀའ་བར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རང་དོན་ལེའུ་

རོགས་པར་དཀའ་བས་དེའི་རང་འགེལ་དང་པོར་རོམ་ན། རང་དོན་ལེའུ་རོགས་པར་

དཀའ་བས་དང་པོར་ཅིའི་ཕིར་མི་རོམ། གལ་ཏེ་རང་དོན་རེས་དཔག་ནི་མངོན་སུམ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པས། མངོན་སུམ་གི་འོག་ཏུ་རོམ་པར་རིགས་སོ་ཞེ་ན། འ་ོན་འཆད་

པར་ཡང་ཅིའི་ཕིར་མི་རིགས། གཞན་ཡང༌། རང་དོན་ལེའུ་དང་པོ་མ་ཡིན་ན། དོན་

དང་དོན་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་ལ་

ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ལེའུ་དང་པོ་ཡིན་ན། རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམས་

བསལ་ཅིང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་མཆོད་བརོད་དང༌། སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་ཞེས་སོགས་ཀི་

རོམ་པར་དམ་བཅའ་ཡང་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུར་འབྱུང་རིགས་ཀི་རང་དོན་ལེའུའི་

དང་པོར་འབྱུང་བ་མི་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་ཚིགས་བཅད་དེ་གཉིས་སོབ་དཔོན་གིས་

རང་དོན་ལེའུའི་དང་པོར་གསུངས་ཀང་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལེའུའི་དང་པོར་འབྱུང་རྒྱུ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་དོན་འདི་ལ་སོབ་དཔོན་ནི་མི་མཁས་པ་

ཡིན་ལ། བདག་ཅག་ནི་མཁས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

ལྷ་དབང་བློ་བསྟན་བཅོས་ཀི་བརོད་བ་ཟབ་མོ་ལ་འཁྲུལ་ཡང་གོ་རིམ་ལ་འཁྲུལ་པ་

མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལྷ་དབང་བློ་སོབ་དཔོན་ལ་དངོས་སུ་ཉན་པ་བརོད་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་

མི་འཐད་དེ། འདིས་འདི་བཤད་དོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ནུས་པ་བིས་པ་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བརོད་བ་ལ་འཁྲུལ་ན་ལེའུའི་གོ་རིམ་ལ་ཡང་ཅི་ཕིར་མི་འཁྲུལ་ཞེ་

ན། ལྷ་དབང་བློས་རྣམ་འགེལ་ནི་རྣམ་འགེལ་མཛད་པ་ལས་དངོས་སུ་མ་ཐོས་ཀི་

ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་དངོས་ཀི་སོབ་མ་ཡིན་པས་དེའི་ང་རྒྱལ་གིས་རྣམ་འགེལ་འདི་

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྣམ་འགེལ་དུ་བཀྲལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལྷ་དབང་བློ་ལ་རྣམ་

འགེལ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་མེད་པས་བརོད་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་སིད་ལ། མ་འཁྲུལ་ན་ཡང་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་རྣམ་

འགེལ་དུ་བཀྲལ་བ་ཡིན་གི་ལེའུའི་གོ་རིམ་ལ་འཁྲུལ་པ་མིན་ནོ། །

འོ་ན་རྒྱན་མཁན་པོས། རང་གི་དོན་གིས་རེས་སུ་དཔག་པའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་དེ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

མི་འགལ་ཏེ། རང་དོན་རེས་དཔག་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་

འཆད་པའི་དོན་མིན་གི། རང་དོན་རེས་དཔག་གི་ཕིས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་

འཆད་པ་མཚོན་པའི་ཕིར་དུ་དེ་མ་ཐག་ཅེས་སོས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་དོན་གི་རེས་

སུ་དཔག་པ་ནི་རང་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རང་དོན་རེས་དཔག་གི་མཇུག་ཐོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

གཞན་དོན་རེས་དཔག་འཇུག་པར་མ་ངེས་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་ཤེས་འདོད་ལ་སོགས་

པའི་དུས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པ་སིད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་དོན་རེས་དཔག་གི་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་འཇུག་པ་ཡང་ངེས་པ་མེད་ན་འཆད་པ་ལྟ་ཅི་སོས། 

ཡང་ན་རེས་དཔག་གཞན་མེད་པས་རིགས་མཐུན་གིས་བར་མ་ཆོད་པས་དེ་མ་ཐག་

ཅེས་སོས་པ་ཡིན་ཏེ། འདས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ་ཡང་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་

པའི་རྐེན་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཡ་མ་རིའི་འགེལ་པ་ལས་འབྱུང་ངོ༌། །ཉི་མ་སྦས་

པའི་ལུགས་ལ་ཡང༌། རྣམ་འགེལ་གི་དོན་གི་ཆ་ལ་ལྷ་དབང་བློ་འཁྲུལ་ཡང་ལེའུའི་

གོ་རིམ་ལ་མ་འཁྲུལ་པར་བཞེད་དོ། །

འོ་ན་རྒྱན་རང་གི་ལུགས་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ཚད་མ་གྲུབ་པ་

ལེའུ་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། རྒྱན་གི་འགེལ་པར་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ལ་ལེའུ་དང་པོ་ཞེས་འབྱུང་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

བའི་ཕིར། དེ་ནི་རང་གི་འགེལ་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

གཞན་དོན་གི་ལེའུ་ལ་ལེའུ་གསུམ་པ་ཞེས་འབྱུང་རིགས་པ་ལ་ལེའུ་བཞི་པ་ཞེས་

འབྱུང་བའི་ཕིར། རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་བསལ་ཅིང༌། །ཞེས་སོགས་ནི་རང་འགེལ་གི་

མཆོད་བརོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་བརོད་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

ཚད་མ་བཤད་པ་དང༌། དེའི་ཡུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་

ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ་དང༌། 

མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལྷ་དབང་བློའི་ལུགས་

ལ། ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་པས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རོགས་

གཅིག་བསྟན། མ་ཤེས་དོན་གི་གསལ་བེད་ཀང༌། །ཞེས་པས་ཀང་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་ཡོངས་རོགས་གཅིག་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་དབང་བློའི་འགེལ་པར། དེ་བས་ན་

དེ་ལྟར་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་བསླུ་བ་གཅིག་ཅིག་བཤད་དོ། །མ་ཤེས་དོན་གི་

གསལ་བེད་ཀང༌། །གཞན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་

པའི་ཕིར། དེ་འགོག་པ་ལ། མཚོན་བ་ཚད་མ་དེ་རང་ལྡོག་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་ཐལ། 

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་མཚོན་བ་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་དེ་རང་ལྡོག་ཐ་དད་པ་གཉིས་སུ་ཐལ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་

ཉིད་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་ཀང་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཡོངས་རོགས་གཅིག་བསྟན། རིགས་སོ་ནས་ཀང་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་

བའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རོགས་གཅིག་བསྟན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །ཁ་ཅིག་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

རྒྱན་མཁན་པོའི་ལུགས་ལ། གཞུང་ས་མས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང༌། 

གཞུང་ཕི་མས་དོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། རྣམ་འགེལ་འདིར་ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་ཐལ། 

གཞུང་ས་མས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན། གཞུང་ཕི་མས་དོན་དམ་

པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་

སྤིའི་མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུང་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འོ་ན་ཚད་མ་མདོར་ཡང་ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པར་

ཐལ། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡི། “།
5
 རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་

མོ། །ཞེས་པས་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན། རེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་

རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དོན་མཐོང་ཡིན། །ཞེས་པས་རེས་དཔག་

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་སྟོན་པའི་གཞུང་མེད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། རྒྱན་གི་དགོངས་པ་དེ་

ལྟར་བས་ནས་རང་ལུགས་སུ་བེད་པའང་མི་འཐད་དེ། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མའང་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་ཤེས་དོན་གི་གསལ་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་

བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་པས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། ཐ་

5 -།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་པ་ལ་གསར་དུ་མི་སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མ་ཤེས་དོན་གི་གསལ་བེད་ཀང་ཞེས་པས། 

དོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་ཏེ། དེས་དོན་དམ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་

དོན་དམ་པ་མ་ཤེས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། 

འ་ོན་གཞུང་ས་མས་དོན་དམ་པའི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པར་ཐལ། དེས་”དོན་

དམ་
6
དམ་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པ་ལ་གསར་དུ་བསླུ་བ་མེད་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་གཞུང་ཕི་མས་ཀང་ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་

སྙད་པ་སར་མ་ཤེས་པ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་

ན། དེ་གཉིས་སོ་སོར་སོས་པ་དོན་མེད་དོ། །

རང་ལུགས་ལ། ལྷ་དབང་བློས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་ལ་མཚན་ཉིད་ཀི་

སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་བསླུ་མེད་ཅན་ཤེས་པ། །ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་

མི་བསླུ་བ་བསྟན་ལ། མ་ཤེས་དོན་གི་གསལ་བེད་ཀང༌། །ཞེས་པས་མཚན་ཉིད་ཀི་

ཟུར་གསར་དུ་ཞེས་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་ཀ་དྲིལ་བས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

ཡོངས་རོགས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་མཚན་གཞི། 

ཚད་མ་ཡིན་པར་མཚོན། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ཞེས་བའོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་ཚད་མ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཚད་མའི་སྐད་དོད། པྲ་མཱ་ཎ་ཞེས་པའི་

པྲ་དང་པོ་དང་མཱ་ཎ་འཇལ་བ་ལ་འཇུག་པས། དང་པོར་འཇལ་བའི་དོན་གིས་ཚད་མ་

6 དེནདམ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཞེས་བའོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཆོས་ཅན། གསར་དུ་

མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། སྟོན་

པ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་བསྒྲུབ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། ཆོས་

ཅན། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་གཞལ་བ་གསར་

དུ་རོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོས་ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོའི་

རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་གསར་དུ་སྐྱེས་སམ་མ་སྐྱེས། ཕི་

མ་ལྟར་ན། དེ་གཉིས་དངོས་རྒྱུ་དངོས་འབས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དང་པོ་ལྟར་

ན། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་གཞལ་བ་གསར་དུ་རོགས་པར་ཐལ། རྣམ་

མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་སྐྱེས་པ་

དེ། རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པས་གསར་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྐྱེས་ཕིན་ཆད་ཤེས་བ་གསར་ཡོད་

མི་སིད་ན། དངོས་པོ་རག་པར་འགྱུར་ལ། སིད་ན་གསར་ཡོད་དེ་ཉིད་གསར་དུ་

རོགས་དགོས་པས་གསར་རོགས་མེད་པ་ཉམས་སོ། །

གཉིས་པ་མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ་

གསུམ། གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་བཞག་པ། རོད་པ་སང་པའོ། །

དང་པོ་ནི། རིག་བེད་པ་རྣམས། རིག་བེད་ཀི་སྒའི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མི་

འཇུག་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་མ་གྱུར་ཅིང་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། ཚད་མ་ཡིན་ན་

ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་གཞན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་
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བར་བེད་དོ། །

འོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན། རང་ཉིད་ལས་སྐྱེས་

པའམ་རང་ཉིད་ཀིས་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་ཉིད་སྐྱེས་སམ་

མ་སྐྱེས། སྐྱེས་སོ་ཞེ་ན། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་སྐྱེད་མི་དགོས་པར་ཐལ། 

ཚད་མའི་དུས་ན་སྐྱེས་པའི་ཕིར། མ་སྐྱེས་ན། ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཚད་མ་སྐྱེད་མི་

ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན། ཚད་

མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

ཚད་མིན་གི་བློ་ཡིན་ན་ཚད་མིན་གི་བློ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་དགོས་པར་

ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབེ་ལ་རོངས་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་

ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་དགོས། ཚད་མིན་གི་བློ་ཡིན་ན་ཚད་མིན་གི་

བློ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

སྟོན་པའི་བསྟན་བཅོས་བརམས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། བསྟན་བཅོས་རོངས་པ་

ཟློག་བེད་ཡིན་ན། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་རྣམ་དབེ་ལ་རོངས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བསྟན་བཅོས་རོམ་པ་པོ་རྣམས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་སྨྲ་

བ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ། །

འདོད་ན། རིག་བེད་པས་ཀང་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཚད་

མའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཇོག་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་

རིག་བེད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གྲུབ་པར་
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ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་ཉིད་ཀིས་རིག་དགོས་པའི་ཕིར། སྐྱོན་

དེ་སང་བར་འདོད་ནས་ཚད་མ་གཞན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། 

རིག་བེད་ཚད་མ་དང་དེའི་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་གཞན་མི་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པར་རང་ཁོ་ན་ལས་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ཚད་མ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ཚད་མ་ལ་རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་དང་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་

གཉིས་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཚད་མ་

ཡིན་ན་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། དོན་ལ་མེ་ཡིན་ཞིང་རོག་པས་མེ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྒྱང་རིང་པོའི་དམར་

པོ་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་ན་

རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པའི་ཚད་མ་དེ་རང་ལས་ངེས་

ཀི་ཚད་མ་དང༌། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཚད་མ་དེ་གཞན་

ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་

གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་གཞལ་བ་

ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཚད་མ་ཡིན་པ་གཞིར་བཞག་ནས་རང་ཉིད་

ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་ཁ་
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ཅིག །དེ་མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་ཉིད་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་

ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དེ། དོན་བེད་སྣང་གི་དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་ཉིད་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་ཁྱོད་རང་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་

མཆེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་པོའི་སེམས་ནི་ངེས་ཕིར་

དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས། །ཞེས་གསུངས་པ་

དང་མི་འགལ་ཏེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ལས་མངོན་སུམ་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་

བསྟན་པ་ཡིན་གི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་པར་

བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ན་རེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་

དོན་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང༌། རང་གི་གཞལ་བ་

ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་རང་ལས་

ངེས་དང༌། དེ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་མི་ནུས་པ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། 

འདི་ལ་ཁ་ཅིག །མངོན་སུམ་རོག་པར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་

གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་སུན་འབིན་ནོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཁྱབ་པ་མི་འགིག་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་
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ལྟ་བུའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་

དོན་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར་ན། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐེབས་པའི་ཕིར། འོན་

ཀང་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོའི་བཞེད་པ་དེ་ཡང་འཐད་པ་མིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བར་ལ་མ་བང་

བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། རང་ལས་ངེས་ཀི་

ཚད་མ་ཡིན་ན། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་

ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བར་ལ་མ་བང་བའི་སྐྱེས་

བུའི་རྒྱུད་ལ་གོམས་པ་ཅན་གི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རྒྱང་འཕེན་གི་རྒྱུད་ཀི་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རོགས་

པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་

ཉིད་རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་

མི་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བའི་རགས་

གྲུབ་སྟེ། རྒྱང་འཕེན་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་པར་འདོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དང་པོ་པ་དང་ཡིད་མ་གཏད། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་གཞན་ལས་

ངེས། །ཞེས་པའི་དགོངས་པར་བས་ནས། མངོན་སུམ་དང་པོ་པ་དང༌། ཡིད་མ་

གཏད་པ་དང༌། འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་རྣམས་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དང་པོ་

པ་ནི་བིས་པ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི ་མངོན་སུམ་ལྟ་

བུའོ། །ཡིད་མ་གཏད་ནི་ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་

རྒྱུད་ཀི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །འཁྲུལ་རྒྱུ་ཅན་ནི་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གི་སྒོ་
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འདོགས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཀི་སིག་རྒྱུ་མཐོང་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའོ་

ཞེས་ཟེར། ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་

འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་ངེས་པ་

འདྲེན་ནུས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་སྐྱེ་

བེད་ཀི་སིག་རྒྱུ་མཐོང་བའི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཚད་མའི་བ་བ་དངོས་སུ་འགོག་པའི་ཕིར་ཏེ། སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གི་སྒོ་

འདོགས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། དོན་རིག་གཉིས་དང་རང་རིག་དང༌། །རེས་སུ་དཔག་པ་རང་ལས་

ངེས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་

ཚད་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་རང་གི་གཞལ་

བ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའི་

དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། ཚད་མ་གང་

ཞིག །རང་གི་གཞལ་བའི་བདག་ཉིད་ཡུལ་སྟེང་དུ་གནས་པ་མེད་ན་རང་ཉིད་མི་

འབྱུང་བ་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ། དེ་སྐད་དུའང་ཆོས་མཆོག་

གིས་མངོན་སུམ་གོམས་པ་ཅན་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། དེས་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་

དོན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་གྲུབ་བོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མའི་

མཚན་ཉིད། ཚད་མ་གང་ཞིག་རང་གི་གཞལ་བའི་བདག་ཉིད་ཡུལ་སྟེང་དུ་གནས་
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པ་མེད་ན་རང་ཉིད་མི་འབྱུང་བ་ལ་གཞན་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་འདྲེན་དགོས་པ། དེ་

སྐད་དུའང་ཆོས་མཆོག་གིས། གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། 

ཤིང་ཤ་པ་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་ངེས་པ་ནི་གཞན་ལས་ངེས་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ལ་དབེ་ན། སྣང་བ་རང་ལས་ངེས་

ཤིང་བདེན་པ་གཞན་ལས་ངེས་པ་དང༌། སྤི་རང་ལས་ངེས་ཤིང་ཁྱད་པར་གཞན་

ལས་ངེས་པར་གཉིས། དང་པོ་ནི་དོན་ལ་མེ་ཡིན་ཞིང་རོག་པས་མེ་ཡིན་མིན་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་རྒྱང་རིང་པོའི་དམར་པོ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེས་དམར་

པོར་སྣང་བ་ལ་ངེས་པར་རང་སྟོབས་ཀིས་དྲངས་ནས་དེའི་རེས་སུ་འདི་མེ་ཡིན་ནམ་

འོན་ཏེ་མ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བཞིན་དུ་ཞུགས་པ་ན་ཕིས་དོན་བེད་སྣང་གི་མངོན་

སུམ་གིས་སར་གི་དམར་པོ་མེ་ཡིན་པ་དེ་མེད་ན་མངོན་སུམ་དེ་མི་འབྱུང་བར་ངེས་

པ་འདྲེན་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ངེས་ཤེས་སར་དྲངས་ནས་དེའི་རེས་སུ་ཐེ་

ཚོམ་སྐྱེད་པ་ཡིན་གི། ཐེ་ཚོམ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་དེ། སྒོ་འདོགས་

ཀིས་ཚད་མའི་བ་བ་འགོག་པ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཀང་ཚད་མའི་བ་བ་འགོག་

པའི་ཕིར། འོན་ཏེ། སར་གི་མངོན་སུམ་དེ་དམར་པོ་མེ་ཡིན་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་

མིན། མིན་ན། དེ་ལ་གཞན་ལས་ངེས་ཀིས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། ཡིན་ན། 

ཕིས་དམར་པོ་མེ་ཡིན་པ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དེ་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

བཅད་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སར་གི་མངོན་སུམ་དེ་དམར་པོ་མེ་ཡིན་པ་ལ། ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེ་བེད་ཡིན་གི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །
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འོ་ན་དམར་པོ་མེ་ཡིན་པ་ལ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། དེ་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དམར་པོ་ལ་

ཡང་གཞན་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན། དམར་པོ་མེ་ཡིན་པ་ལའང་གཞན་ལས་

ངེས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་དེ་

འཁྲུལ་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་ཚད་མ་

མ་ཡིན། སྒ་མི་རག་པའི་དོན་སྤི་ལ་ཡང་འཁྲུལ་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་

པོ་གྲུབ་སྟེ། སྒ་མི་རག་པ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། སྒ་མི་རག་པའི་

དོན་སྤི་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་རང་ལས་ངེས་ཤིང་ཁྱད་པར་གཞན་ལས་

ངེས་པ་ནི་དོན་ལ་ཙན་དན་ཡིན་ཞིང་རོག་པས་ཙན་དན་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་

རྒྱང་རིང་པོའི་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུའོ། །

རང་ལས་ངེས་ཀི་ཚད་མ་ལ་དབེ་ན། གོམས་པ་ཅན་གི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

དང་རེས་དཔག་གཉིས་ནི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རང་ལས་ངེས་ཡིན་ལ། དོན་བེད་སྣང་གི་

མངོན་སུམ་དང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ་རང་ལས་ངེས་དང་གཞན་ལས་ངེས་ཅི་

རིགས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་མི་བསླུ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་

ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ཉིད་གང་གིས་རོགས། མི་བསླུ་བ་དང་ཚད་མ་ཡིན་པར་

གང་གིས་རོགས་ཤེ་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ཚད་མ་གཞན་

གིས་གྲུབ་མི་དགོས་ཏེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་རོགས་པའི་ཕིར། 

རང་ཉིད་སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་པ་མིན་ཏེ། 

ཕིས་ཀི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མ་ལས་རང་ཉིད་སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པར་རོགས་



  31  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེའང་རོགས་པར་ཐལ། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེའང་བཟུང་བའི་ཕིར་ཏེ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་སྒྲུབ་པའི་

སོ་ནས་བཟུང་བ་གང་ཞིག །སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པ་གྲུབ་བདེ་

རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་

མངོན་སུམ་དེ་རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པས། དེས་སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་པའང་བཟུང་མོད་ཀི་དེ་ཙམ་གིས་དེ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། བཟུང་བ་ལ་ཡང་ངེས་པ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་དེ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་དེ་ཚད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལ། 

ངེས་པ་འདྲེན་མི་འདྲེན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀ་མཐོང་བ་ལ་ཁྱད་

པར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། མཐོང་བ་ལ་མཚུངས་ཀང་དོན་དུ་གཉེར་བ་

དང་གོམས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐེན་ཚང་ན་ངེས་པ་འདྲེན་པ་ཡིན་གི། མཐུན་

རྐེན་མ་ཚང་ན་ངེས་པ་མི་འདྲེན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཚད་མ་ཡིན་

པའི་ཆ་བཟུང་ཡང་མ་བཟུང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་ལྷ་དབང་བློས། །ཤེས་པ་ཡོད་པ་ཉིད་དམིགས་པ་ན་

ཚད་མ་ཉིད་བཟུང་དུ་ཟིན་ཀང་མ་བཟུང་བ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་

སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་



  32  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། རེས་དཔག་ཡིན་

ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་མི་དགོས་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། ཆོས་དེ་ལ་རེས་དཔག་ཡིན་

ན་དེ་ལ་ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་དགོས། ཆོས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་

ཡིན་ན་ཆོས་དེ་ལ་ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར།

གསུམ་པ་མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་ལ་གཉིས། གངས་ངེས་དང༌། ཕེ་བ་སོ་སོའི་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རགས་དགོད། ཚུལ་བསྒྲུབ། གངས་ངེས་ཀི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་ཏེ། ཚད་མའི་སྣང་ཡུལ་གི་གཞལ་བ་ལ་རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་

གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའ།ོ །དང་

པོ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །རྒྱན་མཁན་པོའི་དགོངས་

པར་བསམས་ནས། གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་རང་

འཛིན་ཤེས་པ་དངོས་སུ་སྐྱེད་ནུས་མི་ནུས་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། སྤི་མཚན་

གིས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་དངོས་སུ་སྐྱེད་མི་ནུས་པ་ཡིན་གི་རང་འཛིན་གི་ཤེས་པ་

སྐྱེད་མི་ནུས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་བེད་མི་ནུས་པ་ཚད་མའི་གཞལ་བར་མི་རུང་

བའི་ཕིར་ཏེ། ཚད་མ་གཉིས་ཀ་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་

ནི་མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་གཉིས་ཀ་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དེ། སྒ་མི་

རག་པར་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་
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དཔག་ཚད་མ་གཉིས་ལྟ་བུ་འཇུག་ཡུལ་གི་གཞལ་བ་རང་མཚན་དུ་མཚུངས་པར་

བསྟན་པ་ཡིན་གི། ཚད་མ་ཡིན་ན་འཇུག་ཡུལ་གི་གཞལ་བ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པས་

མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་བུམ་མེད་དུ་

རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཡོད་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། དགག་གཞི་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དེ་དེའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་

ནམ། དགག་ཆོས་བུམ་པ་དེ་དེའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ནམ། རེས་དཔག་དེའི་གཟུང་

རྣམ་དེ་དེའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་བུམ་

མེད་དུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཕོགས་དེ་ཁྱོད་ཀི་

འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚད་མ་གང་ཞིག །ཁྱོད་དེ་ལྟ་བུའི་ས་ཕོགས་དེ་

ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་དེ་ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་འཇུག་ཡུལ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལྟར་ན། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་དེའང་སྒ་རག་འཛིན་

རོག་པའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་མེད་

པའི་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤེས་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་འདྲ་བ་

གཞན་”དང་
7
ཐུན་མོང་བ་དང་མི་འདྲ་བ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་

ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། དེའང་མི་འཐད་དེ། ལྡོག་པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་

7 དོང་
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པ་ཙམ་གིས་སྤི་མཚན་དུ་སྒྲུབ་མི་ནུས། རང་གི་འགལ་ཟླ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་པ་

མི་སིད་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཆོས་འདྲ། གཞལ་བ་ལ་ཆོས་གཞན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་

འགོ་བེད་པ་དང༌། ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་མི་བེད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར། འོ་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། སྤི་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་གཞན་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་

འགོ་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་འགོ་བེད་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་སྒའི་

ཡུལ་ཡིན་པ་དང་སྒའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། རང་མཚན་ཡང་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། རང་

མཚན་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་དེ་

ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་མཚན་སྒའི་བརོད་

བ་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་རང་མཚན་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་རང་མཚན་བརོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། ངའི་མ་མོ་གཤམ་ཡིན་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་ངའི་མ་ཞེས་པ་དེས་བུ་

སྐྱེད་པའི་ནུས་ལྡན་དེ་བརོད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །སྒའི་དངོས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་མིན་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའང་མི་འཐད་དེ། བུམ་པ་དེའང་སྒའི་དངོས་ཀི་ཡུལ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་

དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་པ་གང་ཞིག །དེས་

ཤུགས་ལ་མ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་ཏེ། གཞལ་བ་ལ་རོག་པའི་ཡུལ་དང་རོག་མེད་ཤེས་པའི་ཡུལ་གཉིས་སུ་
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གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །འོ་ན་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྤི་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། 

རོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། 

རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་མེད་ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་འཛིན་

རོག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ས་

མ་གཉིས་ཁས་བླངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ཏེ། དེ་ལ་དོན་བེད་

ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པའི་ཆོས་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་

པའི་བློ་ངོར་ཆོས་གཞན་ལ་རེས་འགོ་བེད་པར་སྣང་བ་དང་མི་སྣང་བའི་ཆོས་གཉིས་

སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་

སྒའི་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་མིན་པའི་ཆོས་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་དང༌། རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་དང་རོག་མེད་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་དག་ནི། དོན་

བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར། །འདྲ་དང་མི་འདྲ་ཉིད་ཕིར་དང༌། །སྒ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་

མིན་ཕིར། །རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོད་པ་ན། །བློ་ནི་ཡོད་དང་མེད་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་

སྟོང་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་ཇི་

ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དོན་

བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐབས་འདིར་གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་

པའི་སྟོང་ཉིད་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། སྐབས་འདིར་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཡིན་པས་ཕི་རོལ་

གི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་



  36  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པར་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མ་

བསྟན་པར་ཐལ། སྐབས་འདིར་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདོད་དེ། དེ་ལ་སར་བཤད་དངོས་པོ་བཞིན། །ཞེས་

བདེན་བཞི་མི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཙམ་ཞིག་

བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་

མེད་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་

རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་

ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུན་

གོམས་པ་ལས་གོམས་བའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་གསལ་བར་སྣང་བའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཕིར་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །གང་གང་ཤིན་ཏུ་གོམས་གྱུར་

པ། །སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན། །དེ་གསལ་མི་རོག་བློ་འབས་ཅན། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསལ་བར་སྣང་བའི་རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་མ་གྲུབ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་

རྒྱུན་གོམས་པ་ལས་གོམས་བའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་མི་སིད་མི་དགོས་པར་

ཐལ། དེ་མ་གྲུབ་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུན་

གོམས་པ་ལས་གང་ཟག་གི་བདག་གིས་དབེན་པའི་འདུ་བེད་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསལ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

བར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་དོན་

ཙམ་མཐོང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ནི་རང་མཚན་ཡིན་ལ། ཙམ་

སྒས་ལྷག་མ་འགོག་ཅིང༌། རང་མཚན་འདིར་མདོ་སེ་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་དོན་

བེད་ནུས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་

གང་ཟག་གི་བདག་གི་དབེན་པའི་འདུ་བེད་དངོས་སུ་རོགས་ཤིང༌། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་བུམ་པས་

དག་པའི་ས་ཕོགས་དངོས་སུ་རོགས་ཤིང༌། ས་ཕོགས་དེའི་སྟེང་གི་བུམ་པ་སྣང་

རུང་མ་དམིགས་པ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །མདོར་ན། མེད་ལ་དབང་སྐྱེས་

བློ་མིན་ཏེ། །དོན་གི་སྟོབས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། །ཞེས་པའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་

ནས། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ་མངོན་སུམ་གིས་སྤི་མཚན་དང་དངོས་མེད་དངོས་

”སུ་མ་
8
རོགས་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁོ་ན་རེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཆོས་ཅན། སྤི་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་

བེད་མི་ནུས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས་བླངས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་

དག་གི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རྣམ་

དག་གི་དམིགས་པ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་གསུངས་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཤེས་

8 སུམ་
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བ་ཆོས་ཅན། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤི་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། སྒ་སྤི་ཡང་མ་ཡིན། དོན་སྤི་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རོག་པ་ལ་བློའི་ཡུལ་དུ་བར་རུང་དུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། 

དོན་སྤི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། བློའི་ཡུལ་དུ་བར་རུང་དེ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རོག་པ་ལ་ཤེས་བར་སྣང་

བ་ཆོས་ཅན། སྒ་སྤི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་བ་དེ་མཚོན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

རང་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །རང་འཛིན་རོག་པ་ལས་གཞན་པའི་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་འཛིན་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ། དགག་བཞག་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁོ་ན་རེ། 

གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་ན། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པས་ཁྱབ་སྟེ། རང་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་ནི་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། སྤི་

མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་ནི་རེས་དཔག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་རྒྱལ་དབང་

བློས། རང་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་དང༌། སྤི་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་རེས་

དཔག་ཁོ་ནའ་ོཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། རེས་དཔག་གིས་

ཀང་རང་མཚན་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ཡོད་ལ། མངོན་སུམ་གིས་ཀང་སྤི་མཚན་ཡུལ་དུ་བེད་
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པ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཚད་མའི་སྣང་ཡུལ་གི་གཞལ་བ་ལ་རང་སྤི་གཉིས་

སུ་གངས་ངེས་ན། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པས་ཁྱབ་སྟེ། རང་

མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ། སྤི་

མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། དེ་ལ་དགོངས་ནས་རྒྱལ་དབང་བློས། རང་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་ཁོ་

ན་དང་སྤི་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་རེས་དཔག་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

འ་ོན་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་

སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚད་མ་གང་ཞིག །སྤི་མཚན་སྣང་

ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། རེས་དཔག་

ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཟེར་ན། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རང་

ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རང་

ཡུལ་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་ཕི་མ་

མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། རོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་ན། ཆོས་ཅན། རོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་

པ་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་རོག་དང་རེས་འབེལ་ནི། །དོན་གསལ་སྣང་བ་ཅན་མ་

ཡིན། །ཞེས་དང༌། གཉིད་ལོག་པའམ་སད་པ་ན། །གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་བློ་

གང༌། །དེ་ནི་རོག་མེད་གཉིས་ཀར་ཡང༌། །དེ་ལྟ་མིན་ན་རོག་པ་ཡིན། །ཞེས་

གསུངས་པས་སོ། །



  40  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་

པའི་དོན་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་རས་གཞན་པའི་ཚད་མ་མེད་པའ་ོཞེས་ཟེར། དེ་ནི་

མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་དོན་བློ་ངོར་གྲུབ་ན། 

མངོན་རེས་ལ་དགག་ཕོགས་དང་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་བློ་ངོར་ཁེགས་

དགོས་པ་གང་ཞིག །མངོན་རེས་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་མེད་པ་བློ་ངོར་

གྲུབ་ཀང༌། སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་བློ་ངོར་ཁེགས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རྒྱང་འཕེན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པའི་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་

རས་གཞན་མེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོན་རེས་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པ་དེ། ཚད་

མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་ཟེར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོན་རེས་གང་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚད་མ་ལ་མངོན་

རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཚད་མ་དེ་ཚད་མ་

ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། མངོན་རེས་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་མའང་མ་ཡིན། རེས་དཔག་

ཚད་མའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། ཚད་མ་ཡིན་པ་མི་སིད་
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པར་ཐལ། ཚད་མ་དེ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེའང་ཚད་མ་མ་

ཡིན། རེས་དཔག་ཚད་མ་དེའང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་མ་ངེས་ཏེ། ཚད་མ་

དེ་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང་མངོན་རེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཚད་མའི་ཁྱད་

པར་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་ཚད་མའི་ཁྱད་

པར་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་

མ་དེ་ཚད་མའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཞིང་མངོན་རེས་གང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

གསལ་ཁས་བླངས། གཞན་ཡང་ཚད་མའི་གངས་ངེས་མི་སིད་པར་ཐལ། དབེ་གཞི་

ཚད་མར་ཁས་བླངས་ན་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་ལ་གནོད་

ཅིང༌། དབེ་གཞི་མེད་ན་དབེ་བའི་ཡ་གལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་ཁས་

བླངས་སོ། །

རང་ལུགས་ལ། ཚད་མའི་གངས་ངེས་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཕུང་

གསུམ་སེལ་བ་དང༌། དགག་ཕོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་སེལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོ་

ནི། མངོན་རེས་གཉིས་ཀི་བར་ན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་མེད་དེ། སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་དངོས་སུ་གཞལ་སྟོབས་ཀིས་རེས་དཔག་

ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ལ་རོགས་ནུས། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་

ལྟ་བུ་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པར་དངོས་སུ་གཞལ་སྟོབས་ཀིས་མངོན་སུམ་ཚད་

མ་མ་ཡིན་པར་ཤུགས་ལ་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཚད་མ་ཡིན་པ་
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གང་ཞིག །ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། 

སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་

མ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་

རགས་ལ་བརེན་ནས། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དགག་ཕོགས་

ཀི་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར། འ་ོན་མངོན་རེས་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཚད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་

རེས་དཔག་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

རང་ལུགས་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱོད་ཡིན་ཡོད་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་རེས་

དཔག་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་

ཅན། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཚད་མ་ཡིན་ཞིང༌། ཁྱོད་ཡིན་ཡོད་པ་གང་

ཞིག །ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་

ནས། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དགག་ཕོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་

ཁེགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་ཀིས་བར་ན་སྒྲུབ་ཕོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་

པ་དང་དགག་ཕོགས་ཀི་ཕུང་གསུམ་ཁེགས་པ་དེ་ཚད་མ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་

གངས་ངེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་

མ་གཉིས་སོ། །
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དང་པོ་༼མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ་༽ལ་གཉིས།

མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་དང༌། ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་༼མངོན་སུམ་གི་ངོ་བོ་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ། ལོག་ཕོགས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། མཚན་གཞི་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་ཡུལ་ལ་ངེས་

ཤེས་འདྲེན་དགོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། རོག་བལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ། མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་

པ་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའོ། །དེ་ཡང་སྤིར་མཚན་ཉིད་ལ་རིགས་མི་

མཐུན་སེལ་བ་དང༌། ལོག་རོག་སེལ་བ་གཉིས་ལས། དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ནས་

གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གཞིར་བས་ལ། རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གང་རུང་

རེ་རེས་ཀང་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ནུས་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་

མའི་རིགས་མི་མཐུན་ལ་ཚད་མིན་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། ཚད་

མིན་ནི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པས་སེལ་ནུས་ཤིང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་ནི་

རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གང་རུང་རེ་རེས་ཀང་སེལ་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རེས་

དཔག་ཚད་མ་དེ་རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གང་ཡང་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་ཆོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། འཇུག་ཡུལ་

ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། འཇུག་ཡུལ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་
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ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པར་ཐལ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་བློ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འ་ོན་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་

གཉིས་ཀ་སོས་པ་ལ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གང་རུང་རེ་རེས་ཀང་རིགས་མི་

མཐུན་སེལ་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་གཉིས་གང་རུང་རེ་རེས་ཀང་

རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ནུས་ཀང་གཉིས་ཀ་སོས་པ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་

བས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའང་རོག་བལ་ཡིན་པས་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལོག་རོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་མ་

འཁྲུལ་བ་སོས་ལ། རིགས་པ་ཅན་པ་སོགས་མངོན་སུམ་རོག་པར་འདོད་པའི་ལོག་

རོག་སེལ་བའི་ཕིར་དུ་རོག་བལ་སོས་པའི་ཕིར། འོ་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་ལ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བེད་མེད་པར་ཐལ། རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་

གཉིས་ཀ་སོས་པ་ལོག་རོག་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། 

རོག་བལ་དང་མ་འཁྲུལ་བ་གང་རུང་རེ་རེས་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་དང༌། གཉིས་

ཀ་སོས་པས་ལོག་རོག་སེལ་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་མངོན་སུམ་ལ་རོག་བལ་དགོས་ན་བལ་བ་རོག་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། སྒ་

དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་བལ་བ་རོག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སྒ་དོན་

འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་ཚད་གང༌། རུང་བ་སོས་པའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། ཆོས་དེའི་སྒ་སྤི་

དང་དོན་སྤི་གཉིས་ཀ་རོག་པ་དེའི་ཡུལ་དུ་བེད་པར་ནུས་པ་དེའི་ཚེ། སྒ་དོན་འདྲེས་

པ་འཛིན་པ་ཞེས་བ་ལ། བར་ལ་མ་བང་བའི་བིས་པའི་རྒྱུད་ཀི་རོག་པས་སྒ་སྤི་དང་
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དོན་སྤི་གང་རུང་ཡུལ་དུ་བེད་ཀང་གཉིས་ཀ་ཚོགས་པ་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པས། སྒ་

དོན་འདྲེས་རུང་འཛིན་པ་ཡིན་གི་སྒ་དོན་འདྲེས་པར་འཛིན་པ་ནི་མིན་ནོ། །དེས་ན་

འདྲེས་རུང་འཛིན་པ་ཞེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། བར་ལ་མ་བང་པའི་བིས་

པའི་རྒྱུད་ཀི་རོག་པ་བསྡུ་བར་བ་བའི་ཕིར། འོན་ཀང་བར་ལ་བང་བའི་རོག་པ་ཡིན་

ན་སྒ་སྤི་དང་དོན་སྤི་གཉིས་ཀ་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། བདག་མེད་ལ་

མོང་བ་ཐོན་པའི་སྐྱེས་བུས་སྒ་སྤི་ལ་མ་ལྟོས་པར་བདག་མེད་ཀི་དོན་སྤི་སྣང་ཡུལ་

དུ་བེད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ཐམས་ཅད་བལ་

བ་རོག་པ་ཡིན་ན། སོབ་དཔོན་གིས། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡི། །རོག་པ་

དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། །ཞེས་མིང་སྦྱོར་རོག་པ་དང་རིགས་སོགས་རས་ལ་སྦྱར་

ནས་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཙམ་ཞིག་སོས་པ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། 

རང་ལུགས་ཀི་རོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་མིང་སྦྱོར་རོག་པ་དང༌། གཞན་

ལུགས་ཀི་རོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་རིགས་སོགས་རས་ལ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་

རོག་པ་སོས་པའམ། ཡང་ན་གཉིས་ཀ་ཡང་གཞན་ལུགས་དགག་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་ཏེ། རིག་བེད་པས། སྒ་ཡི་རེས་འཇུག་མ་གཏོགས་པའི། །ཤེས་དེ་འཇིག་

རེན་ན་ཡོད་མིན། །ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྒ་དང་ནི། །ལྡན་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་

ཡིན། །ཞེས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མིང་སྦྱོར་རོག་པར་འདོད་ཅིང༌། རིགས་པ་ཅན་

པས་དབང་ཤེས་ཐམས་ཅད་རིགས་སོགས་རས་ལ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པར་

འདོད་པས་དེ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རོག་པ་དང་བལ་བའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །རོག་པའི་རང་ལྡོག་དང་
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བལ་བའོ་ཟེར། འོ་ན་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རོག་བལ་ཡིན་

པར་ཐལ། རོག་པའི་རང་ལྡོག་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པའི་བེ་བག་ཡིན་པའི་

ཕིར། རོག་པའི་རས་དང་བལ་བ་ལ་བེད་པའང་མི་འཐད་དེ། རོག་མོང་རང་རིག་

མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རོག་པ་དང་བལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པའི་རས་དང་

བལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཚུལ་

གིས་མི་བརེན་པ་ནི་རོག་བལ་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །འ་ོན་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་རུང་གིས་མ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའོ། །འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། འཁྲུལ་རྒྱུ་རེན་ལ་ཡོད་པ་ནི། མིག་རབ་རིབ་

ཀིས་དཀྲུགས་པ་ལས་ཟླ་གཉིས་གསལ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །འཁྲུལ་

རྒྱུ་ཡུལ་ལ་ཡོད་པ་ནི། མགལ་མེ་མྱུར་དུ་བསྐོར་བ་ལས་འཁོར་ལོར་སྣང་བའི་ཤེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །གནས་ལ་ཡོད་པ་ནི། གྲུར་ཞུགས་པ་ལས་ལོན་ཤིང་འགོ་བར་སྣང་བའི་

དབང་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །འཁྲུལ་རྒྱུ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་ཡོད་པ་ནི། ཞེ་སང་གིས་ཡིད་

དཀྲུགས་པ་ལས་ས་གཞི་དམར་པོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་འདིར་

བསྟན་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་འདི། མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་ཡིན་ནམ། མདོ་

སེམས་ཐུན་མོང་བའི་ལུགས་ཡིན་ཞེ་ན། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མདོ་སེམས་ཐུན་མོང་བའི་ལུགས་ཡིན།“
9
མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་

མི་བསླུ་བ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་མངོན་སུམ་མི་བསླུ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་

9 +།
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ཞེས་སྨྲ། ཡང་ཁ་ཅིག །དེའི་སྒྲུབ་བེད་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་རུང་

གིས་མ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ལ། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་མངོན་སུམ་རྣམས་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་

པོ་གང་རུང་གིས་མ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། དེ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་

དེ། འདིར་མངོན་སུམ་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ། དོན་གི་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཡང་

དག་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། སེམས་ཙམ་པས་དབང་མངོན་རྣམས་

གཟུང་དོན་ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སེ་བདུན་

གི་གཞུང་གང་དུ་ཡང་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཀི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སྟོན་

པའི་གཞུང་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་རོག་

པ་དང་བལ་ཞིང་བག་ཆགས་བརན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་དེ། མངོན་སུམ་ཡིན་

པར་རྣམ་ངེས་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་ཡུལ་གི་ཆ་ཤས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་

པ་དགག །རོག་མེད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དོན་གཞན་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྣམ་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དགག །ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དགག །དུས་ལ་འཁྲུལ་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དུང་སེར་འཛིན་གི་དབང་ཤེས་དེ་དུང་གི་ཁ་དོག་

ལ་འཁྲུལ་ཡང་དབིབས་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དུང་

གི་དབིབས་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་དངོས་རོགས་ཚད་མ་ཡང་མ་ཡིན། 

ཤུགས་རོགས་ཚད་མ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ལ་
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དུང་གི་དཀར་པོ་སྣང་བར་ཐལ། དུང་གི་དཀར་པོ་དང་དུང་གི་དབིབས་གཉིས་གྲུབ་

བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་དུང་གི་དབིབས་དངོས་སུ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་

འཇུག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ལ་དུང་སེར་

པོར་སྣང་བའི་ཕིར། ར་བའི་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཁྱོད་དངོས་རོགས་ཚད་མར་

སོང་བའི་ཡུལ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ལོན་ཤིང་འགོར་སྣང་གི་དབང་ཤེས་དེ་ལོན་ཤིང་སོད་པ་ལ་འཁྲུལ་

ཡང་ལོན་ཤིང་སོན་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ། དངོས་རོགས་

ཚད་མ་དང་ཤུགས་རོགས་ཚད་མ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། མཐའ་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་

ན་རེ། ཁང་ཕུགས་ཀི་ནོར་བུའི་འོད་སོ་གསེབ་དུ་ཤར་བའི་ཚེ། སོ་གསེབ་ཀི་ནོར་

བུའི་འོད་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་དེ་ནོར་བུ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ནོར་བུ་ཐོབ་ནུས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ནོར་བུ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ནོར་བུ་བཅད་

སར་མ་ཐོབ། ཐོབ་སར་མ་བཅད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྒྱན་གི་

ལུགས་དགག །ལྷ་ཤཱཀ་གི་ལུགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱན་མཁན་པོ། ནོར་

བུ་སྒོན་མེའི་འོད་དག་ལ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསྟན་པའི་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་

བུར་འཛིན་པའི་བློ་མངོན་སུམ་ཚད་མར་བཞེད་དེ། དེ་ཕིར་ནོར་བུའི་འོད་ལ་

ནི། །ནོར་བུར་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་དེ། །དེ་ཉིད་དུ་ན་མངོན་སུམ་མམ། །ཡང་ན་རེས་

དཔག་ཉིད་དུ་ངེས། །ཞེས་གསུངས་ལ། མངོན་སུམ་མམ་ཞེས་པ་རྒྱན་རང་གི་འདོད་
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པ་དང༌། རེས་དཔག་ཉིད་དུ་ངེས་ཞེས་པ་ཤཱཀ་བློའི་འདོད་པ་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡ་

མ་རིས་མངོན་སུམ་མམ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་གི་འདོད་པའོ། །

ཡང་ན་རེས་དཔག་ཉིད་དུ་ངེས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཤཱཀ་བློའི་འདོད་པའོ། །ཞེས་

དང༌། རྒྱལ་བ་ཅན་གིས། དེ་ཉིད་དུ་ན་མངོན་སུམ་མམ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་གི་ལུགས་

སོ། །ཡང་ན་རེས་དཔག་ཉིད། ཅེས་བ་བ་ནི་ཤཱཀ་བློའི་འོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་

ཏེ་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མི་བསླུ་བ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་

འགྱུར་གི་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དགོས་ན་རེས་དཔག་ཀང་ཚད་མར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འཁྲུལ་ཤེས་ཀང་ཡིན་ཚད་མ་ཡང་ཡིན་ན་རེས་དཔག་དང་ཁྱད་

པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རང་ཡུལ་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ། །འཁྲུལ་ཤེས་

ཡིན་ན་ཁྱད་པར་དེ་ཡང་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱུའི་དབང་གིས་རང་ཡུལ་

གསལ་མི་གསལ་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རོག་པ་དང་རོག་མེད་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་བཞིན་ནོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པས་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་

དགོས་ན། ནོར་བུ་རང་མཚན་པ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཡང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེ་དགག་པ་ནི། འདིར་བསྟན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་

མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནོར་འོད་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་ཡང་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན། སོ་གསེབ་ན་ནོར་བུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཡང་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་མ་ཡིན། ནོར་བུའི་འོད་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
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མིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གཉིས་གྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་

ལོག་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུ་ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

རགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་དངོས་སུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་དག་དགག་པའོ། །དང་པོ་

ནི། གཉིས་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཞེད། ཅེས་རེས་དཔག་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་བསྟན་པ་

ལ། དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་བཞིན། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མངོན་སུམ་བཞིན། ཞེས་དོགས་པ་

བཀོད་ནས། འདི་ལ་ལྷ་དབང་བློས། ལྡོག་པའི་སྦྱོར་བ་དང་པོ་ལ། ནོར་བུའི་འོད་ལ་

ནོར་བུའི་བློས་མ་ངེས་སོ་ཞེས་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་ཚད་མར་

བཞེད་ལ། དེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བློས་ཀང༌། འདིར་བསྟན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་

ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་མི་བསླུ་བ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དེ་མངོན་རེས་གང་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་ཕུང་གསུམ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་གང་ཞིག །མངོན་རེས་

གང་ཡང་མིན་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་མིན་ཏེ། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། 

རོག་བལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་མ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་

བརེན་ནས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མངོན་རེས་གང་ཡང་མ་ཡིན་

པའི་ཚད་མ་ཕུང་པོ་གསུམ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རེས་དཔག་ཚད་མའི་ནང་དུ་འདུ་བའི་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཕིར་ཏེ། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་གཞན་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པའི་བློ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཐོག་མར་ནོར་འོད་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ལ་བརེན་ནས་ནོར་བུར་

འཛིན་པའི་བློ་སྐྱེ་ཞིང༌། ནོར་བུའི་འོད་དེ་ནོར་བུ་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་འབས་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་ཐོག་མར་ནོར་བུའི་འོད་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དེ་རགས་འཛིན་

སེམས་ཡིན་ལ། དེའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་

ནི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དེ་རེས་དཔག་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། བློ་དེས་རགས་ནོར་བུའི་འོད་དེ་ཉིད་ནོར་བུར་ཞེན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། དུ་

བའི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་དུ་ལྡན་

གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་བཟུང་གི །དུ་བ་མེར་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུར་བཟུང་བས་འཁྲུལ་པ་ལྷག་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དེ་ཙམ་

གིས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ནོར་བུ་ཙམ་ལ་མི་བསླུ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་

བུའི་བློ་དེ་རེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནོར་བུའི་འདོ་དང་ནོར་བུ་གཉིས་ཀི་རགས་

ཆོས་ཀི་འབེལ་བ་དྲན་པ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། མེ་དུའི་འབེལ་

བ་དྲན་པ་མེད་པར་ཡང་དུ་བ་གོ་བུར་དུ་མཐོང་བའི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་

ཡོད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་བཞེད་དོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རེན་གཏན་ཚིགས་དགག །ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་

དགག །དཔེར་མི་རུང་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དེ་རེས་དཔག་

ཡིན་ན་རེན་གཏན་ཚིགས་ལས་སྐྱེ་དགོས་པས། ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུར་སྒྲུབ་པའི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ། ནོར་བུའི་འོད་དེ་ནོར་བུ་ཙམ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནམ། ནོར་བུའི་འོད་དེ་སོ་གསེབ་ན་ནོར་བུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཁང་ཕུགས་ན་ནོར་བུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནམ། སོ་གསེབ་ཀིི་ནོར་བུའི་འོད་དེ་སོ་གསེབ་ན་ནོར་བུ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནམ། ནོར་བུའི་འོད་དང་ནོར་བུ་གང་རུང་གཞི་དེར་

ནོར་བུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། ནོར་བུའི་འདོ་

ནོར་བུར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུ་ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། ནོར་བུའི་འོད་ཡོད་པར་ངེས་ནས་སྤིར་ནོར་བུ་ཡོད་

མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་མི་འཐད་དེ། ཁྱབ་པ་ཡང་མ་ངེས་

པའི་ཕིར། བཞི་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ཤིང༌། ཕོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། ལྔ་པ་མི་འཐད་དེ། སོ་གསེབ་ནས་ནོར་བུ་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དྲུག་པ་མི་འཐད་དེ། ནོར་བུའི་འོད་རགས་སུ་འགོད་ན་རགས་ཆོས་ཐ་དད་མེད་པར་

འགྱུར་ལ། ནོར་བུའི་འོད་རགས་སུ་འགོད་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་འགྱུར་བའི་

ཕིར་ཏེ། གཞི་དེར་ནོར་བུའི་འོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ནོར་བུའི་འོད་

མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དེ་གཞི་དེར་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན། དེ་ལས་

གཞན་གཞི་དེར་ནོར་བུའི་འོད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་

གྲུབ་སྟེ། ནོར་བུའི་འོད་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དེ། སྒོ་འདོགས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ནོར་བུའི་འོད་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

གཉིས་པ་ནི། འདིར་བསྟན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་དེ་ནོར་

བུ་ལ་ཚད་མ་མིན་ཏེ། སོ་གསེབ་ཀི་ནོར་བུ་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན། ཁང་ཕུགས་ཀི་

ནོར་བུ་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན། ནོར་བུ་ཙམ་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སོ་གསེབ་ཏུ་ནོར་བུ་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་པ་

གྲུབ་སྟེ། ཁང་ཕུགས་སུ་ནོར་བུ་མ་བཟུང་བའི་ཕིར། རགས་གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། ཡུལ་

དུས་གང་གིས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་པའི་ནོར་བུ་ཙམ་མ་བཟུང་བའི་ཕིར། དེས་

ན་འདིར་བསྟན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ནོར་བུ་ལ་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཏེ། ནོར་བུ་བཟུང་སར་མ་ཐོབ། ཐོབ་སར་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་

པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དེ་རེས་དཔག་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཡང་མི་བསླུ་བའི་

དཔེར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་བློ་དེ་རེས་དཔག་གང་ཞིག །སྐབས་འདིར་

དགག་དགོས་ཀི་གང་ཟག་དེས་རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་ལ་སྐུར་བ་བཏབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། འདིར་བསྟན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་

པའི་བློ་ནི། ཁང་ཕུགས་ན་ནོར་བུ་ཡོད་པའི་འོད་སོ་གསེབ་ཏུ་མཐོང་བ་ལས་སོ་

གསེབ་ཏུ་ནོར་བུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་རེས་དཔག་ལ་འཁྲུལ་

ཤེས་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་དཔེར་བཀོད་པ་མིན་གི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཡང་མི་

བསླུ་བའི་དཔེར་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རེས་དཔག་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཡང་ཚད་

མ་ཡིན་པའི་དཔེར་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་གི་སྐབས་སུ། ཚད་མ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་

བཞག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་རེས་དཔག་ལོག་ཤེས་ཡིན་ཡང་ཚད་

མ་ཡིན་པའི་དཔེར་བཀོད་པར་ཐལ། དཔེའི་སྐབས་སུ། ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཁྱད་
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མེད་ཀང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སོན་པོའི་སྐད་ཅིག་མ་བཟུང་ཡང༌། དེ་མ་ཐོབ་པར་སོན་པོ་ཙམ་ཐོབ་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། འདིར་བསྟན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་བློས་སོ་

གསེབ་ཀི་ནོར་བུ་དང་ཁང་ཕུགས་ཀི་ནོར་བུར་མ་ཟད་ནོར་བུ་ཙམ་ཡང་བཅད་ཐོབ་

གཉིས་ཀའི་ཡུལ་དུ་མ་བས་ལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀིས་སོན་པོ་ཙམ་བཅད་ཐོབ་

གཉིས་ཀའི་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོན་པོའི་

ཆ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་མིན་ཡང་སོན་པོ་ཙམ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། སོན་པོའི་ཆ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་མ་མིན་ཡང་སོན་པོ་ཙམ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་དེ་ལ་གསར་

དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་ཆོས་མཆོག་གིས། ངེས་པར་

ཡུལ་དུ་བས་པའི་དངོས་པོའི་ཆ་ཐམས་ཅད་མ་ཐོབ་པ་དེ་ལྟའང་མཐོང་བ་ལས་

གཞན་ཐོབ་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀིས་རགས་པའི་སོན་པོ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཚད་མར་སོང་བའི་

སོན་པོ་དེ་སོན་པོའི་རྡུལ་ཕན་དང་བཅས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་སྟེ། 

སོན་པོའི་རྡུལ་ཕན་ཡང་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། སོ་རྡུལ་གིས་བརམས་པའི་སོན་པོ་སྒྲུབ་

པའི་སོ་ནས་མཐོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། བཀོད་པ་ཅན་ནི་མ་བཟུང་བར། །བཀོད་པ་

འཛིན་དུ་མི་རུང་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག །མཚན་

ཕེད་ལ་ཉིན་ཕེད་དུ་འཁྲུལ་ནས་ཉིན་ཕེད་ལ་བུ་བྱུང་བར་རིས་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཉིན་
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ཕེད་ཀི་བུ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་དངོས་རོགས་ཚད་མ་དང་

ཤུགས་རོགས་ཚད་མ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རོག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་

རྣམས་རང་ཡུལ་གི་ཆ་གཅིག་ལ་འཁྲུལ་ན་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་འཁྲུལ་བ་དང༌། 

ཆ་གཅིག་ལ་མ་འཁྲུལ་ན་བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། རོག་མེད་

ཀི་ཤེས་པ་རྣམས་རང་ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་མ་ཕེ་བར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་

ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་གཅིག །བདག་ཉིད་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་

ལ། །ཚད་མ་རྣམས་ཀི་བརག་བ་གང༌། །མ་མཐོང་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །ཅེས་

དང༌། དེ་ཕིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ཉིད། །ཅེས་

གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །དུང་གི་ཁ་དོག་མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་དེ་དུང་གི་རེག་

བ་འཇམ་པོ་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

དུང་གི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། དུང་གི་རེག་བ་འཇམ་པོ་ལ་ཚད་མ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་དངོས་རོགས་ཚད་མ་དང་ཤུགས་རོགས་ཚད་མ་གང་ཡང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དུང་གི་རེག་བ་

འཇམ་པོ་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གང་ཞིག །ཁྱོད་དུང་

གི་རེག་བ་འཇམ་པོ་ལ་དངོས་རོགས་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དུང་གི་རེག་

བ་འཇམ་པོ་འཇལ་བའི་ལུས་ཤེས་མངོན་སུམ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་

ཤུགས་རོགས་ཚད་མའང་མིན་ཏེ། དེ་སྒོ་འདོགས་དང་མི་འགལ་བར་འཇུག་པའི་

ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་དུ་ལྡན་ལ་ལ་དུ་བ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ལ་མེའི་
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ཚོགས་དོན་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལ་མེའི་ཚོགས་དོན་ལ་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པའི་

ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་དུ་བ་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་དུ་ལྡན་གི་

ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་དེ་གོ་བུར་བའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཅིག་ཤོས་ལའང་མཚུངས་སོ། །ར་བར་འདོད་ན། དུ་ལྡན་

གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་མངོན་སུམ་གི་དབེ་བ་ལ་གསུམ།

དབེ་བ་དངོས། གངས་ངེས། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་སུམ་

ནི་གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བཞི་སྟེ། དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་དང༌། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང༌། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་

སུམ་མོ། །

གཉིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་ལ་

མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་ལ། རང་གི་རས་གཟུང་ཡུལ་དུ་”བེད་
10
པ་དང་རང་ལས་རས་

གཞན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། རང་ལས་རས་གཞན་གཟུང་ཡུལ་

དུ་བེད་པ་ལའང༌། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་བརེན་པ་དང་ཡིད་དབང་ལ་བརེན་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང༌། །ཕི་མ་ལ་ཡང༌། ཡིད་ཙམ་ལ་བརེན་པ་དང་ཡང་དག་པའི་དོན་

བསོམས་པའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བརེན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་

པའི་ཕིར་རོ། །

10 ཕེད་
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ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་”པ
11
་མིན་ཏེ། མངོན་སུམ་

ལ་བཞི་པོ་དེ་ལས་མང་བ་ཡོད་པའང་མི་ཁེགས། ཉུང་བའང་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་དེ་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །བཞི་པོ་དེ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

པ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

བས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང༌། ཚུར་མཐོང་གི་རྒྱུད་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གངས་ཉུང་བའང་མི་

ཁེགས་ཏེ། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡིད་མངོན་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་བཞིར་གངས་ངེས་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་

ཏེ། བེ་བག་སྨྲ་བ་མིག་གི་དབང་པོ་དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཚད་མ་འདོད་པའི་ལོག་རོག་

བསལ་བའི་ཕིར་དུ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། མུ་སྟེགས་རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ཡིད་

མངོན་མེད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང༌། 

བེ་བག་པ་སོགས་རང་རིག་མེད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་རང་

རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྒྱང་འཕེན་པས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མེད་པར་འདོད་པའི་

ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར། 

གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་དེ་མངོན་སུམ་བཞི་པོ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་

སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །མུ་སྟེགས་རྣ་བ་

11 བ་
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མ་ཕུག་པས་ཡིད་མངོན་མེད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་ཡིད་

མངོན་བསྟན་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཡིད་མངོན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། 

འ་ོན་མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་དབེ་བ་འདི་མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་ལུགས་ཡིན་ནམ། སེམས་

ཙམ་པ་སོགས་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་ཁ་ཅིག །བེ་བག་སྨྲ་གསུམ་རྣམ་རིག་གཉིས། །མངོན་སུམ་བཞི་པོ་

མདོ་སེའི་ལུགས། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་བསམས་ནས། མངོན་སུམ་བཞིར་ཕེ་བ་མདོ་

སེ་པ་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཡིན་གི་སེམས་ཙམ་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པས་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སོ་སྐྱེའི་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་

ཡང༌། གཟུང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ལ་བཞིར་ཕེ་བ་མདོ་སེ་པ་ཁོ་ནའི་

ལུགས་ཡིན་ཡང༌། སེམས་ཙམ་པས་ཀང་མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་དང་མངོན་སུམ་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་ལུགས་ལ་བག་ཆགས་བརན་འབྱུང་གི་དབང་ཤེས་རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་དང་

མངོན་སུམ་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མངོན་སུམ་བཞི་པོ་འདིའི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟར་

ངེས་ཤེ་ན། ངེས་ཏེ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་

མཇུག་ཏུ་བསྟན། གཞན་གསུམ་པོ་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པས་དང་

པོར་བསྟན། དེའི་ནང་ནས་ཀང་གཞན་གཉིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཡིན་པས་དང་པོར་

བསྟན། རང་རིག་དེ་གཉིས་ཀ་ཉམས་སུ་མོང་བེད་ཡིན་པས་དེའི་མཇུག་ཏུ་བསྟན། 

དེའི་ནང་ནས་ཀང་དབང་མངོན་རྒྱུ་ཡིན་པས་དང་པོར་བསྟན་ལ། ཡིད་མངོན་འབས་
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བུ་ཡིན་པས་དེའི་མཇུག་ཏུ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་བཞི། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དང༌། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང༌། 

རང་རིག་མངོན་སུམ་དང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མོ། །

དང་པོ་༼དབང་པོ་མངོན་སུམ་༽ལ་གསུམ།

མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་དང༌། མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་

ཉིད་ངེས་བེད་དོ། །དང་པོ་ནི། དབང་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤེས་པ། དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་

སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་

དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་

བའོ། །གཉིས་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པ་

ལྔའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རོག་བལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། མ་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་པ་

དང༌། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་སོགས་ལ་བརེན་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མངོན་

སུམ་རོག་བལ་དེ་མངོན་གྱུར་ཡིན་ནམ། ལོག་གྱུར་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། མངོན་

སུམ་རོག་བལ་དུ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དང་འགལ་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། མངོན་

སུམ་རོག་དང་བལ་བར་ནི། །མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ། ཁ་ཅིག །མངོན་སུམ་

རོག་བལ་གི་དོན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། ཐ་སྙད་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པས་
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སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། དེའི་དོན་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་དང་ཐ་

སྙད་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །རོག་པ་དང་དབང་ཤེས་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་མངོན་

སུམ་རོག་བལ་དུ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་ལ། དབང་ཤེས་ཁོ་ན་ཡུལ་ལ་འཇུག་

པའི་ཚེ་མངོན་སུམ་རོག་བལ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེས་ཟེར་

བའང་མི་འཐད་དེ། རོག་པ་དང་དབང་ཤེས་གཉིས་ཀ་ཡུལ་ལ་ཅིག་ཅར་དུ་འཇུག་

པའི་ཚེ་དེ་རོག་བལ་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། དབང་ཤེས་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་

པའི་ཚེ་དེ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལན་ནི། གྲུབ་མཐས་རྒྱུད་མ་བསད་པའི་མཁས་པས་རང་ཡུལ་གསལ་

བར་སྣང་བའི་སྟོབས་ཀིས་མངོན་སུམ་རོག་བལ་དུ་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་ལ། 

གྲུབ་མཐས་རྒྱུད་བསད་པའི་རིགས་པ་ཅན་པ་ལྟ་བུ་ལ་མངོན་སུམ་རོག་བལ་དུ་

རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལའང་དོན་གྲུབ་ཀི་རགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། རོག་བལ་ཡིན་ཏེ། རང་

ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རོག་པ་ཡིན་ན་རང་

ཡུལ་མི་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རིགས་པ་ཅན་པས་

མངོན་སུམ་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་

ཅན། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་གི་
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མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ངོར་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀི་ངོར་མངོན་སུམ་དེ་རོག་བལ་དུ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀིས་མངོན་སུམ་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན་སྐྱོན་མེད་དེ། རིགས་

པ་ཅན་པའི་ངོར་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་རོད་གཞི་མངོན་སུམ་དེ། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པའི་མཚོན་བ་མིན་གི་དོན་མངོན་དུ་བེད་པས་མངོན་སུམ་སྟེ་གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་དེ་

རོག་བལ་དུ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། མཚོན་བ་རེས་བརོད་ཀི་

སྒ་དང་མཚན་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་སྒ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

འ་ོན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རོག་པར་ཐལ། སྤིར་འཛིན་པའི་

བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚོགས་པ་དམིགས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བསགས་པ་ལ་

དམིགས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་ནི་

བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་

གསུངས་པས་བསགས་པ་ལ་དམིགས་མི་དགོས་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་སྐྱེད་ནུས་

ཀི་རྡུལ་དུ་མ་ལ་དམིགས་པ་ལ་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་ཀིས་སྤི་དང་ཚོགས་པ་དང་བསགས་པ་ལ་དམིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གསུམ་ག་དངོས་པོ་མིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །ཚོགས་པ་དངོས་པོ་

མ་ཡིན་བསགས་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །
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གཉིས་པ་ནི་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་

ཡིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་དེར་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུང་

དོན་གིས་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་

ཅིག །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་སྣང་ཡུལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པར་ཁས་བླངས་

ནས། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་དེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ཞིང༌། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་

སྣང་བ་དེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་གང་ཞིག །གཟུགས་འཛིན་

དབང་ཤེས་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་

ཁས་བླངས། འདོད་ན། བེམ་པོར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་

དང་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་

ཡིན་པ་འབུད། 

འོ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ར་བའི་ཐལ་བ་དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་རས་

ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་མེད་པར་ཐལ་

ལོ་ཞེ་ན། ཕི་མ་ལ་ཁྱབ་པ་མེད་དེ། དེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་རྣམ་མ་

ཡིན་ཡང༌། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བ་དེ་དེའི་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

གཟུང་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་གསལ་

བར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་

གཟུགས་སུ་སྣང་བ་གང་ཞིག །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་བོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀི་ཆ་དང་

ཆ་ཅན་རས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ལ་

གཟུགས་ཀི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་གཟུགས་ཆ་བཅས་སུ་

སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་གཟུགས་རགས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་མདོ་སེ་

པ་ན་རེ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་རགས་པ་སྣང་ན་བདེན་ཡང་དབང་ཤེས་ལ་

གཟུགས་རགས་པར་སྣང་བ་མིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་ལན་འདེབས་ལ། འོ་ན་

རགས་པར་སྣང་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་ཡིན་གི་དབང་ཤེས་

ལ་སྣང་བ་མིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། དེ་ལ་སེམས་ཙམ་པ་ན་རེ། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། རགས་པ་

གསལ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་དང༌། རོག་པ་ལ་ཡུལ་གསལ་བར་མི་སྣང་བའི་ཕིར། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་རགས་པར་སྣང་ཡང་གཟུགས་ཀི་ཆ་དང་ཆ་

ཅན་རས་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། གཟུགས་ཕི་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དེ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

ཁ་ཅིག །སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་

ཕི་རོལ་དོན་དུ་མི་སྣང་སྟེ། གལ་ཏེ་སྣང་ན་མི་གསལ་བ་སྣང་ངམ། གསལ་བར་སྣང༌། 

དང་པོ་ལྟར་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཡུལ་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ཕི་དོན་མ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །གཟུགས་ཕི་དོན་དུ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

འཁྲུལ་རྒྱུ་བཞི་པོ་གང་རུང་གིས་བསད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕིར། འནོ་ཏེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་

མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གི་བློ་ཡིན་ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་དེས་དོན་བེད་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར་ན། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་དེ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་

གི་དབང་ཤེས་ལ་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་དེས་དོན་བེད་ནུས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། དབང་ཤེས་ལ་གཟུགས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་

ལ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་མིན་ནོ་ཞེས་”གསུངས།
12
 དེ་ན་མི་

འཐད་དེ། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་

སྣང་གི་དབང་ཤེས་གཉིས་མེད་པ་གསལ་སྣང་ཅན་གི་བློར་མཚུངས་ཀང་མངོན་

སུམ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་བག་ཆགས་

བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤེས་ཡིན་ལ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ནི་འཁྲུལ་རྒྱུ་གོ་

བུར་བས་བསད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་

ལ། དབང་ཤེས་ལ་ཕི་དོན་མི་སྣང་ན། རྣམ་པ་རེས་ཞུགས་ཅན་དེ་ཡོད། །ཅེས་དང༌། 

མཐོང་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ཀིས། །གཟུང་བ་འཛིན་པ་མོང་བ་དག །ཐ་དད་ལྡན་

12 གསུང་།
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

བཞིན་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། མ་རིག་གིས་བསད་བདག་ཉིད་ལ། །ཇི་ལྟའི་

རང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས། །རྣམ་རིག་དེ་བཞིན་མིན་རྣམ་པ། །སྐྱེ་འགྱུར་རབ་རིབ་ལ་

སོགས་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་དང༌། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་

སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བདག་རྐེན་ལ་བརེན་པར་བསྒྲུབ། དམིགས་རྐེན་ལ་བརེན་

པར་བསྒྲུབ། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལ་བརེན་པར་བསྒྲུབ་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། གཟུགས་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཀི་སྟེང་ན། མོང་ཙམ་དང་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པ་དང༌། ཡུལ་འཛིན་

ནུས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། མོང་ཙམ་དེ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་ལག་རེས་

ཡིན་ཡང༌། དེ་ཙམ་གི་སོ་ནས་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་

མཚོན་མི་ནུས་ཏེ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་ན་མོང་ཙམ་རེ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡུལ་

གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་དམིགས་རྐེན་གི་ལག་རེས་ཡིན་ཡང༌། དེ་ཙམ་གི་སོ་ནས་

ཀང་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མཚོན་མི་ནུས་ཏེ། ཡུལ་གི་

རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིད་ཤེས་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་མིག་གི་དབང་པོའི་སོ་

ནས་མིག་ཤེས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་མཚོན་ནུས་ཏེ། མིག་གི་དབང་པོ་དེ་མིག་ཤེས་

ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འ་ོན་མིག་དབང་ལ་བརེན་པར་གང་གིས་

འགྲུབ་ཅེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དམིགས་རྐེན་དང་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་ཡོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སིད། རེས་འགའ་

སྐྱེ་བ་སིད་པའི་ཕིར། །ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་བོ། །འ་ོན་མིག་དབང་
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གི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། “འབྱུང་
13
བ་ལས་གྱུར་པ་གང་ཞིག །མིག་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་གི་

རིགས་སུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་བ་ཞིག་གོ །

གཉིས་པ་ནི། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། གཟུགས་དེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་

དམིགས་རྐེན་ཡིན་ཞིང་དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་གཟུགས་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐྱེད་མི་དགོས་པར་ཐལ། གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དམིགས་རྐེན་

ཡིན་པར་འགལ། ཁོ་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

གཟུགས་མི་འཛིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་གཟུགས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། དེའི་དུས་ན་གཟུགས་མ་གྲུབ་ཀང༌། གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བ་གྲུབ་ལ། 

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་གཟུགས་འཛིན་པར་འཇོག་ནུས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དམིགས་རྐེན་དང་གཟུང་དོན་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་ནས་དབང་ཤེས་

ཀི་དམིགས་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། དབང་ཤེས་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་

བེད་ཡིན་པ་ཞེས་ཟེར། ཟླ་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་

རང་འདྲའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བློ་དེའི་གཟུང་དོན་དང་གཟུང་ཡུལ་དོན་གཅིག་ཏུ་བས་ནས། བློ་

དེའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ན་བློ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་དགོས་ཏེ། རྒྱུ་ཡི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་

པ། །གཟུང་བ་ཞེས་བ་གཞན་ཅིའང་མེད། །ཅེས་དང༌། རྒྱུ་མིན་ཡུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་

13 འཕྱུང་
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ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་ཉམས་སུ་མོང་

བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་སྣང་བ་ཙམ་གི་སོ་ནས་རིག་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་

འཛིན་རོག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་སྣང་

ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་ཡུལ་དང་གཟུང་དོན་དོན་མི་

གཅིག་སྟེ། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་གཟུང་རྣམ་དེ་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་

གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་

བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཁྱོད་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། དབང་པོའི་

སེམས་ནི་ངེས་ཕིར་དང༌། ཞེས་གསུངས་སོ། །

རང་ལུགས་ནི། དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། དབང་ཤེས་

ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད། དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་དོན་གི་

མཚན་ཉིད། དབང་ཤེས་རང་འདྲའི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད། དེ་ཡང་

གཟུགས་ཀིས་དབང་ཤེས་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་

གཙོ་བོར་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་གི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་

ལྡན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དེ་གཟུགས་ཁོ་ནས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པ་ནི་མིན་ཏེ། མིག་གི་

དབང་པོས་ཀང་དེ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། མིག་གི་དབང་པོ་ཆོས་
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ཅན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་དེ་དངོས་སུ་

བསྐྱེད་པར་ཐལ། དེ་དང་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པ་

གང་ཞིག །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་ས་ལོོགས་སུ་བྱུང་བའི་གཟུགས་

ཡིད་ལ་བེད་པ་དེ་མཚན་གཞི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་དུ་མཚོན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་མོང་ཙམ་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་

ཡིན་པ། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ནི། རིགས་མཐུན་ཁོ་ནས་བེད་པར་མ་ངེས་ཏེ། རོག་པས་

དབང་ཤེས་དང༌། དབང་ཤེས་ཀིས་རོག་པ་དང༌། དཀར་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་སེར་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བེད་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། །མདོ་སེ་པའི་ལུགས་

དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི་མདོ་སེ་པ་ན་རེ། ཕི་རོལ་གི་དོན་དེ་

དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ཕི་རོལ་གི་དོན་རྡུལ་ཕ་

རབ་དེ་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ནམ། ཕི་རོལ་གི་དོན་རྡུལ་རགས་པ་དེ་

དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། རྡུལ་ཕ་རབ་དེ་དབང་ཤེས་

ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་བེད་མ་ཡིན་པའིཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་རྡུལ་

ཕ་རབ་ཀི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་ལ་རགས་པ་ལིང་པོར་སྣང་བའི་

ཕིར་རོ། །ར་བའི་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས། གཉིས་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རགས་པ་དེ་

དབང་ཤེས་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་

པ་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 
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དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་ཕི་དོན་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕ་རབ་དང་རགས་པ་གང་ཡང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྡུལ་ཕ་རབ་དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་དབང་ཤེས་

ཀི་དམིགས་པ་མ་ཡིན། རགས་པ་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་ཡང་རྐེན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་མདོ་སེ་པས། ནང་གི་བེམ་པོར་གྱུར་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་པ་དེ་དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་དུ་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། བེམ་པོ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ནི་གཉིས་ཏེ། སྣང་བའི་

དམིགས་རྐེན་དང༌། ནུས་པ་འཇོག་པའི་དམིགས་རྐེན་ནོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་དང་དུས་མཉམ་པའི་སོན་པོ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་

དུས་མཉམ་པའི་སོན་པོ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དང་རས་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་དང་དུས་མཉམ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། བདག་

སྐྱེ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའང་

ཡིན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་དེ་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་འཁྲུལ་བས་སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་དུ་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དམིགས་རྐེན་མཚན་ཉིད་པར་

ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

ནུས་པ་འཇོག་པའི་དམིགས་རྐེན་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་ས་ལོགས་སུ་

བྱུང་བའི་སོན་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དམིགས་རྐེན་གི་ཆོས་གཉིས་ཚང་སྟེ། རང་
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འཛིན་ཤེས་པས་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་

གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཀང་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་ས་

ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་སོན་པོ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀིས་དམིགས་པར་ཐལ། 

དེའི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་འཛིན་

རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་སོན་པོ་

དེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀིས་དམིགས་པ་ཡང་ཡིན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་ཡང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ཀི་གཟུང་འཛིན་རས་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་བདག་སྐྱེ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་གང་ཞིག །དེ་

གཉིས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་སྐྱེ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

རང་ལན་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ན། སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ཀིས་དམིགས་མི་དགོས་ཏེ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་

བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་པར་

འཇོག་ནུས་ལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་

བེད་ཡིན་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀིས་དམིགས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་སོན་

པོ་དེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་ཡིན་ཞེས་ཟེར། སོན་པོ་ཆོས་ཅན། སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་དམིགས་རྐེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་རས་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་
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རོ། །དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་

གཙོ་བོར་དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད་ནི། དབང་ཤེས་ཀི་བདག་རྐེན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་གི་བེམ་པོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དབང་ཤེས་ས་མའི་རས་ཀི་སྟེང་ན་

དབང་ཤེས་ཕི་མ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་དངོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང༌། མོང་ཙམ་

དུ་དངོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ཡུལ་འཛིན་ནུས་སུ་དངོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་

གསུམ་ཡོད་ལ། གསུམ་པོ་དེ། ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ལ།

དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་ཀི་མངོན་

སུམ་མེད་དེ། མིག་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་དུས་ཀི་གཟུགས་

གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ནི་དབང་ཤེས་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། མིག་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་

ལ་མི་ཕོགས་པའི་དུས་སུ་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཡིད་མངོན་མེད་དེ། ཡིད་མངོན་གི་སྒྲུབ་བེད་ལུང་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་མཆོག་གིས། ཡིད་ཀི་མངོན་

སུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ནི་བཙལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སར་མོང་བ་ནི་འཛིན་པ་ན། །ཞེས་སོགས་རང་

ལུགས་དང༌། དེ་ཕིར་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས། །ཞེས་སོགས་གཞན་ལུགས་ཡིན་

པར་ཐལ། ཡིད་མངོན་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་

སྤོད་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ལུང་

ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ས་མ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ”།
14 །མིག་དང་ཡིད་ལ་

བརེན་པའོ། །ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་

མངོན་མེད་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་སྐད་

ཅིག་དང་པོ་དབང་མངོན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་དབང་མངོན་

དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །དབང་མངོན་ལ་ཡིད་མངོན་གི་ཐ་སྙད་བས་པ་

ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། རོག་བཅས་རོག་པ་མེད་པའི་ཡིད། །ཅེས་དང༌། ཡིད་ཀང་

དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་སྐད་ཅིག་ས་མ་དང་ཕི་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་དབང་ཤེས་ཁོ་ན་ཡིན་མིན་

གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། བསལ་བ་

ཁས། གཞན་ཡང༌། ཚད་མ་མདོར། ཡིད་ཀང་དོན་དང་ཞེས་པའི། ཀང་སྒ་སོས་པ་

དོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལྟར་ན་ཡིད་ཀང་དོན་དང་ཞེས་པའི་དོན། དབང་མངོན་

གཟུང་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་མ་ཟད་དབང་མངོན་ཡང་གཟུང་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་ཞེས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། ཟླ་གཉིས་གསལ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཕི་མ་རྣམས་ཡིད་

བློ་འཁྲུལ་བར་ཐལ། དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངོན་ཡིན་པའི་

ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོ་དང་ཟླ་གཉིས་ལ་སོགས་བློའི། །ཞེས་པའི་

14 -། །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

གཞུང་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ཡིད་ཤིན་ཏུ་མི་གསལ་ལ་མིག་ཤིན་

ཏུ་གསལ་བའི་གང་ཟག་མི་སིད་པར་ཐལ། དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་

ཆད་ཡིད་མངོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རྒྱན་མཁན་པོའི་དགོངས་པར་བསམས་

ནས། དང་པོར་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་ཡིད་མངོན་སྐད་ཅིག་

མ་གཅིག་སྐྱེ། དེ་ནས་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་སྟེ། མདོར་ན་དབང་

མངོན་གིས་འགོ་དྲངས་ཡིད་མངོན་གིས་མཇུག་བསྡུས་ཏེ། དབང་མངོན་དང་ཡིད་

མངོན་སེལ་མར་སྐྱེའོ་ཞེས་ཟེར། དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་བར་མ་ཆད་དུ་

འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པའི་བར་དུ་ཡིད་མངོན་གིས་ཆོད་པའི་

ཕིར། རགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། རིམ་གིས་འཛིན་ན་དེ་མོང་བ། །རྣམ་ཆད་མེད་པར་

སྣང་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །དང་པོར་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ། དེས་དེ་

མ་ཐག་རྐེན་དང༌། དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་གཟུགས་ཀིས་དམིགས་རྐེན་དང༌། མིག་

གི་དབང་པོས་བདག་རྐེན་བས་ནས། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པ་སྐྱེ། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དེས་དེ་མ་

ཐག་”རྐེན་
15
དང༌། དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་གཟུགས་དང་ཡིད་དབང་གིས་དམིགས་

རྐེན་དང་བདག་རྐེན་བས་ནས་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྐྱེ། དེ་

ཕན་ཆད་དབང་མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གངས་མཉམ་དུ་སྐྱེ་ལ། དེ་ལྟར་ན་ནང་ལྟ་རང་

རིག་གི་འགོས་གཅིག་དང་ཕིར་ལྟ་དོན་རིག་གི་འགོས་གཉིས་ཏེ། མངོན་སུམ་འགོས་

15 རྐན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གསུམ་པ་ཡིན་ཞིང༌། ཡིད་དབང་ལས་ཡིད་དབང་མི་སྐྱེ་བས་ཡིད་དབང་རྒྱུན་མེད་

དང༌། མིག་དབང་ལས་མིག་དབང་སྐྱེ་བས་མིག་དབང་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པའི་ཕིར། དབང་

མངོན་དང་ཡིད་མངོན་གཉིས་ལ་ངེས་དཀའ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་

ནང་ལྟ་རང་རིག་འགོས་གཅིག་པའི་དོན། རང་རིག་མངོན་སུམ་གཉིས་པོ་དེ་ཁ་ནང་དུ་

ཕོགས་པར་མཚུངས་པའི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ནམ། མངོན་སུམ་གཉིས་པོ་དེ་རང་

རིག་མངོན་སུམ་གཅིག་གིས་མོང་བའི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཕིར་ལྟ་དོན་རིག་གི་འགོས་ཀང་གཅིག་ཏུ་ཐལ། མངོན་སུམ་

དེ་གཉིས་ཁ་ཕིར་བལྟས་སུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་”མངོན་
16
དང་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་

རིག་མངོན་སུམ་གཅིག་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། ཡིད་དབང་ལས་ཡིད་དབང་མི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། 

མཛོད་ལས། དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་ཡིད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟར། རྣམ་ཤེས་འདས་མ་ཐག་པ་དེ་ཡིད་དབང་ཡིན་ལ་དེ་ལས་ཡིད་

དབང་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་འདས་མ་ཐག་པ་ཆོས་ཅན། ཡིད་མངོན་གི་

བདག་རྐེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། ཡིད་མངོན་གི་ས་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཤེས་དེ་ཡིད་

དབང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཡིད་དབང་ལ་རྒྱུན་ཡོད་པར་ཐལ། ཡིད་མངོན་གི་ས་

16 མོངན་
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ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡིད་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་བསལ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །རྒྱན་མཁན་པོས། གོམས་ལས་མདུན་ན་གནས་པ་ལ། །འདིའོ་

ཞེས་ནི་ཤེས་པ་གང༌། །མངོན་དུ་བེད་ཕིར་དེ་ལ་ནི། །ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན་པར་

འདོད། །ཅེས་གསུངས་པས། འདིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིད་ཀི་མངོན་

སུམ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་རོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

འདིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

རྒྱན་མཁན་པོའི་ལུགས་ནི་གོམས་པའི་དབང་གིས་དོན་མངོན་དུ་བེད་པའི་རྣམ་པས་

འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ། །དེ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་མ་

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མིན་ཏེ། དབང་མངོན་ནི་ཡུལ་ལ་སྣང་བ་ཙམ་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་

ལ། འདི་ནི་ཡུལ་ངེས་པའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སོབ་དཔོན་གིས། མངོན་སུམ་ནི་གང་གིས་ཀང་ངེས་པར་བེད་པ་མིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་དབང་མངོན་ལ་

དགོངས་ཏེ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་

འཛིན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གཟུགས་ཀི་མི་རག་པ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་

གཟུགས་ཀི་མི་རག་པ་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ངེས་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་ཕི་མ་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། ངེས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་ངེས་པ། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་དེ་ཡུལ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། གཟུགས་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །
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གཞན་ཡང༌། དབང་མངོན་ངེས་ས་ལ་ཡིད་མངོན་ངེས་དཀའ་བའི་ཁྱད་པར་

མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡིད་མངོན་ངེས་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། གཞན་

ཡང༌། ཆོས་མཆོག་གི་རེས་སུ་འབངས་ནས་གཞན་ལུགས་དེ་རྣམས་དགག་པར་བ་

སྟེ། དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངོན་དུ་འདོད་པ་དང་དབང་

མངོན་དང་ཡིད་མངོན་སེལ་མར་སྐྱེ་བ་དང་མངོན་སུམ་འགོས་གསུམ་པ་དང་རྒྱན་

གིས་ཡིད་མངོན་འདོད་ཚུལ་རྣམས་མི་འཐད་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་གཟུགས་བལྟ་བ་

ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་དུས་ཀི་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ནི་དབང་

ཤེས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དབང་ཤེས་མིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དབང་

ཤེས་གཞི་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མིག་ཤེས་གཟུགས་ལ་བལྟ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་

པའི་དུས་ཀིས་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་། ཆོས་མཆོག་གིས། མིག་བེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་གཟུགས་

ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མིག་བརེན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་གང་ཡང་མིག་ལ་བརེན་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་བཞི། ཡིད་མངོན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ། 

ཡིད་མངོན་གི་མཚན་ཉིད་དཔྱད་པ། ཡིད་མངོན་གི་རྐེན་གསུམ་དཔྱད་པ། ཡིད་

མངོན་གི་སྐྱེ་ཚུལ་དཔྱད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་མངོན་ཡོད་པར་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་

གྲུབ་སྟེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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ཞེས་ཟེར་ཡང་འཐད་པར་དཀའ་བས། གཟུགས་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ”།
17
 

།མིག་དང་ཡིད་ལ་བརེན་པའོ། །ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་

ལ་མི་བསླུ་སྟེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

རགས་ལ་བརེན་པའི་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་སྟེ། ཆོས་མཆོག་གིས། ཡིད་

ཀི་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་ནི་”བཙལ་
18
བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་

བདག་རྐེན་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཡིད་ཤེས་

གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། འདིར་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་

གི་མཚན་ཉིད། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་པ་

ལས་བྱུང་བའི་གཞན་རིག་གི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

གསུམ་པ་ནི། ཡིད་མངོན་རང་གི་ས་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་དབང་པོའི་

མངོན་སུམ་ནི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དང༌། དེ་དང་དུས་མཉམ་པའི་དོན་དམིགས་རྐེན་དང༌། 

དྲུག་པོ་འདས་མ་ཐག་པ་ཡི། །རྣམ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་ཡིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

ཡིད་མངོན་རང་གི་ས་ལོགས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་ཤེས་ནི་བདག་རྐེན་ཡིན་ཏེ། 

སེ་བདུན་གི་གཞུང་གང་དུ་ཡང་ཡིད་མངོན་གི་བདག་རྐེན་གཞན་གསལ་པོར་མ་

བཤད་ཅིང་དེ་ཡིད་མངོན་གི་བདག་རྐེན་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །གཞུང་དེའི་དོན་ཡང༌། ཡིད་མངོན་གི་དུས་སུ་འདས་ཤིང་ས་ལོགས་དེ་མ་

ཐག་ཏུ་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡིད་དབང་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། རྣམ་ཤེས་

17 -། །

18 བཅོལ་
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འདས་པ་ཡིད་དབང་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་འདས་པ་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། བཞི་པ་ནི། ཡིད་མངོན་དེ་དབང་མངོན་གི་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐྱེ་བ་

གང་ཞིག །དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ཡིད་མངོན་ཡིན་པ་དང་སེལ་

མར་སྐྱེ་བ་དང་འགོས་གསུམ་པ་དང༌། རྒྱན་མཁན་པོའི་ལུགས་ཀི་ཡིད་མངོན་སྐྱེ་ཚུལ་

རྣམས་མི་འཐད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡིད་མངོན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་ཚུལ་

ནི་མཐའ་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །ཡིད་མངོན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་ཚུལ་འདི་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་

པ་ཡིན་གི་དངོས་སྟོབས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་སྟེ། སྐྱེ་ཚུལ་འདི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱད་གཞི་ཡིད་མངོན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཡིད་

མངོན་སྐྱེ་ཚུལ་དེ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་ན་

སྒྲུབ་བེད་ལུང་ལ་བརེན་ནས་རོགས་དགོས་པ་གང་ཞིག །ཡིད་མངོན་རྒྱུན་མཐར་སྐྱེ་

ཚུལ་ལུང་ལས་གསལ་བར་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཡིད་མངོན་རྒྱུན་མཐར་

སྐྱེ་སིད་པ་ཡིན་གི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མར་མེའི་སྐད་

ཅིག་ཐ་མ་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། འདིར་བསྟན་ཡིད་

མངོན་དེ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བ་མིན་ཏེ། འདིར་བསྟན་

ཡིད་མངོན་དེ་དབང་སོན་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་པ་ལས་བྱུང་དགོས་པ་གང་

ཞིག །ཡིད་མངོན་གི་དུས་ན་དབང་མངོན་གི་རིགས་འདྲ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། ཚུར་མཐོང་གི་རྒྱུད་ལ་འདིར་བསྟན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

མེད་དེ། འདིར་བསྟན་ཡིད་མངོན་དེ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། 
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ཚད་མ་ཡིན་ན་ངེས་ཤེས་འདྲེན་དགོས་པ་གང་ཞིག །ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ངེས་ཤེས་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འོ་ན་འདིར་བསྟན་

ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ལ་འདིར་བསྟན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། འཕགས་པའི་ཤེས་

པ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ཀང་ངེས་ཤེས་འདྲེན་པ་མི་འགལ་ཏེ། བློ་གོས་ཆེན་པོ་

མཐོང་ཉིད་ལས། །རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་བེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་

རོ། །འ་ོན་འཇུག་ཤེས་ལྔ་ཅིག་ཅར་འགགས་པའི་ཚེ་ཡིད་མངོན་ལྔ་ཅིག་ཅར་སྐྱེའམ་

མི་སྐྱེ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཡིད་མངོན་གང་རུང་གཅིག་སྐྱེ་བ་སིད་ཀི་ལྔ་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་མ་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཡིད་ཡུལ་གང་ལ་འདྲིས་པ་ཤས་ཆེ་བ་དེའི་ཡིད་མངོན་སྐྱེ་བ་ཡིན་

གི་གོམས་པ་ཆ་མཉམ་ན་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། སྐྱེས་བུ་

གཅིག་གི་རྒྱུད་ཐ་དད་པ་ལྔར་ཐལ་བ་དང༌། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དུ་གངས་མ་ངེས་

པའི་སྐྱོན་ཡོད་ཅེས་གསུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་རོད་སང་ལ། ཁོ་ན་རེ། ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སོ་སྐྱེའི་ཤེས་

པ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། སོ་སྐྱེ་ཆོས་ཅན། འཕགས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་མངོན་སུམ་གིས་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཤེས་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། ཁ་ཅིག །ཡིད་མངོན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བློ་རང་ལ་ལོག་གྱུར་
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མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བློ་རང་ལ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་ལ། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་

མེད་པས་ན། །བློ་ནི་རགས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གནོད་བེད་བསྟན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཞུང་དེས་རྒྱལ་དཔོག་པས་རང་བློ་རང་ལ་ལོག་

གྱུར་ཡིན་པར་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་གི། རང་བློ་ཡང་ཡིན་ལོག་གྱུར་ཡང་ཡིན་

པའི་གཞི་མཐུན་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བློ་ཡང་ཡིན་ལོག་གྱུར་ཡང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ཡིད་མངོན་དེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་རང་རིག་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་སྟེ། དེས་མོང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཡིད་མངོན་ལོག་གྱུར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འ་ོན་ཁྱོད་རང་གི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ལ་རྣམ་རོག་

གི་གངས་ཇི་ཙམ་བརྒྱུས་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པར་

ཐལ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལོག་གྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་རགས་མེད་པའི། །རྣམ་རོག་ལ་སོགས་མི་འགྲུབ་

བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མིན་གི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། གཟུགས་འཛིན་

དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མིན་

གི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡིད་སྒ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་དུས་ཀི་གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་མངོན་གི་རྒྱུན་མཐར་ཡིད་མངོན་སྐྱེ་ལ། 

དེའི་ས་ལོགས་རྣམས་སུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུན་མཐར་དང་ས་
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ལོགས་རྣམས་སུ་ཡིད་མངོན་གི་རྐེན་གསུམ་ཚང་མ་ཚང་གི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ས་ལོགས་རྣམས་སུ་དབང་མངོན་རྒྱུན་ཆགས་སུ་སྐྱེ་བས་

ཡིད་མངོན་སྐྱེ་བའི་གོ་སྐབས་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མངོན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡིད་མངོན་ཡིན་

པར་ཐལ། རང་གི་བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་

ཡིད་ཤེས་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དབང་མངོན་

གིས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་པ་ལས་བྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཕིར་དབང་པོའི་

རྣམ་པར་ཤེས། །དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་བྱུང་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ་ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། གཞུང་དེས་ཡིད་མངོན་གི་མཚན་གཞི་ཙམ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་བཞི་པོ་གང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་མངོན་ཡང་མ་

ཡིན། ཡིད་མངོན་ཡང་མ་ཡིན། རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན། རྣལ་འབོར་

མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་

ཡིན་ན་དབང་མངོན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རང་གི་བདག་རྐེན་ཡིད་དབང་

ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཡིད་ཤེས་གང་ཞིག །རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་

བ་ཡིན་ན་ཡིད་མངོན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས།
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གསུམ་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ།

དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། འོ་ན་སྒ་མི་

རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་རྣམ་ལ་རང་རིག་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ། རང་གི་ངོ་བོ་གཟུང་རྣམ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་

ཡིན་ནམ། དེ་གཉིས་གང་དུའང་མ་གཏོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་

ཅན། རང་གི་གཟུང་རྣམ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཐལ། རང་གི་འཛིན་རྣམ་ལ་མངོན་སུམ་

ཚད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་རང་གི་གཟུང་རྣམ་དང་རང་གི་འཛིན་རྣམ་གཉིས་ཡུལ་

དུས་རང་བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། རོག་བལ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། རང་གི་གཟུང་རྣམ་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐལ། དེ་ལ་མངོན་

སུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། དེ་གཉིས་གང་དུའང་མ་གཏོགས་པའི་རང་གི་ངོ་

བོ་ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གང་དུའང་མ་

གཏོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རོག་བལ་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

མེད་དེ། རང་གི་འཛིན་རྣམ་གསལ་བར་སྣང་ལ་གཟུང་རྣམ་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་

ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རོག་མེད་དང་རོག་པ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་འཛིན་རྣམ་གསལ་བ་སྣང་ལ་གཟུང་རྣམ་མི་

གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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གཞན་ཡང་། འཛིན་རྣམ་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་

བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་

པའི་རེས་དཔག་གིས་རང་གི་འཛིན་རྣམ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། 

གངས་ཅན་སོགས་ཀིས་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀིས་བདེ་བ་མོང་བར་ཁས་བླངས་པ་

ལ། དབང་པོའི་སེམས་ནི་ངེས་ཕིར་དང༌། །ཞེས་གནོད་བེད་བསྟན་པ་མི་འཐད་པར་

ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀིས་རང་གི་འཛིན་རྣམ་རོགས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། སྒ་རག་འཛིན་གི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཁྱོད་རང་ལོག་ཤེས་ཡིན་

པ་དེ་སྣང་བར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་འཛིན་རྣམ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །ཁྱོད་ལོག་ཤེས་ཡིན་པ་དང་ཁྱོད་ཀི་འཛིན་རྣམ་གཉིས་པོ་ཡུལ་དུས་རང་

བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་

ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀིས་ཁྱོད་རང་ལོག་ཤེས་ཡིན་པ་དེ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁྱོད་

རང་ལོག་ཤེས་ཡིན་པ་སྣང་བའི་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ངེས་ཤེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཞེན་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་རག་

འཛིན་གི་རོག་པ་དེ་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་

ན་རེ། རྣམ་ཤེས་བེམ་པོའི་རང་བཞིན་ལས་ལོག་ནས་རིག་པར་སྐྱེས་ཙམ་ལ་རང་

རིག་ཏུ་འཇོག་པ་ཡིན་པས་རང་རིག་ལ་ཡུལ་མེད་དེ། མར་མེ་དེ་རང་གི་ངོ་བོ་

གསལ་བར་སྐྱེས་ཙམ་ལ་རང་གསལ་བ་ཞེས་བརོད་ཀི་གསལ་བ་གསལ་བེད་ཐ་

དད་མེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། རང་རིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། གཞན་ཡང༌། གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། 
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འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་མི་

འཐད་པར་ཐལ། རང་རིག་ལ་ཡུལ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། རང་རིག་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའོ། །དང་པོ་

ནི། རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ཕོགས་པའི་ཤེས་པ། རང་

རིག་མངོན་སུམ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །ཁ་

ནང་ཁོ་ནར་ཕོགས་པའི་ཤེས་པ། གཉིས་པ་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ། ཡུལ་

གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཆ་དང༌། མོང་ཙམ་གི་ཆ་དང་གཉིས་ཡོད་པའི་དང་པོ་གཟུང་

རྣམ་དང༌། གཉིས་པ་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རང་རིག་མངོན་སུམ་

ཡོད་པར་ཚད་མ་གང་གི་གྲུབ་ཅེ་ན། སྤིར་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དུ་མ་

གསུངས་ཀང༌། འདིར་དྲན་པའི་རགས་ཀིས་རང་རིག་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ཤེས་པར་

བའོ། །དེ་ཡང་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་ཡོད་དེ། དྲན་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཞེས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཆོས་གཉིས་ལྡན་གི་མཐུན་

དཔེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འ་ོན་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅེ་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མོང་

བ་ཡོད་དེ། དྲན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གཟུགས་བཞིན་ཞེས་པའི་རགས་ལ་

བརེན་ནས་རང་རིག་འགྲུབ་སྟེ། རགས་དེ་ལ་བརེན་ནས་མོང་བ་ཡོད་པར་གྲུབ་ལ། 

མོང་བ་ལ་རང་མོང་དང་གཞན་མོང་གཉིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ཅིང༌། གཞན་མོང་

རིགས་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པས་
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ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལ་མོང་བེད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང༌། ཤེས་པ་

ཕི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མེད་པའི་ཉེས་པ་གཉིས་ཡོད་དེ། རེས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་མོང་བེད་

རས་གཞན་དགོས་སམ། མི་དགོས། མི་དགོས་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་མོང་བེད་

རས་གཞན་མི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་གང་ཞིག །རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། དགོས་

ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་མོང་བེད་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་མོང་བེད་

རས་གཞན་གི་མོང་དགོས། མོང་བེད་རས་གཞན་དེ་ལའང་མོང་བེད་རས་གཞན་

དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་མོང་བེད་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཉེས་པ་གཉིས་པ་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཕི་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕི་རོལ་གི་

ཡུལ་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་ཤེས་པ་ས་མ་

གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། ཤེས་པ་ས་མ་གཟུང་

དོན་དུ་བས་ནས་མོང་ན། རང་ལ་ཉེ་བའི་ཤེས་པ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པ་བོར་ནས་

རིང་བའི་དོན་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་

རང་རིག་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ན། རང་གི་ངོ་བོ་སྒ་དོན་མིན། །དེ་ཕིར་དེ་ལ་ཀུན་

མངོན་སུམ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། གཞུང་དེས་

ཤེས་པ་ཀུན་གི་སྟེང་གི་འཛིན་རྣམ་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། གཞན་མི་རིག་པར་ཐལ། རང་

མི་རིག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། ཅི་སྟེ་རང་དངོས་མི་རིག་ན། །ཇི་ལྟར་གཞན་གི་ངོ་བོ་

རིག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེའི་དོན་རང་གི་ངོ་བོ་འཛིན་
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རྣམ་གིས་མི་རིག་ན་གཞན་མི་རིག་པར་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་

ཤེས་པ་ཀུན་རང་རིག་མ་ཡིན་ན། རོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་འདོད། །ཅེས་པ་

དང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་རང་རིག་པ་ནི་ཞེས་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་རིག་པར་བ་བ་

ཡིན་པས་རང་རིག་ཅེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། རང་རིག་པར་བེད་པས་རང་རིག་ཏུ་

བཤད་པ་མིན་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ལ་ལྔ།

མདོའི་དོན་བཤད་པ། མཚན་ཉིད། མཚན་གཞིའི་དབེ་བ། ཡུལ་བདེན་བཞི་

གཏན་ལ་དབབ་པ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིགས་པས་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །

དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀི་བླ་མས་བསྟན། །མ་འདྲེས་

པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང༌། ཞེས་རྣལ་འབོར་པ་རྣམས་ཀི་བླ་མ་ཡང་དག་པར་རོགས་

པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ལྟར་རོགས་ནས་

གོམས་པར་བེད་པ་ལས། སྒ་སྤི་དང་དོན་སྤི་མ་འདྲེས་པའི་དོན་རང་མཚན་ཙམ་

གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དེ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསལ་བར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་

སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་དགོས་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རང་

མཚན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་
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རོགས་པའི་བློས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དངོས་སུ་རོགས་ལ། རྣལ་འབོར་མངོན་

སུམ་གིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་རྒྱུན་གོམས་པར་བས་པ་ལས། གོམས་བའི་

དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་གསལ་བར་

སྣང་བའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཕིར་

ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །གང་གང་ཤིན་ཏུ་བསོམས་གྱུར་པ། །སོམ་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ན། །དེ་གསལ་མི་རོག་བློ་འབས་ཅན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འདིའི་ལན་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད། ཡང་དག་པའི་དོན་

བསོམས་པའི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བའི་འཕགས་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །ཡང་དག་

པའི་དོན་ལ་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ། 

གསུམ་པ་ནི། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ལ་རེན་གི་སོ་ནས་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། 

ཉན་ཐོས་དང༌། རང་རྒྱལ་དང༌། ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་

མོ། །དེ་རེ་རེ་ལ་ཡང་མཐོང་ལམ། སོམ་ལམ། མི་སོབ་ལམ། གསུམ་གསུམ་ཡོད་

དོ། །ཡུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་ན་གཉིས་ཏེ། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སྙེད་པ་མཁྱེན་པའི་རྣལ་

འབོར་མངོན་སུམ་མོ། །

བཞི་པ་ལ་བཞི། བདེན་བཞིའི་གངས་ངེས། གོ་རིམ་ངེས་པ། མཚན་གཞི། 

དེ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་གཏན་ལ་

དབབ་བའི་གཙོ་བོ་ནི་བདེན་པ་བཞིར་ངེས་ཏེ། ཐར་པ་དོན་གཉེར་གི་དོར་བ་འཁོར་
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བ་ལ། རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བདེན་པ་དང་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་ངེས་

ལ། བླང་བ་མ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ཐབས་ལམ་གི་བདེན་

པ་དང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བའི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་བདེན་པ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདེན་པ་བཞི་ལ་རྒྱུ་འབས་དོན་གི་རིམ་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་

མངོན་པར་རོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས་ལས་འདིར་ནི་ཕི་མའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་

ཏེ། དང་པོར་སྡུག་བསལ་མངོན་པ་རོགས་པ་འབྱུང༌། དེ་ནས་ཀུན་འབྱུང༌། དེ་ནས་

འགོག་པ། དེ་ནས་ལམ་མངོན་པར་རོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་དང་པོར་

འཁོར་བ་སྤི་དང་བེ་བག་གི་ཉེས་དམིགས་བསམས་པས་སྡུག་བསལ་ལ་འབལ་

འདོད་ཀི་བློ་སྐྱེ་ལ། དེ་སྐྱེས་པ་ན་ཀུན་འབྱུང་ལ་སོང་འདོད་ཀི་བློ་བསྐྱེད་དགོས་ཏེ། 

སྡུག་བསལ་རང་གི་ངོ་བོ་ཚེར་མ་འདོན་པ་ལྟར་སོང་བའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་སྡུག་བསལ་ལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་དང་རྒྱུ་དེ་རག་གམ་མི་རག་སྙམ་དུ་དཔྱད་

པར་བ་སྟེ། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་རག་ན་སྡུག་བསལ་བཟློག་པར་

མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་དཔྱད་པ་ན་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་རགས་ཀིས་སྡུག་

བསལ་གི་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང་མི་རག་པར་གྲུབ་ལ། རྒྱུ་མི་རག་པ་དེ་ཡང་གང་ཡིན་དཔྱད་

པ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེ་རྒྱུ་ཡིན་པར་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལས་བདག་ལ་སེད་པ་

འབྱུང་ལ། དེ་ལས་བདག་གི་བདེ་བ་ལ་སེད་པ་འབྱུང༌། དེ་ལས་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་

དབང་སོགས་བདག་གི་བ་ལ་སེད་པ་འབྱུང་ཞིང༌། བདག་གི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པའི་

ཕིར་དུ་སོ་གསུམ་གི་ལས་མངོན་པར་འདུས་བས་པ་ལས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 
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དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། གང་ཞིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནི། །”ང་ཞེས་
19
རག་ཏུ་ཞེན་པར་

འགྱུར། །ཞེན་པས་བདེ་ལ་སེད་འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་དཔྱད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་འབྱུང་སོང་ནུས་སུ་མཐོང་བར་འགྱུར་བས་

ཀུན་འབྱུང་དུས་གཉིས་པར་བསྟན། དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ན་སྡུག་བསལ་འགོག་ནུས་

དང༌། སྡུག་བསལ་འགགས་པའི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་ནུས་སུ་མཐོང་བས་འགོག་

བདེན་དུས་གསུམ་པར་བསྟན། འགོག་པ་མངོན་དུ་བེད་པ་ཡང་ལམ་རྒྱུད་ལ་བརེན་

པ་ལ་རག་ལས་པར་མཐོང་བས། ལམ་བདེན་དུས་བཞི་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། “།
20

གསུམ་པ་མཚན་གཞི་ནི། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་དང༌། འགྱུར་བའི་

སྡུག་བསལ་དང༌། ཁྱབ་པ་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསལ་རྣམས་སྡུག་བསལ་གི་བདེན་པ་

དང༌། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་

པ་དང༌། སྡུག་བསལ་སངས་པའི་བལ་བ་ནི་འགོག་པའི་བདེན་པ་དང༌། བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ལམ་གི་བདེན་པའོ། །

བཞི་པ་ལ་གཉིས། ལོག་རོག་བཅུ་དྲུག་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་དང་འགལ་

བ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་ལོག་རོག་

བཞི་ནི། གཙང་བ་དང་བདེ་བ་དང་རག་པ་དང་བདག་ཏུ་འཛིན་པའོ། །ཀུན་འབྱུང་

བདེན་པའི་ལོག་རོག་བཞི་ནི། སྡུག་བསལ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། མི་མཐུན་པའི་

རྒྱུར་འཛིན་པ་གཉིས་ལས་ཕི་མ་ལ་ཡང༌། རྒྱུ་གཅིག་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱེ་བར་འཛིན་

པ་དང༌། དབང་ཕྱུག་སོགས་ལས་སྐྱེ་བར་འཛིན་པ་དང༌། རང་བཞིན་རག་ལ་གནས་

19 བཞེས་

20 -།
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སྐབས་འགྱུར་བར་འཛིན་པའོ། །འགོག་བདེན་གི་ལོག་རོག་བཞི་ནི། ཐར་པ་ཡེ་མེད་

དུ་འཛིན་པ་དང༌། ཟག་བཅས་ཀི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་པར་འཛིན་པ་དང༌། སྡུག་

བསལ་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་པར་འཛིན་པ་དང༌། ཐར་པ་ཡོད་ཀང་སར་ལྡོག་

པར་འཛིན་པའོ། །ལམ་བདེན་གི་ལོག་རོག་བཞི་ནི། ཐར་ལམ་ཡེ་མེད་དུ་འཛིན་པ་

དང༌། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཐར་ལམ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་དང༌། 

བསམ་གཏན་གི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་ཐར་ལམ་དུ་འཛིན་པ་དང༌། སྡུག་བསལ་

གཏན་ནས་ཟད་པར་བེད་པའི་ལམ་མེད་པར་འཛིན་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། སྡུག་བསལ་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་

པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྟོང་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་གི་

བདག་གིས་སྟོང་པའི་ཕིར། བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་

པའི་བདག་མེད་པའི་ཕིར། སེད་པ་ཆོས་ཅན། ཀུན་འབྱུང་གི་རྒྱུའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

རང་འབས་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་

འབས་སྡུག་བསལ་ཡང་ཡང་སྐྱེད་པའི་ཕིར། རབ་སྐྱེའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འབས་

སྡུག་བསལ་དྲག་ཏུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། སིད་པའི་སེད་པ་ཆོས་ཅན། རྐེན་གི་རྣམ་པ་ཡིན་

ཏེ། སྡུག་བསལ་གི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀིས་

སྡུག་བསལ་སངས་པའི་བལ་བ་ཆོས་ཅན། འགོག་བདེན་གི་འགོག་པའི་རྣམ་པ་

ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་སངས་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཉོན་མོངས་སངས་པའི་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ག་ནོམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་
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བདེའི་ངོ་བོར་གྱུར་བའི་ཐར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

སངས་པ་སར་མི་ལྡོག་པའི་ཐར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། ལམ་བདེན་གི་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐར་པའི་གོང་

ཁྱེར་དུ་བགོད་པར་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། མི་

རིགས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་དངོས་གཉེན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཀི་གནས་ལུགས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། ངེས་འབིན་གི་རྣམ་

པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསལ་གཏན་ཟད་དུ་བེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ལྔ་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་

བཞི། བེ་བག་པའི་ལུགས། གངས་ཅན་པའི་ལུགས། གཅེར་བུ་པའི་ལུགས། དཔྱོད་

པ་པའི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། བེ་བག་པའི་ལུགས་ལ། རས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་

དང་སྤི། །བེ་བག་འདུ་བ་རྣམ་པ་དྲུག །ཅེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་ཚིག་

གི་དོན་དྲུག་ཏུ་འདུས་པར་འདོད་ཅིང༌། དེའི་ནང་ནས་རས་ལ་ཐམས་ཅད་སོང་བ་མ་

ཡིན་པའི་རས་དང༌། ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའི་རས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། འབྱུང་

བ་བཞི་དང་ཡིད་དོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་དུས་ཕོགས་ནམ་མཁའ་བཞི་ཡིན་ནོ། །

ཡང་རས་ལ་རག་པའི་རས་དང་མི་རག་པའི་རས་གཉིས་ལས། བདག་དུས་

ཕོགས་ནམ་མཁའ་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རག་པའི་རས་ཡིན་ལ། འབྱུང་བཞི་ལ་

རགས་པ་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ནི། མི་རག་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་ནི་

རག་རས་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པ་ཡིན་ན་ཁོ་རོམ་བེད་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཡོད་དགོས་པ་ལས་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་རས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རང་རྐ་ཐུབ་པས་གཞན་ལ་རེན་མི་
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དགོས་ཤིང༌། ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གི་རེན་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོན་ཏན་ལ་དབེ་ན། 

གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་གངས་ཚད་
༦
དང༌། །སོ་སོ་དང་ལྡན་རྣམ་དབེ་

༣
དང༌། །གཞན་དང་

གཞན་མིན་བློ་རྣམས་
༣
དང༌། བདེ་སྡུག་འདོད་དང་འབད་པ་

༥
དང༌། །ལི་གཤེར་དྲོ་

སྣུམ་འདུས་བས་
༥
དང༌། །ཆོས་དང་ཆོས་མིན་༢ཉི་ཤུ་བཞི། །ཞེས་ཉེར་བཞི་ཡོད་

དོ། །ཡོན་ཏན་གི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། །རས་ལ་བརེན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་གཉིས་པ་མི་

བརེན་པ་དང༌། འཕོད་པ་འདུ་བའི་རྒྱུ་བེད་པ་དང༌། རགས་ལ་མི་ལྟོས་པའོ། །

འོ་ན་དེ་དག་རས་གང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཞེ་ན། གཟུགས་ནི་མིག་ཤེས་ཀི་

གཟུང་བ་ཡིན་པས་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་གི་ཡོན་ཏན་དང༌། དྲི་ནི་སྣའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་

གཟུང་བ་ཡིན་པས་ས་དང༌། རོ་ནི་ལེའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པས་ས་ཆུ་དང༌། 

རེག་བ་ནི་ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་ཡིན་པས་འབྱུང་བ་བཞི་ཀའི་ཡོན་ཏན་

ཡིན་ནོ། །གངས་ནི་གཅིག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་

དངོས་པོ་ཞིག་གོ །དབེ་ན་གཅིག་དང་དུ་མ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དོ། །ཚད་ནི་ཆེ་ཆུང་

ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གོ །དབེ་ན་ཆེན་པོ་

དང་ཆུང་ངུ་དང་རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་སྟེ་བཞིའོ། །ཆེན་པོ་ལ་རག་པའི་ཆེན་པོ་དང་མི་

རག་པའི་ཆེན་པོ་འོ། །

དང་པོ་ནི། བདག་དུས་ཕོགས་ནམ་མཁའ་རྣམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ། དེ་

རྣམས་ལ་མཆོག་ཏུ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཀང་བའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྡུལ་ཕན་གསུམ་ཡན་

ཆད་ཀིས་བརམས་པའི་རས་ཀི་ཚད་ཡིན་ནོ། །

ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་རག་པ་དང་མི་རག་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིད་
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ལ་ཟླུམ་པོར་སྣང་བའི་རས་ཀི་ཚད་དུ་འདོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་གཉིས་

ཀིས་བརམས་པའི་རས་ཀི་ཚད་དོ། །རིང་པོ་ནི་རྡུལ་ཕན་གསུམ་ཡན་ཆད་ཀིས་

བརམས་པའི་རས་ཀི་ཚད་ཡིན་ལ། ཐུང་ངུ་ནི་རྡུལ་ཕན་གཉིས་ཀིས་བརམས་པའི་

རས་ཀི་ཚད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མཆོག་ཏུ་ཆེན་པོ་མ་གཏོགས་པའི་རས་ཀི་ཚད་

རྣམས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པའི་རས་ཀི་ཚད་ཡིན་ནོ། །

སོ་སོ་བ་ནི། ཀ་བུམ་ལྟ་བུ་སོ་སོ་བའི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་བའི་

དངོས་པོ་ཞིག་གོ །ལྡན་པ་ནི། སྣམ་བུའི་གནས་སྐབས་ན་སྣལ་མ་རྣམས་ཕད་པ་ལ་

འདི་རྣམས་ནི་ཕད་པའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བློའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་

གོ །རྣམ་དབེ་ནི། སར་ཕད་པ་ཕིས་སོ་སོར་སོང་བ་ལ་བེ་བར་འཛིན་པའི་བློའི་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གོ །གཞན་ནི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཀ་བ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་དུ་

འཛིན་པའི་བློའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གོ །གཞན་མིན་པ་ནི། བུམ་པ་ལྟ་བུ་

རང་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་བློའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གོ །བློ་

རྣམས་ནི་འཇུག་ཤེས་ལྔ་པོ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ནི་རང་ཉིད་རིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡིད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རིག་བེད་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

བདེ་བ་ནི་སིམ་པ་དང༌། སྡུག་པ་ནི་གདུང་བ་དང༌། འདོད་པ་ནི་འདོད་ཆགས་

དང༌། ལྡང་བ་ནི་ཞེ་སང་དང༌། འབད་པ་ནི་རོལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ནི་བེམ་པོ་

ཡིན་ཞིང་རང་གང་ལ་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ཅན་དེ་ལས་རས་ཐ་དད་པ་དང༌། ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ལི་བ་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ཁྱད་པར་གསུམ་

ལྡན་གི་རས་ཐུར་དུ་འདྲེན་པར་བེད་པའི་དངོས་པོ་ཞིག་གོ །གཤེར་བ་ནི་ཆུའི་ཡོན་
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ཏན་དང༌། དྲོ་བ་ནི་མེའི་ཡོན་ཏན་དང༌། སྣུམ་པ་ནི་སྣུམ་ལྟ་བུ་དང་ཆུ་ཕད་པའི་རས་

ཀི་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་དོ། །

འདུས་བས་ལ་དབེ་ན། ཤུགས་དང༌། བག་ཆགས་དང༌། གནས་པ་འཇིག་པ་དང་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། འབད་རོལ་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཁྱད་པར་ཞིག་སྟེ། དཔེར་ན། 

མདའ་འཕངས་པ་འབད་རོལ་གིས་བསྐྱེད་པས་བར་དུ་ས་ལ་མི་ལྟུང་བར་བེད་པ་ལྟ་

བུའ།ོ །དེ་ཡང་མདའ་དང་འབད་རོལ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་ཞིག་གོ །གཉིས་པ་

ནི། རང་རྒྱུ་རྣམ་ཤེས་ལས་སྐྱེས་པ་དང་རང་འབས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་ནུས་པའི་ངོ་

བོར་གྱུར་པ་ཞིག་གོ །དེ་ཡོད་པར་ཅིས་གྲུབ་ཅེ་ན། མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་དྲན་པ་

སྐྱེ་བའི་རགས་ལས་འགྲུབ་སྟེ། མཐོང་ཐོས་ཀི་བག་ཆགས་མ་བཞག་ན་ཕིས་དྲན་པ་

སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། འབད་པས་གནས་པར་བས་ཀང་འབད་པ་

བཏང་བ་ན་སར་གི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འདུག་པ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་ཏ་ལའི་

འདབ་མ་འབད་པས་བརྐངས་པ་བཏང་བ་ན་སར་བལྟབ་པ་བཞིན་དུ་སར་ཡང་འགྱུར་

བ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ནི་ཁྲུས་དང་མཆོད་སྦྱིན་སོགས་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་སྟེར་བར་

བེད་པའི་ལས་སོ། །ཆོས་མིན་པ་ནི་མ་འོངས་པ་ན་སྡུག་བསལ་སྟེར་བར་བེད་པའི་

ལས་སོ། །དེས་ན་བློ་དང་བདེ་སྡུག་འདོད་སང་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ་དང་འབད་པ་

དང་འདུས་བས་ཏེ། དགུ་ནི་བདག་ཁོ་ནའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །

རྒྱས་པར་ཕེ་ན། བློ་ལ་ལྔ་དང་འདུས་བས་ལ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་

དོ། །འོ་ན་བདག་གི་ངོ་བོ་གང་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་དགུ་པོའི་རེན་བེད་པ་དང༌། ལུས་

དབང་བློ་གསུམ་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་དགུ་པོ་དེ་རང་ལ་
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འཕོད་པའི་རྒྱུ་བེད་པ་དང༌། རག་པ་དང༌། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའོ། །འ་ོན་དེ་ལྟ་བུའི་

བདག་ཡོད་པར་ཅིས་གྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བདག་མེད་ན་ལས་བས་པའི་འབས་བུ་

རྣམ་སིན་མོང་བ་པོ་མེད་པ་དང༌། གཞན་གིས་ལས་བས་པ་གཞན་གིས་མོང་བ་

དང༌། ལས་བས་པ་ཆུད་ཟོས་པ་དང༌། ལས་མ་བས་པ་དང་ཕད་པར་འགྱུར་བས། 

ལས་བེད་པ་པོ་དང་རྣམ་སིན་མོང་བ་པོའི་བདག་རག་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

འ་ོན་བདག་གི་ངོ་བོ་རག་པ་ཡིན་ན། དེ་ལས་བེད་པ་པོ་དང་རྣམ་སིན་མོང་བ་པོ་

ཡིན་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། བདག་གི་ངོ་བོ་རག་པ་ཡིན་ཀང༌། བདག་ལ་

འདུ་བའི་ཤེས་པ་དང་འབད་པ་ལ་སོགས་པས་ལས་བེད་པ་ལ་བདག་གིས་ལས་བེད་

པ་ཞེས་པ་དང༌། བདག་ལ་འདུ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མོང་བ་ལ་

བདག་གིས་བདེ་བ་མོང་བར་འཇོག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། བདག་ལ་འདུ་བའི་མིག་གི་

རྣམ་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་བདག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བར་འཇོག་པ་

བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་གི་ངོ་བོ་རག་པ་ཡིན་ན་བདག་སྐྱེ་འཆི་བེད་པར་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། བདག་རག་ཀང་དེ་ལུས་དབང་བློ་སོགས་དང་གསར་དུ་འབེལ་

བ་ལས་བདག་སྐྱེ་བ་དང༌། དེ་དེ་རྣམས་དང་གསར་དུ་བལ་བ་ལས་འཆི་བར་འཇོག་

པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་རག་པ་ཡིན་ཡང༌། དེ་ལ་

བརེན་ནས་འདུ་འགོད་ཀི་བ་བ་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང༌། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། སོག་

ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་ཀང་བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་

བོ། །ལས་ལ་བརྐངས་བསྐུམས་འདེགས་འཇོག་འགོ་བ་དང་ལྔའོ། །སྤི་ལ་ཡོད་པ་



  96  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཉིད་ལྟ་བུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་སྤི་དང༌། བ་ལང་ཉིད་ལྟ་བུ་ཉི་ཚེ་བའི་སྤི་གཉིས་

སོ། །བེ་བག་ནི། སོ་སོར་མ་འདྲེས་པའི་གསལ་བ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྤི་

གསལ་བེད་དུ་འདོད་དོ། །འདུ་བ་ནི་རས་ལ་སོགས་པ་རེན་དང་བརེན་ཅན་དུ་འདུ་

བ་ཞིག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཚིག་གི་དོན་གཞན་ལྔ་ལས་ངོ་བོ་གཞན་དུ་འདོད་དོ། །ཇི་

སིད་ཡོན་ཏན་དགུ་པོ་དེ་བདག་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བ་དེ་སིད་དུ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡིན་

པའི་ལས་བསགས་ནས་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོར་འཁོར་བར་འགྱུར་ཞིང༌། བདག་

གི་བ་རྣམས་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམས་ནས་ཡོན་ཏན་རྣམས་མ་ལུས་པར་སངས་ཏེ། 

བདག་རག་པ་འབའ་ཞིག་གནས་པ་དེའི་ཚེ་འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཡིན་ནོ་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་གངས་ཅན་གི་ལུགས་ནི། གངས་ཅན་གི་ལུགས་ལ། ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་ཉེར་ལྔར་གངས་ངེས་པར་འདོད་ལ། ཉེར་ལྔ་གང་ཞེ་ན། བདག་ཤེས་

རིག་གི་སྐྱེས་བུ་དང༌། གཙོ་བོ་དང༌། ཆེན་པོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། དེ་ཙམ་ལྔ་དང༌། 

དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་དང༌། འབྱུང་བ་ལྔའོ། །བདག་ཡོད་པར་གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། 

སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་ཡིན་ཏེ། བཅིང་ཐར་གི་རེན་བེད་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅིང༌། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ལ་

བརེན་ནས་མིག་སོགས་བདག་གི་ལོངས་སྤད་བར་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན་ལོངས་སྤོད་

པ་པོའི་བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་བོ། །སྤི་དང་གཙོ་བོ་དང་རང་བཞིན་རྣམས་རྣམ་གངས་

ཡིན་ལ། ངོ་བོ་ནི་རྡུལ་མུན་སྙིང་སྟོབས་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་སྐབས་མི་

གསལ་བར་ནུས་པའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ། །
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དེ་ལྟ་བུའི་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན། གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ནུས་པའི་ངོ་བོ་གྱུར་པའི་གཙོ་བོ་ཡོད་དེ། 

རིགས་གཅིག་པའི་སྒ་བློ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང༌། ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་རིགས་ཆ་

མཉམ་པ་རེས་སུ་འགོ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་དང༌། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་སྐྱེད་

པའི་ནུས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་དང༌། ནས་ཀི་ས་བོན་ལས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་ལ། 

སན་མའི་མྱུ་གུ་མི་འབྱུང་བའི་དབེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང༌། ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་

དབེར་མེད་དུ་ཐིམ་པར་འགྱུར་བའི་གནས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་རགས་ལྔ་བཀོད་དེ། 

ཁྱད་པར་ཚད་ཕིར་རེས་འགོའི་ཕིར། །ནུས་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། །རྒྱུ་དང་

འབས་བུ་དབེར་ཡོད་ཕིར། །རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་དབེར་མེད་ཕིར། །མི་གསལ་བ་

ཡི་རྒྱུ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

བློ་དང་ཆེན་པོ་ནི་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཕི་ནས་ཡུལ་དང་ནང་

ནས་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཀའི་གཟུགས་བརན་འཆར་བ་མེ་ལོང་ངོས་གཉིས་པ་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཡོད་དོ། །ང་རྒྱལ་དང་སྙམ་སེམས་པ་ནི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། དབེ་ན་སྙིང་

སྟོབས་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་དང༌། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་དང༌། མུན་པ་ཅན་

གི་ང་རྒྱལ་ཏེ་གསུམ་མོ། །དེ་ཙམ་ལྔ་ནི། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་ལྔའོ། །དབང་པོ་

བཅུ་གཅིག་ནི། མིག་དང་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལེ་དང་པགས་པའི་དབང་པོ་སྟེ་བློའི་

དབང་པོ་ལྔ་དང༌། ངག་དང༌། ལག་པ་དང་རྐང་པ་དང༌། རྐུབ་དང༌། འདོམས་ཀི་

དབང་པོ་སྟེ་ལས་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཡིད་ཀི་དབང་པོ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བ་ལྔ་

ནི། ས་ཆུ་མེ་རླུང་ནམ་མཁའ་འོ། །ཤེས་བ་ཉེར་ལྔ་ལ། རྒྱུ་ཡིན་ལ་འབས་བུ་མ་ཡིན་
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པ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ། འབས་བུ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ། རྒྱུ་འབས་གཉིས་

ཀ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་དེ། དབང་ཕྱུག་ནག་པོའི་གཞུང་ལས། ར་བའི་རང་

བཞིན་རྣམ་པར་འགྱུར་མིན་ལ། །ཆེན་པོ་སོགས་བདུན་རང་བཞིན་རྣམ་འགྱུར་

ཞིང༌། །བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་

འགྱུར་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། ར་བའི་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཡིན་གི་རྣམ་འགྱུར་མ་ཡིན་

ནོ། །ཆེན་པོ་སོགས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། ར་བའི་རང་བཞིན་གི་

འབས་བུ་ཡིན་ལ། རང་གི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། བཅུ་དྲུག་པོ་ནི་

འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རང་གི་འབས་བུ་མི་སིད་པའི་ཕིར། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡིན་

འབས་བུ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །

རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ནི། སྐྱེས་བུ་ཡུལ་ལོངས་སྤོད་པར་འདོད་

པ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་དང་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་འབིན་པར་བེད་དེ། གཙོ་བོ་ལས་བློའམ་ཆེན་

པོ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་ང་རྒྱལ་འབྱུང༌། ང་རྒྱལ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། སྙིང་སྟོབས་ཅན་

གི་ང་རྒྱལ་ལས་དབང་པོ་བཅུ་གཅིག་འབྱུང༌། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་

ལས། དེ་ཙམ་ལྔ་འབྱུང་ལ། དེ་ལས་འབྱུང་བ་ལྔ་འབྱུང་ངོ༌། །མུན་པ་ཅན་གི་ང་རྒྱལ་

ནི། །དེ་གཉིས་ཀའི་འཇུག་བེད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཇི་སིད་དུ་རང་བཞིན་དང་སྐྱེས་བུ་

གཅིག་ཏུ་ཞེན་ནས་ཡུལ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དེ་སིད་དུ་འཁོར་བ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་

དང་སྐྱེས་བུ་ཐ་དད་དུ་ཤེས་ནས་གོམས་པར་བས་པས་མངོན་ཤེས་ཐོབ་པའི་ཚེ། 
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མངོན་ཤེས་ཀིས་གཙོ་བོ་ལ་བལྟས་པས་གཙོ་བོ་སྐྱེངས་པའི་ཚུལ་གིས་སྐྱེས་བུ་དང་

བལ་བར་འགྱུར་ལ། དེའི་ཚེ་རྒྱུ་ལོག་པའི་རིམ་གིས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཀང་ལྡོག་

ཅིང༌། བདག་ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཚེ་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་ནི། གཅེར་བུ་པའི་ལུགས་ལ། ཤེས་བ་

ཐམས་ཅད་དོན་དགུར་འདུས་ཏེ། སོག་དང༌། ཟག་པ་དང༌། སོམ་པ་དང༌། ངེས་པར་

ར་བ་དང༌། འཆིང་བ་དང༌། ལས་དང༌། སིག་པ་དང་བསོད་ནམས་དང༌། ཐར་

པའོ། །དེ་ལ་སོག་ནི་བདག་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཚད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

དུ་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཟག་པ་ནི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཏེ། དེའི་དབང་གིས་

འཁོར་བར་ཟག་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པ་ནི་ཟག་པ་འགོག་པར་བེད་པ་སྟེ། 

ལས་གསར་དུ་མི་གསོག་པའོ། །ངེས་པར་ར་བ་ནི། ཟས་མི་ཟ་བ་དང༌། ལུས་གདུང་

བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་སར་བསགས་པའི་ལས་རས་པར་བེད་པ་སྟེ། 

ལས་ཟད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཆིང་བ་ནི། ལོག་པར་ལྟ་

བའོ། །ལས་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། ཕིས་མོང་བར་འགྱུར་བ་དང༌། མིང་དང༌། རུས་

དང༌། ཚེའོ། །སིག་པ་ནི་ཆོས་མིན་པའོ། །བསོད་ནམས་ནི་ཆོས་སོ། །ཐར་པ་ནི། 

དཀའ་ཐུབ་ལ་སོགས་པས་སར་བས་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་བས་ཤིང༌། 

ལས་གསར་དུ་མ་བསགས་པས། འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྟེང་ན་འདུག་པའི་

གནས་འཇིག་རེན་འདུས་པ་ཞེས་བ་བ་གདུགས་དཀར་པོ་གེན་ལ་བསངས་པ་ལྟ་བུ་

ཡོད་པས་དེར་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུའང༌། རྒྱལ་བ་དམ་པས། ཁ་བ་རྒྱ་སོས་
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མེ་ཏོག་དང༌། །བ་ཞོ་བ་མོ་མུ་ཏིག་མདོག །གདུགས་དཀར་བཟུང་བའི་དབིབས་འདྲ་

བ། །ཐར་པ་ཡིན་པར་རྒྱལ་བས་བཤད། །ཅེས་འབྱུང་ངོ༌། །

བཞི་པ་དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་ནི། དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་ལ། རིག་བེད་ལས་གང་

སྣང་བ་ནི་རང་བྱུང་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒོ་བཏགས་ནས་མཆོད་

སྦྱིན་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་མཐོ་རིས་དང་

ཐར་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་”ཀི། ཐམས་
21
ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་ཏེ། 

ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར། སྐྱོན་རྣམས་

ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་དང་བློ་དང་དབང་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲའ།ོ །

དེ་ཡང་རིག་བེད་བཞི་ཚད་མར་སྨྲ་བས་ན་རིག་བེད་པ་ཞེས་ཀང་བ་ལ། 

རིག་བེད་བཞི་ནི། སྙན་ངག་གི་རིག་བེད་དང༌། སིད་སྲུངས་ཀི་རིག་བེད་དང༌། ངེས་

བརོད་ཀི་རིག་བེད་དང༌། མཆོད་སྦྱིན་གི་རིག་བེད་དོ། །རིག་བེད་དེ་དག་གི་བརོད་

བའི་དོན་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡིན་གི། འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་གང་ཡང་

རུང་བ་ལ་འཇུག་པ་མིན་ནོ། །དེས་ན་རིག་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་

དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ཕིར་དང༌། ཕོགས་གཅིག་བདེན་པའི་ཕིར་

ཞེས་འདོད་དོ། །གཞན་སེ་འདི་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དང༌། རྣམ་བང་

ལ་བརེན་པའི་འགལ་འདུ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་ལ་བརེན་པའི་

འགལ་འདུ་ནི། འཁོར་བའི་སྐྱེ་འཆིས་བསྡུས་པའི་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆད་པར་འདོད་

པ་དང༌། དེ་དག་གི་ར་བ་གང་ཟག་གི་བདག་དང༌། གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རག་པར་

21 ཀི་ཁམས་
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འདོད་པ་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་མ་ལོག་པར་འབས་བུ་མི་ལྡོག་ཅིང༌། རག་དངོས་དུས་ནམ་

ཡང་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་བང་ལ་བརེན་པའི་འགལ་འདུ་ནི། སྡུག་བསལ་

འགགས་པའི་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་རིགས་པས་གྲུབ་

པ་འགལ་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡོད་ན་འཁོར་བའི་སྡུག་བསལ་མི་འདོད་

བཞིན་དུ་ནན་གིས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དཔྱོད་པ་པའི་ལུགས་འགོག་བེད་རྒྱས་པར་ར་བའི་གཞུང་ལས་བཤད་ལ། 

འདིར་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཀིས་རིག་བེད་ཀི་སྒ་རག་པ་གཟུང་དོན་

དུ་གསལ་བ་ལ། གནོད་བེད། བློ་ནི་སྐྱེས་བུའི་རེན་ཅན་མིན། ཞེས་པའི་དོན་བཤད་

པར་བ་སྟེ། རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། རག་དངོས་ཡིན་པར་

ཐལ། རིག་བེད་ཀི་སྒ་རག་དངོས་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བའི་ཕིར། འདོད་ན། སྐྱེས་

བུ་ལ་མི་བརེན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་བློ་ཐམས་ཅད་

སྐྱེས་བུ་ལ་མི་བརེན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་འདོད་ན། བློ་ནི་སྐྱེས་བུའི་བརེན་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་རག་པར་ཁས་ལེན་པ་ལ། ཁས་བླངས་མངོན་སུམ་གགས་པ་དང་རེས་སུ་

དཔག་པས་ཅིག་ཅར་དུ་གནོད་དོ། །ཇི་ལྟར་གནོད་ན། དཔྱོད་པ་པས་བློ་རྣམས་

སྐྱེས་བུ་ལ་མི་བརེན་པར་ཁས་བླངས་པས་ཁས་བླངས་འགལ་བས་གནོད་དེ། 

དཔྱོད་པ་པས་བློ་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུའི་ཡོན་ཏན་དུ་ཁས་བླངས་ཤིང༌། ཡོན་ཏན་

ཡང་ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་བརེན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་དང༌། ཉེས་རྣམས་སྐྱེས་བུ་

ལ་བརེན་ཕིར། །ཞེས་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་པར་ཁས་

བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །
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བློ་ཉན་ཤེས་མ་བས་པར་ཁས་བླངས་པའི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་

དེ། ཉན་ཤེས་དེ་དབང་ཡིད་སོགས་རྐེན་གསུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་ལ་ལར་སྐྱེ། 

རྐེན་གསུམ་མ་ཚོགས་ན་མི་སྐྱེ་བར་མོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཉན་ཤེས་སྐྱེས་བུས་

མ་བས་པའི་ཐ་སྙད་ལ། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གིས་གནོད་དེ། དེ་ལ་རིག་བེད་

ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་བས་ཏེ། དབང་ཡིད་དང་ལེ་རྐན་གི་

རོལ་བ་སོགས་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བེད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པའི་ཕིར། རིག་བེད་ཀི་སྒ་

ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་རག་པའི་ངག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་དེ། དེ་ལ་

ངག་ཐམས་ཅད་འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་དུ་རོགས་པའི་

གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ན། གགས་པས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་

པའི་ཕིར། དེ་ལ་གགས་པས་གནོད་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གགས་པ་ཞེས་པ་གགས་

པའི་ཚད་མ་ལ་འདོད་དམ། འཇིག་རེན་པ་ལ་དེ་ལྟར་གགས་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་

ལྟར་ན། དངོས་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་ན་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ན་གགས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། ཚད་མ་བཞི་པོ་གནོད་ཡུལ་སོ་སོར་བསྟན་པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གགས་པས་གནོད་པ་དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཡིན་ནམ་མིན། མིན་

ན། དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན་གགས་པས་མི་གནོད་པ་ཞིག་དགོས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་ཆེས་གགས་
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པས་མ་བསལ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གགས་པས་གནོད་པ་དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཡིན་ན། བུམ་པ་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་

འདྲེས་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་ན་ས་དྲོའི་བུམ་

པ་ཕི་དྲོ་ཡོད་པར་གགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། བུམ་པ་ཡུལ་དུས་མ་

འདྲེས་པར་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་རགས་ཁས། གཞན་ཡང༌། འཇིག་རེན་པ་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་ཀི་བར་ལ་བང་

བས་ཁྱབ་པར་ཐལ། མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་ན་འཇིག་རེན་པ་ལ་གགས་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། འདིར་ཁས་བླངས་ཀིས་གནོད་པ་ནི། ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བས་གནོད་པ་

ཡིན་གི། ཁས་བླངས་པའི་ལུང་གིས་གནོད་པ་མིན་ཏེ། བློ་སྐྱེས་བུ་ལ་མི་བརེན་པ་ལུང་

གི་བསལ་བ་ཡིན་ན། བློ་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་པ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །སྤིར་ཁས་བླངས་ཀིས་གནོད་པ་དང་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་གཉིས་གཞི་

གཅིག་ལ་འཇུག་པ་མི་འགལ་ཏེ། སར་སྒ་གཉན་བར་ཁས་བླངས་ནས་དེ་མ་དོར་

བཞིན་དུ་སྒ་གཉན་བ་མ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པ་ལྟ་”བུའ།ོ
22
 །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གཉིས། ཐར་པ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། 

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གང་ཆོས་དེའི་

རྒྱུའི་རིགས་ལ་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་ན། ཆོས་དེ་རྒྱུན་ཆད་པ་སིད་པས་ཁྱབ། 

དཔེར་ན་གང་རེག་ལ་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་པ་ཡོད་པས་གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་

རྒྱུན་ཆད་པ་སིད་པ་བཞིན། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུའི་རིགས་ལ་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་པ་

22 བུའི
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ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་བསལ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཐར་པ་

ཡོད་པར་གྲུབ་པའོ། །རགས་འདིའི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། ཕོགས་ཆོས་

དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་སྟེ། དེའི་ཚུལ་ནི། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་བློ་ཡིན་ན། གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་

དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་དུ་བ་མེད་པར་འཛིན་པའི་བློ་བཞིན། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེ་

ཡང་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །

རགས་འདིའི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། ཕོགས་ཆོས་གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལ་

གནོད་བེད་ཡོད་པས་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་པར་གང་གིས་འགྲུབ་

ཅེ་ན། འགྲུབ་སྟེ་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེ་སྡུག་བསལ་གི་ར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

གང་ཞིག་བདག་མཐོང་དེ་ལ་ནི། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

ལས་བདག་དང་མི་འབལ་བར་འདོད་པའི་སེད་པ་སྐྱེད་ལ། དེ་ལས་བདག་གི་བདེ་

བ་ལ་སེད་པ་སྐྱེ། དེ་ལས་བདག་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་དབང་སོགས་བདག་གི་བ་

དང༌། ཕི་རོལ་གི་ཟས་གོས་སོགས་ལ་སེད་པ་སྐྱེ་ལ། དེས་སོ་གསུམ་གི་ལས་

མངོན་པར་འདུས་བས་པ་ལས་འདོད་པའི་དོན་མ་ཐོབ་པ་དང༌། མི་འདོད་པའི་དོན་

ཐོབ་པའི་སྡུག་བསལ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེས་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསལ་དང་གང་ཟག་གི་

བདག་འཛིན་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འཆི་ཁའི་སེད་པས་སེད་པ་ཕི་

མ་མཚམས་སྦྱོར་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས། གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་

དང་ཚེ་ཕི་མའི་སྡུག་བསལ་གཉིས་རྒྱུ་འབས་སུ་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གི་གྲུབ་
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པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

ཞུགས་པའི་བློ་ཡིན་པར་གང་གིས་གྲུབ་ཅེ་ན་འདི་ལ་དགག་བ་གང་ཟག་གི་བདག་

ངོས་གཟུང་བ་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རིགས་པས་སྒྲུབ་པ་དང༌། གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། བློ་ལྷན་སྐྱེས་འདི་ལ་ཕུང་

པོའི་ཚོགས་རྒྱུན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་རང་དབང་བའི་གང་ཟག་ཏུ་ཞེན་པ་ཞིག་

ཡོད་ལ། བདག་འཛིན་དེས་གང་ཟག་དེ་ཕུང་པོ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དང་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་ལ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་འཛིན་པ་མིན་ཏེ། ད་ལྟའི་ཕུང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་མི་

གསལ་བ་འདི་དང༌། ཕུང་པོ་དང་རྣམ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་”བརེ་ས་
23

བྱུང་ན་

བརེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་དེའི་ཞེན་ཡུལ་རང་

དབང་བའི་གང་ཟག་ཡོད་ན་དེ་དགག་བར་གྱུར་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། རང་དབང་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། 

ཕུང་པོ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ། རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་དབང་བའི་གང་ཟག་དང་རང་བཞིན་

གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུ་རྐེན་གི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན། དེ་

དང་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་ཚད་མས་

དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་གཏན་

ཚིགས་གཉིས་པོ་དེ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ཀུན་བརགས་ཀི་ཞེན་

23 བརེས་
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ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་སྡུག་བསལ་བདེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་སྟོང་བདག་མེད་གཉིས་

གྲུབ་ལ། ར་བའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀི་ཞེན་

ཡུལ་རྣམ་པར་བཅད་པའི་བདག་མེད་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། དང་པོར་གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་ངོས་གཟུང་ལ་གང་ཟག་

གི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་རང་དབང་བའི་གང་ཟག་ཅུང་ཟད་

ཀང་མེད་དོ་སྙམ་དུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང༌། དེ་ལས་ལངས་པའི་

ཚེ་གང་ཟག་འདི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བས་

ནས་མཉམ་རེས་གཉིས་སུ་གོམས་པར་བས་པ་ལས། སྡུག་བསལ་གཉེན་པོའི་

སྟོབས་ཀིས་སངས་པའི་བལ་བ་དེ་ཉིད་ཐར་པ་དང་འགོག་བདེན་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་

ཆོས་མཆོག་གིས། ངེས་པར་ལེགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ནི་འགོག་

པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་དུ་བསམས་ནས་འགོག་བདེན་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། འགོག་བདེན་ལན་ཅིག་ཐོབ་ཕིན་ཆད་འཁོར་

བ་ཇི་སིད་མ་སྟོངས་ཀི་བར་དུ་རེས་འཇོག་མིན་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་ལ། འགོག་བདེན་

དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ལ་དེ་མི་སིད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། གཉེན་པོའི་སྟོབས་ཀིས་

སང་བ་སངས་པའི་བལ་བ་ཞིག་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། ངེས་ལེགས་ཀི་རང་བཞིན་

དུ་གྱུར་པའི་སེམས་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་ངེས་ལེགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་

པའི་སེམས་ལ་འགོག་བདེན་དུ་བཏགས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། གཉེན་པོའི་སྟོབས་

ཀི་སང་བ་སངས་པའི་བལ་བ་དེ་ཉིད་འགོག་བདེན་དུ་ཁས་བླངས་པས་ཆོག་པའི་

ཕིར། མ་ཁྱབ་སྟེ། བལ་བ་དེ་ཉིད་འགོག་བདེན་དང་སེམས་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་
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ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཉིད་འདུས་མ་བས་པའི་ཕིར། ཆོས་མཆོག་གི་འགེལ་པའི་

དོན་ནི། སེམས་ཀི་སྟེང་གི་ངེས་ལེགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་བལ་བ་དེ་འགོག་

བདེན་ཡིན་ཞེས་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི། གང་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་ཡིན་ན། དེའི་རིགས་ལ་གནོད་བ་

མཐའ་དག་དང་བལ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཡོད་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། 

གནོད་བེད་མེ་སྟོབས་ལྡན་པ་དེ་གནོད་བ་གང་རེག་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་

ཏུ་ཚོགས་པ་བཞིན། བདེན་བཞིའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་འདི་ཡང་གནོད་བེད་སྟོབས་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་

དེ་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་དེ་དྲི་མ་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་ཡོད་པར་

གྲུབ་ལ། དྲི་མ་མཐའ་དག་ཟད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་བདེན་བཞིའི་གནས་

ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཞེས་བརོད་དོ། །

གཞན་ཡང༌། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ལ་གཉིས། བྱུང་

ཟིན་གི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དང༌། འབྱུང་འགྱུར་གི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཀའ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། རང་

རྒྱུ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སོན་དུ་སོང་སྟེ། རོད་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་

རགས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་བོ། །འོ་ན་འདུས་བས་མི་རག་པར་སྟོན་པའི་སོ་སྐྱེའི་

ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སོན་དུ་སོང་བར་ཐལ། རོད་པ་རྣམ་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་མེད་པའི་

ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབས་པས་རྣལ་
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འབོར་མངོན་སུམ་འགྲུབ་པ་ལ་མི་ཕན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྤིར་

མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ལ་མཁྱེན་པ་རྣམ་

དག་སོན་དུ་སོང་བར་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། གོམས་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་དང་མ་བལ་ན་རང་འབས་གསལ་ལ་མི་རོག་པའི་བློ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། 

རེན་བརན་ཞིང་གོམས་ཟིན་འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེའང་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའི་

རིགས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ལ་རེན་ནི་སེམས་ཡིན་ལ། དེ་བརན་པ་ནི་རིག་པའི་ཡ་

མཐའ་དང་མ་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

འགྲུབ་ན། མངལ་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་སེམས་ལ་རྒྱུ་ཡོད་མེད་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

མེད་པ་ལ་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་རགས་ཀིས་གནོད་པས་རྒྱུ་ཡོད་པར་གྲུབ། རྒྱུ་དེ་ཡང་

རག་མི་རག་གང་རུང་དུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་ལ། རག་དངོས་རྒྱུར་མི་འཐད་དེ། དེ་དང་རེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུ་མི་རག་པར་ངེས་ལ། དེ་ལ་ཡང་བེམ་

པོ་དང་རིག་པ་གཉིས་ལས་བེམ་པོས་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མི་བེད་དེ། ནང་གི་བེམ་པོ་

དང་ཕིའི་བེམ་པོ་གང་གིས་ཀང་ཉེན་ལེན་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་སོགས་རེ་རེ་

བ་དང་ཚོགས་པ་གང་གིས་ཀང་ཉེར་ལེན་མི་བེད་པའི་ཕིར་དང༌། རྡུལ་ཕན་དང་

ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གང་གིས་ཀང་ཉེར་ལེན་མི་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རིག་པས་

ཉེར་ལེན་བེད་པར་གྲུབ་ལ། གཞན་གི་རིག་པས་ཉེར་ལེན་མི་བེད་དེ། བེད་ན་ཕ་མ་

བློ་གསལ་བ་ལ་བུ་ཚ་ཡང་བློ་གསལ་བས་ཁྱབ་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་
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གི་རིག་པས་ཉེར་ལེན་བེད་པར་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན། མངལ་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་

རིག་པ་ཆོས་ཅན། རིག་པ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་སྟེ། རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

ད་ལྟར་གི་རིག་པ་འདི་བཞིན། ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས། རིག་པའི་ཡ་མཐའ་

ཐུག་མེད་དུ་གྲུབ་ལ། ལུས་ལ་སེད་བཅས་ཀི་སྐྱེས་བུ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཆོས་ཅན། 

སེམས་ཕི་མ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ལ་སེད་བཅས་ཀི་སེམས་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་ད་ལྟར་གི་རིག་པ་འདི་བཞིན་ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རིག་

པའི་མ་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་རེན་བརན་ཞིང་གོམས་ཟིན་ལུས་ཀི་འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་ལ་མི་

ལྟོས་པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གསལ་སྣང་

འབྱུང་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་མ་རོགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་

གསལ་སྣང་འབྱུང་རུང་ཡོད་པའི་ཕིར། །གསལ་སྣང་འབྱུང་ངེས་སུ་བསྒྲུབ་པ་མིན་

ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེས་ན་གོམས་བེད་ཀི་ཡན་ལག་དང་

མ་བལ་ན། གསལ་སྣང་འབྱུང་བར་ངེས་ཏེ། ཞེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་གསལ་སྣང་འབྱུང་བར་ངེས་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་གསལ་སྣང་འབྱུང་བར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ལོག་ཕོགས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ།

ཚད་མ་མདོར། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང༌། །རེས་དཔག་རེས་སུ་

དཔག་ལས་བྱུང༌། །དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་བའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་

རིབ་བཅས། །ཞེས་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གི་རོག་པ་ལྟ་བུ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་དང༌། 
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འདི་ནི་བུམ་པའོ་སྙམ་པའི་རོག་པ་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་དང༌། རེས་དཔག་ནི་

རགས་འཛིན་སེམས་དང༌། རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་བྱུང་བ་རགས་ཅན་རེས་དཔག་

དང༌། འདས་པའི་དོན་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དང༌། མ་འོངས་པའི་དོན་མངོན་པར་འདོད་

པའི་ཤེས་པ་སྟེ། རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་དང༌། རོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་གཅིག་སྟེ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བདུན་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྟན་པའི་དགོས་པ་གང་ཞེ་ན། རིགས་སོར། མངོན་སུམ་དང་ནི་རེས་སུ་

དཔག །ལྟར་སྣང་བཅས་པ་བདག་རིག་ཕིར། །སྒྲུབ་པ་དང་ནི་སུན་འབིན་ངག །ལྟར་

སྣང་བཅས་པ་གཞན་རོགས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་རོག་གེའི་ཚིག་དོན་བརྒྱད་

ཀི་ནང་ནས་ལྟར་སྣང་བཞི་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ནི། ལྟར་སྣང་བཞི་པོ་དེ་ཡང་དག་

ཏུ་འཁྲུལ་ནས་དེའི་རེས་སུ་ཞུགས་ན་མི་འདོད་པའི་དོན་འཐོབ་ཅིང་འདོད་པའི་དོན་

མི་འཐོབ་པས་ལམ་གི་གོལ་ས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དུ་འདིར་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ནི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས་མ་

འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་ཀང༌། སྤིར་

བཏང་དམིགས་བསལ་གི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་དང༌། རང་ཉིད་ཀིས་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་

སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་བསྟན་པ་གཉིས་དགོངས་པ་མཐུན་པར་བ་བའི་ཕིར་

དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བདུན་བསྟན་པའི་

དགོས་པ་ནི། རོག་བལ་གི་རྣམ་པར་བཅད་བ་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་རོག་པ་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་དྲུག་དང༌། མ་འཁྲུལ་བའི་རྣམ་པར་བཅད་བ་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་རོག་

མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཅིག་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །
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དེ་ཡང་རིགས་པ་ཅན་པས་རོག་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་མངོན་སུམ་དུ་

འདོད་པས། དེ་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་ཤེས་

པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རོག་པ་ཕི་མ་བཞི་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། རོག་པ་མངོན་སུམ་

ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རོད་གཞི་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དང༌། 

ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རྣམ་འགེལ་དུ་རོག་པ་

ཕི་མ་བཞི་པོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། རང་

ཡུལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་གིས་འཇལ་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང༌། རོག་པ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི ་མཐུན་དཔེར་རིགས་གཅིག་པའི ་ཕིར་

རོ། །རོག་པ་ས་མ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་མི་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་

ཞེ་ན། རིགས་པ་ཅན་པས། སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་གི་རོག་པ་མངོན་སུམ་མ་

ཡིན་ཡང་དབང་ཤེས་སུ་འདོད་ལ། ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་དུ་འདོད་པས། རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རོད་གཞི་དེ་ལ་

མི་འདྲ་བའི་ཆ་གཉིས་ཡོད་པ་དེ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་ས་མ་གཉིས་སོ་སོར་བསྟན་

པ་ཡིན་ནོ། །རོག་མེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བསྟན་པའི་དགོས་པ་ནི། མ་འཁྲུལ་

བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་རོགས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། ཚད་

མ་མདོར། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡི། །རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་

མོ། །ཞེས་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་

ཀང༌། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས། །ཞེས་རབ་རིབ་ཅན་གི་ཤེས་པ་

དེ། རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་སེ་ཚན་ལས་ལོགས་སུ་བསྟན་པས་རོག་
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པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་པར་རོགས་ནུས་ལ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་

བསྟན་པས་རོག་མེད་ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་ན་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་

ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས།

གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་

བ་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་གཞལ་བ། རེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཚད་

མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་རོགས་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར”།
24
 རེན་བཅས་ཀི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་འཇོག་ནུས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དོན་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པའི་དབང་ཤེས་ཀུན་གི་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔྱོད་པ་པ་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་གཞལ་བ། དང་པོར་དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་

དག་པ་པ་རོག་མེད་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་རོགས་འབས་བུའོ་ཞེས་ཟེར། 

དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དང་པོར་ཡོད་པའི་ལྟ་བ་པོ། །ཤེས་པ་རོག་པ་མེད་པ་ཅན། །བིས་

དང་ལྐུགས་སོགས་བློ་འདྲ་བ། །དག་པ་དངོས་ལས་སྐྱེས་པ་གང༌། །དེ་ནི་ཚད་མ་

ཉིད་དུ་འདོད། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་བློ་གང་ཞིག །དངོས་ཆོས་རིགས་ལ་སོགས་རྣམས་

སུ། །བློ་ནི་ཞེན་པར་བེད་པ་གང༌། །དེ་ཡང་འབས་བུ་ཉིད་དུ་འདོད། །ཅེས་འབྱུང་

ངོ༌། །དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པ་དག་པ་བ་རོག་མེད་དེ་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་ཀི་ཚད་མར་

མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བློ་མེད་ན་དོན་ལ་ལྟ་བ་མ་གྲུབ་ལ། 

ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བློ་ཡོད་ན་དེ་ཉིད་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་ཀི་ཚད་མར་

24 -།
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ཁས་བླངས་པས་ཆོག་པའི་ཕིར། 

རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། ཁྱད་པར་མ་བཟུང་བར་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བློ་མི་སྐྱེ་བས། 

གཟུགས་སོགས་གཞལ་བ་སྤི་སོགས་ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཚད་མ། ཁྱད་པར་ཅན་

རས་འཛིན་པའི་བློ་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར། འ་ོན་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བློ་གྲུབ་བམ་

མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་ན་བུམ་པའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པའི་བློ་དང་སྣམ་བུའི་ཁྱད་པར་འཛིན་

པའི་བློ་གཉིས་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་འབེད་བེད་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་

བའི་བློ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། བུམ་པ་འཛིན་པའི་བློ་དང་སྣམ་བུ་

འཛིན་པའི་བློ་གཉིས་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་འབེད་བེད་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། ཁྱད་པར་གི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ཁྱད་པར་དངོས་སུ་རོགས་

ལ་ཁྱད་པར་ཅན་དངོས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་

ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕིར། རགས་ཁས། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་བློ་གྲུབ་

ན། ཁྱད་པར་གཞལ་བ། ཁྱད་པར་གི་བློ་འབས་བུ། ཁྱད་པར་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་

ཤེས་པ་ཚད་མ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གཞལ་བ། ཁྱད་པར་ཅན་གི་བློ་འབས་བུ། ཁྱད་

པར་ཅན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་

གཞག་ཁས་ལེན་རིགས་པར་ཐལ། ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མར་

རིགས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཁྱད་པར་གི་བློ་ཚད་མ། ཁྱད་པར་ཅན་

གི་བློ་འབས་བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཁས་བླངས་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་གི་བློ་འབས་བུ་དང༌། ཁྱད་པར་ཅན་གི་བློ་

འབས་བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ཁས་ལེན་རིགས་པའི་ཕིར། 
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གཞན་ཡང༌། ཁྱད་པར་གི་བློ་དེ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བློའི་འཇོག་བེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། བེ་བག་པ་ན་རེ། ཤེས་བ་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་གང་རུང་གཞལ་བ། དབང་དོན་

འབེལ་བ་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་རོགས་འབས་བུ། དེ་ཡང་འབེལ་བ་ནི་

དྲུག་སྟེ། སྦྱོར་བའི་འབེལ་བ་དང༌། སྦྱོར་བ་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་བ་དང༌། སྦྱོར་བ་ལ་

འདུ་པ་ལ་འདུས་པའི་འབེལ་བ་དང༌། སྦྱོར་བ་དང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་

འབེལ་བ་དང༌། འདུ་བའི་འབེལ་བ་དང༌། འདུ་བ་ལ་འདུས་པའི་འབེལ་བའོ། །

དང་པོ་ནི་མིག་གི་དབང་པོ་དང་བུམ་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི”།
25
 མིག་གི་

དབང་པོ་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་དྲི་སོགས་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། མིག་གི་དབང་

པོ་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་ཀི་སྤི་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། མིག་གི་དབང་པོ་དང་བུམ་

པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་བུམ་མེད་ལྟ་བུའོ། །ལྔ་པ་ནི། རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་སྒ་

ལྟ་བུའོ། །དྲུག་པ་ནི། རྣ་བའི་དབང་པོ་དང་སྒ་ཉིད་ཀི་སྤི་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཟེར། དབང་

དོན་ཕད་པ་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་དོན་ཕད་པ་

དང་དོན་རོགས་གཉིས་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་

རོགས་འཇོག་པར་བེད་པ་ལ། དབང་དོན་ཕད་པར་རོགས་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས། 

དབང་དོན་ཕད་པ་རོགས་པ་ལ་ཕད་རྒྱུའི་དབང་པོ་དང་དོན་རོགས་པ་སོན་དུ་འགོ་

དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

25 -།
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བུམ་གཟུགས་དངོས་སུ་རོགས་ལ། བུམ་པའི་དྲི་རོ་སོགས་མ་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་

མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དེ། བུམ་པའི་གཟུགས་

དྲི་སོགས་དང་འབེལ་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། དེས་ན་

དབང་དོན་ཕད་པ་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་དུ་མི་འཐད་དེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་

དེ་བུམ་པའི་དྲི་རོ་སོགས་དང་འབེལ་བར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་

མ་ཤར་གི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པ་དང་མ་རོགས་པར་འཇོག་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །བེ་བག་པས་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་

རོགས་ལ་སྒའི་མི་རག་པ་མ་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སྒ་དང་

སྒའི་མི་རག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་མ་ཤར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་བརོད་ན་ལན་

ཅི་ཡོད། སྐྱོན་མེད་དེ། དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་དང་དོན་ལ་

ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཀི་དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་དོན་རོགས་ཚད་མའི་འཇོག་བེད་ཡིན་

པས། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར་ཟེར་

ན། འདོད་ལ། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པའི་

རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཁྱབ་པ་མ་ངེས། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར་ཟེར་

ན། རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་ཐེབས་པའི་ཕིར་ཟེར་ན། བེ་བག་པས་ཀང༌། དབང་དོན་

ཕད་པ་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་དང༌། དོན་ལ་ངེས་པར་འདྲེན་ནུས་ཀི་དབང་དོན་

ཕད་པ་དོན་རོགས་ཚད་མའི་འཇོག་བེད་དུ་འཇོག་ནུས་པར་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མི་

མཚུངས་ཏེ། དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་པ་ཙམ་དོན་རོགས་ཀི་འཇོག་བེད་མ་ཡིན་ལ། དོན་
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གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་རྣམ་པ་ལ་རང་རིག་གིས་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་དོན་

རོགས་ཚད་མའི་འཇོག་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

གངས་ཅན་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་གཞལ་བ། རྣ་བ་ལ་སོགས་པ་དབང་

པོའི་འཇུག་པ་ཚད་མ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་རོགས་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར། དེ་རྣམས་

མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་དང་འབས་བུ་རས་ཐ་དད་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སྤིར་ཚད་མའི་འབས་བུ་ལ་བར་དུ་ཆོད་པའི་

འབས་བུ་དང༌། བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་འབས་བུ་གཉིས། དང་པོ་ནི། བླང་དོར་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་རོགས་ནས་ཞུགས་པས། མི་འདོད་པའི་དོན་སངས་ཤིང་འདོད་པའི་

དོན་ཐོབ་པའི་མངོན་མཐོ་དང་ངེས་ལེགས་ཡིན་ལ། དེ་སྒྲུབ་པ་ཡང་བར་དུ་མ་ཆོད་

པའི་འབས་བུ་ལ་རག་ལས་ཤིང༌། དེ་ནི་གཞལ་བ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ལ། དེ་

གང་གིས་འཇོག་པར་ནུས་པ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་ཕི་

རོལ་པས་བཏགས་པ་ལྟར་མིན་གི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཤེས་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། 

དེ་ལྟ་བུའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་དོན་སྨྲ་བ་ཁ་དྲང་བའི་ཕིར་དུ་རེ་ཞིག་ཕི་

དོན་གཞལ་བར་བཞག་པའི་ཚད་འབས་དང༌། ཕི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་པ་བཀག་ནས་

ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་

འབས་དང༌། དོན་སྨྲ་བས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བར་

བེད་ནའང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རིག་པ་འབས་བུར་

ཁས་བླང་དགོས་སོ་ཞེས་བ་བའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་གསུམ་ལས། 
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འབས་རོག་དང་པོའི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས།

གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །འབས་

རོག་དང་པོ་འདི་མདོ་སེ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། འབས་རོག་དང་པོའི་སྐབས་འདིར་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བར་བས་

པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅིག་མདོ་སེམས་གཉིས་ཀས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །དོན་གཞལ་བ། དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དོན་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་

བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར། བུམ་པས་དག་

པའི་ས་ཕོགས་འཛིན་པའི་དག་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་

པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དེ་

ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དངོས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་དོན་གཞལ་བ་དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དོན་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་

བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། དོན་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བློ་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོན་པོ་དོན་མཐུན་དུ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཆོས་

ཅན། སོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་སོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། སོན་པོ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་

གྲུབ་སྟེ། སོན་པོ་རོགས་པ་གང་ཞིག །སོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར། ཁ་

ཅིག །དོན་གཞལ་བ། དོན་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་དོན་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་

པ་ཚད་མ། དོན་དངོས་སུ་རོགས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར། 
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སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་དངོས་སུ་རོགས་པའི་གཞན་རིག་གི་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཀི་རྣམ་པར་ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་གང་

ཞིག །དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་དངོས་སུ་རོགས་ལ་སེར་སྣང་དབང་ཤེས་དངོས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཁྱད་

པར་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་ཕི་རོལ་ཀི་གཟུགས་དངོས་སུ་མ་

རོགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་རྣམ་པས་ཆོད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་ལ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཕི་རོལ་ཀི་གཟུགས་

མི་འཛིན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཕི་རོལ་ཀི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཆ་

ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་འཛིན་པར་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། ཕི་རོལ་

དོན་ནི་དངོས་སུ་མིན། །ཞེས་དང༌། བདག་ཉིད་བེད་པོ་མིན་ན་ཡང༌། །དེ་ཡི་དབང་

གིས་དེར་བཞག་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་

ཐལ། དེ་རོགས་པ་གང་ཞིག །དེ་དངོས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་

ན། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བ་འགལ་ལ། 

གཞན་ཡང༌། ཤུགས་རོགས་འདོད་ན། གང་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་

ལ་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རོགས་པ་ཡིན། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་
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རོགས་པའི་ཤུགས་ལ། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཟུགས་

འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པའི་རྣམ་པ་ཤར་བར་ཐལ། 

ཕི་རོལ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཕི་རོལ་གི་

གཟུགས་ཀིི་རྣམ་པ་ཤར་བ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། ཕི་རོལ་གི་

གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་དེའི་བར་དུ་ཕི་

རོལ་གི་རྣམ་པའི་རྣམ་པས་ཆོད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། དེས་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་དངོས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པར་

ཤར་ནས་དེ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་དོན་ནི་

དངོས་སུ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་ཕི་རོལ་གི་དོན་དངོས་སུ་

ཉམས་སུ་མོང་བ་མིན། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རོགས་པ་

མིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལོག་གྱུར་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། སེམས་ཙམ་པའི་ངོར་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཡོད་པར་རགས་ཀི་སྒྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་པའང་ལོག་

གྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཙམ་པའི་ངོར་དེ་ཡོད་པར་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། དེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འཁོར་གསུམ་མོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། གཟུགས་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་

ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། གཟུགས་རོགས་པའི་ཚད་
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མ་འབས་བུ་ཞེས་བ་བ་ནི། མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་པ་གཉིས་ཀས་ཐུན་མོང་དུ་

ཁས་ལེན་པའི་ཚད་འབས་ཡིན་ལ། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་

རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཕི་

རོལ་གི་གཟུགས་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞེས་བ་བ་ནི། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་

ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་འབས་ཡིན་ནོ། །

འ་ོན་རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་

པ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་འཇོག་པར་བེད་པའི་ཆོས་གསུམ་ཚང་བར་ཐལ། 

གཟུགས་རོགས་པའི་ཚད་མའི་འཇོག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྟ་རེས་ཤིང་

གཅོད་པའི་ཚེ་སྐྱེས་བུའི་ལག་པས་བཟུང་བ་ལ་རག་ལས་པ་ལྟ་བུ་བེད་པ་པོ་གཞན་

གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང༌། སྟ་རེ་སྟེང་དུ་འཕར་ཞིང་འོག་ཏུ་འབབ་པ་ལྟ་བུ་རང་ཉིད་

བ་བའི་ལས་དང་ལྡན་པ་དང༌། ཤིང་དུམ་བུར་ཆད་པ་ལྟ་བུ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཚང་བ་བཞིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ཆོས་ཅན། བེད་པ་པོ་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཚང་བ་ཡིན་ཏེ། འཛིན་རྣམ་

གིས་རིག་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་བ་བའི་ལས་དང་ལྡན་པ་དང༌། གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་

བསྒྲུབ་བ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་དོན་ཚང་སྟེ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་

ལ་སྒོ་འདོགས་གཅོད་པའི་བ་བ་བེད་པའི་ཕིར། 

འབས་རོག་གཉིས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ།

མདོ་སེ་པའི་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པ། ཕི་དོན་འགོག་

བེད་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོ་སེ་པས་
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འབས་རོག་དང་པོའི་སྐབས་སུ། དོན་སྣང་གི་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་རིག་པར་

ཁས་བླངས་པ་ལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་རིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་པས། དོན་སྣང་གི་ཤེས་

པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་དོན་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་དོན་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཞེ་

ན། འདྲ་བའི་དོན་རྣམ་པ་ཤར་བ་ལ་བེད་དམ། ཕི་རོལ་དོན་གིས་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་

གཏད་པ་ལ་བེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཟླ་གཉིས་

རོགས་པར་ཐལ། ཟླ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དོན་སྣང་

གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དོན་གིས་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་པར་ཐལ། ཕི་

རོལ་གི་དོན་རགས་པས་ཀང་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་མ་གཏད། ཕི་རོལ་གི་དོན་རྡུལ་ཕ་

རབ་ཀིས་ཀང་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་མ་གཏད་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། རགས་

པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། ཕི་རོལ་གི་རྡུལ་རེ་རེ་བས་

ཀང་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་མ་གཏད། ཕི་རོལ་གི་རྡུལ་དུ་མས་ཀང་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་མ་

གཏད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྡུལ་རེ་རེ་བ་དང་རྡུལ་དུ་མ་རགས་པ་ལིང་པོ་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་

པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ལ་རགས་པ་ལིང་པོ་གཅིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་

དོན་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་དོན་དང་སྐྱེས་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོན་པོ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་རིག་པར་ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་སྐྱེས་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ལ་སྐྱེས་པ་གང་ཞིག །སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཏེ། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་དང་སོན་པོའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འདྲ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་
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དབང་ཤེས་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་རྣམ་པ་ཐམས་

ཅད་དུ་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་

གི་སོན་པོ་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་གི་སོན་པོ་དང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ཕི་དོན་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་

ཅན། ཕི་རོལ་གི་སོན་པོ་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་སོན་པོའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་དྲན་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་དང་འདྲ་བར་ཐལ། “སོ་
26
སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བ་བ་ནི་ལྷ་དབང་བློའི་དགོངས་པའོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ། ཁ་ཅིག །གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་

མ། རང་རིག་འབས་བུར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་འབས་རོག་

གཉིས་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་མི་

འཐད་དེ། དེ་འདྲའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་མདོ་སེ་པས་ཀང་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་

དང༌། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སོན་པོ་རོགས་པའི་གཟུགས་རྣམ་གཞལ་

བར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཅིག །དེས་ན་གཞན་རིག་མེད་པའི་

ཕིར། །རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་པའི་གཞུང་གིས་འཕངས་ནས་

བསྟན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞུང་དེས་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སོན་པོ་གཞལ་

26 ས་
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བར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །གཟུང་རྣམ་

གཞལ་བ། འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་ཚད་མ་འབས་བུ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

འཛིན་རྣམ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། །འབས་རོག་གཉིས་པའི་ཚད་འབས་ལ། གཞན་

རིག་གི་ཚད་འབས་དང༌། རང་རིག་གི་ཚད་འབས་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སོན་པོ་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སོན་པོ་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སོན་པོ་རོགས་པའི་ཚད་མ་འབས་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། 

ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སོན་པོ་རོགས་པའི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ། དེ་ལ་

ངེས་པ་གསར་དུ་འདྲེན་ནུས་ཀི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ཀི་

རང་རིག་ཚད་མ་འབས་བུའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལ་

གཉིས། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དགོས་པ། ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀི་དོན་གཏན་ལ་དབབ་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་རས་

ཐ་དད་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་སྒིབ་སང་བའི་ཆེད་ཡིན་ཏེ། ཤེས་སྒིབ་དེ་སོང་བ་

ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤེས་

རབ་སྐྱེད་དགོས་ལ། དེ་སྐྱེད་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་ཐོས་བསམ་

གིས་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་ཤིང༌། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་གཟུང་

འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕིར་རོ། །
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གཉིས་པ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་

དང་དེ་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་མདོ་སེ་པ་དང་བེ་བག་

ཏུ་སྨྲ་བའི་ངོར་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་དེ་གཉིས་རས་གཞན་མིན་པར་

འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་ཁས་

མི་ལེན་པའི་ཕིར་དང༌། མདོ་སེ་པས་དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་ཕིར་

རོ། །སོན་པོར་སྣང་བ་དང་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་མདོ་

སེ་པའི་ངོར་སྒྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། མདོ་སེ་པས་དེ་གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་

འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་སེ་པས་སོན་པོར་སྣང་བ་དངོས་པོར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། 

སོན་པོ་དང་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་རས་

གཞན་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའང་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། སོན་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་དམིགས་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པར་ཐལ། སོན་པོ་དམིགས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། ཁ་ཅིག །ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་སོན་པོ་

དང་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཟེར་བའང་མི་འཐད་དེ། བུམ་

འཛིན་རོག་པ་དང་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རས་གཅིག་

ཡིན་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རགས་འགོད་པ་དང༌། ཚུལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཆོས་ཅན་གི་དོན་ནི་སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་

པ་ངེས་པའི་ཕིར། །སོ་དང་དེ་བློ་ལས་གཞན་མིན། །ཞེས་དང༌། སོན་པོ་དང་དེའི་བློ་
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དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་

དོན་ནི། རས་གཞན་བཀག་ཙམ་ཡིན་ནོ། །རགས་ཀི་དོན་ནི། ལྷན་ཅིག་པ་ནི་དུས་

གཅིག་པ། དམིགས་པ་ནི་རོགས་པ། ངེས་པ་ནི་ཁྱབ་པའོ། །དེས་ན་སོན་པོ་དང་

སོན་འཛིན་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རས་གཞན་མིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་བའ།ོ །དང་

པོ་ནི། སོན་པོ་ཆོས་ཅན། སོན་འཛིན་ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ཏེ། 

སོན་འཛིན་ཤེས་པ་དང་ཐ་དད་གང་ཞིག །ཁྱོད་དམིགས་ན་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་

དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ། དེ་དམིགས་ན་ཡང་ཁྱོད་དམིགས་བེད་

ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདི་ནི་ཆོས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཡིན་

ཏེ། ཆོས་མཆོག་གི་འགེལ་པར། ཤེས་བ་དམིགས་པ་ན་ཤེས་པ་དམིགས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་གི། གཞན་དུ་མིན་ལ་ཤེས་པ་དམིགས་པ་ཡང་ཤེས་བ་

དམིགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་རས་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། རས་གཞན་ལ་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཁེགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སོ་སེར་བཞིན། སོ་སེར་ལའང་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་པ་ཡོད་པ་མིན་ནམ་ཞེ་ན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ཙམ་ཡོད་ཀང་དམིགས་

པའི་ངེས་པ་མེད་དོ། །

གསུམ་པ་རོད་སང་ལ་འགལ་བའི་རོད་སང་ནི། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་

རགས་ཀིས་སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་རས་གཞན་མིན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་
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པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་ཐ་དད་ཡིན་དགོས། དེ་ཡིན་

ན་ཐ་དད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས། དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་ཐ་དད་ཡིན་

དགོས། དེ་ལྟར་ན་རས་ཐ་དད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་རོག་དངོས་དབང་

གིས་འཇུག་པར་འདོད་པ་ལ་སྐྱོན་དེ་ཡོད་མོད། ཁོ་བོ་ལ་སྐྱོན་མེད་དེ། ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

མ་གྲུབ་པའི་རོད་སང་ནི། སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་མིན་པར་ཐལ། སོན་འཛིན་ཤེས་པ་དམིགས་ན་སོན་པོ་དམིགས་

པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སོན་འཛིན་ཤེས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་གིས་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་དམིགས་ཀང་སོན་པོ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ། སོན་པོ་མ་དམིགས་ཀང་སོན་པོ་དམིགས་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་

པའི་ཕིར་རོ། །མ་ངེས་པའི་རོད་སང་ནི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། རས་

གཞན་མིན་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། 

སེམས་མ་དམིགས་པར་སེམས་བྱུང་དམིགས་པ་དང་སེམས་བྱུང་མ་དམིགས་པར་

སེམས་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཆོས་མཆོག་གིས། སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བས་ཀང་འཁྲུལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་རྣམས་ཀང་སོ་སོར་

བདག་ཉིད་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་

ཡེ་ཤེས་དང་སེམས་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷན་

ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། སེམས་ཅན་གི་ཤེས་པ་

དམིགས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་མ་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། སྣང་གཟུགས་
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ཆོས་ཅན། རས་གཞན་མིན་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

བར་མ་ཆོད་པའི་སྣང་གཟུགས་ལ་བེད་དམ། སྣང་གཟུགས་ཙམ་ལ་བེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན་འདོད་དེ། དེ་གཉིས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་རག་

ལས་པའི་སོ་ནས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྣང་བ་ས་མས་བར་མ་ཆོད་

པའི་སྣང་བའི་ཉེར་ལེན་དང༌། བར་མ་ཆོད་པའི་གཟུགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་

དང༌། གཟུགས་ས་མས་བར་མ་ཆོད་པའི་གཟུགས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང༌། བར་མ་ཆོད་

པའི་སྣང་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བས་པའི་སོ་ནས་བདག་ཉིད་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་རོ། །སྣང་གཟུགས་ཙམ་ལ་བེད་ན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་སུ་མ་གྲུབ་སྟེ། 

འུག་པའི་མིག་ཤེས་ཀིས་མཚན་མོ་སྣང་བ་མ་དམིགས་ཀང་གཟུགས་དམིགས་པ་

དང༌། གཟུགས་མ་དམིགས་ཀང་བར་གི་སྣང་བ་དམིགས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་

པ་རས་གཞན་མིན་པར་བསྒྲུབས་པས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མི་འགྲུབ་སྟེ། དེ་གཉིས་

རས་གཞན་མིན་པར་བསྒྲུབས་པས་ཕི་དོན་མི་ཁེགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། 

དེ་གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབས་པས། སོན་པོ་སོན་འཛིན་ཤེས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན་སོན་པོ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་

ན། སོན་པོ་ཤེས་པ་ལས་རས་གཞན་མིན་པ་དང༌། ཕི་རོལ་གི་དོན་མིན་པར་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ན། 

གད་གཟུགས་ལ་བལྟ་བའི་ལྷས་བིན་གི་མིག་ཤེས་དང༌། ལྷས་བིན་གི་མིག་ཤེས་
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ལ་སྣང་བའི་གད་གཟུགས་གཉིས་ཆོས་ཅན། རས་གཞན་མིན་པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྷས་བིན་གི་མིག་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་གད་

གཟུགས་དམིགས་ན། གད་གཟུགས་སྣང་བའི་ལྷས་བིན་གི་མིག་ཤེས་དམིགས་

བེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ལྷས་བིན་དང་མཆོད་

སྦྱིན་གཉིས་ཀིས་གད་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་དམིགས་པའི་ཚེ་ན། གད་

གཟུགས་སྣང་བའི་མཆོད་སྦྱིན་གི་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། གད་གཟུགས་སྣང་བའི་

ལྷས་བིན་གི་མིག་ཤེས་དམིགས་བེད་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པར་ཐལ། ལྷས་བིན་

གི་མིག་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་གད་གཟུགས་དམིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ལྷས་བིན་

དང་མཆོད་སྦྱིན་གི་མིག་ཤེས་གཉིས་ཀས་གད་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཐུན་མོང་དུ་

དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕི་མ་མ་ཁྱབ་སྟེ། ལྷས་བིན་དང་མཆོད་སྦྱིན་གཉིས་ཀི་ཟླ་

བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་ཟླ་གཉིས་སྣང་བར་མཚུངས་ཀང༌། གཅིག་ལ་སྣང་

བ་ཅིག་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །

གོང་དུ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་ཕི་དོན་བཀག་པ་ལ། ཁོ་ན་

རེ། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་དུ་བ་ལས་མེ་སྒྲུབ་པ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་

གི་དོན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་འདྲའི་རྣམ་གཞག་དེ་ཕི་རོལ་ལ་བརེན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ཕི་དོན་མ་གྲུབ་ཀང་བློའི་རས་ལ་བརེན་ནས་མེ་དུ་སོགས་

རྒྱུ་འབས་སུ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། བས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། འོ་ན་དུ་

བ་དུར་སྣང་གི་བག་ཆགས་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱེ་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན་དུ་བ་མེས་སྐྱེད་

པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །འདོད་ན། དུ་བ་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་
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འབས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དུར་སྣང་དེ་མེའི་རྒྱུར་ཁས་ལེན་ན་ཡང༌། དུ་བ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དུར་སྣང་མེའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་འབས་

བུ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་གིས་དེའི་ལན་དུ་བསམས་ནས། འགོད་ཚུལ་

ལ། ལར་སྣང་ཆོས་ཅན་མེར་སྣང་ཡོད་དེ། དུར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་

ནས་སོང་ཚོད་ལ་དུར་སྣང་གི་རགས་ལས་མེར་སྣང་གི་བག་ཆགས་གསལ་བར་

སད་པ་ཅན་གིས། མེར་སྣང་གི་བློ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་དཔོག་པ་ཡིན་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། མདོ་སེ་པས་དུ་བ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཞེས་བརད་པའི་ལན་དུ། རགས་སྦྱོར་དེ་ལྟར་འགོད་པ་འབེལ་མེད་པའི་ཕིར། 

དུར་སྣང་གི་རགས་ལས་མེར་སྣང་གི་བློ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་དཔོག་མི་ནུས་

ཤིང༌། ནུས་ན་ཡང་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་མདོ་སེ་པས། ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་དུ་ལྡན་གི་ལ་ཆོས་ཅན། 

ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་མེ་ཡོད་དེ། ཕི་རོལ་དོན་དུ་གྱུར་པའི་དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འགོད་རིགས་པར་ཐལ། སེམས་ཙམ་པས་ལར་སྣང་ཆོས་ཅན། མེར་སྣང་ཡོད་

དེ། དུར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་རིགས་པའི་ཕིར། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་མེ་

དུ་དང་ས་མྱུག་སོགས་ཁས་ལེན་ནམ་མི་ལེན། ལེན་ན། ལར་སྣང་ཆོས་ཅན། མེར་

སྣང་ཡོད་དེ། དུར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་རགས་སུ་སྦྱར་བ་

དོན་མེད་པར་ཐལ། མདོ་སེ་པ་ལྟར་དུ། དུ་ལྡན་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་

པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པས་ཆོག་པའི་ཕིར།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཁོ་ན་རེ། མེ་དུ་ཁས་ལེན་ཡང་རྒྱུ་འབས་སུ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་

འཐད་དེ། ཕི་དོན་བཀག་པ་ལ་མེ་དུ་སོགས་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ལ། 

མ་ཁྱབ་སྟེ། ཕི་དོན་མ་གྲུབ་ཀང་བློའི་རས་ལ་བརེན་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ཁས་

ལེན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ལན་བཏབ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་

ལྟར་ན། མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་ལ་འདོད་ལན་འདེབས་རིགས་

པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། རྒྱུ་འབས་སུ་འདོད་པའི་མེ་དུ་སོགས་རྒྱུ་འབས་སུ་སྣང་ཡང་རྒྱུ་

འབས་མ་ཡིན་པས་དུར་སྣང་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འ་ོན་དུར་སྣང་ཆོས་

ཅན། ལར་སྣང་ལ་མེར་སྣང་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

མེར་སྣང་དང་འབེལ་བ་གྲུབ་པར་སྣང་ཡང༌། དེ་དང་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་བར་གི་ཆོས་རྣམས་དེར་སྣང་

ཡང་དེར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མེ་དུ་མེ་དུར་སྣང་ཡང་མེ་དུར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་

རེ། མེ་དུ་གྲུབ་ན་ཕི་རོལ་གི་མེ་དུ་གྲུབ་དགོས་པ་ལས་ཕི་རོལ་གི་མེ་དུ་མ་གྲུབ་པས། 

ལར་སྣང་ཆོས་ཅན། མེར་སྣང་ཡོད་དེ། དུར་སྣང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་ཕུང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

གཟུགས་གྲུབ་ན་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་གྲུབ་དགོས་པ་ལས། ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཕུང་པོ་ལྔ་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག །མེ་དུ་གྲུབ་ཀང་དུ་ལྡན་གི་ལ་མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། ལར་

སྣང་གི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། མེར་སྣང་གི་བློ་ཡོད་དེ། དུར་སྣང་གི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཞེས་འགོད་པ་ཡིན་གི། མདོ་སེ་པ་ལྟར་དུ་དུ་ལྡན་གི་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་

བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་གཞན་སྒྲུབ་པར། ཕ་རོལ་པོའི་རྒྱུད་

ལ་སེམས་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། མདོ་སེ་པས། ཕ་རོལ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། 

སེམས་ཡོད་དེ། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད། སེམས་

ཙམ་པས་ཕ་རོལ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཡོད་དེ། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་

བེད་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་མི་

མཚུངས་ཏེ། ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བེད་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཡོད་པའི་རགས་ལས། ཕ་

རོལ་པོའི་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཡོད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་ཅིང༌། དུར་སྣང་གི་བློ་ཡོད་

པའི་རགས་ཀིས་ལར་སྣང་གི་རྒྱུད་ལ་མེར་སྣང་གི་བློ་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པས། དུ་

ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་ཕན་པའི་ཕིར་དང༌། གཞན་

ཡང་ལར་སྣང་གི་རྒྱུད་ལ་མེར་སྣང་གི་བློ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་འདི། དེའི་རྒྱུད་ལ་མེར་

སྣང་གི་བློ་ཙམ་དང་མེ་འཛིན་རོག་པ་དང་མེ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་

གང་ཡིན། དང་པོ་གཉིས་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་པས། དུ་ལྡན་

གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཕི་མ་ཡང་མི་འཐད་དེ་དུར་སྣང་གི་བློ་ཡོད་

ན་མེ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། དགག་བཞག་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གི་ཁྱད་པར་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་འདོད་མི་

འདོད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་ཕི་

དོན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སྙད་དུ་ཡང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཕིར་ཏེ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་དེ་སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་རས་གཞན་མ་

ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། སོན་

པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་དོན་དམ་པར་རས་གཞན་མ་ཡིན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་རས་

གཞན་དུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ལ། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་

ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་གནོད་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་སོན་པོ་དང་

སོན་འཛིན་ཤེས་པ་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། གཞན་

ཡང༌། རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་ཀི་བདག་གྲུབ་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་

དུ་སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཐ་སྙད་དུ་

ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །ཐ་སྙད་དུ་གཟུགས་ཕུང་འདོད་མི་འདོད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

མི་འཐད་དེ། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་གཟུགས་ཕུང་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སྙད་

དུ་ཕུང་པོ་ལྔའི་རྣམ་གཞག་དོན་མཐུན་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། རྣམ་

རྫུན་པའི་ལུགས་ལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དང་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་

གཉིས་མངོན་སུམ་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་

ལ་སོན་པོ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་

དེ་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །གཟུང་རྣམ་

གི་དངོས་པོ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། རྣམ་རྫུན་པའི་
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ལུགས་ལ་ཡང་གཟུང་རྣམ་གི་དངོས་པོ་གྲུབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ཆོས་ཅན། འཛིན་རྣམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་གང་ཞིག །གཟུང་རྣམ་གི་

དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། རང་རིག་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་

ན། ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ཕོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཉིས་སྣང་

ཅན་གི་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རོག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །སོན་པོ་དང་སོན་འཛིན་ཤེས་པ་རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པ་སེམས་ཙམ་

རྣམ་བདེན་པ་དང༌། རས་གཞན་བཀག་པ་ཙམ་དུ་འདོད་པ་རྣམ་རྫུན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀ་དེ་གཉིས་རས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པར་

འདྲ་ལ། རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་རས་

གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་ལྷན་ཅིག་

དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་རས་གཅིག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན་བུམ་

འཛིན་རོག་པ་དང་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རས་གཅིག་ཡིན་

པར་ཐལ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་སོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གསུམ། རོད་གཞིའི་རྣམ་པ་ངོས་གཟུང་

བ་དང༌། བདེན་རྫུན་གི་དོན། རྣམ་རྫུན་པའི་ཕོགས་འཐད་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་

ནི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརགས་གཞན་དབང་ཡོངས་

གྲུབ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ལས། ཀུན་བརགས་ཀི་ཕོགས་རྣམས་ནི་རྣམ་བདེན་རྫུན་

རོད་པའི་གཞིར་མི་རུང་སྟེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དེ་སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་

པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོངས་གྲུབ་ཀང་རོད་གཞིར་མི་རུང་སྟེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་
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གཉིས་”ཀས
27
་དེ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་

གཉིས་ཀས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་བློ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པར་

འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དབང་ལ་ཤེས་པ་དང་གཟུང་བར་སྣང་བ་གཉིས་ལས། 

ཤེས་པ་ནི་རོད་གཞིའི་རྣམ་པར་མི་རུང་སྟེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་”ཀས
28
་དེ་སྣང་

བ་ལྟར་དུ་བདེན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་པའི་སྣང་ཡུལ་དུ་འདོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་སྣང་ཡུལ་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་འདི་རྣམ་བདེན་རྫུན་རོད་པའི་རོད་གཞིའི་རྣམ་པ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་བདེན་པ་འགོག་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ཕིར་དོན་དང་ཤེས་པ་

ལ། །རགས་སྣང་ཡོད་མིན་ཞེས་དང༌། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། ལུས་ཅན་

ཞེས་བ་བ་རྭ་ཟེང་ངེ་བ་ནི་མེད་ཀི། ཞེས་དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་ལྟར་

བདེན་ན། ཕི་རོལ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ལ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་ཀི་སོ་ནས་བདེན་རྫུན་དུ་འབེད་པ་ཡང་

མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀས་དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་དེ་དོན་

བེད་ནུས་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོངས་གྲུབ་དང་གཞན་དབང་གང་རུང་ལ་

བདེན་པ་དང༌། ཀུན་བརགས་ལ་རྫུན་པར་བས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀས་

རྣམ་པ་དེ་ཡོངས་གྲུབ་དང་གཞན་དབང་གང་རུང་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །བདེན་

པར་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་བདེན་རྫུན་དུ་བས་པའང་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀས་རྣམ་པ་དེ་

བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་རྫུན་པས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་རང་

27 གས་

28 གས་
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རིག་མངོན་སུམ་མ་གཏོགས་པ་མ་རིག་པས་བསད་པ་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པ་མེད་

པར་འདོད་ལ། རྣམ་བདེན་པས་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་མ་རིག་པའི་བསད་པ་ཅུང་

ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པར་འདོད་པས་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་དང་

ཤེས་པ་འཁྲུལ་བའི་སྣང་ཡུལ་ལ་བདེན་རྫུན་དུ་འབེད་པ་འཐད་དོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། རགས་དགོད་པ་དང༌། ཚུལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་མེད་ཅིང༌། ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་དུ་

བེད་པའི་ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་གྲུབ། ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་མངོན་སུམ་དེ་

མ་རིག་པའི་བསད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་ཞུགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། འདོད་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་བདེན་པའི་གཅིག་

ཏུ་ཡང་མ་གྲུབ། དོན་དམ་བདེན་པའི་དུ་མར་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལ་

གཉིས། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མར་མ་གྲུབ་ན། དོན་དམ་བདེན་

པ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། གཅིག་དང་དུ་མ་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བཅས་དང་ཟླ་མེད་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་ཅན། དོན་དམ་བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་མ་

གྲུབ་སྟེ། རང་འཛནི་མངོན་སུམ་ལ་གོ་ས་ཁེབས་པའི་ཚུལ་གིས་ཆ་བཅས་སུ་སྣང་བའི་

ཕིར། དོན་དམ་བདེན་པའི་དུ་མར་མ་གྲུབ་སྟེ། གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་རྣམ་བདེན་རྫུན་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་
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ཤེས་ཡིན་ཏེ། སོན་པོ་ཕི་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་སོན་པོ་ལའང་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། 

སོན་པོ་ཕི་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་བདེན་པའི་

ལུགས་ལ། དེ་སོན་པོ་ཕི་དོན་ཡིན་པ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཡང་སོན་པོ་ལ་མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། སོན་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ། སོན་པོ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ། བདེན་པའི་

གཅིག་དང་དུ་བལ་ཡིན་པའི་ཕིར། བདེན་པའི་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་སྟེ། མངོན་སུམ་ལ་

སྣ་ཚོགས་སུ་བདེན་པར་སྣང་བའི་ཕིར། བདེན་པའི་དུ་མར་མ་གྲུབ་སྟེ། བདེན་པའི་

གཅིག་ཁེགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ནམ་ཇི་ལྟར་བདེན་པར་

མ་གྲུབ་ཅེ་ན། རྣམ་བདེན་པ་དང་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་བདེན་

གྲུབ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཀང༌། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ། རྣམ་པ་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེས་པ་འཁྲུལ་པའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། 

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་

དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་བདེན་

པར་གྲུབ་ན། དེའི་རེན་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་ཁས་བླང་དགོས་ཏེ། བདེན་པ་རྫུན་

པ་ལ་འཁྱུད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེའི་རེན་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་པ་དེ་

བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཉིས་སྣང་དང་

བལ་བའི་འཛིན་རྣམ་གི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། བདེ་

སྡུག་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་དུ་མར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདེན་པའི་གཅིག་ཁེགས་
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པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས་བླངས། འདོད་ན། བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཐལ། བློ་མ་འཁྲུལ་བའི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འཁོར་གསུམ། གཞན་ཡང༌། སོན་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སྟོང་པའི་རེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བདེན་པར་གྲུབ། ཁྱོད་རྫུན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དེ་ཕིར་གཉིས་སྟོང་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེའི་ཡང་དེ་ཉིད་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་འབས་རོག་གསུམ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ།

དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འབས་རོག་

གསུམ་པ་འདི་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་དབུ་མ་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་རང་རིག་

བདེན་གྲུབ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་སེ་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། མ་ཡིན་དུ་མས་

བདག་སྐྱོན་ཕིར། །ཞེས་དབང་ཤེས་འཁྲུལ་པར་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། །ཞེས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་

བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་བཞི་པོ་གང་གི་ཡང་ལུགས་མ་ཡིན་

གི། ཕོགས་གང་ཡབ་སས་ཀི་དངོས་སྟོབས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སངས་རྒྱས་པ་ལ་བཞི་པ་དང༌། །ལྔ་པ་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་

མིན། །ཞེས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་ལས་གཞན་པའི་གྲུབ་མཐའ་མེད་

པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ཕི་དོན་གཞལ་བ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། རང་རིག་འབས་བུར་བས་
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ནས་འདི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་འབས་རོག་གསུམ་པའི་

སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གྲུབ་པར་ཐལ། ཕི་དོན་གྲུབ་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་དེར་སྣང་བའི་གཞན་

དབང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་

དེར་བཏགས་པའི་ཀུན་བརགས་དང༌། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་

ཡོངས་གྲུབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀི་གདགས་གཞི་གཞན་དབང་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་མ་གྲུབ་པས་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་གི་ལུགས་

ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །གལ་ཏེ་སྐྱོན་མེད་དེ། ཕི་དོན་ཐ་སྙད་དུ་ཡོད་ཀང༌། དོན་དམ་

དཔྱོད་བེད་ཀི་རིགས་པས་ཕི་དོན་ཁེགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཐ་སྙད་དུ་ཕི་དོན་ཡོད་

པའི་དོན། ཕི་དོན་ཡོད་པ་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་བེད་དམ། །ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པར་འཁྲུལ་ངོར་ཡོད་པ་ཙམ་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་

ཚད་མས། ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་གནོད་པར་ཐལ། ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མས་ཕི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་ཚད་མས་ཕི་

དོན་ཁེགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དོན་དམ་དཔྱོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ཡང་ཡིད་བརན་

དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་དོན་ལ་གནོད་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་གཅིག་ལ་

གནོད་པ་སིད་ན། དེའི་མཚན་ཉིད་སུན་ཕྱུང་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བས་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡིད་བརན་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། འབས་རོག་

གསུམ་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི། རང་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་
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གཞག་དོན་མཐུན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། གཞན་ཡང༌། སེམས་ཙམ་པའི་རང་ལུགས་ཡིན་པ་དང་ཕི་དོན་གཞལ་བར་

འཇོག་པའི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལེན་པར་མི་རིགས་ཏེ། མདོ་ལས་ཁམས་གསུམ་པོ་

འདི་ནི་སེམས་ཙམ་མོ་ཞེས་པའི་ཙམ་གི་སྒས་ཕི་དོན་འགོག་པ་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འབས་རོག་གསུམ་པ་འདི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་མིན་

གི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། ཤཱཀ་བློས། ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པར་སྨྲ་བའི་

ཕོགས་ཀི་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

དེས་སེམས་ཙམ་པ་ཕོགས་ས་མར་བསྟན་པ་མིན་གི། ཤེས་བ་ནང་གི་ཡིན་པ་སྟེ་

ཤེས་པ་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་འབས་བུར་བས་པའི་ཚེ་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ་ཡིན་པ་

བཞིན་དུ། འབས་རོག་གསུམ་པའི་སྐབས་འདིར་ཡང༌། རང་རིག་པ་འབས་བུ་ཡིན་

ན། འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་སྙམ་པའི་ཕོགས་ཀི་དོགས་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཞེས་

བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཡང་ཁ་ཅིག །ཕི་དོན་ཡོད་ན་གཞལ་བ་ཞེས་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་

ནས་གཞལ་བར་འཇོག་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཕི་དོན་གྲུབ་ན་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་

གི་སོ་ནས་འཇོག་པ་དོན་མེད་ལ། ཕི་དོན་མ་གྲུབ་ན། ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ཡང་མ་

གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །ཕི་དོན་གཞལ་བ་གཟུང་རྣམ་ཚད་མ། དོན་

ལ་རང་རིག་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་དོན་རིག་པའི་དོན་རིག་བཏགས་པ་བ་འབས་བུར་བས་

པའི་འབས་རོག་གསུམ་པ་འདི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན། འདིར་
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ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ། རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན། འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་སྙམ་

པ་དང༌། རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན། དོན་རིག་འབས་བུར་བཤད་པ་དང་འགལ་

སྙམ་པ་དང༌། ཚད་འབས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་སྙམ་དུ་

དོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མདོ་སེ་པས་ཕི་དོན་གཞལ་བར་

བས་པའི་ཚེ་རང་རིག་དང་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་རིག་པ་འབས་

བུར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་དང་ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་འབས་བུར་འདོད་ན། 

ཚད་འབས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་བའི་རོད་པ་སོང་བར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེ་ཡང་རེ་ཞིག་ཕི་དོན་ཁས་ལེན་པའི་མདོ་སེ་པ་

དང་ཐུན་མོང་དུ་འབས་རོག་དང་པོ་བསྟན་ལ། ཕི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་པ་བཀག་

ནས། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བ་དང༌། ཤེས་པའི་

བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རིག་པ་འབས་བུར་བས་པའི་འབས་རོག་

གཉིས་པ་དང༌། ཕི་དོན་གཞལ་བ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་རང་ལྡོག་ནས་མ་བསྟན་པར་

དོན་སྨྲ་བ་ཁྱེད་རང་དོན་དུ་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་

ནའང༌། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རིག་པ་འབས་བུར་

བཞག་དགོས་སོ་ཞེས་འབས་རོག་གསུམ་པ་བསྟན་ཏེ། འདི་ཡང་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ཡིན་ནོ། །ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་ནི། མདོ་སེ་པས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་

པའི་གཟུགས་གཞལ་བ། རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་ནས་གཟུགས་ལ་གསར་དུ་མི་

སླུ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་རོགས་པའི་
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ཚད་མ་འབས་བུའོ། །དེ་ལྟར་བཞག་པའི་ཚེ་ན། འབས་རོག་གསུམ་པ་འདིར་ཕི་

རོལ་གི་དོན་གཞལ་བ་ལ། ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ཀི་རང་རིག་འབས་བུར་

བཞག་འདུག་སྙམ་དུ་བསམས་ནས། གལ་ཏེ་ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་འབས་

བུར་འཇོག་ན། འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་”འགྱུར
29
་ཏེ། དཔེར་ན་ཤེས་པ་གཞལ་བ་ལ། 

དེ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ཀི་རང་རིག་འབས་བུར་བཞག་པའི་ཚེ། འཛིན་རྣམ་ཚད་

མ་ཡིན་པ་བཞིན་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ཀི་རང་རིག་འབས་བུར་

བཞག་ན་བདེན་ཡང་དེ་འབས་བུར་འཇོག་པ་མིན་གི། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་

པའི་གཟུགས་རོགས་པ་འབས་བུར་འཇོག་ལ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

གཟུགས་རོགས་པ་དེ་གང་གིས་འཇོག་ནུས་པ་དེ་ཚད་མར་འཐད་ཅིང༌། དེ་ཡང་

གཟུང་བའི་རྣམ་པས་འཇོག་ནུས་ཀི་འཛིན་རྣམ་གིས་འཇོག་མི་ནུས་ཏེ། འཛིན་རྣམ་

ནི། ཁ་ནང་ཁོ་ནར་ཕོགས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་འདི་སྙམ་དུ་གལ་ཏེ་ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ། གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡིན་ན། དོན་

རིག་འབས་བུར་བ་དགོས་ཏེ། འབས་རོག་དང་པོ་བཞིན། ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ་གཟུང་

རྣམ་ཚད་མར་བས་པའི་ཚེ་རང་རིག་འབས་བུར་མི་རིགས་ཏེ། ཚད་མས་ཕི་དོན་

ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་འབས་བུ་ལ། ཤེས་པ་རང་རིག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

སྟ་རེས་ཤ་པ་བཅད་པའི་འབས་བུ་ལ། ཙན་དན་དུམ་བུར་སོང་བ་མི་འཐད་པ་བཞིན། 

ཡང་རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན། དོན་རིག་འབས་བུར་བརོད་པ་དང་འགལ་ལ། ཚད་

མ་དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རས་ཐ་དད་དུ་ཡང་འགྱུར་ཏེ། 

29 འབྱུར་
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ཚད་མས་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཞལ་བ་ལ། འབས་བུ་ཤེས་པ་རང་རིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

སྙམ་ན། འདིར་ཕི་དོན་གཞལ་བ་ལ། རང་རིག་འབས་བུར་བཞག་ན། སྐྱོན་དེ་དག་

སོང་མི་ནུས་མོད། འནོ་ཀང་མདོ་སེ་པས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་

གཞལ་བ་ལ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རོགས་པ་འབས་

བུར་འཇོག་ལ། དེའི་ཚེ་སྐྱོན་དེ་དག་མེད་དེ། ཚད་མ་དང་འབས་བུ་གཉིས་ཀས་ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དོན་རིག་པ་འབས་བུར་བརོད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། རེས་ཀི་ཤེས་པ་ཞེན་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ཕི་དོན་རིག་པ་འབས་བུར་བརོད་པ་

ཙམ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་འབས་རོག་གསུམ་པ་འདི། རྣམ་བདེན་རྫུན་གང་གི་

ལུགས་ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདི་རྣམ་བདེན་པའི་ལུགས་ཡིན་གི་རྣམ་རྫུན་པའི་

ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། འདིར་ཆོས་མཆོག་གིས། འདོད་མི་འདོད་ཀི་རྣམ་པ་རང་རིག་

གིས་ཉམས་སུ་མོང་བར་བཤད་ལ། རྣམ་རྫུན་པ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་རྣམ་པ་རང་རིག་

གིས་ཉམས་སུ་མོང་བར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རིག་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བ་

ཡིན་ན་བདེན་གྲུབ་ཡིན་དགོས་ཤིང༌། རྣམ་རྫུན་པ་འདོད་མི་འདོད་ཀི་རྣམ་པ་རྫུན་

པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲའོ། །འདོད་མི་འདོད་ཀི་རྣམ་པར་རང་རིག་གིས་ཉམས་

སུ་མོང་བར་བཤད་པས། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་མ་ཡིན་མི་དགོས་ཏེ། རང་རིག་

གིས་ཉམས་སུ་མོང་བར་བཤད་པའི་རྣམ་པ་ནི། འདོད་མི་འདོད་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་

ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་རྣམ་རྫུན་པས་ཀང་རྫུན་པར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་དང༌། རྣམ་

བདེན་རྫུན་རོད་པའི་གཞིའི་རྣམ་པ་དེ་རྣམ་བདེན་པས་ཀང་རང་རིག་གིས་ཉམས་སུ་
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མོོང་བར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་འབས་རོག་གསུམ་པ་འདི་སེམས་ཙམ་

པའི་ལུགས་ཡིན་ན། གང་གི་ཚེ་ཕི་རོལ་དོན་འབའ་ཞིག་གཞལ་བར་བས་པ་དེའི་ཚེ་

ཞེས་པ་དང༌། ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། །ཞེས་པ་དང་ལྷ་དབང་བློས། གང་ཁོ་

ན་ཕི་རོལ་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་བ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཛྙཱ་ན་ཤྲིས། 

དེ་ལྟར་ན་རོག་པ་འདི་རང་རིག་པ་ཡིན་ཡང་ཕི་རོལ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེའི་

འབས་བུ་ཡིན་པས་དོན་རིག་པར་བལྟ་བར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་དོན་འབའ་ཞིག་ཅེས་པ། ཤཱཀ་བློས། ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཡང་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་ལ། དེ་ནི། ཕི་རོལ་དོན་ནི་ཡོད་ན་ཡང༌། །ཞེས་པ་

དང་དོན་འདྲ་བས། མདོ་སེ་པས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་འདོད་པའི་གཟུགས་སོགས་གཞལ་

བར་བས་ན་ཡང༌། ཞེས་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་ལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་

ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འབས་རོག་གསུམ་པ་འདི་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ཡིན་ན། ཆོས་

མཆོག་གིས། འདིར་འཐད་པ་འདིས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡོག་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་གི། 

འོན་ཀང་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ཀང་རང་རིག་པ་ཉིད་འབས་བུར་རིགས་ཀི་དོན་རིག་

པ་ནི་མིན་ནོ། །འདི་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་གི་ཚུལ་ལ། དོན་ནི་གཞལ་བ། གཟུང་བའི་

རྣམ་པ་ཚད་མ། དོན་རིག་པ་ནི་འབས་བུ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ནི། 

བདག་ཉིད་གཞལ་བ། འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། བདག་ཉིད་རིག་པ་ནི་འབས་བུ་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ཕི་རོལ་གི་དོན་གི་ཚུལ་ལ། འབས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཉིས་
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པ། དོན་གཞལ་བ། གཟུང་བའི་རྣམ་པ་ཚད་མ། རང་རིག་པ་འབས་བུའོ། །ཞེས་བ་

བ་འདི་ནི་འབས་བུ་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། འདིར་འཐད་པ་འདིས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལྡོག་

པར་འདོད་པ་མིན་ཞེས་པའི་དོན་འདིར་ཕི་དོན་བཀག་པའི་རང་ལྡོག་ནས་གཞལ་བ་

མི་འཇོག་ཅེས་པ་ཡིན་ལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་གི་ཚུལ་ལ་འབས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་

པ་གཉིས་པ་ཞེས་པའི་དོན་ཡང༌། འབས་རོག་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཕི་རོལ་གི་

གཟུགས་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་སེམས་ཙམ་པས་

མི་འདོད་ཀང༌། གཟུགས་སོགས་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་

འདོད་པས་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཕི་རོལ་གི་དོན་

གཞལ་བར་བས་པའི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་འདིར་སྟོན་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་

རིག་པ་འབས་བུར་བཞག་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། རང་རིག་པ་ཉིད་འབས་བུར་རིགས་

ཀི་དོན་རིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

རང་དོན་རེས་དཔག་དང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གོ །

དང་པོ་༼རང་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།

རེས་དཔག་གི་རང་བཞིན། རྒྱུ་རགས་འཛིན་སེམས། རེན་གཏན་ཚིགས་

བཤད་པའོ། །
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དང་པོ་༼རེས་དཔག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། མཚན་གཞི་ལ་ལོག་རོག་བསལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

རེས་དཔག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་རང་

གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ། དེ་སྐད་དུའང༌། ཚད་མ་

མདོར། རེས་དཔག་རྣམ་གཉིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དོན་མཐོང་

ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་དབེ་ན། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་

རེས་དཔག །གགས་པའི་རེས་དཔག །ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་དང་གསུམ་

མོ། །དང་པོའི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་

ནས། རང་གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པའོ། །དབེ་ན། 

དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་གསུམ་མོ། །ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་

ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་

པ། ཁ་ཅིག །ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། ཡིད་ཆེས་པའི་ཁས་བླངས་

འབས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས། རང་གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་གསར་དུ་མི་

བསླུ་བའི་ཤེས་པ། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

ན། འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དཔྱད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་

ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་
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དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དོགས་གཅོད་རྒྱས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་

མཚན་ཉིད། གགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་བརེན་ནས་རང་གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་

ལ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གསུམ། རེས་དཔག་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་མིན་དཔྱད་པ། རེས་

དཔག་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རོག་པ་དགག་པ། རེས་དཔག་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པར་

རོག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །རེས་དཔག་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་

ཡིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཡང་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེན་ཡུལ་

ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རོག་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་གི་གཙོ་

བོ་ནི་ཞེན་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པ་རྣམས་ཡུལ་ལ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་

འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན་རོག་པ་རྣམས་ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་ན་མ་འཁྲུལ་བ་དང༌། 

ཞེན་ཡུལ་ལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དང༌། ཞེན་ཡུལ་

ལ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་དགོས་ལ། ཞེན་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤེས་ཡིན་ན་ལོག་

ཤེས་དང༌། ཞེན་ཡུལ་ལ་ཚད་མིན་གི་བློ་ཡིན་ན་ཚད་མིན་གི་བློ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

བོ། །གལ་ཏེ་རེས་དཔག་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ཏེ། དེ་མ་ཡིན་ལ་དེར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་སྤི་རང་མཚན་མ་ཡིན་པ་ལ། དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འ་ོན་རེས་དཔག་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། སྣང་ཡུལ་ལ་ལོག་ཤེས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འོ་ན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སྣང་ཡུལ་
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ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འཇོག་ནུས་

སམ་མི་ནུས། མི་ནུས་ན། དེ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འཇོག་བེད་མེད་པར་

འགྱུར་ལ། འཇོག་ནུས་ན། རེས་དཔག་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། སྣང་ཡུལ་ལ་

འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཞེན་ཡུལ་

ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ལ་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་

ཞེན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས། མ་ཁྱབ་ན། སྒ་རག་འཛིན་གི་རོག་

པ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་ཐལ། དེ་མ་ཡིན་

ལ་དེར་ཞེན་གི་བློ་ཡིན་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། རགས་ཁས། གཞན་ཡང༌། སྒ་རག་གམ་མི་རག་སྙམ་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་བློ་

ཆོས་ཅན། ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་ཞེན་སྟངས་མི་མཐུན་པ་

གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། དེས་རང་ལ་སྣང་བ་སྒ་མི་རག་པར་ཞེན་ཅིང༌། སྒ་མི་རག་

པར་ཡང་ཞེན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས། འདོད་ན། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་

ལ་ཞེན་པའི་བརོད་བ་མི་མཐུན་པ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་

ཡིན་ཏེ། རོག་པ་ཡིན་ན་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་གང་ཞིག །དེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་

རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་དེས་སྒ་མི་རག་

པར་ཞེན་པའི་ཞེན་སྟངས་ལ་གནོད་བེད་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་
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འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་དེ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

འ་ོན་རེས་དཔག་དེ་རང་ལ་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་

པའི་བློ་མ་ཡིན་ན། རྣམ་ངེས་ལས། རང་གི་སྣང་བ་དོན་མེད་པ་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་

ཞེན་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེས་དང༌། དེ་ཡི་ངོ་བོས་སྟོང་དེ་དག །དེ་ཡི་ངོ་བོར་ཞེན་

པའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་རང་ལ་སྣང་

བ་དོན་དུ་སྣང་བའི་སོ་ནས་དོན་དུ་ཞེན་པ་སྐྱེ་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། རང་ལ་སྣང་བ་

དེ་ཉིད་དོན་དུ་ཞེན་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་

པའོ་སྙམ་པའི་ཞེན་པ་ཡོད་ཀི། རང་ལ་སྣང་བ་འདི་བུམ་པའོ་སྙམ་དུ་མ་ཞེན་པ་

བཞིན་ནོ། །

འདི་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བློས། དེའི་རྣམ་པ་གྲུབ་

པས་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚོགས་པའི་

ཁྱད་པར་ལས་སྐྱེ་བ་ཅན་བཞིན་གི་གཟུགས་བརན་གིས་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལ་མཚན་

མ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པས་བཞིན་གི་མཚན་མ་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཤེས་ན་དོན་འདི་རོགས་པར་འགྱུར་བས། 

དེའི་དཔེ་དོན་སྦྱར་ན། བད་བཞིན་ལ་ནག་པོ་ལྟ་བུའི་མཚན་མ་ཡོད་མེད་རོག་པའི་

ཕིར་དུ་མེ་ལོང་ལ་བལྟས་པ་ན། དངོས་སུ་མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་ལ། ནག་

པོ་ལྟ་བུའི་མཚན་མ་སྣང་ཡང་བར་ལ་བང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ན། བད་བཞིན་རང་

མཚན་པའི་སྟེང་དུ་ནག་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་ཞེན་གི། མེ་ལོང་ནང་གི་གཟུགས་བརན་

གི་སྟེང་དུ་ནག་པོ་ལྟ་བུ་ཡོད་པར་མི་ཞེན་པ་བཞིན་དུ། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་
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རེས་དཔག་ལ་དངོས་སུ་སྒ་མི་རག་པའི་དོན་སྤི་སྣང་ཡང་སྒ་དེ་མི་རག་པར་ཞེན་པ་

ཡིན་གི། དོན་སྤི་སྒ་མི་རག་པར་ཞེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཁང་ཕུགས་ན་ནོར་བུ་ཡོད་པའི་འོད་སོ་གསེབ་ཏུ་

ཤར་བ་ལས་ནོར་བུའི་འདོ་ལ་ནོར་བུར་ཞེན་པའི་བློ་དེ་རེས་དཔག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

བ་མི་འཐད་པར་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག །སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་དེ། སྒའི་སྟེང་

དུ་སྒའི་མི་རག་པ་དང་བུམ་པའི་མི་རག་པ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། སྒའི་སྟེང་

དུ་མི་རག་པ་ལའང་ཚད་མ་མིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། བས་པ་དེ་སྒའི་སྟེང་དུ་

སྒའི་མི་རག་པ་དང་བུམ་པའི་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཡང༌། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རེས་དཔག་གི་རྒྱུ་རགས་འཛིན་སེམས་བཤད་པ་ལ།

དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་བརོད་པ་དང༌། དེ་

དགག་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། ཆོས་མཆོག་གིས། རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་བ་འཛིན་པའི་བློ་

ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རོད་གཞི་ལ་མི་ལྟོས་པར་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་པ་སྤིར་

འཛིན་པའི་བློ་དང༌། རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་བ་འཛིན་པའ།ོ །དང་པོ་

རགས་འཛིན་སེམས་དང༌། གཉིས་པ་རགས་ཅན་རེས་དཔག་ཡིན་ལ། གཉིས་ཀས་

ཀང་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཉིས་ཀ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་

བ་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང༌། དེ་གཉིས་ཁྱད་མེད་དུ་ཐལ་པའི་སྐྱོན་མེད་

དེ། རགས་འཛིན་སེམས་ཀིས་རགས་གཙོ་བོ་དང་རགས་ཅན་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་འཛིན་
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ལ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་གིས་རགས་ཅན་གཙོ་བོ་དང་རགས་ཕལ་པའི་ཚུལ་དུ་

འཛནི་པའི་ཕིར། ཞེས་འདོད་པ་ལ། རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་གིས་

རགས་འཛིན་བཞིན་དུ་རགས་འཛིན་གི་སེམས་ལོགས་སུ་དཔྱད་དགོས་ན་ཐུག་མེད་

དུ་འགྱུར་ལ། རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་བ་མངོན་སུམ་གིས་འཛིན་ན་རགས་འཛིན་

སེམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུངས། 

རྒྱན་རང་གི་ལུགས་ལ། མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་རགས་འཛིན་སེམས་

”དཔྱད་
30

པར་མི་བ་སྟེ། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཆོས་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

རང་བཞིན་རགས་ལ་རགས་ཅན་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་རགས་འཛིན་གི་

”སེམས་
31
དཔྱད་མི་དགོས་ཏེ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་གིས་རགས་འཛིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། རང་བཞིན་གི་རགས་དང་རགས་ཅན་གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འབས་

བུའི་རགས་ཅན་རེས་དཔག་གིས་རགས་འཛིན་པར་མི་ནུས་ཏེ། འབས་བུའི་རགས་

དང་རགས་ཅན་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འབས་བུའི་རགས་ཅན་རེས་

དཔག་ལས་ལོགས་སུ་རགས་འཛིན་སེམས་དཔྱད་པར་བ་དགོས་ལ། དེ་ཡང་དུ་

ལྡན་ལའི་དུ་བ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དེ་རགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང༌། དེའི་རེས་

སུ་སྐྱེས་པའི་བཅད་ཤེས་དེ་རགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །གཉིས་

པ་དེ་དགག་པ་ནི། རང་བཞིན་རགས་ཀི་རགས་འཛིན་སེམས་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ། 

རང་བཞིན་གི་རགས་དེ་རགས་ཅན་རེས་དཔག་གིས་འཇལ་དགོས་པའི་ཕིར། 

འཁོར་གསུམ། རགས་དང་རགས་ཅན་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པས་རགས་ཅན་རེས་

30 དབད་

31 སམས་
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དཔག་གིས་རགས་འཛིན་པར་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། གང་གིས་གོ་བར་འགྱུར་

བ་དེ། །དེ་ལས་གཞན་གི་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བས་མི་རག་ངོ་བོ་

གཅིག་ཡིན་ཡང་རོགས་དཀའ་སའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པས། དང་པོར་བས་པའི་རགས་

ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་བཅད་ཤེས་སྐྱེས་

ནས་དེའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རགས་འཛིན་སེམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་

རགས་ཀི་རགས་མངོན་སུམ་གིས་འཇལ་བའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

དགག་རགས་ཀི་རགས་ཆོས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པས། དགག་རགས་ལ། 

རགས་འཛིན་སེམས་དཔྱད་པར་མི་བ་ཞེས་པའང་མི་འཐད་དེ། རགས་འཛིན་

སེམས་རགས་ཆོས་གཉིས་ལས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང༌། དགག་རགས་ལ་རགས་ཅན་རེས་དཔག་དཔྱད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རགས་ཅན་རེས་དཔག་རགས་འཛིན་སེམས་ལས་སྐྱེ་དགོས་པ་གང་ཞིག །དགག་

རགས་ལ་རགས་འཛིན་སེམས་དཔྱད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དགག་རགས་ཡང་དག་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །ཤཱཀ་བློས། རགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་མངོན་སུམ་གི་ཕིས་འབྱུང་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཚད་མར་ཐ་སྙད་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

གསུངས་པས། རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་བཅད་

ཤེས་གང་ཞིག །རང་འབས་རགས་ཅན་རེས་དཔག་གི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཞེས་བ་ལ། 

དུ་ལྡན་ལའི་དུ་བ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་དང༌། སྒ་བས་པར་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་
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ལྟ་བུ། ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་བཅད་ཤེས་ནི་

རགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། ཤཱཀ་བློས། ཕོགས་

ཆོས་འཇལ་བའི་བཅད་ཤེས་རགས་འཛིན་སེམས་སུ་བཤད་ཀི། དེ་ཁོ་ན་རགས་

འཛིན་སེམས་སུ་མ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་ན། ཕོགས་ཆོས་ཁོ་ན་རགས་ཡང་

དག་གི་ཚུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་འཇལ་པའི་བཅད་ཤེས་ཁོ་ན་རགས་

འཛིན་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། རགས་ཅན་རེས་

དཔག་དང་རགས་འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་བར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རགས་འཛིན་

སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་འབས་རེས་དཔག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་

འཇལ་བའི་བློ། གཉིས་པ་ནི། རགས་འཛིན་སེམས་ལ་དབེ་ན། ཕོགས་ཆོས་འཇལ་

བའི་རགས་འཛིན་སེམས་དང༌། ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་གཉིས། 

དང་པོ་ལ་དབེ་ན། ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དང་བཅད་ཤེས་གཉིས། དང་པོ་

ལ། ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉིས། དཔེར་བརོད་རིམ་

བཞིན་དུ་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་དུ་བ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒ་བས་པར་

རོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་བཅད་ཤེས་ལ་དབེ་ན། 

ཕོགས་ཆོས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་གཉིས་པོ་དེའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་བཅད་ཤེས་

གཉིས་སོ། །ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་རགས་འཛིན་སེམས་ལ་དབེ་ན། ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་དང་བཅད་ཤེས་གཉིས། དང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་མངོན་སུམ་དང་རེས་

དཔག་གཉིས། དཔེར་བརོད་རིམ་བཞིན། ཚང་མང་གི་སྟེང་དུ་མེ་ལས་དུ་བ་སྐྱེ་བར་
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མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་

ཚེ། རག་པ་བས་སྟོང་དུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུའོ། །ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་བཅད་

ཤེས་ལ་དབེ་ན། ཁྱབ་པ་འཇལ་བའི་མངོན་རེས་གཉིས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་བཅད་

ཤེས་གཉིས་སོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། གཞན་གི་ལོག་རོག་དགག་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། 

སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པ་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། 

སྒ་མི་རག་པར་ཞེན་པ་གང་ཞིག །སྒ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འཛིན་སེམས་ལ་འབེལ། དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ལ་འབེལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ། སྒ་མི་རག་པ་ལ་

འབེེལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་སྒ་མི་རག་པ་གཟུང་དོན་དུ་བས་

པ་ལས་སྐྱེས་ཤིང༌། དེ་ལས་སྒ་བས་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་སྐྱེ། དེ་དང་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་འབེལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ལས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་འཇལ་

བའི་བཅད་ཤེས་སྐྱེ་ལ། དེ་ལས་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེས་རགས་འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་བའི་ཚུལ་ཡང་ཤེས་པར་བའོ། །

ཁ་ཅིག །དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

འཛིན་སེམས་ལ་འབེལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་བས་པ་ལ་འབེལ། བས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མི་

རག་པ་ལ་འབེལ་བས་སྒ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་མཆོག་གི་འགེལ་པར་རོད་ལན་ཇི་ལྟར་འབྱུང་
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བའི་ཚུལ། དེ་ལ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོས་སྐྱོན་བརོད་མཛད་པའི་ཚུལ། དེ་མི་འཐད་པར་

བསྟན་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། དེར་སྣང་བ་ཡིས་ནི། །སྟོང་ཡང་སླུ་བེད་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་

པའི་སྐབས་སུ། རགས་འཛིན་སེམས་དང་རགས་ཅན་རེས་དཔག་མི་བསླུ་བར་

བསྟན་པ་ལ། མུ་སྟེགས་ཀི་སྟོན་པ་བདེ་བེད་ན་རེ། དེ་ལ་མི་འཐད་པ་དང༌། སྐབས་

སུ་མ་བབ་པའི་སྐྱོན་གཉིས་ཡོད་ལ། མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། རགས་འཛིན་

སེམས་མི་བསླུ་ན། རགས་ལ་མི་བསླུའམ། རགས་ཅན་ལ་མི་བསླུ། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མངོན་སུམ་ཡིན་ནམ་རེས་དཔག་ཡིན། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། 

དེར་སྣང་བ་ཡིས་ནི། སྟོང་ཡང་སླུ་བེད་ཉིད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། རགས་ཅན་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་ར་བའི་དམ་

བཅའ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར། རགས་ཅན་ལ་མི་བསླུ་བ་མི་འཐད་དེ། རགས་ཅན་མ་

བཟུང་བའི་ཕིར། སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་མི་བསླུ་

བར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་རགས་འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་མ་བབ་

པའི་ཕིར་ཟེར་བ་ལ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་ན་རེ། མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། 

རགས་འཛིན་སེམས་ཀིས་རགས་སུ་མ་ཟད། རགས་ཅན་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་བཟུང་

བའི་ཕིར། སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་སྐྱོན་ཡང་མེད་དེ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་མི་བསླུ་

བར་སྒྲུབ་པ་ལ། དེ་རགས་འཛིན་སེམས་ལ་འབེལ། རགས་འཛིན་སེམས་རགས་ལ་

འབེལ། རགས་བསྒྲུབ་བ་ལ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེས་གསུངས། 

གཉིས་པ་ནི། ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་པོ་ན་རེ། མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་ཏེ། 

རགས་འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་ན་མི་བསླུ་བ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པས། མངོན་
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སུམ་ཡིན་ནམ་རེས་དཔག་ཡིན། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། སོབ་དཔོན་གིས་རགས་

འཛིན་སེམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་མི་འཐད་དེ། ཀུན་

ལས་བཏུས་སུ། རེས་དཔག་རེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང༌། །ཞེས། རགས་འཛིན་

སེམས་དེ་རེས་དཔག་གི་སེ་ཚན་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། སྐབས་སུ་མ་

བབ་པའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་ཏེ་རྣམ་ངེས་ལས། མངོན་སུམ་ཡང་ནི་དོན་མེད་ན། །མི་

འབྱུང་བ་ལས་ཚད་མ་ཉིད། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མངོན་སུམ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་

པ་ལ། རང་ཡུལ་ལ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་དགོས་ཀང༌། སར་ཡང་འབེལ་ཡུལ་མི་བསླུ་

བར་སྒྲུབ་མི་དགོས་པ་བཞིན་དུ། རགས་ཅན་རེས་དཔག་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ། དེ་

རགས་འཛིན་སེམས་ལ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་དགོས་ཀང༌། སར་ཡང་རགས་འཛིན་

སེམས་མི་བསླུ་བར་བསྒྲུབས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། རགས་འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་ན། མི་བསླུ་བ་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པས། མངོན་སུམ་ཡིན་ནམ་རེས་དཔག་ཡིན། ཞེས་ཟེར་བའང་མི་འཐད་

དེ། མི་བསླུ་བ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

ཀི་ཟུར་དུ་གསར་དུ་མི་བསླུ་བ་ཞེས་སོས་པ་ལ་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་

པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་འཛིན་སེམས་སུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཡོད་ཀང་

རགས་འཛིན་སེམས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། རགས་

འཛིན་སེམས་ལ་མངོན་སུམ་དང་རོག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ལས། རོག་པར་གྱུར་

པའི་རགས་འཛིན་སེམས་དེ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་འཛིན་སེམས་ལ་རེས་དཔག་ཡོད་ཀང་རགས་འཛིན་སེམས་རེས་དཔག་
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ལས་ལོགས་སུ་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། རང་འབས་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་

སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཙམ་གིས་རེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །སྐབས་སུ་མ་བབ་པའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་པའང་མི་འཐད་དེ། རགས་ཅན་རེས་

དཔག་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་རགས་འཛིན་སེམས་རང་ཡུལ་ལ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་

དགོས་ལ། རགས་འཛིན་སེམས་རང་ཡུལ་ལ་འབེལ་བར་སྒྲུབ་པ་དང༌། རགས་

འཛིན་སེམས་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པ་སྐབས་འདིར་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོད་སང་ནི། རེས་དཔག་གི་དངོས་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་

འཇལ་བའི་བློ་ཆོས་ཅན། རགས་འཛིན་སེམས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་འབས་རེས་

དཔག་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་འཇལ་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདོད་ན། རང་འབས་རེས་དཔག་གི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སྟེ། ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར། རགས་ཤེས་པ་ནི་རེས་དཔག་གི་དངོས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་

ཏེ་དྲན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་

ཏེ། རགས་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེ་རེས་དཔག་གི་དངོས་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་

འབེལ་འཇལ་བའི་དྲན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་འཛིན་སེམས་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ལས་

ལོགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ལས་

ལོགས་སུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་གི། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་

པ་ཙམ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རགས་འཛིན་སེམས་ཀང་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་
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བཤད་པ་མ་ཡིན་གི། རང་འབས་རེས་དཔག་ལས་ལོགས་སུ་བཤད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་མཚུངས་སོ། །

གསུམ་པ་རེས་དཔག་གི་རེན་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

རགས་ཡང་དག་བཤད་པ་དང༌། རགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ལ་༼རགས་ཡང་དག་བཤད་པ་༽གསུམ།

མཚན་ཉིད། དབེ་བ། རགས་དཔེ་ཕོགས་གསུམ་གི་སྐྱོན་ཡོན་བཤད་

པའོ། །དང་པོ་ལ། དགག་བཞག་གཉིས། དང་པོ་ལ། སོབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སེ་ན་

རེ། ཕོགས་ཆོས་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རེས་འགོ་དང༌། མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་པ་དང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་

མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་དང༌། ལོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་བརོད་པར་

འདོད་པའི་གངས་གཅིག་པ་དང༌། ལྔ་པོ་དེ་བློ་ཡུལ་དུ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་དེ། 

རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་

པའི་དོན་རགས་དང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་གཞི་མཐུན་མ་མཐོང་བ་ཡིན་གི་གཞི་

མཐུན་མེད་པར་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་

མཐའ་དག་ལ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་དུ་ངེས་དགོས་ལ། དེ་ལྟ་ན། མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་

དག་ཡོད་ན་སྣང་རུང་དུ་འགྱུར་དགོས་ལ། མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ཡོད་ཀང་ཕི་

རོལ་ལ་སྣང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་རོ། །ཚུལ་ཕི་མ་གསུམ་མི་རིགས་ཏེ། 

དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་དོན་གནོད་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་བེད་ན་
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ཕོགས་ཆོས་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་ལ། གནོད་པ་མེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་ལ་བེད་ན་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ལོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་

མེད་པའི་དོན་ལོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མ་མཐོང་བ་ལ་བེད་ན་ཕོགས་ཆོས་

ཀིས་གྲུབ་ཟིན་ལ། ལོག་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་ངེས་པ་ལ་བེད་ན། 

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་གསུམ་ལས་ལོགས་སུ་ཤེས་

པ་ཉིད་གི་ཚུལ་སོས་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། སོབ་དཔོན་གིས་ཚུལ་གསུམ་སོ་སོའི་

མཐར་ངེས་པ་སོས་ཟིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་

གྲུབ་ན། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་རགས་ལྟར་སྣང་དུ་བརོད་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རགས་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ན་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བའི་ཕིར་ཏེ། ཐེ་ཚོམ་མི་ཟ་ན་དེ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

འདོད་ན། སོབ་དཔོན་གིས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་བཞི་དང༌། ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་

བ་སོགས་བཞི་ཅི་རིགས་པར་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཕོགས་ཀི་ཆོས་ནི་རོལ་བ་དང་ཕིར་རོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པར་

བཟུང་ངོ༌། །དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་

ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་མི་འགལ་ཏེ། ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ན་ལྡོག་པ་མི་འགྲུབ་བམ་སྙམ་པ་

དགག་པའི་ཕིར་དུ་ཅི་རིགས་པ་སོས་པས། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་སོབ་
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དཔོན་གིས་མ་བཀག་གོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། རོད་པ་གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་

ལ་ངེས་པ་དེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་པའམ་སུན་འབིན་པ་ཡིན་གི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་བརོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་

ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འོ་ན་ཅི་རིགས་པའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ཕོགས་ཆོས་རོལ་

ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

དང༌། ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་དཔེ་བཞི་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་

པའི་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང༌། རྣམ་གཉིས་སུ་

འཇུག་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། མི་མཐུན་དཔེ་གཞི་

མ་གྲུབ་པ་བཞི་ཅི་རིགས་པར་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ས་མ་གསུམ་དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཞིང་

ཕི་མ་མི་སྦྱོར་བའི་དོན་ནོ། །

དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། ཕོགས་ཆོས་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་ན་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་འགལ་རགས་གཉིས་ཀི་རེས་

སུ་འགོ་ལྡོག་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ་ཅེས་དཔེ་

དོན་དུ་སྦྱོར་བ་དང༌། དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་ཆོས་རོལ་ཕི་རོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་ན། 

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་

རགས་བཞི་པོའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་རོལ་ཕི་རོལ་གང་རུང་ལ་མ་གྲུབ་པས། ཁྱབ་པ་

མ་གྲུབ་པ་དཔེ་དོན་སྦྱོར་བ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དགུའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པ་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་རིགས་ལ། ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་ནས་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུའི་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་མི་མཐུན་

དཔེ་གཞི་མ་གྲུབ་ན། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་མི་འགྲུབ་པ་དཔེ་དོན་མི་སྦྱོར་ཏེ། 

ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། མི་མཐུན་དཔེ་གཞི་

མ་གྲུབ་པས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་

པའོ། །འདི་ཡང་གཞན་དོན་གི་རགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཀི། རགས་ཐམས་ཅད་ཀི་

དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་རོལ་ཕི་རོལ་

གཉིས་ཀས་མ་གྲུབ་ཀང༌། རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རང་དོན་སྐབས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་དོན་གི་རགས་ཀི་ནང་ནས་ཀང་སྒྲུབ་རགས་ཀི་དབང་དུ་བས་ཀི་

རགས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་གཞན་དོན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་དུ་མར་མེེད་པ་དེ་

བ་ལང་གི་སྤི་རག་དངོས་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་དོན་དམ་པར་འཕོད་འདུ་མ་འབེལ་བར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་རགས་ཀང་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་གི་རྭས་ཕུག་པའི་ཕིར་

ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། རི་བོང་གི་རྭས་ཕུག་པ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསལ་བར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ། རི་བོང་རྭས་ཕུག་པ་སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསལ་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །འདོད་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གིས་

ཁྱད་པར་ནི་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། སྒ་དེ་ཡང་མི་རག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། མཉན་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེ་ན”།
32

 ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གི་ངོར་ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གྲུབ་པ་མི་

སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ངོར་ཁྱོད་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་དཔེ་སྟེང་དུ་

ངེས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ངོར་སྒ་མི་རག་པར་མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་

དང་སྒ་གཉིས་མི་རག་པར་རོགས་དཀའ་ས་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་སྒའི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རོངས་པས་འབེལ་བ་ངེས་པ་དཔེ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་གི་

32 -།
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མཁས་པས་དཔེ་མེད་པར་ཡང༌། སར་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ནས་རགས་

མཐོང་མ་ཐག་འབེལ་བ་དྲན་པའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རག་པར་གོ་བས། མཉན་བ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་རིགས་ཏེ། སྒ་དང་མཉན་བ་

མི་རག་པར་རོགས་དཀའ་ས་མཚུངས་པའི་ཕིར། སྒ་དང་མཉན་བའི་མིང་དོན་གི་

འབེལ་བ་མ་ཤེས་པའི་སར་མཉན་བ་ལ་མི་རག་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་ནུས་སམ་མི་

ནུས། མི་ནུས་ན། ཁང་པ་དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མིང་མི་ཤེས་པར་ཁང་པ་དེ་

འཇིག་པར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ། །ངེས་ནུས་ན། མཉན་བ་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སར་མཉན་བ་ལ་མི་རག་

པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ངང་ནས། མིང་དོན་གི་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པའི་ཕོགས་ཆོས་

ཕིས་གོ་བར་བར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཡང་མཉན་བ་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སར་མཉན་བ་ལ་མི་རག་པའི་ཁྱབ་པ་

ངེས། དེའི་རེས་སུ་མཉན་བ་སྒའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སུ་ངེས། དེའི་རེས་སུ་

སྒ་མི་རག་པར་ངེས་ཀང་ཚུལ་གསུམ་གི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་པར་ངེས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དེའི་ཚེ་སྒ་མི་རག་པར་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སྒ་

མི་རག་པར་གསར་དུ་རོགས་པ་གང་ཞིག །སྒ་མི་རག་པར་རེས་དཔག་གིས་མ་

རོགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སར་མཉན་བ་ལ་མི་རག་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་མངོན་སུམ་

དང༌། ཕིས་མཉན་བ་དང་སྒའི་མིང་དོན་གི་འབེལ་བ་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་

བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཞན་ཡང༌། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་

གྲུབ་ཅིང༌། དེ་ཉིད་སོབ་དཔོན་གི་བཞེད་པའང་ཡིན་ན། བེ་བག་པས་གང་མིན་དྲོ་

མིན་གི་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་དེ་རླུང་གི་རས་ཀི་ཡོན་ཏན་དུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ནས། 

རྩྭ་དང་ཤིང་མེད་པའི་མ་ངམ་གི་ཐང་ན་ཆོས་ཅན། རླུང་གི་རས་ཡོད་དེ། གང་མིན་

དྲོ་མིན་གི་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་ལ། གཞི་དེར་

རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་དམིགས་པས་རླུང་གི་རས་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་དྲིས་

པས། རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་དམིགས་པས་རླུང་གི་རས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རེག་

བ་བཏང་སྙོམས་པ་དེ་སྤིར་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས་རས་ལ་བརེན་དགོས་ཤིང༌། བེ་བག་

ཏུ་རེག་བ་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པས། འབྱུང་བ་བཞི་གང་རུང་ལ་བརེན་དགོས་ལ། 

ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ནི་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པའི་རེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཟེར། ས་ཆུ་

མེ་གསུམ་ལ་ཇི་ལྟར་མི་བརེན་དྲིས་པས། ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། གང་མིན་དྲོ་

མིན་གི་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་མེད་དེ། དེ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁྱོད་

ལྟར་ན། རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་མ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་

པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་

ཁས། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གང་

ཞིག །ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གི་རླུང་གི་རབ་བེད་

ལས། གང་ཡང་མ་མཐོང་བ་དག་གིས་མཐོང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་བེད་ན་དེ་ཡང་

རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡོད་ན། སྣང་རུང་གི་ས་སོགས་ལ་རེག་བ་
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བཏང་སྙོམས་པ་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་ས་

སོགས་གསུམ་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་མ་མཐོང་བས་མེད་པར་མི་འགྲུབ་ཅེ་ན། 

རེག་བ་གཞན་དང་ལྡན་པའི་ས་སོགས་གསུམ་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡོད་ན། 

དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པས་མེད་པར་འགྲུབ་མོད་དེ་ཙམ་ལ་འགོག་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། བེ་བག་པས་སྤིར་ས་སོགས་གསུམ་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་

དགག་པར་སྨྲས་པའི་ཕིར་དང༌། ས་སོགས་ཙམ་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡོད་

ན་དམིགས་རུང་དུ་མ་གྲུབ་སྟེ། བར་དུ་ཆོད་པ་དང་བསྐལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་རེག་

བ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡོད་ཀང་དམིགས་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རེག་བ་

གཞན་དང་ལྡན་པའི་མཐོང་བའི་ས་སོགས་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་བཀག་པས་

མ་མཐོང་བའི་ས་སོགས་གསུམ་ལའང་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་འགོག་པར་ནུས་ཏེ། 

དེ་གཉིས་ས་སོགས་སུ་རིགས་གཅིག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། ས་སོགས་ཀི་

རེག་བའི་ཁྱད་པར་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། སིན་བལ་དང་རོ་བ་དང་ལོ་མ་ལ་

སོགས་པའི་རེག་བ་ཐ་དད་པར་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

རྣམ་ངེས་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བའི་ས་སོགས་ལའང་རེག་བ་བཏང་

སྙོམས་པ་མེད་དེ། མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཟེར་ན། ཁྱོད་ལྟར་ན་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་

མ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བའི་ས་སོགས་གསུམ་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་

མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་པར་མི་
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ནུས་ཏེ། སོབ་དཔོན་གིས། གལ་ཏེ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་མི་སྣང་བ་དག་ལ་འགོག་

པར་བེད་ན་ཡང་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

དེ་ཡང་བེ་བག་པས་ས་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་

འགོག་པར་འདོད་པས། མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་ས་སོགས་གསུམ་པོ་ཐམས་

ཅད་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་པ་འགོག་དགོས་པས། རྣམ་འགེལ་ལས་མཐོང་བའི་

ས་སོགས་དང༌། རྣམ་ངེས་ལས་མ་མཐོང་བའི་ས་སོགས་ལ་རེག་བ་བཏང་སྙོམས་

པ་འགོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་

པ་རིགས་པས་མི་འགོག་པར་ལུང་གིས་འགོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། ལུང་

དངོས་སྟོབས་ཀི་ཡུལ་ལ་གནོད་སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པས་ལུང་གིས་བཀག་པ་མ་ཡིན་གི། 

རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་

དང༌། སོབ་དཔོན་གི་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་གཉིས་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བར་

བསྟན་པའི་ཕིར་དུ་ལུང་གི་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །ལུང་འགལ་གཞན་རྣམས་ནི་ཚིག་

མང་དུ་དོགས་ནས་མ་བིས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཕ་པ་ན་རེ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ཀི་ཟུར་གི་ལྡོག་པས་སེལ་མི་ནུས་པའི་ལོག་རོག་དང་རིགས་མི་མཐུན་གང་

ཡང་རེས་འགོས་སེལ་མི་ནུས་པས། ཕོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་པ་ཚང་བ་ཙམ་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཟེར། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་ཚང་བ་ཙམ་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གི་

རེས་འགོས་སེལ་མི་ནུས་པའི་ལོག་རོག་དང་རིགས་མི་མཐུན་གང་ཡང་ལྡོག་པས་
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སེལ་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། འདོད་ན། རགས་ཡང་དག་གི་དོན་ལྡོག་

མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད་པར་ཐལ། ཕོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་པ་ཚང་བའང་རགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་ཚང་བའང་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཡིན། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་ཚང་བའང་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་

རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་

གསུམ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་

གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་གཞལ་བ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཁས། ཁ་ཅིག །ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གི་རགས་དེ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་ནོག་སོགས་འདུས་པའི་བ་ལང་དེ་བ་ལང་གི་མཚན་ཉིད་

དུ་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག །ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གི། 

ཚུལ་གསུམ་ནི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། བས་པ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །ཞེས་ཟེར། འོ་ན་བས་པ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་གསུམ་ཡིན་

པར་ཐལ། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་
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ཡང༌། སྒ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ལྔ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོའི་དོན་

སོགས་ཆོས་ལྔ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་ཚང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། མུ་སྟེགས་ཀི་

སྟོན་པ་གནོད་ཀི་རེ་ན་རེ། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་

ཞེས་བ་བའི་ཚུལ་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་དོན་ཤེས་

འདོད་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ལ་བེད་དམ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་

གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ལ་བེད་དམ། ཚོགས་དོན་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པ་ལ་བེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐལ། སྒ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། 

དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། ཆོས་

འདྲ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ། ཚུལ་གསུམ་ནི། ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་

”ཚུལ་
33

རྣམས་ཡིན་པས་འདི་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་དཔྱད་པ་དང༌། རེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་དཔྱད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རེན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ། ཞར་ལ་ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་བཏགས་པ་བ་གང་ཞིག །བསྒྲུབ་བ་མ་

33 ཆུལ་
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གྲུབ་པའི་ས་རོལ་ཏུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དཔག་གཞིར་བློས་བཟུང་བ། གལ་ཏེ་

གཏན་ཚིགས་ལ་ཕོགས་ཀི་ཆོས་ཞེས་སོས་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཕོགས་ཕི་རོལ་གིས་

གྲུབ་ན་རགས་བཀོད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མ་གྲུབ་ན། རགས་ཕོགས་ཀི་ཆོས་

སུ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཕོགས་ཀི་སྒ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་

པའི་དབང་དུ་བས་ན་བདེན་ཡང་འདིར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཕོགས་ཀི་སྒས་

བཏགས་ནས་བསྟན་པའི་ཕིར། ཕོགས་ཀི་སྒ་དེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དང་ཚོགས་དོན་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་སྟེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རགས་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་ཚོགས་པ་ཉིད། །ཡིན་ཕིར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དག །གཙོ་བོ་མིན་ཡང་

ཕོགས་གཅིག་ཕིར། །བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་ཕོགས་སུ་འདོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ཚང་

ངམ་ཞེ་ན། ཚང་སྟེ། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཏགས་པའི་དགོས་པ་དངོས་ལ་

གནོད་བེད་གསུམ་ལས། འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་

དང༌། འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། མི་དཔའ་བོ་ལ་སེངེ་ཞེས་

བརོད་པ་བཞིན། གཉིས་པ་ལ། དེ་བྱུང་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་དང༌། བདག་

གཅིག་འབེལ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། རྒྱུ་མིང་འབས་བུ་ལ་

བཏགས་པ་དང༌། འབས་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་

ལ་ཉི་མ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒྲུབ་ངག་ལ་རེས་དཔག་ཅེས་བརོད་

པ་ལྟ་བུའོ། །བདག་གཅིག་འབེལ་བ་རྒྱུ་”མཚན་
34

དུ་བས་པ་ལ། ཚོགས་པའི་མིང་

34 མཆོན་
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གིས་ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པ་དང༌། ཡ་གལ་གི་མིང་གི་ཚོགས་པ་ལ་བཏགས་པ་

གཉིས་ལས། འདིར་ནི་ཚོགས་པའི་མིང་གིས་ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པས། 

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་སུ་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། ཕོགས་མཚན་ཉིད་པ་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རས་ཡུག་གི་

ཕོགས་གཅིག་ཚིག་པ་ལ་རས་ཡུག་ཚིག་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

རོད་གཞི་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། རོད་

གཞི་དེ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་གདགས་རུང་གི་ཆོས་ཅན་དུ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་གོ་བ་ལའང་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ཚུལ་དང་པོ་གྲུབ་བམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཁེགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། དེ་ན་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་རོད་གཞི་ལ་ཕོགས་ཀི་མིང་གིས་

གདགས་པར་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་སོས་པས་ཀང་རགས་

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གོ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཞེས་སོས་པས་ཆོས་ཅན་

ཞིག་ལ་བརེན་པར་གྲུབ་ལ། ཆོས་ཅན་གི་སྒ་ལྷག་པོ་སོས་པས། ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་བརེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གོ་བས་

རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་གོ་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་ཡང་

ཆོས་ཅན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་སོས་པས་མཐུན་

དཔེ་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་མི་གོ་བར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན་

ཞེས་པའི་སྒ་རོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་ཉེ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དེའི་དུས་སུ་

ཆོས་ཅན་ཞེས་པའི་སྒ་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་ལའང་ཉེ་བའི་ཕིར། 
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གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་སོས་པས། རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་

གོ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་པས་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་ལ་

ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་བརོད་ན། རེས་ཁྱབ་སྟོན་པའི་སྐབས་སུ་མཐུན་དཔེ་

གཞིར་བཟུང་ནས། མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཅེས་བསྟན་པ་དང༌། སྒ་ཟློས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། ངག་གཞན་གིས་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པས་ཆོས་

ཅན་གི་ཆོས་ཞེས་པའི་ངག་གིས་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་བསྟན་པའི་དོགས་པ་མི་

ཁེགས་པར་ཐལ། གྲུབ་བཞིན་དུ་བསྣན་ནས་བསྟན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། རེས་དཔག་བ་དང་དེ་མཚུངས་ལ། །ཡོད་དང་མེད་ལ་མེད་པར་

ནི། །ངེས་པ་ཞེས་པའི་ངག་བར་པས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་བསྟན་ནས། 

ཡང་དག་ཕི་མས་དོན་དེ་ཉིད་བསྟན་པར་དོགས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཚུལ་དང་པོ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། རོད་གཞི་ལ་ཕོགས་ཀི་སྒས་

གདགས་པར་རིགས་ཀི་ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སོས་མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་ཅན་རང་

མིང་གིས་སོས་ན། རོད་པ་བརྒྱུད་མ་སང་དགོས་པས་བཤད་དཀའ་ལ་བཤད་དཀའ་

བ་དེ་ཡང་ཕོགས་སྒས་བདེ་བླག་ཏུ་སངས་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་རང་མིང་གིས་སོས་

ན་ཆོས་ཀི་སྒས་ཆོས་ཅན་ཙམ་གོ་བ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་སྒ་ལྷག་པོས་ཆོས་ཅན་ཁྱད་

པར་ཅན་དང་ཉེ་བའི་ཤུགས་ཀིས་རོད་གཞི་དང་ཟློས་སྐྱོན་དང་བལ་བས་མཐུན་

དཔེ་ལ་མི་གོ་བའི་ཤུགས་ཀིས་ཉན་པ་པོས་རོད་གཞི་ཁོ་ན་ལ་གོ་དགོས་ན་རོགས་

དཀའ་བས། ཕོགས་ཆོས་ཞེས་པའི་སྒས་རོད་གཞི་ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་བདེ་བླག་

ཏུ་གོ་བའི་ཕིར་ཏེ། རགས་ཀི་ཚུལ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཕོགས་སུ་གདགས་རུང་
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གི་ཆོས་ཅན་རོད་གཞི་མ་གཏོགས་པ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རོད་གཞི་སྒ་ལྟ་བུ་

ཆོས་ཅན། ཕོགས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ས་རོལ་ཏུ་གྲུབ་

ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་འགེལ་ལས། ཕོགས་ཆོས་དེ་ཆས་ཁྱབ་པ་ཞེས་

སོས་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཕོགས་ནི་རོད་གཞི་དང་ཆ་ནི་དེའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་

པས་རོད་གཞིའི་ཕོགས་གཅིག་གིས་རགས་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། ཆ་ནི་སྨྲ་བ་པོས་ཆོས་ལ་བརོད་པར་འདོད་ལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཀིས་

བརོད་འདོད་དང་མཐུན་པར་དོན་སྟོན་པ་མ་གཏོགས། རང་དབང་དུ་དོན་སྟོན་པའི་

ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་དཔྱད་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། 

མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དཔྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་

མོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། ཁྱབ་པའི་ཚུལ་གང་ཞིག །མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ། ལྡོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད་གང་ཞིག །མི་མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ། ཞེས་ཟེར། བློའི་ཡུལ་དུ་བར་རུང་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པ་ཤེས་བར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་

ཕོགས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། བས་པའི་སྟེང་དུ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་

པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་
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རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་དེ་སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་དང༌། རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དེ་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ལ། དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་རག་ན་

མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་དངོས་ཤུགས་གང་རུང་ལ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་

ནམ་མཁའི་སྟེང་དུ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པས། །དོན་གི་གོ་བས་ཅིག་

ཤོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། དངོས་པོ་ཡིན་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་ན། མཉན་

བའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་

ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་ན། རག་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་

ངེས་པའི་བློ་ཡིན་དགོས། རག་ན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་ན། 

རག་ན་མཉན་བའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་དགོས། རག་ན་

མཉན་བའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་ན། མཉན་བའི་དངོས་པོ་

ཡིན་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་བློ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་ས་ཕི་གཉིས་

ཁས་བླངས། འདོད་ན། དངོས་པོའི་རགས་ཀིས་མཉན་བའི་དངོས་པོ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚེ་ན་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་
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བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་ས་རོལ་དུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འབེལ་སྟོབས་ཀིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་ཀི་མཚན་

ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་པའི་ས་རོལ་ཏུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་

འབེལ་སྟོབས་ཀིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ།

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། མཚོན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མཚོན་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག །མཚོན་བ་

མ་ཡིན་པ་ལ་ཡོད་ན། བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མི་

དགོས་པར་ཐལ། མཚོན་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་ན། བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་མི་

དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་དེ་བུམ་པ་མཚོན་

བར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མཚོན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལན་ནི། བཏགས་ཡོད་ཆོས་གསུམ་ཚང་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མཚོན་

བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད། བུམ་པ་མཚོན་

བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཡང་ཡིན་བུམ་

པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་མེད་པའི་ཕིར་
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ཏེ། ཁྱོད་ཡིན་ན་མཚོན་བ་ཡིན་དགོས། བུམ་པ་མཚོན་བར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་ན། མཚོན་བ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་

བས་སོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་གིས་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་

དུ། གང་རག་ན་མ་བས་པས་”ཁྱབ།
35

 དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་

བཞིན་སྒ་ནི་བས་སོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་དེས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་

དངོས་སུ་བསྟན་ནས་རེས་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་ན་མ་

བས་པས་ཁྱབ་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

སྒྲུབ་ངག་དེས་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་དང༌། སྒ་བས་པར་དངོས་སུ་བསྟན་པས་

བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་རོགས་ལ། དེའི་

ཤུགས་ལ་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་

རོགས་པས་རེས་ཁྱབ་དངོས་བསྟན་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་བསྟན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་ངག་དེས་རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དང་སྒ་བས་པར་དངོས་

སུ་བསྟན་པས་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་

ནར་རོགས་ལ། དེའི་ཤུགས་ལ་བས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པར་རོགས་པས་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་བསྟན་དང༌། རེས་ཁྱབ་ཤུགས་བསྟན་དུ་བརོད་པ་

35 ཁྱག
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཡོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་དཔྱད་པ་ལ། དགག་བཞག་སང་

གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཤེས་འདོད་ཆོས་

ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མཐུན་པ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། 

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མི་མཐུན་པ་ཞེས་ཟེར་ན། 

གཞལ་བའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་

དང་རག་པར་ཆོས་མཐུན་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་རག་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གཞལ་བ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

དགོས་ཀི་ཕི་རོལ་ཆོས་ཅན། སྒ་དང་མི་རག་པར་ཆོས་མཐུན་པ་ངེས་པར་ཐལ། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ངེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་གྲུབ་སྟེ། 

བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་

ཏེ། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། བས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་ངོར་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་

མི་རག་པར་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་ཀི་ངོར་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་མི་

དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་མི་སྟོང་བ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་བ། ཞེས་ཟེར་ན། བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་མི་སྟོང་བར་

ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མི་རག་པ་དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་རག་པས་

མི་སྟོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མི་རག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་ན། ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་གང་ཞིག །འདོད་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། སྒའི་སྟེང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད། མི་རག་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ལྟར་མི་རག་པས་མི་སྟོང་བ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་གང་ཞིག །སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

ཚུལ་ལྟར་མི་རག་པས་སྟོང་བ། དེ་བཞིན་དུ་གཞན་ལའང་ཤེས་པར་བའོ། །ཁ་ཅིག་

སྒ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་

ཡིན་ན། སྒ་དང་མི་རག་པར་ཆོས་མཐུན་དགོས་ལ། རང་ཉིད་རང་དང་ཆོས་མཐུན་

པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། 

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་ཐལ། སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །སྒ་ལ་མཐོང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

དེས་ན་སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཀང་མ་ཡིན། མི་མཐུན་ཕོགས་ཀང་

མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་མི་རག་པ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕོགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན། སྒ་དང་མི་རག་པར་

ཆོས་མཐུན་དགོས་ལ། རང་ཉིད་རང་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་

མཚུངས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མཐོང་བར་ཐལ། ཤེས་བ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཤེས་བ་

ལ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང༌། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བར་ཐལ། ཁྱོད་མི་རག་པ་ལ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕི་རོལ་གི་ཉན་ཤེས་མངོན་སུམ་གིས་ཁྱོད་མི་རག་པ་ལ་མཐོང་

བའི་ཕིར། འ་ོན་མཉན་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་

གཉིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། མཉན་བ་སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་དེས་མཉན་བ་མི་རག་

པར་ཡང་མ་གྲུབ། རག་པར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་

པ་ཁོ་ནར་ངེས་པས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་མི་ནུས་པར་

ཐལ། སྒ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀི་བར་

ན་གཉིས་མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ལྡོག་པ་

རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་ཅིག་མཐུན་ཕོགས་དེ་རེས་



  178  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཁྱབ་ཀི་ལྟོས་གཞི་དང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་དེ་ལྡོག་ཁྱབ་ཀི་ལྟོས་གཞི་ཡིན་ཞེས་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་

པ་ཁོ་ནར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་མཐུན་པ་དེ། མཐུན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ན། 

རིགས་ཐིགས་ལས། མཐུན་པའི་ཕོགས་ནི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་ཀི་སྤིས་དོན་

མཐུན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་དེ། དེ་ནི་མཐུན་

ཕོགས་ཀི་སྒ་བཤད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རགས་ཡང་དག་གི་དབེ་བ་ལ་དྲུག །ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབེ་བ། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་བ། བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་དབེ་བ། སྒྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་

ནས་དབེ་བ། མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ། རོལ་བའི་སོ་ནས་

དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན། གངས་ངེས་ལ་དོགས་པ་བཅད་པའོ། །

དང་པོ་༼ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབེ་བ་༽ནི།

རགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན་གསུམ་སྟེ། འབས་རགས། རང་བཞིན་གི་རགས། 

མ་དམིགས་པའི་རགས་སོ། །

དང་པོ་༼འབས་རགས་བཤད་པ་༽ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག །རང་

ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །འབས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། 

སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བ། ཞེས་ཟེར་
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ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་མ་འབེལ་བའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་རས་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀང་རས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྒ་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། མི་

རག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་”རས་
36

སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་ན། སྒ་དང་མི་

རག་པ་གཉིས་བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་སྣང་བར་ཐལ། སྒ་དང་མི་

རག་པ་གཉིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། འདོད་ན། སྒ་དང་མི་རག་པ་གཉིས་བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །འབས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་

གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་ལེ་བོ་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་

པ། ཞེས་ཟེར་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་

ཞིག །མེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མེའི་འབས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ར་བར་འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མེ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དགག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་མེ་མེད་ཆོས་ཅན། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་”མཚོ་
37

དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་

36 རས་

37 མཚི་
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པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་

ཞིག །དུ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་

མཚན་ཉིད་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། རང་དང་རས་ཐ་དད་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པ། 

འདི་ལ་ཁ་ཅིག།དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། 

ཁྱོད་དང་རས་ཐ་དད་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། མེ་

ཡོད་ཆོས་ཅན། དུ་བ་དང་རས་ཐ་དད་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྟེ། མེ་མེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དགག་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། དགག་བའི་ཆོས་ལོག་པ་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་རག་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་

ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། གཞན་ཡང༌། མེ་མིན་དེ་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་དགག་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལོག་པ་དགག་བའི་ཆོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ས་ཕི་ཁས། གཞན་ཡང༌། དུ་ཡོད་དེ་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་

པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་ཡོད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ། དུ་བའི་རགས་ཀི་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་

སུ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་པས། འདི་ལ་རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀི་

ཚད་མ་དུ་དགོས་དཔྱད་པ་དང༌། རྒྱུན་དང་སྐད་ཅིག་མ་གང་ལས་ངེས་དཔྱད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་དུ་མ་ངེས་པར་དགོས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་མེ་ལས་སྐྱེ་བར་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཅིག་གིས་ཀང་

མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་

འགྲུབ་པ་ལ། དང་པོར་མེ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་དང༌། དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་

དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་བུམ་པས་ཆུ་སྐྱོར་

བར་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཅིག་གིས། བུམ་པས་ཆུ་སྐྱོར་བར་འགྲུབ་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པས་ཆུ་སྐྱོར་བར་འགྲུབ་པ་ལ། དང་པོར་བུམ་པ་དམིགས་

པའི་མངོན་སུམ་གཅིག་དང༌། དེའི་རེས་སུ་ཆུ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ངེས་པར་

དགོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། གལ་ཏེ་མི་མཚུངས་ཏེ། མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་ཡིན་

ལ་བུམ་པ་དང་རང་ནང་གི་ཆུ་རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། 

བུམ་པ་དེ་རང་ནང་གི་ཆུ་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་བེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་དུ་བ་

མེ་ལས་སྐྱེ་བར་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་གཅིག་གིས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲུབ་ན། མེ་

དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་ཕྲུགས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་དགོས་

མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཅིག་གིས་མེ་དུ་རྒྱུ་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

འབས་སུ་འགྲུབ་ཀང༌། དུ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་འཛིན་པའི་

ལོག་རོག་རྒྱས་པར་འགོག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚད་མ་ཕྲུགས་གསུམ་ལ་

སོགས་པ་བཤད་པའི་ཕིར། འ་ོན་དེ་ལྟ་བུའི་ཚད་མ་དེ་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །དང་པོར་

མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེ་དམིགས་པའི་

མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་

སུ་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེ་མ་དམིགས་

པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག་སྟེ། 

ཚད་མ་ཕྲུགས་དྲུག་ལ་བརེན་ནས་མེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

ཚད་མ་ཕྲུགས་དྲུག་མི་འཐད་དེ། ཕྲུགས་ནི་ཟུང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཚད་མ་ཡ་དྲུག་ཡོད་

པ་ཡིན་གི་ཟུང་དྲུག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། ར་བོང་གཉིས་ཀང་རྒྱུ་འབས་

སིད་པར་ཐལ། དང་པོར་ར་བོང་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་

རེས་སུ་ར་དམིགས། དེའི་རེས་སུ་བོང་བུ་དམིགས། དེའི་རེས་སུ་ར་བོང་གཉིས་ཀ་

དམིགས། དེའི་རེས་སུ་ར་མ་དམིགས། དེའི་རེས་སུ་བོང་བུ་མ་དམིགས་པའི་མངོན་

སུམ་གཅིག་སིད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་སོ། །

རང་ལུགས་ནི། དང་པོར་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་མ་དམིགས་པའི་དག་འཛིན་མངོན་

སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེའི་རས་ཁོ་ན་གསར་དུ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་

གཅིག །དེའི་རེས་སུ་དུ་བ་ཡུལ་གཞན་ནས་འོངས་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གཞི་དེར་

གསར་དུ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེ་དུ་གཉིས་ཀ་དམིགས་

པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་རེས་སུ་མེ་མ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་གཅིག །དེའི་
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རེས་སུ་དུ་བ་ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པར་གཞི་དེ་ཉིད་དུ་གསར་དུ་མ་

དམིགས་པའི་”མངོན་
38

སུམ་གཅིག་སྟེ། ཚད་མ་ཕྲུགས་གསུམ་ལ་བརེན་ནས་དུ་བ་

རྒྱུ་མེད་དུ་འཛིན་པ་དང༌། མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་འཛིན་པའི་ལོག་རོག་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། 

སར་དུ་བ་མ་དམིགས་པའི་དག་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཅིག་དང༌། དེའི་རེས་

སུ་དུ་བ་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་དུ་བ་རྒྱུ་

མེད་ལས་སྐྱེ་བ་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་དུ་བ་རེས་

འགའ་བའི་དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཚད་མ་ཟུང་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་

ནས་དུ་བ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་ཁེགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་

བརེན་ནས་དུ་བ་དེ་མེས་ཕན་བཏགས་སྟོབས་ཀིས་མེ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་བེད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མེ་དུའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་མངོན་སུམ་

ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི། རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་མངོན་སུམ་ཚད་

མས་དངོས་སུ་འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་རོག་པས་བཏགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། བསྟན་བཅོས་སུ་མེ་དུའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་

རྒྱས་པར་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནི། མེ་དུ་ཙམ་རྒྱུ་འབས་སུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་

བསྟན་པ་མ་ཡིན་གི། མེ་ལས་དུ་བ་སྐྱེ་བ་དཔེར་བས་ནས་འདུས་བས་མི་རག་པར་

རོགས་པ་ལས་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསལ་བར་རོགས་པ་འབྱུང༌། དེ་ལས་

ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དུ་རོགས་པ་འབྱུང༌། དེ་ལས་མ་ངན་ལས་འདས་པ་

ཐོབ་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་རིམ་པ་དང༌། བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་

38 མོངན་
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རིམ་པ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། མེ་དུའི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་བ་དེ་རྒྱུན་དང་སྐད་ཅིག་གང་ལས་

ངེས་ཤེ་ན། རྒྱུན་ལ་ལྟོས་ནས་ངེས་པ་ཡིན་གི། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་མངོན་སུམ་གི་

སྟོབས་ཀིས་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་

སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མཚན་གཞིའི་དབེ་བ་ལ་ལྔ། རྒྱུ་དངོས་གྲུབ་པ། རྒྱུ་སོན་སོང་སྒྲུབ་

པ། རྒྱུའི་སྤི་སྒྲུབ་པ། རྒྱུ་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པ། རྒྱུའི་ཆོས་དཔོག་པའི་འབས་རགས་

སོ། །དང་པོ་ནི། དུ་ལྡན་གི་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ནམ་མཁའི་དུ་བ་སོ་ལོང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མེ་སོན་དུ་

སོང་སྟེ། དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཉེར་

ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་

དང་བཅས་པ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པའི་ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན། 

རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་ཐལ། རེས་འགའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་ཡོད་སར་

ཡོད་ལ། བུམ་མེད་ཀི་ས་ཕོགས་ན་མེད་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ནི། ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། རེས་འགའ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདིའི་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ་ཁྱབ་པ་ནི། རེས་འགའ་བའི་

དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པས་ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་ན་རེས་འགའ་

བའི་དངོས་པོར་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་ན་རག་ཏུ་ཡོད་པས་ཀང་ཁྱབ་
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གཏན་ནས་མེད་པས་ཀང་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དམིགས་རྐེན་

དང་ཡིད་བེད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་ཡོད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་སིད་

ཅིང༌། རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྔ་པ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ད་

ལྟར་བ་ཡོད་དེ། རོ་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་འདི་རྒྱུ་ཆོས་རེས་སུ་དཔོག་

པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

འབས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་གཉིས་ལ་

གོ་བ་གོ་བེད་ཀི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་དང་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་གཉིས་

དུས་མཉམ་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རགས་ལས་ཁ་

ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་

མི་སིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་བསྒྲུབ་

པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། ཁྱོད་དང་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ལ་འབེལ་

བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་ཀང༌། རོ་ད་ལྟར་བའི་

རགས་ལས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་སྐྱེ་ན། བ་ལང་གི་རགས་ལས་གཞི་འགར་ར་ཡོད་པར་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བ་ལང་དེ་གཞི་འགར་ར་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་གཟུགས་ད་ལྟར་བའི་འབས་

བུ་མ་ཡིན་པ་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 



  186  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གལ་ཏེ་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་

ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རགས་ཀང་མ་ཡིན། མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར”།
39

 འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པར་

ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀང་མ་ཡིན། 

ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། བར་པ་མ་གྲུབ་ན། རོ་ད་

ལྟར་བ་ཡོད་ན་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ལ་དངོས་སྐྱོན་འཇུག་པར་ཐལ་

ལོ། །རགས་ཕི་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་དང་”ཡང་
40
དག་ལྷག་

ལྡན་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་

ཡང༌། ཁྱོད་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་དེ་འདྲའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་མི་འགལ་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀི་རགས་ལས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་རོ་ས་མས་གཟུགས་ད་ལྟར་

བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དཔགས་སྟོབས་ཀིས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ། 

གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི། ཁྱོད་དེའི་སྟེང་

དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

དེ་ལྟ་བུའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་དང་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ལ་

བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་གང་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

39 -།

40 ཡར་
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དེ་སྐད་དུ་ཡང་ཤཱཀ་བློས། རོ་ལས་དངོས་སུ་གཟུགས་རེས་སུ་དཔོག་པ་ནི་

མིན་ནོ། །འནོ་ཀང་རོའི་རྒྱུ་ཁོ་ནའི་གཟུགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་

པ་མེད་པ་ཉིད་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་ཅེས་དང༌། དངོས་སུ་རགས་ཉིད་ཡིན་པས་

ནི་མིན་ཏེ། འབེེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

རང་ལུགས་ནི། ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུ་ཆོས་ཅན། བུ་རམ་གི་རོ་ས་མས་

བུ་རམ་གི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དེ། བུ་རམ་གི་རོ་ད་ལྟར་བ་

ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་ཡང་རོ་ད་ལྟར་བའི་རྒྱུ་ནི་རོ་ས་མ་ཡིན་ལ། 

དེའི་ཆོས་རོ་ས་མས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དཔག་པའི་འབས་རགས་

ཡིན་པས། རྒྱུ་ཆོས་རེས་སུ་དཔོག་པའི་འབས་རགས་ཞེས་བ་སྟེ། དཔེར་ན་དུ་བས་

དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེས་བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དཔགས་སྟོབས་ཀིས་

བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་རོ་ས་མས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་

སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་དེས། ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་

བུའི་སྟེང་དུ་རོ་ས་མས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་

ཤུགས་ལ་དེའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། དེ་

ལྟ་བུའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་གཟུགས་ད་ལྟར་

བ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་ནང་བུ་རམ་གི་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་

གཟུགས་ད་ལྟར་བའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྟེང་དུ་རོ་

ས་མས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་རོགས་
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པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རོ་ས་མས་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གཟུགས་ད་

ལྟར་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་དངོས་སུ་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་བཞིན་གི་རགས་ལ་གཉིས།

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། 

མཚན་ཉིད་དགག་པ། མཚན་གཞི་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་ཞེས་ཟེར་ན། དུ་བ་

ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འབེལ་བ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་རས་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

རགས་མ་གྲུབ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀང་རས་སུ་གྲུབ་པར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མི་རག་པ་སྒ་ལ་བརེན་པ་དང་སྒ་དེ་མི་རག་པའི་རེན་ཡིན་པའང་

རས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རོག་པ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་

པ་དེ་སྒའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པ་སར་མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་

རོག་པ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རོག་པ་དེ་ལ་དང་

པོར་སྒ་གྲུབ། དེའི་རེས་སུ་བས་པ་སར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ། དེའི་རེས་སུ་མི་རག་པ་
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སར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བར་

ཐལ། མེ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མེ་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འབེལ་བར་ཐལ། གང་ཞིག །མེ་ལ་འབེལ་བའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཡོད་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ལ་འབས་དང་ཡོད་ཉིད་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་རོག་པས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡོད་

པ་དང་མི་རག་པའི་འབེལ་བ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡོད་པ་དང་མི་རག་

པའི་འབེལ་བ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། 

འདོད་ན། རོག་པས་བཏགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་བུད། གཉིས་

པ་ལྟར་ན། ཡོད་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བས་མི་རག་གི་འབེལ་བ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། ཡོད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དངོས་པོར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་མི་རག་གི་ཐ་དད་དངོས་

པོར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་མི་རག་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་བས་མི་རག་

གི་འབེལ་བ་མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཞི་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །རག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། འབེལ་བ་ཅན་བས་མི་རག་གཉིས་མི་རག་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། འབེལ་བ་ཅན་

རྣམས་མི་རག་ཕིར། །འབེལ་བ་ལ་རག་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། མི་འཐད་དེ། གཞུང་གི་དོན་ནི། འབེལ་བ་ཅན་མི་རག་པའི་ཕིར་འབེལ་བ་རག་
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དངོས་ཡོད་པ་མིན་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། 

ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བའི་གོ་འབེད་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། སྐྱེས་བུ་འགོ་འོང་བེད་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། རང་མཚན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་

ཐལ། ཡོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། རང་མཚན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པར་ཐལ་ལོ། །ཁ་

ཅིག །ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་དེ། ནས་ཀི་ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་

གཤེར་ཚོགས་པའི་ཞིང་སྟེང་དུ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་དེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞིང་སྟེང་དེར་ཁྱོད་ངེས་ནས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་

མི་འབྱུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཞིང་སྟེང་དེར་ཁྱོད་ངེས་ན་

ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྟེ། གཞི་དེ་ནས་ཀི་མྱུ་

གུའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ངེས་ན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་

འབས་སྐྱེད་པ་དེ་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན། རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱེ་བར། །ཞེས་གསུངས་པ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་སེབ་སྦྱོར་གི་དབང་གིས་བཤད་པ་ཡིན་གི། དོན་ནི། ནས་

དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་ཚོགས་པའི་ཞིང་ཆོས་ཅན། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་དུ་རུང་སྟེ། 

ནས་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གི་
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རགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུ་ཚོགས་པ་ལས་འབས་སྐྱེ་བར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ནས་ཀི་ས་

བོན་དང་ཆུ་ལུད་དྲོད་གཤེར་ཚོགས་པའི་ཞིང་དེ་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་བསྟན། 

ཚོགས་པའི་འབས་བུ་ནུས་པ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཆོས་ཅན། 

ནས་ཀི་མྱུ་གུ་འབྱུང་ངེས་མ་ཡིན་ཏེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པ་ལ་འགལ་རྐེན་གི་

གེགས་བེད་པ་སིད་པའི་ཕིར། ཞེས་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། དེ་ལྟ་བུའི་ཞིང་

ཆོས་ཅན། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་ངེས་”ཡིན་
41
པར་ཐལ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ཚད་

མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བློས་སྐྱེད་པར་ངེས་ཀང་དོན་གི་སྟེང་ནས་

མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཞིང་ངེས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། 

ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཞིང་དེས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་

སྐྱེད་པར་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཞིང་ངེས་དོན་གི་སྟེང་ནས་ནས་ཀི་

མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། ཞིང་ངེས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ཐག་ཆོད་དམ་མ་ཆོད། མ་

ཆོད་ན་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་འགལ་ལ། ཐག་ཆོད་ན་ཞིང་

ངེས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་པར་མ་ངེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། ས་བརྒྱད་པ་

ལ་གནས་པའི་བང་སེམས་ཆོས་ཅན། འཚང་རྒྱ་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཚང་རྒྱ་

བ་ལ་འགལ་རྐེན་གི་གེགས་བེད་པ་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཚང་རྒྱ་བ་ལ་གནས་ངན་

ལེན་གི་དྲི་མས་གེགས་བེད་པའི་ཕིར། 

41 ཡོན་
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ཁ་ཅིག །ཤིང་ཤ་པ་དེ་ཤ་པའི་སོང་སྒུར་ཤིང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ན། ཤིང་ཤ་པ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་

གི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་སྒྲུབ་དང་

འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཤ་པའི་སོང་སྒུར་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པར་ངེས་

ནས་དེ་ཤིང་ཡིན་མ་ཡིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ཡིན་པར་ངེས་

ན་དེ་ཤིང་ཡིན་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཤིང་ཡང་ཡིན་ཤ་

པའང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་དུ་ངེས་ན་དེ་ཤིང་ཡིན་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་

ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀི་བདག་

གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་དགོས་པ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དབེ་བ་དངོས་དང༌། མཚན་གཞིའི་སྟེང་དུ་མཚན་ཉིད་

ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ལ་

དབེ་ན་གཉིས། ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བ་དང༌། རང་བཞིན་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་གཉིས། 

ཁ་ཅིག །ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་

རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པ། རང་བཞིན་དག་པ་བའི་
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རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག་རང་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་

རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་མི་ལྟོས་པ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན། 

དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །རང་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་དོན་བེད་

ནུས་པ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་བེད་ནུས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དངོས་པོར་ཡོད་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དག་པ་

བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་བརོད་

པའི་སྒས་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་འཕེན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བརོད་པའི་སྒས་རང་

གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་དངོས་པོ་འཕེན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། སྐྱེ་ལྡན་བརོད་

པའི་སྒས་སྐྱེ་ལྡན་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་སྐྱེ་བ་འཕེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་

པོར་ཡོད་པ་བརོད་པའི་སྒས་དངོས་པོར་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་དངོས་པོ་

འཕེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་ལྟོས་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་
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དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་

བརོད་པའི་སྒས་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་འཕེན་པ། དབེ་ན། ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་

རས་གཞན་འཕེན་པ་དང༌། ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པ་

གཉིས། དང་པོ་ལ། ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་རས་གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་དང༌། 

ཤུགས་ལ་འཕེན་པ་གཉིས། དཔེ་རིམ་བཞིན། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། རོལ་

བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །རས་གཞན་མ་ཡིན་པ་འཕེན་པ་ནི། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། སྐྱེ་ལྡན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །རང་བཞིན་དག་པ་བའི་རང་བཞིན་གི་རགས་

ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་”ཀི་
42
རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །རང་བརོད་པའི་སྒས་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་མི་འཕེན་པ། དཔེར་ན། དུང་

སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བ་བ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི་བསྟན་བཅོས་འདིར་ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་

ནང་ནས་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་གཙོ་བོར་གཏན་ལ་འབེབས་ལ། དེ་

གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་དམ་འཆའ་བ་ཁེགས་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་གང་ཟག་གི་བདག་རག་པ་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འདིར་འདུས་བས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བས་

པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན། རགས་དགོད་པ་དང༌། 

ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

42 ཀ་
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བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའ།ོ །དང་

པོ་ནི། འདིའི་ཕོགས་ཆོས་ཕལ་ཆེར་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། མངོན་སུམ་གིས་མ་

གྲུབ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། བས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐ་

སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་ལ། འདིའི་ཚུལ་གསུམ་ནི་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་དུ་

དགོས་དཔྱད་པ་དང༌། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ས་རོལ་ཏུ་འབེལ་བ་

ངེས་དགོས་པ། འབེལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་ལ་”ཚད་
43

མ་གསུམ་དགོས་ཏེ། རགས་ཀི་”མཚན་

44
གཞི་ངེས་པའི་ཚད་མ་དང༌། དགག་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་ཆོས་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་

པའི་ཚད་མ་དང༌། རགས་དགག་བའི་ཆོས་ལ་འགོག་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་གསུམ་

དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཚད་མ་དང་པོ་མེད་པར་ཕི་མ་གཉིས་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་ན། རི་བོང་གི་རྭ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་

པར་ཐལ། རག་མི་རག་དངོས་འགལ་གང་ཞིག །རག་པ་ལ་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། མི་རག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར”།
45
 ཁྱབ་སྟེ། རག་

མི་རག་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་གང་ཟག་གི་བདག་རག་པ་ཡིན་

43 ཆོད་

44 མཚོན་

45 -།
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པར་ཐལ། དེ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། གང་ཟག་གི་

བདག་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་རག་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། ཚད་མ་བར་པ་མེད་པར་ས་ཕི་གཉིས་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་

ཁྱབ་པ་འགྲུབ་ན། དུང་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་པ་གང་

ཞིག །སེར་པོ་ལ་ཁེགས་པའི་ཕིར། ཚད་མ་ཕི་མ་མེད་པར་དང་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་

ཙམ་གིས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་ན། གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །རག་མི་རག་དངོས་འགལ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་པ་

ལ། ཚད་མ་གསུམ་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་

ངེས་སུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གཅིག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་

པ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་གི་དོད་ཐུབ་ངེས་པར་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་པ་ལ་འབེལ་པ་ངེས་བ་སོན་

དུ་འགོ་དགོས་ཏེ། རང་འགེལ་ལས། འབེལ་བ་མེད་པར་ནི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་ལྡོག་

པ་ངེས་པ་མེད་དེ། ཞེས་དང༌། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན། ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། བས་པ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བའི་དོན་ནི། བས་པ་མི་རག་པ་ལས་ཐ་དད། མི་

རག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀིས་བས་པ་ལྡོག་པ་ཡིན་ལ། བས་མི་རག་ཐ་དད་དུ་མངོན་

སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་འགྲུབ་ཅིང༌། མི་རག་པ་ལོག་སྟོབས་ཀིས་བས་པ་ལྡོག་པར་

གནོན་པ་ཅན་གི་རགས་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །མི་རག་པ་ལོག་སྟོབས་
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ཀིས་བས་པ་ལྡོག་པ་དང༌། རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་གཉིས། བས་པ་མི་རག་པ་

ལ་འབེལ་བའི་དོན་ལྡོག་གི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་གི། རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དེ་

བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ཡིན་ན། གང་རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་

ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སོ་ཞེས་པའི་ངག་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་

བསྟན་ནས་རེས་འགོ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

སྒྲུབ་ངག་དེས་སྒ་བས་པ་དང་རག་ན་མ་བས་པའི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་བརོད་པ་ལ་

བརེན་ནས། བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་

རོགས་ནུས་ལ། དེའི་ཤུགས་ལ་བས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པར་རོགས་ནུས་པས། སྒྲུབ་ངག་དེས་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས། རེས་འགོ་

ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འབེལ་བའི་རང་ལྡོག་སྒྲུབ་བེད་ལྟོས་མེད་ཀི་རགས་

བཤད་པ་དང༌། དོན་ལྡོག་སྒྲུབ་བེད་གནོད་པ་ཅན་གི་རགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་

ལ་གཉིས། རགས་དགོད་པ་དང༌། ཚུལ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བས་པ་ཆོས་ཅན། 

རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་པ་གང་

ཞིག །རང་སྐྱེ་བེད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུས་འཇིག་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ནི། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ལ། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནི། བས་

པ་སྐྱེ་བེད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བས་པའི་འཇིག་པ་མི་བསྐྱེད་
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པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་བས་པའི་འཇིག་པ་དངོས་མེད་ཀང་མ་བསྐྱེད། བས་པའི་

འཇིག་པ་དངོས་པོ་ཡང་མ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། བས་པའི་

འཇིག་པ་དངོས་མེད་ལ་ཁྱོད་ཀི་བེད་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། 

བས་པའི་འཇིག་པ་དངོས་མེད་ཆོས་ཅན། འདུས་བས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུ་ལས་

སྐྱེས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན་ཁྱོད་ཀིས་བས་པའི་

འཇིག་པ་དངོས་པོ་མ་བསྐྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་བས་པའི་འཇིག་པ་བས་པ་དང་

རས་གཅིག་པའང་མ་བསྐྱེད། རས་ཐ་དད་པའང་མ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་

ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་འཇིག་པ་རང་དང་རས་གཅིག་པ་དེ་འཇིག་རྒྱུ་དོན་

གཞན་གིས་བསྐྱེད་མི་དགོས་པར་ཐལ། དེ་རང་རྒྱུ་ལས་རོགས་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་

ཕིར། རགས་གཉིས་པ་མ་གྲུབ་ན། བས་པ་སྐྱེ་བེད་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀིས་བས་པའི་འཇིག་པ་མ་བསྐྱེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་བས་པའི་འཇིག་པ་

བས་པ་དང་རས་ཐ་དད་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རགས་དགོད། ཚུལ་བསྒྲུབ། མཐའ་དཔྱད་པའོ། །དང་

པོ་ནི། རག་པ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སྟོང་སྟེ། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དོན་བེད་ནུས་པས་

སྟོང་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས་

ལས། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་”ཚད་
46
མ་གསུམ་དགོས་ལ། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ནི། 

རག་པ་ཆོས་ཅན། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་དོན་བེད་ནུས་པས་སྟོང་སྟེ། རིམ་དང་ཅིག་

ཅར་གི་སྐད་ཅིག་མས་སྟོང་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐད་ཅིག་མས་སྟོང་པའི་ཕིར། གཞན་

46 ཆེད་
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ཡང༌། རིམ་དང་ཅིག་ཅར་གི་དོན་བེད་ནུས་པས་སྟོང་སྟེ། རིམ་གིས་དོན་བེད་ནུས་

པས་ཀང་སྟོང༌། ཅིག་ཅར་དོན་བེད་ནུས་པས་ཀང་སྟོང་པའི་ཕིར། དང་པོ་མ་གྲུབ་

ན། འབས་བུ་ཅིག་ཅར་སྐྱེད་པར་ཐལ། འབས་བུ་སྐྱེད་པ་གང་ཞིག །རག་པའི་ཕིར། 

རག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། རག་

པ་ལ་རྐེན་གིས་ཁྱད་པར་བར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །”ར་
47
བའི་རགས་གཉིས་པ་མ་

གྲུབ་ན། འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་བར་ཐལ། རག་པས་འབས་བུ་ཅིག་

ཅར་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འབས་བུ་སྐྱེས་པའི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་

དུ་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན། སྒ་བས་པར་ངེས་པའི་ཚད་

མ་དང་རག་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་གཉིས་ཀི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས། བས་

པ་རག་པས་སྟོང་བར་རོགས་ཀི་རག་པ་བས་སྟོང་དུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་གཅིག་པོ་

དེ་ཉིད་ཀིས་བས་པ་རག་པས་སྟོང་བར་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཐའ་དཔྱད་པ་ནི། འོ་ན་རག་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་པའི་ཚད་མ་

དེས་རག་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་བས་སྟོང་དུ་ངེས་སམ་མ་ངེས། ངེས་

ན། རོལ་བྱུང་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་རོལ་བྱུང་གི་གསལ་

བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་རག་པས་སྟོང་བར་ངེས་པར་ཐལ”ལོ། །
48
 འདོད་ན། དེས་

རོལ་སྒ་རག་པས་སྟོང་བར་ངེས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེས་རོལ་སྒ་རག་འཛིན་

གི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རོལ་བྱུང་གི་རགས་ལས་རོལ་སྒ་མི་

རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། བཅད་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་

47 ལྟ་

48 ལ། །
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ཉེར་ལེན་ཚད་མ་ས་མས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཟིན་གི་དོན་ལ་བསྣན་ནས་འཇུག་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། རག་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་པའི་གང་ཟག་དེས་རག་པ་དེ་

བས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པར་དོགས་སམ་མི་དོགས། དོགས་ན། དེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་ཆོས་ཅན། བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་

མ་ཁེགས་པར་ཐལ། རག་པ་དེ་བས་པ་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་མ་ཁེགས་པའི་ཕིར། 

མི་དོགས་ན་རག་པ་བས་སྟོང་དུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དེས་དེ་ལྟ་བུའི་དོགས་པ་

ཁེགས་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་དེས་དོགས་པ་དེ་ཁེགས་པ་གང་ཞིག །གང་

ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཚད་མ་དེ་ལས་གཞན་དོགས་པ་དེ་གཅོད་བེད་མེད་པའི་ཕིར། 

འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན། རོལ་བྱུང་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེ་ཉིད་ཀིས་

རོལ་བྱུང་གི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་རག་པ་འཇུག་པར་དོགས་པའི་སྒོ་

འདོགས་ཆོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ལ་རག་འཛིན་གི་

སྒོ་འདོགས་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་རོལ་བྱུང་གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་

དཔག་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་སྒོ་འདོགས་བཅད་

ཟིན་པའི་དོན་ལ་བསྣན་ནས་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རག་པ་ལ་བས་པ་འགོག་པའི་ཁྱད་གཞིའི་ངོས་ནས་གནོད་པ་ཅན་

གི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་སྒོ་འདོགས་གཅོད་ཚུལ་དེ་དཔྱད་མི་

བཟོད་ལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བས་སྟོང་གི་ངོས་ནས་བརགས་ན་ཡང་དཔྱད་མི་བཟོད་

དེ། རག་པ་བས་སྟོང་དུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་དེས་རག་པའི་སྟེང་དུ་བས་པའི་གསལ་
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བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་གིས་སྟོང་བར་ངེས་སམ་མ་ངེས། ཕི་མ་ལྟར་ན། བས་པའི་

གསལ་བའི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་རག་པ་ལ་འཇུག་པར་དོགས་སམ་མི་དོགས། 

དོགས་ན། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པར་དོགས་པས་དོགས་པ་གཅོད་

བེད་གཞན་ཡང་མེད་པས་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དོགས་པ་མེད་པ་ཡང་

མི་འཐད་དེ། ཚད་མ་དེས་དོགས་པ་མ་ཆོད་ལ་དོགས་པ་གཅོད་བེད་གཞན་ཡང་

མེད་པའི་ཕིར། དང་པོ་ལྟར་ན། བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་

བས་པའི་སྟེང་དུ་རག་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་གིས་སྟོང་པའི་ཁྱབ་པ་

ངེས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། སྒ་རག་པས་སྟོང་པའི་ཁྱབ་པ་ཡང་ངེས་དགོས་པས་

རེས་ཁྱབ་ངེས་པ་ན་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ངེས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གི་ལེན་བརོད་པར་བ་སྟེ། རག་པ་བས་སྟོང་དུ་ངེས་

པའི་ཚད་མ་དེས་རག་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་བས་པ་འཇུག་པར་

འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་ཆོད་ཀང་བས་པས་སྟོང་པའི་”ཁྱབ་པ་
49
མ་ངེས་ལ། གལ་ཏེ་

ངེས་དགོས་ན་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་བས་པའི་གསལ་

བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་རག་པས་སྟོང་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་

ལྟར་ན་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་ཚུལ་འཇལ་བའི་

ཚད་མ་དེས་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། བས་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་

ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་སྒའི་བས་པ་དང་ཚོགས་པ་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་བས་པའི་གསལ་

49 བ་བ་བ་
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བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རག་པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་སུ་ཆུག་ཀང༌། སྒ་དང་སྒའི་བས་

པ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་མི་དགོས་ཏེ། སྒ་དང་སྒའི་བས་པ་ལ་དངོས་ཤུགས་

གང་ལ་ཡང་བློ་ཁ་ཕོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རོལ་བྱུང་ལ་མི་རག་

པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་རོལ་བྱུང་གི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་

རག་པས་སྟོང་བའི་ཁྱབ་པ་ངེས་ཀང༌། རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་སྒ་ལ་རག་པས་སྟོང་

པའི་ཁྱབ་པ་ངེས་མི་དགོས་པས། རགས་དེ་ལ་བརེན་པའི་བློ་བཅད་ཤེས་སུ་ཐལ་

བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། རང་འདྲེན་བེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་སྒོ་འདོགས་བཅད་ཟིན་གི་དོན་

ལ་བསྣན་ནས་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་དེ་བཅད་ཤེས་ཀི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སར་གི་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་དེས་རག་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་

མཐའ་དག་ལ་བས་པ་འཇུག་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་འདོགས་མ་ཆོད་པར་ཐལ། རག་

པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་དངོས་ཤུགས་གང་ལ་ཡང་བློ་ཁ་མ་ཕོགས་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། རག་པ་ཙམ་མི་སིད་པར་ངེས་ན་རག་པའི་གསལ་

བའི་དབེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་ཁེགས་ཀང༌། དགག་བའི་ཆོས་རག་པའི་གསལ་

བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་སིད་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཡོད་མེད་

དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པ་ན་གཞི་གང་གི་སྟེང་དུ་ཡང་དེ་གཉིས་གཞི་མཐུན་སིད་པའི་

དོགས་པ་མེད་ཀང༌། ཤེས་བ་མཐའ་དག་གི་སྟེང་དུ་དེ་གཉིས་འགལ་བར་ངེས་མི་

དགོས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་

བས་པའི་སྟེང་དུ་སྒའི་རག་པས་སྟོང་བ་ངེས་སུ་ཆུག་ཀང་སྒ་ཁྱད་གཞིར་བཟུང་བའི་

སྟེང་དུ་རག་པས་སྟོང་བར་མ་ངེས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །
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གལ་ཏེ་བས་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་

དང་སྒའི་བས་པ་ཚོགས་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་བསྒྲུབ་བ་ངེས་དགོས་ན་བས་

པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་དེས་ཀང་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། བས་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་དག་ལ་

མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་ངེས་པའི་ཚད་མ་དེས་སྒའི་བས་པ་ལ་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་མ་

ངེས་ཀང༌། སྒའི་བས་པ་ལ་བློ་ཁ་ཕོགས་ནས་བས་པའི་གསལ་བའི་དབེ་བ་མཐའ་

དག་ལ་མི་རག་པ་དང་ཚོགས་པ་ཚད་མའི་ཡུལ་དུ་སོང་བ་ན་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་དགོས་

པར་སེམས་སོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་གསུམ།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་

ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་དགག་པ་

ཡིན་དགོས་པ། གཉིས་པ་ནི། ཚད་མས་དམིགས་པའི་སོ་ནས་ཡོད་པ་འཇོག་

དགོས་པ་བཞིན་དུ། གཞི་གང་གི་སྟེང་དུའང་དགག་བ་འགོག་པ་ལ་དགག་བ་

དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པའི་སོ་ནས་དགག་བ་འགོག་དགོས་ཏེ། དགག་བ་

འགོག་པའི་ཐབས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུའང༌། དགག་པ་ཉིད་ནི་

ཐམས་ཅད་དུ། །མི་དམིགས་པ་ལས་འགྲུབ་པ་ཡིན། ཚད་མས་གྲུབ་པར་སྨྲ་རྣམས་

ཀི། །དོན་གི་བཟློག་པ་ཉིད་ལས་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དགག་པ་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་

ཐམས་ཅད་ནི་མི་དམིགས་པ་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །
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གལ་ཏེ་དགག་བ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པའི་སོ་ནས་དགག་བ་

འགོག་པའི་དོན། དགག་བ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་

དགག་བ་འགོག་པ་ཡིན་ནམ། དགག་བ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་སུ་བས་ནས་དགག་བ་འགོག་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དགག་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ། དགག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དགག་བ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་

རགས་སུ་བཀོད་ནས་དགག་བ་འགོག་དགོས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་དགག་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དགག་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་དགག་བ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

སུ་བས་ནས་དགག་བ་འགོག་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དགག་གཞིའི་

སྟེང་དུ་ཕི་རོལ་གིས་དགག་བའི་ཆོས་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་གྲུབ་ཀང་

དགག་བའི་ཆོས་བཀག་པ་མ་གྲུབ་ན། དགག་བའི་ཆོས་དམིགས་པའི་ཚད་མ་

དགག་པ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་དགག་བ་འགོག་པར་བེད་ལ། དགག་གཞིའི་སྟེང་

དུ་ཕི་རོལ་གིས་དགག་བའི་ཆོས་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་མ་གྲུབ་ན། དགག་

བའི་ཆོས་དམིགས་པའི་ཚད་མ་བཀག་པ་དང༌། དགག་བའི་ཆོས་བཀག་པ་གཉིས་

ཀ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བས་ནས་དགག་བ་འགོག་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་དགག་བ་འགོག་པ་ལ་དགག་གཞི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་

མི་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། མི་རུང་ན་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་དགག་པ་བེད་

པ་མི་སིད་དེ། མེད་དགག་ཡན་གར་བ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། 
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དེས་ན་དགག་གཞི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་ན་རེས་དཔག་གིས་དགག་པ་བེད་

དགོས་སོ། །དགག་གཞི་ཕི་རོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ། དགག་བའི་

ཆོས་ཕི་རོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང་མི་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། མི་

རུང་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་ལ། སྣང་དུ་རུང་བ་

ལ་དགག་གཞིའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་ཕི་རོལ་གི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་

དང་མི་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

དང་པོ་ལྟར་ན། ཕལ་ཆེར་མངོན་སུམ་གིས་དགག་པ་བེད་ལ། མངོན་སུམ་

གིས་མ་གྲུབ་ན་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་དགོས་པས་

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཕི་རོལ་གི་མངོན་

སུམ་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་ལ་དགག་པ་བེད་ན། དགག་གཞིའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་

ཆོས་ཀི་འབེལ་ཟླ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་དང༌། འགལ་ཟླ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་

དུ་རུང་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འབེལ་ཟླ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་

ངེས་ལ། ངོ་བོ་ལ་ཁྱབ་ཆུང་བ་དང༌། ཁྱབ་མཉམ་པ་དང་ཁྱབ་ཆེ་བ་གསུམ་དུ་ངེས་

ཤིང༌། ཁྱབ་ཆུང་བ་བཀག་པས་གཞི་དེར་དགག་བའི་ཆོས་འགོག་མི་ནུས་ལ། ཁྱབ་

མཉམ་པ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་

པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་ཆེ་བ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་ན། ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་

པའི་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །དགག་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་ཕི་རོལ་གི་

མངོན་སུམ་ལ་སྣང་དུ་རུང་ན། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་
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ནོ། །དགག་གཞིའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་དངོས་འབས་སྣང་དུ་རུང་ན་དངོས་

འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་འབེལ་ཟླ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ལ་རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་དངོས་འབས་མ་དམིགས་པའི་

རགས་བཞིར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །

དགག་གཞིའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་ན་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་ལ། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འབེལ་ཟླ་ལ་ངོ་

བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་ངེས་པ་བཞིན་དུ་དེའི་འགལ་ཟླ་ལ་ངོ་བོ་རྒྱུ་འབས་གསུམ་དུ་

ངེས་པས། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་ཟླའི་ངོ་བོ་དང༌། དེའི་འབས་བུ་སྣང་དུ་རུང་

ན་རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་དང་འགལ་འབས་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་

དུས་ཡིན་ནོ། །དེའི་འགལ་ཟླའི་རྒྱུ་དངོས་དང་དེའི་འབས་བུ་སྣང་དུ་རུང་ན་རྒྱུ་

འགལ་དམིགས་དང་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རགས་འཇུག་པའི་

དུས་ཡིན་ནོ། །དེའི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་ཀི་འགལ་ཟླ་དངོས་སྣང་དུ་རུང་ན། 

ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་འཇུག་པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །དེའི་འབས་བུ་

དངོས་ཀི་འགལ་ཟླ་སྣང་དུ་རུང་ན་འབས་བུ་འགལ་དམིགས་ཀི་རགས་འཇུག་པའི་

དུས་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་བཞི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་དྲུག་སྟེ་དགག་རགས་བཅུར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ལ་གཉིས། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

དང་། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་སོ། །

དང་པོ་ལ་དགག་བཞག་སང་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་མི་སྣང་བ་མ་
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དམིགས་པའི་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། དགག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་བཞིན་དང་ནི་འབས་

བུའམ”། །
50
སྣང་བ་མཐོང་བ་མེད་ཉིད་རགས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་

ན་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་བཞིན་དུ་གང་ཟག་ཕ་རོལ་པོ་འདི་སྐྱོན་འདི་ལྟ་བུ་དང་

ལྡན་ནོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བ་རིགས་སམ་མི་རིགས། དང་པོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། མདོ་

ལས། ང་འམ་ང་དང་འདྲ་བས་གང་ཟག་གི་ཚོད་བཟུང་གི །གང་ཟག་གིས་གང་ཟག་

གི་”ཚོད
51
་མི་བཟུང་སྟེ། ཉམས་པར་གྱུར་ཏ་རེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །མི་

རིགས་ན། མི་རིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། 

སྐྱོན་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་ཏེ། སྐྱོན་འདི་ལྟ་བུ་ཚད་

མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་

གྲུབ་པར་ཐལ། སྐྱོན་འདི་ལྟ་བུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་

མོད། དེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇུག་པ་བློ་སོན་ཅན་ཉིད་ཕིར། །ཞེས་དང༌། 

ཤཱཀ་བློས། རྒྱུ་མེད་ན་འབས་བུ་མེད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་པར་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅིག །མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། འབེལ་

ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་

50 -། །

51 ཆད་
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གང་ཟག་གིས་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་ཡོད་ཀང་བལྟར་མི་

རུང་བ་ཞེས་ཟེར། མེ་མེད་ཆོས་ཅན། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོ་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་

པའི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་

ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་

གང་ཟག་གིས་མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོའི་སྟེང་དུ་དུ་བ་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། འབེལ་

ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་

གང་ཟག་གིས་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་

ཞེས་ཟེར་ན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ཅེས་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་ཏེ། ཤ་ཟའི་

བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་

པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་སྣང་བ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་

མས་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་ཆོས་ཡོད་ན་བལྟར་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་མཐུན་དཔེའི་སྟེང་དུ་དགག་བའི་

ཆོས་མེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་
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ཞིག“ །
52
རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དགག་བའི་ཆོས་

ཡོད་ཀང་བལྟར་མི་རུང་བ་ཞེས་ཟེར། གང་ཟག་གི་བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་

ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་སྣང་བ་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་

མས་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་ཀང་བལྟར་མི་རུང་བའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། གང་

ཟག་གི་བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་གང་

ཟག་གི་བདག་མེད་པར་རོགས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་ན་ཁྱོད་ཀིས་

དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་ཁྱོད་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་

ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

པར་རོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །མདུན་གི་གཞིར་འདིར་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་

ངེས་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་འདི་ནི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ལ། མདུན་གི་གཞི་

འདིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་ཡིན་གི་མེད་ངེས་སྒྲུབ་པ་མེད་

ནོ་ཞེ་ན”།
53

 མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་མེད་ངེས་

ཡིན་པར་ཐལ། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ན་དམིགས་དགོས་པ་གང་

52 -།

53 -།
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ཞིག །བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་བསལ་དང་

རགས་ཕི་མ་ཁས། རགས་དང་པོ་རགས་སྦྱོར་གི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་དངོས། སྒྲུབ་པར་

ཡང་ནུས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམིགས་

དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དམིགས་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་མེད་གང་རུང་གང་ཞིག །ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་

མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་དམིགས་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་མེད་ངེས་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ཡོད་ངེས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་

ཡོད་ངེས་ཀང་མ་ཡིན་མེད་ངེས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན། བསྐལ་

དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ངེས་

ཀང་མ་ཡིན་མེད་ངེས་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། བསྐལ་དོན་

ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་པའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མེད་པའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་

ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་མེད་པ་ལའང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར། གཞི་དེར་དེ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་མེད་པ་

ཡང་ཡིན་ཞེས་བརོད་ན། ཅིས་འགོག །གལ་ཏེ་དངོས་འགལ་བར་ན་གཉིས་ཡིན་གི་

ཕུང་གསུམ་ཡོད་པར་ཐལ། གཞི་དེར་དེ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དངོས་འགལ་བར་ན་”གཉིས་
54
མ་ཡིན་གི་ཕུང་གསུམ་ཡོད་པར་

54 གཉེས་
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ཐལ། གཞི་དེར་དེ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་

ངེས་ཀི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་སྟེ། དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

འདི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན། དེ་ཡོད་

ངེས་ཀི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་ཁེགས་པ་ཐལ། དེ་ཡོད་ངེས་ཀི་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་མི་

འཇུག་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ཡོད་ངེས་ཁེགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་

འདོད་ན། དེ་ཡོད་པ་ཁེགས་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གི་ངོར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀི་ཚད་མས་དྲངས་པའི་བཅད་

ཤེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདི་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཞི་དེར་གང་ཟག་དེས་བསྐལ་དོན་ཤ་

ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་ངེས་ནས་གཞི་དེར་གང་ཟག་དེའི་ངོར་

བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀི་ཚད་མས་དྲངས་པའི་བཅད་ཤེས་དོན་

མཐུན་འཇུག་མི་འཇུག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་ཡུལ་ཡོད་ཀང་བལྟར་

མི་རུང་བ། དཔེར་ན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་
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དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀི་བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་མི་

འཇུག་སྟེ། ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། འདི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དེ་ཡོད་ངེས་ཀི་བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་ལ། 

ཆོས་དེ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། འཇུག་

པ་བློ་སོན་ཅན་ཉིད་ཕིར། ཞེས་དང་ཤཱཀ་བློས། དེས་ན་རྒྱུ་མེད་ན་འབས་བུ་མེད་དོ་

སྙམ་དུ་བསམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་

གང་ཟག་གི་ངོར་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ཅེས་དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་

གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་ན་ཁྱབ་

བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རོད་སང་ནི། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟའི་བུམ་པ་མེད་

པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས། དེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་རགས་ས་མ་ཁས། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་

ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ར་བའི་རགས་ཕི་མ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་མེད་གང་རུང་

གང་ཞིག །དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རག་མི་རག་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་

ཤིང་སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་

ངེས་པར་ཐལ། སྒ་རག་མི་རག་གང་རུང་དུ་ངེས་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཀིས་སྒ་རག་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ཟུར་དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེར་ཐལ། སྒ་ལ་བློ་ཁ་ཕོགས་པ་

གང་ཞིག །རག་མི་རག་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་

བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་

ཆོས་ཅན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གི་ངོར་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀི་བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྣང་རུང་

མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྒྱུ་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡིན་ན་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། ཡང་

དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཤ་ཟའི་བུམ་པ་

བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ་ཤ་

ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀི་

བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་དེའི་རྒྱུ་མ་

ཡིན་ཀང་སྤིར་ཆོས་དེ་ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ་ཆོས་དེ་ཡོད་ངེས་ཀི་བཅད་ཤེས་

དོན་མཐུན་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟ་མིན་ན། གང་ཟག་གི་བདག་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉེར་ལེན་གི་

ཕུང་པོ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་གི་བདག་ཚད་མས་དམིགས་པ་དེ། གང་ཟག་

གི་བདག་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས། མདུན་གི་གཞི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

འདིར་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྐལ་

དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ན་བལྟར་རུང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། བསྐལ་དོན་

ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་ན་བལྟར་རུང་ཡིན་ཡང༌། ཡོད་ཀང་ཚུར་མཐོང་གི་ཚད་མས་

བལྟར་མི་རུང་བས་བསྐལ་དོན་དུ་བརོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་སྦྱིན་སོགས་སྤད་པ་ལས་

བདེ་བ་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། བསྐལ་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོད་ཀང་ཚུར་མཐོང་གི་

ཚད་མས་བལྟར་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་སྟེ། ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་

ཚད་མས་བལྟར་མི་རུང་ཡང་རེས་དཔག་ཚད་མས་བལྟར་རུང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་འཇུག་པའི་སྐབས་མེད་པར་ཐལ། 

མདུན་གི་གཞི་འདིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྤིར་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། བསྐལ་

དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་བསྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། མདུན་གི་གཞི་འདིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་

བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་གྲུབ་ན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

འཇུག་པའི་སྐབས་མི་སིད་དགོས་ཏེ། དེར་དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པར་གྲུབ་ན། 

དེར་དེ་ཀུན་མཁྱེན་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་དམིགས་པར་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། 

དེར་དེ་མེད་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

གཟིགས་པ་ལོག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་མེད་པ་གོ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་བཀོད་པའི་དགོས་པ་ནི། རྒྱང་འཕེན་

གིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་མེད་དེ། དེ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་
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ཞེས་ཟེར་བ་ལ། སྤིར་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་འགོད་དམ། རྒྱང་འཕེན་

གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན། རགས་མ་གྲུབ་ལ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མེད་དེ། དེ་ཡོད་ན་རྒྱང་འཕེན་

གི་ཚད་མས་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས། ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར་རམ། སྤིར་རྒྱང་འཕེན་གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེར་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན། རགས་མ་གྲུབ་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཐར་པ་དང་ཐམས་

ཅད་མཁྱེན་པ་སོགས་ལ་རྒྱང་འཕེན་གིས་ཡོད་ངེས་ཀི་བཅད་ཤེས་དོན་མཐུན་མི་

འཇུག་སྟེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱང་འཕེན་གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་འགོད་པར་རིགས་ཀི། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་

པ་མེད་དེ། ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱང་འཕེན་གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་དུ་མི་རུང་བར་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཡང་དག་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད། དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གི་ཚད་མ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་ཡུལ་དེ་ཡོད་ན་བལྟར་རུང་བ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་དང༌། འགལ་ཟླ་དམིགས་

པའི་རགས་སོ། །དང་པོ་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། 

མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འབེལ་



  216  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཟླ་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦྱར་བ། 

དབེ་ན། རྒྱུ། ཁྱབ་བེད། རང་བཞིན། དངོས་འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས་

བཞི་ལས། དང་པོ་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆོས་

ཀི་རྒྱུ་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦྱར་བ། དཔེར་ན། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆོས་

ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་

ཆོས་ཀི་བདག་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦྱར་བ། དཔེར་ན། པོ་ར་

སྟུག་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་གིས་དག་པའི་བག་རོང་ན་ཆོས་ཅན། ཤ་པ་མེད་དེ། 

ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅིག །དེའི་དཔེར་བརོད་ཤིང་གིས་དག་པའི་བག་རོང་ན་ཆོས་ཅན། ཤིང་

ཤ་པ་མེད་དེ། ཤིང་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་པ་མི་འཐད་དེ། གཞི་དེར་ཤིང་མེད་

པར་ངེས་ན། གཞི་དེར་ཤིང་ཤ་པ་མེད་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་

གང་ཞིག  །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦྱར་བ། 

དཔེར་ན།  བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་ན་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་

དེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅིག་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་

བར་རུང་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་འདི། མཚན་
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ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་ནས་མཚོན་བ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པར་ཐལ། 

བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་བ་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་མེད་པའི་བརོད་པ་སྒའི་

ཐ་སྙད་བར་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་མེད་ཅེས་པའི་སྒ་དེ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ། ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་བར་རུང་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞེས་

པའི་ཐ་སྙད་བ་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟླ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར།

ཁ་ཅིག །རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་སྒྲུབ་པས་ན། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ། བུམ་

པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་མེད་ཀི་ཤེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་

འཇུག་རུང་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་རང་བཞིན་

མ་དམིགས་པའི་རགས་སུ་བས་ནས། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། རང་བཞིན་རགས་

ཀི་དཔེར་བརོད་ལས་ཐ་དད་པར་མ་བསྟན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་བཞིན་

རགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གི་རགས་ལས་འབས་

བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འཆད་པ་མི་འཐད་དེ། 

རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། དགག་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་གཞི་ཡིན་དགོས་ལ། རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གིས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་

དཔོག་པ་དགག་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 



  218  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རང་

བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་ཏེ། དེ་རང་བཞིན་རགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་

པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ནི་རང་བཞིན་ནང་འདུས་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འོ་ན་དགག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་

ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རིགས་ཐིགས་ལས། འབས་བུ་མ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་

པའི་སྦྱོར་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ནང་དུ་འདུ་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དགག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

ན། རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །རང་

བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དགག་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྒྲུབ་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ནི་དགག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཐ་

སྙད་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་དགག་པའི་རགས་ཞེས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དགག་

པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས། དགག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཐ་སྙད་

ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་དེའི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། དེ་ནི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། སར་རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གསུམ་གི་

དགག་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསྟན་པ་ལ། འོ་ན་དགག་པའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གང་

སྒྲུབ་སྙམ་ན། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པས་དགག་པའི་ཐ་སྙད་ཙམ་སྒྲུབ་ཀི་དོན་སྒྲུབ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཆོས་དེ་

མེད་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པས་དགག་པའི་དོན་དང་

ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་

འགེལ་ལས། དམིགས་པར་ནི་རིགས་ལྡན་དེ་མི་དམིགས་པར་ཡང་དག་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ནོ། །དགག་པའི་ཐ་སྙད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ལ་དེའི་གཏན་

ཚིགས་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལྟ་བུ་མ་དམིགས་པ་ནི་རང་ཉིད་ཀིས་འགོག་པའི་ངོ་བོ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མ་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཡང་

གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ན། གྲུབ་ཟིན་གི་

དོན་དང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་གང་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་

སུ་བུམ་མེད་ནི་གྲུབ་ཟིན་གི་དོན་དང༌། བུམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སྙད་ནི་

བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་ཡིན་པས། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་

མེད་པའི་ཐ་སྙད་བར་རུང་སྟེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་

པར་བ་བ་ཡིན་གི་བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་

འགོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཉེས་

པ་ཁྱེད་རང་ལའང་མཚུངས་ཏེ། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་བུམ་མེད་ཀི་ཐ་སྙད་

བ་རུང་དུ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕི་རོལ་ཆོས་ཅན། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་

པ་མེད་པའི་ངེས་པ་བློའི་ཐ་སྙད་གྲུབ་ཟིན་པར་ཐལ། དེར་བུམ་པ་མེད་པ་གྲུབ་ཟིན་
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པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། དེར་བུམ་པ་མེད་པའི་བརོད་པ་སྒའི་

ཐ་སྙད་གྲུབ་ཟིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །བུམ་པ་མེད་ཅེས་སྨྲ་ཤེས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཆོས་ཅན། དེར་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་གྲུབ་ཟིན་པར་ཐལ། དེར་བུམ་པ་

མེད་པའི་ངེས་པ་བློའི་ཐ་སྙད་དང་བརོད་པ་སྒའི་ཐ་སྙད་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེར་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་བར་རུང་སྟེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་

མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་སུ་བེད་པ་མི་

འཐད་དེ། བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་བ་རུང་མེད་དགག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་རྒྱུ་

མཚན་ཅན་གི་སྒ་ཤེས་སྒྲུབ། །ཅེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་

ཅན་གི་སྒ་ཤེས་སྒྲུབ། །ཅེས་པ་སྦྱོར་བ་འཆད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་སྦྱོར་བ་

འགོད་པའི་ཚེ། རིགས་ཐིགས་ལས། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་ནི་དཔེར་ན། འདི་

ན་དུ་བ་མེད་དེ། དམིགས་པའི་རིག་བར་གྱུར་པ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

བ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་དང༌། འདིར་ཡང་དཔེར་ན། སེག་པར་བེད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། །མེ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བ་བཞིན། །ཞེས་དང༌། རང་འགེལ་ལས་གསུངས་ཀི་

སྦྱོར་བ་འགོད་པའི་ཚེ་ཐ་སྙད་བར་རུང་སྟེ། ཞེས་བཀོད་པ་མེད་དོ། །

རང་ལུགས་ལ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་

གཞི་དེར་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་གྲུབ་ཟིན་གི་དོན་དང༌། གཞི་དེར་བུམ་པ་

མེད་པ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་ཡིན་ནོ། །རགས་འདིའི་ཁྱབ་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། 

ཕོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་
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བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་

གྲུབ་པ་ཡིན་གི་དེ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དངོས་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། མེད་ལ་དབང་སྐྱེས་བློ་མིན་ཏེ། །ཞེས་གསུང་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར། འོ་ན་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་སྣང་རུང་

མ་དམིགས་པ་རོགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཐལ། དེར་དེ་མངོན་སུམ་གིས་ཀང་མ་

རོགས། རེས་དཔག་”གིས་
55
ཀང་མ་རོགས་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་ཁས། ཕི་མ་

མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་སུ་བུམ་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་

བེད་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་ས་ཕོགས་དག་པ་བ་འཛནི་པའི་དག་འཛནི་མངོན་སུམ་གིས། ས་ཕོགས་

དེར་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་ས་ཕོགས་

འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་པའམ། བུམ་པ་འདི་ནི་མ་དམིགས་སོ་སྙམ་པའི་རོག་པ་དོན་

མཐུན་གཉིས་འདྲེན་པའི་ཕིར། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་དེས་ས་ཕོགས་དེ་དངོས་སུ་

རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་རོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མེད་ལ་

དབང་སྐྱེས་བློ་མིན་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེས་མེད་དགག་དབང་

པོའི་མངོན་སུམ་གི་དངོས་ཡུལ་མིན་པར་བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར།

བཞི་པ་དངོས་འབས་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། 

འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དགག་བའི་ཆོས་ཀི་དངོས་

འབས་བཀག་པ་རགས་སུ་སྦྱར་བ། དཔེར་ན། དུ་བ་མེད་པའི་མཐའ་བཞི་ཀུན་ནས་

55 གེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

བསྐོར་བའི་དང་ར་བླ་གབ་མེད་པ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ། 

དུ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་དང༌། འགལ་བ་ངེས་བེད་

ཀི་ཚད་མ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དགག་བའི་ཆོས་ཀི་

འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་སྦྱར་བ། དབེ་ན་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་

བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་དང༌། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་

བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས། 

དང་པོའི་མཚན་ཉིད། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་

ཞིག །དགག་བའི་ཆོས་དང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ལ་བརེན་པའི་སོ་ནས་མི་

མཐུན་པར་གནས་པ། 

དབེ་ན་རྣམ་འགེལ་ལས། རྒྱུ་འགལ་དམིགས་ཁྱབ་བེད་འགལ་དམིགས། 

རང་བཞིན་འགལ་དམིགས། འགལ་འབས་དམིགས་པ། འབས་བུ་འགལ་དམིགས། 

རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་སྟེ་དྲུག་བཤད། 

དཔེར་བརོད་རིམ་པ་བཞིན། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤར་

ཕོགས་ཆོས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་སྟོབས་ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། མེ་

སྟོབས་ཆེན་”པོས་
56
ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། བ་མོའི་རེག་

པ་སྟོབས་ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར། 

56 པས་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཞེས་པ་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། གང་རེག་སྟོབས་ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། མེ་

སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་

པར་ནོན་པའི་ཤར་ཕོགས་ཆོས་ཅན། གང་རེག་སྟོབས་ཆེན་རྒྱུན་ཆགས་པ་མེད་དེ། 

དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་

ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤར་ཕོགས་ཆོས་ཅན། གང་རྒྱུ་ནུས་པ་ཐོགས་མེད་མེད་དེ། མེ་

སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་

པར་ནོན་པའི་ཤར་ཕོགས་ཆོས་ཅན། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་སྟོབས་ཆེན་རྒྱུན་

ཆགས་པ་མེད་དེ། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་

གི་མཚན་ཉིད། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །དགག་བའི་

ཆོས་དང་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་སོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་དབེ་

ན། ངེས་པས་ལྟོས་པ་འགོག་པ་དང༌། ལྟོས་པས་ངེས་པ་འགོག་པའི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གཉིས། 

དཔེར་བརོད་རིམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པ་ཕིས་རྒྱུ་དོན་

གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་དེ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

དང༌། གོས་དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངེས་ཏེ། ཚོན་

ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་འགལ་བ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

འགལ་དང༌། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་འདི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གཉིས་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་འགྲུབ་པ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང༌། ཕན་ཚུན་སང་

འགལ་རོགས་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་པས། འདི་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད། དབེ་བ། 

འགལ་བ་རོགས་པའི་དགོས་པའོ། །

དང་པོ་ལ། ཁ་ཅིག །རྣམ་ངེས་ལས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཁོ་

ན་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཆོས་དེ་དང་འགལ་ན་འགོག་པས། སོ་

སེར་ལྟ་བུ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འ་ོན་རག་མི་རག་གཉིས་

ཕན་ཚུན་འགོག་ནུས་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

འདོད་ན། དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་དངོས་སུ་འགོག་ནུས་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་འགོག་ནུས་

པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་བརྒྱུད་འགལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རག་མི་རག་

གཉིས་གང་སྟོབས་ཆེ། རག་པ་སྟོབས་ཆེ་ན་མི་རག་པས་རག་པ་དངོས་སུ་འགོག་མི་

ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །མི་རག་པ་སྟོབས་ཆེ་ན་རག་པས་མི་རག་པ་དངོས་སུ་འགོག་མི་

ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་གཞི་གང་རུང་ལ་མ་བརེན་པར་དངོས་འགལ་

དུ་ངེས་མི་ནུས་ལ། ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་མི་རག་པས་རག་པ་ལ་དངོས་

སུ་གནོད་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་རག་པས་

མི་རག་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པས། །དེ་གཉིས་དངོས་འགལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འ་ོན་སོ་

སེར་འགལ་བར་ཐལ། སོན་པོས་བ་ཻཌཱུརྱའི་ཁ་དོག་སེར་པོ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས། སེར་

པོས་གསེར་གི་ཁ་དོག་སོན་པོ་ཡིན་པ་འགོག་ནུས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། གལ་

ཏེ་འགལ་ན་འགོག་མི་དགོས་ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གནོད་པར་བེད་པ་ཁོ་ན་འགལ་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། གཞུང་དེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ལ་གནོད་



  225  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པར་བེད་པའི་རགས་ཁོ་ན་འགལ་རགས་ཡིན་པར་བསྟན་ཏོ། །

རང་ལུགས་ལ། འགལ་བའི་མཚན་ཉིད། ཐ་དད་གང་ཞིག་གཞི་མཐུན་མི་སིད་

པ། གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང༌། ཕན་ཚུན་སང་

འགལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའ།ོ །

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཕྱཱ་པ་ན་རེ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་གནོད་བ་

ལ་གནོད་པའི་ཚུལ་ལ། རང་གི་ངོ་བོས་གནོད་པའི་ཚུལ་དང༌། རྒྱུས་གནོད་པའི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ལ་དངོས་

རྒྱུས་གནོད་པའི་ཚུལ་དང༌། བརྒྱུད་རྒྱུས་གནོད་པའི་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། སྦྱོར་

ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས། མཐོང་སང་གི་ས་བོན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ལྟ་བུ་

ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི། སྣང་བའི་བརྒྱུད་རྒྱུས་མུན་པ་ལ་གནོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་

འདས་ལམ་གིས་སང་བ་ལ་གནོད་པའི་ཚུལ་དང༌། སྣང་བས་མུན་པ་ལ་གནོད་ཚུལ་

མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་སུ་མཐོང་སང་

གི་ས་བོན་འགགས་ན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་སུ་འགོག་པ་ཐོབ་

དགོས་ལ་དེ་ལྟར་ན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་འགོག་བདེན་དུས་མཉམ་

དུ་འགྱུར་བས། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་མཐོང་སང་གི་ས་བོན་

ཡོད་ལ། མཐོང་སང་གི་ས་བོན་ལ་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་དངོས་སུ་

གནོད་ན་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། གཉེན་པོས་སང་བ་ལ་

དངོས་སུ་གནོད་པའི་དོན་ནི་སང་བ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བེད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 
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དེས་ན་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་མཐོང་སང་གི་ས་བོན་ལ་དངོས་སུ་

གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །སྣང་བ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་མུན་པ་འགགས་དགོས་ལ། སྣང་བའི་

དངོས་རྒྱུས་མུན་པ་ལ་གནོད་ན། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་བས་སྣང་བའི་

བརྒྱུད་རྒྱུས་མུན་པ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་ངོ༌། །མཐོང་ལམ་སྡུག་

བསལ་ཆོས་བཟོད་ཀིས་མཐོང་སང་གི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་པར་སྦྱོར་

ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་དངོས་སུ་སོང་ནུས་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་སྡུག་བསལ་

ཆོས་བཟོད་ཀིས་མཐོང་སང་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་དངོས་སུ་སྐྱེད་

མི་ནུས་པར་སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས་མཐོང་སང་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་

པའི་ནུས་མེད་དུ་དངོས་སུ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། སོམ་ལམ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་

པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་

དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཟག་མེད་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་རག་

གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་པར་ཐལ། མཐོང་ལམ་བར་

ཆད་ལམ་དང་སོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་

བོན་དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཟག་མེད་ཀི་ལམ་གང་གིས་ཀང་

རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་ནུས་པ་མེད་པར་ཐལ། ཟག་མེད་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་ཟག་མེད་རྣམ་གོལ་ལམ་གང་གིས་ཀང་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་

སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སོ་སྐྱེའི་རྒྱུད་ལ་སྒིབ་གཉིས་ཀི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་བའི་
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གཉེན་པོ་ཡོད་པར་ཐལ། སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོས། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་

མེད་ལམ་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སོང་ནུས་པའི་ཕིར། །རགས་

ཁས། འདོད་ན། བདག་མེད་མངོན་སུམ་གིས་མ་རོགས་པར་འགོག་བདེན་ཐོབ་པ་

ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོ་ཆོས་ཅན། མཐོང་

ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་དངོས་སུ་སྐྱེད་པར་ཐལ། 

དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་དངོས་སུ་

བསྐྱེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་ནུས་པར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རགས་

བསལ་ཁས་སོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། 

གནོད་བ་ལ་གནོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་གི་མཚན་ཉིད། 

རྒྱུན་གཅད་བ་གཅོད་བེད་ཀི་སོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ། ཁ་ཅིག །ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་གནོད་བེད་ཁོ་ནར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། སྣང་མུན་ལྟ་བུ་ལྷན་ཅིག་

མི་གནས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ནི་དབེ་ན། དངོས་སུ་གནོད་པ་དང༌། 

བརྒྱུད་ནས་གནོད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། མུན་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་བེད་ཀི་མར་

མེ་དང་མུན་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་རིང་བ་ནས་རིམ་གིས་འོངས་པའི་མར་

མེ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དང་མུན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ལ་གཉིས།འདས་ལམ་གིས་སང་བ་ལ་གནོད་ཚུལ་དང༌།ཚ་རེག་

གིས་གང་རེག་ལ་གནོད་ཚུལ་སོགས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དཔེ་བཤད་
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པ་དང༌། སྐབས་དོན་ལ་སྦྱར་བ་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁང་ཕུགས་ན་

ཡུན་རིང་དུ་མུན་པ་གནས་པ་ལ་སོ་གསེབ་ནས་རིམ་གིས་མར་མེའི་འོད་འོངས་

པའི་ཚེ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་མུན་པ་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་མེད་པར་ཡོད་ལ། སྐད་ཅིག་

གཉིས་པ་ལ་མུན་པའི་རྒྱུ་དང་ཡུལ་འདབ་འབར་དུ་ཡོད་པའི་མར་མེས་མུན་པ་

རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བེད་ལ། སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་མར་མེ་

སྐྱེས་པ་དང་མུན་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་བཞིན་དུ་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་

བའི་ས་བོན་ཐ་མ་དེ། སྦྱོར་ལམ་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའི་དུས་ན་ཡོད་ལ། དེའི་ཚེ་

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང༌། དེའི་ངོ་སྐལ་གི་

སང་བའི་ས་བོན་འགོག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དུས་མཉམ་ཞིང༌། དེ་སྐྱེས་པ་དང་

དེའི་སང་བའི་ས་བོན་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་དུས་ན་དེའི་ངོ་སྐལ་

གི་སང་བའི་ས་བོན་མེད་པ་དེ་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་ཡིན་གི་དེ་སངས་པའི་

སོ་སོར་བརགས་འགོག་ཐོབ་པ་མིན་ཏེ། དེ་སངས་པའི་སོ་སོར་བརགས་འགོག་

ཐོབ་པ་ལ་ལམ་གི་བདེན་པ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་

ས་བོན་མེད་ཀང་ཟད་པར་སངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་མཚོན་ནས་རྒྱུན་མཐའི་

བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་གནས་ངན་ལེན་གི་དྲི་མ་མེད་ཀང༌། སོང་བཞིན་པ་

ཡིན་གི་ཟད་པར་སངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་གནས་ངན་གི་དྲི་མ་ཟད་པར་སངས་

པའི་འགོག་བདེན་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་པར་
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ཐལ་ལོ། །དེས་ན་རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་དྲི་མ་དེ་ཟད་པར་སངས་

པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོས་དྲི་མ་དེ་སོང་བ་ཡིན་ཟེར། འོ་ན་

རྣམ་མཁྱེན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། སོབ་ལམ་ཡིན་པར་ཐལ། སང་བ་སོང་བའི་

བ་བ་དང་བཅས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་

ལམ་གི་དུས་ན་མཐོང་”སང་
57
གི་ས་བོན་མེད་པར་ཁས་བླངས་ནས་རྒྱུན་མཐའི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་གནས་ངན་ལེན་གི་དྲི་མ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་མི་

འཐད་དེ། སང་བ་སྐྱེ་འགྱུར་གིས་སོང་བ་དང་འགག་འགྱུར་གིས་སོང་བའི་གྲུབ་

མཐའ་གཞི་མཐུན་དུ་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་དུས་ན་མཐོང་སང་གི་ས་

བོན་མེད་ན། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་

གིས་སང་བ་མངོན་གྱུར་འདས་པ་འགགས་པའི་ཕིར་མི་སོང༌། མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས་

པའི་ཕིར་མི་སོང༌། ད་ལྟར་བ་ལམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་མི་སོང་

ཞེས་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ་སང་བའི་ས་བོན་ལམ་དང་དུས་མཉམ་དུ་འཇུག་པས་

སོང་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞུང་

གི་དོན། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་རང་གི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་

འདས་པ་བུམ་པ་ཐོ་བས་བཅོམ་པ་ལྟར་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འགགས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། མ་འོངས་པ་མདུན་ནས་འཕུལ་བ་ལྟར་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 

57 སང་
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ད་ལྟར་བ་མཛོ་སྦེལ་གཡང་ལ་ལྷུང་བ་ལྟར་སོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་དང་མཉམ་དུ་མི་

འཇུག་པའི་ཕིར། འ་ོན་ཇི་ལྟར་སོང་ཞེ་ན། ཡུན་རིང་པོར་གཉེན་པོའི་ཕོགས་གོམས་

པ་ལས། མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དང༌། དེའི་ངོ་

སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་འགོག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་དུས་མཉམ་ཞིང༌། དེ་

སྐྱེས་པ་དང༌། དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པ་ཡིན་ལ། 

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་སྟོབས་ཀིས་དེའི་ངོ་སྐལ་གི་སང་བའི་ས་བོན་

སར་སྐྱེ་མི་རུང་གི་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའི་རྣམ་གོལ་ལམ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་སངས་པ་

ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སྣང་བ་སྐྱེས་པ་དང་མུན་པ་འགགས་པ་དུས་མཉམ་པ་བཞིན་

ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནོད་པའི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་ཇི་

ལྟ་བུ། ཚ་གང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་དོན་གང་ཞེ་ན། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་

གནོད་པའི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་མྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་སྟེ། སྐད་ཅིག་

དང་པོ་ལ་ཚ་གང་ཕད། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་ནུས་མེད་དུ་བས། སྐད་

ཅིག་གསུམ་པ་ལ་གང་རེག་ལྡོག་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་ཆོས་མཆོག་གིས། གང་

ཞིག་གང་གིས་ལྡོག་པར་བེད་པ་དེ་ནི་མྱུར་ན་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་པར་བེད་

དེ། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ནུས་པ་མེད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་རུང་བར་བེད་དོ། །སྐད་

ཅིག་གཉིས་པ་ལ་འགལ་བར་ནུས་པ་མེད་དོ། །སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ནུས་པ་མེད་

པ་འགགས་པའི་ཡུལ་དེར་འོང་བར་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གནོད་བ་ལྡོག་

དུས་ཡུན་རིང་བ་ལ་ནི་ཚད་ངེས་པ་མེད་དོ། །ཚ་གང་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་དོན་
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ནི། ཚ་གང་རྒྱུན་གནོད་མེད་དུ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །ཚ་གང་རྒྱུན་སྟོབས་མཉམ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

བ་མི་འཐད་དེ། ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནོད་པའི་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་མྱུར་ན་

ཡང་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་ལྡོག་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་

ལྡོག་གོ་ཞེ་ན་ཡང༌། ཚ་གང་ཕད་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་སོན་དུ་

གང་རེག་ནུས་མེད་དུ་བས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དུས་ན་གང་རེག་ལྡོག་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སྟེ། གང་རེག་ནུས་མེད་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་གང་རེག་ལྡོག་པར་བེད་དགོས་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀི་སོན་དུ་ཚ་གང་ཕད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སོན་དུ་གང་

རེག་ནུས་མེད་དུ་བས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། ཚ་གང་ཕད་པའི་སོ་ནས་གང་རེག་ནུས་

མེད་དུ་བེད་དགོས་པའི་ཕིར། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་ལྡོག་གོ་ཞེ་ན། ཚ་

གང་ཕད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་གང་རེག་ནུས་མེད་དུ་བས་པ་དུས་མཉམ་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་ལྡོག་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀི་

སོན་དུ་ཚ་གང་ཕད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག་གིས། གང་རེག་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བསྐྱེད་པ་

དེ་ཚ་རེག་གིས་གང་རེག་ལ་གནོད་པའི་དོན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་

གང་རེག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གནོད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀིས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་དེ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་

བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་དེ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་ཅན་དང་ནུས་

མེད་གང་རུང་དུ་བསྐྱེད་པ་གང་ཞིག །ནུས་ཅན་དུ་མ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ནུས་
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མེད་དུ་མ་བསྐྱེད་ན། གང་རེག་གཉིས་པ་ནུས་མེད་དུ་བསྐྱེད་པའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་དེའང་དེའི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན། དེ་

གཉིས་ཕད་དུས་ཀི་ཚ་རེག་དེའང་དེའི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན། དེ་ལས་གཞན་དེའི་ཉེར་

ལེན་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་དེ་མ་

ཐག་རྐེན་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནུས་མེད་དུ་

ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་གིས་མ་སྐྱེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མི་མཚུངས་ཏེ། 

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་པས་

གཟུགས་ཉེར་ལེན་དུ་མི་རིགས་པས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཉེན་ལེན་དུ་རིགས་སོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་གང་རེག་ནུས་མེད་དེ་གང་རེག་ཡིན་པས་ཚ་རེག་ཉེར་ལེན་དུ་མི་རིགས་པས་

ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་དེ་དེའི་ཉེར་ལེན་དུ་རིགས་སོ། །གལ་ཏེ་ཚ་གང་ཕད་

དུས་ཀི་ཚ་རེག་ཁོ་ནས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད་དེ། ཚ་གང་

མི་ཕད་ན་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནུས་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ལ། ཚ་གང་ཕད་པའི་

དབང་གིས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནུས་མེད་དུ་སོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་གཟུགས་

ཁོ་ནས་བསྐྱེད་པར་ཐལ། གཟུགས་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་མ་ཕད་ན་གཟུགས་འཛིན་

དབང་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་མི་སྐྱེ་བ་ལས། དེ་གཉིས་ཕད་པའི་དབང་གིས་

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

དེས་ན་ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་དེས་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་
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ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན། ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་ཚ་རེག་དེས་

ཀང་གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཚ་གང་

ཕད་དུས་ཀི་ཚ་རེག་ཆོས་ཅན། གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གནོད་པ་དང་ཕན་

འདོགས་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནུས་མེད་དུ་

བས་པ་གང་ཞིག །དེ་སྐྱེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འ་ོན་ཚ་གང་ཕད་དུས་ཀི་གང་རེག་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཚ་གང་སྟོབས་མཉམ་གཉིས་གནོད་བ་གནོད་

བེད་ཡིན་ནམ་མིན། མ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ། ཚ་གང་སྟོབས་མཉམ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་

ལ་ཕད། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཀ་ནུས་མེད་དུ་བས། སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་

གཉིས་ཀ་ལྡོག་པ་སིད་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་གནོད་བ་གནོད་བེད་ཡིན་པའང་མི་

འཐད་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་སྟོབས་མཉམ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། གནོད་པ་མ་ཡིན་

གཉིས་པོ་དག །ནུས་པ་མཚུངས་ཕིར་གེགས་བེད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་སྟོབས་མཉམ་ཡང་གནོད་བ་གནོད་བེད་ཡིན་ལ། གཞུང་དེའི་

དོན་ནི་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ནུས་མཚུངས་ཡིན་ན། གེགས་བེད་ཙམ་ཡིན་པས་

གནོད་བེད་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚ་གང་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་

ཕད། གཉིས་པ་ལ་ནུས་མེད་དུ་བས། སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་གང་རེག་ལྡོག་པའི་

ཚེ། ཚ་གང་ཕད་པའི་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ས་ཕི་བར་གསུམ་གི་ཆ་ཡོད་དམ་མེད། 

མེད་ན་གང་རེག་ལྡོག་དུས་ཚུར་མཐོང་གི་མངོན་སུམ་གི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་མི་ནུས་

པར་འགྱུར་ལ། ཡོད་ན་དེའི་སྐད་ཅིག་གསུམ་པ་ལ་གང་རེག་ལྡོག་གམ་མི་

ལྡོག །ལྡོག་ན་གནོད་བ་ལྡོག་དུས་གོང་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ། མི་ལྡོག་ན་སྐད་
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ཅིག་གཉིས་པ་ལ་གང་རེག་ནུས་མེད་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་སྐད་ཅིག་

གསུམ་པ་ལ་གང་རེག་མི་ལྡོག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚ་གང་ཕད་པའི་ས་

ཕི་བར་གསུམ་གི་ཆ་གསུམ་གའང༌། སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་ཕད་ཅེས་པའི་སྐད་ཅིག་

དང་པོའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བེམ་པོར་གྱུར་པའི་གནོད་བེད་ཀི་དོན་གནོད་བ་དང་ཕད་པའི་

དབང་གིས་གནོད་བ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྣང་མུན་ལྟ་བུ་བེམ་པོ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་ཡིན་ན་ཡང་ཕད་པ་མི་སིད་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྣང་བ་སྐྱེས་པ་ན་མུན་པ་འགགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་གནོད་བ་དང་ཕད་

ན་གནོད་བ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བེད་པ་དེ་བེམ་པོར་གྱུར་པའི་

གནོད་བེད་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚ་གང་ཕད་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཚ་རེག་

ཡོད་པའི་གོ་སར་གང་རེག་ཡོད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཚ་གང་ཕད་པ་སིད་དེ། ཚ་གང་ཡུལ་འདབ་འབར་དུ་ཡོད་པ་སིད་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སྣང་མུན་ཕད་པ་སིད་པར་ཐལ། སྣང་མུན་ཡུལ་འདབ་འབར་

ཡོད་པ་སིད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དཔྱིད་ཀི་ཚ་རེག་དེས་དགུན་གི་གང་རེག་ལ་གནོད་པར་ཐལ། 

དེ་གཉིས་ཕད་ན་དགུན་གི་གང་རེག་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་བེད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ཀི་བདག་མེད་

རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེས་སེམས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སེམས་ཅན་འབད་མེད་དུ་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་
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སངས་རྒྱས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སེམས་ཅན་

གི་རྒྱུད་ཀི་བདག་འཛིན་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དང་དེ་གཉིས་དམིགས་

པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འཛིན་སྟངས་འགལ་བ་གང་ཞིག །ཁྱོད་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཡི་གནོད་བེད་ནི། །བདག་མེད་མཐོང་བས་འགལ་

བ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། དེ་དག་གང་ལ་ཚད་མ་ཡོད། །དེ་ནི་གཞན་ལ་གནོད་བེད་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ནི་རྒྱུད་གཅིག་ལ་དགོངས་

པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །གནོད་བ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་སྐྱེད་པ་དེ་བེམ་

པོར་གྱུར་པའི་གནོད་བེད་ཀི་དོན་ཡིན་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། སྣང་བ་ཆོས་ཅན། མུན་

པ་ལ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མུན་པ་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་

མེད་དུ་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་སྐྱེས་པ་ན་མུན་པ་འགགས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། འགལ་

བའི་རྣམ་གཞག་དཔྱད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་མཚན་ཉིད། རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སོ་

ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ། སོབ་དཔོན་ཕྱཱ་བ་ན་རེ། ཆོས་མཆོག་གིས། འབས་བུ་

གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནུས་པ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་

འཇོག་པ་མི་འཐད་དེ། དོན་སྤི་དང་ཟླ་གཉིས་ལྟ་བུ་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཟེར་བ་ནི་ཕོགས་ས་མའི་དགོངས་པ་མ་ལོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མཆོག་གིས། 

འབས་བུ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་ནུས་པ་ཡོད་མེད་གཉིས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་བསལ་



  236  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་གི། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་

ན་འགལ་ཟླ་གང་རུང་ཞིག་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པ་མིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། དབེ་ན། རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལྟ་བུ་དངོས་འགལ་དང༌། རག་

པ་དང་བས་པ་ལྟ་བུ་བརྒྱུད་འགལ་གཉིས་སོ། །དེ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་ཡོངས་

གཅོད་ལ་གྲུབ་ན་སྒ་རག་པ་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་ཀང༌། དེ་ཙམ་གིས་རག་མི་རག་

གཉིས་གཞི་མཐུན་ཁེགས་ཀང་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་ཨུཏྤ་ལའི་

ཁ་དོག་སོན་པོ་ཡིན་པ་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་པས་སེར་པོ་ཡིན་པ་རྣམ་བཅད་ལ་

ཁེགས་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་སོ་སེར་དངོས་འགལ་དུ་ངེས་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་སར་ཅིག་ཤོས་ཀི་མཚན་ཉིད་

མ་ཞུགས། ཅིག་ཤོས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་སར་གཅིག་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཞུགས་

པ་ནི་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རག་པའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་སར་མི་

རག་པ་མ་ཞུགས། མི་རག་པའི་མཚན་ཉིད་ཞུགས་སར་རག་པ་མ་ཞུགས་པས་རག་

མི་རག་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཡང༌། དགག་བ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་བཀག་པའི་སོ་ནས། རག་མི་

རག་འགལ་བར་ངེས་དགོས་ཏེ། སྒའི་སྟེང་དུ་རག་པ་དམིགས་བེད་ཀི་ཚད་མ་མ་

ཁེགས་ན་སྒ་རག་པ་མི་ཁེགས་ཤིང་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེས་

ན་འགལ་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལས་འགལ་བར་ངེས་དགོས་པ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཚ་གང་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་རྣམ་བཅད་

ཡོངས་གཅོད་ཀི་སོ་ནས་མི་མཐུན་པར་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞི་དེ་ཚ་རེག་
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ཡིན་པར་ཡོངས་གཅོད་ལ་གྲུབ་ན། གང་རེག་ཡིན་པར་རྣམ་བཅད་ལ་ཁེགས་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་དེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཤར་

ཕོགས་ཀིི་གཞིར། གང་རེག་སྟོབས་ཆེན་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་

ལ་བརེན་པའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིག” །
58
མེ་སྟོབས་ཆེན་”པོ་

59
དང་གང་རེག་སྟོབས་ཆེན་”པོ་

60
གཉིས་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འོ་ན་མེ་མེད་དེ་མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོ་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །མེ་དེ་དུ་བའི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

བསལ་ཁས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་ཕན་ཚུན་སང་འགལ་རོགས་

པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ལྟ་བ་བཀར་བཏགས་ཀི་ཕག་རྒྱ་བཞིའི་སོ་ནས་གཏན་ལ་

ཕབ་པའི་དོན་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རགས་དགག་བའི་ཆོས་དང་འགལ་བ་དང༌། 

རེས་དཔག་གིས་སྒོ་འདོགས་ལ་གནོད་ཚུལ་དང༌། ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་བདག་

མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བདག་འཛིན་གི་ས་བོན་ལ་གནོད་

ཚུལ་ལ་སོགས་པ་འགལ་བའི་རྣམ་གཞག་རོགས་པ་ལ་རག་ལས་པས་འགལ་བ་

གཉིས་ཀི་རྣམ་གཞག་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

58 -།

59 པ་

60 པ་
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གཉིས་པ་གངས་ངེས་ལ་དོགས་པ་གཅད་པ་ནི། གལ་ཏེ་རགས་ཡང་དག་ལ་

འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་མི་འཐད་དེ། སྒྲུབ་

རགས་ལ་འབས་རང་གི་རགས་གཉིས་སུ་འབེད་ན། དགག་རགས་ལ་ཡང་འབེལ་

ཟླ་མ་དམིགས་པ་དང་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་རགས་ཡང་

དག་ལ་བཞིར་གངས་ངེས་པར་འགྱུར་ལ། འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་དང་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་དགག་རགས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་ན། འབས་རང་གི་

རགས་གཉིས་པོའང་སྒྲུབ་རགས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རགས་ཡང་དག་

གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག །དགག་

རགས་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་དགག་ཡིན་ལ། མེད་དགག་ལ་དབེ་བ་

མེད་པས་རགས་ཡང་དག་གི་གངས་ངེས་བེད་པའི་ཚེ་དགག་རགས་ལ་གཉིས་སུ་

མ་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། མེད་དགག་གི་ངོ་བོ་ལ་དབེ་བ་མེད་དུ་

ཆུག་ཀང་དགག་གཞིའི་སོ་ནས་དབེ་བ་བར་རུང་བའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །སྒྲུབ་རགས་ལ་དེ་བྱུང་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་དང་བདག་གཅིག་

འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་གཉིས་ཡོད་ལ། དགག་རགས་ལ་དེ་བྱུང་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་

དང་བདག་གཅིག་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་གཉིས་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། 

དགག་རགས་ལ་ཡང་དེ་བྱུང་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་དང༌། བདག་གཅིག་འབེལ་བ་ལ་

བརེན་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་བྱུང་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ཡོད་

དེ། མེ་མེད་ཀི་རགས་ཀིས་མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོ་དུ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དེ་

བྱུང་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབེལ་བ་གྲུབ་པ་མེ་དུ་རྒྱུ་
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འབས་སུ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ལ་རགས་ཡང་དག་ལ་བསྡུ་ན་དགག་རགས་དང་སྒྲུབ་རགས་

གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་ལ་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་ལ། དགག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དེ་དགག་རགས་དང་སྒྲུབ་

པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དེ་སྒྲུབ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་རགས་ལ་རང་གི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ་བ་གཉིས་ཡོད་

པས་རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་

པ་ཡིན་ནོ། །

འ་ོན་རགས་ཡང་དག་གི་གངས་ངེས་བེད་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་རགས་ལ་འབས་རང་

གི་རགས་གཉིས་སུ་ཕེ་བ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ན་རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བ་དང་བདག་གཅིག་

ཏུ་འབེལ་བ་གང་རུང་གི་སོ་ནས་རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་བསླུ་བ་ཞིག་དགོས་

པར་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རོགས་པ་ལའང་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ལྡན་འདུའི་འབེལ་བ་ལ་བརེན་པའི་རགས་རྣམས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་དབེ་ན།

སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་དང༌། དགག་རགས་ཡང་དག་གཉིས། མཚན་ཉིད་

རིམ་པ་བཞིན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པ་དང༌། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་
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ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པ། དབེ་བ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་རགས་ཡང་དག་ལ་བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

“གངས་ཀི
61
་སོ་ནས་དབེ་བ་དང༌། ཕེ་བ་སོ་སོའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །རགས་ཡང་དག་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིད་ཆེས་པའི་

རགས་ཡང་དག་གགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གསུམ་དུ་ཕེ་བ་འདི་ཚུལ་གསུམ་ངེས་

བེད་ཀི་ཚད་མའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་དེ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་དང༌། ཚུལ་

གསུམ་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་དེ་ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་

དང༌། ཚུལ་གསུམ་གགས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་དེ་གགས་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་མཐར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ལ། རགས་གསུམ་པོ་འདི་བསྒྲུབ་བའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ཡིན་ཏེ། 

དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་དང༌། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་དང་། 

གགས་པའི་རེས་དཔག་གསུམ་པོ་འདི་ཡུལ་གི་སོ་ནས་”ཕེ་
62
བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

སྐད་དུའང༌། དེས་ན་གནོད་ཕིར་རེས་དཔག་ལས། །ཁས་བླངས་ཕི་རོལ་གྱུར་མིན་

ཡང༌། །ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ཡི། །ཕིར་ན་ཐ་དད་བས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང༌། 

དེས་ན་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། །བསྟན་ཕིར་གགས་པའི་རེས་དཔག་ལས། །ཕི་རོལ་

61 གང་གི་

62 བེ་
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གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང༌། །ཐ་དད་བས་ཡིན་ས་མ་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོའི་

སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པ། དེ་ཡང་སར་བཤད་པའི་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་

རྣམས་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ། དགག་བཞག་སང་

གསུམ་མོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་

འདོད་པ་དགག །ཚད་མར་འདོད་ཀང་ཕོགས་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག །བདེན་བཞི་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དེ་

རང་གི་བརོད་བའི་དོན་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། 

རང་འགེལ་ལས། རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། སྒ་རྣམས་དོན་དག་

ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། འ་ོན་མངོན་མཐོ་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་ཐབས་མེད་པར་ཐལ། ད་ལྟ་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུངས་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་མཐོ་

རིས་སུ་སྐྱེ་བ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ངེས་

ལེགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། གཙོ་བོའི་དོན་ལ་མི་

བསླུའི་ཕིར། གཞན་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གསུང་རབ་

ལས་བསྟན་པའི་རེས་སུ་རོགས་ལྡན་འབང་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་སྟོན་པའི་གསུངས་རབ་ཀི་དོན་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། ཁྱབ་

སྟེ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་དོན་ཅན་གི། །གྲུབ་མཐའི་རེས་སུ་འབང་ངམ་ཅི། །ཞེས་
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གསུངས་པའི་ཕིར། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་ཐབས་མེད་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་

ལོག་གྱུར་ལུང་རིགས་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། གཞལ་བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་རོགས་པའི་ཐབས་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སྟེ། འདི་ནི་ཁས་ལེན་ཐབས་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ལས་འབས་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སྟོན་པའི་གསུངས་རབ་ལ་ཐོས་བསམ་བས་པས་

ཡིད་ཆེས་ཀི་དད་པ་ཐོབ་པ་མེད་པར་ཐལ། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དེ་ཚད་མ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་

བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་མིན་པར་ཐལ། རགས་འདྲ། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། ཁ་ཅིག །ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེའི་རེན་

གཏན་ཚིགས་ནི། དཀར་ཆོས་ཆོས་ཅན། སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་སྟེ། སྤད་པ་

ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལུང་ཡིན་ན་སྒ་ཇི་བཞིན་

པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལུང་ལས་

གསུངས་ན་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འོན་ཏེ། སྤད་པ་ལས། 

བདེ་བ་འབྱུང་སྟེ། སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལུང་རྣམ་

དག་ལས་དོན་མཐུན་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་འགོད་དོ་ཞེ་ན། སྤད་པ་ལས་བདེ་

བ་འབྱུང་བར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ལུང་རྣམ་དག་ལས་དོན་མཐུན་དུ་གསུངས་པ་

ཆོས་ཅན། དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལ་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་
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ཡིན་པར་ཐལ། དཀར་ཆོས་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པར་ངེས་ནས་དཀར་ཆོས་སྤོད་པ་ལས་

”བདེ་བ་
63

འབྱུང་མི་འབྱུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དཀར་

ཆོས་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པར་ངེས་ན་དཀར་ཆོས་དེ་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ངེས་

དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་གསུངས་པ་དེ་དཀར་ཆོས་

སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཀར་

ཆོས་སུ་ངེས་ནས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་མི་འབྱུང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གང་ཟག་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དཀར་ཆོས་སུ་ངེས་ན་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ངེས་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དེ་དཀར་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུང་རྣམ་དག་ཡིན་ན་དཔྱད་པ་གསུམ་གི་དག་མ་དག་མ་བརགས་

པར་ཡང་རོགས་ལྡན་གིས་ཁས་བླང་བར་བ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རོགས་ལྡན་

གིས་ལུང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་མ་དག་བརགས་ནས་ལུང་ཁས་བླང་བར་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡུལ་གཉིས་རྣམ་དག་

ནས། །དེ་ནི་བསྟན་བཅོས་ཡོངས་འཛིན་པར། །འདོད་པའི་དུས་ཡིན་ཞེས་དང༌། 

རྣམ་ངེས་ལས། ཁས་བླངས་ནས་བརག་པ་འཇུག་པ་ནི་མིན་གི་འོན་ཀང་བརགས་

ནས་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུམ་པ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

63 བདེ་མི་
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འབྱུང་བདེན་པ་ལས་སྡུག་བསལ་བདེན་པ་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་དང༌། སོག་གཅོད་པ་ལས་སྡུག་

བསལ་འབྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། རང་

འགེལ་ལས། ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་དག་ལ་

དེ་བཞིན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དག་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་

འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མའི་ཡུལ་

དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པ་

གསུམ་དུ་བས་ནས་དཔེར་བརོད་རིམ་པ་བཞིན། བཀའ་རྒྱས་འབིང་བསྡུས་གསུམ་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་མཁྱེན་པ་རྣམ་དག་སོན་དུ་སོང་སྟེ། རོད་པ་རྣམ་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་དང༌། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་དང༌། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་

ཆོས་ཅན། སྒིབ་པ་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་སངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རགས་གསུམ་པོ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོ་

སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་གཞིའི་དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་

གསུམ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ། གཉིས་པ་ནི། ཡིད་

ཆེས་པའི་རགས་ཡང་དག་ལ་དབེ་ན་གསུམ་ལས། ཡིད་ཆེས་པའི་རང་བཞིན་གི་
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རགས་ཡང་དག་ལ། རགས་དགོད་པ་དང༌། ཚུལ་བསྒྲུབ་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། གང་

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ན། རག་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བས་

ཁྱབ། དཔེར་ན་བདེན་བཞི་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་བཞིན། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་

ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་འདི་ཡང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའ།ོ །དང་པོ་

ནི། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་ཏེ། དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བའི་རང་གཞུང་གང་

ཞིག །དབུ་མ་རིན་ཆེན་ཕེང་བ་དེ་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལས་

མཐོང་བ་མངོན་འགྱུར་བསྟན་པ་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པར་མངོན་

སུམ་ཚད་མས་གྲུབ། མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་བསྟན་པ་ལ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་

རེས་དཔག་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པར་དེས་གྲུབ། མ་མཐོང་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

བསྟན་པ་ལ། ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བ་དང་རང་ཚིག་དངོས་ཤུགས་འགལ་བས་

གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པ་ནི། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་

དག་པའི་ལུང་ཡིན་ན་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བས་ཁྱབ་སྟེ། རང་གི་བསྟན་

བའི་དོན་ལ་བསླུ་ན་དཔྱད་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་མ་དག་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡིད་ཆེས་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་ནི། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་

བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བ་རོགས་པའི་བློ་སོན་དུ་སོང་སྟེ། དཔྱད་

པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་ཆེས་པའི་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་བསླུ་བ་
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མ་ཡིན་ཏེ། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། 

སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་

བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀིས་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀི་

ཚད་མས་གྲུབ་ཀང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཤིན་དུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་མི་འབྱུང་

བ་དེ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་

ཆོས་སྤད་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དེ་ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཡང་དག་

གི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆོས། །བདེ་

བ་མི་འགྲུབ་ཅེས་བ་ཡིན། །ཞེས་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་མ་འོངས་པ་

ན་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཡིད་ཆེས་བསལ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། 

ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ལ་ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བའི་དོན་དང་མི་འགལ་བའི་དོན་

གཉིས་ལས་ཕི་མ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་ན། རང་འགེལ་ལས། རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཉེས་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། ཞེས་

སོགས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། ལུང་ཙམ་རང་གི་བརོད་བའི་

དོན་དང་འབེལ་མེད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་རང་
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གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་དང་འབེལ་མེད་དུ་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་

ཁིམས་ཀིས་བདེ་ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་སྒྲུབ་པའི་

ཡིད་ཆེས་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་

གྲུབ་པས། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བར་ཚད་མས་གྲུབ་མི་དགོས་

པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཕ་མ་བསད་པ་ལས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་

ཐལ། ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བ་ཞིང༌། །ཞེས་པའི་ལུང་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་

བསླུ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་ལོངས་སྤོད་འབྱུང་བ་དེ། 

སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་བདེ། །ཞེས་པའི་བརོད་བའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ལ། ཕ་

མ་བསད་པ་ལས་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་དེ། ཕ་དང་མ་ནི་བསད་བ་ཞིང༌། །ཞེས་

པའི་ལུང་གི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་གགས་རགས་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་

བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །གགས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཚུལ་གསུམ་གགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རགས་

ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མཐར་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀིས་གྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་ཡང་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མཐར་མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པར་གགས་རགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་

གསུམ་གགས་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་དགོས་ན་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་
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ཀང་གགས་པས་གྲུབ་དགོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག །གགས་རགས་

ཡང་དག་ལ་འདོད་རྒྱལ་གི་གགས་རགས་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་གགས་རགས་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཆོས་ཅན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་

སྟེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། ད་ཏིག་ཆོས་ཅན། ཤིང་སྒས་བརོད་དུ་རུང་སྟེ། ཡལ་ག་ལོ་

འདབ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་སུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འདོད་རྒྱལ་གི་གགས་པ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་གགས་པ་

གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པོ་ཡང༌། དེས་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་སྒ་ཡི། །དོན་དམ་

སྒ་རྣམས་ཀི་ནི་དོན། །དོན་དམ་པ་ཉིད་འགོག་པ་ལ། །གནོད་པ་མེད་པར་བསྟན་པ་

ཡིན། །ཞེས་པས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདོད་རྒྱལ་བའི་གགས་པ་ནི་དོན་ཐམས་ཅད་

ལ་འཇུག་ཏུ་རུང་སྟེ། འདོད་པས་འཇུག་ཅིང་འདོད་པ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་ཏུ་

རུང་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་གགས་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པར་འཇུག་གི་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པར་མི་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན། ཤིང་ཞེས་པའི་སྒ་ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་

ལྡན་པ་ལ་བར་སྦྱར་རེས་སུ་ཤིང་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་གི་གཞན་ལ་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བ་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བས་དང་མ་བས་པ་རྣམས་སུ། །སྣ་ཚོགས་

རང་བཞིན་ཉིད་ཀིས་རུང༌། །ཞེས་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ཡལ་ག་ལོ་འདབ་དང་ལྡན་པ་དེ་ད་ཏིག་ཤིང་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་

གགས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ད་

ཏིག་ཤིང་མ་ཡིན་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བཞིན་ད་ཏིག་ཤིང་མིན་
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ཞེས། །རོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ད་ཏིག་ཤིང་

མ་ཡིན་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་གགས་པས་

གནོད་པར་འགྱུར་ལ། “དེ་
64
ལྟར་ན་མངོན་སུམ་དང་གགས་པའི་གནོད་ཡུལ་ཐ་དད་

དུ་བསྟན་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་བཞིན་ད་ཏིག་ཤིང་མིན་ཞེས། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་

ནི། ད་ཏིག་ཤིང་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་དོན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཀང༌། རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་

ན་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །འདོད་པ་དེའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་དགོས་པར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དགག་བ་དངོས་སུ་

བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་བ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དགག་བ་གང་དངོས་

སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན། ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དངོས་

སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བུམ་པ་དེ་ཡང་བུམ་པ་མ་

64 ད་
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ཡིན་པ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་དེ་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་བ་

དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དངོས་སུ་

འཇལ་བའི་རོག་པ་དེ་དགག་རོག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

རུང་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་ཏེ། དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒྲུབ་པ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། མཚན་

གཞིའོ། །དང་པོ་ནི་གགས་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་

གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བརའི་དབང་གིས་བཞག་པ། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རགས་དགོད། ཚུལ་བསྒྲུབ། བསྒྲུབ་བ་བརའི་དབང་

གིས་བཞག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་ན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་

ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན། ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་བཞིན་རི་བོང་ཅན་འདི་ཡང་རོག་

ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་རགས་སོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཕོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་བསྒྲུབ་པའ།ོ །དང་པོ་

ནི། རི་བོང་ཅན་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་སྟེ། རི་བོང་

ཅན་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེས་རི་བོང་ཅན་འཛིན་པའི་རོག་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་འཛིན་བེད་དུ་དངོས་སུ་གཞལ་

སྟོབས་ཀིས། རི་བོང་ཅན་དེ་རོག་པ་དེའི་གཟུང་བར་ཤུགས་ལ་གཞལ་བའི་ཕིར། 
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གཉིས་པ་ནི། ཡུལ་ལ་འདོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་

འཇུག་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་རྣམ་རོག་རང་དགའ་བ་བཞིན། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་

སྒ་འདི་ཡང་ཡུལ་ལ་འདོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་རགས་ལ་

བརེན་ནས་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་ན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་འགྲུབ་ལ། 

དེའི་ཚུལ་གསུམ་ཡང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། གགས་རགས་ཡང་དག་དང་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀིས་

རགས་ཡང་དག་གི་ཚུལ་གསུམ་དངོས་པོ་སྟོབས་ཞུགས་ཀིས་གྲུབ་པར་མཚུངས་ན་

དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བ་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་རགས་

ནི་དངོས་སྟོབས་ཀི་རགས་དང༌། བསྒྲུབ་བ་བརའི་དབང་གིས་བཞག་པའི་རགས་ནི་

གགས་པའི་རགས་ཡིན་ཏེ། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས། གགས་པའི་ཡུལ་ནི་

བར་ལས་བྱུང་བའི་དོན་ཡིན་ལ། རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ་ནི་དངོས་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བ་བ་ནི་ཡུལ་གི་དབེ་བའོ། །ཞེས་དང་། རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར་དང༌། གགས་པའི་རགས་ནི་སྒོ་བཏགས་པའི་རང་བཞིན་གི་དོན་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར་དངོས་པོ་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་གཞི་གྲུབ་པ་ལ། དངོས་པོར་ཡོད་པ་དང༌། རོག་པས་བཏགས་པ་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུ་དང༌། གཉིས་པ་ལ་དངོས་པོའི་སྟོབས་

ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། བརའི་དབང་གིས་བཞག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། བས་མི་

རག་གི་ཐ་དད་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་བློ་ལ་ཐ་དད་དུ་

སྣང་ཞིང༌། ཡུལ་རང་ངོས་ནས་ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དེ་
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གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་གཉིས་འབེལ་མེད་ཐ་དད་ཡིན་པར་

ཐལ། རས་ཐ་དད་གང་ཞིག །དེ་བྱུང་དུ་མ་འབེལ་བའི་ཕིར། འོན་ཏེ་བས་མི་རག་གི་

ཐ་དད་ཆོས་ཅན། མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་ཐག་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་བཏགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རོག་པས་བཏགས་པ་

ཡིན་ཡང་གཞི་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། བས་མི་རག་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་དུ་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་རས་གཅིག་

དང་གཅིག་ལ་འབེལ་བ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། མ་གྲུབ་ན། རས་གཅིག་དེ་བས་མི་རག་

གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་འགྱུར་ལ། གྲུབ་ན་བས་མི་རག་ཀང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་

པར་མཚུངས་པས། བས་མི་རག་ཐ་དད་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །

གཉིས་པ་བརའི་དབང་གིས་བཞག་པ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

རུང་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་འདོད་པ་ཙམ་གི་རེས་སུ་བེད་པ་ཡིན་གི་དངོས་པོའི་སྟོབས་ཀིས་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་

མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། “སྒ
65
་དོན་ལ་

དབང་འཇུག་མེད་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་དངོས་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། ཡང་ན་འཇིག་རེན་བརོད་པ་ལ། །རེས་

65 ས་
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དཔག་མེད་པར་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་དང༌། ཞི་བ་འཚོས། ཟླ་བ་ཉིད་སྒྲུབ་

གཏན་ཚིགས་ལ། །ཐུན་མོང་མིན་པ་ཉིད་འགྱུར་ཏེ། །གགས་པ་ལས་ནི་ཐ་དད་

པའི། །དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ལ་བརེན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་རགས་ཡང་དག་ལ་སྒྲུབ་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་དང༌། ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གོ །དང་

པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དོན་གྲུབ་མ་ཟིན་པ། གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །རང་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་

ཅན་གི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ཐ་སྙད་གྲུབ་མ་ཟིན་པ། དེ་གཉིས་ཀའི་དཔེར་

བརོད་ནི། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དོན་གྲུབ་ཟིན་པ། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་ན་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མེད་དེ། 

བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་ནི་དོན་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་

རགས་ནི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རང་འགེལ་ལས། རྒྱུ་
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དང་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མ་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་

དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བློས། གཉིས་ཀའི་ཡང་ཞེས་བ་བ་ནི་དགག་པ་དང་

དགག་པའི་ཐ་སྙད་ཀིའོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། དགག་པའི་ཡང་ཞེས་པའི་འགེལ་

བཤད་དུ་ཤཱཀ་བློས། ཡང་ཞེས་བ་བ་ནི་དགག་པའི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའི་ཡང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་གཉིས་དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་

སྙད་སྒྲུབ་གཉིས་ཀ་ཡིན་གི། དེ་གཉིས་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ན། དུ་བ་མེད་དེ། མེ་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་

བུའི་རགས་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་ངེས་ལས། འབས་

བུ་དང་ཁྱབ་བ་བལྟར་མི་རུང་བ་ལ་ནི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མ་དམིགས་པས་

དངོས་པོ་མེད་པ་དང་མེད་པའི་ཐ་སྙད་གོ་བར་བེད་ལ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་བལྟར་

རུང་བ་ལ་ནི་མེད་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་

ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་མི་རུང་

ན། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་གཞི་དེར་དུ་མེད་ཀི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་

སྒྲུབ་ལ། དུ་བ་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་ན་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་གཞི་

དེར་དུ་བ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །རྒྱུ་དང་ཁྱབ་པར་བེད་པ་མ་དམིགས་པ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཡང་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་དོན། མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོ་ན་ཆོས་ཅན། དུ་བ་མེད་

དེ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང༌། དུ་བ་མེད་པའི་ཐ་སྙད་བར་རུང་སྟེ། ཞེས་

སྒྲུབ་ན་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་གི། མེ་མེད་དེ། མེ་མེད་མཚན་མོའི་



  255  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

རྒྱ་མཚོ་དུ་མེད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའི་རགས་གཉིས་ཀ་ཡིན་

པར་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མེ་མེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡིན་ན་ཐ་སྙད་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མེ་མེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དོན་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དགག་རགས་ཡིན་དགོས། མེ་མེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་རགས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་

མི་འཐད་དེ། མེ་མེད་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡིན་ན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དགག་རགས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་གཉིས་འགལ་བ་

ཡིན་ཏེ། དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། མཚན་ཉིད་དང་མཚོན་བ་

འགལ་བའི་ཕིར། ར་བར་མ་ཁྱབ་ན། དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་འགལ་བའི་སོ་ནས་

དགག་རགས་དང་སྒྲུབ་རགས་གཉིས་འགལ་བར་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །འོན་ཏེ་དོན་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། མེ་

མེད་དེས་མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མེད་པའི་དོན་དང་ཐ་སྙད་གཉིས་ཀ་

སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དགག་རགས་དང་སྒྲུབ་རགས་གཉིས་མི་འགལ་བར་ཐལ། 

བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་ཡང་སྒྲུབ་སྒ་རག་པ་མ་ཡིན་པར་ཡང་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་མཚུངས་ཏེ། དགག་རགས་དང་སྒྲུབ་རགས་གཉིས་དངོས་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དགག་པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་འབེད་ལ། དོན་སྒྲུབ་དང་ཐ་

སྙད་སྒྲུབ་ཀི་རགས་གཉིས་དངོས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དོན་དང་ཐ་སྙད་ཡིན་པའི་སོ་

ནས་འབེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འ་ོན་བུམ་པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ། བུམ་
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པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ས་ཕོགས་བུམ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞིག་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། གྲུབ་ཟིན་གི་དོན་དང་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཐ་སྙད་གང་ཞེ་

ན། སར་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ལྔ་པ་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རགས་ཡང་དག་དང༌། མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རགས་ཡང་དག་གོ །དང་པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་འཇུག་པ། 

དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་

པའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་འགའ་ཞིག་ལ་མི་འཇུག་པ། 

དཔེར་ན་དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་རོལ་བྱུང་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་

ཅིག །འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པས་

ཁྱབ་སྟེ། དེ་ཕིར་འབས་རྣམས་གཉིས་སུ་འཇུག །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་རང་རྒྱུ་དང་བཅས་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། དོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དྲུག་པ་རོལ་བའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

རང་དོན་གི་རགས་ཡང་དག་དང༌། གཞན་དོན་གི་རགས་ཡང་དག་གཉིས། 
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དང་པོའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག །ཕི་རོལ་གི་ངོར་མ་བཀོད་

པ། དཔེར་ན། གོ་བུར་དུ་དུ་བ་མཐོང་བའི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །ཕིར་རོལ་གི་ངོར་བཀོད་པ། 

དཔེར་ན། ཕི་རོལ་སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དྲིས་པའི་ལན་དུ། གང་བས་ན་མི་

རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་

བས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རགས་དཔེ་ཕོགས་གསུམ་གི་སྐྱོན་ཡོན་དཔྱད་པ་ལ་གསུམ། 

གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག །རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་

ན་རེ། སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ན། སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་

རགས་སྐྱོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། སྐྱོན་དང་སྐྱོན་ཅན་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། 

ཆང་དང་མོས་པའི་ནུས་པ་བཞིན། རགས་སྐྱོན་ཡིན་ན་ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་སྟེ། འདི་དེ་དག་གི་སྐྱོན་མིན་ནམ། ཡན་ལག་ཕི་མ་ལ་ལྟོས་པ། །ཕོགས་སྐྱོན་

འདོད་མིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མཉན་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་

མཉན་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ཆོས་

ཅན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཤིང་རགས་བསལ་གཉིས་ཀ་ཁས་

བླངས་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སྐྱོན་དང༌། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཕོགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་སྐྱོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཁས་བླངས་

པའི་ཕིར་རོ། །
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གཞན་ཡང༌། གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་

ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཁྱོད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་

ཡང༌། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་རགས་སུ་བཀོད་

པའི་ཚེ་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་ཕོགས་གཉིས་ཀར་བཟུང་

ནས་ཕི་རོལ་”གི་
66
ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་

པ་དེ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་གིས་གཟུང་བ་རགས་སུ་བཀོད་

པའི་ཚེ་ན། མིག་གིས་གཟུང་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་

དེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། མིག་གིས་གཟུང་བས་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིན་ན་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་གིས་གཟུང་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

66 ཕི་
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པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་སྐྱོན་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མི་མཐུན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས། གཞན་ཡང༌། གཞི་མ་

གྲུབ་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་རགས་ལྟར་སྣང་གི་སྐྱོན་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

གསུམ་པོ་རགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་ཡིན་ལ། རགས་ལྟར་སྣང་ལ་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། ཚུལ་གསུམ་པོ་རགས་ལྟར་སྣང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་མ་ངེས་མ་

གྲུབ་པ་རྣམས་རགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རགས་ཡང་དག་

ལྟར་སྣང་དང་རགས་ལྟར་སྣང་ཡང་དག་དུ་ཐལ། འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་

རགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་དང༌། ཚུལ་གསུམ་པོ་རགས་ལྟར་སྣང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་

དང༌། །རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་ཡིན་ན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 
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དེ་སྐད་དུའང༌། རགས་ཀུན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དཔྱད་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། སེམས་ཅན་གི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱོན་དང༌། 

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་སྟོབས་སོགས་སེམས་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། 

འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་རགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་དང༌། ཚུལ་གསུམ་པོ་

རགས་ལྟར་སྣང་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། རགས་ཡང་དག་ལ་ལྡན་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་གི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གསུམ། རགས་སྐྱོན་དང༌། དཔེ་སྐྱོན་དང༌། 

ཕོགས་སྐྱོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རགས་སྐྱོན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་གཟུང་བ་དེ་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་

སྒྲུབ་བེད་དོ། །གཉིས་པ་རགས་སྐྱོན་ལ་དབེ་ན་གསུམ་ཡོད་དེ། རགས་སྐྱོན་ཅན་ལ་

འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་དབེར་ཡོད་པའི་ཕིར། འགལ་བའི་

རགས་སྐྱོན་ནི། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཟུང་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །མ་ངེས་པའི་རགས་སྐྱོན་ནི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞལ་བ་རགས་སུ་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཟུང་ནས་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་མ་

ངེེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །མ་གྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ནི། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མིག་གིས་

གཟུང་བ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཟུང་ནས་

ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་



  261  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཡང་རགས་ལྟར་སྣང་གི་སྦྱོར་བ་སྐོར་གཅིག་ལ་རགས་སྐྱོན་དང་རགས་སྐྱོན་ཅན་དང་

རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་གསུམ་བརི་བར་བ་སྟེ། རགས་སྐྱོན་ཡིན་

ན་གཞི་གྲུབ་དགོས་ཏེ། རགས་སུ་བཟུང་བ་དེ་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། རི་བོང་

གི་རྭས་ཕུག་པ་དེ་སྐྱེས་བུ་སྡུག་བསལ་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ན་གཞི་མ་གྲུབ་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཞལ་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་

བ་གཞི་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ལྟར་སྣང་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་

མི་སིད་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་མིག་གིས་གཟུང་བས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ལ་

མཚོན་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་བཟུང་ནས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་དེ་

རགས་སྐྱོན་དང༌། མིག་གིས་གཟུང་བ་རགས་སྐྱོན་ཅན་དང༌། མིག་གིས་གཟུང་བའི་

རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ནི་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔེ་དང་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་སྐྱོན་ཅན་

རྣམས་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་སྦྱར་བར་བའ།ོ །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེ་

སྐྱོན་གི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེར་གཟུང་བ་དེ་དཔེ་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད། གཉིས་

པ་ལ་དབེ་ན་གཉིས། མཐུན་དཔེའི་སྐྱོན་དང༌། མི་མཐུན་པའི་སྐྱོན་ནོ། །དང་པོའི་

མཚན་ཉིད། མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་དེ་མཐུན་དཔེ་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད། གཉིས་པའི་

མཚན་ཉིད། མི་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བ་དེ་མི་མཐུན་དཔེ་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་དོ། །
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གསུམ་པ་ཕོགས་སྐྱོན་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

ཕོགས་སྐྱོན་གི་མཚན་ཉིད། ཕོགས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཕོགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་

དོ། །དབེ་བ་ལྔར་ཡོད་དེ། ཕོགས་སྐྱོན་ཅན་དེ་ལ་ལྔར་དབེར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་རགས་སྐྱོན་དང་ཕོགས་སྐྱོན་མི་འགལ་

ན། འདི་དེ་དག་གི་སྐྱོན་མིན་ནམ། །ཡན་ལག་ཕི་མ་ལ་ལྟོས་པ། །ཕོགས་སྐྱོན་

འདོད་མིན། ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་རགས་ཕོགས་ཆོས་

མ་གྲུབ་པ་དང་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རགས་དཔེ་ཁོ་ནའི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་ཚུལ་གང་རུང་རེ་མ་ཚང་བའི་སོ་ནས་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ན། ཚུལ་གང་

རུང་རེ་ཚང་བའི་སོ་ནས་རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་གཞལ་བ་དེ་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་རགས་སྐྱོན་

ཅན་དང་རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་མི་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚུལ་

གང་རུང་རེ་མ་ཚང་བས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་སུ་འགྱུར་ལ། ཕོགས་ཆོས་ལྟ་བུ་

གང་རུང་རེ་ཚང་བས་རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཇོག་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་

ཀུན་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཀི་ཆ་ནས་སྐྱོན་ཅན་དང༌། རང་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་

ནུས་ཀི་ཆ་ནས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། རགས་ཀུན་རང་

གི་བསྒྲུབ་བ་ལ། །སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་དཔྱད་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་མཐུན་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་ན་དཔེ་སྐྱོན་ཡིན་དགོས་སམ་མི་དགོས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། གང་རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་
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མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སོ་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་དཔེ་སྐྱོན་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

དཔེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་དཔེའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་ན་དཔེ་ཡང་དག་ཡང་ཡིན་མི་

དགོས་པར་ཐལ། མཐུན་དཔེའི་སྐྱོན་ཡིན་ན་དཔེ་སྐྱོན་ཡིན་མི་དགོས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་

ཡང་དག་དང་མི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་མི་སིད་ཅིང༌། དེ་གང་རུང་

ཞིག་ཡིན་པས་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་གོ་མི་ཆོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕོགས་གཉིས་

པ་ཁས་མི་ལེན་ལ། ཕོགས་དང་པོ་ཁས་བླངས་ཀང་སྐྱོན་མེད་དེ། སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སྟོང་པ་ཙམ་མཐུན་དཔེའི་སྐྱོན་དང་མི་མཐུན་དཔེའི་

སྐྱོན་གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། མིག་གིས་གཟུང་བའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་གིས་གཟུང་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མིག་གིས་གཟུང་

བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལྟར་སྣང་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མིག་

གིས་གཟུང་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་མ་ཡིན་

ན་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་མ་ཚང་གཉིས་
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ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། །

འོ་ན་མངོན་སུམ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡིན་པས་ཁྱབ་

པར་ཐལ། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ན་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་མ་

ཡིན་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལོག་ཕོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ལྟར་སྣང་གི་

མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་མ་

ཚང་བ། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། འགལ་བའི་རགས་དང༌། མ་ངེས་པའི་རགས་དང༌། 

མ་གྲུབ་པའི་རགས་སོ། །

དང་པོ་༼འགལ་བའི་རགས་༽ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རགས་ཀི་མཚན་

ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་

གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ། དེ་ཡང་སྤིར་

རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་རགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། རེས་སུ་

འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ། ཞེས་པས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་

བཅད་དེ། རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མ་ངེས་དགོས་

པའི་ཕིར། རགས་ལྟར་སྣང་ལ་ཡང་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་གསུམ་དུ་
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ངེས་ལ། ཕོགས་ཆོས་ཞེས་པས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པ་བཅད་དེ། མ་གྲུབ་པའི་

རགས་ཡིན་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གིས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ། ཞེས་པས་

མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པ་སེལ་ཏེ། མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་”ན
67
། རང་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱབ་པ་རྣལ་མ་དང་ཕིན་ཅི་ལོག་གང་དུ་ཡང་

མ་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའ།ོ །དང་པོ་

ནི། ཁ་ཅིག །འགལ་རགས་ལ་དབེ་ན། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་འགལ་རགས་དང༌། 

ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་འགོག་པའི་འགལ་རགས་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་འགོག་པའི་

འགལ་རགས་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་འགལ་རགས་དང་བཞི། 

དཔེར་བརོད་རིམ་པ་བཞིན། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། མིག་

སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གི་དོན་བེད་དེ། འདུས་

བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཆོས་

ཅན། རག་སྟེ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་

འཐད་དེ། སྒྲུབ་བེད་མེད་ཅིང་གནོད་བེད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་

དེ། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་འགལ་རགས་

ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་སོ་ནས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

67 ནོ
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རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན། སྒའི་སྟེང་དུ་རག་པ་འགོག་པའི་འགལ་རགས་

ཡིན་པར་ཐལ། སྒའི་སྟེང་དུ་རག་པ་འགོག་པའི་སོ་ནས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྒའི་སྟེང་དུ་རག་པ་འགོག་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། གནོད་བེད་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་

འགལ་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་གཞན་གསུམ་ལའང་གནོད་བེད་རིགས་འགེའ།ོ །

ཁ་ཅིག །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་འགལ་རགས་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་མི་

འཐད་དེ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་དང༌། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་དང༌། ཆོས་

ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རགས་བཞི་ཡོད་ལ། དཔེར་བརོད་ནི་སར་བཤད་པ་ལྟར་རོ་ཞེ་ན། མིག་སོགས་

ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་བཟུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཞན་དོན་བེད་

པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མིག་སོགས་གཞན་

དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་
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ཀི་འགལ་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བ་གང་ཞིག །མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་ལ་མི་གནོད་ཅིང༌། 

གཞན་དོན་བེད་པ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་

བསགས་ཀི་རགས་ཀིས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། མིག་སོགས་ཀིས་རང་འབས་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པའི་ཕིར་

དང༌། མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་ཙམ་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་

བསྒྲུབས་པར་བཤད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་

པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་

འགལ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་བ་གང་ཞིག །མིག་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་འདུས་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཡུལ་ཅན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་

ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་བར་ཐལ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་བའི་ཕིར་ཏེ། མིག་སོགས་

བདག་དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བར་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། 

གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། དེ་
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ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དུ་

བཟུང་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་བའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོར་བཟུང་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །འདུས་བསགས་དེ་མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་

གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་མ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཁ་ཅིག །སྒས་

ཟིན་ལ་ཡང་འགལ་རགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དོ། “།
68
ཆོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

རགས་དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མིག་སོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

ཡིན་པ་གང་ཞིག །མིག་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཉིད་

དུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

ར་བའི་རགས་གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། བདག་དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་

ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཞིག །དེ་དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པའི་

ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒས་ཟིན་གི་འགལ་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒས་ཟིན་ལ་ཕོགས་

ཆོས་ཀང་མ་ཡིན། ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ངེས་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྒས་ཟིན་ལ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་

པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒས་ཟིན་ལ་མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་

68 -།
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དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགོད་ཚུལ་ཡིན་འགོད་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །དེ་ཁྱོད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་གཞི་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སྒས་ཟིན་ལ་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་ངེས་པར་ཐལ། སྒས་ཟིན་

ལ་གཞན་དོན་བེད་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་གང་ཞིག །གཞན་དོན་བེད་པ་

དང་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀང་ཡིན་གཞན་དོན་བེད་པ་

ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདུས་བསགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རགས་ཡིན་ལ་སྒས་ཟིན་ལ་

འགལ་རགས་མ་ཡིན་ཞིང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རགས་མ་ཡིན། མིག་སོགས་ཀི་”སྟེང་
69
དུ་སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་

པའི་འགལ་རགས་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་ལ་གསུམ། དབེ་བ་དངོས་དང༌། འདུས་བསགས་ཀི་

རགས་ཀིས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆོས་དོན་གསུམ་

ངོས་གཟུང་བ་དང༌། རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འགལ་རགས་ལ་དབེ་ན། ཆོས་

ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་དང༌། སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འགལ་རགས་དང༌། སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་

དང༌། སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་དང་བཞིའོ། །དཔེར་

བརོད་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

69 སྟོང་
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མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དོན་བེད་དེ། 

འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒས་ཟིན་ལ་གཞན་དོན་

བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང༌། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ཅན་དེ་གཞན་དོན་བེད་པ་དང༌། ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་གིས་བརོད་པས་སྒས་ཟིན་

ལ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། དེ་མིག་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་

པའི་དོན་གིས་ན་སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་

ནོ། །མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བེད་དེ། 

འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་

བོ་དང༌། སྒས་ཟིན་ལ་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་དུ་

བརོད་པས་སྒས་ཟིན་ལ་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དང༌། དེ་མིག་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་

པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པས་ན། སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འགལ་རགས་ཡིན་ནོ། །དངོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། འདུས་མ་

བས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང༌། 

དངོས་གྱུར་གི་ནམ་མཁའ་ཞེས་པའི་སྒས་དངོས་པོ་དེ་ནམ་མཁའ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་

པའི་ཚུལ་གིས་བརོད་པས་དངོས་པོ་དེ་སྒས་ཟིན་ལ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང༌། དེ་ནམ་

མཁའི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པས་ན་སྒས་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་

སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་ནོ། །བེ་བག་པ་དང་སངས་རྒྱས་པ་གཉིས་ནམ་མཁའ་

མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ནས་ཁྱད་ཆོས་ལ་རོད་པ་མ་ཡིན་གི་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ལ་མི་

མཐུན་ཏེ། བེ་བག་པས་ནམ་མཁའ་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་དངོས་པོ་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་
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བ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་པས་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་དངོས་པོར་འདོད་ལ། སངས་རྒྱས་པ་

ཐོགས་པའི་རེག་བ་”བཀག་
70
ཙམ་གི་མེད་དགག་བློ་ཡུལ་དུ་ཤར་པ་ལ་བརེན་ནས་

འགྲུབ་ལ། དེའི་ངོ་བོ་ཡང་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཆོས་ཅན་གི་དོན་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དོན་དང༌། 

རགས་ཀི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མིག་གི་སོགས་ཁོངས་ནས་དམིགས་རྐེན་

དང་དེ་མ་ཐག་”རྐེན་
71
བཏོན་ནས་རྐེན་གསུམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་ལ། དེས་བདག་

གི་དོན་བེད་པའི་དོན་ཡང་རྣམ་ཤེས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། 

གངས་ཅན་གི་ལུགས་ལ། རྣམ་ཤེས་དེ་རྐེན་གསུམ་གི་འབས་བུ་དང་རྐེན་གསུམ་

པོ་དེ་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་འདོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གངས་ཅན་གི་

ལུགས་ལ་རྣམ་ཤེས་དེ་རྒྱུ་ཡང་མ་ཡིན་འབས་བུ་ཡང་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་

ཏེ། སྐྱེས་བུ་རང་བཞིན་མ་ཡིན་རྣམ་འགྱུར་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །མིག་གི་སོགས་ཁོངས་ནས་དབང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་འདོད་པས། 

དབང་པོ་ལྔ་ཙམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་གངས་ཅན་གི་

ལུགས་ལ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་བསྒྲུབ་པས་མིག་སོགས་བདག་དོན་

བེད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་མི་ཕན་པར་ཐལ། དབང་པོ་ལྔ་ཙམ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཞེ་འདོད་ཀི་

ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་གངས་ཅན་གི་ལུགས་ལ་དབང་པོ་ལྔས་གཞན་དོན་བེད་

པར་བསྒྲུབ་པས་བདག་དོན་བེད་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་ལུགས་ལ། 

གདགས་གཞི་དང་བཅས་ན་མིག་གི་སོགས་ཁོངས་ནས་ཤེས་བ་ཉེར་གསུམ་བཏོན་

70 བགག

71 ཆེན་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ནས་ཉེར་བཞི་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དོན་ནི། ཉེར་བཞི་ལས་གཞན་བདག་ཡིན་པས་དེའི་

དོན་བེད་ཚུལ་ཡང་བདག་སྐྱེད་པ་མ་ཡིན་གི་བདག་གི་འདོད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

ཏེ། མལ་ཆ་དང་སྟན་བཞིན་ཞེས་དཔེར་བཀོད་པས་སོ། །རགས་ཀི་དོན་ནི། རྡུལ་

དུ་མ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་འབའ་ཞིག་གི་དོན་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་དབང་སོགས་ཀི་

སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྐད་ཅིག་གམ་

རྡུལ་དུ་མ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་རགས་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། མིག་སོགས་

གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བློའམ་ཆེན་པོ་དང་

གཙོ་བོའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

བློའམ་ཆེན་པོ་དང་གཙོ་བོའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་ཀང༌། 

བློའམ་ཆེན་པོ་དང་གཙོ་བོའི་གདགས་གཞིའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདུས་བསགས་དེ་མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཡུལ་ཅན་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་

མ་ཡིན་ན། སོབ་དཔོན་གིས་འདི་ནི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བེད་པས་

འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། མིག་

སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དོན་བེད་དེ། འདུས་

བསགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་

སྒས་ཟིན་ལ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། དེ་མིག་སོགས་ཀི་སྟེང་དུ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

རགས་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མ་ངེས་པའི་རགས་ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །སྐབས་ཀི་ཕི་རོལ་གིས་ཁྱབ་འབེལ་མ་ངེས་

པའི་རགས་ཞེ་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕི་རོལ་གིས་ཁྱབ་

འབེལ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་བས་པ་རང་དོན་སྐབས་ཀི་

རགས་ཡང་དག་ཏུ་སོང་བའི་ཚེ་ན་བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་

ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་

སྐབས་ཀི་ཕི་རོལ་གིས་ཁྱབ་འབེལ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་”དེ་
72
སྒྲུབ་

ཀི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ཡང་མ་ངེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཡང་མ་ངེས་པ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་དང༌། ཐུན་

མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་དཔྱད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་

72 ད་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

མཐོང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ཟེར་བ་དང༌། ཁ་ཅིག །གང་ཞིག །མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡང་ཚད་མས་མ་མཐོང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཚད་མས་མ་མཐོང་བ་

ཞེས་དང༌། ཁ་ཅིག །གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་མཐོང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་མཐོང་བ་ཞེས་

ཟེར་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱོད་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཁྱོད་མི་རག་པ་ལ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། 

དེའི་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་སྒ་མི་རག་པར་མཐོང་བ་གང་ཞིག །སྒ་མི་རག་པ་

དང་ཁྱོད་མི་རག་པ་གཉིས་ཡིན་ཁྱབ་མཉམ་པའི་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། དེ་ཕིར་དངོས་པོ་མཐོང་བ་ཡིས། །ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་

ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རང་ལུགས་ལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་

ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་

གྲུབ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐོང་ཞིང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་དང༌། མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་ནས་མ་མཐོང་ཞིང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་

པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་དང༌། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་
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ཀང་ཡོད་པ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་སོ། །དཔེར་བརོད་རིམ་བཞིན། 

སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མི་རག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ལྷ་ལས་ཚེ་འཕོས་པ་ཡིན་ཏེ། མིག་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅིག །མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མེད་ནས་མ་མཐོང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་

མེད་ནས་མ་མཐོང་བ་དང་བཞིར་བས་ནས། དཔེར་བརོད་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་

སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཕོགས་ཆོས་མཐུན་ཕོགས་

ཡོད་མེད་དང༌། “།
73

རྣམ་གཉིས་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང༌། །རྣམ་གསུམ་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཡང༌། །ཡོད་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཕིར་རོ། །ཞེས་མཉན་བ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མེད་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མེད་པར་བཤད་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་

ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀང་”ཡིན་

74
སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་བཤད་པ་ནི། རང་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་

ཙམ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དོན་དཔྱད་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་རགས་འདི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཞེས་བ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག །ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་

73 -།

74 ཡན་
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པའི་ཕིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བའོ་ཞེ་ན། དེའི་དོན་ཆོས་ཅན་ལས་ལྡོག་པ་

གཞན་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཅན་ལས་ངོ་བོ་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པ་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པའི་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ལས་ལྡོག་པ་གཞན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཤེས་བ་སོགས་ལའང་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། འཇིག་པ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་དངོས་

པོ་ཆོས་ཅན། བས་པ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པ་ལས་ངོ་བོ་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་མཉན་བ་མ་ཡིན་ཞིང་སྒ་ཡིན་པ་མི་སིད་པ་དེ་མཉན་བ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་མི་

འཇུག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འཇིག་པ་ཕིས་བྱུང་གི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་ཀིས་

དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། བས་པ་ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་

བས་པ་ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། བསལ་བ་ཁས། ཡང་མཉན་བ་ཆོས་དེ་ཡིན་པར་

ངེས་ནས་སྒ་ཆོས་དེ་ཡིན་པར་མ་ངེས་པ་མི་སིད་པ་དེ་མཉན་བ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་

མི་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མཉན་བ་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ངེས་ན་སྒ་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་ངེས་དགོས་པར་ཐལ། མཉན་བ་ཆོས་དེ་ཡིན་པར་ངེས་ནས། 

སྒ་ཆོས་དེ་ཡིན་པར་མ་ངེས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། ཡང་ཆོས་དེ་མཉན་

བ་ཡིན་པར་ངེས་ནས་ཆོས་དེ་སྒ་ཡིན་པར་མ་ངེས་པ་མི་སིད་པ་དེ་མཉན་བ་སྒ་

ལས་གཞན་ལ་མི་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཆོས་དེ་ལྟོ་ལྡིར་བ་ཡིན་པར་

ངེས་ན། ཆོས་དེ་བུམ་པ་ཡིན་པར་ངེས་དགོས་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་མཉན་བ་ཡིན་
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པར་ངེས་ན་ཆོས་དེ་སྒ་ཡིན་པར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཐ་

སྙད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་མཉན་བ་སྒ་ཁོ་

ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་སོ་ནས་སྒ་མི་རག་པར་མ་ངེས་པ་དེ་སིད་

དུ། མཉན་བ་ཡང་མི་རག་པར་མ་ངེས་པ་དེ། མཉན་བ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཡིན་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། 

དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དུང་སྒ་ཁོ་ནའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྔ་སྒ་ལ་

སོགས་པའི་ཡང་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རོད་གཞི་དང་མཐུན་ཕོགས་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རོད་གཞི་ལ་

ཡོད་པར་ངེས་ཀི། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་མ་ངེས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་

ཡོད་པར་མ་ངེས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཡིན་

པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་

བའ།ོ །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའམ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་

ངེས་པ་གང་རུང་ཡིན་པ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དངོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་དང༌། ལྷག་ལྡན་གི་མ་



  278  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ངེས་པའི་རགས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་

རགས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་ངེས་པ། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་

འཇུག་པ་དང༌། མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་

དང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དང༌། 

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའོ། །

དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་དོན་ལ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རག་པ་ཡིན་ན་རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འོ་ན་གང་གི་དབང་དུ་བས་

ནས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པར་བཞག་ཅེ་ན། བེ་བག་པའི་བློ་དང་

བསྟུན་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། བེ་བག་པས་རག་པ་ཡིན་ལ་རེག་བ་ཅན་ཡིན་པ་

དང༌། རག་པ་ཡིན་ལ་རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའང་འདོད་པའི་ཕིར། རག་དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། བེ་བག་པས་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་དེ་རག་པ་དང༌། རེག་བ་ཅན་དུ་འདོད་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག །དེའི་དཔེར་བརོད་སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་དོན། བེ་བག་པས་

རག་པ་ཡིན་ལ་ལུས་ཅན་ཡིན་པའང་འདོད། རག་པ་ཡིན་ལ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པའང་འདོད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བེ་བག་པས་རག་པ་ཡིན་ལ་ལུས་

ཅན་ཡིན་པའང་འདོད་དེ། བེ་བག་པས་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་དེ་རག་པར་ཡང་

འདོད་ལུས་ཅན་དུའང་འདོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། བེ་བག་པའི་

ལུགས་ལ། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་རས་དང༌། ལུས་ཅན་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་ཅིང༌། 

རས་ཡིན་ན་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་བྱུང་སྟེ། མི་རག་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ནི། དཔེར་ན། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ལས་

མ་བྱུང་སྟེ། མི་རག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་ལ་གཉིས། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་

དང༌། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་

པའི་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་

ཤིང༌། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཡང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

དང་བཅས་པ། དཔེར་ན། ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། འདོད་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པའི་

མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་ངེས་ཤིང༌། མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཡང་མཐུན་

ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པ། དཔེར་ན་ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་

རོལ་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་ཡིན་ཏེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕིར་ཞེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅིག །ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་དབེ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། ལྷག་ལྡན་ནི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་ཤིང་མཐུན་ཕོགས་

ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པ་དང་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ངེས་པ་གང་དུ་ཡང་མ་

ངེས་པ་ལ་བརོད་པས། ལྷག་ལྡན་གི་རགས་དང་མ་ངེས་པའི་རགས་མིང་གི་རྣམ་

གངས་ཡིན་ནོ། །དེའི་མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །རང་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་

ཡིན་པ། དེ་སྐད་དུའང༌། གང་ཞིག་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས། །ལྡོག་པ་རབ་ཏུ་སྟོན་

བེད་པ། །དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་རྒྱུ་ཡིན་ཕིར། །དེ་ལ་ལྷག་མ་ལྡན་ཞེས་བརོད། །ཅེས་དང༌། 

དེའི་འགེལ་བཤད་དུ་ཤཱཀ་བློས། ཡང་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བ་འདི་ཅི་ཡིན་

ཞེས་འདྲི་བར་བེད་དོ། །མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕིར་གང་ཞིག་ཅེས་བ་བ་ལ་སོགས་

པ་སོས་ཏེ། ལྷག་མ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བ་བའི་སྒ་འདི་ནི་མ་ངེས་པའི་རྣམ་གངས་ཡིན་

ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་

དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལྡན་གི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་

ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་

ཀི་ཁྱབ་འབེལ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གིས་ཁྱོད་ཀང་ཡིན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་

ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕིར། 
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གཞན་ཡང༌། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་

སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་ན་རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་

ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་

ཕིར། ཁ་ཅིག །ལྷག་ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་

ཁྱབ་ཟེར་ན། ངག་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གིས་

ངག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆགས་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་འབེལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་གི་

ལྷག་མ་དང་བཅས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་མེད་པར་ངེས་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གིས་ཁྱོད་ཀང་ཡིན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀང་

ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི། ཡང་དག་ལྷག་ལྡན་ཡིན་ན་རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་

བའི་གང་ཟག་གིས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཀི་ལྷག་མ་བཅས་པ་

དང༌། འགལ་བ་ལྷག་ལྡན་ཡིན་ན་གང་ཟག་དེས་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་གི་ལྷག་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་

མཚན་ཉིད། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་
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མ་གྲུབ་པ། 

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་

པ་དང༌། རོལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའ།ོ །དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞི་མ་གྲུབ་ནས་མ་

གྲུབ་པ་དང༌། ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའ།ོ །དང་པོ་ལ་ལྔ། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་

ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཀི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞི་རགས་

གཉིས་ཀ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་རགས་མེད་ནས་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཆོས་ཅན་ལ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའ།ོ །

དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་

ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན། སྐྱེས་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་

བ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་གི་རྭས་ཕུག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། དཔེར་

ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། གང་ཟག་གི་

བདག་གི་བདེ་སྡུག་ཀུན་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་ཆོས་ཅན་གི་

ངོ་བོ་གཞི་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་རགས་འདི་རྣམས། ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་

རགས་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག །བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལ་གཞི་མ་གྲུབ་རགས་སུ་

བཀོད་ན་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་གི། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེད་དགག་སྒྲུབ་པ་ལ་

གཞི་མ་གྲུབ་རགས་སུ་བཀོད་ན་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་མིན་ནོ། །གཏན་

ཚིགས་སྒྲུབ་པ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཆོས་ཅན་གཞི་མ་གྲུབ་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་གི། གཏན་ཚིགས་རྣམ་བཅད་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཆོས་ཅན་གཞི་
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མ་གྲུབ་ཀང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། གཞི་

དེར་ཆོས་དེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་གཞི་དེར་ཆོས་དེ་མེད་པར་

སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་དང༌། གཞི་མ་གྲུབ་རགས་སུ་བཀོད་

པའི་རགས་ཡང་དག་མེད་པར་ཐལ། གཞི་མ་གྲུབ་རགས་སུ་བཀོད་ན་རགས་ཆོས་

འབེལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རང་ལན་ནི། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་

རགས་ཡང་དག་བཤད་པ་དང་། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ནས་ཕོགས་ཆོས་མ་

གྲུབ་པའི་རགས་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་རགས་

ཡང་དག་ཡོད་པར་སར་བཤད་ཟིན་ལ། གཞི་མ་གྲུབ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཚེ་

རགས་སུ་བཟུང་བ་དེ་ཡིན་ན་གཞི་གྲུབ་དགོས་ན། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་མ་གྲུབ་ནས། 

ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་ནི། དཔེར་ན། ཤིང་ཆོས་ཅན། སེམས་ལྡན་ཡིན་ཏེ། མཚན་མོ་ལོ་

མ་ཁུམས་ཏེ་ཉལ་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཆོས་ཅན། བས་པ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་བས་པའི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཆོས་ཅན་གི་

ཕོགས་གཅིག་ལ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་

གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མེད་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། བས་པ་ཙམ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་སྒྲུབ་ནུས་
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ལ། ཤིང་ཙམ་མཚན་མོ་ལོ་མ་ཁུམས་ནས་ཉལ་བར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་

པ་ནི། དཔེར་ན། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། 

རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ལ་གསུམ། རགས་ཆོས་ཐ་

དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞི་

ཆོས་ཐ་དད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའོ། །དཔེར་བརོད་རིམ་བཞིན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་

རག་སྟེ། མི་རག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དང༌། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། སྒ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་དང༌། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པོ་འདི་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་

ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། 

ཕོགས་ཆོས་ཡིན་ན་རགས་ངེས་ནས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང༌། རགས་དང་

ཆོས་ཅན་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་ཀི་ཚུལ་དུ་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་དང༌། ཆོས་ཅན་དེའི་

སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ལ། གསུམ་པོ་འདི་ལ་དེ་དག་

རིམ་པ་བཞིན་མ་ཚང་བའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །གསུམ་པོ་འདི་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་དབེ་བར་བེད་པ་མི་

འཐད་དེ། འདི་དག་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཤེས་འདོད་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྒ་སྒ་ཡིན་པར་ངེས་ནས་སྒ་རག་མི་རག་ཤེས་འདོད་

དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ་མོ། །
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གཉིས་པ་བློ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་བཞི། ཤེས་འདོད་མེད་ནས་མ་གྲུབ་

པ་དང༌། ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཞི་རགས་ཀི་འབེལ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་

པའོ། །དཔེར་བརོད་རིམ་བཞིན། སྒ་མི་རག་པར་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ངོར། སྒ་

ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་

པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་དང༌། དུ་བ་དང་རླངས་པ་གང་དུ་ཡང་

མ་ངེས་བཞིན་དུ་སྐྱ་རས་དང་ལྡན་པའི་ལ་ལ་ཆོས་ཅན། མེ་ཡོད་དེ། དུ་བ་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཞེས་དང༌། ར་བའི་སྒ་གང་ན་གག་མ་ངེས་བཞིན་དུ་རི་སུལ་གསུམ་གི་དབུས་

མ་ན་ཆོས་ཅན། ར་བ་ཡོད་དེ། ར་བའི་སྒ་གག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་རོལ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ལ་གསུམ། ས་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཕི་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་དང༌། གཉིས་ཀ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་

གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། གངས་ཅན་གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར། བློ་བདེ་

ཆོས་ཅན། སེམས་མེད་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཀོད་པ་ལྟ་

བུའོ། །འདི་ས་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གངས་ཅན་གིས་སར་ཡོད་

གསལ་བ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ལ་འཇིག་པར་འདོད་པ་མ་གཏོགས། སར་

མེད་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་བློ་བདེའི་སྟེང་དུ་ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན། གཅེར་བུ་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར། ཤིང་ཆོས་

ཅན། སེམས་ལྡན་ཡིན་ཏེ། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆི་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདི་
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ཕི་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སོག་འགག་པ་འཆི་བའི་དོན་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །སངས་རྒྱས་པས་ཤིང་ལ་སོག་དང་རྣམ་ཤེས་འགག་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

རགས་གཉིས་པོ་འདི་ཡང་སོ་སོར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་

ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ས་མ་ཕི་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་ངོར་ཕོགས་ཆོས་

ཡིན་ན་ཕི་རོལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པ་དགོས་ལ། སངས་རྒྱས་པས་བློ་

བདེ་སེམས་ཡོད་དུ་ཚད་མའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་འདི་ས་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཅེར་བུ་པས་ཤིང་

གི་སྟེང་དུ་འཆི་བ་དང་འཆི་བའི་དོན་གང་ཡང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

འདི་ས་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅེར་བུ་པ་དེ་ཤུན་པ་བཤུས་ན་

འཆི་བའི་དོན་ཤུན་པ་བཤུས་ན་སྐམ་པ་ཙམ་ལ་འདོད་པ་གང་ཞིག །གཅེར་བུ་པས་

ཤིང་གི་སྟེང་དུ་ཤུན་པ་བཤུས་ན་སྐམ་པར་འདོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་རགས་དང་

པོ་དེ་ཡང་ས་རོལ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གངས་ཅན་དེ་སར་

ཡོད་གསལ་བ་ལ་སྐྱེ་བ་དང་མི་གསལ་བ་ལ་འཇིག་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་གང་

ཞིག །གངས་ཅན་གིས་བློ་བདེའི་སྟེང་དུ་དེ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། མིག་ཤེས་ཀིས་གཟུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་ན་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་རགས་

ཡང་དག་དང་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་བཞིར་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྤིར་རགས་

སུ་བཀོད་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་
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པ་རྣལ་མར་ངེས་མ་ངེས་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། གཉིས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

རོད་བེད་ངག་བཤད་པ་དང༌། བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པའ།ོ །དང་

པོ་ལ་གསུམ། སྒྲུབ་ངག་བཤད་པ་དང༌། སུན་འབིན་བཤད་པ་དང༌། རོལ་ཕི་རོལ་

དཔང་པོ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་༼སྒྲུབ་ངག་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།

གཞན་ལུགས་དགག །རང་ལུགས་བཞག་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། རོལ་བ་རང་གིས་མཐོང་བའི་རགས་

ཀི་ཚུལ་ཕི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ། དེས་ན་སྒྲུབ་ངག་

ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་ཡང་ཡོད་དེ། བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད། ཕོགས་ཆོས་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་

གི་ངོར། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་

བུའི་ངག་རོལ་བ་རང་གིས་མཐོང་བའི་རགས་ཀི་ཚུལ་ཕི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སྟོན་

པའི་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ཙམ་ཀིས་ཕི་རོལ་གི་རྒྱུད་ལ་རོགས་པ་

སྐྱེད་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི། །གཏན་ཚིགས་འབའ་

ཞིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་རུང་བ་

ཉིད། །མ་བསྟན་མ་ཚང་ཡིན་པར་བརོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ཏེ། དེ་
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ནི་ཚུལ་གསུམ་ག་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ཚུལ་གསུམ་གང་

རུང་ཞིག་མ་བརོད་ན་སྒྲུབ་ངག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་ཅན་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར། དེ་འགོག་པ་ལ་ཁ་ཅིག །དེ་ལྟ་བུའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྒྲུབ་ངག་མ་ཚང་བའི་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱབ་པ་མ་བསྟན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ཕོགས་ཆོས་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ། 

ཕོགས་ཆོས་རྐང་པ་རོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡོད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་

ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། རོལ་བ་དེ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ་ཡང་བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། 

གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་

ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འདོད་པ་དང་པོ་མི་འཐད་དེ། 

དེ་ལྟ་བུའི་རོལ་བའི་ངོར་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཡོད་

པར་ཐལ། དེའི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། དེའི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་ཕོགས་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེའི་ངོར་སྒ་བས་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། དེའི་ངོར་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་པར་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་

གང་ཟག་གི་ངོར་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་

བས་པར་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་
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ངག་དེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཕོགས་ཚིག་

ཡིན་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། དེའི་ངོར་སྒ་

ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོོད་རོལ་བ་རང་གིས་མཐོང་བའི་རགས་ཀི་

ཚུལ་ཕི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཕོགས་

ཆོས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ངག་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་

པ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ངག་ཡང་དག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་གྲུབ་

སྟེ། དེའི་ངོར་བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེས་བས་པ་སྒའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེའི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་

འདོད་པ་དང༌། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་

ཉིད་དུ་ངེས་པ། ཕོགས་ཆོས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །འདོད་

པ་ཕི་མ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེའི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་

ངག་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངག་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་

ན། སྒ་མི་རག་པར་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། སྒ་མི་རག་

ཅེས་པའི་ངག་དེ་ངག་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཕོགས་ཚིག་ཡིན་ན་

ངག་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དམ་བཅའ་ཡང་དག་མི་སིད་

པར་ཐལ་ལོ། །

དེས་ན་སྒ་བས་པར་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་སྒ་ཡང་

བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་གང་ཟག་དེའི་ངོར་ཕོགས་ཚིག་ཙམ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་ངག་ཡང་
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དག་དང་སྐྱོན་ཅན་གང་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །བས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཚུལ་གསུམ་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། གང་བས་ན་མི་

རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་དེ་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་ཡིན་པར་འདོད་པའང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ངོར་

དེ་ལྟ་བུའི་ངག་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། ཁྱབ་

པ་ཡོད་དེ། སོབ་དཔོན་གིས། རོད་པ་གང་ཞིག་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པ་དེ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་

པའམ། སུན་འབིན་པ་ཡིན་གི་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་མ་གྲུབ་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག་སྒྲུབ་

ངག་ཡང་དག་ལ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་དང༌། ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་

གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གཉིས། ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་མཚན་

ཉིད། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང་མཐུན་དཔེ་གཉིས་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་

ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ངག །ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་

དག་གི་མཚན་ཉིད། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དང༌མི་མཐུན་དཔེ་གཉིས་རགས་དང་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་ཆོས་མི་མཐུན་པར་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་”ངག
75
 །ཆོས་མཐུན་

པའི་དོན་ཡང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡོད་སྒྲུབ་རྣམས་ཡོད་པར་ཆོས་མཐུན་པ་དང༌། ཡིན་སྒྲུབ་

རྣམས་ཡིན་པར་ཆོས་མཐུན་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན། གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། སྒ་དང་བུམ་པ་

75 དག
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གཉིས་མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཚུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས། འདོད་ན། སྒ་མི་རག་

པར་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ལ་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་

ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བརོད་པ་ཡིས། །བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་

ནུས་པ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་བཞི། མདོའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་

བཤད་པ་དང༌། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། མཚོན་

བའི་སྒ་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། །རང་གིས་

མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་རྐང་པ་དང་པོས་མཚོན་བ་དང༌། 

རྐང་པ་གཉིས་པས་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་རང་གིས་མཐོང་བ་དང་

དོན་དང་རབ་གསལ་བེད་གསུམ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་

ཡིན་ན། བློ་སྐྱོན་དང་དོན་སྐྱོན་དང་སྒ་སྐྱོན་གསུམ་དང་བལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་

བསྟན་ཏོ། །ཇི་ལྟར་བསྟན་ན། རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གཞན་དོན་

རེས་དཔག་ཡིན་ན་བློ་སྐྱོན་དང་བལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་བསྟན་ཏེ། བློ་བདེ་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་ལྟ་བུ་དོན་ལ་གྲུབ་ཀང་རོལ་བས་མ་མཐོང་བར་ཕི་རོལ་གི་ལུང་ཙམ་

ལས་བཤད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་གཏན་ཚིག་ཡང་དག་དང༌། དེ་སྟོན་པའི་ངག་སྒྲུབ་
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ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་

པའི་ཕིར་རོ། །རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་དོན་ལ་རྒྱན་མཁན་པོ་ན་རེ། རང་གིས་

མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གཞན་དོན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་

རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་དང་དབང་པོ་ཡོད་ན་དེས་ཀང་མཐོང་བ་ཞིག་དགོས་པར་

བསྟན། ཞེས་གསུང༌། འདི་ལ་ཁ་ཅིག །འོ་ན། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་

ནི། །ཞེས་པའི་གཞན་དེ་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་ལས་གཞན་ལ་བེད་རིགས་པར་

ཐལ། རང་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པ་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀས་མཐོང་བ་ལ་བེད་རིགས་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། དེ་ལྟ་བུའི་གཞན་དེ་ཕི་རོལ་ལ་བེད་མི་རིགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཡིན་ན་དོན་སྐྱོན་དང་བལ་

བ་ཞིག་དགོས་པར་བསྟན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་རོག་པས་སྒོ་

བཏགས་ཙམ་དེ་རགས་ཡང་དག་དང༌། དེ་བརོད་པའི་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་

པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་དོན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་ཞེས་པས་གཞན་

དོན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་པར་

བསྟན་གི་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་

པའི་གཞན་དོན་གི་རགས་ཡང་དག་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། རབ་གསལ་བེད་ཅེས་པའི་

ཚིག་གིས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཡིན་ན། སྒ་སྐྱོན་དང་བལ་བ་ཞིག་དགོས་པར་

བསྟན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཅིང་གྲུབ་པ་ལྟར་ཚད་མས་ངེས་ཀང༌། གཞན་

ལ་སྟོན་པ་ན་ལྷག་ཆད་ཀི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་ངག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པ་
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བཅད་པའི་ཕིར་དུ་རབ་གསལ་བེད་ཅེས་སོས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། གཞན་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་སྟོན་

བེད། །ཅེས་མི་སོས་པར་ཅིའི་ཕིར་རབ་གསལ་བེད་ཅེས་སོས་ཤེ་ན། རྒྱན་མཁན་

པོ་ན་རེ། ངག་གཅིག་གིས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་སྟོན་པ་

ནི་འགའ་ཡང་མེད་པས་རབ་སྟོན་བེད་ཅེས་མ་སོས་པར་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་

པ་གང་རུང་ཞིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཅིག་ཤོས་དོན་གིས་གསལ་བར་འགྱུར་བས་

རབ་གསལ་བེད་ཅེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །

དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འ་ོན་ངག་གཅིག་གིས་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་

”ཀ་
76
དངོས་སུ་གསལ་བར་བེད་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པས། རབ་གསལ་བེད་ཅེས་

མི་སོས་པར་དེ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཅིག་ཤོས་དོན་གིས་སྟོན་

པར་འགྱུར་བས་རབ་སྟོན་བེད་ཅེས་སོས་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འ་ོན་ལྷག་ཆད་ཀི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་ངག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། རང་གཞན་གི་སེ་པ་

འགའ་ཞིག་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཅིང་གྲུབ་པ་ལྟར་ཚད་མས་ངེས་ཀང་དེ་གཞན་ལ་

སྟོན་པ་ན། སྒ་མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་

དེ་བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས་དེའི་ཕིར་ན་སྒ་མི་རག་ཅེས་སྟོན་པའི་ངག་ལྟ་བུའ།ོ །

འོ་ན། དེ་དག་ཆད་པ་དང་ལྷག་པའི་སྐྱོན་ཅན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་

ངག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་ངག་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀོད་པ་གང་

ཞིག །དཔེ་དངོས་སུ་བསྟན་ཀང་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་

76 ག་
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ཅན། སྒྲུབ་ངག་ལྷག་པའི་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ཏེ་གང་ཞིག །དམ་བཅའ་དང་ཉེར་གཏོད་

དང་མཇུག་སྡུད་གསུམ་པོ་བརོད་པ་ལྷག་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། སྒ་མི་རག་ཅེས་

པའི་ཚིག་གིས་ཕི་རོལ་གི་རྒྱུད་ལ་སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཙམ་སྐྱེད་ཀི། སྒ་མི་རག་

པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་སྒྲུབ་སྟེ། 

ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་དང་ཟློས་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་གྲུབ་སྟེ། དམ་བཅའ་དང་ཟློས་

པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་གྲུབ་ཅིང་གྲུབ་པ་ལྟར་ཚད་མས་ངེས་ན་དེ་ལྟ་

བུའི་རགས་སྟོན་པའི་ཚིག་ཇི་ལྟར་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིན་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། 

གཞན་གི་དོན་གི་རེས་སུ་དཔག་པར་ཚིག་གིས་སྐྱོན་ཡོན་གཙོ་བོར་བེད་པ་ཡིན་གི། 

དོན་གི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་བརོད་པས་སྨྲ་བ་པོ་ལ་ཀན་

ཀར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལྷག་ཆད་ཅན་གི་སྒྲུབ་ངག་བརོད་

ན། དོན་སྐྱོན་བརོད་པའི་ཐོག་མར་ཚིག་སྐྱོན་གི་སོ་ནས་སྨྲ་བ་པོ་སུན་འབིན་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་གི་སྐྱོན་ཡོན་གཙོ་བོར་བེད་པའི་དོན་ཡང་ཚིག་སྐྱོན་དང་

བལ་བ་དགོས་པ་ཡིན་གི། དོན་སྐྱོན་དང་བལ་བ་མི་དགོས་པར་བསྟན་པ་མིན་

ནོ། །ཁ་ཅིག །ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཞེད་ལ། ཕོགས་

གང་ཡབ་སས་ཀིས་དེ་བཀག་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་བཞེད་དོ་ཞེས་

སྨྲ་བ་མི་འཐད་དེ། སྒྲུབ་ངག་ལ་འཆད་པ་དང་འགོད་པའི་སྐབས་གཉིས་ལས། འཆད་

པའི་ཚེ་ཕོགས་གང་ཡབ་སས་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་བཞེད་ལ། ཕི་

རོལ་ལ་འགོད་པའི་ཚེ་ནི་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ཀིས་ཀང་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་
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གཉིས་ལྡན་བཞེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད། རོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་

མཐོང་བའི་རགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཕི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་

ལག་གཉིས་ལྡན་ནོ། །གསུམ་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་

ཡང་དག་དང༌། ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གོ །དང་པོའི་མཚན་ཉིད། 

རགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ཡན་ལག་

གཉིས་ལྡན་གི་ངག །དཔེར་ན། གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་བུམ་པ་

བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། རགས་དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་སྟོན་པའི་ཡན་ལག་གཉིས་

ལྡན་གི་ངག །དཔེར་ན་གང་རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་

ནམ་མཁའ་བཞིན། སྒ་ནི་བས་སོ་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །

དེ་སྐད་དུ་རིགས་སོར། དེ་ལ་ཆོས་མཐུན་པ་ནི་གང་ལ་རགས་མཐུན་པའི་

ཕོགས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་སྟོན་པར་བེད་པ་སྟེ། གང་བས་པ་དེ་མི་རག་པར་མཐོང་སྟེ། 

དཔེར་ན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ཞེས་པའོ། །ཆོས་མི་མཐུན་པ་ཡང་གང་ལ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་མེད་པ་ལ་རགས་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྟོན་པ་སྟེ། གང་རག་པ་དེ་བས་

པ་མིན་པར་མཐོང་སྟེ། དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན་ཞེས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་

ལྟར། ཆོས་མཐུན་པར་སྟོན་པའི་དོན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་མཐུན་དཔེ་གཉིས། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་སྟོན་པ་ལ་བེད་པ་ཡིན་གི། རོད་

གཞི་དང་མཐུན་དཔེ་གཉིས་རགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་ཆོས་མཐུན་པར་དངོས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

སུ་སྟོན་པའི་དོན་མིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གིས་རེས་འགོའི་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་

བསྟན་ནས་ལྡོག་ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་གིས་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསྟན་ནས་རེས་འགོའི་ཁྱབ་པ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པ་

ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒ་ཡང་

བས་སོ་ཞེས་པའི་ངག་གིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསྟན་པ་

དང༌། གང་རག་ན་མ་བས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན། 

སྒ་ནི་བས་སོ་ཞེས་པའི་ངག་གིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་

བསྟན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རེས་ཁྱབ་མ་ཡིན། རག་ན་མ་བས་པའི་ཁྱབ་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་

ཁྱབ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མཐུན་

སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གིས་སྒ་བས་པ་དང་བས་ན་མི་རག་པས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་པ་

ལ་བརེན་ནས་བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་

རོགས་ནུས་ལ་དེའི་ཤུགས་ལ་བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མེད་པ་ཁོ་ནར་རོགས་ནུས་པས། སྒྲུབ་ངག་དེས་རེས་འགོ་དངོས་སུ་བསྟན་ལྡོག་

ཁྱབ་ཤུགས་ལ་བསྟན་པར་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་

གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་དགོས་པའི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་ཕི་རོལ་ཡོད་

དམ་མེད་ཅེ་ན། མེད་ཀི་གང་རུང་རེ་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཆོག་སྟེ། རེས་སུ་འགོ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དངོས་སུ་བསྟན་པས་ཅིག་ཤོས་དོན་གི་གོ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འབེལ་ཤེས་ན། །གཉིས་ལས་

གང་ཡང་རུང་སྨྲས་པ། །དོན་གིས་གོ་བས་ཅིག་ཤོས་ལ། །དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་

འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

ཁ་ཅིག །རོལ་བ་དབང་རྣོན་གི་ངོར་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་མི་དགོས་

ཀང༌། དབང་རྟུལ་གི་ངོར་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་ན། འོ་ན་

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡོད་པར་

ཐལ། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་དགོས་པའི་ཕི་རོལ་

ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཉིས་ལྡན་ཡིན་དགོས་

པའི་ཕིར་རོ། །སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གསུམ་ལྡན་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། 

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བརོད་ཀང་ཁྱབ་པ་བརོད་པ་ཞེས་

པའི་ཡན་ལག་གཅིག་ཏུ་བགང་བར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་རེས་སུ་འགོ་

ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གཉིས་པོ་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ཞེས་རགས་ཀི་ཚུལ་གཅིག་ཏུ་བགང་བར་

རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། ཕི་རོལ་དབང་རྟུལ་གི་ངོར་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང༌། 

ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་བསྟན་མི་དགོས་པར་ཐལ། གང་

ཟག་དེས་རགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་

རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ཁོ་ནར་རོགས་ནུས། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
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མེད་པ་ཁོ་ནར་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ། རགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་

པར་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཕི་རོལ་དབང་རྟུལ་ལ་ཕོགས་ཆོས་

དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་གང་རུང་གཅིག་དངོས་སུ་བརོད་པས་དེའི་རྒྱུད་ལ་

དོན་གི་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁྱབ་

སོན་ཅན་ལ་དེ་མེད་ཀང༌། །སྒ་ནི་བས་ཡིན་འདི་འདྲ་ཀུན། །མི་རག་ཅེས་ནི་བརོད་

པས་ཀང༌། །དོན་གིས་དེ་ནི་འཇིག་བློར་འགྱུར། །ཞེས་པ་རོལ་བ་དབང་རྣོན་ཁོ་ནའི་

དབང་དུ་བས་པ་དང༌། །ཕི་རོལ་དབང་རྟུལ་གི་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་བསྐྱེད་

པའི་ཕིར་དུ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དངོས་སུ་བསྟན་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། རོལ་བ་དེས་སྒ་མི་རག་པར་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་

སྒ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་པར་རོགས་མི་ནུས་པར་ཐལ། དེས་རགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་

ན་ལ་ཡོད་པར་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ། རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་

པ་ཁོ་ནར་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས་སོ། །བཞི་པ་མཚོན་བའི་

སྒ་བཤད་པ་ནི། ས་རོལ་ལས་གཞན་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པས་གཞན་དོན་དང་རེས་

དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ན་རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་རེས་དཔག་དངོས་མ་

ཡིན་ཏེ། ཚིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རེས་དཔག་ཏུ་བཏགས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ངག་དེ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། ཚིག་གི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་རེས་དཔག་སྐྱེ་

བས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་འཇོག་ན། རི་དགས་རྒྱུག་པ་ལ་ལྟོས་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་
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བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་རི་དགས་རྒྱུག་པ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་སྐྱེ་བས་གཞན་དོན་

གི་མངོན་སུམ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། རེས་དཔག་རོག་པ་ཡིན་

པས་ཚིག་གི་བེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བར་རིགས་ལ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་

གཟུང་དོན་ལས་སྐྱེ་བས་ཚིག་གི་བེད་པ་ལས་སྐྱེ་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་སྐད་དུའང་རྒྱན་ལས། ཇི་ལྟར་ཚིག་ལས་མཐོང་བ་ཡི། །འབེལ་བ་དྲན་པར་

གྱུར་པ་ན། །རེས་དཔག་སྐྱེ་བ་དེ་བཞིན་དུ། །འགར་ཡང་མངོན་སུམ་སྐྱེ་མ་

ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ན། 

སོབ་དཔོན་གིས། རང་ཉིད་ངེས་བཞིན་གཞན་དག་ལ། །ངེས་པ་སྐྱེད་པར་འདོད་པ་

ཡིས། །ཕོགས་ཆོས་འབེལ་བ་བསྒྲུབ་བ་དག །བརོད་པ་ལས་གཞན་སང་བར་

བ། །ཞེས་ཕོགས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་དང་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པར་བ་བ་ལ་དེ་ལས་

གཞན་བརོད་པ་སང་བར་བ། “
77
ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། 

ཕོགས་ཆོས་དང་འབེལ་བ་བརོད་པར་བའ།ོ །གང་དང་འབེལ་བ་བརོད་པར་བ་ཞེ་ན་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འབེལ་བ་བརོད་པར་བའ།ོ །ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་གཅིག་ལྡན་མེད་ན། མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི། 

གཏན་ཚིགས་འབའ་ཞིག་བརོད་པར་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

མི་འགལ་ཏེ། དེ་ནི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་འབེལ་ཤེས་ཟིན་མ་”བརེད།
78
 

ཕོགས་ཆོས་མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཁྱབ་འབེལ་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་བརོད་མི་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་

77 +།

78 བརོད།



  300  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གི། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་བསྟན་མི་དགོས་པའི་དོན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་ཕོགས་ཆོས་

མི་ཤེས་ཤེས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་

ཅན། སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་ངག་ཏུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །སྒྲུབ་ངག་

ལྷག་པ་དང་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། ཆོས་ཅན། ཁྱབ་

པ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲུབ་

ངག་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཅན་དུ་འཇོག་བེད་ཅིག་ཡོད། དེ་ལས་གཞན་སྒྲུབ་ངག་ཆད་པའི་

སྐྱོན་ཅན་དུ་འཇོག་བེད་མེད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་འགོད་

དགོས་ཀི་གང་ཟག་དེའི་ངོར་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བསྟན་མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་

ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར་དང༌། དེ་ལྟ་བུའི་གང་ཟག་གི་ངོར་ཁྱབ་པ་

དངོས་སུ་བསྟན་ཀང་གང་ཟག་དེའི་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེ་

ན། སྒ་མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། བུམ་པ་བས་པ་དེ་

བཞིན་དུ་སྒ་ཡང་བས། དེའི་ཕིར་ན་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་པའི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་ངག་ཆད་པའི་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་འགོད་འགོས་ཀི་གང་ཟག་དེའི་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་བསྟན་

མི་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ཤེས་ཟིན་མ་བརེད་པའི་

ཕིར་དང༌། གང་ཟག་དེ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་དངོས་སུ་མ་བསྟན་ཀང་གང་ཟག་དེའི་

རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ས་ཕིའི་ཁྱབ་རགས་ཁས་བླངས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་དང་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཀ་
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དངོས་སུ་བསྟན་དགོས་ཀི་རོལ་བ་མེད་ན། རིགས་སོར། རེ་ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་

ངེས་པའི་གཉེན་པོར་གཉིས་ཀ་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་

པོར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་དང་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་

ངག་བརོད་རིགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་གི། གང་ཟག་གཅིག་ལ་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་

བརོད་དགོས་པར་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སུན་”འབིན་
79
བཤད་པ་ལ།

སུན་”འབིན་
80
དང་ཐལ་འགྱུར་དོན་གཅིག་པས་འདི་ལ་གཉིས། ཐལ་འགྱུར་

གི་རྣམ་བཞག་དང༌། འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་དང་མ་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་

གཉིས་ཀི་བེད་ལས་བཤད་པའོ། །

དང་པོ་ནི། ཐལ་འགྱུར་གི་མཚན་ཉིད། རགས་དང་ཁྱབ་པ་ཕ་རོལ་པོའི་བློ་

ངོར་གྲུབ་ཅིང༌། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་འབབ་པའི་རགས་སྟོན་པའི་ངག །དེ་ཡང་

དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་ལ། ཡོད་ན་ཕོགས་ཆོས་མི་

འགྲུབ་པས། ཕོགས་ཆོས་དང་ཁྱབ་པ་བློ་ངོར་གྲུབ་པ་ཞེས་མ་སོས་པར་རགས་དང་

ཁྱབ་པ་བློ་ངོར་གྲུབ་པ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རོལ་བ་གཉིས་ཀས་གྲུབ་པ་

མི་དགོས་ཀི་འགོད་པར་བ་བའི་ཡུལ་གི་གྲུབ་པས་ཆོག་པས་ཕ་རོལ་པོའི་བློ་ངོར་

79 འཕིན་

80 འཕིན་
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གྲུབ་པ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། ཡིད་དཔྱོད་ཀི་གྲུབ་

པ་དང༌། ལོག་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་གསུམ་ཡོད་པས་བློ་ངོར་གྲུབ་པ་ཞེས་སོས་པ་

ཡིན་ནོ། །དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་བས་དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་འབབ་པ་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །ངག་མ་ཡིན་ན་ཐལ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་

བས་རགས་སྟོན་པའི་ངག་ཅེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བཀོད་ཚོད་ཀི་དབེ་བ་དང༌། དེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་

གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང༌། ཡང་དག་བདུན་ལ་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་དང་མི་འཕེན་པ་གཉིས་

སུ་དབེ་བའ།ོ །དང་པོ་ལ་བཞི། ཁྱབ་རགས་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཁོ་ན་

མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་རགས་གཉིས་ཀ་གྲུབ་པའ།ོ །

དང་པོ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར་ཞེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་བས་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

པ་ལྟ་བུའོ། །བཞི་པ་ལ་བཞི། ཁྱབ་རགས་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། གཉིས་

ཀ་ཁས་བླངས་ཀི་ཀང་གྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་

ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང་རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

དེ་ཡང་སར་སྒ་རག་པར་ཁས་བླངས་ན་ཁྱབ་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང༌། དམ་

བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང༌། སྒ་རག་

པར་ཁས་མ་བླངས་ན་ཁྱབ་རགས་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་
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པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་མིག་གིས་གཟུང་བ་དང་མིག་གིས་གཟུང་བ་ལ་རག་པའི་

ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་པར་ཐལ། མིག་གིས་

གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཁྱབ་

རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའི་

ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་ཁས་བླངས་ན་ཁྱབ་རགས་ཁས་བླངས་

ཀིས་གྲུབ་ཅིང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་

ཡང་དག་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ། ཁས་བླངས་པའང་མིན་ན་

ཁྱབ་རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཀང་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་གཏན་ནས་མེད་

པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། བས་ན་རག་པས་ཁྱབ་པ་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། སྒ་

ཆོས་ཅན། རག་པར་ཐལ། བས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒ་མི་རག་པར་ཚད་མས་

གྲུབ་ན་རགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་

བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང༌། སྒ་མི་རག་པར་ཁས་བླངས་ན་རགས་

ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་

བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང༌། སྒ་མི་རག་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་ཁས་

བླངས་པའང་མིན་ན། རགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཀང་དམ་

བཅའ་བསལ་བ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། སྒ་རག་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། སྒ་ཆོས་ཅན། མ་
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བས་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཁྱབ་

པ་ཚད་མ་དང༌། རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་

བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང༌། སྒ་བས་པར་ཁས་བླངས་ན་ཁྱབ་པ་ཚད་

མ་དང་རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཅིང༌། དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་བསལ་

བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་དང༌། སྒ་བས་པར་ཚད་མས་ཀང་མ་གྲུབ་ཁས་

བླངས་པའང་མིན་ན། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ཀང་དམ་

བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་

ཐལ་འགྱུར་དུ་བཀོད་ཚོད་ལ་དབེ་ན་བཅུ་བཞི་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དེ་ལ་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ནི། ཁྱབ་རགས་

གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་དང༌། རགས་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་ཁོ་ན་མ་གྲུབ་པ་

དང༌། ཁྱབ་རགས་གཉིས་ཀ་ཚད་མས་གྲུབ་ལ། དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་པ་

དང༌། ཁྱབ་རགས་གཉིས་ཀ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ལ་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་བ་མེད་

པ་དང༌། རགས་ཚད་མ་དང་ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ལ་དམ་བཅའ་ལ་བསལ་

བ་མེད་པ་དང༌། ཁྱབ་པ་ཚད་མ་དང་རགས་ཁས་བླངས་ཀིས་གྲུབ་ལ་དམ་བཅའ་ལ་

བསལ་བ་མེད་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི་ལྟར་སྣང་དང༌། དེ་ལས་གཞན་ལ་བདུན་ནི་ཡང་

དག་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ཡང་དག་བདུན་ལ་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་དང་མི་འཕེན་པ་གཉིས་སུ་

དབེ་བ་ནི། རགས་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་

ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཐལ་འགྱུར་ནི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་
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དག་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་པ་དྲུག་ནི་རང་རྒྱུད་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་ཡིན་ན། རགས་ཕ་རོལ་པོས་

ཁས་བླངས་པ་དགོས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། རགས་ཚད་མས་

གྲུབ་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་འབབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་

ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཏེ། ཁྱབ་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ལྡོག་

ཁྱབ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་ཞིག་དགོས་

ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གང་

ཞིག །དོན་ཟློག་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ། དབེ་ན། ལྡོག་པ་རང་རིགས་འཕེན་པ་དང༌། 

ལྡོག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གཉིས། 

ལྡོག་པ་རང་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག །ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་རང་དང་རིགས་གཅིག་པ་འཕེན་པ། 

དབེ་ན་བཞི། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་

དེའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ནི། མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། གང་

རེག་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། གཞི་དེར་ཆོས་ཅན། 

མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་སྟོབས་ཆེན་པོས་

ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་དེའི་རང་

རྒྱུད་འཕེན་པ་ནི། ཙན་དན་གི་མེ་སྟོབས་ཆེན་པས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། བ་
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མོའི་རེག་པ་སྟོབས་ཆེན་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར་གཞི་དེར་ཆོས་ཅན། ཙན་

དན་གི་མེ་སྟོབས་ཆེན་པས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བ་མོའི་རེག་པ་

སྟོབས་ཆེན་པས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་

འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་དེའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ནི། དུ་བ་དྲག་

འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་སྟོབས་ཆེན་པ་ཡོད་

པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། གཞི་དེར་ཆོས་ཅན། དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་

ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁྱབ་བ་འགལ་དམིགས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གིས་དེའི་རང་རྒྱུད་

འཕེན་པ་ནི། བུམ་པ་འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ངོར། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

འཇིག་པ་ཕིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

ལྡོག་པ་གཞན་རིགས་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ཐལ་

འགྱུར་ཡང་དག་གང་ཞིག །ལྡོག་པ་རང་རྒྱུད་རང་དང་རིགས་མི་མཐུན་འཕེན་པ། 

དབེ་ན་བཅུ་དྲུག་ལས། ཚ་རེག་གིས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། གང་འབས་ཡོད་

པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། ཚ་རེག་མེད་པར་ཐལ། གང་འབས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ། རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་རྒྱུ་དང་

འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །གཞི་དེར་བ་རེག་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། ཚ་རེག་མེད་པར་ཐལ། བ་རེག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་



  307  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པ་ལྟ་བུ། རང་གཞན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་ཁྱབ་

བེད་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཙན་དན་གི་མེ་སྟོབས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། གང་འབས་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། དེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་འབས་

ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་ཐལ་

འགྱུར་གིས་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་

ནོ། །གཞིར་དེར་གང་རེག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། དེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་

རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་

དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །

དུ་བ་དྲག་འཕྱུར་བས་ཁྱབ་པར་ནོན་པའི་གཞིར། གང་རེག་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ངོར། དེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་རེག་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་རང་བཞིན་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་རང་བཞིན་དང་

འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །གཞི་དེར་བ་རེག་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། དེས་ཁྱབ་པར་ནོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བ་རེག་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་ཁྱབ་བ་དམིགས་པའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་

ཁྱབ་བེད་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །

མེ་མེད་མཚན་མོའི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། མེ་ཡོད་

པར་ཐལ། དུ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ལྟ་བུ། འབས་བུའི་ཐལ་འགྱུར་གིས་རྒྱུ་མ་
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དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤིང་གིས་དག་པའི་བག་རོང་ན་ཤ་པ་

ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ངོར། ཤིང་ཡོད་པར་ཐལ། ཤ་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་

ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གི་ཐལ་འགྱུར་གིས་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་ལྡོག་པ་བརྒྱད་དང་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རང་རྒྱུད་འཕེན་པ་དང་མི་འཕེན་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་གཉིས་ཀི་

བེད་ལས་ནི། དང་པོས་དངོས་སུ་གཞན་ཕོགས་ཚར་གཅོད་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཕ་

རོལ་པོས་ཁས་བླངས་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། དམ་བཅའ་ལ་ཚད་མས་བསལ་བ་

འབབ་པའི་གནམ་ལགས་འབར་བའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། བརྒྱུད་ནས་གཞན་

རེས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡང་དག་པའི་རོགས་པ་སྐྱེད་པའི་གནམ་

ལགས་འབར་བའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་མས་གཞན་ཕོགས་ཚར་གཅོད་པ་

ཡིན་ཏེ། འཁོར་གསུམ་ཚང་བའི་གནམ་ལགས་འབར་བའི་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་བཤད་པ་ལ། ལྟག་ཆོད་ནི་སུན་འབིན་

ལྟར་སྣང་ཡིན་ལ། དེའི་རྣམ་གཞག་རྒྱས་པར་གཞན་ནས་བཤད་མོད། འདིར་གཞུང་

གི་དོན་གོ་བ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བ་འབས་མཚུངས་ཀི་རག་ཆོད་བཤད་པར་བ་སྟེ། འདི་

ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། མཚོན་བའི་སྒ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། 

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་སྤི་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ། ཁྱད་པར་ལ་རགས་ནས་སུན་

འབིན་པའིསུན་འབིན་ལྟར་སྣང༌། གཉིས་པ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། འབས་ཉིད་

གཞན་གི་ཆ་ཡིས་ན། །བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་གང༌། །དེ་ནི་འབས་མཚུངས་སྨྲ་བ་

པོའི། །བསམ་པ་ལས་དེ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་གསུམ་ཡོད་ལ། 
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དེ་ཡང་དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། བུམ་པའི་

བས་པ་རགས་སུ་འགོད་ན། དེ་སྒའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པས། 

བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སུན་འབིན་པ་

ནི་མ་གྲུབ་པའི་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །སྒའི་བས་པ་རགས་སུ་འགོད་ན་དེ་བུམ་

པའི་མི་རག་པ་ལ་གྲུབ་པར་འགལ་བས་བས་པ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་

རགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སུན་འབིན་པ་ནི་འགལ་བའི་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །སྒའི་

བས་པ་བུམ་པའི་མི་རག་པ་ལ་མེད་པར་མ་ཟད་རག་པ་ལ་ཡང་མེད་པས་བས་པ་སྒ་

མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་

སུན་འབིན་པ་ནི་མ་ངེས་པའི་སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ངོ༌། །

གསུམ་པ་ནི་འབས་བུ་དང་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་པས་ན་འབས་

མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་དམ། འབས་བུ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་པས་ན་འབས་

མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ཅེས་བའོ། །དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ན་རྐང་མིག་པས། རིགས་

པ་ཅན་པའི་ངོར། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཡིན་ཏེ་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་

ཞེས་བཀོད་པ་ལ། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། སར་ཡོད་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་རགས་

སུ་འགོད་དམ། སར་མེད་རོལ་བ་ལས་བྱུང་བ་རགས་སུ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན། 

ཁྱབ་པ་མ་ངེས་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་སུན་འབིན་པ་ལ། 

རྐང་མིག་པ་ན་རེ། འབས་བུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བས་ནས་རོལ་བྱུང་རགས་སུ་

བཀོད་པ་ལ། རོལ་བྱུང་གི་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སུན་འབིན་པ་དེ། སུན་འབིན་

པ་པོ་ཁྱེད་རང་གི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མཚུངས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

པས་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་ལ། དེ་ནི་རྐང་མིག་པས་

འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་པར་འདོད་པར་མ་ཟད། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་

ཡང་དེ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །

སྒ་བཤད་གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ནི། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་སྤི་རགས་

སུ་བཀོད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སུན་འབིན་པའི་འབས་བུ་ཉེས་པ་དེ། 

སུན་འབིན་”པ་པོ་
81
ཁྱེད་རང་གིས་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་གང་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཡང་མཚུངས་པས་འབས་བུ་མཚུངས་པའི་ལྟག་ཆོད་ཅེས་བའོ། །

གསུམ་པ་རོལ་ཕི་རོལ་དཔང་པོ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས།

དངོས་དང༌། རོད་པ་བེད་པའི་རྣམ་གཞག་གོ །དང་པོ་ནི། ས་རོལ་གི་མཚན་

ཉིད། སྒྲུབ་བེད་འགོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག །དེ་ལ་དབེ་ན། ཡང་དག་དང༌། 

ལྟར་སྣང་གཉིས། ས་རོལ་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད། ས་རོལ་གང་ཞིག །རང་གིས་

སྒྲུབ་བེད་འགོད་པར་ཁས་བླངས་པའི་དོན་དེ་གཞན་གིས་སུན་འབིན་མ་ནུས་པ། 

ས་རོལ་ལྟར་སྣང་གི་མཚན་ཉིད། ས་རོལ་གང་ཞིག །རང་གིས་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པར་

ཁས་བླངས་པའི་དོན་དེ་གཞན་གིས་སུན་འབིན་ནུས་པ། 

ཕི་རོལ་གི་མཚན་ཉིད། སུན་འབིན་བརོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་

ཟག །དབེ་ན། ཡང་དག་དང༌། ལྟར་སྣང་གཉིས་སོ། །

དཔང་པོའི་མཚན་ཉིད། རོལ་ཕི་རོལ་རྒྱལ་ཕམ་ཤན་འབེད་པའི་གྲྭར་ཞུགས་

པའི་གང་ཟག །དེ་ལ་དབེ་ན། ཤན་འབིན་པའི་དཔང་པོ། རེས་སུ་བརོད་པའི་དཔང་པོ། 

81 པོ་པ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཚར་གཅོད་པའི་དཔང་པོའོ། །དང་པོ་ནི། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སོ་ནས་ལེགས་

ཉེས་སོ་སོར་འབེད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཟེར། གཉིས་པ་ནི། བློ་གཟུ་བོར་གནས་པའི་སོ་

ནས་ལེགས་ཉེས་ཤན་མི་འབེད་པར་དེ་དག་མ་འཁྲུགས་པར་སོ་སོར་བརོད་པ་ལ་

ཟེར། གསུམ་པ་ནི་དེ་དག་གི་ནང་ནས་ལེགས་པ་ལ་གཟེངས་བསྟོད་པ་དང་ཉེས་པ་ལ་

སད་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་མཐའ་འདོར་དུ་འཇུག་ཅིང༌། ཞེན་པས་མི་འདོར་ན་ཡུལ་ནས་

སྐོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཚར་གཅོད་པའི་གང་ཟག་ལ་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་རོད་པ་བེད་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་ལྔ། རོད་པའི་གང་ཟག་དང༌། 

གང་དུ་རོད་པའི་དུས་དང༌། གང་ལ་རོད་པའི་གནས་དང༌། ཇི་ལྟར་རོད་པའི་

ཚུལ་དང༌། རོད་པ་བས་པའི་འབས་བུའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་ངོས་གཟུང་བ་

དང༌། ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོད་པའི་དུས་ཀི་གང་

ཟག་ལ་གསུམ་ཡོད་དེ། དམ་བཅའ་སྐྱོང་བར་ཁས་ལེན་པའི་ས་རོལ་དང༌། དམ་

བཅའ་སུན་འབིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕི་རོལ་དང༌། རོད་པའི་ཤན་འབེད་པར་

ཁས་ལེན་པའི་དཔང་པོ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཚར་གཅོད་ཀི་གནས་

ལ་གསུམ་ལས། ས་རོལ་ཚར་གཅོད་པའི་གནས་ནི། གྲུབ་བསལ་ཞུགས་པ་

དམ་འཆའ་བ་དང༌། གཞན་གིས་དྲིས་ཀང་ལམ་མི་འདེབས་པ་དང༌། དམ་

བཅའ་བར་མི་འོས་པ་སྒྲུབ་པ་དང༌། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་བསྒྲུབ་བར་བེད་པ་

དང༌། ཁས་བླངས་པའི་དོན་རགས་མི་འགོད་པ་དང༌། མ་གྲུབ་པ་དང་མ་ངེས་པ་

དང་བསལ་བརོད་པ་དང༌། ཤེས་འདོད་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའོ། །

ཕི་རོལ་ཚར་གཅད་པའི་གནས་ལ་དང་པོར་འདྲི་བའི་ཚེ་ཚར་གཅད་པའི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གནས་གསུམ་སྟེ། འདྲི་བར་ཁས་བླངས་ནས་བཏང་སྙོམས་ལ་འཇོག་པ་དང༌། གྲུབ་

བསལ་ཞུགས་པ་འདྲི་བ་དང༌། སྐབས་སུ་མ་བབ་པ་འདྲི་བའོ། །སྐྱོན་བརོད་པའི་ཚེ་

ན་ཚར་གཅད་པའི་གནས་གསུམ་སྟེ། དོན་སྐྱོན་དང་བློ་སྐྱོན་དང་སྒ་སྐྱོན་བརོད་རྒྱུ་

ཡོད་ཀང་མི་བརོད་པ་དང༌། སྐྱོན་མིན་པ་སྐྱོན་དུ་བརོད་པ་དང༌། སྐབས་སུ་མ་བབ་

པའི་སྐྱོན་བརོད་པའོ། །

དཔང་པོ་ཚར་གཅད་པའི་གནས་གསུམ་སྟེ། རོད་པའི་མཇུག་ཏུ་བདེན་རྫུན་

ཤན་མི་འབེད་པ་དང༌། རྒྱལ་ཕམ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤན་འབེད་པ་དང༌། རོད་པ་མཐར་

མ་ཕིན་པར་ཤན་འབེད་པའོ། །

གཉིས་པ་གང་དུ་རོད་པའི་དུས་ནི། རང་གཞན་བློ་ལེགས་པར་མ་སྦྱངས་པ་དང༌། 

དཔང་པོ་མཁས་པའི་སྐྱེ་བོས་དབེན་པ་དང༌། ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་མིན་སྣང་བས་ཡིད་

དཀྲུགས་པའི་ཚེ་ན་བརད་དུ་མི་རུང་ལ། དེ་ལས་ལྡོག་པ་ནི་རོད་པའི་དུས་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་གང་ལ་རོད་པའི་གནས་ནི། མོང་བས་རོགས་པར་བ་བའི་མངོན་

གྱུར་དང༌། རགས་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་བ་བའི་ལོག་གྱུར་དང༌། ཡིད་ཆེས་པའི་

ལུང་ལ་བརེན་ནས་རོགས་པར་བ་བའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ནི་བརད་པར་བ་བའི་

གནས་སམ་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཡང་གསུམ་སྟེ། ཡོད་པ་ལ་

མེད་པར་འཛིན་པའི་སྐུར་འདེབས་དང༌། མེད་པ་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་པའི་སྒོ་

འདོགས་དང༌། ཡོད་མེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་དབུ་མའོ། །ལོག་གྱུར་གཏན་

ལ་འབེབས་པ་ལ། སྒྲུབ་བེད་དང་སུན་འབིན་དགོས་ལ། སྒྲུབ་བེད་ལ་བསྒྲུབ་བ་གོ་

བར་བེད་པའི་གཏན་ཚིགས་དང༌། དེ་གཞན་ལ་འདོམས་པར་བེད་པའི་སྒྲུབ་ངག་
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གཉིས། དང་པོ་ནི། ལོག་འགྱུར་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཆོས་ཅན་གསུམ་ཡོད་དེ། 

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་བསལ་མེད་པའི་རོད་གཞི་དང༌། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་མཐུན་དཔེ་དང་། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཚད་མས་བསལ་བའི་མི་མཐུན་

”དཔེའོ
82
། །རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གོ་བར་བེད་པ་ལ་རོད་གཞི་ལ་

ཡོད་པའི་ཕོགས་ཆོས་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པའི་རེས་འགོ་དང་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་པའི་ལྡོག་ཁྱབ་སྟེ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ནི་རགས་ཡང་དག་

ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་

དང་རྒྱུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུའི་རགས་དང་དགག་པ་སྒྲུབ་པའི་མ་དམིགས་པའི་རགས་

གསུམ་དུ་ཡོད་ཅིང༌། དེ་ལས་གཞན་པའི་རགས་ནི་རགས་ལྟར་སྣང་དུ་འགྱུར་བ་

ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་མེད་པ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དང༌། རེས་ཁྱབ་མེད་

པ་འགལ་བའི་རགས་དང༌། ལྡོག་ཁྱབ་མེད་པ་མ་ངེས་པའི་རགས་གསུམ་དུ་འགྱུར་

བ་ཡིན་ནོ། །སྒྲུབ་ངག་ནི་ཕོགས་ཆོས་བརོད་པ་དང་དཔེའི་སྟེང་དུ་སྤི་ཁྱབ་བརོད་པ་

ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་དང་རེས་འགོ་དངོས་སུ་བརོད་པ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་

གི་སྒྲུབ་ངག་དང༌། ཕོགས་ཆོས་དང་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་སུ་བརོད་པ་ཆོས་མི་མཐུན་

སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་ཡོད་ལ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ལྷག་ཆད་ཅན་གི་ངག་ནི་སྒྲུབ་

ངག་ལྟར་སྣང་ཡིན་ནོ། །

སུན་འབིན་ལ་ཡང་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གཉིས། དང་པོ་ནི། གཞན་གི་བློ་

ངོར་རགས་བརོད་པ་དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གང་རུང་བརོད་ཅིང་འདོད་པའི་དོན་ལ་

82 དཔའོ
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བསལ་བ་འབབ་པའི་ངག་ཡིན་ཞིང༌། འདོད་པའི་དོན་ལ་བསལ་བ་འབབ་པ་ལ་

ཡང༌། ཚད་མས་བསལ་བ་དང༌། ལུང་གིས་བསལ་བ་དང༌། རང་ཚིག་གིས་བསལ་

བ་འབབ་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །

སུན་འབིན་ལྟར་སྣང་ལ་གསུམ་སྟེ། རགས་མེད་པ་མཚོན་ཆ་ཁི་སྒོགས་

དང༌། ཁྱབ་པ་མེད་པ་དཔའ་བོ་ལག་རྡུམ་དང༌། བསལ་བ་མེད་པ་ར་བ་དུག་

འཇོམས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་རོ། །

བཞི་པ་ཇི་ལྟར་རོད་པའི་ཚུལ་ལ། དངོས་དང༌། དེའི་ཡན་ལག་གཉིས་

སོ། །དང་པོ་ནི། རོད་པའི་རང་བཞིན་ངེས་པར་བ་བ་དང༌། བར་ཕད་པར་བ་བའི་

དོན་དུ་ཚིག་གི་ལམ་སྦྱོང་བར་བེད་པ་དང༌། དེས་གྲུབ་པའི་སྐབས་དོན་སེམས་པར་

བེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཡན་ལག་ལ་བཞི། དྲི་བ་དང་ལན་འདེབས་ཚུལ། རོད་པ་ལ་

མཁས་པའི་རྒྱུ་དང་མཛེས་པའི་རྒྱན། རོད་པའི་བསམ་པ། རོད་པའི་དཔེའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དྲི་བའི་ཚུལ་དང༌། ལན་འདེབས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་

ནི། རོད་པའི་ཚེ་དྲི་བའི་རིགས་གསུམ་ཡོད་དེ། ཁྱད་པར་གི་གཞི་འདྲི་བ་དང༌། དེའི་

སྟེང་དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་འདྲི་བ་དང༌། དེའི་སྒྲུབ་བེད་འདྲི་བའོ། །གཉིས་པ་ལན་

འདེབས་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། མགོ་གཅིག་པ་དང༌། རྣམ་པ་ཕེ་བ་དང༌། བཏང་སྙོམས་

སུ་བཞག་པར་བ་བའོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་རབ་ཆེ་བ་དང༌། སྒ་ཚད་ལ་བློ་སྦྱངས་པ་

དང༌། རང་དང་གཞན་གི་གཞུང་ལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ནི་རོད་པ་ལ་མཁས་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་ལ། བཞིན་གི་དཀིལ་འཁོར་འཛུམ་པ་དང༌། དོན་དང་ལྡན་ཞིང་གསལ་ལ་
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འཇམ་པའི་ངག་དང་ལྡན་པ་དང༌། སྒིད་ལུག་པ་དང་ང་རྒྱལ་མེད་པ་རྣམས་ནི་རོད་

པ་མཛེས་པའི་རྒྱན་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རོད་པའི་བསམ་པ་ནི། ཕ་རོལ་པོ་དམའ་བར་འདོད་པའི་ཞེ་སང་

དང༌། རང་ཉིད་མཐོ་བར་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང༌། རིགས་ལམ་འདོར་བར་

འདོད་པའི་གཡོ་སྒྱུ་རྣམས་ནི་རོད་པའི་བསམ་པ་ཐ་ཤལ་ཡིན་ལ། རང་གིས་རོགས་

པར་འདོད་པའི་གུས་པ་དང༌། གཞན་གི་ལོག་རོག་བསལ་བར་འདོད་པའི་སྙིང་རེ་

དང༌། ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཟབ་མོའི་ཆོས་བསྟན་པར་འདོད་པའི་བམས་པ་རྣམས་ནི་རོད་

པའི་བསམ་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་རོད་པའི་དཔེ་ནི། རབ་པའི་ཚིག་དག་བོས་ཉེ་བ་རབ་ཏུ་གསལ་པ་ལྟ་

བུ་དང༌། བཞིན་འགྱུར་བའི་མདོག་མཚོན་ཆ་ཁ་ཕེ་བ་ལྟ་བུ་དང༌། ང་རོ་མི་སྙན་པ་

ཤ་རས་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་ནི་རོད་པ་ངན་པའི་དཔེ་ཡིན་ལ། རང་དང་གཞན་གི་གཏི་

མུག་གཅོད་པ་འཁོར་ལོ་ལྟ་བུ་དང༌། སུན་འབིན་པའི་རླུང་གིས་མི་གཡོ་བ་ལྷུན་པོ་

ལྟ་བུ་དང༌། ཚིག་དང་དོན་ལ་མ་རོངས་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སས་ལྟ་བུ་ནི་རྣམ་

པར་དག་པའི་རོད་པའི་དཔེ་ཡིན་ནོ། །

ལྔ་པ་རོད་པའི་འབས་བུ་ནི། རང་ཉིད་ཉོན་མོངས་པས་ཡིད་དཀྲུགས་པ་

དང༌། སྐྱེ་བོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོས་སོད་པར་བེད་པ་དང༌། ཚེ་རབས་གཞན་དུ་རྣམ་

སིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་དག་པའི་རོད་པའི་འབས་བུ་ཡིན་

ལ། རོགས་པ་འཕེལ་བས་རང་རྒྱུད་ཚིམ་པ་དང༌། སྙན་པའི་གགས་པས་ཕོགས་

ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་དང༌། བསྟན་པ་བསྲུངས་བས་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ནི། 
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རྣམ་པར་དག་པའི་རོད་པའི་འབས་བུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རོད་

པའི་སྐྱོན་རྣམས་ལེགས་པར་ཤེས་པར་བས་ཏེ། རོད་པའི་སྐྱོན་རྣམས་སངས་ནས་

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀི་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བས་ནས་སངས་རྒྱས་

ཀི་བསྟན་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི། ཀུན་སོང་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་ལྡན་པས་

དགག་སྒྲུབ་བེད་པ་ནི་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་རྒྱུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། 

བདག་ལེགས་སུ་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་གནས་འདི་དག་ལ་གཟབ་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་བརོད་བ་དོན་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དོན་གི་གོ་བ་བསྒྲུབ་

བ་བཤད་པ་དང༌། དངོས་ཀི་བརོད་བ་གཏན་ཚིགས་གི་རབ་དབེ་བཤད་པའ།ོ །

དང་པོ་གཉིས། རང་ལུགས་བཞག་པ། རིགས་པ་ཅན་པའི་བསྒྲུབ་བ་དགག་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་དང༌། ཚད་མས་བསལ་བ་བཤད་པ་དང༌། དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་གནོད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ། 

མཚོན་བའི་སྒ་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་གང་

ཞིག །རགས་ལས་དཔོག་པར་བ་བ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རང་དོན་བསྒྲུབ་བ་དང༌། 

གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའོ། །

དང་པོའི་མཚན་ཉིད། གང་ཞིག །རང་དོན་གི་རགས་ལས་དཔོག་པར་བ་བ། 

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་པའི་ཚུལ་དང༌། རིགས་སོ་ནས་

བཤད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན་བ་བ། །རང་ཉིད་

འདོད་དང་མ་བསལ་བ། །ཞེས་ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་དེ་གཞན་དོན་

བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་བསྟན་ལ། འདི་ལ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་དང༌། ལོག་
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རོག་སེལ་བ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། ཚིག་གང་གིས་གང་སེལ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་དང་འདོད་”པ་དང་མ་

83
བསལ་བའི་ཚིག་གསུམ་གིས་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་ལ། ཁོ་ན་དང་རང་ཉིད་ཅེས་

པའི་ཚིག་གིས་ལོག་རོག་སེལ་ལོ། །སེལ་ཚུལ་ནི། ངོ་བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། གྲུབ་ཟིན་བསལ་ནས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་བསྟན། 

རོལ་ཕི་རོལ་གང་གིས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། སྤིར་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རང་གང་ལ་བསྒྲུབ་

བར་སོང་བ་དེས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ལ། ཁྱད་པར་དུ་གཞན་དོན་སྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་

ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་ཞིག་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཡང་ཡིད་དཔྱོད་ཙམ་གིས་གྲུབ་ཀང་

ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་དགོས་སོ། །འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་རོལ་བས་དཔག་

འདོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་བསྟན། མ་བསལ་བ་

ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་

པར་བསྟན་ཏོ། །

ཁ་ཅིག །གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་ཕི་རོལ་གི་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་

དགོས་ཀི་ས་རོལ་གི་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་མི་དགོས་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། 

ས་རོལ་གི་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན་ས་རོལ་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་གཏན་

ཚིགས་འགོད་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བ་ལ་གསུམ་པོ་དེ་

དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་རིགས་མི་མཐུན་ལ་ས་རོལ་

ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན། ཕི་རོལ་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན། རོལ་ཕི་

83 པང་དམ་
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རོལ་གཉིས་ཀ་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་གསུམ་ལས། རོལ་བས་དཔག་འདོད་

ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་པ་ནི་ས་རོལ་ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། རོལ་བས་

དཔག་འདོད་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་བས་ན་དེ་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ས་རོལ་གཏན་ཚིགས་

འགོད་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ནི་ཕི་རོལ་ལ་ལྟོས་

པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་གི་ཚད་མས་གྲུབ་ན། ཕི་རོལ་དེ་ལས་ཤེས་

འདོད་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པ་ནི་རོལ་ཕི་རོལ་གཉིས་ཀ་

ལ་ལྟོས་པའི་རིགས་མི་མཐུན་ཡིན་ཏེ། ས་རོལ་གི་ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན་དེ་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ས་རོལ་གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ལ་མི་འཇུག །ཕི་རོལ་གི་ཚད་

མས་བསལ་བ་ཞུགས་ན་དེ་ལ་ཕི་རོལ་ཤེས་འདོད་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལོག་རོག་ནི་ཁོ་ན་དང་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་སེལ་ལ། སེལ་

ཚུལ་ནི། ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་གི་དཔེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལོག་རོག་སེལ་

ལོ། །དེ་འདྲའི་ལོག་རོག་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རང་ཉིད་འདོད་

པ་བསྟན་བ་བ། །ཞེས་རང་ཉིད་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་བསྟན་བ་བ་དང་ཁྱད་གཞི་

ཁྱད་ཆོས་སུ་འབེལ་ལ། བསྟན་བ་བ་ཡང་དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པས་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཡང་མ་འངོས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བས། གཞན་

དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་ལོག་རོག་འབྱུང་ངོ༌། །འ་ོན་རང་ཉིད་དང་འདོད་པ་

ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་མ་འངོས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་གི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་མི་ནུས་ན། ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་ཀང་གཅོད་མི་ནུས་
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པར་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། བསྒྲུབ་བར་རོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པ་ཞེས་

པའི་ཚིག་གིས་གཞི་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་དོགས་པ་མི་

ཁེགས་ལ། བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་རོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚགི་གིས་གཞི་གཅིག་

དུས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་དོགས་པ་”ཁེགས་
84
པའི་ཕིར་

ཏེ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་བསྒྲུབ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པར་ངེས་ན། སྒྲུབ་

བེད་མ་ཡིན་པར་ངེས་ནུས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། དཔྱོད་པ་པ་དང་གངས་ཅན་པའི་ངོར། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་

དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྒ་བས་པ་དཔྱོད་པ་པ་ལ་མ་གྲུབ། 

བུམ་པ་མི་རག་པ་གངས་ཅན་པ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ཁོ་

ན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་མི་འཐད་དེ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྒྱུ་

རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་

སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དེ་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡང་དག་

84 ཁེབས་
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ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་མཚུངས་སོ། །འོ་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་

བའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་ངོ་བོ་དང་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་ལ་

རྣམ་”གཅོད
85
་ཀི་དགོས་པ་སོ་སོ་བ་ཡོད་ན། ཀུན་བཏུས་ལས། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསྟན་

བ་བ། །ཞེས་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་གཉིས་ལ་རྣམ་བཅད་ཀིས་དགོས་པ་སོ་སོ་བ་མེད་ལ། ངོ་

བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་

སོས་པ་མིན་ཏེ། དེ་མ་སོས་ཀང་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའི་ཤུགས་ལས་

ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། 

སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས། དོན་དེ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་རོགས། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ངོ་བོ་དང༌། ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་གཉིས་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་

པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པར་བེད་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་

ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟན་པ་དོན་མེད་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་

སྐད་དུའང་རྒྱན་གིས། རང་གི་ངོ་བོ་སོས་པ་ནི་གྲུབ་པ་ལྡོག་པའི་དོན་དུ་མིན་ཏེ། 

སྒྲུབ་བེད་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ལྡོག་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རང་གི་ངོ་

བོ་ཁོ་ན་ཞེས་ངེས་པར་བཟུང་བ་འབས་བུ་ཞིག་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་

གཉིས་ཀ་སོ་སོར་བསྟན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ངོ་བོ་ཚིག་ཕད་བདག་ཉིད་འདོད། ཅེས་སོགས་ཀིས་

85 བཅོད་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

དེ་གཉིས་ཀི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་སོ་སོར་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཚིག་དེ་གཉིས་ལ་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་སོ་སོ་བ་ཡོད་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

བསྟན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། ཁོ་ན་ཞེས་པ་ཚིག་ཕད་ཡིན་པས་ཚིག་གཞན་དང་

སྦྱར་ནས་མ་བསྟན་ན་དོན་སྟོན་མི་ནུས་ལ། སྦྱར་ནས་བསྟན་ན་དོན་སྟོན་ནུས་པའི་

ཕིར་རོ། །རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་གིས་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་

ཅད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སྙམ་པའི་དོགས་པ་སེེལ་ལ། སེལ་བར་ནུས་པ་

ཡིན་ཏེ། བསྟན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ས་རོལ་རང་ཉིད་ཀིས་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རིགས་སོ་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་དང་རིགས་

སོ་ནས་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་རེ་རེ་བསྟན་ན། གཉིས་པོ་དོན་མཐུན་

ནམ་མི་མཐུན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཟློས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། གང་

རུང་ཞིག་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁ་

ཅིག །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བསྟན་པ་དེས་ལོག་རོག་སེལ་ལ་རིགས་སོ་ནས་

བཤད་པ་དེས་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བས་ཟློས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེའི་ཁྱད་

པར་མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་ཀས་ཀང་ལོག་རོག་དང་རིགས་མི་མཐུན་གཉིས་ཀ་

སེལ་ནུས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་བསྟན་པའི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་

ཉིད་དེ་རིགས་པ་ཅན་པ་ཁ་དྲང་བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་པས་རང་ལུགས་མིན་

ལ། རིགས་སོ་ནས་བཤད་པ་དེ་རང་ལུགས་ཡིན་པས་ཟློས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 
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མི་འཐད་དེ། རིགས་སོ་ནས་བཤད་པའི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ལ་ཡང་

ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་གཙོ་བོར་ལོག་རོག་རྒྱས་པར་སེལ་

བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་རྒྱས་པར་བསྟན་ལ། རིགས་སོར་ཚིག་བསྡུས་ནས་

བསྟན་པས་ཟློས་པའི་སྐྱོན་མེད་ལ། གཉིས་ཀས་ཀང་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་

ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྟན་པས་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡང་མེད་དོ། །འོ་ན་ཀུན་

ལས་བཏུས་ནས་གཙོ་བོར་ལོག་རོག་རྒྱས་པར་སེལ་བའི་དབང་དུ་བས་ནས་ཚིག་

རྒྱས་པར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་རང་ཉིད་དང་འདོད་ཚིག་གཉིས་མ་འོངས་པ་

འཁིད་བེད་བསྟན་བ་བ་དང་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སུ་འབེལ་བས། མ་འོངས་པ་ན་

བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་རུང་གི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་

སྙམ་པའི་དོགས་པ་ཡོད་པས་དེ་སེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བསྟན་བ་བ་སོས་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་དང༌། 

མ་གྲུབ་པ་བསྟན་པར་བ་བ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པས་དེ་ལ་ཕོགས་ཚིག་

སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་མོད། ཡིན་དུ་ཆུག་ཀང་བསྒྲུབ་བ་

ལ་མཚན་ཉིད་འདི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་རིགས་པ་ཅན་པ་ཁ་དྲང་

བའི་ཕིར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །
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འ་ོན་རིགས་སོ་ནས་བཤད་པའི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཚད་མས་མ་

བསལ་ཞིང་རོལ་བ་རོགས་ལྡན་གིས་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བླངས་པ་ཞེས་པ་ཡིན་ལ་འདི་

ལ་ངོ་བོའི་དོན་སོགས་ཆོས་ལྔ་ཚང་བར་ལྷ་དབང་བློས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སྒ་དོན་

ནི། རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་བ་བས་ན་བསྒྲུབ་བ། ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའི་རེས་སུ་

དཔག་པར་བ་བས་ན་རེས་སུ་དཔག་བ། རོལ་བས་ཕོགས་སུ་བས་པས་ན་ཕོགས། 

རོལ་བས་དམ་བཅས་པས་ན་དམ་བཅའ་ཞེས་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། མངོན་

སུམ་དང་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་

བསལ་བ། གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བའ།ོ །

༼མངོན་སུམ་དང་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ།༽

དང་པོ་ནི། ཚད་མས་བསལ་བ་ནི། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་གི་ལོག་ཕོགས་

དངོས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དབེ་ན། མངོན་སུམ་གིས་བསལ་བ། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་

གིས་བསལ་བ་དང༌། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ། གགས་པའི་རེས་དཔག་

གིས་བསལ་བ་དང་བཞི་སྟེ། སེལ་བེད་ཚད་མ་དེ་ལ་མངོན་སུམ་དང༌། དངོས་སྟོབས་

རེས་དཔག་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སེལ་བེད་ཚད་མ་ལ་བཞིར་

དབེ་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱས་པར་ཕེ་ན་མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་ཕེ་བས་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ་

བསྡུ་ན་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་

ཅིག །ཚད་མ་ལ་མངོན་གྱུར་འཇལ་བ་དང༌། ལོག་གྱུར་འཇལ་བ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

དང་པོའི་དབང་དུ་བས་ནས་མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཞག །ལོག་གྱུར་འཇལ་བ་ལ་ཁྱབ་

པ་ཁས་བླངས་པའིསྟོབས་ཀིས་འགྲུབ་པ་དང༌། ཚད་མས་གྲུབ་པ་གཉིས། དང་པོའི་
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དབང་དུ་བས་ནས་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང༌། གཉིས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་དངོས་སྟོབས་

ཀིས་གྲུབ་པ་དང༌། བརའི་དབང་གིས་གྲུབ་པ་གཉིས་ལས། དང་པོའི་དབང་དུ་བས་

ནས་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང༌། གཉིས་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་གགས་པའི་རེས་

དཔག་ཚད་མར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཡིད་ཆེས་པའི་རགས་

ལ་ཡང་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

རང་ལུགས་ལ། མངོན་སུམ་ལ་བཞི་ཡོད་ཀང་གཞལ་བ་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་

ཕོགས་ལ་གནོད་ཚུལ་ཡང་མཚུངས་པས་འདིར་མངོན་སུམ་ལ་བཞིར་མ་ཕེ་ལ། རེས་

དཔག་གི་གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་དུ་མཚུངས་ཀང༌། ལོག་ཕོགས་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་

གནོད་པ་དང༌། ལུང་ཁས་བླངས་པའི་སྟོབས་ཀིས་གནོད་པ་དང༌། གགས་པ་ཙམ་

གིས་གནོད་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡོད་པས། རེས་དཔག་ཚད་མ་ལ་སེལ་བེད་ཚད་མ་

གསུམ་དུ་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མའི་བསལ་བ་ནི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

གྲུབ་པའི་དོན་གི་ལོག་ཕོགས་དངོས། དཔེར་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུའ།ོ །

ཁ་ཅིག །སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པས་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་ལ་སྒ་

འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་ཅེས་བརགས་པ་ཡིན་གི། 

སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་འཛིན་

མངོན་སུམ་དེ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་དང་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་མཉན་བ་མ་

ཡིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་འཛིན་མངོན་

སུམ་གིས་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་གྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་
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མཚན་ཉིད་པ་དང་དངོས་སུ་གནོད་བེད་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སྒ་མཉན་བ་

ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ། དང་པོ་ལྟར་ན། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་

དམ་བཅའ་བ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་

བཅས་པའི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ནའང༌། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་ལ་ཚད་

མས་མི་གནོད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་ཚད་མས་མ་

ངེས་པའི་དུས་སུ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པས་དམ་བཅའ་མ་གྲུབ་

པའི་སྐྱོན་མེད་ལ། ཕིས་སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པས་གནོད་བེད་ཀི་ཚད་

མ་མེད་པའི་སྐྱོན་ཡང་མེད་དོ། །འ་ོན་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་དོན་

ལ་ཚད་མས་མི་གནོད་པར་ཐལ། སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་དུས་སུ་

གནོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་ལ། སྒ་མཉན་བ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དུས་སུ་སྒ་

མཉན་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་འཆའ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སྒོན་མེས་མུན་པ་མི་

སེལ་བར་ཐལ། སེལ་བེད་སྒོན་མེ་ཡོད་པའི་དུས་སུ་བསལ་བ་མུན་པ་མེད། བསལ་

བ་མུན་པ་ཡོད་པའི་དུས་སུ་སེལ་བེད་སྒོན་མེ་མེད་པའི་ཕིར། དངོས་སྟོབས་རེས་

དཔག་གིས་བསལ་བ་ནི། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་གི་ལོག་

ཕོགས་དངོས། དཔེར་ན། སྒ་རག་པ་ལྟ་བུའ།ོ །སེལ་ཚུལ་ནི། སྒ་མི་རག་པས་སྒ་རག་

པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་ལ། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་སྒ་མི་རག་

པར་གཞལ་སྟོབས་ཀི་སྒ་རག་པ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་ལ་གཉིས།

ལུང་གནོད་བེད་དང་གེགས་བེད་གང་ཡིན་དཔྱོད་པ་དང༌། བསལ་བ་སེལ་

བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་འདོད་པ་དང༌། སོ་སོའི་འདོད་

པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུང་གནོད་བེད་དང་གེགས་བེད་དུ་འདོད་པ་གཉིས་ཀའི་ལུགས་

ལ། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་རང་ཚིག་དེའི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས་སྨྲས་པ་

ཡིན་པས་ཚིག་ཚད་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་

བླངས་པའི་ལུང་དེ་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་དཔྱད་པ་

མི་འཇུག་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ན། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་

བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཚིག་དེ་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་

བས་ཚད་མར་བཤད་ཀི། རང་གི་བརོད་བའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕིར་

རོ། །བསྟན་བའི་དོན་ལ་ཇི་ལྟར་མི་བསླུ་ཞེ་ན། ཚིག་དེ་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་

བ་ཡིན་དེ། ཚིག་དེ་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཚད་མ་ལས་སྐྱེས་ཤིང༌། རེས་

དཔག་དེ་སྒ་མི་རག་པ་ལ་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུང་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་དང༌། ལུང་

གེགས་བེད་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས། 

ལུང་རྣམ་དག་རང་ལུགས་ལ་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་བཞེད་ཀང༌། 

རེ་ཞིག་གཞན་དོན་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་མཛད་

པ་ལ་འཁྲུལ་ནས། སོབ་དཔོན་གི་སོབ་མ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལུང་རྣམ་དག་དེ་རང་གི་

བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་ལོག་ཕོགས་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་ཏེ། གཞལ་



  327  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་དཔྱད་པ་དག་ནས། སྦྱིན་སོགས་དཀར་པོའི་ཆོས་ནི་

ཚེ་འཕོས་ནས།  བདེ་བ་སྟེར་བ་དང་སྡུག་བསལ་སྟེར་བ་ལ་འཇུག་ལྡོག་བ་དགོས་

ལ། འཇུག་ལྡོག་བེད་པ་ལ་དེའི་གཞི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་ཤིང༌། ལུང་ལས་གཞན་

པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལུང་གནོད་བེད་མིན་ན་གེགས་བེད་

དུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། གེགས་བས་པའི་གཞི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་ལུང་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པ་དག་གིས་ལུང་གང་ཡང་རུང་བ་

གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡིན། གཞན་བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་ལ་ལུང་

གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་གི། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་ལུང་རྣམ་

དག་རང་གི་བརོད་བ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདོད་པ་རྣམས་ན་རེ། ལུང་རྣམ་དག་དེ་

རང་གི་བརོད་བའི་ལོག་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་དང༌། རང་གི་བརོད་བ་ལ་ཐེ་ཚོམ་

བསྐྱེད་པ་ཡིན་གི། བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་དང་ལོག་ཕོགས་ལ་གནོད་

བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བ་དང་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་ན་དེ་སྒྲུབ་མི་ནུས་

ཤིང༌། འབེལ་བ་གྲུབ་ན་རང་གི་བརོད་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ལུང་རྣམ་

དག་དེ་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་

པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག །ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་

བརོད་བ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་མི་རག་པར་

ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་སྒ་མི་རག་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ལུང་དང་

རང་ཚིག་གཉིས་ལ་གནོད་བེད་དང་གེགས་བེད་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་
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ལོ། །དེས་ན་ལུང་གེགས་བེད་དུ་འདོད་པར་རིགས་སོ། །

འོ་ན་གེགས་བེད་ཡིན་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་

སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་དམ་བཅས་པ་དང༌། བདེ་བ་མི་འབྱུང་བ་དམ་བཅས་

པ་གཉིས་གེགས་བེད་དུ་སྟོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ས་མ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཅན་དང་ཕི་མ་

རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་

བ་འབྱུང་བ་དང༌མི་འབྱུང་བ་གཉིས་གེགས་བེད་དུ་སྟོན་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ས་མ་

ཚད་མས་གྲུབ་ལ་ཕི་མ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་

པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བ་དང་མི་འབྱུང་བ་གང་དུ་ཡང་མ་ངེས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། 

སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་དམ་བཅས་པ་དང༌བདེ་བ་

མི་འབྱུང་བར་དམ་བཅས་པ་གཉིས་གེགས་བེད་དུ་སྟོན་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྤིར་ཡང་གེགས་བེད་ཀི་དོན་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་

ལུང་དེ་རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་དང༌། 

སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས། བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ལུང་དེ་རང་

གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་གཉིས་པོ་དེ་གེགས་

བེད་དུ་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་

སྟོན་པའི་ལུང་དེ། རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན། སྦྱིན་སོགས་

དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ལུང་དེ་ཡང་རང་གི་བརོད་

བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་སྟོབས་མཚུངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒ་མི་



  329  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

རག་པར་དམ་བཅས་པ་དང་སྒ་རག་པར་དམ་བཅས་པ་ཡང་སྟོབས་མི་མཚུངས། སྒ་

མི་རག་པ་དང་སྒ་རག་པ་ཡང་སྟོབས་མི་མཚུངས་ཀང་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་དང༌། སྒ་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་

སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་གཉིས་སྟོབས་མཚུངས་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་གཉིས་སྟོབས་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རག་པ་དང་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་

འཇུག་པར་མཚུངས་ཤིང༌། མི་རག་པར་བཤད་པས་མི་རག་པ་ཡིན་དགོས་ན། རག་

པར་བཤད་པའི་རག་པ་ཡིན་དགོས་པའང་མཚུངས་པའི་ཕིར།

འ་ོན་ལུང་རྣམ་དག་དེ་རང་ལུགས་ལ་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་ན། གཞན་ངོར་རང་གི་བརོད་བ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་བསྟན་པ་ལ་

དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ལུང་དོན་ལ་དཔྱད་པ་རོགས་མ་རོགས་ཀི་གདུལ་བ་དབང་

པོ་རྣོ་རྟུལ་གཉིས་ཀས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བའི་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་

དང༌། སྤད་པ་ལས་སྡུག་བསལ་འབྱུང་བའི་སོག་གཅོད་པ་སོགས་ལ་བླང་དོར་བ་

དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་དོན་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བླང་

དོར་བེད་པ་ལ་ངེས་དགོས་ཤིང་ལུང་མ་གཏོགས་ངེས་པའི་ཐབས་མེད་ལ། ལུང་

དོན་ལ་དཔྱད་པ་མ་རོགས་པའི་གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་གིས་རེ་ཞིག་ལུང་དཔྱད་པ་

གསུམ་གིས་དག་པར་ངེས་མི་ནུས་པས། སྦྱིན་སོགས་ཆོས་ཅན། སྤད་པ་ལས་བདེ་

བ་འབྱུང་སྟེ། སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ལུང་ལས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

པའི་རགས་ལ་བརེན་ནས་སྦྱིན་སོགས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ཡིད་དཔྱོད་

ཙམ་གིས་ངེས་ནས་འཇུག་པས། གདུལ་བ་དབང་རྟུལ་རེས་སུ་གཟུང་བར་བ་བའི་
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ཕིར་རོ། །ཕི་རོལ་དབང་རྣོན་གི་ངོར། སྦྱིན་པས་ལོངས་སྤོད་ཁིམས་ཀིས་

བདེ། །ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ་

དཔྱད་པ་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་འགོད་ལ། རགས་དེ་ལ་

བརེན་ནས་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ཚད་མའི་

སྟོབས་ཀིས་ངེས་ནས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ལུང་གེགས་བེད་དུ་

འདོད་པའི་དོན་ལུང་རང་གི་བརོད་བའི་ལོགས་ཕོགས་ལ་གེགས་བེད་ཙམ་དུ་བཞེད་

པ་ཡིན་གི། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་

པར་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་བསལ་བ་སེལ་བའི་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཡིད་ཆེས་བསལ་བའི་མཐའ་

དཔྱད་པ་དང༌། སེལ་བེད་གང་གིས་བསལ་བ་སེལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་

ཅིག །ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ཡིན་ན། ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བའི་དོན་དང་རང་ཚིག་

འགལ་བའི་དོན་གང་རུང་ཡིན་དགོས་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། ངག་ས་མས་བཞག་པ་

ཕི་མས་ཉམས་པར་བས་པ་ནི། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ་ཡིན་ལ། ཚིག་རང་ཉིད་

ཀིས་རང་གི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་པ་ནི། རང་ཚིག་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། སེལ་བེད་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་དེ་ལ་ལུང་

ཚིག་དང་རང་ཚིག་གཉིས་ཡོད་ལ། ཕི་མ་ལ་ཡང་རང་འགལ་གི་དམ་བཅའ་ལ་

གནོད་བེད་དང་གེགས་བེད་ཀི་ཚིག་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། ས་མ་གྲུབ་སྟེ། བདག་

གཞན་ཡིད་ཆེས་མཚུངས་པ་ཡི། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་གྲུབ་སྟེ། དེ་

དག་གང་ལ་ཚད་མ་ཡོད། དེ་ནི་གཞན་ལ་གནོད་བེད་འགྱུར། ཞེས་དང༌། ཚིག་གམ་
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བརོད་ལ་གེགས་བེད་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེར་བརོད་ཡིན་ན། 

ཁས་བླངས་འགལ་བའི་ཁྱབ་སྟེ། དེ་ལ་མ་འོངས་པ་ན་ཆོས། བདེ་བ་མི་འགྲུབ་ཅེས་

བ་ཡིན། །ཞེས་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་སྟོན་

པའི་ཚིག་དེ། ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེར་བརོད་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་མི་

འབྱུང་བར་སྟོན་པའི་ཚིག་དེ་ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེར་བསྟན་

གི། ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེ་ཡིན་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བས་

ཁྱབ་པར་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་དང༌། སྦྱིན་པ་བཏང་བ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་མ་

བྱུང་བར་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་དེ། ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེ་

ཡིན་ཡང་ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེར་བརོད་ཡིན་ན་དེའི་གཞི་

ཆོས་ཅན་ལུང་ཁོ་ནས་གྲུབ་དགོས་ཏེ། རྣམ་ངེས་ལས། ཆོས་ཅན་རྣམ་པར་བཞག་པ་

དེ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་གནོད་ན། གཞི་མེད་པས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་དཔྱད་པ་

མི་འཇུག་པའི་ཕིར། རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་བསྟན་ཆོས་ཚད་མར་

འགྱུར་བར་བ་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་ནི་སོབ་

དཔོན་ཕོགས་གང་གི་སོབ་མ་ལུང་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་གནོད་བེད་དུ་འདོད་པ་

དག་གི་ལུགས་བཀོད་པ་ཡིན་གི་རང་ལུགས་མ་ཡིན་ནོ། །རང་ལུགས་ལ། རང་གི་

བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བ་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་གི་དོན་གི་འགལ་ཟླ་དངོས་ནི་
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ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་བ་ཡིན་ལ། རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་ཁས་བླངས་

པའི་ཚིག་དེ་ཡིད་ཆེས་སེལ་བ་ཡིན་ནོ།  །ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ལ་དབེ་ན། རང་ཚིག་

དང་འགལ་བའི་དོན་དང༌། ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བའི་དོན་གཉིས་སམ། རང་ཚིག་

གིས་བསལ་བ་དང༌། ལུང་ཚིག་གིས་བསལ་བ་གཉིས་སོ། 

དང་པོར་རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དོན་ནི། ཚིག་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ནུས་

པ་ཉམས་པར་བེད་པའི་ངག །དཔེར་ན་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་པར་

བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚིག་དེ་ཚིག་རང་ཉིད་ཀིས་རང་

གི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དེའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་གཞལ་བའི་

དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་པར་དམ་བཅས་པ་དེ་དེའི་ཤུགས་ཀི་བརོད་བ་ཚིག་རང་

ཉིད་མི་བསླུ་བར་དམ་བཅས་པ་དེས་ཉམས་པར་བེད་ལ། དེ་ཡང་ས་མས་ཉམས་

པར་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་རང་ཉིད་མི་བསླུ་ན་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་

མེད་པར་འགལ་ལ། གཞན་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་ན་ཚིག་རང་ཉིད་མི་བསླུ་

བར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚིག་དེའི་ཤུགས་ཀི་བརོད་བའི་དོན་དེ་རང་ཚིག་

དང་འགལ་བའི་བསལ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བའི་དོན་ནི། ངག་ས་མས་བཞག་པ་ཕི་མས་ཉམས་

པར་བེད་པའི་ངག །དཔེར་ན་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས། མ་འོངས་པ་ན་

བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །ངག་དེ་དག་ས་མས་

བཞག་པ་ཕི་མས་ཉམས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་ཞེས་ཁས་

བླངས་པས་དེ་སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་འབྱུང་བར་ཁས་བླངས་ལ། དེའི་རེས་སུ་སྤད་པ་
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ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བར་དངོས་སུ་སྨྲས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་དེའི་བརོད་བའི་དོན་

དེ་ཁས་བླངས་ས་ཕི་འགལ་བའི་བསལ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

སེལ་བེད་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་དེ་ལ་དབེ་ན། རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་

གཉིས། གཞན་གི་བརམས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གི་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་

བར་རང་ཉིད་ཀིས་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་ནི་རང་ཚིག་ཡིན་ནོ། །འདིར་སོས་རང་

ཚིག་ཡིན་ན་བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་རང་ཉིད་ཀི་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པ་

ཞིག་དགོས་ཏེ། བསྟན་བའི་དོན་ལ་མི་བསླུ་བར་རང་ཉིད་ཁས་མི་ལེན་ན། དོན་

རོགས་པའི་ཕིར་དུ་ཚིག་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། གཞལ་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

རོགས་པའི་ཡིད་ཆེས་པའི་བསྟན་བཅོས་མཁན་པོས་གསུངས་པའི་ལུང་རྣམ་དག་

ནི་འདིར་སོས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་ཚིག་ཡིན་ནོ། །གཞལ་བའི་གནས་དང་པོ་གཉིས་

ཙམ་སྟོན་པའི་ལུང་ནི་འདིར་སོས་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་ཚིག་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་

ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སྟོན་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་གཉིས་འགལ་ལམ་མི་འགལ་ཞེ་ན། གང་ཟག་

གཅིག་ལ་ལྟོས་ཏེ་འགལ་ལ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་བཀའ་རྒྱས་

འབིང་བསྡུས་གསུམ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ལྟོས་ནས་རང་ཚིག་དང་གདུལ་བ་ལ་

ལྟོས་ནས་ལུང་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཡིད་ཆེས་པའི་རེས་དཔག་དེས་སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་

སྤད་པ་ལས་བདེ་བ་མི་འབྱུང་བ་སེལ་བར་བེད་ལ། སེལ་ཚུལ་ནི་དེ་ལ་གནོད་

པའི་ཚུལ་གིས་སེལ་བར་བེད་དོ། །སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་མ་
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འོངས་པ་ན་བདེ་བ་མི་འབྱུང་ཞེས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའ་གཉིས་

པོ་སེལ་བེད་དང༌། དམ་བཅའ་གཉིས་པོའི་དོན་དེ་བསལ་བ་དང༌། སེལ་ཚུལ་

ནི་གེགས་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་སེལ་གི་གནོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དེའི་དམ་

བཅའ་ས་ཕི་གཉིས་པོ་དེ་གང་ཟག་གཅིག་གིས་གཞི་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་ཆོས་

འགལ་བ་གཉིས་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག །གང་ཟག་དེས་དམ་བཅའ་དེ་གཉིས་

ཀི་དོན་གང་རུང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སུ་

ངེས་ན་དམ་བཅའ་ས་མས་ཕི་མ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞལ་བའི་དོན་ཅན་

གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ། །ཞེས་བདེན་ཞེན་གིས་སྨྲས་པའི་ཚེ་ཚིག་དེའི་དངོས་

ཤུགས་ཀི་དམ་བཅའ་གཉིས་པོ་སེལ་བེད་དང་། དམ་བཅའ་གཉིས་པོའི་དོན་

བསལ་བ་དང༌། སེལ་ཚུལ་གེགས་བེད་པའི་ཚུལ་གིས་སེལ་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་དམ་བཅའ་དེ་ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕོགས་ཙམ་མཚོན་པའི་དཔེར་

བརོད་ཡིན་གི། རྣམ་པ་བསལ་བའི་དཔེར་བརོད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཟློག་ཕོགས་ཀི་

དོན་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་ཟློག་ཕོགས་ཀི་དོན་དངོས་སྟོབས་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དང་འགལ་བའི་རྣམ་པ་གསལ་བའི་དཔེར་བརོད་

ནི། སྦྱིན་སོགས་དཀར་ཆོས་སྤད་པ་ལས་མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་མི་འབྱུང་ཞེས་དམ་

བཅས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་ལུང་ཁོ་ནས་གྲུབ་པའི་སྟེང་དུ་ལུང་དང་འགལ་བའི་

དམ་བཅའ་གང་ཞིག །དེའི་ཟློག་ཕོགས་ཀི་དོན་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་བསལ་བ་ལ་གསུམ་ལས།

མདོ་དགོད་པ་དང༌། མདོའི་དོན་བཤད་པ་དང༌། གགས་པས་གནོད་ཚུལ་
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དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན་

བསལ་བ་དེ་ཡང་ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ། །རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག །བར་སྤོད་པས་རི་བོང་ཅན་ལ་བསིལ་

ཟེར་ཅན་དང༌། འོད་དཀར་ཅན་ཞེས་པའི་སྒ་བཟང་པོས་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་གི་ཟླ་

བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་རུང་མ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་གགས་པ་དང་འགལ་པར་

བསྟན་པའི་དོན་དུ་མདོ་འདི་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། བར་སྤོད་པ་

ཡང་རི་བོང་ཅན་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་འདོད་ཀི། རི་

བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་དབང་བློས། དེ་རི་བོང་ཅན་

ཟླ་བ་ཉིད་དུ་མི་འདོད་པ་ནི་མིན་གི། འོན་ཀང་དེ་གགས་པ་ཉིད་ཐམས་ཅད་ལ་ཚད་

མར་མི་བེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི། ལྷ་དབང་བློས། མདོ་དང་པོས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་

རུང་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་བསྟན་ལ། མདོ་གཉིས་པས་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་བསྟན་

ཞིང༌། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་ཡང་མདོ་གཉིས་

པས་བསྟན་པར་འདོད། སོབ་དཔོན་ཆོས་མཆོག་གིས་དེ་བཀག་ནས། མདོ་དང་

པོས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོང་རུང་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡོད་པར་བསྟན་

ཞིང༌། དེའི་སོ་ནས་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་འགན་ཟླའི་

ཚད་མ་མེད་པར་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །

རྒྱན་མཁན་པོ་ནི། ལུང་གཉིས་ཀས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ལ་
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གནོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་ཡང་བསྟན། སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡོད་པར་ཡང་

བསྟན། ལུང་དང་པོ་གཙོ་བོ་དང་གཉིས་པ་ཕལ་པར་བས་པའི་ཚེ། དེ་ལ་གནོད་བེད་

ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་བསྟན་ལ། ལུང་གཉིས་པ་གཙོ་བོ་དང་དང་པོ་ཕལ་པར་བས་

པའི་ཚེ། དེ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡོད་པར་བསྟན་ལ། དེའི་སོའི་ནས་དངོས་

སྟོབས་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡང་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་

རོགས་པའི་དོན་དུ་ལུང་གཉིས་པ་བསྟན་པར་བཞེད་དོ། །

འོ་ན་འབས་བུ་དང་རང་བཞིན་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་བསལ་བ་དེ་ནི་

ཕོགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མི་སོས་པར། ཅིའི་ཕིར་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་

ཞེས་སོས་ཤེ་ན། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་སོགས་ལ་

འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་རོགས་པའི་དོན་དུ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་

ཞེས་སོས་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་

མེད་པར་བསྟན་པས། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་ལ་འགན་ཟླའི་

ཚད་མ་མེད་པར་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་

འཇུག་པའི་ཚད་མ་ལ་ཡང་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་ན། ཡུལ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་

འཇུག་པའི་ཚད་མ་ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པ་ལྟ་ཅི་སོས་སྙམ་དུ་རོགས་ནུས་

པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་རྒྱན་གིས། གང་དུ་བསྟན་མིན་རེས་དཔག་ལ། །བཟློག་པའི་

རེས་དཔག་ཡོད་མིན་པ། །དེར་ནི་བསྟན་པའི་རེས་དཔག་ལ། །ཤིན་ཏུ་རིང་བར་

ངེས་བས་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་

སོགས་ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་རོགས་པའི་དོན་དུ་འབས་བུ་དང་རང་བཞིན་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་གསལ་བ་དེ་ནི་ཕོགས་མིན་ནོ་ཞེས་མི་སོས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་དང་མངོན་སུམ་ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་

མེད་པར་བསྟན་པས་གགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་པར་བདེ་

བླག་ཏུ་རོགས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡུལ་ལ་དངོས་སྟོབས་ཀིས་འཇུག་པའི་ཚད་མ་

ལ་འགན་ཟླའི་ཚད་མ་མེད་མོད། ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཚད་མ་ལ་

འགན་ཟླའི་ཚད་མ་ཡོད་དམ་སྙམ་དུ་དོགས་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་བསྟན་

པས་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་རོགས་ནུས། སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ལ་གནོད་བེད་

མེད་པར་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། ལུང་ས་ཕི་ཟློས་པའི་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་མདུན་གི་གཞི་འདིར་བསྐལ་དོན་ཤ་ཟའི་བུམ་པ་ཡོད་པ་ལ་

གནོད་བེད་མ་མཐོང་ཡང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཀང་མེད་པ་བཞིན་དུ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་ལ་གནོད་བེད་མེད་མོད། སྒྲུབ་བེད་ཀང་མེད་དམ་སྙམ་པའི་

ལོག་རོག་འབྱུང་བས་དེ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་ལུང་གཉིས་པ་དང༌། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་

སྒས་བརོད་རུང་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཙམ་ཡོད་མོད། 

གནོད་བེད་ཀང་ཡོད་དམ་སྙམ་པའི་ལོག་རོག་འབྱུང་བས་དེ་དག་དགག་

པའི་ཕིར་དུ་ལུང་དང་པོ་སོས་པའི་ཕིར། ལུང་དང་པོས་གནོད་བེད་མེད་པར་བསྟན་

ན་གནོད་བེད་མེད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་

ལ་གནོད་བེད་མེད་དེ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མ་གང་ཡང་



  338  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དོན་ལ་དབང་འཇུག་མེད་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། 

རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བའི་ཡོད་པ་ཡང་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་ན། ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ག་ལ་སིད་སྙམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་དུ། སོབ་དཔོན་གིས་

རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕིར། ཞེས་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་དཔེར་

སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡོད་པ་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བ་མ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་གྲུབ་སྟེ། བུམ་

སོགས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེ་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འ་ོན་ཡོད་པ་དེ་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་གཏན་ནས་མེད་པའི་འགལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་

ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡོད་པ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གཏན་ནས་མེད། གགས་པ་

མཐའ་དག་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་

མཐོང་བའི་ཕིར། ཡོད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མ་ངེས་པའི་གཏན་
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ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

མ་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་གཏན་ནས་

མེད། རོལ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ངོར་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། 

རང་ལན་ནི། ཡོད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་རགས་ཡིན་ཡང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡོད་པ་དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་ཙམ་མིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང་

ཆོས་མཆོག་གིས། །དེས་ན་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཐུན་

མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་གི་མ་ངེས་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་

པ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་ནི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་གསལ་བ་ནི། གགས་པའི་རེས་

དཔག་གི་གྲུབ་པའི་དོན་གི་ལོག་ཕོགས་དངོས་ཡིན་ལ། དེ་ལ་གགས་པས་གནོད་

པ་ཡིན་པས། གགས་པ་ལ་ཡུལ་གི་གགས་པ་དང༌། ཡུལ་ཅན་གི་གགས་པ་གཉིས་

ལས། དང་པོ་ནི། གགས་ཟིན་གི་གགས་པ་དང༌། གགས་རུང་གི་གགས་པ་དང་

གཉིས། དང་པོ་ནི། བར་སྦྱར་རེས་སུ་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་

གགས་ཟིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་ནི། བུམ་པ་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ལྟ་བུའོ། །ཡུལ་ཅན་གི་གགས་

པ་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དང༌། རྣམ་པར་རོག་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི། རི་བོང་ཅན་
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ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྟོན་པའི་ངག་ལྟ་བུ་སྟེ། གགས་པ་དག་ཀང་མི་རྣམས་

ཚིག །ཅེས་དང༌། བཀག་མེད་ཕིར་ན་གནོད་མེད་དག །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་

པ་ནི། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྟོན་པའི་རེས་དཔག་ལྟ་བུའ།ོ །གགས་

པ་དངོས་ནི་དེ་ཡིན་ལ། དེའི་ཡུལ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་ལའང༌། 

གགས་པ་ཞེས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་དེས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་

རུང་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་ལ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་ལ་གགས་

པས་དངོས་སུ་གནོད་ཅེས་བཏགས་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། གགས་པའི་རེས་དཔག་

གིས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་ལ་དངོས་སུ་མི་གནོད་ཀང་དེ་ལ་གནོད་

པ་ཡིན་ཏེ། དེས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་གནོད་ཚུལ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་

དགག་པ་དང་། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །བེ་བག་པའི་ཆོས་

ཀི་ཁྱད་པར་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་དེ། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ཡོད་པ་ལ་

མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་

གནོད་ཀང་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པར་སོང་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པར་མ་སོང་

བའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ནི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང༌། 

ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཙམ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཙམ་དེ་བེ་བག་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་ཡན་ལག་རྣམས་

ལས་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

ཡན་ལག་རྣམས་ལ་ཡོད་པར་སངས་རྒྱས་པས་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར་དང༌། 
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དེ་ཙམ་ཞིག་བེ་བག་པས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་སྒྲུབ་འདོད་མེད་པའི་ཕིར། དེས་

ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཙམ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པའང་ཁེགས་སོ། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་

ལ་ཁས་བླངས་ཀིས་གནོད་པའི་ཚུལ་ལ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་ལ་ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ལིད་ལ་སོགས་པ་

ཁས་བླངས་པ་ལ། སང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར། ཞེས་སོགས་ཀི་རིགས་པས་

གནོད་པ་མ་བཟོད་ནས། འཕེལ་ལྡན་འབས་བུའི་ཕེང་བ་ཡི། །ལིད་པ་རོགས་པ་མ་

ཡིན་ན། །ཞེས་ལིད་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཁས་བླངས་པས་ཁས་བླངས་འགལ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་ཁས་བླངས་ས་མ་བོར་ནས་ཕི་མ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནམ། 

ས་མ་མ་བོར་བཞིན་དུ་ཕི་མ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཁས་བླངས་

འགལ་བའི་དོན་མ་ཚང་བར་ཐལ། ཁས་བླངས་ས་མ་མ་བོར་གི་བར་དུ་ཕི་མ་ཁས་

མ་བླངས་ཕི་མ་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ་ས་མ་བོར་བའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། གངས་ཅན་གི་

རྒྱུད་ལ་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་སྐྱེས་པའི་ཚེ་སྒ་མི་རག་པར་ཁས་

བླངས་པས་ཀང་ཁས་བླངས་འགལ་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁས་བླངས་འགལ་བ་

མེད་པའི་གང་ཟག་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ནའང་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཁས་བླངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་

སོ་ནས་གནོད་བེད་སྟོན་རིགས་པ་ལ་མ་བསྟན་པར་རིགས་པའི་གནོད་བེད་བསྟན་

པའི་ཕིར། ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་དེ་ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་

བཅས་པ་ལ་རང་ཚགི་གིས་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་སྨྲས་དུས་ཉིད་ནས་

ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་གི་ཀུན་རོབ་པ་ཞིག་ཏུ་ཤུགས་ལ་དམ་བཅས་པའི་ཕིར་ཞེས་
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ཟེར་རོ། །བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་གི་ཀུན་རོབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཡན་ལག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། ཡན་ལག་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཤུགས་

ལ་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་གི་ཀུན་རོབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་འབུད། འདོད་ན། 

བདེན་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བདེན་པར་གྲུབ་ན་ཆ་མེད་ཡིན་དགོས་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། རིགས་པ་ཡིན་ན་རས་སུ་མ་སྒྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །

གགས་པས་གནོད་ཚུལ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་

རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རེན་ན་ཡན་

ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ཚོགས་ཙམ་ལ་གགས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་གགས་

པས་གནོད་པ་དམ་བཅའི་སྐྱོན་ཡིན་ནམ་མིན། མ་ཡིན་པ་མི་འཐད་དེ། དམ་བཅའ་

ཡང་དག་ཡིན་ན་གགས་པས་མ་བསལ་བ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར། སྐྱོན་ཡིན་ན། 

དངོས་པོ་རྣམས་དུས་མ་འདྲེས་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། 

འཇིག་རེན་ན་ས་དྲོའི་ལྷས་བིན་ཕི་དྲོའི་དུས་ན་ཡོད་པར་གགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

པར་ཁས་བླངས། འདོད་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པར་

དམ་འཆའ་བ་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །རགས་ཁྱབ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །མངོན་སུམ་དང་དངོས་སྟོབས་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་

ན་འཇིག་རེན་ན་གགས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གགས་པས་གནོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར། འོ་ན་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དེ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་བེད་པ་

ལ་ཟེར་རམ། བརོད་རུང་གི་གགས་པ་ལ་ཟེར་རམ། གགས་པའི་རེས་དཔག་ལ་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན་འཇིག་རེན་པ་ཡིན་ན་བསྟན་བཅོས་ཀི་བར་ལ་བང་བས་ཁྱབ་པར་
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ཐལ། མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ན་འཇིག་རེན་ན་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་བེད་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཕི་མ་གཉིས་ལྟར་ན། གཞི་གྲུབ་ན་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བཞག་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡིན་ན་གགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་

གྲུབ་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཚུལ་ལ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། མངོན་

སུམ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་ཚེ། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་རུང་བ་

ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་ནི་ཡན་ལག་ཅན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། 

མངོན་སུམ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་ཚེ་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང༌། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་དུ་མི་རུང་བ་

ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འ་ོན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་

དུ་རུང་བ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པར་ཐལ། བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་

ལག་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅས་པའི་ཚེ། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་

བོ་དང༌། མངོན་སུམ་གི་མཐོང་རུང་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་དེ་ལ་མངོན་

སུམ་གིས་གནོད་པ་གང་ཞིག །ཡན་ལག་ཅན་གི་རང་ལྡོག་ཡན་ལག་ལས་རས་

གཞན་ཡིན་མིན་རོད་པ་མིན་གི། གཞི་ལྡོག་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་ཡན་ལག་ལས་

རས་གཞན་དུ་ཡོད་མེད་རོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་ཁས་

བླངས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་ལ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་ཡོད་ན་དམིགས་རུང་མ་དམིགས་
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པས། བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཞན་མེད་པར་ཁས་བླངས་དགོས་པས་

ཁས་བླངས་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ཁས་བླངས་དགོས་པས་ཁས་བླངས་

འགལ་ན། གངས་ཅན་པས་སྒ་མི་རག་པར་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་

ཁས་བླངས་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ཀིས་

གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། དེ་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འདུས་བས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡང་དག་པའི་

ལྟ་བ་ཁས་མ་བླངས་པའི་གང་ཟག་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་ནི་ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་དཔག་དང༌། །ཡིད་

ཆེས་གགས་པས་མ་བསལ་བ། །ཞེས་དམ་བཅའ་ཡང་དག་ཡིན་ན། ཚད་མ་བཞི་

པོ་གང་གིས་ཀང་མི་གནོད་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྟན། དེའི་ཟློག་ཕོགས་དམ་

བཅའ་ལྟར་སྣང་དེ་ལ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་

པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བཞི་གསུངས་ལ། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་

པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་གནོད་ཚུལ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ལ། དམ་བཅའ་ཕི་མ་

གསུམ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་

པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་ལ་གཉིས། དམ་བཅའ་ངོས་གཟུང་བ་

དང༌། གནོད་ཚུལ་དངོས་སོ། །

དང་པོ་ནི། སོབ་དཔོན་གིས། ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་

མིན་ཏེ། སང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གནོད་བེད་

དངོས་སུ་བསྟན་ནས་གནོད་བ་ཤུགས་ལ་འཕངས་ནས་བསྟན་ལ། དེ་ཡང་ཡན་
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ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་ཙམ་ཡིན་པ་ནི། ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་

པའི་དམ་བཅའ་མིན་ཏེ། དེ་ཙམ་ཞིག་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་

བསྒྲུབས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། སངས་རྒྱས་པས་ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་དང༌། 

དེའི་ཡན་ལག་གཟུགས་སོགས་གཞན་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། འ་ོན་བུམ་པ་དང་

བུམ་པའི་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འ་ོན་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་

ན་དེ་གཉིས་གཞན་ཡིན་ཡང་གཞན་དེ་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་པས་རས་

གཞན་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་གཉིས་རས་གཞན་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་ཅན་མིན་གཞན་ཡོད་

ནི། །སྒྲུབ་ན་གྲུབ་པ་བསྒྲུབས་པ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

གཉིས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་གནས་

ཚུལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་གཉིས་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འོན་

ཏེ་བུམ་པ་རོམ་བེད་ཀི་རྡུལ་ཕན་དང་བུམ་པ་གཉིས་ལ་བསམས་ན་ནི་དེ་གཉིས་

རས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གང་ཞེ་ན། ཡན་ལག་ལས་

རས་གཞན་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ལིད་སོགས་ཡོན་ཏན་གསུམ་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་

ཏེ། བེ་བག་པས་ལིད་སོགས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས། ཡན་

ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པའི་ཕིར། བེ་བག་པའི་

ལུགས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་མངོན་སུམ་

གིས་མཐོང་དུ་རུང་མི་རུང་དང་སྒིབ་ཐོགས་སོགས་བེད་མི་བེད་རས་ཐ་དད་པའི་



  346  

རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཕིར། ཡན་ལག་རྣམས་དང་ལིད་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀང་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། 

སྒ་རོག་ཐ་དད་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེས་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་རས་གཞན་

དུ་དམ་བཅས་པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་དེ། བེ་བག་པས་

ལིད་སོགས་ཆོས་གསུམ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས། ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་

རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག །ལིད་སོགས་ཆོས་གསུམ་པོ་དེ་

ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་གནོད་ན། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན། 

ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོོན་ཏན་ལིད་ལྷག་པོ་མེད་དེ། དེ་ཡོད་ན་སང་དམའ་བའི་

ཁྱད་པར་འཛིན་དགོས་པ་གང་ཞིག །སང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པའི་རགས་ལ་བརེན་པའི་རེས་དཔག་གིས་ཡོན་ཏན་ལིད་ལྷག་པོ་མེད་པར་

གྲུབ་ལ། དེ་ལྟར་ན། ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ལིད་དེས་དྲངས་

པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཡོན་ཏན་ལིད་དང་དེས་

དྲངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་གཉིས་འཕོད་པ་འདུ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

གཉིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་གནོད་དོ། །

ཡང༌། དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པས་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་

དེ། བེ་བག་པས་དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག །ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་

ལིད་སོགས་ཡོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་མངོན་

སུམ་གིས་དམིགས་སུ་རུང་བ་ལས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ལྟར་དམ་བཅས་

པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ཡན་ལག་ཅན་ཆ་མེད་དུ་ཁས་བླངས་པས་གནོད་དེ། བེ་
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བག་པས་དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་གང་ཞིག །ལིད་སོགས་རས་གཞན་ཁྱད་ཆོས་སུ་

ཡོད་ན། ཆ་མེད་ཡིན་པར་འགལ་བའི་ཕིར། ཡང་དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་རང་ཚིག་

འགལ་བས་གནོད་དེ། གང་ཞིག་ཡན་ལག་ཅན་དུ་སྨྲས་པའི་ཤུགས་ལ་ཡན་ལག་

རྣམས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པའི་

ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གགས་པས་གནོད་དེ། སྒ་རོག་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས། ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལིད་སོགས་རས་གཞན་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་

གང་ཞིག །དེ་ལ་སྒ་རོག་འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་དུ་

གྲུབ་པས་གནོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གགས་པས་གནོད་པ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་གི། 

འཇིག་རེན་ན་ཐ་སྙད་དེ་ལྟར་བེད་པའི་གགས་པ་ཙམ་གིས་གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་ནི། ཡན་

ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་རྣམས་ལས་གཞན་མིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་

བའི་”ཕིར
86
་རོ། །ཞེས་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་དང༌། ཡན་ལག་ནི་ཡན་

ལག་ཅན་ལས་གཞན་མིན་ཏེ། མངོན་སུམ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་གཉིས་གསུངས་ལ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡན་

ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བའི་ཚེ། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་རུང་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དང༌། ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་

བའི་ཚེ། ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་མི་རུང་ཆོས་ཅན་

གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་དེ་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཅེས་ཟེར། དེ་ནི་

86 ཕར་
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མི་འཐད་དེ། བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་དང་ཡན་ལག་གི་རང་ལྡོག་ཙམ་ཞིག་རས་

གཞན་དུ་སྒྲུབ་པ་མིན་གི། གཞི་ལྡོག་བུམ་པ་ལྟ་བུ་རང་གི་ཡན་ལག་གཟུགས་

སོགས་ལས་རས་གཞན་དུ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་དུ་རུང་བ་ལ་ཚད་མས་མི་གནོད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའི་ཚེ་ན། ཡན་

ལག་ཅན་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཆ་མེད་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

མངོན་སུམ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གནོད་བེད་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་

དོན་ཡང༌། ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གིས་ངེས་ཤེས་འདྲེན་

ནུས་ཀི་ཚུལ་གིས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པས་བསལ། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས། ཆོས་ཅན། ཆ་མེད་མ་

ཡིན་ཏེ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་རོགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་སྟེ། ཐལ་རང་དེས་

རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་དང་རེས་དཔག་གིས་གནོད་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །

བུམ་པ་ཆ་མེད་ཡིན་པའི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་གིས་ཀང་གནོད་དེ། བུམ་པ་ཆ་

བཅས་ཡིན་པའི་དོན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་ཆ་

མེད་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་རང་ཚིག་གིས་ཀང་གནོད་དེ། ཡན་ལག་ཅན་ཞེས་

ཡན་ལག་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པའི་ཤུགས་ལ་ཆ་བཅས་སུ་ཁས་བླངས་ཤིང༌། 

དངོས་སུ་ཆ་མེད་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་ཕིར། ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་དུ་བས་པའི་

ཚེ་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་མི་རུང་ཆོས་ཅན་གི་

ཁྱད་པར་ཡིན་ལ། དེ་ལ་མངོན་སུམ་མིན་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གནོད་
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བེད་གསུངས་ཤིང༌། དེའི་དོན་ནི་ཡན་ལག་ཅན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་དེ་མངོན་སུམ་གིས་

མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡན་ལག་བུམ་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྡུལ་

མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །

འ་ོན་ཁྱོད་རང་ལྟར་ན་ཡང་བུམ་པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བུམ་པའི་གཟུགས་རྡུལ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། བུམ་པའི་གཟུགས་རྡུལ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བླངས་ཏེ། དབང་ཡུལ་དེ་ཕིར་རྡུལ་

ཕན་མིན། ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། རྡུལ་ཕན་ཡིན་ན་དབང་ཤེས་

ཀིས་ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་གི། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མ་

ཡིན་པར་མ་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་ན། རེན་མཐོང་མེད་པར་གང་ལས་

རོགས། །ཞེས་པའི་དོན་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །

ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་གནོད་ཚུལ་ནི། 

སོབ་དཔོན་གིས། རས་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་རས་དག་རས་དང་རས་

མིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་རས་རས་མིན་པ་དང༌། ཡོན་ཏན་རས་སུ་ཐལ་

བའི་སོ་ནས་གནོད་བེད་བརོད་ལ། དེ་ཡང་རས་ཀི་རང་ལྡོག་ཙམ་འགོག་པ་མིན་གི་

དོན་ལྡོག་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། བེ་བག་པས་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གི་རེན་བེད་པ་དེ་

རས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། འོ་ན་རས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

ཡོན་ཏན་དང་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ། དེ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་ཡང་མ་འབེལ། དེ་བྱུང་

དུ་ཡང་མ་འབེལ་བའི་ཕིར། རགས་དང་པོ་ཁས་བླངས་ཏེ། དེ་དང་རས་གཞན་དུ་
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ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ཁས་བླངས་ཏེ། དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་དང་རེན་དང་བརེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་འབེལ་མེད་ཐ་དད་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཆོས་ཅན། རས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་

གི་རེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པས་ཁས་བླངས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་བསྟན་ཏོ། །

དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས། ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡོན་ཏན་གི་དུས་མཉམ་པའི་རེན་

དོན་གཞན་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་འདིས་རེས་དཔག་

གིས་གནོད་པར་བསྟན་ཏོ། །ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡོན་ཏན་གི་དུས་མཉམ་པའི་རེན་

དོན་གཞན་ཡིན་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་དེ། དེ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་གིས་

མཐོང་དགོས་པ་ལས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། རང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་དོན་གཞན་ཡིན་

པ་ལ་རང་ཚིག་གིས་ཀང་གནོད་དེ། དེ་དང་རེན་བརེན་པས་ཁས་བླངས་པས་འབེལ་

བ་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས། དུས་མཉམ་རས་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་པས་འབེལ་མེད་དུ་

ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། རང་གི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་དོན་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ་

གགས་པས་ཀང་གནོད་དེ། བེ་བག་པས་སྒ་རོག་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས། རང་གི་ཡོན་ཏན་དང་དུས་མཉམ་རས་གཞན་དུ་ཁས་བླངས་ལ། དེ་ལ་

སྒ་རོག་འདོད་པའི་དབང་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་དུ་གྲུབ་པས་གནོད་

པའི་ཕིར་རོ། །

ཡོན་ཏན་རས་སུ་ཐལ་བ་ནི། རས་བུམ་པ་དེ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གི་རེན་

ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། བུམ་པ་འདི་ནི་སོན་པོའོ་སྙམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་
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ན་སོན་པོ་དེ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་གི་རེན་ཡིན་པར་ཐལ། སོན་པོ་འདི་ནི་མཛེས་སོ་

སྙམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་རས་སུ་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཡོན་

ཏན་དང་རས་འགལ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དང་

ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་བཞི་ག་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ནི། ངག་

ཐམས་ཅད་རྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ངག་ཐམས་

ཅད་རྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ན། ངག་གང་གིས་ཀང་དོན་སྟོན་མི་ནུས་ལ། དེ་ལྟར་ན་

དོན་བདེན་པ་སྟོན་པ་དང༌། རྫུན་པ་སྟོན་པ་མི་སིད་ཅིང༌། འདུས་བས་མི་རག་པ་དང་

རག་པར་སྨྲ་བའི་ཚིག་ལ་སོགས་པ་མི་སིད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རིགས་པ་ཅན་པའི་བསྒྲུབ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ། མཚན་ཉིད་

དགག་པ་དང༌། མཚན་གཞི་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་དང༌། ངེས་གཟུང་གི་སྦྱར་

ས་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། བསྒྲུབ་བ་བསྟན་པ་

ཞེས་བ་འདིར། །གྲུབ་པ་མེད་ལ་དོན་བཅས་ཉིད། །དེ་ལྟ་ན་ནི་རགས་དང་དཔེ། །མ་

གྲུབ་བརོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེའི་དོན། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་

རེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་དེ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་

ན་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་བསྟན་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། བསྟན་བ་བ་དེ་དུས་གསུམ་ག་ལ་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔྱོད་པ་པ་དང་གངས་ཅན་གི་
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ངོར། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀོད་

པའི་ཚེ་ན། སྒ་བས་པ་དཔྱོད་པ་པ་ལ་མ་གྲུབ། དཔེ་བུམ་པ་མི་རག་པ་གངས་ཅན་

ལ་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡང་ན་སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། མིག་གིས་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་བློ་བཞིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལྟར་འཕངས་པ་ལ་ཁོ་ན་རེ། དཔེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ལས་ལ་བེད་པ་པོའི་རྐེན་ཡོད་

པས་ལས་དེ་བེད་པ་པོའི་འདོད་ཕུགས་དམ་པ་ཡིན་ལ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་

བསྒྲུབ་པར་བ་བས་ཁྱབ་ཀང་རོལ་བའི་འདོད་ཕུགས་དམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་

འོ་མས་འབས་ཆན་ཚོས་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། འོ་མ་ལ་ཟ་བའི་བ་བས་ཁྱབ་ཀང་འོ་

མ་དེ་བེད་པ་པོར་བརོད་པས། འ་ོམ་དེ་བེད་པ་པོའི་འདོད་ཕུགས་དམ་པ་མ་ཡིན་གི། 

འབས་ཆན་བེད་པ་པོའི་འདོད་ཕུགས་དམ་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་རོལ་

བའི་འདོད་ཕུགས་དམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང༌། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་

དེ། དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རོད་པ་སྒྲུབ་ངག་

ཡན་ལག་ལྔའི་ནང་ནས་དམ་བཅའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་བཞིན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་

བསྟན་པར་བ་བ་ཡིན་ན། དེ་རོད་པ་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་ལྔའི་ནང་ནས་དམ་བཅའི་

ཡན་ལག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དེ་
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གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ནང་ནས་ཁས་བླངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒྲུབ་

བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རོད་གཞིའི་

སྟེང་དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཁས་བླངས་ནས་དཔྱད་པ་བེད་པ་དེ་ཁས་བླངས་ཀི་གྲུབ་

མཐའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གྲུབ་མཐའ་བཞི་པོ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་

པའི་གྲུབ་མཐའ། རྒྱུད་སོ་སོའི་གྲུབ་མཐའ། སྐབས་ཀི་གྲུབ་མཐའ། ཁས་བླངས་པའི་

གྲུབ་མཐའ། དང་པོ་ནི། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་ཡོད་དོ་”ཞེས་
87
དམ་

བཅས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་ཡོད་པར་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་

ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་ཅེས་པའམ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་

ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་སོ་སོའི་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ནི། 

ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་བདག་ནི་ཤི་ནས་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། 

བདག་ཁས་བླངས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་འདོད་པ་ཁྱད་པར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །བཞི་པ་ནི། མ་བརགས་པར་ཁྱད་གཞི་སྒ་ལྟ་བུའི་སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་མི་རག་པ་

ལྟ་བུ་ཁས་བླངས་ནས་དཔྱོད་པ་ལྟ་བུའོ། །རོད་པ་གསུམ་པོ་དེའི་ལན་རིམ་པ་

བཞིན། ཐམས་ཅད་རྣམ་འགས་མ་གྲུབ་ཕིར། །ཞེས་སོགས་དང༌། སར་མ་གྲུབ་པའི་

རང་བཞིན་ཕིར། །ཞེས་སོགས་དང༌། གང་གིས་ཁས་བླངས་མཚན་ཉིད་

འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་བསྟན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ནི། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

87 ཅེས་
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ན། བསྒྲུབ་བའི་མཚན་གཞི་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་བ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་རགས་

སུ་བཀོད་ནས་བུམ་པ་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བའི་ཚེ། ཆོས་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

ནམ། ཆོས་ཅན་སྒ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ། ཆོས་ཅན་སྒ་དང་ཆོས་མི་རག་པ་གཉིས་ཀ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་འགོག་པ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆོས་བསྒྲུབ་བ་ན་

ཆོས་མཐུན་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གིས་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ས་རོལ་ཏུ་ཁྱོད་དང་བུམ་པ་གཉིས་སྐྱེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་

པར་ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་འགོག་པ་ལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་

བ་རགས་དོན་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར། སྒ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་

བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རགས་བཀོད་པ་དོན་མེད་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཁྱོད་ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར། 

གསུམ་པ་ལྟར་ན། དེའི་དོན་སྒ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་མི་རག་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་

པའི་དོན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར། ཅི་སྟེ་གཉིས་ཀ་

ཡིན་ན་གཉིས་ཀའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཆོས་བསྒྲུབ་བ་ན་ཆོས་

མཐུན་མེད། །ཅེས་དང༌། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རགས་དོན་མེད། །ཅེས་པའི་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཉིད་འགོག་ཚུལ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་མ་
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གསུངས་པས། འདིར་ཁ་བསྐངས་ནས་དགག་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཀུན་ལས་

བཏུས་ལས་མི་གསུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང༌། རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་རགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བས་ཁས་བླངས་འགལ་བ་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་

རོགས་ས་བ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འ་ོན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་

ན། ཆོས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དང་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པར་མ་ཟད། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་ཁས་བླངས་འགལ་

བའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །ཇི་ལྟར་ཡོད་ན་སྒ་དང་མི་རག་པ་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བས་

པ་བསྒྲུབ་བ་ཐལ། སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་དེ་རགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རགས་ཁས་བླངས། དེའི་ཁྱབ་འབེལ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྟེ། སྐྱེ་

ལྡན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། སྐྱེ་ལྡན་ཆོས་

ཅན། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དེ་ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དང་བུམ་

པ་གཉིས་ཁྱོད་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་

དང་བུམ་པ་གཉིས་ཁྱོད་དུ་ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་

བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་

དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །མ་ཁྱབ་ན། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་
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པར་བེད་པ་དེ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའིི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་

དེ་མཐུན་དཔེའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཁྱབ་འབེལ་ནི། དེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དེ་ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་དང་མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་

གཉིས་སྐྱེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཕི་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

ཁྱོད་དང་དེ་སྐྱེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་སྐྱེ་ལྡན་ཡོད་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྒ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གང་

ཞིག །འདོད་པ་དེའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ། །མ་ཁྱབ་ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའི་ཆོས་ཡོད་པ་

ཅན་དེ་དཔེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པར་འགལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གི་བསྒྲུབ་པར་

བ་བའི་སྒ་དེ་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་ན་བདེན་ཡང་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་པ་མི་སིད་

པའི་ཕིར་ན། ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་

མཐུན་པས་དེའི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་དེ། དཔེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་སོགས་དཔེ་རགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་བེད་ཀི་བསྟན་བཅོས་ཀིས་ཅི་བ་སྟེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དཔེ་

རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་རོལ་བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་དཔྱད་ནས་འཇུག་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཞུང་འདིའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་
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བློས། རིགས་པ་ཅན་པའི་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་ཕོགས་ཡིན་ཞེས་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་གི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་སྒ་དེ་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པར་

འདོད་དོ། །ཞེས་དོགས་པ་བསུས་ནས་འགོག་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ། སོབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཀིས། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རགས་དོན་

མེད། ཅེས་སོགས་ཀིས་བཀག་ཟིན་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་གནོད་བེད་གཞན་བསྟན་

པའི་ཕིར་དུ་འདིར་འགོག་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་དོགས་པ་བསུས་

ནས་ཀང་ཅིའི་ཕིར་མི་འགོག །དེ་ཉིད་དོགས་པ་ཆུང་བས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་

རིགས་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་དེ་ཆོས་ཅན་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་བཏགས་མིང་དུ་

འཇུག་པར་མཚུངས་ཤིང༌། དངོས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། སོབ་དཔོན་ལྷ་དབང་བློས། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་

པར་བ་བ་ཕོགས་ཡིན་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པའི་

དོགས་པ་མ་བཀོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན། རང་ལུགས་ལ། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཀི་ཟུར་གི་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་སྒ་དེ་ཚོགས་དོན་ལ་འཇུག་ན་བདེན་ཡང༌། ཚོགས་

དོན་ལ་འཇུག་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ན། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་

བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་སྟེ། དཔེར་ན་ཁྱེད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

ལ་ཕོགས་ཀི་སྒ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ནའང་

བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་དེ་དཔེའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན། ཞེས་སོགས་རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྟོན་བེད་ཀི་
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བསྟན་བཅོས་དོན་མེད་པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་

མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆེས་པ་གཅོད་མི་ནུས་པར་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་རོལ་

བ་རང་ཉིད་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་དཔྱད་ནས་འཇུག་དགོས་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་མ་ཁྱབ་པ་དང་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱོན་གཅོད་མི་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་

ན། སོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་དང་མཐུན་དཔེ་གཉིས་ཁྱོད་དུ་ཆོས་མཐུན་

པའི་སོ་ནས། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གསོན་

ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། 

འདོད་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ལྡོག་པ་རྐང་པ་ཅན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་འགལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་སྐྱེ་ལྡན་རགས་སུ་བཀོད་ནས་བུམ་

པ་མཐུན་དཔེར་བཟུང་བའི་ཚེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་དང་སྐྱེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་སྐྱེ་ལྡན་ཡོད་པ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་རགས་ཁས་བླངས། འདོད་ན། ཁྱོད་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་

དཔེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་དང་སྐྱེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་པའི་སོ་ནས་སྐྱེ་ལྡན་ཡོད་པ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡིན་ན་སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡིན་དགོས་པར་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མཐུན་དཔེ་ཡིན་ན་

རགས་ཆོས་གཉིས་ཀ་རུ་ཆོས་མཐུན་པ་ཞིག་དགོས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བུམ་

པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་དང་མི་རག་པར་ཆོས་མཐུན་པར་ཕི་རོལ་གིས་གྲུབ་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་སྐྱེ་ལྡན་གི་རགས་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་
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ཕིར། འདོད་ན། ཕི་རོལ་གིས་སྒ་མི་རག་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སྒ་མི་

རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རགས་བཀོད་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་ནི། ཚད་མ་མདོར། སར་ངེས་གཟུང་ན་དོན་མེད་འགྱུར། །ཅིག་ཤོས་

ལྟར་ན་མི་འདོད་འགྱུར། །ཞེས་པའི་དོན་ལ་ཁ་ཅིག་གིས། །རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། 

དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་སོས་

པས། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་པའི་དོགས་པ་

བཀོད་ནས། དེའི་ལན་ལ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་

ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་སོས་ན། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་ཁོ་ན་ཕོགས་ཡིན་

ཞེས་སོས་སམ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་ཕོགས་ཡིན་པ་ཁོ་ན་ཞེས་ངེས་

གཟུང་གི་ཚིག་སོས། དང་པོ་ལྟར་ན། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་

སོས་སམ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་སོས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་བེད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས། །དོན་དེ་བསྒྲུབ་བ་

ཉིད་དུ་རོགས། །ཞེས་པས་འགོག །གཉིས་པ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་སོགས་མཚན་

གིས་ཁྱབ་ཕིར། །སྒྲུབ་པར་བེད་ལ་དོགས་པའང་མེད། །ཅེས་པས་འགོག་པ་ཡིན་

ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པས་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་པས། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་

བའི་སྐྱོན་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ལ། འ་ོན་དེ་ལྟར་སོས་ན་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་

སོས་སམ། མཚོན་བའི་ཟུར་དུ་སོས་ཞེས་པའི་དྲི་བ་ལ། རིགས་པ་ཅན་པས་དཔེ་

རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་སོས་
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པས། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་མེད་ཅེས་པ་ལ། དཔེ་རགས་

མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅད་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་ན། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་སམ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་ཞེས་འདྲི་བ་བླུན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་བསྟན་པར་བ་བ་དེ། བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་ཚིག་རྣམས་ནི་ངེས་གཟུང་གི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡིན་པས་ངེས་གཟུང་

སོས་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་བསྟན་བ་བའི་སར་སོས་སམ། བསྟན་བ་བའི་མཇུག་ཏུ་

སོས། དང་པོ་ལྟར་ན་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་

སམ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་སོས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་བསྒྲུབ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཟུར་དུ་ངེས་གཟུང་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་དཔེ་རགས་

ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་རོགས་

ནུས་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་དེ་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པ་འབུད། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ངེས་གཟུང་གི་ཚིག་གིས་

གཅོད་དགོས་པ་མེད་པ་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་རིགས་པ་ཅན་པའི་དཔེ་

རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་འཕངས་ཟིན་པའི་ཕིར། རགས་སར་ཁས་བླངས་སོ། །འོ་

ན་ཁྱེད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངོ་བོ་

ཞེས་སོས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་
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ཤུགས་ཉིད་ལས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

དེའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག །ངོ་བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་

གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་སོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་

པའི་ཤུགས་ལས་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། འོ་ན་གང་

གི་”ཆེད་
88
དུ་ངོ་བོ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་ཤེ་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་

པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཕིར་དུ་ངོ་བོ་ཁོ་ན་ཞེས་སོས་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

དཔེ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པའི་ཤུགས་ལས་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་

མ་ཡིན་པར་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། རང་ལུགས་ལ། ཁོའི་ཐལ་

འགྱུར་དེའི་རགས་ལ་ལན་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དངོས་ཀི་བསྟན་བ་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

ཕོགས་ཆོས་ཅན་དགུ་ངོས་བཟུང་བ་དང༌། དེའི་དགོས་པ་དངོས་སོ། །དང་

པོ་ནི། རག་དང་མི་རག་རོལ་བྱུང་དང༌། །བར་དུ་རག་པ་གསུམ་དག་དང༌། །རོལ་

བྱུང་མིན་དང་མི་རག་རག །ཅེས་དང༌། གཞལ་བ་བས་དང་མི་རག་དང༌། །བས་དང་

མཉན་བ་རོལ་ལས་བྱུང༌། །མི་རག་རོལ་བྱུང་རེག་མིན་པ། །དགུ་པོ་འདི་ནི་རགས་

སོགས་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང༌། མི་རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་དང༌། རོལ་བྱུང་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པའི་ཕིར། 

ཞེས་པ་གསུམ་ནི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། 

88 ཆད་
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རག་སྟེ། བས་པའི་ཕིར་དང༌། རག་སྟེ། མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང༌། རག་སྟེ། རོལ་

བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་གསུམ་ནི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང༌། 

དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པའི་ཕིར་དང༌། མི་རག་སྟེ། རོལ་

བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། རག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་གསུམ་ནི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གསུམ་ཚན་གསུམ་

གི་དང་པོ་གསུམ་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང༌། བར་པ་གསུམ་

ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མེད་པ་དང༌། ཐ་མ་གསུམ་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་སྟེ། དེ་སྐད་དུའང༌། ཕོགས་ཆོས་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་མེད་

དང༌། །རྣམ་གཉིས་རེ་རེ་དག་ལ་ཡང༌། །རྣམ་གསུམ་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཡང༌། །ཡོད་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

མཉན་བ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་

མེད་པར་བསྟན་པ་ནི། རང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་དུ་སོང་བའི་ཕི་རོལ་གི་མཐུན་ཕོགས་

ལའང་མ་གྲུབ། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ཀི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་གཏན་ནས་མེད་པ་མིན་ཏེ། མཉན་བ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་སྐད་དུའང༌། མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས། །ལྡོག་

པའང་འབའ་ཞིག་ཅན་དུ་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདིར་རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་མི་མཐུན་

ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པར་བསྟན་པ་ནི། བེ་བག་པའི་བློ་ངོ་ལ་

ལྟོས་ནས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། བེ་བག་པས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་རག་ཅིང་རེག་བ་ཅན་མ་
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ཡིན་པ་དང༌། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་རག་པ་དང་རེག་བ་ཅན་ཡིན་པར་འདོད་པའི་

ཕིར་རོ། །དོན་ལ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རག་པ་ཡིན་

ན་རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པ་རགས་སུ་བས་

ནས་བེ་བག་པའི་ངོར་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་

པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། བེ་བག་པའི་ལུགས་ལའང་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་ལུས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བེ་བག་པའི་ལུགས་ལ་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་རས་ཡིན་

ཞིང་ལུས་ཅན་ཡོན་ཏན་ཡིན་ལ་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན་རས་ཡིན་པར་འགལ་བ་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དུང་སྒའི་སྟེང་དུ་མི་རག་པ་ངེས་ས་ལ་རོལ་བྱུང་ངེས་དཀའ་བར་

ཐལ། མི་རག་པ་དེ་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་

ཁས། འདོད་ན། དུང་སྒའི་སྟེང་དུ་རོལ་བྱུང་ངེས་ས་ལ་མི་རག་པ་ངེས་དཀའ་བར་

ཐལ། རོལ་བྱུང་དེ་དུང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་བསལ་ཁས། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་བེད་ངེས་པའི་འོག་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་ངེས་

དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཕི་རོལ་གཅིག་གི་ངོར་རགས་དེ་གཉིས་ཀར་

བཀོད་པ་ཡིན་ན་བདེན་ཡང་ཕི་རོལ་སོ་སོའི་ངོར་འགོད་པ་ཡིན་ལ། ཕི་རོལ་ཁ་

ཅིག་གིས་དུང་སྒ་མི་རག་པར་ངེས་ནས་རོལ་བྱུང་དུ་མ་ངེས་པ་དང༌། ལ་ལས་དུང་

སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་ངེས་ནས་མི་རག་པར་མ་ངེས་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི་འབས་རང་གི་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་དབང་

གིས་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་འབས་རང་གི་སྦྱོར་བ་གཉིས་
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གསུངས་ཤིང༌། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་ན་

འགལ་རགས་འདི་དག་ཀང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་དགོས་ན་ཡང༌། འདི་དག་

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པས། རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ངེས་

པ་འབེལ་བ་གྲུབ་པ་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་འགལ་རགས་

གཉིས་སོས་ལ། འབས་རང་གཉིས་ཀི་ལྡོག་ཁྱབ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་གྲུབ་པར་

བསྟན་པའི་ཤུགས་ལ་རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་གཉིས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་

བདེ་བླག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བས། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་ལ་འབས་རང་

མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་བཞི་

པོ་དེ་གསུངས་སོ། །

ལྡོག་པ་རྐང་པ་ཅན་དང་རེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་

དགག་པའི་ཕིར་དུ་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབས་ཤིང༌། དེ་

ཡང་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གཞིར་བས་ནས་བསྒྲུབས་པས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མཚོན་

པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚུལ་དེ་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཕོགས་

ཆོས་ཅན་གཉིས་གསུངས་ལ། དེ་ཡང་ལྡོག་པ་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་

ན། མཉན་བ་ཡང་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལས། ལྡོག་པ་

རྐང་པ་ཅན་དུ་འདོད་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་མཉན་བ་དང་ལྡོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་བར་

མཚུངས་སོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་མཉན་བ་སོས་ལ། རེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་གི་

རགས་ཡང་དག་ཡོད་ན། གཞན་བ་ཡང་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་དགོས་པ་ལས། རེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་དུ་འདོད་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་
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གཞལ་བ་དང་རེས་འགོ་འཁྲུལ་བར་མཚུངས་སོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་གཞལ་བ་

སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་དང་རེས་འགོ་གཙོ་བོར་གྲུབ་པ་ཙམ་

དང་རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་པ་ཙམ་གིས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པ་མིན་གི། གོ་

བེད་ཡང་དག་ཡིན་ན་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལས་ལྡོག་པ་ཞིག་དགོས་པར་

བསྟན་པའི་སོ་ནས། རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་སྐབས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་

བཅད་པ་ཞིག་བསྒྲུབ་བར་བེད་དགོས་སོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་ཕོགས་ཆོས་ལྷག་

མ་གསུམ་སོས་ལ། དེ་ཡང་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཙམ་གིས་གོ་བེད་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་ན། མི་རག་པ་དེ་དུང་སྒ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་རོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོས་ལ། རེས་འགོ་གཙོ་ཆེ་བ་ཙམ་གིས་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

འགྱུར་ན། མི་རག་པ་དེ་དུང་སྒ་རོལ་མ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

རོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ། དུང་སྒ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་མིན་ཏེ། མི་རག་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སོས་སོ། །རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཆ་མཉམ་པ་ཙམ་གིས་གོ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་

ན། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ་

ཞེས་རོགས་པའི་ཕིར་དུ། སྒ་ཆོས་ཅན། རག་སྟེ། རེག་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

མདོར་ན་རོད་གཞིའི་སྟེང་དུ་སྐབས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་བཅད་

པ་བསྒྲུབ་བ་དང༌། དེ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་
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གསུམ་དུ་ངེས་པ་དང༌། མཚན་ཉིད་དེ་དང་ལྡན་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་གཞི་

འབས་རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་ངེས་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས། རགས་ཡང་དག་

དང་ལྟར་སྣང་གི་སྦྱོར་བ་འགོད་པའི་ངག་གི་དབེ་བ་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་ཕོགས་ཆོས་

ཅན་དགུའི་རབ་དབེ་བསྟན་ལ། དགོས་པ་དེ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། རང་བཞིན་འབས་

བུ་གྲུབ་དོན་དུ། ཞེས་སོགས་རྐང་པ་བཞིས་བསྟན། གཞུང་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་

དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱས་བཤད་ཀི་སྐབས་སུ། ཡང་དག་གཉིས་

སོས་པའི་དགོས་པ་དང་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་བསྟན་ནས། ལྷག་མ་དྲུག་

སོས་པའི་དགོས་པ་དངོས་སུ་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། ཡང་དག་གཉིས་སོས་

པའི་དགོས་པ་དངོས་སུ་བཤད་པས་འགལ་རགས་གཉིས་སོས་པའི་དགོས་པ་

ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་ཕིར་དང༌། ལྡོག་པ་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་

འདོད་པ་དགག་པའི་ཕིར་དུ་མཉན་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའི་སྐབས་སུ་

རེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གི་ཁྱབ་པ་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་པར་སྒྲུབ་པའི་ཤུགས་ཀིས་རེས་

འགོ་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་འདོད་པ་སོགས་དགག་པའི་ཕིར་དུ་

སོས་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་ལྷག་མ་བཞིའི་དགོས་པ་ཡང་བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་པར་

འགྱུར་བས་དེ་དག་ལ་རྒྱས་བཤད་དངོས་སུ་མ་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ཚད་མའི་གཞལ་བ་བཤད་པ་ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལ་དང༌། ཤེས་བ་དང༌། གཞལ་

བ་དང་ཡོད་ངེས་དང༌། གཞི་གྲུབ་རྣམས་དོན་གཅིག་པས། ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད། 

བློས་རིག་པར་བ་བ། ཤེས་བའི་མཚན་ཉིད། བློའི་ཡུལ་དུ་བར་རུང་བ། གཞལ་བའི་
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མཚན་ཉིད། ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ། ཡོད་ངེས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཚད་མས་

དམིགས་པ། གཞི་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། ཚད་མས་གྲུབ་པ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཟླ་བ་

གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བའི་ཟླ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བློས་རིག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་བློས་རིག་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། ཆོས་ཅན། བློ་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་བློའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འཁོར་གསུམ། གལ་ཏེ་ཡུལ་དང་གཞལ་བ་དོན་མི་གཅིག་སྟེ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་

ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཡུལ་དང་ཤེས་བ་དོན་མི་གཅིག་པར་

ཐལ། ཡུལ་ཅན་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་རག་པའི་དོན་

སྤི་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པའི་གཞལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་རག་འཛིན་རོག་

པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། འདོད་ན། སྒ་རག་འཛིན་རོག་པ་དེ་ཁྱེད་ལ་

ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སྟེ། ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ་དེ་གཞལ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་པའི་དོན་སྤི་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་

རོགས་ཀི་རེས་དཔག་དེ་ཁྱོད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་གཞལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱོད་དེའི་སྣང་ཡུལ་གི་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར།

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་བརྒྱད། རང་སྤི་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང༌། ཡུལ་བཞིར་

དབེ་བ་དང༌། མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང༌། འདུས་བས་འདུས་མ་གཉིས་སུ་

དབེ་བ་དང༌། དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང༌། སྣང་སེལ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང༌། 

སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་དང༌། བདེན་པ་གཉིས་སུ་དབེ་བའོ། །
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དང་པོ་༼རང་སྤི་གཉིས་སུ་དབེ་བ་༽ལ་གསུམ།

གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པ་དང༌། རོད་པ་སང་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད། ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་

མ་འདྲེས་པར་གནས་པའི་དངོས་པོ། སྤི་མཚན་གི་མཚན་ཉིད། ཡུལ་དུས་ཐུན་མོང་

དུ་རེས་འགོ་བེད་པའི་ཆོས། ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ནི། ཡུལ་ཤར་

ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དེ་ཡུལ་མ་འདྲེས་པའི་དོན། ས་དྲོའི་དུས་ན་ཡོད་

ན་ཕི་དྲོའི་དུས་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དེ་དུས་མ་འདྲེས་པའི་དོན་དང༌། ཁ་བོ་དང་རས་

གཅིག་ཡིན་ན་སེར་སྐྱ་དང་རས་གཅིག་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་

པའི་དོན་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་འདྲེས་པ་ཡིན་པས་དངོས་པོ་

ཡིན་ཡང་རང་མཚན་མིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་

བློས་ཤར་ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་བཟུང་བར་ཐལ། ཡུལ་ཤར་ན་ཡོད་

ན་ནུབ་ན་མེད་པས་ཁྱབ་པ་དེ་ཡུལ་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་པར་

མི་ནུས་ཏེ། ཡུལ་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་བློས་བུམ་པ་ལྟ་བུའི་ཤར་དང་ནུབ་ཕོགས་

ལ་རེག་པ་ན་ཤར་ལ་རེག་པ་དེ་ཉིད་གིས་ནུབ་ལ་ཡང་རེག་པར་འཛིན་པ་ཡིན་གི། 

ཤར་ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་འཛིན་ཚུལ་ཡུལ་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་

བློ་ལ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞིན་དུ་དུས་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་བློས་ས་དྲོའི་དུས་ན་ཡོད་ན་ཕི་དྲོའི་

དུས་ན་ཡོད་པས་ཁྱབ་པར་བཟུང་བར་ཐལ། ས་དྲོའི་དུས་ན་ཡོད་ན་ཕི་དྲོའི་དུས་ན་

མེད་པས་ཁྱབ་པ་དེ་དུས་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་འདྲེས་པར་
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འཛིན་པའི་བློས་ཁ་བོ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་ན་སེར་སྐྱ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་བཟུང་བར་ཐལ། ཁ་བོ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་ན་སེར་སྐྱ་དང་རས་གཅིག་

མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

པར་སར་བཞིན་ཤེས་པར་བའོ། །

གཞན་ཡང༌། བུམ་པས་དོན་བེད་ནུས་སམ་མི་ནུས། མི་ནུས་ན་དངོས་པོ་ཡིན་

པར་འགལ་ལ། ནུས་ན་སྒོ་མ་བཏགས་པའི་དོན་བེད་ནུས་སམ། རོག་པས་བཏགས་

པ་ཙམ་གིས་དོན་བེད་ནུས། དང་པོ་ལྟར་ན། དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པར་ཐལ་

ལོ། །འདོད་ན། རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་འགལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། དོན་བེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་དོན་བེད་ནུས་པ་རོག་པས་བཏགས་པ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། །རགས་ཁས། ཁྱབ་པ་མེད་ན། ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུག་སོགས་

ལ། །ནུས་མཐོང་གལ་ཏེ་དེ་ཀུན་རོབ། །འདོད་ན་ཅི་སྟེ་དེ་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་རོད་

ལན་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ། དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་གང༌། །ཞེས་དོན་

དམ་འབུར་དོད་དུ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། དོན་བེད་ནུས་ན་དོན་དམ་

པར་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དོན་བེད་ནུས་པ་ཡང་ཡིན་དོན་དམ་

པར་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཁས་ལེན་པ་མིན་གི། དབུ་མ་པས་ས་བོན་

ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པར་དོན་བེད་

ནུས་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་དོན་དམ་ཞེས་པའི་ཁྱད་

པར་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱོད་ལྟར་ན། དོན་བེད་ནུས་པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་འདིར་དོན་

དམ་ཡོད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དོན་བེད་ནུས་ན་དོན་དམ་
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པར་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག །དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པས་བུམ་པ་དངོས་པོ་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། འ་ོན་དངོས་པོ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དེ་སྒ་དང་མཐུན་དཔེ་བུམ་པའི་སྟེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་

མཐུན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། སྐྱོན་མེད་དེ། དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་སེལ་ངོར་གྲུབ་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སེལ་ངོར་གྲུབ་ན་གྲུབ་པའི་གོ་ཆོད་དམ་མི་ཆོད། མི་ཆོད་ན་སྐྱོན་

སོ་ན་གནས་ལ། ཆོད་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། སེལ་ངོར་

དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །བུམ་པ་སྤི་མཚན་ཡིན་ཞིང་སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མིན་ཏེ། རང་གི་

མཚན་ཉིད་གཅིག་གཞལ་བ།“
89 །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

གཞལ་བ་ཡིན་པ་མེད་པར་ཐལ། བུམ་པ་སྤི་མཚན་ཡིན་པ་གང་ཞིག །སྤི་མཚན་

གཞལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་

ཐལ། སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དམ་བཅའ་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཆོས་ཅན། 

རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞན་ཡང་སྤི་མཚན་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་ན། མངོན་སུམ་

གིས་གྲུབ་བམ་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། མེད་ལ་དབང་སྐྱེས་བློ་

མིན་ཏེ། །ཞེས་སོགས་ཀི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་སྤི་མཚན་

89 -།
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གཞལ་བ་མ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། བུམ་པ་རང་རྒྱུའི་དུས་ན་མེད་པ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་

པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། རགས་མ་གྲུབ་ན། རྒྱུ་འབས་

དུས་མཉམ་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། རང་མཚན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པ་མེད་པ་ཆོས་

ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ། གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། རང་

མཚན་ཕན་ཚུན་འདྲེས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། གངས་ངེས་

སོ། དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་ཡང༌། 

ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པ་ཙམ་རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་

མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ཡང་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ནམ་མཁའ་ཤར་ཕོགས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་དེ་ནུབ་ཕོགས་ཀི་ནམ་

མཁའ་ལ་མ་ཁྱབ། ཁ་སང་གི་དུས་ཀི་བུམ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་དེ་དེ་

རིང་གི་དུས་ཀི་བུམ་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མ་ཁྱབ། གསེར་བུམ་གི་ནང་གི་ནམ་

མཁའ་ལ་ཁྱབ་པའི་ཆ་དེ་དངུལ་བུམ་གི་ནང་གི་ནམ་མཁའ་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དངོས་པོ་དེ་ཡང་རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། དངོས་སྨྲ་བས་རང་མཚན་གི་དོན་ལྡོག་ཏུ་གང་ཁས་བླངས་པ་དེ། དབུ་མ་

ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་ཐ་སྙད་དུའང་གཞི་མ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །དབུ་མ་པས་

ཀང་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དངོས་པོ་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དོན་གང་ཞེ་ན། ཤར་ཕོགས་ཀི་
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བུམ་པ་ནུབ་ཕོགས་ན་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཡུལ་མ་འདྲེས་པའི་དོན་དང༌། ས་དྲོའི་དུས་ཀི་

བུམ་པ་ཕི་དྲོའི་དུས་ན་མེད་པ་ལྟ་བུ་དུས་མ་འདྲེས་པའི་དོན་དང༌། ཁ་བོའི་ངོ་བོ་དེ་

སེར་སྐྱའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དོན་ཡིན་གི། ཁ་བོའི་ངོ་

བོ་ཡིན་ན་སེར་སྐྱའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་དེ་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པའི་དོན་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། ཁ་བོ་ཡིན་ནི་ངོ་བོ་གང༌། །དེ་ནི་སེར་སྐྱ་ལ་ཡོད་

མིན། །ཞེས་དང༌། དེ་འབས་ཅན་མིན་ལས་ལྡོག་པ། །གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་པའི་གཞུང་ས་ཕི་དོན་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཡུལ་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་བློས་ཤར་ཕོགས་ཀི་བུམ་པ་ནུབ་

ཕོགས་ན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་དུས་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་བློས་ས་དྲོའི་དུས་ཀི་

བུམ་པ་ཕི་དྲོའི་དུས་ན་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང༌། རང་བཞིན་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་

བློས་ཁ་བོའི་ངོ་བོ་དེ་སེར་སྐྱའི་ངོ་བོར་འཛིན་པ་ཡིན་གི། ཁ་བོའི་ངོ་བོ་ཡིན་ན་སེར་

སྐྱའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འཛིན་པ་མིན་ནོ། །རོག་པས་སྒོ་མ་བཏགས་པར་དོན་

རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དེའང་རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཞི་གཅིག་

གི་སྟེང་དུ་ཚད་མས་ཁེགས་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་གཞི་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཡང་ཚད་

མས་ཁེགས་དགོས་ལ། མདོ་སེ་པས་ཀང༌། རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད་དོན་སྤིའི་

སྟེང་དུ་ཚད་མས་ཁེགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད། དོན་དམ་

པར་དོན་བེད་ནུས་པ། སྤི་མཚན་གི་མཚན་ཉིད། དོན་དམ་པར་དོན་བེད་མི་ནུས་

པའི་ཆོས། ཡུལ་དུས་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བེད་པ་ཙམ་སྤི་མཚན་གི་མཚན་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ལ་སོགས་པའིརང་མཚན་རྣམས་ཀང་ཡུལ་དུས་ཐུན་མོང་དུ་རེས་
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འགོ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གངས་ངེས་ནི། དོན་བེད་ནུས་དང་མི་ནུས་ཕིར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་

གཏན་ཚིགས་བཞི་གསུངས་ཤིང༌། དེ་ཡང་སར་ཚད་མའི་གངས་ངེས་ཀི་སྐབས་སུ་

བཤད་ཟིན་ལ། འདིར། སྒ་ཡི་ཡུལ་དང་ཡུལ་མིན་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པ་དེའི་རྒྱས་

བཤད། བརོད་བ་ཉིད་ཕིར་དེ་དངོས་མིན། །ཞེས་པའི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ན། རོག་

པ་ལ་གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་

བློ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒས་བརོད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འ་ོན་གཟུགས་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྟེ། གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་

གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་དོན་མེད་པར་ཐལ། གཟུགས་དེ་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་

པའི་བློ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒས་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེའི་ཁྱབ་འབེལ་ནི། གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་རོག་པས་ཡུལ་དུ་བེད་ནུས་པར་ཐལ། རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་

པའི་བློ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་སྒས་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། སྒ་རོག་ཡུལ་

ལ་འཇུག་ཚུལ་གཅིག་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རོག་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐལ། 

རང་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་བློ་ལ་གསལ་བ་སྣང་བ་གང་ཞིག །འདོད་པའི་ཕིར། 

རགས་དང་པོ་ཁས་བླངས་ཏེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་

ཕིར། འདོད་ན། ལོང་བའི་རོག་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐལ། ལོང་བའི་རོག་པས་

ཡུལ་དུ་བེད་པ་གང་ཞིག །རོག་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། ལོང་བ་

དང་མ་ལོང་བའི་རོག་པ་གཉིས་ལ་རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་མི་སྣང་གི་ཁྱད་པར་
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མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གསུམ་པ་རོད་པ་སང་བ་ནི། གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་འབས་བུ་

མི་འབྱུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བེད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སྟེ། རེས་འགོ་དེ་ལས་འབས་མི་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། གཞུང་དེས་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་གཙོ་བོ་ལས་འབས་བུ་མི་འབྱུང་བར་

བསྟན་པ་ཡིན་གི་གསལ་བ་རེས་འགོ་བེད་ན། འབས་བུ་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན། གཅིག་དང་བལ་ནའང་འབས་མེད་ཕིར། །བེ་བག་རྣམས་

ལས་དེ་དག་འབྱུང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །རང་མཚན་རོད་བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་བ་ཉིད་

ཕིར་དེ་དངོས་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང༌། བུམ་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། སྤི་ནི་དངོས་མེད་ངོ་བོ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། གཟུགས་རང་མཚན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤི་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་

དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། རང་མཚན་ཆོས་ཅན། སྤི་མཚན་ཡིན་པར་

ཐལ། གཞི་གྲུབ། རང་མཚན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རོད་བེད་ཀི་སྒའི་བརོད་

བ་མ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །

གཉིས་པ་ཡུལ་བཞིར་དབེ་བ་ལ།

དགག་བཞག་གཉིས། དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་མེད་དེ། 
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ཡོད་ན། རོག་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་ལ་སྣང་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་

སྣང་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རང་ཡུལ་ལ་སེལ་འཇུག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །དེས་ན་དོན་སྤི་དེ་རོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་གི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་ཡོད་

པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག །དངོས་ཡུལ་དང་སྣང་ཡུལ་དོན་གཅིག་ཅིང༌། དངོས་ཡུལ་གི་དོན་

ནི། ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་བར་དུ་རྣམ་པས་མ་ཆོད་པར་སྣང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དོན་སྤི་

དང་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞིང༌། དེ་གཉིས་དངོས་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ནི་རོག་པ་

དང་རང་རིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུགས་དངོས་ཡུལ་

དུ་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་

གི་གཟུགས་དེ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་དུ་མར་ཐལ། དག་གཉེན་གི་མིག་ཤེས་ལ་ཡིད་

དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བར་སྣང་བ་གང་ཞིག །མིག་ཤེས་གཉིས་དང་དེའི་བར་དུ་རྣམ་

པས་མ་ཆོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་ཡིད་དུ་འོང་

མི་འོང་དུ་མར་ཐལ། དག་གཉེན་གི་མིག་ཤེས་འཛིན་རྣམ་ལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་

འོང་བར་སྣང་བ་གང་ཞིག །འཛིན་རྣམ་གཉིས་དང་དེའི་བར་དུ་རྣམ་པས་མ་ཆོད་

པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག །རོག་པ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཞེན་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པས་ཁྱབ་སྟེ། རོག་

པས་རང་མཚན་རོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། རོག་པ་ཡིན་ན། ཞེན་ཡུལ་ཡོད་པས་

ཁྱབ་སྟེ། རོག་པས་གཟུགས་སྒ་སོགས་ལ་དམིགས་ནས་ཕི་རོལ་དོན་དུ་ཞེན་པའི་
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ཕིར། ཞེས་ཟེར། འོ་ན་རོག་པ་ལ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གི་ཁྱད་པར་མེད་

པར་ཐལ། རོག་པ་ཡིན་ན་ཞེན་ཡུལ་ཡོད་པས་ཁྱབ། རོག་པ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཞེན་

ཡུལ་དུ་མི་བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

ཁ་ཅིག །ཚད་མའི་ཡུལ་ལ་གཟུང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་གཉིས་སུ་ངེས་ལ། 

སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བ་རྣམས་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ཡང་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་

ཏེ། སྐྱེས་བུས་ཐོབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དོན་སྤི་རྣམས་རོག་པའི་གཟུང་ཡུལ་

ཡིན་ཡང་ཞེན་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་གཉིས་ཀ་དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གསུངས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་སྐད་ཅིག་དུ་མ་མཐུད་པའི་རྒྱུན་དང་རྡུལ་དུ་མ་བསགས་པའི་

རགས་པ་ཚད་མའི་ཞེན་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ། རགས་རྒྱུན་ཡིན་ན་དངོས་མེད་ཡིན་པས་

ཁྱབ་བོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་རྡུལ་དུ་མ་བསགས་པའི་སོན་པོ་དེ་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བ་ཡིན་

ནམ་རགས་རྒྱུན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་ཞེན་ཡུལ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་ཞེན་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རགས་རྒྱུན་ཡིན་པའི་ཕིར། ས་ཕི་གཉིས་ཀའི་འཁོར་

གསུམ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོན་པོ་ངེས་པའི་

ངེས་ཤེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་དེ་ཉིད་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་ཞེན་ཡུལ་ཡང་ཡིན་ཏེ། སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ཞེན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེར་ཟེར། འོ་ན་སོ་

སྣང་དབང་ཤེས་ངེས་ཤེས་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན། མངོན་སུམ་ནི་གང་གི་ཡང་ངེས་

པར་བེད་པ་མིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལ། མིན་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་
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རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོན་པོ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་

ངེས་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལ་ཞེན་པའི་བརོད་བ་མེད་དེ། གལ་ཏེ་

ཡོད་ན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི། ཁོས་རང་གི་བརོད་བ་ལ་ཞེན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རམ། 

ཁོ་ཀུན་ནས་སོང་བེད་ཀི་རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་དེ་ཁོས་བརོད་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་

ཟེར། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། ཁོ་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། བུམ་པ་

ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྣང་བའི་བརོད་བ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་ཀུན་ནས་

སོང་བེད་ཀི་རོག་པ་དེའི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཁྱོད་ཀི་བརོད་བར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ལ་དོན་དང་མཐུན་མི་མཐུན་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། རོད་

བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་ན་ཞེན་པའི་བརོད་བ་མེད་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། ཁོའི་བརོད་བ་ཡོད་པས་

ཁྱབ་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རོག་པ་ལ་གཟུང་ཡུལ་མེད་དེ། རང་འདྲའི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་བེད་

ཀི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུ་ཡི་དངོས་པོ་མ་གཏོགས་པ། །གཟུང་བ་ཞེས་བ་

གཞན་ཅིའང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དེའི་ཡུལ་ཡིན་ན་རྒྱུ་ཡིན་

པར་ཐལ། རྒྱུ་མིན་ཡུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་ཁས། 

ཁ་ཅིག །གཟུང་ཡུལ་དང་སྣང་ཡུལ་དོན་གཅིག་ཅིང༌། སྣང་ཡུལ་ལ་རོག་

མེད་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རོག་མེད་ཤེས་

པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་སོ་ནས་རྣམ་པར་ཤར་བའི་ཡུལ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཤེས་
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པ་དང་ཕི་རོལ་ཀི་དོན་གཉིས་ཡོད་ཅིང༌། དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ནི་གཞན་རིག་

མངོན་སུམ་ཕལ་ཆེ་བ་དང་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་རོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ཕི་དོན་ལ་

མི་ལྟོས་པའི་སྐ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་གཟུང་ཡུལ་མེད་དེ། ཕི་

རོལ་ཀི་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པ་དང༌། དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཉེ་

བར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་ཕིར། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་

ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་དེ། བདག་རྐེན་དབང་པོ་བསད་པ་དང་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་བར་མ་ཟད་ཕི་དོན་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལས་ཀང་ཡུལ་གི་

རྣམ་ལྡན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་ལ་ཟླ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་ཚེ་

ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་མ་ཤར་ཡང་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་ཡིན་པས། ཟླ་གཅིག་དབང་ཤེས་དེའི་གཟུང་དོན་ཡིན་ལ། སྐ་བཤད་འཛག་

སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལ་གཟུང་དོན་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། སྐར་སྣང་དོན་མེད་ཅན་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང༌། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་དང་མར་མེའི་རེ་

མོ་ཁ་སོར་བ་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་ལ་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ལ་དགོངས་ནས། 

མར་མེ་ཙམ་གིས་ཡོད་པའི་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། ཟླ་བ་གཉིས་

སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པར་ཐལ། གཟུང་དོན་ཅན་གི་

ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། སྐ་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཟུང་

ཡུལ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སྣང་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་བསལ་ཁས། རགས་
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གྲུབ་སྟེ། ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །རོག་མེད་ཤེས་པའི་

གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ན། རོག་མེད་ཤེས་པའི་གཟུང་དོན་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དེ། རོག་མེད་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་གཟུང་ཡུལ་ཡོད་ཅིང༌། གཟུང་དོན་ཅན་གི་

ཤེས་པ་ཡིན་ན། གཟུང་དོན་གི་མཐུ་ལས་སྐྱེ་དགོས་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །ཆོས་དེའི་སྣང་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་སྣང་བའི་སོ་ནས་རིག་པར་

བ་བ་ཞེས་ཟེར། གཟུགས་ཆོས་ཅན། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པས་

སྣང་བའི་སོ་ནས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པས་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་

ནས་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བར་འདོད་ན། རོག་པ་ཆོས་ཅན། མ་འཁྲུལ་

བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་དོན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ན་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་དེ་ཡང་སྣང་

ཡུལ་རང་མཚན་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་

ཤེས་ལ་ཟླ་གཉིས་སུ་སྣང་བ་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་རང་ལུགས་

ནི། ཆོས་དེའི་སྣང་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེས་སྣང་ཙམ་གི་སོ་ནས་རིག་པར་བ་

བ”།
90
 སྣང་ཡུལ་དང་གཟུང་ཡུལ་དོན་གཅིག་གོ །ཆོས་དེའི་འཇུག་ཡུལ་གི་མཚན་

ཉིད། ཆོས་དེས་བླང་དོར་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ན། མི་བསླུ་བ། དབེ་ན་གནས་

སྐབས་ཀི་འཇུག་ཡུལ་དང༌། མཐར་ཐུག་གི་འཇུག་ཡུལ་གཉིས། 

དང་པོ་ནི། གཙོ་སེག་གི་དོན་བེད་ནུས་པའི་མེ་ལྟ་བུ། གཉིས་པ་ནི་དྲི་མ་

90 -།
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ཐམས་ཅད་དང་བལ་བའི་འགོག་བདེན་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅིག །ཚད་མ་ཡིན་ན་འཇུག་

ཡུལ་རང་མཚན་འཇལ་བས་ཁྱབ་ཅིང༌། ཚད་མའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ན་རང་མཚན་

ཡིན་པས་ཁྱབ་སྟེ། བླང་དོར་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ན་མི་བསླུ་བའི་དངོས་པོ་དེ། 

འཇུག་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། བླང་དང་དོར་བའི་འབས་

ཅན་པས། །སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ཚད་མ་ཡིན་ན་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་འཇལ་བས་ཁྱབ་པ་སར་བཀག་ཟིན་ལ། 

འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་མེད་པ་ཆོས་ཅན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་

མཁའ་དངོས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གིས་བླང་དོར་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་

ན་མི་བསླུ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་

བླང་དོར་བ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ན་མི་བསླུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེས་འདུས་མ་བས་

ཀི་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་དུ་གཞལ་བ་གང་ཞིག །འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་དེ་

དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཆོས་དེའི་ཞེན་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེས་ཞེན་པའི་སོ་ནས་རིག་པར་

བ་བ། དབེ་ན། སྐྱེས་བུའི་ཞེན་ཡུལ་དང༌། རོག་པའི་ཞེན་ཡུལ་གཉིས། དེ་ཡང་ཤེས་

བ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །ཆོས་དེའི་གཟུང་དོན་གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་ལ་རང་འདྲའི་

རྣམ་པ་གཙོ་བོར་དངོས་སུ་གཏོད་བེད། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རོག་པ་ལ་ཕི་རོལ་དོན་ལ་

ལྟོས་པའི་གཟུང་དོན་མེད་ཀང་ནང་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་དོན་ཡོད་དེ། ཁོ་རང་

གི་ས་ལོགས་སུ་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ཁོའི་ཉེར་ལེན་གང་ཞིག །དེ་ཁོས་བཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། འཛིན་པ་ཡི་ནི་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཉེར་ལེན་དང༌། །མོང་བ་སེམས་ཀི་གཟུང་མཚན་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོན་པོ་དོན་མཐུན་དུ་ངེས་པའི་ངེས་

ཤེས་ཆོས་ཅན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པར་ཐལ། དེ་

ཁྱོད་ཀི་ཉེར་ལེན་གང་ཞིག །དེ་ཁྱོད་ཀིས་བཟུང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཕི་རོལ་

གི་ཡུལ་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །འོ་ན། འཛིན་པ་ཡི་ནི་ཉེར་ལེན་དང༌། 

ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་

ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་འདིས་སེམས་ཀི་གཟུང་དོན་གི་མཚན་ཉིད་

བསྟན་པར་བསམས་ནས་བསྟན་ཚུལ་ལ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སེམས་ཀི་གཟུང་དོན་གི་མཚན་ཉིད་ཁས་ལེན་ན། འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་བརགས་པ་མཐའ་བཟུང་གི་སོ་ནས་བསྟན་པ་ཡིན་གི་

རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ལུགས་ལ་སེམས་ཀི་གཟུང་དོན་མི་

སིད་ན། དེའི་མཚན་ཉིད་ཁས་བླངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་དེ། སེམས་ཀི་གཟུང་དོན་

མེད་ན་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མེད་པའི་ཉེས་པ་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རང་ལུགས་ལ་སེམས་ཀི་གཟུང་དོན་གི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་

ཡིན་གི་བརགས་པ་མཐའ་བཟུང་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། འཛིན་པ་ཡི་ནི་ཉེར་

ལེན་དང༌། །མོང་བ་སེམས་ཀི་གཟུང་མཚན་ཉིད། ཅེས་སྨྲས་པ་ལ། གཞན་གི་

སེམས་ཆོས་ཅན། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྣལ་



  382  
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འབོར་མངོན་སུམ་གི་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་”བརད་
91
པའི་ལན་དུ། 

གཟུགས་སོགས་དང་ནི་སེམས་དེ་ལྟར། །གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་དཔྱོད་པ་འདི། །མ་

དག་བློ་ཅན་ལ་ཡིན་གི། །རྣལ་འབོར་རོགས་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །ཅེས་པའི་སྐྱོན་

སོང་བས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གཉིས་ཀའང་མི་འཐད་

དེ། སེམས་ཀི་གཟུང་མཚན་ཉིད་ཅེས་པ། གཟུང་བའི་ངོ་བོ་ལ་གཟུང་བའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སྒས་བསྟན་པ་ཡིན་གི། རང་ལུགས་དང་བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གང་ལ་ཡང་

སེམས་ཀི་གཟུང་དོན་མཚོན་པར་བེད་པའི་མཚན་ཉིད་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདི་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ལས་འདི་ཡི། །དེ་དངོས་ངེས་པ་

གཞན་ཅི་ཡོད། །ཅེས་སོགས་དང༌། ལྷ་དབང་བློས། གཟུང་བའི་མཚན་གཞི་ལ་

མཚན་ཉིད་ཀི་སྒས་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །དོན་ལ་འཕོ་ཁ་མའི་”བློ་དེ་
92
ཤེས་པ་ཕི་མའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ཡང༌། 

གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་པའི་གང་ཟག་གི་ངོར། དོན་ལ་འཕོ་ཁ་མའི་བློ་ཆོས་

ཅན་ཤེས་པ་ཕི་མའི་གཟུང་དོན་ཡིན་པར་ཐལ། རང་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཕི་མའི་ཉེར་

ལེན་དང་དེས་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དེ། ཐལ་འགྱུར་གི་

རགས་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཅིང་ཕ་རོལ་པོས་ཁས་བླངས་པའང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་

ལ་འཕོ་ཁ་མའི་བློ་དེ་ཤེས་པ་ཕི་མས་མ་བཟུང་བར་ཁས་ལེན་བཞིན་དུ། དོན་ལ་

འཕོ་ཁ་མའི་བློ་དེ་ཤེས་པ་ཕི་མའི་ཉེར་ལེན་དང་དེས་མོང་བར་འདོད་པ་ག་ལ་སིད། 

གཉིས་པ་ནི། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མོང་བེད་ཡོད་དེ། དྲན་པ་ཡོད་

91 བརོད་

92 བློད་
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པའི་ཕིར། གཟུགས་བཞིན་ཞེས་བཀོད་པ་ལ། དེ་ནི་གྲུབ་ཟིན་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཕིས་འབྱུང་གི་ཤེས་པས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་མོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ཤེས་

པ་ཕི་མ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་ལ་འཕོ་བ་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་ཉེར་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་

ཤེས་པ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྐྱོན་མེད་དེ། ཤེས་པ་ས་མས་ཤེས་

པ་ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རིམ་གིས་ཟད་ནས་ཤེས་པ་ཕི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་ཡིན་ནོ་

ཟེར་ན། འོ་ན་དོན་ལ་འཕོ་ཁ་མའི་བློ་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ས་མས་ཤེས་པ་

ཕི་མ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཟད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤེས་པ་ཕི་མ་དོན་ལ་འཕོ་བ་མེད་

པར་འགྱུར་རོ། །སྐྱོན་དེ་སང་བར་འདོད་ནས། ཤེས་པ་ས་མའི་སྟེང་ན་ཤེས་པ་ཕི་

མའི་གཟུང་དོན་བེད་པའི་ནུས་པ་དང༌། ཤེས་པ་ཕི་མའི་ཉེར་ལེན་བེད་པའི་ནུས་པ་

གཉིས་ལས། གཟུང་དོན་བེད་པའི་ནུས་པ་ཟད་ནས་ཉེར་ལེན་བེད་པའི་ནུས་པ་མ་

ཟད་པས་ཤེས་པ་ཕི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོའོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཟུང་དོན་ལ་

གཟུང་དོན་གི་ནུས་པ་ལས་སྐྱེད་བེད་ཀི་ནུས་པ་རས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་གཟུགས་སོགས་བཞིན། 

གཞན་ཡང༌། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ཤེས་པ་ཕི་མའི་གཟུང་དོན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཅི་ཡིན། ཤེས་པ་ཕི་མའི་གཟུང་དོན་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཉེར་ལེན་གང་ཞིག །མོང་

བ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་ལ་འཕོ་ཁ་མའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཕི་མའི་གཟུང་

དོན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཕི་མའི་ཉེར་ལེན་

དང༌། མོང་བ་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕ་རོལ་པོས་གཟུང་དོན་གི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཉེར་

ལེན་དང་མོང་བ་གཉིས་སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། མོང་བ་བློ་ཡིན་པ་ཙམ་གཟུང་
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དོན་དུ་མི་འགྲུབ་སྟེ། གཞན་གི་ཤེས་པ་གཟུང་དོན་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཉེར་ལེན་

ཡིན་པ་ཙམ་གི་ཀང་གཟུང་དོན་དུ་མི་འགྲུབ་སྟེ། དབང་པོའང་གཟུང་དོན་དུ་ཐལ་བའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་གཞན་གི་ཤེས་པ་གཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཉེར་ལེན་སོས་ལ། དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་གཅད་པའི་ཕིར་དུ་མོང་བ་བློ་སོས་སོ། །དེ་སྐད་དུའང་ལྷ་དབང་

བློས། དེ་ལྟར་ན་བློ་ཤེས་པའི་གཟུང་བ་མིན་ཏེ། གཞན་གི་ཤེས་པ་གཟུང་བ་མཚན་

ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་འབའ་ཞིག་ཀང་མིན་ཏེ། 

དབང་པོའང་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་དངོས་པོར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན་

དེ་གཉིས་ཀ་འཁྲུལ་བ་མིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་གཟུགས་སོགས་སར་རགས་པ་ཕིས་ཆ་ཕ་བར་སོང་བས་གཟུང་དོན་

མ་ཡིན་པ་དང༌། གཞན་གི་སེམས་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པས་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་པར་

འདོད་པ་ལ། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་མ་ངེས་སོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད་པ་རིགས་ཏེ། 

རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་གཟུགས་སོགས་ཆ་ཕ་བ་དང་གཞན་གི་སེམས་གཉིས་

ཀ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ལ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་མ་ངེས་པ་

མི་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གཟུགས་སོགས་ཆ་ཕ་བས་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་པ་

དང༌། གཞན་གི་སེམས་ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པས་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་ཞེས་གཟུང་བའི་

མཚན་ཉིད་དཔྱོད་པ་འདི་མ་དག་པའི་བློ་ཅན་ཚུར་མཐོང་གིས་ཡུལ་མཐོང་ཚུལ་གི་

དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འ་ོན་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མེད་པའི་ཉེས་པ་ཁྱོད་རང་ལ་མཚུངས་ཏེ། སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཀི་རེས་དུ་སྐྱེད་པའི་དྲན་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མེད་
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པར་ཐལ། རང་གི་ཉེར་ལེན་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་བཟུང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། 

ཕ་རོལ་པོས་ཤེས་པ་ཕི་མས་ཤེས་པ་ས་མ་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་

མོང་བར་ཁས་བླངས་པས་དེ་ལྟ་ན་ནང་གི་ཡན་ལག་ཉེ་བ་གཟུང་དོན་དུ་བེད་པ་བོར་

ནས་རིང་བའི་ཕི་རོལ་ལ་འཕོ་བ་མི་སིད་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་དྲན་ཤེས་ཀིས་སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་བཟུང་ཡང༌། གཟུང་དོན་གི་སྟོབས་ཀིས་མི་སྐྱེ་བར་རང་གི་བག་ཆགས་སད་པ་

ལས་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་མངོན་ལོག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ་གསུམ།

མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བ་དང༌། མངོན་ལོག་འགལ་མི་འགལ་དཔྱད་

པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དགག་བཞག་གོ །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མངོན་གྱུར་གི་

མཚན་ཉིད། མངོན་སུམ་ཚད་མས་རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བའི་རྣམ་པས་རོགས་པར་བ་

བ། ལོག་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། རེས་དཔག་ཚད་མས་འབེལ་བ་ལ་བརེན་ནས་སྤིའི་

ཚུལ་གི་རོགས་པར་བ་བ་ཞེས་ཟེར། སོན་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བའི་རྣམ་པས་རོགས་པར་

བ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཤེས་པ་གང་དང་ཡང་མོང་བ་མོང་བེད་དུ་མི་འཐད་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཕི་རོལ་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག །མངོན་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

རོགས་པར་བ་བ། ལོག་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། རེས་དཔག་ཚད་མས་དོན་སྤིའི་ཚུལ་

གི་རོགས་པར་བ་བ། ལ་རྒྱབ་ཀི་མི་ལྟ་བུ་རེས་འགའ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རོགས་

པར་བ་བ་ཡིན་ཞིང༌། རེས་འགའ་རེས་དཔག་ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་ལ། 
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མངོན་ལོག་གཉིས་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འ་ོན་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རོགས་པར་

བ་བ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ་གཉིས་འགལ་བར་ཐལ། མངོན་

གྱུར་དང་ལོག་གྱུར་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། ལ་རྒྱབ་

ཀི་མི་རེས་འགའ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ་དང༌། རེས་འགའ་རེས་

དཔག་ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པར་འགལ་ལོ། །

ཁ་ཅིག །མངོན་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད”།
93

 རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

རོགས་པར་བ་བ། དེ་ལ་དབེ་ན། ཤེས་པ་དང་དོན་གཉིས། དོན་རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་ལ་སྣང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དོན་གཅིག་འདོད་མི་འདོད་དུ་མའི་

བདག་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དོན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཙམ་

གི་སོ་ནས་དོན་སྣང་བར་འཇོག་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་དོན་རང་གི་ངོ་བོ་མངོན་

སུམ་ཚད་མས་རོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ན་དོན་གཅིག་འདོད་མི་

འདོད་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དོན་གི་རྣམ་པ་

ཤར་བ་ཙམ་གི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་མཚུངས་སོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། མངོན་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། མངོན་སུམ་

ཚད་མས་དངོས་སུ་རོགས་པར་བ་བ། ལོག་གྱུར་གི་མཚན་ཉིད། རེས་དཔག་ཚད་

མས་དངོས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་ཞེས་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་དབེ་བ་ནི། ཁ་ཅིག །མངོན་གྱུར་ལ་དབེ་ན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་

མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་དང༌། རེས་འགའ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་གཉིས”།
94
 དཔེ་རིམ་

93 -།

94 -།
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བཞིན། ཤེས་པ་ལྟ་བུ་དང༌། སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུའོ། །ལོག་གྱུར་ལ་དབེ་ན། རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་དང༌། རེས་འགའ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་གཉིས། དཔེ་

རིམ་བཞིན། མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ལྟ་བུ་དང་སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན་ཤེས་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན། གང་

ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་མངོན་སུམ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རམ། 

གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ཀི་མངོན་སུམ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་

རམ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་མངོན་སུམ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན་མི་འཐད་དེ། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་

གྱུར་པའི་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་མི་སིད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། སྒ་མི་རག་པ་ཆོས་

ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཟག་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་

ཀི་མངོན་སུམ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། གསུམ་པ་ལྟར་ན། 

གནས་སྐབས་ལྔ་བལ་གི་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་རོག་པ་

ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་

ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། མིག་གི་དབང་པོ་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའང་མི་འཐད་དེ། རེས་འགའ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་

རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རོགས་པར་བ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕི་མ་མ་ཁྱབ་སྟེ། མངོན་ལོག་གི་དབེ་བ་འདི་དག་སོ་སྐྱེའི་

དབང་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སོ་སྐྱེ་ལྷའི་མིག་ཐོབ་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། སོ་
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སྐྱེའི་མངོན་སུམ་གིས་མིག་གི་དབང་པོ་རོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས།

རང་ལུགས་ལ། མངོན་གྱུར་ལ་དབེ་ན། རང་རིག་མངོན་སུམ་དང་གཞན་རིག་

མངོན་སུམ་གི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་གཉིས། ལོག་གྱུར་ལ་དབེ་ན། དངོས་སྟོབས་

རེས་དཔག་དང༌། ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་དང༌། གགས་པའི་རེས་དཔག་གི་བེད་པ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་དེ་གཉིས་འགལ་མི་འགལ་དཔྱད་པ་ལ། 

ཁ་ཅིག །གང་ཟག་གང་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་དེ་དེ་ལ་ལོག་གྱུར་མ་ཡིན། 

གང་ཟག་གང་ལ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་དེ་དེ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་མི་སིད་པས། 

རོགས་པ་པོ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ནས་མངོན་ལོག་གཉིས་སོ་སོར་ངེས་པས་

འགལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་བས་

མི་འགལ་བའི་གོ་ཆོད་ན། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བློ་གཉིས་ཀང་མི་འགལ་བར་

ཐལ། དེ་གཉིས་ཡུལ་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་བའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བུམ་པ་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀང་མི་འགལ་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་

གཞི་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་ཟག་གཅིག་ལ་མངོན་གྱུར་

ཡིན་ན་མངོན་གྱུར་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། གང་ཟག་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་

ན་མི་འགལ་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། མངོན་ལོག་གཉིས་

འགལ་བ་ཉམས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་འགལ་བར་ཐལ། གང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་དེའི་

འབས་བུ་མ་ཡིན། གང་གི་འབས་བུ་ཡིན་པ་དེ་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བློ་

དེ་ལ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་དེ་དེ་ལ་ལོག་གྱུར་མ་ཡིན། བློ་དེ་ལ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་དེ་དེ་
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ལ་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་པས། རོགས་པ་པོ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་ཡང་སྤིར་མི་

འགལ་ཏེ། མངོན་སུམ་ཚད་མས་དངོས་སུ་རོགས་པ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མས་

དངོས་སུ་རོགས་པ་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕིར། རོགས་པ་པོ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་

ད་ལྟ་མངོན་གྱུར་ཡིན་ན། ད་ལྟ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པར་འགལ་བ་ཡིན་གི་དུས་སོ་སོ་ལ་

ལྟོས་ནས་མི་འགལ་ཏེ། ལ་རྒྱབ་ཀི་མི་ལྟ་བུ་ས་དྲོ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་ཕི་དྲོ་ལོག་དུ་

གྱུར་པ་དང༌། ས་དྲོ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་ཕི་དྲོ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་

དུའང་ལྷ་དབང་བློས། མངོན་སུམ་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཚན་ཉིད་དེ་ཡང་རོགས་པ་

པོའི་ད་ལྟར་གི་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང༌ཤཱཀ་བློས། འཆོལ་བར་

ཡང་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ་མངོན་སུམ་ཡང་དུས་གཞན་དུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དང༌། 

ལོག་གྱུར་ཡང་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་དང་རེས་དཔག་གཉིས་མི་འགལ་བར་ཐལ། གཞལ་བ་

མངོན་ལོག་གཉིས་མི་འགལ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། གཞལ་བ་ལ་མངོན་ལོག་གཉིས་

སུ་གངས་ངེས་པའི་རགས་ཀིས་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པར་

སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། མངོན་སུམ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས། །གཞལ་བ་གཞན་ནི་ཡོད་

མ་ཡིན། །དེ་ཕིར་གཞལ་བ་གཉིས་ཉིད་ཀིས། །ཚད་མ་གཉིས་སུ་བཞེད་པ་

དང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་མི་

འགལ་བར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་པོ་མི་འགལ་བའི་

ཕིར། ཁྱབ་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ཉིད་ལ། ཚུལ་གསུམ་དུ་གངས་

ངེས་པའི་རགས་ཀིས་རགས་ལྟར་སྣང་དེ་ལ་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པ་གསུམ་དུ་
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གངས་ངེས་པར་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

གལ་ཏེ་རེས་དཔག་ཚད་མས་དངོས་སུ་རོགས་པར་བ་བ་དེ་ལོག་གྱུར་གི་

མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཚད་མས་རང་གི་གཞལ་བ་དོན་སྤིའི་

ཚུལ་གིས་རོགས་པ་གང་ཞིག །རང་གི་གཞལ་བ་དངོས་སུ་རོགས་ན། རང་གི་

གཞལ་བ་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གི་རོགས་པར་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་གཞལ་བ་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ན། རང་གི་གཞལ་བ་དོན་སྤིའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་

འགལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། རེས་དཔག་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གཞལ་བ་ཤུགས་

ལ་རོགས་པར་ཐལ། རང་གི་གཞལ་བ་རོགས་པ་གང་ཞིག །རང་གི་གཞལ་བ་

དངོས་སུ་མ་རོགས་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། རང་གི་གཞལ་བ་མ་

ཡིན་པ་ཞིག་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཤུགས་ལ་རང་གི་གཞལ་བ་རོགས་པར་

ཐལ། རང་གི་གཞལ་བ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་གང་ཞིག །དེ་དངོས་སུ་རོགས་པ་

མི་སིད་པའི་ཕིར། རགས་ཁས་སོ། །

འོ་ན་ཚད་མས་གཞལ་བ་དངོས་སུ་རོགས་པ་དང་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་

དོན་གང་ཡིན། བེ་བག་ཏུ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་དང་རེས་དཔག་ཚད་མས་གཞལ་བ། 

དངོས་སུ་རོགས་པ་དང་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཚད་མ་ལ་ཡུལ་

དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་ཚད་མས་ཡུལ་དེ་

དངོས་སུ་རོགས་པ་དང་ཚད་མ་ལ་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཡང༌། ཡུལ་གཞན་གི་

རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་ཚད་མས་ཡུལ་དེ་

ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །མངོན་སུམ་ཚད་མ་ལ་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་
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བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་ཡུལ་དེ་

དངོས་སུ་རོགས་པ་དང༌། མངོན་སུམ་ཚད་མ་དེ་ལ་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཡང་

ཡུལ་གཞན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ་མངོན་

སུམ་ཚད་མ་དེ་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །

དཔེར་ན་དག་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཚད་མས་བུམ་པས་དག་པའི་

ས་ཕོགས་དངོས་སུ་རོགས་པ་དང་དེའི་སྟེང་དུ་བུམ་མེད་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ལྟ་

བུའོ། །དག་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་དེའི་སྟེང་གི་བུམ་མེད་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་

ཡང་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕིར། དེ་ལ་རེས་དཔག་མ་

ཡིན་ཏེ། དེའི་དོན་སྤི་ཡུལ་དུ་མི་བེད་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཚད་མ་ལ་མངོན་རེས་གཉིས་

སུ་གངས་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དག་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་དེའི་སྟེང་གི་བུམ་

མེད་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཡང་མངོན་སུམ་ཡང་མ་ཡིན། རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། སྤིར་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཀང༌། དེའི་སྟེང་གི་བུམ་མེད་ལ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ན་དེ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་

མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་སྟེང་གི་བུམ་མེད་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་དེ་ཁྱོད་ལ་ཚད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

མངོན་སུམ་གི་གཞལ་བ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མ་

ཁྱབ་སྟེ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་ཕོགས་ཆོས་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་
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ཡིན་གི། མངོན་སུམ་ཚད་མས་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འ་ོན་ཚད་མས་གྲུབ་ན་ཚད་མས་གཞལ་མི་དགོས་པར་ཐལ། རེས་དཔག་ཚད་

མ་ལ་ཡུལ་དེའི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ངེས་པ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ། རེས་

དཔག་ཚད་མ་དེས་ཡུལ་དེ་དངོས་སུ་རོགས་པ་དང༌། རེས་དཔག་ཚད་མ་དེ་ལ་ཡུལ་

དེའི་རྣམ་པ་མ་ཤར་ཡང༌། ཡུལ་གཞན་གི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་ཡུལ་དེ་ལ་ངེས་

པ་འདྲེན་ནུས་པ་དེ། རེས་དཔག་ཚད་མ་དེས་ཡུལ་དེ་ཤུགས་ལ་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཚད་མས་སྒ་མི་རག་པ་

དངོས་སུ་རོགས་པ་དང་སྒ་རག་པ་མ་ཡིན་པ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བཞི་པ་འདུས་བས་དང་འདུས་མ་བས་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

འདུས་བས་དང་། འདུས་མ་བས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པ། 

གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གསུམ། བེམ་རིག་གཉིས། རྒྱུ་འབས་གཉིས། ཞར་ལ་དུས་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་གོ །

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། བེམ་པོའི་མཚན་ཉིད། རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ། དབེ་ན་ཕིའི་

བེམ་པོ་དང༌། ནང་གི་བེམ་པོ་གཉིས། ཕིའི་བེམ་པོའི་མཚན་ཉིད། ཕིའི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་

པ། དབེ་ན། གཟུགས་སྒ་དྲི་རོ་རེག་བ་དང་ལྔ། ནང་གི་བེམ་པོའི་མཚན་ཉིད། ནང་

གི་རྡུལ་དུ་གྲུབ་པ། དབེ་ན། མིག །རྣ་བ། སྣ། ལེ། ལུས་ཀི་དབང་པོ་སྟེ་ལྔ། ཡང་

བེམ་པོ་ལ་དབེ་ན། རགས་པ་དང༌། རྡུལ་ཕ་རབ་གཉིས། 

རགས་པའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕོགས་ཆ་དང་
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བཅས་པའི་རྡུལ། རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་རགས་པ་ཡིན་ན་རས་སུ་གྲུབ་

དགོས་ཏེ། རགས་པ་ཡིན་ན་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་བའི་ཕོགས་ཆ་དང་བཅས་

པའི་རྡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་

ཞེ་ན། སོན་པོ་རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་སྟེ། དེ་རས་སུ་གྲུབ་ན་དེ་སོ་སྣང་དབང་

ཤེས་ལ་སྣང་དགོས་པ་གང་ཞིག །དེ་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། 

རགས་མ་གྲུབ་ན། སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་ཆ་བཅས་དུ་སྣང་བར་

ཐལ། སོན་པོ་རགས་པ་ཡིན་པ་སྣང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། སོན་པོའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་

ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། སོན་པོའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་རས་ཐ་དད་ཡིན་

པར་ཐལ། སོན་པོའི་ཆ་དང་ཆ་ཅན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་གང་ཞིག །ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་ལ་

མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། སོན་པོས་རང་འདྲའི་རྣམ་

པ་དངོས་སུ་མ་གཏད་པར་ཐལ། སོན་པོ་རགས་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ལ་སོན་

པོ་རགས་པར་མི་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སོན་པོ་རགས་པ་ཡིན་པའི་

རྣམ་པ་དངོས་སུ་མ་གཏད་ཀང༌། སོན་པོས་སོ་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སོན་པོའི་རྣམ་པ་

གཙོ་བོར་དངོས་སུ་གཏད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རགས་པ་ཡིན་ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་དགོས་ཏེ། རགས་པ་རས་སུ་

མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེས་ཁས་ལེན་ཞིང༌། རྡུལ་ཕན་ཡིན་ན་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་

དགོས་ཏེ། དབང་ཡུལ་དེ་ཕིར་རྡུལ་ཕན་མིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཟེར་རོ། །འ་ོ

ན་སོན་པོ་ཆོས་ཅན། རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བའི་དངོས་ཡུལ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །ར་བའི་རགས་མ་གྲུབ་ན། 
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དེར་ཐལ། བེམ་པོ་གང་ཞིག་རྡུལ་ཕན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་མ་གྲུབ་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྡུལ་ཕན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕོགས་ཆ་མེད་པའི་

རྡུལ། གཉིས་པ་རིག་པ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་པའི་

མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་སྣང་བའི་བློ། ཁ་ཅིག །རིག་པའི་མཚན་ཉིད། ཡུལ་གི་རྣམ་པར་

ཤར་བའི་བློ་ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། རང་རིག་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མི་འཆར་བར་འདོད་པ་ནི་

འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་དབེ་བ་གཉིས། གཙོ་བོ་སེམས་དང་འཁོར་སེམས་བྱུང་

གཉིས། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བློ་གཉིས་སོ། དང་པོ་ལ་བཞི། མཚན་ཉིད་དང༌། 

དབེ་བ་དང༌། གཅིག་དང་ཐ་དད་དཔྱད་པ་དང༌། སྒ་དོན་ནོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་དགག་པ། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་

པོ་ནི། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད། དོན་གི་ངོ་བོ་རིག་པ། སེམས་བྱུང་གི་

མཚན་ཉིད། དོན་གི་ཁྱད་པར་རིག་པ། དེ་སྐད་དུའང་དབུས་མཐའ་ལས། དེ་ལ་དོན་

མཐོང་རྣམ་པར་ཤེས། །དེ་ཡི་ཁྱད་པར་སེམས་ལས་བྱུང་། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་

པར། དོན་ཙམ་མཐོང་བ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །དེའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་ནི་སེམས་

ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་དང༌། དེའི་འགེལ་བཤད་དུ། ཙམ་ཞེས་བ་བའི་སྒས་ནི་བེ་

བག་སེལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་བོ་ཙམ་དམིགས་ཀི་ཁྱད་པར་མ་དམིགས་སོ། །ཞེས་བ་

བའི་ཐ་ཚིག་གོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ནི། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཙོ་འཁོར་གིས་

གཟུགས་དམིགས་པ་ལྟ་བུ་དཔེར་མཚོན་ན། གཟུགས་ཙམ་དོན་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞིང༌། 
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གཟུགས་རིང་ཐུང་དང་མཛེས་མི་མཛེས་དང་སོ་སེར་དཀར་དམར་སོགས་ཁྱད་པར་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འོ་ན་དོན་གི་ངོ་བོ་ཁྱད་པར་རིག་མི་རིག་གི་དོན་ཅི་ལ་བེད། 

སྣང་མི་སྣང་གི་ཁྱད་པར་རོ་ཞེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་གཙོ་འཁོར་ཆོས་

ཅན། ཁྱེད་གཉིས་ཀ་ལ་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་གཉིས་ཀ་སྣང་བར་ཐལ། 

ཁྱེད་གཉིས་ཀ་གཟུགས་ལ་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། ཆོས་ཅན། ཁྱེད་

གཉིས་དམིགས་རྣམ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་ཡང་གཅིག་ལ་སྣང་བ་

ཅིག་ཤོས་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། འོན་ཏེ་སྣང་མི་སྣང་གི་ཁྱད་པར་མིན་གི་ངེས་མ་

ངེས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའི་དོན་རང་ཉིད་ཀིས་ངེས་མ་ངེས་ལ་བེད་དམ། 

ངེས་ཤེས་འདྲེན་ནུས་མི་ནུས་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན། རོག་མེད་ཤེས་པ་གཙོ་

འཁོར་བཞག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། དེས་རང་ཡུལ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་

ཡང༌། མི་འཐད་དེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུགས་མཛེས་པ་མཐོང་བའི་

ཚེ། གཟུགས་སོ་སྙམ་པའིངེས་ཤེས་སེམས་ཀིས་བསྐྱེད་ལ་སེམས་བྱུང་གིས་མ་

བསྐྱེད་པ་དང་གཟུགས་མཛེས་སོ་སྙམ་པའི་ངེས་ཤེས་སེམས་བྱུང་གིས་བསྐྱེད་ལ་

སེམས་ཀིས་མ་བསྐྱེད་པའི་ཁྱད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སྣང་ལ་མ་ངེས་པའི་ཤེས་པ་ལ་གཙོ་འཁོར་བཞག་ཏུ་མེད་པར་

ཐལ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཡིན་ན་དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་ངེས་ཤེས་

བསྐྱེད་དགོས་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག་ན་རེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀས་དོན་

གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་རིག་ཀང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ནི། སེམས་ཀིས་དོན་གི་ངོ་བོ་

ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང༌། དོན་གི་ཁྱད་པར་ལ་གོགས་སེམས་
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བྱུང་དང་འགོགས་པའི་སྟོབས་ཀིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད། སེམས་བྱུང་གིས་དོན་གི་

ཁྱད་པར་ལ་རང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ཅིང༌། དོན་གི་ངོ་བོ་ལ་སེམས་དང་

འགོགས་པའིསྟོབས་ཀིས་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་ལ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་

དད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན་སེམས་ཀིས་སེམས་བྱུང་ལ་ཕན་བཏགས་སམ་མ་བཏགས། མ་

བཏགས་ན་སེམས་བྱུང་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་སེམས་དང་འགོགས་པའི་སྟོབས་

ཀིས་དོན་གི་ངོ་བོ་ལ་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ཀིས་ཕན་མ་

བཏགས་པའི་ཕིར། ཕན་བཏགས་ན་དེ་གཉིས་དུས་མཉམ་མམ་མི་མཉམ། མཉམ་

ན། རག་དངོས་ཡོད་པར་ཐལ། སེམས་སེམས་བྱུང་གཉིས་དུས་མཉམ་རས་གཞན་

གང་ཞིག །དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་བསྐྱེད་

པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

མེད་པ་སར་ནུས་མེད་ཕིར་དང༌། །ཕིས་ཀང་ཉེ་བར་མི་སྦྱོར་ཕིར། །རྒྱུ་རྣམས་

ཐམས་ཅད་སར་ཡོད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་འབས་དུས་མཉམ་ཡོད་

པ་འདོད་དེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱུ་འབས་དང༌། ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་གཉིས་རྒྱུ་

འབས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། གཙོ་བོ་སེམས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་འཁོར་སེམས་བྱུང་དང་

མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ། སེམས་བྱུང་གི་མཚན་ཉིད། རང་

གི་གཙོ་བོ་སེམས་དང་མཚུངས་ལྡན་ལྔས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ། དེ་སྐད་དུའང་ཕུང་
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པོ་ལྔ་པར། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ཅི་ཞེ་ན། གང་སེམས་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

མཚུངས་ལྡན་ནི། རེན་དང༌། དམིགས་པ་དང༌། རྣམ་པ་དང༌། དུས་དང༌། 

རས་མཚུངས་པའོ། །དེ་ཡང་སེམས་གང་ལ་བརེན་པའི་དབང་པོ་དེ་ལ། སེམས་བྱུང་

ཡང་བརེན་པས་རེན་མཚུངས། སེམས་ཀིས་གང་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་

སེམས་བྱུང་གིས་ཀང་དམིགས་པས་དམིགས་པ་མཚུངས། སེམས་སོན་པོ་ལྟ་བུའི་

རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་ན། སེམས་བྱུང་ཡང་སོན་པོ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པས་

རྣམ་པ་མཚུངས། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་སྐྱེ་གནས་འགག་གསུམ་དུས་གཅིག་

པས་དུས་མཚུངས། སེམས་རིགས་མཐུན་རས་རེ་རེ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། སེམས་བྱུང་

ཚོར་བ་ལྟ་བུའང་རས་རིགས་མཐུན་རེ་རེ་བ་ཡིན་པས་རས་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རྣམ་པ་མཚུངས་ན། སོབ་དཔོན་བློ་བརན་

གིས། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདི་དག་གནས་དང་དམིགས་པ་དང་དུས་

དང་རས་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀིས་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་གི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་

ཁྱད་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། རྣམ་པ་མཚུངས་པས་ནི་མིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཉིས་ཀ་ལ་གཉིས་

ཀ་སྣང་ཡང་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སོ་སོར་ཞེན་པའི་ཕིར་དང༌། སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་

ན། ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་དུ་སྒོ་འདོགས་ཐ་དད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་

དེ། རོག་མེད་ཀི་སེམས་སེམས་བྱུང་ལ་སྒོ་འདོགས་མེད་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

སྐྱོན་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གཉིས་ཀས་གཉིས་ཀ་འཛིན་མོད་ཀི་སེམས་ཀིས་དོན་

གི་ངོ་བོར་རང་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་ལ། དོན་གི་ཁྱད་པར་གཞན་སེམས་བྱུང་གི་

སྟོབས་ཀིས་འཛིན་ཅིང༌། སེམས་བྱུང་གིས་དོན་གི་ཁྱད་པར་རང་སྟོབས་ཀིས་

འཛིན་ལ། དོན་གི་ངོ་བོ་གཞན་སེམས་ཀི་སྟོབས་ཀིས་འཛིན་པས། རང་སྟོབས་ཀི་

རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པས་རྣམ་པ་མི་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། དེ་

ཡང་མི་འཐད་དེ། རང་སྟོབས་དང་གཞན་སྟོབས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་བཀག་ཟིན་པའི་

ཕིར། བཅོམ་ལྡན་རིགས་པའི་རལ་གི་ན་རེ། གཉིས་ཀ་ལ་གཉིས་ཀ་སྣང་ཡང་རོག་

པའི་རྣམ་པ་མི་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཀིས་ཁྱད་པར་མཐོང་ཡང་མ་རོགས། 

སེམས་བྱུང་གིས་ངོ་བོ་མཐོང་ཡང་མ་རོགས་པ། སེམས་ཀིས་ངོ་བོ་རོགས་ལ་

སེམས་བྱུང་གིས་ཁྱད་པར་རོགས་པའི་ཕིར། ཞེས་གསུང་ངོ༌། །དེའང་མི་འཐད་དེ། 

སེམས་བྱུང་གིས་དོན་གི་ངོ་བོ་མ་རོགས་པ་ལ་ཤེས་བེད་མེད་པའི་ཕིར། 

རང་ལན་ནི། གཙོ་བོ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་བདག་རྐེན་མིག་གི་

དབང་པོ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་ཤར་བའི་སོ་ནས་གཟུགས་

དམིགས་པ་ཙམ་གིས་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་ལ། སེམས་བྱུང་ལ་དེ་ཙམ་

གིས་མཚན་ཉིད་མི་རོགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །གལ་ཏེ་སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་གཉིས་ཀ་ཕན་ཚུན་མཚུངས་ལྡན་ཡིན་ན་གཙོ་འཁོར་དུ་ཇི་ལྟར་

འཇོག་ཅེ་ན། སེམས་ལ་རེན་ལ་སོགས་པ་རང་དབང་དུ་ཡོད་ཅིང༌། སེམས་བྱུང་ལ་

རང་དབང་གི་རེན་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་སེམས་ཀི་རེན་ལ་སོགས་པ་ལ་རག་ལས་

པས་སེམས་གཙོ་བོ་དང་སེམས་བྱུང་འཁོར་དུ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་པ་དབེ་བ་ལ་གཉིས། སེམས་ཀི་དབེ་བ་དང༌། སེམས་བྱུང་གི་དབེ་

བའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་པ་ལྟར་ན་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གོ །དེ་

ལ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བདག་རྐེན་མིག་དབང་ལས་དངོས་སུ་

སྐྱེས་པའི་གཙོ་བོ་རྣམ་རིག །དེས་རིགས་”འགེའོ
95
། །ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་ན། རྣམ་

ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ལས། ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། མ་བསྒིགས་ལ་

ལུང་དུ་མ་བསྟན་པའི་གཙོ་བོ་རྣམ་རིག་གང་ཞིག །རྣམ་སིན་དང་ལས་ཀི་ས་བོན་

ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བེད་པའི་རིགས་སུ་གྱུར་པ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཀི་

མཚན་ཉིད། བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གི་གཙོ་བོ་རྣམ་རིག་གང་ཞིག །ཀུན་གཞི་

ལ་དམིགས་ནས་ངར་འཛིན་པ། ཡང་ན་སེམས་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དེ། ཁམས་གསུམ་

གི་དགེ་བའི་སེམས་གསུམ་འདོད་པའི་མི་དགེ་བའི་སེམས། ཁམས་གསུམ་གི་

བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གི་སེམས་གསུམ། མ་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསྟན་གི་

སེམས་གསུམ། ཟག་མེད་ཀི་སེམས་སོབ་མི་སོབ་གཉིས་སོ། །

འོ་ན་སེ་བདུན་གི་སྐབས་འདིར་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་

གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཁས་ལེན་ནམ་མི་ལེན་ཞེ་ན། སྤིར་སེམས་ཙམ་པ་ལ་ཚོགས་དྲུག་

ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་དང་མི་ལེན་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། 

འདིར་ནི་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། ཅིག་ཅར་

རིགས་མི་མཐུན་སྐྱེ་ཡང༌། ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་སེམས་གཅིག་གིས། །ནུས་པ་

ཉམས་པར་བས་པའི་ཕིར། །ཀུན་གཞི་ལས་གཞན་འབྱུང་བ་མིན། །ཞེས་པ་མ་

95 འགོའོ
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གཏོགས་སེ་བདུན་གི་སྐབས་འདིར་ཚོགས་དྲུག་ལས་ངོ་བོ་ཐ་དད་པའི་ཀུན་གཞི་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མ་གསུངས་ཤིང་། གཞུང་དེའི་དོན་ཡང་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལས་

ཅིག་ཅར་རྣམ་ཤེས་རིགས་མི་མཐུན་པ་སྐྱེ་བར་ཁས་ལེན་དུ་ཆུག་ན་ཡང་ཞེས་

བརག་པ་མཐའ་བཟུང་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་སེམས་བྱུང་ལ་གཉིས། ཀུན་ལས་བཏུས་ནས་བཤད་པ་དང༌། 

མཛོད་ནས་བཤད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་ར་གཅིག་ཡོད་དེ། 

ཀུན་འགོ་ལྔ། ཡུལ་ངེས་ལྔ། དགེ་བ་བཅུ་གཅིག །ར་ཉོན་དྲུག །ཉེ་ཉོན་ཉི་ཤུ། གཞན་

འགྱུར་བཞི་ཡོད་པའི་ཕིར། ཚོར་བ་དང༌། འདུ་ཤེས་དང༌། སེམས་པ་དང༌། ཡིད་ལ་

བེད་པ་དང༌། རེག་པ་ལྔ་ནི་ཀུན་འགོ་ཡིན་ཏེ། ལྔ་པོ་འདི་དག་གང་རུང་གཅིག་

འཁོར་དུ་མ་ཚང་ན། ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་མི་རོགས་པས་སེམས་ཀུན་གི་འཁོར་དུ་

འགོ་བའི་ཕིར། སེམས་པ་དང་ཡིད་ལ་བེད་པ་གཉིས་སེམས་ཀུན་ཀི་འཁོར་དུ་འགོ་

བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་པ་མེད་ན་སེམས་ཡུལ་ལ་ཕོགས་པ་མེད་ཅིང༌། ཡིད་ལ་བེད་པ་

མེད་ན་དམིགས་པ་བེ་བག་པ་ལ་སེམས་གཏོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས་ཡིད་

ལ་བེད་པ་དང་སེམས་པས་མངོན་པར་མ་བསྒྲུབས་ཤིང༌། མངོན་པར་འདུས་མ་

བས་པར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །

ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་གཉིས་སེམས་ཀུན་གི་འཁོར་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚོར་

བ་མེད་ན་མོང་བ་མེད་ཅིང་འདུ་ཤེས་མེད་ན་ཡུལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མཚན་

མ་འཛིན་པ་མེད་ལ། དེ་གཉིས་མེད་ན་རྣམ་ཤེས་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་
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རོ། །”རེག་
96
པ་སེམས་ཀུན་གི་འཁོར་དུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། ”རེག་པ་

97
མེད་ན་རེན་

མེད་པས་ཚོར་བ་སོགས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

འདུན་པ་དང༌། མོས་པ་དང༌། དྲན་པ་དང༌། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང༌། ཤེས་རབ་

ལྔ་ནི་ཡུལ་ངེས་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་བེ་བག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་

རང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དཔྱད་པས་ཤེས་སོ། །དད་པ་དང༌། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང༌། 

ཁེལ་ཡོད་པ་དང༌། མ་ཆགས་པ་དང༌། ཞེ་སང་མེད་པ་དང༌། གཏི་མུག་མེད་པ་དང༌། 

བརོན་འགྲུས་དང༌། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང༌། བག་ཡོད་དང༌། བཏང་སྙོམས་དང༌། 

རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་སྟེ། བཅུ་གཅིག་ནི་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། མ་དད་པ་སོགས་ཀི་གཉེན་

པོ་དང་ངོ་བོ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཅི་རིགས་པའི་སོ་ནས་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ཆགས་དང༌། ཁོང་ཁོ་དང༌། ང་རྒྱལ་དང༌། མ་རིག་པ་དང༌། ཐེ་ཚོམ་

དང༌། ལྟ་བ་སྟེ་དྲུག་ནི་ར་ཉོན་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཉོན་མོངས་པར་བེད་པའི་གཙོ་བོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་བ་དང༌། འཁོན་དུ་འཛིན་པ་དང༌། འཆབ་པ་དང༌། འཚིག་པ་དང༌། 

ཕག་དོག་དང༌། སེར་སྣ་དང༌། སྒྱུ་དང༌། གཡོ་དང༌། རྒྱགས་པ་དང༌། རྣམ་འཚེ་དང༌། 

ངོ་ཚ་མེད་པ་དང༌། ཁེལ་མེད་པ་དང༌། རྨུགས་པ་དང༌། རོད་པ་དང༌། མ་དད་པ་

དང༌། ལེ་ལོ་དང༌། བག་མེད་དང༌། བརེད་ངས་དང༌། ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང༌། 

རྣམ་གཡེང་སྟེ། ཉི་ཤུ་ནི་ཉེ་ཉོན་ཡིན་ཏེ། ར་ཉོན་གི་ཆར་གཏོགས་ཡིན་ཞིང་སེམས་

ཉེ་བར་ཉོན་མོངས་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གཉིད་དང༌། འགོད་པ་དང༌། རོག་པ་དང༌། དཔྱོད་པ་བཞི་ནི་གཞན་འགྱུར་

96 རིག་

97 རིག་ས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཡིན་ཏེ། ཀུན་སོང་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་དབང་གིས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསྟན་

གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། སེ་ཚན་དུ་ངེས་པ་དང༌། མ་ངེས་

པའི་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །དང་པོ་ལ་ལྔ། སེམས་ཀི་ས་མང་པོ་པ་དང༌། དགེ་བའི་ས་

མང་པོ་པ་དང༌། ཉོན་མོངས་པའི་ས་མང་པོ་པ་དང༌། མི་དགེ་བའི་ས་མང་པོ་པ་དང༌། 

ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་མང་པོ་པའོ། །དེ་ལ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ནི། སེམས་

ཀི་ས་མང་པོ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། 

དད་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ནི། དགེ་བའི་ས་མང་པོ་པ་ཡིན་ཏེ། དགེ་བའི་

སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ཞིང༌། སེམས་གཞན་གི་འཁོར་དུ་མི་འབྱུང་

བའི་ཕིར། རོངས་པ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་ནི། ཉོན་མོངས་བའི་ས་མང་པོ་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ཞིང༌། སེམས་གཞན་

གི་འཁོར་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁེལ་མེད་དང་ངོ་ཚ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། མི་དགེ་

བའི་ས་མང་པོ་པ་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་བའི་སེམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ཞིང་

སེམས་གཞན་གི་འཁོར་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ནི་ཉོན་

མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་ཡིན་ཏེ། མཚུངས་ལྡན་གོགས་ཀིས་ཆུང༌། སང་བ་རིགས་

ཀིས་ཆུང༌། འབྱུང་ས་རེན་གིས་ཆུང་བའི་ཕིར། 

དེ་སྐད་དུའང༌། མཛོད་ལས། ཚོར་དང་སེམས་པ་འདུ་ཤེས་དང༌། །འདུན་

དང་རིག་དང་བློ་གོས་དྲན། །ཡིད་ལ་བེད་དང་མོས་པ་དང༌། །ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཐམས་ཅད་ལ། །དད་དང་”བག་
98
ཡོད་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས། །བཏང་སྙོམས་ངོ་ཚ་ཤེས་

ཁེལ་ཡོད། །ར་བ་གཉིས་རྣམ་མི་འཚེ་དང༌། །བརོན་འགྲུས་རག་ཏུ་དགེ་ལ་

འབྱུང༌། །རོངས་དང་བག་མེད་ལེ་ལོ་དང༌། །མ་དད་པ་དང་རྨུགས་དང་རོད། །ཉོན་

མོངས་ཅན་ལ་རག་ཏུ་འབྱུང༌། །མི་དགེ་ལ་ནི་ཁེལ་མེད་དང༌། །ངོ་ཚ་མེད་པའོ་ཁོ་བ་

དང༌། །འཁོན་དུ་འཛིན་དང་གཡོ་དང་ནི། །ཕག་དོག་འཚིག་འཆབ་སེར་སྣ་

དང༌། །སྒྱུ་དང་རྒྱགས་དང་རྣམ་འཚེ་ནི། །ཉོན་མོངས་ཆུང་ངུའི་ས་པ་རྣམས། །ཞེས་

བཤད་དོ། །

སེ་ཚན་དུ་མ་ངེས་པ་ནི། དབིག་བཤེས་ཀིས། རོག་དང་དཔྱོད་དང་འགོད་པ་

དང༌། །གཉིད་དང་ཁོང་ཁོ་ཆགས་རྣམས་དང༌། །ང་རྒྱལ་ཐེ་ཚོམ་ཞེས་བ་བ། །བརྒྱད་

ནི་ངེས་པ་མིན་པར་བཤད། །ཅེས་བཤད་པ་ལྟར། བརྒྱད་པོ་འདི་སེ་ཚན་དུ་མ་ངེས་

པ་ཡིན་ཏེ། སེ་ཚན་ལྔ་པོ་གང་རུང་དུ་མ་ངེས་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་

སེམས་བྱུང་འདི་དག་ལས་རས་ཡོད་ནི་དུ་བཏགས་ཡོད་ནི་དུ་ཞེ་ན། སྤིར་རས་ཡོད་

ལ། རང་རྐ་ཐུབ་པ་དང༌། དོན་བེད་ནུས་པ་དང༌། རིགས་པས་གྲུབ་པ་དང༌། བརན་

པ་བཞི་ལས་འདིར་ནི་དང་པོ་ཡིན་གི་བར་པ་གཉིས་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་བྱུང་ཐམས་

ཅད་དོན་བེད་ནུས་པ་དང་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར། བཞི་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་

གཞི་ཁས་ལེན་པ་ལྟར་ན། ཉོན་ཡིད་ཀི་འཁོར་དུ་འབྱུང་བའི་འཇིག་ལྟའང་བརན་པ་

ཡིན་པས་རས་ཡོད་དུ་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །བཏགས་ཡོད་ལའང་ཆ་ལ་བཏགས་པ་

དང༌། གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པ་དང༌། མེད་བཞིན་དུ་བཏགས་པ་དང༌། དེ་ལས་

98 པག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གཞན་པའི་བཏགས་ཡོད་བཞི་ལས། དང་པོ་ཡིན་གི་གཞན་རྣམས་མ་ཡིན་ཏེ། 

གནས་སྐབས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ལ་བཏགས་པ་དང༌། མེད་བཞིན་དུ་བློས་བཏགས་

པ་དང༌། རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་བརེན་ནས་རོགས་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཀུན་

འགོ་ལྔ་དང༌། ཡུལ་ངེས་ལྔ་དང༌། གཏི་མུག་མེད་པ་དང༌། བག་ཡོད་དང༌། བཏང་

བསྙོམས་དང༌། རྣམ་པར་མི་འཚེ་བ་མ་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་བདུན་དང༌། ལྟ་བ་མ་

གཏོགས་པའི་ར་ཉོན་་ལྔ་སྟེ། ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ནི་རས་ཡོད་དང་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་

བཏགས་ཡོད་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི། །འོ་ན་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འདི་དག་རས་གཅིག་གམ་ཐ་

དད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། རས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རས་གཅིག་ཡིན་ན། ཕུང་པོ་

ལྔ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་འདུ་བེད་རྣམས་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། རྣམ་པར་

གཏན་ལ་འབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། ལྔ་ཉིད་འཐད་པ་མེད་ཕིར་དང༌། །དེ་ཡི་གནས་

སྐབས་སྐྱོན་ཕིར་དང༌། །བེད་རྒྱུ་བེ་བག་མེད་ཕིར་དང༌། ལུང་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་སེམས་ཙམ་པ་ལྟར་ན། ཕུང་

པོ་ལྔ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུགས་དང་རྣམ་ཤེས་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཁྱབ་

པ་ཁས། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ། གཟུགས་དང་རྣམ་ཤེས་

རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། མདོ་སེམས་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ལ། ཕུང་པོ་ལྔ་མི་འཐད་

པར་ཐལ་ལོ། །ཕུང་པོ་གཞན་རྣམས་དང་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་རས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འོ་ན་བསྡུ་བའི་ལུང་དེའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་གཅིག་
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པ་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་མིན་གི། སེམས་བྱུང་མེད་པར་སེམས་ཙམ་ཞིག་རས་སུ་གྲུབ་

པར་འདོད་པ་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པར་བསྡུ་བ་ལས། དགེ་

སྦྱོང་ངམ་བམ་ཟེ་ལ་ལ་མིང་ལས་སེམས་ཙམ་ཞིག་རས་སུ་འདོད་ལ། སེམས་ལས་

བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་ནི་མི་འདོད་པ་གང་དག་ཡོད་པ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། ལྔ་ཉིད་འཐད་པ་མེད་ཕིར་དང༌། །དེ་ཡི་གནས་སྐབས་སྐྱོན་ཕིར་

དང༌། །བེད་རྒྱུ་བེ་བག་མེད་ཕིར་དང༌། །ལུང་དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཕིར་རོ། །ཞེས་

གསུངས་ལ། དེའི་དོན་ཕུང་པོ་ལྔ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་

མཚུངས་ལྡན་གི་འདུ་བེད་ཀི་ཕུང་པོ་རྣམས་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྐྱོན་མེད་དེ། སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་འཇོག་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སེམས་གི་གནས་སྐབས་ལ་བཏགས་པའི་ཚོར་བ་

ལ་སོགས་པ་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་ན། སེམས་བྱུང་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། དོན་

བེད་མི་ནུས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་མི་འཐད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང༌། 

སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་ཕུང་པོ་ལྔ་འཇོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལ་འཇོག་

པའི་བེད་རྒྱུའི་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ལུང་ལས་སེམས་འདོད་ཆགས་

དང་བཅས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སེམས་བྱུང་རས་སུ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། གཅིག་ཚེ་

གསལ་བས་བསྒིབས་ན་ཡང༌། སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་རྒྱུན་དག་ལ། །ཐ་དད་པར་ནི་

མཐོང་བའི་ཕིར། །ཐ་དད་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་
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ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། དེས་སེམས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགོ་

ལྔ་པོ་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་གི། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་དུ་བསྟན་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། འདིའི་འགེལ་པར། ཉི་མ་སྦས་པས། སེམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་སེམས་

ལས་ཐ་དད་པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ལས་སེམས་བྱུང་གཞན་མ་ཡིན་ཞེས་

བརོད་པའི་ཕིར། ཞེས་དང༌། རྒྱན་གི་འགེལ་པར་ཡང་དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན། སེམས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཀུན་འགོ་ལྔ་པོ་དེ་རས་

ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་ཐ་དད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རོག་པ་རས་ཐ་དད་

པ་དྲུག་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའིི་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་

རོག་པ་དང༌། དེའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་ཡང་རས་ཐ་དད། དེའི་འཁོར་དུ་

བྱུང་བའི་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཡང་རས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པས་ཁེགས་པའི་ཕིར་དང༌། རོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད་པའི་

རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད་པའི་རིགས་པས་རིགས་མཐུན་

གི་རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་གི། རིགས་མི་

མཐུན་གི་རོགས་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བར་མ་བསྟན་ཏོ་ཞེ་ན། འ་ོ

ན་རིགས་མཐུན་རིགས་མི་མཐུན་གི་དོན་དེ་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་

པའི་ཡ་གལ་དུ་མཚུངས་པ་དང་མི་མཚུངས་པ་ལ་བེད་དམ། ཡུལ་འདྲ་བ་དང་མི་

འདྲ་བ་ལ་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན། རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བར་
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ཐལ། ཡིད་ཤེས་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བ་གང་ཞིག །རོག་པ་ཡིན་ན་

ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས། གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

རིགས་པ་ཅན་པས་འདི་ནི་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སྙམ་པའི་རོག་པ་དང་། འདི་ནི་

གཟུགས་སོ་སྙམ་པའི་རོག་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བར་ཁས་བླངས་པ་ལ། དཔལ་

ལྡན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་རོག་གཉིས་ཅིག་ཅར་མཐོང་བ་མེད་པའི་རིགས་པས་

གནོད་བེད་བསྟན་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུའི་རོག་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཡུལ་མི་

འདྲ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས། 

གཞན་ཡང༌། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་

ཅར་སྐྱེ་ན། དེ་རྣམས་རིགས་མཐུན་པ་ཉིད་ལ། །ནུས་པ་ངེས་པར་འགྱུར་བ་

ཡིན། །འདི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས། །རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་རོགས། 

ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་”དྲང་།
99
 གལ་ཏེ་རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་

མི་སྐྱེ་བའི་དོན་མིན་གི། གཙོ་བོ་རིགས་མཐུན་གི་རོག་པ་ས་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ལས་ཕི་

མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བར་ངེས་པས་གཙོ་བོ་རིགས་མཐུན་གི་རོག་པ་རྣམས་རིམ་གིས་

འབྱུང་བར་རོགས་ཀི་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཞེས་ཟེར་ན། འ་ོན་རིགས་

མཐུན་རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ། རིགས་མཐུན་གི་

རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་རྣམས་རིམ་གིས་འབྱུང་གི་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། 

རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་གཙོ་བོ་རོག་པ་གཅིག་གི་

འཁོར་དུ་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགོ་རས་ཐ་དད་པ་ལྔ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བ་འགལ་ལོ། །

99 གང་།
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གཞན་ཡང༌། གཙོ་འཁོར་གི་རོག་པ་རས་ཐ་དད་པ་ལྔ་ཅིག་ཅར་སྐྱེ་བ་མངོན་

སུམ་གིས་དམིགས་རུང་ཡིན་ནམ་མིན། མ་ཡིན་ན། དེ་འདྲ་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་ལ། ཡིན་ན། དེ་འདྲ་ཅིག་ཅར་མི་སྐྱེ་བར་ཐལ། དེ་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་

རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རང་ལུགས་ལ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པའི་གཙོ་བོ་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་དེའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་ངོ་བོ་གཅིག་

ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་སེམས་བྱུང་ཀུན་འགོ་ལྔ་ཡང་

ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་སྒ་དོན་ནི། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་དོན་

གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཅི་ཉ་གསོག་པ་ལའོ་ཞེས་འབྱུང་བས། 

དགེ་མི་དགེའི་བག་ཆགས་གསོག་པའི་དོན་གིས་ན་སེམས་དང༌། ཡུལ་ཤེས་པས་

ན་ཡིད་དང༌། ཡུལ་སོ་སོར་རྣམ་པར་ཤེས་པས་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ། །སེམས་ལ་

བརེན་ནས་འཕལ་ལ་འབྱུང་བས་ན་སེམས་བྱུང་ངོ༌། །འོ་ན་སེམས་བྱུང་དེ་སེམས་

དང་དུས་མཉམ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་ལ་བརེན་ནས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་

མེད་དེ། རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་མིན་གི། སེམས་ས་མ་ལས་

བྱུང་བས་སེམས་བྱུང་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཚོར་བ་དང་རེག་པ་དུས་

མཉམ་ཡིན་ཡང༌། ཚོར་བ་དེ་རེག་པ་ས་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། རེག་པའི་རྐེན་གིས་

ཚོར་བ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་བློ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ། ཚད་མ་ནི་སར་

བཤད་ཟིན་ལ། ཚད་མིན་གི་བློའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་གཞལ་བ་ལ་གསར་དུ་མི་
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བསླུ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་པ། དབེ་ན་ལྔ། མ་རོགས་པའི་བློ་དང༌། ལོག་ཤེས་དང༌། 

ཐེ་ཚོམ་དང༌། བཅད་ཤེས་དང༌། ཡིད་དཔྱོད་དོ། །མ་རོགས་པའི་བློའི་མཚན་ཉིད། 

རང་ཡུལ་སྣང་ཡང་དེ་ལ་ངེས་ཤེས་དོན་མཐུན་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཤེས་པ། དཔེར་

ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུ་དང༌། སྒ་རག་འཛིན་གི་རོག་པ་ལྟ་

བུའོ། །སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ལྟ་བུ་སྒ་མི་རག་པ་ལ་སྣང་ལ་མ་རོགས་པའི་བློ་ཡིན་

ལ། སྤིར་སྣང་ལ་མ་རོགས་པའི་བློ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལོག་

ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ། དབེ་ན་གཉིས། རོག་

པ་ལོག་ཤེས་དང༌། རོག་མེད་ལོག་ཤེས་སོ། །

དང་པོའི་མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞེན་པའི་བློ། དཔེར་ན་སྒ་

རག་འཛིན་གི་རོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པའི་མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

གསལ་བར་སྣང་བའི་བློ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །ཐེ་

ཚོམ་གི་མཚན་ཉིད། རང་ཡུལ་ལ་མཐའ་གཉིས་སུ་དོགས་པའི་བློ། དབེ་ན་གཉིས། 

“ཤས་
100

ཆེར་འཛིན་པ་དང༌། ཆ་མཉམ་དུ་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་མོ། །དང་པོ་ལ་ཡང༌། 

ཕལ་ཆེར་སྒ་མི་རག་ལས་ཆེ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བུ་དོན་འགྱུར་གི་ཐེ་ཚོམ་

དང༌། ཕལ་ཆེར་སྒ་རག་ལས་ཆེ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བུ་དོན་མི་འགྱུར་གི་ཐེ་

ཚོམ་གཉིས་སོ། །

ཆ་མཉམ་དུ་འཛིན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ནི། སྒ་རག་གམ་མི་རག་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་

བློ་ལྟ་བུའོ། །བཅད་ཤེས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་ཉེར་ལེན་ཚད་མ་ས་མས་རོགས་

100 ཤེས་
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ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་དོན་ལ་བསྣན་ནས་འཛིན་པའི་བློ། དཔེར་ན་སོ་སྣང་

དབང་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོན་པོ་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཡིད་དཔྱོད་ཀི་

མཚན་ཉིད། རགས་ཡང་དག་ལ་མ་བརེན་པར་སར་མ་རོགས་པའི་ལོག་གྱུར་འཛིན་

པའི་བློ། དཔེར་ན་ཁོན་པ་རིང་པ་ན་ཆུ་ཡོད་དམ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་རྒྱུ་འབས་ལ་གཉིས། དང་པོ་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། རང་འབས་སྐྱེ་བེད། 

དབེ་ན་དངོས་རྒྱུ་དང་བརྒྱུད་རྒྱུ་གཉིས། ཆོས་དེའི་དངོས་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་

དངོས་སུ་སྐྱེ་བེད། ཆོས་དེའི་བརྒྱུད་རྒྱུའི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེ་བེད། 

ཡང་རྒྱུ་ལ་དབེ་ན། ཉེར་ལེན་དང༌། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གཉིས། ཆོས་དེའི་ཉེར་ལེན་

གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེའི་རང་བཞིན་དང་གནས་སྐབས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་རང་

བཞིན་གི་རས་ལ་གཙོ་བོར་ཕན་འདོགས་བེད། དཔེར་ན། མིག་དབང་སྐད་ཅིག་དང་

པོ་དེ་མིག་དབང་སྐད་ཅིག་གཉིས་པའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

འོ་ན་ཚེ་ཕི་མའི་མིག་དབང་སྐད་ཅིག་དང་པོ་དེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་གང་ཡིན་

ཞེ་ན། ཚེ་འདིའི་མིག་དབང་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཚེ་འདི་ཉིད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

ལྔ། །ལུས་གཞན་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ད་ནི་འདི་

དཔྱད་པར་བ་སྟེ། འདོད་ཁམས་ནས་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེས་དེ་ནས་འདོད་

ཁམས་སུ་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དེ་ལ་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡོད་

དམ་མེད། མེད་ན། དེ་ལ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་མེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཉེར་ལེན་མེད་

པའི་ཕིར་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུས་འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་གོགས་དེ་ཉིད་ལ་

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོོད་ན། དེ་ལ་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། 
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དེ་ལ་ཉེར་ལེན་ཡང་མེད། ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་རག་

ཏུ་ཡོད་པའམ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེས་ན། དེ་ལ་

དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡོད་དེ། དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་

འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེ་དེའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། བེམ་

རིག་ཕན་ཚུན་ཉེར་ལེན་བེད་པ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ནི། །མི་ཤེས་པ་ཡི་ཉེར་ལེན་རྒྱུ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་ཤེས་མིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི། །ཉེར་

ལེན་མིན་པའི་ཕིར་ཡང་གྲུབ། །ཅེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཟུགས་མེད་ཁམས་ནས་འཆི་ཁ་མའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དེས་དེའི་

ཉེར་ལེན་བེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་འདོད་ཁམས་ནས་འཆི་ཁའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དེས་དེའི་དངོས་

ཀི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདོད་ཁམས་ནས་གཟུགས་མེད་དང་དེ་ནས་འདོད་

ཁམས་སུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་འཆི་ཁ་མ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤི་མ་ཐག་

འདོད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དེས་ཕི་མའི་འདོད་

པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དེའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་བེད་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཤི་མ་ཐག་འདོད་ཁམས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་ཅིག་ཅར་དུ་སྐྱེ་བར་ཐལ། 

རགས་དེ་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཤི་མ་ཐག་གཟུགས་མེད་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

ཤི་མ་ཐག་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། སར་གི་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་ཐ་མ་དེས། ཕིས་ཀི་འདོད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་པོ་དེ་སྐྱེད་པའི་ལྷན་
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ཅིག་བེད་རྐེན་གཟུགས་མེད་ནས་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་དེ་སར་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འ་ོན་སར་གི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐ་མ་དེ་གཟུགས་མེད་ནས་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་

སྐྱེས་ཀི་བར་དུ་གནས་སམ་དེའི་སར་འགགས། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སར་གི་འདོད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐ་མ་དེ་རག་

དངོས་སུ་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཕིས་ཀི་འདོད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། སར་གི་འདོད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཐ་མ་དེ་ཁྱོད་ཀི་

དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་མིན་པར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ཀི་དངོས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་སྐྱེས་

པའི་ཚེ་འགགས་པའི་ཕིར། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ས་ཕི་དེ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་

རིགས་མི་མཐུན་གི་ཆོད་ཀང་རིགས་མཐུན་གིས་མ་ཆོད་པས་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལ་སར་བཤད་པའི་གནོད་བེད་སོང་བར་མི་ནུས་

པའི་ཕིར།

རང་གི་ལུགས་ནི། སར་འདོད་པ་ནས་འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ་སེམས་ཀི་སྟེང་དུ་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་བག་ཆགས་བཞག་པའི་སྟོབས་ཀིས་གཟུགས་མེད་ཀི་

སེམས་ཀི་སྟེང་ན་ཡོད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་བག་ཆགས་དེ་ཉིད། ཕིས་

འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་པོ་དེའི་ཉེར་ལེན་ཡིན་

ནོ། །འ་ོན་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ཀི་སྟེང་ན་ཡོད་པའི་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་

བག་ཆགས་དེ་བེམ་པོ་ཡིན་ནམ། རིག་པ་ཡིན་ནམ། དེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན། དང་པོ་

ལྟར་ན། གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

གང་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། །མི་ཤེས་པ་ཡི་ཉེར་ལེན་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་
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འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པོ་

ཡང་མ་ཡིན། རིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས། ཁྱབ་སྟེ། དངོས་

པོ་ལ་བེམ་པོ་དང་རིག་པ་གཉིས་སུ་གངས་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བེམ་པོ་ཡང་མ་ཡིན། རིག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པའི་བག་ཆགས་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་ཡང་བེམ་རིག་

གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་གི་ལྡན་མིན་འདུ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་

གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་གཟུགས་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་གཟུགས་ཀི་ས་བོན་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ན་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ན་མི་

དགེ་བའི་ས་བོན་ཡོད་པའི་ཕིར། ཆོས་དེའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་

དེའི་རང་བཞིན་དང་གནས་སྐབས་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་གནས་སྐབས་ཀི་རས་ལ་

གཙོ་བོར་ཕན་འདོགས་བེད། དཔེར་ན་མིག་གི་དབང་པོ་དེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་

ཤེས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གཉིས་པ་འབས་བུའི་མཚན་ཉིད། རང་རྒྱུས་ཕན་གདགས་པར་བ་བ། དབེ་ན། 

དངོས་འབས་དང་བརྒྱུད་འབས་གཉིས། ཆོས་དེའི་དངོས་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཆོས་

དེས་དངོས་སུ་ཕན་གདགས་པར་བ་བ། དཔེར་ན། དུ་བ་མེའི་དངོས་འབས་ཡིན་པ་

ལྟ་བུའ།ོ །ཆོས་དེའི་བརྒྱུད་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེས་བརྒྱུད་ནས་ཕན་གདགས་

པར་བ་བ། དཔེར་ན། དུ་བ་དེ་བུད་ཤིང་གི་བརྒྱུད་འབས་ཡིན་པ་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ཞར་ལ་དུས་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་

ལུགས་དགག་པ་དང༌། རང་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། འདོད་པ་
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བརོད་པ་དང༌། དེ་དགག་པའོ། །

དང་པོ་ལ་གཉིས། དུས་གསུམ་རས་སུ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ། དུས་གསུམ་གི་

འཇོག་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་དམ་མེད། མེད་ན། 

ད་ལྟ་ལྡན་པར་འགལ་ལ། ཡོད་ན། རག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་ཀང་

རག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་གནས་འཇིག་པ་དང་ལྡན་པའི་

ཕིར། འོ་ན་འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། འདས་མ་

འོངས་ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་དེ། མདོ་ལས་གལ་ཏེ་འདས་པའི་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པར་

མ་གྱུར་ན་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་

བར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། གང་གི་ཕིར་འདས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། 

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་འཕགས་པ་ཉན་

ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བར་མི་

འགྱུར་བ་ཞིག་ན། གང་གི་ཕིར་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། འཕགས་

པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་མི་དགའ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་གཉིས་ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་དེ། རྣམ་པར་

ཤེས་པ་རྣམས་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བར་གསུངས་ཤིང༌། 

འདས་མ་འོངས་ད་ལྟ་རས་སུ་མེད་ན་དེ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་དེ་གཉིས་ལ་

བརེན་ནས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་བར་ཇི་ལྟར་གསུངས་

ཞེ་ན། མདོ་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེའོ། །
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གཉིས་གང་ཞེ་ན། མིག་དང་གཟུགས་ནས་ཡིད་དང་ཆོས་ཀི་བར་ཞེས་

གསུངས་སོ། །ཡང་དེ་ཡོད་དེ། འདས་མ་འོངས་པ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་”ད་

101
ལྟར་བ་ལ་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། འདས་མ་འོངས་ལ་དམིགས་

པའི་རྣམ་ཤེས་དེ་རྣམ་ཤེས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཤེས་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་

འདས་པ་རས་སུ་ཡོད་དེ། དགེ་མི་དགེའི་ལས་འདས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལོན་པ་ལས་

ད་ལྟ་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་རས་སུ་

ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་གི། ད་ལྟར་བ་དང་འདས་པ་

འབས་བུ་ཕྱུང་མ་ཟིན་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་རས་སུ་ཡོད་ལ། འདས་པ་འབས་བུ་ཕྱུང་ཟིན་

པ་དང་མ་འོངས་པ་རས་སུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་སྨྲ་བ་ཡིན་གི་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དུ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། 

དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གནས་

སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང༌། གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བའོ། །

དང་པོ་ནི་བཙུན་པ་ཆོས་སྐྱོབ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལུགས་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་

འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང༌། ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ། དངོས་པོ་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། གསེར་གི་

སྣོད་བཅོམ་ནས་རྒྱན་ལྟ་བུ་བེད་པ་ན། དབིབས་གཞན་དུ་འགྱུར་ཡང་ཁ་དོག་གཞན་

དུ་མི་འགྱུར་བ་དང༌། འོ་མ་ཞོར་འགྱུར་བ་ན་རོ་དང་ནུས་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་ཁ་

101 དེ་
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དོག་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། བཙུན་པ་དབངས་སྒོགས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལུགས་ལ། མྱུ་གུ་ལྟ་

བུ་ཞིག་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ། 

དུས་གསུམ་གའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་ཡང་མཚན་ཉིད་གང་”ཤས
102

་ཆེ་བ་དེའི་སོ་

ནས་དུས་གསུམ་འཇོག་སྟེ། དཔེར་ན་སྐྱེས་པ་གཅིག་བུད་མེད་གཅིག་ལ་ལྷག་པར་

ཆགས་པས་དེ་ལ་ཆགས་ཞེས་བརོད་ཀི་དེའི་ཚེ་གཞན་ལའང་ཆགས་བལ་མ་ཡིན་

པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི། བཙུན་པ་དབིག་བཤེས་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལུགས་ལ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་

ཞིག་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་། ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་

འདས་མ་འོངས་ཀི་གནས་སྐབས་དེ་དང་དེར་ཕིན་པས་དུས་གསུམ་འཇོག་གི་རས་

ཀི་སོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། རིས་པའི་རིལ་བུ་གཅིག་གཅིག་དང་བརྒྱ་དང་

སྟོང་གི་ཤོལ་མིག་ཏུ་བཞག་པ་ན། རིམ་པ་བཞིན་གཅིག་དང་བརྒྱ་དང་སྟོང་དུ་

འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །

བཞི་པ་ནི། བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལུགས་ལ་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་

ཞིག་མ་འོངས་པ་ནས་ད་ལྟར་བ་དང་ད་ལྟར་བ་ནས་འདས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ། ས་

ཕི་བར་གསུམ་གི་ཆ་ནས་དུས་གསུམ་དུ་འཇོག་སྟེ། དཔེར་ན། བུད་མེད་གཅིག་རང་

གི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་བུ་མོ་དང་བུ་མོ་ལ་ལྟོས་ནས་མར་འཇོག་པ་བཞིན་ཞེས་ཟེར་

རོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་དག་ལས་དང་པོ་ནི་གངས་ཅན་གི་ཕོགས་སུ་བསན་པར་བ་

102 ཤེས་
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བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་རས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་འདོད་ལ། དེ་

གཉིས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ལ་དུས་གསུམ་པོ་མཚན་ཉིད་འཆོལ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། 

དངོས་པོ་གཅིག་དུས་གསུམ་གའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་

རོ། །བཞི་པ་ལ་ཡང༌། འདས་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་ཀང་དུས་གསུམ་གར་དུ་འགྱུར་བའི་

སྐྱོན་ཡོད་དེ། ས་ཕི་བར་གསུམ་གི་ཆ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་ནང་ནས་

གསུམ་པ་ཅུང་ཟད་བཟང་སྟེ། བ་བ་འགགས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་དང་སྐྱེས་ལ་མ་

འགགས་པའི་སོ་ནས་དུས་རྣམས་འཇོག་པའི་ཕིར། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་མི་འཐད་དེ། 

འདས་མ་འོངས་ཆོས་ཅན། བ་བ་བེད་པ་ལ་གེགས་མེད་པར་ཐལ། ད་ལྟ་རས་སུ་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། བ་བ་དེ་དུས་ལས་གཞན་ཡིན་ནམ་མིན། དང་པོ་ལྟར་ན། བ་

བ་ཆོས་ཅན། འདུས་མ་བས་ཡིན་པར་ཐལ། དུས་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

ན། རག་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ། འདུས་མ་བས་ཡིན་པའི་ཕིར”།
103

 གཉིས་པ་ལྟར་

ན”།
104

 འདས་མ་འོངས་ཆོས་ཅན། འདས་མ་འོངས་ཀི་དུས་སུ་”མི་
105

འབྱུང་བར་

ཐལ། བ་བའི་བདག་ཉིད་གང་ཞིག །ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། བ་བ་ཞིག་པ་དང་

མ་སྐྱེས་པས། འདས་མ་འོངས་སུ་བཞག་གོ་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན། བ་བ་ཞིག་པ་དང་མ་

སྐྱེས་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

103 -།

104 -།

105 མ་
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གཞན་ཡང༌། འདུས་བས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་རག་པར་ཐལ་བའི་

སྐྱོན་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རག་པར་ཡོད་ན་མི་རག་པར་འགལ་བའི་

ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། ཞེས་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དེ། ལུང་དེས་འདས་མ་

འོངས་ཀི་གཟུགས་ཡོད་པར་བསྟན་གི། ད་ལྟ་རས་སུ་ཡོད་པར་མ་བསྟན་པའི་ཕིར་

དང༌། ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདས་མ་འོངས་ཀི་གཟུགས་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། 

ཡིད་དང་ཆོས་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པ་ཤེས་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ཡང་

འདས་མ་འོངས་རས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་སྟེ། གལ་ཏེ་རུང་ན། ཡིད་དང་

ཆོས་ལ་བརེན་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན། ཡིད་དེ་

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པར་བཞིན་དུ། ཆོས་ཀང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སྐྱེ་བེད་

ཡིན་ཞེས་པ་ཡིན་ནམ། ཆོས་དེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་པའི་དོན་

ཡིན། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། མ་འོངས་པ་བསྐལ་པ་སྟོང་ནས་འབྱུང་བ་དང་མི་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ཅན་དང་མ་ངན་ལས་འདས་པ་འཇུག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བལ་བ་རྣམས་དེ་

དག་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་”ད་
106

ལྟར་བ་སྐྱེ་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་

ལྟར་ན། དེ་མ་འོངས་པ་རས་སུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་སུ་མེད་

ཀང་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། འདས་པའི་ལས་ལས་རྣམ་སིན་འབྱུང་བ་དེ། འདས་པ་རས་སུ་

ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། འདས་པ་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བ་མིན་གི། རྒྱུད་

ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཁྱད་པར་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་དུས་གསུམ་

106 དེ་
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པོ་ཐམས་ཅད་རས་སུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་སེ་པ་ཞེས་

འདོད་པ་ནི་བསྟན་པ་ལ་ལེགས་པ་མིན་གི། མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་དོ་ཞེས་

གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པ་ནི་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་ཞེ་ན། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས་

བམ་ཟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅེས་བ་བ་ནི། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་ཀི་ཚིག་བླ་དགས་སོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ཆོས་དེ་སྐྱེས་ཟིན་སར་ཡང་འགགས་

པའི་ཆ་ནི་འདས་པ་དང༌། ཆོས་དེའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ད་ལྟ་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ་ནི་མ་འོངས་

པ་དང༌། ཆོས་དེ་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་འདས་མ་

འོངས་ཇི་ལྟར་རས་སུ་མེད་ཅེ་ན། མེད་དེ། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཞིག་པའི་ཚེ་མྱུ་གུའི་ཆ་ཤས་

ཀི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་བཏང༌། དེ་ལས་གཞན་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའིདངོས་པོ་

ནི་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང༌། མྱུ་གུ་འདས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་ལ་དགག་བ་རྣམ་པར་

བཅད་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བ་འཆར་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། 

འདས་པའི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་རང་གྲུབ་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཉིས་

པར་ཞིག་པའི་ཆ། མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད། དངོས་པོ་གཞན་ཞིག་སྐྱེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་

ཡོད་ཀང༌། རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གི་ཡུལ་དུས་འགའ་ཞིག་ཏུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཆ། ད་

ལྟར་བའི་མཚན་ཉིད། སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ། དེ་ཡང་རི་བོང་གི་རྭ་དང་དངོས་མེད་

མ་སྐྱེེས་པ་ཡིན་ཡང་མ་འོངས་པ་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་

ལས་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཞེས་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

དེས་ན་ཁ་ཅིག །འདས་པའི་མཚན་ཉིད། ཐལ་ཟིན་པ། མ་འོངས་པའི་མཚན་ཉིད། 

མ་སེབ་པ། ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་ཞེས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་མ་རོགས་

པ་ཡིན་ནོ། །མཚན་གཞི་ནི། མྱུ་གུ་རང་གྲུབ་དུས་ཀི་སྐད་ཅིག་གཉིས་པར་ཞིག་པ་ནི་

འདས་པ་དང༌། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་ཡུལ་དུས་

འགའ་ཞིག་ཏུ་མ་སྐྱེས་པ་ནི་མ་འོངས་པ་དང༌། མྱུ་གུ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །ཁ་སང་དང་དེ་རིང་དང་སང་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འདས་པ་དང་

ད་ལྟར་བ་དང༌། མ་འོངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཁ་སང་ཆོས་ཅན། 

འགགས་པར་ཐལ། འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཞིག་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་རིང་སྐྱེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ། 

ཁ་སང་དེ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སང་ཆོས་ཅན། མ་སྐྱེས་པར་ཐལ། མ་འོངས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། འདུས་མ་བས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་

ན། ཁྱོད་སྐྱེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་རིང་དེ་དོན་བེད་ནུས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། སང་སྐྱེ་བེད་ཀི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁོ་ན་རེ། ཁ་སང་ཆོས་ཅན། འདས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རིང་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རིང་གི་དུས་ན་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་རིང་ཆོས་ཅན། 

འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སང་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

གཞན་ཡང༌། ས་བོན་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུའི་

དུས་ན་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། མྱུ་གུ་ལ་ལྟོས་ནས་ཞིག་

པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། མྱུ་གུ་ལ་ལྟོས་ནས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཁ་ཅིག །འདས་པ་སིད་དེ། ཞིག་པ་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། འཇིག་པ་སིད་པའི་

ཕིར། འདས་པ་ཡིན་པ་མི་སིད་དེ། ཞིག་པ་ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ། མེད་པ་

ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། ཆོས་དེ་ཞིག་པ་ཡིན་ན་ཆོས་དེ་མེད་པ་ཡིན་

དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ཞིག་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། མེད་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་ཞིག་པ་སིད་ན། ཆོས་དེ་མེད་པ་

སིད་དགོས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག །བུམ་པ་ཐོ་བས་བཅོམ་པའི་ཚེ་ན། བུམ་པ་ཞིག་པ་ཞིག་པ་མིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་ན་བུམ་པ་ཞིག་པ་ཞིག་ན་དེའི་ཚེ་བུམ་པ་མ་ཞིག་པར་འགྱུར་

རོ། །ཁྱབ་སྟེ། དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་གོ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་བུམ་པ་མ་

འོངས་པའི་ཚེ་ན་བུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེས་སམ་མ་སྐྱེས། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་པ་མ་

སྐྱེས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་ཐལ། སྐྱེས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། མ་འོངས་པ་དངོས་

པོ་མ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེའི་ཚེ་བུམ་པ་སྐྱེས་པར་ཐལ། དེའི་

ཚེ་བུམ་པ་མ་སྐྱེས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། འཁོར་གསུམ། ཁྱབ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དགག་པ་གཉིས་ཀིས་རྣལ་མ་གོ་བའི་ཕིར་རོ། །འཁོར་གསུམ། 

ཁ་ཅིག་ན་རེ། འདས་པའི་བུམ་པ་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་འདས་པ་དེ་

འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདས་པའི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ད་ལྟར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དངོས་

པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལས་ད་ལྟར་བའི་བུམ་པ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སྟེ། 

ཁ་སང་གི་བུམ་པ་ལས་དེ་རིང་གི་བུམ་པ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཁོ་ན་རེ། འདས་པའི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འདས་པའི་

བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁྱབ་པ་མེད་དེ། བུམ་པ་སྐྱེས་ཟིན་ཞིག་པ་དེ་འདས་པ་

མཚན་ཉིད་པ་དང༌། དེ་བུམ་པའི་ཕིས་གྲུབ་པ་དང༌། བུམ་པའི་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་མ་སྐྱེས་པ་

དེ་མ་འོངས་པ་མཚན་ཉིད་པ་དང༌། དེ་བུམ་པའི་སར་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། བུམ་པ་ལ་

དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་དེ་རིང་གི་སྐྱེས་བུའི་ས་རོལ་ཀི་བུམ་པ་དེ་འདས་པ་བཏགས་པ་

བ་དང༌། དེའི་ཕིས་འབྱུང་བའི་བུམ་པ་དེ་མ་འངོས་པ་བཏགས་པ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་དེ་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཞིག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་ཤི་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་སྙིགས་དུས་ཀི་མི་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་ཚེས་གཅིག་གི་དུས་ཀི་མི་དེ་ཞིག་པར་ཐལ། དེ་ཞིག་པའི་འོག་ཏུ་

ཚེས་གཉིས་ཀི་དུས་ཀི་མི་དེ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། མེ་དེ་ཞིག་པར་ཐལ། མེ་དེ་

ཞིག་པའི་འོག་ཏུ་དུ་བ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། འདོད་ན། མེ་དེ་འདས་པ་

ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །རགས་ཁྱབ་ཁས། དེས་ན་བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་དེ་སྙིགས་མའི་

དུས་སུ་ཤི་བ་ཡིན་ཡང་བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་དེ་ཤི་བ་མ་ཡིན་ལ། དེ་སྙིགས་མའི་

དུས་སུ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཡང་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་དེ་

དུ་བའི་དུས་སུ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཡང་མེ་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་འདུས་མ་བས་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་པོ་

ནི། འདུས་མ་བས་ཀི་མཚན་ཉིད། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་མ་སྐྱེས་པ། གཉིས་པ་ནི། 

འདུས་མ་བས་ལ་དབེ་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ། སོ་སོར་བརགས་

འགོག །སོ་སོར་བརགས་མིན་གི་འགོག་པ་དང་གསུམ། མཚན་ཉིད་རིམ་པ་བཞིན། 
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ཐོགས་བཅས་ཀི་རེག་བ་བཀག་ཙམ་གི་སོ་ནས་གཟུགས་ཅན་སྐྱེ་བའི་གོ་འབེད་པ། 

སོ་སོར་རོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་སང་བ་སངས་པའི་བལ་བ་སོ་སོར་

རོག་པའི་ཤེེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་མ་ཐོབ་པར་རྐེན་མ་ཚང་བའི་དབང་གིས་མ་

སྐྱེས་པའི་ཆ།

ལྔ་པ་དགག་སྒྲུབ་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

དགག་པ་དང༌། སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགག་པའི་མཚན་ཉིད། དགག་བ་

དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ། དབེ་ན། མེད་དགག་དང༌། མ་

ཡིན་དགག་གཉིས། མེད་དགག་གི་མཚན་ཉིད། དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་

ཚུལ་གིས་རོགས་བ་གང་ཞིག །དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པ། 

དཔེར་ན། ས་ཕོགས་བུམ་མེད་ལྟ་བུའོ། །

ཁ་ཅིག །བུམ་མེད་མེད་དགག་ཡིན་ཡང་གཞི་ས་ཕོགས་དང་འབེལ་བས་ས་

ཕོགས་བུམ་མེད་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ཏེ། དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་

རོགས་བ་གང་ཞིག །དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་འཕེན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་ས་ཕོགས་འཕེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རགས་མ་

གྲུབ་སྟེ། ས་ཕོགས་ན་བུམ་པ་མེད་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ། ས་ཕོགས་དེ་ཆོས་གཞན་

འཕེན་མི་འཕེན་བརི་བའི་གཞི་ཡིན་གི་འཕངས་པའི་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་ན་ས་ཕོགས་དེ་

འཕངས་པའི་ཆོས་གཞན་ཡིན་ལ། ས་ཕོགས་ན་བུམ་པ་མེད་ཅེས་བརོད་པའི་ཚེ་ས་

ཕོགས་དེ་ཆོས་གཞན་འཕེན་མི་འཕེན་བརི་བའི་གཞི་ཡིན་ནོ། །
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འོ་ན་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ས་ཕོགས་

དེ་འཕངས་པའི་ཆོས་གཞན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་གཞན་འཕེན་མི་འཕེན་

བརི་བའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དེའི་ཚེ་ཆོས་གཞན་འཕེན་མི་

འཕེན་བརི་བའི་གཞི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། ཤེས་བ་དེ་དེ་

ལྟ་བུའི་གཞིར་ཁས་བླངས་པས་ཆོག་པའི་ཕིར། །མ་ཡིན་དགག་གི་མཚན་ཉིད། 

དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་བ་གང་ཞིག །དགག་བ་

བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་འཕེན་པ། 

དེ་ལ་དབེ་ན། ཆོས་གཞན་དངོས་སུ་འཕེན་པ་དང༌། ཤུགས་ལ་འཕེན་པ་

དང༌། སྐབས་སྟོབས་ཀིས་འཕེན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། དཔེར་ན། རི་མེད་

པའི་ཐང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཚིག་གཅིག་པོ་དེས་དགག་བ་བཅད་པ་དང་ཆོས་

གཞན་གཉིས་ཀ་དངོས་སུ་འཕངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། དཔེར་ན་ལྷས་

བིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཚིག་དེས་ཆོས་གཞན་

དོན་གིས་འཕེན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚིག་དེས་ལྷས་བིན་ཚོན་པོས་མཚན་མོ་ཟས་ཟ་

བར་བསྟན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཚོན་པོ་ཞེས་པས་ཟས་ཟ་བར་བསྟན་ལ། ཉིན་པར་

ཟས་ཟ་བ་དངོས་སུ་བཀག་ཅིང་ཟས་ཟ་བའི་དུས་ཉིན་མཚན་གཉིས་སུ་ངེས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་གཞན་དོན་གིས་འཕངས་པ་དང་དངོས་སུ་འཕངས་པ་

གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་”ནི་
107

ལྷས་བིན་ཚོན་པོ་ཉིན་པར་ཟས་མི་ཟ་བ་རིད་པ་མ་

ཡིན་པ་ཡོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། དཔེར་ན། གང་ཟག་གཅིག་ཉིད་

107 ན་
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རྒྱལ་རིགས་དང་བམ་ཟེའི་རིགས་གང་རུང་དུ་ངེས་ཤིང་རྒྱལ་རིགས་སུའང་མ་

ངེས་བམ་ཟེའི་རིགས་སུའང་མ་ངེས་པར་དྲིས་པའི་ཚེ་ན། རྒྱལ་རིགས་ཡིན་

ཞེས་པའི་རང་ཚིག་གིས་མི་སྟོན་པར་བམ་ཟེ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་སྐད་དུའང༌། དགག་པ་དོན་གིས་བསྟན་པ་དང༌། །ཚིག་གཅིག་སྒྲུབ་པར་

བེད་པ་དང༌། །དེ་ལྡན་རང་ཚིག་མི་སྟོན་པ། །མ་ཡིན་གཞན་པ་གཞན་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཁ་ཅིག །དགག་པའི་མཚན་ཉིད། བློས་རྣམ་བཅད་དུ་

རོགས་པར་བ་བ། ཞེས་ཟེེར་ཞིང༌། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་

དགག་རྣམས་དགག་པ་མིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར། བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཆོས་

ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བློས་རྣམ་བཅད་དུ་རོགས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ་བློས་

དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། གཞི་གྲུབ་པ་གང་ཞིག །དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་

པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པ། དཔེར་ན། མི་རག་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་

ཅིག །མི་རག་པ་མ་ཡིན་དགག་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་ས་མ་དག་གིས་ནི། །མ་ཡིན་

སྒྲུབ་པར་བེད་ཕིར་རོ། །ཞེས་འབས་རང་གི་རགས་གཉིས་ཀིས་མ་ཡིན་དགག་སྒྲུབ་

པར་བཤད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་མི་འཐད་དེ། གཞུང་དེས་འབས་རང་གི་རགས་

གཉིས་ཀིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ཅིང༌། ཤུགས་ལ་མ་ཡིན་དགག་སྒྲུབ་པར་བེད་

ཅེས་པ་ཙམ་ཞིག་བསྟན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མིན་ན། འབས་རང་གི་རགས་གཉིས་པོ་

དེ་དགག་རགས་སུ་ཐལ། དགག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། འོ་ན་ཁྱེད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་དེ་གཉིས་དགག་རགས་སུ་ཐལ། 
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དགག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། དགག་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་ཀང་

དགག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དགག་པ་

དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་ནས་དགག་རགས་དང༌། སྒྲུབ་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་ནས་

སྒྲུབ་རགས་སུ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད། བློས་ཡོངས་གཅོད་དུ་རོགས་པར་བ་

བ། ཞེས་ཟེར་བ་མི་འཐད་དེ། ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བེད་དང༌། ཞེས་ཡོངས་སུ་

གཅོད་བེད་དང་གོ་བེད་རྣམས་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར།

དྲུག་པ་སྣང་སེལ་༼གཉིས་སུ་དབེ་བ་༽ལ།

སྣང་བ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་དོན་གཅིག་ཡིན་ལ། སེལ་བ་ལ་གཉིས། དོགས་པ་

དགོད་པ་དང༌། དེའི་ལན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །སྤི་དང་གཞི་མཐུན་

བསྒྲུབ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་གཅིག་དང་ཐ་དད་དགག་སྒྲུབ་སོགས་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་

སུ་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་སོགས་ཡིན་ན། རོག་པས་སྒོ་

བཏགས་ཡིན་དགོས་ན། སྐྱེས་བུ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དོན་བེད་ནུས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་

དང༌། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་ཐམས་ཅད་

ཉམས་པར་འགྱུར་བས་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པ་

དང༌། རྣམ་གཞག་དེ་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཁས་བླངས་པས་ཆོག་པའི་གཉིས་

ཚོགས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་སྙམ་པ་དང༌། རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་རང་མཚན་ཡིན་ན་རོག་

པ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ལ། རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་རང་མཚན་མིན་ན་

རང་མཚན་ཡང་རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། རང་མཚན་
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ཡོད་ངེས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བས། རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་རང་མཚན་མ་ཡིན་པ་དང་

རང་མཚན་རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་ཡིན་པའི་གཉིས་ཚོགས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་སྙམ་པ་

དང༌། རོག་པས་སྣང་བཏགས་གཅིག་ཏུ་བསེས་ནས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་

པས་དེའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ། རོག་པ་དེ་རང་གི་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་

ཞེན་ནས་འཇུག་པར་བཤད་པས་རང་གི་གཟུང་རྣམ་དང༌། རང་གི་སྣང་བ་དོན་མ་

ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་ཞེན་ནས་འཇུག་ན་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ལོག་ཤེས་སུ་འགྱུར་

བས་དེའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་སྙམ་དུ་སེམས་པར་བེད་ལ། 

ཁ་ཅིག །སྤི་དང་གཞི་མཐུན་དང་རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་རྣམས་སྒོ་བཏགས་སུ་

བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་རོག་པས་རང་མཚན་ལ་རློམ་ནས་འཇུག་པ་མ་གཏོགས་

དངོས་པོའི་གནས་ཚོད་ལ་འཇུག་པ་མི་སིད་ཅིང༌། ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཚེ་ན་ཡང་

རང་གི་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་ནས་འཇུག་པས། ཞེན་

ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ལོག་ཤེས་ཡིན་ལ། རང་མཚན་ལ་ཐ་སྙད་བེད་པའི་ཚེ་ན་སེལ་

ངོར་རང་མཚན་ཡོད་ཅེས་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བར་རང་མཚན་གི་ཐ་སྙད་ལས་ལེན་མི་

ནུས་པར་འདོད་ཅིང༌། རང་མཚན་གཅིག་ཉིད་ཤར་ན་ཡོད་ན་ནུབ་ན་ཡོད་པར་

འགལ་བ་དང༌། ས་དྲོ་ཡོད་ན་ཕི་དྲོ་ཡོད་པར་འགལ་བ་དང༌། ཁ་བོའི་ངོ་བོ་ཡིན་ན་

སེར་སྐྱའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པ་དེ། རང་མཚན་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པར་

གནས་པའི་དོན་ཡིན་པས། རང་མཚན་གི་མཚན་ཉིད་ཁས་བླངས་ན་སར་གི་རྣམ་

གཞག་དེ་དང་འགལ་བས། སེལ་ངོར་རང་མཚན་ཡིན་ཞེས་པ་མ་གཏོགས་པར་རང་

མཚན་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་མི་ལེན་ཞིང༌། གཏན་ཚིགས་སྒོ་བཏགས་དང༌། བས་པ་
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གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་བས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་

དང༌། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཕིར། །

ངོ་བོ་ཐ་དད་བློ་གང་ལས། །ཞེས་པ་དང༌། ཐ་དད་པ། མེད་ན་གཅིག་ཅར་སྐྱེ་

འཇིག་འགྱུར། །ཞེས་པ་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ལ་བརེན་ནས་དངོས་པོ་དེ་བུམ་སྣམ་

དང་རས་གཅིག་ན། བུམ་སྣམ་ཡང་རས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་སྐྱེ་འཇིག་གཅིག་

ཅར་བེད་པར་འགྱུར་བས། དངོས་པོ་དང་བུམ་སྣམ་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་

ཡང་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དང༌། ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་དེ་རྣམས། །ཞེས་སོགས་

ཀི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ལ་བརེན་ནས། རང་མཚན་ཡིན་ན་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་མ་

ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་དང༌། སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་བར་བཏགས་སྟོན། །ཞེས་

སོགས་ཀི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པ་ལ་བརེན་ནས། བར་དུས་ཀི་རང་མཚན་ཐ་སྙད་ཀི་

དུས་སུ་རེས་འགོ་མི་བེད། ཐ་སྙད་དུས་ཀི་རང་མཚན་བར་དུས་སུ་རེས་འགོ་མི་བེད་

ཅིང༌། དེ་གཉིས་ཀ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་རེས་འགོ་བེད་པའི་རང་མཚན་མི་སིད་པས། 

དངོས་མེད་ལ་བར་སྦྱོར་བ་མ་གཏོགས་རང་མཚན་ལ་བར་སྦྱོར་བ་མི་སིད་པར་

འདོད་པ་དང༌། དེ་ཕིར་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཀི། །”འབེལ་
108

བ་ཡང་དག་ཉིད་དུ་

མེད། །ཅེས་བཤད་པ་ལ་བརེན་ནས་མེ་དུ་ལ་འབེལ་བ་མཚན་ཉིད་པ་མེད་པ་དང༌། 

བས་མི་རག་གི་ཐ་དད་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ལ་ཐ་དད་མཚན་

ཉིད་པ་མེད་པར་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ལན་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། དབུ་ཚད་གཉིས་ཀའི་ལུགས་ཀི་འཁྲུལ་

108 འཕེལ་
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གཞི་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། ལན་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། དབུ་མ་བའི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་

འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན་

ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ་བ་དང༌། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་

བ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བར་

ཁས་བླངས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་འཇིག་ཅིང༌། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་འཇིག་པས་བདེན་གཉིས་གང་རུང་

གཅིག་ཁས་བླངས་ན། ཅིག་ཤོས་སུན་འབིན་པར་བེད་པའི་ལོག་པར་རོག་པའི་

འཁྲུལ་གཞི་ནི། རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་ལ་བ་བེད་མི་འཐད་པར་འཛིན་པ་དེ་ཡིན་

པས། རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་རྡུལ་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལ་བ་བེད་ཐམས་ཅད་

འཐད་ཀི། གཞན་ལ་མི་འཐད་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་བ་

དགོས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་འདིར་ཡང་རོག་པའི་ཡུལ་རང་

གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཁེགས་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། 

དེ་ལྟར་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་བཞག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་

ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་བརེན་ནས་རོགས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རོག་པའི་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཁེགས་ན། 

གང་ཟག་གི་བདག་འཛིན་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན། ཐར་པ་

དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རོག་པའི་ཡུལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པ་བཀག་པ་ན། རང་མཚན་གི་རྣམ་གཞག་བེད་པ་མ་བདེ་བར་རོག་ངོར་

རང་མཚན་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་མ་གཏོགས། རང་མཚན་གི་རྣམ་གཞག་བེད་མི་ནུས་
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པའི་འཁྲུལ་གཞི་ནི། རོག་པའི་ཡུལ་རང་མཚན་མ་ཡིན་ན། རང་མཚན་རོག་པའི་

ཡུལ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པ་འདི་ཡིན་པས། དེས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རོག་པས་

བཏགས་པ་ཙམ་གིས་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང༌། དངོས་པོ་རྣམས་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་དབེ་ལ་མཁས་པར་བའོ། །

གཉིས་པ་ལན་དངོས་ལ་བཞི། རོག་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་དང༌། རོག་པའི་

ཡུལ་དོན་དམ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་དགག་པ། སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་ཐ་སྙད་

འཇུག་པའི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་

གཞག་བསྟན་པའོ། །

དང་པོ་༼རོག་པ་ཡུལ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་༽ནི།

གསེར་བུམ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་གསེར་བུམ་ཡང་བུམ་པར་སྣང་ཞིང༌། 

རང་ལ་གསེར་བུམ་དུ་སྣང་བ་དེ་ཡང་། བུམ་པར་སྣང་བ་ཡིན་ལ། རོག་པ་དེའི་དོན་

སྣང་བ་དེ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སོ་སོར་མ་ཕེད་པ་ཡིན་པས། སྣང་བཏགས་

གཅིག་ཏུ་བསེས་ནས་འཛིན་པ་ཞེས་བའོ། །འོ་ན་སྣང་བ་གང༌། བཏགས་པ་གང་ཞེ་

ན། གསེེར་བུམ་རང་མཚན་པ་སྣང་བ་དང༌། གསེར་བུམ་གི་སྒ་དོན་ནི་བཏགས་པ་

ཡིན་ནོ། །གསེར་བུམ་གི་སྒ་དོན་གང་ཞེ་ན། གསེར་བུམ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་

མདུན་ན་འདུག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་གསེར་བུམ་དུ་སྣང་བ་དང༌། གསེར་བུམ་དུ་སྣང་

བ་དེ་ཡང་གསེར་བུམ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་གཉིས་ཀ་གསེར་བུམ་གི་

སྒ་དོན་ཡིན་ལ། རོག་པའི་དོན་སྣང་བ་གཉིས་ཀ་ཡང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ནས་སོ་སོར་

མ་ཕེད་པ་ཡིན་གི། སྣང་བ་འདི་གཉིས་གཅིག་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པ་མིན་
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ནོ། །རོག་པའི་སྣང་བ་དེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་བ་ཡིན་ཡང༌། རོག་པ་དེ་དེ་

ལ་རང་རིག་མངོན་སུམ་མིན་ཏེ། ཡིན་ན་རོག་པའི་སྣང་བ་རང་མཚན་ཡིན་པ་དང༌། 

རོག་པ་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

ཁ་ཅིག །རོག་པ་ལ་རང་གི་གཟུང་རྣམ་ཕི་རོལ་དུ་སྣང་བར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། 

རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་རོག་པ་ཡིན་པས་རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་ལ་ཡང་རང་གི་གཟུང་

རྣམ་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྣང་བར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་སོགས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་

ཕིར་དང༌། རོག་པ་ཡང་རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པས་རང་ཉིད་རང་ལ་ཕི་རོལ་དོན་

དུ་སྣང་བ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །གསེར་བུམ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་གསེར་བུམ་དུ་

སྣང་བ་སྒ་དོན་ཡིན་ཡང་གསེར་བུམ་དེའི་མཚན་གཞིར་འོང་བ་དང༌། གསེར་བུམ་

འཛིན་པའི་རོག་པ་དེ་རང་གི་སྣང་བ་ལ་”འཁྲུལ་
109

ནས་གསེར་བུམ་”འདི
110

་ནི་བུམ་

པའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པ་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བས། ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་

པ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དགོངས་ནས་རོག་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔྱིས་ཕིན་པ་ཁོ་ན་

རོགས་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་རོག་པའི་སྣང་བ་དངོས་པོར་མེད་པས་

སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པར་ཐལ། 

རང་གི་སྣང་བ་དོན་མ་ཡིན་པ་ལ་དོན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། དེ་ཡི་ངོ་བོས་སྟོང་དེ་དག །དེ་ཡི་ངོ་བོར་ཞེན་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཤད་དོ་ཞེ་ན། འདིའི་ལན་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་རོག་པའི་སྣང་བ་དངོས་

པོར་མེད་ན་རོག་པས་རང་མཚན་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅེ་ན། དང་པོར་རང་མཚན་འཛིན་

109 འཁིས་

110 འདྲི་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

པའི་མངོན་སུམ་གིས་བག་ཆགས་བཞག་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་རོག་པས་རང་མཚན་

ལ་ཞེན་ནས་ཞུགས་པས་རང་མཚན་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་༼རོག་པའི་ཡུལ་བདེན་གྲུབ་དགག་པ་༽ལ་གཉིས།

སྤི་དང་གཞི་མཐུན་འཛིན་པའི་རོག་པའི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་དགག་

པ་དང༌། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་སོགས་འཛིན་པའི་རོག་པའི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་

པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མེ་ཏོག་འདི་ནི་ཨུཏྤལ་སོན་པོའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་རོག་

པའི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཨུཏྤལ་དང་སོན་པོ་རས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག །ཁྱོད་

ལ་དེ་གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་གཉིས་ཀི་གཞི་མཐུན་མ་

གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན་ཁྱོད་ཞེན་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤེས་སུ་ཐལ། ཁྱོད་མེ་ཏོག་

འདི་ཨུཏྤལ་སོན་པོའོ་སྙམ་དུ་ཞེན་པའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །འདོད་པ་དེའི་ཕིར་འདོད་

ན། སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པ་འགལ་ལོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་ཡུལ་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་

པར་སྣང་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། རོག་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དོན་དམ་པར་

གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཙན་དན་དང་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་

བ་གཉིས་རོག་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ངམ་མི་སྣང༌། སྣང་ན། ཙན་དན་ཆོས་ཅན། རོག་

པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དང་རས་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པ་དེ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གང་ཞིག །དེ་ལ་ཁྱོད་དང་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་

ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རོག་པ་ལ་དེ་

གཉིས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཕིན་ཆད་རས་ཐ་དད་ལྟ་བུར་སྣང་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་

ན། རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་མ་འབེལ་

བར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ལ་མ་འབེལ་བར་ཐལ། དེ་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་ཡང་མ་

”འབེལ
111

། “དེ་བྱུང་
112

དུ་ཡང་མ་འབེལ་བའི་ཕིར། རགས་ཕི་མ་དེར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་

ཡང་མ་ཡིན། འབས་བུ་ཡང་མ་ཡིན། དེ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་

པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་

སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དང་

འབེལ་མེད་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་

སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་ཤིང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། 

ཤིང་ཡིན་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཙན་དན་དང་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་

བ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། འདོད་ན། གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། གཞི་གྲུབ། ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། ཙན་དན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤུག་པའི་སྤི་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་

ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཤུག་པའི་སྤི་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་དང་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤུག་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་རོག་པ་ལ་ཤིང་མ་

111 འབལ

112 དབྱུང་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

ཡིན་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཤུག་པ་དེ་ཁྱོད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤུག་

པའི་སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤུག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་ཁྱབ་སྟེ། རོག་པ་ལ་སྣང་ཡང་རོག་

པ་ལ་གསལ་བར་མི་སྣང་བ་གང་ཞིག །རང་མཚན་སྣང་ཡུལ་དུ་བེད་ན་རང་མཚན་

གསལ་བར་སྣང་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན། རང་མཚན་རོག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ཡང༌། དོན་དམ་པར་རོག་པའི་ཡུལ་

མ་ཡིན་ལ། རང་མཚན་སྒ་དང་བརའི་ཡུལ་ཡིན་ཡང་དོན་དམ་པར་སྒ་དང་བརའི་

ཡུལ་མ་ཡིན་པ་མི་འགལ་ཏེ། རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན། ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་

རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་པ་དང༌། རང་མཚན་དོན་དམ་པ་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པར་

སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་བཤད་པ་ལྟར་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་ཕིར་དངོས་དངོས་མེད་རེན་ཅན། །ཞེས་པའི་གཞུང་གིས་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་བསྟན་གི། །རང་མཚན་

དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་རེན་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚད་མས་རང་

མཚན་གི་སྟེང་དུ་དངོས་སུ་དགག་སྒྲུབ་དུ་མ་བེད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་པར་རང་མཚན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་རུང་ན། རང་མཚན་དགག་

སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་མི་རུང་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དེས་

རང་མཚན་དེ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་གཞིར་རུང་བ་འགོག་པའི་གཞིར་ཁས་བླངས་པའི་

ཕིར་དང༌། མེད་ཅེས་ལྡོག་པ་དེ ་ཉིད་ནི། །ཇི་ལྟར་མེད་ལས་ལྡོག་པར་

འདོད། །ཅེས་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

འོ་ན་རང་མཚན་རོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་ཡང༌། རོག་པའི་དངོས་ཡུལ་

རང་མཚན་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་དང་པོར་སྒ་འཛིན་རོག་

པ་ལ་སྒ་དེ་སར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ལ། དེའི་རེས་སུ་སྒ་བས་པ་

འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་སྒ་གྲུབ་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་བས་པ་ས་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་

བུར་སྣང་ལ། དེའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རག་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་སྒ་དང་བས་པ་གྲུབ་

ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་མི་རག་པ་སར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་པ་ལྟ་བུར་སྣང་ལ། རོག་པ་དེ་

དག་གི་ངེས་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། རོག་པ་དེ་དག་རང་གི་ངེས་ཡུལ་ལ་སྒྲུབ་

འཇུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་འཛིན་རོག་པས་སྒའི་སྟེང་དུ་བས་མི་རག་ཐམས་

ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་ངེས་པར་ཐལ་བ་དང༌། སྒ་ལ་དམིགས་པའི་སྒོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་

ཅིག་ཅར་དུ་ཆོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྟོན་པ་ལ། དེ་ལྟ་མིན་ན་དོན་རྣམས་ཀི། །ཆོས་

གཅིག་བསྒྲུབས་སམ་བཀག་པ་ན། །བདག་ཉིད་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབས་པ་

དང༌། །བཀག་འགྱུར་བདག་ལྟ་ཐད་མེད་ཕིར། །ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། རོག་པའི་ངེས་ཡུལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ན། སྒ་བས་མི་རག་པ་

གསུམ་ས་ཕི་རིམ་ཅན་དུ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་སྒ་མ་བས་པ་དང་

རག་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང༌། སྒ་འཛིན་རོག་པས་སྒའི་ངོ་བོ་སར་མེད་གསར་དུ་

གྲུབ་པར་ཐལ། སྒ་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་བ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། 

འདོད་ན། སྒ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་

སར་མེད་གསར་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་ཁས། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀིས་སྒའི་སྟེང་དུ་

བས་མི་རག་སོགས་ཀང་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་སྐྱེ་བེད་ཡིན་པའི་སོ་ནས་ཁྱོད་ཀིས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

སྒ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་དགག་གྲུབ་ཀི་དངོས་བསྟན་རང་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། སྒའི་

སྟེང་དུ་ཁྱད་ཆོས་ས་ཕིའི་རིམ་པ་དེ་འདྲ་མེད་ནའང་སྒ་དེ་ས་ཕིའི་རིམ་པ་དེ་དག་དང་

འབེལ་བར་དགག་སྒྲུབ་བེད་པའི་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་ཞེས་དང༌། དེ་འདྲ་མེད་

ནའང་ཆོས་ཅན་དེ། །དེ་དག་དང་ནི་འབེལ་བར་སྣང༌། །ཞེས་པས་བསྟན་ཏོ། །

གལ་ཏེ་སྒའི་སྟེང་དུ་སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་གྲུབ་བམ། རིམ་

ཅན་དུ་གྲུབ། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། རིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། བས་པ་དེ་སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པའང་མི་འཐད་དེ། 

དེ་གསུམ་ཅིག་ཅར་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་རང་ངོས་ནས་ཅིག་ཅར་དུ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། སྒའི་སྟེང་དུ་སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་གྲུབ་པ་དེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒའི་སྟེང་དུ་དེ་གསུམ་རིམ་གིས་གྲུབ་པ་དང༌། དོན་རང་ངོས་

ནས་ཅིག་ཅར་དུ་གྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན། སྒ་བས་མི་རག་པ་གསུམ་རང་མཚན་ཡིན་ཡང༌། སྒ་ཤེས་འདོད་

ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དང༌། མི་རག་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་དང༌། བས་པ་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་པ་རྣམས་རོག་པས་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་དོན་དམ་

པར་གྲུབ་ན་སྒ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ། སྒ་དེ་མི་རག་པའི་

རེན་དོན་གཞན་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གྲུབ་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན། སྒ་དང་

མི་རག་པ་གཉིས་རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་

དང་ཆོས་ཅན་རྣམ་གཞག་དང༌། ཞེས་སོགས་དང༌། དཔག་བ་དཔོག་པར་བེད་པ་

ཡི། །དོན་གི་ཐ་སྙད་གནས་པ་འདི། །ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་ཐ་དད་ལ། །བརེན་ནས་རྣམ་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པར་བཏགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་དེ་སྒ་བས་མི་རག་པ་རྣམས་རང་

མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། 

རང་ཉིད་ཀིས་རང་མཚན་གི་མཚན་གཞི་ཁས་ལེན་པ་ལའང་སྐྱོན་མཚུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་མི་མཚུངས་ཏེ། རང་ལུགས་ལ་རང་མཚན་ཁས་མི་ལེན་པར་རོག་

ངོར་རང་མཚན་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རང་མཚན་གང་གི་

ངོར་འཇོག་པའི་རོག་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པས་དེ་ལ་ཡང་སྐྱོན་མཚུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བས་རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་འདི་ནི། 

རང་མཚན་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའི་དོན་ཁོང་དུ་མ་ཆུད་པའི་

སྐྱོན་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གསུམ་པ་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བ་ལ་

གཉིས།

སྤི་དང་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་གཞི་ངོས་གཟུང་བ་དང༌། བར་སྦྱོར་

བའི་ཡུལ་ངོས་གཟུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ནི་བ་ལང་ངོ་སྙམ་པའི་རོག་པ་དང༌། བ་

ལང་འདི་ནི་དཀར་པོའོ་སྙམ་པའི་རོག་པ་དང༌། དེ་ལྟར་བརོད་པའི་སྒའི་ཐ་སྙད་

འཇུག་པའི་གཞི་རོག་པས་བཏགས་པའི་སྒ་དོན་ཡིན་གི་རང་མཚན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་གོང་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤེས་ལ་ཡོད་པའི་དོན་དེ་རྣམས། །ཞེས་

སོགས་དང༌། བེ་བག་འདི་ནི་བློ་དོན་ལ། །ཞེས་པའི་གཞུང་གིས་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་

གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་གཞི་རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་བསྟན་གི། རང་མཚན་ཡིན་ན་

སྤི་དང་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའི་གཞི་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ་མ་
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ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་རང་མཚན་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་སྤི་

དང༌། དངོས་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སྤི་གཉིས་ཁས་བླངས་པས་ཆོག་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་

གི་གཞན་སེལ་གི་མཚན་གཞི་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་ཡང་བུམ་གསལ་

རྣམས་ཀི་སྤི་ཡིན། བློའི་གཞན་སེལ་གི་མཚན་གཞི་རོག་པ་ལ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་ཡང་བུམ་གསལ་རྣམས་ཀི་སྤི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོར་གྱུར་པའི་སྤི་ཡོད་ན་སྤི་དངོས་པོ་བ་ཁས་ལེན་པའི་

གཞན་སེ་ལ་བརོད་པའི་སྐྱོན་”མི་
113

འཇུག་གམ་ཞེ་ན། མི་འཇུག་སྟེ། གངས་ཅན་

གིས་སོན་པོ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་གཙོ་བོ་དེ་སེར་པོའི་རང་བཞིན་དང་གནས་

ཚུལ་དང་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་སེར་པོའི་སྤི་དང༌། སོན་པོའི་ངོ་བོ་དེ་ཉིད་སེར་པོའི་

ངོ་བོ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པས་དེ་ལ། དངོས་པོའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཉིད་ཕིར། །ངོ་བོ་ཐ་

དད་བློ་གང་ལས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སོ་སེར་གཉིས་བློ་ལ་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་

བར་ཐལ། སོན་པོའི་ངོ་བོ་དང་སེར་པོའི་ངོ་བོ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པ་དང༌། 

དེ་བཞིན་དུ་སོ་སེར་གཉིས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་གཉིས་པོ་ཆ་མེད་དུ་ཁས་བླངས་

པ་ལ། སྐྱེ་འཇིག་ཅིག་ཅར་བེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་བརོད་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་དང་

བུམ་པ་ལྟ་བུ་རས་གཅིག་པ་ཙམ་ལ་སྐྱོན་བརོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བེ་བག་

པས་ཀང་སོ་སེར་གཉིས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་ཆ་མེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན། ཕིས་ཡོད་ཆ་དང་ལྡན་པའང་མིན། །ཞེས་པའི་སྐྱོན་བརོད་པ་མི་

རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

113 མ་
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གཉིས་པ་ནི། བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་བར་སྦྱོར་བའི་གཞིར་བཟུང་

ནས་བར་སྦྱོར་བས། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེ་རེ་ནས་བར་སྦྱོར་མི་དགོས་

པར་དེ་རྣམས་བ་ལང་དུ་གོ་བར་འགྱུར་བ་དང༌། ཐ་སྙད་ཀི་དུས་སུ་དོན་གོ་བ་དེ་བར་

སྦྱར་བའི་དགོས་པ་ཡིན་པར་སངས་རྒྱས་པ་དང་ཕི་རོལ་པ་གཉིས་ཀ་མཐུན་ལ། གོ་

བར་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ་མི་མཐུན་ཏེ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་བར་སྦྱོར་བའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། དེ་བ་ལང་གི་གསལ་བ་

ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་ལང་དུ་གོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཕི་རོལ་པའི་ལུགས་

ལ་བ་ལང་གི་སྤི་རག་དངོས་བར་སྦྱོར་བའི་ཡུལ་དང༌། དེ་བ་ལང་གི་གསལ་བ་ཀུན་ལ་

ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་ལང་དུ་གོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འོ་ན་བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་སྦྱོར་

བའི་གཞི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་སྒ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞི་

ཡིན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་གི་འཇུག་ཡུལ་མིན་པ་བཞིན་དུ། 

བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་དེ་ཡང་བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་སྦྱོར་བའི་གཞི་ཡིན་གི་

བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་སྒ་དང་མི་རག་པའི་ཚོགས་དོན་དེ་སྒ་མི་རག་པ་རོགས་པའི་རེས་

དཔག་གི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ། བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་བ་ལང་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ཚོགས་དོན་དེ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་འཇུག་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབས་པའི་དགོས་པ་ནི་སྒའི་སྟེང་
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དུ་མི་རག་པ་གོ་བ་ཙམ་ཡིན་ལ། བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་གཞིར་བཟུང་ནས་

བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་སྦྱར་བའི་དགོས་པ་ནི། ཐ་སྙད་ཀི་དུས་སུ་བ་ལང་གི་གསལ་

བ་རྣམས་བ་ལང་དུ་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཐ་སྙད་ཀི་དུས་ཀི་བ་ལང་ནག་སྒུར་ལ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་དངོས་སུ་

སྦྱར་རམ་མ་སྦྱར། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། དེ་བར་དུས་ཀི་བ་ལང་རང་མཚན་ལ་རེས་

སུ་མི་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་བ་ལང་དུ་མི་གོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

དེ་ལ་བར་སྦྱོར་བའི་དུས་སུ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་ཡང་དེ་བ་ལང་

དུ་མི་གོ་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། དངོས་སུ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་ལ་བར་སྦྱར་བ་

ཡིན་ལ། ཐ་སྙད་ཀི་དུས་ཀི་བ་ལང་ནག་སྒུར་སོགས་ཀང་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་

ལོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་ལྟ་བུ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་སྦྱོར་

བའི་གཞི་དང༌། རོག་པ་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་སྣང་ཡུལ་དང༌། 

བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་འཇུག་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་སྦྱོར་

བ་ཡིན་ལ། བར་དུས་ཀི་བ་ལང་དཀར་ཟལ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་འཇུག་ཡུལ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཐ་སྙད་ཀི་དུས་སུ་རེས་འགོ་མི་བེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། སྒ་རྣམས་ཀིས་

རང་གང་ལ་བར་བཏགས་པའི་དོན་དེ་སྟོན་ལ། དེ་ཡང་ཐ་སྙད་ཀི་དུས་སུ་དོན་དེ་གོ་

བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་བར་བཏགས་སྟོན། །དེ་

ནི་ཐ་སྙད་ཆེད་དུ་བས། །དེ་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་མེད། །དེས་ན་དེ་ལ་བརར་མ་



  441  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཡིན། “།
114

ཞེས་གསུངས་སོ། །

རོག་པ་ལ་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་དེ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་

ཡུལ་ཡིན་ཡང༌། དེ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་འཇུག་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཞོ་བཀལ་

ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་སྐད་དུའང༌། ཅི་ནས་སྐྱེས་བུ་དོན་བེད་

པར། །ནུས་པ་ཤེས་ན་དེ་བསྒྲུབ་ཕིར། །འཇུག་པར་འགྱུར་ནས་དོན་རྣམས་ལ། །རོད་

པར་བེད་པ་སྦྱོར་བར་བེད། །དེ་ལ་རིགས་དོན་བེད་རུང་མེད། །ཅེས་གསུངས་

སོ། །དེས་ན་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་བ་ལང་ཞེས་པའི་བརའི་འཇུག་ཡུལ་

ཡིན་ཏེ། དེ་བར་དང་ཐ་སྙད་ཀི་དུས་ཀི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་གང་

ཞིག །དེས་ཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

བཞི་པ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་གཞན་སེལ་གི་རྣམ་གཞག་བསྟན་པ་ལ་

གསུམ།

སྒ་རོག་གི་འཇུག་ཚུལ་དང༌། གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་དང་བཅས་

པ་དང༌། སེལ་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་དང་བཅས་པའོ། །

དང་པོ་༼སྒ་རོག་གི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་༽ལ་གཉིས།

སྒ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་དང་སེལ་བས་འཇུག་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་སོ་

སོར་བརོད་པ་དང༌། སེལ་བས་འཇུག་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །

དང་པོ་ནི། གཞན་སེ་རྣམས་ན་རེ། འདི་བུམ་པའ་ོསྙམ་པའི་རོག་པ་ལ་དགག་

114 -།
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བ་བཅད་ལྡོག་མི་སྣང་བར་སྒྲུབ་པ་རང་དབང་བའི་ཚུལ་གིས་སྣང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་

བས་ནས། སྒ་རོག་ཐམས་ཅད་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པས་སྒྲུབ་པས་འཇུག་

གི་སེལ་བས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཡང་སྒྲུབ་པའི་སྒ་རོག་སྒྲུབ་པས་

འཇུག་པའི་དོགས་པ་ཆེ་བས་དེ་འགོག་པའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས། 

དགག་པའི་སྒ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པའི་དོགས་པ་ཆུང་བས། དེ་ལ། དངོས་མེད་ངོ་

བོ་མེད་པའི་ཕིར། །ངོ་བོ་རོད་པ་དཔྱད་བ་ཉིད། །མ་ཡིན། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་

གསུངས་སོ། །སེལ་བ་སྨྲ་བ་རྣམས་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་རོག་རྣམས་

སེལ་བས་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་དོན་གི་གཞན་སེལ་གི་སྟོབས་ལས་འོངས་

པའི་ཕིར་དང༌། ད་ལྟ་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་པར་སྣང་ལ། ཕིས་ཀང་རིགས་མི་

མཐུན་ལས་ལོག་པའི་དོན་གི་གཞན་སེལ་ཐོབ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཞེས་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་ནི། སྒ་རོག་སེལ་འཇུག་ཏུ་རིགས་ཀི་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་མི་

རིགས་ཏེ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་སྒ་ངེས་པའི་རོག་པ་དེས་སྒ་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་གོ་འམ་མ་གོ །མ་གོ་ན། སྒ་མ་གོ་བར་ཐལ། སྒ་མ་ཡིན་

པ་ལས་ལོག་པར་མ་གོ་བའི་ཕིར། གོ་ན་སྒ་དེ་རག་པ་ལས་ལོག་པར་གོ་འམ་མ་

གོ །མ་གོ་ན། སྒ་ངེས་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སེལ་འཇུག་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་

ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། རགས་བསལ་ཁས། སྒ་རག་པ་ལས་ལོག་

པར་གོ་ན། སྒའི་སྟེང་དུ་ཆོས་གཅིག་བསྒྲུབས་པས་ཀུན་བསྒྲུབས་པ་དང༌། གཅིག་

བཀག་པས་ཀུན་བཀག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་ངེས་པའི་རོག་པ་དེས་སྒ་རག་པ་
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ལས་ལོག་པར་གོ་བའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་ལ་ལྟོས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་དུ་ཐལ། སྒའི་

སྟེང་ན་ཤེས་བ་ལ་སིད་ཚད་ཀི་གངས་དང་མཉམ་པའི་ལྡོག་པ་ཡོད་ལ། དེ་སྒ་ངེས་

པའི་རོག་པ་གཅིག་པོ་དེ་མོང་སྟོབས་ཀིས་ངེས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང༌། སྒ་ངེས་པའི་རེས་སུ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་

དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་ངེས་པའི་རོག་པ་དེས་སྒ་མི་རག་པར་ངེས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒ་ངེས་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སེལ་འཇུག་ཡིན་ཏེ། རང་ཡུལ་

ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དང་སྒའི་བས་མི་རག་ཡུལ་དུས་རང་

བཞིན་གང་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་གྲུབ་བདེ་རས་གཅིག་གང་ཞིག །ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ངེས་ཀི་

སྒའི་བས་མི་རག་མ་ངེས་པའི་ཕིར། འ་ོན་ཁྱོད་རང་ལ་ཡང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་

སྒའི་བས་མི་རག་ཀུན་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། སྒའི་བས་མི་རག་མཐོང་

ཡང་སྒ་རག་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུས་སྒ་མི་རག་པར་མ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་ནི།

ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྡུས་པར། འདིར་ནི་སེལ་བ་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །མ་

ཡིན་པ་དང་མེད་པའོ། །མ་ཡིན་པ་ཡང་རྣམ་གཉིས་ཏེ། །བློ་དང་དོན་གི་དབེ་བས་

སོ། །ཞེས་པ་དང༌། དེའི་འགེལ་པར། ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། མ་ཡིན་པ་དང་མེད་

པའོ། །ཞེས་བ་བ་ནི། མ་ཡིན་པར་དགག་པ་དང་མེད་པ་སྟེ་མེད་པར་དགག་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དགག་པ་དང་གཞན་

སེལ་དོན་གཅིག་ཡིན་པས། འདི་ལ་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད། དགག་བ་དངོས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ། དེ་ལ་དབེ་ན། དོན་གི་གཞན་སེལ། བློའི་

གཞན་སེལ། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དང་གསུམ་མོ། །

དོན་གི་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད། མ་ཡིན་དགག་གི་གཞན་སེལ་དོན་གང་

ཞིག །སྒོ་མ་བཏགས་པར་དོན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ། དཔེར་ན་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར། གཞན་སེལ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། འདི་ལ་གཞན་

སེལ་བར་བེད་པའི་གཞི་ཡིན་པས་གཞན་སེལ་ཞེས་བ་སྟེ། ཤཱཀ་བློས། རེ་ཞིག་

གཅིག་ནི་འདི་ལ་གཞན་དང་གཞན་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལྡོག་

པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཡང་སྒ་བཤད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་གཞན་

སེལ་བར་བེད་པའི་གཞི་ཡིན་ན་གཞན་སེལ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག །བུམ་པ་རང་མཚན་པ་ལྟ་བུ་དོན་གི་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་འདོད་པ་

མི་འཐད་དེ། དེ་དགག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏེ་གཞན་སེལ་ཡིན་ཏེ། བསལ་

བ་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་དགག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་

བ་རིགས་མི་མཐུན་འགོག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དགག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་པ་ཡིན་ན་

དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། དེ་གཞན་སེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་སེལ་ཡིན་ན་བསལ་བ་དངོས་སུ་

བསལ་བའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་བ་བ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་དགག་གི་

གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད། དགག་བ་དངོས་སུ་བཅད་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་པར་

བ་བ་གང་ཞིག །དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མི་འཕེན་པ། དཔེར་ན་བུམ་

པ་ལ་བུམ་མ་ཡིན་མེད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་གཞན་སེལ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། 
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

གཞན་བསལ་བའི་ཆ་ཡིན་པས་གཞན་སེལ་ཞེས་བ་སྟེ། ཤཱཀ་བློས། གཉིས་པ་ནི་

གཞན་གཅོད་པའི་ཕིར་གཞན་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་ཡིན་ཞིང༌། གང་སོན་གི་སོབ་

དཔོན་དག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཐམས་ཅད་ལ་དགག་པ་ཙམ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅིག །ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཕིར། ཞེས་བཤད་པས། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པ་དེ་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་

ལས་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེད་དགག་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། བུམ་པ་དེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ”།
115

 བུམ་པ་

མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་དེ་བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ཆོས་ཅན། མེད་དགག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་

འཕེན་པའི་ཕིར་ཏེ། དགག་བ་བཀག་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་བུམ་པ་འཕེན་པའི་ཕིར། 

རགས་གྲུབ་སྟེ། བུམ་མིན་ལས་ལོག་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བུམ་པ་ཤུགས་ལ་བརོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་པ་དང་བུམ་མིན་གཉིས་ཕན་ཚུན་སངས་ཏེ་གནས་པའི་དངོས་

འགལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན། ལྡོག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་ཕིར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

མི་འགལ་ཏེ། དེས་ལྡོག་པ་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དེ་དངོས་མེད་ཡིན་པར་

བསྟན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། བློའི་གཞན་སེལ་གི་མཚན་ཉིད། མ་ཡིན་དགག་གི་

115 -།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

གཞན་སེལ་གང་ཞིག །རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པ། དཔེར་ན་རོག་པ་ལ་

བུམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ཅིའི་ཕིར་གཞན་སེལ་ཞེས་

བ་ཞེ་ན། འདིས་གཞན་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་གཞན་སེལ་ཞེས་བ་སྟེ། ཤཱཀ་བློས། 

གསུམ་པ་ནི་འདིས་གཞན་སེལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་རོག་པའི་བློ་ལ་སྣང་བ་

ཡིན་ཏེ། གང་བསྟན་བཅོས་མཛད་པས་སྒའི་བརོད་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་བཞེད་པ་ཞེས་

བ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅིག །རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་བློའི་གཞན་སེལ་ཡིན་ཞེས་སྨྲ་བ་མི་

འཐད་དེ། དེ་དགག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག །འདི་དགག་པ་ཡིན་ཏེ། བློ་ལ་

འཆར་བ་ན་དགག་བ་བཅད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དངོས་སུ་

འཇལ་བའི་བློ་ཡིན་ན་རོག་པ་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིག །རོག་པ་ལ་དགག་བ་བཅད་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཆར་བའི་ཕིར། དེས་ན་དངོས་མེད་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་དགོས་

ཞེས་ཟེར་རོ། །འ་ོན་བློ་ཆོས་ཅན། རོག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་

བ་དངོས་སུ་འཇལ་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕིར། རི་བོང་རྭ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཡིན་པར་

ཐལ། དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་གཞན་སེལ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

འོ་ན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ལ་གཞན་སེལ་གསུམ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། གཞན་བསལ་

བའི་གཞི་དང༌། གཞན་བསལ་བའི་ཆ་དང༌། གཞན་སེལ་བར་བེད་པ་གསུམ་ཡོད་

པས་སོ། །གསུམ་པོ་དེ་ལ་ལས་དང་བ་བ་དང་བེད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང༌། བུམ་

གསལ་གི་སྤི་ཡིན་པ་ལ་ཁྱད་པར་མེད་དེ། གསུམ་གའང་བུམ་གསལ་ཐམས་ཅད་ལ་

ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གཞན་སེལ་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་
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ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གཞན་སེལ་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངེས་ཏེ། གཞན་སེལ་ལ་མེད་

དགག་དང་མ་ཡིན་དགག་གཉིས་སུ་འདུས་ཤིང༌། མ་ཡིན་དགག་ལ་ཡང་རོག་པས་

སྒོ་མ་བཏགས་པར་དོན་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དང༌། རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པ་

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་སེལ་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་དང་བཅས་པ་ལ་གཉིས།

མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སེལ་འཇུག་གི་མཚན་ཉིད། རང་

ཡུལ་ལ་ཆ་ཤས་སུ་ཕེ་ནས་འཇུག་པ། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རོག་པ་དང༌། རོད་བེད་

ཀི་སྒའོ། །དང་པོ་ནི། རོག་པའི་མཚན་ཉིད། སྒ་དོན་འདྲེས་རུང་འཛིན་པའི་བློ། སྒ་

དོན་འདྲེས་རུང་བ་དང༌། འདྲེས་པའི་ཚད་དང༌། རུང་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་རྣམས་

སར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དབེ་ན། དོན་སྦྱོར་རོག་པ་དང༌། མིང་སྦྱོར་རོག་པ་གཉིས། དོན་

སྦྱོར་རོག་པའི་མཚན་ཉིད། ཁྱད་གཞི་ལ་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་བློ། །དཔེར་

ན་སྐྱེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བུའོ། །མིང་སྦྱོར་རོག་པའི་མཚན་ཉིད། 

བར་དུས་ཀི་མིང་དང་ཐ་སྙད་ཀི་དུས་ཀི་དོན་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ། དཔེར་

ན་ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པར་འཛིན་པའི་བློ་ལྟ་བུ། དེ་གཉིས་འགལ་བ་ནི་མིན་ནོ། །ཡང་

རོག་པ་ལ་དབེ་ན། བར་རེན་ཅན་གི་རོག་པ་དང༌། དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་

རོག་པ་དང༌། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་གི་རོག་པ་དང་གསུམ་མོ། །

དང་པོ་ནི། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུར་

འཛིན་གི་རོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི”།
116

སྒ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རེས་དཔག་

116 -།
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ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། དབེ་བའོ། །དང་

པོ་ནི། རོད་བེད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། བརའི་དབང་གིས་རང་གི་བརོད་བ་གོ་བེད། 

གཉིས་པ་ལ་བཞི། ངོ་བོའི་སོ་ནས་དབེ་བ། བརོད་བའི་སོ་ནས་དབེ་བ། རོད་

ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ། རྣམ་གཅོད་ཀི་སོ་ནས་དབེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མིང་ཚིག་ཡི་

གེ་གསུམ་ལས། མིང་གི་མཚན་ཉིད། དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་རོད་པའི་སྒ། དབེ་ན་དངོས་

མིང་དང༌། བཏགས་མིང་གཉིས། དངོས་མིང་གི་མཚན་ཉིད། དོན་དེ་ལ་ཐོག་མར་

བར་སྦྱར་བའི་མིང་གང་ཞིག །ཁྱོད་ལས་དོན་དེ་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བར་ནུས་པ། 

དཔེར་ན་རི་དགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་སེངེ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུའོ། །བཏགས་མིང་གི་

མཚན་ཉིད། དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་དོན་དེ་དང་འདྲ་བའམ་འབེལ་པ་གང་རུང་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་གཞི་དེ་ལ་ཕིས་བར་སྦྱར་བའི་མིང༌། དབེ་ན། འབེལ་པ་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་དང༌། འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པའི་བཏགས་མིང་

གཉིས། དང་པོ་ལ་དེ་བྱུང་འབེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་དང༌། བདག་གཅིག་འབེལ་

པ་རྒྱུ་མཚན་བས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་རྒྱུ་མིང་འབས་བུ་ལ་བཏགས་པ་དང༌། 

འབས་མིང་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ་གཉིས། དཔེ་རིམ་བཞིན། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ལ་ཉི་མ་

ཞེས་པ་དང༌། སྒྲུབ་ངག་ལ་རེས་དཔག་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །བདག་གཅིག་

འབེལ་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་ནི། ཚོགས་པའི་མིང་གིས་ཡ་གལ་ལ་བཏགས་པ་སྒ་

ལ་བསྒྲུབ་བའི་མིང་གིས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །འདྲ་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་པ་ནི། མི་

དཔའ་བོ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

འོ་ན་ཡུལ་མིའི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་མི་རན་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒ་
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བཏགས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། དེ་གཙོ་བོ་དང་འདྲ་”བ་
117

དང་འབེལ་པ་གང་

རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཙོ་བོ་གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ། གངས་

ཅན་གིས་གཙོ་བོས་རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་བེད་པར་འདོད་པ་དང་འདྲ་བར་འདིས་

ཀང་ཡུལ་མིའི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་གཙོ་བོ་ཞེས་བཏགས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་གི་མཚན་ཉིད། དོན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་ཆོས་སྦྱར་ནས་སྟོན་

པའི་སྒ། དཔེར་ན། ཀེ་མ་འདུས་བས་རྣམས་མི་རག །སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་

ཡིན། །སྐྱེས་ནས་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་སྟེ། །དེ་བས་མྱུར་དུ་ཞི་ན་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཡི་གེའི་མཚན་ཉིད། མིང་ཚིག་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་སྐད་ཀི་གདངས། དབེ་

ན། དབངས་དང༌། གསལ་བེད་གཉིས། དབངས་ནི་ཨ་ཨཱ་ལ་སོགས་པའོ། །གསལ་

བེད་ནི། ཀ་ཁ་ལ་སོགས་པའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཡི་གེ་ཡིན་ན་དོན་མི་སྟོན་པས་ཁྱབ་སྟེ། ཡི་གེ་དོན་མེད་ཅན་

འགྱུར་ཞིང༌། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། མཛོད་འགེལ་ལས། མིང་

གི་མཐར་ཐུག་པ་ཡི་གེ་དང་དེ་ཡང་བ་ལང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ་དཔེར་མཛད་པས་སོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མིང་ཚིག་ཡི་གེ་འདི་དག་”རས་
118

སུ་མ་གྲུབ་སྟེ། རྒྱུན་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུན་དངོས་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ར་བའི་རགས་གྲུབ་སྟེ། ཡི་

གེའི་བདག་ཉིད་ཀུན་མཐའ་ཡང༌། མིག་འཛུམ་ཚད་དུ་གནས་པ་ཡིན། ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་གང་རུང་ཡིན་ན་རས་སུ་

117 པ་

118 རས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

མ་གྲུབ་པས་ཁྱབ་སྟེ། དེ་དག་ཡིན་ན། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་པས་ཁྱབ་ཅིང༌། སྒ་རང་

མཚན་གིས་དོན་སྟོན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཐ་སྙད་ཀི་དུས་སུ་རེས་འགོ་མི་བེད་པའི་

ཕིར། དེས་ན་དོན་སྤི་ཁོ་ན་བརོད་བ་དང་སྒ་སྤི་ཁོ་ན་རོད་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར། ཡི་

གེ་ཆོས་ཅན། ཀུན་སོང་གི་ཤེས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རས་སུ་མ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། །ཡི་གེ་ཀུན་སོང་ཤེས་པ་ལས། །སྐྱེ་ལ་ཤེས་པས་སྒ་

སྐྱེའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྫུན་ཚིག་གིས་འབས་

བུ་མི་སྐྱེད་པར་ཐལ། ཚིག་ཡིན་ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རྫུན་

ཚིག་གིས་རྣམ་སིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བདག་པོའི་འབས་བུ་གསུམ་འབིན་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་རང་སྨྲ་བ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་སོང་

ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་

ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། ཕོགས་ཀི་ཚིག་དེ་སྨྲ་བ་

པོའི། །བསམ་པ་སྟོན་པ་བེད་པ་ལ། །ཚད་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟ་མིན་

ན། དུ་བ་ཡང་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མེ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་ཞེས་མཚུངས་སོ། །

གཞན་ཡང༌། རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་དེ་རང་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་

ལས་མ་སྐྱེས་པར་ཐལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཡིན་ན་རས་སུ་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མིང་ཚིག་རས་སུ་གྲུབ་ན། ཚིག་སོགས་ཀུན་བཏགས་དངོས་མེད་

ལ། །དངོས་པོ་ཡི་ནི་འབེལ་བ་འདི། །ཇི་ལྟ་བུར་ནི་འཇུག་པར་གྱུར། །ཞེས་གསུངས་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེ་ན། དེའི་དོན་ཚིག་སོགས་རང་གི་བརོད་བའི་རོད་བེད་ཡིན་

པ་རོགས་པས་ཀུན་བཏགས་པའི་དངོས་མེད་ཡིན་པས་ཚིག་སོགས་དང་རང་གི་

བརོད་བའི་འབེལ་བ་དངོས་པོར་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་རོད་བེད་ཡིན་པ་དངོས་པོར་ཐལ། 

རང་གི་བརོད་བའི་རོད་བེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མ་

ཁྱབ་སྟེ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་རོད་བེད་ཡིན་ཞིང༌དངོས་པོ་ཡིན་ཡང་

བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་རོད་བེེད་ཡིན་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་རོད་བེད་ཡིན་པ་དེ་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ལ་སྣང་བར་ཐལ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་

རོད་བེད་ཡིན་པ་དེ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་པ་དངོས་པོ་ཡིན་

པས་དེ་སྒ་འཛིན་ཉན་ཤེས་ལ་སྣང་བ་བཞིན། འདོད་ན། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་རེས་

སུ་འབངས་པའི་རོག་པས་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་རོད་བེད་ཡིན་པ་དེ་

ངེས་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེ་གང་ཞིག །བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ལྟོ་ལྡིར་བའི་རོད་བེད་

ཡིན་པ་དེ་མཐོང་ཡང་ཡིད་གཏད་པས་”ངེས
119

་མི་ནུས་པའི་སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྟོ་ལྡིར་བའི་སྟེང་དུ་བུམ་པའི་ཐ་སྙད་ལ་རོངས་པའི་གང་

ཟག་མི་སིད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་བར་སྦྱོར་བ་

དོན་མེད་དུ་ཐལ་ལོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་

ཞིང་དངོས་པོ་ཡིན་ཡང་ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པའང་

119 དེས་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

དངོས་པོ་མིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་

པ་དེ་ལྟོ་ལྡིར་བ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བར་ཐལ། ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པ་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་

འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་རོག་པས་ལྟོ་ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་

པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པ་དེ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་དེ་ལ་སྣང་བ་གང་ཞིག །ལྟོ་

ལྡིར་བ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་པ་དེ་མཐོང་ཡང་ཡིད་གཏད་པས་

ངེས་མི་ནུས་པའི་སྒ་མི་རག་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ལྟོ་ལྡིར་བ་

དང་བུམ་པ་ཞེས་པའི་བར་འབེལ་མི་ཤེས་པའི་གང་ཟག་གིས་ལྟོ་ལྡིར་བ་མཐོང་

བ་ན་འདི་བུམ་པའོ་སྙམ་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་ཐལ་ལོ། །

གཉིས་པ་བརོད་བའི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ། རིགས་རོད་ཀི་སྒ་དང༌། ཚོགས་

རོད་ཀི་སྒ་གཉིས། རིགས་རོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། ཚིག་རང་གིས་དངོས་སུ་ཟིན་

པར་བསྟན་པའི་བརོད་བ་དེའི་བེ་བག་དུ་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། ཤེས་བ་ཞེས་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཚོགས་རོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། ཚིག་རང་གིས་དངོས་སུ་ཟིན་པར་བསྟན་

པའི་བརོད་བ་དེ་རགས་པ་ཡིན་པ། དཔེར་ན་བུམ་པ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་སྒ་དེ་

གཉིས་འགལ་ལམ་མི་འགལ་ཞེ་ན། གཞི་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། 

བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་གསེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ནས་རིགས་རོད་ཡིན་ལ་ཚོགས་རོད་

ཡིན་པ་མི་སིད་དེ། བུམ་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་རོད་ཡིན་ལ་རིགས་རོད་

ཡིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར། གཞི་སོ་སོ་ལ་ལྟོས་ནས་མི་འགལ་ཏེ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

སྒ་དེ་གསེར་བུམ་ལ་ལྟོས་ནས་རིགས་རོད་དང་བུམ་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་

རོད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གསེར་བུམ་དེ་བུམ་པའི་བེ་བག་ཡིན་ལ་བུམ་པ་དེ་བུམ་པའི་

གཟུགས་སོགས་རས་བརྒྱད་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྤིར་རིགས་རོད་དང་ཚོགས་རོད་ལ་མུ་བཞི་སྟེ། གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་སྒ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པའི་བེ་བག་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་བུམ་པ་དེ་རགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་ཀ་མིན་པ་ནི་རི་བོང་གི་རྭ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའ།ོ །རིགས་རོད་ཡིན་

ལ་ཚོགས་རོད་མིན་པ་ནི་བདེ་བ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། བདེ་བའི་བེ་བག་དུ་མ་གྲུབ་ཅིང་

བདེ་བ་དེ་རགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཚོགས་རོད་ཡིན་ལ་རིགས་རོད་མ་ཡིན་པ་ནི་

རི་བོ་གངས་ཅན་དང་འབིགས་བེད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ། དེ་གཉིས་རགས་པ་ཡིན་ཞིང་དེ་

གཉིས་ཀི་བེ་བག་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་རོད་ཀི་

སྒས་རིགས་དོན་གཞན་དང་ཚོགས་རོད་ཀི་སྒས་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་བརོད་པར་

འདོད་པ་བཀག་ནས། རིགས་རོད་ཀི་སྒས་རིགས་ཅན་བརོད་བར་མི་སོང་ལ་ཚོགས་

རོད་ཀི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་སོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟན་ཏོ། །

འོ་ན་རིགས་རོད་ཀི་སྒས་རིགས་ཅན་བརོད་བར་མི་སོང་ལ་ཚོགས་བརོད་

ཀི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་སོང་བའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་

རེ། རིགས་རོད་ཀི་སྒས་རིགས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརོད་བར་བས་པས་ཁྱབ། ཚོགས་

རོད་ཀི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་མ་བས་པས་ཁྱབ་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཤེས་བ་ཞེས་པའི་སྒས་གསེར་བུམ་བརོད་པར་ཐལ། རིགས་རོད་ཀི་སྒས་རིགས་

ཅན་ཐམས་ཅད་བརོད་བར་བས་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་རོག་སེལ་འཇུག་
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒའི་རེས་སུ་འབངས་པའི་

རོག་པས་བུམ་གསལ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་དུ་བས་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་

བུམ་གསལ་ཐམས་ཅད་བརོད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི་བུམ་གསལ་ཐམས་ཅད་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་མཐུན་དུ་

འཇུག་པས། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བུམ་གསལ་ཐམས་ཅད་བརོད་བར་མི་སོང་བ་

དང༌། བུམ་གཟུགས་སོགས་ལ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དོན་མཐུན་དུ་མི་འཇུག་པས། 

བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བུམ་གཟུགས་སོགས་བརོད་བར་སོང་ཞེས་བརོད་པ་མིན་ནོ། །

གསུམ་པ་རོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ། ཆོས་རོད་ཀི་སྒ་དང་ཆོས་ཅན་

རོད་པའི་སྒ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས། འདི་ལ་ཁ་ཅིག །སྒའི་མི་རག་པ་ཙམ་ཤེས་པར་

འདོད་ནས་དྲིས་པའི་ཚེ། སྒའི་མི་རག་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཆོས་རོད་ཀི་སྒ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་གཞན་སོང་གི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པ་ལ་སྒ་དེ་མི་རག་པ་

ལས་ཁྱད་ཆོས་གཞན་བས་སོགས་ཀི་རེན་དུ་མི་རུང་བར་སྣང་བའི་སོ་ནས་སྒ་ལ་མི་

རག་པ་གོ་བེད་ཀི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དྲིས་པའི་

ཚེ་སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་རོད་པའི་སྒ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་པར་

གཞན་མི་སོང་བའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པ་ལ་སྒ་དེ་མི་རག་པ་ལས་ཁྱད་ཆོས་

གཞན་བས་སོགས་ཀི་རེན་དུ་རུང་བར་སྣང་བའི་སོ་ནས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་གོ་བེད་ཀི་

ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བུམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཐམས་ཅད་

མི་སོང་བར་བརོད་བར་བེད་ལ། བུམ་པའི་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒས་བུམ་པའི་དྲི་རོ་

སོགས་ཁྱད་ཆོས་གཞན་རྣམས་སོང་ཞིང་བརོད་བར་མི་བེད་དོ་ཞེས་ཟེར། འོ་ན་

བུམ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ན། བུམ་འཛིན་རོག་པས་རོགས་དགོས་པར་ཐལ། བུམ་
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པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན་ན་བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སྟེ། 

སྒ་རོག་འཇུག་པ་གཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། སྤི་རོད་”ངང་
120

ཚུལ་ཅན་སྒ་དང༌། །རོག་

པའང་དེ་དང་དོན་གཅིག་ན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདོད་ན། བུམ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་

པའི་རེས་སུ་བུམ་པ་མི་རག་པ་དང་བདག་མེད་ལ་སོགས་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་

རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང༌། བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བུམ་གཟུགས་བརོད་

བར་བེད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་གཟུགས་ལ་ལྟོས་ཏེ་ཚོགས་རོད་ཀི་སྒ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སྟེ། རིགས་རོད་ཀི་སྒས་རིགས་ཅན་བརོད་བར་མི་སོང་ལ། ཚོགས་

རོད་ཀི་སྒས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་སོང་བ་དེ་རིགས་རོད་ཀི་སྒ་དང་ཚོགས་

བརོད་ཀི་སྒའི་ཁྱད་པར་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁ་ཅིག །ཆོས་རོད་ཀི་སྒ་དང་ཆོས་ཅན་རོད་པའི་སྒའི་ཁྱད་པར་གཞི་དེ་

ཁྱད་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་མི་རུང་བར་བརོད་པ་དང་རུང་བར་བརོད་པ་ལ་འདོད་

པའང་མི་འཐད་དེ། ཆོས་རོད་ཀི་སྒ་ཡིན་ན་སྒ་དོན་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་

ཐལ། ཆོས་རོད་ཀི་སྒ་ཡིན་ན་གཞི་དེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་མི་རུང་བར་བརོད་

པ་གང་ཞིག །དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཁྱད་ཆོས་གཅིག་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཁྱད་

ཆོས་ཀི་རེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཆོས་མི་སིད་པའི་ཕིར། 

རང་ལུགས་ནི་ཆོས་རོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའི་

འདོད་པས་དམིགས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་སྟོན་པའི་སྒ། དཔེར་ན་བ་

120 དང་
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ལང་གི་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་བ་ལང་གི་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་

ཅན། ཁྱད་པར་གཞན་སོང་བའི་སྒ་ཡིན་ཏེ། དོན་དེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གི་རེན་བེད་

པའི་ཁྱད་གཞི་ལྟ་བུར་བློ་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་སངས་ནས་ཁྱད་ཆོས་ལྟ་བུར་སྟོན་པའི་

ཕིར། དེ་ཡང་ཉན་པ་པོས་དཀར་པོ་ཞེས་པ་ཙམ་ཞིག་ཐོས་པའི་ཚེ་དཀར་པོ་དེ་དུང་

དང་བ་ལང་སོགས་གང་གི་དཀར་པོ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དྲིས་པ་ན། 

འཆད་པ་པོས་བ་ལང་གི་དཀར་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་དཀར་པོ་ཁྱད་གཞི་དང་བ་

ལང་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་དེ་དཀར་པོ་དུང་གི་དཀར་པོ་སོགས་

ལས་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་སུ་སྟོན་པའི་ཕིར། 

ཆོས་ཅན་རོད་པའི་སྒའི་མཚན་ཉིད། སྨྲ་བ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའི་འདོད་པས་

དམིགས་པའི་དོན་དེ་ཉིད་ཁྱད་གཞི་ལྟ་བུར་སྟོན་པའི་སྒ། དཔེར་ན། བ་ལང་དཀར་

པོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་གཞན་མི་

སོང་བའི་སྒ་ཡིན་ཏེ། དོན་དེ་ཁྱད་ཆོས་གཞན་གི་རེན་བེད་པའི་ཁྱད་གཞི་ལྟ་བུར་

བློའི་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་མི་སོང་བར་ཁྱད་གཞི་ལྟ་བུར་བློའི་ཡུལ་དུ་སྟོན་པའི་ཕིར། དེ་

ཡང་ཉན་པ་པོས་བ་ལང་ཞེས་ཐོས་པའི་ཚེ་བ་ལང་སོན་པོ་དང་དཀར་པོ་གང་ཡིན་

སྙམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་ནས་དྲིས་པ་ན། འཆད་པ་པོས་བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་བརོད་

པའི་ཚེ་བ་ལང་ཁྱད་གཞི་དང་དཀར་པོ་ཁྱད་ཆོས་སུ་སྟོན་པ་ཡིན་ཏེ། དཀར་པོ་དེ་བ་

ལང་སོན་པོ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་བེད་པའི་བེད་ཆོས་སུ་སྟོན་པའི་ཕིར། དེས་

ན་བ་ལང་གི་དཀར་པོ་དང་བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། བ་ལང་ཞེས་པའི་

ཚིག་གཉིས་ཀས་བ་ལང་གི་ལྡོག་པ་གཅིག་བརོད་པར་ཁྱད་པར་མེད་ཀང༌། བ་ལང་
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གི་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒས་བ་ལང་ཁྱད་ཆོས་སུ་

བརོད་པས་བ་ལང་ལ་ལྟོས་ནས་ཆོས་རོད་ཀི་སྒ་དང༌། བ་ལང་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་

ཚིག་ཟུར་གི་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒས་བ་ལང་ཁྱད་གཞིར་བརོད་པས་བ་ལང་ལ་ལྟོས་

ནས་ཆོས་ཅན་རོད་པའི་སྒ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན། གཉིས་ཀས་གཅིག་ཅིག་བརོད་

མོད་ཀི། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ཡང་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་མ་གོ་བར་

བ་ལང་གི་དཀར་པོ་ཞེས་པའི་སྒས་ཀང་བ་ལང་ཁྱད་གཞི་དང་དཀར་པོ་ཁྱད་ཆོས་

སུ་བརོད་པར་འདོད་པ་འདི་ཉིད་ནི་མི་འཐད་པ་ཡིན་ནོ། །

བཞི་པ་རྣམ་གཅོད་ཀི་སོ་ནས་དབེ་བ་ལ། མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད། གཞན་ལྡན་རྣམ་

གཅོད། མི་སིད་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒ་དང་གསུམ་མོ། །འདི་ལ་གཉིས། གཞན་ལུགས་

དགག །རང་ལུགས་བཞག་པའ།ོ །དང་པོ་ནི། ཁ་ཅིག །མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་མཚན་

ཉིད། ཁྱད་ཆོས་ཀི་རེས་དེ་མ་ཐག་ངེས་གཟུང་སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་ལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་

པར་སྟོན་པའི་ངག །དཔེར་ན། སྒ་མི་རག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའ།ོ །

གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་མཚན་ཉིད། ཁྱད་གཞིའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ངེས་

གཟུང་སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་ལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་སྟོན་པའི་ངག །དཔེར་ན་སྒ་ཁོ་ན་

མི་རག་ཅེས་པའི་ངག་ལྟ་བུའོ། །མི་སིད་རྣམ་གཅོད་ཀི་མཚན་ཉིད། བ་བ་སིད་པའི་

རེས་དེ་མ་ཐག་ངེས་གཟུང་སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་ལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་སྟོན་པའི་

ངག །དཔེར་ན། བ་ལས་བེའུ་སྐྱེ་བ་སིད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ངག་ལྟ་བུ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་

མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གཉིས་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར། འ་ོན་སྒ་

ཁོ་ན་མཉན་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པར་
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ཐལ། ཁྱད་ཆོས་ཀི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངེས་གཟུང་སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་ལ་ཁྱད་ཆོས་

ལྡན་པར་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མཉན་བའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངེས་གཟུང་

སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་སྒ་ལ་ཁྱད་ཆོས་མཉན་བ་ལྡན་པར་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱད་གཞིའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངེས་

གཟུང་སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་ལ་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པར་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྒའི་རེས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ངེས་གཟུང་སྦྱར་ནས་ཁྱད་གཞི་སྒ་ལ་ཁྱད་ཆོས་མཉན་བ་

ལྡན་པར་སྟོན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། འཁོར་གསུམ་མོ། །

གཞན་ཡང༌། དོན་གི་རྣམ་གཅོད་ཀིས་རྣམ་གཅོད་ཀི་གོ་མི་ཆོད་པར་ཐལ། 

རྣམ་གཅོད་ཡིན་ན་ངག་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བས་པ་དེ་སྒ་ལ་མི་ལྡན་

པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་ཕོགས་ཆོས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང༌། སྒ་ཁོ་ན་མི་རག་པ་ཡིན་ཞེས་

པའི་ངག་དེ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་ངག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་ལྡན་རྣམ་

གཅོད་ཀི་ངག་ཡིན་ན་སྨྲ་བ་པོའི་འདོད་པས་དམིགས་པའི་དོན་གི་འགལ་ཟླ་རྣམ་

པར་གཅོད་པའི་ངག་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིག །སྒ་ཁོ་ན་མི་རག་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་

ངག་དེས་མི་རག་པ་དེ་སྒ་ལས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

ཏེ། སྒ་ལས་གཞན་བུམ་སོགས་ཀང་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། 

ཆོས་དེ་གཞི་དེ་ལས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་མི་གཅོད་པར་ཆོས་དེ་གཞི་དེ་ལ་མི་ལྡན་པ་

རྣམ་པར་བཅད་ནས་ལྡན་པ་ཁོ་ནར་སྟོན་པའི་ངག །དཔེར་ན་སྒ་མི་རག་པ་ཁོ་ན་
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ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་གཞི་དེ་

ལས་གཞན་ལ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་བཅད་ནས། གཞི་དེ་ལ་ལྡན་པར་སྟོན་པའི་

ངག །དཔེར་ན་སྒ་ཁོ་ན་མཉན་བ་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

མི་སིད་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒའི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་གཞི་དེ་ལ་ལྡན་མི་སིད་པ་

རྣམ་པར་བཅད་ནས་ལྡན་སིད་པ་ཁོ་ནར་སྟོན་པའི་ངག །དཔེར་ན། བ་ལས་བེའུ་

འབྱུང་བ་སིད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒ་དང་མི་

ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་སྒ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་དེ་གཞི་དེ་ལས་གཞན་ལ་ལྡན་

པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་དང༌། མི་གཅོད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ལྡན་རྣམ་

གཅོད་དང་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་དོན་གཉིས་མི་འགལ་ཏེ། མཉན་བ་དེ་སྒ་ལས་

གཞན་ལ་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཡང་ཡིན་སྒ་ལ་མི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་

ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དང་པོ་གྲུབ་སྟེ། མཉན་བ་སྒའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་གྲུབ་སྟེ། མཉན་བ་དེ་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འ་ོན་ངེས་གཟུང་གི་”ཚིག་
121

དངོས་སུ་མ་སྦྱར་ཡང་རྣམ་གཅོད་གསུམ་གི་དོན་

གོ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། དཔེར་ན། འཇིག་རེན་ན་ནག་པ་ལས་སིད་སྒྲུབ་

འཕོང་སྐྱེན་པར་གགས་ཤིང༌། ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་མི་སྐྱེན་ཤེས་པར་འདོད་ནས་

དྲིས་པའི་ཚེ་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པའི་ངག་དེ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་གི་གཞན་

ལྡན་རྣམ་གཅོད་མ་ཡིན་ཏེ། ནག་པ་ལས་གཞན་ལ་འཕོང་སྐྱེན་པ་གཅོད་མི་ནུས་

པའི་ཕིར། མི་སིད་རྣམ་གཅོད་མ་ཡིན་ཏེ། མི་སིད་པ་གཅོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར་

121 ཚོག་
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རོ། །འཇིག་རེན་ན་རྒྱལ་པོ་སིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་པར་ནི་གགས་ཤིང༌། དེ་བས་ཀང་

འཕོང་སྐྱེན་པ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དྲིས་པའི་ཚེ་སིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྐྱེན་ཞེས་པའི་

ངག་དེ་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཡིན་གི་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་མི་སིད་རྣམ་གཅོད་

མིན་ཏེ། མི་ལྡན་པ་དང་མི་སིད་པ་གཅོད་མི་དགོས་པའི་ཕིར། མཚོ་སྐྱེས་ལ་སོན་

པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང་མཚོ་སྐྱེས་ལས་གཞན་ལ་སོན་པོ་མཐོང་བའི་གང་ཟག་

གིས་མཚོ་སྐྱེས་ལ་སོན་པོ་སིད་དམ་མི་སིད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དྲིས་པའི་ཚེ། མཚོ་

སྐྱེས་སོན་པོ་སིད་ཅེས་པའི་ངག་དེ་མི་སིད་རྣམ་གཅོད་ཡིན་གི་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་

དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་མིན་ཏེ། དེ་གཉིས་རྣམ་པར་གཅོད་མི་ནུས་པའི་ཕིར།

བདུན་པ་སྤི་དང་བེ་བག་གཉིས་སུ་དབེ་བ་ལ་གཉིས།

སྤི་དང་བེ་བག་གོ །དང་པོ་སྤིའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རེས་

འགོ་བེད་པ། སྤི་དངོས་པོར་མེད་ཀང་སྤི་ཡིན་ན་དངོས་པོར་མེད་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། 

སྤི་དེ་སྤི་མཚན་ཡིན་ཡང་སྤི་ཡིན་ན་སྤི་མཚན་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། རྒྱུ་མཚན་སར་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྤི་ལ་དབེ་ན། རིགས་སྤི། ཚོགས་སྤི། དོན་སྤི་དང་

གསུམ། རིགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད། རང་གི་བེ་བག་དུ་མ་གྲུབ་པ། དཔེར་ན། ཤེས་བ་

ལྟ་བུ། ཚོགས་སྤིའི་མཚན་ཉིད། ཡ་གལ་དུ་མ་འདུས་པ། དཔེར་ན། བུམ་པ་ལྟ་

བུའོ། །དོན་སྤིའི་མཚན་ཉིད། རང་འཛིན་རོག་པས་ཞེན་སྟངས་གང་ལ་ཞུགས་པའི་

དོན་དེ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་ཡང་གཅིག་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་སྒོ་བཏགས། དཔེར་ན། 

བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཆོས་དེའི་བེ་བག་

གི་མཚན་ཉིད། ཆོས་དེ་ཡིན། ཆོས་དེ་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབེལ། ཁྱོད་མ་ཡིན་ཞིང་
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ཆོས་དེ་ཡིན་པ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཞེས་བའོ། །

བརྒྱད་པ་བདེན་པ་གཉིས་༼སུ་དབེ་བ་༽བཤད་པ་ལ་གཉིས།

སོ་སོའི་འདོད་པ་དང༌། ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། 

བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་དང༌། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་དང༌། སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་

སོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། བཅོམ་པའམ་བློས་གཞིག་པས་

དེར་འཛིན་གི་བློ་འདོར་བའི་ཆོས། དེ་ཡང་བཅོམ་པས་དེར་འཛིན་གི་བློ་འདོར་བ་ནི་

བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་ཐོ་བས་བཅོམ་པ་ན་བུམ་པར་འཛིན་པའི་བློ་འདོར་

བའི་ཕིར། བློས་གཞིག་པས་དེར་འཛིན་གི་བློ་འདོར་བ་ནི་ཆུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་ལ་

གཟུགས་དྲི་སོགས་བློས་སོ་སོར་བསལ་ནས། ཞིག་པ་ན་ཆུར་འཛིན་པའི་བློ་འདོར་

བའི་ཕིར། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། བཅོམ་པའམ་བློས་གཞིག་པས་དེར་

འཛིན་གི་བློ་མི་འདོར་བའི་ཆོས། དཔེར་ན། སོན་པོའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་འདུས་མ་

བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུའང་མཛོད་ལས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་

ཡིས་གཞན། །བསལ་ན་དེ་བློ་མི་འཇུག་པ། །བུམ་ཆུ་བཞིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །ཡོད་

དེ་དོན་དམ་ཡོད་གཞན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཁ་ཅིག །བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་”རགས་
122

པ་དང་རྒྱུན་ཡིན་ན་བདེན་མེད་དུ་

རོགས་པ་ལ་དབུ་མ་པ་དང་ཁྱད་པར་མེད་ལ། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བས་རྡུལ་ཕན་ཆ་མེད་

དང་ཤེས་པ་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་བདེན་པར་འདོད་ཅིང༌། དབུ་མ་”པས་དེ་
123

ཡང་

122 རིགས་

123 བསད་
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བདེན་མེད་དུ་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། འཇུག་པར། བུམ་སོགས་འདི་དག་དེ་

ཉིད་དུ་མེད་ཅིང༌། །འཇིག་རེན་རབ་ཏུ་གགས་པར་ཡོད་ཇི་བཞིན། །དེ་བཞིན་དངོས་

པོ་ཐམས་ཅད་འགྱུར་བས་ན། །ཞེས་དངོས་སྨྲ་བ་རང་ལ་གགས་པ་དཔེར་བཀོད་

ནས། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་

དེ། ཆོས་གཅིག་དབུ་མ་པ་འདོད་པ་ལྟར་གི་བདེན་མེད་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་ན། རིགས་

པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆོས་གཞན་གི་སྟེང་དུ་ཡང་བདེན་པར་ཡོད་མེད་བློ་ཁ་ཕོགས་

པ་ཙམ་གིས་བདེན་མེད་དུ་རོགས་ནུས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ། བུམ་པ་དང་ཆུ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་

རས་བརྒྱད་ལ་བརེན་ནས་བཞག་པའི་བཏགས་ཡོད་དང༌། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་

ཡང་བུམ་པ་དངོས་པོ་དང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་མི་འདོད་པ་མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཆོས་

ཅན། བདེན་གྲུབ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། རས་སུ་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རས་ཡོད་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། བཏགས་ཡོད་ཡིན་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

མི་འཐད་དེ། དེ་དག་ནི་རས་སུ་ཡོད་པ་དང་རས་ཡོད་དང༌། བཏགས་ཡོད་དང་རོག་

པས་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་མ་”བེད་
124

པའི་སྐྱོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟ་མིན་ན་ཡང་ན་བུམ་པ་རས་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་ལ་ཡང་ན་དོན་བེད་མི་ནུས་

པར་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །

124 ཕེད་
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གལ་ཏེ་དོན་བེད་མི་ནུས་པར་ཁས་བླངས་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། བུམ་པ་

ཆོས་ཅན། ཆུ་སྐྱོར་བའི་དོན་བེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར། 

རགས་ཁས། འདོད་ན། བུམ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ཡང་འདོད་ན། ཆོས་གང་

ལ་ཡང་རང་ཉིད་ཡིན་པ་མི་སིད་པར་ཁས་བླངས་དགོས་པས་ཐ་སྙད་ཀི་རྣམ་གཞག་

ཐམས་ཅད་ཁས་བླངས་དུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅིག །གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡིས་གཞན། །ཞེས་པའི་རང་འགེལ་དུ། 

སེམས་ཙམ་པའི་བདེན་གཉིས་འཇོག་ཚུལ་ལོགས་སུ་བསྟན་ནས། མདོ་སེ་པའི་

བདེན་གཉིས་ཀི་འཇོག་ཚུལ་ལོགས་སུ་མ་བསྟན་པས། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡིས་

གཞན། །ཞེས་པའི་གཞུང་འདིས་ཉན་ཐོས་སེ་པ་གཉིས་ཅར་གི་བདེན་གཉིས་ཀི་

འཇོག་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

མདོ་སེ་པ་ལ་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་སེ་པ་དང་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་མདོ་སེ་པ་

གཉིས་སུ་འབེད་ན་མ་གཏོགས། བེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་སེ་བདུན་ནས་བཤད་པའི་

མདོ་སེ་པ་གཉིས་བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་གཞི་དང་མཚན་ཉིད་གང་ཡང་མི་མཐུན་

ཏེ། བེ་བག་སྨྲ་བས་བུམ་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང༌། འདུས་མ་བས་དོན་དམ་པར་

འདོད་ལ། སེ་བདུན་ནས་བཤད་པའི་མདོ་སེ་པས་བུམ་པ་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། 

འདུས་མ་བས་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་དང༌། སེ་བདུན་ནས་བཤད་པའི་

མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། བཅོམ་པའམ་བློས་གཞིག་པས་དེར་འཛིན་གི་བློ་འདོར་

བའི་ཆོས་ཡིན་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་ཅིང༌། བཅོམ་པའམ་གཞིག་
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”པས
125

་དེར་འཛིན་གི་བློ་མི་འདོར་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པས་

མ་ཁྱབ་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ནི། དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་གང༌། །ཞེས་པའི་

རྒྱན་གི་འགེལ་བཤད་དུ་ཡ་མ་རིས། ཞར་ལ་ཐེག་པ་ཐ་ཤལ་གི་བདེན་པ་གཉིས་ཀི་

རྣམ་པར་གཞག་པ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཞེས་བཤད་པའི་ཐེག་པ་ཐ་ཤལ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་

ཐེག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ནང་ནས་ཀང་འདིར་ཉན་ཐོས་མདོ་སེ་པའི་བདེན་གཉིས་ཀི་རྣམ་

གཞག་སྐབས་སུ་བབ་པས། འདི་ལ་གཉིས། མཚན་ཉིད་དང༌། བདེན་གཉིས་ཀི་སྒ་

དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། རོག་པས་སྒོ་མ་བཏགས་པར་

དོན་བེད་ནུས་པ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆོས། 

གཉིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕིར་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བློ་དོན་དམ་པ་སྣང་ཡུལ་ལ་

མ་འཁྲུལ་བའི་ངོར་བདེན་པས་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་ཞེས་བའ།ོ །

ཅིའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། བློ་ཀུན་རོབ་པ་རོག་པའི་ངོར་

བདེན་པས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་བའོ། །འདི་ཡང་སྒ་བཤད་པའི་དབང་དུ་བས་

པ་ཡིན་གིས་བློ་ཀུན་རོབ་པ་རོག་པའི་ངོར་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་

པས་ཁྱབ་པ་ནི་མེད་དེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡང་བློ་ཀུན་རོབ་པ་རོག་པའི་ངོར་བདེན་

པའི་ཕིར་དང༌། གང་ཟག་གི་བདག་དང་སྒ་རག་པ་ལྟ་བུ་ཡང་བློ་ཀུན་རོབ་པ་རོག་

པའི་ངོར་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། འོ་ན་རོག་པ་ལ་ཅིའི་

ཕིར་བློ་ཀུན་རོབ་པ་ཞེས་བ་ཞེ་ན། རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་

125 བས་
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དོན་གིས་ན་ཀུན་རོབ་པ་ཞེས་བ་སྟེ། གང་གིས་རང་གི་ངོ་བོ་ཡི། །གཞན་གི་ངོ་བོ་

སྒིབ་བེད་པ། །ཀུན་རོབ་དེ་དག་ཐ་དད་ཀང༌། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །འདི་ནི་གཏི་

མུག་རང་བཞིན་སྒིབ་ཕིར་ཀུན་རོབ་སྟེ། །ཞེས་དང༌། གང་ཞིག་གིས་སམ་གང་ཞིག་

ལ། །ཡང་དག་སྒིབ་བེད་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་ཚུལ་མཚུངས་པ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རོག་པ་དེ་དོན་སྤི་སྣང་ཡུལ་དུ་བས་པས་རང་མཚན་མངོན་སུམ་

དུ་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པས་སྒིབ་བེད་དང་ཀུན་རོབ་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། རོག་པ་

དེ་ཀུན་རོབ་ཙམ་དང་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ། དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན། མདོ་སེ་པའི་

ལུགས་ལ་རང་མཚན་ཡིན་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་དང༌། སྤི་མཚན་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་

བདེན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མདོ་སེ་པའི་ལུགས་ལ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། དངོས་པོ་ལ་དོན་དམ་པའི་དངོས་པོ་དང་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་

པོ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དོན་དམ་དོན་བེད་ནུས་པ་གང༌། །ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་

དམ་པའི་དངོས་པོ་བསྟན། ཀུན་རོབ་པ་ཡི་དངོས་རྣམས་ལ། །ཞེས་པས་ཀུན་རོབ་

པའི་དངོས་པོ་བསྟན་པའི་ཕིར། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོའི་དོན་ཡང་རོག་ངོར་དོན་

བེད་ནུས་པ་ལ་བེད་དོ། །ཞེས་ཟེར། 

འོ་ན་རོག་པ་གང་ཡང་རུང་བའི་ངོར་དོན་བེད་ནུས་པས་རོག་ངོར་དོན་བེད་

ནུས་པར་འཇོག་གམ། རོག་པ་དོན་མཐུན་ཞིག་གི་ངོར་དོན་བེད་ནུས་པས་རོག་ངོར་

དོན་བེད་ནུས་པར་འཇོག །དང་པོ་ལྟར་ན། གང་ཟག་གི་བདག་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་
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པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་ངོར་དོན་བེད་ནུས་པའི་ཕིར། རགས་ཁྱབ་ཁས། 

འདོད་མི་ནུས་ཏེ། གཞི་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། རོག་པ་དོན་མཐུན་

ཞིག་གི་ངོར་དོན་བེད་ནུས་པའི་དོན། རོག་པ་དོན་མཐུན་ལ་དོན་བེད་ནུས་པར་སྣང་

བ་ལ་བེད་དམ། རོག་པ་དོན་མཐུན་གིས་དོན་བེད་ནུས་པར་ཞེན་པ་ལ་བེད། 

དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་པའི་དོན་སྤི་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་

པར་ཐལ། རོག་པ་དོན་མཐུན་ལ་དོན་བེད་ནུས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་འཛིན་

རོག་པ་ལ་དོན་བེད་ནུས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་

སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པའི་

དངོས་པོ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་རོག་པ་དོན་མཐུན་

གིས་དོན་བེད་ནུས་པར་ཞེན་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང༌། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་ནུས་མེད་ན། །ས་བོན་སོགས་ནི་མྱུག་

སོགས་ལ། །ནུས་མཐོང༌། ཞེས་པའི་རོད་ལན་འབེལ་མེད་དུ་ཐལ། མྱུ་གུ་སྐྱེད་ན་

དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པས་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། ཁ་ཅིག །དོན་བེད་ནུས་ན་དོན་

དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

སྤི་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྤི་ཡིན་

པར་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་ཡིན་དགོས་ན། 

ཀུན་རོབ་པ་ཡི་དངོས་རྣམས་ལ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་

ཏེ། དེ་ནི་བས་མི་རག་གི་ཐ་དད་ལྟ་བུ་བློ་ཀུན་རོབ་པ་རོག་པའི་ངོར་དངོས་པོར་སྣང་
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བ་ལ་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་ལ་ཀུན་རོབ་པ་

དང་དོན་དམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་གསུམ། བདེན་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དང༌། ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་དུ་དབེ་བ་དང༌། དེ་བདེན་པ་གཉིས་སུ་སྡུད་པའི་ཚུལ་

ལོ། །དང་པོ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ཉིད། ཁྱོད་ལ་དམིགས་ནས་བསོམས་

པས་སྒིབ་པ་དག་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་པ་མཐར་ཐུག །ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་

མཚན་ཉིད། ལྷག་པར་དམིགས་ན་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་

དམིགས་པའི་རིགས་སུ་གནས་པ། གཉིས་པ་ནི། དགོངས་འགེལ་ལས། དོན་དམ་

ཡང་དག་འཕགས་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སྟེ། 

མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་

ཉིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའོ་ཞེས་བསྟན་

ཏོ། །ཞེས་དང༌། དེའི་དགོངས་པ་འགེལ་བ་ལ། སུམ་ཅུ་པ་ལས། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་རྣམ་

གསུམ་གི། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་རྣམ་གསུམ་ལ། །དགོངས་ནས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀི། །ངོ་བོ་ཉིད་མེད་བསྟན་པ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་

བརགས་གཞན་དབང་ཡོངས་གྲུབ་གསུམ་དུ་འདུས་པ་ལས། ཀུན་བརགས་མཚན་

ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་དང༌། ཡོངས་གྲུབ་

དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས། ཤེར་ཕིན་གི་མདོ་ལས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་ཀུན་བརགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། མིང་
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དང་བརས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅིའི་ཕིར་གཞན་དབང་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གི་རྒྱུ་རྐེན་ལས་

སྐྱེ་དགོས་ཀི་རང་གི་བདག་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཡོངས་

གྲུབ་དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ་བདག་

གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་སྐད་དུ་ཡང༌། དགོངས་འགེལ་ལས། དེ་ལ་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བརགས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ནི་མིང་དང་བརས་བཞག་པའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་གི། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་མཚན་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་དང༌། ཆོས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་

གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀི་གཞན་གི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ཅིའི་

ཕིར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་དེ་ནི་རྐེན་གཞན་གི་སྟོབས་ཀིས་འབྱུང་བ་ཡིན་གི་བདག་ཉིད་

ཀིས་མ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །ཞེས་

དང༌། གཞན་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་

ཡང༌། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་

ཡང་དག་འཕགས། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་བདག་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་དག་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བའོ། །དེ་ནི་དོན་དམ་པ་ཡང་ཡིན་ལ་དོན་དམ་པ་ནི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་པས། དེའི་ཕིར་

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



  469  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

འོ་ན་ངོ་བོ་ཉིད་གསུམ་གི་མཚན་ཉིད་གང་ཞེ་ན། ཀུན་བརགས་ཀི་མཚན་

ཉིད། རས་སུ་མེད་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རོག་པས་ཀུན་བརགས་པ། དེ་ལ་དབེ་

ན། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་ཆད་པའི་ཀུན་བརགས་དང༌། རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་

བརགས་གཉིས། དཔེར་བརོད་རིམ་པ་བཞིན་གང་ཟག་གི་བདག་ལྟ་བུ་དང༌། བས་

མི་རག་གི་ཐ་དད་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་ཀུན་བརགས་མཚན་ཉིད་ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའི་

དོན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀིས་མེད་པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་གཏན་ནས་མེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། སྤི་མཚན་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་དབང་གི་མཚན་ཉིད། རྒྱུ་རྐེན་གཞན་གི་དབང་ལས་སྐྱེས་པ། དེ་ལ་

དབེ་ན། མ་དག་གཞན་དབང་དང༌། དག་པ་གཞན་དབང་གཉིས། དཔེར་བརོད་རིམ་

པ་བཞིན། མ་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ལྟ་བུ་དང༌། འཕགས་པའི་རེས་ཐོབ་ཡེ་ཤེས་ལྟ་

བུའ།ོ །གཞན་དབང་ཡིན་ན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་དགོས་

པར་འདོད་པ་མི་འཐད་དེ། འདུས་བས་ཐམས་ཅད་གཞན་དབང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡོངས་གྲུབ་ཀི་མཚན་ཉིད། ཆོས་རྣམས་ཀི་གནས་ལུགས་སུ་གྱུར་པའི་

ཆོས་ཉིད། དེ་ལ་དབེ་ན། ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་དང༌། འགྱུར་མེད་ཡོངས་

གྲུབ་གཉིས། དཔེར་བརོད་རིམ་པ་བཞིན། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་

སྟོང་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུ་དང༌། གཟུང་འཛིན་

རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །

གསུམ་པ་ནི། རྣམ་གངས་པའི་ཀུན་བརགས་དང་གཞན་དབང་གཉིས་ནི་

ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་ལ། འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་
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ནོ། །འ་ོན་འཕགས་པའི་མཉམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་ནམ་མིན། 

ཡིན་ན། དེ་ལ་དམིགས་ནས་བསོམས་པས་སྒིབ་པ་དག་པར་འགྱུར་བའི་དམིགས་

པ་མཐར་ཐུག་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་

ཏེ། འདུས་བས་ཡིན་པའི་ཕིར། མིན་ན། ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། མི་འགལ་ཏེ། བློ་དོན་དམ་པར་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པས་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཏུ་བསྟན་པ་ཡིན་གི་ཡོངས་གྲུབ་མཚན་ཉིད་པར་

འདོད་པ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། །

སེམས་ཙམ་པའི་ལུགས་ལ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་པས་ཁྱབ་

ཀང༌། རང་མཚན་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཡིན་པས་མ་ཁྱབ་སྟེ། གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་དེ་ཡང་རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་

ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དོན་དམ་བདེན་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཕིར་གཉིས་སྟོང་

གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་དེའི་ཡང་དེ་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པར་

རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་གྲུབ་ཀང་དོན་དམ་བདེན་པ་

མིན་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས་དོན་དམ་བདེན་པ་སྐྱེ་འཇིག་དང་བལ་བར་གསུངས་

ཤིང༌། བསྡུ་བ་ལས། རྣམ་པར་རོག་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་བརོད་པར་བའམ། 

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

བའོ། །ཞེས་རྣམ་རོག་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་པར་གསུངས་པའི་ཕིར། ལུང་དེས་

རྣམ་རོག་དོན་དམ་པར་མེད་པར་ཀུན་རོབ་ཙམ་དུ་ཡོད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 



  471  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

མིན་ཏེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་རོག་ཡོད། །ཅེས་པའི་འགེལ་

པར། རང་བཞིན་གིས་ཞེས་བ་བ་ནི་ཚིག་གི་ལྷག་མའོ་ཞེས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་གསུངས་ཤིང༌། ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས། གང་ལ་གང་མེད་པ་དེ་ནི་དེས་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་སྟེ། 

འདི་ལ་ལྷག་མ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འདིར་ཡོད་པའོ་ཞེས་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་

མེད་ཅིང༌། དེའི་ལྷག་མ་གཞན་དབང་དང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པ་

བདེན་པར་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་དོན་དམ་བདེན་པ་

ཡིན་ན། དེའི་སྟོང་ཉིད་དེ་ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་

སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་བེད་དམ། རོག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་

སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་བེད་དམ། དབང་ཤེས་ཙམ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་

གཞན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་བེད་དམ། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་

གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པའི་སྟོང་ཉིད་ལ་བེད། 

དང་པོ་མི་འཐད་དེ་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་

པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཙམ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་བ་

རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པའང་མི་

འཐད་དེ། རོག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པར་ཐ་སྙད་པའི་

ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། རོག་པ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་བ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ཐ་སྙད་

པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པའང་མི་འཐད་དེ། དབང་ཤེས་ཙམ་ལ་
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ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་དབང་ཤེས་དང་དེའི་གཟུང་བ་རས་གཞན་གིས་སྟོང་

པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་པའང་མི་འཐད་དེ། དབང་ཤེས་

མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་གིས་སྟོང་པར་ཐ་སྙད་པའི་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་

རྣམས་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དབང་ཤེས་རྣམས་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་

བཞིན་དུ་དེར་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གོ་བུར་བའི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་

བསད་པའི་དབང་ཤེས་དང་དེའི་གཟུང་བ་རས་གཞན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་བློ་ནི་

ཤེས་སྒིབ་དང༌། དེའི་ཞེན་ཡུལ་གྲུབ་ན་ཆོས་ཀི་བདག་དང༌། བློ་དེའི་ཞེན་ཡུལ་

བཀག་པའི་སྟོང་ཉིད་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་དང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་

ཡིན་ལ། སྟོང་ཉིད་དེ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི་སར་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་

ཀི་སྐབས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་བདེན་གཉིས་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་རིམ་པ་ནི།

ཉམས་སུ་ལེན་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་རིགས་པའི་གཞུང་ལུགས་དང་སྦྱར་ནས་

བདག་གིས་གཞན་དུ་བཤད་པར་བ་ལ། འདིར་ནི་མདོར་བསྡུས་པ་ཙམ་ཞིག་བརོད་

པར་བ་སྟེ། དལ་འབོར་གི་རེན་ལ་སྙིང་པོ་བླང་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་དང་པོར་རྣམ་པར་

མི་གཡེང་བའི་རྒྱུར་སོ་སོར་ཐར་པ་རིགས་བདུན་གི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡང་རུང་བ་

ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་དེ་ལ་གནས་ཤིང༌། དེ་ནས་མི་རོངས་པའི་རྒྱུར་བདེན་པར་

མངོན་པར་རོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་ཉན་ནས་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་
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བསྐྱེད་པར་བ་ལ། དེའི་རེས་སུ་ཐོས་པའི་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་རྒྱུར་ཐོས་པའི་

དོན་རྣམས་རིགས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསམས་ནས་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་སྐྱེད། 

དེའི་རེས་སུ་ཉོན་མོངས་པ་དང་འབལ་བའི་རྒྱུར་བསམས་པའི་དོན་ལེགས་པར་

བསོམས་ནས་བདེན་པ་མངོན་པར་རོགས་པའི་སོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་བསྐྱེད་དེ་ཉོན་

མོངས་པ་དང་བལ་བའི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་

བསམ་ལྡན་པས། །སོམ་པ་ལ་ནི་རབ་ཏུ་སྦྱོར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

དེ་ཡང་རང་ཉིད་འབའ་ཞིག་ཞི་བདེ་དོན་གཉེར་གི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་

གོམས་པར་བས་ན། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་བང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། 

སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་དེ། །ཞེས་དང༌། རྣམ་པར་དུ་མར་ཐབས་མང་

པོ། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་གོམས་པ་ལས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། བརེ་བ་སྙིང་རེ་

ཆེན་པོ་དང་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཐབས་མཁས་ཁྱད་པར་ཅན་གི་

གོགས་དང་བཅས་ཏེ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་དུ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་

སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་ནས། གང་དག་

བརེ་བ་ཆེན་པོ་པ། །གཞན་གི་ངོར་ནི་བཞུགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། 

གཞན་དོན་དུ་འཁོར་བ་ཇི་སིད་མ་སྟོངས་ཀི་བར་དུ་བཞུགས་ཏེ། འཕིན་ལས་ལྷུན་

གིས་གྲུབ་པ་དང༌། རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སོ་ནས་གདུལ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སིན་

གོལ་གི་ལམ་ལ་འགོད་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

གང་གི་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་གྲུ་བོ་ཆེར། །རྣམ་དཀར་སོབས་པའི་བ་དན་
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ལེགས་བཙུགས་ནས། །འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་བརོན་པའི་རླུང་དང་བཅས། །འགོ་

རྣམས་སིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒོལ་ཞིང༌། །མཁྱེན་རབ་ནོར་བུའི་གིང་ལ་དབང་

བསྒྱུར་བའི། །དེད་དཔོན་བླ་མ་མཆོག་དེའི་བཀའ་དྲིན་ལས། །ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་

ལེགས་བཤད་ནོར་བུའི་ཚོགས། །གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་རིགས་པའི་རྒྱན་འདི་

བསྒྲུབས། །ལེགས་བཤད་འཛུམ་དཀར་སྟོན་པའི་བཞིན་རས་ཀི། །རྣམ་དཔྱོད་ཟུར་

མིག་གཡོ་བའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །མཁས་པའི་དོ་ར་འགིམ་པའི་མཛེས་མ་

དག །བསྟན་བཅོས་རིགས་པའི་རྒྱན་འདིར་བླང་བར་མཛོད། །མང་དུ་ཐོས་པའི་སྒོན་

མེ་མ་བསྟེན་ན། །རོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་མི་ནུས་ཤིང༌། །ཡང་ཡང་བསམ་

པའི་དྲན་པས་མ་བསྐྱངས་ན། །ཐོས་པའི་ནོར་མཆོག་བསྲུང་བར་ནུས་མ་

ཡིན། །བསམ་པའི་དོན་ལ་རེ་གཅིག་མ་བསོམས་ན། །སིད་པའི་ས་བོན་སོང་བ་ག་

ལ་ནུས། །དེ་ཕིར་ཐོས་བསམ་སོམ་པས་རྒྱུད་སྦྱངས་ནས། །དལ་བའི་རེན་ལ་སྙིང་

པོ་ལེན་པ་གཅེས། །གཞན་དང་རོད་པ་ཙམ་ལ་མི་ཆགས་ཤིང༌། །ཚིག་གི་ལྦུ་བས་

ནམ་ཡང་མི་ངོམས་པར། །ཐོས་པའི་དོན་རྣམས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས། །རྒྱལ་

བ་དགེས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་ཚོགས་གཉིས་ར་བར་

རྣམ་དག་རིགས་ཀི་ས་བོན་སྙིང་རེའི་ཆུ་ཡིས་ལན་ཅིག་མིན་པར་སིམ་བས་བང་

ཆུབ་སེམས་ཀི་ར་བ་རབ་བརན་མཁྱེན་རབ་ཡལ་གའི་ཁྱོན་ཡངས་ཤིང༌། །ཕོགས་

ཀུན་སྙན་པའི་དྲི་བཟང་གིས་འགེངས་ཡོན་ཏན་སྦང་རིའི་འབྱུང་གནས་ལེགས་

བཤད་མེ་ཏོག་དཀར་པོར་རབ་རྒྱས་མཁས་པའི་བུང་བས་ནམ་ཡང་གཏོང་བར་མི་

ཕོད་འཕུར་ལྡིང་རོལ་པས་རྣམ་པར་མཛེས། །གསུང་སྐྱེས་རང་རྒྱལ་རྒྱལ་སས་འཁི་



  475  

ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ཤིང་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཀིས་རབ་འཁྱུད་སིད་པའི་རེ་ལ་རེ་མོར་སོན་གྱུར་མཚན་

དཔེའི་རིན་ཆེན་རྒྱན་འཆང་སྐུ་གསུམ་འབས་བུ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་མངོན་པར་

མཐོ། །ཕོགས་བཅུར་ཕིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་གིབ་བསིལ་བབ་པས་ལུས་ཅན་ཀུན་གི་

སིད་ཞིའི་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་འདོད་དགུ་འབྱུང་བའི་ཀུན་མཁྱེན་དཔག་བསམ་དབང་

པོ་ཀུན་གིས་བདེ་བླག་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །གནས་སྐབས་སུ་ཡང་དལ་དང་འབོར་བའི་

རེན། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གིས་རབ་བརྒྱན་ཅིང༌། །མི་ནུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་

མཚན་འཛིན་པའི་མཆོག །རིག་གོལ་ཕུན་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྲུབ་པར་ཤོག །

ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་རིགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བ་བ་འདི་ནི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་

ཤར་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོ་དང༌། དེའི་རྒྱལ་ཚབ་དམ་པ་དར་མ་རིན་ཆེན་དང༌། སེམས་

དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་དང༌། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཨ་བྷ་ཡ་ཀིརི་

དང༌། ཆོས་ཀི་རེ་ཤེས་རབ་སེངེ་ལ་སོགས་པ་མཁས་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་

རྣམས་ཀི་ཞབས་ཀི་པདྨོ་དྲི་མ་མེད་པ་ལ་སྤི་བོས་གཏུགས་པའི་བཀའ་དྲིན་ལ་

བརེན་ནས། རང་གི་སོབ་མ་བློ་གསལ་ཞིང་དོན་དུ་གཉེར་བ་དུ་མས་ཡང་ཡང་དུ་

ནན་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་དགེ་སོང་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་

བཟང་པོས། རེ་བཙུན་སྤན་རས་གཟིགས་ཀིས་དངོས་སུ་བིན་གིས་བརླབས་པའི་

གནས་མཆོག་རི་བོ་པོ་ཏ་ལ་དང་ཁྱད་པར་མ་མཆིས་ཤིང༌། གྲུབ་པ་བརེས་པའི་རྣལ་

འབོར་པ་མང་པོ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་པ་དཔལ་བང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་ཐེག་

ཆེན་ཕོ་བང་དུ་དམར་སེར་ཅན་གི་ལོ་སིན་དྲུག་གི་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཟང་པོ་

ལ་སྦྱར་བ་རོགས་སོ།།   །།
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རྒྱལ་བ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ།

འདིས་ཀང་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་སོ་ཐམས་ཅད་ནས་ཕོགས་

ཐམས་ཅད་དུ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །།།

ༀ་སྭ་སྟི།

སྟོན་པ་ཚད་མ་རྣམ་འདྲེན་ཉི་མའི་གཉེན། །

དམ་ཆོས་ཚད་མ་འགོག་ལམ་བདེན་པ་དང༌། །

སྐྱེས་བུ་ཚད་མ་འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་ཏེ། །

སྐྱབས་ཡུལ་ཚད་མ་མཆོག་གསུམ་གཙུག་ན་རྒྱལ། །

ཚད་མིན་སྟོན་དང་བསྟན་པ་དེར་བཞུགས་བཅས། །

ལོག་སྨྲའི་སེ་སོགས་འཇོམས་མཛད་དཔལ་ཡོན་ཅན། །

རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་དང༌། །

ཆོས་ཀི་གགས་པ་འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན། །

ལམ་དང་ལམ་མིན་འབེད་པའི་རིགས་པའི་མཛོད། །

ཚད་མ་སེ་བདུན་དགོངས་འགེལ་དང་བཅས་པའི། །

གནད་ཀུན་བསྡུས་ནས་སྟོན་མཛད་དགེ་འདུན་གྲུབ། །

དེས་གསུངས་རིགས་པའི་རྒྱན་བཅས་བསགས་འོས་མཆོག །

བླང་དང་དོར་བའི་གནད་ཀུན་མ་འདྲེས་པར། །
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ཚད་མ་རིགས་པའི་རྒྱན།

ལེགས་ཕེ་ཞི་སོར་འཇུག་དང་”བགོད་
126

བེད་པའི། །

བློ་གསལ་སྐྱེས་བུའི་ཚོགས་ལ་སན་སད་དུ། །

རིགས་པའི་རྒྱན་འདི་སར་ཡང་པར་དུ་བསྐྲུན། །

ཚུལ་འདིས་རྣམ་དཔྱོད་མཁའ་ལྟར་རབ་ཡངས་པའི། །

སྐྱེ་བོས་ནོར་འཛིན་ཁྱོན་རྣམས་ཡོངས་གང་ཞིང༌། །

འགོ་བའི་རོངས་མུན་སེལ་ཏེ་ལུང་རོགས་ཀི། །

ཆོས་ཚུལ་ཡར་ཟླའི་འཕེལ་བར་འགན་གྱུར་ཅིག །

རྒྱལ་དབང་དགེ་འདུན་གྲུབ་ཀི་གསུང་ཚད་མ་རིགས་རྒྱན་འདི་རྣམ་འགེལ་

དོན་གཉེར་བ་རྣམས་ལ་མཁོ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཡང་དབུས་ཕོགས་སུ་འདིའི་པར་མེད་

གཤིས། འདིར་དཔེ་རྒྱུན་ཡང་དཀོན་པར་སྣང་བས་ཆོས་སྤིན་འཛད་མེད་སེལ་

ཕིར་ཤིང་ར་ལོ་ནང་པར་གསར་བསྐྲུན་བགིས་པའི་འབས་བུ་དོན་ལྡན་དུ་འགྱུར་

ཕིར་སོན་པའི་ཚིགས་འདི་ཡང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་འཛིན་པ་ངག་དབང་བློ་

བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བལ་དབང་ཕྱུག་ཕོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་

བའི་སེས་སྦྱར་བའོ།། །།

སརྦ་མང་ལཾ།། །།

126 བགོད་
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པར་བང་སོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སོ་མོ་སྟོང་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་སྟོན་རྣམ་

འདྲེན་ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་

ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསྟན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་

རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་

བསོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །


	ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། 
	ཞུ་སྒྲིག་པའི་གསལ་བཤད། 
	༄༅། །ཚད་མའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་རིགས་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །
	དང་པོ་༼བསྟན་བཅོས་ཀྱི་དགོས་པ་བཤད་པ་༽ལ་གཉིས། 
	གཉིས་པ་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་ངོས་གཟུང་བ་ལ་གཉིས།
	གསུམ་པ་བརྗོད་བྱ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
	དང་པོ་༼མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད་པ་༽ལ་གཉིས།
	དང་པོ་༼མངོན་སུམ་གྱི་ངོ་བོ་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།
	གཉིས་པ་མངོན་སུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ།
	དང་པོ་༼དབང་པོ་མངོན་སུམ་༽ལ་གསུམ།
	གཉིས་པ་ཡིད་ཀྱི་མངོན་སུམ་ལ།
	གསུམ་པ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལ།
	བཞི་པ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལ་ལྔ།
	ལོག་ཕྱོགས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་པ་ལ།
	གཉིས་པ་ཚད་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས།
	འབྲས་རྟོག་དང་པོའི་རྣམ་གཞག་ལ་གཉིས།
	འབྲས་རྟོག་གཉིས་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ།
	གསུམ་པ་འབྲས་རྟོག་གསུམ་པའི་རྣམ་གཞག་ལ།
	གཉིས་པ་རྗེས་དཔག་བཤད་པ་ལ་གཉིས།
	དང་པོ་༼རང་དོན་རྗེས་དཔག་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།
	དང་པོ་༼རྗེས་དཔག་གི་རང་བཞིན་བཤད་པ་༽ལ་གསུམ།
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