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ལམ་སྲོལ་ཕེ་བར་མཁས་གྲུབ་རེས་གསུངས་ཤིང་། རེ་ཙོང་ཁ་པ་བོ་བཟང་གགས་པས་ཀང་རྒྱལ་

བའི་གསུང་རབ་ཀི་དྲང་ངེས་རྣམ་པར་འབེད་པའི་ཤིང་ར་ཆེན་པོ་དག་གི་ལམ་སྲོལ། དབུ་ཚད་ཀི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

རིགས་པའི་སོ་དང་པོར་རེ་འདི་ཉིད་ལས་རེད་པས་འགན་ཟླ་མེད་པའི་བ་མ་གཙོ་བོར་མཛད་པ་

ཡིན་པར་ཡང་གསུངས།

དེ་རེས་ལོ་ཆེན་བང་ཆུབ་རེ་མོའི་དྲུང་དུ་གསང་བ་འདུས་པ་མི་བསྐྱོད་པའི་དབང་ཞུས་ཏེ་

གསང་མཚན་མི་བསྐྱོད་རོ་རེར་བཏགས། ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་དཔལ་བཟང་པོའི་དྲུང་དུ་རྒྱུད་ཀི་

བཤད་པ། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་པའི་དྲུང་དུ་དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་འགེལ་པ་སྒོན་

གསལ་ཆ་ལག་དང་བཅས་པ་ཞིབ་པར་གསན་ཅིང༌། ཀྱཻ་རོ་རེའི་མན་ངག་ལམ་འབས་བུ་དང་བཅས་

པ་སོགས་སྔགས་ཀི་ཟབ་ཆོས་མང་དུ་གསན། ས་བཟང་པཎ་ཆེན་གི་དྲུང་དུ་བདེ་མཆོག་གི་དབང༌། 

ལོ་ཆེན་སྐྱབས་མཆོག་པ་ལ་རོ་རེ་ཕེང་བ། འཇམ་རོར། འཇིག་རེན་དབང་ཕྱུག །ས་སྐྱ་པའི་རོ་རེ་

གཞོན་ནུ༑ རིམ་ལྔ་མདོར་བས། སྤོད་བསྡུས་སྒོན་མ་སོགས་གསན་ཅིང༌། ས་སྐྱ་པ་དང་བུ་སོན་

རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལའང་གཟིགས་ཏེ། ར་རྒྱུད་ལ་ཊིཀྐ། མངོན་རོགས། 

བདག་འཇུག་མཆོད་ཕེང༌། རིམ་ལྔའི་བསྡུས་དོན་སོགས་མཛད་ཅིང༌། གཞན་ཡང་རྒྱུད་བ་མ། 

བཤེས་སྤིང༌། ལུང་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་རྣམས་ལ་ཊིཀྐའང་མཛད། 

དབུས་ཕོགས་སུ་བོན་ནས་རེ་ཙོང་ཁ་པ་དང་ཞལ་འཛོམས་ཏེ་གནམ་རེར་ལེང་དང༌། བང་

རྭ་སྒེང་དང༌། སྐྱིད་ཤོད་ཀི་སའི་ཆ་མང་པོ་དང༌། གཙང་སག་ཚང་རོང་ཁ་སོགས་སུ་ཡབ་སྲས་

གཉིས་ཞལ་འཛོམས་ཏེ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེར་བསོར་བའི་ཚུལ་སོགས་རེ་ཙོང་ཁ་པའི་རྣམ་

ཐར་དུ་གསལ།

དེ་ནས་གངས་བུ་ལེ་དཀར་པོའི་གཡས་མགུལ་གཡུ་ལུང་རོ་རེ་ལོངས་སུ་ལོ་ལྔའི་བར་དུ་

སྐུ་མཚམས་ལ་བཞུགས། དེ་ནས་བལ་བོད་ཀི་སའི་མཚམས་མང་ཡུལ་སྐྱིད་གོང་གི་ནགས་ཁོད་

དུ་ཕེབས་ཏེ་སྒྲུབ་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས། དེའི་ཚེ་དམ་པ་འདིའི་རེས་སུ་འབངས་པ་མང་པོ་

བྱུང་བར་དུས་དུས་སུ་ཆོས་ཀི་བདུད་རི་གནང་ཞིང༌། རྒྱུན་དུ་ནགས་ཁོད་དབེན་པ་སོ་སོར་སྒྲུབ་པ་

ལ་བཞུགས་པའང་མང་དུ་བྱུང་། མངའ་བདག་ཡུམ་སྲས་ལ་བསན་འགྱུར་བཞེངས་པའི་བསྐུལ་མ་

དང་ཞབས་འདེགས་ཀང་གནང་། གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སོང་རྒྱལ་པོས་ཀང་རེ་བཙུན་རེད་མདའ་བ་ཆེན་
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ངོ་སྤོད་མདོར་བསྡུས།

པོའི་སན་པ་གསན་ནས་མེ་ཏོག་མདངས་ཅན་དུ་མཇལ་བར་ཕེབས་ཏེ་ཆོས་གསན་པས་ཐོག་མར་

ཐུགས་ཆོས་ལ་འགྱུར་བའི་རྐེན་བས་པར་གགས་སོ། ། 

དེ་ནས་དགུང་ལོ་རེ་བཞི་པ་ཕི་ལོ་༡༤༡༢ལོ་སེ་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་པའི་

ཉེར་དགུའི་ཉིན་སྐུ་ཞི་བར་གཤེགས་སོ། །སློབ་མ་ལ་ཉིད་ཀི་ཞལ་ནས། ཀུན་མཁྱེན་ཤེར་འོད་བོ་

བཟང་གགས་པ་སོགས། །གཞུང་ལུགས་རབ་འབམས་ཤེས་པའི་བཤེས་གཉེན་བདུན། །དཀའ་

བཞི་ལེགས་པར་སྨྲ་བ་བཅུ་ཕག་གཅིག །ཕར་ཚད་ཤེས་པའི་སློབ་མ་བརྒྱ་ཕག་བརྒལ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་། རྣམ་ཐར་ལས། སྦྱངས་པའི་མཆོག་གྱུར་ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་འོད་དང་། སྲས་

ཀི་མཆོག་གྱུར་བོ་བཟང་གགས་པ། ལྟ་བའི་མཆོག་གྱུར་གོན་གོ་ཉི་མ་གགས། ཉམས་ལེན་མཆོག་

གྱུར་ཀུན་དགའ་དཔལ་བཟང་པོ། རོམ་ལན་མཆོག་གྱུར་དཔལ་འབོར་ཤེས་རབ། འཆད་མཁས་

མཆོག་གྱུར་བསོད་ནམས་ཤེས་རབ། རོད་བཟང་མཆོག་གྱུར་དར་མ་རིན་ཆེན། བང་བ་བཀའ་

བཅུ་པ་དགེ་ལེགས་དཔལ་སོགས་སློབ་མ་མང་དུ་བོན།

གསུང་རོམ་ལ་རྣམ་ཐར་ལས། འཛམ་གིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་དཀའ་ཆེན་བཞི། །ར་

འཇུག་གཞི་གསུམ་ཐེག་ཆེན་རྒྱུད་བ་མ། །ཆོས་མངོན་མཛོད་དང་དཔལ་ལན་འདུས་པ་སེ། །རྣམ་

བཤད་མཛད་པའི་གཞུང་ལུགས་བཅུ་ཕག་གཅིག །ཅེས་པ་ལྟར་པོད་བཅུ་ཕག་གཅིག་ལྷག་

བཞུགས།

༢༠༡༨.༠༩.༢༨ སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བས།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

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

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

ཀི་གེགས་བམ་ཁི་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་སབས་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་སབས་ཡིག་འབྲུ་གཅིག་བཅོས་ནོར་

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

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

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

འདི་ག་རོམ་སྒིག་ཁང་ལ་མཚོན་ན། པར་གཞི་ཚད་ལན་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་ཡོད་

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

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་སབས་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་སབས་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་སད་དང་

ཕད་སྦྱོར་སངས་སོགས་མི་འདྲ་བ་ཡང་ཡང་བྱུང་ན་མཆན་གིས་གསལ་བཤད་ཐེངས་གཅིག་བས་

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

མཆན་བིས་མེད།

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

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

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

ཚིག་མཚོན་པའི་སབས་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།   

བ།  ༡༡༠བ༣ན།  བསྒྲུབས    ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བྱུང་ཚེ་དེ་དག་གི་དོན་ནི། མ་ཕིའི་ཤོག་གངས་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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་ལེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བ་བང་

པར་མའི་ལེབ་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་སོན་གི་ཆེད་དུ་མཁྱེན་ལན་

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

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

ཀ་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་ངེས་ཡིན། 

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

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ་

ཞེས་བ་བ་བཞུགས་པའི་དབུ་

ཕོགས་སོ། །

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ་

ཞེས་བ་བ། ཕོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །

ཚོགས་གཉིས་ཆུ་གཏེར་འཇིང་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་ཤིང་། །རྣམ་དག་འཕིན་

ལས་བསྡུ་བཞིའི་བང་རིམ་ཅན། །གདུལ་བ་གིང་བཞིའི་དབུས་ན་ལྷམ་མེ་བ། །སོན་

པ་མཚུངས་མེད་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དེ་ཡི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་

ཀི། །དགོངས་དོན་འབེད་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་ཅིང་། །རིགས་པའི་ང་རོས་ཕས་

རྒོལ་ཀད་འགེམས་པའི། །རིགས་སྨྲ་རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་གཉིས་རྒྱལ། །ཐུབ་

པའི་བསན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཕིར་དང་། །རང་ཉིད་ལེགས་བཤད་གོམས་པ་འཕེལ་

ཕིར་དང་། བདག་དང་སལ་པ་མཉམ་པ་གཞན་ལ་ཡང་། །ཕན་འདོད་བོ་ཡིས་རིགས་

པའི་འདོད་འཇོ་བ། །

བསན་བཅོས་ཀི་འབེལ་པ་ནི་ཅི། དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་བརམས། བརོད་པར་

བ་བ་ནི་གང་ཞེ་ན། འགོ་བ་རྣམས་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པ་ནི་ཐུབ་པའི་བསན་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཚར་གཅོད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་གསལ་བར་བ་བའི་ཕིར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དང་། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོན་པའི་བསན་བཅོས་

ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ཅིང་། དེ་ལ་ཡང་མ་རོག་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པ་དུ་མ་

བྱུང་བས་དེ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་དེའི་གཞུང་གི་རེས་

སུ་འབང་བའི་བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བེད་པ་སེ་བདུན་མཛད་དེ་དེ་ལ་སློབ་དཔོན་གི་

སློབ་མ་དག་གིས་དེའི་གཞུང་ཚིག་བརླིང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རོགས་པ་དག་རེས་

སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་ཚིག་གི་ཆ་འགེལ་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་

དང་། རང་གཞན་གི་པཎི་ཏ་ཁ་ཅིག་ཕོགས་ཀི་གང་པོས་རོག་གེ་མི་ཤེས་ལོག་པར་

རོག་པ་བསལ་བའི་ཕིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་དོན་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་སེ་དེའི་

གཞུང་འཛུགས་པར་བེད་པ་རྣམ་ངེས་དང་། གཞུང་རྒྱས་པ་དེ་དག་གི་དོན་ཚིག་ཉུང་

ངུས་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འདོད་པ་དག་གི་ཕིར་དགག་སྒྲུབ་ཀི་སྤོས་པ་རྒྱས་པར་

དོར་ནས་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དཀྱུས་མ་ཙམ་སོན་པ་རིགས་པའི་ཐིགས་པ་

དང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གཞུང་དེ་དག་གི་རང་དོན་ལེའུའི་སབས་སུ་རོགས་དཀའ་

བ་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བེ་བག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་གཏན་ཚིགས་

ཐིགས་པ་དང་། རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་བེ་བག་ཏུ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་འབེལ་པ་

བརག་པ་དང་། དེ་དག་གི་གཞན་དོན་གི་སབས་ལས་འཕོས་ནས། རྒོལ་ཕིར་རྒོལ་

རོད་པའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སོན་པ་རོད་པའི་རིགས་པ་དང་། མངོན་སུམ་གི་སབས་སུ་

མཐར་ཐུག་རྣམ་རིག་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་བསྒྲུབ་པ་དགོད་པའི་ཡུལ་བདག་

གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་རོགས་ཞེས་རོད་པ་སང་བའི་ཕིར་རྒྱུད་གཞན་

གྲུབ་པ་རྣམས་མཛད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནི་བསན་བཅོས་ཀི་འབེལ་པའོ། །གདུལ་བ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རྣམས་ཀིས་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་མཚན་ཉིད་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་ཏེ། 

དེ་དག་གི་དངོས་པའི་གནས་ལུགས་མི་རག་སོང་པ་བདག་མེད་སོགས་ལེགས་པར་

བརགས་ཏེ། ཚུལ་བཞིན་དུ་བསོམས་པས་དྲི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའི་དོན་དམ་

པའི་ཚད་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་བ་བ་ནི་བསན་བཅོས་རོམ་པའི་དགོས་པའོ། །

འཆད་པར་འགྱུར་བའི་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་གི་དོན་ནི་བརོད་པར་བ་བ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་འགྱུར་བེད་པའི་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་ཀིས། རྒྱ་གར་སད་དུ། པྲ་མ་ཎ་བཱར་

ཏི་ཀ་ཀཱ་རི་ཀ་ཞེས་པ། བོད་སད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་

བས་པ་ཞེས་བསན་བཅོས་ཀི་མཚན་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་

གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་ཕག་མཆོད་དང་བཅས་པ་ཐོག་མར་བཀོད་པ་ནི་གོ་

སླ་བས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་མི་དགོས་ལ། གལ་ཏེ་བཤད་པར་འདོད་ན་ཡང་རྣམ་བཤད་

གཞན་དུ་རོགས་པར་བའོ། །

དེ་ལ་འདིར་གང་བཤད་པར་བ་བའི་གཞུང་ནི། སློབ་དཔོན་གིས་བསན་

བཅོས་རོམ་པར་བཞེད་ནས། ཐོག་མར་སློབ་དཔོན་རང་དམ་པའི་སྤོད་པ་དང་མཐུན་

པར་བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་ཐུན་མོང་

མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆེ་བ་བརོད་པ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་ཕག་གི་མཆོད་པ་བརོད་

པ་ནི། ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་ཁྱད་པར་གི་གཞིར་དྲང་ངོ་། ཡུལ་གང་ལ་ན། ཀུན་ཏུ་

བཟང་པོའི་མིང་ཅན་གི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་དེ་ལའོ། །

འོ་ན་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་ནི་ཅི་ཞིག་མངའ་ཞིང་། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་

ན་ཕག་འཚལ་ཞེ་ན། གང་ལ་ཡོད་ན་ལུས་ཅན་འཁོར་བར་འཆིང་བའི་རྒྱུ་དངོས་པོར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མངོན་པར་ཞེན་པའི་རོག་པའི་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཉེན་པོ་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

རྣམ་པར་བསལ་ཅིང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་

དང་། ཕི་རོལ་པ་དང་ཉན་རང་སོགས་ཀིས་མ་རོགས་པའི་གཉིས་མེད་ཀི་དེ་ཁོ་ནའི་

ཟབ་མོའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཅིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་

ཤེས་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་ཤེས་བ་ཇི་སེད་པའི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐིལ་དུ་

བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཇི་སེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། རང་དོན་སངས་

རོགས་ཀི་སྐུ་མངའ་བ་ཡིན་ཞིང་། མུན་པ་སེལ་བའི་འོད་ཟེར་དང་ཆོས་མཐུན་པས་

མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་དག་འཁོར་བར་ཇི་སྲིད་

པར་གདུལ་བའི་སལ་པ་དང་འཚམས་པར་ཀུན་ནས་སམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཕོ་ཞིང་

ཁྱབ་པར་མཛད་པའི་གཞན་དོན་འཕིན་ལས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དོན་གཉིས་ཕུན་སུམ་

ཚོགས་པ་མངའ་ཞིང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ། །

འོ་ན་ཕག་འཚལ་བས་ཅི་ཞིག་བ་ཞེ་ན། ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀི་རྣམ་བཤད་

རྣམ་འགེལ་འདི་བརམས་པ་ལ་དགའ་བ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་

འབེལ་ལོ། །

འོ་ན་གཞན་དོན་དུ་རོམ་མམ་རང་དོན་དུ་རོམ་ཞེ་ན། ཕུགས་སུ་གཞན་དོན་

དུའང་འགྱུར་གི་འཕལ་དུ་རང་དོན་དུ་རོམ་ཞེས་སོན་པ་ནི། ཆོས་གགས་ཁོ་བོའི་

སེམས་ནི་དུས་ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ཏུ་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀི་ལེགས་བཤད་ལ་གོམས་

པ་ལྷུར་ལེན་ནམ་རྒྱ་ཆེར་བསྐྱེད་ཅིང་འཕེལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རོམ་མོ། །

འོ་ན་གཞན་དོན་དུ་མི་རོམ་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཆོས་གགས་བདག་ལ་རྣམ་འགེལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

འདིས་ནི་སྐྱེ་བོ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསམ་པའང་མེད་དེ། དེའི་རྒྱུ་ནི། ཕི་

ནང་གི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་ཆེར་རམ་མང་པོ་དག་ནི་བསན་བཅོས་ཕལ་པའམ་ངན་པའི་ཉེས་

བཤད་ལ་ཆགས་ཤིང་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀི་ལེགས་བཤད་རྣམས་དོན་དུ་མི་གཉེར་

ཏེ། མི་གཉེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལེགས་བཤད་དང་ཉེས་བཤད་རྣམ་པར་འབེད་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རལ་མེད་པས་ན་ལེགས་བཤད་ལ་ཉེས་བཤད་དུ་བཟུང་

ཞིང་། ཉེས་བཤད་ལའང་ལེགས་བཤད་དུ་བཟུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མི་གཉེར་ལ། 

དེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་བསན་བཅོས་ངན་པའི་དབང་གིས་རོམ་པ་པོ་ལ་ཕག་དོག་གི་དྲི་མ་

དག་གིས་ཞེ་སང་བར་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་གཞན་ལ་ཕན་པའང་

དཀའོ་ཞེས་པས། དེ་རྣམས་ཀིས་མཆོད་བརོད་དང་བརམ་པར་དམ་བཅའ་བརོད་

ནས་བསན་བཅོས་དངོས་ནི། སློབ་དཔོན་གིས་བསན་བཅོས་འཆད་པའི་རྒྱུ་ནི་རང་

དོན་རེས་དཔག་སེ། དེ་ལའང་ལོག་པར་རོག་པས་ལོག་རོག་དེ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་

རང་དོན་རེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་དོ། །

༼ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག༽

དེ་ཡང་རགས་ལ་བརེན་ཅིང་རེན་རགས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་སོ་ནས་འཆད་

དགོས་པས་དང་པོ་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དང་དབེ་བ་ལ་སོགས་སོན་པ་ལ། བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངེས་

པའི་ཕོགས་ཆོས་དང་བཏགས་པ་བ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཅན་དེའི་ཆ་སེ་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ཀིས་རགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་ཅན་ནི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་

མཚན་ཉིད་དོ། །དེ་འདྲའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རྣམ་གསུམ་ཉིད་དུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པའི་ར་བ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་ནི་བདག་གཅིག་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་བ་ཁོ་ན་ལ་ངེས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་འདྲའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རགས་གསུམ་པོ་ལས་གཞན། 

གཞན་གིས་རགས་སུ་བཏགས་པའི་ལན་པ་དང་འདུ་བ་ཅན་གི་འབེལ་པ་ལ་སོགས་

པ་ལ་བརེན་པའི་རགས་ནི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་གོ་བར་བེད་པའི་ར་བ་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་གཏན་ཚིགས་རྣམ་གསུམ་ཞེས་པ་འཆད་པར་བཞེད་ནས། དེ་འདྲའི་

རགས་གསུམ་པོ་དེའི་ངོ་བོ་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སོན་པ་ལ། 

དང་པོ་འབས་རགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་བསྒྲུབ་བ། འབས་བུ་དུ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། 

རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རྒྱུ་མེ་ལ་ཡོད་པའི་ཇི་སེད་གཅིག་རང་ལ་ཕན་

བེད་དུ་མེད་ན་རང་གི་ངོ་བོ་མི་འབྱུང་བའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མེ་གོ་བེད་ཀི་གཏན་

ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲའི་མེ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་

འབས་རགས་ཡིན་པར་མ་ཟད་ངོ་བོ་བས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་གི་རང་བཞིན་ཡོད་ཙམ་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་

ཅན་གི་རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་གོ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་

འདྲའི་མི་རག་པ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

མ་དམིགས་པའི་རགས་ལ་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ངོ་བོ་དང་

བསྒྲུབ་བ་ནི། སལ་དོན་ལ་ཚད་མ་རྣམས་ནི་འཇལ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་སེ། སལ་དོན་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གི་གཞིར་མེད་ལ་སེ། སལ་དོན་ཡོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ངེས་ཀི་ཤེས་བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་སྣང་བ་མ་

དམིགས་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཏེ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྣང་མི་རུང་གི་

ཡུལ་ཅན་བཀག་ནས་དེའི་ཤེས་བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་དགོས་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་

ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ཡོད་ངེས་ཙམ་

འགོག་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནམ་སམ་ན། མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཡིན་ཐམས་ཅད་ཡོད་ངེས་ཙམ་འགོག་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། བལྟ་རུང་གི་བེ་བག་གམ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའི་ཁྱོད་ཀི་ནང་ཚན་འགའ་

ཞིག་དགག་བའི་ཆོས་མེད་ཤེས་ཏེ། མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་བུ་ཅན་ནམ་གཏན་

ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

ད་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དབེ་བ་སོན་པ་ནི། མེད་པའི་དོན་ཅན་

ནམ་བསྒྲུབ་བ་ཅན་གི་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

རྣམ་པ་བཞིར་དབེར་རུང་སེ། རང་གི་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་ཟླ་དངོས་གྲུབ་པ་

སེ་དམིགས་པ་དང་། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་འགལ་བའི་འབས་བུ་དག་གྲུབ་པ་སེ་

དམིགས་པ་དང་། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་བ་ལྟར་རུང་བའི་བདག་ཉིད་དག་ནི་མ་

གྲུབ་པ་སེ་མ་དམིགས་པ་དང་། དགག་བའི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའི་བདག་ཉིད་

དག་ནི་མ་གྲུབ་པ་སེ་མ་དམིགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་འགལ་འབས་དམིགས་པས་འགལ་ཟླ་འགོག་ནུས་ན་འགལ་རྒྱུ་

དམིགས་པས་ཀང་འགལ་ཟླ་འགོག་པར་ཅིའི་ཕིར་མི་ནུས་ཤེ་ན། གང་རེག་དེ་དང་

འགལ་བའི་མེའི་ནི་རྒྱུ་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་གང་ཡིན་པ་བུད་ཤིང་དེ་ཆོས་ཅན། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱོད་ཀིས་གཞི་འགར་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་རང་གིས་ཀང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་འགོག་པར་མི་ནུས་ལ། ཁྱོད་

ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཏེ་རྒྱུས་ཀང་དགག་བའི་ཆོས་ཀི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་ཉིད་མེད་

ན་སེ་འགོག་པར་མི་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་འགལ་བའི་རྒྱུ་དམིགས་པས་འགལ་ཟླ་འགོག་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ་

འགལ་འབས་དམིགས་པས་ཀང་འགལ་ཟླ་འགོག་མི་ནུས་སོ་ཅེ་ན། རྒྱུ་ལས་དགག་

བ་འགོག་པ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་མ་ཟད། འབས་བུ་ཡང་ཡུལ་དུས་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་

ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་ཏེ། གང་རེག་དང་འགལ་བ་མེའི་འབས་བུ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀིས་གཞི་འགར་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མེའི་དྲོད་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་དང་

རང་ཡོད་བཞིན་པའི་དུས་ལ་སོགས་པས་གང་རེག་འགོག་ནུས་ཀི། མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་

བའི་གནས་སབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་དགོས་ཏེ། དེ་འདྲའི་ཡུལ་དུས་གནས་སབས་

ལ་ལྟོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་ལྟོས་ན་དེར་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། དཔེར་ན་མི་གང་བ་སེ་གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡུལ་དུས་སོགས་ལ་

ལྟོས་མེད་ཀི་ཐལ་བ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་རྣམ་གསུམ་ཉིད་དུ་གངས་ངེས་ན། རྒྱུ་ཚོགས་པ་

གངས་ཚང་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་བར་དཔོག་པའི་རགས་དེ་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་འབས་བུ་སྐྱེ་རུང་དཔོག་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་ཟེར་རམ། འབས་བུ་སྐྱེ་ངེས་དཔོག་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཟེར། 

དང་པོ་ལྟར་ན། སྣམ་བུའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚང་ལས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་སྐྱེ་རུང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

བར་རེས་སུ་དཔག་པའི་རགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གི་རགས་ལས་དོན་

གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སྣམ་བུའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚང་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་འབས་བུ་སྣམ་བུ་སྐྱེ་རུང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་བརོད་དེ། རྒྱུ་ཚོགས་དོན་

གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཁྱོད་ཀིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་

ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ཁྱོད་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྐྱེད་

ནུས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། སྣམ་བུའི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚང་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྐྱེད་པ་དེ་རང་གི་ནུས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་

རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་འབེལ་བ་སེ་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཁྱོད་ཀིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སྔ་ཕིའི་བར་དུ་འགལ་

རྐེན་གིས་གེགས་བེད་པ་དག་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྐྱེ་རུང་དཔོག་པ་ནི་རང་

བཞིན་གི་རགས་ཡིན་ལ། སྐྱེ་ངེས་དཔོག་པ་ནི་མ་ངེས་པའི་རགས་ཡིན་པས་རགས་

ཀི་གངས་འཇིག་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་རགས་གསུམ་དུ་ངེས་ན། རོ་ལས་གཟུགས་སོགས་དཔོག་པའི་

རགས་ཀང་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅིག་ལ་

རག་ལུས་ནས་བྱུང་བའི་བུ་རམ་གི་གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་པ་བུ་རམ་གི་རོ་ལས་

རོགས་ཤིང་དཔོག་པའི་རགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འབས་བུའི་རགས་ལས་དོན་

གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར། བུ་རམ་གི་རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་གི་བུར་

རོག་ལ་བུ་རམ་གི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དཔོག་པའི་འབས་བུ་རགས་ལས་སྐྱེས་པ་སེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབས་རགས་ཀི་སོ་ནས་འོངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ནང་གི་བུར་རོག་ལ་རང་གི་རྒྱུ་ཆོས་ཏེ་

ཉེར་ལེན་གི་ནུས་པ་རེས་སུ་དཔག་སོབས་ཀིས་ཁ་ནང་གི་བུར་རོག་ལ་བུ་རམ་གི་

གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དཔོག་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་དུ་བས་མེས་

བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་དཔག་སོབས་ཀི་བུད་ཤིང་གི་

འགྱུར་བ་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་རོ་ད་ལྟར་བ་དེ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དཔོག་པའི་རགས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་

ཞེ་ན། བུ་རམ་གི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་གི་བུ་རམ་གོང་བུའི་སེང་དུ་འདས་

པའི་རང་གི་ཉེར་ལེན་གི་ནུས་པ་དངོས་སུ་དཔག་སོབས་ཀིས་རང་དང་དུས་གཅིག་

པའི་བུ་རམ་གི་གཟུགས་རྣམས་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ཁ་ནང་གི་བུ་རམ་གོང་

བུའི་སེང་དུ་བུ་རམ་གི་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དཔོག་པའི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞིག །རང་གི་

ཉེར་ལེན་གི་ནུས་པ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མེད་པར་ནི་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀི་

ཉེར་ལེན་གི་ནུས་པ་དེ་ཉིད་གཞན་བུ་རམ་གི་གཟུགས་སོགས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཏེ་དེའི་ཕིར། 

ད་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཞེས་པར་གཞན་གིས་བརགས་པའི་རགས་ཐམས་

ཅད་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པའི་ཕོགས་ཙམ་སོན་པ་ལ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མ་

ཚོགས་པ་ཁ་ཡར་བ་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་བར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལྷག་མ་

དང་ལན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་ལས་འབས་བུ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དཔོད་པ་པས་ལུས་སོགས་དེ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་

པར་བསམས་ནས་ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་སོགས་རེས་སུ་དཔོག་པ་བཞིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ནོ། །དེས་རྒྱུའི་འབས་བུ་དཔོག་པའི་རགས་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་བསན་ནས་འབས་བུ་

ལས་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དཔོག་པའི་རགས་འཁྲུལ་པ་ཅན་སོན་པ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་

འབས་བུའི་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་མཐོང་བ་ལ་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་དཔོག་པའི་

གཏན་ཚིགས་སུ་ཤེས་པ་སེ་འདོད་པའི་རགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཚད་མ་སེ་རགས་

ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་དེ་བསྒྲུབ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་དཔོད་པ་པས་

ཚིག་སེ་ཆགས་སོགས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པར་བསམས་ནས་ཚིག་ལས་འདོད་

ཆགས་ཞེ་སང་ཅན་ལ་སོགས་རེས་སུ་དཔོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་འདྲའི་རགས་དེ་གཉིས་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དཔེ་དང་བཅས་པ་སོན་པ་ནི། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་རགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་མིན་ཏེ། 

རགས་ཆོས་འབེལ་བ་མེད་ན་རགས་བསྒྲུབ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་

རོ། །དཔེར་ན་ཕྲུ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་རགས་ཀིས་ཕྲུ་བའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་

འབས་ཐམས་ཅད་ཚོས་པར་དཔོག་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་དེ་ལ་གང་ཟེར་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

དེ་མེད་པར་རགས་གང་ཞིག་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་

ངེས་ཀི་ལོག་པའི་ཁྱབ་པ་རབ་ཏུ་སོན་པ་དེ་ལ་ལྷག་མ་དང་ལན་པའི་རགས་ཞེས་

བརོད་དེ། དེ་འདྲའི་རགས་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ངེས་པ་བསྐྱེད་མི་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཙམ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་མེད་ན་མི་འབྱུང་ཞེས་པ་འཆད་པར་བཞེད་ནས། སློབ་དཔོན་གི་སློབ་མ་

འགའ་ཞིག །སློབ་དཔོན་རགས་ཆོས་འབེལ་བ་མེད་པར་བཞེད་པ་འདོད་པ་བཀག་

ནས་སློབ་དཔོན་རགས་ཆོས་འབེལ་བ་དགོས་པར་བཞེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། སློབ་

དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ཆོས་ཅན། དེ་ཡིས་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གི་

འབེལ་པ་ངེས་པར་དགོས་པ་བཞེད་དེ། ཁྱོད་ཀིས་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཚུལ་

གསུམ་ལའང་ཚད་མའི་ངེས་པ་བརོད་པ་མཛད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། རག་

ཆོས་འབེལ་པ་མེད་ན་རགས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མི་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་

གང་གིས་བརོད་ན། ཀུན་བཏུས་སོགས་སུ་གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་པས་སོ། །དགོས་པ་ཅིའི་ཆེད་དུ་བརོད་ན། སློབ་དཔོན་གིས་རགས་ཀི་

ཚུལ་གསུམ་ལ་ཚད་མའི་ངེས་པ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། མ་གྲུབ་

པའི་རགས་དང་བཟློག་དོན་འགལ་བའི་རགས་དང་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ངེས་པའི་རགས་

ཀི་གཉེན་པོར་ཏེ་རགས་དེ་རྣམས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སློབ་དཔོན་གིས་རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་ཡང་དག་རང་གི་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་བཞེད་

ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་

མ་ངེས་པའི་རགས་ཀི་གཉེན་པོར་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་བརོད་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེས་རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་མ་བརོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། རིགས་སོ་ལས་རེ་ཤིག་འགལ་བ་དང་མ་ངེས་པའི་གཉེན་པོར་

གཉིས་ཀ་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་རིགས་སོ་ཞེས་པ་དང་འགལ། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་

སྒྲུབ་ངག་དེ་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་རོགས་པའི་འབས་

བུའམ་དགོས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་

འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་རོགས་པའི་

ཆེད་དུ་ཁྱོད་ངེས་པར་སོས་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་སོས་ཀང་རགས་རང་

གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེ་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་

པའི་ཆེད་དུ་སོས་སོ་ཞེ་ན། རགས་ཡང་དག་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ཅེས་བ་

བའི་ཚིག་ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རགས་ཏེ་རང་གི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་ངེས་པར་བེད་པ་མིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གི་འབེལ་པ་མ་བརོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་

འདྲའི་སྒྲུབ་ངག་དེས་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་རོགས་པར་

བེད་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གི་འབེལ་པ་དེ་བརོད་ན་དེའི་ཚེ་

རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ཅེས་བ་བར་རོགས་པར་བེད་དེ། རགས་ཆོས་

རང་བཞིན་གི་འབེལ་པ་དེ་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་རིགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སློབ་དཔོན་གིས་རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རང་གི་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་པ་གྲུབ་པར་བཞེད་ན། སློབ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཟོས་པའི་ཤིང་ཐོག་དང་། ཤིང་ཕུང་

གཅིག་ལས་སྐྱེས་པའི་རགས་ཀིས་མ་ཟོས་པའི་ཤིང་ཐོག་རྣམས་རོ་མངར་ཅན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་ལྷག་ལན་གི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཅི་སེ་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་སྔ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་རིགས་པ་ཅན་

གི་ལྷག་ལན་འགོག་པའི་སབས་སུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་པས་རོ་ལ་

སོགས་པ་གདོན་མི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་རིགས་པ་ཅན་སོགས་ཀིས་ལོག་པ་

ཅན་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་སྲོག་སོགས་དེ་ཡང་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་སྔ་དེ་གང་ཞིག །སྲོག་སོགས་དེ་

གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། བསན་བཅོས་རིགས་པའི་སོ་ལས་བརགས་སོགས་སྲོག་

སོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། ཡང་དེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མ་གྲུབ་

པའི་རགས་རྣམས་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱར་ནས་ལོག་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རགས་རྣམས་

ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་བརོད་པར་བས་པ་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕོགས་

སྔ་མ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྣམ་འགེལ་ངེས་ཀི་རང་འགེལ་དུ་དྲངས་ཏེ། སློབ་

དཔོན་གིས། ཕོགས་ཀི་ཆོས་ནི་རྒོལ་བ་དང་ཕིར་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་ངེས་པར་

བཟུང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ཞེས་བ་བ་ལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བརོད་པར་བའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་མཉན་བ་དེ་སྒ་ལ་མི་རག་པ་

རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་སྔ་དེ་གང་

ཞིག །མཉན་བ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། དུལ་བ་ལྷས་གཏན་ཚིགས་ཐིགས་པའི་འགེལ་པར་དྲངས་པ། 

སློབ་དཔོན་གིས་མཉན་པར་བ་བ་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་གཏན་

ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མཉན་བས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་

གཅོད་ན་སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། 

མཉན་བ་དེ་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་མེད་ངེས་

ཀི་ལོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་དེ་ནི་མཉན་བ་དེ་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་མེད་ངེས་མེད་ཀི་ལོག་ཁྱབ་

འགྲུབ་པ་མིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མཉན་བ་ལས་གཞན་པའི་རགས་རྣམས་ལའང་ཆོས་

ཅན། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་

ཐལ། དེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་སྔར་གི་ཕོགས་སྔ་དེ་ཡིན་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ཀི་ལུགས་ལ་བེ་བག་པས་གང་མིན་དྲོ་མིན་གི་རེག་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་

རགས་ཀིས་མཐོང་བའི་རས་ས་ཆུ་མེ་གསུམ་ལ་གང་མིན་དྲོ་མིན་གི་རེག་བ་མི་ལན་

པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་དེ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ། ཕོགས་སྔ་དེ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན། རླུང་གི་རབ་ཏུ་བེད་པ་ལས། གང་ཡང་གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གིས་མཐོང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་བེད་ན་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་

འགལ་ལོ། །

དེ་དག་གི་རང་གི་སེ་པས་སློབ་དཔོན་དེ་ལྟར་བཞེད་པར་འདོད་པ་ལ་ལུང་གི་

སོ་ནས་གནོད་བེད་བརོད་ནས། ད་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་སེ་པ་

ལ་ཐུན་མོང་དུ་མངོན་སུམ་གི་སོ་ནས་གནོད་པ་སོན་པ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐྱུ་

རུ་ར་གཅིག་སིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་ནས་དེ་དང་རིགས་གཅིག་

པའི་རགས་ཀིས་སྐྱུ་རུ་ར་གཞན་རྣམས་ཀང་སིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཏེ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་གི་ཕོགས་སྔ་དེ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རས་སྐྱུ་རུ་ར་དེ་ལ་གཅིག་སིན་པ་དང་

རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་བས་སྐྱུ་རུ་ར་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སིན་པ་དང་རོ་

ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏེ་ཡོད་པར་ངེས་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་པའི་ཡུལ་

དང་དུས་དང་སོ་ནམས་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་རིགས་

གཅིག་པའི་རས་སྐྱུ་རུ་ར་རྣམས་ལ་སིན་པ་དང་རོ་ནུས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་

མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་སྔར་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་གཞན་གི་སེ་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་གི་སོ་

ནས་གནོད་པ་སོན་པ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་

རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཙམ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་

དེ་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་བསྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནམ་ཅི་སེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གསོན་ལུས་ལ་བདག་དང་ས་སོགས་འབྱུང་བཞི་ལ་ཤེས་པ་དང་སོགས་པས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རྒྱུ་འོ་མ་སོགས་ལ་འབས་བུ་ཞོ་སོགས་མ་དམིགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གསོན་ལུས་

སོགས་ལ་བདག་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བེད་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གིས་རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་བཀག་

ནས་ད་རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སོན་པ་ནི། 

རགས་ཆོས་འབེལ་པ་མེད་པར་རགས་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་

གིས་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་སློབ་དཔོན་ཡང་མི་བཞེད་ལ། རིགས་པས་

ཀང་མི་འཐད་ལ་དེའི་ཕིར་ངོ་བོ་ཉིད་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལོག་པ་ཙམ་གིས་ངོ་

བོ་ཉིད་བས་པ་ཡང་ལོག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། བས་པ་གྲུབ་པ་དེ་ཙམ་དང་ཁྱོད་

རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཕིར། འམ་གིས་བསྡུས་པ་རྒྱུ་མེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལོག་པ་ཡིས་ནི་འབས་བུ་དུ་བ་ལོག་པ་ཡིན་ཏེ། དུ་བ་དེ་ཁྱོད་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་

འཁྲུལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པོ་དེ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སོན་

པ་དེ། དེས་ན་རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པ་དེ་ལྟར་མིན་པར་

མ་གྲུབ་ན་གཅིག་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ལོག་པས་གཞན་རགས་ན་ཇི་ལྟར་ལོག་པར་

འགྱུར་ཏེ་ལོག་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་མི་ལ་ར་མི་བདོག་ཅེས་ཏེ་མེད་པ་ཙམ་

གིས་ཕྱུགས་ཀང་བདོག་པ་མིན་ནམ་ཅི་སེ་མེད་པས་མ་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །རགས་

ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་མེད་ན་ལོག་པ་མི་འགྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་རེས་

འགོ་འང་མི་འགྲུབ་སེ། གཅིག་གཅིག་རགས་དེ་ཉེ་བའི་ཕིར་ཏེ་ཡོད་པས་གཞན་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ནི་ཇི་ལྟར་ཉེ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་མི་ལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕྱུགས་ནི་བདོག་ཅེས་ཏེ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་དེ་བཞིན་ར་ཡང་བདོག་གམ་ཅི་སེ་ཡོད་

པས་མ་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །

ད་གཞན་དག་གིས་རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཆོས་མི་

མཐུན་དཔེ་རས་གྲུབ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་སེ། འབས་རང་གི་

རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་དབང་གིས་རགས་ཀི་ལོག་པ་

གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། འབས་རང་གི་རགས་གཉིས་པོ་འདི་ལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

རགས་ཀི་ལོག་པ་དེ་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེ་བཞི་སེ་རས་གྲུབ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་དགོས་

པ་མི་འདོད་དེ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་དག་མེད་ན་འབས་བུ་

དང་རང་བཞིན་ཅན་དེའང་མེད་དོ་ཅེས་རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གི་འབེལ་པ་བརོད་

པ་ལས་ཀང་ཁྱོད་ཀི་རགས་ཀི་ལོག་པ་བདེ་བག་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། འོ་

ན་ཇི་ལྟར་ན་རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གི་འབེལ་པ་བརོད་པས་རགས་ཀི་ལོག་པ་

རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་རོགས་པ་ཡོད་དེ། སྒྲུབ་ངག་གིས་དཔེའི་

སེང་དུ་རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གིས་འབེལ་པ་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཕིར་རྒོལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོན་དགོས་སམ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

ཕིར་རྒོལ་གང་ཡིན་ལ་སྒྲུབ་ངག་གིས་དཔེའི་སེང་དུ་རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་སོན་

དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་རགས་དེའི་ངོ་བོའམ་རྒྱུ་དངོས་པོར་མི་

ཤེས་པའི་ཕི་རྒོལ་དེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་ངག་གིས་དཔེ་ཡི་སེང་དུ་རགས་ཆོས་རང་

བཞིན་གི་འབེལ་པ་སོན་གི། རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་ཤེས་ཟིན་ལ་བརེད་པའི་ཕི་

རྒོལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ནི་གཏན་ཚིགས་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་འབའ་ཞིག་བརོད་པ་ཙམ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གིས་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་སྒྲུབ་ངག་གིས་དཔེའི་སེང་དུ་

རགས་ཆོས་རང་བཞིན་གིས་འབེལ་པ་བརོད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། རགས་ཆོས་རང་

བཞིན་གིས་འབེལ་པ་ཤེས་པ་ན་སྒྲུབ་ངག་གིས་དཔེའི་སེང་དུ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་

གཉིས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་གཅིག་དངོས་སུ་སྨྲས་པས་གཅིག་ཤོས་མ་སྨྲས་པ་དེ་

ལ་དྲན་པ་ཡང་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་དེ་གཉིས་གང་རུང་གཅིག་དངོས་སུ་

སྨྲས་པའི་དོན་གི་ཤུགས་ཀིས་གཅིག་ཤོས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པ་དེ་གོ་བར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

ངག་དོན། གང་བས་མི་རག་དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་སྒ་ཡང་བས་སོ་ཞེས་

པའི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ལོག་ཁྱབ་གོ་བར་བེད་དེ། 

ཁྱོད་ཀིས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རེས་ཁྱབ་དངོས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་དག་མེད་པ་སེ་མ་དམིགས་པ་དེ་

རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་འགའ་ཞིག་དགག་པ་སེ་

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་དེ་དག་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་

བེད་དེ་དག་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

དགག་རགས་ལ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་གཉིས་ཙམ་དུ་མ་ངེས་ཏེ། སྣང་

རུང་གི་ཆོས་དེ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམིགས་པར་ནི་རིགས་པ་དང་ལན་པ་ལ་ཆོས་དེ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་དེ་ཡང་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་དགག་པའི་ཡུལ་

ཅན་མེད་པའི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དེའི་ཞར་ལ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དབེ་བསྡུ་སོན་པ་སེ། སྣང་རུང་མ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དམིགས་པའི་རགས་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རིགས་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུ་སེ། 

བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གསུམ་དུ་འདུ་བའི་

ཕིར། འོན་ཀང་ཁྱོད་ཀི་རིགས་གསུམ་དུ་འདུས་པར་བཤད་ཀང་འབེལ་ཟླ་མ་རོགས་

པ་སེ་མ་དམིགས་པ་དང་འགལ་ཟླ་རོགས་པ་སེ་དམིགས་པ་གཉིས་ལས་དབེ་བའི་

སྦྱོར་བ་འགོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དང་རྒྱུ་ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་གསུམ་པོ་དེའི་འགལ་ཟླ་

དངོས་དམིགས་པ་གསུམ་དང་ལ་སོགས་པས་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་

དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའི་འབས་བུ་དམིགས་པ་དང་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་འབས་རང་གཉིས་ཀི་རགས་ཆོས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ངེས་

བེད་ཀི་ཚད་མ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་སོན་པ་ནི། འོ་ན་དེ་འདྲའི་ཚད་མ་དེ་གང་ཞེ་ན། དུ་བ་

ཆོས་ཅན། དུ་ལན་གི་ལ་མེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་

དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་ལས་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་པ་མིན་ཏེ་མེ་ཁྱོད་

ཀི་རྒྱུ་དང་ཁྱོད་མེའི་འབས་བུའི་དངོས་པོར་ངེས་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་ཁྱད་པར་བ་

ལས་མེ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སེ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར། བས་པ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་དང་། མཐུན་

ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་ལས་མི་རག་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རག་པ་

དེ་ཁྱོད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་དང་། ཁྱེད་མི་རག་པའི་རང་བཞིན་

གཅིག་པའི་ཁྱབ་བར་ངེས་པར་བེད་པའི་ཚད་མ་ཁྱད་པར་བ་ལས་མི་རག་པ་ལ་མེད་

ན་མི་འབྱུང་བ་སེ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པོ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སོན་པ་དེ། འབས་རང་གི་

རགས་ཆོས་གཉིས་པོ་དེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཁྱབ་བེད་དང་

ཁྱབ་བའི་སོ་ནས་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་

ངེས་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་འབེལ་མེད་ཀི་རགས་དོན་གཞན་

ནི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དོན་གཞན་དག་དང་ངེས་པར་ཡོད་པའི་ངེས་པ་གང་སེ། རགས་

ཡོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར་རོ། །

ད་རང་བཞིན་གི་རགས་ཆོས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་མི་

རག་པ་སེ་བས་པའི་རྒྱུ་ལས་དོན་གཞན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཆོས་ཏེ་འབས་བུས་

ཡིན་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པ་དེ་གྲུབ་ཙམ་ཉིད་ནས་མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཚད་

མས་མི་ངེས་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། དཔེར་ན་གོས་དཀར་པོ་གྲུབ་ཙམ་ནས་ལེ་བརྒན་

གི་རི་ལ་སོགས་པའི་ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་མི་རག་པ་དེ་བས་པ་

ལས་དོན་གཞན་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་ཆོས་ཏེ་འབས་བུ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། མི་རག་པ་དེ་བས་པ་ལས་རས་གཞན་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། འདོད་ན། 

མི་རག་པ་དེ་བས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་འབས་བུ་ཡིན། རྒྱུ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། 

བས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་མིན་པར་ཐལ། བས་པ་ལས་དུས་ཕིས་འབྱུང་བའི་ཕིར། འབས་བུ་

ཡིན་ན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པ་ཡིན་པ་ལ་མི་རག་པ་ཡིན་པར་ཚད་མས་

ག་ལ་ངེས་ཏེ་མ་ངེས་པར་ཐལ། མི་རག་པ་དེ་བས་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་

དང་འབས་བུ་དངོས་པོ་ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པར་བཞེད་ནས། དེའི་སབས་ཀི་རྒྱུ་

འབས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་དེ་གང་ཞེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མེའི་འབས་བུའི་ཐ་སད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བར་རུང་སེ་མེའི་འབས་བུ་ཆོས་སམ་རང་བཞིན་དེ་ཁྱོད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར་

ཏེ། ཁྱོད་དང་མེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཞིར་དང་པོ་མེ་དམིགས། དེ་ནས་ཁྱོད་

དམིགས། དེ་ནས་མེ་ལོག །དེ་ནས་ཁྱོད་ལོག་པར་ཚད་མས་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུ་འབས་ལ་ལོག་པ་གཙོ་བོར་གྲུབ་དགོས་པས་དེ་སོན་པ་སེ། གལ་ཏེ་མེ་

དེ་ཕན་བེད་དུ་མེད་པར་ཡང་དུ་བ་དེ་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་

ལན་པ་ལས་འདས་འགྱུར་ཏེ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ། རང་རྒྱུ་མེ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་མེད་

པར་ཡང་འབྱུང་བའི་དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡུལ་དུས་ཀི་གནས་སབས་རག་

ཏུ་ཡོད་པ་འམ་ནམ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་དུས་རེས་འགའ་འབྱུང་བའི་

རྒྱུ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་ཡིན་ན་ཡུལ་དུས་རེས་འགའ་འབྱུང་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

དངོས་པོ་རྣམས་ཡུལ་དུས་རེས་འགའ་ཞིག་འབྱུང་བ་དེ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ལས་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བརྒྱ་བིན་ཀི་སྤི་བོ་ལས་ཀང་དུ་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་དུ་བ་

མེའི་འབས་བུ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། བརྒྱ་བིན་ཀི་སྤི་བོའམ་གོག་མཁར་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

མེ་ཡིན་པར་ཐལ། མེའི་རང་བཞིན་ཏེ་དུ་བའི་སྔར་མེད་གསར་འབྱུང་གི་ཉེར་ལེན་ཡིན་

པའི་ཕིར། འོན་ཏེ་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་དེ་རང་བཞིན་ཏེ་དུ་བའི་སྔར་མེད་གསར་འབྱུང་

གི་ཉེར་ལེན་མིན་ནོ་ཞེ་ན། བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་

ཅན་གི་རས་སྔོ་འཕྱུར་བ་དེ་དུ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ལས་དུ་བ་འབྱུང་སེ་

མི་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་པོ་དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་སེ། མེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་དུ་བ་དེ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལན་པའི་སོ་ནས་མེ་མེད་ཀི་བེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

བག་གམ་ཁྱད་པར་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། དུ་བའི་རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཏེ་དུ་བའི་སྔར་མེད་གསར་

འབྱུང་གི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དུ་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དུ་བའི་སེ་རང་རྒྱུ་མེ་མིན་པ་ལས་འབྱུང་བའི་དུ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་

བ་དེ། དོན་གཞན་སྔ་མ་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་བའི་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་། མེད་ན་སྐྱེ་བ་

ལོག་པ་ལས་དོན་གཞན་ཕི་མ་གང་ཞིག་དོན་གཞན་སྔ་མ་གང་གིས་རེས་སུ་མཐོང་

བའི་དོན་གཞན་ཕི་མ་དེའི་རང་བཞིན་ནི་དོན་གཞན་སྔ་མ་དེའི་རྒྱུ་ཅན་ཏེ་འབས་བུ་

ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་མཐུན་པའི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་མི་མཐུན་པའི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་སེ། རྒྱུ་འབས་

ཡིན་ན་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མི་འཁྲུལ་དགོས་པའི་ཕིར། ཅེས་པ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པའོ། །     ། །

༈  ད་རང་བཞིན་ངེས་པར་བེད་པ་ཞེས་པའི་དོན་འཆད་པར་བཞེད་ནས། 

དེའི་སབས་ཀི་འབེལ་པ་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་སོན་པ་སེ། གལ་ཏེ་འབས་བུ་ནི་རྒྱུ་

ལས་སྐྱེས་པས་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་མོད། རང་བཞིན་གིས་ཁྱབ་བེད་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་

མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། འབས་རགས་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་

མ་ཡོད་པར་མ་ཟད། རང་བཞིན་གི་རགས་ལའང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་སེ་མི་འཁྲུལ་

བར་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡོད་དེ། ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་བས་པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་

ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཡོད་པ་ཙམ་དང་མི་རག་པ་རང་ཆས་སུ་རེས་སུ་འགོ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་འགོ་བསན་ནས་ལོག་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་དེ་མེད་

ན་ནི་ཁྱོད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་རག་པ་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་པར་འབེལ་བའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར་རོ། གལ་ཏེ་བས་མི་རག་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་ན་བས་པ་དེ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡང་དག་མི་འགྱུར་ཏེ་ཆོས་རགས་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བས་མི་

རག་གཉིས་དམ་པར་ངོ་བོ་ཐ་དད་མེད་ཀང་། སེལ་ངོར་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡོད་པས་

རགས་དང་རགས་ཅན་དུ་འཐད་དོ། །

འོ་ན་དེ་གཉིས་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཇི་ལྟར་དབེར་རུང་ཞེ་ན། སྒ་སོགས་དངོས་

པོ་ཀུན་ཆོས་ཅན། རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་དངོས་པོ་དང་། གཞན་རིགས་མི་

མཐུན་གི་དངོས་པོ་དག་ལས་ལོག་པ་ལ་ནི་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་

ཕིར་རང་བཞིན་གིས་ཏེ་རང་རྒྱུ་ལས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་

གནས་པར་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དོན་སྒ་ཆོས་ཅན། སེལ་ངོར་མ་བས་རག་པ་

སོགས་ལོག་པ་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་བས་མི་རག་

སོགས་ཀི་རིགས་ཏེ་ལོག་པ་ཐ་དད་དུ་དབེར་རུང་སེ། རང་དང་རིགས་མཐུན་གི་

དངོས་པོ་དང་རིགས་མི་མཐུན་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ལོག་པ་ལ་བརེན་པ་དེའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེ་ལྟར་ཕེ་བའི་ལོག་པ་དེའི་ཁྱད་པར་མ་བས་པ་ལས་ལོག་ཙམ་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་རབ་ཏུ་རོགས་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སབས་སུ་བབ་པའི་ལན་དངོས་སོན་པ་སེ། གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟར་ཡིན་

པ་དེའི་ཕིར། ལོག་པའི་ཁྱད་པར་མ་བས་པ་ལས་ལོག་ཙམ་གང་ཞིག་ཆོས་ཅན། 

སེལ་ངོར་བས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་ལས་གཞན་མི་རག་ཅེས་པའི་སྒ་རྣམས་ཀིས་

དངོས་སུ་གོ་བར་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མིང་གི་ཆོས་བས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་གང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གིས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་བར་འགྱུར་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བས་པ་ཆོས་

ཅན། སེར་ངོར་མི་རག་པ་དང་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་གནས་ཏེ། བས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་

དེས་ཁྱོད་དངོས་སུ་གོ་བར་ནུས་ལ། མི་རག་པ་དངོས་སུ་གོ་བར་མི་ནུས། མི་རག་པ་

ཞེས་པའི་སྒ་དེས་མི་རག་པ་དངོས་སུ་གོ་བར་ནུས་ལ། ཁྱོད་དངོས་སུ་གོ་བར་མི་

ནུས་པ་དེས་ན་དེའི་ཕིར། དེ་ལ་གང་ཕིར་དངོས་ཀུན་ཞེས་སོགས་ཀིས་རགས་དང་

རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་སེལ་བས་འཇུག་ཅིང་། བས་མི་རག་ཡང་སེལ་ངོར་ལོག་པ་

ཐ་དད་ཡིན་པས་རགས་དང་རགས་ཅན་དུ་འཐད་དོ་ཞེས་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། 

རགས་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་མི་འཇུག་པར་སེལ་བས་ཅིའི་ཕིར་འཇུག་ཅེ་

ན། རགས་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་སེལ་བས་འཇུག་གོ་

ཞེས་སོན་པ་དེ། འོ་ན་རགས་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་འཇུག་ན་མ་རོགས་པ་

རོགས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་འཇུག་གམ། མ་ངེས་པ་ངེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་འཇུག་

དྲིས་པས། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་སྒ་རང་མཚན་པ་གཅིག་ཆོས་ཅན། 

རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་རང་གི་ཆ་གཞན་ཅི་ཞིག་རགས་དང་རེས་

དཔག་གི་ཚད་མ་རྣམས་ཀི་བརགས་བ་གང་སེ་གཞལ་བ་མེད་པར་ཐལ། རང་གི་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་བདག་ཉིད་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བར་

མངོན་གྱུར་དུ་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་སྐྱོན་དེ་ཁྱོད་ལའང་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀི་ཆོས་

དཀར་བ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས་ཉ་ཕིས་ལ་དངུལ་གི་རྣམ་པར་སྒོ་

འདོགས་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒའི་སེང་དུ་མ་བས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་རག་པ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གཞན་སྦྱོར་བ་སེ། སྒོ་འདོགས་པར་མི་བེད་ན་སྒ་ལ་

བས་མི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ་

བའི་སྐྱོན་འཇུག་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ན་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བས་

མི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་

ནང་གི་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱོད་ལ་མ་བས་རག་པ་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་

མེད་པས། དེ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་ལ་བས་མི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་

རེས་དཔག་འཇུག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པོ་དེའི་དོན་བསྡུ་བ་དེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་དེ་

ལྟར་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། སྒའི་དངོས་པོ་སེ་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཡིས་སྒའི་བས་མི་རག་

སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ཉིད་ཡིན་ཀང་། ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་མཐོང་བ་ལྟར་ངེས་པར་མི་བེད་ཅིང་སྒོ་འདོགས་པ་ཡོད་པས། དེ་

བསལ་བའི་ཕིར་དུ་སྒ་ལ་བས་མི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་རབ་

ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་སྔར་ལྟར་ཏེ། བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །

གལ་ཏེ་གཉིས་པ་ལྟར་དུ་ཁས་བངས་ནས་རགས་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལས་

ཀང་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཛིན་ཞིང་ངེས་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་བས་པ་དང་བདག་མེད་སོགས་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་གཞན་

འཇུག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱོད་ཀི་ཆོས་གཅིག་ངེས་

པར་གྱུར་པས་ཁྱོད་ཀི་ཆོས་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཛིན་ཅིང་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན། སྐྱོན་དེ་ཁྱོད་ལའང་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་སོགས་ཀི་རེས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒའི་ཆོས་ཀུན་བཟུང་བས་སྒ་ལ་བས་མི་རག་སོགས་

སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་པའི་ཉེས་པ་འདིར་ནི་ཐལ་བར་

མི་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ལ་རག་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དེ་ངེས་པའི་སོ་ནས་སྒ་

རག་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་ཙམ་སེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེའི་དོན་བསྡུས་ཏེ་སབས་སུ་བབ་པའི་ལན་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བཤད་

མ་ཐག་པ་དེ་ལྟར་རགས་དང་རེས་དཔག་ཐམས་ཅད་གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པར་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཤིང་བརོད་དེ། རགས་དང་རེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་སྒྲུབ་པས་

འཇུག་པ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་ཅིང་། སེལ་བས་འཇུག་པ་ལ་ཉེས་པ་མེད་པ་དེའི་ཕིར། དེ་

དག་གི་དོན་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སོན་པ་དེ། སྒ་རོག་སེལ་བས་འཇུག་པ་ལས་གཞན་

དུ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་དང་རེས་དཔག་འཇུག་པ་

དོན་མེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ན་དེ་ལས་གཞན་

མངོན་སུམ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་གིས་གཞལ་དགོས་གཞན་ཅི་

ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

སྒ་རོག་སེལ་བས་འཇུག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ་མངོན་སུམ་གིས་

མཐོང་བའི་དོན་འགའ་ལའང་འདི་སྔོན་པོའ་ོསམ་དུ་འཛིན་པའི་ངེས་པའི་ཤེས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སེལ་པས་མི་འཇུག་པར་ཐལ། སྔར་ཡོད་ཀི་སྒོ་འདོགས་མི་

གཅོད་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་སྤིའི་དོན་ནམ་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་ཡིན་པས་རྣམ་

པར་རོག་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་རོག་གང་ཡིན་སེལ་པས་འཇུག་པར་ཁས་བངས་སོ་ཞེ་ན། 

སྔོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པ་འདི་སྔོན་པོའ ་ོསམ་དུ་འཛིན་པའི་ངེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཤེས་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འདུ་བེད་ཀི་ནུས་

པ་མ་ཉམས་ཀི་བར་དུ་རང་རྒྱུད་ལན་ལ་གཞན་རང་གི་བཟློག་ཕོགས་ཀི་ཆར་སྒོ་མ་

བཏགས་ཏེ། སྒོ་འདོགས་སྐྱེ་བའི་གོ་སབས་མེད་པར་བེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་

ཙམ་ལ་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་ནི། དེ་འདྲའི་ངེས་པའི་ཤེས་པ་འདི་ནི་ཆོས་

ཅན། རང་གི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པས་དབེན་པའི་ཡུལ་ལ་ངེས་པས་

འཇུག་ཅེས་བ་བར་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པའི་ཡིད་

དེ་ཁྱོད་ཀི་གནོད་བ་ཁྱོད་དེ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ངེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་གང་ཕིར་དངོས་ཀུན་ཞེས་སོགས་ཀི་འཕོས་བཤད་ནས། ཐ་དད་མེད་

ཕིར་ཞེས་པ་ལ་རོད་པའི་ལན་རྣམ་པ་གཞན་གི་སོ་ནས་སོན་པ་ནི། སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་བས་མི་རག་སོགས་སུ་ངེས་པའི་རོག་པ་དང་། དེ་ལྟར་བརོད་པའི་སྒ་དུ་མ་

འཇུག་སེ། ཁྱོད་མ་བས་རག་པ་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཇི་སེད་པ་ཡོད་

པས་དེ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་ལ་བས་མི་རག་སོགས་སུ་ངེས་པའི་རོག་པ་དང་། དེ་

ལྟར་བརོད་པའི་སྒ་ཡང་དེ་སེད་ཁོ་ན་འཇུག་པའི་ཕིར། སྒ་མི་རག་ཅེས་བརོད་པའི་སྒ་

དང་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་རོག་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། སེལ་ངོར་སྤོད་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་

ཡིན་ཏེ། སྒོ་འདོགས་སེལ་བའི་བ་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་སྒ་རོག་ཐ་དད་པ་ཡིན་པ་དེས་

ནའི་ཕིར། དེ་ཉིད་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སོན་པ་དེ། སྒ་རོགས་སེལ་བས་འཇུག་པ་ལས་

གཞན་དུ་རང་མཚན་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། སྒ་རང་མཚན་གི་དངོས་པོ་གཅིག་ཏུ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་ཅེས་བརོད་པའི་སྒ་དང་། དེ་ལྟར་ངེས་པའི་བོ་རོག་པ་གཅིག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གིས་ཁྱོད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ན་སེ་བརོད་ཅིང་ངེས་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྒ་རོག་

གིས་ཁྱོད་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བརོད་ཅིང་ངེས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྒ་བས་ཞེས་པའི་

སྒ་དང་། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། སྒ་རྣམ་གངས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་གཉིས་ཡུལ་གཞན་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་གཅིག་ཡིན་ཞིང་། དགོས་པ་ཐ་དད་

མེད་པའི་བརོད་བེད་ཐ་དད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བེ་བག་པ་གང་དག་གི་ལྟར་ན་

སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པའི་བོ་རྣམ་རོག་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་

ཅན་གི་སྒ་ལས་དོན་རས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་མི་རག་པ་ཉིད་ཀི་སྒ་ཁྱད་པར་དུ་བས་

ནས་འཛིན་ཅིང་། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་སྒས་ཀང་དེ་ལྟར་བརོད་པས་རྣམ་གངས་པ་ནི་

ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀིས་སྒའི་ཕན་པ་བེ་བག་སེ། ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་མ་ངེས་ཏེ་

བཟུང་ཞིང་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྒས་སྒའི་མི་རག་པ་སོགས་ལ་ཕན་པའི་ནུས་པ་

ཐམས་ཅད་བཟུང་ཞིང་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་སྒས་སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་སྣ་

ཚོགས་ལ་ཕན་པའི་ཡན་ལག་སེ་རྒྱུའི་ནུས་པ་ལས་དབེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་

གི་རང་བཞིན་ཐུན་མོང་མིན་པའི་སྒའི་བདག་ཉིད་ཀི་ཆོས་ཀུན་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་

བཟུང་ཞིང་ངེས་པའི་ཕིར། 

དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕན་གདགས་བ་

འདོགས་བེད་གཉིས་ལས་གང་རུང་གཅིག་ཤེས་ཤིང་ངེས་ན་གཉིས་ཀ་བཟུང་ཞིང་

ངེས་པར་ཐལ། ཕན་གདགས་བ་འདོགས་བེད་དེ་དག་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་དེ་གཅིག་

གིས་བདག་ཉིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འབེལ་པ་སེ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་རྣམས་སྒ་ལས་རས་ཐ་

དད་ཡིན་པས། ཕན་བའི་བེ་བག་གང་མ་ངེས་ཀི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒས་སྒའི་ཁྱད་

པར་གི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། 

སྒས་དེའི་ཅི་ཡིན་ཏེ། སྒ་དང་འབེལ་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ལས་རས་ཐ་དད། སྒ་དེ་

ཡིས་དེ་དག་སེ་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་མ་

གྲུབ་པར་སྒས་སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་

དེ་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་པར་ནུས་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་

ནུས་པ་ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་ཁྱད་

པར་གི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་

པ་གང་ཞིག །དེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་ནུས་པ་ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་

གདོགས་དགོས་པར་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་

ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མཐོང་

བའི་སོ་ནས་ཁྱོད་རང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་དང་

ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཟུང་ཞིང་ངེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་ཁྱད་པར་

གི་ཆོས་བས་སོགས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། མ་

གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཀི་ནུས་པ་ཐུག་མེད་ཡིན་པ་བུད། 

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སྒ་མི་རག་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀི་སྒ་དེ་སྒའི་མི་རག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་བཟུང་ཞིང་ངེས་ན་སྒའི་ཁྱད་

པར་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཟུང་ཞིང་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྒ་དེ་གཅིག་སྒའི་མི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་བཟུང་ཞིང་ངེས་ན་སྒ་དེའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བས་

སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་མཐོང་

ཞིང་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། སྒ་དེ་སྒའི་མི་རག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་དང་མ་

མཐོང་བ་སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་བས་སོགས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་

རྣམས་དོན་གཞན་མིན་པར་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་རོག་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རང་མཚན་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བཟུང་བ་

ཡིན་ཡང་ཆོས་གཞན་དུ་འཁྲུལ་ཞིང་སྒོ་འདོགས་པ་བཟློག་པའི་ཕིར་དུ་སྒ་རོག་སྔ་

མས་བཟུང་བའི་རང་བཞིན་ལ་ཡང་གཞན་སྒ་རོག་ཕི་མ་རྣམས་འཇུག་པར་འདོད་

པས་རྣམ་གངས་པ་ནི་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་ལ་འཇུག་པའི་སྒ་རོག་

ཕི་མ་དེ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་གཅོད་སེ་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། 

རང་གི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཕི་མ་དེ་ལས་གཞན་པའི་སྒ་རོག་སྔ་མ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཕི་མ་དེ་དང་འདྲ་བར་

སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ། རང་གི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་པའི་ཡུལ་

ལ་བརོད་ཅིང་ངེས་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། དེར་མ་ཟད་སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། སྒ་

ལ་འཇུག་པའི་སྒ་དང་སྒ་ངེས་པའི་རོག་པ་སྔ་མ་དེ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་རོག་ཕི་

མའི་ཡུལ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངེས་པའི་

དབང་གིས་འཇུག་པ་གང་ཞིག །སྒ་རོག་ཕི་མའི་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁྱོད་

ཀིས་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་གིས་རང་མཚན་

གི་སད་ཅིག་མ་རྣམས་མཐོང་བཞིན་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་ངེས་ཞེ་ན། དེ་མངོན་སུམ་ངེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ལ་རེས་དཔག་ནི་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་མི་མཚུངས་

སོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། སྒ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ནི་སྒའི་ཁྱད་པར་གི་

ཆོས་ཆ་ཤས་ཏེ་རས་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་སངས་པའི་སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ཀུན་སྒྲུབ་

པའི་སོ་ནས་བཟུང་བ་ཡིན་ཡང་ངེས་པས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སྒའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་

གང་ལ་རོགས་ཤིང་ངེས་པ་སྐྱེ་བའི་འགལ་རྐེན་མེད་ཅིང་མཐུན་རྐེན་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་

ཞིག་ནི་རོགས་ཞིང་ངེས་པ་འདྲེན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་མདོའི་རོད་སོང་སོན་པ་དེ། བེ་བག་པ་སོགས་ན་རེ། 

གལ་ཏེ་ལོག་ལོག་དོན་གཅིག་གམ་ཐ་དད། དོན་གཅིག་ནང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་སྒ་ཐ་

དད་དུ་སྦྱར་བར་མི་རིགས་ལ། ཐ་དད་ན་སྤི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའི་ཉེས་པ་ཁྱོད་

ལའང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། སྒ་སེལ་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ལའང་གཞན་རིགས་མི་

མཐུན་ལས་ལོག་པའི་ལོག་པ་བ་གང་ཉིད་དང་གཞན་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་

པའི་ལོག་པ་བ་གང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་དང་དེ་ལྟར་ངེས་པའི་བོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཡུལ་བ་ལང་གི་ལོག་ལོག་རས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱོད་བརོད་པར་འདོད་པའི་རེས་སུ་འབང་བའི་སྨྲ་བ་པོའི་བརའི་རེས་སུ་བེད་པ་

ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁོ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ལོག་ལོག་དོན་གཅིག་ན་བ་ལང་གི་བ་ལང་

ཉིད་ཅེས་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒ་སྦྱར་བར་མི་རུང་སེ། རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒ་དེ་ནི་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བ་ལང་ཉིད་ཅེས་

བརོད་པའི་སྒ་དང་བ་ལང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་གཉིས་ཀས་བརོད་བ་གཅིག་གཅིག་

བརོད་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ནའང་བ་གང་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་འབེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པའི་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒ་བ་ལང་གི་བ་ལང་ཉིད་ཅེས་པས། ཁྱོད་བ་ལང་ལས་དོན་ཐ་

དད་པ་བཞིན་ནམ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བརོད་བ་བ་

ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་རྣམས་ལས་གཞན་ཏེ་ཁྱོད་ཁྱད་པར་དུ་སོན་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལོག་ལོག་དོན་གཅིག་ན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་བར་ཐ་

དད་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། གཞི་སེ་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དྲང་ངོ་། །གང་ཞེ་ན། སྒའི་བེད་

པའི་དབང་གིས་བོ་ཡུལ་དུ་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་ནི་རང་གིས་ཆོས་སུ་

སོང་ཞིང་མི་བསེན་པ་ལྟར་སྣང་བ་བ་ལང་ཉིད་དང་། སྒའི་བེད་པའི་དབང་གིས་བོ་

ཡུལ་དུ་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་རང་གི་ཆོས་སུ་མི་སོང་ཞིང་བསེན་པ་

ལྟར་སྣང་བ་བ་ལང་དག་གོ །གང་གི་ཞེ་ན། བ་ལང་ཉིད་ཅེས་བརོད་པའི་ཁྱད་པར་

གཞན་སོང་བའི་སྒ་དང་། བ་ལང་ཞེས་བརོད་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་མི་སོང་བའི་སྒ་དེ་

གཉིས་ཀི་བརའི་བེ་བག་སེ་བར་ཐ་དད་པ་འཇུག་པའོ། །བརའི་བེ་བག་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་

ན། རོགས་པ་པོའི་རོགས་པར་འདོད་པའི་ཤེས་འདོད་ཀི་རེས་སུ་བེད་པ་སེ་འབངས་

ནས་འཇུག་པའི་བར་ཞིག་གོ །

དེས་ན་བ་གང་ཉིད་ཅེས་བརོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་དེ་བ་

ལང་གི་ཁྱད་པར་གཞན་སངས་པའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་དེ་

བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་མི་རུང་བའི་བ་ལང་གི་ཆོས་ཙམ་དུ་

ཉན་པ་པོའི་བོ་ཡུལ་དུ་འཕེན་པར་བེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་པ་པོ་

རྣམས་བ་ལང་དེ་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཆོས་

ཙམ་དུ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ན། དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བར་སྦྱར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། བ་ལང་ཞེས་བརོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་

དེ་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གཞན་མི་སོང་བའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་བ་

ལང་དེ་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་རུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཙམ་དུ་ཉན་

པ་པོའི་བོ་ཡུལ་དུ་འཕེན་པར་བེད་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉན་པ་པོ་རྣམས་

བ་ལང་དེ་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་གི་རེན་དུ་རུང་བའི་ཆོས་ཙམ་དུ་ཤེས་

པར་འདོད་པ་ན། དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་བར་སྦྱར་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་སྒ་དེ་གཉིས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡུལ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་སོན་པ་ནི། ཡོན་ཏན་

དང་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་སྤི་དང་སྤི་ལན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། 

རས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་དང་དངོས་པོ་ཆོས་བརོད་པའི་སྒ་དེ་དག་གི་བརོད་བ་

ལ་ངེས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་གཉིས་པོ་དེའི་

ཁྱད་པར་བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཁྱད་པར་གཞན་སངས་པ་དང་མ་སངས་པའི་སོ་

ནས་བརོད་པ་འདི་ཉིད་ཙམ་དུ་ཟད་པ་དེ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་རོད་བེད་ཐ་དད་

པས་བརོད་བ་ཐ་དད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བརོད་བའི་དོན་དེ་སྨྲ་བ་

པོའི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་ཉན་པ་པོས་ཤེས་པར་བེད་འདོད་པས་དེ་ལ་ཕན་པའི་རྐེན་

གི་མཐའ་ཅན་འམ་བེད་ལན་གི་རྐེན་ཀི་མཐའ་ཅན་ནམ། གལ་ཏེ་རྐེན་གཞན་གིས་

བརོད་ཀང་རུང་། རོད་བེད་ཐ་དད་པ་དེ་ལས་བརོད་བ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་མེད་དེ། 

རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དངོས་ཡུལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་

འདོད་དང་། ཉན་པ་པོའི་ཤེས་འདོད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དོན་སོན་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དེ་དག་གི་མཇུག་བསྡུས་ཏེ་སབས་ཀི་དོན་སོན་པ་དེ། སྒ་གཞན་སེལ་བའི་

ཡུལ་ཅན་དུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། སྤི་དེ་དོན་གཞན་དང་ལན་པ་སྒའི་བརོད་

བར་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གིས། རང་དབང་མེད་ཕིར་དེ་

ལན་མིན། །བཏགས་པའི་ཕིར་དང་མི་སྲིད་ཕིར། །ཞེས་བརོད་པའི་སྐྱོན་འབྱུང་བ་

བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལོག་ལོག་དོན་ཐ་དད་མེད་པ་དེའི་ཕིར། 

དེས་ན་བེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རང་དབང་མེད་ཕིར་དེ ་ལན་

མིན། །བཏགས་པའི་ཕིར་དང་མི་སྲིད་ཕིར། །ཞེས་པའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་རིགས་དང་རིགས་དེ་དང་ལན་པའི་གསལ་བ་དག་

རས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་སྤི་དོན་གཞན་སྒའི་བརོད་བར་འདོད་པའི་

ལུགས་ལ་རང་གིས་བརོད་པའི་སྐྱོན་རང་ལ་མཚུངས་པར་འབྱུང་བ་བསལ་ནས། 

གཞན་གིས་བརོད་པའི་སྐྱོན་རང་ལ་མི་འབྱུང་བར་གཞན་ལ་འབྱུང་བར་སོན་པ་དེ། 

གལ་ཏེ་ལོག་ལོག་དོན་གཅིག་ན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་མེད་པས་རྣམ་དབེ་དྲུག་

པའི་སྒ་དང་གཅིག་ལ་མང་ཚིག་དང་མང་པོ་ལ་གཅིག་ཚིག་གི་རྣམ་དབེ་མི་རིགས་

སོ་ཞེ་ན། བར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་

ལུགས་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་རྣམ་དབེ་དྲུག་པའི་སྒ་དང་གཅིག་ལ་

མང་ཚིག་མང་པོ་ལ་གཅིག་ཚིག་ལ་སོགས་པའི་དབེ་བ་མི་རུང་བའི་ཀན་ཀ་འབྱུང་

བར་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་རོད་བེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་བརོད་འདོད་ལ་

མི་བརེན་པར་དངོས་པོའི་དབང་གིས་ལྷུར་ཏེ་གཙོ་ཆེར་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྒ་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། བཤད་མ་ཐག་པའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཀན་ཀ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོད་བེད་ཚིག་གང་ཡིན་རྣམས་དངོས་ཡུལ་ཕི་

རོལ་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་སྨྲ་བ་པོས་ཇི་ལྟ་བུར་རོད་བེད་ཉིད་དུ་ངེས་བེད་དེ་

བརོད་པར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་དོན་དེ་རོད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཀན་ཀ་རིགས་ཞེས་པའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། བུད་མེད་གཅིག་པུ་འདི་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞེས་པའི་ཐ་དད་པའི་མང་ཚིག་གིས་བཞག་པ་སེ་

བརོད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞེས་པའི་མང་ཚིག་འཇུག་པའི་

རྒྱུ་ཁྱོད་དུ་མར་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕིར། གོང་དྲུག་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁང་

བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་ཞེས་པའི་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་གཅིག་ཚིག་གིས་བཞག་པ་སེ་

བརོད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཁྱོད་གཅིག་ཏུ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་

པའི་ཕིར། ལོགས་པས་བེ་མ་ཉག་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བེ་མ་རྣམས་ཞེས་པའི་

མང་ཚིག་གིས་བརོད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཁྱོད་དུ་མར་

མེད་པའི་ཕིར། འམ་གིས་ནམ་མཁའ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་

ཞེས་པའི་དྲུག་སྒ་སྦྱར་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ཁྱོད་དང་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་

རས་ཐ་དད་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་ཉིད་ཅེས་བ་

བའི་དངོས་པོའི་རྐེན་སྦྱར་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ཁྱོད་དངོས་པོར་ཅི་ཡོད་དེ་

མེད་པའི་ཕིར། 

ད་སྔར་གང་ཕིར་དངོས་ཀུན་ཞེས་སོགས་ཀི་དངོས་རྣམས་རང་རང་གི་ངོ་བོ་

གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་ཞེས་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་རེ། དངོས་པོ་རྣམས་རང་

རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་ཡིན་ན་གསལ་བའི་རང་བཞིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རྣམས་ནི་གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་མི་འགོ་ཞིང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་སྤི་དོན་གཞན་

ནི་མེད་པས་སྤིའི་ཐ་སད་ཅི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་སྤི་རང་མཚན་པ་མེད་

ཀང་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྤི་སྒོ་འདོགས་པའི་སོ་ནས་སྤིའི་ཐ་སད་བེད་པས་སྐྱོན་

མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་གི་བོ་ཆོས་ཅན། སྒིབ་བེད་དེ་ཀུན་རོབ་

པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་གང་གི་རང་གི་ངོ་བོ་སེ་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕི་རོལ་

དུ་ཞེན་པའི་སོ་ནས་གཞན་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་རང་མཚན་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤི་འཛིན་གི་བོ་དེ་ཇི་འདྲ་

ཞིག་ཅེ་ན། ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ཐ་དད་པའི་ཤིང་གསལ་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརེན་

ཏེ་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་ཞིང་དོན་ཤིང་གསལ་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་

ཞིག་གོ །དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གསལ་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་

ངོ་བོ་འགའ་ཞིག་གིས་ཐ་དད་མིན་པ་གཅིག་ལྟ་བུར་སྣང་སེ། རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕི་

རོལ་དུ་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ཤིང་གསལ་རྣམས་བདག་ཉིད་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་རང་ལ་

ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཉིད་སྒིབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་དེ་ལ་ཤིང་གི་སྤི་བོས་ཕི་རོལ་དུ་བསལ་ཞིང་ཞེན་པའི་དབང་གིས་ན་ཐ་སད་དུ་

ཤིང་སྤི་གཅིག་ཡོད་པར་ནི་རབ་ཏུ་བསྒགས་ཤིང་བརོད་དོ། །

དེ་འདྲའི་སྤི་དོན་དམ་དུ་མེད་པར་སོན་པ་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་

སྣང་ཡུལ་ལ་ཇི་ལྟར་ཕི་རོལ་དུ་ཀུན་ཏུ་བརགས་པའི་ཤིང་སྤི་དེ་ནི་དམ་པའི་དོན་དུ་

མེད་དེ། །ཤིང་སྤི་དེ་ཤིང་གསལ་རྣམས་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཤིང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དང་རས་གཅིག་པའི་ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་རྣམས་

གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་འགོ་དགོས་པ་ལས་རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཕིར། ཁྱོད་རྣམས་

ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བའི་སྤི་གཞན་དངོས་པོ་བ་ནི་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རང་སེ་ཁ་ཅིག །ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་དེ་ཤིང་གསལ་

རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཤིང་སྤིའོ་ཞེ་ན། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་རྣམ་

ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་དོན་གཞན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་ཤིང་སྤིར་

འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤིང་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་མ་ཡིན་པར་དེའི་

བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ཡུལ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པར་བསན་ནས། 

ད་ཡུལ་ཅན་སྤི་འཛིན་ཡང་འཁྲུལ་པར་བསན་པ་ནི། ཤིང་གསལ་རྣམས་དང་

རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པ་དེས་ན་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་རོག་

འདི་ཆོས་ཅན། ལོག་པའམ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་སྣང་ཡུལ་དེ་དོན་ཤིང་གསལ་

རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་བདག་སེ་སྤི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་

ན་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་སྤི་འཛིན་གི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། ཤིང་ཞེས་པའི་མིང་གང་ལན་

སའི་དོན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ཕན་ཚུན་དུ་ཐ་དད་པར་གནས་པ་

ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་འདིའི་བརྒྱུད་པའི་ས་བོན་ནམ་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་

རང་འཛིན་མངོན་སུམ་བསྐྱེད་ཅིང་མངོན་སུམ་གིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་

ཁྱེད་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཤིང་གསལ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་མི་འགོ་བས་དེ་རྣམས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

སྤི་འཛིན་གཅིག་གི་རྒྱུར་ཇི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་བསྐྱེད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་དཔེ་དང་བཅས་པ་སོན་པ་དེ། འགའ་ཞིག་སེ། ཤིང་གསལ་རྣམས་ནི་ཆོས་

ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་། ཁྱོད་རྣམས་རིགས་གཅིག་

ཏུ་རོགས་པའི་དོན་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་མེ་དང་ཁང་པ་ལ་སོགས་

པ་བསྒྲུབ་བའི་དོན་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པའི་ཐ་

དད་ཡིན་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཏེ། རང་རྒྱུ་ལས་དེ་དག་བསྐྱེད་ནུས་སུ་ངེས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡིད་བེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤི་དངོས་པོ་བ་

གཅིག་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་གཅིག་བསྐྱེད་ཅིང་། ཁྱེད་

ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་དབང་པོ་དང་དོན་དང་བདག་དང་ཡིད་དང་དེ་རྣམས་ཕད་པ་དེ་སྤི་

དངོས་པོ་བ་གཅིག་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་། གཟུང་འཛིན་དབང་ཤེས་གཅིག་

བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅིག་བསྐྱེད་པའི་དཔེ་གསལ་

པོ་གཞན་ཡང་སོན་ཏེ། དཔེར་ན་སན་སླེ་ཏེས་དང་པར་པ་ཏ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་སྤི་

དངོས་པོ་བ་གཅིག་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱར་བའམ། སོ་སོར་སྦྱར་

བ་ཡིས་རིམས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཞི་བའི་འབས་བུ་གཅིག་བེད་པར་མཐོང་གི 

།གཞན་དང་ཞོ་དང་ག་གོན་ལ་སོགས་ཀིས་མ་ཡིན་པར་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སན་དེ་

རྣམས་ལ་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ཡོད་པས་དེས་རིམས་ནད་སོགས་ཞི་བའི་འབས་

བུ་བེད་པས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སན་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ཀི་སྤི་དངོས་པོ་བ་

གཅིག་གིས་རིམས་ནད་སོགས་ཞི་བའི་འབས་བུ་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་

ན་སྐྱེ་སའི་ཞིང་དང་དུས་དང་སོ་ནམ་ལ་སོགས་འདུ་བེད་ཐ་དད་ལས་ཀང་རིམས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ནད་ལ་སོགས་པ་ཞི་བ་མྱུར་བ་དང་བུལ་བའི་ནུས་པ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ཁྱད་པར་མེད་

པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སན་སྤི་ཆོས་ཅན། རིམས་ནད་ཞི་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་

ཅིང་བརན་པས་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་ཡོད་པར་ནི་

རབ་ཏུ་བསྒགས་ཞེས་པའི་སྤི་དེ་གསལ་བ་རང་མཚན་པ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་

སྤི་ཡིན་ནམ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན། གསལ་པ་རང་མཚན་པ་རྣམས་རོག་པ་ལ་མི་སྣང་བས་མི་རིགས་ལ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། འབས་བུ་མཚུངས་པ་སྤིར་མི་འཐད་དེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་སྣང་

བ་རྣམས་འབས་བུ་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྤི་དང་གཞི་མཐུན་གི་

ཐ་སད་འདི་རང་མཚན་ལ་མི་འཇོག་པར་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཇོག་པའི་སྐྱོན་མེད་

དོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་རོག་གི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གཟུང་དོན་

རང་མཚན་པ་མེད་ཀང་ཤིང་རང་མཚན་པ་དེ་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་འདྲ་

བའམ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་སེ། ཤིང་གསལ་གི་རང་བཞིན་དེ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་

གིས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དུ་

ཞེན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཉིད་འཆད་པ་སེ། ཤིང་དེའི་འབས་བུ་ཅན་མིན་པའི་དོན་ལས་ཐ་དད་པའི་

མཐར་ཐུག་ཤིང་རང་མཚན་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྐྱེ་བའི་ཤིང་གི་སྤི་བོ་གང་ཡིན་དེ་

ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བའི་ངོ་བོ་སྤིར་ཕི་རོལ་ལྟ་བུར་དང་། གཅིག་ལྟ་བུར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དང་། གཞན་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བ་གང་ཡིན། དེ་རང་ལ་ཇི་ལྟར་

སྣང་བ་ལྟར་གི་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དེ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་དེ་ཤིང་གི་

འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་བུས་བརག་ཅིང་འཇུག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་སྤི་བོའི་སྣང་ཚུལ་དང་། དེ་ཉིད་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས། ད་རོག་

པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སད་ཀི་རྣམ་གཞག་བེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་

སེ། རོག་པའི་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་དོན་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐ་

སད་དུ་སྤི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དང་། བརོད་པ་དག་གིས་སྤིའི་ཐ་

སད་རྒྱས་པར་བེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་སེལ་ངོར་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་

པའི་ངོ་བོ་ཅན་གི་ཐ་དད་མིན་པའི་སྤི་གཅིག་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དེས་ནའི་ཕིར། དེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐ་སད་དུ་གཞི་མཐུན་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དང་། བརོད་

པ་དག་གིས་གཞི་མཐུན་གིས་ཐ་སད་དུ་རྒྱས་པར་བེད་དེ། སྤིར་རིགས་མི་མཐུན་

ལས་ལོག་པ་དེ་ཉིད་གཞན་རིགས་མཐུན་ནང་ལས་ཀང་ལོག་པ་ལྟ་བུར་ཡང་སྣང་

བའི་ཕིར། ཐ་སད་ཅི་འདྲ་ཞིག་ཅེ་ན། ནོར་པའི་དོན་ཅན་ཞིག་གོ །

གལ་ཏེ་ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སད་ཀུན་ནོར་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ན། ཐ་སད་ལས་

འབས་བུ་ཐོབ་མི་ཐོབ་ཀི་ཁྱད་པར་བེད་པ་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སད་ཀུན་

དངོས་སུ་ནོར་པའི་དོན་ཅན་དུ་འདྲ་ཡང་། བརྒྱུད་ནས་དོན་རང་མཚན་དང་འབེལ་མ་

འབེལ་གི་སོ་ནས་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་མི་ཐོབ་ཀི་ཁྱད་པར་གི་རྣམ་གཞག་བེད་དོ་ཞེས་

སོན་པ་སེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རྣམས་དང་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་པའི་ཤེས་བརོད་ཀི་

ཐ་སད་དེ་ཀུན་ཀང་ཆོས་ཅན། གཞན་རིགས་མི་མཐུན་སེལ་བའི་དངོས་པོ་རང་མཚན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཐོབ་ཏུ་རུང་སེ། སྤིར་རིགས་མཐུན་ལས་ལོག་ཅིང་

རིགས་མཐུན་ནང་ཕན་ཚུན་ཡང་གཅིག་གཅིག་འདྲེ་བ་མེད་པའི་དངོས་པོ་རང་མཚན་

པ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་སོན་པ་སེ། ཐ་སད་གང་ལ་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རྣམས་

དང་། བརྒྱུད་ནས་འབེལ་པ་ཡོད་པའི་ཐ་སད་དེ་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རེད་ཅིང་

ཐོབ་པའི་རེན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྒྲུབ་རག་ལ་བརེན་པའི་

རེས་དཔག་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །

ཡང་ཐ་སད་ཀུན་དངོས་སུ་འཁྲུལ་པའི་དོན་ཅན་དུ་འདྲ་ཡང་། རྒྱུད་ནས་དོན་

རང་མཚན་ལམ་འབེལ་པ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་མ་གྲུབ་པའི་ཐ་སད་ལས་ནི་དོན་རང་

མཚན་ཐོབ་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་མར་མེའི་འོད་ལས་ནོར་བུ་མི་ཐོབ་པ་བཞིན་ནོ། །ད་

སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་སེ། རོག་པའི་

སྣང་ཡུལ་ལ་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་པ་དེ་ལ། ཇི་ལྟར་ན་སྤིའི་ཐ་

སད་འཇུག་ན། བུམ་གསལ་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞེས་པའི་བརོད་པ་དང་། དེ་

ལྟར་ངེས་པའི་ཤེས་པས་རིགས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་སྤིའི་ཐ་སད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་

བེད་དེ། འབས་བུ་རིགས་ཅིག་པ་ཅན་གི་བུམ་གསལ་དེའི་འབས་བུ་ཅན་མིན་པའི་

དོན་ལས་གཞན་ལོག་པ་ལ་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་དུ་མས་གཅིག་བེད་པ་

སྤིའི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པས། གཅིག་གི་དུ་མ་བེད་པ་གཞི་

མཐུན་སོགས་ཀི་ཐ་སད་འདི་དོན་དམ་པར་མེད་ན་རྒྱུ་མཚན་དུ་བསན་པ་དེ། དུ་

མས་གཅིག་བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བུམ་གསལ་གཅིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཆུ་བསྐྱོར་བ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དང་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལོག་པའི་འབས་བུ་དུ་མ་བེད་ཅིང་། དེའི་

དངོས་པོར་ཡོངས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་ཆུ་བསྐྱོར་བ་དང་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་

བསྐྱེད་པ་སོགས་ལོག་པའི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤེས་པའི་ཐ་སད་འཇུག་ཏུ་རུང་སེ། 

ཆུ་སྐྱོར་བ་དང་རང་འཛིན་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དེའི་འབས་བུ་ཅན་མ་

ཡིན་པའི་དོན་ལས་ཐ་དད་པ་སེ། ལོག་པ་ལ་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ད་ཐ་སད་ནོར་དོན་ཅན་རྒྱས་བེད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ་སྒའི་དོན་སྤི་འདི་

དང་ལོག་པ་དུ་མའི་གཞི་མཐུན་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་ལ་མི་སྲིད་

དེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མིན་ཡང་འཇིག་རེན་གི་རོག་ངོར་ཇི་ལྟར་གགས་ཤིང་སྣང་

བ་བཞིན་དུ་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་ཐ་

སད་འདི་དོན་དམ་པར་མེད་ན་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་རྣམ་གཞག་བེད་པ་ལ་དགོས་

པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང་གཅིག་ཐ་དད་ཡིན་པ་ཅི་འདྲ་བའི་གཞི་

མཐུན་དང་དུ་མ་ཐ་དད་མིན་པ་ཅི་འདྲ་བའི་སྤི་དང་། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་

པ་ཀུན་གི་རྣམ་གཞག་དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་མ་བརགས་པར་འཇིག་རེན་རོག་

ངོར་ཇི་ལྟར་གགས་ཤིང་སྣང་བ་དེ་ལ། སྣང་བ་དེ་བཞིན་ཁོ་ནར་བརེན་ནས་ནི་གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དམ་པའི་དོན་ལ་སྐྱེས་བུ་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རུ་

རིགས་པ་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསན་བཅོས་སུ་རྣམ་གཞག་བས་པ་

ཡིན་ནོ། །ཆོས་ཆོས་ཅན་སྤི་གཞི་མཐུན་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་སོགས་ཀི་རྣམ་བཞག་

ཆོས་ཅན། མཁས་པས་བསན་བཅོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། གནས་

སབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ལ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འོ་ན་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དོན་དམ་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་

ཞེ་ན། ཡུལ་ཅན་དམ་པ་མ་འཁྲུལ་བའི་དོན་ནམ་ཡུལ་གི་དོན་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལ་སེལ་ངོར་ངོ་བོ་གཅིག་པ་སྤི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་བོ་རོག་པ་ཡིས་བསླད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱེད་རྣམས་རང་རང་གི་ངོ་བོས་ཕན་ཚུན་འདྲ་བ་མེད་པར་གནས་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་

ཅན། སེལ་ངོར་ཁྱོད་རེ་རེ་ལ་ཡང་ལོག་པ་དུ་མའི་གཞི་མཐུན་ལྟར་སྣང་བ་དེ་བོ་རོག་

པ་ཡིས་བསླད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་རེ་རེ་བ་རྣམས་ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་

ཕིར། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྤི་དང་ཁྱད་པར་རམ་གཞི་

མཐུན་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བ་བའི་ཆོས་ཀི་བེ་བག་འདི་ནི་བོ་རོག་པའི་དོན་ནམ་སྣང་

ཡུལ་ལ་འཇུག་སེ། སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་རྣམས་དོན་དམ་དུ་མ་

གྲུབ་ཅིང་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པ་དེ་ནའི་ཕིར། འོ་ན་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྤི་གཞི་མཐུན་

སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་བེ་བག་རབ་ཏུ་བརག་ཏུ་རུང་སེ། ཁྱོད་

གཞན་རིགས་མི་མཐུན་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་པའི་རང་མཚན་གཅིག་ལྟར་དུ་

སྣང་བའི་ཕིར། འོ་ན་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་ལ་བེད་ཀི་རང་མཚན་ལ་མི་བེད་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན་སྤི་དང་གཞི་

མཐུན་སོགས་ཀི་རྣམ་གཞག་དེ་རང་མཚན་ལ་བེད་མི་ནུས་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་

དང་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་ལ་སོགས་པར་རོག་པ་ལ་དངོས་པོར་རང་མཚན་མཐོང་བ་

ཉམས་ཤིང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རོག་པ་ལ་རང་མཚན་མི་སྣང་ན། སློབ་དཔོན་གིས་གཞན་སེལ་པས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཁྱད་པར་འཛིན་ཏེ་ཞེས་རེས་དཔག་གིས་གཞན་སེལ་པས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་རང་མཚན་འཛིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་སད་

བཤད་པ་འདིར་ཡང་རེས་དཔག་གིས་གཟུང་བར་གྱུར་པའི་སྤི་དང་འདྲེས་པའི་ཁྱད་

པར་འདི་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་གཟུང་བ་མིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་

སྤིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་གཞུང་

འཛུགས་པ་དེ། རང་གི་མཚན་ཉིད་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤི་དང་ཁྱད་པར་རམ་གཞི་

མཐུན་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་སེ་ཆོས་སུ་ཅིར་ཡང་གཟུང་བ་མིན་ཏེ། དེ་སེ་ཁྱོད་གཅིག་

པུ་ལ་ནི་སྤི་དང་གཞི་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་བེ་བག་ཁྱད་པར་ཏེ་རས་མང་པོ་

རྣམས་སུ་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། རང་མཚན་རྣམས་རང་གི་ངོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་རོགས་པར་

བེད་པའི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དང་རོག་པ་ཡང་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒ་རོག་

ཐམས་ཅད་དངོས་ཡུལ་སྤི་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། རང་མཚན་

དེའི་ངོ་བོ་རང་མ་ཡིན་ཀུན་ལས་ལོག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གནས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་བ་བ་ནི་བསྡུ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཅིའི་ཕིར་རང་མཚན་སྒའི་ཡུལ་མ་

ཡིན་ཞེ་ན། བར་དུས་ཀི་བ་ལང་རང་མཚན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཞེས་པའི་རོད་

བེད་སྒའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་བ་ལང་ཞེས་པའི་བར་དངོས་སུ་བ་བར་ནུས་

པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཀིས་ནི་རང་གང་ལ་བར་

བཏགས་པའི་དོན་དེ་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །ར་རགས་དེར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཐ་སད་ཀི་དུས་

དེའི་ཚེ་དགག་ནས་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་ནི་ཐ་སད་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུས་སུ་རང་གང་ལ་བར་བཏགས་པའི་དོན་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་བས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་གཉིས་ཀར་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་རག་དངོས་

པོ་བརའི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པས། དེ་ཚེ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྤི་

རིགས་ནས་ཅི་ནས་ཏེ་ངེས་པར་འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་མངོན་

པར་འདོད་པའི་དོན་བེད་པར་ནུས་པར་ཤེས་ནས་དོན་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་ཐ་སད་

ཀི་དུས་སུ་སྒ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསམས་ནས་བརོད་བའི་དོན་

རྣམས་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་སྦྱར་བར་བེད་དོ་ཞེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་སྦྱར་

བར་བེད་དོ་ཞེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་ངག་གི་བར་བརགས་པའི་དགོས་པ་དེ་ལྟར་

ཡིན་པ་དེ་ལ་བ་ལང་གི་རིགས་སམ་སྤི་རག་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོག་ལན་

གིས་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་དངོས་མིང་དུ་བར་བེད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བཞོ་

བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་པར་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་རག་

དངོས་འབའ་ཞིག་བརའི་ཡུལ་མ་ཡིན་གི་སྤིའི་སོ་ནས་སྤི་དེ་དང་ལན་པའི་གསལ་བ་

རྣམས་བརའི་ཡུལ་ཡིན་ལ། སྤི་ལན་གསལ་བ་རྣམས་ཀི་དོན་བེད་ནུས་པས་དོན་

བེད་རུང་མིན་གི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བརའ་དེ་ཡང་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཅིའི་ཕིར་ན་གསལ་

བ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བར་མི་བེད་ཅེས་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་

ལ་བར་དངོས་སུ་མི་སྦྱོར་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་མཐའ་ཡས་པའི་ཕིར་རོ། །

བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་སྤི་གཞན་དང་ལན་པའི་བ་ལང་གི་

གསལ་བ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་མི་སྦྱོར་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ་འདི་

མཚུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བཞོ་བཀལ་སོགས་དེ་བེད་པའི་དོན་རྣམས་དེ་བེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པ་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པའི་གཞན་སེལ་བ་ཉིད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅིས་ན་

བར་མ་བས་ཞེས་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་སྒའི་ཡུལ་དུ་བས་ན་སྤི་

དེ་དང་ལན་པ་སྒའི་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལ་བཀོད་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ཉེས་པ་དེར་མི་འགྱུར་མོད། གྱུར་ཀང་སླ་སེ། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་བ་ལང་གི་རིགས་གཞན་རག་དངོས་བརོད་བར་མི་དགོས་

པར་ཐལ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་

པ་ཙམ་གིས་ཁྱོད་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དོན་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་འཆད་པ་དེ། 

འོ་ན་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་བརོད་བར་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་གཅོད་དམ་མི་གཅོད། 

གལ་ཏེ་མི་གཅོད་ན། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་དངོས་མིང་དུ་བར་

བརགས་པའི་དགོས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡིས་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་བ་

ལང་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་རྣམས་ལས་བ་ལང་འདི་མི་གཅོད་ན་ནི་སེ་ཁྱད་པར་གོ་བར་

མི་བེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བ་ལང་དེ་ལ་གཞན་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་སོངས་

ནས་བ་ལང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསམས་ནས་ཁྱོད་

བ་ལང་ལ་བར་བརོད་ཅིང་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་འདི་ལ་དེ་མ་ཡིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་

དོ་ཞེ་ན། སྤི་རག་དངོས་སྒའི་བརོད་བར་འདོད་པའི་རྒོལ་བ་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཆོས་

ཅན། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེར་སྤི་རག་དངོས་གཞན་

གིས་ཅི་ཞིག་བ་སེ་མི་དགོས་པར་ཐལ། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་དེས་བརོད་བ་བ་ལང་

མ་ཡིན་པ་བཅད་ནས། བ་ལང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འཇུག་པར་བེད་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱབ་སེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་བར་སྦྱར་བའི་དགོས་པ་ནི་བརོད་བར་མི་འདོད་པའི་

དོན་བཅད་ནས་འདོད་པའི་དོན་ལ་རོག་ལན་འཇུག་པར་བེད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་

མིན་ནམ་སེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤི་རག་དངོས་པོ་མེད་ན་གསལ་བ་རིགས་

མཐུན་ཐ་དད་པ་རྣམས་རིགས་ཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པའི་བོ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

བ་ལང་གི་གསལ་བ་སྔ་ཕི་རྣམས་ནི་སྤི་རག་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་

བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་བ་བ་རིགས་མཐུན་དེ་དང་དེ་བེད་པ་དོན་རིགས་མཐུན་སྔ་

མ་རྣམས་མཐོང་ནས་གཞན་རིགས་མཐུན་ཕི་མ་རྣམས་མཐོང་བ་ན་ཡང་། བཞོ་

བཀལ་ལ་སོགས་དོན་བེད་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་དང་བལ་བའི་བ་ལང་གི་

གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་གི་ནང་གི་བརོད་པའི་སྒ་རྣམ་རོག་རྣམས་ཀིས་བ་ལང་གི་

གསལ་བ་སྔ་ཕི་རྣམས་ལྷན་ཅིག་སེ་རིགས་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ནས་དེ་ཉིད་འདིའོ་ཞེས་ངོ་

ཤེས་པར་བེད་དོ། །བ་ལང་གི་གསལ་བ་སྔ་ཕི་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ལ་རེས་

སུ་འགོ་བའི་སྤི་རག་དངོས་མེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་འཇུག་ཏུ་

རུང་སེ། དེ་མེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་

བེད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ཀང་སྤི་བོ་སྐྱེ་བ་འཐད་པར་བསན་ནས། ད་སྤི་སྨྲ་

བ་རང་གི་ལྟར་ན། སྤི་བོ་སྤི་ལས་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་པར་སོན་པ་དེ། སྤི་དངོས་པོ་བ་སྨྲ་

བ་གཞན་གི་ལྟར་ནའང་བ་ལང་གི་སྤི་བོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་སྤི་རག་དངོས་

འབའ་ཞིག་ཉིད་གཟུང་དོན་དུ་བས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་གསལ་

བ་རྣམས་ཀང་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །



  49  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བ་ལང་གི་སྤི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་གཏན་ནས་

མི་ཤེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། དུས་རག་ཏུ་བ་ལང་གི་སྤི་རག་དངོས་དེ་ཙམ་རྣམ་

པར་ཤེས་ཤིང་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། དེའི་ཚེ་ན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་བ་

ལང་གི་སྤི་དེ་དང་ལན་པར་ངེས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དུས་ནམ་ཡང་ནི་བ་ལང་

གི་སྤི་དང་སྤི་དེ་དང་ལན་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཀི་འབེལ་བ་མ་བཟུང་བའི་

ཕིར། འདོད་ན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་ན་བ་ལང་གི་ཐ་སད་

འདོགས་པར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་གི་སྤི་

དང་ལན་པར་མ་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་གིས་གོགས་

བེད་པའི་གསལ་བ་རྣམས་སྤི་འཛིན་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྤི་འཛིན་གིས་སྤི་

དངོས་པོ་བ་འབའ་ཞིག་འཛིན་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་སྤི་དངོས་པོ་བ་

གཅིག་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་རྣམས་ཀི་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀི་ཆ་

དེ་སེལ་ཏམ་ཅི་སེ་སེལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་གི་

སྤི་བོ་གཅིག་གིས་རྒྱུར་བས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་གི་

གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཡང་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་རྣམས་སྤི་འཛིན་རྣམ་

ཤེས་གཅིག་གི་རྒྱུར་མི་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤི་མེད་པའི་གསལ་བ་དུ་མས་

འབས་བུ་གཅིག་མི་བསྐྱེད་པར་འདོད་ཀི། སྤི་དངོས་པོ་བ་དང་གསལ་བ་དུ་མ་

རྣམས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནའང་། སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ལ་བལྟོས་ནས་གསལ་བ་

རྣམས་ཐ་དད་མིན་པར་འཛིན་པའི་སྤི་བོ་གཅིག་བསྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་སྤི་བོ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བོ་ཁྱོད་ལ་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཕན་འདོགས་

པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་དག་སོ་སོར་ཁྱོད་ལ་

ཕན་འདོགས་བེད་དུ་མེད་པར་ཡང་བ་ལང་གི་སྤི་དངོས་པོ་བ་དེ་གཅིག་གིས་ཀང་

བསྐྱེད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་གིས་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤི་བོ་གཅིག་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་

མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྔོ་སོགས་རེ་རེ་བ་མེད་པར་སྔོ་སོགས་ཀི་ཚོགས་པ་ལྷག་

མས་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་ཀང་། སྔོ་སོགས་ཀི་ཚོགས་པ་ལ་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་སོ་ཞེས་སོན་པ་

དེ། སྔོ་སེར་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་རེ་རེ་བར་མ་ཟད། ཚོགས་པ་

ལའང་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་རྣམས་སོ་སོར་ཡང་མིག་གི་རྣམ་

ཤེས་གཅིག་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། དེས་ན་བ་ལང་གི་

གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་སོ་སོ་བ་དང་ཚོགས་པ་ལ་ཇི་ལྟ་ཡང་སྤི་བོ་

གཅིག་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་མིན་པར་ཐལ། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་

ཁྱོད་རྣམས་ཀུན་ཚོགས་ཀང་སྤི་བོ་མི་བསྐྱེད་ལ། སྤི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཁྱོད་རྣམས་

ཀུན་མེད་ཀང་སྤི་བོ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གསལ་བ་དེ་དག་གང་རུང་རེ་རེ་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་བལྟོས་ནས་

སྤི་བོ་སྐྱེ་བས་སྤི་དངོས་པོ་བ་དེ་འབའ་ཞིག་གི་ནུས་པ་ལས་སྤི་བོ་སྐྱེ་བ་མིན་ནོ་ཞེ་

ན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་འབས་བུ་གཅིག་ལ་ཕན་

འདོགས་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཇི་ལྟར་ན་སྤི་བོ་གཅིག་ལ་ཅན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

འདོགས་བེད་དུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ། སྤི་དངོས་བོ་བ་དེ་གཅིག་ལ་ཕན་

འདོགས་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་སྤི་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་

ཡིན་ཀང་སྤི་གསལ་བའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྤི་འདི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དེ་

རྣམས་ཀི་འབས་བུར་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བ་རྣམས་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཕན་འདོགས་བེད་གང་ཡིན་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་མིན་པར་གཅིག་ཏུ་སྣང་བའི་སྤི་བོ་དེ་གསལ་

བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལས་སྐྱེ་བར་མི་འདོད་དེ་མི་རིགས་པས་སྤི་བོའི་རྒྱུ་སྤི་དངོས་པོ་

བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་སྤི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་

སྣང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་གི་སོ་ནས་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་

དག་མཚུངས་སོ་ཞེས་འཛིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གསལ་བ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་

ན་སྣང་བ་ཐ་དད་པའི་བོས་གཟུང་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚུངས་པར་གཟུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྤི་དངོས་པོ་བ་ཡང་ཡོད། གསལ་བ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡོད་

པ་ལ་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་རིགས་ཀི། ཤིན་ཏུ་ཐ་མི་དད་པ་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་

མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའི་

སོ་ནས་རིགས་གཅིག་ཏུ་གཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་བཞོ་བཀལ་ལ་

སོགས་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་བེད་པར་འདྲ་བའི་སོ་ནས་རིགས་གཅིག་ཏུ་གཟུང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་དག་འབས་བུ་དབང་བོ་དེ་ཡང་ཐ་

དད་ལ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་འབས་བུ་གཞན་ཡང་ཐ་དད་དོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་

གསལ་བ་རྣམས་འཛིན་པའི་དབང་བོ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རིགས་ཐ་དད་མེད་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་ཏེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་སྤི་བོའི་རྒྱུར་

མཚུངས་པའི་ཕིར། 

ཡང་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། རིགས་ཐ་མི་དད་པ་ཡིན་ཏེ། 

རང་འཛིན་དབང་བོ་དང་རང་རིགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་སྤི་བོ་གཅིག་གི་རྒྱུ་དངོས་

པོར་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གསལ་བ་རྣམས་འབས་བུ་མཚུངས་པ་དེ་ཉིད་སྤི་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་མཚུངས་པ་དེའང་ཆོས་ཅན། 

སྤི་དངོས་པོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་བ་ལང་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པ་དང་

བལ་བའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལས་གཞན་པའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་དེ། རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་དེ་ལས་གཞན་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་ཚད་མས་མ་

མཐོང་བའི་ཕིར་དང་། དེ་འདྲ་དེ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བཀག་པའི་ཕིར་ཡང་ངོ་། །

དེས་ན་བ་ལང་ཞེས་པའི་ངག་གི་བརའ་ནི་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ཀང་

ཁྱོད་སྦྱར་བ་དོན་ཡོད་དེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་པ་དེ་རིག་ཅིང་རོགས་

པའི་དོན་ནམ་དགོས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ངག་གི་བརའི་ཡུལ་ནི་སྒོ་བཏགས་

ཡིན་པས་དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ན་བར་སྦྱར་བའི་དགོས་པ་མི་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སྒའི་

ཡུལ་སྒོ་བཏགས་ཡིན་ཀང་བརའི་དགོས་པ་འགྲུབ་པར་སོན་པ་དེ། བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་

ཆོས་ཅན། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་པའི་བ་ལང་རང་

མཚན་པ་རྣམས་ལ་མི་བསླུ་བར་ཡོད་པར་འདོད་ཏེ། ཁྱོད་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་བཞོ་

བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དེ་མི་བེད་པ་ཡོངས་སུ་སོངས་ནས་བ་ལང་ལ་ཐུན་མོང་མ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཡིན་པར་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རིགས་མཐུན་མི་མཐུན་

གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ཐ་དད་པའི་བ་ལང་རང་མཚན་ནས་བརྒྱུད་ནས་བརེན་པ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཟུར་སྔ་མ་སྒྲུབ་པ་དེ་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་བ་ལང་ལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པར་འཇུག་པར་བེད་དེ། རང་ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ལས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་

དོན་དེ་བེད་པ་མིན་པ་ལ་དོན་དེ་བེད་པ་དང་འདྲ་བའི་ངོ་བོར་སྣང་ཞིང་ཞེན་པ་ཅན་གི་

བོ་རོག་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་ངག་གི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་སྒ་ལས་སྐྱེས་བུ་དོན་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནས། རགས་ཟུར་

ཕི་མ་སྒྲུབ་པ་དེ། བ་ལང་རང་མཚན་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རང་

ཉན་པ་པོའི་རྒྱུད་ལ་རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གི་གཟུང་དོན་རང་མཚན་པ་མེད་པ་ཡིན་

ཀང་། རིགས་མཐུན་རིགས་མི་མཐུན་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ཐ་དད་པའི་བ་ལང་

རང་མཚན་གི་དངོས་པོ་ཙམ་གི་ས་བོན་ནི་རྒྱུ་ཅན་གི་བོ་རོག་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་

པའི་ངག་གི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་སྒ་ལ་ཞུགས་པ་ན་དོན་ལ་མི་བསླུ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་བསན་ནས། དོན་བསྡུ་བ་ནི། གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། བ་ལང་

ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་དུ་བཞོ་བཀལ་ལ་

སོགས་པའི་དོན་མི་བེད་པ་དེ་སོང་བར་བེད་ཅིང་། བ་ལང་རང་མཚན་པ་ལས་

བརྒྱུད་ནས་བརེན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ད་གཞན་སེལ་ལ་བར་སྦྱོར་བ་མི་སྲིད་དོ་ཞེས་རྒོལ་བ་དེ། ཤིང་ལ་བར་སྦྱོར་

བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་གཉིས་པོ་རོགས་པ་དག་

ཕན་ཚུན་བརེན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་སེ་ཤིང་མ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བཅད་པའི་སོ་ནས་ཤིང་དོན་འཛིན་ཅིང་། ཤིང་བཅད་ནས་ཤིང་མ་ཡིན་འཛིན་དགོས་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་གང་རུང་གཅིག་འཛིན་པ་མེད་པར་ཐལ། 

དེ་ཡང་འདོད་ན། ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་གཉིས་ཀ་མི་འཛིན་པར་འགྱུར། དེ་ཡང་

འདོད་ན། དེའི་ཕིར་ན་ཤིང་མ་ཡིན་བཅད་ནས་ཤིང་ལ་བར་བརགས་པ་མི་སྲིད་པར་

ཐལ་ལོ་ཞེས་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་ལ་སོགས་ཁ་ཅིག་སྨྲའོ། །

སྤི་དངོས་པོ་བ་སྨྲ་བ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན། ཤིང་གི་བར་འདོགས་པའི་ཡུལ་དེ་

ལ་ཤིང་མ་ཡིན་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་རྣམ་པར་གཅོད་ན། 

ཤིང་ལ་བར་སྦྱོར་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤིང་ལ་བར་འདོགས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིང་

མ་ཡིན་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཏེ་མི་ཤེས་པར་ཐལ། དེའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིང་གི་དོན་འཛིན་པ་

མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤིང་ལ་ཐ་སད་འདོགས་མི་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་མི་

གཅོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་སྒ་ལས་ཤིང་ལ་ཐ་སད་འདོགས་པར་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་

རྣམས་ཤིང་མ་ཡིན་དེ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་ཤིང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འཇུག་

པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིང་བརའི་ཡུལ་དེ་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་དེ་དག་

མི་སེལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་སབས་དང་ཤུགས་ལ་སོགས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་

ཤིང་སྒ་ལས་ཤིང་གི་ཁྱད་པར་ཤ་པ་ལ་སོགས་མི་གོ་བ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གཞན་ཤིང་མ་ཡིན་བཀག་ནས་ཤིང་མི་བསྒྲུབ་པར་མདུན་ན་གནས་

པའི་ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་རབ་ཏུ་བསན་པ་འདི་ཤིང་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྒྲུབ་པའི་སོ་

ནས་བར་བེད་ལ། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་ཤིང་སྒ་ལས་ཤིང་ལ་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཚེ་ན་

ཡང་ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་དེ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་འཛིན་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

མེད་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཀི་ཉེས་པ་འདི་མེད་དོ་སམ་ན། འདི་ཡང་ཤིང་ཡིན་ཞེས་བར་

སྦྱར་རམ། འདི་ཁོ་ན་ཤིང་ཡིན་ཞེས་སྦྱར། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་ཡོངས་སངས་ནས་

འཇུག་པར་གི་སྐྱོན་ཐལ་བ་ལོག་པ་མེད་པར་སོ་ན་གནས་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན། 

འཛིན་པ་མེད་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཀི་སྐྱོན་ཐལ་བ་ལོག་པ་མེད་པར་སོ་ན་གནས་སོ། །

དེས་མགོ་མཚུངས་ཀི་ལན་བསན་ནས་རྣལ་མའི་ལན་སོན་པ་དེ། ཤིང་

གསལ་རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་

སེམས་རྒྱུད་གནས་པའི་རོགས་པ་པོས་ཤིང་གི་འབས་བུ་སྤི་བོ་དེའི་རྒྱུ་ཤིང་གསལ་

རྣམས་དང་རྒྱུ་དེ་མིན་པའི་དོན་རྣམས་ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་འཛིན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་

བདག་ཉིད་ཀིས་བརའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབེད་

པར་བེད་པས་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་རེན་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །

སྦྱོར་བ་འོག་ལྟར་དུ་འགོད་དེ། དེ་ཉིད་འཆད་པ་དེ་ཤིང་གསལ་ལ་བར་སྦྱོར་

བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་འཛིན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་བདག་ཉིད་

ཀིས་བརའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་ཐ་དད་པར་ནི་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་སྤི་བོ་དེ་ལ་ཡོད་པ་སེ་སྣང་བའི་སྣང་ཡུལ་དེའི་དངོས་པོ་དེ་སྤི་བོའི་

རྒྱུ་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་ལྟ་བུ་དང་རྒྱུ་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཤིང་མ་ཡིན་དང་བལ་བ་ལྟ་བུ་

དང་། ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དང་ངོ་བོ་གཅིག་འདྲ་བར་སྣང་ཞིང་ཞེན་ནས་ཤིང་ལ་འཇུག་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ཐ་དད་པའི་ཤིང་གསལ་

གཞན་ལ་སད་ཏེ་ཤིང་བར་སྦྱོར་བ་ལ་རོག་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། 

ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་འཛིན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་བར་སྦྱོར་གི་སྐྱེས་བུ་རང་ཉིད་ཀིས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བརའི་སྔ་རོལ་དུ་ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་ཐ་དད་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་རོག་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་སྐྱོན་མེད་དུ་ཆུག་ཀང་ཐ་

སད་ཀི་ཤིང་ཤིང་དུ་མི་རོགས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དེ། ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་ནི་མེད་ལ། 

བར་དུས་ཀི་ཤིང་རྣམས་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤིང་སྒ་

དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པས་ཁྱོད་ལས་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་ཤིང་མི་

རོགས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ཁྱོད་ལས་ཤིང་གསལ་དེ་རོགས་པར་གྱུར་པའི་བོ་དེ་སྣང་

བརགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་སོ་ནས་བར་དང་ཐ་སད་དུས་ཀི་ཤིང་གསལ་རྣམས་

དངོས་པོ་གཅིག་ལྟར་དུ་རོགས་ནས་ཤིང་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། གལ་ཏེ་སྒ་ཐམས་

ཅད་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་འགྲུབ་སེ། ཤེས་བ་གཞལ་བ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒའི་

བསལ་བ་ཤེས་བ་གཞལ་བ་མ་ཡིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བུམ་པས་ཆུ་འོན་ཅིག་

ཅེས་པའི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། ཉན་པ་པོའི་བོ་དེས་མི་འདོད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ལས་

རྣམ་པར་བཟློག་ནས་འདོད་པའི་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་འཇུག་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་

རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བེད་དེ། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དེ་ངེས་པར་བཟུང་བའི་

ཚུལ་གིས་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། ཉན་པ་པོས་མི་འདོད་པའི་དོན་ལས་བཟློག་

ནས་འདོད་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བེད་པ་ལས་གཞན་དུ་འཇུག་པར་མི་བེད་ན་ཁྱོད་

ངེས་བཟུང་གི་ཚུལ་གིས་བར་སྦྱོར་བ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

དངོས་མེད་ཤེས་བའོ། །

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཞལ་བའོ་ཅེས་སོགས་བང་དོར་

གི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་པ་སེ་གནས་པའི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རང་སྨྲ་བ་པོའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

འདོད་པས་དམིགས་པའི་འགལ་ཟླ་འགའ་ཞིག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བེད་པ་ཡོད་དེ། 

ཉན་པ་པོས་མི་འདོད་པའི་དོན་ལས་བཟློག་ནས་འདོད་པའི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བ་

བའི་ཕིར་དུ་བར་སྦྱར་བ་དེས་ནའི་ཕིར། དེ་ལྟར་དུ་སྒ་གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་ཅིང་རིགས་པས་འཐད་དོ་ཞེས་བསན་ནས། དེ་ཉིད་སློབ་

དཔོན་གི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། ཤིང་མ་ཡིན་གང་ཞིག་ཤིང་གང་ལས་

ཐ་དད་པའི་ཤིང་མ་ཡིན་དེ་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་ཤིང་མ་ཡིན་དེ་དག་ལས་ཐ་དད་

པའི་ཤིང་གསལ་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་སྣང་བ་ཅན་གི་ཤིང་གི་

གཞན་སེལ་དེ་ཉིད་ལ་ཤིང་ཞེས་པའི་སྒ་བར་འགོད་པར་སློབ་དཔོན་གིས་རབ་ཏུ་

བཤད་དོ། །ཚིག་གང་གིས་ན། དོན་གཞན་ལས་ལོག་པ་དངོས་པོ་དེའི་ཆ་འགའ་ཞིག་

རོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་པ་དང་། སྒས་ནི་དོན་གཞན་ལས་ལོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་ཁྱད་པར་གོ་བར་བེད་དོ་ཞེས་པས་བཤད་དོ། །ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཤིང་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་གིས་

དོན་མཐུན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལུང་དང་པོ་དངོས་པོ་དེའི་ཆ་འགའ་ཞིག་

རོགས་སོ་ཞེས་པས་སྒའི་དོན་དངོས་པོ་བ་གཅིག་བསན་ཏོ་སམ་ན། ཤིང་འཛིན་རོག་

པ་ལ་སྣང་བའི་ཤིང་གི་གཞན་སེལ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལའང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་

ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། འདི་སེ་ཁྱོད་དོན་དམ་པར་དངོས་པོར་མེད་ཀང་སེལ་ངོར་དོན་

དམ་གི་དངོས་པོ་དང་ལན་པ་ལྟར་དུ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་གི་

བོ་ཡིས་བསླད་ཅིང་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་འདི་སེ་ཁྱོད་

དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེ་ཉིད་བཟློག་པའི་སོ་ནས་སོན་པ་ནི། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཤིང་གི་གཞན་

སེལ་དེ་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་དོན་རང་མཚན་པ་ཡིན་ན་ཤིང་མ་ཡིན་

གི་དངོས་པོ་ལས་ལོག་པའི་ཤིང་གི་གཞན་སེལ་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཤིང་གི་

དངོས་པོར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། པ་ལ་ཤ་ལས་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རས་གཅིག་ཅེ་ན། ཤིང་ད་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་

མ་ཡིན་ལས་ལོག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། པ་ལ་ཤ་ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རས་ཐ་དད་ཞེ་ན། པ་ལ་ཤ་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་

ལས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་ཀའི་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་མི་

ནུས་ཏེ། པ་ལ་ཤ་འདི་ཤིང་མ་ཡིན་འདི་ལས་ཐ་དད་ཅིང་ལོག་གོ་ཞེས་ནི་ཁྱོད་ཀིས་

བརོད་ཅིང་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལུང་གཉིས་པ་དེས་ལོག་པ་དོན་གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་

ཁྱད་པར་ཞིག་སྒའི་བརོད་བར་བསན་ཏོ་སམ་ན། སྒས་ནི་དོན་གཞན་ལས་ལོག་པར་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཁྱད་པར་དག་གོ་བར་བེད་དོ་ཞེས་པའི་ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། 

ལོག་པ་དོན་གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཁྱད་པར་ཞིག་སྒའི་བརོད་བར་བསན་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ལས་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་མ་ཡིན་དགག་གི་

གཞན་སེལ་དེ་དངོས་སུ་རོགས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་རིགས་མི་མཐུན་ལས་བཟློག་པ་

ལོག་པ་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་དེ་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཤིང་གི་གཞན་སེལ་དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ལས་བེད་ཆོས་དོན་

གཞན་འགའ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་གཞན་སེལ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ནི་བེད་ཆོས་དོན་གཞན་འགའ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཆོས་དོན་གཞན་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཞོན་ནུ་མ་ལེན་ལ་སོགས་པ་

ན་རེ། ཤིང་མ་ཡིན་གཅོད་པ་དང་ཤིང་གཉིས་སྒའི་བརོད་བར་བས་ནས། སྒ་གཅིག་

གིས་བ་བ་གཉིས་མི་འགྲུབ་པས་ཤིང་མ་ཡིན་གཅོད་པའི་སྒ་དང་ཤིང་གི་སྒ་གཉིས་

སྦྱོར་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤིང་སྒ་ཆོས་ཅན། ཤིང་མ་ཡིན་གཅོད་པ་དང་ཤིང་

བརོད་པའི་བ་བ་དོན་གཞན་གཉིས་བེད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཤིང་མ་ཡིན་བཅད་ནས་

ཤིང་སོན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤིང་དང་ཤིང་མ་ཡིན་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་ཡོད་

པ་མིན་པར་ཡོངས་གཅོད་རྣམ་གཅད་ཀི་སོ་ནས་འགལ་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་སྒའི་བརོད་བར་མེད་ན་གསལ་བ་རང་མཚན་པ་

རྣམས་སྒའི་བརོད་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རང་མཚན་ལ་ཆ་ཤས་མེད་པས་

ཆོས་གཅིག་བརོད་ཅིང་ངེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྒ་རོག་གང་གིས་ཆོས་གཅིག་

བརོད་ཅིང་ངེས་པར་བེད་པ་ལས་དེའི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ནི་བརོད་ཅིང་དངོས་པོ་རང་

མཚན་པ་དེའི་ནུས་པའི་སོབས་ཡིན་ན་ཡང་། སྒ་མི་རག་ཅེས་པའི་སྒའམ་དེ་ལྟར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྒ་དེ་ལ་རག་པ་རྣམ་པར་བཅད་

པའི་སྒ་རང་མཚན་མི་རག་པ་རང་མཚན་གི་དངོས་པོ་ཅི་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་བརོད་ཅིང་

ངེས་པར་བ་བའི་ཡུལ་དུ་མེད་དེ། རོག་པ་ལ་སྒ་དང་འདྲེས་པར་སྣང་བའི་རག་པའི་

དོན་གཅིག་གཅོད་པའི་སོ་ནས་སྒོ་འདོགས་དུ་མའི་ནང་ནས་སྒ་རག་འཛིན་གི་སྒོ་

འདོགས་གཅིག་པོ་དེ་གཅོད་པའི་བ་བ་ཙམ་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒ་བས་

མི་རག་ཅེས་བརོད་ཅིང་ངེས་པའི་སྒ་རོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་འབས་བུའམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དགོས་པ་དུ་མ་ཅན་དང་། རེན་ཆོས་ཅན་སྒ་གཅིག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་

རྣམས་རེ་རེས་ཀང་སྒོ་འདོགས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་གཅོད་པའི་བ་བ་བེད་པ་དེས་ནའི་

ཕིར་རོ། །

ད་སྒ་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ལ་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སད་འཐད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། 

སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། གཞན་ཨུཏྤལ་བརོད་བར་མི་སོང་བར་གནས་ཏེ། སྔོ་

མ་ཡིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་སྔོན་པོའི་ལོག་པ་གཅིག་གཅིག་བརོད་བར་སོན་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྔོན་པོ་དེས་ནི་ཨུད་པལ་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་སེ། དེ་གཉིས་མི་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གང་གི་ཚེ་ཨུད་པལ་སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཀིས་རེས་སུ་འབང་བའི་བོ་ཡི་ངོར་བས་ནས་ཨུད་པལ་དང་སྔོན་པོ་གཞི་མཐུན་

པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་རེས་སུ་འབང་བའི་རོག་པ་ལ་ཨུད་པལ་སྔོན་པོ་ལོག་པ་

གཉིས་དང་ལན་པའི་ཆོས་ཅན་གཅིའི་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །སྒས་སེལ་བ་བརོད་

ན་དོན་རང་མཚན་ཡང་ཐོབ་པར་བསན་པ་སེ། བུམ་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། བུམ་མ་ཡིན་

རྣམ་པར་གཅོད་པར་བེད་པ་ནི་དངོས་པོའི་ཆོས་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་རེག་འགྱུར་

བ་སེ་ཐོབ་པར་བེད་པ་མི་འགལ་ཏེ། བུམ་མ་ཡིན་གཅོད་པ་དེ་ནི་བུམ་པ་རང་མཚན་

དེ་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཅེས་བའོ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་སྤི་དངོས་པོ་བ་བརོད་པའི་ཡུལ་ཅན་ལ་

མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། བུམ་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་བརོད་པ་ལས་

བུམ་པ་རང་མཚན་ཐོབ་པར་བེད་པ་མིན་ཏེ། བུམ་སྤི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་ན་བོ་ལ་སྣང་

དུ་རུང་བ་ལ། དེ་བོ་ལ་སྣང་རུང་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། སྣང་རུང་གི་དངོས་པོ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

མ་དམིགས་པ་ལ་སྣང་རུང་གི་དངོས་པོ་མེད་པས་ཁྱབ་པར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་

མཚན་དེའི་ཕིར་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བརོད་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་དང་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་རོག་པ་རྣམས་སྤི་དངོས་པོ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་མི་སོན་

པར་གཞན་སེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསན་པ་འཐད་དེ། སྒ་རོག་སེལ་པས་འཇུག་ན་

གཞི་མཐུན་དང་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པ་འཐད་ཅིང་། སྤི་དངོས་པོ་བ་བརོད་པ་ལ་

གཞི་མཐུན་དང་དོན་རང་མཚན་དེ་དག་ཐོབ་པར་མི་སྲིད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་

དངོས་པོ་བ་ཡོད་ན་སྤི་གསལ་རས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། གལ་ཏེ་གཅིག་ན། དངོས་པོ་

སེ་བ་ལང་དང་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་སེ་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་

བོས་གཟུང་བ་གང་ལས་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་སེ་རང་མཚན་གཅིག་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། གཞི་མཐུན་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །སྐྱོན་གཞན་ཡང་བ་ལང་

གི་སྤི་ནི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ནག་སྒུར་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གཉིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བ་ལང་གི་རིགས་སྤི་ཡིན་ཞིང་བ་ལང་དཀར་ཟལ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དོན་ཆ་མེད་

གཅིག་ནི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཏེ་རང་བཞིན་ཅན་དུ་གནས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཨུད་པ་ལ་

སྔོན་པོ་ཞེས་པའི་དབེར་མེད་པ་སེ་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སད་དག་ཀང་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

མེད་པར་འགྱུར། སྔོན་པོ་ཞེས་པས་ཡོན་ཏན་རས་གཞན་བརོད་ལ། ཨུད་པ་ལ་ཞེས་

པས་སྤི་རས་གཞན་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སྐྱོན་ཡོད་དམ་སམ་ན། སེལ་བ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་ཅན། སྤི་གཞི་མཐུན་སོགས་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་དེ་དག་མེད་དེ། སེལ་

ངོར་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་དེ་གསལ་བ་རིགས་མཐུན་ཀུན་

ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤིའི་

ཐ་སད་མི་འཇུག་སེ་དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་གསལ་བ་

རེ་རེ་ལ་བར་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་སྦྱོར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རིགས་མཐུན་ཐ་

དད་པ་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དག་

ལ་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེའི་བཞོ་བཀལ་སོགས་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་གཅིག་ཡོད་

པར་ཡོངས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་བར་ཞེས་པའི་རྒན་པོས་བ་ལང་ཞེས་པའི་སྒ་

གཅིག་བརར་བས་པ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་སྤི་དངོས་བོ་བ་མེད་ཀང་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་

སྦྱར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་དེ་རྣམས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་

པ་འབས་བུ་མེད་པ་ཅན་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་ཏེ་རྒྱུ་ཅན་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་

ནས་ཁྱོད་སྦྱར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བ་ལང་ལ་བར་སྦྱོར་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

བ་ལང་གི་གསལ་བ་རེ་རེ་ལ་བར་མི་འདྲ་བ་རེ་རེ་སྦྱར་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་

བ་རེ་རེ་ལ་བར་མི་འདྲ་བ་ཐ་དད་པ་དག་སྦྱར་ཞིང་བསན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀའ་བ་དང་

མི་ནུས་པ་དང་འབས་བུ་དགོས་པའང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རང་མཚན་སྒའི་བརོད་བར་ཡོད་ན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤི་སྒ་འཇུག་

པ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་སྒའི་བརོད་

བར་འདོད་པ་ལ་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤི་སྒ་གཅིག་འཇུག་པར་རིགས་པ་མིན་པར་

ཐལ། དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ཀུན་རང་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གནས་པས་རང་མཚན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བ་

ལང་ཁ་བོ་ཡི་ནི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བ་ལང་སེར་སྐྱ་ལ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ད་ལོག་པ་ཡི་ནི་རྒྱུ་ཅན་གི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། བ་ལང་ཁ་བོ་སེར་སྐྱ་གཉིས་

ཀས་མཚོན་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་ཀུན་ལའང་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་བཞོ་བཀལ་

ལ་སོགས་པ་དེའི་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལས་ཟློག་པའི་བ་ལང་གི་གཞན་སེལ་དེ་

ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ཀང་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྤི་སྒ་ཐ་དད་མི་

རིགས་པ་སེ་ཐ་མི་དད་གཅིག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཏེ། སེལ་ངོར་བ་ལང་མ་

ཡིན་པ་ལས་ལོག་པའི་དོན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་མེད་པར་རེས་སུ་

འགོ་བའི་གཞན་སེལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་གཅིག་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤི་སྒ་གཅིག་འཇུག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་དེའི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་

དེའི་སྤི་དངོས་པོ་བར་འདོད་ན། ཡང་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་

བ་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་དེའི་

འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་དེ་མེད་པ་ལས་ཐ་དད་ཅིང་ལོག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེར་མ་ཟད། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤི་སྒ་འཇུག་པའི་དཔེ་སོན་པ་ནི། དཔེར་ན་མིག་

གཟུགས་སྣང་བ་ཡིད་བེད་ལ་སོགས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་

ཀང་གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་གཅིག་གིས་འབས་བུ་ཅན་ཏེ་རྒྱུའོ་ཞེས་དུས་

རེས་འགའ་སོན་པ་དག་ནི་སྲིད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དུས་ནམ་གི་ཚེ་ན། གང་

ཕིར་ཏེ་གང་གི་ཚེ་མིག་གཟུགས་སྣང་བ་ཡིད་བེད་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཐུན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མོང་གི་འབས་བུ་མིག་ཤེས་གཅིག་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་དེའི་ཚེའོ། །འགའ་ཞིག་སེ་

མིག་གཟུགས་སྣང་བ་ཡིད་བེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། དེའི་ངོ་བོ་སེ་རང་ལས་རས་ཐ་

དད་པའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་དུ་ཟིན་ནའང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྤི་སྒ་གཅིག་བར་སྦྱར་

བའི་དགོས་པ་ཡོད་དེ། མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀུན་ཅིག་ཅར་ཏུ་རོགས་པར་བ་བའི་

ཕིར་དུ་བར་ལས་བྱུང་བའི་སྒས་ཁྱོད་རྣམས་མིག་ཤེས་གཅིག་གི་རྒྱུའོ་ཞེས་བསད་

པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་འབས་བུ་མཚུངས་པས་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྤི་སྒ་གཅིག་འཇུག་པར་

མ་ཟད། སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་གནས་པའི་ཕིར་གསལ་བ་མང་པོ་དག་ལའང་མཉན་

པ་སྒ་གཅིག་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། སྤི་གསལ་བ་ལ་གནས་པ་དེ་མཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་

ཤུགས་ཀི་ཚུལ་དུ་བརེན་ནམ། གསལ་བས་སྤི་གསལ་བར་བས་པའི་ཚུལ་གིས་

བརེན་པ་ཡིན། སྤི་དེ་ལ་གནས་ཚུལ་གཉིས་པོ་དེ་ལྟར་གང་ཡང་མི་རིགས་སོ། དེའི་

རྒྱུ་མཚན། སྤི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་བརེན་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་གསལ་བས་

ཕན་འདོགས་པ་མེད་པར་ཏེ་ཁྱོད་རག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྒྱ་ཤུག་ཀང་མཁར་གཞོང་

ལ་མི་བརེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མཁར་གཞོང་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་ལ་ཕན་

མི་འདོགས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཤུག་གི་རེན་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ནང་གི་རྒྱ་

ཤུག་དེ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་དོན་གང་ཞིག །རང་ནང་གི་རྒྱ་ཤུག་དེའི་

རིགས་འདྲ་ཕི་མ་རྣམས་ཉེར་ལེན་སྔ་མ་རྣམས་དང་ཡུལ་མཚུངས་པར་ཐུར་དུ་མི་

ལྷུང་བར་བསྐྱེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །འོག་གཞི་བརན་པོ་ལ་སོགས་པས་ཆུ་མི་

གཡོ་བ་སོགས་ལའང་སྦྱོར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དེས་ན་བུམ་སྤི་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བུམ་གསལ་གི་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་

བསྐྱེད་པ་དེ་ཡང་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རག་པའི་ཕིར་རོ། །སྤི་གསལ་བ་ལ་བརེན་

པ་དེ་ཁྱོད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། བུམ་སྤི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་

གིས་གནས་པར་བས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་དེ་མེད་དུས་ན་ཡང་གནས་

པའི་ཕིར་དང་། ཁྱོད་གནས་པ་དེ་ཁྱོད་ལས་རས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མ་ཡིན་པའི་

གཅིག་ཏུ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔོད་པས་ཀང་མི་རིགས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་གསལ་བས་སྤི་གསལ་བར་བས་པའི་སོ་ནས་སྤི་གསལ་བ་ལ་གནས་སོ་ཞེ་ན། 

བུམ་གཟུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སྒོན་མེའི་འོད་ཀི་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་

བདག་ལ་དམིགས་པའི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་བསྐྱེད་དུ་རུང་བའི་དོན་དུ་གཞན་སྒོན་

མེའི་འོད་ཀི་ངོར་བེད་དེ་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་བེད་པ་ལ་

ལྟོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒོན་མེའི་འོད་དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་གསལ་བ་བུམ་གཟུགས་

ཀི་གསལ་བའི་རྒྱུ་རུ་འདོད་དེ། ཁྱོད་བུམ་གཟུགས་ཏེ་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་

རུང་ཉིད་དུ་བེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བུམ་གཟུགས་འདི་ནི་སྒོན་འོད་ཀི་

སྔར་ནས་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་རུང་ཉིད་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། དེའི་ཕིར་བུམ་

གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་རུང་དེ་སྒོན་འོད་དེ་ལ་ལྟོས་པ་མི་

རུང་བར་ཐལ་ལོ། །

དེས་ན་སྤིར་གསལ་བ་གསལ་བེད་དེ་ལྟར་ཡིན་ལ། སྤི་དངོས་པོ་བ་ལ་ནི་དེ་

ལྟར་མི་འཐད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། སྤི་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྤི་ལན་གསལ་བ་རྣམས་ཀིས་

གསལ་བར་བས་པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་བས་རང་འཛིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཤེས་པ་བསྐྱེད་རུང་དུ་གསལ་བར་བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་འགྱུར་བ་མེད་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གསལ་བས་སྤིའི་ངོ་བོ་གསལ་བར་བས་པ་མ་ཡིན་གི། དབང་པོ་

དེ་སྤི་འཛིན་གསལ་པོ་གཅིག་བསྐྱེད་རུང་དུ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའི་སོ་ནས་སྤི་

གསལ་བར་བས་པའི་ཐ་སད་བས་པ་ཙམ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་པའི་གསལ་བ་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་མིག་གི་དབང་པོ་དེ་བུམ་སྤི་འཛིན་ནུས་ཀི་མིག་ཤེས་གསལ་

པོ་གཅིག་བསྐྱེད་རུང་དུ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པའི་སོ་ནས་བུམ་སྤི་གསལ་བར་བས་

པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་དུས་དག་ཏུ་མིག་གི་དབང་

པོ་ལ་གཟུགས་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་རོགས་པ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཉིད་བཟློག་ཕོགས་ཀི་དཔེ་སོན་པ་དཔེར་ན་མིག་སན་དང་སྔགས་ལ་སོགས་

པས་མིག་དབང་དེ་གཟུགས་འཛིན་ནུས་ཀི་མིག་ཤེས་གསལ་པོ་གཅིག་བསྐྱེད་རུང་

དུ་མངོན་པར་འདུ་བས་པས་སན་སོགས་དེ་དག་ཡོད་མེད་ཀི་དུས་ན་མིག་དབང་ལ་

མིག་ཤེས་ཀི་རོགས་པ་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་གསལ་བས་སྤི་གནས་པ་མི་འཐད་པར་བསན་ནས། གལ་ཏེ་སྤི་གསལ་

བ་སྤི་གནས་པར་བས་ཀང་གསལ་བ་དེ་རིགས་རྣམས་ཀི་གསལ་བེད་ཡིན་པ་ཙམ་

གིས་གསལ་བ་དེ་རིགས་དང་ལན་པར་འདོད་ན་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྒོན་མ་དང་

མིག་དབང་ལ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཉིད་ཅེས་སོགས་ཀི་སྤི་དེ་དང་ལན་པར་

ཐལ། བ་ལང་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་རུང་དུ་བས་པའི་སོ་ནས་སྤིའི་གསལ་

བེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། སྤི་དངོས་པོ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། བེ་བག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པ་དང་གངས་ཅན་པ་གང་དག་རིགས་དེ་ནི་གསལ་བ་ལས་རས་གཞན་ནམ་གཞན་

མིན་པ་གཅིག་ཉིད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེའི་ལུགས་ལ་སྔོན་མེད་གསར་བྱུང་གི་བ་

ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་སྤིའི་བོས་ཇི་ལྟར་འཇུག་པ་

ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཅིག་པུ་ལ་ཡོད་པར་མཐོང་བའི་བ་ལང་གི་སྤི་ནི་

གཞན་བ་ལང་གི་གསལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་མཐོང་བ་མི་སྲིད་ཅིང་། བ་ལང་གི་གསལ་

བ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་སྤི་ལས་གཞན་ཁྱོད་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་མེད་པའི་

ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། སྤི་དེ་གསལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་དང་གཞན་ཉིད་མིན་པར་

རས་གཅིག་ན། དེའི་ཕིར་སྤི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་རེས་འགོ་མེད་

པར་ཐལ་ལོ། །

འོན་ཏེ་རས་གཞན་ཉིད་མིན་པར་རས་གཅིག་ན། དེའི་ཕིར་སྤི་ཆོས་ཅན། གསལ་

བ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་རེས་འགོ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏེ་རས་གཞན་ཉིད་ཡིན་

ནའང་། ཁྱོད་གསལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་བརེན་པ་མིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་

ལས་རས་གང་ཞིག་གསལ་བ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་དེ་བྱུང་དུ་མ་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དྲང་སྲོང་གཟེག་ཟན་གིས་སྤི་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའོ་ཞེས་པ་ལ། དེའི་

སློབ་མ་པེ་ཐ་ར་ནི། རང་གི་རེན་ཙམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འདོད་ལ། པེ་ལུ་ཀ་ནི། 

གསལ་བ་ཡོད་མེད་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ལ། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་པས་

སོང་པའི་ས་ཕོགས་ན་གསར་བྱུང་གི་ར་བུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བུམ་སྤི་མེད་པར་

ཐལ། ཡུལ་གཞན་གི་བུམ་སྤི་ནི་ཁྱོད་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ། ཡུལ་དེ་ན་ཁྱེད་ཀི་སྔར་

ནས་བུམ་སྤི་ཡོད་པའང་མིན། ཁྱོད་སྔར་བྱུང་ནས་བུམ་སྤི་ཕིས་བྱུང་བར་ཡོད་པའང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རེན་གསལ་བ་སྔ་མའི་སྤི་དེ་རེན་གསལ་བ་ཕི་མ་ལ་འཕོ་ཞེ་ན། འོ་ན་

སྤི་དེ་ཆ་གཅིག་རེན་གསལ་བ་སྔ་མ་ལ་གནས་ནས་ཆ་གཅིག་རེན་གསལ་བ་ཕི་མ་

ལ་འཕོ་འམ། རེན་གསལ་བ་སྔ་མ་སངས་ནས་རིལ་པོ་རེན་གསལ་བ་ཕི་མ་ལ་འཕོ། 

དང་པོ་ལྟར་ན་སྤི་ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆ་དང་ལན་པའང་མིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེན་སྔ་མ་ནི་སངས་གཏན་ནས་མི་འདོར་

བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཀེ་མ་སྤི་དངོས་པོ་བ་གསལ་བ་ལ་གནས་པར་འདོད་པ་དེ་ནི་

ཕོངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཏེ་དཔས་སོ། །

ད་མི་འགོ་ཅེས་པའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། ཡུལ་གཞན་ལ་གནས་པར་གྱུར་

པའི་བུམ་སྤི་དེ་ན་རང་གི་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ལས་གཞན་དུ་མི་གཡོ་བཞིན་

དུ་ཡུལ་དེ་ལས་གནས་ཏེ་ཡུལ་གཞན་དུ་སྐྱེས་པའི་གསར་བྱུང་གི་བུམ་པ་ལ་གནས་

པར་འདོད་པ་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རིགས་པར་ལན་ཞེས་བཏིང་ཚིག་གོ །བུམ་སྤི་ཆོས་ཅན། 

བུམ་གསལ་ཕི་མ་ལ་མི་གནས་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་སྔ་མ་ལས་ཡུལ་གཞན་དུ་མི་

གཡོ་བའི་ཕིར། དེས་ན་སྤི་དེ་ཡུལ་གང་ན་གསར་དུ་སྐྱེས་པའི་ར་བུམ་གི་དངོས་པོ་

དེ་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་དེར་ནི་འབེལ་པ་སེ་གནས་པའང་ཡིན་ལ། ཡུལ་དེ་

དག་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་ཁྱབ་ཅིང་གནས་པར་འདོད་པ་དེ་ནི་ཅི་ག་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་

དཔས་སོ། །བུམ་སྤི་ཆོས་ཅན། ར་བུམ་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ར་བུམ་

གནས་པའི་ཡུལ་ན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་པེ་ལུ་ཀ་ན་རེ། གསལ་བ་ཡོད་མེད་

ཀི་ཡུལ་ཀུན་ན་རིགས་ཡོད་པས་མི་འགོ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཅེ་ན། བུམ་སྤི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཅིག་ཏུ་གསལ་བས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བར་ཐལ། ཆ་ཐ་

དད་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག །གསལ་བ་ཡོད་མེད་ཀི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་

ཁྱབ་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། གསལ་བ་མེད་པའི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་མཐོང་

བར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་སྤི་འཛིན་པ་དེ་གསལ་བས་སྤི་གསལ་བར་བས་པ་ལ་ལྟོས་པས་

གསལ་བ་མེད་པ་ན་སྤི་མཐོང་བར་མི་འདོད་ཅེ་ན། བུམ་སྤི་དེའང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རོགས་པ་བུམ་གསལ་གིས་ཁྱོད་གསལ་བར་བས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ལྟར་ཡིན་ན་གསལ་བེད་བུམ་གསལ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ན་གསལ་བ་ཁྱོད་ཡང་

དག་པར་རོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གསལ་བ་མ་རོགས་པར་སྤི་མི་རོགས་པ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་

སྔར་ནི་སྤི་མ་རོགས་པ་གསལ་བ་མི་རོགས་པར་འདོད་ཅིང་། སབས་འདིར་ནི་སྤི་

དང་སྤི་དེ་དང་ལན་པའི་གསལ་བ་དག་ཅིའི་ཕིར་ན་རོགས་ཚུལ་གོ་བཟློག་པར་

འདོད་དེ། ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་ཁས་ལེན་པར་མི་རིགས་སོ། །ཅི་སེ་མི་རིགས་

པ་ཅི་ཞིག་མཐོང་ནས་ངལ་བ་དུ་མས་སྤི་གཅིག་སྨྲ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་སྤི་དངོས་

པོ་བ་འདོད་ཅེས་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་སྒ་རོག་གཅིག་འཇུག་

པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་དེ་དུ་མ་ལ་སྒ་རོག་

གཅིག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ངེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་འཚེད་

པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པར་ཡང་འཚེད་པ་པོ་

དང་གོག་པ་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་བརོད་པར་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 



  70  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་འབས་འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་ཐབ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་

ལས་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་པས། དེ་འདྲའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་པོའི་སྒ་རོག་གཅིག་

འཇུག་པའི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་དུ་མས་འཚེད་པའི་ལས་དེ་ཆོས་ཅན། འབས་འཚེད་

པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་པོའི་སྒ་རོག་གཅིག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་རས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་འབས་

འཚེད་པའི་ལས་ཀི་སྤི་གཅིག་ཡོད་པས། དེ་འདྲའི་སྤི་དེ་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་ལ་དེ་འདྲའི་སྒ་

རོག་གཅིག་འཇུག་པའི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་དུ་མས་འབས་འཚེད་པའི་ལས་འདི་ཡི་

རིགས་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་འཚེད་པ་པོ་

ཞེས་པའི་མཉན་པ་ལས་གཞན་འཚེད་པ་ཉིད་ཅེས་སོགས་ཀི་སྤི་སྒ་རོག་གཅིག་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་ཐལ། འབས་འཚེད་པའི་རས་ལ་དངོས་

སུ་མི་འབེལ་བར་ལས་དངོས་སུ་འཕོད་འདུས་འབེལ་བའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དེ་འདྲའི་ལས་དེ་འདྲའི་སྒ་རོག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ན། སྔར་འབས་འཚེད་

པའི་ལས་བས། ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའི་ལས་མི་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པ་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་རོག་གཅིག་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ད་ལྟ་དེ་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཁྱོད་ལ་ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའི་ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའི་ལས་མེད་ཀང་སྔར་འབས་འཚེད་པའི་

ལས་ཀི་སྤི་རག་དངོས་གཅིག་ཡོད་པས་དེ་འདྲའི་སྤི་དེ་དེ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་འོ་ཞེ་ན། 

སྔར་འབས་འཚེད་པའི་ལས་ཀི་སྤི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔར་འབས་འཚེད་པའི་ལས་

བས། ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའི་ལས་མི་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་དེ་འདྲའི་སྒ་རོག་གཅིག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་མི་རིགས་པ་མིན་པ་མིན་ནས་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་

སྐྱེས་བུ་ལ་དངོས་སུ་འཕོད་འདུས་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། ཆོས་དེ་ལ་དངོས་སུ་འབེལ་བ་མེད་ན། ཆོས་དེ་ལ་སྒ་རོག་གཅིག་འཇུག་པའི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཆོས་དེ་ལ་དངོས་སུ་འབེལ་བ་མེད་ཀང་། ཆོས་དེ་ལ་

སྒ་རོག་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་བ་ལང་གི་སྤི་ཡང་ར་ལ་སྒ་རོག་གཅིག་

འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པའི་ཕིར། ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་

མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་སེ། སྔར་འབས་འཚེད་པའི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རས་སུ་མེད་ན་སྔར་འབས་འཚེད་པའི་ལས་བས། ད་འབས་འཚེད་པའི་ལས་མི་བེད་

པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་འབས་འཚེད་པ་པོའི་ཤེས་བརོད་དག་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་

ཁྱབ་པར་ཐལ། དེར་མེད་ཀང་དེ་མེད་ན་དེ་ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་བརོད་དེ་རྒྱུ་མཚན་

ཅན་མིན་ཐོབ་སེ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་ལ་འབས་འཚེད་པའི་ནུས་པ་ཐུན་མོང་བ་གཅིག་ཡོད་པས་

དེ་འདྲའི་ནུས་པ་དེ་དེ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་འོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་ནུས་པའང་ཆོས་ཅན། དེ་

ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་

འགོ་བ་མེད་པའི་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབས་འཚེད་པ་པོ་ཉིད་དང་། ཀོག་པ་

པོ་ཉིད་སོགས་ཀི་སྤི་དེ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུའོ་ཞེ་ན། འབས་འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་

ཅན། དང་པོ་སྐྱེས་མ་ཐག་ཉིད་དུ་ནས་འཚེད་པ་པོ་ཉིད་ཀི་སྤི་དེ་ཁྱོད་ལ་འཕོད་འདུས་

འབེལ་ཞིང་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། འཚེད་པ་པོ་ཉིད་སྤི་དེ་

ཁྱོད་ཀི་སྤིར་འཕོད་འདུས་འབེལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཡོད་པ་ཉིད་དང་རས་ཉིད་ཅེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོགས་ཀི་སྤི་དེ་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུས་འབེལ་ཞིང་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བར་

ཁྱོད་འདོད་པ་བཞིན་དུའོ། །མ་ཁྱབ་ན། དོན་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་སྤི་ཇི་

སེད་པ་དེ་དག་ནི་འདིའི་སྐྱེ་བ་དང་ལྷན་གཅིག་འཕོད་འདུ་པ་བ་ཡིན་པར་ཁྱོད་འདོད་

པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་འཚེད་པ་པོ་ཉིད་ཀི་དེ་འབས་འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་དང་

པོ་ནས་འཕོད་འདུས་འབེལ་བ་མ་ཡིན་ལ། མངོན་སུམ་ལའང་གསལ་བ་མིན་ན་ནི་

འབས་འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཕིས་འབས་འཚེད་བཞིན་པ་ན་ཡང་འཚེད་པ་

པོ་ཉིད་ཀི་སྤི་དེ་ཁྱོད་ལ་འཕོད་འདུས་འབེལ་ཞིང་མངོན་སུམ་ལའང་གསལ་བར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། འཚེད་པ་པོ་ཉིད་ཀི་སྤི་དེ་ཁྱོད་ལ་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུས་མ་

འབེལ་ཞིང་། མངོན་སུམ་ལའང་གསལ་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག །ཁྱེད་རྣམས་སྤིའི་

རེན་བེད་པ་ལ་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་འཚེད་པ་པོ་ཉིད་ཀི་སྤི་དེ་འབས་འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་འཕོད་འདུས་

འབེལ་པ་ཡིན་ཀང་། མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐབ་འཛུགས་པ་ལ་

སོགས་འབས་འཚེད་པའི་བ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལས་ལྟོས་པའི་འབས་འཚེད་པའི་

སྐྱེས་བུས་འཚེད་པ་པོ་ཉིད་ཀི་སྤི་སེ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འབས་འཚེད་

པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཐབ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་འབས་འཚེད་པའི་བ་བས་འཕན་

འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབས་

འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་འབས་འཚེད་པའི་ལས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་སེ་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནའང་། འབས་འཚེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། སད་ཅིག་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ལས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རང་འབས་སུ་གྱུར་པའི་བ་བས་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་

ཁྱོད་འགགས་ནས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སད་གཅིག་མ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེའི་ཕིར། རང་འབས་སུ་གྱུར་པའི་བ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལས་རང་གི་སྤིའི་

གསལ་བེད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་ཤིང་ད་བ་དེ་སེང་ལེང་ལ་སོགས་པ་དང་

རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་སྐྱེ་ལ། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་དང་རིགས་གཅིག་ཏུ་

འཛིན་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་དེ། ཤིང་ད་བ་དང་སེང་ལེང་དང་བ་ལང་རྣམས་སྤི་

དངོས་པོ་བ་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤིང་ད་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་སེང་

ལེང་བ་ལང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤིའི་དངོས་པོ་བ་མེད་པའི་ཐ་དད་དུ་མཚུངས་པ་

ཡིན་ན་ཡང་། ཁྱོད་དང་སེང་ལེང་འགའ་ཞིག་ལ་རིགས་གཅིག་པ་སྒ་བོ་རབ་ཏུ་

འཇུག །གཞན་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་

སེང་ལེང་ལ་སོགས་པ་དང་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་སོ་ནས་ཤིང་གི་རིགས་ཅན་

དུ་ཉེ་བ་གང་གིས་ཏེ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་དེ་

ཉིད་ཤིང་སྒ་དང་། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གངས་ཅན་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་དེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་ལས་སངས་པ་སེ་

མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་གཞན་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་

ས་བོན་གཅིག་གིས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དེ་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་འབས་བུར་

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་

པའི་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཞེས་གཞན་ལུགས་བཀག་ནས་རང་ལུགས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འཇོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཀུན་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་སོ་ནས་

ས་བོན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་གཅིག་བེད་པ་མི་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། འབས་བུ་མྱུ་གུ་དེ་ཆོས་ཅན། ལྷན་གཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཆུ་ལུད་སོགས་དེ་

ཁྱེད་སྐྱེད་བེད་དུ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་བོན་གི་བདག་ཉིད་གཅིག་

ལའང་ཁྱོད་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྤི་གཙོ་བོ་པ་དེས་འབས་བུ་བསྐྱེད་ན་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐེན་སོགས་

དོན་མེད་པ་དེས་ན། གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་མེད་པའི་ངོ་བོ་སྤི་གཙོ་བོ་དེ་ཆོས་

ཅན། འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་བ་བ་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྐེན་གི་ཁྱད་པར་རྣམས་

དང་བལ་བའི་རག་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གི་བེ་བག་གམ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་འབྱུང་སེ། ཆུ་

ལུད་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་རྣམས་ཚོགས་པས་ཁྱོད་སྐྱེ། དེ་རྣམས་གང་རུང་གཅིག་

དང་བལ་ན་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་

བེད་ནུས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དོན་བེད་ནུས་པ་དེ་

ཡང་གསལ་བ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་རང་མཚན་གཅིག་ཡིན་ཏེ། གང་ཞིག་གསལ་

བ་ལ་རེས་འགོ་བེད་པའི་སྤི་དེ་ལས་ནི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། སྒོ་བཏགས་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་བདག་ཉིད་གཅིག་

པའི་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན། སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆུ་

ལུད་སོགས་ལས་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་སྐྱེ་ལ་ནས་ཀི་ས་བོན་སོགས་ལས་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་མི་

སྐྱེ་བ་མི་འཐད་དོ་ཅེ་ན། དེ་འདྲའི་སྤི་དངོས་པོ་བས་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པ་དེས་ན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དངོས་པོ་རྣམས་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པའི་བདག་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་། སཱ་ལའི་

མྱུ་གུའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་སཱ་ལུའི་མྱུ་

གུའི་རྒྱུ་ཡིན་གཞན་ནས་ཀི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་རྒྱུ་མིན་པ་འདི་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་རྒོལ་བར་མི་འོས་ཏེ། ཁྱོད་རེན་འབེལ་གི་རང་བཞིན་

ནམ་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་ཐ་དད་པ་

མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་འཇིག་བེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་སོ་རྣམས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་གཙོ་

བོའི་ངང་དུ་ཐ་དད་མེད་པ་གཅིག་ཡིན་ཀང་། དེ་ཙམ་ལས་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་འཇིག་

བེད་པ་དེ་ལྟར་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། ཕི་ནང་ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་ཐ་དད་པ་ཡིན་

པས་སོ་ཞེ་ན། རྣམ་འགྱུར་ཀུན་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་སྤི་གཙོ་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་འགྱུར་དེའི་རང་བཞིན་མིན་པར་ཐལ། གཅིག་རྣམ་འགྱུར་དེ་འཇིག་པའི་ཚེ་ཁྱོད་

རག་པར་གནས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རྣམ་འགྱུར་དང་སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འཛིན་

པའི་བོ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྣམ་འགྱུར་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་དེས་ནའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལྟར་ནའང་གསལ་བ་ཞིག་པའི་ཚེ་སྤི་འཇིག་གམ་མི་

འཇིག་ཅེས་བརགས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བཀོད་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། བུམ་

གསལ་རྣམས་ལ་བུམ་མ་ཡིན་བཀག་ཙམ་གི་ལོག་པ་མེད་དགག་གི་གཞན་སེལ་

ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་འཇིག་པའི་ཚེ་ཁྱོད་མི་འཇིག་པར་རག་ཏུ་གནས་པ་དང་། བུམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གསལ་འཇིག་པའི་ཚེ་ཁྱོད་རག་ཏུ་མི་གནས་པར་འཇུག་གམ་ཞེས་རོག་ཅིང་དཔད་

པར་བར་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཅུང་ཟད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། 

བུམ་སྤི་འཛིན་པའི་བོ་ལ། བུམ་པའི་གཟུགས་བརན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀང་བུམ་

གསལ་འཇིག་པའི་ཚེ་འཇིག་གམ་མི་འཇིག་ཅེས་བརག་ཅིང་དཔད་པར་བར་མེད་

པར་ཐལ། རོག་པས་བསླད་ཅིང་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སེལ་བ་སྨྲ་

བའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་འཇིག་པའི་ཚེ་སྤི་འཇིག་གམ་མི་འཇིག་ཅེས་

བརགས་ནས་སུན་དབྱུང་བར་བར་མེད་པར་ཐལ། ལོག་པ་མེད་དགག་གི་གཞན་

སེལ་དང་། བོའི་གཞན་སེལ་གཉིས་གསལ་བ་འཇིག་པའི་ཚེ་འཇིག་གམ་མི་འཇིག་

ཅེས་བརག་ཅིང་དཔད་པར་བར་མེད་པ་གང་ཞིག །དེ་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་

སྤི་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་གཙོ་བོ་མེད་ན་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་དེ་

མི་བསྐྱེད་པར་ཐལ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་དེའི་སྐྱེད་བེད་ཀི་ངོ་བོ་ནས་ཀི་ས་བོན་གང་ཡིན་

པ་དེ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐེན་

གི་ཁྱད་པར་ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་ཅན། སྤི་གཙོ་བོ་བ་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་ནས་

ཀི་མྱུ་གུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། ནས་ཀི་ས་བོན་དེས་ཁྱོད་གོགས་སུ་ཡོད་ན་ནས་

ཀི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད། མེད་ན་མི་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མྱུ་གུའི་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐེན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་ཐ་དད་མིན་

པའི་སྤི་གཙོ་བོ་བའང་ཡོད་ལ། དེའི་ནུས་པས་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པས་ཁྱད་པར་ཁོ་ནས་

བསྐྱེད་པ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། སྤི་གཙོ་བོ་བ་དེས་མྱུ་གུ་དེ་བསྐྱེད་པ་མིན་པར་བ་མིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཁྱད་པར་རྣམས་དང་བལ་ཅེས་པར་བརོད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་སྐྱེ་

འགག་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབས་ནས། བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་ཀང་ཐ་དད་དུ་

བསྒྲུབ་པ་ནི། མྱུ་གུའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་ཁྱད་པར་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་

པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྤི་གཙོ་བོ་བ་མེད་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏེ། བོ་ལ་ཐ་དད་

དུ་སྣང་བ་ལས་གཞན་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་མི་བརེན་པར་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་དུ་

དམིགས་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། སྤི་གསལ་བ་གཉིས་

ཀི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཉིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་དེ། གཞན་རིགས་མཐུན་མི་མཐུན་ལས་

ལོག་པར་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆུ་ལུད་སོགས་

ཀི་དངོས་པོ་དེ་ནི་རང་འབས་བསྐྱེད་པས་རྒྱུ་དང་། རང་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པས་འབས་

བུར་བཤད་ཅིང་། དེ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་པས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་ལ། དེ་ནི་ཞུགས་པས་བང་དོར་གི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཅན་ཡིན་

པས་འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་གི །དེ་ལས་

གཞན་པའི་སྤི་གཙོ་བོ་ནི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་

ཀིས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། ཇི་ལྟར་གངས་ཅན་པ་

ཁྱོད་ཀིས་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཁྱད་མེད་གཅིག་ཡིན་ན་

ཡང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཀུན་གི་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། 

སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་སྤི་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་མེད་པའི་ཐ་དད་དུ་

ཁྱད་པར་མེད་ནའང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཀུན་གི་སྒྲུབ་བེད་མིན་པར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དངོས་པོ་རྣམས་སྤི་གཙོ་བོ་བ་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ནའང་། དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་

ཀིས་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་བེད་པ་པོར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་གཅིག་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འབས་བུ་ཐམས་

ཅད་བསྐྱེད་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་གཅིག་ན་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་

གིས་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པ་དངོས་པོའི་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པ་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའི་

ངང་དུ་ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་ན་རྒྱུ་འགའ་ཞིག་གིས་འབས་བུ་འགའ་ཞིག་བསྐྱེད་པ་

མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་དེར་གཅིག་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་

བསྐྱེད་དགོས་པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་ཀིས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་

དང་མི་བེད་པ་གཉིས་འགལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་གཙོ་བོའི་ངང་དུ་གཅིག་ཀང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

འབས་བུ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་བ་བ་བེད་པ་མེད་དེ། རྒྱུའི་གནས་སབས་ཐ་དད་

ཡོད་པ་དེའི་ཕིར་ཞེ་ན། ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་ལྷན་གཅིག་བེད་རྐེན་ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་

ཅན། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པར་མི་བེད་པར་ཐལ། ནས་ཀི་ས་བོན་ལས་གནས་

སབས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། འོན་ཏེ་སྤི་གཙོ་བོ་བ་དེས་འབས་བུ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་

དུ་སྔ་ཕིའི་གནས་སབས་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་སྤི་གཙོ་

བོ་བ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་རྣམས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྔ་ཕིའི་གནས་སབས་དེ་ཉིད་ཀི་

བསྐྱེད་པ་པོ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆ་མེད་པའི་རག་པ་གཅིག་པུ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འམ་གིས་སྔ་མའི་གནས་སབས་ལས་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་གཞན་ཐོབ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པའང་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཆ་མེད་པའི་སྤི་གཙོ་བོ་བ་དེའི་བདག་ཉིད་དང་ལན་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་སྤི་གཙོ་བོ་བ་ཆོས་ཅན། ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་

མའི་བདག་ཉིད་ཀི་རྣམ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་འགྱུར་ཆོས་ཅན་ཤིན་ཏུ་ཐ་

དད་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྤི་གཙོ་བོ་བ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་

རྣམ་གངས་ཟེར་ཀང་། སྤི་ཁྱད་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

འདྲ་བ་ཐུན་མོང་བ་དང་མི་འདྲ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་གནས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་ནི་ནུས་པ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་ནི་གསལ་བ་ཡིན་པས་སྤི་ཁྱད་

དེ་དག་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་འདོད་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་དེ་ཡིན་ན་སྤི་ཁྱད་དེ་དག་ཆོས་

ཅན། ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ནུས་པ་དང་གསལ་བའི་བདག་ཉིད་

གང་གིས་འདི་ནི་དེ་དག་གི་ཁྱད་པར་རོ། །འདི་ནི་སྤིའོ་ཞེས་བ་བར་ཐ་དད་དུ་འཇོག་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྤི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པའི་དངོས་པོ་དེའང་ཆོས་ཅན། སྤི་

དང་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བོ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པ་དེ་ལྟ་ནའི་ཕིར། 

དཔེ་ཇི་ལྟར་བུམ་སྣམ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པས་ཕན་ཚུན་སྤི་ཁྱད་པར་དུ་འཛིན་

པའི་བོ་མི་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་དགོས་ནུས་མེད་པའི་སྤི་དེ་ཁྱད་པར་དང་རས་གཅིག་གམ་ཐ་དད་

དུ་རོག་ལན་གིས་དཔད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་གི། འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱེས་བུས་

བསྒྲུབ་བ་དེའི་རེན་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་རམ། ཐ་དད་མེད་པའི་སྤི་ཡིན་ཞེས་དཔད་

པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅི་ཞིག་དཔད་བ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་གི་བདག་ཉིད་མདུན་ཏེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དམིགས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དེའི་འབས་བུ་འདོད་ཅིང་

དོན་དུ་གཉེར་བ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་གོ །བཞོ་བཀལ་

ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་ལྷ་སྦྱིན་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་བཞོ་བཀལ་ལ་

སོགས་པ་དེ་སྤིའམ་ཁྱད་པར་ཡིན་དཔད་པར་རིགས་ཏེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་

པའི་འབས་བུ་དོན་གཉེར་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་འབས་

བུ་འབྱུང་བ་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་རང་གི་བདག་ཉིད་ཐ་དད་ཅིང་

གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་

འགོ་བ་མེད་པར་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་རྣམས་འདྲེས་ན་མེ་དོན་

གཉེར་ཡང་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་དང་། གཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་འགག་བེད་པ་ལ་སོགས་སུ་ཐལ་

བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་མེ་ཆུ་དོན་གཉེར་རྣམས་མེ་ཆུ་

རིགས་ཐ་དད་ཤེས་པའི་བོ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མེད་པས་མེ་ཆུ་རིགས་ཐ་དད་དུ་མི་ཤེས་

སོ་ཞེ་ན། མེ་ཆུ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་རིགས་ཐ་

དད་དུ་མི་སྐྱེས་པའི་རྐེན་མེད་དེ། ཞེས་རིགས་མཐུན་རྣམས་ཕན་ཚུན་རིགས་མི་

མཐུན་ལས་ལོག་པ་མཚུངས་པ་ཉིད་ཀིས་གཞན་སེལ་དུ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེའི་ཞར་ལ་ངན་རོག་གཞན་ཡང་སེལ་བ་སོན་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་

དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་འཛེམ་པ་སེ་ངོ་ཚ་མེད་པའི་གཅེར་བུ་བ་རྣམས་ཀིས་

ཞོ་རྔ་གཉིས་རང་མཚན་པ་གཅིག་དང་གནས་སབས་ཐ་དད་པས་རྔ་མོ་ཞོར་འགྱུར་

ཞིང་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་མུན་སྤྲུལ་གང་ཅི་ཡང་རུང་རུང་སྨྲ་བ་དེ་དག་ཀང་ནི་བསལ་

བ་ཡིན་ཏེ། ཞོ་རྔ་མཐའ་གཅིག་དུ་ནི་ཐ་དད་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་དང་མ་ཡིན་

གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཞོ་འཐུང་ཞེས་ནི་བསྐུལ་བ་ན། ཞོ་

དོན་གཉེར་རྣམས་ཅིའི་ཕིར་རྔ་མོང་ལ་མི་རྒྱུག་སེ་རྒྱུག་འོས་པར་ཐལ། ཞོ་རྔ་ཐ་དད་

པ་དེའི་ཁྱད་པར་བསལ་བ་སེ་མེད་པའི་ཕིར། འོན་ཏེ་ཞོ་དེ་རྔ་མོང་ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་

བའི་འོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཞོ་འཐུང་ཞེས་

བསྐུལ་བ་ན་ཁྱད་པར་ཞོ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་གི། རྔ་མོ་ལ་མི་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། རྔ་མོ་

དེ་ཆོས་ཅན། ཞོ་རྔ་གཉིས་ཀ་མིན་པར་ཞོ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་ལ་སེ་

འོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་དེར་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་དེ་ཉིད་ཞོ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཞོ་རྔ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྒ་བོ་ཐ་དད་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །དེ་ལྟར་སྨྲ་

བ་ལ་སེ། འདོད་ན། གནས་སབས་ཐ་དད་ལ་མཐར་ཐུག་རང་མཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

པར་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒ་བོ་ཐ་དད་འཇུག་པ་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་

ཡོད་པའི་སྒ་རོག་སེལ་བས་འཇུག་པ་བསན་ནས། ད་མེད་པའི་སྒ་རོག་སེལ་བས་

འཇུག་པ་པ་སོན་པ་ནི། བུམ་མེད་ལ་སོགས་པའི་དངོས་མེད་ཆོས་ཅན། སྒ་རོག་

གིས་ཁྱོད་ཀི་ངོ་བོ་བརོད་དམ་སེལ་བས་བརོད་ཞེས་དཔད་པར་བ་བ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡང་ངོ་བོ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་དག་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་རོད་

བེད་ཀི་སྒ་རོག་གིས་ནི་རྣམ་གཅོད་ཙམ་དུ་བརོད་ཅིང་ཡུལ་དུ་བེད་པ་གྲུབ་སེ། སྒ་

རོག་གིས་ཡུལ་དུ་བས་ལ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཡུལ་དུ་མ་བས་པའི་ཕིར་རོ། །      ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

༈ དེ་ལྟར་ཞར་ལ་སྒ་རོག་གི་འཇུག་ཚུལ་གཞན་སེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་

ནས། ད་དཀྱུས་མ་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དབེ་བ་སོན་ཏེ། རང་བཞིན་གི་རགས་ལ་

འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་བརོད་ཅིང་བཀོད་པའི་རགས་གཉིས་སུ་

ཡོད་དེ། སྒ་འཇིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་རང་མིང་

གིས་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་བེ་བག་སེ་ཐ་དད་ལྟོས་པར་འཕངས་པའི་ལྟོས་

པའམ། འོན་ཏེ་སྒ་འཇིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་ཉིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན་རང་

མིང་གིས་རང་གི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཕངས་པའི་འབའ་ཞིག་པ་སེ་

དག་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གངས་ཅན་པ་ན་རེ། གལ་ཏེ་ཡོད་པའི་རང་

བཞིན་ཙམ་སྒ་མི་རག་སོགས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ན་ཡོད་པ་དེ་ཇི་

ལྟར་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་མིན་ཏེ་ཡིན་དགོས། གལ་ཏེ་ཡོད་པ་

བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་ཙམ་ནི་གྲུབ་ཟིན་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་ནི་དཔེ་ལ་

རེས་འགོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་ཡོད་པ་རགས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། 

ཡོད་ཙམ་ནི་གྲུབ་ཟིན་ལ་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་སྒ་ལ་ཡོད་པ་ནི་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་ལ་

རེས་འགོ་མེད་བུམ་པའི་ཡོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་རེས་འགོ་མེད་དོ། །

དེས་ན་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་དང་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་དེ་ནི་

གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གཉིས་ཀ་དག་ལས་ཉམས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མི་

མཚུངས་ཏེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རང་འདོད་མི་འགྲུབ་ཅིང་། གཞན་འདོད་སྒྲུབ་

པར་སོན་པ་དེ་གངས་ཅན་པས་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཁྱད་པར་རྣམས་

ལ་རེས་འགོ་མཐོང་བ་དེ་ཆོས་ཅན། གཙོ་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྤིའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཆོས་ཅན་གི་སེང་ལ་རྒོལ་བ་གངས་ཅན་པའི་བཞེད་འདོད་ཀི་དོན་འགའ་ཞིག་ཀང་

འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཡོད་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ཁྱད་

པར་དུ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་དེ་འདྲའི་

ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཡོད་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

སངས་རྒྱས་པ་དེས་དེའི་སེང་དུ་ཡོད་ཙམ་དེ་འདྲ་བ་ཡང་ཚད་མས་བཀག་པ་མེད་

པར་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རག་པ་གཅིག་པུ་བ་སོགས་

ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཡོད་པ་ཙམ་དེ་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བར་

བཟུང་ན། གངས་ཅན་གི་རགས་སུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་

རེས་འགོ་མཐོང་བ་འདིར་ཆོས་ཅན། རག་པ་གཅིག་པུ་བ་སོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་ཡོད་ཙམ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་རེས་འགོ་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཡོད་ཙམ་དེས་ཁྱོད་ལ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་

ཡོད་པ་ཙམ་གཙོ་བོར་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རག་པ་གཅིག་པུ་ལ་

སོགས་པ་དེས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཡོད་པའི་ཁྱད་པར་དག་ནི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་

ལ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རགས་རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་ཡོད་པ་དེའི་ཁྱད་པར་རགས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པར་དངོས་པོ་ཙམ་ནི་

རགས་སུ་བསྒྲུབ་ཙམ་བཟུང་བ་ན། དངོས་པོ་ཙམ་དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་

པའི་རགས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེས་འགོ་བ་ཉམས་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། རང་གྲུབ་

ཙམ་གིས་མི་རག་པ་དེ་ཁྱབ་བེད་དུ་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཕིར། རིགས་པ་གཞན་གིས་

ཀང་ཡོད་པ་དེ་གཙོ་བོ་ཡོད་པའི་བསྒྲུབ་བར་མི་འཐད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེ་ཇི་ལྟར་ན་གཙོ་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་དུ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་

ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་རགས་ལྟར་སྣང་གསུམ་

ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཡོད་ཆོས་གཉིས་ཆོས་མེད་ཆོས་གང་

བཀོད། དང་པོ་ན། ཡོད་ཆོས་དོན་བེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། གཙོ་འཛིན་རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་རང་མཚན་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་སྣང་ཡུལ་དེ་ཁྱོད་

ཡིན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ན། གཉིས་ཀ་ཤེས་བ་གཞལ་བ་སོགས་ཆོས་

ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་ཐལ། དངོས་པོ་དངོས་མེད་གཉིས་ཀ་ལ་

བརེན་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། གསུམ་པ་ན། མེད་པའི་ཆོས་དོན་བེད་ནུས་སོང་

ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་

ཅད་ལ་མེད་ཅིང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

སྔར་དེ་མེད་ན་ནི་ཡོད་པའི་བདག་ཉིད་འགྱུར་ཅེས་པའི་གཞུང་འཛུགས་པ་

དེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྲུབ་པའི་བས་པ་དེ་གོ་བེད་དམ་རགས་ཡིན་

ལ། རགས་དེ་ལ་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཁྱབ་བེད་དུ་ངེས་པའི་མི་རག་པ་དེ་རང་བཞིན་ཅན་དུ་

ངེས་པར་བ་བ་གོ་བའམ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མི་རག་པ་འདི་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལོག་པ་ན་བས་པ་དེ་ལོག་པར་བེད་དེ། བས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རང་བཞིན་གཅིག་

པའི་ཁྱབ་བ་ཁྱོད་བས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཁྱབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞར་ལ་རང་

བཞིན་རགས་ཀི་སྦྱོར་བ་གཉིས་སོན་པ་ནི། དཔེར་ན་གང་བས་པ་མི་རག་བུམ་པ་

བཞིན། སྒ་ཡང་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན་དང་། མཐུན་དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཅན་

དང་རགས་སུ་ཆོས་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་ཆོས་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གམ། གང་མི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

འཇིག་པ་མ་བས་འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་བཞིན་སྒ་ནི་བས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་

ཅན་དང་མི་མཐུན་དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་རགས་སུ་ཆོས་མི་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་

ཆོས་མི་མཐུན་སྦྱོར་གི་སྒྲུབ་ངག་གཉིས་བཞིན་ནོ། །

སྔར་ཡོད་པ་ཙམ་དང་འབེལ་བ་ཡིན་གི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ་དངོས་པོ་

རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཙམ་གིས་འཇིག་པ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་

ཡིན་ཏེ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་སེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་འཇིག་པ་དེ་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་

དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། ངེས་པར་འགྱུར་བ་མེད་

དེ་འཇིག་པར་མ་ངེས་པར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གོས་དཀར་པོ་ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་

གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངེས་པར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་འཇིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་ངེས་པར་འཇིག་གོ་ཞེ་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ཀི་འཇིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་

འགའ་ཞིག་ལ་འཇིག་པ་མི་སྲིད་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་འགའ་ཞིག་ལ་འཇིག་རྒྱུ་ཐོ་

སོགས་དེ་མི་གནས་པའི་ཕིར། རིགས་པ་དེས་ནི་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཅི་ཞིག་བཤད་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་དོན་གཞན་དང་ལན་པར་སྨྲ་

བའི་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་པའི་རྒྱུར་འདོད་པའི་ཐོ་སོགས་ཐམས་ཅད་དག་ནི་

ཆོས་ཅན། རང་འབས་བུམ་སོགས་ཀི་འཇིག་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཉིད་དུ་

ཐལ། རང་འབས་བུམ་སོགས་ཀི་འཇིག་པ་གནས་པས་ཏེ་བསྐྱེད་ངེས་སུ་མེད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར། རིགས་པ་འདིས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་

འཇིག་སེ། བུམ་སོགས་དེའི་འཇིག་རྒྱུར་འདོད་པའི་ཐོ་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བུམ་

སོགས་འཇིག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བུམ་སོགས་ཀི་

འཇིག་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འཇིག་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་

རྣམས་གྲུབ་ཙམ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རེས་སུ་འབེལ་པར་འགྱུར་ཏེ་ངོ་བོའི་ཆོས་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་མི་བརན་པའི་གོག་སོགས་གང་ལ་གྲུབ་

ཙམ་ནས་འཇིག་པ་རེས་སུ་འབེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་ལས་གཞན་

རྒྱུན་བརན་པར་འདོད་པའི་རི་ལ་སོགས་པ་ལའང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་རེས་སུ་འབེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གོག་ལ་སོགས་པ་དང་རི་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

བསྒྲུབ་རགས་གཉིས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་སོན་པ་ནི། འབས་རགས་སུ་མ་ཟད་རང་

བཞིན་གི་རགས་ལའང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་པ་ཡོད་པ་དེས་ན་

དངོས་པོའི་ཡུལ་ཅན་གི་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་སེ། སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། 

རྣམ་པ་གཉིས་སུ་ཡོད་དེ། རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འབས་བུ་དང་། ངོ་བོའི་སོ་

ནས་འབེལ་བའི་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་པའི་འབས་རང་གི་རགས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གིས་བསྒྲུབ་རགས་བཤད་ཟིན་ནས། དགག་རགས་སོན་པ་ལ། སྔར་

ཚད་མ་རྣམས་ནི་མི་འཇུག་པ་ཞེས་པ་འཆད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སལ་དོན་ཚད་

མས་མ་དམིགས་པ་དེ་རང་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་སལ་དོན་ཡོད་ངེས་ཀི་ཤེས་

བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མར་ཏེ་རགས་སུ་བཤད་པ་མི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

འགལ་ཏེ། ཆོས་དེའི་ངོ་བོ་ཚད་མས་མ་དམིགས་ན་ཆོས་དེ་ཡོད་ངེས་ཀི་ཤེས་

བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་པར་མི་བེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཆོས་དེ་ཡོད་

ངེས་ཀི་ཤེས་བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་ཡིན་ན། ཆོས་དེ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་བོ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཅིའི་ཕིར་ན་མི་

སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་ཡོད་ངེས་ཙམ་འགོག་པ་ཡིན་གི། མེད་ངེས་

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་”ཤེ1་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཀིས་ཡོད་ངེས་ཙམ་འགོག་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་གི །མེད་ངེས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་

ཏེ། ཐ་མལ་པ་ལ་ཡུལ་དུས་རང་བཞིན་གིས་སལ་བའི་དོན་དེ་རྣམས་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པ་ཙམ་གིས་ཇི་ལྟར་མེད་པས་ཁྱབ་སེ་མ་ཁྱབ་པའི་ཕིར། རགས་བསྒྲུབ་པ་

སེ། བསན་བཅོས་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པ་ལ་རང་བཞིན་གིས་བསལ་བའི་

དོན་རྣམས་བརོད་བར་མེད་དེ། དེ་ཡོད་ན་སབས་སུ་མ་བབས་པ་དང་འབེལ་མེད་

སོན་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། དོན་དེ་

རྣམས་ཁྱོད་ཀིས་གཟུང་དོན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཁྱོད་ལ་རང་འདྲའི་

རྣམ་པ་གཏོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། མདུན་འདིར་ཆོས་ཅན། དེ་རྣམས་སྒྲུབ་པའི་

རགས་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་འབས་བུ་གང་ཡང་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་ཡོད་པ་ཙམ་

འགོག་པ་ཡིན་གི། མེད་ངེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དེས་ན། སྣང་མི་རུང་གི་ཆོས་ཚད་མས་

མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཆོས་འགའ་ཞིག་

1 ཅེ
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་སེ་རགས་ཡང་དག་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་

ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་ངེས་པའི་

འབས་བུ་ཅན་མ་ཡིན་པ་སེ་ངེས་པར་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཏན་ཚིགས་བེ་བག་ལ་ལྟོས་ནས་ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། 

མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་ཕུལ་བྱུང་སེ་ཁྱད་པར་སྣང་རུང་ཡོད་པ་ཅན་གི་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ལ་ལ། མེད་ངེས་སྒྲུབ་པའི་ཚད་མ་སེ་རགས་དག་ཏུ་འགྱུར་རོ། 

འོ་ན་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་མེད་པར་མི་གྲུབ་ཅེས་ཇི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། ཚད་མས་

མ་དམིགས་པ་མེད་པར་མི་གྲུབ་ཅེས་པའི་རིགས་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་སྣང་

མི་རུང་གི་དོན་སྤིར་བཏང་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་རང་བཞིན་

ཤེས་བེད་རགས་ལས་ཀང་མི་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་དོན་

གི་དབང་དུ་བས་ནས་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ངེས་མེད་སྒྲུབ་པའི་རགས་

དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། སྣང་རུང་གི་རྒྱུ་ཚད་མས་མི་ཤེས་ཤིང་མ་དམིགས་ན་སྣང་

མི་རུང་གི་འབས་བུ་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། དཔེར་ན་མེ་མེད་ཀིས་དུ་མེད་

སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་དོན་ཁྱབ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཁྱབ་བ་མ་

དམིགས་པ་རགས་ཅན་ཏེ་བསྒྲུབ་བར་ཡོད་པ་ལ་ཁྱབ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པ་ཡང་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤིང་མེད་ཀིས་ཤ་པ་མེད་

པར་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པ་དེ་ཡང་དུས་ནམ་གི་ཚེ་རགས་སུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་དེ་དག་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཚིགས་འགའ་ཞིག་གིས་དགག་བའི་ཆོས་དེ་མེད་པར་ཚད་མས་རོགས་པར་འགྱུར་

བ་དེའི་ཚེ་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སྣང་

རུང་གི་དོན་དེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པས་སྣང་རུང་གི་དོན་དེ་མེད་པར་ཇི་ལྟར་

རོགས་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་རྒྱུ་སེ་བུམ་པ་མཐོང་

བའི་གེགས་སྒིབ་བེད་ལ་སོགས་མི་སྲིད་པར་གྱུར་པ་ན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་

ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པའི་དངོས་པོ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པས་སྣང་རུང་བུམ་པའི་

དངོས་པོ་མེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་བུམ་པ་

ཚད་མས་དམིགས་དགོས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པས་མེད་ངེས་

སྒྲུབ་པར་མ་ཟད། འགལ་ཟླ་དམིགས་པས་ཀང་མེད་ངེས་སྒྲུབ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

དགག་བའི་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བའི་དངོས་པོ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་རང་ཕོགས་

ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་དགག་བའི་ཆོས་དེ་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་བེད་

པར་འགྱུར་ཏེ། དགག་བའི་ཆོས་དེ་དང་འགལ་བའི་དངོས་པོ་ཉེ་བར་ཡོད་ན་དེ་འདྲ་

དེ་དགག་བའི་ཆོས་དེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མ་དམིགས་

པའི་རགས་ལ་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་དང་། མེད་ངེས་སྒྲུབ་པའི་རགས་གཉིས་སུ་ངེས་

ན། སློབ་དཔོན་གིས་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་གཉིས་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའི་རགས་དེ་ཡོད་ངེས་འགོག་པ་དང་། མེད་ངེས་སྒྲུབ་པའི་རགས་

སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཅིའི་ཕིར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ལྟར་ན། གཙོ་བོ་མེད་ཅེས་

པའི་དགག་སྒ་སྦྱར་དུ་མི་རུང་སེ། གཙོ་བོ་མེད་པ་ལ་གཙོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒ་མི་འཇུག་

པའི་ཕིར་རོ། །



  90  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེའི་ཕིར་ན་ཆོས་ཅན་མེད་ངེས་པས་རགས་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་ཡང་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རོད་བེད་ཀི་སྒའི་དོན་རང་མཚན་དུ་བསམས་ནས་རོད་པར་ཟད་ཏེ་

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རོད་བེད་ཀི་སྒའི་དོན་རང་མཚན་དུ་མེད་དེ། རོད་བེད་སྒའི་དོན་

དེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པར་

རོག་པས་ཡོངས་སུ་བསྒྲུབས་ཏེ་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་

འདྲའི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་ཆོས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཡོད་པ་དངོས་པོར་

ཞེན་པ་དང་། མེད་པ་དངོས་མེད་དུ་ཞེན་པ་དང་། ཡོད་མེད་གཉིས་ཀར་མངོན་པར་

ཞེན་པའི་རོག་པ་ལ་བརེན་པའི་སྒོ་བཏགས་ཀི་ཆོས་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་

ཕིར། དེས་ན་གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་དེ་གཙོ་བོ་དངོས་པོའི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་ཚད་མས་མ་

དམིགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་དེ་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བའི་ཉེར་ལེན་ཅན་

དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་

པའི་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་

ཚད་མས་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། 

གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་དེ་ཉིད་མེད་དོ་ཞེས་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་ཉན་པ་

པོ་ལ་བསན་པའི་ཕིར་དུ་གཙོ་བོ་ཞེས་སྒ་སྦྱོར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་པ་གཅིག་པུ་ཉིད་དུ་འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་ན། དོན་

བུམ་སོགས་རྣམས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། མཐོང་བ་ལྟ་བའི་བེ་བག་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་

རག་མི་རག་ཅེས་སོགས་ཀིས་སྒ་རྣམས་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་

རག་མི་རག་ཅེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཁྱོད་རག་མི་རག་ཏུ་དོན་ལ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པའི་ཕིར་དང་། འདས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པའི་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡང་རོད་བེད་ཀི་

སྒ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། རང་མཚན་དུ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

རོད་བེད་ཀི་ཚིག་འགའ་ཞིག་ཀང་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དངོས་ཡུལ་རང་མཚན་གི་དབང་ཁོ་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་དག་བོ་རོག་པའི་དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་འཐད་དེ། རོད་

བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་བོ་རོག་པའི་དོན་གི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་པར་དངོས་ཡུལ་རང་མཚན་

གི་དབང་ཁོ་ནས་འཇུག་ན་གནོད་བེད་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བསོན་ན། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་གཙོ་བོ་དངོས་པོའི་

ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་དང་། གཙོ་བོ་དང་དངོས་པོའི་

ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མེད་པའི་ཚོགས་པ་དེ། གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བའི་ཉེར་

ལེན་ཅན་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

རང་མཚན་དུ་མེད་པའི་ཆོས་ཡན་གར་བ་གཅིག་བསྒྲུབ་བའོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་མཚན་དུ་མེད་པའི་ཆོས་ཡན་འགར་བ་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དེ་ཚད་མས་གྲུབ་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་སྒ་དོན་མེད་པར་བསོན་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་ནས། རིགས་པ་འདིས་ཀང་སྒ་དོན་མེད་པ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་སོན་པ་ནི། སྒ་དོན་མེད་དོ་ཞེས་བསོན་པ་མེད་པའི་འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་

སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་མེད་ཀི་ཕོགས་

གཉིས་སུ་བེ་བག་ཕེ་ནས་དཔད་པར་བ་སེ། ཁྱོད་ཀིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་འབས་བུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབྱུང་བ་ནི་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་འདི་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྒ་དོན་ལ་

ཡོད་མེད་དུ་བརགས་པས་ཅི་ཞིག་བ་སེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྒ་དོན་དེ་ཁྱོད་ཀི་དོན་

དུ་གཉེར་བ་དོན་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། མ་ནིང་གཟུགས་བཟང་

མི་བཟང་ཞེས་འཁིག་པ་དོན་གཉེར་གི་འདོད་ལན་རྣམས་ཀིས་བརགས་པས་དོན་དུ་

གཉེར་བའི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཅི་ཕན་ཏེ་མི་ཕན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཙོ་བོ་དངོས་

པོ་བའི་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དེ་གཙོ་བོའི་སྒ་དོན་གི་ཆོས་ཡིན་

ན། སློབ་དཔོན་གིས་བརགས་པའི་ཆོས་མ་དམིགས་པ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གཙོ་བོ་དངོས་པོའི་རེན་

ནམ་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཕི་རོལ་གི་གཙོ་བོའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་གཙོའི་སྒ་དོན་འདིའི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཙོ་བོའི་སྒའི་དོན་

ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརགས་པ་ཞེས་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རོག་པའི་

ཤེས་པའི་ཡུལ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། །      ། །

༈ ཞར་ལ་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་དངོས་པོ་བ་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། སྔར་མ་

དམིགས་ཕིར་ཇི་ལྟར་མེད་ཅེས་པ་ཡང་མངོན་རེས་ཀིས་མ་དམིགས་ན་མེད་པར་མི་

གྲུབ་མོད། ལུང་གིས་མ་དམིགས་ན་མེད་པར་གྲུབ་སེ། ལུང་དེ་མ་ལུས་པའི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་གཞི་

འགར་ཡང་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ་རང་གི་བརོད་བའི་

དངོས་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་མེད་པའི་ཕིར། འོན་ཀང་

དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་འབེལ་པ་མེད་ཀང་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རང་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་འདོད་ཀི་བསམ་པ་བཞིན་དུ་ཉན་པ་པོའི་བོ་ཡུལ་དུ་སོན་པར་

བེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒ་དོན་ལ་འབེལ་པ་མེད་ན་སློབ་དཔོན་གིས། ཡིད་ཆེས་

ཚིག་ནི་མི་བསླུ་བའི། །སྤི་ལས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཉིད། །ཅེས་ལུང་ཚད་མར་བཤད་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་

གསུམ་དང་ལན་པའི་ལུང་དེ་ལས་གཞན་གང་ཡང་རུང་བའི་ལུང་གི་དབང་དུ་བས་

ནས་ལུང་ཚད་མར་བཤད་པ་མིན་ཏེ། ངག་གམ་བསན་བཅོས་གང་ལ་བང་དོར་བཏང་

སོམས་སུ་བ་བའི་དོན་འབེལ་ཆགས་སུ་སོན་པ་དང་། སྐྱེས་བུའི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་དང་། སྐྱེས་བུས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་བརོད་

པར་བེད་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བརག་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་

ལུང་ཚད་མར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ལུང་གི་དོན་ལ་ཡོངས་སུ་བརག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་

ཀི་གསུང་རབ་འདི་ཆོས་ཅན། རང་གི་དོན་ལ་སྐྱེས་བུ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བ་

མངོན་གྱུར་གི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་མེད། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་གི་

དངོས་པོའི་དོན་དེ་དག་ལ་རེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་ནང་ནས་དངོས་པོ་

སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་མེད། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་རང་

ཚིག་འགལ་བ་སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཡིད་ཆེས་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པ་མེད་པའི་

ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དཔད་པ་གསུམ་དང་ལན་པའི་ལུང་ངམ། ལུང་ལ་བརེན་

པའི་རེས་དཔག་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གང་ཡང་བརོད་བ་དང་

འབེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འོ་ན་ལུང་ལ་བརེན་ནས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་བོ་རེས་དཔག་ཚད་

མར་ཇི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སོན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ནི་

ཆོས་ཅན། རང་གི་དོན་ལ་སྐྱེས་བུ་མི་བསླུ་བ་ཡིན་ཏེ། མངོན་ལོག་སོན་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་དང་། ཡིད་ཆེས་པའི་ཚིག་ཏུ་སྤི་ལས་ཏེ་མཚུངས་པའི་ལུང་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་

པའི་བོ་ཚད་མར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་

ལ་ཚུར་མཐོང་གི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་དཔད་པ་འཇུག་པའི་གོ་སབས་མེད་

པའི་ཕིར་ན། ཁྱོད་ལ་བརེན་པ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་བོ་ནི་རེས་སུ་དཔག་པ་

ཉིད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར། ཡང་། རིགས་པ་འདིས་ཀང་ལུང་རྣམ་དག་གི་བསན་བ་

ལ་མི་བསླུ་བར་གྲུབ་སེ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། གཞན་ཤིན་ཏུ་

ལོག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བར་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་གཙོ་བོའི་

དོན་བདེན་བཞིའི་བང་དོར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་སྐྱེས་བུ་མི་བསླུ་བའི་ཕིར་ཏེ། བང་

བའི་དེ་ཉིད་འགོག་བདེན་དང་། དོར་བའི་དེ་ཉིད་སྡུག་བདེན་དང་འགོག་བདེན་ཐོབ་

པའི་ཐབས་ལམ་བདེན་བསེན་པ་དང་། སྡུག་བདེན་འདོར་བའི་ཐབས་ཀུན་འབྱུང་

སོང་བ་དང་བཅས་པ་སོགས་རང་གིས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་རབ་ཏུ་

ངེས་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་རང་ལུགས་ཀི་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པའི་འཐད་པ་

བསན་ནས། ད་གཞན་ལུགས་ཀི་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པའི་འཐད་པ་འགོག་པ་དེ། 

གལ་ཏེ་ལུང་བེད་པ་པོ་དེ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལན་པའི་སྐྱེས་བུ་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དེའི་ཚིག་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་དོན་ཅན་དུ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གཞན་རི་ཁོད་རེ་པ་སོགས་ཀིས་ཤེས་ཤིང་། འདོད་དོ། །

གལ་ཏེ་ལུང་བེད་པ་པོའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལན་གི་

ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་ཚད་མས་ཤེས་པར་ནུས་ན། དེའི་ཚིག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་དོན་འདི་

ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་མོད། ཉེས་པ་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལན་སོང་བ་ནི་སུ་ཞིག་

ཡོད། དེ་ལྟ་ནའང་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་ལ་ལུང་བེད་པ་པོ་དེ་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་

དུ་ཚད་མས་ཤེས་དགོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལུང་ཚད་མར་འདོད་

པ་ལ། ལུང་བེད་པ་པོ་ཉེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལན་དུ་ཚད་མས་ཤེས་དགོས་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐ་མལ་པས་སྐྱེས་བུ་འདི་ནི་སྐྱོན་ཡོན་གི་རྣམ་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་

ལན་པའམ། འདི་ལྟ་བུ་དང་ལན་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཚད་མས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པས་སྐྱེས་བུ་གཞན་ལ་འདི་ནི་

ཆགས་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་ལན། འདི་ནི་ཆགས་སོགས་ཀི་སྐྱོན་མེད་པའོ་ཞེས་

རོགས་པའི་ཚད་མ་རྣམས་ནི་རེད་ཅིང་ཡོད་པར་དཀའ་བར་ཐལ། ཐ་མལ་པ་ལ་སྐྱེས་

བུ་གཞན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཆགས་སོགས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་

རྣམས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནི་གཞན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཤེས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཉེས་ཟད་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཚད་མས་རོགས་པར་དཀའ་ན། ཉེས་ཟད་ཀི་

སྐྱེས་བུ་གཏན་ནས་མི་སྲིད་དམ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་མཐར་ཐུག་

པར་གཉེན་པོས་སོང་ནུས་པས་ཉེས་ཟད་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་པར་སོན་པ་དེ། གང་གཉེན་

པོ་འཕེལ་བ་ལ་འགིབ་པ་དང་། གཉེན་པོ་འགིབ་པ་ལ་ཕུལ་བྱུང་བརེན་པའི་ཆོས་ཀུན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མི་མཐུན་ཕོགས་གནོད་བེད་དང་བཅས་པས་ཁྱབ། དཔེར་ན་ཚ་གང་བཞིན་ཉེས་པ་

ཆགས་སོགས་ཀང་གཉེན་པོ་འཕེལ་འགིབ་ལས་འཕེལ་འགིབ་བེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

པ་འགལ་ཁྱབ་དམིགས་པའི་རགས་བཀོད་ནས། ཟག་པ་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་

རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་ལ་ལའི་རྒྱུ་ལ་གཏན་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་སྲིད་དེ། 

གཉེན་པོ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེ་གོམས་པ་རབ་གི་མཐར་ཕིན་པ་ལས། 

གོམས་མཁན་གི་རྒྱུད་དེ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེའི་བདག་གམ་ངང་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འདྲིས་པའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་གཉེན་

པོས་འཇོམས་པ་བཞིན་དུ་གཉེན་པོའི་ངང་དུ་གྱུར་པའི་རྒྱུད་ལའང་ཉེས་པ་ཆགས་

སོགས་འབྱུང་སྲིད་པས་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་གཏན་ནས་སོང་བ་མི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། 

འཕགས་པའི་སངས་པ་སླར་ལོག་པ་མི་སྲིད་པའི་རིགས་པ་སོན་ཏེ། གཉེན་པོ་བདག་

མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལན་གི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་ཉེས་པ་

ཆགས་སོགས་ཀིས་ཁྱོད་བཟློག་པའི་འབད་པ་མེད་མོད། འབད་དུ་ཟིན་ཀང་ཁྱོད་མི་

བཟློག་སེ། ཁྱོད་འཁོར་བའི་ཉེ་བར་འཚེ་བ་མེད་པ་དང་། མི་རག་བདག་མེད་སོགས་

ཡང་དག་པའི་དོན་ཅན་དང་སེམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་གསུམ་ལས་ཕིན་ཅི་ལོག་

ནས་འཁོར་བའི་འཚེ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། རག་བརན་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པའི་

དོན་ཅན་ཡིན་པ་དང་། སེམས་རྒྱུད་ལ་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཀང་

ཞེས་པས་དེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལན་གི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་



  97  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཀིས་ཁྱོད་བཟློག་པའི་འབད་པ་མེད་དེ། རང་རྒྱུད་ལན་གི་སྐྱེས་བུའི་བོ་ནི་ཁྱོད་ཉིད་

ཀི་ཕོགས་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གང་སངས་ན་སོང་བར་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་

གང་ཞེ་ན། ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནི་བདག་དང་བདག་

གིར་འཛིན་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་

ན་མདོ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དེ་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུར་

བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། མདོ་གཞན་ལས་

ཁྱོད་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་

ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུར་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏེ། ཁྱོད་ཉིད་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

གི་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བ་དེར་

བཟུང་བ་ལས་བདག་དང་བདག་གི་བ་དེ་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་ལ། བདག་དང་བདག་

གི་བར་ཆགས་པ་དེ་ལས་ཞེ་སང་དང་ཕག་དོག་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་རྣམས་འབྱུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་གི་གཏི་མུག་ཡིན་པ་གསུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཇིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དེ་ཆོས་

ཅན། མདོ་གཞན་ལས་ཁྱོད་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་སངས་པ་ན་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་སོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཁྱོད་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ཚིག་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་འགོག་པ་དེ། གང་སྐྱེས་

བུས་མ་བས་པ་ལ་བདེན་དོན་ཅན་ཡིན་པས་ཁྱབ་སེ། ཚིག་རྣམས་དོན་ལོག་པ་སོན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་ཉིད་ཀིས་རྒྱུ་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་

ན་རིག་བེད་ཀི་ཚིག་ནི་བདེན་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

ནི་དཔོད་པ་པ་ལ་ལ་བརོད་པར་བེད་དོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་

ལ་ལོག་པའི་དོན་ཅན་ཅིས་མིན་ཏེ་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚིག་རྣམས་དོན་

བདེན་པ་སོན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ལ་

བརེན་པའི་ཕིར་ཞེས་ནི་གཞན་སངས་རྒྱས་པ་དག་བརོད་དོ། །

དེས་མགོ་མཚུངས་ཀིས་དགག་ནས། ད་རིགས་པ་གཞན་གིས་དགག་པ་དེ། 

ཨགེ་ཧོ་ཏ་ཛོ་ཧ་ཡད་ཅེས་པའི་རིག་བེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་བས་

པ་མིན་ཡང་དོན་ལོག་པ་སོན་པ་ཉིད་དུ་སྲིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་དོན་ཤེས་པར་

བེད་པ་དག་གི་རྒྱུ་རིག་བེད་ཀི་ངག་གི་བར་ནི་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་པ་དེའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་སྐྱེས་བུས་བས་པ་མིན་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་

པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བར་སྦྱར་བ་རིག་པ་

མེད་པར་ཡང་ཁྱོད་ལས་དོན་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རང་གི་བརོད་བའི་

དོན་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་པའི་སོ་ནས་དོན་སོན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ངག་གི་བར་

ལས་སྒ་དོན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་པ་དེ་ནི་གསལ་བ་ཡིན་པར་རོགས་པས་བར་

རིགས་མེད་པར་རོགས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་དོན་གོ་བ་

ལ་བརོད་བའི་དོན་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་པར་སྒོ་བཏགས་པ་གཞན་དག་ནུས་

མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་འབེལ་ལས་ཀང་ཁྱོད་ཀིས་དོན་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་གྲུབ་ན། རིག་བེད་ཀི་སྒ་དེ་དོན་རེ་རེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དང་འབེལ་ལམ། དོན་དུ་མ་དང་འབེལ། དང་པོ་ལྟར་ན་རིག་བེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་དང་གཞན་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་

གཅིག་ཁོ་ན་ལ་རོད་བེད་དུ་ངེས་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། རང་གི་བརོད་བའི་

དོན་སྔགས་སྦྱངས་ཀིས་མར་མེར་བླུགས་པ་དང་འགལ་བ་ཁྱི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་

གསལ་བར་ཏེ་བརོད་པར་བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དུ་མ་དང་རོད་བེད་དུ་

མངོན་པར་འབེལ་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཁྱོད་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པའི་

ཆེད་དུ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་བོས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཁྱོད་བརའི་དབང་གིས་དོན་དུ་མའི་རོད་བེད་དུ་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ། །

ད་རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་སོན་པ་དེ། 

རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབེལ་པ་མེད་

པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་དེ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབེལ་པ་ཡང་རྣམ་པར་བཞག་པའི་

ཕིར་དུ་དེ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབེལ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བརོད་

དགོས་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་

མེད་པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་རས་ཐ་དད་དེ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཀི་འབེལ་

པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱོད་སྐྱེས་བུས་ལེགས་པར་མ་བས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་

བདེན་རྫུན་གི་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐྱེས་བུས་མ་བས་ན་བདེན་བརྫུན་

སོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཉེས་པ་དེ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་སྐྱེས་

བུས་ལེགས་པར་བས་པར་ཁས་ལེན་ན། སླར་ཡང་རིག་བེད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་དུ་

འགྱུར་བའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་པས། རིགས་པ་འདི་ནི་དངོས་སུ་གང་ཆེན་གི་ཁྲུས་



  100  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དང་འདྲ་བར་མཁས་པའི་བཞད་གད་གི་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་གྲུབ་ན་དེ ་རག་གམ་མི་

རག །གལ་ཏེ་རག་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་མེ་སོགས་དང་འབེལ་པ་

རག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབེལ་པ་ཅན་མེ་སོགས་རྣམས་མི་རག་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་མི་རག་ན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ཕི་མ་རྣམས་མི་བརོད་པར་ཐལ། 

རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་འབེལ་པ་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་སྔ་མ་རྣམས་དང་

ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་

བའི་དོན་དང་འབེལ་པ་དེ་སྐྱེས་བུའི་བོ་ཡིས་ལེགས་པར་སྒོ་བཏགས་པར་བས་པ་

ཙམ་ཡིན་གི། དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེ་བོ་ངོ་ན་སྣང་ཞིང་དོན་ལ་རག་མི་རག་གང་

དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་དེ་རང་གི་བརོད་

བའི་དོན་ཕི་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རིག་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ལ་

ནི་ཆོས་ཅན། སྔར་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ཕི་མ་དང་མ་འབེལ་བའི་རང་བཞིན་དག་

ཏུ་གནས་པ་ལས་ཕིས་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་འབེལ་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། རག་པའི་

ཕིར། དེས་ན་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་བོས་རྣམ་པར་སྒོ་བཏགས་པར་འདོད་པའི་ལུགས་

ལ་ཆོས་ཅན། དོན་ཕི་མ་མི་བརེད་པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་འདི་མེད་དེ། སྒ་དོན་གི་

འབེལ་པ་སྒོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རེན་བརོད་བ་ནི་འཇིག་ན་ཡང་བརེན་པ་འབེལ་པ་འཇིག་པ་མིན་ཏེ་

རག་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རེན་གསལ་བ་འཇིག་ཀང་། བརེན་པ་རིགས་མི་འཇིག་

པ་དང་འདྲ་བས་འབེལ་པ་ལ་རག་ཡོད་མ་ཡིན་གི་སྐྱོན་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དཔེ་དོན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གཉིས་ཀ་མི་འཐད་དེ། རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་དང་རིགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་བརོད་བ་དང་འགལ་བ་དེ་དག་ཁྱེད་ཀིས་དོན་གཞན་དུ་རེན་

དུ་འདོད་པ་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བརོད་བ་དང་གསལ་བ་དེ་དག་གིས་

ཁྱོད་ལ་རེན་གི་སོ་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་གང་སེ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ་རག་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་ཀང་གསལ་བེད་ཀི་སོ་ནས་དོན་གཞན་བརེན་པ་དང་

མི་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། བུམ་གཟུགས་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། སྒོན་མེའི་འོད་ཀི་དབང་

གིས་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་སྐྱེ་བ་ཙམ་ལས་ནི་ཁྱོད་གསལ་

བར་བས་པར་འདོད་ཏེ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྒྱུ་

དབང་སོགས་རྣམས་ཚོགས་པ་ན། ཁྱོད་སྒོན་མེའི་འོད་ཀིས་གསལ་བར་བས་པའི་

སོ་ནས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་བསྐྱེད་པར་རུང་བ་ཉིད་དུ་བས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུ་ལ་

རིགས་པ་ཤེས་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གསལ་བ་གསལ་བེད་དུ་འདོད་ལ་རིག་

བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་དང་། རིགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གི་གསལ་བེད་དུ་

འདོད་པའི་བརོད་བ་དང་གསལ་བ་དེ་དག་གིས་རང་གི་དོན་ཅི་བས་ཏེ་མ་བས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་རྐེན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བར་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་ན་བརོད་བ་དང་གསལ་བ་དེས་

ཁྱོད་གསལ་བར་བས་པར་འདོད་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་དངོས་པོ་བ་ཉིད་ཡོད་པར་གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། 

རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་དེ་རིགས་བེད་ཀི་སྒ་དོན་གཉིས་དང་རས་ཐ་དད་དམ་

ཐ་དད་མིན། དང་པོ་ན་རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱོད་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དོན་གཉིས་དང་རས་སྣ་ཚོགས་ཏེ་ཐ་དད་དུ་དམིགས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱེད་དེ་གཉིས་དང་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ན། རིག་

བེད་ཀི་སྒ་དོན་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། གཉིས་པོ་དེ་ལས་རས་ཐ་དད་མིན་

པའི་རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་

འབེལ་པ་རང་མཚན་མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་འབེལ་པ་དེ་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དོན་

གཉིས་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རས་གཅིག་

པ་དང་ཐ་དད་གཉིས་པོ་འདི་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

རིགས་པ་འདིས་ཀང་རིག་བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ། 

རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་འབེལ་པ་དེ་རོག་པས་སྒོ་

བཏགས་པར་བས་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བའི་

དངོས་པོའི་ངོ་བོ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དེའི་

འབེལ་པ་དེ་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དོན་གཉིས་ལས་ལོག་པར་རས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རིག་

བེད་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དོན་གཉིས་ལ་རག་ལས་

པའི་འབེལ་པ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལས་ལོག་པར་ཡོད་

པའི་ཕིར། འམ་གིས་གཞན་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དོན་གཉིས་འདྲེས་པའི་སྒ་དོན་གི་འབེལ་

པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་དང་འབེལ་ན། སྒ་དེའི་ཡི་གེ་

དོན་དང་འབེལ་ལམ། ཚིག་དོན་དང་འབེལ། དང་པོ་ན། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཨ་ལི་ལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བ་དང་འབེལ་པ་རང་མཚན་པ་མེད་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ན། 

རིག་བེད་ཀི་ངག་ཚིག་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བ་དང་དངོས་པོ་བའི་འབེལ་

པ་འདི་ཇི་ལྟ་བུར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡི་གེའི་བཀོད་པ་ལ་རོག་

པས་ངག་ཚིག་སོགས་སུ་ཀུན་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་རིག་བེད་ཀི་སྒ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་གྲུབ་ཀང་བདེན་དོན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པར་

བསན་ནས། ད་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་མ་གྲུབ་པར་སོན་པ་དེ། ཅིའི་ཕིར་རིག་བེད་

ཀི་སྒ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་དྲིས་པས། དཔོད་པ་པ་ན་རེ། རིག་བེད་ཀི་སྒ་བདེན་དོན་

ཅན་དུ་མ་ཟད། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་ཡང་འདོད་དེ། རིག་བེད་ཀི་བེད་པ་པོ་རྣམས་

ཅུང་ཟད་ཀང་མི་དྲན་པའི་ཕིར་ཟེར་ལོ། འདི་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་ལའང་ད་ལྟ་རོགས་

ལན་དུ་རློམ་པ་དག་དེ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞེས་རེས་སུ་བརོད་ཅིང་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཡོད་

པ་དེས་ན་དཔོད་པ་བ་འདི་ནི་ངན་པ་རོངས་པའི་མུན་པས་ཁྱབ་པ་ཞིག་གོ །

བེད་པ་པོ་མི་དྲན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་དྲིས་པས། རྒྱུ་མཚན་དགོད་པ་དེ། ད་ལྟ་

རིག་བེད་འདོན་པ་ལས་གཞན་རིག་བེད་བེད་པ་པོར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ལའང་རིག་བེད་འདོན་པ་གཞན་སྔོན་དུ་སོང་སེ། ཁྱོད་རིག་བེད་འདོན་པའི་

ཕིར། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན། ད་ལྟ་རིག་བེད་འདོན་པའི་སྐྱེས་བུ་འདི་སློབ་དཔོན་གཞན་

ལས་མ་ཐོས་པར་ནི་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་བཀོད་པ་ཚིག་དང་ཚིག་གི་བཀོད་པ་ངག་

ནི་བརོད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དེ་ལྟར་དུ། དེ་ལ་ཡང་རིགས་བེད་འདོན་པ་གཞན་སྔོན་

དུ་སོང་བ་སོགས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བས་བེད་པ་པོ་མི་དྲན་ནོ་ཞེས་དཔོད་པ་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགའ་ཞིག་སྨྲའོ། །

དེ་འགོག་པ་ནི། རིག་བེད་ལས་གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུས་སེལ་བའི་གཞོན་ནུ་

འབྱུང་བ་ཅན་གི་གཞུང་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་རིག་བེད་དེ་ལྟར་

ཁྱོད་ཀང་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་རེས་སུ་མི་དཔོག་སེ་དཔོག་པར་རིགས་པར་ཐལ། 

སློབ་དཔོན་གཞན་གི་མན་ངག་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མེད་པར་ད་ལྟ་གཞན་དག་གིས་

འདོན་པ་གང་མཐོང་སེ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིག་བེད་སྐྱེས་བུས་བས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་དག་ཡོད་ཅིང་། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གང་བཀོད་པ་

ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་སོན་པ་དེ། འབས་བུའི་རིགས་གང་རྒྱུའི་རིགས་གང་

ལས་སྐྱེས་པར་རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན། རྒྱུ་མཚན་དེ་ལས་སྐྱེས་

པར་མཐོང་བའི་འབས་བུ་དེ་དང་ཁྱད་མེད་པར་རྒྱུ་དེ་ལས་སྐྱེས་པར་མ་མཐོང་བ་

ཅན་གི་འབས་བུ་གཞན་ཡང་རྒྱུ་དེའི་རིགས་གཞན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཡང་

དག་པར་ཤེས་ཏེ། དཔེར་ན། མེ་གཅིག་བུད་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པ་མཐོང་བས། བུད་

ཤིང་དེ་ལས་སྐྱེས་པར་མ་མཐོང་བའི་མེ་གཞན་ཡང་དེའི་རིགས་ཅན་གི་བུད་ཤིང་

གཞན་ལས་སྐྱེས་པར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་

བས་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུས་བས་པར་གྲུབ་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ངག་ཚིག་གཞན་དང་

རང་བཞིན་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་དག་ནི་མ་བསན་པར་ཏེ་སོན་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སྐྱེས་བུའི་འབས་བུར་གྲུབ་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ངག་ཚིག་གཞན་དང་རང་བཞིན་

མཚུངས་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སྤོས་པ་གང་དང་གང་བཤད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་

འཁྲུལ་བ་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་བེད་པ་པོ་མི་དྲན་པའི་རགས་ཀིས་རིགས་བེད་ཀི་སྒ་དེ་རྣམ་པ་

ཀུན་ཏུ་ཐོག་མ་མེད་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་རིག་

བེད་ཀི་ངག་སྐྱེས་བུས་བས་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བརེན་པ་ཅན་དུ་རིགས་པ་མིན་ལ། 

ཐོག་མ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་རིག་བེད་ཀི་ངག་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་ཡིན་ན་གཞན་

སྐྱེས་བུས་བས་པར་གྲུབ་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སད་དུ་མ་ཡང་མིའམ་སྐྱེས་བུ་ལ་

མི་བརེན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན། ཀ་ཀོ་སོག་པོ་རྣམས་ཀི་ཕ་ཤི་ནས་བུ་ཐུ་བོས་མ་

བག་མར་བང་བར་བའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་དང་། མེད་པར་སྨྲ་བ་རྒྱང་

པན་པ་རྣམས་ཀིས་ལས་དགེ་སིག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་

རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། རིག་བེད་ཀི་ངག་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཐོག་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔོན་ཀ་ཀོ་དང་རྒྱང་པན་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་རྣམས་

ཀིས་མངོན་པར་འདུས་བས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་པའི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཐ་སད་དེ་དག་ཐོག་མེད་ཡིན་པས་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པས་གྲུབ་བོ་ཞེ་

ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ལ་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཡོན་

ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ཀ་ཀོ་རྒྱང་པན་པ་སོགས་ཀི་དེ་འདྲའི་ཐ་སད་

རྣམས་ཀང་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཡང་རིག་བེད་ཀི་ངག་ཆོས་

ཅན། བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཁོ་ན་སོན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་ཀང་ཡིན་པར་ཐལ། 

འཆད་པ་པོའི་བརོད་འདོད་ཀི་འདུ་བེད་ཀི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་དོན་གི་ཁྱད་པར་དུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་སྦྱོར་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིག་བེད་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་

བསྒྲུབས་ན། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་སམ། ངག་སྐྱེས་བུས་མ་བས་

པར་སྒྲུབ། དང་པོ་ན། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཨ་ཨི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་

བུས་མ་བས་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་དཔོད་པ་པས་མངོན་པར་འདོད་པའི་འབས་བུ་

བདེན་དོན་ཅན་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་འཇིག་རེན་པའི་ཡི་གེ་

ཨ་ཨི་སོགས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ན། རིག་བེད་ཀི་ངག་ཆོས་

ཅན། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ངག་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་ཚད་

མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཡི་གེ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ངག་ཡོད་དུ་ཆུག །རིག་བེད་ཀི་ངག་

དེ་ཡན་ལག་གི་ཆ་ཤས་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནམ། ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་

ལྟར་ན་ངག་གི་ཆ་ཤས་དེ་རྣམས་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་ལ་བརོད་བའི་དོན་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་

ནམ། དོན་རོགས་པར་སོན་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན། དང་པོ་ན། རིག་བེད་ཀི་ངག་ཆོས་

ཅན། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པར་ཐལ། རོད་བེད་དེའི་དངོས་པོ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཡན་

ལག་གི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ལ་རོད་བེད་དེའི་དངོས་པོ་ཅན་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སེང་གེ་མ་ཡིན་པའི་བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལ་སེང་གེ་ཉིད་དུ་སྒོ་

བཏགས་པ་སོགས་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ངག་གི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་ཡང་བརོད་བའི་དོན་

རོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ནའང་། ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཉིད་དུ་

བཏགས་པ་དེ་ལོག་པ་སེ་དོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཁྱོད་ཀི་ཡན་ལག་གམ་ཆ་

ཤས་གཅིག་ནི་རོགས་པས་ཀང་ངག་གི་དོན་མཐའ་དག་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཁྱོད་ཀི་ཆ་ཤས་རེ་རེས་ཀང་བརོད་བའི་དོན་རོགས་པར་སོན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ངག་གི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཆར་ཐོས་པས། ཆ་ཤས་གཞན་

དོན་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ནའང་། རང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཉན་ཤེས་ཀིས་སྔ་ཕི་

རིམ་གིས་ཐོས་པའི་དུས་ཀི་ཁྱད་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་གཅིག་ཆར་ཐོས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ངག་དེ་ཆ་མེད་གཅིག་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ནའང་། ཉན་ཤེས་ཀིས་རིམ་

གིས་རོགས་ཤིང་དྲན་ཤེས་ཀིས་རིམ་གིས་དྲན་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། ཆ་ཐ་དད་མེད་

པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིག་བེད་ཀི་སྒ་དེ་རག་གམ་མི་རག །གལ་ཏེ་

མི་རག་ན་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། ཅེས་ན་སྐྱེས་བུས་བས་པ་མིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། ལེ་རྐན་

ལ་སོགས་པའི་རོལ་བ་ལས་གསར་དུ་བྱུང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རག་ཉིད་ཡིན་

ནའང་། ཁྱོད་རང་འཛིན་ཉན་ཤེས་ཀིས་རག་ཏུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེས་

དམིགས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་རག་པ་གང་ཞིག་དེས་དམིགས་པའི་སྒིབ་གཡོགས་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་རོལ་བ་འགའ་ཞིག་མ་ཚང་བའི་ཚེ་ཐོས་པ་

མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པ་ཅིས་ཀང་རྐེན་གཞན་ལ་

ལྟོས་པ་ཡིན་པ་སླ་སེ། ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། སྔར་ཉན་

ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་དུ་ངེས་པ་དག་ནི་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཉན་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྐེན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རིག་སྒ་དེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བམ་མ་ཁྱབ། གལ་ཏེ་རིག་སྒ་

དེ་དག་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བེད་མ་ཡིན་ན། རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་

གཅིག་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཅིག་ཁོ་ན་ལ་གནས་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་

ན། ཁྱོད་ཐོས་པའི་རྐེན་ཚང་བའི་ཉན་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཁྱོད་ཐམས་ཅད་ཅིག་

ཆར་དམིགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉན་ཤེས་ཀིས་དམིགས་རུང་དུ་ཡོད་པའི་

ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་ཁྱབ་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྐེན་གིས་འདུས་བས་

པའི་རིག་སྒ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། གཞན་མི་དམིགས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་

ནའང་། ཁྱོད་རྐེན་གང་གིས་འདུ་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགྱུར་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རིག་སྒ་རྐེན་གིས་འདུ་མ་བས་ཀང་དབང་པོ་རྐེན་གིས་ལེགས་པར་

འདུ་བས་པས་རྐེན་གིས་འདུ་བས་པའི་དབང་པོས་རིག་སྒ་ཐོས་པར་འགྱུར་བས་

སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྐེན་གིས་འདུ་བས་པའི་རྣ་བའི་དབང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་

ཀང་རིག་སྒ་མ་ལུས་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རིགས་སྒ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་ཐོས་རུང་

དུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྐེན་གིས་ལེགས་

པར་འདུ་བས་པའི་ཁྱད་པར་ལས་དབང་པོ་རྣམས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རྣ་བའི་དབང་

པོས་དོན་གཅིག་སེ་སྒ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཐོས་པར་ངེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣ་བའི་དབང་པོ་ཆོས་

ཅན། སན་ངག་དང་ར་རྔ་ལ་སོགས་པའི་སྒའི་ཚོགས་དུ་མའི་ཅ་ཅོ་གཅིག་ཅར་དུ་ཇི་

ལྟར་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྐེན་གིས་སྒ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཐོས་

པར་འདུས་བས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཅ་ཅོ་དེ་ལ་སྒ་ཙམ་ཡན་གར་བ་དུ་མ་ཐོས་པར་འགྱུར་གི། རོད་བེད་

དུ་མ་ཐོས་པ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སན་ངག་འདོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་རོད་བེད་ཡོད་དོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་ཤིན་ཏུ་ཆེས་དད་པར་བ་

བ་ཙམ་ཡིན་གི། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ནི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མེད་དེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 

སན་ངག་གི་སྒ་འདོན་པ་པོ་གཞན་དག་ནི་རེ་ཤིག་མི་འདོན་པར་གནས་ནས། སྐྱེས་

བུ་གཅིག་གིས་སན་ངག་གསལ་པོར་འདོན་པའི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། སྒ་ཙམ་ལས་ཐ་

དད་པའི་རོད་བེད་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་ཉན་ཤེས་ཀི་ཐོས་སུ་རུང་བ་ལས་དེ་

འདྲའི་རོད་བེད་ཉན་ཤེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ཙམ་

ལས་ཐ་དད་པའི་རོད་བེད་མེད་པ་ལས་ཡང་ན་ཡོད་དུ་ཆུག །རྣ་བའི་དབང་པོ་ཆོས་

ཅན། ཇི་ལྟར་ན་ཐ་དད་པའི་སྒ་ཙམ་དུ་མ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་རྐེན་གིས་སྒ་རེ་རེ་ཁོ་ན་ཐོས་པའི་ནུས་པ་ངེས་པར་བས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་ཙམ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་རོད་བེད་ཡོད་དེ། སྒ་ཙམ་གིས་བརོད་

བ་སོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྒ་ཙམ་ནི་སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་

དང་བཅས་ལ། སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མེད་ཅིང་། སྔ་ཕིའི་

ཆ་ཤས་རེ་རེ་བས་བརོད་བ་སོན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་ཙམ་གིས་

གསལ་བར་གྱུར་པའི་རོད་བེད་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་ཀིས་བརོད་བའི་དོན་མི་སོན་པར་

ཐལ། སྒ་ཙམ་ནི་སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་བཅས། སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མེད་ཅིང་། སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་རེ་རེ་བས་བརོད་བ་སོན་པའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཉེས་པ་གང་དང་གང་གིས་ཀང་སྒ་ཙམ་རོད་བེད་དུ་མི་འདོད་པའི་ཉེས་པ་

དེ་དང་དེ་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་མེད་དེ་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱོད་སྔ་ཕིའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་

བཅས་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་སྒ་ཙམ་དག་གིས་གསལ་བར་བས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་ངོ་བོའི་གོ་རིམ་དེ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་

པའི་ངག་ཡིན་ཞེ་ན། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་ངོ་བོའི་གོ་རིམ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་མ་

བས་པའི་ངག་མིན་པར་ཐལ། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་ངོ་བོ་རྣམས་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་

ཕིར། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་

རག་པའི་གོ་རིམ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་གོ་རིམ་གཞན་དང་གཞན་

དུ་བསྒྱུར་ནུས་པའི་ཕིར། མ་གྲུབ་ན། འཇིག་རེན་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། འདོད་

པ་ཙམ་གིས་གོ་རིམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པ་འགལ་བར་ཐལ། རིག་བེད་

ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་གོ་རིམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མི་ནུས་པ་གང་ཞིག །རིག་བེད་

ཀི་ཡི་གེ་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་

དུས་ཀི་གོ་རིམ་གང་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དང་རག་པར་

གནས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྐྱོན་དེ་བསལ་བར་འདོད་ནས་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་མི་རག་

པ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་ཡིན་པར་འདོད་ན་དེའི་སྐྱོན་ཡང་སྔར་མི་རག་ན་ནི་རོལ་བྱུང་

ཕིར་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་ནི་དམིགས་མི་འགྱུར། །ཅེས་སོགས་སུ་ནི་བརོད་ཟིན་པ་

ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་བེད་པ་ལེ་རྐན་སོགས་ཀིས་གསལ་བར་བས་པའི་ཡི་གེའི་རིམ་པ་

ངག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བེད་པ་ལེ་རྐན་སོགས་ཀིས་གསལ་བར་བས་

པའི་ཡི་གེའི་རིམ་པའང་ངག་མིན་པར་ཐལ། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་ལ་སོགས་པའི་རག་

པ་རྣམས་ལ་རྐེན་གིས་གསལ་བར་བས་པ་ཚད་མས་བསལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་

ཡང་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་དང་བེད་པ་ལེ་རྐན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཡིན་གི། གསལ་བ་གསལ་བེད་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། རིག་བེད་ཀི་ཡི་

གེ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། བེད་པ་ལེ་རྐན་རྣམས་ཀི་བསྐྱེད་འབས་ཉིད་ཡིན་གི། གསལ་

བ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། བེད་པ་ལེ་རྐན་རྣམས་ཀི་བ་བ་བསྐྱོད་པ་དང་འཕད་པ་ལ་སོགས་

པ་ཉིད་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། དོན་གཞན་གསལ་བེད་ཡིན་

ན་དེའི་གསལ་བ་རིགས་འདྲ་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་དོན་ལ་རང་ཉིད་ཤེས་པ་སེ་

གསལ་བའི་སོ་ནས་གཞན་གསལ་བའི་བོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་གཅིག་དགོས་ཏེ། དཔེར་

ན་གསལ་བ་རིགས་འདྲ་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་བུམ་གཟུགས་གསལ་བེད་ཀི་སྒོན་

མེའི་འོད་བཞིན་ནོ། །

གསལ་བ་རིགས་འདྲ་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བར་བེད་པ་ལས་གཞན་དུ་

སྔར་མེད་གསར་དུ་གསལ་བར་བེད་ནའང་གསལ་བེད་འདི་དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་པོའི་

རྒྱུ་ལས་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་མོད། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་གསལ་བེད་

ཡིན་ན་གསལ་བ་རིགས་འདྲ་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལྟར་མ་ཡིན་ན་གསལ་བེད་དང་སྐྱེད་བེད་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་རིག་

བེད་ཀི་ཡི་གེ་ཆོས་ཅན། བེད་པ་ལེ་རྐན་རྣམས་ཀིས་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་ཉིད་ཡིན་

གི། གསལ་བ་ཙམ་མ་ཡིན་ཏེ། བེད་པ་ལེ་རྐན་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པའི་བ་བ་བསྐྱོད་པ་

དང་ཕད་པ་སོགས་ལས་ངེས་པ་སེ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡང་འབྱུང་བ་དམིགས་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། གསལ་བེད་ལ་ནི་དེའི་ནུས་པ་ལས་གསལ་བ་གདོན་མི་ཟ་བར་

འགྱུར་བ་དེ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དཔོད་པ་པ་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་རིག་བེད་

ཀི་ཡི་གེ་དེའི་དེ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་སྒིབ་བེད་དང་བལ་བ་ཙམ་རིག་སྒ་གསལ་བ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་ལ། དེ་བེད་པ་ལེ་རྐན་སོགས་ཀིས་བསྐྱེད་པར་འདོད་ན། རིག་བེད་ཀི་ངོ་བོ་

སྒིབ་བེད་དང་བལ་ཙམ་དེ་ཆོས་ཅན། ཅིའི་ཕིར་ཁྱོད་ལ་བེད་པ་ལེ་རྐན་ལ་སོགས་

པའི་ཚོགས་ཀི་ནུས་པ་དེ་འཇུག་ཏུ་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་

པོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གཞན་དག་ར་མཁན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

ཀང་ར་བུམ་གི་གསལ་བེད་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བེད་པ་ལེ་རྐན་སོགས་དེ་རིག་

སྒའི་གསལ་བེད་ཙམ་གང་ཞིག །བེད་པ་ལེ་རྐན་སོགས་ལས་རིག་སྒ་འབྱུང་བ་

དང་། ར་མཁན་སོགས་ལས་ར་བུམ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་ཐོབ་བོ། །གལ་ཏེ་གསལ་བེད་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནི་ཁས་ལེན་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་རྣམས་འབས་བུ་ཀུན་གི་གསལ་བེད་ཙམ་དུ་དོན་མེད་པར་ཐལ། 

འབས་བུ་སྔར་མེད་གསར་བྱུང་མེད་ལ། རག་པའི་འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་གསལ་བེད་ཙམ་

དོན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཞར་ལ་རིག་སྒ་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགོག་པ་ནི། གཞན་ཡང་རིག་སྒ་རག་སེ་

འདིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། དོན་བསན་པའི་ཆེད་དུ་སྦྱོར་བའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། དོན་བསན་པའི་ཆེད་དུ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་སྔར་ནས་ཡོད་པ་གཅིག་དགོས་ཏེ་

སེའུ་ལོག་པ་བཞིན་ནོ། །སོགས་པས་ཕིས་ཡི་གེ་ཨ་ཐོས་པ་ཆོས་ཅན། སྔར་ཡི་གེ་

ཨ་ཐོས་པ་དང་ཡུལ་གཅིག་སེ་ཨ་ཐོས་པའི་ཕིར་ཞེས་སོགས་གང་ཡིན་སྒྲུབ་བེད་

རག་ཏུ་འདོད་ན་ནི། ངོ་ཤེས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རིག་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་དཔེ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ནི་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པའི་ཕིར་རོ། །རིགས་པ་འདིས་རིག་སྒ་རག་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ངན་གཞན་

ཡང་སུན་དབྱུང་བར་བའོ། །གལ་ཏེ་རིག་སྒ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་རིག་སྒ་གསལ་བ་

ཡིན་ལ། དེ་བེད་པའི་ལེ་རྐན་སོགས་ཀིས་མ་བས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རིག་སྒ་

ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་སྐྱེས་བུ་ལ་མི་བརེན་པའི་ངག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་མི་རིགས་ཏེ། བོ་

ཉན་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་ཡིད་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ལ་

བརེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་དཔོད་པ་པས་དམ་བཅས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་དཔོད་པ་པའི་ཁས་བངས་མངོན་སུམ་གགས་པ་

དང་རེས་སུ་དཔག་པ་རྣམས་ཀིས་གཅིག་ཆར་དུ་གནོད་པའི་ཕིར། ཁྱོད་དེ་ལྟར་དམ་

བཅས་པ་ལ་དཔོད་པ་པའི་ཁས་བངས་ཀིས་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དཔོད་པ་པས་

སྐྱེས་བུའི་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། དེ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་དབང་ཡིད་སོགས་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་བ་རང་རིག་གིས་དངོས་སུ་གྲུབ་ནས་

མེད་ན་མི་སྐྱེད་བར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རེས་དཔག་གིས་གནོད་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དབང་ཡིད་སོགས་ཕན་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པའི་

རགས་ཀིས་དབང་ཡིད་སོགས་ཀི་འབས་བུར་དཔོག་པར་ནུས་པའི་ཕིར། དེ་ལ་

གགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེས་བུ་ལ་བརེན་པར་མངོན་རེས་ཀིས་གྲུབ་པ་

བཞིན་འཇིག་རེན་ན་ཡང་དོན་མཐུན་དུ་གགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་སྔར་བཤད་པ་

རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ཡི་གེའི་

གོ་རིམ་ཡོད་པར་འདོད་པའང་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་འགོག་པ་སྔར་ནས་གསལ་

བར་དཔད་ཟིན་ཏོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེས་ན་རིག་བེད་ཡི་གེའི་གོ་རིམ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུའི་རེན་ཅན་

མིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པས་སྒོ་བཏགས་ནས་བཞག་པའི་གོ་རིམ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་དག་གིས་རིག་བེད་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་བཀག་ནས། ད་རིག་བེད་མི་རག་

པར་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་རག་པ་འགོག་པ་དེ། རིག་བེད་ཀི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འཇིག་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་ཡོད་ཙམ་གི་

རེས་སུ་འབེལ་པ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བུམ་པ་དང་ཤིང་གི་འཇིག་རྒྱུར་ཐོ་

བ་དང་མེ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་དེ་དག་གི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་སྐྱེ་

བས་འཇིག་པ་ཡོད་ཙམ་གིས་རེས་སུ་འབེལ་པ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་མེ་དེས་ཤིང་

གི་འཇིག་པ་ཤིང་ལས་དོན་གཞན་པ་གཅིག་བསྐྱེད་དམ་ཤིང་དང་གཅིག་པ་གཅིག་

བསྐྱེད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤིང་ནི་ཆོས་ཅན། མེས་ཞིག་པར་བས་པའི་རེས་སུ་ཡང་

མཐོང་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་རེས་སུ་ཡང་འཇིག་པ་མེད་པར་མི་འཇོག་

པར་གནས་པའི་ཕིར་ཏེ། མེ་དེས་ཁྱོད་ཀི་འཇིག་པ་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་གཅིག་

སྐྱེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མེས་བསྐྱེད་པའི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་དེ་ཉིད་ཤིང་འདིའི་

འཇིག་པ་ཡིན་པས་མཐོང་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། མེས་བསྐྱེད་པའི་འཇིག་པ་དོན་

གཞན་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་གཞན་ཤིང་གི་འཇིག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཤིང་དང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་མེས་བསྐྱེད་པའི་ཤིང་གི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་ཡོད་ཀང་སླ་སེ་

ཅིའི་ཕིར་ན་མེས་བསྐྱེད་པའི་ཤིང་གི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་དེ་ཡོད་པའི་གནས་

སབས་སུ་ཤིང་མི་སྣང་དྲིས་པས། དེ་འདྲའི་འཇིག་པ་དེས་ཤིང་བདག་གི་བར་བཟུང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

བའི་ཕིར་ན་ཤིང་སྣང་བ་མིན་ཞེ་ན། མེས་བསྐྱེད་པའི་ཤིང་གི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་དེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཤིང་དེ་བདག་གི་བར་བཟུང་བའི་སོ་ནས་ཤིང་མི་སྣང་བར་

བས་པ་མིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཕིར་ཁྱོད་ཀིས་ཤིང་སྣང་བ་ལ་མི་སྒིབ་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཤིང་གི་འཇིག་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་མེ་

ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀིས་རེས་སུ་ཡང་ཤིང་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་ཤིང་མཐོང་བ་སྒིབ་པ་གང་ཞིག །འཇིག་པ་ཅན་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྔར་ནག་པ་བསད་ནས་ཕིས་ནག་པ་གསོད་བེད་བསད་པ་ན་བསད་

ཟིན་གི་ནག་པ་སླར་ནག་པ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ཇི་བཞིན་དུ་ཤིང་འདི་ལའང་ཤིང་

ཞིག་པ་ཞིག་ན་ཞིག་ཟིན་གི་ཤིང་སླར་ཤིང་དུ་མི་འབྱུང་བ་དེ་བཞིན་ཡིན་ཞེ་ན། མི་

མཚུངས་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ནག་པ་གསོད་བེད་བསད་པས་བསད་ཟིན་གི་ནག་

པ་སླར་ནག་པར་མི་འབྱུང་བ་དང་། ཤིང་ཞིག་པ་ཞིག་པས་ཞིག་ཟིན་གི་ཤིང་སླར་

ཤིང་དུ་མི་འབྱུང་བ་གཉིས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནག་པ་གསོད་བེད་ནི་

བསད་ཟིན་གི་ནག་པ་འགགས་པའི་ཆ་ཉིད་མ་ཡིན་ལ། ཤིང་ཞིག་པ་ནི་ཞིག་ཟིན་གི་

ཤིང་འགགས་པའི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་མེས་བསྐྱེད་པའི་ཤིང་གི་འཇིག་པ་

དེ་ཤིང་ལས་གཞན་ཉིད་མ་ཡིན་པར་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤིང་གི་འཇིག་པ་ཉིད་

ཆོས་ཅན། ཤིང་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤིང་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

མེ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དེ་མེད་པའི་སྔར་ནས་ཁྱོད་ཡོད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་མེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་འཇིག་པ་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་གི་འཇིག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་ཤིང་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། གཅིག་

དང་ཐ་དད་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོའི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

དངོས་པོའི་འཇིག་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུ་

མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རས་སུ་ཡོད་པ་

དང་འཇིག་པ་རས་སུ་མེད་པ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། 

བུམ་སོགས་ཞིག་ནས་མེད་པ་ཆོས་ཅན། རག་པ་ཉིད་ག་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རག་མི་རག་གཉིས་ཀ་དངོས་པོའི་ཆོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་འཇིག་པ་དངོས་པོར་མེད་པ་ལ་

དངོས་པོ་རྣམས་འཇིག་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མེད་པ་ཉིད་ཀིས། དངོས་པོ་རྣམས་གཏན་

ནས་མི་འཇིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡང་མི་རུང་སེ། གང་གི་ཕིར་དངོས་པོ་

རྣམས་འཇིག་རྒྱུས་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་འཇིག་པ་དག་ཏུ་ནི་མི་འདོད་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་དངོས་པོར་འཇིག་པ་དངོས་པོར་མེད་ན་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ནོ་

ཞེས་པའི་དྲུག་སྒ་སྦྱར་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་

ལྟོས་མེད་དུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་རོག་པའི་

སེམས་ཀིས་དངོས་པོ་སད་ཅིག་མར་གནས་པའི་གནས་སབས་དེ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་

དེའི་དངོས་པོ་འཇིག་པ་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྒོ་བཏགས་ནས་དངོས་པོའི་འཇིག་

པ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་འཇིག་པ་དངོས་པོ་ལས་རས་

ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དངོས་པོ་སད་ཅིག་མར་གནས་པའི་གནས་སབས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་

འཇིག་པ་དངོས་པོ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་། དངོས་པོའི་འཇིག་པ་ཞེས་དངོས་

པོ་ལས་ཐ་དད་དུ་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་རྣམས་

འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལས་ལྟོས་མེད་དུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པར་ཤེས་པའི་ཆེད་

དུ་ཁྱེད་ལ་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མེད་པ་

དངོས་པོའི་འཇིག་པ་དེ་དངོས་པོ་རང་ཉིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་རང་ལ་ཡོད་ན་དངོས་པོའི་

འཇིག་པ་དངོས་པོ་དང་རས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། གཅིག་ན་དངོས་པོ་རྣམས་དངོས་

པོར་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་ན་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་ཡོད་པའི་ཚེ་དངོས་པོ་

ཅིའི་ཕིར་མི་སྣང་ཞེས་པའི་རྣམ་རོག་འདི་ནི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཞིག་

ནས་མེད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་

ཅུང་ཟད་ཀང་འགྱུར་བ་མེད་དེ། ཁྱོད་དངོས་པོ་རྣམས་ཞིག་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

མེད་དགག་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

བའི་རས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ། ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་རས་གཅིག་དང་ཐ་

དད་གང་རུང་ཡིན་པའི་རྣམ་རོག་འདིར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུས་བསྒྲུབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་

རས་གཅིག་དང་ཐ་དད་ཀི་དངོས་པོ་དང་འབེལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དངོས་པོ་སད་ཅིག་མར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས། དངོས་པོ་རྣམས་ཞིག་

ནས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པའི་ཚིག་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་

ཞིག་ནས་མེད་པའི་རེས་སུ་ཡང་མེད་པའི་རས་གཅིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་སོན་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཞིག་ནས་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བ་བའི་མེད་དགག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཅིག་སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། བུམ་སོགས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་འཇིག་པ་ཆོས་ཅན། 

ཅི་སེ་ཁྱོད་འཇིག་རྒྱུར་འདོད་པའི་ཐོ་སོགས་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་པ་ལ་ལྟོས་པར་

འགྱུར་ཏེ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཐོ་སོགས་ཀིས་ཕན་ཐོག་པའི་བ་བ་གང་ཅུང་

ཟད་ཀང་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། སྔ་མ་ཁྱབ་སེ། གལ་

ཏེ་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ན་ལས་སུ་བ་བ་ཅུང་ཟད་གཅིག་ཡོད་དགོངས་

པའི་ཕིར་རོ། །

དངོས་པོ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་འཇིག་པ་དེ་དངོས་པོར་མེད་པར་བསན་པ་

དེས་ནི་བསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཅི་ཞེ་ན། བུམ་སོགས་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་མ་

སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀི་འཇིག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་

འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་ན་རག་

ཏུ་སྔ་ཕི་ཡོད་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་ཕིར་རང་མ་སྐྱེས་པའི་སྔ་རོལ་ན་ཡང་

ཁྱོད་ཀི་ཡོད་པ་སྐྱེ་བ་ཉིད་དང་འཇིག་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སེ། 

འཇིག་པ་ལ་སྐྱེ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་དངོས་པོ་

རྣམས་ཀི་འཇིག་པ་དེ་རང་མ་སྐྱེས་པའི་སྔར་མེད་ཅིང་ཕིས་འབྱུང་ན་རེས་འགའ་

བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མེད་དུ་འགལ་ལོ་ཞེས་པའི་སྐྱོན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དེའོ། །

སེལ་ཚུལ་ནི། བུམ་སོགས་དངོས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཞིག་ནས་མེད་

པའི་འཇིག་པ་དེ་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་མ་སྐྱེས་པའི་སྔར་ཡང་

སྐྱེ་འཇིག་བེད་པའི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཞིག་ནས་མེད་པའི་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་

འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་ན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

སྐྱེ་ལན་བུམ་སོགས་འགའ་ཞིག་ཉིད་ཐོགས་བཅས་ཉིད་ཡིན་ཀང་། སྐྱེ་ལན་ཤེས་པ་

འགའ་ཞིག་ཐོག་བཅས་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྐྱེ་ལན་གི་ཡོད་པ་རྣམས་

འཇིག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་། སྐྱེ་ལན་མིན་པའི་ནམ་མཁའ་སོགས་འཇིག་པའི་

རང་བཞིན་མིན་པས་ཡོད་པའི་རགས་ཀིས་དངོས་པོ་འཇིག་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ངེས་སོ་

ཅེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རག་མི་རག་གི་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་ཐལ། 

ཁྱོད་རག་མི་རག་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་བའི་རྒྱུའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཐ་དད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། རྒྱུའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་ངེས་པ་ལས་འབས་བུའི་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་

ངེས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡོད་པ་ལ་མི་རག་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་རིག་བེད་དེ་རྣམས་ཀི་

སྒ་དོན་འབེལ་པ་ཡང་རག་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ན་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡང་དཔོད་པ་པས་རིག་བེད་སྒའི་ནུས་པ་རུང་བ་ཉིད་ཅེས་སོགས་སྒ་དོན་གི་

འབེལ་པ་འདོད་པའང་སྔར་བཤད་པའི་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་རག་པ་ལ་བཀོད་པའི་

སྐྱོན་གིས་བསལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་རགས་ཀིས་རིག་བེད་བདེན་དོན་ཅན་དུ་

བསྒྲུབས་ན། སྐྱེས་བུའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་མ་བས་

ཞེས་སྨྲའམ། རྒྱུ་རྐེན་གིས་གཏན་ནས་མ་བས་པར་སྨྲ། དང་པོ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། སྐྱེས་བུའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་མ་བས་ཞེས་བ་

བ་དེ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་དོན་ཤེས་པའི་ཡང་དག་ཤེས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་

མིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ནས་བས་

པའི་སྐྱོན་མེད་པའི་སྒོན་མེ་དང་ཟླ་འོད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་ཤེས་པའི་རྒྱུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བེད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ལོག་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་

འདོད་ན། རིག་བེད་ཀི་ངག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་རྐེན་གིས་གཏན་ནས་མ་བས་པར་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། རྒྱུ་རག་པ་དག་ལས་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བས་

འབས་བུ་འགའ་ཡང་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རག་པ་ལས་འབས་

བུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་མ་གྲུབ་ཏེ། ནམ་མཁའ་རག་ཀང་རང་འཛིན་ཤེས་པ་

བསྐྱེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདུས་མ་བས་ཀི་ནམ་མཁའ་ལ་རོག་པའི་བོ་དག་

ཆོས་ཅན། རང་གི་གཟུང་དོན་གིས་སོང་པའི་འགའ་ཞིག་སེ་ཡན་གར་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའི་བག་ཆགས་དེ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གི་དོན་རང་མཚན་གི་

སྤོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་འོངས་པའི་རྣམ་པར་རོག་

པའི་བག་ཆགས་ལས་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕི་རོལ་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ཚིག་ནི་བདེན་དོན་ཅན་ཡིན་

པས་ཁྱབ་སེ། མ་བས་པ་ལས་བཟློག་པ་བས་པས་བདེན་དོན་ཅན་དང་འགལ་བ་

ལོག་དོན་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ལོག་དོན་ཅན་གི་ངག་ཐམས་ཅད་སྐྱེས་བུས་

བས་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་དེ་རིག་བེད་བདེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རེས་

འགོ་མེད་ཀང་། ལོག་པ་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་དེ་

ནི་ཆོས་ཅན། རིག་བེད་བདེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པར་

དོགས་པར་འགྱུར་བར་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་བསན་པའམ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་ལོག་དོན་ཅན་མེད་དེ། སྐྱེས་བུས་བས་པའི་ལོག་

དོན་ཅན་མཐོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྐྱེས་བུས་བས་མ་བས་གཉིས་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལོག་དོན་ཅན་ལ་སྐྱེས་བུས་བས་པ་མཐོང་བས་སྐྱེས་

བུས་མ་བས་པ་མ་མཐོང་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རོལ་བྱུང་དང་རོལ་མ་བྱུང་ལྟ་བུའི་

དངོས་པོ་འགལ་བ་དག་ལ་ཡང་མི་རག་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གཅིག་ཁྱབ་བེད་ཐུན་མོང་

བར་རེས་འགོ་བེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་རགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་དེ། དེ་ལ་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རགས་ཀུན་ལ་

དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་དེ་ལ་མེད་པ་མི་གྲུབ་བོ་ཞེས་ནི་

སྔར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་ཆོས་ཅན། རིག་བེད་

བདེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་

ལོག་ཁྱབ་མེད་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་ནི་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་རགས་རེས་འགོ་མེད་པའི་ལོག་པ་རྐང་པ་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་

འགྱུར་ཏེ། གལ་ཏེ་རགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པའི་རེས་འགོ་

དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ལོག་པ་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕོགས་ཆོས་

དང་། ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་ངེས་པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་ཚད་མའི་ཤེས་པ་ཡིས་གྲུབ་པར་

གྱུར་ན་སྒྲུབ་བེད་རགས་ཡང་དག་ཡིན་གི། ཚུལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅིག་མ་ཚང་

ན་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནི་བསྒྲུབ་པ་ཡིན་ན། གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

རགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མེད་པར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རེས་འགོ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་གང་ལ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་བཟློག་པ་ཉིད་ཀི་ཆོས་བརོད་པའི་ཡུལ་དེ་ཉིད་ནི་རགས་

འདིའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་དགོས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རིག་བེད་སྐྱེས་བུས་མ་བས་པ་དང་རིག་བེད་ཀི་སྔགས་ནད་ཞི་

བ་སོགས་ཀི་འབས་བུ་སེར་བེད་ཡིན་པའང་འགལ་ཏེ། རིག་བེད་ཀི་སྔགས་རྣམས་

ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་ཤེས་མཐུ་ཅན་འགའ་ཡིས་བར་བས་ཤིང་བིན་གིས་བརླབས་པ་

ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། ཞི་སོགས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྔགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅི་སེ་

རིག་བེད་སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཁོ་ནར་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་

བས་བར་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆོ་ག་དང་འདོན་པ་ལ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་

སྦྱར་བའི་སྔགས་གཞན་ལའང་ཆོས་ཅན། ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བའི་ནུས་པ་

ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོ་ག་དང་འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

སྦྱར་བའི་སྔགས་དང་ཡི་གེའི་ངོ་བོར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆོ་ག་དང་

འདོན་པ་ལ་སོགས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་སྦྱར་བའི་སྔགས་ཀིས་ཞི་སོགས་ཀི་འབས་བུ་

སེར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཡི་གེའི་བཀོད་པ་ཉམས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡི་གེའི་

བཀོད་པ་དེ་ཡིག་སྔགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རིག་བེད་སྔགས་ཀི་ཡི་གེ་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་གཞན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཡི་གེའི་བཀོད་པའང་སྔགས་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྔགས་ཡིན་པ་སྔགས་ཡིག་རྣམས་ཐ་དད་མེད་ཕིར་མིན་ཞེས་སོགས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

སུ་ནི་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བསལ་ཟིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རིག་བེད་ཀི་

སྔགས་དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་དོན་ཞི་སོགས་འབས་བུས་རག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། རང་གི་ཡི་གེའི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཁོ་ནས་ཞི་སོགས་འབས་བུས་སེར་

ནུས་པ་གང་ཞིག །རག་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྔགས་ཀིས་འབས་བུ་སེར་བ་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་པས་

རག་ཏུ་འབས་བུ་སེར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀི་ཡི་གེའི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཁོ་ན་

ལས་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བ་ནུས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་ཞི་སོགས་

འབས་བུས་སེར་བ་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་ཡི་

གེའི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བ་དེ་འདྲ་ཡིན་ན། དེའི་

ཕིར་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་ཀུན་གི་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བར་

ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་སྔགས་ཀིས་འབས་བུར་སེར་བ་སྦྱོར་བ་པོ་བམ་ཟེ་གཙང་སྦྲ་ཅན་

སོགས་ལ་ལྟོས་པས་སྐྱེས་བུ་ཀུན་ལ་འབས་བུ་སེར་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་

ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བ་དེ་སྦྱོར་བ་བེད་པ་པོ་བམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་

ཡང་ལྟོས་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྐེན་གིས་ལེགས་པར་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། རྐེན་གིས་འདུས་བས་པའི་འབས་བུའི་

དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་དུ་སྐྱེད་པར་བེད་

ཀི། བམ་ཟེ་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཟང་ངན་ཙམ་གིས་བེད་པ་མ་ཡིན་ན་

རག་པ་ལ་ནི་སོས་ཅི་དགོས། དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། སྦྱོར་བ་བེད་པ་པོ་བམ་ཟེ་གདོལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཟང་ངན་གི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་

མི་སེར་གིས་ནུས་པ་སོ་སོར་ངེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྦྱོར་

བ་པོ་འབས་བུ་སྐྱེས་བུ་ཤེས་མཐུ་ཅན་གིས་བར་སྦྱར་བའི་སོབས་ལས་ཞི་སོགས་

འབས་བུ་སེར་བར་འགྱུར་ན། བམ་ཟེ་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་བཟང་ངན་ལ་

སེར་མི་སེར་གི་ཁྱད་པར་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རང་སྦྱོར་བ་པོས་ཇི་ལྟར་བར་སྦྱར་

བ་བཞིན་དུ་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་། སྔགས་དེ་རྐེན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བར་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ན་ཁྱད་

པར་ཅི་ཞིག་བས་ནས་བམ་ཟེ་ཁོ་ན་སྦྱོར་བ་བེད་པ་པོར་འགྱུར་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་

སྔགས་རག་པ་དེ་སྦྱོར་བ་པོའི་རྐེན་གིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བས་པ་ཉིད་སྔགས་

སྦྱོར་བ་སེ་གསལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། རག་པ་རྐེན་གིས་གསལ་བར་བས་པ་དེ་ནི་གོང་དུ་

འགྱུར་བ་མེད་རྣམས་ཁྱད་མེད་པས་ཞེས་སོགས་སུ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་

བསལ་ཟིན་ཏོ། །གལ་ཏེ་སྦྱོར་བ་པོ་གང་གིས་བར་སྦྱར་བའི་སྔགས་ལས་བྱུང་བའི་

སྔགས་སྒའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་དེས་སྔགས་སྒ་གསལ་བ་ཡིན་ན། སྔགས་སྒ་གསལ་བ་

དེ་ནི་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བ་ལ་སྦྱོར་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཞི་

སོགས་འབས་བུ་སེར་བའི་སྔགས་སྒ་ཉན་པ་པོའང་ཞི་སོགས་འབས་བུ་དང་འབེལ་

བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔགས་སྨྲ་བ་པོའི་རྒྱུད་ཀི་སྔགས་སྒ་གསལ་བའི་ཉན་ཤེས་དེ་

ཡང་ཞི་སོགས་འབས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྔགས་སྒ་ཉན་ཤེས་ལ་མངོན་

པར་གསལ་བ་མ་ཡིན་པར་སྔགས་དག་གི་བེད་པ་ལེ་རྐན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་

སྦྱོར་བ་ཕད་པའམ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གིས་སྔགས་ཤུབ་བུ་འམ་ཡིད་ཀིས་བཟླས་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཡང་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞི་སོགས་འབས་བུར་སེར་བའི་སྔགས་དེ་ནི་རྣ་

བའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་རང་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཡིད་བཟླས་དུས་ཀི་སྔགས་སྒའི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་བོ་དེའང་སྔགས་སྒ་

གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་བརྒྱུད་པས་སྔགས་སྒ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དེས་

ན་ཡིད་བཟླས་དོན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡིད་བཟླས་དུས་ཀི་སྔགས་སྒའི་རྣམ་

པ་སྣང་བའི་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། སྔགས་སྒ་རང་མཚན་གི་གཟུང་དོན་ཅན་ཡིན་པར་མི་

འགྲུབ་པར་ཐལ། རྣམ་པར་རོག་པ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཡིད་བཟླས་དོན་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྔགས་ཡིད་བཟླས་སོགས་ལས་སྔགས་ཀི་འབས་བུ་འགྲུབ་པ་

མི་འགལ་ཏེ། སྔགས་སྒ་རང་མཚན་དང་སྔགས་སྒའི་སྤིའི་རང་བཞིན་ཏེ་རྣམ་པ་

རྣམས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ནི་བརོད་འདོད་ཀི་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་ནས་སྔགས་ཀི་བར་

བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་སྔགས་ཀི་བར་བརོད་པ་སེ་སྦྱར་བའི་ཕིར། དེས་ན་

སྔགས་ཀི་ཡི་གེའི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཁོ་ནས་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བར་འདོད་

པའི་ལུགས་ལ་ནི་ཡིད་བཟླས་དོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་བཟླས་དུས་སུ་སྔར་སྒ་

རང་མཚན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

བཀོད་པའང་སྔར་ནི་བསལ་བ་ཡིན་ལ་རོད་དེ། གལ་ཏེ་ཡི་གེ་ལས་དོན་

གཞན་པའི་ཡི་གེའི་གོ་རིམ་མེད་ན་ནི་རོ་སེ་ས་རཿདང་། མཚོ་སེ་ས་རཿཞེས་ཐོས་པ་

ལས་འབས་བུ་རོ་མཚོ་ཐ་དད་དུ་གོ་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡི་གེ་དེ་དག་ལས་དོན་

གཞན་པའི་གོ་རིམ་མེད་ཅིང་། དེའི་ངོ་བོ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཡི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གེ་དེ་དག་གི་གོ་རིམ་གཏན་ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། ཡི་གེ་དེ་དག་གི་གོ་རིམ་དེ་ནི་

སྐྱེས་བུའི་རེན་ཅན་དུ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དེ་དག་ལས་ཡི་གེ་ས་དང་སའི་སྲོག་

ཨ་དང་ར་དང་རའི་སྲོག་ཨ་དང་ཚེགས་དྲག་དང་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། ཡི་གེ་སྔ་མ་རྣམས་

ཀུན་ནས་སློང་བའི་ཤེས་པ་ལས་ཡི་གེ་ཕི་མ་རྣམས་ཀུན་ནས་སློང་བའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་

ལ། ཀུན་སློང་གི་ཤེས་པ་རིམ་ཅན་ལས་སྒ་སེ་ཡི་གེ་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བས་རྒྱུ་ཀུན་སློང་

ཡང་རིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ། ཀུན་སློང་རིམ་ཅན་ལས་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་དེའི་ཁྱད་པར་

ཅན་གི་ཡི་གེ་སྔ་ཕི་དེ་རྣམས་ནི་རང་འཛིན་རྣ་བའི་ཤེས་པས་རིམ་ཅན་དུ་ངེས་པ་སེ་

འཛིན་པར་འགྱུར་བས་འབས་བུ་ཤེས་པ་ཡང་རིམ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་འབས་རིམ་ཅན་དུ་ཅིས་ཤེས་ཞེ་ན། དྲན་ཤེས་ཀི་རིམ་ཅན་དུ་

དྲན་པས་ཤེས་སོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། རྒྱུ་ཀུན་སློང་གི་ཤེས་པ་རིམ་ཅན་དེས་བསྐྱེད་ཅིང་

རང་འཛིན་ཤེས་པས་རིམ་ཅན་དུ་རོགས་ཤིང་ཤེས་པ་ཅན་གི་ཡི་གེ་ས་རཿདེ་རང་ཐོས་

པའི་ཉན་ཤེས་ཀིས་མྱུར་བ་མིན་པར་དལ་བུས་ཐོས་པ་ན་ཡི་གེ་ཕི་མ་རྣམས་སྔ་མ་དེ་

དྲན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕིས་ཡི་གེ་ཕི་མ་བདག་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་དྲན་པ་བསྐྱེད་པར་

བེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་དྲན་ཤེས་ཀིས་རིམ་ཅན་དུ་དྲན་པས་རང་འཛིན་ཤེས་པས་རིམ་

ཅན་དུ་བཟུང་བར་ཤེས་ལ། རང་འཛིན་ཤེས་པས་རིམ་ཅན་དུ་བཟུང་བས་རང་རྒྱུ་ཀུན་

སློང་ལས་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པར་རེས་སུ་དཔོག་པར་ནུས་སོ། །

ད་སབས་སུ་བབ་པའི་ལན་དངོས་སོན་པ་ནི། ས་རཿར་ས་སོགས་ཀི་ཡི་གེ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་བས་པའི་ཁྱོད་ཀི་གོ་རིམ་དག་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞེས་

བརོད་དེ། རང་རྒྱུ་ཀུན་སློང་རིམ་ཅན་གི་འབས་བུ་དང་རང་འཛིན་པའི་སེམས་ཉན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཤེས་རིམ་ཅན་གི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་ལྟར་བུའི་གོ་རིམ་དེ་དག་

སྐྱེས་བུས་བས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ས་

རཿ ཞེས་པའི་ཚིག་དང་། ར་སཿཞེས་པའི་ཚིག་གི་ཡི་གེའི་ངོ་བོ་ས་གཉིས་དང་ར་

གཉིས་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཉིད་ཡིན་གི། གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཀུན་ནས་

སློང་བར་བེད་པ་པོའི་ཀུན་སློང་གི་འདུ་བེད་ཐ་དད་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ས་ར་ཿར་སཿསོགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་ལས་དོན་གཞན་པའི་གོ་

རིམ་མེད་ཀང་འབས་བུ་རོ་མཚོ་སོ་སོར་གོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་སྨྲ་བ་པོས་

ཡི་གེ་སྔ་ཕི་གོ་རིམ་མ་འཆོལ་བར་ལྷན་ཅིག་སེ་བར་མ་ཆད་དུ་བརོད་པ་ལས། བརའི་

དབང་གིས་འབས་བུ་རོ་མཚོ་སོ་སོར་གོ་བའི་ཁྱད་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

ཡང་། རིགས་པ་འདིས་ཀང་ཡི་གེའི་གོ་རིམ་སྐྱེས་བུས་བས་པར་གྲུབ་སེ། 

ས་རཿར་སཿསོགས་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀི་གོ་རིམ་དེའང་ཆོས་ཅན། རང་སེལ་བར་བེད་

པའི་སྐྱེས་བུ་ལས་འཇུག་པ་སེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞིང་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་སྨྲ་བ་པོའི་

འདོད་པ་དང་མི་འགལ་བར་འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་ཅན་གི་གོ་རིམ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་ན། དེ་འདྲའི་གོ་རིམ་ཡིན་ན་རག་པར་གནས་པ་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་པའི་ཡི་གེ་དང་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེའི་གོ་རིམ་

ཀུན་སྐྱེས་བུ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཡི་གེའི་རྒྱུ་དང་ནི། ཡི་གེ་རྣམས་

སྐྱེས་བུའི་འབས་བུ་ཉིད་དུ་རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་མེ་གཅིག་བུད་ཤིང་ལས་སྐྱེས་པར་རྒྱུ་འབས་ངེས་བེད་ཀི་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ན་མེ་

གཞན་ཡང་བུད་ཤིང་ལས་སྐྱེ་བར་རིགས་པས་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཞན་ཡང་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བའི་སྔགས་སྐྱེས་བུ་ཤེས་མཐུ་ཅན་

གིས་བས་པར་གྲུབ་པ་ན། ཤེས་པ་མཐུ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྲུབ་བོ་ཞེས་

སོན་པ་དེ། ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བའི་སྔགས་ཞེས་པའི་མིང་ཅན་གི་ཡི་གེའི་གོ་

རིམ་གསར་དུ་རོམ་པར་བེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པའི་

སྐྱེས་བུ་གཞན་རྣམས་དང་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་སེ། ཞི་སོགས་

འབས་བུ་སེར་བའི་སྔགས་ཀི་སེབས་དང་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་མ་ནོར་བར་ཤེས་

ཤིང་། དེ་རང་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་ནུས་སུ་བིན་གིས་

རློབ་པའི་ནུས་མཐུ་དག་དང་ལན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཐ་མལ་པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་

རྣམས་ལ་ཤེས་མཐུ་དེ་དག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་མཐུ་སོགས་དང་མི་

ལན་པའི་ཐ་མལ་པའི་སྔགས་ཀི་སྦྱོར་བ་ལས་ཀང་དུག་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་

མཐོང་བས་སྔར་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པ་ལ་ཤེས་མཐུ་སོགས་དང་ལན་པས་མ་

ཁྱབ་པོ་ཞེ་ན། གང་ཡང་གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལིང་གི་རྒྱུད་རིགས་པའི་ཐ་མལ་པའི་

སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གསང་སྔགས་ཀི་སྦྱོར་བ་འགའ་ཞིག་བེད་ཅིང་། བས་པ་ལས་

བྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དུག་ཞི་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གི་ནུས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སྔགས་

ཀི་སྦྱོར་བ་བེད་པ་ཐ་མལ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཁོ་ནའི་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཙོ་བོ་ནམ་

མཁའ་ལིང་གི་རྒྱུད་རོམ་པ་པོའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རོམ་པ་པོ་དེས་

བཤད་པའི་རིགས་པ་མན་ངག་དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་རེས་སུ་

འཇུག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བའི་སྔགས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཞི་སོགས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་ཁྱོད་རྒྱུ་རྐེན་གིས་

བས་པ་དང་བེ་བག་སྐྱེས་བུས་བས་པར་བརོད་ཅིང་ཁས་བང་བར་བ་བ་ཡིན་ཏེ། 

རང་སྦྱོར་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའི་བརའི་དབང་གིས་ཞི་སོགས་འབས་བུ་སེར་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་སྔགས་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་འདི་ཉིད་

ཀིས་ནི་སྐྱེས་བུ་གང་ཡིན་ལ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་མཐོང་བའི་ནུས་པ་མེད་

པར་སྒྲུབ་པའི་དཔོད་པ་པའི་སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་རྣམས་ནི་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་

འདྲའི་རིགས་པ་འདིས་སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། སྒྲུབ་བེད་

ལྟར་སྣང་ཇི་ལྟར་ན། སྐྱེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འདོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་ཁྱད་

པར་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། བོ་དང་དབང་པོ་དང་སྨྲ་བ་དང་སྐྱེས་བུ་ཉིད་དང་ལག་སོགས་

དང་ལན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་བེད་གང་བརོད་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལས་དོན་རང་གིས་བསྒྲུབ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་རེས་དཔག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚད་མ་སེ་རགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ལྷག་ལན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རིག་བེད་ཀི་དོན་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་དེ། ཨགེ་ཧོ་ཏ་

ཛོ་ཧ་ཡད་ཅེས་པའི་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། སྔགས་སྦྱངས་ཀི་མར་མེར་

བླུགས་པ་ཁོ་ན་ཁྱོད་ཀི་བརོད་བའི་དོན་དང་ཁྱི་ཟ་བ་སོགས་ཁྱོད་ཀི་བརོད་བའི་དོན་

མ་ཡིན་པའི་དོན་ངེས་འདི་སྐྱེས་བུ་དཔོད་པ་པས་ཀུན་དུ་བརགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་

ཀིས་སྔགས་སྦྱངས་ཀི་མར་མེར་བླུགས་པ་འདི་ཁོ་ན་རིག་བེད་ཁོ་བོས་བརོད་བའི་

དོན་དང་ཁྱི་ཟ་བ་ལ་སོགས་འདི་བརོད་བའི་དོན་མིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་མི་བེད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅིང་རིག་བེད་དོན་ངེས་དེ་ལྟར་དུ་ནི་དཔོད་པ་པས་བརོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རིག་

བེད་དོན་ངེས་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་དུ་ཐལ། རིག་བེད་དོན་ངེས་དཔོད་པས་བརགས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དཔོད་པ་པ་དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ཉེས་པ་དང་ལན་

པའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་དཔོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་དཔོད་པ་པ་ཁྱོད་ཀང་ཅིའི་

ཕིར་ན་རིག་བེད་དོན་བེད་ངེས་ཤེས་པ་དང་ལན་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་མི་འདོད་

དེ་འདོད་པར་ཐལ། རྒྱལ་དཔོག་པས་རིག་བེད་དོན་ངེས་ཤེས་ལ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དེ་

གཅིག་པུས་རིག་བེད་དོན་ངེས་དེ་ཉིད་རིག་ལ། སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་རིག་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཁྱད་པར་ཡང་ནི་སུ་ཡིས་བས་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རྒྱལ་དཔོག་པ་དང་སྐྱེས་བུ་གཞན་རྣམས་སྐྱེས་བུ་ཉིད་དུ་རྣམ་པ་འགས་ཀང་

མཚུངས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རིག་བེད་འཆད་པ་པོའི་སྐྱེས་བུ་གང་གི་ཚིག་དེ་དངོས་པོ་སོབས་

ཞུགས་ཀི་ཚད་མ་ཡིས་རང་གི་བརོད་བ་ཤིན་ལོག་ལ་མི་བསླུ་བར་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་

དེས་རིག་བེད་དོན་ངེས་རིག་པ་ཡིན་གི། སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

རིག་བེད་ཀི་དོན་མཐོ་རིས་དང་ཆོས་ཆོས་མིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 

དཔོད་པ་ལ་སོགས་རིག་བེད་འཆད་པ་པོའི་ཚིག་ཁྱོད་ལ་མི་བསླུ་བར་འཇལ་བེད་

ཀི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མར་ཡོད་པ་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤིན་

ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུས་བས་པ་མིན་པ་དེ་

ཚིག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་དོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། དཔོད་པ་པ་ལ་སོགས་རིག་

བེད་འཆད་པ་པོ་གང་གི་ཚིག་ནི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མ་ཡིས་རང་གི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

བརོད་བ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བར་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་ལ། སྐྱེས་བུ་དེ་

ཡིས་བས་པའི་ཚིག་དེ་ལུང་ངམ་ཚིག་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་འཐད་དོ་ཞེས་རིགས་

པས་ཐོབ་པ་དེའི་ཕིར། 

ཁས་བངས་འགལ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། དཔོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་

ལས་འདས་པའི་དོན་རིག་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་ནི་མངོན་པར་འདོད་

པར་རིགས་པར་ཐལ། མཐོ་རིས་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལུང་ལ་

ལྟོས་པ་མེད་པར་ནི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་ཤེས་པ་སྲིད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་རིག་བེད་ཀི་དོན་ངེས་པ་མི་འཐད་དེ། དཔོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། 

དཔོད་པ་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་རིག་བེད་དོན་ངེས་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དཔོད་པ་པ་བདག་ཉིད་ཀང་འདོད་ཆགས་སོགས་དང་ལན་པའི་ཕིར། རྒྱལ་དཔོག་

ལ་སོགས་སློབ་དཔོན་གཞན་གི་མན་ངག་ལས་ཀང་རིག་བེད་དོན་ངེས་རིག་པ་མིན་

པར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་གཞན་རྣམས་ཆགས་སོགས་དང་ལན་པའི་ཕིར། 

གཞན་གིས་ཉེ་བར་བསན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་རིག་བེད་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་

རིག་བེད་དོན་ངེས་རིག་པར་བེད་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་རིག་བེད་མཐོང་བའི་

སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་རིག་བེད་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་རིག་

བེད་དོན་ངེས་ནི་ཚད་མས་གང་ལས་རོགས་ཏེ་མི་རོགས་པར་ཐལ། རིག་བེད་དོན་

ངེས་དེ་དཔོད་པ་པ་རང་གིས་ཀང་མི་རོགས། སློབ་དཔོན་གཞན་གིས་ཀང་མི་

རོགས། རིག་བེད་རང་ཉིད་ཀང་མི་རོགས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་མཐོ་རིས་འདོད་པས་

མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་ཞེས་སོགས་ཀི་ཐོས་པ་སེ་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། སྔགས་སྦྱངས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཀི་མར་མེར་བླུགས་པ་ཁོ་ན་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ཡིན་ལ། ཁྱི་ཤ་བཟའ་ཞེས་བ་བ་

དེ་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་མིན་ཞེས་པ་འདི་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་གང་ཡོད་དེ་མེད་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་དོན་ངེས་ཚད་མས་རོགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་འདོད་པས་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་ཞེས་སོགས་ཀི་རིག་སྒ་

དེ་སྔགས་སྦྱངས་ཀིས་མར་མེར་བླུགས་པ་ཁོ་ནའི་རོད་བེད་དུ་འཇིག་རེན་གི་ཚིག་

ལ་རབ་ཏུ་གགས་པས་དོན་ངེས་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། མཐོ་རིས་འདོད་པས་མེ་ལ་སྦྱིན་

སྲེག་སྦྱིན་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ལས་ཁྱོད་ཀིས་

དོན་ངེས་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དེ་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་

སྣ་ཚོགས་སོན་པའི་དོན་ཅན་དུ་གགས་པའི་ཕིར། འཇིག་རེན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་རིག་བེད་དོན་ངེས་པའི་རྣམ་པར་དབེ་

བར་ནུས་ཏེ་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་དོན་མཐོང་བའི་ནུས་

པ་གང་ཡོད་དེ་མེད་པ་གང་ཞིག །རིག་བེད་དོན་ངེས་དེ་དབང་པོའི་ཡུལ་ལས་འདས་

པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དཔོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ལ་རིག་བེད་

དོན་ངེས་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཉིད་ཀིས་རིག་བེད་

འཆད་པ་ན། མཐོ་རིས་དང་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའི་སྒ་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་མིན་པའི་

དོན་ལ་བརོད་ཅིང་སྦྱོར་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་སྦྱོར་ན་མཐོ་རིས་ནི་འཁིག་

པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལྷ་མོ་ནི་གཙུབ་ཤིང་ལ་སྦྱོར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་

འདོད་པས་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་ཞེས་སོགས་རིག་སྒ་དེ་ཁྱི་ཟ་བའི་རོད་བེད་དུ་མི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

རུང་སེ། སྔགས་སྦྱངས་ཀི་མར་མེར་བླུག་པ་ཁོ་ནའི་རོད་བེད་དུ་རིག་བེད་ཀི་གཞུང་

གི་ཆ་གཞན་ནས་བཤད་དོ་ཞེ་ན། མཐོ་རིས་འདོད་པས་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་ཞེས་

སོགས་ཀི་རིག་སྒ་སྔགས་སྦྱངས་ཀི་མར་མེར་བླུག་པ་ཁོ་ནའི་རོད་བེད་དུ་སོན་པ་དེ་

འདྲ་བའི་རིག་བེད་ཀི་སྒ་སེ་གཞུང་གཞན་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱོད་ལས་རིག་བེད་དོན་ངེས་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

རང་ཉིད་ཀི་བརོད་བ་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། མཐོ་རིས་འདོད་

པས་མེ་ལ་སྦྱིན་སྲེག་སྦྱིན་ཞེས་སོགས་ཀི་རིག་སྒའི་དོན་ལ་བདག་ཉིད་འདོད་

ཆགས་སོགས་ལན་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་རིག་སྒའི་དོན་ལ་བདག་ཉིད་འདོད་ཆགས་

ལན་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་རིགས་པས་བརགས་དཔད་བས་པ་དེ་འདྲ་བའི་རྣམ་རོག་སེ་

བརག་དཔད་བས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི། རང་གི་བརོད་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དག་ཀང་མི་

རྣམས་ཀི་ཚིག་ཡིན་པས་གགས་པ་དེ་ཡང་དཔོད་པ་པ་ཁྱོད་ཚད་མར་མི་འདོད་ན་

སླར་ཡང་གགས་པ་དེ་ལས་དོན་ངེས་རོགས་པར་འདོད་པ་འདི་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ། 

མི་འཐད་དེ། གགས་པ་ཅིག་ཆར་དུ་སང་བ་དང་འདོད་པ་གཉིས་འགལ་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་དེ་སྔགས་སྦྱངས་ཀི་མར་མེར་བླུག་པ་ཁོ་ནའི་རོད་

བེད་དུ་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་ལས་བརྒལ་ནས་ཁྱི་ཤ་ཟ་བའི་རོད་བེད་དུ་རོག་པ་ལ་

རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། སྔགས་སྦྱངས་ཀི་མར་མེར་

བླུགས་པ་ཁོ་ནའི་རོད་བེད་དེར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རོད་བེད་དུ་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་གང་ཞིག །འཇིག་རེན་ན་རབ་ཏུ་གགས་པ་ཚད་

མ་ཉིད་མིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དེས་རིག་བེད་དོན་ངེས་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་

མ་ཟད། འགྲུབ་པ་ལ་གེགས་བེད་པར་སོན་པ་ནི། དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། འཇིག་

རེན་གི་གགས་པ་ལས་རང་གི་དོན་ངེས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་

ཉིད་ཀིས་རང་གི་བརོད་བའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་རེ་རེ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ལ་དོགས་པ་

བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དེ་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་དོན་སྣ་ཚོགས་སོན་པ་ལ་འཇུག་པ་ཅན་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་དེ་ལ་སྒ་ཁ་ཅིག་གིས་དོན་རེ་རེ་སོན། ཁ་ཅིག་གིས་དོན་སྣ་

ཚོགས་པ་སོན་པས་དོན་རེ་རེ་ངེས་པ་ལ་དོགས་པ་སྐྱེ་བ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རིགས་པ་

ཤེས་པའི་མཁས་པ་དག་གིས་ཆོས་ཅན། དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་རང་ཉིད་བརོད་བའི་དོན་

རེ་རེའི་དོན་ཁོ་ནའི་རེས་སུ་ངེས་པ་ལ་དོགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། རོད་བེད་

ཀི་སྒ་རྣམས་དོན་རེ་རེ་ཁོ་ནའི་རོད་བེད་དུ་ངེས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མ་

མཐོང་བའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲ་མ་མཐོང་བར་ཐལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་དོན་རེ་རེ་ལས་གཞན་དུ་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་དོན་སྣ་ཚོགས་

སོན་པའི་ནུས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རིག་བེད་ཀི་དོན་ངེས་དེ་རིག་བེད་ཉིད་ཀིས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་

བསན། རྒྱལ་དཔོག་པ་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བསན་པས་རིག་བེད་ཀི་དོན་ངེས་ཡོད་དོ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། དཔོད་པ་པས་རིག་བེད་ཀི་ཟོལ་གིས་རིག་བེད་

དོན་ངེས་སྨྲས་པ་དང་། མུ་སེགས་གཞན་དག་གཡོ་མེད་པར་རང་གི་འདོད་པས་རིག་

བེད་དོན་ངེས་སྨྲས་པ་དེ་དག་སྐྱེས་བུ་དེ་གཉིས་ཀས་རང་གི་འདོད་པས་རིག་བེད་

དོན་ངེས་སྨྲས་མ་སྨྲས་ཀི་བེ་བག་བརག་པར་གིས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀས་རང་གི་འདོད་

པས་རིག་བེད་དོན་ངེས་སྨྲས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། རིག་བེད་ཉིད་ལ་རིག་

བེད་དོན་ངེས་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་མེད་ལ། དཔོད་པ་པས་རིག་བེད་ཀི་ཟོལ་གིས་རིག་

བེད་དོན་ངེས་སྨྲས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གོང་ཁྱེར་པ་ཊ་ལི་པུ་ཊར་འགོ་བའི་ལམ་

དྲིས་པ་ན། སྐྱེས་བུ་གཡོ་ཅན་འགའ་ཞིག་ལམ་ནི་གཡས་མ་འདི་ཡིན་ཞེས་སོང་དུམ་

འདི་ནི་སྨྲ་འགྱུར་ཏེ་སྨྲའོ་ཞེས་སོང་དུམ་གི་ཟོལ་གིས་ལམ་སོན་པ་དང་། སྐྱེས་བུ་

གཞན་ནི་གཡོ་མེད་པར་བདག་ཉིད་ཀི་འདོད་པས་ལམ་གཡས་མ་འདི་ཡིན་པར་

སྨྲའོ་ཞེས་པ་ན། སོང་དུམ་ལ་ལམ་སྨྲ་བའི་ནུས་པ་མེད་པས་སྐྱེས་བུ་དེ་གཉིས་ཀས་

རང་གི་འདོད་པས་ལམ་སོན་པར་ཁྱད་པར་མེད་པ་དེ་ལྟར་རོ། །

གཞན་ཡང་རིག་བེད་དོན་ངེས་མེད་ལ་ཡོད་ཀང་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། 

དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་གཅིག་ཁོ་ནའི་གསལ་བེད་དུ་ངེས་པ་གང་ལས་

ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བེད་དུ་རུང་བའི་ཕིར། ཡང་སྐྱེས་

བུས་མ་བས་པའི་ཁྱོད་ཀི་དོན་ངེས་དེ་སྐྱེས་བུ་གང་གིས་ཤེས་ཏེ་མི་ཤེས་པར་ཐལ། 

དེ་འདྲ་དེ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་པའི་ངག་ཚིག་ལ་ཡང་

དོན་ངེས་མེད་ལ། ཡོད་ཀང་མི་ཤེས་སོ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་པའི་ངག་ཚིག་ཆོས་ཅན། 

རང་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་འདོད་ཀིས་བཞག་པའི་དོན་ངེས་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་དོན་ངེས་མེད་དེ། སྐྱེས་བུས་མ་བས་པའི་དོན་ངེས་ཚད་

མས་མ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་མ་བས་པའི་དོན་ངེས་སོན་པའི་རྒྱུ་མེད་པར་སོན་པ་དེ། 

རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་འདོད་དེ་རང་གི་བརོད་བ་སོ་

སོར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། རང་སྨྲ་བ་པོའི་བརོད་འདོད་གང་སྣང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀི་བརོད་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། མིང་དང་མིང་ཅན་དུ་འབེལ་པར་བེད་པའི་ངག་གི་བར་ནི་ངག་གི་

བརོད་བ་སོ་སོར་ངེས་པ་དེའི་གསལ་བེད་ཡིན་ཏེ། རང་གང་ལ་བར་སྦྱར་བའི་དོན་

དེ་གོ་བར་བེད་ལ། གཞན་གོ་བར་མི་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རིག་སྒ་དེ་ཆོས་ཅན། 

བརོད་བའི་དོན་ཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཅན་ཏེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་རྒྱུ་བརོད་འདོད་དང་། གསལ་བེད་བར་དེ་

ནི་ཁྱོད་ལ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་སྐྱེས་བུས་བས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རིག་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ནི་

བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། རིག་སྒ་ལ་སོགས་པའི་རོད་བེད་

ཀི་སྒ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བརོད་འདོད་དེས་ཀང་དོན་གཞན་དང་གཞན་ལ་སྦྱར་དུ་མི་

རུང་བར་ཐལ། དེར་མ་ཟད་བརོད་བའི་དོན་ལ་བར་སྦྱར་བ་ཡང་དོན་མེད་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་བརོད་བའི་དོན་གཅིག་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ངག་གི་བར་ལས་སྒ་དོན་རང་བཞིན་གིས་འབེལ་པའི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་

བེད་དོ་ཞེ་ན། རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། བརོད་བའི་དོན་རེ་རེ་ཁོ་ནར་ངེས་པའང་གང་ལས་

ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངག་གི་བར་ལས་དོན་དུ་མ་གསལ་བར་བེད་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། ངག་གི་བར་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་རེ་རེ་ཁོ་ནར་ངེས་

པ་ཞེས་བ་བ་གང་སེ་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་གང་ལས་སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་

རང་རྒྱུ་སེ་རང་དགར་སྦྱོར་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ངག་གི་བར་ནི་ཆོས་ཅན། 

དཔོད་པ་པའི་འདོད་པའི་དོན་རེ་རེ་ཁོ་ནའི་གསལ་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་

དུ་མ་ལ་སྦྱར་དུ་རུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་རིག་བེད་དོན་ངེས་བཀག་ནས། 

རིག་ཅན་བདེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་འགོག་པ་དེ། གཞན་

ཡང་སྔར་དེ་འདྲའི་རིག་སྒ་ཆོས་ཅན། མེ་གང་བ་བཟློག་བེད་ཡིན་པ་དེ་དང་འདྲ་བར་

བདེན་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། གང་གིས་ཕིར་རིག་བེད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་མེ་གང་བ་བཟློག་བེད་ཟླ་བ་བཅུ་གཉིས་ལོ་ཡིན། རིག་བེད་ཀི་ངག་བདེན་

པ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་དེ་སད་དུ་དཔོད་པ་པ་གཞན་དག་ཟེར་ལོ། །

རིག་བེད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་རགས་ཀིས་རིག་བེད་ཀི་རྣམ་པ་

གཞན་བདེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རིག་པ་ཤེས་པའི་

ཕོགས་གང་གིས་བཀག་སེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལྷག་ལན་འཁྲུལ་པ་ཅན་གི་རགས་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཟོས་པའི་ཤིང་ཐོག་དང་ངོ་བོ་སེ་གཟུགས་མཚུངས་པའི་ཕིར་གི་

རགས་ཀིས། མ་ཟོས་པའི་ཤིང་ཐོག་ཟོས་པའི་ཤིང་ཐོག་དང་རོ་འདྲ་བར་སྒྲུབ་པ་

དང་། ཚོས་པའི་འབས་དང་སྣོད་གཅིག་ལ་ཚུད་པའི་རགས་ཀིས་འབས་ཐམས་ཅད་

ཚོས་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་བཞིན་དུ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པའི་རགས་འདི་འདྲ་ཐམས་ཅད་

རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཕོགས་གང་གིས་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་རྒྱས་

པར་མི་སྤོའ།ོ །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེ་ལྟར་ན་རིག་བེད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་བསྒྲུབ་བེད་རྒྱས་པར་བཀག་ཟིན་ནས། 

འགལ་བ་དུ་མ་སོན་པས་རིག་བེད་བདེན་དོན་ཅན་དུ་ཁས་ལེན་པ་མི་རིགས་སོ་

ཞེས་སོན་པ་དེ། རིག་བེད་ཆོས་ཅན། བདེན་དོན་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་བ་དུ་མ་

སོན་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ན་སྐྱེས་བུའམ་བདག་རག་པ་གཅིག་རྒྱུ་ལས་བེད་པ་པོ་

དང་འབས་བུ་རྣམས་སིན་ལོངས་སྤོད་པ་པོ་ཉིད་དང་། དངོས་པོ་རྣམས་རག་པ་དང་

དབང་པོ་ལས་འདས་པ་སྤི་ལ་སོགས་པ་དབང་པོས་གཟུང་བ་དང་། དངོས་པོ་

རྣམས་རྒྱུ་མི་མཉམ་པ་རག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་བསྐྱེད་བེད་དང་། གནས་

པ་མི་མཉམ་པ་གྲུབ་ཟིན་རྐེན་གིས་གནས་པར་བེད་པ་དང་། འཇིག་པ་མི་མཉམ་པ་

འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་གིས་འཇིག་པ་དང་། གཞན་ཡང་མངོན་རེས་ཀི་ཚད་མ་རྣམ་

གཉིས་ཀིས་རྣམ་པར་བསལ་བ་སེ་གནོད་པའི་སྤོད་ཡུལ་ལམ་བརོད་བ་དང་། ཆགས་

སོགས་ཆོས་མིན་གི་ར་བ་དང་། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་འདག་སོགས་ཁས་བངས་

འགལ་བའི་སོ་ནས་ལུང་ལ་བལྟོས་པ་རེས་དཔག་དང་འགལ་བ་སེ། དེ་དག་རྣམས་ནི་

བརོད་པར་བེད་པའི་རིག་བེད་དེ་བདེན་དོན་ཅན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པའི་སྤོད་པ་དེ་

བུད་མེད་གཡེམ་མ་སྤོད་ངན་ཅན་གིས་མུ་ཅོར་སྨྲས་པས་བདག་པོ་ལས་རྒྱལ་བ་

དང་འདྲའོ། །ཅི་ཞིག་མ་བས་པར་ཁས་ལེན་ཞེ་ན། ཚད་མ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་

དོན་ཀུན་ཏུ་རིགས་པས་མ་བསལ་ཞིང་། རོགས་ལན་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་

དོན་དགོས་པ་དང་འབེལ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་མ་བསན་པར་དད་པ་ཙམ་གིས་ཁས་

བངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རིག་བེད་ཀི་ཕོགས་གཅིག་བདེན་པ་དེ་ལྟར་ཏེ་དེ་ཙམ་

གིས་རིག་བེད་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་གྲུབ་ན། འོ་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་དང་པོ་རང་དོན་རེས་དཔག

པའི་སྐྱེས་བུའི་ཚིག་འདི་ལ་ཚད་མ་མིན་པ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་མང་དུ་

སྨྲ་བ་ལ་བདེན་པའི་དོན་གཅིག་ཙམ་མེད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གིས་སྒ་དོན་གི་འབེལ་པ་རྒྱས་པར་བཀག་ནས་དེ་དག་གི་མཇུག་

བསྡུ་བ་ནི། བུམ་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ་འདི་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དངོས་པོའི་

རང་བཞིན་ནམ་འབས་བུ་གང་ཡང་མིན་པར་ཐལ། རང་བརོད་པ་པོའི་བརོད་འདོད་

ཙམ་གིས་གནས་པས་ཏེ་འཇུག་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རང་གི་བརོད་བ་དང་འཁྲུལ་པ་

མེད་པ་སེ་མི་འཁྲུལ་བའི་འབེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་བརོད་བ་དང་

བདག་གཅིག་དང་དེ་བྱུང་གི་འབེལ་པ་འདི་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པས་ཀང་སེ་དེ་

གཉིས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ཀིས་འཇུག་པ་ནི་འདི་

ལྟ་སེ། བརོད་བ་མཐོང་བས་དེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དེ་ལས་བརོད་འདོད་དེ་ལས་རོད་

བེད་འཇུག་པས་བརོད་བ་དང་འབེལ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྒ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་རག་མི་རག་སོགས་ཀི་རོད་བེད་

དེ་ནི་ཇི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རག་མི་རག་གཉིས་སུ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། སྒ་དོན་འབེལ་པ་མེད་པ་དེས་ན་ལུང་ལས་ལུང་དོན་རོགས་པར་

འདོད་པ་པོའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལུང་དེ་ལས་ལུང་གི་དོན་གང་ཡང་དངོས་པོ་

སོབས་ཞུགས་ཀི་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལུང་དང་དོན་གི་

དངོས་པོ་རྣམས་རྣམ་པ་འགའ་ཙམ་ཡང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་མི་གྲུབ་པའི་

ཕིར། དེས་ན་ལུང་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སལ་དོན་སོགས་སོན་བེད་དུ་ལོག་ན་ཡང་དེ་

ཙམ་གིས་སལ་དོན་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། སལ་དོན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོགས་དང་འབེལ་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་མ་དམིགས་ཕིར་ན་ཇི་

ལྟར་མེད་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སལ་དོན་སོགས་ཚད་མས་མི་

དམིགས་པས་མེད་ངེས་ཀི་འབས་བུ་ཅན་དུ་མི་འགྲུབ་སེ། སལ་དོན་སོགས་ཡོད་

ཀང་མངོན་རེས་ཀིས་མི་གྲུབ་ལ། ལུང་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྒ་དོན་ཙམ་འབེལ་པ་མེད་ཅིང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་འགལ་བ་

ཁས་ལེན་པ་ནི་བླུན་པོས་སོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། དཔོད་པ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

བླུན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་འཆལ་བའི་རགས་ལྔ་ཚང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

རིག་བེད་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་སྨྲ་བ་དང་། བདག་སོགས་རག་པ་འགས་ལུང་སོགས་

སྐྱེད་བེད་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཁྲུས་ལས་སིག་པ་འདག་སོགས་དཀར་ཆོས་སུ་འདོད་པ་

དང་། ཚུལ་ཁིམས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མེད་ཀང་བམ་ཟེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རིག་སྨྲས་

དྲེགས་ཤིང་ཁེངས་པ་དང་། སིག་པ་གཞོམ་པའི་ཕིར་དུ་ལུས་དུབ་པའི་གདུང་བ་སྣ་

ཚོགས་རོམ་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱས་པའི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་

འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་རང་དོན་རེས་སུ་དཔག་པ་སེ་ལེའུ་དང་པོའི་

དངོས་བསན་ཚིག་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པའོ། །      ། །

༼ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།༽

༈ དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གིས་བསན་བཅོས་འཆད་པའི་རྒྱུ་རང་དོན་རེས་དཔག་

དང་པོར་བསན་ནས། ད་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་

པ། །སོན་པ་བདེ་གཤེགས་སྐྱོབ་ལ་ཕག་འཚལ་ཏེ། ཞེས་པའི་མཆོད་བརོད་འཆད་

པར་བཞེད་ནས་ཚད་མ་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ཞེས་དྲང་ངོ་། གང་ལ་ན། བསོམ་པ་པོའི་སོབས་ལས་རྣམ་

པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་གྱུར་པ་

སེ་འཁྲུངས་པའི་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ལའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་འཁྲུངས་ཤེ་ན། 

བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགོ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་

དང་། སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ཐབས་བདག་མེད་མཐོང་བ་གོམས་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་

སོགས། ངོ་བོ་ཅི་འདྲ་བར་འཁྲུངས་ཤེ་ན། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་སངས་རོགས་ཁྱད་

པར་ཅན་གི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་འགོ་བ་དུཿཁ་ལས་

སྒོལ་བའི་སྐྱོབ་པའི་ངོ་བོར་རོ། །འོ་ན་གང་དང་ལན་པས་བཅོམ་ལན་འདས་ལ་ཚད་

མར་བསོད་པའི་རྒྱུ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དེ་གང་ཞེ་ན། དབང་པོ་མངོན་སུམ་མཚན་

གཞི། ཚད་མ་རུ་མཚོན། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་གཞལ་བ་ལ་དང་པོར་སླུ་བ་མེད་པ་

ཅན་གི་ཤེས་པའོ། །འོ་ན་མི་བསླུ་བ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་འཇུག་

ཡུལ་གཞལ་བ་ལ་དང་པོར་མི་བསླུ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དེ་རང་གིས་

ཇི་ལྟར་གཞལ་བ་ལྟར་གི་དོན་བེད་ནུས་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

སྒ་བྱུང་ཚད་མར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་བསླུ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྒ་བྱུང་དེ་རང་

ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་ལ་ཚད་མ་མིན་ནམ། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་ལ་ཚད་མ་མིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན་ངག་སྨྲ་བའི་རགས་ལས་སྐྱེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ལ་སེམས་ཡོད་པར་

རོགས་པའི་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་བོ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་བ་

ཅན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་འདོད་པ་སྐྱེས་བུ་ལ་བསམ་པ་ཡོད་

པར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། བུམ་པ་ཞེས་སོགས་གནས་སབས་ལྔ་བལ་

གི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོ་ལ་རང་གི་བེད་པ་བརོད་འདོད་འཇུག་

པའི་ཡུལ་གི་དོན་གང་ཞིག་བོ་རོག་པ་ལ་རབ་གསལ་སེ་སྣང་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་

ལ་ཚད་མ་སེ་རགས་ཉིད་དུ་གྱུར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་

པ་ལྟར་ན ཡང་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་གི་བརོད་བའི་དོན་བུམ་སོགས་ལས་སྐྱེས་

ནས་དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་བུམ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བརོད་འདོད་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རས་དང་གངས་སོགས་འཛིན་པའི་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་ཚད་མར་

འགྱུར་ཏེ་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་

པ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་དང་པོར་མི་སླུ་བ་ཅན་གི་ཚད་མར་མི་འདོད་

སེ། རང་གི་ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་བའི་དོན་ལ་ཞེན་པ་འཛིན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཅིའི་ཕིར་མི་བསླུ་བ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དབང་སོགས་ཚད་

མ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཚད་མའི་ཆོད་པ་དང་མ་ཆོད་པའི་འབས་བུ་གཉིས་ནི་དང་པོར་མི་

སླུ་བ་ཅན་གི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ལ་དབང་སོགས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལྟར། དང་པོར་མི་བསླུ་བ་ཅན་གིས་བོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མའི་ཆོད་པའི་

འབས་བུ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་བང་བ་དང་དོར་བའི་

དངོས་པོ་ལ་འཇུག་ལོག་བེད་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་བང་

དོར་གི་དངོས་པོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱོད་ཚད་མའི་མ་ཆོད་

པའི་འབས་བུ་དོན་རོགས་བསྒྲུབ་ནུས་ཀི་ཚད་མར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། རང་ལ་ཤར་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དོན་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དེ་ཡོད་ན་ཚད་མའི་ཆོད་པའི་འབས་བུ་དོན་རོགས་ཐ་དད་པ་

འདི་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔོ་སེར་སོགས་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་དེ་རོགས་

པའི་བོའི་དོན་རོགས་པ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དང་པོར་མི་བསླུ་བ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཚད་མར་གང་གིས་ངེས་

ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་ན་ཚད་མར་གང་གིས་ངེས་ཅེ་ན། དོན་ལ་མེ་ཡིན་ཞིང་རོག་

པས་མེ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྒྱང་རིང་པོའི་རས་དམར་འབར་བ་འཛིན་པའི་

དབང་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་

ལས་རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བའི་ཆ་དེ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་དེ་ཆེས་ཆེར་གསལ་

བར་སྣང་བའི་ཕིར། དེ་ལས་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་

རོགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ལས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དོན་བེད་སྣང་སོགས་

དང་འཇུག་ཡུལ་གི་ཐ་སད་གཅིག་ཏུ་བས་པ་ལས་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་བསླུ་

བའི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་བསན་བཅོས་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་བསན་

བཅོས་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། ཚད་མ་དང་ཚད་མིན་གི་མཚན་ཉིད་སོགས་ལ་

རོངས་པ་ལོགས་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དང་པོར་མི་བསླུ་བའི་ཤེས་པ་ཁོ་

ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ནམ་སམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མ་ཤེས་པའི་དོན་རང་

མཚན་གསར་དུ་གསལ་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ཉིད་ཀང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །མ་ཤེས་པ་དང་དོན་དང་གསལ་བེད་གསུམ་གིས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་

རོབ་ཤེས་པ་དང་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་སོགས་ཚད་མ་ཡིན་པ་གཅོད་དོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་མ་ཤེས་དོན་གསལ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་གིས་

གཟུགས་སོགས་རང་གིས་རོགས་པའི་འོག་ཏུ་སྤི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་

ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་མ་ཤེས་པའི་སྤི་གསར་དུ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཞེ་

ན། མ་ཤེས་དོན་གསལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལ་སྤི་

འཛིན་ཤེས་པ་ཚད་མ་ཉིད་དུ་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། རོགས་པ་པོས་རང་གི་

མཚན་ཉིད་སྔར་མི་ཤེས་པ་གསར་དུ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

དགོངས་པའམ་བསམས་ནས་ཁྱོད་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་ཅིའི་ཕིར་རང་མཚན་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། རང་གི་

མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔར་མ་ཤེས་པ་གསར་དུ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མའི་མཚན་

ཉིད་དུ་བཞག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འབས་བུ་དོན་གཉེར་གི་རོག་ལན་གིས་ཁྱོད་

ཡོད་མེད་དུ་དཔད་ནས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེར་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་མཆོད་

བརོད་དུ་ཁྱོད་ལ་ཚད་མ་ཉིད་དུ་བསོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སྔར་བཤད་པའི་མི་སླུ་

བ་དང་མ་ཤེས་དོན་གསལ་གཉིས་པོ་དེ་དང་ལན་པའི་ཕིར། མངོན་མཐོ་ངས་ལེགས་

སོགས་ལ་སྐྱེས་བུ་མི་བསླུ་ཞིང་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་གཞན་གིས་མ་ཤེས་པའི་

བདེན་བཞི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་སོན་པའི་ཕིར། ད་ཚད་མ་རག་པ་དགག་

པའི་དོན་དུ་གྱུར་པ་ཞེས་པ་འཆད་པ་བཞེད་དེ། གལ་ཏེ་ཅིའི་ཕིར་གྱུར་པ་སོས་ཅེ་ན། 

ཀུན་བཏུས་ཀི་མཆོད་བརོད་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཅེས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། 

བཅོམ་ལན་དེ་རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་རག་པ་རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཟློག་ནས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དེའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་བཅོམ་ལན་

འདས་ཆོས་ཅན། ཚད་མར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པར་རིགས་ཏེ། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཁྱད་པར་

ཅན་ལ་ལྟོས་ཏེ་ནན་ཏན་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ནམ་

མཁའ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རག་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིན་པའི་རག་པ་ཉིད་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིན་པ་

ཡུལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡུལ་

ཤེས་བ་དེ་མི་རག་པ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དེ་ནི་མི་བརན་པ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡུལ་ཤེས་བ་མི་རག་པས་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་མི་རག་པ་ཡིན་ཀང་

ཤེས་པ་ཅན་གི་དབང་ཕྱུག་རག་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཅེ་ན། དབང་ཕྱུག་གི་ཤེས་

པ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་རག་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྔ་ཕི་

རིམ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་རག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་

ནས་ཤེས་པ་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཅེ་ན། དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། རྐེན་

ལ་ལྟོས་ནས་ཤེས་པ་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པ་མི་རུང་བར་ཐལ། རྐེན་གི་རྣམ་པ་འགས་

ཀང་ཕན་གདགས་བ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་མི་རག་པ་

ཡིན་ཞིང་། རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མར་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་

ཅན། རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེར་

ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་ཐུབ་པ་བཅོམ་

ལན་ཚད་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཅི་ཞེ་ན། དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནི་སྒྲུབ་བེད་ལ་ལྟོས་ཚད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་རིགས་ཞེས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

འོ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་དེ། 

འཇིག་རེན་གི་གནས་དང་ལུས་དང་བེད་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། 

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པ་ཡིན་ཏེ། སོད་

ཅིང་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེའུ་སོགས་བཞིན་ནོ། །དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ལན་པའི་

ཕིར་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་བཞིན་ནོ། །དོན་བེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་དག་

ས་སོགས་བཞིན་ནོ། །

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོ་ཅན་ཡང་དབང་ཕྱུག་གོ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་གི་གནས་དང་

ལུས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་སྤི་ཙམ་བོ་ཙམ་སྔོན་དུ་

བཏང་ནས་བས་པར་རགས་ཡང་དག་གིས་བསྒྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་

པས་རང་རྒྱུ་སེམས་པའི་དངོས་པོ་དང་རྒྱུད་ཅི་རིགས་པའི་སོ་ནས་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་

གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་རག་པ་ཞིག་གིས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་

བས་པར་གྲུབ་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཅེ་ན། འམ་གི་སེའུ་སོགས་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་

གི་གནས་དང་ལུས་སོགས་སྐྱེས་བུ་རག་པ་ཞིག་གིས་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་

པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མི་རག་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མ་བས་པར་

མཐོང་བའི་ཕིར། ཡང་ན་སོད་འཇུག་དང་དབིབས་སོགས་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་གི་

གནས་དང་ལུས་ལ་སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་བོ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་

ནས་བས་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ལ་

དབང་ཕྱུག་ཉིད་ཀིས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་ངེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གཞན་ཡང་རང་བིན་གིས་རློབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་

ལོག་བེད་པ་ཅན་གི་སོད་འཇུག་དང་དབིབས་སོགས་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་

ཕོགས་ཆོས་སུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་ཁྱོད་ལས་རང་བེད་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའི་བོ་

སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རིགས་པ་ཉིད་ཡིན་

ཏེ། དེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་དང་། ཡང་རི་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ལས་ཐ་དད་པའི་

གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ཀི་དངོས་པོ་ལ་རང་བེད་པ་པོའི་སྐྱེས་

བུའི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་དབིབས་ཞེས་པའི་སྤི་ཙམ་

གྲུབ་པར་མཚུངས་པས་དབིབས་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་དེ་

ཆོས་ཅན། རང་བེད་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་རེས་སུ་

དཔོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱ་བོའི་རས་ཀི་སྤི་ཙམ་ལས་

མི་དཔོག་པ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་དེ་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུས་བས་

པའི་དབིབས་ཙམ་དུ་འདྲ་བས་སྐྱེས་བུས་བས་པར་མི་འགྲུབ་དེ་ལྟ་མིན་པར་འགྲུབ་

ན། གོགས་མཁར་ཡང་ཆོས་ཅན། ར་མཁན་དེས་བས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། ར་མཁན་གིས་རའི་བུམ་པ་དང་ར་ཕོར་ལ་སོགས་འཇིམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་

འགའ་ཞིག་བེད་ཅིང་དེ་དག་དང་འཇིམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་དུ་འདྲའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དབིབས་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་

བཏགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་དོ་ཅེ་ན། འབས་བུ་བས་

པའི་སྤི་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཀང་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་ཅིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་རེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགོའི་ཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངེས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་འབེལ་པ་ཅན་སྒ་བུམ་ཉིད་

ཐ་དད་པའི་ཕིར་ན་སྒའི་བས་པ་བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བུམ་པའི་བས་པ་སྒ་ལ་

རེས་སུ་མི་འགོ་བས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བས་པའི་

ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་དུ་བརགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། འབས་མཚུངས་ཀི་

ལྟག་ཆོད་དུ་འདོད་དེ། སྒ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་ནུས་ཀིས་བས་པའི་སྤི་ཙམ་རགས་སུ་

བཀོད་པ་ལ་བས་པའི་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའི་སུན་འབིན་ཡིན་

པའི་ཕིར། སྤིར་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ཀི་རང་བཞིན་དེ་ལྟར་ཡིན་པ་ལ་འདིར་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དབིབས་ཙམ་གིས་ནི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་ནུས་པའི་ཕིར་

དབིབས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་བཏགས་ནས་སྐྱོན་བརོད་པའི་སུན་འབིན་རྣམས་ནི་འབས་

མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་མ་ཡིན་ནོ། །

དབིབས་ཙམ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་རུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དབིབས་ལན་

རིགས་ཀི་ཁྱད་པར་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པའི་དབིབས་ལ་རང་བེད་པ་པོའི་

སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་གྲུབ་པ་དང་དབིབས་ཞེས་པའི་སྒའི་སྤི་

ཙམ་འཇུག་པར་མཚུངས་པར་མཐོང་བ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་རི་ལ་སོགས་པའི་

དབིབས་རང་བེད་པ་པོའི་སྐྱེས་བུའི་བོ་སྔོན་དུ་བཏང་ནས་བས་པར་སྒྲུབ་པར་བེད་

པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ངག་ཕོགས་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡིན་ཏེ། 

གོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཉིད་འཇུག་པའི་ཕིར་ན་རྭ་ཅན་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་བཞིན་དུ་དེ་ལ་

ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། ཡང་གོ་བོ་ཞེས་པའི་སྒ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བརོད་

རུང་གི་དོན་གང་ནའང་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་པར་འདོད་པ་གཞན་དབང་ཙམ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་

འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་བདེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་

དེ་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་ནི་བརོད་བའི་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྒ་ཙམ་གིས་དོན་མི་

འགྲུབ་པར་བསན་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་དཔད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཅི་ཞིག་ཅི་ལྟར་དུ་ཞེ་ན། སེར་སྐྱ་པ་དང་གཅེར་བུ་པ་ལ་སོགས་ཀིས་རིམ་པ་

བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་དང་བདེ་བ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་དང་སྐྱེ་བ་ཅན་སོགས་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཡང་སེམས་མེད་དང་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་དང་ཤིང་ཆོས་

ཅན། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆི་བའི་ཕིར་སེམས་ལན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའི་རགས་དེ་གཉིས་

ཆོས་ཅན། རིམ་པ་བཞིན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒོལ་བ་དེ་

གཉིས་ཀི་ཁྱོད་གཉིས་ཀི་མིང་དེ་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཀང་དོན་

མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོ། །ཁྱབ་སེ་མ་གྲུབ་པའི་རགས་འདིའི་ཚུལ་

ལམ་རང་བཞིན་འདི་ནི་རགས་སུ་བཟུང་བའི་དངོས་པོའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་

རྒོལ་བ་གཉིས་ཀས་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་ཁྱད་པར་བུམ་པའི་བས་པ་དེ་སྒའི་སེང་དུ་

མ་གྲུབ་ཀང་ཁྱོད་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་བེད་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱོད་སྒའི་སེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་སྒའི་

སེང་དུ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་བརེན་པའི་བས་པ་མ་གྲུབ་པས་སྒའི་སེང་དུ་ཕོགས་

ཆོས་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གང་ལ་དོན་གྲུབ་ལ་མིང་མ་གྲུབ་པ་དེ་ལ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཤེས་བ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་ཅན། རགས་སུ་གཟུང་བའི་སྒའི་མིང་དེ་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་རྒོལ་བ་གཉིས་

ཀའི་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་རགས་ཀི་དངོས་པོ་སེ་དོན་ནི་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ན་

བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་དོན་ལས་དོན་གྲུབ་ཀི་སྒ་ཙམ་ལས་དོན་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་འུག་པའི་ཆ་བད་འཛིན་པའི་བདེ་བེད་ཀི་སློབ་མར་གགས་པ་

གཟེགས་གཟན་ནམ་འུག་ཕྲུག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་ཆོས་

ཅན། མི་རག་སེ་ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་སོགས་པས་ཐོགས་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བུམ་པ་བཞིན་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཤད་པ་ན། སངས་རྒྱས་པས་ལུས་ཅན་གི་སྒའི་

དོན་དུ་འདོད་པའི་འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕན་ལ་སོགས་པ་རེག་བ་ཅན་ལ་ལུས་ཅན་གི་

སྒ་བེ་བག་པ་ལ་མ་གྲུབ། བེ་བག་པས་ལུས་ཅན་གི་སྒའི་དོན་དུ་འདོད་པའི་ཐམས་

ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་པའི་རས་ཀི་ཚད་ལ་ལུས་ཅན་གི་སྒ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་

གྲུབ་ཀང་། མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་རེག་བ་ཅན་དེ་འབྱུང་བའི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་

བུམ་པ་ལ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀས་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་མི་

འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་སུ་གཟུང་བའི་དོན་དེ་ཉིད་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ན་སྒའི་མིང་

འཁྲུལ་པ་མེད་ན་ཡང་སྒྲུབ་བེད་སྐྱོན་ལན་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་

འཁྲུལ་བའི་རགས་སུ་གཟུང་བའི་དངོས་པོའི་དོན་ལས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་དངོས་

པོའི་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་སྒ་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མིང་མ་འཁྲུལ་

ཡང་དོན་འཁྲུལ་ན་རགས་སྐྱོན་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བ་སེ། དཔེར་ན་བ་ཁ་མོ་ཆོས་ཅན། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

རྭ་ཅན་ཡིན་ཏེ་འགོ་བའི་ཕིར་དང་། གང་པོ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་ཆོས་ཅན། གང་པོ་ཆེ་ཡིན་ཏེ། 

ལག་ལན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །འགོ་བ་དང་ལག་

ལན་ཞེས་པ་འདིའི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་དང་གང་པོ་ཆེ་དེ་ཁྱོད་ཀི་བརོད་བར་དངོས་

པོའི་སོབས་ཀིས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེར་གགས་པ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སྒ་དེ་གཉིས་ཀི་བརོད་འདོད་ཀི་དོན་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕིན་པ་དང་ལག་པ་དང་

ལན་པ་ཙམ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་དང་གང་པོ་ཆེ་ཁོ་ན་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་མིན་ཏེ། མི་ལ་

ཡང་གྲུབ་པའི་ཕིར། ད་ནི་དབང་ཕྱུག་སྐྱེ་ལན་རིལ་གི་རྒྱུར་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི། 

དབང་ཕྱུག་གི་དངོས་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། གང་གི་ཚེ་འབས་བུ་ཀུན་གི་རྒྱུ་མིན་པ་དེའི་

ཚེ་འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་དེ་ལྟར་འབས་བུ་ཀུན་གི་རྒྱུ་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་

ཐལ། ཇི་ལྟར་ན་འབས་བུ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་སྔ་ཕིའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟ་མ་ཡིན་ན་འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་ཀི་དབང་ཕྱུག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གང་

གིས་འབས་བུ་ཀུན་གི་རྒྱུར་འདོད་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་མི་འདོད་སེ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་དང་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་མ་ཁྱབ་ན་སོང་དུམ་ངམ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཅིའི་ཕིར་ན་ནག་པའི་ལུས་ཀི་ར་བསྐྱེད་

པ་དང་སོས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་རོག་པ་མི་བེད་དེ་རོག་པར་རིགས་པར་ཐལ། འབས་བུ་

མི་བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་དང་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡང་

འབས་བུ་ཀུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། མཚོན་དང་འབེལ་པ་ལས་

ནག་པའི་ལུས་ཀི་ར་བྱུང་བ་དེ་སྔགས་དང་སན་སོགས་དང་འབེལ་བ་ལས་དེ་འགྲུབ་

པ་ཡིན་གི་སོང་དུམ་ནི་དེ་དག་གི་རྒྱུར་འབེལ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གང་གིས་ཞེས་པའི་རགས་གྲུབ་སེ་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་མི་

བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་ལས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བེད་པར་ཡང་མི་འབྱུང་

བར་ཐལ། སྔ་ཕིའི་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་། ཁྱོད་ཀིས་

འབས་བུ་ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ཉིད་ཀང་ཚད་མས་རོགས་པར་དཀའ་

བར་ཐལ། ཁྱོད་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ལོག་སོབས་ཀིས་འབས་བུ་ཀུན་ལོག་པ་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ་རག་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དོན་གཞན་སྔ་མ་གང་དག་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་ཞིང་གང་

འགྱུར་རེས་སུ་འགྱུར་བ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་དེ་དག་ལས་གཞན་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་དབང་ཕྱུག་ཀང་འབས་བུ་དེའི་རྒྱུར་རོག་པར་རིགས་པ་

ཡིན་ན། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྐྱེད་

བེད་ཀི་རྒྱུ་རྣམས་ཐུགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུར་རོག་པ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་

ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཞིང་དང་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མྱུ་གུ་མི་བསྐྱེད་

པའི་གནས་སབས་དང་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་མྱུ་གུས་བསྐྱེད་པའི་རང་

བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་རགས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཞིང་ས་དང་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མི་བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་ལས་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པ་ལ་ནུས་

པའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་ན་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། དེ་སེ་ཁྱོད་ལྷག་པར་རོ་བ་ལ་

སོགས་པའི་རྐེན་གིས་ལེགས་པར་འདུས་བས་པ་ན་མྱུ་གུ་སོགས་འབས་བུ་དེའི་

ཁྱད་པར་ཡང་ལྷག་པར་བཟང་ལ་མང་བ་འབྱུང་བ་སོགས་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གལ་ཏེ་དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཡུལ་དང་དབང་པོ་ཡིད་བེད་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པ་

རེ་རེ་བ་དང་། ཚོགས་པ་དག་ཁྱད་པར་བར་མེད་ཀང་དབང་བོའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་

དུ་དབང་ཕྱུག་འདི་ཡང་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པའི་གནས་སབས་དང་ཁྱད་པར་མེད་

ཀང་འབས་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡུལ་དབང་ཡིད་བེད་སོགས་དེ་ལའང་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་རྣམས་ཚོགས་པ་དེ་མ་ཚོགས་པའི་ཡུལ་དབང་རེ་རེ་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་པ་

མིན་པར་ཐལ། དེ་དང་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་རྣམས་

ཚོགས་ཀང་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་

སོ་སོར་སོ་སོར་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་མ་ཚོགས་པ་རེ་རེ་བ་

རྣམས་དང་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་འདོད་མི་

ནུས་པ་དེའི་ཕིར་དེ་རྣམས་མ་ཚོགས་པ་དང་རེ་རེ་བ་དང་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་

ནོ། །ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་དབང་ཤེས་ཀི་རྐེན་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པའི་རེ་རེ་བ་ལ་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་

མེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཚོགས་ན་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་རྣམས་

སོ་སོར་རེ་རེ་བ་ལ་གང་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་ལྷན་

ཅིག་ཚོགས་ན་རེ་རེ་བ་ལས་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་དབང་ཤེས་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སྲིད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དབང་ཕྱུག་སོགས་རག་པ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ཀུན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པའི་གནས་

སབས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་ལྟོས་ཚད་ཡིན་རིགས་

ཞེས་པའི་རགས་མ་གྲུབ་སེ། ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་ཡིན་ན་སྲིན་བུའི་གོང་སོགས་དབང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པོ་ལས་འདས་པའི་ལོག་གྱུར་གི་དོན་མ་ལུས་པ་ཤེས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་ལ་

སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲིན་བུའི་གོང་སོགས་མ་ལུས་པ་ཤེས་པའི་ཐབས་ལ་ནན་

ཏན་བེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་པར་ཞེས་པ་ནི་རྒྱང་འཕེན་པ་ཁ་

ཅིག་རབ་ཏུ་བརོད་ཏོ། །

སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་སོན་པར་བེད་པ་ལ་རང་གི་

མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པར་དོགས་པ་ཅན་གི་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་

རོགས་ལན་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ཅན། སྲིན་བུའི་གངས་སོགས་མ་ལུས་པ་ཤེས་པ་སོན་

པར་བཙལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་མཁྱེན་པའི་སོན་པ་དེས་བཤད་

པའི་དོན་ལ་ནན་ཏན་བ་བའི་ཕིར་དུ་རང་གིས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ཤེས་པ་

དང་ལན་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་སོན་པར་ཚོལ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་སོན་པར་བཙལ་

བར་བ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་རོགས་ལན་དེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་

བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་སུ་བསེན་བར་འོས་པའི་སོན་པ་འདི་ཡིས་རང་གི་མངོན་པར་

འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བ་རུ་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་

མངའ་འམ་མི་མངའ་ཞེས་རྣམ་པར་དཔད་པར་བའི་སྲིན་བུའི་གངས་སོགས་མཁྱེན་

ནམ་མི་མཁྱེན་ཞེས་དཔད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་

དོན་གཉེར་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་སྲིན་བུའི་གངས་སོགས་མཁྱེན་པ་ནི་འགར་ཡང་ཉེར་

མཁོ་མེད་པའི་ཕིར། འོ་ན་སོན་པ་དེ་ཡུལ་གང་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཞེ་ན། སོན་པ་བཅོམ་

ལན་འདས་ཆོས་ཅན། སྲིན་བུའི་གངས་སོགས་ཐམས་ཅད་རིག་པར་མཛད་པའི་སོ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ནས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་ཚད་མར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་བང་བའི་དེ་

ཉིད་འགོག་བདེན་ཐབས་ལམ་བདེན་དང་བཅས་པ་དང་དོར་བའི་དེ་ཉིད་སྡུག་བདེན་

ཐབས་ཀུན་བདེན་དང་བཅས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རིག་པར་མཛད་པའི་ཡེ་ཤེས་

མངའ་བའི་སོ་ནས་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གིས་ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་

ཐག་རིང་པོ་མཐོང་ངམ་མཐོང་བ་མིན་ཡང་རུང་གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་སོན་པར་འོས་

ཏེ། དེས་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་བདེན་པའི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་སོན་པའི་ཐུགས་རེ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་ཐག་རིང་པོ་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་ན་

གོལ་བ་དོན་གཉེར་རྣམས་ཚུར་ཤོག་སྡུག་བསྔལ་ཞིའི་ཐབས་མཁྱེན་པ་དོར་ལ་བ་

རྒོད་དང་ཕག་རྒོད་ལ་སོགས་ཐག་རིང་པོ་མཐོང་བ་རྣམས་སོན་པར་བསེན་པར་

གིས་ཤིག་ཅེས་སིང་ཚིག་གོ །

ད་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་འགོ་ལ་ཕན་བཞེད་པ་ཅེས་པ་འཆད་པར་བཞེད་དེ། 

གལ་ཏེ་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཅི་ཞེ་ན། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་

ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་

སྐྱེས་བུའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཡང་རྒྱུ་

གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དམ་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་དུ་མར་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱང་པན་པ་ན་རེ་སིང་རེ་ལ་སོགས་པའི་བོ་ནི་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་དུ་མར་

གོམས་པས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ལུས་ཞིག་ནས་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡོན་ཏན་དང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབས་བུ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ལུས་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལུས་

ཡན་གར་བ་ལ་བརེན་པའི་སོ་ནས་སྐྱེ་བ་དུ་མར་གོམས་པར་གྲུབ་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་ལ་བརེན་པ་ཚད་མས་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་ཡིད་བོ་དག་

ནི་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པས་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པ་ན་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་

མ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་ལུས་འདི་འབའ་ཞིག་ལས་སྐྱེ་

བ་མིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ས་ཆུ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་ཡང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་

དང་སེམས་དཔའ་ཅན་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པའི་ཕིར། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ལ་

སོགས་པ་དེ་དག་སྔར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དུས་སུ་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མར་མཚམས་

སྦྱོར་བར་ནུས་ལན་དུ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྒྱུ་གཞན་ལྷག་པོ་ཅི་ཞིག་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཞིང་རྒྱུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ཕི་ནས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་རང་གི་

རིགས་འདྲ་ཕི་མར་འཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རོ། །ཐ་མལ་འཆི་ཁའི་

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་འབྱུང་སེ། དེའི་རྒྱུ་

ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་མེད་དེ། ས་

སོགས་འབྱུང་བའི་ཆ་འགའ་ལ་སེམས་ཅན་གི་ས་བོན་མེད་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་

མི་སྐྱེའོ་ཞེ་ན། ས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་གི་ས་

བོན་གི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཆ་གང་དུ་དྲོད་གཤེར་

རམ་རྫུས་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཆ་

དེ་འགའ་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ཡིད་བོ་དང་དབང་སོགས་རྣམས་རང་གི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་འབའ་ཞིག་ལས་འབྱུང་

བ་ཡིན་ན། ཇི་ལྟར་ས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཆ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། ས་བོན་

འབྱུང་བའི་ཆ་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེར་འགྱུར་བའི་ས་

སོགས་དང་འབྱུང་བར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཡིད་བོ་དེ་ལུས་དང་གཅིག་པ་ནི་འོག་ཏུ་འགོག་ཅིང་དོན་གཞན་

ཡིན་ན། དབང་པོ་མེད་པའི་ལུས་ལ་རེན་ནམ་དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལ་རེན། 

དང་པོ་ལྟར་ན་ཤི་བའི་ལུས་དང་སྐྲ་སེན་སོགས་ལའང་ཡིད་བོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། དེ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་སོགས་

དབང་པོ་རྣམས་རེ་རེ་ལ་རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནོད་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་ལ་གནོད་

པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་བོ་ལུས་ལ་མི་བརེན་པར་མ་ཟད་ལུས་ཉིད་ཡིད་བོ་

ལ་བརེན་ཏེ་མིག་སོགས་དབང་པོ་དེ་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་ལ་རེན་ཏེ། ཡིད་བོ་

འདི་འདོད་འཇིགས་མ་ངན་སོགས་ཀིས་འགྱུར་ན་ཁྱོད་ཀང་འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐོང་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་བོ་ལུས་ལ་མི་བརེན་པར་དབང་པོ་ཡིད་བོ་ལ་བརེན་པ་དེའི་

ཕིར་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་ལ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་

སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་བོའི་རྒྱུ་མཚན་གནས་པའི་རེན་སེམས་པའི་མིང་ཅན་གི་རིགས་

མཐུན་པའི་ལས་འགའ་ཞིག་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀིས་རྒྱུ་ཡིན་པས་དེའི་

ཕིར། དེ་འདྲའི་ལས་དེ་ཡང་ཉེར་ལེན་བོ་སྔ་མ་ཉིད་ལ་བརེན་པ་ཡིན་གི་ལུས་ལ་

བརེན་པ་མིན་ནོ། །ཐ་མལ་འཆི་ཁའི་ཕིས་ཀང་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། སྔར་སྐྱེ་བ་ལེན་

པའི་དུས་དེ་དང་འདྲ་བར་དབང་སོགས་འཕེན་བེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དུས་སུ་དབང་སོགས་འཕེན་བེད་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བའི་དབང་སོགས་

འཕེན་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཚང་བར་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་ལུས་ལ་མི་བརེན་ན་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས་ལུས་དང་

སེམས་ནི་ཕན་ཚུན་རེས་སུ་བེད་པ་ཅན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

དེའི་དགོངས་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། ཡིད་བོ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལུས་ལ་བརེན་པར་བཤད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ལུས་ལ་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལུས་དེའི་ཤེས་པས་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་གི་སོ་ནས་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། མིག་སོགས་

དབང་པོ་ལས་སྐྱེ་སེ་མིག་སོགས་དབང་པོ་མེད་པར་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

མིག་སོག་དབང་པོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་ལས་སྐྱེ་བར་ཐལ། དེ་མེད་པར་མི་སྐྱེ་

བའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ནའང་མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་ཡིད་བོ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། སྔར་

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དུས་སུ་ཡང་ཁྱོད་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་མེད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ན། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་ཁྱོད་གཉིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཅན་

ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། སྔ་ཕི་རིམ་ཅན་མ་ཡིན་

པའི་ལུས་རག་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མིན་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་ལུས་རག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ན་ཡིད་བོ་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྱོད་དོ་ཞེ་ན། ལུས་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡིད་བོ་རིམ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པའང་མེད་པར་ཐལ། 

རྐེན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་

སྔ་མ་རྣམས་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ལུས་ལ་རིམ་གིས་ཡིད་བོ་ཕི་མ་རྣམས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སད་གཅིག་སྔ་ཕིའི་རིམ་པ་ཡོད་པར་གསལ་བར་

བེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡིད་བོ་རིམ་ཅན་གི་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་

བསྐྱེད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། སྔར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་དུས་དང་ཕིས་འཆི་བའི་

དུས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། ལུས་དང་དབང་པོ་ཡིད་བོ་སོགས་ཀི་སད་ཅིག་

མ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕི་མ་ཕི་མའི་རྒྱུར་མཐོང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་

དུས་སུ་དེ་དག་གི་སད་གཅིག་སྔ་མ་སྔ་མ་ནི་རང་གི་རིགས་འདྲ་སད་ཅིག་རེ་རེ་སྔོན་

མེད་གསར་དུ་བསྐྱེད་པ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་དག་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་བསྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པ་

མེད་དེ། ཐ་མལ་འཆི་ཁའི་སེམས་ཆོས་ཅན། སེམས་གཞན་དང་འཚམས་མི་སྦྱོར་བ་

ཡིན་ཏེ། འཆི་ཁའི་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར། དག་བཅོམ་དུ་འདོད་པའི་འཆི་ཁའི་སེམས་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་ཐ་མ་འཆི་ཁའི་སེམས་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འགལ་ཟླ་

དམིགས་པའི་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་གཞན་དང་འཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་

འགལ་བ་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་འདོད་པའི་དག་བཅོམ་

འཆི་ཁའི་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གང་ལས་སེམས་གཞན་

དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པར་གྲུབ་པར་འདོད་དེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱོད་ཀི་

ལུགས་ལས་བཤད་པས་དཔེར་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་པའི་གྲུབ་མཐའ་

འམ་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རེས་སུ་འབངས་ནས་དག་བཅོམ་པའི་སེམས་དེ་ཚད་

མས་མཐོང་ངམ་ཅི་སེ་མི་རོགས་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཅན་གི་ལུང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དག་བཅོམ་འཆི་ཁ་མའི་སེམས་ཆོས་ཅན། སེམས་གཞན་དང་

མཚམས་མི་སྦྱོར་ཏེ། སེམས་གཞན་དེའི་རྒྱུ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་པོ་

སོགས་བལ་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་རགས་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་འཆི་ཁའི་

སེམས་དེ་སེམས་གཞན་དང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བར་སྒྲུབ་པ་འདིར་ནི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

ཅིས་མ་བརོད་དེ་བརོད་པར་རིགས་པར་ཐལ། དག་བཅོམ་འཆི་ཁའི་སེམས་དེར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་

སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡིད་བོའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱོད་དང་བལ་བ་དེ་ཐ་

མལ་འཆི་ཁའི་སེམས་གཞན་དང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡིད་བོའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དབང་པོ་

སོགས་རེ་རེ་བ་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡང་ཡིད་བོའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཤེས་ཆོས་

ཅན། མིག་དེའི་བོ་བཞིན་དུ་གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མིག་

དབང་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་དེ་ཆོས་

ཅན། མིག་གི་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་སེ་དེའི་ནུས་པ་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཤེས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་བཞིན་དུ་ཡིད་བོ་དེ་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་རེ་རེ་བ་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ་བར་

མ་ཟད་དབང་པོ་ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་མི་སྐྱེ་སེ། འདི་ལྟར་མིག་སོགས་དབང་པོ་

ལྔ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་ཡུལ་དྲུག་ཀ་འཛིན་པའི་ཡིད་བོ་

སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སོ་སོར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན་དབང་པོ་ཅན་ལས་གཞན་

དབང་པོ་མེད་པའི་སྐྲ་སེན་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཡིད་བོ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། རང་འབས་སེམས་མེད་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་པོ་དང་བཅས་

པའི་ལུས་དང་ཡིད་བོ་གཉིས་རེན་དང་བརེན་པ་ཡིན་ཏེ་ལྷན་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་སྒོན་མ་དང་འོད་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རེན་དང་བརེན་

པ་མ་ཡིན་ཀང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་སུ་རུང་སེ། མིང་གཟུགས་འཕེན་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྔོན་

གི་ལས་གཅིག་གིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་འཕངས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མིག་

སོགས་དབང་པོ་ལྔ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་ཚོགས་གཅིག་པའི་གཟུགས་དང་རོ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་དེ་ལུས་འགྱུར་རེས་སུ་འགྱུར་བས་ལུས་ལ་བརེན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། དེ་རེས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ་གིས་དེ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

གཞན་བསད་པའི་ཁག་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་དོན་ཏེ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གི་སོ་

ནས་འགྱུར་བར་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་དེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཙམ་

གིས་དེ་ལོག་པས་དེ་ལོག་པའི་ངེས་པ་མེད་པ། དེའི་ལོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་

ཡིན་ནོ་དེ་ལོག་པས་དེ་ལོག་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཡིད་བོ་

སྔ་མ་གང་ཞིག་ཆོས་ཅན། གང་ལོག་པས་ཡིད་བོ་ཕི་མ་ལོག་པའི་ཡིད་བོ་ཕི་མ་དེའི་

རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཡིད་བོ་ཕི་མའི་སྔ་རོལ་དུ་རས་སུ་ཡོད་པས་དེ་དག་ཕན་

འདོགས་བེད་ཡིན་པའི་སོ་ནས་དེ་དུས་རག་ཏུ་དེའི་སེ་ཁྱེད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་

ཕིར་རྒྱུ་སྔར་ཡོད་ཅིང་འབས་བུ་ཕིས་འབྱུང་བ་དེའི་ཕིར། མདོ་ལས། འདི་ཡོད་ན་



  162  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འདི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འདི་ཡོད་ན་ཞེས་པའི་བདུན་པ་དང་འདི་སྐྱེས་པའི་ཕིར་འདི་སྐྱེའོ་

ཞེས་འདི་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ལྔ་པའི་སྒས་སྔར་ཡོད་དང་། འདི་འབྱུང་ངོ་འདི་

སྐྱེའོ་ཞེས་པའི་དང་པོའི་སྒ་ནི་འབས་བུ་ཕིས་བྱུང་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་

རྒྱུ་འབས་ཀི་མཚན་ཉིད་དེ་མངལ་དུ་སྐྱེས་མ་ཐག་གི་ལུས་སེམས་ལ་ཡོད་པའི་ངེས་

པ་མེད་ཏེ། དེ་སྔར་བྱུང་ཞིང་སེམས་ཕིས་བྱུང་བའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ན་ལུས་དེ་ཡིད་བོའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་

གྱུར་པའི་སོ་ནས་སེམས་སམ་ཡིད་བོའི་རྒྱུན་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་པ་ཡིན་པ་སླ་སེ་

ལུས་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཁྱོད་ལོག་པས་ཡིད་བོ་

ལོག་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ར་བུམ་སོགས་ལ་མེ་སོགས་ཀིས་ཕན་འདོགས་པ་ཡིན་ཀང་མེ་སོགས་

ལོག་པས་བུམ་སོགས་ལོག་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཤི་བའི་ལུས་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སེམས་ལོག་པ་མེད་པར་ངེས་

པར་གནས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སེམས་གནས་པའི་རྒྱུ་ལུས་ཚང་བར་

གནས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤི་བའི་ལུས་ལ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་མེད་པའི་

སེམས་གནས་པ་མེད་དེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ནི་སེམས་ཀི་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་དེ་ལས་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་ཁྱོད་

ལས་ཡིད་བོ་དེ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡོད་པ་དང་ཁྱོད་ཀི་ངོ་བོ་དེ་ཡིད་བོ་གཞན་

དབང་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་བོའི་འབད་རོལ་མེད་པར་རྒྱུ་གང་ལས་

འབྱུང་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་བེད་པས་རླུང་ཕིར་འབིན་པ་དང་ནང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དུ་འདྲེན་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕུལ་བྱུང་དང་འགིབ་པ་

ལས་ཡིད་བོ་དེའང་ཕུལ་བྱུང་གསལ་བ་དང་འགིབ་པ་མི་གསལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཁྱོད་དེའི་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤི་བའི་ལུས་དེ་

དག་ལའང་ལོག་པ་མེད་པར་གནས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་ལ་གནས་པའི་རྒྱུ་ལུས་ཚང་

བར་གནས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་སེམས་དེ་སེམས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན་སེམས་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཤི་བའི་ལུས་ལ་སེམས་ལོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ་ཅེ་ན། ཤི་བའི་ལུས་

ཆོས་ཅན། དེང་ཕིན་ཆད་ཁྱོད་ལ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པར་མཚུངས་པའི་

སེམས་ཀི་རྒྱུན་འཛུགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སེམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གནས་པར་འཕེན་བེད་ཀི་རྒྱུ་སྔ་མའི་ལས་ཟད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གང་གི་ཕིར་ན་

ལུས་སེམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་འཕེན་བེད་ཀི་རྒྱུ་གཞན་སྔ་མའི་ལས་དག་ཀང་

ལུས་སེམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་

སྔགས་ཀིས་བཏབ་པའི་སོང་བུ་སྣུམ་ལན་དང་ཏིལ་མར་གིས་བཀུས་པའི་ས་བོན་ལ་

སོགས་པ་སྒོན་མེ་དང་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཉེས་པ་རླུང་མཁིས་སོགས་

ཀིས་མི་མཐུན་ཕོགས་འགལ་རྐེན་བས་པའི་ལུས་དེ་ཡིད་བོའི་རྒྱུ་མིན་པས་ལུས་ནི་

གནས་པ་སེམས་ཞེས་པའི་རགས་མ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། རིམས་སོགས་ཀིས་ཤི་བའི་

ལུས་ཆོས་ཅན། སླར་ཡང་ཁྱོད་ལ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་སེམས་འཚོ་བ་དག་ཏུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་འཚོ་བའི་འགལ་རྐེན་ཉེས་པ་རླུང་མཁིས་སོགས་ཉམས་པར་

འགྱུར་ཞིང་མཐུན་རྐེན་ལུས་ཚང་བར་གནས་པའི་ཚེ་སེ་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤིང་གི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་མེ་ལོག་ན་ཡང་མེས་བསྐྱེད་པའི་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་སོལ་བ་

ཤིང་དུ་མི་ལོག་པ་བཞིན་དུ། ནད་ཀི་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་རིམས་སོགས་ལོག་ན་

ཡང་ནད་ཀི་འགྱུར་བ་དེ་ནི་ལོག་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ནད་ཀི་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། གཏན་

ནས་མི་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གསོ་བའི་སྦྱོར་བ་དོན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་དོན་ཡང་འགྱུར་བ་བེད་པ་པོ་འགའ་ཞིག་ནི་སབས་ལ་ལར་སླར་མི་

འབྱུང་བའི་ལོག་མི་རུང་གི་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པར་བེད་དེ། དཔེར་ན་ཤིང་ལ་མེས་

བས་པའི་སོལ་བ་བཞིན་ནོ། །འགྱུར་བ་བེད་པ་པོ་འགའ་ཞིག་ནི་སླར་འབྱུང་བའི་

ལོག་རུང་ཡིན་པའི་འགྱུར་བ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ་དཔེར་ན་གསེར་ལ་མེས་བས་པའི་

སྲ་བ་བཞིན་ནོ། །དང་པོ་མེས་བས་པའི་འགྱུར་བ་སོལ་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

སླར་ཤིང་དུ་ལོག་ཏུ་རུང་བ་མིན་ཏེ། མེས་ཤིང་དུ་ལོག་ཏུ་རུང་དུ་བས་པའི་ཕིར། 

རིམས་སོགས་ཀིས་བས་པའི་ནད་ཀི་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སླར་

ཡང་འབྱུང་བའི་ལོག་ཏུ་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རིམས་སོགས་ཀིས་སླར་ཡང་ལོག་ཏུ་

རུང་བར་བས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མེས་བས་པའི་གསེར་གི་སྲ་བ་དེ་སླར་ཡང་མེ་

དང་བལ་ན་སྲ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ནད་ཀི་འགྱུར་བ་དེ་སླར་ལོག་

རུང་ཡིན་ན་གསོར་མི་རུང་གི་ནད་ཡོད་པ་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཅུང་ཟད་ཀང་

གསོ་བ་མིན་པར་བརོད་པའི་ནད་ཆོས་ཅན། གསོར་མི་རུང་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། ཁྱོད་འཕོ་བེད་ཀི་སན་གི་བཅུད་ཡིན་པ་སོགས་རེད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་

རམ། ཁྱོད་ཀིས་ཟིན་པའི་ནད་པ་གསོན་པའི་ལས་སམ་ཚེ་ཟད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཁྱོད་གསོར་མི་རུང་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གལ་ཏེ་ཉེས་པ་རླུང་མཁིས་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་ནད་ཀི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་

ཡིན་ན་ནད་པ་ཆོས་ཅན། གསོ་རུང་མིན་པའི་ནད་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། རླུང་

མཁིས་ལ་སོགས་པའི་ནད་ཀི་གཉེན་པོ་བསེན་པས་སླར་ནད་ཀི་འགྱུར་བ་ཀུན་ལོག་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ནད་ཀི་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་རིམ་དང་དུག་སོགས་ཀིས་ཤི་བའི་

ལུས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སེམས་དེ་ཅིས་ཀང་སླར་ཡང་འཚོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་

བར་ཐལ། འཆི་བའི་རྐེན་རིམས་དང་དུག་སོགས་ཀིས་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་

ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་རིམས་དང་དུག་སོགས་ལོག་པའི་ཕིར། རམ་ཞེས་པས་དུག་སྦྲུལ་

དེ་ཡིས་སོས་ཟིན་པའི་ར་ཁ་དུག་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ཤ་བཅད་པ་དང་གཉེན་པོ་

སྔགས་སོགས་ཀིས་རིམས་དང་དུག་སོགས་ལོག་པར་བས་པ་ལས་ཀང་སླར་ཡང་

སེམས་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་ཉེར་ལེན་དུ་འདོད་པའི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་

བ་མེད་པར་ཉེར་ལེན་ཡིད་བོ་དག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བེད་པར་མི་ནུས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ཡིད་བོའི་དངོས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འཇིམ་པ་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་རའི་བུམ་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་བེད་མི་

ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་ལུས་ཀི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཡིད་བོ་དེ་ཉེར་ལེན་དུ་མི་རིགས་ཏེ། ཁྱོད་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་ཡིད་

བོའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་བ་ལང་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པར་བ་མིན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་

བཞིན་ནོ། །རགས་གྲུབ་སེ། ལུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་ཀང་སེམས་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དགའ་གདུང་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། བ་ལང་དང་བ་

མིན་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་དང་ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་

ཡང་ལྷན་ཅིག་གནས་སུ་རུང་སེ། རང་གི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་

དེ་ཁྱོད་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཡིད་བོའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིད་བོ་སྔ་མ་རྣམས་

ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མེ་

དང་ཟངས་མའི་ཞུ་ཉིད་ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་

བཞིན་ནོ། །

དེ་དག་གིས་ལུས་སེམས་ཉེར་ལེན་དང་ཉེར་ལེན་ཅན་དུ་འདོད་པ་བཀག་

ནས། ད་ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་རེན་དང་བརེན་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི། 

ལུས་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པའི་རེན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡིད་བོ་

རས་སུ་ཡོད་མེད་དག་གང་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་པའི་རེན་དགོས་ནུས་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེ་རས་སུ་ཡོད་ན་རེན་མི་དགོས་ལ་མེད་ན་རེན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ་ལུས་དེས་ཡིད་བོ་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་པ་མི་འཇིག་པར་

གནས་པའི་རྒྱུ་བེད་པའི་སོ་ནས་ཡིད་བོའི་རེན་ཡིན་ཞེ་ན། ལུས་དེས་ཡིད་བོའི་

གནས་པ་ཡིད་བོ་དང་གཅིག་བེད་དམ་དོན་གཞན་བེད། གཅིག་བེད་ན། ལུས་འདི་

ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རེན་དུ་མེད་པར་ཐལ། ཡིད་བོ་གནས་

པ་གནས་པ་པོ་ཡིད་བོ་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕིར། ཡིད་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པའི་

ཕིར་རོ། །དོན་གཞན་བེད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། དེས་ནི་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་དངོས་པོ་མི་

འཇིག་པར་གནས་པར་ཅི་ཞིག་བས་ཏེ་མི་བེད་པར་ཐལ། ཡིད་བོ་གནས་པ་ཡིད་བོ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ལས་དོན་གཞན་དེ་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་ཉིད་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། ནམ་

ཡང་འཇིག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་ལུས་རག་པ་

བརན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་དེ་གནས་པའི་རྒྱུས་གནས་པར་བེད་ཀང་

འཇིག་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པར་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡིད་བོ་འཇིག་རྒྱུ་དོན་

གཞན་ལས་འཇིག་པར་འདོད་པ་དེའང་དེས་ཡིད་བོ་འཇིག་པ་ཡིད་བོ་དང་གཅིག་

བེད་དམ་དོན་གཞན་བེད། དང་པོ་ལྟར་ན་བེད་མི་དགོས་ན། གཉིས་པ་ལྟར་ན་འཇིག་

རྒྱུས་ཡིད་བོ་འཇིག་པར་མི་བསྐྱེད་པར་ཐལ་ཞེས་པའི་ཐལ་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། གནས་པའི་རྒྱུས་ཀང་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་ཅི་

ཞིག་བས་ཏེ་མི་བེད་པར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རག་པར་

གནས་ལ་ཕད་ན་གནས་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་འཇིག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་གནས་རྒྱུ་

མེད་ན་འཇིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་པའི་གོང་དུ་ཡང་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ལ་གནས་རྒྱུ་

དེས་འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕད་ཀི་བར་དུ་གནས་པར་བས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡིད་

བོའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པ་དེ་རང་གི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་ལ་

ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པའི་ཕིར། འདོད་ན་གནས་པའི་རྒྱུས་མི་འཇིག་པར་གནས་ཅི་

ཞིག་བ་སེ་མི་བེད་པར་ཐལ། འཇིག་པ་རང་གི་ཆོས་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་འདི་ལ་གནོད་

བེད་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དཔེར་ན་སྣོད་སོགས་དང་རས་དེ་གྲུབ་ཟིན་གི་ཆུ་

སོགས་དང་ཡོན་ཏན་གི་ལས་རྣམས་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རེན་ཡིན་པ་བཞིན་

དུ་ལུས་ཀང་ཡིད་བོ་གྲུབ་ཟིན་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རེན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྣོད་

སོགས་དེ་ཆུ་སོགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་མེ་འཇིག་པར་གནས་པའི་རེན་དུ་འདོད་པ་འདི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལའང་སྣོད་སོགས་དེས་ཆུ་སོགས་ཀི་གནས་པ་ཆུ་སོགས་དང་གཅིག་བེད་དམ་དོན་

གཞན་བེད་ཅེས་པའི་བརག་པ་འདི་མཚུངས་པའི་ཕིར་དཔེ་མ་གྲུབ་བོ། །

དེས་ན་སྣོད་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆུ་སོགས་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རེན་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཆུ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགོ་བས་སད་

ཅིག་རེ་རེར་ཞིང་འཇིག་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གི་ཆུ་སོགས་ཀི་རེན་ཡིན་

ཏེ། དེའི་དངོས་པོའི་རིགས་རྒྱུན་ཕི་མ་རྣམས་རིགས་རྒྱུན་སྔ་མ་དེ་ལྟ་བུར་ཐུར་དུ་མི་

འབོ་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་དུ་ན་དེ་ཆོས་ཅན། དེའི་རེན་དུ་རུང་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རགས་དེ་ལྟར་མིན་པའི་ཕིར། དཔེ་དེ་དག་ལས་སྔ་མ་དག་རིགས་

ཀང་ཕི་མ་དག་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གི་ཆུ་སོགས་ཀི་རེན་དུ་འགྱུར་

ཏེ། དེ་ཐུར་དུ་འབོ་བའི་གེགས་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་གི་ཡོན་ཏན་སྤི་

དང་ལས་རྣམས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་དང་གཞན་དུ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་

རེན་ཅི་དགོས་ཏེ་མི་དགོས་པར་ཐལ། གཞན་དང་གཞན་དུ་འགོ་བའི་བ་བ་མེད་པ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གིས་ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་རེན་དང་བརེན་

པར་འདོད་པ་བཀག་ནས། རིགས་པ་དེས་ཞར་ལ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཐ་སད་གཞན་

ཡང་འགོག་པ་ནི། ཕན་མི་འདོགས་པའི་དོན་གཞན་རེན་དང་བརེན་པ་འགོག་པའི་

རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་དུས་མཉམ་པའི་རེན་དང་

བརེན་པར་འབེལ་པར་བེད་པའི་འཕོད་པ་འདུ་བ་དང་བདག་དེ་རང་ལ་འཕོད་པ་འདུ་

བ་ཅན་གི་བདེ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་དང་གསལ་བ་ལ་རིགས་དང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། 

སྣམ་བུ་ལ་ཆོས་དཀར་སོགས་དང་འབྱུང་འགྱུར་སོགས་གྲུབ་ཟིན་གི་དོན་གཞན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

རྣམ་པར་གནས་པ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་རྣམས་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་ཟིན་ནམ་ཕན་མི་

འདོགས་པའི་དོན་གཞན་རེན་དུ་མེད་པར་གནས་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་

དེ། གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་ལ་སོགས་པའི་རེན་བཅས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་འཇིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་

ན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གནས་པ་ཡིན་ལ་གཞན་འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕད་པ་ལས་འཇིག་པ་ཡིན་

པ་དེའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། གནས་པའི་རྒྱུས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་བེད་པ་ཅི་

ཞིག་བ་སེ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། གནས་པའི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་གནས་པར་བེད་པའི་ནུས་

པ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་མེད་པར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འཇིག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱེད་ལྟར་ན་སྐྱེ་བ་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཅན། 

འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕད་པའི་དུས་འགའ་ཞིག་ཚེ་ནའང་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བར་གནས་

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀུན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཅི་རིགས་པའི་སོ་ནས་མི་འཇིག་པར་

གནས་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་རག་པའི་རས་ཀི་རེན་དང་བཅས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རེན་བཅས་ཐམས་ཅད་རག་པར་གནས་པ་དང་ལན་

པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པའི་

ངང་ཚུལ་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན། དེའི་ཕིར་བོ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། 

གནས་བེད་གཞན་གིས་གནས་པར་བེད་པ་གང་སེ་མི་ནུས་པར་ཐལ་ཞིང་། གལ་ཏེ་

རང་གི་ངང་གིས་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་གི་བདག་ཉིད་མིན་ན། དེའི་ཕིར་དེ་ཆོས་ཅན། 

གནས་བེད་གཞན་གིས་གནས་པར་བེད་པ་གང་སེ་མི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་སེམས་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་པར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགྲུབ་སེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་འབེད་ཀི་ཤེས་རབ་དང་བམས་སིང་ཆགས་སང་རོངས་

གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བོའི་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ལུས་ཀི་ཉེར་

ལེན་ཡིན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ལུས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་བྱུང་འགིབ་པའི་རེས་སུ་

བེད་པ་མེད་པར་ཐོས་བསམ་སོམ་སོགས་ཀི་བོའི་བེད་པའི་ཁྱད་པར་གིས་ཕུལ་

བྱུང་དང་འགིབ་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རགས་འདི་ནི་མར་མེའི་

འོད་དང་མྱུ་གུའི་གིབ་མ་ལ་སོགས་པ་ཉེར་ལེན་ལུས་ལ་བརེན་པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་རྣམས་རང་གི་ཉེར་ལེན་སྒོན་མ་སོགས་འཕེལ་འགིབ་ཀི་རེས་

སུ་བེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སེ་བཅུད་ལེན་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བས་

པའི་ལུས་དེ་ལས་ཀང་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་འདི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བཅུད་ལེན་སོགས་ཀིས་རྒྱས་པར་བས་པའི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཡིད་

ཤེས་འཁོར་གིས་ཤེས་རབ་སོགས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ལུས་ཀིས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་སོ་ནས་དེའི་ཤེས་རབ་སོགས་དེ་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་ཙམ་གི་ལུས་ཀིས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མེད་པར་དེ་ལ་ཕན་

འདོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བོའི་བེད་པའི་ཁྱད་པར་ལ་མི་ལྟོས་པར་ལུས་ཡན་གར་བ་ལས་ཀང་

སེམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་དེ། ལུས་རྒྱས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་རྒུད་པ་ལས་

ཞེ་སང་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སོ་སོར་རོག་པའི་ཤེས་རབ་དང་བལ་བ་འགའ་

ཞིག་གི་ཚེ་ལུས་རྒྱས་པ་དང་རྒུད་པ་སོགས་ཀིས་འཕེལ་བར་བས་པའི་ཆགས་སང་

སོགས་ཆོས་ཅན། ལུས་རྒྱས་པ་དང་རྒུད་པ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཡིད་ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་

ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་དེ་ཡང་ལུས་ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་ལས་སྐྱེས་ལ་ལུས་

ཤེས་འཁོར་གི་ཚོར་བ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དེ་འདྲའི་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁམས་སོམས་པ་དང་མ་སོམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནང་གི་དོན་རེག་བའི་ཁྱད་

པར་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་ཉེ་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། ཡིད་ཤེས་ལུས་ལས་བརྒྱུད་

ནས་སྐྱེ་བར་བསན་པའི་རིགས་པ་འདི་ནི་འདུས་པའི་རིམས་དང་སྦྱར་བའི་དུག་ལ་

སོགས་པ་ལས་དྲན་པ་ཉམས་པ་སེམས་ཡེངས་པ་རོངས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། 

འདུས་པའི་རིམས་དང་སྦྱར་བའི་དུག་སོགས་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ནོ་

ཤེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་དཀྲུགས་པའི་ནང་དོན་རེག་བའི་ཁྱད་པར་

གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དབང་པོའི་བོས་ཡིད་བོ་འགྱུར་བར་བེད་དེ་

བས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དཔེར་ན་ཤེས་རྒྱུད་སང་བ་དང་མངོན་པར་མ་བརགས་པའི་ཁྱད་པར་འགའ་

ཞིག་ལ་སག་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་སྒ་ཐོས་པ་དང་གཞན་བསད་པའི་ཁག་ལ་སོགས་

མཐོང་བ་ལས་དྲན་པ་ཉམས་པ་སེམས་ཡེངས་པ་རོངས་པ་ལ་སོགས་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །སེམས་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཅན་འགོག་པའི་དོན་བསྡུ་བ་དེ། 

སེམས་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཅན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ངེས་པར་གང་སེམས་སྔ་མ་ཉིད་

ཀི་འདུ་བེད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་སེམས་ཕི་མ་ནི་ཆོས་ཅན། ཉེར་ལེན་སེམས་སྔ་

མ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་གི་ལུས་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྒྱུའི་གཙོ་བོར་མེད་ན་མི་

འབྱུང་བ་དེའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཞན་ཡང་ལུས་སེམས་བདག་ཉིད་གཅིག་པ་འགོག་པ་དེ། ཇི་ལྟར་ན་

སེམས་ལ་བརེན་པར་བས་ནས་ཐོས་པ་དང་བཟོ་སོགས་ཀི་མན་ངག་འདུ་བེད་པའི་

སེམས་ལ་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་ཐོས་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཚེ་དེ་ཅན་གི་

སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སེམས་དེ་ལྟར་དུ་ལུས་ལའང་ཐོས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་

རྣམས་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐོས་སོགས་གསལ་བའི་སེམས་དང་ལུས་ཐ་

དད་མེད་པར་བདག་ཉིད་གཅིག་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་རྒྱུའི་གཙོ་བོར་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ཀིས་ལུས་ཁོ་ན་མངལ་དུ་

སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་རྒྱུར་འདོད་པ་བཀག་ནས། རང་ལུགས་ལ་བདག་འཛིན་ཉིད་སྐྱེ་བ་

ལེན་པའི་རྒྱུར་སོན་པ་དེ། ཐ་མལ་པ་མངལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་

དང་ལན་པས་བདེ་བ་ཐོབ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་དོར་བ་འདོད་པའི་བོ་སྔོན་དུ་སོང་སེ། 

དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་གཞན་གིས་དབང་མེད་དུ་བཀྲི་བ་མིན་པར་

མངལ་སོགས་དམན་པའི་གནས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་ལེན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

ཆགས་པ་ཅན་བུད་མེད་ཀི་རོ་དང་སྦྲང་བུ་མི་གཙང་བ་ལེན་པ་བཞིན་ནོ། །ཁྱབ་སེ། 

སྡུག་བསྔལ་བདེ་བར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་དང་བདེ་བ་ཐོབ་ཅིང་སྡུག་

བསྔལ་འདོར་བའི་སྲེད་པ་ནི་ཀུན་ནས་འཆིང་བ་མངལ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་

གང་ལ་ལོག་སྲེད་དེ་མེད་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་མངལ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱང་པན་པ་ན་རེ། འདི་ནས་ཕི་མར་འགོ་བ་དང་སྔ་མ་ནས་འདིར་

འོང་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་གང་གིས་ཕིན་ནས་མཚམས་སྦྱོར་མེད་སོགས་ཀི་ར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་རྒྱང་པན་པ་ཁྱེད་ཀིས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱོད་དབང་པོ་མི་གསལ་བའི་ཕིར་ཡོད་ཀང་མི་མཐོང་བ་སྲིད་པའི་ཕིར། དཔེར་

ན་མིག་མི་གསལ་བས་དུ་བ་ཆུང་ངུ་ཡོད་ཀང་མི་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །སྐྱེས་བུ་ཀུན་

གིས་མ་མཐོང་བ་ནི་མ་གྲུབ་སེ། བར་དོ་ནང་དང་ལྷ་མིག་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པ་

རྣམས་ཀིས་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བར་སྲིད་ཆོས་ཅན། ཐོགས་བཅས་སུ་ཐལ། 

ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་བུམ་སོགས་བཞིན་ནོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དབང་པོ་ཀུན་

ཚང་ཐོགས་མེད་རྒྱུ་ཞེས་པར་ཁས་བངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་མ་ངེས་ཏེ། རས་འགའ་ཞིག་

ལུས་ཅན་ཡིན་ཡང་ཕ་ཞིང་དྭངས་པའི་ཕིར་ལུས་ཅན་ལ་ལར་ཐོགས་པ་མེད་པར་

མཐོང་སེ། དཔེར་ན་ར་སོ་མ་ལ་ཆུ་བཞིན་དང་། ཤེལ་ལ་ཉི་འོད་དང་གསེར་ལ་དངུལ་

ཆུ་ཐོགས་མེད་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་བར་སྲིད་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ན་མེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཡོད་ཀང་ཐ་མལ་པ་ལ་སྣང་མི་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ལུས་དེ་

ཡིད་བོའི་རེན་ཡིན་ན། ཆ་ཤས་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་ནམ། ཆ་ཤས་

དང་བཅས་པའི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཡིན། དང་པོ་མི་རིགས་ཏེ། སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལག་

པ་སོགས་ཡན་ལག་གཅིག་གཡོ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གཡོ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

གཡོ་བའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། གཡོ་མི་གཡོ་འགལ་བ་ཅན་གི་ལས་ནི་ཆོས་ཅན། གཅིག་ལ་འདུར་མི་རུང་

བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་གཡོ་བ་ཡིན་གི་ཡན་ལག་ཅན་གཡོ་བ་མ་ཡིན་པས་

སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན། རང་གི་གནས་པའི་ཡུལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རང་གི་ཡན་ལག་ལས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡན་ལག་གཡོ་བའི་ཚེ་

ན་གཡོ་བ་ལས་གཞན་མི་གཡོ་བའི་ལུས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྱེས་བུ་

ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅིག་སྒིབ་བེད་ཀིས་བསྒིབས་པ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་

དག་བསྒིབས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒིབ་པའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ལྷག་མ་

རྣམས་ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འམ་གིས་གལ་ཏེ་ཡན་ལག་བསྒིབས་པ་ཡིན་གི་ཡན་

ལག་ཅན་མ་བསྒིབས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡན་ལག་སྒིབ་བེད་ཀིས་བསྒིབས་

པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤེས་པས་སྔར་མ་བསྒིབས་པ་ལྟར་དུ་

རོགས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་མཐོང་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་

གེགས་མེད་པའི་ཕིར། སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅིག་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བ་

ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཁ་བསྒྱུར་བར་ཐལ། ཁ་བསྒྱུར་བའི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་

ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། འམ་གིས་ཚོན་གིས་ཁ་བསྒྱུར་བའི་

སྐྱེས་བུའི་ཡན་ལག་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཚོན་གིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བར་རོགས་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། མ་བསྒྱུར་བའི་ཡན་ལག་དང་ཆ་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡན་

ལག་དུ་མ་ཚོགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆ་མེད་རས་

གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། གཡོ་མི་གཡོ་སོགས་འགལ་བ་དུ་མ་དང་ལན་པ་

དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གསལ་བེད་པ་སོགས་ན་རེ། སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་བུམ་སོགས་དེ་

ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་པའི་དུ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དེའང་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཀི་

རོགས་པ་མིན་པར་ཐལ། སྔར་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནས་སབས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དང་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་

པར་དབེ་མི་ནུས་ཤིང་སྔ་མའི་རེ་རེ་བ་ལ་ངོ་བོ་འཕོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

རགས་པ་དེའི་སྔ་མ་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་བཞིན་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་བུམ་སོགས་

ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་གནས་སབས་དང་རང་བཞིན་ཁྱད་

པར་མེད་པར་མ་གྲུབ་ཅིང་ཐ་སད་དུ་རྡུལ་ཕན་ཡིན་པའི་རགས་ཀང་གྲུབ་པ་མིན་པར་

ཐལ། རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་ལས་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་ནུས་སུ་སྐྱེས་པའི་རྡུལ་ཕན་ཁྱད་

པར་ཅན་རྣམས་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཡན་ལག་ཅན་གི་

རས་མེད་ན་ལུས་དང་བུམ་སོགས་དབང་ཤེས་ཀི་མི་རོག་པར་ཐལ་ཞེས་རྒོལ་བ་ལ་

ལན་བཏབ་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི། ལུས་དང་བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། སྒིབ་བེད་

དང་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྔ་མའི་རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་ལས་ངོ་བོ་

འཕོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སྐྱོན་དག་ཀང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་འདྲ་དེ་ལ་རགས་

མ་གྲུབ་ཀིས་ལན་ཐེབས་པར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་རགས་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པར་ཡང་སོན་པ་དེ། 

དངུལ་ཆུ་གསེར་སོགས་དང་འདྲེས་པའི་རོ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དབང་

ཤེས་ལ་ཇི་ལྟར་མི་སྣང་བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་པའི་ཕིར། རྡུལ་

རིགས་མི་མཐུན་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཕིར། ཡང་ཐལ་བ་གསུམ་པའི་རགས་ཀང་རང་

ཉིད་ལས་མ་ངེས་ཏེ། མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དང་སྣང་བ་

ཡིད་བེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཀང་གཟུགས་སོགས་

རོགས་པའི་དབང་ཤེས་དག་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སོ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོར་རེ་རེ་བ་ལ་དེ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད། ཚོགས་པ་ཡང་སྔར་གི་རེ་རེ་བ་ལས་

འཕོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྐེན་གསུམ་པོ་ལས་ལན་པ་སྐྱེ་ལ་ལན་པ་ལས་

དབང་ཤེས་སྐྱེ་བས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འདོད་པ་འདིར་ཡང་རྐེན་གསུམ་

ཆོས་ཅན། ལན་པ་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་རེ་རེ་བ་ལས་ངོ་བོ་འཕོས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་བ་མཚུངས། གལ་ཏེ་གསེར་དང་དངུལ་ཆུ་ལ་ཡན་

ལག་གི་རས་མེད་ཀང་དེ་གཉིས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཕད་པའི་ལན་པ་ཡོད་པས་དེ་དབང་

ཤེས་ལ་སྣང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དེ་གཉིས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཕད་པའི་

ལན་པ་གང་ལས་རོགས་ཏེ་མི་རོགས་པར་ཐལ། དེའི་རེན་དེ་གཉིས་ཀི་རྡུལ་ཕན་ཕད་

པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སེའུ་གཤེར་དང་བུ་རམ་སོགས་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

ལ་རོ་ཞིམ་པ་དང་གཟུགས་བཟང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལན་པ་འགལ་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རྡུལ་རིགས་མི་མཐུན་དུ་མ་ཚོགས་

པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བཏུང་བ་རོ་ཞིམ་གཟུགས་བཟང་ཞེས་སོགས་ཀི་ཐ་སད་

འཇུག་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བཏུང་བ་དང་རོ་གཟུགས་གཉིས་རྡུལ་ཕན་

གི་རས་གཅིག་ལ་འཕོད་པ་འདུས་པ་ཡོད་པས་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་བཏུང་བ་རོ་

ཞིམ་གཟུགས་བཟང་ཞེས་ཐ་སད་བེད་པར་འདོད་ཅེ་ན། རས་སྣ་ཚོགས་སྦྱར་བའི་

བཏུང་བ་དང་འོ་མའི་རོ་ཆོས་ཅན། བོ་ལ་རོ་མཚན་ཉིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་ཐ་དད་དུ་

སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་གཅིག་རོ་མཚན་ཉིད་པ་གཅིག་བཏགས་པ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བ་བ་བཏགས་པའི་ཕེང་བ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་ཁྱོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ལ་མཚར་དུ་དངར་བའི་རིང་པོ་ཞེས་བ་བར་བཏགས་ནས་སོན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རིང་པོ་དང་རས་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱོད་གང་ལ་འདུ་བའི་བ་རེ་རེ་བ་ལ་རིང་པོ་མི་འདུ་བའི་ཕིར། 

དེའི་ཞར་ལ་དེ་ལ་བརེན་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཞན་ཡང་འགོག་པ་ནི། གཅིག་

གཉིས་ཞེས་སོགས་བུམ་པའི་གངས་དང་དོན་གཞན་དང་ལན་པ་དང་འདེགས་འཇོག་

ལ་སོགས་པའི་ལས་དང་རྣམ་པར་དབེ་བ་དང་སྤི་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། 

གངས་སོགས་དེ་དང་ལན་པའི་བུམ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་དང་དེ་བརོད་པའི་སྒ་དག་ལས་

རས་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་བུམ་གཟུགས་སོགས་མེད་པར་

ཡང་བོ་ལ་སྣང་དགོས་པ་ལ་དེ་མེད་པར་བོ་ལ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་པའི་

གངས་སོགས་དེ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་དེ། དེར་ཡོད་པའི་སྒ་ཤེས་འཇུག་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བུམ་པའི་གངས་སོགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

བུམ་པའི་གངས་སོགས་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་གཟུང་དོན་ཅན་མ་ཡིན་

ཏེ། བུམ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་རིགས་མི་མཐུན་ལས་ཐ་དད་པའི་གཞན་སེལ་བའི་རེས་

སུ་འབང་བའི་རྣམ་རོག་གིས་ཀུན་བཏགས་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཁྱོད་

ཀི་ལུགས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་གངས་དང་ལན་པ་ལ་སོགས་པའི་

དོན་གཞན་དུ་མེད་ཀང་དེའི་སྒ་ཤེས་འཇུག་པའམ་ཞིག་པ་འདས་པ་དང་མ་སྐྱེས་མ་

འོངས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་བུམ་པ་གཅིག་གཉིས་སོགས་དུ་མ་འབྱུང་ངོ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སྒ་ཤེས་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་འདིར་ནི་གངས་དང་ལན་པ་ལ་སོགས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དོན་གཞན་དུ་མེད་པས་དེའི་སྒ་རོག་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ཁོ་ན་ལས་འཇུག་པར་འདོད་

ཅེ་ན། གངས་དང་ལན་པ་དང་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

གངས་དང་ས་ལ་སོགས་པའི་སྒ་དེ་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་གངས་དང་ལན་པ་

ལ་སོགས་པའི་སྒ་དེ་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་འདོད་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་

ཡང་དེའི་སྒ་ནས་འཇུག་པ་དེ་དག་གི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཅིས་མི་འདོད་ཏེ་འདོད་པར་

རིགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་པའི་གངས་སོགས་ཀི་སྒ་དེ་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཉེ་བར་

བཏགས་ནས་འཇུག་པ་མིན་ཏེ། འགའ་ཞིག་ནས་འཇུག་པ་ལ་གཙོ་བོར་འཇུག་པའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དེའི་སྒ་དེ་ཡུལ་ལ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་མཚན་ཉིད་

ཅི་དྲིས་པས། དེའི་སྒ་དེ་གངས་སོགས་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་པ་དེ་ལ་གཙོ་

བོར་འཇུག །

དེ་ལས་གཞན་ལ་ཕལ་པར་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་དང་གཅིག་གཉིས་ཞེས་

སོགས་གངས་སོགས་བརོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། གང་ལ་གངས་སོགས་ཐ་དད་པའི་

ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་དངོས་པོའམ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་ལ་དེ་ལས་

གཞན་ལ་ཕལ་པའི་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་ལ་ཞེས་བ་བ་དེ་ཉིད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། གང་ལ་དངོས་པོར་བར་སྦྱར་བའི་ཡུལ་དེ་ལ་དངོས་མིང་དང་དངོས་

མིང་འཇུག་པའི་ཡུལ་དང་འདྲ་འབེལ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་བར་སྦྱར་བའི་ཡུལ་དེ་

ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཅིག་དང་ཆེན་པོ་དང་ལན་པ་ཞེས་

སོགས་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་མེད་པ་སྒ་རྣམ་གངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བརོད་བའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དོན་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་དབང་པོ་དང་བརྒྱ་བིན་དང་གོང་འཇོམས་ཞེས་

སོགས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མ་ངེས་ཏེ། གངས་སོགས་དང་ལན་པ་བརོད་པའི་སྒ་ནི་

ཆོས་ཅན། བརོད་བའི་དོན་ཐ་དད་མེད་པས་སྒ་རྣམ་གངས་པར་བརགས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བརོད་བ་དོན་གཞན་ཐ་དད་པའི་

རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་པ་ཅན་མིན་ཡང་དེ་རྣམས་ལ་སྒ་རྣམ་གངས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ཐ་དད་པ་ཡོད་པས་རགས་མ་གྲུབ་ཅེ་ན། ཡོན་

ཏན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་རས་ཁྱད་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གངས་དང་ལན་པ་ལ་

སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ཐ་དད་དོན་མེད་ཀི་རགས་ཀང་དོན་ལ་མ་གྲུབ་སེ། གཅིག་དང་ཆེན་པོ་

དང་ལན་པ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བརོད་བའི་དོན་གཞན་ཐ་དད་པ་

མ་ཡིན་པས་ཐ་དད་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་མ་ཡིན་ཡང་སེལ་ངོར་ལོག་པའི་དབེ་

བས་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྤི་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ལས་མིན་རས་མིན་

ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བུམ་པའི་གངས་སོགས་དེ་བུམ་པ་ལས་

རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དེ། བུམ་པའི་གངས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལྷ་

སྦྱིན་གི་རིལ་བ་བཞིན་ཞེ་ན། བུམ་པའི་གངས་ཞེས་སོགས་དངོས་པོ་སེ་ཆོས་བརོད་

པའི་སྒ་རྣམས་ཀིས་བུམ་པའི་གངས་སོགས་དེ་གངས་སོགས་དེ་དང་ལན་པའི་བུམ་

པ་ལས་ཐ་དད་བཞིན་དུ་བསན་པ་གང་ཡིན་དེའང་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་གངས་

སོགས་བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་ཁྱོད་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པའི་

གངས་སོགས་དེ་བུམ་པའི་ཆོས་གཞན་སྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕེ་ནས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོན་པར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བུམ་པའི་གངས་ཅེས་སོགས་ཀི་སྒ་

ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་གངས་སོགས་དེ་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཆོས་བཞིན་དུ་རོད་

པར་བེད་པ་ཙམ་གིས་དེ་དེ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་སོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་བུམ་པའི་ཆོས་དུ་

མའི་ནང་ནས་བུམ་པའི་གངས་སོགས་དེ་ཙམ་ཤེས་པར་འདོད་པ་ལ་བུམ་པའི་ཆོས་

གཞན་ཀུན་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་མེད་པར་བུམ་པའི་གངས་སོགས་དེ་ཁྱད་པར་

གཞན་སོང་གི་སོ་ནས་སོན་པར་བེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སོར་མོའི་ཆོས་དུ་མའི་ནང་

ནས་སོར་མོའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་གཤིབས་པ་ཤེས་པར་འདོད་པའི་སབས་ལ་ལར་

སོར་མོའི་ལན་པ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །སོར་མོ་ལན་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྒ་

ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་བརོད་པར་གགས་པ་ཡིན་ཏེ། སོར་མོའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་བརོད་བར་འཕེན་ཞེས་མི་སོང་བའི་སྒ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སོར་མོའི་

ལན་པ་ཞེས་ཆོས་དང་སོར་མོ་ལན་པར་འགྱུར་ཞེས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་གཉིས་

ཆོས་ཅན། བརོད་བའི་དོན་གཅིག་བརོད་ཀང་སྒ་རྣམ་གངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་བ་

ཁྱད་པར་གཞན་སོང་བ་དང་མི་སོང་བ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་པའི་ཕིར་དུ་བས་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གིས་བརེན་པ་གངས་སོགས་དངོས་པོར་མེད་ཀང་དེའི་སྒ་འཇུག་

པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནས་ད་རེན་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་ཀང་

དེའི་སྒ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་དེ། བུམ་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། བརོད་བ་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་ཀང་ཁྱོད་འཇུག་པ་དོན་ཡོད་དེ། བུམ་པའི་

གཟུགས་སོགས་རང་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པའི་ཁྱད་པར་རང་གི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

བརོད་བར་སོང་བའི་སོ་ནས་བུམ་པའི་བས་སོགས་དེའི་མཚུངས་པ་སེ་ཐུན་མོང་གི་

འབས་བུ་ཆུ་སྐྱོར་གི་དོན་བེད་པའི་རྒྱུ་མིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ལྟོ་ལིར་བའི་

དབིབས་ཅན་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་ཕིར་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། བུམ་པའི་

གཟུགས་ཞེས་སོགས་བརོད་པའི་སྒ་དང་ཁྱོད་བརོད་བ་གཞི་གཅིག་པ་ཅན་གི་སྒ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་བུམ་པའི་གཟུགས་བརོད་བར་སོང་བ་དེས་ནའི་ཕིར། ཚོགས་

པས་ཚོགས་སྒ་ཅན་བརོད་བར་སོང་བ་དེས་ན་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། བརོད་བར་བུམ་པ་

ཞེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་ཀང་གསེར་བུམ་སོགས་རིགས་ཅན་བརོད་

བར་མི་སོང་བ་དང་བུམ་གཟུགས་སོགས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བར་སོང་བའི་ཁྱད་

པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གསེར་བུམ་དེ་རང་གི་བརོད་བའི་རིགས་ཅན་ཡིན་པའི་སོ་

ནས་དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་རིགས་སྤི་བརོད་ལ་བུམ་གཟུགས་དེ་རང་གི་བརོད་

བའི་ཚོགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་སོ་ནས་དེའི་ཚོགས་སྤི་བརོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བུམ་པ་ཞེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པར་གཟུགས་སོགས་ཚོགས་

པ་ཙམ་ཡིན་ན་བུམ་པའི་གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པ་ཅི་ཞེ་ན། གཟུགས་སོགས་

ཚོགས་པ་དེའི་སྤི་བུམ་པ་དེ་ཡན་ལག་གི་ཁྱད་པར་དུ་བས་ཏེ་བུམ་པའི་གཟུགས་

ཞེས་སོགས་བརོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། བརོད་བར་བུམ་པ་ཅེས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་

གི་རས་མེད་ཀང་དོན་ཡོད་དེ། བུམ་པའི་སེང་གི་བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའི་མིག་

ཤེས་དེ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དེ་བུམ་པའི་གཟུགས་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕེ་ནས་

སོན་པར་བེད་པའི་ཕིར། བཤད་མ་ཐག་པའི་ཕོགས་འདིས་གཞན་ཙན་དན་གི་དྲི་

ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། བརོད་བར་ཙན་དན་གི་དྲི་ཞེས་པའི་ཡན་ལག་གི་རས་མེད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཀང་དོན་ཡོད་དེ། ཙན་དན་གི་རང་བཞིན་དང་འབེལ་བའི་དྲི་དེ་གུར་གུམ་སོགས་ཀི་

དྲི་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕེ་ནས་སོན་པར་བེད་པའི་ཕིར་ཞེས་སོགས་ལའང་བརོད་པ་

བའོ། །གལ་ཏེ་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་བཅས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལུས་ཡིད་བོའི་ཉེར་

ལེན་ཡིན་ན། ཡན་ལག་ཅན་ཀུན་ཚོགས་པ་དེའམ་ཡན་ལག་རེ་རེ་བ་ཡིན། དང་པོ་

ལྟར་ན། ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། མིག་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་བལ་

ནའང་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མིན་པར་ཐལ། མིག་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་མ་ལུས་པ་ཚོགས་པ་

དེ་ཁྱོད་ཀི་དངོས་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་གཅིག་

ཆར་དུ་ཁྱོད་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། མིག་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་རེ་

རེ་བས་ཁྱོད་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་བོ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་

དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ་དབུགས་རེ་རེ་ཡིད་བོ་རེ་རེ་བའི་གསལ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེ་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་ལས་གང་རུང་གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན། ཡིད་བོ་རེ་རེ་

བ་སྐྱེ་བའི་ངེས་བེད་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་ཡན་ལག་རྡུལ་དུ་མ་

ཉིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལུས་དང་དབུགས་རག་པ་གཅིག་སེ་རེ་རེ་བ་ཉིད་

ཡིན་ན་ཡང་ཡིད་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མང་པོ་གཅིག་ཆར་དུ་གསལ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ལུས་དང་དབུགས་རག་པ་རག་ཏུ་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལུས་དང་དབུགས་དེ་ཡིད་བོ་རེ་རེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་གི་དུ་མའི་རྒྱུ་མིན་

ཞེ་ན། ལུས་དང་དབུགས་ཆོས་ཅན། རིམ་གིས་ཀང་ཡིད་བོ་དུ་མའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། གཅིག་ཆར་དུ་དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྔར་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅིག་ཡིད་བོ་རེ་རེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའང་



  183  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

མ་ངེས་ཏེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅིག་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཡིད་བོ་རེ་

རེ་བ་སྐྱེ་བར་ངེས་པ་མ་ཡིན་ཁྱོད་གཅིག་པུའི་ཡུན་ལའང་དོན་དུ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་

མེད་ཞེ་ན། དབུག་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅིག་གི་ཡུན་ལ་དོན་མི་འཛིན་པའི་བོ་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་ཉིད་དུ་དོན་དུ་མི་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་འགལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔ་ཕི་གོ་རིམ་མེད་པར་འབྱུང་བའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་རིམ་གིས་ཀང་དོན་དུ་མ་མི་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཅིག་ཆར་དུ་

དེ་མི་འཛིན་པ་གང་ཞིག་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལུས་རག་པ་ལས་

རས་དུ་མ་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་གི་རང་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་འབྱུང་བ་མིན་པ་

དུས་ཅན་གི་དབུགས་ཀི་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་མང་པོ་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་དག་དེ་འདྲའི་

སེམས་སྔ་ཕི་མང་པོའི་རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཅིག་ཆར་འབྱུང་

བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་རོག་པར་བེད་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། 

རིམ་ལན་དུ་འབྱུང་བར་ཇི་ལྟར་འབྱུང་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་ཕི་གོ་རིམ་དང་ལན་

པར་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུས་རག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

སྐྱོན་དེ་སོང་བར་འདོད་ནས་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ཉིད་ཡིན་ན་དང་པོར་མངལ་དུ་

སྐྱེས་མ་ཐག་ཆོས་ཅན། དབུགས་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་

རིགས་འདྲ་སྔ་མ་དེ་འདྲ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་དབུགས་ཀི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་དབུག་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་

གཅིག་ཆོས་ཅན། རས་དུ་མ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ཐལ། རང་གི་ཆ་ཤས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་

དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཅན་གི་རགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཕྱུགས་ཀི་ཁྱུ་བཞིན་ནོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེས་ན་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡིད་བོ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་

བར་ཐལ། དེའི་དངོས་རྒྱུ་དབུགས་རག་པ་དུ་མ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བའི་དབུགས་ཀི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡང་དུས་གཅིག་པ་ཅན་ཡིན་པས་

སེམས་གཅིག་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་གི་དུ་མའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡིད་བོ་ཆོས་

ཅན། དབུགས་རྒྱུ་བ་ཞན་པ་དང་ཆད་པ་ལ་སོགས་སུ་དབུགས་ཀི་ཡན་ལག་གཅིག་

མ་ཚང་ནའང་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དབུགས་ཀི་ཡན་ལག་ཀུན་ཚོགས་

ཁྱོད་ཀི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅི་སེ་དབུགས་དྲག་ཞན་དུ་རྒྱུ་བ་སོགས་ཇི་ལྟར་

ཡོད་པ་ཡིད་བོའི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དབུགས་དྲག་

ཞན་གི་ཁྱད་པར་ལས་ཁྱོད་ལ་ཡང་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དབུགས་ཀི་དངོས་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡིད་ཤེས་གང་ཞིག་

ཆོས་ཅན། དབུགས་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏེ། དབུགས་གང་གི་འཕེལ་འགིབ་ཐ་དད་

ལས་འཕེལ་འགིབ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཉེ་བར་འདོད་པ་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལའང་ཅིའི་

ཕིར་ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་དུ་མི་སྐྱེ་ཞེ་ན། ཡིད་ཤེས་སྔ་མ་གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཡིད་ཤེས་ཕི་མ་གཅིག་འབའ་ཞིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཕི་མ་

གཅིག་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ངེས་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡིད་

ཤེས་སྔ་མའི་ནུས་པ་ལས་ཡིད་ཤེས་ཕི་མ་སྐྱེས་ཏེ། ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་སྔོན་པོ་ལས་

དོན་གཞན་སེར་པོ་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་པས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་ནུས་པ་མེད་པར་བས་

པའི་སོ་ནས་དོན་གཞན་སྔོན་པོ་མི་འཛིན་པ་སེ་འཛིན་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། གལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཏེ་དང་པོར་མངལ་དུ་ལུས་ལས་ཅིག་ཆར་དུ་ཡིད་བོ་སྐྱེས་ཤིང་ཕིས་ནི་རང་གི་

རིགས་འདྲ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེ་བར་ངེས་པས་ཡིད་བོ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་

སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ལུས་ཆོས་ཅན། ཕིས་ཀང་ཁྱོད་ཀིས་ཡིད་བོ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཅིའི་ཕིར་ན་ལོག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔར་ཡང་ཁྱོད་ཡིད་བོ་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ལན་ཞིང་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་

ཆོས་ཅན། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཡང་ལུས་ལོག་པ་ན་སེམས་འབའ་ཞིག་ལུས་ལ་ལྟོས་

མེད་དུ་ཡན་གར་བར་གནས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་རེན་མིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

འདི་ལ་གཉིས་ཡོད་དེ། འདོད་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་སྐྱེས་བུ་འཆི་ཁ་མ་ཆོས་

ཅན། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་སེམས་འདི་ལུས་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཡན་གར་བར་གནས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་སེམས་ཀི་རྒྱུན་ཕི་མ་གནས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འཆི་ཁའི་སེམས་

དེ་ཚེ་ཕི་མའི་ལུས་དེ་ནི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་འཆི་ཁའི་ལུས་དེ་ཕི་མའི་ལུས་

བསྐྱེད་པའི་འཇུག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དུ་དེའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་འཆི་ཁའི་སེམས་དེ་ཕི་མའི་ལུས་ཀི་ཡན་ལག་སེ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་མི་

འགྱུར་ན་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ལུས་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཡན་གར་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེ་འགྱུར་གི་འཆི་ཁའི་སེམས་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འཆི་ཁའི་སེམས་དེ་ཕི་མའི་ལུས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་ན། 

དེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། ཚེ་འདི་ཉིད་ཀི་མིག་སོགས་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་འགགས་

ཁ་མ་ཆོས་ཅན། ཕི་མའི་ལུས་གཞན་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་བསྐྱེད་པའི་ཉེར་ལེན་

གི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་བསྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མལ་འཆི་ཁའི་སེམས་དང་ལུས་ཆོས་ཅན། རིམ་པ་ལྟར་ཕི་མའི་ལུས་དེའི་ཡན་ལག་

གི་དངོས་པོ་སེ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་དེ་དང་

དེར་མ་དམིགས་པ་ཙམ་དང་དེར་ངེས་མེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་མིན་ཏེ། དེར་མ་

དམིགས་པ་དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་སྔར་རབ་ཏུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་

དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་ཡིད་ཤེས་སོགས་ཀང་ནི་ཆོས་ཅན། རིམ་པ་ལྟར་ཕི་

མའི་ལུས་ཀི་ཉེར་ལེན་དང་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་པ་འགོག་པའི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ལྷག་ལན་གི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

དག་གིས་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་

བེད་མེད་པར་བསན་ནས་ད་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་བསན་པ་སེ། ཐ་མལ་འཆི་ཁའི་མིག་

སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། གནས་མེད་ན་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མར་འཚམས་

སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཚེ་འདིའི་མིག་

སོགས་དབང་པོ་སྔ་མ་རྣམས་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ལ་འཚམས་སྦྱོར་བའི་ནུས་

པ་དག་མཐོང་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དཔེ་མ་གྲུབ་སེ་ཚེ་འདིའི་མིག་སོགས་དབང་པོ་སྔ་ཕི་མེད་པའི་

གཅིག་ཡིན་པས་སྔ་མས་ཕི་མ་བསྐྱེད་པ་མ་གྲུབ་པོ་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

རིགས་འདྲ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་གཞན་དང་གཞན་སྐྱེ་བ་དག་ཀང་གྲུབ་པ་ཉིད་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་སྔ་མ་དང་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་རེས་སུ་དེ་ཕི་མ་དང་བ་དང་རོག་པ་ལ་

སོགས་པར་འགྱུར་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཚེ་འདིའི་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་

པོ་དེ་ལུས་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལས་སྐྱེ་ན་དབང་པོ་ལས་སྐྱེ་ལ་དབང་པོ་མེད་པའི་

ལུས་ལས་སྐྱེ་ན་ཤི་བའི་ལུས་དང་སྐྲ་སེན་སོགས་ལས་ཀང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། 

གཞན་ཡང་གཅིག་ཉིད་ནའང་གསལ་འགྱུར་ཞེས་སོགས་ལུས་རག་པ་ཡིད་བོའི་ཉེན་

བེད་དུ་འདོད་པའི་སྐྱོན་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་དེ་ཉིད་སེམས་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་སྔ་མ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚེ་ཕི་མའི་ལུས་གཞན་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་

ཡང་སེམས་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཚེ་འདིའི་མིག་སོགས་

དབང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་མི་སྐྱེ་བར་སེམས་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་

བའི་ཕིར། དེ་དག་གི་འཇུག་བསྡུ་བ་དེ། ཐ་མལ་པ་དང་དག་བཅོམ་ཚེ་འདིའི་ཐ་མ་

འཆི་ཁའི་སེམས་རྣམས་ཀུན་ཆོས་ཅན། སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ལུས་དང་བལ་

བའི་ཕིར་ན་སེམས་གཞན་དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པ་མིན་ཏེ། ལུས་དེ་སེམས་ཀི་

ཉེར་ལེན་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ཐ་མལ་དང་དག་བཅོམ་འཆི་ཁའི་

སེམས་དེ་སེམས་གཞན་དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པ་དེ་འདྲའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་

པའི་འཆི་ཁའི་སེམས་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ལྷག་ལན་གི་རགས་སུ་འདོད་པའི་ཕིར། 

སྔར་སྒྲུབ་བེད་ཐུགས་རེ་གོམས་ལས་ཅེས་པ་ལ་དཔོད་པ་པའི་སོན་པ་

གཞོན་ནུ་མ་ལེན་སོགས་ན་རེ། བརེ་སོགས་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཟད་འགྱུར་

བ་ཡོད་ན་ཡང་སྔ་མའི་རང་བཞིན་ལས་འདས་ན་མཐར་མཐའ་མེད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་

ཏེ། དཔེར་ན་མཆོངས་བ་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མཐར་རྒྱང་གགས་ལས་ལྷག་པར་མི་མཆོངས་བ་དང་ཆུ་བསྲོས་པའི་དྲོད་ཁྱད་པར་

ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་མཐར་དམར་འབར་བར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་འོ་ཞེ་

ན། གལ་ཏེ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་བས་ཟིན་སླར་ཡང་འབྱུང་བ་འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་

ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་བའི་མཆོངས་བ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འཕེལ་

ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཕི་མ་དག་མཐའ་མེད་དུ་མི་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་ལ་

ཕན་འདོགས་ནུས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རང་གི་ཁྱད་པར་ཕི་མ་དག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་

པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རང་གི་ཁྱད་པར་གི་རེན་མི་བརན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་

བའི་ཆུ་བསྲོས་པའི་དྲོད་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རང་གི་རེན་ཆུ་དེ་རག་ཏུ་

གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། བརེ་

སོགས་ལྟར་གོམས་པས་ཁྱད་པར་བས་ཟིན་སླར་ཡང་འབད་རོལ་སྐྱར་མ་ལ་མི་

ལྟོས་པའི་རང་བཞིན་དེ་འདྲའང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འཕེལ་ཡང་

རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཉིད་མིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་དཔེ་ལ་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས་ཇི་སད་བཤད་པ་

ལས་བཟློག་པའི་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་རོད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པར་སོན་པ་དེ། 

བརེ་བ་ཤེས་རབ་སོགས་ཆོས་ཅན། གོམས་པའི་རོལ་བ་གཞན་གིས་རང་གི་རིགས་

འདྲ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཁྱད་པར་འཕེལ་བར་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཚེ་གོམས་

པས་ཁྱད་པར་བས་ཟིན་སླར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་འབད་རོལ་བསྐྱར་མ་དང་

ལྟོས་པར་མི་འགྱུར་བའི་སེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། རེན་

བརན་ཞིང་གར་བེད་མེད་ན་རང་གིས་ངང་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་རྒྱུད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ལ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ལས་ཕི་མ་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མེ་དེས་གེགས་མེད་ན་ཐལ་བར་

འགྱུར་གི་བར་དུ་ཤིང་དང་ས་སོགས་དེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་གཞན་གི་བེད་པ་དང་ལ་

སོགས་པས་དངུལ་ཆུ་འདུལ་བེད་ཀི་སན་སོགས་ཀིས་དངུལ་ཆུ་མི་འཐོར་བར་དུལ་

བར་བེད་པ་དང་གསེར་དང་ཟངས་སོགས་སྦྱོང་བའི་ཁ་སྦྱར་སོགས་ཀིས་གསེར་

དང་ཟངས་སོགས་ཀི་དྲི་རིམ་གིས་དག་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། གོམས་པའི་རོལ་བ་གཞན་གིས་

རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མའི་ཁྱད་པར་འཕེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་

ཏེ་རེན་བརེན་ཞིང་གོམས་པ་ཁྱད་པར་བས་ཟིན་སླར་ཡང་འབྱུང་བ་འབད་རོལ་

བསྐྱར་མ་ལ་མི་ལྟོས་ན་དེའི་ཕིར་དང་། རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་དེ་དག་གོམས་པ་

ལས་སྐྱེས་ཏེ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སེམས་ཀིས་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཡོན་

ཏན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་སེ་དེའི་ཕིར། དེ་དག་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་སྦྱར་བ་ནི་བརེ་བ་

དང་། ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་བོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། འགལ་རྐེན་མེད་ཅིང་མཐུན་

རྐེན་གོམས་པ་དང་མ་བལ་བར་འགྱུར་ན་ཚད་གང་ན་གནས་ཏེ་ཚད་མེད་དུ་འཕེལ་

བ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་རིགས་མཐུན་པའི་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མའི་ས་བོན་ལས་

འཕེལ་བ་ཅན་གི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མཆོངས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བརེ་

སོགས་དེ་ལྟར་མཆོངས་པ་སྔ་མ་ཉིད་ལས་མཆོངས་པ་ཕི་མ་རང་གི་ངང་གིས་

འཇུག་པ་མིན་པར་ཚད་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངང་གིས་རྒྱུ་ལས་ཀི་

སོབས་དང་འབད་རོལ་དག་འབས་བུ་ཚད་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ངེས་པ་ཉིད་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར། གལ་ཏེ་མཆོངས་པ་དེ་རང་གི་རིགས་འདྲ་ལས་མ་ཡིན་པར་ལུས་སོབས་ལས་

འཕེལ་བ་ཡིན་ན། ཅིའི་ཕིར་དང་པོར་ཡང་ཕིས་མཆོངས་པ་བཞིན་དུ་མི་མཆོངས་པ་

སྦྱོང་བའི་ཐ་མལ་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དང་པོར་ཡང་ཕིས་མཆོངས་པ་བཞིན་དུ་

མཆོངས་པ་མིན་པར་ཐལ། ལུས་མི་མཐུན་པ་བད་ཀན་ལ་སོགས་པས་ལི་བར་བས་

པའི་ཕིར། 

ཡང་ལུས་བསྐྱོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རོལ་བས་རིམ་གིས་མི་མཐུན་པ་ལི་བ་

དང་ས་ཆུ་ལ་སོགས་པ་བསལ་བ་ན་ཡང་མཆོངས་པ་ཆོས་ཅན། མཐའ་མེད་དུ་མི་

འཕོ་སེ། རང་གི་ཉེར་ལེན་ལུས་སོབས་དང་འབད་རོལ་གི་ཚད་ཅི་ཙམ་ཡོད་པ་དེ་

ཙམ་ཉིད་དུ་གནས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མཆོངས་པ་བཞིན་དུ་བརེ་བ་ལ་སོགས་པ་

ཡང་གེགས་མེད་ཀང་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རང་གི་རིགས་

འདྲ་སྔ་མའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་བརེ་སོགས་གོམས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་ལ་གལ་

ཏེ་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མའི་ས་བོན་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཅན་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཞེ་སང་

སོགས་ཀིས་གནོད་པ་མེད་ཅིང་མཐུན་རྐེན་གོམས་པ་དང་མ་བལ་ན་སེམས་ལ་རང་

གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཀི་

སེམས་ཀི་ཆོས་བརེ་བ་དང་ཆགས་བལ་དང་བོ་ཤེས་རབ་དང་བམས་པ་དགའ་བ་

བཏང་སོམས་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ནི་གཞན་ཕི་མ་ཕི་མ་དག་གི་ཁྱད་

པར་གསལ་ཞིང་འཕེལ་བའི་ར་བ་སེ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་

འདས་དེ་ཆོས་ཅན། བརེ་བ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའི་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་བདག་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་དུ་མར་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བས་པ་ལས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའི་དག་

བཅོམ་པ་ལ་ཆགས་བལ་གི་བོ་དང་ཆགས་པ་ཆེས་གོམས་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་ཆགས་

པའི་བོ་དང་མི་སྡུག་པ་གོམས་པའི་རྣལ་འབོར་པ་ལ་ཡིད་ལོག་གི་བོ་རང་གི་ངང་

གིས་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །

སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སོན་པ་འཆད་པར་བཞེད་ནས། དེ་ལ་རེ་ཞིག་གཞན་

སྡུག་བསྔལ་ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པས་དང་པོར་རང་ཉིད་ཀི་སྡུལ་བསྔལ་ཞི་བའི་

ཐབས་ལ་བརོན་པར་རིགས་སོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་

ལས་སྒོལ་བར་འདོད་པའི་བརེ་ལན་སྦྱོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། དང་པོ་རང་ཉིད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་གཞོམ་པའི་ཕིར་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་རྣམས་

མངོན་སུམ་དུ་བེད་པ་ལ་མངོན་པར་སྦྱོར་བར་མཛད་པ་རིགས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཞི་

བའི་ཐབས་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་ཐར་པ་དང་ཐར་པ་དེའི་རྒྱུ་ཐར་ལམ་རྣམས་

ལོག་ཏུ་གྱུར་ནས་མངོན་སུམ་དུ་མི་ཤེས་ན་དེ་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཆད་

པ་ནི་དཀའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཐབས་ལ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་

ཆོས་ཅན། ལུང་དང་རིགས་པའི་རེས་སུ་འབངས་བས་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་ཤེས་

རབ་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དེ་རྒྱུ་དང་ལན་ནམ་རྒྱུ་མེད། རྒྱུ་དེ་ཡང་རག་གམ་མི་རག་རང་

བཞིན་ནི་གང་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་རོག་པར་མཛད་པར་རིགས་ཏེ། 

གང་གི་ཕིར་རང་གཞན་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒོལ་བར་བཞེད་པ་གང་ཞིག །སྡུག་

བསྔལ་དེ་རྒྱུ་མེད་དམ་རྒྱུ་དེ་ཡང་མི་འཇིག་པ་དེ་ལྟར་དུ་གནས་ན་འབས་བུ་སྡུག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བསྔལ་ལོག་པ་གཟིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བརགས་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་

ཉིད་རེས་འགའ་འབྱུང་བ་དང་འཕེལ་འགིབ་བེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་མི་

རག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེའི་འོག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དེའི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ནི་གང་ཞེས་གཉེན་པོ་ལ་བརག་པ་མཛད་པར་རིགས་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་

དེའི་རྒྱུ་མ་ལུས་པ་གཞོམ་པར་བཞེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ནད་ཞི་བར་འདོད་པས་

ནད་ཀི་རྒྱུའི་གཉེན་པོ་བརག་དཔད་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བརགས་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉེན་པོའི་

རང་བཞིན་ཀང་ཚད་མས་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུའི་ངོ་བོ་དམིགས་

རྣམ་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའི་ཕིར། འོ་ན་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་

ཅན་གི་སྡུག་བསྔལ་དེའི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་དེའི་གཉེན་པོ་གང་ཞེ་ན། འདུས་བས་ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གི་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པས་བས་

པའི་འདོད་ཆགས་ནི་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེ་

བོ་རྣམས་མངལ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལེན་པར་བེད་པའི་ཕིར། །

ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་དེའི་གནོད་བེད་ཡིན་ཏེ། དེའི་

འགལ་ཟླ་སོབས་ལན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་ཞི་བའི་ཐབས་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་སོན་པར་བཞེད་པས་རྣམ་པ་དུ་མ་སེ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཆད་པར་ཡུན་རིང་པོ་བསལ་

པ་གངས་མེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་ཁྱོད་ལན་མང་པོར་གོམས་པར་བེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

པའི་རིགས་ཏེ། ཁྱོད་གོམས་པ་ལས་གོམས་མཁན་དེ་ལ་སང་བའི་སྐྱོན་དང་གཉེན་

པོའི་ཡོན་ཏན་དག་ཆེས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

རང་ལ་སང་གཉེན་གི་སྐྱོན་ཡོན་ཆེས་གསལ་ན་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་

ནུས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པ་

ཡིན་ཏེ། སང་གཉེན་གི་སྐྱོན་ཡོན་ལ་ཐུགས་ཀང་ཆེས་གསལ་བ་རབ་ཀིས་མཐར་

ཕིན་པར་མཛད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞན་དོན་ལ་འབད་མེད་ལྷན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་

ཅན་གི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཅན། བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་རྒྱལ་དང་ཉན་ཐོས་དག་

བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། སོ་གསུམ་གི་གནས་ངན་ལེན་

བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ལྟར་སངས་པ་འདི་ནི་ཐུབ་པ་

བཅོམ་ལན་འདས་དང་ཉན་རང་དག་བཅོམ་པའི་ཁྱད་པར་ཡིན་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ལ་ལན་

ཞིང་དེ་དག་ལ་མི་ལན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཐབས་བདག་མེད་མཐོང་བ་གོམས་པའི་སོན་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་མཆོད་བརོད་དུ་ཁྱོད་ལ་སོན་པ་ཡིན་པར་བཏགས་ནས་བསན་

པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། སོན་པ་མཚན་ཉིད་པ་དེའི་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། འགོ་བ་

ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཐབས་བདག་མེད་མཐོང་བ་

གོམས་པའི་སྦྱོར་བ་ཕུན་ཚོགས་གཉིས་པོ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

མཆོད་བརོད་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་རྒྱུ་རུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཇི་

སད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས་ཁྱེད་གཉིས་དང་པོར་སྔོན་དུ་སོང་བ་ལས་གྲུབ་པ་བདེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཤེགས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ད་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་གཉིས་སྔོན་དུ་སོང་བའི་འབས་བུ་བདེ་

གཤེགས་འཆད་པར་བཞེད་ནས་རྒྱུ་སངས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་གི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པ་

ཆོས་ཅན། སབས་འདིར་བདེ་གཤེགས་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལེགས་པར་སངས་པ་དང་སླར་

མི་ལོག་པར་སངས་པ་དང་། མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལན་

གི་བལ་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ལེགས་པ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། བདེ་གཤེགས་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། ལེགས་པར་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རེན་

བེད་པ་མིན་པའི་སངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་

བདག་འཛིན་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བའི་བལ་འབས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། འམ་

གིས་བསྡུས་པ་ཡང་ན་ལེགས་པར་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། རིགས་པས་བདག་འཛིན་གི་

གཉེན་པོར་མཐོང་བའི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པ་རབ་ཀིས་

མཐར་ཕིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་སླར་ལོག་པ་སངས་པ་ནི་གང་། གང་

སངས་པས་མ་ལུས་པ་སངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་པའི་ཆགས་བལ་གི་སྐྱེས་བུ་

དང་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་མི་འོང་རྣམས་ཆོས་ཅན། སླང་ཡང་སངས་པ་ལོག་ཅེས་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་དང་སྔར་སངས་པའི་སྐྱོན་ཆགས་སོགས་

རྣམས་ནི་སླར་ཡང་ཀུན་འབྱུང་བ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ལྟའི་ས་བོན་མ་

སངས་པའི་ཕིར། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཆོས་ཅན། སླར་མི་ལོག་པར་གཤེགས་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་ས་བོན་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དེ་བདེན་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་བདག་འཛིན་དང་ཐ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དད་པ་སེ་འགལ་ཟླ་དང་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་སེམས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

ལྷག་མ་གང་ལུས་ལ་གང་སངས་ན་མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཉན་

རང་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། སང་བའི་ལྷག་ལུས་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ལུས་ངག་སེམས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་མ་སངས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སླར་འཁོར་

བའི་ནད་དམ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་མེད་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་

རང་གི་ཉམས་སུ་བངས་པའི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ་ལ་བོ་མི་གསལ་བ་

ཉིད་ལུས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་མང་པོའི་སོ་ནས་ཡུན་རིང་དུ་ལམ་ལ་

གོམས་པར་མ་བས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། སང་བ་

མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྔ་མའི་རགས་དེ་ལས་བཟློག་པའི་ཕིར། དེ་ལ་

རྒྱལ་དཔོག་པ་ཁ་ཅིག་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་ཟད་པ་མིན་ཏེ་ངག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལམ་པོ་ཆེའི་མི་བཞིན་ཞེས་ཟེར་ན། སྨྲ་སོགས་ཀི་རགས་འདི་

ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་ཐལ། དེའི་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་

མེད་པས་ལོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་རགས་ཀིས་དེ་དཔོག་པར་མི་

ནུས་པས་དཔོད་ལན་ཁ་ཅིག །སྐྱོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། མི་ཟད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རག་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་དང་མི་རག་ཀང་སོང་བའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར་དང་ཡང་ན་ཐབས་ཡོད་

ཀང་དེ་མི་ཤེས་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་དྲང་ན། རགས་མ་གྲུབ་སེ། 

སྐྱོན་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། སོང་བའི་

ཐབས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་བདག་ལྟའི་གཉེན་པོ་གོམས་པས་དེ་ཟད་པར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། གཉེན་པོ་དེ་ཤེས་པའང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་རང་བཞིན་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རང་དོན་བདེ་གཤེགས་བཤད་ནས་གཞན་དོན་སྐྱོབ་པ་འཆད་པ་དེ། 

ཐུབ་པ་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཉིད་

ཀིས་གཟིགས་ཤིང་ཉམས་སུ་བངས་པའི་ཐར་ལམ་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། ཐར་ལམ་བརྫུན་པའམ་ཕིན་ཅི་ལོག་མི་གསུངས་

ཏེ། དེ་ལ་འབས་བུ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་ཡང་རང་གི་བདེ་བ་འདོད་

པས་མ་ཡིན་ཏེ། རང་དོན་མཐར་ཕིན་པའི་ཕིར། མི་ཤེས་པས་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་

ཉེས་པ་མ་ལུས་པར་སངས་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་ལ་བརེ་བ་མེད་པས་མ་ཡིན་ཏེ། 

སེམས་ཅན་ལ་ཐུགས་བརེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔར་སློབ་ལམ་དུ་ལམ་

གི་རོམ་པ་ཀུན་ཀང་གཞན་གི་དོན་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། ཉིད་ཀིས་སྐུ་ཉམས་སུ་བསར་བའི་

ཐར་ལམ་གཞན་ལ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པ་དེའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མཆོད་བརོད་ཀི་

ཚིག་བཤད་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་བཤད་ནས་རྒྱུ་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་འབས་བུ་ཕི་མ་ཕི་མ་

དཔོག་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ལས་བཅོམ་ལན་འདས་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་ལས། 

ཡང་ན་གོ་རིམ་ལས་བཟློག་སེ་བཤད་ན་འབས་བུ་ཕི་མ་ཕི་མ་ནས་སྔ་མ་སྔ་མ་དཔོག་

པའི་འབས་རགས་ལས་བཅོམ་ལན་ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དེ། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། 

གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་སྐྱོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བདེན་པ་བཞི་བང་དོར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་

པར་སོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར། བདེན་པ་བཞི་གང་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དང་འགོག་པ་དང་ལམ་གི་བདེན་པའོ། །དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གང་ཞེ་ན། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་

པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། འཕགས་པའི་གཟིགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་

འཆིའི་རྒྱུན་གིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱང་པན་པ་སོགས་རགས་

མ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། མངལ་ན་སྐྱེས་མ་ཐག་པའི་ཆགས་སོགས་གསལ་ཞིང་ཤས་ཆེན་པོ་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་ཆགས་སོགས་གོམས་པ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཆགས་

སོགས་ཤེས་གསལ་ཞིང་ཤས་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་

སོགས་གོམས་པ་ལས་སྔར་མི་གསལ་བ་ཕིས་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། འདོད་

ཆགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཆེས་གསལ་བ་དེ་འདོད་རྒྱལ་ཏེ་རྒྱུ་མེད་ཉིད་མིན་ཏེ་ཁྱོད་རེས་

འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་མེད་ན་རེས་འགའ་སྐྱེ་བར་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །རྒྱུ་ཡང་གཞན་དུ་མི་འཐད་པས་གོམས་པ་སྔ་མ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཆགས་སང་རོངས་གསུམ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བད་ཁིས་རླུང་གསུམ་

གི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དེ་དག་ཆེས་འཕེལ་བ་ལས་ཆགས་སོགས་ཆེས་འཕེལ་བ་

ཡིན་གི་གོམས་པ་ལས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆགས་སང་རོངས་གསུམ་ཆོས་ཅན། རླུང་

འཁིས་བད་ཀན་སོགས་ཀིས་ཆོས་ཏེ་དངོས་འབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་ལ་

རེས་སུ་འགོ་ལོག་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ན། བད་ཀན་ཤས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་

བུ་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆུང་བར་མཐོང་

བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བད་ཀན་ལ་འཁིས་པའི་རང་བཞིན་འདྲེས་པའི་ཕིར་བད་ཀན་

ཤས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཡི་རྒྱུད་ལ་འཁིས་པའི་ཆོས་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་

ལ་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། བད་ཀན་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཤེས་རབ་དང་ལན་པ་ཆོས་ཅན། འཁིས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་དེའི་ཆོས་ཏེ་དངོས་འབས་ཤེས་རབ་དེ་ལས་གཞན་ཤ་སེར་བ་དང་རྡུལ་མང་བ་

ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅིས་མ་མཐོང་སེ་མཐོང་བར་ཐལ། དེའི་དངོས་རྒྱུ་འཁིས་པ་ཡོད་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་ཀུན་བད་འཁིས་རླུང་གསུམ་གི་འབས་བུ་ཡིན་

པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། བད་འཁིས་རླུང་གསུམ་ཀུན་གི་

ཆོས་ཏེ་དངོས་འབས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་སྐྱེས་

བུ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་

འབྱུང་བ་མཚུངས་ཀང་འབས་བུ་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་སོགས་མི་མཚུངས་པ་བཞིན་

དུ་འདིར་ཡང་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུའི་གཟུགས་སོགས་ཆེ་ཆུང་དུ་

འགྱུར་བ་དེ་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྔོན་གི་ལས་རྣམས་བདག་པོའི་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་ཟད་ན། ལུས་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཀུན་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

སོགས་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་

ཞེས་དེར་ཡང་རོད་པ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་བད་འཁིས་རླུང་གསུམ་གིས་

དངོས་འབས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རྣམས་ཆེས་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་

ཆེས་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སེ། འཁིས་པ་

འཕེལ་བས་ལུས་གདུངས་བ་ལས་ཞེ་སང་སྐྱེ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཙམ་

གིས་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་སང་ཆོས་ཅན། འཁིས་པར་མ་ཟད་ཐམས་

ཅད་དེ་བད་རླུང་གཉིས་ཀིས་ཀང་དངོས་འབས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་འགྱུར་བ་

སེ་འཕེལ་བ་ཡིས་ཁྱོད་འགྱུར་བ་སེ་འཕེལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། ཐལ་བ་ལས་ཞེ་སང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཆོས་ཅན། བད་འཁིས་རླུང་གསུམ་ཀུན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་

ན་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པའི་སྐྱེས་བུ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་མཚུངས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་

པའི་ཕིར། སྐྱོན་རྣམས་ཁྱད་པར་ཡོད་ནའང་། ཞེས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རླུང་

སོགས་ནི་འཕེལ་བར་གྱུར་བ་ན་དེའི་འབས་བུ་ཆགས་སོགས་མི་འཕེལ་བར་འགིབ་

པར་མི་རུང་སེ། དཔེར་ན་འཁིས་པ་འཕེལ་ན་ཚ་བ་དང་རླུང་འཕེལ་ན་གང་ནད་

འཕེལ་བ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་བད་འཁིས་རླུང་གསུམ་ཆ་མཉམ་མི་མཉམ་ལས་འཕེལ་བའི་

འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆ་མཉམ་མི་མཉམ་གི་བད་འཁིས་རླུང་

གསུམ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་སབས་ཀི་ནང་གི་རེག་

བའི་ཁྱད་པར་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ལུས་ཤེས་འཁོར་གི་བདེ་སྡུག་ལས་སྐྱེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ནད་གསུམ་ཆ་མི་མཉམ་པར་བད་ཀན་འཕེལ་བ་ལས་སྐྱེས་

པའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གེགས་བས་པས་བད་ཀན་ཤེས་ཆེ་བའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་

བད་ཀན་གིས་འདོད་ཆགས་མི་བསྐྱེད་པས་འཁྲུལ་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་རྒྱུ་ཅིས་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཅིས་སྐྱེད་སྨྲོས་ཤིག །

གལ་ཏེ་ནད་གསུམ་ཆ་མཉམ་པ་ལས་ཁུ་བ་འཕེལ་ཞིང་དེ་ལས་འདོད་ཆགས་

སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་ཆགས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་

སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ནི་དེ་གསུམ་ཆ་མི་མཉམ་ནའང་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ཅན་དུ་

མཐོང་ལ་གཞན་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལན་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ནི་དེ་

གསུམ་ཆ་མཉམ་ནའང་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་ཅན་མིན་པར་མཐོང་ཞིང་། སྐྱེས་བུ་



  200  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆགས་ལན་གཞན་ནི་བུད་མེད་བསེན་དྲགས་ནས་ཁུ་བ་ཟད་ནས་ཁག་འཛག་ཀང་

བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཆགས་ལན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བུད་

མེད་གཟུགས་མཛེས་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་སྐྱེ་

བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལས་དམིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཁུ་བ་འཕེལ་བའི་ངེས་

པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་ཉེ་བར་སྤོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཀང་

ཁུ་བ་འཕེལ་བས་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་

པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཁུ་བ་དང་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། 

བུད་མེད་ལ་ཆགས་པའི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཚུངས་པའི་སྐྱེས་བུ་

ཀུན་ལ་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བུད་མེད་

ལ་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་པའི་ངེས་པ་མེད་པར་འབྱུང་

བའང་མིན་པར་ཐལ། བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་པ་དེ་ཁུ་བས་ཁྱོད་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་

ཅིག་བེད་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་ལ་

གཙང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མི་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལའང་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་བར་ཐལ། བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་དང་ཁུ་བ་ཙམ་འཕེལ་བ་ཙམ་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུད་མེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་དེ་

ཡང་བུད་མེད་ལ་ཆགས་པའི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ནད་ཆ་མཉམ་

རང་གི་ཁུ་བ་འཕེལ་བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་

ཆོས་ཅན། བུད་མེད་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་

བར་ཐལ། དེ་ལྟར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གཞན་ཡང་བད་ཀན་ཤས་ཆེན་པོའི་གནས་སབས་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་དེ་འདྲ་

ཆོས་ཅན། ཞེ་སང་དྲག་པོ་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆགས་པ་ཆེས་དྲག་པོ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཆགས་སང་དེ་གཉིས་ངོ་བོ་སེ་དམིགས་རྣམ་མི་

མཚུངས་པར་འགལ་བའི་ཕིར། འདོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། བད་ཀན་འདི་ལ་ཞེ་སང་མི་

འབྱུང་བའི་ངེས་པ་མཐོང་བ་མེད་སེ། རེས་འགའ་ཞེ་སང་དྲག་པོ་ཅན་དུའང་འགྱུར་

བར་མཐོང་བའི་ཕིར། དེས་ན་ཆགས་སོགས་ནད་གསུམ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་

ལ་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་གི་སངས་རྒྱས་པ་དག་གི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། བད་ཀན་ཅན་

ཞེ་སང་ཅན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱོན་འདིར་ཐལ་བ་མེད་དེ། འདོད་ཆགས་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་དང་རིགས་མཐུན་པའི་འཇིག་ལྟ་སྔ་མའི་བག་ཆགས་ཀི་

ཁྱད་པར་ལ་རག་ལས་ནས་འཇུག་པ་སེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཆགས་སོགས་

ནད་གསུམ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་བཀག་པའི་རིགས་པ་འདི་ནི། ས་ཆུ་ཤས་ཆེ་བ་ལས་

འདོད་ཆགས། མེ་རླུང་ཤས་ཆེ་བ་ལས་ཞེ་སང་། ཆུ་རླུང་ཤས་ཆེ་བ་ལས་གཏི་མུག་

འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་

ཏེ། རླུང་འཁིས་བད་ཀན་གསུམ་པོ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་རླུང་མེ་ཆུ་གསུམ་གི་རང་

བཞིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབྱུང་སེམས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་ཡང་རེན་དང་བརེན་པར་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། འབྱུང་སེམས་ཆོས་

ཅན། ཕན་མི་འདོགས་པའི་རེན་དང་བརེན་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཡོད་མེད་དག་ལ་

རེན་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་སུ་ཕན་མི་འདོགས་པའི་རེན་དང་བརེན་པ་ཡང་བཀག་

པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་ཡང་མ་གྲུབ་སེ་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་འགྱུར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གི་གཟུགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ས་སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་མི་འཇིག་པར་གནས་

པའི་ཚུལ་གིས་བརེན་པ་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཡོད་མེད་གང་ལ་ཡང་ཕན་མི་

འདོགས་པའི་དོན་གཞན་རེན་དགོས་ནུས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གཟུགས་གང་ཞེ་ན། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བས་པའོ་ཞེས་

གཟུགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་བརེན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། གཟུགས་

སོགས་དེ་འབྱུང་བ་ལ་བརེན་པར་བཤད་པའི་སྒ་སེ་ལུང་ཡང་ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་དེ་

གཟུགས་སོགས་གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རེན་དུ་སོན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་རྒྱུའི་དོན་དུ་

སོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ན་འབྱུང་འགྱུར་གི་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་

རེན་འབྱུང་བ་དག་དང་རེན་དང་བརེན་པར་འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཚོགས་པ་དབེར་

མེད་འབལ་མི་རུང་དུ་གནས་པའི་ཕིར། འབྱུང་འགྱུར་ལས་གཞན་ཆགས་སོགས་ཀི་

སེམས་རྣམས་ཆོས་ཅན། འབྱུང་འགྱུར་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་དང་རེན་དང་བརེན་པར་

འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་འབལ་རུང་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཞིན་དུ་འབྱུང་སེམས་རེན་དང་བརེན་པར་མི་འཐད་པས་

དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཆ་ཚང་བར་གྱུར་པ་རེན་ཆང་གི་དངོས་པོ་

མ་ལོག་ཀང་དེ་ལ་བརེན་པའི་མོས་པའི་ནུས་པ་སོགས་ལོག་པ་དེ་དག་དབེར་ཡོད་

པ་བཞིན་དུ་འདི་ཡང་རགས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཆང་གི་མོས་པའི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། 

ཆང་དང་རེན་དང་བརེན་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཆང་གི་དངོས་པོ་ལས་དོན་གཞན་

ཉིད་མ་ཡིན་པར་དེའི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཆང་ཚ་བར་གྱུར་པ་ན་ཆོས་ཅན། ཆང་གི་དངོས་པོ་འཇིག་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

འགྱུར་བར་ཐལ། མོས་པའི་ནུས་པ་དེ་ཞིག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་ཆོས་ཅན། 

བརེན་པ་མོས་པའི་ནུས་པ་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་

རེན་ཆང་གི་དངོས་པོ་ཚང་བར་གནས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆང་དང་མོས་པའི་ནུས་པ་

དབེར་མེད་པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་འབྱུང་སེམས་ཡང་དབེར་མེད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། འབྱུང་སེམས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་བོ་

མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་དུ་རོགས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཡིད་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཇི་སྲིད་

ལུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་བར་དུ་རང་གི་ངོ་བོ་སེ་དམིགས་རྣམ་མཚུངས་པར་

འཇུག་པར་ཐལ། ལུས་ལ་དངོས་སུ་བརེན་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལུས་ལ་

དངོས་སུ་བརེན་པའི་གཟུགས་སོགས་བཞིན་ནོ། །འདོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། སད་ཅིག་

རེ་རེ་ལ་ཡང་ཡིད་བོ་དོན་དུ་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལུས་ཀང་དམིགས་རྐེན་དོན་གི་དབང་གིས་ཡིད་རོག་རྣམ་པ་དུ་མར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དོན་གི་གཞན་དབང་ཅན་

ཉིད་ཡིན་པའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་བ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དོན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བག་ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། གང་གི་ཚེ་རེན་

ལུས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཡིད་རོག་སྐྱེ་བ་དེའི་ཚེ་ན་ལུས་རྣམ་པ་གཅིག་པ་ཅན་གི་

སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ལས་དེང་དམིགས་རྣམ་མི་འདྲ་བའི་

ཤེས་པ་ཕི་མ་འགའ་ཞིག་སྐྱེ་བ་མི་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ཤེས་

པ་ཕི་མ་འགའ་ཞིག་གི་བག་ཆགས་སད་བེད་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་དེས་ནའོ། །ཆགས་

སོགས་གསལ་བ་གོམས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་རགས་ཀིས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་པར་མ་ཟད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རིགས་པ་འདིས་ཀང་གྲུབ་སེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་སེ། 

རྣམ་ཤེས་མིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཉེར་ལེན་དུ་རིགས་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འབྱུང་བའི་

བདག་ཉིད་གི་ལུས་རག་པ་སེམས་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡིན་ན་ཆགས་སོགས་ཅིག་ཆར་སྐྱེ་

བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལ་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ནུས་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ཡིན་

ཏེ། མེད་པ་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་ལན་པའི་ཕིར། རྣམ་ཤེས་མིན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀི་

ཉེར་ལེན་མིན་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་པས་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ར་མཆོག་

གི་རེ་ན་འབས་བུ་གང་པོ་ཆེ་བརྒྱ་སྔོན་རྒྱུའི་གནས་སབས་ཀི་ཚེ་ན་གསལ་པོར་མ་

མཐོང་བཞིན་དུ་ནུས་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་བླུན་པོའི་ཕིར་ཕྱུགས་དང་འདྲ་

བའི་གངས་ཅན་ལས་གཞན་མཁས་པ་ངོ་མཚར་བཅས་པ་སུ་ཞིག་དེ་སད་དུ་བརོད་

པ་ལས་འབད་རོལ་བེད་དེ་མི་བེད་དོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་ར་སོགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སེམས་དང་གང་པོ་

ཆེའི་ངོ་བོ་གང་ཞིག་གི་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་སེམས་དང་གང་པོ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་

ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ་མེད་པར་ཐལ། ལན་བརྒྱས་མཚོན་པའི་སྤི་ཙམ་དུ་རྣལ་པར་ཕེ་

ཞིང་བརགས་ན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་བོ་དེ་ནི་སྔར་རྒྱུའི་དུས་སུ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སྔར་མེད་པར་གསར་དུ་འབྱུང་ཞིང་ཆགས་སོགས་ཀང་རང་

གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བའི་ལུས་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཡིན་ན། སྐྱེས་

བུ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དང་པོ་སྐྱེས་མ་ཐག་ནས་ཆགས་སོགས་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྐྱེ་བ་སྔ་མ་མེད་ཅིང་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པའི་ལུས་ཁོ་

ནའི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་ཆགས་སོགས་དང་ལན་པའི་ཕིར།

གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་ཀུན་རྒྱུ་འབྱུང་བའི་བདག་ཉིད་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར་

ཆགས་སོགས་དང་ལན་པས་ཁྱབ་པས་ཆགས་བལ་མི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་ཐམས་

ཅད་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཆེ་ཆུང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་དངོས་རྒྱུ་

འབྱུང་བ་མཚུངས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབྱུང་བ་འཕེལ་འགིབ་ཀི་ཁྱད་པར་

ལས་ཆགས་སོགས་འཕེལ་འགིབ་དུ་འགྱུར་བས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་

ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་ཆེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྲོག་

ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་ཆགས་ཅན་དང་ཆེས་ཆགས་ཅན་དང་

ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆགས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་འདིའི་རེན་དུ་འབྱུང་བའི་འབྱུང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྔར་ཆགས་སོགས་དེ་ཡོད་པ་ལས་ཕིས་དེ་མེད་པར་

འགྱུར་བ་སྲིད་པར་ཐལ། རང་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞིང་འབྱུང་ཞིང་འགིབ་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་

སོགས་འཕེལ་འགིབ་དུ་འགྱུར་བ་གང་ཞིག །དེ་ཁྱོད་ལ་འབལ་རུང་དོན་གཞན་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་འཕེལ་འགིབ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་ཀང་དེའི་རྒྱུ་

འབྱུང་བ་མཚུངས་པ་སེ་སྤིའི་བདག་ཉིད་མི་ལོག་པའི་ཕིར་འབྱུང་བའམ་སྲོག་ཆགས་

ལ་སོགས་གཏན་ལོག་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་ཀུན་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཆེ་

ཆུང་འདྲ་བར་ཐལ། དེའི་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་འདྲ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

དཔེར་ན་བ་ལང་ཁ་བོ་དང་ཁུ་ཡུ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་དེ་བ་ལང་དང་

ཆེས་བ་ལང་དང་ཤེས་ཤིན་ཏུ་བ་ལང་གི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བ་ལང་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རྒྱུ་བ་ལང་དུ་རིགས་མཚུངས་པའི་བདག་ཉིད་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར། འམ་ཞེས་པ་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འདིར་ཡང་རྒྱུ་ས་སོགས་

འབྱུང་བ་མཚུངས་པས་སྲོག་ཆགས་དང་ཆེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཆེས་ཤིན་ཏུ་སྲོག་

ཆགས་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གི་རིམ་པ་མངོན་པར་གསལ་བའི་སེམས་ཅན་

གི་འབྱུང་བ་ལ་ལར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

དཔེར་ན་དྲོ་བ་དང་ཆེས་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡང་

དྲོ་བ་གཏན་མེད་པའི་མེ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདིར་ཡང་འབྱུང་

བའམ་སྲོག་ཆགས་གཏན་ལོག་པ་མི་སྲིད་དོ་ཞེ་ན། དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དྲོ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ལ་ར་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་འགྱུར་བའི་ཡན་ལག་གི་

མེ་ཁྱོད་འཕེལ་འགིབ་གི་རེན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་བུ་དེ་ཚད་མས་

བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྲོག་ཆགས་སོགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་

སམ་འབྱུང་བ་དེའི་ཁྱད་པར་ལ་ལར་རྒྱུན་ཆད་པ་མི་སྲིད་པར་ཐལ། སྲོག་ཆགས་

སམ་འབྱུང་བ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་དེའི་ཡོན་ཏན་གང་ཞིག་འཕེལ་འགིབ་ཀི་

ཁྱད་པར་གི་རིམ་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཆོས་ཅན་སྣམ་བུ་ལ་ཡོད་པའི་

ཆོས་དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སྔ་ན་མེད་པ་འབྱུང་བ་ལ་ཞེས་པའི་རགས་མ་ངེས་ཏེ། དཔེར་ན་

གཟུགས་དྲི་སོགས་འབྱུང་བ་ཁོ་ནའི་ཆོས་ཡིན་ཡང་དེ་དག་གཏན་མེད་པའི་འབྱུང་

བ་མི་སྲིད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་པ་

བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་ངེས་པར་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་དེ་དག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

འབྱུང་བ་དང་དབེར་མེད་འབལ་མི་རུང་གང་ཞིག །ཁྱོད་འབྱུང་བ་དང་འབལ་རུང་

དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་འབྱུང་བ་དང་དབེར་མེད་ཡིན་

པ་དེ་དང་མཚུངས་པར་ཆགས་སོགས་ཀང་འབྱུང་བ་དང་དབེར་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དཔེ་དོན་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་ཕག་དོག་སེར་སྣ་སོགས་

ཆོས་ཅན། དེ་དང་དབེར་མེད་འབལ་མི་རུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་

གཟུགས་དྲི་སོགས་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་ཡུལ་གི་དབང་གིས་རེས་འགའ་སྐྱེ་བས་སྐྱོན་མེད་དོ་

ཞེ་ན། ཡིད་ཤེས་འཁོར་གི་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ཡང་ཁྱོད་

རེས་འགའ་སྐྱེ་བར་ངེས་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོག་པས་སྡུག་མི་སྡུག་སོགས་སུ་

རྣམ་པར་སྒོ་བཏགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཆགས་སོགས་

རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འབྱུང་བའི་ལུས་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་ན། 

ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དུས་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་

མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་དང་བལ་ཞིང་རིགས་མི་འདྲ་བ་རྒྱུར་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སེ། འབྱུང་བ་དེ་དེའི་བསལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པའི་བོ་རྣམས་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔ་ཕི་

ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་སྐྱེ་བར་ཐལ། དེ་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་འབྱུང་བའི་ལུས་རག་ཏུ་ཉེ་

བར་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་མཚན་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་བསན་ནས་ད་དེའི་

མཚན་ཉིད་སོན་པ་དེ། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་ཏེ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རེས་འགའ་སྐྱེ་བར་དམིགས་པའི་ཕིར། ཡང་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། དམིགས་པ་

དང་མཚུངས་ལན་ཅི་རིགས་པའི་སོ་ནས་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀི་རེན་བེད་

པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། རག་

གཅིག་རང་དབང་ཅན་གི་བདག་མ་ཡིན་ཏེ། མི་རག་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། རག་པའི་བདག་གིས་བིན་གིས་བརླབས་པའི་བདག་གི་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་

དེ་ཁྱོད་བིན་གིས་རློབས་པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདག་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་

བིན་གིས་རློབས་པ་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རག་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རག་པས་ཇི་ལྟར་འབས་བུ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་སྔར་

བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེས་ན་རག་པའི་བདག་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཕུང་པོ་དུ་མ་

དུས་སྔ་ཕི་ཐ་དད་པར་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་འབས་བུ་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་དང་ཡིད་བེད་ལས་

གཞན་པའི་རྒྱུ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་གཞན་སྣང་བ་དང་ཡིད་བེད་དག་ནི་ནུས་ལན་དུ་ཚོགས་

ན་ཡང་དེ་ཙམ་གི་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་ལོག་

པ་ལས་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པར་འགྱུར་ན། རག་པ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། འབས་བུའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཕན་བེད་དུ་ལོག་སོབས་ཀིས་

འབས་བུ་སྐྱེ་བ་ལོག་པ་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་

བ་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་བསན་ནས་ད་སང་བར་བ་བ་ཀུན་འབྱུང་གིས་བདེན་

པ་སོན་པ་དེ། ཇི་སད་བཤད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་འདི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

བཅས་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་སེ། ཡུལ་དུས་རེས་འགའ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་

དེ། རྒྱུ་མེད་ན་རྒྱུ་རྐེན་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་དེ་རག་ཏུ་ཡོད་

པའམ་ཡང་ན་རག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་གི་རེས་འགའ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

ཇི་ལྟར་རྒྱ་ཤུགས་གི་ཚེར་མ་དང་པད་མའི་སོང་བུ་དང་ལོ་མ་དང་གེ་སར་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རྣོ་བ་དང་ཁ་དོག་དང་དབིབས་དང་འཇམ་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་

རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བ་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འདི་དག་ཀང་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་རང་བཞིན་རྒྱུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །རྒྱ་ཤུགས་གི་ཚེར་མ་ལ་

སོགས་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཞན་སྔ་མ་གང་ཕན་

འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཡོད་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དོན་གཞན་སྔ་མ་གང་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་ན་ཕི་མ་གང་

སྐྱེ་ཞིང་སྔ་མ་གར་འགྱུར་རེས་སུ་ཕི་མ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་སྔ་མ་དེ་ནི་ཕི་མ་དེའི་

རྒྱུར་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འབྱུང་བའི་རེག་

པ་ཡང་མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འབྱུང་བའི་རེག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་

མཐོང་བའི་མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

ལྟར་རྒྱུ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་རིགས་མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགོག་པ་དེ། སྡུག་

བསྔལ་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་རག་པའི་རྒྱུ་ལས་ཀང་ཁྱོད་འབྱུང་བ་

སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའི་རག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཚད་མས་

བཀག་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་ལས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་སོན་པ་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པའི་རྒྱུ་དང་བཅས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་ཡོད་ཅིང་རག་པ་རྒྱུར་མི་རུང་བ་དེའི་ཕིར། མི་རག་པའི་རྒྱུ་དེ་ཡང་

གང་ཞེ་ན། མདོ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། 

སྲིད་པ་ཡང་འབྱུང་བ་ཅན་དགའ་བའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དེ་དང་དེ་ལ་མངོན་

པར་དགའ་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏེ། འདོད་པའི་སྲེད་པ་དང་སྲིད་པའི་སྲེད་པ་དང་

འཇིག་པའི་སྲེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་སྲེད་པ་གསུམ་པོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་འདི་ལྟར། མི་ལ་སོགས་པའི་ཐ་མལ་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ལེན་

པའི་སྔོན་དུ་མངལ་སོགས་སྲིད་པ་མངོན་པར་འདོད་པའི་སྲིད་སྲེད་རྒྱུར་ཡོད་པ་

ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀིས་དབང་མེད་དུ་བཀྲི་བ་མ་ཡིན་པར་

རང་དགར་སྐྱེ་གནས་དང་གནས་སབས་ཉེར་མཁོ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་

ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅིང་ལེན་པ་དེ་དག་ཐོབ་འདོད་བསམ་པས་བས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

དག་ཐོབ་འདོད་གི་བསམ་པ་མེད་ན་རང་དགར་དེ་དག་ལེན་པ་མི་རིགས་པ་དེའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། སྐྱེ་གནས་སོགས་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དེ་ནི་

སྲིད་པ་མངོན་པར་འདོད་པའི་སྲིད་སྲེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཐ་མལ་པའི་སྲོག་

ཆགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ལེན་པའི་སྔོན་དུ་འདོད་སྲེད་དང་འཇིག་སྲིད་རྒྱུར་

ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་སྡུག་བསྔལ་འདོར་བར་འདོད་

པའི་བོ་མངལ་སོགས་སུ་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་དག་ནི་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་འདོད་སྲེད་དང་འཇིག་སྲེད་ཡིན་པར་འདོད་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། དེ་

ཆོས་ཅན། བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་སྡུག་བསྔལ་དོར་འདོད་ཀི་བོས་མངལ་སོགས་

ཡུལ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཆགས་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ལས་གཙང་བདེ་སོགས་མ་ཡིན་པ་དངོས་པོ་དམན་པ་མངལ་

སོགས་ལ་གཙང་བདེ་སོགས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྲེད་པ་

ཆོས་ཅན། སྲིད་པའི་རེན་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཞེས་

འཇུག་བསྡུས་པའོ། །

དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་སྔ་མའི་ལུང་དང་སྦྱོར་བ་དེ། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བལ་བ་རྣམས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་འདོད་ཆགས་ཉིད་

འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ནི་སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་ལ་སོགས་

པ་རྣམས་ཀིས་གསུངས་ཏེ། ཇི་སད་དུ། སྲེད་དང་བལ་ལ་ཡང་སྲིད་མེད། ཞེས་སོ། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལུས་ལས་ཀང་ནི་འདོད་ཆགས་

འབྱུང་བར་ཐལ། ལུས་མེད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བར་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ལུས་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཀི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་འདོད་དེ། དེ་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དུ་ཁས་བངས་པའི་ཕིར། ལུས་དེ་འདོད་ཆགས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་འདོག་

པའི་ཉེར་ལེན་ཉིད་ཡིན་པ་ནི་སྔར་བསལ་བ་ཡིན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཁས་བངས་

འགལ་བའི་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཆགས་བལ་སྐྱེ་བ་མ་མཐོང་ཕིར། །ཞེས་པའི་རིགས་པ་

འདིའི་རེས་སུ་འབངས་ནས་ལུས་མེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་ཕིར་ཞེས་ལུས་ཀང་

ཆགས་པའི་རྒྱུར་འདོད་ན་ནི་རྒྱང་པན་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཅན། རང་གི་འདོད་པ་

འཇིག་རེན་གཞན་མེད་པ་ལ་གནོད་པ་སྨྲ་བར་ཐལ། སེམས་ཅན་གི་རྒྱུན་ཐོག་མ་མེད་

པའི་རིགས་པ་ལུས་སེམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཉིད་དུ་སྨྲས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འདོད་

ཆགས་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ལུས་སྐྱེ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཁོ་ནས་གཉིས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ལུས་སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པ་མཐོང་གི་དེའི་སྔར་མ་མཐོང་

བའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྐྱེས་མ་ཐག་གི་འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། རང་གི་སལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་

ལས་སྐྱེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་ཞིང་རིགས་མི་མཐུན་པར་རྒྱུར་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དེའི་སྔར་འདོད་ཆགས་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལས་སྲིད་པ་གསུམ་ཀ་སྐྱེ་བའི་མཚན་ཉིད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ཡིན་ན་ཅིའི་ཕིར་སྲིད་པ་ཉིད་དེའི་རྒྱུར་བཤད་ཅེ་ན། ལམ་འབས་དང་བདེན་བཞིའི་

དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མི་ཤེས་པའི་མ་རིག་པ་ཆོས་ཅན། སྲིད་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུད་པའི་

ཡིན་ཡང་དེའི་རྒྱུར་ལ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་བར་ཕུང་པོའི་

རྒྱུན་དངོས་སུ་སྐུལ་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྲེད་པ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེའི་རྒྱུར་

བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཕུང་པོའི་རྒྱུན་མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་བར་དངོས་སུ་བསྐུལ་

ཞིང་འཕེན་པར་བེད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་

སྐྱེ་བ་མངོན་པར་གྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ལས་ཀང་ཆོས་ཅན། སྲེད་པ་མེད་ན་

འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྲེད་པ་དེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་སྐྱེད་བེད་དུ་ཡོད་ཅིང་

དེ་དང་བལ་ན་ཁྱོད་ཡོད་ཀང་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་དག་

བཅོམ་པའི་ལས་བཞིན། དེ་ལྟར་སང་བ་ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པ་བཤད་ནས་ད་

མངོན་དུ་བ་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ་འཆད་པ་དེ། སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་དེ་ནི་ཆོས་

ཅན། རྒྱུན་འགག་དུ་མི་རུང་བའི་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་ལ་འགལ་རྐེན་གི་གེགས་དང་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་སོགས་སྲིད་

པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གལ་ཏེ་བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་ཐར་

པ་མེད་པར་ཐལ། འཁོར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་མེ་དྲོ་བའི་ཆོས་ཅན་

ཡིན་པས་དྲོ་བ་ལས་མི་ཐར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། 

སངས་རྒྱས་པ་ལ་གནོད་བེད་གི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སངས་རྒྱས་

པས་འདོད་དང་རགས་མ་གྲུབ་ཀི་ལན་ཐེབས་པའི་ཕིར་ཏེ། འཁོར་བ་པོ་དང་གོལ་བ་

པོའི་བདག་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བཅིངས་གོལ་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་

བདག་མེད་ན། སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཞིང་ཐར་

པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་ལམ་ལ་འབད་པ་མེད་པར་ཐལ། བདག་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་

མཐོང་བའི་ཕིར་ཞེ་ན། གོལ་པ་པོའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ནས་དེ་སད་

ཟེར་ན། འདོད་པ་ཡིན་ལ། བིས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བས་ན་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ཏེ། འདི་ལྟར། བདག་ཆགས་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་སྲིད་ཕུང་པོ་ལ་

བདག་ཏུ་ཆགས་པ་མ་བཅོམ་པ་དེ་སྲིད་དུ་སེམས་རྒྱུད་ཐར་པའི་བདེ་བའི་རང་

བཞིན་དུ་གནས་པ་མེད་དེ། དེ་སྲིད་དུ་ཕུང་པོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་པོའི་བདག་ཏུ་སྒོ་

བཏགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་པོ་དང་དེ་ལས་གོལ་བ་པོའི་བདག་

དོན་ལ་མེད་ན་ཡང་རང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ལམ་ལ་བརོན་

དགོས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བ་པོའི་བདག་ཏུ་ལོག་པར་སྒོ་བཏགས་པ་གཞོམ་

དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གོལ་བ་པོའི་བདག་མེད་ན་ཆགས་བལ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་

ངན་ལས་འདའ་བར་རིགས་ཀི་འཁོར་བར་ཅུང་ཟད་ཀང་གནས་པ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ན། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བ་འགའ་ཞིག་འཁོར་བར་ཅུང་ཟད་

གནས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་ཐར་པའི་བདེ་བའི་རོ་མོང་བའམ་སེམས་ཅན་

གཞན་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་སོ་ནས་གནས་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་གཞན་ལ་ཕན་

གདགས་པའི་ཕིར་དུ་ཆོས་ལ་དམིགས་པའི་བརེ་བའི་དབང་ཡིན་པའམ་ཡང་ན་སྔོན་

གི་ལས་ཀིས་རང་གི་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་འཕངས་པ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔོན་གི་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཕུང་པོའི་རྒྱུན་རང་

གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་ལོག་པར་འདོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཆགས་བལ་ལས་ཀིས་གནས་ན་དེའི་ལས་ཀིས་སྲིད་པ་གཞན་དུ་

ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྲིད་པའི་སྲེད་པ་ལས་རྣམ་པར་རྒལ་

བའི་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་གཞན་འཕེན་པར་བེད་པའི་

ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་སྲེད་པ་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་ཆགས་བལ་བརེ་བས་གནས་ན་དེས་སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་མ་སངས་པར་ཐལ། དེ་

སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་བརེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཆགས་བལ་གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་

བརེ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་རྒྱུར་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ལ་རང་གི་

འགལ་ཟླ་ཞེ་སང་མེད་པ་རྒྱུད་ལ་གོམས་པའི་འདུ་བེད་སྔ་མ་ཙམ་ལས་སེམས་ཀི་

དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་འཇུག་པ་སེ་སྐྱེ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཆགས་བལ་གི་བརེ་བ་དེ་བདག་ལྟའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆགས་བལ་གི་རྒྱུད་ཀི་བརེ་བ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་མ་ཡིན་ཏེ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གཙང་བདེ་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འདུ་བེད་སྡུག་བསྔལ་གི་

ཕུང་པོའི་རྒྱུན་མངོན་སུམ་དུ་རིག་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་ཡིན་ན་གཙང་བདེ་སོགས་དེའི་བདག་ཉིད་མིན་པའི་

ཆོས་ཕུང་པོ་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལས་གཞན་གཙང་བདེ་སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་

ལས་སྐྱེ་དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེའི་བརེ་བ་དེ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་གི་ཞེ་སང་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་གཏི་མུག་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་གི་ར་བ་

ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་ཞིང་

དེས་ན་ཆགས་བལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཉེས་པའི་རྒྱུ་ལས་གནོད་ཡུལ་ལ་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་

བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པའི་རྒྱུ་གཏི་མུག་དེ་མེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཆགས་

བལ་གི་བརེ་བ་དེ་ལ་ཉེས་པ་ཞེ་སང་སོགས་མེད་པར་འདོད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཆགས་བལ་གནས་ན་ལས་ཀི་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པ་ཐལ་འཁོར་

བ་ལས་མ་གོལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལས་ཀིས་

གནས་པ་ཡིན་ཡང་འཁོར་བ་ལས་གོལ་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་གི་འདུ་བེད་ལས་

ཀི་འཕེན་པ་ཟད་ནས་སྲིད་པ་གཞན་དུ་ཉིང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར། དབང་ཐོབ་

པའི་བང་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མེད་པའི་འདུ་བེད་དེ་དགེ་བའི་ར་

བའི་ནུས་པ་མ་ཟད་པས་དེའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་གནས་ན་ཡང་འཁོར་བའི་ཉེས་

པས་གོས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་ཆགས་བལ་སིང་རེས་གནས་ན་ཅིའི་ཕིར་ཕིས་ཀང་སིང་རེའི་དབང་

གིས་འཁོར་བར་མི་གནས་ཞེ་ན། ཉན་རང་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་གི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དོན་དུ་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་འབད་རོལ་ཆེན་པོ་མེད་དེ། སེམས་ཅན་

མདུན་དུ་བས་པའི་སིང་རེས་གོམས་པ་དམན་པ་ཉིད་གི་ཕིར། དབང་ཐོབ་པའི་བང་

སེམས་དང་སངས་རྒྱས་གང་དག་ཆོས་ཅན། སེམས་ཅན་གཞན་གིས་ངོར་ནི་དོན་

དུ་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་པར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་དག་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསྒལ་

བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བང་ཆུབ་ཀི་སེམས་སྔོན་དུ་སོང་བའི་དམིགས་པ་

མེད་པའི་བརེ་བ་ཆེན་པོ་མངའ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གཏི་མུག་ཉེས་པའི་ར་བ་སེ། །དེ་ཡང་སེམས་ཅན་འཛིན་པ་

ཡིན། །ཞེས་པ་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། 

འཕགས་པའི་ལམ་དང་པོ་མཐོང་ལམ་དུ་ཡང་སྲིད་པ་མེད་པར་ཐལ། དེར་དེའི་རྒྱུ་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་བལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་སངས་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཆོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སོམ་སང་དུ་གྱུར་པའི་འཇིག་ལྟ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་མ་སངས་པའི་ཕིར། ཅིས་

ཏེ་དེ་སངས་པར་ཁས་ལེན་ནའང་དེའི་ཕིར་དེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་ག་ལ་

ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་མ་སངས་ཕིར། །ཞེས་པའི་གཞུང་

འཛུགས་པ་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་ཆོས་ཅན། བདག་ལྟ་ལྷན་སྐྱེས་མ་སངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

བདག་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་མངོན་པར་

འདོད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་སབས་ན་ངའོ་སམ་

པའི་བོ་གང་ཡིན་པ་དེ་སེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བའི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་ཡིན་པའི་ཕིར། སངས་

ནའང་སྲིད་པ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་པའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། རྒྱུན་ཞུགས་འགའ་ཡང་



  217  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངའོ་ཞེས་མཐོང་བའི་བདག་ལྟ་

མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན་བདག་བདེ་བར་འདོད་པས་ཡང་སྲིད་པར་

མངོན་པར་རྒྱུག་པ་མིན་པར་ཐལ། བདག་ལ་སྲེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

བཅིངས་གོལ་གི་གཞིར་གྱུར་པའི་བདག་འགའ་ཞིག་ཡོད་དེ། བཅིངས་པ་ལས་གོལ་

བར་ཡོད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ལྷ་སྦྱིན་ལགས་སྒོག་ལས་གོལ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། 

འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ནི་འཁོར་བར་འཆིང་བེད་ཡིན་

ན། བདག་དེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་འཆིང་བ་གང་

ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མི་བསྐྱེད་

པར་བེད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ནི་ཐར་པ་ཡིན་ན། བདག་དེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་

མི་བསྐྱེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཐར་པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

གནས་མ་བུ་པའི་སེ་པ་དག་ན་རེ། རག་མི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་

པའི་བདག་ཉིད་འཆིང་གོལ་གི་གཞིར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

འབས་བུ་འགའ་ཡིའང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རག་པ་སེ་སད་ཅིག་མ་ཉིད་དུ་བརོད་

དུ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སད་ཅིག་མར་བརོད་བ་མ་ཡིན་པས་འབས་བུ་འགའ་ཡིའང་རྒྱུ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་དེ་རེས་འགའ་བ་ཡིན་ནམ་གཏན་དུ་

བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མི་རག་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། མཁས་

པ་རྣམས་ཀིས་རག་ཅེས་བརོད་པར་རིགས་པར་ཐལ། གང་གི་རང་བཞིན་འཇིག་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མེད་པར་གནས་པའི་ཕིར། འཇིག་མེད་ཡིན་པ་དེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་ངོ་ཚ་

བར་བེད་པའི་རག་མི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མེད་ཅེས་པའི་ལྟ་བ་འདི་སོངས་ལ་

བདག་དེ་ནི་རག་ཅེས་དྲང་པོར་སྨྲོས་ཤིག །

དེ་ལྟར་མངོན་དུ་བ་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ་བཤད་ནས་ད་འགོག་བདེན་ཐོབ་

པར་བེད་པའི་ཐབས་ལམ་བདེན་འཆད་པ་དེ། དེའི་གནོད་བེད་ནི། བདག་མེད་མཐོང་

བ་འགལ་བ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་སུ་བཤད་ཟིན་པའི་བདག་མེད་མཐོང་བའི་ལམ་དེ་

ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་གཏན་དུ་འགག་པའི་འགོག་བདེན་ཐོབ་པར་བེད་པའི་ཐབས་

དམ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་གོམས་པར་བས་པ་ལས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་ཉེས་

པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་རྒྱུད་ཉེས་མེད་གཉེན་པོའི་ངང་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རེ་ཤིག་སེམས་རྒྱུད་གཉེན་པོའི་ངང་དུ་གནས་གྱུར་ཀང་

ཉེས་པ་དང་བཅས་པའི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ལམ་ཉེས་མེད་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་སྐྱོན་

ཆགས་སོགས་ནི་སླར་ཡང་འབྱུང་བས་གཏན་དུ་གོལ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། གནས་གྱུར་

མཐར་ཕིན་པའི་སེམས་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་སླར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

འབྱུང་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། རྣམ་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་དུ་

འཛིན་པ་འདི་ཁྱོད་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཆོས་ཏེ་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་

ཡི་ནི་བདག་ཉིད་ལྟར་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རང་བཞིན་

ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཡུལ་ཅན་ནི་འདི་ཡིས་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་

རོགས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་རང་བཞིན་ཡིན་ཡང་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་རོགས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡོད་དེ། ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་འདི་ལ་འཁྲུལ་བའི་རྐེན་གཞན་རག་བདེ་

སོགས་སུ་གོལ་བར་འགྱུར་སྲིད་པའི་ཕིར། འཁྲུལ་པའི་རྐེན་གིས་ཕུང་པོ་རག་བདེ་

སོགས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འབད་མེད་དུ་མི་ལོག་སེ། ཁྱོད་ལོག་པ་

གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་གོམས་པའི་རྐེན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། མི་

བརན་པ་སེ་གནོད་བེད་ཀིས་ལོག་ཏུ་རུང་སེ། གནོད་བེད་དང་བཅས་ཤིང་འཁྲུལ་

བའི་རྐེན་གིས་ཡུལ་གི་གནས་ལུགས་ལས་གོལ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཐག་ཁ་ལ་

སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བོ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་ཕུང་པོ་གཙང་བདེ་སོགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པའི་མུན་པ་མེད་པའི་འོད་

གསལ་བ་སེ་ཕུང་པོ་མི་རག་སོང་པ་བདག་མེད་སོགས་སུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་

ཅན། སེམས་རྒྱུད་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་རྐེན་གིས་ལོག་ཏུ་མི་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། སེམས་

ཀི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཆགས་སོགས་དྲི་མ་རྣམས་ནི་

ཆོས་ཅན། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་བའི་རྐེན་གིས་སེམས་རྒྱུད་ལ་

གོ་བུར་དུ་བྱུང་བའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྔར་ཕུང་པོ་ཐོས་བསམ་གི་

ཤེས་རབ་ཀིས་བདག་མེད་སོགས་སུ་དཔོད་པ་ན་ཡང་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་

རབ་དེ་ལ་གནས་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། ཁྱོད་གོ་བུར་བ་ཡིན་ཞིང་བདག་མེད་རོགས་

པའི་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཕིས་གནས་གྱུར་

མཐར་ཕིན་པའི་དུས་ན་ཡང་དེ་ལ་གནོད་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། དེའི་ཚེ་སེམས་རྒྱུད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དེའི་བདག་ཉིད་དམ་ངང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་འཕགས་པ་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཆགས་སོགས་རེ་འགའ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སེམས་རྒྱུད་ཀི་དངོས་པོ་ལ་ཆགས་

སོགས་ཅུང་ཟད་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ནུས་པ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་

ཤེས་རབ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སིང་པོ་སེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་ས་རློན་པ་ལ་མེ་ཆེས་མི་འབར་བ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་འཕགས་པའི་སངས་པ་སླར་མི་ལོག་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། འཚེ་བ་མེད་དང་ཞེས་བ་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་བཤད་པ་སྔར་

བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་བདག་ལྟ་འཛིན་སངས་

འགལ་བ་ཙམ་གིས་དེས་དེ་དྲུངས་འབིན་པར་མི་ནུས་ཏེ། དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་

དང་ཁོང་ཁོ་བཞིན་ནོ་ཞེས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་ཆོས་

ཅན། འཛིན་སངས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་སེ་འགལ་ན་ཡང་གཅིག་གིས་དྲུངས་འབིན་

ནུས་པའི་གནོད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་གཅིག་ལས་འབྱུང་བ་ཅན་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུའི་དངོས་པོར་འགྱུར་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཆགས་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་བས་ན་ཁོང་ཁོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། གལ་

ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་

མི་སྡུག་པ་དང་བམས་པ་དང་རེན་ཅིང་འབེལ་པར་འབྱུང་བ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་

དག་ཀང་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཅིའི་ཕིར་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཉེས་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གཉེན་པོར་བཤད་ཅེ་ན། དེ་དག་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པའི་

གཉེན་པོ་ཙམ་ཡིན་གི་ར་བ་དྲུངས་ནས་འབིན་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སེམས་

ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བམས་པ་དང་མི་སྡུག་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཉེས་

པ་ཆགས་སོགས་ཤིན་ཏུ་སེ་ར་བ་ནས་ཚར་གཅོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་གི་རོངས་པ་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཉེས་པ་

ཆགས་སོགས་ཀུན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དེའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་དག་ཁ་ཅིག་ན་རེ། མ་རིག་པ་ནི་བདག་ཏུ་རོངས་པའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རོག་པ་མི་གསལ་བའི་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་ལ་འཇིག་ལྟ་ནི་ཤེས་རབ་

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་སེམས་འབྱུང་ཐ་དད་ཡིན་གི་གཅིག་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འཇིག་ལྟ་ལས་དོན་གཞན་དུ་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཏེ་འགལ་ཟླ་དངོས་

ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། བདག་མེད་རོགས་པའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལས་

དམིགས་རྣམ་ཕིན་ཅི་ལོག་པར་དམིགས་པ་ཉིད་མ་རིག་པ་ཡིན་པར་མདོ་ལས་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སད་དུ། ཟླ་བ་སྒོན་མེའི་མདོ་ལས། དེ་ལ་མི་ཤེས་པ་མེད་

པ་གང་ཞེ་ན། གང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་མེད་

པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པས་ཀང་མ་རིག་པ་དེ་བདག་མེད་རོགས་པའི་རིག་པ་ཡེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཤེས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་མ་རིག་པ་དེའི་གཞན་པ་མི་

མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ནམ་མེད་པ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་ནམ་འགལ་བ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཡིན་ཞེ་ན། དང་པོ་རིག་པ་ལས་གཞན་ཙམ་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དེར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་རིག་པ་མེད་པ་ཙམ་

ཡང་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་སེམས་བྱུང་ཡིན་པ་ཉིད་གིས་དམིགས་རྣམ་འཛིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་པ་ལཀྵ་དང་ལན་པའི་ནགས། ལག་པ་དང་ལན་པའི་ལུས་ཅེས་པ་

བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ས་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་ཀང་འཇིག་ལྟ་ཉིད་མ་རིག་པར་གསུངས་

ཏེ། ཇི་སད་དུ་འཇིག་རེན་དུ་དོག་པ་འབྱུང་བ་གང་ཇི་སེད་པ་དེ་དག་ནི་བདག་དུ་

མངོན་པར་ཞེས་པ་ལས་བྱུང་སེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ལྟ་བ་

དང་མཚུངས་པར་ལན་པ་ནི་མ་རིག་པའོ་ཞེས་དེ་གཉིས་མཚུངས་ལན་དུ་བཤད་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་བཤད་པའི་སབས་འདིར་ལུང་

གི་ཆ་འགའ་ཞིག་དང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་ཅི་

རིགས་པར་བཤད་པར་བའོ། །དེས་ན་དེ་ལྟ་བུའི་ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་དང་མ་

རིག་པ་དོན་གཞན་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་མཚུངས་ལན་དུ་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་

ལྟ་ཕོགས་གཅིག་དང་མ་རིག་པ་ཕོགས་གཅིག་པ་ཅན་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་དེ་གཉིས་

མཚུངས་ལན་དུ་བསན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཕུང་པོ་བདག་གིས་སོང་བ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། 

བདག་ལྟ་དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཟ་བ་པོ་དང་བེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་དང་དེ་ལས་



  223  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

བྱུང་བའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་དང་དོན་གིས་འགལ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་

ཏེ། བདག་ལྟ་དེ་དང་དམིགས་རྣམ་དངོས་སུ་འགལ་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་

བདག་མེད་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཉེས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཆགས་སོགས་ཆོས་

ཅན། སྲོག་ཆགས་ལ་གཏན་ཟད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་སྲོག་ཆགས་ཀི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སོགས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། 

བདག་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྲོག་ཆགས་ཀི་ཆོས་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཏན་མི་ཟད་པ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་ལ་

སླར་ལོག་ཏུ་མི་རུང་བ་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཉེན་པོའི་ཕོགས་བདག་མེད་མངོན་

སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་འབེལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་ལོག་པ་དག་ཀང་མཐོང་

བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཉེན་པོའི་བཅོམ་པའི་ཉེས་པ་གཉེན་པོ་དང་བལ་བ་ན་སླར་ཡང་

འབྱུང་སེ། དཔེར་ན་གསེར་སོགས་ཀི་སྲ་བ་མེ་དང་བལ་བ་ན་སླར་ཡང་འབྱུང་བ་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། གཉེན་པོས་ཉེས་པ་རྣམ་པར་འགགས་པ་སེ་དྲུངས་ཕྱུང་བའི་གནས་

གྱུར་མཐར་ཕིན་པའི་སེམས་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། གསེར་སོགས་ཀི་སྲ་བ་བཞིན་དུ་

གཉེན་པོ་དང་བལ་བ་ན་སླར་ཡང་ཉེས་པ་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། གཉེན་པོ་དེའི་བདག་ཉིད་

དམ་ངང་དུ་གྱུར་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་དང་འབལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་གཉེན་པོ་

ལོག་པར་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། མེ་ལོག་ཀང་ཐལ་བ་ཤིང་དུ་མི་ལོག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

བདག་མེད་རོགས་པ་ཉིད་ཐར་ལམ་དུ་བསན་པ་རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་སོགས་པ་གང་

དག་བདག་ཤེས་པར་བ་བསམ་པར་བ་བསོམ་པར་བའོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལྟ་ཐར་ལམ་དུ་སྨྲ་བ་འགོག་པ་དེ། སྐྱེས་བུ་གང་ཞིག་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་མཐོང་བ་དེ་

ལ་ནི་ཆོས་ཅན། དུས་རག་ཏུ་ང་ཞེས་བདག་ལ་ཆགས་ཤིང་ཞེན་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། 

དེའི་དངོས་རྒྱུ་བདག་ལྟ་ཚང་བར་ཡོད་པའི་ཕིར། ཡང་ན་དེ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་

བདེ་བ་ལ་སྲེད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ལ་ཞེན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལས་ཅིར་

འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་བདག་གི་བའི་སྐྱོན་སྐྱེ་རྒ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྒིབས་ནས་དེ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་ཏུ་ཞེན་པར་འགྱུར་ཏེ། 

བདག་གི་བདེ་བ་ལ་སྲེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ང་ཡིན་ཞེས་

བདག་གི་བ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཡོངས་སུ་ལེན་པར་ཐལ། བདག་གི་བའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་

བ་དེ་ལ་ཡོངས་སུ་སྲེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་ཇི་སྲིད་དུ་བདག་ལ་མངོན་པར་

ཆགས་པ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་དུ་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་འཁོར་པར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་བདག་འཛིན་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་པར་འགྱུར་ཏེ། 

ཆགས་སོགས་ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ཏུ་གཟུང་

བར་བ་བའི་ཆ་ལ་འཛིན་ཅིང་ཆགས་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཆ་ལ་ཞེ་སང་བའི་

ཆགས་སང་འདི་དག་དང་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འབེལ་བའི་ཕིར་ཏེ། བདག་དང་གཞན་དུ་

འདུ་ཤེས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅེས་ཏེ་ཐར་པའི་གནས་སབས་ན་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་

འཁོར་བ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཐར་པར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་

བ་ལ་ཆགས་པ་དང་མི་འབལ་བར་ཐལ། ངེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དེ་འཁོར་བའི་རྣམ་འཚེ་སོགས་ཀི་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཡོན་

ཏན་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བདག་སྐྱོན་མེད་ཡིན་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་སྐྱོན་བཅས་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། བདག་ཆགས་སྐྱོན་བཅས་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པས། དེ་ལ་

སྐྱོན་དུ་ལྟ་བས་དེ་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདག་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཞེན་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བདག་ཆགས་འདི་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཞེན་ཡུལ་བདག་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཛིན་

པ་སུན་ཕྱུང་བ་མེད་པར་དེ་ལ་སྐྱོན་དུ་ལྟས་པ་ཙམ་གིས་དེ་སོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། བདག་ཆགས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་དེ་ལ་ཆགས་པ་མིན་གི་

དོན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་དེ་ལ་ཆགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

ཡུལ་གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་འདོད་ཆགས་དང་། སྐྱོན་

མཐོང་བ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཞེ་སང་དང་ཕག་དོག་སོགས་སོང་བ་ནི་སྐྱོན་ཡོན་

དེ་དག་ཡུལ་དེ་ལ་མ་མཐོང་བའི་སོ་ནས་སོང་བ་ཡིན་གི་ཡིད་ཀི་ཉེས་པ་དག་ནི་ཕི་

རོལ་ཚེར་མ་འདོན་པའི་ཚུལ་གིས་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐར་པ་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་

ལ་ནི་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་བདག་ཆགས་གང་གིས་བཟློག་པར་བེད་དེ་བཟློག་པར་

མི་ནུས་པར་ཐལ། དེའི་དངོས་རྒྱུ་བདག་ལྟ་མ་ཚང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་བདག་ཆགས་ལ་སྐྱོན་ཡང་གང་ཞིག་མཐོང་བ་གང་གིས་ན་དེ་སོང་

ཞེས་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་དེས་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་སྡུག་

བསྔལ་གི་རེན་བེད་པས་སོ་ཅེ་ན། ཐར་འདོད་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་ཆགས་

སྐྱོན་བཅས་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ནའང་འདི་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བདག་ཅག་དེ་ལ་བདག་གི་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་བདག་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་

ཡིན་ཡང་མི་སོང་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་ཆགས་དང་དབང་སོགས་དང་ལན་པའི་

བདག་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་གི་དེ་དག་མེད་པའི་བདག་ཡན་གར་བ་སྡུག་བསྔལ་གི་

རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་བདག་ཆགས་སོགས་སྐྱོན་བཅས་ཡིན་གི་བདག་སྐྱོན་མེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། བདག་ཆགས་སོགས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དེ་འདྲ་

བར་ཡན་གར་བས་སྡུག་བསྔལ་མི་སྐྱེད་པའི་ཕིར། འདོད་པ་དེ་ལྟར་ན་བདག་ཆགས་

སོགས་དང་བདག་གཉིས་ཀའང་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་ཀ་སྐྱོན་མེད་ཁོ་ནར་མཚུངས་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཐར་འདོད་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་སོང་བར་

འགྱུར་ཏེ། བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དུག་

སྦྲུལ་གི་སོས་བཟུང་བའི་ཡན་ལག་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དུག་

སྦྲུལ་གི་སོས་བཟུང་བའི་སོར་མོ་འདི་དེང་ཕིན་ཆད་བདག་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་

བདག་གི་བའི་བོ་བཅོམ་པས་འདོར་བ་ཡིན་གི་དེ་ལས་ལོག་ནས་བདག་གི་བའི་བོ་

མ་དོར་བཞིན་དུ་འདོར་བ་མིན་ལ། ཐར་འདོད་ཀི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་དབང་

སོགས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་ལ་

རང་གི་བའི་བོ་གང་གིས་བཟློག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་བདག་

གི་བདེ་བའི་ལོངས་སྤོད་ཀི་རེན་དང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཟུང་བའི་ཕིར། སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་

ཡོད་དེ། ལུས་ལས་བོག་པའི་སྐྲ་དང་སེན་མོ་ལ་སོགས་པ་བདག་གིར་མ་བཟུང་བ་

རྣམས་ལ་ཡིད་འབྱུང་བའི་བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལས་གཞན་ལུས་ལས་མ་བོག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

པའི་སྐྲ་སེན་སོགས་བདག་གི་བར་བཟུང་བ་རྣམས་ལ་ཞེན་བཅས་ཀི་བོ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་བར་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀི་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་བདག་ཆགས་དང་དབང་སོགས་བདག་གི་བ་ཆོས་ཅན། སྡུག་

བསྔལ་དུ་བསོམ་པས་ཉེས་པ་མཐོང་དུ་ཟིན་ཀང་བདག་གི་བའི་བོ་སོང་བར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་བདག་ལ་འདུ་སོགས་སུ་འབེལ་བ་དེ་སྔར་གི་གནས་

སབས་དེ་བཞིན་དུ་ཕིས་ཀང་གནས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བདག་གི་བ་རྣམས་

ཅི་རིགས་པར་བདག་དེ་ལ་འདུ་བ་དང་བདག་གི་བདེ་བའི་ལོངས་སྤོད་གི་རེན་དང་

སྒྲུབ་བེད་སོགས་སུ་འབེལ་པ་ལས་དེ་དག་ལ་རང་གི་བའི་བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། དེ་ལ་གངས་ཅན་པ་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་བདག་གི་བ་དང་བདག་འདུ་

སོགས་སུ་འབེལ་པ་ལས་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་གི་ཆགས་བ་དང་

སྐྱེས་བུ་ཐ་དད་དུ་བཟུང་བ་ལས་གོལ་ཞིང་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ལས་བདག་གི་བར་

ཆགས་པ་སྐྱེའོ་ཞེ་ན། བདག་གི་བར་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དང་འདུ་སོགས་སུ་

འབེལ་བ་དང་ཆགས་བ་དང་སྐྱེས་བུ་གཅིག་དུ་ཞེན་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཟས་གོས་སོགས་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་ཀུན་ལ་བདག་དང་འདུ་སོགས་སུ་འབེལ་བའམ་

སྐྱེས་བུ་དང་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་སོགས་མེད་ན་ཡང་དེ་དག་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་

བེད་ཉིད་དུ་བཟུང་བའི་སོ་ནས་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་སོགས་

ཆོས་ཅན། རང་གི་བའི་བོ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དུག་བཅས་ཀི་སོར་མོ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ན་རེ་བོ་གང་གིས་བཟློག་པར་འགྱུར་གི་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

རེས་འགའ་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡང་སྐྱེད་སྲིད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕལ་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་

སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དུག་བཅས་ཀི་ཟས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། བདག་ཆགས་ཅན་གི་

སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། སྲོག་དང་ཁ་དོག་དང་སོབས་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་གནོད་ཅིང་

འཕེལ་བར་བེད་པའི་བདེ་བའི་ལོངས་སྤོད་ཁྱད་པར་ཅན་རེད་ན་དེ་ལ་ཆགས་པས་

དེ་དང་འགལ་བ་དུག་བཅས་ཀི་ཟས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྲོག་དང་

སོབས་སོགས་ལ་མི་གནོད་ཅིང་དེ་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བདེ་བའི་ལོངས་

སྤོད་ལ་སྲེད་པས་བདེ་བ་ཅུང་ཟད་དྲངས་པ་ཙམ་གིས་རྒྱུ་བེད་པའི་དུག་བཅས་ཀི་

ཟས་ཡོངས་སུ་སོང་བའི་ཕིར། 

དཔེ་དེ་ཉིད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པར་སོན་པ་ནི། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དུག་

བཅས་ཀིས་ཟས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདག་གི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཁྱད་པར་ཅན་

གཞན་མ་རེད་ན་ཇི་ལྟར་བརེད་པ་བཞིན་གི་དུག་བཅས་ཀི་ཟས་ལ་འཇུག་སེ། བདག་

མེད་པར་སོ་སོར་རོག་པའི་བསམ་པ་སེ་ཤེས་རབ་མེད་པའི་བདག་ཆགས་པ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཆགས་ལན་འགའ་ཞིག་བུད་མེད་དག་དང་འགོགས་པ་མ་

རེད་པར་དུད་འགོ་དག་ལ་འདོད་པ་སྤོད་པ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐར་པའི་

གནས་སབས་ན་བདག་དེ་བདེ་སྡུག་སོགས་མོང་བའི་རེན་མ་ཡིན་པས་བདག་གི་

བདེ་བ་ལ་སྲེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་བདག་གི་བ་དོན་དུ་གཉེར་བར་མི་བེད་དོ་ཞེ་ན། 

ཐར་པའི་གནས་སབས་ཀི་བདག་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་བདག་སྨྲས་ཞེན་པ་ལྟར་གི་

བདག་ཡིན་པར་འདོད་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེ་སྡུག་སོགས་མོང་བ་དང་དེའི་རེས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

སུ་འབང་བའི་ཐ་སད་ཤེས་རབ་སོགས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གི་རེན་དུ་ལོག་པ་སེ་མེད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བདག་སྨྲ་རྣམས་ཀིས་

བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་རང་བཞིན་ནི་མོང་སོགས་མེད་པ་དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཐར་པའི་གནས་སབས་ན་རག་པའི་བདག་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་བདག་དེ་ནི་མོང་སོགས་ཀི་རེན་དུ་འཇིག་པར་

འདོད་དེ་འདོད་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདག་དེ་མོང་སོགས་ཀི་རེན་དུ་ལོག་ན་དེ་

ལ་ཆགས་པ་མི་རིགས་ཤིང་དེ་ལ་ཆགས་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཐར་

པའི་གནས་སབས་ན་ཡང་བདག་དེ་མོང་སོགས་ཀི་རེན་དུ་འདོད་དགོས་པ་དེས་ན། 

ཐར་པ་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གིར་ཞེན་ཅིང་ཆགས་པའི་གནས་

སབས་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པར་ཐལ། བདག་འཛིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། 

བདག་འཛིན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་ལ་ཆགས་པ་བསེན་བེད་ཡིན་ལ་བདག་ཆགས་

དེ་ནི་བདག་གི་ཞེན་པའི་ས་བོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཐར་པའི་གནས་སབས་ན་བདག་ཡོད་ཀང་བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་

དུ་བསོམ་པ་ལ་བརོན་པའི་ཕིར་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཐར་

པ་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པ་ལ་བརོན་ཡང་

རང་རྒྱུད་ཀི་བདག་ལྟ་དེ་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་གེགས་བེད་པ་ཉིད་

དང་བདག་གི་བ་དེ་ཡི་སྐྱོན་ཡང་སྒིབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་གི་བདག་ལྟའི་

དབང་གིས་བདག་གི་བ་ཡོན་ཏན་གི་ཆ་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་དེ་ལ་ཆགས་པ་

འཇུག་ལན་སེ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་ཐར་པའི་གནས་སབས་ན་བདག་གི་བ་བཞིན་དུ་བདག་ལའང་ཆགས་

པ་དང་བལ་བའི་ཕིར་བདག་ལྟ་སོགས་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། ཐར་པའི་གནས་

སབས་ན་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་སྐྱེས་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་

མེད་པར་ཐལ། བདག་གི་བ་བཞིན་དུ་བདག་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དེ་ནའི་

ཕིར། འདོད་ན་ཐར་པའི་སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཐོབ་པའི་

དོན་དུ་བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། བདག་གི་བ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་བདག་འདོར་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པའི་

རྣལ་འབོར་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པས་དེ་སྡུག་

བསྔལ་ཉིད་དུ་གསལ་པོར་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བེད་པ་ཙམ་གིས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་

བལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་ཆགས་པ་དང་མ་བལ་བའི་གནས་སབས་

ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡང་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་

བལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ད་ལྟར་གི་གནས་སབས་ན་ཡང་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་ཆགས་ཡུལ་གི་ཉེས་

པ་མཐོང་བས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་སྲིད་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པ་སྡུག་

བསྔལ་གི་ཆགས་བལ་གི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བདག་ཆགས་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་

ཅན། གལ་ཏེ་བདག་གི་བ་དེ་ལ་ཉེས་པ་མཐོང་བ་ཡི་སད་ཅིག་དེ་ཙམ་གིས་དེ་ད་

ཆགས་པའི་བོ་ལོག་ཀང་དེ་ལ་གཏན་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བདག་ལ་

ཆགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འདོད་ལན་འགའ་ཞིག་བུད་མེད་འགའི་ཉེས་པ་

མཐོང་བས་དེ་ལ་མ་ཆགས་ཀང་བུད་མེད་གཞན་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པར་བེད་པ་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་བང་བ་དང་

བདག་གི་བ་དོར་བར་ཞེན་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་བདག་གི་བ་དེ་ལ་གཏན་ཆགས་པ་

དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་ལ། གཅིག་བདག་ལ་དམིགས་ནས་བྱུང་བའི་ཆགས་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ཉིད་རྐེན་གིས་རྣམ་གངས་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་པའི་ཚེ་བདག་གིར་

ཆགས་པ་སོགས་ཆགས་པ་ཀུན་གི་ས་བོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བདག་དེ་

སྐྱོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ན་བདག་ཆགས་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱོན་མེད་

པའི་ཡུལ་ལ་འདུན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཐར་པ་ལ་འདུན་པ་བཞིན་

ནོ། །ལུས་དང་དབང་སོགས་ཡང་ཆོས་ཅན། སྐྱོན་མེད་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་སྐྱོན་

མེད་ཀི་བདེ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཐར་ལམ་བཞིན། དེས་ན་ཐར་པ་

འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་མི་འགྱུར་

བར་ཐལ། བདག་དང་བདག་ཆགས་དང་དབང་སོགས་བདག་གི་བ་གསུམ་ཀ་སྐྱོན་

མེད་ཡིན་པ་དེ་ནའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་འགོ་བ་འཆིང་བར་བེད་

པའི་རྒྱུ་གསུམ་པོའང་དེ་ཙམ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དབང་སོགས་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་སྡུག་

བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་སྐྱོན་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བདག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལའང་

ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་སྐྱོན་བཅས་དེ་ནི་

ཁྱོད་ལའང་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བདག་སྐྱོན་བཅས་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་

ནའང་དེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མེད་པ་དེ་ནི་དེའི་ཕིར། ཆོས་ཅན། སྐྱོན་བཅས་

ཡིན་པ་ཙམ་གིས་བདག་ཅག་སོགས་ཡུལ་གང་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་ཡང་དབང་སོགས་ལ་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་དེ་ཆོས་

ཅན། དབང་སོགས་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པས་སོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་

སོགས་གཙང་བདེ་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཛིན་པས་བས་པ་དེ་ལ་མིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། ཡུལ་དེ་ལ་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཆགས་

ཞེན་ནི་དེའི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་འཇིག་པའི་ཕིར། ར་བའི་རགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། ཡོན་ཏན་བརགས་པར་མི་ནུས་པའི་བིས་པ་དང་ཕྱུགས་ལ་སོགས་

པ་ལའང་མཐོང་བའི་ཕིར་དང་། ཞར་བ་དང་སྒུར་པོ་སོགས་རང་གི་དབང་སོགས་

སྐྱོན་ལན་དུ་མཐོང་བ་ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། གང་ཟག་གཞན་གི་དབང་སོགས་

ཡོན་ཏན་དང་ལན་པར་མཐོང་ཡང་ཁྱོད་སྐྱོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ལ་བདག་གི་བར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཡིན་ཏེ། བདག་གི་བར་མ་བཟུང་བའི་དབང་སོགས་འདས་པ་དང་། ལུས་ལས་བོག་

པའི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་བདག་གིར་བཟུང་བའི་དེ་ལྟར་

བའི་དབང་སོགས་ལ་ཁྱོད་སྐྱེ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བདག་གིར་ཆགས་

པ་དེ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཡང་བདག་གི་བར་འཛིན་པ་དེ་དེ་ལས་

བྱུང་བས་བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་པས་དེ་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

དབང་སོགས་ལ་བདག་གི་བར་འཛིན་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ཡོན་ཏན་

ཅན་དུ་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་འཁྲུལ་པ་དེ་

ཉིད་ཀི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་མིན་པ་

སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མཐོང་བས་སོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཞེས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

པས་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་མི་སོང་བར་མ་ཟད་ཅེས་པའོ། །

གཞན་ཡང་བདག་འཛིན་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་སྡུག་

བསྔལ་དུ་སོམས་པའི་སོབས་ཀིས་དེ་དེར་མཐོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཡོད་པ་

མིན་པའི་ཡོན་ཏན་གཙང་བདེ་སོགས་སུ་སྒོ་བཏགས་པས་ཡོན་ཏན་ཅན་དེར་ཡང་

མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། བདག་གི་བར་ཆགས་

པས་དེ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་གི་བདག་གི་བར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ལས་

བྱུང་བ་དེས་ན་དབང་དཀའ་དང་དབང་སོགས་བདག་གི་བ་སྡུག་བསྔལ་དུ་བསོམས་

པ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་དུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་པས་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་

གནོད་དེ་མི་གནོད་པར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་གངས་ཅན་ན་རེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བདག་གི་བར་ཆགས་

པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་གི་རང་བཞིན་དང་སྐྱེས་བུ་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ལས་བདག་གི་བར་

ཆགས་པ་སྐྱེ་ལ། དེ་གཉིས་ཐ་དད་དུ་བཟུང་བ་ལས་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་མི་སྐྱེ་

ཞིང་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བིས་པའི་སྐྱེ་བོ་འདི་ཡིས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀི་

དབང་སོགས་ལས་བདག་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ཤེས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་དབང་སོགས་

དེ་ལྟར་གི་གནས་སབས་ལས་མཆོག་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་དོན་དུ་གཉེར་

བའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པར་རོགས་པའི་བོ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར། ཡང་

དབང་སོགས་ལ་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་དང་སྐྱེས་བུ་

གཅིག་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ལས་ཀང་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མེད་ཀང་ཁྱོད་འབྱུང་

བ་དེའི་ཕིར། འོ་ན་རྒྱུ་དེ་དག་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དབང་སོགས་ལ་བདག་གི་བར་འཛིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་དབང་གི་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པའི་ནང་གི་ཡན་ལག་མིག་སོགས་དབང་

པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་ཆགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ། འཁོར་བ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བའི་སེམས་ནི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུངས་མེད་པར་ཡང་། སྐྱེ་བོ་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་མ་ཡིན། །དེའི་ཕིར་སྡུག་

བསྔལ་དུ་བསོམ་པས་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་གང་ཞིག་ད་

ལྟར་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུང་པའི་ཡིད་འབྱུང་བ་དེ་འདྲ་ཆོས་ཅན། ཆགས་

བལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་སང་མཚུངས་ལན་གི་ཡིད་མི་བདེ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྡུག་བསྔལ་

གིས་གདུང་པའི་ཡིད་འབྱུང་དེའི་ཚེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་

གིས་གདུང་པའི་ད་ལྟ་བའི་གནས་སབས་ལས་གཞན་བདེ་བའི་གནས་སབས་ཚོལ་

བའི་ཕིར་རོ། །དེ་འདྲའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་ལ་གཏན་ཆགས་པ་དང་བལ་

བ་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་ཀི་ཞེ་སང་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཡིད་འབྱུང་དེ་ལོག་ན་རང་ཉིད་

ཀི་རང་བཞིན་ཉིད་བདག་དང་བདག་གི་བར་ཆགས་པ་ལ་སླར་ཡང་རེན་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། ཡང་དེའི་རྒྱུད་ཀི་ཡིད་མི་བདེ་དང་མཚུངས་ལན་གི་ཞེ་སང་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཇི་སྲིད་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་ཡོད་པ་དེ་སྲིད་ཙམ་དུ་གནས་ཀི་གཏན་དུ་

གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོ་དེའི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཆགས་བལ་གང་ཞེ་ན། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཆགས་བལ་

ཞེས་ནི་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྲིད་པའི་ཉེར་མཁོ་ཐམས་ཅད་འདི་ནི་ང་དང་ང་ཡི་འོ་ཞེས་

བང་བ་དང་ཡིད་སྐྱོ་བས་དོར་བར་འཛིན་པ་སངས་པའི་མཉམ་སོམས་པ་ཅན་ཡིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

པའི་ཕིར། འགའ་ཞིག་གིས་སེམས་དྭངས་བས་ཡན་ལག་ལ་ཙན་དན་གིས་བྱུག་པ་

དང་འགའ་ཞིག་གིས་ཁོང་ཁོ་བས་ཡན་ལག་གཞན་སེའུས་གཅོད་པ་ལ་རེས་སུ་

ཆགས་པའམ་ཁོང་ཁོ་བ་མེད་པར་མཚུངས་པར་གནས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མདོ་ལས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་སོམ་པར་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ། 

ཅིའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པ་ཆགས་བལ་གི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་

སོམ་པར་གསུངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཉིད་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཟག་བཅས་འདུ་བེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ངེད་ཀི་བསོམ་

བར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། འཕགས་པའི་གཟིགས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཏེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་རྐེན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཟག་བཅས་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཟག་བཅས་སྡུག་བསྔལ་དུ་སོམ་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་

དངོས་སུ་གོལ་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་

བའི་རེན་ཏེ་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཕུང་པོ་བདག་གིས་སོང་པ་ཉིད་དུ་མངོན་སུམ་དུ་

ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བེད་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བའི་རྒྱུའི་གཉེན་

པོ་སོབས་ལན་ཡིན་པའི་ཕིར། སོམ་པ་ལྷག་མ་འདུས་བས་མི་རག་ཟག་བཅས་སྡུག་

བསྔལ་སོགས་སུ་སོམ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བེད་མ་ཡིན་

ཡང་དོན་ཡོད་དེ། བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་དོན་

ནམ་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། སོང་པ་ཉིད་དུ་ལྟ་བས་གོལ་བར་འགྱུར་ཞིང་བསོམ་པ་ལྷག་

མ་དེའི་ཐབས་ཙམ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་མདོ་ལས་འདུས་བས་མི་རག་པར་རོགས་པ་

ལས་ཟག་བཅས་སྡུག་བསྔལ་དུ་རོགས་ལ་དེ་ལས་ཕུང་པོ་བདག་མེད་དུ་རོགས་པར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབྱུང་བར་གསུངས་ཏེ། ཇི་སད་དུ། དགེ་སློང་དག་གཟུགས་རག་པའམ་འོན་ཏེ་མི་

རག་པ་ཡིན། བཙུན་པ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་སོ། །གང་མི་རག་པ་དེ་བདེ་བའམ་སྡུག་

བསྔལ་བ་ཡིན། བཙུན་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་སོགས་སོ། །གང་མི་རག་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་

བ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་དེ་ལ་འདི་ནི་ང་ཡི་འོ་འདི་ནི་ང་ཡི་བདག་གོ་ཞེས་

ལྟར་རུང་ངམ། བཙུན་པ་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ་ཞེས་སོགས་སོ། །

གང་གི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་སོམ་པ་འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བེད་མ་ཡིན་

པ་དེའི་ཕིར་ཁྱོད་ཀི་ཕིར། ཆགས་བལ་དུ་འདོད་པའི་བདག་འཛིན་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་དེ་

འདྲ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་པ་ཞེས་བ་སེ། ཉོན་མོངས་པ་དང་དེས་ཀུན་ནས་བསླངས་

པའི་དགེ་མི་དགེའི་ལས་ལས་གོལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། །བདེ་སྡུག་བང་དོར་གི་

རོམ་པ་ཀུན་ལ་བརེན་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་སྡུག་བསྔལ་འདོར་འདོད་

ཀི་སྲེད་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་

མིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བདག་འཛིན་ཡོད་ན་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པས་གོལ་བར་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གོལ་བ་ཡོད་ཀང་གོལ་བ་པོ་ལ་བདག་གི་བ་ཡོད་པར་མི་འདོད་

ན་དེའི་ཕིར་གོལ་བའི་བདག་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་དེའི་ཟ་བ་པོར་ཡང་མེད་པར་

ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དེའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་བདག་ཀང་མེད་

པར་ཐལ། བདག་གི་བ་ཟ་པ་པོར་མེད་པ་དེ་ཚེའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། བདག་དེ་རྒྱུ་

ལས་བེད་པའི་བ་བ་ཅན་དང་འབས་བུ་ལོངས་སྤོད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །བདག་མེད་མཐོང་བ་ལམ་དུ་བསན་པའི་འཇུག་བསྡུས་ནས་སོན་པ་དེ། 

འཁོར་བའི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་བར་འདོད་པའི་རོག་ལན་རྣམས་ཆོས་ཅན། འབད་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

ཆེན་པོས་བདག་མེད་མཐོང་བ་གོམས་པར་བས་ནས་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་གི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ར་བ་ཉིད་ནས་དབྱུང་བར་བ་དགོས་ཏེ། 

འཇིག་ལྟ་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་ཞིང་། མ་ངན་འདས་པའི་གོང་ཁྱེར་དུ་འགོ་བའི་ལམ་

བདག་མེད་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། འཇིག་ལྟ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཐོག་མ་མེད་

པའི་རྒྱུན་དང་ལན་པའི་རང་གི་རིགས་མཐུན་པའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་ཞིག་གོ །

གཞན་ཡང་གང་དག་བདག་མེད་མཐོང་བ་ལམ་མ་ཡིན་གི་བདག་ལ་མི་

གནོད་ཀང་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་དཀའ་ཙམ་གིས་སྐྱེས་བུ་གོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་

གི་འདུས་བས་པའི་ས་བོན་སོགས་ཀིས་མྱུ་གུ་མི་བསྐྱེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། གོལ་བ་

དོན་གཉེར་གི་རོག་ལན་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་དཀའ་ཙམ་གིས་

གོལ་བར་སྨྲ་བའི་ལུང་ཡང་ཡོངས་སུ་མགུ་བེད་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་

སོན་པའི་ལུང་ནི་རང་གི་བརོད་བ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་གི་བདེན་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་

པོ་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། གཞན་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་གི་ཆོ་ག་

ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྔགས་ཀིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་སོགས་ཀིས་མྱུ་གུ་མི་

བསྐྱེད་པར་གྲུབ་པ་ཙམ་གིས་ཁྱོད་དང་ལན་པའི་སྐྱེས་བུས་ཀང་མི་སྐྱེད་པར་བེད་

ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟ་ན་ལུས་ལ་ཏིལ་མར་གིས་བསྐུས་པ་དང་མེས་སྲེག་

པ་དང་ཕེ་མ་བཏགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་གོལ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཏིལ་མར་ལ་སོགས་པས་བསྐུས་པའི་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་མི་བསྐྱེད་པའི་

ཕིར་རོ། །གང་ཡང་སིག་ཅན་གི་སིག་པ་བ་མས་བངས་ཏེ་སྦྱིན་སྲེག་བས་པས་སིག་

པ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་སྲང་ཁར་ལི་བ་ཕིས་ཡང་བར་གྱུར་བའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲ་བ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡང་མི་རིགས་ཏེ། སྦྱིན་སྲེག་བས་པའི་སྐྱེས་བུ་འདི་ཆོས་ཅན། སྔར་སྲང་ཁར་ལི་བ་

ཕིས་ཡང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་སྦྱིན་སྲེག་གིས་སེམས་ཅན་གི་སིག་པ་བཅོམ་པར་

བས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྦྱིན་སྲེག་གི་མེས་ལུས་གདུང་བ་ལས་ལུས་ཀི་ལི་བ་ས་

ཆུ་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡིན་གི་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པས་སེམས་ཀི་སིག་

པ་སྲང་ཁར་ལི་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་ཙམ་གིས་སྐྱེ་བ་རྒྱུན་གཅོད་མི་ནུས་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ལ་

མི་གནོད་པའི་ཕིར་ཞེས་སོན་པ་སེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པའི་ལོག་ཤེས་

དང་དེ་ལས་བྱུང་བའི་འཁོར་བ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྲེད་པ་དང་མཚུངས་ལན་གི་

སེམས་པ་དག་ཆོས་ཅན། གང་གི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་བཅད་པ་དེ་ཡང་སྲིད་པར་མི་འགོ་སེ། 

ཁྱོད་ཀི་དབང་གིས་བེད་པ་དབང་སོགས་རྣམས་མངལ་སོགས་དམན་པའི་གནས་

སུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་དེའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་པ་དེ་

དག་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པ་མངལ་སོགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལ་ནུས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཐ་མལ་པའི་སྐྱེ་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཅིས་ཏེ་སྔོན་བས་

པའི་ལས་ཀང་རྒྱུར་ཡོད་པའི་ཕིར་དེ་ཙམ་ལས་ནི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཞེས་པ་མ་གྲུབ་

པོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་སེམས་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་ལས་དོན་གཞན་པའི་སྔོན་གི་

ལས་ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་ཡང་སྲིད་ཀི་རྒྱུར་

གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཅན་གི་ཐ་མལ་པ་ཆོས་

ཅན། ཡང་སྲིད་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལོག་སྲེད་ཉམས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སེ། ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་དང་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

རོགས་པའི་རེན་བེད་པ་དབང་སོགས་ཡིན་ལ་བེད་པ་དེ་ནི་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་

ཆོས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞིང་དབང་བསྐུར་གིས་མ་མཐོང་བའི་

ལས་ཞིག་པར་བས་པའི་ཕིར་དབང་བསྐུར་དང་ལན་པས་ཁྱོད་ལ་དབང་སོགས་

མངལ་སོགས་སུ་འགོ་བ་མེད་དོ། །

དེས་ན་མ་མཐོང་བའི་ལས་དེ་ནི་དགེ་མི་དགེའི་འཇུག་པ་ཉི་ཤུ་འཇུག་པས་

བསྐྱེད་པའི་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་ཡིན་ལ། ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར་གི་ལོག་སྲེད་

དང་མཚུངས་ལན་གི་སེམས་པ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། ལོག་སྲེད་དང་མཚུངས་ལན་གི་བོ་

སེམས་པ་ཆོས་ཅན། བེད་པ་དབང་སོགས་མངལ་སོགས་སུ་སྐྱེད་པ་ལ་ཁྱོད་ཀི་

ནུས་པ་མཐོང་གི་གཞན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བེད་པ་

དབང་སོགས་དེ་རྣམས་ཁྱོད་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་རེས་སུ་

འཇུག་ལོག་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་བསྐུར་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མལ་པ་ཆོས་

ཅན། རང་རྒྱུད་ཀི་དབང་སོགས་དེ་དག་ཡང་སྲིད་པར་ཅིས་མི་འགོ་སེ་འགོ་བར་ཐལ། 

ལོག་སྲེད་དང་མཚུངས་ལན་གི་སེམས་པ་དེ་མ་ཉམས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

དབང་བསྐུར་དང་ལན་པའི་ལོག་སྲེད་དང་མཚུངས་ལན་གི་སེམས་པ་དེ་དག་ལ་བེད་

པ་དབང་སོགས་མངལ་སོགས་སུ་འཕེན་པར་བེད་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། དེས་དེ་

བསྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་ཀི་དུས་པ་དབང་བསྐུར་

གི་ཉམས་པར་བས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་བསྐུར་ཅན་གི་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། 

དབང་དང་གོལ་སོགས་ཀི་སྔགས་སོགས་བས་མ་ཐག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ཀི་བེད་པ་དབང་

སོགས་དེ་དག་སེམས་པའི་དབང་གིས་འཛིན་འཕེན་འཁྲུག་དང་འགོག་པ་དག་ཏུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སེམས་པས་བེད་པ་དབང་སོགས་འཛིན་འཕེན་སོགས་

སུ་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་ནུས་པ་དབང་བསྐུར་གིས་བཅོམ་པའི་ཕིར། 

དེ་ལ་ཡུལ་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་ནི་འཛིན་པ་དང་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་

འཇུག་པ་ནི་འཕེན་པའམ་འཇུག་པ་དང་སྣུན་པ་ལ་སོགས་པས་བོ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་

འགྱུར་བ་ནི་གཡེང་བའམ་འཁྲུགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐབས་ཡོད་ན་དེ་ལོག་

པ་ནི་འགོག་པའོ། །

ཅི་སེ་དབང་བསྐུར་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་འཆི་བ་དེའི་ཚེ་འཕེན་བེད་ཀི་བོའི་རྒྱུན་

ཆད་ནས་མེད་པའི་ཕིར་བེད་པ་དབང་སོགས་རྣམས་མངལ་སོགས་སུ་འཕེན་པར་

མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དབང་བསྐུར་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་འཆི་ཁའི་དྲི་མ་ལོག་སྲེད་དང་

མཚུངས་ལན་གི་བོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་འཚམས་

སྦྱོར་བར་ནུས་ཏེ། དེ་མཚམས་སྦྱོར་བའི་རྒྱུ་ཚང་ཞིང་གེགས་མེད་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་སེ། དབང་བསྐུར་གིས་དེ་རྣམས་ལ་རང་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་

མཚམས་སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་བས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་བསྐུར་ཅན་གི་ཐ་

མལ་པ་ཆོས་ཅན། གསོན་པ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ནའང་ལོག་སྲེད་སྔ་མ་ལ་ཕི་མ་མཚམས་

སྦྱོར་བའི་ནུས་པ་མེད་པར་ཐལ། དེས་དེ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དབང་བསྐུར་གིས་

ཉམས་པར་བས་པའི་ཕིར། དེས་ན་རིགས་མཐུན་པའི་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མའི་ས་

བོན་ལས་རྒྱུན་དུ་འཇུག་པ་ཅན་གི་ཉེས་པ་ལོག་སྲེད་ཆོས་ཅན། དབང་བསྐུར་ཙམ་

ལས་ལོག་པ་མེད་དེ། དབང་བསྐུར་གིས་རང་གི་བརྒྱུད་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕིར། དེར་

ཐལ། གཉེན་པོ་བདག་མེད་མཐོང་བ་འཕེལ་ན་ཁྱོད་འགིབ་ཅིང་རང་གི་ཕོགས་ལོག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

སྲེད་འཕེལ་བ་ན་ཁྱོད་འཕེལ་བར་འགྱུར་གི་དབང་བསྐུར་ཙམ་ལས་ཁྱོད་འཕེལ་

འགིབ་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བདག་ཀང་ལུས་ངག་གི་ལས་བིན་གིས་རློབ་

པ་པོ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་མོད། ཅི་ཕིར་བདག་དེ་དེའི་རྒྱུར་

མི་གནས་ཞེ་ན། བདག་དེ་ཆོས་ཅན། རིམ་གིས་འབས་བུ་སྐྱེད་པར་བེད་པ་འགལ་

བར་ཐལ། རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རག་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་སྐྱེད་པའི་དུས་ནའང་འབས་བུ་སྐྱེད་བེད་དུ་

འགལ་བར་ཐལ། འབས་བུ་བེད་པ་དང་མི་བེད་པ་དག་ནི་འདྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་ཀི་བདག་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་

ལོངས་སྤོད་པའི་གནས་སབས་ཀི་བདག་དང་གཅིག་ཡིན་པ་འགལ་བར་ཐལ། དེའི་

སྐྱེད་བེད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། བདག་ཆོས་ཅན། ལས་བེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡིན་པ་ཉམས་པར་

ཐལ། ལས་བེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དེ་དག་ཁྱོད་ལས་ཐ་དད་ཡིན་གི་དེའི་རང་བཞིན་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལོག་སོབས་ཀིས་འབས་བུ་སྐྱེ་བ་ལོག་

པའི་ནུས་པ་ཡང་ནི་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

བདག་འགའ་ཡང་མེད་ན་དེའི་ཕིར་གཞན་གིས་མོང་བ་གཞན་གིས་དྲན་པ་དང་སྔར་

མཐོང་བ་ཕིས་ངོ་ཤེས་པ་དང་གཞན་གིས་ལས་བས་པ་གཞན་གི་ལོངས་སྤོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་

རག་པ་གཅིག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གང་ཟག་བརགས་ཡོད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་

བེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡིན་ཏེ། རག་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའི་ཡང་སྔར་མོང་བ་ཕིས་དྲན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་མེད་པས་འདོད་ལན་ཐེབ་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཇི་ལྟར་དྲན་ཅེ་ན། བདེ་སྡུག་སོགས་

ཆོས་ཅན། རག་པའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཡིས་སྔར་མོང་བ་ཕིས་དྲན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་

རང་གསལ་པོར་རོགས་པའི་མོང་བས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལས་ཕིས་རྐེན་ཇི་

ལྟར་བཞིན་དུ་རང་དྲན་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལོག་སྲེད་དེའི་གཉེན་པོ་བདག་མེད་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སྔར་བཤད་ཟིན་ལ། དེ་དེ་ཇི་ལྟར་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཚུལ་སོན་པ་དེ། འཕགས་པའི་

བདེན་པ་བཞིའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་རག་པ་ལས་ལོག་སེ་བརན་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

ལས་བཟློག་སེ་བདེ་བ་དང་། བདག་མེད་པ་ལས་བཟློག་སེ་ང་དང་། སོང་པ་ལས་

བཟློག་སེ་ངའི་ཞེས་དང་། སོགས་པས་ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡིན་

ཞེས་པ་ནས་ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡིན་རིག་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་མ་

ཡིན་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སྒོ་བཏགས་ནས་རག་བདེ་སོགས་སུ་

ཡོངས་སུ་སྲེད་པར་བེད་དོ། །

བདེན་པ་བཞི་པོ་དེ་ཉིད་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དང་འགལ་

བའི་དོན་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གི་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རེས་སུ་

རོགས་པ་ཅན་གི་བདག་མེད་མཐོང་བའི་ཤེས་རབ་ལེགས་པར་བསོམས་པས་སོམ་

པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

ཡིས་མ་རིག་པ་དངོས་སུ་བཅོམ་པའི་སོ་ནས་སྲེད་པ་དང་དེའི་རེས་སུ་འབང་པའི་

ཕག་དོག་དང་སེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པར་བེད་དེ། དེས་ན་

བདག་མེད་མཐོང་བའི་ལམ་ཁོ་ན་ལོག་སྲེད་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ཀང་ལས་ལུས་ཡོད་ན་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ལས་ལུས་

སོང་བའི་གཉེན་པོ་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཆགས་བལ་ཆོས་

ཅན། ལས་དང་ལུས་དག་གནས་ན་ཡང་སླར་འཁོར་བར་སྐྱེ་བར་སྲིད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པའི་རང་བཞིན་གཅིག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་

དེ་སྐྱེ་བ་ནི་ལས་ལུས་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་གི་རྒྱུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཆུ་

ཡོད་ཀང་ས་བོན་མེད་པར་མྱུ་གུ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ལས་ལུས་མེད་ན་

ཡང་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་གི་སྐྱེ་བ་མི་འབྱུང་བས་ལས་ལུས་སོང་པའི་གཉེན་པོའང་

ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་གི་རོགས་ལན་ཆོས་ཅན། ཉོན་མོངས་

པའི་གཉེན་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ལས་དང་ལུས་ཡན་གར་བ་དག་སོང་བའི་

གཉེན་པོ་ལ་འབད་པ་བེད་པའང་རིགས་པ་མིན་པར་ཐལ། ལས་ལུས་ཡན་གར་བ་

སོང་བའི་གཉེན་པོ་དག་ནི་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་པ་མ་སངས་པར་དེ་

སོང་བའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྲེད་པ་ཡོད་ན་དེ་ལས་ལས་དང་དེ་ལས་འབྱུང་

བས་སླར་ཡང་ལས་ལུས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལས་སྲེད་གཉིས་ཀ་ཟད་ན་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ་གཉིས་ཀ་

ཟད་པའི་དོན་དུ་གཉེན་པོ་ལ་འབད་པ་བེད་དོ་ཞེ་ན། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སྲེད་པའི་

གཉེན་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ལས་ཟད་བེད་ཀི་གཉེན་པོ་ལ་དུབ་པ་བེད་པ་དོན་

མེད་པར་ཐལ། སྲེད་པ་སངས་ན་ལས་སོང་མི་དགོས་ཤིང་སྲེད་པ་མ་སངས་པར་

ལས་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕིར། འཕེལ་བེད་ལ་སོགས་པ་ནམ་མཁའི་གོས་ཅན་པ་དག་

ན་རེ། ལས་ལུས་སོང་བའི་གཉེན་པོ་མེད་པ་མ་གྲུབ་སེ། དཀའ་ཐུབ་ཀི་སྔོན་སྤད་པའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལས་ཀི་འབས་བུ་ལོངས་སྤད་པས་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་ལས་གསར་པ་མ་

བསགས་པས་ལས་ཟད་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ཀི་ལས་རྣམས་

ཆོས་ཅན། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་སེ་གདུང་བའི་

དངོས་པོ་གཅིག་གིས་ཁྱོད་ཀི་འབས་བུ་མོང་བར་བས་པའི་སོ་ནས་མི་འཛད་པར་

ཐལ། འབས་བུ་ཐ་དད་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དུ་མ་ཅན་དུ་རེས་སུ་དཔོག་པར་ནུས་པ་

དེས་ནའོ། །དེར་ཐལ། ལོངས་སྤོད་ཆེ་ཆུང་ནད་ཡོད་མེད་གཟུགས་བཟང་ངན་

སོགས་ཀི་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

སྔ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གདུང་བའི་རྣམ་པ་

འགས་དེ་ལྟ་བུའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་སྐྱེད་པར་བེད་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་

ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཆུང་བར་འགྱུར་སྲིད་ན་ཡང་མི་དགེ་བ་དང་རིགས་མཐུན་པ་ཅན་གི་

དགེ་བའི་ལས་འབས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱུང་བ་ཟད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཅི་སེ་

དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནུས་པ་ཡིས་ལས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་འབིན་ནུས་སུ་ནུས་པ་འདྲེས་

པར་བས་ཏེ་འབས་བུ་གཅིག་པོ་དེས་ཕིས་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གདུང་བས་

ལོངས་སྤད་ནས་གོལ་བར་འགྱུར་བ་འམ། ཡང་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀི་ནུས་པ་ཡིས་ནུས་

པ་འདྲེས་མ་སེ་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གིས་ལས་ཀི་ནུས་པ་རགས་པ་ཟད་པར་བས་ནས་

འབས་བུ་ཅུང་ཟད་འབིན་ནུས་པའི་ལས་འབས་ལྷག་མ་ཕིས་སྒ་འབལ་བ་ལ་སོགས་

པའི་གདུང་བས་ལོངས་སྤད་པས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རེ་ཤིག་ནུས་པ་འདྲེས་

པར་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་སྐྱོན་འདི་འགྱུར་ཏེ། དཀའ་ཐུབ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། 

དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ནུས་པ་འདྲེས་པར་བས་པའི་ལས་འབས་གཅིག་པོ་དེ་སོང་བ་ལ་སྐྲ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

འབལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གདུང་བ་དྲག་པོ་རོམ་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། བ་སྤུ་གཅིག་

རོག་པ་ལྟ་བུའི་ཉོན་མོངས་པ་སེ་གདུང་བའི་ཆ་འགས་དེ་སང་བའི་ཕིར་ཏེ། དཀའ་

ཐུབ་དེས་ལས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་དེ་ཙམ་སྐྱེད་ནུས་སུ་ནུས་པ་འདྲེས་པར་བས་

པའི་ཕིར། ནུས་པ་ཟད་པའམ་འདྲེས་མར་བས་པའི་ཕོགས་ལ་ཡང་སྐྱོན་ཡོད་དེ། 

དཀའ་ཐུབ་དེ་ལས་ངན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་མ་

ཡིན། གལ་ཏེ་དཀའ་ཐུབ་དེ་ལས་ངན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སེ་

སྡུག་བསྔལ་ལས་གཞན་དགེ་བར་འདོད་དོ་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དཀའ་ཐུབ་ཀི་ལས་

ཀིས་ནུས་པ་རགས་པ་ཟད་པར་བས་ནས་ལས་འབས་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་སོང་བ་ལ་སྐྲ་

འབལ་བ་ལ་སོགས་པ་གདུང་བ་དྲག་པོ་རོམ་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་

སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སེ་གདུང་བ་མེད་པར་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ལས་འབས་ཀུན་

སོང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། དཀའ་ཐུབ་དེས་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་མི་

ཟད་པ་མོང་འགྱུར་གི་ལས་རྣམས་ཀང་ཟད་པར་བས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དཀའ་ཐུབ་དེ་ལས་ངན་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སེ་

ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དཀའ་ཐུབ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། འདིས་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་

ལས་རྣམས་ཀི་ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བེད་པ་དང་ལས་ཀི་ནུས་པ་རགས་པ་

ཟད་བེད་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དཔེར་ན་གང་གི་ལས་འབས་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་མེད་མཐོང་བའི་

ལམ་ཆོས་ཅན། ལས་ཀི་གཉེན་པོར་ཐལ། དེའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོར་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ལས་ལུས་སོང་བའི་གཉེན་པོ་མེད་ཅེས་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལོ་ཞེ་ན། མ་འོངས་པའི་ལས་ཀི་གཉེན་པོར་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་སྒྲུབ་སེ། གང་ཡང་

བདག་མེད་མཐོང་བའི་ལམ་ཆོས་ཅན། མ་འོངས་པའི་སྐྱོན་ཆགས་སོགས་རྣམས་

འགོག་པར་བེད་ནུས་ཏེ། མ་འོངས་པ་ན་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་ཉེས་པ་ཆགས་སོགས་

ཀི་ས་བོན་བཅོམ་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། མ་འོངས་པའི་སྐྱོན་ཆགས་སོགས་

དེས་བསྐྱེད་པའི་ལས་རྣམས་སོང་ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པའི་

གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདས་པའི་ལས་ཀི་གཉེན་པོར་སྒྲུབ་ན། རགས་མ་གྲུབ་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་སྔར་བས་ཟིན་པའི་ལས་ཀི་རྒྱུ་ཉོན་མོངས་པ་ཉམས་

བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ཀི་སྔར་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ན་ལས་ལུས་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ལས་མེད་ན་ཡང་ཉོན་

མོངས་པ་མི་འབྱུང་བས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་

ཀི་ལས་ལས་ཉེས་པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆགས་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དང་ལན་པ་ལས་ལོག་

ནས་དེ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱོན་དང་ལན་པ་ཁོ་

ནས་ལས་གསོག་པར་བེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དགེ་མི་དགེའི་ལས་འབས་

བདེ་སྡུག་ལས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆགས་སང་སྐྱེའོ་ཞེ་ན། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། བདེ་

བ་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་བདེ་སོགས་སུ་ལོག་

པར་སྒོ་བཏགས་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་བདེན་བཞི་སོན་པ་སྐྱོབ་པར་བསན་ནས་དེ་ལས་བདེ་གཤེགས་གྲུབ་

པའི་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཁྱེན་པ་དང་མཁྱེན་པ་

བརན་པ་དང་མ་ལུས་པ་མཁྱེན་པ་སེ་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལན་པའི་མཁྱེན་པར་གྲུབ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་གཉིས་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ།

སེ། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་བདེན་བཞིའི་བང་དོར་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་སྐྱོབ་

པ་ལས་ཏེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལན་པའི་མཁྱེན་པ་དེ་ཉིད་སབས་

འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྒ་སྔར་སངས་པ་ལ་

བཤད་ཅིང་འདིར་དེ་རོགས་པ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་བཤད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་པའི་ཆགས་བལ་དང་རྒྱུན་

ཞུགས་སོགས་སློབ་པ་དང་ཉན་རང་མི་སློབ་ལམ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་

ལྟར་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཁྱེན་པ་བདག་ལྟ་ས་བོན་དང་

བཅས་པ་སངས་པས་བརན་པ་དང་། ཡུན་རིང་པོར་ཐབས་མང་པོ་ལ་གོམས་པས་མ་

ལུས་པ་མཁྱེན་པ་དེའི་ཕིར། དེ་ལས་སོན་པ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། གཞན་དོན་མཁྱེན་

པའི་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་བརོན་འགྲུས་ཀིས་ལམ་གོམས་པས་གྲུབ་སེ། ཁྱད་པར་གསུམ་

དང་ལན་པའི་མཁྱེན་པ་མངའ་བ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་བུའི་ལམ་གོམས་པར་

མཛད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། འདིར་བརགས་ནས་སོན་པར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

སོན་པ་མཚན་ཉིད་པ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལས་ཕན་བཞེད་པ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་

ནི། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་བརེ་བ་མངའ་བ་

ཡིན་ཏེ། གཞན་དོན་མཁྱེན་པའི་དོན་དུ་སྦྱོར་བ་བརོན་འགྲུས་ཀིས་ལམ་གོམས་པར་

མཛད་པ་དེ་ལས་ཏེ་དེའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རང་དོན་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་

ལན་པའི་མཁྱེན་པ་གྲུབ་ཀང་གཞན་དོན་གི་ངོར་རང་གིས་གཟིགས་པའི་བདེན་བཞི་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་པའི་མཛད་པ་མི་འདོར་བའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་ཀུན་

ལས་ཚད་མར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གཉེར་ལ་ཚད་མའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྐྱེས་བུ་ཉིད་དུ་གྲུབ་སེ། གང་གི་ཕིར་དེ་ལས་ལེགས་པ་དང་བདེན་པ་དེ་གསུངས་པ་

ཡང་མངོན་སྦྱོར་ཏེ་བརོན་འགྲུས་དང་ལན་པ་དེས་ན་ཏེ་དེའི་ཕིར་རོ། །ལེགས་པའམ་

ཕན་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞེད་པའི་བརེ་བ་མངའ་བས་སོ། །

ཐར་ལམ་བདེན་པའམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གསུངས་པར་མཛད་དེ། ཁྱད་

པར་གསུམ་ལན་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་མངའ་བ་ལས་ཏེ་དེའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་དེ་

ཡང་རྒྱུ་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུན་རིང་དུ་ཐབས་མང་པོ་གོམས་པའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་རྒྱུ་དང་

བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བཅོམ་ལན་ཚད་མར་བསོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་

པར་བསན་ནས་དེའི་དགོས་པ་སོན་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། བཅོམ་

ལན་འདས་དེ་ཚད་མར་གྱུར་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོར་སོན་པའི་སོ་ནས་བསོད་པའི་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། སོན་པ་དེའི་བསན་པ་གསུང་རབ་ཉིད་ལས་ཚད་མའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

དེ་མཚན་ཉིད་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་ཁོ་བོས་རང་དགར་བཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་

པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཆོས་མངོན་པའི་མདོ་ལས་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་གསལ་པོར་

གསུངས་ཤིང་། བཅོམ་ལན་འདས་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་ཀང་ཚད་མར་བཤད་པ་

ཡིན་ཏེ། རེས་སུ་དཔག་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་མ་བཟློག་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱོད་ཀི་གསུང་

རབ་ལ་རེས་དཔག་འདིའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་སྦྱོར་བ་དུ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་

ལྟར་ན། གང་ཅུང་ཟད་ཀང་སྐྱེ་བོ་བདག་ཉིད་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་འགག་

པའི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞེས་སོགས་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པ་དུ་མར་ནི་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་སྦྱོར་བ་བསན་པས་དེ་ཇི་ལྟར་བསན་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཚུལ་གསུམ་སོན་པའི་སྦྱོར་བ་བསན་པས་རེས་དཔག་བསན་པར་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་གྲུབ་པའི་མཚན་ཉིད་དང་ལན་པའི་

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རགས་ནི་རེས་དཔག་གི་རེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཆོས་

མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་དེ་ཡང་གསལ་བར་བཤད་དེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

འགག་པའི་ཆོས་ཅན་གིས་གཏན་ཚིགས་གིས་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པར་བསན་

པའི་ཕིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་སེ་

ལེའུ་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ། །      ། །

༼གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།༽

༈ དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གི་བསན་བཅོས་འཆད་པའི་རྒྱུ་རང་དོན་རེས་དཔག་

དང་པོར་བཤད་ཅིང་དེའི་འོག་ཏུ་བསན་བཅོས་ཀི་མཆོད་བརོད་བཤད་ནས། ད་

སབས་སུ་བབ་པ་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོན་པའི་ལུས་འཆད་པར་བཞེད་ནས་གཞལ་

བ་གཉིས་ཕིར་ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། །

འདིར་ཚད་མ་དང་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་དང་དེ་སོན་པའི་བསན་བཅོས་ལ་

ལོག་པར་རོག་པ་བཞི་སེ་འདི་ལྟར། ཚད་མའི་གངས་དང་། མཚན་ཉིད་དང་། སྤོད་

ཡུལ་དང་། འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་གང་དག་མངོན་སུམ་ཁོ་

ན་ཚད་མ་ཡིན་གི་རེས་དཔག་ནི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། སྒ་བྱུང་དང་ཉེར་

འཇལ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་དེ་ཞེས་གངས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་

བསལ་བའི་ཕིར་བཤད་པ། བསླུ་བ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་ཚད་མ་ནི་མངོན་

རེས་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་གི་དེ་ལས་མང་ཉུང་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། འཆད་པར་འགྱུར་བའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཚུལ་གིས་རེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཚད་མ་མང་པོར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཕི་མ་གྲུབ་སེ། གལ་ཏེ་

ཚད་མ་མང་པོར་འགྱུར་ན་གཞལ་བ་མང་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རམ། གཞལ་བ་གཅིག་

ལ་ཡང་ཚད་མ་མང་པོ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེས་བརག་དྲང་། དང་པོ་མི་རིགས་ཏེ། 

གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཨུད་པ་ལ་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་རང་སྤི་འདྲེས་པའི་གཞལ་བ་གསུམ་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། རང་སྤི་འདྲེས་པའི་

གཞལ་བ་གསུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་དང་

མི་ནུས་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་

དང་ཟླ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་དེ་དོན་བེད་མི་ནུས་པས་རང་མཚན་མ་ཡིན་པར་

གསལ་བར་སྣང་ཞིང་རེས་འགོ་མི་བེད་པས་སྤི་མཚན་ཡང་མ་ཡིན་པས་རགས་མ་

གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རབ་རིབ་ཅན་ལ་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་དང་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་

ཅན། ཚད་མས་གཞལ་བར་བ་བའི་དོན་མིན་ཏེ། ཐ་སད་བེད་པ་པོས་ཚད་མས་

གཞལ་བར་བ་བའི་དོན་དུ་མོས་ཤིང་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོས་དོན་

བེད་མི་ནུས་ལ་ཁྱོད་ལ་དོན་དུ་ཞེན་ནས་ཞུགས་པས་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

དོན་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། རང་སྤི་གཉིས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཞལ་བ་ཕུང་པོ་

གསུམ་པ་མེད་དེ། འདྲ་བ་ཐུན་མོང་བ་དང་མི་འདྲ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཉིས་སུ་

ངེས་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དང་། རོད་བེད་སྒའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་དངོས་ཡུལ་མིན་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་དང་། རང་གི་གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་རང་རྒྱུ་

བར་དང་། རོལ་བ་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་སྤི་དེ་སོགས་ནི་ཡོད་པ་ན་རང་གི་

ཡུལ་ཅན་གི་བོ་དེ་ནི་ཡོད་པ་དང་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་ལས་གཞན་དབང་ཡིད་སོགས་

ཡོད་ཀང་ཕི་རོལ་མེད་ན་རང་གི་བོ་མེད་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་

དོན་བེད་ནུས་མི་ནུས་སོགས་སུ་ངེས་པས་གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་ཤེ་ན། 

དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གནས་པ་དང་རོད་བེད་

སྒའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ཀང་

རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་མེད་པ་སོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་བསན་བཅོས་འདིར་དོན་དམ་

དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་གཞན་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་མི་ནུས་པ་སོགས་ནི་ཀུན་

རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞིང་དོན་དམ་དང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དེ་དག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དབུ་མ་པ་ཁ་ཅིག་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་ནུས་པ་རང་མཚན་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་མི་རིགས་ཏེ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་བེད་པའི་

ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ས་བོན་དང་མེ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་

དོན་བེད་ནུས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་དང་དུ་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་གིས་དེ་བསྐྱེད་པ་དེ་ཀུན་

རོབ་ཏུ་འདོད་ཀི་དོན་དམ་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ཏུ་དོན་

བེད་ཅེས་མིང་ཇི་ལྟར་འདོགས་པ་དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་གི་གཏན་ནས་དོན་མི་བེད་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། མཁས་པ་ནས་བིས་པའི་བར་གིས་བསོན་མི་ནུས་པར་མྱུ་གུ་དང་དུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོགས་བསྐྱེད་པར་དངོས་སུ་མཐོང་བའི་ཕིར། །གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་འགྱུར་ཅེས་

ཁས་བངས་ན་རང་སྤི་ཀུན་ལ་དོན་བེད་ནུས་པ་དེ་ཡོད་པས་རང་མཚན་གི་མཚན་

ཉིད་འཁྲུལ་ལོ་ཞེ་ན། སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཐ་ན་རང་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ཙམ་

བསྐྱེད་པའི་དོན་བེད་པའང་མིན་ཏེ། མིག་དང་རྣ་བ་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཡིད་བེད་སོགས་ཡོད་ཀང་གཟུགས་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་མེད་ན་དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོ་

མི་སྐྱེ་བ་དང་དེ་ཉེ་བ་ན་དེའི་བོ་སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ་རང་འཛིན་གི་བོ་ལ་རང་ཕན་འདོགས་

བེད་དུ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། སྤི་འཛིན་སྤི་

ལས་མི་སྐྱེ་བར་བསན་པ་དེས་ནི་རས་བུམ་པ་དང་འདེགས་སོགས་ཀི་ལས་དང་

བུམ་པ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་དང་ནི་གཅིག་གཉིས་ཞེས་སོགས་གངས་དང་ལན་པ་དང་

རྣམ་དབེ་སོགས་ལ་རོག་པའི་བོ་ནི་ཆོས་ཅན། བེ་བག་པས་ཇི་ལྟར་ཀུན་བརགས་པ་

ལྟར་གི་ར་བུམ་སོགས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་པ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་བཤད་པ་

ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་བར་དང་རོལ་བ་དང་དེ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡིད་བེད་སོགས་

ནང་གི་ཡན་ལག་ཙམ་གི་རེས་སུ་འཇུག་ལོག་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྐྲ་སོགས་ཀང་སྤིར་འགྱུར་ཏེ། གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་གཞན་རབ་རིབ་

ཙམ་ཡོད་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་དོན་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྤིའི་མཚན་

ཉིད་འཁྲུལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྲ་སོགས་འཛག་པར་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་

ལ་སྣང་བའི་སྐྲ་ཤད་སོགས་ནི་ཁྱོད་ཀིས་ཞེན་ནས་གཞལ་བར་བའི་སྤི་མིན་ཏེ། དེ་ལ་

དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་ཞེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དངོས་པོར་མེད་པ་ཡང་

སྤིར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། དངོས་པོར་མེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་དུ་ཞེན་པ་མེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པས་སྤིར་མི་འགྱུར་བའི་ཉེས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་ལ་རྣམ་བཅད་

དགག་པའི་སོ་ནས་ཤེས་བར་འཛིན་ཅིང་ཞེན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་སྐྲ་

སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཡང་སྤིར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྲ་སོགས་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་ཡང་ཆོས་

ཅན། རོག་པས་ཕི་རོལ་གི་སྐྲ་སོགས་དེ་ལྟའི་དངོས་པོར་ཞེན་པའི་ཚེ་སྤི་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཚེ་རོག་པས་ཤེས་བར་འཛིན་པ་བཀག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྐྲ་སོགས་དེ་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ན་ཅི་ཕིར་གསལ་བར་

སྣང་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཡང་གསལ་བར་སྣང་བ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཤེས་པའི་ངོ་བོའི་དོན་རང་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕིར། འདི་ཕི་རོལ་གི་སྐྲ་སོགས་

སོ་ཞེས་བ་བར་ཞེན་པའི་བོ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། སྤིའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། དོན་ལ་སྤོད་

པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྐྲར་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གི་དོན་

མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་

པས་དོན་ཏེ་རང་མཚན་ཉིད་ཡིན་ན་བུམ་པའི་སྤི་འཛིན་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་བུམ་པའི་

སྤི་རྣམ་ཡང་ནི་རང་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་དུ་

ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེ་རང་མཚན་ཡིན་

ན་སྤི་ཡིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་བུམ་

སྤིར་བཞག་པ་མ་ཡིན་གི་རོག་ངོར་དོན་བུམ་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་ཆ་ནས་

བུམ་སོགས་ཀི་སྤིར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་གསལ་ཀུན་ལ་ངོ་བོ་མཚུངས་པ་སེ་

ཐུན་མོང་དུ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་བུམ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ལོག་

པའི་བུམ་པ་རང་མཚན་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ལ་བརེན་པའི་སོ་ནས་བུམ་མ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལས་ལོག་པ་ལྟར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་ལས་ཐ་མི་དད་ཀི་སྤི་མེད་ན་གཟུགས་སོགས་ཉིད་

སྤིར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སྤི་དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་མིན་ཏེ། རོད་

བེད་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། 

གཟུགས་རང་མཚན་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྒ་རོག་གི་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པར་

བ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པ་ལ་མིག་སོགས་དབང་པོའི་

ཚོགས་འབས་བུའི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཉན་ཐོས་

གནས་མ་བུ་པ་སོགས་ན་རེ། གཟུགས་སོགས་སྒའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་

ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་ཀི་རང་བཞིན་མིང་དང་སོགས་པ་དོན་གི་མཚན་མ་

རྣམས་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་རོད་བེད་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་

སོགས་འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོ་གང་རུང་གི་བོ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་བརོད་བ་

བུམ་སོགས་དང་རེས་སུ་འབེལ་པ་ཅན་ནམ་འཆད་ཉན་དོན་གསུམ་གང་དང་ཡང་

འབེལ་བ་མེད་པ་ཅན་གི་མིང་སོགས་སྒའི་བརོད་བ་ཡིན་ཞེས་བརག །དང་པོ་ལྟར་ན་

བུམ་པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཉན་པ་པོ་དོན་བུམ་པ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་བུམ་པ་མ་བརོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་མིང་སོགས་ཚུལ་ལམ་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཙམ་ལས་དེ་གཉིས་

གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་བུམ་སྒ་ལས་དོན་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བུམ་

པ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ལས་དུས་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བརོད་བ་བུམ་པ་དང་བུམ་

པའི་མིང་སོགས་གཉིས་གཅིག་ཁོ་ནར་འཁྲུལ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གཉིས་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ཙམ་ལ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དཔེར་ན་མཚེ་

མ་བ་ལིང་དང་མགིན་བཟང་གཉིས་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་པ་འདྲ་བས་རེས་འགའ་

གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཡང་རེས་འགའ་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

འཆད་ཉན་བེད་པའི་བོ་དང་འབེལ་བའི་བུམ་པའི་མིང་སོགས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་བུམ་པ་གཉིས་རྣམ་པ་གཉིས་རྣམ་པ་འདྲ་ཡང་གནས་པའི་ཡུལ་གཅིག་ཁོ་ནར་

འཁྲུལ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་གནས་པའི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མདུན་གི་བ་ལི་དང་རྒྱབ་ཀི་མགིན་བཟང་གཉིས་རྣམ་པ་

འདྲ་ཡང་གནས་པའི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྒ་བྱུང་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་

ཁོ་ན་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བར་འདོད་ན་ཡང་སྒ་ལས་དོན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཉེས་པ་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། སྒ་བྱུང་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བའི་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒའི་དོན་དུ་

འདོད་པ་ལ་སྒ་ལས་དོན་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སྒས་བརོད་པ་ན་ཕིར་རོལ་གི་བུམ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་འདྲར་ཞེན་པའི་བོ་སྐྱེ་བའི་

སོ་ནས་དོན་བུམ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་ལས་གཞན་མིང་

སོགས་སྒའི་བརོད་བར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། སྒ་བྱུང་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་

ལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་ཞེན་ནས་སྒ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པ་མེད་དེ། ཕི་རོལ་དོན་གི་

རྣམ་པ་སྣང་བའི་བོ་ནི་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྒ་བྱུང་ཤེས་པ་ལ་དོན་མིང་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་སྣང་བར་ཁས་ལེན་ན། 

ཡང་བུམ་སྒའི་རེས་སུ་འབང་བའི་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་

རས་ཐ་དད་པའི་མིང་སོགས་རང་གི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅན་མིན་པར་ཐལ། རང་ལ་སྣང་བ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཞིང་མིང་སོགས་

རང་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ལོག་སོབས་ཀིས་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་ལོག་པ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེའི་ཚད་མ་ཡོད་དེ་དེ་འདྲའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་

གི་གཟུང་དོན་ཡོད་དེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤེས་པ་ཀུན་གཟུང་དོན་

དང་ལན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་པ་ཀུན་བཟུང་དོན་དང་ལན་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རི་

ལམ་དང་སྐྲ་སོགས་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་

དུ་མེད་པར་མཐོང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རི་ལམ་དུ་གང་རིས་པའི་མིང་སོགས་གཟུང་

དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་སྣང་བའི་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པའི་མིང་སོགས་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བེད་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་

ཀང་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ཁ་དོག་དང་དབིབས་ལ་

སོགས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །རང་ལ་སྣང་བ་དེ་ཕི་རོལ་གི་སྔོ་སོགས་མིན་ཏེ། དེ་

ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རང་ལ་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རུང་ཡུལ་དེར་གནས་

པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་མི་ཤེས་པར་རང་ཉིད་ཁོ་ནས་ཤེས་པའི་ཕིར། རི་ལམ་གི་

སྣང་བ་ཤེས་པར་བསན་པ་དེས་ནི་སྒ་བྱུང་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བའི་མིག་

སོགས་རང་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་རུང་ཡུལ་ཞེས་སོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་གཟུང་དོན་དང་ལན་པར་

འདོད་པ་དེ་ཉིད་གཟུང་དོན་དང་ལན་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་འཇོག་པར་འདོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཅེས་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ལ་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀིས་ཕན་འདོགས་

པའི་ནུས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་དེས་དེའི་གཟུང་དོན་དུ་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། གཞན་སྤི་

འཛིན་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སྤི་དེ་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེས་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། བར་དང་རོལ་བ་སོགས་ནང་

གི་ཡན་ལག་གི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འཆད་

ཉན་དོན་གསུམ་གང་དང་ཡང་འབེལ་བ་མེད་པའི་མིང་སོགས་སྒའི་བརོད་བར་འདོད་

ན་ཡང་སྒ་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་སྔར་གི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་

སོ། །གལ་ཏེ་དོན་བུམ་སོགས་དང་འབེལ་པར་ལན་པའི་མིང་སོགས་སྒའི་བརོད་བར་

འདོད་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་ད་ལྟ་སྒའི་བརོད་བ་

མིན་པར་ཐལ། འདས་པའི་དོན་དང་དེ་ལ་རེན་པའི་མིང་སོགས་དེ་ནི་དེ་ལྟར་ཟད་པ་

སེ་འགག་པའི་ཕིར་དང་མ་འོངས་པ་དག་ནི་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་སྒས་བརོད་ན་དབང་ཚོགས་དོན་མེད་

པར་ཐལ་བའི་ཉེས་པ་འབྱུང་བར་མི་འདོད་དེ། སྒའི་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་

གཟུགས་སོགས་ཀི་སྤི་ཡན་གར་བ་ནི་བརོད་ཅིང་གཟུགས་སོགས་བརོད་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བརོད་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་གསལ་བ་ལྟོས་མེད་ཀི་

སྤི་ཡན་གར་བ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་རོགས་པ་

ལ་དབང་ཚོགས་དོན་ཡོད་པ་དེ་མིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་སྤི་ཡན་

གར་བ་བརོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། གསལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་སྤི་བརོད་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡན་གར་བ་བརོད་པར་འདོད་ནའང་། གཟུགས་སོགས་ཀི་སྤི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དེའི་མཚུངས་པ་སེ་སྤི་མིན་པ་དང་གཟུགས་སོགས་

ཀིས་གསལ་བར་བས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་ཡན་གར་

བར་སྒ་རོགས་གིས་ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། གསལ་བ་ཡོད་མེད་ཀི་དུས་

རག་ཏུ་རང་འཛིན་ཤེས་པས་དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བས་གསལ་

བར་བས་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར་དང་རག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ། ཡང་གསལ་བས་སྤི་གསལ་བར་བས་པ་ལས་སྤི་མངོན་སུམ་ལ་

གསལ་བ་ཡིན་པས་རག་ཏུ་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། བདག་ལ་དམིགས་པའི་

མངོན་སུམ་གི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་ལ་ཕན་པར་ནུས་པའི་སྤི་གང་ཡིན་དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་འཛིན་ཤེས་པ་རག་ཏུ་བསྐྱེད་ནུས་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བསྐྱེད་པར་ནུས་ཤིང་

རག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གསལ་བ་མེད་པའི་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་དེ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་མེད་ན། དེའི་ཕིར། སྤི་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཡོད་མེད་དུས་ཀུན་གི་ཚེ་

ཡང་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་

འཛུགས་པ་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་ནུས་

པ་མེད་པ་ཅན་དུ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་གང་གནས་པ་དེ་ཟད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རྐེན་གི་

ནུས་པ་གང་ཞིག་འཇུག་སེ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། དེའི་ནུས་པ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་

ཅན་དུ་བཅོས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་སྤི་ཡན་གར་བ་སྤི་འཛིན་ཤེས་པའི་ཡུལ་

ཡིན་པའང་མི་རིགས་ཏེ། སྤི་ཆོས་ཅན། སྤི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་དང་རེས་

སུ་འབེལ་བའི་མངོན་པོས་མཚོན་པའི་ཁོ་དོག་དང་དབིབས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པའི་ཆ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ནི་རྣམ་པར་ངེས་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་དེ་ལ་གང་གིས་ན་ཁྱོད་ཀིས་སྤྲུལ་

ཞིང་བཞག་པ་ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་དབིབས་ཀི་སོང་རག་དངོས་ཡིན་

ཕིར། གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་སྒ་རོག་གི་ཡུལ་ཡིན་ཀང་དབང་པོའི་

ཚོགས་པ་དོན་མེད་མིན་ཏེ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པའི་ཏེ་འབས་བུ་ཉིད་བསྐྱེད་པའི་དོན་

ཉིད་དུ་དབང་ཚོགས་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྒ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་དབང་བོ་དང་

ཡིད་བོ་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་སོགས་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་གང་ལས་

ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་སོགས་དེའི་དངོས་པོ་གཅིག་པུ་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་

བས་ནས་འཛིན་པར་འདྲ་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་སྤི་དངོས་མེད་

དུ་གྲུབ་སེ། གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་ན་སྤི་གསལ་གཉིས་གཅིག་གམ་ཐ་དད། གལ་ཏེ་གངས་

ཅན་པས་གཅིག་ཅེ་ན། རིགས་ལན་དཀར་ཟལ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་རིགས་དང་

གཅིག་མིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཕིར་ན་མི་གསལ་བའི་ངོ་བོ་གཞན་བ་ལང་ནག་སྒུར་

སོགས་ལ་རེན་ཅིང་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བེ་བག་པས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ཅེ་ན། 

འོ་ན་སྤི་དེ་དོན་དམ་པར་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་སམ་མི་ལྟོས། མི་ལྟོས་ན་འབེལ་པ་མེད་

པའི་ཕིར་སྤིར་མི་འགྱུར་ལ། ལྟོས་ན་དེའི་ཕིར་སྤི་དེ་གསལ་བའི་འབས་བུ་ཉིད་དུ་

བརོད་དགོས་ན་དེ་ཡང་མི་རིགས་སེ་སྤི་རག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སྐྱེས་ཟིན་པའི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་ས་བོན་ལ་རག་

ལས་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་རང་གི་རྒྱུ་ས་བོན་ལས་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། ཡང་

དོན་དམ་པར་རང་རྒྱུ་ས་བོན་དང་འབེལ་པ་མེད་དེ། རོག་པས་ས་བོན་འདིའི་འབས་

བུ་ནི་འདིའོ་ཞེས་ས་བོན་དང་ནི་འབེལ་པར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་འབས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་འབེལ་པ་མེད་ན་སྤི་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ཡང་གསལ་བ་དང་

དོན་དམ་པར་འབེལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡོད་སེ་མེད་པར་ཐལ། གསལ་བའི་འབས་བུ་མིན་

ཞིང་རག་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྤི་གསལ་རས་གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་དེ་ལ་དོན་དམ་པར་

འབེལ་བ་མེད་དེ། རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པའི་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྤི་

ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་སེ། གསལ་བ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་

ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རི་བོང་རྭ་སོགས་ཀང་གཟུགས་སོགས་གསལ་བ་དང་དེ་ཉིད་དང་

རིགས་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པས་རང་བཞིན་མེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། གཟུགས་

སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། མེད་པ་རི་བོང་གི་རྭ་སོགས་ཁྱོད་ཀི་རིགས་སུ་ཐལ་བར་མི་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པས་ཁྱོད་དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་མེད་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་སྒས་ཅི་ཞིག་བརོད་ཅེ་ན། རོད་བེད་ཀི་སྒ་

རྣམས་ཀིས་ནི་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པས་སེ་རིགས་མཐུན་པའི་གསལ་བ་

རང་མཚན་པ་རྣམས་རང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་ལ་བརེན་ནས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་

མེད་པའི་གཞན་སེལ་བ་ཞིག་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ན་ཁྱོད་ཀིས་བརོད་

བ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་དུ་གསལ་བ་རྣམས་རིགས་སུ་སྒོ་བཏགས་ནས་རང་གི་

བརོད་བར་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། སྒ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་པ་དེ་ལ་

སྐྱེས་བུ་འཇུག་པའི་དོན་དུ་བར་སྦྱར་བ་ཅན་ཞིག་གོ །ཤིང་སྤི་དེའི་ངོ་བོར་སྣང་

བའམ་དོན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་རིགས་གཅིག་པ་དེ་ཉིད་དུ་འཛིན་པའི་ཤིང་གི་སྤི་

བོ་གང་ཡིན་དེ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ཅན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གི་ཤིང་རང་མཚན་མཐོང་བ་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་སྤྲུལ་ཞིང་བསྐྱེད་པའི་སོ་

ནས་སྣང་བརགས་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་སེལ་བའི་སྤི་ཡང་དངོས་པོར་མེད་དོ་ཅེས་སོན་དེ། དོན་ཤིང་གསལ་

རྣམས་ཀི་ནི། སྤིར་བཞག་པ་གང་ཡིན་པ་གཞན་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་མཚན་

ཉིད་ཅན་གི་ཤིང་སྒ་འདི་དག་གིས་གང་བརོད་པའི་ཤིང་གི་གཞན་སེལ་བ་དེ་ལ་ཆོས་

ཅན། ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། སྣང་བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། ཤིང་གི་སྤི་བོ་ལ་

སྣང་བ་དོན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིང་ཞེན་པའི་སྣང་བ་དེ་

ཉིད་དོན་དམ་པར་སྣང་བ་ལྟར་གི་ངོ་བོ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་ཐ་སད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་

ཤིང་སྤིར་འདོད་ལ་སྤི་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་དོན་དམ་པར་མེད་དེ། ཤིང་

གསལ་རྣམས་སྤི་སེ་རིགས་གཅིག་ཉིད་དུ་མཐོང་བའི་ཞེན་པའི་སྣང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། ཤིང་གི་སྤི་བོ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་གི་གཟུང་དོན་གི་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡིན་

ཏེ། བསླད་ཅིང་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་དེ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ན་སྣང་བ་ལྟར་

གི་དོན་དངོས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྤི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་གསལ་བ་དང་

གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརོད་བ་མིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མེད་པས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཤིང་སྤི་དེ་དོན་དམ་པར་རང་གིས་གསལ་བ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་

དུ་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཡང་སྣམ་སོགས་ཀི་སྤི་འགའ་ཞིག་ལས་གཞན་དུ་བརོད་བར་

ཡོད་པས་དངོས་པོར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ཡང་དེ་ཉིད་

དུ་གཞན་དུ་བརོད་བ་མིན་པ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཉིད་དང་གཞན་ཉིད་ཀི་རྣམ་

པ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕིར། ཤིང་སྤི་ཆོས་ཅན། སྣམ་སོགས་ཀི་སྤི་ལས་དོན་གཞན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུ་བརོད་པར་བ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཉེར་ལེན་ནམ་རེན་ཤིང་གསལ་དེ་སྣམ་

སོགས་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། སྣམ་སོགས་ཀི་ཕི་ལས་ཐ་དད་དུ་ཉེ་བར་

བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པའི་དོན་བུམ་སོགས་ལའང་བུམ་པར་

གྱུར་ཏོ་ཞེས་བུམ་པའི་མཉན་པ་དག་ནི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞིང་བུམ་སྒ་དེ་ཡང་སྤི་

དངོས་པོ་བའི་རྒྱུ་ཅན་དུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། སྤི་ཆོས་ཅན། ཡོད་པའི་རས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་

ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་སྒ་དེ་

འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཇུག་ཅིང་སྣམ་སོགས་ལ་མི་

འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོར་མེད་པའི་འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། 

ད་ལྟར་བའི་བུམ་པ་ལ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་བུམ་སྒ་དེ་ཁྱོད་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་

ནས་འཇུག་ལ་སྣམ་སོགས་ལ་མི་འཇུག་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ལ་ཉེ་བར་

བཏགས་ནས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞིག་དེ་སྣམ་སོགས་ལ་མེད་ལ་ཁྱོད་དང་ནི་ཉེ་

བ་སེ་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་སེ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྤི་དངོས་པོ་བ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ལ་

དངོས་མིང་དང་གཞན་ལ་བཏགས་པའི་མིང་དུ་འཇུག་པ་ཡང་འཇིག་རེན་དང་མི་

མཐུན་ཏེ། མིང་གང་ལས་དོན་དེ་ལ་བོ་ནི་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་མིང་དེ་དོན་

དེ་ལ་རག་དུ་དངོས་མིང་ཡིན་ཏེ། རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརོད་པ་

བཞིན་ནོ། །མིང་དེ་ཕིས་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་ལ་ནི་དོན་དེ་ལ་བཏགས་མིང་

ཡིན་ཏེ། དཔའ་ཞིང་ཡང་རལ་ཆེ་བའི་བམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ལ་སེང་གེ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ནོ། །དངོས་བཏགས་དེ་ལྟར་བརོད་པའང་འཇིག་རེན་ན་དོན་མཐུན་དུ་གགས་ནས་

ཡོད་པས་སོང་བར་མི་རིགས་སོ། །

དོན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིང་ཞེན་པའི་སྣང་བའམ་

དེ་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དུ་མེད་པ་ལ་ཤིང་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཤིང་

སྤིར་འདོད་དེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་། ཤིང་གི་སྤི་བོ་ཤིང་

གསལ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཤིང་སྤི་ཉིད་དུ་མཐོང་ཞིང་སྣང་བའི་ཕིར་དང་། ཤིང་སྤི་

དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་གི་ངོ་བོ་ཅན་མིན་ཏེ། རོག་པས་སླད་ཅིང་སྒོ་བཏགས་

པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ན་དོན་ཤིང་དངོས་སུ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་བས་ན་

བརོད་བའི་དོན་དངོས་སུ་མེད་ན་ཡང་འགོ་བ་བར་སྦྱོར་བ་པོ་ཡིས་དོན་གང་ཐོག་

མར་གགས་པས་བཀོད་པའི་སྒའམ་མིང་དེ་དོན་དེ་ལ་དངོས་མིང་ཡིན་ལ། དངོས་

མིང་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་དང་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཕིས་དོན་དེ་ལ་

མིང་དུ་བར་སྦྱར་ནས་དེ་ལས་དོན་གོ་བ་དང་པོར་དངོས་མིང་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་

རོག་པའམ་བོ་འཁྲུལ་ནས་དོན་དེ་གོ་བར་བེད་པ་ཅན་གི་མིང་དེ་དོན་དེ་ལ་མིང་

གཞན་ཕལ་པ་བཏགས་མིང་ཡིན་ནོ། །

འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་སྒ་དེ་ཁྱོད་ལ་བཏགས་མིང་དུ་

འཇུག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་ལས་ཁྱོད་འཁྲུལ་མེད་དུ་གོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀི་དངོས་བཏགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀང་འཁྲུལ་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན་བུ་གེན་

གིས་དངོས་སུ་དག་འདུལ་བ་སོགས་ཀི་ནུས་པ་མེད་པ་ལ་བུ་མེད་ཅེས་པའམ་

གངས་ཅན་གི་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པའི་གཙོ་བོ་དང་བདག་ལ་སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བཞིན་དུ་ཡུལ་གི་བ་བ་བེད་པ་དང་མི་བེད་ཀང་ཡུལ་གི་ལོངས་སྤོད་ལ་དབང་བའི་

སྐྱེས་བུ་དོན་བེད་ནུས་པ་ལའང་གཙོ་བོ་དང་བདག་ལ་སོགས་པའི་མཉན་པ་སེ་མིང་

བཏགས་པ་ཡང་འཇིག་རེན་པའི་སྐྱེ་བོས་བས་པར་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་སྤི་དངོས་མེད་དུ་གྲུབ་ཏེ། བུམ་སྒ་ལས་མ་ཞིག་

པ་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་ལ་རོག་པའི་བོ་འང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་གི་གཟུང་དོན་མེད་དེ། 

བུམ་སྒ་ལས་ཞིག་པ་འདས་པའི་བུམ་པ་ལ་རོག་པའི་བོའི་སྣང་བ་ཅི་འདྲ་བར་དེ་འདྲ་

བར་སྣང་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། རྣ་བ་ལ་སོགས་དབང་པོའི་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ཅན་ལ་མེད་པ་འཛིན་པ་དང་སྣང་བ་མཚུངས་པ་དེ་དག་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བུམ་སྤི་ཡན་གར་བ་ཙམ་འཛིན་པར་བེད་པའི་ཕིར་འདས་

པ་དང་ད་ལྟར་གི་བུམ་པ་འཛིན་པའི་སེམས་གཉིས་དག་ནི་སྣང་བ་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེ་ན། སྤི་བོས་སྤི་ཡན་གར་བ་དེ་འགའ་ཞིག་འཛིན་པར་བེད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྔར་

དེ་མཚུངས་མིན་དང་ཞེས་སོགས་སུ་ནི་རྣམ་པར་བཟློག་ཟིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་སྤི་དངོས་མེད་དུ་གྲུབ་སེ། གངས་ཅན་པས་

སྤི་གསལ་གཅིག་ཏུ་འདོད་ན། ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་གི་སྒ་སོགས་རྣམ་འགྱུར་

རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་མེད་པའི་སྤི་དང་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་

དང་ཁྱད་པར་ཅན་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གཉིས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཡང་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་གཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཉིས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བེ་བག་པས་གསལ་བ་དེ་དག་ལ་མཚུངས་པར་འཇུག་པའི་སྤིའི་དངོས་པོ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དེ་གསལ་བ་དེ་དག་ལས་རས་གཞན་ཉིད་དུ་འདོད་ན། བུམ་སྤི་ཆོས་ཅན། བུམ་

གསལ་དེ་དག་གི་སྤིའོ་ཞེས་དེ་དག་དང་འབེལ་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་དང་

རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་པའི་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་ཉེས་པ་དེ་སེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་

ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་བུམ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་

བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྤིར་འདོད་པ་ལ་གསལ་བ་དང་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརགས་

ནས་སུན་དབྱུང་དུ་མེད་དེ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་

གསལ་བ་ལ་མཚུངས་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་སྤི་འདི་ལ་དངོས་པོ་མེད་པའི་མཚན་

ཉིད་འཇུག་པ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཇུག་སྡུད་དོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་སྤི་དངོས་པོ་མེད་དུ་གྲུབ་སེ། མ་གྲུབ་ན་སྤི་དེ་

འབས་བུ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། གལ་ཏེ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྤི་ཆོས་ཅན། དུ་མ་དང་འཇིག་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། སད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེ་ཡང་འདོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ་གཅིག་པུ་དང་རག་པར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་འཇིག་པ་ནི་

དངོས་པོ་གྲུབ་ཙམ་དང་ནི་རེས་སུ་འབེལ་ལོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་ན། སྤི་ཆོས་

ཅན། རག་པ་ཉིད་མིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རིགས་རྣམས་

འབས་བུ་མིན་པའི་ཕིར་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། གསལ་བ་དང་མ་འབེལ་བར་ཐལ། དེ་དང་རྒྱུ་

འབས་མ་ཡིན་པའི་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དངོས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རྒྱུ་ལས་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་བར་དྲན་ཤེས་པའི་སྣང་

ཡུལ་དངོས་མེད་དུ་གྲུབ་སེ། དབང་པོའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 

རང་ཡུལ་འཛིན་པ་བར་དྲན་དག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་དོན་གི་དངོས་པོའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོབས་ཀིས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། སྤིའི་བོ་ནི་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་གི་དངོས་པོའི་སོབས་

ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་ཤེས་དེ་ལྟར་དུ་བར་དྲན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཡུལ་སྣང་

བ་མེད་པར་བར་དྲན་ལ་ལྟོས་ནས་རང་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བ་ལང་གི་བར་མི་ཤེས་པའི་སྐྱེས་བུས་ཁ་བོ་དེ་ཁུ་སྤུ་དང་རིགས་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་ལ་ར་དང་རིགས་གཅིག་ཏུ་མི་འཛིན་པས་ཅི་འཛིན། སྤི་ལས་དེ་སྐྱེའོ་

ཞེ་ན། སྐྱེས་བུས་སྔར་བ་ལང་གི་བར་ཤེས་པ་མེད་ན་ཡང་བ་ལང་གི་དངོས་པོ་

གཉིས་མཐོང་བ་ལ་རིགས་ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་འགའ་ཞིག་རེས་

སུ་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་སྤི་དངོས་པོ་བ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་པ་ཉེ་བ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་རིགས་དངོས་པ་མེད་པའི་མིག་གི་ཤེས་པའི་

འབས་བུ་ཅན་གི་མིག་དང་གཟུགས་དང་སྣང་བ་ཡིད་བེད་སོགས་རིགས་དངོས་པོ་

ལ་མེད་པའི་མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་ཉེ་བར་ཡོད་ན་དེ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་བ་ལང་ཁ་བོ་དང་ཁུ་སྤུ་སོགས་ཆོས་ཅན། རིགས་དངོས་པོ་བ་རེས་

སུ་འགོ་བ་མེད་ཀང་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བོ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། བཞོ་

བཀལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བེད་པ་གང་གིས་བ་ལང་མ་ཡིན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཕེ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་སྤི་དངོས་མེད་དུ་གྲུབ་སེ། སྤི་ཆོས་

ཅན། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་ཡན་གར་བ་མེད་དེ། རྣམ་པ་འགས་ཀང་རང་འཛིན་

རྣམ་ཤེས་ལ་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་ཡན་གར་བ་དེའི་དངོས་པོར་སྣང་བ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དབང་པོ་ཡང་གཟུགས་སོགས་ལས་ཐ་དད་དུ་མེད་དེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དེ་དང་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དེ་ཆོས་ཅན། རང་

འཛིན་ཤེས་པ་ལ་གཏན་ནས་མི་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་རང་ལ་ལྟ་བ་པོ་དབང་པོ་

ལས་འདས་པའི་དོན་མཐོང་བ་ཡོད་ན་རང་གི་ལུས་སྣང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། 

གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རིགས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤེས་པས་

གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མེད་ཀི་ཡན་གར་བ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡན་གར་བར་

མཐོང་རུང་མིན་པའི་ཕིར། ཤེས་པས་གསལ་བ་རྣམས་འཛིན་པའི་ཚེ་ནའང་ཁྱོད་

ཡན་གར་བར་སྣང་བ་མེད་དེ། ཤེས་པ་ལ་གསལ་བ་དེའི་སྒ་སེ་མིང་དང་དབིབས་

དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞིག་སྣང་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་མེད་པའི་

ཕིར། གཞན་ཡང་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐ་ན་རང་འཛིན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གི་དོན་

བེད་པར་ཡང་མི་རུང་སེ། རང་འཛིན་ཤེས་པས་ཡན་གར་བར་དམིགས་པ་མེད་པ་

དེའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱོད་རང་བཞིན་མེད་ཏེ། དོན་བེད་པ་དེར་མི་རུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། དོན་བེད་པར་མི་རུང་བ་དེ་ནི་དངོས་མེད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་དང་དེ་ཉིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པ་

སོགས་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་རགས་བརྒྱད་ལས་བཟློག་པའི་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་

བ་མ་ཡིན་པ་སོགས་གང་ཡིན་དེ་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་དོ། །དངོས་པོ་མེད་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་གཞན་སེལ་བའི་སྤི་དེའང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་

དེ། དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་སྐྱེ་ལན་ཉིད་དང་དངོས་མེད་ལ་བརེན་པ་སྐྱེ་མེད་ཉིད་དང་

གཉིས་ཀ་ལ་བརེན་པ་ཤེས་བ་ཉིད་ཅེས་སོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་

ལ་བརེན་པའི་སྤི་འཛིན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པའི་སོ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ནས་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འབེལ་བའི་

ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། 

རང་ལ་སྣང་བ་དངོས་པོར་མེད་པ་སྔར་བརོད་བ་ཉིད་ཕིར་ཅེས་སོགས་སུ་ལན་

བཏབ་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། དངོས་པོ་རང་མཚན་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འབེལ་བའང་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་སོགས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་པ་

གཞན་དུ་མེད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའི་སྤི་དེ་དངོས་པོར་མེད་པའི་དུས་ནའང་རང་

འཛིན་འཇུག་པ་མཐོང་བས་དངོས་པོའི་ཆོས་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་ཉིད་ཉམས་སོ་

ཅེ་ན། ཉེས་པ་འདི་མེད་དེ་བུམ་སོགས་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའི་སྤི་ཆོས་ཅན། 

གཟུགས་སོགས་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་ཡིན་པས་དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་

བཞག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་

ཅན་སེ་དེས་བཞག་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་སྤི་འཛིན་གིས་དངོས་པོ་དེའི་

ཆོས་སུ་ཤེས་ཤིང་ཞེན་པ་ཙམ་ལས་དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་སྤི་དངོས་པོར་མེད་པས་རང་མཚན་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དོན་བེད་པར་

ནུས་པའི་གཞལ་བ་གཞན་མེད་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཅིག་པུ་

འབས་བུ་དོན་གཉེར་གིས་བརག་པར་བ་བའི་གཞལ་བ་ཡིན་ཏེ། དོན་དུ་གཉེར་བའི་

འབས་བུ་ཡོད་མེད་ཉིད་དུ་དཔོད་པའི་རོག་ལན་རྣམས་ཀི་དོན་དུ་གཉེར་བ་ནི་དེ་སེ་

ཁྱོད་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་མཚན་ཉིད་གཉིས་གཞལ་བ་ཞེས་གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་སྤི་རང་རྒྱུད་པ་ཡོད་ནས་གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་བཞེད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་མཚན་དེ་ནི་མངོན་སུམ་གིས་རང་གི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་སོ་

ནས་རོགས་ལ་རེས་དཔག་གིས་གཞན་རང་གི་གཟུང་རྣམ་ལ་དེར་ཞེན་པའི་སོ་ནས་

རོགས་པའི་ཕིར་གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་བཞེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཡུལ་ཅན་ཚད་མས་གཉིས་སུ་རོགས་པས་གཉིས་སུ་གནས་སོ་ཤེ་

ན། ཡུལ་ཅན་མ་འཁྲུལ་བས་གཉིས་སུ་རོགས་ན་གཉིས་སུ་འཐད་མོད་ཀི་ཡུལ་ཅན་

གཉིས་པ་རེས་དཔག་ནི་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། རེས་

དཔག་གིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དོན་དེ་ཞེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་མིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཏེ་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མི་འཐོབ་པར་ཐལ། དེའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་རོགས་པར་གཞན་གིས་ངོ་བོས་རོགས་པའི་ཕིར། 

ཐལ་བ་ལས་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྣང་བའི་སོ་ནས་རོགས་ཏེ་ཐོབ་པའི་

ཕིར། རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཁྲུལ་པའི་ཕིར། ཐལ་བ་

ལས་མ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་

པ་ཡིན་ཡང་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བསམ་པའི་དོན་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་ནི་སླུ་བ་

མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་མ་ངེས་ཏེ། རང་མཚན་དངོས་སུ་མ་

རོགས་ཀང་མི་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ནོར་བུ་རང་མཚན་སྣང་བ་ལས་རྣམ་པ་

གཞན་ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་ཞེན་པ་ཉིད་ཀིས་ཀང་ནོར་བུ་རང་མཚན་རོགས་

ཤིང་ཐོབ་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། རང་རྒྱུད་དང་པོ་མ་ངེས་ཏེ། རང་མཚན་ཐོབ་ཀང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རོགས་པའི་ཕོགས་འདི་ལ་ནི་

དབང་ཚོགས་འབས་བཅས་ཞེས་སོགས་སུ་ལན་བཏབ་ཟིན་པའི་ཕར། ཐལ་རང་ཕི་

མ་གཉིས་མ་ངེས་པར་སོན་པ་དེ། ཇི་ལྟར་ནོར་བུའི་འོད་དང་སྒོན་མའི་འོད་དག་ལ་

ནོར་བུར་ཞེན་པའི་བོས་མངོན་པར་རྒྱུག་པའི་བོ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་ནོར་

བུ་མ་ཡིན་པ་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་ལོག་པའི་ཤེས་པར་ཁྱད་མེད་དུ་མཚུངས་ཀང་

ནོར་བུ་རང་མཚན་ཐོབ་པའི་དོན་བེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། ཁྱོད་གཉིས་ཅི་རིགས་

ནས་ནོར་བུ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བ་དང་མ་འབེལ་བའི་ཁྱད་པར་ཡོད་

པའི་ཕིར། དེས་དེ་ལྟར་དུ་སྒ་མི་རག་རོགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ནི་

རེས་དཔག་དེར་སྣང་བའི་སྒ་རག་འཛིན་གི་སྒོ་འདོགས་དག་རང་གིས་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་

བཞིན་གི་དོན་མེད་པར་མཚུངས་ནའང་ཁྱོད་ཚད་མ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་

ཏེ། དེ་འཇུག་ཡུལ་ལ་འབེལ་པ་མེད་ལ་ཁྱོད་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་དོན་བེད་པ་དང་

རེས་སུ་འབེལ་ཞིང་མི་བསླུ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་སྤི་དངོས་པོར་མེད་པས་རང་མཚན་ཉིད་རོགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་

གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་བཞེད་དོ་ཞེས་བསན་ནས། ད་གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་

སུ་ངེས་པས་ཚད་མ་ཡང་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་སོན་པ་དེ། ཡུལ་གང་ལ་

གཟུང་དོན་གི་ནུས་པ་ལས་ཡུལ་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པ་ཅན་གི་བོ་

འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་ཆོས་ཅན། མངོན་གྱུར་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་འཛིན་བེད་

དུ་འཇུག་པའི་བོ་དེ་སྒ་རོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡུལ་རང་ཉིད་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། མངོན་སུམ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པོ་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་རེས་དཔག་འཇལ་བེད་དུ་

འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སེ་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་

ལོག་གྱུར་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་རོགས་པའི་རེན་ནམ་ཐབས་ནི་དོན་གཞན་ཚུལ་གསུམ་པའི་

རགས་ཡིན་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར། ལོག་གྱུར་རོགས་པའི་རེན་དུ་

འདོད་པའི་དུ་སོགས་ཀི་རགས་དེ་ཡང་གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེའི་རེན་ཆོས་ཅན་

དང་འབེལ་པ་ཅན་གི་ཕོགས་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འབེལ་པ་ཅན་གི་རེས་སུ་

འགོ་ལོག་གི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་ལ་མེ་ལན་སོགས་ལོག་གྱུར་

གོ་བེད་ཀི་རགས་ཉིད་དུ་འགྱུར་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དུ་བའི་རགས་ལས་ལ་མེ་ལན་དུ་རོགས་པ་དེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་

གིས་ར་དང་སོག་མ་སོགས་ཀི་མེ་དང་གསལ་འབར་བ་སོགས་ལོག་གྱུར་གི་དོན་

ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་དུ་སོ་སོར་རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེས་གོ་བེད་དུ་བའི་རེས་

སུ་འགོ་བའི་མེ་ཙམ་སྤིའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་རོགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། གཞལ་བ་ལོག་གྱུར་གི་སྒྲུབ་བེད་དམ་འཇལ་བེད་ནི་རེས་དཔག་གཅིག་

པུ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་འབེལ་པ་ཅན་གི་རགས་ཀི་ཆོས་ལས་

ནི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པའི་བོ་དེ་ནི་རེས་

དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཞལ་བ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་སེ་མངོན་

གྱུར་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཁྱོད་ཡིན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་མངོན་སུམ་གིས་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པ་དང་རེས་དཔག་གིས་སྤིའི་ཚུལ་

གིས་རོགས་པ་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་གཞལ་བ་རང་སྤི་



  272  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཉིད་ཀིས་ཚད་མ་ཡང་མངོན་རེས་གཉིས་སུ་ངེས་པར་བཞེད་པ་

དང་། གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་པར་ནི་མཐོང་བའི་ཕིར་ཚད་མ་ལ་སྒ་བྱུང་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་པ་དང་མངོན་སུམ་གཅིག་པུར་ངེས་པའི་མང་ཉུང་གི་གངས་ནི་

བསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཇུག་བསྡུའོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱང་པན་པ་ན་རེ། སྤི་དང་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་སོགས་ཆོས་ཅན། 

གཞལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་མོ་ཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་

གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་པུ་ཉིད་ཡིན་པས་ཚད་མ་ཡང་མངོན་སུམ་གཅིག་པུའོ་

ཅེ་ན། བརག་པར་བ་བའི་གཞལ་བ་རང་མཚན་གཅིག་པུ་ཡིན་པ་ནི་ཁོ་བོའང་འདོད་

པས་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་ལ། གཞན་ཡང་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་མེད་པ་

དེ་སྤི་སོགས་གཞལ་བ་མིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངེས་པ་ཉིད་དུ་ཐལ། དངོས་

པོར་མེད་པའང་ཚད་མས་ངེས་པའི་ཕིར། དམ་གིས་ཚད་མ་གཉིས་པ་རེས་དཔག་

ཚད་མ་ཉིད་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པ་དེ་ངེས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྤི་སོགས་དེ་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མེད་པར་འཇལ་བས་མ་

ཁྱབ་བོ་ཞེ་ན། དབང་སྐྱེས་ཀི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། སྤི་སོགས་དངོས་པོར་མེད་

པ་ལ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་དོན་ཕི་རོལ་གི་སོབས་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ཕི་རོལ་དོན་གི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ན་དེའི་ཕིར། དབང་

སྐྱེས་ཀི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་དང་སྒིབ་བེད་ཀི་བར་ཆོད་པ་དང་

བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་ཡོད་ནའང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤི་སོགས་ལ་མངོན་

སུམ་ཉིད་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པར་མི་སྨྲའི་མངོན་སུམ་ལོག་པ་ལས་དེ་དག་མེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་ངེས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྤི་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་འཇལ་བེད་དུ་ལོག་པ་ཆོས་ཅན། 

སྤི་སོགས་དངོས་པོ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགལ་བར་ཐལ། རང་ཉིད་ཀིས་སྤི་

སོགས་དངོས་མེད་དུ་ངེས་པར་མི་ནུས་ལ་ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་དེ་ངེས་པར་ནུས་པ་

མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སྤི་སོགས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་སྤི་

སོགས་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཞེ་ན། འམ་གིས་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་

མ་གཉིས་པ་རེས་དཔག་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ། སྤི་སོགས་དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་གིས་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་སྤི་སོགས་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལོག་པ་དང་

རེས་འགོ་ཅན་གི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་ལོག་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ངག་སྨྲའི་སྐྱེས་བུ་

གཞན་ལ་སེམས་དག་ནི་ཡོད་པར་རོགས་པའི་ཕིར་ཡང་ངོ་། །རགས་ཕི་མ་གྲུབ་སེ། 

ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པའི་བུ་སྲོག་ལན་ཆོས་ཅན། སེམས་དེ་འི་ངོ་བོ་དེ་ངེས་པར་གྲུབ་

ཏེ། ངག་སྨྲ་སོགས་ལུས་ངག་གི་ཐ་སད་ལ་ནི་འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན་ངག་སྨྲ་བའི་

རགས་ལས་སྐྱེས་བུ་གཞན་ལ་སེམས་ཡོད་པར་རོགས་པའི་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་བ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དུ་བས་ལ་མེ་ལན་དུ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལ་མ་

འཁྲུལ་ཡང་སྐྱུ་རུ་རས་མདུན་གི་སྐྱུ་རུ་ར་རོ་ས་བར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་རགས་ལ་ལ་དག་

ཏུ་ནི་འཁྲུལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བརན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཚུ་

རོལ་མཛེས་པ་པ་ཆོས་ཅན། རགས་འགའ་ཞིག་འཁྲུལ་བར་མཐོང་བས་ཚུལ་གསུམ་

པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡིད་བརན་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་འགའ་ཞིག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལོག་པའམ་འཁྲུལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར་ཙམ་གིས་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་དེ་ཐམས་

ཅད་དེ་དང་འདྲ་བར་འཁྲུལ་བར་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རགས་གང་ལས་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་རང་གི་བསྒྲུབ་

བའི་དངོས་པོ་འགའ་ལ་དེས་རོགས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་པའི་འབས་རང་གི་

རགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དུས་ཀུན་ཏུ་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། རང་

གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ལས་སྐྱེས་པའམ་དེའི་ཁྱབ་བའི་ངོ་བོར་གདོན་མི་ཟ་བར་ངེས་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རང་གི་རྒྱུའམ་ཁྱབ་བེད་ཀི་ངོ་བོ་དེ་དག་མེད་པར་འབས་བུ་འམ་

ཁྱབ་བའི་དོན་ནི་སྲིད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་

རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། འབས་རང་གི་རགས་དེ་དག་གི་རང་གི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་རང་བཞིན་གི་འབེལ་པ་ཅན་དུ་མཐོང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་གཞན་གིའང་མཚད་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བལྟ་རུང་བུམ་པ་དང་ཤིང་རང་གི་ངོ་བོའི་དུ་བའི་རང་རྒྱུ་མེ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་གཞན་

དབང་ཡིད་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་ཀང་དེ་དག་ཡོད་པར་སྣང་བ་མེད་ན་སེ་ཚད་མས་

མ་དམིགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་དང་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་དེ་དག་དང་ལན་པའི་

བུམ་པ་དང་ཤ་བ་དངོས་སུ་བའང་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཏེ། དེ་དག་མེད་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཏེ། དེ་

དག་མེད་པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྒྲུབ་རགས་སུ་མ་ཟད་དགག་རགས་ཀང་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཏེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འདི་ལྟར། བལྟར་རུང་གི་རང་བཞིན་དང་རང་གི་ངོ་བོའི་འབས་བུའི་རང་རྒྱུ་མཐོང་བའི་

རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡིད་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་ཀང་རང་བཞིན་དང་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་

དག་ཡོད་པར་སྣང་བ་མེད་ཅིང་མ་དམིགས་ན་རང་བཞིན་ཁྱབ་བེད་རྒྱུ་དེ་དག་དང་ལན་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་དང་ཁྱབ་བ་འབས་བུའང་ཇི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་དེ། རང་བཞིན་ཅན་

དང་ཁྱབ་བ་འབས་བུ་རྣམས་རང་བཞིན་དང་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་རྣམས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་

ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྤིའི་བོ་ནི་རེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་ན། ཀུན་དགའ་ར་བ་སོགས་

རགས་ལ་བརེན་ནས་རོགས་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

མངོན་སུམ་གིས་མ་རོགས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་གི་དངོས་པོ་མངོན་

སུམ་གིས་མ་རོགས་པས་མེད་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་དབང་ཤེས་རྣམས་ཀིས་དུས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ནི་རོགས་

པས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ལ་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་སོགས་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་

རོགས་པས་མེད་དོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཀི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་གཏོགས་པས་གཏན་

ནས་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོས་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་དང་ཟས་ཀིས་

བཀྲེས་པ་སེལ་བའི་ནུས་པ་སོགས་ལ་དབང་པོའི་བོ་ནི་རོགས་བེད་དུ་མི་སྲིད་ཀང་

ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དཔེ་དེ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་རོགས་པ་ཡིན་ན་ནི། དེའི་

ཕིར། དབང་པོའི་བོ་དང་དེ་སྐྱེ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་དབང་པོས་

དབང་བོ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་སོགས་ལ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་

རོགས་མེད་པར་ཏེ་མངོན་སུམ་མིན་ཏེ། སྤི་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། མངོན་

སུམ་རྣམ་རོག་མེད་པ་ཉིད་ཀིས་ན་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འཇུག་གི་སྤི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འཛིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ལ་རེས་དཔག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རོག་བཅས་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁ་དོག་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། གཞལ་བ་རང་སྤི་གཉིས་སུ་ངེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཁ་དོག་མི་

རག་པ་དེ་རང་སྤི་འདྲེས་པའི་གཞལ་བ་གསུམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁ་དོག་མི་

རག་པར་རོགས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། མངོན་རེས་ལས་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྤི་

འཛིན་ལས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ལ་རགས་མེད་པར་ཡང་ཡོད་པས་རེས་དཔག་ཀང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གངས་ཅན་པ་ན་རེ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའི་བོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། 

མངོན་རེས་ལས་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ཏེ། ལོག་གྱུར་རོགས་པས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་

ལ་རགས་དང་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་རོགས་པ་མེད་པས་རེས་དཔག་ཀང་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཡང་ཚད་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མངོན་རེས་ལས་མང་པོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཞལ་

བ་རང་སྤི་གཉིས་ལས་མང་བའི་ཕིར་དང་། དམ་གིས་གཞལ་བ་གཅིག་ལ་ཡང་ཚད་

མ་དུ་མ་ཉིད་ནི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཁང་ནང་གི་མེ་དེ་སྔར་མངོན་སུམ་

གིས་རོགས་ལ་ཕིས་ཁྱད་པར་མཐོང་བའི་ཤེས་པས་རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

ཡང་ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅིག་པུར་ངེས་པའི་གངས་ཀང་སེལ་བར་མི་

འགྱུར་ཏེ། མངོན་རེས་གཉིས་ཡུལ་རང་སྤི་སོ་སོར་འཛིན་པའི་ངེས་པ་ནི་མེད་པའི་

ཕིར་དང་། ཚད་མ་གསུམ་པ་སོགས་ཀི་གངས་ཀང་སེལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞལ་

བ་རང་སྤི་གཉིས་ལས་གཞན་ནི་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རང་སྤི་འདྲེས་པར་རོགས་

པའི་ཚད་མ་དེ་བས་པའི་རགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་བོ་ལ་ཟེར་རམ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཁ་དོག་གི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མའི་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཁ་དོག་མི་རག་སམ་

པའི་དྲན་པ་ལ་ཟེར། དང་པོ་ལྟར་ན་རགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་བོ་

ཆོས་ཅན། རང་སྤི་འདྲེས་པ་རོགས་པའི་ཚད་མ་གསུམ་པར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་འདིར་

ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁ་དོག་གི་སྤི་ལ་མི་རག་པའི་སྤི་སྦྱོར་ནས་འཛིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་མི་རག་པ་དེ་སྤི་དངོས་མེད་ལ་བརེན་པས་དངོས་མེད་ཀི་ཆོས་

སུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་མེད་ཀི་ངོ་བོ་མིན་ཏེ། ཁ་དོག་རང་

མཚན་པ་དེ་ཉིད་མི་རག་པ་དེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་ཅིང་བོས་ཁ་དོག་རང་མཚན་དེ་ཁྱོད་ཡིན་

པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་བོ་ཆོས་ཅན། སྤི་ལས་གཞན་ཁ་དོག་རང་

མཚན་མི་རག་པར་སྒྲུབ་ཅིང་རོགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་ལས་གཞན་སྤི་མི་

རག་པར་རོགས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་རང་མཚན་མི་རག་པར་མི་

རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་གི་སྤི་ལ་ཁ་དོག་རང་མཚན་དུ་ཞེན་པའི་སོ་ནས་ཁ་

དོག་རང་མཚན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་སྤི་ལ་ཁ་དོག་རང་མཚན་དུ་ཞེན་པའི་སོ་ནས་

ཁ་དོག་རང་མཚན་པ་དེ་ཉིད་མི་རག་པར་གྲུབ་ཅིང་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རང་གི་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་གི་

འཇུག་ཡུལ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབེལ་བའི་རོག་པ་རྣམས་རང་གི་ཞེན་ཡུལ་ལ་མི་བསླུའོ་

ཞེས་སོན་པ་དེ། མེ་དང་མི་རག་པའི་དངོས་པོ་གང་དུ་བ་དང་བས་པའི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་

བེད་ཇི་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་འདྲ་བར་གོ་བེད་ཀི་རགས་ནི་དུ་བ་དང་བས་པ་ཡིན་ལ། 

རགས་དེ་གཉིས་ནི་རགས་ཆོས་ཀི་འབེལ་པ་ངེས་པའི་རགས་འཛིན་སེམས་ཀི་རྒྱུ་

ཡིན་ཞིང་རགས་འཛིན་དེ་ལས་དེས་བསྐྱེད་པའི་མེ་དང་མི་རག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པོ་ལ་མི་རག་པའི་རགས་ཅན་གི་བོ་རེས་དཔག་འབྱུང་ངོ་། །ཚུལ་དེ་ལྟར་ན་འབས་

རང་གི་རགས་དང་རགས་ཅན་གི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་གི་རགས་

དང་རགས་ཅན་རང་མཚན་པ་དེར་སྣང་བ་ཡིས་སོང་ཡང་དེ་ལས་སླུ་བེད་ཉིད་མ་

ཡིན་ཏེ། བརྒྱུད་པའི་སོ་ནས་རང་གི་ཇི་ལྟར་ཞེན་པ་ལྟར་གི་རགས་ཅན་རང་མཚན་

གི་དངོས་ལ་འབེལ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་མི་བསླུ་ན་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏེ་

མངོན་སུམ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཆོས་ཅན། དེའི་དངོས་པོ་ལ་སླུ་བེད་ཉིད་མིན་

ཡང་འཁྲུལ་པར་རྣམ་བཞག་བས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་དེའི་ངོ་བོས་སོང་པ་

ལ་དེའི་ངོ་བོར་ཞེན་པའི་ཕིར། རགས་འབེལ་བའི་དབང་གིས་གོ་བེད་ཡིན་པ་དེའི་

ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལོག་གྱུར་གི་དངོས་པོ་རོགས་པར་བ་བ་ལ་འབས་རང་

གཉིས་ཁོ་ན་རགས་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བེད་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ནི་ཁྱབ་བ་རགས་དེའི་ངོ་

བོའམ་རྒྱུ་དག་ཡིན་ལ་ཁྱབ་པར་བ་བ་རགས་དེ་ནི་ཡུལ་ཅན་རགས་འཛིན་གི་སེམས་

ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་ཞིང་རགས་འཛིན་གི་སེམས་དེ་ཡང་རགས་ཅན་དེའི་བོའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་ཉིད་ནི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་བ་

ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་དེ་དམིགས་པའི་ཚད་མས་དོན་

དེ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་དོན་གི་བཟློག་པ་སེ་སྣང་རུང་གི་དོན་དམིགས་པའི་

ཚད་མ་ལོག་པ་ཉིད་ལས་དེ་མེད་པར་འགྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མ་དམིགས་

པ་ཁོ་ན་ལས་དགག་པ་འགྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་ལས་ཀང་འགག་

པ་འགྲུབ་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དགག་བ་འགོག་པ་ལ་དགག་བའི་དེ་དང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འགལ་བའམ་དེའི་རྒྱུ་དང་འགལ་བར་རགས་སུ་བརོད་པ་མཐོང་བ་གང་རེག་མེད་དེ། 

མེ་ཉེ་བའི་ཕིར་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་མེད་དེ། མེ་ཉེ་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་

རགས་གང་ཡིན་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དགག་བ་མ་དམིགས་པ་དོན་གིས་འཕངས་པ་

ཡིན་ཏེ། དགག་བ་དེ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པ་འཕེན་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་གྲུབ་ཏེ། དེ་འཕེན་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཕེན་ན་དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་གང་རེག་

དང་གང་འབས་སྤུ་ལོང་བེད་མེད་པ་དེ་ནི་ཐབས་གང་ལས་རོགས་ཏེ་མི་རོགས་པར་

ཐལ། དེ་དག་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་ཡོད་པར་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ཚད་མ་དེ་མེད་ཀང་མེ་དང་གང་རེག་འགལ་བའི་ཕིར་མེས་

གང་རེག་མེད་པར་སྒྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འགལ་བ་དེ་ཉིད་ཀང་ཅིས་འགྲུབ་དྲིས་པས། དེ་

གཉིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་གནས་པ་དེ་ཡང་གང་ལས་གྲུབ་པར་

འདོད་དྲིས་པས། སྣང་རུང་གི་གང་རེག་རྒྱུས་མ་གཏུགས་པར་འབྱུང་བ་ན་མེ་ཉེ་བའི་

སོབས་ཀིས་གང་རེག་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀིས་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་སྨྲས་པའི་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མེད་པ་དེ་ནི་ཚད་མས་དམིགས་པ་

ཉིད་མ་ཡིན་པ་སེ་མ་དམིགས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ་དོན་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་སྔར་ནས་དྲང་

པོར་བརོད་ཟིན་ཀང་ཁྱོད་གཟུ་བོར་མི་གནས་པས་དོན་དེ་སྒ་གཞན་གིས་བརོད་པ་

ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །

དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དང་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་

པ་རང་ཉིད་སྒས་ཟིན་པར་དངོས་སུ་བརོད་ན་ཡང་མ་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དགག་བ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ཏེ། མ་དམིགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དགག་པ་སྒྲུབ་

པའི་ཐབས་མེད་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་རྒོལ་བ་གང་ལ་མ་དམིགས་པ་དེ་ནི་དགག་པ་

འགྲུབ་པའི་ཚད་མའི་ཐབས་མིན་པར་སྨྲ་བ་དེས་ནི་ཆོས་ཅན། དགག་པ་སྒྲུབ་པའི་

ཐབས་དེ་ཡུལ་དུས་ཀི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བརོད་བ་མིན་པར་ཐལ། མ་དམིགས་པ་དེ་

དགག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་སོགས་

ཀིས་དགག་བ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པ་འཕེན་པར་བསན་ལ་དེས་ནི་དགག་བ་

དེ་དང་འགལ་བའི་དོན་གི་འབས་བུ་རགས་སུ་བརོད་པ་གང་རེག་མེད་དེ་དུ་བ་ཉེ་

བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ཆོས་ཅན། དགག་བ་མ་དམིགས་པ་དོན་གིས་འཕངས་པ་

ཡིན་ཏེ། དགག་བ་དམིགས་པའི་ཚད་མ་མེད་པ་འཕེན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན། 

དེས་ན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དང་འབེལ་

ཟླ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་སྦྱོར་བ་འགོད་ཚུལ་ཐ་དད་ཉིད་ཡིན་གི། མ་དམིགས་

པའི་རགས་ཀིས་དགག་བ་མ་དམིགས་པ་གོ་བར་བེད་པའི་དོན་ལ་ཐ་དད་མེད་དེ། 

མེད་པའམ་མེད་པའི་ཐ་སད་ཅི་རིགས་པ་གོ་བར་བེད་ཅིང་མ་དམིགས་པ་ལས་མ་

གཏོགས་པའི་དེ་དག་གོ་བེད་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གི་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་དགག་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་བསན་ནས། 

ད་གཞན་དག་གིས་དགག་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཐབས་གཞན་སྨྲ་བ་འགོག་པ་སེ། དགག་

བ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་སེ་དམིགས་པ་དང་འགག་བ་དེ་འགོག་པའི་ཐབས་རྒྱུ་ཁྱབ་

བེད་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་སོགས་གང་ཡང་བཀག་པ་མེད་པར་ནི་དགག་པ་སྒྲུབ་

པ་ལ་ཚད་མ་སེ་རགས་སུ་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་དེ་ཆོས་ཅན། རིགས་པའི་རེས་སུ་འབང་བ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཅན་གི་རགས་མིན་ཏེ། འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཅི་ལྟ་བུ་ན། མངོན་པར་འདོད་

པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཀུན་མཁྱེན་དང་འཇིག་རེན་གཞན་དང་ལྷ་དང་མཐོ་རིས་

སོགས་མེད་དེ། རིམ་པ་བཞིན་ངག་སྨྲ་བ་དང་དབང་པོ་དང་ལན་པ་དང་སྐྱེས་བུ་ཉིད་

ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་རགས་དེ་དག་མ་ངེས་ཏེ། རང་གི་དགག་བ་དབང་པོ་ལས་འདས་

པའི་དོན་ཀུན་མཁྱེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བ་གཉིས་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །རགས་གྲུབ་སེ། ངག་སྨྲ་བ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀུན་མཁྱེན་དང་གནོད་

བ་གནོད་བེད་ཀི་ངོ་བོ་གང་སེ་འགལ་བ་མེད་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀང་ཡིན་ཀུན་

རིག་པ་ཡང་ཡིན་པ་སྲིད་པས་ནའོ། །གལ་ཏེ་འགལ་བ་མེད་ཀང་ཀུན་མཁྱེན་དེ་འདྲ་

མ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཞེས་པས་དེ་དག་མེད་པར་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། ཀུན་མཁྱེན་མ་

དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དེ་དག་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཅིས་མ་བརོད། གང་གིས་ན་རང་

ཉིད་བླུན་པོར་མཚོན་པར་བེད་པའི་སྨྲ་སོགས་དེ་དག་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་

བརོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས། དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་མ་དམིགས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་དག་

མེད་པ་དེ་ལྟ་བུར་ངེས་བེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ཞེས་

སྔར་རབ་ཏུ་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

དེས་ན་ཀུན་མཁྱེན་སོགས་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པའི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་

ཀི་ཚད་མས་ཡོད་མེད་གང་དུ་ཡང་ངེས་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཤིན་ཏུ་ལོག་

གྱུར་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཏེ། དེའི་རང་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དེའི་ཕིར། འགལ་ཟླ་

དམིགས་པ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་སོན་པ་དེ། འགལ་བ་དམིགས་པའི་རགས་དེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡང་འགའ་ཞིག་དགག་བའི་ཆོས་དང་ནི་རས་ཐ་དད་དམ་ཐ་དད་མེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་

སྦྱོར་བ་ཡོད་དེ། རིམ་པ་བཞིན་ཁ་བ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མེ་རགས་སུ་བཀོད་པ་

དང་། གངས་ཅན་པས་མྱུ་གུ་སོགས་སྔར་ནས་རག་པར་ཡོད་པ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ལ་

མྱུ་གུ་སོགས་ཆོས་ཅན། སྔར་ནས་རག་པར་ཡོད་པ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མེད་ཀི་

རང་བཞིན་གསར་དུ་སྐྱེ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར་ཅེས་པས་གནོད་པ་བཞིན་ནོ། །དངོས་

པོ་ཉིད་དངོས་པོ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་རྒྱུར་སོན་པ་དེ། སྔར་དངོས་འཛིན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་

ཞེས་ཇི་ལྟར་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་དངོས་པོ་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་

དངོས་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་བེད་དུ་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་དངོས་པོ་

རང་ཉིད་ལོག་པ་ན་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ལོག་པ་གོ་བར་བེད་པ་

ཡིན་ནོ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པ་དེས་ནི་རོག་པས་རང་དགར་སྦྱོར་བའི་ཆོས་

ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཕོགས་དག་ལས་གང་རུང་ཉིད་དང་རག་པའམ་མི་རག་པར་

ལུང་ལས་བཤད་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། སྒ་ལ་རག་པ་སྒྲུབ་ཅིང་མི་རག་པ་འགོག་པའི་

རགས་ཡིན་པ་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། རག་པའམ་མི་རག་པ་ཅི་ཡང་རུང་བ་ལ་སྲིད་པའི་

ཕིར་ཏེ། རོག་པས་རང་དགར་སྦྱར་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དངོས་ཉིད་རང་ལོག་

ན་ཞེས་པ་དེ་ལའང་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་གང་རུང་བ་ལོག་པ་མངོན་པར་འདོད་པའི་

དོན་ལོག་པ་གོ་བར་བེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་པར་བེད་པའི་ཆོས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ལོག་

པ་དེ་ཁྱབ་བའི་ཆོས་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་ལོག་པ་གོ་བེད་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། དུས་

ནམ་ཀི་ཚེ་ན། གལ་ཏེ་རིགས་པའི་རྣམ་པ་འགས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་རང་གི་ལོག་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཡོངས་སུ་བཅད་ཅིང་ངེས་པའི་ཚེ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་ལོག་པ་གོ་བའོ། །

སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་གོ་བར་བེད་པ་ལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་དེ་ཉིད་

ཀི་ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་མེད་པ་སེ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་

བརོད་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་ཐ་སད་ལ་ཤིན་ཏུ་རོངས་པའི་དོན་ཅན་

ཡིན་ཏེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པས་ཆོས་དེ་མེད་པའི་ཐ་སད་གོ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་དོན་ནི་བླུན་པོ་གནག་གི་རི་བོའི་

བར་གི་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ནི་རྒྱུ་

ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་གསུམ་པོ་འདི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དེ། གསུམ་པོ་

འདི་རགས་སུ་བརོད་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་ཐ་སད་ལ་ངེས་པའི་འབས་

བུ་ཅན་གི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། མེད་པའམ་མེད་པའི་ཐ་སད་ངེས་པའི་འབས་བུ་

ཅན་དེ་ཡང་སྣང་རུང་བར་འདོད་པའི་རྒྱུའམ་ཁྱབ་བེད་རང་བཞིན་རྣམས་སྣང་མེད་

ཉིད་སེ་མ་དམིགས་པའི་ཚེ་ན་འབས་བུ་ཁྱབ་བ་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཀང་མེད་པའི་

གོ་བེད་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཞར་ལ་འོངས་པའི་དོན་རྣམས་

བཤད་ཟིན་ནས། ད་སྔར་ཁ་དོག་སྤི་ལ་སྦྱོར་ཕིར་རོ་ཞེས་དཀྱུས་མའི་སབས་ལ་

སྦྱོར་བ་དེ། རེས་སུ་དཔག་པས་ཁ་དོག་སོགས་མི་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ནི་

ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་གི་སྤི་ལ་ཆོས་མི་རག་པའི་སྤི་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་འདིར་འདོད་པ་

ཡིན་གི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཁ་དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་བོ་དེ་རེས་དཔག་ལས་གཞན་དུ་ཁ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དོག་གི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མ་རོགས་པའི་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཁ་དོག་མི་

རག་གོ་སམ་པའི་དྲན་ཤེས་ལ་འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གསུམ་པ་ཉིད་དུ་

འདོད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་ཟིན་ཡོངས་སུ་བཅད་

པའི་དོན་འཛིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། ཁ་དོག་མི་རག་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དྲན་

ཤེས་ཀི་སྔར་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ལས་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་

གི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་མེད་པར་དེ་དང་གྲུབ་བདེ་གཅིག་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་

ཉིད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁ་དོག་དང་དེའི་མི་རག་པ་རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དེ། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒས་རས་ཐ་དད་དུ་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་པ་དུ་

མའི་དངོས་པོ་དེ་ཁྱོད་ཀི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་མིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་རོག་པས་བསྐྱེད་པས་སེ་སྒོ་བཏགས་པའི་ཆོས་རྣམས་

རང་གི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁ་དོག་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། 

ཁ་དོག་གི་སྤི་མི་རག་པའི་རས་དེ་ཉིད་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་སྤི་མི་རག་པའི་རེན་ཁ་

དོག་ནི་བསྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་རེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཁ་དོག་རྒྱུན་

ཆགས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་དེ་ལྟར་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་རེས་དཔག་

འཇུག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གིས་དེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་རགས་ལས་དེ་

ལྟར་དུ་འགྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཁྱོད་སབས་ལ་ལར་མི་རག་

པར་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཀི་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་མེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་དེ་དག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིང་ཞེན་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱོད་ཀི་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་

གཅིག་ཏུ་བཟུང་ནས་རག་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་གི་རིགས་འདྲ་བ་

ཕི་མ་གཞན་ནི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་དཔེར་ན་མིག་འཁྲུལ་ཅན་

གི་སོང་ང་གཉིས་ཐ་དད་དུ་ཡིན་ཀང་མྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་ཐ་དད་དུ་མི་

ངེས་པ་བཞིན་ནོ། །

འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་གི་དབང་གིས་རག་པར་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདི་

ལྟར་རགས་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བིས་པའི་བར་གི་སྐྱེ་བོས་རིགས་འདྲ་ཕིས་འབྱུང་

བ་དང་ནི་འབེལ་བ་མེད་པའི་མར་མེའི་སད་ཅིག་ཐ་མ་དང་། གོག་ལ་སོགས་ཀི་

འཇིག་པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཡོང་གཅོད་ཉིད་དུ་ངེས་པར་ནུས་ལ་

གཞན་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་བར་དུ་འབྱུང་བའི་རི་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་མཐོང་ཡང་མི་ངེས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ས་བོན་གི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ས་བོན་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། ས་བོན་གི་

དངོས་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཡིན་ཀང་ས་བོན་གི་དངོས་

པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་མེད་དུ་རོངས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། 

ངེས་མཁན་གི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ཀི་མྱུ་གུ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་གསལ་

པོར་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ལས་མྱུ་གུ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ངེས་པ་

མེད་པས་ཁྱོད་ཀི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ས་བོན་ནུས་མེད་དུ་རོངས་པ་དེ་ཉིད་བཟློག་པའི་ཆེད་དུ་ནི་དེ་ནུས་ལན་དུ་



  286  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དཔོག་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་བརོད་པ་ཡིན་ལ། རོངས་པ་དེ་མེད་ན་རེས་དཔག་དོན་

མེད་དེ། ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ལས་སྒོ་འདོགས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་བོ་གོས་ཆེན་པོ་

རྣམས་ས་བོན་མཐོང་བ་ཉིད་ལས་ནུས་པ་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་བེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཐ་དད་མེད་པའི་དོན་སྒ་རང་མཚན་དེ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། མ་བས་རག་

པ་སོགས་ལས་ལོག་པའི་རྒྱུན་གིས་དེ་ལྟར་དུ་ངེས་པ་ཅན་གི་བོ་དང་དེ་ལྟར་ཤེས་

པའི་ཕིར་དུ་ཇི་ལྟར་བར་བཏགས་པའི་བས་མི་རག་སོགས་ཀི་སྒ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་རེན་

ཅན་ཏེ་ཡུལ་ཅན་བཞིན་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ། མ་བས་རག་པ་སོགས་རིགས་མི་

མཐུན་དང་བུམ་སོགས་རིགས་མཐུན་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་ལོག་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟར་རྒྱུན་འགག་ཁ་མའི་ཁ་དོག་དེས་ཡིས་ནི་ཆོས་ཅན། རགས་ལ་ལྟོས་པ་

མེད་པར་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རང་ཉིད་མི་རག་པར་གནས་པ་དང་ནི་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་བོ་བསྐྱེད་པར་བེད་དེ། རགས་སོགས་སུ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་རིགས་འདྲ་

གཞན་དང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་ཅིང་མི་རག་སོགས་སུ་ངེས་པའི་མཐུན་རྐེན་

གོམས་པ་སོགས་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རང་ལུགས་ལ་མི་རགས་པ་དངོས་པོའི་

རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་དངོས་པོ་རྒྱུན་འགག་ཁ་མའི་མི་རག་པ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པ་ལས་ཡང་ན། རང་སེ་ཁ་ཅིག་དངོས་པོ་ཞིག་ནས་མེད་པ་མི་རག་པར་འདོད་པ་

འདིར་ཡང་ཁ་དོག་མི་རག་པར་ངེས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། འདྲེས་པ་རོགས་པའི་ཚད་མ་

གསུམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁ་དོག་མ་དམིགས་པའི་རགས་ལས་ཁ་དོག་འཇིག་པར་གྲུབ་

ཅིང་རོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔར་བྱུང་བའི་ཁ་དོག་གི་དངོས་པོ་ཕིས་མེད་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གྱུར་པ་ལ་མི་རག་ཅེས་ནི་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ད་ཞར་ལ་གཞན་གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་མི་རག་པ་འགོག་པ་དེ། རིགས་པ་

ཅན་པ་གང་གི་སྔར་ནས་མེད་པ་དང་ཞིག་ནས་མེད་པའི་མཐའ་གཉིས་ལ་ཆོད་ཅིང་

དེ་གཉིས་ཀི་དབུས་ན་གནས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་དམ་དེ་དང་འཕོ་འདུས་འབེལ་པར་

བརོད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཅན་ཉིད་མི་རག་པ་ཉིད་ཀི་སྒའི་དོན་ཡིན་པར་འདོད་ཀི། 

དངོས་པོ་མེད་པ་ཙམ་མི་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པའི་མི་རག་པ་ཞེས་དྲུག་

སྒ་སྦྱར་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། དངོས་པོ་ཙམ་ཡང་མི་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ནམ་

མཁའ་སོགས་ཀང་མི་རག་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། རྒོལ་བ་དེའི་

ལུགས་ཀི་མཐའ་དེ་དག་གང་ལ་བརོད་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་སྔར་མེད་པ་དང་ཕིས་

ཞིག་ནས་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་དངོས་པོའི་མི་རག་པ་ཅིས་མ་

ཡིན། གང་གིས་ན་དེ་ལས་གཞན་པའི་མི་རག་པ་འདོད་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་

ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་མི་རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོའི་མི་རག་ཅེས་དྲུག་པ་དང་

དངོས་པོ་ལ་མི་རག་པ་གནས་ཞེས་བདུན་པ་དང་དངོས་པོའི་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་

གི་གཞི་ཞེས་སོགས་སྦྱོར་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

མཐའ་དེ་གཉིས་ལ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་སྔ་ནས་མེད་པ་དང་དངོས་པོའི་ཞིག་ནས་

མེད་པ་ཅེས་པའི་དྲུག་སྒ་དེ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་དུ་རུང་སེ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་དངོས་པོ་

དང་འབེལ་པ་རང་མཚན་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་དེ་དང་འཕོད་

འདུས་འབེལ་པ་ཆོས་ཅན། སྔ་ནས་མེད་པ་དང་ཞིག་ནས་མེད་པའི་མཐའ་ཡིས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། རག་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མཐར་འདོད་པ་མ་ཡིན་གི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་

གཉིས་མཐའ་རེ་རེ་ཡིན་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཡོད་པ་ཉིད་མི་

རག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རིགས་པ་ཅན་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་

བས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་དེ་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་

ཕིར་ཏེ། རིགས་པ་ཅན་པ་དེ་ཡིས་ནི་དངོས་པོ་སྔར་མེད་འདོད་པ་མིན་པས་སྔར་

མེད་དང་དངོས་པོའི་འབེལ་པ་ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་སེ། རྒྱུ་འབས་དེ་

ནི་སྔར་མེད་དེ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་དུ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར་གི་རྒྱུ་འབས་འདིར་མི་འདོད་ཀི་འབས་བུ་རྣམས་

ཡོད་པ་ཉིད་དང་འཕོད་འདུས་འབེལ་བའམ་རང་རྒྱུ་དང་འཕོད་འདུས་འབེལ་བར་

བེད་པའི་ཕིར་ན་རྒྱུ་ཞེས་གགས་གོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་རྒྱུར་འདོད་པ་འདི་ཆོས་ཅན། 

རང་གི་བསྐྱེད་བའི་འབས་བུ་གང་སེ་མེད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ཉིད་དང་དེ་དང་འཕོད་

འདུའི་འབེལ་པ་དེ་ཡང་ནི་རག་པའི་ཕིར་ན་རང་གི་བསྐྱེད་བའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་ལ། 

དེ་ལས་གཞན་ཡང་རང་གི་བསྐྱེད་བའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་

རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུས་བསྐྱེད་བའི་འབས་བུ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་

སྔར་མེད་ལན་པའམ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོ་དང་སྔར་མེད་ཀི་འབེལ་པ་

ཁས་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕིར། སྔ་མ་མ་ཁྱབ་སེ། འབས་བུ་གང་ཞིག་སྔར་མེད་པ་དེ་

ཕིས་རྒྱུས་བེད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། དེའི་ཕིར་དངོས་པོ་རིལ་པོ་འདི་རག་

པར་འགྱུར་རོ། །

སྔར་མེད་དང་དངོས་པོའི་འབེལ་པ་ཁས་མི་ལེན་ན་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྐྱོན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དོན་ཐ་དད་མེད་པར་འདོད་པ་ཅན་གི་སྔར་

མེད་ཀི་དངོས་པོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། སྔར་མེད་དང་དངོས་པོ་གཉིས་རང་མཚན་

ཐ་དད་པའི་འབེལ་པ་མ་གྲུབ་ཀང་ཁྱོད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་ལ་སྣང་བ་

དོན་དུ་མེད་པ་ལ་དོན་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་བོ་ལ་རང་གི་བརོད་བ་སྔར་མེད་དང་

དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཅན་གི་ལོག་པ་ནི་ཁྱོད་འཇུག་པའི་རེན་ནམ་རྒྱུ་

མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལའང་ཅེས་པས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་གི་

ལྷས་སྦྱིན་གི་རིལ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་དང་རིལ་བ་རང་མཚན་ཐ་དད་

པའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱོད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་རོག་པ་

ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ལོག་པ་དེ་ཁྱོད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཡང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐུག་པ་མེད་འགྱུར་དྲན་སོགས་བཞིན། །ཞེས་

པ་འཆད་དེ། སྔར་ཁང་ནང་དུ་མཐོང་བའི་ཙན་དན་གི་མེ་ཕིས་དུ་བའི་རགས་ལས་དེ་

ཉིད་འདིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་ངོ་ཤེས་པའི་ཚད་མ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་མཐོང་བ་དང་ཕིས་མཐོང་བའི་མེ་གཉིས་སད་ཅིག་སོ་སོར་ཐ་

དད་པ་ལ་འདིའོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཞེན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེས་སྤིའི་འཛིན་

ཅིང་ཁྱད་པར་མི་འཛིན་པས་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་གི་

ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔར་མཐོང་བ་དང་ཕིས་

མཐོང་བའི་མེ་དེའི་མཚུངས་པ་སེ་སྤི་ཙམ་འཛིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་སྤི་འཛིན་

རེས་དཔག་མིན་ཏེ་སྔར་གི་མེ་དེ་ཉིད་དེས་དེ་འཛིན་པ་དེའི་ཕིར་ན་དཔེ་དང་དཔེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅན་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྔར་གི་མེ་དེ་ཆོས་ཅན། ཕིས་ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀི་

ཚད་མས་འཛིན་པའི་ཚེ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། དེས་དེ་འཛིན་པའི་དཔེ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འཇལ་བར་བེད་པ་ལས་ངོ་ཤེས་ཀི་ཚད་མ་གཞན་གིས་

ཅི་ཞིག་བ་སེ་དོན་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དེའི་ཚེ་བརེད་པའི་ཕིར་ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀི་ཚད་མས་འཛིན་པའི་

སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེས་དེ་འཛིན་པའི་དཔེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་

འཛིན་པའི་ཚེ་ན་བརེད་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕིས་མཐོང་བའི་མེ་ལ་སྔར་མངོན་

སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་མེ་དེའི་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་ནི་ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀི་ཚད་

མས་གྲུབ་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། དེ་ལྟ་ན་སྔར་གི་མངོན་སུམ་དང་ཕིས་ཀི་མིག་ཤེས་

ཀི་ཡུལ་གཉིས་པོ་དེ་གཅིག་གམ་ཐ་དད། ཐ་དད་ན། ཁྱད་པར་ངོ་ཤེས་ཀི་བོ་དེ་ཆོས་

ཅན། ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་གི་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་གཞན་ད་ལྟའི་མེ་དེ་ལ་

སྔར་གི་མེ་དེ་ཉིད་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་ཕིར། གཅིག་ན་ཚད་མ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྔར་གི་མངོན་སུམ་དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་

གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། སྔར་གི་མངོན་སུམ་དང་ཅིག་ཤོས་ཕིས་ཀི་ངོ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་

གཉིས་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་གང་རུང་ཅིག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན་གཉིས་ཀ་

གྲུབ་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཁྱོད་ལྟར་ན་དེ་འདྲའི་ངོ་ཤེས་དེ་ཅི་ཕིར་འདོད་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་ངོ་ཤེས་

ཆོས་ཅན། རིགས་པ་ཤེས་པའི་མཁས་པས་དྲན་པ་ཡིན་པར་ཤེས་ཏེ། ཕིས་ཀི་མེ་དེ་

གཞན་སྔར་གི་མེ་དང་འདིའོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་འཚམས་སྦྱོར་བའི་ཞེན་པ་ཡིན་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་རགས་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་དྲན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ཚུལ་གསུམ་པའི་

རགས་སམ་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྟོས། དང་པོ་ན། དེའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་རགས་ཆོས་

ཅན་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་

རོ། །གཉིས་པ་ན། དྲན་པ་འགའ་ཞིག་ཀང་རགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡོད་པ་མ་ངེས་སོ། །

དེ་ལྟར་ལོག་རོག་བཞིའི་ནང་ནས་གངས་དང་སྤོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་

བསལ་ནས། ད་མཚན་ཉིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་བཤད་པ་སློབ་

དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སོན་པ་ན་རོག་བལ་གི་

འཐད་པ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། མངོན་སུམ་རོག་པ་དང་བལ་

བར་ནི་རང་གི་མངོན་སུམ་ཉིད་ཀིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མིང་དང་རིགས་སོགས་སྦྱོར་བ་ཡིས། རོག་

པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། །ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་སོ། །རགས་གྲུབ་སེ། སྐྱེ་

བོ་ཀུན་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་ནི་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་

པར་རོག་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། མིང་ལ་རེན་པའང་མིང་གི་རེན་པ་ཅན་གི་སྒ་དོན་འདྲེས་

པར་སྣང་བ་ཞིག་གོ །

དེའི་སྒྲུབ་བེད་ནི། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་ནི་སེམས་ཕིར་འཕོ་བ་ནང་དུ་བསྡུས་

ནས་ནང་གི་བདག་ཉིད་རོགས་པའི་རླུང་གིས་གཡོ་བ་མེད་པར་གནས་པ་ནའང་མིག་

གིས་གཟུགས་དག་མཐོང་བའི་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། དབང་སྐྱེས་ཀི་ཤེས་པ་རོག་པ་དང་

བལ་བ་ཡིན་ཏེ། རོག་པ་ཡོད་ན་རེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་པའི་སླར་ཡང་ཁོ་བོའི་རྣམ་རོག་ཇི་

དང་ཇི་འདྲ་བར་འགྱུར་ཞེས་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་རོག་པ་ན་ཁོ་བོའི་རྣམ་རོག་ནི་འདི་དང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འདི་འདྲ་བར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་རིག་པ་ལས་སྔར་བཤད་པའི་སེམས་ཕིར་འཕོ་བ་ནང་དུ་

བསྡུས་པའི་གནས་སབས་ཀི་དབང་པོ་རོག་པ་རང་ཉིད་ལ་ནི་རེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་པས་

རོག་པར་རིག་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སློབ་དཔོན་གིས་གོ་སླ་བར་དགོངས་ནས་

རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ན་ཡང་མངོན་སུམ་རོག་བལ་གི་འཐད་པ་གཞན་མེད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར། བརའི་དུས་གཅིག་ཏུ་མཐོང་བའི་ཁྱད་པར་བ་ཁ་མོ་རང་མཚན་པ་

གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན། རོད་བེད་སྒའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་ཐ་སད་ཀི་དུས་

འགའ་ཞིག་ཏུ་རེས་འགོ་བེད་པ་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་སྒའི་ཡུལ་ཡིན་པས་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབས་སོ་ཞེ་ན། བ་

ལང་གི་གསལ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྤི་གཞན་དངོས་པོ་བ་

སྒའི་ཡུལ་དུ་སོན་པ་མིན་ཏེ། རང་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་སྤི་གཞན་དངོས་པོ་བ་བོ་ལ་

སྣང་རུང་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ཅིང་གསལ་བ་རང་

མཚན་སྒའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་ལ་དབང་ཤེས་ཀིས་མིང་དང་འདྲེས་པའི་དོན་མི་

འཛིན་ཅིང་མ་འདྲེས་པ་འཛིན་པ་དེའི་ཕིར་དབང་པོ་ལས་སྐྱེས་བའི་བོ་ཐམས་ཅད་

ཁྱད་པར་རང་མཚན་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་རང་མཚན་

རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དག་ནི་དངོས་སུ་འཇུག་པ་སྲིད་པ་ཡོད་པ་

མིན་ཏེ། ཁྱད་པར་དེ་ཁྱོད་བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་རེས་སུ་འགོ་བ་མེད་པས་ན་

ཁྱོད་ལ་བར་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་སྒ་དང་འདྲེས་པར་འཛིན་པའི་རོག་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཡུལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྒ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

རྣམས་ཀི་ཡུལ་ཡང་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་རྣམས་ཉིད་ནི་དངོས་སུ་

སྦྱོར་བར་བེད་ཀི་གཞན་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བར་འབེལ་བེད་པའི་རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་པོའི་ཤེས་པའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། མིང་དང་དོན་དུ་

སྣང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དོན་དེའི་མིང་འདིའོ་ཞེས་ནི་འབེལ་བར་བེད་པའི་རོག་པ་ལ་

མིང་དང་དོན་དུ་སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཉིད་ནི་བར་འབེལ་བེད་པའི་རོག་པའི་

སྣང་ཡུལ་ཡིན་པས་ནའོ། །དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་ཤེས་པའི་སྣང་བ་ཐ་

དད་པ་ཡིས་ནི་དོན་ཡུལ་རྣམས་ཀང་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རོག་པའི་

སྣང་ཡུལ་དེ་དབང་ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་དེའི་ཚེ་དབང་ཤེས་ལ་གསལ་བར་

སྣང་བའི་དོན་རོགས་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་མེད་པར་མི་གསལ་བ་འདྲེས་པར་

སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །

མིག་ལ་དོན་གཟུགས་རང་མཚན་སྣང་བ་ན་ཡང་འདི་གཟུགས་སོགས་ཞེས་

གཞན་གིས་བར་སྦྱར་ནས་བསན་པའི་བརའི་དངོས་ཡུལ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། 

དབང་པོའི་ཤེས་པའི་སྤོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། རོག་པས་རང་གི་སྣང་ཡུལ་ལ་འདི་

གཟུགས་ཞེས་བར་སྦྱོར་བར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རང་མཚན་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ངག་གི་བརའི་

དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཡིན་ན་མིག་གི་དབང་པོའི་བ་བ་མེད་པ་མིག་བཙུམ་པ་

ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་ལ་ཡང་གཞན་གི་ངག་ཙམ་གིས་གསལ་བར་སྣང་

དགོས་པ་ལ་འདི་ལྟར་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར། བར་འཇུག་པ་མེད་པའི་རགས་གྲུབ་སེ། 

དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་གི་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བརའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། བར་འབེལ་བེད་པའི་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དེ་ནི་མིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། དོན་དེའི་མིང་འདིའོ་ཞེས་འབེལ་བར་བེད་པའི་རོག་པ་ལ་མིང་དང་དོན་དུ་

སྣང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཉིད་ནི་མིང་དང་དོན་དུ་འབེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རགས་གྲུབ་སེ། དབང་ཤེས་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་དོན་རང་མཚན་པ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། བརའ་འབེལ་བེད་པའི་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་ལ་གསལ་

བར་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་མི་གསལ་བ་འདྲེས་པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁྱབ་

སེ། དབང་ཤེས་དང་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་གི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་ཐ་དད་

པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་པར་

སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རང་མཚན་ཉེ་བར་བསན་ནས་བར་སྦྱོར་བེད་པ་རང་

མཚན་བརའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མིག་ལ་དོན་རང་མཚན་སྣང་བ་ན་འདི་

གཟུགས་སོགས་ཞེས་བརའ་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ཡང་གཞན་གིས་བསན་པའི་གཟུགས་ཀི་

སྤི་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་སྒ་ཡིས་སྦྱོར་བར་བེད་ཀི་མིག་སོགས་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་གི་

གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒའི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། མིག་

གི་དབང་པོའི་བ་བ་མེད་པ་མིག་བཙུམས་པ་སོགས་ཀི་གནས་སབས་ལ་གཟུགས་

ཞེས་པའི་གཞན་གི་ངག་ཙམ་གིས་རང་ཉིད་གསལ་བར་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་བརའི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཀང་སྒའི་ཡུལ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། གཟུགས་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ལས་བརའི་འབེལ་པ་མ་བས་པ་

ཅན་གི་དོན་དངོས་སུ་རོད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་བར་མི་ཤེས་པའི་སྐྱེས་བུས་

ཀང་ཁྱོད་ལས་དོན་རང་དབང་ཉིད་དུ་ཤེས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བེ་བག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པ་སོགས་ན་རེ། ཐག་ཁ་ལ་འདི་སྦྲུལ་ལོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་དེ་མངོན་སུམ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མཐོང་རོག་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་རང་ལས་རས་གཞན་པའི་

རོག་པས་བཅད་པས་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཐག་ཁ་ལ་

འདི་སྦྲུལ་ལོ་སམ་དུ་འཛིན་པའི་རོག་བཅས་དང་ཐག་ཁའི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་རོག་པ་

མེད་པའི་ཡིད་ཤེས་དག་ནི་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཡུལ་ལ་གཅིག་ཆར་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་རམ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་

ཆེས་མྱུར་བའི་ཕིར་བླུན་པོ་དག་གཅིག་ཏུ་ཞེན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཐག་ཁ་མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སད་ཅིག་

སྔ་ཕི་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་འཇུག་པར་གྱུར་བར་ཐལ། དེའི་བར་རང་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་

རོག་གིས་བཅད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་གཉིས་གཅིག་གོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་རོག་པར་

སྨྲ་བ་གཞན་གི་ལུགས་ལའང་ཡིད་ཤེས་ཀིས་བ་ལང་ལས་རིགས་ནི་ཐ་དད་པའི་

འདས་པའི་སྒ་སོགས་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཚེ་བ་ལང་གི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་མངོན་

སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་རྒྱུན་ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་ཇི་ལྟར་མིན་ཏེ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེའི་བར་རང་ལས་རས་གཞན་པའི་རྣམ་རོག་གིས་བཅད་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་དུ་མཐོང་བ་མེད་པ་ཞུགས་པས་རང་

གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

དེ་ལས་ཆེས་སོབས་དང་ལན་པའི་ཕིར་ཏེ། དངོས་པོའི་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དཔེར་ན་འགལ་མེའི་ཆ་ཤས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་ཡིན་ཀང་ཆེས་མྱུར་བ་སོགས་

ཀི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་མཐོང་བ་བཞིན་འདོད་དོ་



  296  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཞེ་ན། ཐག་ཁའི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་

བར་དུ་མཐོང་མེད་ཞུགས་པས་སྔ་ཕི་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་གནོད་པ་

མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་མེད་ལས་ཆེས་སོབས་དང་ལན་པའི་ཕིར། ཁྱོད་དངོས་

པོའི་ཕོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་དེ་ནི་མཚུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མ་ཆད་དུ་འཁྲུལ་ན། ཡི་གེ་ས་རཿར་ས་

ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་དེའང་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་ས་རཿར་ས་ཡི་ཆ་ཤས་རྣམས་གཅིག་

ཆར་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཐོས་པ་ཆེས་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་མི་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་འདིར་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་

ཀུན་དང་གཅིག་ཆར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུས་པ་ཅན་གི་མིག་སོགས་དབང་ལྔ་རྣམས་དང་

ཡིད་བེད་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་པ་ན་མིང་གི་མཐར་ཐུག་པ་སེ་མིང་ལ་བརེན་པའམ་མིང་

གི་རེན་པ་ཅན་གི་ཡིད་ཀི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་རང་ལས་

རས་གཞན་པའི་འཇུག་ཤེས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀི་ཆོད་པར་སྣང་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་རང་

དང་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་རེ་རེ་ཞིང་འདྲེས་པ་སེ་སེལ་ནས་རིམ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

རྣམས་དང་རྒྱུ་ཚོགས་མཉམ་པོར་མཚུངས་ཤིང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེའི་ཚེ་དེ་འདྲ་བའི་ཡིད་བོ་གང་ཡིན་དེ་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་ཆོད་པ་

མེད་པར་སྣང་བཞིན་དུ་ཆོད་པར་སྣང་བ་དེ་ངོ་མཚར་རོ་ཞེས་དཔས་སོ། །

དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྐེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རིགས་མི་མཐུན་གི་བོ་དུ་

མ་ནི་ཅིག་ཆར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཇི་སད་བཤད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་

དེའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་ན་དབང་ཤེས་ལྔ་པོ་འཇུག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

བཞིན་པའི་མིག་ཤེས་གཅིག་པུ་འཇུག་བཞིན་པའི་མིག་ཤེས་གཉིས་ཆོས་ཅན། 

སྣང་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མེད་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བར་ཆད་དང་

བཅས་པ་དང་བར་ཆད་མེད་པར་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཡིད་ཀི་རོག་

པ་འབའ་ཞིག་འཇུག་བཞིན་པའི་ཚེ་ལའང་ཡིད་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་རིམ་ཅན་

དུ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་གཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་

ཆེས་མྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་སྐྱེ་ན་ཡུལ་ལྔ་ཉེ་བ་ན་དེ་

འཛིན་གི་ཤེས་པ་ལྔ་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་དགོས་པ་ལས་རེས་འགའ་མི་མཐོང་བའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སེམས་སེ་ཡིད་ཤེས་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་

པའི་སབས་ལ་ལར་སྒ་སོགས་ཀི་དོན་ཉེ་བ་ལའང་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་

བ་མེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རིམ་ཅན་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཤེས་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ཡུལ་གཞན་

འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་པ་དུ་མ་གཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་རིམ་

གིས་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་རྒོལ་བ་གཉི་ག་ལ་ཡང་ཡུལ་ལྔ་ཀ་ཉེ་བ་ན་དེ་འཛིན་གི་ཤེས་

པ་ལྔ་གཅིག་ཆར་དུ་ཅིའི་ཕིར་མི་སྐྱེ་ཞེས་པའི་རོད་པ་འདི་ཡོད་པས། ཁྱོད་ཀིས་ཀང་

ཁོ་བོ་ཅག་གིས་བཏབ་པའི་ལན་ལ་བརེན་ནས་ལན་གདབ་དགོས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་

ན་དེ་བཟློག་པའི་ཐབས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སྔར་གི་དཔེ་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། འགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་

གསལ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། འགལ་མེ་དེའི་ཆ་ཤས་བར་ཆད་དང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བཅས་པར་མཐོང་བ་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལས་འགལ་མེ་འཁོར་ལོའི་

རྣམ་པར་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འགལ་མེ་མྱུར་དུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་རེས་

སུ་འགོ་བས་གནོད་པ་ཅན་གི་མིག་གི་དབང་པོ་ལས་འགལ་མེ་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པར་

འཁྲུལ་པར་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྲིད་པའི་བདག་པོས་སོགས་ཀུན་བཏུས་

འགེལ་བེད་ལ་ལ་ན་རེ། བར་ལ་བང་བའི་རྒན་པོའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རོག་མེད་

ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་མོང་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་

བ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་ཏེ་བིས་པའི་བོ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཡང་དེས་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀིས་སོང་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བིས་པའི་བོ་རོག་མེད་

ཡིན་པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བར་འཛིན་པའི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

སྨྲ་བ་ལ། རྒོལ་བ་དེ་དག་གི་ནི་ལུགས་ལ་བིས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་བཞིན་

དུ་དོན་ལ་སྤོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་

མི་ནུས་ཏེ། དེ་ལ་གཟུགས་སོགས་མངོན་པར་འདོད་པ་མཐོང་བའི་ཕིར། ཡང་དེ་

ཆོས་ཅན། ཕིས་ནར་སོན་པའི་དུས་ཀང་བར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་

འཛིན་པའི་རྒྱུ་དོན་ལ་དཔོད་པ་དང་བལ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་མ་གྲུབ་ཏེ། དེ་ལ་

བར་ལ་མ་བང་བའི་ཡིད་དོན་ལ་དཔོད་བེད་དུ་ཡོད་པ་དེས་ན་ཕིས་བར་འཛིན་པ་དེ་

འདོད་ཅེ་ན། བིས་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་བོ་ཆོས་ཅན། བིས་པའི་བོ་དེ་བཞིན་དུ་ཁྱོད་ལ་

ཡང་དོན་ལ་དཔོད་བེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རོག་མེད་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་

བསན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རྒན་དབང་རོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ་ལོ། །



  299  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གལ་ཏེ་དབང་པོ་ལས་སྐྱེས་པ་སོགས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་

ལས་སྐྱེས་པ་འདི་འདྲ་འདི་ཡང་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་ཅན་པའི་བོ་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་བོ་ངོར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་མ་

འབེལ་ཞིང་དགག་བའི་ཆོས་དང་མི་འགལ་བའི་ལྷག་ལན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

རོག་མེད་དུ་འགྲུབ་རུང་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཀི་རོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས་ནས་དེའི་

དཔེར་བརོད་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། འགྲུབ་རུང་ལ་སོགས་པའི་རགས་གང་ཡིན་དེ་

ཉིད་ཆོས་ཅན། དེའི་བོ་ངོར་རྒན་དབང་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་འདིར་ཡང་རགས་སུ་

བརོད་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་བོ་ངོར་བིས་བོ་རོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་རགས་

གང་ཞིག །དེའི་བོ་ངོར་རྒན་པོ་དང་བིས་པའི་དབང་པོའི་བོ་གཉིས་ཀ་རོག་མེད་དུ་

བསྒྲུབ་དགོས་སུ་ནི་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དབང་སྐྱེས་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་

པར་བསན་པ་འདིས་ནི་མོང་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་ཡིད་ལས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་

པ་སོགས་ཀང་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་གིས་ཞར་ལ་མངོན་སུམ་རོག་པར་སྨྲ་བ་དང་རོག་མེད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་

གཞན་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པ་བརོད་ནས། ད་བེ་བག་པ་སོགས་དབང་ཤེས་དེ་རིགས་པ་

སོགས་རས་ལ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པར་འདོད་པ་བསལ་བའི་ཕིར་དུ་མངོན་

སུམ་རོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཞན་ཡང་སོན་པ་དེ། ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་དང་

ནི་ཁྱད་པར་བས་གཞི་དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་པ་དང་ཁྱད་གཞི་སོགས་ཀི་འཇིག་རེན་

གཞུང་ལུགས་སམ་ཐ་སད་རྣམས་ནི་དང་པོར་སོ་སོར་བཟུང་ནས་ཕིས་དེ་དག་

བསོམ་པར་བས་ཏེ་ཁྱད་ཆོས་ཀི་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་དེ་ལྟར་དུ་རོགས་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཞན་དུ་ནི་མིན་ཏེ་དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་དོན་ལ་སྦྱོར་བ་ནི། བ་ལང་འཛིན་པའི་མངོན་

སུམ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་དེ་དེ་དང་ལན་པའི་བ་ལང་གི་རས་ལ་

སྦྱོར་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱད་ཆོས་བ་ལང་གི་རིགས་

སོགས་དང་ཁྱད་གཞི་བ་ལང་གི་རས་དང་དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་པ་དང་དེ་དག་གི་

འཇིག་རེན་གཞུང་ལུགས་སོགས་བེ་བག་ཏུ་སོ་སོར་རོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་

དེ་འདྲ་བའི་མངོན་སུམ་འདི་ལ་རིགས་སོགས་རས་ལ་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་རོག་

པའང་མེད་དོ། །རགས་གྲུབ་སེ། སྤི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བེད་བ་ལང་གི་གསལ་

བ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གི་བ་ལང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམས་གང་ཡིན་དེའང་ཆོས་

ཅན། བ་ལང་གི་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་གི་སྒ་སེ་

མིང་དང་དེའི་གསལ་བའི་ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཁ་དོག་དབིབས་དང་ཡི་གེ་སེ་མིང་སོགས་ཀི་རྣམ་པས་སོང་པ་ཞིག་

བ་ལང་ཉིད་ཅེས་པའི་སྤི་ཉིད་དུ་བརོད་ཅིང་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྤི་འཛིན་ལ་

མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་མཚུངས་པ་སེ་

སྤི་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་ན། ཡང་བ་ལང་འཛིན་པའི་མིག་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། བ་

ལང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་དེས་བ་ལང་གི་རས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་

འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རང་གི་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་

སེ། དེ་འདྲའི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་

བ་ལང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་དེ་རང་ལ་སྣང་བའང་རེད་པར་དཀའ་སེ། སྤི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འཛིན་ཤེས་པའི་སྣང་ཡུལ་དེ་གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་སྣང་ཚུལ་

གཉིས་ནི་མེད་པར་མི་གསལ་བ་ཁོ་ནར་སྣང་བ་ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཁོ་

ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་སོགས་རས་ལ་སྦྱར་ནས་

འཛིན་པའི་རོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀི་འབེལ་བ་མཐོང་བ་མེད་པར་གནས་པའི་

ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་དེ་གཉིས་ཀི་འཕོད་འདུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྣལ་མ་

འདི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་སམ་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། བོ་ཡིན་པའི་

ཕིར། རྒྱུ་དེ་ཡང་སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་དེ་གཉིས་ཀི་འཕོ་འདུ་

དེའོ་ཞེ་ན། སྣལ་མ་འདི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་ཅེས་པའི་རིགས་པ་ཅན་པའི་སྒ་འདི་དག་

ཀང་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་ཅན་པའི་བོ་ངོར་དངོས་པོའི་སོབས་སམ་གགས་པའི་

དབང་གིས་ཁྱོད་ལས་སྣལ་མ་འདི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་སམ་པའི་བོ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེའི་བོ་ངོར་དངོས་པོའི་སོབས་སམ་གགས་པ་གང་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་

རིགས་པ་ཅན་པ་རང་གིས་རང་དགར་བས་པའི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་

སེ། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སྣམ་བུ་ལ་སྣལ་མ་ཡོད་ཅེས་འཇིག་རེན་ན་གགས་ཀི་རྭ་ལ་བ་

ལང་ཡོད། སྣལ་མ་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་ཅེས་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སམ་པའི་བོའི་གཟུང་དོན་བ་ལང་དང་རྭའི་

འཕོད་འདུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སམ་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་དང་རྭའི་

འཕོད་འདུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བ་ལང་ཞེས་

བའི་མིང་ཅན་གི་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་དང་ནི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སེང་གི་རྭ་བར་རྣམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པར་བཅད་པ་དམིགས་པ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྣལ་མ་ལ་སྣམ་བུའོ་ཞེས་པ་ཡང་འཇིག་རེན་ན་གགས་པ་མེད་ཏེ། 

སྣལ་མ་དེ་རྣམས་ཀི་སྣམ་བུ་འདིའོ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འབས་

བུའི་སྣལ་མ་དང་དུས་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣམ་བུའི་རས་ལ་དངོས་སུ་

འཇུག་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུའི་སྣལ་མ་ཐག་ག་བ་སོགས་ཀིས་མངོན་པར་འདུས་བས་པ་

ལས་ཕིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་འབྱུང་བར་བརོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྣམ་བུའི་

སྒ་འཇུག་པའི་རེན་ནམ་རྒྱུ་སོན་པ་ན་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣམ་བུའི་རས་

ཉིད་སྣལ་མ་ཞེས་པའི་སྒ་འཇུག་པའི་རེན་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་གི་སྣལ་མ་དེ་གང་ཞེས་

དྲིས་པ་ན་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཡིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་ལ་རྒྱུའི་སྣལ་མར་སྒོ་བཏགས་ནས་

སྔར་གི་སྣལ་མ་དེ་འདིའོ་ཞེས་པའམ། ཡང་དེ་ལྟར་དྲིས་པ་ན་སྣམ་བུ་ལས་སྣལ་མ་

གཅིག་ནི་དཀར་བར་བས་ནས་སྣལ་མ་འདིའོ་ཞེས་སྣལ་མའི་སྒ་འཇུག་པར་འགྱུར་

བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སམ་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་

དང་རྭའི་འཕོད་འདུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ལས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བ་ལང་དང་

རྭ་ཕན་ཚུན་ཕན་གདགས་བ་དང་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་འབེལ་ཉིད་དམ་ནོག་སོགས་

ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་དང་སེང་གི་རྭ་བར་རྣམ་པར་བཅད་པ་མེད་པར་སྣང་བ་ཙམ་

ལས་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྣམ་བུ་ཉིད་ཅེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། དོན་གང་ལ་ཡང་དངོས་མིང་དུ་

མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣམ་བུའི་རས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། 

དོན་གང་ལ་བཏགས་མིང་དུ་ཡང་མི་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རྒྱུའི་སྣལ་མ་རྣམས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཐ་ག་བ་སོགས་ཀིས་ལིང་པོ་གཅིག་ཏུ་བས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྣམ་

བུ་ཞེས་པའི་སྒ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་སེ། དེ་ལས་དོན་གཞན་ལ་འཁྲུལ་མེད་ཅན་དུ་

བོས་ཤེས་ཤིང་ཁྱོད་དེ་འདོད་རྒྱལ་དང་པོར་སྦྱོར་བའི་བརའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་དག་གིས་རིགས་སོགས་མངོན་སུམ་གིས་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས། ད་

རེས་དཔག་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་སོན་པ་དེ། ཁྱད་པར་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་

ཅན། རང་ལས་རས་ནི་ཐ་དད་པ་ཅན་གི་རིགས་སོགས་རང་གི་ཆོས་སུ་ཡོད་པར་

སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་རགས་དང་རེས་དཔག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་དེའི་མཐུན་དཔེ་ཡིན་པས་རགས་མ་གྲུབ་པོ་

ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་སོགས་ཀི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་

དབྱུག་པ་ཅན་ལ་དོན་གཞན་དབྱུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གིས་འཇུག་པ་འང་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། སྐྱེས་བུ་དང་དབྱུག་པ་ཕན་ཚུན་ཕན་གདགས་བ་འདོགས་བེད་དུ་མཐོང་

བའི་སོ་ནས་དེ་གཉིས་ཁྱད་གཞི་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཀུན་རོབ་སེ་སྒོ་འདོགས་ཐ་སད་

འདོགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་གི་དངོས་པོ་དང་ཁང་བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་ཞེས་

སོགས་ཀི་སྒ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཚིག་གི་དོན་དྲུག་དང་ཁང་བཟངས་སོགས་ལ་དངོས་

མིང་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་གཞན་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་དང་ཁང་བཟངས་

རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལ་རིགས་མི་མཐུན་གིས་རས་

མི་རོམ་པས་ཁང་བཟངས་རས་མ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་ཁང་བཟངས་དེ་རིགས་མི་

མཐུན་གིས་བརམས་པའི་ལན་པ་ཞེས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན། ཁང་བཟངས་དེའི་ཕེང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བ་དེ་ནི་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་གི་ཅི་ཞིག་ཡིན་སེ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ཡང་

རས་དང་ཡོན་ཏན་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ལ་བརེན་པའི་ཕིར། བེ་བག་འདུ་བ་མ་

ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་རིགས་ཡིན་ན་ཁང་པ་གཅིག་

ཀང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁང་བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་ཞེས་བརོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁང་

བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རིགས་སུ་ལན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཤིང་གཅིག་ཀང་

ཤིང་གི་རིགས་དང་ལན་པས་ཤིང་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཁང་བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་མང་པོ་ལ་ཆོས་ཅན། ཁང་བཟངས་ཀི་

ཕེང་བ་ཁང་བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་ཞེས་པ་དེའི་སྒ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁང་བཟངས་ཀི་

ཕེང་བ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རིགས་སུ་མི་ལན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཁང་བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་

རིགས་སུ་འདོད་པ་དེའི་ཚེ་རིགས་ལ་རིགས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་ཁང་

བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་ཆེན་པོ་དང་ཁང་བཟངས་ཆེན་པོ་སོགས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། ཆེན་པོ་

དང་ཆུང་ངུ་སོགས་ཀི་སྒ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཆེ་ཆུང་སོགས་ཀི་ཁྱོད་ཀི་ཆོས་སུ་

མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་དེའི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཇུག་པར་འདོད་

དོ་ཅེ་ན། ཁང་བཟངས་ཀི་ཕེང་བ་ཆེན་པོ་སོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཆེན་པོ་

སོགས་ཀི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་

པའི་རི་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཆེན་པོ་དངོས་དང་ཁྱད་པར་མེད་པར་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཆེན་

པོ་དངོས་སུ་གཟུང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཀི་ཁྱད་པར་དོན་གཞན་

རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གི་སྒ་དངོས་མིང་དང་དེ་ལས་གཞན་བཏགས་མིང་གི་

མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པའང་འཇིག་རེན་དང་མི་མཐུན་ཏེ། དངོས་སུ་འཇུག་པར་མངོན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་འདོད་པའི་སྐྱེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞེས་པའི་སྒ་དེ་དེ་ལའང་རྒྱུ་དོན་གཞན་དབྱུག་

པ་ཙམ་ལས་འཇུག་པ་མིན་པ་ཉིད་དེ་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དེ་ལ་ཀུན་རོབ་པ་

ལས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་རྣམས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། ཚིག་དོན་གི་སྒ་དངོས་མིང་དུ་

མི་འཇུག་པར་ཐལ། དེ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དོན་གཞན་གང་ཚིག་དོན་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་

པར་མཐོང་སེ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཁྱེད་དངོས་བཏགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

འཛིན་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཇི་ལྟར་འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ལས་ཐོག་མར་དེའི་མིང་དུ་

གྲུབ་པ་གང་ཡིན་དེ་དོན་དེའི་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་དོན་དེ་དང་ཆོས་འགའ་ཞིག་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཕིས་དོན་གང་ལ་མིང་དེ་སད་བརོད་པའི་མིང་དེ་དོན་དེའི་མིང་

གཞན་ཕལ་པ་བཏགས་མིང་ཡིན་ལ། བུ་གེན་གི་དངོས་པོ་ལ་བུ་མེད་ཅེས་དངོས་

མེད་ཀི་མིང་ཉེ་བར་བཏགས་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དངོས་བཏགས་གགས་

པའི་དབང་གིས་འཇུག་ཀང་གགས་པ་ཉིད་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་གོ་ཞེ་ན། 

འཇིག་རེན་གི་གགས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ངག་གི་བརའི་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ངག་གི་བར་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་འདོད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཇི་

ལྟར་བརོད་པ་ལྟར་གི་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་མེད་ཀང་དོན་ཡོད་དེ། 

ཁྱོད་མིང་ལས་དོན་དེ་ཕིས་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་བདེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་དོན་དུ་བས་

པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་ཡི་གེའི་གོ་རིམ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་ལ་གོ་རིམ་དོན་

གཞན་མེད་ཀང་མེ་ཏོག་ཕེང་འཛིན་ཞེས་སོགས་སེབ་སྦྱོར་གི་མིང་བཏགས་པ་དང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྒའི་ཆའམ་ཡན་ལག་ལ་རང་བཞིན་དང་རྐེན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཞེས་སོགས་བཏགས་

པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་མེད་ན་དེ་

རྣམས་རིགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་བོ་མི་སྐྱེའོ་ཞེ་ན། དོན་ཤིང་གསལ་བ་དེ་དག་ལ་

ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་པའི་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་དེས་

རིགས་གཅིག་པ་དེ་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ཀང་གང་དངོས་པོའི་

ཆོས་ཉིད་ཀིས་རིགས་གཅིག་པ་དེ་འདྲའི་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཤིང་གསལ་ཐ་དད་འཛིན་པའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐ་

དད་ནའང་ཤིང་གསལ་དེ་གཞན་དུ་རིགས་གཅིག་དུ་བཞག་ཏུ་རུང་སེ། ཤིང་གསལ་

ཐ་དད་པ་རྣམས་ཐ་དད་མིན་པར་རིགས་ཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འདྲ་བའི་

ཕིར། དེའི་ཕིར་ཤིང་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྤི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་ཀང་སྤི་བརགས་ཏེ། ཤིང་དེའི་འབས་བུ་མེད་པ་དང་བལ་བའི་ཤིང་གི་གཞན་

སེལ་བ་ཙམ་རེས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར། ཤིང་གསལ་གི་དངོས་པོ་འཇུག་པའི་ཤིང་ཞེས་

པའི་མཉན་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གསལ་དེའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤིང་གསལ་གི་དངོས་

པོ་རྣམས་ལ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་དེ་ཡོད་ཅིང་རོགས་པའི་དོན་དུ་བར་སྦྱར་བ་

དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་དངོས་པོ་ལོག་པའི་མཐའ་ཅན་ཡིན་ན་སྒ་དོན་དངོས་པོ་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤིང་སྒ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཤིང་མ་ཡིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་ཕི་རོལ་

ཤིང་གི་དོན་བེད་པར་ནུས་པ་ལ་དངོས་སུ་རེག་པ་མེད་ཀང་ཤིང་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

རུང་སེ། ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་དེའི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་གི་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་

རྣམ་པར་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་རྣམས་དང་བརོད་བ་རོད་བེད་དུ་འབེལ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཤིང་གི་མཉན་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་རང་མཚན་བརོད་པས་ཤིང་གི་གཞན་སེལ་

བརོད་པ་མ་ཡིན། ཤིང་གི་དོན་གི་གཞན་སེལ་བརོད་ཐོབ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཤིང་གི་གཞན་སེལ་བརོད་པར་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

སྒས་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་བརོད་ན་ཕི་རོལ་སྒ་དོན་དུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཕི་རོལ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཤིང་སྒ་དག་ལས་ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་གཞན་ཤིང་གི་

གཟུགས་བརན་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་བཞིན་དུ་སྣང་བ་གང་ཡིན་དེའང་ཆོས་

ཅན། ཕི་རོལ་དོན་གི་ཤིང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཤིང་རང་མཚན་མཐོང་བའི་བག་

ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒ་དོན་དངོས་པོ་བ་

ཡོད་དེ་ཤེས་པའི་ཆར་གྱུར་པའི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་དེ་བརོད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ཤིང་གི་གཉན་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་དོན་གི་ཆ་གང་རོག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཤེས་པའི་ཆར་གྱུར་པའི་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་དེ་ཙམ་ཞིག་བརོད་

པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཤིང་ལ་བར་བེད་པ་ནི་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་

ཤིང་དེ་མི་རོགས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤིང་སྒ་དེ་ཤིང་དེ་རོགས་པའི་དོན་དུ་བར་སྦྱར་

བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཤིང་སྒ་དོན་གི་ཆ་ནི་ཅི་ཞིག་བརོད་ཅེས་འདྲི་བ་དེ་ལ་

ཤིང་གི་གཞན་སེལ་བརོད་ཅེས་བརོད་པར་བ་ཞིང་། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་

པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དེ་སེ་ཁྱོད་ཤིང་སྒས་བརོད་པས་ཇི་ལྟར་ན་དོན་རེན་སེ་ཕི་རོལ་

གི་ཤིང་མ་བརོད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་ཤིང་གི་དོན་དེ་ཤིང་གི་སྤི་སྒའི་བརོད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བར་རེན་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དོན་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་

མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གི་ཤིང་གི་སྤི་སྒ་བར་

བས་པ་དེ་ནི་ཤིང་གསལ་ཐམས་ཅད་ལ་རེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གི་ཤིང་གི་དོན་གོ་བེད་

ཀི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་ལ་ཤིང་རང་མཚན་མཐོང་བ་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་སྤྲུལ་

པའི་ཤིང་གི་སྤི་རོག་པའི་རྣམ་པ་དེའང་ཆོས་ཅན། ཤིང་གསལ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་འགོ་

བའི་ཤིང་གི་སྤི་སྒའི་བརོད་བར་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་གི་བོ་ལས་ཐ་

དད་མེད་པར་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རོག་པ་དེ་ཡང་

ཆོས་ཅན། ཤིང་སྒའི་དོན་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་བ་དེ་ལ་རང་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་བརན་

དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་ལ་ནི་འགལ་བ་མེད་དེ། རང་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་བརན་དེ་

ཕི་རོལ་ཤིང་གི་དངོས་པོར་སྒོ་བཏགས་པ་རོགས་པའི་སོ་ནས་གཞན་ཤིང་མ་ཡིན་

ལས་བཟློག་པའི་ཤིང་རང་མཚན་རོགས་པའི་ཕིར། ཤིང་གི་སྤི་འཛིན་རོག་པའི་

གཟུགས་བརན་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཤིང་སྒའི་བརོད་

བར་རུང་སེ། ཤིང་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་སོ་ནས་དོན་ཤིང་གསལ་གི་ཆ་ལ་རེས་སུ་

འགོ་བར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །ཤིང་འཛིན་ཤེས་པའི་ཤིང་སྒ་ཡིས་ངེས་པར་སྤྲུལ་པའི་

རོག་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ལོག་པའམ་བརྫུན་པར་སྣང་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་

ཤིང་དུ་མེད་པ་ལ་ཤིང་དུ་ཞེན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤིང་གི་མཉན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་

གི་གཞན་སེལ་བརོད་པར་བེད་དེ། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་ཤིང་མ་ཡིན་སངས་ནས་ཤིང་ལ་

འཇུག་པར་བེད་པའི་སྒ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་གི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཤིང་སྒ་ཆོས་ཅན། བར་དུས་ན་ཡང་ཤིང་སྒས་བསན་

པའི་དོན་ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་གཟུགས་བརན་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དུ་སྒོ་བཏགས་པ་དང་

འབེལ་བའི་ཤིང་གི་དོན་གི་གཞན་སེལ་དང་བར་འབེལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རགས་སྔ་མ་

དེའི་ཕིར། གཟུགས་བརན་ཅི་འདྲ་ཞེ་ན། རང་ཉིད་ཕི་རོལ་གི་ཤིང་དུ་མཐོང་ཞིང་ཞེན་

པའི་སོ་ནས་དེ་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་ཅན་ནམ་རྒྱུ་ཞིག་གོ །ཅིའི་ཕིར་སྒ་གཞན་སེལ་ལ་

སྦྱོར་གི་སྤི་དངོས་པོ་བ་ལ་མི་སྦྱོར་ཞེ་ན། ཤིང་སྒ་དེ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་གཞན་སེལ་

དང་བར་འབེལ་བེད་པར་འགྱུར་གི་སྤི་དངོས་པོ་བ་ལ་བར་འབེལ་བེད་པར་མི་རུང་

སེ། །གཞན་དུ་ཤིང་མ་ཡིན་ལས་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་ཤིང་གསལ་ལ་

ལར་འཇུག་པ་དེ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བར་འབེལ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རིགས་དང་འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལན་ཁྱོད་

ཀི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་སོགས་དེ་མངོན་རེས་གང་གིས་ཀང་མ་

གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་དོན་དང་རིགས་སོགས་

དེ་དག་ལ་རོད་བེད་ཀིས་མཉན་པ་བར་འབེལ་བེད་པ་མིན་ཏེ། གཞན་རིགས་མི་

མཐུན་ལས་ལོག་པའི་གཞན་སེལ་ཉིད་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་དག་གིས་དབང་ཤེས་དོན་སྦྱོར་རོག་པ་ཡིན་པ་བསལ་ནས་ད་མིང་སྦྱོར་རོག་

པ་ཡིན་པ་འགོག་པ་སེ། མིག་ཤེས་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། བར་དྲན་ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཅན་གི་

སྔར་བར་དུས་སུ་མཐོང་བའི་མིང་ཕིས་དང་ཐ་སད་དུས་ཀི་དོན་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བར་

བེད་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་རོག་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་

གཅིག་ཏུ་འཛིན་པས་སོང་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བ་ལང་ལས་གཞན་འདས་པའི་དོན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལ་རྣམ་པར་རོག་པའི་སེམས་འཇུག་པ་ཅན་གི་སྐྱེས་བུའི་མིག་གིས་བ་ལང་གི་

གཟུགས་དག་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པའི་མིག་ཤེས་དེར་ནི་ཆོས་ཅན། 

གསལ་བར་དེའི་བར་འཛིན་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་རོག་པའང་མེད་ཏེ། དེས་མིང་གི་བར་

མི་འཛིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རྒྱུད་ལན་གི་རོག་པ་འདས་པའི་དོན་ལ་རོག་བཞིན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། མིང་སྦྱོར་རོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ཡུལ་དེ་རོད་

བེད་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གང་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ནི་

ངེས་པར་འགོད་པའི་ཡུལ་དེ་ལ་མིང་སྦྱོར་རོག་པ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་རོད་བེད་སྒའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་ན། དབང་སྐྱེས་ཀི་

ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རྐེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། སྒ་དོན་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཡིན་པས་དེས་ནའི་ཕིར། འདོད་ན། ཕི་རོལ་གཟུང་

དོན་དུ་བས་ནས་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་དབང་ཤེས་རོག་མེད་དུ་འགྲུབ་སེ། 

གཟུགས་ལ་འདི་གཟུགས་སོགས་ཞེས་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་

ཅན། དེའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་མོང་བེད་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་དེ་ཡོད་

ན་འདི་གཟུགས་དེ་འཛིན་པའི་བོ་འོ་ཞེས་རོག་དགོས་པ་ལ་དེ་ཇི་ལྟར་མཐོང་སེ་མེད་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་གཟུགས་འཛིན་དེའི་ཉམས་སུ་མོང་བར་བེད་པའང་

ཡོད་དེ། དེ་མེད་ན་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་ཁོ་བོས་གཟུགས་མཐོང་

བའོ་སམ་པའི་རོག་པ་མེད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ར་བའི་ཐལ་རགས་གྲུབ་སེ། རང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འཛིན་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་མོང་བེད་དེ་ནི་རོག་མེད་ཇི་ལྟར་ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་

འདི་གཟུགས་སོ་འདི་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སམ་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་གཟུགས་འཛིན་དེ་དེ་ཉིད་ཀིས་མོང་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་

གཟུགས་ལ་རོག་བཞིན་པའི་ཚེ་རང་ཉིད་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སམ་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་

མོང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པའི་རོག་པ་དང་

འདི་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སམ་པའི་རོག་པ་གཉིས་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་

བ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། རིགས་པ་དེས་ནི་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་དང་དུས་

མཚུངས་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཀང་འདི་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སམ་དུ་

མོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་སྔ་མ་དེའི་ཕིར་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཉིད་རང་ལས་ཕིས་བྱུང་བའི་རོག་པས་མོང་ཞེ་ན། གཟུགས་

འཛིན་མོང་བའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་དེ་ལ་ནི་དྲན་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། རང་གི་དུས་ན་འདས་པའི་གཟུགས་འཛིན་ལ་མོང་བེད་དུ་འཇུག་པའི་རོག་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ལ་དྲན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་

འཛིན་དེ་མོང་བེད་མེད་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ལྷ་སྦྱིན་རང་གི་བོའི་ཡུལ་

ཅན་གི་ལྷ་སྦྱིན་གི་བོ་དང་གཞན་མཆོད་སྦྱིན་གི་བོའི་ཡུལ་ཅན་གི་ལྷ་སྦྱིན་གི་བོ་

གཉིས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་ཚུལ་ངོ་བོ་གཅིག་པར་འགྱུར་གི་

མངོན་སུམ་དུ་མོང་མི་མོང་གི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཡུལ་ལོག་གྱུར་གཅོད་བེད་

དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་རོག་པར་སྨྲ་བ་དང་རོག་མེད་ཡིན་

ཡང་རང་རིག་མེད་པར་སྨྲ་བ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན། དོན་རིག་འདས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་ཅིས་གྲུབ་སེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གང་གི་ཕིར་དེ་ལ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བེད་དུ་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་རགས་ཅན་རེས་དཔག་ཀང་འཇལ་བེད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། སྔ་ཟུར་གྲུབ་སེ། མངོན་སུམ་ནི་ད་ལྟར་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིར་

ཟུར་གྲུབ་སེ། ཁྱོད་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སུ་བཟུང་ན་ཆོས་ལན་གི་མཐུན་དཔེ་དག་དང་

བལ་ཞིང་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་རགས་ཕོགས་ཆོས་ཡོད་པ་

མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ར་རགས་སྔ་མ་མ་གྲུབ་སེ། དོན་རིགས་འདས་པ་དེའི་ངོ་བོའམ་རྣམ་

པར་སྣང་བ་ཅན་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་བོ་ཕི་མས་དོན་རིགས་འདས་པ་འཛིན་པར་

འགྱུར་སེ། མདོ་སེ་པས་དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་སོགས་འགགས་མ་ཐག་པའི་

རྣམ་པར་སྣང་ནས་གཟུགས་སོགས་འདས་པ་འཛིན་པར་འདོད་པ་བཞིན་དུའོ་ཞེ་ན། 

དོན་གཅིག་འགགས་མ་ཐག་པའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། དོན་རིགས་སྔ་མ་

སྔ་མའི་བོ་དེ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་དག་དང་རང་གི་བར་དུ་དོན་རིག་

འགགས་མ་ཐག་པ་དེས་ཆོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་གཟུང་འཛིན་མོང་བེད་ཡོད་ཅིང་དེ་

རོག་པར་མི་འཐད་པས་ཇི་ལྟར་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་རྣམ་ཤེས་ཉམས་སུ་མོང་བེད་དེ་

རོག་མེད་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མངོན་སུམ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། རོག་པ་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། བར་དངོས་སུ་བ་བར་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་འཛིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་ཤེས་པ་གང་གིས་

གསལ་པོར་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་མེད་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རོག་པས་རོགས་སོ་ཞེ་ན། རོག་པའང་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

རོགས་པར་ཐལ། སྤི་བརོད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་གི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དེ་དང་དོན་གཅིག་

ལ་འཇུག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་རོག་མེད་འགའ་ཞིག་ཀང་ཡོད་པས་དེས་

རང་མཚན་རོགས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་རོག་མེད་

དེ་བཞིན་དུ་རོག་མེད་དུ་ཐལ། དེ་དང་རང་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་མཚུངས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འབས་བུའི་དེ་འདྲ་མི་འདྲ་ཐ་དད་པ་ནི་རྒྱུའི་བདག་ཉིད་

འདྲ་མི་འདྲ་ཐ་དད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་རང་ལ་དེ་བྱུང་དུ་འབེལ་བའི་དབང་ཤེས་

རོག་མེད་དུ་གྲུབ་སེ། མིང་སྦྱོར་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་བ་ཕི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

པ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གི་བར་དྲན་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་མིག་བོ་

ཆོས་ཅན། མིང་སྦྱོར་རོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གི་བར་དྲན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་

གཟུང་དོན་གི་དངོས་པོའི་ནུས་པ་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་

མ་གྲུབ་སེ། གཟུགས་ནི་རང་གི་བར་དྲན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་འཛིན་

དབང་པོའི་བོ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པར་འགྱུར་གི་དེ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རང་

འཛིན་མིག་ཤེས་བསྐྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གཟུགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་

གི་བར་དྲན་ཉིད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པར་འགྱུར་གི་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་ལ་དངོས་སུ་

མི་ཕན་པར་ཐལ། རང་དོན་དུ་རོག་པ་ལས་བར་དྲན་ཏེ་སྐྱེ་ཞིང་བར་དྲན་ལས་རང་

འཛིན་མིག་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ར་བའི་སྒའི་རགས་ཀིས་རགས་ཆོས་ཀི་

འབེལ་པ་དྲན་པ་ཙམ་དངོས་སུ་བསྐྱེད་ཀི་རགས་ཅན་གི་ཤེས་པ་དངོས་སུ་མི་བསྐྱེད་

པ་བཞིན་ནོ། །མིག་གི་དབང་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགྱུར་བའམ་གཟུགས་ཉེ་དུས་ན་ཡང་སྐྱེ་བ་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལས་དངོས་སུ་

མི་སྐྱེ་བར་གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། འདོད་ན། གཟུགས་ཉེ་

དུས་དེ་ལས་དུས་གཞན་དུའང་གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་

ཐལ། གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་ཙམ་ལས་སྐྱེ་ཞིང་གཟུགས་ཉེ་དུས་ན་ཡང་བར་དྲན་ཙམ་

མེད་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། སབས་ལ་ལར་གཟུགས་ཉེ་ཡང་ཡིད་ཡུལ་གཞན་དུ་རྣམ་

པར་གཡེང་བ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀིས་སྔར་རང་གི་བར་དྲན་བསྐྱེད་ཅིང་ཕིས་རང་འཛིན་

མིག་ཤེས་བསྐྱེད་པས་རིམ་གིས་དེ་གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

གཟུགས་ཆོས་ཅན། སྔར་རང་གི་བར་དྲན་བསྐྱེད་དུས་ཉིད་ན་རང་འཛིན་མིག་ཤེས་

ཀང་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་ཕི་ཐ་དད་མེད་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་གཟུགས་རག་ན་ཉེས་པ་དེར་འགྱུར་ཀང་གཟུགས་སད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་དེའི་

སད་ཅིག་དང་པོ་དེའི་བར་དྲན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ལ་གཞན་དེའི་སད་ཅིག་ཕི་མ་དེ་འཛིན་

དབང་པོའི་བོའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འདོད་པའི་ཕོགས་ལ་ཡང་མིག་ཤེས་ཆོས་

ཅན། གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་གི་ཡུལ་ལ་མིང་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པར་སྒྲུབ་པའི་

དོན་དུ་གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་རང་རྒྱུར་སོས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་

དྲན་གི་ཡུལ་ལས་གཞན་བར་བཏགས་པ་མེད་པའི་ཁྱད་པར་རང་མཚན་འཛིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཁྱེད་ཀིས་གཟུགས་ཀི་བར་དྲན་མིག་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པ་དེ་མིག་

ཤེས་དེ་ཅི་ལྟར་བར་བཏགས་པའི་བར་དྲན་གི་ཡུལ་ལ་མིང་སྦྱོར་ནས་འཛིན་པའི་

རོག་པར་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་འདོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་ཤེས་མིང་སྦྱོར་རོག་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བར་དྲན་པ་རྒྱུར་དོན་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀིས་སྤི་ཡན་གར་བ་ཙམ་འཛིན་པས་རོག་པའོ་ཞེ་ན། 

དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ཁྱད་པར་རང་མཚན་པ་ལ་ལྟོས་པར་མི་རུང་བར་

ཐལ། སྤི་ཡན་གར་བ་ཙམ་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་བར་དྲན་ལ་

ལྟོས་པ་མེད་པར་མིག་དང་གཟུགས་དང་ཡིད་བེད་དག་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་པ་ལ་

བརེན་ནས་མིག་བོ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་མིང་སྦྱོར་རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

མཇུག་སྡུད་དོ། །གལ་ཏེ་དངོས་སུ་མངོན་སུམ་སེ་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པ་ལ་མིག་

སོགས་དབང་པོའི་ནུས་པ་སྦྱོར་བ་བཞིན་དུ་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་གི་ནུས་པ་ཡང་

སྦྱོར་བ་ཡིན་མོད། འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་ཡུལ་དབང་གཉིས་ཀ་ལ་རག་ལས་ནས་སྐྱེ་བའི་

ཤེས་པ་དེ་ནི་གཟུགས་ཤེས་ཞེས་སོགས་ཡུལ་གི་ཐ་སད་དེས་མི་བརོད། གང་གིས་

ན་མིག་ཤེས་ཞེས་སོགས་དབང་པོའི་ཐ་སད་ཀིས་འདོགས་ཤེ་ན། སྤིར་འཇིག་རེན་

ན་བར་སྦྱར་བ་དེ་ནི་དོན་བདེ་བག་ཏུ་གོ་བར་བེད་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་ནས་ཐ་སད་ངེས་

པར་སྦྱར་བ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་རྔ་བོ་ཆེ་ཞེས་པའི་སྒ་བཞིན་ནོ། །

དབང་པོའི་ཤེས་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་དེ་ལ་སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པའི་གོ་བེད་དེ་ཡོད་ལ་མིང་དུ་སྦྱོར་བར་བ་བར་འོས་པ་དེའང་དོན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པར་གོ་བེད་དེའི་ཁྱབ་བའི་ཆོས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་དབང་ཤེས་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

འདི་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་བེད་ཡིན་ཏེ། དེའི་

མིང་དུ་སྦྱར་བར་བ་བར་འོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་

ཀི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་བདག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཅིག་ཏུ་འབེལ་ཞིང་ཚུལ་གསུམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་ཡུལ་ཤེས་ཞེས་པའི་ཐ་སད་

ཆོས་ཅན། སོ་ངའི་ཤེས་པའི་མིང་དུ་སྦྱར་བར་འོས་པ་ལོག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཁྱབ་

པར་བེད་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་བེད་ལོག་པའི་ཕིར། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ། གལ་ཏེ་དེ་གཅིག་ཏུ་མི་རོག་ན་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་པོ་ནི་

བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན། སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གིས་ཀང་། གང་

ཡང་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་སོ་སོ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་གི་རས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀང་ཇི་ལྟར་གསུངས་ཞེ་ན། 

དེར་དོན་དུ་མས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། །

རང་དོན་སྤིའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །ཞེས་སོགས་འཆད་དེ། གལ་ཏེ་བསགས་པ་

ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བསགས་པ་ཞེས་པའི་སྒ་དག་གིས་ནི་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ཡིན་

ལ་ཚོགས་པ་དེ་སྤི་ཡིན་ཞིང་སྤི་དེ་ལ་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་དབང་པོའི་བོ་

རོག་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏེ། སྤི་བོ་ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པའི་རེས་སུ་

འབེལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་

བ་དེ་དག་རྒྱུ་རྐེན་དོན་གཞན་དང་ནི་མངོན་པར་འབེལ་བའི་ཕིར། དབང་ཤེས་

བསྐྱེད་ནུས་ཀི་རྡུལ་ཕན་གཞན་གང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ལུང་ལས་

བསགས་པ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་རང་འཛིན་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་

དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་ནི་

བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཞེས་བཤད་ཀི་བསགས་པ་ཞེས་པའི་སྤི་དངོས་པོར་

བར་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་གི་ལུང་གི་དོན་ཡང་། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་གྱུར་

པའི་རྡུལ་ཕན་ཁྱད་པར་བ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རིགས་མཐུན་པའི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་

གཞན་དག་དང་འདབ་འབར་དུ་མེད་པར་ནི་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མེད་དེ། དེ་དག་

དང་འདབ་འབེལ་གི་དབང་གིས་དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་

ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། སྤི་སེ་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཚོགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་དེ། ཟླ་

བཅས་མེད་པའི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་གཅིག་ལ་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པར་ངེས་པའི་ནུས་

པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཞེས་པའི་རྡུལ་

ཕན་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཞེས་པའི་སྤི་དངོས་པོ་བའི་

ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་བ་དེ་སྐྱེ་མཆེད་

གཅིག་ཡིན་ཡང་ཤེས་པས་ཅིག་ཆར་དུ་རས་དུ་མ་འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་པས་རིམ་

གིས་འཛིན་ཡང་གཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པར་འཁྲུལ་བར་རོག་པའོ་ཞེ་ན། ཏིལ་དང་མ་

ཤ་སོགས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་རང་འཛིན་ཤེས་པས་

གཅིག་ཆར་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཡིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་

པའི་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རིམ་གིས་འཛིན་ཡང་འཇུག་པ་མགོགས་པས་

ཅིག་ཆར་འཛིན་པར་འཁྲུལ་བ་ཙམ་མོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་ནི་ལན་ཡི་གེའང་ཅིག་ཆར་ཐོབ་

པར་འགྱུར་ཅེས་སོགས་སུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཡང་ཏིལ་ནམ་མཁའ་ནས་རིམ་བཞིན་འབབ་པ་དེ་ཉིད་འཛིན་པའི་དབང་

ཤེས་ལ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་དེ་རིམ་མིན་ཅིག་ཆར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་འགྱུར་

བར་ཐལ། དེ་འཛིན་པ་འཇུག་པ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡང་བོ་རྣམས་དག་ནི་ཐམས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅད་ཀང་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་དེ་དག་ལ་འགའ་ཞིག་ནི་ཡུལ་རིམ་མིན་ཅིག་ཆར་དུ་

སྣང་བ་དང་གཞན་རིམ་ལན་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་འཛིན་པ་

དུས་མྱུར་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ཡང་ཡུལ་འདི་ནི་རིམ་མིན་ཅིག་ཆར་དུ་

འཛིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཀུན་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་ཁ་བོ་དང་ར་བའི་མདོངས་ཁ་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། 

ཇི་ལྟར་ན་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བར་འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་པའི་དུ་མའང་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ར་བའི་

མདོངས་ཁ་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་དེ་ཆ་མེད་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་

གཅིག་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། ར་བའི་མདོངས་ཁ་སོགས་ངོ་མཚར་ཆེ་བ་དེ་བས་

རས་སྣ་ཚོགས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་འདི་ཆེས་ངོ་མཚར་ཆེ་ཞེས་དཔད་དེ། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ར་བའི་མདོངས་ཁ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆ་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་གི་

རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། རས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་ནོར་བུ་སྣ་

ཚོགས་སྤུངས་པའི་གཟུགས་དེ་བཞིན་ནོ། །

ཡང་སྣམ་ཁ་དང་སན་ཁ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་འདི་སྔོ་སོགས། འདི་སེར་སོགས་

སུ་རྣམ་པར་དབེ་ནུས་པའི་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ར་བའི་

མདོངས་ཁ་སོགས་དེ་ལ་ཡན་ལག་གི་གཟུགས་འབའ་ཞིག་སྔོ་སོགས་སུ་དབེ་ནུས་

པའི་ནུས་པ་དེ་ལྟར་མཐོང་གི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

དེ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བའི་སྔོ་སོགས་སངས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ཁ་བོ་གཞན་མེད་

པར་ཐལ། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལས་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ངོ་མཚར་སེ་མེད་པའི་ཕིར། བཅོས་མ་དང་དེ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བའི་བོ་གཉིས་ཀིས་རིམ་

བཞིན་ཡུལ་ལམ་རིམ་ཅན་དང་རིམ་མིན་དུ་མཐོང་ཞེ་ན། གཞན་ཡང་བཅོས་མ་དང་

བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕེ་མ་ལེབ་ཀི་ཁ་བོ་འཛིན་པའི་དབང་བོ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

གཉིས་ལས་གཅིག་ནི་རིམ་ལན་དུ་དོན་མང་པོ་འཛིན་པ་དང་གཅིག་ནི་རིམ་མིན་

གཅིག་ཆར་དུ་དོན་གཅིག་གི་འཛིན་བེད་དུ་འཇུག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་

དུས་ཅིག་ཆར་དུ་དོན་གི་རྣམ་པ་མང་པོ་རོགས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། ཡང་བཅོས་

མ་ཡིན་པའི་ཕེ་བ་ལེབ་ཀི་ཁ་བོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་པའི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་ཀིས་སྣ་ཚོགས་པའི་ངོ་བོར་དམིགས་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་སྣ་ཚོགས་སུ་དམིགས་པ་དེ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་

མིན་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་འདི་གང་གིས་འགྲུབ་

སེ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་དུ་དམིགས་པས་ནི་ཐ་དད་དུ་མི་གྲུབ་

བ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲུབ་བེད་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རི་མོ་ཁ་བོ་དང་སྣམ་བུ་ཁ་བོ་སོགས་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་

ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་སྣ་ཚོགས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྡུལ་རིགས་མི་མཐུན་རྣམས་ཀིས་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་རོམ་པ་མེད་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་ཀང་རི་མོ་ཕན་ཚུན་ལན་པའི་ཁ་བོ་

ཡོད་པས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། རི་མོ་ཁ་བོའི་ལན་པ་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་

ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཡོན་ཏན་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་དང་ཁ་བོར་འདྲ་བས་ཁ་བོར་ཉེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བར་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞེ་ན། དེ་དང་དེར་འདྲ་བས་ཁ་བོར་ཉེ་བར་བཏགས་ལ་རེན་

པ་སེ་བཏགས་པའི་ཡུལ་འང་ཡིན་པར་ཐལ། འདྲ་ཡུལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ཡན་ལག་གི་སྔོ་སོགས་

རེ་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བའི་འབེལ་པ་ཡོད་པས་ཁ་བོར་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞེ་ན། 

དེ་དང་དེའི་འབེལ་པ་ཡོད་པས་དེར་སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་གི་སྔོ་

སོགས་རེ་དེ་སྣ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་རི་མོ་ཁ་བོ་ལ་

སོགས་པའི་ཡན་ལག་གི་སྔོ་སོགས་དེ་དབང་ཤེས་ཀིས་རིམ་བཞིན་དུ་བཟུང་བ་ལ་

ཡིད་ཤེས་ཀིས་འདི་སྣ་ཚོགས་པའོ་སམ་དུ་བསྲེས་ནས་འཛིན་པས་ཁ་བོར་སྣང་བ་

ཙམ་མོ་ཞེ་ན། རི་མོ་ཁ་བོའི་ཡན་ལག་གི་སྔོ་སོགས་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཀི་རིམ་

བཞིན་དུ་གཟུང་བ་ལ་ཡིད་བོས་འདི་སྣ་ཚོགས་པའོ་སམ་དུ་བསྲེས་ནས་འཛིན་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། བོ་གཅིག་གིས་དོན་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་མི་འཛིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བོ་

གཅིག་དོན་དུ་མ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་སེ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་པའི་དུ་མ་

ཡིན་ཞིང་དབང་ཤེས་ཀིས་ཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པ་དེའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དེར་དོན་དུ་

མས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། རང་དོན་སྤིའི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་པ་གྲུབ་བོ། །

གཞན་ཡང་རི་མོ་ཁ་བོའི་སྔོ་སོགས་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རོག་པ་

མེད་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཡིད་ཤེས་ཀིས་དོན་སྔོ་སོགས་གཅིག་ལ་རོག་

བཞིན་པ་ན་ཡང་གཞན་དག་སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གསལ་བར་མཐོང་བ་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྣ་ཚོགས་གཅིག་པའི་རང་བཞིན་མིན་ཞེས་པ་ལ་རྒོལ་བ་དེ་གལ་ཏེ་བོ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཅན་གི་དོན་སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཕིར་གཅིག་ཉིད་ཡིན་པ་མི་རིགས་ན། རེ་ཞིག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་བོ་གཅིག་ཏུ་དེ་

ཉིད་ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་སུ་ཇི་ལྟར་སྣང་སེ་མི་སྣང་བར་ཐལ། གཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དོན་དུ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་འདོད་པ་ལ་ཉེས་པ་དེ་ཡོད་ཀི་ཁོ་བོ་ཅག་དེ་ལྟར་

མི་འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེས་རེ་ཞིག་ཐེག་པ་གོང་མའི་སོ་ནས་ལན་འདེབས་པ་དེ་

དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལན་འདས་རྣམས་ཀིས་

གཟུགས་ནི་གཟུགས་ཀིས་སོང་ཞེས་པ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་

སོང་ཞེས་མདོ་ལས་གང་གསུངས་པ་དེ་ནི་དངོས་པོའི་སོབས་ལས་འོངས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དོན་སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟ་ཇི་ལྟར་གཅིག་དང་དུ་བལ་

གི་རིགས་པའི་རྣམ་པས་བསམས་ཤིང་གཞིགས་པ་ན་གཅིག་དང་དུ་མ་དེ་ལྟ་དེ་ལྟར་

གི་རྣམ་པ་དང་བལ་ཞིང་སོང་ཞེས་པའོ། །

དེ་ཉིད་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་བསན་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་འཆད་

པ་དེ། བོ་གཅིག་ལ་དོན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཅིར་འགྱུར་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་

མ་གྲུབ་པའམ་ཅེས་འདྲི་ན། བོ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་གཅིག་པའི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དོན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་གི་བདག་ཉིད་འདིར་བདེན་པར་ཚད་མས་

གྲུབ་པར་འདོད་ནས་དེ་ལ་ས་འགོག་པས་ཅི་བ་སེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགོག་མི་ནུས་

པའི་ཕིར་རོ། །དོན་དུ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕིར་དོན་གཟུང་

བ་དང་ཤེས་པ་འཛིན་པ་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཕི་ནང་གང་དུ་ཡང་བདེན་

པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པའི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིའི་གཟུང་བར་ཡོད་དོ་ཅེ་ན། ཡན་ལག་ཅན་དུ་ཡོད་དམ་རྡུལ་ཕན་དུ་མར་ཡོད། དེ་

གཉིས་ཀའང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ཆོས་ཅན། རགས་པ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་དུ་སྣང་བ་

དེ་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ལ་ཡང་མེད་དེ། ཡན་ལག་ཅན་དེ་སྔར་ཚད་མས་བཀག་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར་དང་། དེ་རྡུལ་ཕན་མང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྡུལ་ཕན་རེ་རེ་བ་

ལ་རགས་པ་མེད་ཅིང་དུ་མ་ཚོགས་པ་རགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་མེད་ཀང་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་

བས་བདེན་པར་ཡོད་ཅེ་ན། ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གཉིས་སུ་སྣང་

བ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཡོངས་སུ་གཅོད་བེད་ནི་

ནང་འཛིན་རྣམས་ཀི་ཆ་ཡིན་ལ་ཕི་རོལ་ལྟར་གནས་པ་འདི་ནི་གཞན་གཟུང་རྣམ་གི་

ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བསླད་མའམ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་

མེད་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་

སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་ལས་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་གང་རུང་གཅིག་ནི་མེད་པས་ཀང་

གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀའང་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་ནས་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་གཉིས་སོང་གི་སོང་ཉིད་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀིའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་གཉིས་ཀིས་སོང་པའི་

ཤེས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་

ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་བཞག་ཀང་བསླད་མའམ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་

དད་དུ་གནས་པ་འདི་གཟུང་འཛིན་དེ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པ་དེ་ནི་བསླད་པའམ་འཁྲུལ་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་བསླད་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་

མཚན་ཉིད་བདེན་པ་བས་སོང་པའི་ཕིར་རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་སེ། དེ་ཆོས་

ཅན། གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་མཚན་ཉིད་བདེན་པ་བ་

གཞན་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གནོད་པར་བར་རུང་བས་གཟུགས་ཞེས་སོགས་ཡུལ་

དུ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཡུལ་སོ་སོར་རིག་པས་རྣམ་ཤེས་

ཉམས་སུ་མོང་བས་ཚོར་བ་ཞེས་སོགས་ཡུལ་ཅན་དུ་སྣང་བ་མིང་བཞིའི་ཕུང་པོའི་

མཚན་ཉིད་དུ་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། བཅོམ་ལན་འདས་

ཀིས་རང་བཞིན་མེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་དམ་བདེན་པའི་

དངོས་པོའི་སོང་པའི་ཕིར། ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་ལེན་པ་ལ་ཡང་དངོས་རྣམས་མཚན་

ཉིད་བདེན་པ་བས་སོང་བར་སོན་པ་དེ། དུ་མ་སྤུངས་པས་ཕུང་པོའི་འབས་བུའི་འབྱུང་

ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་ཁམས། སེམས་སེམས་བྱུང་སྐྱེ་ཞིང་མཆེད་པས་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་བེ་བག་གིས་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བདེན་པའི་ངོ་བོས་སོང་

སེ། བེད་པ་བདེན་པ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བེད་པ་

བདེན་པ་བ་དེའང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་བ་བེད་

དང་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ཀང་དེ་དག་མཚན་ཉིད་བདེན་པ་བ་དང་

བལ་བ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་བདེན་པ་བ་མེད་ན་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་ཇི་ལྟར་ཕི་རོལ་

ཡོད་པར་གསུངས་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀི་གཟུང་

འཛིན་ཐ་དད་ཀི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་



  324  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པས་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་

མཚན་སོན་པ་དེ། བིས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བག་ཆགས་སད་བེད་ཇི་ལྟ་

བའི་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པར་རིག་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་

མིན་པའི་རྣམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་མ་རིག་པས་སླད་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རབ་རིབ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་

སོགས་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཕ་རོལ་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་

སངས་པའི་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་སངས་རྒྱས་མིན་

པའི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆོས་ཅན། གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་

དུ་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་དང་འཛིན་པའི་སླད་པ་དག་མེད་ན་དེ་ནི་མེད་པ་སེ་རག་

ཏུ་རྒྱུ་གཟུང་འཛིན་གིས་སླད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཉིས་པོ་དེས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའི་རྒྱུ་

མཚན་དང་བིས་པ་རྣམས་ལ་གཉིས་སོང་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དངོས་སུ་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་

མཚན་བསན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བིས་པ་རྣམས་ལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གི་དོན་སོན་པ་

བཏང་སོམས་སུ་མཛད་པ་ཅན་གི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་གང་ཆེན་གི་གཟིགས་སང་

ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་གཟིགས་ཀང་གཟིགས་པ་ལྟར་དུ་མཛད་ནས་འཇིག་རེན་གཞུག་

པའི་གཟུགས་ནི་འབའ་ཞིག་གིས་གཟུགས་སོགས་ཕི་རོལ་དང་མིག་སོགས་ནང་གི་

སྐྱེ་མཆེད་སོགས་ལ་དཔོད་པའི་རྣམ་གཞག་ལ་འཇུག་པར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། 

དགོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། བིས་པ་རྣམས་སྐྲག་པ་སངས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དོན་ལ་

རིམ་གིས་གཞུག་པ་དང་གཟུགས་རིལ་པོ་ལ་རག་པ་གཅིག་པུར་འཛིན་པ་བཟློག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ཀང་རགས་ཁྱད་པར་ཅན་འགོད་པས་སྣ་ཚོགས་གཅིག་

པའི་རང་བཞིན་ཅན་མིན་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་ཞེས་པའི་མ་ངེས་པ་མི་

འཇུག་གོ་ཞེས་ཐེག་པ་འོག་མའི་སོ་ནས་ལན་འདེབས་པ་སོན་པ་དེ། ཤེས་པ་གཅིག་

ལ་སྔོ་སོགས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། སྣང་མཁན་རང་གི་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་

སེ་བདག་ཉིད་ཡིན་གི་གཞན་ཕི་རོལ་ལ་བརེན་པར་མེད་དེ། གཅིག་དམིགས་ན་ཀུན་

དམིགས་གཅིག་མ་དམིགས་ན་ཀུན་མ་དམིགས་པས་ཡ་བལ་དུ་མཐོང་ནུས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འདི་སྔོན་པོའ་ོའདི་སོར་པོའ་ོཞེས་སོ་སོར་བེད་ནུས་པས་

རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སོ་སོར་རྣམ་པར་འབེད་པ་དེའི་ཚེ་རྣམ་པར་དབེ་བ་ནི་ཕི་

རོལ་གི་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཁ་འཛིན་སེམས་ཀིས་རྣམ་པ་སྣ་

ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་གང་ལ་སྣ་

ཚོགས་སུ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་གཅིག་དམིགས་མ་དམིགས་ན་ཀུན་མ་དམིགས་པ་དེ་

ལྟ་ཉིད་དུ་ཡང་བ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་གི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པའི་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རས་

དང་ར་བའི་མདོངས་སོགས་ཀི་གཟུགས་ནི་ཆ་མེད་གཅིག་ཡིན་ན་དེའི་ཕིར། རས་

དང་ར་བའི་མདོངས་ཁ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཤེས་པའི་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ་སོ་སོར་

རྣམ་དབེ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡན་ལག་གི་ཁ་བོར་སོ་སོར་དབེ་ནུས་ཀི་ཡན་ལག་ཅན་གིས་ནི་མ་

ཡིན་པས་འདོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་ཅན་གི་ཡན་ལག་གི་ཁ་བོ་རྣམས་པར་

བསལ་བའི་ཐ་དད་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གསལ་བེད་པ་སོགས་པ་ན་རེ། ཡན་ལག་ཅན་མེད་ན་རྡུལ་ཕན་

རྣམས་ཀིས་དབང་བོ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་ཅེ་ན། དབང་པོའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་རྡུལ་

ཕན་སོ་སོ་བ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཚོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དང་གཞན་ཉེ་བ་ན། 

དབང་ཤེས་བསྐྱེད་ནུས་ཀི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་རྡུལ་ཕན་མང་པོ་

དག་ཅིག་ཅར་རང་འཛིན་དབང་བོའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡང་འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་

ཡོད་དེ། དཔེར་ན་དབང་པོ་དང་བདག་དང་ཡིད་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་བས་དབང་ཤེས་

མི་བསྐྱེད་ཀང་ཚོགས་ན་བསྐྱེད་པར་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྡུལ་ཕན་རྣམས་

དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་ཡུལ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། 

དབང་པོའི་བོ་ནི་གང་གི་རྣམ་ལན་དུ་སྣང་བའི་དོན་དེ་ནི་དེའི་གཟུང་བར་བརོད་དེ། 

ཤེས་པ་རང་གི་རྣམ་ལན་དུ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུའི་དངོས་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་གཟུང་བ་

ཞེས་བ་བ་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་མེད་པར་རང་དུ་མ་གཅིག་ཆར་མི་འཛིན་ན། ཡན་

ལག་ཅན་བ་ལང་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་རང་གི་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་དང་བཅས་པར་

ཅིག་ཆར་དུ་བཟུང་བ་ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་མེད་པའི་དུ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། འདོད་མི་ནུས། ལོག་ཤལ་སོགས་རང་གི་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་མཐོང་བ་མེད་

པར་བ་ལང་ཞེས་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་

མ་གྱུར་པའི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་མི་འཛིན་ཡང་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་དང་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་

ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ནོག་སོགས་དང་བ་ལང་དག་ཅིག་ཆར་དུ་རོགས་པར་འདོད་དོ་ཞེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ན། ཡང་བ་ལང་དེ་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་དུ་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་རོགས་པས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཡན་ལག་སེ་ཁྱད་པར་ཉིད་དུ་བོས་

ཉེ་བར་བཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་སོ་སོར་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་པར་འདོད་པའི་

གཞན་དབང་ཙམ་གིས་བཞག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་བ་ལང་རྭ་ཅན་དང་རྭ་བ་ལང་ཅན་

ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །

ཡང་བ་ལང་གི་རྣ་བ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡོན་ཏན་སྔོ་སོགས་དང་རྣ་བ་ཉིད་ཅེས་

པའི་སྤི་དང་གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་བ་བ་དང་ལན་པར་ཅིག་ཆར་དུ་བཟུང་བའང་མིན་

པར་ཐལ། དེ་དག་དང་ཡོན་ཏན་དང་གཙོ་བོར་མ་གྱུར་བའི་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་དོན་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་

བུས་མཐོང་བའི་ཚེ་ཡང་བོ་རྣམ་པ་གཅིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རང་གི་རས་

ཀི་དངོས་པོ་རས་གཞན་དག་ལས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྐྱེད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

རས་གཞན་ལས་ཐ་དད་དུ་བེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་སྤི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཅིག་ཆར་

དུའང་མ་བཟུང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྔར་རས་འགའ་ཞིག་བཟུང་ཞིང་ཕིས་ཡོན་ཏན་དང་

སྤི་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་བཟུང་བའི་ཕིར་བུམ་སྣམ་དུ་མ་སེ་ཐ་དད་རོགས་

པར་འགྱུར་བས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། དེ་ལྟར་འགྱུར་དུ་ཆུག་མོད་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་བུམ་

པའི་སྤི་དང་ཡོན་ཏན་དང་རས་བུམ་པ་འདི་དག་གི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་

ཅན་གི་འབེལ་པ་འཆོལ་བར་འགྱུར་ནས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ཤེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བེ་བག་པ་ལ་

དེར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་གངས་ཅན་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་སྒ་སོགས་དེ་ཙམ་ལྔ་ཆོས་ཅན། 

རང་ཉིད་ཅིག་ཆར་དུ་བཟུང་བས་ཅིག་ཆར་དུ་དུ་མ་འཛིན་པར་འགྲུབ་པར་ཐལ། དུ་

མའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ཀི་སྒ་སོགས་འཛིན་ཡང་བདེ་

སོགས་མི་འཛིན་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། བཀོད་པ་ཅན་བདེ་སོགས་མ་བཟུང་བར་

དེའི་བཀོད་པ་སྒ་སོགས་འཛིན་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་སོར་མོ་མ་བཟུང་

བར་ཁུ་ཚུར་མི་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། དུ་མའི་ངོ་བོའི་ཆོས་ཅན་ནི། །དབང་པོ་ལས་རོགས་

སྲིད་པ་མིན། །ཞེས་པ་འཆད་དེ། རིགས་མཐུན་རིགས་མི་མཐུན་ཐམས་ཅད་ལས་

ལོག་པའི་ལོག་པ་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དེ་དང་དེ་ལས་ཐ་དད་པར་སྒོ་བཏགས་

པའི་ཐ་དད་ཅན་གི་ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་ལོག་པ་ཐ་དད་པ་དུ་མའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་

གི་དོན་དམ་པར་ལོག་པ་ཐ་དད་པ་དུ་མར་ནི་མེད་དོ། །དེས་ན་བས་མི་རག་སོགས་

ལོག་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། རོག་པ་མེད་པའི་སེམས་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་ལོག་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒོ་བཏགས་པའི་རང་

བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྒོ་བཏགས་ནི་རོག་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་གི་

གཟུང་དོན་ལས་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་རོག་མེད་ཀི་སྤོད་ཡུལ་མིན་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་། རང་རང་རིག་བ་ཐ་དད་ཀི། །བསན་མིན་ངོ་བོ་དབང་པོའི་ཡུལ། །ཞེས་པ་

འཆད་དེ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀི་ཀུན་བཏགས་པ་ལྟར་གི་དཀར་སོགས་ཀི་སྤི་དངོས་པོ་བ་

ཡོད་པར་གྱུར་ཀང་དཀར་སོགས་ཀི་སྤི་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ཅི་འདྲ་

བའི་དོན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྒའི་དངོས་སུ་བརོད་བ་མིན་ཏེ། སྒ་བྱུང་ཤེས་པའི་རང་

བཞིན་སེ་སྣང་ཡུལ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་བོ་དང་ཡིད་བོ་

རྣམས་དཀར་སོགས་ཀི་སྤི་ལ་སོགས་པའི་དོན་གཅིག་འཛིན་པ་ཡིན་ཡང་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་དང་ཡིད་དབང་སོགས་རེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརེན་པས་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་

དེར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྣ་བ་ལ་སོགས་དབང་པོའི་སེམས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཐ་

དད་པའི་དོན་ཅན་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣང་བ་ཐ་དད་པས་དེར་མི་

འཁྲུལ་བ་དེ་ལས་ལྷག་པའི་སྒྲུབ་བེད་གཞན་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དབང་བོ་དང་ཡིད་བོའི་སེམས་ཀི་རེན་ནི་གཞན་དང་གཞན་ལས་

སྐྱེས་སུ་ཆུག་ཀང་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གསལ་མི་གསལ་དེའི་རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་

སུ་སྣང་བ་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཟུང་དོན་གཅིག་ཉིད་ཀི་དངོས་

པོ་འཛིན་པར་འདྲ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྔར་མཐོང་བའི་བ་ལང་སོགས་ཕིས་སྒ་བྱུང་

ཤེས་པས་འདིའོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པས་དབང་བོ་ཡིད་བོ་ཡུལ་གཅིག་གོ་ཞེ་ན། སྔར་

མཐོང་བའི་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ཕིས་འདིའོ་ཞེས་པའི་ངོ་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། སྔར་

མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་བ་ལང་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་བཟློག་པ་ཡིན་ཏེ། 

སྔར་མཐོང་བའི་དོན་རང་མཚན་རོགས་པ་མེད་པར་བརོད་པ་སྒ་དང་རྣམ་རོག་འདོད་

པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། བ་ལང་ལ་སོགས་སྔར་མཐོང་བའི་དོན་རྣམས་ལ་

རིགས་སོགས་བརོད་པའི་སྒ་དང་དེ་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་དག་རེས་སུ་འགོ་བའི་

རགས་ལས་རིགས་སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དོན་རང་མཚན་རོགས་པ་མེད་པར་སྒ་རོགས་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་གོ་ཞེས་

པའི་རིགས་འདིས་སུན་ཕྱུང་ངོ་། གལ་ཏེ་སྤི་དངོས་པོ་བ་མེད་ན་སྤིའི་སྒ་བོ་མི་འཇུག་

པ་ལ་དེ་འཇུག་པའི་ཕིར་སྤི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རིགས་མཐུན་པའི་དོན་རང་

མཚན་པ་མཐོང་བའི་དབང་བོ་རྣམས་རིགས་སོགས་དོན་གཞན་མེད་པའི་ཐ་དད་

དང་ཉིད་ཡིན་ཡང་རིགས་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པ་ཞེས་བ་བའི་རྣམ་རོག་གཅིག་ནི་རང་

གི་རང་བཞིན་གིས་བསྐྱེད་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་སྔར་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་མདོ་ལས་དོན་ཤེས་པ་གཉིས་ཏེ། དབང་པོ་དང་ཡིད་

ལ་བརེན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་འཆད་པར་བཞེད་ནས། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡིད་

ཀང་དོན་དང་ཞེས་པའི་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་འཆད་པ་དེ། རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ན་རེ། ཡིད་

མངོན་ཞེས་པའི་ཚད་མ་མེད་དེ། ཡོད་ན་དེས་དབང་མངོན་གིས་མཐོང་ཟིན་འཛིན་

ནམ་མ་མཐོང་བ་འཛིན། གལ་ཏེ་སྔར་དབང་མངོན་གི་མོང་བ་འཛིན་ན་ཡིད་ནི་ཚད་

མ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་དྲན་པ་དང་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །དབང་མངོན་གིས་མ་

མཐོང་བ་འཛིན་ན་ལོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཀང་དོན་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བར་

འགྱུར་ཏེ་དེ་དག་ལ་ཡིད་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེས་བཟུང་ཟིན་འཛིན་པ་མ་ཡིན་

གི་མ་བཟུང་བ་འཛིན་པ་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་དེ་སད་

ཅིག་མ་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན། ཡིན་ན། དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། དབང་

མངོན་གིས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་བས་པའི་ཡིད་མངོན་གིས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་

མཐོང་བར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་དུས་ན་འདས་པའི་ཕིར་

ཏེ། དེའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སད་ཅིག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། སད་ཅིག་མ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཡིན་ན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚན་ཉིད་དཔད་པ་ན་ཚད་མ་སྔ་མས་བཟུང་

ཟིན་གི་དོན་ལ་བརྣབས་འཛིན་པ་ཞེས་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་

བརོད་པར་བ་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཉིད་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་མངོན་གི་

བཟུང་དོན་རག་པ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་དབང་པོ་ཅན་ནམ་སེ་དབང་མངོན་གི་སད་ཅིག་ཕི་མ་དང་གཞན་ཡིད་

མངོན་དག་ནི་ཆོས་ཅན། གཞལ་བ་སྔར་མ་རོགས་པར་གསར་དུ་རོགས་པའི་བ་བ་

སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཚད་མར་ཇི་ལྟར་འདོད་དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་སྔ་མས་

གཞལ་བ་རོགས་པའི་བ་བ་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ཅན་གི་ལས་སམ་ཡུལ་ལ་རོགས་པའི་

ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བེད་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། དབང་བོ་དང་ཡིད་བོ་ཐམས་

ཅད་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཟུང་དོན་གི་དངོས་པོ་རག་

པ་དེ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རག་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་བོ་རིམ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་

དོ་ཞེ་ན། དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་བོ་རིམ་

བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྐེན་གཞན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བར་ཡོད་པ་མིན་

ནའི་ཕིར། དེས་ན་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགག་ཁ་མ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་ཡོད་

པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གི་ཡིད་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་གི་ཡུལ་

ལས་གཞན་འཛིན་པར་བེད་དེ། དབང་མངོན་གིས་ཡུལ་འཛིན་ན་ཇི་སད་བཤད་པའི་

སྐྱོན་ཡོད་ཅིང་གཟུང་དོན་འཛིན་པ་དེའི་ཕིར། ལོང་བས་ཆོས་ཅན། ཡིད་མངོན་གིས་

དབང་མངོན་གི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་ཡང་གཟུགས་མཐོང་བ་མིན་ཏེ། མིག་ཤེས་

མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡིད་མངོན་ནི་དབང་མངོན་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ལས་སྐྱེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དགོས་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཡིད་མངོན་གིས་དབང་མངོན་གི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་ན་ཆོད་པ་

དང་སལ་བ་ལ་སོགས་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཡིད་མངོན་འདི་ཆོས་ཅན། 

དབང་མངོན་གི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་ན་ཡང་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་གི་

རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ཁོ་ན་ངེས་པར་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གཟུང་དོན་གི་

རེས་སུ་འགོ་བའི་དོན་གཟུང་དོན་གི་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་ཡོད་པ་

ལ་ལྟོས་པ་ཅན་གི་དབང་སྐྱེས་ཀི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་རང་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུར་ཡོད་

པའི་གཞན་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་མངོན་གི་གཟུང་དོན་

དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་ཡིད་མངོན་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དབང་པོའི་ཤེས་པས་

ཡིད་མངོན་བསྐྱེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བེད་པའི་རྐེན་ཡིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་ཡིད་

མངོན་བེད་པ་དུས་མཚུངས་པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡིད་མངོན་གི་སྔར་

འགགས་ཤིང་ཁྱོད་རང་ཤེས་པའི་ཡིད་མངོན་དང་དུས་མཚུངས་པ་ཅན་ཡིན་ཞེ་ན་

སྐྱོན་མེད་དེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པས་དུས་མཉམ་པོའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན། འབས་བུའི་སྔར་རས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་

བསྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་ཏེ་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཕིས་ཀང་རས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་

ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། འབས་བུ་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་

དུས་ན་འབས་བུ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཡིད་མངོན་གི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། 

རང་བོ་ཡིད་མངོན་དང་བཅས་པ་སེ་དུས་མཉམ་པ་མིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབས་བུའི་སྔར་ཡོད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་དེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དང་དུས་ཐ་དད་ཡིན་པས། དེས་ཇི་ལྟར་འཛིན་སེ་མི་འཛིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

ནི་ཆོས་ཅན། དེའི་གཟུང་དོན་དུ་ཐལ། རང་ཤེས་པའི་ཡིད་མངོན་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་

པ་འཇོག་ནུས་པ་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་འདྲ་དེ་ལ་རིགས་པ་ཤེས་པའི་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་བར་ཤེས་ཤིང་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་རྒྱུ་དུ་མ་ཉིད་ཡོད་ན་ཡང་འབས་བུ་དབང་

ཤེས་དེ་ཡུལ་གང་གི་རྣམ་པའི་རེས་སུ་བེད་པར་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པའི་ཡུལ་དེ་ནི་

དབང་ཤེས་དེའི་ངོ་བོ་སེ་རྣམ་པ་དེ་བཞག་པ་དང་དེའི་གཟུང་བའོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་

ནོ། །ཆགས་པ་ལ་སོགས། རང་རིག་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཞེས་པའི་རང་རིག་མངོན་

སུམ་འཆད་དེ། དབང་ཤེས་འཁོར་གི་བདེ་སོགས་ཀི་བདག་ཉིད་རང་མཚན་པ་ཆོས་

ཅན། ངག་གི་བར་དངོས་སུ་བེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བར་དང་ཐ་སད་ཀི་དུས་

གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་བ་ལ་མི་བརེན་པའི་ཕིར། དེའི་བདེ་སོགས་དེ་དག་ཉམས་སུ་

མོང་བའི་རང་རིག་ནི་ཆོས་ཅན། བརོད་པ་སྒ་དེ་དང་རེས་སུ་འབེལ་པ་ཅན་གི་རོག་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། བར་དངོས་སུ་བེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་མོང་བེད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བདེ་སོགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ཇི་ལྟར་རིག་སེ་མི་རིག་པར་

ཐལ། ཡུལ་གཞན་ཡང་རིག་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ནང་གི་བེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འོ་ན་གང་གིས་རིག་ན་བདག་གི་དོན་གཅིག་ལ་རེན་པ་དེ་འདུ་བའི་ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་ཀིས་རིག་བ་ཡིན་ཞེས་བེ་བག་པ་སོགས་འགའ་ཞིག་ཟེར། སྤིར་འབས་

བུ་རྣམས་རིགས་འདྲ་བ་དེ་དང་འདྲ་བ་དེ་མིན་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ནི་རིགས་འདྲ་བ་

དེ་དང་། འདྲ་བ་དེ་མིན་པའི་དངོས་རྒྱུས་བསྐྱོད་པ་ཡིན་ལ། དབང་ཤེས་འཁོར་གི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བདེ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། ཅིས་ན་ཤེས་པ་མ་ཡིན་སེ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོའི་རྣམ་

ཤེས་ཀི་རྒྱུ་རྐེན་གསུམ་ལས་གཞན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པར་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་

ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། དེའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་དང་རྐེན་གསུམ་

མཚུངས་པ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། གཟུང་དོན་དང་བཅས་པའི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་རུང་བ་

དང་རང་གི་བདག་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་སེམས་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཡིད་བེད་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་

ན་སྐྱེ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡིད་སེ་དབང་ཤེས་ཀང་བདེ་སོགས་དེ་དང་

རྐེན་གསུམ་ལས་མཚུངས་པར་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་བདག་ཡིད་ཕད་པ་ལས་སྐྱེའོ་ཞེ་ན། དེའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་

དང་དབང་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། སྔར་གི་རྐེན་གསུམ་དེ་ལས་སྐྱེ་ཡི་གཞན་བདག་ཡིད་

ཕད་པ་ལས་མིན་ཏེ། འགའ་ཡི་རྒྱུ་ལ་སྔར་གི་རྐེན་གསུམ་དེ་དག་མེད་ན་མི་སྐྱེ་ཡོད་

ན་སྐྱེ་བར་མཐོང་བ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་མཚུངས་པས་ཐ་དད་མེད་ན་བདེ་སྡུག་

ཀང་ཐ་དད་མེད་དོ་ཞེ་ན། བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྐེན་གསུམ་མཚུངས་ཀང་

ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། རྐེན་གསུམ་དེ་དག་ཉིད་ཀི་ནང་མཚན་གི་ཁྱད་པར་མི་འདྲ་བ་ལས་

སིམ་གདུང་ཐ་དད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་དབང་བོ་དེ་ཉིད་རྐེན་གསུམ་

མཚུངས་ཀང་ཡིད་བེད་གོམས་པ་ཆེ་ཆུང་སོགས་རྒྱུ་མཚན་གི་ཁྱད་པར་ལས་ཆེས་

གསལ་བ་དང་མི་གསལ་བ་དང་བར་མ་ཐེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདེ་

སོགས་དེ་ཤེས་ན་གཞན་གིས་མོང་ན་ལྷན་ཅིག་པའི་དབང་བོས་སམ་ཕིས་འབྱུང་

གི་ཡིད་བོས་མོང་། དང་པོ་མི་རིགས་ཏེ། དབང་བོ་དེས་ནི་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གཟུང་

དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་དེ་བོར་ནས་ལྷན་ཅིག་པའི་བདེ་སོགས་ཉིད་ཅི་ལྟར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

རོགས་པར་འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་གང་གཟུང་དོན་དུ་ཉེ་བས་

ཁྱོད་དང་བདེ་སོགས་དེ་དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དོན་དང་བདེ་

སོགས་དབང་བོ་དང་ཡིད་བོས་གོ་རིམ་ལྟར་རིམ་གིས་འཛིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། 

དོན་དང་བདེ་སོགས་དེ་མོང་བའི་བོ་གཉིས་ཆོས་ཅན། བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་

པར་སྣང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བར་བཅད་ནས་

འཇུག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བར་བཅད་ཀང་འཇུག་པ་མགོགས་པའི་ཕིར་བར་མ་ཆད་

དུ་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། བདེ་སོགས་མོང་བ་མེད་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། བར་མ་ཆད་དུ་

སྣང་བ་ཅིས་མ་ཡིན་ཡིན་པར་ཐལ། འཇུག་པ་མགོགས་པ་དེ་མཚུངས་པའི་ཕིར། །

གལ་ཏེ་དོན་དང་བདེ་སོགས་དེ་དབང་བོས་ཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན། 

དབང་པོའི་སེམས་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཅིག་གིས་དོན་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་ཀ་

གཟུང་དོན་དུ་ཤེས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་གཟུགས་སོགས་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངེས་ཤིང་བདེ་སོགས་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བདེ་

སོགས་ཁྱོད་ཀི་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་གྲུབ་

པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བདེ་སོགས་མེད་ཀང་ཕི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་དག་ལས་

སྐྱེ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་ཀིས་སོ་སོ་སོ་སོར་ཡང་དབང་

ཤེས་བསྐྱེད་པར་ནུས་པ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། བདེ་

སོགས་འབའ་ཞིག་འཛིན་པར་གྱུར་པ་སྲིད་པར་ཐལ། །དོན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བདེ་

སོགས་འབའ་ཞིག་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་སྲིད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔོ་སེར་

སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པར་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་པས་སྔོན་པོ་འབའ་ཞིག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འཛིན་པ་སྲིད་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་མི་ནུས་ཏེ། བདེ་སོགས་དེའི་རྒྱུའི་དོན་ཡིད་དུ་

འོང་མི་འོང་སོགས་མ་བཟུང་བར་དེ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སོགས་དེ་མོང་བར་མི་

རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དབང་བོས་དོན་དང་བདེ་སོགས་ལྷན་ཅིག་ཉིད་དུ་

འཛིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། བདེ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་བོ་བསྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ཅི་སེ་མེད་པའི་ཕིར། གང་གི་ཕིར་ན་ཁྱོད་

དབང་བོ་དེ་བདེ་སོགས་དེས་བསྐྱེད་པར་མི་འདོད་པར་ཕི་རོལ་གིས་བསྐྱེད་པར་

འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དོན་མེད་པར་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་མིག་སོགས་རྣམས་ཀིས་མོང་ཞེ་

ན་ནི། མིག་གིས་མཚོན་པའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་པ་བུད་མེད་སོགས་ཀི་

གཟུགས་སོགས་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ནམ་ཡང་འཛིན་པར་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདེ་སོགས་འབའ་ཞིག་མོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ནང་གི་ཡན་

ལག་དུ་གྱུར་པ་དམིགས་རྐེན་གིས་སོ་ནས་དབང་ཤེས་བསྐྱེད་ནུས་པའི་དོན་ཉེ་བར་

ཡོད་ན་ཕི་རོལ་ན་ཡང་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དབང་བོའི་དོན་འཛིན་ཞིང་ཡིད་བོས་བདེ་སོགས་མོང་ཞེ་ན། སྐྱེས་

བུ་ཆོས་ཅན། རང་གི་དབང་ཤེས་ཀིས་དོན་གཟུགས་སོགས་འཛིན་བཞིན་པའི་ཚེ་

དོན་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ལ་སོགས་མོང་བའི་བོ་རང་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེའི་ཚེ་བདེ་སོགས་མོང་བའི་ཡིད་བོ་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། བོ་རིགས་མཐུན་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་དེ་དང་བདེ་སོགས་དེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་ལས་ཡུལ་ཅན་དབང་བོ་དང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཡིད་བོ་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན་ནི། ཡུལ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ཅིག་ཆར་

སྐྱེ་བའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་དུ་བདེ་སྡུག་དག་རིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཅིག་ཆར་དུ་དེ་གཉིས་ཀི་དོན་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་ཉེ་བ་ལས་བདེ་

སྡུག་འབྱུང་བར་མ་ཟད་ནང་གི་ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་ཡང་ཉེ་བར་ཡོད་ན་བདེ་བ་དང་

སྡུག་བསྔལ་སོགས་འབྱུང་ལ། ཉེར་ལེན་ཤེས་པ་གཅིག་པོ་དེ་ནི་ཅིག་ཆར་དུ་འབས་

བུ་འགལ་བ་བདེ་སྡུག་གཉིས་ཀའི་ཉེར་ལེན་མིན་པར་འདོད་པས་བདེ་སྡུག་གཉིས་

ཅིག་ཆར་མི་འབྱུང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྔ་མ་ནི་ཆོས་ཅན། གང་གིས་ན་མི་ཤེས་

པ་བེམ་པོར་འགྱུར་བའི་བདེ་སྡུག་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་

རིགས་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེའི་ཉེར་ལེན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་གི་བདག་པོའི་རྐེན་

ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། བདག་རྐེན་དེ་ནི་བདག་འབས་འགལ་བ་

དག་ལ་བདེ་སྡུག་ཕན་འདོགས་བེད་པའང་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་སྣང་བ་ཉི་མའི་འོད་

ཟེར་གཅིག་གིས་མཚན་མོ་རྒྱུ་བའི་འུག་པ་སོགས་ཀི་དབང་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་

མཐོང་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་བདག་རྐེན་དེ་དང་དེ་ལས་གཞན་མི་ལ་སོགས་པའི་

དབང་པོའི་ཤེས་པ་དག་གིས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པའི་བདག་རྐེན་ཅིག་

ཆར་བེད་པ་བཞིན་ཡིན་པས་མ་ངེས་སོ། །

བདེ་སོགས་དེ་རང་ལས་དོན་གཞན་གིས་མི་མོང་བ་དེའི་ཕིར་དབང་ཤེས་

དང་ལྷན་ཅིག་པའི་བདེ་སོགས་ལ་རང་ཉིད་ལ་རྣམ་པ་འཕོས་པའི་དོན་གི་རྣམ་པ་སྣང་

བ་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་དེ་མོང་བའི་ཕིར་ན་འཇིག་རེན་ན་དོན་གི་རྣམ་པ་མོང་བར་ཐ་

སད་འདོགས་ཀི་ཕི་རོལ་དོན་ནི་དངོས་སུ་མོང་བ་མིན་ནོ། །དབང་ཤེས་དང་ལྷན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅིག་པའི་བདེ་སོགས་འདི་དག་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་ལས་སྐྱེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་དོན་

མོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་དོན་གི་རྣམ་པ་རིག་བེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དོན་གི་བདག་ཉིད་དེ་རྣམ་པ་བདེ་སོགས་དེ་དག་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་

གྱུར་པ་བདེ་སོགས་དེས་མོང་བ་ཡིན་པ་དེས་ན་དེས་དོན་མོང་བར་བཤད་ལ་དོན་

དམིགས་པ་ཉིད་ནི་དོན་གི་རྣམ་པ་དེར་སྣང་བའི་སོ་ནས་བཞག་པའོ། །

གངས་ཅན་པ་འགའ་ཞིག་བདེ་སོགས་དེ་ནང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕི་རོལ་ན་གནས་

པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་སེམས་མེད་པའི་བེམ་པོ་ཡིན་ཏེ་གཟུང་བ་སྒ་སོགས་ཀི་

རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་སྨྲ་སེ། དེ་ལྟ་ན་བེ་བག་པ་མ་ཟད་གངས་ཅན་པ་དེའི་

ལུགས་ལ་ཡང་སྒ་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་དུ་སྒ་སོགས་དང་བདེ་སོགས་གཉིས་

ཀ་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདེ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་མི་སྣང་བའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་སྔོ་སོགས་དེ་བདེ་སོགས་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཕིར་དེ་གཉིས་

ཤེས་པས་ཅིག་ཆར་འཛིན་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་དེ་དང་བདེ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་

ལྟར་ན་ཐ་མི་དད་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་

སིམ་གདུང་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཅན་གི་མ་འཁྲུལ་བའི་སེམས་ཀིས་ཐ་

དད་དུ་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གིས་གཟུགས་དང་

འབེལ་བའི་བོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆོས་ཅན། གོམས་པས་ཁྱད་པར་

དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕི་རོལ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ཕིའི་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གིས་གཟུགས་དེར་

དམིགས་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མིན་ཡང་དེ་ལ་དག་གཉེན་གཉིས་ཀིས་དམིགས་པ་

ན་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་སོགས་གོམས་པའི་ཁྱད་པར་ལས་དགའ་གདུང་དུ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འགྱུར་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་བདེ་སོགས་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་མི་འགྱུར་

ཡང་སྒ་སོགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་ལྟར་བོ་ཡང་བདེ་སོགས་ཀི་བདག་ཉིད་ཡིན་

པས་བོའི་རང་བཞིན་གི་བདེ་སོགས་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མི་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཕིའི་སྒ་སོགས་དེ་བདེ་སོགས་ཀི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ཞེས་ཚད་མས་ཇི་ལྟར་རོགས་སེ་མི་རོགས་པར་ཐལ། སེམས་གདུང་

སོགས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དེ་བོ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདེ་སོགས་

མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རིགས་ཐ་དད་པ་དག་གཟུང་འཛིན་མིན་པར་སྒ་སོགས་དང་

བདེ་སོགས་རང་བཞིན་གཅིག་གོ་ཞེ་ན། ཤེས་རིག་གི་སྐྱེས་བུ་ནི་ཆོས་ཅན། བདེ་

སོགས་ཀུན་གི་འཛིན་བེད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདེ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་མ་

ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེས་ན་བདེ་སོགས་ཟ་

བ་པོ་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ་ལོ། །

བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་བོ་དང་བདེ་སོགས་རིགས་ཐ་དད་

ཡིན་ན་གཟུང་འཛིན་དུ་མི་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རྒྱུ་འབས་སུ་ཡང་མི་འགྱུར་བ་

ལས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་པར་སྨྲ་བ་བསལ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན། བདེ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་སྣང་བས་དེའི་འབས་བུ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་

ཡང་ཆོས་ཅན། བདེ་སོགས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་ཕིར། 

མ་གྲུབ་ན། དེ་ཟ་པ་པོ་ཡིན་པ་ཉམས་སོ། །གཞན་ཡང་བོ་དང་བདེ་སོགས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་གཉིས་རྣམ་པ་འཇོག་བེད་ཀི་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་བཞག་བའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ཉིད་དུ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཟུང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འཛིན་ཡིན་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་ཡོད་ན། གཟུང་འཛིན་དེ་ནི་གཞན་སྐྱེས་བུ་དང་བདེ་

སོགས་ལའང་ཡོད་པས་དེ་གཉིས་ཀང་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་བདེ་སོགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ནང་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཕི་

རོལ་གཅིག་ལ་འདོད་མི་འདོད་སོགས་སུ་གོམས་པས་དགའ་གདུང་སོགས་སུ་

འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར། སེམས་ཡིན་ཏེ། མོང་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ་གང་གི་

རང་བཞིན་མོང་བ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་མོང་བ་དེ་ནི་མོང་བེད་དེའི་མོང་བ་ཤེས་

པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མོང་བ་ཤེས་རིག་དེས་བདེ་སོགས་དེའི་རང་བཞིན་

མོང་བ་མིན་པར་ཡུལ་དབང་བར་གི་བོ་ལ་གནས་པའི་བདེ་སོགས་དེའི་རྣམ་པ་དེ་

རིག་ཅིང་མོང་བས་མ་ངེས་ཤེ་ན། སེམས་གདུང་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་བ་དེ་

དང་དེ་དྲན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་མོང་བ་ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡུལ་དབང་

འདིའི་བར་གི་བོ་བེམ་པོ་གང་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདོད་མི་འདོད་ལ་སོགས་པའི་དོན་དེ་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་

བདེ་དང་སྡུག་བསྔལ་བར་མ་ལ་སོགས་པའི་མོང་བ་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་རེ་རེ་ཉིད་དུ་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་མཐོང་གི ཡུལ་དབང་བར་དུ་ཆོས་ཅན། མོང་བ་ལས་གཞན་

པའི་བོ་བེམ་པོ་ནི་མེད་དེ། དེ་འདྲ་སྣང་རུང་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལགས་གོང་དང་ནི་མེ་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་ལགས་གོང་དམར་འབར་

བར་གྱུར་པ་ན་མེ་དང་དབེར་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བོ་མོང་ཐ་དད་ཡིན་ཡང་འདྲེས་

པས་རྣམ་པར་དབེར་མེད་པས་མ་ངེས་སོ་ཤེ་ན། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ཡང་བོས་

གཅིག་ཏུ་དམིགས་པས་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་འདི་ཐ་དད་ལ་



  341  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འདི་ཐ་དད་མིན་པའི་རྣམ་གཞག་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ་འདི་ལྟར། དངོས་པོ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། ཐ་དད་པའི་སྒྲུབ་བེད་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་

མིན་པར་མོང་བ་འདི་གཅིག་གི་སྒྲུབ་བེད་མིན་པའི་ཕིར་ཁྱབ་སེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་

ཐ་དད་མེད་པར་མོང་བས་གཅིག་ཡིན་ན་ཐ་དད་མེད་པར་མོང་བ་དེ་ལྟར་གང་ཡིན་

པ་དེའང་ཐ་དད་དུ་མོང་བས་དེ་ཐ་དད་ཅན་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མིན་

པའི་རེན་ནམ་སྒྲུབ་བེད་ཅི་སེ་མེད་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་དང་དཀར་སོགས་བོ་མ་

འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་ཐ་དད་མ་ཡིན་ལ་བོ་མོང་གཉིས་ནི་རང་རིག་ལ་ཐ་

དད་མེད་པར་སྣང་ཡང་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁྱོད་ལ་ཡང་སེམས་གཅིག་ལ་

སེམས་བྱུང་དུ་མ་ཡོད་པས་བདེ་སོགས་གཅིག་གསལ་བར་སྣང་བ་ན་སེམས་བྱུང་

གཞན་རྣམས་མི་སྣང་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་འདི་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སེམས་

ཀི་འཁོར་དུ་བདེ་སོགས་གཅིག་དམིགས་པའི་ཚེ་ཉི་མའི་འོད་ཀིས་སར་མ་ཟིན་གིས་

གནོན་པ་ལྟར་བདེ་སོགས་ཆེས་གསལ་བས་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་བསྒིབས་

ནས་མི་མཐོང་ཡང་སེམས་ཀི་ཁྱད་པར་གི་རྒྱུན་གཞན་དག་ལ་སེམས་བྱུང་ཐ་དད་པ་

དུ་མའི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བེད་པས་

སེམས་པ་དང་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་པས་ཡིད་ལ་བེད་པ་སོགས་

སེམས་བྱུང་གི་བ་བ་ཐ་དད་དུ་མ་ནི་མཐོང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་སོན་ཁའི་མར་ངོའི་

ནམ་ཕེད་སར་མ་གསལ་བ་བཞིན་ནོ། །བོ་མོང་ལ་ནི་དེ་ལྟར་རྒྱུན་ལ་ཐ་དད་པ་ཡང་

མ་མཐོང་བས་མི་མཚུངས་སོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རྣལ་འབོར་རྣམས་ཀིས་བ་མས་བསན། །མ་འདྲེས་པ་ཡི་

དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞེས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འཆད་དེ། ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་ཟུང་དུ་འབེལ་བའི་རྣལ་འབོར་པའི་ཤེས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྔར་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་པའི་བདེན་བཞིའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་

མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྟ་བུའོ། །རྣལ་འབོར་པ་དེ་དག་གི་མངོན་སུམ་དེ་

ཡང་ཡང་དག་པའི་དོན་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རོག་བལ་གི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་

ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན་རོག་བལ་ཡིན་ཞེ་ན། རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། གསལ་

བ་ཉིད་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། བསོམ་པའི་སོབས་ཀིས་རོག་པའི་དྲ་བ་རྣམ་པར་བསལ་

བའི་ཕིར། བསོམས་པའི་སོབས་ལས་གསལ་བར་སྣང་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། འདོད་

ཆགས་དང་འཇིགས་པ་དང་མ་ངན་གིས་བརླབས་པ་དང་རྐུན་པོ་དང་རི་ལམ་དང་

ལུས་བསོར་བ་སོགས་ཀིས་ཡིད་བསླད་པས་མདུན་ནས་གནས་པ་བཞིན་དུ་ཡང་

དག་པ་མིན་པའི་དོན་གསལ་པོར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་གསལ་བར་

སྣང་བ་ལ་རོག་མེད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། གསལ་བར་སྣང་བ་རོག་མེད་ཡིན་ཏེ། རྣམ་

པར་རོག་པ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་བོ་ནི་དོན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་རི་ལམ་ན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་ཀང་རོག་པའོ་ཞེ་ན། རི་ལམ་ན་

ཡང་དྲན་པའི་རོག་པ་དེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བར་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། པདྨའི་ཚེ་གསལ་

བར་སྣང་བ་དེ་འདྲའི་དོན་ལན་མིན་པར་མི་གསལ་ལ་འདྲེས་པར་དྲན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པའི་དོན་བསོམ་པས་གསལ་ལ་མི་

རོག་པ་མེད་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་འདིར་དེ་འདྲ་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཁས་བངས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ་མི་གཙང་བ་རུས་གོང་ལ་སོགས་པའི་མི་སྡུག་པ་དང་

ཟ་པར་ས་ཆུ་ལ་སོགས་ཡང་དག་པ་མིན་པའི་དོན་ལ་བསོམ་པའི་སོབས་ཀིས་སྤྲུལ་

ཞིང་བསྐྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རོག་མེད་དང་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་གསུང་

རབ་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་མི་རག་

སོགས་ཡང་དག་དང་མི་གཙང་སོགས་ཡང་དག་མིན་པའི་དོན་གང་དང་གང་ཤིན་ཏུ་

བསོམས་པ་གྱུར་པའི་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ན་བསོམ་བ་དེ་ལ་གསལ་ལ་མི་

རོག་པ་བོ་འབས་ཅན་ཏེ་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་འཇུག་སྡུད་དོ། །

བསོམས་འབས་གསལ་བ་མི་རོག་པའི་བོ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཡིན་

རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ལེའུ་གཉིས་པར་བཤད་པའི་བདེན་བཞིའི་དེ་

ཁོ་ན་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་བཞིན་དུ་རྣལ་འབོར་པའི་

བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་གི་ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་དེ་བསོམ་བྱུང་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་

པའི་ཕིར། ལྷག་མ་ཟད་པར་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། བསླུ་བ་མེད་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེ་

བར་བསླད་པས་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ད་རོག་པའང་རང་རིག་ཉིད་དུ་

འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡིན་དེ་རོག་ཕིར། །ཞེས་པ་འཆད་ནི། རོག་པའི་ཤེས་པ་གང་དང་

གང་ཡིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་རོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་སྒ་

དོན་ནམ་བར་སྦྱར་ནས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། 

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ལྟོས་ཏེ་

སྒ་དོན་མིན་པ་སེ་བར་སྦྱར་བར་མི་ནུས་པའི་ཡུལ་མོང་བ་དེའི་ཕིར། 

ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་། །རེས་དཔག་རེས་སུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དཔག་ལས་བྱུང་། །དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅེས་བའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་

བཅས། །ཞེས་གསུངས་པའི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམས་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། 

སིག་སྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་སོགས་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པ་

དང་། གངས་དང་སྤི་འཛིན་སོགས་ཀུན་རོབ་པའི་ཤེས་པ་བར་བརེན་ཅན་དང་། ཚུལ་

གསུམ་པའི་རགས་ཤེས་པ་རེས་དཔག་དང་རགས་ཅན་གི་བོ་རེས་དཔག་ལས་བྱུང་བ་

དང་འདས་པའི་དོན་འཛིན་པ་དྲན་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དོན་འཛིན་པ་མངོན་པར་འདོད་

པ་དང་བཞི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པས་རོག་པའི་ཤེས་པ་

རྣམ་གསུམ་དང་། རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་པའི་བསན་བ་རེན་དབང་པོ་བསླད་པ་ལས་

བྱུང་བ་ཅན་གི་རོག་པ་མེད་པ་གཅིག་དང་དེ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་སྤིར་བསན་ནས་སོ་སོར་སོན་པ་དེ། བར་རེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་

སྒོ་འདོགས་པ་གཉིས་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་

ཡོད་དེ། དབང་སྐྱེས་ཀི་ཤེས་པ་མིན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་ཁ་ཅིག་དེ་དག་དབང་ཤེས་སུ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་དག་

དབང་ཤེས་ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་པས་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་བཤད་པའི་དོན་དུ་རིགས་པ་

ཅན་པས་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་སོན་པ་ན་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཤེས་པ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དང་ཞེན་པའི་བདག་ཉིད་ནི་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་

འཁྲུལ་པ་མེད་པ་སོས་པའི་ཕིར་རོ། །རེས་དཔག་དང་རེས་དཔག་ལས་བྱུང་བ་

སོགས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་རྣམས་རོག་པར་གྲུབ་ཀང་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་

སྣང་དུ་བརོད་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྔ་མ་གཉིས་རོག་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པའི་མཐུན་དཔེར་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་གཉིས་དབང་ཤེས་སུ་

འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་ན། བར་རེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་སྒོ་འདོགས་པའི་རྣམ་པར་

རོག་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཕ་མོའི་རྣམ་དབེ་ལ་རོངས་པ་འགའ་ཡི་ཚེ་དབང་

ཤེས་སུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་དང་སིག་རྒྱུ་འཛིན་པའི་མངོན་

སུམ་སོགས་ཀི་དབང་ཤེས་དང་ཡུལ་དུས་ཉེ་བར་འཇུག་པ་ཅན་ཉིད་ཀི་ཕིར། 

དཔེར་དོན་སྦྱར་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་དྲན་པ་དང་འདོད་

པ་ལ་སོགས་པའི་རོག་པ་འདི་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གི་དོན་ལ་འཛིན་པར་མི་བེད་

པས་དབང་ཤེས་མ་ཡིན་ཏེ་བར་དྲན་ལ་ལྟོས་ནས་སྤི་འཛིན་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་དེ་ལྟར་དུ་བུམ་པ་འདི་གངས་དང་སྤི་ལ་སོགས་པ་དག་འཛིན་པའི་

བརའ་རེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་དང་ཡུལ་དུས་སྒོ་འདོགས་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ནི་

ཆོས་ཅན། དོན་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་ལས་ནི་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་

འགྱུར་ཏེ། མངོན་སུམ་གིས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་བར་དྲན་པ་མེད་པར་ཁྱོད་སྐྱེ་བར་

ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། དེས་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་ནས་བསླད་པ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སོན་པ་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སོན་པའི་

སབས་འདིར་ནི་རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་པའི་བསླད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དེ་རོག་པ་

མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལས་ལོགས་སུ་སོན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། སྔར་རོག་

པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ་ཞེས་རོག་བལ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྤིར་བསན་

ནས་རོག་པ་དང་བལ་ཡང་འཁྲུལ་ན་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དམིགས་ཀིས་

བསལ་ཏེ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་ལྷག་མར་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་ཕིར། རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་གི་ཚིག་དེས་ནི་བདག་རྐེན་

དབང་པོ་ལ་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་པའི་རྐེན་གིས་ཉེ་བར་གནོད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཤེས་

པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

བསླད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དེ་ལ་འཁྲུལ་རྒྱུ་རབ་རིབ་ཙམ་འབའ་ཞིག་

སོས་པ་ནི་བདག་རྐེན་དབང་པོ་ལ་ཉེ་བར་གནོད་པའི་ཕི་ནང་གི་འཁྲུལ་བའི་རྐེན་

ཐམས་ཅད་མཚོན་པར་བེད་པ་ཡིན་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་རབ་རིབ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། གལ་ཏེ་རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་རོག་བལ་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དུ་སྤིར་བཏང་

བའི་དམིགས་བསལ་དུ་མ་གཏོགས་པའི་ཀུན་བཏུས་ཀི་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ཟླ་བ་

གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ཡིད་ཀི་རོག་པ་ཡིན་གི་དབང་ཤེས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །རབ་རིབ་ཅན་གི་མིག་དབང་དཀྲུགས་པའི་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་

ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སེ་མིག་ལ་སོགས་པ་ཡང་དམིགས་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་ཀང་དོན་དམ་པར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་སྔོན་པོ་དང་ཟླ་བ་

གཉིས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་བོའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བ་བའི་ཀུན་བཏུས་སུ་རོད་

སྒྲུབ་དགག་པའི་གཞུང་འདི་དང་ནི་ཁྱོད་ཡིད་རོག་དུ་དམ་བཅའ་བ་དེ་དག་འགལ་

བར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ལུང་ཁྱོད་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པར་དོན་

མཐུན་དུ་བསན་ལ་ཡིད་རོག་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པར་དོན་

མཐུན་དུ་བསན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཟླ་བ་གཉིས་ཞེས་སོགས་ལུང་དང་འགལ་བར་

མ་ཟད་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཞེས་པའོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གལ་ཏེ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དེ་ཡིད་རོག་གི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་

བཤད་ཀི་ཡིད་རོག་དེ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་དངོས་སུ་རེན་པར་བཤད་པ་མ་

ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། དེ་འདྲའི་ལུང་འདི་ལ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་

དེ་ཡིད་ཀི་རོག་པའི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ནི་སབས་སུ་བབ་པ་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོའི་ཤེས་པའི་སྤོད་ཡུལ་དམིགས་རྐེན་

དག་ལ་དཔད་ནས་དགག་པ་སོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དབང་

ཤེས་སུ་འཇོག་པའི་རེན་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་གང་དབང་

པོ་གཟུགས་ཅན་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་ལོག་བེད་པ་ཅན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་

འཇུག་ལོག་བེད་པ་དེ་ནི་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ཡོད་པས་དེ་དབང་

ཤེས་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕིར་འགོག །གལ་ཏེ་དེ་བོར་ནས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་འགྱུར་

རེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་ལན་པ་དེའོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་འདི་ཉིད་ན་ཡོད་

པས་འདི་དབང་ཤེས་ཡིན་པ་ཅིའི་ཕིར་འགོག །

གཞན་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། ཐག་ཁ་ལ་

སྦྲུལ་དང་སིག་རྒྱུ་ལ་ཆུ་སོགས་སུ་འཁྲུལ་བ་བཞིན་དུ་རབ་རིབ་ཀིས་བསླད་པའི་

དབང་པོའི་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་ཡིད་རོག་གི་ཟླ་བ་གཉིས་མེད་པར་ངེས་པ་ཙམ་

གིས་ཁྱོད་ལོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མིག་སན་བསྐུས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་གིས་

དབང་པོའི་བསླད་པ་ནི་ལོག་ཀང་ཁྱོད་ལོག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞིང་ནི་སྦྲུལ་

འདུག་གོ་ཞེས་བརོད་པ་ལས་ཀང་ཐག་ཁ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་སྐྱེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དུས་

འགའ་ཞིག་ཚེ་ཟླ་བ་གཉིས་འདུག་གོ་ཞེས་བརོད་པ་དག་གིས་ཀང་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རང་གི་རིགས་ཅན་འགའ་ཞིག་འཇོག་སེ་སྐྱེ་བར་ཐལ། ཡུལ་མཐོང་བ་བར་དྲན་ལ་

ལྟོས་པས་འགྱུར་བར་བལ་ཞིང་། ཡུལ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་སྣང་བར་མི་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཟླ་བ་གཉིས་འཛིན་ཡིད་རོག་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཟླ་བ་གཉིས་འཛིན་

དེ་ཡིད་རོག་ཡིན་ཀང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་རོག་མེད་ཡིན་ནམ་སམ་པ་དགག་

པའི་དོན་དུ་རབ་རིབ་བཅས་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་སོས་ཤེ་ན། གཉིད་ལོག་

པའམ་སད་པའི་གནས་སབས་ན་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་གི་བོ་གང་ཡིན་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། རོག་མེད་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་

ཀར་ཡང་རགས་དེ་ལྟར་མིན་པར་མི་གསལ་ལ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་ཡིན་ན་རོག་པ་

ཡིན་ནོ། །ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་སོགས་རོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར་ཟླ་བ་

གཉིས་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རོག་མེད་ཡིན་ནའང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཉིད་

ཡིན་པ་ནི་བཀག་པ་ཡིན་སེ། རང་གིས་གཞལ་བ་ལྟར་གི་དོན་ལ་བསླུ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཟླ་བ་གཉིས་སྣང་སོགས་རོག་མེད་འཁྲུལ་ཤེས་རོག་མེད་ཡིན་ཡང་འཁྲུལ་

བས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་པ་དེའི་དོན་དུ་སློབ་དཔོན་གིས་མངོན་

སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་བསླད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་

གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །     ། །

༈ དེ་ལྟར་མངོན་སུམ་གི་མཚན་ཉིད་དབེ་བ་སྤོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ལ་ལོག་

པར་རོག་པ་བསལ་ནས། རང་གཞན་གི་སེ་པ་དག་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་རས་ཐ་དད་

དུ་འདོད་པ་བསལ་ཞིང་བཅོམ་ལན་འདས་ཀིས་བ་བ་དེ་ཉིད་བེད་པོར་བརོད་ཅེས་

གསུངས་པ་དང་། ཚད་མའི་མདོར། བ་དང་བཅས་པ་རོག་པའི་ཕིར། །འབས་བུ་ཉིད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཡིན་འཇལ་བེད་ལ། །ཚད་མ་ཉིད་དུ་འདོགས་པ་སེ། བ་བ་མེད་པའང་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་པ་རྣམས་འགེལ་བའི་ཕིར་དུ་ཚད་མ་དང་འབས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་

འཆད་དོ། །དེ་ལ་ཚད་མའི་འབས་བུ་གང་ཞེ་ན་གཞལ་བ་རོགས་པའོ། །

དེ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་འབས་བུར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ད་ནི་ཚད་མ་གང་

ཞེ་ན། ཤེས་པ་གང་གིས་བར་ཆད་མེད་པར་གཞལ་བ་རོགས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་

བ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དང་འདྲ་བ་

ལས་རས་གཞན་དུ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་དུ་བ་བ་བེད་པའམ་བསྒྲུབ་བ་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་སྤིར་སོན་པ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བ་བ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་

བེད་པ་ཀུན་གི་བསྐྱེད་བའམ་རྣམ་པར་བཞག་བ་སོགས་བསྒྲུབ་བ་ཐམས་ཅད་མ་

ཡིན་ལ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཡིན་ཞེས་པ་ཙམ་གིས་ལས་སེ་བ་བ་ཀུན་གི་བསྐྱེད་བེད་

རྣམ་པར་འཇོག་བེད་སོགས་སྒྲུབ་བེད་དག་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བེད་

པ་གང་ལས་འབས་བུ་བ་བ་གང་གི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་བེད་པ་གང་ཡིན་དེ་ནི་བ་

བ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སྤིར་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་

དེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་དེ་ལ་སོ་ལྔའི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། བེད་པ་གང་གིས་

རང་གི་ལས་སེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་སོ་སོ་ལ་འདིས་ནི་གཟུགས་རོགས་སོ། །

འདིས་ནི་སྒ་རོགས་སོ་ཞེས་སོགས་དོན་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབེད་པའི་བེད་

པའམ་ཚད་མ་ཤེས་པ་དེའི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་བཙལ་དགོས་པ་

ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་ཤེས་པ་དོན་རོག་ཐ་དད་དུ་འཇིག་རེན་ན་

གགས་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར། ཡང་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཀང་འཛིན་རྣམ་

ཐ་དད་པ་ཙམ་གིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་ལ་ཉོན་མོངས་ཙམ་དུ་འདྲ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་

འདྲ་བ་ལས་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པ་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་མི་ནུས་པ་མ་གྲུབ་སེ་རྒྱུ་

དབང་སོགས་ཀིས་ཀང་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་ནུས་སོ་ཤེ་ན། རྒྱུ་དབང་པོ་དང་

དོན་དང་དེ་དག་གི་འབེལ་པ་དང་ཡིད་བེད་ལ་སོགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་

ལ་རང་བཞིན་ཐ་དད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་དེ་ཙམ་གིས་ཐ་དད་ཅན་གིས་ལས་ཏེ་

ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཐ་དད་ལ་མོང་བ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མེད་པའི་སོ་ལྔའི་ཤེས་པ་

འདི་དོན་རོགས་ཐ་དད་པར་ངེས་འབེད་མིན་ཏེ། ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་

མིན་པར་ཡུལ་གི་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་དོན་རོགས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་ཐུན་

མོང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་པའི་ཤེས་པ་

འདིའི་བདག་ཉིད་གང་གི་ཐ་དད་པ་ག་ལས་འདི་ནི་གཟུགས་རོགས་པའོ་འདི་ནི་སྒ་

རོགས་པའོ། །ཞེས་བེད་པ་ནི་ལས་སེ་བ་བ་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་ངེས་པ་ཞིག་ཁོ་ན་

དོན་རོགས་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཅན་དུ་གྲུབ་སེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་དོན་

རོགས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཤེས་པ་ལ་དོན་གཞན་པའི་རྒྱུ་དབང་

སོགས་ཀིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། འབས་བུ་གཞལ་བ་རོགས་པའི་དོན་རོག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ནི་གཞལ་བའི་

རང་བཞིན་སེ་དོན་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དོན་རོགས་པའི་ཤེས་པ་འདི་ནི་དོན་གཟུགས་

སོགས་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་བར་བེད་ན་དེ་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སེ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལས་གཞན་དུ་འཐད་པ་མིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པས་བས་པའི་མོང་བའི་ཁྱད་པར་ལས་ཀང་

དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཅིའི་ཕིར་དོན་འདྲ་བ་ཁོ་ན་དོན་

རོགས་པའི་ཚད་མར་བཞག་ཅེ་ན། རྒྱུ་དབང་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་

གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་པའི་རྣམ་པ་འགས་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་གསལ་མི་གསལ་

ཐ་དད་པར་འབེད་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་དོན་རོག་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་རོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དོན་འདྲ་ལས་གཞན་ཡིན་གི་དོན་

དང་འདྲ་བ་མེད་དོ་ཞེ་ན། སོ་ལྔའི་དབང་ཤེས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་ལས་སེ་ཁྱོད་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་བ་མི་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་ཉིད་ཡུལ་

གཟུགས་སོགས་དང་འདྲ་བ་མེད་པ་གང་ཞིག་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་དང་། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་བའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དེ་ཚད་མ་ལས་དོན་གཞན་མིན་ཏེ། དོན་འདྲ་བ་དེ་ཡང་དོན་

རོགས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བེད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བེད་

པ་པོ་གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། རང་གི་བ་བ་དང་ལན་པ་དང་། གཙོ་བོར་གྱུར་

པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་ཤིང་དེ་སྐྱེས་བུས་བིན་གིས་

བརླབས་པས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་རང་ཉིད་འབར་བའི་བ་བ་དང་ལན། གཙོ་བོར་

གྱུར་པ་ཆོས་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བར་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །དོན་འདྲ་བ་ལ་

ནི་བེད་པའི་ཆོས་གསུམ་མེད་དེ་བེད་པ་པོ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེས་ན་དེ་ནི་དེའི་བེད་པར་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། དོན་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། བེད་

པའི་ཆོས་གསུམ་མེད་པས་དོན་རོགས་འཇོག་བེད་དུ་མི་རུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བེད་པའི་ཆོས་གསུམ་དང་ལན་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། དེ་ཆོས་ཅན། བེད་པ་པོ་

གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། བེད་པ་པོར་གྱུར་པའི་དོན་རོགས་ཐ་དད་པའི་

ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། རང་ཉིད་བ་བའི་ལས་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་འཛིན་ཅིང་མོང་བའི་བ་བ་དང་ལན་པའི་ཕིར། གཙོ་བོར་

གྱུར་པའི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་

བདག་ཉིད་ཀི་བེད་པ་སེ་བ་བ་དང་ལན་པའི་སོ་ནས་རང་གི་ལས་ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་ལ་བ་བ་བེད་པ་དང་བཅས་པ་ལྟར་བུར་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་འདྲ་བ་དེ་

དོན་རོགས་ལས་ཐ་དད་མ་ཡིན་ན་དེས་དེའི་བ་བ་ཇི་ལྟར་བེད་ཅེ་ན། དོན་འདྲ་བ་

ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་དོན་རོགས་ཀི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་

པར་བེད་པ་པོ་མིན་ན་ཡང་དེའི་བ་བ་བེད་པོར་བཞག་ཏུ་རུང་སེ། དེ་ཡི་སེ་ཁྱོད་ཀི་

དབང་གིས་ཤེས་པས་དོན་རོགས་པ་དེར་བཞག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འབས་བུ་

རྣམས་རྒྱུ་ཕ་རྣམས་ཀི་བདག་ཉིད་སེ་གཟུགས་དང་འདྲ་བར་འབྱུང་བའི་ཕིར་བུ་དེ་

ཕའི་གཟུགས་འཛིན་པའི་བ་བ་དང་ལན་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ཡང་འཇིག་རེན་ན་

འབས་བུ་བུ་རྒྱུ་ཕའི་གཟུགས་འཛིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་བདག་ཉིད་གཅིག་པར་བསན་ནས་ད་

གཞན་དག་ཚད་འབས་རས་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་དེ། དོན་འདྲ་བ་ལས་གཞན་

དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་མེད་པ་དེའི་ཕིར། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བ་སེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་དང་དབང་པོ་དང་དབང་དོན་འབེལ་པ་དང་སྤི་སོགས་འཛིན་

པའི་ཁྱད་པར་གི་བོ་དེ་དག་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཉིད་དུ་མི་འདོད་དོ་སེ་འདོད་པ་

མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་དག་བ་བ་དོན་རོགས་པ་འཇོག་ནུས་གཞན་གིས་བར་ཆོད་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བར་ཆོད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་བེད་པ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པས་

ཀང་དོན་རོགས་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་བའི་ཕིར་དེ་དག་དོན་རོགས་པའི་ཚད་

མར་འཐད་དོ་ཞེ་ན། བེད་པ་དབང་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་

ཀིས་བ་བ་དོན་རོགས་པ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་དོན་རོགས་པའི་

ཚད་མར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མའི་སེ་བེད་པ་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་པར་དོན་

རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་བེད་གང་ཡིན་དེ་ཁོ་ན་དོན་རོགས་དེའི་འཇོག་བེད་ཀི་སྒྲུབ་

བེད་དམ་པར་འདོད་པའི་ཕིར། དེས་དབང་སོགས་ཚད་མ་ཡིན་པ་སྤིར་དགག་ནས་

བེ་བག་ཏུ་སོ་སོར་དགག་པའི་ཕིར་བཤད་པ། རྒྱལ་དཔོག་པས་དབང་པོ་གཟུགས་

ཅན་ཚད་མ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་གཟུགས་སོགས་རོགས་པ་འབས་བུར་འདོད་པ་མི་

རིགས་ཏེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སེ་ཁྱོད་དོན་རོགས་སོ་སོར་

འཇོག་ནུས་འདི་འདྲ་བར་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། དོན་རོགས་པའི་ཤེས་པ་ཀུན་གི་

མཚུངས་པ་སེ་ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དོན་ཐ་དད་ལ་ལྟ་བའི་དབང་པོ་ཐ་དད་པས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་

འཇོག་ནུས་སོ་ཞེ་ན། མིག་གི་དབང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། སྔོ་སེར་སོགས་དོན་ཐ་དད་ལ་

ལྟ་བའི་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ་ཙམ་གིས་དོན་འདྲ་བ་མེད་པར་སྔོ་སེར་སོགས་

ལ་རིག་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མེད་པའི་མིག་ཤེས་འདི་ནི་སྔོན་པོ་རོགས་པའོ་འདི་ནི་སེར་པོ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རོགས་པའོ་ཞེས་བ་བའི་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དོན་འདྲ་མེད་ན་སྔོ་སེར་སོགས་ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པའང་མེད་པའི་

ཕིར། དབང་པོ་ཚད་མར་འདོད་པ་ལ་གནོད་བེད་བསན་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་

ལྷག་མ་དཔོད་པ་པས་དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་ལའང་གནོད་པ་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་འདྲ་བ་མེད་པར་དོན་ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པ་

དོན་རོགས་པའི་ཚད་མར་འདོད་པའང་མི་རིགས་པར་ཐལ། དོན་འདྲ་བ་མེད་ན་དོན་

ལ་ལྟ་བའི་ཤེས་པའང་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་བེ་བག་པ་དང་རིག་པ་ཅན་པས་ཁྱད་པར་སྤི་སོགས་འཛིན་པའི་

བོ་ཚད་མ་ཁྱད་པར་ཅན་རས་འཛིན་གི་བོ་འབས་བུར་འདོད་པའང་མི་རིགས་ཏེ། སྤི་

སོགས་འཛིན་པའི་ཁྱད་པར་གི་བོ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་ཅན་རས་འཛིན་གི་བོ་

ལས་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ཡུལ་དེའི་དངོས་པོ་སེ་རྣམ་པ་

ཤར་བ་མེད་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། བོ་གཞན་ཁྱད་པར་ཅན་རས་འཛིན་གི་བོ་དག་

ཀང་ཆོས་ཅན། སྤི་སོགས་འཛིན་པའི་ཁྱད་པར་གི་བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་མེད་པར་ཐལ། 

ཁྱད་པར་གི་བོ་དེ་བཞིན་དུ་རང་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མེད་པའི་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཉིས་ཀ་འདོད་ན་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཚད་འབས་སུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཐ་དད་

མེད་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཡང་མི་རིགས་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐ་དད་པའི་བོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་དང་སྒྲུབ་བེད་གཉིས་ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མི་

འདོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་དོན་ནམ་ཡུལ་གཅིག་ཡིན་ན། སྤི་སོགས་འཛིན་

པའི་ཁྱད་པར་གི་བོའི་ཡུལ་ཆོས་ཅན། གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གི་བོ་དེ་ཁྱོད་འཇལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

བེད་དུ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་གི་བོས་རོགས་ཟིན་བེད་པ་མ་ཉམས་པའི་ཕིར། 

དེ་གཉིས་ཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་རིམ་བཞིན་དུ་འབྱུང་བར་མེད་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། གཟུང་དོན་གཅིག་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བོ་དེ་གཉིས་ཅིག་

ཆར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་དེའི་ཕིར་བསྐྱེད་བ་སྐྱེད་བེད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་

མེད་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་འདྲ་བ་དོན་རོགས་གཉིས་ཤེས་པ་གཅིག་གི་

ཆ་ཡིན་པས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་ཞིང་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་བ་བེད་དུ་མི་རིགས་སོ་

ཞེ་ན། ཤེས་པ་གཅིག་གི་ཆར་གྱུར་པའི་འདྲ་བ་དོན་རོགས་དག་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་

དུ་འབྱུང་ཞིང་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་ཀང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞག་ཏུ་རུང་སེ། 

ཤེས་པས་དོན་རོགས་པ་དེ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བཞག་པའི་ཕིར་དུ་

ཁྱོད་གཉིས་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གི་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞག་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་བེ་བག་པས་དབང་དོན་འབེལ་པ་ཚད་མ་དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་

གཟུགས་སོགས་རོགས་པ་འབས་བུར་འདོད་པའང་མི་རིགས་ཏེ། བུམ་གཟུགས་

འཛིན་པའི་མིག་གི་དབང་པོ་དེ་བུམ་གཟུགས་ཀི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་བས་མི་

རག་སོགས་ཀི་ཆོས་ཀུན་དང་འབེལ་བར་ཁྱད་པར་མེད་ན་ཡང་མིག་ཤེས་ཀིས་བུམ་

གཟུགས་ཀི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཁོ་ན་རོགས་པར་འགྱུར་གི་ཐམས་ཅད་མི་རོགས་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའི་མིག་ཤེས་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་

ཀི་ཆོས་འགའ་ཞིག་རོགས་ལ་འགའ་ཞིག་མི་རོགས་པའི་ངེས་པ་དེར་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མར་གྱུར་པའི་མིག་གི་དབང་པོ་དེ་བུམ་གཟུགས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་འབེལ་པ་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ནས་ཆོས་དེ་ཀུན་དང་

འབེལ་པར་ཐ་དད་མེད་ཀང་བེད་པ་གང་ལས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་དེ་དོན་

རོགས་འདིའི་ཚད་མ་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་དོན་འདྲ་བ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་

སྔར་བསན་ཟིན་ཏོ། །

གལ་ཏེ་དོན་འདྲ་བ་མེད་པར་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུས་བས་ལས་ཤེས་པ་

རྣམས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་བས་དེས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པར་ནུས་སོ་

ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་འདྲ་བ་མེད་པར་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་བེད་བདག་

གི་ཡོན་ཏན་འདུས་བས་ལས་ཤེས་པ་རྣམས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་བ་མིན་པར་

ཐལ། དེའི་དངོས་སེ་དོན་འདྲ་བ་མེད་ན་དོན་རོགས་སྐྱེད་བེད་ཀི་བདག་གི་ཡོན་ཏན་

འདུས་བས་དེ་ཡང་གཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འདྲ་བ་དོན་རོགས་དེ་གཅིག་

ཡིན་པས་བ་བེད་ཡིན་པ་ན་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཡིན་པར་

མི་བདེན་ཏེ། ཐ་སད་དུ་ཆོས་སེ་ལོག་པ་ཐ་དད་པར་ཁས་ལེན་པའི་ཕིར། དངོས་སུ་སེ་

དོན་དམ་པར་ན་ཐ་དད་མེད་པར་འདོད་དེ། ཤེས་པ་གཅིག་གི་ཆ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བ་བ་དང་བེད་པ་ཐ་སད་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཐ་སད་དུ་ལོག་པ་ཐ་དད་ལ་

དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མེད་པ་དེ་ལྟར་དུ་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ་འཇིག་རེན་ན་བ་བེད་ཀི་ཐ་སད་འགའ་ཞིག་དོན་དམ་

པར་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་མཐོང་སེ་ལྷ་སྦྱིན་འབས་འཚོད་པ་དང་ས་རེས་ཤིང་གཅོད་པ་

བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། བ་བེད་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དངོས་པོ་ལྷ་སྦྱིན་འབས་ཚོད་ས་རེས་ཤིང་

གཅོད་ཞེས་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་ལས་མ་གཏོགས་པའི་འབས་འཚོད་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དང་ས་རེ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཤིང་གཅོད་པའི་བ་བ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཐབ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པའི་བ་བ་ལྷ་སྦྱིན་གི་གནས་སབས་དང་འཕར་བ་དང་

འབབ་པ་ལ་སོགས་ཤིང་ལ་འཇུག་པའི་བ་བ་ས་རེའི་གནས་སབས་ལ་ལྷ་སྦྱིན་དང་ས་

རེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་སྒོ་འདོགས་པའི་སོ་ནས་ལྷ་སྦྱིན་འབས་འཚོད་དོ་ས་རེས་ཤིང་

གཅོད་དོ་ཞེས་བ་བེད་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གིས་ཕི་རོལ་གི་དོན་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་བཞག་

བསན་ནས། ད་ནི་དེ་བཟློག་པའི་ཕིར་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ཀི་ཚད་

འབས་ཀི་ཚུལ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་དུ། མདོར། ཡང་ན་རང་རིག་

འབས་བུ་སེ། །ཞེས་པ་འཆད་དེ། ཁྱེད་ཀི་འབས་བུར་འདོད་པའི་དོན་རིགས་པ་དེ་

གང་ཡིན་དྲིས་པས་གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་རིག་ཅིང་མངོན་སུམ་གིས་ཉམས་སུ་

མོང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་དོ་ཞེ་ན། སོ་སོར་རིག་ཅིང་མོང་བའི་དོན་དུ་སྣང་བ་ལ་

ཁོ་བོ་ཅག་བསོན་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་

ཕི་རོལ་གི་དོན་རིག་པར་འདོད་པ་ཡིན་དྲིས་པས། དོན་དེ་དང་འདྲ་བ་ལས་དོན་

རོགས་སུ་འཇོག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་དོན་རོགས་སུ་འཇོག་པ་འཁྲུལ་

བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་སིག་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ལ་ཆུའི་རྣམ་པ་སྣང་ཡང་ཆུ་མི་

རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་འོན་ཏེ་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་

འདིའི་མང་བ་དེ་གང་ལས་སེ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། སབས་འདིར་ནི་དོན་སྣང་གི་

ཤེས་པས་རང་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཡུལ་མོང་བའི་ཚུལ་དེ་ཉིད་རིགས་པས་རྣམ་

པར་དཔོད་པ་ཡིན་པས་དོན་དེ་ཉིད་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འདྲི་བ་ནི་མི་རིགས་སོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཞན་ཡང་ཤེས་པ་དོན་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ན། རྡུལ་ཕན་དང་འདྲའམ་རགས་པ་

དང་འདྲ། དང་པོ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་དོན་སྣང་

གི་ཤེས་པ་དེ་རང་དང་འདྲ་བར་བསྐྱེད་བེད་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་རགས་པ་

ཆ་ཤས་དང་བཅས་པར་སྣང་ལ་ཁྱོད་ཆ་ཤས་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ཡང་

མི་རིགས་ཏེ་རགས་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། དོན་དངོས་སེ་དོན་དང་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དོན་དང་ཕ་རགས་གང་དུ་ཡང་

འདྲ་བ་མེད་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་དོན་དེ་

གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་མོང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དོན་འདྲ་བ་དེ་དོན་རོགས་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དོན་དེ་དང་འདྲ་བ་དང་དོན་དེ་ལས་བྱུང་བ་གཉིས་ཀ་དོན་ཟུང་དོན་དུ་

བས་ནས་མོང་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་པས་སིག་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་གིས་འཁྲུལ་

པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དོན་ནམ་ཡུལ་སྔོན་པོར་མཚུངས་པ་ཅན་གི་སྔོ་འཛིན་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་སད་ཅིག་ཕི་མ་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་དུ་གྱུར་

པའི་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་སད་ཅིག་སྔ་མ་དེ་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་མོང་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། དེ་ལས་བསྐྱེད་ཅིང་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་

གང་ཞིག་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་ལ་ཁོ་བོས་གཟུགས་འདི་མཐོང་ངོ་སྒ་འདི་ཐོས་སོ་ཞེས་

བ་བར་ངེས་པའི་བོ་སྐྱེ་བའི་ཡུལ་དེ་དག་བོ་དེས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་མོང་བ་

ཡིན་པས་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་མོང་གྱུར་གི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སྒ་སྣང་ཞིང་ཐོས་པ་

དང་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་དབང་ཤེས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གིས་ན་ཁྱོད་རྣམས་ཀི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ངེས་པ་དེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀིས་གཟུགས་

སོགས་འཛིན་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པར་འདོད་དེ་ཡིན་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། 

གཟུགས་སོགས་དང་ཁྱོད་རྣམས་གཟུང་དོན་དང་གཟུང་དོན་ཅན་དུ་ཉེ་བའི་འབེལ་

པ་དེ་ཉིད་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གཟུགས་

སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་དབང་ཤེས་དེ་དག་གཟུང་དོན་དང་གཟུང་

དོན་ཅན་དུ་འབེལ་པ་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བ་པོའི་རྒྱུད་ལ་ཁོ་བོས་གཟུགས་མཐོང་ངོ་སྒ་

ཐོས་སོ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་དེ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེའི་མང་བ་དེ་ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་དེ་ཡིན་

ལ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་མང་བ་དོན་གཞན་འགའ་ཞིག་གི་མོང་བེད་ནི་མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་

ཤེས་པ་དེ་ཤེས་པ་དོན་གཞན་གིས་མོང་བ་མ་ཡིན་ན་སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་ནི་

ཤེས་པ་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་དེས་མངོན་སུམ་དུ་སོ་སོར་རིག་བ་སེ་མོང་བ་དེ་ཡང་ནི་ཅི་

ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ལ་

གཞན་རིག་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ནི་དེའི་སེ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེའི་ཉམས་སུ་མོང་བ་

དོན་གཞན་མེད་དེ། ཤེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པ་དེས་ནའི་

ཕིར། ཤེས་པ་དེ་ལའང་མོང་བར་བེད་པ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པའི་

གཟུང་འཛིན་བདེན་པར་ཡོད་པ་དེར་ཡང་ཕི་རོལ་གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བ་ལ་རོད་

པའི་སྐྱོན་མཚུངས་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་ཏེ། གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྔོ་སོགས་

སུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ན་རང་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་

དོན་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་ཡིན་ཡང་

དོན་དམ་པར་རང་གི་རང་བཞིན་ཉམས་སུ་མོང་བའང་འགལ་བ་མེད་དེ། དོན་དམ་

པར་རང་གི་ངོ་བོ་མོང་བར་འགྱུར་ཀང་ཐ་སད་དུ་སྔོ་སོགས་མོང་བར་སྣང་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་དེའི་དངོས་པོ་དེ་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་ཕི་རོལ་གི་

སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་གིས་རང་མི་རིག་སེ། རང་

ལ་བེད་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་རལ་གིའི་སོས་རང་མི་གཅོད་པ་དང་། སོར་

མོའི་རེས་རང་ལ་མི་རེག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་ཇི་ལྟར་སྒོན་མེའི་འོད་དེ་རང་ཉིད་

གསལ་བ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། །

གསལ་བེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་

གསལ་བེད་དུ་འདོད་པ་དེ་ལྟར་དུ་དོན་སྣང་གི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་བེད་ཐ་དད་པའི་ཚུལ་

གིས་རང་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

པའི་ཚུལ་གིས་བདག་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་སྣང་

གི་ཤེས་པ་དེའི་རིག་བ་རང་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་ན། སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། 

སྔོན་པོ་དང་ཚོར་བ་ཚོར་བེད་དུ་འཐད་པར་དཀའ་སེ་མོང་བ་མོང་བེད་དུ་མི་རིགས་

པར་ཐལ། སྔོན་པོ་དང་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཟུང་འཛིན་

བདེན་པ་བ་མེད་ན་ཤེས་པ་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། 

དོན་དམ་པར་གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་བ་མེད་མོད་ཀི་ཐ་སད་དུ་མ་རིག་པས་བསླད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པའི་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་རྣམ་བཞག་བས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་སོན་

པ་དེ། དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རིག་བ་རིག་བེད་སེ་གཟུང་

འཛིན་གི་རྣམ་པ་བདེན་པ་བ་མེད་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་མི་

རིགས་སོ་ཞེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་

བ་ལ་ནི་བརད་པར་བ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་

རྣམ་པར་ཕེ་བའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཅན་དུ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་

རྣམ་པར་བསླད་པ་ཅན་གི་བིས་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་མ་རིག་པའི་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་

པས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་དུ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པ་འདི་ཡི་རྣམ་བཞག་བས་

པ་དེ་ཚེ་སེ་དེའི་ཕིར། དཔེར་ན་རབ་རིབ་ཀིས་དཀྲུགས་པའི་སྐྲ་སོགས་སྣང་བའི་

ཤེས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་ཐ་དད་མེད་ཀང་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །

རྣམ་རིག་པའི་ཚད་མའི་འབས་བུ་སོན་པ་ནི། ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་

རོགས་པ་མེད་པ་དེས་ན་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་པ་ཚད་མའི་

འབས་བུ་ཡིན་པར་འདོད་པར་རིགས་ཏེ། རང་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཡུལ་རིག་པ་

མེད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་མོང་བར་གྱུར་

ན་ཉེས་པ་ཅི་ཡོད། གང་གི་ན་དོན་རིགས་འགོག་ཅིང་རང་རིག་འབས་བུར་འཇོག་ཅེ་

ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཉེས་པ་ཅི་ཡང་མེད་མོད་འོན་ཀང་ཤེས་པས་དོན་རིག་པ་རིགས་

པས་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རང་རིག་འབས་བུར་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་དོན་ནི་མོང་བར་འགྱུར་ཞེས་པའི་ཐ་སད་འདི་

ཉིད་ཀིས་ནི་དོན་ཅི་ཞིག་བརོད་པར་འགྱུར་གང་གིས་ན་ཤེས་པས་དོན་རོགས་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་བོ་ནི་དོན་སྔོ་སོགས་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དོན་

རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྔོ་སོགས་དོན་གི་

རྣམ་པ་རེས་སུ་ཞུགས་པ་ཅན་དེ་ཡོད་མོད་དེ་ཙམ་གིས་སྔོ་སོགས་ཁྱོད་ཀིས་གཟུང་

དོན་དུ་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ལ་སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ནི་ཕི་རོལ་གི་

སྔོ་སོགས་ལས་སྐྱེས་པའམ་གཞན་ནང་གི་སྔོར་སྣང་གི་བག་ཆགས་སད་པ་ལས་

སྐྱེས་ཞེས་པ་འདི་ནི་དཔད་པར་རིགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གི་ཤེས་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་

དོན་ཡོད་པ་ལ་བཀག་ནས་ཤེས་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པ་

འགོག་པ་དེ། སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ལ་སྔོན་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་མཐོང་

བའི་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ཁྱད་པར་

དམིགས་པ་དང་བལ་བ་ན་ཁྱོད་མི་འཛིན་ཅིང་དེ་འཛིན་ན་ཁྱོད་འཛིན་པའི་ཕིར། དེས་

ན་སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་ཡན་གར་བ་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཞིང་རང་ལ་སྣང་བ་

ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་

དབང་ཡིད་ལས་མ་གཏོགས་པའི་རྒྱུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན་དབང་ཤེས་རྣམས་རེས་

འགའ་སྐྱེ་བར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་རེས་འགའ་སྐྱེ་བའི་སབས་འདིར་ཆོས་

ཅན། ཕི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་དབང་གིས་དབང་ཤེས་རྣམས་རེས་

འགའ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་སྔ་མ་འགའ་ཞིག་ནི་ཤེས་པ་ཕི་མ་འགའ་ཞིག་གི་

བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་བེད་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་བོ་རྣམས་ནི་རེས་འགའ་སྐྱེ་བར་རྣམ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་ངེས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པར་ཤེས་པ་རང་ཉིད་གཟུང་བར་

སྣང་བ་དེའི་ཕིར་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་གི་ཚུལ་གཉིས་སུ་ཡོད་དོ། །

དེ་ཉིད་འཆད་པ་དེ། སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་ཚུལ་ལམ་རྣམ་པ་གཉིས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་

གཟུང་འཛིན་གི་ཚུལ་གཉིས་དེ་ལྟར་མོང་བ་དང་དུས་ཕིས་དྲན་པས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཤེས་པ་རང་ཉིད་མོང་བ་རང་རིག་བའི་ཆ་ཉིད་ནི་འབས་བུ་རང་མོང་བེད་

འཛིན་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གཞལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པས་རང་རིག་པ་འབས་བུ་ཡིན་པར་མ་ཟད་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་ཀང་དོན་ལ་ཤེས་པ་རང་རིག་པ་ཉིད་དུ་འཐད་དོ་ཞེས་སོན་པ་

དེ། སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་རིག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རང་ཉིད་འདོད་

པའམ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་དུ་མོང་བ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཚེ་རང་གི་

རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཡུལ་གཞན་ཕི་རོལ་གི་དོན་གཅིག་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་

དེའི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཅིང་དོན་གཅིག་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་

གྲུབ་པའི་ཕིར། དོན་དམ་པར་ཕི་རོལ་གི་དོན་མ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་དུ་ཤེས་པས་དོན་

རིག་པ་འཐད་དེ། གང་གི་ཚེ་དོན་དམ་པར་ཕི་རོལ་དོན་མེད་པར་ཤེས་པ་རང་གི་

གཟུང་རྣམ་གི་ཆ་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་བཞག་པའི་ཕིར་ཐ་སད་དུ་ཤེས་པ་ཡུལ་དང་

བཅས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་དོན་སྣང་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་པ་འཐད་

དེ། རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཉམས་སུ་མོང་བར་བ་བའི་གཟུང་རྣམ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཉིད་རེས་ཀི་དྲན་ཤེས་ཀི་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ངེས་ཤིང་ཐ་སད་



  364  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འདོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐ་སད་དུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་རིག་ཀང་དོན་མ་

ཤེས་པ་རང་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་གལ་ཏེ་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་འདི་བདག་

ཉིད་འདོད་པའི་རྣམ་པ་དང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་མོང་བར་གྱུར་པ་

ན་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་དེ་ཙམ་གིས་ཀང་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པའི་དོན་རིག་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཕི་རོལ་གི་དོན་སྨྲ་བ་རྣམས་རྣམ་རིག་གི་ཚུལ་ལ་རིམ་གིས་དྲང་པའི་ཕིར་དུ་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་འབས་བུའི་རོག་པ་གསུམ་པ་བསན་པའི་ཕིར་དུ། མདོར་ན། དེའི་

ངོ་བོ་ལས་དོན་ངེས། ཡུལ་གི་སྣང་བ་དེའི་དེའི་ཚད་མ་དེ་ཡིས་འཇལ་བར་བེད། 

ཅེས་པ་འཆད་པ་དེ། དོན་སྣང་གི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དོན་ནི་གཞལ་བར་

ཡོད་ན་ཡང་རྣམ་པ་མེད་པར་རང་གི་ངོ་བོས་ཕི་རོལ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་

ཉམས་སུ་མོང་ཉིད་དེ་ཤེས་པ་རང་རིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་

ཕི་རོལ་གི་དོན་རོགས་པར་བཞག་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་རང་གི་ངོ་བོས་ཕི་

རོལ་རོགས་པ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། འདོད་པའམ་མི་འདོད་

པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དག་གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་

གཉིས་ཀིས་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་གཉིས་སྣང་ཞིང་རིག་པའི་ཕིར་ཅེས་པའི་སྐྱོན་

ཡོད་དོ། །

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་སུ་ཁས་བངས་པས་འདོད་ན། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དག་

གཉེན་གཉིས་ཀི་མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་གཉིས་པོ་དག་གིས་འདོད་པའམ་མི་འདོད་

པ་ཐ་དད་པ་རེ་རེ་ནི་མོང་བར་གཉིས་གཉིས་སུ་མོང་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀིས་རྣམ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

མེད་རེན་ཆར་རོགས་པ་གང་ཞིག་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་གཉིས་སུ་དོན་ལ་གནས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་ལས་ཀི་རེ་རེ་བསྒིབས་པའི་

ཕིར་གཉིས་གཉིས་མཐོང་བ་མིན་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་ན། དེ་ལ་དག་གཉེན་གཉིས་ཀིས་

ལྟ་བའི་མིག་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་མེད་པར་དོན་གི་དབང་གིས་སྐྱེས་

བུ་གཅིག་གི་གཟུགས་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

ཡང་མ་མཐོང་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་ལས་དེ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་

དབང་ཤེས་ཀི་དོན་མཐོང་བར་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་

པའམ་མི་འདོད་པ་དུ་མའི་བདག་ཉིད་དུ་གནས་པའི་དངོས་པོ་གཅིག་པུ་དེ་ལ་དབང་

ཤེས་ཀིས་འདོད་པའམ་མི་འདོད་པ་གཅིག་གི་བདག་ཉིད་དུ་མཐོང་བར་བེད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡུལ་གཅིག་ལ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་གཉིས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་

བ་དེ་ཡིད་བོ་རོགས་པ་ཡིན་གི་དོན་བོ་དབང་ཤེས་མིན་པས་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ལ་

སྤོད་པ་ན་ཡིད་ཤེས་རོགས་པའི་འཇུག་ཚུལ་དཔོད་པ་མ་འབེལ་ལོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། དབང་ཤེས་ལ་ཡང་ཡུལ་གཅིག་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་གཉིས་སུ་སྣང་

བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོའི་སེམས་དེ་ལའང་སྔར་ལན་གཅིག་མ་ཡིན་

པར་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རྣམ་པར་མོང་བའི་དོན་དེ་འཆི་ལྟས་དང་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་སབས་སུ་ཡིད་དུ་འོང་བར་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པར་མི་འོང་

བར་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མི་རོགས་པ་

དེའི་ཕིར་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པ་ལའང་དོན་

དམ་པར་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བ་འབས་བུ་ཡིན་པར་རིགས་པར་ཐལ། གང་གི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར་ཇི་ལྟར་ན་ཤེས་པ་འདི་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་རང་བཞིན་སེ་རྣམ་པར་སྣང་

བ་དེ་ལྟར་དུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པའི་རྣམ་པར་ངེས་པ་སེ་

འཇོག་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་

འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པ་དེའི་ཚེ་ཆོས་ཅན། སྔོ་སོགས་དོན་དུ་

སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་འདི་ཉིད་ནི་དོན་རིག་དེའི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཇི་ལྟར་

ན་དོན་གི་བདག་སེ་རྣམ་པ་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་དེ་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་སེ་སྣང་

བ་དེ་ལྟ་བུར་ཕི་རོལ་གི་དོན་འདི་ནི་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་དེ་ལྟར་དུ་གནས་སོ་

ཞེས་ངེས་པ་སེ་འཇོག་པར་བེད་པའི་ཕིར། འཛིན་པའི་བདག་སེ་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། 

ཤེས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་ཡོད་དུ་ཟིན་ཀང་ནི་ཕི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པ་ལ་ལྟོས་པར་བ་

བའི་ཚད་མ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་རང་ལས་དོན་གཞན་མིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་དོན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པར་འཇོག་པའི་དོན་སྣང་

གི་ཤེས་པ་རྣམས་དོན་ལ་རང་གི་བདག་ཉིད་རིག་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ཀི་སོ་

ནས་དོན་རིག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར་དོན་གི་རྣམ་པ་མེད་པར་

དོན་གི་བདག་ཉིད་སྣང་བ་མ་ཡིན་ལ་དོན་རིག་པ་ནི་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དོན་རིག་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་

དེ་བོ་ལ་གནས་པའི་དོན་སེ་གཟུང་རྣམ་ཡིན་ལ་གཟུང་རྣམ་དེའི་རྣམ་པར་བཞག་པར་

བ་བ་ཡང་རང་རིག་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་དོན་རིག་དེ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཇི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ལྟར་ན་ཤེས་པ་ལ་འདོད་མི་འདོད་དུ་གནས་པ་སེ་སྣང་བ་དེ་ལྟར་དུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་

དེ་ནི་འདོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་དེར་རབ་གསལ་སེ་རོགས་པར་འཇོག་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན་ཚད་འབས་ཀི་རྣམ་གཞག་

འདིར་དོན་རིག་འབས་བུར་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པའི་

ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། རང་རིག་འབས་བུར་བཤད་པ་དང་དོན་རིག་འབས་བུར་བཤད་པ་

མི་འགལ་ཏེ། རེས་ཀི་དྲན་ཤེས་ཀི་དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་རྣམས་དོན་ལ་རང་རིག་ཡིན་

ཡང་ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་དུ་འདོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པའི་དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་འཇོག་

པར་བེད་པའི་ཤེས་པ་རང་ལ་སྣང་བའི་དོན་དེ་ཤེས་པ་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གཞལ་བར་བས་པའི་ཚེ་ཚད་འབས་

ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མིན་ཏེ། རང་ལ་སྣང་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ཚད་མའི་བེད་པ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་རིག་པའང་འབས་བུ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

འོ་ན་ཇི་ལྟར་ན་རང་རིག་འབས་བུར་བཤད་ཅེ་ན། ཕི་རོལ་གཞལ་བ་ལ་རང་

རིག་འབས་བུ་ཡིན་པར་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དོན་རིག་གི་རང་གི་ངོ་བོ་རིགས་པས་དཔོད་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་ཏུ་འདོད་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་རང་རིག་དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེ་དག་གིས་གཞན་གི་ངོར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁས་བངས་ནས་འབས་བུའི་རོག་

པ་གསུམ་པ་བཤད་ནས། ད་རྣམ་རིག་ཙམ་གི་ཚུལ་ལ་འཇུག་པར་བཞེད་ནས་ཤེས་

པས་ཕི་རོལ་གི་དོན་དངོས་སུ་མི་རིགས་པར་དོན་གི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སོ་ནས་དོན་

རོགས་པར་འདོད་པའི་མདོ་སེ་པ་ལ་སྐྱོན་བསན་པའི་བཤད་པ་དེ། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དང་བཅས་པའི་ཕོགས་ལ་ཤེས་པ་རང་གི་དངོས་སུ་ཕི་རོལ་གི་དོན་རོགས་པ་མ་

ཡིན་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པ་འདོད་ན། འོ་ན་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་

བ་ལ་འདྲ་བ་བསྐྱེད་བེད་གཞལ་བར་འདོད་པ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་གི་འོན་ཀང་དོན་

སྣང་གི་དབང་པོའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དེ་དང་འདྲ་བའམ་འདྲ་བ་ལས་གཞན་

མི་འདྲར་ཡང་རུང་སྔོ་སོགས་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་དང་དེ་སོགས་འཛིན་པའི་རྣམ་པ། 

དེ་ལྟར་སྣང་བའི་རྒྱུ་ནི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡང་ཡིན་པ་ཙམ་གི་སོ་ནས་ཕི་རོལ་གི་དོན་

ནི་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་དགོས་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་དང་འདྲ་བ་སྐྱེས་པའི་སོ་

ནས་དེ་གཞལ་བར་འདོད་པ་གང་ཞིག་ཕི་རོལ་གི་དོན་དང་འདྲ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

ཕི་མ་དེར་ཐལ། ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མ་རོགས་པའི་ཕིར། ཕི་

རོལ་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་གཞལ་བར་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་

པར་མཐོང་ནས་ཟུར་ན་གནས་པའི་རྒོལ་བ་འགའ་ཞིག་ན་རེ། དོན་སྣང་གི་ཤེས་པ་དེ་

ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་འཛིན་སེ་མི་འཛིན་པར་ཐལ། ཇི་ལྟར་རྣམ་པ་

འགའ་ཞིག་ལྟར་རྒྱུ་རྐེན་འགའ་ཞིག་ལས་དོན་དང་དངོས་སེ་འདྲ་བ་མེད་པར་སྣང་བ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཐལ་བ་དེ་ལྟར་བརོད་པ་བདེན་མོད་དོན་དང་འདྲ་བ་མེད་

པར་དོན་རོགས་པར་འདོད་པ་དེ་འདྲ་ནི་རྣམ་རིག་པ་ངས་ཀང་མི་ཤེས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་འབས་གཞལ་

གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་འཐད་ཅེ་ན། དོན་དམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ཉིད་ལ་ཚད་

འབས་གཞལ་གསུམ་དུ་མེད་ཀང་ཐ་སད་དུ་མ་རིག་པའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་བོ་འཁྲུལ་

པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་གཞག་བས་སོ་ཞེས་སོན་པའི་ཕིར་དུ། མདོར། 



  369  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གང་ཚེ་སྣང་བ་དེ་གཞལ་བ། །ཚད་མ་དང་དེའི་འབས་བུ་ནི། །འཛིན་རྣམ་རིག་པའོ་

དེའི་ཕིར། །དེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བས། །ཞེས་པ་འགེལ་པ་དེ། དོན་དམ་པར་བོ་

གཅིག་གི་བདག་ཉིད་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་དབེར་མེད་ཀང་མ་

རིག་པའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་མཐོང་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་རྣམས་ཀིས་གཟུང་བ་དང་

འཛིན་པ་དང་མོང་བ་སེ་རིག་པ་དག་ཐ་དད་དང་ལན་པ་བཞིན་དུ་རོག་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དཔེར་ན། སྒྱུ་མའི་སྔགས་དང་སན་སོགས་ཀིས་དབང་པོ་བསླད་པ་རྣམས་ལ་འཇིམ་

དུམ་ལ་སོགས་སྒྱུ་མའི་རས་རྣམས་ར་གང་ལ་སོགས་པ་དེའི་གཟུགས་དང་བལ་བ་

ཡང་འཇིམ་དུམ་ལ་སོགས་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ར་གང་ལ་སོགས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་སྔགས་དང་སན་སོགས་ཀ་ིནུས་པས་འཇིམ་དུམ་ལ་སོགས་ར་གང་

སོགས་སུ་སྐྱེས་པ་དེར་མཐོང་བས་དཔེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 

འཇིམ་དུམ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་སྔགས་དང་སན་སོགས་ཀིས་མ་བསླད་པའི་མིག་

ཅན་གི་སྐྱེས་བུས་ར་གང་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟར་དུ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ །སྔགས་

དང་སན་སོགས་ཀི་ནུས་པས་དེར་སྐྱེས་སུ་ཆུག་ཀང་བ་སེ་འཁྲུལ་གཞི་མེད་པའི་

དཔེ་གསལ་པོ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་ར་ཤིང་མེད་པའི་མ་ངམ་གི་ཐང་ན་ཐག་

རིང་པོའི་ཆུང་ངུའི་འཇིམ་དུམ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆེན་པོ་རིའི་ཚད་ཙམ་ལ་སོགས་

པར་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་གཟུང་བ་འཛིན་པ་རིག་པ་གསུམ་པོ་དག་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་

ཡོད་པ་མིན་ཡང་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ་འཛིན་རྣམ་འཇལ་བེད་རང་རིག་འབས་བུ་

གནས་པའི་ཐ་སད་འདི་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་དབང་དུ་བས་པ་མ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཏེ། མ་རིག་པའི་རེས་སུ་འགོ་བའི་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་རེས་སུ་སྣང་བ་བཞིན་དུ་བས་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇི་

ལྟར་སྣང་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་གཞག་བས་པ་དེ་ལྟ་མིན་པར་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་

ན། གཟུང་འཛིན་རིག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་གི་དངོས་པོ་དོན་སྣང་གི་

བོ་གཅིག་ཆོས་ཅན། རང་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་གི་

རྣམ་པ་ཇི་ལྟར་བདེན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེར་བདེན་ན་གཟུང་འཛིན་

གཉིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཅིག་ཡིན་པ་ཉིད་དེ་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་གཅིག་གི་ཆར་བདེན་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། རས་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་

འདི་ལ་ཡང་རས་གཞན་ཉིད་ཡིན་པ་ཉམས་ནས་རས་ཐ་དད་དུ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། 

དེའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་སྣང་བ་ཆོས་

ཅན། གཅིག་ཏུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་གཅིག་གི་རང་བཞིན་

དུ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཁྱབ་སེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་མེད་

པར་གཅིག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡིན་ན་ཐ་དད་མེད་པར་གཅིག་ཏུ་ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་སྣང་བའི་དངོས་པོ་དེ་དག་

ཆོས་ཅན། རིགས་པ་གང་གིས་རྣམ་པར་དཔད་ན་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་ན་བདེན་པ་དེའི་

དངོས་པོར་མེད་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ན་ཁྱོད་ལ་གཅིག་དང་དུ་མའི་རང་བཞིན་གང་ཡང་

བདེན་པར་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བདེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པ་ཉིད་དུ་མཐོང་བ་ལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སོགས་དེའི་བདག་ཉིད་མིན་པ་ལ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་ཞེན་པས་འཇིག་རེན་པ་དག་གི་

འཁྲུལ་པ་སྐྱེ་བར་མཐོང་སེ། དཔེར་ན་ཉ་ཕིས་དང་དངུལ་གཉིས་དཀར་བར་ཆོས་

མཐུན་པས་ཉ་ཕིས་ལ་དངུལ་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་བོ་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །

རྣམ་རིག་པ་འདི་ལ་ནི་གཟུང་འཛིན་བདེན་རྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་དེ་

མེད་དེ་འགོ་བ་འདི་ལ་གཟུང་འཛིན་བདེན་པ་དེའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ཀང་མཐོང་བ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་སྐྱེ་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེ་ན། 

བདེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་རོག་བཅས་ཀི་འཁྲུལ་པ་

འདིའང་ཡོད་པ་ཡིན་མོད་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དོ། །ནང་གི་མ་རིག་

པའི་བག་ཆགས་ཀིས་བསླད་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་བོ་

གང་ཡིན་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བདེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་དང་གཟུང་འཛིན་

ཐ་དད་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་ཡོད་པ་ཅན་ཉིད་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་

པ་སྐྱེ་དགོས་པ་མེད་པར་ཐལ། ནང་གི་ཉེས་པ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་གི་རང་བཞིན་གྲུབ་ཙམ་གིས་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་གཟུང་འཛིན་

ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རབ་རིབ་ལ་སོགས་པས་དཀྲུགས་

པའི་ཟླ་བ་གཉིས་དང་སྐྲ་སོགས་སུ་སྣང་བའི་ཤེས་པ་རྣམས་ཟླ་བ་གཉིས་དང་སྐྲ་

སོགས་སུ་བདེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་

གིས་འཁྲུལ་པར་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །

དོན་དམ་པར་ཤེས་པ་གཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་པ་གསུམ་དུ་མེད་ཀང་ཐ་

སད་དུ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་



  372  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བེད་པ་དེ་ལ་བོ་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བེད་པའི་འཛིན་པའི་རྣམ་པར་

འདོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བདག་ཉིད་གསལ་ཞིང་རིག་པ་ཡིན་ཏེ། གསལ་ཞིང་རིག་པ་

དེའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ན་དེ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་

ཀི་ཚད་མ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བས་ནས་རང་རིག་གི་ཐ་སད་

འཇུག་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ཀང་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་

ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་སྦྱར་དུ་རུང་བར་གཞན་ལ་གགས་པའི་

དཔེས་གསལ་བར་སོན་པ་དེ། དཔེར་ན་ཕི་རོལ་དོན་སྨྲ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པའི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་ཚད་མ་ལ་ཤེས་

པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་

བེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་གཞལ་བ་འཇལ་བེད་འབས་བུར་

གནས་པའི་ཐ་སད་འདི་ནི་རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་ལ་ཡང་བག་ཆགས་བརན་པོ་ལས་

བྱུང་བའི་ཤེས་པ་ཀུན་ལ་སྦྱར་བར་བའོ། །ཇི་ལྟར་སྦྱར་ཞེ་ན། རྣམ་རིག་པའི་ལུགས་

དེ་ལའང་ཆགས་སོགས་ཤེས་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་རང་གི་བདག་ཉིད་མོང་

བར་རུང་སེ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སེ་དེའི་ཕིར་ཤེས་

པ་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བར་རུང་བའི་འཛིན་རྣམ་ཉིད་དོ། །ཚད་མ་བདག་ཉིད་ཀི་

གཟུང་རྣམ་གཞལ་བ་རང་རིག་པ་འབས་བུ་ཡིན་ནོ། །

སློབ་དཔོན་གིས་རང་རིག་པ་ཚད་མའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་རང་

རིག་པ་ཞེས་པའི་སྒ་རང་རིག་བ་བའི་ཆ་ལ་བསམས་ནས་གལ་ཏེ་རང་རིག་ཚད་མ་

ཡིན་ན་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་པའི་དོགས་པ་བསལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཚད་མའི་རྣམ་གངས་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ་དེ། 

ཤེས་པ་བདག་གི་ངོ་བོ་ལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་བདག་ཉིད་ལ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ཞེས་

ཀང་བརོད་ལ་ཤེས་པ་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བར་རུང་བ་ཉིད་ཅེས་བ་བར་ཡང་

བརོད་པ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་རང་རིག་པ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱོད་ལ་ཤེས་པ་འདི་རྣམས་རང་རིག་པའི་དངོས་པོར་འཇོག་པའི་ཕིར། དེས་ན་

སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རང་རིག་བ་བའི་ཆ་ལ་དགོངས་ནས་རང་རིག་པ་

ཚད་མར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་འཛིན་རྣམ་གི་ཆ་

ལ་དགོངས་ནས་རང་རིག་པ་ཚད་མ་ཞེས་ནི་རབ་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཚད་

མ་དང་འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དག་བསལ་ནས། བེ་བག་སྨྲ་བ་དག་གི་ཤེས་

པ་རྣམས་རྣམ་པ་མེད་པར་དོན་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་བཀག་ནས་བོ་རང་

ཉིད་ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་བསན་པའི་ཕིར་བཤད་པ་དེ། སོ་ལྔའི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དེ་ལས་གཞན་དབང་ཡིད་

ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཡང་རྣམ་པ་འགས་སེ་རེན་འབེལ་གི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་

གཟུགས་སོགས་ཡུལ་གི་རྣམ་པར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་རྣམས་

གཟུང་དོན་དུ་བས་པ་ལས་ནི་བྱུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཟས་དང་དུས་དང་འབྱུང་བ་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་བུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་བུ་དེ་ནི་ཕ་མ་གང་རུང་གཅིག་གི་

གཟུགས་འཛིན་པར་འགྱུར་གི་གཞན་ཟས་དུས་ལ་སོགས་པ་འགའི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་

མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དེ་ལས་གཞན་དབང་ཡིད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སོགས་དང་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དག་ནི་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་ཉིད་དུ་མཚུངས་ན་ཡང་

གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བའི་རེས་སུ་བེད་པ་དེའི་ཆ་ནས་གཟུགས་སོགས་

དེ་ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་པར་འདོད་དེ། གཟུགས་སོགས་ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་

གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བའི་རེས་སུ་བེད་པ་མེད་པར་གཟུགས་སོགས་

ཁྱོད་ཀི་ཡུལ་དེར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་གཟུང་དོན་

རང་མཚན་དང་ལན་པའི་སེམས་ལ་གཟུགས་སོགས་དོན་གི་རྣམ་པ་མེད་པར་ཐུག་

ཕད་དུ་འཛིན་པའི་དགོས་པ་སྲིད་ན་ཡང་འདས་པའི་དོན་གཟུགས་སོགས་ནི་འཛིན་

ཅིང་དྲན་པའི་རོག་པ་ལ་ཆོས་ཅན། བོ་རང་ཉིད་ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་

གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ལ་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་གྲུབ་ཅིང་དེ་རང་ལས་དོན་

གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་རང་རིག་ཡིན་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་སྤི་དེ་དེ་འདྲའི་དྲན་རོག་དེའི་གཟུང་

དོན་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་

རིགས་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོ་སོགས་ཀིས་མཚོན་པའི་ཁ་དོག་

དབིབས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཅན་དུ་སྣང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྤི་ནི་ཁ་དོག་

སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་རིགས་དེའང་རག་

གམ་མི་རག །མི་རག་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རེས་འགོ་བེད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་རག་

ནའང་ཇི་ལྟར་ན་དྲན་རོག་སྐྱེད་བེད་ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་འདས་པའི་

གཟུགས་སོགས་ཀི་མིང་དང་མཚན་མ་ཞེས་པའི་ལན་མིན་འདུ་བེད་དེ་དེའི་གཟུང་

དོན་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ལས་དོན་གཞན་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་མིག་སོགས་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་སྔར་དོན་ལ་འཇུག་

པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་སུ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བཀག་ཟིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་དྲན་རོག་གི་ཚུལ་འདི་

ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་དང་ལན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུང་དོན་གི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གཟུང་དོན་ལ་མི་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་དྲན་རོག་རྣམ་པ་དང་ལན་ཡང་གཟུགས་སོགས་མོང་བའི་དབང་

ཤེས་ལ་རྣམ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་

འཛིན་པའི་དྲན་རོག་དེ་ནི་དོན་ཇི་ལྟར་ན་འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དེ་

དང་ལན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་མོང་བའི་དབང་ཤེས་

དེ་ཡང་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པས་སོང་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་མི་གསལ་བ་འདི་འདྲ་དང་ལན་པའི་ཤེས་པ་ནི་གཟུགས་

སོགས་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ་གཟུགས་སོགས་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཡང་

གཟུགས་སོགས་མོང་བའི་དབང་ཤེས་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། མོང་བ་ལྟར་རེས་སུ་

དྲན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་ལས་བྱུང་བ་མ་གྲུབ་སེ་འདས་པའི་གཟུགས་

སོགས་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། འདས་པའི་དོན་

གཟུགས་སོགས་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ཚེ་ན་དེ་འགགས་

ནས་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དེའི་འདྲའི་དྲན་རོག་དེ་རྣམ་པ་དང་ལན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་དྲིས་

པས་དེ་འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གཟུགས་སོགས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མོང་བའི་དབང་ཤེས་ལའང་ཆོས་ཅན། དྲན་རོག་དེ་ལྟར་དུ་འདས་པའི་གཟུགས་

སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དང་ལན་པ་དེར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དེ་

འདྲའི་དྲན་རོག་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དེ་ནི་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀིས་

བས་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་རང་ལ་གསལ་བའི་རྣམ་པས་དབེན་པ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་

པར་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དེ་ནི་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ལྷ་སྦྱིན་གིས་དྲན་པའི་འདས་པའི་གཟུགས་སོགས་

ཀི་དོན་དེ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་དེར་གནས་པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་ཀང་ལྷ་སྦྱིན་

གིས་རོགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་གི་ཤེས་པ་ལས་

དོན་གཞན་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ལྷ་སྦྱིན་བདག་ཉིད་

ཀི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ཏུ་ཡུལ་དུ་འབེལ་བ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་

དོན་དེ་ཆོས་ཅན། སྒས་བརོད་པ་ལས་ཀང་སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་རོགས་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་གི་ཤེས་པ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འཆད་ཉན་

བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཀིས་རོགས་པའི་དོན་དེ་འཆད་ཉན་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་སོ་སོ་

རེ་རེ་བའི་བོ་དག་དང་འབེལ་བ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་དོན་དེ་ཆོས་

ཅན། འཆད་པ་པོ་དང་ཉན་པ་པོའི་སེམས་དག་གིས་དོན་གཅིག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་

པའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་མཚམས་སྦྱོར་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འཆད་ཉན་བེད་པའི་

སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་བོ་དང་འབེལ་བའི་དོན་རེ་རེ་ཁོ་ན་རོགས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འཆད་ཉན་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཀིས་རོགས་པའི་དོན་དེ་དོན་

ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ལས་གཅིག་པར་ཐ་སད་བེད་པ་ཡོད་པས་སྐྱོན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

མེད་དོ་ཞེ་ན། འཆད་ཉན་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་གཉིས་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་པ་གཉིས་

རྣམ་པ་འདྲ་བ་ལས་གཅིག་པོ་དེར་སྣང་ཞིང་བཟུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་ཇི་

ལྟར་ན་དོན་ཐ་དད་པའི་བདག་ཉིད་སོ་སོར་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་གཉིས་ཀི་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་རང་མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བ་དེ་ཚེའི་ཕིར། སྐྱེས་བུ་དེ་

གཉིས་ཀི་བོ་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཐ་དད་པའི་བདག་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་

བཟུང་སེ་མི་གཟུང་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་པ་གཉིས་ཐ་དད་པ་དེར་སྣང་བ་མིན་པར་

རྣམ་པ་འདྲ་བ་ལས་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བའི་ཕིར། འདོད་ན། ཁྱེད་གཟུང་དོན་རང་

མཚན་མེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། དེ་དོན་ཐ་དད་པའང་ཐ་དད་མི་འཛིན་པར་གཅིག་ཏུ་

བཟུང་བ་དེ་ཚེའི་ཕིར། ད་སློབ་དཔོན་གིས། ཡུལ་ཤེས་དེའི་ཤེས་པ་ཡིས། །བེ་བག་

ལས་ནི་ཚུལ་གཅིག་ཉིད། །ཅེས་པའི་རིགས་པས་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་དེ། སྔོ་

སོགས་ཉམས་སུ་མོང་བའི་དབང་པོའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་ཡང་ནི་ཆོས་ཅན། བོ་

རང་ཉིད་གཟུང་འཛིན་གི་ཆ་གཉིས་ལ་བརེན་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་རང་

ཉིད་ལས་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་གཅིག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅན་གི་དེ་སེ་རང་

ཉིད་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ཡིས་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤེས་པ་རང་

ཉིད་གཟུང་འཛིན་ཆ་གཉིས་ཅན་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་གཟུང་བ་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་

མིན་ན་ཇི་ལྟར་རང་ཉིད་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་ནི་ཆ་གཉིས་ཅན་དུ་གནས་

པ་སེ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རགས་ཀང་གྲུབ་སེ། འདི་ལྟར་དོན་

ཤེས་དང་དོན་ཤེས་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྔ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མའི་ཤེས་པ་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་གཅིག་སེ་རེ་རེས་ལྷག་པ་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཉིད་འཆད་པ་དེ། ཤེས་པ་གཉིས་པ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དྲན་པའི་དྲན་

ཤེས་དང་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལས་གཟུང་རྣམ་གཅིག་གིས་

ལྷག་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཡུལ་དོན་སྔོན་པོ་དང་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་ངོ་བོའི་སོ་

ནས་གཟུང་རྣམ་གཉིས་དང་ཤེས་པ་བདག་གི་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་འགའ་ཞིག་ཅན་དུ་

རང་དྲན་པ་གསུམ་པའི་ཤེས་པ་དྲན་ཤེས་གཉིས་པ་ཡིས་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་ཤེས་དོན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་དོན་ཤེས་དྲན་ན་དོན་

ཡང་དྲན་པར་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་ན་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པའི་དོན་ཤེས་དོན་གི་རྣམ་ལན་

དུ་སྲེ་བ་སེ་དྲན་ཅིང་སྒོ་འདོགས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་རྣམ་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་སྣང་བ་

དང་ཡིད་བེད་ལའང་ཆོས་ཅན། དོན་ཤེས་ཁྱོད་ཀིས་རྣམ་ལན་དུ་དྲན་ཞིང་སྒོ་

འདོགས་པ་སེ་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཤེས་ཁྱོད་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་

བཞིན་དུ་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛིན་ཅིང་དྲན་པར་

འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཤེས་དོན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དོན་དང་ལྷན་ཅིག་དྲན་ཞིང་

སྒོ་འདོགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེའི་ཕིར་ར་མཁན་དང་འཇིམ་པ་སོགས་དྲན་པ་མེད་

པར་རའི་བུམ་པ་དྲན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དོན་དང་སྣང་བ་ཡིད་བེད་ལ་སོགས་པ་དོན་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་མཚུངས་

པ་ཡིན་ཀང་དོན་ཤེས་ལ་དོན་གིས་བས་པའི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞིག་

ཡོད་པས་དོན་ཤེས་དོན་གི་རྣམ་ལན་དུ་དྲན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་གིས་བས་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་ཁྱད་པར་གང་ལས་དོན་གི་ཤེས་པ་དོན་དང་རྣམ་ལན་དུ་འདྲེ་བ་

བསན་པ་སེ་དྲན་ཞིང་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་པའི་དོན་ཤེས་ཀི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཤེས་དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་གཞན་ཅིར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུ་

མཚན་དུ་བས་ནས་དོན་ཤེས་དོན་གི་རྣམ་ལན་དུ་དྲན་ཅིང་སྒོ་འདོགས་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་འཚེ་མ་སྤུན་གཉིས་དང་མིག་འཁྲུལ་མཁན་གི་སོང་གཉིས་ལ་

སོགས་པ་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་རྣམ་པ་འདྲ་བས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་སྒོ་འདོགས་

པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཤེས་པ་གཉིས་པ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དྲན་པའི་

དྲན་ཤེས་དང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། འཛིན་རྣམ་གི་རང་བཞིན་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་

གནས་པར་ཐལ། ཤེས་པ་དང་པོ་རང་གི་དྲན་ཡུལ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དེ་རང་

བཞིན་སེ་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་གཉིས་པ་ཅན་མིན་པར་འཛིན་རྣམ་རྐང་པ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རང་ཉིད་ངེས་པར་འཛིན་ཅིང་དྲན་པའི་སེམས་ཀིས་རང་

གི་དྲན་ཡུལ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འབེད་པར་འགྱུར་བ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་འཛིན་རྣམ་རྐང་པ་ཅན་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་སྔོ་

སོགས་དོན་གི་ངོ་བོ་སེ་རྣམ་པ་རུ་མདུན་ན་གནས་པ་བཞིན་དུ་གསལ་བར་སྣང་བར་

གྱུར་པའི་བོ་དབང་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་ཤེས་དོན་གི་རྣམ་ལན་དུ་སྲེ་བ་སེ་དྲན་

ཞིང་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་པའི་སྔོ་སོགས་དོན་གི་རྣམ་པ་དང་འབེལ་བ་ཅན་དུ་བོ་

གཉིས་པ་རང་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང་པོ་དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་མ་

ཡིན་ན་རང་ཉིད་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མི་ཕེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཞན་ཡང་དོན་ཤེས་དོན་གི་རྣམ་ལན་ཡིན་པས་དེར་དྲན་པ་ལས་གཞན་དུ་

དོན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པས་དེར་དྲན་པ་ཡིན་ན། ཤེས་པ་དང་པོ་སྔོ་འཛིན་དབང་

ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཅིག་པུ་ཉིད་སྔོན་པོ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་པ་དྲན་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གཅིག་པུ་དོན་སྔོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་ཕིར། 

ཤེས་པ་ཕི་མ་ཕི་མ་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་དྲན་པའི་དྲན་ཤེས་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་ཡུལ་སྔོན་པོ་དང་ཡུལ་ཡུལ་

ཅན་དུ་འབེལ་པ་དྲན་པ་མིན་པར་ཐལ། སྔ་མའི་སྔོ་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་དོན་སྔོན་པོ་

དང་རྒྱུ་འབས་བུ་དངོས་སུ་འབེལ་པ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེ་ལྟར་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་བརེན་པའི་སློབ་དཔོན་གི་རིགས་པས་བོ་ཚུལ་

གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་ནས། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ལ་བརེན་པའི་རྣམ་རིག་པའི་

རིགས་པས་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་

ཀི་ཡུལ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་སྣང་མཁན་གི་ཤེས་པ་དེ་ལས་རས་གཞན་པའི་ཕི་རོལ་

ཉིད་དུ་རིགས་པའི་རྣམ་པ་གང་གིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རང་

སྣང་མཁན་གི་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཆར་དུ་ནི་མོང་བར་

ངེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་ལས་དོན་གཞན་

མ་ཡིན་ཀང་ཤེས་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡང་དཔེར་ན་རབ་རིབ་ཀིས་དཀྲུགས་

པའི་རྣམ་ཤེས་འཁྲུལ་པ་ལས་ཟླ་བ་གཉིས་ལ་སོགས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་

པར་ཡང་རང་ལས་དོན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །

ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་སོན་པ་ནི་ཤེས་བ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཡིན་ན་རས་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 

སྔོ་སེར་སོགས་རས་ཐ་དད་པ་དག་ལ་ནི་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ལྷན་ཅིག་མོང་ཞིང་

དམིགས་པའི་ངེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དབང་ཤེས་དང་དབང་ཤེས་ཀིས་

དམིགས་པའི་དོན་དེ་དག་ཡང་རས་ཐ་དད་མིན་པར་ཐལ། མོང་བ་དབང་ཤེས་

དམིགས་པ་མེད་པར་དེས་དམིགས་པའི་དོན་འགའ་ཡང་དམིགས་པ་མེད་པའམ་

དེས་དམིགས་པའི་དོན་འགའ་ཡང་དམིགས་པ་མེད་པར་དོན་དམིགས་པའི་མོང་བ་

དབང་ཤེས་ཡང་མོང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བས་དེས་ནའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ན་ཤེས་

པ་རང་གི་དུས་ན་རང་ལ་སྣང་བའི་དོན་སྣང་མཁན་གི་ཤེས་པ་ལས་རས་གཞན་མིན་

པ་བཟློག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་བོ་རང་ཉིད་ཡུལ་ཤེས་ཀི་ཚུལ་གཉིས་

སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡིད་དག་ནི་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་པ་ཡང་དབང་ཡིད་

ལས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མེད་ན་དབང་པོའི་བོ་རྣམས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དབང་ཡིད་

ལས་ཐ་དད་པའི་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པར་འགྱུར་ལ། དབང་

ཡིད་ལས་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་ཡང་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྣམ་རིག་པས་

དབང་ཤེས་རྣམས་རང་གི་བག་ཆགས་སད་བེད་ཀི་རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་

རྐེན་ལས་ངེས་པར་རེས་འགའ་སྐྱེ་བར་མི་སྨྲ་ན་འབས་བུ་དབང་ཤེས་སྐྱེ་བ་མེད་

པའི་རགས་ལས་རྒྱུ་ཕི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་དབང་ཤེས་རྣམས་

ཆོས་ཅན། དབང་ཡིད་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་པའི་སབས་འགའ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཙམ་ལས་

ཕི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། དེའི་སབས་འགར་རེས་འགའ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་རང་གི་བག་ཆགས་སད་བེད་ཀི་རང་གི་མཚུངས་པ་དེ་མ་ཐག་རྐེན་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན་ས་བོན་

ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དད་དུ་མ་ལས་མེ་གྲུབ་པ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་

འདྲའི་ཐ་སད་དེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཁོ་ན་ལ་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ས་བོན་

མྱུ་གུའི་བེད་པ་པོ་དང་དུ་བ་མེའི་ཤེས་བེད་ཀི་ཐ་སད་དུ་གནས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡང་

ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་པས་ཁྱོད་མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་ས་

བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་དུ་བ་མེ་ལས་གྲུབ་པ་དེའི་ངོར་སྣང་ཞིང་སྣང་བ་དེ་ལྟར་ཐ་

སད་དུ་ངེས་འབེལ་སེ་མི་སླུ་བའི་བོ་ལ་བརེན་ནས་ཁྱོད་ལ་རོག་པར་བེད་ན་ཚད་མ་

དང་འགལ་བ་དག་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་སེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལ་འགལ་བ་ཡོད་དེ་དུ་བ་མེས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་

ཐལ། དུར་སྣང་སྔར་བྱུང་ཞིང་མེར་སྣང་ཕིས་བྱུང་བའི་ཕིར། འདོད་ན་དེའི་ཕིར་

འབས་བུ་དུ་བ་ལས་རྒྱུ་མེད་རོགས་པ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དུར་སྣང་དེ་མེར་

སྣང་གི་རྒྱུ་དག་ཡིན་ན་ཡང་དུར་སྣང་གང་ལས་མེར་སྣང་ངེས་པར་རོགས་པར་

འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དུར་

སྣང་ལས་མེར་སྣང་གྲུབ་པ་དེ་ལའང་དུ་བར་སྣང་བཞིན་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་

ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་མེར་སྣང་བཞིན་པའི་བོ་དེ་ལྟ་བ་ཉིད་སྒྲུབ་པའི་

རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་དེའི་གཞིར་རང་གི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་

པ་ཅན་གི་རང་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅིག་པའི་མེར་སྣང་བའི་བོ་མ་འོངས་པ་ཉིད་རོགས་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་བར་སྣང་བཞིན་པའི་བོ་དག་ཆོས་ཅན། དེར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཐལ། མེ་དེར་སྣང་བའི་བོ་མ་འོངས་པ་ན་འབྱུང་རུང་གི་བག་ཆགས་སིང་པོར་ཡོད་པ་

ཅན་གི་སེམས་རྒྱུད་དེས་གསལ་བ་སེ་བསྐྱེད་པར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དུ་བ་ཆོས་

ཅན། ཕི་རོལ་གི་མེའམ་མེར་སྣང་ལས་སྐྱེས་བས་མེ་ལས་སྐྱེས་བར་བཞག་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། མེར་སྣང་གི་བག་ཆགས་སིང་པོར་ཡོད་པ་ཅན་གི་སེམས་རྒྱུད་ལས་སྐྱེས་

པས་མེ་ལས་སྐྱེས་པར་བཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་མཁས་པ་སེམས་ཙམ་པ་

རྣམས་ལ་ནི་ཕི་རོལ་མེད་ཀང་བོའི་རྒྱུ་འབས་དང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ལ་སོགས་

བརོད་པའི་རྣམ་གཞག་འཐད་དོ། །འདི་ཡོད་པས་ཅི་ལྟར་བཤད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་མེད་ན་སློབ་དཔོན་གིས་ཡུལ་ཤེས་དེའི་ཤེས་པ་

ཡིས་ཞེས་སོགས་ཕི་རོལ་ལ་བརེན་ནས་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དེ་

ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་ཁས་བངས་པ་ལ་

བརེན་ནས་སུ་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

དེ་ལྟར་བརོད་པ་དེ་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་དེ་རྔམས་ནས་ཕི་རོལ་གི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

རེས་སུ་བཟུང་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དོན་ལ་བོ་ཚུལ་གཉིས་དེ་ཡང་ནི་སྔར་ཇི་

སད་བཤད་པའི་ལྷན་ཅིག་མོང་བའི་ངེས་པ་སེ་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ཀིས་གྲུབ་པ་

ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་གིས་རྣམ་རིག་པའི་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ཀི་རགས་ལ་བརེན་པའི་

རིགས་པས་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་ནས། ཡང་ཕི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་

བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་གཞན་ཡང་སོན་པ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བོ་

རང་ཉིད་ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་གསལ་མི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གསལ་བར་མའི་ཁྱེད་པར་གིས་ཤེས་པ་གསལ་མི་གསལ་འདྲེན་མའམ་བར་མ་ལ་

སོགས་པའི་སྣང་བ་ཐ་དད་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་གསུམ་དོན་གཅིག་ལ་དམིགས་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་དེ་དོན་ལ་བརེན་པ་དོན་གི་རྣམ་པ་དེར་སྣང་བ་མིན་

ནོ་ཞེ་ན། དོན་བུམ་རྡུལ་ཆོས་ཅན། བདག་རྐེན་དབང་སོགས་ལ་གསལ་མི་གསལ་

བར་མའི་ཁྱད་པར་ལས་སྐྱེས་པའི་དོན་ཅན་གི་ཡིད་དེ་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་པ་

ཡུལ་ཅན་གི་རང་བཞིན་སེ་རྣམ་པ་གཅིག་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་རང་

བཞིན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་བརན་པར་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་དེ་དོན་ལས་དོན་གི་རྣམ་ལན་དུ་སྐྱེས་ན་དོན་གཅིག་ཐ་དད་

དུ་སྣང་བ་མི་འཐད་དེ་དོན་གི་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་དེ་ནི་

ཆོས་ཅན། དོན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞིང་དོན་དེའི་ངོ་བོ་སེ་རྣམ་པའི་རེས་

སུ་བེད་པ་ཡིན་ཡང་དོན་གཅིག་ཏུ་གསལ་མི་གསལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མི་

འགལ་བར་ཐལ། དོན་ལས་གཞན་བདག་རྐེན་དབང་པོ་དང་ཉེར་ལེན་བག་ཆགས་

གསལ་མི་གསལ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཀང་གསལ་མི་གསལ་སོགས་ཀི་

ཆ་འགའ་ཡིས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་འདི་ལྟར་ཕ་ལ་བརེན་ནས་

བུ་དེ་ཕ་དེའི་གཟུགས་དང་འདྲ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་ཡང་ལས་དང་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་

པ་འགའ་ཞིག་ལས་ཁ་དོག་དབིབས་སོགས་ཀི་ཆ་འགའ་ཡིས་ཕ་ལས་ཐ་དད་པར་

དམིགས་པ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་རིགས་པ་འདིས་ཀང་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་གྲུབ་སེ། མར་མེ་ལ་སོགས་

པའི་རེ་མོར་དཀིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ར་བའི་མདོངས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གི་སྔོ་དང་དམར་དང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སེར་པོ་སོགས་ཀི་མདངས་གསལ་བར་རབ་རིབ་ཀིས་དཀྲུགས་པའི་མིག་མི་གསལ་

བའི་ཤེས་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །མར་རེའི་རེ་མོར་ཁ་སོར་བ་མཐོང་བའི་དབང་

ཤེས་འཁྲུལ་པ་ཆོས་ཅན། བོ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཡིན་ཏེ། མར་མེའི་རེ་མོར་ཁ་སོར་བ་སྣང་

ཞིང་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལ་སྣང་བའི་

ཁ་སོར་བ་དེ་སྣང་བ་ལྟར་གི་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལ་སྣང་བའི་ཁ་སོར་བ་

དེ་ཆོས་ཅན །དབང་པོ་སྐྱོན་མེད་གི་མིག་ཤེས་གསལ་པོ་ལ་ཁྱོད་འཛིན་པའི་ནུས་པ་

ཅེས་མེད་དེ་ཡོད་པར་ཐལ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གི་ཕི་རོལ་གི་དངོས་པོ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲ་དེ་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་

པོ་ཉམས་པའང་ཇི་ལྟར་ཡིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའི་ཕིའི་ཁ་སོར་བ་

མཐོང་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རབ་རིབ་ཀིས། རང་གི་བདག་རྐེན་དབང་

པོའི་སྐྱོན་སྦྱངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རབ་རིབ་དེས་ཡུལ་གསལ་བའི་མིག་གི་དབང་པོ་

སྐྱོན་མེད་གི་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཁ་སོར་བ་མཐོང་བར་བས་པའི་ཕིར། དེ་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཞན་དབང་ཤེས་སྐྱོན་མེད་ཀིས་མཐོང་བའི་དོན་ཁ་སོར། དབེན་

པའི་མར་མེའི་རེ་མོ་དེ་ཡང་དབང་ཤེས་སྐྱོན་མེད་ལ་གསལ་བ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཇི་

ལྟར་བུར་ན་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་ཤེས་སྐྱོན་མེད་ཀི་ཡུལ་ལས་

འདས་པའི་ཁ་སོར་བ་ཡང་གསལ་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། ཡང་མར་མེའི་རེ་མོ་ལས་

གཞན་ཁ་སོར་བ་ནི་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣང་དབང་ཡིད་ལ་བེད་པ་ལས་

གཞན་མར་མེ་གཅིག་གིས་ཁྱོད་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རོགས་ལ་ཁ་སོར་བས་ཁྱོད་

བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མ་རོགས་པ་དེས་ནའི་ཕིར། འདོད་ན་ཁ་སོར་བ་ཁྱོད་གི་གཟུང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡུལ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁ་

སོར་བ་དེ་ཉིད་བོ་དེའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་ན་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མར་མེ་ལ་ལྟོས་

པར་འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་མར་མེའི་རེ་མོ་དང་ཁ་སོར་བ་གཉིས་ཀ་བོ་དེའི་རྒྱུ་འོ་ཞེ་ན། དེ་

གཉིས་ཀ་དག་ཀང་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྣང་དབང་སོགས་ནུས་ལན་དུ་

ཡོད་པ་ན་མར་མེ་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཚུལ་གཉིས་པ་

མ་ཡིན་ན་ཉེ་རིང་བར་མ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་གིས་བུམ་གཟུགས་གཅིག་ལ་ལྟ་

བའི་དབང་ཤེས་གསུམ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་དེ་གསལ་མི་གསལ་བར་མར་

སྣང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་སྣང་ནས་

འཛིན་པར་འདྲ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བའི་ཁྱད་པར་ལས་ཉེ་

རིང་སོགས་ལ་ལྟ་བའི་དབང་ཤེས་ལས་བུམ་གཟུགས་དེ་གསལ་མི་གསལ་ལ་

སོགས་པ་དེར་འགྱུར་བས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་དེས་བུམ་

གཟུགས་དེ་ནི་ཆོད་པ་སེ་བསྒིབས་པ་དང་མ་ཆོད་པ་སེ་མ་བསྒིབས་པ་དག་གང་

དྲིས་པས། གཉིས་པ་ན་དེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བར་

མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་མ་བསྒིབས་པར་རྣམ་མེད་རེན་ཆེར་དུ་སྣང་ནས་འཛིན་པར་

འདྲ་བའི་ཕིར། དང་པོ་ན། དེ་གཏན་ནས་མི་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། དེ་བསྒིབ་ཅིང་རྣམ་པའང་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཐག་རིང་ནས་ལྟ་བའི་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་མི་གསལ་བས་

བུམ་གཟུགས་དེའི་ཆ་ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་མི་མཐོང་ལ་ཐག་ཉེ་ལ་དེ་ལས་བཟློག་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཕིར་གསལ་མི་གསལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བུམ་གཟུགས་དེ་ཕིའི་ཆ་

ཤས་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་ཞིག་ཡིན་ནམ་ཡན་ལག་གི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཡིན། དང་

པོ་ན། བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀིས་རང་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་

མཐོང་བ་དང་མི་མཐོང་བ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཕི་རོལ་གི་དོན་ཆ་ཤས་མེད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གཅིག་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་མེད་པའི་

ཕིར། གཉིས་པ་ན། སྔར་ལྟར་མཐོང་མི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡིན་སེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཆ་ཤས་མེད་པའི་ཕ་རྡུལ་དུ་མ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་གིས་བོ་ལ་ཡུལ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་འདོད་ན། བུམ་གཟུགས་

གཅིག་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་པར་སྣང་

བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་དད་མེད་པའི་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཐག་རིང་ནས་ལྟ་བའི་ཚེ་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་དེ་ཡང་རྒྱུ་

མཚན་ཅིས་མི་གསལ་དྲིས་པས་དེའི་ཚེ་རྡུལ་དང་དུ་བ་ཁུག་རྣ་སོགས་ཀིས་

བསྒིབས་པའི་ཕིར་མི་གསལ་ལོ་ཞེ་ན། རྡུལ་དང་དུ་བ་སོགས་དེ་ཐག་ཉེ་ནས་ལྟ་བའི་

ཚེ་འདིར་ཡང་སྒིབ་བེད་ཅིས་མ་ཡིན་དྲིས་པས་དེའི་ཚེ་སྲབ་ལ་ཉུང་བའི་ཕིར་སྒིབ་

པར་མི་ནུས་སོ་ཤེ་ན། ཐག་ཉེ་ནས་ལྟ་བའི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་

བའི་རྡུལ་དེའང་སྲབ་ལ་ཉུང་བ་དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་ཐལ། དེའི་སྒིབ་རྡུལ་སྲབ་བ་ཉུང་ཞིང་རྒྱུ་

མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེའི་སྣང་བ་མི་གསལ་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཐག་ཉེ་ལས་གཞན་དུ་ཐག་རིང་ནས་ལྟ་བའི་ཚེ་དེའི་སྒིབ་རྡུལ་མཐར་ཐུག་ལ་མང་

བས་སྣང་བ་མི་གསལ་ལོ་ཞེ་ན། ཐག་རིང་ནས་ལྟ་བའི་ཚེ་ན། དེའི་སྣང་རྡུལ་སྲབ་

མིན་མཐུག་ལ་མང་བ་ཡོད་པ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་སྒིབ་རྡུལ་མཐུག་ལ་མང་བ་

ཡོད་ཅིང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེའི་སྣང་བ་གསལ་བར་ཐལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཀི་ལུགས་ལ་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་མིག་གི་ཐོག་དེ་ཡང་ཆོས་

ཅན། རང་གི་མིག་ཤེས་ལ་ཆེས་གསལ་བར་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དང་

མིག་དབང་བར་གི་སྣང་བ་མིག་ཤེས་ལ་ཆེར་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་མིག་

དབང་ལ་ཤིན་ཏུ་ཉེ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཐག་ཉེ་རིང་ནས་ལྟ་བའི་ཡུལ་དབང་གི་བར་དེ་

ཡང་མཐོང་བ་མེད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་ལས་ལ་བརེན་ནས་གསལ་མི་གསལ་

གི་རང་བཞིན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་གཟུགས་རས་གཞན་ཞིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་

དེའི་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ་དུ་འགྱུར་གི་རྣམ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡུལ་དབང་བར་གི་

གཟུགས་ལས་གསལ་མི་གསལ་དེ་དག་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་གཅིག་གིས་གཅིག་

བསྒིབས་པར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར། དང་པོ་ནི་དེའི་ཕིར་ཐག་ཉེ་རིང་ནས་ལྟ་བའི་

མིག་ཤེས་གཉིས་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་གཉིས་ལ་གང་ཉེ་བའི་ཡུལ་དབང་བར་གི་

ལས་གཟུགས་སོགས་གསལ་མི་གསལ་གང་རུང་གཅིག་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དེ་འདྲ་དེ་ཁྱོད་ཀི་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཐག་རིང་བའི་ཡུལ་

དབང་བར་གི་ལས་གཟུགས་སྣང་བ་ནི་ཐག་ཉེ་བའི་ཡུལ་དབང་བར་གི་ལས་

གཟུགས་དེ་སྒིབ་པར་བེད་པའི་ཕིར། གཉིས་པ་ན་ཁྱོད་གཉིས་ཀི་དུས་གཅིག་ཆར་

དུ་གསལ་དང་མི་གསལ་གི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་དབང་བར་གི་གཟུགས་དེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དག་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་མ་བསྒིབས་པར་

ཁྱེད་གཉིས་ཀིས་མཐོང་རུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མཐོང་བ་མེད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་ལས་ཀིས་དེ་གཉིས་གང་

རུང་གཅིག་བསྒིབས་པས་གཉིས་ཀ་མི་སྣང་ངོ་ཞེ་ན། མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་

མིན་གི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཐག་ཉེ་རིང་ནས་ལྟ་བའི་མིག་ཤེས་ཅན་གི་སྐྱེས་

བུ་དེའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་ལས་གཟུགས་གསལ་མི་གསལ་དུ་སྣང་བ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་

ལས་འབས་མོང་བར་ཅི་བེད་སེ་མི་བེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དེའི་རྒྱུད་ལ་

དེ་བསྐྱེད་པའི་སོ་ནས་དོན་ཕན་པ་དང་དོན་མིན་གནོད་པ་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཤེས་པ་རྣམ་པ་མེད་པར་ཡུལ་གཅིག་གསལ་མི་གསལ་དུ་སྣང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་གཞན་དག་གིས་དཔད་པ་དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་མི་རིགས་པ་དེའི་ཕིར་ཕི་

རོལ་གི་དོན་ལ་བརེན་ནས་སྐྱེས་པར་གྱུར་པའི་མོང་བ་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དོན་

གཅིག་རྒྱུ་བག་ཆགས་དང་དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཡང་

གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པར་བེད་དེ། དོན་གཅིག་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་

དུ་འཛིན་པ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་རྒྱུ་སོགས་བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལས་ལྷག་མ་ཁྱོད་ཀིས་

དེ་ལྟར་དུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གིས་བརགས་པའི་ཡུལ་དབང་བར་གི་སྣང་བ་

གསལ་མི་གསལ་སོགས་ནི་བོ་གོས་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་ལུགས་ངན་

འགའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཤེས་པ་རྣམ་པ་མེད་པར་དངོས་པོ་སད་ཅིག་མར་འདོད་པ་

རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་གནོད་བེད་བཤད་པ་ནི། སྒ་དང་མར་མེ་སོགས་དང་ཤེས་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྔ་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཅི་རིགས་ནས་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་དེ་ལས་གཅིག་

ཤོས་ཀི་རང་དྲན་པའི་ཤེས་པ་ལ་གང་གིས་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་

ཐལ། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་རང་དྲན་པའི་ཤེས་པ་དེའི་དུས་ན་ཁྱེད་རྣམས་ཞིག་

ནས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱེད་རྣམས་དེའི་བསྐྱེད་བེད་ཡིན་པ་ཉིད་ཀིས་དེའི་སྔ་ལོགས་

མའི་སད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་རང་

གི་དུས་ན་རང་རྒྱུ་སྒ་སོགས་འགགས་ཀང་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་སྒ་སོགས་

གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་དང་དུས་

མཉམ་པའི་སྒ་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་ཁྱོད་

ལ་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཕན་འདོགས་བེད་མ་ཡིན་པའི་དོན་

གཞན་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་ན་དོན་ཀུན་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བར་

འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་སྒ་སོགས་

དེ་རང་མཚན་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་མ་ཡིན་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་རིགས་

ཡིན་པས་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་པར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་ལ་

འདི་ཁོ་བོའི་རྒྱུ་རིགས་ཡིན་པས་གཟུང་བར་བའོ་གཞན་ནི་དེ་མ་ཡིན་པས་གཟུང་

བར་བ་བ་མ་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་རོག་པ་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་ངེས་པ་འཐད་མོད་ཀི་དབང་

ཤེས་ལ་དེ་ལྟར་རོག་པ་འདི་ཡང་མེད་པས་དེ་ལྟར་ངེས་པ་མི་འཐད་དོ། །

དེས་ན་སྒ་སོགས་དེས་བས་པའི་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། 

རང་གི་དུས་ན་སྒ་སོགས་དེ་མེད་ཀང་སྒ་སོགས་དེ་གསལ་བར་མཐོང་ཞེས་བརོད་པ་

འཐད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་ཉིད་དོན་སྒ་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཤེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དོན་གཞན་སྒ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ལ་རྣམ་

པ་གཏོད་པར་མི་བེད་པར་ཐལ། དེ་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་མིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

དེའི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤེས་པ་ལ་རང་

གི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གཏོད་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒ་སོགས་

མི་རག་པ་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཡོད་མོད་རོ་རེ་སོགས་རག་པ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་མེད་དོ་

ཅེ་ན། བརན་པ་གང་གི་དངོས་པོར་འདོད་པའི་རོ་རེ་ཕ་ལམ་དང་རོ་བ་ལ་སོགས་ཀི་

དོན་ཡང་ཆོས་ཅན། འགོ་བ་སེ་དངོས་པོ་ཀུན་གི་དངོས་འབས་བསྐྱེད་པའི་དུས་

བཞིན་དུ་རང་འཛིན་ཤེས་པ་གཅིག་ཆར་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བར་

ཐལ། རྐེན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་དེ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རག་ཀང་ལྷན་གཅིག་

བེད་པའི་རྐེན་གིས་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར་རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་འདིའི་རང་འཛིན་

ཤེས་པ་དེ་དག་རིམ་བཞིན་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། སད་ཅིག་

སྔ་ཕི་སོ་སོར་གཞན་དང་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། རྐེན་ལ་ལྟོས་ནས་རང་འཛིན་ཤེས་

པ་རིམ་བཞིན་བསྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། རོ་རེ་ལ་སོགས་པ་འདིར་ཡང་

ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤེས་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་དུས་ན་

ཁྱོད་ཞིག་ནས་མེད་པའི་ཕིར། ཞེས་སོགས་ཀི་སྐྱོན་ནི་སྔར་གང་གིས་ཤེས་པ་མེད་

གསལ་འགྱུར་ཅེས་སོགས་སུ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་དག་གིས་སློབ་དཔོན་དང་རང་གི་རིགས་པ་དུ་མས་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་

བསྒྲུབས་ནས། ད་དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་སེ། །ཚུལ་གཉིས་དང་ནི་རང་རིག་

གྲུབ། །མ་མོང་བར་འདི་མེད་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའི་སློབ་དཔོན་གི་རིགས་པ་གཞན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གིས་ཀང་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་པ་དེ། འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྔར་ཡུལ་ཤེས་

དེའི་ཤེས་པ་ཡིས་ཞེས་པས་བོ་ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཉིས་སུ་བསྒྲུབས་ནས་

དུས་ཕིས་དྲན་པ་ལས་ཀང་ཞེས་པ་འདིས་ནི་བོ་རིག་བ་རིག་བེད་གི་ཚུལ་གཉིས་སུ་

བསྒྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་མི་རིགས་སེ་འདི་ལྟར། དབང་ཤེས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བེ་

བག་སྨྲ་བ་སོགས་ཀི་ངོར་གཟུགས་སོགས་དང་ཁྱོད་རིག་བ་རིག་བེད་དུ་རགས་

ཡང་དག་གིས་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཏེ། གཟུགས་སོགས་དེ་རྣམ་པ་མེད་པར་བདག་ཉིད་

ཀི་རང་གི་ངོ་བོས་མོང་བ་ལ་བེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་ཀིས་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརད་

པའི་དགོས་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དགོས་པ་དེ་དག་གིས་ཤེས་པ་དེ་དོན་གི་རང་བཞིན་སེ་རྣམ་ལན་ཉིད་

དུ་མ་གྲུབ་པས་དེའི་ངོར་དེར་བསྒྲུབ་དགོས་པས། དེ་ཆོས་ཅན། དོན་གི་རྣམ་ལན་

དེར་ཡང་གྲུབ་སེ། དུས་ཕིས་ཡང་དག་པའི་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དྲན་པའི་ཕིར། དེ་

ཉིད་འཆད་པ་དེ། གལ་ཏེ་རྣམ་པ་མེད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་འདི་ནི་གཟུགས་

རོགས་པ་འདི་ལྟར་ཡིན་ནོ་སྒ་རོགས་པ་འདི་ལྟར་ནི་མིན་ཞེས་ཁྱོད་རྣམས་དོན་

རོགས་ཐ་དད་དུ་འབེད་པའི་དྲན་པ་འདི་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་རྣམ་

པ་ཐ་དད་པར་མོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་རང་གི་སྤོད་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་

ཤར་བས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཕེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྣམ་པ་མེད་ཀང་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་

འབེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་མེད་པར་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པ་འགའ་

ཞིག་ལས་ཀང་ཁྱེད་རྣམས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་མིན་པར་ཐལ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཁྱེད་རྣམས་ཡུལ་ཀུན་ལ་ཉམས་སུ་མོང་བ་ཙམ་དུ་འདྲ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཉམས་

མོང་ཙམ་དུ་འདྲ་ཡང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ཡོད་པས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དྲན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱེད་རྣམས་ལ་མི་འདྲའི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ཡོད་ཀང་དོན་རོགས་

ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབེད་པར་དྲན་པའི་བོ་མེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་

པར་གསལ་བར་མོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་འཚེ་མ་སྤུན་གཉིས་དང་མིག་

འཁྲུལ་མཁན་གི་སོང་གཉིས་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ཡོད་ཀང་ཐ་དད་དུ་མི་ཕེད་

པ་སོགས་བཞིན་ནོ། །

ད་ནི་བེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་གང་དག་བོ་རང་ལ་བེད་པ་འགལ་བས་རང་གིས་

རང་རིག་པ་མ་ཡིན་གི་བོ་རས་གཞན་གིས་མོང་བར་འདོད་པ་རྣམས་བསལ་ནས་

བོ་རང་རིག་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། མདོར། ཤེས་པ་གཞན་གིས་ཉམས་མོང་ན། །ཐུགས་

མེད་དེ་ལའང་དྲན་པ་སེ། །ཞེས་པ་འགེལ་ཏེ། དེ་ལ་རེ་ཞིག་བོ་ཚུལ་གཉིས་སུ་སྒྲུབ་

པའི་རིགས་པས་ཞར་ལ་རང་རིག་པར་གྲུབ་པོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། བོ་ཚུལ་གཉིས་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའི་རིགས་པས་དུས་ཕིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དྲན་པའི་རགས་ཀིས་ཀང་

རང་རིག་པ་ཕལ་ཆེར་ཞར་ལ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། རང་རིག་མེད་པར་དོན་རོགས་ཐ་དད་

དུ་མོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཇི་ལྟར་ན་ཚུལ་གཉིས་གྲུབ་པས་རང་རིག་གྲུབ་ཅེ་ན། དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། 

རང་མོང་བར་གྲུབ་སེ། རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་སྣང་ཞིང་མོང་བ་

སྣང་ཞིང་མོང་བ་དེ་ཚེ་སེ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བོ་ཚུལ་གཉིས་པ་ཡིན་ཀང་ཤེས་པ་སྔ་

མ་རྣམས་ཕི་མས་མོང་བ་ཡིན་གི་རྣམ་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། བོ་སྔ་མ་དེའི་དངོས་པོ་སེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྣམ་པ་ཅན་གི་བོ་ཕི་མ་དེ་ཡིས་ནི་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་ཇི་ལྟར་མོང་བ་ཡིན་

སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་རང་གི་དུས་ན་འགགས་པའི་ཕིར། ཡང་དེ་

ཆོས་ཅན། རང་མ་མོང་བར་མ་ཟད་མ་ལུས་པ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཉམས་སུ་མོང་བའང་

ལོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱེད་གིས་རང་གི་ངོ་བོའང་མོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་

ཡང་ཤེས་པ་རང་མི་རིག་པ་མངོན་སུམ་དང་ཡང་འགལ་ཏེ། བོ་རང་ཉིད་ལ་འཛིན་

ཅིང་མོང་བར་བེད་པའི་བོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁ་ཕི་རོལ་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་ནས་

སྣང་བར་ཐལ། རང་ལས་རས་གཞན་པའི་དོན་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དང་ལན་པའི་ཤེས་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། རག་ཏུ་བདག་ཉིད་ལ་ཁ་ནང་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཁྱེད་ལྟར་ན་སྔོར་སྣང་དབང་ཤེས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རང་

ཡུལ་སྔོ་སོགས་གང་གི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གང་ཡིན་དེའང་མོང་བ་མིན་པར་ཐལ། དེ་

རང་ལས་རས་གཞན་པའི་ཕི་རོལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཞེས་པའི་སྐྱོན་ཡང་ཐོབ་བོ། །གལ་

ཏེ་དོན་དེ་དང་འདྲ་བ་ལས་དོན་དེ་མོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པར་འདྲ་བས་

ཡང་བར་འཇོག་ཅེས་འདོད་ན། ཚེ་མ་སྤུན་སོགས་འདྲ་བའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་

ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་མོང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཐལ། འདྲ་བའི་ཕིར་

ཅེས་པའི་སྐྱོན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བོར་གྱུར་པའི་འདྲ་བས་དོན་དེ་མོང་བར་

འཇོག་གོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འདྲ་བ་ཙམ་ལས་མོང་བར་འཇོག་པ་འཐད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། མོང་བར་འཇོག་པ་ལ་བོ་འགྱུར་བའི་འདྲ་བ་དགོས་པ་དེ་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མོང་བ་ཡང་འདྲ་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཏེ་དོན་མོང་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པ་དེའི་མོང་བའི་ཆ་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་དེ་དང་ནི་འདྲ་བའི་རྒྱུ་ཅན་དོན་འདྲ་བས་རྣམ་

པར་བཞག་བ་མིན་པར་ཐལ། རང་ཉིད་མོང་བའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་ལས་དེར་

གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དོན་འདྲ་བ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དོན་འདྲ་བ་འདི་ནི་

ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་མོང་བའི་ཆ་དེ་ཉིད་ཁྱོད་ཀི་རྣམ་པར་བཞག་བ་མ་ཡིན་པས་ཁྱོད་

དོན་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་རེན་ན་སེ་ཐ་སད་དུ་ལས་གཟུགས་སོགས་ཀི་བ་

བ་དོན་རོགས་ཐ་དད་པའི་རྣམ་གཞག་གི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཤེས་པས་རང་མོང་ན་སྔོ་སོགས་མོང་བ་གགས་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་

ན། སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཕི་རོལ་གི་བདག་ཉིད་

མོང་བ་ལས་སྔོ་སོགས་མོང་བར་གགས་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་

རང་བཞིན་རྣམ་པ་མོང་བ་ལ་འཁྲུལ་པའི་བོས་ཕི་རོལ་དེའི་སྔོ་སོགས་མོང་བར་སྒོ་

འདོགས་པ་ལས་སྔོ་སོགས་མོང་བར་གགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བོ་ལ་

སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ནི་ཕིའི་སྔོ་སོགས་མ་ཡིན་པར་སྔོ་སོགས་ཀི་དངོས་སེ་རྣམ་པ་

སྣང་བ་ཡིན་ན་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་གང་སེ་མེད་པར་ཐལ་

ལོ་ཞེ་ན། སྔོར་སྣང་དབང་པོའི་བོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་སྔོ་སོགས་གཟུང་དོན་

དུ་བས་ན་མོང་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྔོ་སོགས་ཀི་དངོས་སེ་རྣམ་པ་ཅན་མིན་

པའི་ཕིར། ད་ནི་འདྲ་ལས་མོང་མ་ཡིན་གི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། ཤེས་པའི་མོང་བ་

བདག་ཉིད་ཀི་ཆ་འདི་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀིས་ཅི་ཞིག་ཉེ་བར་སྒྲུབ་

སེ་དེའི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གི་ཚེ་དོན་དང་འདྲ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་

ཡིན་པར་རང་ཉིད་མོང་བའི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཆ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཞན་ཡང་འདྲ་བས་མོང་བར་འཇོག་ན་བདག་ཉིད་ཀུན་དང་འདྲ་བས་མོང་

བར་འཇོག་གམ་ཆ་འགའ་ཞིག་འདྲ་བས་མོང་བར་འཇོག་དང་པོ་ལྟར་ན། དབང་པོའི་

ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཉིད་མིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་དང་བདག་ཉིད་ཀུན་

གིས་འདྲ་བའི་ཕིར། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཐམས་

ཅད་ཀིས་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤེས་པ་དང་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་མཚུངས་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པས་སྔོ་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་བར་

འདོད་དེ། ཇི་ལྟར་ཡང་སྔོ་སོགས་ལས་སྐྱེས་ཅིང་ངོ་སེ་སྔོ་སོགས་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་

ཞེ་ན། དོན་ལས་སྐྱེས་ཅིང་དོན་དང་འདྲ་བར་མོང་བར་འཇོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྔོ་

འཛིན་ཤེས་པ་ཕི་མ་དེ་ཆོས་ཅན། སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་ཡང་གཟུང་དོན་དུ་

བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཉམས་མོང་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་སྔ་མ་

ལས་སྐྱེས་ཅིང་ངོ་བོ་སེ་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཁོ་བོས་དོན་གཟུགས་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བས་ནས་མོང་ཞེས་

ངེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ཕི་མས་ཉམས་མོང་ཤེས་པ་སྔ་མ་འདི་གཟུང་དོན་དུ་

བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་ཞེས་ངེས་པ་མིན་པ་དེའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་ཅེ་ན། སྔོ་འཛིན་

ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇུག་པའི་དུས་རག་ཏུ་སྔོ་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྔོ་སོགས་གཟུང་དོན་ལའང་འཇུག་པའི་དུས་རག་ཏུ་འདི་གཟུང་

དོན་དུ་བས་ནས་ཉམས་སུ་མོང་ངོ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་དེ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་འདི་ཉམས་སུ་མོང་ངོ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་དེ་རག་ཏུ་མེད་ཀང་དེ་ཡོད་

པ་ཉིད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་དོན་གཞན་ལས་སྐྱེས་ཅིང་དོན་དང་འདྲ་བ་ཡོད་པས་སྐྱོན་མེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དོ་ཞེ་ན། མོང་བ་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་ཕི་མ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྔོ་འཛིན་ཤེས་པ་སྔ་

མ་འདི་མོང་ངོ་ཞེས་པའི་ངེས་པ་མེད་པའང་ཅིའི་ཕིར་ཡོད་པར་ཐལ། དེ་ལས་སྐྱེས་

ཤིང་དེ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤེས་པ་རང་རིག་པའི་སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་

ཡོད་དེ། དཀར་སོགས་མཐོང་བའི་ཚེ་ན་དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའི་རང་

བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་རིག་པ་གསལ་བར་སྐྱེ་བ་ནི་ཡོད་མོད་དེ་ལྟ་བུའི་སྐྱེས་བུ་སེ་ཤེས་

པའི་སྣང་བ་འདི་གང་ཡིན། དེ་ཅི་དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའི་ཤེས་པ་ལས་

རས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནམ་འོན་ཏེ་དེའི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པ་ཡིན། གལ་ཏེ་

དེ་ལས་རས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དཀར་སོགས་གསལ་བའི་ཤེས་པ་ནི་

ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་དཀར་སོགས་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་

ཉིད་གསལ་བ་མིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཤེས་པ་ནི་རང་གསལ་བ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་

ཡུལ་དེ་གསལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ལ་རང་གསལ་བ་མིན་པ་ལ་འགོ་བ་ཡུལ་དེ་མ་

ལུས་པ་གསལ་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དཀར་སོགས་གསལ་བའི་ཤེས་པ་དེ་གསལ་བའི་རང་བཞིན་གི་

ཤེས་པ་རས་གཞན་གིས་གསལ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལྟ་ནའང་དཀར་སོགས་གསལ་བའི་

ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གསལ་བེད་ཀི་ཤེས་པ་རས་གཞན་དེ་ཡང་དེ་ལས་རས་

གཞན་ཤེས་པས་གསལ་དགོས་པ་སོགས་ཐུག་པ་མེད་པར་བརྒྱུད་དགོས་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་དེའི་ཕིར། གཞན་བོ་རང་རིག་མེད་ན་སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། མཐོང་བ་

དཀར་འཛིན་གི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཀི་དཀར་སོགས་འཛིན་ནོ་ཞེས་

དཀར་སོགས་དེའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པར་དྲན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱོད་དང་དཀར་པོ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་བར་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་

སེ། གང་གི་ཕིར་དཀར་སོགས་དང་དཀར་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་གཉིས་ལས་

གཅིག་ཡུལ་རོགས་པའི་ཚེ་གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དེ། དེ་གཉིས་དག་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབེལ་བར་མཐོང་བ་ན་

དཀར་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་དེས་དཀར་སོགས་མཐོང་ཞེས་བ་བར་ངེས་པར་

འགྱུར་གི་གཞན་དུ་ན་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གང་གིས་དཀར་སོགས་མཐོང་བའི་ཤེས་པ་དཀར་སོགས་དང་འདྲ་

བར་ནི་དཀར་སོགས་མོང་བ་ལས་དུས་ཕིས་འབྱུང་བའི་སེམས་གཞན་གིས་མཐོང་

ཞིང་དྲན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཙམ་ལ་དཀར་སོགས་འཛིན་པས་དཀར་སོགས་མཐོང་

ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། དཀར་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། རང་རིག་གྲུབ་

པར་ཐལ། དཀར་སོགས་དང་འདྲ་བར་དུས་ཕིས་དྲན་པའི་ཕིར། ཅི་སེ་དེ་འདྲའི་ཤེས་

པ་དེ་རང་གི་དངོས་པོ་སེ་ངོ་བོ་མི་རིག་ན། དེའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་ན་ཡུལ་གཞན་དཀར་

སོགས་ཀི་ངོ་བོ་རིག་སེ་མི་རིག་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་རང་རིག་མེད་ཀང་དོན་འདྲ་བ་ལས་དོན་མོང་བར་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། 

རང་རིག་མེད་པར་དཀར་སོགས་དང་འདྲ་བ་ལས་ནི་དཀར་སོགས་མོང་བར་འཇོག་

ཞེས་པའང་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་དེ་སྔར་ཉིད་ནས་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་

རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་མཐོང་བ་དཀར་སོགས་དང་འདྲ་བ་

ཡིན་པར་རེས་ཀི་ངེས་ཤེས་དེས་ངེས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་དཀར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སོགས་ནི་སྔར་རང་དུས་ན་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

ཚད་མས་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་དག་ནི་ཕན་ཚུན་འདྲ་བར་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཤེས་པ་དོན་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀང་མི་འདོད་པ་གང་ཡིན་པའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་དེའི་

ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ། 

ཤེས་པ་དོན་དང་འདྲ་བ་མེད་པ་ལ་རང་རིག་ཀང་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་ཚེ་

འདི་ནི་དོན་དང་འདི་ནི་ཤེས་པའོ་ཞེས་དོན་དང་ཤེས་པ་དེ་དག་གི་ཐ་སད་སོས་སུ་ག་

ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཅི་སེ་རང་དང་དཀར་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་རང་

གི་དངོས་པོ་སེ་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དེའི་ཕིར་དེ་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་རབ་

ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

དེ་དག་གི་དོན་སྡུ་བ་ནི། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རང་རིག་མེད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་

ནམ་ཡུལ་མི་གསལ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །གང་གི་ཕིར་རང་ཉིད་མི་གསལ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་དག་གིས་བོ་རང་རིག་མེད་པ་

བསལ་ནས་ཞར་ལ་རང་བོ་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་གནོད་པ་བསན་པའི་

ཕིར་བཤད་པ་དེ། བོ་བདག་ཉིད་རིག་པ་མིན་པར་འདོད་པའི་ཕོགས་དག་ལ་ཤེས་

པས་དོན་ཀུན་མཐོང་བ་མེད་པར་ཐལ་ཞེས་པའི་རིགས་པ་འདི་ཡིས་ནི་རང་བོ་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་མངོན་གྱུར་མིན་པར་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པའི་རྒྱལ་དཔོག་པ་

དེ་ལའང་གནོད་བེད་ཀི་ལན་བཏབ་པའོ། །

རང་བོ་མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་སྒྲུབ་བེད་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། བདེ་སྡུག་འདོད་པ་

དང་མི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་གིས་མངོན་གྱུར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུ་གྲུབ་སེ། རེན་དབང་པོ་དང་དམིགས་པ་ཡུལ་དང་གོམས་པ་ཡིད་བེད་སྔ་མའི་ཁྱད་

པར་ལས་སིམ་གདུང་བར་མ་ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པར་མོང་བར་འཇུག་

པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། རང་རིག་མེད་པར་རང་ལ་རས་

གཞན་པའི་ཤེས་པས་མོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། བོ་རང་ཉིད་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པ་

གཞན་དེ་ཁྱེད་རྣམས་ཤེས་ཤིང་མོང་བ་གང་ཡིན་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཚད་མས་

རོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བདེ་སོགས་དེ་རང་ལས་ཤེས་པ་རས་གཞན་

གིས་རིག་ཅིང་མོང་བ་ཡིན་ན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་མཆོད་

སྦྱིན་གི་ཤེས་པས་ཀང་སྤོད་ཅིང་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རིག་མེད་པར་རང་

ལས་རས་གཞན་གི་ཤེས་པས་མོང་དགོས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་དེས་བསྐྱེད་པ་དང་དེར་སྣང་བའི་བོས་ལྷ་

སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་དེ་རིག་པ་ཡིན་གི་གཞན་གིས་ནི་མིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། 

ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་ལ་དམིགས་པར་བེད་པའི་གཞན་མཆོད་སྦྱིན་གི་ཡིད་རོག་

དེ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་ལས་སྐྱེས་པ་དང་དེར་སྣང་བ་གཉིས་

པོ་འདི་ཁྱོད་ལ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད་པར་ཐལ། ཅི་སེ་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་དེ་

ལས་སྐྱེས་པ་མིན་ཞིང་དེར་སྣང་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་ན་བོ་རང་ཉིད་གཟུང་ཡུལ་མེད་

པ་ཅན་དུ་གྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་ཀི་སྤི་དེ་

གཟུང་དོན་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་ཀི་སྤི་

དག་ཀང་མི་འཛིན་པར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་དེ་མ་བཟུང་བའི་ཕིར། ལྷ་སྦྱིན་

གི་བདེ་སོགས་ཀི་སྤི་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། མཆོད་སྦྱིན་གི་ཡིད་རོག་སྐྱེད་བེད་མ་ཡིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་ཐལ། ཁྱོད་ཅུང་ཟད་ཀང་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་ཀང་སྔར་ནས་བཤད་

ཟིན་པའི་ཕིར། གང་གི་ཕིར་ཇི་སད་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་

སོགས་ལ་དམིགས་པའི་མཆོད་སྦྱིན་གི་ཡིད་བོ་རོག་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལས་

མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་མངོན་གྱུར་དང་བདག་རིག་ཡིན་པར་གྲུབ་སེ། རང་ལ་

དོན་བདེ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པ་རང་ལས་རས་གཞན་མིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མཆོད་སྦྱིན་གི་ཡིད་རོག་གིས་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་དེ་ལ་འཛིན་

པར་བེད་ཀང་མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འཛིན་པ་ནི་མིན་པས་གཞན་གིས་ཀང་ནི་དེ་སྤོད་

འགྱུར་གི་སྐྱོན་མེད་པར་ཐལ། ལྷ་སྦྱིན་རང་གི་ཡིད་རོག་གིས་རང་གི་བདེ་སོགས་ལ་

མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པས་དེ་མོང་བེད་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་

སོགས་འཛིན་པའི་ལྷ་སྦྱིན་གི་ཡིད་རོག་དང་མཆོད་སྦྱིན་གི་ཡིད་རོག་གཉིས་ཆོས་

ཅན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་དང་མི་འཛིན་པའི་ཐ་དད་པའི་

ཁྱད་པར་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ཁྱེད་གཉིས་ཀས་གཟུང་དོན་

དུ་བས་ནས་འཛིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་གི་རོག་པས་རང་གི་

བདེ་སོགས་མོང་སེ་མོང་བའི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་གི་ལས་ཡོད་པའི་

ཕིར་དང་། དེ་བདག་གི་དོན་གཅིག་ལ་ལན་པ་སེ་འདུ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་

དབང་ཕྱུག་དགའ་བ་སོགས་ཀི་ཕིར་རོ། །མཆོད་སྦྱིན་གི་རོག་པས་ནི་མ་ཡིན་རྒྱུ་

མཚན་དེ་དག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བདེ་སོགས་དེ་རིམ་པ་བཞིན་རང་གཞན་

གིས་མོང་བ་དང་མི་མོང་བ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་

ལ་རོག་པའི་མཆོད་སྦྱིན་གི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་ནི་རྣམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པ་ཀུན་ཏུ་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་ཅིང་མོང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་མོང་བའི་རྒྱུ་

མཚན་མ་མཐོང་སོགས་དེ་དག་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་ལ་རོག་

པའི་ལྷ་སྦྱིན་དང་གནོད་སྦྱིན་གི་རོག་པ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་གི་བདེ་སོགས་

མོང་བ་དང་མ་མོང་བའི་དབེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དེ་རང་གི་གཟུང་དོན་དུ་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཅེས་པའང་སྔར་ལས་རིགས་པ་གང་གིས་བསལ་ཟིན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་རྒྱང་པན་པ་དང་རྒྱལ་དཔོག་པས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་མི་

འདོད་ཀང་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འདོད་པའི་བེ་བག་སྨྲ་བ་རིག་པ་ཅན་པ་བེ་བག་པ་

གང་དག་གི་ལུགས་ལ། གཞན་རྒྱུད་ཀི་བདེ་སྡུག་མངོན་སུམ་དུ་དམིགས་པའི་རྣལ་

འབོར་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་བདེ་སྡུག་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་བདེ་སྡུག་

ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་དེ་བཞིན་དུ་བདེ་སྡུག་གིས་སིམ་པ་དང་གདུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རང་རྒྱུད་གི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་གཞན་གི་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་

སོགས་པ་མོང་བ་དང་བདེ་སྡུག་ཅན་གི་སྐྱེས་བུས་བདེ་སྡུག་ཉམས་སུ་མོང་ཚུལ་

མཚུངས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྣལ་འབོར་པ་དེ་དག་ལ་ནད་ལ་སོགས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡུལ་

དབང་འདུས་པ་མེད་པས་དེ་ལས་བྱུང་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ནི་དེ་དག་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མོང་བ་ལ་མོང་བེད་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་

གི་བདག་ཉིད་དུ་སྐྱེས་པར་འགྱུར་པ་ཉིད་དགོས་པ་ནི་མིན་ལ་འོན་ཀང་སྡུག་བསྔལ་

ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་ཆོག་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཙམ་ནི་རྣལ་འབོར་པ་

ལའང་ཡོད་པས་དེ་བཞིན་གདུང་བར་འགྱུར་གི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་སོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སྐྱོན་དེ་ཁྱོད་ལའང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། གཞན་གི་

བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་མོང་བ་མིན་པར་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་གདུང་བ་

དང་ཕན་འདོགས་པ་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར། ཤེས་པ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་

དུ་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་བདེ་སྡུག་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་བདེ་

སྡུག་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་དེ་ལྟར་དུ་བདེ་བས་སིམ་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་གདུང་བར་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གི་ཚེ་མོང་བ་པོ་རང་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི་རང་གི་ངོ་བོར་

སྣང་བ་ནི་གདུང་བ་ཡིན་ལ་སྡུག་བསྔལ་དེ་དམིགས་པ་ཙམ་ནི་དེ་ཤེས་པ་ཡིན་གི་

མོང་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ཚེའི་ཕིར། དམིགས་པ་ལ་མོང་བས་མ་ཁྱབ་པ་དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དམིགས་མོང་དག་ནི་ཐ་དད་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་

དོན་དང་འདྲ་བ་ཙམ་གིས་དོན་དམིགས་པར་འཇོག་ལ་ཤེས་པ་རང་ཉིད་སིམ་གདུང་

ལ་སོགས་པར་གསལ་བ་ཙམ་གིས་བདག་ཉིད་མོང་བར་འཇོག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

རང་བོ་མངོན་གྱུར་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ་སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། རང་བོ་ནི་

ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་རགས་ལས་རོགས་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུད་

ལ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕིར། འདིར་ན་རང་རྒྱུད་

ལ་ཁྱོད་སྒྲུབ་པའི་རགས་དེ་ཡང་མིག་སོགས་དབང་པོའི་གཟུགས་སོགས་དོན་ནམ་

བོ་རང་ཉིད་དམ་ཡང་ན་ཡིད་བེད་སྔ་མ་གང་རུང་ཡིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་

རྒྱུ་འབས་ཀི་ཚོགས་པ་འདི་དག་ཙམ་དུ་ཟད་ཅིང་རང་རྒྱུད་ལ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་

དགོས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བདག་ཡིད་འཕད་པ་སོགས་བོའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅན། རང་གི་རྐེན་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་རང་གི་རྒྱུ་ཚོགས་སུ་འབེལ་པ་ཅན་གི་

བདག་ཡིད་ཕད་པ་སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཕན་

འདོགས་པའི་ནུས་པ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རག་པ་བཞི་པ་དེ་ལ་མིག་

སོགས་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་

ཐལ། རང་བོ་ལ་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། གཟུགས་སོགས་དོན་ཡང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། 

དབང་པོ་དེ་བཞིན་རང་བོ་ལ་འཁྲུལ་པའི་ཕིར། བོ་རང་ཉིད་དང་ཡིད་བེད་ཡང་ཆོས་

ཅན། དེར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ་མ་གྲུབ་པ་ནི་རགས་ཉིད་དུ་རིགས་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དོན་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་གསལ་རགས་ཡིན་པར་འདོད་ན་དོན་གསལ་

བའི་བོ་རགས་ཡིན་ནམ་བོས་གསལ་བའི་དོན་རགས་ཡིན། དང་པོ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

དོན་གསལ་བའི་བོ་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་མིན་ནམ་སེ་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་

ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དོན་གསལ་བའི་བོ་རགས་མ་ཡིན་པར་བསན་

པ་འདིས་ནི་བོས་གསལ་བར་གྱུར་པའི་དོན་རགས་ཡིན་པ་བསལ་ཏེ། དོན་གསལ་

བའི་བོ་ཚད་མས་ཉམས་སུ་མོང་མིན་སེ་མ་གྲུབ་ན་བོ་དེས་གསལ་བར་གྱུར་པའི་དོན་

ཡང་ཚད་མས་མི་ངེས་པའི་ཕིར། འོན་ཏེ་དོན་གསལ་བ་དེ་དོན་ཉིད་ཀི་ཁྱད་པར་སྔར་

བོ་ཡུལ་དུ་མི་གསལ་བ་འགའ་ཞིག་ཕིས་གསལ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ཅེ་ན། ཕིའི་དོན་ལ་

ཆོས་ཅན། སྔར་བོ་ཡུལ་དུ་མི་གསལ་བ་ཕིས་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་མེད་

པར་ཐལ། སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྔར་བོ་ཡུལ་དུ་མི་གསལ་བ་ཕིས་གསལ་བའི་ཁྱད་པར་དེ་ཡོད་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

འདོད་ན་ཡང་། ཁྱོད་སད་ཅིག་གིས་འཇིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་འཛིན་ཤེས་པ་

སད་ཅིག་སོ་སོར་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་སུ་འདོད་པའི་དོན་གི་ཁྱད་པར་

དེའང་བོས་ཤེས་པ་རགས་ཡིན་པའམ་བོས་ཤེས་པར་མ་གྱུར་པའི་དོན་རགས་ཡིན། 

གལ་ཏེ་བོས་ཤེས་རགས་ཡིན་ན། རང་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། བོས་དེས་ཤེས་པ་ཞེས་

བ་བའི་དོན་དེ་ཚད་མས་གང་ལ་གྲུབ་སེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤེས་པ་ཚད་མས་ཡོངས་

སུ་བཅད་པའམ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་དོན་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་

ཀང་དོན་ལ་གྲུབ་པས་རགས་སུ་རུང་ངོ་ཞེ་ན། བོས་ཤེས་པ་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དེ་

ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མས་བཅད་པའམ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་ཇི་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ལ་

རང་བོ་གོ་བེད་ཀི་རགས་ཡིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡིན་ན་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས་པ་

ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤིར་སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་ཞིང་ད་ལྟ་རང་

རྒྱུད་ལ་རང་བོ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀི་ལྷ་སྦྱིན་གིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མིན་པའི་དོན་

གཅིག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་

མཐོང་བར་གྱུར་ཅིང་ལྷ་སྦྱིན་གིས་མ་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ཡང་ལྷ་སྦྱིན་རང་རྒྱུད་ལ་

རང་བོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་དོན་དེ་ལྷ་སྦྱིན་གིས་ལན་འགར་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་

མེད་པས་རགས་སུ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་གཞན་གིས་མཐོང་ཞིང་ལྷ་སྦྱིན་གིས་

མ་མཐོང་བའི་དོན་དེ་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྦྱིན་རང་རྒྱུད་མ་གྲུབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་ལྷ་སྦྱིན་རང་

རྒྱུད་ལ་རང་བོ་རོགས་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཟིན་ཀང་སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་

རང་བོ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་དེ་ཁྱོད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལའང་ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཆོས་རང་བོ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

ཅན་གི་དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་ལས་རང་བོ་རེས་སུ་དཔོག་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། བོས་ཤེས་པའམ་བོས་ཤེས་པར་མ་གྱུར་བའི་དོན་གིས་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་བསྒྲུབ་

མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བོ་ཆོས་འགའ་ཞིག་རགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རགས་སུ་

འདོད་པ་གང་ཡིན་པའི་རང་བོའི་ཆོས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་

པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལས་རང་བོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། 

རང་བོ་ལས་གཞན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རིགས་གཞན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ལས་རིགས་ཐ་དད་གང་

ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་བོ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་མཚུངས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་

ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རང་བོ་དེ་ལའང་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་རྒྱུ་

ཚོགས་དོན་གཞན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རང་བོའི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་

ཆོས་འགའ་ཞིག་རགས་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རང་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་

ལྔ་པོ་དང་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་དང་དམིགས་པ་ཤེས་པ་དག་ལས་གང་རུང་རང་

རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་འབས་རགས་ཡོད་པ་

གང་ཞིག་དེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཁྱོད་ཀི་འབས་བུ་གཞན་ཁྱོད་ཉེ་བར་མཚོན་

བེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་ནི་ཆོས་

ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་སེ་

མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཕིར། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དག་ཀང་ཆོས་

ཅན། སྐྱེས་བུའི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤེས་སོགས་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་མ་ཡིན་ཐམས་ཅད་ལྟ་སོས་ཅི་དགོས་ཁྱེད་རྣམས་གང་

རུང་གཅིག་ཀང་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བའི་དབང་ཤེས་སོགས་ཕན་འདོགས་བེད་

དུ་སྐྱེས་པའི་གནས་སབས་ལས་གཞན་དུ་སྐྱེ་སྲིད་པ་བལ་བའི་རོག་པ་ཚད་མས་

རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཇི་སད་བཤད་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཚད་མས་ཤེས་ཤིང་གྲུབ་

པ་མེད་པའི་དབང་སོགས་གང་ཡིན་དེ་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བ་བ་ནི་བབ་ཆོལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དཔས་སོ། །

གཞན་ཡང་། སྤི་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའི་རགས་བརོད་པ་དང་། གཡོ་མགུལ་

ལ་སོགས་པ་ཡོད་ནའང་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་དེ་དག་ཀང་རགས་སུ་མི་འཐད་དེ། འདི་

ལྟར། དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་རོགས་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་

སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་འབེལ་བ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། རགས་དག་ནི་རང་དང་ལྷན་ཅིག་དུ་འབེལ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཆོས་

རྣམས་གསལ་བེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རགས་བརོད་པ་དང་གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་པ་དེ་ཉིད་ལས་རང་རྒྱུད་

ལ་བོ་སྒྲུབ་པའི་སྔར་དེའི་མཐུན་དཔེ་གཞན་རྒྱུད་ལ་བོ་དེའི་རགས་ཀིས་གྲུབ་པ་ཉིད་

དུ་བས་ནས་དུས་ཕིས་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པར་བརོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན་ནི། ལྷ་

སྦྱིན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་བོ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཐུག་མེད་དུ་

བསྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་པའི་སྔར་དེའི་མཐུན་དཔེ་གཞན་རྒྱུད་

ལ་བོ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཅིང་དེ་ལ་ཡང་ནི་དེའི་སྔར་གཟུགས་སོགས་མཐོང་

བའི་དབང་ཤེས་ལས་སྐྱེས་པ་ལས་གཞན་དུ་སྐྱེ་སྲིད་པ་བལ་བའི་ལོག་པ་ཁྱེད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྣམས་གང་ཡིན་ཀང་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་མཐུན་དཔེ་གཞན་

ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་བོ་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པར་བ་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་རགས་གང་ལས་ཀང་མི་རོགས་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི་དོན་ཙམ་གིས་བོ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་དེའི་ཕིར། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་པའི་བོ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀི་རང་རིག་མེད་པའི་དོན་ཙམ་ལས་

ཇི་ལྟར་ཡང་བོ་དེ་གྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། བོ་དེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་དོན་ཉིད་ཚད་

མས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བརོད་པ་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཀི་རགས་ལས་གཞན་རྒྱུད་ལ་

བོ་སྒྲུབ་པའང་མི་འཐད་དེ། བརོད་པ་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་

བོ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ཅིང་དེ་ལས་ཁྱོད་སྐྱེས་པར་མཐོང་ནས་ཁྱོད་དང་ལན་པའི་

གཞན་རྒྱུད་ལ་སེམས་ཡོད་པར་རེས་སུ་དཔོག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་

རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་བོ་དང་འབེལ་བ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་དབང་

ཤེས་རྣམས་གཟུང་དོན་ཕི་རོལ་གི་རགས་ལས་རང་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་དུ་ཆུག་ཀང་ཡིད་

ཀི་བོ་རོག་པ་ལ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ཕི་རོལ་གི་རགས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། གཟུང་དོན་རང་མཚན་པ་མེད་པར་བག་ཆགས་ཙམ་གི་རེས་སུ་

འབང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རང་རིག་མེད་པར་འདོད་པ་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་བོ་སྔ་མ་ནི་བོ་ཕི་མ་

གཞན་གི་ཇི་ལྟར་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་བོ་ཕི་མ་

ཆོས་ཅན། བོ་སྔ་མ་ཁྱོད་ཀི་གསལ་བ་ཁྱོད་དེའི་གསལ་བེད་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་ཐལ། དེ་དང་ཁྱོད་གཉིས་ཀ་གསལ་བ་མིན་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རང་མི་གསལ་བས་གསལ་བ་མ་ཡིན་ན་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ནི་ཇི་ལྟར་

གསལ་བ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་མི་

གསལ་ཡང་གསལ་བའི་ཐ་སད་སྦྱར་དུ་རུང་སེ། གསལ་བ་དབང་ཤེས་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་

ཉིད་དེ་རྣམ་པ་འཕོ་བའི་སོ་ནས་གསལ་བའི་ཐ་སད་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསལ་བ་དབང་ཤེས་དེའང་ཆོས་ཅན། གསལ་བེད་དོན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་

པར་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། གསལ་བ་དེའི་ངོ་བོ་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཚུལ་དེ་ལྟར་བོ་ཕི་མ་ལ་བོ་སྔ་མའི་རྣམ་པ་སྣང་བར་འདོད་ན། དེའི་

ཕིར་བོ་ཕི་མ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་རིག་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་བོ་ཕི་མ་

རང་ཉིད་གསལ་བ་དེ་ལྟ་མིན་པར་བོ་སྔ་མའི་གསལ་བེད་ཡིན་ན། ཡུལ་གཟུགས་

སོགས་ཡང་ནི་ཆོས་ཅན། བོ་སྔ་མའི་གསལ་བེད་ཡིན་པར་ཐལ། བོ་ཕི་མ་དང་ལྷན་

ཅིག་ཏུ་མི་གསལ་བར་ཆོས་མཚུངས་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གང་གི་ཕིར་དེ་ལྟ་ཡིན་

པ་དེའི་ཕིར་ངེད་ཀི་ལུགས་ལ་བོ་རྣམས་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ངོ་བོའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པའི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་ཞིང་གཞན་གཟུགས་སོགས་ནི་ཤེས་

པ་དེར་ངོ་བོ་སེ་རྣམ་པ་འཕོ་བའི་སོ་ནས་གསལ་བ་ནི་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཉིད་ཀི་ཐ་

སད་འདོགས་པར་བེད་དོ། །

བོ་གཞན་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། བོ་ཕི་མ་འདྲ་བ་ཡིན་ཡང་དེ་ཡིས་ནི་ཁྱོད་རབ་ཏུ་

གསལ་བར་མི་འདོད་དེ། གསལ་བེད་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་རང་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་

བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་དང་འདྲ་བས་དོན་གསལ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དབང་ཤེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་ཅན། དོན་གཟུགས་སོགས་དེའི་ངོ་བོ་སེ་རྣམ་པ་སྣང་བའི་སོ་ནས་དོན་སོགས་

རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡིན་ཞེས་ཐ་སད་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་གཟུགས་སོགས་རྣམས་རང་

གི་ངོ་བོས་གསལ་བ་མ་ཡིན་པར་དོན་གཟུགས་སོགས་གསལ་ཞིང་རིག་པའི་ཐ་སད་

ཡོད་པའི་ཕིར། དེས་ན་བོ་སྔ་ཕི་གཉིས་ཀར་རང་ཉིད་གསལ་བ་ཡིན་ན་གསལ་བ་

གསལ་བེད་དུ་མི་རིགས་ཏེ་དཔེར་ན་སྒོན་མེ་གཉིས་བཞིན་ནོ། །རང་ཉིད་མི་གསལ་

བར་གསལ་བེད་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བ་གསལ་བེད་དུ་རིགས་ཏེ་དཔེར་

ན་མར་མེའི་འོད་དང་བུམ་པའི་གཟུགས་ཀང་དེ་དང་དེར་བརེན་ནས་གསལ་བ་གསལ་

བེད་ཀི་ངོ་བོའི་ཐ་སད་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་བེད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ ་དག་གིས་བོ་ཡུལ་གི་རྣམ་ལན་དུ་གྱུར་པའི་རགས་ཀིས་རང་རིག་

བསྒྲུབས་ནས། ད་དུས་ཕིས་དྲན་པའི་རགས་ཀིས་རང་རིག་སྒྲུབ་པ་ནི། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན་གང་ལས་ཤེས་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་དྲན་པ་འདིར་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་གཟུགས་སོགས་ལས་གཞན་ཤེས་པས་དེའང་མཐོང་ཞིང་མོང་བ་

ཡོད་པར་གདོན་མི་ཟ་སེ། ཤེས་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་དྲན་པ་

ཡོད་པའི་གང་ཟག་གི་དམིགས་རྐེན་ཡུལ་དང་བདག་རྐེན་དབང་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་

གིས་ཤེས་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཤིང་ཐོས་སོ་ཞེས་བ་བར་ངེས་པ་སྐྱེ་བ་མ་

ཡིན་པར་དེས་ནའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ན་དུས་ཕིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དྲན་པའི་

རགས་ལས་ཀང་བོ་རྣམས་བདག་ཉིད་རིག་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་དུས་ཕིས་དྲན་པའི་རགས་ཀིས་བོ་མོང་བར་ཡོད་པར་བསྒྲུབས་ན། 

གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་པ་རས་གཞན་གིས་རིག་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ཕིར་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་རིང་པོ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་

ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་འཛིན་པ་དྲན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་མོང་བེད་

མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཉན་ཤེས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་གིས་ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་ཅིང་

དེ་ཤེས་པ་ཕི་མས་མོང་བས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཉན་ཤེས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཆོས་

ཅན། ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་

རྣམས་མ་རོགས་ཀི་བར་དུ་ཡུན་རིང་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་དུ་

གནས་པ་ཡིན་ན། བོ་ཉན་ཤེས་སད་ཅིག་མ་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡི་གེ་རིང་

པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་རྣམས་ཅིག་ཆར་སྣང་བར་ཐལ། དེ་རྣམས་གོ་རིམ་མེད་པར་

གནས་ཤིང་ཐོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་རྣམས་གོ་རིམ་མེད་པར་ཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཡིག་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་རིམ་ལན་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་ཆོས་

ཅན། ཇི་ལྟར་ན་རང་འཛིན་ཤེས་པ་གོ་རིམ་མེད་པར་ཅིག་ཆར་དུ་ནི་སྐྱེད་པར་བེད་

དེ་མི་བེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདྲེ་བ་སེ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མེད་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་དེ་མཐའ་སེ་ཕི་མའི་བར་དུ་གནས་ནས་

ཐོས་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འབད་རོལ་མཉམ་པོས་ཀུན་ནས་བསླངས་བའི་ཨ་རིང་

གཅིག་ཆོས་ཅན། འོག་ཏུ་སེ་ཁྱོད་ཀིས་ཆ་ཤས་སྔ་མ་སྔ་མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མའི་སྒ་ནི་

ཇེ་ཆེར་འཕེལ་ནས་མཐར་སད་གསང་མཐོན་པོ་ཐོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་

ཆ་ཤས་སྔ་མ་རྣམས་ཕི་མའི་བར་དུ་གནས་ནས་ཐོས་པའི་ཕིར། ཡི་གེ་ཨ་རིང་གི་ཆ་

ཤས་ཐ་མའི་དུས་དེར་ནི་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་རིམ་ལན་དུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འཛིན་པའི་བོ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་རིམ་མིན་ཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པའི་

ཕིར། འདོད་ན་ཨ་རིང་འཛིན་པའི་བོ་ཡང་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་འཛིན་པའི་ཉན་ཤེས་དེ་དེའི་ཆ་ཤས་

ཕི་མའི་བར་དུ་གནས་ནས་ཡི་གེ་རིང་པོའི་འཛིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡི་གེ་རིང་

པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་དེའི་འོག་དེའི་ཆ་ཤས་ཕི་མའི་དུས་ན་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་རིང་པོའི་

ཆ་ཤས་སྔ་མ་འཛིན་པའི་ཕིར་རང་ཉིད་ནི་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཡུལ་ཡི་

གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་མ་ནི་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་བོ་རང་ཉིད་

ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་ཕི་མའི་བར་དུ་གནས་ན། དེ་འདྲའི་བོ་དེ་ཆོས་ཅན། ཕིས་ཡི་

གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་ཕི་མ་རོགས་པའི་རེས་སུ་ཡང་མི་འཇིག་པར་ཐལ། དེའི་སྔར་

མི་འཇིག་པ་སྔ་ཕི་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཡི་གེ་རིང་པོའི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་གོ་རིམ་མེད་པར་ཅིག་ཆར་དུ་

སྐྱེས་པ་ཡུན་དུ་གནས་ནས་ཐོས་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཡི་གེ་ཨ་རིང་གཅིག་ཆོས་

ཅན། ཕིས་ཀང་མི་འཇིག་པར་ཐལ། སྔར་མི་འཇིག་པ་གང་ཞིག་ཁྱད་པར་མེད་པའི་

ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་འདི་ཡོད་ལ། དེར་མ་ཟད་རང་ཀུན་སློང་གི་རོལ་བ་ཕི་མ་ཕི་མ་

དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ལན་གཅིག་བརལ་བ་སེ་རང་ཀུན་སློང་གི་ར་བ་ཁོ་ན་

ལས་རང་གི་ཆ་ཤས་ཀུན་རོགས་པར་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཡོད་དོ། །

གཞན་ཡང་དཔོད་པ་པས་རླུང་དང་འབེལ་བའི་ལན་པ་དང་རྣམ་དབེ་ལ་

སོགས་པ་ཡི་གེ་སྔ་ཕི་རྣམས་སྔར་གྲུབ་ཟིན་ཅིག་ཆར་དུ་གསལ་བར་འདོད་པ་ལའང་

དེ་ཆོས་ཅན། རང་ཀུན་སློང་གི་འབད་རོལ་ཕི་མ་ཕི་མ་ཁྱོད་གསལ་བེད་དུ་དོན་མེད་



  413  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པར་ཐལ། རང་གསལ་བེད་ཀི་འབད་རོལ་དང་པོས་ཀང་ཁྱོད་ཀི་ཆ་ཤས་ཀུན་གཅིག་

ཆར་དུ་རོགས་པར་གསལ་ཟིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་འདི་རེས་སུ་གནས་པ་ཉིད་

དོ། །གལ་ཏེ་ཉན་ཤེས་སད་ཅིག་དུ་མ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡིས་ནི་ཡི་གེ་རིང་པོ་

དེ་འཛིན་ལ་དེ་ཡང་རང་ལས་དུས་ཕིས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་རས་གཞན་གིས་མོང་

བས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཡི་གེ་རིང་པོ་གཅིག་འཛིན་པའི་ཉན་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབྱུང་

བའི་བོ་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པའི་བོ་མོང་བར་ཐལ། དེ་འཛིན་པའི་སད་

ཅིག་ཐ་མའི་བོ་གང་ཡིན་དེ་ཁོ་ན་མོང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པའི་

སད་ཅིག་མ་ཐ་མའི་བོ་དེ་ཡང་ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པའི་བོ་མིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། དུས་ཕིས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མོང་

བེད་མེད་པའི་བོ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཡི་གེ་རིང་པོ་འཛིན་པའི་བོ་སྔ་ཕི་རྣམས་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་མོང་བེད་

རས་གཞན་རེ་རེ་བར་དུ་སེལ་ནས་མོང་བས་མོང་བར་བེད་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། 

ཡི་གེ་རིང་པོ་དེའི་སྒའི་ཆ་ཤས་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། དེའི་ཆ་ཤས་བར་

ཆོད་པ་མེད་པར་སྣང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གི་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་དུ་མང་

བེད་རས་གཞན་གིས་ཆོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེའི་བར་ཆོད་པར་སྣང་ཡང་འཇུག་པ་

མྱུར་བས་བར་ཆོད་དུ་ཐོས་པར་སྦྱོར་ཞིང་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། 

དེའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་ཡི་གེའང་ཅིག་ཆར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཅེས་སོགས་

སུ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཤེས་པས་ཡུལ་བར་ཆད་པ་མཐོང་ན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བས་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ན། ཡི་གེ་ཐུང་ངུ་ཨ་ཨི་

གཉིས་བརོད་པའི་ཚེ་ན་དེ་ཐོས་པའི་ཉན་ཤེས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཨ་ཨི་གཉིས་ཀི་

བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མེད་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ཐོས་པ་འཇུག་པ་

མྱུར་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མེད་པར་སྒོ་འདོགས་པའི་བོ་དེ་

དབང་ཤེས་ཡིན་ནམ་ཡིད་ཤེས་རོག་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན དབང་པོའི་ཤེས་པ་

རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སེ་ཁྱོད་ཀིས་ཡུལ་བར་རྣམ་པར་བཅད་པ་མཐོང་ན་ཡང་

བར་ཆད་མེད་པར་སྒོ་འདོགས་པ་མི་རུང་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དབང་པོའི་བོ་སེ་

ཁྱོད་རྣམས་ཀུན་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཉིད་འཆད་པ་དེ། ཡི་གེའི་བདག་ཉིད་ཀུན་གི་ཐུང་བའི་མཐའ་ཨ་ཐུང་ལྟ་བུ་

གཅིག་ཀང་མིག་ལན་གཅིག་འཛུམ་པའི་ཡུན་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པ་ཡིན་ལ་དེའི་

ཡུན་ཚད་དེ་ཡང་དུས་རིམ་གིས་རྡུལ་ཕན་གཅིག་གོག་པ་དུ་མར་ཕིན་པ་དག་དང་

འབེལ་བའི་ཡུན་གིས་རོགས་པར་འགྲུབ་དགོས་ལ། རྡུལ་ཕན་གཅིག་འགོག་པ་ལན་

གཅིག་བསྒེས་པའི་དུས་ཀང་ཆོས་ཅན། དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མར་འདོད་དེ། དུས་

ཆུང་བའམ་ཐུང་བའི་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་བོ་ཉན་ཤེས་ཀང་ཆོས་

ཅན། ཡི་གེ་རིང་ཐུང་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་སྔ་ཕི་རིམ་གིས་རོགས་པར་འགྱུར་གི་ཅིག་

ཆར་རོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དུས་མཐའི་སད་ཅིག་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་ཡི་གེ་ཤིན་

ཏུ་ཐུང་ངུ་ཡང་སད་ཅིག་དུ་མ་དང་འབེལ་བའི་ཡུན་གིས་རོགས་པར་འགྲུབ་དགོས་

པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཡི་གེ་རིང་ཐུང་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་

ལ་འཇུག་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་མོང་བེད་རས་གཞན་གིས་སད་ཅིག་སྔ་ཕིའི་བར་ཆོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

ན་འང་བར་ཆོད་པ་མེད་པར་སྣང་བ་ཅན་གི་བོ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའི་དོན་ཅན་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཡི་གེ་རིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་རྣམས་ཤེས་པས་སད་ཅིག་སྔ་

ཕི་རིམ་གིས་འཛིན་པ་ཡིན་གི་གཅིག་ཆར་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་དབང་པོའི་ཤེས་པའི་འཁྲུལ་ཚུལ་ལས་གཞན་དུ་དངོས་པོ་སད་

ཅིག་སྔ་ཕི་རྣམས་ནི་དེ་ཉིད་འདིའོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་སྦྱོར་ཞིང་སྒོ་འདོགས་པར་བེད་

པའི་བོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོག་ཅན་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་སད་གཅིག་སྔ་ཕི་རྣམས་ཐ་

དད་དུ་མཚོན་ཞིང་རོགས་པ་མེད་པར་སྔར་གི་དེ་ཉིད་འདིའོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་

ཅན་གི་དྲན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་སེ་ཁྱོད་ལ་ནི་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་དོན་དུ་

གྱུར་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་གསལ་བར་སྣང་བ་ཉིད་ག་ལ་ཞིག་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བརོད་པ་སྒ་དང་དོན་རེས་སུ་འབེལ་བ་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། 

དབང་པོའི་ཤེས་པས་གཟུང་བའི་དོན་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡོད་པ་

མིན་ཞེས་ལན་དུ་མར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དབང་པོའི་ཤེས་པས་ཡུལ་བར་ཆོད་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ཡང་རེས་ཀི་

རོག་པས་བར་ཆོད་པ་མེད་པར་སྦྱོར་བར་བེད་ན། དོན་གཟུགས་སོགས་དང་དེའི་

མོང་བ་དབང་ཤེས་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་བར་ཆོད་པ་སྣང་ཞེས་

བ་བ་དེ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཡུལ་ཅན་ལ་བར་རྒྱུན་མ་འཆད་

པར་སྣང་བ་ལ་རིགས་པ་དམ་པས་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་དེ་ལ་གནོད་བེད་ཡོད་དེ་ཤེས་པ་རྣམས་རང་ལས་དུས་ཕིས་འབྱུང་བའི་ཤེས་པ་

རས་གཞན་གིས་མོང་བའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མོང་བེད་ཡོད་ལ་རང་གིས་མི་མོང་རང་དང་དུས་མཉམ་

པའི་བོ་རས་གཞན་གིས་ཀང་མི་མོང་སེ། བོ་རྣམས་བོ་ཕི་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་པ་ངེས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བོ་རྣམས་བོ་ཕི་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ངེས་

པ་དེ་ནི་སྒྲུབ་བེད་གང་ལས་སྒྲུབ་པར་འདོད་དྲིས་པས། གལ་ཏེ་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་

རྒྱུད་ལ་བོ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བོ་གཉིས་

ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་

བོ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་

བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་བོ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་མེད་དཔད་པ་བ་བ་ཡིན་

པ་འདི་ལྟར་ཁྱོད་ཀང་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་དཔད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་དེ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། སེམས་གཉིས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་མ་ཡིན་ཏེ་སབས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་ན། དེ་

འདྲའི་ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུ་གཅིག་རྒྱུད་ལ་བོ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་

མེད་པར་བསན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་རྣམས་རང་དང་རིགས་མཐུན་

པའི་ཤེས་པ་ཕི་མ་རེ་རེ་ཁོ་ན་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ངེས་པ་ཙམ་དུ་བསན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་རྣམས་དེ་ལྟར་ངེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་

རྣམ་པར་རོག་པ་དུ་མ་རྣམས་ནི་སྔ་ཕི་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་ཀི་

ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བར་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་བོ་རིག་

མཐུན་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མེད་པར་བསན་པ་འདིས་ནི་དཔོད་པ་བ་གང་

གིས་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་དོན་ལ་དེ་ཉིད་འདིའོ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

བེད་པ་རོག་པ་དག་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་མངོན་སུམ་དུ་རོག་ཅིང་འདོད་པ་དེ་

ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་མངོན་སུམ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་པ་

རིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་དགོས་པ་ལ་དེ་འབྱུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། སྐྲ་དང་མར་མེ་སོགས་སད་ཅིག་སྔ་ཕི་ཐ་དད་ཅིང་

མིག་འཁྲུལ་མཁན་གི་སོ་ང་གཉིས་སོགས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ལ་འདིའོ་ཞེས་གཅིག་

ཏུ་ངོ་ཤེས་ཤིང་རོག་པའི་བོ་དག་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཡང་

ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། སྔར་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་དོན་དེ་

ཉིད་འདིའོ་ཞེས་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། དེ་འདྲའི་བོ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་

མངོན་སུམ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་གཉིས་འདིའོ་

ཞེས་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པའི་འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རིག་བེད་ཀི་ཡི་གེ་

ཨ་ཨི་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་ལས་གཅིག་ཏུ་གནས་

པའི་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། སྔ་ཕི་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤེས་པ་དེ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་

འཁྲུལ་ཤེས་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་ངོ་ཤེས་དེ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་

དབང་ཤེས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ་འདི་ལྟར། སྔར་གི་དོན་དེ་ཉིད་ནི་འདིའོ་ཞེས་བ་བར་ངོ་

ཤེས་པའི་བོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་དབང་ཤེས་ཀི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྔོན་མོང་བའི་དོན་དྲན་པ་ལས་སྔར་གི་དོན་དེའི་ཆོས་ཕིས་ཀི་དོན་དེ་ལ་སྒོ་

འདོགས་པ་མེད་པར་ཁྱོད་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བོ་གཉིས་ཅིག་ཆར་དུ་འབྱུང་ན་

ཤེས་པ་རྣམས་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་ཤེས་པ་རས་གཞན་གིས་མོང་ངོ་ཞེ་ན། དེ་

ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དོན་གཟུགས་སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མོང་བ་དག་ཅིག་ཆར་འབྱུང་བར་ནི་ཁྱེད་ཀང་འདོད་པ་མིན་ཞིང་དོན་ལ་ཡང་མི་

འཐད་དེ། སྐྱེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་འདི་ནི་གཟུགས་སོ་འདི་ནི་གཟུགས་འཛིན་

པའི་ཤེས་པའོ་ཞེས་དོན་གཟུགས་སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་

སྣང་བ་དག་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་རོགས་པའི་དྲན་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དོན་དང་དོན་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་དེ་དག་བོ་རང་ཉིད་ལས་དུས་ཕིས་བྱུང་

བའི་བོ་རྣམ་པ་གཅིག་པ་ཅན་གཅིག་གིས་གཅིག་དུ་བཟུང་བས་ཐ་དད་དུ་མ་མོང་

བར་ཟད་ཀི་དོན་ལ་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའི་དབང་པོའི་རྣམ་

ཤེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་རྣམ་པས་དབེན་པའི་སྔོ་སོགས་ཕི་རོལ་གི་དོན་འབའ་

ཞིག་པ་རྣམས་དུས་ཕིས་འབྱུང་བའི་བོ་རྣམ་པ་གཅིག་པ་ཅན་གཅིག་གིས་གཅིག་ཏུ་

བཟུང་བ་མིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཁྱོད་རྣམས་ཐ་དད་མེད་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དོན་དང་དོན་ཤེས་དེ་དག་དུས་ཕིས་འབྱུང་བའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་སོ་

སོར་དྲན་པས་ཐ་དད་མེད་པའི་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་དོན་

ཤེས་གང་ཡིན་དེ་དག་ཕིས་ནས་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་དྲན་ཤེས་ཀིས་ཇི་ལྟར་སོ་སོར་

དྲན་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ལེགས་པར་རོགས་པའི་ཤེས་པའི་ཁྱད་པར་

གིས་དོན་མོང་བའི་ཤེས་པ་ལེགས་པར་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དོན་དང་དོན་ལ་

དུས་མཉམ་པའི་མོང་བེད་རས་གཞན་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་དོན་དང་དོན་

ཤེས་ཀི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སེ་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་རོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ཞེས་རོད་པའི་

སྐྱོན་འདི་ནི། དོན་དང་དོན་གི་ཡིད་སེ་དོན་ཤེས་དག་གི་མོང་བེད་རས་གཞན་ཐ་དད་



  419  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

པ་སྔ་ཕི་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་ལའང་འདོན་པར་དཀའ་སེ་འཇུག་པས་ལན་

གདབ་མི་ནུས་སོ། །སོ་སོར་རོགས་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་གི་སྦྱོར་བ་འགོད་དོ། །

དེའི་བསལ་བ་སོན་པ་དེ་འདི་ལྟར་སྔོན་པོར་སྣང་བའི་དབང་ཤེས་ནི་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་མོང་བ་ལ་མོང་བེད་རས་གཞན་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་སྔོན་པོ་ལ་

སོགས་པའི་གཟུང་རྣམ་གཅིག་པ་ཅན་ཉིད་དམ་ཁྱོད་མོང་བེད་ནི་འཛིན་རྣམ་གཅིག་

པ་ཅན་དུ་ཚད་མས་རོགས་པའི་ཕིར། མདོར། དེ་ལའང་དྲན་པ་སེ། །དེ་བཞིན་ཡུལ་

གཞན་ལ་འཕོ་བ། །མེད་འགྱུར་དེ་ཡང་འདོད་ཕིར་རོ། །ཅེས་པ་འགེལ་པ་སེ། གཞན་

ཡང་ཤེས་པ་རྣམས་ཤེས་པ་རས་གཞན་གིས་རེས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་

དེའི་ལུགས་ལའང་ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་སྔ་མ་མོང་བེད་ལ་མོང་བེད་རས་གཞན་

འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དུས་ཕིས་དྲན་པའང་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཤེས་པ་སྔ་མ་མོང་བེད་དེ་ནི་མོང་བེད་གང་གིས་མོང་བ་ཡིན་དྲིས་

པས། གལ་ཏེ་དེ་ཡང་རང་ལས་རས་གཞན་གི་ཤེས་པ་ཕི་མས་མོང་ངོ་ཞེ་ན། ཐུག་

མེད་འགྱུར་ཞེས་པའི་ལན་ཡོད་ཀང་རེ་ཤིག་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། ཤེས་པ་སྔ་མ་སྔ་མ་ཤེས་

པ་ཕི་མ་ཕི་མ་རས་གཞན་གིས་མོང་བའི་ཤེས་རིག་གི་ཕེང་བ་སྔ་ཕི་རེས་སུ་འབེལ་

བ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ན་ཤེས་པ་ཕི་མ་འདི་བསྐྱེད་བེད་དེ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་དྲིས་པས། 

གལ་ཏེ་དེ་ཡང་རང་གི་སྔ་ལོགས་ཀི་བོ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་ཕི་

མ་དེ་ཡུལ་གཞན་གི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན། མང་

བ་བོ་སྔ་མ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་མོང་བེད་ཀི་ཤེས་པ་ཕི་མ་དེ་དག་གིས་ཁྱོད་མི་

འཛིན་པར་ཇི་ལྟར་གཞན་ཕི་རོལ་གི་དོན་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱོད་དེ་དག་གི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཀིར་གྱུར་པ་སེ་གཟུང་དོན་ཡིན་ཞིང་ཕི་རོལ་

གི་དོན་ལས་ཁྱོད་དེ་དག་བསྐྱེད་བེད་དུ་ཉེ་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ཉེ་བས་ཤེས་པ་སྔ་མས་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་གེགས་

བེད་པའི་ཤེས་པ་ཕི་མ་ཕི་རོལ་ལ་འཕོའོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཡན་ལག་ཤེས་པ་སྔ་མ་དེ་

ནི་ཆོས་ཅན། རང་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཕི་མ་དེ་དག་བསྐྱེད་པ་ལ་ནང་ལས་

གཞན་ཕིའི་ཡན་ལག་གང་གིས་དམིགས་བེད་འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་

བདག་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཕི་མ་བསྐྱེད་བེད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུ་ལས་

ངེས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕི་རོལ་དོན་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་ཤེས་

པས་རང་མོང་བེད་བསྐྱེད་པ་དེ་ལ་གེགས་བེད་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་མི་

ནུས་པ་ལས་གཞན་དུ་ནུས་ན་ཡུལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ནི་ཉེ་བ་ན་དེ་ཉེ་བའི་ཕུང་པོ་ལྔ་

ཆར་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་འགས་ཀང་རང་བོ་མོང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔ་

ཆར་ཅན་གི་སྐྱེས་བུ་ལ་ཕི་རོལ་གི་དོན་དེ་ཉེ་བ་མིན་པའི་གནས་སབས་འགའ་ཡང་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཅན་གི་སྐྱེས་བུའི་བོ་ཆོས་ཅན། 

རང་དྲན་པའི་དྲན་པ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲན་པའི་ར་བ་མོང་བེད་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་རྒྱུ་མོང་བེད་མེད་པར་འབས་བུ་དྲན་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཨ་རེ་མཛེས་ཞེས་

དཔས་སོ། །

གལ་ཏེ་དབང་ཤེས་རྣམས་ལ་གཟུང་དོན་ཕི་རོལ་དོན་ཡོད་པས་ཤེས་པ་ཕི་

མ་ཕི་རོལ་ལ་འཕོ་རུ་ཆུག་ཀང་འདས་མ་འོངས་སོགས་དངོས་མེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་དུ་

གྱུར་པའི་ད་ལྟར་གི་རྣམ་རོག་གང་དག་ཆོས་ཅན། ད་ལྟ་འདས་མ་འོངས་སོགས་ཀི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

དོན་ལ་དཔོད་ཅིང་འཛིན་པ་མི་སྲིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །

དེ་ལ་ཁྱོད་འཛིན་བེད་དུ་འཕོ་བའི་རྒྱུ་ནི་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཁྱོད་ཀི་གཟུང་

དོན་དུ་ཉེ་བ་ནི་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ལ་བདག་ལ་

དམིགས་པའི་ཤེས་པ་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་རིམ་གིས་ཟད་པ་ན་ཤེས་པ་ཕི་མ་

ཡུལ་གཞན་ཕི་རོལ་ལ་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་འཕོས་པའི་བོ་

དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་བསྐྱེད་བེད་ཀི་ཉེར་ལེན་ཡོད་པ་གང་ལས་ཡིན་ཏེ་མེད་པར་

ཐལ། སྔར་རང་གི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་བོ་ལ་ཁྱོད་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཟད་ཅིང་མེད་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། བོ་སྔོན་མ་ནུས་པ་ཅན་དུ་མེད་པར་བོ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཡིད་ཤེས་དོན་གཞན་གཟུགས་མཛེས་

སོགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ཡུལ་གཞན་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་བསྐྱེད་

པའི་དེ་མ་ཐག་རྐེན་གི་ནུས་པ་ཉམས་པ་ན་ཡུལ་གཞན་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་

པ་སྐྱེ་བ་ཚད་མས་མ་རོགས་པས་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པས་ཀུན་གཞི་འཇུག་

ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་ཤེས་པ་རིགས་མི་མཐུན་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་

ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞི་འཇུག་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན། ཡིད་ཤེས་གཟུགས་

མཛེས་སོགས་ལ་ཆགས་པའི་རྒྱུད་ལའང་ཀུན་གཞི་ཡོད་པས་ཡུལ་གཞན་སྒ་

སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་རིགས་པས་དེ་

ལྟར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། ཡིད་ཤེས་གཟུགས་མཛེས་ལ་

ཆགས་བཞིན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆོས་ཅན། སྤིར་ཀུན་གཞི་ལས་སབས་འགར་ཅིག་ཆར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུ་ཤེས་པ་རིགས་མཐུན་དུ་མ་སྐྱེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་ད་ལྟའི་ཀུན་གཞི་ལས་ཡུལ་

གཞན་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། རང་རྒྱུད་

ཀི་ད་ལྟ་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་བཞིན་པའི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་

སེམས་གཅིག་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ད་ལྟའི་ཀུན་གཞི་ལས་ཡུལ་གཞན་སྒ་སོགས་

འཛིན་པའི་ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་ཉམས་པར་བས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བོ་སྔོན་

མེད་པར་བོ་མ་ཡིན་གི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ་ཤེས་པ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་སྔ་མ་ལ་

ལྟོས་པ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཡིད་དེ་ཤེས་པ་སྔ་མ་རྣམས་ཤེས་པ་ཕི་མ་བསྐྱེད་ནུས་སུ་

འཇུག་པ་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཤེས་པ་ཕི་མ་རྣམས་གཞན་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པར་མི་

འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡིད་ཤེས་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་བཞིན་པའི་

སབས་སུ་ཡང་སྒ་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་པ་གཞན་སྐྱེ་བར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། ཤེས་པ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཤེས་

རོག་པ་དུ་མ་སྔ་ཕི་རིམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་ཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བེ་བག་པ་ན་རེ། ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིད་དེ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་གི་རག་པ་

གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་སྣའི་དབང་པོའི་སོར་ཞུགས་ནས་ཡུལ་གཞན་དྲི་ལ་ཆགས་པ་

ན་ཡུལ་དང་དབང་པོ་གཞན་ལ་མི་འགོ་བའི་ཕིར་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་ཤེས་

པ་གཞན་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་ཤེས་པ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་སྔ་མ་ལ་ལྟོས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཤེས་པའི་རྒྱུ་ཡིད་གཅིག་ཡིན་པ་ཤེས་པ་རེ་རེ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བར་

ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། འཇུག་ཤེས་དྲུག་གི་རྐེན་གསུམ་ནུས་ལན་དུ་ཡོད་པའི་

སབས་ལ་ལར་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །



  423  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

གཞན་ཡང་ཡིད་དེ་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་ལ་ཆ་མཉམ་པའི་གནས་

སབས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། དྲི་ལས་གཞན་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའི་

ཤེས་པ་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་དེ་སྣའི་དབང་པོའི་སོར་ཞུགས་པ་མཚུངས་

པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཤེས་པ་སྔ་ཕི་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཆར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

བར་ཐལ། བདག་དང་ཡིད་རག་པ་ལན་པ་སེ་ཕད་པ་ཙམ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་ཡིད་དེ་རག་པ་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་ལས་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་མི་སྐྱེ་སེ་

བེད་པ་གཅིག་ལ་བ་བ་ཡང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མར་མེའི་འོད་གཅིག་ཆོས་

ཅན། ཇི་ལྟར་ན་དབང་ཤེས་དུ་མས་མཐོང་སེ་མི་མཐོང་བར་ཐལ། བེད་པ་གཅིག་

ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་ཡིད་ཆོས་ཅན། རིམ་གིས་ཀང་ཤེས་པ་དུ་མ་བསྐྱེད་པའི་

ནུས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅིག་ཆར་དུ་ཤེས་པ་དུ་མ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་

གང་གི་ཕིས་ཀང་སྔར་གི་སབས་དང་བེ་བག་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡིད་རག་པ་ཤེས་

པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་དུ་བསྐྱེད་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་རིམ་

གིས་ཀང་མི་བསྐྱེད་པར་བསན་པ་འདིས་ནི་འབྱུང་བའི་ལུས་རག་པ་དང་སྐྱེས་བུ་སེ་

བདག་རག་པ་ཤེས་པའི་རྒྱུར་འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་བེད་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་བེ་བག་པས་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བེད་ལས་བོ་རེ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བར་

ངེས་སོ་ཞེ་ན། དེ་རག་གམ་མི་རག །རག་ན་བོ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་སྐྱེ་བའི་སྐྱོན་སོ་ན་

གནས་ལ། མི་རག་ན་དེ་ཕིས་རྒྱུ་གང་ལས་སྐྱེས་དྲིས་པས། བོ་སྔ་མ་ཉིད་ལས་སྐྱེས་

སོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་མོད་ཀང་བོ་སྔ་མ་ནུས་པ་ཅན་ལས་བོ་ཕི་མ་སྐྱེ་བ་ཁོ་བོ་ཅག་

གི་འདོད་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་བོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་བོ་སྔ་མ་བོ་ཕི་མའི་སྐྱེད་བེད་ཡིན་གི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་བོ་ཕི་

མ་ཕི་རོལ་ལ་འཕོའ་ོཞེ་ན། བོ་ཕི་མའི་གཟུང་བར་གྱུར་བའི་བོ་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། རང་

བོ་ཕི་མའི་གཟུང་ཡུལ་ཉིད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དེའི་སྐྱེད་བེད་མིན་པར་ཐལ། རང་བོ་

ཕི་མ་རང་འཛིན་བེད་དུ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ་དེ་དེའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལ་ཕི་རོལ་གི་སྣང་བས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཕི་རོལ་གི་སྣང་བ་

ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་དབང་ཤེས་ཀི་གཟུང་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་དེ་སྐྱེད་བེད་

དུ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་དེ་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྣང་བ་དེ་སྔར་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་ཐག་ཉེ་བ་རིང་བར་སོང་

བའི་བར་དུ་སྒིབ་བེད་ཀིས་ཆོད་པ་སོགས་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་སྲིད་དུ་ཆུག་ཀང་

ཕོགས་དང་དུས་ཀི་ཆ་ཤས་མེད་པའི་བོ་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། ཆ་ཕ་བ་ཐག་རིང་བ་སྒིབ་

བེད་ཀིས་ཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་རང་བོ་ཕི་མའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་སོགས་མེད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

བོ་སྔ་མ་ལ་བོ་ཕི་མའི་གཟུང་བའི་ནུས་པ་དང་ཉེར་ལེན་གི་ནུས་པ་གཉིས་ཡོད་པ་

ལས་བོ་ཕི་མ་ཕི་རོལ་ལ་འཕོས་པ་ན་དེའི་གཟུང་བའི་ནུས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་གི་

སྐྱེད་བེད་ཉེར་ལེན་བདག་ཉིད་ཀི་ནུས་པ་གཞན་ཉམས་པ་མིན་པས་བོ་ཕི་མ་ཕི་

རོལ་ལ་འཕོ་ཞེ་ན། བོ་སྔ་མ་ལ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ཕི་མའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་

ལས་གཞན་དེར་རང་འཛིན་བེད་དུ་སྐྱེད་བེད་ཀི་ནུས་པ་མེད་དེ་དེའི་གཟུང་བའི་

མཚན་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དཔེར་ན་གཟུགས་སོགས་ཕི་རོལ་གི་དོན་

རྣམས་རང་འཛིན་གི་བོའི་གཟུང་ཡུལ་དེ་ལྟ་མིན་པར་ནི་རང་འཛིན་གི་བོ་ལ་དངོས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

སུ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །རགས་ཀང་གྲུབ་སེ། བོ་སྔ་མ་དེ་

ཡང་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ཕི་མའི་གཟུང་ཡུལ་དེ་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པར་ཐལ། དེ་

རང་འཛིན་བེད་དུ་སྐྱེད་བེད་དེར་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་

ནི་རང་འཛིན་ཤེས་པ་རང་འཛིན་བེད་དུ་བསྐྱེད་པ་དེ་ལས་གཞན་གཟུང་ཡུལ་འདིའི་

དངོས་པོ་ངེས་པ་སེ་འཇོག་བེད་ཅི་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཇི་སད་བཤད་པའི་མཚན་ཉིད་ཕི་རོལ་གི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་

ཡིན་གི་ནང་གི་ཤེས་པའི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པས་བོ་སྔ་མ་ཕི་མའི་

གཟུང་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། བོ་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ཕི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ནང་ཤེས་

པའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་སོ་ནས་དེའི་ཉེར་ལེན་བེད་ཅིང་

མོང་བའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རང་འཛིན་ཤེས་པའི་ཉེར་ལེན་

དང་རང་མོང་བའི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནི་ནང་སེམས་ཀི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་པའི་མཚན་ཉིད་འདིས་དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་

པའི་ཤེས་པས་ཆ་ཕ་བ་དང་ཐག་རིང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་དང་ནང་གི་

གཞན་སེམས་སོགས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་འཛིན་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ་ཞེ་ན། ཕ་བ་

དང་རིང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་གི་ཡུལ་དང་། ནང་གི་གཞན་སེམས་སོགས་

གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཕི་དང་སེམས་སོགས་ནང་གི་

གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་དཔོད་པའི་རྣམ་གཞག་འདི་ཆོས་ཅན། དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་

འབོར་པས་ཕ་རིང་སོགས་ཀི་ཡུལ་དང་གཞན་སེམས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བས་ནས་

འཛིན་པ་ལ་མ་ཁྱབ་པས་གཟུང་ཡུལ་གི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱོད་མ་དག་པའི་བོ་ཅན་ཐ་མལ་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བས་པའི་གཟུང་ཡུལ་གི་མཚན་

ཉིད་དཔོད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སབས་འདིར་ཐ་མལ་པའི་དབང་དུ་བས་

པའི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་དཔོད་པ་ཡིན་གི་དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པའི་དབང་

དུ་བས་པའི་གཟུང་བའི་མཚན་ཉིད་མི་དཔོད་པ་ཅི་ཞེ་ན། སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། 

དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པའི་དབང་དུ་བས་པའི་གཟུང་ཡུལ་གི་མཚན་ཉིད་མི་

དཔོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དབང་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབོར་པས་ཡུལ་རོགས་པའི་

རོགས་ཚུལ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་བོ་ཡི་ཡུལ་ལས་འདས་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དེས་ན་སྔར་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་ན་ཉེ་བ་

རིང་བར་སོང་བ་བར་དུ་སྒིབ་བེད་ཀིས་ཆོད་པ་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིས་སྔར་གཟུང་

བར་གྱུར་བ་ཕིས་གཟུང་བ་མིན་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་སྲིད་ན་ཡང་གཟུགས་སོགས་

འཛིན་པའི་བོ་སྔ་མ་ཆོས་ཅན། རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་རང་

བོ་ཕི་མའི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་བར་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རགས་པ་ཕ་བར་

སོང་བ་སོགས་སྔར་མེད་གང་ཞིག་ཕིས་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་

པའི་ཕིར། ཆ་མེད་པ་ལ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །

ཇི་སད་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་བོ་ཕི་མས་རང་བོ་

སྔ་མ་འཛིན་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དོན་སྣང་གི་བོ་ཕི་མ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་

ཕི་རོལ་གི་དོན་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གི་དེ་མ་ཐག་པའི་རྒྱུའི་སེམས་

སྔ་མ་གང་ཡིན་དེ་ཉིད་ཁོ་ན་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་དེས་ནའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཟུང་ལས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། གསུམ་པ་མངོན་སུམ་ལེའུ།

བསྐྱེད་བེད་གཞན་མིན་ཏེ་ཅེས་པའི་བོ་སྔ་མ་ལ་བོ་ཕི་མའི་འཇུག་ཡུལ་གི་ནུས་པ་

ལས་གཞན་ཉེར་ལེན་མེད་པ་མི་འཐད་དེ། དངོས་པོ་དུ་མ་ལ་ཡང་ནུས་པ་དངོས་པོ་

བ་གཅིག་ཡོད་པས་འབས་བུ་གཅིག་བེད་ལ་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ཡང་ནུས་པ་དངོས་

པོ་བ་དུ་མ་ཡོད་པས་འབས་བུ་དུ་མ་བེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་དངོས་པོ་བ་གཅིག་དང་དུ་མ་ཡོད་པས་འབས་བུ་གཅིག་

དང་དུ་མ་བེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་ལས་མ་གཏོགས་པའི་

ནུས་པ་དངོས་པོ་བ་གཅིག་དང་དུ་མ་མེད་ཀང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སེ་རང་རྒྱུ་ལས་

འབས་བུ་གཅིག་དང་དུ་མ་སྐྱེད་བེད་དུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཅེས་སྔར་བརོད་ཟིན་ཏོ། །

གལ་ཏེ་རྒྱུ་གཅིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པ་འབས་བུ་ཁོ་ན་སྐྱེའོ་

ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་གཅིག་ལས་འབས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱུ་དུ་མ་

ལས་འབས་བུ་དུ་མ་ཁོ་ན་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་འགའ་ཞིག་ནི་རྒྱུ་

གཅིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱུ་གཅིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བ་མཐོང་ལ་

རྒྱུ་འབས་འགའ་ཞིག་ནི་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་

བུ་གཅིག་སྐྱེ་བ་མཐོང་བའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུ་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་གཅིག་ལས་འབས་

བུའང་རིགས་འདྲ་ཕི་མ་གཅིག་སྐྱེ་བ་ཡོད་ཀི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་

ལས་སྐྱེ་བར་མ་ངེས་ཏེ་འབས་བུ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཚོགས་པ་དག་ལས་

འབྱུང་དགོས་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེ་བཞིན་གཅིག་ཀང་དུ་མ་བེད་ཅེས་པ་དང་འགལ་ལོ་

ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་བཞིན་གཅིག་ཀང་དུ་མ་བེད། ཅེས་པ་དང་། མ་ཡིན་

འགའ་ཞིག་གཅིག་ལས་གཅིག །ཅེས་པའི་དོན་འགལ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། རྐེན་ལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལྟོས་མེད་ཀི་རྒྱུ་རེ་རེ་བས་འབས་བུ་མི་བསྐྱེད་པ་ལ་བསམས་ནས་མ་ཡིན་འགའ་

ཞིག་ལས་གཅིག་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་གཅིག་ཀང་འབས་བུ་ལ་ལའི་

ཉེར་ལེན་དང་ལ་ལའི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་གི་ཚོགས་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དངོས་པོ་དེ་ནི་འབས་བུ་དུ་མ་བེད་ཅེས་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བོ་གཞན་ཕི་མས་ཕི་རོལ་དོན་དང་ནི་རྣམ་ཤེས་སྔ་མ་གཉིས་ཅིག་

ཆར་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར། ཡི་གེ་ཨ་ཨི་གཉིས་ལས་དོན་ཨི་གཅིག་ལ་དཔོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། བརོད་པ་ཨ་ཨི་གཉིས་རིམ་མིན་ཅིག་ཆར་ཉིད་དུ་

སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་མ་ཨ་ལ་རོག་པའི་ཤེས་པ་དང་ཕི་མ་རང་གི་གཟུང་

ཡུལ་གི་ཨི་གཉིས་ཅིག་ཆར་སྣང་བ་ཅན་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ། དེ་

གཉིས་རག་ཏུ་རིམ་གིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པས་བསལ་ལོ། །

གཞན་ཡང་ཡི་གེ་ཨ་གཅིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐ་མལ་པའི་ཤེས་པ་ལ་

ལན་གཉིས་གཉིས་སུ་དངོས་སུ་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་ཉིད་འཛིན་པའི་

ཤེས་པ་དེ་དང་དེ་རིག་ཅིང་མོང་བའི་ཤེས་པ་ལས་དངོས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

བོ་ཕི་མ་ཡུལ་གཞན་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལ་འཕོ་བ་ན་ཐ་མ་འཕོ་བའི་བོ་དེ་ཕི་མས་

ཉམས་སུ་མོང་བ་མིན་པས་སྐྱོན་མེད་ཅེ་ན། ལྷ་སྦྱིན་ཆོས་ཅན། གཞན་མཆོད་སྦྱིན་

ཉམས་སུ་མོང་བའི་དོན་གཞན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤེས་པ་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་མོང་བ་མེད་

པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་བོ་ཕི་མས་སྔ་མ་མི་མོང་བ་གང་ཞིག །ཕི་མ་ལས་

གཞན་པའི་སྔ་མ་མོང་བེད་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ལྷ་སྦྱིན་བདག་གིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཞིང་གཞན་གིས་མོང་བར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འགྱུར་བ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པས་མི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ལྷ་སྦྱིན་ཆོས་ཅན། བདག་

གིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་ཡིན་ལ་གཞན་གིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་

དབེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་དབེ་བ་དེ་སད་བརོད་པར་འགྱུར་བའི་

བདག་གིས་མོང་བ་དེ་ཚད་མས་གང་ལས་གྲུབ་སེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རང་མི་

གསལ་བ་ལ་གསལ་བའི་ཐ་སད་མི་རུང་བ་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལ་གསལ་བའི་ཐ་

སད་ཇི་ལྟར་འདོགས་ཤེ་ན། གསལ་བ་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དབང་པོ་རྣམས་

ཆོས་ཅན། རང་ཉིད་གསལ་བར་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་གསལ་བའི་ཐ་སད་སྦྱར་དུ་

རུང་སེ། གཟུགས་སོགས་གསལ་བའི་རང་འབས་དབང་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་བེད་པའི་སོ་ནས་

གསལ་བའི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གསལ་བར་འདོད་

པའི་ཤེས་པ་རང་ཉིད་མི་གསལ་བར་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་གསལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་རང་ཉིད་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ཀང་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་གསལ་ན་

འགོ་བ་ཡུལ་གཟུགས་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །ཚད་

མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་ཡི་དངོས་བསན་ཙམ་

ལེགས་པར་བཤད་པ་སེ་གསུམ་པའོ། །   ། །དགེའོ། །

༼ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག༽

༈ དེ་ལྟར་ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་སོན་པའི་མངོན་སུམ་གི་ལེའུ་བསན་ནས། དེའི་

འོག་ཏུ་རང་དོན་རེས་དཔག་འཆད་པ་སབས་སུ་བབ་ཀང་དེ་ཉིད་དགོས་པའི་དབང་

གིས་སྔར་བཤད་ནས། འདིར་སབས་སུ་བབ་པ་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་པའི་

རགས་ལས་བསྒྲུབ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་ཀང་དེ་གཞན་ལ་སོན་པ་ལ་མི་མཁས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་བིས་པ་རྣམས་རེས་སུ་བཟུང་བའི་དོན་དུ། སློབ་དཔོན་གིས། གཞན་དོན་རེས་སུ་

དཔག་པ་ནི། རང་གིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བེད། །ཅེས་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་

མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་དེ་འཆད་དེ། དེ་ལ་གཞུང་དེའི་མདོར་བསྡུས་པའི་དོན་ནི། རྒོལ་

བ་རང་གི་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ལས་རགས་ཅན་ཤེས་པ་སྐྱེས་

པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟ་བུ་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་

ལས་རགས་ཅན་ཤེས་པ་བསྐྱེད་པར་འདོད་པས་ན། རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མཐོང་

བའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་ཕི་རྒོལ་ལ་གསལ་བར་སོན་པའི་ངག་ནི་གཞན་དོན་རེས་

དཔག་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ངག་རེས་དཔག་ཡིན་ཞེ་ན། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའི་མིང་

གིས་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སོན་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གོ་ཞེས་སོས་

པས་ཆོག་མོད་རང་གིས་མཐོང་བ་སོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། གཞན་ཕིར་རྒོལ་ལ་བསྒྲུབ་བ་

བསན་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀི་ཚད་མས་མཐོང་བ་མིན་ཡང་གཞན་

ཕི་རྒོལ་དག་གི་ལུང་ཙམ་ལས་མཐོང་བའི་དོན་ཡང་སྒྲུབ་བེད་རགས་ཡང་དག་དུ་

འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་རྒོལ་བ་གངས་ཅན་པས་ཕི་རྒོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་དང་བདེ་

བ་ཆོས་ཅན། སེམས་མེད་དེ། སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པ་ན། 

རགས་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དེ་གངས་ཅན་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་སངས་

རྒྱས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ཞེས་སེར་སྐྱ་བ་

ཁ་ཅིག་སེམས་པར་བེད་དོ། །

དེས་ན་རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཕི་རྒོལ་གི་ལུང་ཙམ་གིས་



  431  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གྲུབ་པའི་དོན་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་སམ་པའི་ལོག་རོག་དེ་སངས་ནས། 

གཞན་དོན་རེས་དཔག་ཡིན་ན་རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་

རགས་ཕི་རྒོལ་ལ་གསལ་བར་སོན་པའི་ངག་ཡིན་པ་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསན་པའི་

ཕིར་དུ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་དུ་བདག་གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་

ཚིག་སོས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཅིའི་ཕིར་རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཕི་རྒོལ་གི་ལུང་ཙམ་

གིས་གྲུབ་པའི་དོན་རགས་སུ་མི་འགྱུར། གང་གིས་ན་དེ་སངས་པའི་ཕིར་དུ་བདག་

གིས་མཐོང་བ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་ཤེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་རང་གི་ཚད་

མས་མ་གྲུབ་པར་ཕི་རྒོལ་གི་ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གི་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་སོབས་

ཞུགས་ཀི་རགས་དང་རེས་དཔག་གི་ནུས་པ་འཇུག་པ་ཡུལ་ཚིག་ཙམ་ཚད་མ་ཉིད་

དུ་འདོད་པ་རིགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་

ཀི་རགས་དང་རེས་དཔག་གི་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེར་ནི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་

སོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་དང་རེས་དཔག་རྣམས་ཁྱོད་འཇལ་བེད་སྒྲུབ་བེད་འཇུག་པ་

དོན་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒོལ་བའི་དམ་བཅའ་བསན་པའི་ཚིག་ཙམ་གིས་

ཁྱོད་གྲུབ་ནས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་དཔེ་རགས་ལ་སོགས་རྣམས་ཁྱོད་སྒྲུབ་

བེད་དུ་དོན་མེད་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་ལྟར་དུ་ཐལ། ལུང་གི་དོན་ལ་རྒོལ་བ་

རང་གི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བརགས་ནས་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ལུང་དེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མར་ཁས་

ལེན་པར་རིགས་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་གི་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་

དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པས་ལུང་ཁས་བངས་ན་ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་སངས་

རྒྱས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་ཁས་ལེན་པར་འཐད་པ་རིགས་ན་ཡང་། དེའི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་པས་ལུང་ཁས་མ་བངས་པའི་ཕིར་ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་སངས་

རྒྱས་པ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་མི་འགྱུར་ཞེས་སོན་པ་དེ། སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། 

སྐྱེ་འཇིག་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་སོན་

པའི་ལུང་དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀི་བོ་ངོར་བོ་བདེ་

སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་སོན་པའི་ལུང་ལ་གནོད་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་གཞན་བོ་བདེ་སེམས་

མེད་ལ། སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་བརོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་

སོན་པའི་ལུང་དེས་གྲུབ་པའི་སྐྱེ་འཇིག་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་

ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བ་མ་ལུས་པར་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དེ་བས་ནའོ། །

གལ་ཏེ་རྒོལ་བ་གང་གིས་ཁས་བངས་པ་དེ་ལུང་དེ་དང་ལན་པ་ཡིན་ལ་ལུང་

དེ་དང་ལན་པ་ཁོ་ན་ལ་ལུང་དེ་ཚད་མར་གྲུབ་པས་བོ་བདེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དུ་སོན་པའི་

ལུང་དེ་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། རྒོལ་བ་གང་གིས་ལུང་གང་

ཡིན་པ་སེ་རྒོལ་བ་དང་ལུང་ལ་འབེལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །དེས་ན་བོ་བདེ་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་དུ་སོན་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལན་ལ་གངས་

ཅན་པ་ལ་མི་ལན་པའི་ཁྱད་པར་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པ་དང་གངས་ཅན་

པ་གཉིས་ཀ་ལ་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་འདྲའི་ལུང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབེལ་བ་མ་གྲུབ་ཀང་ཁས་བངས་ཀི་འབེལ་པ་

གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་འཇིག་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དེའི་ཚེ་

སངས་རྒྱས་པ་དང་ཁས་བངས་ཀི་འབེལ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དེའི་ཚེ་སངས་

རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་བཏང་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མར་ཇི་ལྟར་

གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་རང་གི་དོན་ལ་ཚད་མས་

གནོད་པར་གྱུར་པའི་ལུང་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། དེ་

འདྲའི་ལུང་དེ་ཉིད་ཀིས་ནི་ལུང་དེ་དང་འགལ་བ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་

ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་འདྲའི་ལུང་གི་དོན་བོ་བདེ་

སེམས་ཡོད་དེ་ལས་གཞན་པའི་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་འཐད་ན་དེ་ལྟར་

ཁས་ལེན་པ་དེ་དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་དོར་བའི་ཡན་ལག་ཡིན་ཅིང་དེའི་ཚེ་ལུང་དེ་ཚད་

མར་ཁས་ལེན་པར་རིགས་པ་མིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་གཞན་གི་ལུང་ལས་གགས་

པའི་རགས་ཀིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་མི་འགྲུབ་པར་བསན་ནས་རང་གི་ལུང་ལ་

ཡང་ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་མི་འགྲུབ་པར་སོན་པ་སེ། གངས་

ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀི་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རོགས་པ་དེ་སྒྲུབ་

བེད་གང་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་བའི་བོ་བདེ་སེམས་མེད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དེ་ནི་བསན་བ་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ཅིས་མ་བརོད་དེ་བརོད་པར་རིགས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་

པ་ལ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་ལུང་ལས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་ཤིང་ཁོ་བོ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཅག་གི་ལུང་ཁྱེད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པས་ལུང་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་བསན་ཏོ་ཞེ་ན། བོ་

བདེ་སེམས་མེད་དུ་སོན་པའི་ལུང་དེ་བརོད་བ་རིགས་པས་གྲུབ་ནས་ལུང་ཚད་མར་

ཁས་ལེན་ནམ་བརོད་བར་རིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་ལུང་

ཚད་མར་ཁས་ལེན་ནམ། བརོད་བ་རིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་

གིས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་ལེན། གཉིས་པ་ལྟར་ན། ལུང་དེ་ཁྱོད་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་དུ་

མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དང་པོ་ལྟར་ན། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་གང་གིས་བོ་

བདེ་སེམས་མེད་དུ་སོན་པའི་ལུང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་

པ་ལ་སོན་པར་རིགས་པར་ཐལ། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སོན་པའི་ལུང་དེ་བརོད་བ་

རིགས་པ་གྲུབ་ནས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཞིག་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

དེ་འདྲའི་ལུང་དེ་ཚད་མར་གྲུབ་ཅིང་ལུང་དེས་གྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི་སངས་རྒྱས་པ་

འདིས་ཀང་ཅིས་མི་འཛིན་ཏེ་འཛིན་པར་བེད་པས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སོན་པའི་

ལུང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་སོན་པར་རིགས་སོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །

གལ་ཏེ་རང་རྒྱུད་ཀི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་

རོགས་པ་ལ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པ་ཡིན་གི་གཞན་ལ་

བསན་པར་མི་ནུས་པས་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་བསན་ནོ་ཞེ་ན། 

བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་དེ་ངོ་བོ་གཞན་ལ་བསན་

པར་མི་ནུས་ཀང་རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་མི་རིགས་པས་དེའི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་

སོན་པར་རིགས་སོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། སྔར་ནི་ཐ་མལ་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གྱུར་པ་ལ་ཕིས་སྒྲུབ་བེད་གང་གིས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོག་པའི་རྣལ་འབོར་

མངོན་སུམ་བསྐྱེད་པར་རོགས་ནས་དེ་ཉམས་སུ་བངས་པས་དབང་པོ་སེ་བོ་བདེ་

སེམས་མེད་དུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་འབྱུང་བའི་སྒྲུབ་བེད་དེ་དག་

སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་སོན་པར་རིགས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་བདེ་སེམས་

མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྒོལ་བ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་

པའི་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་གི་སྒྲུབ་བེད་བསན་པ་ན་སངས་རྒྱས་པས་སྒྲུབ་བེད་

དེའི་དོན་སེ་འབས་བུ་རྣལ་འབོར་མངོན་སུམ་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཤེས་ནས་དེ་ཉམས་

སུ་བངས་པ་ལས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པར་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་

ན་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་མངོན་རེས་གང་གིས་ཀང་རོགས་པར་མི་ནུས་པས་བོ་

བདེ་སེམས་མེད་དེ་དོན་འགའ་ཞིག་དེའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་དཔོད་པ་ནི་བོ་གོས་ངལ་བ་

འབའ་ཞིག་པར་ཟད་ཅེས་སོན་པ་དེ། བོ་བདེ་སེམས་མེད་ཀི་དོན་དག་ལ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་དོན་འགའ་ཞིག་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་དོན་འགའ་ཞིག་ཁྱོད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་དུ་རིགས་

པས་དཔོད་པ་ལ་འཐད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་གི་སྤོད་

ཡུལ་མ་ཡིན་ལ་དོན་གང་དང་འབེལ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྤིའི་ཚུལ་

གིས་ཀང་རེས་དཔག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པ་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཉེས་པ་གཞན་

ཡང་ཡོད་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྐྱེས་བུའི་བསམ་པའི་དབང་ཙམ་གིས་དེ་ཉིད་

རགས་ཡང་དག་དང་། དེ་ཉིད་མིན་པ་རགས་ལྟར་སྣང་དུ་འཇོག་པར་རིགས་པར་

ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་ལུང་ཚད་མར་འགྱུར་ཅིང་ལུང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། འདོད་ན་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་དེ་དང་དེར་སྣང་བའི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གི་རྣམ་གཞག་མཐའ་གཅིག་

ཏུ་ངེས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སེ། སྐྱེས་བུའི་བསམ་པ་དེ་ནི་དངོས་

པོ་ལ་བརེན་པ་མིན་པར་རང་དགར་ཡང་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་གཞན་གིས་

ཁས་བངས་པ་ཙམ་ཡང་རགས་ཡང་དག་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་གིས་ཁས་

བངས་པའི་ལུང་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

འདོད་པར་མི་རིགས་ཏེ། ཚུལ་གཉིས་དོན་ལ་མེད་པར་སྐྱེས་བུས་བཏགས་སུ་ཤེས་

པ་སེ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བེད་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། 

རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་ཅིང་ཡོད་པ་ལྟར་ཚད་མས་ཤེས་

པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་གཅིག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་སྐྱེ་

འཇིག་ཅན་དོན་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་བ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དོན་ལ་ཡོད་དམ་སམ་

ན། སྐྱེ་འཇིག་གི་རགས་ལས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པའི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་

གི་ཞེན་ཡུལ་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དེ་དོན་ལ་ཡོད་ཀང་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པ་

དང་མཚུངས་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་གི་དངོས་པོ་དང་འབེལ་པ་མེད་པར་

སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་ཙམ་ལས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་ཞེན་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་ཆོས་ཅན། བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་

རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་གང་རུང་ཡིན་པར་དངོས་པོ་སེ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་

ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རང་བཞིན་དང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ནི་འབས་བུའི་སྣང་བ་མཐོང་མེད་དེ་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང་གསུམ་པོ་དེ་ཁོ་ན་

ལོག་གྱུར་གོ་བེད་ཀི་རགས་སུ་འབེལ་གི་དེ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ལོག་གྱུར་གོ་

བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་གངས་ཅན་རང་ལུགས་ལ་ཡང་བོ་

བདེ་སེམས་མེད་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་ཅིའི་ཕིར་མ་གྲུབ་སེ་གྲུབ་པར་རིགས་

པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་སྐྱེ་འཇིག་ཅན་དེ་རགས་དེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡིན་པར་དེ་གསུམ་

ལས་གཞན་ཡིན་ནོ་སམ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་

ཁྱོད་ཀི་རགས་ལས་བོ་བདེ་སེམས་མེད་དུ་རོགས་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། འབས་

རང་མ་དམིགས་པ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་རགས་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལྟར་

ན་གཞན་གི་ཁས་བངས་རགས་སུ་མི་རུང་ན་ཁྱེད་དང་སྔོན་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་

ཀིས་གཞན་གིས་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་གཞན་གི་མི་འདོད་པའི་ཆོས་

ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། གཞན་གིས་ཀུན་བརགས་པའི་ཆོས་ཀིས་གཞན་

གིས་མི་འདོད་པའི་ཆོས་ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་དཔེར་ན་བེ་བག་པས་བ་ལང་གི་སྤི་ཡུལ་

དུས་གནས་སབས་ཐ་དད་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འཕོད་འདུས་འབེལ་

བའི་ཆ་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པས་བ་ལང་གི་སྤི་ཆོས་ཅན། དུ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཡུལ་དུས་གནས་སབས་ཐ་དད་པའི་བ་ལང་གི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འཕོད་

འདུས་འབེལ་བའི་ཕིར་ཞེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་རགས་སུ་གཟུང་བ་

དེས་ཐལ་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་དེ་རང་རྒྱུད་དུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཁྱོད་བཀོད་དོན་ཡོད་

དེ། གཅིག་ཁྱོད་ཀི་ཐལ་ཆོས་གཟུང་བ་དུ་མ་དེ་མེད་ན་གཞན་རགས་སུ་གཟུང་བ་དུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་དང་འབེལ་བ་དེ་ཡང་དགག་པ་སེ་མེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་རམ་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁྱོད་ཀི་ཐལ་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་དུ་མ་མེད་ན་རགས་སུ་གཟུང་བ་

དུ་མ་དང་འབེལ་བ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་རགས་སུ་གཟུང་བ་དུ་མ་དང་འབེལ་

བ་དང་ཁྱེད་ཀི་ཐལ་ཆོས་སུ་གཟུང་བ་དུ་མ་གཉིས་ཁྱབ་བ་ཁྱབ་བེད་ཀི་དངོས་པོར་

འབེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། །

༈ དེ་དག་གིས་རང་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་བསན་ནས་ད་དོན་སྒ་

སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་སོན་པ་དེ། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་

ཀི་ཚིག་ཚུར་དུ་དོན་ཞེས་སོས་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། སྒ་སེ་ལུང་དག་དང་

རོག་པས་སྒོ་བཏགས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་གི་རགས་ཐམས་ཅད་རགས་ཡང་དག་ཉིད་

མིན་པར་བསྒྲུབ་པའི་དོན་ནམ་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་འདྲའི་རགས་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། 

སྒ་ཆོས་ཅན། རག་པའམ་མི་རག་པར་ལུང་ལས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། ཕོགས་དང་

མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །འོ་ན་དེ་འདྲའི་རགས་དེ་

རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་རོག་པས་སྒོ་

བཏགས་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་

དུ་སོགས་ཚུལ་གསུམ་པའི་དོན་ལས་ལ་མེ་ལན་སོགས་བསྒྲུབ་བའི་དོན་ནི་སྒྲུབ་

པའི་རགས་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལུང་དང་རོག་པས་སྒོ་བཏགས་

པའི་རགས་དག་ནི་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རོགས་པ་

དང་ལུང་དག་ནི་བེད་པ་པོའི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བས་དེ་འདྲའི་རགས་

དེ་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ལས་གཞན་དུའང་འཇུག་པ་སྲིད་པའི་ཕིར། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

༈ ཞར་ལ་རང་གི་སེ་པ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་དུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནི། སློབ་

དཔོན་གིས། ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་སོན་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་དོན་གིས་ན་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་

གིས་བཤད་པར་རིག་པར་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན་ཕོགས་ཚིག་ནི་དངོས་དང་བརྒྱུད་

པའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཤེས་བ་ཆོས་

ཅན། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དོན་གིས་རང་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་

བེད་ཀི་དོན་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དོན་དེ་རྒྱུ་དང་

ཁྱབ་བེད་གི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་

སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཚིག་དང་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཚིགས་དེ་དག་ཅུང་ཟད་ཀང་

ནུས་པ་མེད་དེ་ཆོས་ཅན་ལ་འབེལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཕོགས་ཚིག་དེ་དག་

ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པར་གནས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པ་དེའི་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་ན་སློབ་དཔོན་གིས་སྒ་ལས་བྱུང་བ་ནི་

རེས་དཔག་ལས་ཚད་མ་གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཚིག་ཚད་མར་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་

ཡིན་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་ཅེས་སོགས་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཚིག་དེ་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོ་ལ་

རང་ཀུན་ནས་སློང་བའི་བསམ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་སོན་པར་བེད་པ་ལ་ཚད་མ་སེ་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་ཏེ། རང་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ཙམ་

ལ་དགོངས་ནས་སློབ་དཔོན་གིས་ཚིག་ཚད་མར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་

ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མིན་ཏེ། ཁྱོད་ལས་སྒ་མི་རག་པ་ལ་ཐེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཚོམ་དེ་དག་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་ངེས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་ཕོགས་ཚིག་དང་

རགས་ཚིག་གཉིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་

བེད་ཡིན་མིན་གི་ཁྱད་པར་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར། དེ་ཆོས་ཅན། བརྒྱུད་པ་ཡིས་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་སྒ་མི་རག་པ་ཙམ་དངོས་སུ་

བརོད་པའི་ཕིར། གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། 

ཉེ་བར་བཏགས་པའམ་བརྒྱུད་ནས་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཞག་སེ། རང་ཉིད་

ལ་སྒ་མི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་ཀང་སྒ་མི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་

ནུས་ཀི་ཚུལ་གསུམ་སོན་པར་བེད་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རིགས་པ་འདིས་ཀང་སློབ་དཔོན་གི་ཕོགས་ཚིག་དེ་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བེད་དུ་

མི་བཞེད་དེ། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་དེ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་མི་བཞེད་དེ། ཕོགས་ཚིག་དེས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་

མེད་པའི་ཕོགས་ཙམ་དེ་ནི་བརོད་པར་ཁྱོད་ཀིས་བཤད་པའི་ཕིར། ཚིག་གང་གིས་

ན། དེ་ལ་དཔག་བ་བསན་པ་ནི། །གཏན་ཚིགས་དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད། །ཅེས་པའི་

ཚིག་ཉིད་ཀིས་བཤད་དོ། །

གལ་ཏེ་རགས་ཚིག་ཏུ་མ་ཟད་ཕོགས་ཚིག་དེ་ལའང་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་

པ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་བརེན་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཕིར་

རྒོལ་སྒ་རག་མི་རག་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒ་རག་མི་རག་མཐའ་ཅིག་ཏུ་

ཤེས་པར་འདོད་པའི་དྲིས་པ་ན་རྒོལ་བས་སྒ་མི་རག་པའི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པར་འདོད་

ནས་སྦྱོར་བ་འགོད་པའི་སབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ཚིག་འཇུག་པ་

དེ་ནི་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྒོལ་བའི་ཚིག་ཡིན་པ་ཞིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་

ཡིན་པས་ཐེ་ཚོམ་སོགས་དེར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒོལ་བས་སྒ་རག་གོ་ཞེས་སྒ་མི་

རག་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀང་སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུག་མེད་དེ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

ཁྱོད་ལ་བརེན་ནས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཚིག་འཇུག་པའི་རྒོལ་བའི་ཚིག་དེ་ཡིན་

པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྒོལ་བས་ཕིར་རྒོལ་ལ་བརྒོལ་བའི་

ཕིར་དུ་སྒ་རག་གོ་ཞེས་པ་ན་ཕི་རྒོལ་ལ་སྒ་རག་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བས་དེ་བཟློག་པའི་

དོན་དུ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཚིག་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་ལ་ནང་གི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བ་

དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་དེ། ནང་གི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའི་

ནུས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་དག་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའི་ཕིར་དང་། ཕོགས་

ཚིག་ཚུལ་གསུམ་ལ་དྲན་པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡང་མེད་དེ། ཚུལ་གསུམ་དེ་ལ་དྲན་

པ་བསྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ནི་ཚུལ་གསུམ་དེ་ཉིད་ཀི་རགས་ཚིག་ཁོ་ན་ལ་ཡང་དག་པར་

གནས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཀུན་བཏུས་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཚུལ་གསུམ་ལ་དྲན་པ་བསྐྱེད་པའི་

སོ་ནས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་སྨྲའི། རགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་

བསན་པ་མེད་པར་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་ཕོགས་ཚིག་གིས་རགས་

ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དག་བསན་པ་ཉིད་ལས་བསྒྲུབ་བ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འདོད་དོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བཤད་ཟིན་དེ་མེད་ཀང་ཞེས་པས་ཕོགས་ཚིག་དེ་རགས་ཚིག་

འཇུག་པའི་རེན་ཡིན་པས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་པའི་ཡན་ལག་དུ་འདོད་པའི་ཕོགས་འདི་

ལ་དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཤེས་པར་ཞེས་སོགས་སུ་ལན་བཤད་ཟིན་ལ། གཞན་ཡང་ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་རགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་

ཡུལ་དངོས་སུ་བསན་མི་དགོས་པར་ཐལ། རགས་ཀི་བེད་པ་འཇུག་པའི་ཡུལ་དེ་

དངོས་སུ་བསན་པ་མེད་ཀང་སྒ་ནི་བས་པ་ཡིན་ལ་གང་བས་པ་འདི་འདྲ་ཀུན་མི་རག་

ཅེས་བརོད་པ་ཙམ་གིས་ཀང་དེའི་དོན་གིས་སྒ་དེ་འཇིག་པར་རོགས་པའི་བོ་སྐྱེ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ན་ཕོགས་དངོས་སུ་བསན་པ་མེད་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་

པ་ལ་གེགས་མེད་པའི་ཕིར་ན་ཚུལ་གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ཉིད་མ་བསན་

ན་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་གིས་བརོད་པ་ཡིན་གི་

ཕོགས་མ་བསན་པ་སྒྲུབ་ངག་གི་སྐྱོན་དུ་གསུངས་པ་ནི་མེད་དོ། །

༈ གཞན་གི་སེ་པས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་ཁས་

བངས་ནང་འགལ་གི་སོ་ནས་སུན་འབིན་པ་སོན་པ་དེ། གལ་ཏེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་

གི་ཡན་ལག་ཡིན་ན་རིག་པ་ཅན་པས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་ཁྱབ་ཆེས་ཏེ་འདི་ལྟར། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་ཕོགས་བརོད་པ་ཡང་སྒྲུབ་

ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་རིགས་ཤིང་ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་མ་

གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡང་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་པར་འགྱུར་བས། དཔེ་རགས་མ་

གྲུབ་པ་བརོད་པ་ལ་ཡང་མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཕིར་དམ་བཅར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་ཁྱོད་ཀང་ཁས་ལེན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དགོས་པས་ཉེས་པ་དེ་ཁྱེད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲས་པ་དེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སེ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་

བརོད་པ་ཡང་དམ་བཅར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་དེ་རང་ལ་

འབྱུང་བར་འཐད་པ་མིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་སྒྲུབ་

བེད་ཀི་དབང་དུ་བས་པའི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཉིད་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་མིན་

པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། དེ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བེད་དུ་མ་གྱུར་བ་

ཞེས་པའི་ཁྱད་པར་གི་ཚིག་མེད་པར་བསྒྲུབ་བ་བརོད་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་སྤིར་བརོད་ན་ཡང་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་

བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དང་དམ་བཅའི་ཚིག་གཉིས་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་པའི་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་རོད་བེད་དུ་རིགས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རིགས་ཅིག་པ་ཞིག་ལ་ཕན་ཚུན་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གི་

རིགས་ཤིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ལ་ཕན་ཚུན་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་རིགས་མི་གཅིག་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་

ཙམ་དུ་རིགས་གཅིག་པས་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་ན། དེའི་ཕིར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ར་མཁན་ར་བུམ་བེད་དོ་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་

སེ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཀུན་དམ་བཅར་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་གཞན་དག་གི་

ལུགས་ལ་ཡང་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་མེད་དེ། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གྲུབ་ཟིན་བརོད་པ་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་བསན་པའི་ཕོགས་ཚིག་དག་

ནི་ཆོས་ཅན། ཅི་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་བརོད་

པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་རང་ལུགས་ཀི་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པ་

བསན་ནས། གཞན་ལུགས་ཀི་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བེད་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པ་འགོག་

པ་ནི། པཎི་ཏ་མང་པོས་ལེན་པའི་བུ་ལ་སོགས་རིགས་སོའི་འབེལ་བེད་ཁ་ཅིག་གིས། 

དང་པོ་རིགས་པ་ཅན་སོགས་ཀི་དོགས་པ་འདི་ལྟར་བསུ་སེ། ཕོགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། 

སྒྲུབ་ངག་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པའི་

ཕིར་དཔེ་རགས་ཀི་ཚིག་བཞིན་ནོ་ཞེས་བཀོད་ནས། མངོན་སུམ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་དུ་

ཐལ། དེའི་ཕིར་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །

གལ་ཏེ་ཚིག་ཡིན་པའི་རགས་ཀི་ཁྱད་པར་འགོད་ཅེ་ན། འོ་ན་སུན་འབིན་

ཡང་དེར་ཐལ། དེའི་ཕིར་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲུབ་བེད་དང་ལན་དེ་

རྣམས་ཤིན་ཏུ་མི་འཐད་དེ། འདི་ལྟར། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་པའི་ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པ་དང་ཚིག་

ཡིན་པ་སོགས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་རགས་ཀི་

ཁྱད་པར་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་

རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་འབེལ་བ་

མེད་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འདི་ལྟར་བསྒྲུབ་བ་

དང་འབེལ་བ་མེད་ལ་མི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མེད་པའི་རགས་དེ་ནི་སྒྲུབ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བེད་ཡང་དག་ཏུ་རིགས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་ལན་མང་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་

པར་བེད་པའི་དུས་སུ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཡིན་པ་སོགས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་

པའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་ནས་དེ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀིས་མ་ངེས་སོ་ཞེས་ལན་

འདེབས་པའི་རིགས་སོའི་འགེལ་བེད་ནི་ཆོས་ཅན། མཁས་པས་བཞད་གད་གི་

གནས་ཡིན་ཏེ། སྒྲུབ་བེད་ལྟར་སྣང་བརྒྱུད་མར་བཀོད་ནས་དེ་ལ་སུན་འབིན་ལྟར་

སྣང་བརྒྱུད་མར་ལན་འདེབས་པའི་རྒོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གིས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་དོན་རེས་དཔག་གི་མཚན་ཉིད་བསན་ནས་དེ་

བསྒྲུབ་བ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སོན་པ་དེ། གལ་ཏེ་ཕོགས་དངོས་སུ་བསན་བ་མ་

ཡིན་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཕོགས་སྒྲུབ་བེད་

རགས་ཡང་དག་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཤུགས་ལ་རོགས་པར་བ་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་

ལ། དངོས་སུ་བསན་བ་མ་ཡིན་ཡང་འགའ་ཞིག་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལ་མ་ཡིན་པ་

དང་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་རོངས་པའི་ལོག་རོག་མཐོང་བས་དེ་མེད་པར་བ་བའི་

ཕིར་དུ་སློབ་དཔོན་གིས་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བ་ལ། རང་ཉིད་

འདོད་དང་མ་གསལ་བ། ཞེས་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་འཆད་པ་དེ། ཕོགས་དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཁོ་ནའི་ཚིག་ཕད་དང་

བདག་ཉིད་དང་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་བཞི་དེ་དག་གིས་རྣམ་བཅད་ལ་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ། སྒ་མཉན་བ་ལྟ་བུ་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་དང་། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ལྟ་

བུ་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་བཞིན་པ་དང་། ལུང་དོན་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ་རྒོལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བའི་འདོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་ཙམ་ལྟ་བུ་སབས་ཀི་

རེན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཕོགས་ཡིན་པ་སེལ་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་གིས་ཡོངས་

གཅོད་ལ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ། ཕོགས་ཡིན་ན་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་སེ་གྲུབ་མ་ཟིན་

དང་སྒྲུབ་བེད་དུ་གྱུར་བཞིན་པ་མིན་པ་དང་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་སེ་འདོད་ཡུལ་དུ་

བས་པ་དང་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་དོན་གིས་བརོད་པ་ཞིག་དགོས་སོ་ཞེས་ཡོངས་

སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་མདོར་བསན་ནས་དེ་དག་སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དང་པོར་

འདོད་སྒ་སོས་པའི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་འདོད་

པ་ཞེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། བདག་དོན་བེད་པ་དེ་མིག་

སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་མ་བརོད་

ན་ཡང་རྒོལ་བས་འདོད་པས་ཁྱབ་པའི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་སྒྲུབ་བར་འདོད་དོ་

ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། བཞིན་ཞེས་པས་ནི་དཔེ་ཅན་ཉིད་དཔེར་

བཀོད་པའོ། །

གལ་ཏེ་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་

བར་འདོད་པར་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དོན་བེད་པ་དེ་

མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་མ་

བརོད་ན་ཡང་དེ་དེར་འདོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དོན་བེད་པ་འདོད་ཡུལ་གི་

བསྒྲུབ་བར་བས་ནས་དེ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དུ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་འཆོལ་བར་སྨྲ་བའི་སབས་ལས་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་འདོད་སྒ་དེས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་

བར་སོན་པས་རྒོལ་བ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་པའི་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡིན་པ་སེལ་

ན་དེས་བསན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་ཡང་སེལ་བས་བསན་

བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་སེལ་བའི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

དུ་རང་སྒ་སོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཀི་འདོད་སྒ་དེས་རྒོལ་བ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་

ཡིན་པ་བཟློག་ན་ཡང་བསན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་སེལ་བའི་

དོན་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་སྒ་མོས་པ་དོན་ཡོད་དེ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

ཀི་རང་སྒ་འདི་ནི་བསན་བཅོས་མཁན་པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་

དོགས་པ་ཡོད་པས་དེ་འདྲའི་དོགས་པའི་གནས་བཟློག་པ་དེའི་དོན་དུ་བས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཀུན་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར་ཡང་བདག་ཉིད་ཀི་སྒས་ནི་བསན་

བཅོས་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཁས་བངས་པ་སོན་པར་བེད་པའོ་ཞེས་བསན་བཅོས་མཁན་

པོའི་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་པ་སེལ་བའི་དོན་དུ་རང་སྒ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་འདོད་སྒ་དེ་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་

མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པ་དེ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པར་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་སོས་ཤེ་ན། གངས་

ཅན་གི་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་སྐྱོན་བརོད་པའི་ཆེད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུ་སོས་ཏེ། བདག་དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན་རགས་

དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་ཞིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མཐུན་དཔེ་ལ་

རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། འདོད་ཡུལ་གི་བདག་དོན་དེ་ནི་སྒའི་ཉེ་བར་འགོད་

ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་

ཁྱད་པར་དག་དང་རེས་འགའ་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་གིས་

བརོད་དེ། འདི་ལྟར། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན་འདུས་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གི་

དོན་བེད་དེ་འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པ་ན། འདུས་

བསགས་དེ་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་

པར་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་རྒོལ་བའི་བོས་བཟུང་ཞིང་སྒས་

བརོད་པའི་ཕིར། མིག་སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། གཞན་

དོན་བེད་དེ། འདུས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པ་ན། འདུས་

བསགས་དེ་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་

ཁྱད་པར་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁྱད་པར་དུ་རྒོལ་བའི་བོས་བཟུང་ཞིང་སྒས་བརོད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་དུ་བཟུང་ན་སྐྱོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེར་བཟུང་ན་འདུས་

བསགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མིག་སོགས་དེ་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་

གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་འགོག་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པར་



  449  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཐལ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་ཁྱོད་ཀི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ཡིན་པ་

གང་ཞིག་དེ་ཁྱོད་ཀིས་མིག་སོགས་ཀི་སེང་དུ་འགོག་པའི་སོ་ནས་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མིག་

སོགས་འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་དེ་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་

གི་ཁྱད་པར་འགོག་པའི་འགལ་རགས་ཡིན་པར་ཐལ། འདུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་

ཅན་དེ། ཁྱོད་ཀི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་ཁྱད་པར་ཡིན་པ་གང་ཞིག །དེ་ཁྱོད་ཀིས་

མིག་སོགས་ཀི་སེང་དུ་འགོག་པའི་སོ་ནས་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནོད་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་རགས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་

བར་མ་ཟད་སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། ཇི་སད་དུ་སློབ་དཔོན་དབིག་གཉེན་སོགས་

ཀིས་གངས་ཅན་གིས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པ་འདི་ལ་གཞན་ནི་

བདག་ལ་འདོད་པས་བདག་དེ་གཞན་གི་སྒས་བརོད་ན་བདག་དེ་དཔེ་ལ་མ་གྲུབ་བོ་

ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་དུ་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེར་རེས་འགོ་

མེད་པའི་སྐྱོན་ཡང་ཡོད་དེ། འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་མིག་སོགས་

གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་མཐུན་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པར་

ཐལ། བདག་དོན་བེད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་གང་ཞིག །བདག་

དོན་བེད་པ་དེ་མཐུན་དཔེ་མལ་ཆ་སོགས་ལ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བདག་དོན་བེད་པ་དེ་བསྒྲུབ་བར་སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཀང་དངོས་

སུ་མ་སོས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འདུས་

བསགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འདོད་ཡུལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གི་བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཡིན་སེ་མེད་པར་ཐལ། རྒོལ་ཕི་རྒོལ་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་

པ་གང་ལ་རོད་པའི་ཚེ་ཁྱོད་རོད་གཞིའི་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞིག །བདག་དོན་

བེད་པ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡིན་པར་ངག་ཏུ་

སྨྲས་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ན། བྷ་དྲི་ཧ་རིས། ཤེས་པ་ལན་དང་ཕི་དོན་དང་། །རང་

གི་ངོ་བོ་དག་ཀང་སེ། །དེ་དེ་སྒ་བརོད་པས་རོགས་པས། །སྤིར་ནི་འབེལ་པར་རབ་ཏུ་

གནས། །ཞེས་རོད་བེད་གི་སྒས་བརོད་འདོད་ཤེས་པ་དང་བརོད་བ་ཕི་རོལ་དང་སྒ་

རང་གི་ངོ་བོ་དང་གསུམ་གོ་བར་བེད་དེ། དཔེར་ན་གོ་བོ་ཞེས་པ་ན་བརོད་འདོད་དང་

བ་ལང་དང་ངག་དང་ཨོ་དང་ཨུ་རྣམས་གོ་བར་བེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་ལ། དེའི་

རེས་འབང་སྒ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་བ་ལང་ཞེས་སོགས་རིགས་ཀི་

སྒ་ལྷ་སྦྱིན་ཞེས་སོགས་མིང་གི་སྒ་དེ་གཉིས་ཀ་ཡང་བརའི་སྔ་རོལ་ནས་ཕི་རོལ་གི་

དོན་ལན་ཡིན་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་དོན་ལན་མ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། སྒ་བེ་བག་ཏུ་བཤད་

དུ་མེད་པར་སྨྲ་བས་རིགས་ཀི་སྒ་སྔར་དང་འདྲ་ཞིང་མིང་གི་སྒ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལན་

མ་ཡིན་ལ་བརའི་སྔ་རོལ་ན་རང་གི་ངོ་བོའི་དོན་ལན་ཡིན་པར་འདོད་པ་ན། སྒ་བེ་

བག་ཏུ་བཤད་ཏུ་མེད་སྨྲ་དེས་ཡོད་སྨྲ་དེ་ལ་མིང་གི་སྒ་ཆོས་ཅན། མིང་དང་ཅན་

གཞན་དུ་འབེལ་བའི་བརའི་སྔ་རོལ་ནས་དོན་ལན་ཡིན་ཏེ། སྒའི་རྣམ་དབེ་བརྒྱད་གང་

རུང་དང་ལན་པའི་ཕིར་ཞེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་རགས་དེ་ཆོས་ཅན། མིང་གི་སྒ་ལ་སྒ་

བེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་མེད་སྨྲ་བའི་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལན་དུ་སྒྲུབ་

པར་ཐལ། མིང་གི་སྒ་ལ་རང་གི་ངོ་བོའི་དོན་ལན་ནམ་ཕི་རོལ་གི་དོན་ལན་གང་རུང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བསྒྲུབས་ནས་རང་གི་ངོ་བོའི་དོན་ལན་མི་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། མིང་གི་སྒ་ལ་རང་གི་ངོ་

བོའི་དོན་ལན་མི་སྒྲུབ་པར་ཐལ། རང་གི་ངོ་བོའི་དོན་ལན་དེ་ཁྱོད་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བར་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པའི་ཕིར། འམ་གིས་བསྡུས་པ་འདུས་བསགས་ཆོས་

ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རགས་སུ་བཀོད་པ་འབས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་མིག་སོགས་

གཞན་དོན་བེད་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་

སྨྲས་ཀང་ཞེ་ནས་འདོད་པ་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལས་བཟློག་ཕོགས་

སུ་སྒྲུབ་པ་དང་དེ་མ་ཚང་བའི་རགས་ནི་འདོད་ཡུལ་དང་འགལ་ཞིང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

དཔེ་ལ་འགོ་མེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གངས་ཅན་པའི་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ལ་སྐྱོན་

བརོད་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་རྒྱང་ཕན་པས་སྐྱེ་བ་སྔ་ཕི་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་

ནས་ཟོལ་གི་སྦྱོར་བ་འདི་ལྟར་དུ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་སེམས་རས་གཅིག་པའི་

སྐྱེས་བུའི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་སུ་ཡོད་དེ། ཨུད་པ་ལ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རིག་པ་བཞིན་ཞེས་པའི་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྱོར་བ་བཀོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་

ཆོས་དཔེ་རེས་འགོ་མེད་པ་དང་རགས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་

དག་ཀང་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཅི་སེ་ཡང་དེ་འདྲའི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་དེ་

བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་མ་ཡིན་གི་དེ་འདྲའི་ཟླ་བཅས་ཀི་སྤི་དེ་བསྒྲུབ་པར་བ་བར་

འདོད་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་ཟླ་

བཅས་ཀི་སྤི་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་པ་དེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མེད་ཅིང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེ་འདྲའི་ལུས་དེ་ཡང་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་བུམ་པ་དེ་

དེ་འདྲའི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་དུ་མེད་བཞིན་དུ་དེ་ལྟར་

ཡོད་ཅེས་པའི་རྒྱང་པན་པ་རྣམས་ཀི་ཐ་སད་འདི་དེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའི་གནས་

ལུགས་མི་ཤེས་པའི་མངོན་ཞེན་གིས་ཀུན་ནས་བསླངས་བ་ཡིན་ཏེ། བརོད་བས་

སོང་པ་བརོད་པའི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་སྒའི་མི་རག་པ་དེ་བུམ་པ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བ་དང་དཔེ་

བུམ་པའི་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་རེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་ཕེ་ནས་

རོགས་ན་ཁྱོད་ཀིས་བས་པས་སྒ་འཇིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལའང་ཆོས་རེས་འགོ་མེད་པ་

དང་རགས་འགལ་བའི་སྐྱོན་གཉིས་བཅས་ཀི་སྦྱོར་བ་ལ་བཀོད་པ་ལྟར་མཚུངས་སོ་

ཞེ་ན། བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་བུམ་གཉིས་ཀི་མི་རག་པ་གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་མི་

འགོ་བས་ཁྱོད་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་

དང་རགས་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སྒ་བུམ་

གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་འཇིག་པ་ཙམ་གྲུབ་པའི་ས་སྒ་ཡང་སྤི་མི་རག་པ་

ཙམ་དང་ལན་པ་དེ་ལྟར་དུ་ཁྱོད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་སྒ་བུམ་གཉིས་ཀ་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་སྤི་མི་རག་པ་ཙམ་གྲུབ་པ་དེ་

བཞིན་དུ་བུམ་པ་ལའང་དེ་འདྲའི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་

དེ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་དེ་འདྲའི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་དེ་དང་ལན་པར་

འགྱུར་བ་ལ་དེ་འདྲའི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཀི་སྤི་དོན་གཞན་དེ་མེད་པ་

ཡིན་ནོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གལ་ཏེ་སྤི་མི་རག་པ་ཙམ་དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ལས་གཞན་ལ་རེས་འགོ་མེད་

པར་ཐལ། སྒའི་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མི་རག་པ་ཙམ་ཆོས་

ཅན། སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པས་སྒ་ལས་གཞན་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། སྒ་དེས་མ་འབེལ་བ་བཟློག་པ་སེ་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་རྣམ་གཅོད་ལ་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་དང་གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཞིང་མི་རག་པ་དེ་སྒས་གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁྱད་

པར་དུ་བས་ན་ཆོས་གཞན་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ལ། མི་རག་པ་དེ་

སྒས་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཕིར་ཆོས་གཞན་གང་ལ་རེས་

འགོ་མེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སྤི་མི་རག་པ་ཙམ་དེ་གོག་ལ་སོགས་ལའང་གྲུབ་ཟིན་པས་བས་པས་

སྒ་ལ་སྤི་མི་རག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བས་པ་དེ་ཆོས་

ཅན། སྤི་མི་རག་པ་ཙམ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ལ་སྒྲུབ་པར་བས་པ་ཡིན་པས་ཁྱོད་སྒ་ལ་

གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་

དེ་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་དུ་མ་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་བེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་ཅན་སྒས་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆོས་མི་རག་པ་དེ་ནི་སྒ་ལས་གཞན་ལ་རེས་འགོ་མེད་པ་

སྐྱོན་དང་ལན་པ་མིན་ནོ། །འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་བསན་པ་འདིས་ནི་བེ་བག་པ་དག་

རགས་བས་པ་ཆོས་ཅན་སྒའི་སེང་དུ་ཆོས་ཅན་སྒས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་

ཆོས་མི་རག་པའི་སྤི་དོན་གཞན་དང་ཆོས་མི་རག་དག་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་

གི་ཆོས་ཅན་སྒའི་སྤི་དོན་གཞན་དག་འགོག་པས་བས་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རགས་འགལ་བར་འདོད་པ་དག་ནི་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་བས་པས་

ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་དེ་ལྟར་གི་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་གཉིས་པོ་དེ་མི་སྒྲུབ་པའི་ཕིར། དེ་

ཉིད་སྒྲུབ་པ་དེ། བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་དེ་ལྟར་གི་ཚོགས་པ་

དོན་གཞན་གཉིས་པོ་དག་བསལ་བས་ཁྱོད་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རག་འགལ་བ་མ་ཡིན་

ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཁྱོད་ཀིས་ཆོས་ཅན་སྒ་འདིར་དེ་ལྟར་གི་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་

གཉིས་པོ་དེ་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་མིན་གི་སྤི་དོན་གཞན་གིས་དབེན་པའི་ཆོས་མི་རག་

པ་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་འདོད་སྒ་སོས་པའི་རྣམ་གཅོད་ཀི་དགོས་པ་བསན་ནས་ད་རང་

སྒ་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་ཀི་དགོས་པ་སོན་པ་དེ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་བདག་ཉིད་

ཀི་སྒ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཕི་ནང་གི་བསན་

བཅོས་ལས་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་

དུ་མ་རྣམ་པར་བཞག་ཀང་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་འདོད་ཡུལ་དུ་

བས་པའི་དོན་ཉིད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་ལུང་

དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཡོད་དམ་གང་གིས་ན་དེ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་རང་སྒ་སོས་

ཤེ་ན། ཡོད་དེ་རང་གཞན་གི་སེ་པ་འགའ་ཞིག་དེ་ལྟར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་དང་པོར་གཞན་སེའི་འདོད་པ་འགོག་པ་དེ། གཞན་སེ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ཐམས་

ཅད་སྒྲུབ་བར་གཟུང་དགོས་པས་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བས་བཀོད་པའི་རགས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དེས་ལུང་དོན་གཅིག་ལ་རབ་ཏུ་གནོད་ན་གཏན་ཚིག་འགལ་བ་དང་དམ་བཅའ་དག་

བསལ་བའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒོལ་བ་དེ་དག་གིས་ལྟར་ན་བས་པ་ཆོས་ཅན། 

སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་དྲི་རག་པའི་ཡོན་ཏན་བཟློག་པས་ཀང་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

གཏན་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་གཟུགས་ཅན་གི་

ལུང་དོན་གཅིག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་ལ་དྲི་ཟའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་སབས་མིན་པའི་ཕིར་སྐྱོན་དེར་

འགྱུར་བ་མིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་ཡོན་བཀག་པས་སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒ་ལ་དྲི་ཟའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པའི་སབས་མ་

ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཅི་སེ་ཆོས་ཅན་སྒ་དེ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་སབས་འདིར་སབས་སུ་བབ་ལ་རག་

པ་ནམ་ཡོན་ཡང་སྒའི་ཆོས་ཡིན་པས་སབས་སུ་བབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ལ་ནི་

སྒ་དང་རག་པ་ནམ་ཡོན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འབེལ་བ་ཅི་ཙམ་ཡང་མེད་པ་ལུང་

ལས་བཤད་པ་ཙམ་གིས་དེ་གཉིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འབེལ་བར་རོག་པ་ཡིན་ན། 

བས་པས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པ་དེ་ལ་ཡང་བས་པ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་འགལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་པ་འབའ་ཞིག་ཉིད་དུ་

ཟད་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་ཞེས་པའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་སོ། །

ཅི་སེ་ཆོས་ཅན་སྒའི་ཆོས་ཡིན་པ་དང་བསྒྲུབ་བ་སྤིའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་

པའི་ཕིར་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་བཞིན་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་ཀིས་སྒ་རག་པ་ནམ་

ཡོན་དེ་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་རྒོལ་བས་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་ན། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་དཔག་འདོད་སྐྱེ་ཚུལ་དང་དེ་གཞན་གིས་རོགས་པའི་

ཚུལ་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། རོད་པའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་གིས་སྒ་རག་པར་འདོད་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་

ཟ་ནས་སྒྲུབ་བེད་འདྲི་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སབས་འགས་རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དཔག་འདོད་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སབས་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་ཕིར། རྒོལ་བས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་གནས་སབས་དེ་དག་གིས་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བའི་རྒྱུད་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

བསྒྲུབ་བ་དཔག་འདོད་དེ་ཡོད་པར་རོགས་པར་བེད་དེ། ཁྱོད་དེ་དག་ལ་མི་འཁྲུལ་

བའི་ཕིར། དེས་ན་ཇི་སད་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་མེད་པར་ནན་གིས་སྒ་མི་

རག་སྒྲུབ་ཀི་རྒོལ་བས་ཁྱོད་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་འདི་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་

འདོད་ཅེས་པ་འདི་གསལ་བར་དབང་ཕྱུག་སེ་རྒྱལ་པོ་ངན་པའི་སྤོད་པ་བཞིན་དུ་

འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན་སོགས་ཀི་སྒྲུབ་བེད་མི་འཐད་དེ། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། འབས་བུའི་རགས་ཅན་མིན་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྤིའི་ཕོགས་གཅིག་

ཡིན་པ་སོགས་བརོད་པའི་རགས་ཀིས་ཁྱོད་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་

ཀི་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པར་མི་འཁྲུལ་བར་ཐལ། དེས་དེ་འདོད་པར་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་སྒ་མི་

རག་སྒྲུབ་གི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་འཁྲུལ་པ་ཡིས་

གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། གཞན་ཡང་བས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་

གི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་གཞན་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཅི་ཞིག་གནོད་དེ་

མི་གནོད་པར་ཐལ། རག་པ་ནམ་ཡོན་མེད་ན་མི་རག་པ་མི་འབྱུང་བ་མིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གལ་ཏེ་བས་པས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་ན་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་

པའི་ལུང་ལ་གནོད་པས་རྒོལ་བས་བཀོད་པའི་རགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་སོན་གི་ལུང་ལ་གནོད་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་

ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་དང་རེས་

དཔག་རྣམས་རང་གི་སྤོད་ཡུལ་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཡང་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ། །

ཡང་དེ་སེ་ཁྱོད་ཀིས་སྒྲུབ་པའི་སྒ་མི་རག་པ་དེ་ནི་སྒ་རག་སོན་གི་ལུང་གིས་

གཞན་དུ་བར་མི་ནུས་པར་ལེགས་པར་གྲུབ་སེ། རགས་སྔར་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་ཡུལ་ལ་རིགས་པས་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ་རྒོལ་བ་བསན་

བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ན་དེའི་ཚེ་རྒོལ་བས་རོད་པའི་རེན་ལུང་དོར་བར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་ཡུལ་ལ་རིགས་པས་དཔོད་པ་

དེའི་ཚེ་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོར་བའི་ཉེས་པ་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། དེའི་

ཚེ་ལུང་ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་ན་ལུང་ཆོས་ཅན། དེ་འདྲ་དེའི་ཚེ་རྒོལ་

བས་ཁྱོད་ཁས་བངས་པ་ཡོད་ཀང་གནོད་སྒྲུབ་ཀི་ཡན་ལག་མིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་

འདི་ནི་རྒོལ་བས་ཁྱོད་ཁས་ལེན་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་ཡུལ་ལ་རིགས་པས་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ་

ལུང་ཁས་མི་ལེན་ན་དུས་ནམ་གི་ཚེ་ལུང་ཁས་ལེན་ཞེ་ན། སྔར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་

ལུང་ལ་མི་ལྟོས་པར་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རིགས་པས་མངོན་རེས་ཀི་ཡུལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གཉིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་གཏན་ལ་ཕེབས་ནས་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་ཤིན་ལོག་ལ་

དཔོད་པའི་དུས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་རྣམ་དག་ཡོངས་འཛིན་པ་སེ་ཚད་

མར་འདོད་པ་དུས་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཚད་མར་ཁས་མི་ལེན་ན་ཤིན་ལོག་ལ་སྤོད་པའི་

སབས་མེད་པ་གང་ཞིག་དེའི་སབས་ཡིན་པའི་ཕིར། ཤིན་ལོག་ལ་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ་

རྒོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་ལུང་དང་འགལ་བའི་དོན་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་ལུང་དེ་

དང་འགལ་བར་སེམས་སེ་ཁས་ལེན་པ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཡང་གནས་གསུམ་པ་ལུང་

གི་ཡུལ་ཤིན་ལོག་ལ་རོག་དཔོད་འཕོ་བ་ན་བསན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པར་

རིགས་པ་དང་ལན་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཚེ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པའི་སབས་དེར་ཡང་ཆོས་ཅན། སབས་ཀི་

བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་མེད་པ་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་གནོད་པའི་

རགས་དེ་ཉིད་སང་བར་བ་ཡི་གཞན་འབེལ་མེད་གི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་རགས་

སང་བ་མིན་ཏེ། སབས་ཀི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་ན་རགས་འགལ་བར་

འགྱུར་གི་འབེལ་མེད་ཀི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་ན་རགས་

འགལ་བ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་མངོན་ལོག་སོགས་ཀི་ཡུལ་ལ་དཔད་པ་ཀུན་ལ་བསན་བཅོས་

དག་ཚད་མར་གཟུང་དགོས་ཞེས་པའི་ལུགས་འདི་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་གང་གིས་

བས་ཏེ་ཁྱོད་ལ་རིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། དེ་ནི་སེ་ཁྱོད་ལྟར་ཡིན་ན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གྲུབ་མཐའ་འམ་ལུང་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱུགས་རི་སོགས་ཀི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་དུ་

བའི་རགས་ལས་དུ་ལན་གི་ལ་ལ་མེ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་སོགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་ཕྱུགས་རི་སོགས་ཀིས་ལུང་ཁས་ལེན་པའི་སྒྲུབ་བེད་མེད་དེ། ཕྱུགས་

རི་སོགས་ཀི་སྐྱེ་བོ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀི་འབེལ་པ་གྲུབ་ནས་དཔོད་པ་

ཀུན་ལ་ལུང་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ལ་ལུང་གི་སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་ནས་ཀང་དཔོད་པ་

ཀུན་ལ་ལུང་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དང་པོར་སྐྱེས་པ་ན་ལུང་ཡན་ལག་དུ་མེད་

པར་རེང་ཕུར་རམ་ཅིག་པུར་སྐྱེས་པར་འགྱུར་ཞིང་ལུང་དོན་ལ་རིགས་པས་གྲུབ་

པའི་ཡོན་ཏན་དང་གནོད་པའི་ཉེས་པ་མ་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཀེ་མ་མི་

འདོད་བཞིན་དུ་རེས་སུ་འབེལ་བའི་མི་ཟད་པའི་གདོན་དང་འདྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་

དཔོད་པ་ཀུན་ལ་ལུང་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་པ་འདི་ནི་དང་པོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་གྲུབ་

པ་མེད་ན་སུ་ཡིས་གསར་དུ་བགོས་པ་ཡིན་ཞེས་དཔས་སོ། །

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་ཡང་དག་གཅིག་ཉིད་ལ་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ཀུན་

གིས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔེའི་སེང་ལ་བསན་པ་ཞིག་སྒྲུབ་བེད་དུ་འགྱུར་བས་ལུང་དོན་ལ་

གནོད་ན་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་ཡིན་

པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། ལུང་དོན་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པའི་རགས་འདི་ན་འཇིག་རེན་

འདས་ལུགས་ཏེ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་མི་རག་པ་ནི་ཆོས་

ཅན། རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་གྲུབ་པས་ཁྱོད་མ་གྲུབ་པར་ནི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་

བར་ཐལ། ཁྱོད་རག་པ་ནམ་ཡོན་དང་འབེལ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་བས་པ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་

པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་སྐྱོན་ལན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་

སྒ་མི་རག་པ་དེའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་བརོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རགས་ཡང་དག་ལ་ལུང་དོན་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔེའི་སེང་དུ་

བསན་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཆོས་ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་ཀུན་གིས་

ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔེའི་སེང་དུ་བསན་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་

དག་ལ་རང་གི་ཆོས་ཅན་དེའི་ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་ཀུན་གིས་ཁྱབ་པ་མཐུན་

དཔེའི་སེང་དུ་བསན་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ངག་སྨྲའི་སྐྱེས་བུ་དང་དུ་

ལན་ལ་ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་མ་ལུས་པས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔེར་ཁས་བངས་

པ་མེད་པ་ཁོ་ནར་ནི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་ཚིག་དང་དུ་སོགས་ཀི་རགས་ལས་སེམས་

ལན་དང་མེ་སོགས་རེས་སུ་དཔོག་པར་བེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུང་ཤེས་པའི་ངོར་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་རགས་ཀིས་

བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་སོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་མི་རག་པ་དང་རྒྱུ་མེ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་

པའི་དོན་བས་པ་དང་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་འགའི་སྨྲ་བའི་ལུང་དོན་སྒ་རག་པ་ནམ་

ཡོན་སོགས་ལ་གནོད་པས་རང་གི་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་ལ་འབེལ་བ་ངོ་བོ་ཉིད་ལས་

ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་གིས་མི་འཁྲུལ་བའི་

ཕིར། དེས་ན་ལུང་ཤེས་པའི་རྒོལ་བ་གཞན་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བོ་ངོར་རང་

གིས་བཀོད་པའི་བས་པ་དང་དུ་བའི་གཏན་ཚིགས་དེས་རང་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པའི་

གཞིར་སྒ་མི་རག་པ་དང་། ལ་མེ་དག་ཇི་ལྟར་རོགས་པར་བེད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གིས་བཀོད་པའི་རགས་བས་པ་དང་དུ་བ་དེ་ནི་རང་གི་འདོད་

པའི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་མི་རག་པ་དང་མེ་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་གྲུབ་པར་

ཚད་མས་རོགས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་ལ་

གནོད་པའི་རགས་འགོད་མཁན་རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་གི་

རྒོལ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བས་པ་དེ་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་

བརོད་པའི་ཉེས་པ་ཁོ་ནས་བས་པ་དེ་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་

གནོད་བེད་དུ་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་དེ་དེ་ལ་གནོད་བེད་ཀི་

གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང་རུང་དེས་དེ་ལ་དངོས་པོའི་སོབས་ཀིས་

འགལ་ན་སེ་གནོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་འདྲའི་རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བས་

པ་དེ་དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་བརོད་པའི་སབས་འདིར་ཚར་བཅད་གི་གནས་ཅི་བས་ཏེ་

མ་བས་པས་རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་ཀི་གནས་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པའི་ལུང་དོན་ལ་མ་བརགས་པར་གནོད་བེད་

བརོད་པའི་ཕིར་རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བས་པ་དེ་དེ་ལ་གནོད་བེད་

དུ་བརོད་པའི་ཆ་ཁོ་ནས་མི་རིགས་པ་བེད་པའི་ཚར་བཅད་གི་གནས་མིན་པར་ཐལ། 

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀིས་དེ་དེ་ལ་གནོད་བེད་དུ་མ་བརོད་ན་ཡང་དེས་དེ་ལ་གནོད་པ་མིན་

ནམ་ཅི་སེ་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཅིས་ན་དེའི་ཆ་ཁོ་ནས་རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་ཡིན་ཏེ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་ལུང་དོན་ལ་དངོས་པོའི་སོབས་ཀིས་གནོད་པའི་

རགས་འགོད་མཁན་རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་ན་མ་གྲུབ་པ་སོགས་ཀི་རགས་ལྟར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྣང་འགོད་མཁན་ཡང་རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་མཚུངས་ཏེ། སྒ་མི་

རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་མིག་གི་གཟུང་བ་སོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་འགོད་མཁན་

རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་འགོད་

མཁན་ཁས་བངས་ནས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དོན་མེད་པའི་རགས་ལྟར་སྣང་བརོད་པའི་རྒོལ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཕི་རྒོལ་གཞན་དག་ལ་ཁྱོད་ཀིས་བཀོད་པའི་རགས་ཀིས་རང་གི་

འདོད་ཡུལ་སྒ་མི་རག་པ་ཉིད་ནི་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

རྒོལ་བ་ཆོས་ཅན། བས་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སབས་འདིར་ཁྱོད་རྒོལ་བ་སྐྱོན་ཅན་མ་ཡིན་

ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་བཀོད་པའི་རགས་བས་པ་དེས་སྒ་མི་རག་པ་དེ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་བསན་བཅོས་ལ་ལར་བཤད་པའི་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་སོགས་

པ་འགའ་ཞིག་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བར་རིགས་པས་གྲུབ་པ་མིན་ཡང་བས་པས་འགོག་

ན་རིགས་པས་གྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་གཞན་དག་ཀང་འགོག་པར་བེད་དོ་ཞེས་བ་བ་

འདི་ནི་རྒྱལ་རིགས་ངན་པའི་ལུགས་ཡིན་གི་རིགས་པ་སྨྲ་བའི་ཚུལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ལུང་ཤེས་པའི་ངོར་རགས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབ་བ་དང་

སྒྲུབ་བེད་ཀི་རྣམ་གཞག་འདི་ཉམས་ནས་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་ཤེས་པའི་

ངོར་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ལུང་དོན་ཀུན་དང་འགལ་བ་མེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་གང་

ཞིག་ལུང་དོན་ཀུན་འགལ་བ་མེད་པར་མཚུངས་པར་བས་ནས་ནི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་

དག་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་སྒ་ལ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་པ་བས་པས་སྒྲུབ་ཅིང་རག་

པ་ནམ་ཡོན་ལུང་གིས་གྲུབ་པས་འགལ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་རགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

རོ་ཞེ་ན། ཆོས་ཅན་སྒ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་རག་མི་རག་ལ་སོགས་པའི་འགལ་བ་དག་གཞི་

མཐུན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ན་སྒ་ལ་མི་རག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ན་འགལ་ཟླ་རག་པ་

ངེས་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། སྒ་འདིར་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་གི་སེང་དུ་རགས་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་པ་དང་རག་པ་ནམ་ཡོན་གཉིས་རག་མི་རག་

དེ་འདྲའི་འགལ་བ་ནུས་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སེང་དུ་མི་

རག་པ་ཙམ་ཡིན་པ་དེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལས་ཆེས་སོབས་དང་ལན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱོད་ཀི་སེང་དུ་སྔ་མ་དེ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀིས་གྲུབ་ལ་ཕི་མ་དེ་ལུང་ཙམ་

གིས་བཞག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་པ་དང་མི་རག་པ་དེ་དག་

གནོད་བ་གནོད་བེད་ནི་མིན་ཞིང་དེར་ཡང་མ་ཟད་བས་པ་དེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དང་

འབེལ་བ་མེད་ཀང་རགས་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་ན་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་སླད་པའམ་

བཀག་པའི་ཕིར་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་

རགས་ཐམས་ཅད་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་རགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

བས་པ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་གིས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་ཁྱོད་སྒ་མི་རག་

སྒྲུབ་ཀི་རགས་འགལ་བར་ཐལ། དེས་དེ་ལ་གནོད་པས་ལུང་དོན་གཅིག་བཀག་པའི་

ཕིར། ཡང་ཁྱོད་ཀིས་དྲིས་ལ་རག་པས་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་

རགས་འགལ་བར་ཐལ། དེ་བཀག་པས་ལུང་དོན་གཅིག་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དེ་སྒའི་ཆོས་སུ་འབེལ་བ་ཡོད་པ་དེས་ན་བས་པའི་

སྒའི་སེང་དུ་རགས་ནམ་ཡོན་དེ་ཉིད་ལ་གནོད་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་གི་དྲི་རག་པས་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་པས་དེར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཁྱོད་ཀི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་

སེ། རགས་ཀུན་རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ལྟོས་བསྒྲུབ་བ་འགོག་ན་སྐྱོན་ཅན་དང་སྒྲུབ་

ན་ཡོན་ཏན་ཅན་ཏུ་དཔད་པར་བ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་རག་པ་ནམ་ཡོན་མེད་ན་

སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་བ་དེ་ནི་འདིར་ཚད་མས་རོགས་པ་

མེད་ཀི། འོན་ཀང་བས་པས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་

འགལ་བ་འདིར་ནི་བསན་བཅོས་ཀི་དོན་ལ་གནོད་པ་འབའ་ཞིག་གི་སོ་ནས་དེ་འདྲའི་

སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། ལུང་དོན་བཀག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་ལུང་དོན་

བཀག་པ་དང་རགས་གཞན་གི་ཆོས་ཅན། གཞན་ལ་ལུང་དོན་བཀག་པར་བས་པ་

ལའང་མཚུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀིས་གནོད་འགྱུར་གི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་

སོ། །ད་རང་གི་སེ་པས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་འགོག་པ་དེ། གལ་ཏེ་རྒོལ་

བས་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་བསན་བཅོས་ལས་མཐོང་བའི་དོན་མ་ལུས་

པ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་དགོས་སོ་ཞེས་རང་སེ་ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ། །

ལུང་ལས་བཤད་པའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་སེ་བརོད་

པའི་ངག་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བསྒྲུབ་བ་བརོད་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་མ་

ཡིན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་སེལ་བའི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་དུ་རིགས་སོར་འདོད་པར་སོས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ལས་ལོག་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་རིགས་པས་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ལུང་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་མི་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བ་

མིན་ཞེ་ན། ཆོས་གཞན་རག་པ་ནམ་ཡོན་སོགས་ཀི་ལུང་དོན་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་

རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་ཐལ། དེར་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

བས་པས་ཁྱོད་ལ་གནོད་པས་བས་པ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་འགལ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། བས་པས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དེའི་ཚེ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་

བ་དང་བསྒྲུབ་བའི་འབེལ་ཡུལ་གང་ཡང་མིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བར་འདོད་ན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་

ཉིད་ཀི་སྒ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་དུ་སོས་པ་དོན་མེད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་མི་གཅོད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་བསན་བཅོས་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་

འཇུག་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་རང་སྒ་སོས་པས་དོན་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟར་ཡིན་པ་འདོད་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པ་

ཙམ་གིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་མི་ནུས་སམ་པའི་དོགས་པ་སེལ་བའི་དོན་དུ་ཁྱོད་

སོས་དགོས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་དགོས་པ་འདི་རྒྱུ་གང་ལས་ཡིན་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་སྒ་དེ་རྒོལ་བ་རོག་ལན་

དག་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན་ནམ། རྒོལ་བ་བླུན་པོ་



  466  

རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དག་དེ་འདྲའི་དོན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རྒོལ་བ་རོག་ལན་ཆོས་ཅན། རང་གི་འདོད་པ་

ཙམ་གིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་སྒ་སྨྲོས་

མི་དགོས་པར་ཐལ། བསན་བཅོས་ཀི་དོན་དེ་ནི་ཚད་མས་བཀག་པ་མེད་ཅིང་གྲུབ་ན་

ཁྱོད་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་བསན་བཅོས་འཛིན་པ་གང་གིས་བཟློག་པར་ནུས་

ཏེ་མི་ནུས་ལ། བསན་བཅོས་ཀི་དོན་དེ་ཚད་མས་བཀག་ན་རང་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཙམ་

ལས་གང་གིས་ཁྱོད་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གཉིས་པ་ལྟར་ན་རྒོལ་བ་བླུན་པོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དེ་ལྟར་མི་དགོས་པར་

ཐལ། སྔར་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སེ་ལུང་ནི་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཛིན་ལ། དེ་ནི་

ཕིས་ཀང་ཅི་ཞིག་ལྟར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་རང་གི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་ལུང་གཞན་

འཛིན་པ་ནི་ཅིས་མི་ཐོབ་སེ་ཐོབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རང་སྒ་མ་སོས་ཀང་རྒོལ་བ་

བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པས་དེའི་དོན་དུ་སོས་མི་དགོས་ན། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་

བསྒྲུབ་བར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཡང་རང་སྒ་སོས་མི་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ་མ་སོས་ཀང་

རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་བེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་

འདིར་ནི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་སོས་པར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། རྒོལ་བས་མི་

འདོད་པའི་ལུང་དོན་རག་པ་ནམ་ཡོན་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའོ་ཞེས་སོགས་ཀི་

ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་སེལ་ནུས་པར་ཐལ། བས་

པ་དེ་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་

ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དང་། དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་དང་། བས་

པས་དེ་ལ་གནོད་པས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་ན་རགས་གཞན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གིས་དེ་ལ་གནོད་པས་ཀང་དེ་སྒྲུབ་ཀི་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པའི་སྐྱོན་

ལ་སོགས་ཐུག་པ་མེད་པར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཕི་ནང་གི་གཞུང་ལུགས་ཀིས་སྒོ་བཏགས་པས་བས་པའི་ཁྱད་པར་

ཅན་དེ་དག་རོད་གཞིའི་ཆོས་སྣ་ཡིན་པ་ཡོངས་སུ་སངས་ནས་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་

རབ་ཏུ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་རོད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་དག་ནི་བཟུང་བའི་དོན་དུ་རང་

ཉིད་ཀི་སྒ་བརོད་དོ་ཞེས་རང་སེ་གཞན་དག་ནི་ཟེར་རོ། །

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་རོད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་

བཟུང་བའི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་སྒ་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། རྒོལ་

བ་གཉིས་ཀས་རོད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཁྱད་པར་གི་ཆོས་ལ་དཔེ་བེད་པ་

ཉིད་ཀིས་སབས་ཀིས་རོད་གཞིའི་རེན་ཆོས་ཅན་ནི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་

གགས་ཤིང་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཏེ། རྒོལ་བ་རང་རང་གི་འདོད་པས་བརགས་

པའི་ཁྱད་པར་ཅན་གི་དངོས་པོ་སེ་ཆོས་རྣམས་ལ་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་རོད་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཅི་སེ་རང་སྒ་དེས་རོད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་དེའི་རྒོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཟིན་

པར་བསན་པའི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བ་མིན་པར་བརོད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་

ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་སེལ་བའི་དོན་དུ་དེར་རང་སྒ་སྨྲོས་མི་དགོས་

པར་ཐལ། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲོས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་སེ་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་

བ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀིས་དོན་དེ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་

མཚན་ཡང་། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་དང་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ངོ་བོར་བསན་པ་དག་བསྒྲུབ་

བར་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་པས་དེ་སེལ་བའི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་དུ་སོས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བ་བ་ཞེས་བ་བའི་ཚིག་འདི་ནི་འབས་བུ་དགོས་པ་དང་ལན་པ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་དོན་དུ་རང་སྒ་

སོས་ཅེ་ན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སོན་པའི་སབས་འདིར་ནི་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་

རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་སེལ་བའི་དོན་དུ་རང་ཉིད་ཅེས་པའི་ཚིག་དེ་སད་མ་

བསན་ཀང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་ཀི་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་མེད་དེ། 

ཆོས་ཅན་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བ་མིན་པ་དེ་སབས་གཞན་དུ་རེས་སུ་དཔག་པ་སྤིའི་

ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་བཤད་པས་སེལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བར་བས་ན་དེ་ལས་སྐྱོན་

ཅི་འགྱུར་གང་གིས་ན་དེ་སེལ་བའི་དོན་དུ་རང་སྒ་སོས་དྲིས་པས། དེ་རགས་ཀིས་

སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་དྲིས་པས། དེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་

རགས་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དཔེ་རགས་ལ་རེས་འགོ་

མེད་པ་འདི་ཆོས་ཅན། ཕོགས་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དཔེ་རགས་དེ་དག་གི་སྐྱོན་

མིན་ནམ་སེ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། དམ་བཅའི་ཡན་ལག་ལས་ཡན་ལག་ཕི་མ་དཔེ་

རགས་ལ་ལྟོས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་འདོད་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་ཕོགས་སྐྱོན་ཡིན་ཏེ་ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པའི་ཉེས་པ་ཀུན་ཀང་ཆོས་ཅན། 

ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལ་

གནོད་པའམ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་སྐྱོན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཐམས་ཅད་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེའི་ཕིར་དཔེ་རགས་ལ་མི་ལྟོས་པར་དམ་

བཅས་པ་དེ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་

གི་གཞན་དཔེ་རགས་ཀི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་འདོད་པ་མིན་ཏེ། དཔེར་ན་

དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་ལ་སོགས་དང་འགལ་བ་སྒ་མཉན་

བ་མ་ཡིན་ནོ་བུམ་པ་རག་གོ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ལྔ་ཆོས་ཅན། 

ཤེས་བེད་ཀི་རྒྱུ་དཔེ་རགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀི་བསལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་

པར་ཏེ་དེ་དག་ཁོ་ན་སེལ་བེད་མ་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་ལ་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀིས་མ་ཁྱབ་པ་དང་ལོག་པ་སེ་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་དོན་ལ་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཀིས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆེས་པའི་སྐྱོན་དག་སོང་བའི་ཕིར་དུ་བཤད་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེ་ལ་ཚིག་དེ་དག་གིས་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་གང་དང་གང་གིས་སེལ་བར་

བེད་ཅེ་ན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ཉིད་དང་ཁོ་ནའི་ཚིག་ཕད་དང་ངོ་བོའི་དང་

མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ལོག་པ་སེ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ལ་ཁྱབ་

ཆེས་པ་སེལ་བར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཅི་རིགས་ནས་རྒོལ་བས་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པ་

དང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་

དང་། མངོན་རེས་གི་ཚད་མས་བསལ་བ་རྣམས་ཕོགས་ཡིན་པ་ཤེས་པའི་དོན་དུ་

སོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་མཚན་ཉིད་ཀི་འདོད་སྒས་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ལ་མ་ཁྱབ་པ་སེལ་བར་བེད་དེ། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རྒོལ་བའི་ཞེད་

པས་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་དོན་ཕོགས་ཡིན་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་སོས་པ་ཡིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཚིག་དེ་དག་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆེས་དག་སེལ་བའི་དོན་དུ་སོས་ན་སློབ་

དཔོན་གིས་དོན་དམ་པར་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་གང་ཞིག་བཞེད་ཅེ་ན། རྒོལ་བས་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་དོན་དམ་པར་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་སློབ་དཔོན་བཞེད་

དེ། རིགས་རྒོལ་བས། བསྒྲུབ་པར་བ་བ་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ནི་ཕོགས་སོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་འདྲ་དེ་དོན་དམ་པར་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ཉིད་ཅེས་སོགས་ཀི་ཚིག་དེ་དག་གི་

བསལ་བའི་དོན་དེ་རྣམས་ཕོགས་ཉིད་དུ་མེད་དེ། ཚད་མས་བསལ་བའི་དོན་ཕོགས་

ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་འབབ་པའི་ཕིར་དང་། ལྷག་མ་ཕིར་རྒོལ་གིས་གྲུབ་

ཟིན་དང་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་དང་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པ་དང་ངག་དུ་སྨྲས་པ་

ཙམ་གིས་དོན་དེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་ཞེས་པའི་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ཉིད་དང་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རག་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་རྒོལ་བས་བསྒྲུབ་བར་མི་འདོད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་སེལ་བའི་དོན་དུ་ཁོ་ན་སོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཀུན་ལས་

བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་ཉིད་དང་འདོད་པ་བརོད་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། 

བསན་བ་བ་ཁྱད་གཞི་སོན་པའི་ཚིག་དུ་མ་འབེལ་ན་ཁྱོད་ཀིས་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་གི་

དོན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་རོགས་

པར་བེད་དེ། རྒོལ་བ་རང་ཉིད་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཕོགས་ཡིན་ཞེས་པ་ཙམ་གི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་

བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་པར་རོགས་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་དུས་གསུམ་གི་ཡུན་དུ་གྱུར་པའི་

བེད་པའི་རྐེན་གི་མཐའ་ཅན་གི་བསན་བ་བ་ཁྱད་གཞི་སོན་པའི་ཚིག་ཏུ་འབེལ་བའི་

ཕིར། དེའི་ཕིར་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་མ་སོས་ན་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་

གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་དེ་འོང་བར་གཟིགས་ནས་ད་ལྟ་ལས་དུས་

གཞན་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བ་

ཡིན་པ་བཅད་པའི་ཕིར་དུ་སློབ་དཔོན་གིས་ཀུན་བཏུས་སུ་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འདོད་པའི་ཚིག་ལ་ཡོད་པ་ནི་ཥྛའི་མིང་ཅན་གིས་རྐེན་ཀ་ཏ་བ་དེ་

ལྟའི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་འདྲའི་ཀ་ཏ་དེས་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་

པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་སེལ་ཏེ། དེ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བར་མི་

བེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཚིག་ལ་ཡོད་པ་ནི་ཥྛའི་མིང་ཅན་གི་རྐེན་ཀ་ཏ་བ་དེ་

ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་སོན་པའི་སབས་འདིར་ཁྱོད་འདོད་

ཚིག་ལ་ད་ལྟའི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་སེལ་བའི་ཡན་ལག་མིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་ཚིག་ལ་ད་ལྟའི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཁྱོད་མ་འོངས་པའི་ཡུལ་ཅན་བསན་བ་བ་ཁྱད་གཞི་སོན་པའི་ཚིག་ཏུ་འབེལ་བའི་

ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་མ་འོངས་པར་ཁིད་བེད་བ་བའི་སྒ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཀུན་བཏུས་སུ་ཁོ་

ནའི་ངེས་བཟུང་སྦྱོར་ན་རིགས་སོར་ཡང་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སྦྱོར་དགོས་ཏེ། མ་

འོངས་པར་ཁིད་བེད་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། རིགས་སོར་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཀི་འདོད་པར་གྱུར་པའི་ཚིག་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ནི་ཥྛའི་མིང་ཅན་གི་

རྐེན་ཀ་ཏ་བ་དེ་ད་ལྟའི་དུས་གོ་བེད་ཀི་ཡན་ལག་ཉིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། བསན་བ་

བ་ཁྱད་གཞི་སོན་པའི་ཚིག་ཏུ་མ་འབེལ་བའི་འདོད་པ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པའི་ནཥྛའི་མིང་ཅན་གི་རྐེན་ཀ་ཏ་བ་དེ་ཡིས་བསྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་པའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ལ་སོགས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་

འགོག་ནུས་ཏེ། ཁྱོད་ལ་ནཥྛའི་མིང་ཅན་གི་རྐེན་ཀ་ཏ་བ་དེ་ད་ལྟའི་དུས་གོ་བེད་ཀི་

ཡན་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་སོན་པའི་ཚིག་ཡིན་

པའི་ཕིར། དེས་ན་རིགས་སོར་ཁོ་ན་སོས་དགོས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་སྒ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བས་འདོད་པ་ཙམ་

གིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་ཁྱོད་སོས་པ་ཡང་མི་རིགས་པར་

ཐལ། ཁྱོད་དེ་འདྲའི་དོན་རོད་བེད་མིན་པའི་ཕིར། དེའི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། 

བསན་བཅོས་ཀུན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རྒོལ་བ་བདག་ཉིད་ཀིས་འདོད་པའི་འདོད་

ཡུལ་དེ་ནི་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་དུ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བསན་བ་ཡོད་པ་གང་ཞིག་དེ་

ལས་གཞན་ཁྱོད་ཀི་བསན་བར་མི་འཐད་པ་དེའི་ནའི་ཕིར། སྔར་བཤད་པ་དེ་དག་གི་

འཇུག་བསྡུས་ཏེ་སོན་པ་དེ། རང་ཉིད་ཀི་སྒས་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བར་

བསན་པ་དེས་ན་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་དོན་གཅིག་ཏུ་འབེལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བའི་སྒ་མི་རག་སོགས་རྒོལ་བས་འདོད་པའི་དོན་ལ་བས-པས་གནོད་པ་ཡིན་ན་

ཡང་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་བསལ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་སྐྱོན་མེད་པ་

ཉིད་ཡིན་ཏེ། རྒོལ་བས་ཇི་ལྟར་འདོད་ཡུལ་དུ་བས་པའི་བསྒྲུབ་བ་སྒ་མི་རག་པ་ལ་

གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བསན་ཏོ། །

དེ་དག་གིས་རང་སྒ་སོས་པའི་དགོས་པ་བསན་ནས་ད་མ་བསལ་བ་སོས་

པའི་དགོས་པ་སོན་པ་དེ་སྔར་རྒོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ་ཞེས་པའི་རྒོལ་བས་

བསྒྲུབ་བར་ཁས་བངས་པ་དེ་ཡང་མངོན་རེས་ཀི་ཚད་མ་དག་གིས་བཀག་པ་མེད་པ་

ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་འདོད་དེ། ཇི་སད་དུ་ཀུན་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་དོན་དང་རེས་

དཔག་དང་། ཡིད་ཆེས་གགས་པས་རང་རེན་ལའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མངོན་

སུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མས་བསལ་བ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གི་བེད་པ་འཇུག་

པའི་རེན་ནམ་ཡུལ་མ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ནི་ཐེ་ཚོམ་སེ་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་

བསལ་མེད་པ་ཞིག་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བརོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡིན་ན་ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་པ་ཚད་

མས་བསལ་བའང་གཉིས་སུ་ངེས་མོད་ཚད་མས་བསལ་བ་བཞིར་ཇི་ལྟར་གྱུར་ཞེ་ན། 

སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གཉིས་སུ་ངེས་ཀང་ཚད་མས་གནོད་པ་དེ་

ནི་རྣམ་པ་བཞིར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། གནོད་བེད་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་

གཅིག་དང་རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཡིད་ཆེས་གགས་པའི་རེས་

དཔག་དང་གསུམ་དུ་དབེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསལ་བ་བཞིར་བཤད་པ་ཡིན་པའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར། གལ་ཏེ་ཡིད་ཆེས་དང་གགས་པ་གཉིས་རེས་དཔག་གི་དབེ་བ་ཡིན་ན་དེའི་རེན་

རགས་གཉིས་པོ་དེ་རགས་གང་དུ་འདུ་ཞེ་ན། སེལ་བེད་ཚད་མ་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྒོལ་

བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། རང་

ཉིད་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་པོའི་བོ་ངོར་ཁྱོད་གཉིས་འབས་རགས་སུ་འདུ་སེ། རང་ཉིད་

ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་པོས་རང་གི་བསན་བའི་དོན་གི་འབས་བུར་ཁས་བངས་པའི་སོ་

ནས་རང་གི་བསན་བའི་དོན་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འགོ་བ་ལ་གགས་པའི་ལུགས་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བེད་པའི་རགས་རོག་

ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་རང་

བཞིན་གི་རགས་སུ་འདུ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞིག་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སེལ་བེད་སབས་ཀི་ཡིད་ཆེས་

ཞེས་པའི་ཡིད་ཆེས་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། རང་ཚིག་སྨྲ་བ་པོའི་རྒོལ་བ་བདག་དང་རྒོལ་

བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསན་བཅོས་རོམ་པ་པོ་གཞན་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བས་

ཡིད་ཆེས་ཀི་གནས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཚད་མས་ངེས་པ་དང་ལན་པའི་སོ་ནས་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་བརོད་

པར་རྒོལ་བས་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ན་རང་ཚིག་དང་བསན་

བཅོས་གཉིས་སེལ་བེད་སབས་སུ་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གནོད་བེད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་

ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རྒོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་བསན་བཅོས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒོལ་བའི་རང་གི་ཚིག་དང་སེལ་བེད་སབས་སུ་ཡིད་ཆེས་ཞེས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གནོད་བེད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཁྱོད་རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་གཉིས་རྒོལ་བས་རང་གི་བསན་བའི་དོན་གི་འབས་བུར་

ཁས་བངས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་མོད་དགོས་པ་ཅི་

ཡོད་ཅེ་ན། དེ་འདྲའི་བསན་བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྒོལ་བའི་རང་གི་ཚིག་དང་

སེལ་བེད་སབས་སུ་ཡིད་ཆེས་ཞེས་གནོད་བེད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྷན་ཅིག་

བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་ཏེ། ཇི་ལྟར་རོད་པའི་སབས་སུ་རྒོལ་བ་བདག་གི་ཚིག་

ཚད་མར་ཁས་ལེན་པ་མིན་ན་གཞན་ལ་དོན་སོན་པའི་ཆེད་དུ་རྒོལ་བ་བདག་གི་ཚིག་

འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་བསན་བཅོས་ཚད་མར་མི་རེན་ནམ་ཁས་མི་

ལེན་ན་བསན་བཅོས་དེར་གགས་པའི་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་ལ་དཔོད་པ་ཡང་མི་

རིགས་སོ་ཞེས་ཁྱོད་རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པར་བསན་པའི་ཆེད་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཡང་ཁྱོད་རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པར་བསན་པ་ལ་ཡང་

དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་དེ་རོད་པའི་སབས་ཀི་རེན་ཡིན་པས་རྒོལ་

བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་གནོད་སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ་གང་ལ་

བསན་བཅོས་ཁས་བངས་ནས་དཔོད་དགོས་པ་དེའི་སབས་ཀི་རེན་ཆོས་ཅན་ཉིད་ལ་

ཁྱོད་གནོད་བེད་དམ་སྒྲུབ་བེད་ཡན་ལག་དུ་འགྱུར་གི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་པའི་

དོན་འདི་བསན་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་རྒོལ་བའི་ཚིག་དང་

བསན་བཅོས་གཉིས་པོ་འདི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་ལ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་ཚད་མས་བསལ་བའི་དཔེ་བརོད་པ་དག་ཀང་མཚུངས་པ་ཉིད་

དུ་བསན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་གཉིས་རྒོལ་བས་ཚད་མས་ཁས་

བངས་པ་ཙམ་གིས་གནོད་སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དེ་ཞེས་པའི་ཚིག་དེ་རང་ཚིག་

འགལ་བ་དང་བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་གཉིས་ཀའི་དཔེ་བརོད་དུ་རུང་བ་ཡིན་ཏེ། 

གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་རྣམས་ཡོད་པ་མིན་ན་བསན་བཅོས་དང་རྒོལ་བ་

རང་ཚིག་གཉིས་རྒོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གིས་རང་གི་དོན་ལ་མི་སླུ་

བའི་ཚིག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་འདིའི་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་དེ་བསན་བཅོས་འབའ་ཞིག་གིས་

མི་གྲུབ་ན་ལུང་དང་འགལ་བའི་དཔེ་བརོད་དུ་ཇི་ལྟར་རུང་ཞེ་ན། གཞལ་བའི་དོན་

ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་ཚིག་འགལ་བའི་དམ་

བཅའ་ལ་བསལ་བའི་དཔེར་བརོད་ཡིན་ཏེ། ཚིག་རང་ཉིད་ཀིས་རང་གི་ནུས་པ་

ཉམས་པར་བས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕིར། ལུང་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་ནི་

ཕོགས་མཚོན་ཙམ་བསན་པའི་དཔེར་བརོད་ཡིན་ཏེ། ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅའ་

དངོས་མ་ཡིན་ནས་ལུང་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་དངོས་དང་ཁྱོད་དམ་བཅས་པའི་

ཤུགས་ལས་འོངས་པའི་ཚད་མས་རང་གི་དངོས་ཀི་བསན་བ་ལ་གནོད་པར་

མཚུངས་པའི་ཕིར། ལུང་དང་འགལ་བ་དེ་ལ་བསལ་བའི་དཔེ་ནི་དཀར་པོའི་ཆོས་ནི་

མ་འོངས་པ་ན་བདེ་བ་མི་གྲུབ་བོ་ཅེས་དམ་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་འགལ་བའི་

དམ་བཅའི་བསལ་བའི་དཔེ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་ལུང་དང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འགལ་བ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སེང་དུ་

ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅའ་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ཅིར་ཡང་མ་འགྱུར་ཏེ་ལུང་

ཁས་བངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ལུང་ཁས་བངས་ན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལུང་ཁས་བངས་པ་དེ་ལ་བརེན་པ་

མིན་པའི་དངོས་པོ་སྒ་ལྟ་བུ་ལ་བེ་བག་པས་སྔར་སྒ་རག་སོན་གི་བསན་བཅོས་ལ་

བརེན་ནས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་ཁས་བངས་ནས། ཕིས་བསན་བཅོས་དང་འགལ་

བ་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་པ་བཞིན་དུ་སྒ་རག་པ་ནམ་

ཡོན་མ་ཡིན་པར་བརོད་ཅིང་དམ་བཅས་ན་ཡང་། བེ་བག་པས་སྒ་རག་སོན་གི་ལུང་

ལ་བརེན་ནས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་དམ་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་པ་ཡིན་

པར་ཚད་མས་མ་ངེས་བཞིན་དུ་སྒ་མི་རག་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པ་མ་

ཡིན་པར་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ཁྱོད་གཉིས་པོ་དག་

དམ་བཅའ་འགལ་བ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཡང་སེ་ཁྱོད་ཀང་

སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་དེའི་ཚེ་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་དམ་

བཅས་པའི་བེ་བག་པའི་རང་ཚིག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཁོ་བོའི་མ་

མོ་བཤམ་མོ་ཞེས་པའི་རང་གི་ཚིག་སྔ་ཕི་གཉིས་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་

གི་གནོད་བེད་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་དམ་བཅའ་འགལ་བ་དེ་དག་གང་ལ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་ཡོད་པའི་དོན་

དེ་ནི་གཞན་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པའི་དོན་ལ་གནོད་བེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གང་ཚད་

མས་གྲུབ་པའི་དོན་དེ་ནི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ལས་ཆེས་སོབས་དང་ལན་པའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཕིར། གལ་ཏེ་ཇི་སད་བཤད་པའི་དེ་ལྟ་མིན་པར་ལུང་ཙམ་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པར་

འདོད་ན། བེ་བག་པས་སྒ་རག་སོན་གི་ལུང་ལ་བརེན་ནས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་དམ་

བཅའ་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་བཞིན་དུ་དེར་

དམ་བཅའ་བ་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་དེ་མི་གནོད་པར་ཐལ། དེ་དང་ཁྱོད་གཉིས་དམ་བཅའ་

འགལ་བ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡིན་

པར་ཇི་བཞིན་དོན་ཅན་གི་རེས་དཔག་ཚད་མས་ངེས་ནས་སྒ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་

ཡིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་དེ་མི་གནོད་པར་ཐལ། དེ་རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་

ཅན་ཡིན་ལ་ཁྱོད་རྒྱབ་རེན་རིགས་པ་དང་བལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རིགས་པ་

དང་བལ་བ་མ་གྲུབ་སེ་ལུང་གིས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ལུང་རྣམས་

ཚད་མ་ཡིན་པ་ནི་སྔར་ཉིད་ནས་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་རྣམ་པར་བཟློག་ཟིན་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གིས་མི་གནོད་པ་དེའི་

ཕིར་ན་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པས་དཔོད་དགོས་པའི་ཆོས་ཅན་དག་ལ་ལུང་

དང་འགལ་བའི་སྐྱོན་འདི་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་ཅིང་

ཆོས་ཅན་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་དེས་ན། རྒོལ་བས་ཚད་

མར་ཁས་བངས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་ཚད་མར་ཁས་ལེན་པའི་བོ་ངོར་རེས་

དཔག་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་བོ་ངོར་རང་དང་འགལ་བའི་དོན་ལ་

གནོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་གང་གིས་མངོན་སུམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་ལས་ཕི་

རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་། ཀུན་བཏུས་སུ་སེལ་བེད་ཀི་དབེ་བ་སོན་པའི་སབས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

སུ་ཁྱོད་རེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དུ་

བས་པ་དེ་ཁྱོད་རེས་དཔག་དང་གནོད་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་

པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བསན་བཅོས་དེ་རེས་དཔག་དང་གནོད་ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་

བསན་པའི་ཆེད་དུ་རེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བས་པ་དེ་ལྟ་མིན་ན་བསན་བཅོས་དེ་

རེས་དཔག་གི་བསལ་བའི་དབེ་བ་བསན་པའི་ཆེད་དུ་རེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་

བསན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཀུན་བཏུས་སུ་སེལ་བེད་ཀི་དབེ་བ་སོན་པའི་

སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་དང་རེས་དཔག་གི་དབེ་

བ་གཞན་རྣམས་ཀང་བསན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པར་འགྱུར་ལ། བསན་

བཅོས་དེ་རེས་དཔག་གི་བསལ་བའི་དབེ་བ་སོན་པའི་ཆེད་ཁོ་ནར་རེས་དཔག་ལས་

ཐ་དད་དུ་བསན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རག་དང་རེས་དཔག་གི་དབེ་བ་གཞན་རྣམས་ནི་རེས་དཔག་གི་ནང་

དུ་འདུས་པས་ལོགས་སུ་བསན་མི་དགོས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་ཀང་

རེས་དཔག་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བས་པ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བསན་བཅོས་

དེ་རེས་དཔག་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་ཏེ། བསན་བཅོས་དེ་འབས་རགས་ཀི་ནང་

དུ་འདུས་སོ་ཞེས་སྔར་བསན་ཟིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཐ་དད་དུ་བསན་དགོས་པ་ལ་

ལྟོས་པ་ཡིན་ན་རིགས་སོར་ཚིག་བསན་བཅོས་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་

ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རིགས་སོར་རང་གི་ཚིག་ཀང་བསན་བཅོས་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་

ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱབ་རེན་ཚད་མ་མེད་པའི་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཙམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བརོད་པ་ནི་ཕན་ཚུན་གེགས་བེད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་གནོད་བེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་

པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒོལ་བ་དེས་བསན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་ཕིར་ན་བསན་

བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་དང་མི་ལྟོས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་བསན་བཅོས་

གནོད་བེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བསན་བཅོས་དེ་ཚད་མར་མི་འདོད་པའི་ཚེ་གནོད་

བེད་ཡིན་ནམ་ཅི་བསན་བཅོས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་བེད་ཡིན་དྲིས་

པས། གལ་ཏེ་སྔར་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་ནས་ཕིས་བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་

ཁས་ལེན་ན་རྒོལ་བའི་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་རང་ཚིག་དང་གནོད་ཚུལ་ཐ་དད་མེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དང་འགལ་བ་

ཡང་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་རྒོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའི་

བསན་བཅོས་འདི་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཚད་མ་

ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་ཚད་མར་བས་

པའི་ཕིར། དེས་ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བེད་དུ་མི་འཇུག་པ་

དེས་ན་མངོན་རེས་དཔག་ལ་རབ་ཏུ་གགས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དོན་དག་ལ་བསན་བཅོས་

ཚད་མ་ཡིན་པས་དོར་ནའང་ཉེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཀི་མཐོ་རིས་ལ་སོགས་ཤིན་

ཏུ་ལོག་གྱུར་དག་ལ་དཔོད་པ་ན་བསན་བཅོས་ཚད་མར་འདོད་དགོས་ཏེ། བསན་

བཅོས་ཚད་མར་མི་འདོད་ན་དེ་དག་ལ་དཔད་པ་ཉིད་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

ཤིན་ལོག་ལ་སྤོད་པ་ན་ཡང་ལུང་གང་རུང་རུང་ཁས་ལེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་

ལ་རིགས་པས་བརགས་ཅིང་དཔད་དགོས་ལ་ལུང་འདི་ལ་ཡང་རིགས་པས་བརག་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཅིང་དཔད་པ་ན་ཕལ་ཆེར་ནི་སྔ་ཕི་ནང་འགལ་བ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་

ཆགས་སོགས་ཆོས་མིན་སིག་པའི་ར་བར་བསན་ནས་སླར་ཡང་གང་གཱ་ལ་སོགས་

པའི་ཁྲུས་ཀི་ཆོས་མིན་སིག་པ་དག་པར་འགྱུར་བའོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རོག་ལན་གིས་ལུང་ཇི་ལྟར་འདྲ་བ་ཞིག་ཚད་མར་ཁས་ལེན་ཞེ་ན། རོག་

ལན་གིས་ལུང་ལ་རིགས་པས་དཔད་ནས་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། མཐོང་

བ་མངོན་ལོག་སོན་པ་ལ་མངོན་རེས་ཀི་རིགས་པས་གྲུབ་ཅིང་གནོད་པ་མེད་པ་དང་

མ་མཐོང་བ་ཤིན་ལོག་དག་སོན་པ་ལ་རང་ཚིག་འགལ་བས་གནོད་པ་མེད་པའི་

བསན་བཅོས་གང་ཡིན་དེ་ཚད་མར་གཟུང་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་

གིས་ཁས་བངས་འབས་རགས་ཀི་སོ་ནས་ཡིད་ཆེས་པའི་བསལ་བ་བསན་ནས་འགོ་

ལ་གགས་པའི་རགས་ཀི་སོ་ནས་གགས་པའི་བསལ་བ་སོན་པ་དེ། ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་

འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒའི་བརོད་བར་རུང་བ་ཉིད་ཆོས་ཅན། རང་དང་འགལ་བ་དམ་

བཅས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་གྲུབ་པ་བཀག་པ་མེད་

པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དེ་སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད་བེད་དུ་རུང་བ་ལ་གནོད་པ་མེད་པའི་ངག་

ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམས་ཁྱོད་ཀི་

བརོད་མི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་དེ། དེ་ཁྱོད་ཀིས་བརོད་རུང་

ཡིན་པར་འཇིག་རེན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་རྣམ་རོག་ཡིད་ཆེས་ཤིང་གཏིང་

ཚུགས་པའི་ཚུལ་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒས་བརོད་

རུང་ལ་ཅི་ཕིར་གགས་པ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་གི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་དེ་ཆོས་ཅན། གགས་པའི་སྒ་ཡིས་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

གགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་ཐ་སད་ལ་སྐྱེས་པ་སེ་དེས་གྲུབ་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱོད་ལ་གགས་པ་ཞེས་བཏགས་ནས་བརོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བརོད་རུང་དེ་བརོད་མི་རུང་དང་དངོས་སུ་འགལ་བས་དེས་དེ་ལ་

གནོད་པར་རིགས་མོད་མངོན་རེས་དང་ལུང་རྣམས་ནི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བའི་དོན་

དང་འགལ་བ་མེད་པས་དེས་དེ་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་ཅེ་ན། ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སབས་འགར་མངོན་རེས་སོགས་ཀིས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

བའི་དོན་ལ་གནོད་པར་བཤད་པ་དེ་མངོན་རེས་སོགས་ཀི་ཚད་མ་དངོས་ཀིས་

གནོད་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་སོགས་ཀིས་

གྲུབ་པའི་གཞལ་བ་དེ་ལ་འཇལ་བེད་མངོན་རེས་སོགས་ཀི་སྒའམ་མིང་གིས་སྒོ་

བཏགས་ནས་མངོན་རེས་སོགས་ཀིས་གནོད་པར་བརོད་པའི་ཕིར། 

འདོད་སྒའི་བརོད་བ་ཉིད་དོན་ལ་བཀག་མེད་ཕིར་ཅེས་པའི་གཞུང་འཛུགས་

པ་དེ། སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཅན་གི་ཟླ་བ་སོགས་ཀི་སྒ་ཆོས་

ཅན། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད་རུང་དུ་འཇུག་པ་འགག་ཏུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུའི་

འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར། རི་བོང་ཅན་གི་སྤི་རྣམ་ལ་སོགས་རོག་ཡུལ་ན་

ཡོད་པའི་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། སྔར་བར་བས་དང་མ་བས་པའི་རོད་བེད་ཀི་

སྒ་རྣམས་ཀིས་བརོད་དུ་རུང་སེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། དེས་ན་སྔར་བྱུང་བ་བར་བས་པའམ་འབྱུང་འགྱུར་བ་བར་མ་བས་པའི་འདོད་

རྒྱལ་བའི་སྒ་ཡིས་བརོད་བར་རུང་བ་ཉིད་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་རོག་པ་ལ་སྣང་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བའི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་གནོད་པ་སེ་འགོག་པར་

འགྱུར་ཏེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་དོན་ཙམ་ཐམས་ཅད་དང་རེས་སུ་འབེལ་བ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའི་རགས་ཀིས་དོན་ཐམས་ཅད་སྒ་ཐམས་ཅད་ཀིས་

བརོད་རུང་བར་སློབ་དཔོན་བཞེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། རི་བོང་ཅན་གི་སྤི་རྣམ་ལ་

སོགས་པའི་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་གང་ཡིན་དེ་ནི་

དངོས་སུ་གགས་པ་མེད་ཀང་དེས་བརོད་དུ་རུང་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དངོས་པོ་

སེ་དོན་ལ་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཀུན་གིས་བརོད་རུང་ཉིད་ཡིན་པ་དེའི་སོབས་ཉིད་ལས་དེ་

ལ་སེ་ཁྱོད་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཀུན་གིས་བརོད་རུང་དུ་འབེལ་བ་དེས་ནའི་ཕིར། དེ་ཉིད་

ཀི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གིས། 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་ཞེས་གསུངས་སོ། །

སློབ་དཔོན་གིས་གགས་རུང་གགས་པར་བཞེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་བཞེད་

ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་འདིར་གནོད་བེད་དུ་བརོད་པའི་གཏན་

ཚིགས་ཡོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེའི་དོན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཟླ་བར་གགས་པའི་དོན་དུ་མ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་སོན་པ་དེ། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དེ་ཚད་མས་འགོག་ན་རེས་དཔག་

ལས་འགོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རོད་བེད་སྒའི་དོན་ལ་དབང་པོ་སེ་མངོན་སུམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྣམས་འཇལ་བེད་དུ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེ་རེས་དཔག་གིས་འགོག་

མི་ནུས་པར་ཐལ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དང་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་

གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་

རགས་འབའ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རགས་ཡོད་པ་འབའ་ཞིག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཀི་རགས་

གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་

སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔེར་ཡོད་པ་བརོད་པ་

ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དགོས་པ་དང་ལན་པར་འདོད་དེ། ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་

གང་ལ་རགས་ཡོད་པ་རེས་འགོ་མེད་པ་དེ་ལ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་གང་བཀོད་པ་

རྣམས་ཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་རགས་འབའ་ཞིག་པ་ཉིད་ངོ་

བོ་ཉིད་ཅེས་དེ་ལྟར་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་གནོད་བེད་མེད་པར་མ་ཟད་སྒྲུབ་བེད་ཡོད་པར་སོན་པ་

དེ། སློབ་དཔོན་གིས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་ལ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་

གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་སྒ་བྱུང་གགས་པས་གནོད་པར་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། 

དོན་ཡོད་དེ། ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ནི་བར་ལ་བརེན་པ་ཅན་ཡིན་ལ་

བར་དེ་ཡང་སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་པས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཡིས་

གྲུབ་པ་སེ་བརོད་རུང་ནི་དོན་གང་ལ་ཡང་མི་འགྲུབ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་

ལ་སྒྲུབ་བེད་དེ་ལྟར་ཡོད་པར་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་བྱུང་གགས་པ་

གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་སོན་ཏེ། སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དང་འགལ་ཞེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་སུ་

དཔག་པས་སྒྲུབ་པའི་དོན་རྣམས་ལ་བཟློག་ཕོགས་ཀི་དོན་སྒྲུབ་པའི་འགལ་བ་ལ་

འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་གི་རགས་མེད་པར་ཤུགས་ལ་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་

བའི་སྒས་བརོད་རུང་དེ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་ཞེས་སོགས་དེ་ལྟ་བུའི་གགས་

པའི་རེས་དཔག་གིས་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁྱོད་ཀིས་སྒ་བྱུང་གགས་པ་ལ་

གནོད་བེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པར་དངོས་སུ་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ་

ཞེས་པའི་ལུང་གི་དོན་རྣམས་གཞན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་ཡང་ན་ཞེས་སོས་ནས། དེ་

འདྲའི་ལུང་དེ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འཇིག་རེན་པའི་སྒས་བརོད་

རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རགས་དང་རེས་དཔག་མེད་པར་

བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་དུ་རུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་

བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་དཔེ་མེད་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རགས་འབའ་ཞིག་

ཏུ་བསན་པའི་ཕིར། དེ་ནས་དེ་འདྲའི་ལུང་གིས་དེ་ལྟར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་

དེ། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་སུ་དཔག་ལས་གགས་པའི་རེས་དཔག་དེ་ཡུལ་

ཐ་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉིད་དུ་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ལས་གགས་པའི་རེས་དཔག་

ནུས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། གགས་པ་དེ་དངོས་

པོ་རྣམས་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་རེས་སུ་འཇུག་ལོག་བེད་པ་ཅན་གི་དངོས་པོ་སོབས་

ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ལས་ཡུལ་ཐ་དད་ཡིན་པས་གགས་པ་དེ་དངོས་པོའི་དབང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གིས་མི་འཇུག་པར་སྐྱེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གིས་རང་ལུགས་ལ་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་

སོགས་ཀི་ལུང་གི་དོན་དང་དགོས་པ་བསན་ནས། ད་གཞན་དག་གི་ལུང་དེའི་དོན་དུ་

འདོད་པ་འགོག་པ་དེ། རིགས་སོ་འགེལ་བེད་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་

གཉིས་མེད་པའི་ཕིར་ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་

རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར། སློབ་དཔོན་གིས་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་ལ་ཞེས་བཤད་ཅེས་ཟེར་རོ། །

སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་ཡོད་པ་དེ་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་

ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གགས་པ་མཐའ་དག་ལས་ལོག་

པར་ཞུགས་པའི་བར་སྤོད་པའི་བོ་ངོར་རི་བོང་ཅན་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་

སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

ཡོད་པ་དེ་ནི་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་ཙམ་དུ་འདོད་ཅིང་བཤད་པའི་ཕིར། རགས་གྲུབ་སེ། བར་སྤོད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་གི་བོ་ངོར་རི་བོང་ཅན་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་

པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་རུང་གང་ཞིག་འདོད་པར་འགྱུར་ཏེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་པ་དེའི་ཕིར། ཟླ་

བར་ཆེས་གགས་པའི་རི་བོང་ཅན་ཡང་གགས་པའི་དབང་གིས་ཟླ་བར་མི་འདོད་པའི་

ཕིར་ཏེ། རོད་བེད་ཀི་སྒ་ཐམས་ཅད་དངོས་པོའི་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་འཇིག་རེན་ན་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་

གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞེས་སོགས་བཤད་པ་ཡིན་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་

བརོད་མི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པའི་དཔེར་བརོད་གཅིག་པོ་ཁོ་ན་ལ་གགས་པས་གནོད་

པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་སོགས་དེ་

སད་བསན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། 

རི་བོན་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པའི་དཔེར་བརོད་གཅིག་པོ་

འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་དབང་དུ་བས་ནས་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་

གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་སོགས་དེ་སད་བཤད་པ་མིན་པར་ཐལ། རི་བོང་ཅན་

ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་

ཤིང་དེ་དག་གི་ཤིང་མིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ལ་ཡང་གགས་པས་གནོད་དོ་ཞེས་

གགས་པའི་གནོད་པའི་མཚན་ཉིད་སྤིར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་སྒ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་སོགས་དེ་སད་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་ཟླ་བར་གགས་

ཟིན་ཞིག་དགོས་པར་འདོད་པའི་ལུགས་འདིར་ཡང་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་གགས་

པའི་དབང་གིས་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ག་པུར་དང་དངུལ་ཆུ་སོགས་ལ་ཡང་འཇིག་རེན་ན་སན་ངག་མཁན་ལ་སོགས་

པས་ཟླ་བའི་སྒ་སྦྱོར་བར་མཐོང་བའི་ཕིར། ཟླ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཁོ་ན་ལ་

ཐུན་མོང་མིན་པར་འཇུག་པ་ཉིད་ཀང་ཅི་སེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བརའི་དབང་ཁོ་ན་ལས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རོད་བེད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ལ་ལར་སེ་རི་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཟླ་

བའི་སྒ་དེ་རོད་བེད་དུ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕིར་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རི་ཅན་ལ་

དངོས་པོའི་སོབས་ལས་རོད་བེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་རི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་གགས་པས་རོད་བེད་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་

ལེན་ན། དེ་ཆོས་ཅན་རི་བོང་ཅན་མ་ཡིན་པ་ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་སོགས་ལའང་

གགས་པས་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་དུ་མེད་པར་ཐལ། གགས་པའི་དབང་གིས་

རོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་གང་གི་ག་པུར་ལའང་གགས་པས་རོད་བེད་དུ་གགས་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་བར་སྤོད་པའི་བོ་ངོར་ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་ཟླ་

བའི་སྒ་དེ་བརོད་བེད་དུ་གྲུབ་པས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་

མཐུན་དཔེ་མེད་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ག་པུར་དང་དངུལ་ཆུ་སོགས་ཆོས་ཅན། བར་

སྤོད་པའི་བོ་ངོར་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔེ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། དེའི་ངོར་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་ནི་ཁྱོད་ལ་དངོས་པོའི་སོབས་ལས་རོད་བེད་དུ་གྲུབ་

པ་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེའི་ངོར་ག་པུར་སོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དེ་གགས་པས་རོད་

བེད་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་ན། ཟླ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། དེའི་ངོར་རི་བོང་ཅན་ལའང་

གགས་པས་རོད་བེད་དུ་གྲུབ་པ་བཟློག་ཏུ་མེད་པར་ཐལ། དེའི་ངོར་ག་པུར་སོགས་

ལ་གགས་པས་རོད་བེད་དུ་གྲུབ་པས་གང་གི་ག་པུར་སོགས་དང་རི་བོང་ཅན་དུ་རོད་

བེད་དུ་འཇུག་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བར་སྤོད་པ་རི་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རོད་

བེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་པ་ཙམ་ཡིན་ཞེ་ན། རི་ཅན་ལ་ཟླ་བའི་སྒ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

མཚན་གིས་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་པོ་དེ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ་དྲིས་པས། གྲུབ་

ན་ཟླ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རི་བོང་ཅན་ལའང་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རོད་བེད་

དུ་འཇུག་པ་བཟློག་པ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རི་བོང་ཅན་ལ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་པོ་དེ་གྲུབ་པའི་ཕིར་མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་རི་ཅན་ལ་

དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་ཀང་ཉེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

པར་ཐལ། ཁྱོད་རི་ཅན་ལ་དངོས་པོའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རོད་བེད་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་

པོ་དེ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་རྒྱུ་མཚན་མེད་པར་མི་འཇུག་པ་

ལ་གནོད་བེད་མེད་པ་དེའི་ཕིར་དངོས་པོའི་སོབས་ཀིས་འཇུག་པའི་ངེས་པ་མེད་

པའི་བར་ཅན་གི་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། །ཁྱོད་ལས་བྱུང་

བའི་བརོད་རུང་གི་ཆོས་རྣམས་ཀི་བརོད་རུང་བ་དེ་དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་

པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བེད་དུ་བར་སྦྱར་བ་

ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་བརོད་

རུང་བ་ཉིད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་ཁྱོད་བར་སྦྱོར་བ་འགོག་ཏུ་མེད་

པ་ལས་སྐྱེས་པའི་གགས་པ་ཞེས་བ་བའི་རེས་སུ་དཔོག་པ་བརོད་རུང་བའི་ཡུལ་

ཅན་གིས་གནོད་པར་བེད་དེ། ཁྱོད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བེད་

དུ་བར་སྦྱར་བ་དགག་ཏུ་མེད་པའི་ཕིར། རེས་དཔག་མེད་པར་བརོད་པ་ཡིན་ལ་རོད། 

གལ་ཏེ་གགས་པས་བསལ་བ་ཆད་པ་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་

རྒྱལ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་མེད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པར་བསན་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བསན་པའི་རིགས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། རི་ཅན་

སོགས་ཀི་དོན་དེ་དག་རྣམས་ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒས་བརོད་རུང་

དེར་འགག་པ་གགས་པ་དང་འགལ་བར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཟླ་བ་ཞེས་སོགས་འདོད་

རྒྱལ་བའི་བར་ཡི་རེས་སུ་འཇུག་པའི་རོད་བེད་ཀི་སྒ་རྣམས་ལ་བརོད་བའི་དོན་

མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངེས་པ་ཡོད་པ་མིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཕིར། དེ་དག་གི་སབས་ཀི་འཇུག་

བསྡུ་བ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒ་རྒྱུ་

མཚན་མེད་པར་འཇུག་པ་འགོག་པའི་དོན་དམ་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒ་རྣམས་ཀི་དོན་

དོན་དམ་པ་ཉིད་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒས་བརོད་མི་རུང་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དེས་ན་གགས་

པའི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རེས་དཔག་ལས་ཕི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་སེལ་

བེད་སབས་སུ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ལས་སེལ་བེད་ཐ་དད་དུ་

བས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དེ་ལྟར་དུ་བསན་པ་དེ་ཁྱོད་དེ་དང་ནུས་

ཡུལ་གི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྔ་མ་རང་ཚིག་

དང་བསན་བཅོས་གཉིས་རེས་དཔག་ལ་ཐ་དད་དུ་བས་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཀུན་བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེར་བརོད་འཆད་པའི་

སབས་སུ་ཡིད་ཆེས་དང་གགས་པས་གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་

བསན་ཅིང་མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་གིས་གནོད་

ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་མི་སོན་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཡིད་ཆེས་དང་གགས་

པའི་རེས་དཔག་འདི་གཉིས་ནི་ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དཔེ་བརོད་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཁྱོད་གཉིས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་

པ་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་གཉིས་དེ་ལྟར་བསན་པ་དེ་

ཁྱེད་གཉིས་རེས་དཔག་ཏུ་གྲུབ་ཟིན་ཀང་མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་

རེས་དཔག་ལས་སེལ་བེད་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པར་བསན་པའི་

ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་བརོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་གཞལ་བའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་

མ་དག་མེད་དོ་ཞེས་བ་བ་ནི་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གིས་འགལ་བ་ཡིན་ལ། སྒ་ལས་

བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་སྦྱོར་ནི་རི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་

པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀི་རེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཀུན་

བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་བརོད་འཆད་པའི་སབས་སུ་ཁྱེད་གཉིས་ཀིས་

གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་སོན་པ་མིན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

ཁྱོད་གཉིས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀིས་གནོད་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་

གིས་ཁྱེད་གཉིས་ཀི་གནོད་ཚུལ་རོགས་པར་སླ་བའི་ཕིར། དེ་དག་གིས་གགས་པའི་

བསལ་བ་བསན་ནས་མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་སོན་པ་དེ། མངོན་སུམ་གིས་གནོད་

ཚུལ་འདི་རགས་སླ་ཡང་འདི་ལ་ཡང་བརོད་པར་བ་བ་ཡོད་དེ། རོགས་ངོར་བས་མི་

རག་སོགས་ཆོས་དུ་མའི་དངོས་པོ་ཉིད་དུ་གགས་པའི་སྒའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཞིག་ནི་

ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གི་བས་མི་རག་སོགས་ཀི་ཆོས་སྣ་

ཚོགས་སུ་མེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡོད་ན་དེ་ལྟར་དུ་སྣང་བའི་རང་འཛིན་གི་བོ་སྐྱེ་དགོས་པ་

ལ་དེ་འདྲའི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་རང་འཛིན་གི་བོ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དེས་ན་སེལ་བེད་སབས་སུ་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞེས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། 

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཉན་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྤི་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྣང་བར་

གྱུར་པའི་སྒ་རང་མཚན་དེ་བསན་པའི་དོན་ནམ་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་སྣང་

བར་གྱུར་པའི་དོན་འདི་ཉིད་ནི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒའི་སེང་དུ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་གིས་

གནོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁྱོད་སྒའི་སེང་དུ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེས་ན་

སྒའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ཉན་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྤི་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་

པར་སྣང་བའི་དོན་དེ་ཉིད་ཆོས་ཅན། དོན་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། ཁྱོད་སྒ་དེ་ལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར། དེའི་ལྷག་མ་སྒའི་བས་མི་རག་སོགས་

ཀི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཞེས་པའི་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པའི་མཚན་ཉིད་དམ་རང་བཞིན་ཅན་གི་སྒའི་སྤིའི་

ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་བས་མི་རག་སོགས་སྒའི་སྤིའི་ཆོས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སེ་

མངོན་སུམ་གི་སྤོད་ཡུལ་མིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་དངོས་པོར་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པ་

དེའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་འཆད་པའི་སབས་སུ་བསན་

བ་ཞེས་སོས་པས་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། བས་མི་རག་སོགས་སྤིའི་ཆོས་

རྣམས་མངོན་སུམ་གི་ཡུལ་མིན་པར་གྲུབ་པའི་ཕིར་ན་དེ་རྣམས་སྒའི་སེང་དུ་ཡོང་

ཡང་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་པ་ཡོད་པ་མིན་ཞེས་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཉན་ཤེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྤི་གསལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་སྣང་བའི་དོན་དེ་ཅིའི་

ཕིར་རང་མིང་གིས་མི་བརོད། གང་གིས་ན་མཉན་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་ཅེ་ན། དེ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འདྲའི་དོན་དེ་ཆོས་ཅན། རང་མིང་གི་ཡང་དངོས་ཀི་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་

ཀུན་དུ་རོད་བེད་སྒའི་དངོས་ཀི་བརོད་བའི་དངོས་པོ་མིན་པའི་ཕིར། སྤིའི་ཚུལ་གིས་

ནི་མཉན་བ་ཞེས་པའི་སྒས་ཀང་བསན་ནུས་ལ་མཉན་བ་ཞེས་པའི་སྒས་བརོད་པ་ལ་

དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། རྣ་བའི་དབང་པོའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་རང་

མཚན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མཉན་བ་ཞེས་ཉན་ཤེས་ཀི་ཐ་སད་ཀིས་བཏགས་

ནས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ཉན་ཤེས་ཀིས་གྲུབ་པ་དེའི་སོབས་ཀིས་སྒ་

མཉན་བ་མ་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་བསན་ནས་འོ་ན་བསལ་བ་དེ་དག་

བསལ་གཞི་གང་གི་སེང་དུ་བསལ་སམ་ན། སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུའོ་ཞེས་

བསན་པའི་ཕིར་དུ། རང་རེན་ལ་ཞེས་པ་འཆད་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རང་རེན་ལ་

ཞེས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། རོད་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ་རྒོལ་བས་བདག་

ཉིད་ཀིས་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པའི་ཆོས་གང་ཡིན་པའི་ཆོས་དེ་དང་ལན་པའི་སབས་ཀི་

ཆོས་ཅན་ལ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མས་གནོད་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་གི་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་ཆོས་གཞན་གི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་

པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་རོགས་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སབས་གཞན་གི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་

སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་གནོད་པར་ཐལ། སབས་གཞན་དུ་རྒོལ་བས་མི་འདོད་པའི་

ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་ཀང་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འདི་ལ་ཅི་ཞིག་བཀག་སེ་མི་

གནོད་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུའི་དོན་འདི་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལས་ཀང་རོགས་པས་རང་རེན་ལ་སོས་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། འབེལ་མེད་ཀི་ཆོས་

ཅན་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་གནོད་པའི་དོན་འདི་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་ལས་རོགས་པ་སྲིད་ཀང་རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་པ་ནི་ཆོས་

ཅན། དོན་ཡོད་དེ། སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་ཀང་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པར་འགྱུར་ཞེས་གྲུབ་ཅིང་རོགས་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པར་

ཐལ། སབས་ཀི་རེན་ཆོས་ཅན་འགལ་བ་སེ་བཀག་པར་གྱུར་པས་དེ་ལ་བརེན་པའི་

སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འགལ་བ་སེ་བཀག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

དེས་ན་རང་རེན་སོས་པས་གཞན་དུ་མ་སོས་ན་རྒོལ་བས་འདོད་ཡུལ་དུ་

བས་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཞིག་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ཞེས་ཕོགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སབས་སུ་བརོད་པའི་ཕིར་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ལ་གནོད་པ་ཉིད་ཁོ་

ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་པར་འགའ་ཞིག་སེམས་པར་འགྱུར་སྲིད་པ་

དེས་ན། དེ་བསལ་ནས་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་

གནོད་པར་ཤེས་པའི་དོན་དུ་རང་གི་ཆོས་ཅན་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་

འདི་ཡང་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་དུ་རང་ཉིད་སོས་པའི་དོན་གིས་གྲུབ་པ་མིན་ནམ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟར་གྲུབ་པ་བདེན་ཏེ་འོན་ཀང་རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་

པའི་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞིག་བཀག་པ་ལ་ཡང་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པའི་སྐྱོན་

དང་ལན་པར་ཁས་ལེན་ཏོ། །དཔེར་ན་བེ་བག་པས་ནམ་མཁའ་དང་ཕོགས་དུས་ལ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

སོགས་རྣམས་རག་པའི་རེས་སུ་འདོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པས་ནམ་མཁའ་དང་

ཕོགས་དུས་སོགས་ཆོས་ཅན། རྐེན་གཞན་དག་གིས་སྔོན་མེད་ཀི་རང་བཞིན་

གསར་དུ་བསྐྱེད་དུ་མེད་པའི་རག་པའི་རས་མིན་ཏེ། གཅིག་ཆར་དུ་རང་འབས་སྒ་

དང་ཕོགས་དུས་སོགས་འཛིན་པའི་རྣམ་རོག་གི་རྒྱུ་བེད་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་

བཤད་པ་ལ། བེ་བག་པས་སུན་འབིན་འདིར་བརོད་པ་ནི། ཅིག་ཆར་དུ་དོན་བེད་

པས་སོང་པའི་རགས་དེས་རག་པའི་རས་འགོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་

ཕོགས་དུས་སོགས་རང་གི་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོའང་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བེད་པས་

སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཀག་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པར་བེད་དོ། །

དེ་བཞིན་ཡིན་ན་གཅིག་ཆར་དུ་དོན་བེད་པས་སོང་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་གྱུར་

གི་ནམ་མཁའ་བཀག་པས་ཁྱོད་ནམ་མཁའ་དང་ཕོགས་དུས་སོགས་རག་དངོས་

ཀིས་སོང་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འགལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་བཀག་པས་ཁྱོད་དེ་

ལྟར་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་འགའ་ཡང་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

རང་རེན་ལ་ཞེས་པའི་ཚིག་འདིས་ནི་སབས་ཀི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གཉིས་ཀའི་

ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་པས་ན་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པ་གང་ཡིན་པ་

དེས་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཆོས་འགོག་པར་འགྱུར་བས་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་

ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དེ་ལ་གནོད་ཅེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བས་

པའི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་པར་

ཐལ། རྒོལ་བའི་འདོད་ཡུལ་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དེ་ལྟ་ཉིད་དུ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལན་པའི་ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་

ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་དེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་

པ་ལ་བཀོད་པའི་རགས་འདིར་གནོད་པ་ཡོད་དེ། རགས་ཇི་ལྟར་ན། བདེ་སྡུག་དང་

གཏི་མུག་སོགས་ཆོས་ཅན། རྐེན་གཞན་གིས་བསྐྱེད་ནུས་མིན་པའི་རག་པའི་རས་

མ་ཡིན་ཏེ། ཅིག་ཆར་དུ་རང་འབས་སྒ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་བེད་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཞེས་བ་བ་བཀོད་པ་ལ་གངས་ཅན་པས་སྔ་མ་བེ་བག་པ་བཞིན་དུ་རྒོལ་ཏེ། ཅིག་

ཆར་དུ་དོན་བེད་པས་སོང་པའི་རགས་དེས་རག་པའི་རས་འགོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་རང་

གི་ཆོས་ཅན་བདེ་སོགས་མི་རག་པ་དེ་ཡང་བཀག་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་བཀག་

པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཆོས་ཅན་བདེ་སོགས་མི་རག་པ་འདི་ལ་གཏན་ཚིགས་ཅིག་ཆར་དུ་

དོན་བེད་པས་སོང་པ་དང་འགལ་བར་ངེས་ན་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་བ་ཉིད་ཡིན་ན་ཡང་དེ་དག་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རགས་རིམ་བཞིན་བེད་པ་སེ་

ཅིག་ཆར་དུ་རང་འབས་སྒ་སོགས་ཀི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། བདེ་

སོགས་མི་རག་པ་དངོས་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་ལན་གི་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་དང་

མི་རག་ཉིད་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་སབས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རང་རེན་ལ་

ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་དེའི་རེན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་གི་འབེལ་མེད་གི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་ཉིད་དམ། 

ཆོས་གཞན་གི་རེན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ནོ་ཞེས་བསན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བ་རང་ཉིད་འདོད་པའི་ཆོས་

ཞིག་སབས་ཀི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཕོགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་ཀི་རང་ཉིད་ཀི་སྒ་ཡིས་འབེལ་མེད་ཀི་ཆོས་གཞན་ལ་གནོད་པས་སབས་

ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་མིན་ཞེས་བསན་པ་དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་ཆོས་ཅན་གི་སྒས་

ཀང་འབེལ་མེད་ཀི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་པ་སབས་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ལ་གནོད་པ་

ཡང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པར་ཁྱད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པས་གཉིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་

རྣམས་ཀིས་ཀང་ཕོགས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པས་ཕོགས་སྐྱོན་ཡིན་མོད་ཅིའི་ཕིར་དེ་

དག་ཀུན་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་དུ་མ་བཤད་ཅེ་ན། ཕོགས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་

ཙམ་གིས་ཕོགས་སྐྱོན་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕོགས་སྐྱོན་དུ་

འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ་རེན་ཆོས་ཅན་མེད་པས་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་

དཔེ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཀི་སོང་པས་དཔེ་མ་གྲུབ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་བེད་ཀི་སྐྱོན་ཐམས་

ཅད་ཀིས་ཕོགས་ཉིད་ལ་གནོད་འགྱུར་བ་སེ་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སྐྱོན་མིན་ཏེ། དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དང་འབེལ་བའི་སྐྱོན་

ཐམས་ཅད་ཕོགས་སྐྱོན་ཡིན་གི་དམ་བཅའ་བའི་ཡན་ལག་ལས་ཡན་ལག་ཕི་མ་དཔེ་

རགས་ལ་ལྟོས་པའི་སྐྱོན་གང་ཡིན་དེ་ནི་དཔེ་རགས་དེ་ཉིད་དང་རེས་སུ་འབེལ་བའི་

སྐྱོན་ཡིན་གི་ཕོགས་སྐྱོན་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྔར་བཤད་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཀུན་བཏུས་སུ་སྒ་མཉན་བ་མ་ཡིན་བུམ་པ་རག་ཞེས་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་

ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ཙམ་བསན་པ་ཡིན་གི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་རྣམས་མ་བསན་

པས་དེ་དག་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དུ་མི་ཤེས་སོ་ཞེ་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་སྒ་མཉན་བ་མ་

ཡིན་བུམ་པ་རག་ཞེས་སོགས་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་

དཔེ་བརོད་སོན་པའི་ཚིག་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་

ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་དམ་

བཅའ་དག་ཀང་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་

ཐམས་ཅད་མཚོན་བེད་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་བསན་པའི་ཕིར། དེས་ན་དམ་བཅའ་ལྟར་

སྣང་བཞི་ཡོད་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་

གནོད་བེད་དང་བཅས་པའི་དོན་འདི་བསན་པའི་དོན་དུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གི་དཔེ་

ཡི་ཕོགས་གཅིག་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་གནོད་བེད་དང་བཅས་

པ་ཙམ་རྒྱས་པར་བརོད་པར་བའོ། །

རྣམ་འགེལ་འདིར་བེ་བག་པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་དམ་བཅའ་

ལྟར་སྣང་གནོད་བེད་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དེ། 

ཁྱོད་ལ་དཔགས་ནས་བེ་བག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའི་

དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གནོད་བེད་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་

ཕིར། གལ་ཏེ་བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་དེ། མངོན་

སུམ་གིས་མཐོང་ཐོགས་བསྒིབ་གཡོག་ལ་སོགས་པ་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

བེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ཅེས་པའི་དམ་

བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལན་པ་སེ་ཕད་པས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བསྐྱེད་པའི་དོན་ལིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ལན་གི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་རས་

མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལ་རེན་པ་སེ་མཐོང་རུང་ཞིག་ཡན་ལག་ལས་རས་གཞན་

དུ་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་དམ་བཅས་པའམ་མངོན་སུམ་

གིས་མ་མཐོང་བའི་ལིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ལན་གི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན་པ་

ཞིག་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་གང་རུང་ཡིན་ནས་ཕི་མ་ལྟར་

དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་མེད་པར་ཐལ། བེ་བག་པས་མངོན་

སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ལ་མཐོང་ཐོགས་སྒིབ་གཡོག་ལ་

སོགས་པའི་འབས་བུ་མེད་པར་མཐོང་ནས་མཐོང་ཐོགས་སྒིབ་གཡོག་ལ་སོགས་

པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་ཆོས་གསུམ་ལན་གི་ཡན་ལག་ཅན་ཞིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་ནས་

ཁྱོད་དམ་བཅའ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སངས་

རྒྱས་པའི་བོ་ངོར་ལིད་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ལན་གི་ཁྱད་པར་ཅན་མིན་པའི་

ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ཞིག་བསྒྲུབས་ན་གྲུབ་ཟིན་ལ་སྒྲུབ་

པའི་སྐྱོན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་དེ་འདྲའི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་

ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་གྲུབ་ཟིན་མ་བརེད་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་བེ་བག་པའི་དམ་བཅའི་དོན་རེས་སུ་བརོད་ནས་དེ་ལ་གནོད་

ཚུལ་བསན་པའི་ཕིར་སློབ་དཔོན་གིས། ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་མ་

ཡིན་ཏེ་སྲང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་དང་པོ་འཆད་པ་དེ། 

གལ་ཏེ་བེ་བག་པའི་དམ་བཅའ་དེས་ཆོས་གསུམ་ལན་གི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་

ཡོད་པར་དམ་བཅས་ན་སྐྱོན་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཅན་འདི་ཡན་ལག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ལི་བ་དང་དེས་དྲངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་དང་

ལན་པར་འགྱུར་ན། ལིད་མཉམ་པའི་འཇིམ་རིལ་བཅུ་ཚན་གཉིས་ཕན་ཚུན་རིམ་

གིས་བསྲེས་ནས་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་རིམ་གིས་བསྲེས་པའི་འཇིམ་རིལ་དེ་དག་

ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྔར་མ་བསྲེས་པའི་འཇིམ་རིལ་བཅུ་ཚན་དེ་དང་སྲང་གངས་མཉམ་

པོར་བཅལ་ན་ཁྱོད་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་དང་

སྔར་ལིད་མཉམ་པོར་ཡོད་པ་ལ་ཕིས་དེ་ལ་མེད་པའི་ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་གི་རས་

དགུའི་ལིད་ལྷག་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་དེས་ན་དེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་

ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ལི་བ་དང་དེས་དྲངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་ལ་

ཐལ། དེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་སྔར་མ་བསྲེས་པའི་འཇིམ་རིལ་བཅུ་ཚན་དེ་སྲང་གངས་མཉམ་

པོར་བཅལ་ན་ཁྱོད་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བར་འགྱུར་དགོས་པ་ལ་དེར་མི་འགྱུར་

བ་དེས་ནའི་ཕིར། འདོད་ན། དེའི་ཕིར་ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ལིད་བ་དང་

དེས་དྲངས་པའི་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བ་བ་གཉིས་ཀི་འཕོད་པ་དང་འདུ་བ་ཅན་གི་རྒྱུ་

མིན་པར་ཐལ་ལོ། །

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ན་དེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་གསུམ་ལན་གི་ཡན་ལག་ཅན་གི་

རས་དེ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་མིན་པར་ཐལ། མཐོང་ཐོགས་སྒིབ་གཡོག་ལ་

སོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་འབས་བུ་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་ལ་སོགས་དང་

རང་གི་ངོ་བོ་དག་གང་ཡང་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་བེ་བག་པས་

ཡན་ལག་ཅན་ནི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ཅེས་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། གང་

མེད་ན་ཁྱོད་ཀི་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་གཞན་ཙམ་མི་འབྱུང་བའི་ཁྱད་པར་གཞན་ལི་བ་ལ་



  501  

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

སོགས་པའི་ཆོས་གསུམ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་འདྲ་དེ་ཡོད་ན་

ཚད་མས་མཐོང་དུ་རུང་བ་ལ་དེ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

རྡུལ་ཕ་མོ་གཉིས་ནས་བརམས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་པོའི་བར་གི་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་

མང་པོའི་ཕེང་བ་དག་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་རས་གཞན་རེ་རེ་བ་རྣམས་ཀི་

ལིད་བ་ཉིད་ཡོད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་མི་རོགས་ཏེ། དཔེར་ན་རས་བལ་གི་

ཚོགས་ཆེན་པོ་སྲང་ལ་འཇལ་བ་ན་རས་བལ་གི་འདབ་མ་རེ་རེ་བཞག་ཀང་ལིད་མི་

རོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སྲང་ནི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ་རས་བལ་གི་འདབ་

མས་མ་ངེས་སོ་ཞེས་བེ་བག་པ་གཞན་དག་ཟེར་རོ། །

རྒོལ་བ་དེའི་ལུགས་ལ་ལིད་མཉམ་པའི་འཇིམ་རིལ་བཅུ་ཚན་གཉིས་ལས་

བཅུ་ཚན་གཅིག་ཆར་དུ་ལན་པ་སེ་བསོམས་པ་དང་བཅུ་ཚན་གཅིག་སོ་སོར་ལན་པ་

སེ་རིམ་གིས་བསོམ་པའི་རྡུལ་གི་ཚོགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་སྲང་གངས་

མཉམ་པོར་བཅལ་ན་ལིད་ཆེ་ཆུང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཡན་

ལག་ཅན་གི་རས་དགུའི་ལིད་ལྷག་པོ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར། 

ཡང་གསེར་མ་ཤ་དཀའ་འམ་འོལ་མ་སེ་ལ་སོགས་སོང་ཚན་གཉིས་ལ་སོང་ཚན་

གཅིག་སོ་སོར་རིམ་གིས་སྲང་ལ་བཅལ་བ་དང་སོང་ཚན་གཅིག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཅིག་

ཆར་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཉིས་ལ་གངས་ཀི་རིམ་པ་སོང་དུ་

མཚུངས་པར་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་གཉིས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་སོང་གཅིག་ལ་

གཅིག་གིས་མ་ཚང་བའི་ལིད་ལྷག་པོ་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཡུངས་ཀར་གཉིས་ནས་བརམས་ཏེ་ཡན་ལག་ཅན་གི་ཚོགས་ཆེན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པོའི་བར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བ་དང་ལན་པའི་ཡན་ལག་གི་འབས་བུ་ཡན་ལག་

ཅན་གི་རས་མང་པོའི་ཕེང་བ་ལིད་བ་དག་སྲང་ལ་བཅལ་བས་རོགས་པ་མ་ཡིན་པས་

སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྲང་ལ་གཞལ་བས་རོགས་བར་གྱུར་པའི་

ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། ཡུངས་ཀར་གཅིག་གི་ཚད་དུ་

ལོངས་པའི་བར་གི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་དག་ནི་ལིད་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཡིན་པས་

སྲང་ལ་བཅལ་བས་ཤིན་ཏུ་རོགས་དཀའ་ལ་དེ་ཡན་ལག་གི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་

ནི་སྲང་ལ་བཅལ་བས་མི་རོགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། ཡན་ལག་ཅན་དེའི་རྒྱུ་ཡན་

ལག་རྡུལ་ཕན་གི་ལིད་ཉིད་སྲང་ལས་གཞལ་བའི་ལིད་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 

སྲང་ལས་གཞལ་བའི་ལིད་ཡོད་པ་གང་གི་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་ནི་སྲང་

ལས་བཅལ་བས་མི་རོགས་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་རས་འདབ་བཞིན་ཞེས་པའི་དཔེ་ཡང་མི་མཚུངས་ཏེ། རས་བལ་

གི་འདབ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་གི་ལིད་ཡོད་

ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་མི་རོགས་པའི་དཔེར་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་ངོ་བོ་རང་

འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཞིང་ཁྱོད་དུ་མ་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་འབས་བུ་སྲང་

མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་སོགས་ཚད་མས་རོགས་པ་བཞིན་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་

པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་དོན་ནམ་རས་དེའི་ངོ་བོ་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་

བ་མེད་ཅིང་དེ་དུ་མ་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་དེའི་འབས་བུ་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་ལ་

སོགས་པའང་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། ཡང་གསེར་མ་ཤ་དང་འཇིམ་རིལ་

གི་གོང་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་རང་གི་ཡོན་ཏན་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་ལྷག་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་ཡན་

ལག་ལ་མེད་པའི་རང་གི་ཡོན་ཏན་ལིད་ཉིད་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པ་བཞིན་དུ་

དེའི་སེ་རང་གི་ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་རང་གི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་ཐམས་

ཅད་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ལྷག་པོ་མེད་ན་སྲང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཞེས་ལིད་ཁོ་ན་འགོག་པ་ཅི་ཞེ་ན། སྲང་དམའ་བའི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མེད་པའི་ཕིར་

ཞེས་པའི་རགས་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ལིད་ཁོ་ན་འགོག་

པ་མེད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་ལིད་དེས་ཉེ་བར་མཚོན་ཏེ་ཡན་ལག་ལ་

མེད་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འགོག་པའི་ཕིར། དེས་ན་འཇིམ་རིལ་དུ་མ་རིམ་གིས་

བསྲེས་པའི་འཇིམ་གོང་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡན་ལག་ལ་མེད་པའི་རང་གི་ཡོན་ཏན་

གཟུགས་དྲི་ལ་སོགས་ལྷག་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་ན་རང་གི་ངོ་བོ་

ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རང་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ལ་དེས་མཐོང་བ་

མེད་པའི་ཕིར། 

ད་ནི་ཇི་སད་བཤད་པའི་རིགས་པས་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བ་དམ་བཅའ་

ལྟར་སྣང་ལ་ཁས་བངས་སོགས་ཀིས་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་

པར་རོགས་པར་བའོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བའི་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་

བངས་སྔ་ཕི་དང་རང་གི་ཚིག་དངོས་ཤུགས་སོགས་མངོན་རེས་དང་གགས་པ་

སོགས་ཀིས་གནོད་པ་དག་སྲིད་པས་ན་དམ་བཅའ་གང་ལས་ཁས་བངས་ལ་སོགས་

གང་གིས་གནོད་པ་ལ་དེ་དང་དེ་ལ་གནོད་ཚུལ་གི་དཔེར་བརོད་གཞན་ཡང་ཅི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རིགས་པར་རོགས་པར་བའོ། །གང་ལས་ན། བེ་བག་པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་པར་འགོག་

པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་གི་དཔེར་བརོད་རྒྱས་པར་སྔར་ཇི་སད་བཤད་པའི་

ཕོགས་ཀིས་མཚོན་ནས་རོགས་པར་བའོ། །རྣམ་འགེལ་དུ་བེ་བག་པའི་ཆོས་ཀི་ཁྱད་

པར་འགོག་པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་གི་དཔེ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། 

དགོས་པ་ཡོད་དེ། ཁྱོད་ལས་དཔགས་ནས་རོད་པའི་དུས་སུ་རྒོལ་བའི་དམ་བཅའ་

ལ་ཁས་བངས་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་གི་དཔེར་བརོད་གཞན་ཡང་ཅི་རིགས་པར་

ཤེས་པར་བའོ་ཞེས་བསན་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་རང་ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་བསན་ནས་གཞན་

ལུགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་མཚན་ཉིད་འགོག་པར་བཞེད་ནས་ཀུན་བཏུས་སུ། །རིགས་

པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རེ། བསྒྲུབ་བ་སོན་ཞེས་པ་འདི་ལ། གྲུབ་པ་མེད་ལ་དོན་བཅས་

ཉིད། །དེ་ལྟ་ན་ནི་དཔེ་དང་རགས། །མ་གྲུབ་བརོད་པ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཅེས་

གསུངས་པ་འཆད་དེ་རིགས་པ་ཅན་པས་བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་བསྒྲུབ་

བ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་དུས་སམ་ཕི་རྒོལ་ལ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་

དོན་ཐམས་ཅད་སོན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་ཕི་རྒོལ་ལ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་སོན་

པ་གང་གིས་ཁྱོད་དུས་གསུམ་གི་ཡུན་བ་བའི་རྐེན་གིས་མཐའ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

འདོད་ན། དཔེ་རགས་གྲུབ་པ་དེ་ལྟའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པར་གཞན་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་

པ་སྒ་རག་སེ་མིག་གི་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བོ་བཞིན་ཞེས་པ་དེ་ལྟར་སྒྲུབ་བེད་དུ་

བཀོད་བཞིན་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་

བཞིན་པ་དེའི་ཚེ་རྒོལ་བ་བསྒྲུབ་བར་མི་འདོད་ནའང་བསྒྲུབ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཁྱོད་མ་འོངས་པ་ན་ཕིར་རྒོལ་ལ་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་དཔེ་རྒོལ་བས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཁོ་ན་སོན་པའི་

ཕིར་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བར་བ་བ་ཞེས་པའི་སྒ་ཆོས་ཅན། རྒོལ་བས་འདོད་

ཡུལ་དུ་བས་པའི་ཁྱད་པར་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བར་འདོད་པ་ཁོ་ན་ལ་བརེན་པ་མིན་པར་ཐལ། 

ཤེས་བེད་སབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བེད་པ་

ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་

གྲུབ་པ་བརོད་པ་དག་སུན་འབིན་གི་དཔེར་བརོད་དུ་བས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། 

བསྒྲུབ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་ཤེས་བེད་སབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་ཙམ་ཐམས་

ཅད་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དེ་ལྟར་བསན་པའི་ཕིར། བསྒྲུབ་བ་ཞེས་པའི་སྒས་

ཤེས་བེད་སབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གི་གྲུབ་མ་ཟིན་ཙམ་སོན་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་

ཐམས་ཅད་སོན་ན། རི་བོང་རྭ་དང་མོ་གཤམ་བུ་ལ་སོགས་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་ཀང་བསྒྲུབ་

བར་འགྱུར་ཞེས་པའི་སྐྱོན་འཕེན་པར་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། དེ་བརོད་པ་དམ་བཅའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་

སབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། གྲུབ་མཐའ་བཞི་གང་ཞེ་ན། རྒྱུད་ཐམས་

ཅད་འགལ་བ་མེད་པ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སེ་ཚད་མས་གཞལ་བ་སྒྲུབ་

ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུད་མཐུན་པ་ལ་གྲུབ་ཅིང་མི་མཐུན་པ་ལ་མ་གྲུབ་སོ་སོའི་རྒྱུད་ཀི་

གྲུབ་མཐའ་སེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་པའམ་ཐ་དད་པའམ་ཐམས་ཅད་རགས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པའམ་མི་རག་པ་ཅེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གྲུབ་པ་ན་སབས་གཞན་གྲུབ་པ་སབས་ཀི་

གྲུབ་མཐའ་སེ་ལུས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་བདག་ནི་ཤི་ནས་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སྤོད་ཅེས་

པས་བདག་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །མ་བརགས་པར་ཁས་བངས་ནས་དེའི་ཁྱད་

པར་ལ་སྤོད་པ་ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་མཐའ་ཏེ་མ་བརགས་པར་བདག་ཡོད་པར་ཁས་

བངས་ནས་དེ་རག་གམ་མི་རག་ཅེས་དཔོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་རྣམས་རྐང་མིག་

པས་བཤད་ལ་དཔེ་རྣམས་གསལ་བེད་པས་བཤད་དོ་ཞེས་པ་ཡ་མ་རིས་འཆད་དོ། །

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 

ལས་མ་ཡིན་པ་དང་ཁྱོད་བརོད་པ་དམ་བཅའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་

རགས་ཀི་ཁྱད་པར་ཉེ་བར་བཀོད་པའི་ལན་གིས་ཁྱོད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་ལས་རྣམ་

པར་འབེད་ཅིང་བཟློག་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཕི་རྒོལ་འགའ་ཞིག་གིས་རྣམ་པ་

འགའི་སོ་ནས་ཀང་ཕི་རྒོལ་འགའ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ན་ལས་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་

དེས་ནའི་ཕིར། ཇི་ལྟར་ན། སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་བེད་དེ་དམ་བཅའ་

བའི་ཡན་ལག་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རུང་བ་མིན་པར་ཐལ། སྔར་སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་

པའི་དུས་ནས་ཕི་རྒོལ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡང་གྲུབ་མཐའ་

ཉིད་དུ་མཚུངས་པར་ཐལ། རྒོལ་བ་འགའ་ཞིག་གིས་ཁས་བངས་པའི་དེ་ཡང་ཡིན་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རྒོལ་བ་གང་གིས་ཁས་བངས་པ་དེ་ནི་ཁས་བངས་པའི་གྲུབ་

མཐའི་མཚན་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་བསྒྲུབ་བ་དེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

གི་ཚོགས་པ་ཉིད་ཡིན་གི་ཤེས་བེད་སབས་ཀི་མ་གྲུབ་ཙམ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དོ་ཞེ་ནའང་དེ་དགག་པ་ལ། ཀུན་བཏུས་སུ། །བསྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་ན་ཆོས་མཐུན་

མེད། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བ་རགས་དོན་མེད། །ཅེས་འཆད་དེ་སྐྱེ་ལན་ཆོས་ཅན། སྒ་

དང་མི་རག་པ་གཉིས་པོ་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གང་

རུང་ཁྱོད་ཀིས་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀི་

ཚོགས་པ་དེ་ཁྱོད་ཀིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེའི་ཚེ་འདོད་ན། སྒ་མི་

རག་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་ཕི་རྒོལ་

དེས་མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཆོས་ཅན་སྒ་དང་མཐུན་དཔེ་བུམ་པ་གཉིས་

ཁྱོད་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཚད་མས་མ་ངེས་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། རིགས་པ་ཅན་པས་

དཔེ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ནི་རགས་སོ་ཞེས་གཏན་

ཚིགས་ཀི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྐྱེ་ལན་གི་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་

མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕི་རྒོལ་དཔེ་མི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་

ཆོས་ཅན་སྒ་དང་མཐུན་དཔེ་ཁྱོད་གཉིས་སྐྱེ་ལན་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཚད་མས་མ་

ངེས་པའི་ཕིར། མ་ཁྱབ་ན། བསྒྲུབ་བ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དེའི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་ནི་

དཔེའོ་ཞེས་དཔེའི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཚོགས་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་འཇུག་པ་མི་སྲིད་པའི་ཕིར་ན་བསྒྲུབ་

བའི་སྒ་ཤེས་འདོད་དང་ལན་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་ཉེ་བར་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་

འདོད་དེ། ཁྱོད་ཀང་རགས་ཀི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་

བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཉེ་འདོགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རགས་ཀི་མཚན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཉིད་འཆད་པ་ན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལྟར་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་འཆད་པ་ན་བསན་བཅོས་སུ་དེ་ལ་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་

པས་ཅི་བ་སེ་དོན་མེད་པར་ཐལ། དེ་འཆད་པ་ན་དེའི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ནི་མཐུན་

དཔེའི་ཆོས་སོགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡིན་པ་དགག་པའི་ཆེད་ཡིན་ལ། དམ་བཅའི་མཚན་

ཉིད་འཆད་པ་ན་དེ་ལ་དེའི་སྒ་ཉེ་བར་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞེས་པའི་བསྒྲུབ་བའི་སྒ་ཆོས་ཅན། རང་

གི་བརོད་བར་ཅི་ལྟར་རིགས་ཤིང་གགས་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཚོགས་དོན་

ནམ་ཤེས་བེད་སབས་ཀི་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་གི་དོན་ལ་འཇིག་རེན་རང་ཉིད་

འཇུག་པར་འགྱུར་བ་རིགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལས་གཞན་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་

སོགས་ལ་འཇུག་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར། འདོད་ན་དེའི་ཕིར། དེ་ཚེ་གཏན་ཚིགས་

དང་དཔེའི་མཚན་ཉིད་མ་གྲུབ་འགྱུར། ཅེས་པ་དང་། དེ་ལྟ་ནི་དཔེ་དང་རགས། །མ་

གྲུབ་བརོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ཞེས་པའི་སྐྱོན་སོ་ན་གནས་སོ། །

གཞན་ཡང་ཀུན་བཏུས་སུ། སྔར་ངེས་བཟུང་ན་དོན་མེད་འགྱུར། །གཅིག་

ཤོས་ལྟར་ན་འདོད་མི་འགྱུར། །ཅེས་པ་འཆད་དེ། བསྒྲུབ་བ་གྲུབ་མ་ཟིན་སོན་པའི་

ཕིར་རམ་སྒྲུབ་བེད་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་གཅོད་པའི་ཕིར་དུ་བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་ཁོ་ན་དམ་

བཅའོ་ཞེས་གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱོར་རམ། །སྒྲུབ་བེད་སོན་པ་དམ་བཅའ་ཁོ་

ནའོ་ཞེས་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་དུ་སྦྱོར། དང་པོ་ལྟར་ན་གང་ལ་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་

བསྒྲུབ་བའི་དོན་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕི་རྒོལ་གིས་གྲུབ་མ་ཟིན་དུ་སོན་པའི་ཕིར་དུ་

དམ་བཅའི་མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཁྱོད་བསྒྲུབ་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་ཁྱོད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་སོན་པའི་ཤུགས་ཉིད་ལས་ཁྱོད་ཕི་

རྒོལ་གིས་བསྒྲུབ་བ་སེ་གྲུབ་མ་ཟིན་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་ཕི་རྒོལ་གིས་

གྲུབ་ཟིན་ན་ཁྱོད་ཀི་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པ་དོན་མེད་པའི་ཕིར། 

ཡང་སྒྲུབ་པར་བེད་པ་ཉིད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་དཔེ་རགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

སྒྲུབ་བེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་ཚེ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་པ་བཤད་པའི་དོན་དུ་དམ་བཅའི་

མཚན་ཉིད་ཀི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་པར་ཐལ། 

དེའི་ཚེ་ཕི་རྒོལ་གིས་ཁྱོད་ལ་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པའང་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ལ་དཔེ་དང་གཏན་ཚིག་སོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀིས་ཁྱབ་པས་

བསྒྲུབ་བ་དང་རིགས་མི་མཐུན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའོ་

ཞེས་དམ་བཅའི་སྔར་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་དེ་ཡིས་ནི་དམ་

བཅའི་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་དོན་མེད་དེ། མཚན་ཉིད་ལ་རྣམ་གཅད་ཀི་དགོས་པ་མེད་

པའི་ཕིར། དམ་བཅའི་སྔར་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་སོས་པ་དོན་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ན་དེའི་

ཤུགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བ་སོན་པ་དམ་བཅའ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པ་དེར་བརོད་དགོས་པས་ཁོ་

ནའི་ངེས་བཟུང་དེ་ཁྱབ་པ་སེ་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་པ་བཞིའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པར་

རོགས་པར་འགྱུར་ལ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་དཔེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་

སོ་ན་གནས་སོ། །

ད་གཞན་ཕོགས་ཀི་དམ་བཅའི་སྐྱོན་འགོག་པར་བཞེད་ནས། ཀུན་བཏུས་སུ། 

རིགས་པ་ཅན་པ་ལ་བརོད་པ། གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ། །དམ་བཅའི་

སྐྱོན་ཞེས་རིགས་པ་མིན། །ལེགས་པར་མ་བསླབ་པ་རྣམས་ཀིས། །དེ་ནི་ཆོས་མི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མཐུན་དཔེར་བརོད། །ཞེས་གསུངས་པ་འཆད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རེ། སྒ་ཆོས་

ཅན་རག་སེ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པའི་ཕིར་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་

བ་དམ་བཅའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་མི་རིགས་ཏེ། རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་

དོན་ཡང་རགས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་དང་འབེལ་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

རགས་ཀིས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བ་ལ་ཕན་པ་མེད་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པས་དམ་

བཅའ་འགལ་ལམ་རགས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་

ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པས་དམ་བཅའ་འགལ། དེ་གཉིས་ལས་མི་འདའོ། །གལ་ཏེ་དང་

པོ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་ནི་འགལ་མ་ངེས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཀི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དམ་བཅའི་

སྐྱོན་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ་ཕོགས་ཀི་སྐྱོན་ནི་གཞན་དཔེ་རོགས་ལ་ལྟོས་

པ་མ་ཡིན་ན་ཞེས་ཀང་སྔར་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་ཏོ། །

གཉིས་པ་ལྟར་ནའང་རགས་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་

ལ་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའི་སྐྱོན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རགས་

མ་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྒ་ཆོས་ཅན། རགས་ཏེ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པའི་

ཕིར་ཅེས་པའི་སྦྱོར་བ་དེས་སྒ་ལ་མི་རག་པ་དེ་ལྟར་རགས་སུ་བརོད་པར་བེད་ན་སྒ་

དེ་མི་རག་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་ལན་པར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་ན་རགས་མི་རག་པ་

དེས་སྒ་རག་པ་དེ་ནི་བཟློག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཡང་། དེ་འདྲའི་སྦྱོར་བ་འདི་ཆོས་

ཅན། སྒ་དེ་མི་རག་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་ལན་པར་བརོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

ཐམས་ཅད་མི་རག་པའི་རགས་ཀིས་སྒ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་མཐུན་དཔེའི་

སྦྱོར་བ་ཆ་མཐུན་ཙམ་བསན་པ་ཡིན་གི། དེ་ཉིད་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཁྱོད་ཀི་བརོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བ་ཅི་ཞིག་མཐོང་བ་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕིར། དེ་ཉིད་ཀི་གཞུང་འཛུགས་པ། དེ་ཆོས་

ཅན། སྒ་དེ་མི་རག་པར་ཁྱབ་པ་སེ་འཕངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ཀི་ཁྱབ་

པར་སྒ་ལ་ནི་ཆོས་གཞན་རག་དམིགས་ཀིས་བསལ་ཏེ་བརོད་ནས་ཐམས་ཅད་མི་

རག་ཅེས་པའི་སྤིར་བཏང་གི་ཚིག་ནི་རག་པ་དམིགས་བསལ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པར་

སྨྲས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཁྱོད་ཀིས་ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅེས་པའི་

སྤིར་བཏང་གི་ཚིག་དེ་རག་པ་མ་དམིགས་བསལ་གི་རེས་སུ་འཇུག་པར་སྨྲས་པ་ལ་

འབས་བུ་དགོས་པའང་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ཡང་མི་རག་པར་

འཕངས་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་ན་སློབ་དཔོན་གི་སྒ་ལ་གནས་པ་མི་རག་པ་ཉིད་ཀིས་

སྒ་རག་པ་སེལ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཆོས་ཅན་སྒ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་

པར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྒ་མ་ཡིན་ལས་ཡུལ་གཞན་སྒ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་

འགལ་བ་རག་པ་སྨྲས་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན། ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་དེ་སྒ་རག་པར་

སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་དཔང་པོ་བས་ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་འགོད་དམ། སྒ་མ་

ཡིན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན། སྒ་ཆོས་ཅན། ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་

མ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ཁྱོད་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་འཐད་པ་མིན་པར་ཐལ། སྤི་

ཤེས་བ་ཐམས་ཅད་དཔེ་ནི་ཁྱད་པར་ཁྱོད་མི་སོང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྤིས་ཁྱད་པར་

སོང་བ་ཡོད་དེ། དཔེར་ན་སབས་འགར་ཤིང་ཤ་པ་ཉིད་ཁོ་ན་ཤིང་ཡིན་ནམ་དྲིས་པ་

ན་ཤིང་ཤ་པ་དེ་ཁོ་ན་ནི་ཤིང་མིན་ཞེས་པ་བཞིན་སྒ་ནི་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། 

སྒ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀིས་སྒ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་དེ་ཙམ་གིས་སྒ་དེ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་

ཐལ། ཐམས་ཅད་ཅེས་པ་དེ་མཉན་པ་གཅིག་ཉིད་ཁོ་ན་མི་འཇུག་པ་འགག་པར་

འགྱུར་གི་སྒ་ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་མ་བཀག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྒ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་

ན་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་མ་ཡིན་གི་ཁྱད་པར་ཀུན་ཐམས་ཅད་དེ་མིན་པར་ཐལ། སྒ་

ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་པ་གང་ཞིག་སྒ་ཐམས་ཅད་མ་ཡིན་ན་སྒ་མ་ཡིན་གི་ཁྱད་པར་ཀུན་

ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་དགོས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གཉིས་པ་ལྟར་རགས་སུ་འགོད་ན་སྒ་རགས་སུ་གྲུབ་ལ་སྒ་རགས་སུ་

བཀོད་པར་སོང་བས་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་སྒ་དེ་སྒ་རང་ཉིད་རག་པའི་སྒྲུབ་

བེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་རང་ལས་ལོག་པ་ཐ་དད་མེད་པ་རང་ཉིད་སྒྲུབ་

པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དངོས་པོར་བཀོད་པར་གྱུར་པ་ནི་ཤེས་བེད་རགས་ཉིད་དུ་མ་

གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ། ཤེས་བ་ཤེས་བེད་ནི་ལོག་པ་ཐ་དད་དགོས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་

དངོས་པོ་ཀུན་ལ་དོན་དམ་པར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་དབེ་ཐ་དད་མེད་པའི་

ཕིར་བས་པས་སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀུན་ལ་གཞི་རགས་ཆོས་

གསུམ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཉེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། བས་པས་སྒ་

མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་གཞི་རགས་ཆོས་གསུམ་ཐ་དད་མེད་པ་མིན་པར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་

གཞི་རགས་ཆོས་གསུམ་ལོག་པ་ཐ་དད་པའི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོན་ཀང་རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་སྒ་བས་མི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་

དད་ཀི་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དེ་ཉིད་དང་གཞན་

ཉིད་དུ་འགོག་པ་སེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་པ་རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ན་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དོན་

དམ་པར་སྒ་བས་མི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པ་རྣམས་དེ་ཉིད་དང་

གཞན་ཉིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་དཔག་བ་དཔོག་བེད་ཀི་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅེ་ན། སྒ་བས་

མི་རག་དཔག་བ་དཔོག་པར་བེད་པའི་དོན་གི་ཐ་སད་གནས་པ་འདི་ཆོས་ཅན། དོན་

དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའི་ཐ་སད་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རོག་པའི་ཤེས་པ་ལ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་ལ་བརེན་པ་རྣམ་པར་

བརགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའི་ཐ་སད་འདི་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ལ་

བརེན་པ་ཡིན་ན་དོན་རང་མཚན་ལ་མི་བསླུ་བར་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཞེ་ན། སྒ་བས་མི་

རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའི་ཐ་སད་འདི་ཆོས་ཅན། རོག་པའི་སྣང་

ཡུལ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ཀང་དོན་རང་མཚན་ལ་མི་བསླུ་བར་འཇུག་ཏུ་རུང་སེ། བདག་

ཉིད་ཇི་ལྟའི་ཐ་དད་སེ་མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ལོག་པའི་སྒ་རང་མཚན་གི་མཐར་

ཐུག་པ་ཅན་གི་རོག་པའི་ཤེས་པ་ལ་སྒ་བས་མི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་

དད་པར་སྣང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི་ཁྱོད་ཀི་རེན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གི་

རགས་རྣམས་རགས་དང་རགས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་སྒ་རག་སྒྲུབ་ལ་སྒ་རགས་སུ་

བཀོད་པ་འདིར་ནི་ཆོས་ཅན། མ་གྲུབ་པའི་རགས་སུ་བསན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པའི་ཐ་

སད་ཀིས་བཞག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ལོག་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་བེད་རགས་ཉིད་དུ་བས་པ་

དེས་ནའི་ཕིར། རགས་དང་ཆོས་ཅན་གི་དོན་སྤི་ཐ་དད་དུ་རོག་པའི་བོ་ལ་སྣང་བ་དང་

འབེལ་མེད་ཅན་སེ་མི་སྣང་བའི་ཕིར། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རོལ་བྱུང་གིས་རོལ་བྱུང་གི་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡང་

དམ་བཅའི་དོན་སྤི་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན། གཞི་རགས་ཐ་དད་མེད་ན་ཐ་དད་མེད་པའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་དེས་ན་དེའི་སྐྱོན་

མེད་དེ། དཔེར་ན་རོལ་བྱུང་གི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། མི་རག་སེ་རོལ་བྱུང་ཉིད་ཀི་ཕིར་

ཞེས་བཀོད་པ་ན་རོལ་བྱུང་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་དང་རགས་ཅན་ཐ་དད་པ་

ཉིད་དུ་རུང་གི་དེ་སྒྲུབ་ཀི་དམ་བཅའི་དོན་གི་ཕོགས་གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པའི་མ་

གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རོལ་བྱུང་གི་སྒ་ཁྱོད་ཀི་བེ་བག་ཁྱོད་རོལ་བྱུང་གི་སྒའི་སྤི་

ཡིན་པས་ཁྱོད་དང་རོལ་བྱུང་གི་སྒ་གཉིས་ཆོས་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

བཞིན་ནི་དཔེ་ཅན་ཉིད་དཔེར་བཀོད་པའོ། །

གཞན་ཡང་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་བཏགས་པ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་ཡན་

ལག་སེ་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་ཡིན་ནའང་ཁྱོད་ཆོས་དང་ཐ་དད་མེད་པའི་མ་གྲུབ་པ་

མིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མེད་པའི་

ཕིར། དཔེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་གཡས་མ་འདི་ཆོས་ཅན། ར་མིན་ཏེ། རྭ་ཅན་ཉིད་ཀི་

ཕིར་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །རོལ་བྱུང་དེ་ཆོས་ཅན་རོལ་བྱུང་གི་སྒའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་

ཡིན་པའམ་རོལ་བྱུང་གི་སྒ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཡིན་པ་ལས་ཡང་ན་

ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་རེས་དཔག་གིས་འཇལ་བའི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ཅན་

གི་ཡན་ལག་སེ་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་མིན་པར་ཐལ། དེའི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན་རོལ་བྱུང་

གི་སྒ་མཚོན་པའི་བ་བ་མི་བེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕོགས་ཆོས་རེས་དཔག་

འཇལ་བའི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་གི་སྒ་དེ་རོགས་པ་སེ་མཚན་པའི་བ་བ་བས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཟིན་ནས་ཁྱོད་ལོག་པའི་ཕིར། གཞན་ཡང་མཉན་བ་ཡང་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་སམ་

ན། ཁྱད་པར་མཉན་བ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྒ་མི་རག་སྒྲུབ་ཀི་དམ་བཅའི་དོན་གི་ཕོགས་

གཅིག་རགས་སུ་བཀོད་པས་མ་གྲུབ་པའི་རགས་ཉིད་དུ་འཐད་དུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྒ་དང་ཆོས་སེ་ལོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་བསྒྲུབ་བ་ཕོགས་ཀི་མཚན་ཉིད་བསན་ནས་ཕོགས་ཆོས་ཀི་

རབ་དབེ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གི་སྒྲུབ་བེད་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚུལ་སོན་པའི་ཕིར་དུ། 

ཀུན་བཏུས་སུ། གང་ཕིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནི། །དེ་སྣང་ཕལ་ཆེར་ཕོགས་ཆོས་

ཉིད། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གི། །སྔོན་དུ་དེ་དབེ་བསན་པར་བ། །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་སོགས་པ་

འཆད་དོ། །

གལ་ཏེ་སྒྲུབ་ངག་སོན་པའི་སབས་སུ་ཅིའི་ཕོགས་ཆོས་ཀི་དབེ་བ་འཆད་ཅེ་

ན། ཕོགས་ཆོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཡིས་སབས་སུ་བབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་

མདོར་བསྡུས་པར་ནི་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་གི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཚིག་ཉུང་ངུས་བདེ་བར་

བཟུང་བ་གྲུབ་ཅིང་རོགས་པར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་རགས་དེ་བསྒྲུབ་

བའི་ཆོས་ཅན་གིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པའི་ཁྱད་པར་བེད་ཆོས་ཡིན་ན་ཆོས་ཅན་

ལས་གཞན་ལ་རེས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རགས་དེ་ཆོས་ཅན་དེས་མི་ལན་

རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་གི་གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁྱད་པར་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུ་བས་པ་མ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །

འོ་ན་རྣམ་གཅོད་དུ་མ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ་ཆོས་ཀི་ཚིག་འཕད་ཁོ་ན་དང་

ཉིད་ཅེས་སོགས་ངེས་བཟུང་གི་སྦྱར་ས་ཐ་དད་པས་རྣམ་གཅོད་ཀང་ཐ་དད་པར་

བེད་པས་ན་འདི་ལྟར། དུ་ལན་གི་ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་

གི་ཆོས་དང་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ནི་མི་ལན་རྣམ་གཅོད་བེད་ལ། སྒ་

ཁོ་ན་མཉན་བའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན་དག་དང་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་

ལྷན་ཅིག་སྦྱར་བ་ནི་གཞན་ལན་རྣམ་གཅོད་བེད་ཅིང་། བ་ལས་བེའུ་འབྱུང་སྲིད་པ་ཁོ་

ནའོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བ་བ་དག་དང་ཁོ་ནའི་ངེས་བཟུང་ལྷན་ཅིག་བརོད་པ་ནི་ཤིན་དུ་མི་

སྲིད་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བེད་དོ། །

གལ་ཏེ་ངེས་བཟུང་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བ་ལས་ཀང་རྣམ་གཅོད་རོགས་པ་ཡོད་

དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ་བུམ་པར་ཆུ་བན་གཅིག་ཅེས་པའི་ངག་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཁོ་ནར་

ཆུ་ཁོ་ན་ཁྱེར་འོང་དགོས་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ངེས་བཟུང་དེ་དངོས་སུ་སྦྱར་བ་མེད་

ཀང་དེའི་དོན་དེ་ཉིད་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། རང་སྨྲ་བ་པོས་དེ་ལྟར་བརོད་

པར་འདོད་པ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་སྦྱར་བའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། གང་གི་ཕིར་

ངག་ནི་རང་སྨྲ་བའི་འདོད་པས་དམིགས་པའི་འགལ་ཟླ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་འབས་

བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་གཅོད་གསུམ་ཡང་དཔེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་པ་ཁོ་ན་

ཞེས་པས་འཕོང་སྐྱེན་པ་དེ་ནག་པ་ལ་མི་ལན་པ་གཅོད་པའམ། སྲིད་སྒྲུབ་ཁོ་ན་འཕོང་

སྐྱེན་ཞེས་པས་འཕོང་སྐྱེན་པ་དེ་སྲིད་སྒྲུབ་ལ་ལན་པ་གཅོད་པའམ། མཚོ་སྐྱེས་སྔོན་

པོར་འགྱུར་སྲིད་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པས་སྔོན་པོ་དེ་མཚོ་སྐྱེས་ལ་ཤིན་ཏུ་མི་སྲིད་པ་རྣམ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

པར་གཅོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ནག་པ་འཕོང་སྐྱེན་པ་ཁོ་ན་ཞེས་པའི་ངག་དེས་ནག་པ་འཕོང་མི་སྐྱེན་

པ་རྣམ་པར་གཅོད་ན་གཏོང་བདེ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གཅོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་

དེའི་བརོད་བ་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། 

ངག་ལས་རྣམ་གཅོད་གསུམ་རོགས་པར་བེད་པ་དེ་ཡང་རོད་བེད་ཀི་སྒ་ནི་ཆོས་ཅན། 

རང་སྨྲ་བ་པོའི་འདོད་པས་དམིགས་པའི་འགལ་བའི་ཟླ་བོ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་

རང་གི་དོན་རྣམས་ལ་ནི་རོགས་པར་བེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་རོགས་པར་བེད་

པར་འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རང་སྨྲ་བ་པོའི་འདོད་

པས་དམིགས་པའི་འགལ་ཟླ་གཅོད་པའི་དོན་རོགས་པར་བེད་ནུས་ལ་དེ་ལས་

གཞན་རོགས་པར་བེད་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ཏེ། རང་སྒྲུབ་པ་པོའི་བརོད་འདོད་ཀི་རེས་

སུ་འབངས་ནས་དོན་སོན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕིར། རྣམ་གཅོད་གསུམ་ཡོད་པ་དེས་

ན་མི་ལན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ལས་གཅོད་གཞིའི་ཆོས་ཅན་གིས་ཆོས་ཏེ་རགས་དེ་

ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ཅན་དེ་ཡིས་ཁྱད་པར་དུ་བས་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཏེ་

རགས་དེ་དཔེ་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་སྐྱོན་རེན་ཅན་ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་གིས་ཕོགས་ཆོས་ཀི་མིང་ལ་རོད་པ་སོང་བ་བསན་ནས་རགས་ཀི་

དབེ་བ་སོས་པའི་དགོས་པ་སོན་པ་དེ། ཅིའི་ཕིར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་ལ་འགྱུར་དབེ་ཅེ་

ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེར། སྒ་ཆོས་ཅན་མི་རག་སེ་བས་པའི་ཕིར་དང་

རོལ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་ཅེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གཉིས་དང་། རག་སེ་

བས་པའི་ཕིར་དང་། རོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་ཅེས་པའི་བཟློག་པ་སེ་འགལ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རགས་གཉིས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། རང་བཞིན་དང་འབས་བུ་ཁོ་ན་རང་

གི་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་ལ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་འབེལ་པ་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་རང་ཕོགས་ཆོས་

སུ་གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་གི་ཁྱབ་བེད་དང་རྒྱུ་དག་སྒྲུབ་པར་བེད་ན་རགས་ཡང་དག་

དང་འགོག་ན་འགལ་རགས་སུ་གྲུབ་ཅིང་རོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་སྒ་

ཆོས་ཅན། རག་སེ་མཉན་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་གཞལ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཁྱད་

པར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་དང་སྤི་ཐུན་མོང་བ་དག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། 

རེས་འགོ་མེད་པའི་ལོག་པ་རྐང་པ་ཅན་དང་། ལོག་པ་མེད་པའི་རེས་འགོ་རྐང་པ་ཅན་

གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་རོད་པ་དགག་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་སྒ་ཆོས་

ཅན། རོལ་བྱུང་དང་རོལ་མ་བྱུང་ཡིན་ཏེ་མི་རག་པའི་ཕིར་དང་། རག་སེ་ལུས་ཅན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ལྷག་མ་ཐུན་མོང་བ་གསུམ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། 

རགས་ཡང་དག་ལ་རང་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་པ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་

པ་བེད་པའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེར་བས་པ་སོགས་རང་བཞིན་གི་

རགས་ཁོ་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རགས་ཀི་དཔེར་བསན་ལ། རོལ་བྱུང་ཉན་

ཤེས་སོགས་འབས་བུའི་རགས་རྣམས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའི་རགས་ཀི་དཔེར་

མ་བསན་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེར་དེ་ལྟར་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

དེ་བས་པ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ལས་གཞན་རོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་ལྟ་བུ་འབས་

བུའི་རགས་རྣམས་རང་གི་གོ་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མིན་

པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་རྣམས་ནི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་འབས་རགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གི་མཐུན་ཕོགས་

ལ་རྣམ་གཉིས་སུ་འཇུག་ཏེ། དེ་ལ་འཇུག་ཅིང་ཁྱབ་བེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། གལ་

ཏེ་རོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་དེ་རང་རྒྱུ་མི་རག་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་སྒ་རག་པ་ལས་

བྱུང་སེ་རྒྱུ་རིག་བེད་ཀི་སྒ་རག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ལེ་རྐན་ལ་སོགས་པའི་སྔར་ནས་

རག་པར་ཡོད་པའི་རིག་བེད་སྒའི་ཆ་ཤས་འཛིན་པའི་ཉན་ཤེས་ནི་ཆོས་ཅན། ལེ་རྐན་

ལ་སོགས་པའི་རང་གི་རྐེན་རལ་མ་དག་དུ་འབྱུང་བར་ངེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ལེ་

རྐན་ལ་སོགས་པའི་རོལ་བ་དེ་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཐོས་པའི་སྒིབ་བེད་སེལ་བ་དང་རང་

གི་དབང་པོ་དང་རིག་བེད་སྒའི་ངོ་བོ་གང་ལ་ཡང་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་ཉེ་བར་སྦྱོར་

བ་མིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རིག་བེད་ཀི་སྒ་ཆོས་ཅན། ལེ་རྐན་ལ་སོགས་པའི་རོལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་

པའི་དུས་འགའ་ཞིག་གི་ཚེ་རང་འབས་ཉན་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མི་བེད་པ་འགལ་བར་

ཐལ། དེ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཡང་རང་འབས་ཉན་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ་རག་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་རོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་འདི་འདྲ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་

གྲུབ་པའི་གཞིར་རང་རྒྱུ་སྒ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡིན་ཏེ། རང་རྒྱུ་སྒ་

རེས་འགའ་བ་སེ་མི་རག་པའི་འབས་བུར་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་འབས་རགས་ཀི་དཔེར་སོས་པའི་རོལ་བྱུང་འདི་ཉིད་ཀིས་ནི་རང་

བཞིན་རགས་ཀི་དཔེ་བརོད་དེ་ཉིད་ཡང་སྒྲུབ་ཀང་དེ་ལས་ཐ་དད་པ་བས་པ་རང་

བཞིན་རགས་ཀི་དཔེར་བརོད་དུ་བས་པ་ནི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། འབས་རགས་

དང་རང་བཞིན་རགས་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རོལ་བྱུང་དཔེ་བརོད་དུ་བསན་ན་རང་བཞིན་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རོལ་བྱུང་འབས་རགས་དེ་དང་འདྲ་བར་མཐུན་ཕོགས་ལ་

ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་སམ་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་བས་དེ་འདྲའི་ཤེས་པའམ་དོགས་

པར་མི་འགྱུར་བར་བ་བའི་ཆེད་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་གཞན་དོན་འདིར་རགས་ཀི་

མཚན་ཉིད་མི་སོན་པར་དབེ་བ་འབའ་ཞིག་སོན་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཞན་དོན་

འདིར་རགས་ཀི་རབ་ཏུ་དབེ་བ་ཙམ་བཤད་པ་དེ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དེ། རང་དོན་

རེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟིན་པའི་དོན་གཏན་ཚིགས་ཀི་དབེ་བ་བརོད་པར་བེད་

པའི་སོ་ནས་རགས་བེ་བག་ཏུ་རོགས་པའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། རགས་ཀི་མཚན་

ཉིད་ལ་ནི་རང་དོན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་དུ་མེད་པས་འདིར་མ་

བཤད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སབས་འདིར་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་

ཅན་གི་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔེ་བརོད་མ་བསན་པས་དེ་མི་རོགས་སོ་ཞེ་ན། འདིར་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཆ་གཉིས་སུ་འཇུག་པའི་རགས་ཀི་དབེ་བ་ཐམས་ཅད་

བསན་པ་དེས་ན་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། དེ་མ་བསན་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུའི་རགས་ཀི་དཔེ་བརོད་དུ་སོས་པའི་རོལ་བྱུང་དེས་ནི་རང་

བཞིན་རགས་ཀི་ཕོགས་གཅིག་ལ་རེན་པ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ཅན་དེའང་

བཤད་པའི་ཕིར། དེས་དེ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་འབས་རགས་ཀི་དཔེར་སོས་

པའི་ལེ་རྐན་སོགས་ཀི་རོལ་བ་ལས་རིག་བེད་ཀི་སྒ་གསལ་བའི་ཉན་ཤེས་དང་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔེར་སོས་པའི་རོལ་བ་

ལས་སྐྱེ་བ་གཉིས་རོལ་བྱུང་དུ་འདྲ་བས་རོལ་བྱུང་དེ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་དཔེར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

བརོད་དོ། །

ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། འབས་རགས་ཀི་དཔེར་སོས་

པའི་རོལ་བྱུང་དེས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀང་

བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། འབས་རགས་སུ་རུང་བའི་རོལ་བྱུང་ཉན་ཤེས་དང་

མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གཉིས་པ་ཅན་གི་རང་བཞིན་རགས་ཀི་རོལ་བྱུང་གཉིས་ལེ་རྐན་

སོགས་ཀི་རོལ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་འདྲ་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་འདིར་

རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་གཉིས་ཁོ་ན་སོས་པ་ཅི་ཞེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་

འདིར་རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་འདི་གཉིས་སུ་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཆོས་ཅན། དོན་

ཡོད་དེ། གང་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་པ་ན་འབྱུང་བ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབས་

བུ་དེ་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཞིང་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཁྱབ་བེད་དང་ངོ་བོ་རྣམ་

དབེར་མེད་པ་ཅན་གི་ཁྱབ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཁྱབ་བེད་དེ་དང་འཁྲུལ་པར་མི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་པར་བ་བའི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་གཉིས་བསན་པས་འདི་

ཡང་བཤད་དེ། གཞན་གིས་སྒོ་བཏགས་པའི་ལན་པ་ཅན་དང་འདུ་བ་ཅན་སོགས་

གང་དག་ཡིན་པའི་རགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་

ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲིད་པའི་ཕིར་ཏེ། ཁྱོད་མིན་བདག་

གཅིག་དེ་བྱུང་དེ་འདྲའི་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། ཞེས་

བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ལན་འདུ་ཅན་དེ་དག་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབེལ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་

ཞེ་ནའང་། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འབེལ་བ་དེ་ཉིད་རང་གི་བསྒྲུབ་བ་རོགས་པའི་བསྒྲུབ་བ་ཡིན་གི་བསྒྲུབ་བ་གོ་བ་ལ་

ལན་འདུ་སོགས་དོན་མེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་

འབེལ་པ་གྲུབ་པ་དེ་བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་པ་ཡིན་ལ། བསྒྲུབ་བ་ལ་མི་

འཁྲུལ་བར་ངེས་པ་མེད་པ་ནི་སྒྲུབ་བེད་རགས་ཡང་དག་མིན་པའི་ཕིར། དེ་དག་གིས་

རགས་ཡང་དག་གཉིས་སོས་པའི་དགོས་པ་བསན་ནས་ད་ལོག་པ་ཅན་སོས་པའི་

དགོས་པ་སོན་པ་དེ། རིགས་པ་ཅན་པ་སོགས་ན་རེ། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་

བཅས་ཡིན་ཏེ། སྲོག་སོགས་དང་ལན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རགས་དེ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་པ་རྐང་པ་ཅན་ཡིན་གི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ངེས་ཀི་

རེས་འགོ་ཅན་མ་ཡིན་ཟེར་རོ། །ལོག་པ་ཅན་དུ་སྒོ་བཏགས་པའི་སྲོག་སོགས་ཉིད་ནི་

ཆོས་ཅན། བདག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་མེད་ན་མེད་པར་ངེས་པ་

ཉིད་ཀི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་འགོ་

གནས་པར་ཐལ་ལོ། །

དེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་བདག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། བདག་

དང་འབེལ་བ་མེད་པའི་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱད་པར་སྲོག་སོགས་ནི་

ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་པ་མེད་ལ་མཐུན་

ཕོགས་ལ་ཡོད་ངེས་ཀི་རེས་འགོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་དང་བདག་

གཅིག་དེ་འབྱུང་གི་འབེལ་པ་གང་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་

དེ་རང་གི་བདག་གཅིག་གམ་རྒྱུའི་དངོས་པོར་གྲུབ་ན་དེ་ལ་མེད་ངེས་ཀི་ལོག་པ་གྲུབ་

པར་འགྱུར་བ་ཡིན་གི་དེ་ལས་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གལ་ཏེ་འབེལ་པ་མེད་པས་ལོག་པ་མེད་ན་སློབ་དཔོན་གིས་མཉན་བ་ལོག་

པ་ཅན་དུ་ཇི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། མཉན་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སློབ་དཔོན་གིས་སྒ་རག་

སྒྲུབ་ཀི་ལོག་པ་འབའ་ཞིག་ཅན་དུ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕོགས་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་བརེན་ནས་སློབ་དཔོན་

གིས་དེ་ལྟར་བཤད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མ་ངེས་པའི་

རགས་སུ་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལོག་ཁྱབ་མ་ངེས་པའི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

དེ་ལས་གཞན་དུ་ལོག་པ་གྲུབ་ན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་གོ་བར་བེད་པའི་རགས་ཡང་

དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་སྒྲུབ་ཀི་ལོག་ཁྱབ་ཅན་གི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་གསོན་ལུས་ལ་བདག་མེད་ན་གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲོག་སོགས་

དག་ནི་ལོག་པར་འགྱུར། བདག་ནི་ལོག་པའི་ཕིར་བུམ་སོགས་བཞིན་ནོ། །ཁྱབ་སེ། 

སྲོག་སོགས་མེད་པས་བདག་མེད་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་གསོན་

ལུས་བདག་བཅས་སུ་གྲུབ་སེ་སྲོག་སོགས་པ་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། བདག་མེད་པས་སྲོག་མེད་པའི་ཁྱབ་པ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

བདག་སྲོག་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འབེལ་མེད་དོན་གཞན་

ལོག་པར་འགྱུར་བའི་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ལོག་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྲོག་སོགས་དེ་བདག་དེའི་བདག་ཉིད་དམ་བདག་དེ་ལས་བྱུང་བས་

བདག་སྲོག་འབེལ་པ་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བདག་ནི་ཚད་མས་དམིགས་པ་ན་སྲོག་

སོགས་དེ་ཡང་ཚད་མས་དམིགས་ལ་བདག་དེ་ཚད་མས་རོགས་པ་མེད་པར་སྲོག་

སོགས་མེད་པའི་འབེལ་བ་འདི་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

བདག་མཐོང་ན་ཁྱོད་མཐོང་བ་དང་བདག་མ་མཐོང་ན་ཁྱོད་མ་མཐོང་བའི་རེས་སུ་

འགོ་ལོག་གི་འབེལ་པ་དེ་གྲུབ་པ་མེད་པར་ཐལ། བདག་ཤིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སེ་

གང་དུ་ཡང་སྣང་རུང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་མེད་པ་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག་མེད་དེ་གང་ཡིན་པས། 

བུམ་སོགས་སོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བདག་མེད་ཅེས་ཚད་མས་

གང་ལ་རོགས་སེ་མི་རོགས་པར་ཐལ། བདག་དེ་གཞི་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཚད་མས་

མཐོང་རུང་དུ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན་ཁྱབ་ལ་བདག་ལོག་པས་

སྲོག་སོགས་ལོག་པའི་ཁྱབ་པའང་ཇི་ལྟར་ཚད་མས་རོགས་པ་མིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་

ཐལ། ཁྱོད་ལ་བདག་ལོག་པར་ཚད་མས་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡང་། སྲོག་སོགས་དེ་གཞི་ལ་ལར་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡིས་གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་

བུམ་སོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་དུ། གལ་ཏེ་བདག་དེ་

ཚད་མས་མཐོང་ན་གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་བུམ་སོགས་ལ་མེད་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པར་

འགྱུར་བ་ལ་བདག་དེ་གང་དུ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མེད་པས་ཡོད་མེད་ཀི་ཁྱད་པར་མི་

རིགས་སོ། །

གཞན་ཡང་གསོན་ལུས་ལ་བདག་མེད་པས་སྲོག་སོགས་མེད་པར་ཐལ་ཏེ་

བུམ་སོགས་བཞིན་ཞེས་པ་ཡང་མ་ངེས་ཏེ། བུམ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་

བདག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྲོག་སོགས་མཐོང་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། 

སྲོག་སོགས་ཀི་རྒྱུ་བོ་དང་ལུས་སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་གང་ཞིག་མེད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྲོག་སོགས་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དེ་བཞིན་དུ་གསོན་ལུས་ལའང་ཆོས་ཅན། ལུས་ཁྱོད་ལ་གལ་ཏེ་བོ་དང་ལུས་

སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དེ་མེད་ན་སྲོག་སོགས་མེད་པར་རིགས་པ་ཡིན་གི་བདག་

མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྲོག་སོགས་མེད་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་

སྲོག་འབེལ་མེད་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་དེ་བདག་མེད་པའི་

ཤི་བའི་ལུས་དང་སྲོག་མེད་ཙམ་དུ་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་ཤི་བའི་ལུས་

ལས་ཐ་དད་པའི་བུམ་སོགས་ཡང་བདག་མེད་དེར་རོག་ན། བུམ་སོགས་རྣམས་ཆོས་

ཅན། བདག་དང་བཅས་པར་ཚད་མས་ཅིས་མི་དཔོག་སེ་དཔོག་པར་རིགས་པར་

ཐལ། བདག་བཅས་སུ་འདོད་པའི་གསོན་ལུས་དང་ཚད་མའི་གཞལ་བ་ཉིད་དུ་

མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་དེ་རང་གཞན་གཉིས་ཀས་བདག་བཅས་སུ་

མ་འདོད་པས་དེར་དཔོག་པ་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་

བཅས་སུ་དཔོག་པར་རིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་བཅས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་དང་དེར་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཉིད་ནི་དེ་དང་དེར་འདོད་པ་ཀུན་གི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ་ཚད་མས་གྲུབ་དེ་མེད་པར་དངོས་དང་དངོས་མེད་ཀི་རྣམ་གཞག་

གང་གིས་ནུས་སེ་གང་ཡང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བདག་སྲོག་རེས་སུ་འགོ་ལོག་མེད་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་མི་འཐད་དོ་

ཞེས་སོན་པ་དེ་འབྱུང་རྔུབ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་སྲོག་དང་མིག་འབེད་

འཛུམ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་རག་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བོ་དང་ལུས་

སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ནང་གི་རོལ་བ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལ་སོགས་

པས་ཤིང་ཐོག་སྐྱུར་པོ་སོགས་ཀི་ཟས་སོགས་མཐོང་བ་ན་ལེ་དབང་འགྱུར་བའི་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

འགམ་ཆུ་ལང་བ་སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། དེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤིང་ཐོག་སྐྱུར་པོ་

སོགས་ཀི་རོ་དྲན་པ་དང་དེ་མཐོང་བར་འདོད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར། དྲན་འདོད་

སོགས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཡུལ་དབང་བོ་དང་ཡིད་བེད་སོགས་ལས་བྱུང་

བའི་ཕིར། ཡུལ་དབང་ཡིད་བེད་སོགས་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ། ཕན་ཚུན་རང་

རང་གི་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་ལ་ལྟོས་པ་རང་རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་ལས་བྱུང་བའི་

ཕིར། དེས་ན་བདག་གི་དངོས་པོར་འདོད་པའི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་པོ་འདི་ཆོས་

ཅན། རང་གི་རིགས་འདྲ་སྔ་མ་སོགས་རྒྱུ་རྐེན་ཚོགས་པ་དེ་ཙམ་ལས་བྱུང་གི་བདག་

འདི་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དག་ཡོད་མེད་ཀི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པ་ལ་

རེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེ་ལས་གཞན་དུ་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའི་

བདག་དེའང་བདག་གི་རྒྱུར་རོག་ན། འབས་བུ་རྣམས་ལ་རྒྱུ་ཐུག་པ་མེད་པར་ཐལ་

བར་འགྱུར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྒ་རག་སྒྲུབ་ཀི་མཉན་བ་དང་གསོན་ལུས་བདག་

བཅས་སུ་སྒྲུབ་ཀི་སྲོག་སོགས་འདི་ནི་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་གཉིས་ཀའང་

ལོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་པ་ཉིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དེ་གཉིས་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ་སྲོག་སོགས་དེ་ལོག་ཁྱབ་མི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡིན་ཡང་མཉན་བ་འདི་ནི་ལོག་ཁྱབ་

འཁྲུལ་པའི་ཕིར་ཞེ་ན། མཉན་བ་དེ་ལོག་ཁྱབ་ཇི་ལྟར་འཁྲུལ་དྲིས་པས། མཉན་བ་དེ་དེ་

སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་མིན་ཉིད་དེ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལོག་པ་མིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

འོ་ན་དོན་གིས་ན་མཉན་བ་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བའི་སེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་སུ་

འཇུག་པ་མིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བརོད་པར་འགྱུར་བས་ན་མཉན་བ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འཇུག་པས་དེ་ནི་གཞན་སྲོག་སོགས་ལའང་མཚུངས་པས་སྲོག་སོགས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་

ཡོན་ཏན་ལོག་པ་ཅན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རེས་འགོ་མེད་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། རེས་

འགོ་མེད་ན་ལོག་པའང་མེད་པར་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་མིན་ཉིད་དེ་མི་མཐུན་

ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་རྣམ་གཅད་དེ་དེ་ལ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་དེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བ་

སེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་གནས་པ་བརོད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དགག་པ་གཉིས་བརོད་པའི་

ཚིག་གིས་རྣལ་མ་གོ་བར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ནི་ངེས་བཟུང་ཅན་གི་ལོག་པ་སོན་པའི་

ཚིག་གིས་རེས་འགོའང་བསན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ན་གང་རུང་གཅིག་བསན་པ་གཅིག་

ཤོས་དོན་གིས་གོ་བར་རེས་སུ་འགོ་ལོག་གང་རུང་གཅིག་སོན་པའི་ཚིག་གིས་གཉིས་

ཀ་དངོས་ཤུགས་ལ་བསན་པར་སློབ་དཔོན་གིས་བརོད་དོ། །

ཇི་སད་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་

ཕོགས་ལ་རེས་འགོ་མེད་པའི་རགས་ལས་མི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་

པའི་ལོག་པ་འདི་འདྲ་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་བཀག་པ་འགོག་

པར་བེད་པ་ནི་མཐུན་ཕོགས་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅི་འདྲ་ཞིག་སེ་མཐུན་ཕོགས་སྒྲུབ་

པའི་ངོ་བོར་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་སྲོག་སོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་

ལོག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་བསྒྲུབ་བ་སེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་དེ་དངོས་པོར་མེད་པས་དེ་

ལས་ལོག་པ་ཞེས་འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ཀི་ཐ་སད་མི་རུང་བའི་ཕིར། 

རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་སྒྲུབ་མིན་ཉིད་དེ་མི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་

མེད་དོ་ཞེ་ན། སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མེད་ཅེས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཁྱོད་ལོག་པ་དེ་ཉིད་ནི་ཇི་ལྟར་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལོག་པར་འདོད་དེ་

འདོད་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་འདྲའི་བདག་དེ་དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕིར། དེས་

ན་སྲོག་སོགས་ལོག་པ་མེད་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ལ་སྒྲུབ་པ་དེ་དངོས་པོར་ཡོད་པས་

སྲོག་སོགས་དངོས་པོར་ཡོད་པ་དེ་མཐུན་ཕོགས་དངོས་པོར་མེད་ནའང་དེ་ལ་ཡོད་

པ་ཡིན་ལ་སྲོག་སོགས་ལོག་པའི་དངོས་པོ་མེད་པའང་མཐུན་ཕོགས་དངོས་མེད་ལ་

ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བའི་གསལ་བེད་པ་བླུན་པོའི་སྤོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཤིག་ཞེས་

དཔས་སོ། །

གལ་ཏེ་སྲོག་སོགས་དེ་དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་དེ་ལས་ལོག་པ་མེད་ན་

གཏན་ཚིགས་སྲོག་སོགས་དེ་དེ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་དམ་ཅི་དྲིས་པས། དེ་དེ་ལ་

འཇུག་པ་དེ་ཡང་མིན་ཞེ་ན། སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་ལ་

འཇུག་པ་ཅི་སེ་འགོག་སེ་འགོག་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། དེ་ལ་ལོག་པ་བཀག་པའི་

ཕིར། ཁྱབ་སེ། དེ་ལ་ལོག་པ་བཀག་པ་ནི་དེ་ལ་འཇུག་པ་འདི་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་དགག་པའི་ཐ་སད་མི་འཇུག་ན། དངོས་པོར་

མེད་པ་འདིར་ནི་ཆོས་ཅན། མི་སྨྲ་ཐོབ་པ་སེ་ཁྱོད་ལ་ཐ་སད་གང་ཡང་བཏགས་སུ་མི་

རུང་བར་ཐལ། ཡོད་དོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་པའི་ཐ་སད་དེ་ཡང་འཇུག་པ་མེད་

པ་ཡིན་ལ་མེད་དོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་དགག་པའི་ཐ་སད་དེ་ཡང་འཇུག་པ་མེད་

པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་ལས་མ་གཏོགས་པར་སྒ་ལ་འབྱུང་བ་ཐ་

སད་གཞན་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕིར། སྐྱོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དེ། བོ་ཡུལ་དུ་འགོ་བའི་

ཤེས་བ་ལ་ཆོས་ཅན། གཞི་འགར་དགག་བ་བཀག་པའི་དགག་པའི་དོན་ནི་མེད་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགག་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པ་མེད། དགག་

པའི་ཐ་སད་དེ་ནི་ཆོས་མེད་པ་རྣམས་ལའང་འཇུག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ཁྱབ་སེ། རིགས་པ་འདི་ཡིས་ཡོད་མེད་གཉིས་ལས་མ་རོགས་པའི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་མི་

རིགས་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་དེའི་ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་འགོག་སེ་

ཡུལ་གཞན་གི་འདས་པའི་བུམ་པ་ཡུལ་འདིར་ད་ལྟ་མེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་

མི་རིགས་ཏེ། ཅི་ལྟར་ཆོས་དེ་ཡོད་པ་དེ་ལྟར་ནི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀང་མི་འགོག་ལ་

ཇི་ལྟར་ཆོས་དེ་མེད་པ་དེ་ལྟར་ཡང་ནི་རྣམ་པ་གང་གིས་ཀང་འགོག་པར་མི་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །

ད་རང་ལུགས་ཀི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་པའི་རེན་སོན་པ་ནི། འོ་ན་

ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། 

འདིར་ནི་ཆོས་ཅན་སྒ་དོན་ལ་བརེན་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པའི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་

འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་འཇུག་པ་གང་གི་ཕི་རོལ་གི་

དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པ་དེ་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒ་དོན་ཉིད་ཕི་རོལ་གི་དོན་རང་མཚན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། ཕི་

རོལ་ལ་རེན་པའི་དོན་རང་མཚན་མིན་པར་ཐལ། ཕི་རོལ་ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རུང་

ཁྱོད་སེལ་ངོར་གནས་པའི་ཕིར། སྒ་དོན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་

པའི་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་དངོས་མེད་ལ་རེན་ཅན་སེ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རོག་པའི་

སྣང་ཡུལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་སྒ་དོན་ཕི་རོལ་རང་མཚན་མ་ཡིན་ན་སྒ་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

པས་ཕི་རོལ་རང་མཚན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བེད་པར་ཅི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། བུམ་སོགས་

ཀི་སྒ་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕི་རོལ་རང་མཚན་པ་དེ་འདྲར་མེད་ནའང་ཁྱོད་ལ་དགག་

སྒྲུབ་བས་པས་ཕི་རོལ་རང་མཚན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་

ལ་དེ་བས་པ་ན་ཆོས་ཅན་ཕི་རོལ་རང་མཚན་དེ་དགག་སྒྲུབ་དེ་དག་དང་ནི་འབེལ་བ་

ལྟར་དུ་སེལ་ངོར་སྣང་བའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་ཀི་སྒ་དོན་དེ་ཕི་རོལ་རང་

མཚན་དུ་མེད་ན་དེ་ལ་ཡོད་ཅེས་པའི་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 

ཁྱོད་ཕི་རོལ་རང་མཚན་མ་ཡིན་ཀང་ཡོད་ཅེས་པའི་ཐ་སད་རེན་པ་སེ་འཇུག་པར་

འདོད་དེ། ཁྱོད་དངོས་ཡུལ་དུ་བས་ནས་བུམ་སོགས་ཀི་སྒ་འཇུག་པ་ཉིད་ཡིན་པའི་

ཕིར། ཕི་རོལ་རེན་མིན་གི་གཞུང་འཛུགས་པ་དེ། གལ་ཏེ་སྒ་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཐ་

སད་བེད་པ་དེ་དེ་ལྟར་མིན་པར་ཕི་རོལ་རང་མཚན་ལ་དེ་བེད་ན་བུམ་སོགས་ཕི་

རོལ་གི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་སེང་དུ་ཆོས་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ན་རང་གི་བདག་

ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་གཅིག་བཀག་པ་ན་ཆོས་ཐམས་

ཅད་བཀག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་སེང་དུ་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྱུར་པའི་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་མེད་པར་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་ཕི་རོལ་གི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆོས་དེ་དག་དོན་ཐ་དད་ཡིན་པས་

ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་སེང་དུ་ཆོས་འགའ་ཞིག་བཀག་པ་དང་ཆོས་འགའ་ཞིག་སྒྲུབ་

པར་མི་འགལ་ཏེ། དཔེར་ན་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་སེང་དུ་ལྷ་སྦྱིན་བཀག་པ་དང་མཆོད་

སྦྱིན་སྒྲུབ་པ་མི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། བུམ་པ་སའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞེས་སོགས་

བསྒྲུབ་པ་དང་ནི་གསེར་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོགས་དགག་པ་དག་ཆོས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཅན། ཆོས་ཅན་ར་བུམ་ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། 

རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་རས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆོས་ཅན་

གཅིག་གི་བཀག་པའི་ཆོས་དང་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་གཉིས་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་སེང་དུ་

མི་འདུ་བ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡང་སྒོ་བཏགས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་སྒ་དོན་ལ་

ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་བེད་ཅེ་ན། སྒ་དོན་དེ་ཆོས་ཆོས་

ཅན་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཀི་རེན་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་

གཅིག་གི་སེང་དུ་ཆོས་གཅིག་དགག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་དང་ཆོ་གཅིག་

སྒྲུབ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀི་

གཞིར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་བུམ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ་གཅིག་གི་དབང་དུ་བས་ཏེ་

མི་རག་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་གཅིག་བསྒྲུབ་པ་ན་སྒྲུབ་ཆོས་དེ་དེ་ལ་གསར་དུ་རེན་པ་དང་

གཞན་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མ་བས་པའི་ཆོས་རྣམས་བཏང་སོམས་པ་ལྟ་བུ་དང་མ་

བས་པ་ལྟ་བུའི་ཆོས་འགོག་ན་དགག་ཆོས་དེས་གསར་དུ་ལེན་པ་དང་དེ་ལས་གཞན་

འགལ་ཟླ་བས་པ་ལ་གསར་དུ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྒོ་བཏགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་

སད་དེ་ལ་ཐ་སད་བེད་པ་པོའི་བདེན་པའི་ཤེས་པས་ཇི་ལྟར་མི་གནོད་དམ་ཞེ་ན། བུམ་

པ་མི་རག་པ་ཡིན་ནམ་བས་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་མེད་པའི་དོན་ཅན་ནམ་སྒོ་

བཏགས་པའི་དཔོད་ཡུལ་ཅན་གི་འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་དོན་ལ་ཐ་

སད་བེད་པ་པོའི་བདེན་པའི་ཤེས་པས་གནོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་དོན་དེ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

རྣམ་པར་རོག་པའི་བོས་ཇི་ལྟར་བསན་ཅིང་སྒོ་བཏགས་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཐ་སད་བེད་

པ་པོས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དུ་བདེན་རྫུན་དེ་ལ་རིགས་པས་མ་བརགས་པར་ཁས་ལེན་

པའི་ཕིར་དང་། མ་བས་རག་པ་སོགས་ལས་ཐ་དད་པའི་དོན་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་

བརྒྱུད་ནས་རེན་པའི་ཕིར་དང་། རེས་འགའ་མ་ཡིན་པར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དེ་

འོངས་པའི་བག་ཆགས་བརན་པོ་ལས་འོངས་པའི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

ད་ཇི་ལྟར་ཐ་དད་པའི་དོན་ལ་རེན་ཚུལ་དང་སླད་པར་མི་ཤེས་པའི་ཚུལ་སོན་

པ་དེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཆུ་མི་སྐྱོར་བ་དང་དེ་དང་གང་བ་སྐྱོབ་པ་དེ་ལས་ཐ་དད་པའི་

ལོག་པ་གཉིས་པོ་དེ་ཁྱེད་ཀི་སེང་དུ་དོན་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་སྐྱོར་བ་དེའི་འབས་བུ་

ཅན་ཡིན་པ་དང་གང་བ་སྐྱོབ་པ་དེའི་འབས་བུ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་

བུམ་པས་ཆུ་སྐྱོར་ཞེས་སོགས་སྒྲུབ་ཆོས་གསར་དུ་འཕེལ་བ་ལྟ་བུ་དང་བུམ་པས་

གང་བ་མི་སྐྱོབ་ཅེས་སོགས་དགག་ཆོས་གསར་དུ་འགིབ་པ་ལྟ་བུར་བེད་པའི་བསླད་

པ་སེ་སྒོ་བཏགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་ཐ་སད་དེ་དང་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་

དབང་གིས་བུམ་པ་དེ་དགག་སྒྲུབ་གི་ཆོས་དེ་དག་དང་གསར་དུ་འབེལ་བ་ལྟར་སྣང་

བ་འགའ་ལས་ཆ་དེ་དེ་དག་དང་གསར་དུ་ལན་པ་ཉིད་མིན་ཡང་། དེ་དེ་དག་དང་ལན་

པར་མཐོང་བས་ཏེ། སྒོ་འདོགས་ནས་དེ་དག་དང་ལན་པའི་བུམ་པ་རང་མཚན་ཐོབ་

པ་ལ་སྦྱོར་བར་བེད་དེ། ཁྱོད་ཆུ་མི་སྐྱོར་བ་དང་གང་བ་སྐྱོབ་པ་ལས་ཐ་དད་པའི་བུམ་

པ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརེན་པ་ཅན་གི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་འདྲའི་ཐ་སད་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་བེད་པ་པོས་བསླད་པའམ་འཁྲུལ་

པར་ཡང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀིས་ཇི་ལྟར་བསན་པའི་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དོན་ལ་ཐ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

སད་བེད་པའི་སྐྱེས་བུ་མི་བསླུ་བར་བེད་པ་དེས་ནའི་ཕིར། གཞན་ཡང་སྔར་བསྒྲུབ་

བ་མེད་ལས་ཅེས་པ་མི་འཐད་དེ། རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བོ་ངོར་བདག་

དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདག་ཡོད་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་བེད་འགོད་པའི་རྒོལ་བ་ཡིན་

པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་བོ་ངོར་བདག་མེད་མེད་པར་ཐེ་ཚོམ་

དུ་འགྱུར་ནས་བདག་མེད་པར་མ་ངེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀི་བོ་ངོར་བདག་ཡོད་པའི་

སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་མི་འཇུག་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱོད་ཀིས་བདག་མེད་མེད་པར་ཁས་བངས་པས་

བདག་མེད་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་པའི་

སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལས་ཁྱོད་གི་བདག་མེད་པ་ཉིད་ཀང་ཁས་

ལེན་པར་རིགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ལྟར་རིགས་ན་གསོན་ལུས་ཀང་བདག་

མེད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེས་ན་

མཐུན་ཕོགས་དངོས་པོར་མེད་པ་ལས་རགས་ལོག་པ་མེད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་སྲོག་

སོགས་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་ཕོགས་བདག་དེ་དང་དངོས་པོར་མེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་གིས་དེ་ལས་ལོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དེ་ལས་ལོག་པར་མ་ངེས་པར་ཐལ། 

བདག་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་བདག་དེ་མེད་པར་མ་ངེས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དེ་

སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་བདག་མེད་ལས་ལོག་པར་ཡང་མ་ངེས་པར་ཐལ། བདག་

དེ་ལ་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་བདག་དེ་ཡོད་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ་བདག་

ཡོད་མེད་ཀི་ཕུང་པོ་གཉིས་ལས་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡོད་པར་ངེས་པར་གྲུབ་ན་

གཞན་ཅིག་ཤོས་ལས་ལོག་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་སྲོག་སོགས་དེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་མི་

མཐུན་ཕོགས་བདག་མེད་འགའ་ཞིག་ལ་མ་མཐོང་བས་མི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་

ལ་མེད་པར་གྲུབ་པོ་ཞེ་ན། སྲོག་སོགས་དེ་སྣང་རུང་གི་བདག་མེད་ལ་མ་མཐོང་བ་

ཡིན་པ་མཐོང་མེད་དེ་སྣང་མི་རུང་གི་བདག་མེད་དག་ལ་མེད་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་

མེད་པར་མ་ངེས་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་འདི་ལྟར། དེ་ཆོས་ཅན། བདག་འགའ་ལ་མ་མཐོང་

བས་བདག་དེ་འགར་ཡང་མེད་པ་ངེས་པ་མེད་པར་ཐལ། བདག་མེད་ཀི་གསལ་བ་

ཀུན་ལ་ཁྱབ་བེད་དུ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཡང་བདག་མེད་དེའི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་

འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པ་སྲིད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མཁེགས་པའི་རོ་རེ་ཕ་ལམ་མཚོན་

གིས་མ་ཆོད་པར་མཐོང་ནས་དེ་དང་མཁེགས་པར་ཁྱད་པར་མེད་པའི་རགས་ཀིས་

ཤིང་སོགས་ཀང་མཚོན་གིས་མ་ཆོད་པར་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་བདག་མེད་ལ་ཡོད་

པར་ཐེ་ཚོམ་གང་ལས་ལོག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དེ་ལ་ཡོད་པ་ལ་

འགལ་བ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའི་ཕིར། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གལ་ཏེ་སྲོག་སོགས་

ལ་བདག་གིས་ཁྱབ་པའི་སོ་ནས་སྲོག་སོགས་མཐོང་བར་བདག་མེད་ལོག་པ་ཡིན་ན། 

དེའི་ཕིར་དེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞི་ལ་ལར་བདག་དེའི་འབས་བུ་དང་ལ་ལར་བདག་

དེའི་བདག་ཉིད་དུ་འབེལ་བར་ངེས་པ་ལས་གཞན་ཅི་ཡོད་དེ་གང་རུང་ཡིན་པར་ཐལ་

ལོ། །རྒྱུ་མཚན་དེས་ན་སྲོག་སོགས་འདི་ནི་བདག་ལས་མ་ཟད་བདག་མེད་པ་ལས་

ཀང་ལོག་པར་ཐེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞེས་མཇུག་སྡུད་དོ། །

གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་དེ་བདག་མེད་ལས་ལོག་ཅིང་སྲོག་སོགས་ཡོད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

པར་བདག་མེད་ལོག་ཏུ་ཆུག་པ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀི་

ལུགས་ལ་གསོན་ལུས་དེ་བདག་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བདག་བཅས་སུ་འགྲུབ་

པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གིས་ན་ཆོས་དེ་ལོག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་ངེས་

པར་དངོས་པོར་ཏེ་ཡོད་པར་ཁྱོད་འདོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་སྲོག་སོགས་

དེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལ་ལོག་པ་མེད་ཀང་བདག་ལ་ཡོད་པ་མིན་པར་འདོད་པ་

བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གཏན་ཚིགས་སྲོག་སོགས་དེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལས་ལོག་པ་

མེད་པར་འདོད་ན་དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཐུན་ཕོགས་ལ་རེས་འགོ་ཅན་དུ་ཡང་

འདོད་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་མཐུན་ཕོགས་ལ་ལོག་པ་མིན་པས་རེས་འགོ་ཅན་

མིན་ན་བདག་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཀང་བདག་བཅས་སུ་གྲུབ་པ་མིན་ཏེ་དགག་

པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པར་མི་འདོད་པའི་ཕིར། །

གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབས་ལ་ལྟོས་པ་གྲུབ་ཅིང་བདག་སྲོག་ལ་ལོག་པ་གྲུབ་བོ་

ཞེས་སོན་པ་དེ། བདག་གི་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་བ་ཆོས་ཅན། གང་ལ་ཕན་འདོགས་

བེད་དུ་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་ན་

འཇུག་པ་སེ་སྐྱེ་བའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དུ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇུག་པ་སེ་ཡོད་ན་

ཡང་མེ་འཇུག་བེད་སེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་དེ་ཉིད་ལོག་ན་ཁྱོད་ཀང་ལོག་

པར་བེད་པའི་ཕིར། དེས་ན་འབས་བུ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། མེ་མེད་ན་ཁྱོད་མི་འབྱུང་བའི་

འབེལ་པ་དེ་ཡང་སྒྲུབ་བེད་ཁྱད་པར་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་ཕན་འདོགས་བེད་དུ་

ཡོད་ན་ཁྱོད་སྐྱེ་བ་མཐོང་བ་དང་དེ་མེད་ན་ཁྱོད་སྐྱེ་བར་མ་མཐོང་བའི་ཚད་མ་དེ་དག་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

མེ་དང་ཁྱོད་གཉིས་རྒྱུ་དང་འབས་བུ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་སྲོག་སོགས་དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་གཞན་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་

རོགས་པའི་སྒྲུབ་བེད་ཡང་དག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་ན་བདག་ཡོད་

པའི་ངེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་མེད་པ་ནི་དེ་དག་སེ་ཁྱོད་མེད་པར་མི་སྲིད་

ཅིང་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཏེ་བདག་དེ་ཁྱོད་ལ་རག་ཏུ་ཁྱབ་བེད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབས་ལ་ལོག་པ་མི་དགོས་ཏེ་རྒྱུ་ཡོད་པར་འབས་བུ་མཐོང་བ་

ཙམ་གི་རེས་འགོས་ཀང་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་ན་མེ་

དེས་བསྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་དེ་དག་མེད་པར་ཡང་རྒྱུ་

གཞན་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར། ཁྱབ་སེ། འབས་བུའི་རང་བཞིན་འདྲ་མི་འདྲ་ཐ་དད་པ་

རྣམས་རྒྱུའི་རང་བཞིན་འདྲ་མི་འདྲ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་དགོས་པའི་ཕིར། 

དེས་ན་འབས་བུའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཚོགས་པའི་ནུས་པ་འདྲ་མི་འདྲ་ཐ་

དད་པ་དུ་མས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་སྣ་ཚོགས་པའི་འབས་བུའི་ངོ་བོ་ཉིད་

ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཐ་དད་པས་བེད་པ་མིན་ཞེ་ན། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སད་ཅིག་གིས་འགོ་བའི་དངོས་པོ་འདི་རྣམས་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་ཡིས་མེ་མེད་ལས་རིགས་ཐ་དད་པའི་

མེའི་འཐུས་དུ་བ་བསྐྱེད་བེད་ཡིན་ཅིང་མེ་མེད་ལས་རིགས་ཐ་དད་མིན་པའི་མེ་མེད་

ཀི་འབས་བུ་ཡང་སྐྱེད་བེད་ཡིན་པས་རྒྱུ་རིགས་འདྲ་བས་འབས་བུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་

བསྐྱེད་དོ་ཞེ་ན། མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་གཅིག་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་ཉིད་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཡིན་པ་ཉམས་པར་ཐལ། མེ་དང་མེ་མིན་གི་རང་བཞིན་གཉིས་སུ་གནས་པའི་ཕིར་

ཏེ། དུ་བའི་ཉེར་ལེན་དང་མེ་མེད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་མར་གནས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་

དོན་གཞན་དུ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་དེ་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་དེ་ཉིད་དུ་

ཐལ། ཁྱོད་དེས་བསྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་དུ་བ་དེ་བརྒྱ་བིན་གི་

སྤི་བོ་དེས་བསྐྱེད་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ན། དེའི་ཕིར་དུ་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་

བིན་གི་སྤི་བོ་དེ་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་སེ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་རང་བཞིན་མི་འཁྲུལ་བར་ངེས་པ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། བརྒྱ་བིན་དེ་དུ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡིན་ན་དུ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་དགོས་ལ་དུ་བའི་རྒྱུ་

མ་ཡིན་ན་དུ་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀང་མ་ཡིན་དགོས་པ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་རྒྱུའི་རང་

བཞིན་ཚད་མས་མཐོང་བ་བཞིན་དུ་འབས་བུའི་རང་བཞིན་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡང་

རྒྱུ་དེ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། འབས་བུ་དེ་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དེས་ནའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དཔེར་ན་རྒྱུ་རིགས་མི་འདྲ་བའི་ཆུ་དང་འོ་མ་གཉིས་ཀས་འབས་བུ་

རིགས་འདྲ་བའི་འབས་ཆན་རུལ་པ་གཅིག་བསྐྱེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་

རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་རིགས་འདྲ་བ་ཇི་ལྟར་མི་འབྱུང་སེ་འབྱུང་བར་

འགྱུར་བ་མཐོང་བས་བརྒྱ་བིན་ལས་དུ་བ་འབྱུང་ངོ་ཞེ་ན། འབས་ཆན་རུལ་བ་གཅིག་

གི་རྒྱུ་བེད་པའི་ཆུ་དང་འོ་མ་གཉིས་ཀའང་ཆོས་ཅན། རིགས་གཅིག་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

གཤེར་བའི་ནུས་པ་གང་ལས་འབས་བུ་འབས་ཆན་རུལ་པ་གཅིག་གིས་རྒྱུར་

མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཅི་སེ་ཆུ་དང་འོ་མ་འདི་གཉིས་ནི་རས་ཐ་དད་ཅིང་

ནུས་པ་གཅིག་པའི་བདག་ཉིད་དམ་མངོན་སུམ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཞིང་གཤེར་བ་ཉིད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དུ་གཅིག་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་གཉིས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཀང་རིགས་

གཅིག་ཅེས་བརོད་དུ་རུང་སེ། གཤེར་བ་དེའི་རང་བཞིན་ནམ་རྣམ་པ་ཅན་གི་བོ་ཐ་

དད་མེད་པ་གཅིག་བསྐྱོད་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར། 

དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་མེའི་གསལ་བ་རྣམས་ནི་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཀང་མེར་

རིགས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པའི་ཤེས་པ་གཅིག་གི་རེན་ནམ་རྒྱུ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་

མེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་པའི་ཆ་གང་གིས་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་

པའི་གཞིར་མེ་མ་ཡིན་ལས་ལོག་ཙམ་དེ་ལྟར་རོགས་པར་བེད་པ་ཡིན་ཏེ། མེ་མ་

ཡིན་ལས་ལོག་པ་ཙམ་དེས་བསྐྱེད་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དུ་བ་ཆོས་

ཅན། མེ་ཙམ་དེ་ལས་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། མེར་ཤེས་པའི་བོ་རྒྱུར་གྱུར་

པའི་མེ་ཙམ་གི་ཡན་ལག་གཞན་བུད་ཤིང་སོགས་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཉིད་

ལས་བྱུང་བའི་ཕིར། དུ་བ་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དེ་ལྟར་དུ་འབས་བུ་གཞན་རྣམས་ཀང་

རང་གི་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་བའོ། །

གལ་ཏེ་མེ་མེད་བརྒྱ་བིན་གི་སྤི་བོ་དེ་མེ་མིན་ན་དེའི་ཕིར། བརྒྱ་བིན་ལས་

བྱུང་བའི་རས་སྔོ་འཕྱུར་བ་དེ་དུ་བ་མིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སེ། དུ་བའི་རེན་སེ་ཉེར་

ལེན་དང་བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་ཡན་ལག་སེ་དེ་ལྷན་ཅིག་བེད་རྐེན་དུ་ཡོད་པའི་

དངོས་པོ་ཞིག་ལ་མེར་འཇོག་པའི་ཕིར། གལ་ཏེ་བརྒྱ་བིན་ལས་བྱུང་བའི་རས་སྔོ་

འཕྱུར་བ་དེ་དུ་བ་ཡིན་ན་དེའི་ཕིར་བརྒྱ་བིན་སྤི་དེ་མེ་དེ་ཉིད་དུ་ཐལ་ལོ། །དེས་ན་

འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་བསན་ནས། རང་བཞིན་ཁྱབ་བེད་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་

བཤད་ཟིན་དྲན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་དེ། ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་རང་གི་རྒྱུ་སེ་སྒྲུབ་བེད་ལ་ལྟོས་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ནས་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀང་བསྒྲུབ་བའི་ཆོས་ལ་མེད་ན་མི་འབྱུང་སེ་མི་འཁྲུལ་

བར་ཤེས་པར་བ་སེ་འཇིག་པ་དང་བས་པའི་འབེལ་པ་དེ་ཉིད་གོང་དུ་རྒྱུ་མེད་ཕིར་ན་

འཇིག་པ་ནི་ཞེས་སོགས་སུ་ཇི་སད་བཤད་པ་བཞིན་དུ་རིག་པར་བ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་སད་བཤད་པའི་འཇུག་བསྡུས་ཏེ་མཉན་སོགས་མཚུངས་པར་བསན་པའི་

དགོས་པ་སོན་པ་དེ། ལོག་པ་ཅན་སྲོག་སོགས་དེ་སྒ་རག་སྒྲུབ་གི་མཉན་བ་དང་

མཚུངས་པར་བསན་པའི་ཕིར་དུ་མཉན་བ་ལོག་པ་ཅན་གི་དཔེར་བརོད་དུ་མཛད་པ་

ལས་སྲོག་སོགས་དེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པ་ཉིད་དུ་རོགས་པའི་ཚུལ་འདིས་

སྲོག་སོགས་དང་མཚུངས་པའི་ལོག་པ་རྐང་པ་ཅན་གི་རགས་ཐམས་ཅད་རགས་

ཡང་དག་མ་ཡིན་པར་དཔག་པར་བའོ། །

དེ་དག་གི་ལོག་པ་ཅན་སོས་པའི་དགོས་པ་བསན་ནས་མ་དམིགས་པ་མ་

སོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་དེ། ཅིའི་ཕིར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་འདིར་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔེར་བརོད་མ་བསན་ཞེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབེ་

བསན་པའི་སབས་འདིར་ཆོས་ཅན། འབས་རང་གི་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་རྒྱུ་དང་

ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔེ་བརོད་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དེ། 

འབས་རང་གི་རགས་ཀི་ལོག་པ་བསན་པ་ན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ཀི་ངོ་བོ་ལོག་པ་ཉིད་

ཀི་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བའི་དོན་ལོག་པར་བརོད་པ་ལས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔེ་བརོད་ཡང་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་ལ་སོགས་མ་དམིགས་པའི་རགས་རྣམས་སྣང་རུང་

གི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་སློབ་དཔོན་གིས་གསུང་གི་མཚམས་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། 
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་

འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་གྱུར་པ་དེ་ལའང་སྣང་རུང་གི་ཁྱད་པར་

ལ་ལྟོས་དགོས་པར་བཤད་དེ། མི་སྣང་དོན་ལ་སེ་སྣང་རུང་གི་དོན་མ་དམིགས་པས་

དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་དེ་ལོག་ཁྱབ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱོད་ཀིས་

བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

གང་ལས་ཇི་ལྟར་དུ་བསན་ན། སྐྱེས་བུའི་བདག་དེ་གང་དུ་ཡང་ཚད་མས་

མཐོང་རུང་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སྲོག་སོགས་དེ་མི་མཐུན་ཕོགས་བདག་མེད་

ལ་ལོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལོག་ཁྱབ་ལ་ཐེ་

ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁྱོད་ཀིས་བསན་བཅོས་རིགས་བརགས་

སོགས་སུ་བཤད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལོག་ཉིད་ཀིས་ཞེས་པའི་གཞུང་འཛུགས་

པ་དེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། འབས་རང་གི་ལོག་ཁྱབ་བསན་པའི་ཤུགས་ལས་རྒྱུ་དང་

ཁྱབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔེ་བརོད་ཀང་འགྲུབ་སེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བེད་མ་

དམིགས་པའི་རགས་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྲུབ་པའི་སེང་ལའང་འབས་བུ་

དང་ཁྱབ་བ་དངོས་པོའི་ཆ་ཁས་བངས་པ་མེད་པར་དེ་དག་རྣམ་པར་གཅད་ཙམ་གི་

མེད་དགག་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བེད་ལ་སྔ་མ་འབས་རང་གི་རགས་དེ་དག་གིས་ནི་རྒྱུ་དང་

ཁྱབ་བེད་ཀི་མ་ཡིན་དགག་གི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་པར་བེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་མེད་དགག་སྒྲུབ་པ་ཡིན་

ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། མ་དམིགས་པའི་རགས་དེ་ལ་སེ་དེའི་ནང་ནས་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་མེད་པའི་ཐ་སད་ཙམ་སྒྲུབ་ཀི་མེད་པའི་དོན་སྒྲུབ་པ་མ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཡིན་ཏེ། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དམིགས་སུ་རུང་བའི་དོན་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་ནི་ཚད་

མས་དམིགས་པ་ལས་དོན་གཞན་མིན་ཏེ། ཚད་མས་དམིགས་པའི་དོན་ལ་ཡོད་པའི་

ཐ་སད་བེད་པའི་ཕིར། རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་ན་སློབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀིས་མེད་དགག་སྒྲུབ་པར་བཞེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

མེད་པའི་དོན་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་མ་ཤེས་པ་ཤེས་པར་བ་བའི་ཕིར་དུ་རང་བཞིན་མ་

དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དེས་བརོད་ན་བཞེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དགག་བ་ཅི་ཞིག་བཀག་ཅིང་

བསྒྲུབ་བ་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཅེ་ན། སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའི་མདུན་གི་གཞི་དེར་ཆོས་

ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པའི་ཡུལ་ཅན་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་ངེས་ཀི་ཤེས་བརོད་ཐ་སད་

དོན་མཐུན་དང་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ཐེ་ཚོམ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་

སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དཔེར་ན། དོན་ལ་མེ་མ་ཡིན་

ཞིང་མེ་ཡིན་མིན་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཁ་དོག་དམར་འབར་བ་ཆོས་ཅན། མེ་མ་ཡིན་ཏེ། 

སྲེག་པར་བེད་པ་མིན་པའི་ཕིར་ཞེས་བ་བ་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་

པས་དག་པའི་མདུན་གི་གཞི་འདིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དམིགས་སུ་རུང་བའི་བུམ་པ་མེད་པ་ནི་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡིན་པས་ཁྱོད་གྲུབ་

ན་དེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་དེས་ཅི་ཞིག་སྒྲུབ་ཅེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་

རགས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དེའི་སེ་ཁྱོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གིས་སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་

པའི་མདུན་གི་གཞིར་འདིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་སྒ་ཤེས་སེ་ཤེས་བརོད་ཐ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སད་འཇུག་རུང་སྒྲུབ་པར་བེད་དེ། དེ་སྒྲུབ་པའི་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པར་སྒྲུབ་པ་

གང་རུང་ཡིན་པས་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པར་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་སྲིད་པས་དེས་ཇི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅེ་ན། སྣང་རུང་

བུམ་པས་དག་པའི་མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་ཤེས་

བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་དེ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་འབས་བུ་

ཡིན་ཡང་ཁྱོད་ལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་རགས་དེ་ལས་དེ་

འདྲའི་བོ་སྒ་སེ་ཤེས་བརོད་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་འགྲུབ་ཏེ། སྣང་རུང་

གི་དོན་དེ་ཚད་མས་མ་མཐོང་ན་སྣང་རུང་གི་དོན་དེ་མེད་ཅེས་བ་བའི་ཐ་སད་འདི་ནི་

གནག་རིའི་བར་གི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་གྲུབ་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་སྣང་རུང་གི་དོན་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སད་སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་

གྲུབ་ན་དེ་མཐོང་ནས་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གིས་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་

ཐ་སད་ཇི་ལྟར་མི་འཇུག་ཅེ་ན། འཇིམ་རིལ་དུ་མ་བསྲེས་པའི་མདུན་གི་འཇིམ་གོང་

འདིར་ཆོས་ཅན། གཞན་བེ་བག་པ་དག་གིས་ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་

པའི་ཐ་སད་ཀི་ཡུལ་ཡན་ལག་གི་རས་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པར་གྲུབ་ཟིན་ཡོད་

ནའང་ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་གི་རས་མེད་པའི་ཐ་སད་རེས་སུ་མ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་

ཡོད་དེ། བེ་བག་པ་རྣམས་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་མེད་པའི་ཐ་སད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་

དུ་རོངས་ནས་མི་ཤེས་པའི་ཕིར། དེས་ན་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གི་འཇིམ་གོང་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མེད་པའི་

དོན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་པའི་ཐ་སད་གྲུབ་ཟིན་པའི་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

དོན་རྣམས་དང་མདུན་གི་འཇིམ་གོང་ལ་ཡན་ལག་གི་རས་སྣང་རུང་མ་དམིགས་

པར་ཆོས་མཐུན་པར་བསན་པའི་སོ་ནས་དེ་ལ་དེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་ལ་མེད་

པའི་ཐ་སད་ཀི་བར་རེན་པར་བེད་པར་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་མེ་

ཕན་འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་བར་མཐོང་བ་དང་མེད་ན་སྐྱེ་བར་མ་མཐོང་བའི་རེས་

སུ་འགོ་ལོག་གི་རགས་ལས་མེ་དུ་བའི་རྒྱུ་དང་དུ་བ་མེའི་འབས་བུའི་ཐ་སད་བར་རུང་

ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་ན་དེས་དེའི་ཐ་སད་སྒྲུབ་གི་དོན་མི་སྒྲུབ་ཅེ་ན། མེ་ཕན་

འདོགས་བེད་དུ་ཡོད་ན་སྐྱེ་བ་མེད་ན་མེ་སྐྱེ་བའི་རེས་སུ་འགོ་ལོག་བེད་པ་དེ་ཆོས་

ཅན། མེ་དུ་བའི་རྒྱུ་དུ་བ་མེའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་དོན་སྒྲུབ་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་ཟོར་ཡང་བར་བ་བའི་དོན་དུ་ཁྱོད་གཉིས་ལ་དུ་བ་མེའི་འབས་

བུ་དང་བསྐྱེད་བ་མེ་དུ་བའི་རྒྱུ་དང་སྐྱེད་བེད་སོགས་ཀི་སྒ་སེ་ཐ་སད་བཀོད་པ་ཙམ་

ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གིས་ཞར་ལ་འོངས་པའི་དོན་རྣམས་བསན་ནས་འཇུག་བསྡུས་ཏེ་

དཀྱུས་མའི་དོན་སོན་པ་དེ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་རགས་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། 

ཀུན་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་རབ་དབེ་བཤད་པ་ལས་རང་

བཞིན་གི་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་ཁྱོད་ཀི་དཔེར་བརོད་མ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་

དེ། ཁྱོད་རྣམ་གཞག་གི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་གཞག་གི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་

པས་ན་ཁྱོད་རང་བཞིན་རགས་ཀི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་མ་དམིགས་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ་མ་དམིགས་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

དངོས་པོར་མེད་པ་ཙམ་ལས་དམིགས་པ་མེད་པར་ངེས་པའི་བོ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་

ཞེ་ན། རགས་སུ་དགོད་བའི་མི་དམིགས་པ་དེ་ཉིད་དག་འཛིན་དབང་པོའི་མངོན་

སུམ་ཉིད་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་དེ། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཆོས་ཅན། 

སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་ཙམ་ལས་སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་མེད་པར་

ཐལ་བའི་བོ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམ་པ་

གཅིག་དམིགས་པ་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ལས་སྣང་རུང་བུམ་

པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་འདི་ནི་དམིགས་སོ་ཞེས་བ་བའམ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ནི་མ་

དམིགས་སོ་ཞེས་རོགས་པ་ཅན་གི་བོ་གཉིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐ་དད་པ་ལས་དེའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་རྣམས་པ་ཁྱད་པར་

ཅན་ཐ་དད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར། ཡང་ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་དུ་

རོགས་པ་མོང་བའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་བཞིན་དུ་མོང་བའི་ཁྱད་

པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་ཡང་མོང་བའི་ཁྱད་པར་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་མོང་བའི་རང་རིག་འདི་

ནི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའི་བོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་འབེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཇི་སད་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དེའི་ཕིར་རྣམ་པ་ཐ་

དད་པའི་བོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་དབེ་བ་ནི། རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་ལས་

གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་རང་རིག་ལས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའི་མོང་བ་དེ་དག་གིས་དེའི་ཡུལ་

དུ་གྱུར་པའི་དོན་རྣམས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མིན་པར་དོན་བཞིན་དུ་མོང་བའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོག་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

ཡང་མོང་བའི་ཁྱད་པར་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། མོང་བའི་

ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དང་གཞན་ཕི་མཐའ་ཐུག་མེད་དུ་

འགྱུར་བར་ཐལ། མོང་བའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་མོང་བ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་

དགོས་ལ་དེའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་ཡང་དེ་ལས་གཞན་པའི་མོང་བའི་དོན་

གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕིར། འདོད་ན། དོན་དང་ཤེས་པ་འགའ་ཡང་ཐ་དད་དུ་

གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་མོང་བའི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་

རོགས་པ་ལ་ལྟོས་དགོས་ཅིང་འདོད་པ་ལྟར་དེའི་ཕིར། སྣང་རུང་བུམ་པ་ལས་རང་

བཞིན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་ཀི་མོང་བ་མངོན་སུམ་

ཆོས་ཅན། གཞན་སྣང་རུང་བུམ་པ་བསལ་ཞིང་མེད་པ་ནི་ཁྱོད་ལས་གཞན་མ་ཡིན་

ཏེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པར་ངེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར། དེར་མ་ཟད་སྣང་

རུང་བུམ་པ་མ་དམིགས་པ་དེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རགས་སྔ་མ་དེའི་ཕིར། དེས་ན་ཤེས་བ་

ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་འདི་ནི་རང་ཉིད་ཉམས་སུ་མོང་བའི་མངོན་སུམ་

ལས་རོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་དེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་རུང་བུམ་

པས་དག་པའི་ས་ཕོགས་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་

དམིགས་པ་ཡིན་པ་དེས་ནའི་ཕིར། དེས་ན་རང་ཉིད་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཙམ་གིས་སྣང་

རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་ཐ་སད་འཇུག་པ་ཅན་གི་སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའི་ས་

ཕོགས་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་དེ་ཉིད་སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་རྣམ་བཞག་སེ་ཐ་

སད་གོ་བེད་ཀི་རགས་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་དེ་དགག་གཞི་དམིགས་པའི་མངོན་སུམ་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཡིན་པ་ལས་གཞན་དུ་དགག་བ་དམིགས་པའི་བོ་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ཡིན་ན། 

ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མེད་པའི་སྒྲུབ་བེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་

ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་སྣང་རུང་བུམ་པ་དེ་བུམ་པའི་བོ་མ་དམིགས་

པའམ་བཀག་ཙམ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་ཞིང་སྣང་རུང་བུམ་པ་དམིགས་པའི་བོ་

དམིགས་པ་མེད་པའམ་བཀག་ཙམ་དེ་ཉིད་ཀང་མི་དམིགས་སྒྲུབ་བེད་གཞན་གིས་

རོགས་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་སྣང་རུང་གི་དངོས་པོ་མེད་པར་དགག་གཞི་དམིགས་པའི་

མངོན་སུམ་ལས་རོགས་ནས་སྣང་མི་རུང་གི་དངོས་པོ་གང་ལས་རོགས་ཞེ་ན། ཤེས་

བ་ཆོས་ཅན། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་སྣང་མི་རུང་གི་དངོས་པོ་གཞི་གཞན་དུ་

བཞག་པ་སེ་ཡོད་ངེས་ཙམ་འགོག་པར་འགྱུར་གིས་མེད་ངེས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་ཏེ། 

མ་སྣང་བ་སེ་སྣང་མི་རུང་གི་དངོས་པོ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་མེད་པར་

ངེས་པར་མི་རུང་བའི་ཕིར། དཔེར་ན་སེམས་ཅན་གཞན་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་རགས་

མེད་པའི་སེ་སྣང་མི་རུང་གི་རྣམ་རོག་དང་ཆགས་སོགས་ཕ་མོ་ལ་སོགས་མ་

དམིགས་པ་ཙམ་གིས་མེད་པར་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་སལ་དོན་ཚད་མས་

མ་དམིགས་པ་འདིས་ནི་ཆོས་ཅན། མདུན་གི་གཞི་འདིར་སལ་དོན་ལོག་པ་སེ་མེད་

ངེས་སུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སལ་དོན་མེད་པར་ངེས་པའི་འབས་བུ་མེད་པ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། འོ་ན་མེད་པ་ཉིད་གང་གིས་སྒྲུབ་ཅེ་ན། མེད་པ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་

ཚིགས་ལ་དང་པོ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་དབང་དུ་བས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་

ཚད་མས་ངེས་པའི་རགས་ཀིས་ཡོད་པའམ་མེད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའི་ཕིར། 
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

འོ་ན་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་ཇི་ལྟར་སྦྱོར་ཞེ་ན། སྣང་རུང་མ་

དམིགས་པ་རང་གི་སྦྱོར་བ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རགས་སུ་སྦྱོར་ཚུལ་གཉིས་ཡོད་དེ། 

དགག་པ་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་འབེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའམ་དགག་

བའི་དོན་ལ་གནོད་བེད་ཀི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སྦྱོར་བའི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རྣམས་སུ་

ཡོད་པའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་རགས་དོན་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་གནོད་ཅེ་ན། དེ་གནོད་བེད་དེ་དག་

འགལ་བའི་ཕིར། འགལ་བ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གནོད་བ་རྒྱུས་མ་གཏུགས་པར་ཡོད་པ་

ན་གནོད་བེད་སོབས་ལན་ཉེ་བར་ཡོད་པའི་སོབས་ཀིས་གནོད་བའི་རྒྱུ་མཚན་མེད་

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ན་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་ཚ་རེག་དང་གང་རེག་བཞིན་

ནོ། །ཡང་ན་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕིར་

ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་བརན་དངོས་རག་པ་དང་ནི་འཇིག་པ་མི་རག་པ་

བཞིན་ནོ། །

ཡང་ན་འགལ་བའི་ཟླ་བོ་གྲུབ་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་ཅིག་ཤོས་ལ་གནོད་

པའི་ཕིར་ཡང་འགལ་ཟླ་སྒྲུབ་བེད་ཀི་རགས་དང་དགག་བ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏེ་

དཔེར་ན་འཇིག་ངེས་སུ་གྱུར་པ་ལ་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་

བཞིན་ནོ། །འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ངེས་དང་ཚད་མའི་

གནོད་འགལ་ཡིན་པར་ཐལ། འཇིག་ངེས་ལ་གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་བསྒྲུབ་པའི་སོ་

ནས་འཇིག་ངེས་འགོག་པའི་ཕིར། གནོད་པ་ཅན་གི་ཚད་མ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བུམ་

སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཉེ་བར་གནོད་མི་ཟ་བར་འཇིག་ངེས་སུ་གང་ལ་ཡོད་
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

ཏེ་མེད་པར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལས་འཇིག་པར་སྐྱེ་བའི་ཕིར། 

གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་ལས་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་

འཇིག་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པས་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་གདོན་མི་ཟ་བར་

འཇིག་གོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་བུའི་བརྒྱུད་པའི་དུབ་པས་ཇི་ཞིག་བ་སེ་གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་

ཀི་དངོས་པོའི་རྒྱུ་དེས་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོའི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་བསྐྱེད་པའི་

བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ནི་འཇིག་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་བུམ་སོགས་ཀི་

དངོས་པོའི་རྒྱུ་དེས་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འཇིག་པའི་ངང་དུ་བསྐྱེད་ན་

སྐྱོན་ཅི་ཞིག་འགྱུར་ཏེ་སྐྱོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

གཞན་ཡང་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་

འི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་དེས་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་པ་གང་སེ་མ་

ཡིན་པར་ཐལ། རང་གི་རྒྱུ་ལས་རང་གི་བདག་ཉིད་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕིར། འདོད་ན། 

རང་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་འཇིག་པ་དོན་གཞན་དེ་ཡིས་འཇིག་པར་བས་པ་ལ་ལྟོས་

བ་གང་ཅི་ཞིག་སེ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། དེའི་རང་གི་བདག་ཉིད་ལ་ཕན་འདོགས་བེད་པ་

མིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་ཡང་ནི་འཇིག་པ་

དེ་ལྟ་མིན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་སེ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངེས་ཡིན་པར་ཐལ། 

འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་ཁྱོད་རང་གི་ལུགས་

ལ་ཡང་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་ཉིད་འཇིག་ཀ་མར་གྱུར་པའི་སད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་

ཅུང་ཟད་ཀང་སོད་པ་ལ་བརེན་པར་མི་འདོད་པར་འཇིག་ངེས་སུ་འདོད་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

མེད་པར་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ན་སད་ཅིག་ཀང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མིན་པར་འགྱུར་

ཞེ་ན། ཤེས་བ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་ཡིན་ན་དངོས་མེད་ཡིན་པ་དེ་

ལྟར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་པ་

ཡིན་ན་དེ་དངོས་པོ་ཉིད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕིར། ལྟོས་མེད་རགས་ཀི་སྦྱོར་བ་སོན་པ། 

དེ་ཆོས་ཅན། གང་དག་ལ་ཆོས་དེ་ཡོད་ན་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་ཡོད་པར་ངེས་

པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འབས་བུ་བསྐྱེད་པའི་ལས་ལ་གེགས་བེད་པ་མེད་པ་ཅན་གི་རྒྱུ་

ཚོགས་ཐ་མས་འབས་བུ་བསྐྱེད་པར་ངེས་པ་བཞིན་དུ་བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་

དག་ལ་ཡང་འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ་འཇིག་པ་དེ་ཡོད་དོ། །      ། །

༈ རོགས་དཀའ་བར་བསན་པའི་སོ་ནས་གཞུང་གི་ཆེ་བ་བརོད་པ་ནི། ཆོས་

ཀི་གགས་པ་ཁོ་བོའི་གཞུང་རྣམ་འགེལ་འདི་ནི་ཐོག་མ་ཡང་རང་གི་བོ་གོས་ཀི་རྒྱ་

མཚོ་ལས་བྱུང་ཞིང་། །མཐར་ཡང་རོམ་པ་པོ་རང་གི་བོ་གོས་ཀི་ལུས་ཉིད་ལ་ཐིམ་

ཞིང་ནུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤིན་གི་ཆུ་ནི་མ་བངས་ཀང་། །རྒྱ་

མཚོའི་ཆུ་ནི་ཟད་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས། རྒྱ་མཚོ་ལས་སྤིན་གིས་ཆུ་བངས་

ཏེ་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་ཆར་བབ་པ་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕིར། གངྒཱ་ལ་

སོགས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་དང་པོ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་ཞིང་རྒྱ་མཚོ་ལས་

གཞན་དེ་དག་ཤོང་བའི་སྣོད་མེད་པའི་ཕིར་མཐར་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་ལ་ཐིམ་ཞིང་

ནུབ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འགོ་བ་རྣམས་ལ་རོམ་པ་པོ་རང་

དང་མཚུངས་པར་ལེགས་བཤད་རྣམ་འགེལ་འདིའི་ཚིག་དོན་རང་ཉིད་འདས་པའི་

འོག་ཏུ་སླར་འཛིན་པར་བེད་པ་མི་རེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

གལ་ཏེ་བོ་དང་བརོན་འགྲུས་ཞན་པའི་སྐྱེ་བོས་འདིའི་དོན་ཇི་བཞིན་མི་

རོགས་པ་བདེན་པས་དེ་དག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ལན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་རང་གི་

དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སླར་འཛིན་བེད་པ་མི་རེད་ཅེས་

པ་མི་རིགས་སོ་སམ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བོ་གོས་ཞན་པས་མི་རོགས་པར་མ་ཟད་བོའི་

ནུས་པ་ཆུང་བ་མེད་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་གཞུང་དེའི་ཟབ་མོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རོགས་པ་

མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བརོན་འགྲུས་ཞན་པར་མ་ཟད་མནོན་པར་སྦྱོར་བའི་

བརོན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་གྱུར་པ་དེ་དག་གིས་ཀང་རིགས་པའི་བསན་བཅོས་

གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་གཞུང་འདིའི་ཚིག་དོན་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་མཐོང་བ་མེད་པ་དང་ལན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་བོ་གོས་དང་སལ་པ་ངན་པའི་སྐྱེ་

བོ་རྣམས་ཀིས་འབྱུང་པོའི་བ་རྣམས་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་སོང་བ་བཞིན་དུ་གཞུང་མཆོག་

འདི་སོང་ཡང་། ཤེས་བའི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་གཞན་དྲིང་

མི་འཇོག་པའི་བོ་གོས་ཀི་སོབས་པ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སལ་ལན་རྣམས་ཀིས་

བརེན་པ་རིགས་སོ་ཞེས་སོན་པ་ནི། ཆོས་ཀི་གགས་པའི་གཞུང་ལུགས་རྣམ་འགེལ་

འདི་ནི་ཉིན་མོར་བེད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ་ཉི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དང་རྣམ་

པ་ལྔས་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར། འདི་ལྟར་ཉི་མ་ལ་ནི་ཆོས་ལྔ་ཉེ་བར་གནས་ཏེ། ལྔ་

གང་ཞེ་ན། སྐྱེ་རྒུ་རྣམས་ལ་བང་དོར་གི་ཡུལ་གསལ་བར་སོན་པས་ཚུལ་དང་ཚུལ་

མིན་འབེད་པ་དང་། བསལ་བ་འཇིག་པའི་ཚེ་རི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ཚང་ཚིང་

བསྲེག་པར་བེད་པ་དང་། ཀུན་གི་བགོད་པར་བ་བའི་ལམ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་
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ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ། ལེའུ་བཞི་པ་གཞན་དོན་རེས་དཔག

གསལ་བར་བེད་པ་དང་། པདྨོའི་ཚལ་ཀུན་རྒྱས་པར་བེད་པ་དང་། སྲིན་བ་ལ་

སོགས་འབྱུང་པོའི་བ་རྣམས་ཀིས་ཟེར་མི་བཟོད་པས་སངས་པའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་གཞུང་ལུགས་འདིས་ཀང་ཤེས་བའི་གནས་རྣམས་གསལ་བར་

སོན་པས་ཚུལ་དང་ཚུལ་མིན་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་མཁས་པའི་ཕིར་དང་། རག་ཆད་

སང་པ་དབུ་མའི་ལམ་སོན་པའི་ཚ་ཟེར་གིས་རག་ཆད་ཀི་མཐར་ལྷུང་བའི་ལྟ་བ་ངན་

པ་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་པའི་ཚང་ཚིང་འདྲ་བ་བསྲེག་པར་བེད་པའི་ཕིར་

དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རང་ཉིད་ཀིས་དངོས་སུ་བོན་ནས་རེས་སུ་བཟུང་

ཞིང་བིན་གིས་བརླབས་པའི་སློབ་དཔོན་ཕོགས་ཀི་གང་པོའི་ཡང་དག་པ་ཕིན་ཅི་མ་

ལོགས་པའི་རིགས་པ་ལ་གདུལ་བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སོན་པར་བེད་པའི་ཕིར་

དང་། བོ་གོས་ཀི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་ལེགས་

བཤད་ཀི་སྦྲང་རིས་བཏམ་པའི་བོ་གོས་ཀི་པད་མོ་རྒྱས་པར་བེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། ཇི་སད་བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་དང་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་

ཡིས་མཚོན་པའི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལན་ཡང་འདིའི་རིགས་པའི་ཚ་ཟེར་རག་ཆད་

ཀི་མཐར་ལྟའི་མུན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིས་མི་བཟོད་པས་བོ་ངན་ཉིན་

མོ་དང་འདྲ་བའི་དབུ་མའི་ལམ་གིས་འཇིགས་པ་རྣམས་ཀིས་རིང་དུ་སངས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་ལས་གཞན་གི་དོན་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པའི་དངོས་

བསན་ཙམ་གི་ཚིག་དོན་ལེགས་པར་བཤད་པ་སེ་ལེའུ་བཞི་པའོ། །      ། །

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཚིག་ལེའུར་བས་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་

མཛད་པ་རོགས་སོ། །     ། །
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རྗེ་བཙུན་རྗེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས།

སྔ་རབས་འགེལ་པའི་བཤད་སྒོས་མང་པོ་དག །ཚིག་གི་རེས་འབངས་རོངས་

རྣམས་མགུ་ན་ཡང་། གཞུང་ལུགས་སབས་དོན་ངེས་པའི་གེགས་བེད་ཕིར། །སབས་

དོན་ལས་གཞན་བཤད་པ་འདིར་མ་སྤོས། །བོ་དང་བརོན་འགྲུས་ཞན་པའི་སྐྱེ་བོ་

ཡིས། །གཞན་ལུགས་དགོངས་དོན་བདེ་བག་རོགས་བའི་ཕིར། །གསལ་ལ་མ་ནོར་

ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་ཡི། །རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ་འདི་བས་སོ། །མཁས་

པའི་ཁྱུ་མཆོག་འགྱུར་འདོད་ཤེས་ལན་དོན་གཉེར་ལ། །ལེགས་བཤད་འོ་མ་རིགས་

ཚུལ་མར་གི་སིང་པོ་འདྲ། །རོགས་ལན་སྤིན་ལས་ཆར་བཞིན་འདོད་འགྱུར་འབིན་

བེད་པ། །རྣམ་བཤད་འདི་ནི་རྣམ་དག་པའི་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ་ཡིན། །དེ་ལས་

བྱུང་བའི་དགེ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །གནས་གསུམ་ཤེས་བའི་དེ་ཉིད་ལེགས་རོགས་

ཤིང་། །མ་རིག་མུན་པའི་ཐིབས་པོ་རབ་གསལ་ཏེ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་

ཐོབ་པར་ཤོག །

རྒྱས་པའི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་

འཇོ་ཞེས་བ་བ་འདི་ནི། བདེ་རབ་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་གི་དོན་ཚུལ་

བཞིན་དུ་རྣམ་པར་འབེད་པ་ལ་གཞན་གི་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་བོ་གོས་ཀིས་སོབས་པ་

དགེ་བ་ཅན་ཤཱཀའི་དགེ་སློང་གཞོན་ནུ་བོ་གོས་ཀིས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་

པོར་སྦྱར་བ་རོགས་སོ། །    ། །

བསན་པ་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་ཐོགས་པར་གྱུར་ཅིག །   ། །

མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝ་ཏུ། །      ། །



  553  

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་སོང་ཕག་བརྒྱ། ། 

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། ། 

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁྱོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀ་སེངྒེའི་

རིང་ལུགས་སོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། 

ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་

སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བོ་བཟང་བསན་

འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། ། 

༄༅། ། ནམཿསམནྟབུདདྷཱནཱཾ། ཨཙིནཏྱཱདབྷུཏརཱུཔིཎཱཾ། ༀཏཱརེསྭཱཧཱ། ། 

ཡི་གེ་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་པ་འདི་དཔེ་ཆའི་ནང་དུ་བཞུགས་ཚེ་འགོམ་ཡུག་གིཉེས་པ་མི་འབྱུང་བར་འཇམ་དཔལ་ར་རྒྱུད་

ལས་གསུངས་སོ། ། 
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