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པར་ཐུགས་བཀོད་གནང་མཁན་ཡིན་ཞིང་། འདིས་དཔལ་ལྡན་གོ་མོ་ཆེ་དང་། ཞང་སོན། མཆིམས་

བློ་བརྟན། མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ་བཞི་ལས་བཀའ་གདམས་པའི་ཆོས་སྐོར་རྣམས་གསན་

པ་དང་། ཁུ་བོ་མཆིམས་བློ་གོས་བརྟན་པ་ལས་མཛོད་ར་གཅིག་པུའང་ཚར་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་གསན་

པར་རྣམ་ཐར་ན་གསུངས་འདུག །༡༢༥༠-༡༢༨༥ བར་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་ལོ་སུམ་ཅུ་སོ་དྲུག་ལ་

བསྐྱངས་པ་དང་། སྣར་ཐང་གི་རྟེན་གཙོ་བྱམས་མགོན་གསུང་འབྱོན་མ་ཡང་འདིའི་སྐུ་རིང་ལ་

བཞེངས། སོབ་མ་ལ། སྐྱོ་སོན་པ་དང་། སྐྱེལ་ནག་གགས་སེང་། རྒྱང་རོ་པཎ་ཆེན། བཅོམ་ལྡན་རིག་

རལ་སོགས་བྱོན། སྐབས་དེར་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་གིས་ཆེ་རྒུ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བཀུར་བ་

བྱུང་ལ། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་ཆུ་མིག་ཆོས་འཁོར་གི་གལ་གཙོར་གདན་ཞུ་གནང་

ཡོད་པ་དང་། འཕགས་པའི་གསན་ཡིག་ཏུ། སོབ་དཔོན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆིམས་ནམ་

མཁའ་གགས་ལས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཉི་ཁི་ལྔ་སོང་པའི་འགེལ་པ་སོབ་དཔོན་འཕགས་
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

པ་རྣམ་གོལ་སེས་མཛད་པའི་ཉི་ཁི་སྣང་བ་ཐོས་སོ། །ཞེས་སོགས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་

དྲུང་ནས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་པའི་ཐོ་ཡང་བཀོད་འདུག །སྣར་ཐང་གི་མཁས་པའི་ཁོད་དུ་

མཆིམས་ཀི་མཚན་ཅན་དུ་མ་ཞིག་འབྱུང་ན་ཡང་། རེ་འདི་ལ་མཁན་ཆེན་མཆིམས་དང་། མཆིམས་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་མཁས་པའི་གཞུང་རྣམས་སུ་ཡོངས་སུ་གགས་ཤིང་། མཚན་གི་རྣམ་

གངས་གཞན་ལ། མཁན་པོ་སྣར་ཐང་པའམ། སྣར་ཐང་མཁན་ཆེན་དང་། མཁན་ཆེན་མཆིམས། 

མཆིམས་ཆེན་པོའམ་མཆིམས་ཆེན་མོ། མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཞེས་སོགས་སུའང་

བརོད། གསུང་རོམ་ལ། དཔལ་བརེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་བསྒིགས་པའི་

བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་འབུམ་ཕོགས་བསྒིགས་ཞེས་པའི་དཔེ་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ད་སྔ་ལག་

སོན་བྱུང་བ་ཆོས་ཚན་བཅུ་དགུ་ལས་མ་བཞུགས་པར་བཤད་ཅིང་། དེར་མཆིམས་ཀི་མཛོད་ཊིཀ་

ཆེན་མོའང་བསྡུས་མི་འདུག་གོ །

སྐྐོ་སྐོན་སྐོན་ལམ་ཚུལ་ཁིམས།༼༡༢༡༩-༡༢༩༩༽  སྣར་ཐང་གི་གདན་རབས་བརྒྱད་པ་ཡིན། 

གཙང་གི་ཕོགས་བོན་གོང་ཞེས་པར་བན་བོན་གཉིས་ཀར་དད་པའི་ཁིམ་ཚང་ཞིག་ཏུ་འཁྲུངས། 

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་། དམ་པ་དེའི་བླ་མ། ཞང་སོན་དང་། སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ་གཉིས་

ལས་ཀང་ཟབ་ཆོས་དུ་མ་ཞུས་འདུག་ལ། འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཞབས་ལའང་

གཏུགས་འདུག་གོ །༡༢༨༥-༡༢༩༩ བར་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་བསྐྱངས། སྣར་ཐང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་ཆེན་མོ་དང་ཕིའི་ལྕགས་རི་ཆེན་མོ་ཡང་བཞེངས། སོབ་མ། འབྲོམ་ཀུ་མ་ར་མ་ཏི་དང་། བཅོམ་

ལྡན་རིག་རལ། འཇམ་སྒེག་པཀི་༼འདི་ནི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་མཛད་པ་པོ་མཆིམས་འཇམ་པའི་

དབྱངས་སུ་གགས་པ་ཡིན།༽སོགས་བྱོན། 

བཅྐོམ་ལྡན་རིག་རལ་ནི། ༼༡༢༢༧-༡༣༠༥༽ ཡར་ལུང་གི་བྱེ་བྲག་ཕུ་ཐང་བྱང་པ་སར་སྐུ་

འཁྲུངས། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ལས་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

བསྒོམ་པ་དང་སྐྱི་སོན་གགས་འབུམ། ཆོས་རེ་ས་པཎ། འགོ་མགོན་འཕགས་པ། སྐྱོ་སོན་སྨོན་ལམ་

ཚུལ་ཁིམས་ལའང་ཆོས་འབྲེལ་གསན་འདུག །སོབ་མ་ལ། སྐྱི་སོན་ཤཱཀ་འབུམ་དང་། སྐྱི་སོན་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འཇམ་དབྱངས། དབུ་ཚད་པ་རིན་ཆེན་བཟང་པོ་དང་། དབུས་པ་བློ་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས། 

མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སུ་གགས་པ་སོགས་བྱུང་ངོ་། །རྣམ་ཐར་ལས་ཁོང་གི་གསུང་འབུམ་

གེགས་བམ་བཅུ་དྲུག་ལ་ཆོས་ཚན་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་ཙམ་ཡོད་པ་རྣམས་མཁན་པོ་འདུལ་བ་འཛིན་

པས་བཞེངས་ཏེ་སྣར་ཐང་གི་གཟིམས་ཁང་དུ་བཞུགས་པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཕོགས་སོ་

སོ་ནས་བཞེངས་པའང་ཡོད་པར་བཤད། དཔལ་བརེགས་བོད་ཡིག་དཔེ་རིང་ཞིབ་འཇུག་ཁང་ནས་

བསྒིགས་པའི་བཀའ་གདམས་པའི་གསུང་འབུམ་ཕོགས་བསྒིགས་ཀི་ནང་དུ་འཚོལ་བསྡུ་ཐུབ་པ་

ཆོས་ཚན་བདུན་ཅུ་དོན་ལྔ་འབྲས་སྤུངས་གནས་བཅུ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་པར་བཤད། གཞན་

བཅོམ་ལྡན་པ་ཉིད་ཀིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་རྣམས་ཀི་བམ་ཚད་དང་འགྱུར་བྱང་སོགས་

ལའང་ངེས་ངེས་མཛད། བསན་བཅོས་རྣམས་ཀང་སོ་སོར་ཕེ་ནས་ཚན་ཚན་དུ་བསྡུ་བའི་བསན་

བཅོས་༼བསན་པ་རྒྱས་པ་རྒྱན་གི་ཉི་འོད་༽ཅེས་པ་མཛད་པ་དང་། མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་

ཡོ་བྱད་དང་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་བ་ལས་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་གི་ཕི་མོ་བཙལ་ཏེ་བཀའ་དང་

བསན་བཅོས་བོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཅོག་བཞེངས་ཏེ་སྣང་ཐང་བཀའ་འགྱུར་དང་སྣར་ཐང་བསན་འགྱུར་

ཞེས་བཀའ་བསན་ཕོགས་བསྡུས་ཀི་པར་གཞི་ཐོག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། ཕིས་བོད་ཁམས་ཡོངས་

སུ་མང་དུ་མཆེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡིན་ནའང་འདིའི་སྐོར་བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལོན་ཤིང་

ཞེས་པ་དེར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་ངོ་། །མཚན་གི་རྣམ་གངས་ལ། བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གི། 

རིག་པའི་རལ་གི། རིགས་པའི་རལ་གི། བཅོམ་ལྡན་པ། དར་མ་རྒྱལ་མཚན། ༼གོང་འཁོད་དམ་པ་འདི་

གསུམ་གི་ངོ་སོད་ཅུང་རྒྱས་པ་དྲ་ངོས་ཀི་ཚོམས་སེ་ཚན་དུ་བཀོད་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་པར་ཞུ།༽ 

སབས་དྐོན་གླེང་བར་བྱ་བ་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སུ་གྲགས་པ་ནི། དེབ་སྔོན་སོགས་སུ་

གསལ་བ་ལྟར་ཁོང་ཐོག་མར་བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གིའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་ཏེ། མདོ་སྔགས་

ཀི་ཟབ་ཆོས་མང་པོ་གསན་བཞེས་གནང་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རང་གི་གོན་པ་ཕིར་སོག་སེ་

གོན་ནས་འདྲེ་བརྫུ་བྱས་ཏེ། སོབ་དཔོན་ལ་འཇིགས་སྣང་བསྐུལ་བས་བཅོམ་ལྡན་པ་ཤིན་ཏུ་བྲེད་དེ་

ཐུགས་མི་བདེ་བ་ལ། བདག་ཡིན་ཐུགས་མི་བདེ་བ་མི་འཚལ་ཞེས་ཞུས་པས། ཤིན་ཏུ་བཀའ་
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

བཀོན་ནས་དྲུང་དུ་འདུག་དབང་མ་བྱུང་བར་ཆོས་གལ་ནས་ཕུད་པས་ས་སྐྱར་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས། 

ཕིས་སོག་ཡུལ་དུ་བྱོན་ཏེ་སོག་པོའི་གོང་མ་བྷུ་ཡན་ཐུའི་དབུའི་མཆོད་གནས་སུ་བཞུགས། པཀིའི་

མཚན་གནས་ཕུལ། ༼པཀི་ནི་སྐབས་དེར་སོག་རྒྱལ་ཚོས་བོད་ཀི་བླ་ཆེན་ཚོར་ཕུལ་བའི་གོ་ཐོབ་ཅིག་དང་དགེ་

རྒན་དང་སོབ་དཔོན་གི་དོན་ཏེ། དེང་སང་ཡང་དགེ་རྒན་ལ་སོག་སྐད་དུ་དེ་ལྟར་འབོད་ཀི་འདུག །པག་ཤི་སོགས་ཀང་

སྣང་།༽ མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ཡང་འདིའི་སྐབས་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་དུ་མཇུག་རོགས་པར་

གནང་བ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་སྦྱར་བྱང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་དང་། དེར་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཊིཀྐ་

བསྡུས་པ་ཞིག་ཀང་བརམས་འདུག་པ་དང་། ཚད་མའི་ཊིཀྐ་དེ་སྐོར་ལ་ལས་ཆེན་པའི་ཆོས་འབྱུང་

ལས། དཔལ་ཡིད་བཟང་རེ་པ་ཚད་མའི་ཊིཀྐ་འདི་རང་བཟང་གསུང་། ཞེས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། ། 

འདི་ཉིད་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ལྐོ་དུས་ཀི་སྐོར། བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ།1 དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་

པའི་དུས་སུ་སྣར་ཐང་དུ་སོབ་དཔོན་སྐྱི་སོན་གགས་འབུམ་སྐུ་འདས་ནས་དེའི་གདན་ས་དང་། 

གཞན་ཡང་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་སེ་སྣོད་དང་། རྒྱུད་སེ་དང་། སྒ་ཚད་དང་། མན་ངག་ལ་སོགས་པའི་

ཆོས་ཀི་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་གསལ་བར་མཛད་པར་དགོངས་ནས། མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

༼མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས།༽དང་། ཉེ་གནས་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཀི་གསུང་དང་བུ་སོབ་

རྣམས་ཀིས་ཞུ་བ་བསྐུར་བ་ལ། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་སྒེག་༼མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སུ་

གགས་པ།༽དང་། དགེ་བཤེས་འབུམ་མེ་དང་། འབྲི་སྒང་པ་གཞོན་རོར་རྣམས་ཀིས་སྤན་དྲངས། 

ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་མཆིམས་ཆེན་མོའི་བཀའ་མངགས་བཞིན་བཅོམ་ལྡན་པ་གདན་འདྲེན་ཞུ་

མཁན་གཙོ་གས་སུ་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་༼བརོད་བདེ་ཆེད་མཚན་ཟུར་ལ་མཆིམས་སྦྱར་ཡོད།༽

འདུག་ཅིང་། སྐབས་དེར་བཅོམ་ལྡན་པ་དགུང་གངས་སོ་དྲུག་དང་ཕི་ལོ་ ༡༢༦༢ ལོ་ཡིན་པ་དང་། བླ་

མ་བཅོམ་ལྡན་པར་འཇིགས་སྐུལ་བྱེད་སངས་ལ་བརྟགས་ན་མ་མཐའ་དགུང་གངས་ཉི་ཤུའི་ནང་

ངམ་ཉི་ཤུའི་འོག་ཏུ་ཡོད་ངེས་སྙམ། གཞན་མཁས་པ་འདི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར་མཁན་གི་སོག་

1  བཅོམ་ལྡན་པའི་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་ལྷུན་པོ་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྐུལ་ངོར་བཙུན་པ་བསམ་གཏན་བཟང་པོས་

བརམས་པ། དཔེ་འབྲིང་ལྕགས་པར་མ། ༡༩བ༡ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པོའི་གོང་མ་བྷུ་ཡན་ཐུ་སིད་ཁིར་འཁོད་དུས་ནི་ཕི་ལོ་༡༣༡༢ ༼དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་སོགས་སུ། ལྕགས་

ཕག ༡༣༡༡ ཞེས་འབྱུང་།༽ ཡིན་པ་དང་། འདི་སིད་ཁིར་ལོ་དགུ་ལས་བཞུགས་མི་འདུག་ལ། 

མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་པཀིའི་མཚན་གནས་ཀང་སིད་ལོ་དགུའི་ནང་དུ་ཕུལ་བར་ངེས་

པས། གོང་དུ་བཅོམ་ལྡན་པ་སྣར་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་སྐབས་འཇམ་སྒེག་དགུང་གངས་ཉི་ཤུའི་ནང་

དུ་ཡོད་པར་ཆ་བཞག་ན་པཀིའི་མཚན་གནས་བཞེས་སྐབས་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་དགུང་

གངས་བདུན་ཅུའི་ནང་དུ་ཡོད་པ་དང་། འཁྲུངས་དུས་ཀང་དུས་རབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ལོ་རབས་

བཞི་བཅུའི་ནང་དུ་ཡིན་པར་ཚོད་ཐིག་ཅིང་། སྐུ་འདས་སའང་སོག་ཡུལ་མིན་ནམ་སྙམ་མོ། །

འདི་ཉིད་སྐོག་ཡུལ་དུ་ཕླེབས་པའི་སྐོར། དེབ་སྔོན་དུ།2 ས་སྐྱར་བཞུགས་པས་ཧོར་གིས་

གདན་དྲངས་ནས་བྷཱུ་ཡན་དུ་རྒྱལ་པོའི་མཆོད་གནས་མཛད། དེར་ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཊིཀ་

བསྡུས་པ་དང་བཅས་པ་བརམས། གསེར་ཡིག་པ་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་པའི་དྲུང་དུ་འབུལ་བར་ཅི་

ཐེངས་བྱས་ཀང་མཉེས་པ་ཙམ་མ་བྱུང་། མཐར་སྣག་ཚ་སྒམ་ཆུང་གང་བསྐུར་བས་ཤིན་ཏུ་མཉེས། 

ཞེས་དང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན་ལས།3 ས་སྐྱར་བཞུགས། ཕིས་ཧོར་རྒྱལ་པོ་བུ་

ཡན་དུའི་བླ་མ་མཛད། འབུལ་བ་ཅི་བསྐུར་ཡང་མ་མཉེས་པ་ལ་ཕིས་རྒྱ་སྣག་སྒམ་གང་ཤོག་བུ་སྨྱུ་

གུ་སོགས་ཕུལ་བས་མཉེས་ཏེ་ངའི་བུ་དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་གསུངས་སྐད། སོགས་དང་གཞན་

ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སུའང་སོག་པོའི་གོང་མ་བྷུ་ཡན་ཐུས་འཇམ་སྒེག་གདན་འདྲེན་ཞུ་བར་བཤད་པ་

ལྟར་ན། རེས་སུ་བསྐྱར་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་ན་ལས་གཞན་ཐེངས་སྔོན་མ་ཞིག་ལ་ཕེབས་ཡོད་པ་ནི། 

རྒྱལ་པོ་བྷུ་ཡན་ཐུ་སིད་ཁིར་འཁོད་དུས་ཕི་ལོ་ ༡༣༡༢ ལོ་ཡིན་པ་དང་སྐབས་དེར་བཅོམ་ལྡན་པ་

༼༡༢༢༧-༡༣༠༥༽འདས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སོང་ཟིན་ཅིང་། གོང་འཁོད་ཡིག་ཆ་གཉིས་སུ་

མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་ཧོར་ཡུལ་ནས་སྣག་ཚ་སོགས་བཅོམ་ལྡན་པ་ལ་བསྐུར་བས་

བཅོམ་ལྡན་པ་ཐུགས་མཉེས་པར་བཤད་པས། རྒྱལ་པོ་དེ་སིད་ཁིར་མ་འཁོད་པའི་གོང་ནས་འཇམ་

2  ༡༤༧༦ ལོར་བརམས། དེབ་གཟུགས། སི་ཁོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༤༡༠འ༩ན།

3  ༡༥༦༤ལོར་བརམས། དེབ་གཟུགས། མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་། ༡༩༨༦ ལོ། ༧༣༣ག༡༣ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

སྒེག་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཡོད་པར་ཤེས་སོ། །

གཞན་སོག་པོའི་མཁས་པས་མཛད་པའི་ཧོར་སོག་གི་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་རྒྱལ་པོ་བྷུ་ཡན་

ཐུའི་རིང་ལ་བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་གི་སོབ་མ་མཁས་པ་འཇམ་དབྱངས་ཧོར་ཡུལ་དུ་བྱོན་པ་ལའང་

མཆོད་གནས་མཛད་ཅེས་པར་བརྟགས་ནའང་སྔོན་ནས་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཡོད་པར་གསལ་ལོ། །

ཡང་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཧོར་ཡུལ་དུ་

ཕེབས་སྐབས་ཁོང་ཡང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པར་བཤད་འདུག་ནའང་། མཁས་པ་འདིའི་སྐོར་ཅུང་རྒྱས་

པའི་ཡིག་ཆ་དེབ་སྔོན་དང་ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན་གཉིས་སུ། དམ་པ་འདི་འགོ་མགོན་

འཕགས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་པའི་སྐོར་མི་གསལ་ལ། འགོ་མགོན་འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་དུའང་

འཕགས་པ་ཐེངས་གཉིས་པར་ཧོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་དམ་པ་འདི་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་

ཞིག་མི་སྣང་མོད། བཅོམ་ལྡན་པ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་གི་སྐབས། ཕི་ལོ་ ༡༢༦༢ ལོར་སྣར་ཐང་དུ་

གདན་ཞུར་མངགས་པའི་མི་སྣའི་གས་སུ་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཡོད་པ་དང་། ཆོས་འབྱུང་

མཁས་པའི་དགའ་སོན4་སོགས་སུ། འཇམ་སྒེག་པཀིས་སོབ་དཔོན་ལ་འདྲེ་བརྫུ་བྱས་པས་ཆོས་

བར་ནས་སོས་པས་ས་སྐྱར་བཞུགས། ཕིས་ཧོར་ཡུལ་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་རྒྱལ་པོ་བུ་ཡན་དུའི་བླ་

མ་མཛད་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར། ས་སྐྱར་ཕེབས་དུས་ཕི་ལོ་ ༡༢༦༢ ལོའི་རེས་སུ་ཡིན་ལ། འགོ་

མགོན་འཕགས་པ་སོག་ཡུལ་༼སོག་པོའི་གོང་མས་རྒྱ་ནག་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་སྐབས་ཡིན་པས་འདིའི་སོག་

ཡུལ་ལམ་སོག་ཡུལ་གི་ས་ཁོན་ནམ་ས་ཁོངས་ཀང་ཤེས་དགོས་པའི་གནད་དམ་པའོ། །༽དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་

ཕེབས་སྐབས། འཕགས་པས་འཁོར་དུ་མི་ཆེན་དཔོན་ཆེན་དགེ་བཤེས་མཁས་པ་སོགས་གནད་

ཡོད་མི་སྣ་མང་པོ་ཞིག་ཁིད་དེ་ཕེབས་ཡོད་པ་ནི་རྣམ་ཐར་དུ་གསལ་ལ། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་

རྒྱན་གི་སྦྱར་བྱང་དུའང་། དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་དབུ་བརམས་ནས། སའི་དབང་ཕྱུག་

རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཅོང་ཏུའི་མཁར་དུ་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱས་པའོ། །ཞེས་ས་སྐྱ་ནས་

དབུ་བརམས་པར་གསུངས་པ་དང་། སྐབས་འདིའི་ཕོ་བྲང་ཅོང་ཏུའི་མཁར་ཞེས་པའི་ཅོང་ཏུ་ནི་ཀྲུང་

4  ༧༣༣ག༡༠ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ཏུ་(中都)སེ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཕི་ལོ་༡༢༦༠ལོར་རྒྱལ་སར་འཁོད་རེས་ཏཱ་ཏུ་མཁར་སོགས་མཁར་

བཞི་བརིགས་པ་དང་། ཀྲུང་ཏུའི་མིང་ཡང་ཏཱ་ཏུར་བསྒྱུར་བ་དང་དེང་གི་པེ་ཅིང་ཡིན་ཞིང་། ཕི་ལོ་ 

༡༢༧༡ ལོར་རྒྱལ་ས་ཏཱ་ཏུའི་མཁར་རམ་པེ་ཅིང་མཁར་དུ་སོས་པ་ཡིན་ལ། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་

རྒྱན་རོམ་སྐབས་ཅོང་ཏུ་རུ་འབོད་པར་བརྟགས་ཚེ། མཁར་མིང་ཏཱ་ཏུ་རུ་མ་བསྒྱུར་བའི་སྔོན་ཏེ་ཕི་

ལོ་ ༡༢༧༡ ལོའི་སྔོན་ལ་ཡིན་པར་གསལ་ལ། འགོ་མགོན་འཕགས་པས་ཀང་གནས་འདིར་སྒྲུབ་

ཐབས་སོགས་བསན་བཅོས་མང་པོ་ཞིག་མཛད་པ་དང་བསྒྱུར་འདུག་ལ་སྦྱར་བྱང་དང་འགྱུར་བྱང་

རྣམས་སུ་ཅོང་ཏུ་མཁར་རམ་ཅོང་ཏུའི་ཕོ་བྲང་ཞེས་གསལ་བ་དང་། འགོ་མགོན་འཕགས་པ་ཐེངས་

གཉིས་པ་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཕི་ལོ་༡༢༦༧ལོ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་འདི་ཉིད་འགོ་མགོན་

འཕགས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཕེབས་ཡོད་པ་ཚོད་དཔག་ནུས་ལ། གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་ ༡༢༦༢ ལོར་

བཅོམ་ལྡན་པ་གདན་འདྲེན་སྐབས་དམ་པ་འདི་སྣར་ཐང་དུ་བཞུགས་འདུག་པ་དང་། འགོ་མགོན་

འཕགས་པ་དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པ་ཕི་ལོ་ ༡༢༦༧ ལོར་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་འདི་པ་ལྷན་དུ་

ཕེབས་འདུག་ན། ས་སྐྱར་ཕེབས་སྐབས་ཀང་། ཕི་ལོ་ ༡༢༦༢ ནས་ ༡༢༦༧ བར་གི་ལོ་ལྔའི་ནང་ལ་

ཡིན་ངེས་སོ། །གཞན་དམ་པ་འདི་འགོ་མགོན་འཕགས་པ་དང་ལྷན་དུ་ཕིར་བོད་དུ་ཕེབས་ཡོད་མེད་

དང་། ཕིས་སུ་སོག་རྒྱལ་གིས་གདན་འདྲེན་ཞུ་བ་ཡིན་མིན་སོགས་ནི་དཔྱད་དགོས་པའོ། །

གཞན་འཕགས་པ་ཧོར་ཡུལ་དུ་བྱོན་སྐབས་འདམ་དུ་ཞག་བཅུ་གཅིག་བཞུགས་སྐབས་

བཀའ་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་འབུམ་གིས་མཇལ་ཏེ་ཆོས་འབྲེལ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་

འབུམ་གིས་སྐབས་དེའི་འཕགས་པའི་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་རྣམས་རྣམ་ཐར་ཚན་པ་གཉིས་སུ་

བཀོད་ཡོད་པ་ལས།5 གཡོན་ཕོགས་ཀི་ཁིའི་ར་ན་མངོན་པ་བས་དབུ་བྱས་ནས་དགེ་བཤེས་དང་

མི་ཆེན་ཤ་སག་གལ་རིམ་བྱས་ནས་སྒོར་གིས་བསྐོར། ཞེས་དང་།6 ནམ་ཕེད་ཙམ་སོང་ཙ་ན་བླ་མ་

རྒྱང་སེ་བྱོན་པས། བཀའ་གདམས་པ་ངའི་གཟིམས་གུར་འདིར་འགོ་བ་མིན་ནམ་གསུངས། འགོ་

5  ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད། དཔེ་རིང་། ༡༠༧བ༡ན།

6  ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད། དཔེ་རིང་། ༡༠༩ན༤ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

ལགས་བགིས། དེ་ནས་མངོན་པ་བ། སྣེའུ་ཐོག་པ་གཉིས། འདུལ་འཛིན་ཆོས་མགོན། བདག་དང་

ལྔ་ལ་ཁེད་རྣམས་གལ་ཆེ་ཤོས་ཡིན་འདི་མ་བྱས་ན་དཔོན་སོབ་ཤ་མི་ཕེབས་པ་ཡིན་གསུངས་

ནས་ཚོགས་འཁོར་རྒྱས་པ་ཅིག་མཛད། ཅེས་སྐབས་དེར་འཁོར་གི་གཙོ་བོའི་གས་སུ་མངོན་པ་བ་

ཞེས་པ་ཞིག་འབྱུང་བ་དེ་ཉིད་མཁས་པ་འདི་ཡིན་ནམ་སྙམ་སེ། དེ་ཡང་སྐབས་ཐོག་དེར་རམ་དུས་

སྐབས་དེར་སྣར་ཐང་དུ་མངོན་པའི་གཞུང་ལ་ཐོས་བསམ་ཧ་ཅང་སྨར་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་

པ་དང་། རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་འདིའི་མཚན་བརོད་སྐབས་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་

མཁས་པའི་མིང་གིས་བརོད་པ་དང་། མཁས་པའི་མཚན་ཐོགས་པའང་མངོན་པའི་གཞུང་ལ་

མཁས་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པ་ནི་བརམས་ཆོས་ཀིས་དཔགས་ནུས་སོ། །

དཔལ་མང་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་གི་ཆོས་འབྱུང་དུ།7 པོ་ཡན་ཐུ་རྒྱལ་པོ་འདིས། 

བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གི་གདན་དྲངས། དེས་མཐུན་རྐེན་སྦྱར་ནས། སྣར་ཐང་དུ་བཀའ་འགྱུར་

གི་ཐོག་མ་བྱུང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་ནོར་བ་སེ། རྒྱལ་པོ་དེ་སིད་ཁིར་འཁོད་སྐབས་བཅོམ་ལྡན་པ་

འདས་ནས་ལོ་བཅུ་གཉིས་སོང་ཟིན་ཅིང་། བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དུའང་བཅོམ་ལྡན་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་

ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མི་སྣང་ལ། སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་བཞེངས་སྐབས་མཐུན་རྐེན་སྦྱོར་མཁན་ནི་

འཇམ་སྒེག་ཡིན་པར་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་སུ་ཧ་ཅང་གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །

བཀའ་བསན་གི་ཕི་མྐོ་བཞླེངས་པའི་སྐོར། ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་བཀའ་བསན་གི་ཕི་མོ་ཐོག་

མར་བཞེངས་པའི་བཀའ་བཀོད་གནང་མཁནགཙོ་བོའམ་བསྡུས་པར་མཛད་མཁན་བཅོམ་ལྡན་

རིག་རལ་ཡིན་པར་བཤད་འདུག་ནའང་། བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ་བཀའ་བསན་གི་ཕི་མོ་

བཞེངས་པའི་སྐོར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་གསལ་བ་དང་། ལས་ཆེན་གི་ཆོས་འབྱུང་དུ།8 བོད་དུ་བསན་

འགྱུར་ཐོག་མར་བསྡུས་པ་ནི་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། དུས་ནི་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་གགས་པའི་སྐབས་

ཡིན་ནོ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སུའང་འདི་ལྟར་འབྱུང་ལ། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་

7  རྒྱ་བོད་ཧོར་སོག་གི་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུར་བརོད་པ་བྱིས་པ་འཇུག་པའི་འབབ་སེགས། མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་གིས་པར་དུ་

བསྐྲུན། ༡༩༩༠ ལོར། དེབ་གཟུགས། ༦༡འ༤ན།

8  དཔེ་རིང་ཤིང་པར་མ། ༢༦༤བ༦ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པས་ཕི་ལོ་ ༡༣༣༣ ནས་གདན་ས་བཟུང་བ་ཡིན་པས་སྐབས་དེར་བཅོམ་ལྡན་པ་འདས་ནས་ལོ་ ༢༨ 

སོང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། །

སྤིར་བཀའ་བསན་གི་ཕི་མོ་ཐོག་མར་བསྡུས་པ་ནས་ཞུས་དག་སོགས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་

བསྒྲུབས་པ་ཡིན་པས་བཅོམ་ལྡན་པའི་སྐབས་ནས་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ངེས་ནའང་མཇུག་གྲུབ་དུས་

ནི། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པས་གདན་ས་བཟུང་བའི་སྐབས་ཡིན་པ་ནི། སྐབས་དེར་བཀའ་

བསན་གི་ཕི་མོ་བཞེངས་ཏེ་འཇམ་ལྷ་ཁང་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་མཁན་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་

པ་ཡིན་པར་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བཅོམ་ལྡན་པ་ཕི་ལོ་༡༣༠༥ལ་

འདས་པ་དང་། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པས་ཕི་ལོ་༡༣༣༣ ནས་གདན་ས་བཟུང་བ་ཡིན་པས་མ་

མཐའ་ལོ་སུམ་ཅུ་ལྷག་ལ་བཀའ་བསན་གི་ཕི་མོ་གསར་བཞེངས་གནང་ཡོད་པར་ཤེས་སོ། །

དེབ་སྔོན་དུ།9 བཅོམ་རལ་གིས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་བཀའ་རྣམས་ཀི་བམ་ཚད་དང་

འགྱུར་བྱང་སོགས་ལའང་ངེས་ངེས་མཛད། བསན་བཅོས་རྣམས་ཀང་སོ་སོར་ཕེ་ནས་ཚན་ཚན་དུ་

བསྡུ་བའི་བསན་བཅོས་བསན་པ་རྒྱས་པ་བྱ་བའང་མཛད། དེ་རྟིང་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཀིས་ཡོ་

བྱད་ཚན་ཆེན་པོ་བསྐུར། དབུས་པ་བློ་གསལ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་འགྱུར་རོ་

ཅོག་བཞེངས་ལ་དཔལ་སྣར་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་ལན་བསྐུར་

བ་བཞིན། དབུས་པ་བློ་གསལ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བསོད་ནམས་འོད་ཟེར། རྒྱང་རོ་

བྱང་ཆུབ་འབུམ་གསུམ་གིས་འབད་པ་ཆེན་པོས་བཀའ་འགྱུར་བསན་འགྱུར་གི་ཕི་མོ་བཙལ་ཞིང་

ལེགས་པར་བཞེངས་ནས། འཇམ་ལྷ་ཁང་ཞེས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞུགས་པ་ལས། གཞན་

དུ་ཡང་མང་དུ་མཆེད། ཅེས་ལོ་རྒྱུས་དང་ཆོས་འབྱུང་རྣམས་སུ་ཁ་གཅིག་མཐུན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར། 

དམ་པ་འདིས་རང་གི་བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་ལ་འགོད་བཤགས་ཀི་ཆེད་དུ་སོག་ཡུལ་ནས་

གསེར་དངུལ་དང་དར་སོགས་ཡོ་བྱད་ཚན་ཆེན་བསྐུར་ནའང་ཐུགས་མཉེས་པ་ཙམ་ཡང་མ་བྱུང་

བ་ལ། མཐར་སྣག་ཚ་སྒམ་ཆུང་གང་དང་ཤོག་བུ། སྨྱུ་གུ་བཅས་བསྐུར་བས་ཐུགས་མཉེས་པ་དང་། 

9  ༤༡༠འ༢ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

བཅོམ་ལྡན་པས་བཀའ་བསན་གི་བམ་ཚད་དང་། སེ་ཚན་དབྱེ་བ། གངས་དང་། བམ་ཚད། འགྱུར་

བྱང་སོགས་ངེས་ངེས་མཛད་ཅིང་། མདོ་རྒྱུད་སོགས་མ་འདྲེས་པར་གསལ་བར་བྱེད་པའི་བསན་

བཅོས་༼བསན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱན་གི་ཉི་འོད་༽སོགས་པ་མཛད་པ་དང་། ཕིས་སུ་དམ་པ་འདིས་བསྐྱར་དུ་

སོག་ཡུལ་ནས་བོད་དུ་ཡོ་བྱད་ཚན་ཆེན་པོ་བསྐུར་ཏེ། ཉིད་ཀི་སོབ་མ་དབུས་པ་བློ་གསལ་སོགས་

ལ་བཀའ་དང་བསན་བཅོས་འགྱུར་རོ་ཅོག་བཞེངས་ལ་དཔལ་སྣར་ཐང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་

བཞུགས་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་ལན་བསྐུར་བ་བཞིན། དབུས་པ་བློ་གསལ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་བསོད་

ནམས་འོད་ཟེར། རྒྱང་རོ་བྱང་ཆུབ་འབུམ་གསུམ་གིས་འབད་པ་ཆེན་པོས་ལོ་མང་པོའི་རིང་ལ་

དབུས་གཙང་མངའ་རིས་སོགས་སུ་བཀའ་འགྱུར་དང་བསན་འགྱུར་གི་མ་དཔེ་འཚོལ་བསྡུ་གནང་

ཐོག །བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་གི་བསན་པ་རྒྱས་པའི་རྒྱན་གི་ཉི་འོད་གཞིར་བཟུང་སེ་སེ་ཚན་དབྱེ་བ་

དང་། བམ་ཚད་དང་འགྱུར་བྱང་སོགས་ངེས་པར་མཛད་པ། ཞུས་དག་དང་གོ་རིམ་སྒིག་པ་བཅས་

སྐུ་ངལ་འཛེམས་མེད་ཀིས་བཀའ་བསན་འགྱུར་གི་ཕི་མོ་ཆ་ཚང་ཞིག་ལེགས་པར་བཞེངས་ཏེ་སྣར་

ཐང་དུ་འཇོག་གནང་མཛད་པ་ལས་སྣར་ཐང་བཀའ་འགྱུར་དང་། སྣར་ཐང་བསན་འགྱུར་ཞེས་བོད་

གངས་ཅན་ལོངས་སུ་བཀའ་བསན་གི་ཕི་མོ་ཐོག་མ་དེ་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། འདི་ཡང་མཁས་པ་འཇམ་

པའི་དབྱངས་ཀི་མཐུ་དང་བཀའ་དྲིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །

འདིའི་མཚན་གི་སྐོར། ཡོངས་གགས་སུ་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་པ་ལྟར་ན་

གདུང་རུས་མཆིམས་ཡིན་པ་འདྲ་ནའང་། བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གིའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལོན་

ཤིང་ལས།10 གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་རྒག་༼སྒེག༽དང་། དགེ་

བཤེས་འབུམ་མེ་དང་། འབྲེ་སྒང་པ་གཞོན་རོར་རྣམས་ཀིས་སྤན་དྲངས། ཞེས་དང་། ༼འཇམ་སྒེག་

ནི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་མཛད་པོ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་ཡིན་ལ། མཛོད་

ཀི་ཡིག་ཆ་ཁ་ཤས་སུ་མཛོད་འགེལ་མངོན་རྒྱན་ལུང་འདྲེན་གནང་སྐབས། འཇམ་སྒེག་ཟེར་རོ་སོགས་ཀིས་དྲངས་

10  བཅོམ་ལྡན་པའི་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་ལྷུན་པོ་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྐུལ་ངོར་བཙུན་པ་བསན་གཏན་བཟང་པོས་

བརམས་པ། དཔེ་འབྲིང་ལྕགས་པར་མ། ༡༩བ༡ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

འདུག་གོ །དཔེར་ན། རེ་ཀརྨ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་ཆེན་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོར། འཇམ་སྒེག་ན་རེ། 

འཆི་བ་མེད་པའི་མྱང་འདས་དང་སེམས་རྣམ་གོལ་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཏེ་ལྷག་བཅས་ལྷག་མེད་ཀི་མྱང་འདས་ཡིན་

པར་མངོན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། སོགས་མང་དུ་འབྱུང་ངོ་། །༽ དབུས་པ་བློ་གསལ་གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་

བཤད་པའི་མཛོད་ལས།11 རིག་པ་དང་གོལ་བའི་སོབས་པ་བླ་ན་མེད་པ་བརེས་པ་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཀི་བཀའ་དྲིན་ལས་གཞུང་འདི་རོམ་པའི་བློ་སྐྱེས་སོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེར།12 སྨྲ་བ་

ངན་པའི་མུན་པ་མ་ལུས་པ་སེལ་བར་མཛད་པ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞབས་

རྡུལ་སྤི་བོས་ལེན་ཅིང་། ཞེས་དང་། དེབ་སྔོན་ལས།13 མཁས་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ཀང་ཁོང་༼བཅོམ་རལ་༽གི་སོབ་མ་ཡིན། ཞེས་དང་།14 མཁས་པ་ཆེན་པོ་དབུས་པ་བློ་གསལ་

ཞེས་གགས་པ་དེ་ཡང་། བཅོམ་རལ་དང་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་གཉིས་ཀའི་སོབ་མ་ཡིན། 

ཞེས་དང་། ལས་ཆེན་བཀའ་གདམས་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས།15 ༼སྣར་ཐང་དུ།༽

རོམ་པ་མང་དུ་མཛད་པས་བཤད་སྒྲུབ་ཀི་སྒོ་བྱེ་བར་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གི། 

འཇམ་སྒེག་པག་ཤི །དབུས་པ་བློ་གསལ། སག་སོན་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལ་སོགས་པའི་གནས་

མཐའ་དག་ལ་མཁས་ཤིང་། ཞེས་དང་། ཆོས་འབྱུང་མཁས་པའི་དགའ་སོན་ལས།16 འཇམ་སྒེག་

པག་ཤི་༼རིག་རལ་གི་༽སོབ་མའི་མཆོག་ཡིན་ཡང་། ཞེས་དང་།  མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་

བསན་རིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད་ལས།17 ༼བཅོམ་ལྡན་པའི་༽སོབ་མའི་མཆོག །དབུས་པ་བློ་

གསལ་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་དང་། བཙུན་པ་འཇམ་སྒེག་གམ་འཇམ་ཉེག་སོགས་མང་དུ་བྱོན། ཞེས་

དང་། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་མཇུག་ཏུའང་། འཇམ་དབྱངས་ཞེས་བྱས་སངས་རྒྱས་

11  ས་སྐྱའི་ཤིང་པར། དཔེ་རིང་། ༢ན༣ན། གྲུབ་མཐའ་དེའི་མཆོད་བརོད་གཉིས་པའི་ཚིག་རྐང་དང་པོའི་འགེལ་དུ།

12  ༡༢༧ན༣ན།

13  ༤༡༠ག༨ན།

14  ༤༡༠འ༤ན།

15  ༡༤༩༧ ལོར་བརམས། དཔེ་རིང་ཤིང་པར་མ། ༢༦༦ན༥ན།

16  ༧༣༣ག༡༠ན།

17  ༡༥༦༦ ལོར་བརམས། དཔེ་གཟུགས་སམ་དེབ་གཟུགས། ༡༢༦ག༡ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

བསན་ལ་མོས་པ་ལྷུར་བྱས་རྣམ་བཤད་འདི་ནི་བྱས་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། མང་དུ་ཐོས་པ་ཤཱཀའི་

དགེ་སོང་འཇམ་པའི་དབྱངས། ཞེས་སོགས་ལྟར་རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་མཚན་ལ། དགེ་བའི་

བཤེས་གཉེན་འཇམ་སྒེག་དང་། འཇམ་པའི་དབྱངས། ཤཱཀའི་དགེ་སོང་འཇམ་པའི་དབྱངས། 

མཁས་པ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས། འཇམ་སྒེག་པག་ཤི །བཙུན་པ་

འཇམ་སྒེག་གམ་འཇམ་ཉེག །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལས་མཚན་ཟུར་དུ་མཆིམས་སྦྱར་བ་ཞིག་

མེད་པ་དང་། མཆིམས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་དུ་མཁས་པ་མང་དག་ཅིག་བྱོན་ཡོད་པ་དག་ནི། རེ་ཀརྨ་

མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་༼མཛོད་ཀི་འགེལ་ཆེན་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ།༽མཛོད་འགེལ་དུ་མཛོད་ཀི་བརྒྱུད་

རིམ་སྐབས། སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ནས། ་་་་ རོག་ལོ། མཆིམས་ལྷ་རེ་གོ་ཆ། མཆིམས་

བརོན་འགྲུས་སེང་གེ །མཆིམས་དོན་རྒྱལ། མཆིམས་བརོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། མཆིམས་བློ་

བརྟན། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས། ཞེས་དང་། ཞུ་ཆེན་ཚུལ་

ཁིམས་རིན་ཆེན་གི་གསན་ཡིག་ལས།18 མཆིམས་ཞང་བཙུན། མཆིམས་ལྷ་རེ་གོ་ཆ།༼མངོན་པ་

སེ་བདུན་བསྡུས་པའི་ཁུངས་སོན་པའི་ཚིག་དེ། མཛོད་འགེལ་རྒྱལ་སས་མར་ལྷུག་པར་ཡོད་པ་འདིས་སོམ་དུ་

བསྡུས་པར། རེ་བཙུན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་མཚན་གི་མཛོད་སྤི་དོན་དུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། ། ༽ མཆིམས་བརོན་

འགྲུས་སེང་གེ །མཆིམས་དོན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན། མཆིམས་བརོན་འགྲུས་རྒྱལ་མཚན། མཆིམས་

བློ་གོས་བརྟན་པ། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཚང་མའི་མཚན་

འགོར་མཆིམས་སྦྱར་ཡོད་ལ། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་མཛད་པ་པོ་མཆིམས་ཀི་གདུང་

རྒྱུད་ལས་བྱུང་ཡོད་ཚེ་རྣམ་ཐར་དང་ཆོས་འབྱུང་སྔ་མ་སོགས་སུ་མཚན་ཟུར་དུ་མཆིམས་སྦྱར་

ཡོད་ངེས་ནའང་མཆིམས་སྦྱར་བ་གཅིག་ཀང་མི་སྣང་ཞིང་། ད་ལྟ་ཡོངས་གགས་སུ་མཆིམས་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་མཚན་ཟུར་དུ་མཆིམས་སྦྱར་བའང་དམ་པ་འདི་མཆིམས་ནམ་མཁའ་

གགས་དང་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་ཡིན་ཤག་གིས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ཏེ་མཚན་ཟུར་དུ་

མཆིམས་སྦྱར་བ་ཞིག་ལས་འདིའི་གདུང་རུས་མཆིམས་ཡིན་པ་ལ་ཡིད་རྟོན་ཕེར་བའི་ཁུངས་

18  དཔེ་རིང་བྲིས་མ། ༦༤ན༣ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ལུང་གང་ཡང་མི་འདུག་ན་མཚན་ཟུར་དུ་མཆིམས་སྦྱར་བ་དེ་ཡང་མ་དག་ལོག་འབྱམས་སུ་

སོང་བ་ཞིག་གོ་སྙམ་མོ། །

དམ་པ་འདིའི་མཚན་ཟུར་དུ་མཆིམས་སྦྱར་བ་ནི། གུང་ཐང་བསན་པའི་སྒོན་མེའི་མཛོད་

སོམ་དུ། གཟུགས་མེད་ཕུང་པོ་བཞི་པར་མཆིམས། །གསུངས་ཀང་དེ་ནའང་ཟག་མེད་

སོམ། །ལྡན་ཡང་ས་དེས་བསྡུས་མིན་ལ། །ཟག་མེད་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཡིན། །གསུངས་པའི་སེང་

ནས་འདི་ལ་དཔྱད། །ཅེས་མཆིམས་སྦྱར་བའི་ལུང་འདྲེན་མང་དུ་འབྱུང་བ་དང་། དུས་རབས་

བཅོ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆར་རྒྱལ་མཁན་པོ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁིལ་གི་ཁི་

པའི་སྐབས་བཞེངས་པའི་ཤིང་པར་པར་བྱང་རྒྱལ་མཁན་པོ་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་ལས། ཆོས་

མངོན་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་

ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། དུས་རབས་བཅུ་དགུའི་རེས་ཀི་སོག་པོའི་དགེ་བཤེས་ཚོས་མཛད་པའི་

སོག་པོའི་ཆོས་འབྱུང་རེ་ཟུང་དུ། མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སམ་འཇམ་སྒེག་པཀི་ཞེས་

འབྱུང་བ་དང་། ༧ གོང་ས་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་ཕི་ལོ་ ༡༨༩༣ ལོར་བཞེངས་པའི་ཤིང་པར་གི་

པར་བྱང་༧རྒྱལ་དབང་ཉིད་ཀིས་མཛད་པ་དེར། མཆིམས་ཀི་རིགས་འཁྲུངས་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཞེས་སྙན་པ་ཕོགས་ཁབ་ཅན། །ཞེས་མཆིམས་ཀི་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པར་བཤད་པ་

རྣམས་ལས་མཆིམས་སྦྱར་བ་སྔ་ཤོས་ད་སྔ་མཐོང་བ་ནི་ལུང་སྔ་མ་གཉིས་ཡིན་ལ། ཕི་མ་དག་

གིས་དེ་ཉིད་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་དམ་པ་འདིའི་མཚན་ཟུར་དུ་མཆིམས་སྦྱར་བ་ཡིན་ནམ་

སྙམ་སེ་མ་དག་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རོ། །

གཞན་ཡང་མཚན་ག་ིའབི་ཚུལ་ལ། འཇམ་སྒེག་པག་ཤི །འཇམ་གག་པཀི། འཇམ་གེག །འཇམ་

གག་པཀི། འཇམ་དགག་པཀི། བཙུན་པ་འཇམ་སྒེག་གམ་འཇམ་ཉེག་སོགས་ཀང་འབྱུང་མོད། འདི་

དག་ལས་འཇམ་གག་སོགས་ཁ་ཤས་ནི་ཡིག་ནོར་ཡིན་པ་འདྲ་ཞིང་། མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་

བསན་རིས་སུ།19 ཀུན་མཁེན་དོལ་བུ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་གི་སོབ་མ་གཙོ་བོའི་གས་སུ་འཇམ་

19  མང་ཐོས་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་བསན་རིས་གསལ་བའི་ཉིན་བྱེད། དཔེ་གཟུགས་སམ་དེབ་གཟུགས། ༡༨༠འ༨ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

སྔོན་འཇམ་སྒེག །སྣར་ཐང་པ་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་ཞེས་འཇམ་སྔོན་ནམ་འཇམ་སྒེག་ཞེས་

པ་ཞིག་འབྱུང་བ་ནི་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་མིན་པར་ངེས་ཏེ། ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་

མཚར་བང་མཛོད་ལས།20 སོབ་དཔོན་གགས་པ་གཞོན་ནུ་བྱ་བ་འཇམ་དབྱངས་སྔོན་པོར་གགས་

པ། ཞེས་འཇམ་སྔོན་དུ་གགས་པའི་མཚན་དངོས་ལ་གགས་པ་གཞོན་ནུ་ཞེས་པས་ཤེས་ལ། ལོ་

དུས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་ཀུན་མཁེན་དོལ་བུ་པ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་མམ་བཅུ་དྲུག་གི་སྐབས་སྐྱི་སོན་

འཇམ་དབྱངས་གགས་པ་ལས་རོ་རེ་ཕེང་བ་སོགས་གསན་འདུག་པ་དང་། ཕི་ལོ་ ༡༣༠༥ འམ་ ༡༣༠༨ 

བར་ནས་ཡིན་པ་དང་། སྐྱི་སོན་འཇམ་དབྱངས་གགས་པ་ནི་སྐྱི་སོན་ཤཱཀ་འབུམ་གི་ཚ་བོ་དང་། 

བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ། གཅོད་ཀི་གདམས་པ་ནམ་མཁའ་གོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ལབ་ཀི་སྒོན་

མའི་ཟབ་མོའི་གནད་བཅོམ་ལྡན་རལ་གིས་བཀོད། སྐྱི་སོན་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་༼སྐྱི་སོན་འཇམ་

དབང་གགས་པའམ་སྐྱི་སོན་འཇམ་དབྱངས་གགས་རྒྱལ་ལམ་གགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ནི་འདིའི་མཚན་གི་རྣམ་གངས་

ཡིན།༽ལ་གནང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། འདི་དང་སྐྱི་སོན་ཤཱཀ་འབུམ་དང་མཁས་པ་འཇམ་པའི་

དབྱངས་གསུམ་ག་བཅོམ་ལྡན་པའི་སོབ་མ་ཡིན་ཞིང་། མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་ཀུན་

མཁེན་ལ་ཆོས་འབྲེལ་གསན་ཡོད་ཚེ་དེ་རེས་ནས་ཡིན་དགོས་པས་ལོ་དུས་དང་གནས་བབས་ཀི་

ཆ་ནས་ཀང་མི་འགིག་གོ ། 

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གྲགས་དང་འདི་གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་མིན་པ་ནི། གོང་དུ་བརོད་པ་

ལྟར་འདི་ཉིད་སོག་པོའི་གོང་མ་བྷུ་ཡན་ཐུས་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར་དུས་ནི་ཕི་ལོ་༡༣༡༢ལོའི་

རེས་སུ་ཡིན་པས་འདིའི་སྐབས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་གཤེགས་ནས་ལོ་ཉེར་བདུན་ཕིན་

འདུག་གོ། །མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་སྦྱར་བྱང་དུའང་། གངས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་གནས་

བརྟན་ཆེན་པོ་༼ལས་ཆེན་ཀུན་དགའི་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས།21 སྣར་ཐང་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀང་

ཚོགས་སུ་གནས་བརྟན་སྤན་དྲངས་པ་ཙམ་ལས་མི་མཛད་དེ། ཐུགས་གཙིགས་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོས་ལོག་ཏུ་གསོལ་

20  དཔེ་རིང་། ༡༤༠ན༣ན།

21  དཔེ་རིང་ཤིང་པར་མ། ༡༦༣བ༣ན།



  xxiv  

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

བ་འདེབས་པར་མཛད་པས། འགོ་བའི་གསོས་སྨན་དུ་གྱུར་ཏོ། །འདི་དག་ནི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་

མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་གསུང་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བྲིས་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདི་ཉིད་གནས་བརྟན་

བཅུ་དྲུག་གི་ཡ་གལ་དུ་གགས་པས་གནས་བརྟན་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། ༽མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཞབས་རྡུལ་རོག་པ་མེད་པ་སྤི་བོས་ལེན་པ་ཞེས་པའི་མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ནི་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཡིན་པ་དང་། འཇམ་སྒེག་གམ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ནི་བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་གི་སོབ་མ་ཡིན་ཞིང་། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ནི་བཅོམ་ལྡན་རིག་

རལ་གི་བླ་མ་ཡིན་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དུ།22 ཁོང་ཉིད་བསྙེན་པར་རོགས་སྐབས། 

དབྱར་ཉི་མ་ལ་མཁན་པོ་དང་། མཁན་ཆེན་མཆིམས་ལ་ལས་ཆོག །སྐྱོ་སོན་གིས་གསང་སོན་

བྱས་ནས་དགའ་བ་གདོང་དུ་བསྙེན་པར་རོགས། ཞེས་དང་།23 མཁན་ཆེན་མཆིམས་ལ་འདུལ་

བ་མདོ་ར། ་་་་་ རེ་བཙུན་མའི་ཆོ་ག་ཞུས། ཞེས་སོགས་འབྱུང་བ་ལྟར་མཆིམས་ནམ་མཁའ་

གགས་ལས་ཟབ་ཆོས་གང་མང་ཞུས་འདུག་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་པ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་གི་སྐབས་

མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའི་བཀའ་མངགས་ལྟར། མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས་

བཅོམ་ལྡན་པ་སྣར་ཐང་དུ་གདན་དྲངས་པ་གོང་དུ་བཅོམ་ལྡན་པའི་རྣམ་ཐར་དྲངས་པ་ལྟར། 

མཁན་ཆེན་མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་གོང་གི་མཁན་ཆེན་མཆིམས་ནི་མཆིམས་ནམ་

མཁའ་གགས་ཡིན་ལ། ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད་ལས། འགོ་མགོན་འཕགས་

པས་སོག་ཡུལ་ནས་བོད་དུ་ཕིར་ཕེབས་ཏེ་བླ་མ་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལས་ཟབ་ཆོས་གང་མང་ཞུས་པར་

བརོད་སྐབས།24 སྣར་ཐང་པའི་མཁན་པོ་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། 

སྐབས་དེར་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་འཛིན་མཁན་རྣམས་ལ་མཁན་ཆེན་དང་མཁན་པོ་ཞེས་བརོད་

མུས་ལྟར་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀང་སྣར་ཐང་གི་གདན་སའི་ཁི་ལ་བཞུགས་ཡོད་པས་ན་

22  བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གིའི་རྣམ་ཐར་དད་པའི་ལོན་ཤིང་། བཅོམ་ལྡན་པའི་དབོན་པོ་བསོད་ནམས་ལྷུན་པོ་ཤེས་རབ་ཀི་རྒྱལ་

མཚན་གིས་བསྐུལ་ངོར་བཙུན་པ་བསམ་གཏན་བཟང་པོས་བརམས་པ། དཔེ་འབྲིང་ལྕགས་པར་མ། ༨ན༡ན།

23  ༨བ༡ན།

24  དཔེ་རིང་། ༡༠༢བ༣ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

མཁན་ཆེན་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ཞིང་། སྐྱོ་སོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྣམ་ཐར་སོགས་སུའང་

།25 གནས་ལྔ་མཁེན་པས་མཁན་པོ་དང་། མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པས་སོབ་དཔོན་མཛད་

ནས་དགེ་ཚུལ་བསྒྲུབས། ཞེས་དང་། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པའི་མཛོད་འགེལ་མཆིམས་

མཛོད་ཆུང་བར་གགས་པ་ལས།26 འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་གགས། །སངས་

རྒྱས་མཆིམས་ལ་གུས་པས་འདིར་ཕག་འཚལ། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར། མཆིམས་ཐམས་ཅད་

མཁེན་པ་ནི་སྐབས་དེར་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ལ་ཡོངས་གགས་སུ་བརོད་པ་ཡིན་

ནོ། །བཀའ་གདམས་ཆོས་འབྱུང་གསལ་བའི་སྒོན་མེ་ལས།27 ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་ཊིཀ་

ཆེན་ལ་སོགས་པའི་རོམ་པའང་མང་དུ་མཛད་དོ། །ཡོངས་ལ་མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་

ཞེས་གགས། ཞེས་འབྱུང་ལ། བཅོམ་ལྡན་པའི་ཆོས་མངོན་རྒྱན་གི་མེ་ཏོག28་གི་མཇུག་ཏུ་

བཅོམ་ལྡན་པའི་སོབ་མ་གཞོན་ནུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཆོས་མངོན་པའི་བརྒྱུད་རིམ་གསུང་

སྐབས། སྐྱི་སོན། དེས་བཅོམ་ལྡན་རལ་གི་ལ་གསུངས། དེས་གཞོན་ནུ་དཀོན་མཆོག་ལའོ། ཞེས་

པའི་སྐབས་ཀི་སྐྱི་སོན་ནི་སྐྱི་སོན་གགས་འབུམ་ཡིན་ལ། སྐྱི་སོན་གགས་འབུམ་ནི་སྣར་ཐང་དུ་

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས་མཚན་ཉིད་ཐོག་མར་བཙུགས་ཏེ་བྱུང་བའི་མཁས་པ་ཐོག་

མའི་གས་དང་། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་སོབ་མ་དང་། བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་བསྙེན་

རོགས་སྐབས་ཀི་གསང་སོན་སོབ་དཔོན་དང་། བླ་མ་ཡིན། ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་

སོགས་ཀི་གསན་ཡིག་ཏུའང་།29 རྒྱལ་སས་ཞི་བ་ལྷའི་བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ལུང་ཐོབ་

པའི་བརྒྱུད་པ་ནི།  ་་་་་་ སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ་སེང་གེ་སྐྱབས། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས། སྐྱོ་

སོན་སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁིམས། བཅོམ་ལྡན་རིག་པའི་རལ་གི། སྐྱི་སོན་ཤཱཀ་འབུམ། སྐྱི་སོན་གགས་

25  དེ་ཉིད་ཀི་སོབ་མ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་གིས་དཔལ་སྣར་ཐང་དུ་མཛད་པ་ལས། དཔེ་ཐུང་བྲིས་མ། ༡༠བ༢ན།

26  དཔེ་རིང་། ༢ན༢ན།

27  དཔེ་རིང་། ༢༥༥ན༤ན།

28  དཔེ་འབྲིང་ལྕགས་པར་མ། ༣༤༨བ༦ན།

29  ཞུ་ཆེན་ཚུལ་ཁིམས་རིན་ཆེན་གི་གསན་ཡིག་དཔེ་རིང་བྲིས་མ། ༧༥ན༣ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

པ་རྒྱལ་མཚན། དོལ་པོ་ཀུན་མཁེན་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཞེས་གསན་ཡིག་གཞན་དུའང་འདི་

ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། དེབ་སྔོན་སོགས་གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ནི་

བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་གི་སོབ་མ་ཡིན་པ་ཧ་ཅང་གསལ་ལ། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ནི་

བཅོམ་ལྡན་པའི་བླ་མ་ཡིན་ན་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་

གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་ནོར་བའོ། །

གཞན། རེ་ཀརྨ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་༼༡༥༠༧-༡༥༥༤༽མཛོད་ཀི་འགེལ་ཆེན་གྲུབ་བདེའི་

དཔྱིད་འཇོ་རུ། གང་གི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་རྟག་ཏུ་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པར་བྱའོ་ཞེས་སྔོན་ཡང་

དག་པར་བླངས་པ་དེས་ནི་ཟན་ཟོས་ནས་ཀང་མནོས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་བྱེ་སྨྲ་རང་ལུགས་

ཀི་འགེལ་ཚུལ་ཞིག་དང་། མཆིམས་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་གགས་དང་། མཁས་པའི་དབང་པོ་

འཇམ་སྒེག་སོགས་ཀི་མདོ་སེ་པའི་ལུགས་སུ་སྦྱོར་བ་དང་། ཞེས་དམ་པ་དེ་གཉིས་སོ་སོ་ནས་

བགངས་འདུག་པ་དང་།

གཞན་ཡང་ས་སྐྱའི་གདུང་རབས་ངོ་མཚར་བང་མཛོད་ལས།30 དེ་ནས་དགུང་ལོ་སུམ་ཅུ་

ར་གསུམ་པ་མེ་མོ་ཡོས་ལ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་གདན་འདྲེན་གི་གསེར་ཡིག་པ་ནན་ཆེ་བས་གོང་

ལ་ཕེབས། ཞེས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཕི་ལོ་ ༡༢༦༧ ལོར་༼ཨ་ལགས་ཚེ་ཏན་གི་བསན་

རིས་ཀུན་བཏུས། ༡༩འ༣ན། ས་སྦྲུལ། འཕགས་པ་ལྷ་སར་ཡང་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས།༽སོག་ཡུལ་དུ་ཐེངས་

གཉིས་པ་ཕེབས་སྐབས་འདི་ཉིད་ལྷན་དུ་ཡོད་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། སྐབས་དེར་

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས་སྣར་ཐང་གི་གདན་ས་བཟུང་སེ་འཆད་ཉན་གིས་སྐྱོང་བཞིན་པའི་

དུས་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཀང་རྣམ་ཐར་སོགས་སུ་མི་འབྱུང་བ་དང་། 

འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཆུ་མིག་ཆོས་འཁོར་གི་གལ་

གཙོར་གདན་ཞུ་གནང་ཡོད་པར་མ་ཟད། གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ལས་

ཟབ་ཆོས་གང་མང་ཞུས་ཏེ་བླ་མར་བཀུར་འདུག་ན་འཕགས་པའི་ཞབས་ཕིར་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་

30  དཔེ་རིང་། ༡༠༣ན༤ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

མི་སིད་དོ། །འདི་དག་གིས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་གཉིས་

གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་སེལ་ནུས་སོ། །

མཆིམས་བྐོ་བཟང་གྲགས་པ་དང་གང་ཟག་གཅིག་མིན་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་པ་དགུང་ལོ་སོ་དྲུག་

ཕི་ལོ་ ༡༢༦༢ ལོར་སྣར་ཐང་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུ་མཁན་གི་གས་སུ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་

ཡོད་པ་གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ལྟར་དང་། འགོ་མགོན་འཕགས་པ་དགུང་ལོ་སོ་གསུམ་པ་སོག་ཡུལ་

དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཕེབས་དུས་ཕི་ལོ་ ༡༢༦༧ ལོ་ཡིན་པ་དང་སྐབས་དེར་མཁས་པ་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ལྷན་དུ་ཡོད་ན། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་ཕི་ལོ་ ༡༢༩༩ ལོར་འཁྲུངས་པ་ཡིན་པས་དེ་

གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་ཡིན་པར་བཤད་པ་དེ་ནོར་བའོ། །གཞན་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པས་

མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་གི་མཚན་ལ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་དང་མཆིམས་མཛོད་ཆུང་བར་

གགས་པ་དེ་ཡིན་ལ། མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཛོད་འགེལ་གི་མཚན་ལ་མངོན་པའི་

རྒྱན་ཞེས་ཡོད་ན་བརམས་པའི་བསན་བཅོས་ཀི་ཆ་ནས་ཀང་དེ་གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་མིན་པར་

གསལ་ལོ། །འདི་དག་གིས་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་

མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་གང་རུང་དང་གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ནོར་བར་ཤེས་སོ། །

གཞན་འདིར་ཁུངས་ཧ་ཅང་གསལ་ཤོས་ཤིག་ནི། རེ་ཀརྨ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་

ཆེན་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་འཇོ་རུ། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་འགེལ་དང་མཁས་པ་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པའི་ཊིཀྐ་གསུམ་

སོ་སོ་ནས་ལུང་བཅུ་ཕག་འགའ་དྲངས་འདུག་པ་དང་། དཔེ་མཚོན་གཅིག་ནི།   དེར། རང་འགེལ་

དུ། གང་ཞིག་བསབ་པའི་གཞི་གང་སྲུང་བར་བྱེད་པ་དེ་ནི་དེའི་སྤོད་པ་ཞེས་གསུང་བར་ཟད་ཀི། 

ཐམས་ཅད་ཀང་སོམ་པ་ལ་གནས་པར་འདྲའོ། །ཞེས་པ་འདི་ལ་མཆིམས་གོང་འོག་འཇམ་སྒེག་ལ་

སོགས་པས་ཀང་ཇི་ལྟ་བར་འདི་པའི་འདོད་པ་མ་གོ་བར་འདུག་པས་བཤད་ན།  ཞེས་པ་འདིའི་

མཆིམས་གོང་འོག་འཇམ་སྒེག་ཅེས་པས་ཀང་དེ་གཉིས་དང་གང་ཟག་སོ་སོ་ནས་ཡིན་པ་ཤེས་

པར་མ་ཟད་འཇམ་སྒེག་མཆིམས་ཀི་གདུང་རུས་མིན་པའང་གསལ་བར་ཤེས་ནུས་ཏེ། འདིའི་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

མཆིམས་གོང་མ་ནི་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་། མཆིམས་འོག་མ་མཆིམས་བློ་བཟང་

གགས་པ་ཡིན་ཞིང་། འཇམ་སྒེག་མཆིམས་ཀི་གདུང་རྒྱུད་ལས་བྱུང་ཚེ་མཆིམས་གོང་འོག་གསུམ་

གིས་སམ། མཆིམས་གསུམ་གི་ཞེས་གསུངས་ངེས་ནའང་དེ་ལྟར་མ་གསུངས་པར་འཇམ་སྒེག་

མཆིམས་ཅན་ལས་ལོགས་སུ་བཀར་འདུག་པས་སོ། །

བསན་བཅྐོས་ཅི་མཛད་ཀི་སྐོར། འདིས་མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ནི་དེང་སང་

བཤད་གྲྭ་རྣམས་སུ་ཐོས་བསམ་གནང་ས་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ། གཞན་སོག་ཡུལ་དུ་

ཚད་མ་རྣམ་འགེལ་གི་ཊིཀྐ་བསྡུས་པ་ཞིག་ཀང་བརམས་པར་བཤད་པ་ལས་གཞན་མ་ངེས་སོ། །

འདིས་བ་མ་སུ་དང་སུ་བསླེན་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་གི་སོབ་མ་ཡིན་པ་གོང་དུ་དྲངས་

པའི་ལུང་ཁུངས་རྣམས་སུ་གསལ་ཞིང་། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་ཞབས་ལ་གཏུགས་

འདུག་པ་ནི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་སྦྱར་བྱང་དུ། གངས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་གནས་བརྟན་

ཆེན་པོ་མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་རོག་པ་མེད་པ་སྤི་བོས་ལེན་

པ་མང་དུ་ཐོས་པ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་འཇམ་པའི་དབྱངས། ཞེས་པས་ཤེས་ནུས་པ་དང་། སྐྱོ་སོན་

སྨོན་ལམ་ཚུལ་ཁིམས་ནི་བཅོམ་ལྡན་པའི་བླ་མ་ཡིན་པ་དང་སྐབས་དེར་བཞུགས་ཡོད་པས་ཆོས་

འབྲེལ་ཞུ་ཡོད་ངེས་ལ། མཛོད་འགེལ་གི་སྦྱར་བྱང་དུ། རྒྱལ་བའི་བསན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པའི་

མཐར་ཉེ་བ་ན། ཤེས་བྱ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བློ་གོས་མཚུངས་པ་མེད་པས་ཐུབ་པའི་བསན་པའི་

རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ཅིང་། ཐུགས་རེ་དང་འཕིན་ལས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་

སྨིན་ཅིང་གོལ་བར་མཛད་པ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་པའི་བླ་མ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་

པོ་ནི། སྐྱོ་སོན་གི་གསན་ཡིག་ལས།31 བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ལས་སེམས་

བསྐྱེད་ལན་གསུམ་ཐོབ། སོགས་གསན་ཡིག་དང་ཆོས་འབྱུང་རྣམ་ཐར་རྣམས་སུ་སྐབས་དེར་ཆོས་

ཀི་རྒྱལ་པོ་དང་འཕགས་པ་ཞེས་པ་འགོ་མགོན་འཕགས་པའི་ཡོངས་གགས་ཀི་མཚན་ལྟ་བུར་སྤོད་

ཀིན་ཡོད་པ་དང་། སྣར་ཐང་བརྒྱད་པ་སྐྱོ་སོན་སོགས་ཆེ་རྒུ་ཕལ་ཆེ་བས་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་

31  དཔེ་འབྲིང་། ལག་བྲིས་མ་འབྲུ་ཚ། ༧བ༨ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

འཕགས་པའི་ཞབས་ལ་གཏུགས་འདུག་ན། མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ས་སྐྱར་བཞུགས་པ་དང་

འཕགས་པའི་ཞབས་ཕིར་སོག་ཡུལ་དུའང་ཕེབས་འདུག་པས་འཕགས་པ་ལ་ཆོས་འབྲེལ་གསན་

ཡོད་ངེས་ན་འགོ་མགོན་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་ཡིན་ནམ། ཡང་ན་བསན་བཅོས་ཁ་ཤས་སུ་བརོད་

པ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་པ་ཁོང་གི་བླ་མའི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་པས་བཅོམ་ལྡན་རིག་རལ་ཡིན་ཀང་སིད་

ན་དཔྱད་དོ། །

འདིའི་སྐོབ་མའི་སྐོར་ལ། དབུས་པ་བློ་གསལ་འདིའི་སོབ་མ་ཡིན་པ་ནི་གོང་དུ་དེབ་སྔོན་

སོགས་དྲངས་པ་ལྟར་དང་། དབུས་པ་བློ་གསལ་གི་གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་མཛོད་ལས་

ཀང་།32 རིགས་པ་དང་གོལ་བར་སྨྲ་བའི་སོབས་པ་བསམ་གིས་མི་ཁབ་པའི་སྒོན་མེ་ཆེན་པོ་

བརེས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ཕོགས་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བ་དང་། སྨྲ་བ་ངན་པའི་མུན་

པ་མ་ལུས་པ་སེལ་བར་མཛད་པ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་ཞབས་རྡུལ་སྤི་བོས་

ལེན་ཅིང་། ཞེས་འབྱུང་ལྟར་ཡིན་པ་དང་། གཞན་མཁས་པ་སུ་དང་སུ་བྱོན་མིན་སོགས་གསལ་

པོ་ཞིག་མེད་དོ། །

བོད་ཀི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་ཀི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་སྔོན་གེང་དུ།33 

མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་མཁས་པ་འདིའི་སོབ་མ་ཡིན་པར་བཤད་ནའང་། མཆིམས་བློ་བཟང་

གགས་པའི་མཛོད་འགེལ་གི་མཆོད་བརོད་སོགས་སུ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཚན་

ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་བ་དང་། སྤིར་བླ་མ་ཐམས་ཅད་བསན་བཅོས་ཀི་མཆོད་བརོད་སོགས་སུ་

འབྱུང་བའི་ངེས་པ་མེད་ནའང་། འདིར་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་རོམ་པའི་སྐབས་ཡིན་པ་དང་། མཁས་པ་

འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་མཁས་པའི་མཚན་ཐོགས་པའང་མཛོད་ལ་མཁས་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་པར་

གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར། འདི་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་ཡོད་ཚེ་མཛོད་ཀི་

སྐོར་ནས་གསན་ཡོད་པར་བཤད་མི་དགོས་པས་མཆོད་བརོད་སོགས་སུ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་

32  ས་སྐྱའི་ཤིང་པར། ༡༢༧ན༢ན།

33  བོད་ཀི་གཙུག་ལག་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་༢༠༠༩ ལོར་ལྡི་ལིར་དཔར་བསྐྲུན་བྱས། ༢༧ག༡༢ན། 
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དབྱངས་ཀི་མཚན་འབྱུང་ངེས་ནའང་མེད་པ་དང་། གཞན་དུས་ཚིགས་ཀི་ཆ་ནས་ཆོས་འབྲེལ་

གསན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་བྱུང་ཡོད་མེད་ཀང་བརྟག་དགོས་པའི་གནས་ཡིན་ན་དཔལ་ལྡན་

མཆིམས་འདིའི་སོབ་མར་བཤད་པ་ལ་ཁུངས་མེད་དོ་སྙམ་མོ། །༼ཡིག་ཆ་རྣམས་སུ་འདིའི་དབུས་པ་བློ་

གསལ་དང་ཨར་བྱང་ཆུབ་ཡེ་ཤེས་གཉིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་སོགས་ཀི་སྐོར་ལ་གཞན་གིས་གཞན་དུ་བཤད་འདུག་

པས་འདིར་སྐབས་དོན་བརླགས་དོགས་ཀིས་མི་སོའ།ོ །༽

མཛོད་འགྲླེལ་མངྐོན་པའི་རྒྱན་གི་སྐོར། དེང་སང་གྲྭ་ས་དང་བཤད་གྲྭ་ཁག་ཏུ་གཞུང་འདི་ལ་

མཆིམས་མཛོད་ཅེས་འབོད་པ་ནི། གོང་དུ་བརོད་པ་ལྟར། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་མཛད་པ་

པོ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་དང་། མཆིམས་བློ་བཟང་

གགས་པ་ལ་ནོར་བ་དེས་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་། 

འདིས་མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལའང་མཆིམས་མཛོད་ཅེས་བརོད་པ་ཡིན་ལ། 

རྒྱུ་མཚན་གཞན་ནི་ཡོངས་གགས་སུ་མཆིམས་མཛོད་ཆེ་བ་དང་མཆིམས་མཛོད་ཆུང་བ་ཞེས་

གཉིས་འབྱུང་བར་མ་ཟད། མཛོད་འགེལ་མང་པོར་མཆིམས་མཛོད་དང་མཆིམས་ཊིཀ་ལས་ཞེས་

ལུང་འདྲེན་གནང་ཡོད་པ་དེས་འཁྲུལ་གཞི་བྱས་ནས་མཆིམས་མཛོད་དེ་འགེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན་

ཡིན་ཤག་གིས་མཆིམས་མཛོད་ཅེས་བརོད་པར་སྙམ་མོ། །

འདི་ལ་ཕིས་ཀི་མཁས་པའི་ཁོད་དུའང་མཆིམས་མཛོད་དུ་བརོད་འདུག་པ་ནི། གུང་ཐང་

བསན་པའི་སྒོན་མེའི༼༡༧༦༢-༡༨༢༣༽་མཛོད་སོམ་དུ། ལྔ་ལེན་བུ་དང་རི་དྭགས་འཛིན་གི་བུ། ། 

མཆིམས་ཊིཀ་དེའི་མ་ས་གའི་བུ་ཞེས་བཤད། །ཞེས་དང་། མཆིམས་ཊིཀ་མཐོང་ལམ་ཟག་མེད་རྒྱུ་

མཚན་དུ། །མཐོང་སང་སྐོར་དགུ་མཉམ་སོང་འཇིག་རྟེན་པས། །དེ་མི་ནུས་གསུངས་ཕིར་ན་དེས་

སོང་ཚེ། །འཇིག་ལྟའང་སྐོར་དགུར་ཕེ་ནས་སོང་ངམ་དཔྱད། །ཞེས་དང་། མཆིམས་ཊིཀ་མཆན་

བུར་སེམས་ཤེས་སྒོམ་བྱུང་བཟུང༌། །འོག་ཏུ་གསུམ་བཤད་སྐྱེས་ཐོབ་ཕིར་མི་འགལ། །དེ་ནི་

མངོན་ཤེས་འང་མིན་པར་ཡིག་ཆར་གསུངས། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་འབྱུང་ལ། འདིའི་མཆིམས་

ཊིཀ་འགེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན་ཡིན་པ་ནི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལ་རྒྱུས་ཅུང་ཡོད་མཁན་
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

ཞིག་ཡིན་ཚེ་ལུང་འདྲེན་དག་ལ་མཇལ་ན་ཤེས་སོ། །

མཆིམས་མཛོད་ཆླེ་བ་ནི་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་རྒྱས་པ་

ཞིག་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ལ། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མཛོད་ཀི་

བསྡུས་དོན་དབུ་མེད་འབྲུ་ཚ། དཔེ་ཆ་ཁྲུ་ཚད་མ་ཤོག་གངས་སོ་གཉིས་ཡོད་པ་ཞིག་ལག་སོན་

བྱུང་ནའང་། འདིས་མཛད་པའི་མཛོད་ཀི་ཊིཀྐ་རྒྱས་པ་དེ་ཉིད་དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་དཀོན་པས་རོལ་བ་

མང་དུ་བྱས་ཀང་ལག་སོན་མ་བྱུང་ལ། རེ་དེ་ཉིད་ཀིས་མཛོད་འགེལ་རྒྱས་པ་ཞིག་མཛད་པར་ཆོས་

འབྱུང་སོགས་སུ་འབྱུང་སེ། ལས་ཆེན་ཆོས་འབྱུང་།34 ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་ཊིཀ་ཆེན་ལ་

སོགས་པའི་རོམ་པའང་མང་དུ་མཛད་དོ། །ཞེས་དང་། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀི་བྱུང་བ་བརོད་

པ་ལས། ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་ཊིཀྐ་ཆེན་པོ་མཆིམས་མཛོད་མཛད་ཅེས་དང་། མཆིམས་བློ་

བཟང་གགས་པའི་མཛོད་འགེལ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་གནས་གསུམ་པར། ཉི་འོག་པ་ནི་ཚངས་

ཆེན་རྣམས་མདུན་ན་འདོན་པ་དག་ལས་ཚེ་དང་ལུས་ཀི་ཚད་དང་རྟོག་པ་དང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་

ཐ་དད་པས་ས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕིར་གནས་རིས་བཅུ་བདུན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཆེ་བ་ནི་

མདུན་ན་འདོན་ལས་བང་རིམ་ལྟར་ཅུང་ཟད་འཕགས་པས་ན་གནས་ཀིས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་

བཅུ་དྲུག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྐུ་མཆེད་ནི་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་དང་བཅོ་བརྒྱད་དུ་བཞེད་

དོ། །མདོ་ལས་ཉི་ཤུ་ར་གཅིག་འབྱུང་བ་ནི་སེ་ཚན་གི་དང་པོ་སྤི་མིང་ཡིན་ཞེས་མཆིམས་ཆེན་པོ་

གསུང་ངོ་། །ཞེས་དང་། འགེལ་པར། ལྷ་ཐམས་ཅད་འཕགས་པའི་སྐད་དུ་སྨྲའོ་ཞེས་པ་ནི་གཟུགས་

ཀི་ལྷ་སེ་བརྫུན་ཚིག་སངས་བས་སོ་ཞེས་མཆིམས་ཆེན་པོས་གསུང་ངོ་། །ཞེས་མཆིམས་ཆེན་

མོའི་གསུང་ལུང་འདྲེན་གནང་འདུག་པ་དང་། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་གནས་ལྔ་པར། ཕ་

རྒྱས་ཀི་དབྱེ་བ་གསུང་སྐབས། བྱེ་སྨྲ་དང་། མངོན་པ་གོང་མ། བསྡུ་བ་གསུམ་གི་རབ་དབྱེ་མི་འདྲ་

བར་འབྱུང་བའི་སྐོར་ལ་བང་ཏིའི་ལུང་ཞིག་དྲངས་པ་དང་། དེ་རེས། འོན་ཀང་ལུགས་ཕི་མ་གཉིས་

༼མངོན་པ་ཀུན་བཏུས་དང་བསྡུ་བ།༽ནི་རྣམ་པ་འགལ་བ་ཙམ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་དབང་དུ་བྱས་

34  ༢༥༥ན༤ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་མཆིམས་གསུང་ངོ་། །ཞེས་པའི་མཆིམས་ནི་སྐབས་དེར་མཆིམས་

དང་མཆིམས་ཆེན་མོ་སོགས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཚན་དུ་སྤོད་ཀིན་ཡོད་པ་གོང་དུ་

བརོད་པ་ལྟར་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཡིན་ནོ། །

འོག་གི་ལུང་དེ་ཉིད་རེ་ཀརྨ་མི་བསྐྱོད་རོ་རེའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་ཆེན་གྲུབ་བདེའི་དཔྱིད་

འཇོ་རུའང་དྲངས་འདུག་པ་དང་། དེར། མཆིམས་ཆེན་པོ་ནི་གཉིས་ཀའང་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ཡིན་མོད་ཀི་སྔ་མ་ནི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་འགལ་བ་དང༌། ཕི་མ་ནི་འགལ་ཙམ་གི་དབང་དུ་

བྱས་པའོ་ཞེས་གསུང་ངོ༌། །ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། དེར། མཆིམས་ཊིཀ་ཏུ་ཐོས་བྱུང་ཡུད་ཙམ་

གཟུགས་མེད་དུ་ཡོད་ཅེས་མ་ཧཱ་གསུངས་ཞེས་པ་ནི་གཏན་མི་ལེགས་ཏེ། ཞེས་སོགས་ལུང་

འདྲེན་བཅུ་ཁ་ཞིག་འདུག་ལ། 

གསུང་འདི་དག་རེ་དེ་ཉིད་ཀི་བསྡུས་དོན་དུ་མེད་པ་དང་། སྐབས་ཐོག་དེར་མངོན་པའི་གཞུང་

ལ་ཐོས་བསམ་ཧ་ཅང་སྨར་བའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཡིན་ཞིང་། མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས་

དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གི་སྐབས་ནས་རང་གི་ཁུ་བོ་མཆིམས་བློ་བརྟན་གི་དྲུང་ནས་མངོན་པ་མཛོད་

ལ་སོབ་གཉེར་མཛད་ཡོད་པ་དང་། ལོ་བདུན་བསེན་ནས་མཛོད་ཀི་ར་བ་གཅིག་པུའང་ཚར་ཉི་ཤུ་

ར་གསུམ་གསན་འདུག་ལ། རྣམ་ཐར་ལས།35 ཞང་པ་༼ཞང་སོན་ཆོས་ཀི་བླ་མ།༽ན་རེ། འདིར་

བཞུགས་པའི་གོ་ཆ་གོན་ལ་ཁེད་རང་བདག་པོ་ཡིན་པས་སོབ་མ་འགའ་རེ་ལ་མཛོད་རེ་ཡང་

གསུངས་གསུང་། ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དགུང་ལོ་ཆུང་ངུའི་སྐབས་ནས་སྣར་ཐང་དུ་དགེ་འདུན་གི་

གལ་འགོར་མཛོད་ཀི་བཤད་པ་གནང་ཡོད་འདུག་ཅིང་། རྣམ་ཐར་ལས།36 བསན་བཅོས་བརམས་

པས་ཇི་ལྟར་བསྐྱངས་པ་ནི། བླ་མ་ཉིད་ཀིས་འདི་ལྟར་མཛད་དེ། ་་་་་་་ ཆོས་མངོན་མཛོད་གཞུང་

གསལ་བྱེད་ཚངས་པ་དང་། །་་་་་ སྒོལ་མ་འོད་ཟེར་ཅན་སོགས་བརྒྱ་ར་བཅུ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཞེས་ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀི་གཞུང་གསལ་བྱེད་དམ་འགེལ་པ་ཞིག་མཛད་ཡོད་པ་ནི་འདིས་

35  མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་དངོས་སོབ་སྣར་ཐང་བརྒྱད་པས་མཛད་པའི་རེ་དེའི་རྣམ་ཐར། དཔེ་ཐུང་བྲིས་མ། ༥ན༡ན།

36  སྐྱོ། ༣༧བ༢ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

ཀང་ཤེས་ལ། བསྡུས་དོན་གི་སྐོར་ལ་མང་པོ་ཞིག་མཛད་འདུག་པ་ནི་རྣམ་ཐར་ལས་འོག་ཏུ་སེ་ཚན་

གཅིག་ཏུ་བཀོད་འདུག་པས་འདི་ཉིད་མཛོད་ཀི་བསྡུས་དོན་དེ་ཉིད་མིན་པར་གསལ་བ་དང་། 

གསལ་བྱེད་ཅེས་པ་སྦྱར་བས་ཀང་གཞུང་གི་བསྡུས་དོན་ཞིག་མིན་པར་ཡང་ཤེས་སོ། །

གཞན་ཡང་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པའི་མཛོད་འགེལ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོའི་མཇུག་

གི་ཚིགས་བཅད་དུ།37 ༼དོན་གནད་བསྡུས་ཏེ་ལྷུག་པར་བཀྲལ་ན།༽ བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་འགོ་ལ་ཕན་

ཕིར་ཆོས་མངོན་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པའི་གནས་བརྟན་དག་གིས་ལེགས་

པར་བསྡུས་པའི་མངོན་པ་སེ་བདུན་དང་། བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོའི་ལེགས་བཤད་རྣམས་བསྡུས་ནས་

སོབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་གིས་མངོན་པའི་མཛོད་ར་འགེལ་མཛད་པ་དང་། དེའི་རྣམ་བཤད་སྔོན་

གི་མཁས་པ་དག་གིས་མཛད་པ་དག་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ནས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་

གགས་པའི་བཤེས་གཉེན་གིས་ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་བཤད་དོན་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་

དང་། སོབ་དཔོན་གང་བ་སེལ་བས་ཀང་འགེལ་བཤད་མཚན་ཉིད་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་ཉི་ཟླ་

ལྟ་བུར་གགས་པ་བློ་གོས་ཀི་མིག་ཅན་དག་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མཛད་པ་དང་། དེ་དག་གི་

མཐུས་གངས་ཅན་གི་ལོངས་འདིར་ཡང་འཆད་བྱེད་སྔ་མ་དེ་དག་གིས་རྒྱས་བསྡུས་སྣ་ཚོགས་ལ་

དགའ་བའི་ངོར་རྣམ་བཤད་གང་མང་ཞིག་མཛད་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་དང་། 

ནམ་མཁའ་ལྟར་གྱུར་མཁེན་པ་རབ་ཡངས་གགས་པའི་མཐའ་ཅད་དེས་མཛད་གང་། །སོན་

པའི་གསུང་བཞིན་བདག་གིས་བླངས་ཤིང་གཞན་ལ་བཤད་བྱ་དེ་ལྟ་ནའང་། །དེ་དོན་རོགས་པར་

དོན་གཉེར་སྐྱེ་བོ་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ཇི་བཞིན་ཏེ། །གཞན་གང་ཅུང་ཟད་བློ་ཁ་ཕོགས་རྣམས་རང་རང་

རྣམ་བཤད་བྱེད་པར་རོམ། །ཞེས་མཁེན་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་རབ་ཏུ་ཡངས་ཤིང་མཚན་མཐར་

གགས་པ་ཞེས་ཡོད་པ་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀིས་མཛད་པའི་མཛོད་ཀི་རྣམ་བཤད་གང་དེ་

སོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གསུང་བཞིན་དུ་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་བདག་གིས་བློ་གོས་

ཀིས་བླངས་ཤིང་གཞན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནའང་། མཆིམས་ཀི་རྣམ་བཤད་དེའི་དོན་རོགས་པར་

37  སེ་དགེའི་དཔེ་རིང་། ༣༣༥ན༦ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དོན་དུ་གཉེར་པའི་སྐྱེ་བོ་ནི་ཉིན་མོའི་སྐར་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་། གཞན་སྐྱེ་བོ་གང་

ཞིག་རྣམ་བཤད་དེ་ལ་བློ་ཁ་ཅུང་ཟད་ཕོགས་ཡོད་པ་སེ་ཅུང་ཟད་རྟོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རང་

རང་གི་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྣམ་བཤད་ཕོགས་རེ་བ་རོམ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་འགེལ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་གསལ་བར་གསུངས་འདུག་

པར་མ་ཟད་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་རང་ཉིད་ཀིས་ཀང་འགེལ་པ་དེ་ལ་ཁུངས་གཏུགས་ནས་

མང་ཉུང་འཚམ་པར་མཆིམས་མཛོད་ཆུང་པར་གགས་པ་མཛད་པར་གསུངས་འདུག་ལ། གཞུང་

དངོས་སུ། ཕུང་པོ་ལྔའི་གོ་རིམ་གི་སྐོར་ལ་གཞན་གི་བཞེད་པ་འགོད་སྐབས།38 འཆད་པ་པོ་དག་

ནི། ཞེས་པའི་འཆད་པ་པོ་ལ་མཆན་བུ་མཆིམས་སྔ་མ་ཞེས་པ་ཞིག་སྦྱར་[མཆན་འདི་བསན་བཅོས་

མཛད་པོའི་ཡིན་མིན་མ་ཤེས།]ཡོད་པ་དང་། གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་གནས་གསུམ་པའི་ལུང་འདྲེན་

གཉིས་བཅས་འདི་གསུམ་མ་གཏོགས་གཞན་མཆིམས་མཛོད་དམ་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་

ཀི་མཚན་དངོས་སྦྱར་བའི་ལུང་འདྲེན་གཅིག་ཀང་མི་སྣང་མོད། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པས་

མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ལ་ཆོས་འབྲེལ་དངོས་སུ་གསན་མེད་ནའང་། ཉིད་ཀི་མཛོད་འགེལ་

དེའི་མཆོད་བརོད་དུ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པར་གགས། །སངས་རྒྱས་མཆིམས་ལ་

གུས་པས་འདིར་ཕག་འཚལ། ཞེས་མཆོད་བརོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། གོང་གི་མཇུག་རོམ་དེ་རེས་

སུ། དེ་ཕིར་ཁོ་བོས་གཞུང་ལུགས་ཆེ་འདི་རང་གི་རྣམ་བཤད་དེ་འགེལ་དང་། །མཁས་རྣམས་

དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་རྟོགས་ནས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་འདིར་བསྡུས་ཏེ། །མང་ཉུང་རན་པར་གསལ་

བར་བཤད་ལྟར་སྔོན་ཆད་གངས་རིའི་ལོངས་འདི་རུ། །གཞན་འགའ་མ་བྱུང་དེ་ཕིར་འདི་ཡང་

དབྱིག་གཉེན་ཉིད་ཀིས་མཛད་པར་སྙམ། ཞེས་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་འགེལ་དེ་

ཉིད་གཞུང་ཁུངས་སུ་མཛད་པར་གསུངས་པ་དང་། མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པའི་མཛོད་འགེལ་

གི་མཚན་ཟུར་དུ་ཆོས་མངོན་གསལ་བྱེད་ཅེས་དང་། གོང་དུ་རྣམ་ཐར་དྲངས་པ་ལྟར་མཆིམས་

ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་འགེལ་ལ་ཆོས་མངོན་མཛོད་གཞུང་གསལ་བྱེད་ཅེས་འདྲ་མཚུངས་

38  སེ། ༣༠བ༦ན།
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

སུ་འབྱུང་བ་སོགས་ལ་བརྟགས་ན། མཆིམས་མཛོད་ཆུང་བ་འདི་ནི་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་

ཀི་མཛོད་འགེལ་ཆེན་མོའི་དོན་བསྡུས་སམ་བསྡུས་དོན་དུ་བརམས་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས་སོ། །

བོད་ཀི་གཙུག་ལག་གཅེས་བཏུས་ཀི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་སྔོན་གེང་དུ།39 

མཆིམས་མཛོད་ཆུང་བ་འདི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་བསྡུས་དོན་དུ་མཛད་པར་བཤད་

ནའང་། མཆོད་བརོད་དང་མཇུག་བྱང་སོགས་སུ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་མཛོད་འགེལ་

མངོན་པའི་རྒྱན་གི་སྐོར་ཟུར་ཙམ་ཡང་མི་སྣང་བ་དང་། གཞུང་དཀྱུས་སུའང་མཆིམས་ཆེན་མོའི་

མཚན་སྦྱར་བའི་ལུང་འདྲེན་གཉིས་ལས་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཚན་སྦྱར་བའམ་དེའི་

མཛོད་འགེལ་གི་ལུང་འདྲེན་སོགས་མི་སྣང་ཞིང་། གཞུང་དཀྱུས་ཀིས་འགེལ་སངས་སོགས་ལ་

བརྟགས་པས་ཀང་དེའི་བསྡུས་དོན་དུ་བཤད་པ་ནི་ནོར་བར་སེམས་སོ། །

གཞན་མཛོད་ཀི་ཡིག་ཆ་མང་པོར་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་འགེལ་རྒྱས་པ་དེ་

ཉིད་ལུང་དྲངས་ཡོད་པ་དང་། ལུང་དྲངས་སྐབས། མཆིམས་མཛོད་ལས་སམ། མཆིམས་ཊིཀ་ལས་

ཞེས་དང་། ད་སྐབས་སོབ་གཉེར་བའི་ཁོད་མཆིམས་མཛོད་དུ་གགས་པ་དེ་ཉིད་ལ། ཡིག་ཆ་རྣམས་

སུ་ལུང་འདྲེན་མཛད་སྐབས་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལས་སམ་འཇམ་སྒེག་ན་རེ་སོགས་

ཀིས་དྲངས་འདུག་ན། ཡིག་ཆ་རིང་པ་རྣམས་སུ་མཆིམས་མཛོད་ལས་ཞེས་དང་། མཆིམས་ཊིཀ་

ལས་ཞེས་ལུང་འདྲེན་གནང་སྐབས་ཀི་མཆིམས་མཛོད་དང་མཆིམས་ཊིཀ་ནི་༼དེང་གི་ཡིག་ཆ་གསར་

པ་རྣམས་སུ་ངེས་བརྟན་མེད་ནའང་། ༽མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་ཊིཀྐ་དེ་ཉིད་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་

སྐབས་སུ་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལ་འཁྲུལ་བར་མི་བྱ་ཞིང་། མཁས་པའི་ཁོད་དུ་མཆིམས་

ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་ཊིཀ་དེར་མཆིམས་མཛོད་ཆེ་བར་གགས་པའམ་བརོད་པ་དང་། དེ་

དང་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀི་མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གཉིས་བསན་བཅོས་སོ་སོ་བ་

ཡིན་པའང་ཤེས་དགོས་སོ། །ཕིས་ཀི་ཡིག་ཆ་རེ་ཟུང་དུ་མཆིམས་ནམ་མཁའ་གགས་ཀི་མཛོད་

འགེལ་དེ་བསན་རྒྱས་གིང་དགོན་པར་བཞུགས་པར་བཤད་པ་བདེན་ན་འདི་ཉིད་དཔེ་རྒྱུན་ཧ་ཅང་

39  ༢༧ག༡༢ན།
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

དཀོན་པས་མྱུར་སྐྱོབ་ལ་རེམ་པའི་དུས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀང་རེ་སྐུལ་ཞུ་འདོད་བྱུང་ངོ་། །

མཆིམས་མཛོད་ཆུང་བ་ནི་སྣར་ཐང་གི་གདན་རབས་བཅུ་གཉིས་པ་མཆིམས་བློ་བཟང་

གགས་པས་མཛད་པ་༼ ཆོས་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལེགས་བཤད་རྒྱ་མཚོ་ ༽ཞེས་པ་དཔེ་

རིང་ཤིང་པར་མ། ཤོག་གངས་སུམ་བརྒྱ་སོ་ལྔ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན་ལ། འགེལ་པ་དེའི་པར་གཞི་ཁ་

ཤས་ཀི་པར་བྱང་དུ་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་ཤིང་གོ་ས་བ་དང་ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

མཆིམས་མཛོད་ཆུང་བར་གགས་པ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་རོ། །

གོང་དུ་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་དང་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་གཉིས་གང་ཟག་

གཅིག་མིན་པར་བཤད་པ་དེ་དང་། དེ་གཉིས་ཀིས་མཛད་པའི་མཛོད་འགེལ་སོ་སོ་ནས་ཡོད་པ་

དང་མཚན་བྱང་ཡང་མི་འདྲ་བ་དེས་མཆིམས་བློ་བཟང་གགས་པ་དང་མཁས་པ་འཇམ་པའི་

དབྱངས་གཉིས་གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཏེ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལ་མཆིམས་མཛོད་ཅེས་བརོད་པ་དེ་

ཡང་ནོར་ཡོད་པར་གོ་དགོས་སོ། །

གཞན་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་མཆིམས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་བརོད་པ་དེར་

ཁུངས་མེད་པར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེས་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་མཛད་པ་པོར་མཆིམས་འཇམ་པའི་

དབྱངས་ཞེས་བརོད་པར་འཁྲུལ་ཏེ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལ་མཆིམས་མཛོད་ཅེས་བརོད་པ་དེ་ཡང་ནོར་

བར་ཤེས་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །

མཛོད་འགྲླེལ་མངྐོན་པའི་གི་ཡིག་ཆུང་གི་སྐོར། ད་ལྟ་བཞུགས་པའི་པར་གཞི་མང་ཆེ་བར་

གཞུང་དངོས་སུ་མཆན་བུའམ་ཡིག་ཆུང་མང་དག་ཅིག་སྦྱར་བ་མཐོང་བགི་ཡོད་ལ། འདི་ཉིད་

མཁས་པའམ་གྲྭ་ས་རྣམས་སུ་མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཉིད་ཀིས་མཛད་པར་བརིས་ཏེ་

གཞུང་དངོས་ལྟར་ཁས་ལེན་དང་ཆ་འཇོག་བྱེད་ནའང་། མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་ལུང་

རྒྱུན་ད་ལྟ་བཞུགས་པ་དང་། ༼ མཛོད་འགེལ་མངོན་པའི་རྒྱན་གི་ཁིད་རྒྱུན་ནི་ཡོད་མེད་མ་ངེས། ༽ལུང་

རྒྱུན་གནང་སྐབས་ཡིག་ཆུང་དེ་ཉིད་བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོའི་མ་ཡིན་པར་གསུང་རྒྱུན་དུ་

ཡོད་པ་དང་། འགེལ་པ་དེའི་པར་གཞི་ཁ་ཤས་སུ་ཡིག་ཆུང་དེ་ཉིད་མེད་ལ། ཡིག་ཆུང་མེད་པ་
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ངོ་སོད་མདོར་བསྡུས།

ཉིད་དག་པར་བརིས་ཏེ་ལུང་རྒྱུན་ཡང་ཡིག་ཆུང་མེད་པ་དེའི་སེང་ནས་གནང་སོལ་འདུག་ན་

དཔྱད་དགོས་པའི་གནས་སོ། །

མཛོད་འགྲླེལ་མངྐོན་པའི་རྒྱན་མཇུག་རྐོགས་སའི་ཅྐོང་ཏུའི་མཁར་གི་སྐོར། སའི་དབང་

ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་ཅོང་ཏུའི་མཁར་དུ་ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱས་པའོ། །ཞེས་པའི་

ཅོང་ཏུ་ནི་རྒྱ་སྐད་ཀི་(京都 )ཡིན་ནམ་སུང་གི་ས་ཁ་ཁ་ཤས་སུ་(京东)ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཅིང་

ཏུང་(京东)ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ཀྲུང་ཏུ་ (中都)སྒ་གདངས་ཇི་བཞིན་མ་ཐོན་པར་ཅོང་ཏུར་བརོད་

པའང་ཡིན་སིད་ལ་དེ་ནི་ཀྲུང་ཏུ་ (中都)སེ་ཡོན་རྒྱལ་རབས་སྐབས་ཀི་རྒྱལ་ཁོངས་ས་ཁ་ཁ་ཤས་

སུ། ཀྲུང་ཏུ་(中都)ཞེས་དང་ཟུར་བརོད་འགེལ་བཤད་ལས། ༡༢༧༡ ལོར་རྒྱལ་ཁབ་ཀི་མིང་ཡོན་(

元) དུ་བསྒྱུར། ལོ་དེར་ཀྲུང་ཏུ་(中都)ཏཱ་ཏུ་(大都)རུ་བསྒྱུར་ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཡིན་ལ་དེང་སྐབས་

ཀི་པེ་ཅིང་ངོ་། །ཇིང་གེ་སིའི་ཚ་བོ་སོག་པོའི་གོང་མ་ཧོ་པེ་ལའི་འམ་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཕི་ལོ་ ༡༢༦༠ 

ལོར་རྒྱལ་སར་འཁོད་རེས། ཤིང་བྱི་ ༡༢༦༤ ནས་ལྕགས་ལུག་ ༡༢༧༡ བར་པེ་ཅིང་མཁར་

འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་སྐྱེད་ཐོག །ཚ་ཀན་༼ཆ་གན༽ ཁུ་ར་༼ཏུ་ར་ཡེ་ཐུ༽ ཐུ་མ་ཕེང་༼ལང་ཐིང་༽ 

བཅས་མཁར་ཆེན་བཞི་བརིགས་པ་དང་། ཁི་ལོ་བརྒྱད་པ་ལྕགས་ལུག་ཕི་ལོ་ ༡༢༧༡ ལོར་རྒྱལ་

ས་ཏཱ་ཏུའམ་(大都)པེ་ཅིང་དུ་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །

པཀིའི་མཚན་གནས་འབུལ་མཁན་རྒྱལ་པྐོ་བྷུ་ཡན་ཐུའི་སྐོར། འདི་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར་

མཁན་གི་སོག་པོའི་གོང་མ་བྷུ་ཡན་ཐུ་ནི་སེ་ཆེན་ཧན་གི་ཡང་ཚ་སེ། སེ་ཆེན་གི་སས་གསུམ་པ་

ཆིང་གེམ་ལ་སས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་སས་གཉིས་པ་དྷརྨ་པཱ་ལའི་སས་གཉིས་པ་ཡིན་ཞིང་། 

འདིའི་མཚན་ལ་ཨ་ཡུར་པར་པ་ཏ་དང་སིད་ཁིར་འཁོད་པའི་མཚན་བྷུ་ཡན་ཐུ་ཡིན་ཞིང་འདི་སིད་

ཁིར་འཁོད་དུས་ནི་ཕི་ལོ་ ༡༣༡༢ ༼དུང་དཀར་ཚིག་མཛོད་སོགས་སུ། ལྕགས་ཕག་ ༡༣༡༡ ཞེས་འབྱུང་།༽

ཡིན་པ་དང་། འདི་སིད་ཁིར་ལོ་དགུ་ལས་བཞུགས་མི་འདུག་ལ། མཁས་པ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་

པཀིའི་མཚན་གནས་ཀང་སིད་ལོ་དགུའི་ནང་དུ་ཕུལ་བར་ངེས་སོ། །རྒྱལ་པོ་འདིས་བོད་ཀི་ཆོས་

བརྒྱུད་རིས་མེད་ཀི་བླ་གྲྭ་མང་པོ་གདན་ཞུ་དང་མཆོད་གནས་སུ་བཀུར་འདུག་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་



  xxxviii  

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

འདིའི་མཚན་གི་འབྲི་ཚུལ་ལ། པོ་ཡན་ཐུ་རྒྱལ་པོ། བུ་ཡན་དུ། བྷཱུ་ཡན་དུ། བཱོ་ཡན་ཐུ། བཱོ་ཡན་ཐོ། 

བཱོ་ཡན་ཐོ་སོགས་འབྱུང་ངོ་། །

༢༠༡༨.༠༩.༠༨.ལ་སེར་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་པས་བཏུས་བསྒིགས་བྱས།
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ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད། 

བོད་གངས་ཅན་གི་ལོངས་སུ་སྔོན་བྱོན་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་མྱོང་ནའང་། དུས་རབས་ཀི་འཕེལ་འགྱུར་དང་འགོགས་

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

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

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

ལས་འགན་བཟློག་ཏུ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ངེས། དེ་བས་འདི་ག་སེར་བྱེས་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་བྱས་

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

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

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

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

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

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

འགོས་སོར་བཞག་གིས་རོམ་སྒིག་བྱེད་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་བྱས་ཡོད་
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སེར་བེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་།

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

མཆན་བཀོད་དེ་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད། 

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

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

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

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་

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

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

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

མཆན་བྲིས་མེད།

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

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

འབུམ། བླ་བྲང་པར་མ་རྣམས། སེ། བཀྲ། ཞོལ། སྐུ། བླ། སོགས་ཀིས་མཚོན་པར་བྱས་ཡོད། མཐའ་

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

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

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

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

དཔེར་ན། མཐའ་མཆན་དུ།  མ་ཕི། ༩༨ན༥ན།  བསྒབ    *བསྒྲུབས    སྐུ། ༡༠༣ན༦ན།   

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

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

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



  xli  

ཞུ་སྒིག་པའི་གསལ་བཤད།

གཞུང་དེའི་ཐད་ཀི་སྐུ་འབུམ་པར་མའི་ལྡེབ་གངས་༡༠༣མདུན་ངོས། ཡིག་ཕེང་༦པ་ན། བླ་བྲང་

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

དགོས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན། 

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

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

རྣམས་ནས་འདི་གའི་རོམ་སྒིག་ཁང་དུ་ཁ་གསལ་གི་ངོ་སོད་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་བྱེས་རིག་མཛོད་ཆེན་མོའི་རོམ་སྒིག་ཁང་ནས།

ཕི་ལོ་༢༠༢༠ཟླ་༠༧ཚེས་༡༥ལ།



༄༅། །ཆོས་མངོན་མཛོད་ཀི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའི་འགེལ་པ་

མངོན་པའི་རྒྱན་ཅེས་བྱ་བ་ལས་དུམ་བུ་ཕི་མ་

བཞུགས་སོ། །

༼གནས་བཞི་པ་ལས་བསན་པ།༽

༼མཚམས་སྦྱར་བའི་སྐོ་ནས་ལས་མདྐོར་བསན་པ།༽

༈ ད་ནི་ལས་བསན་པ་འཆད་པ་ན་འོ་ན་ སྡུག་བདེན་གིས་བསྡུས་པའི། སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་

རྟེན་སྣ་ཚོགས་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་སུས་བྱས་ཤེ་ན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་

པ་སུས་ཀང་བློ་སྔོན་དུ་བཏང་སེ་བྱས་པ་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལས་དགེ་མི་དགེ་སྣ་ཚོགས་ལས་སྣོད་བཅུད་ཀི་འཇིག་རྟེན་བདེ་སྡུག་དང་བཟང་ངན་

ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ལས་དངོས་སོན་པ་

ལ་ལས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་

གཉིས་ལས་དང་པོ་ལའང་མདོར་བསན་པ་ནི་འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་འཇིག་རྟེན་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་

ལས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ཐུན་མོང་དང་སོ་སོའི། ལས་དེ་ནི་སེམས་པའི་ལས་དང་

སེམས་པ་དེས་བྱས་པ་ སེ་དེས་ཀུན་ནས་བསང་བ། བསམ་པའི་ལས་གཉིས་ལས་སེམས་

པའི་ལས་ནི་ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་ ཡིད་ཡུལ་ལ་གཡོ་བར་བྱེད་པ། ལུས་ངག་གི་ལས་

མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར། ཡིད་ཀི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ནི་



  2  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདིར་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཡིད་ཡིན་ནོ། ། ཡིད་ཀང་རིག་བྱེད་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རིག་བྱེད་མིན་པ་ནི་

རྟེན་འབྱུང་བ་ལ་ལྟོས་ལ་ཡིད་ལ་མི་ལྟོས་སོ། །ལས་ཀང་རྐེན་ལ་ལྟོས་པར་སྨྲ་བས་ཁོ་ན་རྒྱུར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་

དེ་ཡང་རྣམ་སྨིན་ཁོ་ན་མིན་གི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་གཙོ་ཆེའོ། །འཇིག་རྟེན་གཉིས་པོ་དེ་ཡང་ཡུལ་དང་ལུས་ལ་ཆགས་

པས་འགྲུབ་བོ། ། སེམས་པ་དེས་བསྐྱེད་པའི་ བསམ་པའི། ལས་ནི་ལུས་ཀི་ལས་དང་ངག་གི་

ལས་ཏེ། དེ་དག་ནི་སེམས་པས་ཀུན་ནས་བསང་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ལུས་ཀི་ལས་ནི་

ལུས་ལ་བརྟེན་པས་དེའི་ལས་དང་། ངག་ནི་ངག་གི་རང་བཞིན་ཉིད་ལས་དང་། ཡིད་

ཀི་ལས་ནི་ཡིད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ཕིར་ལས་སུ་འདོད་དོ། །ལུས་ངག་གི་

ལས་དེ་དག་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

༼ལས་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རིག་བྱེད་དང་། རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དག་

གི་ཁད་པར་བཤད་པ་གསུམ་ལས།

༼རིག་བྱླེད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་དང་ངག་གི་རིག་བྱེད་གཉིས་ལས་ལུས་ཀི་རྣམ་

པར་རིག་བྱེད་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འགོ་བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་དང་སོག་གཅོད་པ་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ དང་རྒྱས་བྱུང་གི་ལུས། ལས་ཐ་དད་པའི་ ལུས་དེ་ལྟ་བུའི། 

དབྱིབས་སུ་ རས་གྲུབ་”ཏུ1། འདོད་དེ། འདི་ལྟར་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ཉིད་ཡིན་ན་ནི་རིག་

བྱེད་དགེ་མི་དགེ་མི་སིད་པར་འགྱུར་”ཏེ2། དེ་ནི་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕིར་

1  དུ

2  ཏ    * དཔེ་སྡུར་མཆན་རྟགས་གསལ་བཤད། ”བླ” བླང་བྲང་། “རིང” རིང་མ།  “བྱེས” སེར་བྱེས།
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །དེའི་ཕིར་ཕག་འཚལ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་དབྱིབས་སུ་གྲུབ་

པ་ཞིག་སྤི་བོའི་གཙུག་ནས་རྐང་པའི་བར་དུ་ཡོད་ལ། དེ་ནི་རིག་བྱེད་འོད་ལྟར་དང་

བའི་ཕིར་དང་། རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ཀི་གསེབ་ཏུ་ཚུད་པའི་ཕིར་ཆེ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་

ལྕི་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཞེས་འདོད་དེ་ནགས་ལ་མེ་ཞུགས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། 

འོ་ན་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་ལས་རས་ཐ་དད་ཅིང་དེ་དང་མཉམ་པའི་རིག་བྱེད་ཀི་ལུས་དབྱིབས་སུ་སྐྱེ་ན་རྣམ་

སྨིན་གི་ལུས་སྔར་བས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་གསེབ་དང་བཅས་པ་དེ་ལ་ཐད་ཀ་ཐད་ཀར་ཐིམ་པས་སོ་

ཞེ་ན། འོ་ན་རྣམ་སྨིན་གི་ལུས་སྔར་བས་འཁེགས་ཤིང་ལྕིར་སོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། རིག་བྱེད་ཀི་ལུས་འོད་ལྟར་དང་

བས་མི་འགྱུར་ཞེས་སོ་མཚན་ཉིད་ནི་དེ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་དབྱིབས་སོ། །དེ་སྨྲ་བ་ན་

མཆུ་འགུལ་བ་དང་། འགོ་བ་ན་ཡན་ལག་གཡོ་བ། སོན་པའི་མཆུ་བིམ་པ་ལྟར་དམར་བ་སོགས་བསལ་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་

མཆུ་ལག་འགུལ་བ་ནི་འགུལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་མིན་གི་ཞར་བྱུང་ཡིན་ལ། ཕག་

འཚལ་བ་སོགས་ནི་འགུལ་བར་བྱའོ་སྙམ་པའི་སེམས་སྐྱེས་པས་སོ། །སོན་པའི་མཆུ་ནི་སྨོན་ལམ་གིས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་མིན་པས་སོ། །ཞེས་འདོད་དོ། ། དོན་འདི་ལ་གནས་མའི་བུའི་སེ་

བ་ནི་ཡུལ་གཞན་ན་ཡོད་པའི་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་ཉིད་མ་ཉམས་པར་ཡུལ་གཞན་དུ་ 

སེམས་པས་ཇི་ལྟར་དམིགས་ལུས་ཀང་དེ་ལྟར་འགྱུར་བས་ལུས་ཉིད། འགོ་བར་ རིག་བྱེད་དུ། འདོད་དོ། ། 

ལུས་ཀི་ལས་ནི་ལུས་ཀི་བྱ་བ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ལུས་གཡོ་བ་ལ་རིགས་ཀི་མི་གཡོ་བ་ལ་མིན་པས་དེས་ན། འདིས་

སེམས་སེམས་བྱུང་དང་སྒ་དང་མེ་ལྕེ་དང་གོག་དང་འབབ་ཆུ་ལས་གཞན་སྐད་ཅིག་

མར་མི་འདོད་ ཀི་འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕད་ནས་མི་རྟག་པར་འདོད། པའི་ཕིར་དངོས་པོ་གཞན་ཡང་དེ་

བཞིན་དུ་འདོད་དོ། །དེ་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་ཀི་དབྱིབས་མ་ཉམས་པར་ཡུལ་

གཞན་དུ་འགོ་བ་ནི་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་རྣམས་ནི་གྲུབ་མ་ཐག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འཇིག་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་གཞན་མེད་པར་འཇིག་པའི་

གཏན་ཚིགས་ཀི་ཕིར་རོ། །

ཕོགས་སྔ་མ་ན་རེ་རྒྱུ་མེད་པར་འཇིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་འཇིག་པ་ཐོ་

བ་དང་གང་བ་འཇིག་པ་ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་སོ་ཞེ་ན། འཇིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་

འདི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པའམ། དེ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོའམ། དེའི་བདག་

ཉིད་ཀིས་འཇིག་པ་ཡིན། ཕོགས་དང་པོ་ནི་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

མེད་པ་བྱ་བར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་

འཇིག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཕོགས་གསུམ་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། 

འཇིག་པའི་བདག་ཉིད་དུ་རང་གི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །མ་གྲུབ་ན་འཇིག་པ་

བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱོན་

རིགས་པ་མཁེན་པ་རྣམས་ཀིས་བརོད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་འདིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རང་

གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་གནོད་པར་དྭོགས་ནས་སྐྱོན་གཞན་བརོད་པར་བྱེད་དེ། 

འདི་ལྟར་འཇིག་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་ན་བློ་དང་སྒ་དང་མེ་ལྕེ་དང་

གོག་ལ་སོགས་པ་འཇིག་པའི་རྒྱུ་གཞན་མེད་པ་རྣམས་ལས་འཇིག་པ་འགའ་ཡང་མི་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ངང་གིས་འཇིག་པར་འདོད་ན་ 

སྤིར་འཇིག་པ་ཕིས། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ། །བྱེ་བྲག་པ་བློ་ཡང་བློ་ཕི་

མས་འཇིག་ལ། སྒ་ཡང་སྒ་ཕི་མས་འཇིག་གོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་

དག་ ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བས། ཕད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ ཕི་མ་ཕི་མས་སྔ་མ་སྔ་མ་འཇིག་པར་བྱེད་ན་འོ་ན། མེ་ལ་སོགས་པས་འབྲས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཆན་ལ་སོགས་པ་འཚེད་པ་ན་མ་ཚོས་པ་ཚོས་པ་དང་ཆེས་ཚོས་པ་དང་ཆེས་ཆེར་

ཚོས་པར་བྱེད་པ་ན་ཕི་མ་ཕི་མས་སྔ་མ་སྔ་མ་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་སྐྱེད་པར་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡང་འཇིག་པར་བྱེད་པ་པོའི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སྐྱེད་བའི་རྒྱུ་དེ་

ཉིད་འཇིག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ནི་ འབྲས་བུ་འགལ་བ་གཉིས་བྱེད་པའམ། སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ན་འཇིག་

པའི་ཕིར་འདུས་བྱས་རྣམས་ མི་འཇིག་པར། ཡུལ་གཞན་དུ་འཕོ་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕིས། 

རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཡང་གྲུབ་བོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་ཁ་

དོག་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་དབྱིབས་སུ་འདོད་པ་ལ་མདོ་སེ་པ་ན་རེ་དབྱིབས་གཅིག་

པོ་དེ་ཉིད་མིག་ཤེས་ཀིས་ཀང་མཐོང་ལ་ལུས་ཀི་དབང་པོས་རེག་པ་ན་ལུས་ཀི་རྣམ་

ཤེས་ཀིས་ཀང་ཤེས་པའི་ཕིར་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཟུགས་གཅིག་དབང་པོ་གཉིས་ཀི་

གཟུང་བར་འགྱུར་ན་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མེད་དེ། དེའི་ཕིར་ཁ་དོག་གི་རྡུལ་ཕ་རབ་བཀོད་པ་

ལ་ཁ་དོག་གི་དབྱིབས་དང་རེག་བྱའི་རྡུལ་ཕ་རབ་བཀོད་བ་ལ་རེག་བྱའི་དབྱིབས་སུ་

འདོགས་པའི་ཕིར་དེ་གཉིས་ལས་རས་གཞན་པ་ནི་མེད་དོ། ། 

གལ་ཏེ་རིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དབྱིབས་མིག་དང་མིག་ཤེས་ཀིས་འཛིན་ན། དེ་ཙམ་དུ་ལུས་ཀིས་རེག་

ནའང་རིང་པོ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པའི་བློ་སྐྱེ་བར་མྱོང་བས་གྲུབ་པའི་ཕིར་དབྱིབས་དེ་ཉིད་དབང་པོ་གཉིས་ཀིས་

གཟུང་བར་ཐལ་བ་ལས་མི་འཛིན་པས་སོ། །དེས་ན་ཁ་དོག་དང་རེག་བྱའི་རྡུལ་རགས་པ་མིག་ཤེས་དང་ལུས་ཤེས་ལ་

སྣང་བའི་བཀོད་པའི་ཁད་པར་ལ་ཡིད་ཤེས་རྟོག་པས་དབྱིབས་སུ་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་གི་དབྱིབས་མིག་ཤེས་དང་

ལུས་ཤེས་གཉིས་ཀས་འཛིན་པ་མེད་ཀི། ལུས་ཀིས་འཛིན་ཞེས་པའང་མིག་གིས་འཛིན་ན་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་ཞེས་

དགག་པའོ། །གཞན་ཡང་དབྱིབས་དུ་མ་ཡུལ་གཅིག་ན་གནས་པར་ཐལ་དཀིལ་འཁོར་ལ་སོགས་གྲུ་བཞིའམ་ཟླུམ་པོ་

ལྟ་བུ་གཅིག་ལ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཕིར་འདོད་ན། གོ་ས་གཅིག་ཏུ་དབྱིབས་དུ་མ་མི་འབྱུང་བར་འདོད་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཉམས་སོ། །དབྱིབས་ཀི་གཟུགས་རགས་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་ཏེ་དེའི་སོག་བྱེད་རྡུལ་ཕན་ལ་དབྱིབས་མེད་པས་

སོ། ། གཞན་ཡང་དབྱིབས་རས་སུ་ཡོད་ན་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་དབྱིབས་ཡོད་པར་འགྱུར་

ཏེ། གཟུགས་ཅན་རས་སུ་གྲུབ་པ་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྡུལ་ཕ་

རབ་ལ་དབྱིབས་ཡོད་པ་དེ་ལྟའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་དང་བཅས་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །གང་གི་ཕིར་དབྱིབས་དེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་མེད་པ་དེའི་ཕིར་ཡང་དབྱིབས་རས་སུ་

མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཁ་དོག་དང་རེག་བྱའང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། 

དབྱིབས་ནི་དེ་དག་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ་དེ་རས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་གི་བདག་ཉིད་ཀང་མ་ཡིན་དེ་ལས་དོན་གཞན་དུའང་མེད་ན་དངོས་

པོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དབང་པོའི་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་མི་སྣང་བར་ཐལ་བ་ལ་ལན་

མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་དབྱིབས་རས་སུ་གཏན་ནས་ཀང་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་

བ་ནི་དོན་སྨྲ་བ་ལ་ལེགས་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ནི་ངག་གི་

རང་བཞིན་གི་སྒ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ངག་གི་སྒ་སྨོས་པ་ནི་སྤི་ལ་ཐལ་བ་སང་བའི་ཕིར་

རོ། །རིག་བྱེད་ནི་རང་ཀུན་ནས་སོང་བའི་བསམ་པ་རིག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ཡིན་

ནོ། །མདོ་སེ་པ་རྣམས་ནི་ལུས་ངག་གི་རང་བཞིན་ནི་ལས་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་དེ་

དག་གི་དུས་སུའང་སེམས་པ་ཉིད་ལས་ཡིན་ཏེ། སེམས་པ་དགེ་མི་དགེ་བར་གྱུར་ན་

ལུས་ངག་མི་དགེ་བ་དང་དགེ་བར་སྣང་ཡང་དོན་དགེ་བ་དང་། སིག་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །འོ་ན་སེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་གཉིས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་

ན། སེམས་པ་དང་བསམ་པའི་ལས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྒྱུ་དང་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་གི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ལུས་ངག་ལས་སུ་གསུངས་པ་ནི། སེམས་

པ་དེ་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ལས་སུ་བཏགས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་གི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཐམས་ཅད་དུའང་སེམས་པ་ཉིད་ལས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ལ། དོན་འདི་ནི་

ཐེག་པ་གོང་མ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །

༼རིག་བྱླེད་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ་ནི། འོ་ན་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་

ནི་བཤད་ཟིན་ན་དེ་ཡོད་པར་གང་གིས་”ཤེས3་ཤེ་ན། ལུང་གིས་ཤེས་ཏེ། མདོ་ལས་

གནས་གསུམ་གི་གཟུགས་ཀིས་གཟུགས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། བསན་དུ་

ཡོད་ལ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཀང་ཡོད། བསན་དུ་མེད་ལ་ཐོགས་པ་

དང་བཅས་པའི་གཟུགས་ཀང་ཡོད། བསན་དུ་ཡང་མེད་པ་ལ་ཐོགས་པ་ཡང་མེད་

པའི་གཟུགས་ཀང་ཡོད་དོ། །ཞེས་གཟུགས་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

བསན་དུ་ཡང་མེད་ལ་ཐོགས་པ་ཡང་མེད་པའི་གཟུགས་ནི་རིག་བྱེད་མིན་པ་ལས་

གཞན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། 

གཟུགས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་གང་ལ་རེས་སུ་ཆགས་

པའམ་ཁོང་ཁོ་བ་མི་སྐྱེ་བ་འདི་དག་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་

བྱ་བ་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་དུ་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུགས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། 

ཟག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་ནི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ལས་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 

གཞན་ཡང་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུལ་ཀོའུ་ཤམ་བི་ན་དབྱངས་

ལེན་གི་ཀུན་དགའ་ར་བ་ན་བཞུགས་སོ། །

3  བླ། ༼-ཤེས་༽ རིང་། ༼ཤེས་༽
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྐུལ་བྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ན་བ་དེར་སོང་སེ་ཕིན་

ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕག་བཙལ་ནས་ཕོགས་གཅིག་ཏུ་

འདུག་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྐུལ་བྱེད་ཀིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་

ཏོ། །བཙུན་པ་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བགི་བའི་དངོས་པོ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་

ཕན་ཡོན་ཆེ་བ་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་གདགས་པ་མཆིས་ལགས་སམ། བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་ལ་སྐུལ་བྱེད་ཡོད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། སྐུལ་བྱེད་བདུན་པོ་

འདི་དག་ནི་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཕན་

ཡོན་ཆེ་བ་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་དད་པའི་རིགས་

ཀི་བུའམ། རིགས་ཀི་བུ་མོ་ནི་རྒྱུ་ཡང་རུང་འདུག་ཀང་རུང་ཉལ་ཡང་རུང་མི་ཉལ་

ཡང་རུང་སེ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕེལ་བ་ཁོ་ནར་

འགྱུར་རོ། །བདུན་གང་ཞེ་ན་སྐུལ་བྱེད་འདི་ནི་དད་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་བུ་མོ་

ཕོགས་བཞིའི་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའི་ར་བ་འབུལ་བར་བྱེད་དེ། སྐུལ་

བྱེད་འདི་ནི་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཕན་

ཡོན་ཆེ་བ་གཟི་བརིད་ཆེ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ལྡན་པའི་དད་པའི་

རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་ནི་རྒྱུ་ཡང་རུང་འདུག་ཀང་རུང་ཉལ་ཡང་རུང་མི་

ཉལ་ཡང་རུང་སེ་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསོད་ནམས་མངོན་པར་འཕེལ་བ་ཁོ་ནར་

འགྱུར་ཞིང་བསོད་ནམས་ཉེ་བར་སྐྱེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་བཞིན་

དུ་ཀུན་དགའི་ར་བ་དེ་ཉིད་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་རིག་པ་དང་། མལ་ཆ་དང་སན་འབུལ་

བ་དང་། འཚོ་བ་ནར་མ་འབུལ་བ་དང་། འགོན་བུ་གོ་བུར་དུ་འགོ་འོང་བྱེད་པ་ལ་སྦྱིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་གཏོང་བ་དང་། ནད་པ་དང་ནད་གཡོག་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་། རླུང་དང་ཆར་པ་

ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ངན་པའི་ཚེ་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ནང་དུ་བསོད་སྙོམས་འབུལ་བ་

ཞེས་བྱ་བ་དྲུག་ལའང་སྦྱར་ནས་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་བདུན་

ཡང་ལན་གཉིས་ཀི་བར་དུ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་སྐུལ་བྱེད་ཀི་

འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཙུན་པ་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ལགས་པའི་བསོད་ནམས་

བགི་བའི་དངོས་པོའི་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ནས་རྒྱ་ཆེ་བའི་བར་གདགས་སུ་མཆིས་པ་

ལགས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་ལ་སྐུལ་བྱེད་ཡོད་དོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། 

སྐུལ་བྱེད་བདུན་པོ་འདི་དག་ནི་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་

དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་དད་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་

ནི་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བསོད་ནམས་ཉེ་བར་སྐྱེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་

གསུངས་ནས། བདུན་གང་ཞེ་ན། སྐུལ་བྱེད་འདི་ནི་དད་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་

ཀི་བུ་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་གོང་ངམ་ཞིང་

ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ན་རྟེན་ཅིང་བཞུགས་སོ། །ཞེས་ཐོས་ཤིང་ཐོས་ནས་ཀང་། དགའ་བ་

དང་། རབ་ཏུ་དགའ་བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དགེ་བ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་སེ། སྐུལ་

བྱེད་འདི་ནི་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དང་པོ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་བསོད་ནམས་ཉེ་བར་སྐྱེ་བ་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་

བར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་གསུངས་སོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའམ་དེའི་ཉན་ཐོས་ཚུར་གཤེགས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བརོམ་པ་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་པ་དང་། ཉེ་བའི་གོང་དང་གོང་ཁེར་དུ་ཕིན་པ་དང་། 

ལྟ་བའི་ཕིར་འགོ་ཞིང་མཐོང་བ་དང་། ཆོས་ཐོས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དང་། བསབ་པའི་གནས་འཛིན་པ་ན་དགའ་བ་དང་། རབ་ཏུ་དགའ་

བ་རྒྱ་ཆེ་བ་དགེ་བ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་སེ། སྐུལ་བྱེད་འདི་ནི་རས་

ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་བདུན་པ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་རས་ལས་བྱུང་བ་དང་རས་ལས་

བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་བསོད་ནམས་བདུན་ཚན་གཉིས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་

ལ་མཁས་པ་དག་གིས། ཀུན་དགའ་ར་བ་གཙུག་ལག་ཁང་། །མལ་སན་ཚོར་བ་ནར་

མ་དང་། །གོ་བུར་ནད་པ་ནད་གཡོག་དང་། །ཡུལ་ངན་ཚེ་ན་སྦྱིན་པ་ནི། །རས་ལས་

བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བདུན། །བཞུགས་དང་གཤེགས་རོམ་ལམ་ཞུགས་

དང་། །ཕིན་པ་ཐོས་དང་མཐོང་བ་དང་། །ཆོས་ཐོས་བསབ་པའི་གཞི་འཛིན་

ལས། །དགའ་དང་དད་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། །རས་ལ་མ་ལྟོས་བསོད་ནམས་བདུན། །ཞེས་

སོམ་དུ་མཛད་དོ། །དེ་དག་ཀང་བར་མ་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་གི་རིག་

བྱེད་དང་སེམས་པ་ཡིན་ན་ཉལ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་མི་འབྱུང་བར་

ཐལ་བ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རང་ཉིད་ཀིས་མ་བྱས་པའི་ལས་ཀི་

ལམ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཡང་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་འགའ་ཞིག་གིས་གཞན་དག་

བསྐུལ་ཏེ། འགའ་ཞིག་གསོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་དུ་

བཅུག་ན་ཕ་རོལ་པོའི་སོག་ཆད་པ་དང་། ནོར་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚེ་བསྐུལ་བར་

བྱེད་པ་པོ་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དང་སེམས་པ་དགེ་བར་གནས་པའི་ཚེའང་སོག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཅོད་པ་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་གི་

དངོས་གཞི་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དེ་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ཏེ། རིག་

བྱེད་དང་སེམས་པ་ནི་དགེ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །སོགས་པའི་སྒས་བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀིས་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་སོན་པ་ན། དགེ་སོང་མིག་ནི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་

ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་ཅན་བསན་དུ་མེད་པ་

ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ལུས་ཀི་བར་དང་། དགེ་སོང་གཟུགས་

དག་ནི་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་གཟུགས་

ཅན་བསན་དུ་ཡོད་པ་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རེག་བྱའི་བར་དུ་

གསུངས་ལ། དགེ་སོང་ཆོས་ནི་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཅིག་གིས་

མ་བསྡུས་པ་བསན་དུ་མེད་པ་ཐོགས་པ་མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདི་ལ་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཟུགས་སུ་མེད་ན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་གསུངས་པར་

རིགས་པ་ལས། དེ་སྐད་དུ་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། 

མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དག་མེད་པའི་ཕིར་ཡང་དག་པའི་

ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་བ་ལས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པར་བཤད་པའི་ཕིར། ཡང་དག་པའི་ངག་ལ་སོགས་པ་ནི་སོང་བ་བདུན་གི་

བདག་ཉིད་ཀི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རིག་བྱེད་མ་

ཡིན་པ་མེད་ན་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་རྒྱུན་ཆགས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། རིག་བྱེད་

དང་སོང་བའི་སེམས་པ་དག་ཡིད་གཞན་ལ་གཡེངས་པའམ། སེམས་མེད་པའི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གནས་སྐབས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་མདོ་ལས་སོང་བ་ནི་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་གེགས་བྱེད་པའི་

ཕིར་ཆུ་ལོན་དུའང་གསུངས་ན་མེད་པ་ནི་ཆུ་ལོན་དུ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་ལས་ཀང་། གང་གི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་གང་སོམ་

པ་ཉིད་བླངས་བ་དེ་ཕན་ཆད་གཉིད་ལོག་གམ་མྱོས་སམ་རབ་ཏུ་མྱོས་ཀང་དགེ་བའི་

ཆོས་ཀི་རྒྱུན་ཉིད་རབ་ཏུ་འཇུག་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བར་ཆད་མེད་པར་རྟག་ཏུ་

འབབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་གཉིད་ལོག་གམ་རབ་ཏུ་མྱོས་པའི་འཇུག་པ་ཡང་དེ་

བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་བསན་དུ་མེད་པ་ཐོགས་

པ་མེད་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་

གཟུགས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དོན་འདི་ལ་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རིག་བྱེད་

མ་ཡིན་པ་གཟུགས་རང་གི་མཚན་ཉིད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་སུ་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་

ཏེ་གཟུགས་ལས་སྐྱེས་པས་གཟུགས་སུ་འདོད་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་

པའང་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མདོའི་དགོངས་པའང་དོན་ལ་མི་གནས་པ་ཁོ་

ནར་གསལ་བར་ཤེས་ཏེ། བསན་མེད་ཐོགས་མེད་ཀི་གཟུགས་ནི་བསམ་གཏན་པ་

རྣམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཟད་པར་ཟིལ་གནོན་དང་མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པར་སྣང་

བ་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་པའི་གཟུགས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པས་གཟུགས་

སུ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཉིད་ལ་ཟག་པ་མེད་པའི་གཟུགས་སུའང་གསུངས་

སོ། །ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་མི་གསུངས་བའི་རྒྱུ་ཡང་དེ་ཉིད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་ནོ། །དཔེས་སོན་པ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་གཟུགས་གསུངས་པ་ནི། དག་བཅོམ་པའི་

གཟུགས་དང་དེ་དག་ལ་སྣང་བའི་ཕི་རོལ་ཀི་གཟུགས་ཡིན་ཏེ། ཟག་པའི་རྟེན་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་རྣམས་གང་ཞེ་ན། 

མིག་ཇི་སྙེད་པ་དང་གཟུགས་ཇི་སྙེད་བ་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཤེ་ན། དེ་ནི་ཟག་

པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཟག་བཅས་སུ་གསུངས་སོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །བསོད་ནམས་རྣམ་པར་འཕེལ་བ་དག་ཀང་ཡུལ་དང་བསམ་པ་དང་

དངོས་པོའི་ཁད་པར་གིས་བག་ཆགས་བསྒོས་པའི་རྒྱུད་འགྱུར་བའི་དབང་དུ་མཛད་

ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། མ་བྱས་པའི་ལས་ཀི་ལམ་ཡང་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་སེམས་

པ་དང་། ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དང་གཞན་གིས་བྱས་པའི་རྐེན་ལས་སིག་པའི་བག་

ཆགས་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་དགོངས་པ་ནི་དེ་ཡིན་ནོ། །

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པར་བཤད་པ་ནི་མཉམ་པར་བཞག་པའི་

སོབས་ཀིས་དེ་ལས་ལངས་པ་ན་རྫུན་ལ་སོགས་པ་མི་བྱེད་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཡན་

ལག་བརྒྱད་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །སོམ་པ་རྣམས་ནི་དྲན་ཤེས་བཞིན་གིས་ཟིན་

པའི་སེམས་པའི་རྒྱུན་ལ་འདོད་པའི་ཕིར་དང་། ཆུ་ལོན་དུ་གསུངས་པ་ནི་སང་བྱ་ཉེ་

བ་ན་ངོ་ཚ་ཤེས་པས་དམ་བཅས་པ་དྲན་ནས་གཉེན་པོས་འཆལ་ཚུལ་སོང་བ་ཡིན་

གི། གལ་ཏེ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནས་འཆལ་ཚུལ་གི་གེགས་བྱེད་ན་བརེད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཚུལ་ཁིམས་འདྲལ་བ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱེད་

དོ། །འོན་ཀང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། གཟུགས་སུ་ཡོད་དོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

གལ་ཏེ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་རས་སུ་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འབྱུང་བཞི་རྒྱུར་བྱས་པར་འདོད་ན། དེ་ཅི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་འབྱུང་བ་

ཁོ་ན་ལས་སྐྱེའམ། འོན་ཏེ་རིག་བྱེད་སྐྱེད་བྱེད་ལས་གཞན་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་ཞེ་

ན། རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་བསན་མེད་ཐོག་མེད་ཡིན་བས་ཕ་བ་དང་། རིག་བྱེད་དེ་

ལས་བཟློག་པས་རགས་པ་ཡིན་ལ། འབྱུང་བཞིའི་ཚོགས་པ་གཅིག་གིས་འབྲས་བུ་

ཕ་རགས་གཉིས་བསྐྱེད་པ་འགལ་བས་རིག་བྱེད་སྐྱེད་བྱེད་ལས་གཞན་པའི་འབྱུང་

བ་ལས་སྐྱེའོ། །

འོ་ན་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རང་རང་དང་དུས་མཉམ་པའམ་དུས་ཐ་དད་པའི་

འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་མ་

གཏོགས་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་། བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་དང་། ཕི་

ནང་གི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་རང་དང་དུས་མཉམ་པའི་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་

ལ། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་སོམ་པ་སོམ་མིན་བར་མས་

བསྡུས་པ་རྣམས་ནི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ནི་རང་དང་དུས་མཉམ་པ་ལྷན་ཅིག་པ་ད་

ལྟར་བའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་སེ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་ཀིས། འདོད་པ་ན་སྤོད་

པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནོད་པའི་ཚེ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་

བའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་རྒྱུར་བྱས་ནས་འབྱུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་

མ་ཡིན་པ་གཞན་ཡང་དེ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་འབྱུང་ངོ་། །འདི་ལྟར་དེ་དག་ནི་

གཞིའི་དོན་དུ་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་། སྐད་ཅིག་མ་

དང་པོ་ནི་འཕེན་པར་བྱེད་པའི་འབྱུང་བ་དང་། ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་ནི་འདིའི་ངོ་བོ་སྐྱེད་བྱེད་དང་འཇུག་པ་དང་འཕེན་པའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཞིའི་དོན་གི་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་འཁོར་ལོ་ས་ལ་

འདྲིལ་བ་ལག་པས་འཕུལ་བ་བཞིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཕིན་ཆད་ནི་འདས་པའི་

འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་ལས་སྐྱེ་སེ། ལུས་ཀི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་འབྱུང་བ་ད་ལྟར་བ་

རྣམས་ནི་སྐྱེས་ཟིན་གནས་པ་དང་རེས་སུ་འཇུག་པ་དང་རྟེན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་

པའི་ཕིར། རྟེན་གི་དོན་གི་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། དཔེར་ན་འཁོར་ལོ་འདྲིལ་བ་ལ་ས་

ཕོགས་བཞིན་ནོ། །

དེས་ན་འདོད་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ནི་སོག་གཅོད་

པ་སོང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོའི་ཚེ་ལྷན་ཅིག་པ་ད་ལྟར་བའི་འབྱུང་བ་

བཞི་ཚན་ཁོ་ན་དང་། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་ཕན་ཆད་ངོ་བོ་སྐྱེད་བྱེད་གཞིའི་འབྱུང་བ་

འདས་བ་དང་། སྐྱེས་ཟིན་གནས་པའི་རྟེན་གི་འབྱུང་བ་ད་ལྟར་བ་ལུས་ཀི་ཚོགས་པ་

ན་ཡོད་པ་ལས་ཀང་སྐྱེ་བས་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་གཉིས་གཉིས་ལས་སྐྱེ་ཞིང་། བསམ་

གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་སོང་བ་བདུན་ཅར་”ཡང4་དུས་མཉམ་པ་དང་ད་ལྟར་

བའི་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་པ་རྒྱུར་བྱས་

པའི་གཟུགས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་རང་དང་དུས་མཉམ་པ་ལྷན་ཅིག་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་

ཚན་ཐ་དད་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེ་སེ། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་

མེད་པའི་སོམ་པ་གཉིས་ཀི་རྟེན་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་སེམས་དང་འདྲ་བར་དུས་

མཉམ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། སྤིར་བཏང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོབ་དཔོན་

རྒྱལ་པོའི་སས་ཀིས་ཀང་། རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་རྣམ་པར་རིག་པ་དང་། རྣམ་

4  ཀང
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་དང་ཟག་པ་མེད་པས་བསྡུས་པ་དང་། 

མིག་དང་རྣ་བ་དང་གཟུགས་དང་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ད་ལྟར་དུས་མཉམ་

པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་ཁོ་ན་རྒྱུར་བྱས་ནས་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་རྒྱུར་

བྱས་པའི་གཟུགས་གཞན་དག་གི་གཞི་ད་ལྟར་བའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡིན་པ་

དེ་བཞིན་དུ་དེའི་རྟེན་ནི་འདས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

འབྱུང་བ་དེ་ཡང་ས་གང་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟག་བཅས་ཀི་ལུས་དང་

ངག་གི་ལས་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་ས་པའི་འབྱུང་

བ་དག་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་འདོད་པའི་

འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་པ་ཡིན་པ་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ས་པའི་ལུས་ངག་གི་

ལས་ནི ་བསམ་གཏན་བཞི་བའི ་ས་པ་ཁོ ་ནའི ་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་པའི ་བར་

དུའོ། །ཟག་མེད་ཀི་ལུས་ངག་གི་ལས་ནི་རྟེན་དབང་བཙན་པས་སོམ་པ་དེ་གང་དུ་

སྐྱེས་པའི་ས་པ་དེའི་འབྱུང་བ་དག་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་ཤིང་

འབྱུང་བ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་ལ་ཟག་མེད་ལ་འབྱུང་བ་གཞན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་

ཕིར་འདོད་ཁམས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེས་ན་དེ་འདོད་པའི་འབྱུང་བ་

ལས་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་དེའི་

རང་གི་ངོ་བོ་ནི་རྡུལ་ཕན་བསགས་པའི་གཟུགས་མ་ཡིན་པས་ཡུལ་ན་མི་གནས་

ཤིང་ཕན་གནོད་ཀིས་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་སེམས་སེམས་བྱུང་གི་རྟེན་མ་

ཡིན་པས་མ་ཟིན་པ་དང་། སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རྒྱུ་མཐུན་ལས་

བྱུང་བ་ཡིན་གི་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱས་བྱུང་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་དགེ་མི་དགེར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ངེས་པས་ལུང་མ་བསན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྡུལ་ཕན་བསགས་པ་མ་ཡིན་པས་

རྒྱས་པའི་རྒྱུ་དག་གིས་རྒྱས་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཡིན་

ཏེ། རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་

དེ་ནི་ཀུན་སོང་གི་སེམས་ལ་ལྟོས་པ་དང་། མཉམ་བཞག་མ་ཡིན་པ་དང་། གཟུགས་

ཅན་ཆད་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རིམ་པ་ལྟར་གཉིད་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

རྒྱས་པ་དང་། རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ཀི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་གི། སྐལ་མཉམ་གིས་

བསྐྱེད་པས་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བའི་འབྱུང་བ་དང་། ད་ལྟར་གི་ལུས་ཀི་ཚོགས་པ་ན་

ཡོད་པས་རྒྱུད་ཀིས་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། སེམས་ཀི་

རེས་འབྲང་མ་ཡིན་པས་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་ཐ་དད་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལས་སྐྱེས་པའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་ཊི་ཀར་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་སེམས་ཀི་ངང་གིས་ལུས་དེ་ལ་སེམས་ཀི་རེས་སུ་འབྱུང་

བའི་འབྱུང་བ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་འགོག་པའི་

སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་དག་ནི་སེམས་མེད་པར་འབྱུང་

ངོ་། །ཞེས་འབྱུང་བས་མ་ཟིན་པའི་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབྱུང་བ་

ལས་སྐྱེ་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་རྒྱས་པའི་ཕིར་རོ། །སེམས་ཀི་རེས་སུ་འཇུག་པས་

འབྱུང་བ་ཐ་དད་མིན་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། སོང་བ་བདུན་ཀའང་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་

གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ཕིར་འགེལ་པ་ལས། སེམས་བཞིན་དུ་འབྱུང་བ་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་པ་དང་། ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་ཀང་། ཇི་ལྟར་དེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་སེམས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་འབྱུང་བ་རྣམས་ཀང་ཐ་མི་དད་

པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་དག་ནི་རྟེན་གི་དོན་གིས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་

ཡིན་པའི་གཞིར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། དེ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་དོན་

གིས་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འབྱུང་བ་ཐ་མི་དད་པ་ལས་སྐྱེའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདིས་ནི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་སོང་བ་རེ་རེའང་འབྱུང་བ་བཞི་ཚན་སོ་སོ་

ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཐ་དད་པའི་འབྱུང་བ་ལས་སྐྱེའོ་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

༼དླེ་དག་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་ལའང་ངོ་བོ་དང་སའི་ཁད་པར་དང་། དགེ་བ་

དང་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་དབྱེ་བ་དང་། རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་

དབྱེ་བ་དང་། ལྡན་པའི་ཚུལ་དང་། འཐོབ་པའི་ཚུལ་དང་། གཏོང་བའི་ཚུལ་དང་། རྟེན་

གི་ཁད་པར་བདུན་ལས།

༼ངྐོ་བྐོ་དང་སའི་ཁྱད་པར།༽

དང་པོ་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ནི་ལུང་བསན་པ་དགེ་མི་དགེ་མིན་པ་

ལུང་མ་བསན་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། འདི་ནི་ཀུན་སོང་གིས་དགེ་བ་ལ་སོགས་པར་

འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ལ་སོབས་ཆུང་བས་ཀུན་སོང་འགགས་

ཀང་རྒྱུན་རེས་སུ་འཇུག་པའི་ལས་འཕེན་པའི་ནུས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལས་

གཞན་རིག་བྱེད་དང་སེམས་པ་དག་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་གསུམ་

ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ལས་མི་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་རིག་བྱེད་དང་སེམས་པ་

དག་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །གཟུགས་ནའང་བསམ་གཏན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཡོད་ལ། འང་གི་སྒས་ནི་འདོད་པ་ན་

ཡོད་པར་སོན་པ་སེ། གཟུགས་མེད་ན་ནི་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ནི་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་ཀུན་སོང་མེད་པས་

རྟོག་དཔྱོད་དང་བཅས་པའི་ས་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་བོ་དག་ཁོ་ན་ན་ཡོད་

ཀི་འདོད་པའི་ཁམས་ན་ཡང་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རིག་བྱེད་མེད་དེ། 

གང་གི་ཕིར་ཞེ་ན་དེ་ན་ཀུན་ནས་སོང་བའི་བསྒིབས་པའི་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

འདི་ལྟར་འདོད་པ་ན་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་བསྒིབས་ལ་

ལུང་མ་བསན་ཡོད་མོད་ཀི་དེ་དག་ནི་མཐོང་སང་ཡིན་པས། ཁ་ནང་དུ་ལྟས་པའི་ཕིར་

རིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་བསྒིབས་པའི་ལུས་ངག་གི་རིག་

བྱེད་ནི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་གཡོ་”སྒྱུས5་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་ངག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་

པ་བྱེད་པས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དོ། །

༼དགླེ་མི་དགླེ་ལུང་མ་བསན་གི་དབྱླེ་བ།༽

གཉིས་པ་ལ་དོན་དངོས་ནི། འདིར་དགེ་བ་ནི་དོན་དམ་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་

དང་། མཚུངས་ལྡན་དང་། ཀུན་སོང་གིས་དགེ་བ་བཞི་ལས་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ནི་དམ་པའི་དོན་དུ་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་

ཉེ་བར་ཞི་བས་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའི་ཕིར་ནད་མེད་པ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་ཟེར་བ་བཞིན་

ནོ། །འདོད་ཆགས་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་གསུམ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་

དང་ཁེལ་ཡོད་པ་དག་ནི། མཚུངས་ལྡན་དང་ཀུན་སོང་ལ་མི་ལྟོས་པས་འཕོད་པའི་

5  བླ།  རྒྱུས    རིང་། སྒྱུས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སྨན་ལྟར་བདག་སེ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དགེ་བའོ། །བཅུ་གཅིག་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ངོ་བོ་

ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་ཡིན་མོད་ཀི་འདིར་ལྔ་སྨོས་པ་ནི་བཟློག་པ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་དགེ་

བར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་དགེ་བ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་དང་སེམས་

བྱུང་རྣམས་ནི་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ན་དགེ་བར་འགྱུར་གི་མི་ལྡན་ན་མི་

འགྱུར་བས་སྨན་དང་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ་ལྟར་མཚུངས་ལྡན་གིས་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །ངོ་

བོ་ཉིད་དང་མཚུངས་ལྡན་དེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་བསངས་པའི་ལུས་ངག་གི་བྱ་བའི་

ལས་རྣམས་དང་། སོགས་པའི་སྒས་གཟུང་བ་ཐོབ་པ་དང་མཚན་ཉིད་དང་སེམས་མེད་

པའི་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་པོ་རྣམས་ནི། སྨན་དང་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ་ལས་བྱུང་བའི་འོ་

མ་ལྟར་ཀུན་ནས་སོང་བས་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་དགེ་ར་ཆད་པ་ཐེ་ཚོམ་གིས་མཚམས་

སྦྱར་བ་དང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེའི་དགེ་བའི་ཐོབ་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་

སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བས་དགེ་བ་བཞི་གང་ཡང་མིན་པས་སོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་དེ་དག་ནི་ཐོབ་པའི་གེགས་སེལ་

བའམ། སྐྱེ་བའི་རྐེན་ཙམ་དུ་ཟད་དེ། དགེ་བར་ནི་ཐོབ་བྱ་ཉིད་ཀིས་བྱེད་དོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། ། དགེ་བ་ཉིད་

དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ལས་བཟློག་པ་ནི་མི་དགེ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་ནི་མི་

དགེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པས་མཆོག་ཏུ་མི་བདེ་བའི་ཕིར་ནད་ལྟར་

དོན་དམ་པར་མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །མི་དགེ་བའི་ར་བ་གསུམ་དང་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་

མེད་པ་རྣམས་ནི་མི་འཕོད་པའི་སྨན་ལྟར་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་དགེ་བའོ། །ཁོ་བ་དང་ཁོན་

དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པའང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་དགེ་བ་ཡིན་མོད་ཀི་གོང་མ་པ་ར་བ་

གསུམ་གི་ཆ་ལ་བཏགས་པའི་ཕིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མ་བསན་པའམ། འདི་པ་ལྟར་ན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དགེ་ར་གསུམ་ལས་བཟློག་པ་མ་ཡིན་པས་མ་བསན་ཏོ། །

ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མི་དགེ་བ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི་མི་འཕོད་པའི་སྨན་དང་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ་ལྟར་མཚུངས་ལྡན་

གིས་མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་

མཚན་ཉིད་དང་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་མི་འཕོད་པའི་སྨན་དང་སྦྱར་བའི་བཏུང་བ་ལས་

བྱུང་བའི་འོ་མ་ལྟར་ཀུན་སོང་གིས་མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་བཞི་

ལས་དོན་དམ་པར་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ནི་བརྟན་པ་སོ་སོར་བཏགས་མིན་གི་འགོག་

པ་དང་ནམ་མཁའ་དག་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྟག་ཅིང་དགེ་བ་བཞི་དང་མི་དགེ་

བ་བཞིར་འགྱུར་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དག་ནི་ཅི་རིགས་པར་དགེ་བ་བཞི་

དང་མི་དགེ་བ་བཞིའི་ནང་དུ་འདུས་ཏེ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་མི་དགེ་

བ་དང་། ལམ་བདེན་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་ཀུན་ནས་སོང་བ་དང་དོན་

དམ་པར་དགེ་བར་ཡང་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །འདུས་པ་དག་ལའང་བཟོ་དང་སྤོད་

ལམ་པ་དང་སྤྲུལ་སེམས་དང་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་བཞི་དང་ ཕི་ནང་གི། བེམས་པོ་

རྣམས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ། ། འདོད་པ་ན་འཇིག་ལྟ་མཐར་ལྟ་མཚུངས་ལྡན་

དང་བཅས་པ་དང་གོང་མ་གཉིས་ཀི་སེམས་སེམས་བྱུང་ཉོན་མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་། བཟོའི་སེམས་ལ་

སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནི་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་

ནོ། ། རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་མ་གཏོགས་པ། བཟོ་དང་སྤོད་ལམ་པ་དང་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་ བསང་བའི། 

ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་ མཚན་ཉིད་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པ། དག་ནི་ཀུན་སོང་གིས་ལུང་མ་

བསན་ ཡིན་ལ་བསྒིབས་པས་བསད་བ་ནི་དང་པོ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པ། ཡིན་ནོ། །དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བསན་གི་དབྱེ་བ་འདི་དག་ལ་གཅིག་གཅིག་གི་ནང་དུ་འདུ་བ་ནི་ཡོད་མོད་ཀི། ལྡོག་

པ་ལ་ལྟོས་ནས་འབྱེད་པའི་ཕིར་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱའོ། ། 

གལ་ཏེ་སེམས་པ་དགེ་མི་དགེས་ཀུན་ནས་བསང་བས་དགེ་མི་དགེར་འཇོག་ན། ལུས་ངག་གི་རྟེན་འབྱུང་

བའང་དགེ་མི་དགེར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཀིས་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བའང་སོང་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེ་ན། ལན་ལ་བྱེད་པ་པོ་ནི་ལས་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཀི་འབྱུང་བ་ལ་མི་སེམས་པས་དེ་ལྟར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

བསམ་པའི་དབང་གིས་ཡིན་གི་ཀུན་སོང་ཙམ་ལས་མིན་ན་མཉམ་གཞག་གི་རིག་བྱེད་མིན་པ་དགེ་བར་མི་འགྱུར་

རོ། །མཉམ་པར་འཇོག་པའི་སྔོན་དུ་བསམ་མོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པས་དེ་ཀུན་ནས་སོང་བྱེད་མ་ཡིན་

ནོ། །ཡིན་ན་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བ་ཡང་དགེ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྦྱོར་བའི་ཚེ་དེ་ལ་སེམས་པའི་ཕིར་རོ། །མི་མཚུངས་ཏེ། 

ལུས་ངག་གི་ལས་ནི་སེམས་མེད་པར་མ་མཐོང་ལ། འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་སེམས་མེད་ཀང་འབྱུང་བས་དགེ་བ་ལ་སོགས་

པར་མི་དབྱེ་སེ་མིག་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །འོན་ཀང་མཚན་ཉིད་དང་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མི་མཚུངས་ཏེ། འདི་

དག་ཆོས་ཀི་དབང་གིས་དགེ་བ་ལ་སོགས་པར་འཇོག་ལ། འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་

ནོ། །ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡང་སྣང་བ་དང་སྒ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་སྦྱོར་བའི་དབང་གིས་དགེ་བ་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། ། 

ཞར་ལ་ཀུན་སོང་བཤད་པ་ནི་གལ་ཏེ་མཐོང་སང་གིས་རིག་བྱེད་མི་སོང་ན་འོ་

ན་མདོ་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་དེ་ལས་ནི་ལོག་པར་རྟོག་པ་དང་ལོག་པའི་ངག་དང་

ལོག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། 

འདི་ལྟར་ཀུན་ནས་སོང་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུའི་ཀུན་སོང་དང་ བྱ་བ། དེའི་དུས་

ཀི་ཀུན་སོང་ཞེས་བྱའོ། །ཀུན་སོང་གཉིས་པོ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ནི་

ལས་ལ་དང་བོར་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ སྦྱོར་བ་ལྟ་བུ། ཡིན་ལ། གཉིས་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དུས་ཀི་ཀུན་སོང་ནི་ལས་བྱ་བའི་དུས་སུ་མཐུན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རེས་སུ་འཇུག་

པར་བྱེད་པ་ དངོས་གཞི་ལྟ་བུ། ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་ལས་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ནི་ ལོག་ལྟ་ལས་དེ་

བསན་འདོད་ཀི་ཤེས་པ་ཁ་ཕིར་བལྟས་འབྱུང་བས་དེས་ལུས་ངག་སོང་བས་སམ། ལོག་ལྟས་གསོད་སོགས་ཀུན་ནས་

སོང་བས་སོ་ཞེས་པའམ། ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པས་རིག་བྱེད་ཀི་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་

རྒྱུའི་ཀུན་སོང་ཡིན་གི་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་བསྒོམ་

པས་སང་བར་བྱ་བ་ནི་རིག་བྱེད་ཀི་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་དང་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་གཉིས་ཀ་

ཡིན་ནོ། རྟོག་བཅས་ཁ་ཕིར་བལྟས་ཀང་ཡོད་པས་སོ། ། མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ལྔ་ནི་རྟོག་

མེད་ཡིན་པའི་ཕིར། རེས་སུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕིར་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་རྣམས་ཀང་དེ་

བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕིར་མདོ་ལས། ལོག་པར་ལྟ་བ་མཐོང་སང་གིས་

རིག་བྱེད་ཀུན་ནས་སོང་བར་བཤད་པ་ནི་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་གི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་

ལ། འདོད་ཁམས་ན་བསྒིབས་པའི་རིག་བྱེད་ཀི་ཀུན་སོང་མེད་པར་བཤད་པ་ནི་དུས་

ཀི་ཀུན་སོང་གི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་འདོད་པའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་

དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ དང་པོ་གཉིས། བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་མཐོང་སང་གིས་

རིག་བྱེད་ཀི་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་བྱེད་ཀང་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་ནི་སྒོམ་སང་གི་རྣམ་ཤེས་ཁོ་

ན་ལ་ལྟོས་ལ། སྒོམ་སང་གི་རྣམ་ཤེས་བསྒིབས་པའང་འདོད་པ་ན་མེད་པའི་ཕིར་

འདོད་པ་ན་བསྒིབས་པའི་རིག་བྱེད་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ནི་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་དགེ་བས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱས་ནས་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་མི་དགེ་བའམ་ལུང་མ་བསན་གིས་བྱས་པའི་སོམ་པ་

དགེ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་དེ་དག་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་

རིགས་ཐ་དད་ན་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་གཙོ་བོར་འགྱུར་གི་རིས་གཅིག་པ་ལ་ནི་རྒྱུའི་

ཀུན་སོང་ཉིད་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ལྟར་ཐལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་

བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་དང་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་དག་འདྲ་བའམ་མི་འདྲ་བ་ཡིན་

ཞེ་ན། དེ་ནི་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དེ། རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་རྒྱུའི་ཀུན་སོང་དགེ་བ་

ལས་རེས་སུ་འཇུག་དུས་ཀི་ཀུན་སོང་”ཡང6་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སོགས་པའི་སྒས་བཟུང་བ་རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་མི་

དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ལས་ཀང་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་

བྱའོ། ། དེས་ན་རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་དང་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་ལ་མུ་བཞི་སེ། མཐོང་སང་གི་སེམས་ནི་རབ་ཏུ་འཇུག་

བྱེད་ཁོ་ན་དང་། སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ནི་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་ཁོ་ན་དང་། ཡིད་ཤེས་སྒོམ་སང་ནི་གཉིས་ཀ་དང་། ཟག་མེད་

ནི་གཉིས་ཀ་མིན་པའི་མུའོ། ། 

དེ་ལ་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་

དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ལས་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་ཀང་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་

དུ་འདྲ་བ་འབྱུང་བའམ། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སོན་པ་ནི་དམན་པར་མི་

འགྱུར་བས་དགེ་བ་ལས་ལུང་མ་བསན་དུ་མི་འགྱུར་གི་དགེ་བ་ལས་དགེ་བ་དང་ལུང་

མ་བསན་ལས་ཀང་དགེ་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་བས་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་དེ་ནི་དགེ་བ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་

6  ཀང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀི་རྒྱུད་ནི་རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་སྤོད་ལམ་བཞི་ཅར་ཡང་དགེ་བ་ཁོ་

ནར་རྒྱུད་གཅིག་པ་ཡིན་གི་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་མེད་དེ། མདོ་ལས་ཀང་། གང་

ཆེན་གཤེགས་ནའང་མཉམ་པར་བཞག །གང་ཆེན་བཞེངས་ནའང་མཉམ་པར་

བཞག །གང་ཆེན་མནལ་ནའང་མཉམ་པར་བཞག །བཞུགས་ནའང་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་འདིར་གང་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཏེ་ཉེས་པ་མི་མངའ་བས་ན་

གང་ཆེན་ཏེ། མདོ་ལས། འཆར་བྱེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སྐུ་དང་གསུང་དང་

ཐུགས་ཀིས་ངན་པར་མི་མཛད་པས་ན་གང་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ནི་སྤོད་ལམ་

བཞི་ཅར་དུ་བཞུད་ནའང་བཞུད་དོ་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་བཞུགས་ན་འང་

བཞུགས་སོ་སྙམ་དུ་དགོངས་པ་ཉེ་བར་གནས་པས་ཐུགས་མི་བཞེད་བཞིན་དུ་ཡུལ་

ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་མདོ་ལས་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་ཀི་སངས་རྒྱས་ལ་ལུང་མ་

བསན་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་དང་སྤོད་ལམ་པ་དང་སྤྲུལ་སེམས་མི་མངའ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། ཡིད་དང་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་ཀུན་སོང་དུ་བཤད་པ་ཡང་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ལས་

གཞན་ལ་དགོངས་ཀི། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་སེམས་ནི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་

མེད་པར་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། ཀུན་སོང་ཡང་འདུ་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རབ་ཏུ་འཇུག་བྱེད་དང་རེས་སུ་འཇུག་བྱེད་གཉིས་ཀ་མིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་

ཀི་སེམས་ཀང་མི་རྟོག་ཅིང་ནང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཕིར་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་

ནོ། །དོན་འདི་ལ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཀུན་སོང་གིས་དགེ་མི་དགེར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱ་བ་ནི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་

པ་ལ་སེམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བསམ་པའི་སོབས་ཙམ་ལས་བྱུང་བས་

ཡིན་ན་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་འབྱུང་བཞི་དང་མིག་དང་རྣ་བའི་

མངོན་ཤེས་དག་ཀང་དགེ་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་

རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཉིད་མ་ཡིན་གི་ཕན་པ་དང་གནོད་པའི་སེམས་པའི་

རྒྱུན་ཡིན་པའི་ཕིར་འདིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཀུན་

བརྟགས་པ་ཁོ་ནར་སྣང་ངོ་། །

ད་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་དབྱེ་བ་མདོར་བསན་པ་ནི་སྔར་བཤད་པའི་རྣམ་

པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། གང་ཞེ་ན། གཞན་ལ་

གནོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་སོང་ཞིང་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྒྱུན་སོམ་ཞིང་

འགོག་པས་ན་སོམ་པ་དང་། གནོད་པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནི་

སོམ་པ་མིན་པ་དང་། གནོད་པའམ་གནོད་པའི་གཞི་དག་ཕོགས་རེ་སོང་བའམ་

ཕོགས་རེ་ལ་འཇུག་ན་སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་བར་མ་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལའང་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དེ། གནོད་པ་དང་

ཕན་པའི་སོབས་རེ་ལ་རྒྱུན་དང་ལྡན་པར་གནས་པ་ནི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་སེ་སྔར་

སྨོས་པའི་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་ཀི་གཞི་བདུན་ལ་སོགས་པ་དང་། ལོ་རེ་

རེ་ཞིང་ལུག་ལ་སོགས་པ་འདི་བསད་དོ་ཞེས་དམ་བཅས་ནས་གསོད་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་

ལ་གནོད་པ་ནི་ལུས་ངག་གི་མི་དགེ་བ་བདུན་དང་གཞི་ནི་ཡིད་ཀི་གསུམ་མམ། ཡང་

ན་གནོད་པ་རང་བཞིན་དང་གཞི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

༼རིག་བྱླེད་མ་ཡིན་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སོམ་པའི་དབྱེ་བ་དང་། སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པའི་

ཁད་པར་དང་། བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའི་ཁད་པར་གསུམ་ལས་དང་པོ་

སོམ་པ་ལ་དབྱེ་ན་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་དང་

བསམ་གཏན་ལས་སྐྱེས་པའི་སོམ་པ་གཉིས་ཏེ་གསུམ་ཡིན་ནོ། ། དགེ་སོང་གི་སོང་བདུན་

དང་། ཟག་བཅས་ཀི་མཉམ་བཞག་ལས་སྐྱེས་པའི་སོང་བདུན་དང་། ཟག་མེད་ཀི་མཉམ་བཞག་ལས་སྐྱེས་པའི་སོང་

བདུན་རྣམས་མཚན་བཞི། སོ་ཐར་དང་། བསམ་གཏན་དང་། ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའི་ཐ་སྙད་དུ་བྱར་རུང་། མཚན་ཉིད་

རིམ་པ་ལྟར། འདོད་པའི་དགེ་བ་གཟུགས་ཅན་གང་གི་ངེས་པ་ལྔ་དང་བྲལ་བ་དང་། སེམས་ཀི་རེས་འབྲང་གི་གཟུགས་

ཟག་བཅས་དང་། སེམས་ཀི་རེས་འབྲང་གི་གཟུགས་ཟག་མེད་དོ། །གསུམ་དུ་གངས་ངེས་པ་ནི་མཉམ་པར་འཇོག་པའི་

རྟེན་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་ཀི་དབང་གིས་སོ། །གོ་རིམ་ངེས་པ་ནི་སྔ་མ་སྔ་

མ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་སྐྱེ་བས་སོ། །འོ་ན་ཕི་རོལ་པ་ལ་སོ་ཐར་མེད་པའི་ཕིར་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་མེད་པར་ཐལ་ལོ་

ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དེ་དེ་དག་གི་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ནི་ལུས་ངག་གི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པ་ལས་སྐྱེ་བས་སོ། །ཡང་ན་

འབྲས་བུ་ལ་སྤི་མིང་གིས་བཏགས་པ་སེ་ཀ་བ་དང་མིག་ཤེས་རྒྱུ་འབྲས་སུ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་སོ་སོ་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སོམ་པ་ནི་གང་ཟག་གིས་ཕེ་ན་རྣམ་པ་

བརྒྱད་དེ། དགེ་སོང་ཕ་མ་དང་། དགེ་སོབ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་

ཕ་མ་དང་། བསྙེན་གནས་པའི་སོམ་པའོ། ། བཤེས་སིང་འགེལ་པར་དགེ་སོབ་མ་དོར་ནས་བསྙེན་

གནས་ལ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་བརྒྱད་དུ་མཛད་དོ། ། གང་ཟག་ཐ་དད་པ་མ་གཏོགས་པ་སོམ་པའི་

རས་སུ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། ། སང་བྱ་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་ལ་སོགས་པ་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་ངེས་པས་སོ། ། 

དགེ་སོང་ཕ་མའི་སོམ་པ་དག་ནི་རས་འདྲ་བ་དང་། དགེ་སོབ་མ་དང་དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་

གསུམ་ཡང་སོམ་པའི་རས་འདྲ་བ་དང་། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་དག་ཀང་སོམ་པའི་རས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་རས་ནི་མཚན་ཉིད་ལ་འདོད་དོ། ། དེ་ལ་ཉེས་སྤོད་དང་མི་ཚངས་སྤོད་

ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སོམ་པ་དང་པོ་ལྔ་བཞག་ལ། ཉེས་སྤོད་དང་ལོག་གཡེམ་ཇི་སིད་

འཚོའི་བར་དུ་སོང་ནུས་ཙམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་བཞག་ལ། ཉེས་སྤོད་དང་འདོད་ལོག་ཞག་

རེ་ཙམ་སོང་ནུས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བསྙེན་གནས་པའི་སོམ་པ་རྣམ་པར་བཞག་གོ ། 

བསྙེན་གནས་ལ་གཉིས་སུ་མ་ཕེ་བ་ནི་ཡུན་ཐུང་པའི་ཕིར་རོ། ། བསྡུ་བ་ལས་ཟ་མ་

ལ་སོགས་པ་ལའང་སྐྱེ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། ། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་ཕ་མ་ལ་སོགས་པའི་སོམ་པའི་

རས་འདྲ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། དགེ་སོང་མའི་ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་དགེ་སོང་ལ་མ་

བཅས་ཤིང་། དགེ་སོབ་མས་དགེ་ཚུལ་ ཕ་མའི་བཅུ་པོ་སོང་བའི་སེང་དུ་ཡང་ལོ་གཉིས་སུ། སྐྱེས་

པ་ལ་རེག་པ་དང་སྐྱེས་པ་དང་ དབེན་པ་སྐྱབས་ཡོད་དུ། ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདུག་པ་དང་། གཅིག་

པུར་ལམ་དུ་འགོ་བ་དང་། རྐལ་བྱེད་པ་དང་། སྨྱན་བྱེད་པ་དང་། ཟླ་མོའི་ཉེས་པ་

འཆབ་པ་སེ་ཆོས་དྲུག་དང་། གསེར་ལ་རེག་པ་དང་། མདོམས་ཀི་སྤུ་འདྲེག་པ་དང་། 

བྱིན་ལེན་མ་བྱས་པ་ཟ་བ་དང་། གསོག་འཇོག་བྱས་པ་ཟ་བ་དང་། རྩྭ་གཅོད་པ་དང་། 

ས་རྐོ་བ་སེ་ཉེ་བའི་ཆོས་དྲུག་སེ་བཅུ་གཉིས་སངས་ནས། དགེ་སོང་མ་བྱེད་པར་

བཤད་པས་སང་བྱ་ལ་མང་ཉུང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སང་བྱ་ལ་འཕེལ་འགིབ་ཡོད་

ཀང་དེ་དག་སོམ་པའི་རས་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། དེའི་སོང་བ་བཅུ་ནི་དགེ་ཚུལ་ཕ་མའི་སོམ་པའང་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མཚན་ ལན་གཉིས་སུ། གྱུར་པ་ལས་ནི་མིང་འཕོ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ། དགེ་བསྙེན་མཚན་གྱུར་ན་དགེ་བསྙེན་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་མ་མཚན་གྱུར་ན་

དགེ་བསྙེན་དང་། དགེ་ཚུལ་མཚན་གྱུར་ན་དགེ་ཚུལ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་མ་དང་དགེ་

སོབ་མ་མཚན་གྱུར་ན་དགེ་ཚུལ་དང་། དགེ་སོང་མཚན་གྱུར་ན་དགེ་སོང་མ་དང་། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དགེ་སོང་མ་མཚན་གྱུར་ན་དགེ་སོང་དུ་འགྱུར་བ་ཙམ་ལས་སོམ་པ་སྔར་ཡོད་ གཏོང་

རྒྱུ་ལྔ་པོ་གང་གིས་ཀང་། གཏོང་བ་དང་ གཞན་གི་རིག་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་གང་གིས་ཀང་། སྔར་མེད་

འཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །རས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་ན་མཚན་གྱུར་བ་ཙམ་གིས་དེ་

དག་ཏུ་འགྱུར་བར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དགེ་བསྙེན་ལ་སོགས་པའི་སོམ་པ་དེ་དག་ཐ་དད་པ་ཡིན་གི་སྔ་མ་སྔ་མ་

གནས་གྱུར་པ་ཕི་མ་ཕི་མའམ་གཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་

ཕུལ་བས་དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པའང་གཏོང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། ཕི་མ་རྣམས་

སྔ་མའི་གཏོང་རྒྱུར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་གཞན་གཉིས་ཀང་དེར་འདུས་པས་དགེ་སོང་

གི་སོམ་པ་བཏང་བས་གསུམ་ཅར་གཏོང་བར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་འདོད་དེ་ན་སྨད་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་བཤད་པས་

སོ། །གལ་ཏེ་དགེ་སོང་གི་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་སྔ་མ་གཉིས་ལ་མི་གནོད་པར་ཐལ། དེ་དག་རས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

སྐྱོན་མེད་དེ་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་གཅིག་གིས་སང་བྱའི་རས་དུ་མ་དུས་གཅིག་ལ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །འོན་ཀང་

རིག་བྱེད་མངོན་གྱུར་ནི་རས་གཅིག་སེ་དགེ་སོང་དུ་འཛིན་པའི་བསམ་པས་སོང་ཞིང་དེར་བརོད་པས་སོ། །སོང་

སེམས་ལ་འདོད་པ་ལྟར་ནའང་རས་མཚུངས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ས་བོན་ཐ་དད་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐ་

དད་ཀང་སོམ་པ་ཕི་མ་བླངས་པས་སྔ་མ་གཏོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཕན་ཚུན་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ། འོ་ན་

དགེ་སོང་གི་རྒྱུད་གཅིག་ལ་སོམ་པ་གསུམ་ག་ཡོད་ན་ཐ་དད་པ་གསུམ་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན་དེ་དག་ཐ་དད་དུའང་རྒྱུད་གཅིག་ལ་འགལ་བ་མེད་དེ། འདི་ལྟར་དགེ་སོང་ལ་སོག་

གཅོད་སོང་བ་ནས་ཆང་འཐུང་བ་སོང་བའི་བར་ལྔ་ནི་གསུམ་གསུམ་དང་། གླུ་གར་ལ་

སོགས་པ་སོང་བ་གཉིས་གཉིས་དང་། སོང་བ་གཞན་དག་ནི་རེ་རེ་བ་ཡིན་ནོ། །འོན་

ཀང་ བསབ་པའི་གཞི་མང་པོ་ལེན་པར་འདོད་པའི་སེམས་པ་ལས་སྐྱེས་པས་རྒྱགས་པ་དང་བག་མེད་པའི་གནས་
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ཆེས་མང་པོ་ལས་ཟློག་ལ་གཞན་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས། གཞི་དང་བསམ་པའི་ཁད་པར་གིས་དགེ་

སོང་གི་སོག་གཅོད་སོང་བ་ཆེ་ལ། དགེ་ཚུལ་གི་འབྲིང་། དགེ་བསྙེན་གི་ཆུང་ངོ་ཞེས་

བྱ་བར་འདོད་དོ། །

འོ་ན་དགེ་སོང་དེ་ཉིད་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་བསྙེན་དུའང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་

ལྟར་ནི་ཡིན་མོད་ཀི་དགེ་སོང་ཞེས་བརོད་པ་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་

དགེ་སོང་ཡིན་ཡང་དག་བཅོམ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་སེ་པའི་ལུགས་

སོ། །དོན་ལ་གནས་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ་སོང་བའི་སེམས་པ་ཞིག་ཡིན་གི་ཐ་དད་པ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་པ་གཉིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དུས་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བའི་

ཕིར་དང་། ཚིགས་སྔ་མ་མེད་པ་ལ་བསྙེན་པར་རོགས་པ་སྐྱེ་བ་དང་། ན་སྨད་པ་དག་

ནི་སེམས་པའི་ཁད་པར་ཁས་བླངས་པའི་སོབས་ཀིས་འཐོབ་པ་དང་གཏོང་བའི་ཕིར་

རོ། །འོན་ཀང་དགེ་ཚུལ་གི་སོམ་པའི་ཁོངས་སུ་དགེ་བསྙེན་འདུ་བ་དང་། དགེ་སོང་

གི་ཁོངས་སུ་འོག་མ་གཉིས་ཀའང་འདུ་བའི་ཕིར་སོམ་པ་གསུམ་ལྡན་ཞེས་བྱ་བར་

བརོད་དོ། །གཉིས་པ་ནི་དགེ་བསྙེན་ཉིད་ལ་གནས་པའི་ཆེད་དུ་ སྐྱབས་འགོ་དང་ཐར་པ་འདོད་

པ་སྔོན་དུ་སོང་བས། སོག་གཅོད་དང་། མ་བྱིན་ལེན་དང་། འདོད་ལོག་དང་། རྫུན་དང་། 

ཆང་འཐུང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སང་བྱ་ལྔ་སོང་བ་མནོས་པ་ལས་དགེ་བསྙེན་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་ཉིད་དང་ཆེད་དུ་ཞེས་བྱ་བ་བསྙེན་གནས་ལ་སོགས་པ་ལའང་སྦྱར་ཏེ། 

སོག་གཅོད་དང་། མ་བྱིན་ལེན་དང་། མི་ཚངས་སྤོད་དང་། རྫུན་དང་། ཆང་འཐུང་པ་

དང་། སོས་དང་མེ་ཏོག་ཕེང་དང་བྱུག་པ་དང་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོ་ སེ་འདི་དག་སོམ་

པས་གཅིག དང་། ཁི་སན་མཐོན་པོ་དང་ཁི་སན་ཆེན་པོ་སེ། འདི་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ། དུས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་”ཏེ7་སང་བྱ་བརྒྱད་སོང་བ་མནོས་པ་ལས་བསྙེན་གནས་དང་། 

དེ་དག་ལས་གར་དང་གླུ་དང་རོལ་མོ་ལ་རེག་པ་གཅིག་དང་། སོས་དང་མེ་ཏོག་ཕེང་

དང་བྱུག་པ་གཅིག་སེ་གཉིས་སུ་ཕེ་ལ། གསེར་དངུལ་ལེན་པ་བསྣན་པའི་སང་བྱ་

བཅུ་སོང་བ་མནོས་པ་ལས་ནི་དགེ་ཚུལ་དང་ སྔ་མ་ལ་གར་སོགས་ཕེང་སོགས་གཅིག་ཏུ་བཞག་པ་

ནི་བསབ་བྱ་མང་ངོ་སྙམ་པས་ཁིམ་པ་རྣམས་སྒིད་ལུག་པ་སང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ས་བར་བསན་པའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་

བྱས་སོ། །བསྡུ་བ་ལས་རབ་བྱུང་གར་སོགས་བྱེད་པ་དང་གསོག་འཇོག་གིས་འཚོ་ན་ཉེས་པ་ཆེ་བས་ཉེས་པ་

”གཉིས8་དང་གསེར་དངུལ་སོང་བ་བསན་ནོ་ཞེས་སོ། ། ཕམ་པ་བཞི་དང་། ལྷག་མ་བཅུ་གསུམ་

དང་། སང་ལྷུང་སུམ་ཅུ་དང་། ལྟུང་བྱེད་ འབའ་ཞིག་པ། དགུ་བཅུ་དང་། སོ་སོར་བཤགས་

པར་བྱ་བ་བཞི་དང་། བསབ་བྱའི་ཉེས་བྱས་བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་

བཅུ་ར་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ དམ་ལུས་དག་གི་ལས་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད། སོང་བ་མནོས་པ་

ལས་དགེ་སོང་དུ་འགྱུར་རོ། །

མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི་མི་དགེ་བའི་ལས་ནི་སེམས་ཅན་ལ་མི་མཉམ་པར་

འཇུག་པས་ཚུལ་ཁིམས་བླངས་པ་ན་ལས་མི་མཉམ་པ་ཅན་རྣམས་ཡང་དག་པར་

འཇོག་ཅིང་འདོར་བས་སམ། ཡང་ན་མདོ་ལས། ལུས་ལ་ཡོངས་སུ་གདུང་མེད་

པས། །ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་བླང་བ་བདེ། །གཉིད་ལོག་པ་ཡང་བདེ་བ་སེ། །སད་པ་

ན་ཡང་བདེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བས་འགོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལུས་སེམས་ལ་

གདུང་བ་མེད་པས་བསིལ་བ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་དང་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་

བསྔགས་པའི་ཕིར་ལེགས་སྤད་དང་། བྱ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་ལས་ ཡིན་ཏེ་རིག་

7  ཏ

8  བ་ཉིས
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བྱེད་དང་སེམས་པ་དག་གིས་བྱེད་པའི་ཕིར། དང་ལུས་ངག་གི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཕིར་སོམ་པ་

ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ར་བ་དང་རྒྱན་དང་བྱུག་པ་དང་སོས་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །

ཡང་སོ་སོ་ཐར་བའི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོའི་རྣམ་པར་རིག་

བྱེད་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ནི་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་སོམ་པ་ གཞི་མཐུན་པ། དང་བྱ་

བའི་ལས་ཀི་ལམ་ དངོས། ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། སིག་པ་ལས་ དང་པོར། ཐར་པའི་ཕིར་དང་། 

ལུས་ངག་སོམ་པའི་ཕིར་དང་། ལས་འབྱུང་བའི་སྒོའི་ཕིར་རོ། །སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་

ཕན་ཆད་ནི་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི། སོ་སོ་ཐར་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོ་

ཐར་པའི་དོན་ནི་པྲ་ཏི་མོཀ་ཞེས་བྱ་བ་དང་པོར་ཐར་པ་ཡིན་ན་ཐར་ཟིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ལས་ཀི་ལམ་གི་མཇུག་ཡིན་གི་དངོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། འདི་ནི་ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་

ཚུལ་ཁིམས་ཏེ། བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐོབ་པས་སོ། ། ཡང་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་

དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ནི་བརྒྱད་དེ་དགེ་སོང་ལ་སོགས་པའོ། ། ཕི་རོལ་པ་རྣམས་ལ་སོ་ཐར་

མེད་དམ་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དག་ལ་ཡང་མི་དགེ་བ་སོམ་པ་ཙམ་ཡོད་མོད་ཀི་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ནི་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་

ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པས་ཉམས་པའི་ཕིར་དང་། སིད་པའི་ཁད་པར་ཁོ་ན་ལ་ཐར་པར་འདུ་ཤེས་པས་སིད་པ་ལ་བརྟེན་

པའི་ཕིར་གཏན་དུ་སིག་པ་ལས་སོ་སོ་ཐར་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། གསུམ་པ་ནི་བསམ་གཏན་ལས་

སྐྱེས་པའི་སོམ་པ་དང་ནི་བསམ་གཏན་ཉེར་བསོགས་ ཡར་བཅད་དང་དངོས་གཞི། དང་

བཅས་པ་དེ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་དང་ལྡན་ལ། ཉེར་བསོགས་ལའང་རྟེན་དུ་བརོད་དོ། ། ཟག་མེད་

ཀི་སོམ་པ་དང་ནི་འཕགས་པའི་སེམས་ཅན་ སོབ་མི་སོབ། རྣམས་དང་ལྡན་ནོ། །སོམ་པ་

གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་ཐ་མ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གཉིས་ནི་སེམས་

ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་སེ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ཡོད་ལ་མ་བཞག་པ་ན་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། ། སོ་ཐར་ནི་གཡེངས་པ་དང་སེམས་མེད་པའི་རེས་སུ་བྱེད་པས་མིན་ནོ། ། 



  33  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་སོང་བའི་སོམ་པ་ཞེས་བཤད་པ་གང་ཞེ་ན། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་

དགུ་དག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་དེ་གཉིས་ནི་སོང་བའི་

སོམ་པ་ཞེས་བྱའོ། །བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་དམ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་

དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་པ་མེད་པ་ལ་ཡིན་ཏེ། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་

དེ་ཀུན་ནས་སོང་བའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་བསམ་གཏན་

གི་སོམ་པ་ཡིན་ལ། སོང་བའི་སོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་མི་ལྕོགས་པ་མེད་པའི་བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་མ་གཏོགས་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའོ། །སོང་

བའི་སོམ་པ་ཡིན་ལ་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཉེར་བསོགས་ཀི་བར་

ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའོ། །གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་ཉེར་བསོགས་མི་

ལྕོགས་མེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའོ། །གཉིས་ཀ་

མ་ཡིན་པ་ནི་དེ་ལས་མ་གཏོགས་པ་མི་ལྕོགས་པ་མེད་པའི་ལམ་མ་གཏོགས་པའི་

ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་མུ་བཞི་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་

ཡིན་ལ་སོང་བའི་སོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་མུ་བཞིའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཡང་སོ་སོ་ཐར་པ་ལས། ལུས་ཀི་སོམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ངག་གི་སོམ་པ་

ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀི་སོམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སོམ་པ་

ལེགས། །ཞེས་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོའི་མདོ་ལས། གང་ཡང་མིག་གི་དབང་

པོ་སོམ་པས་བསམས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ལུས་ངག་གི་སོམ་པ་མ་ཡིན་

པ་ཡིད་དང་དབང་པོའི་སོམ་པ་དེ་དག་ཀང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་

ཡིན་ཏེ། ལྟུང་བ་དང་དེའི་གཉེན་པོ་ཤེས་པའི་ཤེས་བཞིན་དང་། སོང་བའི་སེམས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མ་བརེད་པའི་དྲན་པ་དག་གཉིས་ཀ་ནི་ཡིད་ཀི་སོམ་པ་དང་དེ་གཉིས་ཀ་དབང་པོའི་

སོམ་པའང་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀིས་ཡིད་ཀི་ཉེས་སྤོད་ཀང་སོང་ལ་དབང་པོ་ཡུལ་ལ་

ལོག་པར་སྤོད་པ་དག་ཀང་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །

༼དླེ་དག་གིས་ལྡན་པའི་ཚུལ་སྐོན་པ།༽

དེ་དག་གིས་ལྡན་པའི་ཚུལ་སོན་པ་ནི། སོ་སོ་ཐར་པ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་

ནི་ཇི་སིད་དུ་འོག་ནས་འཆད་པའི་གཏོང་རྒྱུ་དག་གིས་མ་བཏང་གི་བར་དེ་སིད་དུ་

རྟག་ཏུ་ད་ལྟར་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པར་དང་ལྡན་ལ། སོམ་པ་ཐོབ་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་དང་པོ་ཕིན་ཆད་ ནི་དེར་མ་ཟད། འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་སོམ་པ་སྔ་མ་

རྣམས་བཏང་བར་ཐལ་ཏེ་ཐོབ་ནས་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་སེམས་ཀི་རེས་འབྲང་མ་ཡིན་པས་གཏོང་རྒྱུས་

མཚམས་བཅད་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཐོབ་པ་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ད་ལྟར་བ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་པར་བཤད་

དོ། ། དེ་ཡང་ཇི་སིད་དུ་མ་བཏང་གི་བར་དུ་ཞེས་བྱ་བ་དང་སྦྱར་རོ། །སོ་སོ་ཐར་པའི་

སོམ་པའི་ལྡན་པ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་སོམ་མིན་ལ་གནས་པའང་དེ་དང་འདྲ་ བས་འདོན་པ་

བསྒྱུར། བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་ཇི་སིད་མ་བཏང་

གི་བར་དུ་རྟག་ཏུ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཏོང་

རྒྱུས་བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་ཐོབ་པ་དག་དང་ཡང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་

མཐའོ། ། དེ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལའང་ཚེ་གཞན་དང་འདིར་བཏང་བའི་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་འདས་པ་ཐོབ་

ལ། འོན་ཀང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གིས་བསྡུས་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་འཆད་དོ། ། འཕགས་པ་ཟག་མེད་

ཀི་སོམ་པ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་ཚེ་ནི་

འདས་པ་དང་ལྡན་པ་མིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་ལམ་སྔོན་མ་བསྐྱེད་པས་དེ་ལྟ་བུའི་འདས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། ། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་དབང་པོ་འཕོ་བའི་དུས་ནའང་འདི་མཚུངས་པ་མིན་

ནམ་ཞེ་ན། དབྱིག་བཤེས་ན་རེ། དེ་ལ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའི་འདྲ་བ་ཡོད་པས་དེ་ནི་མི་བརོད་དོ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཊིཀ་

བྱེད་འདྲ་བའི་དོན་ཟག་བཅས་ཀི་སོམ་པ་ཡིན་ན་སྐད་ཅིག་དང་པོའི་ཚེའང་ཡོད་ལ། ཟག་མེད་ཡིན་ན་དེ་བཏང་ནས་ཇི་

ལྟར་ཡོད། དེས་ན་སྔོན་མ་བསྐྱེད་པས། དེ་དག་གི་དང་པོའང་འདས་པ་དང་མི་ལྡན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། ། 

གཞན་དག་ནི་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་དག་ནི་འདས་མ་འོངས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་བའི་

དབང་དུ་བྱས་ན་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་འཕགས་

པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་སེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་

སོམ་པ་དེ་གཉིས་ཀི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ད་ལྟར་བ་དང་ལྡན་གི་མཉམ་བཞག་ལས་

ལངས་པ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ད་ལྟར་བ་ནི་ མཉམ་བཞག་གི། སེམས་ཀི་རེས་སུ་

འབྲང་བའི་ཕིར་རོ། །འདས་མ་འོངས་ཀི་ཐོབ་པ་ནི་མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཚེའང་

གཏོང་རྒྱུ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་ལྡན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའོ། །

སོམ་པའང་མ་ཡིན་སོམ་མིན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་བར་མ་ལ་གནས་པ་ལ་གལ་

ཏེ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡོད་ན་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ལ་གནས་པའི་བར་ད་ལྟར་གི་དང་

ལྡན་ལ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཕིན་ཆད་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བའི་དུས་གཉིས་ཀི་དང་

ལྡན་ནོ། །དེ་ཡང་མ་བཏང་གི་བར་དུའོ། །འོ་ན་སོམ་མིན་དང་ལྡན་པ་ བར་མའི། དགེ་

བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་། སོམ་པ་དང་ལྡན་པའང་ བར་མའི། མི་དགེ་བའི་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། དུས་ཇི་སིད་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། སོམ་མིན་ལ་

གནས་པ་ཤན་པ་ལ་སོགས་པའང་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་དང་ལྡན་ཏེ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཇི་སིད་དུ་རབ་ཏུ་དང་བའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་ལ་

སོགས་པ་བྱེད་པའི་བར་དེ་སིད་དུ་བར་མ་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་ལ་གནས་པའང་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་

རིག་བྱེད་མིན་པ་དང་ལྡན་ཏེ། ཇི་སིད་དུ་ཉོན་མོངས་པའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པས་སོག་

ཆགས་གསོད་པ་དང་འཆིང་བ་དང་རེག་པ་དང་འཚེ་བ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་བར་

དེ་སིད་དུ་བར་མ་མི་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ནི་སོམ་པ་དང་སོམ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་བར་

མ་ལ་གནས་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་རིག་བྱེད་དངོས་སུ་བྱེད་པ་དག་ལ་ད་ལྟར་བ་དང་

ལྡན་ལ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་དག་གིས་མ་བཏང་གི་བར་དུ་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་ཕིན་ཆད་ནི་

འདས་པ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །མ་འོངས་པ་ འི་རེག་བྱེད། དང་ནི་ལྡན་པ་མེད་དེ། རིག་བྱེད་

ནི་སེམས་ཀི་རེས་འབྲང་མ་ཡིན་པའི་ ཕིར་དང་། བེམས་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ལྟ་བུའི་

ནུས་པ་མེད་དོ། །དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་བསྒིབས་པའི་རིག་བྱེད་དང་མ་བསྒིབས་

ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་རིག་བྱེད་དང་ནི་མ་འོངས་པ་མི་ལྡན་པར་མ་ཟད་འདས་པ་

དག་དང་ལྡན་པའང་མེད་དེ། ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ཆོས་རྣམས་ནི་སོབས་ཆུང་བས་ 

དེ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི། ཐོབ་པའང་སོབས་ཆུང་བའི་ཕིར་ ཆོས་དེ་འགགས་ནས་དེའི། ཐོབ་པ་སྔ་

ཕིར་འདྲེན་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཞར་ལ་སོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་གངས་ནི་ལུས་ངག་མི་སོམ་པའི་ཕིར་སོམ་

པ་མིན་པ་དང་། དམ་པ་རྣམས་ཀིས་སྨད་ཅིང་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོངས་པ་སྐྱེད་

པའི་ཕིར་ཉེས་སྤད་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས་འཆལ་བའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཚུལ་ཁིམས་དང་། ལུས་ངག་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་ལས་དང་། དངོས་ཀིས་བསྡུས་

པའི་ཕིར་ལས་དེའི་ལམ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་འདིར་རིག་བྱེད་དང་ལྡན་ལ་རིག་བྱེད་

མ་ཡིན་པ་དང་མི་ལྡན་པའང་ཡོད་ཅེས་པ་མུ་བཞི་སེ། སོམ་པ་སོམ་མིན་གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པའི་བར་མ་དོར་ ཏེ་བར་མ་དགེ་མི་དགེ་གང་རུང་ལ། གནས་པ་ཞིག་ཀུན་སོང་དགེ་མི་དགེའི་སེམས་

ཞན་པ་སེ་དྲག་པོ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཀིས་དགེ་མི་དགེའི་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་དག་བྱེད་ན་ནི་ སེམས་ཞན་པས་

རིག་བྱེད་མིན་པ་སོང་མི་ནུས་པས། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཉིད་དང་ལྡན་ལ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་

དང་ནི་མི་ལྡན་ནོ་འདིར་དགེ་མི་དགེའི་སེམས་ཞན་པ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་སེམས་དྲག་

པོས་བྱེད་ན་ནི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། དགེ་མི་

དགེའི་སེམས་ཞན་པས་ཀང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་སྐྱེད་མི་ནུས་ན་ལུང་མ་བསན་

གིས་བྱེད་ན་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

འདིར་ཡང་སྤིར་བཏང་བ་སེ་དམིགས་ཀིས་བསལ་ན་ནི་རས་ལས་བྱུང་བའི་

བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་བདུན་དང་། སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་

ལམ་རྣམས་ནི་སེམས་ཞན་པ་དང་ལུང་མ་བསན་གིས་བྱེད་ཀང་རིག་བྱེད་མིན་པ་

དང་ལྡན་ནོ། །ཚེ་འདིའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་བཏང་བ་དང་ཕི་མའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་

མ་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པ་ལྟ་བུ་རིག་

བྱེད་ཉམས་པ། དག་ནི་ ཟག་མེད་ཀི། རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ཏེ། རིག་བྱེད་

ནི་འགགས་ཤིང་མ་སྐྱེས་ལ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པའི་ཐོབ་པ་དང་ངེས་པར་ལྡན་པའི་

ཕིར་རོ། ། འདིར་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དཔེར་མ་བརོད་པ་ནི་དེ་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་ཚེ་བརེས་ནས་རིག་བྱེད་མ་སྐྱེས་པ་

ལ་དེ་ཡོད་ཀང་སྤིར་བྱིས་པ་ལ་མ་ངེས་ལ་འཕགས་པ་ལ་ངེས་པས་སོ། །ཡང་ན་འདོད་པ་ལ་བསམ་ནས་སྨྲས་ལ། ཡང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ན་འཕགས་པ་ནི་དཔེར་བརོད་པ་ཡིན་ལ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བ་ཡོད་ཅེས་རྒྱལ་སས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་

བྱིས་པ་བསམ་གཏན་གི་ཉེར་བསོགས་དང་པོ་ཐོབ་པ་དག་ཤི་ན་འདོད་པར་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མ་ཧཱའི་ཞལ་ནས་བྱིས་

པས་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ཉེར་བསོགས་ནི་ཤི་བས་གཏོང་བར་མཚན་ཉིད་འདྲ་སེ། བསན་བཅོས་ལས་ལུས་དང་

ལྡན་ལ་ལུས་ཀི་ལས་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་སྒོ་ངའི་ནང་ན་འདུག་པའི་མེར་མེར་པོ་ལ་སོགས་པའོ། །ཞེས་བཤད་པས་སོ་

ཞེས་གསུང་ལ། འོན་ཀང་འདོད་པའི་རྟེན་ལ་ཡང་རས་ལ་ལྟོས་པ་དང་མི་ལྟོས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་

འདི་སིད་པའི་རྟོགས་སོ། ། 

འདི་ཡང་ས་འཕོས་པ་དག་གི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་གི་ས་མ་འཕོས་པ་ནི་

སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་ཤི་འཕོས་པ་ལའང་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལ་ནི་མཉམ་གཞག་ལས་ལངས་པ་ན་ད་ལྟར་གི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་མེད་དོ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་འཕགས་པ་ལའང་མཚུངས་སོ། །དེ་ལ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཐོབ་

པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་བསམ་གཏན་ལའང་མཚུངས་སོ། །གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པ་ནི་

སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་དང་ བར་མ་དང་། ལྡན་པ་ སེམས་དྲག་པོས་དགེ་མི་དགེའི། རིག་བྱེད་ བྱེད་

བཞིན་པ། དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་ཀ་དང་མི་ལྡན་པ་ནི་གཟུགས་མེད་ཀི་སོ་སོའི་སྐྱེ་

བོ་ དང་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་ཤི་ནས་རིག་བྱེད་མ་བྱུང་བ འོ། །དེ་བཞིན་དུ་སོམ་པ་དང་ལྡན་

ལ་བར་མ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༼འཐྐོབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།༽

འཐོབ་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི། བསམ་གཏན་ལས་སྐྱེས་པའི་སོམ་པ་ནི་ཟག་

བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་དང་། ཉེར་བསོགས་ཀི་ས་སེ་སེམས་གང་ཡང་

རུང་བ་ཐོབ་པ་ཉིད་ཀིས་འཐོབ་སེ། དེ་དག་དང་དུས་མཉམ་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་འཕགས་པ་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གི་

སེམས་ཐོབ་པ་དེས་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་འཐོབ་པའང་། ཉེར་བསོགས་ཀིས་

བསྡུས་པ་ནི་འོག་སར་སྦྱོར་བ་དང་། གོང་ནས་འོག་ཏུ་སྐྱེ་བས་འཐོབ་བོ། །དངོས་གཞིས་བསྡུས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བས་སམ། སྐྱེ་བས་ཏེ་བཤད་མ་ཐག་ལྟར་རོ། །ཟག་མེད་འཐོབ་པ་ཡང་། མི་ལྕོགས་མེད་ལ་བརྟེན་པ་ནི་སྦྱོར་

བས་དང་། རྣམ་གོལ་དགུ་པ་ལ་དངོས་གཞིས་བསྡུས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་

ཡིན་ན་མ་འོངས་པ་ཁོ་ན་དང་། འདས་པས་ད་ལྟར་བའང་འཐོབ་བོ། །ཕིར་མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་སྦྱོར་བ་ཁོ་

ནས་འཐོབ་བོ། ། སོ་སོ་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སོམ་པ་ནི་གཞན་གི་ མཁན་སོབ། གསོལ་བ་དང་

བརོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་སོགས་ཀིས་ བསྡུས་པ་རང་གི་རིག་བྱེད་ཀིས་

ཀང་། འཐོབ་བོ། །དེ་ལ་སོགས་པའི་སྒས་ནི་རང་གི་སེམས་པ་དང་ལུས་ངག་གི་རིག་

བྱེད་གཟུང་ངོ་། །དེ་ཡང་དགེ་སོང་ཕ་མ་དང་དགེ་སོབ་མའི་སོམ་པ་རྣམས་ནི་དགེ་

འདུན་ལས་འཐོབ་ལ། དགེ་བསྙེན་ཕ་མ་དང་། དགེ་ཚུལ་ཕ་མ་དང་། བསྙེན་གནས་པ་

རྣམས་ནི་གང་ཟག་ལས་སོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་འཛིན་པ་རྣམས་ན་རེ་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་

ཚུལ་བཅུ་བཟུང་བའི་ཕིར་སོགས་པའི་སྒ་མཛད་དེ། སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་

རྒྱས་ནི་རང་བྱུང་གིས་བསྙེན་པར་རོགས་པའོ། །ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་དང་། རྟ་ཐུལ་

དང་། བཟང་པོ་དང་། རླངས་པ་དང་། མིང་ཆེན་ཏེ་ལྔ་སེ་རྣམས་ནི་ངེས་པ་ལ་འཇུག་

པ་སེ་བདེན་པ་མཐོང་བས་སོ། །གགས་པ་དང་ལག་བཟང་དང་བ་ལང་བདག་དང་དྲི་

མེད་དང་གང་བོ་སེ་ཉེ་བའི་ལྔ་སེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་དགེ་སོང་ཚུར་ཤོག་ཅེས་

བརོད་བས་སོ། །འོད་སྲུངས་ཆེན་པོ་ནི་སོན་པར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་སོ། །དྲི་
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བས་མཉེས་པས་ནི་ལེགས་སྦྱིན་ནོ། ། ལེགས་བྱིན་གཅིག་ཏུ་གཅེས་པའི་ཆོས་གང་ཡིན། ཐར་བ་

ལགས་སོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་གང་ཡིན། དད་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་ལན་བཏབ་ཅེས་པཎ་ཆེན་གསུངས་སོ། ། 

སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལྕི་བའི་ཆོས་བརྒྱད་ཁས་བླངས་བས་ཏེ། 

བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་ལས་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བྱ་བ་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་

ཅིང་དགེ་སོང་ལས་གདམས་ངག་མནོད་པར་བྱ་བ་དང་། དབྱར་དགེ་སོང་མེད་པའི་

གནས་སུ་མི་འགོ་བ་དང་། དགག་དབྱེའི་ཚེ་གཉིས་ཀའི་དགེ་འདུན་ལ་གནས་གསུམ་

གིས་དགག་དབྱེ་བྱ་བ་དང་། དགེ་སོང་གི་ལྟུང་བ་གེང་བར་མི་བྱ་བ་དང་། དགེ་སོང་

ལ་ལྟུང་བ་བྱུང་བ་ལ་ཁོ་བར་མི་བྱ་བ་དང་། བླ་མའི་ཆོས་ ཏེ་ལྕི་ཆོས་བརྒྱད། ཀི་ལྟུང་བ་

བྱུང་བ་ཟླ་བ་ཕེད་དུ་མཉེས་པར་བྱ་བ་སྤད་པར་བྱ་བ་དང་། བསྙེན་པར་རོགས་ནས་

ལོ་བརྒྱ་ལོན་པའི་དགེ་སོང་མས་ཀང་དགེ་སོང་གསར་བུ་ལའང་ཕག་བྱ་བ་རྣམས་

སོ། །རྒྱལ་རིགས་ཆོས་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཙུན་མོའི་འཁོར་གི་ནང་ན་འདུག་པ་ལས་

ནེ་ཙོ་བཞིན་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དྲུང་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བར་གསོལ་བའི་ཕིན་

གིས་སོ། །

ཡང་ན་ས་གའི་ཆུང་མ་ཆོས་སྦྱིན་མ་ཨུཏྤལའི་མདོག་ལས་འཕིན་གིས་

བསྙེན་པར་རོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །དགེ་སོང་བཞི་དང་འདུལ་བ་འཛིན་པ་དང་ལྔས་ནི་

མཐའ་འཁོབ་ཀི་མི་རྣམས་ཏེ། འདུལ་བ་འཛིན་པ་ནི་ཊིཀ་བྱེད་དག་གསོལ་བ་བརོད་

པ་པོ་ལ་འདོད་དེ་གསོལ་བ་དང་ལས་བརོད་མཁན་ནོ། །ཡུལ་དབུས་སུ་ནི་གསོལ་བ་

བརོད་པ་གཏོགས་པ་བཅུའི་ཚོགས་ཀིས་སོ། །དབུས་དང་མཐའ་འཁོབ་ཀི་ཁད་པར་

ནི་དཔག་ཚད་དྲུག་ཅུའི་ནང་དང་ཕི་རོལ་ཏེ་ལུང་ཀོ་ལྤགས་ཀི་གཞི་ལས། རོ་རེའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གདན་ནས་ཤར་ན་ལི་ཁ་ར་ཤིང་འཕེལ་གི་ནགས་དང་། ལྷོ་ན་ཆུ་ཀླུང་འདམ་བུ་དང་

འདམ་བུའི་ཆུ་རྒྱུན་ཅན་དང་། ནུབ་ན་བྲམ་”ཟེ9་སྤུན་གཉིས་ཀིས་བྱས་པའི་གོང་ཀ་

བ་དང་ཉེ་བའི་ཀ་བ་དང་། བྱང་ན་ཨུ་ཤི་རའི་རི་སེ་དེ་དག་ཕན་ཆད་ནི་མཐའ་འཁོབ་

དང་ཚུན་ཆད་ནི་དབུས་སུ་བཤད་དོ། །སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལན་གསུམ་བརོད་པས་ནི་

སེ་བཟང་དྲུག་ཅུ་པོ་རྣམས་བསྙེན་པར་རོགས་སོ། །དེ་དག་གི་བསྙེན་པར་རོགས་པ 

འི་སོམ་པ། ནི་གདོན་མི་ཟ་བར་གཞན་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ལ་ ལྟོས་པར་མ་ངེས་པས་དེ་ལ་

ངེས་པར། མི་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། སེ་ལྔ་པོ་དང་གགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔོན་གི་སྨོན་

ལམ་གི་དབང་སེ་བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའམ། སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མེད་པར་ཡང་སོ་སོ་

ཐར་པའི་སོམ་པ་འཐོབ་བོ་ཞེས་འཆད་དོ། ། 

དུས་ཇི་སིད་དུ་བླང་བར་བྱ་ཞེ་ན། དུས་ཀི་མཐའ་ནི་སོག་གི་མཐའ་དང་ཉིན་

ཞག་གི་མཐའ་གཉིས་ལས་དགེ་བསྙེན་ལ་སོགས་པ་བདུན་ནི་སོག་གི་མཐའ་ཇི་སིད་

འཚོ་བ་མ་ཤིའི་བར་དུ་དང་། བསྙེན་གནས་པས་ནི་ཉིན་ཞག་གི་མཐའ་ཉིན་ཞག་

གཅིག་ཏུ་སོམ་པ་ཡང་དག་པར་བླང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཇི་སིད་འཚོའི་འོག་ཏུ་ནི་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ཡོད་ཀང་ལུས་སྐལ་

བ་མི་འདྲ་བའི་ཕིར་དང་། དེས་ཀང་ཚེ་ཕི་མ་དེར་སྦྱོར་བ་མ་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། མི་

དྲན་པའི་ཕིར་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བར་རིགས་ན། ཉིན་ཞག་གི་འོག་ཏུ་བསྙེན་གནས་ཀི་

སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། མདོ་ལས་ཉིན་ཞག་གཅིག་པ་ཁོ་

ནར་བསན་པས་ཉིན་ཞག་གི་འོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་ཡོད་པར་ཤེས་སོ། །དེ་ལྟ་

9  ཟོ
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ན་རེ་ཞིག་སོན་པས་ཉིན་ཞག་གི་འོག་ཏུ་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བར་

གཟིགས་ནས་ཉིན་ཞག་པའི་བསྙེན་གནས་བསན་ནམ། འོན་ཏེ་དབང་པོ་གདུལ་

དཀའ་བ་ཞག་མང་པོ་སྲུང་མི་ནུས་པ་རྣམས་ཀི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཞེ་ན། སོབ་དཔོན་འདུན་

བཟང་ན་རེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་བརྟག་པར་མི་ནུས་ཏེ། འདུལ་བའི་དོན་དག་ནི་

ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་མ་ཡིན་པ་རྟོག་གེས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་ཏེ། གང་སོམ་པ་

དེ་དག་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་འཐོབ་ལ། 

ཁ་ཅིག་ནི་གང་ཟག་གཅིག་ལས་གསོལ་བ་ཙམ་གིས་འཐོབ་པ་འདི་ལའང་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་

ཡོད། དེས་ན་འདི་ལ་རྒྱུ་མཚན་བཙལ་བར་མི་བྱའོ། །དབང་པོ་གདུལ་དཀའ་བ་ལ་

ལྟོས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆེས་གདུལ་དཀའ་བ་ལ་ཡུད་ཙམ་དང་ཉིན་མོ་ཙམ་དང་

མཚན་མོ་ཙམ་པའང་སོན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ཁིམ་པ་

ཐམས་ཅད་དབང་པོ་གདུལ་དཀའ་བར་ཡང་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་

དཔོན་ནི་མདོ་ལས་དེ་ལྟར་གསུངས་པར་ཟད་ཀི་འོན་ཀང་ཇི་སིད་འཚོ་བ་ལྟར་ཉིན་

ཞག་གི་འོག་ཏུ་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེ་བ་ལའང་རིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནི་མེད་

དོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཉིན་ཞག་པའི་སོམ་པ་མིན་པ་ནི་མེད་དེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བདག་

ནི་ཉིན་ཞག་གཅིག་ཏུ་སོམ་མིན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེ་དེ་ལྟར་ནོད་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གག་གོ །དེའི་ཕིར་སོམ་མིན་ནི་ཇི་སིད་འཚོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་མོད་ཀི་དེ་ལྟར་ལེན་པ་མེད་པས་མེད་པར་འགྱུར་ན་ནི་ཇི་སིད་

འཚོ་བའི་སོམ་མིན་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་སྨད་པ་ཡིན་པས་ལེན་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གལ་ཏེ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་སོག་གཅོད་པས་འཚོ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་

སེམས་པ་ཉིད་ལེན་པར་འདོད་ན་ཉིན་ཞག་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གོ་ཞིན་སྐྱེས་

ཀི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་ལས་ཉིན་ཞག་པའི་སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་ཡང་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། ། མདོ་སེ་པ་མི་དགེ་བའི་སེམས་པ་ལ་སོམ་པ་མིན་པར་འདོད་དོ། ། འོ་ན་བསྙེན་གནས་ཀི་

སོམ་པ་ལེན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མནོད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཁད་གཞིར་བྱས་ལ། གང་

གིས། ཇི་སིད་དུ། གང་། གང་གི་ཚེ། གང་ལས་མནོད་པར་བྱ་ཞེ་ན། རིམ་པ་ལྟར་ ཇི་

ལྟར་ནུས་པ་བཞིན་དུ། ལུས་ཀི་སྤོད་ལམ་མ་གུས་པ་ལ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བས་ནད་པ་མ་

གཏོགས་པ་སན་དམའ་བར་ཙོག་ཙོག་པོའམ་པུས་མོ་བཙུགས་ཏེ་འདུག་ནས་ལག་

པ་ཐལ་མོ་བསྣོལ་བའམ་སྦྱར་ཏེ། ནར་མས་གསར་དུ་རྒྱགས་པར་མི་བྱེད་པས་ནར་

མ་མ་གཏོགས་པ་རྒྱན་གསར་པས་མི་བརྒྱན་པ་དང་། ངག་གི་སྤོད་ལམ་སོབ་དཔོན་

གིས་སྨྲས་པའི་རེས་སུ་བཟླས་པ་ཡིས་མནོད་པར་བྱ་ཡི། སྔར་དང་ཁ་བསྙམས་ཏེ་

སྨྲས་པས་ནི་འབོགས་ནོད་ཀི་དོན་མེད་པས་གཞན་ལས་མནོད་པར་མི་འགྱུར་

རོ། །དུས་ནི་ནང་པར་ནམ་ནངས་ནས་ཉི་མ་ཤར་གི་བར་དུའོ། །ངོ་བོ་ནི་ཡན་ལག་མ་

ཚང་ན་བར་མར་འགྱུར་བས་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཡན་ལག་བརྒྱད་པོ་ཚང་བར་ནི་མནོད་པར་བྱ་སེ། སོང་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་རག་

ལུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་ནང་པར་ཉི་མ་མ་

ཤར་ཞིང་ཟན་མ་ཟོས་ཀི་གོང་དུ་དང་། རྐེན་ཡོད་ཀང་མི་འདའ་བར་བྱ་བའི་ཕིར། ཡུལ་གཞན་

ལས་མནོད་པར་བྱའོ། །གཞན་དེ་ཡང་འདུལ་བ་ལས་དགེ་སོང་ལས་ལེན་པར་བཤད་

མོད་ཀི། གནས་འཇོག་གི་མདོ་ལས། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་དད་པ་དང་



  44  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལྡན་པ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བསྙེན་གནས་བླང་བར་འདོད་པས་ནང་པར་

ལངས་ལ་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་གཞན་གང་ཡང་རུང་བ་ཤེས་པ་ཞིག་གི་དྲུང་དུ་སོང་

སེ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཆོ་ག་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་ཆོག་པར་བཤད་ལ། རྣམ་

པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི་ཡུལ་མེད་ན་རང་གིས་ལེན་པའང་བཤད་ ཅིང་

ཚེ་གང་གི་བསྙེན་གནས་གནས་གཅིག་ཏུ་ལེན་པའང་བཤད། དོ། །

ཅིའི་ཕིར་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཅེས་བཤད་ཅེ་ན། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

སོང་བའི་ཕིར་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་དང་པོ་བཞི་དང་། ཆང་འཐུངས་ན་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་ཡང་བག་མེད་པར་གྱུར་པས་ན་བག་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཆང་སོང་

བ་གཅིག་པུ་དང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱོ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཕིར་བརྟུལ་ཞུགས་ཀི་

ཡན་ལག་ཕི་མ་གསུམ་སེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །

གལ་ཏེ་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་བླངས་པས་ཚུལ་ཁིམས་

རོགས་ན་ཆང་ལ་སོགས་པ་སངས་ཏེ་ཅི་བྱ་ཞེ་ན། ཆང་མཐུངས་བ་དེ་ཡིས་ནི་སོང་

བའི་གཉེན་པོ་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ཉམས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་དང་། གླུ་དང་གར་ལ་སོགས་པ་བསེན་པས་ནི་དྲེགས་པ་དང་རྒྱགས་པར་

འགྱུར་ཞིང་དྲེགས་པར་གྱུར་པ་ལ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐག་མི་རིང་བའི་ཕིར་

དང་། དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་མ་སངས་ན་བསྙེན་གནས་ཀི་དྲན་པ་དང་སྐྱོ་བའི་དྲན་

པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་དེ་དག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དེ་སྲུང་བའི་ཡན་ལག་ཏུ་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

བསྙེན་གནས་པ་ལ་གར་སོགས་དང་ཕེང་སོགས་སོང་བ་ཡན་ལག་གཅིག་ཏུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཛད་ལ་དགེ་ཚུལ་ལ་དེ་དག་སོང་བ་ཡན་ལག་གཉིས་སུ་མཛད་པ་ནི་ཁིམ་པ་

རྣམས་ལ་ནི་དེ་དག་ཧ་ཅང་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་དང་འགལ་ན་

ཉེས་པ་གཅིག་བཤགས་པས་ཆོག་པས་ཡང་བར་མཛད་ནས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་

བཅས་ལ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ནི་དེ་དག་ཚུལ་དང་མི་མཐུན་པས་དེ་དག་དང་འགལ་ན་

ཉེས་པ་གཉིས་བཤགས་དགོས་པས་ལྕི་བར་མཛད་དེ་གཉིས་སུ་བཅས་སོ། །དེ་

བཞིན་དུ་གསེར་དངུལ་ལེན་པ་སོང་བའང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕོགས་ལ་ནི་ཚུལ་དང་

མི་མཐུན་པས་བཅས་ཀི་ཁིམ་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་མ་བཅས་སོ་ཞེས་རྣམ་པར་

གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་བཤད་དོ། །

སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ནི་ཤིན་ཏུ་མང་ངོ་སྙམ་དུ་སྒིད་ལུག་པའི་ཁིམ་པ་

རྣམས་ལ་ས་བར་བསན་པའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་སེ་བྲི་རིའི་བུ་ལ་བསབ་

པའི་གཞི་བསན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་བསྙེན་གནས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། 

འདིས་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཉེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་རམ་ཇི་སིད་འཚོ་བའི་སོམ་པ་དང་

ཉེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་བསྙེན་གནས་ནི་དགེ་བསྙེན་རྣམས་ཀི་གསོ་སྦྱོང་ཡིན་པས་

དགེ་བ་གསོ་བ་དང་ལྟུང་བ་སྦྱང་བའི་ཕིར་འདི་ནི་གསོ་སྦྱོང་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཞེས་

བྱ་སེ། ལུང་ལས། གང་ཕིར་ཡིད་ཀི་དགེ་བ་གསོས་འདེབས་དེ་ཡི་ཕིར། །འདི་ནི་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསོ་སྦྱོང་བཤད་ཅེས་གག་ཅེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་

ན་དགེ་བསྙེན་མ་ཡིན་པ་ལ་བསྙེན་གནས་མེད་དམ་ཞེ་ན། སྐྱབས་སུ་སོང་ནས་ལེན་ན། དགེ་

བསྙེན་ལས་གཞན་ལའང་བསྙེན་གནས་ཡོད་མོད་ཀི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་

སྐྱབས་སུ་མ་སོང་བ་ལ་མེད་དོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་ཡང་འགེལ་པ་ལས། དགེ་བསྙེན་མ་ཡིན་པ་ཡང་གང་ཞིག་ཉིན་ཞག་དེ་ལ་

སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་སེ་བསྙེན་གནས་ནོད་པ་དེ་ལ་

བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མི་ཤེས་པ་ནི་མ་

གཏོགས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་མ་གཏོགས་པའི་དོན་ནི་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་

སྐྱབས་འགོ་”བརོད10་པ་དང་ མི་ཤེས་པ། མ་བྱང་བ་ལ་འཆད་མོད་ཀི། སོབ་དཔོན་གང་

སེལ་གང་ཞིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་

བསམ་པས་སྐྱབས་སུ་མི་འགོ་བ་ཅན་ལ་ནི་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་ལ། གང་ཞིག་འབོགས་པ་པོ་

དང་ལེན་པ་པོས་སྐྱབས་སུ་འགོ་དགོས་པར་མ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མི་འགོ་བ་ཡིན་

གི་ལོག་པར་ཞུགས་པའམ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བས་སྐྱབས་སུ་མི་འགོ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་

སྐྱབས་སུ་མ་སོང་ཡང་བསྙེན་གནས་ཀི་སོམ་པ་སྐྱེའོ་ཞེས་འཆད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་མིང་ཆེན་གི་མདོ་ལས། མིང་ཆེན་འདི་ལྟར་ཁིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་

བགོས་པ་སྐྱེས་པ་ཕོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ། 

ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་ཞིང་བདག་ལ་དགེ་བསྙེན་དུ་གཟུང་དུ་

གསོལ་ཞེས་ཚིག་ཏུའང་སྨྲ་ན་འདི་ཙམ་གིས་དགེ་བསྙེན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་

པ་དེ་ཅི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཁོ་ནས་དགེ་བསྙེན་དུ་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། ཉི་འོག་པ་རྣམས་

ན་རེ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། འདི་ནི་ཐོབ་པ་ལ་བསམས་སོ། ། 

ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་དེ་ཙམ་གིས་མི་འགྱུར་ ཏེ་སོམ་པ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་དེས་ན། གི་དགེ་

བསྙེན་ཉིད་དུ་ཁས་བླངས་པས་འདིའི་སོམ་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་མདོ་དེ་

10  བརེད
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལས་ཀང་བདག་དགེ་བསྙེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །འོ་

ན་སོབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་ལྟར་འཕགས་པ་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་གིས་ཇི་

སིད་འཚོའི་བར་དུ་སོག་གཅོད་པ་སངས་ཏེ་སོག་གཅོད་པ་ལས་སར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་

དུ་བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགི་བས་ཀང་དུས་འདི་ནས་གཟུང་སེ་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་

སོག་གཅོད་པ་སངས་ཏེ་སོག་གཅོད་པ་ལས་སར་ལྡོག་པར་བགིའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པའི་བསབ་པའི་གནས་བསན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སོམ་པ་དགེ་

བསྙེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་བྱ་བས་ཐོབ་ཀང་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་

བསབ་པའི་གནས་བསན་པ་ནི་དཔེར་ན་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་

ལས་ཀིས་ཐོབ་ཀང་བསབ་པའི་གནས་རྣམས་བརོད་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སོམ་པ་ནི་ཡན་ལག་ ལྔ་པོ། ཐམས་ཅད་ ཀིས། བསམས་པ་ཡིན་ན་མིང་

ཆེན་གིས་ཞུས་པ་ལས་སོག་གཅོད་སོང་བའི་སྣ་གཅིག་སྤོད་པ་དང་། སོགས་པས་

བསྡུས་པ་སོག་གཅོད་དང་མ་བྱིན་ལེན་གཉིས་སོང་བའི་ཕོགས་གཅིག་སྤོད་པ་དང་། 

འདོད་”ལོག11་དང་གསུམ་སོང་བའི་ཕལ་ཆེར་སྤོད་པ་དང་། ར་བ་བཞི་ཆར་དང་ལྔ་

ཅར་སྲུང་བའི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་དགེ་བསྙེན་ཞེས་བྱ་བའི་དབྱེ་བ་གསུངས་པ་ཇི་

ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ དང་པོ་ནི་ལྔ་ཀར་བླངས་པར་མཚུངས་ཀང་དེ་ལས་རེ་རེ་གཉིས་གཉིས་

ཉམས་པས་ལྷག་མ་དེ་བསྲུང་བ་ལ་དགོངས་ནས། གང་ཞིག་སྣ་གཅིག་པ་དང་ཕལ་ཆེར་དང་ཡོངས་

སུ་རོགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེ་སྲུང་བ་ལ་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུར་གསུངས་པར་ཟད་

ཀི་ཐམས་ཅད་ཀང་ དང་པོར། སོམ་པ་ལྔ་ཅར་ཐོབ་པར་ནི་འདྲའོ། །ཞེས་གག་སེ། ར་བའི་

11  ལེག
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་བས་སོམ་པ་གཞན་མི་གཏོང་བར་འདོད་པས་སོ་དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཞུ་བ་དང་

དྲི་བའང་མི་རིགས་པའི་ཕིར་འདིར་མདོའི་དགོངས་པ་ནི་དང་པོ་ཉིད་ནས་སྣ་གཅིག་

ལ་སོགས་པ་བླངས་ནས་སྲུང་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་སོ། །

གཞན་ཡང་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། བཞིན་བཟང་ཇི་སིད་འཚོའི་བར་དུ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀི་སྤན་སྔར་ལྔ་པ་ཚངས་པར་སྤོད་པའི་བསབ་པའི་གཞི་དག་ལོངས་

ཤིག་ཅེས་མི་ཚངས་སྤོད་སོང་བའི་དགེ་བསྙེན་”ཡང12་གསུངས་ལ། ཇི་སིད་འཚོའི་

བར་དུ་བསྙེན་གནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་སྲུང་བ་གོ་མིའི་དགེ་བསྙེན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

སྐྱབས་གསུམ་ཙམ་འཛིན་པ་དང་ཉིན་མོ་ཙམ་དང་མཚན་མོ་ཙམ་པའི་དགེ་བསྙེན་

”ཡང13་སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་ལས་བཤད་དོ། །དགེ་སོང་ལ་

སོགས་པའི་སོམ་པ་ཆུང་ངུ་དང་། སོགས་པས་གཟུང་བ་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་ནི་ཡང་

དག་པར་ལེན་པའི་ཀུན་སོང་གི་ཡིད་ཆུང་བ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་དག་བཅོམ་པ་བས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་སོམ་པ་ཆེ་བའང་སིད་

དོ། །གལ་ཏེ་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་ན་གང་

ཞིག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ཅི་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་ཞེ་ན། གང་

ཞིག་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་དང་ཆོས་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་དེ་ནི། གོ་

རིམ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའི་ཆོས་མི་སོབ་པའི་ལམ་དང་། དགེ་འདུན་དུ་

བྱེད་པའི་ཆོས་སོབ་མི་སོབ་གཉིས་ཀའི་ལམ་དང་ཆོས་སུ་བྱེད་པའི་ཆོས་མྱ་ངན་

ལས་འདས་པ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། མི་སོབ་པའི་

12  ཀང

13  ཀང



  49  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལམ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སོབ་མི་སོབ་ཀི་དགེ་འདུན་

གང་ཟག་ཡ་བརྒྱད་དུ་འབྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་

འགོག་པའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་མཚམས་མེད་དུ་

མི་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཁག་དབྱུང་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་རྟེན་ལ་གནོད་

པའི་ཕིར་རམ། གཙོ་ཆེ་བས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་སྨོས་ཀི་གཞན་དུ་ན་གཟུགས་ཀི་སྐུ་

སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་དོན་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ནས་སོང་

བ་དང་བཅས་པའི་ངག་གི་རིག་བྱེད་དེ། ཀུན་སོང་ནི་དེ་ལ་བརྟེན་པར་འདོད་

པའོ། །འགེལ་པ་ལས་ཀང་། སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཅི་ཞེ་ན། ངག་གི་

རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། ཊིཀྐ་ལས། དེ་ནི་ནོད་

པའི་དུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གང་ལས་སྐྱོབ་ཅེ་ན། སྡུག་

བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱབས་པའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་བ་ལས་ཀང་། སྐྱབས་ཀི་དོན་

ཅི་ཞེ་ན། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས་གཏན་དུ་ངེས་པར་ཐར་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་པའི་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ལས་ཡུལ་དང་

ཀུན་སོང་དང་བྱེད་པས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། 

ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། འཇིགས་པས་སྐྲག་པའི་མི་རྣམས་ནི། །ཕལ་ཆེར་རི་

དང་ནགས་ཚལ་དང་། །ཀུན་དགའ་དང་ནི་མཆོད་གནས་ཀི། །ལོན་ཤིང་རྣམས་ལ་

སྐྱབས་འགོ་སེ། །སྐྱབས་དེ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ཞིང་། །སྐྱབས་དེ་མཆོག་གྱུར་མ་ཡིན་

ལ། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་མི་འགོལ་གི། །གང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཚེ་གང་ཞིག་སངས་རྒྱས་དང་། །ཆོས་དང་དགེ་འདུན་སྐྱབས་སོང་ལ། །སྡུག་བསྔལ་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཡང་དག་འདས་པ་དང་། །འཕགས་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་བདེ་བ། །མྱ་ངན་འདས་པར་འགོ་འགྱུར་དང་། །འཕགས་པའི་བདེན་

པ་བཞི་པོ་དག །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་ལྟ་བྱེད་པ། །སྐྱབས་དེ་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་སེ། །སྐྱབས་

དེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན། །སྐྱབས་དེ་ལ་ནི་བརྟེན་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལས་

གོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་སོམ་པ་གཞན་དག་ལ་མི་ཚངས་སྤོད་སོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་

བཞག་ལ་དགེ་བསྙེན་ལ་འདོད་ལོག་སོང་བ་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་གང་ཞེ་

ན། །འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ནི་གཞན་གི་ཆུང་མ་སུན་འབྱིན་པའི་ཕིར་དང་། 

གཅིག་ཏུ། ངན་སོང་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་ན་ཤིན་ཏུ་སྨད་པའི་ཕིར་དང་། ཁིམ་པ་

རྣམས་ཀིས་སང་ས་བའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཚེ་བརེས་ནས་ཀང་

འདོད་ལོག་མི་བྱེད་པའི་སོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དེ་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་ལ་སོང་བར་

བཤད་ལ། ཁིམ་པས་སང་དཀའ་ཞིང་འབྱུང་ཉེ་བས། མི་ཚངས་སྤོད་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་སང་དཀའ་བ་དེ་སོང་བར་བཤད་པ་ནི་རིམ་གིས་

བསབ་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དགེ་བསྙེན་རང་གི་ཆུང་མ་མ་ཡིན་པ་ལ་འདོད་ལོག་

སྤོད་ན་དགེ་བསྙེན་སྔར་ཆུང་མ་མེད་པ་དག་ཕིས་ལེན་པའམ་ཆུང་མ་སྔ་མ་ཤི་ནས་

གསར་པ་ལེན་པ་ན་སོམ་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། སོམ་པ་ལེན་པའི་དུས་ན་དེ་དག་

ལའང་འདོད་ལོག་མི་སྤོད་པར་དམ་བཅས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་

པ་ནི་ལེན་པའི་དུས་སུ་འདོད་ལོག་མི་སྤོད་དོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་དུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འཐོབ་ཀི་རྒྱུད་འདི་ལ་འདོད་པ་མི་སྤོད་དོ་ཞེས་རྒྱུད་ལས་ནི་ཁས་ལེན་པ་དང་འཐོབ་

པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་བུད་མེད་དེ་དག་དགེ་བསྙེན་གི་ཆུང་མར་མ་བྱས་པའི་ཚེ་

དེ་དག་ལ་འདོད་ལོག་ཏུ་འགྱུར་གི་ཆུང་མར་བྱས་པ་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཆུང་མ་

ལ་སྤད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་རྫུན་དང་ཕ་མ་དང་ཚིག་རྩུབ་དང་ཀལ་པ་དག་ངག་གི་ལས་མི་

དགེ་བར་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་བརྫུན་སོང་བ་ཁོ་ན་སོམ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་འགྱུར་ཞེ་ན། 

སོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་བསབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པར་གྱུར་ན་ཁོད་

ལ་ལྟུང་བ་འདི་དག་བྱུང་ངོ་ཞེས་བརོད་པ་ན་རྫུན་སོང་བ་མ་བཤད་ན་མ་བྱུང་ཞེས་རྫུན་

དུ་སྨྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་སོང་བ་བཤད་དོ། །ཕ་མ་ལ་སོགས་

པ་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་མ་བཤད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ། རྫུན་སྨྲ་ཤིན་ཏུ་སྨད་ཕིར་དང་། །ས་ཕིར་མི་བྱེད་ཐོབ་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། ། མདོ་ལས་ཀང་། ཆོས་གཅིག་ལས་ནི་འདས་གྱུར་ཅིང་། །འཇིག་

རྟེན་ཕ་རོལ་དོར་བ་ཡིས། །ལུས་ཅན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིས། །འདི་ན་སིག་པ་མི་བྱ་མེད། །ཅེས་སོ། ། འདི་ནི་དགེ་

ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་

དག་ལས་ཆང་སོང་བ་ཁོ་ན་དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་བརོད་ཅེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་བཀག་

ཅིང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་སོང་བ་ནི་དེ་སངས་པས་དེ་ལས་

གཞན་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་བསབ་པ་བསྲུང་བའི་ཕིར་རོ། །

མྱོས་པར་འགྱུར་བ་མ་སངས་ན་ནི་ དེས་དྲན་ཤེས་བཞིན་ཉམས་ནས། བསབ་པ་

གཞན་དེ་དག་ཉམས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །འདིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདུལ་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འཛིན་པ་རྣམས་ནི་ཆང་འཐུང་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ཏེ། སོན་པས་

ཤཱཀ་ནད་པ་རྣམས་ལ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ གཞན་མཐའ་དག གནང་། ཆང་རྩྭའི་རེ་

མོས་ཀང་འཐུང་བ་མ་གནང་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ཆང་འཐུང་བ་ནི་རང་བཞིན་

གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་རྣམས་ཚེ་འཕོས་ཀང་མི་སྤོད་པའི་ཕིར། སོག་

གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆང་འཐུང་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་

མ་ཐོ་བ་ཡིན་ཏེ། འདུལ་བ་མུ་ཏིག་གི་ལུས་ངག་གི་ཉེས་པར་སྤོད་པའི་ཚོམ་དང་། 

དགའ་བྱེད་ཀི་མདོ་ལས་ལུས་ཀི་ཉེས་སྤོད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་སོག་གཅོད་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་ཉེ་བར་འཁོར་གིས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བཙུན་པ་བདག་གིས་ནད་པ་རྣམས་ཀི་ཇི་ལྟར་བྲོ་གཡོག་བགི་

ཞེས་ཞུས་པ་ན། ཉེ་བར་འཁོར་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་

ཀིས་ནད་པ་རྣམས་གསོ་བར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ནས། གཞན་དུ་ཤཱཀ་ནད་པ་

རྣམས་ལའང་ཆང་འཐུང་བ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་། 

འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས་ཀང་། ཁ་ཡི་ནད་ལ་འཁུར་ཕུག་ཏུ། །སེལ་

བ་ཙམ་ལ་ཉེས་པ་མེད། །སྨན་པའི་ངག་གིས་འཐུངས་པར་ནི། །སོག་ལ་བབ་ཀང་

འདོད་མི་བྱ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། དགེ་

སོང་དག་ང་སོན་པ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་མྱོས་པར་འགྱུར་བ་རྩྭའི་རེ་མོས་ཀང་

བཏུང་བར་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མངོན་པ་བ་རྣམས་

ན་རེ་ ཆང་འཐུང་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་མཚན་ཉིད་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །བཅས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སེམས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཉོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ནས་སྤོད་ཅིང་། གང་ཟག་བསབ་པ་བཅས་མ་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་སིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སོག་གཅོད་པ་

ལྟ་བུ་དང་། རེས་འགའ་གཉེན་པོའི་བློས་ཀང་སྤད་དུ་རུང་ཞིང་བསབ་བ་བཅས་པ་ཁོ་ན་ལ་སིག་ཏུ་འགྱུར་བ་ས་རྐོ་བ་ལྟ་

བུ་ཡིན་པ་ན། ཆང་འཐུང་བ་ནི་བསབ་པ་མ་བཅས་པའི་ནད་པ་ལྟ་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་མྱོས་པར་མི་འགྱུར་བར་གཉན་

པོའི་བློས་ཀང་བཏུང་བར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། ། རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་མ་བཀག་ཀང་སིག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ཆང་ནི་རེས་འགའ་གཉེན་པོའི་བློས་

ཀང་བཏུང་བར་ནུས་པའི་ཕིར་དེ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཡིན་ཏེ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་

བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བཀག་པའོ། །

དེས་ན་ཁིམས་སུ་བྱས་པས་བཀག་པ་སྤད་ན་སིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བཅས་

པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བསན་པ་ལ་མ་གུས་པའི་སྒོ་ནས་སིག་

བར་འགྱུར་བའོ། །རང་བཞིན་གི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་ཁིམས་ཀིས་

མ་བཀག་ཀང་སིག་ཏུ་འགྱུར་བ་སེ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །ལུང་ལས་

ནད་པ་ལ་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གནང་བ་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཡིན་ལ། ཤཱཀ་ནད་པ་

ལ་མ་གནང་བ་ནི་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའོ། །རྩྭའི་རེ་མོའི་ཚད་ཀིས་ཀང་འཐུང་བ་

བཀག་བ་ནི་དེའི་ནུས་པ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་ཏེ། ལ་ལ་ནི་ཉུང་ངུས་ཀང་མྱོས་པར་

འགྱུར་ལ། ལ་ལ་ནི་མང་པོས་ཀང་མི་མྱོས་པའི་ཕིར་དང་། ཆགས་པ་འཕེལ་བས་

ཚོད་མི་ཟིན་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས་ཀང་། གནས་གསུམ་པོ་ཆང་དང་། མི་ཚངས་

པར་སྤོད་པ་དང་། རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ངོམས་པའམ་ཆོག་པའམ་

ཚིམ་པ་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་རྣམས་ཚེ་

བརེས་ནས་ཀང་མི་གསོལ་བ་ནི་མདོ་ལས་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་

པ་དང་། ཁེལ་ཡོད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཞེས་བྱ་བ་བསབ་པའི་སོབས་ལྔ་
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གསུངས་པས་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། དགའ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་

མདོ་ལས་ལུས་ཀི་ཉེས་སྤོད་དུ་གསུངས་པ་ནི་བག་མེད་པའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ད་ནི་དེ་དག་ཐོབ་པའི་གཞི་ལ་སོགས་པ་སོན་པ་ནི་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་

སོམ་པ་སོ་སོ་ཐར་པ་ནི་ དགེ་བའི། ལས་ཀི་ལམ་གི་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་དང་མཇུག་

ཐམས་ཅད་ལས་དང་། གཞི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་དང་མི་སོན་པ་གཉིས་ཀ་དང་རང་

བཞིན་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་གཉིས་ཀ་ལས་དང་། འདི་སེམས་ཅན་གི་རྟེན་ལ་འཇུག་

པས། དུས་ད་ལྟར་བའི་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དག་ལས་འཐོབ་པར་འགྱུར་

གི་འདས་མ་འོངས་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་སེམས་ཅན་དུ་མི་བགང་བའི་ཕིར་

རོ། ། དེས་ནི་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ད་ལྟར་ཁོ་ན་ལས་ཐོབ་པར་སོན་ནོ། ། བསམ་གཏན་དང་

ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་གཞི་ཁོ་ན་ལས་དང་། འདི་དག་ལ་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ན་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་གཞི་འོག་ས་སངས་པའི་ངོ་བོར་སྐྱེ་བས་སྦྱོར་མཇུག་ནི་ཕལ་ཆེར་འོག་སའི་ངོ་བོར་

གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལས་ཀི་སྦྱོར་མཇུག་ལས་ཀང་མ་ཡིན་ན་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ལས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཏེ་

ཁས་བླངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་འདི་གཉིས་ནི་ཉོན་མོངས་དང་དེས་བསང་པའི་ལས་སོང་བ་ཡིན་པ་

ལས་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་ཀིས་བླང་བར་མ་ངེས་པས་སོ་ཞེས་འཆད་དོ། ། དུས་ནི་གསུམ་

པོ་ སེ་སེམས་རེས་འབྲང་། ཐམས་ཅད་ ཀི་ཕུང་ཁམས། ལས་འཐོབ་པས་སོ། །དེའི་ཕིར་སྦྱོར་

མཇུག་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་སེམས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལས་མི་འཐོབ་བོ་

ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་ སོམ་པ་དང་སོམ་མིན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་

ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པའམ། འོན་ཏེ་བྱེ་བྲག་འགའ་ཞིག་ལས་འཐོབ་ཅེ་ན། སོམ་པ་ གསུམ་པོ། ནི་སེམས་
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ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་ལ། ཡན་ལག་དང་རྒྱུ་ལ་ནི་དབྱེ་བ་ཡོད་དེ། ལས་ཀི་ལམ་

དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པ་ནི་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ དེ་ལས་ལམ་ཐམས་ཅད་

སོང་། འོ། །ཡན་ལག་ལྔ་ལས་འཐོབ་པ་ནི་དགེ་བསྙེན་ནོ། །བརྒྱད་ལས་འཐོབ་པ་ནི་

བསྙེན་གནས་སོ། །བཅུ་ལས་འཐོབ་པ་ནི་དགེ་ཚུལ་ལོ། །

ཡང་ན་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་པོ ་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པ་ནི ་དགེ ་སོང་

ངོ་། །སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་བཞི་ལས་འཐོབ་པ་ནི་

དགེ་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པར་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །རྒྱུ་ནི་མ་ཆགས་པ་ལ་

སོགས་པ་དགེ་ར་གསུམ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་ལས་དང་། སེམས་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་

དང་ཆེན་པོས་ཡིན་ན་དུས་གཅིག་ལ་གསུམ་ཅར་མི་འབྱུང་བས་རེ་རེ་ལས་འཐོབ་

པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པ་མིན་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་འཐོབ་པ་དང་། ཡན་

ལག་ཀང་སོག་གཅོད་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་ལམ་ཀུན་ལས་འཐོབ་ སེ་མ་ཚང་བའི་སོམ་པ་

ནི་མེད་ཅེས་འདོད་དོ། ། ལ། རྒྱུ་ནི་ཆགས་སང་གཉིས་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པས་འདོད་

ཆགས་ཀིས་རྒྱུ་བྱས་ན་ཞེ་སང་གིས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་དང་། ཆུང་ངུས་

བྱས་ན་ཆེན་པོས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བས། ཐམས་ཅད་

ཀིས་འཐོབ་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །

དེ་ལ་སོམ་མིན་ཅན་ནི་འགེལ་པ་ལས། ཤན་པ་དང་། བྱ་གག་གསོད་པ་དང་། 

ཕག་གསོད་པ་དང་། བྱ་བ་དང་། ཉ་པ་དང་། རི་དྭགས་འཆོར་པ་དང་། ཆོམ་རྐུན་པ་

དང་། གཤེད་མ་དང་། བཙོན་རི་དང་། གང་པོ་ཆེ་འཆོར་བ་དང་། ཁི་འཆོར་བ་དང་། 

བ་གུ་རི་འཆོར་བ་རྣམས་སོ། །ཞེས་དངོས་སུ་བཅུ་གཉིས་བཤད་དོ། །འགེལ་པ་ལས། 
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རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་དང་ཤགས་ཟིན་པོ་རྣམས་ཀང་དོན་གིས་ན་སོམ་པ་མ་ཡིན་པ་

ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལ། ཊིཀ་བྱེད་དག །རྒྱལ་པོ་དང་བློན་པོ་རྣམས་ཀང་

ཆད་པས་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་མདོ་ལ་སོགས་པ་ལས་དངོས་སུ་མི་འབྱུང་ཡང་

སོམ་མིན་ཅན་ཁོ་ནར་ལྟའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་འདིར་བཤད་

པའི་དང་པོ་བཅུ་དང་། བོང་རྒྱས་འཆོར་བ་དང་། སྦྲུལ་བཟུང་ནས་རེ་བས་འཚོ་བ་

དང་སྦྲུལ་གིས་འཚོ་བ་དང་། གཞན་ལ་ཕ་མ་བྱས་ནས་འཚོ་བའི་ཉན་རྣ་བྱེད་པ་དང་། 

གནོད་པ་བྱེད་པ་དང་བཞི་སེ་སོམ་མིན་ཅན་བཅུ་བཞི་བཤད་ལ། སོབ་དཔོན་ཨ་བྷྱས་

ནི་དེ་དག་དང་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པ་པ་དང་ཡུལ་ཆོས་པ་རྣམས་ཀང་སོམ་མིན་ཅན་དུ་

བཤད་དོ། །དྲིན་ལན་བསབ་པ་ལས་ནི་དར་གི་སིན་བུ་གསོ་བའང་སོམ་མིན་ཅན་དུ་

གསུངས་སོ། །

མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསོད་

པར་འདོད་པ་དང་སྒོ་ཐམས་ཅད་དང་ལས་ཀི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྤོད་པ་ནི་མི་སིད་

པའི་ཕིར་ཏེ། ཤན་པ་ལ་སོགས་པའང་རང་གི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་གསོད་པར་མི་

འདོད་པའི་ཕིར་དང་། སོག་གཅོད་ཀང་མ་བྱིན་པར་མི་ལེན་ པའང་ཡོད། པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་ཕ་ལ་སོགས་པའང་ལུག་ལ་སོགས་པར་གྱུར་པ་ན་གསོད་པར་འདོད་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ནི་ལུག་ཀང་ཕ་མར་གྱུར་པ་ན་གསོད་པར་མི་འདོད་པའི་

ཕིར་ལུག་ལའང་གསོད་པར་འདོད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཕ་མར་གྱུར་པ་ན་ལུག་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའང་མཚུངས་ཏེ། ལུག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་ཕ་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་ལུག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསད་དོ་སྙམ་དུ་སེམས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཤིང་གསོད་པའང་མི་སིད་པའི་ཕིར་སོམ་མིན་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་

མ་ཡིན་ལ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་བདག་གིས་སོག་

གཅོད་པ་ཙམ་དང་མ་བྱིན་པར་བླངས་པ་ཙམ་གིས་འཚོ་བར་བྱའོ། །གཞན་གི་བུད་

མེད་ལ་རྒྱུན་དུ་སྤད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་ཏེ་དེ་དག་གིས་ལས་རོགས་པར་སྤོད་པ་

ཙམ་གིས་སོམ་མིན་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫུན་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཤེས་པར་

བྱའོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དེ་དེ་ཉིད་རིགས་པ་ཡིན་ནོ། །སོམ་པ་ལ་ནི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་དང་། རང་རང་གི་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་། 

དུས་ཐམས་ཅད་དང་། ཚེའམ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡིན་ པར་ལྷས་

བྱིན་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་ངེས་པ་དང་། སོག་གཅོད་པ་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་ངེས་པ་དང་། བོད་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ངེས་པ་དང་། 

ཟླ་བ་གཅིག་གི་བར་དུ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་དུས་ངེས་པ་དང་། འཐབ་མོའི་ཚེ་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཚེ་ངེས་པ་ལྔ་

དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན། ན་ལེགས་སྤད་ཙམ་དུ་འགྱུར་གི་སོམ་པར་མི་འགྱུར་བས་ན་ངེས་པ་

ལྔ་དང་བྲལ་བ་ཉིད་ངེས་པར་དགོས་སོ། །

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི། རྒྱུ་དྲུག་གིས་དགེ་སོང་གི་སོམ་

པ་ལེན་པར་མི་འདོད་ཅིང་འདོད་ཀང་མི་འཐོབ་སེ། རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་དང་བུ་

ལོན་པ་དང་འཚོ་བ་མེད་པས་འཇིགས་ཏེ་འཚོ་བ་ཙམ་ལ་སོགས་པའི་བསམ་པས་

རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོད་པའི་བསམ་པ་ཉམས་པ་དང་། ལུས་ལ་འབྲས་དང་ཕོལ་

མིག་ལ་སོགས་པ་ནད་སྣ་ཚོགས་དང་ལྡན་པས་བླ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་

དང་སྦྱིན་བདག་གི་ཡོན་སྦྱར་བར་མི་ནུས་པའི་ལུས་ཉམས་པ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་

ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པར་གྱུར་པ་སྐྱེས་པ་ཉིད་ཉམས་པ་དང་། མཚམས་མེད་བྱེད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པ་དང་དགེ་སོང་མ་སུན་འབྱིན་བ་དང་མུ་སེགས་ཅན་དང་རྐུ་ཐབས་སུ་གནས་པ་དང་

ཐ་དད་དུ་གནས་པ་དང་གནས་པར་མི་བྱ་བ་རྣམས་ནི་ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཆེན་པོས་ངོ་

ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཆུང་ངུར་བྱས་པ་དགེ་བའི་ཆོས་ཉམས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་བཀྲབས་པ་

དང་རྒྱལ་པོ་ལ་གནོད་པ་བྱས་པ་རྒྱལ་པོ་དང་མི་མཐུན་པའི་ལས་བྱེད་པ་དང་བུ་

ལོན་ཅན་དང་བྲན་དང་ཕོགས་པ་དང་ཕ་མས་མ་གནང་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་

དབང་དུ་གྱུར་པ་དང་། མིའི་འགོ་བ་མ་ཡིན་པ་ཀླུ་ལ་སོགས་པའི་སྤྲུལ་པར་གྱུར་པ་

རབ་ཏུ་བྱུང་ན་གཞན་མ་དད་པར་འགྱུར་བས་གཞན་རེས་སུ་སྲུང་བ་སེ་དྲུག་པོ་དེ་

དག་དང་། མཁན་སོབ་དང་དགེ་འདུན་མ་ཚང་བ་སེ་བདུན་ནི་བསྙེན་པར་རོགས་པར་

མི་བྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

ཁ་ཅིག །གཞན་གི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡང་ཉམས་པ་ཡིན་

པས་ཉམས་པ་བདུན་ངེས་པ་ལྔས་མི་འཐོབ་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། ། 

ཇི་ལྟར་ན་མི་ནུས་པ་དག་ལས་སོམ་པ་འཐོབ་ཅེ་ན། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སོག་ལ་མི་གནོད་པའི་བསམ་པས་

ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་འཐོབ་ན་མི་དང་ལྷ་ལ་སོགས་པ་ནུས་པ་

དང་མི་ནུས་པ་ཕན་ཚུན་འཕོ་བས་འཕེལ་འགིབ་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་སོམ་པ་འཐོབ་གཏོང་གི་རྒྱུ་མེད་པར་ཡང་དེར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་གིས་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་པ་དང་སྐམས་པས་སོམ་པ་འཕེལ་འགིབ་མེད་པ་ལྟར་

འཕོས་ཀང་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སེམས་ཅན་ནི་སྔོན་དང་ཕིས་ཡོད་ལ་རྩྭ་ལ་སོགས་པ་ནི་མེད་པས་མི་

མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མྱ་ངན་ལས་འདས་ན་མེད་པར་འགྱུར་བས་མཚུངས་སོ། །དེས་ན་གཏན་ཚིགས་སྔ་མ་ཉིད་

བཟང་ངོ་”ཞེས14་སོ། ། 

14  ཅེས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སོམ་མིན་འཐོབ་པའི་ཚུལ་ནི་སོམ་པ་མིན་པ་ནི་ཤན་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་སུ་

སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་བྱས་པ་ཙམ་ན་འཐོབ་པར་

འགྱུར་ལ། གཞན་གི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་དྲུང་དུ་

བདག་འཚོ་བ་འདིས་འཚོ་བར་བྱའོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་ལས་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །བར་མའི་འཐོབ་ཚུལ་ནི་སོམ་པ་སོམ་མིན་གི་ལྷག་མ་བར་མའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་

མིན་པ་ འི་དགེ་བ། ནི་རས་ལས་བྱུང་བ་དང་རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་རིག་བྱེད་མ་

ཡིན་པ་ལྟ་བུ་ཞིང་དང་། ཟས་མ་ཟོས་ཀི་གོང་དུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕག་འཚལ་

བར་དམ་བཅས་ནས་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡི་དམ་ནར་མར་ཁས་ལེན་ཞིང་དམ་བཅས་

པ་དང་། རབ་ཏུ་དང་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་དྲག་པོས་ ཕག་དང་སྐོར་བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ། དགེ་བ་

དང་ བརེག་པ་སོགས། མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་བསམ་སྦྱོར་གུས་པར་བྱེད་པ་ལས་འཐོབ་

བོ། ། བར་མ་མི་དགེ་བ་ནི་སོག་གཅོད་པའི་ཁང་པ་བྱས་ནས་སེར་བ་ལྟ་བུ་ཞིང་། ཉིན་རེ་ལ་སོག་ཆགས་འཚེ་བ་ལྟ་

བུ་ལེན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་དྲག་པོས་རེག་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་བྱེད་པ་མ་གུས་པར་བྱེད་པ་ལས་འཐོབ་པའོ། ། 

༼དླེ་དག་གཏྐོང་བའི་རྒྱུ་འཆད་པ།༽

ད་ནི་དེ་དག་གཏོང་བའི་རྒྱུ་འཆད་པ་ནི་འདིས་དབང་པོ་འདུལ་བར་བྱེད་པས་

ན་སོ་སོ་ཐར་པའི་འདུལ་བ་སེ་རིས་བརྒྱད་ལས་བསྙེན་གནས་མ་གཏོགས་པའི་སོམ་

པ་རྣམས་ནི་ དང་པོ་ཇི་སིད་འཚོ་བར་དུ། ཡང་དག་པར་བླངས་པ་དང་ ཕིས། འགལ་བའི་རིག་

བྱེད་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་མི་བར་ཕད་པའི་དྲུང་དུ་བསམ་པ་ཐག་པ་ནས་བསབ་པ་ཕུལ་

བ་དང་། གང་གིས་སོམ་པ་བླངས་པའི། རྟེན་བོར་བ་དང་འཕེན་པའི་དུས་ཟད་པའི་ཕིར་ཤི་

འཕོས་པ་དང་། ཕོ་མོ་གང་རུང་གི། རྟེན་ཉམས་པའི་ཕིར་ཕོ་མོའི་མཚན་གཉིས་པོ་དག་ནི་
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དུས་ཅིག་ཅར་བྱུང་བ་དང་། ས་ཆད་ན་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤིང་ཆད་པ་ལྟར། གཞི་སྐྱེས་ཐོབ་ཆད་ན་

སྦྱོར་བྱུང་ཡང་ལྡོག་པས་དགེ་བའི་ར་བ་ཆད་པ་དང་བཞིས་གཏོང་ལ། བསྙེན་གནས་

ནི་དེ་དག་དང་མཚན་མོ་འདས་པ་ལས་ཀང་གཏོང་སེ། མདའི་ཤུགས་ཟད་པ་ལྟར་

འཕེན་པའི་དུས་ཟད་པའི་ཕིར་རོ། །

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི་དགེ་བསྙེན་དང་བསྙེན་གནས་ནི་

མི་མཐུན་པའི་སེམས་སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་ཀང་གཏོང་བར་བཤད་དོ། །མདོ་སེ་པ་དང་

ཉི་འོག་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ར་བའི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བ་མིའམ་

མིར་ཆགས་པ་བསད་པ་དང་། རིན་ཐང་ཚང་བའི་ནོར་གཞན་ལ་བརྐུས་པ་དང་། མི་

ཚངས་པར་སྤད་པ་དང་། མི་ཆོས་བླ་མའི་རྫུན་སྨྲས་པ་བཞི་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་

ཞིག་བྱུང་ན་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བར་སྨྲ་ལ། སེ་པ་གཞན་གོས་དམར་བ་དག་ནི་

དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་ན་བསབ་པའི་མཚམས་ཐམས་ཅད་དང་ལས་ཀི་མཐའ་རྣམས་

མེད་པར་འགྱུར་བས་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པ་ལས་ཀང་གཏོང་བར་འདོད་དོ། །སོབ་

དཔོན་སྐུ་མཆེད་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པས་དེ་ཕིན་ཆད་བླང་དུ་མེད་པས་མི་སྐྱེ་བ་

ཡིན་གི་སྔར་ཡོད་གཏོང་བར་མི་བཞེད་དེ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། 

དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པ་ན་ནི་དགེ་སོང་ལ་སོགས་པའི་སོམ་པ་སྔར་མ་བླངས་པ་ནི་

བླང་དུ་མེད་ལ། སྔར་བླངས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་མི་གཏོང་བར་རིག་པར་བྱ་སེ། ཞེས་པ་

དང་། འགེལ་པ་ལས་ཀང་། དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་ན་འདུལ་བའི་ལས་མེད་པའི་ ཕིར་སྔོན་

མེད་པའི། འདུལ་བ་འཐོབ་པ་ནི་མེད་ཀི་ཐོབ་ཟིན་པ་གཏོང་བ་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལྟར་ན་དགེ་སོང་ལ་སོགས་པའི་སོམ་ལྡན་ཡོད་པའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དམ་པའི་ཆོས་མ་ནུབ་པར་འགྱུར་བས་ན་སྔ་མ་གཉིས་ལེགས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་བྱེ་བྲག་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་ར་

བའི་ལྟུང་བ་གང་རུང་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་སོམ་པ་ཡོད་པའི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་

པ་དང་གང་བཏང་བའི་ཆ་ནས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་གཉིས་སུ་འདོད་དེ་དཔེར་ན་བུ་

ལོན་དང་ནོར་གཉིས་ཀ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་བུ་བཞིན་ནོ། །ལྟུང་བ་དེ་བཤགས་ན་ནི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ་དེས་བུ་ལོན་བཙལ་ན་ནོར་ལྡན་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་

བཞིན་ནོ། །འདི་ལའང་སོག་གཅོད་པའི་ར་ལྟུང་གཅིག་བྱུང་ན་སོག་གཅོད་སོང་བའི་

སོམ་པའི་ཆ་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་དང་། དེའི་ཡང་ཐམས་ཅད་མི་གཏོང་བར་གང་

བསད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ཁོ་ནའི་ཆའི་སོམ་པ་གཏོང་བར་འདོད་པའི་ལུགས་གཉིས་

ཡོད་དོ། །

དེ་དག་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། ལུང་དང་རིགས་པ་ལས་ཏེ། ལུང་ནི་འདུལ་བ་

རྣམ་འབྱེད་ལས། དགེ་སོང་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ཞིག་དགེ་སོང་མ་ལ་འདོམས་པར་

བྱེད་ན་ལྟུང་བྱེད་དོ། །ཞེས་བཤད་དེ། ཚུལ་ཁིམས་མེད་ན་ལྟུང་བའི་རྣམ་གཞག་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དྲུག་ཚན་དྲུག་པའི་མདོ་ལས། འགར་བའི་བུ་ཙུན་དས། ཕ་རོལ་

བརྒལ་ཅིང་སོམ་ཉི་སངས། །ཐུབ་པ་རབ་སད་རྣམ་འདྲེན་མཆོག །ཁ་ལོ་བསྒྱུར་

མཆོག་འཇིག་རྟེན་ན། །དགེ་སྦྱོང་དུ་མཆིས་བདག་འདིའོ། །ཞེས་ཞུས་པ་ན། སོན་

པའི་ཞལ་ནས་ཙུན་ད། དགེ་སྦྱོང་བཞི་སེ་ལྔ་པ་མེད། །དེ་དག་གསལ་བར་ངས་ཤེས་

བྱ། །ལམ་གིས་རྒྱལ་དང་ལམ་སོན་དང་། །ལམ་ཕིར་འཚོ་དང་ལམ་སུན་



  62  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འབྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་ཙུན་དས། ལམ་གིས་རྒྱལ་བ་གང་ལ་

བརོད། །ཇི་ལྟར་མཚུངས་མེད་ལམ་སོན་ཡིན། །ལམ་ཕིར་འཚོ་བ་འདྲི་བས་

གསུངས། །ལམ་སུན་འབྱིན་པ་གསལ་བར་མཛོད། །ཅེས་ཞུས་པ་ན། གང་ཞིག་ཐེ་

ཚོམ་ཟུག་རྔུ་སངས། །གཞན་གིས་བཀྲི་མིན་མྱ་ངན་འདས། །འཇིག་རྟེན་ལྷར་བཅས་

སོན་པ་ཡི། །སངས་རྒྱས་ལམ་གིས་རྒྱལ་ཞེས་བརོད། །བླང་དང་དོར་བྱ་མཆོག་

རིག་ནས། །ཆོས་རྣམས་དེ་བཞིན་སོན་ཅིང་འབྱེད། །ཐུབ་པ་བཀྲི་མིན་ཐེ་ཚོམ་

ཆད། །ལམ་སོན་དགེ་སྦྱོང་གཉིས་པ་ཡིན། །གང་ཞིག་ཆོས་གནས་ལེགས་སོན་

ཅིང་། །དྲན་པའི་བདག་ཉིད་ལམ་ཕིར་འཚོ། །ཁ་ན་མ་ཐོ་མེད་གནས་སོབ། །དགེ་སྦྱོང་

གསུམ་པ་ལམ་ཕིར་འཚོ། འཕགས་པའི་རྟགས་ཀིས་གཡོགས་བྱས་ནས། །འགན་

ཅིང་ཁིམ་སུན་འབྱིན་པ་དང་། །འཆལ་ཞིང་མ་དུལ་སྒྱུ་དང་བཅས། །གཟུགས་བརན་

བཞིན་སྤོད་ལམ་སུན་འབྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་ནི་ལམ་གིས་

རྒྱལ་བ་སོབ་མི་སོབ་དང་། ལམ་སོན་སངས་རྒྱས་དང་། ལམ་ཕིར་འཚོ་བ་དགེ་སོང་

གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལམ་ལ་སོབ་པའི་ཆེད་དུ་འཚོ་བ་དང་། ལམ་སུན་འབྱིན་

པ་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བར་བཤད་པས་དེ་ཡང་དགེ་སྦྱོང་གི་དབྱེ་བར་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ། །

ཡང་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་སོམ་པ་གཏོང་ན་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་དགའ་བ་ཅན་

ར་ལྟུང་བྱུང་ནས་འཆབ་སེམས་མ་སྐྱེས་པ་དེ་ཆད་པའི་ལས་ཀི་བསབ་པ་བྱིན་པས་

དགེ་སོང་དུ་མི་འགྱུར་བ་ལས་དེ་ལྟར་འགྱུར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ལུང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ལས། བྱ་རོག་སྐྲོད་དང་སུན་ཕྱུང་དང་། །རྐུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཐབས་གནས་དང་མ་ནིང་དང་། །ཞེས་དགེ་སོང་མ་སུན་ཕྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་དུ་མི་རུང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་

ངན་པ་དེས་གོ་བཀག་ནས་སོམ་པ་གསར་པ་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་གལ་ཏེ་དེ་ལ་སོམ་པ་

མེད་ན་ཕིས་བླངས་པས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་མི་སྐྱེ་ན་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ལའང་

ཕིས་བླང་དུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

རིགས་པའང་སོམ་པ་ནི་སོང་བདུན་ཡིན་པས་ན་སོག་གཅོད་སོང་བ་བཏང་

བས་གཞན་བཏང་བར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། ལུང་གཞིའི་འགེལ་པ་ལས། སོབ་དཔོན་དགེ་ལེགས་བཤེས་

གཉེན་གིས། ཕོགས་གཅིག་འཁྲུགས་ཀང་དགེ་སོང་གི་དངོས་པོ་ལྷག་མ་དང་མ་བྲལ་བའི་ཕིར་ཏེ། ཕོགས་གཅིག་

འཁྲུགས་པས་ནི་སོམ་པ་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་གཏོང་བར་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡང་། ཇི་ལྟར་ཕོགས་གཅིག་བླངས་

གྱུར་པས། །མཐའ་དག་བླངས་པར་མི་བཞེད་ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕོགས་གཅིག་འཁྲུགས་གྱུར་པས། །མཐའ་དག་འཁྲུགས་

པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཞེས་འགྱུར་བ་ལྟར་རོ། །དེ་དག་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་མ་བྱས་པའི་ཕིར་

རོ། ། དེ་ལྟར་ན་སོག་གཅོད་པ་སོང་བ་བླངས་པས་ཀང་གཞན་བླངས་པར་ཐལ་བའི་

ཕིར་རོ། །ཕོགས་གཅིག་བཏང་བས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་ནི་རིགས་པ་མ་

ཡིན་ཏེ། ལག་པ་བཅད་ན་རྐང་པ་ལ་སོགས་པ་རིལ་བཅད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་ཕིར་འདི་ནི་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །འདི་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་དགེ་སོང་མ་ལ་འདོམས་ན་ལྟུང་བྱེད་དུ་བཤད་པ་ནི་ངན་སོང་

དུ་ལྟུང་བ་ཙམ་ལ་དགོངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དགེ་སྦྱོང་དུ་བཤད་པ་ནི་སོན་པ་ཉིད་

ཀིས་ འཕགས་པའི་རྟགས་ཀིས་གཡོགས་བྱས་ནས། །འགན་ཅིང་ཁིམ་སུན་འབྱིན་པ་དང་། །འཆལ་ཞིང་མ་དུལ་སྒྱུ་

དང་བཅས། ། གཟུགས་བརན་བཞིན་སྤོད་ལམ་སུན་འབྱིན། །ཞེས་གསུངས་པས་མིང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཙམ་གི་དགེ་སྦྱོང་སེ་ས་བོན་རུལ་བ་དང་སེམས་ཅན་ཤི་བ་དང་མཚེའུ་སྐམ་པོ་ལ་

སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

གཞན་ཡང་ལུང་ལས། གལ་ཏེ་སེམས་ནི་གཅིག་གིས་ཀང་། །བཅབས་པ་

མེད་པར་འཆགས་བྱེད་ན། །ཐ་མ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་ཡང་། །དེ་ནི་ཕས་ཕམ་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་པ་དང་། འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས་ཀང་། མི་འཆབ་པ་ཡི་སེམས་

ཀིས་ནི། །གལ་ཏེ་བྱུང་ན་གཅིག་ལའང་མཐོལ། །ཆུང་ངུ་ལ་ཡང་འཇིགས་པའི་

ཕིར། །དེ་ལ་ཕས་ཕམ་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་མི་ཚངས་

སྤོད་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕམ་པ་འབྱུང་བར་མི་འདོད་ཀི་འོན་ཀང་འཆབ་སེམས་

སྐྱེས་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་གི་འཆབ་སེམས་སྐད་ཅིག་ཀང་མ་སྐྱེས་པ་ནི་ར་བའི་ལྟུང་

བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཕམ་པ་བྱུང་ན་དགེ་སོང་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་བྱས་ཀང་སེམས་འགས་ཀང་མི་འཆབ་

ན་ཕམ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར། དེ་བཤགས་ནས་དགེ་སོང་ཐམས་ཅད་ལས་གཞོན་རབས་སུ་འདུག་པ་སོགས་ཆད་

པའི་ལས་ཀི་བསབ་པ་རྣམས་བྱིན་པས་སོར་ཆུད་པ་སེ་དགེ་སོང་དགའ་བ་ཅན་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་སེམས་

ནི་གཅིག་གིས་ཀང་། །བཅབས་པ་མེད་པར་འཆགས་བྱེད་ན། །ཐ་མ་བྱུང་བར་གྱུར་ན་ཡང་། །དེ་ནི་ཕས་ཕམ་མི་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་སོ། ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་རབ་ཏུ་མི་འབྱིན་པ་ནི་རྒྱུད་ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་ཤས་

ཆེན་པོས་ཉམས་པར་བྱས་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །

གཏོང་བ་ལ་ར་བའི་ལྟུང་བ་གཅིག་བྱུང་བས་གཏོང་ཡང་ལེན་པ་ན་གཅིག་

བླངས་པས་ཀུན་བླངས་པར་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། སོམ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕོགས་གཅིག་བཏང་བས་གཞན་དག་གཏོང་བར་མི་

རིགས་ཞེས་པ་ལ་ནི་སོན་པ་ཉིད་ཀིས་དཔེར་ན་ཤིང་ཏ་ལའི་མགོ་བཅད་ན་སྔོན་པོར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགྱུར་དུ་མི་རུང་ལ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་ལན་བཏབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཤིང་ཏ་ལའི་མགོ་

བཅད་ན་ཐམས་ཅད་སྐམ་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་སིད་པ་ཙམ་གིས་གཞན་ལའང་ཐལ་

བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཁབ་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དང་འགལ་བའང་ཡོད་དེ། 

ལུང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ལས། དགེ་སོང་གིས་དེ་བྱས་ན་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་དགེ་སོང་

དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར། དགེ་སྦྱོང་དུ་མི་རུང་ཤཱཀའི་སས་ཀིར་མི་རུང་། དགེ་སོང་གི་

དངོས་པོ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཞིག་པར་འགྱུར་ཞིང་

ཉམས་པ་བཅོམ་པ་ལྟུང་བ་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་སེ། དེའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཕིར་བླང་

དུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་ཤིང་ཏ་ལའི་མགོ་བཅད་ན་སྔོན་པོར་

འགྱུར་དུ་མི་རུང་ལ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་ཡངས་བར་འགྱུར་དུ་མི་རུང་བ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་དགེ་སོང་ལ་དགོངས་ཏེ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་

མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་ངེས་པའི་དོན་གཞན་དུ་དྲངས་པས་བཀའ་ལ་ཐུགས་ཐུབ་ཆེར་

བྱས་ཤིང་། ཉོན་མོངས་པ་མང་པོ་ཅན་རྣམས་ལ་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་རྐེན་

བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་ངེས་དོན་ཡིན་ཞེ་ན། 

ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། དགེ་སོང་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། མིང་གི་དགེ་སོང་དང་། 

ཁས་འཆེ་བའི་དགེ་སོང་དང་། སོང་བས་ན་དགེ་སོང་དང་། ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་

པས་ན་དགེ་སོང་ངོ་། །དོན་འདི་ལ་ནི་གསོལ་བ་དང་བཞིའི་ལས་ཀིས་བསྙེན་པར་

རོགས་པའི་དགེ་སོང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ལུང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ལས་ཀང་། 

བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་དག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མཁེན་ཅིང་གཟིགས་པ་དེས་དེ་ལྟར་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་

དང་བསྙེན་པར་རོགས་པའི་དགེ་སོང་གི་ལྟུང་བར་འགྱུར་བའི་ཆོས་སུ་གསུངས་ཏེ། 

ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུང་ལས་ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ནི་དགེ་

འདུན་གི་ཞལ་ཟས་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དག་ལ་ཁམ་གཅིག་དང་གོམ་པ་གཅིག་

འདོར་བ་ཙམ་ཡང་མ་གནང་བར་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ལས་བཀར་ཏེ། དེའི་དབང་

དུ་མཛད་ནས་མདོ་ལས། དགེ་སོང་མིན་ལ་དགེ་སོང་དུ། །སྨྲ་བ་སེ་ད་བསལ་བར་

གིས། །ཤིང་རུལ་དག་ནི་སང་བར་གིས། །སྙིང་པོ་མེད་པ་དོར་བར་གིས། །ཞེས་བྱ་

བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

རིགས་པ་དང་འགལ་བའང་ཡོད་དེ། གལ་ཏེ་སོག་གཅོད་བྱས་པས་སོམ་པ་མ་

ལུས་པ་མི་གཏོང་ན་སོམ་པ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་བསམས་པ་ཡིནའང་སོག་བཅད་པ་ལ་སོགས་

པས་ཇི་ལྟར་མི་གཏོང་བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཕོགས་གཅིག་བསྲུངས་པས་སོམ་པར་

འགྱུར་ན་ནི་ལེན་པ་ནའང་དེ་ལྟར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སོམ་པ་དང་འགལ་བར་

སྤད་པས་སོམ་པ་མི་གཏོང་ན་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀང་མི་གཏོང་བར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འགའ་ཞིག་གིས་སོག་བཅད་ཀང་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་པའི་སོག་

གཅོད་པ་སོང་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤིན་ཏུའང་བླུན་པ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཚེ་སྔར་སོམ་

པ་བླངས་ནས་བསབ་པ་ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པ་མེད་པར་སོམ་མིན་ལ་ཞུགས་པ་དེའི་ཚེ་

ནའང་སོམ་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གསོད་པ་དང་ནོར་ཐམས་

ཅད་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་གཞན་གི་བུད་མེད་ཐམས་ཅད་ལ་སྤོད་པ་དང་སེམས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྫུན་སྨྲ་བ་ནི་སུས་ཀང་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་བཞིན་དུ་སོམ་པར་འགྱུར་ན་

གང་སོམ་པའི་ཕིར་སོམ་པ་ཡིན་པ་དེ་སོམས་ཤིག །མ་བྱིན་ལེན་ལ་སོགས་པ་སོམ་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེས་ནི་བར་མའི་དགེ་བར་འགྱུར་གི་སོམ་པ་ནི་ངེས་བ་ལྔ་དང་བྲལ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ནི་ལེན་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྲུང་བ་ནའང་ཤིན་ཏུ་ཡིན་ཏེ། 

ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ར་ལྟུང་བྱུང་བས་སོམ་པ་མི་གཏོང་བར་འདོད་

པ་འདི་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཁིམས་བསླུ་བའི་ཕིར་བདུད་ཀིས་བྱས་པ་ཡིན་པར་

ཤེས་སོ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ནི་བསམ་གཏན་དུ་

གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ གཟུགས་ཅན་ཡིན་པ། ཐམས་ཅད་ནི་འོག་ས་ནས་གོང་སར་སྐྱེས་པ་

དང་གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྐྱེས་བ་ན་རིམ་པ་ལྟར་འོག་ས་དང་གོང་སས་བསྡུས་པ་

གཏོང་བས་ན་ས་འཕོས་པ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ཐོབ་ནས་ཡང་ཉམས་པ་

དག་གིས་ཀང་གཏོང་བའི་ཕིར་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་གཏོང་ངོ་། །དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་

ཉེར་བསོགས་ཙམ་ དང་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱོར་ལམ་ལ་སོགས་པ། ནི་ཤི་བས་ཀང་གཏོང་སེ། 

འགེལ་པ་ལས། རིས་མཐུན་པ་བཏང་བ་ལས་ཀང་ཅུང་ཟད་གཏོང་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། འོག་ནས་ཀང་འཕགས་མིན་ཤི་བས་སོ་ཞེས་

འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། ། བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པའི་སྦྱོར་ལམ་ནི་ཤི་

འཕོས་པས་མི་གཏོང་སེ། ཚེ་དེ་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ། །དངོས་གཞི་དག་པའི་ཆ་མཐུན་ནི་ས་དེ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཀང་གཏོང་སེ། ཉོན་མོངས་པ་བཞིན་དུ་སངས་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་དོ། ། ཇི་ལྟར་

གཟུགས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ས་འཕོས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པས་གཏོང་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མེད་དུ་གཏོགས་པའི་དགེ་བའང་ས་འཕོས་པ་དང་ཉམས་པ་

དག་གིས་གཏོང་ངོ་། །འཕགས་པའི་ དགེ་བ་སོགས། དགེ་བ་ཟག་མེད་ནི་རྒྱུ་གསུམ་

གིས་གཏོང་སེ། འབྲས་བུ་ཕི་མ་ཐོབ་པས་ ཞུགས་པ་དང་། སྔ་མ་དང་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་

སྦྱངས་པས་རྣོན་པོ་ཐོབ་པ་ན་རྟུལ་པོའི་སེམས་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་དེ་དག་ལས་ 

འབྲས་བུ་ཕི་མ་གསུམ་ལས། ཉམས་པ་ལས་ཀང་གཏོང་ངོ་། །

སོམ་མིན་གི་གཏོང་ཚུལ་ནི་སོམ་མིན་རྣམས་ནི་རྒྱུ་གསུམ་གིས་གཏོང་སེ། 

སོམ་པ་ དང་པོ་གཉིས་ལས། གང་ཡང་རུང་བ་ཐོབ་པ་དང་ཤི་འཕོས་པ་དང་མཚན་གཉིས་

བྱུང་བ་ལས་གཏོང་བར་འགྱུར་ཏེ། གཉེན་པོ་སོབས་ལྡན་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། རྟེན་

བོར་བ་དང་ཤུགས་ཆད་པའི་ཕིར་དང་། རྟེན་ཉམས་པའི་ཕིར་གོ་རིམ་དུ་སྦྱར་རོ། ། 

དེ་ཡང་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ཐོབ་ན་ལས་ལམ་བདུན་པོ་དང་། ལྷག་མ་དགེ་ཚུལ་སོགས་ཐོབ་ན་ཕམ་པར་འགྱུར་བ་བཞི་

པོ་གཏོང་ལ་ཕ་མ་སོགས་གསུམ་པར་མར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཟག་མེད་ཐོབ་ན་གཏོང་ཞེས་མི་བརོད་པ་ནི། དེའི་

སྔོན་དུ་བསམ་གཏན་སྐྱེ་དགོས་ལ། དེས་སོམ་མིན་དེའི་གོང་དུ་གཏོང་བས་སོ། །མཚོན་དང་རྒྱ་ལ་སོགས་པ་མི་བྱ་

བའི་བསམ་པ་ཐག་བས་བོར་ཀང་སོམ་པ་མ་བླངས་བར་སོམ་མིན་མི་ཆད་དེ། སྨན་མེད་པར་ནད་རིང་མི་བཟློག་པ་

བཞིན་ནོ། ། 

གལ་ཏེ་སོམ་མིན་དང་ལྡན་པ་བསྙེན་གནས་བླངས་ཏེ་བསྲུངས་པའི་ཚེ་སོམ་

མིན་གཏོང་བ་དེ་ལྟ་ནའང་བསྙེན་གནས་ནི་མཚན་མོ་འདས་པ་ན་གཏོང་བའི་ཕིར་དེ་

བཏང་བ་ན་སོམ་མིན་དང་ལྡན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ་ལྕགས་

ཀི་ཐོ་ལུམ་འབར་བ་མེ་དང་བྲལ་བ་ན་སྔོན་པོར་འགྱུར་བ་ལྟར་གཏན་དུ་གཏོང་བའི་

བསམ་པ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་སོམ་མིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཅིག་ན་རེ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་མི་བྱེད་པ་དེ་སིད་དུ་སོམ་པ་དང་ཡང་མི་

ལྡན་ལ་སོམ་མིན་དང་ཡང་མི་ལྡན་གི་ཕིས་མི་དགེ་བའི་སྦྱོར་བ་བྱེད་པ་ནས་སོམ་

མིན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། སོམ་མིན་ཐོབ་པ་ནི་རིག་བྱེད་ལ་རག་ལས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

བར་མའི་གཏོང་ཚུལ་ནི་བར་མ་དགེ་མི་དགེའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་ར་

མཁན་གི་འཁོར་ལོའམ་མདའི་འཕེན་པའི་ཤུགས་ལྟར་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་ཉོན་

མོངས་པའི་ཤུགས་ དྲག་པོ། གང་གིས་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དེ་འཕངས་པ་ན་འཕངས་

པའི་ཤུགས་དེ་ཆད་པས་གཏོང་བའང་ཡོད་དེ། རས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་གཞི་

བདུན་ལྟ་བུ་རབ་ཏུ་དང་བ་ལོག་པ་ན་གཏོང་བ་དང་། ཞེ་སང་གི་ཤུགས་ཆད་ནས་

མཐུན་པར་གྱུར་པ་ན་བར་མ་མི་དགེ་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་བཞིན་ནོ། །བླངས་པ་ཆད་

པས་ཀང་གཏོང་སེ་ལོ་གསུམ་དུ་སོག་གཅོད་པ་སོང་ངོ་ཞེས་ཁས་བླངས་པ་དང་། 

དེའི་བར་དུ་ལོ་རེ་ལ་སོག་གཅོད་པའི་མཆོད་སྦྱིན་བྱའོ། །ཞེས་ཁས་བླངས་བ་ན་ལོ་

གསུམ་འདས་པ་ན་དེ་དག་གཏོང་བ་ལྟ་བུའམ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་

འདིས་ཆོག་གིས་ད་ཕིན་ཆད་བསྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་སྔར་བླངས་པ་བཏང་

བས་ཀང་གཏོང་ངོ་། །

བྱ་བ་ཆད་པས་ཀང་གཏོང་སེ། ལོ་རེ་ལ་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བར་

ཁས་བླངས་ནས་བྱེད་པ་ན་ནམ་ཞིག་ན་དེ་མ་གྲུབ་ན་གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །དོན་ཆད་

པས་གཏོང་བའང་ཡོད་དེ། གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་ཞིག་པ་དང་། རྒྱ་དང་རོས་

ལ་སོགས་པ་ཞིག་པ་ན་བར་མ་དགེ་མི་དགེའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཏོང་བ་ལྟ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བུའོ། །ཚེ་ཆད་པ་དང་དགེ་བའི་ར་བ་ཆད་པ་ལས་ ཀང་། གཏོང་བ་ནི་ཤི་འཕོས་པ་ན་

བར་མ་དགེ་མི་དགེའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀང་གཏོང་ལ། ལོག་ལྟ་སྐྱེས་ཏེ་

དགེ་ར་གཅོད་པར་རོམ་པ་ན་བར་མ་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་བ་གཏོང་བ་ལྟ་བུའི་

ཕིར་རོ། །

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་གཏོང་ཚུལ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་གཏོགས་

པའི་དགེ་བ་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དགེ་བ་ཐོབ་པ་དང་

མཚན་ཉིད་དང་བཅས་པ་དག་ནི་དགེ་ར་ཆད་པ་དང་། འདོད་པའི་གོང་མ་གཟུགས་

དང་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པ་ལས་གཏོང་བར་འགྱུར་རོ། ། དེ་དག་དང་གཞན་ཡང་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཀང་ཅུང་ཟད་གཏོང་བ་ཡོད་དེ་དཔེར་ན་ཡིད་མི་བདེའི་དབང་པོ་དགེ་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཊིཀྐ་ལས་

འཆད་དོ། །གང་བཏང་བ་དེ་སངས་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དགེ་བ་ཟག་བཅས་ནི་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་

སོང་བས་མུ་བཞི་ཡོད་དོ། ། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་དགེ་བའི་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཁད་པར་མེད་

པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཁམས་གསུམ་ཅར་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་ཅན་མིན་པ་

སེམས་སེམས་བྱུང་མི་དགེ་བ་དང་བསྒིབས་པ་མཚན་ཉིད་དང་ཐོབ་པ་དང་བཅས་པ་

དག་ནི་རང་རང་གི་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་གཉེན་པོ་སྐྱེས་པས་

རྣམ་པར་ཉམས་པར་འགྱུར་གི་གཞན་གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སོ་སོའི་སྐྱེ་

བོས་སིད་རེའི་ཉོན་མོངས་སངས་པ་མི་སིད་དེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་གཉེན་པོ་ནི་

དེའི་གོང་ན་གཞན་མེད་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ནི་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་

རོ། །ས་གཞན་གི་ཉོན་མོངས་པ་སངས་བ་ནི་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལ་འཇིག་རྟེན་པའི་

ལམ་གི་གཉེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

༼རླེན་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

རྟེན་གི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལ་ཟ་མ་ནི་དབང་པོ་གང་ཡང་མེད་པའོ། །མ་ནིང་

ནི་དབང་པོ་ཡོད་ཀང་ཉམས་པའོ། །མཚན་གཉིས་པ་ནི་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་གཉིས་ཀ་

ཅིག་ཅར་བྱུང་བའོ། །དེ་དག་དང་བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་མ་གཏོགས་པའི་མི་རྣམས་ལ་

སོམ་མིན་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་ཟ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་སོམ་མིན་མེད་དེ། སིག་པ་བྱ་

བའི་བསམ་པ་མི་བརྟན་པའི་ཕིར་དང་། གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་གང་ལ་སོམ་པ་ཡོད་

པ་དེ་ལ་སོམ་མིན་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་གཉེན་པོ་སོམ་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཡང་ཕིར་

རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་དང་། གཞན་ཡང་གང་མེད་པས་སོམ་མིན་དུ་འགྱུར་པའི་ངོ་

ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ངན་སོང་བ་རྣམས་ལའང་སོམ་མིན་

མེད་དོ། ། དེ་གཉེན་པོའི་རྟེན་དུ་མི་རུང་བས་སོམ་པའང་མེད་དོ། ། བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་ལ་ནི་སིག་

པ་བྱ་བའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་ལ་སོམ་

པའང་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་

སིག་པ་བྱ་བའི་བསམ་པ་བརྟན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འདུལ་བ་ལས་ནི། སྐྱེས་ནས་དང་། ཟླ་བ་ཕེད་པ་དང་། འཁྱུད་ནས་ལྡང་བ་

དང་། ཕག་དོག་ཅན་དང་། ཉམས་པའོ། །ཞེས་ཕོ་མ་ནིང་ལྔ་དང་། མཚན་གཉིས་

པའོ། །གེ་འདམས་པའོ། །རྟག་ཏུ་ཟླ་མཚན་ཟག་པའོ། །ཟླ་མཚན་མི་ཟག་པའོ། །མཚན་

མ་ཙམ་ཡོད་པའོ། །ཞེས་མོ་མ་ནིང་ལྔ་སེ་བཅུ་བཤད་ཅིང་། དང་པོ་ལྔའི་མཚན་ཉིད་ནི། ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། སྐྱེས་ནས་མ་ནིང་དུ་གྱུར་པ་དང་། མ་ནིང་ཕག་དོག་ཅན་

དང་། མ་ནིང་ཟླ་བ་ཕེད་པ་དང་། རླུགས་པའི་མ་ནིང་དང་། ཉམས་པའི་མ་ནིང་

ངོ་། །ཞེས་མ་ནིང་ལྔ་བཤད་དེ། དེ་དག་གི་དང་པོ་ཟ་མ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་གཉིས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ནི་དེ་ཉིད་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ནི་མ་ནིང་གི་དབྱེ་བར་སྣང་ངོ་། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཡོངས་མ་ནིང་དང་། ཕོགས་གཅིག་པའི་མ་ནིང་དང་། ཉམས་

པའི་མ་ནིང་གསུམ་བཤད་པའི་དང་པོ་ནི་ཕོ་མོའི་དབང་པོ་དང་མི་ལྡན་པར་བཙས་པ་

སེ་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཅིང་སྐྱེས་པའི་

སོབས་པ་སྐྱེ་བ་དང་བདག་ཉིད་ལ་ཕ་རོལ་ཀིས་སུན་འབྱིན་པའམ། གཞན་འདོད་པ་

སེན་པ་མཐོང་ན་སྐྱེས་པའི་སོབས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་སེ། དེ་ནི་མ་ནིང་ཁོ་ན་ཡིན་གི་

ཟ་མ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་ནི་མཚོན་ཆ་ལ་སོགས་པས་བཅད་པའམ། ནད་དང་དུག་དང་མེ་

དང་སྔགས་ལ་སོགས་པས་ཆད་ནས་སྐྱེས་པའི་སོབས་པ་མི་འབྱུང་བ་སེ། དེ་ནི་གལ་

ཏེ་ཕ་རོལ་པོས་བདག་ལ་སུན་འབྱིན་པར་མི་བྱེད་ན་ནི་ཟ་མ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་སུན་

འབྱིན་པར་བྱེད་ན་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་བ་ལས། འཁྱུད་ཆགས་ཕག་དོག་ནད་དང་

སྐྱེས། །ཟླ་ཕེད་ཅེས་བྱ་མ་ནིང་ལྔ། །འདི་དག་རེ་རེའི་མཚན་ཉིད་ནི། །རྟོགས་པའི་

དོན་དུ་བརོད་པར་བྱ། །གང་ལ་གཞན་གིས་མནན་བ་ན། །འཁིག་ཕིར་སེམས་ལ་

འདོད་ཆགས་ནི། །རྣམ་རྒྱས་དེ་ནི་བློ་ལྡན་གིས། །འཁྱུད་ལྡང་མ་ནིང་ཤེས་པར་

བྱ། །གཞན་གི་མཚན་ནི་མཐོང་བ་ལས། །རང་ལ་འདོད་སྐྱེ་ཕག་དོག་གགས། །མཚོན་

ནད་ཀིས་ནི་རྟགས་ཉམས་པ། །དེ་ནི་ནད་ཀི་མ་ནིང་བརོད། །གང་སྐྱེས་ཉིད་ན་མཚན་

མ་ནི། །གཉིས་ཀ་མེད་པ་སྐྱེས་ནས་ཡིན། །ཟླ་ཕེད་བུད་མེད་ཟླ་ཕེད་ནི། །སྐྱེས་འགྱུར་

ཟླ་ཕེད་མ་ནིང་བརོད། །འདིར་ནི་སོགས་ཀི་སྒ་མེད་ཀང་། །ཟླ་སོགས་མ་ནིང་འགྲུབ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་ཡིན། །གང་ཞིག་གོང་གི་ཆོས་དག་གི །ནུས་མེད་དེ་ནི་ཟ་མ་སེ། །གཉིས་ཀའི་

མཚན་ནི་དོད་པ་ནི། །མཚན་གཉིས་པར་ནི་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་པོ་ནས་མཚན་

གཉིས་ཀ་མེད་པ་ནི་སྐྱེས་ནས་མ་ནིང་དང་། འཁིག་པ་སྤོད་མི་ནུས་པ་ཟ་མ་ཡིན་ལ། 

ཟླ་བ་ཕེད་པ་དངོས་སུ་བཤད་པས་ཤུགས་ལ་ཟླ་བ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པའི་མ་ནིང་

ཡང་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །སོམ་མིན་གང་ལ་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ལ་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

སོམ་པའང་དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་ལ་འོན་ཀང་སོམ་པ་ནིལྷ་ལའང་ བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི། སྐྱེའོ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁད་པར་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་ཟ་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་སོམ་པ་མེད་ཅེ་ན། ལུང་དང་རིགས་པ་

ལས་ཏེ། ལུང་ནི་མིང་ཆེན་གི་མདོ་ལས། མིང་ཆེན་འདི་ལྟར་ཁིམ་པ་གོས་དཀར་པོ་

གོན་བ་སྐྱེས་པ་ཕོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞིག །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། འདུལ་བ་

རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་གཞི་ལས་ཀང་། རྐུ་ཐབས་གནས་དང་མ་ནིང་དང་། །ཞེས་པ་

དང་། །ཁོད་ཟ་མ་མ་ཡིན་ནམ་ མ་ནིང་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་དྲི་ཞིང་གལ་ཏེ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ན་

ཁོད་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་གི་སོང་ཞིག་ཅེས་བརོད་བར་བྱའོ་ཞེས་ཟ་མ་ལ་

སོགས་པ་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། བཤེས་སིང་ལས་ཀང་། གསོ་སྦྱོང་

འདོད་སྤོད་ལྷ་ལུས་ཡིད་འོང་བ། །སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དག་ལ་གསོལ་བར་བགི། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །རིག་པ་ནི་རྟེན་ཕོ་མོ་གཉིས་ཀའི་ཉོན་མོངས་པ་ཤས་ཆེ་བའི་

ཕིར་དང་། གཉེན་པོ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་མི་བཟོད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་ལ་ངོ་

ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཤས་ཆེན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། མ་ནིང་ལ་སོགས་གནས་མི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱ། །ཚྭ་སྒོའི་ཞིང་ལྟར་དེ་དག་ལ། །ཚུལ་ཁིམས་ས་བོན་སྐྱེ་བ་མེད། །ཅེས་འབྱུང་བས་

ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་དང་ངན་སོང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་ཞིང་ཚྭ་

སྒོ་ཅན་ལ་འབྲས་བུ་དང་ར་གཉིས་ཀ་མཚར་གཅིག་མི་སྐྱེ་བ་ལྟར་རྟེན་ཞན་པས་སོམ་

པ་དང་སོམ་མིན་གཉིས་ཀ་མི་སྐྱེ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་སོམ་བ་ནི་ལྷ་དང་

མི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ལ། སོམ་མིན་ནི་མི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དོ། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསྡུ་བ་ལས་ནི་ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དག་ཉོན་མོངས་བ་མང་བ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་

བས་བསྒིབས་པས་ཚུལ་ཁིམས་དག་པ་དང་ཡོན་ཏན་ཁད་པར་ཅན་མི་ཐོབ་པའི་

ཕིར་དང་། དགེ་སོང་གི་ཕོགས་སུ་བཞག་ནའང་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་བུད་མེད་ཀི་

ཉེས་པ་སེན་པར་འགྱུར་ལ། དགེ་སོང་མའི་ཕོགས་སུ་བཞག་ནའང་ནོམ་པ་དང་ཀུན་

ཏུ་ནོམ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་པའི་ཉེས་པ་སེན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རབ་ཏུ་འབྱིན་པ་

དང་བསྙེན་པར་རོགས་པར་ནི་མི་བྱེད་དོ། །

འོན་ཀང་དེ་དག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ཞིང་དགེ་བསྙེན་གི་བསབ་པའི་

གཞི་དག་བླངས་ནས་བསྲུང་ན་བསོད་ནམས་ནི་དགེ་བསྙེན་དང་མཚུངས་པར་ཐོབ་

ལ། དགེ་བསྙེན་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ནི་མི་འཐོབ་སེ། དགེ་སོང་ཕ་མ་ལ་བསྙེན་བཀུར་

བྱེད་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ནི་དགེ་བསྙེན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་ཕོ་མོ་གཉིས་

ཀའི་ཉེས་པ་སེན་པས་ཕོགས་གཉིས་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པའི་འོས་མ་ཡིན་པས་དེ་

དག་གིས་ཀང་དགེ་སོང་ཕ་མ་ལ་ཀུན་ཏུ་འདྲེ་བས་བསྙེན་བཀུར་མི་བྱ་ཞིང་། དགེ་

སོང་ཕ་མས་ཀང་དེ་དག་གི་བསྙེན་བཀུར་བདག་གིར་མི་བྱ་རེག་པ་དང་ཡིད་བརྟན་

པར་མི་བྱ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འོ་ན་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་པའི་ཀླུ་ནི་ཟླ་བ་ཕེད་ཕེད་ཀི་

ཚེས་བརྒྱད་ལ་གནས་ནས་བྱུང་ནས་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་བསྙེན་གནས་

ལ་ཉེ་བར་གནས་སོ། །ཞེས་དུད་འགོ་ལ་སོམ་པ་སྐྱེ་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་ལེགས་སྤད་ཙམ་ལ་སོམ་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་སོམ་པ་ནི་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །མི་དང་ལྷ་ལ་སོམ་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མི་རྣམས་

ལ་ནི་སོ་སོ་ཐར་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་གསུམ་ག་ཡོད་

དོ། །འདོད་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་གཟུགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་བསམ་གཏན་

ལས་སྐྱེས་པའི་སོམ་པ་ཡོད་ཀི་གཟུགས་མེད་ན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རང་ས་ན་གཟུགས་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། འོག་མར་ཐོབ་པ་དག་ཀང་ས་འཕོས་པས་གཏོང་བའི་ཕིར་

རོ། །ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་སེམས་ཅན་ཚངས་པ་

ཆེན་པོ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་མ་གཏོགས་པ་འདོད་པ་དང་

གཟུགས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལྷ་རྣམས་ ལ་གནས་གཙང་ན་ངེས་པར་ཡོད་པ་དང་གཞན་ལ་ཡོད་རུང་བ། དང་

གཟུགས་མེད་པ་ནའང་ འཕགས་པ་ལ་འདས་མ་འོངས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས། ཡོད་དེ། གཟུགས་མེད་

རང་ས་ན་གཟུགས་མེད་ཀང་གཟུགས་ཁམས་སུ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་གཏོང་

རྒྱུ་མ་བྱུང་བར་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་བ་དག་ལ་ཐོབ་པ་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཚངས་

པ་ཆེན་པོ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་མི་ལྡན་པ་ནི་དང་པོ་ནི་ཕིན་ཅི་

ལོག་གི་ལྟ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་པ་ནི་མི་ཁོམ་པའི་གནས་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་། སོ་སོ་ཐར་པ་ནི་མི་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་ཀི་ལྷ་ལ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ནི་མེད་དེ། མདོ་ལས། ལྷ་རྣམས་ནི་མི་དག་གིས་གནས་གསུམ་གིས་ཟིལ་གིས་

གནོན་ཏེ། དཔའ་བ་དང་། དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། འདིར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ལ་

གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདིར་ཚངས་པར་སྤོད་པ་ནི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་

བསྙེན་པར་རོགས་པ་དགེ་སོང་གི་དངོས་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །སྐྱོ་

བ་མེད་པས་འདོད་པའི་ལྷ་ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་ལའང་མེད་ན་གོང་དུ་སྐྱེས་པ་

རྣམས་ལ་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་དགོས་འོན་ཀང་གོང་མ་རྣམས་ལ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་

མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་ཅི་རིགས་པར་རྒྱུ་དང་ལས་དང་ཆོས་ཉིད་ཀི་སོབས་ཀིས་

སྐྱེའོ། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ནི་ཟག་

མེད་མེད་དེ། འཕགས་པ་རྣམས་དེ་གཉིས་སུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་མེད་ན་

ཟག་མེད་ནི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ལྡན་པས་ཡོད་ཀི་མངོན་གྱུར་ནི་མེད་དེ། དེ་ན་

གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་གོང་མ་པ་དག །ལས་ཀི་དབང་

གིས་སྐྱེས་པའི་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཟག་མེད་མེད་ཀང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

སྨོན་ལམ་གི་དབང་གིས་ཚངས་པ་ཆེན་པོར་ཡང་སྐྱེ་བས་དེ་ལ་ནི་ཟག་མེད་ཡོད་དོ་

ཞེས་བཞེད་མོད་ཀི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་དེར་སྐྱེས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

འཕགས་པར་མི་འདོད་པས་དེ་ལ་ཟག་མེད་ཡོད་པར་མི་འདོད་དོ། །

༼མདྐོ་ལས་གསུངས་པའི་ལས་རྒྱས་བཤད།༽

ད་ནི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ལས་ཀི་དབྱེ་བ་ནི་གསུམ་ཚན་གསུམ་པའི་

མདོ་ལས། ཡོན་སྐྱོན་སྙིགས་མ་སྙིགས་མ་ཅན། །ཉེས་པར་སྤད་པ་རྣམ་གསུམ་

དང་། །གཙང་ཐུབ་ལུས་བསོད་བསོད་མིན་དང་། །འདས་སོགས་བདེ་གཤེགས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གསལ་བར་མཛད། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་སོན་པ་ཡིན་

པས་དེ་ལ་ལས་སུམ་ཚན་དུ་དབྱེ་བ་དང་། མྱོང་འགྱུར་གི་དབྱེ་བ་དང་། དཀར་ནག་

ལ་སོགས་པ་བཞིར་དབྱེ་བ་དང་། ཐུབ་པ་དང་གཙང་བྱེད་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། ལེགས་

སྤད་ཉེས་སྤད་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། དགེ་བཅུ་མི་དགེ་བཅུར་དབྱེ་བ་དང་། ལས་འབྲས་བུ་

དང་བཅས་པར་དབྱེ་བ་དང་། རིགས་པ་དང་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པའི་དབྱེ་

བ་དང་། འཕེན་བྱེད་དང་རོགས་བྱེད་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། སྒིབ་པ་གསུམ་བཤད་པ་དང་། 

མཚམས་མེད་ལྔ་བཤད་པ་དང་། དེ་དང་ཉེ་བ་ལྔ་བཤད་པ་དང་། བསོད་ནམས་བྱ་

བའི་གཞི་གསུམ་བཤད་པ་དང་། ཆ་མཐུན་གསུམ་བཤད་པ་དང་། རིག་པས་རབ་ཏུ་

བཅུག་པའི་ལས་གསུམ་བཤད་པ་བཅོ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས།

༼ལས་གསུམ་ཚན་དུ་དབྱླེ་བ།༽

དང་པོ་ནི་གསུམ་ཚན་གསུམ་པའི་མདོ་ལས་ལས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་

བསན་གསུམ་གསུངས་པ་ལས་དུས་རེ་ཞིག་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་བདེ་བ་

མྱོང་བ་དང་གཏན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་པ་མྱང་འདས་ཐོབ་བྱེད་ནི་དགེ་བ་དང་། 

རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མི་བདེ་བ་མྱོང་བ་ནི་མི་དགེ་བ་དང་། ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་

སྐྱེད་པ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་ལས་ནི་དགེ་མི་དགེ་ལས་གཞན་པ་ལུང་མ་བསན་

ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་གཟུགས་མེད་པའི་དགེ་བའང་ལུང་མ་

བསན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདེ་མི་བདེ་གཉིས་ཀ་མི་མྱོང་བའི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། ས་དེ་དག་གི་དགེ་བ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བའི་བདེ་བ་མྱོང་བའི་ལས་ཡིན་པའི་

ཕིར་རམ། ཡང་ན་བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་དགེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕལ་ཆེ་བའི་



  78  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དབང་དུ་བྱས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་དེ་བཞིན་དུ་མདོ་ལས་བསོད་ནམས་

དང་བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་མི་གཡོ་བའི་ལས་གསུམ་དང་། བདེ་བ་མྱོང་བར་

འགྱུར་བ་དང་སོགས་པའི་སྒས་གཟུང་བ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་གཉིས་

ཀ་མ་ཡིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་པ་གསུམ་ཡང་གསུངས་སོ། །

དེ་ལ་རེ་ཞིག་བསོད་ནམས་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་བའི་

ལས་ཡིན་ལ། མི་གཡོ་བའི་ལས་ནི་འདོད་པའི་གོང་མ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་

ལས་སྐྱེས་པའི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས། འདི་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་དང་

རྣམ་པར་དཔྱད་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི ་འདིར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཡོ་

བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་བསམ་གཏན་ དང་པོ། གསུམ་གཡོ་བར་གསུངས་པ་

དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེར་ནི་བསམ་གཏན་གི་སྐྱོན་གིས་གཡོ་བར་བཤད་དེ། དང་པོ་

ལ་ནི་རྟོག་དཔྱོད་དག་གིས་གཡོ་བ་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་པ་ལ་ནི་ཡིད་དགའ་བ་དང་མ་

བྲལ་བས་གཡོ་བ་ཡིན་ལ། གསུམ་པ་ནི་བདེ་བ་ལ་བདེའོ་སྙམ་པ་འཕགས་པ་རྣམས་

ཀིས་གཡོ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། བཞི་པ་ནི་དེ་དག་གིས་གཡོ་བ་མེད་པར་

བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་གཡོ་བའི་ཕིར་བསམ་གཏན་དང་

པོ་ལ་སོགས་པའང་མི་གཡོ་བར་བཤད་དོ། །

ཇི་ལྟར་མི་གཡོ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕིར་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་

ལས་དགེ་བ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་རང་རང་གི་ས་དེ་དག་ཏུ་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་

སྨིན་པའི་ཕིར་དང་ས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་གཡོ་བའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་ཡང་ལུས་

དང་ལོངས་སྤོད་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་ལྷའི་ནང་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་ནི་རེས་འགའ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་དང་སྨོན་ལམ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ་སོགས་པའི་མཐུས་མི་དང་དུད་འགོ་དང་ཡི་དྭགས་རྣམས་སུ་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དེ། འདི་ལྟར་འདོད་པ་

ན་སྤོད་པའི་ལས་དགེ་བ་ནི་འགོ་བ་གཞན་གི་ལས་དགེ་བའང་འགོ་བ་གཞན་དུ་རྣམ་

པར་སྨིན་པའི་ཕིར་ཏེ། །མདོ་ལས་འདི་ལྟ་སེ། འདི་ན་ལ་ལ་སྦྱིན་པ་པོ་ཡིན་ཞིང་སྦྱིན་

བདག་ཡིན་ལ་དེ་ཤིན་ཏུ་སོག་གཅོད་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས་དེ་གང་པོ་ཆེར་གྱུར་ན་

གང་པོ་ཆེའི་རྒྱན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཡང་འདི་ལྟ་སེ། འདི་ན་ལ་ལ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་

བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བ་དང་བསྒོམས་པ་

ལས་བྱུང་བ་ཆུང་ངུ་ཀུན་ཏུ་བསེན་ཅིང་བསྒོམས་པ་དང་ལན་མང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་ལྷ་བཟང་པོ་རྣམས་སམ་མི་བཟང་པོ་རྣམས་དང་སྐལ་བ་མཉམ་

པར་སྐྱེ་བར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་ན་ཞེས་པ་ནས་དེ་ནི་དེར་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་

བའི་བར་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་རྐེན་གི་སོབས་ཀིས་ལྷ་ཡང་ལྷའི་རིས་གཞན་དང་། 

ལྷའི་ནང་དུ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་མི་དང་དུད་འགོ་དང་ཡི་དྭགས་ཀི་ནང་དུ་རྣམ་པར་

སྨིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ས་དེ་པའི་དགེ་

བས་དེ་དག་ཁོ་ནར་སྨིན་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མི་གཡོ་བ་ཡིན་ནོ། །བསོད་

ནམས་མ་ཡིན་པའི་ལས་ནི་མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་གགས་པའི་ཕིར་མ་བཤད་དོ། །

འདོད་པ་ནས་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བར་གི་དགེ་བ་ནི་བདེ་བ་མྱོང་བར་

འགྱུར་བའི་ལས་ཞེས་བྱ་སེ། ས་དེ་དག་ན་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་

ཡང་དགེ་བ་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དེ་ཡན་ཆད་

བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་དག་གི་དགེ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མིན་

བདེ་བའང་མིན་པ་བཏང་སྙོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཏེ། ས་དེ་དག་ན་ཚོར་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་དག་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བཏང་སྙོམས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་

འགྱུར་བའི་ལས་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་འདིའི་མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་དག་ཀང་ཚོར་

བ་འབའ་ཞིག་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་

དང་བཅས་པའོ། །འདིའི་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ན་ན་མི་དགེ་བ་ཡོད་པར་

བསན་པའི་ཕིར་རོ། །མི་དགེ་བ་སྨོས་པ་ནི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་བསལ་བའི་

ཕིར་རོ། །

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་འོག་མ་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནའང་བར་མ་

བཏང་སྙོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཡོད་དོ་ཞེས་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་

ཟེར་ཏེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། གང་གི་ཕིར་ཏེ་འདི་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་

ཁད་པར་ཅན་ནི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཡང་དགེ་

བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ལས་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལའང་

རྒྱུ་ནི་སྙོམས་འཇུག་ཁད་པར་ཅན་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། འབྲས་བུ་ནི་སྐྱེ་བའི་བསམ་

གཏན་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་མངོན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ དེ་ན་བདེ་སྡུག་ཀང་

མེད་པས་དེའི་རྒྱུ། སྙོམས་འཇུག་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་མེད་པའམ། དང་པོའི་དངོས་གཞི་ནི་དམན་ཞིང་ས་ཐ་དད་པའི་ཕིར། སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་

ཁད་པར་ཅན་དུ་ལས་གང་གིས་ཀང་རྣམ་པར་སྨིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་

རོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ནི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་གི་རྣམ་སྨིན་ནི་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་

བདེ་བའི་དབང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཁ་ཅིག་ནི་ས་དེ་ན་རྣམ་སྨིན་གི་ཚོར་བ་ནི་མེད་ཀི་འོན་ཀང་ཚོར་བ་བཏང་

སྙོམས་པ་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་

གཉིས་ཀའང་བསན་བཅོས་དང་འགལ་ཏེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། ལས་ཀི་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། 

རྟོག་པ་མེད་པའི་ལས་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། རྟོག་པ་མེད་པའི་ལས་དགེ་

བ་ནི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ཡན་ཆད་ན་ཡོད་དེ་དང་པོའི་དངོས་གཞི་མན་ཆད་

རྟོག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་དང་། དང་པོའི་དངོས་གཞི་ཁད་པར་ཅན་ཡན་ཆད་ན་

རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ལུང་འདི་ལས་ནི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་

གི་ལས་ལ་རྣམ་སྨིན་ཡོད་ཅིང་དེ་ཡང་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕིར་

ས་དེ་ན་བཏང་སྙོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཡོད་པར་ཤེས་སོ། །ཡང་བསན་

བཅོས་ལས་སྔ་ཕི་མེད་པར་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པར་སྨིན་པར་འདོད་པའི་

ཕིར་ཡང་འོག་འདོད་པ་ནའང་བཏང་སྙོམས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཡོད་པར་

ཤེས་ཏེ། བསན་བཅོས་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས། འདི་ལྟར་ལས་གསུམ་པོ་རྣམས་

ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྔ་ཕི་མེད་པར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་

དེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་གཟུགས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་

སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་སོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་

བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་

བྱེད་རྣམས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། ས་གཞན་ན་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་

བའི་ལས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལུང་གི་དོན་ཡང་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་གཟུགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

མཐོ་རིས་ཀི་མིག་ལ་སོགས་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་སེམས་དང་

སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་རྣམས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་ལྔའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་དབང་པོ་སེ། ཡིད་མི་བདེ་བ་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་

སེམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སོག་གི་དབང་པོ་

ལ་སོགས་པའོ། །འདི་ཡང་དགེ་བ་སོབས་ཆུང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། སོབས་

ཆེན་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའང་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། མི་

དགེ་བས་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། ལུང་མ་བསན་ལ་རྣམ་

སྨིན་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འོག་ན་བཏང་སྙོམས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཡོད་དེ། 

འདོད་པ་ལས་གཞན་ན་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་སྨིན་སྔ་ཕི་མེད་པར་དུས་ཅིག་ཅར་སྨིན་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན། བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བར་དགེ་བ། །བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར། ཞེས་བྱ་བ་

དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བར་

འགྱུར་ཏེ། བཏང་སྙོམས་མྱོང་འགྱུར་གི་དགེ་བའང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བསན་པ་

དེ་དག་ནི་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི་ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་

པའི་མཐའོ། །གལ་ཏེ་ལས་དེ་དག་ཚོར་བའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་ན་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་

ལ་སོགས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེ་བའི་ཚོར་བ་མྱོང་བར་བྱེད་པའི་ལས་ཡིན་

པའི་ཕིར་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་ནས་བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཞེས་བྱ་སེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འཁྲུ་བར་བྱེད་པའི་འདག་ཆལ་ལ་འཁྲུ་བའི་འདག་ཆལ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་ལའང་བརོད་པར་བྱའོ། །

༼མྐོང་འགྱུར་གི་དབྱླེ་བ།༽

གཉིས་པ་མྱོང་འགྱུར་གི་དབྱེ་བ་ནི། གཞན་ཡང་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་རྣམ་

པ་ལྔ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། གང་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ཚོར་བ་

དང་། མཚུངས་ལྡན་གིས་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་རེག་པ་སེ། བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་

བའི་རེག་པ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། དམིགས་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ནི་ཡུལ་

རྣམས་ཏེ། མདོ་ལས། མིག་གིས་གཟུགས་རྣམས་མཐོང་ནས་གཟུགས་སོ་སོར་ཡང་

དག་པར་མྱོང་བར་འགྱུར་གི་གཟུགས་ལ་འདོད་ཆགས་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་

བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་

ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལས་ནི་གེང་གཞི་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀི་རྣམ་

གངས་ལས། གང་གི་ཚེ་བདེ་བའི་ཚོར་བ་མྱོང་བར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་དེའི་ཚོར་བ་

གཉིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེས་ན་དང་པོ་ནི་ཚོར་བ་

སྤི་དང་ལྔ་པ་ནི་བྱེ་བྲག་མྱོང་བའོ། །དེ་ལྟར་ན་མྱོང་འགྱུར་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་འདིར་ནི་

རྣམ་སྨིན་མྱོང་འགྱུར་ཡིན་ནོ། །གོང་དུ་བཤད་པའི་བདེ་བ་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་

པའི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མྱོང་བར་ངེས་པ་དང་མྱོང་བར་མ་

ངེས་པ་གཉིས། ངེས་པ་ལའང་མཐོང་བའི་ཆོས་སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་

དང་། སོགས་པའི་སྒས་བཟུང་བ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཁོ་ན་ལ་མྱོང་བ་སྐྱེས་ནས་མྱོང་བར་



  84  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགྱུར་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཡང་ཕི་མ་ཕན་ཆད་ལ་མྱོང་བ་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་བར་

འགྱུར་བ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་མྱོང་བར་ངེས་པའང་རྣམ་པ་གསུམ་སེ་དེ་ལྟར་ན་

ངེས་པ་གསུམ་མ་ངེས་པ་དང་བཞི་ཡིན་ནོ། །

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ནི་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་མ་ངེས་པ་ལའང་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་ནས་ལས་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། 

འདིའི་མྱོང་བར་ངེས་པ་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་གནས་སྐབས་ངེས་པའོ། ། 

མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལྟ་ན་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ནི་ལས་སོབས་ལྡན་ཡིན་”ཡང15་འབྲས་བུ་ཆུང་

བར་འགྱུར་ཏེ། དུས་ཐུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེའི་རྣམ་སྨིན་ནི་ཚེ་རབས་གཞན་ནའང་ཡོད་མོད་ཀི་མྱོང་བའི་འགོ་

འདི་ནས་རོམ་པས་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་དུ་གཞག་གོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དེ་མི་འཐད་དེ། དེ་ལྟ་ན་ལས་

གསུམ་གི་དུས་ངེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ་བས་སོ། །འབྲས་བུ་ཉེ་བ་ནི་ལས་ཀི་རིགས་ལས་ཡིན་གིས་སོབས་ཆེ་བས་

མིན་ཏེ། ཕིའི་ས་བོན་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། ། དཔེས་སོན་པ་ནི་སེ་པ་གཞན་དག་ནི་གནས་

སྐབས་མྱོང་བར་ངེས་པ་དང་། མ་ངེས་པ་དང་། རྣམ་སྨིན་མྱོང་བར་ངེས་པ་དང་། མ་

ངེས་པ་གཉིས་ཡོད་པའི་ཕིར་དེ་དག་མུ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལ་

གནས་སྐབས་ངེས་ལ་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བར་མ་ངེས་པ་ནི་གལ་ཏེ་མྱོང་ན་མཐོང་བའི་

ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་མ་ངེས་པ་ཡིན་

ནོ། །རྣམ་པར་སྨིན་པར་ནི་ངེས་ལ་གནས་སྐབས་མ་ངེས་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་ནི་གདོན་མི་

ཟ་བར་མྱོང་ལ། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་ཀ་ངེས་

པ་ནི་མཐོང་ཆོས་ལ་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བར་ངེས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་ཀ་མ་

15  ཀང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ངེས་པ་ནི་གནས་སྐབས་ཀང་མ་ངེས་ལ་རྣམ་སྨིན་ཡང་མྱོང་བར་མ་ངེས་པའོ། །དེའི་

ལྟར་ན་ངེས་པ་ལ་མཐོང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ངེས་མ་ངེས་གཉིས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་

དང་མ་ངེས་པ་ལ་རྣམ་སྨིན་མ་ངེས་པ་དང་གནས་སྐབས་མ་ངེས་པ་དང་གཉིས་ཏེ་

ལས་རྣམ་པ་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ནི་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ནི་ལས་སོབས་ལྡན་ཡིན་པའི་

ཕིར་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ནས་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་དེ། གཞན་དུ་ན་ལས་ཆེ་བའི་

འབྲས་བུ་ཆུང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་དུ་འགལ་ལོ་

སྙམ་ན། དེ་ནི་ཐོག་མར་འགོ་རོམ་པའི་དབང་གིས་མིང་དེར་རྣམ་པར་བཞག་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་འདོད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ལས་ཀི་རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཕིར་

མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ལྕམ་

པ་ལ་སོགས་པ་ཟླ་བ་ཕེད་དང་གཉིས་ན་འབྲས་བུ་སྨིན་ལ་ནས་དང་གོ་ལ་སོགས་པ་

ཟླ་བ་དྲུག་ན་སྨིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་གིས་ནི་ སྐྱེ་བ་གཞན་གི། རིས་མཐུན་པའི་སོག་གི་དབང་པོ་འཕེན་ ཅིང་

རོགས། པར་བྱེད་པ་སིད་ཀི་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་གིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བ་དེའི་

སོག་གི་དབང་པོ་ནི་སྔར་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། སྐྱེ་བ་གཞན་ནས་འཕངས་པའི། སྐྱེ་བ་

གཞན་གིས་འཕེན་ན་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

དེས་ན་གཞན་གིས་འཕངས་པའི་རིས་མཐུན་དེ་ཉིད་དུ་འབྲས་བུ་འབྱིན་པར་བྱེད་དོ། ། བསོད་ནམས་

བསགས་པས་ཚེ་སིང་བ་ལ་སོགས་པའང་བར་ཆད་སེལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕིར་

རོ། །རྣམ་སྨིན་ནི་བཞི་ཀས་ཀང་འཕེན་པར་བྱེད་དོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གལ་ཏེ་ལས་བཞིས་རྣམ་སྨིན་འཕེན་པ་ཁམས་དང་ས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་

དམ་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་དང་ས་དགུ་དང་འགོ་བ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ན་ནི་དགེ་མི་

དགེའི་ལས་ཀི་འཕེན་པ་བཞི་ཅར་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྤིར་བཏང་བའོ། །དམིགས་

ཀིས་བསལ་བ་ནི་དམྱལ་བ་ན་ནི་ལས་དགེ་བའི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་ཡོད་ཀི་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་ནི་མེད་དེ། དེ་ན་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་མི་དགེ་པའི་ནི་བཞི་ཀའང་ཡོད་དོ། །འདོད་པ་ལ་སོགས་

པའི་ས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བརྟན་པ་སེ་ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་པའི་

ཆོས་ཅན་གི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་དེར་སྐྱེས་

ནས་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་བྱེད་དེ། དེ་ནི་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ས་གོང་

མ་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་

བྱེད་དོ། །འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་ བར་མ་བདུན་པོ། གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་

བའི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ བརྟན་པ། ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་པའི་ཆོས་

ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུ་མ་ཟད་སྐྱེ་བ་ཡང་ཕི་ལ་སོགས་པ་ལན་

གངས་གཞན་དུའང་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀང་མི་བྱེད་དེ། དེ་ནི་ས་དེ་དག་ཏུ་

ཕིར་མི་འོང་བའི་ཕིར་རོ། །མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་དང་མྱོང་བར་མ་ངེས་པ་ནི་བྱེད་

དོ། །བྱིས་པ་དང་འཕགས་པ་ས་དེ་དག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཡང་ཡོངས་སུ་

ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དང་ལན་གངས་གཞན་ལ་

མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཀང་བྱེད་དོ། ། དེའང་སིད་རེའི་སེམས་ཐོབ་པའི་འཕགས་པའང་ཉམས་ནས་

གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་བཤད་པས་སོ། ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་སིད་རེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ནི་མི་བརྟན་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཡང་སྐྱེས་

ནས་མྱོང་འགྱུར་དང་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་བྱེད་པ་མིན་ཏེ། 

འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཕིར་མི་འོང་བ་དང་སིད་རེ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཡིན་པ་ན་འབྲས་བུ་ལས་

ཉམས་པ་ནི་འབྲས་ལས་ཉམས་པ་འཆི་བ་མེད། །ཅེས་འབྱུང་བས་ངེས་བར་སོར་

ཆུད་པར་བྱེད་པས་ཁབ་པའི་ཕིར་རོ། ། མ་ངེས་པ་དང་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་བྱེད་པ་ནི་སིད་

དོ། །ཐམས་ཅད་ན་འཕེན་པ་བཞི་ཡོད་ན། 

ཅི་སིད་པ་བར་མ་ནའང་ལས་ཀི་འཕེན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། འདོད་

པའི་སིད་པ་བར་མ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་འཕེན་པ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་འཕེན་

པར་བྱེད་དེ། འདི་ལྟར་ནུར་ནུར་པོ་དང་། མེར་མེར་པོ་དང་། ནར་ནར་པོ་དང་། གོར་

གོར་པོ་དང་། རྐང་ལག་འགྱུས་པའི་གནས་སྐབས་ཏེ་མངལ་གི་གནས་སྐབས་ལྔ་

དང་། བྱིས་པ་དང་། གཞོན་ནུ་དང་། དར་ལ་བབ་པ་དང་། དར་ཡོལ་བ་དང་། རྒན་

པོའི་གནས་སྐབས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་གནས་སྐབས་ལྔ་སེ་བཅུའོ། །དེ་ལྟར་བཅུ་པོ་དེར་

མྱོང་བར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕིར་དང་། སིད་པ་བར་མ་

རང་ཉིད་དུ་མྱོང་བར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པ་གཉིས་སྤོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ལས་

མྱོང་བར་ངེས་པའི་ལས་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་དག་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་

འགྱུར་བའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སིད་པ་བར་མ་དང་ 

དེའི་ངེས་པའི། འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པོ་ དེ་ནི་འཕེན་པ་གཅིག་པའི་ཕིར། །ཞེས་པས། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱིས་པ་ནས་རྒན་པོའི་བར་ལྟར་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ཁོ་ནས་འཕངས་པས། དེ་ དག ནི་རིས་མཐུན་པ་

གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ པའི་ཕིར། ཏེ། དེ་དག་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་གཅིག་ཁོ་

ནས་འཕངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་སིད་པ་བར་མ་ དེས་ན་བར་སིད། མྱོང་བར་འགྱུར་

བའི་ལས་གཞན་མ་བཤད་དོ། ། འདི་བློ་མི་གསལ་བས་ལས་གཞན་གཉིས་ནི་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་

མི་ཟློག་པར་འདོད་པས་སོ། ། མྱོང་བར་མ་ངེས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

འདོད་ཁམས་སུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཟུགས་ཁམས་ན་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་

པའི་གནས་སྐབས་བཅུ་པོ་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་མེད་ན་བར་སིད་ཀང་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མྱོང་བར་ངེས་པའི་ལས་གང་ཞེ་ན་ཀུན་སོང་ཉོན་མོངས་པ་དྲག་

པོས་བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་དང་རབ་ཏུ་དང་བ་དྲག་པོས་བྱས་པའི་དགེ་བ་ གང་ཡིན་བ་དེ་

ནི་བསམ་པའི་སོབས་ཀིས་རྣམ་སྨིན་ངེས་པ། དང་། ཀུན་སོང་ཉོན་མོངས་དང་རབ་ཏུ་དང་བ་དྲག་

པོའང་མེད་ལ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པའང་མེད་ཀང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འབྲས་བུ་ཁད་

པར་ཅན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་། སྙོམས་

འཇུག་ཁད་པར་ཅན་འགོག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཞིང་ འོག་ནས་འབྱུང་བའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་འགོག་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་གནས་པ། ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་དང་། དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་

བྱས་པ་གང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཀུན་སོང་དྲག་པོ་དང་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་མེད་

ཀང་ཕ་མ་གསོད་པའི་ལས་གང་ཡིན་པ་དེ་བར་སིག་པ་རྣམས་ཀི་ལྟར་བསོད་ནམས་

ཀི་བློས་བྱས་ཀང་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་བས་ན་ ཀུན་སོང་གང་གིས་བྱས་ཀང་མཚམས་མེད་དུ་

འགྱུར་བས། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བར་ངེས་སོ། ། དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནི་ཞིང་དང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་

གསུམ་སོབས་དང་ལྡན་པས་མྱོང་བར་ངེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་ནི་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ཅི་འདྲ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། མཐོང་

བའི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་འབྲས་བུ་ཅན་གི་ལས་ནི་ཞིང་གི་ཁད་པར་ལས་

འགྱུར་བ་དང་བསམ་པའི་ཁད་པར་ལས་འགྱུར་བ་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་ཞིང་གི་ཁད་

པར་ལས་འགྱུར་བ་ནི་སྔོན་འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་མ་ཕམ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

བསན་པ་ལ་སོན་པ་འདི་ཉིད་ཕྱུག་པོའི་བུར་གྱུར་པ་ན་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་

སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་སེ་སྣོད་གསུམ་པར་གྱུར་ཏོ། །དེའི་ཚེ་དགེ་

འདུན་ལ་རོད་པ་བྱུང་བ་ལ་སེ་སྣོད་གསུམ་པ་དེས་རོད་པ་དེ་སར་འཕེལ་བར་བྱས་པ་

དང་། དགེ་སོང་མདོ་སེ་འཛིན་པ་ཞིག་གིས་སེ་སྣོད་གསུམ་པ་བཏོན་ནས་རོད་པ་ཞི་

བར་བྱས་པ་དང་། སེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཁོས་ཏེ་བུད་མེད་རྣམས་ཀི་རོད་པ་ཞི་བར་བྱས་

སམ་ཞེས་ཚིག་རྩུབ་པོ་སྨྲས་པས་དེ་མ་ཐག་ཏུ་བུད་མེད་དུ་གྱུར་ཅིང་སར་ཡང་སྐྱེ་བ་

ལྔ་བརྒྱར་བུད་མེད་དུ་སྐྱེས་སོ། །ཕིས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ཞེས་

བྱ་བ་ལ་དད་པར་བྱས་པས་སྐྱེས་པའི་ལུས་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏོ། །འདི་ཉིད་ཕན་

ཚེགས་ལས་སངས་རྒྱས་མང་པོའི་རྟོགས་པ་བརོད་པར། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་མ་

ཕམ་པའི། །སྔོན་བྱུང་སེ་སྣོད་གསུམ་པར་གྱུར། །དགེ་སོང་དགེ་འདུན་རོད་པ་

ན། །དགེ་འདུན་བུད་མེད་ཅེས་བརོད་པའི། །ངག་གི་ཉེས་པར་སྤད་བྱས་པས། །བུད་

མེད་ཉིད་དུ་ཉེ་བར་སོང་། །སར་ཡང་སེམས་རབ་དང་པ་ཡིས། །སྐྱེས་པའི་དངོས་པོ་

ཉིད་དུ་གྱུར། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

བསམ་པའི་ཁད་པར་ལས་འགྱུར་བ་ནི་སྔོན་རྒྱལ་པོ་ཀ་ནིཤ་ཀའི་ཉུག་རུམ་

ལོང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གིས་མི་ཞིག་གིས་གང་ལྔ་བརྒྱ་དེད་ནས་འགོ་བ་མཐོང་ནས་
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ཅི་བྱེད་དྲིས་པས་འབྲས་བུ་འབྱིན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་བ་ན་དེ་བདག་གིས་ཀང་སྔོན་འདི་ལྟ་

བུ་བྱས་པས་ད་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟ་བུ་མྱོང་ལ། མི་འདིས་ཀང་ལས་འདི་བྱས་

པས་སྐྱེ་བ་མང་པོར་བདག་ལྟ་བུར་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་གང་དེ་

རྣམས་ནོར་གིས་ཉོས་ཏེ་བསམ་པ་དྲག་པོས་འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་ལས་བཏང་བ་དང་

དེ་ལ་མཐོང་བའི་ཆོས་དེ་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེས་པའི་དབང་པོ་བྱུང་ངོ་ཞེས་གག་པ་ལྟ་

བུའོ། །ཡང་ན་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་དེའི་དགེ་མི་དགེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

གཏན་དུ་བྲལ་བའི་ཕིར་ཕིན་ཆད་དེར་མི་སྐྱེ་བས་ཡུལ་འཕོ་བ་ན་བུ་ལོན་པ་ལྡང་བ་

ལྟར་ས་དེར་མྱོང་བར་ངེས་པའི་ལས་གཞན་གང་ཡིན་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་མཐོང་

ཆོས་དེ་ཁོ་ན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་རོ། ། དེ་ཡང་སྔོན་བྱས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་འདིར་མྱོང་ན་མཐོང་

ཆོས་ལ་མྱོང་བ་བཏགས་པ་བ་དང་འདིར་བྱས་པ་མྱོང་ན་མཚན་ཉིད་པའོ། །མྱོང་འགྱུར་གི། ལས་དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་

བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་གནས་སྐབས་མ་ངེས་ཀང་རྣམ་སྨིན་མྱོང་བར་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་སེ། 

དེའི་རྣམ་སྨིན་མ་མྱོང་ན་གཏན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་དོ། ། ས་དེ་ལས་གཏན་དུ་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བས་སྐྱེས་ནས་མྱོང་གྱུར་ལ་སོགས་པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །ས་དེའི་ལས་མ་ངེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཏན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་

ཕིར་ནམ་ཡང་མི་སྨིན་པ་ཉིད་དོ། །

འོ་ན་གང་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ཞིང་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་དང་གང་ཟག་ཡིན་ཡང་

འཕགས་པ་གང་དག་འགོག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་མཐོང་

བའི་ལམ་དང་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལས་ལངས་པ་སེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་བྱས་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ནི་

འཕལ་དུ་མཐོང་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། འགོག་པ་ལས་ལངས་བ་ནི་

སེམས་མཆོག་ཏུ་ཞི་བ་ཐོབ་པས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་སར་ལོག་པ་དང་འདྲ་

བའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་བྱམས་པ་ལས་ལངས་བ་ནི་སེམས་ཅན་

ཚད་མེད་པ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་ཕན་པའི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་དང་རེས་སུ་

འབྲེལ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་གསལ་བའི་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པས་ཡོངས་སུ་

”བསྒོས16་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར་དང་། མཐོང་ལམ་དང་དག་བཅོམ་ལས་

ལངས་པའི་རྒྱུད་ནི་མཐོང་སང་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང་སྒོམ་སང་མ་ལུས་པར་

སངས་པས་གནས་གྱུར་གསར་པ་ཐོབ་པས་དྲི་མ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྷག་མ་སྒོམ་ལམ་ ལ་གནས་པའི་འབྲས་བུ་བར་མ་གཉིས། ནི་རང་བཞིན་དང་འབྲས་བུ་

ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པས་དེ་ལས་ལངས་པའི་རྒྱུད་ནི་སྔ་མ་གཉིས་ལྟར་གནས་གྱུར་

གསར་བ་དང་དག་པ་མ་ཡིན་པས་མཐོང་ལམ་དང་དག་བཅོམ་ལས་ལངས་པ་ལྟར་

བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་གི་

གཙོ་བོ་ནི་ཚོར་བ་ཡིན་པས་དེ་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་ལུས་ཀི་ཁོ་ན་

ཡིན་པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པའི་ས་བསམ་གཏན་ཁད་

པར་ཅན་ནས་བཟུང་སེ་སིད་རེའི་བར་གི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ནི་སེམས་ཀི་

ཚོར་བ་ཡིད་བདེ་དང་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ན་ཡིན་པར་འདོད་དེ་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་

ལུས་ཀི་ཚོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ས་འོག་མ་ན་ཡོད་ཀང་དེ་ནི་ངེས་པར་རྟོག་

16  བསྒེས
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དཔྱོད་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ གི་གཙོ་བོ་དེ་

ཡང་ནི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། ནི་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །ཅིའི་ཕིར་སེམས་ཀི་མ་ཡིན་ཞེ་ན། མི་དགེ་བའི་རྣམ་སྨིན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་

ལ་སེམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཡིད་མི་བདེ་བ་ཡིན་ན་ཡིད་མི་བདེ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

དེའི་ཕིར་བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་མན་ཆད་ཀི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་

རྣམ་སྨིན་ནི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀའི་ཚོར་བ་ཡིན་པར་དོན་གི་ཤུགས་ལ་རྟོགས་

པར་ནུས་སོ། །འོ་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་བ་སྨྱོ་བའི་

སེམས་དེ་ ཡིད་མི་བདེ་མ་ཡིན་ནམ། སེམས་གང་ལ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱུ་ཅི་ཞིག་གིས་འགྱུར་ཞེ་

ན། སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་བ་སྨྱོ་བའི་སེམས་ནི་ ཡང་དག་མིན་པར་རྟོགས་པས། ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་ཀི་སེམས་ལ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་ལྔ་ནི་ ངེས་པར་རྟོག་དང་རེས་དྲན་གི། 

རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཡེངས་པའི་སེམས་ཀང་ངེས་པར་རྟོག་པའི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

སེམས་གཡེངས་བ་དེ་ནི་རྒྱུ་བཞི་པོ་ གཞན་སྨྱོ་བར་བྱས་པ་དང་དུག་དང་ཆང་ལྡུད་པ་དང་

གཡང་ལ་སྐྱུར་བ་ལ་སོགས་པ། ལས་ཀི་རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱེས་བ་དང་། མི་མ་ཡིན་ པས་གཟུགས་

མི་སྡུག་པ་བསན་པ། ལ་སོགས་པས་སྐྲག་པར་བྱས་པ་དང་། མི་མ་ཡིན་ཁོས་ཏེ་གནད་དུ་

བསྣུན་པས་གནོད་པ་ བྱས་པ། དང་། རླུང་མཁིས་བད་ཀན་འཁྲུགས་པས། འབྱུང་བ་ཆ་མ་མཉམ་

པ་དང་། ”སྔོན17་གནས་བྱེད་ཀི་བུ་དང་རུས་མཐུན་པའི་བྲམ་ཟེ་མོ་ཁོ་ཤུག་གཉིས་ལ་བུ་བདུན་ཡོད་པ་ལས་བུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དྲུག་ཤི་བས་མྱ་ངན་གིས་སྨྱོ་བར་གྱུར་ཏེ་གཅེར་བུ་ཁོ་ནར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མི་ཐི་ལའི་ཨ་མྲའི་ཚལ་ན་བཞུགས་པའི་

དྲུང་དུ་ཕིན་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་མཐུས་དྲན་པ་རེད་ནས་ངོ་ཚ་བར་གྱུར་པ་ལ་སོན་པའི་བཀས་ཀུན་དགའ་བོས་གོས་

བྱིན་ཏེ། དེ་ལ་སོན་པས་ཆོས་བསན་པས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་ནས་སར་རང་གི་ཁིམ་དུ་ཕིན་པ་ན་བུ་བདུན་

པའང་ཤི་བ་དང་དེ་ལ་དེ་མྱ་ངན་མི་བྱེད་པ་ལ། རང་གི་ཁོ་ན་རེ། ཁོད་སྔར་བུ་ཤི་བ་ལ་མྱ་ངན་བྱེད་ལ། “ད་བུ18་བདུན་

པ་ཤི་བ་ལ་མྱ་ངན་མི་བྱེད་པ་ལས་ན་བུ་དེ་དག་ཁོད་རང་གིས་ཟོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ། བྲམ་ཟེ་མོས། བྲམ་ཟེ་ངས་ནི་

ཡུན་རིངས་ནས། །བུ་དང་ཚ་བོ་སོང་ཕག་དང་། །གཉེན་མང་བརྒྱ་ཕག་དག་ཟོས་ཏེ། །ཁོད་ཀིས་ཀང་ནི་དེ་དང་འདྲ། །སྐྱེ་

བ་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ། །བུ་དང་ཚ་བོ་སོང་ཕག་དག །གཅིག་ལ་གཅིག་ནི་ཟ་རྣམས་ཀི། །ཚད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སྐྱེ་བ་དང་། །འཆི་ལས་ངེས་འབྱུང་ཤེས་ནས་ནི། །སུ་ཞིག་མྱ་ངན་ཡོངས་གདུང་བའམ། །སྨྲེ་

སྔགས་འདོན་པར་བྱེད་པར་འགྱུར། །བདག་གིས་སངས་རྒྱས་བསེན་བྱས་ཏེ། །སྐྱེ་བ་དང་ནི་འཆི་བ་ལས། །ངེས་བར་

འབྱུང་བ་ཤེས་པས་ན། །མྱ་ངན་མི་བྱེད་གདུང་བ་མེད། །ཅེས་སྨྲས་པ་ལྟ་བུ། མྱ་ངན་གི་རྐེན་གིས་འབྱུང་

བར་འགྱུར་རོ། །

རས་དང་སྔགས་ཀི་སྦྱོར་བས་གཞན་གི་སེམས་གཡེངས་པར་བྱེད་པ་དང་། 

མི་འདོད་བཞིན་དུ་དུག་དང་ཆང་ལ་སོགས་པ་མྱོས་པར་བྱེད་པ་ལྡུད་པ་དང་། རི་

དྭགས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ཅན་གཞན་སྐྲག་པར་བྱེད་པ་དང་། ནགས་མེས་གཏོང་

པ་དང་། སོག་ཆགས་གཡང་དུ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལས་སྐྱེས་པ་སེ་དེ་ལ་

ནི་སྨན་དང་མན་ངག་དང་ནུས་བ་ཅན་གིས་བཅོས་སུ་མེད་དོ། །སྐྲག་པ་ནི་མི་དང་མི་

མ་ཡིན་པས་གཟུགས་མི་སྡུག་པ་བསན་པ་ལ་སོགས་པས་སེམས་སངས་པར་བྱས་

པ་སེ་དེ་ལ་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་བའི་མན་ངག་གིས་བཅོས་སུ་ཡོད་དོ། །མི་མ་ཡིན་པས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གནོད་པ་ནི་གདོན་གིས་བྱས་པ་སེ་དེ་ལ་ནི་རིག་སྔགས་འཆང་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་

རླབས་ཀིས་ཞི་བར་བྱེད་དོ། །འབྱུང་བ་ཆ་མ་མཉམ་པ་ནི་ནད་ཀིས་བྱས་པ་སེ། དེ་ནི་

གསོ་བ་རིག་པ་རྣམས་ཀིས་བཅོས་སུ་ཡོད་དོ། །མྱ་ངན་གིས་བྱས་པ་ནི་གནས་བྱེད་

ཀི་བུ་དང་རུས་མཐུན་པའི་བྲམ་ཟེ་མོ་ལྟ་བུ་སེ་དེ་ལ་ནི་མྱ་ངན་བསལ་བ་དང་སྤོད་

ལམ་གིས་བཅོས་སུ་ཡོད་དོ། ། དེ་དག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བསག་སྦྱང་དང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་མན་ངག་དང་། 

རིག་སྔགས་འཆང་ལ་སོགས་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། གསོ་བ་རིག་པ་དང་། མྱ་ངན་བསལ་བའི་ཐབས་དང་སྤོད་ལམ་

ཀིས་བཅོས་སུ་ཡོད་དོ། ། 

གལ་ཏེ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལ་སེམས་གཡེངས་པ་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་ལས་ཀི་

རྣམ་སྨིན་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཀི་ཚོར་བ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་

སྨིན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། མི་དགེ་བའི་ལས་ཀིས་ནི་ལས་ལས་སྐྱེས་པའི་

འབྱུང་བ་རྣམས་འཁྲུག་ལ་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པས་སེམས་འཁྲུགས་ཤིང་གཡེངས་

པར་གྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འབྱུང་བ་རྣམས་ནི་ལས་མི་དགེ་བ་ལས་སྐྱེས་པས་

རྣམ་སྨིན་ཡིན་ལ་སེམས་གཡེངས་བ་ནི་འབྱུང་བ་རྣམ་སྨིན་དེ་དག་ལས་སྐྱེས་བས་

ལས་ཀི་བདག་འབྲས་ཡིན་གི། མི་དགེ་བའི་ལས་ལས་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་

པས་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་འཕོས་ནས་འགེལ་པ་ལས་སེམས་གཡེངས་པ་དང་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་

ལ་མུ་བཞི་བཤད་དེ། དེ་ལ་གཡེངས་བ་ནི་སྔར་བསན་པའི་འབྱུང་བ་འཁྲུགས་པ་ལ་

སོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་སེམས་འཁྲུགས་པ་ཡིན་ལ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ནི་སེམས་

ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །དེས་ན་དེ་དག་གཉིས་ཀའང་རྣམ་སྨིན་མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཡེངས་པའི་སེམས་དེ་ཡང་རྟེན་གང་ལ་ཡོད་ཅེ་ན། དགེ་བའི་རྣམ་སྨིན་འབའ་ཞིག་ལ་སྤོད་ཅིང་

གཡེངས་པའི་རྒྱུ་གཞན་ཡང་མེད་པས། སྒ་མི་སྙན་པ་མིན་ཏེ་དེ་མ་གཏོགས་པའི་འདོད་པ་དང་

ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དེ། འདོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ལའང་

སྨྱོན་པ་དག་ཡོད་ན་དུད་འགོ་དང་ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕིར་རོ། །དམྱལ་

བ་རྣམས་ནི་ཚོར་བ་མི་བཟད་པས་ཉེན་པས་རེ་ཞིག་བདག་ཉིད་ཀང་མི་དྲན་ན་བྱ་བ་

དང་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས་པས་རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །

སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པ་འཕགས་པ་རྣམས་ལའང་འབྱུང་བ་མ་སྙོམས་

པའི་སེམས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ནི་ཡོད་ལ། ལས་ཀིས་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང་། 

འཇིགས་པས་གཡེངས་པ་དང་། གནོད་པས་གཡེངས་པ་དང་། མྱ་ངན་གིས་

གཡེངས་པ་རྣམས་ནི་མེད་དེ། རིམ་པ་ལྟར་ལས་ངེས་པ་རྣམས་ནི་སྨིན་ཟིན་ལ་མ་

ངེས་པ་ནི་”དེ19་ཕིན་ཆད་མི་སྨིན་པའི་ཕིར་དང་། འཚོ་བ་མེད་པ་དང་། ཚིགས་སུ་

བཅད་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་གི་ནང་དུ་སྐྲག་པ་དང་། འཆི་བ་དང་། ངན་འགོའི་

འཇིགས་པ་ལྔ་ལས་འདས་པའི་ཕིར་དང་། མི་མ་ཡིན་པ་འཁྲུགས་པའི་རྒྱུ་མི་མཛེས་

པ་མི་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། མྱ་ངན་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་པར་ཤེས་པའི་ཕིར་

རོ། །སངས་རྒྱས་ལ་ནི་ཐུགས་གཡེངས་པ་དང་རིམས་ཀིས་འགོངས་པ་དང་གསུང་

འཛེར་བ་དང་དབུ་སྐྱ་བ་མི་འབྱུང་སེ། ལས་ཤིན་ཏུ་དང་བའི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྙིང་

པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །ཡང་གསུམ་མཚན་

གསུམ་པའི་མདོ་ལས། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གི་ཡོན་པོ་གསུམ་དང་། སྐྱོན་ནམ་

19  བླ། ད    རིང་། དེ
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཉེས་པ་གསུམ་དང་། སྙིགས་མ་གསུམ་གསུངས་པ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། ལུས་དང་ངག་

དང་ཡིད་ཀི་ལས་ཡོན་པོ་གསུམ་ དང་སྐྱོན་ནམ་ཉེས་པ་གསུམ་དང་། སྙིགས་མ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བར་

གསུངས་པ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ག་གྱུ་བའི་གཡོ་དང་། ཞེ་སང་དང་། འདོད་

ཆགས་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་སོ། ། གསུངས་པ་ནི་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ག་

གྱུ་བའི་གཡོ་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། སྐྱོན་ནམ་ཉེས་པ་གསུམ་གསུངས་པ་ནི་སྒོ་གསུམ་

གི་ལས་ཞེ་སང་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། སྙིགས་མ་ གསུམ་ཞེས་བྱ་བ། ར་གསུངས་པ་གསུམ་

ནི་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་འདོད་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པའོ། །

༼ལས་དཀར་ནག་སྐོགས་དབྱླེ་བ།༽

གསུམ་པ་དཀར་ནག་ལ་སོགས་པ་བཞིར་དབྱེ་བ་ནི། མདོ་ལས་ལས་གནག་

ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གནག་པའི་ལས་དང་། ལས་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དཀར་

བའི་ལས་དང་། སོགས་པའི་སྒས་བཟུང་བ་ལས་དཀར་ནག་འདྲེས་མ་ལ་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་ཡང་དཀར་གནག་འདྲེན་མ་དང་། ལས་མི་དཀར་མི་གནག་ཅིང་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་མེད་ལ་ལས་ཟད་པར་བྱེད་པའི་བྱེ་བྲག་གི་ལས་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ལས་མི་དགེ་བ་ཉིད་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་ཁད་པར་མེད་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པས་ལས་གནག་ལ་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་

ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་འབྱིན་པས་རྣམ་སྨིན་ཡང་གནག་པ་དང་། གཟུགས་སུ་གཏོགས་

པའི་དགེ་བ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བ་དང་མ་འདྲེས་པས་ལས་དཀར་འབྲས་བུ་

ཡིད་དུ་འོང་བས་རྣམ་སྨིན་ཡང་དཀར་བ་དང་། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ཉིད་

ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་མི་དགེ་བ་དང་འདྲེས་པས་ལས་ཀང་དཀར་གནག་འདྲེན་མ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྣམ་སྨིན་ཡང་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་འདྲེན་མར་འབྱུང་བས་དཀར་གནག་གཉིས་ཀའི་

ལས་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་ཡང་རྒྱུད་ཀི་སྒོ་ནས་འདྲེས་པ་ཡིན་གི་ལས་ཀི་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་

དཀར་གནག་འདྲེས་པ་ནི་མེད་དེ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་མི་དགེ་བའང་འདྲེས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་དགེ་བ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུད་

ལ་དགེ་བའང་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀི་འོན་ཀང་འདོད་པ་རང་ས་

ན་གཉེན་པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མེད་པས་དགེ་བས་མི་དགེ་བ་གཏན་མེད་པར་བྱ་བར་མི་

ནུས་ལ་མི་དགེ་བ་ནི་སོབས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ལོག་ལྟས་དགེ་ར་གཅོད་ནུས་པས་

དགེ་བ་དང་གདོན་མི་ཟ་བར་འདྲེ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འདོད་པའི་དགེ་བ་ནི་

སོབས་ཆུང་བའི་ཕིར་འདྲེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགེལ་པ་ལས་བཤད་དོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི། དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དཀར་བའི་ལས་གང་

ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའི་དགེ་བའོ། །དཀར་ནག་ཏུ་གྱུར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་དཀར་

ནག་ཏུ་འགྱུར་བ་གང་ཞེ་ན། གང་འདོད་པ་དང་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་འདྲེན་མ་སེ། བསམ་

པས་གནག་ལ་སྦྱོར་བས་དཀར་བའམ། སྦྱོར་བས་གནག་ལ་བསམ་པས་དཀར་བའོ་

ཞེས་འདོད་པའི་བསམ་སྦྱོར་དཀར་ནག་འདྲེན་མ་ནི་དཀར་ནག་གཉིས་ཀའི་ལས་སུ་

བཤད་ལ། བསམ་སྦྱོར་དཀར་ནག་འདྲེན་མ་ལས་གཞན་པའི་འདོད་པའི་དགེ་བ་དང་

གཟུགས་མེད་ཀི་དགེ་བའང་དཀར་ལ་རྣམ་སྨིན་དཀར་བའི་ལས་སུ་བཤད་དོ། །འོ་ན་

ཅིའི་ཕིར་གཟུགས་མེད་པའི་དགེ་བ་དཀར་བར་མ་བཤད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

གང་ན་རྣམ་སྨིན་སྐྱེ་སིད་དང་བར་སིད་གཉིས་ཡོད་པ་དང་ལུས་ལ་སོགས་པའི་ལས་

གསུམ་ག་ཡོད་པ་དེར་དེ་དག་གི་དབྱེ་བ་འཆད་ན་གཟུགས་མེད་ན་དེ་དག་མེད་པའི་
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ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་མོད་ཀི། འོན་ཀང་མདོ་གཞན་ལས་ནི་དཀར་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་

པ་དཀར་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་པ་བཞིའོ་ཞེས་གཟུགས་མེད་པའི་དགེ་

བའང་དེར་བཤད་པའི་ཕིར་དེ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ལས་དང་རྣམ་སྨིན་གསུམ་པོ་དེ་དག་

ཟད་ཅིང་སོང་བར་བྱེད་པ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ནི་མི་གནག་ཅིང་

མི་དཀར་བ་ཞེས་བྱ་སེ། ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དགེ་མི་དགེ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། འཁོར་བར་འཇུག་པ་དང་འགལ་བས་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་

བར་མའི་སོང་པ་ཆེན་པོའི་དོན་གི་མདོ་ལས་ནི་མི་སོབ་པའི་ཆོས་ལས་བརམས་ཏེ། 

ཀུན་དགའ་བོ་ཆོས་འདི་དག་ནི་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ། གཅིག་ཏུ་དགེ་བ། གཅིག་ཏུ་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རྐང་པ་ལས་ཀང་། ཆོས་དཀར་པོ་རྣམས་གང་ཞེ་

ན། དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་དང་མ་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་དཀར་བ་ནི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་དམ་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པས་དཀར་

བའོ། །སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་དཀར་བ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་

དཀར་བ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པས་དཀར་བའོ། །དེ་ལ་གཟུགས་སུ་གཏོགས་པའི་དགེ་

བ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ། ཟག་པ་མེད་པ་ནི་དང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་ཟག་

མེད་ཀི་ལས་དང་ལམ་ཐམས་ཅད་དཀར་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་

ཟད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །
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འོན་ཀང་མཐོང་ལམ་གི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་

པ་བཞི་དང་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་སྒོམ་ལམ་གི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་བརྒྱད་ཀི་སེམས་པ་སེ་དེ་ལྟར་སེམས་པ་

རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་པོ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ནག་པོའི་ལས་ཟད་པར་བྱེད་པའི་

ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་སོང་བར་བྱེད་

པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་ཤེས་པ་བཞི་དང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་

གོལ་གི་ལམ་བརྒྱད་དེ་བཅུ་གཉིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་ཟད་པར་བྱས་ཟིན་

པའི་ཕིར་རོ། ། དེ་དག་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཀང་ནག་པོའི་གཉེན་པོ་མ་

ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཁམས་གོང་མའི་གཉེན་པོ་ཡིན་གི་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། ། འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་དེ་དག་སོང་ཡང་མ་བཤད་པ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་སྐབས་

ཡིན་པས་སོ། །འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་དགུ་པ་མ་སངས་པ་དེ་སིད་དུ་འདོད་པའི་དགེ་བ་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་

ཐམས་ཅད་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་ཡོད་དོ། །དེས་ན། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་

བྱེད་པའི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དགུ་པའི་སེམས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

དཀར་གནག་འདྲེས་པའི་ལས་ཟད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཡུལ་ཅན་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་

ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་སངས་པ་ན་དམིགས་ཡུལ་དགེ་བའང་སོང་བའི་ཕིར་རོ། ། དེ་ནི་འདོད་པའི་དགེ་བའི་

གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་སྔ་མ་དག་ནི་འདོད་པའི་དགེ་

བའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་འདོད་པའི་དཀར་ནག་འདྲེས་པའི་ལས་

དགུ་བའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའང་ལས་དེའི་རང་གི་ངོ་བོ་
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ཐོབ་པ་ཆད་པའི་ཚུལ་གིས་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལན་ཅིག་སངས་ཀང་ཡང་འདོད་

པའི་དགེ་བ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོན་ཀང་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་སངས་པ་ལ་དེ་སྐད་

བརོད་དེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་མིག་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་དེ་སོངས་ཤིག་

དང་དེ་ལྟ་ན་མིག་དེ་སངས་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཕིར་དགུ་

པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་མ་གཏོགས་པ་སྔ་མ་དག་ནི་དེའི་གཉེན་པོར་མ་བཤད་

དེ། དང་པོའི་རྣམ་པ་སངས་ཀང་དེའི། །ཡུལ་ཅན་དྲི་མ་ལྷག་རྣམས་ཀིས། །ཞེས་

འབྱུང་བས་འདོད་པའི་དགེ་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུ་ ལ་སོགས་པ། ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ནག་པོ་ནི་ཐོབ་པ་ཆད་པའི་ཚུལ་གིས་སོང་

བའི་ཕིར་སྔ་མ་དག་གིས་སོང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་དཀར་པོ་ཟད་པར་བྱེད་པའང་དེའི་

ཡུལ་ཅན་སངས་པས་ཡིན་གི་ངོ་བོ་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འོ་ན་

དཀར་པོའི་ལས་ཟད་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཀར་པོ་གཟུགས་ཁམས་ཀི་དགེ་

བའི་ལས་ཟད་པར་བྱེད་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་

བཞི་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དགུ་དགུ་

སྐྱེས་པའི་ཐ་མ་བཞི་པོ་དག་གིས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་གཟུགས་ཀི་དགེ་བའི་ངོ་བོ་

མི་སོང་ཡང་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་

གཟུགས་མེད་པའི་དགེ་བའང་དཀར་པོའི་ལས་སུ་འཆད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ དཀར་

པོ་གཟུགས་མེད་ཆགས་བྲལ་བའི། །བར་ཆད་མེད་ལམ་སྐྱེས་ཐ་མས། །ཞེས་པར་འགྱུར་བས། གཟུགས་མེད་

པའི་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཐ་མ་བཞི་ཡང་དཀར་པོ་ཟད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱེད་ཡིན་ནོ། །འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡང་དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་མོད་ཀི་ཟག་མེད་

ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕིར་འདིར་ནི་མི་འདོད་དོ། །

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་གཞན་དག་ནི་དམྱལ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ལས་ནི་

གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་བ་དང་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བར་ངེས་པའི་ཕིར་ལས་གནག་ལ་

རྣམ་སྨིན་གནག་པ་དང་། དམྱལ་བ་མ་གཏོགས་པའི་འདོད་པའི་ཁམས་གཞན་མྱོང་

བར་འགྱུར་བའི་ལས་ནི་དཀར་གནག་འདྲེན་མ་གཉིས་སུ་རིག་པར་བྱ་སེ། གཞན་དེ་

དག་ན་དགེ་མི་དགེ་གཉིས་ཀའི་རྣམ་སྨིན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དཀར་པོ་དང་དེ་དག་

ཟད་བྱེད་ཀི་ལས་ནི་སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །སྔོན་གི་སོབ་

དཔོན་གཞན་དག་ནི་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའི་འདོད་པའི་ལས་ནི་གནག་པོའི་

ལས་ཏེ་དགེ་བ་དང་མ་འདྲེས་པས་མི་དགེ་བ་ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་ལས་མཐོང་སང་ལས་གཞན་སྒོམ་སང་ནི་དཀར་གནག་འདྲེན་མ་སེ་

དགེ་མི་དགེ་གཉིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་འདོད་དོ། །དཀར་པོ་དང་མི་གནག་མི་

དཀར་བ་ནི་ཁད་པར་མེད་པ་སྔ་མ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

 ༼ཐུབ་པ་གསུམ་ལ་སྐོགས་པར་དབྱླེ་བ།༽

བཞི་པ་ཐུབ་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པར་དབྱེ་བ་ནི། མདོ་ལས། ཐུབ་པའི་

གསུམ་སེ། ཐུབ་པའི་ལུས་དང་ཐུབ་པའི་ངག་དང་ཐུབ་པའི་ཡིད་དོ་ཞེས་གསུངས་པ་

ལ་རིག་བྱེད་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་མི་སོབ་པའི་ལུས་ངག་གི་ལས་སོང་བའི་རང་

བཞིན་ཟག་མེད་ཀི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་དང་། མི་སོབ་པའི་ཡིད་ཉིད་ཐུབ་པ་

ཡིན་གི་ཡིད་ཀི་ལས་ནི་ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཐུབ་པའི་ལུས་ལ་སོགས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གསུམ་ཞེས་བྱ་སེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །སོབ་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དག་ནི་

ཐུབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དག་

བཅོམ་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སངས་པའི་ཕིར་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་ལས་ལས་ཡིད་ཐུབ་པ་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཁེད་ལྟར་ན་སོང་བ་ལ་ཐུབ་པར་འདོད་ཅིང་སང་

བའང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་སུ་འདོད་ན་སེམས་ལ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་

གཟུགས་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་སྒོ་གསུམ་གི་མི་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་

པ་ཐམས་ཅད་སོང་བའི་སེམས་པ་ཉིད་ཐུབ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་ལུས་ངག་གི་

རིག་བྱེད་ཀིས་དཔག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྒོ་གསུམ་མི་དགེ་བ་དང་ཉོན་

མོངས་པ་ལས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་མདོ་ལས། ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་གཙང་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་

པ་ལ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལེགས་པར་སྤད་པ་ དགེ་བ། གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་

ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་གཙང་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། གཙང་བྱེད་ནི་དུས་རེ་

ཞིག་དང་གཏན་དུ་ཉེས་པར་སྤོད་པའི་དྲི་མ་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །ལེགས་པར་སྤད་པ་

ནི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་དགོས་པ་ནི་ལོག་པའི་ཐུབ་པ་མི་སྨྲ་བར་འདུག་པ་

ཙམ་གིས་བདག་པར་ལྟ་བ་ལ་མོས་པའམ། ཡང་ན་སེར་སྐྱ་དང་རྐང་མིག་ལ་སོགས་

པ་ལོག་པའི་ཐུབ་པ་དང་། ལུས་ཀི་དྲི་མ་དག་པ་ཙམ་གིས་འདག་པར་ལྟ་བ་འཇུག་

ངོགས་བཞིར་ཁྲུས་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་གཙང་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡིན་པར་མོས་པ་

དགག་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་མདོ་ལས། ལུས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་མི་བཟང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཞེས། །མཁས་པ་རྣམས་ནི་དེ་སྐད་གསུང་། །སེམས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ཉིད་ཀིས་

ནི། །ཉོན་མོངས་རི་ཀུན་སེག་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་

བསོད་པ་ལས་ཀང་། ལུས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་བགིས་པ་ཡིས། །མདུད་པ་འཇིག་པ་

གཅེར་བུ་འཚལ། །ཁོད་ནི་ཐུགས་ཀི་དཀའ་ཐུབ་ཀིས། །མདུད་པ་འཇིག་པར་བཞེད་

པ་ལགས། །ཞེས་པ་དང་། རྣམ་འགེལ་གི་རྒྱན་ལས། སྐྱེས་བུའི་ནང་ན་གནས་པའི་

སྐྱོན། ཕི་རོལ་ཁྲུས་ཀིས་མི་འདག་སེ། །དེ་ནི་ལན་བརྒྱར་ཁྲུས་བྱས་ཀང་། །ཆང་བུམ་

བཞིན་དུ་གཙང་མི་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །

 ༼ལླེགས་སྤྱད་ཉླེས་སྤྱད་དུ་དབྱླེ་བ།༽

ལྔ་པ་ལེགས་སྤད་ཉེས་སྤད་དུ་དབྱེ་བ་ནི། ཉེས་པར་སྤད་པ་གསུམ་མདོ་

ལས་གསུངས་པའི་དོན་གང་ཞེ་ན། དེ་ལ་ མདོ་ལས་ཉེས་པར་སྤད་པ་དང་ལེགས་པར་སྤད་པ་གསུམ་

གསུངས་པ་ལས། ལུས་ཀི་ལས་མི་དགེ་བ་དང་སོགས་པའི་སྒས་གཟུང་བ་ངག་དང་ཡིད་

ཀི་ལས་མི་དགེ་བ་ནི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བའི་ཕིར་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ལུས་ངག་

ཡིད་གསུམ་གི་ཉེས་པར་སྤད་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དོ། །འོ་ན་ཡིད་ཀི་ལས་མི་དགེ་བ་

ཁོ་ན་ཡིད་ཀི་ཉེས་པར་སྤད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། བརྣབ་སེམས་དང་སོགས་

པས་གཟུང་བ་གནོད་སེམས་དང་ལོག་ལྟ་གསུམ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་རྣམ་པར་འཚེ་

བ་དང་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་ནི་

སེམས་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཐ་དད་

ཡིན་པའི་ཕིར་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་རང་བཞིན་མིན་ཡང་ཡིད་ཀི་ཉེས་པར་སྤད་པ་རྣམ་

གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། ། མདོ་སེ་པའི་བྱེ་བྲག དཔེ་སོན་པ་རྣམས་ན་རེ། ཆེད་དུ་
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བསམ་པར་བྱ་བའི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ཆེད་དུ་བསམ་པར་བྱ་བའི་ལས་བྱས་

ཤིང་བསགས་པས་དམྱལ་བ་དག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཆེད་དུ་

བསམ་པར་བྱ་བའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དག་འདི་ན་ལ་

ལ་ཆེད་དུ་བསམས་ནས་ལུས་ཀི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་བྱེད་ཅིང་སོགས་པ་ཡིན་ལ་

ངག་གི་ལས་རྣམ་པ་བཞི་དང་ཡིད་ཀི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་

རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་དཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སོང་དག་ཇི་ལྟར་ཡིད་ཀི་ཆེད་དུ་

བསམ་པར་བྱ་བའི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་བྱས་ཤིང་བསགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ན་

དགེ་སོང་ལ་ལ་བརྣབ་སེམས་དང་ལྡན་པ་ཡིན། གནོད་སེམས་ཅན་གི་སེམས་སུ་

གྱུར་པ་ཡིན། ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དགེ་སོང་དག་ཡང་འདི་ན་ལ་ལ་

ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་གསུངས་ཏེ། མདོ་དེར་བརྣབ་སེམས་

ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཡིད་ཀི་ལས་གཞན་མ་གསུངས་ཀི་བརྣབ་སེམས་ལ་

སོགས་གསུམ་པོ་ཉིད་ཡིད་ཀི་ལས་སུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་འགའ་

ཞིག་ནི་ཉོན་མོངས་པའང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡིད་ཀི་ལས་ཀང་ཡིན་ལ་ཉོན་མོངས་པའང་

ཡིན་པ་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དག་གཅིག་ཏུ་

འགྱུར་ལ་དེ་འདོད་ན་མདོ་དང་འགལ་ཏེ། མདོ་ལས་ནི། བརྣབ་སེམས་དང་ལྡན་པ་

ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་སེམས་པ་དེ་ཉིད་སོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས་ཉོན་

མོངས་པའི་སྒོ་ནས་ཡིད་ཀི་སེམས་པའི་ལས་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀི་ལས་མི་དགེ་བ་ལས་བཟློག་པའི་དགེ་བ་དག་ནི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལེགས་པར་སྤད་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ལོག་ལྟ་ནི་དགེ་བ་དང་

མི་དགེ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕ་རོལ་ལ་ཕན་གནོད་བྱེད་པའི་བསམ་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཕན་གནོད་བྱེད་པའི་བསམ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

 ༼དགླེ་བཅུ་དང་མི་དགླེ་བཅུར་དབྱླེ་བ།༽

དྲུག་པ་དགེ་བཅུ་མི་དགེ་བཅུར་དབྱེ་བ་ལ།

༼མདྐོར་བསན་པ།༽

མདོར་བསན་པ་ནི་ཉེས་སྤད་དང་ལེགས་སྤད་དེ་དག་ལས་ཆེ་ལོང་ཙམ་ཞིག་

མདོར་བསྡུས་ནས་ནི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་ནི་བཅུ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་

ཡང་བཅུར་གསུངས་སོ། །དགེ་མི་དགེའི་རགས་རིམ་ཙམ་ཞིག་བསྡུས་ཀི། ཐམས་

ཅད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཅི་རིགས་པར་ཞེས་སྨོས་སོ། །གང་དག་མ་བསྡུས་ཤེ་ན། རེ་

ཞིག་མི་དགེ་བའི་ལུས་ཀི་ལས་གསུམ་གི་སྦྱོར་མཇུག་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་

ལུས་ཀི་ལས་མི་ཚངས་སྤོད་དང་རེག་པ་དང་འཆིང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོག་གཅོད་

ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་མཚམས་མེད་ལྔའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་

ཁག་འབྱིན་པ་དང་། ཉེ་བ་ལྔའི་མཆོད་རྟེན་འཇིག་པའང་མ་བསྡུས་ཤིང་ངག་གི་ལས་

ཆུང་བ་དག་ཀང་མ་བསྡུས་ལ། ཡིད་ཀི་ལས་ཁོ་བ་ལ་སོགས་པ་དགུ་དང་ངོ་ཚ་ཁེལ་

མེད་དང་སེམས་པ་མི་དགེ་བ་དག་ཀང་མ་བསྡུས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བའི་ཕོགས་

ལའང་ལུས་ཀི་དགེ་བ་བདུན་གི་སྦྱོར་མཇུག་དང་ལུས་ཀི་དགེ་བ་ཆང་མི་འཐུང་བ་

དང་ཕི་དྲོའི་ཁ་ཟས་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་དང་སྦྱིན་པ་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

ངག་གིས་སྙན་པར་སྨྲ་བ་དང་བསོད་བ་ལ་སོགས་པ་དང་ཡིད་ཀི་སེམས་པ་དགེ་བ་
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དང་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་དང་དད་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ཡང་མ་བསྡུས་སོ། །

༼རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་། ཀུན་སོང་

དང་། གཞི་དང་། ངོ་བོ་དང་། ལས་ཀི་ལམ་དུ་དང་སེམས་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་

དང་། ལྡན་པའི་ཚུལ་དང་། འབྲས་བུ་བཤད་པ་བདུན་ལས། 

༼རིག་བྱླེད་དང་རིག་བྱླེད་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་དེ་རྣམས་ལས་མི་དགེ་བ་སོག་གཅོད་དང་མ་བྱིན་

ལེན་དང་ངག་གི་ལས་བཞི་སེ་དྲུག་ནི་གཞན་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ན་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་

མིན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པས་ཀང་རང་ཉིད་ལའང་

ལས་ཀི་ལམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། རང་ལ་དངོས་ཀི་རིག་བྱེད་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདོད་ལོག་གཅིག་པུ་ནི་རང་ཉིད་ཀི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། ལས་དེ་ནི་བདག་ཉིད་ཀིས་བྱས་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་གི་

གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་པས་རོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། གཞན་གིས་བྱས་པ་ལས་

བདག་གིས་བདེ་བ་མི་མྱོང་བས་སོ། །སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀི་ལམ་དྲུག་

པོ་དེ་དག་ཀང་བདག་ཉིད་ཀིས་བྱེད་ཅིང་དུས་དེ་ཉིད་ཀི་ཚེ་ཤི་བ་ལ་སོགས་པར་

གྱུར་ན་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀར་འགྱུར་རོ། ། དེ་ཡང་སོག་

གཅོད་པ་ལ་རིག་བྱེད་ཀི་དུས་དེའི་ཚེ་ཤི་ན་གཉིས་ཀ་ཡིན་གི་ཕིས་ཤི་ན་ནི་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། 

བདག་ཉིད་ཀིས་བྱས་ཀང་སེམས་ཅན་དེ་དུས་ཕིས་ཤི་ན་ནི་རིག་བྱེད་མ་

ཡིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་ཏེ། སྦྱོར་བའི་ཚེ་དངོས་གཞི་མ་བྱུང་བའི་ཕིར་དང་། དངོས་



  107  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཞིའི་ཚེ་རིག་བྱེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ་ནི་རིག་བྱེད་དང་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནོ། །

དགེ་བ་སོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀི་ལམ་

གཟུགས་ཅན་བདུན་ནི་ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

དེ་ནི་གཞན་ལས་ནོད་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཀའོ། །བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་སོག་

གཅོད་པ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་སོམ་པས་བསྡུས་པ་བདུན་ནི་མཉམ་གཞག་གི་

སེམས་ཙམ་ལ་རག་ལས་པས་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཁོ་ནའོ། །དགེ་བ་དང་མི་

དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་བདུན་པོ་དེ་དག་གི་ཉེར་བསོགས་ཏེ་སྦྱོར་བ་རྣམས་ནི་ངེས་

པར་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། ལུས་ངག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །སྦྱོར་བ་དེ་ཡང་གལ་ཏེ་ཀུན་སོང་ཉོན་མོངས་པ་དྲག་པོའམ་རབ་ཏུ་དང་བ་

དྲག་པོས་རོམ་ན་ནི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། །འོན་ཏེ་

ཀུན་སོང་དྲག་པོ་མ་ཡིན་པས་སྦྱོར་བ་རོམ་ན་ནི་རིག་བྱེད་ཁོ་ནར་འགྱུར་གི་རིག་

བྱེད་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་སྒའམ་ཞེས་སྨོས་

སོ། །སྦྱོར་བ་ཉེར་བསོགས་ལས་བཟློག་པ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ནི་ངེས་

པར་ཡིན་ལ། རིག་བྱེད་དུ་ནི་འགྱུར་བའམ་ཡང་ན་མ་ཡིན་པ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་གི་

མཇུག་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ལས་ཀི་ལམ་བྱས་ནས་དེ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པའི་ཆོས་སྤོད་ན་ནི་རིག་བྱེད་དུའང་འགྱུར་ལ། འོན་ཏེ་མི་སྤོད་ན་ནི་རིག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །སྦྱོར་བ་དང་དངོས་དང་མཇུག་གི་ཁད་

པར་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་འགའ་ཞིག་སོག་ཆགས་གསོད་པར་འདོད་ནས་ཁི་ལ་

སོགས་པ་ལས་ལངས་ཏེ་སོག་ཆགས་དེའི་དྲུང་དུ་འགོ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་མཚོན་

བླངས་ཏེ་ལན་གཅིག་གམ་གཉིས་བསྣུན་པར་བྱེད་ཅིང་དངོས་སུ་སོག་གཅོད་པར་

མི་བྱེད་པའི་བར་ནི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །བསྣུན་པ་གང་གིས་དངོས་སུ་སོག་གཅོད་པར་

བྱེད་པ་དེའི་ཚེ་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་

དངོས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་། ལྤགས་པ་བཤུ་བ་དང་། 

འཁྲུད་པ་དང་། ཤ་འཚོང་བ་དང་། འཚེད་པ་དང་ཟ་བ་དང་སྒོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་

རིག་བྱེད་དག་ནི་མཇུག་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཞན་གི་ནོར་བདག་གིར་བྱ་བར་

འདོད་པས་འགོ་བ་ནས་བཟུང་སེ་ལེན་པ་དང་སེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་བྱིན་པར་

ལེན་པའི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ་ཐོབ་པའི་བློ་སྐྱེས་ཏེ་གནས་ནས་སགས་

པའམ་བདག་གིར་བྱས་པ་དེའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་

ནི་དངོས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཕིན་ཆད་ནི་མཇུག་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའང་ཤེས་

པར་བྱའོ། །བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་གིས་དངོས་

གཞིར་འགྱུར་བའི་ཕིར་སྦྱོར་བ་དང་མཇུག་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་གསད་བྱ་དེ་འཆི་བའི་སིད་པ་ལ་གནས་པ་དེའི་ཚེའི་གསོད་པ་པོའི་

རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་ཤི་ཟིན་

པ་དེའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དེ་དངོས་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་གསོད་

བ་པོ་དང་གསད་བྱའི་སོག་ཆགས་ལྷན་ཅིག་ཤི་བའང་དངོས་སུ་འགྱུར་ན། སྔ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཉམ་དུ་ཤི་བ་ལ། །དངོས་མེད་ལུས་གཞན་སྐྱེས་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་པ་དང་

འགལ་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་བསྣུན་པ་གང་གིས་དངོས་སུ་སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་

དེའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དེ་དངོས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་

ཚེ་ཤི་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་མེད་དེ། སོག་གཅོད་པར་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ནི་སྦྱོར་བའི་འབྲས་བུ་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་སུ་རོགས་པ་ལ་འདོད་པའི་ཕིར་ན་སོག་

ཆགས་ཤི་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཅིག་མ་

དེ་ཉིད་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་བསན་བཅོས་ལས། སོག་ཆགས་བསད་ལ་སོག་གཅོད་པ་མ་འགགས་

པ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་སོག་ཆགས་ཀི་སོག་བཅད་ལ་སྦྱོར་

བ་མེད་པར་མ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

ན་རེ། དེར་ནི་མཇུག་ལ་སྦྱོར་བའི་སྒར་གསུངས་ཏེ་སོག་ཆགས་ཀི་སོག་ཆད་ཀང་

འཐུབ་པ་དང་སྙིང་འབྱིན་པ་དང་མགོ་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་མཇུག་མ་འགག་པར་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

སོབ་དཔོན་གིས་དེ་ལྟ་ན་ཁེད་རང་གི་འདོད་པ་དང་འགལ་ཏེ། ཁེད་སོག་

ཆགས་ཤི་ནས་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་སུ་འདོད་པས་དེའི་ཚེ་སོག་གཅོད་པའི་དངོས་

གཞི་མ་འགགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་འོ་ན་ནི་བསན་

བཅོས་དེར་དངོས་ཁོ་ན་ལ་སྦྱོར་བའི་སྒར་གསུངས་པས་ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་

པ་དང་། སོབ་དཔོན་གིས་འོ་ན་དེའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་སུ་མི་འགྱུར་

ཏེ། ཤི་ཟིན་པ་ལ་རིག་བྱེད་དེས་ཡང་གསོད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་དེའི་ཚེའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའང་དངོས་སུ་མི་

འགྱུར་ཏེ། ཤི་ཟིན་པ་ལ་དེས་གསད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། དེས་ན་དེའི་ཚེ་མི་

ནུས་ཀང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་ཡིན་པ་ལྟར་རིག་བྱེད་ཀང་དེ་

དང་འདྲ་བར་དངོས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཤི་ཟིན་པ་ལ་དངོས་སུ་བྱས་ན་དངོས་ལ་སྦྱོར་

བའི་སྒར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། འཆི་བ་ལ་དངོས་སུ་བྱས་ན་མཇུག་ལ་སྦྱོར་བའི་སྒར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་ཡང་ལས་ཀི་ལམ་གཞན་གི་སྦྱོར་བ་དང་

མཇུག་གཞན་གི་དངོས་སུ་འགྱུར་བའང་ཡོད་དེ། འགའ་ཞིག་བསད་པའི་ཕིར་གཞན་

གི་ནོར་འཕོག་པ་དང་དེའི་ཆུང་མ་ལ་ཉལ་པོ་བྱེད་པ་དང་རྫུན་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་

བུའོ། སོབ་དཔོན་གིས་ཡིད་ཀི་གསུམ་བྱ་བ་མ་བརམས་པའི་ཕིར་སྦྱོར་བར་མི་འགྱུར་བར་བཞེད་དོ། ། 

༼ཀུན་སྐོང་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཀུན་སོང་བཤད་པ་ལ་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་དེ་དག་ཀང་མཐར་

ཕིན་པར་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ཆགས་སོགས་སོ་སོས་བྱེད་ལ། དང་པོའི་ཀུན་

སོང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྦྱོར་བ་ནི་མི་དགེ་བའི་ར་བ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་

ཏེ། །ལས་ཀི་ལམ་དངོས་ནི་སྦྱོར་བས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ལ་སྦྱོར་བའང་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སོག་གཅོད་པ་འདོད་ཆགས་

ལས་སྐྱེས་པ་ནི་ཤ་ལ་སོགས་པ་ལ་སེད་ནས་གསོད་པའོ། །ཞེ་སང་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་

འཁོན་གིས་གསོད་པའོ། །གཏི་མུག་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་མཆོད་སྦྱིན་བྱེད་པ་རྣམས་དང་། 

རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀི་བསན་བཅོས་ལས་མི་མ་རུངས་པ་རྣམས་བསད་ན་བསོད་ནམས་

སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ་སྙམ་ནས་གསོད་པ་དང་། པར་སིག་པ་རྣམས་ཕ་མ་རྒས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སམ་ནད་ཚབས་ཆེན་པོས་བཏབ་པ་ན་བསད་ན་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་

དང་། སྦྲུལ་དང་སིག་པ་དང་སྦྲང་བུ་ཏྲྱཻ་མ་བུ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་རྣམས་ལ་གནོད་

པར་བྱེད་པའི་ཕིར་བསད་ན་བསོད་ནམས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རི་དྭགས་

དང་ཕྱུགས་དང་བྱ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལོངས་སྤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བསད་དོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ཚད་མར་བྱས་ནས་གསོད་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་དོ་སྙམ་ནས་གསད་པ། 

ལོག་པར་ལྟ་བས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའི་སོག་གཅོད་པ་རྣམས་ཀང་ཡིན་ནོ། །མ་བྱིན་པར་

ལེན་པ་འདོད་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་ནོར་ལ་སོགས་པ་ལ་སེད་པས་ལེན་པའོ། །

ཞེ་སང་ལས་སྐྱེས་པ་ནི། འཁོན་ལས་འཕོགས་པའོ། །གཏི་མུག་ལས་སྐྱེས་པ་

ནི་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀི་བསན་བཅོས་ཚད་མར་བྱས་ནས་མི་སྲུན་པ་ལ་ཆད་པས་

གཅོད་པའི་ཕིར་འཕོག་པ་དང་། བྲམ་ཟེ་རྣམས་ན་རེ། འདི་ཐམས་ཅད་ཚངས་པ་

དབང་བ་ཡིན་ལ་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ནི་ཚངས་པའི་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་

ཚངས་པས་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ལ་བྱིན་པ་ཡིན་ན་བྲམ་ཟེ་རྣམས་དམས་པས་དམང་

རིགས་ལ་སོགས་པས་ལོངས་སྤོད་པར་ཟད་དོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་བྲམ་ཟེ་རྣམས་གཞན་

གི་ནོར་ལེན་པ་ནི་རང་གི་ནོར་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དོ་ དེ་ཡང་། བྲམ་ཟེ་རྒུད་

ཚེ་རྐུ་བ་ཆོས་སུ་བཤད། །ངོ་མཐོན་དུ་ནི་ནོར་འཕོག་ནུས་གྱུར་ཀང་། །རང་གི་གགས་པ་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་

ན། །དེ་ཕིར་མ་མཐོང་བར་ནི་བླང་བར་གིས། ཞེས་ཟེར་ནས་རྐུ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ལོག་པར་བལྟ་བས་

ལེན་པ་ལྟ་བུའོ། །

འདོད་ལོག་འདོད་ཆགས་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་གཞན་གི་ཆུང་མ་ལ་ཆགས་པས་

ལོངས་སྤོད་པའོ། །ཞེ་སང་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་འཁོན་གིས་ལོངས་སྤོད་པའོ། །གཏི་མུག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལས་སྐྱེས་པ་ནི་པར་སིག་པ་རྣམས་མ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་དང་། བ་ལང་

འབྲང་གི་མཆོད་སྦྱིན་ལས་ཆོ་ག་ཅན་གིས་ཆུ་བཏུང་ངོ་རྩྭ་བཅད་དོ། །མའི་གན་དུ་ཉལ་

པོ་ལ་འགོ་འོ། །སིང་མོའི་གན་དུ་འགོ་འོ། །རུས་གཅིག་པའི་གན་དུ་འགོ་འོ། །ཞེས་

བཤད་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དེ་དག་ལ་ལོངས་སྤོད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཁ་ཅིག་ནུབ་

ཕོགས་ཀི་བྲམ་ཟེ་མཆུ་སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་དག་ན་རེ། བུད་མེད་ནི་གཏུན་དང་། མེ་ཏོག་

དང་། འབྲས་བུ་དང་། ཟས་སྨིན་པ་དང་། ངོགས་དང་། ལམ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་སྤད་ཀང་

ཉེས་པ་མེད་པས་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྤད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་མཐུན་པར་བྱེད་པ་

དང་། ལོག་ལྟས་བཅུག་པའོ། །རྫུན་ལ་སོགས་པ་ཆགས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་བདག་དང་

མཛའ་བོ་བསྐྱབ་པའི་ཕིར་དང་། རེད་པ་དང་བཀུར་སིའི་ཕིར་སྨྲའོ། །ཞེ་སང་ལས་སྐྱེས་

པ་ནི་འཁོན་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཏི་མུག་ལས་སྐྱེས་པ་ནི། རྒྱལ་པོ་གཞད་གད་ལྡན་དང་བུད་མེད་

དང་། །བག་མ་ལེན་པའི་ཚེ་དང་གསོད་པ་དང་། །ནོར་རྐུན་འཕོགས་ཚེ་རྫུན་བྱས་

གནོད་མེད་དེ། །རྫུན་ལྔ་ལྟུང་བར་བྱེད་པ་མིན་ཞེས་བཤད། །ཅེས་དྲང་སོང་དག་གིས་

རྒྱལ་པོ་ལ་སྨྲས་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དེ་དག་གི་ཚེ་དང་ལོག་ལྟས་སྨྲ་བ་ལྟ་

བུའོ། །ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་གཏི་མུག་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་ལོག་ལྟས་ཀུན་ནས་བསང་བ་

དང་། ཕི་རོལ་པའི་རིག་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་བསན་བཅོས་ངན་པ་ལ་ཞེན་པའི་བློས་

འདོན་པའོ། །གལ་ཏེ་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པས་ཇི་

ལྟར་སོང་སེ་དེ་དག་ཉིད་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་

དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་གསུམ་པོ་དེའི་མཇུག་ཐོག་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་བརྣབ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སེམས་ལ་སོགས་པའང་མི་དགེ་བའི་ར་བ་གསུམ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། 

རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་གསུམ། །དེས་

བསྐྱེད་ལས་ནི་མི་དགེ་བ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དེ་དག་ནི་མི་དགེ་བའི་ར་བ་གསུམ་

པོས་ཅི་རིགས་པར་ཀུན་ནས་སོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་

དངོས་སྦྱོར་བ་དང་མཇུག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ནི་ཁད་པར་མེད་པར་ཆགས་པ་མེད་

པ་དང་སང་བ་མེད་པ་དང་གཏི་མུག་མེད་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཀུན་

ནས་བསང་བའི་ཕིར་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་དགེ་བར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། དགེ་བ་དག་ནི་དགེ་བའི་

སེམས་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་གི་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་

ནི་རིམ་པ་ལྟར་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་གི་སྦྱོར་དངོས་མཇུག་གསུམ་སོང་བ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་དགེ་ཚུལ་བསྙེན་པར་རོགས་པར་བྱེད་པ་ན་སོམ་པའི་སྦྱོར་བ་ནི་

གནས་སུ་འཇུག་པ་དང་མཁན་སོབ་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཕག་འཚལ་བ་དང་མཁན་པོ་

ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་ལས་ལན་གཉིས་བརོད་པ་ཡན་ཆད་

དོ། །ལས་ལན་གསུམ་པ་བརོད་པའི་ཐ་མའི་དུས་ཀི་རིག་བྱེད་དང་དེའི་སྐད་ཅིག་གི་

རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཕིན་ཆད་གནས་བསྒོ་བ་

དང་། དེའི་རྟེན་རྣམ་པར་རིག་པར་བྱེད་བ་དང་། ཇི་སིད་དུ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རེས་

སུ་འབྲང་བ་སོམ་པ་མ་བཏང་བ་དེ་སིད་ནི་མཇུག་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མི་དགེ་བའི་

ལས་ཀི་ལམ་དེ་དག་ཀུན་ནས་སོང་བ་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཅར་

གིས་ཅི་རིགས་པར་སོང་ལ་དེ་དག་རོགས་ཤིང་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པ་ན་འདོད་



  114  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆགས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོས་བྱེད་དོ་ཞེས་བཤད་ན་དེ་དག་གང་ཞིག་གང་གིས་

མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་ཅེ་ན་གསོད་པ་སོག་གཅོད་དང་གནོད་སེམས་དང་ཚིག་རྩུབ་

པོ་གསུམ་ དང་པོས། ནི་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་འདོར་བ་དང་ གཞན་གཉིས། རྩུབ་པའི་

སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་ཞེ་སང་གིས་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་དོ། །

འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་བརྣབ་སེམས་དང་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་

རྣམས་ནི་ཆགས་པ་ཡིས་རོགས་པར་བྱེད་ལ། ལོག་པར་ལྟ་བ་ནི་ཆེར་རྨོངས་ན་

ལོག་པར་ལྟ་བས་གཏི་མུག་གིས་རོགས་པར་བྱེད་དོ། །ལྷག་མ་རྫུན་ཕ་མ་ངག་ཀལ་

རྣམས་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གིས་ཅི་རིགས་པར་རོགས་ཤིང་མཐར་

ཕིན་པར་བྱེད་པར་འདོད་དོ། །

༼གཞི་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་གཞི་བཤད་པ་ནི་ཞེ་སང་གིས་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་

པ་བཞིའི་གཞི་ནི། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་གསོད་བྱ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་དང་། 

རེག་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་སྤོད་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པས་

མིང་དང་གཟུགས་དང་། རྫུན་ལ་སོགས་པ་ངག་ཡིན་ཞིང་ངག་མིང་ལ་འཇུག་པས་

མིང་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཚིག་རྩུབ་ཀི་གཞི་སེམས་ཅན་ཡིན་པ་ལྟར་རྫུན་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་གིའང་ཡིན་ལ། གསུམ་གི་གཞི་མིང་ཡིན་པ་ལྟར་ཚིག་རྩུབ་ཀིའང་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཕན་ཚུན་མཚོན་པའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

འདིར་གཞིའི་སྒ་ནི་རྟེན་ནམ་ཡུལ་ལ་བརོད་དོ། །སོག་གཅོད་པ་ལ་ཁད་པར་

བརོད་པ་ནི་གང་ཞིག་གིས་ཕ་རོལ་པོ་འཆི་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་རང་ཉིད་ཕ་རོལ་པོ་འཆི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བའི་སྔ་རོལ་དང་ཕ་རོལ་དང་གསོད་པ་པོ་མཉམ་དུ་ཤི་བ་དེ་ལ་ནི་སོག་གཅོད་པའི་

སྦྱོར་བས་རེག་པར་འགྱུར་གི་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་དང་མཇུག་འབྱུང་བ་མེད་དེ། 

གང་ཞིག་བསད་པར་བྱ་བ་དེ་མ་ཤི་བར་ནི་སོག་གཅོད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་བྱུང་བར་

མི་རིགས་ལ་དེ་ཤི་བ་ན་ནི་གསོད་པ་པོའང་ཤི་སེ་ལུས་གང་གིས་སྦྱོར་བ་བྱས་པའི་

ལུས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་འབྲས་བུ་རོགས་པ་ཡིན་པ་ན་སོག་ཆད་པའི་ཚེ་སྦྱོར་བ་བྱེད་

པ་པོའི་ལུས་ དེ་དང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི། ལས་གཞན་པའི་ལུས་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། ། དེར་

འགྱུར་བ་ལ་གང་གིས་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་དེ་ལ་དངོས་གཞི་འགྲུབ་དགོས་པས་སོ། ། 

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མདོ་ལས། སྦྱོར་བ་ཡང་བྱས་ལ་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་གྱུར་ཀང་སོག་གཅོད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་

མཆིས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། ཡོད་དེ། འདི་ལྟ་སེ་གསོད་པ་པོ་སྔར་རམ་མཉམ་དུ་ཤི་

བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་མང་པོ་ཚོགས་ཏེ་གོས་བྱས་ནས་དམག་དང་རི་

དྭགས་ཀི་ལིངས་དང་རྒྱར་འཆུབ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་ན་དངོས་སུ་གཅིག་གིས་

སེམས་ཅན་སོག་དང་བྲལ་བར་བྱས་པ་ན་གཞན་དེ་དག་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། །དམག་དང་རི་དྭགས་ཀི་ལིངས་ལ་

སོགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པར་དོན་གཅིག་ལ་ཞུགས་

པའི་སྦྱོར་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དངོས་སུ་གསོད་པ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་

དངོས་སུ་གསོད་པར་བྱེད་པ་པོ་བཞིན་དུ་སོག་གཅོད་པའི་དངོས་ཀི་ལས་ཀི་ལམ་

དང་ལྡན་ནོ། །འོ་ན་གང་ཞིག་ནན་གིས་ཁིད་པ་དེ་ལས་ཀི་ལམ་དང་ལྡན་ནམ་ཞེ་ན། 

དེ་ནི་དམག་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་ཀང་གལ་ཏེ་རང་གི་སོག་ལ་ཐུག་ཀང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གཞན་གི་སོག་མི་གཅོད་དོ་སྙམ་དུ་ངེས་པར་བྱས་ཏེ་འགོ་ན་ནི་དེ་ལ་སོག་གཅོད་

པའི་ཉེས་པས་རིག་པར་མི་འགྱུར་ལ། འོན་ཏེ་བསམ་པ་ངེས་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་ན་ནི་

ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

༼ངྐོ་བྐོ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་ངོ་བོ་བཤད་པ་ནི་སོག་གཅོད་པ་ནི་འདི་བསད་དོ་སྙམ་དུ་བསམས་

བཞིན་དུ་གསོད་པ་དང་། མ་ནོར་བར་གསོད་པ་དང་། གཞན་བསད་པའི་ཡན་ལག་

གསུམ་དང་ལྡན་པས་གསོད་པའོ། །བསམས་བཞིན་དུ་ཞེས་བྱ་བས་ནི་གཅེར་བུ་པ་

དག་བསེགས་པར་མ་བསམས་ཀང་མེ་ལ་རེག་ན་འཚིག་པ་ལྟར་མ་བསམས་བར་

རྐང་པའི་འོག་ཏུ་སོག་ཆགས་ཤི་བ་དང་། སེམས་ཅན་གི་བསམ་པ་མེད་པ་ཤིང་

གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའང་སོག་གཅོད་པའི་ཉེས་པ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་སངས་

ཏེ། གལ་ཏེ་གསོད་པའི་བསམ་པ་མེད་པར་འཆི་བའི་རྐེན་བྱས་པ་ཙམ་གིས་སོག་

གཅོད་པར་འགྱུར་ན་ཕ་མ་རྣམས་བུ་དང་བུ་མོ་ཤི་བ་ན་སོག་གཅོད་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་བསྐྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་འཆི་བའི་རྒྱུ་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་

སྨན་པ་རྣམས་ཀིས་སྨན་སྤད་ཉེས་པ་དང་། ཡོན་བདག་རྣམས་ཀིས་བསོད་སྙོམས་

ཕུལ་བ་ན་གསོལ་དྲགས་ཏེ་གསུང་དེ་ཤི་ན་སྨན་པ་དང་ཡོན་བདག་རྣམས་ཀང་སོག་

གཅོད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་དག་ལ་གསོད་པའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀིས་

ན་བསམས་བཞིན་དུ་ཞེས་སྨོས་སོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས། རྒྱུ་

ལྔས་སོག་གཅོད་པ་བྱས་ཀང་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་གོས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ན་མི་ཤེས་པས་སོག་ཆགས་ཕ་མོ་དང་གོག་སྦུར་ལ་སོགས་པ་

སོག་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ལ་མཚོན་ཆ་གཟས་པ་ལས་བསམ་པ་དང་

མི་ལྡན་པ་གཞན་ལ་ཕོག་སེ་དེ་སོག་དང་བྲལ་བ་དང་། ནད་པ་ལ་སྨན་པ་ཕན་པར་

འདོད་པས་ཉེས་པར་མ་མཐོང་སེ་སྨན་བྱིན་པ་ལས་དེ་ཤི་བ་དང་། མས་བུ་འདུལ་

བའི་ཕིར་བརེགས་བ་ལས་དེ་སོག་དང་བྲལ་བ་དང་། མེ་འབར་བའི་ནང་དུ་སོག་

ཆགས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་ལྷུང་བ་སེ་རྒྱུ་དེ་ལྔས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ནོར་བར་

བསད་པ་དང་བདག་བསད་པས་ནི་སོག་གཅོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་གི་

དངོས་སུ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། དང་པོ་ལ་བསམས་པའི་དོན་མ་རོགས་པའི་ཕིར་དང་། 

གཉིས་པ་ལ་རོགས་པ་ན་ལུས་གཞན་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །སོག་ཅེས་བྱ་བ་ཅི་ཡིན་ཞེ་

ན། ལུས་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པའི་རླུང་དང་རྣམ་ཤེས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་དྲོད་

དང་རྣམ་ཤེས་རིས་མཐུན་པར་གནས་པ་དང་སོག་གི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་ཅི་རིགས་

པར་སོག་ཅེས་བྱ་ལ་དེ་དག་གཅོད་པའི་ཕིར་སོག་གཅོད་པའོ། །

དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་ལས། གང་ཚེ་ཚེ་དང་དྲོད་རྣམ་ཤེས། །འདི་དག་གིས་ནི་

ལུས་འདོར་ཞིང་། །བོར་བས་དེ་ཚེ་འདུག་པ་ནི། །ཇི་ལྟར་ཤིང་ལ་སེམས་མེད་

བཞིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། ཐེ་ཚོམ་ཟ་ནས་གང་ཡིན་བསད་སྙམ་ནས་བསད་ནའང་དངོས་ཡོང་ངོ་། ། 

མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ནི་གཞན་གིས་བདག་གིར་བཟུང་བའི་ནོར་དབང་གིས་འཕོག་

པའི་མཐུ་དང་མ་ཚོར་བར་འཇབ་བུས་བདག་གིར་བྱེད་པའོ། ། རས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཐོབ་

བློ་སྐྱེས་པ་ན་དངོས་གཞིར་འགྱུར་རོ། ། འདིར་ཡང་བསམས་བཞིན་དུ་མ་ནོར་བར་ཞེས་ཤེས་

པར་བྱ་སེ། མ་བསམས་པར་བདག་གི་ནོར་གི་གསེབ་ཏུ་གཞན་གི་ནོར་བླངས་པ་ལ་
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ནི་ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ནོར་བར་གཞན་གི་ནོར་བླངས་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་ཉེས་

པར་འགྱུར་གི་དངོས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་མཆོད་རྟེན་གི་དཀོར་ཕོགས་པ་དང་

གཏེར་བྲུས་པ་ དང་ཤི་བའི་ནོར་བླངས་ན་གང་ལས་མ་བྱིན་ལེན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། ལས་མ་བྱིན་པར་

ལེན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གིས་བདག་ཏུ་མ་གཟུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། མཆོད་རྟེན་གི་དཀོར་ནི་སངས་རྒྱས་དང་མཆོད་རྟེན་གི་སྲུངས་མ་དག་གིས་

བཟུང་བའི་ཕིར་དང་། གཏེར་ནི་ཡུལ་གི་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཤི་བའི་ནོར་བླངས་པ་ནི་ཁིམ་པ་ཡིན་ན་ཉེ་དུ་རྣམས་ཀིས་བཟུང་བའི་ཕིར་

དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་དགེ་འདུན་གིས་བཟུང་བའི་ཕིར་དེ་དག་ལས་མ་བྱིན་

པར་ལེན་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལའང་དང་པོ་ཐ་མའི་ཆོ་གའམ་གསོལ་བའི་

ལས་བྱས་ན་མཚམས་ནང་དེའི་དགེ་འདུན་ལས་མ་བྱིན་ལེན་དུ་འགྱུར་ལ། མ་བྱས་

ན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སོབ་མ་ཐམས་ཅད་ལས་མ་བྱིན་ལེན་དུ་འགྱུར་ཏེ། ལུང་གོས་

ཀི་གཞི་ལས། གསོལ་བའམ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མ་བྱས་པའི་ཤི་བའི་ཡོ་བྱད་ཀི་རེད་

པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་སོབ་མ་ཐམས་ཅད་དབང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །བགོད་པར་བྱ་བ་མིན་པ་རྣམ་པ་བཞིར་འགོ་བ་འདོད་པ་ཡིས་ལོག་པར་

སྤོད་པའི་ཕིར་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་རྣམ་པ་བཞི་སེ། བགོད་པར་བྱ་བ་མ་

ཡིན་པ་དང་། ཡན་ལག་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་

བགོད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་གཞན་གིས་བཟུང་བའི་བུད་མེད་རྣམས་དང་མ་དང་བུ་

མོ་དང་ཕ་མ་དང་བདུན་རྒྱུད་དུ་འབྲེལ་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལ་དགེ་སྦྱོང་མ་རྣམས་ནི་

ཡུལ་གི་བདག་པོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་དང་། གཞོན་ནུ་མ་རྣམས་ནི་གང་ལ་
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བྱིན་པ་དེ་ལས་དང་། བྱིན་པ་མེད་ན་དེའི་ཕ་མ་དང་མིང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། སྲུང་

བ་གཞན་མེད་ན་ཐ་ན་རྒྱལ་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་དེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་ཕིར་

གཞན་གིས་བཟུང་བའི་ནང་དུ་གཏོགས་སོ། །

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས་ནི། སྐྱེས་

པ་དང་མ་ནིང་དང་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་ཡང་བགོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པར་བཤད་

དོ། །གཉིས་པ་ནི་ཁ་དང་བཤང་བའི་ལམ་ལ་སོགས་པ་རྨའི་སྒོ་གཞན་དུ་རོལ་བ་སེ། 

དེ་དག་ཀང་རང་གི་ཆུང་མ་ཡིན་ཡང་འདོད་ལོག་ཏུ་འགྱུར་ན་གཞན་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས་

པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དེ་ལ་ཚོད་ནི་ལན་ལྔའི་བར་

དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ལྷག་པ་ནི་ཚོད་མ་ཡིན་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ལན་ལྔ་

ལས་ལྷག་པ་བྱེད་པའི་ཚོད་མ་ཡིན་པ་དང་ལྔར་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་དེ་ཉིད་ལས། 

དེའི་ཚོད་ལས་ལྷག་པ་ནི་དུས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་དུས་མ་ཡིན་པར་འདུས་

པར་ཡང་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ནི་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་མངོན་སུམ་དང་། 

གང་དུ་དེ་ལ་གནོད་པའི་ས་ཕོགས་འབར་འབུར་ཅན་དང་སབ་མོ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

མཆོད་རྟེན་དང་གཙུག་ལག་ཁང་དང་། རང་གི་ཕ་མ་དང་། སོབ་དཔོན་དང་བླ་མ་དང་། 

དགེ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་དྲུང་དུ་སྤོད་པ་སེ། དེ་དག་ནི་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་སྤོད་པའང་

ལོག་གཡེམ་དུ་འགྱུར་རོ། །བཞི་པ་ནི་སྦྲུམ་མ་དང་ནུ་ཞོ་འཐུང་བ་དང་འཁིག་པ་སྤད་

དུ་མི་རུང་བའི་ནད་ཀིས་ཐེབས་པ་དང་མྱ་ངན་གིས་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་ཉིན་པར་

དང་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པའོ་དུས་ཏེ་དེ་དག་ཏུ་རང་གི་ཆུང་མ་ཡིན་ཡང་འདོད་
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ལོག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །འདིར་ཡང་མ་ནོར་བར་ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ནོར་བ་ལ་ནི་དེའི་

ཉེས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ། རབ་བྱུང་ཡིན་ན་ཕམ་པར་འགྱུར། དེའི་ཕིར་གཞན་གི་ཆུང་མ་ལ་

རང་གིར་འདུ་ཤེས་ནས་སྤད་པ་ལ་ནི་འདོད་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་གཞན་གི་

ཆུང་མ་ལ་གཞན་ཞིག་གི་ཆུང་མར་འདུ་ཤེས་ཏེ་སྤད་ནའང་འདོད་ལོག་ཏུ་མི་འགྱུར་

ཏེ། མ་ནོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཁད་པར་ལ་

འདུ་ཤེས་འཁྲུལ་བར་གྱུར་ཀང་སྤིར་གཞན་གི་ཆུང་མར་འདུ་ཤེས་པ་མ་འཁྲུལ་བས་

སྦྱོར་བ་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། དངོས་པོའང་རོགས་པར་སྤད་པའི་ཕིར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སྦྱོར་བའི་ཚེ་གཞན་དུ་འདུ་ཤེས་པས་དངོས་ཀི་ཚེ་གཞན་ལ་

སྤད་པའི་ཕིར་མི་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་སོག་གཅོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ལུགས་སྔ་

མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་ལུས་ཀི་ལས་གསུམ་མོ། །

རྫུན་གི་ཚིག་ནི་སྨྲ་བ་པོ་རང་གིས་ས་དོན་སྨྲ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ཕ་རོལ་པོ་

འདུ་ཤེས་གཞན་དུ་བསྒྱུར་བའི་བསམ་པས་མི་བདེན་པ་སྨྲས་པས་ཚིག་དེའི་དོན་

མངོན་པར་གོ་བའོ། །འདིར་ཡང་བསམས་བཞིན་དུ་ཞེས་བྱ་བ་དང་མ་ནོར་བར་ཞེས་

ཤེས་པར་བྱ་སེ། མ་བསམས་པ་དང་ནོར་བ་ལ་དངོས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚིག་དོན་

མངོན་པར་གོ་བའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། ། མཐོང་

དང་མ་མཐོང་ཐོས་མ་ཐོས། །རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་ཤེས་མ་ཤེས། །ཇི་བཞིན་སྨྲ་བ་འཕགས་པ་ཡི། །ཐ་སྙད་འདོགས་པ་

བྱིས་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། ། 

འོ་ན། བརྒྱད་ཚན་བརྒྱད་པའི་མདོ་ལས་འཕགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཐ་སྙད་

བརྒྱད་དང་འཕགས་པའི་ཐ་སྙད་བརྒྱད་དེ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ལ་མཐོང་བ་ཐོས་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་རྟོགས་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མ་མཐོང་བར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་དང་། 

མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་སྨྲ་བ་བཞི་སེ་བརྒྱད་ནི་

བྱིས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་རྫུན་དུ་འགྱུར་རོ། །མཐོང་བ་ལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་སྨྲ་བ་

བཞི་དང་། མ་མཐོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པར་སྨྲ་བ་བཞི་སེ་བརྒྱད་ནི་

འཕགས་པའི་ཐ་སྙད་དེ་བདེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་མཐོང་བ་ལ་

སོགས་པ་བཞི་ཉིད་གང་ཞེ་ན། མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་

ནི་ཐོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་གིས་ཉམས་སུ་མྱོང་

བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ། །དེ་ལ་དྲི་

རོ་རེག་བྱ་གསུམ་ནི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་མི་ནུས་

པའི་ཕིར་ཤི་བ་དང་འདྲ་བར་ནུས་པ་ཆུང་བས་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། །རྟོགས་པའི་སྒ་

ནི་ཤི་བར་ཡང་འདྲེན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཤི་བའི་རོ་ལ་དགེ་མི་དགེ་གཉིས་རེས་སུ་མི་འཇུག་ལ་

ལུང་མ་བསན་རེས་སུ་འཇུག་པ་ལྟར་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་

ཤི་བ་དང་འདྲའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་ཡིན་པར་གང་གིས་ཤེས་ཤེ་ན། ལུང་

དང་རིགས་པ་ལས་ཏེ། དེ་ལ་ལུང་ནི་ཚེ་དང་ལྡན་པ་མཆོད་བྱེད་ཀི་མ་ཅན་གིས་

ཞུས་པའི་མདོ་ལས། མཆོད་བྱེད་མ་ཅན་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། གཟུགས་གང་དག་ཁོད་

ཀི་མིག་གིས་མ་མཐོང་སེ་སྔོན་མ་མཐོང་ཞིང་མི་བལྟ་ལ་ཁོད་ནི་འདི་སྙམ་དུ་བལྟ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བར་བྱའོ་སྙམ་དུའང་མི་སེམས་ན་གཞི་དེ་ལས་ཁོད་འདུན་པའམ། འདོད་ཆགས་

སམ། འདོད་པའམ། དགའ་བའམ། ཆགས་པའམ། འཆུམས་པའམ། ལྷག་པར་

ཆགས་པ་སྐྱེའམ། བཙུན་པ་མ་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྒ་དང་དྲི་དང་

རོ་དང་རེག་བྱ་དང་ཆོས་ཀི་བར་ལ་རྣ་བ་དང་སྣ་དང་ལྕེ་དང་ལུས་དང་ཡིད་ཀི་རྣམ་

ཤེས་ལའང་སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་གསུངས་ནས་མདོར་བསྡུ་བའི་ཕིར་མཆོད་བྱེད་ཀི་མ་

ཅན། ཁོད་འདི་ལ་མཐོང་ནའང་མཐོང་བ་ཙམ་དུ་འགྱུར་ལ། ཐོས་པ་དང་། རྟོག་པ་

དང་། རྣམ་པར་ཤེས་ནའང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཙམ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་

ཕིར། མིག་དང་། རྣ་བ་དང་ཡིད་ཤེས་གསུམ་གི་ཡུལ་གསུམ་ནི་རང་གིས་མིང་གིས་

བསན་པས་རྟོགས་པའི་སྒས་དྲི་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གཟུང་བར་དོན་གིས་གོ་བའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དྲི་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་རྒྱུན་ཆད་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ནང་དུ་ནི་མ་གཏོགས་ལ་རྟོགས་

པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་དོ། །

སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་ན་རེ། གང་ཞིག་རང་གི་དབང་པོ་དང་ཕད་པ་དེ་ནི་རྟོགས་

པ་ཡིན་ལ་དབང་པོ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ཀང་རང་གི་ཡུལ་དང་ཕད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་ནི་མདོའི་དོན་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་ལྔ་པོ་དེ་

དག་དབང་པོ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པས་མངོན་དུ་བྱས་པ་ནི་མཐོང་བའོ། །ཕ་

རོལ་ལས་འོངས་པའི་སྒ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་དྲུག་ཅར་ཤེས་པ་ནི་ཐོས་པའོ། །བདག་

ཉིད་ཀིས་མི་འཁྲུལ་བའི་རིགས་པས་རེས་སུ་དཔག་ནས་ཡུལ་དྲུག་རྟོགས་པ་ནི་རྟོགས་

པའོ། །ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་པ་བསྒོམས་ནས་རྟོགས་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་བ་ཙམ་ལ་སོགས་པར་

ཤེས་པར་བྱ་ཡི་སྡུག་མི་སྡུག་ཏུ་བདེན་པ་དང་མཚན་མར་བཟུང་བར་མི་བྱ་བ་འདི་

སོན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །སྔོན་གི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བའི་སོབ་དཔོན་གཞན་

དག་ནི་མིག་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐོང་བའོ། །རྣ་བས་ཐོས་

པ་དང་ཕ་རོལ་ལས་འོངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གཉིས་ཀ་ནི་ཐོས་པའོ། །བདག་ཉིད་ཀིས་

བསམས་པ་གང་ཡིན་པ་རྟོགས་པའོ། །བདག་ཉིད་ཀིས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པས་སོ་

སོར་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་མཉམ་གཞག་གིས་རྟོགས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ལུགས་སྔ་མ་ལྟར་ན་ཡུལ་ལྔ་པོ་རེ་

རེ་ལའང་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་རྟོགས་པ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཐ་སྙད་འདོགས་

ཤིང་ཆོས་ལ་ནི་མཐོང་བ་མ་གཏོགས་པའི་ཐ་སྙད་འདོགས་ལ། ལུགས་ཕི་མ་ལྟར་ན་

ཡུལ་དྲུག་ཅར་ལ་ཡང་སོ་སོར་ཅི་རིགས་པར་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སྙད་བཞི་

འདོགས་པའི་ཕིར་དྲི་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་པའི་ཉེས་པའང་མེད་དོ། །

གལ་ཏེ་སོག་གཅོད་ལུས་ཀི་ལས་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་དང་

ངག་གིས་ཀང་བྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པོ་ནི་ཉི་ཤུ་པ་ལས། དྲང་སོང་ཁོས་པས་དན་ཏ་

ཀའི། །དགོན་པ་ཇི་ལྟར་སོངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཁིམ་བདག་ཉེ་བར་འཁོར་གི་མདོ་

ལས་དྲང་སོང་རྣམས་ཀི་ཡིད་རབ་ཏུ་ཁོས་པས་དན་ད་ཀ་དང་ཀ་ལིང་ཀ་དང་མ་ཏང་

ཀའི་དགོན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཤི་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་པ་ནི་གཞན་

ལ་བསྒོ་ནས་གསོད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྫུན་ངག་གི་ལས་ཁོ་ན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ལུས་དང་ཡིད་ཀིས་ཀང་བྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དང་པོ་ནི་

ཡོད་པ་ལ་ལུས་ཀིས་མེད་པའི་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་དང་། 

གཉིས་པ་ནི་སོ་སོ་ཐར་པ་ལས་གསོ་སྦྱོང་བྱེད་པ་ན་ལྟུང་བ་ཡོད་ལ་དྲན་

བཞིན་དུ་མི་མཐོལ་ན་དེ་ཤེས་བཞིན་དུ་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདུལ་བ་འཛིན་

པས་ཅི་འདི་ལ་ཁོད་ཡོངས་སུ་དག་གམ་ཞེས་ལན་གཉིས་ལན་གསུམ་གི་བར་དུ་

དྲིས་པ་ན། གལ་ཏེ་དགེ་སོང་འགའ་ཞིག་ལྟུང་བ་ཡོད་བཞིན་དུ་འཆགས་པར་མི་བྱེད་

པར་ཅང་མི་སྨྲ་བར་འདུག་པར་བྱེད་ན་རྫུན་དུ་སྨྲ་བར་འགྱུར་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་ཕིར་ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་མེད་ཀང་སོག་གཅོད་དང་རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་ཡོད་དོ་

ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་གིས་འོ་ན་དྲང་སོང་ཡིད་ཁོས་པ་

དང་གསོ་སྦྱོང་གི་རྫུན་ལ་དེའི་ཚེ་རིག་བྱེད་མེད་ན་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའང་མེད་པར་

འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་ངེས་པར་རིག་བྱེད་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་ཕིར་ཡིད་ཀིས་སོག་གཅོད་དང་རྫུན་གཉིས་ལས་ཀི་ལམ་དུ་མི་འགྲུབ་པར་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ལན་གདབ་དགོས་སོ་ཞེས་

བརོད་དོ། །

འདི་ལ་སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་དྲང་སོང་ཁོས་པ་དང་གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེའང་

ལུས་ངག་གི་རིག་བྱེད་མེད་པར་མ་གྲུབ་སེ། དྲང་སོང་ལ་དད་པའི་མི་མ་ཡིན་པ་དག་

གིས་གང་གིས་དྲང་སོང་དེ་དག་ལ་ལས་ཀི་ལམ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་

གནོད་པ་བྱེད་པའི་ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་དང་། དྲང་སོང་རང་ཉིད་ལའང་གཞན་ལ་ཁོས་

པ་ན་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བ་དམོད་པ་འདོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ལུས་ངག་གི་རེག་བྱེད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཅུང་ཟད་ངེས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། གསོ་སྦྱོང་གི་ཚེའང་མ་དག་བཞིན་དུ་ཅང་མི་

སྨྲ་བས་བདག་ཉིད་དག་པར་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ཡོངས་སུ་མ་དག་པ་ཞིག་

དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་ཅིང་འདུག་པར་བྱེད་རང་གི་སྤོད་ལམ་སོན་

པར་བྱེད་ལ་དེ་དང་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་སྨྲ་བར་བྱེད་ན་དེ་ཉིད་འདིའི་རིག་བྱེད་ཡིན་

པའི་ཕིར་རྟགས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་བྱེད་ལ། གཞན་དག་ནི་དེ་

དག་ལ་རིག་བྱེད་མེད་པར་གྱུར་ཀང་འདོད་པའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་

རིག་བྱེད་ལ་རག་ལས་པར་ངེས་པའང་མེད་དེ་དཔེར་ན་ལྔ་སེ་ལ་སོགས་པ་འབྲས་

བུ་ཐོབ་པའི་མོད་ལ་རིག་བྱེད་མེད་ཀང་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་སྐྱེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་

མི་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའང་འགའ་ཞིག་རིག་བྱེད་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བ་

སིད་པའི་ཕིར་ཁེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་དེ་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལན་འདེབས་པར་

བྱེད་དོ། །

དེ་ཡང་ངག་གིས་བསྒོས་ཏེ་སོག་བཅད་པ་དང་ལུས་ཀིས་བར་བྱས་ཏེ་རྫུན་

བྱས་ཀང་དངོས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལུས་དང་ངག་

ཁོ་ནའི་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་ལུས་ངག་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོབ་

དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །

ཕ་མ་ནི་ཕ་རོལ་པོ་དག་དབྱེ་ཞིང་མི་མཛའ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་

ཅན་གི་སེམས་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཚིག་སྨྲ་བ་སེ་ཚིག་དོན་མངོན་པར་གོ་བ་

དང་མ་ནོར་བ་ཞེས་འདིར་ཡང་སྦྱར་རོ། །དེ་ལ་བདེན་པ་བརོད་ན་ཕ་མ་ཙམ་དང་མི་

བདེན་པ་སྨྲས་ན་རྫུན་དང་གཉིས་ཀར་འགྱུར་རོ། །ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་བསང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བའི་ཚིག་རྩུབ་པོ་ནི་མི་སྙན་པ་བརོད་པའི་ངག་སེ་དེ་ཡང་ཕ་རོལ་ལ་སྨྲས་ཤིང་དེས་

ཀང་དོན་མངོན་པར་གོ་ལ་གང་ལ་སྨྲ་བར་འདོད་པ་དེ་ཉིད་ལ་མ་ནོར་བར་སྨྲས་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚིག་རྩུབ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །སེམས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

གིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་རྫུན་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཀུན་ནི་ངག་ཀལ་བ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཕིར་རྫུན་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གའང་ཀལ་བ་ཡིན་མོད་ཀི་ཉེས་པ་ཆེ་བས་

ལོགས་སུ་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་གི་ཡིན་ནོ། །སྔོན་གི་སོབ་

དཔོན་གཞན་དག་ནི་ངག་གི་ལས་རྫུན་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་གཞན་

པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཚིག་གངཡིན་པ་དེ་ནི་ངག་ཀལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

ཏེ། །དཔེར་ན་དགེ་སོང་ལོག་འཚོ་ཅན་ཁ་གསག་སྨྲ་བ་དང་། ཆགས་པས་གླུ་ལེན་པ་

དང་ཟློས་གར་མཁན་དག་གཞན་མགུ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ངག་ཀལ་གི་ཚིག་འདོན་པ་

བཞིན་དང་། ཕི་རོལ་པའི་ལྟ་བ་ལ་ཞེན་ནས་དེའི་བསན་བཅོས་ངན་པ་ལ་ཁ་ཏོན་བྱེད་

པ་དང་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་། འདུ་འཛིའི་གཏམ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱུང་བ་ནའང་ངག་ཀལ་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཏེ། གླུ་ལེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་དེའི་ཚེ་མི་དགེ་བ་བཅུ་སངས་པ་མ་ཡིན་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་འཁོར་བ་ལས་ཡིད་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་ལྡན་པའི་གླུ་

ལེན་གི་སྨྲེ་སྔགས་དང་ལྡན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེའི་ཚེ་ནའང་གླུ་དང་

བག་མ་གཏོང་ལེན་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་མངོན་པར་བརོད་པ་ཡོད་པས་དག་ཀལ་

ཡོད་ཀང་དེ་དག་ ལ་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་མེད་པས། ལས་ཀི་ལམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེ་དག་ནི་ངག་གི་ལས་བཞིའོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བརྣབ་སེམས་ནི་ཕ་རོལ་པའི་དེ་བདག་གི་ཡིན་པར་གྱུར་ཀང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་

ནས་མཐུ་འམ་མ་འཇབ་བུའམ་གཞན་གིས་ཀང་རུང་སེ་ལོག་པ་མི་རིགས་པས་

བདག་གིར་བྱེད་འདོད་པས་གཞན་གི་ནོར་ལ་ཆགས་པའོ། །སོབ་དཔོན་གཞན་ནི་

འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་བརྣབ་སེམས་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་

པོའི་མདོ་ལས་སྒིབ་པ་ལྔ་བསན་པའི་སྐབས་སུ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པའི་སྒིབ་པའི་

དབང་དུ་མཛད་ནས་དེ་འཇིག་རྟེན་ན་བརྣབ་སེམས་སངས་ཏེ་བརྣབ་སེམས་དང་བྲལ་

བའི་སེམས་ཀིས་ལན་མང་དུ་གནས་ཤིང་། འཇིག་རྟེན་ན་གནོད་སེམས་དང་། 

རྨུགས་པ་དང་གཉིད་དང་། རྒོད་པ་དང་འགོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་སངས་ཏེ་ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་

བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་ལའང་བརྣབ་སེམས་ཀི་ལས་ཀི་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་

དུ་འོང་བས་འདོད་སེད་ཐམས་ཅད་བརྣབ་སེམས་ཡིན་ཡང་དེའི་བྱེ་བྲག་ལོག་པས་

གཞན་གི་ནོར་ལ་ཆགས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཀི་ལམ་ཡིན་གི་བརྣབ་སེམས་ཐམས་ཅད་

ལས་ཀི་ལམ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་སྤད་ཆེ་ལོང་བསྡུས་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །དེའི་ཕིར་བཤད་པ་སྔ་མ་ཡིན་ནོ། །

གནོད་སེམས་ནི་སེམས་ཅན་ལ་སང་བ་སེ་གནོད་བར་ཞུགས་པའོ། །ལས་

དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་མེད་པར་ལྟ་བ་ནི་རྒྱུ་ལས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལོག་པར་

ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མདོ་ལས། སྦྱིན་པ་མེད་དོ། །མཆོད་སྦྱིན་མེད་དོ། །སྦྱིན་སེག་

མེད་དོ། །ལེགས་པར་སྤད་པ་མིད་དོ། །ཉེས་པར་སྤད་པ་མེད་དོ། །ལེགས་པར་སྤད་

པ་དང་ཉེས་པར་སྤད་པའི་ལས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་དོ། །འཇིག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

རྟེན་འདི་མེད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་དོ། །མ་མེད་དོ་ཕ་མེད་དོ། །སེམས་ཅན་

རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ན་དག་བཅོམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བས་རྒྱུ་ལས་

དང་འབྲས་བུ་དང་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་གསུམ་གསུངས་ཏེ། །དེ་ལ་

སྦྱིན་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནས་ཉེས་པར་སྤད་པ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། མ་མེད་

དོ། །ཕ་མེད་དོ་ཞེས་པ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་ལས་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ཞིང་། ལེགས་

པར་སྤད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤད་པའི་ལས་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་

དོ་ཞེས་པ་ནས་སེམས་ཅན་རྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་ནི་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་

བ་འདེབས་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་ན་དག་བཅོམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནི་འཕགས་པ་ལ་

སྐུར་པ་འདེབས་པ་ཡིན་པས་གསུམ་ཅར་ལོག་པར་ལྟ་བ་ཡིན་མོད་ཀི་ཚིགས་སུ་

བཅད་པར་ནི་མཚོན་པའི་དོན་དུ་དང་པོ་ཙམ་ཞིག་བསན་པར་ཟད་དོ། །

དེ་ལྟར་མི་དགེ་བ་བཅུར་གསུངས་པ་འདི་ལ་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་ཡིན་གི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། དེ་དག་གི་དབང་གིས་དེ་དག་དང་མཐུན་པར་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

སེམས་པ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་ངག་གི་ལས་བདུན་ནི་ལས་ཀང་ཡིན་ལ་ལས་

ཀི་ལམ་ཡང་ཡིན་ཏེ། བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་ཀུན་ནས་སོང་བའི་སེམས་

པའང་བདུན་པོ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརྣབ་

སེམས་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བ་བཅུ་པོ་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཅིའི་ཕིར་སྦྱོར་བ་དང་མཇུག་ལས་ཀི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། སྦྱོར་བ་ནི་

དངོས་དེའི་དོན་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། མཇུག་ནི་དངོས་དེའི་ར་བ་ཅན་དུ་འཇུག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལས་ཆེ་ལོང་བསྡུས་ནས་ནི། དགེ་དང་མི་དགེ་ཅི་རིགས་

པར། །ལས་ཀི་ལམ་ནི་བཅུར་གསུངས་སོ། །ཞེས་པས་འདིར་ཆེ་ལོང་བསྡུས་པའི་

ཕིར་ལས་ཀི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་བརྣབ་སེམས་

ལ་སོགས་པ་ལས་སུ་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ནི་དེ་དག་བདེ་འགོ་དང་ངན་འགོའི་

ལས་དང་ལམ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་འདྲེན་པས་ན་

ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཡིན་ལ་ལམ་ཡང་ཡིན་ནོ། །ད་ནི་ལོག་ལྟའི་བྱེད་པ་བསན་པ་ནི་

ལས་ལ་སོགས་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ནི་སེམས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པས་ནི་དགེ་བའི་ར་བ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པར་བྱེད་དོ། །འོ་ན་

བསན་བཅོས་ལས། མི་དགེ་བའི་ར་བ་ཆེན་པོ་རྣམས་གང་དག་ཡིན་ཞེ་ན། །མི་དགེ་

བའི་ར་བ་གང་དག་གིས་དགེ་བའི་ར་བ་གཅོད་པར་བྱེད་པ་དང་། འདོད་པ་ལས་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ན་དང་པོ་ཉིད་དུ་སོང་བ་གང་དག་ཡིན་པའོ། །ཞེས་བཤད་

པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལོག་ལྟས་མི་དགེ་བའི་ར་བ་ཀུན་ནས་བསང་ལ་དེས་

དགེ་ར་གཅོད་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་དུ་བཤད་དེ་དངོས་སུ་མེས་བསེག་ཀང་ཆོམ་རྐུན་

པས་གོང་བསེགས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །དགེ་བའི་ར་བ་གང་གཅོད་ཅེ་ན། 

འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྐྱེས་ནས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཏེ། དགེ་བ་གཅོད་པའི་ལོག་ལྟ་

ཅན་ལ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་དགེ་བ་མི་ལྡན་པའི་

ཕིར་དང་། འདོད་པའི་སྦྱོར་བྱུང་དགེ་བ་ནི་ལོག་ལྟ་ཆུང་ངུ་སྐྱེས་པའི་དུས་སུ་ཉམས་

ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གདགས་པ་ལས། གང་གིས་བསམས་བཞིན་དུ་ཕ་དང་མ་

སོག་དང་ཕལ་ནས་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་དོ་ཞེས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལོག་པར་ལྟ་ཞིང་འགོད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་སྐྱེད་ན་འདི་ཙམ་གིས་ན་གང་ཟག་

འདིས་ཁམས་གསུམ་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་བཅད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བཤད་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དེ་ནི་རྒྱུད་དེ་དེའི་སྣོད་མ་ཡིན་པས་ཁམས་གསུམ་པའི་

དགེ་བའི་ཐོབ་པ་ཐག་སིད་བ་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །

ལོག་ལྟ་ཇི་ལྟ་བུས་ཤེ་ན། ལེགས་པར་སྤད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤད་པ་མེད་དོ་

ཞེས་རྒྱུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་ལེགས་པར་སྤད་པ་དང་ཉེས་པར་སྤད་པའི་ལས་

རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་དོ་ཞེས་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་

ལོག་ལྟས་གཅོད་དོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ཡང་ཟག་བཅས་སྡུག་ཀུན་ལ་དམིགས་པ་དང་སྐལ་

པ་མཉམ་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ནས་གཅོད་ཀི་ཟག་མེད་འགོག་ལམ་ལ་

དམིགས་པ་དང་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་

མེད་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་མིན། །བདག་གིར་མ་བྱས་གཉེན་པོའི་ཕིར། །ཞེས་འབྱུང་

བས་ཟག་མེད་དང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་པའི་ལོག་ལྟ་ནི་

མཚུངས་ལྡན་གི་སྒོ་ནས་རྒྱས་ཀི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པ་མེད་པས་སོབས་

ཆུང་བའི་ཕིར་རོ། དེའི་ཕིར་འཕགས་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ལ་སོགས་པས་ནི་

དགེ་ར་གཅོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དགེ་ར་ཇི་ལྟར་ཆད་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་བ་

འདེབས་པ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་མི་མཉམ་གི་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་དང་ཟག་བཅས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཟག་མེད་ལ་དམིགས་བའི་ལོག་ལྟ་ཀུན་གིས་གཅོད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

དགེ་ར་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཅིག་ཅར་དུ་ཆད་པར་འགྱུར་ཏེ་བདེན་པ་མཐོང་བ་ན་

མཐོང་སང་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུ་ཅར་ཡང་ཅིག་ཅར་སོང་བ་བཞིན་ནོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལོག་ལྟ་ཆུང་ངུའི་ཆུ་འདུ་ལ་སོགས་པ་དགུས་དགེ་ར་

ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་དགུ་རིམ་གིས་གཅོད་དེ། སྒོམ་ལམ་གིས་སྒོམ་སང་

སོང་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་བསན་བཅོས་ལས། ཕ་མོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་

གྱུར་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་གཅོད་པར་

བྱེད་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་མར་འདོར་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། གང་དག་མེད་པས་དགེ་

བའི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གངས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་འདི་

ལེགས་པར་དྲངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། ཁ་ཅིག་མཐོང་ལམ་ལྟར་སན་ལས་མ་ལངས་པར་

སྤོད་པར་འདོད་ཀང་ལངས་ནས་ཀང་མི་འགལ་ལ། སྔར་སོམ་པ་སོང་ལ་ཕིས་དགེ་ར་གཅོད་ཟེར་ཡང་སོམ་པ་སེམས་

གང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་དེ་བཏང་བས་དེ་ཡང་གཏོང་བར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། ། གང་དུ་གཅོད་ཅེ་ན། འདོད་

པའི་ཁམས་སུ་གིང་གསུམ་གི་མིའི་ནང་དུ་གཅོད་ཀི་ངན་སོང་བ་དང་ལྷ་རྣམས་སུ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། ངན་སོང་བ་ནི་དགེ་སིག་གི་བསམ་པ་མི་བརྟན་པའི་ཕིར་དང་། ལྷ་རྣམས་

ནི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་དུ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སིག་པའི་བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག །འཛམ་བུའི་གིང་ཁོ་ནར་གཅོད་དོ་ཞེས་ཟེར་པ་

ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས། འཛམ་བུའི་གིང་པ་ཐམས་ཅད་པས་ཉུང་ན་
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”དབང20་པོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤར་གི་ལུས་འཕགས་པ་དང་ནུབ་ཀི་བ་

ལང་སྤོད་པའང་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དབང་པོ་

བརྒྱད་ནི་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ལུས་དང་སོག་དང་ཡིད་དོ། །དད་པ་ལ་སོགས་

པ་ནི་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པ་ལ་འཆད་པའི་ཕིར་དང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ཟག་མེད་ཀི་དབང་

པོ་མི་ལྡན་པ་དང་། རིམ་གིས་འཆི་བ་དང་ཞར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མིག་ལ་སོགས་

པའང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །གང་ཟག་གང་གིས་གཅོད་ཅེ་ན། 

སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀིས་གཅོད་ཀི་ཟ་མ་ལ་སོགས་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་པ་

མི་བརྟེན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་འདུན་པ་དང་བརོན་འགྲུས་ཞན་པས་བུད་མེད་ཀིས་མི་གཅོད་དོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས། གང་མོའི་དབང་པོ་དང་ལྡན་པ་དེ་

ངེས་པར་དབང་པོ་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དེ་ཡང་བསམ་པ་གཡོ་བའི་ཕིར་སེད་པ་སྤད་པས་མ་

ཡིན་གི་སིག་བའི་བསམ་པ་བརྟན་པ་དང་། སིག་པ་འཆབ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྟ་

བ་སྤད་པས་ཡིན་ནོ། །དགེ་ར་ཆད་པ་དེ་ནི་དགེ་བའི་ཐོབ་པ་དང་མི་ལྡན་ཞིང་མ་ཐོབ་

པ་སྐྱེས་པའོ། །དགེ་ར་ཆད་པ་དེ་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་བ་ནི་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ཐེ་ཚོམ་

སྐྱེས་པའམ་ལས་འབྲས་ཡོད་པར་ལྟ་བའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་སོ། །གང་དག་

མཚམས་མེད་པ་བྱེད་པའི་དགེ་ར་ཆད་བ་དེ་དག་ནི་ཚེ་འདི་ལ་དགེ་ར་ཉིད་མཚམས་

སྦྱོར་བ་མིན་ཏེ། མདོ་ལས། གང་ཟག་འདི་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་དགེ་བའི་ར་བ་

20  དཔང
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རྣམས་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་གི་འདི་ནི་ངེས་པར་

དམྱལ་བ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བའམ་འཆི་འཕོ་བ་ན་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་

བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་ནི་དམྱལ་བའི་

བར་དོའ།ོ །འཆི་བ་ནི་དམྱལ་བ་ནས་འཆི་བའོ། །དེས་ན་མཚམས་མེད་མ་བྱས་པའི་

ནི་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མཚམས་སྦྱོར་བའང་ཡོད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གང་ཞིག་

སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུའི་སོབས་ཀིས་གཅོད་དེ་ནི་འཆི་བ་ན་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་ལ། 

གཞན་གི་སྒའི་སོབས་ཀིས་གཅོད་པ་ནི་སྐྱེ་བ་ན་སྦྱོར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་རྟོག་

གེའི་སོབས་ཀིས་གཅོད་པ་དང་གཞན་ལས་ཐོས་པའི་སོབས་ཀིས་གཅོད་པའང་དེ་

བཞིན་ནོ། །

ཡང་གང་ཞིག་བསམ་པ་ཉམས་པས་དགེ་ར་གཅོད་པ་དེ་ནི་ཚེ་འདི་ལ་ཉིང་

མཚམས་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ལ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་ཉམས་པས་དགེ་ར་

གཅོད་པ་དེ་ནི་ལུས་ཞིག་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་བསམ་པ་

ཉམས་པ་ནི་ལོག་ལྟ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ། བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཉམས་པ་ནི་

ལོག་ལྟ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དང་མཚམས་མེད་གཉིས་ཀ་བྱས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ལོག་

ལྟ་སྐྱེས་པའི་ལྟ་བ་ཉམས་པ་དང་། ལོག་ལྟའང་སྐྱེས་ལ་མཚམས་མེད་ཀང་བྱས་པའི་

ལྟ་བ་ཚུལ་ཁིམས་ གཉིས་ཀ། ཉམས་པའང་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་དག་དང་རང་

སོབས་དང་གཞན་སོབས་ཀིས་ཉམས་པ་ནི་སྔ་མ་ཁོ་ནའི་རྣམ་གངས་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་འདིར་དགེ་ར་ཆད་ལ། ལོག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པ་ལ་མུ་བཞི་ལས། མུ་དང་

པོ་ནི་འོད་སྲུངས་རོགས་བྱེད་དང་། ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་གནག་ལྷས་ཀི་བུ་དང་། སྨྲ་འདོད་ཀི་
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བུ་མོའི་བུ་ཡང་དག་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་། མི་ཕམ་སྐྲའི་ལྭ་བ་ཅན་དང་། ཀ་ཏྱའི་བུ་ནོག་

ཅན་དང་། གཅེར་བུ་པ་གཉེན་གི་བུ་སེ་རྟོག་གེ་པ་དྲུག་ལ་སོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་

མ་སྐྱེས་དགའོ། །གསུམ་པ་ནི་ལྷས་བྱིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་དེ་དག་མ་གཏོགས་པའོ། །

༼ལས་ཀི་ལམ་དུ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་ལས་ཀི་ལམ་དུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལ་

གཅིག་ནས་བརྒྱད་ཀི་བར་དག་སེམས་པ་”ཅིག21་ཅར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་གི་ལས་ཀི་

ལམ་དགུ་དང་བཅུ་དང་སེམས་པ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་མེད་དེ། །བརྣབ་སེམས་ལ་

སོགས་པ་ཡིད་ཀི་གསུམ་”ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་གཅིག་དང་ལྷན་

ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་བའི་ལས་གཞན་མེད་པར་བརྣབ་སེམས་ལ་

སོགས་པ་གཅིག་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ། སེམས་པ་དགེ་བའམ་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་

བསན་གིས་འདོད་ལོག་མ་གཏོགས་པའི་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་ཅན་

རྣམས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་བྱེད་ནའོ། །གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་གནོད་

སེམས་དང་ལྡན་པས་སོག་ཆགས་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་ནའོ། །གསུམ་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་པ་ནི་གནོད་སེམས་དད་ལྡན་པས་དུས་”ཅིག་ཅར་གཞན་གི་སོག་ཆགས་འཕོག་

ཅིང་གསོད་པ་དང་། བརྣབ་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སོག་གཅོད་དང་མ་བྱིན་ལེན་

གཞན་ལ་བཅོལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནའོ། །བཞི་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་གནོད་སེམས་

སམ་བརྣབ་སེམས་ཀིས་དབྱེ་བའི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་རྫུན་གི་ཚིག་གམ་ཚིག་

རྩུབ་མོ་སྨྲ་བ་དང་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་དང་ལྡན་པས་སོག་གཅོད་པ་

21  གཅིག  * འོག་མ་ཀུན་ལའང་འདི་བཞིན་འབྱུང་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ་སོགས་པ་གསུམ་གཞན་ལ་བཅོལ་བ་ནའོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ལྔ་དང་དྲུག་དང་བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའང་ཤེས་པར་

བྱའོ། །བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་རང་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་

མངོན་དུ་གྱུར་པས་ལུས་ངག་གི་དྲུག་གཞན་ལ་བཅོལ་ནས་འདོད་ལོག་རང་ཉིད་ཀིས་

བྱས་ཏེ་ཐམས་ཅད་དུས་མཉམ་དུ་མཐར་ཕིན་པར་གྱུར་ནའོ། ། ལས་ཀི་ལམ་གཞན་མེད་པར་

ཡིད་ཀི་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་མངོན་དུ་གྱུར་པའམ། སེམས་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཚེ་འདོད་ལོག་ལས་

གཞན་པའི་གཟུགས་ཅན་དྲུག་གང་རུང་ཞིག་བཅོལ་བས་མཐར་ཕིན་ན་སེམས་པ་ལས་ཀི་ལམ་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་ངོ་། །གནོད་སེམས་ཀིས་སོག་གཅོད་པའམ། བརྣབ་སེམས་ཀིས་མ་བྱིན་ལེན་ནམ། ལོག་གཡེམ་མམ། ཚིག་

ཀལ་སྨྲ་ན་གཉིས་དང་ངོ་། །ཡིད་ཀི་གསུམ་ལས་གང་རུང་ཞིག་མངོན་དུ་གྱུར་པས་རང་གིས་ལོག་གཡེམ་བྱས། གཞན་

དྲུག་གཞན་ལ་བཅོལ་བས་གྲུབ་ན་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ངོ་། །གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་པ་ནས་བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་

པའི་བར་དུ་བརིའོ། ། དགེ་བ་ནི་བཅུའི་བར་དག་དང་སེམས་པ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བྱ་

བ་ནི་སྤིར་བཏང་བ་ཡིན་ནོ། །དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་སོན་པ་ནི་ལས་ཀི་ལམ་གཅིག་

དང་བརྒྱད་དང་ལྔ་དང་ནི་སེམས་པ་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་མིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

དེ་ལ་གཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་མི་འབྱུང་བ་ནི་སེམས་པ་དགེ་བ་ལ་བརྣབ་སེམས་

མེད་པ་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་གཉིས་མི་འབྲལ་བར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་

དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་དགེ་བ་ལ་གནས་པ་དང་། གཟུགས་

མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ལ་གནས་པ་སེ། 

སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་རྟོག་མེད་ཡིན་ཞིང་། ཟད་དང་མི་སྐྱེའི་བློ་ལྟ་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་

དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་གནོད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སེམས་མེད་པ་གཉིས་ངེས་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཟུགས་མེད་སྨོས་པ་ནི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་

པ་ཡོད་པས་སོང་བ་བདུན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་

དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཡིད་ཀི་

རྣམ་ཤེས་ལ་གནས་པ་སེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཅན་ལ་ཡིད་ཀི་དགེ་བ་གསུམ་འབྲལ་

མི་སིད་པས་དེ་ལ་བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་གནོད་སེམས་མེད་པའང་ངེས་པར་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །བཞི་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་སེམས་མི་དགེ་བའམ་ལུང་མ་

བསན་ལ་གནས་ཏེ་དགེ་ཚུལ་དང་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་ལེན་པ་ན་སེ། ལུས་ཀི་དགེ་

བ་གསུམ་དང་ངག་གི་རྫུན་སོང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་

མེད་དེ། སེམས་དགེ་བ་ལ་གནས་པས་དགེ་ཚུལ་ལམ་དགེ་བསྙེན་གི་སོམ་པ་ལེན་

ན་ངེས་པར་དྲུག་གམ་བདུན་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ནི་

སོང་བདུན་ངེས་པར་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དྲུག་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་

མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ལྔ་དགེ་བ་ལ་གནས་པས་དགེ་ཚུལ་ལམ་དགེ་བསྙེན་

གི་སོམ་པ་ལེན་པ་ན་སེ། དེ་ལ་བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་

གཉིས་ངེས་པར་ཡོད་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བདུན་དང་ལྷན་ཅིག་

འབྱུང་བ་ནི་ཡིད་ཤེས་དགེ་བས་ ར་བ་གསུམ་དང་སོང་བཞི་ཡོད་པས། དགེ་ཚུལ་ལམ་དགེ་

བསྙེན་གི་སོམ་པ་ལེན་པའམ། སེམས་མི་དགེ་བའམ་ལུང་མ་བསན་གིས་དགེ་སོང་

གི་སོམ་པ་ལེན་པ་ནའོ། ། དེ་ལ་སོང་བདུན་ཡོད་པས་སོ། ། 

བརྒྱད་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་མེད་དེ། དགེ་སོང་གི་སོང་བདུན་ནི་ཉོན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མོངས་ཅན་དང་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་ཀིས་ལེན་ནའང་བདུན་ཅར་ལྷན་ཅིག་ཡོད་

ལ། དགེ་བའི་སེམས་ཀིས་ལེན་པ་ན་ནི་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་དང་ཡིད་ཤེས་ལ་རིམ་པ་

ལྟར་དགུའམ་བཅུ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དགུ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་

ཤེས་དགེ་བ་ལ་གནས་པས་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ལེན་པ་དང་། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་

དང་ཤེས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཡིད་ཤེས་ཀིས་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ལེན་པ་དང་། 

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནའོ། །བཅུ་

དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ནི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་ཤེས་

དགེ་བས་དགེ་སོང་གི་སོམ་པ་ལེན་པ་དང་། ར་བ་གསུམ་སོང་བདུན་འབྱུང་བས། ཟད་པ་དང་

མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་བསམ་གཏན་དང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ འདི་གཉིས་ལ་

སོང་བདུན་འབྱུང་བས་ཁབ་པས། དང་ལྷན་ཅིག་འཇུག་པའི་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། །

དེ་དག་ཀང་སོམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི་དགེ་བ་ལས་གཞན་པའི་སེམས་

ལ་གནས་པས་ བར་མའི་དགེ་བ་ལ་ནི། སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གང་

རུང་གཅིག་ལེན་པ་དང་། དགེ་བའི་ཡིད་ཤེས་ཀིས་”ཅིག་ཅར་ཡན་ལག་གཉིས་དང་

ལྔ་ལེན་པ་ན་ཡིད་ཀི་གསུམ་དང་དེ་དག་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བས་བར་མ་དགེ་བ་ལ་ནི་

གཅིག་དང་ལྔ་དང་བརྒྱད་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༼ལྡན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་ལྡན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལས་དམྱལ་བ་

ན་ནི་ཚིག་ཀལ་བ་དང་ཚིག་རྩུབ་དང་གནོད་སེམས་གསུམ་ནི་ལྡན་པ་དང་མངོན་

གྱུར་རྣམ་པ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་ཡོད་དེ། དམྱལ་བ་པ་དག་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པའི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཕིར་དང་། མི་སྙན་པར་བརོད་པའི་ཕིར་དང་། རྩུབ་པའི་སེམས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གཉེན་པོ་མ་སྐྱེས་པས། བརྣབ་སེམས་དང་ལོག་ལྟ་ནི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཡོད་ཀི་མངོན་དུ་

གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་དུ་འོང་བའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕིར་དང་ལས་

དང་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། ཐོབ་པ་ལ་ནི་གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ནི་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་སེ། མཚམས་མེད་བྱེད་པའི་འདི་ལ་མིན་

ཞེས་བསམ་སྦྱོར་ཉམས་པས་དགེ་ར་ཆད་པ་ནི་དམྱལ་བ་ནས་འཆི་བ་ན་མཚམས་

སྦྱོར་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

སོག་གཅོད་པ་ནི་མེད་དེ། དེ་ལས་མ་ཟད་ན་བསད་ཀང་མི་འཆི་བའི་ཕིར་

དང་། འཆི་བ་ནི་ལས་ཟད་ནས་འཆི་བའི་ཕིར་རོ། །མ་བྱིན་པར་ལེན་པའང་མེད་དེ། 

རས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ལོག་ཀང་མེད་དེ། བུད་མེད་

ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བདེ་བའི་སྐབས་ཀང་མི་རེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཕན་ཚུན་སྙིང་དུ་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་མེད་པས་

རྟག་ཏུ་ཕེ་ཟིན་པའི་ཕིར་རྫུན་དང་ཕ་མའང་མེད་དོ། །སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་

དག་སྔར་ཐོབ་པ་དག་བཏང་བའི་ཕིར་དང་། མ་འོངས་པའི་ཐོབ་པ་དེ་དག་ལ་མེད་

པའི་ཕིར་ལྡན་པའང་མེད་དོ། ། དེས་ན་ལྔ་པོ་དེ་དག་མངོན་གྱུར་མེད་ཅིང་དེ་མེད་པར་འདོད་པའི་གཟུགས་

ཅན་འཐོབ་པའང་མི་འབྱུང་ངོ་། ། 

བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་ན་ནི་བརྣབ་སེམས་དང་གནོད་སེམས་དང་ལོག་ལྟ་གསུམ་

ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཡོད་དེ། དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མངོན་དུ་གྱུར་བའི་

སྒོ་ནས་ནི་མེད་དེ། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པས་རས་བཟུང་བ་མེད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་འཇམ་པ་དང་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་དངོས་པོ་དགུ་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། སིག་པ་ཅན་གི་བསམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་མི་སྙན་དེ་ན་དེ་

དག་”རེས22་འགའ་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་ཀིས་གླུ་ལེན་པའི་ཕིར་མི་དགེ་བ་

བདུན་པ་ངག་ཀལ་ནི་དངོས་སུ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཡང་གི་སྒ་ནི་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་ཀང་

ཡོད་པ་སྡུད་པའོ། །སོག་གཅོད་པ་ནི་མེད་དེ། སིག་པ་ཅན་གི་བསམ་པ་མ་ཡིན་པ་

དང་ཚེ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །རས་དང་བུད་མེད་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་མེད་པའི་ཕིར་

དང་། མ་ལ་སོགས་པ་བགོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ནི། རང་གི་དཔག་བསམ་

གི་ཤིང་གིས་མི་སྐྱོབ་པས་དེ་དག་མི་སྤོད་པའི་ཕིར་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་འདོད་

ལོག་མེད་དོ། །དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་འཇམ་པའི་ཕིར་རྫུན་དང་ཕ་མ་

དང་ཚིག་རྩུབ་ཀང་མེད་དོ། །དམྱལ་བ་དང་སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་པའི་འདོད་པའི་

ཁམས་གཞན་ན་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་ཀ་ལྡན་པ་དང་མངོན་གྱུར་གི་སྒོ་ནས་ཀང་ཅི་

རིགས་པར་ཡོད་དེ། དེ་ལ་ཡི་དྭགས་དང་དུང་འགོ་དང་འདོད་ལྷའི་ནང་ན་ནི་སོམ་

མིན་གིས་བསྡུས་པ་མེད་ཀི་གཞན་བར་མ་མི་དགེ་བས་བསྡུས་པ་དག་ཡོད་ལ་མིའི་

ནང་ན་ནི་སོམ་མིན་གིས་བསྡུས་པའང་ཡོད་དོ། །

གལ་ཏེ་ལྷ་ལ་སོག་གཅོད་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ལྷས་ལྷ་གསོད་

པ་མེད་ཀང་ལྷས་འགོ་བ་གཞན་དག་གསོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་

ལྷའང་ཕན་ཚུན་མགོ་དང་རྐེད་པ་བཅད་ན་འཆི་བའི ་ཕིར་ཡོད་དོ ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །བརྣབ་སེམས་མེད་པ་དང་གནོད་སེམས་མེད་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་

22  རས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱ་བའི་ ཡིད་ཀི། དགེ་བ་གསུམ་ནི་ཁམས་དང་ས་དང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ན་རེད་པ་

དང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་གཉིས་ཀའི་སྒོ་ནས་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མེད་པར་སྐྱེས་པའི་

འཕགས་པ་རྣམས་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ནི་རེད་པའི་སྒོ་ནས་

སོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལུས་ངག་གི་དགེ་བ་བདུན་ཡོད་དེ། གཟུགས་མེད་ཀི་

འཕགས་པ་ལ་ནི་ལུས་ངག་གི་བདུན་རེད་པས་ཡོད་དེ། འདས་པ་ནི་སོ་ནས་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་

སྐྱེད་དེ། འགགས་པ་དེ་དང་ལྡན་ཏེ། འདི་ནི་སྐྱེས་བ་དེ་ཁོ་ནས་བསྙད་དོ། །མ་འོངས་པ་ནི་ས་ལྔ་ཅར་ལ་བརྟེན་པ་དང་

ལྡན་ཏེ། འདི་ནི་མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དག་བཅོམ་ཡིན་ན་ནི་ཞུགས་ལམ་བཏང་བས་མ་

འོངས་པ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། ། གཟུགས་ཁམས་སུ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ཐོབ་པ་

གཏོང་བའི་རྒྱུ་མ་བྱུང་ན་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་དག་ལ་ནི་ཟག་མེད་

ཀི་སོང་བ་བདུན་གི་འདས་མ་འོངས་ཀི་ཐོབ་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལའང་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའི་ཐོབ་པ་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། 

མངོན་གྱུར་ནི་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་མེད་པའི་ཕིར་

དང་། བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ནི་སེམས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་ཕིར་དང་། འདུ་

ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སེམས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གཟུགས་མེད་པ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལས་ལྷག་མར་བྱས་

པའི་ཁམས་དང་འགོ་བ་གཞན་དག་ན་ནི་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་བདུན་པོ་

ཐོབ་པར་མ་ཟད་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་སྤིར་བསན་ནས་

དམྱལ་བ་དང་བཅས་པའི་སྒ་མི་སྙན་པ་མ་གཏོགས་ཞེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དུད་འགོ་དང་ཡི་དྭགས་ན་ནི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་མེད་ཀང་བར་མས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བསྡུས་པ་ཡོད་དོ། །གཟུགས་ཁམས་ན་ནི་བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པས་

བསྡུས་པ་ཡོད་དོ། །མི་རྣམས་ལ་ནི་སོམ་པ་ གསུམ་ག དང་བར་མས་བསྡུས་པ་གཉིས་

ཀ་ཡོད་དོ། ། འདོད་ལྷ་ལ་སོམ་པ་གཉིས་དང་བར་མ་ཡོད་དོ། ། དམྱལ་བ་དང་སྒ་མི་སྙན་པ་མ་

གཏོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དེ་ན་ཡང་དག་པར་བླངས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་པ་འཆད་མོད་ཀི་དེ་ལྟ་ན་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགོའང་མ་གཏོགས་

པའི་ནང་དུ་བགང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དམྱལ་བ་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་གིས་

རྣམ་པར་གཡེང་བས་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པའི་སེམས་པའི་སྐབས་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། སྒ་མི་སྙན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་བླུན་པའི་ཕིར་ དང་ལེན་སེམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་མེད་

པའི་ཕིར། དེ་དག་སོང་བའི་སེམས་པ་མེད་དོ། །སེམས་པ་མེད་པའམ་སོག་གཅོད་པ་

མེད་པ་ཙམ་གིས་ནི་དགེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རོའི་དུམ་བུ་ལ་སོགས་པའང་དགེ་བར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་དུད་འགོའང་ཤིན་ཏུ་བླུན་པའི་ཕིར་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་

སོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དུད་འགོ་ཁ་ཅིག་ནི་བློ་གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །

༼འབས་བུ་བཤད་པ།༽

བདུན་པ་འབྲས་བུ་བཤད་པ་ནི་མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་

བདག་པོ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་གསུམ་གསུམ་འབྱིན་

པར་འདོད་དེ། དེ་ལ་མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཆེན་པོས་དམྱལ་བ་དང་འབྲིང་གིས་

དུད་འགོ་དང་ཆུང་ངུས་ཡི་དྭགས་སུ་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འགྱུར་ཏེ་འདི་ནི་རྣམ་སྨིན་

གི་འབྲས་བུའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་མདོ་ལས། མི་དགེ་བ་ཀུན་ཏུ་བསེན་པ་དང་། གོམས་

པར་བྱས་པ་དང་། ལན་མང་དུ་བྱས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དམྱལ་བ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགྱུར་ཏེ་འདི་ནི་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། རིན་

པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་ཀང་། མི་ཉིད་ལ་ནི་འབྲས་བུ་འདི། །ཀུན་གིས་དང་པོར་ངན་འགོ་

འོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཀུན་ཏུ་བསེན་པ་ནི་སྦྱོར་བའོ། །གོམས་པར་བྱས་པ་ནི་

དངོས་སོ། །ལན་མང་དུ་བྱས་པ་ནི་མཇུག་སེ་དེ་དག་གསུམ་ག་ཚང་བ་ནི་ཆེན་པོ་

ཡིན་ལ་གཉིས་ཚང་བ་ནི་འབྲིང་དང་གཅིག་ནི་ཆུང་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བྱའོ། །ལས་གདགས་པ་ལས་ཀང་། མི་དགེ་བ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཆེན་པོ་དང་འབྲིང་དང་

ཆུང་ངུ་གསུམ་ལས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བསེན་ཞིང་བསྒོམས་ཏེ་མང་དུ་བྱས་པས་ནི་

སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་ལ། འབྲིང་གིས་ནི་དུད་འགོ་དང་། ཆུང་དུས་ནི་ཡི་

དྭགས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་གི་ཆེ་ཆུང་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཀུན་

ནས་དཀྲིས་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་ཏེ་བྱེད་ན་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་

དོ། །སའི་དངོས་གཞི་ལས་ནི། ཆུང་ངུར་སྤད་པས་དུད་འགོར་སྐྱེ་བར་བཤད་དོ། །རྒྱུ་

མཐུན་ལ་བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་མི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་གོམས་ལངས་ཅན་དུ་འགྱུར་ལ། 

མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། གསོད་པ་ཡིས་ནི་ཚེ་ཐུང་

འགྱུར། །རྐུ་བ་ཡིས་ནི་ལོངས་སྤོད་ཕོངས། །བྱི་བ་བྱེད་པས་དག་དང་བཅས། །རྫུན་

དུ་སྨྲ་བས་སྐུར་མང་སེ། །ཕ་མ་ཡིས་ནི་བཤེས་དང་འབྱེད། །རྩུབ་པོ་ཡིས་ནི་མི་སྙན་

ཐོས། །མ་འབྲེལ་བ་ཡིས་ཚིག་མི་བཙུན། །བརྣབ་སེམས་ཡིད་ལ་རེ་བ་

འཇོམས། །གནོད་སེམས་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་བཤད། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ལྟ་ངན་

ཉིད། །ཅེས་གལ་ཏེ་དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐར་ནས་མིར་སྐྱེས་ན་དེ་ལྟ་བུ་འབྱུང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བར་བཤད་ལ། འདིའི་འགེལ་པར་ནི་ རིམ་པ་ལྟར་དུག་གསུམ་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་བར། བརྣབ་

སེམས་ཀིས་མི་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །གནོད་སེམས་ཀིས་ནི་ཞེ་

སང་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་རོ། །ལོག་པར་ལྟ་བས་ནི་གཏི་མུག་ཤས་ཆེ་བར་འགྱུར་ཏེ་

དེ་ལ་ནི་གཏི་མུག་མང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་ལ། གཞན་དག་ནི་འདྲ་བར་བཤད་

དོ། །བདག་པོའི་འབྲས་བུ་ནི་ཡུལ་ངན་པ་རྣམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར། 

གསོད་པས་གཟི་ ནུས་པ་ཆུང་བས། ཆུང་བརྐུས་པ་ཡིས། ། ལོ་ཐོག་ལ། སེར་བ་བཙའ་ཆར་

འདོད་ལོག་གིས། ། སྤུས་ངན་པས། རྡུལ་འཁིགས་ཅན་འགྱུར་རྫུན་གིས་ནི། །དྲི་ང་ཕ་

མས་མཐོན་དམན་ཅན། །རྩུབ་པོས་ཚྭ་སྒོ་ཅན་དང་ནི། །དགོན་གདུང་ ནི་ཆུ་མེད་པ། ཐ་

ཆད་ ནི་ཀ་ཀོའི་ཡུལ་སོགས། སིག་པ་ཅན། ། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་པ་མང་བ། ཀལ་བས་དུས་ལོག་ 

ཆར་དུས་སུ་མི་འབབ་པ་སོགས། བརྣབ་སེམས་ཀིས། །འབྲས་བུ་ཕ་དང་གནོད་སེམས་

ཀིས། །འབྲས་བུ་ཁ་དང་ལོག་ལྟས་ནི། །འབྲས་བུ་ཆུང་བའམ་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ལས་གཅིག་པོ་དེ་ལ་འབྲས་བུ་གསུམ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་སྦྱོར་བས་ངན་སོང་དུ་སྐྱེ་ལ། དངོས་གཞིས་ཚེ་ཐུང་བ་ལ་སོགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། དེ་དག་ཀང་རང་རྒྱུད་ལ་སྨིན་པ་རྣམ་སྨིན་དང་། ཕི་རོལ་ལ་སྨིན་པ་བདག་

འབྲས་དང་། རིས་མཐུན་བསྐྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་འབྲས་ཡིན་ནོ། །དགེ་བ་ལ་བྲལ་འབྲས་ཀང་ཡོད་ལ། གཉིས་ཀ་ལ་སྐྱེས་

བུ་བྱེད་འབྲས་ཡོད་ཀང་། འདིར་འབྲས་བུ་གསུམ་དུ་བསྡུས་ནས་བསན་ནོ། ། འོ་ན་དེ་དག་ལས་འབྲས་བུ་

གསུམ་འབྱུང་བ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སོག་གཅོད་པས་ཕ་རོལ་པོ་སྡུག་བསྔལ་བར་བྱས་

པའི་ཕིར་དང་། སོག་དང་ཕལ་ནས་བསད་པའི་ཕིར་དང་། བསད་ནས་གཟི་བྱིན་མེད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པར་བྱས་པའི་ཕིར་རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་སྨིན་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་དང་། རྒྱུ་

མཐུན་ཚེ་ཐུང་བ་དང་། བདག་འབྲས་ཡུལ་དང་ཕིའི་སྨན་རྣམས་གཟི་མཐུ་ཆུང་བའི་

ཕིར་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ངེས་སོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་མ་བྱིན་ལེན་ལ་

སོགས་པ་ལའང་སྦྱར་རོ། །དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་ཀི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་

མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེས་ནས་བདེ་བ་མྱོང་བ་ཡིན་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། བཟློག་

པས་ལྷ་དང་མི་ཉིད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །བྱེད་པ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་དགེ་བ་བྱེད་པ་ལ་

གོམས་པར་འགྱུར་རོ། །མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་ནི་སོག་གཅོད་པ་སངས་པས་ཚེ་རིང་བ་

ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་པོའི་འབྲས་བུ་ནི་གཟི་མཐུ་ཆེ་བའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་

སོགས་པར་འགྱུར་རོ། །

རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། མི་དགེ་ཞེས་བྱ་དེ་དག་གི །རྣམ་སྨིན་བསྒགས་པ་གང་

ཡིན་པ། །དགེ་བ་དག་ནི་ཐམས་ཅད་ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་བཟློག་སེ་འབྱུང་། །ཞེས་

བཤད་དོ། །ཞར་ལ་ལོག་པའི་ངག་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ནི་ཡང་མདོ་ལས་ལོག་པའི་

ངག་དང་ལོག་པའི་ལས་ཀི་མཐའ་དང་ལོག་པའི་འཚོ་བ་གསུམ་གསུངས་པ་ལ་ཞེ་སང་

དང་གཏི་མུག་ལས་སྐྱེས་པའི་ངག་ནི་ལོག་པའི་ངག་གོ །དེ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པའི་

ལུས་ཀི་ལས་ནི་ལོག་པའི་ལས་ཀི་མཐའོ། །ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཆགས་པ་ལས་

སྐྱེས་པ་ནི་ལོག་པའི་འཚོ་བ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཆགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལས་གཉིས་

ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ལོག་འཚོར་བསན་ཞེ་ན། ཆགས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་ལུས་ངག་གི་

ལས་ལོག་འཚོ་དེ་ནི་གཉེན་པོས་སྦྱང་བར་དཀའ་བའི་ཕིར་ཞེ་སང་གཏི་མུག་ལས་

སྐྱེས་པ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལོག་པའི་འཚོ་བར་བསན་ཏོ། །དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གིས། རྟག་ཏུ་ལྟ་བ་སྣ་ཚོགས་ཀི། །ཁིམ་པས་ལྟ་བ་སྦྱང་བར་དཀའ། །འཚོ་བ་གཞན་ལ་

རག་ལུས་པའི། །དགེ་སོང་གིས་ནི་འཚོ་བ་ཉིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ལ་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ན་རེ་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་འཚོ་བའི་ཡོ་

བྱད་ལ་ཆགས་པས་བསང་བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཁོ་ན་ལོག་འཚོ་ཡིན་གི་རང་ཉིད་

དགའ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་གླུ་གར་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་ནི་ལོག་འཚོ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པས་བསང་བའི་

ལུས་ངག་གི་ལས་ཁོ་ན་ལོག་འཚོ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོའི་མདོ་དང་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། དབྱུག་གུ་གསུམ་པ། དེ་ལ་འདི་ལྟ་སེ། 

དགེ་སྦྱོང་དམ་བྲམ་ཟེ་ཁ་ཅིག་དད་པས་བྱིན་པ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤད་ནས་ལྟད་མོ་

སྣ་ཚོགས་འདི་ལྟ་སེ། གང་པོ་ཆེ་འཐབ་པ་དང་། རྟ་འཐབ་པ་དང་། ཤིང་རྟས་འཐབ་པ་

དང་། རྐང་ཐང་འཐབ་པ་དང་། དབྱུག་པས་འཐབ་པ་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་དམག་བྱིན་

པོ་སོན་པ་ལ་ལྟ་བར་རོམ་པའི་བརོན་པ་དང་ལྡན་པར་གནས་པའམ། འདུས་པ་ཆེན་

པོ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་དེ། དགེ་སྦྱོང་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ལྟད་མོ་སྣ་ཚོགས་ལྟ་བར་རོམ་

པར་བརོན་པ་སོང་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་གསུངས་ལ། དེ་བཞིན་དུ་གང་པོ་

ཆེའི་སྒ་ལ་སོགས་པ་ཉན་པ་ལའང་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏེ། གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་

ལ་ཆགས་པས་ལྟ་བ་དང་ཉན་པ་ལ་སོགས་པའང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལོག་པའི་

ཡུལ་ལ་ཡོངས་སུ་ལོངས་སྤོད་པའི་ཕིར་ལོག་འཚོར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

༼ལས་འབས་བུ་དང་བཅས་པའི་དབྱླེ་བ།༽

བདུན་པ་ལས་འབྲས་བུ་དུ་དང་བཅས་པར་དབྱེ་བ་ནི། འོ་ན་ལས་གང་ཞིག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འབྲས་བུ་ལྔ་ལས་འབྲས་བུ་དུ་ཞིག་གིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དྲི་

བཅས་ཏེ་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་སོང་བའི་ལམ་ འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་བར་ཆད་མེད་པ། 

དག་གི་ལས་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་། བདག་འབྲས་དང་། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་དང་། 

སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་དང་། བྲལ་འབྲས་དང་ལྔ་ཡིས་འབྲས་བུར་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་

ལ་དྲི་བཅས་སོང་བའི་ལམ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་པའི་ལམ་བར་ཆད་མེད་

པའོ། །འདིའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་རང་གི་སར་གཏོགས་པའི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་

འོང་བ་ཡིན་ལ། བདག་འབྲས་ནི་སྔར་བྱུང་མ་གཏོགས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ལས་གཞན་

པའི་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་དོ། །རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་

པའི་ཆོས་འདྲ་བ་ཕི་མ་རྣམས་སོ། །སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ནི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་

ཐོབ་བ་དང་སངས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་མ་ཐག་དང་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་རྣམས་

སོ། །བྲལ་འབྲས་ནི་ས་འོག་མའི་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པའོ། །དྲི་མེད་ཀི་སོང་བའི་

ལམ་ནི་འབྲས་བུ་བཞི་ཡིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ལ་རྣམ་སྨིན་

གི་འབྲས་བུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སོང་བའི་ལམ་ལས་གཞན་

པའི་དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེའང་འབྲས་བུ་བཞིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་བྲལ་འབྲས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཟག་པ་མེད་པ་སོང་བའི་ལམ་གི་ལྷག་མ་སྦྱོར་བ་དང་རྣམ་གོལ་དང་ཁད་པར་

གི་ལམ་དང་། དགེ་མི་དགེར་ལུང་བསན་པ་མིན་པ་བསྒིབས་པ་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་

མ་བསན་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པ་འབྲས་

བུ་གསུམ་གིས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་སོ། །དགེ་བའི་འབྲས་བུ་དགེ་བ་ཡིན་པ་ལ་ནི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འབྲས་བུ་བཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། སོང་

ལམ་གི་བྲལ་འབྲས་ཀང་དོན་དམ་པར་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོགས་པའི་སྒས་

གཟུང་བ་དགེ་བས་མི་དགེ་བ་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་

འབྲས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་དང་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་གསུམ་

མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དགེ་བས་ལུང་མ་བསན་སྐྱེད་བ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་

གསུམ་ཡིན་ཏེ། བྲལ་བ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

མི་དགེ་བའི་འབྲས་བུ་དགེ་བ་ཡིན་པ་ལ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་སྐྱེས་

བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་འབྲས་གཉིས་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྲལ་བའི་

འབྲས་བུ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །སོགས་པའི་སྒས་བསན་པ་མི་དགེ་བས་མི་དགེ་བ་

བསྐྱེད་པ་ལ་ནི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་པོ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་གསུམ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་དགེ་བའི་ལས་ཀིས་

ལུང་མ་བསན་སྐྱེད་པ་ལ་འབྲས་བུ་བཞི་ཡིན་ཏེ། བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །མི་དགེ་བས་ལུང་མ་བསན་བསྐྱེད་པ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཉོན་མོངས་

ཅན་དུ་འདྲ་བས་ཀུན་འགོ་མི་དགེ་བ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་གིས། བསྒིབས་ལ་ལུང་

མ་བསན་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་རྣམས་སྐྱེད་པ་ལ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དུ་བསན་པ་མིན་པ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུ་དགེ་བ་ཡིན་པ་ལ་ནི་སྐྱེས་

བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་འབྲས་གཉིས་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་བ་དང་རྒྱུ་མཐུན་པའི་

འབྲས་བུ་གསུམ་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །སོགས་དང་དེ་དག་ཅེས་པའི་སྒས་

བཟུང་བ་ལུང་མ་བསན་གིས་མི་དགེ་བསྐྱེད་པ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་གསུམ་སེ། བྲལ་
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འབྲས་དང་རྣམ་སྨིན་གཉིས་མ་གཏོགས་པའོ། །

འདིའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་འཇིག་ཚོགས་

མཐར་འཛིན་གི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ལ་སོགས་པའི་མི་དགེ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ལུང་མ་བསན་གིས་ལུང་མ་བསན་

སྐྱེད་པ་ལའང་འབྲས་བུ་གསུམ་སེ། རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །འདས་པའི་ཆོས་ཟག་བཅས་ཀིས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་

ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པ་ལ་ནི་ འབྲལ་འབྲས་དུས་ཀིས་མ་བསྡུས་པས་དེ་མ་གཏོགས་པ། འབྲས་བུ་བཞི་

བཞི་ཡིན་ནོ། །གང་ཞེ་ན། བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པ་སེ། དེ་ནི་ཁམས་སུ་མ་གཏོགས་

ཤིང་དུས་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་མི་སིད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་བར་མ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་

ཡི་ནི་འབྲས་བུ་མ་འོངས་པ་ཡིན་པ་ལའང་བཞི་ཡིན་ཏེ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །བར་མ་ད་

ལྟར་བྱུང་བས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་བསྐྱེད་ན་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྲལ་འབྲས་

གསུམ་མི་སིད་པས་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་འབྲས་གཉིས་སོ། །

ལས་མ་སྐྱེས་པ་ནི་མ་འོངས་པ་སེ་དེའི་འབྲས་བུ་མ་འོངས་པ་ཡིན་ན་རྒྱུ་

མཐུན་དང་བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བས་འདས་པ་བསྐྱེད་

པ་དང་། མ་འོངས་པས་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་བསྐྱེད་པ་ནི་མི་སིད་པའི་ཕིར་དཔྱད་

པ་མ་མཛད་དོ། །ཟག་བཅས་རང་གི་ས་པའི་ལས་ཀིས་རང་གི་ས་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་

ན་བྲལ་འབྲས་སས་མ་བསྡུས་པས་དེ ་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་བཞི་ཡིན་

ནོ། །23གཞན་གིས་པའི་ལས་ཀིས་གཞན་གིས་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་ན་འབྲས་བུ་

23  + རང་ས་ཟག་ཡིན་ན་རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་ལས་གཞན་གསུམ་མོ། །
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གསུམ་བྱེད་པ་ནི་ས་དགུའི་ལམ་ནི་ཕན་ཚུན་དུ་ཞེས་འབྱུང་བས་ཟག་མེད་ས་གཞན་

ལ་རྟེན་པས་ཟག་མེད་ས་གཞན་ལ་རྟེན་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུའང་བྱེད་པའི་

ཕིར་དང་། བདག་འབྲས་དང་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ཀང་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་སྨིན་

དང་བྲལ་འབྲས་ནི་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་བྱེད་པ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སེ། 

དེ་ལ་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་འབྲས་ཡོད་ཀི་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྲལ་

འབྲས་རྣམས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །སོབ་པའི་ལས་ཀིས་སོབ་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་ན་

གསུམ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་སོབ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོགས་པའི་

སྒས་བསན་པ་སོབ་པས། མི་སོབ་པ་སྐྱེད་པའང་དེ་དང་འདྲའོ། །སོབ་པས་སོབ་པའང་

མ་ཡིན་མི་སོབ་པའང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་ནའང་གསུམ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་

རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

མི་སོབ་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་སོབ་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་བདག་པོའི་འབྲས་

བུ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། མི་སོབ་པ་ལས་ཉམས་པའི་ཚེ་ནའང་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་

འབྱུང་བས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕིར་མི་སོབ་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དེ་མ་ཐག་གམ་ཅིག་

ཅར་དུ་སོབ་པ་འབྱུང་བ་མེད་པས་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ཀང་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། 

རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡང་མི་སིད་བའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་

སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་ཆོད་པ་ལས་ཀང་སྐྱེ་བར་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་མི་སོབ་

པས་སོབ་པ་སྐྱེད་ན་འབྲས་བུ་གཉིས་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །སོགས་པས་བསྡུས་པ་མི་

སོབ་པས་མི་སོབ་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་ན་འབྲས་བུ་གསུམ་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་

དང་བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །མི་སོབ་པས་སོབ་པའང་མ་ཡིན་མི་སོབ་
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པའང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་བསྐྱེད་ན་དེ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་དང་རྣམ་སྨིན་དང་། བྲལ་འབྲས་

གསུམ་མི་སིད་པས་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་བོའི་འབྲས་བུ་གཉིས་བྱེད་པ་ཡིན་

ནོ། །སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པ་སོབ་པའང་མ་ཡིན་མི་སོབ་

པའང་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་སོབ་པ་ཡིན་ན་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བདག་

འབྲས་གཉིས་ཡིན་ཏེ་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྲལ་འབྲས་གསུམ་ནི་མི་སིད་པའི་

ཕིར་རོ། །སོགས་པའི་སྒས་གཟུང་བ་སོབ་པའང་མ་ཡིན་མི་སོབ་པའང་མ་ཡིན་པའི་

འབྲས་བུ་མི་སོབ་པ་ཡིན་ནའང་འབྲས་བུ་གཉིས་ཡིན་ཏེ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །

སོབ་པའང་མ་ཡིན་མི་སོབ་པའང་མ་ཡིན་པས་སོབ་པའང་མ་ཡིན་མི་སོབ་

པའང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་སྐྱེད་པ་ལ་ནི་འབྲས་བུ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་སིད་པ་ཡིན་

ནོ། །མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་དེ་

ཡིན་ན་འབྲས་བུ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སྨིན་དང་བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །སོགས་པས་གཟུང་བ་མཐོང་སང་གི་འབྲས་བུ་སྒོམ་སང་ཡིན་ན་བཞི་ཡིན་ཏེ། 

བྲལ་འབྲས་མ་གཏོགས་པའོ། མཐོང་སང་གི་འབྲས་བུ་སང་བྱ་མ་ཡིན་ན་གཅིག་སེ་

བདག་འབྲས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །བསྒོམ་པས་སང་པར་བྱ་བའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐོང་

སང་དང་། སྒོམ་སང་དང་སང་བྱ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ཡིན་ན་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་

གཉིས་དང་བཞི་དང་གསུམ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ལ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་དང་བྲལ་

འབྲས་གསུམ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་པ་ལ་ནི་བྲལ་འབྲས་མི་སིད་པའི་ཕིར་

དང་། གསུམ་པ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཐུན་དང་རྣམ་སྨིན་གཉིས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །སང་

བར་བྱ་བ་མིན་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་དང་སང་བྱ་མ་ཡིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་དེ་དག་ཡིན་ན་འབྲས་བུ་གཅིག་དང་གཉིས་དང་བཞི་སེ་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། 

དང་པོ་ལ་བདག་འབྲས་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་

དེའི་མཇུག་ཏུ་སྒོམ་སང་ཁམས་གསུམ་གི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་འབྱུང་བ་ནི་སྐྱེས་བུ་

བྱེད་པ་དང་བདག་འབྲས་གཉིས་དང་། གསུམ་པ་ལ་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་མ་

གཏོགས་པ་བཞི་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

༼རིཊ་པ་དང་རིཊ་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐླེད་པའི་ལས་ཀི་དབྱླེ་བ།༽

བརྒྱད་པ་རིགས་པ་དང་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པའི་ལས་ཀི་དབྱེ་བ་

ནི། བསན་བཅོས་ལས་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པ་དང་། རིགས་པས་བསྐྱེད་པ་

དང་། གཉིས་ཀས་བསྐྱོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་གསུམ་གསུངས་པ་ལ་རིགས་པ་མིན་

པས་བསྐྱེད་པ་ནི་ལས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མི་དགེ་བ། རང་བཞིན་

གིས་ཁ་ན་མ་ཐོག་དང་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཏེ། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་

བྱེད་པས་སྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ན་རེ་དེ་ནི་ལས་ཉོན་མོངས་

ཅན་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀི་ བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ། འགོ་བ་དང་གནས་པ་དང་བཟའ་བ་དང་གོ་

བ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་ན་འདི་ལྟར་བྱའོ་ཞེས་གགས་པའི་ཆོ་ག་ལས་ཉམས་ནས་

དེ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱེད་པའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེའོ། །

རིགས་པས་བསྐྱེད་པ་ནི་ལས་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དེར་མ་ཟད་ཀི་ཆོ་

ག་མཉམས་པའང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་གཉིས་ལས་གཞན་པ་ནི་གཉིས་ཀ་མ་

ཡིན་པའོ། །

༼འཕླེན་བྱླེད་དང་རྐོགས་བྱླེད་ཀི་དབྱླེ་བ།༽
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དགུ་པ་འཕེན་བྱེད་དང་རོགས་བྱེད་ཀི་དབྱེ་བ་ནི། ཅི་ལས་གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་

གཅིག་ཁོ་ན་འཕེན་ནམ། འོན་ཏེ་དུ་མའང་འཕེན། དེ་བཞིན་དུ་ལས་དུ་མས་ཀང་སྐྱེ་བ་

དུ་མ་ཁོ་ན་འཕེན་ནམ། འོན་ཏེ་གཅིག་ཀང་འཕེན་ཞེ་ན། ལས་གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་

གཅིག་ཁོ་ན་འཕེན་པར་བྱེད་ཀི་ལས་གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་དུ་མ་འཕེན་པའང་མེད་ལ། 

རིས་མཐུན་པ་དུམ་བུར་འཕེན་དུ་འོང་བས་ན་ ལས་ཀི་འབྲས་བུ་གཅིག་ཟད་ཅིང་གཞན་སྐྱེས་པ་ན་

འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་བས་ན། ལས་དུ་མས་སྐྱེ་བ་གཅིག་འཕེན་པའང་མེད་དོ་ 

གཅིག་གིས་དུ་མ་འཕེན་ན་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་གནས་སྐབས་ངེས་པའང་མི་འཐད་དོ། ། ཞེས་བྱ་

བ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་རྒྱལ་པོ་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། གནས་བརྟན་མ་འགགས་

པས་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ་ཚེ་དང་ལས་ལྡན་པ་དག་བདག་”ཝ་ར24ཎ་སིར་སྐྱེས་

བུ་དབུལ་པོ་རྩྭ་ཐུ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་རང་སངས་རྒྱས་སེང་གནས་ཞེས་བྱ་བའམ་སྤི་

གཙུག་མེ་ཏོག་ཏ་ཀར་ལྟ་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བསོད་སྙོམས་ཕུལ་ཏེ། བདག་ནི་བསོད་

སྙོམས་གཅིག་པོ་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་བས་ལན་བདུན་གི་བར་དུ་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་པའི་

ལྷ་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱེས་ཤིང་ལན་བདུན་གི་བར་དུ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོར་

གྱུར་པ་ནས་ད་ལྟར་ཤཱཀ་ཕྱུག་པོའི་རིགས་སུ་སྐྱེས་པའི་བར་དུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ པ་དང་། 

ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས། སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་ལྷ་རྣམས་སུ། །བདག་གིས་ལན་བདུན་སྐྱེ་བ་བླངས། །སར་ཡང་མི་ཡི་ནང་

དུ་ནི། །མི་ཡི་དབང་པོ་ལན་བདུན་བྱས། །དེ་ཚེ་འཛམ་གིང་དབང་ཕྱུག་གི །རྒྱལ་རིགས་སྤི་བོར་དབང་བསྐུར་

རོ། །འདིར་ནི་བདུན་དང་དེར་བདུན་ཏེ། །བདག་གིས་ལན་ནི་བཅུ་བཞིར་འཁོར། །ཞེས།  གསུངས་པ་དང་

24  བླ། བར    རིང་། བྰ་རཱ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། བསོད་ནམས་དེས་བདེ་འགོའི་འབྱོར་བ་རེད་ནས་སྐྱེ་བ་

དྲན་ཏེ་ཡང་བསོད་ནམས་བྱས་པས་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ལ་བསོད་སྙོམས་གཅིག་

པོ་དེས་བསྐྱེད་དོ་ཞེས་བཤད་དེ། གཅིག་པོ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏེ་

དཔེར་ན་དོང་ཙེ་གཅིག་ལན་དུ་མར་བསྒྱུར་བས་ཕྱུག་པོར་གྱུར་པ་ལ་བདག་ནི་དོང་ཙེ་

གཅིག་གིས་ཕྱུག་པོར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟ་བུའོ། །

ཡང་ན་བསོད་སྙོམས་གཅིག་ཕུལ་བ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དགའ་བ་དང་ཡིད་

རང་བ་ལ་སོགས་པ་སེམས་པའི་ལས་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕིར་དེ་དག་དེ་དག་གི་འབྲས་

བུ་ཡིན་ནོ། །ལས་གཅིག་གིས་འཕངས་པའི་རིས་མཐུན་པའི་སྐྱེ་བ་དེའི་ཁད་པར་གི་

ཆོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ནི་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། །དཔེར་ན་རི་མོ་མཁན་

དག་སྐྱ་རིས་རི་ལུ་གཅིག་གིས་བྱས་ནས་ཚོན་སྣ་ཚོགས་ཀིས་རོགས་པར་བྱེད་པ་

ལྟར་མིར་མཚུངས་ཀང་ཁ་ཅིག་ནི་ རོགས་བྱེད་དགེ་བས། གཟུགས་བཟང་བ་དང་དབང་པོ་

ཚང་བ་དང་ལོངས་སྤོད་ཆེ་བ་དང་ནད་མེད་པ་དང་དབང་ཐང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡིན་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ རོགས་བྱེད་མི་དགེ་བས། གཟུགས་ངན་པ་ལ་སོགས་པ་

ཡིན་ནོ། །གཟུགས་བཟང་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དགེ་བས་རོགས་པར་བྱེད་ལ། ངན་པ་

ལ་སོགས་པ་ནི་མི་དགེ་བས་རོགས་པར་བྱེད་དོ། །

འདི་ལ་འཕེན་བྱེད་དགེ་བས་བྱས་ལ་རོགས་བྱེད་མི་དགེ་བས་བྱས་པའང་

ཡོད་དེ་ལྷ་དང་མི་དབུལ་པོ་དང་ནད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །རོགས་བྱེད་དགེ་བས་

བྱས་ལ་འཕེན་བྱེད་མི་དགེ་བས་བྱས་པའང་ཡོད་དེ་ཡི་དྭགས་ན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་

གཤིན་རེ་དང་། དུད་འགོ་ན་ཀླུའི་རྒྱལ་པོ་ནོར་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། །གཉིས་ཀ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དགེ་བས་བྱས་པ་ནི་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། གཉིས་ཀ་མི་དགེ་

བས་བྱས་པ་ནི་དམྱལ་བ་མནར་མེད་ལྟ་བུའོ། ། གལ་ཏེ་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པ་རོགས་བྱེད་ཀི་འབྲས་

བུ་རིགས་མོད། དབང་པོ་དྲུག་འཕེན་བྱེད་ཀི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་དག་ལ་ཡང་རོགས་བྱེད་ཀི་ལས་ཀི་ནུས་

པ་འཇུག་སེ། དེ་ལྟར་མིན་ན་སྐྱེ་བ་འཕངས་ཕན་ཆད་འགའ་ཡང་དབང་པོ་མ་ཚང་བར་མི་འགྱུར་རོ། ། གལ་ཏེ་ ལས་

དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་སྐྱེད་འཕེན་བྱེད་ཡིན་ནོ། ། ལས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་བ་འཕེན་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན་ རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་ཀང་། སེམས་མེད་པ་འགོག་པ་དང་འདུ་

ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དག་ནི་འཕེན་པར་བྱེད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་

སེམས་མེད་པས་ལས་སེམས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་འབྱུང་བའི་ལས་ནི་སོབས་ཆུང་

བའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ཕིར་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་རྣམ་སྨིན་ལྷ་ཚེ་རིང་པོ་དང་། 

འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་རྣམ་སྨིན་སིད་རེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའང་རོགས་བྱེད་

ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི་འཕེན་བྱེད་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་། སིད་པའི་རེ་

མོའི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ཐོབ་པའང་ལས་དང་

ལྷན་ཅིག་པ་ཡིན་ཀང་འཕེན་བྱེད་མིན་ཏེ། ལས་དང་ཐོབ་པ་འབྲས་བུ་མི་གཅིག་པའི་

ཕིར་དང་། ཐོབ་པ་ལ་སེམས་པ་མེད་པར་ཞར་ལ་འབྱུང་བས་སོབས་ཆུང་བའི་ཕིར་

དང་། ཐོབ་པ་ནི་ཤིང་གི་ཤུན་པ་ལྟར་ལས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། ། སྦྱོར་ལམ་དང་

འཕགས་ལམ་ཡང་འཕེན་བྱེད་མིན་གི་རོགས་བྱེད་ཡིན་ནོ། ། འོན་ཀང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀིས་ཐོབ་

པ་དང་མི་དགེ་བའི་ཐོབ་པ་དེ་དག་ནི་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་

ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དང་སྦྱོར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལམ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཞིའང་རོགས་བྱེད་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། མདོ་སེ་པ་དང་ཐེག་པ་གོང་མ་པ་དག་

ནི་ལས་གཅིག་གིས་སྐྱེ་བ་དུ་མ་འཕེན་པ་མདོ་དེ་དང་དེ་ལས་རྣམ་པ་དུ་མ་བཤད་

པའི་སྦྱོར་ཕིར་ལས་གཅིག་གིས་སྐྱེབ་དུ་མ་འཕེན་པ་དང་། གཅིག་གིས་གཅིག་

འཕེན་པའང་ཡོད་དེ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །

༼སྒིབ་པ་གསུམ་བཤད་པ།༽

བཅུ་པ་སྒིབ་པ་གསུམ་བཤད་པ་ནི་མདོ་ལས། ལས་ཀི་སྒིབ་པ་དང་། ཉོན་

མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པ་གསུམ་བཤད་པ་ལ་མ་དང་། ཕ་

དང་། དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱེད་པ་དང་། དེ་བཞིན་

གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་བ་སེ་སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ཁོ་ན་ལ་དམྱལ་

བར་སྐྱེ་བ་ལ་ལས་དང་འགོ་བ་གཞན་གིས་མཚམས་སམ་བར་བཅད་པར་མི་ནུས་

པས་མཚམས་མེད་པ་ལྔའི་ལས་རྣམས་ནི་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཤས་

ཆེན་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཤས་ཆེ་བ་དང་

རྣོ་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་སེ། དེ་ཉིད་ཆུང་དུ་

ལས་འབྲིང་འབྲིང་ལས་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འབྱུང་བས་གཉེན་པོས་སོང་བའི་

སྐབས་མི་རེད་པས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པར་གཞག་གོ ། གཉིས་པ་ནི། དྲག་ཏུ་འབྱུང་བ་

གང་ཡིན་པ་སེ་དེ་ནི་སང་ས་བའི་ཕིར་སྒིབ་པ་གསུམ་གི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་

སོ། །ངན་འགོ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་བྱང་གི་སྒ་མི་

སྙན་དུ་སྐྱེས་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པ་སེ། སྔར་གི་ལས་ཀིས་རྒྱུད་ངན་

པར་འཕངས་པའི་ཕིར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་ལྟར་ན་སྒིབ་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདོད་དེ། འཕགས་པའི་ལམ་དང་དྲོ་

བར་གྱུར་པ་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའི་དགེ་བ་ལ་སྒིབ་

པ་དང་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ནི་ལམ་ཕན་པ་དང་སོར་མོའི་ཕེང་བ་ཅན་

དང་དགའ་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་

འཕགས་པའི་ལམ་མི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་དག་གིའང་ཇི་སིད་སྒིབ་པ་དེ་དག་མ་

སྦྱངས་པ་དེ་སིད་དུ་ལམ་མི་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ་སྐྱེ་བ་ན་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་འཕགས་པའི་ལམ་དང་དེའི་སྦྱོར་ལམ་ལ་སྒིབ་པས་

མཚམས་མེད་རྣམས་ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཡིན་ན་ངན་སོང་གསུམ་དང་། ཚངས་པ་ཆེན་

པོ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་

དང་། སྒོ་ང་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་བ་དང་། བུད་མེད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། 

ཟ་མ་ལ་སོགས་པ་དང་། སེད་པ་བརྒྱད་པ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའི་ལས་རྣམས་ཀང་

ལས་ཀི་སྒིབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ལ་འཕགས་པའི་ལམ་དང་སྦྱོར་བའི་

དགེ་བ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀང་དེ་རྟག་ཏུ་མེ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་

ན། དེ་དག་ཀང་སྒིབ་པར་ནི་འགྱུར་མོད་ཀི་ སྐྱེས་གནས་གཉིས་སུ་སྐྱེས་པ་ཁ་ཅིག་བུད་མེད་ལ་ཡང་

འཕགས་ལམ་སྐྱེའོ། ། འོན་ཀང་འདིར་མཚམས་མེད་ཁོ་ན་ལས་སྒིབ་ཏུ་བསན་པ་ནི་ རྒྱུ་ལྔ་པོ། 

གཞི་དང་། འབྲས་བུ་དང་། འགོ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་། གང་ཟག་གི་སྒོ་ནས་གཞན་ལ་

བསན་པར་ས་ཞིང་རང་གིས་ཐ་སྙད་གདགས་ས་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ ་ལ་ཕ་མ་དང་དག་བཅོམ་གསོད་པ་གསུམ་གི་གཞི་ནི ་སོག་གཅོད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའོ། །དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་གི་གཞི་ནི་རྫུན་ནོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་པའི་གཞི་ནི་སོག་གཅོད་པའི་སྦྱོར་བའོ། །འབྲས་བུ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀི་འབྲས་བུ་ནི་ཡིད་དུ་མི་འོང་པའོ། །འགོ་བ་ནི་དམྱལ་བའི་འགོ་བ་ཐོབ་

པར་བྱེད་པའོ། །སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཟག་

ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཤས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ་

འབྲས་བུ་ནི་དམྱལ་བ་དང་། འགོ་བ་ནི། མཚམས་མེད་གིང་གསུམ་དག་ན་

ཡོད། །ཅེས་འབྱུང་བས་མི་དང་། གང་ཟག་ནི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། 

གཞན་ནི་སྔ་མ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སྒིབ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་ཉོན་མོངས་

པའི་སྒིབ་པ་ནི་ སྐྱེ་བ་མང་པོར་གསོར་མི་རུང་བས། ཐམས་ཅད་ཀི་ཐ་ཤལ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་ སྐྱེ་

བ་གཉིས་སུ་སྒིབ་པས། ལས་ཀི་སྒིབ་པ་ཐར་ཤལ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་ཟེར་རོ། ། དེ་གཉིས་ཀིས་ནི་

ཚེ་ཕི་མ་ལའང་གསོར་མི་རུང་བར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་

རེ་སྔ་མ་སྔ་མས་ཕི་མ་ཕི་མ་འདྲེན་པས་སྔ་མ་སྔ་མ་ཉེས་པ་ཆེ་སེ། ཉོན་སྒིབ་ཀིས་

ལས་སྒིབ་འདྲེན་ལ་ལས་སྒིབ་ཀིས་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ངན་སོང་ལ་སོགས་པར་

འདྲེན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ནི་མཐོང་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་སྒིབ་ལ། སྔ་

མ་གཉིས་ཀིས་ནི་སྐྱེ་བ་གཞན་དུའང་སྒིབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

སྒིབ་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་མཚམས་མེད་ལྔ་ནི་གིང་གསུམ་དག་ན་ཡོད་

ཀི་སྒ་མི་སྙན་དང་འགོ་བ་གཞན་དག་ན་མེད་དེ། ངན་སོང་བ་དག་ན་ཕ་གསོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཡོད་ཀང་མཚམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སིག་པའི་བསམ་པ་མི་བརྟན་

པའི་ཕིར་དང་གཉེན་པོ་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷ་ལ་ནི་ཕ་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་
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མེད་དེ། སིག་པའི་བསམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ལས་འབྲས་མངོན་སུམ་དུ་

གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །སྒ་མི་སྙན་ལའང་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་རང་བཞིན་གི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ན་བསན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ། ཞེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་

འཆད་པ་ནི། དེ་ན་ལུས་ངག་གི་ཚུལ་ཁིམས་མེད་པས་མི་འཐད་ཀི། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་རང་བཞིན་བཟང་བའི་ཕིར་

དང་། ཚེ་ངེས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ན་བསན་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཞེས་པ་ནི་རིགས་སོ། ། 

གིང་གསུམ་གི་ཡང་ཟ་མ་དང་སོགས་པའི་སྒས་གཟུང་བ་མ་ནིང་དང་མཚན་

གཉིས་པ་ལའང་མཚམས་མེད་འབྱུང་བར་མི་འདོད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འགེལ་པ་

ལས་སོམ་པ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་སེ། 

སིག་པ་དག་ལའང་བསམ་པ་མི་བརྟན་པའི་ཕིར་དང་། གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་གང་

ལ་སོམ་པ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སོམ་མིན་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་སོམ་པ་མེད་པའི་

ཡང་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་དག་གི་ཕ་མ་དེ་དག་དབང་པོ་མ་ཚང་བར་བསྐྱེད་པ་དང་

བྱམས་པ་ཆུང་བས་ཕན་པ་ཆུང་བའི་ཕིར་དང་། རང་བཞིན་གིས་རྒྱུད་ཞིང་ཚ་སྒོ་ཅན་

ལྟར་དེ་དག་ཀང་ཕ་མ་ལ་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར་ཡང་སེ། ངོ་ཚ་ཤེས་པ་

དང་ཁེལ་ཡོད་པ་ཤས་ཆེན་པོ་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕན་པ་དང་ངོ་ཚ་ཆུང་བ་

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་ལའང་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཙུན་པ་ན་

རེ་གིང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་པ་ལས་གཞན་ནི་བློ་མི་གསལ་ན་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་བསད་

ཀང་མཚམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ལ། གང་དག་བློ་གསལ་བ་དེ་དག་ནི་དུད་འགོ་

ཡིན་ཡང་ཕ་ལ་སོགས་པ་བསད་ན་འགྱུར་ཏེ་རྟ་ཅང་ཤེས་མ་ལ་འདོད་ལོག་སོང་བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གལ་ཏེ་དབང་པོ་མ་ཚང་བར་བསྐྱེད་པས་ཕན་ཆུང་བས་དེ་ལྟ་བུའི་ཕ་མ་

བསད་པས་མཚམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ན་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ལོང་བ་དང་འོན་

པས་ཕ་མ་བསད་ཀང་དེར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདིར་དབང་པོ་

མ་ཚད་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མངོན་པ་རྟོགས་ པ་སྐྱེ། པའི་སྐལ་པ་ཅན་གི་དབང་པོ་ལ་

འདོད་པ་ན་ལོང་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་རྟོགས་ པ་སྐྱེ། པའི་སྐལ་པ་ཅན་གི་

དབང་པོ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །རང་ཉིད་མི་ཡིན་ཡང་ཕ་མ་མི་མ་ཡིན་པར་གྱུར་ན་དེ་

དག་བསད་ཀང་མཚམས་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ལས་ཀི་སྒིབ་པའི་ལྷག་མ་ནི་ཉོན་

མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་སྒིབ་པའོ། །དེ་གཉིས་ནི་ལྷ་ལ་སོགས་

པའི་འགོ་བ་ལྔ་དག་ན་ཡོད་དེ། དེ་ལ་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ནི་ལྷའི་ནང་ན་ནི་འདུ་ཤེས་

མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་། མིའི་ནི་བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་དང་། ངན་སོང་གསུམ་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀང་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པ་ཅན་ནོ། །ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་ནི་འགོ་བ་ལྔ་

པོ་དག་ལ་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །

༼མཚམས་མླེད་ལྔ་བཤད་པ།༽

བཅུ་གཅིག་པ་མཚམས་མེད་པ་ལྔ་བཤད་པ་ནི། མཚམས་མེད་ལྔ་པོ་དག་

ལས་དང་པོ་གསུམ་སོག་གཅོད་དང་། ལྔ་པ་སོག་གཅོད་ཀི་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་བཞི་

ནི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། བཞི་པ་ནི་རྫུན་ཡིན་པས་ངག་གི་ལས་སོ། །དེ་ལས་གཞན་

དག་ནི་རྟོགས་པར་ས་བས་མ་བཤད་ལ་དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་ནི་དགེ་འདུན་སེ་

གཉིས། ཐུགས་རེ། མི་འཕོད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པ་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འདུ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱེད་རས་སུ་གྲུབ་པ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཡང་མིན་ལ་དགེ་བར་ལུང་བསན་པའང་མིན་པའི་ཕིར་མ་

བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་དབྱེ་ན་དེ་དང་ནི་ཕོགས་གཉིས་ཀི་

དགེ་འདུན་རྣམས་ཡང་དག་པར་ལྡན་ལ་མཚམས་མེད་པའི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ལས་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གི་དབྱེ་ན་དེའི་རྒྱུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བའི་ལས་

ནི་དགེ་འདུན་འབྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྫུན་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྫུན་དེ་ནི་མཚམས་མེད་ཡིན་

ལ། དེ་དང་ནི་དགེ་འདུན་འབྱེད་པར་བྱེད་བ་པོ་ལྷས་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ཡང་དག་པར་

ལྡན་ནོ། །དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་གི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་དེའི་རྣམ་སྨིན་གིས་

འབྱེད་པ་པོ་དེ་བར་གི་བསྐལ་བར་མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བར་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པར་

སྨིན་པར་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་མཚམས་མེད་ལྷག་མ་རྣམས་བྱས་པས་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། 

མཚམས་མེད་པ་གཞན་དག་གིས་ནི་སྤིར་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བར་ངེས་ཀང་མནར་མེད་

ཁོ་ནར་སྐྱེ་བར་ནི་མ་ངེས་སོ། ། གལ་ཏེ་མཚམས་མེད་གཉིས་ལ་སོགས་པ་བྱས་པས་དམྱལ་བར་ཚེ་

གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མི་སྐྱེ་ན་ལས་ཆེ་ཆུང་ལ་ཁད་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཚེ་གཉིས་ལ་སོགས་པར་ཡང་སྐྱེ་ན་ནི་མཚམས་

མེད་དང་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ་མཚམས་མེད་པ་གཉིས་དང་གསུམ་ལ་སོགས་པ་ལྷག་

པར་བྱས་པས་ལས་ཀི་གངས་བཞིན་མནར་མེད་པ་དེར་ལུས་ཉིས་འགྱུར་ལ་སོགས་

པས་ཆེ་བ་དང་གཞོན་ཤ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གནོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཉིས་འགྱུར་

ལ་སོགས་པས་ལྷག་པར་མྱང་བར་འགྱུར་བས་སྐྱོན་གཉིས་ཀ་ལས་གོལ་ཞིང་། དེ་

དག་ཀང་སྔ་མ་ནི་འཕེན་བྱེད་ཡིན་ལ་ཕི་མ་དག་ནི་རོགས་བྱེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མཚམས་མེད་མང་པོ་བྱས་པས་མནར་མེད་པར་

ཡང་དང་ཡང་སྐྱེ་ཡང་ལས་བྱེད་པའི་ལུས་དེ་དང་དམྱལ་བའི་བར་དུ་སྐྱེ་བ་གཞན་གི་

མཚམས་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུའང་འདོད་པ་ལ་བསལ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཀི་ཧུད་སེམས་ཞེས་བྱ་བའི་རྟོགས་པ་བརོད་པ་ལས། མཚམས་

མེད་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཡང་དང་ཡང་དུ་འཆི་

འཕོ་ཞིང་སྐྱེ་བས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་ངོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་

འགེལ་པ་ལས་ཀང་རོམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་

འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་རྣམ་པར་བཞག་གི་དེ་ཙམ་ལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་

དབང་དུ་བྱས་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། 

མདོ་ལས་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུ་གསུངས་པ་ནི་དང་པོ་འགོ་རོམ་པའི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་འདི་ལ་སྐྱོན་དུ་མི་ལྟའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དགེ་

འདུན་དེ་དག་གང་ཟག་གང་གིས་འབྱེད་ཅེ་ན། དགེ་སོང་ཡིན་པ་དང་། ལྟ་བ་སྤད་པ་

དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པས་འབྱེད་ཀི་ཁིམ་པ་དང་། སེད་པ་སྤད་པ་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་འཆལ་བས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་འགན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། 

དབང་པོ་རྣོ་བའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་ལ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཡིད་མི་ཆེས་པ་དང་ཚིག་

བཙན་པར་མི་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དུ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཞུགས་པའི་གནས་

དེ་ལས་གཞན་དུ་ཡིན་གི་སོན་པའི་མངོན་སུམ་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་

གཟི་བརིད་མི་བཟོད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་འབྱེད་ཅེ་ན་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་དགེ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདུན་རྣམས་ ཀོ་ཀ་ལི་”ཀ25དང་། རྒྱ་མཚོ་བྱིན་དང་། “ཁནྡ་དྲ་བ་བྱ།26 “ཀ་ཏ་མར་ཀ་ཏི་ཤྱ27་ལ་སོགས་

པ། འབྱེད་ཀི་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་སངས་

རྒྱས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀང་དབྱེ་བར་མི་ནུས་

སོ་ཞེས་ བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་འདྲ་བས། འདོད་དོ། །ཕེ་བའི་ཚད་ནི་གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་

ལས་སོན་པ་གཞན་དང་། སངས་རྒྱས་ཀིས་བཅས་པའི་ལམ་ལས་གཞན་ལྷས་བྱིན་

གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་འོ་མ་མི་སྤད་པ་དང་ཤ་སང་བ་དང་། ལན་ཚྭ་

ལོངས་མི་སྤད་པ་དང་། གོས་མ་དྲས་པ་བགོ་བ་དང་། གོང་གི་ནང་གི་གཙུག་ལག་

ཁང་དུ་འདུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསབ་པའི་ཚིགས་ལྔ་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་བཟོད་

ཅིང་དང་དུ་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་དགེ་འདུན་ཕེ་བའོ། །དུས་ཇི་སིད་དུ་གནས་ཤེ་ན། ཕེ་བ་

དེ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཞག་གཅིག་ལས་རིང་དུ་མི་གནས་སོ། །དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་དུ་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་དབྱེན་དུ་འདོད་དེ། ཇི་སིད་དུ་དགེ་

འདུན་ཕེ་ནས་མ་དུམ་པ་དེ་སིད་དུ་སུའི་རྒྱུད་ལའང་ལམ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར། བཅོམ་ལྡན་

འདས་ཀི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡང་ཕེ་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ནི་མཚམས་མེད་ཡིན་ནོ། །དབྱེན་གཞན་ནི་

མཚམས་མེད་མ་ཡིན་ནོ། །འཁོར་ལོའི་དབྱེན་དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་བཞུགས་པས་

འཛམ་བུའི་གིང་ན་ཡོད་ཀི་གིང་གཞན་ན་མེད་དོ། །གང་ཟག་ནི་དགེ་སོང་དགུ་ལ་

སོགས་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་དབྱེན་འགྲུབ་སེ། དགེ་འདུན་ནི་དགེ་སོང་བཞི་ཡན་ཆད་

25  བླ། པ    རིང་། ཀ

26  བླ། ཁན་དང་དྲ་བ་བྱ།    རིང་། ཁནྜ་དྲ་བ་བྱ།

27  བླ། ཀེ་པྲོཀ་ཤི     རིང་། ཀ་ཏ་མར་ཀ་ཏི་ཤྱ     བྱེས། ཀ་ཏ་མེ་ར་ཀ་ཏི་ཤྱ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་དང་འབྱེད་པ་པོའི་ཕོགས་སུ་བཞི་བཞི་དང་། དགུ་པ་ནི་འབྱེད་པ་པོ། དེ་སེ་གཉིས་དང་

འབྱེད་པ་པོ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཉུང་མཐའ་བཟུང་བ་ཡིན་གི་མང་བ་

ལ་ངེས་པ་མེད་དོ། ། འདུལ་བའི་ལས་མེད་པས།

ལས་ཀི་དབྱེན་ནི་སྒ་མི་སྙན་མ་གཏོགས་པ་གིང་གསུམ་ན་ཡོད་དེ་བསན་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་མཚམས་ཀི་ནང་གཅིག་ཏུ་གསོ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པའི་

ལས་བློ་མི་མཐུན་པས་བྱེད་པའོ། །དགེ་སོང་དུ་ཞིག་གིས་ཤེ་ན། ལས་ཀི་དབྱེན་དེ་

ནི་དགེ་སོང་བརྒྱད་དག་ཡན་ཆད་ཀིས་འགྲུབ་སེ། གསོ་སྦྱོང་གི་དུས་ན་སོ་སོ་ཐར་པའི་མདོ་

”གདོན28་པ་ན། སིག་པ་ཐམས་ཅད་མི་བྱ་སེ། །དགེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་སྤད། །རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་

གདུལ། །འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡིན། །ལུས་ཀི་སོམ་པ་ལེགས་པ་སེ། །ངག་གི་སོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། །ཡིད་ཀི་

སོམ་པའང་ལེགས་པ་སེ། །ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་སོམ་པ་ལེགས། །ཀུན་ཏུ་བསམས་པའི་དགེ་སོང་ནི། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་

ལས་རབ་ཏུ་གོལ། །ངག་རྣམས་བསྲུང་ཞིང་ཡིད་ཀིས་རབ་བསམས་ཏེ། །ལུས་ཀིས་མི་དགེ་བ་དག་མི་བྱེད་

ཅིང་། །ལས་ལམ་གསུམ་པོ་འདི་དག་རབ་སྦྱངས་ནས། །དྲང་སོང་གསུངས་པའི་ལམ་ནི་ཐོབ་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་ཁོ་

ན་སོན་པས་ཆོག་གོ ། 

འདི་ལ་འབྱེད་པ་པོ་ལོགས་པ་མི་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །འཁོར་ལོའི་དབྱེན་དེ་

ནི། སངས་རྒྱས་ནས་དང་པོ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་རིང་པོ་མ་ལོན་པའི་ཚེ་

ནི་མི་འབྱུང་སེ། ཐམས་ཅད་དགའ་བ་དང་རབ་ཏུ་དགའ་བ་སྐྱེས་པར་བློ་མཐུན་ པ་དང་

སོན་པ་དང་མི་འབྲལ་བར་འདོད། པས་ན་ཤ་གཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་

ཚེའི་མཐའ་མ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚེའང་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ལ་

28  བླ། བཏོན     རིང་། གདོན
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དཀོན་པར་འཛིན་པ་དང་། མི་རྟག་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་སེམས་སྐྱོ་བ་ཤས་ཆེ་བར་བློ་

མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །

བར་དུ་ཡང་། འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། སོན་ཀའི་ཆུ་བཞིན་དྲི་མེད་

པར། །སོན་པའི་བསན་པ་བཅུ་གཉིས་ལོར། །ལྟུང་བ་མེད་པར་ལེགས་གནས་

ཏེ། །ཉོན་མོངས་སོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཇི་སིད་དུ་བསན་པ་ལ་ ལྟ་

བའི་སྐྱོན་ནི་དགེ་སོང་འཆི་ལྟས་ཀིས། སོན་པས་བར་ཆད་ཀི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་དེ་དག་སེན་ཡང་བར་ཆད་དུ་མི་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སོགས་སོ། །ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐྱོན་ནི་ལྟུང་བ་འབྱིན་པའོ། ། ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་སྐྱོན་

མ་བྱུང་གི་བར་དུའང་མི་འབྱུང་སེ། བསན་པ་སྐྱོན་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མཆོག་

ཟུང་གཅིག་མ་བྱུང་གི་སྔ་རོལ་དུའང་མི་འབྱུང་སེ། ཕེ་བ་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་ཤིང་། 

དེ་དག་གིས་སྡུམ་པ་ཡིན་པ་ལ་སྡུམ་བྱེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཐུབ་པ་ནོངས་པ་ནའང་

མི་འབྱུང་སེ། གང་ལ་འགན་པའི་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །མཚམས་

ཆེ་བ་དང་ཆུང་བ་མ་བཅད་པ་དག་ཏུ་ཡང་མི་འབྱུང་སེ། མཚམས་གཅིག་ཏུ་དགེ་

འདུན་ཕེ་བ་ནི་དབྱེན་ཡིན་ན་དེ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འཁོར་ལོའི་དབྱེན་དེ་ནི་དུས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཏུ་མི་འབྱུང་ངོ་། །དབྱེན་

འདི་ཡང་ཉན་ཐོས་པ་དག་སྔོན་གི་ལས་ལ་རག་ལུས་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་ལ་འབྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་ནི་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔར་གྱུར་པ་ན་དྲང་སོང་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་འཁོར་ཕེ་བས་དེའི་

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཕི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དེ་འདི་ནི་དགོངས་པའི་དོན་དུ་ཐེག་པ་

གོང་མ་པས་བཞེད་དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཕ་མ་བསད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་མཚམས་མེད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དུ་འགྱུར་གི་གཞན་བསད་པ་ལ་སོགས་པས་མ་ཡིན་ཞེ་ན། ཕ་མ་བསད་པ་ནི་

མཚམས་མེད་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་རང་གི་ལུས་ཐར་པ་དང་མཐུན་པར་བསྐྱེད་པས་

ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་ཞིང་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ལ་དེ་བསམ་པས་སངས་པ་དང་

སྦྱོར་བས་མེད་པར་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དག་བཅོམ་པ་དང་། དགེ་འདུན་དང་། 

སངས་རྒྱས་ནི་ཡོན་ཏན་གི་ཞིང་ཡིན་ལ། དེ་དག་བསམ་པས་སངས་ཤིང་ སྦྱོར་བས་

སོག་གནས་པ་དང་མཐུན་པ་མེད་པར་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཀྲོངས་བར་མི་ནུས་ཀང་བསམ་

པས་སངས་པའི་ཕིར་རོ། ། དག་བཅོམ་པ་བསད་པ་དང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་ཕྱུང་བ་དང་འཁོར་ལོའི་དབྱེན་ཡང་མཚམས་མེད་ཡིན་ནོ། །ལས་

གཞན་དག་ལ་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་ཆེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་མཚམས་མེད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཕ་མ་མཚན་གྱུར་བ་བསད་ན་ཕ་མ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་དུ་

འགྱུར་རམ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕ་མ་གཉིས་ཀི་མཚན་ནི་གཞན་དུ་གྱུར་ཏེ་བུད་མེད་དང་

སྐྱེས་པར་གྱུར་པས་བསད་ཀང་ཕ་མ་གསོད་པའི་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རང་

གི་ལུས་ཁད་པར་ཅན་སྐྱེད་པའི་ཕ་མའི་བྱ་བ་བྱས་བ་དེ་བསད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་

ཀི་ཕིར་ཕ་ཡང་མ་ཡིན་དག་བཅོམ་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེས་པ་ཞིག་བསད་ན་

མཚམས་མེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་ཡོད་དེ། མ་

མཚན་གྱུར་པ་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མ་ཡང་མ་ཡིན་དག་བཅོམ་མ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་

ཞིག་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། 

ཡོད་དེ། ཕ་མཚན་གྱུར་པ་བསད་ན་མཚམས་མེད་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བས་རེག་པར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགྱུར་རོ། །ཞེས་བསན་བཅོས་ལས་བཤད་དོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ལས་གདགས་པ་ལས་སྤུན་དྲུང་གིས་སྤུན་དྲུང་བཏང་སེ། སོང་ལ་

མ་གསོད་ཅིག །བདག་ཉིད་ཀིས་གསོད་ལ་གཞན་གསོད་དུ་མ་གཞུག་ཅེས་བྱས་ན། 

དེ་ཅི་གཉིས་ཀ་མཚམས་མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་གཅིག་

ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀིས་བསད་ན་ནི་གཉིས་ཀ་

མཚམས་མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་སེ་གཞན་གསོད་དུ་བཅུག་སེ་

བདག་ཉིད་ཀིས་མ་བསད་ན་ནི་ཕི་མ་ཤོས་མཚམས་མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་གི་སྔ་མ་ཤོས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་སེ་བདག་ཉིད་དང་གཞན་གཉིས་ཀས་བསད་

ན་ཡང་ཕི་མ་ཁོ་ན་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་དང་ལྡན་གི་སྔ་མ་ཤོས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །སྤུན་དྲུང་གིས་སྤུན་དྲུང་བཏང་སེ་སོང་ལམ་གསོད་ཅིག །གཞན་གསོད་དུ་ཆུག་

ལ་བདག་ཉིད་ཀིས་མ་བསད་ཅིག་ཅེས་བྱས་ན། དེ་ཅི་གཉིས་ཀ་མཚམས་མེད་པའི་

ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་གཅིག་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་

ཏེ་གཞན་གསོད་དུ་བཅུག་སེ། བདག་ཉིད་ཀིས་མ་བསད་ན་ནི་གཉིས་ཀ་མཚམས་

མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་སེ་བདག་ཉིད་ཁོ་ནས་བསད་ཀི་གཞན་

གསོད་དུ་མ་བཅུག་ན་ནི་ཕི་མ་ཤོས་ཁོ་ན་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་དང་ལྡན་པར་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀས་བསད་ན་ཡང་ཕི་མ་ཤོས་ཁོ་ན་

མཚམས་མེད་ཀི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྤུན་དྲུང་གིས་སྤུན་དྲུང་

བཏང་སེ། སོང་ལ་མ་གསོད་ཅིག །བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀས་གསོད་ཅིག་ཅེས་

བྱས་ན། གལ་ཏེ་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ཀས་བསད་ན་ནི་གཉིས་ཀ་མཚམས་མེད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ལ། འོན་ཏེ་བདག་དང་གཞན་གང་རུང་རེ་རེས་བསད་

ན་ནི་ཕི་མ་ཤོས་ཁོ་ན་མཚམས་མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གི་སྔ་མ་ཤོས་ནི་

མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་མཚོན་ཆ་དང་”མེ29་དང་དུག་དང་དབྱུག་པས་བསྣུན་པ་ལ་

སོགས་པ་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསད་པའང་དེ་དང་འདྲ་བར་བརོད་པར་

བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་མིང་པོས་སིང་མོ་ལ་བསྒོ་བ་དང་། སིང་མོས་མིང་པོ་ལ་བསྒོ་བ་

དང་། ཕུ་མོ་དང་ནུ་མོ་གཉིས་ཀིས་ཕན་ཚུན་བསྒོ་བའང་དེ་དང་འདྲའོ། །མ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་ཕའང་དེ་དང་འདྲའོ། །མར་འདུ་ཤེས་པས་མ་བསད་པར་བྱའོ་སྙམ་སེ། ཉེ་དུ་

མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་བསད་ན་དེ་ཅི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་

རམ། འོན་ཏེ་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། ལྡན་པར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་

བུད་མེད་དུ་འདུ་ཤེས་པས་ཉེ་དུ་མ་ཡིན་པའི་བུད་མེད་བསད་པར་བྱའོ་སྙམ་པ་ལས་

མ་བསད་པར་གྱུར་ན། དེ་ཅི་མཚམས་མེད་ཀི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རམ་མི་

འགྱུར་ཞེ་ན། སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་དག་བཅོམ་མ་བསད་ན་ནི་དེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་

རོ། །དག་བཅོམ་མ་མ་ཡིན་ན་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཕ་དང་མར་འདུ་ཤེས་པས་དེ་གཉིས་

བསད་ན་ནི་མཚམས་མེད་པའི་ལས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་

སོ། །གལ་ཏེ་བུད་མེད་གཞན་གི་ནུར་ནུར་པོ་གཞན་གི་མངལ་དུ་བླུགས་ནས་གཞན་

དེའི་མངའ་དུ་བསྐྱེད་ན་བུད་མེད་གཉིས་པོ་དེ་དག་གང་བསད་ན་མཚམས་མེད་དུ་

འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་པོ་དེ་ལས་བུད་མེད་དང་པོ་གང་གི་ཟླ་མཚན་ལས་བྱུང་བ་དེ་

29  མ
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ཉིད་བུ་དེའི་མ་ཡིན་པས་བུད་མེད་དང་པོ་དེ་བསད་ན་འགྱུར་ཏེ། ལུས་སྐྱེད་པའི་གཙོ་

བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་མངལ་དུ་འཛིན་པ་དེ་ནི་མ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཙམ་དུ་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ནུ་ཞོ་ལྡུད་པ་དང་གསོ་ཞིང་སྐྱེད་པའི་ཕིར་མ་དང་འདྲ་བས་མ་

ལ་ཞུ་བའི་བྱ་བ་རྣམས་ཞུ་བར་བྱ་དགོས་སོ། །ཕ་མ་ལ་སྦྱོར་བ་བྱས་ནས་གཞན་

བསད་པ་དང་། གཞན་ལ་སྦྱོར་བ་བྱས་ནས་ཕ་མ་བསད་པ་ལ་ནི་མཚམས་མེད་དུ་

མི་འགྱུར་ཏེ། མཚམས་མེད་ནི་སྦྱོར་བ་གང་ལ་བྱས་པ་དེ་ཉིད་ལ་དངོས་པོ་རོགས་པ་

དགོས་པ་ལས་དེ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་མ་ཁིའུའི་འོག་ན་འདུག་པ་བསད་པ་

དང་། ཁྲུས་པའི་བུས་སྦྲང་བུ་བསད་པར་འདོད་པས་ཐོ་བས་ཕའི་”ཀད30་པ་བཅོམ་

པ་བཞིན་ནོ། །མཚོན་ཐབས་གཅིག་གིས་མ་དང་སེམས་ཅན་གཞན་ཞིག་ཀང་བསད་

ན་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ནི་མཚམས་མེད་ཀི་དང་སོག་གཅོད་འབའ་ཞིག་པའི་དང་

གཉིས་ཡིན་ལ་རིག་བྱེད་ནི་མཚམས་མེད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནའི་ཡིན་ཏེ། མཚམས་

མེད་ཀི་ལས་དེ་ཉིད་སོབས་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། །བཙུན་པ་དབྱངས་སྒོགས་ན་རེ་རིག་

བྱེད་ནི་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པ་ཡིན་པས་རྡུལ་ལ་ལ་མཚམས་མེད་ཀི་རིག་བྱེད་

ཡིན་ལ། རྡུལ་ལ་ལ་ནི་སོག་གཅོད་འབའ་ཞིག་པའི་ཡིན་པས་རིག་བྱེད་ཀང་གཉིས་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་དག་བཅོམ་པ་

བསད་ན་ནི་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདི་བསད་དོ་སྙམ་དུ་རྟེན་ངེས་པར་བཟུང་

བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕའང་ཡིན་ལ་དག་བཅོམ་པའང་ཡིན་པའམ། མའང་ཡིན་ལ་

30  གད
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དག་བཅོམ་མའང་ཡིན་པ་བསད་ན་ནི་དག་བཅོམ་པ་གསོད་པའི་མཚམས་མེད་པ་

གཅིག་ཡིན་ཏེ། རྟེན་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ལུང་རྣམ་འབྱེད་ལས། སྔོན་གོང་ཁེར་སྒ་སྒོགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ཨུ་ཏྲ་ཡ་ན་

ཕའང་ཡིན་དག་བཅོམ་པའང་ཡིན་པ་རང་གི་བུ་རྒྱལ་བུ་སྐྲ་ཅན་གིས་བསད་པ་ན། 

སོང་ལ་སྐྲ་ཅན་ལ་ཁོད་ཀིས་མཚམས་མེད་པ་གཉིས་བྱས་ཏེ། ཕ་བསད་པ་གང་ཡིན་

པ་དང་། གང་ཡང་དག་བཅོམ་པ་བསད་པའོ། །ཞེས་སྨོས་ཤིག་ཅེས་པས་བསིངས་པ་

དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོད་ཀིས་མཚམས་མེད་པའི་རྒྱུ་གཉིས་ཀིས་མཚམས་མེད་

པ་བྱས་ཏེ་ཞེ་བྱ་བའམ། ཡང་ན་སྒོ་གཉིས་ནས་སྨྱོས་པ་ཡིན་གི་མཚམས་མེད་ནི་

གཅིག་ལས་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་

པའང་སངས་རྒྱས་”བཀྲོངས31་པར་འདོད་ནས་མཚོན་བསྣུན་ན་འགྱུར་གི། སངས་

རྒྱས་ལ་མཚོན་བརེག་པར་སེམས་པས་བསྣུན་པ་ལ་ནི་མཚམས་མེད་དུ་འགྱུར་པ་

མིན་ཏེ། སོག་གཅོད་པའི་བསམ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དག་བཅོམ་མ་

ཐོབ་པ་ལ་མཚོན་བསྣུན་ལ་མཚོན་བསྣུན་པའི་འོག་ཏུ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་གྱུར་ན་

བསྣུན་པ་དེས་དག་བཅོམ་གོངས་པ་ལའང་མཚམས་མེད་པར་འགྱུར་བ་མིན་ཏེ། 

དེས་དེ་ལ་སྦྱོར་བ་མ་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཅི་མཚམས་མེད་ཀི་སྦྱོར་བ་བྱས་

ནས་དེ་མ་སངས་པར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རམ་

ཞེ་ན། མཚམས་མེད་པའི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་ལ་ནི་བསམ་པ་ཤིན་ཏུ་འགལ་བས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་མི་སིད་དོ། །

31  བླ། བགོངས     རིང་། བཀྲོངས
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མཚམས་མེད་མ་གཏོགས་པའི་ལས་ཀི་ལམ་གཞན་གི་སྦྱར་བ་བྱས་པ་ལ་ནི་

འཕགས་པའི་ལམ་སྐྱེ་ཞིང་འཕགས་ལམ་སྐྱེས་བ་ནི་སྦྱོར་བ་བྱས་པ་དེའི་ལས་ཀི་

ལམ་མི་སྐྱེ་སེ། འཕགས་ལམ་སྐྱེས་པའི་རྟེན་དེ་དང་ལས་ཀི་ལམ་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་

འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་མཚམས་མེད་དངོས་བྱས་ན་ལྟ་ཅི་སྨོས་པའི་ཕིར་

རོ། །འདིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་

ཕི་མ་གཉིས་སོ། །མཚམས་མེད་པ་ལས་གཞན་པའི་ལས་དག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དང་འབྲས་བུ་ལ་གེགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པར་ནི་རེན་མའི་རྟོགས་པ་

བརོད་པ་ལས། ཤཱཀ་རེན་མ་ཞེས་བྱ་བ་བུ་དང་བཅས་པ་རོན་པས་འཚོ་བ་ཡང་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་བཀོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་ཡང་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་ཐེག་ཆེན་པ་ལྟར་ན་ནི་

མཚམས་མེད་བྱས་པས་ཀང་འབྲས་བུ་འཐོབ་སེ། མ་སྐྱེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་

བའི་མདོ་ལས་མ་བསད་པའི་མཚམས་མེད་བྱས་པས་ཀང་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་མཚམས་མེད་དེ་དག་ལས་གང་ལྕི་ཞེ་ན། དགེ་འདུན་གཉིས་སུ་དབྱེ་

བར་བྱ་བའི་ཕིར་རྫུན་སྨྲ་བ་དེ་ནི་མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་ཁ་ན་མ་ཐོབ་རབ་

ཏུ་ཆེ་བར་འདོད་དེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུལ་བསྣུན་པའི་ཕིར་

དང་དགེ་འདུན་ཕེ་བ་སར་མ་དུམ་གི་བར་དུ་འཇིག་རྟེན་ རྣམས་ཀི་མཐོ་རིས་དང་། ངེས་པ་

ལ་འཇུག་པ་དང་། འབྲས་བུ་འཐོབ་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བ་དང་། བྲག་

པ་ཟད་པར་བྱ་བ་རྣམས་ལ་གེགས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། བསམ་གཏན་དང་ཀོག་པ་དང་ཁ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཏོན་དང་སེམས་པའི་ལས་རྣམས་ཀང་མི་འཇུག་པས་མཐོ་རིས་དང་བྱང་གོལ་གི་

བར་དུ་གཅོད་པའི་ཕིར་དང་། ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་འཁྲུགས་ཤིང་ཡིད་མི་

བདེ་བ་དང་རང་དབང་མེད་པ་དང་དྲན་པ་ཉམས་པར་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་སྨིན་

བར་བསྐལ་གཅིག་ཏུ་མནར་མེད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་རེས་ལ་ ལྔ་པ་དང་དེའི་རེས་ལ་

གསུམ་པ་དང་། དེའི་རེས་ལ་དང་པོ་དང་། དེ་ནས་གཉིས་པ་ལྕི་བས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ལ་ངན་

སེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་པ་ལྕིའོ། །དེའི་རེས་ལ་དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་ལྕིའོ། །དེའི་

རེས་ལ་མ་གསོད་པ་ལྕིའོ། །ལྔ་པོ་དེའི་ནང་ནས་ཕ་གསོད་པ་ཡང་བར་བཤད་དོ། །

འོ་ན་མདོ་ལས། ཉེས་པ་གསུམ་གི་ནང་ན་ཡིད་ཀི་ལས་གསུམ་ལྕི་བ་དང་། དེའི་

ནང་ནས་ལོག་ལྟ་ལྕི་བར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ཏེ། མནར་

མེད་དུ་བར་བསྐལ་དུ་སྨིན་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་སྨིན་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་

མཚམས་མེད་པའི་ནང་ནས་དགེ་འདུན་དབྱེ་ན་ལྕི་བ་དང་། དྲང་སོང་གི་ཡིད་ཁོས་པས་

དེ་ན་ཏ་ཀའི་དགོན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་འཆི་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྐྱེ་བོ་ཕལ་

པོ་ཆེ་འཆི་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་གསུམ་ལས་ཡིད་ཀི་ལས་ལྕི་

བ་དང་ སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས། དགེ་ར་ཀུན་ཏུ་གཅོད་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གཞན་གིས་མི་

གཅོད་པས་ཡིད་ཀི་ལས་ཀི་ནང་ནས་ལོག་ལྟ་ལྕི་བའམ། ཡང་ན་མཚམས་མེད་ལྔ་དང་སྒོ་གསུམ་

གི་ལས་དང་། ལྟ་བ་ལྔ་གཞིར་བྱས་ནས་ རིམ་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་དང་ཡིད་ཀི་ལས་དང་། ལོག་

ལྟ་ལྕི་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མེད་དོ། །ལས་དགེ་བ་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་གང་

ཆེ་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་དགེ་བ་ལ་ནི་སིད་པའི་རེ་མོའི་སེམས་པ་དགེ་བ་འབྲས་བུ་

རབ་ཏུ་ཆེ་བར་འདོད་དེ། དེའི་རྣམ་སྨིན་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཁིར་སྡུག་བསྔལ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཟག་བཅས་དགེ་བའི་རྣམ་སྨིན་གི་

འབྲས་བུའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་སྐད་བཤད་ཀི་བྲལ་འབྲས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ན་ནི་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ལ་ནི་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ཆེ་སེ། 

ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །

༼དླེ་དང་ཉླེ་བ་ལྔ་བཤད་པ།༽

བཅུ་གཉིས་པ་མཚམས་མེད་དང་ཉེ་བ་ལྔ་ནི་ལྕི། མཚམས་མེད་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་

དམྱལ་བ་དག་ཏུ་གདོན་མི་ཟ་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རམ། འོན་ཏེ་གཞན་དག་གིས་ཀང་སྐྱེ་

བར་འགྱུར་ཞེ་ན། མཚམས་མེད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ཀང་གདོན་མི་ཟ་བར་

སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། མ་ཡང་ཡིན་ལ་དག་བཅོམ་མ་ཡང་ཡིན་པ་

ཞིག་འདོད་ལོག་གིས་སུན་ཕྱུང་བར་བྱས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པ་ལ་

གནས་པ་བསད་པ་དང་། འཕགས་པ་སོབ་པའི་གང་ཟག་བདུན་པོ་གང་ཡང་རུང་བ་

གསོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་གི་ ཞལ་གི། འདུ་བའི་སྒོ་འཕོག་པ་སེ་བཞི་པོ་དག་ནི་རིམ་པ་

ལྟར་མ་དང་ཕ་དང་དག་བཅོམ་པ་གསོད་པ་དང་དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱེད་པའི་

མཚམས་མེད་པ་རྣམས་དང་ཉེས་པ་ཆ་འདྲ་ཞིང་མཚུངས་པས་དེ་རྣམས་དང་ཉེ་བ་

ཞེས་བྱ་སེ། འདི་རྣམས་ཀིས་ཀང་དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་པ་དང་ཉེ་

བ་ནི་ལྔ་པ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་མཆོད་རྟེན་སྐུ་གསུང་

ཐུགས་ཀི་རྟེན་འཇིག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དགེ་འདུན་གི་འདུ་བའི་སྒོ་འཕོག་

པ་ནི་སོབ་དཔོན་དབྱིག་བཤེས་ནར་མར་འདུ་བ་འཕོག་བ་ལ་འདོད་ལ། རྒྱལ་པོའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སས་དང་གང་སེལ་ནི་གང་གི་དགེ་འདུན་འཚོ་བར་བྱེད་པ་ཞལ་དུ་གསོལ་བ་གང་

ཡིན་པ་དེ་འཕོག་པ་ལ་འདོད་དོ། །

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ནི་ཆུང་ངུ་ཞིག་བླངས་

ནའང་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ལ་རིས་མཐུན་པ་སར་ཕུལ་ན་སངས་རྒྱས་དང་

ཆོས་ཀི་ནི་དག་པར་འགྱུར་ལ། དགེ་འདུན་གི་ནི་ཚོར་བ་མ་མྱོང་བར་དག་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ་ཞིང་ལྕི་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དགེ་འདུན་གི་ཞལ་དུ་འདུ་བའི་སྒོ་ཞིག་ན་ནི་

དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་ལྟུང་ལ། །ཞལ་དུ་འདུ་བ་མ་ཡིན་ན་ནི་མནར་མེད་པའི་འཁོར་

མུན་ནག་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཆ་འདྲ་བ་དང་ཉེ་

བ་ནི་རྣམ་གངས་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་འདི་དག་བྱས་ན་ཡང་དམྱལ་བ་ཁོ་ནར་རྣམ་པར་

སྨིན་པར་འགྱུར་མོད་ཀི་འོན་ཀང་མཚམས་མེད་དང་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་བར་མེད་པར་ཁོ་ནར་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་བར་མེད་པར་སྐྱེ་

ཡང་དུས་དང་རྣམ་སྨིན་ཆེ་ཆུང་མི་འདྲ་བས་མཚམས་མེད་དང་ཁད་པར་ཡོད་པས་

ན་མཚམས་མེད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བར་འདོད་དོ། །

གཞན་ཡང་གེགས་བྱེད་པའི་རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་པའི་ལས་གསུམ་བཤད་

དེ། དཔེར་ན་ཡུལ་འདོར་བར་བྱེད་པ་ན་བུ་ལོན་པ་ལྡང་བ་ལྟར་སྦྱོར་ལམ་བཟོད་པ་

འཐོབ་པ་དང་། འཕགས་པ་ཕིར་མི་འོང་འཐོབ་བ་དང་། དག་བཅོམ་འཐོབ་པ་རྣམ་པ་

གསུམ་ལ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ངན་སོང་ དུ་ངེས་པར་སྐྱེ་འགྱུར་གི་ལས། དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་

མྱོང་བ་མ་གཏོགས་པ་འདོད་པ་དང་། ཁམས་གོང་དུ་ངེས་པར་སྐྱེ་བའི་ལས་རྣམ་པ་

གསུམ་གེགས་ཤིན་ཏུ་བྱེད་དེ། རིམ་པ་ལྟར། བཟོད་ཐོབ་ངན་སོང་མི་འགོ་འོ། །ཞེས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འབྱུང་བས་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་ངན་འགོར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་

ནས་འདོད་པར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། དག་བཅོམ་ཐོབ་ནས་ཁམས་གསུམ་དུ་མི་སྐྱེ་

བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་བསད་ན་ཕ་

གསོད་པ་དང་ཉེ་བ་ཞེས་གང་བཤད་པས་ས་མཚམས་གང་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་

དཔའ་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། གང་ནས་བཟུང་སེ་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཅན་གི་ལས་གསོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ནས་ངེས་པར་གནས་པའི་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེ་བསྐལ་པ་བརྒྱ་ན་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

དོན་ཏོ། །

དེ་ཡང་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་དེ་ཕན་ཆད་བདེ་འགོར་

སྐྱེ་བ་དང་། དེའི་ནང་ནས་ཀང་རྒྱལ་རིགས་ཤིང་སཱ་ལ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་

རིགས་མཐོ་བར་སྐྱེ་བ་དང་། མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ཚང་བ་དང་། ཕོར་འགྱུར་

བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང་། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ལས་ཕིར་མི་

ལྡོག་པར་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁད་པར་དྲུག་དང་ལྡན་

པའོ། །དེས་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་འཐོབ་པའི་རྒྱུ་ནི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས་ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོའི་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་བས་སེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལོག་

སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མི་སྐྱོ་བར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ང་རྒྱལ་མེད་པར་གཞན་

དོན་ལྷུར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །མཚན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཅན་གི་ལས་སུ་བཤད་པ་གང་

ཡིན་པ་དེ་ནི་བློ་རྣོ་བའི་ཕིར་འཛམ་བུའི་གིང་གི་སྐྱེས་པ་ཕོའི་དབང་པོ་ལྡན་པར་གྱུར་

པ་ཉིད་ཀིས་གསོག་བར་བྱེད་ཀི་འགོ་བ་གཞན་དང་གིང་གཞན་དང་གང་ཟག་གཞན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གིས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལས་གསོག་པའི་ཁད་པར་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་སོན་པ་མངོན་སུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལ་”གསོག32་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་

བྱ་བ་ནི་ཡུལ་གི་ཁད་པར་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་པ་དགེ་བ་

ཡིན་གི་མཐོ་རིས་དང་ཐར་བ་གཞན་ལ་དམིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་

ཡང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཡིན་གི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་

དམན་པའི་ཕིར་རོ། །བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་མ་ཐོབ་ཅིང་། 

ཟག་བཅས་ནི་ཁམས་གོང་མར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་འདོད་

པར་རིགས་མཐོ་བའི་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རམ། ནང་ན་སྒོམ་བྱུང་ཟག་བཅས་

ལ་གཉིས་ལས་སིད་པ་ལ་བརྟེན་པ་ཕི་རོལ་པའི་བསྒོམ་བྱུང་ནི་སིད་རེ་ཐོབ་ཀང་

མཚན་གི་རྒྱུར་མི་རུང་ཞིང་། ཐར་བ་ལ་བརྟེན་པ་ནི་འདི་སངས་རྒྱས་ཀི་མཚན་གི་

རྒྱུ་ཡིན་ལ། དེ་ནི། སོན་དང་བསེ་རུ་བྱང་ཆུབ་བར། བསམ་གཏན་མཐའ་རྟེན་གཅིག་

ལ་ཀུན། །ཞེས་སྦྱོར་ལམ་མམ། མི་སྡུག་པ་ནས་བཟུང་ནས་སན་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེད་

པས་དེའི་གོང་དུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངོ་བོའི་ཁད་པར་ཡིན་

ནོ། །འཚང་རྒྱ་བ་ལ་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བརྒྱ་ལུས་པ་དག་ཏུ་སེ་ལུས་པ་ན་ལས་དེ་

འཕེན་ཅིང་”གསོག་པར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དུས་ཀི་ཁད་པར་ཏེ། འདི་བསྐལ་པ་བརྒྱ་

པས་མང་དུ་ལུས་པ་ན་ནི་འཕེན་པ་མི་སིད་ལ་ཉུང་དུ་ལུས་པ་ན་འཕེན་པ་སིད་དེ། 

སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པས་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ལུས་པ་ན་ལས་དེ་

འཕངས་པར་བཤད་དེ། 

32  སོག    * འོག་རྣམས་སུའང་འདི་བཞིན་འབྱུང་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།
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མདོ་ལས། གོང་དཔོན་ངས་འདི་ནས་བཟུང་སེ་བསྐལ་པ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་

གི་བར་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་དྲན་ཏེ། ཟས་སྨིན་པ་སེར་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཁིམ་

འགའ་ལའང་མི་བདེ་བའམ་གནོད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་མི་

མཁེན་ཏོ། །ཞེས་དགེ་སྦྱོང་གཅེར་བུ་པའི་གོང་དཔོན་རལ་གི་ཐོགས་པ་ལ་གསུངས་

ཏེ། ལུང་འདིས་ནི་བསྐལ་བ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་ཚུན་ཆོད་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚོ་

རབས་དྲན་པར་སོན་ལ། མཚན་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ལས་”གསོག་པ་ནི་སྐྱེ་བ་ཐམས་

ཅད་དུ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་ནས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ན་རེ། བསྐལ་བ་དང་པོ་ཚར་ཕིན་པའི་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ཁོ་ནས་ངན་འགོ་དང་། རིགས་དམའ་བ་དང་། དབང་པོ་མ་ཚང་བ་དང་། 

བུད་མེད་ཀི་དངོས་པོར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་བཞི་ནི་ཟློག་ལ་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དང་། 

ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཡོན་ཏན་གཉིས་ནི་འཐོབ་པའི་ཕིར་ན་དེ་ཚུན་ཆད་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་ངེས་གནས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་པོ་དེ་དག་

རེ་རེའང་བསོད་ནམས་བརྒྱ་བརྒྱ་ལས་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚད་དེ། རེ་རེའི་ཚད་

ཀང་ཁ་ཅིག་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ངེས་པ་ལ་གནས་པ་མ་གཏོགས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལོངས་སྤོད་ཀི་འབྲས་བུ་ཅན་གི་བསོད་ནམས་གཅིག་ཏུ་

བསྡུས་པ་དང་མཉམ་མོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི། སེམས་ཅན་སྤིའི་ལས་ཀིས་

སོང་གསུམ་འཆགས་པ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་ཙམ་དང་མཉམ་ལ། དེ་དག་བརྒྱས་སྐྱེས་བུ་

”ཆེན33་པོའི་མཚན་གཅིག་འགྲུབ་པ་ནས་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཀི་བར་དུའང་དེ་དང་

33  ཆན
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འདྲའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་དག་ནི། བསོད་ནམས་དེའི་ཚད་སངས་རྒྱས་ཀིས་མཁེན་པར་ཟད་ཀི་

གཞན་གིས་ནི་དཔག་པར་དཀའོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །བརྒྱའི་གངས་ངེས་པའང་ཁ་

ཅིག་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐྱེ་བའི་སྐུ་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་མ་

འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དེ་ལྔ་བཅུ་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་པ་ལྔ་བཅུ་དང་། བདག་ཀང་

ལྔ་བཅུ་པོ་འདི་འདྲ་བ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པའི་སེམས་པ་གཞན་ལྔ་བཅུ་སེ་བརྒྱ་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ། འདོད་པའི་ཁམས་གནས་ཉི་ཤུ་དང་གང་

བའི་དམྱལ་བ་བརྒྱད་དེ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་། གཟུགས་ཁམས་བཅུ་དྲུག་དང་། 

གཟུགས་མེད་བཞི་སེ་བཞི་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་རེ་སྐྱེ་ལ། 

སྙིང་རེ་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་པ་བཞི་བཅུ་ར་བརྒྱད་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀིས་ཁམས་གསུམ་པོ་འདི་ལས་སེམས་ཅན་བཀྲོལ་ལོ་སྙམ་པ་གཅིག་དང་། 

བདག་གིས་ཀང་དཀྲོལ་སྙམ་པ་གཅིག་སེ་ལྔ་བཅུ་ཡིན་ལ། དེ་ལན་གཉིས་ཡིད་ལ་

བྱས་པས་བརྒྱ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སངས་རྒྱས་ནི་སོག་གཅོད་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་”དགེ34་བ་

བཅུ་ལ་རེ་རེ་ཞིང་རྒྱུ་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ་སོག་གཅོད་སོང་ལ་སོགས་པའི་ལས་

ཀི་ལམ་དངོས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། ཉེར་བསོགས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་། རྣམ་

པར་རྟོག་པས་མ་སྨྲས་པ་དང་། དྲན་པས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་ཉིད་དང་། མྱ་ངན་ལས་

འདས་པར་བསོས་པ་སེ་རྣམ་པར་དག་པ་ལྔ་ལྔ་དང་ལྡན་པས་དེ་དག་ལ་དམིགས་

34  དག
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པའི་སེམས་པ་ལྔ་བཅུ་ཡིན་ལ། ཇི་ལྟར་སངས་རྒྱས་དེ་རྒྱུ་ལས་ཀི་ལམ་ལྔ་བཅུ་པོ་

དེ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་བདག་ཀང་རྒྱུ་ལྔ་བཅུས་སངས་རྒྱས་སུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་ལྔ་

བཅུ་སེ་བརྒྱ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་མོད་ཀི། འདི་ནི་མཚན་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་རེ་རེ་བ་བརྒྱ་ལ་

འདོད་པའི་ཕིར་འདི་དག་ནི་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཡིན་པར་གསལ་བས། 

བློ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདོ་ལས་ནི་དུས་གསུམ་གི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་

དང་ཉན་རང་ཐམས་ཅད་ཀི་བསོད་ནམས་བཅུ་འགྱུར་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་གཅིག་དང་། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་

འགྱུར་གིས་དཔེ་བྱད་གཅིག་དང་། དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་

བསོད་ནམས་སོང་འགྱུར་གིས་མཛོད་སྤུ་དང་གཙུག་ཏོར་མ་གཏོགས་པ་མཚན་

སུམ་ཅུའི་གང་རུང་གཅིག་དང་། མཚན་སུམ་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་

ནམས་ཁི་འགྱུར་གིས་མཛོད་སྤུ་དང་། མཛོད་སྤུ་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་འབུམ་

འགྱུར་གིས་གཙུག་ཏོར་འགྲུབ་ལ། དེ་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བྱེ་བ་ཕག་འབུམ་

འགྱུར་གིས་གསུང་ཆོས་ཀི་དུང་འགྲུབ་པར་གསུངས་ལ། 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤོད་ཡུལ་གི་ཐབས་ཀི་ཡུལ་ལ་རྣམ་པར་འཕྲུལ་བ་

བསན་པའི་མདོ་ལས་ནི། སོང་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་ལུས་ཐོབ་ནས་

ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་བསོད་ནམས་དང་ལྡན་པར་གྱུར་བའི་བསོད་

ནམས་དེ་དག་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་དང་། བ་སྤུའི་

ཁུད་བུ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་དཔེ་བྱད་གཅིག་དང་། 

དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་མཛོད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྤུ་དང་གཙུག་ཏོར་ལས་གཞན་པའི་མཚན་སུམ་ཅུའི་གཅིག་དང་། མཚན་སུམ་ཅུ་པོ་

ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་མཛོད་སྤུ་དང་། དེ་འགྲུབ་པའི་

བསོད་ནམས་བརྒྱ་འགྱུར་གིས་གཙུག་ཏོར་འགྲུབ་བོ། །དེའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ནི་

བསོད་ནམས་བརྒྱ་པའི་མཚན་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་པ་དང་། མཚན་སུམ་ཅུ་པོ་རེ་

རེའང་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་བཅུ་པོ་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་བརྒྱ་ལས་གྲུབ་པར་གསུངས་པ་ཉིད་གཞུང་གི་དགོངས་

པར་འགིག་གོ ། བསོད་ནམས་བརྒྱ་པའི་མཚན་དང་ལྡན་པས་ན། །ལྷར་བཅས་འཇིག་

རྟེན་ནང་ན་བསོད་ནམས་གཏེར། །མཐོང་དང་ཐོས་དང་གཞེས་པ་མཛད་པས་

ཀང་། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་པ་མཛད་པ་ལགས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གསུང་ཆོས་ཀི་དུང་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་མདོ་སྔ་མ་དང་འདྲའོ། །རིན་པོ་ཆེའི་

ཕེང་བ་ལས་ནི་དཔེ་བྱད་བརྒྱད་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་བརྒྱ་

འགྱུར་གིས་མཚན་སུམ་ཅུའི་གཅིག་དང་། མཚན་སུམ་ཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་

བསོད་ནམས་སོང་འགྱུར་གིས་མཛོད་སྤུ་དང་། གཙུག་ཏོར་འགྲུབ་པའི་བསོད་

ནམས་འབུམ་ཕག་བརྒྱར་བསྒྱུར་བས་གསུང་ཆོས་ཀི་དུང་འགྲུབ་པར་གསུངས་ལ། 

གཞན་ནི་བློ་གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདོ་དང་མཐུན་པར་གསུངས་སོ། །

བྱང་ས་ལས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསོད་ནམས་དང་མཉམ་པའི་

བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེ་འགྲུབ་ལ་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོས་དཔེ་བྱད་གཅིག་འགྲུབ་

པར་བཤད་ཅིང་། དེ་ལས་གཞན་དཔེ་བྱད་ལས་མཚན་སུམ་ཅུ་དང་། དེ་ལས་མཛོད་

སྤུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ལ། མཛོད་སྤུ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལས་གཙུག་ཏོར་དང་། གཙུག་ཏོར་ལས་གསུང་ཆོས་ཀི་དུང་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི་བློ་

གོས་མི་ཟད་པས་བསན་པའི་མདོ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ཅིང་། གསུང་ཆོས་ཀི་དུང་

ནི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་བཤད་ཀང་རས་ཚངས་པའི་སྒ་

དབྱངས་སུ་འདུས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདི་ལ་སོབ་དཔོན་རྒྱ་མཚོ་སིན་ནི། བྱང་ས་

ལས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་བསོད་ནམས་དང་མཉམ་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་

ཕུང་པོས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་ཁུང་པུ་རེ་རེ་འགྲུབ། ཅེས་འབྱུང་བའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་སྤིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བརོད་པ་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་

འདི་ནི་སེམས་ཅན་གི་བྱེ་བྲག་འཛམ་བུའི་གིང་པའི་སེམས་ཅན་ཁོ་ན་བརོད་པ་ཡིན་

ཏེ། དཔེར་ན་ཞུན་མར་གི་ཕོགས་གཅིག་ཙམ་འཐུངས་པ་ལ་ཞུན་མར་ཐམས་ཅད་

འཐུངས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་སྤིའི་མིང་གིས་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འཛམ་བུའི་གིང་པའི་སེམས་ཅན་ཁོ་ན་གཟུང་བ་ནི་འཛམ་བུའི་གིང་པ་ནི་ལས་

ཀི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འཛམ་བུའི་གིང་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་

ལོངས་སྤོད་འགྲུབ་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཕུང་པོའི་ཚད་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་བ་སྤུའི་

ཁུང་བུ་གཅིག་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །འོ་ན་སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་

པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བསྙེན་བཀུར་ནས་

སངས་རྒྱས་ཤེ་ན། དེ་ལ་སྤིར་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས་པའི་

དང་པོ་ལ་གཉིས་ལས། 

དང་པོ་ནི་བསྐལ་བཟང་ལྟར་ན། ང་ནི་སྔོན་ཚེ་དམན་པར་གྱུར་པ་ན། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ། །འཇམ་གང་ཞིག་ནི་དབུལ་བ་བྱས་ནས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀང་། །དང་པོར་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ཞེས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ལ་དང་པོ་

སེམས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་ཤིང་། སྙིང་རེ་པད་མ་དཀར་པོ་ལས་ནི་བྲམ་ཟེ་རྒྱ་

མཚོའི་རྡུལ་དུ་གྱུར་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་

པར་གསུངས་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་ལས་ནི་གཞོན་ནུ་བརོན་འགྲུས་

སྤོད་ཅེས་བྱ་བ་འགྱུར་བ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་

པར་གསུངས་པ་དང་། མ་སྐྱེས་དགའི་འགོད་པ་བསལ་བའི་མདོ་ལས། ཚོང་དཔོན་

གི་བུ་དྲི་མ་མེད་པའི་དཔུང་པ་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དགེ་

སོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་པར་གྱུར་པ་ལ་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པར་

གསུངས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུང་དག་ལས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་མོད་ཀི། 

ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལྟར་ན་ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས། ཀུན་དགའ་བོས། འཇིག་རྟེན་གཙོ་བོ་

རྣམ་འདྲེན་པ། །ཐུབ་པ་ཁོད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཐུགས། །ཐོག་མར་གང་དུ་བསྐྱེད་པ་

དག །སྐལ་ལྡན་ཆེན་པོ་བདག་ལ་གསུངས། །ཞེས་ཞུས་པ་ན། སངས་རྒྱས་འདོད་

ཆགས་བྲལ་ཐོས་ཤིང་། །གང་པོ་དྲེགས་པའི་ཤས་ཆེན་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྡུག་

བསྔལ་གྱུར་མཐོང་ནས། །ངས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །མི་དབང་འོད་ལྡན་

གྱུར་བ་ན། །ངས་ནི་བྱང་ཆུབ་འདོད་པའི་ཕིར། །ངས་ནི་བརྟན་པོར་དམ་བཅས་

ཏེ། །སྐྱོན་མེད་པ་ཡིན་སྦྱིན་པ་བཏང་། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྔོན་རྒྱལ་པོ་འོད་ལྡན་ཞེས་

བྱ་བར་གྱུར་པ་ན་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པར་འདོད་དོ། །

འདིར་གཉིས་པ་ཚོགས་གཉིས་བསྒྲུབས་ཚུལ་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སྔོན་

འདས་པའི་དུས་ན་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་སོན་པ་འདི་བཞིན་དུ་རོད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་དུས་སུ་བྱུང་ལ། དེའི་སྐུ་ཚེ་དང་འཁོར་འདུས་པ་ལ་སོགས་པའང་འདི་དང་འདྲ་

ལ་བསན་པའང་ལོ་སོང་གི་བར་དུ་གནས་པ་ཞིག་བྱོན་པ་ལ་སོན་པ་འདི་ར་མཁན་གི་

ཁེའུ་སྣང་བྱེད་དུ་གྱུར་པ་ན་འབྲས་ཕོར་པ་གང་དང་། མཆིལ་ལྷམ་དང་རས་ཀི་ཁ་

ཚར་དག་ཕུལ་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཁེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། །འཁོར་དང་ཚེ་ཡི་

ཚད་དང་ཞིང་ཁམས་དང་། །དེ་བཞིན་མཚན་མཆོག་བཟང་པོ་ཅི་འདྲ་བ། །དེ་འདྲ་ཁོ་

ནར་བདག་ཀང་འགྱུར་བར་ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །ཞེས་སྔ་མ་དག་འཆད་

མོད་ཀི། ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས་ནི། སྔོན་གོང་ཁེར་ཡངས་པའི་ར་མཁན་ཡངས་པའི་

འོད་ཅེས་པར་འགྱུར་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་བསེར་མའི་སྙུན་གིས་

ཟིན་པ་ལ་ཆུ་འཇམ་པོས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་ཏེ། མར་དང་ཏིལ་མར་གིས་བྱུགས་ནས། 

བུ་རམ་ཆུའི་བཏུང་བ་དྲངས་ཕས་སྙུན་ལས་གོལ་ལོ། །དེ་ནས་དེ་དད་ནས། བདག་

ཀང་རབ་ཏུ་སྦྱིན་པ་འདི་ཡིས་ཤཱཀའི་རིགས་སྐྱེས་པ། །ཡོན་ཏན་རིགས་དང་རུས་

དག་མཉམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་གྱུར་ཅིང་། །བདག་གིས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་

བར་གི་ཉམ་ཐག་འཆི་བ་ཡི། །ཕ་རོལ་ཞི་བ་རྒྱ་ཆེན་འཇིགས་པ་མེད་པས་སྒོལ་བར་

ཤོག །ཅེས་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ་ཞེས་པ་དང་། ང་ནི་ར་མཁན་གྱུར་པ་ན། །སངས་

རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་མཐོང་ནས། །བྱང་ཆུབ་ཕིར་ནི་ཐོག་མར་ངས། །མར་དང་ཏིལ་མར་

གིས་མཆོད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ནས་བཟུང་སེ་བསྐལ་པ་གངས་མེད་དང་པོ་ལ་

སངས་རྒྱས་བདུན་ཁི་ལྔ་སོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པའི་ཐ་མར་གཞུང་གི་གོ་རིམ་

ལས་བཟློག་སེ་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ཞེས་པ་བྱུང་སེ། དེའི་ཚེ་

བསྐལ་པ་གངས་མེད་དང་པོ་རོགས་སོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དེ་ནས་བཟུང་སེ་གངས་མེད་གཉིས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་བདུན་ཁི་དྲུག་སོང་ལ་

བསྙེན་བཀུར་བྱས་པའི་ཐ་མར་སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་བྱུང་སེ། དེའི་ཚེ་གངས་

མེད་གཉིས་པ་རོགས་སོ། །དེ་ནས་བཟུང་སེ་གངས་”མེད35་པ་གསུམ་པ་ལ་སངས་

རྒྱས་བདུན་ཁི་བདུན་སོང་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པའི་ཐ་མར་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་

གཟིགས་བྱུང་སེ། འདི་ནི་བསྐལ་བ་དགུ་བཅུ་ར་གཅིག་འདས་པ་ན་བྱུང་སེ། དེའི་ཚེ་གངས་མེད་

གསུམ་པ་རོགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་གངས་མེད་པ་གསུམ་གི་ཐ་མར་སངས་རྒྱས་དེ་

དག་བྱུང་ལ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་དང་པོ་ནི་སྔོན་གི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཉིད་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། དེའི་དྲུང་དུ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཁེད་སྐུ་ཅི་འདྲ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀི་

སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། ། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་གཟིགས་ཀི་དུས་ཉིད་དུ་བསྐལ་པ་

གངས་མེད་གསུམ་པོ་རོགས་ན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ནས་འོད་སྲུང་གི་བར་དུ་འཚང་མི་

རྒྱ་བ་མི་རིགས་ཏེ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གིས་ཚོགས་རོགས་ཤིང་། 

ཚོགས་རོགས་པ་ནི་བཞེས་པར་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་ཚོགས་

རོགས་ཤིང་གངས་མེད་པར་རོགས་མོད་ཀི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་

པ་ནི་མ་ཡིན་པས་འོད་སྲུང་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཚངས་པར་སྤོད་པ་སྤད་ནས་འདི་

ནས་ཤི་འཕོས་ནས་དགའ་ལྡན་གི་ལྷའི་རིགས་སུ་འཁྲུངས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་མདོ་

འདི་ཡང་ཚད་མར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །

ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས་ནི། ཀུན་དགའ་བོས། འཇིག་རྟེན་གཙོ་བོ་རྣམ་འདྲེན་

པ། །ཁོད་སྔོན་བྱང་ཆུབ་སྤོད་པ་ན། །སངས་རྒྱས་ཇི་སྙེད་དུས་གང་དུ། །ཇི་ལྟ་བུར་ནི་

35  མད
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བསྙེན་བཀུར་མཛད། །ཅེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་གསལ་རྒྱལ་གིས་བཙུན་པ་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སད་དུ་ཡང་དག་པར་

རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཇི་སྙེད་ཅིག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བགིས་ལགས་ཞེས་ཞུས་པ་

ན། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་གངས་མེད་པ་དང་པོ་ལ། སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ནས། །འདྲེན་པ་ཡུལ་

འཁོར་སྐྱོང་གི་བར། །བདུན་ཁི་དང་ནི་ལྔ་སོང་གི །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ངས་མཆོད་

དོ། ། གངས་མེད་གཉིས་པ་ལ་ནི། སངས་རྒྱས་མར་མེ་མཛད་ནས་ནི། །ཐུབ་པ་དབང་པོའི་

རྒྱལ་མཚན་བར། །བདུན་ཁི་དང་ནི་དྲུག་སོང་གི །སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ང་ཡིས་

མཆོད། ། གངས་མེད་པ་གསུམ་པ་ལ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ལེགས་མཛད་ནས་བཟུང་

སེ། །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་བར་དག་ཏུ། །བདུན་ཁི་བདུན་སོང་ང་ཡིས་མཆོད། །གངས་

མེད་གསུམ་པོ་དེ་ལ་ནི། །རྒྱལ་བ་ངས་ནི་མཆོད་བྱས་ཏེ། །བྱང་ཆུབ་ཕིར་ནི་སྤོད་པ་

ན། །དེ་ཚེ་ང་ལ་སྐྱོ་སེམས་མེད། །ཅེས་གངས་མེད་གསུམ་གི་ཐ་མར་བྱུང་བའི་

སངས་རྒྱས་ཀང་འདི་དང་ཅུང་ཟད་མི་འདྲ་བར་གསུངས་སོ། །

ཐེག་ཆེན་པ་ནི་རྒྱ་ཆེར་རོལ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཁག་

ཁིག་བརྒྱ་སོང་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱས་པ་ཞེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་

བྱེ་བ་ཁག་ཁིག་བརྒྱ་སོང་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔ་ལ་སྦྱིན་པ་ཕུལ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་པ་ལ་

སོགས་པ་གསུངས་པས་གངས་མེད་པ་རེ་རེ་ལ་ཡང་སངས་རྒྱས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་

བསྙེན་བཀུར་བར་བཞེད་དོ། །ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཕ་

རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་པོ་གང་རོགས་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གང་གི་ཚེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་

དངོས་པོ་མི་གནས་རྐང་གི་བར་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ཐམས་ཅད་ཀུན་སོང་མངོན་



  185  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཐོའི་ཁད་པར་ལ་མི་རེ་བར་སྙིང་རེ་ཡིས་སྦྱིན་པར་བྱེད་པས་དུས་དེའི་ཚེ་སྦྱིན་

པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རོགས་ཏེ་འདི་ནི་སྐྱེས་པའི་རབས་སུ་བལྟའོ། །ལུང་གཞི་ལས་

ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོའི་དུས་ན་སྦྱིན་པའི་ཕར་ཕིན་རོགས་པར་

གསུངས་སོ། །

དེ་ཡང་བྱང་ས་ལས་ནི་སྦྱིན་པའི་སྐབས་སུ་ཕ་མ་ནི་བླ་མ་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཡིན་

པས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་མི་བྱ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ལེགས་པར་བར་མ་སད་པ་དང་མི་

དགའ་བཞིན་དུ་བུ་དང་ཆུང་མ་དང་བྲན་ལ་སོགས་པའང་མི་སྦྱིན་པར་བཤད་ཅིང་། 

མཆོད་པའི་སྐབས་སུའང་དངོས་པོ་དམན་པ་”བ་ལས36་བྱུག་པ་དང་། མར་ཁུས་

བཀྲུ་བ་དང་། གུ་གུལ་གིས་བདུག་པ་དང་། ཨརྒའི་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་པ་

མི་བྱ་བར་བཤད་དོ། །གང་གི་ཚེ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་

ཆགས་པ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་ཡན་ལག་བཅད་ཀང་སེམས་མི་འཁྲུགས་པ་དེའི་ཚེ་

སེམས་མ་འཁྲུགས་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་ངག་གི་ཉེས་སྤོད་སོམ་པའི་ཕིར་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་བཟོད་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རོགས་ཏེ་དྲང་སོང་བཟོད་

པར་སྨྲ་བའི་སྐྱེས་པའི་རབས་བཞིན་ནོ། །

སོན་པ་བྲམ་ཟེའི་ཁིའུར་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་རིའི་ཕུག་ཞིག་ན་

མེའི་ཁམས་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་མཐོང་ནས་རྐང་པ་ཡ་གཅིག་གིས་འགེང་སེ་

ཞག་བདུན་གི་བར་དུ། སྐྱེས་བུ་ཁྱུ་མཆོག་ཁོད་འདྲའི་དགེ་སྦྱོང་ཆེན་པོ་གཞན་དག་

ལྷ་ཡུལ་ས་ལ་མེད། །འཇིག་རྟེན་འདི་ནའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྣམ་ཐོས་བུ་ཡི་གནས་

36  བླ། བ་བླས     རིང་། བབ་ལས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ནའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ལྷ་ཡི་ཕོ་བྲང་གནས་མཆོག་དག་ནའང་ཡོད་མིན་ཕོགས་དང་

ཕོགས་མཚམས་དག་ནའང་མེད། །རི་དང་ནགས་སུ་བཅས་པའི་ས་སེང་རྒྱས་པ་

ཀུན་ཏུ་ཡུལ་ཞིག་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་པའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གིས་བསོད་པས་

བརོན་འགྲུས་ཀི་ཕི་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རོགས་སོ། །

དེ་ལྟར་བསྐོར་བ་བྱས་ཏེ་བསོད་པས་བསྐལ་པ་དགུའི་ཚོགས་ཀང་འདུམས་

ཏེ། ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས། རིན་ཆེན་བཀྲ་བའི་ཕུག་ན་ཡང་། །སངས་རྒྱས་སྐར་

རྒྱལ་ལ་ནི་ངས། །དེ་ཚེ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བསོད་པས། །བསྐལ་བ་དགུ་ནི་ཕིར་

བསྙིལ་ཏོ། །ཞེས་པ་དང་། མདོ་གཞན་ལས་ཀང་། བྲམ་ཟེ་དམ་པ་དེ་རིང་དུ། །དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་ལེགས་བསོད་པའི། །སོབས་དང་བརོན་འགྲུས་འདི་ཡིས་

ནི། །བསྐལ་པ་དགུ་ཞིག་འདུམས་པར་གྱུར། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་བརོན་འགྲུས་ཆེ་ཞིང་ཐབས་ལ་མཁས་ན་དུས་ཐུང་དུས་བསྐལ་པ་

མང་པོ་ནི་འདུམས་པར་འགྱུར་གི་གངས་མེད་པ་ནི་འདུམས་པར་མི་ནུས་ཏེ། བྱང་

ས་ལས། སུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་པ་ཆེན་པོའི་ཡང་ཆེན་པོས་སྦྱོར་བ་དེའི་ནང་ན་ལ་ལ་

ནི་བར་གི་བསྐལ་པ་མང་པོ་ཞིག་འདུམས་པར་བྱེད་དོ། །

ལ་ལ་ནི་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་དག་གི་བར་དུ་འདུམས་པར་བྱེད་ཀི་གངས་མེད་

པ་འདུམ་པར་བྱེད་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་དང་། འབུམ་

ཊིཀ་ལས་ཀང་དེ་བརོན་འགྲུས་ཤིན་ཏུ་ཆེར་བརམས་པས་འབད་ན་བསྐལ་པ་མང་

པོའང་འདའ་བར་འགྱུར་བ་ནས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁག་ཁིག་ཕག་འབུམ་གི་བར་དག་

ཀང་འདའ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་བདག་ཅག་གི་སོན་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀ་



  187  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཐུབ་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔར་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་སྐར་རྒྱལ་ཞེས་བྱ་བ་མཉེས་

པར་བྱས་པས་བསྐལ་པ་དགུ་འདས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་སེ། དེ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་

བརོན་པ་ཆེན་པོས་འབད་པར་བྱས་ནས་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁག་ཁིག་འབུམ་ཕག་མང་

པོ་རྣམས་ནི་འདའ་བར་འགྱུར་གི། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པ་ལས་ནི་སུས་ཀང་འདའ་

བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །བྱང་ཆུབ་པའི་སྔོན་རོལ་གི་དེ་མ་ཐག་ལ་སེ་རོ་རེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཚེ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་དང་བློའི་སེ་ཤེས་རབ་ཀི་

ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་རོགས་ཏེ། དེ་དག་ནི་རང་རང་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཕིན་པས་ན་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །

༼བསྐོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་གསུམ་བཤད་པ།༽

བཅུ་གསུམ་པ་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་གསུམ་བཤད་པ་ནི། མདོ་ལས། 

སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་

གསུམ་ཞེས་འབྱུང་བའི་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བས་ན་བསོད་

ནམས་དང་། ལས་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་བྱ་བ་དང་། གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་བརྟེན་ནས་

ཀུན་སོང་གི་སེམས་པ་འཇུག་པའི་གཞི་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་བསོད་ནམས་བྱ་བ་དེའི་

གཞི་སེ་དཔེར་ན་ལུས་ངག་གི་བདུན་ལས་དང་ལས་ཀི་ལམ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ་ཡིད་

ཀི་གསུམ་ལས་ཀི་ལམ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ལ་ལས་ཀི་ལམ་ཞེས་བཤད་པ་

བཞིན་ནོ། །འདིར་གཞིའི་སྒ་ནི་རྒྱུ་ལ་བརོད་པར་འདོད་དོ། །དེ་ལ་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་

བའི་ལུས་ངག་གི་ལས་ནི་བསོད་ནམས་དང་བྱ་བ་དང་གཞི་གསུམ་ག་ཡིན་ལ། ཀུན་

ནས་སོང་བའི་སེམས་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། ། བྱ་བའི་རྟེན་མིན་པས་གཞི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མིན་ནོ། ། དེ་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཆོས་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ནི་བསོད་

ནམས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བ་ནི་ལུས་ངག་གི་ལས་ཁོ་ན་ཡིན་པས་

གསུམ་ག་ཡིན་ནོ། །བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་བྱམས་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་

བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། བྱམས་པའི་སྒོ་ནས་དེ་དང་མཚུངས་

ལྡན་གི་སེམས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་

སེམས་པ་དང་བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་བསོད་ནམས་དང་བྱ་བ་གཉིས་

ཀ་ཡིན་ནོ། ། སེམས་པ་དེ་དག་བརྟེན་ནས་མི་འཇུག་པས་གཞི་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། ། བྱམས་པ་དང་

ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ནི་བསོད་ནམས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཡང་

ན་གསུམ་པོ་འདི་དག་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་བསོད་ནམས་ཀི་སྦྱོར་བ་བརོམ་པས་ན་

གསུམ་པོ་ལ་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་ཞེས་བྱའོ། །

མདོ་སེ་པ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསོད་ནམས་བྱ་བ་ནི་དོན་དམ་པར་ན་སེམས་པ་

དགེ་བ་ཡིན་ལ། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་སེམས་པ་དགེ་བ་དེའི་གཞི་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞེ་ན། སྐྱེས་བུ་གང་གིས་བསམ་པ་

དགེ་བས་བདོག་པའི་དངོས་པོ་གཞན་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དྲང་སོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པ་ལས། དྲང་སོང་ཆེན་པོ་དད་པས་གང་ཅུང་ཟད་ཅིག་བྱིན་

པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྦྱིན་པ། ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཀུན་ནས་སོང་བ་གང་ཞེ་ན། ཡུལ་བཟང་པོ་ལ་མཆོད་པར་འདོད་པ་དང་། རང་དང་

སྙོམས་པ་དང་། དམན་བ་ལ་ཕན་གདགས་པར་འདོད་པ་ཡིས་གཏོང་བ་སྦྱིན་པ་ཡིན་གི་

འཇིགས་པ་དང་ལན་ལ་རེ་བ་ལ་སོགས་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ལས་དེ་ཡང་ལུས་ངག་གི་

ལས་ཀུན་ནས་སོང་བའི་སེམས་པ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །སྦྱིན་པ་ལས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱུང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྦྱིན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་དུ་བརོད་དེ་ལོ་མ་

ལས་བྱུང་བའི་སྤིལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །འོག་མ་དག་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འགེལ་པ་ལས། གང་ཚེ་སྐྱེས་བུ་དགེ་ཡིད་ཀིས། །རང་གི་

རས་དག་སྦྱིན་བྱེད་པ། །དེ་ཚེ་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་རྣམས། །སྦྱིན་པ་ཞེས་ནི་བརོད་པ་

ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེས་ན་ལུས་ངག་གི་ལས་ཀུན་སོང་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་

པ་ཡིན་པས་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། སྦྱིན་

པའི་ལས་གང་ཞེ་ན། དེའི་གཞི་དང་། ཀུན་ནས་སོང་བ་དང་། དངོས་པོ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་

ཀིས་ཀང་རིག་པར་བྱ་སེ། གཞི་ནི་མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་དང་གཏི་མུག་མེད་

པའོ། །ཀུན་ནས་སོང་བ་ནི་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་པའོ། །དངོས་པོ་

ནི་སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་འོ། །ངོ་བོ་ཉིད་ནི་གཏོང་བ་ན་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་སོ་

ཞེས་བཤད་དོ། །སྦྱིན་པ་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དབྱེ་བ་ནི་

བདག་གི་དོན་གི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ནི་ འཕགས་པ། འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའམ། སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་མཆོད་རྟེན་ལ་སྦྱིན་

པའོ། ། བདག་ལ་ཕན་ལ་མཆོད་རྟེན་ལ་མི་ཕན་པས་སོ། ། གཞན་གི་དོན་གི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ནི་མཐོང་

ཆོས་ལ་མྱོང་བ་མ་གཏོགས་པ་འཕགས་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སེམས་ཅན་

གཞན་ལ་སྦྱིན་པའོ། ། དེ་ཡང་ཁོ་འདོད་པ་ལས་འདས་ལ་སྦྱིན་པའི་རྣམ་སྨིན་གིས་ནི་འདོད་པས་བསྡུས་བས་

གཞན་ལ་ཕན་རང་ལ་མི་ཕན་པས་སོ། ། གཉིས་ཀའི་དོན་གི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ནི་འཕགས་པ་འདོད་

ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའམ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་སེམས་ཅན་

གཞན་ལ་སྦྱིན་པའོ། ། དེ་ཡང་རང་དགེ་བསགས་པའི་ཕིར་རང་གཞན་གི་འབྱུང་བ་ལ་ཕན་བཏགས་པའི་ཕིར་
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རོ། ། གཉིས་ཀའི་དོན་དུ་མིན་པའི་ཕིར་གི་སྦྱིན་པ་ནི་མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བ་མ་གཏོགས་

པ་འཕགས་པ་འདོད་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་མཆོད་རྟེན་ལ་འབུལ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཕི་མར་རང་དང་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕན་པ་མེད་པས་དེ་ལ་འབུལ་བ་ནི། དེ་ནི་བཀུར་སི་དང་བྱས་པ་

གཟོ་བ་འབའ་ཞིག་གིས་འབུལ་བའི་ཕིར་རོ། ། མཐོང་ཆོས་ལ་མྱོང་བར་ནི་མི་འགལ་ལོ། ། སྦྱིན་པ་

དེའི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་སྦྱིན་བདག་དང་དངོས་པོ་དང་ཞིང་གི་ཁད་པར་གསུམ་

ལས་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་རེ་ཞིག་སྦྱིན་བདག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་དད་པ་དང་སོགས་ཀིས་

གཟུང་བ་ཚུལ་ཁིམས་དང་གཏོང་བ་དང་ཐོས་པ་དང་ངོ་ཚ་ཤེས་པ་དང་ཁེལ་ཡོད་པ་

དང་ཤེས་རབ་ཅེས་བྱ་བའི་འཕགས་པའི་ནོར་བདུན་དང་འདོད་ཆེན་ཆུང་བ་དང་ལྡན་

པས་སོ། །ཚུལ་ནི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་སྦྱིན་པ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། 

ལྔ་གང་ཞེ་ན། དད་པས་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། གུས་པར་བྱས་ཏེ་དང་། རང་གི་

ལག་ནས་དང་། དུས་སུ་དང་། གཞན་ལ་མི་གནོད་པར་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་

པ་དང་། མཁས་པས་གུས་དང་རང་ལག་ནས། །དུས་སུ་མི་གནོད་སྦྱིན་བྱེད་ན། །སྦྱིན་

བདག་སྦྱིན་པ་ཡངས་ཤིང་ཆེ། །སྐལ་པ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་ལ། 

འགེལ་པ་ལས་ནི། གུས་པ་དང་། སོགས་པས་བསྡུས་པ་རང་གི་ལག་གིས་སེར་བ་

དང་། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དུས་དང་། གཞི་དེས་གཞན་ལ་ བརྐུས་པ་དང་། ཤན་པ་ལ་ལུག་བྱིན་བལྟ་

བུ་བྱིན་བྱ་དང་། དུག་མི་འཕོད་པའི་ཟས་ལྟ་བུ་ཞིང་ལ་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་གཞན་ལ། མི་གནོད་པར་སྦྱིན་

པར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་དད་པ་ལས་གཞན་བཞི་བཤད་དོ། །

འབྲས་བུ་ནི་གུས་པ་ལ་སོགས་པས་བྱིན་པ་དེའི་ཕིར་གུས་པར་བྱིན་པས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྐྱེ་བ་ཕི་མ་ལ་རང་ལ་འཁོར་གིས་བཀུར་སི་བྱེད་པ་དང་། རེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། 

རང་གི་ལག་གིས་བྱིན་པས་ནི་ལོངས་སྤོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་དད་པ་སེ་རང་དབང་འབྱོར་

བར་འགྱུར་བ་དང་། ཉེ་བར་མཁོ་བའི་དུས་སུ་བྱིན་པས་ནི་རང་ལ་དགོས་པའི་དུས་

སུ་རེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་པར་བྱིན་པས་ནི་རང་གི་ལོངས་

སྤོད་ལ་དག་དང་མེས་འཚིག་པ་ལ་སོགས་པའི་བར་ཆད་མེད་པར་རེད་པ་སེ། འདིར་

གཞན་ལ་གནོད་པ་ནི་ཕ་རོལ་ལ་མ་བྱིན་པར་བླངས་ནས་སེར་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །ལྔ་མཚན་ལྔ་པའི་མདོ་ལས། རྣམ་པ་དུ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཤིང་། །སེར་སྣ་མེད་

པར་སྦྱིན་བྱེད་ན། །རྣམ་པ་དུ་མ་ཕུན་ཚོགས་པའི། །རྣམ་པར་སྨིན་པ་སོ་སོར་

སེན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཁ་དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་སོགས་པས་བསན་པ་དྲི་

དང་རོ་དང་རེག་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་དངོས་པོ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །ཁ་

དོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱིན་པ་དེ་ལས་ནི་སྐྱེ་བ་ཕི་མར་རང་ཉིད་

གཟུགས་བཟང་བ་དང་། སྙན་པའི་གགས་པ་དང་ལྡན་པ་དང་། ཡིད་དགའ་བ་དང་། 

ལུས་ཤིན་ཏུ་གཞོན་ཤ་ཅན་དང་བུད་མེད་རིན་པོ་ཆེ་ལྟར་གང་བའི་ཚེ་ནི་དྲོ་ལ་དྲོ་བའི་

ཚེ་ནི་གང་ཞིང་ཐ་མལ་པའི་ཚེ་ནི་ཐ་མལ་པར་འདུག་པས་ན་དུས་སུ་རེག་ན་བདེ་བའི་

ལུས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། ཇི་ལྟར་ན་སྦྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཞེ་

ན། ཕིར་ཞིང་སྦྱིན་པ་དང་། ཕོགས་མི་འབྱེད་པར་སྦྱིན་པ་དང་། འདོད་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པར་སྦྱིན་པ་དང་། མི་གནས་པར་སྦྱིན་པ་དང་། རྒྱ་ཆེར་སྦྱིན་པ་དང་། དགའ་

བས་སྦྱིན་པ་དང་། སྣོད་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། འཁོར་དང་གོ་བུར་དུ་འོངས་པ་ལ་ལེགས་
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པར་བགོས་ཏེ་སྦྱིན་པས་སྦྱིན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རིག་པར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ན་

སྦྱིན་པར་བྱ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རིག་པར་བྱ་ཞེ་ན། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་

གནོད་པས་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། གཞན་ལས་འཕོགས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མ་

རུལ་ནི་འདྲི་མ་མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་རུང་བ་དང་། ཆོས་ཀིས་བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

བྱང་ས་ལས་ཀང་སོག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་དངོས་པོའང་དམན་པ་ཡིན་

པས་སྦྱིན་པར་མ་གསུངས་སོ། །བློ་གོས་རྒྱ་མཚོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་ནི། ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བའི་ཆོས་བཞི་སེ། འདུན་པ་དང་། ཞེ་སང་དང་། གཏི་

མུག་དང་། འཇིགས་པས་སྦྱིན་པའོ། །གཞན་ཡང་བཞི་སེ། རོད་པ་དང་། གགས་པ་

དང་། སྒ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྦྱིན་པའོ། །ཡང་བཞི་སེ། ངོར་ལྟ་བ་དང་། 

སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀི་ཕིར་དང་། བརས་ཐབས་དང་། རང་གི་ལག་ནས་སྦྱིན་པ་མ་ཡིན་

པའོ། །ཡང་བཞི་སེ། ངན་པ་དང་། མི་བསོད་པ་དང་། གུས་པར་མ་བྱས་པ་དང་། 

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་སྦྱིན་པའོ། །ཡང་བཞི་སེ། མཚོན་ཆ་དང་། དུག་དང་། རུང་

བ་མ་ཡིན་པ་དང་། མི་ཆོག་པར་སྦྱིན་པའོ། །ཞེས་བསམ་པ་སྦྱོར་བ་དང་དངོས་པོ་

དམན་པའི་སྦྱིན་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་བར་ཆད་དུ་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕིར་

བུ་མོ་བློ་གོས་བཟང་མོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། དུས་སུ་སྦྱིན་དང་འགོད་པ་མེད་པ་

དང་། །ཡིད་འོང་སྦྱིན་དང་རྣམ་སྨིན་མི་རེ་བ། །དཔའ་བོ་རྣམས་ནི་ལས་འདི་བྱས་

པས་ན། །རྟག་ཏུ་ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོ་འཐོབ་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

ཞིང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། འགོ་བ་བཟང་བས་ཞིང་ཁད་པར་དུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འཕགས་པ་ནི། གོའུ་ཏ་མའི་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་

བ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་སར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་བརྒྱ་འགྱུར་དུ་རེ་བར་བྱའོ། །ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་བར་གྱུར་པའི་མི་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་སོང་འགྱུར་དུ་རེ་བར་བྱའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བའོ། ། འགོ་བ་བཟང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གིས་ཞིང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་ནི་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞིའི་ནང་ནས་ནད་པ་དང་ནད་

གཡོག་དང་གང་བ་ལ་སོགས་པའི་དུས་སུ་བྱིན་པ་ནི་རས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་

ནམས་ཡིན་པས་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པར་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། 

ཕན་འདོགས་པས་ཞིང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། ཕ་མ་དང་ཕན་འདོགས་པ་གཞན་

ཡང་རུང་སེ་དོམ་དང་རི་དྭགས་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེས་པའི་རབས་ ལྟ་བུ་རང་ལ་ཕན་འདོགས་

པས་དང་། དཔེར་བྱའོ། །ཡོན་ཏན་གིས་ཞིང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི། གོའུཏ་མའི་

མདོ་ལས། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་འབུམ་འགྱུར་དུ་རེ་

བར་བྱའོ། །རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་བྱིན་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་

ཚད་མེད་དོ། །དེ་བས་ཀང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་བྱིན་ན་ཆེས་ཚད་མེད་དོ་ཞེས་

གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། ། ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སེ་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་ཀིས་ཞིང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ། ། 

ལེགས་ཉེས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བསན་པའི་མདོ་ལས་ནི། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པའི་

དགེ་སོང་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཁིར་འགྱུར་སྙེད་འཐོབ་པར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མང་པོའི་ཚིག་སེ་ཞིང་བཞི་པོ་དེ་དག་

གོ །སྦྱིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ལས་གོལ་བས་

གོལ་བ་ལ་བྱིན་ན་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། དེ་ལ་སྐྱོན་གང་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གོའུ་ཏ་མའི་མདོ་ལས་ནི། གང་ཞིག་ལུས་ངག་བསམས་

བདག་ཉིད། །ལག་བརྐང་བསོད་སྙོམས་སྤོད་པ་ཡི། །འདོད་ཆགས་བྲལ་ལ་ཆགས་

བྲལ་གིས། །སྦྱིན་ན་ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པའི་མཆོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །ལུང་ལས་ཀང་། 

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །ཡང་སྦྱིན་བདག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་

པར་བྱ་བའི་ཕིར་གང་ཅི་བྱིན་པ་དེ་ནི་མ་གོལ་བས་མ་གོལ་བ་རྣམས་ལ་བྱིན་ཡང་

རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དུ་བྱིན་པས་མཆོག་ཡིན་

ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་མགོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྦྱིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་

མདོ་ལས། ཉེ་བ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། འཇིགས་པས་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་ལ་བྱིན་པས་

སྦྱིན་པ་དང་། བདག་ལ་སྦྱིན་པར་འགྱུར་བས་སྦྱིན་པ་དང་། སྔོན་བདག་གི་ཕ་དང་

མེས་པོ་དག་གིས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པས་སྦྱིན་པ་དང་། མཐོ་རིས་ཀི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་། 

གགས་པའི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་དང་། སེམས་ཀི་རྒྱན་གི་དོན་དང་སེམས་ཀི་ཡོ་བྱད་ཀི་

དོན་དང་རྣལ་འབྱོར་གི་ཚོགས་ཀི་དོན་དང་དོན་གི་མཆོག་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་

སྦྱིན་པ་བྱིན་པའོ་ཞེས་སྦྱིན་པ་རྣམ་པ་བརྒྱད་གསུངས་པ་དག་གི་ནང་ན་ནི་བརྒྱད་པ་

སེམས་ཀི་རྒྱན་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་མཆོག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཉེ་བ་ལ་སྦྱིན་པ་

ནི་སོབ་དཔོན་སྔ་མ་དག་ན་རེ། ནམ་ཉེ་བར་གྱུར་ཅིང་ཉེ་བར་ལྷགས་པ་དག་ལ་སྦྱིན་

པར་བྱེད་པའོ་ཞེས། །ཟེར་རོ། །

འཇིགས་པས་སྦྱིན་པ་ནི་མེད་པར་བྱེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་དམ་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྦྱིན་ནོ་ཞེས་སྦྱིན་པ་བྱེད་པའོ། །བདག་ལ་བྱིན་པས་སྦྱིན་པ་ནི་འདིས་སྔོན་བདག་ལ་

བྱིན་ནོ་སྙམ་ནས་སྦྱིན་པའོ། །གཞན་ནི་གོ་སའོ། །སེམས་ཀི་རྒྱན་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་

ལོ། །སེམས་ཀི་ཡོ་བྱད་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའོ། །རྣལ་འབྱོར་གི་

ཚོགས་ནི་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོད་ངོ་། །དོན་གི་མཆོག་ནི་དག་བཅོམ་པའམ་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པ་མཐོང་པའོ་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་སས་གགས་པའི་བཤེས་གཉེན་འཆད་

དོ། །སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ནི། སེམས་ཀི་རྒྱན་གི་དོན་ལ་སོགས་པ་བཞི་ནི་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་ནོར་འདྲེན་པ་དང་། སེར་སྣའི་དྲི་མ་དང་འགལ་བ་

དང་། སྙོམས་འཇུག་གི་བདེ་བ་སྐྱེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདྲེན་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །ས་ལས་ནི་ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་དོན་གི་མཆོག་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པར་བསྔོས་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་གི་ཚོགས་མྱང་འདས་ཀི་རྒྱུ་ཚོགས་

སུ་འགྱུར་བ་དང་། སེམས་ཀི་རྒྱན་བདེ་འགོར་འགོ་བ་དང་། སེམས་ཀི་ཡོ་བྱད་

ལོངས་སྤོད་ཆེན་པོར་ཡང་འགྱུར་བའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་ན་སེམས་ཀི་རྒྱན་ལ་

སོགས་པ་བཞི་རིམ་པ་ལྟར་ཚོགས་སྦྱོར་དང་། མཐོང་ལམ་དང་། སྒོམ་ལམ་དང་། 

མྱང་འདས་སམ། ཡང་ན་ཚོགས་སྦྱོར་དང་། ས་དང་པོ་བདུན་དང་། དག་པའི་ས་

གསུམ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ས་རྣམས་དང་སྦྱར་རོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་སྔ་མ་བདུན་པོ་དམན་ཞེ་ན། ས་ལས། དང་པོ་བདུན་

ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་ལེ་ལོས་ཉམས་པ་དང་། འདི་དང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཟང་ཟིང་

གིས་དབུལ་བས་འཇིགས་པ་དང་དབང་ཕྱུག་འདོད་ནས་བྱིན་པ་དང་། འདས་པ་ལ་

ལྟ་བ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དང་། སྦྱིན་གནས་ལ་བརས་པ་དང་། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མཐོ་རིས་ཀི་ལོངས་སྤོད་འདོད་པ་དང་། གགས་པ་འདོད་པའི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་

ཕིར་དམན་པར་བཤད་དོ། །

གཞན་ཡང་དྲང་སོང་རྒྱས་པས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་མ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་

སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སངས་ཏེ་དག་པའི་སྦྱིན་པ་ཁད་པར་ཅན་བསྒྲུབ་པར་གསུངས་ཏེ། 

འདི་ལྟར་གཏོང་བ་པོ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་ཞིང་མ་དད་པས་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་དང་། ཕན་

བཏགས་པའི་ལན་དུ་ཕན་གདགས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་དང་། དམན་པ་སྦྱིན་པ་

དང་། འདོད་པའི་རྒྱུའི་ཕིར་མེ་དང་མེ་ལྕེ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། ཆུ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། བདག་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་རྒྱལ་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། འཇིགས་པའི་ཕིར་ཆོམ་

རྐུན་ལ་སོགས་པ་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། དུག་སྦྱིན་པ་དང་། མཚོན་ཆ་སྦྱིན་པ་དང་། སོག་

ཆགས་བསད་དེ་ཤ་སྦྱིན་པ་དང་། བག་མེད་པ་རྣམས་ལ་ཆང་སྦྱིན་པ་དང་། འདི་དག་

བདག་གིར་འགྱུར་ཏེ་བདག་གི་རིམ་གོ་དང་མཆོད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་སེམས་

ཅན་བསྡུ་བ་དང་འཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་དང་། བརོད་པ་དང་སྒ་དང་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་དང་། གར་དང་གླུ་དང་བཞད་གད་དང་རེད་མོ་དང་གཏམ་

དང་དགའ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རོལ་མོ་མཁན་རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། གཟའ་སྐར་གི་

མཚན་མའི་ཕིར་སྐར་མཁན་ལ་སྦྱིན་པ་དང་། གཞན་གི་ནོར་མཛའ་བོ་ལ་སྦྱིན་པ་

དང་། གཞན་གི་ཞིང་དམ་འབྲུའི་ཕུང་པོ་ལ་རི་དྭགས་དང་བྱ་ཟ་བ་ལ་དགའ་མགུ་སྐྱེད་

པ་དང་། བཟོའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་དང་། ལུས་མི་བདེ་བས་འཇིགས་པའི་ཕིར་སྨན་པ་ལ་

སྦྱིན་པ་དང་། སོང་བ་ལ་སྤོས་བརྒྱད་དེ་ཚིག་པ་ཟ་བར་བྱས་ནས་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་

པའི་རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ཡོད་དམ་མེད་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་ཟ་ཞིང་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པ་



  197  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱིན་ནས་གདུང་བ་དང་འགོད་པས་གདུང་བ་དང་། སྦྱིན་པ་བྱིན་ནས་གང་བདག་

ལས་ཁེར་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཚེ་ཕི་མ་ལ་སར་བདག་ལ་བྱིན་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་

སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་འདི་བདག་

ཉིད་ཀིས་སྤད་ཀི་སེམས་ཅན་གཞན་གང་ལའང་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་

སེམས་བསྐྱེད་ནས་སྦྱིན་པ་དང་། ལང་ཚོ་ལ་བབ་པས་སྦྱིན་པ་དང་། རྒས་པ་དང་ན་

བ་དང་འཆི་བའི་མྱ་ངན་དུ་གྱུར་པ་ན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་དགའ་པ་དང་དད་པ་མེད་

པར་ར་ལག་རྣམས་ཀིས་བྱེད་དུ་བཅུག་སེ་སྦྱིན་གནས་ལ་བྱིན་པ་དང་། ཡུལ་གཞན་

དུ་བདག་སྦྱིན་བདག་ཏུ་གགས་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་ནས་གགས་པའི་རྒྱུར་སྦྱིན་པ་

དང་། ཁ་ཟས་གཏོང་མི་ཕོད་པ་ལ་འཇིག་རྟེན་པ་མི་དགའ་བར་མཐོང་ནས་སྦྱིན་ཕོད་

པའི་ཉེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གིས་བཟོད་དོ་སྙམ་སེ་སྦྱིན་པ་དང་། བུད་མེད་སྙིང་དུ་

སྡུག་སེ་ཆུང་མར་བླང་བའི་འབྲེལ་བ་དང་ཕིར་བྱེད་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་བུད་མེད་ཀི་

གཞི་ལས་མཛའ་བཤེས་དང་གཉེན་འདབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཕོགས་ལ་ནོར་བུ་དང་

གསེར་དངུལ་ལ་སོགས་པའི་ནོར་བྱིན་ནས་མགུ་བར་བྱེད་པ་དང་། འདི་ལྟར་བདག་

ལ་ནོར་ནི་མང་དུ་ཡོད་ན་བདག་ལ་བུ་མེད་དེ་བདག་གིས་གང་རིགས་པ་ལ་བཏང་

བར་བྱའོ་སྙམ་སེ་སྦྱིན་པ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་བྱིན་པས་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་རེད་པར་

འགྱུར་རོ་སྙམ་པས་སྦྱིན་པ་དང་། གང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུ་དང་ཟང་ཟིང་འདོད་པས་

དབུལ་བ་བཀྲེན་པ་དང་སྡུག་ཕོངས་པ་གོས་དེངས་ཤིང་དྲི་མ་ཅན་རྣམས་བཀོལ་ཏེ་

བོར་ནས་ཕྱུག་པོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དག་ལ་སྦྱིན་པ་སེ། དྲང་སོང་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་

གཉིས་པོ་འདི་དག་ནི་སྦྱིན་པ་བྱིན་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟའོ། ། དེ་དག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་སྨྲས་པ། མ་དད་བཞིན་སེར་
༡
ཕན་བཏགས་ལན་དུ་སེར

༢
། །མེ་དང་ཆུ་དང་རྒྱལ་པོ་མགུ་ཕིར་

སེར
༣
། །འཇིགས་ནས་སེར་

༤
དང་དུག་

༥
མཚོན་

༦
བསད་ཤ་སེར

༧
། །བག་མེད་པ་ལ་ཆང་སེར་

༨
འཁོར་བསྡུའི་ཕིར

༩
། །རང་

ལ་བསོད་ཕིར་
༡༠
གཟའ་སྐར་མཁན་ལ་སེར

༡༡
། །རོལ་མོ་མཁན་སེར་

༡༢
གཞན་ནོར་མཛའ་ལ་སེར

༡༣
། །གཞན་གི་འབྲུ་ནི་

བྱ་ལ་སེར་
༡༤

བ་དང་། །བཟོ་བོ་ལ་སེར་
༡༥

ནད་ཕིར་སྨན་པ་
༡༦

དང་། །སྤོད་ནས་སེར་
༡༧

དང་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ། །ཐེ་ཚོམ་

ཟ་བཞིན་སེར་
༡༨
དང་བྱིན་རེས་འགོད

༡༩
། །འདི་ཡིས་ཕི་ནས་སེར་འགྱུར་སྙམ་ནས་གཏོང་

༢༠
། །རྣམ་སྨིན་རང་ཉིད་ཁོ་

ནས་སྤད་སྙམ་སེར
༢༡
། །ལང་ཚོའི་ཚེ་

༢༢
དང་རྒས་ཚེ་

༢༣
ན་བའི་ཚེ

༢༤
། །འཆི་བའི་ཚེ་ནི་སེར་བར་བྱེད་པ་

༢༥
དང་། །དད་པ་

མེད་བཞིན་གཞན་གིས་བསྐུལ་ནས་སེར
༢༦

། །ཡུལ་གཞན་གགས་ཕིར་
༢༧

གཏོང་ཕོད་བསན་ཕིར་སེར
༢༨
། །བུད་མེད་

ཕིར་
༢༩

དང་བུ་ནི་མེད་ཟེར་སེར
༣༠

། །སྐྱེ་བ་ཕི་མར་རེད་ཕིར་སེར་བ་
༣༡

དང་། །དམན་པ་བོར་ནས་ཕྱུག་པོ་རྣམས་ལ་

སེར
༣༢

། །མ་དག་སྦྱིན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བའོ། ། 

དྲང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི་ཚྭ་སྒོ་ཅན་གི་ཞིང་ལ་ས་བོན་

ངན་པ་བཏབ་པའི་མྱུ་གུ་ངན་པ་སྐྱེ་བ་བཞིན་དུ་བལྟ་སེ། སྦྱིན་པ་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་

ནི་མེད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀི་འོན་ཀང་ཞིང་དང་ས་བོན་གི་ཉེས་པས་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་

བུར་མི་འགྱུར་རོ། །དྲང་སོང་ཆེན་པོ་འདི་ལྟ་སེ་དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ལ་ལ་ཞིག་གང་

འདོད་པའི་ས་བོན་ཁེར་ཏེ་མ་རྨོས་མ་བསལ་བའི་ཞིང་ལ་བཏབ་ན། དེའི་ས་བོན་ལ་

གནས་པ་དེ་ལ་ཆར་བ་བབ་ནས་བངས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་མྱུ་གུ་སྐྱེ་ནུས་པར་

འགྱུར་ཏེ། འོན་ཀང་མེ་ཏོག་དང་འབྲས་བུར་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །དྲང་སོང་ཆེན་པོ་དེ་

བཞིན་དུ་སྦྱིན་པ་དེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དེ་ཡང་བསམ་པ་དང་སྦྱོར་བ་ཀུན་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་གྲུང་པོར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་མ་

དག་པའི་སྦྱིན་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་གསུངས་ཏེ། འདི་ལ་ཁ་ཅིག་མེ་དང་ཆུ་དང་རྒྱལ་

པོ་ལ་སྦྱིན་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ། རྒས་པ་དང་། ན་བ་དང་། འཆི་བའི་ཚེ་སེར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བ་གསུམ་དང་དད་པ་མེད་བཞིན་དུ་གཞན་གིས་བསྐུལ་ནས་སེར་བ་བཞི་རེ་རེར་

བགངས་ནས་དམན་པ་བྱིན་པ་པོར། སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སུ་བྱེད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་

དངོས་པོ་བཟང་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་དམན་པ་སེར་བ་དང་མེ་དང་ཆུ་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་

སྦྱིན་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ སེར་བ། དང་། རྒས་པ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བའི་ཚེ་མ་དད་ཀང་

གཞན་གིས་བསྐུལ་ནས་སྦྱིན་པ་གཅིག་ཏུ་བྱས་ན་མདོ་དང་མཐུན་ནོ། །

ཡང་དག་པའི་སྦྱིན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་དྲང་སོང་ཆེན་པོ་གང་ཡང་

འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གིས་འཇིགས་པས་སྣོད་ལ་མི་རྟོག་པར་མ་བླངས་པར་ཡང་ཚུལ་

ཁིམས་དང་ལྡན་པའམ། ཚུལ་ཁིམས་འཆལ་བ་ལ་དད་པ་བསྐྱེད་ནས། མིག་ཕེ་སེ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཉམ་པའི་སེམས་ཀིས་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་དྲང་སོང་ཆེན་པོ་

དེ་ནི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། གང་དད་པ་བསྐྱེད་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་

ལ་དམིགས་ཤིང་བྱམས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་གུས་པར་བྱས་ཏེ་དུལ་བས་

སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱིན་བདག་གི་ཁད་

པར་དང་། ཆོས་སྦྱིན་པ་དང་། ཟང་ཟིང་སྦྱིན་པ་དང་། གནས་སྦྱིན་པ་དང་། མར་མེ་

སྦྱིན་པ་དང་། སོས་དང་ཕེང་བ་སྦྱིན་པའོ་ཞེས་དངོས་པོའི་ཁད་པར་རྣམ་པ་ལྔ་སྦྱིན་

པ་དང་། ཞིང་གི་ཁད་པར་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་འགོན་པོ་དང་། ནད་པ་དང་། ནད་

གཡོག་དང་། ཆོས་སྨྲ་བ་དང་། ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལ་དུས་སུ་སྦྱིན་པ་སེ་སྦྱིན་པ་

ལྔ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། དགེ་འདུན་

དང་། ཆོས་སྨྲ་བ་དང་། ནད་པ་དང་། ཕ་མ་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་སྦྱིན་པ་བླ་ན་མེད་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱིན་པ་བླ་ན་མེད་པ་ལྔ་དང་། རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་སིད་ཀི་དབང་ཕྱུག་ལས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཉམས་པ་དང་། རྒྱལ་པོས་མནར་བ་དང་། མགོན་མེད་པ་དང་། ནད་པ་ལ་སྦྱིན་པ་

དང་། རྒྱལ་པོས་སངས་ནས་ཉམ་ང་ཞིང་སོག་ཆད་ལ་ཐུག་པ་ལས་གསོས་པ་དང་། 

ན་བ་ལ་སྨན་སྦྱིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་དང་རྣམ་

པར་གོལ་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་ལ་དུས་སུ་བྱིན་

པ་དང་། དུད་འགོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་བྱ་རོག་དང་འུག་པ་དང་རི་དྭགས་ལ་

སོགས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པ་དང་། གང་ལ་གང་དགོས་པ་དང་མི་བདོག་

བདེའི་བསམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ནི་སྦྱིན་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱིན་

པ་ཆེན་པོ་དགུ་དང་། སེམས་ཅན་གང་དག་གཞན་དག་གིས་དེ་ལྟར་བསྐུལ་ན་དད་པ་

དང་དང་བ་བསྐྱེད་དེ་སྦྱིན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་འདི་ལ་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་འགྱུར་བ་

དེ་དག་མཚུངས་པར་བསོད་ནམས་སྐྱེད་པ་པོ་དང་སྦྱིན་བདག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་

ན་གང་རེས་སུ་ཡི་རང་བ་དང་། གང་བསྐུལ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསོད་ནམས་སྐྱེད་

པ་པོར་མཚུངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བསྐུལ་བ་དང་རེས་སུ་ཡི་རང་བསྒོམས་པས་

ཀང་བསོད་ནམས་མཉམ་པར་འཐོབ་པར་གསུངས་ཤིང་། 

གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། དྲང་སོང་ཆེན་པོ་འདི་ལ་གཏོང་བ་པོས་སྦྱིན་པའི་

དངོས་པོ་ཡོངས་སུ་བཏང་སེ། དད་པ་བསྐྱེད་ནས་གཞན་བྱེད་དུ་བཅུག་སེ་རང་ཉིད་

ཡུལ་གཞན་དུ་སོང་ནས་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དེ་ཀང་ནོར་རྣམས་རྣམ་པར་གཏོང་བར་

བྱེད་ན་ནོར་གང་གི་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་ནོ། །བྱེད་དུ་བཅུག་པས་བྱིན་པ་ནི་

གཏོང་བ་པོ་ཡིན་གི་སྦྱིན་བདག་མ་ཡིན་ནོ། །གང་རང་གི་དངོས་པོ་བདག་ཉིད་ཀིས་

སྦྱིན་པ་དེ་ནི་གཏོང་བ་པོའང་ཡིན་ལ་སྦྱིན་བདག་ཀང་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱིན་བདག་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཏོང་བ་པོ་ལ་མུ་བཞིར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །བྱང་ས་ལས་ནི། རྣམ་པར་དག་

པའི་སྦྱིན་པ་བཅུ་བཤད་དེ། སོང་བ་པོ་འོངས་མ་ཐག་ཏུ་མི་འགང་བར་སེར་བས་

ཐོགས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ལོག་ལྟ་དང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་

པའི་རྒྱུར་མཆོག་ཏུ་མི་འཛིན་པས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། སོང་

བ་ན་གང་ཡོད་པ་སེར་གི་ཡུན་རིང་པོར་བསགས་ནས་དུས་གཅིག་ལ་མི་སྦྱིན་པས་

བསགས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། “སོང37་མོ་བ་ལ་དམའ་བའི་བསམ་པ་དང་

གཞན་ལ་འགན་པ་བདག་ལ་བསོད་ཅིང་གཞན་ལ་སྨོད་པའི་བསམ་པ་རློམ་སེམས་

སངས་པས་ཁེངས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། གགས་པ་ནི་རྣམ་རྟོག་ལས་བྱུང་བ་དང་

སྒ་ཙམ་དང་འབྲེལ་པ་དང་ལོ་མ་སྐམ་པོ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་གགས་པ་དང་སྒ་དང་ཚིགས་

སུ་བཅད་པའི་ཕིར་མི་སྦྱིན་པས་མི་རྟེན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། སྦྱོར་བ་ཡིད་དགའ་ཞིང་

དངོས་གཞི་སྦྱིན་པ་ན་སེམས་དང་ལ་རེས་བྱིན་ནས་མི་འགོད་པ་དང་སྦྱིན་པ་རྒྱ་

ཆེན་པོ་མི་ནུས་སོ་ཞེས་བདག་ཉིད་ཁད་དུ་གསོད་པ་དང་ཞུས་པ་མེད་པས་ཞུམ་པ་

མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། དངོས་པོ་ངན་ཉུང་མི་སེར་གི་བཟང་མང་གདམས་ནས་སེར་

བས་ངན་པ་མ་ཡིན་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། མཛའ་བཤེས་དང་དག་བོ་དང་ཐ་མལ་པ་

གསུམ་དུ་མི་འབྱེད་པར་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རེས་སྙོམས་པར་སེར་བས་རྒྱབ་ཀིས་

ཕོགས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། སྙིང་རེ་ཁོ་ནས་སེར་གི་ཚེ་འདིར་ཕ་རོལ་གི་ལན་

ལ་རེ་བ་མེད་པས་ལན་ལ་མི་ལྟ་བའི་སྦྱིན་པ་དང་། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་

པས་སྙིང་པོ་མེད་པས་ཕི་མའི་ལུས་དང་ལོངས་སྤོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་མི་རེ་

37  སོངས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བས་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལ་མི་ལྟ་བའི་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

གཞན་ཡང་སྤིར་བཏང་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་སོང་མོ་བ་དང་མི་མཐུན་པ་

སོམ་བརོན་གཙང་སྦྲ་ཅན་རྣམས་ལ་ཟས་སྐོམ་ལྷག་མར་གྱུར་པ་དང་བཤང་ཅི་ལ་

སོགས་པས་འབགས་པ་དང་། ཞག་ལོན་པའི་ཁེངས་པ་རྣམས་འདི་དག་འདི་ལྟར་

ཡིན་ནོ་ཞེས་གོ་བར་མ་བྱས་པར་སེར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྒོག་ཙོང་དང་ཤ་ཆང་

ལོངས་མི་སྤོད་པ་རྣམས་ལ་དེ་དག་སེར་བ་རྣམས་བཀག་ལ། དམིགས་བསལ་

གཞན་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ཕན་ན་དུག་དང་མེ་དང་མཚོན་དང་ཆང་ཡང་སྦྱིན་

པར་བཤད་ལ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས་ཀང་། གང་ལ་དུག་ནི་ཕན་གྱུར་བ། །དེ་ལ་

དུག་ཀང་སྦྱིན་པར་བྱ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་བྱང་ས་ལས། བདག་འབའ་

ཞིག་གིས་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་འབྲས་བུ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གཞན་འབའ་ཞིག་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་

འབྲས་བུ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུན་མོང་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་འབྲས་

བུ་ཤིན་ཏུ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ་གོང་ན་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ་ཞེས་རང་ཁོ་ནས་བྱས་

པ་དང་། གཞན་ཁོ་ན་བྱེད་དུ་བཅུག་པ་དང་། རང་གཞན་གཉིས་ཀས་བྱས་ཤིང་བྱེད་

དུ་བཅུག་པ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་མ་བས་ཕི་མ་ཕི་མ་བསོད་ནམས་ཆེ་བར་བཤད་

དོ། །མདོ་ལས་འཕགས་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་དང་གནས་པ་

ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ན་རིམ་པ་ལྟར་གཞལ་དུ་མེད་པ་དང་ཆེས་གཞལ་དུ་མེད་པར་

གསུངས་མོད་ཀི་དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་འཕགས་པ་མིན་ཡང་ ཕན་འདོགས་པའི་ཞིང་། ཕ་

མ་དང་ སྡུག་བསྔལ་ཀི་ཞིང་། ནད་པ་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་དང་སྐྱེ་མཐའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྣམས་ལ་སྦྱིན་པ་བྱིན་པའི་ཡོན་ནི་བསོད་ནམས་གཞལ་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལེགས་

ཉེས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བསན་པའི་མདོ་ལས། གཞན་ཡང་གང་ཟག་རྣམ་པ་གསུམ་

ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་མི་འགྱུར་

ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་། ཕ་མ་དང་། ནད་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་དེ་བཞིན་

གཤེགས་པ་དང་བསོད་ནམས་མཉམ་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་ས་སོན་སེ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་གཏོགས་པས་

སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བ་བས་ཀང་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་འབྲས་བུ་ཆེ་བར་འདོད་ལ། 

ཆོས་སྲུང་སེ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་གི་ནང་དུ་མ་གཏོགས་པས་དགེ་འདུན་ལ་

ཕུལ་བ་བས་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་ཕུལ་བ་འབྲས་བུ་ལྷག་པར་ཆེ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་

སེ་པ་ཐ་དད་པ་བཀག་པའི་འཁོར་ལོ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་སྐྱེ་བ་ཐ་མ་པ་ནི་སིད་པ་

ཐ་མ་པ་སེ་སྐྱེ་བ་དེ་ཉིད་ལ་འཚང་རྒྱ་བའོ། །དེ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོར་

འདོད་དོ། །ཆོས་སྨྲ་བ་པ་ནི་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་

པའི་ཕིར་ཞིང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། ཆོས་སྨྲ་བ་ཞིང་གི་ཁད་

པར་རྣམ་པ་བཞི་པོའི་ཕོགས་གང་དུ་གཏོགས་པར་བྱ་ཞེ་ན། ཕན་འདོགས་པའི་

ཕོགས་སུ་གཏོགས་ཏེ། དེ་ནི་སྐྱེ་དགུ་མ་རིག་པས་ལྡོངས་པ་རྣམས་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་

མིག་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པ་རབ་ཏུ་སོན་བར་བྱེད་པ་

དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་ཟག་པ་མེད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། མདོར་ན་

སངས་རྒྱས་ཀིས་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་བྱེད་པ་ཡིན་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། ལེགས་ཉེས་ཀི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བསན་པའི་མདོ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལས་ཀང་། གང་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསང་བའི་སྙིང་པོ་

འཁོར་མང་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་བསྒགས་ནས་སེམས་ཅན་གི་མིག་འབྱེད་པའི་ཆོས་

སྨྲ་བ་ལ་སྦྱིན་པ་བཏང་ན་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཚད་མེད་པ་སྙེད་འཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དག་ནི་ཤེས་པར་སའོ། །

ཞར་ལ་ལས་ལྕི་བ་དང་ཡང་བ་བཤད་པ་ལ་མཇུག་ཏུ་བྱེད་པས་ཆེ་བ་ནི་ལས་

ཀི་ལམ་དངོས་ཀི་རེས་ལ་རྒྱུན་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཞིག་གིས་ཆེ་བ་ནི་ཕན་འདོགས་པ་

དང་ཡོན་ཏན་གི་ཞིང་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕན་གནོད་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཞིས་ཆེ་བ་ནི་

ལུས་ཀི་ལས་ལ་སོག་གཅོད་པ་དང་། དག་གི་ལས་ལ་རྫུན་དང་། ཡིད་ཀི་ལས་ལ་

ལོག་ལྟ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། སོག་གཅོད་པ་ལའང་ཆེན་པོ་ནི་དག་བཅོམ་པ་

གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་སེ་མནར་མེད་དུ་འགོ་བས་སོ། །

འབྲིང་ནི་ལམ་ལ་གནས་པ་བསད་པའོ། །ཐ་མ་ནི་དུད་འགོ་དང་ཚུལ་ཁིམས་

འཆལ་པ་བསད་པའོ་ཞེས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས་འབྱུང་བའམ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་

དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དུད་འགོ་བོངས་ཆེན་པོ་གསོད་པ་དང་། མི་འམ་མིར་ཆགས་

པའམ་ཕ་མའམ་ཕུ་ནུའམ་བླ་མ་ལྟ་བུའམ་ཡིད་གཅུགས་པའམ་སོབ་པའམ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་འམ་དག་བཅོམ་པའམ། རང་སངས་རྒྱས་སམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

ལ་གསོད་པའི་བསམ་པས་ངན་སེམས་ཀིས་ཁག་འབྱིན་པ་རྣམས་ནི་གཞི་ལས་ལྕི་

བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་བུ་དང་། སྦྱོར་བས་ཆེ་བ་ནི་ལུས་དག་གིས་དངོས་སུ་

སྦྱོར་བ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་

བྱེད་པ་དང་བྱས་པ་ལ་སེམས་རངས་ཤིང་དགའ་བ་དང་། རང་ཡང་བྱེད་ལ་གཞན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་དེ་ལ་འགོད་ཅིང་དེའི་བསྔགས་པ་བརོད་པ་དང་། ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་ན་ཡིད་

དགའ་བ་དང་། ཡུན་རིང་པོ་ནས་བསམ་ཞིང་བྱེད་པ་དང་། རྟག་ཏུ་བྱེད་པ་དང་། གུས་

པར་བྱེད་པ་དང་། ལན་ཅིག་ལའང་མང་པོ་གསོད་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པས་གཤིས་

ངན་དུ་གསོད་པ་དང་། བསིགས་ནས་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་ནས་གསོད་

པར་དང་། ཞན་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བཀྲེས་སྐོམ་གིས་ཉམ་ཐག་པར་སྨྲ་བ་དང་

སྙིང་རེ་བར་སྨྲེ་སྔགས་འདོན་བཞིན་དུ་གསོད་པ་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་ལྕི་བར་

བཤད་པ་ལྟ་བུ་དང་། སེམས་པས་ཆེ་བ་ནི་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ འམ་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད། 

སེམས་པ་ཆེ་བ་དང་། བསམ་པས་ཆེ་བ་ནི་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་ཆེ་བ་སེ། དེ་ལྟར་

ན་མཇུག་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཆུང་བ་དང་ཆེ་བ་ལས་ཀང་ཆུང་བ་དང་ཆེ་

བར་འགྱུར་བ་ཉིད་དོ། །གལ་ཏེ་རྣམ་པ་དྲུག་ཀ་ཚང་ན་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་ལས་ཡིན་པར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །གཞི་བསྡུ་བ་ལས་ནི། ལས་ལྕི་བ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། ཀུན་ནས་

དཀྲིས་པ་དྲག་པོས་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པ་མཐོང་ན་རབ་ཏུ་དགའ་བ་དང་དེའི་

འོག་ཏུ་ཤེས་རེས་སུ་རྟོག་ཅིང་རེས་སུ་དཔྱོད་པ་བསམ་པའི་སྒོ་ནས་དང་། རྒྱུན་དུ་

བྱས་ཤིང་བསགས་པ་དང་གཞན་དག་ཀང་དེ་ལ་འཇུད་ཅིང་བསྔགས་པ་བརོད་པ་

སྦྱོར་བའི་སྒོ་ནས་དང་། ཕན་འདོགས་པ་དང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་དང་ནན་ཏན་

དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་གནོད་བྱས་པ་ནི་ཞིང་གི་སྒོ་ནས་ལྕེ་བའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས་ཀང་། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པས་ཉེན་བ་

དང་། བླ་མ་དང་། ནད་པ་དང་། རང་རྒྱལ་དང་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། 

ལྟོགས་པའི་དོན་དུ་མ་བྱིན་པར་བླངས་པ་འདི་ནི་འབྲས་བུ་ཆུང་ལ། དེ་བཞིན་དུ་མ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱིན་པར་ལེན་པའི་སོམ་པ་མ་བླངས་པས་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། བྱས་ནས་

འགོད་ཅིང་འཆགས་ལ་ཕིས་མི་བྱེད་པ་དང་། ལས་ཀི་ཉེར་བསོགས་དང་མཇུག་མ་

ཚང་བ་ནི་ཆུང་སེ་མྱོང་བར་འགྱུར་བར་མ་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྤོད་

འཇུག་ལས་ནི། རྟག་པར་མངོན་ཞེན་གིས་བསང་བའམ། གཉེན་པོ་ཡིས་ནི་བསང་བ་

ཉིད། །ཡོན་ཏན་དང་ནི་ཕན་འདོགས་ཞིང་། །སྡུག་བསྔལ་ཅན་ལ་དགེ་ཆེན་

འགྱུར། །ཞེས་དུས་དང་ཀུན་སོང་དང་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་སངས་པ་དང་ཞིང་གི་སྒོ་

ནས་ལས་ཆེ་བར་འགྱུར་བ་བཞི་བཤད་ཅིང་། བཤེས་སིང་ལས་ནི། རྟག་དང་མངོན་

པར་ཞེན་དང་གཉེན་པོ་མེད། །ཡོན་ཏན་གཙོ་ལྡན་གཞི་ལས་བྱུང་བའི་ལས། །དགེ་

དང་མི་དགེ་རྣམ་ལྔ་ཆེན་པོ་སེ། །དེ་ལས་དགེ་བ་སྤོད་ལ་བརོན་པར་མཛོད། །ཅེས་

བཞི་པོའི་སེང་དུ་གཞི་ལུས་སེམས་དར་ལ་བབ་ཅིང་སོབས་ལྡན་གིས་བྱས་ན་ཆེ་བ་

དང་ལྔ་བཤད་ལ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་གང་ཟག་གཉེན་པོ་སོབས་ལྡན་གིས་

དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་མཐོང་ཆོས་སུ་འདྲེན་པ་དང་མཐོང་

ཆོས་ལ་མྱོང་འགྱུར་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་བར་བྱེད་པས་གཉེན་པོ་སོབས་ལྡན་དང་། ར་

བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་འཁོར་མང་བས་འདོད་ཁམས་པའི་

དགེ་བ་བས་མི་དགེ་བ་སོབས་ཆེ་བ་དང་། མ་གོམས་པ་བས་གོམས་པ་སོབས་ཆེ་བ་

དང་། གནས་ལ་གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལུས་སེམས་དར་ལ་བབ་པས་བྱས་ན་གཞོན་

ནུ་དང་རྒན་པོས་བྱས་པ་བས་སོབས་ཆེ་བ་དང་། རིགས་ཆད་པའི་གང་ཟག་གིས་

བྱས་པའི་མི་དགེ་བ་ནི་རིགས་ལྡན་གིས་བྱས་པ་བས་སོབས་ཆེ་བ་དང་། དཀོན་

མཆོག་གསུམ་དང་ཕ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་ཁད་པར་ཅན་གི་སྒོ་ནས་སོབས་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལྡན་པ་དང་། ཀུན་སོང་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་

སེམས་ཀི་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དྲག་པོས་བྱས་པ་སོབས་ཆེ་བ་དང་། 

གཞན་ཡང་རྣམ་པ་དགུས་སོབས་དང་ལྡན་པའི་ལས་སུ་རིག་པར་བྱ་སེ། 

ཞིང་དང་། དངོས་པོ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་། གཞི་པོ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། 

བསམ་པ་དང་། གོགས་དང་། ལན་མང་དུ་བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོས་ཀང་སོབས་

དང་ལྡན་པ་སེ་ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལ་ཞིང་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་མི་ལྡན་པ་བས་ལྡན་པ་

ལ་སོབས་ཆེ་བ་དང་། དངོས་པོ་ནི་ངན་ཉུང་བས་བཟང་མང་བྱིན་ན་སོབས་ཆེ་བ་

དང་། ངོ་བོ་ཉིད་ནི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་གསུམ་དང་ཕར་ཕིན་དྲུག་ལ་སོགས་

པ་སྔ་མ་བས་ཕི་མ་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་སོབས་ཆེ་བ་དང་། གཞི་པོ་ནི་གང་ཟག་ཆགས་

བཅས་ཀིས་བྱས་པ་བས་ཆགས་བྲལ་གིས་བྱས་པ་སོབས་ཆེ་བ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་

པ་ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་ཐ་མལ་བས་བྱས་པ་བས་རབ་ཏུ་དར་བའམ་ཉོན་མོངས་པ་དྲག་

པོས་བྱས་པ་སོབས་ཆེ་བ་དང་། བསམ་པ་ནི་འཁོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་

བས་ཐར་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཆེད་དུ་བྱས་པ་སོབས་ཆེ་བ་དང་། གོགས་ནི་སྦྱིན་པ་

གཅིག་པུ་བས་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པའི་གོགས་དང་བཅས་པའམ་ཡང་ན་གོགས་

རེས་སུ་ཡི་རང་དང་བཅས་ན་སོབས་ཆེ་བ་དང་། ལན་མང་དུ་བྱེད་པ་ནི་ལན་ཅིག་

བྱེད་པ་བས་སོབས་ཆེ་བ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོས་བྱས་པ་ནི་རང་གཅིག་པུས་བྱས་པ་

བས་རང་གིས་ཀང་བྱས་གཞན་དག་ཀང་བྱེད་དུ་བཅུག་ན་སོབས་ཆེ་བའོ། །ཁ་ཅིག་

ནི་དེ་མང་པོ་འདུས་ནས་བྱས་པ་ལ་འདོད་དོ། །དེ་དག་ལས་བཟློག་པ་ནི་སོབས་དང་

མི་ལྡན་པའི་ལས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །



  208  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡང་མདོ་ལས། ལས་བྱས་ལ་བསགས་པ་དང་བྱས་ལ་བསགས་པ་མ་ཡིན་

པ་ཞེས་བྱ་བ་གསུངས་པ་ལ་བློ་སྔོན་དུ་མ་གཏང་བ་དང་བབ་ཅོལ་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་

པར་འདི་ངེས་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཆེད་དུ་བསམས་བཞིན་བྱས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཡན་

ལག་ གང་གིས་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་སེ། རོགས་པར་བྱས་པ་དང་། བྱས་པ་ལ་ཕིས་མི་

འགོད་པ་དང་། འཆགས་པ་སོགས། ལས་དེ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀི་གཉེན་པོ་མེད་པ་དང་། རེས་

སུ་ཡི་རང་སོགས། འཁོར་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་སྨིན་པ་མྱོང་བར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་

བ་དྲུག་ལས་ནི་བྱས་ལ་བསགས་པའི་ལས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ལས་གཞན་དག་ནི་

བྱས་ལ་བསགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ལས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསགས་ལ་མ་བྱས་

པ་དང་། གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རོགས་པ་ནི་ལས་ཁ་ཅིག་ནི་

ཉེས་པར་སྤད་པ་དང་ལེགས་པར་སྤད་པ་གཅིག་གིས་ངན་འགོ་དང་བདེ་འགོར་འགོ་

ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ལུས་དང་དག་དང་ཡིད་གསུམ་གི་ལས་བཅུ་ཆར་གིས་ངན་འགོ་དང་

བདེ་འགོར་འགོ་བ་ཡོད་དོ། །དེའི་ལས་དག་རོགས་པར་བྱས་པའོ། །གཉེན་པོ་མེད་པ་

ནི་ལོག་ལྟ་དང་འགོད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་བཤགས་པ་དང་བསམ་པ་ལ་སོགས་པ་

མེད་པའོ། །

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། གཉེན་པོ་མེད་པ་ནི་སོག་གཅོད་

ལ་སོགས་པའི་མི་དགེ་བ་བྱེད་ལ། བསབ་པའི་གནས་འགའ་ཡང་མི་ལེན་པ་དང་། 

ཚེས་བརྒྱད་དང་བཅུ་བཞི་དང་བཅོ་ལྔ་ལ་བསྙེན་གནས་ལ་གནས་པར་མི་བྱེད་པ་

དང་། དུས་དུས་སུ་སྦྱིན་པ་དང་བསོད་ནམས་དང་མངོན་དུ་སྨྲ་བ་དང་ཕག་འཚལ་བ་

དང་ལྡང་བ་དང་ཐལ་མོ་སྦྱོར་བ་དང་འདུད་པ་ལ་སོགས་པ་མི་བྱེད་པ་དང་། དུས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དུས་སུ་ངོ་ཚ་ཁེལ་ཡོད་དང་འགོད་པ་ཤས་ཆེན་པོ་མི་འཐོབ་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་

པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། ཆོས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལ་མི་རིག་པའོ་ཞེས་

བཤད་དོ། །འཁོར་ནི་དགེ་བའི་ལས་ལ་ནི་འཁོར་ཡང་དགེ་བ་དང་། མི་དགེ་བའི་

ལས་ལ་ནི་འཁོར་ཡང་མི་དགེ་བ་སེ་གང་ཞིག་བྱས་ནས་རེས་སུ་ཡི་རང་བར་བྱེད་

པའོ་ཞེས་ཊིཀྐར་བཤད་མོད་ཀི་འདིར་འཁོར་ནི་སྦྱོར་བ་དང་མཇུག་གཉིས་ཀ་ཡིན་

ནོ། །གཞན་དག་ནི་ཤེས་པར་སའོ། །

གཞི་བསྡུ་བ་ལས་ནི་མི་ཤེས་བཞིན་དུ་བྱས་པ་དང་། རྨི་ལམ་དུ་བྱས་པ་དང་། 

མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དང་། མི་དགེ་བ་ལ་འགོད་པ་དང་། གཉེན་པོས་ཟིན་པ་

དང་། རྒྱུད་དག་པར་བྱས་པའི་ལས་ནི་མ་བསགས་པའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་བཞིན་

དུ་ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་མདོ་ལས་ཀང་། བྱས་ལ་མ་བསགས་པའི་ལས་གང་ཞེ་

ན། ལས་གང་བྱས་ནས་ངོ་ཚ་བ་དང་འཛེམ་པ་དང་འགོད་པ་དང་སྨོད་པ་དང་མཐོལ་

བ་དང་འདོར་བ་དང་སོང་བ་དང་མ་འོངས་པ་ན་སོམ་པར་བྱེད་པའོ། །བསགས་ལ་མ་

བྱས་པའི་ལས་གང་ཞེ་ན། ལས་གང་ལུས་ཀིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱ་བ་དེ་

སེམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ཤིང་ཚིག་ཏུའང་ལས་འདི་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་

ལ་ལས་དེ་མ་བྱས་པའོ། །བྱས་ལ་བསགས་པའི་ལས་གང་ཞེ་ན། ལས་གང་བྱས་

ནས་ངོ་མི་ཚ་བ་ནས་མི་འོངས་པ་ན་མི་སོམ་པའི་བར་རོ། །མ་བྱས་ལ་མ་བསགས་

པའི་ལས་གང་ཞེ་ན། ལས་གང་ཆེད་དུ་མ་བསམས་པར་བྱས་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་ལས་གང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཚེ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱས་ནས་འཆི་

བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་ནས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེས་ངོ་མི་ཚ་བ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་མི་སོམ་པའི་བར་ཏེ་དཔེར་ན་ལྷས་བྱིན་ལྟ་

བུའོ། །སེམས་ཅན་དམྱལ་བའི་ཚེ་ཕེད་ཟད་ནས་འཆི་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། འགའ་

ཞིག་གིས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ལས་བྱས་ནས་ངོ་ཚ་བ་ནས་མ་འོངས་པ་ན་སོམ་པར་

བྱེད་པའི་བར་རོ། །

སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་འཆི་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་

གིས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ལས་བྱས་ཤིང་བསགས་ནས་དེས་ངོ་ཚ་བ་ནས་སོམ་པའི་

བར་དུ་བྱེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ལ་གཅགས་པ་ཡིན་ཡང་དེས་ལས་དེ་སེལ་བར་མི་ནུས་

པ་སེ་དཔེར་ན་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དགས་ཕ་བསད་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་

ཕིར་ཉན་ཐོས་སེ་པ་ལྟར་ན་འགོད་པ་དང་བཤགས་པ་དང་ཕིས་མི་བྱེད་པར་བསམ་པ་

བྱས་ཀང་སིག་པ་ར་བ་ནས་དག་པར་མི་འདོད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་ལས་

རྣམས་བྱས་པ་ནི། །བདག་ལ་སྨོད་དང་རབ་ཏུ་བཤགས་པ་དང་། །སོམ་པར་བྱེད་པས་

དེ་དག་བསབས་འགྱུར་གི། །ཤིན་ཏུ་ར་ནས་ཕིན་ཅེས་མི་སྨྲའོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གཉེན་པོ་སོབས་བཞི་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དམ་པ་རྣམས་

གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། སྔར་བ་དེ་ལ་ཕིས་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་

བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། འགའ་ཞིག་སྦྱིན་པ་བྱིན་པ་ན་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་ཞིང་ཡིད་བདེ་བ་

སྐྱེས་ལ། བྱིན་ནས་ཕིས་འགོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཚེ་སོད་ལ་བདེ་བར་སྤོད་ལ་ཕིས་

ལོངས་སྤོད་ཉམས་ཤིང་ཟད་པས་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་བའོ། །

སྔར་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཕིས་བདེ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། སྦྱིན་པ་སྦྱིན་

པ་ན་སྡུག་བསྔལ་བར་འཇུག་ཅིང་སྦྱིན་པ་བྱིན་ནས་མི་འགོད་པར་དགའ་བ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིད་བདེ་བ་སེ། དེ་ནི་མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ན་སྔར་དབུལ་ལ་ཕིས་ལོངས་

སྤོད་འཕེལ་ནས་བདེ་བའོ། །སྔར་ཡང་བདེ་ལ་ཕིས་ཀང་བདེ་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། 

སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་ན་དེ ་ཡིད་དགའ་བཞིན་དུ་བྱིན་ལ་བྱིན་ནས་ཀང་མི་འགོད་

པའོ། །སྔར་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཕིས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བར་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེ་

ན། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་བྲལ་བས་སྦྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱིན་ཞིང་སིག་

པའང་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱས་པའོ། །ཡང་ཕྱུག་པོར་གྱུར་ལ་གཏོར་བ་དང་ལྡན་པའི་

ལས་གང་ཞེ་ན། ཞིང་བཟང་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱིན་པའོ། །ཕྱུག་ལ་སེར་

སྣ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེན་ཞིང་བཟང་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཙམ་བྱིན་པ་

སེ། དེས་ཞིང་བཟང་པོ་ལ་ཕུལ་བས་ནི་སྐྱིད་པར་གྱུར་ལ། གཏོང་བ་ལ་གོམས་པར་

མ་བྱས་པས་ནི་སེར་སྣ་ཅན་དུ་གྱུར་ཏོ། །དབུལ་ལ་གཏོང་བ་དང་ལྡན་པའི་ལས་གང་

ཞེ་ན། ཞིང་ངན་པ་ལ་སྦྱིན་པ་མང་དུ་བྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་བསོད་ནམས་ཟད་པས་ནི་

དབུལ་པོར་གྱུར་ལ་སྔོན་གོམས་པར་བྱས་པས་ནི་གཏོང་ཕོད་པར་གྱུར་ཏོ། །

དབུལ་ལ་སེར་སྣ་ཅན་དུ་འགྱུར་བའི་ལས་གང་ཞེ་ན། སྔོན་དགེ་བའི་བཤེས་

གཉེན་དང་བྲལ་བས་སྦྱིན་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བཏང་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གཞན་

ཡང་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལས་གཉིས་ཀང་

བཤད་དེ། དེ་ལ་དང་པོ་ནི་སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་

ནི་སེམས་ཅན་གི་འཇིག་རྟེན་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གིས་མི་

ཁབ་པ་དང་མི་ཁབ་པའི་ལས་གཉིས་ཀང་བཤད་དེ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ལས་དགེ་བ་

ཟག་བཅས་ཀིས་བདེ་འགོ་འཐོབ་པ་དང་། མི་དགེ་བས་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་ལས་འདི་ཁོ་ནས་སེམས་ཅན་གི་ལུས་སྣ་ཚོགས་སུ་

འགྲུབ་པ་དང་། ཕིའི་དངོས་པོ་སྣ་ཚོགས་འགྲུབ་པོ་ཞེས་པ་དང་། ནོར་བུ་དང་སྔགས་

དང་སྨན་གི་ནུས་པ་དང་། འཁྱུད་སྤད་ཀི་ལས་དང་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀི་མཐུའི་

ལས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་དབང་གི་ལས་དང་། སངས་རྒྱས་

རྣམས་ཀི་མཛད་བསྒྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཕལ་ཆེར་སངས་རྒྱས་

མ་གཏོགས་པས་བསམ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཕལ་ཆེན་སེའི་བྱེ་བྲག་ཤར་ནུབ་ཀི་རི་བོའི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། འདོད་

ཆགས་དང་བཅས་པས་མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་ན་དེ་བདག་གི་དོན་གི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། མཆོད་རྟེན་ལ་ཕུལ་བ་ལ་བསོད་ནམས་འབྱུང་བར་ག་ལ་

འགྱུར་ཏེ། ལེན་པ་དང་ལོངས་སྤོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

དེ་དག་ལ་ལེན་པ་དང་ལོངས་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་མེད་ཀང་ སེམས་ཀི་

མཐུས། མཆོད་རྟེན་ལ་བཏང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་འབྱུང་སེ། དཔེར་ན་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱམས་པ་ཚད་

མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྒོམ་པ་ལ་ལེན་པ་དང་གཞན་ལ་

དངོས་སུ་ཕན་པ་མེད་ཀང་རང་གི་སེམས་ཀི་མཐུས་བསོད་ནམས་ཚད་མེད་པ་

འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་ནི་བསོད་ནམས་གཉིས་ཏེ། 

ལོངས་སྤད་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བཏང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ལ་མཆོད་རྟེན་ལ་

ཕུལ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་བཏང་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་གཅིག་པུ་

ཡོད་དོ། །འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་ལ་བྱིན་པ་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཞིང་བཟང་པོ་ལ་བྱིན་པའི་འབྲས་བུ་

ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བར་རིགས་ན་དུད་འགོ་ལ་སོགས་པ་ཞིང་ངན་པ་ལ་བྱིན་

པས་ནི་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དགེ་བ་ལས་འབྲས་བུ་རྣམ་

སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་འབྱུང་བ་ནི་ཐམས་ཅད་དུ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་ངན་པའི་ཞིང་ལ་

བྱིན་པ་ལའང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་ཡིན་

ནོ། །འོན་ཀང་ཞིང་ངན་པའི་སོབས་ཀིས་རྣམ་སྨིན་ཆུང་བའམ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་

ཞིང་ངན་པ་ལ་བཏབ་པའི་འབྲས་བུ་དུས་སུ་མི་སྨིན་པ་དང་ཆུང་བ་ལ་སོགས་པར་

འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ནི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་

གཞི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་གཞི་བཤད་པ་ལ་འཆལ་

བའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་མི་དགེ་བའི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པའི་གཟུགས་ཏེ་ 

སོག་གཅོད་སོགས་ལུས་ངག་གི་ལས་དང་། སོམ་པ་མ་ཡིན་པ་ཡིན་ལ། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་

དེ་སོང་བར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཡང་སང་བྱ་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ཀི་གཉེན་

པོ་ཡིན་པས་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །རང་བཞིན་གིས་

སིག་པ་མ་ཡིན་ཡང་དུས་མ་ཡིན་པའི་ཁ་ཟས་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་ནི་བཅད་པ་སེ་བཀག་པ་དེ་སོང་བའི་རིག་བྱེད་དང་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡང་

ཚུལ་ཁིམས་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁིམས་དེ་ཡང་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ཡོན་ཏན་བཞི་དང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་འཕན་ཏེ་སྐྱོན་མ་ཕྱུང་

བ་དང་། དེའི་རྒྱུ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་

པས་འཕན་མ་བྱུང་བ་དང་། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དེའི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའི་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་ལ་བརྟེན་པ་དང་། ཐར་པར་བསྔོས་པས་ཞི་བ་ལ་བརྟེན་པའོ། །

གཞན་དག་ན་རེ། ཚུལ་ཁིམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་རྒྱུ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། 

སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པས་མ་གོས་པས་ལས་ཀི་ལམ་དངོས་ཀིས་རྣམ་པར་དག་

པ་དང་། སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བས་ཀང་མ་གོས་པས་ཉེར་བསོགས་

དག་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་འདོད་པའི་རྣམ་རྟོག་ལ་སོགས་པས་མ་གོས་པས་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་ཀིས་འཕན་མ་ཕྱུང་བ་དང་། ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གིས་

བརྟན་པར་བྱས་པའམ། དྲན་པས་ཟིན་པས་དྲན་པས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་། མྱ་

ངན་ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་དག་ནི། ཚུལ་ཁིམས་ནི་བཞི་སེ། འཚོ་བ་མེད་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་

པ་མེད་པ་དང་ཆད་པ་དང་ངན་འགོས་འཇིགས་ནས་སྲུང་བ་འཇིགས་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་། སིད་པ་དང་ལོངས་སྤོད་དང་བཀུར་སི་ལ་ཆགས་ནས་སྲུང་བ་ལེགས་

སུ་སྨོན་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་དག་པའི་

ལྟ་བ་ཅན་རྣམས་ཐར་པའི་དོན་དུ་སྲུང་བ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། དྲི་མ་མེད་པའི་ཕིར་ཟག་པ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཡོངས་

སུ་དག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་སོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །

བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་བཤད་པ་ནི་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཉོན་མོངས་ཅན་སྒོམ་བྱུང་མ་ཡིན་པས་སེམས་དམིགས་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་

ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ནི་བསྒོམས་པ་ལས་

བྱུང་བའོ། །ཅིའི་ཕིར་དེ་ལ་སྒོམ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན་ ཏིལ་མར་དང་མེ་ཏོག་གི་དྲི་ལྟར། སེམས་ལ་

དགེ་བའི་བག་ཆགས་བསྒོ་ཞིང་གོམས་པ་དང་དབང་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་

ཚུལ་ཁིམས་དང་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་དག་གང་གཙོ་ཞེ་ན། བཞི་བརྒྱ་པ་ལས། 

ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ནི་མཐོ་རིས་འགོ། ལྟ་བས་གོ་འཕང་མཆོག་ཏུ་འགོ། །ཞེས་འབྱུང་

བ་ལྟར་མཐོ་རིས་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་གི་སང་བྱ་དངོས་སུ་སོང་བས་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་འབྲལ་བའི་དོན་དུ་

བསྒོམ་པ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་དེ་དག་འདོད་པས་དེ་བཞིན་དུ་བསེན་པར་བྱའོ། །ཚུལ་

ཁིམས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་འབྱུང་བས་གཙོ་ཆུང་བ་ནི་གཉིས་ཀའང་

གཉིས་ཀའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཕིར་ལྷའི་བུ་རབ་རལ་སེམས་ཀིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། ལོངས་སྤོད་

ཆེན་པོའི་རྒྱུ་སྦྱིན་པ་མི་སོང་བ་དང་། མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཚུལ་ཁིམས་མི་སོང་བ་

དང་། ཤེས་རབ་ཆེན་པོའི་རྒྱུ་ཐོས་པ་མི་སོང་བ་དང་། འབྲལ་བའི་རྒྱུ་སྒོམ་པ་མི་སོང་

བ་སེ། ཞེས་པ་དང་། ལོངས་སྤོད་ཆེ་རྒྱུ་སྦྱིན་པ་མི་སོང་དེའི་འབྲས་དེ། །མཐོ་རིས་སྐྱེ་

རྒྱུ་ཚུལ་ཁིམས་མི་སོང་དེའི་འབྲས་དེ། །ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་འཇོམས་རྒྱུ་ཐོས་པ་

དེའི་འབྲས་དེ། རྣམ་གོལ་རེག་རྒྱུ་སྒོམ་པར་བྱེད་ཅིང་དེའི་འབྲས་དེ། །རྒྱུ་བཞི་དེ་ལ་

བརྟག་བརོན་མཁས་པ་དེ་དག་ནི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་དབང་བསྐུར་འབྲས་ཕིར་ཉིན་

མཚན་སྤོད། །ཅེས་པ་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས་ཀང་། གང་ཕིར་སྤིན་པས་ལོངས་སྤོད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དག་ནི་སྒྲུབ་བྱེད་ཅིང་། །ཁིམས་ཀིས་མཐོ་རིས་བསྒོམས་པས་ཉོན་”མོངས38་སོང་

བྱེད་ལ། །ཤེས་རབ་ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་ཀུན་སོང་དེ་ཡི་ཕིར། །འདི་མཆོག་ཉིད་དེ་དེ་

ཡི་རྒྱུ་ནི་འདི་ཐོས་ཡིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །

འོ་ན་མདོ་ལས། གང་ཟག་བཞི་ནི་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེད་དེ། མ་བྱས་

པའི་ས་ཕོགས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གདུང་གི་མཆོད་རྟེན་བྱེད་པ་འདི་ནི་

གང་ཟག་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེད་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་ཕོགས་བཞིའི་དགེ་འདུན་ལ་ཀུན་དགའ་ར་བ་འབུལ་ཞིང་དེ་ཉིད་དུ་གཙུག་

ལག་ཁང་རིག་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཉན་ཐོས་”ཕེ39་བ་སྡུམ་པ་དང་། 

བྱམས་པ་ཚད་མེད་སྒོམ་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་ནས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚངས་པའི་

བསོད་ནམས་ནི་ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདོན་གི་ཚེ་དང་མཉམ་པར་ བར་གི། བསྐལ་

པར་ བཞི་བཅུ། མཐོ་རིས་སུ་དགའ་བར་གནས་པའི་ཕིར་སྔར་སྨོས་པའི་མ་བྱས་

པའི་ས་ཕོགས་སུ་སྐུ་གདུང་གི་མཆོད་རྟེན་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་གང་ཟག་

བཞིའི་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་སེ། འདིར་ཚངས་པ་ནི་ཚེ་བསྐལ་

པར་ཐུབ་པ་ཚངས་པའི་མདུན་ན་འདོན་ལ་འདོད་དོ། །སེ་པ་གཞན་གི་ལུང་ལས་

ཀང་། ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་སྐྱེད་པ་ནི། །བསྐལ་པར་མཐོ་རིས་དགའ་བར་

གནས། །ཞེས་འབྱུང་སེ། འདི་ནི་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་གི་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སོབ་

དཔོན་རྒྱ་མཚོ་སིན་གིས་ཀང་། ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚད་ནི་བསོད་ནམས་

གང་གིས་བསྐལ་པ་གཅིག་ཏུ་མཐོ་རིས་སུ་འགོ་བར་འགྱུར་བ་སེ། ཡང་དང་ཡང་དུ་

38  མངས

39  བླ། ཕེ     རིང་། བྱེ    བྱེས། བྱེ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྒྱུན་མི་ཆད་པར་རྣམ་པར་སྨིན་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་བསོད་ནམས་ལ་ཚངས་

པའི་བསོད་ནམས་ཞེས་བརོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་སེམས་ཅན་གི་བསོད་

ནམས་དང་མཚུངས་པ་ལ་བྱའོ། །ཞེས་པ་དང་། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་དག་ལས་

ནི། དགེ་འདུན་མཐུན་པར་བྱས་ན་ནི། །བསྐལ་པར་མཐོ་རིས་བདེ་བ་ཐོབ། །ཅེས་

བཤད་དོ། །40

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ནི་མཚན་རྣམ་པར་སྨིན་པ་

ཅན་གི་ལས་ཏེ། ངེས་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མ་གཏོགས་པའི་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ལོངས་སྤོད་ཀི་འབྲས་བུ་ཅན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་ལྟར་ཡང་ཚངས་པའམ། ཚངས་པར་སྐྱེ་བའི་བསོད་

ནམས་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ཏེ། འདོད་པའི་མཐོ་རིས་སུ་ཚེ་

མཐུད་ཅིང་བར་བསྐལ་བཞི་བཅུར་བདེ་བ་མྱོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསོད་

ནམས་ཆེན་པོ་ལ་ཚངས་པའི་བསོད་ནམས་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཞར་ལ་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་བཤད་པ་ལ་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་ནི་བསམ་པ་ཀུན་སོང་

རེད་པ་དང་བཀུར་སི་ལ་སོགས་པ་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པས་བསན་བྱ་

མདོའི་སེ་ལ་སོགས་པ་ དབྱངས་བསྙད་ལུང་བསན་ཚིགས་བཅད་དང་། །ཆེད་བརོད་གེང་གཞི་རྟོགས་བརོད་

དང་། །དེ་ལྟ་བུ་སྐྱེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས། །རྨད་བྱུང་གཏན་ལ་དབབ་པའི་སེ། །ཞེས་པ། གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་

གཉིས་སམ་སེ་སྣོད་གསུམ་པོ་དག་སྦྱོར་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ནོར་བར་

སོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སུ་དབྱེ་

40  +ཞེས་བཤད་དོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བ་ནི་གདུལ་བྱ་མདོར་བསྡུས་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་པར་བཞག་ས་བ་དང་

བཤད་ས་བ་དང་། བཟུང་ས་བས་ཆོས་ལ་གུས་པས་ཚོགས་རོགས་པ་དང་། མྱུར་དུ་

ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པ་དང་། 

མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་རེག་པར་གནས་པ་དང་། འབེལ་གཏམ་ལ་མཁས་པར་

བྱ་བའི་དགོས་པ་བཅུའི་ཕིར་གདུལ་བྱའི་ཉོན་མོངས་པའི་སྤོད་པ་ལ་བརམས་ནས་

མདོར་བསན་པའི་ཚུལ་གིས་ཕུང་པོ་དང་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་དང་རྟེན་འབྲེལ་དང་

ཟས་དང་བདེན་པ་དང་ཐེག་པ་གསུམ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་རྡུབ་དང་

བསབ་པ་གསུམ་དང་ཤེས་ནས་དད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་ཀི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་

བདུན་ལ་སོགས་པ་རྐང་པས་གསུངས་པ་མདོའི་སེ་དང་། གང་གི་དབུས་དང་མཐར་

ཚིགས་སུ་བཅད་དེ་གསུངས་པ་དང་དྲང་དོན་གི་མདོ་སེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དབྱངས་

ཀིས་བསྙད་པའི་སེ་དང་། གང་ལས་ཉན་ཐོས་འདས་ཏེ་ཤི་འཕོས་པ་དང་མ་འོངས་པ་

ན་འབྱུང་བ་ལུང་སོན་པ་དང་ངེས་དོན་གི་མདོ་སེ་ནི་ལུང་བསན་པའི་སེ་དང་། རྐང་

པས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་པ་ར་བ་གཉིས་པ་དང་། ར་བ་གསུམ་པ་དང་། ར་བ་བཞི་པ་

དང་། ར་བ་ལྔ་པ་དང་། ར་བ་དྲུག་པར་བསེབས་ནས་གསུངས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་

པའི་སེ་དང་། གང་ཟག་གི་མིང་དང་རིགས་མ་བརོད་པར་དམ་པའི་ཆོས་དང་བསན་

པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཡི་རང་ནས་གསུངས་པ་ཆེད་དུ་བརོད་པའི་

སེ་དང་། གང་ཟག་གི་མིང་དང་རིགས་བརོད་ནས་བསན་ཅིང་བཤད་པ་དང་གང་གི་

ཆེད་དུ་གསུངས་པ་དང་འདུལ་བ་དང་ལྡན་པའི་བྱུང་བ་དང་བཅས་གེང་གཞི་དང་

བཅས་པའི་སོ་སོ་ཐར་པ་གསུངས་པ་གེང་གཞིའི་སེ་དང་། དཔེས་དོན་གསལ་བར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱེད་པ་དཔེ་དང་བཅས་པར་གསུངས་པ་རྟོགས་པ་བརོད་པའི་སེ་དང་། སྔོན་གི་

གཏམ་རྒྱུད་ཀི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པར་གསུངས་པ་དེ་ལྟ་བུ་བྱུང་བའི་སེ་དང་། འདས་

པའི་དུས་ལ་བརྟེན་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྐྱེ་མཆེད་དེ་དང་དེ་དག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའི་སྤོད་པ་དང་དཀའ་བ་སྤད་པ་བསན་པ་སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་སེ་དང་། 

གང་ལས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་སོབས་བཅུ་ལ་

སོགས་པ་དང་སྒིབ་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་

རྣམས་ཀི་ལམ་བསན་པ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་དང་། གང་ལས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ཀི་ཐུན་མོང་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་

ཏན་གཞན་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བར་གགས་པ་བསན་

པ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་སེ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་པས་མདོ་སེའི་དོན་འཆད་ཅིང་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་

གཏན་ལ་འབེབས་པར་བྱེད་པ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོས་མངོན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་གཏན་ལ་

དབབ་པར་བསན་པའི་སེ་ཞེས་བྱའོ། །

གཉིས་པ་དེ་དག་སེ་སྣོད་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་

དང་། གཉིས་སུ་བསྡུ་བ་དང་། ངེས་ཚིག་གསུམ་ལས་དང་པོ་ལའང་གཉིས་ལས་དང་

པོ་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་དངོས་ནི་ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལས། མདོའི་སེ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་ནི་

མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་ཡིན་ཞིང་། གེང་གཞིའི་སེ་ནི་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་ཡིན་ལ། གཏན་ལ་

དབབ་པར་བསན་པའི་སེ་ནི་ཆོས་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་ལ། ཆོས་

མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་དང་པོ་ལྔ་ཉན་ཐོས་ཀི་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་དོ། །གིང་



  220  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གཞིའི་སེ་ནས་སྐྱེས་པའི་རབས་ཀི་སེའི་བར་བཞི་ནི་འདུལ་བའི་སེ་སྣོད་དོ། །ཤིན་ཏུ་

རྒྱས་པའི་སེ་དང་། རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཆོས་ཀི་སེ་གཉིས་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་

མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་དོ། །གཏན་ལ་དབབ་པར་བསན་པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་བྱང་ཆུབ་

སེམས་དཔའ་གཉིས་ཀའི་ཆོས་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་དོ་ཞེས་བཤད་མོད་ཀི་ལེགས་

པར་བརྟགས་ན་མདོའི་སེ་དང་དབྱངས་ཀིས་བསྙད་པ་དང་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཐེག་ཆེན་གི་མདོ་སེའང་སྣང་བའི་ཕིར་དང་། རྟོགས་པ་བརོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་གཞན་གཉིས་སྣང་བའི་ཕིར་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་སེ་ནི་

ཉན་ཐོས་ཀི་མདོ་སེའི་སེ་སྣོད་དུ་རིགས་པའི་ཕིར་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ངེས་པ་ནི་མི་སྣང་

ངོ་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་སེ་སྣོད་གསུམ་དུ་བསན་པའི་དགོས་པ་ནི་རྒྱུ་དགུས་གཞག་སེ། དེ་

ལ་གསུམ་མཚན་གསུམ་ལས་དང་པོ་སང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་གསུམ་སང་བའི་ཆེད་དུ་

བསན་པ་ནི་ལས་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཉེན་པོར་ནི་མདོ་སེའི་སེ་

སྣོད་བསན་ཏེ། གང་ཞིག་གང་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་དེ་ལ་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །སྤོད་པ་མཐའ་གཉིས་ལ་སྦྱོར་བའི་གཉེན་པོར་ནི་འདུལ་བའི་

སེ་སྣོད་བསན་ཏེ། འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པས་གསོག་འཇོག་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་

ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལ་ཡོངས་སུ་དཔྱད་པ་དགག་པའི་སྒོ་ནས་

འདོད་པ་བསོད་ཉམས་ཀི་མཐའ་སོང་ལ། བརྒྱ་སོང་རི་བའི་གོས་དང་ཁང་བཟང་དང་

ཁ་ཟས་རོ་བརྒྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་ཡོངས་སུ་སྤད་པ་རེས་སུ་

གནང་པའི་སྒོ་ནས་དོན་མེད་པའི་དཀའ་ཐུབ་བདག་ཉིད་དུབ་པ་ལ་སྦྱོར་བའི་མཐའ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སོང་བའི་ཕིར་རོ། །རང་གི་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པོར་ནི་མངོན་པའི་སེ་

སྣོད་བསན་ཏེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་

པས་ལྟ་བ་ངན་པ་རྣམས་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་བསན་པ་ལ་མ་ཞུགས་པ་འཇུག་

པའི་གེགས་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཞུགས་པའི་སྤོད་པ་དང་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་སོང་བ་ལ་

གསུམ་པོ་རིམ་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ བརོད་བྱ། བསབ་པ་གསུམ་སོན་ཅིང་སྒྲུབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་

བསན་པ་ནི་མདོ་སེས་ནི་བསབ་པ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་སོན་ལ། འདུལ་བས་ནི་

བསབ་པ་དང་པོ་གཉིས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་

བྱེད་པ་དང་ཐོབ་པ་མི་ཉམས་པར་བསྲུང་བ་དང་། ཉམས་ན་ཕིར་བཅོས་པའི་སྒོ་ནས་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་སྒྲུབ་ལ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ནི་འགོད་པ་མེད་ཅིང་། 

འགོད་པ་མེད་པས་ནི་སེམས་ལས་སུ་རུང་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དམིགས་པ་ལ་

མཉམ་པར་བཞག་པའི་རིམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པས་ལྷག་པའི་སེམས་ཀི་

བསབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

ཆོས་མངོན་པས་ནི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་

མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་བའི་ཐབས་བསན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོས་བསམ་བྱས་ཏེ་

བསྒོམས་པས་འཇིག་རྟེན་དང་དེ་ལས་འདས་པའི་སྒོམ་བྱུང་གིས་ཤེས་བྱའི་དོན་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རབ་ཏུ་འབྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་པ་ བྱེད་ལས། ཆོས་དང་དོན་

གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བསན་པ་ནི་མདོ་སེས་ནི་རོད་བྱེད་སྒའི་ཆོས་དང་བརོད་བྱ་དོན་

གི་ཆོས་ལ་བྱང་བར་བྱེད་པས་ན་དེ་གཉིས་བཤད་ལ། འདུལ་བས་ནི་ཆོས་དང་དོན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགྲུབ་སེ། ཚུལ་ཁིམས་དང་ལྡན་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་འདུལ་བ་ལ་རབ་ཏུ་

བརོན་པས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཆོས་དང་དོན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་མངོན་པས་ནི་ཆོས་དང་དོན་འབེལ་བའི་གཏམ་རྣམ་པར་གཏན་

ལ་དབབ་པ་ལ་མཁས་པར་བྱེད་དེ། དེས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀི་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་

ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཤེས་པས་ཚིག་དོན་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་

ཐོབ་པས་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་གནས་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདིར་ཆོས་དང་

དོན་ནི་སྒ་དང་དོན་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

གཉིས་པ་སེ་སྣོད་གཉིས་སུ་བསྡུ་བ་ནི་བྱང་ས་ལས། གསུང་རབ་ཡན་ལག་

པ་ཅུ་གཉིས་པ་ལས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་སེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་

དོ། །ལྷག་མ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀིས་སེ་སྣོད་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་

བཅུ་གཉིས་དང་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཉིད་ཐེག་པ་དམན་པ་དང་མཆོག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་

ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །དེ་

ལྟར་ན་རང་རྒྱལ་གི་སེ་སྣོད་དང་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཉན་

ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ལས་ལོགས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་

ལས་བཏུས་པ་ལས་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པའི་སྐབས་སུ་ཉན་ཐོས་ཀི་སེ་

སྣོད་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་ཞེས་ཉན་

ཐོས་ཀི་སེ་སྣོད་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པར་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་ངེས་ཚིག་ནི་ཅིའི་ཕིར་སེ་སྣོད་ཅེས་བྱ་ཞེ་ན། ཤེས་བྱའི་དོན་

ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར་སེ་སྣོད་ཅེས་བྱ་སེ། དེ་སྐད་དུ་ཡང་མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སེ་སྣོད་དག་ནི་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀང་རུང་། །བསྡུས་པའི་ཕིར་ཏེ་རྒྱུ་ནི་དགུས་

འདོད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

གསུམ་པ་རྣམ་གངས་ནི་གསུང་རབ་དང་། སེ་སྣོད་དང་། བཀའ་དང་། ལུང་

དང་། གཙུག་ལག་དང་། བསན་བཅོས་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། 

འཕགས་པ་འོད་”སྲུང41་ཆེན་པོས། ཀེ་མ་སོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གསུང་ནི་ཚད་

མེད་པ། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་ཆོས་ཀི་བསན་བཅོས་འདི་བསྡུས་པས། །གང་ན་འཇིག་

རྟེན་བློ་ངན་མུན་བྱེད་ཆུད་ཟོས་པའི། །བློ་གོས་རབ་རིབ་བསལ་ནས་སྒོན་མར་ཡང་

དག་ལྡན། །ཞེས་པ་དང་། འདུལ་བ་ལ་བསོད་པ་ལས་ཀང་། རྒྱལ་བ་སོན་པ་དེ་ཡི་

བསན་བཅོས་དག །མདོ་དང་ཆོས་མངོན་ཡིན་གསུངས་འདུལ་བ་ནི། །སོན་དང་

བསན་པ་དངོས་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །གཉིས་གྱུར་ཕག་བྱ་སངས་རྒྱས་ཆོས་གཅིག་

བཞིན། །ཞེས་པ་དང་། བྱང་ས་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ནི་ནང་གི་བསན་བཅོས་ཞེས་བྱ་སེ། 

ཞེས་པ་དང་། རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་ཀང་། དོན་དམ་པར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་

ཁོ་ན་བསན་བཅོས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །འདིས་ནི་བརོད་བྱ་མཚུངས་

པའི་ཕིར་དེའི་དོན་འགེལ་བྱེད་ཀི་བསན་བཅོས་སོན་པའང་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པར་བསན་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་དེ་ཡང་ཀུན་སོང་གི་བསམ་པ་རེད་པ་ལ་

སོགས་པ་ལ་ཆགས་པས་སོན་པ་ནི་བདག་ཉིད་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ལས་ཉམས་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། སྦྱོར་བ་ནོར་བར་སོན་པའང་ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འགེལ་པ་ལས། དེའི་ཕིར་གང་དག་ཆོས་ལོག་པར་འཆད་པར་བྱེད་པའམ། སེམས་

41  བླ། སྲུང     རིང་། སྲུངས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་རེད་པ་དང་བཀུར་སི་དང་གགས་པ་འདོད་པས་འཆད་པ་དེ་དག་

ནི་བདག་ཉིད་ཀི་བསོད་ནམས་ཆེན་པོ་ཉམས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལས་བཟློག་སེ་བསམ་པ་བཟང་པོས་ཆོས་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

བསན་ན་ནི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། བསབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་

ལས། ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་ཟང་ཟིང་མེད། །བསོད་ནམས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

 ༼ཆ་མཐུན་གི་དགླེ་བ་གསུམ་བཤད་པ།༽

བཅུ་བཞི་པ་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་གསུམ་བཤད་པ་ནི། མདོ་ལས་བསོད་

ནམས་ཀི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱེད་

པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བ་གསུམ་གསུངས་པ་ལ། འཁོར་བར་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་

འོང་བ་ཅན་ནི་བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་ནོ། །ཚོགས་ལམ་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་

བསྔོས་པའི་དགེ་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐར་པའི་ཆད་དང་མཐུན་པ་སེ་གང་

སྐྱེས་ན་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་ཆོས་སུ་འགྱུར་བའོ། །དགེ་བ་དེ་ཡོད་པར་

ནི་འཁོར་འདས་ཀི་ཉེས་དམིགས་དང་ཡོན་ཏན་བརོད་པ་ན་དད་པའི་ཤུགས་ཀིས་བ་

སྤུ་ལྡང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ལས་ཤེས་སོ། །ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་

པའི་དགེ་བ་ནི་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་རྣམ་

པ་གསུམ་མོ། །

༼རིགས་པས་རབ་བཅུག་པའི་ལས་བཤད་པ།༽

བཅོ་ལྔ་པ་ འཇིག་རྟེན་པའི་ལས་གསུམ་གི་རྣམ་གངས་བསན་པ་ནི། རིགས་པས་རབ་ཏུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཅུག་པའི་ལས་ནི་སོབ་པ་རིགས་པ་ཐབས་ཀིས་རབ་ཏུ་བཅུག་པའི་ལུས་དང་ངག་

དང་ཡིད་ཀི་ལས་རྣམ་པ་གསུམ་ཀུན་ནས་སོང་བ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་ནི་

ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཀ་ལ་སོགས་པའི་ཡིག་འབྲུའི་གཟུགས་འདྲི་

བ་དང་། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་འབུར་གི་རྒྱ་རྐོ་བ་ནི་ལུས་ཀི་ལས་དང་། དངོས་པོ་

གཅིག་ལ་སོགས་པ་བགང་བ་དང་བཅས་པའི་སྙན་ངག་ནི་ངག་གི་ལས་སོ། ། ཀུན་སོང་

དང་བཅས་པ། བཅུ་པ་བཅུ་ལ་བརྒྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་གངས་བསོམས་ཏེ་

འཛིན་པ་ནི་ཡིད་ཀི་ལས་ཏེ་ ཕུང་པོ་བཞིའོ།  དེ་ལྟར་ན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་

བྱའོ། །གཞན་ཡང་ཡིག་འབྲུ་ལ་སོགས་པ་བསན་པའི་ཞར་ལ་བྱུང་བའམ། ཡང་ན་

འདི་ཆོས་མངོན་པ་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ཀི་ཕུང་པོའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས་

འབྱུང་བའི་རྣམ་གངས་འགའ་ཞིག་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཉོན་མོངས་པས་ ཀུན་སོང་དང་

བཅས་པས། བཀབ་པས་ན་བསྒིབས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་དང་བཅས་པས་གནག་ཅིང་

འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་བོར་བས་ན་ངན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འདུག་

པས་ན་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཆོས་ཟག་

བཅས་ཀི་མིང་གི་རྣམ་གངས་སོ། །

དྲི་མ་མེད་པའི་དགེ་བ་ནི་དག་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་པས་ན་ག་ནོམ་པ་ཞེས་

བྱ་སེ། དེས་ན་ག་ནོམ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགེ་བ་ཟག་མེད་ཀི་རྣམ་གངས་སོ། །ཉོན་

མོངས་པ་ནི་ངན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དགེ་བ་ཟག་མེད་ནི་ག་ནོམ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ན་

ངན་པ་དང་ག་ནོམ་པ་ལས་གཞན་པ་ དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། ནི་བར་

མ་ཞེས་བྱའོ། །རྒྱུད་ལ་སྐྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གུས་པར་བསེན་པར་བྱ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་གངས་སོ། །དེ་

ལས་གཞན་པ་འདུས་མ་བྱས་དང་མི་དགེ་བ་དང་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་རྣམས་

ནི་བསེན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་འདུས་མ་བྱས་བསེན་བྱ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། 

འདུས་མ་བྱས་ནི་བསེན་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། བསྐྱེད་པ་དང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་རྒྱུད་ལ་

གོམས་པར་བྱར་མི་རུང་བའི་ཕིར་དང་། འབྲས་བུའི་དོན་དུ་སེན་པ་ཡིན་ན་དེ་ལ་

འབྲས་བུའང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་དགེ་བ་དང་། བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་དང་། 

འདུས་བྱས་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་དང་། དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་། འདུས་བྱས་

ཟག་མེད་དང་། འདུས་མ་བྱས་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། ནམ་མཁའ་བརྟགས་མིན་

དང་། ཐར་པ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་རྣམས་ནི་སྔ་མ་སྔ་མ་ཕི་མས་བླ་མ་དང་བཅས་

པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་སྨིན་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། ཟག་བཅས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྟག་པའི་ཕིར་དང་། རྟག་ཅིང་དགེ་བའི་

ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཆོས་གཞན་ཐམས་ཅད་ནི་བླ་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ཐར་པ་མྱང་

འདས་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི་དེ་ལས་ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དང་ཁད་པར་དུ་འཕགས་

པ་གཞན་མེད་པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ཆོས་འདུས་བྱས་

སམ། འདུས་མ་བྱས་གང་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་གི་ནང་ན་མཆོག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཐར་པའི་རྣམ་གངས་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་མ་ལུས་པར་སངས་པ་དང་། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ངེས་པར་སངས་པ་དང་། བྱང་བར་གྱུར་བ་དང་། ཟད་པ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དང་། འགོག་པ་དང་། རྣམ་པར་ཞི་བ་དང་། ནུབ་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། སའི་

དངོས་གཞི་ལས་ནི་རྟག་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། ཐེར་ཟུག་པ་དང་། མི་འགྱུར་པའི་

ཆོས་ཅན་དང་། གནས་དང་། གིང་དང་། སྐྱོབ་པ་དང་། སྐྱབས་དང་། དཔུང་གཉེན་

དང་། བདེ་བ་དང་། ཞི་བ་དང་། ལེགས་པའི་གཞི་དང་། བདེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བ་

དང་། མི་གཡོ་བ་དང་། མི་གཞོལ་བ་དང་། བལྟར་དཀའ་བ་དང་། འཆི་བ་མེད་པ་དང་། 

མྱ་ངན་མེད་པ་དང་། འཆི་འཕོ་མེད་པ་དང་། རིམས་ནད་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་

གདུང་བ་མེད་པ་དང་། ནད་མེད་པ་དང་། གཡོ་བ་མེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་

དང་། སོས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་བཤད་དོ། །

འཇིག་རྟེན་འགྲུབ་བྱེད་སེམས་པ་བསམས་པའི་ལས། །རིག་བྱེད་རིག་བྱེད་མ་

ཡིན་སོམ་པ་དང་། །སོམ་མིན་བར་མ་ལས་འབྲས་རྣམ་དབྱེ་རྣམས། །ལེགས་རྟོགས་

འདོད་པས་གནས་འདི་མཉན་པར་གིས། །ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་མངོན་

པའི་རྒྱན་ལས་ལས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་གནས་བཞི་པའི་བཤད་པའོ། །     ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

 ༼གནས་ལྔ་པ་ཕ་རྒྱས་བསན་པ།༽

༈ ད་ནི་གནས་ལྔ་པ་ཕ་རྒྱས་བསན་པ་འཆད་པ་ལ་ཕ་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་དང་། དེ་ཇི་

ལྟར་སོང་བའི་ཚུལ་དང་། སངས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤེས་བཤད་པ་གསུམ་ལས།

༼ཕྲ་རྒྱས་ཀི་རང་བཞིན་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལའང་ཕ་རྒྱས་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་གཉིས་

ཀི་དང་པོ་ནི།

༼ཕྲ་རྒྱས་ཀི་དབྱླེ་བ་བཤད་པ།༽

གནས་བཞི་པར། ལས་ལས་འཇིག་རྟེན་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས། །ཞེས་གང་བཤད་

པའི་ལས་དེ་དག་ཀང་ཕ་རྒྱས་ཀི་དབང་གིས་བསགས་ ཤིང་རྣམ་སྨིན་འཕེན་ནུས། པར་

འགྱུར་གི་ཕ་རྒྱས་མེད་པར་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་མི་”གསོག་ཅིང་ལས་མེད་པར་

ཡང་སིད་མི་འགྲུབ་སེ། གཞན་དུ་ན་མ་ངེས་པའི་ལས་ཡོད་པས་དག་བཅོམ་ལའང་ཡང་སིད་ཡོད་པར་ཐལ་

བས། དེས་ན། སིད་པའི་ར་བ་ནི་ཕ་རྒྱས་ཡིན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་སོབ་དཔོན་

གང་སེལ་ནི། སྐྱེ་བའི་ཤིང་རྟ་སྐྱེ་བོ་བྱིས་པ་ཡིས། །ཞོན་ཞིང་ཉོན་མོངས་ལས་ཀི་

འཕང་ལོ་ཅན། །འདི་ནི་ཉོན་མོངས་འཕང་ལོ་གཅིག་ཉམས་ན། །ལས་ཀི་འཕང་ལོ་

གཅིག་པུ་འཁོར་མ་ཡིན། །ཞེས་ལས་ཀིས་ཡང་སིད་འཕེན་པར་བྱེད་པ་དང་མངོན་

པར་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ར་བ་ཕ་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་སིད་པ་ནི་ཡང་སིད་ཉིད་ལ་

འདོད་ཅིང་དེའི་ར་བ་ནི་ཕ་རྒྱས་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་ལ། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་

ནི། སིད་པ་ནི་འདིར་ཡང་སིད་ཕི་མ་དང་། དེའི་རྒྱུ་ལས་ཀི་སིད་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་འདོད་ལ། དེའི་ར་བ་ནི་ཕ་རྒྱས་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་འཇུག་པ་ན་བྱ་བ་བཅུ་

བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ལ་བྱ་བ་བཅུ་ནི། རྒྱུན་མི་ཆད་པས། ར་བ་བརྟན་

བྱེད་ཐོབ་པའི་རྒྱུན། ། ཡང་ཡང་རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བསྐྱེད་པས། རྒྱུད་གནས་བྱེད་པ་ཕ་རྒྱས་

རྒྱུན། ། ལུས་ཀི་ལོ་ཐོག་སྐྱེད་པས། ཞིང་ནི་རང་རྒྱུད་ཕ་རྒྱས་གཞིར། །རྒྱུ་མཐུན་སྒྲུབ་པ་ཉེ་

ཉོན་སྐྱེད། །ལས་ཀི་སིད་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །རང་ཚོགས་འཛིན་པ་ཚུལ་བཞིན་

མིན། །དམིགས་ལ་ཀུན་རྨོངས་མི་ཤེས་ཉིད། །རྣམ་ཤེས་རྒྱུན་འཁིད་སིད་པར་

འཕེན། །དགེ་ལས་གཡོ་བ་ཉམས་པ་ཡིན། །འཆིང་བ་ཁམས་ལས་མི་འདའ་བ། ། ཡིན། 

ཉོན་མོངས་གང་ཞིག་ཁམས་སུ་གཏོགས་པ་དེས་ནི་དེ་ལས་འདའ་བའི་གེགས་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར། རྣམ་པ་

བཅུ་ནི་གནས་འདིར་ཡང་། །རབ་ཏུ་བསན་པ་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་བྱའོ། །

ཕ་རྒྱས་དེ་ཡང་དབྱེ་ན་རེ་ཞིག་རྣམ་པ་དྲུག་སེ། གང་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་

དེ་བཞིན་དུ་ཁོང་ཁོ་དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ཏེ་ ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་ཀིས་གཞན་ལྔ་ཡང་དམིགས་པ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ་བདག་ལྟ་དང་

སེད་པས་བདག་གིར་བྱས་པ་ལས་རྒྱས་པའི་ཕིར། ཟག་མེད་དང་སྐལ་པ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ལ་མི་རྒྱས་སོ། །གངས་

ངེས་ནི། སོད་འགེལ་ལས་བཟའ་བྱ་ཡུལ་ཚོར་བ་གསུམ་གི་དུག་ཟབ་པོ་སེམས་ཅན་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་ལ་ང་རྒྱལ་

དང་། ཕིན་ཅི་ལོག་སོང་བ་ལ་ལོག་ཞུགས་ལྟ་བ་དང་། ཐེ་ཚོམ་སེ། ལོག་པར་ངེས་པ་དང་མ་ངེས་པའོ། ། དེ་ལྟར་

རྣམ་པ་དེ་དྲུག་ཀང་བདུན་དུ་བཤད་ཅེས་འབྲེལ་ལོ། །

ཇི་ལྟར་བྱས་ནས་ཤེ་ན། མདོ་ལས་འདོད་ཆགས་ལ་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་

ཀི་ཕ་རྒྱས་དང་། སིད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཕ་རྒྱས་ཞེས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་བྱས་

ནས་སོ། ། ཕ་རྒྱས་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཀུན་དཀྲིས་དང་གནས་མ་བུ་པ་ཐོབ་པ་དང་། མདོ་སེ་བ་ས་བོན་ལ་འདོད་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡོད་པས། སྐབས་འདིར་དཔྱད་པ་འདི་བྱ་སེ་གལ་ཏེ་ གཞི་མཐུན་པའི་དྲུག་པ། འདོད་པའི་

འདོད་ཆགས་ཉིད་ཕ་རྒྱས་ཡིན་པས་འདོད་ཆགས་ཀིས་ཕ་རྒྱས་སམ། འོན་ཏེ་ གཞི་ཐ་

དད་པའི་དྲུག་པ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ལས་ཐ་དད་པའི་ཕ་རྒྱས་ ཡིན་པས་འདོད་ཆགས་ཀི་

ཕ་རྒྱས། ཡིན་པར་འདོད། ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་ ལུང་བར་མའི། མདོ་ལས་འདི་ན་ལ་ལ་

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའི་སེམས་ཀིས་ལན་མང་དུ་མི་

གནས་ལ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་བྱུང་ནའང་ཕིས་ངེས་

པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་ཤིང་དེའི་འདོད་པའི་འདོད་

ཆགས་ཀི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དེ་མཐུས་ཡང་དག་པར་ཤིན་ཏུ་ཀུན་ནས་འཛོམས་

ཤིང་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པར་སོང་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དང་ཕ་

རྒྱས་ཐ་དད་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལ། ཕོགས་གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཕ་རྒྱས་ནི་ཐོབ་

པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་མངོན་པ་ལས། 

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཕ་རྒྱས་ནི་དབང་པོ་གསུམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

ཡིན་ནོ། །

གསུམ་གང་ཞེ་ན། བདེ་བ་དང་། ཡིད་བདེ་བ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཀི་དབང་པོ་

དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །དེ་མཚུངས་ལྡན་དུ་

བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། འདིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། འདོད་པའི་འདོད་

ཆགས་ཉིད་ཕ་རྒྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆོས་མངོན་པ་ལས་ ཉོན་མོངས་ལ། བཤད་པ་ནི་

མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པའི་སྒ་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་ནམ། ཡང་ན་ཐོབ་པ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཏགས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེའི་ཕིར། 

སེམས་ནི་ཉོན་མོངས་བྱེད་ཕིར་དང་། །སྒིབ་ཕིར་དགེ་དང་འགལ་ཕིར་དང་། །དགེ་

བའང་དམིགས་པའིི་ཕིར་ན་འདིར། །ཕ་རྒྱས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་མིན། །ཞེས་འགེལ་པར་

གསུངས་སོ། །

མདོ་སེ་པ་རྣམས་ན་རེ། ཕ་རྒྱས་ནི་ཐོབ་པའང་མ་ཡིན་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པའང་

མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་བག་ལ་ཉལ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ནི་ ཕ་རྒྱས། 

མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ་བག་ལ་ཉལ་ནི་ ཕ་རྒྱས། ས་བོན་ཡིན་ནོ། །དེའིི་ཕིར་མདོ་

ལས་གསུངས་པ་ནི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ལ་བསན་བཅོས་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་མི་འདོན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །གནས་མའི་བུའི་སེ་པ་ནི་ཕ་རྒྱས་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པ་ལ་

འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ནི་ཟག་བཅས་ལ་སེད་པ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་གཉིས་ལས་

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་འདོད་ཆགས་ཡིན་ན་སིད་པའི་

འདོད་ཆགས་གང་ཞེ་ན། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ལས་སྐྱེས་པའི་འདོད་ཆགས་ནི་སིད་

པའི་འདོད་ཆགས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་ཡང་སིད་

པར་འཕེན་པའི་འདོད་ཆགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་ཁམས་གཉིས་པོའི་འདོད་ཆགས་བསོམས་ནས་སིད་པའི་

འདོད་ཆགས་སུ་བྱས་ཤེ་ན། རྒྱུ་མཚན་ནི་དེ་དག་ གཞལ་མེད་ཁང་སོགས་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་

ཀང་། ཕལ་ཆེར་སྙོམས་འཇུག་ལ་སེད་པས་ཁ་ནི་ནང་དུ་བལྟས་ཏེ་ འཇུག་པ་དང་། གཅིག་ཏུ་

བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་དང་། མཉམ་པར་བཞག་པར་འདྲ་བའི་ཕིར་དང་། དེ་ལུང་མ་བསན་

ཁ་ནང་བལྟས། མཉམ་གཞག་ས་པའི་ཕིར་གཅིག་བྱས། །ཞེས་འབྱུང་བས་གཉིས་
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ཀའང་གཅིག་ཏུ་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དགོས་པ་ནི་དེ་ལྟར་ན་མཉམ་གཞག་ཡིན་པས་ཁམས་གཉིས་པོ་དེར་ཏེ་དེ་

དག་ལ་ བསམ་གཏན་བཞི་ཐོབ་པ་ལ་འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་བོ་སྙམ་ནས་དེ་དག ཐར་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་

འབྱུང་བ་ལ། ཐར་པ་འདོད་པ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཡིན་ན་ཁམས་གོང་མ་

གཉིས་དང་དེ་དག་གི་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ལ་ཐར་བར་སེད་པ་ནི་སིད་པའི་

འདོད་ཆགས་ཡིན་གི་ཐར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཡང་དག་པའི་ཐར་པ་ཡིིན་ནོ་སྙམ་

པའི་འདུ་ཤེས་བཟློག་པའི་ཕིར་དེ་གཉིས་སིད་པའི་འདོད་ཆགས་སུ་བཤད་དོ་ཞེས་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་འདོད་པ་ལ་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དང་། སྙོམས་འཇུག་རྟེན་ལུས་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་ལ་སེད་

པའི་ཕིར་དང་། ལུས་ནི་སིད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་དམིགས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་སིད་པའི་འདོད་ཆགས་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་

བྱའོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །

ཡང་ཕ་རྒྱས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཆོས་མངོན་པ་ལས་བཅུར་ཡང་བཤད་དོ་ཞེས་

སྦྲེལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ལྟ་བ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པ། ལོག་

པར་ལྟ་བ་དང་། ཁད་པར་དུ་སྒོ་འདོགས་པ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་

འཛིན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་ལྔར་ཕེ་སེ་

བསྣན་པའི་ཕིར་རོ། །འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རེས་ལ་མཐར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་

ཡང་འདིར་ཚིགས་བཅད་བསེབས་པའི་ངོར་དེའི་རེས་ལ་ལོག་ལྟ་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་

ལྟ་བ་ལ་དབྱེ་བ་བྱེད་ན་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པས་ང་རྒྱལ་ལའང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། ལྟ་བ་ལ་རྣམ་པ་དང་བྱེད་ལས་ཐ་དད་ཡོད་ལ་ང་རྒྱལ་ལ་

ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ལས་མེད་ཅིང་བྱེད་ལས་ཀང་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། ། ཁ་ཅིག །ལྟ་བ་ཉེས་པ་ཆེ་བས་སང་དགོས་ལ་དེ་ལ་ཤེས་པས་ཁབ་པས་དུ་མར་ཕེ་ཞེས་པ་ནི་མ་རིག་པ་ལས་

ཧ་ཅང་ཐལ་བས་མི་འཐད་དོ། །ཁ་ཅིག །ང་རྒྱལ་ལ་བདུན་ཡོད་ཀང་སྤི་མཚན་དང་སེམས་ཁེངས་པའི་བྱེད་པ་གཅིག་

ལས་མེད་པས་གཅིག་ཏུ་བཞག་ཅེས་པའང་ལྟ་བ་ལའང་སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱེད་པའི་བྱེད་པ་གཅིག་ལས་མེད་པས་

ཞེས་མཚུངས་སོ། །རོག་ན་རེ། དངོས་པོ་ལ་ལྟ་བ་ལ་ལྔར་བྱུང་བས་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་དངོས་པོ་ལ་གཅིག་ལས་མ་བྱུང་

བས་ལྔ་དང་གཅིག་ཏུ་བཞག་ལ། དེ་ལྟར་འོང་བའི་རྒྱུ་ཡང་བཞིན་གི་ཁ་མིག་གི་གངས་ལྟར་དངོས་པོའི་ཆེ་བ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྒྱུ་མཚན་མ་རེད་པར་ཟད་དོ། །དེས་ན་ཟླ་ཅོག་ན་རེ། འདི་དག་དམིགས་རྣམ་གིིས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་

པ་ན་ལྟ་བ་ལ་འཛིན་སངས་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ལྔ་ཡོད་པས་དང་། ང་རྒྱལ་ལ་བདུན་ཡོད་ཀང་འཛིན་སངས་ཀི་རྣམ་པ་

གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཛིན་སངས་ལ་ནི་གཉིས་ཀ་ལའང་ཐ་དད་ཡོད་དོ། །དེས་

ན་འདིར་དབྱེ་བ་སིད་ཚད་ལ་དབྱེ་བ་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་དགོས་པའི་དབང་གིས་ཏེ་མུ་སེགས་བྱེད་ལྟ་བ་དེ་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རྟོག་སེ། དེ་ནི་མ་ཡིན་གི་

མཐོང་སང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་པའི་ཕིར་མདོ་ལས་དེ་ལྟར་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

འོ་ན་ལྟ་བ་ལའང་ངེས་པར་རྟོག་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ལས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་

ན། དེ་ནི་རྣམ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་ལ། བདག་དང་བདག་གི་རྟག་ཆད་དང་། །ཞེས་པ་

ལ་སོགས་པ་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་ཡོད་ལ། ང་རྒྱལ་ལ་ནི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་མེད་དེ། 

ཐམས་ཅད་ཁེངས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །འོ་

ན་ང་རྒྱལ་བདུན་དུ་མི་འབྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ནི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་པའི་ཡིན་

གི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཆོས་མངོན་པའི་བསན་བཅོས་ལས། ཕ་
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རྒྱས་བཅུ་པོ་དེ་དག་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་དུའང་འཆད་དེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཕ་རྒྱས་བཅུ་

པོ་དེ་དག་འདོད་པའི་ཁམས་ན་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་ཀང་འབྲས་བསྡུས་ཀི་ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པོ་ལ་ལོག་པར་འཇུག་པས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། 

ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་བདུན་དང་། འགོག་པ་མཐོང་སང་བདུན་དང་། འཇིག་མཐར་གཉིས་

ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་དམིགས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ཕུང་པོ་དེ་དག་ལ་དག་གོལ་ལ་ངེས་

འབྱིན་དུ་ལྟ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན་ཡང་བདེན་པ་དང་པོ་ཐ་མ་ལ་དམིགས་པ་ཡོད་ཀི་འདི་གཉིས་ལ་མེད་པས་

སོ། ། ལམ་མཐོང་སོང་ནི་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ལོག་པར་མི་འཇུག་

པས་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་དང་ལྔ་པ་གསུམ་མ་གཏོགས་

པའི་ཕིར་དང་། ལམ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཕ་རྒྱས་བཅུ་དང་བདུན་དང་། བདུན་དང་བརྒྱད་པོ་དེ་རྣམས་བདེན་

པ་བཞི་སོ་སོ་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་ལོག་པར་འཇུག་པས་ སོ་གཉིས་པོ་དག་ནི། 

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་སོ་སོའི་རང་མཚན་མཐོང་

བས་སང་བྱ་དེ་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སོང་པར་བྱེད་དོ། ། དེ་ལྟར་ན་འཇིག་མཐར་ནི་སང་བྱ་

རིགས་གཅིག་གི་སྒོ་ཅན་དང་། ལོག་ལྟ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ཐེ་ཚོམ་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་དམིགས་པས་བཞིའི་དང་། 

ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན་བདེན་པ་དང་པོ་དང་ཐ་མ་ལ་དམིགས་པས་གཉིས་ཀི་སྒོ་ཅན་ཏེ་དེ་དག་ནི་མཐོང་སང་ཡིན་

ནོ། །འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་མ་རིག་པ་བཞི་ནི་མཐོང་སང་སྒོམ་སང་གཉིས་སུ་འགྱུར་བས་རིས་ལྔ་ལྔར་འགྱུར་

རོ། ། དེས་ན་འདོད་པ་ན་ཕ་རྒྱས་མཐོང་སང་ དེ་དག་ནི་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སོང་པས་མཐོང་

སང་ཡིན་ནོ། ། ནི་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་སོ། །འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་

རིག་པ་བཞི་ནི་བསྒོམ་པས་སོང་བར་བྱ་བའང་ཡིན་པས་སང་བྱ་རིས་ལྔར་འགྱུར་ཏེ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཞིའི་ལྷན་སྐྱེས་ནི་བདེན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་

མི་སོང་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་བརྟགས་ནི་སང་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་

བ་ལྔ་དང་ཐེ་ཚོམ་ནི་བདེན་པ་རྣམས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སོང་བའི་ཕིར་མཐོང་སང་

ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཕ་རྒྱས་ནི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡིན་ནོ། །

གང་དག་འདོད་ཁམས་སུ་བཤད་པ་ལས་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པའི་ཉོན་

མོངས་པ་དེ་དག་ཉིད་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་ཡོད་ཀི་ཁོང་ཁོ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྟེན་དང་བས་

སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་རྒྱས་པའི་གཞི་མེད་པས་དང་། རྒྱུད་ཞི་གནས་ཀིས་བརླན་པས་

ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་དངོས་པོ་དགུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་ནས་མནར་

སེམས་ཀི་དངོས་པོ་དགུ་ནི་བདག་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ། །བྱེད་དོ། །བྱེད་པར་འགྱུར་

རོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་དང་། བདག་གི་མཛའ་བོ་ལ་གནོད་པ་བྱས་སོ། །བྱེད་དོ། །བྱེད་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་དང་། བདག་གི་དག་ལ་ཕན་བཏགས་སོ། །འདོགས་

སོ། །འདོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་གསུམ་སེ་དགུའོ། །དེས་ན་གཟུགས་ན་ནི་

མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་གི་ཕ་རྒྱས་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་ཡོད་དེ། ཁོང་ཁོ་ལྔ་མ་

གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ནའང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་དེ་དང་

འདྲ་བར་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་ཡིན་པས། དེ་དག་དགུ་དང་དྲུག་དྲུག་བདུན། །ཁོང་ཁོ་ལྟ་

བ་སུམ་གཉིས་དག །མ་གཏོགས་གཟུགས་ན་སྡུག་བསྔལ་སོགས། །མཐོང་བས་

རིམ་བཞིན་སོང་བར་བྱེད། །གསུམ་ནི་བསྒོམས་པས་སང་བྱ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། 

གཟུགས་མེད་ལའང་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་པ་ནི་བཅོ་ལྔ་བཅོ་ལྔའོ། །ཁོང་ཁོ་ནི་ལྔའོ། །ཐེ་ཚོམ་ནི་བཅུ་གཉིས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སོ། །ལྟ་བ་ནི་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་གོ ། དེ་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཁམས་གསུམ་ན་མཐོང་སང་

བརྒྱད་ཅུ་ར་བརྒྱད་དང་སྒོམ་སང་བཅུ་སེ་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་འདོད་ལ། དེ་དག་

ཁམས་དང་ས་དང་རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་ཕེ་ན་ཉིས་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་གཉིས་སུ་འགྱུར་

རོ། །ཆོས་མངོན་པ་བ་གཞན་དག་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ལས་ལྟ་

བ་འོག་མ་གསུམ་དང་ཐེ་ཚོམ་ནི་ཀུན་ཏུ་བཏགས་པའོ། །ལྷག་མ་ནི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་

དང་ཀུན་བཏགས་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བཞི་དང་ལྟ་བ་

དང་པོ་གཉིས་ཏེ་དྲུག་ནི་ལྷན་སྐྱེས་སྒོམ་སང་དང་ཀུན་བཏགས་མཐོང་སང་ཡིན་པས་

གཉིས་ཀ་དང་། ལྟ་བ་ཕིི་མ་གསུམ་དང་ཐེ་ཚོམ་ནི་ཀུན་བཏགས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་

མཐོང་སང་ཉིད་དུ་ངེས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་ཁད་པར་མེད་པར་ལོག་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་འདོད་པ་ན་མཐོང་

སང་བཞི་བཅུ་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་ཁོ་མེད་པའི་ཕིར་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་

དྲུག་སེ། བརྒྱ་དང་བཅུ་གཉིས་དང་། སྒོམ་སང་ནི་འདོད་པ་ན་དྲུག་དང་། ཁམས་གོང་མ་

གཉིས་ན་ལྔ་ལྔ་སེ་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་ རྣམ་པ་དང་། ཁམས་དང་སའི་སྒོ་ནས་

ཕེ་ན་བཞི་བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞིར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ནི་

བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ལོག་པར་འཇུག་གོ །བདེན་པ་ཕི་མ་གསུམ་ལ་ནི་འཇིག་ཚོགས་

ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་གཉིས་མ་གཏོགས་པ་བརྒྱད་བརྒྱད་ལོག་པར་

འཇུག་གོ །ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་བདེན་པ་ལ་ནི་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་སྔ་མ་

བཞིན་དུ་དགུ་དང་བདུན་བདུན་ལོག་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་མཐོང་སང་འདོད་པ་ན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སུམ་ཅུ་ར་བཞི་དང་། གོང་མ་གཉིས་ན་སུམ་ཅུ་སུམ་ཅུ་སེ་དྲིལ་བས་དགུ་བཅུ་ར་

བཞི་དང་། སྒོམ་སང་ནི་འདོད་པའི་ཁོང་ཁོ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་འདོད་ཆགས་དང་

ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་པའོ། །དེ་དག་ལ་ནི་ལམ་མཆོག་ཏུ་གོམས་པས་སོང་བས་ན་

སྒོམ་སང་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་འདི་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །འདི་དག་ལ་བྲང་ཏི་ན་རེ། 

འདིར་བཤད་པ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བར་

བཤད་པ་ནི་མདོ་སེ་པ་དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་པ་ནི་སེམས་ཙམ་པའི་

ལུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ ལ། ཟླ་ཅོག་གི་ཊི་ཀར་ཡང་། མཐོང་བས་སང་བྱའི་ཕ་རྒྱས་ལས། །གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་

བ་གསུམ་གིས་ནི། །བརྒྱད་ཅུ་བརྒྱད་དང་དགུ་བཅུ་བཞི། །བརྒྱ་ར་བཅུ་གཉིས་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་འབྱུང་། མོད་

ཀི། འོན་ཀང་ལུགས་ཕི་མ་གཉིས་ནི་རྣམ་པ་འགལ་ཙམ་དང་དངོས་སུ་འགལ་བའི་

དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མཆིམས་གསུངས་སོ། །

གལ་ཏེ་མཐོང་སང་གི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནས་སང་བར་བྱ་

བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཁད་པར་ཡོད་དེ། སིད་པའི་རེ་མོ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་

མཐོང་སང་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རྒྱས་གང་དག་སྡུག་བསྔལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་

པ་བཞི་ཡིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ནི་བདེན་པ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་མཐོང་ལམ་ཁོ་ནས་སང་བར་ངེས་པའི་ཕིར། ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ ཁོ་ནའི། ངེས་པར་

གཟུང་བའོ། །འདི་ལྟར་མཐོང་སང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སོང་

བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། སིད་རེ་བའི་མཐོང་སང་དེ་ལ་སོང་བྱེད་འཇིག་རྟེན་པའི་

ལམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སིད་རེ་ལས་གཞན་པའི་མཐོང་སང་ས་ལྷག་མ་ཅི་ཡང་

མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་མན་ཆད་ལས་སྐྱེས་པའི་མཐོང་སང་རྣམས་ནི་མཐོང་ ལམ་ཆོས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཟོད་རེས་བཟོད་ཅི་རིགས། བ་དང་སྒོམ་པའི་ལམ་གཉིས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་སོང་སེ། 

འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་ལམ་དང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་ས་གོང་མ་ལ་ཞི་བ་

དང་འོག་མ་ལ་རགས་པར་ལྟ་བའི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་ཀང་སོང་བའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བསན་བཅོས་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཉན་ཐོས་ནི་

མཐོང་བའི་ལམ་གིས་སོང་ལ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་སྒོམ་པའི་ལམ་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། །

ས་ཐམས་ཅད་ནའང་ཕ་རྒྱས་བཟོད་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་མིན་པའི་སྒོམ་

སང་ དུ་བཤད་པའི་ལྟ་མིན་བཞི་པོ། གང་དག་ཤེས་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ནི་ བདེན་པ་

ལ་ལོག་པར་མ་ཞུགས་པའི་སང་བྱ་ཡིན་པས་སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀས་ཀང་། སྒོམ་པའི་ལམ་ཁོ་ནས་སང་

བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་གིས་སྒོམ་སང་སོང་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །སྒོམ་

ལམ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་

མཐོང་ལམ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། སྒོམ་ལམ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་

དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཀ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདི་ལ་མདོ་

སེ་པ་དང་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ན་རེ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་

མཐོང་སང་སོང་བ་ནི་མི་སིད་དེ། དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སོང་བར་

འདོད་པ་ཡིན་ན་མདོ་ལས་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བསམ་གཏན་གི་

སེམས་དང་ལྡན་པའི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཕི་རོལ་པའི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་ལ་

སོགས་པ་ལ་འདོད་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལོག་ལྟ་དང་། རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་། ཁ་ཅིག་

རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་

དང་། དེ་དག་ཀང་འདོད་ཁམས་ཀི་མཐོང་སང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཇི་ལྟར་གསུངས་ཤེ་ན། ལས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། ཀུན་

དགའ་བོ་འདི་ན་ལ་ལ་སོག་གཅོད་པ་སོང་བ་ནས་ལོག་པར་ལྟ་བ་སོང་པའི་བར་དུ་

ཡིན་ལ། འདི་ལའང་མི་དགའ་ཞིང་སོ་སོར་མི་དགའ་ལ་ལུས་ཞིག་ནས་ཤི་བའི་འོག་

ཏུ་ངན་སོང་ངན་འགོ་ལོག་པར་ལྟུང་བ་དམྱལ་བ་དག་གི་ནང་དུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ཕི་རོལ་གི་མུ་སེགས་པ་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ཡང་རུང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྡན་

པ་ལྷའི་མིག་དང་ལྡན་པ་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པ་གང་ཞིག་གིས་མཐོང་ནས་དེ་འདི་

སྙམ་དུ་ལུས་ཀིིས་ལེགས་པར་སྤད་པ་ཡང་མེད་ལ། ལུས་ཀིས་ལེགས་པར་སྤད་

པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མེད་དོ། །ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ལེགས་པར་སྤད་པ་ཡང་

མེད་ལ། ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ལེགས་པར་སྤད་པའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཡང་མེད་དོ་

སྙམ་དུ་སེམས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བའི་ལོག་ལྟ་འདི་ནི་

འདོད་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། ལས་དེ་དག་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། དམྱལ་བའང་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཚངས་པའི་དྲ་བའི་མདོ་ལས། འདི་ན་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ལ་

ལ་དགོན་པ་ན་འདུག་ཀང་རུང་། ཤིང་དྲུང་ན་འདུག་ཀང་རུང་སེ། ཀུན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་

རྒྱུ་དང་། སོང་བའི་རྒྱུ་དང་། བསྒོམས་པའི་རྒྱུ་དང་། ལན་མང་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུ་དང་། 

ལེགས་པར་ཡིད་ལ་བྱས་པའི་རྒྱུས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག་པ་ཇི་ལྟ་བུས་འཇིག་

པ་དང་འཆགས་པའི་བསྐལ་པ་ཉི་ཤུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་དྲན་པར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟ་

བུའི་སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞི་བ་ལ་རེག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་འདི་སྙམ་དུ་བདག་

དང་འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་རྟག་པ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་
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སོགས་པ་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་འདི་དག་ཀང་བདག་དང་འཇིག་རྟེན་ལ་དམིགས་པས་

འདོད་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །སྒོམ་སང་ས་བོན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་

སོང་བ་ནི་མེད་དེ། ཉོན་མོངས་པའི་མངོན་གྱུར་འདས་པ་ནི་འགགས་པའི་ཕིར་དང་། 

མ་འོངས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་དང་། ད་ལྟར་བ་དང་གཉེན་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་

པའི་ཕིར་དང་། ས་བོན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སོང་ན་འདོད་པ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ཕིས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་དང་། འདོད་

པར་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཀང་། འཇིག་རྟེན་པའི་

ལམ་འབའ་ཞིག་གི་བག་ལ་ཉལ་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པ་ནི་མེད་དེ། འཇིག་རྟེན་པ་

ནི་འདྲིས་པའི་ཕིར་དང་། མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

ནི་ཇི་ལྟར་མཚན་མ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པས་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་མཚན་མ་རྣམ་པར་

འཇིག་པར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཇི་ལྟར་མཚན་མ་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མི་

འཇུག་པ་དེ་ལྟར་གནས་ངན་ལེན་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་བས། 

དེས་ན་དེས་བག་ལ་ཉལ་ཡང་དག་པར་འཇོམས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཐོབ་པ་དང་། དང་པོར་སྐྱེས་

པ་དེའི་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་ས་བོན་དེ་དག་ནི་ཉམས་པ་ཡིན་གི་ཡང་དག་

པར་བཅོམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ནས་ཡང་

འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། དང་པོ་ནས་ཤི་ནས་ཡང་འདོད་པར་

སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དེས་ན་ས་བོན་དེ་ནི་ཞི་གནས་ཀིས་རེ་ཞིག་ཉམས་པར་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་

ནས་ལ་སོགས་པའི་ས་བོན་རླན་དང་བྲལ་བ་རྣམས་རེ་ཞིག་མི་སྐྱེ་ཡང་ས་བོན་ཉིད་

མེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་

གིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་

པར་བཅོམ་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ས་བོན་མེས་བསེགས་པས་གཏན་མེད་པ་བཞིན་

ནོ། །ཞེས་པ་དང་། གཞན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས་ས་བོན་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་དང་། ས་

བོན་ཉམས་པ་བཞི་བཤད་དེ། དེ་ལ་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པ་ནི་འཕགས་པས་སངས་པ་

ཡིན་ལ། ཉམས་པ་བཞི་ནི་གཉེན་པོའི་སྒོ་ནས་འདོད་ཡོན་ལ་སེམས་མི་འཇུག་ཅིང་

དེས་དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་མི་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་སོང་བས་ཉམས་པ་དང་། ཚུལ་

བཞིན་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་འདོད་པ་ལ་ཉེས་དམིགས་སུ་ལྟ་བ་སུན་འབྱིན་པས་ཉམས་པ་

དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞི་གནས་ཀིས་ཉམས་པ་དང་། དག་

བཅོམ་པའི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ནི་གོགས་ཉོན་མོངས་སངས་པས་དེ་དག་གིས་

ཕི་མར་རྣམ་སྨིན་དང་རང་ཉིད་སྐྱེད་མི་ནུས་པ་གོགས་ཡང་དག་པར་བཅོམ་པས་

ཉམས་པའོ། །དེ་ལས་འདིར་ནི་ཉམས་པ་གསུམ་པའོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་དཔེར་ན་ལུང་དབྱེན་གི་གཞི་ལས། ལྷས་བྱིན་བསྙེན་

བཀུར་གི་ཟིལ་གིས་ནོན་ཏེ་དགེ་སོང་གི་དགེ་འདུན་འཁོར་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ལ་ཐུགས་ལས་ཆུང་ངུར་བཞུགས་པར་གསོལ་ལོ་སྙམ་དུ་སིག་པའི་

བསམ་པ་སྐྱེས་པ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ལས་ཉམས་པ་དུས་མཉམ་དུ་བྱུང་བར་བཤད་པ་

ལྟར་མདོ་དེ་དག་ནི་བསམ་གཏན་གི་སེམས་ཉམས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་ལྟ་བ་སྐྱེ་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་ནི་ཐོབ་པ་ལ་

འདོད་ན་དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སོང་བ་ཡིན་ཡང་ཕིས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་

དང་འདོད་པར་སྐྱེ་བ་ནི་འདས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རས་སུ་ཡོད་པ་ལས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །

དེ་ལྟར་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཕ་རྒྱས་དྲུག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དང་

མ་རིག་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཅིང་། ཐེ་ཚོམ་ནི་བདེན་པ་དང་ལས་འབྲས་དང་དཀོན་མཆོག་

ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་ཡིད་གཉིས་ཟ་བའམ་དམིགས་པ་ལ་རྣམ་

པ་གཉིས་སུ་འཇུག་པ་དགེ་བའི་ཕོགས་རྣམས་ལ་མི་འཇུག་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ལས་

ཅན་ཡིན་པར་འཆད་པར་འགྱུར་ལ། ཁོང་ཁོ་ནི་ཡུལ་དྲུག་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་

སེམས་ཁོང་ནས་འཁྲུག་པ་སེ་བདེ་བ་ལ་རེག་པར་མི་གནས་པ་དང་ཉེས་སྤོད་ཀི་རྟེན་

བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །ལྟ་བ་ནི་མཐོང་སང་ཁོ་ནར་ངེས་ཤིང་རྟོགས་པའི་རང་བཞིན་

ཅན་དུ་འདྲ་ཡང་རྣམ་པ་དང་བྱེད་ལས་ཐ་དད་པས་སྔར་མིང་གི་སྒོ་ནས་དབྱེ་བ་ཙམ་

ཞིག་བསན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་མ་བསན་པས་དེ་དག་གི་རྣམ་པ་དང་ངོ་བོ་ནི་སྤིར་ཟག་

བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ ཉོན་མོངས་ཅན། ཡིན་

མོད་ཀི། འོན་ཀང་སྤི་མིང་བྱེ་བྲག་ལ་བཏགས་ནས་བདག་དང་བདག་གི་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་ཀི་ལྟ་བ་འདི་ནི་དམིགས་ཡུལ་མི་རྟག་པ་དུ་མ་ལ་དམིགས་ཤིང་བདག་དང་བདག་

གིར་ལྟ་བ་ཡིན་གི། ཕི་རོལ་པ་འདོད་པའི་རྟག་པ་གཅིག་པུ་ལ་དམིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་

པས་མི་རྟག་པ་དུ་མ་ལ་དམིགས་པ་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བ་འདི་ཁོ་ན་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བར་བསན་པའི་ཕིར་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གང་ལ་ལ་བདག་གོ་སྙམ་དུ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་ན་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་ལྟ་བ་

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་འདི་དག་ལ་ལྟ་བ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ་

ཞེས་འབྱུང་བས་སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ལ་འཇིག་ཅིང་རྡུལ་དང་ཆ་དུ་མ་ཚོགས་པའི་ཉེར་ལེན་

གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་མི་རྟག་པ་དུ་མ་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་ཤེས་ལ་བྱེད་པ་པོའི་བདག་དང་

ཕུང་པོ་གཞན་བཞི་ལ་དབང་བསྒྱུར་བྱའི་བདག་གི་བར་ལྟ་བའམ། ཡང་ན་མིང་བཞིའི་

ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་གཟུགས་ལ་བདག་གིར་ལྟ་བ་དང་། གང་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་

བརྟགས་པའི་གཞི་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་ནས་རྟག་པའམ་ཆད་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་

ཅིང་ལྟ་བ་དང་། དམིགས་རྣམ་ལོག་པར་ཞུགས་ཤིང་རྟོག་པ་ཡིན་པས་ལྟ་བ་ཉོན་

མོངས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལོག་ལྟ་ཡིན་ཞིང་མཐར་འཛིན་གི་ཆད་ལྟའི་ཆ་སྐུར་འདེབས་

ཡིན་ཡང་རྟག་ལྟའི་ཆ་སྐུར་འདེབས་མ་ཡིན་པས་མིང་བཙན་པར་བྱས་ནས་མར་

ཐམས་ཅད་དྲི་ང་ཡང་ཆེས་”དྲི42་ང་བ་ལ་མར་དྲི་ང་ཞེས་བརོད་པ་ལྟར་འདི་རིལ་གིས་

སྐུར་འདེབས་ཡིན་པས་བདེན་བཞི་ཡོད་པ་ལ་མེད་པར་ལྟ་བ་དང་། འགེལ་པ་ལས། ལྟ་

བ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་བའི་རིགས་པ་ལས་སོགས་

པའི་སྒ་མི་མངོན་པར་བྱས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་

ཟག་བཅས་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོོ་ལྔ་པོ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་སངས་པས་དམན་པ་

རྣམས་ལ་དམིགས་ནས་བདེ་བ་དང་གཙང་བ་ལ་སོགས་པ་མཆོག་དང་གཙོ་བོ་དང་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་དམ་པར་ལྟ་བ་དང་། དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་

འཇིག་རྟེན་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དང་། མེ་ལྔ་བསེན་པ་དང་ཆུར་འཇུག་པ་དང་གཡང་དུ་

42  དྲ
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མཆོང་བ་ལ་སོགས་པ་མཐོ་རིས་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བ་དང་། འཆལ་ཚུལ་གི་

གཉེན་པོ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆ་བྱད་དང་ཚུལ་དང་ལུས་ངག་གི་འཇུག་པ་ངེས་པར་བྱེད་

པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཙམ་དང་གངས་ཅན་དང་རྣལ་འབྱོར་གི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་སིག་

པའི་དྲི་མ་དག་པ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་གོལ་བ་དང་འཁོར་བ་ལས་ངེས་

པར་འབྱིན་པའི་ཐབས་ཐར་པའི་ལམ་མིན་པ་ལ་རྒྱུ་དང་ལམ་དེར་ལྟ་བ་རྣམས་ནི་རིམ་

པ་ལྟར་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལོག་ལྟ་དང་། ལྟ་བ་

མཆོག་འཛིན་དང་། ཕུང་པོ་ལྔ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

དང་དེའི་གནས་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་དག་པ་ལ་སོགས་པར་འཛིན་པར་བཤད་ཅིང་། 

འགེལ་པ་ལས་ཀང་སོགས་པའི་སྒ་མི་མངོན་པར་བྱས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བས་བརྟུལ་

ཞུགས་ཙམ་ནི་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་དེ་ཁོ་ན་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་

པ་ནི་མ་ཡིན་གི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གཞན་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའང་ཡིན་པས་ཚུལ་

ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་

ནི་ལྟ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །

ལྟ་བ་ལྔ་པོ་དེ་དག་གི་ལས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལྟ་བ་ངན་པ་ཐམས་ཅད་ཀིི་རྟེན་བྱེད་པ་

དང་། དབུ་མའི་ལམ་རྟག་ཆད་དུ་འཛིན་པ་སངས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་དུ་ཤེས་པའི་བར་དུ་

གཅོད་པ་དང་། དགེ་ར་གཅོད་ཅིང་མི་དགེ་བ་ལ་དམ་དུ་འཛིན་པའི་རྟེན་བྱེད་པ་དང་། 

ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པས་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་རྟེན་བྱེད་

པ་དང་། ངལ་བ་འབྲས་བུ་མེད་པའི་རྟེན་བྱེད་པའི་ལས་ཅན་ཡིན་པར་གཞུང་གཞན་

དག་ལས་བཤད་དོ། །དེ་དག་ལྔར་ངེས་པའི་རྒྱུ་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལྟར་ན་དང་པོ་ནི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཤེས་བྱ་ལ་བདག་དང་བདག་གི་མེད་པ་ལ་དེ་དག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པས་ངོ་བོ་ཉིད་དུ་སྒོ་

འདོགས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་དེ་ཉིད་རྟག་ཆད་དུ་འཛིན་པས་ཤེས་བྱའི་ཁད་པར་དུ་

སྒོ་འདོགས་པས་དེ་གཉིས་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་སྒོ་འདོགས་པའོ། །བཞི་པ་ནི་ལྟ་བ་སྔ་མ་

གསུམ་དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་ལ། ལྔ་པ་ནི་ལྟ་བ་དེ་དག་འདག་པའི་ཐབས་

མ་ཡིན་པ་ལ་འདག་པའི་ཐབས་སུ་སྒོ་འདོགས་པས་དེ་གཉིས་ནི་ལྟ་བ་ལ་སྒོ་འདོགས་

པའོ། །གསུམ་པ་ནི་ཕལ་ཆེར་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་སེ། དེ་ལྟར་སྒོ་འདོགས་ཀི་ལྟ་བ་

བཞི་དང་། སྐུར་འདེབས་ཀི་ལྟ་བ་གཅིག་གོ །རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་

ནི་ལྟ་བ་ལ་སྒོ་སྐུར་གཉིས་སུ་ངེས་ཤིང་། སྒོ་འདོགས་ལ་བདག་ཡོད་པར་སྒོ་འདོགས་

པ་དང་། དེ་ཉིད་ལ་རྟག་མི་རྟག་ཏུ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་། མངོན་མཐོའི་ཐབས་སུ་སྒོ་

འདོགས་པ་དང་། ཐར་པའི་ཐབས་སུ་སྒོ་འདོགས་པ་བཞིར་ངེས་ལ། སྐུར་འདེབས་ནི་

ལོག་ལྟ་ཡིན་པ་ལྔར་ངེས་པར་བཤད་དོ། །

དེ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་མཐར་འཛིན་ལའང་སྐུར་འདེབས་དང་

ལོག་ལྟ་ལའང་རྒྱུ་མིན་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བའི་སྒོ་འདོགས་ཀང་ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ། །

གལ་ཏེ་དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུར་ལྟ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཅིའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་མ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུ་ནི་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་ལ། དེ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་

སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་ཞིག་དབང་ཕྱུག་དང་

སྐྱེ་དགུའི་བདག་པོ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུར་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ནི་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ལྟ་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་ནི་རྟག་པ་དང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིས་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དེའི་

ཕིར་རོ། །

དེས་ན་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་མི་རྟག་པ་དང་ཆོས་ཙམ་དུ་མཐོང་

བས་སོང་བའི་ཕིར། ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་བསན་བཅོས་ལས། གང་དག་སྐྱེས་བུ་གང་

ཟག་གང་ཞིག་བ་ལང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། རི་དྭགས་ཀི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། བྱ་གག་

གི་ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་པ་དེ་ནི་དེས་འདག་པར་གྱུར། གོལ་

བར་འགྱུར། ངེས་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་

འདའ་བར་འགྱུར་ཞིང་། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་འདས་པའང་རེས་སུ་

ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ལྟ་ཞིང་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལ་རྒྱུར་ཡིད་

ཆེས་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་སེ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་

བས་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱས་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བ་ལང་གི་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ལ་མཐོ་རིས་དང་ཐར་པའི་རྒྱུར་ལྟ་བ་དེ་རྟག་བདག་གིས་

བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་ཁོ་ནར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བ་ལང་གི་

ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཡིན་ལ་

དེས་འདག་པ་དང་རྒྱུར་ལྟ་བས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ལན་འདེབས་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ན་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་མཐོང་

སང་དང་སྒོམ་སང་ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་དུ་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་

ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ལམ་མཐོང་སང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། 

དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ཁོ་ནར་ཁས་བླངས་པའི་ཕིར་དང་། བསན་བཅོས་

ལས་ཀང་བ་ལང་གི་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པས་དག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བའི་ཚུལ་

ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་རྒྱུར་ཡིད་ཆེས་པས་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སང་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལམ་མཐོང་སང་ལ་དམིགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོག་འཛིན་ནི་ལམ་མཐོང་སང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལོག་པར་

ཞུགས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་ལམ་མཐོང་སང་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཕ་རྒྱས་བརྒྱད་

ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ཞིང་བརྒྱད་པོ་

དེ་དག་ཀང་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པས་བསྡུས་ལ་དེ་དག་དེ་ལ་

ལོག་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་

མཐོང་སང་ནི་ལོག་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཡིན་ན་ལམ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ལམ་མེད་དོ་ཞེས་ལོག་པར་ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་གིས་

ཐར་པར་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐར་པ་དང་དེའི་ལམ་ལ་སྐུར་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཙམ་ཁོ་

ནས་འདག་པར་ཡིད་ཆེས་པ་ནི་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པའི་

ལམ་འདི་ནི་ཐར་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་གི་གངས་ཅན་པ་ལ་སོགས་པས་བརྟགས་པའི་ལམ་

གཞན་གིས་དག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་

པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ལས་

གཞན་པའི་ལམ་ནི་ཐར་པའི་ལམ་མ་ཡིན་པས་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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ཡང་ན་གངས་ཅན་ལ་སོགས་པས་བརྟགས་པའི་ལམ་གཞན་དེ་ཁོ་ནས་དག་

པར་ཡིད་ཆེས་པ་དེ་ནི་ལོག་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་མ་ཡིན་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཡིན་ལ། དེ་ནི་གངས་ཅན་ལ་སོགས་པའི་ལམ་གཞན་དེ་ཁོ་

ནས་དག་པར་ཡིད་ཆེས་པས་ལམ་དེ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གིི་ལམ་མཐོང་སང་

ལ་དམིགས་པར་ནི་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་མཐོང་སང་ལ་དམིགས་པའི་ལོག་ལྟ་

དང་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཀང་དག་པ་དང་གོལ་བར་ལྟ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་ལ་དམིགས་པའི་

དེ་གཉིས་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་མཐོང་

སང་གི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་

ནའང་དེ་དག་བདུན་བདུན་ཞེས་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གིས་བརོད་

དེ། རང་གི་བཞེད་པ་ནི་མ་བཀོད་མོད་ཀི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་པའི་ལུགས་ཉིད་བཞེད་

པ་ཡིན་ཏེ་དེ་ནི་གོང་དུ་བརོད་ཟིན་པ་ཉིད་དོ། །

འོ་ན། རྟག་བདག་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིས། །ཞེས་བཤད་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་དེ་གཉིས་

ཁོ་ནར་ངེས་སམ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ། མདོ་ལས། མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

བ་ལ་བདེ་བ་དང་། མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བ་དང་། བདག་མེད་པ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕིན་

ཅི་ལོག་དང་། སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་། འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཅེས་ཕིན་ཅི་ལོག་

བཅུ་གཉིས་ཀང་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་གི་རང་བཞིན་ཅི་ཞེ་ན། མཐར་འཛིན་

པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ ལྟ་བ་ཕེད་དང་། གསུམ་ལས་ནི་དེ་གསུམ་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་མི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ཚན་དུ་བཞག་སེ། “དེ43་ལ་

མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བའི་རྟག་ལྟའི་ཆ་ལས་རྟག་པར་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་

འཛིན་པ་ལས་བདེ་བ་དང་གཙང་བར་ཕིན་ཅི་ལོག་དང་། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་

བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཆ་ལས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞག་གོ །

གཞན་དག་ན་རེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་བདག་གིར་ལྟ་

བ་ཐམས་ཅད་བདག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཇི་ལྟར་དེ་དག་ཕིན་ཅི་

ལོག་ཏུ་གཞག་ ལ་ཉོན་མོངས་གཞན་དག་མ་གཞག ། ཅེ་ན། དམིགས་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་ཕིན་ཅི་

ལོག་པའི་ཕིར་དང་། ངེས་པར་རྟོག་པའི་ཕིིར་དང་། སྒོ་འདོགས་པ་གསུམ་དང་ལྡན་

པའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟ་དང་ལོག་ལྟ་

ནི་སྐུར་འདེབས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་

ནི་དེ་ཙམ་གིས་ཀང་ཅུང་ཟད་དག་གོལ་དུ་འགྱུར་བས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཕིན་ཅི་ལོག་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དག་ལ་ནི་ངེས་པར་རྟོག་པ་མེད་པའི་

ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་བཤད་དོ། །སེམས་དང་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ནི་ལྟ་བ་བཞི་

པོ་དེ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་དབང་གིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བས་དེར་

བཞག་གོ །འོ་ན་ཚོར་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་སོགས་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་སྐད་དུ་

འཇིག་རྟེན་ན་མ་གགས་པའི་ཕིར་མ་བཤད་དེ་སྔ་མ་གཉིས་ནི་གགས་པའི་ཕིར་རོ། །

འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་སང་

ཡིན་ཏེ། དང་པོ་བཞི་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འདུ་ཤེས་དང་སེམས་

43  ང
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ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། མདོ་ལས་ཀང་། འདི་ལྟར་འཕགས་པ་

ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ། །ཞེས་བྱ་

བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེའི་ཚེ་དེའི་མི་རྟག་པ་

ལ་རྟག་གོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ལྟ་བ་

ཕིན་ཅི་ལོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སོང་བར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་བར་དུ་

རྒྱས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སེ་པ་གཞན་དག་ནི། འཕགས་པ་

རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལའང་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

འདོད་ཆགས་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བར་ལྟ་བ་དང་། མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་

བར་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ལྟ་བ་བཞི་ཀ་དང་

མི་རྟག་པ་ལ་རྟག་པར་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་གཉིས་དང་། བདག་མེད་

པ་ལ་བདག་ཏུ་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་ནི་མཐོང་སང་

ཡིན་ལ། སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་བདེ་བ་དང་མི་གཙང་བ་ལ་གཙང་བར་འདུ་ཤེས་དང་

སེམས་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ནི་སྒོམ་སང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་འདུ་ཤེས་དང་

སེམས་ཁོ་ན་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་གི་གཞན་དག་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་ལ་འདོད་

ཆགས་སྐྱེ་བ་ནི་འགལ་མེ་ལ་འཁོར་ལོ་དང་། རི་མོའི་གཟུགས་ལ་གནོད་སྦྱིན་དུ་

འཁྲུལ་བ་ལྟར་རྐེན་གི་སོབས་ཀིས་ཡུད་ཙམ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་གི་ཕིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་

ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ཙམ་གིས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འདོད་ན་འཕགས་པ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཕིན་

ཅི་ལོག་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། བུད་མེད་དང་རང་ཉིད་ལ་སེམས་ཅན་གི་འདུ་ཤེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མེད་པར་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །གྲུབ་

མཐའ་འཛིན་པ་སྔ་མ་གཉིས་ལས་གཞན་དག་ནི། འཕགས་པ་ངག་གི་དབང་ཕྱུག་

ཅེས་བྱ་བ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཞིག་གིས་གནས་བརྟན་ཀུན་དགའ་བོ་ལ། འདོད་པའི་

ཆགས་པས་ཟིལ་ནོན་ཕིར། །བདག་གི་སེམས་ནི་གདུང་བར་འགྱུར། །གཽ་ཏམ་ཁེད་

ཀིས་ཐུགས་བརེའི་ཕིར། །ཞི་བ་མཆོག་ནི་བཤད་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཞུས་པའི་ལན་

དུ་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས། །འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་པ་ཡིས། །ཁོད་ཀི་སེམས་

ནི་ཡོངས་སུ་གདུང་། །དེ་ཕིར་འདོད་ཆགས་ལྡན་པ་ཡི། །རྒྱུ་མཚན་སྡུག་པ་སང་བར་

གིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་སེམས་དང་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་བརྒྱད་ཀ་སྒོམ་

སང་ཡིན་ལ་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་བཞི་ནི་མཐོང་སང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ལྟ་བ་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་པར་མ་ཟད་ང་རྒྱལ་ཡང་ ཡུལ་གི་སྒོ་ནས། རྣམ་པ་བདུན་

ཡིན་ནོ། །གང་ཞེ་ན། སེམས་ཁེངས་པ་ནི་ང་རྒྱལ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིན་ལ། དམིགས་

ཡུལ་གི་བྱེ་བྲག་ལས་ནི་ཆུང་ངུ་བས་བདག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའམ་མཉམ་པ་

དང་མཉམ་མོ་སྙམ་ནས་སེམས་ཁེངས་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། མཉམ་པ་བས་བདག་ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པའམ་མཆོག་དང་མཉམ་མོ་སྙམ་པ་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ཁད་

པར་དུ་འཕགས་པ་བས་ཀང་བདག་ཁད་པར་དུ་འཕགས་སོ་སྙམ་པ་ང་རྒྱལ་ལས་

ཀང་ང་རྒྱལ་དང་། ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བདག་གམ་བདག་གིར་སེམས་ཁེངས་

པ་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་

ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་རློམ་པ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ཆེས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་ཅིག་གིས་དམན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་ཅུང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། གསོད་པ་ལ་དཔའ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་

ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བས་སེམས་ཁེངས་པ་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །

འོ་ན་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། 

མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ནི་ཁད་པར་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་འདྲ་བའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པའི་

བསམ་པ་ཡིན་པས་གཞི་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ནི་ཡོན་ཏན་མེད་

པ་ལ་བདག་ནི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ་སྙམ་པ་ཡིན་པས་གཞི་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་

བྱེད་དག་འཆད་དོ། །ཡང་ན་དང་པོ་ནི་ས་གོང་མའི་ཡོན་ཏན་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་བོ་

སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་རང་སའི་ཡོན་ཏན་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་

ལྡན་ནོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་འཆད་དོ། །བྱེ་བཤད་ལས་

ཀང་ང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཁེངས་

པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་དུ་ཁད་པར་མེད་ཀང་སེམས་ཁེངས་པའི་རྒྱུའི་བྱེ་བྲག་གིས་

རྣམ་པ་བདུན་དུ་འགྱུར་ལ། ལས་ནི་བླ་མ་དང་གང་ཟག་ཡོན་ཏན་ཅན་རྣམས་ལ་

འགིང་ཞིང་ལུས་ངག་གི་སི་ཞུ་མེད་པའི་མ་གུས་པ་དང་། མ་གུས་པས་གདམས་

ངག་མ་ཐོབ་པས་ཡང་སིད་འབྱུང་བས་ན་སྡུག་བསྔལ་འབྱུང་བའི་རྟེན་བྱེད་པའོ་ཞེས་

བཤད་དོ། །

འོ་ན་བསན་བཅོས་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་བདག་ལ་སྒྲུབ་པར་

རློམ་པ། བདག་མཆོག་ཡིན་ནོ། །བདག་དང་འདྲའོ། །བདག་དམན་ནོ། ། ཞེས་པ་གསུམ་དང་། 

བདག་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་ལ་སྒྲུབ་པར་རློམ་པ། བདག་པས་མཆོག་ཡོད་དོ། །བདག་དང་མཉམ་པ་

ཡོད་དོ། །བདག་པས་དམན་པ་ཡོད་དོ། ། ཞེས་པ་གསུམ་དང་། བདག་ལ་ལྟོས་ན་གཞན་ལ་དགག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་རློམ་པ། བདག་པས་མཆོག་མེད་དོ། །བདག་དང་མཉམ་པ་མེད་དོ། །བདག་པས་

དམན་པ་མེད་དོ་སྙམ་པ་ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པ་ཞེས་ པ་གསུམ་སེ། ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པ་དགུ་

བཤད་པ་ཇི་ལྟར་དྲང་ཞེ་ན། དེ་ལས་ང་རྒྱལ་རྣམ་པ་དགུ་གསུངས་པ་ནི་འདིར་བཤད་

པའི་ལྟ་བ་ལ་རྟེན་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་

རྒྱལ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དག་གི་ནང་དུ་འདུ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐོག་མར་ངའོ་སྙམ་དུ་

བདག་ལྟ་འབྱུང་ལ། དེ་ནས་ང་རྒྱལ་འབྱུང་བས་ན་ལྟ་བ་ལ་རྟེན་པའི་ང་རྒྱལ་ཞེས་

བྱའོ། །འདི་ལྟར་རང་དང་མཉམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་མཆོག་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་ནི་

ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །བདག་དང་འདྲའོ་སྙམ་པ་ནི་ང་རྒྱལ་ལོ། །རང་བས་མཆོག་ལ་

དམིགས་ནས་བདག་དམན་ནོ་སྙམ་པ་ནི་ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །མཆོག་ལ་

དམིགས་ནས་བདག་པས་མཆོག་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་ནི་ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་

ལོ། །མཉམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་དང་མཉམ་པ་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་ནི་ང་རྒྱལ་

ལོ། །མཉམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་པས་དམན་པ་ཡོད་དོ་སྙམ་པ་ནི་ལྷག་པའི་ང་

རྒྱལ་ལོ། །རང་བས་དམན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་པས་མཆོག་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་

ནི་ང་རྒྱལ་ལོ། །མཉམ་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་དང་མཉམ་པ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །མཆོག་ལ་དམིགས་ནས་བདག་པས་དམན་པ་མེད་དོ་སྙམ་པ་

ནི་ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ལོ། །

གལ་ཏེ་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་བས་བདག་ཅུང་ཟད་ཅིག་གིས་དམན་

ནོ་སྙམ་པ་ནི་ཁེངས་པའི་གནས་ཡིན་པས་ཅུང་ཟད་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་རིགས་ན་

བདག་པས་དམན་པ་མེད་དོ་སྙམ་པ་འདི་ཇི་ལྟར་ང་རྒྱལ་ཡིན་ཞེ་ན། ཚོགས་པ་འདི་

ན་བདག་པས་དམན་པ་མེད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་བདག་ཀང་བཟང་ངོ་ཞེས་ཁེངས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ནི་ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པ་ལས་བཤད་པ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་

རྐང་པ་ལས་ནི་བདག་མཆོག་ཡིན་ནོ་སྙམ་པ་འདི་ནི་དམན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ང་རྒྱལ་

དང་། མཉམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་ང་རྒྱལ་ལས་ཀང་ང་རྒྱལ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་བཤད་དེ། གསུམ་པོ་དེ་དག་གི་

མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ། འདིར་ང་རྒྱལ་

བདུན་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་སེམས་ཁེངས་ནས་ཡུལ་ལ་རྟོགས་པར་མཚུངས་པས་གཅིག་ཏུ་བཞག་ལ། ལྟ་བ་ལ་རྟོག་

ཚུལ་མི་འདྲ་བ་ལྔ་ཡོད་པས་ལྔར་དབྱེ་བའོ། །ཡང་ཁ་ཅིག །ངའོ་སྙམ་པ་དང་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་ནི་མཐོང་སང་ཡིན་ལ། 

གཞན་ལྔ་སྒོམ་སང་དུ་འདོད་པ་ཡོད་པས་དེ་བསལ་བའི་དོན་དུ། སྔར་བཤད་པའི་ང་རྒྱལ་བདུན་པོ་དེ་

དག་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་བ་དང་སྒོམ་པས་ཟད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་

པ་ནི་སྒོམ་སང་དང་། ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ནི་མཐོང་སང་ཡིན་པའི་ཕིར་རམ། ཡང་ན་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་པའི་མཐས་མཐོང་སང་ལ་དམིགས་པ་ནི་མཐོང་སང་ཡིན་ལ། 

སྒོམ་སང་ལ་དམིགས་པ་སྒོམ་སང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཅི་འཕགས་པ་རྣམས་སྒོམ་སང་མ་སངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྤོད་དམ་ཞེ་ན། 

དེས་ངེས་པ་མེད་དེ། དད་སོགས་ཟག་བཅས་དང་གཉིད་དང་མིག་སོགས་དབང་པོ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་

པོ་རྣམས་མ་སངས་ཀང་སྤོད་ལ། སྒོམ་པས་སང་བར་བྱ་བ་ནི་གསོད་པ་དང་སོགས་ པ་ལུས་ངག་

གི་ཉེས་སྤོད་བདུན། པས་བསྡུས་པ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་ལ་སོགས་པའི་མི་དགེ་བ་ལུས་

ངག་གི་ལས་གང་དག་ཡིན་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་རྣམས་ཀིས་བསང་

བ་བདུན་པོ་དེ་དག་ཀང་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་སྒོམ་སང་གི་ཆོས་གཟུགས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། ། དེ་དག་ནི་མ་སངས་ཀང་མི་སྤོད་དེ་རྒྱས་བྱེད་ལོག་ལྟ་སངས་པའི་ཕིར་རྐེད་པ་

བཅག་ན་ལངས་མི་ཤེས་པ་བཞིན། འོ་ན་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་སྒོམ་

སང་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་སྒོམ་སང་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་

ན། སྒོམ་སང་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་སྒོམ་སང་ཡིན་ན་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་ནི་སྒོམ་སང་ལའང་དམིགས་པར་བྱེད་མོད་ཀི་སྒོམ་སང་ཁོ་ན་ལ་ནི་

དམིགས་པ་མ་ཡིན་པས་སྒོམ་སང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀྐ་ལས་འཆད་དོ། །ཇི་ལྟར་

གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒོམ་སང་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་པ་ལ་སེད་པ་དང་སྐྱེ་བ་

ལ་སེད་པའང་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་འཇིག་པ་ལ་སེད་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་བདག་མེད་པར་གྱུར་ཀང་ཅི་

མ་རུང་སྙམ་དུ་མི་རྟག་པ་དོན་དུ་གཉེར་བའོ། ། དེ་འཕགས་པ་ལ་མི་འབྱུང་སེ་ལོག་ལྟ་སངས་པས་

སོ། ། སྐྱེ་བ་ལ་སེད་པ་ནི་བདག་དབང་པོ་དང་ལུས་ངན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་ན་ཅི་

མ་རུང་སྙམ་དུ་ཁམས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བར་སྨོན་པའོ། ། དེ་འཕགས་པ་ལ་མི་འབྱུང་སེ་རྟག་ལྟ་སངས་

པས་སོ། ། འགེལ་པ་ལས་ནི་དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒས་ནི་སྐྱེ་བའི་སིད་པའི་ཕོགས་

བདག་ནི་གང་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་ས་སྲུང་གི་བུར་གྱུར་ཀང་ཅི་མ་རུང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་

བུ་ལ་སོགས་པ་གཟུང་ངོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

དེ་དག་སྒོམ་སང་ཡིན་”ཡང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་འབྲེལ་

ལོ། །གང་མི་འབྱུང་ཞེ་ན། ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པ་དགུ་པོ་སྒོམ་

སང་གི་ཕོགས་ལ་སོགས་པའོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །སོགས་པས་ནི་གསོད་པ་ནས་འཇིག་

པ་དང་སྐྱེ་བའི་སེད་པའི་བར་གཟུང་ངོ་། །ཅིའི་ཕིར་དེ་དག་མ་སངས་ཀང་འཕགས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལ་མི་འབྱུང་ཞེ་ན། སྒོམ་སང་དེ་དག་ནི་ལྟ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་ནས་སོང་ཞིང་གསོས་འདེབས་བྱེད་ཀི་ལྟ་བ་རྣམས་ཀང་

བདེན་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སོང་བའི་ཕིར་རྐེད་པ་བཅག་པའི་མིས་ལྡང་མི་ནུས་པ་

བཞིན་ནོ། །

འདི་ལྟར་གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་ལས་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལོག་ལྟས་

རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ང་རྒྱལ་གི་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དང་། ངའོ་སྙམ་པའི་ང་

རྒྱལ་སྒོམ་སང་གི་ཕོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་རྣམས་ཀང་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་

གསོས་འདེབས་ཤིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། འཇིག་པའི་སེད་པ་ནི་མཐར་

འཛིན་པར་ལྟ་བའི་ཆད་ལྟས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། སྐྱེ་བའི་སེད་པ་ནི་

མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བའི་རྟག་ལྟས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་མི་

དགེ་བའི་བདག་ཉིད་ཀི་འགོད་པའང་ངན་པར་བྱས་པ་སྒོམ་སང་ལུས་ངག་གི་ལས་

ལ་དམིགས་པས་སྒོམ་སང་ཡིན་”ཡང་དེ་ནི། ཐེ་ཚོམ་ལས་འགོད། ཅེས་འབྱུང་བས་

ཐེ་ཚོམ་གིས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ཕིར་དང་། ཀུན་ནས་སོང་བྱེད་ཐེ་ཚོམ་དེ་ཡང་

བདེན་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་སངས་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་ལ་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཁ་ཅིག་སངས་ཀང་འཕགས་པ་རྣམས་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའང་ཡོད་དེ། འཇིག་རྟེན་

པའི་དད་པ་དང་གཉིད་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་དབང་པོ་དང་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་

འདོད་པར་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་

སེལ་འཆད་དོ། །

གཉིས་པ་ཕྲ་རྒྱས་ཀི་རྣམ་པའི་རབ་ཏུ་དབྱླེ་བ་བཤད་པ་ལ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀུན་འགོ་དང་ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་

དང་། རྒྱས་པ་དང་མི་རྒྱས་པ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གིི་དབྱེ་བ་དང་། 

མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་ར་བ་བཤད་པ་དང་། ལྡན་པའི་ཚུལ་དང་། ཆོས་དུའི་

ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ་དང་། གོ་རིམ་དང་། སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་དང་། ཟག་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་

ལས་གསུངས་པའི་རྣམ་པའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་བཅུ་ལས། 

༼ཀུན་འགྲྐོ་དང་ཀུན་འགྲྐོ་མ་ཡིན་པ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དུ་ནི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་

ཡིན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཞེ་ན་ཞེས་བྱ་བའི་དྲི་བ་ནི་འོག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། ། 

འདིར་མཐོང་སང་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ནི་ཀུན་འགོ་དང་གཞན་ནི་མིན་པར་འདོད་པས། དེ་ལ་

སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའི་ལྟ་བ་ལྔ་དང་། དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་

བས་སང་བར་བྱ་བའི་ལྟ་བ་གཉིས་དང་། ཇི་ལྟར་ལྟ་བ་བདུན་པོ་ཀུན་འགོ་ཡིན་པ་དེ་

བཞིན་དུ་བདེན་པ་གཉིས་པོ་དེ་དག་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའི་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་དང་

ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་

པ་དང་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་གང་ཡིན་པ་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སང་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་གཉིས་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་ཕ་རྒྱས་བཅུ་

གཅིག་པོ་དེ་དག་ནི་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀི་སང་བྱ་

ཉོན་མོངས་ཅན་རིས་ལྔ་པོ་ཀུན་ཏུ་དམིགས་ཤིང་ དེ་དག ། སྐྱེད་ པའི་རྒྱུ་ཡིན། པས་ཁབ་

པར་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་ཁོ་ན་ཀུན་འགོ་ཡིན་གིི་འདོད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་ནི་ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་ནོ། །

སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་པའི་དེ་དག་གིས་

འདོད་པའི་ཁམས་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པས་སོ། ། བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་ལྟ་བ་ལ་

སོགས་པ་ཁོ་ན་ཀུན་འགོར་བཞག་པ་ནི་རང་སའི་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་བསགས་པས་བརྟན་ཅིང་

སོབས་དང་ལྡན་ལ། འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིིར་རོ། །སྒོམ་སང་བཞི་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་པའི་

ཉོན་མོངས་ཡིན་པས་ཡུལ་ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་མི་ནུས་པས་ཀུན་འགོ་མིན་ནོ། ། གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་

རང་གི་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་མཐའ་དག་ལ་རིམ་གིས་སམ། ཅིག་ཅར་དམིགས། 

དང་པོ་ལྟར་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའང་ཀུན་འགོར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་

འདོད་པའི་ཁམས་མཐའ་དག་གིས་འདག་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་

ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དེ་དག་ཀང་ཀུན་འགོ་ ལྟ་བ་ལྔ་པའང་། མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རས་མ་ལུས་པ་ལ་དེ་ལྟར་མི་སིད་ཀང་འདོད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སང་ལ་སོགས་པའི་རིས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ཤིང་ཐམས་ཅད་

ཀིས་འདག་པར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ནའང་ཡུལ་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་གང་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་

ཡོད་པ་དེ་ལ་བདག་ཏུ་སེད་པ་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ཡིན་ཞིང་། གང་ལ་

མཆོག་དང་གོལ་བའི་རྒྱུར་ལྟ་བ་དེ་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་དེ་ལས་ང་རྒྱལ་དུ་འགྱུར་བས་

ན་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ཡང་ཀུན་འགོར་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བ་དེ་དག་ནི་སྐལ་བ་

མཉམ་པའི་ཁམས་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་ལ། ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་པོ་དེ་དག་ཀང་

ལྟ་བའི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་འདོད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ནི་ཕོགས་གཅིག་ལ་དམིགས་པས་རང་གི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་

གི་སྤི་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་འགོ་ནི་སང་བྱའི་རིགས་ལྔ་ཅར་

ལ་ཅིག་ཅར་དུ་དམིགས་པ་ལ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །

དེས་ན་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་མཐོང་སང་ལ་དམིགས་པ་ནི་མཐོང་སང་

དང་། སྒོམ་སང་ལ་དམིགས་པ་ནི་སྒོམ་སང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་འདོད་དོ། །སོབ་

དཔོན་ནི་མཐོང་སང་ལྟ་བའི་དབང་གིས་ཞུགས་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ནི་

མཐོང་སང་ཡིན་ལ། སྒོམ་སང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་དབང་གིས་ཞུགས་པ་ནི་སྒོམ་སང་

ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་མཐོང་སང་ལ་དམིགས་པའི་དེ་གཉིས་ནི་མཐོང་སང་དང་གཉིས་ཀ་

འདྲེན་མ་ལ་དམིགས་པ་ནི་སྒོམ་སང་ཡིན་པར་བཞེད་དོ། །ཕ་རྒྱས་བཅུ་གཅིག་པོ་དེ་

དག་ལས་དགུ་ནི་ཁམས་གོང་མ་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་དག་ཏུ་དམིགས་པས་

སྐལ་བ་མི་མཉམ་བའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་

འཛིན་པར་ལྟ་བ་གཉིས་པོ་མ་གཏོགས་པས་སོ། །

དེ་ཡང་རང་གི་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་དེ་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་ནི་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ཡིན་པ་ན་འོག་མ་དང་གོང་མ་དག་རྒྱུད་

དང་ཕུང་པོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི་

རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པ་ལས་གཞན་ལའང་འཇུག་པའི་ཕིར་གོང་མ་ལ་དམིགས་

པ་ཡིན་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས། རེས་འགའ་ནི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་གཅིག་

ལ་དམིགས་སོ། །རེས་འགའ་ནི་གཉིས་ལ་དམིགས་ཏེ། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་

གཟུགས་དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་དང་། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་གཟུགས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་དང་། འདོད་པ་དང་ལྡན་པ་གཟུགས་དང་

གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕ་རྒྱས་གང་དག་ཡིན་པ། ཞེས་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་མ་གཏོགས་པའི་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཀིས་

ཁམས་གོང་མ་ལ་དམིགས་ཀི་ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་མ་ཡིན་ལ། 

ཁམས་དང་ས་གོང་མའི་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཀང་འོག་མ་ལ་མི་

དམིགས་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་མ་རིག་པ་དང་ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་མ་

གཏོགས་པར་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་ས་གོང་མ་ལ་མི་དམིགས་

སོ། །ས་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་ས་འོག་མ་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ། ། འདོད་པ་ན་སྐལ་བ་མཉམ་པ་དང་མི་མཉམ་པའི་ས་དང་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་

ལ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ལ་དམིགས་པ་མེད་ལ། སིད་རེ་ན་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ས་ལ་

དམིགས་པ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །འདིར་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་གཅིག་གམ་གཉིས་བསོམས་པ་ལ་དམིགས་

པ་སིད་ཀི་གསུམ་བསོམས་པ་ལ་དམིགས་ནུས་པ་ནི་མེད་དོ། ། 

གལ་ཏེ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་གོང་མ་ལ་མི་དམིགས་ན་འདོད་པ་བ་དག་ཚངས་

པ་ལ་སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དང་། དེ་རྟག་པར་ལྟ་བ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཚངས་པ་ལ་

སེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཚངས་པ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་མི་འཛིན་པས་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་ལ། ཚངས་པ་ལ་རྟག་པར་ལྟ་བའང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡིན་པ་ལ་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་བ་རྣམས་ནི་ཚངས་པ་ལ་

དམིགས་པ་དེ་ནི་ལོག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་གི་ལྟ་བ་ལྔར་ནི་མི་འགང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདོད་དོ། །

ཡང་ཅི་ཕ་རྒྱས་ཁོ་ན་ཀུན་འགོ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རྒྱས་བཅུ་

གཅིག་པོ་དེ་དག་དང་ནི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཆོས་གང་དག་ཡིན་པ་སེམས་དང་

སེམས་བྱུང་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་དང་། མཚན་ཉིད་ལ་སོགས་

པ་དེའང་ཀུན་འགོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྤིར་བཏང་ནས་ཐོབ་པ་ནི་མ་གཏོགས་སོ་ཞེས་

དམིགས་ཀིས་བསལ་ཏེ། ཕ་རྒྱས་དེ་དག་དང་ཐོབ་པ་ རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱུ་མཐུན་གི། འབྲས་བུ་

མི་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགོ་དང་རྒྱུ་ཀུན་འགོ་ལ་མུ་བཞི་

ལས། དང་པོ་ ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགོ་ཡིན་ལ་རྒྱུ་ཀུན་འགོ་མིན་པ། ནི་མ་འོངས་པའི་ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགོ་

རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་ནི་འདས་ད་ལྟར་གི་ཕ་རྒྱས་ ཀུན་འགོ། དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་

རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་འདས་ད་ལྟར་གི་ཕ་རྒྱས་ ཀུན་འགོ། རྣམས་སོ། །བཞི་པ་ནི་དེ་

དག་མ་གཏོགས་པ་མ་འོངས་པའི་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་དང་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །

དེས་ན་ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལས་ཀུན་འགོ་ཁོ་ན་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་དང་། 

དེ་མ་ཡིན་པ་དྲུག་ཅུ་ར་ལྔ་དང་། བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་སང་བྱ་མ་རིག་པ་དྲུག་

ཀར་དངོས་སུ་བསན་པས་ཤུགས་ལ་ཀུན་འགོ་རྣམས་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་

མཚན་ཉིད་དང་འགལ་བར་ཞུགས་པས་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་དང་། ཀུན་འགོ་མ་

ཡིན་པ་རྣམས་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་ཀང་མཚན་ཉིད་དང་མི་འགལ་བས་ལོག་

ཞུགས་ལ་ལོག་ཞུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གོང་མ་བདག་ནི་ལྟ་བ་དང་

པོ་གསུམ་དང་མ་རིག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་ལྔ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བདེན་པ་ལ་ང་དང་ང་ཡིར་

འཛིན་པ་དང་། རྟག་ཆད་དུ་སྒོ་འདོགས་པ་དང་། མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པ་
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དང་། གནས་ལུགས་མི་ཤེས་པ་དང་། མཐའ་གཞན་དུ་དོགས་པས་དངོས་སུ་ལོག་

ཞུགས་དང་། འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དང་ལྟ་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཏེ་བཞི་ནི་རིམ་པ་

ལྟར་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་སེད་ཅིང་ཁེངས་ལ་མཆོག་དང་དག་གོལ་གི་རྒྱུར་འཛིན་

པས་ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་དང་། ཁོང་ཁོ་ནི་རང་དང་ལྟ་བ་མི་མཐུན་པ་རྣམས་ལ་

འཁྲུག་པས་དབང་གིས་ལོག་ཞུགས་ཞེས་ལོག་ཞུགས་གསུམ་དུ་འཆད་དོ། །

༼ཟག་བཅས་དང་ཟག་མླེད་ལ་དམིགས་པའི་དབྱླེ་བ།༽

གཉིས་པ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་དབྱེ་བ་ནི། འགོག་པ་དང་

ལམ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་ལོག་ལྟ་གཉིས་དང་ཐེ་ཚོམ་གཉིས་དང་། བཞི་པོ་དེ་

དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་དང་། མ་འདྲེས་པ་འབའ་ཞིག་པའི་མ་

རིག་པ་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་གཉིས་དང་བཅས་པ་དྲུག་ གམ་ཁམས་ཀིས་ཕེ་ན་བཅོ་བརྒྱད། 

ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་འགོག་ལམ་གི་བདེན་པ་ལ་

ལོག་པར་རྟོག་པ་ཡིན་ལ་བདེན་པ་དེ་གཉིས་ཀང་ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། འོ་ན་

བདེན་པ་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ་ཞེ་ན། མ་ངེས་ཏེ་རྣམ་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། ། གཞན་ ལྷག་མ་བརྒྱད་

ཅུ་པོ། དག་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ས་གང་གི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པས་ས་གང་གི་གཉེན་པོ་འགོག་ལམ་ལ་

དམིགས་ཤེ་ན། འགོག་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་རང་གི་ས་

པའི་གཉེན་པོ་འགོག་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་

པས་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་འགོག་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ནས་སིད་རེའི་བར་

དུ་སྦྱར་རོ། །ལམ་ནི་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་ལ་སོགས་པ་ཟག་མེད་ཀི་ས་དྲུག་ལ་
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རྟེན་པའི་ལམ་ཆོས་ཤེས་པ་དེའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་འདོད་པའི་ལོག་ལྟ་ ཐེ་ཚོམ་རྨོངས་པ། ལ་

སོགས་པ་གསུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ས་དྲུག་པོ་དེ་དང་

གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་སེ་ས་དགུ་ལ་རྟེན་པའི་ལམ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ནི་རེས་

ཤེས་དེའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སིད་རེའི་བར་གི་ལོག་ལྟ་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་གི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གོང་མ་ལ་བརྟེན་པའི་ལམ་དེ་དག་འོག་

མའི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ས་གོང་མ་དང་འོག་མའི་

ལམ་ནི། ས་དགུའི་ལམ་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །མཉམ་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་ཡིན། །ཞེས་

འབྱུང་བས་ཕན་ཚུན་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སོ། །

འོ་ན་ནི་རེས་ཤེས་དང་ཆོས་ཤེས་པའི་ལམ་ནི་ཕན་ཚུན་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་ལམ་ལ་དམིགས་པ་འདོད་པའི་

ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་རེས་ཤེས་འདོད་པའི་

གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདོད་པའི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་ཆོས་ཤེས་པའི་ལམ་ཡང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ན་སྤོད་པའི་

ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ། བསྒོམ་པའི་ལམ་ལ་འགོག་པ་དང་། །ལམ་

ལ་ཆོས་ཤེས་གང་ཡིན་དེ། །ཁམས་གསུམ་གི་ནི་གཉེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་འཆད་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འཆད་མོོད་ཀི་ འོན་ཀང་འདི་ནི་མཐའ་དག་གི་གཉེན་པོ་བྱེད་པ་

དང་མི་བྱེད་པས་ཕེ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་མཛོད་ཀི། འགེལ་པ་ལས། དང་པོ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དང་

པོ་རྣམས་ཀི་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། དེ་དག་གི་
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དོན་ནི་ཆོས་ཤེས་པ་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་

ལྟར་ཆོས་ཤེས་པ་མཐའ་དག་ཀང་ཁམས་གོང་མའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་བཞི་

ལ་ཆོས་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་དང་པོ་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་ཆོས་ཤེས་པ་གཟུགས་

དང་གཟུགས་མེད་པའི་གཉེས་པོར་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གོང་མ་མཐའ་དག་གི་ཡང་

གཉན་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ནི་དང་པོ་ཁམས་གང་གི། མཐོང་སང་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །

དེས་ན་དེ་དང་མཐུན་པར་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་དང་པོ་སེ་སྒོམ་

ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་གཉིས་ནི་

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོར་མེད་པའི་ཕིར་དང་། སྒོམ་སང་ལ་ལྟོས་ནས་དང་

པོ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་མཐོང་སང་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོ་ཆོས་ཤེས་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཆོས་ཤེས་ལ་དམིགས་པ་མ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པས་དེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ལན་འདེབས་མོད་ཀི་འོན་ཀང་

འདི་དག་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཚད་མར་བྱས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་གསུམ་

གི་ཕ་རྒྱས་བཅོ་བརྒྱད་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པར་བཤད་པས་ལྷག་མ་ཕ་རྒྱས་

བརྒྱད་ཅུ་ནི་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པར་བསན་པར་འགྱུར་རོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་

ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞེ་ན། འགོག་ལམ་ནི་འདོད་ཆགས་

ཀིས་དམིགས་པ་མིན་ཏེ། དེའི་ཡུལ་ནི་སང་བྱ་ཡིན་ལ་འགོག་ལམ་ནི་སང་བྱ་མ་ཡིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའི་ཕིར་རོ། ། ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་སང་བྱར་མ་ངེས་ཏེ་འདུན་པ་བཞིན་ནོ། ། འགོག་ལམ་

ཐོབ་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་མ་

ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་འགོག་ལམ་ནི་ཞེ་སང་གིས་ཀང་དམིགས་པ་མིན་ཏེ། ཞེ་སང་

ནི་གནོད་པ་བྱས་པའམ་བྱེད་པའམ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་

འགོག་ལམ་ནི་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་ཀི་གཞི་དགུའི་མཚན་ཉིད་ལས་འདས་པས་

སུ་ལའང་གནོད་པ་མི་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །འགོག་ལམ་ནི་ཞི་བའི་ཕིར་ང་རྒྱལ་གི་

དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སེམས་ཁེངས་པ་ལ་བརོད་པའི་ཕིར་རོ། །ལམ་བདེན་

ནི་ཡང་དག་པར་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་སངས་པའི་ཕིར་དག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིིར་

ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་

ཡང་དག་པའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ལ་དེར་འཛིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འགོག་ལམ་ནི་ཡང་

དག་པའི་དོན་དུ་དག་པ་ཡིན་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ལྟ་བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་དམིགས་པ་མིན་ཏེ། དེ་ནི་དངོས་པོ་དམན་པ་ལ་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལས་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

པ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ཟག་བཅས་ཟག་

མེད་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པ་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་གི་མ་རིག་པ་དྲུག་ཡིན་ནོ་

ཞེས་དངོས་སུ་བསན་པས་ཤུགས་ལ་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་དངོས་སུ་

ལོག་ཞུགས་དང་། འགོག་ལམ་མཐོང་སང་གི་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་

དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ལ་དམིགས་པས་ལོག་པ་ལ་



  266  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལོག་ཞུགས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གོང་མ་བ་ལྟར་ན་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་

གི་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་གིས་ཀང་རྟོག་བཅས་ཀི་ཡིད་ཀིས་བརྟགས་

པའི་འགོག་ལམ་གི་མིང་ཙམ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི་དེ་དག་ལ་དངོས་སུ་ནི་མི་

དམིགས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཟག་མེད་ལ་དངོས་སུ་དམིགས་ན་དེ་དག་འཕགས་པའི་ཡེ་

ཤེས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འདོད་དེ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་

བསྡུ་བ་ལས་མཐོང་སང་སྒོམ་སང་དེ་དག་གི་དམིགས་པ་ནི་བསྡུ་ན་ལྔ་སེ། ལོག་པར་

རྣམ་པར་བརྟགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པ་དང་། ལྟ་བ་ལ་དམིགས་པ་དང་། 

ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་། རང་གིས་རྣམ་པར་བརྟགས་

པའི་མིང་ལ་དམིགས་པ་དང་། རང་གི་ངང་གིས་ཡེ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་

པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་སོ། །གཉིས་པ་

ནི་ཐེ་ཚོམ་མ་གཏོགས་པ་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མཐོང་

སང་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་

ནོ། །བཞི་པ་ནི་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པ་དང་ཁམས་མི་འདྲ་བ་ལ་དམིགས་པ་

རྣམས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ནི་ནམ་ཡང་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པར་མ་གྱུར། 

དམིགས་པར་མི་བྱེད། དམིགས་པར་མི་འགྱུར་ལ། ཁམས་མི་འདྲ་བ་ལའང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་པ་ནི་སྒོམ་སང་རྣམས་སོ། །དེས་ན་དང་པོ་བཞི་ནི་མཐོང་སང་གི་

དམིགས་པ་ཡིན་ལ། ལྔ་པ་ནི་སྒོམ་སང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། ཀུན་

ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ནི་དེ་དག་ལ་དམིགས་པ་མ་ཡིན་པར་བལྟ་སེ། དེའི་དམིགས་པ་ནི་དེ་ཡོངས་སུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྟོག་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་ཟག་མེད་

ལ་དམིགས་ཀང་འཕགས་པར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ངེས་ཏེ། སྒ་རྟག་འཛིན་བཞིན་ནོ་ཞེས་

ལན་འདེབས་པར་བྱེད་དོ། །

༼རྒྱས་མི་རྒྱས་པའི་དབྱླེ་བ།༽

གསུམ་པ་རྒྱས་པ་དང་མི་རྒྱས་པའི་དབྱེ་བ་ནི། ཡང་ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་

བརྒྱད་ལས་དམིགས་པས་རྒྱས་འགྱུར་དུ། མཚུངས་ལྡན་གིས་རྒྱས་འགྱུར་ཞེ་ན། 

དམིགས་པས་རྒྱས་པ་དེ་ནི་མཚུངས་ལྡན་གིས་ཀང་རྒྱས་ལ། གང་དག་མཚུངས་ལྡན་ཁོ་ནས་རྒྱས་པའང་ཡོད་དོ། །དེ་

ཡང་ཕ་རྒྱས་ཀུན་འགོ་ནི་གཉིས་ཏེ་རང་གི་ཁམས་དང་ས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་དང་། སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་དང་ས་

ཀུན་ཏུ་འགོ་བའོ། ། ཕ་རྒྱས་གང་དག་ཀུན་ཏུ་འགོ་བར་བཤད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་

རྣམས་ནི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ས་པའི་སང་བྱ་རིས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་

རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་རིས་སུ་

གཏོགས་པ་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་གི་རིས་གཞན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སང་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ཁོ་ན་ལ་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པར་སྦྱར་རོ། །

འོ་ན་ཐམས་ཅད་རང་གི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པས་རྒྱས་སམ་ཞེ་ན། ཟག་མེད་

དང་ས་གོང་མའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་པས་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཀང་ དམིགས་པའི་སྒོ་

ནས། རྒྱས་པ་མིན་ཏེ། ཟག་མེད་དང་ས་གོང་མ་པ་དག་འོག་མས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་

སེད་པས་བདག་གིར་མ་བྱས་པའི་ཕིར་ ཏེ་དེ་དག་ལ་དེ་དག་གིས་དམིགས་མི་ནུས་པའི་ཕིིར། དང་

ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱས་པ་ནི་རྒྱུན་འཕེལ་བ་



  268  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡིན་ན་དེ་དག་ལ་འཕེལ་བར་འོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་། ཕ་རྒྱས་ལ་ཀུན་འགོ་དང་

ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལའང་རང་གི་ཁམས་དང་ས་སྐལ་བ་མཉམ་

པ་དང་མི་མཉམ་པ་གཉིས་སོ། །ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་ལའང་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་

ལ་དམིགས་པ་གཉིས་སོ། །དེ་ལ་ཀུན་འགོ་རྣམས་ནི་ཡུལ་སང་བྱ་རིས་ལྔ་ཅར་ལ་

དམིགས་པ་ཡིན་ལ། ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་ནི་རང་རང་གི་རིས་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་

སོ། །དེ་ལ་ཟག་མེད་དང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་དང་ས་གོང་མ་ལ་དམིགས་པ་

རྣམས་ནི་མཚུངས་ལྡན་གིས་རྒྱས་འགྱུར་ཡིན་གི་དམིགས་པས་རྒྱས་འགྱུར་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། སེར་དང་བཅས་པའི་ཞིང་ལ་མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་ལྟར་གང་ལ་བདག་ལྟ་དང་སེད་པ་

འཇུག་པ་དེ་ལ་གཞན་དག་ཀང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན་ཟག་མེད་དང་ས་གོང་མ་

ལ་ནི་བདག་ལྟ་དང་སེད་པ་མི་འཇུག་སེ། དེ་གཉིས་ནི་རང་ཉིད་ཀི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་

པོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་འདོད་པ་ན་གནས་པ་ཟག་མེད་དང་ས་གོང་མ་

དོན་དུ་གཉེར་བ་དེ་ཇི་ལྟར་སེད་པ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། ། ཁ་ཅིག །ཕ་རྒྱས་ཀི་དོན་ནི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་དོན་ཡིན་པ་ལ་ཟག་མེད་དང་ས་

གོང་མ་ནི་དེ་དག་གི་རེས་སུ་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་རླུང་ནད་ཅན་ལ་ཁ་ཟས་རྩུབ་པོ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཟག་མེད་ལ་

དམིགས་པའི་ལོག་ལྟས་དགེ་ར་གཅོད་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

ཕ་རྒྱས་གང་ཞིག་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གི་ས་མང་པོ་བ་ལ་སོགས་པ་

གང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕ་རྒྱས་དེ་དག་ནི་གོགས་དེར་ཏེ་དེ་དག་ལ་མ་

སངས་ཀི་བར་དུ་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། དུག་དང་འདྲེས་པའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཆང་གིས་དུག་གི་ནུས་པ་འཕེལ་བ་བཞིན་ནོ། ། དེ་ལྟར་ན་ཕ་རྒྱས་དགུ་བཅུ་ར་བརྒྱད་ལས་ཟག་

མེད་ལ་དམིགས་པ་བཅུ་གཉིས་ནི་མཚུངས་ལྡན་ཁོ་ནས་རྒྱས་འགྱུར་དང་། འགོག་

ལམ་མཐོང་སང་གི་མ་རིག་པ་དྲུག་དང་། ཁམས་འོག་མ་གཉིས་ཀི་ཀུན་འགོ་བཅོ་

བརྒྱད་དེ་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ནི་དམིགས་ཡུལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དང་རང་ས་དང་གོང་

ས་ལ་ལྟོས་ནས་ཅི་རིགས་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གིས་རྒྱས་འགྱུར་གཉིས་

ཀ་ཅི་རིགས་པ་དང་། ལྷག་མ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ནི་རྒྱས་འགྱུར་གཉིས་ཀར་ངེས་ལ། 

དམིགས་པས་རྒྱས་པ་ལ་མཚུངས་ལྡན་གི་རྒྱས་པས་ཁབ་པས་ དམིགས་པས། རྒྱས་

འགྱུར་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ནི་མེད་དོ། །

༼མི་དགླེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་པར་དབྱླེ་བ།༽

བཞི་པ་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་དུ་མ་བསན་པར་དབྱེ་བ་ནི། ཁམས་གོང་མ་

གཉིས་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ་ ཏིང་ངེ་

འཛིན་གིས་བཏུལ་བས་རྣམ་སྨིན་འབྱིན་མི་ནུས་པའི་ཕིར། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ལ། གོང་ན་མི་དགེ་

བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གལ་ཏེ་མི་དགེ་བ་ཡོད་ན་དེའི་རྣམ་སྨིན་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་

ན་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཡང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་མེད་དེ། ཕ་རོལ་ལ་གནོད་པའི་རྒྱུ་

གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དགེ་བ་དང་མ་

བསྒིབས་པར་འགྱུར་བའང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ནི་ཁམས་

གོང་མ་གཉིས་ཀི་ཉོན་མོངས་ལ་ཞི་གནས་དང་ལྡན་པས་ཉེ་བར་ཞི་བས་ལུང་དུ་མ་

བསན་པ་ཞེས་བཞེད་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཉེ་བར་ཞི་བས་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་

གང་ཞེ་ན། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་ན་སྤོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་སེ། ཞི་གནས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

འདོད་པའི་ཁམས་ན་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་

དེ་དག་གཉིས་དང་ལྷན་ཅིག་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་གསུམ་ནི་བསྒིབས་

ལ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་རྟག་པར་ལྟ་བ་

ནི་སྦྱིན་པ་གཏོང་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་སྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བ་དང་མི་འགལ་བར་

འཇུག་པའི་ཕིར་ཏེ། བདག་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཏུ་བདེ་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ་སྦྱིན་པ་

དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཆད་པར་ལྟ་བའང་ཐར་པ་དང་མཐུན་

པའི་ཕིར་ཏེ། མཆོག་ཏུ་གདགས་པ་བཅུ་སོན་པའི་མདོ་ལས། ཕི་རོལ་པའི་ལྟ་བར་

གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ན་འདི་ལྟ་སེ། བདག་མེད་པར་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་མེད་པར་

གྱུར་ཅིག །བདག་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་

ལྟ་བ་འདི་མཆོག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ལྟ་བ་འདི་གཉིས་

ནི་རང་གི་རྒྱུད་དུ་གཏོགས་པའི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པས་རང་གི་

རས་ལ་རྨོངས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ལ་གནོད་པར་མ་ཞུགས་པས་མི་དགེ་བ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོམ་མོངས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གཏན་ཚིགས་དེ་དག་ནི་དེ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་ལའང་

མཚུངས་སོ། །

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་ནི་དེ་ལྟ་ན་མཐོ་རིས་ལ་སེད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་

ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཡང་ལུང་མ་བསན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་དག་

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ལྟ་བ་དེ་གཉིས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་རི་དྭགས་དང་བྱ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྣམས་ལའང་ཡོད་པ་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ཏེ། བབ་ཅོལ་དུ་སྒ་ཐོས་པས་སྐྲག་པའི་

རྒྱུར་འགྱུར་བ་ལྟ་བུའོ། ། སེར་སྐྱ་དང་གཟེགས་ཟན་ལ་སོགས་པས་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་ནི་

མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་བཞེད་དེ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ནི་གཉིས་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དང་ཀུན་བརྟགས་པའོ། །དེ་ལ་དང་

པོ་ནི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་ཐ་ན་བྱ་དང་རི་དྭགས་རྣམས་ཀིའང་ཡིན་

ནོ། །གཉིས་པ་ནི་གཞན་མུ་སེགས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིན་པར་ལྟའོ། །མཐར་འཛིན་པར་

ལྟ་བ་ལའང་གཉིས་ལས་རྟག་ལྟས་བསྡུས་པའི་མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ་ནི་ལྟ་བའི་རྣམ་

པ་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ལས་སྔོན་གི་མཐར་རྟོག་པ་རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། ལ་ལ་

རྟག་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། ཕི་མའི་མཐར་རྟོག་པ་འདུ་ཤེས་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། 

འདུ་ཤེས་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་དང་། འདུ་ཤེས་ཡོད་མེད་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་

བ་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལ། ཆད་ལྟས་བསྡུས་པའི་མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བ་ནི་དངོས་པོ་བདུན་

གིས་ཆད་པར་སྨྲ་བའི་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་རྣམས་ཀིི་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་མཐར་

འཛིན་པར་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཀུན་བརྟགས་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པ་དང་འདོད་པའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་

ལྟ་བ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ཏེ། རྟག་ཏུ་ཡང་དང་ཡང་དུ་འབྱུང་

བའི་ཕིར་དང་། བདག་དང་གཞན་ལ་ཤིན་དུ་གནོད་པའི་གནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །རྟོག་པས་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ནི་མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་ན་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་དག་ཀང་ལྷན་སྐྱེས་བསྒིབས་

ལ་ལུང་མ་བསན་དང་ཀུན་བརྟགས་མི་དགེ་བར་འགྱུར་ཞིང་ཁམས་གོང་མ་ནའང་མི་

དགེ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བརྟགས་པ་



  272  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །མེད་ན་ནི་མཐོང་སང་མེད་པར་ཐལ་བ་འདི་སང་དགོས་

སོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཕ་རྒྱས་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་

པར་ལྟ་བའི་ ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཕ་རྒྱས། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་

འདོད་པའི་ཁམས་འདིར་མི་དགེ་བ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྣམ་

པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ཀང་། མང་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ནི། །སྤོད་

དང་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་དང་ཡང་། །ཁ་ན་མ་ཐོ་བུལ་འབྲས་དང་། །ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྐྱེ་

བའོ། །ཞེས་འདོད་པ་དང་ཁམས་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཁད་པར་བརྒྱད་དམ་

བཅུ་བཤད་དོ། །

༼མི་དགླེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་རྩ་བ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་གི་ར་བ་བཤད་པ་ནི། འདོད་པའི་ཁམས་

ན་སང་བྱ་རིས་ལྔ་ཅར་གི་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་ ནི་ར་བ་གཉིས། དང་འཇིག་ཚོགས་

ལ་ལྟ་བ་དང་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་ པོ་གཉིས་དང་། མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་གཏི་

མུག་མ་གཏོགས་པའི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་རྣམས་ནི་མི་དགེ་བའི་ར་བ་ཡིན་ཏེ། མི་དགེ་

བ་ཐམས་ཅད་གསུམ་པོ་དེ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཞེས་བྱ་བས་ཁམས་

གོང་མའི་དེ་དག་མི་དགེ་བའི་ར་བ་ཡིན་པ་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །མི་དགེ་བའང་ཡིན་ལ་

ར་བའང་ཡིན་པས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཁོ་ན་མི་དགེ་བའི་ར་བའོ། །གསུམ་པོ་མ་

གཏོགས་པ་ནི་མི་དགེ་བའི་ར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་

གང་ཞིག་ཕ་རྒྱས་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཡིན་པ་དང་། སང་བྱ་རིས་རྣམ་པ་ལྔའི་རང་

བཞིན་ཡིན་པ་དང་། ལུས་ངག་གི་ལས་ཀུན་ནས་སོང་བ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དྲུག་ཅར་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། དགེ་ར་གཅོད་པ་ལ་སོབས་དང་ལྡན་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་ན་མི་དགེ་བའི་ར་བ་ཡིན་ཏེ། ཕ་རྒྱས་རྣམ་པ་ལྔའི་རང་བཞིན། །ལུས་

ངག་བྱ་བ་ཀུན་སོང་བྱེད། །རྣམ་ཤེས་ལྔར་རྟེན་དཀར་པོའི་ར། །ཀུན་གཅོད་འདྲེན་པ་

མི་དགེའི་རའོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །སའི་དངོས་གཞི་ལས་ནི། མི་དགེ་བའི་རྟེན་དུ་གྱུར་

པས་ན་ར་བ་རྣམས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། ། ལྷག་མ་ནི་ར་བ་མ་ཡིན་ནོ། ། 

ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ར་བ་ནི་གསུམ་མོ། །གང་ཞེ་ན། ལུང་མ་བསན་གི་ར་བ་

གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

དང་། གཞལ་མེད་ཁང་ལ་སོགས་པ་ལ་སེད་པ་ སོགས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་སེད་པ་ཐམས་

ཅད། དང་མ་རིག་པ་ཁམས་གསུམ་གི་སྒིབ་པ་ཐམས་ཅད་དམ་ཡང་ན། འདོད་པའི་ལྟ་བ་དང་

པོ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། བློ་ནི་ཤེས་རབ་སེ། དེའི་ངོ་བོ་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་ལུང་མ་

བསན་གི་ར་བར་འདོད་དེ། དེ་ཡང་འདོད་པ་ན་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ལ་སོགས་པ་མ་བསྒིབས་ལུང་

མ་བསན་གི་སེམས་བཞི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་

གི་ལྟ་བ་ དང་པོ། གཉིས་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པ་དང་། མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ལ་སོགས་པའི་སེམས་

དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ནོ། །

འདི་ཡང་ལུང་མ་བསན་ཡང་ཡིན་ལ་ར་བའང་ཡིན་པས་ལུང་མ་བསན་གི་ར་བ་

སེ། མི་དགེ་བ་དག་ནི་ལུང་མ་བསན་གི་ར་བར་མི་འོས་པའི་ཕིིར་རོ། །གསུམ་པོ་དེ་

དག་ལས་གཞན་པའི་ཐེ་ཚོམ་ནི་ལུང་མ་བསན་གི་ར་བ་མིན་ཏེ། རྣམ་པ་གཉིས་སུ་

འཇུག་པས་མི་བརྟན་པའི་ཕིར་ཏེ་ར་བ་ནི་བརྟན་པ་ཡིན་པའི་ཕིིར་རོ། །ང་རྒྱལ་ཡང་མ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡིན་ཏེ། སེམས་མཐོ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། ར་བ་ནི་གཏིང་ན་གནས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཁོང་ཁོ་ནི་ཁམས་གོང་མ་ན་མེད་པའི་ཕིར་དང་། འདོད་པ་ན་ཡོད་པ་

དག་ནི་མི་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དེ། བརྟན་

པ་དང་གཏིང་ན་གནས་པ་ཙམ་ནི་འདིར་ར་བའི་དོན་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་འདིར་གཙོ་

བོའི་རྒྱུ་ལ་བརོད་པར་འདོད་པས་ནི་དེ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བརོད་དོ། །

ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་ར་བ་ནི་བཞི་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཉི་འོག་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

འདོད་དེ། ཉི་འོག་པ་ནི་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་སམ་ཁ་ཆེ་བའི་ཡུལ་ལས་གཞན་ན་གནས་པ་

རྣམས་ཡིན་ནོ། །བཞི་པོ་དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་སེད་པ་དང་

ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། འདོད་པ་ན་ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་ དང་པོ། གཉིས་དང་། ཁམས་

གོང་མ་གཉིས་ཀི་ང་རྒྱལ་དང་། སྔར་བཤད་པའི་རྨོངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བའི་བསམ་གཏན་པ་ནི་བསམ་གཏན་དེས་ཁེངས་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །སེད་པ་ཤས་ཆེ་བའི་བསམ་གཏན་པ་ནི། བསམ་གཏན་དག་ལ་རོ་མྱང་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་

བའི་བསམ་གཏན་པ་ནི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པའོ། །ཐེ་ཚོམ་

ཤས་ཆེ་བའི་བསམ་གཏན་པ་ནི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཅི་འདི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་

གཞན་ཞིག་ཡིན་སྙམ་པ་དང་། ཅི་བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བའམ། འོན་ཏེ་མ་བྱུང་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། །ཉོན་

མོངས་པ་རྒྱུ་བའི་གནས་སྐབས་འདི་དག་ཀང་བསམ་གཏན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་འདི་དག་ཁོ་ན་ལ་འབྱུང་

ངོ་། །ཞེས་རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འགེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར། རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

བསམ་གཏན་སྒོམ་པ་སེད་པ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་རྟག་ལྟ་

ལ་སོགས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ལྟ་བ་ཤས་ཆེ་བ་དང་། བདག་ནི་བསམ་གཏན་ཐོབ་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་གི་གཞན་དག་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་རློམ་པ་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བའི་བསམ་

གཏན་པ་གསུམ་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ལ། དེ་གསུམ་ཡང་མ་རིག་པ་

ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

འོ་ན་ལུང་རིང་པོ་ལས། བསམ་གཏན་ནི་མཚོན་པ་སེ་གཟུགས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་ལུང་མ་

བསན་དང་འདོད་པའི་བསྒིབས་པ་ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད། ཅེས་གསུངས་སོ། ། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་

རྟག་གམ་མི་རྟག་གམ་གཉིས་ཀའམ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནམ་མཐའ་དང་ལྡན་ནམ་མི་

ལྡན་ནམ་གཉིས་ཀའམ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནམ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གོངས་ཕན་

ཆད་འབྱུང་ངམ་མི་འབྱུང་ངམ་གཉིས་ཀའམ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནམ། ལུས་དེ་ཉིད་

སོག་ཡིན་ནམ་སོག་ཀང་གཞན་ལ་ལུས་ཀང་གཞན་ཡིན་ནམ་ཞེས་པ་ལུང་དུ་མ་

བསན་པའི་དངོས་པོོ་བཅུ་བཞི་གསུངས་པ་རྣམས་དགེ་མི་དགེར་ལུང་མ་བསན་པའི་

ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་དྲི་བ་ལ་ལན་མི་གདབ་པར་

གཞག་པར་བྱ་བའི་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དྲི་བའི་ལན་ནི་མགོ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་

སེ་ལུང་བསན་པ་དང་། དྲིས་ཏེ་ལུང་བསན་པ་དང་། གཞག་པར་ལུང་བསན་པ་བཞི་

ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི་དཔེར་ན་ཅི་སེམས་ཅན་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་འཆི་བར་འགྱུར་

རམ་ཞེས་འདྲི་ན་འཆིའོ། །ཞེས་ལན་གདབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། གཉིས་པ་ནི་དཔེར་ན་ཅི་

འཆི་བ་ཐམས་ཅད་སྐྱེའམ་ཞེས་འདྲི་ན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་རྣམས་མི་སྐྱེ་ལ་ཉོན་

མོངས་པ་དང་བཅས་པ་རྣམས་སྐྱེའོ་ཞེས་ལན་གདབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། གསུམ་པ་ནི་

དཔེར་ན་ཅི་མི་འདི་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་དམན་པ་ཡིན་ཞེས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདྲི་ན་ལྷ་ལ་ལྟོས་ནས་སམ་ངན་སོང་ལ་ལྟོས་ནས་འདྲི་ཞེས་ཁོ་ཉིད་ལ་དྲིས་ཏེ་ལྷ་ལ་

ལྟོས་ནས་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་དམན་ལ་ངན་སོང་ལ་ལྟོས་ནས་འདྲི་ན་ནི་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་སོ་ཞེས་ལན་གདབ་པ་ལྟ་བུ་དང་། བཞི་པ་ནི་དཔེར་ན་ཅི་བདག་ཕུང་པོ་

ལས་གཞན་ཡིན་ནམ་གཅིག་པ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་དག་ལ་སོགས་པས་བཟུང་

བ་གཉིས་ཀའམ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་ཞེས་འདྲི་ན་གང་དུའང་ལན་མི་གདབ་

པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་དྲི་བའི་ལུང་བསན་པ་བཞི་ལས་བཅུ་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་མི་

དགེ་བ་ཡིན་ཡང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལུང་བསན་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པས་ན་ལུང་མ་

བསན་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་དེ་དག་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་ལུང་དུ་མ་བསན་

ཏེ། ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བརམས་ནས་སྨྲ་བ་ན་དེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། མེད་དོ་

ཞེས་བསན་ནའང་དེ་དག་སྐྲག་པར་འགྱུར་བས་དེ་དག་བསན་པ་ལ་རིམ་གིས་

གཞུགས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ལུང་བསན་པར་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཏུ་ལུང་མི་

བསན་ཏོ་ཞེས་གཞག་པར་ལུང་བསན་པའི་ཕིར་འགལ་བ་མེད་དོ། །དེའི་ཕིར་མདོ་

ལས་ཀང་། དྲིས་པ་ལུང་བསན་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། མགོ་གཅིག་ཏུ་

དྲིས་པ་ལུང་བསན་པ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་དྲིས་པ་ལུང་བསན་པ་དང་། དྲི་བ་དྲིས་ཏེ་

ལུང་བསན་པ་དང་། རྣམ་པར་བཞག་པ་ལུང་བསན་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། མགོ་གཅིག་

ལུང་བསན་ཉིད་དང་ནི། །རྣམ་པར་ཕེ་བ་དེ་བཞིན་གཞན། །དྲིས་པ་ལུང་བསན་

གསུམ་པ་སེ། །རྣམ་པར་བཞག་པ་བཞི་པའོ། །དྲིས་པ་ལུང་བསན་བཞི་པོ་དག །དེ་

དང་དེ་ལ་གོ་རིམ་བཞིན། །འདི་ལྟར་ཤེས་ཤིང་སྨྲ་བ་དག །དགེ་སོང་དེ་ཉིད་རིག་པ་

ཡིན། །ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་པའང་ལུང་བསན་པ་ཉིད་དུ་གསུངས་སོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

༼ལྡན་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་ལྡན་པའི་ཚུལ་འཆད་པ་ནི། ཕ་རྒྱས་ལྡན་ཚུལ་ལའང་། གང་ཟག་གང་གི་ཕ་རྒྱས་

དམིགས་པ་གང་ལ་རྒྱས་པའི་གང་ཟག་དེ་ནི། ཕ་རྒྱས་དེས་བཅིངས་ཤིང་དེའི་ཡུལ་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །སྒོ་ལྔའི་ཤེས་

པའི་ཕ་རྒྱས་ཀིས་ནི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རང་གི་ཡུལ་དང་ལྡན་པར་བྱེད་དོ། །ཡིད་ཀི་ཕ་རྒྱས་ཀིས་ནི་དམིགས་པའི་

སྒོ་ནས་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་བྱེད་དོ། །ཀུན་འགོ་རྣམས་ཀིས་ནི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་རིས་ལྔ་དང་ལྡན་

པར་བྱེད་ལ། ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པས་ནི་རང་རིས་ཁོ་ན་དང་ངོ་། །དེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གིས་ནི་མཚུངས་ལྡན་གི་སྒོ་

ནས་ལྡན་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་འདྲའོ། ། ཉོན་མོངས་པ་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་པ་དང་། སྤིའི་

མཚན་ཉིད་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་ང་རྒྱལ་ཏེ། ཡུལ་

རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཏེ། འདོད་ཆགས་དང་ང་རྒྱལ་ནི་བདེ་བ་

མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་ནས་སྐྱེ་ཞིང་ཁེངས་ལ་ཁོང་ཁོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་

མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི་ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་མ་རིག་པ་སེ་བྱེ་བྲག་མེད་པར་བདེ་བ་

མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་བཏང་སྙོམས་མྱོང་བར་

འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡུལ་གསུམ་ག་ལ་ཅི་རིགས་པར་དམིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལ་འདས་པ་དང་ཉེ་བར་གནས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་

དང་ང་རྒྱལ་སྐྱེས་ལ་མ་སངས་པ་དག་གིས་ནི་རྣམ་ཤེས་ དྲུག་གི་ས་པ་ཡིན་པས་རྣམ་ཤེས་

དྲུག ། གང་གི་འཁོར་དུ་བྱུང་ཡང་རུང་སེ། ཡུལ་སང་བྱ་རིས་ལྔ་པོ་དུས་གསུམ་པའི་

དངོས་པོ་གང་ལ་དམིགས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་སྐྱེས་ལ་མ་སངས་པའི་ཡུལ་

གི་དངོས་པོ་དེ་དང་ཐག་པས་གང་བུ་ཕུར་པ་ལ་བཏགས་པ་ལྟར་གང་ཟག་དེ་ལྡན་ 

པར་བྱེད། པ་ཡིན་ནོ། ། འདི་དག་གི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་མི་ནུས་ལ་སངས་ན་ཡུལ་ལ་མི་རྒྱས་སོ། ། 



  278  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་ཡང་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀིི་འཁོར་དུ་ནི་ཆགས་སང་གཉིས་འབྱུང་གི་ང་

རྒྱལ་ནི་ཡིད་ཤེས་ཁོ་ནའི་འཁོར་དུ་འབྱུང་ངོ་། །སྐྱེས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་

དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་པས་འགའ་ཞིག་ལ་མི་སྐྱེ་བ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །མ་

སངས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྱེས་ཀང་སངས་ན་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་དེ་དག་

བཅད་པའི་ཕིར་ཚིག་གཉིས་པོ་དེ་སྨོས་སོ། །ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའང་ཡུལ་དེ་དག་ལ་

དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་གང་ཟག་ལ་ སང་བྱར། ལྡན་པ་ཡིན་གི་ཡུལ་གི་ ཐོབ་པ། ལྡན་པ་

མ་ཡིན་ཏེ་ འགོག་པ་གཉིས་མ་གཏོགས་པ། རྒྱུད་དུ་མ་གཏོགས་པ་ལ་ ཐོབ་པ། ལྡན་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། ། དེས་ནི་རང་གི་རིས་ཁོ་ན་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་མཚོན་ནས་མི་རྒྱས་པའི་ཡུལ་ཀུན་མི་ལྡན་

ལ། ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་རྒྱུད་གང་ལ་ཡོད་པའི་ཡུལ་དེ་གང་ཟག་དེ་དང་ལྡན་ནོ་གསུངས་སོ། ། དེ་ལྟར་འདས་

པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་ཁད་པར་མེད་པས་སྤིར་

བཤད་ལ། མ་འོངས་པ་ལ་དབྱེ་བ་ཡོད་པས་དེ་བཤད་པའི་ཕིར་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་

འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་མ་འོངས་པས་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་ཡུལ་ཀུན་དང་དམིགས་པའི་ཚུལ་

གིས་ལྡན་ཏེ། ཡིད་ཀི་ཡུལ་དུ་དུས་གསུམ་པའི་ཆོས་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་གང་ལ་མ་སངས་བ་དེ་དག་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཡིད་ལས་གཞན་པ་

སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་མ་འོངས་པ་དག་

གིས་ནི་ཡུལ་རང་གི་དུས་པ་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་དང་ལྡན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་དེ་

དག་འདས་པ་ དང་མ་འོངས་པ། ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་

ཀི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ནི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁོར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དུ་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་གཉིས་ཀིས་ཀང་ མ་སངས་ན། དུས་གསུམ་པའི་

དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡན་ནོ། ། དེ་ཡང་དེ་དག་མང་བས་

དམིགས་རུང་དུ་ལྡན་གི་དངོས་སུ་དམིགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། ། རང་གི་མཚན་ཉིད་པ་དེ་དག་གི་ལྷག་

མ་ སྤིའི་མཚན་ཉིད་པ་གསུམ་པོ། ལྟ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་མ་རིག་པ་སེ་དེ་དག་འདས་པ་ལ་

སོགས་པ་དུས་གསུམ་པོ་ཀུན་གིས་ཀང་ཡུལ་དུས་གསུམ་གི་དངོས་པོ་རིས་ལྔ་པོ་

ཀུན་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་དག་ནི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཅར་ལ་དམིགས་པས་སྤིའི་

མཚན་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ཇི་སིད་དུ་མ་སངས་ཀི་བར་དུའོ། །

གལ་ཏེ་འདས་མ་འོངས་རས་སུ་ཡོད་ན་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་

འདུས་བྱས་རྟག་པར་འགྱུར་ལ། མེད་ན་དུས་གཉིས་ཀི་དངོས་པོ་དེ་དག་དང་ཕ་རྒྱས་

དེས་ལྡན་པ་དང་བྲལ་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་དུས་དེ་

དག་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་སྐྱེ་སོགས་ བཞི། དང་ལྡན་པའི་ཕིིར་རྟག་པར་ནི་མི་

འདོད་ཀི་འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་དུས་རྣམས་རང་རང་གི་དུས་ཀུན་ཏུ་རས་སུ་ཡོད་

པར་ནི་གསལ་བར་དམ་འཆའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡོད་པར་

གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དག་གཟུགས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་

པའང་མི་རྟག་ན་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་

དེ་ལྟར་ལྟ་བ་ནི་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མི་འགྱུར། མ་འོངས་པའི་གཟུགས་

ལ་མངོན་པར་དགའ་བར་མི་འགྱུར་གི་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་གཟུགས་ལ་ཡིད་བྱུང་བར་

བྱ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱ་བ་དང་། འགོག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཞུགས་

པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སོང་དག་གལ་ཏེ་འདས་པའི་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བ་ཡང་མི་

འགྱུར་བ་ཞིག་ན། གང་གི་ཕིར་འདས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར་འཕགས་པ་

ཉན་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདས་པའི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་འཕགས་པ་ཉན་

ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་མེད་པར་

ཡང་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། གང་གི་ཕིར་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ཡོད་པ་དེའི་ཕིར་

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་མ་འོངས་པའི་གཟུགས་ལ་མངོན་པར་

དགའ་བ་མེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དུས་གཉིས་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། གལ་ཏེ་

འདས་མ་འོངས་མེད་ན་དེ་ལྟར་གསུང་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་། ཡང་མདོ་ལས། མིག་

ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་བར་ནི་མིག་དང་གཟུགས་ནས་ཡིད་དང་ཆོས་ཀི་

བར་གཉིིས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བར་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ནི་མིག་དང་གཟུགས་དང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་ཡིད་དང་

ཆོས་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་ཏེ། འདི་ལ་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཡིད་དང་

ཆོས་གཉིས་ལ་བརྟེན་པ་ནི་འདིའི་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཡིད་འདས་པ་རས་སུ་

མེད་ན་རང་ཉིད་རང་ལ་བརྟེན་པར་འགལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའི་ལུང་དང་། ཡུལ་

མེད་ན་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་དག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ན། 

འདས་མ་འོངས་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། ལས་ཀི་

རྣམ་པར་སྨིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པའི་ཕིར་ཡང་འདས་མ་འོངས་རས་སུ་ཡོད་དེ། དེ་

དག་རས་སུ་མེད་ན་ལས་ཡོད་པའི་ཚེ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་མེད་ལ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཚེ་ལས་འགགས་ནས་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བའི་རིགས་

པས་ཀང་གྲུབ་བོ། །

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ཡིན་ཕན་ཆད་འདོན་མི་ཟ་བར་དུས་གསུམ་ དང་

གཞི་ལྔ་པོ། དངོས་པོར་ཡོད་པ་འདི་ཁས་བླང་དགོས་ཏེ། གཞི་ལྔ་དང་།  དུས་གསུམ་པོ་དེ་

ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བར་འདོད་ཀི། ད་ལྟར་བ་

དང་འབྲས་བུ་མ་བསྐྱེད་པའི་ལས་འདས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་དང་

འབྲས་བུ་བསྐྱེད་ཟིན་པའི་འདས་པ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ནི་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་ཕེ་སེ་

སྨྲ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་དོ། །དེའི་ཕིར་སོབ་

དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་། དུས་གསུམ་ག་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ད་ལྟར་དང་འདས་

པ་འབྲས་བུ་མ་བསྐྱེད་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་

ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དང་། རྣམ་པར་ཕེ་སེ་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་

སེ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

གང་དག་དུས་གསུམ་རས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པའི་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་

བ་དེ་དག་ཀང་དབྱེ་ན་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། 

མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། གཞན་

དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་

བཙུན་པ་ཆོས་”སྐྱབས44་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཤེས་པ་དང་བརོད་པ་འཇུག་པའི་ཁད་པར་

ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་དད་དེ་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུས་རྣམས་སུ་འཇུག་ཅིང་འཕོ་བ་ན་

44  བླ། སྐྱོབས     རིང་། སྐྱབས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་རས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ནི་མི་འགྱུར་གི་མ་འོངས་པ་ད་

ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་ན་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོ་འདོར་ཞིང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་

འཐོབ་ལ། ད་ལྟར་བ་འདས་པར་འགྱུར་བ་ནའང་ད་ལྟར་གི་དངོས་པོ་འདོར་ཞིང་

འདས་པའི་དངོས་པོ་འཐོབ་པས་དུས་དེ་དང་དེར་འདས་པའི་དངོས་པོ་དང་མ་འོངས་

པའི་དངོས་པོ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དངོས་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཐོབ་སེ་དཔེར་ན་

གསེར་གི་སྣོད་བཅོམ་ནས་སྣོད་གཞན་དུ་སྒྱུར་བ་ན་གསེར་གི་རང་བཞིན་དང་ཁ་

དོག་ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཀང་སྣོད་ཀི་དབྱིབས་ཙམ་ཞིག་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འོ་མ་

ཞོར་འགྱུར་བ་ན་རོ་ནུས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཙམ་ཞིག་འདོར་གི་རས་དང་ཁ་

དོག་མི་འདོར་བ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

མཚན་ཉིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་དབྱངས་སྒོགས་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ནི་མཚན་ཉིད་འཇུག་པ་ཐོབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་

འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་མཚན་

ཉིད་ཐ་དད་པའི་སྒོ་ནས་དུས་གསུམ་དུ་གཞག་གི་དེ་དག་ལ་དུས་གཞན་གི་མཚན་

ཉིད་གཏན་མེད་པ་དང་རས་ཐ་དད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཆགས་ཅན་བུད་མེད་

ཅིག་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་དེ་གཞན་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་དབྱིག་

བཤེས་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་ལ་ལྟོས་ནས་ ཏེ་དཔེར་ན་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་

གཙོ་ཆེེ་བ་ན་འདས་པར་བཞག་པས། དེས་ན། ཐ་སྙད་བྱེད་དེ་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུས་རྣམས་

སུ་འཇུག་པ་ན་ཆོས་དེ་བྱ་བ་མི་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བ་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བ་བྱས་ནས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགགས་པའི་གནས་སྐབས་གསུམ་ལ་རིམ་པ་ལྟར་མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་དང་

འདས་པ་ཞེས་བརོད་པས་དངོས་པོ་གཅིག་ཉིད་དུས་དེ་དང་དེའི་གནས་སྐབས་སུ་

ཕིན་པ་ན་དེ་དང་དེའི་མིང་འཐོབ་པས་ན་འདས་པ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་

མིང་ཙམ་ཞིག་གཞན་དུ་འགྱུར་གི་རང་མཚན་གི་རས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ་དཔེར་ན་རི་ལུ་གཅིག་ཉིད་གཅིག་གི་ཤོད་མིག་ཏུ་བཞག་ན་གཅིག་དང་། བརྒྱའི་

ཤོད་མིག་ཏུ་བཞག་ན་བརྒྱ་དང་། སོང་གི་ཤོད་མིག་ཏུ་བཞག་ན་སོང་ཞེས་བརོད་པ་

བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ནི་བཙུན་པ་སངས་རྒྱས་ལྷ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ནི་སྔ་ཕི་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་ཐ་སྙད་བྱེད་དེ། དངོས་པོ་གཅིག་པོ་དེ་ཉིད་དུས་རྣམས་

སུ་འཇུག་པ་ན་སྔ་མ་འདས་ད་ལྟར་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་མ་འོངས་པ་དང་། ཕི་མ་ད་

ལྟར་དང་མ་འོངས་པ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པ་དང་སྔ་མ་འདས་པ་དང་ཕི་མ་མ་

འོངས་པ་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་ད་ལྟར་བར་བཞག་སེ་དཔེར་ན་བུད་མེད་གཅིག་ཉིད་

བུ་མོ་ལ་ལྟོས་ནས་མ་དང་མ་ལ་ལྟོས་ནས་བུ་མོར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལ་ དེ་དག་ལ་སོབ་དཔོན་གིས། དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་ དང་པོ། རྣམ་པར་

འགྱུར་བར་སྨྲ་བའི་ རས་གནས་ལ་ཆོས་འདོད་ལེན་བྱེད་པར་འདོད་པའི་ཕིིར། གངས་ཅན་གི་ནང་དུ་

འདུས་པར་འགྱུར་རོ། །མཚན་ཉིད་གཞན་འགྱུར་བར་སྨྲ་བ་ལ་ནི་དུས་རེ་རེ་ལའང་

དུས་གསུམ་གའི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དུས་འཆོལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། 

དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ནི་

འདས་པའི་དུས་ལའང་སྔ་ཕི་དབུས་གསུམ་ཡོད་པས་དེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་འདས་མ་
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འོངས་ད་ལྟར་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་འདས་པ་གཅིག་པུ་ལའང་དུས་གསུམ་ཅིག་ཅར་

འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕིར་གསུམ་པ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་

བར་སྨྲ་བ་ཉིད་བཟང་སེ། བྱ་བ་མ་སྐྱེས་ནས་མི་བྱེད་པ་དང་བྱེད་པ་དང་བྱས་ནས་

འགགས་པ་གསུམ་པོ་ཡིས་དུས་གསུམ་པོ་རྣམས་རྣམ་པར་བཞག་པ་བྱེད་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་གསུངས་མོད་ཀི་བཞི་ཀ་ལ་མིང་ཐ་དད་པ་མ་གཏོགས་པ་ཁད་པར་ཅི་ཡང་

ཡོད་པར་མ་མཐོང་ངོ་། །

འོ་ན་དུས་གསུམ་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ད་ལྟར་རས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། བྱ་བ་འགགས་པ་ནི་འདས་པའོ། བྱ་བ་མ་སྐྱེས་

པ་ནི་མ་འོངས་པའོ། །བྱ་བ་སྐྱེས་ལ་མ་འགགས་པ་ནི་ད་ལྟར་བ་ཡིན་པས་དུས་

གསུམ་བྱ་བས་གཞག་གོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ། ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་

དཔོན་གིས་དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟར་བའི་མིག་དེ་མཚུངས་རང་གི་བྱ་བ་གཟུགས་ལ་མི་བལྟ་

བས་ད་ལྟར་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརོད་པ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། མིག་དེ་

མཚུངས་དེ་བལྟ་བའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་ཀང་རང་གི་རྒྱུ་མཐུན་དང་སྐྱེས་བུ་བྱེད་འབྲས་

འཛིན་པ་དང་འབྱིན་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པས་ན་ད་ལྟར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་

དཔོན་གིས་འོ་ན་ནི་ད་ལྟར་གི་དང་འདས་པ་དག །གཅིག་ནི་འདས་པས་འབྱིན་པར་

འགྱུར། ཞེས་འབྱུང་བས་སྐལ་མཉམ་དང་ཀུན་འགོ་དང་རྣམ་སྨིན་གི་རྒྱུ་འདས་པ་

དག་ཀང་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་ཏེ་དེ་དག་ལ་འབྲས་བུ་འབྱིན་པའི་བྱ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་འཛིན་པ་དང་འབྱིན་པའི་བྱ་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པ་ལ་ད་ལྟར་

བར་བརོད་པ་ན་དེ་དག་ལ་འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་ཡོད་ཀང་འཛིན་པ་མེད་པས་ད་ལྟར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ནའང་དུས་གསུམ་དུ་བྱ་བས་བཞག་པས་ན་དེ་དག་ལ་

འབྲས་བུ་འཛིན་པའི་བྱ་བ་འགགས་པའི་ཆ་ནས་འདས་པར་འགྱུར་ལ། འབྱིན་པའི་

བྱ་བ་དང་ལྡན་ནས་ད་ལྟར་བར་འགྱུར་བས་དུས་གསུམ་མཚན་ཉིད་འཆོལ་བའི་ཉེས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྐྱོན་བརོད་དོ། །

གཞན་ཡང་འདི་དགག་པའི་ཕིར་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་རས་སུ་ཡོད་པའི་

ཕིར་དེ་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལ་གེགས་སུ་ཞིག་བྱེད་དེ། དེ་དག་གིས་ཀང་རྟག་ཏུ་བྱ་བ་བྱེད་

པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་རྐེན་མ་ཚོགས་པས་བྱ་བ་མི་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། རྐེན་ཐམས་

ཅད་དུས་རྟག་ཏུ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་ན་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་ལ་མ་ཚོགས་པ་མི་འཐད་

པའི་ཕིིར་རོ། །བྱ་བ་འགགས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཡིན་ན་བྱ་བ་དང་དངོས་པོ་མི་

གཅིག་པར་འགྱུར་ལ་དེ་ལྟ་ནའང་དངོས་པོ་བྱ་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །བྱ་བ་དེ་ཡང་

ཇི་ལྟར་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་མ་ཡིན། 

ཕོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་བྱ་བ་ལའང་བྱ་བ་གཞན་གཉིས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་

འགྱུར་ཏེ། བྱ་བ་དེ་ཡང་བྱ་བ་འགགས་པ་དང་བྱེད་པ་དང་མ་སྐྱེས་པས་དུས་གསུམ་

པར་གཞག་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕོགས་གཉིས་པ་ལྟར་ན་བྱ་བ་འདུས་མ་བྱས་སུ་

འགྱུར་ཏེ། དུས་ཀིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་བྱ་བ་དངོས་པོ་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་བྱ་བས་དུས་

གསུམ་པོ་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་མི་རུང་སེ། དངོས་པོ་དང་བྱ་བ་གཅིག་ཡིན་

ལ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་དངོས་པོའང་ད་ལྟར་ཡོད་པས་བྱ་བའང་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ད་ལྟར་བ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་མ་འོངས་པ་དང་འདས་པའི་
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དངོས་པོའང་ཡོད་ན་ཅིའི་ཕིར་མ་སྐྱེས་པ་དང་ཞིག་པ་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་ཡོད་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་མ་སྐྱེས་པ་དང་ཞིག་པ་ནི་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དངོས་པོའི་བདག་

ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དངོས་པོ་བཞིན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གིས་བརོད་

དོ། །གང་ཡང་འདུས་བྱས་ཀིི་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པས་རྟག་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

སྨྲས་པ་དེ་ཡང་ཚིག་ཙམ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་པ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་

མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འགེལ་པར། རང་བཞིན་ཡང་ནི་རྟག་ཏུ་ཡོད། །དངོས་པོ་ཡང་ནི་རྟག་

མི་འདོད། །རང་བཞིན་ལས་ཀང་དངོས་མི་གཞན། །དབང་ཕྱུག་ཐ་སྙད་ཡིན་པར་

གསལ། །ཞེས་བཤད་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འདས་མ་འོངས་ཡོད་པར་

གསུངས་པ་ནི་འདས་པ་སྔར་བྱུང་པ་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནི་རྒྱུ་རྐེན་ཡོད་

ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་ཡོད་པའི་སྒར་གསུངས་ཀི་རས་ཀི་

རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་མར་མེ་ཤི་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་

ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཆོས་དང་ཡིད་གཉིས་ལ་བརྟེན་པར་

བཤད་པའི་ཡིད་ནི་སྔ་མའི་རེས་ཐོགས་སུ་འབྱུང་བའམ། ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་ཡིད་

ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། ཡིད་ཀི་ཡུལ་འདས་པ་དང་མ་འོངས་

པར་བཤད་པ་ནི་དམིགས་པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་གི་དམིགས་པའི་རྐེན་ནི་མ་

ཡིན་ནོ། །གང་ཡང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་ལུང་ལས་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དབྱུག་ཐོགས་ཐོར་

ཚུགས་ཅན་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས། ལས་འདས་པ་དང་། ཟད་པ་དང་། 

འགགས་པ་དང་། བྲལ་བ་དང་། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གསུངས་པ་དེ་ཡང་རྒྱུད་དེ་ལ་སྔོན་གི་ལས་དེས་ཀུན་ཏུ་དྲངས་ཤིང་བཞག་པའི་རྣམ་

སྨིན་སྐྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་འདས་པར་

མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་རང་གི་མཚན་ཉིད་དུ་ཡོད་པའི་ཕིིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དོན་དམ་པ་སོང་པ་ཉིད་ཀི་མདོ་ལས། 

དགེ་སོང་དག་མིག་ནི་སྐྱེ་བ་ནའང་གང་ནས་ཀང་མི་འོང་ལ་འགག་པ་ནའང་གང་དུ་

ཡང་”སོགས45་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་དགེ་སོང་དག་མིག་ནི་མ་བྱུང་བ་

ལས་འབྱུང་ཞིང་བྱུང་ནས་ཀང་སར་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་

འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདིར་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དག་ནི་རྣམ་པར་བརྟག་པ་དེ་དག་གིས་

ནི་མི་གནོད་དེ། ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཉིད་དག་ནི་ཟབ་པ་ཡིན་པས་རྟོག་གེའི་སྤོད་

ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ལན་འདེབས་སོ། །

ཡང་ཉོན་མོངས་པ་གང་དག་རང་ཉིད་སངས་ཀང་ལྡན་པའང་ཡོད་དེ། དེ་ལ་

དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་མ་སངས་པས་ཡུལ་ཡང་བྲལ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། སངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཁད་པར་ནི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་སངས་ན་དེ་དང་བྲལ་

བ་ཡིན་ནམ། བྲལ་ན་སངས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སངས་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཆད་པ་དང་། བྲལ་བ་ནི་ཡུལ་ཅན་སངས་པའོ། །དེ་

ལ་གང་དང་བྲལ་ན་དེས་དངོས་པོ་དེ་སངས་པ་ཡིན་ལ། སངས་ཀང་མ་བྲལ་བ་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་སྐྱེས་ལ་

ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་མ་སྐྱེས་པའི་ཚེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་སངས་ཀང་ དེ་དག་

ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་ལྡན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ལ་དམིགས་པའི་ཀུན་འགོ་ལྷག་མ་ཀུན་

འབྱུང་མཐོང་སང་ གི་ཀུན་འགོ། རྣམས་ཀིས་དམིགས་པའི་ སྒོ་ནས། ལྡན་པའི་ ཕིར། དང་། 

45  བླ། སོགས     རིང་། རོགས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེ་བཞིན་དུ། སྒོམ་སང་དང་པོའི་རྣམ་པ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ པ་ཅི་རིགས། སངས་ཀང་དེ་ལ་

དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་དྲི་མ་ལྷག་མ་ཆེན་པོའི་འབྲིང་པོ་ལ་སོགས་པ་ གང་མ་སངས་

པ། རྣམས་ཀིས་དམིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །འདིར་ཡུལ་ཅན་དེ་དག་

ལྡན་ནོ་ཞེས་སོན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འོན་ཀང་ཡུལ་ཅན་ལྡན་པས་ཡུལ་སངས་ཀང་

ལྡན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་ངོ་བོ་སངས་ན་ཅི་ཞིག་ལྡན་

ཐོབ་པ་རས་སུ་ཡོད་པ་ནི་བསལ་ཟིན་ཏོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །

༼ཆྐོས་དུའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པ་བཤད་པ།༽

བདུན་པ་ཆོས་ གང་ཞིག་སེམས། དུའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་བཤད་པ་ནི་འདིར་ཡུལ་

ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འདུས་ཏེ། ཁམས་གསུམ་ན་སང་བྱ་རིས་ལྔ་

ལྔ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའོ། ། ཟག་མེད་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཀང་ཡིན་ནོ། ། ཡུལ་ཅན་སེམས་ཐམས་

ཅད་ཀང་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཏུ་འདུས་སོ། །

དེའི་ཕིར་ཆོས་དུ་ཞིག་སེམས་གང་གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ཤེས་ན་དམིགས་

པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དེ་དཔྱད་དོ། ། དེ་ཡང་མཐོང་སང་ནི་ཕུང་པོ་

བཞི་དང་སྒོམ་སང་ནི་ཕུང་པོ་ལྔས་བསྡུས་སོ། ། དེ་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཀུན་

འབྱུང་མཐོང་སང་དང་། ལམ་གོམས་པ་ཡིས་སང་པར་བྱ་བ་འདོད་པའི་ཁམས་ལས་

སྐྱེས་པ་ ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ། ནི་ སེམས་ལྔའི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པ་རང་

གི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ གི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་ཏེ་དེ་ཡང་ཀུན་འགོས་རིས་

གཞན་ལའང་དམིགས་ལ། དེ་མ་ཡིན་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་རང་གི་རིས་ལ་དམིགས་ལ། སྒོམ་སང་དགེ་བས་

གསུམ་ཅར་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར། དང་གཟུགས་སུ་གཏོགས་པའི་སྒོམ་སང་ དགེ་ཡུལ་ཡོད་དགུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན། ཞེས་པས་སྒོམ་སང་དགེ་བ། གཅིག་ གི་ཡུལ་དུའང་འགྱུར་ཏེ་གཟུགས་སུ་སྐྱེས་པ་འདོད་པའི་སེམས་ལ་ལྟ་

བ་དང་། འདིར་སྐྱེས་པ་ཆགས་བྲལ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་ཁམས་ལ་དམིགས་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར། དང་

དྲི་མ་མེད་པ་ སྡུག་ཀུན་ལ། ཆོས་ཤེས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་ལྔའི་སྤོད་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ། ། དེ་དག་ལས་གཞན་གིས་དམིགས་མི་ནུས་པ་ནི་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཟག་བཅས་ལ་

དམིགས་པ་ཙམ་ནི་རང་རིས་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་དང་། གོང་མའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་འོག་མ་ལ་དམིགས་པ་མེད་ལ། 

གཟུགས་མེད་ཀི་སྒོམ་སང་དགེ་བ་ཡང་འདོད་པ་ལ་རིང་བ་ཉིད་བཞིས་རིང་བའི་ཕིར་རོ། ། 

གཟུགས་ཀི་ཁམས་ལས་སྐྱེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་ནི་ སེམས་བརྒྱད་ཀི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ཁམས་རང་གི་དེ་གསུམ་དང་། 

འོག་མ་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་དེ་ སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་གཉིས་དང་སྒོམ་སང་དགེ་བ་དེ་

ལ་དམིགས་པའི་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་མཚུངས་ལྡན་དེ། གསུམ་

དང་། གོང་མ་གཟུགས་མེད་པའི་སྒོམ་སང་གཅིག་དང་། དྲི་མ་མེད་པ་རེས་ཤེས་ཀི་

ཕོགས་མཐུན་གི་རྣམ་ཤེས་ཀིའང་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལྟར་རྣམ་ཤེས་བརྒྱད་ཀི་

སྤོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་རོ། །དེ་ལ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་ནི་

སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་གོང་དུ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡིན་ལ། 

གཟུགས་མེད་པའི་ནི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཉེར་བསོགས་ཀིས་ རགས་

པར་ལྟ་བའི་ཤེས་པའི། ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཟུགས་མེད་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་ནི་ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་སྔར་བཤད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་

འབྱུང་མཐོང་སང་གཉིས་དང་སྒོམ་སང་དང་གསུམ་གསུམ་སེ་དགུ་དང་ཟག་པ་མེད་

པ་རེས་ཤེས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་བཅུའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་
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རོ། །དེ་ལ་འདོད་གཟུགས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་ནི་སྐལ་བ་མི་

མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གི་རྒྱུ་

མཚན་ནི་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པའི་སེམས་རྣམས་ནི་འགོག་

ལམ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ལ། ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀང་ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་

པས་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ཀི་ཁམས་དང་རིས་གཞན་ལ་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ས་གོང་མའི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་མཐོང་སང་ཀུན་

འགོ་དག་ཀང་ས་འོག་མ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། རིང་བ་བཞིས་རིང་བས་

གཟུགས་མེད་ཀི་སྒོམ་སང་དགེ་བའི་སེམས་ཀིས་ཀང་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི་

ཕིར་རྣམ་ཤེས་གཞན་གི་སྤོད་ཡུལ་དུ་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །

འགོག་པ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སང་བྱ་ ཁམས་གསུམ་པ། ཀུན་ནི་སྔར་གི་དེ་དག་

གི་སེང་དུ་རང་རང་གིས་གགས་ཏེ་བསྣན་པའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །དེས་ན་

ལྔའི་སྤོད་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་དྲུག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའོ། ། དེ་ཡང་དྲུག་

དགུ་བཅུ་གཅིག་ཡུལ་ལོ། ། དེ་ལ་རང་རང་གིས་གགས་པ་ཞེས་བྱ་བའང་འགོག་ལམ་མཐོང་

སང་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་

ཡིན་གི་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། དེ་དག་ནི་འགོག་ལམ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཟག་མེད་ནི་འདོད་པ་ལ་

སོགས་པ་ཁམས་གསུམ་གི་མཐའ་མ་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་གཉིས་དང་སྒོམ་སང་

སེ་གསུམ་གསུམ་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་རང་ཉིད་དང་བཅུའི་སྤོད་ཡུལ་

ལོ། །དེ་ཡང་ཟག་མེད་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་ལམ་བདེན་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་



  291  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་། སྒོམ་

སང་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀི་སེམས་དང་། ཟག་མེད་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་ཀི་དམིགས་

པ་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གཉིས་ནི་སྒོམ་སང་གི་སེམས་

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཁོ་ནའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

སོབ་དཔོན་ཡོན་ཏན་བློ་གོས་དང་དབྱིག་བཤེས་ན་རེ། ནམ་མཁའ་དང་སོ་

སོར་བརྟགས་མིན་གཉིས་སྒོམ་སང་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་

གཉིས་ཀའི་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དྲུག་ནི་ཟག་མེད་

སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བརྟགས་འགོག་དང་ལམ་བདེན་ཁོ་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་

དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་འགེལ་པར། ཁམས་གསུམ་སྡུག་

བསྔལ་རྒྱུ་མཐོང་དང་། །སྒོམ་པས་སང་བྱ་ཟག་པ་མེད། །རྣམ་ཤེས་ལྔ་བརྒྱད་བཅུ་

དང་ནི། །རྣམ་ཤེས་བཅུ་ཡི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ། །འགོག་དང་ལམ་མཐོང་སང་བྱ་ཀུན། །རང་

གིས་གགས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ལོ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། དེ་གཉིས་ནི། རྣམ་ཤེས་དྲུག་དགུ་

བཅུ་གཅིག་ཡུལ། །ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། འདོད་པ་ན་

སྤོད་པའི་ཡིད་ཀིས་ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པ་རྣམས་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་

རྣམས་ཀང་ཤེས་སོ། །འདོད་པའི་ཁམས་པ་ཇི་ལྟ་བར་གཟུགས་ན་སྤོད་པའང་དེ་

བཞིན་ནོ། །གཟུགས་མེད་ན་སྤོད་པའི་ཡིད་ཀིས་ནི་གཟུགས་མེད་རང་སའི་ཆོས་

རྣམས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཤེས་སོ། །ཟག་མེད་ཀི་ཡིད་ཀིས་ནི་

ཁམས་གསུམ་ན་སྤོད་པ་རྣམས་དང་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཀང་ཤེས་སོ་ཞེས་

བཤད་དེ། གཟུགས་མེད་ནི་ནམ་མཁའི་ཉེར་བསོགས་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དབང་དུ་བྱས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ལ་ཅི་རིགས་པར་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྒོ་ནས་

རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེས་མཚོན་ནས་སེམས་བཅུ་དྲུག་པོ་རེ་

རེའི་ཡུལ་དུ་ཆོས་བཅུ་དྲུག་པོ་དུ་དུ་འགྱུར་དཔྱད་པ་ནི། ཁམས་གསུམ་བདེན་བཞི་

མཐོང་སང་དང་། སྒོམ་སང་སེམས་ཀི་ཡུལ་དུ་ནི། རིམ་བཞིན་བཅོ་ལྔ་གཉིས་བཅུ་

དྲུག །བཅུ་དང་གཉིས་དང་བཅུ་དྲུག་དང་། །ལྔ་དང་གཉིས་དང་བཅུ་གཅིག་

འགྱུར། །ཟག་མེད་ཡུལ་དུ་བཅུ་དྲུག་འགྱུར། །ཞེས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དེ་རྣམས་ལས་ཡུལ་གང་ལ་ཡུལ་ཅན་ཕ་རྒྱས་དུ་

རྒྱས་དཔྱད་པའི་སྐབས་འདིར་ཡུལ་དེ་ཆོས་གང་དུ་གཏོགས་པ་དང་། དེ་སེམས་

དུའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཡུལ་ཅན་གི་སེམས་དེ་ཕ་རྒྱས་ཡིན་མིན་དང་། ཕ་རྒྱས་

ཡིན་པ་དེ་ཡུལ་དེ་ལ་རྒྱས་མི་རྒྱས་དཔྱད་པ་བཞིས་ཤེས་པར་བྱ་བ་ལས་གཟུགས་

ཀི་ཕུང་པོ་ལ་མཚོན་ན་དེ་འདོད་གཟུགས་ཀི་སྒོམ་སང་དང་ཟག་མེད་གསུམ་དུ་

གཏོགས་ལ། འདོད་པའི་སྒོམ་སང་གི་གཟུགས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་

ཡིན་ན་འདོད་པ་རང་སའི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་ཀུན་འགོ་གཉིས་དང་སྒོམ་སང་

དང་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་དང་སྒོམ་ལམ་ཟག་མེད་དང་སེམས་ལྔའི་

ཡུལ་དུ་འགྱུར་ལ། སེམས་ལྔ་ལས་དང་པོ་གསུམ་ཕ་རྒྱས་དང་ཕི་མ་གཉིས་སྒོམ་

ལམ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཡིན་པ་ལ་ཕ་རྒྱས་མ་ཡིན་པས་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་

ཀི་ཀུན་འགོ་བཅུ་གཅིག་དང་སྒོམ་སང་བཞི་སེ་ཕ་རྒྱས་བཅོ་ལྔ་རྒྱས་པར་འགྱུར་

ཞིང་། རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་ཀང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཐམས་ཅད་ལ་སྒོམ་སང་བཞི་པོ་ཁོ་ན་རྒྱས་སོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། ཁ་ཅིག །རྒྱུད་ཀིས་

མ་བསྡུས་པ་ལ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་མི་རྒྱས་ལ། ང་རྒྱལ་རྒྱས་མི་རྒྱས་བསམ་མོ། །ཁམས་གོང་མའི་གཟུགས་ལའང་

ཁོང་ཁོ་བོར་བའི་ཁམས་དེ་ཉིད་ཀི་ཕ་རྒྱས་བཅུ་བཞི་རྒྱས་སོ། །ཞེས་འཆད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་

པའི་གཟུགས་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པས་ཀུན་འགོ་ཐམས་ཅད་མི་རྒྱས་ཤིང་། ང་རྒྱལ་སྒོམ་སང་ཁ་ཕིར་ལྟས་རྒྱས་

པ་མི་འགལལ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

སེམས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པར་བཞག་པ་ནི་འགེལ་པ་ལས། ཕ་རྒྱས་གང་

དག་གིས་སེམས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པའི་ཕ་རྒྱས་དེ་དག་སེམས་དེ་ལ་རྒྱས་པར་

འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། སེམས་དེ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་ཞིང་མ་སངས་ལ་དམིགས་པ་ཡང་མ་སངས་པའི་ཕ་རྒྱས་གང་དག་ཡིན་

པའོ། །རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་བ་དག་ཀང་ཡོད་དེ། སེམས་དེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

སངས་པའི་ཕ་རྒྱས་གང་དག་ཡིན་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་སེམས་ནི་མཚོན་པ་སེ་ཟག་

བཅས་མཚུངས་ལྡན་དང་དེ་མ་ཡིན་པ་གཉིས་ལས་མཚུངས་ལྡན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ནི་ རྒྱས་པ་དང་མི་རྒྱས་པའི་བཅས་པ། རྣམ་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་

སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ སེམས། ཉོན་མོངས་ཅན་ནི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་ལྡན་

དང་དམིགས་པ་གཉིས་ཀས་རྒྱས་ཤིང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། འཕགས་པ་ལ་མཚུངས་

ལྡན་སངས་ཀང་དམིགས་པས་རྒྱས་པ་དང་བཅས་པ་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་མཐོང་

སང་བྱ་སངས་ཀང་། །ཀུན་འགོ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་ལྡན། །དང་པོའི་རྣམ་པ་སངས་

ཀང་དེའི། །ཡུལ་ཅན་དྲི་མ་ལྷག་རྣམས་ཀིས། །ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི་འཕགས་པ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལ་འདས་པའི་སེམས་ཉོན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མོངས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་མི་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ཅན་གི་སེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་བཞིན་

ཏེ། དེ་དག་བཅས་པ་ཡིན་ལ་རྒྱས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །མི་རྒྱས་ཀང་ཕ་

རྒྱས་དང་བཅས་པར་འཇོག་པ་ནི་སྔར་མ་སངས་པའི་དུས་ན་རྒྱས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ཟེར་ཏེ། འདི་ནི་དུས་གསུམ་རས་སུ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་མཐའ་འཁྲུལ་བ་ལ་

འཁྲུལ་བ་འཇུས་པ་ཡིན་ནོ། ། སེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་རྒྱས་པ་དང་མི་རྒྱས་

པ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །དང་པོ་ནི་ཉོན་མོངས་དང་མཚུངས་ལྡན་དང་དེ་ལ་དམིགས་པ་མ་སངས་པ་སེ། དེའི་ཐོབ་པས་

སེམས་དེའི་རྒྱུད་བཟུང་ཞིང་། རྒྱུད་དེ་ལ་མ་འོངས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་གི་རྒྱུ་བཞག་པ་དེ་སིད་དུའོ། །གཉིས་པ་ནི་གཉེན་

པོས་ཕ་རྒྱས་མཚུངས་ལྡན་སངས་པས་དེའི་ཐོབ་པ་དང་བྲལ་བ་འགའ་ཞིག་སེ་འདས་པ་ཁོ་ནའོ། །སངས་ན་སེམས་དེ་

ཇི་ལྟར་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་ཤེ་ན། ཉོན་མོངས་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་ཕིར་ཏེ། གཉེན་པོ་གང་གིས་ཀང་མཚུངས་ལྡན་ལ་

འབྲལ་བར་མི་ནུས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་མ་སངས་པ་འགའ་ཞིག་གིས་དམིགས་པའི་ཕིར་

ལྡན་ནོ་ཞེས་བརོད་ན་ལེགས་སོ། ། རང་སའི་མཚུངས་ལྡན་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མིན་པ་

མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པ་ དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན། རྣམས་ནི་དམིགས་

པས་རྒྱས་འགྱུར་གིས་ཕ་རྒྱས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ། རང་སའི་ ཉོན་མོངས་ཀི། 

དམིགས་པ་མི་རྒྱས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་ཟག་མེད་ནི་ཕ་རྒྱས་ཀིས་

དམིགས་ཀང་རྒྱས་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༼གྐོ་རིམ་བསན་པ།༽

བརྒྱད་པ་གོ་རིམ་ནི་བདེན་པ་བཞིའི་དམིགས་པ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ལས་བདེན་

བཞི་ཡིན་ནམ་མ་ཡིན་སྙམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་དང་། ཐེ་ཚོམ་གི་རེས་དེ་ནས་ནི་ཐེ་ཚོམ་གི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལོག་པར་ཐོས་ཤིང་བསམ་པ་ལས་བདེན་པ་མེད་དོ་ཞེས་སྐུར་བ་འདེབས་པའི་ལོག་ལྟ་

དང་། ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པ་དེ་ནས་ཕུང་པོ་མི་རྟག་དུ་མར་མ་ཤེས་པས་བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། དེ་ནས་བདག་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བའི་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་

དང་། མཐར་འཛིན་སྐྱེས་པ་དེ་ནས་ནི་གང་ལ་མཐར་བཟུང་བ་དེས་འདག་པར་ཡིད་

ཆེས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་དང་། དེ་ནས་འདག་པར་ཡིད་

ཆེས་པ་དེ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་ལྟ་བ་མཚོག་འཛིན་དང་། དེ་ནས་རང་གི་ལྟ་བ་ལ་

ཆགས་ཤིང་ཁེངས་པའི་ཆགས་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་གཞན་གི་ལྟ་བ་ལ་ཞེ་སང་སྐྱེ་སེ། དེ་

ལྟར་ན་འདི་ནི་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ཡིན་ནོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་ན་རེ། མཐོང་སང་

རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེ་སང་ཡང་

གཞན་གི་ལྟ་བ་ལ་ཞེ་སང་བ་ནི་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་བདག་གིས་སྔར་གི་ལྟ་བ་ངན་པ་

འདི་ལྟ་བུ་བོར་རོ་ཞེས་གཞན་རང་ཉིད་ཀིས་སྔར་བཟུང་བའི་ལྟ་བ་དེ་ལ་ཞེ་སང་བ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། གང་གི་མཇུག་ཏུ་གང་སྐྱེ་མ་ངེས་པས་འདི་བཞིན་སྐྱེ་བར་མ་ངེས་ཀང་བདེན་པ་ལ་དམིགས་

ནས་འདི་བཞིན་སྐྱེ་བ་སིད་པས་དེའི་དབང་དུ་བྱས་སོ། ། 

༼སྐླེ་བའི་རྒྱུ་བཤད་པ།༽

དགུ་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ནི་རྒྱུའི་སོབས་དང་རྐེན་རྒྱུད་ལ་ཐོབ་པ་མ་བཅད་ཅིང་

གཉན་པོ་མ་སྐྱེས་པས་ཕ་རྒྱས་སངས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡུལ་གི་སོབས་དང་

དམིགས་རྐེན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པའི་ཡུལ་ཉེ་བར་གནས་

པར་གྱུར་པ་དང་སྦྱོར་བའི་སོབས་དང་དེ་མ་ཐག་རྐེན་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་

བྱེད་པ་གསུམ་ལས་ཉོན་མོངས་འབྱུང་བས་ན་ཉོན་མོངས་པའི་རྒྱུ་ནི་ཚང་བ་ཡིན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ནོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། དག་བཅོམ་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་ཉོན་

མོངས་པ་ལྟ་བུ་རེས་འགའ་རྒྱུའི་སོབས་མེད་ཀང་ཡུལ་གི་སོབས་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེའོ་

ཞེས་ཟེར་བ་ལ་འགེལ་པར་གག་གོ་ཞེས་སྨོས་ཏེ། རྒྱུ་མ་ཚང་བའི་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ནི་

ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །

འདི་ལ། ཕ་རྒྱས་སངས་པ་མ་ཡིན་པ། །ཞེས་བྱ་བ་ནིི་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་

ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་དང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་དོ། །

༼མདྐོ་ལས་གསུངས་པའི་ཟག་སྐོགས་དབྱླེ་བ་བསན་པ།༽

བཅུ་པ་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཟག་པ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་བསན་པ་ལ་

ཟག་པ་དང་། ཆུ་བོ་དང་སྦྱོར་བ་དང་། ཉེར་ལེན་དང་། ཕ་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་མིང་

དོན་དང་། ཀུན་སྦྱོར་དང་། འཆིང་བ་དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་དང་། ཀུན་དཀྲིས་དང་། 

དྲི་མ་དང་། དེ་དག་གི་རྣམ་པའི་རབ་དབྱེ་དང་། སྒིབ་པ་ལྔ་བཤད་པ་དང་བཅུ་གཅིག་

ལས་དང་པོ་ནི་ཕ་རྒྱས་དེ་དག་ཉིད་མདོ་ལས། འདོད་པའི་ཟག་པ་དང་། སིད་པའི་

ཟག་པ་དང་། མ་རིག་པའི་ཟག་པའོ་ཞེས་ཟག་པ་གསུམ་དུ་གསུངས་པ་ལས་འདོད་

ཁམས་ན་གཏི་མུག་ལྔ་མ་གཏོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལྟ་བ་བཅུ་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་བཞི་

འདོད་ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་གསུམ་པོ་ལྔ་ལྔ་སེ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་དང་ཀུན་ནས་

དཀྲིས་པ་བཅུ་དང་བཅས་པ་བཞི་བཅུ་ར་གཅིག་ནི་འདོད་པའི་ཟག་པ་ཡིན་ནོ། །

གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ན་ནི་མ་རིག་པ་བཅུ་མ་གཏོགས་

པའི་ཕ་རྒྱས་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་དྲུག་པོ་རྣམས་ཁོ་ན་གཅིག་ཏུ་བསོམས་པ་ལྔ་བཅུ་ར་

གཉིས་ནི་སིད་པའི་ཟག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སིད་ཟག་ལྔ་བཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། གོང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མ་གཉིས་ནའང་རྨུགས་རྒོད་ཀི་ཀུན་དཀྲིས་ཡོད་ལ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། སིད་པའི་

ཟག་པ་གང་ཞེ་ན། མ་རིག་པ་རྣམས་མ་གཏོགས་པ་དེ་ལས་གཞན་པ་གཟུགས་དང་

གཟུགས་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། འཆིང་བ་དང་། ཕ་རྒྱས་དང་། ཉེ་

བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་གང་དག་ཡིན་པའོ་ཞེས་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ། ཁམས་གོང་མའི་རྨུགས་རྒོད་གཉིས་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་མ་བཤད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་འདོད་པའི་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་

མེད་པ་དང་རྨུགས་རྒོད་རྣམས་ཀང་འདོད་པའི་ཟག་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཞེ་ན། འདིར་རང་གི་འཇུག་པ་ཤས་ཆུང་བས་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པར་འདོད་ཀི་

ཆགས་སོགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འདོད་དོ། །

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ཕ་རྒྱས་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ནས་སིད་པའི་

ཟག་པ་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་བསྒིབས་ལ་ལུང་དུ་མ་བསན་པ་

དང་། ཁ་ནང་དུ་ལྟས་པ་དང་མཉམ་གཞག་གི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་བྱས་

སོ། ། དགོས་པ་ནི་དེ་ལ་ཐར་བའི་འདུ་ཤེས་བཟློག་པའི་ཕིར། ཁམས་གསུམ་ཅར་གི་མ་རིག་པ་བཅོ་

ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ནི་མ་རིག་པའི་ཟག་པའོ། །དེ་གཅིག་པུ་ལོགས་

སུ་སོན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ར་བ་མ་རིག་པ་ཡིན་པས་ན་ཉེས་པ་ཆེ་

བས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མ་རིག་པའི་ཟག་པར་བསན་ཏེ། མདོ་ལས། ཀུན་ཏུ་ཆགས་པར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་རིག་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཕ་རོལ་ན། །འདོད་

དང་ཆགས་པས་བསང་བ་ཡི། །ངན་འགོ་གང་དག་ཅིི་ཡོད་པ། །ཐམས་ཅད་མ་རིག་

ར་བ་ཅན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ཆུ་བོ་དང་སྦྱོར་བ་བཤད་པ་ནི་ཡང་མདོ་ལས། ཆུ་བོ་ནི་བཞི་སེ། 

འདོད་པའི་ཆུ་བོ་དང་། སིད་པའི་ཆུ་བོ་དང་། ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་དང་། མ་རིག་པའི་ཆུ་བོ་

འོ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་ནི་བཞི་སེ། འདོད་པའི་སྦྱོར་བ་དང་། སིད་པའི་སྦྱོར་བ་

དང་། ལྟ་བའི་སྦྱོར་བ་དང་། མ་རིག་པའི་སྦྱོར་བའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཆུ་བོ་དང་

སྦྱོར་བའང་ཇི་ལྟར་ཟག་པ་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རིག་པར་བྱ་སེ། འདོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཟག་པ་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིིར་

རོ། །འོ་ན་ཆུ་བོ་དང་སྦྱོར་བ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་པའི་ལྟ་བ་

རྣམས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་བས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཆུ་བོ་དང་སྦྱོར་བ་ཞེས་

བསན་ཏེ། ལྟ་བ་རྣམས་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་པས་གཡོ་བ་དང་རྣམ་པ་གསལ་བའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དེ། དེ་ལྟ་ན་མ་རིག་པ་རྣམ་པ་མི་གསལ་བའི་

ཕིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མི་སོན་པ་དང་། ཁོང་ཁོ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའང་

ལོགས་ཤིག་ཏུ་སོན་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ལ་ལྟོས་

ནས་བཤད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་ཟག་པའང་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། ཁད་པར་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཟག་པར་

ནི་ལྟ་བ་རྣམས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བར་འཇོག་པའི་ཕིར་ཟག་

པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་གི་གོགས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མེད་པའི་ལྟ་བ་རྐང་པ་རྣམས་ནི་འཁོར་བར་འཇོག་པའི་མིང་གི་དོན་དང་རེས་སུ་མི་

མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །ལོའི་སྒ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་སེ། འཇོག་པའི་དོན་

འཁོར་བར་དངོས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་འདོད་ན་མ་རིག་པའང་ཟག་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། དངོས་སུ་སེད་པ་ཁོ་ནས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་

ལས། སྡུག་བསྔལ་ཕིན་ཅི་ལོག་བློ་དང་། །སེད་པ་ཀུན་ནས་འཆིང་བ་ནི། །སྐྱེ་རྒྱུ་གང་

ལ་དེ་མེད་པ། །དེ་ནི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཕིན་ཅི་ལོག་

གི་བློ་ནི་མ་རིག་པ་མ་ཡིན་གི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་ནས་སོང་བ་ཙམ་ལ་

འདོད་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཁོར་བར་འཇོག་པར་བྱེད་པས་ལྟ་བའང་

དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་འདི་ཡང་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་བཤད་པ་ཙམ་

དུ་རིག་པར་བྱའོ། །

གསུམ་པ་ཉེར་ལེན་བཤད་པ་ནི་མདོ་ལས། ཉེ་བར་ལེན་པ་ནི་བཞི་སེ། འདོད་

པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པའོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ལ། འདོད་པ་དང་སིད་པའི་ཆུ་བོ་དང་སྦྱོར་བར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཉིད་མ་

རིག་པ་དང་བཅས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་འདོད་པ་དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་

རྣམས་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་རྣམ་པ་ལྔ་ནི་ལྟ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ཉེ་བར་ལེན་པ་གཉིས་སུ་ཕེ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཚུལ་

ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ཉེར་ལེན་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ནི་གངས་ཅན་

ལ་སོགས་པའི་ལམ་གིས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ལྟ་བས་ཡང་དག་པའི་ལམ་གི་དགར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། ཟས་མི་ཟ་བ་དང་མེ་དང་ཆུར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཡུལ་

ཡིད་དུ་འོང་བ་སངས་པས་དག་པར་ཡིད་ཆེས་པས་ཁིམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའིི་

ཕོགས་གཉིས་ཀ་བསླུ་བའི་ཕིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བྱས་སོ། །མ་འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་

འབའ་ཞིག་པས་ནི་མི་གསལ་བས་འཁོར་བར་འཛིན་པར་བྱེད་པ་མིན་པའི་ཕིར་

དང་། འདྲེས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དང་འབྲེལ་བའི་སོབས་ཀིས་ལེན་པར་བྱེད་

པའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་དང་བསེས་ནས་འདོད་པ་ཉེ་

བར་ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉེ་བར་ལེན་པར་བཤད་དེ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་དོན་

ནི་འཁོར་བར་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འདི་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་སེ། སོབ་དཔོན་ནི་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་ཁོ་

ན་ཉེར་ལེན་ཡིན་པས་མ་རིག་པ་ཉེར་ལེན་དུ་མ་བཤད་བ་ཡིན་གི་འཛིན་པར་བྱེད་པ་

མ་ཡིན་པས་མ་རིག་པ་ཉེར་ལེན་དུ་ལོགས་སུ་མ་བཤད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་སྦྱོར་

བ་དང་ཉེར་ལེན་ནི་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་ཉིད་ཡིན་གི་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དག་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། སྦྱོར་བ་དང་ཉེར་ལེན་གི་དོན་དངོས་སུ་འཁོར་བར་སྦྱོར་བ་དང་ལེན་པ་

ཡིན་ན་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་གིས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འདོད་ཆགས་ཀིས་

དངོས་སུ་འཁོར་བ་སྦྱོར་བ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཞེད་དོ་ཞེས་སོབ་

དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །དེའི་ཕིར་འདོད་པའི་སྦྱོར་བ་དང་ཉེ་བར་ལེན་པ་ནི་འདོད་

པ་ལ་ཆགས་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སིད་པ་ལ་ཆགས་པ་ཉིད་སིད་པའི་སྦྱོར་བ་

དང་བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཉེར་ལེན་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། འདོད་པའི་སྦྱོར་བ་གང་ཞེ་ན་ཞེས་པ་

ནས་རྒྱས་པར་འདིའི་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ འདོད་པ་ལ། འདོད་ཆགས་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདུན་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་སེད་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་དད་ཆེ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་

པས་བརྒྱལ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་ཞེན་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་དགའ་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་

འཆུམས་པ་དང་། འདོད་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པ་ཡོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེས་འདིའི་

སེམས་ཡོངས་སུ་གཏུགས་ཏེ་གནས་པ་འདི་ནི་འདོད་པའི་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་པའི་

བར་དང་། ལྟ་བའི་སྦྱོར་བ་གང་ཞེ་ན། འདིའི་ལྟ་བ་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་པ་དང་ཞེས་

པ་ནས་གནས་པ་འདི་ནི་ལྟ་བའི་སྦྱོར་བ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་པའི་བར་དང་། ཡང་ཉེ་བར་

ལེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཉེ་བར་ལེན་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་

གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

བཞི་པ་ཕ་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་མིང་གི་དོན་ནི་ཅིའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་དེ་

དག་ལ་ཕ་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ ནི་

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རྟོགས་པར་དཀའ་བས་

འཇུག་པ་ཕ་བའི་ཕིར་དང་། ཐོབ་པ་དང་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཕིར་ཕ་བ་ཡིན་

ནོ། །དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་རྣམ་པ་གཉིས་ཀི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་

དང་། འབད་མི་དགོས་པར་བཟློག་བཞིན་དུ་རྒྱུད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་དུ་

འགྱུར་བས་རྒྱུན་ཕོགས་སུ་རེས་སུ་འབྲང་བའི་ཕིར་ཡང་རྒྱས་པ་སེ་དེའི་ཕིར་ན་ཕ་

རྒྱས་དག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁད་པར་དུ་ཁམས་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

མ་བྲལ་ན་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གིས་འཁོར་བར་འཇོག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། 

སིད་རེ་ནས་མནར་མེད་ཀི་བར་དུ་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་རྨའི་སྒོ་ནས་ཟག་པར་བྱེད་པའི་

ཕིར་དང་། འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་ཁམས་དང་འགོ་བ་དང་སྐྱེ་གནས་གཞན་དུ་འཁེར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རམ། རྣམ་ཤེས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། འཁོར་

བ་དང་ཁམས་དང་འགོ་བ་དང་སྐྱེ་གནས་སུ་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་པའམ། རྣམ་ཤེས་

ཡུལ་གཞན་ལ་”འབྱར་བར46་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། འཁོར་བར་རྣམ་ཤེས་ཉེ་བར་

འཛིན་པའི་ཕིར་རིམ་པ་ལྟར་ཟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆུ་བོ་དང་སྦྱོར་བ་དང་ཉེར་ལེན་

ཞེས་བྱ་བ་དེ་དག་གི་ནི་ངེས་པའི་ཚིག་ཡིན་ནོ། །

སོབ་དཔོན་ནི་འདི་དག་གིས་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྒྱུད་ཡུལ་ལ་”འཇོག47་

ཅིང་འབོ་བར་བྱེད་པས་ཟག་པ་དང་། ཆུ་བོ་ལྟར་ཉོན་མོངས་པའི་ཤུགས་ཆེན་པོས་

འཁེར་བས་ཆུ་བོ་དང་། སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་དང་སྦྱོར་བའམ། 

རྒྱུད་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྦྱོར་བས་སྦྱོར་བ་དང་། འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་བར་ལེན་

པས་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་ཉིད་ཉེ་བར་ལེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆེས་ལེགས་

པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

ལྔ་པ་ཀུན་སྦྱོར་བཤད་པ་ནི། ཕ་རྒྱས་དེ་དག་ཉིད་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། 

སོགས་པས་གཟུང་བ་འཆིང་བ་དང་། ཕ་རྒྱས་དང་། ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཀུན་

ནས་དཀྲིས་པ་རྣམས་ཀི་དབྱེ་བས་ཡང་རྣམ་པ་ལྔར་མདོ་དང་། ཆོས་མངོན་པ་ལས་

ཕེ་ནས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་ཕ་རྒྱས་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། གཞན་དག་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

འཆད་དོ། །དེ་ལ་མདོ་ལས། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ནི་དགུ་སེ། རེས་སུ་ཆགས་པ་དང་། ཁོང་

ཁོ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དང་། མ་རིག་པ་དང་། ལྟ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐེ་

ཚོམ་དང་། ཕག་དོག་དང་། སེར་སྣའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་རྣམས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་

46  འབྱར་པར

47  འཛག
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡུལ་དང་སྐྱེ་བ་དག་ལ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པའམ། འདི་དག་ཡོད་ན་སྡུག་བསྔལ་

གི་ཁད་པར་དུ་མ་དང་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བས་ན་ཀུན་སྦྱོར་རོ། །དེ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པ་

དང་ང་རྒྱལ་དང་མ་རིག་པ་དང་ཐེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦྱོར་བཞི་ནི་ཁམས་གསུམ་གའི་

དང་། ཁོང་ཁོ་དང་ཕག་དོག་དང་སེར་སྣ་གསུམ་ནི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ནའི་དང་། ལྟ་

བའི་ཀུན་སྦྱོར་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་དང་། མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་

ཀུན་སྦྱོར་ནི་ལྟ་བ་ཕི་མ་གཉིས་ཡིན་ནོ། །

ཀུན་སྦྱོར་དགུ་པོོ་དེ་དག་གིས་ནི་གཉེན་པོ་དགུ་ལ་སྒིབ་སེ། ཁམས་གསུམ་ལ་

ཆགས་ན་སྐྱོ་བ་མི་འབྱུང་བས་སྐྱོ་བ་ལ་རེས་སུ་ཆགས་པའི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་སྒིབ་ཅིང་། 

ཁོང་ཁོའི་གཞི་ལ་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་མི་ནུས་པས་བཏང་སྙོམས་ལ་ཁོང་ཁོའི་ཀུན་

སྦྱོར་གིས་སྒིབ་ལ། ལྷག་མ་བདུན་གིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མཐོང་བ་ལ་སྒིབ་སེ། དེ་ལ་

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་དུས་ན་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་འབྱུང་བས་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་

བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ང་རྒྱལ་གི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་སྒིབ་བོ། །ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་མི་

རྟག་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་དུ་མི་ཤེས་པས་མ་རིག་པའི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་གཞི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྒིབ་བོ། །ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་དེ་ལ་

སྐྲག་ཅིང་ལོག་ལྟས་སྐུར་བ་འདེབས་པས་ན་ལྟ་བའི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་འགོག་པའི་བདེན་

པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྒིབ་བོ། །ལམ་གཞན་གིས་མཆོག་དང་དག་པར་འཛིན་པས་

ན་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་ལམ་གི་བདེན་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྒིབ་

བོ། །དཀོན་མཆོག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་ཡིད་མི་ཆེས་པ་ཐེ་ཚོམ་གི་ཀུན་སྦྱོར་

གིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྒིབ་བོ། །རེད་བཀུར་གི་ཉེས་པ་མ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མཐོང་བས་ཕག་དོག་གི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་རེད་པ་དང་བཀུར་སི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་

སྒིབ་བོ། །ཡོ་བྱད་ལ་ལྷག་པར་ཞེན་པས་སེར་སྣའི་ཀུན་སྦྱོར་གིས་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སྒིབ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་རྣམས་སྒིབ་པ་

ཡིན། །སྐྱོ་བ་དང་ནི་བཏང་སྙོམས་དང་། །དེ་ཁོ་ན་ནི་མཐོང་བ་དང་། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་

དང་དེའི་གཞི་དང་། །འགོག་དང་ལམ་དང་དཀོན་མཆོག་དང་། །རེད་པ་དང་ནི་བཀུར་

སི་དང་། །ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་ཡོངས་ཤེས་ལ། སྒིབ་བོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དགུར་གངས་ངེས་པའང་དེ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་ལྟ་བ་རྣམས་ལས་དང་པོ་གསུམ་ལྟ་བའི་ཀུན་སྦྱོར་དང་། ཕི་མ་

གཉིས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཀུན་སྦྱོར་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བྱས་ཤེ་ན། ལྟ་བ་དང་པོ་

གསུམ་དང་ཕི་མ་གཉིས་རས་བཅོ་བརྒྱད་པར་འདྲ་བའི་ཕིར་དང་། ལྟ་བ་ཕི་མ་

གཉིས་ཀིས་ལྟ་བ་སྔ་མ་གསུམ་ལ་མཆོག་དང་དག་པར་འཛིན་པས་ན་སྔ་མ་གསུམ་

ནི་བཟུང་བ་དང་ཕི་མ་གཉིས་དམན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པར་འདྲ་བའི་ཕིར་ལྟ་བ་

དང་པོ་གསུམ་དང་ཕི་མ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གཞན་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་རས་བཅོ་བརྒྱད་པར་འདྲ་བ་ནི་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་འདོད་པ་ན་སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་སང་གཉིས་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་གཉིས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་དང་། 

ལོག་ལྟ་ཁམས་གསུམ་ན་བདེན་བཞི་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་བཞི་གསུམ་བཅུ་

གཉིས་ཏེ་ལྟ་བ་དང་པོ་གསུམ་ལ་རས་བཅོ་བརྒྱད་དང་ལྟ་བ་ལྔ་པ་འདོད་པ་ན་སྡུག་

བསྔལ་དང་ལམ་མཐོང་སང་གཉིས་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ནའང་གཉིས་གཉིས་

ཏེ་དྲུག་དང་། ལྟ་བ་བཞི་པ་ཁམས་གསུམ་ན་བདེན་བཞི་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་དེ་ལྟར་ན་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀང་རས་བཅོ་

བརྒྱད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འཆད་མོད་ཀི་འོན་ཀང་ལོགས་ཤིག་ཏུ་སོན་

པ་ནི་མཆོག་འཛིན་དུ་འདྲ་བ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་དག་ཏུ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་བརྒྱད་ལས་ཕག་དོག་དང་

སེར་སྣ་ཁོ་ན་སོན་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། གང་གི་ཕིར་ཕག་དོག་དང་སེར་སྣ་

གཉིས་ཀ་གཅིག་དུ་མི་དགེ་བ་དང་། མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པས་རང་

དབང་ཅན་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་ཕག་དོག་དང་སེར་སྣ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་

ནས་དཀྲིས་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གཉིས་སུ་བཤད་

དེ། ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་གཞན་དག་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་

ཁེལ་མེད་པ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་བ་ཡིན་ཡང་རང་དབང་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་

རོ། །འགོད་པ་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ཡང་མི་དགེ་བར་མ་ངེས་ཏེ། དགེ་བའང་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ། །རྨུགས་རྒོད་དང་གཉིད་ནི་དགེ་བའང་ཡོད་ཅིང་ལུང་མ་བསན་ཡང་འདོད་

ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་བ་དང་

མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་རང་དབང་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅིག་

འདོད་དོ། །

གཞན་དག་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གང་གི་ལྟར་ན་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་

བཅུར་འདོད་པ་དེའི་ལྟར་ན་ཁོ་བ་དང་འཆབ་པའང་མི་དགེ་བ་དང་རང་དབང་ཅན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡིན་པའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བར་འཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །འདིའི་ལན་ལ་སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་ན་རེ། ཀུན་དཀྲིས་བཅུ་ཡོད་ཀང་ཕག་

དོག་དང་སེར་སྣས་བདེ་འགོ་ན་ལྷག་པར་འཆིང་བའི་ཕིར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་དང་། 

ཡང་དང་ཡང་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། དེ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་དབང་ཆུང་བ་དང་

ལོངས་སྤོད་ཆུང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བསན་ཏེ། འདོད་པ་ན་ཀུན་

སྦྱོར་གཞན་མང་པོ་ཡོད་ཀང་མདོ་ལས། ཀོའུ་ཤི་ཀ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ནི་ཕག་དོག་

དང་སེར་སྣའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་ནི་འདི་གཉིས་ཀི་རིམ་པ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་གདུང་བའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་ཏུ་དགའ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སོན་པའི་

ཕིར་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་དང་ཁིམ་པའི་ཕོགས་གཉིས་ཀ་ལོངས་སྤོད་དང་ཆོས་ལ་

ཕག་དོག་དང་སེར་སྣ་འབྱུང་བས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ལྷ་དང་ལྷ་མ་

ཡིན་གི་ཕོགས་གཉིས་ཀ་བདུད་རི་དང་བུད་མེད་ཀི་ཕིར་ཤིན་དུ་ཉོན་མོངས་པར་

བྱེད་པའི་ཕིར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་བཤད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་མདོ་གཞན་དུ་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་ཀུན་ཏུ་

སྦྱོར་བ་ལྔ་སངས་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་ཕིར་མི་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་འཇིག་

ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐེ་

ཚོམ་དང་། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། གནོད་སེམས་སོ་ཞེས་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་

པའི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་རྣམ་པ་ལྔ་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཐ་མ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་ཐ་མ་

འདོད་པའི་ཁམས་ཏེ། གཅིག་ཏུ་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་། མི་དགེ་བ་དང་ངན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགོ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པ་བར་མཚམས་མེད་པ་

ཡོད་པའི་ཕིར་ཐ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །དེས་ན་དམན་པ་ལ་ཐ་

མའི་སྒ་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །

དེའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནི་ལྔ་པོ་འདི་དག་འདོད་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་

ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་སེམས་གཉིས་ཀིས་ནི་གང་ལ་དེ་

དག་ཡོད་པ་དེ་འདོད་ཁམས་པ་ཁོ་ནར་ངེས་ཤིང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་དེ་གཉིས་

མེད་པས་སྒོ་བས་བཙོན་སྲུང་བ་ལྟར་འདོད་པའི་ཁམས་ལས་མི་འདའ་བར་བྱེད་ལ། 

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་ཡིས་ནི་ལན་ཅིག་བཙོན་ར་ནས་ཐར་

ཀང་རེས་སུ་འབྲང་བས་ཕིར་བཟློག་པ་ལྟར་འདོད་པ་ལས་འདས་ཏེ་གོང་མར་སྐྱེས་

ཀང་ཡང་ཕིར་བཟློག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཟེར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་

ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྟ་བ་གཞན་ཡང་ཐ་མའི་ཆ་དང་

མཐུན་པར་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པ་ལས་འདས་ཀང་ཕིར་བཟློག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེའི་ཕིར་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་པ་དག་ འདི་དག་དང་ལྡན་ན་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་ཡང་སོ་སྐྱེ་ལས་མི་འདའ་བས། དང་པོ་གསུམ་གིས་ནི་སེམས་ཅན་གི་ཐ་མ་སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོ་དང་། ཕི་མ་གཉིས་ཀིས་ནི་ འཕགས་པའི་ཆོས་ཐོབ་པ་ཡང་འདོད་པ་ལས་མི་འདའ་བས། 

ཁམས་ཀི་ཐ་དད་པའི་ཁམས་ལས་མི་འདའ་ལ། དེ་དག་ལས་མི་འདའ་བར་བྱེད་པའི་

ཉོན་མོངས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི་དེ་དག་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་བསན་ཏོ། །ཞེས་

འཆད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་བཞེད་དོ། ། དེ་ལྟར་ཡང་། ཁོད་ཀི་ཆོས་ལས་མི་ཕོགས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི། །སྐྱེ་བོ་གཏི་མུག་གིས་”མདོངས48་པ། །སིད་རེའི་བར་དུ་སོན་ནས་ཀང་། །སྡུག་བསྔལ་རབ་འབྱུང་སིད་པ་

སྒྲུབ། །ཅེས་བཤད་དོ། ། 

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་མཐོང་སང་ཐམས་ཅད་སངས་པས་ལྟ་བ་

ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ཐེ་ཚོམ་དང་དྲུག་ཅར་སངས་པ་ཡིན་ན་སོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་

འཇོམས་པ་ལས། ལྟ་བ་འདི་ལ་སྦྱར་མ་ཐག་ཏུ་ནི། །འཇིག་ཚོགས་ལྟ་དང་ཚུལ་

ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །ཐེ་ཚོམ་དང་ནི་ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་དག །ཅིག་ཅར་

སངས་ཏེ་འཕགས་པའི་བདེན་མཐོང་བ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། མིང་ཆེན་གིས་ཞུས་པའི་

མདོ་ལས་ཀང་། བཙུན་པ་ཇི་ཙམ་གིས་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལགས་ཞེས་ཞུས་པའི་

ལན་དུ། མིང་ཆེན་འདི་ནི་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་པོ་འདི་ལྟ་སེ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་

དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་ཡང་ཡོངས་

སུ་སངས་ཤིང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་པོ་དེ་དག་སངས་པས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཡིན་

ཞེས་ལྟ་བ་བར་པ་གསུམ་བོར་ཏེ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་ཁོ་ན་སངས་པར་གསུངས་

ཤེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་མོད་ཀི་གསུམ་པོ་འདིས་མཐོང་སང་རྣམས་ཀི་སྒོ་བསྡུས་པའི་ཕིར་

དང་། ར་བ་བསྡུས་པའི་ཕིར་གསུམ་པོ་དེ་སངས་པས་གཞན་དག་ཀང་སངས་པ་

ཤུགས་ལ་གོ་བའི་ཕིར་གསུམ་ཁོ་ན་སངས་པར་བསན་ཏེ། དེ་ལ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་

བ་ནི་སང་བྱའི་སྒོ་གཅིག་པ་སེ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའོ། །དེ་སངས་

པར་བསན་པས་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་སངས་པའང་ཤུགས་ལ་གོ་སེ་སྒོ་གཅིག་

48  བླ། མདོངས     རིང་། ལྡོངས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་འཛིན་ནི་སྒོ་གཉིས་

པ་སེ་སྡུག་བསྔལ་དང་ལམ་མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའོ། ། ཐེ་ཚོམ་ནི་བདེན་བཞི་མཐོང་སང་

སྒོ་བཞི་བ་སེ། དེ་སངས་པར་བསན་པས་ལོག་ལྟ་དང་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ཡང་སངས་

པར་ཤུགས་ལ་གོ་སེ། རྣམ་པ་བཞི་པར་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་སངས་པར་བསན་

པས་མཐོང་སང་གིས་བསྡུས་པའི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའང་སངས་པར་བསན་

ཏེ། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་དག་ལ་དམིགས་པས་དེ་དག་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །

འོ་ན་ལྟ་བ་དང་པོ་དང་ཐེ་ཚོམ་བོར་ཏེ་མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་མཆོག་

འཛིན་དང་ལོག་ལྟ་གང་རུང་རེ་རེར་བྱས་ནས་ཀང་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་དུ་སོན་པར་

འགྱུར་ཏེ། སྒོ་བསྡུས་པར་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་གཅིག་པུར་མ་ཟད་ར་བ་བསྡུས་

པའི་ཕིར་ཡང་སེ། མཐར་འཛིན་པར་ལྟ་བ་ནི་བདག་ལ་རྟག་ཆད་ཀི་མཐར་འཛིན་པས་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ཞིང་། ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ནི་གང་གིས་འདག་

པར་ཡིད་ཆེས་པ་དེ་ལ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པས་ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་

ཏུ་འཛིན་བའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ལ། ལོག་ལྟ་ནི་ཐེ་ཚོམ་གིས་ལོག་པར་མཉན་པ་དང་

བསམ་པས་ལོག་པར་ངེས་པ་སྐྱེ་བས་ཐེ་ཚོམ་གི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་

བ་འདོད་དེ། རྣམ་པ་གཅིག་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་འཐད་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་ར་བ་

བསྡུས་པའམ་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

སོབ་དཔོན་ནི་དཔེར་ན་ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་ལ་ཇི་སིད་འགོ་བར་མི་འདོད་

པ་དང་། ལམ་ནོར་བར་འགོ་བ་དང་། ལམ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་བར་ཆད་གསུམ་པོ་དེ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སྙེད་ཅིག་ཡོད་པ་དེ་སིད་དུ་ཡུལ་གཞན་དུ་མི་ཕིན་པ་ལྟར་ཐར་པ་བགོད་པ་ལའང་

”གེགས49་བྱེད་པ་གསུམ་ཡིན་ལ། དེ་དག་སངས་ན་ཐར་པར་བགོད་པ་ལ་”གེགས་

མེད་པར་བསན་པ་དེའི་ཕིར་ན་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པས་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་ཁོ་ན་སངས་

པར་བསན་ཏོ། །དེ་ལ་ཀུན་སྦྱོར་དང་པོས་ནི་བདག་ཆད་པར་དོགས་པས་ཐར་པ་ལ་

སྐྲག་པའི་ཕིར་འགོ་བར་མི་འདོད་པ་ཡིན་ཞིང་། གཉིས་པས་ ཚུལ་ཁིམས་མཆོག་འཛིན། ནི་

ལམ་གཞན་ལ་བརྟེན་པས་ལམ་ནོར་བ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། གསུམ་པས་ནི་ལམ་ལ་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །བཤེས་སིང་ལས་ཀང་། ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་

ཞུགས་མཆོག་འཛིན་རང་ལུས་ལ། །ཕིན་ཅི་ལོག་པར་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་སེ། །ཀུན་ཏུ་

སྦྱོར་བ་འདི་གསུམ་ཐར་བ་ཡི། །གོང་ཁེར་སྒོ་འགོག་ལགས་པར་མཁེན་པར་

མཛོད། །ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །ཡང་མདོ་ལས། གོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་སངས་པའི་

ཕིར་འཕགས་པ་དག་བཅོམ་པའོ་ཞེས་གོང་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་ཉིད་དུ་གསུངས་

པ་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ལས་སྐྱེས་པའི་འདོད་ཆགས་གཉིས་

དང་རྒོད་པ་དང་ང་རྒྱལ་དང་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདི་

དག་མ་སངས་པར་ཁམས་གོང་མ་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར་དང་། སྒོམ་སང་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། ། གོང་མ་མི་གཏོང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་གསུམ་པོ་རེ་རེར་བྱས་ལ། གོང་མ་ཉེ་བར་ལེན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་

འདོད་ཆགས་གཉིས་སོ་སོར་བྱས་སོ་ཞེའོ། ། ཁོང་ཁོ་ནི་སྒོམ་སང་ཡིན་ཡང་ཁམས་གོང་མ་ན་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དྲུག་པ་འཆིང་བ་བཤད་པ་ནི་མདོ་ལས། འཆིང་བ་རྣམས་གང་ཞེ་ན། འཆིང་

49  བླ། གེགས     རིང་། བགེགས     བྱེས། བགེགས  * འོག་ཏུའང་འདི་བཞིན་འབྱུང་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འོག་མཆན་

བཀོད་མེད།
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བ་ནི་གསུམ་སེ། འཆིང་བ་འདོད་ཆགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཞེ་སང་ཐམས་ཅད་དང་། 

གཏི་མུག་ཐམས་ཅད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ནི། འདི་དག་གིས་སེམས་བཅིངས་ན་རང་དབང་མེད་

པས་འཆིང་བའོ། །དེ་ཡང་། དགེ་སོང་མ་ཆོས་སྦྱིན་གི་མདོ་ལས། བདེ་བའི་ཚོར་བ་ལ་འདོད་

ཆགས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ལ་ཞེ་སང་རྒྱས་པར་འགྱུར་

རོ། །བདེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚོར་བ་ལ་གཏི་མུག་རྒྱས་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚོར་བའི་དབང་གིས་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་གིས་འཁོར་བར་འཆིང་བས་ན་འཆིང་བ་

གསུམ་དུ་བཤད་དེ། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ལས་རིམ་པ་ལྟར་དུག་

གསུམ་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ནི་དུག་གསུམ་གིས་རིམ་པ་ལྟར་འགྱུར་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་དང་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་ལ་འཆིང་བས་ན་འཆིང་བ་ཞེས་བཤད་

དོ། །དེ་ཡང་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་རེས་འགའ་ནི་དག་བོའི་བདེ་སྡུག་ལ་

དམིགས་ནས་ཀང་ཞེ་སང་དང་འདོད་ཆགས་རྒྱས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་རང་རྒྱུད་

ཀི་བདེ་སྡུག་ལ་ནི་དམིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གཉིས་ཀས་རྒྱས་ལ་གཞན་རྒྱུད་

ཀི་ལ་ནི་དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་སོ། །བཏང་སྙོམས་ལའང་ཆགས་སང་གཉིས་ཀའང་

རྒྱས་མོད་ཀི། གཏི་མུག་དང་གཉིས་མི་གསལ་བར་མཐུན་པས་ལྷག་པར་རྒྱས་བར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །

བདུན་པ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་བཤད་པ་ནི་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དྲུག་པོ་

ལས་གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་འདུ་བྱེད་ཀི་ཕུང་པོ་ཞེས་
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པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བར་འདུག་པས་ན་ཉེ་བའི་ཉོན་

མོངས་ཏེ། དེ་དག་ལ་ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེས་ནི་མི་བྱ་སེ། ར་བ་མ་ཡིན་པར་ཕིར་

རོ། །དེ་དག་ཀང་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་དང་། དྲི་མ་དང་། གཞི་ཕན་ཚེགས་ལས་འབྱུང་

བ་མི་དགའ་བ་དང་། གལ་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཞུམ་པ་ཉིད་དང་། སྨྱ་བ་དང་། ཟས་

ཀི་དྲོད་མི་ཟིན་པ་ཉིད་དང་། ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་དང་། 

ལུས་ཀི་གནས་ངན་ལེན་དང་། རུ་གདུག་དང་། འཕ་སྨོད་དང་། གནམ་པ་ཉིད་དང་། 

མི་གནམ་པ་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་དུ་མི་འདུག་པ་ཉིད་དང་། འདོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་

པ་དང་། འཚེ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཉེ་དུའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཡུལ་མིའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མི་འཆི་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། བརས་པ་དང་ལྡན་པའི་

རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། རིགས་སྙེམས་པ་དང་ལྡན་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། མྱ་ངན་

དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་། འཁྲུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཉེར་བཞི་པོ་

དག་སེ། འདི་དག་གི་དོན་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་དང་། གཞི་བསྡུ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལྟར་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

བརྒྱད་པ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་བཤད་པ་ནི་འདི་དག་གིས་སིད་པའི་བརོན་

རར་ཀུན་ནས་འཁི་བའམ། འདི་དག་ཡོད་ན་སྤོད་པ་ངན་པ་དག་ལྡང་བས་ན་ཀུན་

དཀྲིས་སོ། །དེ་དག་ཀང་གང་ཞེ་ན། ངོ་ཚ་མེད་པ་ནས་གཉིད་ཀི་བར་ཀུན་ནས་

དཀྲིས་པ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་པར་བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས་བཤད་

དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་དང་ཁོ་བ་དང་འཆབ་པ་སེ་བཅུའོ་ཞེས་

འདོད་དོ། །དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། འདིར་འགོད་པ་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགྱུར་བ་ནི་འགོད་པ་མི་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་ར་ཉོན་གིས་སྐྱེད་པ་ལས་ར་

བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་གིས་སྐྱེད་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་ཀིས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་རྒོད་

པ་དང་སེར་སྣ་བསང་ཞིང་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཆོས་ལ་ཆགས་པས་གཞན་ལ་

མ་གུས་པའི་ཕིར་དང་། འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཆགས་པས་སེམས་རྣམ་པར་འཕོ་

བའི་ཕིར་དང་། ཡོ་བྱད་ལ་སོགས་པ་ལ་ཆགས་པས་དམ་དུ་འཛིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འཆབ་པ་ནི་ཁ་ཅིག་འདོད་ཆགས་ཀིིས་སྐྱེད་པར་འདོད་ལ། གཞན་དག་ནི་གཏི་

མུག་གིས་བསྐྱེད་པར་འདོད་དོ། །ལ་ལ་ནི་གཉིས་ཀས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཉེས་པ་

བྱུང་བར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་། བྱུང་བར་མ་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་གཏི་

མུག་ལས་སྐྱེས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་མི་མཐུན་པར་རོད་དོ། །འོན་ཀང་རེད་བཀུར་དང་

ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཉམས་ཀིས་”དོགས50་ནས་འཆབ་པའི་ཕིིར་འདོད་ཆགས་

ལས་སྐྱེས་པ་ཉིད་རིགས་སོ། །

མ་རིག་པ་ལས་སེམས་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་དང་ཁེལ་མེད་རྣམས་སྐྱེ་སེ། 

དམིགས་པ་གསལ་བར་འཇུག་པ་ལ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་མེད་པའི་ཕིར་དང་། སིག་

པའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པས་སིག་པ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །ཐེ་ཚོམ་ལས་འགོད་པ་མི་དགེ་བ་འབྱུང་སེ། དགེ་བའི་འབྲས་བུ་བདེ་བ་ཡིན་པར་

ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་དགེ་བ་བྱས་པ་ལ་འགོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁོ་བ་དང་ཕག་དོག་ནི་ཁོང་

ཁོའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེ་སང་ལས་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། 

གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སེམས་འཁྲུགས་ནས་མི་བཟོད་པའི་ཕིར་རོ། །

50  དེགས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དགུ་པ་དྲི་མ་བཤད་པ་ནི་གཞན་ཡང་མདོ་ལས་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་རྣམ་པ་

དྲུག་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་སྒྱུ་ནས་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་བར་རོ། །འདི་དག་གི་ཡང་

ངོ་བོ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། ར་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ལས་སྐྱེས་པ་ནི་སྒྱུ་དང་རྒྱགས་པ་

ནི་འདོད་ཆགས་ལས་སྐྱེས་ཏེ། རེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཉམས་གིས་དྭོགས་ནས་སྒྱུ་བྱེད་

པའི་ཕིར་དང་། རང་གི་ཆོས་ལ་ཆགས་པས་ཡིད་བདེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁོན་དུ་འཛིན་

པ་དང་རྣམ་པར་འཚེ་བ་ནི་ཞེ་སང་གིས་ཀུན་ནས་བསང་ནས་ཁོན་འཛིན་དང་སེམས་

ཅན་ལ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་འབྱུང་བས་ན་ཁོང་ཁོ་ལས་སྐྱེས་སོ། །འཚིག་པ་ནི་ལྟ་བ་

མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ལས་སྐྱེས་ཏེ། རང་གི་ལྟ་བ་ལ་དམ་དུ་བཟུང་ནས་གཞན་ལ་

འཚིག་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ལས། ག་གྱུ་ཅི་ཡིན་སིག་ཅན་ལྟ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

གཡོ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་བས་ཀུན་ནས་བསང་བ་ཡིན་ཏེ། ལས་འབྲས་ལ། ལོག་པར་ལྟ་བ་

དང་ལྡན་པ་སེམས་ སིག་པ་མི་འཆགས་པར། ག་གྱུ་བའི་ཕིར་རོ། ། མདོ་ལས་ཀང་། རྟག་པ་ཅི་ཞིག་

མྱ་ངན་འདས། །མི་རྟག་ཅི་ཞིག་འདུས་བྱས་ཆོས། །དྲང་པོ་ཅི་ཞིག་འཕགས་པའི་ལམ། །ག་གྱུ་ཅི་ཞིག་སིག་ཅན་

ལྟ། །ཞེས་སོ། ། 

བཅུ་པོ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་གི་ཆོས་བཤད་པ་ནི་ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་བཅུ་

བཤད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ལས་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་པ་དང་རྨུགས་པ་

དང་གཉིད་དང་རྒོད་པ་སེ་ལྔ་ནི་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་ཡིན་པས་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། དེ་

ལ་ངོ་ཚ་མེད་པ་དང་ཁེལ་མེད་གཉིས་ནི་མི་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་ཞིང་། རྨུགས་རྒོད་གཉིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ། གཉིད་ནི་ཡིད་ཀི་ས་པ་འདོད་པ་ན་སྤོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་

ནོ། །ལྔ་པོ་དེ་དག་ལས་གཞན་པ་ཉེ་ཉོན་ཀུན་དཀྲིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཕག་དོག་དང་

སེར་སྣ་དང་འགོད་པ་དང་ཁོ་བ་དང་འཆབ་པ་ནི་བདེན་པ་ལ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་

ལོག་པར་མི་འཇུག་ ཅིང་ཡུལ་ལ་འཇུག པས་བསྒོམ་པས་སང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་དང་། རང་

དབང་ཅན་ཡང་ཡིན་ཏེ། སྒོམ་སང་གི་མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་གང་ཞིག་མ་རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དེ་རང་དབང་ཅན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ལ་རིགས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་དག་འཇུག་པ་ལ་ནི་རང་ཉིད་

གཙོ་བོ་ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་ལ། མ་

རིག་པ་ཙམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཡང་མ་རིག་པ་ནི་གེན་པའི་ཕིར་འཇུག་པར་

བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། ། དེ་དག་ནི་རང་ཉིད་དབང་ཆེ་ཡི། མ་

རིག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཆགས་སོགས་ཀི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བས་སོ། ། ཇི་ལྟར་ཉེ་ཉོན་ཕག་དོག་ལ་

སོགས་བསྒོམ་སང་དང་རང་དབང་ཅན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་དྲི་མ་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀང་

སྒོམ་སང་དང་རང་དབང་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཀུན་ནས་དཀྲིས་པ་ངོ་ཚ་མེད་པ་ལ་སོགས་

པ་བདུན་དང་དྲི ་མ་དྲུག་པོ ་རྣམས་ནི ་འདོད་པའི ་ཁམས་ན་མི ་དགེ ་བ་ཡིན་

ནོ། །རྨུགས་པ་དང་རྒོད་པ་དང་གཉིད་གསུམ་ནི་གཉིད་ལ་དགེ་བ་ཡོད་ཀང་ཀུན་ནས་

དཀྲིས་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་ དགེ་བ་མ་ཡིན་གི། བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་དང་མི་དགེ་

བ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །འདོད་པའི་ཁམས་དེ་ཡན་ཆད་ཁམས་གོོང་མ་གཉིས་

ན་ཡོད་པའི་ཉེ་ཉོན་རྣམས་ནི་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡང་ཉེ་ཉོན་དེ་དག་ཁམས་དང་ས་གང་ན་དུ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། འདོད་པ་དང་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནི་གཡོ་སྒྱུ་ཡོད་དེ། ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོའི་མདོ་ལས། 

འཕགས་པ་རྟ་ཐུལ་གིས་ཚངས་པ་ལ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་པོ་འདི་དག་མ་ལུས་པར་

གང་དུ་འགག་པར་འགྱུར་ཞེས་དྲིས་པ་ན། དེ་མ་ཤེས་པར་བདག་ནི་ཚངས་

པའོ། །ཚངས་པ་ཆེན་པོ་འོ། །དབང་ཕྱུག་གོ །བྱེད་པ་པོ་འོ། །སྤྲུལ་པ་པོ་འོ། །འབྱིན་པ་

པའོ། །འབྱིན་བྱེད་དོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ཕར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཚངས་པ་

ཆེན་པོའི་གཡོ་སྒྱུས་གཏམ་རླུང་ལ་བསྐུར་ཏེ་འཕགས་པ་རྟ་ཐུལ་འདྲིད་པར་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ། ། ཉོན་མོངས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པས། རྨུགས་པ་དང་རྒོད་པ་དང་ གང་ན་ཡང་མི་འགལ་

བས། རྒྱགས་པ་གསུམ་ནི་ཁམས་གསུམ་ག་ན་ཡོད་དོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་གཡོ་

སྒྱུ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་ལས་གཞན་བཅུ་གཅིག་པོ་དག་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ལས་སྐྱེས་པ་

དག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཡང་ར་བ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ལས་མཐོང་བས་

སང་བར་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ ནི་ཁ་ནང་ལྟས་ཡིན་པས། དང་སྒོམ་སང་ཡིན་ཡང་གཉིད་དང་ང་

རྒྱལ་དང་བཅས་པ་ནི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀི་ས་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོག་བཅས་དང་མི་གསལ་

བས་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ལས་གཞན་གི་འཁོར་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་

ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རང་དབང་ཅན་བཅུ་གཅིག་པོ་ཡང་སྒོམ་སང་ཡིན་ཡང་རྟོག་

བཅས་ཡིན་པས་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཡིན་ནོ། །མཐོང་སང་དང་སྒོམ་སང་གི་གཉིད་དང་ང་

རྒྱལ་ལས་གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་སྒོམ་སང་གི་མ་ངེས་

པའི་ཆགས་སང་གཉིས། མི་དགེ་བའི་ས་པ་གཉིས། ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོའི་ས་པ་

དྲུག་པོ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཅར་གི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ནོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་ཚོར་བ་ལྔ་པོ་གང་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་ཞེ་ན། བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་བ་དག་དང་དགའ་བའི་རྣམ་པར་

འཇུག་པས་འདོད་ཆགས་སུ་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཅར་གི་འཁོར་དུ་

འབྱུང་བས་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་དང་ཡིད་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་

ལུས་ཀི་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེ་སང་ནི་སྐྱོ་

བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པས་འདོད་ཆགས་བདེ་བ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་

བཟློག་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའོ། །དེ་ཡང་རྣམ་

ཤེས་ལྔ་དང་ཡིད་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་

བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །སང་བྱ་རིས་ལྔའམ་འདྲེས་པ་དང་མ་

འདྲེས་པའི་མ་རིག་པ་དག་ནི་ཚོར་བ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་ཅི་རིགས་མཚུངས་པར་

ལྡན་ཏེ། རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་

པའི་ཕིར་རོ། །བདེན་བཞི་མེད་པར་ལྟ་བའི་ལོག་ལྟ་ནི་ལོག་ལྟ་ཅན་སིག་པ་དང་

བསོད་ནམས་བྱས་པ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་སིག་པ་དང་བསོད་ནམས་བྱས་པའི་

འབྲས་བུ་མི་འབྱུང་བ་དང་འབད་པ་དོན་མེད་པར་མཐོང་བས་ཡིད་བདེ་བ་དང་སྡུག་

བསྔལ་ཏེ་ཡིད་མི་བདེ་བ་དག་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །

ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་ཐེ་ཚོམ་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ངེས་པ། གང་ཞིག་དོན་དུ་

གཉེར་བ་དེ་ལ་འཇུག་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལྟ་བ་བཞི་དང་ང་རྒྱལ་ནི་ཡིད་བདེ་བ་

དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། དེ་དག་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ་དགའ་བའི་རྣམ་པས་



  318  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། ། ཆད་ལྟའང་དགའ་རྣམ་ཅན་ཡིན་ནོ། ། དེ་དག་ཀང་འདོད་པ་ལས་སྐྱེས་

པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི་ཁམས་གོང་མ་ན་ ཁོང་ཁོ་དང་ཡིད་མི་བདེ་དང་། སྡུག་བསྔལ་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། བདེ་བའང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནས་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །བཏང་

སྙོམས་དང་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་རྒྱུན་འཆད་

པ་ན་གཞན་པས་ངེས་པར་བཏང་སྙོམས་ཡོད་པའི་ཕིར་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། ཕ་རྒྱས་

འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི་བཏང་སྙོམས་ཀི་དབང་པོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ཉོན་

མོངས་པ་རྣམས་རྒྱུན་ཆད་པའི་དུས་ན་གདོན་མི་ཟ་བར་བཏང་སྙོམས་ཀུན་ཏུ་གནས་

སོ་ཞེས་པ་དང་། ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། ཅིའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་

པ་ཐམས་ཅད་ནི་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཞེ་ན། ཐ་མལ་པར་འདུག་པ་

ལ་བརྟེན་ནས་ནུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

ས་གོང་མ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་དག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་

ས་ཇི་བཞིན་དུ་ས་རང་རང་གི་རྣམ་ཤེས་དང་ཚོར་བའི་དབང་པོ་གང་ཡོད་པ་དེ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ས་གང་ན་རྣམ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་དུ་ཡོད་པ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །

ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ལས་འགོད་པ་ནས་འཚིག་པའི་བར་དྲུག་པོ་དག་ནི་

ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པ་ལྡན་ཏེ། འདི་དག་སྐྱོ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་པའི་ཚོར་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དགའ་བའི་རྣམ་པར་མི་འཇུག་པས་ཡིད་བདེ་དང་མཚུངས་པར་

མི་ལྡན་ལ་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡང་མཚུངས་པར་མི་

ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །སེར་སྣ་ནི་ཡིད་མི་བདེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་

ལས་བཟློག་པ་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་དགའ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་ཅིང་ཡིད་ཀི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཡིད་བདེ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

གཡོ་དང་སྒྱུ་དང་འཆབ་པ་དང་གཉིད་རྣམས་ནི་གཡོ་སྒྱུ་དང་བཅས་པའི་བྱ་

བ་འགྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ན་རིམ་པ་ལྟར་ཡིད་བདེ་བ་དང་མི་བདེ་བར་འགྱུར་ཞིང་

གཉིད་ནི་ཀུན་ལ་མི་འགལ་ལ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཤེས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པས་ཡིད་བདེ་

ཡིད་མི་བདེ་གཉིས་ཀ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །དགའ་བའི་རྣམ་པར་འཇུག་ཅིང་

ཡིད་ཀི་ས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སེམས་བདེ་དང་གཉིས་པ་

མན་ཆད་ཀི་ཡིད་དེ་དག་དང་རྒྱགས་པ་མཚུངས་པར་ལྡན་ལ། བཞི་པ་ཡན་ཆད་ན་

བདེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མ་རིག་

པ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གང་ལའང་མཚུངས་པར་ལྡན་པར་རུང་

བ་ལྟར་བཏང་སྙོམས་ཀང་ས་དང་རྣམ་ཤེས་དང་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་

ཀང་མ་རིག་པ་དང་བཏང་སྙོམས་གཉིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་

གང་དང་ཡང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་བཀག་པ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཀུན་དཀྲིས་

གཞན་ངོ་ཚ་ཁེལ་མེད་དང་རྨུགས་རྒོད་བཞི་པོ་ནི་ཚོར་བའི་དབང་པོ་ལྔ་དག་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པར་སིད་དེ། དང་པོ་གཉིས་མི་དགེ་བའི་ས་པ་དང་ཕི་མ་གཉིས་

ཉོན་མོངས་པའི་ས་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་རྣམ་ཤེས་དྲུག་ཅར་གི་འཁོར་དུ་

འབྱུང་ཞིང་དྲུག་ཅར་ལ་མི་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་པའང་སིད་པའི་ཕིིར་རོ། །

བཅུ་གཅིག་པ་སྒིབ་པ་ལྔ་བཤད་པ་ནི་མདོ་ལས་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་། 

གནོད་སེམས་དང་། རྨུགས་པ་དང་། གཉིད་དང་། རྒོད་པ་དང་། འགོད་པ་དང་། ཐེ་ཚོམ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དག་སྒིབ་པ་ལྔར་གསུངས་ན། འདོད་འདུན་དང་གནོད་སེམས་དང་གཉིད་དང་འགོད་

པ་རྣམས་འདོད་པ་བ་ཡིན་མོད་ཀི་རྨུགས་རྒོད་དང་ཐེ་ཚོམ་རྣམས་ཁམས་གསུམ་ག་ན་

ཡོད་པས་དེ་དག་ཁམས་གསུམ་ཅར་གི་གཟུང་ངམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་

དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སྒིབ་པས་ན་སྒིབ་

པ་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་སྒིབ་པ་

ལྔ་ནི་མི་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནི་ཡང་དག་པར་སྨྲ་བ་སྨྲ་བར་

འགྱུར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དག་འདི་ནི་མི་དགེ་བའི་ཕུང་པོ་མ་འདྲེས་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་སྒིབ་པ་ལྔའོ་ཞེས་སྒིབ་པ་ལྔ་གཅིག་ཏུ་མི་དགེ་

བ་ཁོ་ནར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་རྨུགས་གཉིད་གཉིས་དང་རྒོད་འགོད་

གཉིས་སེམས་བྱུང་ཐ་དད་ཡིན་བཞིན་དུ་སྒིབ་པ་རེ་རེེར་བཤད་ཅེ་ན། རྨུགས་གཉིད་

གཉིས་ཡོད་ཀང་སྒིབ་པ་གཅིག་ཏུ་བཤད་དེ། དེ་གཉིས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་གཉེན་པོ་

གཅིག་པའི་ཕིར་དང་། ཟས་ཏེ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་གཅིག་པའི་ཕིར་དང་། བྱ་བའང་གཅིག་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་གཉིས་ཀའི་མི་མཐུན་ཕོགས་སྣང་བའི་འདུ་ཤེས་ཏེ་གཉེན་པོ་དང་

ཟས་མ་ཡིན་པ་ཞེས་ཀང་བརོད་དོ། །ཟས་ནི་ལྔ་སེ། སྨྱ་བ་དང་། མི་དགའ་བ་དང་། བྱ་

སྨྱུངས་དང་། ཁ་ཟས་ཀི་དྲོད་མི་ཟིན་པ་དང་། སེམས་ཞུམ་པ་ཉིད་དེ། དེ་དག་གིས་དེ་

གཉིས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པོ་དེའི་བྱ་བ་ནི་སེམས་ཞུམ་པར་བྱེད་

པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྒོད་འགོད་གཉིས་ཀང་སྒིབ་པ་གཅིག་ཏུ་བཞག་སེ། མི་མཐུན་

ཕོགས་དང་ཟས་དང་བྱ་བ་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་འདི་གཉིས་ཀི་མི་མཐུན་ཕོགས་

ནི་ཞི་གནས་ཡིན་ལ། ཟས་ནི་བཞི་སེ། ཉེ་དུའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། ཡུལ་གི་རྣམ་པར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྟོག་པ་དང་། མི་འཆི་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་། སྔོན་”བགད51་པ་དང་རེས་པ་དང་

དགའ་མགུར་སྤད་པ་རྣམས་རེས་སུ་དྲན་པའོ། །བྱ་བ་ནི་གཉིས་ཀས་སེམས་རྣམ་པར་

མ་ཞི་བར་བྱེད་པའོ། །

གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་སྒིབ་པ་ཡིན་

ན་ཅིའི་ཕིར་ལྔ་པོ་ཁོ་ན་སྒིབ་པར་བསན་ཞེ་ན། འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་

སེམས་ཀིས་ནི་འདོད་པ་དང་སིག་པ་ལས་མི་འབྲལ་ཞིང་། རྨུགས་གཉིད་དང་རྒོད་

འགོད་ཀིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལྷག་མཐོང་དང་ཞི་གནས་རིང་དུ་བྱེད་པས་རིམ་པ་ལྟར་

ཚུལ་ཁིམས་དང་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཕུང་པོ་གསུམ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་

པའི་ཕིར་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་མེད་ན་ཐེ་ཚོམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་

ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོའམ་བདེན་པ་དག་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བའི་ཕིར་ན་སྒིབ་པ་ལྔ་ཉིད་དུ་

བཤད་དོ། །གཞན་དག་ནི་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་

བ་འདོད་དོ། །

ཁ་ཅིག་དེ་ལྟ་ན་མདོ་ལས་རྨུགས་གཉིད་ཀི་སྔར་རྒོད་འགོད་སྨོས་པར་འགྱུར་

ན་དེ་ལྟའང་མ་ཡིན་པས་རྨུགས་གཉིད་དང་རྒོད་འགོད་ཀིས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཏིང་

ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་གནོད་དེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ལ་

བརོན་པ་རྣམས་དེ་དག་གིས་འཇིགས་ཏེ་དེ་དག་དང་ཆ་འདྲ་བས་བསླུ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཐེ་ཚོམ་ཡང་ཤེས་རབ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡིན་ཏེ། ལངས་ནས་ཆོས་ལ་

ངེས་པར་རྟོག་པའི་ཚེ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འདོད་དེ་གཞན་ནི་སྔ་མ་

51  བླ། བགད      རིང་། དགོད      བྱེས། དགོད
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཞིན་ནོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་ནི་སྒོམ་པ་པོ་དེ་བསོད་སྙོམས་ལ་བརྒྱུས་པ་ན་

ཡུལ་སྡུག་མི་སྡུག་ལ་མཚན་མར་བཟུང་བས་ཆགས་སང་འབྱུང་བས་ན་ཐོག་མར་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་འདོད་པ་ལ་འདུན་པ་དང་གནོད་སེམས་དང་། 

དེའི་འོག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་པ་ན་དངོས་གཞིའི་ཞི་གནས་ལ་རྨུགས་གཉིད་

དང་། རྒོད་འགོད་དང་ཐེ་ཚོམ་གིས་ལྷག་མཐོང་དང་། ཐེ་ཚོམ་གིས་ནི་རེས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལས་ལངས་ནས་ཆོས་ལ་ངེས་པར་རྟོག་པ་ལའང་བར་དུ་གཅོད་པས་ན་ལྔར་

བསན་ཏོ་ཞེས་བཞེད་དོ། ། དེ་དག་གིས་དཀྲུགས་པའི་སེམས་པ་དེ་ཉིད་མཐོང་བའི་སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་

རླུང་གིས་དཀྲུགས་པའི་ཆུ་ལ་གཟུགས་བརན་སྣང་བའི་སྐབས་མེད་དོ། ། 

 ༼ཕྲ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་སྐོང་ཚུལ་བཤད་པ།༽ 

གཉིས་པ་ཕ་རྒྱས་ཇི་ལྟར་སོང་ཚུལ་ལ་དངོས་དང་། ཞར་ལ་གཉེན་པོའི་དབྱེ་

བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་སྤིར་སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལ་བཞི་ལས་རེ་ཞིག་མཐོང་སང་

རྣམས་ནི་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་སོང་བ་དང་། ཡུལ་དེ་དག་ལ་

དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡང་དག་པར་ཟད་པ་དེ་སངས་པས་སོང་བ་དང་། དམིགས་

པའི་ཡུལ་སངས་པས་ཡུལ་ཅན་སོང་བ་གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི་མཐོང་སང་བརྒྱད་ཅུ་

ར་བརྒྱད་ལས་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་འདོད་པའི་རང་ས་ལ་དམིགས་པ་སྐལ་བ་

མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་ལྟ་བ་དང་པོ་གཉིས་དང་། ཀུན་འགོ་མ་ཡིིན་པ་འདོད་

ཆགས་ཁོང་ཁོ་ང་རྒྱལ་གསུམ་དང་། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་ཀུན་འགོ་མ་ཡིན་པ་

འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཉིད་དེ་དེ་ལྟར་བརྒྱད་དང་། ཁམས་

གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་སང་དགུ་དགུ་དང་། ཀུན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འབྱུང་མཐོང་སང་དྲུག་དྲུག་སེ་སུམ་ཅུ་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་འགོག་ལམ་མཐོང་

སང་གི་མ་རིག་པ་དྲུག་མ་གཏོགས་པ་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ལོག་ལྟ་དང་ཐེ་ཚོམ་

བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་བཅུ་པོ་རྣམས་ནི་དམིགས་པ་བདེན་བཞི་ལ་ལོག་པར་

ཞུགས་པ་ན། ཐོར་ཤེས་པས་མིར་འཛིན་ལྡོག་པ་ལྟར་མཐོང་ལམ་གིས་བདེན་བཞིའི་

རང་མཚན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་སོང་སེ། རྣམ་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི། དེ་དག་ལས་དགུ་གོང་དུ་དམིགས། །ཞེས་པའི་འདོད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་དགུ་པོ་

རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནི་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་འདོད་པའི་སྐལ་བ་མཉམ་

པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་སངས་པས་སོང་སེ། སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་

འགོའི་དམིགས་པ་ནི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། འདི་

ནི་འདོད་པ་ལ་བསམས་ཀི་གོང་མའི་དེ་དག་ནི་དམིགས་པ་ཤེས་པས་སོང་བའོ་ཞེས་སོ། ། གལ་ཏེ་དམིགས་

པ་ཡིན་ཡང་སོང་བར་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། ཡུལ་ཅན་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་

འགོ་སྔ་མས་བསྐྱེད་པའི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་དམིགས་པ་

ཡིན་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས་ཀི་རྒྱུ་འདོད་པའི་

སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་སངས་པས་དེ་དག་གིས་སྐྱེད་པའི་འབྲས་

བུ་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཀང་སོང་སེ། རྒྱུ་མེད་པའི་འབྲས་

བུ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

གསུམ་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཟག་བཅས་ལ་

དམིགས་པ་ལོག་པ་ལ་ལོག་ཞུགས་འདོད་པ་ན་འགོག་པ་མཐོང་སང་བཞི་དང་། ལམ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མཐོང་སང་ལྔ་སེ་དགུ་དང་། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ཁོང་ཁོ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་

བདུན་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་གསུམ་པོ་རྣམས་ནི་དེ་དག་གི་དམིགས་པའི་ཡུལ་དངོས་སུ་ལོག་

ཞུགས་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་

སངས་པས་ཡུལ་ཅན་ལྟ་བ་མཆོག་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་

ལོག་པ་ལ་ལོོག་ཞུགས་དེ་དག་ཀང་སངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འགོག་ལམ་ལ་ཆོས་

བཟོད་ཆོས་ཤེས་དང་རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་ཟག་མེད་ལ་དངོས་སུ་

དམིགས་པ་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་དམིགས་ཡུལ་ཤེས་པས་སངས་པ་ན་ཡུལ་

མེད་པའི་ཡུལ་ཅན་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁམས་གསུམ་གི་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་

གི་མ་རིག་པ་དྲུག་ནི་དངོས་སུ་ལོག་ཞུགས་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་དང་ལོག་པ་ལ་

ལོག་ཞུགས་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པ་དང་དམིགས་ཡུལ་སངས་པས་སོང་ངོ་། །དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་

སང་བྱ་ཅིག་ཅར་སོང་ཞིང་བདེན་པ་ཅིག་ཅར་མཐོང་བས་གཟུགས་ཁམས་ཀི་སྐལ་

བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཀང་དམིགས་པ་ཤེས་པས་སོང་ལ། སྔར་

བཤད་པའི་འདོད་པའི་ཀུན་འགོ་དགུའི་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོའི་ཆ་

རྣམས་ཀང་དམིགས་པ་ཤེས་པས་སོང་ངོ་། །

དེ་ལྟར་ན་ཐམས་ཅད་ཀང་དམིགས་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པས་སོང་བའི་ར་བ་

ཅན་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཀང་ལམ་

གིས་དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་ཤེས་པས་ཡུལ་ཅན་སྐལ་བ་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་

འགོ་རྣམས་སངས་པས་སོང་བའི་ཕིར་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་འགོག་ལམ་མཐོང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སང་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀང་འགོག་ལམ་ཤེས་པས་དམིགས་ཡུལ་

ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་སངས་པའི་སོབས་ཀིས་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་

རང་རང་གི་དམིགས་པ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་ནི་མི་སོང་སེ། སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་

ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཡིན་ལ། གོང་མ་

གཉིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་བཟོད་རེས་ཤེས་ཀིས་ཤེས་པ་ཡིན་པ་ན་

སྐལ་བ་མི་མཉམ་པའི་ཁམས་ཀུན་འགོ་རྣམས་ནི་སྔར་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་

འབྱུང་ལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་ཅན་སངས་པའི་ཚུལ་གིས་སངས་ཟིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་རྣམས་ཀིས་

དམིགས་པ་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ལོག་ལྟ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་སྡུག་བསྔལ་

དང་ཀུན་འབྱུང་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་དང་རེས་

སུ་ཤེས་བཟོད་ཀིས་ཤེས་ཀང་དེའི་ཚེ་མི་སོང་སེ། དེ་དག་འགོག་ལམ་མཐོང་སང་

ཡིན་པས་ཕིས་འགོག་ལམ་ལ་ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་བཟོད་ཀི་ཟག་མེད་ལ་

དམིགས་པ་དེ་དག་སངས་པས་ན་ཡུལ་སངས་པས་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །

སོང་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་མཐོང་སང་སོང་ཚུལ་ཡིན་གི་

གཞན་རྒྱུད་ཀི་མཐོང་སང་ཐམས་ཅད་ནི། གང་ལ་དེ་སྐྱེས་མ་སངས་པའི། །དངོས་པོ་

དེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཡུལ་ཅན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་འགོ་རྣམ་པ་གཉིས་

སངས་པ་ཁོ་ནས་སོང་ངོ་། །སོང་ཚུལ་བཞི་པ་སྒོམ་སངས་རྣམས་ནི་ས་རེ་རེའི་ཉོན་

མོངས་པའི་རྣམ་པ་དགུ་དགུར་བྱས་ཏེ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་གང་གི་གཉེན་

པོ་ལམ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་སྐྱེས་པས་ཉོན་མོངས་པ་དེ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཟད་ཅིང་སངས་པར་འགྱུར་གི་མཐོང་ལམ་གིས་དམིགས་པ་བདེན་བཞི་ཤེས་ཀང་

སྒོམ་སང་མི་སོང་ སེ་བདེན་པ་རྣམས་སྔར་ཤེས་པར་བྱས་ཟིན། བས་དམིགས་པ་ཤེས་པས་ཀང་

མ་ཡིན་ཞིང་། །དང་པོའི་རྣམ་པ་སངས་ཀང་དེའི། །ཡུལ་ཅན་དྲི་མ་ལྷག་རྣམས་

ཀིས། །ཞེས་པས་ཡུལ་ཅན་ཀུན་འགོ་དང་སྒོམ་སང་དང་པོ་བརྒྱད་ཀི་བར་དུ་སངས་

ཀང་ཡུལ་སྒོམ་སང་ཕི་མ་མི་སོང་བས་དམིགས་བྱེད་ཟད་པས་ཀང་མ་ཡིན་ལ། 

དམིགས་ཡུལ་སྒོམ་སང་སྔ་མ་བརྒྱད་སངས་ཀང་ཡུལ་ཅན་ཕི་མ་དགུ་པ་མི་སོང་

བས་དམིགས་ཡུལ་སངས་པས་ཀང་མ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟར་ན་སྒོམ་སང་ནི་རང་རང་གི་གཉེན་པོ་

སྐྱེས་པས་སོང་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་སྒོམ་སང་ཉོན་མོངས་ཅན་གཟུགས་ཅན་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། 

གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཐམས་ཅད་ནི་ཡུལ་ཅན་ཟད་པས་སོང་བས་སྒོམ་སང་སོང་ཚུལ་ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་གཉེན་པོ་ཉིད་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། གཉེན་པོ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། 

སོང་བའི་གཉེན་པོ་དང་། གཞི་གཉེན་པོ་དང་། ཐག་སིང་བའི་གཉེན་པོ་ཉིད་དང་། རྣམ་

པར་སུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་གང་གིས་ཉོན་མོངས་པའི་

ཐོབ་པ་གཅོད་པ་སེ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ ཐམས་ཅད་དེ། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་

པའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པའོ། །གཉིས་པ་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་སངས་

པའི་བྲལ་ཐོབ་འཛིན་པ་སེ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་པོ་མ་གཏོགས་པ་སྡུག་

བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དོ། 

མོ། །དེས་ན་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་པོ་ནི་སོང་བ་གཉེན་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་གཞི་གཉེན་

པོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་

མ་གཏོགས་པ་དེ་ཡན་ཆད་ཀི་ཁད་པར་གི་ལམ་སེ་ཐོབ་པ་ཐག་སིང་བའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །དེས་ན་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་དེ་ནི་གཞི་གཉེན་པོ་

ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་པོ་དེས་ཀང་ཐོབ་པ་ཐག་

”བསིང52་བས་ཐག་”བསིང་གི་གཉེན་པོའང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བཞི་པ་ནི་

བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་དམིགས་པའི་ལམ་གང་གིས་དམིགས་པ་དེ་མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའོ། །དེས་ན་འདི་སྐད་དུ་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་

ལ་དམིགས་པའི་སོང་བ་གཉེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་སུན་འབྱིན་པའི་གཉེན་པོའང་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །

སོབ་དཔོན་གིས་ནི་ཐེམ་སྐས་ཀི་ཚུལ་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་དང་

མཚན་ཉིད་མི་འཆོལ་བ་ཐུགས་ལ་བཞག་ནས་དང་པོ་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་

དམིགས་པའི་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་བར་ཆད་མེད་

པའི་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །གསུམ་པ་ནི་རྣམ་གོལ་གིི་ལམ་ཐམས་

ཅད་དེ་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ནི་དང་པོ་ནས་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ཐག་”བསིང་བའི་གཉེན་

པོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི་ཁད་པར་གི་ལམ་སེ་སྔ་མ་གསུམ་ལས་གཞན་པའི་ལམ་

ཐམས་ཅད་དེ། 

དེས་ན་གོ་རིམ་འདི་ནི་ཆོས་ལེགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཉེན་པོ་དེ་

དག་གིས་གང་ལས་སོང་ཞེ་ན། དམིགས་པའི་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་བ་ལས་ནི་ཉོན་མོངས་

པ་སང་བྱར་འདོད་ཀི་ གཉེན་པོ་དང་སང་བྱ། མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

མཚུངས་ལྡན་ཡིན་ན་དེ་གཉིས། ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བར་སྐྱེས་པས་རང་གི་ཚོགས་

52  བླ། བསིང      རིང་། སིང   * འོག་ཏུའང་འདི་བཞིན་འབྱུང་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་མེད།
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དབྱེ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དམིགས་པ་ལས་དབྱེ་བར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་

ཙམ་གིས་ན་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པར་བརོད་ཅེ་ན། ལམ་གི་དུས་ན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཕ་རྒྱས་ད་ལྟར་

བ་མེད་པས་དེ་སོང་གསུངས་སེ། འགག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་འདས་མ་འོངས་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་

ནས་སོང་ལ། དེ་ཡང་ཡུལ་དེའི་གནས་ལུགས་ཤེས་པས་སོང་སེ་ཡུལ་ཁ་ཅིག་གི་གནས་ལུགས་མ་ཤེས་ན་རྒྱུད་ལ་

དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཉོན་མོངས་པའི་སོབས་ཀིས་དེའི་ཡུལ་ཅན་མིན་པའི་ཉོན་མོངས་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པ་ཡང་འབྱུང་སེ། དེ་

ཡུལ་སུན་དབྱུང་མེད་པར་ནི། །དེ་བློ་སོང་བར་ནུས་མ་ཡིན། །ཞེས་པས་སོ། ། དེ་ཡང་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་

པའི་ཉོན་མོངས་པ་ནི་ཐོབ་པ་ཆད་པ་དང་བྲལ་ཐོབ་སྐྱེས་པའི་ཚུལ་གིས་སོང་ལ། རང་

གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་དང་མ་

བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་

དག་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་འདུན་པའི་

འདོད་ཆགས་སངས་པ་ལ་དེ་དག་སངས་པའི་ཐ་སྙད་དུ་བྱེད་དེ། ཤེས་པར་བྱེད་པའི་

ལུང་དང་བཅས་ཏེ་བཤད་ཟིན་ཏོ། ། དེ་ཡང་མཐོང་སང་ཅིག་ཅར་དང་སྒོམ་སང་རིམ་གིས་སོང་ལ་མཐོང་

སང་ཡང་བྱིས་པས་སོང་ན་རིམ་གིས་སོང་གསུངས། ཐག་”བསིང་བའི་ངོ་བོ་རིང་བ་ཉིད་ཀང་རྣམ་

པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། ཚོགས་པ་གཅིག་ན་གནས་ཀང་མཚན་ཉིད་མི་མཐུན་པ་ཐ་དད་པས་

རིང་བ་ནི་ས་ལ་སོགས་པའི་འབྱུང་བ་བཞི་ལྟ་བུ་དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་དང་གཉེན་

པོས་རིང་བ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྟ་བུ་དང་། ཡུལ་རྣམ་པར་

ཆད་པས་རིང་བ་ནི་ཤར་ནུབ་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལ་སོགས་པ་ཕོགས་ཐ་དད་པ་ལྟ་བུ་དང་། 

དུས་ཀིས་རིང་བ་ནི་ཆོས་མངོན་པ་ལས། དུས་རིང་བ་དག་གང་ཞེ་ན། འདས་

པ་དང་མ་འོངས་པའི་ཆོས་རྣམས་སོ། །ཆོས་ཉེ་བ་དག་གང་ཞེ་ན། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཆོས་རྣམས་དང་། འདུས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བས་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པའི་

དུས་གཉིས་རིང་བ་ཉིད་ལྟ་བུའོ། །གལ་ཏེ་དུས་གཉིས་པོ་གང་ལས་རིང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། 

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ད་ལྟར་ལས་སོ་ཞེའོ། །འོ་ན་འདས་མ་ཐག་པ་དང་སྐྱེ་བ་

ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པའི་མ་འོངས་པའང་ཉེ་བར་འགྱུར་ཏེ། ད་ལྟར་ལ་གཞན་གིས་

བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བར་དུ་ཆོད་མ་ཆོད་ཀིིས་ཉེ་རིང་དུ་བཞག་པ་

མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་དུས་ཐ་དད་པས་རིང་བར་བཞག་གོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ད་ལྟ་ཡང་

རིང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདས་མ་འོངས་ལས་དུས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ནི་དུས་

གཉིས་བྱེད་པས་རིང་བ་ཡིན་ཏེ། བྱེད་པ་ཞིག་པ་དང་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་

ན་འདུས་མ་བྱས་ཀང་རིང་བར་འགྱུར་ཏེ། བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕིིར་རོ། །འདོད་པར་མི་

ནུས་ཏེ། བསན་བཅོས་ལས་ཉེ་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འགོག་གཉིས་ཀི་

ཞེས་པས་འདུས་མ་བྱས་འགོག་པ་གཉིས་ཀི་ཐོབ་པ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བའི་

ཕིར་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་དགེ་མི་དགེ་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་འདས་མ་

འོངས་ཉེ་བ་དང་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའ་རིང་བར་འགྱུར་ཏེ། དུས་གསུམ་པ་ཡི་

རྣམ་པ་གསུམ། །ཞེས་པས་དུས་གཉིས་ཀི་ཐོབ་པའང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་འབྱུང་བའི་

ཕིར་དང་། ནམ་མཁའ་ལ་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་འདས་མ་འོངས་ནི་ད་ལྟར་གིས་བར་དུ་ཆོད་པས་ཕན་ཚུན་རིང་བ་

ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟར་ནི་དུས་གཉིས་ཀིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པས་དུས་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་

ཉེ་བ་ཡིན་ལ། འདུས་མ་བྱས་ནི་གང་གིས་ཀང་བར་དུ་མ་ཆོད་པས་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། དེ་ལྟར་ནའང་འདས་མ་འོངས་ནི་ཉེ་རིང་གཉིས་ཀར་འགྱུར་ཏེ་འདས་པ་མ་འོངས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པ་ལ་ལྟོས་ནས་རིང་བ་དང་ད་ལྟར་ལ་ལྟོས་ནས་ཉེ་བ་དང་མ་འོངས་པའང་ད་ལྟར་ལ་

ལྟོས་ནས་ཉེ་བ་དང་འདས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་རིང་བའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པར་མི་ནུས་ཏེ། 

འདས་མ་འོངས་རིང་བ་ཁོ་ནར་འདོད་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ད་ལྟར་སོབ་

དཔོན་གིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་བཀག་ནས་རང་ཉིད་ནི་འདས་མ་འོངས་ནི་

རང་གི་ངོ་བོ་ཞིག་པ་དང་མ་ཐོབ་པས་ཆོས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་དངོས་པོ་ལས་

རིང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །

 ༼སངས་པའི་འབས་བུ་ཡྐོངས་ཤླེས་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་སངས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤེས་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལམ་ཁད་

པར་དུ་འགོ་ན་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་སངས་པའང་ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་

ན། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ནི་རང་རང་གི་གཉེན་པོ་སོང་ལམ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཁོ་

ནས་སོང་ཞིང་ཐོབ་པ་ཆད་པས་སངས་པ་ལན་ཅིག་ཏུ་ཟད་ པས་ཁད་པར་མེད། ཀི། འོན་

ཀང་ཉོན་མོངས་པ་དེ་དག་གིས་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ནི། ཡང་དང་ཡང་དུ་ཁད་པར་དུ་

འགོ་འོ། ། དུས་དྲུག་ཏུ་སེ། གང་དུ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡིན་ན་རང་རང་གི་

གཉེན་པོ་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་

བཞི་ཐོབ་པ་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལས་དབང་པོ་རྣོན་པོར་རྣམ་པར་འཕེལ་བའི་

དུས་དང་དྲུག་པོ་རྣམས་སུའོ། །དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡིན་ན་དབང་པོ་འཕོ་བ་མེད་པས་

དུས་ལྔར་ཁད་པར་དུ་འགོ་འོ། །དེ་ལ་གཉེན་པོ་སྐྱེས་པ་ནི་བྲལ་ཐོབ་དང་ལྷན་ཅིག་

སྐྱེས་པས་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཡིན་ཏེ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་ཚེ་བྲལ་བའི་ཐོབ་

པ་སྐྱེ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ཙམ་ལས་ད་ལྟར་དུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །བྲལ་བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དེས་ནི་གནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་མིང་འཐོབ་བོ། །དེ་ལ་སྤིར་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དང་། སངས་པའི་ཡོངས་སུ་

ཤེས་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་ཟག་མེད་ རྣམ་གོལ། ཀི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

དེའི་ཡུལ་སང་བྱ་དང་བྲལ་བ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཉིས་ལས་

འདིར་ནི་ཕི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཡོངས་ཤེས་སུ་གཞག་པ་ནི་ཡུལ་ལ་ཡུལ་ཅན་གིས་

བཏགས་པའམ། འབྲས་བུ་སངས་པ་ལ་རྒྱུ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་བཏགས་པའི་ཕིར་དང་། 

མདོ་ལས་ཀང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལ་འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་

སངས་པ་དང་། འདུན་པའི་འདོད་ཆགས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་སེ་འདི་ནི་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་སང་བྱ་སངས་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་རྣམ་

པ་དགུ་སེ། འདི་ལྟར་འདོད་པའི་ཁམས་ན་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་མཐོང་བས་སང་

བྱ་རྣམ་པ་གཉིས་ཟད་པ་ལ་ནི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་

སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་དང་། འགོག་ལམ་མཐོང་སང་རྣམ་པ་གཉིས་ཟད་པ་

ནི་འགོག་པ་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་དང་། ལམ་མཐོང་སང་སངས་པའི་

ཡོངས་ཤེས་དེ་གཉིས་སོ། །ཇི་ལྟར་འདོད་པའི་མཐོང་སང་སངས་པ་ལ་ཡོངས་ཤེས་

གསུམ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་པོའི་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་

སུ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་གསུམ་ཉིད་དེ། གོང་མ་གཉིས་པོའི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀི་

མཐོང་སང་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་གསུམ་གི་མཐོང་སང་སངས་པ་ནི་

ཡོངས་ཤེས་དྲུག་ཏུ་བཞག་གོ །སྒོམ་སང་སངས་པ་ལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་སྔར་གི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དྲུག་པོ་ལས་གཞན་གསུམ་སེ། ཁམས་གསུམ་གི་སྒོམ་སང་སངས་པ་ལས་རིམ་པ་

ལྟར་ འདོད་པའི་དགུ་པ་ཟད་པས་སངས་པ་ན། ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཟད་ཅིང་སངས་པ་དང་། 

གཟུགས་ཁམས་ཀི་ ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སངས་པ། ཟག་པའམ་འདོད་ཆགས་ཟད་པ་དང་། 

གཟུགས་མེད་ཀི་ཉོན་མོངས་ཟད་པར་སངས་པ། ཟག་པ་ཀུན་ཟད་པའམ་ཀུན་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་

ཡོངས་སུ་གཏུགས་པའི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའོ། །གལ་ཏེ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་

མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ལ་སྒོམ་སང་སངས་པའི་ཐ་

དད་དུ་ཕེ་ཞེ་ན། སྒོམ་སང་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་ས་དང་ས་ན་སྒོམ་སང་དགུ་

དགུའི་གཉེན་པོར་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་

ལ་སོགས་པ་ཟག་མེད་དང་ཟག་བཅས་གཉིས་པའི་ཉེར་བསོགས་ལ་སོགས་པས་

བསྡུས་པ་དགུ་དགུ་ཡོད་པས་གཉེན་པོ་ཐ་དད་པའི་ཕིར་དང་། མཐོང་སང་རྣམས་ཀི་

ནི་གཟུགས་ན་སྤོད་པའི་གཉེན་པོ་རེས་བཟོད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་གཟུགས་

མེད་གི་མཐོང་སང་གི་ཡང་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་གཉེན་པོ་གཅིག་པའི་ཕིར་ཡིན་

ནོ། །ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་དགུ་པོ་དེ་ལས་དང་པོ་དྲུག་ནི་བཟོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། 

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ཡོངས་ཤེས་ནི་བཟོད་པའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་

ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། དྲི་མེད་བཟོད་རྣམས་ཤེས་པ་མིན། །ཞེས་པས་བཟོད་

པ་ནི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཡོངས་ཤེས་བཟོད་པའི་འཁོར་ཤེས་པའི་

འབྲས་བུ་ཡིན་ཡང་ཤེས་བཟོད་གཉིས་འབྲས་བུ་གཅིག་པས་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་

བཟོད་པའི་འབྲས་བུར་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱལ་པོའི་འཁོར་གིས་བྱས་པ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྒྱལ་པོས་བྱས་སོ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའམ། ཡང་ན་ཤེས་པ་གཙོ་བོ་དང་

བཟོད་པ་འཁོར་ཡིན་པས་དངོས་སུ་གཙོ་བོ་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཡང་འཁོར་ལ་

རྒྱལ་པོར་བཏགས་པ་ལྟར་འཁོར་བཟོད་པའི་འབྲས་བུར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །ཡོངས་ཤེས་དྲུག་གི་ལྷག་མ་ཐ་མ་གསུམ་པོ་རྣམས་

ནི་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། སྒོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྒོམ་

ལམ་ལ་བཟོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ཡོངས་ཤེས་དེ་དག་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་པ་

མེད་པ་ནི་སང་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པོར་འགྱུར་པ་སིད་པས་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་

ཡོངས་ཤེས་དགུ་པོ་ཐམས་ཅད་དོ། །བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་རྣམས་ཀི་

འབྲས་བུ་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གསུམ་

དང་། སྒོམ་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་ཕི་མ་གཉིས་ཏེ་ལྔ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་ནི་

དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དག་གི་ཉོན་མོངས་སོང་བ་སིད་པའི་ཕིར་ཏེ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོ་ལ་བསམས་སོ། ། 

གཞན་དག་ འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས། ནི་མི་ལྕོགས་མེད་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཕལ་ཆེ་བ་འདོད་ལ། དེ་ཡང་དངོས་གཞིའི་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་

པའམ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དངོས་གཞི་ལ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཞེས་འཆད་དོ། །དེས་ན་ཆགས་

བྲལ་སྔོན་འགོ་ལ་འདོད་པའི་མཐོང་སང་གི་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་ཡོད་ཀང་དེའི་འབྲས་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་

སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་བཞིན་ནོ་ཞེེས་སོ། ། འམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུགས་ཐ་དད་སོན་པ་སེ། བཙུན་

པ་དབྱངས་སྒོགས་ན་རེ། བསམ་གཏན་དངོས་གཞིའི་འབྲས་བུ་ནི་ ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་

འདོད་པའི་མཐོང་སང་སངས་པ་གསུམ་བསྣན་ནས། ཡོངས་ཤེས་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་མཐོང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གསུམ་ཡང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་ཕིར་མི་འོང་དག་

གིས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པའི་བསམ་གཏན་གི་སོབས་ཀིས་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ཟག་མེད་

རེད་པའི་ཕིར་དང་། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་པུ་ནི་མི་

ལྕོགས་མེད་ཀི་འབྲས་བུ་ དང་དེའི་བྲལ་ཐོབ་ནི་གོང་མའི་ལམ་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་དང་

གཅིག་ཏུ་འདུས་སོ། ། ཁོ་ནར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་

ཡང་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་དང་འདྲ་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཟུགས་མེད་ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཉེ་བར་བསོགས་པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཡོངས་ཤེས་

བརྒྱད་པ་གཅིིག་པུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཟག་བཅས་ཡིན་ཡང་འཕགས་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

ཡོངས་ཤེས་འདི་འཐོབ་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་

སོགས་པ་གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་ཟག་མེད་དང་པོ་གསུམ་གི་འབྲས་བུ་ཡང་ཟག་

པ་ཀུན་ཟད་ཀི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། དེ་དག་ཀང་ཟག་མེད་ཀི་ཡིན་གི་གཞན་གི་

གོང་ས་ལས་མི་རྒྱལ་བས་སོ། ། དེས་ན་འདོད་པ་དང་སིད་རེའི་སེམས་ནི་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་

གི་རྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་ཡོངས་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡོངས་ཤེས་དགུ་པོ་

ཐམས་ཅད་ནི་འཕགས་པའི་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་དྲུག་དང་ཕི་མ་གསུམ་

རིམ་པ་ལྟར་མཐོང་ལམ་དང་སྒོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཟག་བཅས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཡོངས་ཤེས་བདུན་པ་

དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་དག་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་

གཟུགས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །སྒོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་

པའི་རེས་ཤེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡང་ཡོངས་ཤེས་ཐ་མ་གཉིས་ཡིན་ལ། སྒོམ་ལམ་གིས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བསྡུས་པའི་ཆོས་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་འགོག་པའམ། །ལམ་ལ་

ཆོས་ཤེས་གང་ཡིན་དེ། །ཁམས་གསུམ་གི་ནི་གཉེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་

ཡོངས་ཤེས་ཐ་མ་གསུམ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཡང་དེ་ཁམས་གསུམ་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་སོ། ། ཆོས་

ཤེས་དེའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་

འབྲས་བུ་ནི་ཡོངས་ཤེས་དྲུག་ཡིན་ཏེ། དང་པོ་ འདོད་པའི། གསུམ་ཆོས་བཟོད་ཀི་

འབྲས་བུ་དང་། ཐ་མ་གསུམ་ སྒོམ་སང་སངས་པའི། ཆོས་ཤེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ཡང་སྒོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པས་

བསྡུས་པའི་ནི་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་པུ་ཡིན་ལ་འགོག་

ལམ་ཤེས་པའི་ནི་ཡོངས་ཤེས་གསུམ་ཅར་ཡིན་ནོ། །

རེས་ཤེས་དེའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་

པའི་འབྲས་བུ་ནི་ཡོངས་ཤེས་ལྔ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་མཐོང་སང་

སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གསུམ་རེས་བཟོད་ཀི་འབྲས་བུ་དང་། ཐ་མ་གཉིས་རེས་

ཤེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ལ་ལར་ནི་སངས་པ་མང་པོ་བསོམས་

ནས་ཡོངས་ཤེས་རེ་རེར་འཇོག་ལ། ལ་ལར་ནི་སངས་པ་རེ་རེ་ལ་ཡོངས་ཤེས་རེ་

རེར་འཇོག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དེ་ལ་ཤེས་བཟོད་རྣམས་ཀི་འབྲས་བུ་བྲལ་

བ་ནི་རྒྱུ་གསུམ་གིས་ཡོངས་ཤེས་སུ་བཞག་སེ་ཞེས་སྦྱར་ཏེ། གང་ཞེ་ན། བྲལ་བའི་

ཐོབ་པ་ཟག་མེད་གསར་དུ་རེད་པ་དང་། སིད་རེའི་ཉོན་མོངས་པ་ཉམས་པར་བྱས་པ་

དང་། རྒྱུ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་གི་ཀུན་འགོ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལ་ནི་རྒྱུ་གཉིས་བཅོམ་པ་ཡོད་ཀང་ སྔ་མ་གཉིས་མེད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པས་འདི་སངས་པ་ལ་ཡོངས་ཤེས་ཀི་མིང་མི་ཐོབ་ལ་འཕགས་པ་ལའང་ཇི་སིད། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་

པ་ལ་ནི་དང་པོ་ཡོད་ཀང་ཕི་མ་གཉིས་མེད་དེ་ རྒྱུ་གཉིས་བཅོམ་པ་དང་སིད་རེ་ཉམས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། ། སྡུག་བསྔལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ནི་དང་པོ་གཉིས་ཡོད་ཀང་ཕི་མ་ རྒྱུན་གི་

བཅོམ་པ། མེད་དེ། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་གི་ཀུན་འགོ་མ་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཀུན་

འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་གནས་སྐབས་ན་ནི་གསུམ་ག་ཡོད་པའི་ཕིར་འདོད་པའི་

སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བཞག་

གོ །དེ་བཞིན་དུ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདོད་པའི་འགོག་

ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་གཉིས་ནི་རེ་རེ་ལའང་རྒྱུ་གསུམ་ག་ཚང་བའི་ཕིར་ཡོངས་

ཤེས་རེ་རེར་བཞག་གི་བཟོད་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་གསར་དུ་

མ་རེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ནི་བཟོད་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤེས་དྲུག་ཏུ་འཇོག་པའི་

རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །སྒོམ་ལམ་ལ་བཟོད་པ་ལ་མེད་པས་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡོངས་ཤེས་ཐ་

མ་གསུམ་ནི་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་། བཞི་པ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་

གསུམ་ལས་འདས་པ་ལས་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་བཞག་གོ ། 

ཆོས་མངོན་པ་བ་གང་དག་དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་

དམིགས་པར་བྱེད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུ་ལྔ་པ་འདོད་པ་ནི་

འདིར་མ་བརོད་དེ། རྒྱུ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་པ་དང་། ཁམས་ལས་འདས་པའི་ནང་དུ་

འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཡོངས་ཤེས་དེ་དག་གང་ཟག་གང་ལ་དུ་ཞིག་ལྡན་ཞེ་ན། 

གཅིག་སེ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་ཡོངས་ཤེས་དང་ལྡན་པ་མིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀིས་སངས་པ་

མེད་པས་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེར་མ་ཟད་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ནས་བཟུང་སེ་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའི་བར་ཡེ་

ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་ལྔ་ལ་གནས་པའང་རྒྱུ་གཉིས་ཀུན་ཏུ་མ་བཅོམ་པའི་ཕིར་ཡོངས་

ཤེས་དང་མི་ལྡན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པའི་འཕགས་པ་མཐོང་ལམ་ལ་གནས་པ་ནི་

གཅིག་ནས་ལྔའི་བར་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་ཏེ། 

འདི་ལྟར་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་

བཟོད་པ་གཉིས་ལ་གནས་པ་ནི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་

སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཅིག་དང་ལྡན་ནོ། །ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་

འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་གཉིས་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་

སྔ་མ་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་སངས་

པའི་ཡོོངས་ཤེས་ཏེ་གཉིས་དང་ལྡན་ནོ། །འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་འགོག་པ་

ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་སྔ་མ་གཉིས་དང་འདོད་པའི་འགོག་

པ་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་ཏེ་གསུམ་དང་ལྡན་ནོ། །འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་

ཤེས་པ་དང་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་གསུམ་པོ་དེ་དག་

དང་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འགོག་པ་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་ཏེ་བཞི་དང་ལྡན་

ནོ། །ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་གནས་པ་ལ་

ནི་བཞི་པོ་དེ་དག་དང་འདོད་པའི་ལམ་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་ཏེ་ལྔ་དང་

ལྡན་ནོ། །ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ནི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་པས་འདིའི་ནང་དུ་མི་གཏོགས་

སོ། །སྒོམ་ལམ་ལ་གནས་པ་ནི་ཡོངས་ཤེས་དྲུག་གམ་སེ་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཐོབ་བ་

ནས་བཟུང་སེ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་སྒོམ་སང་དང་པོ་ནས་བརྒྱད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པ་སངས་པའི་བར་ལ་གནས་པ་ཡང་སྔར་གི་ལྔ་དང་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ལམ་མཐོང་

སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་ཏེ་དྲུག་དང་ལྡན་ལ། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་ལས་ཉམས་ནའང་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཉིད་དང་ལྡན་ནོ། ། འདི་ནི་མཐར་གིས་པར་ངེས་སོ། ། 

གལ་ཏེ་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཐོབ་པ་ན་ཡོངས་ཤེས་དྲུག་དང་ལྡན་པར་མི་

འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་བཞིར་རྣམ་”བཞག53 ་པ་ནི། །རྒྱུ་ལྔ་དག་ནི་སིད་ཕིར་

རོ། །འབྲས་ལ་སྔོན་ལམ་བཏང་བ་དང་། །གཞན་ཐོབ་པ་དང་ཟད་བསོམས་

དང་། །ཤེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་པ་དང་། །རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པ་འོ། །ཞེས། སྐད་ཅིག་

བཅུ་དྲུག་པའི་ཚེ་ཞུགས་ལམ་བཏང་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་ཚང་བས། སངས་པ་བསོམས་པར་བཤད་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ། སངས་པ་བསོམས་པ་ཡིན་གི་ཡོངས་ཤེས་བསོམས་པ་ནི་

མ་ཡིན་པས་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །ཡང་བསྒོམ་པའི་ལམ་

ལ་གནས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གཅིག་གམ་སེ་འཕགས་པ་ཐོག་མར་

འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱས་ཏེ་ཕིས་

ངེས་པ་ལ་འཇུག་པའམ། ཐོག་མར་མཐོང་ལམ་ཐོབ་ནས་ཕིས་འདོད་པ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའི་འཕགས་པ་ཕིར་མི་འོང་ཡིན་ཡང་རུང་སེ་ལམ་ལ་

རེས་ཤེས་ཀི་ཚེ་སྔ་མ་རྣམས་བསོམས་ཏེ། ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་སངས་པ། འདུན་པ་གཅིག་པུ་

དང་ལྡན་ལ། འཕགས་པ། གཟུགས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཉམས་ནའང་དེ་

ཉིད་དང་ལྡན་ནོ། །དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོངས་ཤེས་སྔ་མ་ཐམས་ཅད་

བསོམས་པའི་ཕིར་ཡོངས་ཤེས་ཐ་མ་གཅིག་པུ་དང་ལྡན་ནོ། །སྒོམ་ལམ་ལ་གནས་པ་

53  རིང་། གཞག
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་ན་གཉིས་དང་ངོ་སེ་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ཕིར་མི་

འོང་དེ་ཉིད་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་

ཉོན་མོངས་པས་དག་བཅོམ་པ་ལས་ཉམས་ནའང་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་དང་

ལྡན་ནོ། །

གལ་ཏེ་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་ གི་འབྲས་གནས་

ཙམ་པོ། དང་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ་སངས་པ་མང་པོ་ཡོད་བཞིན་དུ་

ཡོངས་ཤེས་གཅིག་ཏུ་ འམ་རེ་རེ་ཁོ་ནར། ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཟུགས་ཀི་འདོད་

ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་དང་དག་བཅོམ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་

འདོད་པ་དང་ཁམས་གསུམ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དང་། ཕིར་མི་

འོང་དང་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་གཉིས་གཉིས་ཀི་ཕིར་སངས་པ་དང་

ཡོངས་ཤེས་དེ་དག་བསོམས་ནས་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་སངས་པ་དང་ཟག་པ་ཀུན་ཟད་

ཀི་ཡོངས་ཤེས་རེ་རེར་བཞག་གོ །རྒྱུན་ཞུགས་དང་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་ལ་ནི་འབྲས་

བུ་ཐོབ་པ་ཡོད་ཀང་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 

གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་ལ་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བ་ཡོད་ཀང་འབྲས་བུ་སྔར་མེད་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་དག་ལ་

ནི་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕིར་ཡོངས་ཤེས་སོམ་པར་མི་བྱེད་དོ། །

ཡང་གང་ཞིག་ཡོངས་ཤེས་དུ་ཞིག་གཏོང་བའམ་འཐོབ་ཅེ་ན། ལ་ལ་ནི་

ཡོངས་ཤེས་གཅིག་གཏོང་སེ། དག་བཅོམ་ལས་ཉམས་ན་སྔར་ཡོངས་ཤེས་ཐ་མ་

གཅིག་པུ་དང་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་གཏོང་བའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀི་འདོད་
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ཆགས་དང་མ་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ཕིར་མི་འོང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་ལས་ཉམས་ནའང་བདུན་པ་གཅིག་པུ་གཏོང་ངོ་། །ལ་ལ་ནི་གཉིས་གཏོང་སེ། 

ཕིར་མི་འོང་གཟུགས་ཀི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་མངོན་དུ་

བྱས་ཏེ་ཉམས་པའམ་དེས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ན་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་

གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ལྔ་གཏོང་སེ། ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་སྐད་ཅིག་མ་

བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཐོབ་པ་ན་འདོད་པའི་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་

ཤེས་གསུམ་དང་། ཁམས་གོང་མའི་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་ཤེས་གཉིས་ཏེ་

ལྔ་གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། །ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ལམ་མཐོང་སང་སངས་པའི་ཡོངས་

ཤེས་ནི་མི་གཏོང་མོད་ཀི་ཁམས་ལས་ སྔར། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ འི་ཕིར། དང་ 

དེའི་ཚེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ ཕིར་དེ་གཉིས་ཀི། སྒོ་ནས་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་སངས་པའི་ཡོངས་

ཤེས་ཀི་ནང་དུ་བསོམས་པའི་ཕིར་དེ་ལས་ཐ་དད་དུ་བཤད་དུ་མེད་དོ། །ལ་ལ་ནི་

དྲུག་གཏོང་སེ། འཕགས་པ་མཐར་གིས་པ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

ན་བདུན་པ་ཐོབ་པས་སྔ་མ་དྲུག་གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་འཐོབ་པ་ནི་གཅིག་དང་གཉིས་དང་དྲུག་འཐོབ་པ་ཡོད་ཀི་ལྔ་

འཐོབ་པ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་གཅིག་འཐོབ་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ལ་

གནས་པས་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྔར་མེད་པ་ལས་དང་པོ་

གཅིག་པུ་ འཐོབ་པ་ དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་འདོད་པ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་ནས་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ཀི་ཚེ་བདུན་པ་གཅིག་པུ་དང་། མཐར་གིས་

པས་ཀང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དགུ་པ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བདུན་པ་གཅིག་པུ་དང་། དག་བཅོམ་པ་ཐོབ་པ་ནའང་ཐ་མ་གཅིག་པུ་འཐོབ་

བོ། །གཉིས་ཐོབ་པ་ནི་གཟུགས་མེད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གཟུགས་མེད་

ཀི་ཉོན་མོངས་པས་ཉམས་ན་བདུན་པ་དང་བརྒྱད་པ་གཉིས་འཐོབ་པ་ལྟ་བུའོ། །དྲུག་

འཐོབ་པ་ནི་འཕགས་པ་ལ་མཐར་གིས་པ་ཕིར་མི་འོང་ལས་ཉམས་ན་ཡོངས་ཤེས་

དང་པོ་དྲུག་འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། འོ་ན་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོ་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་སངས་པ་ལས་ཉམས་ན་དང་

པོ་ལྔས་ཅིའི་ཕིར་མིི་ཐོབ་ཅེ་ན། དེ་ནི་ལམ་གཉིས་ཀིས་འཐོབ་པའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་སིད་དེ། དེས་ན་ལྔ་

འཐོབ་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དོ། །

ཟག་བཅས་ལས་དང་ཡང་སིད་འགྲུབ་པ་ཡི། །ར་བ་ཕ་རྒྱས་སང་བྱ་རྣམ་

གཉིས་དང་། །དེ་དག་སོང་ཚུལ་སངས་པའི་འབྲས་བུ་སོགས། །ཤེས་པར་འདོད་པས་

གནས་འདི་མཉན་པར་གིས། །ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན་

ལས་ཕ་རྒྱས་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་གནས་ལྔ་པའི་བཤད་པའོ། །     ། །
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༼གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ།༽

༈ ད་ནི་གནས་དྲུག་པ་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ་འཆད་པ་ན་མཚམས་

སྦྱར་བའི་ཚུལ་གིས་མདོར་བསན་པ་དང་། དམིགས་པའི་ཡུལ་བདེན་པ་བཤད་པ་

དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་དང་། སྒོམ་པ་པོའི་གང་ཟག་རྣམ་པར་བཞག་པ་

དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་བཤད་པ་ལྔ་ལས།

 ༼མཚམས་སྦྱར་བའི་ཚུལ་གིས་མདྐོར་བསན་པ།༽

དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གནས་ལྔ་པར་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཉེ་བར་བཏགས་པའི་ཕིར་

སངས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པའི་མིང་འཐོབ་བོ་ཞེས་པ་དང་། “སོང་བའི་གཉེན་པོར་

ཡང་།54 དེ་དག་བཅུ་དང་བདུན་བདུན་བརྒྱད། །ལྟ་བ་གསུམ་གཉིས་མ་གཏོགས་

པ། །འདོད་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ། །མཐོང་བས་རིམ་བཞིན་སོང་བར་

བྱེད། །བཞི་ནི་བསྒོམ་པས་སང་བྱ་ཡིན། །ཞེས་བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་མཐོང་དོན་

བསྒོམས་པ་ལས་མཐོང་སྒོམ་གི་སང་བྱ་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སངས་པའམ་སོང་ངོ་

ཞེས་བཤད་པའི་གཉེན་པོ་མཐོང་སྒོམ་གི་ལམ་དེ་དག་ཉིད་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གང་

ཡིན་ཞེ་ན། བསྒོམ་པའི་ལམ་ནི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། འཇིག་

རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒོམ་ལམ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་

བདེན་པ་མཐོང་དོན་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་ཟག་པ་རྒྱས་པ་མེད་པའི ་ཕིར་

54  - སོང་བའི་གཉེན་པོར་ཡང་།
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །མཐོང་བའི་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཅིག་ཏུ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་

པའི་ མཐོང་”སང་གི།55 གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མཐོང་སང་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ལ་

སོགས་པ་”རྣམ་པ་དགུ56་ཅིག་ཅར་སོང་བའི་ཕིར་དང་། དེ་ཟག་མེད་ཡིན་པས་ཁབ་སེ། 

འཇིག་རྟེན་པ་ལ་ནི་དེ་འདྲ་བའི་མཐུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ། སྒོམ་སང་ནི་བརྟན་པས་གཞི་དང་

བཅས་པའི་ཕིར་ཅིག་ཅར་མི་སོང་ངོ་། །མཐོང་སྒོམ་གཉིས་ཁད་པར་ནི་མང་སེ། ངོ་བོ་ལས་ནི་ཟག་མེད་ཁོ་ན་དང་། ཟག་

བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་དང་། དམིགས་པ་ལས་བདེན་བཞི་དང་གོང་ས་འོག་ས་གཉིས་ཀ་ལ་དམིགས་པ་དང་། རྣམ་

པ་ལས་བདེན་པ་དང་ཞིང་ལས་ཀང་ཡིན་པ་དང་། ངོ་བོའི་དབྱེ་བ་ལས་བཟོད་ཤེས་གཉིས་དང་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་

དང་། སང་བྱ་སོང་ཚུལ་ལས་དམིགས་པ་ཤེས་པས་ཅིག་ཅར་སོང་བ་དང་། གཉེན་པོ་གོམས་པས་རིམ་གིས་སོང་བ་

དང་། རྟེན་ལས་འདོད་པ་དང་ཁམས་གསུམ་ག་དང་། རྒྱུད་ལས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དང་། སྐྱེ་འཕགས་གཉིས་ཀ་དང་། སྐྱེ་

ཚུལ་ལས་སན་གཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་ལའང་སྐྱེ་བའོ། ། 

༼དམིགས་པའི་ཡུལ་བདླེན་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི། འོ་ན། བདེན་པ་མཐོང་དང་བསྒོམས་པ་ལས། །ཞེས་བཤད་པའི་

བདེན་པ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། མཐོང་བ་དང་བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་བདེན་པ་དག་ནི་བཞིར་

བཤད་དོ། །གང་དུ་བཤད་ཅེ་ན། འདི་ཉིད་ཀི་གནས་དང་པོར། ཟག་མེད་ལམ་གི་

བདེན་པ་དང་། །ཞེས་པས་ལམ་དང་། སོ་སོར་བརྟགས་པས་འགོག་པ་གང་། །བྲལ་

བའོ། །ཞེས་པས་འགོག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཇིག་རྟེན་དང་། །ཞེས་བྱ་

བས་དེ་གཉིས་ཀང་བཤད་ཅིང་། མདོ་ལས་ཀང་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་འདི་དག་

55  བླ། སང་གི།      རིང་། སངས་

56  བླ། རྣམ་པ་དགུ      རིང་། རྣམ་དགུ      བྱེས། རྣམས་དགུ
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གི་རིམ་པ་གནས་དང་པོར་བསན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་འགོག་པ་དང་། ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་སེ་དེ་ལྟར་ན་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་

རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ནོ། །འགེལ་པ་ལས། དེ་བཞིན་ཞེས་བྱ་བའི་སྒ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་

གནས་དང་པོར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ནོ་ཞེས་རབ་ཏུ་བསན་པར་བྱ་བའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །གོ་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་སོན་པའི་རྒྱུ་ནི་འགེལ་པར་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་བཞི་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་ལྟ་བུ་སྐྱེ་བ་དང་མཐུན་པ་

རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གོ་རིམ་དང་། ཡང་དག་སོང་བཞི་ལྟ་བུ་”བརྟགས་པ57་དང་མཐུན་པའི་

གོ་རིམ་དང་། ཡུལ་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་མཐུན་པའི་གོ་རིམ་གསུམ་

བཤད་པ་ལས་འདིར་བདེན་པ་དེ་དག་ནི་དང་པོར་ཇི་ལྟར་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་

མཐུན་པའི་རིམ་པ་ལྟར་བསན་ཏེ། མཐོང་ལམ་དུ་དང་པོར་སྡུག་བསྔལ་མངོན་པར་

རྟོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕིར་རོ། །སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་ལྟར་སོན་ན་ནི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་དང་པོར་སོན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །མཐོང་ལམ་དུ་དེ་ལྟར་

མངོན་པར་རྟོགས་པ་ལའང་དཀྱུས་ས་བསན་པའི་རྟ་ཐགས་ཐོགས་མེད་པར་རྒྱུག་པ་

ལྟར་ཚོགས་སྦྱོར་དུ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པའི་རིམ་པ་ལྟར་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་ནད་

མཐོང་བས་དེའི་རྒྱུ་དང་། ནད་ཟད་པ་དང་། དེའི་ཐབས་སྨན་འཚོལ་བ་ལྟར་དང་པོ་ཁོ་

ན་གང་ལ་ཆགས་པ་དང་། གང་གིས་གནོད་པ་དང་། གང་ལས་ཐར་པར་འདོད་པས་

སྡུག་བསྔལ་དང་། དེའི་རྒྱུ་ནི་གང་ཞིག་ཅེས་དེའི་འོག་ཏུ་ཀུན་འབྱུང་དང་། སྡུག་

57  བླ། བརྟགས་པ      རིང་། རྟོགས་ས་བ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བསྔལ་འགོག་པ་ནི་ཅི་ཞིག་ཅེས་དེ་ནས་འགོག་པ་དང་། དེ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ནི་ཅི་

ཞིག་ཅེས་ལམ་ལ་རྟོག་པས་དེ་ལྟར་ན་ཡོངས་སུ་རྟོག་པའི་རིམ་པ་ནི་དེ་ཡིན་ཏེ། ཇི་

སྐད་དུ་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ནད་ནི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀི་རྒྱུ་ནི་སང་བྱ་ལ། །བདེར་གནས་ཐོབ་

བྱ་སྨན་ནི་བསེན་པར་བྱ་བ་ལྟར། །སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་

ལམ། །ཤེས་བྱ་སང་བྱ་རིག་པར་བྱ་ཞིང་བསེན་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་

ནོ། །དེ་ལ་བདེན་པ་བཞིའི་ངོ་བོ་ནི་སྔར་བཤད་ཟིན་ལ། 

ངེས་ཚིག་ནི་ཅིའི་ཕིར་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་ཡུལ་དུ་

སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པར་བདེན་པའི་ཕིར་ཏེ། བྱིས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བ་

དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་། འགོག་པ་ལ་ཁ་ཅིག་མ་ཞི་བ་དང་། ཁ་ཅིག་

བདག་ཆད་པས་འཇིགས་པ་དང་། ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡིན་པ་དང་དཀའ་ཐུབ་སྡུག་

བསྔལ་གི་རྒྱུར་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མདོ་ལས། འཕགས་པས་བདེ་

བར་གང་གསུངས་པ། །དེ་ནི་གཞན་གིས་སྡུག་བསྔལ་རིག །གཞན་གིས་བདེ་བར་

གང་སྨྲས་པ། །དེ་ནི་འཕགས་པས་སྡུག་བསྔལ་རིག །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་

འདིར་ཟག་བཅས་འབྲས་བུའི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་། དེ་ཡང་དག་བཅོམ་དང་

སེད་བྲལ་གི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནར་འདོད་དོ། ། དེ་ཉིད་རྒྱུར་གྱུར་བའི་ཆ་ནི་ཀུན་འབྱུང་

དང་། འགོག་པ་ནི་འདུས་མ་བྱས་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དང་། ལམ་ནི་ཟག་མེད་

འདུས་བྱས་མཐོང་སྒོམ་མི་སོབ་པའི་ལམ་གསུམ་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག་དང་པོ་གཉིས་འཕགས་པས་

བདེན་པ་ཡིན་ཡང་འཕགས་པ་མིན་ཏེ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་སོ་ཕི་མ་གཉིས་དགེ་བ་དང་ཟག་མེད་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་

པས་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། ། འགེལ་པ་ལས། ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་འབྲས་བུར་གྱུར་པ་
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རྣམས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུར་གྱུར་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་འབྱུང་གི་

བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་

འདི་གཉིས་ནི་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་གྱུར་བས་མིང་གི་སྒོ་ནས་བྱེ་བྲག་ཡོད་ཀི་རས་སུ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འགོག་པ་དང་ལམ་ནི་རས་སུ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཡོད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བས་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་བྱ་བ་མཉམ་པར་འདོད་དོ། །གལ་ཏེ་སྡུག་

བསྔལ་ དང་ཡིད་མི་བདེ། ནི་ཚོར་བའི་ཕུང་པོའི་ཕོགས་གཅིག་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ཟག་

བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཡིན་ཞེ་ན། ཟག་བཅས་མ་ལུས་པ་ནི་

སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་བྱའོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། ཅི་རིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་དང་། འགྱུར་

བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གང་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། ཡིད་དུ་འོང་བ་ཚོར་བ་བདེ་བ་དང་ཡིད་དུ་མི་

འོང་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་གཉིས་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་བཏང་

སྙོམས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། ། འགེལ་པ་ལས། དེའི་དབང་

གིས་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའི་འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་ཡིད་དུ་འོང་བ་

ལ་སོགས་པའི་མིང་འཐོབ་བོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཚོར་བ་དེ་དག་གི་དབང་གིས་དེ་

དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་དང་། མཚུངས་

ལྡན་མ་ཡིན་པ་བདག་རྐེན་དང་། དམིགས་རྐེན་རྣམས་ཀང་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སོགས་

པའི་མིང་དུ་བརོད་དོ། །

དེ་ལ་ཅི་རིགས་ཞེས་པ་ནི་འགྱུར་བ་དང་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་སྡུག་

བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་བདེ་པ་ཡིན་ཡང་འགྱུར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ཟག་བཅས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་རྣམས་ནི་འདུ་བྱེད་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་སྡུག་

བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཡིན་པ་དང་སྐྱེས་པ་ཉིད་ནས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མྱོང་བའི་

ཕིར་རོ། །གཉིས་པོ་དེ་ལས་གཞན་པའི་འདུ་བྱེད་ཟག་བཅས་རྣམས་ནི་འདུ་བྱེད་ཀི་

སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་གཞན་དབང་

ཅན་ཡིན་པས་འཕགས་པ་རྣམས་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་། སྐད་ཅིག་མ་ཉིད་

ཀིས་གནོད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་ན་ཅི་རིགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་། བསམ་

གཏན་གསུམ་པ་མན་ཆད་ན་གཉིས་དང་། བཞི་པ་ཡན་ཆད་ན་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་འབའ་ཞིག་གིས་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཀིས་འདུ་

བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ན་ལམ་བདེན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་

ཏེ། ལམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འགགས་པའི་བདེ་བ་འདྲེན་པའི་རྒྱུ་ཟག་མེད་

ཡིན་པའི་ཕིར་འཕགས་པ་དང་མཐུན་པས་སྡུག་བསྔལ་དུ་མི་བརོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་

གི་དོན་ནི་ཟག་བཅས་གང་ཞིག་མི་རྟག་ཅིང་འཕགས་པ་དང་མི་མཐུན་པས་གནོད་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཟག་བཅས་ཀི་འདུ་བྱེད་གཞན་ནི་མདོ་ལས། གང་མི་རྟག་པ་དེ་

ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སིད་པ་ཐམས་ཅད་ནི་ཐར་

པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས་འཕགས་པ་དང་མི་མཐུན་པས་གནོད་པའི་ཕིར་

སྡུག་བསྔལ་དུ་འདོད་དེ། དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གིས། ལག་མཐིལ་སྤུ་ཉག་གཅིག་

འདུག་པ། །མི་རྣམས་ཀིས་ནི་མི་རྟོགས་ལ། །དེ་ཉིད་མིིག་ཏུ་སོང་ན་ནི། །མི་དགའ་བ་

དང་གནོད་སྐྱེད་ལྟར། །བྱིས་པ་ལག་མཐིལ་འདྲ་བ་ཡིས། །འདུ་བྱེད་སྡུག་བསྔལ་སྤུ་
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མི་རྟོགས། །འཕགས་པ་མིག་དང་འདྲ་བ་ནི། །དེ་ཡིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཀང་འབྱུང་། །ཞེས་

པ་དང་། འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ནས་གཟིགས་ཏེ། ཇི་ལྟར་འཕགས་པ་རྣམས་

སིད་པའི་རེ་མོ་བ་དག་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གི་བློ་འཇུག་པ་ལྟར་བྱིས་པ་རྣམས་ནི་

མནར་མེད་པའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གི་བློ་མི་འཇུག་གོ་ཞེས་

གསུངས་སོ། ། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དུ་མི་འཐད་དེ། བདེ་བ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

འདིར་བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་ལེན་གིས་བདེ་བ་ཉུང་བའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ། སྡུག་

བསྔལ་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སྡུག་བསྔལ་གི་ནི་རྒྱུ་ཕིར་དང་། །སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་

བསྐྱེད་ཕིར་དང་། །སྡུག་བསྔལ་ཡོད་ན་དེ་འདོད་ཕིར། །བདེ་བ་སྡུག་བསྔལ་ཞེས་

རྟོགས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་ནི་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ། དེ་ནི་ཀུན་

འབྱུང་གི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ དེས་ཇི་ལྟར་དུཿཁར་གྲུབ་པ། དང་། ཕི་མ་གཉིས་ལྟར་ནའང་། 

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་ཕུང་པོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་ཁམས་

དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ཕུང་པོ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གི་བློ་མི་འཇུག་པར་

ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་བཙུན་པ་དཔལ་ལེན་གིས་ བདེ་ཚོར་ནི་མེད་དེ། ཚོར་བ་

ཐམས་ཅད་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་

གང་ཅི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནི་འདིར་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་པ་དང་། བདེ་བའི་ཚོར་བ་ནི་

སྡུག་བསྔལ་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་དང་། མུ་བཞིའི་”ཚོམས58་ཀི་ཕིན་ཅི་ལོག་

བཞི་བསན་པའི་མདོ་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བའོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་

གོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་ལུང་དང་། རིགས་པས་ཀང་བདེ་བའི་རྒྱུར་

58  ཆམས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མངོན་པར་འདོད་པའི་ཟས་གོས་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ཧ་ཅང་སྤད་པས་སྡུག་

བསྔལ་བསྐྱེད་པས་བདེ་བའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་ཕིར་དང་། མི་མཁས་པ་

རྣམས་ བཀྲེས་སྐོམ་གིས་མ་བཅོས་པ་ཙམ་གི། སྡུག་བསྔལ་གི་གཉེན་པོ་ལ་བདེ་བའི་བློ་སྐྱེ་

བའི་ཕིར་དང་། ཕག་ཁུར་སོང་བ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ཆུང་བ་ལ་བདེ་བར་འཛིན་པའི་

ཕིར་འཇིག་རྟེན་པས་བདེ་བར་གང་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་དོན་ལ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བྱ་བར་རྟོགས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

རེ་ཞིག་ལུང་དང་པོ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཉིད་ཀིས་དགོངས་པ་ཅན་དུ་བཤད་

དེ། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེ་བ་

དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བདེ་བ་ཡང་མ་ལགས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མ་ལགས་པ་དང་

ཚོར་བ་འདི་གསུམ་ཡང་གསུངས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་ཅི་ཚོར་ཡང་རུང་

དེ་ནི་འདིར་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཅི་ལས་

དགོངས་ནས་གང་ཅི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནི་འདིར་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་ཞུས་པ་ན། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀུན་དགའ་བོ་གང་ཅི་ཚོར་ཡང་རུང་དེ་ནི་འདིར་སྡུག་བསྔལ་

ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངས་འདུ་བྱེད་མི་རྟག་པ་ཉིད་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་

ལ་དགོངས་ནས་བཤད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བདེ་བའི་ཚོར་བ་ནི་སྡུག་

བསྔལ་དུ་བལྟ་བར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་

བསྔལ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་བར་མའི་དགེ་སོང་མ་ཆོས་

སྦྱིན་གི་མདོ་ལས། བདེ་བའི་ཚོར་བ་ནི་སྐྱེ་བ་ན་ཡང་བདེ། གནས་པ་ན་ཡང་བདེ་ལ་

འགྱུར་བ་ན་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ནི་སྐྱེ་བ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གནས་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་པ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཚོགས་ཀི་མདོ་

ལས། གང་མི་རྟག་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་

ཕིར་མདོ་ལས་ཀང་། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རབ་མཁེན་གིས། །འདུ་བྱེད་མི་རྟག་

ཉིད་དང་ནི། །རྣམ་པར་འགྱུར་བ་ཉིད་མཁེན་ནས། །ཚོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བར་

གསུངས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་བདེ་བའོ་སྙམ་དུ་འདུ་ཤེས་ཕིན་

ཅི་ལོག་གོ་ཞེས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཚོར་བ་དང་འདོད་ཡོན་དང་སྐྱེ་བ་ལ་སྡུག་

བསྔལ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་གཅིག་ཏུ་བདེ་བར་ཤེས་པ་ནི་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་ཕལ་ཆེར་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་དགོངས་པ་ནི་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚོར་བ་གསུམ་དང་། ཚོར་བའི་དབང་པོ་

ལྔ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཀི་དོན་གང་

ཡིན། གནོད་པ་དང་མི་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡིན་ ནོ་ཞེ། ན་ འོ་ན། ཕན་པ་དང་འདོད་

པ་ཅིའི་ཕིར་བདེ་བར་མི་འདོད། སྡུག་བསྔལ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེ་བ་ལ་

སོགས་པའི་བློ་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བའང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེ་བ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་

པ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གི་བློ་ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བར་ཐལ་བར་མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

སྡུག་བསྔལ་གི་གཉེན་པོ་ལ་བདེ་བའི་བློ་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། གཉེན་པོ་ནི་

རེས་འགའ་བདེ་བ་དང་རེས་འགའ་བཏང་སྙོམས་ཀིས་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་

བདེ་བའི་རྒྱུ་རྣམ་པར་མི་གནས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཟས་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་འབའ་ཞིག་ནི་བདེ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་གི་ལུས་དང་གོམས་པ་ལ་

སོགས་པའང་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཁད་པར་མེད་པ་ཉིད་འགོ་བ་ཐ་དད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ་བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་བཏང་སྙོམས་སུ་འགྱུར་བ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། 

གལ་ཏེ་ཟས་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་སྤད་དྲགས་པས་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེ་བ་ཙམ་གིས་བདེ་

བའི་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ཡང་རྣམ་པར་མི་གནས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་དག་ཀང་ལ་ལར་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །རབ་ཏུ་སྨྲ་

བ་འདི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་མྱོང་བའི་མངོན་སུམ་གིས་བཀག་པའི་ཕིར་འབད་པར་མི་

བྱ་བ་ཞིག་ན་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་གིས་མཛད་པའི་ཕིར་ཁོ་བོས་ཀང་བྱས་སོ། །

མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་རེ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་པ་ནི་མདོ་དང་

འགལ་ཏེ། མདོ་ལས་ནི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་གང་ཞེ་ན། གང་འདི་དགའ་བའི་

འདོད་ཆགས་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་སེད་པ་སེ་དེ་དང་དེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཅན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་སེད་པ་ཁོ་ན་ཀུན་འབྱུང་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་

ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ལུང་དེ་ནི་གཙོ་ཆེ་བའི་ཕིར་དང་། རྟེན་འབྲེལ་གི་འགེལ་

པ་ལས། སེད་དང་བྲལ་ལ་ཡང་སེད་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བ་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་

རྒྱུའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཏེ། མདོ་ལས། ལས་ནི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་

ལ། །སེད་པ་ནི་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་

ཚོགས་ཀི་མདོ་ལས། ལས་དང་སེད་པ་དང་ནི་མ་རིག་པ། །ཕི་མའི་ཚེ་ལ་འདུ་བྱེད་

རྣམས་ཀི་རྒྱུ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ནའང་དེ་གསུམ་ག་ཀུན་འབྱུང་དུ་

སོན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་སེད་པ་ཁོ་ན་ཅིའི་ཕིར་བསན་ཅེ་ན། སེད་པ་དང་བཅས་པ་

ཁོ་ན་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་གཞོལ་བའི་ཕིར་དང་། ལུས་དམ་དུ་འཛིན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་ཕིར་གཙོ་ཆེ་བས་ཡིན་གི་གཞན་དག་ཀང་ཀུན་འབྱུང་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་སྡུག་

བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ནི་ཁབ་མཉམ་མོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

མདོ་སེ་པ་ནི་དག་བཅོམ་པའི་ཕུང་པོ་ཐ་མ་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཡང་ཀུན་འབྱུང་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། དག་བཅོམ་པ་ཐ་མ་

པའི་མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་ནི་མིག་ནས་ཡིད་ཀི་བར་དུ་ཡིན་གི་དེ་དག་གི་ཁམས་ནི་

མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཁ་ཅིག་ནི་སེད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕུང་པོ་དང་སྣོད་ཀི་

འཇིག་རྟེན་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ཡང་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་དག་

ལའང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྒྱུ་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཞེས་ཟེར་ན་ནི་དེ་དག་ཀང་ཀུན་འབྱུང་དུ་

འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་ཀང་ཕི་མ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ལ་དེ་སྐྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡིན་ན་སེད་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོའངཀུན་

འབྱུང་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །སོས་པས་ཆོག་གོ ། 

འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བདེན་པ་བཞི་ཞེས་ཀང་གསུངས། ཀུན་རོབ་

དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཉིས་ཞེས་ཀང་གསུངས་ན་གཉིས་པོའི་དོན་ཅི་ཡིན་ཞེ་

ན། ཆོས་གང་ལ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པས་བཅོམ་པ་དང་བློས་གཞན་བསལ་ན་ཆོས་དེའི་

བློ་མི་འཇུག་པ་དང་། ཡང་གང་ལ་བཅོམ་པས་དེའི་བློ་མི་འདོར་ཡང་བློ་ཡིས་ཆོས་

གཞན་བསལ་ན་ཆོས་དེའི་བློ་མི་འཇུག་པ་དེ་དག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དཔེར་ན་བུམ་པ་

ལ་གོ་མོར་བཅོམ་ན་དེའི་བློ་མི་འཇུག་པ་དང་ཆུ་ལ་ས་ལ་སོགས་པའི་རས་བརྒྱད་ཀི་

ཆ་ཤས་ཀི་ཆོས་རྣམས་བློས་སོ་སོར་བསལ་ན་ཆུའི་བློ་མི་འཇུག་པས་ཀུན་རོབ་

ཡིན་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འདོད་དེ། ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །འདིར་དཔེ་གཉིས་བཀོད་པ་ནི་འཇོམས་པས་འཇིག་པ་དང་། བློས་འཇིག་པ་

གཉིས་སམ། དབྱིབས་ཀི་ཀུན་རོབ་དང་། ཚོགས་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་སམ། ཀུན་

རོབ་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་དང་། རས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་ཀུན་རོབ་གཉིས་ཡོད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །

དེས་ན་འདི་སྐད་དུ་རྒྱུན་དང་རགས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་དང་ཆུ་ཡོད་དོ་

བྱས་ན་ཀུན་རོབ་བདེན་པའི་ཕིར་དང་། བཅོམ་མམ་བློས་བསལ་ན་དེའི་བློ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ནི་གང་ལ་བཅོམ་པ་དང་བློས་

གཞན་བསལ་ན་དེའི་བློ་མི་འཇུག་པ་ལས་གཞན་གང་ལ་བཅོམ་པ་དང་བློས་ཆོས་

གཞན་བསལ་བ་ནའང་དེའི་བློ་འཇུག་པ་སེ་གཟུགས་ཀི་རྡུལ་དང་སྐད་ཅིག་མ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། ། 

ཚོར་སོགས་ཀིའང་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱུན་ནི་ཀུན་རོབ། སྐད་ཅིག་ནི་དོན་དམ་མོ། ། འདི་དག་ཐེག་པ་

གོང་མ་པ་དག་ནི། ཤར་ལ་སོགས་པ་དང་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་བློས་བསལ་ན་དེ་

དག་གི་བློ་མི་འཇུག་པའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་དོན་དམ་པ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་དང་དེའི་རེས་ཐོབ་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་སྣང་བའི་ཡུལ་ནི་དོན་དམ་

པར་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། འཇིག་རྟེན་པའི་བློའི་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །

༼མངྐོན་པར་རྐོགས་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རིམ་པ་བཤད་པ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

རིམ་པ་ལ་གཉིས་ལས། མདོར་བསན་པ་ནི།

༼མདྐོར་བསན་པ།༽

དང་པོ་ཁོ་ནར་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་འདོད་པས་རྣམ་པར་མི་

གཡེང་བའི་རྒྱུ་སོ་སོར་ཐར་པ་རིས་བདུན་གི་ཚུལ་ཁིམས་གང་ཡང་རུང་བ་ལ་

གནས་ཏེ། མི་རྨོངས་པའི་རྒྱུ་བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པའི་ཐོས་པ་ལ་བརོན་

པར་བྱེད་པ་དང་། དེ་ནས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་རྒྱུ་དེའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་

སེམས་པར་བྱེད་དོ། །དོན་བསམ་པ་དང་ལྡན་པས་ནི་འབྲལ་བའི་རྒྱུ་དོན་དེ་སྒོམ་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་རྟུན་

ཅིང་རྟག་འགྲུས་པ། །ཚུལ་ཁིམས་ཡང་དག་བླངས་བྱས་ནས། །སེམས་དང་ཤེས་

རབ་སྒོམ་བྱེད་པས། །སྡུག་བསྔལ་ཟད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ཚུལ་

ཁིམས་ལ་བརྟེན་ཅིང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་གནས་ཏེ་ཆོས་སྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་དང་། 

བཙུན་པ་དགེ་སོང་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་བགི་ན་ཇི་ལྟར་ན་མང་དུ་ཐོས་པ་ལགས། ཇི་

ཙམ་གིས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་དགེ་སོང་མང་དུ་ཐོས་པར་འདོགས་པར་

མཛད། དགེ་སོང་དགེ་སོང་གིས་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་སྐྱོབ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

དང་། འགོག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཆོས་ཐོས་པར་གྱུར་ན་དགེ་སོང་མང་དུ་ཐོས་པ་ཞེས་

བརོད་པ་ནུས་སོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ཐོས་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་

ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བློ་སེ་ཤེས་རབ་དང་། སོགས་པས་བསྡུས་པ་བསམ་བྱུང་

དང་། སྒོམ་བྱུང་གི་ཤེས་རབ་རྣམས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་མིང་དང་། རེས་འགའ་ཡི་གེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དོན་འདྲེན་ལ་རེས་འགའ་དོན་གིས་ཡི་གེ་འདྲེན་པས་མིང་དོན་གཉིས་ཀ་དང་། ཡི་

གེ་ལ་མི་ལྟོས་པར་དོན་ལ་འཇུག་པས་དོན་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་རྐལ་

ལེགས་པར་མ་ལོབས་པ་དང་། ཅུང་ཟད་ལོབས་པ་དང་། ལེགས་པར་ལོབས་པ་དག་

ཤིང་ལེབ་ལ་སོགས་པའི་འཇུ་བྱ་ལ་ལྟོས་པ་དང་། རེས་འགའ་ལྟོས་རེས་འགའ་མི་

ལྟོས་པ་དང་། ཡེ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ནི་དེ་ལྟ་ན་མིང་ལ་

དམིགས་པ་ཐོས་བྱུང་དང་དོན་ལ་དམིགས་པ་སྒོམ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ གཉིས་པོ་ལས། 

བསམ་བྱུང་མི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བས་བདག་རྐེན་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་དང་། རིགས་

པས་དཔྱད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་དོན་རྟོགས་པ་ནི་

རིམ་པ་ལྟར་ཤེས་རབ་གསུམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

༼རྒྱས་པར་བཤད་པ།༽

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཚོགས་ལམ་དང་། སྦྱོར་ལམ་དང་། མཐོང་ལམ་

གསུམ་ལས། 

༼ཚོགས་ལམ་བཤད་པ།༽

༼ལམ་སྐོམ་པ་པྐོའི་གང་ཟག་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལ། ལམ་སྒོམ་པ་པོ་ནི་གཅིག་པུར་གནས་པས་ལུས་འདུ་འཛིན་དང་། 

སེམས་མི་དགེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་རྣམ་རྟོག་ལས་བསིངས་བ་

གཉིས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གིས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །བསིངས་བ་གཉིས་དང་ལྡན་པ་དེ་

ཡང་འདོད་པ་ཆུང་བ་དང་ཆོག་ཤེས་པ་ལ་ཡིན་གི་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་འདོད་ཆེན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཅན་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པོ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ཆོས་མངོན་པ་བ་རྣམས་ན་རེ། ཆོས་གོས་ལ་

སོགས་པ་ག་ནོམ་པ་རེད་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེད་ཅིང་འདོད་པ་ནི་ཆོག་མི་ཤེས་

པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་མ་རེད་པ་ལ་འདོད་པ་ནི་འདོད་ཆེན་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་ཏེ། 

ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སེད་པ་དེ་ཡང་མ་རེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡིན་

པའི་ཕིར་དེ་ཡང་འདོད་ཆེན་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་དེས་ན་ངན་ཉུང་རེད་པས་

ཡིད་མི་བདེ་བ་ནི་ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་། བཟང་མང་མ་རེད་པ་ལ་འདོད་པ་ནི་འདོད་

ཆེན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་འཆད་དོ། །

ཡང་ན་སྔོན་མ་རེད་པ་ལ་འདོད་པ་ནི་འདོད་ཆེན་པ་ཡིན་ལ། རེད་པ་ན་དེ་

བས་བཟང་མང་འདོད་པ་ནི་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་འདོད་

ཆེན་ལས་བཟློག་པ་ནི་དེ་གཉིས་པོའི་གཉེན་པོ་ཆོག་ཤེས་པ་དང་འདོད་ཆུང་དག་

ཡིན་ནོ། །གཉེན་པོ་འདོད་ཆུང་ཆོག་ཤེས་དེ་གཉིས་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་

ཁམས་གསུམ་དུ་གཏོགས་པ་དང་དྲི་མ་མེད་པ་དག་ཡིན་ལ། ཆོག་མི་ཤེས་པ་དང་

འདོད་པ་ཆེ་བ་ནི་ཆགས་པ་མི་དགེ་བ་ཡིན་པས་འདོད་ཁམས་པ་ཡིན་ནོ། །འདོད་

ཆུང་ཆོག་ཤེས་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ་དག་ཡིན་ནོ། །མ་ཆགས་པ་

དེ་དག་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལས་འཕགས་པ་རྣམས་སྐྱེ་

བའི་ཕིར་རོ། །འཕགས་པའི་རིགས་དེ་ཡང་དབྱེ་ན་མདོ་ལས། འཕགས་པའི་རིགས་

ནི་བཞི་སེ། ཆོས་གོས་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། བསོད་སྙོམས་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། 

མལ་ཆ་དང་སན་ལ་མ་ཆགས་པ་དང་། སོང་བ་དང་བསྒོམ་པ་ལ་དགའ་བའོ། །ཞེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གང་གསུངས་པ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་གསུམ་ནི་ཆོག་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་དོ། །གལ་

ཏེ་འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་པ་ཇི་ལྟར་ན་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། ཆོག་

ཤེས་པའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བཞི་པའང་འདོད་པ་དང་སིད་པ་ལ་རྒྱབ་

ཀིས་ཕོགས་པའི་ཕིར་མ་ཆགས་པ་ཡིན་ཏེ། སོང་བ་ནི་འགོག་པ་དང་བསྒོམ་པ་ནི་

ལམ་ཡིན་ལ་དེ་དག་ལ་དགའ་བ་ནི་མ་ཆགས་པ་དང་། མཚུངས་ལྡན་གི་དང་བ་ཉིད་

ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་འཕགས་པའི་རིགས་བཞིས་ཅི་ཞིག་བསན་ཅེ་ན། དེ་ལ་དང་པོ་གསུམ་

གིས་ནི་ཐར་པ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་ཚུལ་བསན་ལ། ཐ་མས་ནི་བྱ་

བའི་ལས་བསན་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་མདོ་ལས། རང་གི་ཚུལ་དང་ལས་ཀི་མཐའ་ཡོངས་སུ་

སངས་ཤིང་ཐར་པ་དོན་དུ་གཉེར་བར་ཁས་འཆེས་པའི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་ཚུལ་དང་

ལས་གཉིས་བཅས་ཏེ། འཕགས་པའི་རིགས་དང་པོ་གསུམ་གིས་ནི་ཚུལ་བཅས་

སོ། །བཞི་པས་ནི་ལས་བཅས་ཏེ། ཁེད་ཚུལ་འདིས་ལས་འདི་བྱེད་ན་རིང་པོར་མི་

ཐོགས་པར་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཚུལ་དང་ལས་

གཉིས་འཕགས་པའི་རིགས་བཞིས་བསན་ཏེ། གོས་ཟས་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་པ་

ཆེ་ཞིང་ཆོག་མི་ཤེས་པའི་རང་གི་ཚུལ་དང་། ཞིང་ལས་དང་ཉོ་ཚོང་ལ་སོགས་པའི་

ལས་ཀི་མཐའ་ངན་པ་དེ་དག་སངས་ནས་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་དང་ལས་འདོད་པ་ཆུང་

ཞིང་ཆོག་ཤེས་པ་དང་། སོང་བསྒོམ་ལ་དགའ་ཞིང་བརོན་པས་ཐར་པ་འཐོབ་པར་

འགྱུར་བའོ། །དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་ཚུལ་དང་ལས་འདི་ལྟ་བུ་བཅས་ཤེ་ན། མདོ་ལས། 

སེད་པ་སྐྱེ་བ་བཞི་གསུངས་པའི་གཉེན་པོའི་ཕིར་འཕགས་པའི་རིགས་བཞི་བསན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཏེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་སེད་པ་སྐྱེ་ན་ཆོས་གོས་ཀི་ཕིར་དང་། བསོད་སྙོམས་ཀི་

ཕིར་དང་། མལ་ཆ་དང་སན་གི་ཕིར་སྐྱེའོ། །གནས་པ་ན་གནས་སོ། །མངོན་པར་ཞེན་

པ་ན་མངོན་པར་ཞེན་ཏོ། །དགེ་སོང་སེད་པ་སྐྱེ་བ་ན་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་སེ་དེ་ལྟ་

བུའི་ཕིར་སྐྱེའོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་སེད་པ་སྐྱེ་བ་ནི་དང་པོར་རོ། །གནས་པ་ནི་

རྒྱུན་གནས་པའོ། །མངོན་པར་ཞེན་པ་ནི་སང་དཀའ་བས་དམ་དུ་འཛིན་པའོ། །འབྱུང་

བ་དང་འཇིག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཕིར་སེད་པ་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་མངོན་པར་ཞེན་པ་

ནི་ཀེ་མ་བདག་དབང་པོ་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བར་གྱུར་ཀང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་ལ་

སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་སེད་པ་སྐྱེ་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་། ངན་པས་འཇིགས་ནས་ཀེ་

མ་བདག་ཤི་ཡང་ཅི་མ་རུང་། མེད་པ་དང་མ་བྱུང་ཡང་ཅི་མ་རུང་སྙམ་པ་ལ་སོགས་

པ་འཇིག་པ་ལ་སེད་པ་སེ་ཆད་པ་ལ་ཆགས་པའོ། །དེ་ལ་འབྱུང་འཇིག་ལ་སེད་པའི་

གཉེན་པོར་ནི་ཐ་མ་བསན་ལ། སྔ་མ་དག་ནི་རང་རང་གི་གཉེན་པོར་རོ། །ཡང་ན་

བདག་གིར་འཛིན་པའི་དངོས་པོ་ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་འདོད་པའི་སེད་པ་

དེའི་དུས་སུ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དང་པོ་གསུམ་བསན་ལ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་

དངོས་པོ་ལུས་ལ་འདོད་ཅིང་སེད་པ་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་དངོས་པོ་ཆོས་གོས་

ལ་སོགས་པ་འདོད་པ་གཉིས་ཀ་གཏན་དུ་ཞི་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རིགས་བཞི་པ་བསན་

པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དེའི་དུས་སུ་ཞི་བ་ནི་རེ་ཞིག་སོང་བ་ཡིན་ལ། གཏན་དུ་ཞི་བ་ནི་ཡེ་

མི་སྐྱེ་བར་བྱེད་པའོ། །

༼བསྐོམ་བྱའི་ལམ་བཤད་པ།༽

༼ཞི་གནས་བཤད་པ།༽
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་པ་བསྒོམ་བྱའི་ལམ་ལ་ཞི་གནས་ནི་སྣོད་དུ་རུང་བའི་བསྒོམ་པ་པོས་

བསྒོམ་པ་དེ་ལ་འཇུག་པ་ནི་གང་ནས་འཇུག་པའི་མཐའ་ཚོགས་ལམ་ཡིན་ལ། དེ་

ལའང་ཞི་གནས་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་འདོད་ཆགས་ལྷག་པར་སྤད་པའི་གཉེན་པོར་མི་

སྡུག་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལྷག་པར་སྤོད་པ་རྣམས་ཀི་གཉེན་པོར་དབུགས་ཏེ་

ལུས་ཀི་རླུང་ནང་དུ་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་ཕིར་འབྱུང་བ་དྲན་པ་ཡིས་འཇུག་ཅིང་

སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །

དེ་དག་སོ་སོར་འཇུག་པ་ཅི་སེ་ཞེ་ན། དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་རེས་སུ་

དྲན་པ་ནི་རླུང་ལ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་སྣ་ཚོགས་མེད་ཅིང་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པས་

དམིགས་པ་གཅིག་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་བྱེད་ལ། མི་སྡུག་པ་ནི་

དམིགས་པ་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ཀི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་ཅིང་ཁ་ཕིར་བལྟས་

པའི་ཕིར་རྣམ་རྟོག་འདྲེན་པས་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་མི་བྱེད་ཀི་འོན་ཀང་འདོད་

ཆགས་ཀི་གཉེན་པོ ་བྱེད་དེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་སོབ་པ་གཞོན་པའི ་

རབས། །སེམས་མ་བྱུང་བ་གང་ཞིག་ནིི། །གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་འཇོམས་འདོད་

ན། །དེས་ནི་དུར་ཁོད་འགོ་བར་གིས། །དེ་ནས་རྣམ་པར་སྔོས་པ་ལྟོས། །དེ་ནས་རྣམ་

པར་རྣགས་པ་ལྟོས། །དེ་ནས་རྣམ་བམ་རུས་པ་ཡིས། །རུས་གོང་ལ་སོགས་བལྟ་

བར་གིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །”ཁ་ཅིག་ན་རེ། མི་སྡུག་པ་ནི་མིག་གི་ཡུལ་

ལ་ཉེ་བར་རྟོག་པས་ཁ་ཕིར་བལྟས་པའི་ཕིར་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པ། 

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་རེས་སུ་དྲན་པ་ནི་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའི་ཕིར་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་
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པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། 59།འོ་ན་མི་སྡུག་པས་ཇི་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོ་

བྱེད་ཅེ་ན། འདོད་ཆགས་ནི་བཞི་སེ། ཁ་དོག་དང་། དབྱིབས་དང་། རེག་པ་དང་། 

བསྙེན་བཀུར་གི་འདོད་ཆགས་སོ། །

དེ་ལ་དང་པོའི་གཉེན་པོར་ནི་རྣམ་པར་སྔོས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྣགས་པ་དང་། 

རྣམ་པར་དམར་བ་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སྒོམ་པར་བྱེད་

དོ། །གཉིས་པའི་གཉེན་པོར་ནི་རྣམ་པར་ཟོས་པ་དང་རྣམ་པར་འཐོར་བ་གཉིས་ལ་

དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །གསུམ་པའི་གཉེན་པོར་ནི་

རྣམ་པར་འབུས་གཞིགས་པ་དང་། རྒྱུས་པས་བྲང་བྲེང་དུ་སྦྲེལ་བའི་ཀེང་རུས་གཉིས་

ལ་དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །བཞི་པའི་གཉེན་པོར་ནི་

ཤི་བའི་རོ་གཡོ་བ་མེད་པ་ལ་དམིགས་ནས་མི་སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་སྒོམ་པར་བྱེད་

དོ། །བྱེ་བྲག་མེད་པར་ཀེང་རུས་ཀི་འདུ་ཤེས་ནི་ཆགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ལ་ཤེས་

ཤིང་བསྔགས་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་གཉེན་པོར་སྒོམ་པར་བྱེད་དོ། །ཀེང་རུས་ལ་ཁ་

དོག་ལ་སོགས་པ་ཆགས་པའི་གཞི་རྣམ་པ་བཞི་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མི་

སྡུག་པའི་འདུ་ཤེས་ནི་རྣམ་པ་དགུའོ། །དེ་ལ་མི་སྡུག་པ་སྒོམ་པ་འདི་ནི་སྒོ་བཏགས་

ནས་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་ཕུང་གི་ཕོགས་གཅིག ། ཁ་དོག་དང་

དབྱིབས་ཉི་ཚེ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

གཏན་ནས་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །མི་སྡུག་པ་བསྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་དེ་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ་དུ་རིག་པར་བྱ་སེ། “ལས་དང་པོ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པ་དང་། 

59  - ཁ་ཅིག་ན་རེ། མི་སྡུག་པ་ནི་མིག་གི་ཡུལ་ལ་ཉེ་བར་རྟོག་པས་ཁ་ཕིར་བལྟས་པའི་ཕིར་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ལ། 

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་རེས་སུ་དྲན་པ་ནི་ཁ་ནང་དུ་བལྟས་པའི་ཕིར་རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། 60།དེ་ལ་རང་གི་ལུས་ཀི་རྐང་

པའི་མཐེ་བོང་ངམ་དཔྲལ་བའི་དབྱེས་ལ་སོགས་པ་གང་མོས་པ་ནས་ཤ་འཐེབ་གང་

མྱགས་ཏེ་བོག་ནས་རུས་པ་ཉིད་དུ་སེམས་ཤིང་གོམས་པར་བྱེད་ལ། དེ་ནས་རིམ་

གིས་ རང་གི། ལུས་རིལ་པོ་དང་། གནས་ཁང་དང་། མཐར་གིས་ཕིའི་རྒྱ་མཚོའི་བར་

དུ་ ཀེང་རུས་སུ། སོ་ཞིང་། ཡུན་རིང་དུ་སྒོམ། ཡང་ དམིགས་པ་མཐའ་ནས། རིམ་གིས་རང་གི་ལུས་

འབའ་ཞིག་རུས་པ་ཡིན་པ་ལ་ སེམས། སྡུད་ ནས་སྒོམ། པས་ནི་ལས་དང་པོ་པའི་རྣལ་

འབྱོར་རོ། །

དེ་ནས་ སོ་བ་སྔར་བཞིན་ལ། སེམས་བསྡུ་བ་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་རྐང་པའི་

རུས་པ་རྣམས་བོར་ཞིང་ལུས་རུས་ལྷག་མ་རུས་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་པ་ནས་བཟུང་

ནས་ནི་རིམ་གིས་ལུས་ཕེད་དང་དེ་ནས་ཐོད་པའི་ཕེད་ཀི་བར་དུ་རུས་པར་བཏང་

ཞིང་བོར་ནས་ཐོད་པའི་ཕེད་རུས་པ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་སེམས་འཛིན་པས་ནི་ཡོངས་སུ་

སྦྱང་བ་བྱས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །དེ་ཐོད་པ་ཕེད་ཀང་རུས་པ་ཡིན་

པའི་དམིགས་པ་བོར་ནས་ སྔར་བཞིན་སོས་ནས་སྡུད་པ་ན། སྨིན་མ་གཉིས་པོའི་བར་དུ་རུས་

པར་འཐེབ་གང་ཙམ་ལ་སེམས་འཛིན་པས་ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་

རྣལ་འབྱོར་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འཆད་དོ། ། དེའི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ། མི་སྡུག་པའི་

རྣམ་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འདིའི་ངོ་བོ་ནི་མ་ཆགས་པའི་དགེ་བ་དང་འཁོར་དང་བཅས་

ན་ཕུང་པོ་ལྔའམ་བཞི་ཡིན་ནོ། །ས་ནི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་ཁད་པར་

ཅན་ཉེར་བསོགས་བཞི་དང་བཅས་པས་དགུ་འདོད་པ་སེ། བཅུ་དང་། དམིགས་པ་ནི་

60  - ལས་དང་པོ་པ་དང་། ཡོངས་སུ་སྦྱང་བ་བྱས་པ་དང་། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདོད་པའི་སྣང་བའི་ཆོས་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་དམིགས་པའོ། །གང་ཟག་ནི་གིང་

གསུམ་གི་མི་ཁོ་ནས་སྐྱེད་དོ། །གཞན་ན་ནི་མེད་དེ། བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་ནི་བླུན་

པའི་ཕིར་དང་། གཉེན་པོ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འགོ་བ་གཞན་དང་

ཁམས་གཞན་ནའང་མེད་དོ། ། དེ་ཡང་ལྷ་ནི་དབང་རྟུལ་གིས་བདེན་པ་མི་རྟོགས་ལ་དབང་རྣོན་འདི་མི་

སྒོམ་པས་སོ། ། རྣམ་པ་ནི་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་ནོ། །དུས་ནི་འདས་པའི་མི་སྡུག་པ་

འདས་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་དུས་གསུམ་ལ་

དམིགས་པའོ། །མོས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཁོ་ནའི་ཕིར་ཟག་བཅས་ཡིན་ནོ། ། ཐོག་མེད་

ནས། སྔར་འདྲིས་པ་ འི་བྱིས་པ། རྣམས་ཀིས་ནི་ འདོད་པ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

ཙམ་གིས་ འདི་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར། འཐོབ་ལ། སྔར་མ་འདྲིས་པ་ འི་འཕགས་

པ། རྣམས་ཀིས་ནི་སྦྱོར་བའི་སོབས་ཀིས་འཐོབ་བོ། ། བསམ་གཏན་ཐོབ་ཀང་འདི་སྦྱོར་བས་

བསྐྱེད་དགོས་སོ། ། 

དབུགས་རྔུབ་བ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་རེས་སུ་དྲན་པའི་རང་བཞིན་ནི་

འབྱུང་རྔུབ་ཇི་ལྟ་བར་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དྲན་པ་ཞེས་བརོད་པ་ནི་

རྒྱུ་དྲན་པའི་སོབས་ཀིས་འབྲས་བུ་ཤེས་རབ་དེ་སྐྱེད་ཅིང་འཇུག་པས་ན་རྒྱུའི་མིང་

གིས་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་པ་སེ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞིན་ནོ། ། དེའི་ཁད་པར་གི་ཆོས་ལ། 

ས་ནི་ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་གི་ཉེར་བསོགས་གསུམ་དང་། 

བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་། འདོད་པའི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ནི་རྣམ་

རྟོག་གི་གཉེན་པོ་དང་མཐུན་པས་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

ཕིར་དང་། ཉེར་བསོགས་གསུམ་ཡང་བཏང་སྙོམས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དངོས་གཞི་དང་པོ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གསུམ་ན་ཡིད་བདེ་དང་བདེ་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་རྟོག་གི་གཉེན་པོ་དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་དྲན་པ་ནི་ཚོར་བ་བདེ་སྡུག་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། 

བཞི་པ་ཡན་ཆད་ ན། རླུང་རྒྱུ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ནི་དངོས་གཞི་དང་

པོ་གསུམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའང་

སིད་པས་ས་བརྒྱད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེའི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་དམིགས་པ་ནི་རླུང་

ཡིན་ནོ། །སྔར་འདྲིས་པ་དང་མ་འདྲིས་པའི་ཕིར་ རིམ་པ་ལྟར། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

དང་སྦྱོར་བས་འཐོབ་ལ་འདི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའང་ཡིན་ནོ། །འདོད་ཁམས་

པའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་བློ་གསལ་བས་ལྷ་

དང་གིང་གསུམ་གི་མི་ཡིན་ཏེ། འགོ་བ། གཞན་ དང་སྒ་མི་སྙན་པ། དག་ནི་བློ་མི་གསལ་བ་

དང་མཐོང་ལམ་གི་རྟེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་དྲན་པ་འདི་ནི་ཆོས་འདི་པ་ཁོ་ནའི་ཡིན་གི་ 

འཕགས་ལམ་གི་རྒྱུ། ཡང་དག་པར་སོན་པའི་ལུང་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ལུང་མེད་པར། རང་

ཉིད་ཀིས་ཆོས་ཟབ་མོ་མི་རྟོགས་པའི་ཕིར་ཕི་པ་མུ་སེགས་པའི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཟབ་

མོ་ཉིད་ དྲུག ། གང་ཞེ་ན། བགང་བ་དང་། སོགས་པས་བཟུང་བ་རེས་སུ་འགོ་བ་དང་། 

འཇོག་པ་དང་། ཉེ་བར་རྟོག་པ་དང་། བསྒྱུར་བ་དང་། ཡོངས་སུ་དག་སེ་རྒྱུ་རྣམ་པ་

དྲུག་དང་ལྡན་པའི་མན་ངག་གོ །དེ་ལ་བགང་བ་ནི་ འདུ་བྱ་བ་མེད་པར་ལུས་སེམས་རྣལ་དུ་འདུག་

སེ། དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་དག་ལ་སེམས་གཏད་ནས་གཅིག་ནས་བཅུའི་བར་

དུ་ཡིད་ཀིས་བགང་བའོ། །དེ་ལས་ཉུང་ན་བྱིང་བ་དང་མང་ན་རྒོད་པར་དོགས་པའི་

ཕིར་མི་བགང་ངོ་། །དེ་ཡང་གཉིས་ལ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་ན་མ་ཚང་བར་བགངས་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་། གཅིག་ལ་གཉིས་སུ་འཛིན་ན་ལྷག་པར་བགངས་བ་དང་། རྔུབ་པ་ལ་འབྱུང་བ་

དང་འབྱུང་བ་ལ་རྔུབ་པར་བགངས་ན་འཆོལ་པར་བགངས་པའི་སྐྱོན་གསུམ་དང་

བྲལ་བར་བགང་བ་ནི་ཡང་དག་པར་བགང་བའོ། །རེས་སུ་འགོ་བ་ནི་འདི་དག་འཇུག་

པ་ན་ལོག་མ་དང་སྙིང་ག་དང་ལྟེ་བ་དང་རྐེད་པ་དང་བརླ་དང་བྱིན་པ་དང་རྐང་འཐིལ་

དང་ས་ལ་སོབས་ཆེ་ཆུང་གིས་འདོམ་གང་དང་མཐོ་གང་གི་བར་དུ་རིམ་གིས་འཇུག་

གོ །འབྱུང་བ་ན་ནི་རྐང་པའི་མཐིལ་ནས་རིམ་གིས་སྣའི་བུ་ག་ནས་སོབས་ཆུང་ན་

མཐོ་གང་དང་ཆེ་ན་འདོམ་གང་གི་བར་དུ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཇུག་པ་ན་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་འབྱུང་བ་ན་རྣམ་པར་

འཐོར་བྱེད་རླུང་གི་བར་དུའོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་

བྱེད་པ་ཡིན་པ་ན་དེ་ནི་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །འཇོག་པ་ནི་ནོར་བུའི་ཐག་པ་བཞིན་དུ་

སྣའི་རེ་མོ་ནས་རྐང་པའི་མཐིལ་གི་བར་དུ་གནས་པར་ལྟ་ཞིང་ལུས་ལ་ཕན་འདོགས་

པའམ། གནོད་པའམ། གང་བའམ། དྲོ་བ་དག་ཅེས་རྟོག་པའོ། །ཉེ་བར་རྟོག་པ་ནི་

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་འདི་དག་རླུང་འབའ་ཞིག་ནི་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་འབྱུང་བ་དང་

འབྱུང་གྱུར་གི་གཟུགས་རས་བརྒྱད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ལ་རྟེན་པའི་སེམས་

སེམས་བྱུང་གི ་ཆོས་དང་བཅས་ན་ཕུང་པོ ་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ ་ཞེས་ཉེ ་བར་རྟོག་

པའོ། །བསྒྱུར་བ་ནི་རླུང་ལ་དམིགས་པའི་བློ་བསྒྱུར་ནས་དྲོ་བ་ནས་ཆོས་མཆོག་གི་

བར་དུ་གོང་ནས་གོང་དུ་དགེ་བའི་ར་བ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བའོ། །ཡོངས་

སུ་དག་པ་ནི་མཐོང་སྒོམ་གི་ལམ་ལ་འཇུག་པའོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། བསྒྱུར་བ་ནི་དྲན་པ་

ཉེ་གཞག་ནས་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་དུ་ཡིན་ལ། ཡོངས་སུ་དག་པ་ནི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དང་མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། ། བསབ་བ་ནི་

དྲི་མ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པའོ། ། ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་སོབ་དཔོན་གིས་འགེལ་པར། 

དབུགས་རྔུབ་དབུགས་འབྱུང་དྲན་པ་ནི། །བགང་དང་རེས་འགོ་འཇོག་པ་དང་། །རྟོག་

པ་དང་ནི་བསྒྱུར་བ་དང་། །ཡོངས་དག་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་བསྡུ་བའི་ཚིགས་

བཅད་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །

དབུགས་རྔུབ་པ་དང་དབུགས་འབྱུང་བ་ས་གང་ལས་ཡིན་ཞེ་ན། ལུས་ཀི་

ཕོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་སེམས་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ལུས་ས་གང་ཡིན་པ་དེའི་ས་

པར་རིག་པར་བྱ་སེ། འདོད་པའི་སེམས་ལ་རྟེན་ན་འདོད་པའི་ས་པ་ཡིན་ལ་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལ་རྟེན་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པ་ནས་གསུམ་པ་ལ་བརྟེན་ན་

གསུམ་པའི་ས་པའི་རླུང་ཡིན་པའི་བར་དུའོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པ་ན་རླུང་རྒྱུ་བ་

མེད་པའི་ཕིར་དེའི་ས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ལུས་སེམས་ཁད་པར་ཅན་སྦུབས་དང་

བཅས་པ་དང་སེམས་དང་བཅས་པ་ལ་རྟེན་པས་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་

སེམས་མེད་པ་དང་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སྐྱེ་བ་དང་བསམ་

གཏན་བཞི་པ་ལས་ལྡང་བ་ན་རླུང་འཇུག་པ་ཁོ་ན་དང་། འཆི་བ་དང་བསམ་གཏན་

བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ན་རླུང་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། མི་སྡུག་པ་དང་། 

དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་ནི་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱ་བའི་གངས་སུ་གཏོགས་ཀི་

རྒྱུད་ཀིས་མ་བསྡུས་པ་ནི་མ་ཡིན། ཏེ་ཐོབ་མ་ཐོབ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། ། འོན་ཀང་དབང་པོ་

དང་ཐ་དད་པར་འཇུག་པས་ན་སེམས་ཀིས་མ་ཟིན་པ་ཞེས་བྱའོ། །རླུང་དེ་དག་སྐལ་

མཉམ་གི་རྒྱུས་བསྐྱེད་པས་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་རྣམ་སྨིན་དང་རྒྱས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཆད་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕིར་དང་། རྣམ་སྨིན་གི་

གཟུགས་ལ་ནི་ཆད་ནས་མཚམས་སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་རྒྱས་པ་ན་རླུང་

འགིབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་འགེལ་པ་ལས། ལུས་རྒྱས་པས་རླུང་འགིབ་པར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རྒྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་

རྣམས་ཆད་ནས་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ལས་སྐྱེས་པ་མ་

ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་སྨིན་པའི་གཟུགས་ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་ཊིཀ་

བྱེད་དག་གིས་ཀང་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་བདག་ཉིད་ཀི་གཟུགས་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་

ནི་ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་འདི་མེད་ཀི། སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ལ་ནི་

ཡང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མི་བཟློག་གོ་ཞེས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ནི་རྣམ་སྨིན་

སྐྱེས་ཡིན་ཀང་ཆད་ནས་ཡང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལ་འགལ་བ་མེད་པར་བཤད་དོ། །དེ་

བཞིན་དུ་མི་ལྡན་པའི་འདུ་བྱེད་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ཀང་གཟུགས་དང་འདྲ་བར་མངོན་

ནོ། །རླུང་དེ་གཉིས་ཀང་རང་གི་ས་པ་དང་ས་གོང་མའི་སེམས་ཀིས་རྟོགས་ཀི་འོག་

མའི་ཡིད་ཀིས་ནི་རླུང་དེ་གཉིས་མ་རྟོགས་སོ། །

གོང་མའི་ལུས་ལ་འོག་མའི་སེམས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། འདོད་པ་ནས་

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་དུ་ས་གོང་མ་ཐོབ་པའི་ལུས་ལ་འོག་མ་འདོད་པ་ལ་

སོགས་པའི་སྤྲུལ་སེམས་དང་སྤོད་ལམ་པའི་སེམས་གཉིས་འབྱུང་བར་འདོད་དེ། དེ་

གཉིས་ཀིས་མི་རྟོགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། ། དེ་གཉིས་ཀིས་ཀང་མི་རྟོགས་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་

གིས་ལྟ་ཅི་སྨོས་ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་མི་སྡུག་པ་དང་དབུགས་དྲན་པ་ནི་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་ཡིན་ནོ། ། 

༼ལྷག་མཐྐོང་བཤད་པ།༽
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་བསྐྱེད་པ་ནི་དེ་ལྟར་འཇུག་པའི་སྒོ་གཉིས་ཀིས་ཞི་

གནས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྲུབ་ཀང་ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་མེད་ན་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་ར་བ་ནས་མི་སོང་སེ། མདོ་ལས། ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་

གཞོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

 ཞི་གནས་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ནི་སེམས་མི་གནས་པ་གནས་པའི་ཐབས་གསུམ་གནས་པ་

བརྟན་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་གསུམ་བརྟན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི་ཐབས་གསུམ་མོ། །དེ་ལ་དང་པོའི་གསུམ་

ནི་སེམས་འཇོག་པ་དང་། རྒྱུན་དུ་འཇོག་པ་དང་། ངེས་པར་འཇོག་པ་སེ། མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། དམིགས་པ་ལ་ནི་

སེམས་གཏད་ནས། །ཞེས་དང་། དེའི་རྒྱུན་རྣམ་པར་གཡེང་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། རྣམ་གཡེང་མྱུར་དུ་རྟོགས་བྱས་

ནས། །དེ་ལ་སར་ནི་གན་པར་བྱ། །ཞེས་པས་རིམ་པ་ལྟར་བསན་ཏེ། དང་པོར་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རེ་གཅིག་ཏུ་

གཏོད་པ་དང་། མི་འཕོ་བར་འཛིན་པ་དང་། ཤོར་ན་ལྡོན་པའོ། །གཉིས་པའི་གསུམ་ནི་ཉེ་བར་འཇོག་པ་དང་། འདུལ་བར་

བྱེད་པ་དང་། ཞི་བར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། བློ་ལྡན་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང་། །སེམས་ནི་ནང་དུ་བསྡུ་བར་བྱ། །ཞེས་

དང་། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ཕིར། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་འདུལ་ལོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་གཡེང་ཉེས་པ་མཐོང་

བའི་ཕིར། །དེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བྱ། །ཞེས་པས་རིམ་པ་ལྟར་བསན་ཏེ། སེམས་གནས་པ་སེ་བརྟན་པར་བྱེད་པ་དང་། 

འདུལ་བའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་བརྟན་པ་ནུས་པ་མཐུ་ཅན་དུ་བྱེད་པ་དང་། རྣམ་གཡེང་གི་ཉེས་པ་མཐོང་བས་གཡེང་

བའི་རྐེན་གིས་མི་འཕོགས་པར་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པའི་གསུམ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་། རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་

དང་། མཉམ་པར་འཇོགས་པར་བྱེད་པ་སེ། དེ་ཉིད་ལས། བརྣབ་སེམས་ཡིད་མི་བདེ་ལ་སོགས། །ལངས་པ་དེ་བཞིན་

ཞི་བར་བྱ། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ནས་སོམ་བརོན་ཅན་གིས་ནི། །སེམས་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་བཅས། །རང་གི་ངང་

གིས་འབྱུང་བ་འཐོབ། །ཅེས་པ་དང་། །དེ་གོམས་པ་ལས་འདུ་མི་བྱེད། །ཅེས་པས་རིམ་པ་ལྟར་བསན་ཏེ། གཡེང་བའི་

རྒྱུ་ཅན་གིས་ཉེ་ཉོན་རྣམས་ཞི་བ་དང་། རོལ་པ་དང་བཅས་པས་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་དང་། འབད་རོལ་མེད་
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པར་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་པའོ། །སྤོད་འཇུག་ལས་ཀང་། ཞི་གནས་རབ་ཏུ་ལྡན་པའི་ལྷག་མཐོང་གིས། །ཉོན་

མོངས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་ཤེས་བྱས་ནས། །ཐོག་མར་ཞི་གནས་བཙལ་བྱ་དེ་ཡང་ནི། །འཇིག་རྟེན་ཆགས་པ་མེད་

ལ་མངོན་དགས་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པས། དེའི་ཕིར་ཞི་གནས་གྲུབ་པར་གྱུར་པ་ཡིས་ཉོན་

མོངས་ར་བ་ནས་སང་ཞིང་ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་སྐྱེད་པའི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེ་བར་

བཞག་པ་བཞི་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བསྒོམ་པས་ལྷག་མཐོང་

འགྲུབ་པར་ཡང་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་བགོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ནི་འདི་ཡིན་

ནོ། །འདི་ལྟ་སེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་རྣམས་སོ། །དགེ་བའི་ཕུང་པོ་མ་འདྲེས་པ་ནི་

འདི་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟ་སེ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞིའོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

ཇི་ལྟར་བསྒོམ་ཞེ་ན། ལུས་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། ཚོར་བའི་ཕུང་པོ་དང་། 

སེམས་རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་དང་། ཆོས་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་དང་འདུས་མ་

བྱས་རྣམས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་གྱུར་རམ་གཟུགས་སུ་རུང་བ་དང་། 

རང་སོབས་ཀིས་དོན་གི་ཁད་པར་མྱོང་བ་དང་། རང་སོབས་ཀིས་དོན་གི་ངོ་བོ་ཙམ་

མྱོང་བ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རང་གི་མཚན་ཉིད་དང་། འདུས་

བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རྟག་པ་དང་། ཟག་བཅས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་སོང་པ་དང་། བདག་མེད་པ་སེ་སྤིའི་མཚན་ཉིད་གཉིས་སུ་ཡོངས་སུ་

བརྟགས་པས་བསྒོམ་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ནི་དབྱེ་ན་རང་བཞིན་དང་། 

འབྲེལ་བ་དང་། དམིགས་པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ་ལས་དང་པོའི་ངོ་བོ་ནི་ཤེས་

རབ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

གི་སྐྱེ་བས་ཐོབ་བ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། དྲན་པའི་སོབས་བསྐྱེད་པས་ཤེས་རབ་དེ་དག་
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སྐྱེད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་སེ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །སོབ་དཔོན་ནི་ཤེས་རབ་འདིས་དྲན་པ་ཉེ་བར་འཇོག་

པའི་ཕིར་དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་སེ་འབྲས་བུས་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །

དེ་དག་ཀང་དབྱེ་ན་མདོ་ལས། ནང་གི་ལུས་དང་ཕིའི་ལུས་དང་ཕི་ནང་གི་

ལུས་ལ་ལུས་ཀི་རེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པས་

གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ནང་གི་ལུས་ལ་སོགས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རང་

དང་། ཕི་སྣོད་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་སོ། །ཕིའི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕི་

ལ་སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའོ། །རེས་སུ་ལྟ་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་

དང་གནས་པ་ནི་ཞི་གནས་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡང་ན་ནང་གི་ལུས་ལ་

སོགས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རང་གི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་དང་རང་གི་ཕིའི་

སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་དང་། ཕི་སྣོད་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་

གཟུགས་ཅན་དང་རང་གི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་ཅན་གི་ཚོགས་པ་ན་ཡོད་པའི་

ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཡིན་ལ། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་ལུས་གསུམ་པོ་དེ་

དག་ལ་བརྟེན་ནས་འབྱུང་བ་རྣམས་སོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་ཀིས་བཤད་

དོ། །རང་བཞིན་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལས་གཞན་ནི་ཤེས་རབ་དེ་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པའི་སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་འབྲེལ་པ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དང་། སྔ་མ་གཉིས་

པོ་དེ་དག་གི་དམིགས་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ལས་ལུས་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལའང་ཡུལ་

ཅན་གིས་བཏགས་ནས་དམིགས་པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ཤེས་
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རབ་དང་དྲན་པ་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་། འབྲེལ་པ་མཚུངས་ལྡན་གི་

སེམས་སེམས་བྱུང་རྣམས་ནི་གོགས་དང་། ལུས་ལ་སོགས་པ་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བཤད་དོ། །

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དེ་དག་གི་རིམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བའི་རིམ་པ་བཞིན་ཡིན་

ཏེ། རགས་པའི་རིམ་པས་སྔར་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ནི་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་རྟེན་ནི་ལུས་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་

ཚོར་བ་བདེ་བ་འདོད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཡང་སེམས་མ་ཞི་བའི་ཕིར་དང་། དེ་ཡང་

ཉོན་མོངས་པའི་ཆོས་མ་སངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འཇུག་པའི་རིམ་པ་ལྟར་བསན་

པར་བཞེད་དོ། །གངས་ངེས་པ་ནི་ལུས་ལ་གཙང་བ་དང་། ཚོར་བ་ལ་བདེ་བ་དང་། 

སེམས་ལ་རྟག་པ་དང་། ཆོས་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་བཞིའི་

གཉེན་པོར་ལུས་ལ་སོགས་པ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་བསན་ཏོ། །དབུས་མཐའ་ལས་

ནི། གནས་ངན་ལེན་ཕིར་སེད་རྒྱུའི་ཕིར། །གཞི་ཡི་ཕིར་དང་མ་རྨོངས་ཕིར། །བདེན་

པ་བཞི་ལ་འཇུག་བྱ་བས། །དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བསྒོམ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། ”བདེན་

བཞི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དེ་དག་བསྒོམ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ལུས་ནི་

གནས་ངན་ལེན་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བརྟགས་པས་

སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་ལ། ཚོར་བ་ལ་སེད་པའི་རྒྱུར་བརྟགས་པས་ཀུན་

འབྱུང་གི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་གོ །བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་གཞི་སེམས་ཡིན་པས་དེ་ལ་

བརྟགས་པས་འགོག་བདེན་ལ་འཇུག་སེ། བདག་ཆད་པར་དྭོགས་པའི་འཇིགས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་པས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལམ་བདེན་ལ་འཇུག་སེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་ཆོས་རྣམས་ལ་

རྨོངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན61་དེ་དག་གིས་ནི་དགོས་པའང་བསན་ཏོ། །དེ་

ལ་དང་པོ་གསུམ་ནི་རང་རང་གི་དམིགས་པ་ལུས་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་ལ་དམིགས་

པས་མ་འདྲེས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། བཞི་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་ན་

འདྲེས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་དང་འདུས་མ་བྱས་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ན་མ་

འདྲེས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལུས་ལ་སོགས་པ་མ་འདྲེས་པ་ལ་

དམིགས་པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་གོམས་པར་བྱས་ནས། དེ་ལ་གོམས་པ་དེ་ནི་

ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དམིགས་ཡུལ་སྤི་ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་སེམས་དང་

ཆོས་རྣམས་སྤིར་བསྡུས་ཏེ་འདྲེས་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་སེམས་གནས་ཏེ་སྤིའི་

དམིགས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་སོང་པ་དང་

བདག་མེད་པར་ལྟ་ཞིང་དཔྱོད་པར་བྱེད་པའོ། ། རང་མཚན་དང་སྤི་མཚན་དང་འདྲེས་པ་ལ་

དམིགས་པ་གསུམ་ནི་ཚོགས་ལམ་ཆེ་འབྲིང་གསུམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། དེ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་

ལྷག་མཐོང་གཉིས་ནི་ཚོགས་ལམ་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་འདིར་བསན་གི། གཞན་

དུ་ན་རང་རང་གི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དགེ་བ་སྦྱོར་ལམ་གི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་

ཅད་ཀང་ཚོགས་ལམ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་འདིར་ལམ་གི་སྤིའི་དོན་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་ལམ་སྤིའི་རྣམ་པར་

61  - བདེན་བཞི་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དེ་དག་བསྒོམ་པར་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ལུས་ནི་གནས་ངན་ལེན་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པས་དེ་ལ་བརྟགས་པས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་ལ། ཚོར་བ་ལ་སེད་པའི་རྒྱུར་བརྟགས་པས་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་ལ་

འཇུག་གོ །བདག་ཏུ་ཞེན་པའི་གཞི་སེམས་ཡིན་པས་དེ་ལ་བརྟགས་པས་འགོག་བདེན་ལ་འཇུག་སེ། བདག་ཆད་པར་དྭོགས་པའི་འཇིགས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་པས་ལམ་བདེན་ལ་འཇུག་སེ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་བྱང་གི་ཆོས་

རྣམས་ལ་རྨོངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཞག་པ་དང་། ཚོགས་ལམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལའང་གསུམ་

གི་མཚན་ཉིད་ནི་ཁ་ཅིག་ཐར་པ་ལ་བརོན་པའི་དགེ་བ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་སོབ་པའི་

ལམ་ལ་མ་ཁབ་སེ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་ཐར་པ་ལ་འབད་པ་དང་རོལ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་ཏེ། དགེ་མཐར་ཕིན་པ་ཁོད་ལ་ནི། །སྦྱོར་བྱུང་དགེ་བ་འགའ་མ་མཆིས། །ཁོད་

ནི་གང་ཞིག་བཞེད་ན་ཡང་། །བཞེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་སོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་

དང་། ཉན་རང་མི་སོབ་པ་དག་ཀང་ཐར་པ་ཐོབ་ཟིན་པས་དེ་ལ་བརོན་པ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་གིས་ཐར་པར་ཕིན་བྱེད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི་གང་ཟག་ལ་ཁབ་ཆེས་པར་

འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་འཇུག་ངོགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཏེ། མི་སོབ་

པའི་ལམ་ཡང་ལྷག་མེད་མྱང་འདས་ཀི་འཇུག་ངོགས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དབྱེ་བ་

གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་ཚོགས་ལམ་ནས་མི་སོབ་པའི་ལམ་གི་བར་ལྔའོ། །དབྱེ་དོན་

ལ་ཁ་ཅིག་ལམ་དང་པོ་གཉིས་ནི་ལམ་གི་རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་

དང་། ཕི་མ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཡིན་གི་མཚན་ཉིད་པ་ནི་

མཐོང་སྒོམ་གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མི་སོབ་པའི་ལམ་མཚན་

ཉིད་པ་མ་ཡིན་ན་ལམ་གི་བདེན་པར་མི་འདུ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་བདེན་བཞིར་མ་

འདུས་པའི་འདུས་བྱས་ཡོད་པར་ཐལ་བ་ལ་ལན་མེད་དོ། །ལམ་བདེན་ཡིན་ཡང་

ལམ་མ་ཡིན་ན་འཕགས་པ་རྣམས་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏེ། ལམ་མ་ཡིན་པ་ལ་ལམ་

བདེན་དུ་གཟིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་གིས་ཚོགས་སྦྱོར་གི་ལམ་ཡང་མཚན་ཉིད་པར་འདོད་པ་ནི་རིགས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལམ་བདེན་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ན་ནི་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་ན་དེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལྟ་ནའང་ལམ་དེ་དག་ཐོབ་པ་ན་འཕགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཟག་མེད་ཀི་ལམ་རྒྱུད་ལ་

སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །ཟག་མེད་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་

བཟོད་པ་ཁོ་ནར་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཤད་པ་དང་ཡང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

 ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་ཡང་ཡོད། འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པ་ཡང་ཡོད་དེ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་བྱེ་བྲག་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཤེས་བྱ་ལ་

ལེགས་པར་མ་ཞུགས་པ་དང་། ལེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་། སྒིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྒིབ་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་

པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ནི་བྱེ་བྲག་གོ་ཞེས་པའི་འགེལ་པར་དེ་ལ་འཇིག་

རྟེན་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་ལེགས་པར་མ་ཞུགས་པ་དང་། སྒིབ་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་

སེ་བདེན་བཞིའི་དེ་བཞིན་ཉིད་མ་རྟོགས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་བག་ལ་ཉལ་ཡོད་པ་དང་། མངོན་པར་བརོད་པ་མིང་

དོན་བསེ་བའི་ལྡོག་པའི་སྒོ་ནས་སོས་པའི་ཕིར་ཏེ་གོ་རིམ་བཞིན་ནོ། །བཟློག་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་སེ་ཤེས་

བྱ་ལ་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་དང་། སྒིབ་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པས་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་

འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ཤེས་བྱ་ལ་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །ཞེས་པ་

དང་། འདི་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་འཇུག་པ་ན་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་

དོན་རང་མཚན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་གི་མི་རྟག་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བར་རྟོག་བཅས་སུ་མཐོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་

འགེལ་པར་འདི་ལྟར་དེ་དག་ནི། འདི་ལ་གནས་པ་ན་མི་རྟག་པའི་དོན་མཐོང་ཞིང་མངོན་དུ་མྱོང་གི་མི་རྟག་གོ་ཞེས་

མངོན་པར་བརོད་པ་དང་སོས་པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་

ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་སྦྱར་བར་བྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། ། 

དེའི་ཕིར་ཁ་ཅིག །བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང་། རྟོག་

བཅས་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཟག་བཅས་སང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་པོ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གཉིས་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག །རྒྱུད་བླ་མ་ལས། དག་

གསལ་གཉེན་པོའི་ཕོགས་ཉིད་ཀིས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ལམ་གི་བདེན་པའི་ཆོས་

གསུམ་དང་། ལམ་དང་རིགས་པ་དང་སྒྲུབ་པ་དང་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ཆོས་བཞི་

མེད་པའི་ཕིར་དང་པོ་གཉིས་ལམ་བདེན་མཚན་ཉིད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བའང་

རིགས་པར་བལྟའོ། །དེས་ན་ལམ་དང་པོ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལམ་དངོས་ལ་

འཇུག་པའི་སྒོ་དང་དངོས་སུ་སྦྱོར་བ་ཡིན་པས་ལམ་དུ་བཏགས་པ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་

གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་། དེའི་རྒྱུན་གོམས་པར་

བྱེད་པ་དང་། གོམས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་ཕིར་ལམ་མཚན་ཉིད་པ་ཡིན་ནོ། །སྒའི་དོན་

ནི་ཐར་པར་འགོ་བའི་ཕིར་ལམ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ཚོགས་ལམ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས་མཚན་ཉིད་ནི་རྣམ་

གོལ་ལ་འཇུག་པའི་སྒོ་སྦྱོར་ལམ་གི་སྔ་རོལ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་བའི་ཚོགས་སོ། །མཚན་

གཞི་ནི་ཁད་པར་ཅན་དང་། ཕལ་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་ཏེ་འོག་

ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ནི་ལས་དང་པོ་པས་ཐར་པར་བསྔོས་པའི་སྒོ་

གསུམ་གི་ལས་དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་འདི་ཉིད་ལས། ཚུལ་གནས་ཐོས་

དང་བསམ་ལྡན་པས། །ཞེས་པ་ནས་ཞི་གནས་ཀི་ལམ་གཉིས་ཀི་བར་དུ་བཤད་པ་

དང་། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཚོགས་ཀི་ལམ་གང་ཞེ་ན། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚུལ་ཁིམས་

དང་། དབང་པོའི་སྒོ་བསམས་པ་དང་། ཟད་ཀི་ཚོད་ཤེས་པ་དང་། ནམ་གི་ཆ་སོད་དང་

ནམ་གི་ཆ་སྨད་ལ་མི་ཉལ་བར་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརོན་པ་དང་། ཤེས་བཞིན་དུ་མངོན་

པར་དགའ་བའོ། །ཡང་གང་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་གཞན་དང་། ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་། བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀང་རུང་

སེ། ཞེས་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལས། བདག་དང་གཞན་གི་འབྱོར་བ་དང་། འདུན་

དང་ཚུལ་ཁིམས་དབང་པོ་དང་། །དེ་བཞིན་ཟས་དང་མི་ཉལ་དང་། །ཤེས་བཞིན་དུ་ནི་

སྤོད་པ་དང་། །དེ་བཞིན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་། །དམ་ཆོས་ཉན་ཅིང་སེམས་པ་

དང་། །བར་ཆད་མེད་དང་གཏོང་བ་དང་། །དགེ་སྦྱོང་རྒྱན་ནི་ཐ་མ་ཡིན། །ཞེས་འཇིག་

རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་ཀིས་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་

འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཚོགས་བཅུ་གསུམ་བཤད་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །ཁད་པར་གི་

ཆོས་ལ་ལྔ་ལས་རྟོགས་པའི་ཁད་པར་ནི་ཐོས་བསམ་གི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཐམས་

ཅད་བདག་མེད་པར་སྤིའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སྒོམ་བྱུང་གིས་རྟོགས་པའང་ཡོད་དེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། 

བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀང་རུང་སེ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། ཞེས་

འཆད་དོ། །སངས་པའི་ཁད་པར་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ལ་དགར་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་སུན་

འབྱིན་པར་བྱེད་དོ། །ཡོན་ཏན་ནི་སངས་རྟོགས་ཀི་ཆོས་དེ་དག་དང་། གཞན་ཡང་

ཟག་བཅས་ཀི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དག་ཀང་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དོ། །སྒ་དོན་ནི་ཐར་

པར་འཇུག་པའི་ཚོགས་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཚོགས་ཀི་ལམ་མོ། ། སམྦྷར་མཱརྒ་ཞེས་པ་ལ་སན་ཏ་ན་

རྒྱུན་དུ། བྷ་ཝ་སྒོམ་པ། ར་ཏི་ནི་ཡང་ནས་ཡང་དུ། མཱརྒ་ལམ་སེ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་སྒོམ་པ་དང་། བགོད་

བྱའི་འཇུག་ངོགས་ཡིན་པས་ཚོགས་ལམ་མོ། །ཡང་ན་ཚོགས་གཉིས་གོམས་པས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གི་ལམ་ལ་འཇུག་

པས་ཚོགས་ལམ་མོ། ། ལུས་ཀི་རྟེན་ནི་ཁ་ཅིག །གིང་གསུམ་གི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀི་

རྟེན་ལ་སྐྱེའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །འོན་ཀང་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་ལའང་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཡོད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པར་བཤད་ལ། འདོད་གཟུགས་ན་སྤོད་པའི་ལྷའི་བུ་རྣམས་ལའང་ཚོགས་ལམ་སྐྱེ་བ་

ལ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་དག་ཀང་རྟེན་དུ་རུང་ངོ་། །གཟུགས་མེད་པ་དང་བྱང་

གི་སྒ་མི་སྙན་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་གདམས་པ་ནོད་

པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དམྱལ་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གིས་རྣམ་པར་གཡེངས་པས་སྐབས་

མི་རེད་པའི་ཕིར་ཐར་པའི་ལམ་མི་སྐྱེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །

༼སྦྱྐོར་ལམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་སྦྱོར་བའི་ལམ་ནི་ པྲ་ཡོ་ག་མཱརྒ་ཞེས་པ་སྦྱོར་ལམ་སེ། པྲ་ནི་བ་ར་མ་ཨརྠ་ནི་དོན་དམ་

པ་ཡོ་ག་སྦྱོར་བ་སེ། མཐོང་ལམ་དོན་དམ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་པས་སྦྱོར་ལམ་མོ། ། ཆོས་

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་སྤི་ལ་དམིགས་པ་དེ་ལས་ནི་དྲོ་བར་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་སེ། 

མཐོང་སང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་བུད་ཤིང་སེག་བྱེད་མཐོང་ལམ་གི་མེའི་སྔ་ལྟས་སུ་

གྱུར་བའི་ཕིར་དྲོ་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་བཞི་ཀ་ལ་

དམིགས་པར་མི་ནུས་ཀི་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་

འཕགས་པའི་བདེན་བཞིའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཚོགས་ལམ་ནི་བདེན་

བཞི་ལ་མི་དམིགས་ལ་སྦྱོར་ལམ་དྲོད་ནས་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །གལ་ཏེ་ཚོགས་ལམ་ན་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་པས་བདེན་པ་ལའང་དམིགས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་བདེན་པར་མ་ཕེ་བའི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་

ལ། སྦྱོར་ལམ་ནས་བདེན་བཞིར་ཕེ་ནས་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པ་ནི་འོག་

ནས་འཆད་པའི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ལྟ་བ་སེ་དེ་ཡང་ཟག་པ་དང་

བཅས་པའོ། །དྲོ་བའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོར་འཕེལ་བ་ལས་ནི་རེ་མོའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡེ་ཤེས་འབྱུང་ལ། རེ་མོ་དེ་ཡང་དམིགས་རྣམ་དྲོ་བ་དེ་དང་འདྲ་བར་བདེན་བཞི་དང་

ཟག་བཅས་བཅུ་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དམིགས་རྣམ་འདྲ་ན་ལོགས་ཤིག་

ཏུ་སོན་པར་མི་རིགས་སོ་ཞེ་ན། ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ན་མིང་གཞན་དུ་བཏགས་

སོ། །འདི་ནི་དྲོ་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་པར་འཕེལ་བའི་རེ་མོའམ། དེ་དག་ལས་ཉམས་

པའམ་བཟོད་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བས་དགེ་བའི་ར་བ་གཡོ་བའི་རེ་མོ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དེ་སྐད་བརོད་དོ། །དེ་ལ་དྲོད་རེ་གཉིས་ནི་ཉམས་པ་སིད་པས་གཡོ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་

ཡང་གཡོ་བ་ཆུང་ངུ་ནི་དྲོ་བ་དང་ཆེན་པོ་ནི་རེ་མོ་འོ། ། ཆེ་ཆུང་ནི་དྲོད་རེ་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་

ཡིན་ལ། བཟོད་པ་དང་ཆོས་མཆོག་ནི་ཉམས་པ་མི་སིད་པས་མི་གཡོ་བ་ཡིན་ལ། དེ་

ཡང་མི་གཡོ་བ་ཆུང་ངུ་ནི་བཟོད་པ་དང་ཆེན་པོ་ནི་ཆོས་མཆོག་གོ །དྲོད་རེ་གཉིས་

ཀའང་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཉིད་ཀིས་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་ཅིང་རྣམ་པ་གཏོད་

པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གི་དམིགས་རྣམ་ཐམས་ཅད་ཉེར་གཞག་བཞིར་འདུ་བས་སོ། ། དང་པོར་མི་

རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་འགོད་ཅིང་འཇོག་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ ། སྔ་མ་དམན་པ་

ནི་འཕེལ་ནས་སྔོན་དུ་མི་བྱེད་དོ། ། ཕིས་འཕེལ་བ་ནི་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཏུ་མ་ཟད་ལུས་

ལ་སོགས་པ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གཞན་གསུམ་པོ་དག་གིས་ཀང་འཕེལ་བར་ཏེ་

གོམས་ཤིང་བྱང་བར་བྱེད་དོ། །

དེས་ན་རྣམ་པ་གཏོད་པ་ནི་ཐོག་མར་སྒོམ་པ་ཡིན་ལ། འཕེལ་བ་ནི་བསྒོམ་པ་དེ་

གོམས་ཤིང་བྱང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་བཟོད་པ་འབྲིང་དམིགས་རྣམ་ཕི་ནས་

ཡང་ཡང་བསྒོམ་པ་ལྟ་བུའོ། །རེ་མོ་དེ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོར་རིམ་གིས་འཕེལ་བ་ལས་

བཟོད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་སེ། དྲོད་རེའི་གནས་སྐབས་ན་རིམ་པ་ལྟར་བདེན་པ་ལ་ཆུང་ངུ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་འབྲིང་དུ་བཟོད་ལ། བཟོད་པ་ནི་མི་ཉམས་པའི་སྒོ་ནས་རེ་མོའི་མངོན་པར་རྟོགས་

པ་གོམས་པའི་རིམ་གིས་བདེན་པ་ལ་ཆེར་བཟོད་པའི་ཕིར་རོ། །བཟོད་པ་ལའང་

གསུམ་ཡོད་པ་ལས་ཆུང་འབྲིང་རྣམ་པ་གཉིས་ནི་ཇི་ལྟར་དྲོད་རེ་ཐོག་མར་བདེན་པ་

རྣམས་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་ཅིང་འགོད་པ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གིས་རྣམ་པ་གཏོད་ཅིང་

འགོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཁོ་ནས་བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཐོག་མར་

རྣམ་པ་གཏོད་ཅིང་འགོད་པར་བྱེད་ པས་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་ངོ་བོར་སྐྱེ་བར་བྱེད། དོ། །

འཕེལ་བ་ལ་ནི་དྲོད་རེ་ལས་ཁད་པར་ཡོད་དེ། བཟོད་པ་ནི་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་

ཐམས་ཅད་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཉིད་ཀིས་འཕེལ་བར་བྱེད་ཀི་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་མཆོག་དང་ཉེ་ཞིང་ཆོས་

མཆོག་མཐོང་ལམ་དང་ཉེ་ལ་མཐོང་ལམ་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་

འདྲ་བར་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་ནི་འདོད་པའི་བདེན་པ་བཞི་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་དང་

ཁམས་གོང་མ་གཉིས་དྲིལ་བའི་བདེན་བཞི་ལ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་སེ་རྣམ་པའི་སྐད་

ཅིག་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཚང་བར་སྒོམ་པ་ཡིན་ལ། བཟོད་པ་འབྲིང་ནི་འགེལ་པ་

ལས། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་གཉེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་

པའི་རྣམ་པ་དམིགས་པ་རེ་རེ་ནས་ཕི་ནས་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ན་ལ་

སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་སུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་བར་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་བཟོད་པ་འབྲིང་ཡིན་

ལ། གང་གི་ཚེ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ནི་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

འབྱུང་བའི་ཊིཀྐར་ཐོག་མར་རྣམ་པ་རེ་རེ་ནས་ཕི་ནས་མཐར་དམིགས་པའང་དོར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནས་སྒོམ་པ་དང་། དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་དང་རྣམ་པ་དུས་མཉམ་དུ་ཕི་ནས་ལྷག་མ་

སྒོམ་པའི་ལུགས་གཉིས་བཤད་པའི་དང་པོ་ནི་ཁ་ཅིག་བདེན་པའི་རྣམ་པ་རེ་རེ་ནས་

ཕི་བ་དང་དམིགས་པ་རེ་རེ་ནས་ཕི་ནས་ཞེས་བྱ་བ་སོབ་དཔོན་གི་དགོངས་པ་ཡིན་

པས་བཟོད་པ་ཆུང་ངུའི་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ཚང་བར་བསྒོམས་པའི་རེས་ལ་

ཐོག་མར་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞིའི་དང་པོ་

ལམ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་སུམ་ཅུ་ར་གཅིག་སྒོམ་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནས་རིགས་པ་

བོར་ཏེ་སུམ་ཅུ་དང་། དེ་ནས་སྒྲུབ་པ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་ར་དགུ་དང་། དེ་ནས་ངེས་

པར་འབྱིན་པ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་། དེ་ནས་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་

པ་བོར་དེ་ཁམས་གོང་མའི་འགོག་པ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་

རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་དང་དམིགས་པ་རྣམས་སྔ་མ་ལྟར་རིམ་གིས་རེ་རེ་ནས་དོར་ནས་

ལྷག་མ་སྒོམ་པ་དང་། 

དེ་ནས་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་ལམ་བདེན་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་བར་

གི་རྣམ་པ་རྣམས་ཀང་སྔ་མ་ལྟར་རེ་རེ་ནས་དོར་ནས་མཐར་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་

གང་ཟག་བཞིའི་གཉེན་པོའི་དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ལས་

གང་རུང་ཞིག་ལན་གཉིས་སུ་བཟླས་ཏེ་སྒོམ་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཁམས་གོང་

མའི་གཉེན་པོ་ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་གཅིག་ཕི་ནས་སྒོམ་པ་ནས་བཟུང་སེ་མཐར་

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ལན་གཉིས་སུ་སྒོམ་པའི་བར་

རྣམས་བཟོད་པ་འབྲིང་ཡིན་པས་དེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་བརྒྱ་དང་དགུ་བཅུ་ར་བདུན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེའི་ཕིར་འདིའི་གངས་ཀི་དབང་དུ་མཛད་ནས། དང་པོ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གསུམ་ལ་དགུ་བཅུ་སེ། །དེ་ནས་དག་ཉིད་ཕི་བ་དགུ། །ཐ་མའི་རྣམ་པ་གཉིས་བསྣན་

པ། །འདི་ཡིས་གངས་སུ་ངེས་པར་བཟུང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །

གཉིས་པ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ། དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་

འདོར་བ་མི་འཐད་ཅིང་དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་དོར་ན་དམིགས་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་

མི་འཐད་པས་ཐོག་མར་དམིགས་པ་འདོར་བ་ཉིད་འཐད་པས་སོབ་དཔོན་གི་

དགོངས་པའང་བདེན་པའི་རྣམ་པ་རེ་རེ་དང་དམིགས་པ་རེ་རེ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མ་

ཡིན་གི་འོན་ཀང་བདེན་པ་རེ་རེའི་རྣམ་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་དམིགས་པ་ཕི་

ནས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། བསན་བཅོས་ལས་ཀང་བཟོད་པ་འབྲིང་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་

ར་བཅུ་དགུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པས་ན་བཟོད་པ་འབྲིང་ནི་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་དང་

བཅུ་དགུ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་སྔ་མ་ལྟར་རྣམ་པ་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་

ཚང་བར་བསྒོམས་པའི་རེས་ལ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་བསོམས་པའི་གཉེན་པོ་ལམ་

བདེན་རྣམ་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་སྒོམ་པ་དང་། དེ་

ནས་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་ལམ་བདེན་རྣམ་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་

ར་བཞི་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་འགོག་བདེན་རྣམ་པ་བཞི་དང་

བཅས་པ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་འདོད་པའི་འགོག་བདེན་རྣམ་པ་

བཞི་དང་བཅས་པ་བོར་ནས་ལྷག་མ་བཅུ་དྲུག་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་ཁམས་གོང་མ་

གཉིས་ཀི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་བོར་ཏེ་ལྷག་མ་བཅུ་

གཉིས་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་འདོད་པའི་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་

བཅས་པ་བོར་ནས་ལྷག་མ་བརྒྱད་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་རྣམ་པ་བཞི་དང་བཅས་པ་བོར་ནས་ལྷག་མ་འདོད་པའི་

སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་སྒོམ་པ་པོ་དེ་ཡང་

དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལྟ་བ་སྤད་པ་དང་རྟུལ་པོ་སེད་པ་སྤད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་

ཡིན་ན་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དང་པོ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་

དོར་ནས་ལྷག་མ་གསུམ་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་རྣམ་པ་སྔ་མ་གཉིས་དོར་ནས་ཕི་མ་

གཉིས་བསྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་ལྟ་བ་སྤད་པ་དེ་ལའང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སྦྱད་པ་དང་

བདག་གིར་ལྟ་བ་སྤད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དང་པོར་ཡིན་ན་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་

གཉེན་པོ་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་ལན་གཉིས་སུ་སྒོམ་ལ། གཉིས་པ་ཡིན་ན་བདག་

གིར་ལྟ་བའི་གཉེན་པོ་སོང་པའི་རྣམ་པ་ལན་གཉིས་སུ་སྒོམ་མོ། །

སེད་པ་སྤད་པ་ཡིན་ན་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་

ལས་རྣམ་པ་ཕི་མ་གཉིས་གང་རུང་ཞིག་དོར་ནས་ལྷག་མ་དང་པོ་གསུམ་སྒོམ་པ་

དང་། དེ་ནས་རྣམ་པ་ཕི་མ་གཉིས་དོར་ནས་དང་པོ་གཉིས་སྒོམ་པ་དང་། དེ་ནས་སེད་

པ་སྤད་པ་དེ་ལའང་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་ཤས་ཆེ་བ་དང་ལེ་ལོ་ཤས་ཆེ་བ་གཉིས་

ལས་དང་པོ་ཡིན་ན་ང་རྒྱལ་གི་གཉེན་པོ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་ལན་གཉིས་སུ་སྒོམ་ལ། 

གཉིས་པ་ཡིན་ན་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་ལན་གཉིས་སུ་སྒོམ་པ་

རྣམས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་ལམ་བདེན་རྣམ་པ་དང་

བཅས་པ་བོར་ནས་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་སྒོམ་པ་ནས་བཟུང་སེ་འདོད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞིའི་གང་རུང་ཞིག་ལན་གཉིས་སུ་སྒོམ་པའི་བར་

རྣམས་བཟོད་པ་འབྲིང་ཡིན་པས་སྐད་ཅིག་མ་བརྒྱ་དང་བཅུ་དགུར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཟེར་རོ། །འདིར་ཡང་། ཉེར་བརྒྱད་ར་བཞི་ཉི་ཤུ་དང་། །བཅུ་དྲུག་བཅུ་གཉིས་བརྒྱད་

དང་བཞི། །གསུམ་གཉིས་རྣམ་པ་ཐ་མ་གཅིག །ལན་གཉིས་བསྣན་པ་འདིའི་

གངས། །ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བཟོད་པ་འབྲིང་ལ་སྐད་ཅིག་གི་གངས་མང་ཉུང་གི་

ལུགས་གཉིས་བཤད་ཀང་འགེལ་པའི་དགོངས་པ་ནི་ཕི་མ་ཉིད་ཡིན་པར་མངོན་ནོ་

ཞེས་མཁས་པ་དག་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་ལ་དམིགས་རྣམ་ཚང་བར་སྒོམ་ལ་འབྲིང་ལ་རིམ་གིས་

ཕི་ནས་མཐར་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ཤིང་དེའི་རྣམ་

པ་ཁོ་ན་སྒོམ་པ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ན་དེས་

དང་པོར་ནི་གཉེན་པོ་མཐའ་དག་ལ་དམིགས་ལ་ཕིས་ནི་འདོད་ཁམས་ཁོ་ན་དང་པོར་

ཤེས་ཤིང་སང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དེ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་

དག་འཆད་དོ། །ཇི་ལྟར་བཟོད་པ་འབྲིང་གི་མཐར་སྔ་མ་ལྟར་ན་སྐད་ཅིག་མ་དྲུག་དང་

ཕི་མ་ལྟར་ན་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་གཅིག་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ལ་

དམིགས་པ་ལྟར་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཡང་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་

བདེན་པ་ཁོ་ན་དམིགས་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་དུ་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དེ་ནི་

སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་གི་སྔ་མ་རྣམས་ལྟར་རྒྱུན་ཆགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་

བཟོད་པ་ཆེན་པོ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་དང་སྐད་

ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀི་མཆོག་ཀང་འདོད་པའི་

སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ཤིང་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་

ཟག་བཅས་ཡིན་ཞིང་སྔར་ཟག་མེད་མེད་པས་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་མེད་པར་རང་གི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རལ་གིས་མཐོང་ལམ་དངོས་སུ་འདྲེན་པས་ན་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀི་མཆོག་ཅེས་

བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདིར་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མཆོག་ དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་

དང་། གསུམ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ཤིང་སྐད་ཅིག་རེ་

རེ་ཡིན་པར་བསན་པས་དྲོ་བར་གྱུར་པས་ན་བཟོད་པ་འབྲིང་ཕལ་ཆེ་བའི་བར་ནི་

ཁམས་གསུམ་གི་བདེན་བཞི་ལ་ཅི་རིགས་པར་དམིགས་ཤིང་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་

པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ། ”གཞན་ཡང་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེར་བསན་པས་དྲོ་

བར་གྱུར་པ་ནས་བཟོད་པ་འབྲིང་གི་བར་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་འཕེལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་ཀི་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་

མཆོག་གཉིས་ལ་ནི་རྣམ་པ་གཏོད་འཕེལ་གི་ཁད་པར་མེད་པར་མངོན་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། རྣམ་པ་གཏོད་པ་ནི་དང་པོ་

ཉིད་དུ་བདེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་བདག་འགོད་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། ཊིཀྐ་ལས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་གོམས་པས་བྱང་

བར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་དང་པོ་སྒོམ་པ་དང་དེའི་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་བརེད་པ་ན་སྐད་ཅིག་མ་ལ་དེ་དག་མི་རུང་

བའི་ཕིར་རོ། །62 

རྣམ་པ་ནི་ཇི་ལྟར་དང་པོར་ཤེས་ཤིང་སང་བྱ་ཡིན་པས་བཟོད་པ་འབྲིང་གི་

སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་གཉིས་དང་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མཆོག་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་

ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས་རྣམས་ཀི་དམིགས་པ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ཁོ་

ན་ཡིན་པ་ལྟར་བཟོད་པ་འབྲིང་གི་སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་གཉིས་དང་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་

ཆོས་མཆོག་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པ་རྣམས་

ཀང་མཐུན་ཏེ། དེ་ཡང་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་གང་ཟག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་

62  - གཞན་ཡང་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་། ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེར་བསན་པས་དྲོ་བར་གྱུར་པ་ནས་བཟོད་པ་འབྲིང་གི་བར་ལ་

རྣམ་པ་གཏོད་འཕེལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་ཀི་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མཆོག་གཉིས་ལ་ནི་རྣམ་པ་གཏོད་འཕེལ་གི་ཁད་པར་མེད་པར་མངོན་ཏེ། 

འགེལ་པ་ལས། རྣམ་པ་གཏོད་པ་ནི་དང་པོ་ཉིད་དུ་བདེན་པ་རྣམས་ལ་རྣམ་པ་བདག་འགོད་པའོ། །ཞེས་པ་དང་། ཊིཀྐ་ལས་འཕེལ་བར་བྱེད་པ་ནི་

གོམས་པས་བྱང་བར་བྱེད་པའོ། །ཞེས་དང་པོ་སྒོམ་པ་དང་དེའི་རྒྱུན་གོམས་པར་བྱེད་པ་ལ་བརེད་པ་ན་སྐད་ཅིག་མ་ལ་དེ་དག་མི་རུང་བའི་ཕིར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་བདག་གིར་ལྟ་བ་སྤད་པ་དང་ངའོ་སྙམ་པའི་ང་རྒྱལ་དང་ལེ་ལོ་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ན་

རིམ་པ་ལྟར་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང་སོང་པ་དང་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་

རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ནི་གང་ཟག་གིས་ཇི་ལྟར་

དཔྱད་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པའི་རྣམ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་དང་། སོང་པའི་

རྣམ་པ་དང་། བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། 

དེ་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་ལ་ནི་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་དམིགས་པ་ཉིད་སྐད་ཅིག་མ་བཞི་པ་ལ་ནི་ཆོས་ཀི་མཆོག་ཡིན་ནོ་

ཞེས་པ་དང་། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་སྤད་པའི་རྣམ་པ་ཐ་མ་གཉིས་ཀི་སྐབས་སུ་དེའི་འོག་ཏུ་

སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དང་འདྲ་

བས་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་ལ་ལན་གཉིས་སུ་མངོན་དུ་བྱེད་དེ་ཞེས་གང་

ཟག་གང་ཡང་རུང་བས་བཟོད་པ་འབྲིང་གི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ལ་རྣམ་པ་གང་ཡིད་

ལ་བྱས་པ་དེ་ཉིད་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ལའང་ཡིད་ལ་བྱེད་པར་བཤད་ཅིང་། བཟོད་པ་

འབྲིང་གི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཀི་རེས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ཉིད་

བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མཆོག་དུ་བཤད་ལ། བཟོད་པ་འབྲིང་གི་སྐད་ཅིག་མ་ཐ་མ་

གཉིས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་བཟོད་ཆོས་ཤེས་ཀང་རྣམ་པ་འདྲ་བར་བཤད་པའི་

ཕིར་དང་། འགེལ་པ་ལས་ཀང་། བཟོད་པ་ཆེན་པོ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

དམིགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་དེ་ནི་ཆོས་ཀི་མཆོག་དང་ཉེ་བའི་ཕིར་འདོད་པའི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་དམིགས་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་པ་དང་། ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་ཀང་བཟོད་པ་ཆེན་

པོ་ཆོས་མཆོག་དང་ཉེ་ལ་ཆོས་མཆོག་མཐོང་ལམ་དང་ཉེ་བའི་ཕིར་དེ་དག་དྲན་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཉེར་བཞག་དང་དམིགས་རྣམ་མཐུན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་བཟོད་པ་ཆུང་

འབྲིང་གཉིས་དང་ཡང་དམིགས་རྣམ་ལ་སོགས་པ་འདྲ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་

ཆོས་མཆོག་དང་ཉེ་བ་ཙམ་གིས་ནི་དེར་མི་འགྲུབ་ཀི་འོན་ཀང་ཆོས་མཆོག་མཐོང་

ལམ་དང་ཉེ་ལ་མཐོང་ལམ་གི་ཤེས་བཟོད་དང་པོ་གཉིས་ཀི་དམིགས་རྣམ་དེ་དག་

ཡིན་པ་ཉིད་རྒྱུ་མཚན་དུ་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་དྲོད་རེ་མོ་བཟོད་པ་རྣམས་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་

གསུམ་གསུམ་ཡོད་ཀི་ཆོས་མཆོག་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་

པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་ལའང་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་བདེན་པ་བཞི་ཅར་ལ་དམིགས་པ་དང་དེ་དག་གི་

རྣམ་པའང་ཡིད་བྱེད་པ་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདི་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་

བས་ཀུན་བཏགས་པའོ་ཞེས་ཐེག་པ་གོང་མ་བདག་འཆད་དོ། །སོབ་དཔོན་སེང་གེ་

བཟང་པོ་”ས་ནི་བརྒྱད་སོང་འགེལ་པ་ལས། ཇི་ལྟར་བཟོད་ཆེན་སྐད་ཅིག་མ། །གཅིག་

ཡིན་དེ་བཞིན་ཆོས་ཀི་མཆོག །ཅེས་གང་བཤད་པ་དེ་ནི་རང་དོན་གི་དབང་དུ་བྱས་

པ་ཡིན་ལ་འདིར་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་སྐད་ཅིག་མ་དུ་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་དང་། ཆོས་

ཀི་མཆོག་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ནི་གཞན་གི་དོན་ལ་བརྟེན་པའི་

ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་དོན་ལ་བརོན་པ་ལ་ནི་རབ་

དང་མཆོག་རབ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་སིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ63 ་ལ་

63  - པོས་ནི་བརྒྱད་སོང་འགེལ་བ་ལས། ཇི་ལྟར་བཟོད་ཆེན་སྐད་ཅིག་མ། །གཅིག་ཡིན་དེ་བཞིན་ཆོས་ཀི་མཆོག །ཅེས་གང་བཤད་

པ་དེ་ནི་རང་དོན་གི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ་འདིར་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་སྐད་ཅིག་མ་དུ་མ་ཡིན་པར་བསན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་མཆོག་ལ་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་

པོའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ནི་གཞན་གི་དོན་ལ་བརྟེན་པའི་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གི་དོན་ལ་བརོན་པ་ལ་ནི་རབ་དང་

མཆོག་རབ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་སིད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་
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སོགས་པ་ནི་ཉན་ཐོས་རང་དོན་བྱེད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་དོན་བྱེད་

པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདིར་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་དང་ཆོས་མཆོག་སྐད་ཅིག་མ་རེ་རེ་

དང་། གཞུང་གཞན་དུ་བཟོད་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྐད་ཅིག་མང་པོ་དང་ཆོས་མཆོག་ལའང་

ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོའི་དབྱེ་བ་བྱས་པར་བཤད་དོ། །

དྲོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་

ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་གཙོ་བོ་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ་གོགས་ནི་དད་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་མཚུངས་པར་ལྡན་ནོ། །འཁོར་དང་བཅས་ན་ནི་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕུང་པོ་

ལྔ་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་མཉམ་གཞག་གི་ས་པ་ཡིན་པས་འདི་དག་ལ་གཟུགས་ནི་

བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ཡིན་ལ་གཞན་དག་ནི་ཤེས་པར་སའོ། །དྲོ་བ་ལ་སོགས་

པའི་ཐོབ་པ་ནི་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པར་མ་གཏོགས་ཏེ་གཏོགས་ན་འཕགས་པ་མཐོང་

ལམ་བས་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་མངོན་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་རོ། ། དེ་ལ་ཡང་། དེ་དག་གི་

ཐོབ་པ་ ས་མ་བོར་གི་བར་དུ། མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་མོད་

ཀི་འདི་ལ་ཐོབ་པ་རས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་དཔྱད་པ་ནི་དོན་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །སྔར་

བཤད་པ་དེ་ལྟར་ན་ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནི་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

”པ64་བཞི་ཡིན་ནོ། །

ཅིའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། 

མཐོང་སང་ཐམས་ཅད་སོང་ཡང་སང་བྱའི་གཙོ་བོས་མཚོན་ནས་ཐེ་ཚོམ་སོང་བའི་

ཕིར་བདེན་པ་ངེས་པ་དང་། བདེན་པ་རྣམས་ལ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་

64  - པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནས་འདི་ནི་ལམ་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཕིར་ངེས་པར་འབྱེད་

པ་ནི་མཐོང་ལམ་ཡིན་ལ། དེའི་ཆ་ནི་མཐོང་ལམ་གི་ཕོགས་གཅིག་སྡུག་བསྔལ་ལ་

ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་སེ། དེ་ཉིད་དྲོ་བ་ལ་སོགས་པས་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་

འདྲེན་པར་བྱེད་པ་ཉིད་ཀིས་དེ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར་ཆ་དང་མཐུན་པ་ཞེས་

བྱའོ། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཞི་ཅར་ཡང་ མཉམ་གཞག་ཡིན་པས། བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་

བ་ཡིན་གི་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

ས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་པ་མེད་པ་དང་བསམ་

གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་སེ་དྲུག་གི་ས་པ་སེ། 

མཐོང་ལམ་གི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མཐོང་ལམ་གཟུགས་མེད་ལ་མི་རྟེན་ འདོད་

པ་ནི་ཐོས་བསམ་གི་ས་པ་ཡིན་པས་དེ་ནི་ངེས་འབྱེད་དུ་མི་རུང་ངོ་ཞེས་ཁ་ཅིག་སེ་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས། པའི་

ཕིར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་གཟུགས་མེད་ལ་མི་རྟེན་ཞེ་ན། དང་པོར་ཤེས་ཤིང་སང་བྱ་ཡིན་

པས་མཐོང་ལམ་འདོད་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་གཟུགས་མེད་པས་འདོད་པ་ལ་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དྲོད་རེ་གཉིས་ནི་འོག་མ་འདོད་པའི་ཁམས་ནའང་ཡོད་

པའམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཙུན་པ་དབྱངས་སྒོགས་ཀི་ལུགས་ཏེ་ས་བདུན་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་ལུས་གང་ལ་བརྟེན་ཞེ་ན། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཞི་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀང་འདོད་ཁམས་པའི་ལུས་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་གི་ཁམས་གོང་མ་ལ་རྟེན་པ་ནི་མེད་དོ་

ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་དེ། དེ་ཡང་དང་པོ་གསུམ་ནི་ཐོག་མར་གིང་

གསུམ་གི་མིའི་ནང་དུ་བསྐྱེད་ཅིང་སྔོན་བསྐྱེད་ཟིན་པ་རྣམས་ནི་ལྷའི་ནང་དུ་ཡང་

མངོན་དུ་བྱེད་དོ། ། བཟོད་ཆེན་དང་། ཆོས་མཆོག་ནི་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་ཡང་དང་པོ་སྐྱེད་
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པར་བྱེད་དོ། །དང་པོ་གསུམ་ནི་སྐྱེས་པས་ཀང་བུད་མེད་ཀི་རྟེན་ཅན་དང་བུད་མེད་

ཀིས་ཀང་སྐྱེས་པའི་རྟེན་ཅན་ཡང་ཐོབ་པས་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་ འདི་

དག་གི་དུས་སུ་ཕན་ཚུན་མཚན་གྱུར་པ་དང་འཆོལ་བར་སྐྱེ་བ་ལ་དགོངས། ལ། ཆོས་མཆོག་ནི་བུད་མེད་

ཀིས་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཅན་ཐོབ་པར་འགྱུར་གི་སྐྱེས་པས་ནི་

གཉིས་ཀའི་རྟེན་ཅན་ཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་མཆོག་ཐོབ་པའི་སྐྱེས་པ་ནི་བུད་མེད་

སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གི་འགོག་པ་ཐོབ་པས་བུད་མེད་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། ། ཆོས་

མཆོག་གི་དེ་མ་ཐག་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་ལ་དེ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དུ་སྐྱེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའོ། ། ངེས་

འབྱེད་ཆ་མཐུན་རྣམས་ནི་གཟུགས་ན་སྤོད་པའི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཡིན་”པས65་དེ་

དག་གི་རྣམ་སྨིན་ནི་གཟུགས་ཁམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་མི་རྟག་པ་

ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པས་སུན་འབྱིན་པས་སིད་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་རོགས་བྱེད་

ཡིན་གི་རིས་མཐུན་འཕེན་བྱེད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཉམས་པ་ཆ་མཐུན་གི་བསམ་གཏན་

ནི་འཕེན་བྱེད་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །

ངེས་པར་འབྱེད་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་གཏོང་ཞེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་

ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དེ་དག་ས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ས་དེ་བོར་ནས་ གོང་དུ་

སྐྱེས་པའི་ས་འཕོས་པས་ས་དེའི་ཐོབ་པ། གཏོང་སེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པས་བསྡུས་པ་ནི་

བསམ་གཏན་གཉིས་པར་འཕོས་པས་ ཏེ་སྐྱེས་པས་དེའི་ཐོབ་པ། གཏོང་བ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་

ཤི་སེ་གོང་དུ་འཕོས་པས་གཏོང་གི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ བའི་འཕོས། བས་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། ། གཞན་ཡངསྐྱེ་བོ་ལྟར་འཆི་བའམ། ཡོངས་སུ་ཉམས་པས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་དགེ་བའི་ར་བའི་རྒྱུད་ནི་མཐོང་

65  བླ། པས     རིང་། པ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལམ་གིས་ཉེ་བར་བརྟན་པར་བྱས་པས་སོ། །འདི་འོག་ཏུ་ས་འཕོས་པས་གཏོང་བ་ནི་མེད་དེ། གོང་མའི་རྟེན་ལ་སྦྱོར་

ལམ་མེད་པས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

འཕགས་མིན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་ས་བོར་རམ་མ་བོར་ཡང་རུང་སེ་འཆི་བ་ སེ་

རིས་མཐུན་འདོར་བ། ཁོ་ནས་གཏོང་བར་འགྱུར་གིས་འཕོས་པས་ནི་མ་ཡིན། མ་འདྲིས་པས་མི་

བརྟན་པའི་ཕིར་རོ། །སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་གིས་ཀང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་གོང་དུ་འཕོས་པའི་ཚེ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་

དག་འདོར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མེད་དེ་རིས་མཐུན་”གཏོང66་བ་ཁོ་ནས་བོར་བའི་ཕིར་རོ། །འཆི་བའི་སིད་པ་

ལ་གནས་པས་དེ་དག་འདོར་བར་སིད་པ་བར་མ་ལ་གནས་པས་བོར་ཟིན་ཏེ། དེའི་གང་དུ་སྐྱེ་བ་ན་འདོར་བར་འགྱུར་བ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མེད་པས་འཆི་བ་ཁོ་ནས་བཤད་དོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་འདི་ལ་ཐོབ་པ་དང་

མངོན་གྱུར་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པས་ཁམས་གོང་ན་སྦྱོར་ལམ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་མི་སོང་ངོ་། །འཕགས་པ་ལ་མི་

མཚུངས་ཏེ། ཐོབ་པ་ནི་སྦྱོར་ལམ་མ་ཡིན་པར་བཤད་ཟིན་པས་སོ། ། ངེས་འབྱེད་ཆུ་མཐུན་དང་པོ་

གཉིས་ནི་ བསམ་གཏན་གཏོགས་པའི་དགེ་བ་ནི། །ས་འཕོས་ཉམས་པ་དག་གིས་གཏོང་། །ཞེས་པས། སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོ་དག་ཡོངས་སུ་ཉམས་པས་ཀང་གཏོང་གི་འཕགས་པ་ལ་ནི་དེ་དག་ལས་ མི་

མཐུན་ཕོགས་ཀིས། ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཐོབ་པ་ནི་ས་འཕོས་པས་གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། ། ཕི་

མ་གཉིས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ལའང་ཉམས་པ་མེད་པའི་ འཕགས་ལམ་གི་སྦྱོར་བ་མ་བསྐྱེད་པས། 

ཕིར་རོ། །

གང་ཞིག་གིས་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དེ་དག་བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པ་ཡིན་ན་ནི་དེས་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཡིད་

འབྱུང་བ་ཤས་ཆེ་བའི་ཕིར་རོ། ། མི་ལྕོགས་མེད་དང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ལ་རྟེན་པའི་སྦྱོར་ལམ་

66  གཏང
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གིས་ནི་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བར་མ་ངེས་ཏེ་ཉམས་པ་སིད་པས་སོ། །དེས་ན་དངོས་གཞིའི་སྦྱོར་ལམ་ཐམས་

ཅད་འཕགས་པས་གཏོང་བར་ངེས་སོ་གསུངས་སོ། ། གལ་ཏེ་སྔར་ བཟོད་འབྲིང་མན་ཆད། ཐོབ་པ་ ལས། 

རྣམ་པར་ཉམས་པ་དག་གིས་ཡང་ ཕིས། ཐོབ་པ་ཡིན་ན་ནི་སོ་སོ་ཐར་པའི་སོམ་པ་

ལྟར་སྔོན་མེད་པ་ ཁོ་ན། གསར་དུ་ཐོབ་པ་ཡིན་གི་འདས་པ་ཐོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་ 

འཕགས་ལམ་གི་སྦྱོར་བ་མ་སྐྱེད་པས། ཡང་ནས་ཡང་དུ་མ་གོམས་པ་དང་ འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་

མི་ཐོབ་པའི་ཕིར། འབད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ པས་སྔོན་རང་ས་མི་འཐོབ། པའི་ཕིར་རོ། ། 

སྨོན་ནས་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་གསོས་འདེབས་མཁན་ཡོད་ན་འཕོ་ནས་སྐྱེ་ལ་མེད་ན་གཞི་ནས་སྐྱེད་དོ། ། འོ་ན་

རྣམ་པར་ཉམས་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་དག་ལ་ཁད་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཉམས་པ་

གཉིས་ནི་ ཆོས། མི་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པར་ནི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །

འོན་ཀང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི་ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པ་ན་དགེ་ར་ཉམས་པ་ལྟ་བུ་

ཉོན་མོངས་པའི་ཉེས་པ་བྱས་པ་ཁོ་ནས་ཉམས་པ་ཡིན་ལ་རྣམ་པ་ཉམས་པ་ནི་སྔ་མ་ 

ལོག་ལྟ་སྐྱེས་པ། ལྟ་བུ་ཉེས་པས་ཉམས་པ་དང་། མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པ་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་

ཉམས་པ་ལྟ་བུ་དང་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་སྐྱེས་པ་ན་མཐོང་ལམ་གཏོང་བ་ལྟ་བུ་ཡོན་

ཏན་གིས་ཉམས་པའང་ཡིན་པས་ཉམས་པ་སྤིར་སྨོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་ན་ཡོངས་

ཉམས་ལ་རྣམ་ཉམས་ཀིས་ཁབ་ཀང་རྣམ་ཉམས་ལ་ཡོངས་ཉམས་ཀིས་མ་ཁབ་ ཡོད་

དེ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པ་ན་མཐོང་ལམ་ལྟ་བུའོ་དེས་ན། བྱེ་བྲག་དང་སྤིའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཤེས་

པར་བྱའོ། །དེ་ལ་དྲོད་ ཀི་ཡོན་ཏན། ཐོབ་པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཀང་ངེས་པར་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ལ། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་དང་གཉིས་ཀི་ཁད་པར་ནི་བར་

ཆད་བྱེད་པ་མེད་ན་བདེན་པ་མཐོང་བ་ལ་ཆོས་ཉེ་བ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་འདི་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བ་

སིད་པའི་ཕིར་རོ། ། རེ་མོ་ཐོབ་པ་དག་ནི་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཀང་དགེ་བའི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་མི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཆད་པ་ཡིན། ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་ཕེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་ཐོབ་པས་རྟེན་ལྷག་པའི་ཕིར་རོ། ། 

དེ་ནི་ངན་སོང་དུ་ཡང་འགོ་བ་སིད་ལ་མཚམས་མེད་པ་བྱེད་པ་དག་ཀང་སིད་

དོ། །བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ནི་རྣམ་པར་ཉམས་ཀང་ངན་སོང་གསུམ་དུ་མི་འགོ་སེ། དེར་

འགོ་བའི་རྒྱུ་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འགོ་བ་གསུམ་

དང་། དེས་མཚོན་ནས་སྒོ་ང་དང་དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེ་བའི་སྐྱེ་གནས་གཉིས་དང་། 

འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དང་བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་དང་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་སེ་སྐྱེ་

བ་གསུམ་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་སེ་ལུས་གསུམ་དང་། བརྒྱད་

པ་ཕན་ཆད་ལ་སོགས་པའི་སིད་པ་དང་། མཐོང་སང་གི་ཉོན་མོངས་པ་སེ། འགོ་བ་

དང་སྐྱེ་གནས་དང་སྐྱེ་བ་དང་ལུས་དང་སིད་པ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ འདི་དག་ལ་སོ་སོར་

བརྟགས་མིན་ཐོབ་པས་དེ་དག ། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་དྲུག་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་བཟོད་པ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་པོས་ནི་ངན་སོང་གི་འགོ་བར་མི་སྐྱེ་བ་

འཐོབ་ལ། ཆེན་པོས་ནི་ཐམས་ཅད་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་འཐོབ་མོད་ཀི་ར་བར་ནི་ངན་

སོང་དུ་མི་འགོ་བ་གཅིག་བུ་སྨོས་སོ། །དེ་ལ་སྤིར་རིགས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་དང་

པོ་སིད་པ་ཐ་མ་པའི་བར་དུ་སོབ་དཔོན་ལ་སོབ་པ་ལ་ལྟོས་པས་སོབ་མ་ཉན་ཐོས་ཀི་

རིགས་ནི་དྲོད་རེ་གཉིས་ཐོབ་པ་དག་ཀང་ཉན་ཐོས་ལས་བཟློག་ནས་ནི་སངས་རྒྱས་

སུ་འགྱུར་བ་སིད་ཀི་བཟོད་པ་ཐོབ་ནས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་སུ་འགྱུར་བ་མི་

སིད་དེ། བཟོད་པ་ཐོབ་པ་ནས་ངན་སོང་དུ་མི་འགོ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་

གཞན་དོན་དུ་ངན་སོང་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་དེ་ཉིད་སངས་

རྒྱས་ལས་གཞན་པ་རང་སངས་རྒྱས་སུ་ནི་ཆོས་མཆོག་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་ཡང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཉན་ཐོས་ཀི་རིགས་ལས་བཟློག་ནས་ཀང་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ རང་དོན་གཙོ་བས། གཞན་

དོན་དུ་ཡང་ངན་སོང་དུ་མི་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །ཆོས་མཆོག་ལས་ནི་རང་སངས་རྒྱས་

སུ་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེའི་དེ་མ་ཐག་

པར་མཐོང་ལམ་སྐྱེ་བས་དེ་ནས་རིགས་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །རང་རྒྱལ་དང་སངས་

རྒྱས་ཀི་རིགས་གཉིས་ནི་གཞན་དུ་བཟློག་པར་མི་ནུས་ཏེ། སོན་པ་སངས་རྒྱས་དང་

བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རང་སངས་རྒྱས་ ཀི་ལམ། ནི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་གོལ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་

མི་གཡོ་བ་དང་དབང་པོ་རྣོ་བས་གསལ་ཞིང་སྦྱངས་པས་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནམ་

མི་སྡུག་པ་ནས་གཟུང་སེ་བྱང་ཆུབ་ཟད་”པ་ཤེས67་པའི་བར་གི་ལམ་ཀུན་བསམ་

གཏན་གི་ཡ་མཐའ་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སན་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་

ལ་ནི་བར་སྐབས་ དེར་ཤེས་པ་མི་མཐུན་པ་མི་འབྱུང་བ་དང་རང་གི་འབྲས་བུ་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཐོབ་པས་སྒིད་ལུག་

པ། མེད་པས་རིགས་གཞན་དུ་ ཐེག་པ་འོག་མར། འགྱུར་བ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཟེར་རོ། །

དེའི་ཕིར་ཉན་ཐོས་ནི་ཆོས་མཆོག་ནས་ཕིར་མི་ལྡོག་པ་དང་། རང་སངས་

རྒྱས་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་དང་སངས་རྒྱས་ནི་སྦྱོར་ལམ་མམ་ཚོགས་ལམ་ནས་ཕིར་མི་

ལྡོག་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་མངོན་པ་བ་གང་དག་གི་ལྟར་ན་བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ལས་གཞན་པ་

ཚོགས་ཤིང་སྤོད་པའི་རང་སངས་རྒྱས་ཀང་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་ནི་

ཉན་ཐོས་ལྟར་དྲོད་རེ་གཉིས་ཐོབ་ནས་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ལས་བཟློག་

ནས་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་སིད་དེ། དེའི་ལམ་བགོད་ཚུལ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་

67  བླ། ཟད་པ་ཤེས      རིང་། ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །བསེ་རུ་ལྟ་བུའི་རིགས་ཁོ་ན་བསྒྱུར་བར་མི་ནུས་པར་

དམིགས་ཀིས་བཀར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདི་ནི་ཉན་ཐོས་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་རང་

སངས་རྒྱས་ཏེ་སྔར་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བསྐྱེད་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་

གང་སེལ་འཆད་དེ། དེ་དག་ནི་སེ་པ་དག་གི་ལུགས་སོ། །ཐེག་པ་གོང་མ་པ་དག་ནི་དེ་

ལས་གཞན་དུ་འཆད་དེ་འདིར་ནི་སྐབས་མ་ཡིན་པས། ཁོ་བོས་མ་བཤད་དོ། །

སྦྱོར་བའི་ལམ་དེ་ཡང་རྒྱུ་གང་ལས་ཤེས་ན། སྦྱོར་བའི་ལམ་དེའི་སྔོན་དུ་ནི་

ངེས་པར་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའི་དགེ་བ་འགོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཇི་སིད་ན་

ཐར་ཅེ་ན། ཐམས་ཅད་པས་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་ནི་སིད་པ་གསུམ་གིས་ཐར་ཏེ་ས་བོན་

འདེབས་པ་དང་། མྱུ་གུ་སྐྱེ་བ་དང་འབྲས་བུ་འཆགས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བ་དང་པོ་ལ་ཐར་

པའི་ཆ་མཐུན་དང་གཉིས་པ་ལ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་གསུམ་པ་ལ་དགེ་སྦྱོང་གི་

ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་རྣམས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། འགེལ་པ་ལས་ཀང་། ཆོས་ཉིད་འདི་ལ་

ནི་རྒྱུད་རིམ་གིས་འཇུག་པ་དང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་

རོ། །ཞེས་འབྱུང་སེ། དེ་ལ་འཇུག་པ་ དང་སྨིན་པ་དང་གོལ་བ། ལ་སོགས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་

ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་དང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་འཕགས་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ཡང་དབང་པོ་རྣོན་པོ་བརོན་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་གཞན་

དག་གིས་ནི་མ་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ཀང་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བ་གང་ཞིག་གི་ཚེ་སྔ་

མ་ལ་ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་གི་ཚོགས་བསགས་པ་དེ་ནི་ དེའི་ཕི་མ་ལ། ཚེ་གཅིག་ཁོ་ན་

ལས་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དང་འཕགས་པའི་ལམ་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་

ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱའོ་ཞེས་ཚེ་གཉིས་ལའང་ཐར་པར་ཊིཀྐ་ རྒྱལ་སས་མ། ལས་བཤད་དེ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལུང་ལས་ཀང་འདི་ཉིད་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་། དངོས་གཞིས་དེ་ཉིད་ལ་བདེན་

མཐོང་། །ཞེས་པ་དང་མཐུན་པས་དེ་ཉིད་རིགས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཉན་ཐོས་ཀི་

ས་ལས་ནི་སྔ་མ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །

ཐར་པའི་ཆ་མཐུན་དེ་ཡང་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་

བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རྣམ་གཡེང་གི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རམ། ཡང་ན་ཕི་རོལ་པའི་”སྒོམ68་བྱུང་ བསོད་ནམས་ཀི་ཆའི་སྒོམ་བྱུང་ནི། ཐར་ཆར་མི་རུང་

ཞིང་། ནང་བའི་ད་དུང་མ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་བ་དེ་ཡང་ཡིད་གཙོར་གྱུར་པའི་

སྒོ་གསུམ་གི་ལས་གསུམ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཚད་ནི་མ་ངེས་ཏེ། དེ་ཡང་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བྱ་སྙམ་

པའི་དགེ་བ་ནི་ཡིད་གཙོ་བས། དེས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་ལུས་ངག་གིས་ལས་ཀང་ཐར་ཆར་འགྱུར་རོ། ། འགེལ་

པ་ལས། ལ་ལ་ཞིག་གིས་ཟས་འགའ་ཙམ་བྱིན་ནས་སམ་བསབ་པ་འགའ་ཙམ་ཡང་

མནོས་ནས་ཐར་པ་འདོད་པའི་སོབས་བསྐྱེད་པས་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འཕེན་

པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་གང་ཞིག་ལ་བསམ་

པ་ཐག་པ་ནས་འཁོར་བ་འདོར་བའི་བློ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མོས་པ་འཇུག་

པ་ཡོད་པ་དེས་ནི་སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཐོས་པ་དང་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བ་

ཉུང་ཟད་ཀིས་ཀང་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་འཕེན་གི་དེ་ལས་བཟློག་པས་ནི་མང་

པོས་ཀང་མི་འཕེན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་ཀིས་ཀང་འདི་ནི་

ཆུང་ངུ་ཟིན་ཀང་ཐར་པ་འདོད་པའི་སོབས་བསྐྱེད་པས་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་

འཕེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

68  བླ། བསྒོམ     རིང་། སྒོམ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ངེས་ཚིག་ནི་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཞིང་དེའི་ཆ་ནི་དེ་འཐོབ་བྱེད་

ཀི་རྒྱུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ཕན་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དགེ་བ་དེ་

ནི་གིང་གསུམ་གི་མིའི་ནང་ཁོ་ན་ནས་དང་པོ་འཕེན་པར་བྱེད་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཤེས་

རབ་ཡོད་ཀང་སྐྱོ་བ་ཤས་ཆུང་ཞིང་ངན་སོང་བ་ལ་སྐྱོ་བ་ཡོད་ཀང་ཤེས་རབ་མི་

གསལ་ལ་སྒ་མི་སྙན་པ་ལ་གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཕིར་མི་འཕེན་ནོ། །

འོ་ན་སྦྱོར་ལམ་གི་མཉམ་བཞག་གི་བློ་དེ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་བློའི་རིགས་ཅི་

ཡིན་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་གིས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ཡིད་ཀིི་མངོན་

སུམ་དུ་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བདེན་པ་

མཐོང་བ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་སུ་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། སོ་

སོའི་སྐྱེ་བོ་ཕིན་ཅི་ལོག །བདེན་པ་མཐོང་བ་བཟློག་པ་སེ། །ཞེས་པ་དང་། དབུས་མཐའ་

ལས། རེས་སུ་མཐུན་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག །ཅེས་པ་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས་

ཀང་། རྣམ་རྟོག་བཞི་པོ་ལྡན་”རྟེན69་བསེན་པ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ། །གང་ཡང་བརྒྱད་སོང་པའི་འགེལ་པ་ལས་གསལ་སྣང་ཡོད་པར་བཤད་པ་དེ་ཡང་

ངེས་པར་རྟོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁ་ཅིག །གིས་ཤེས་རབ་གསུམ་

གིས་གོམས་པར་བྱས་པའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་གོམས་པའི་རང་རིག་

བཞིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ། ། དེའི་ཕིར་འདི་ནི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་སྔར་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་

བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྟོགས་པའི་དོན་ཇི་ལྟ་བར་དྲན་པ་ཉིད་ཡིན་ལ། སྤི་ལ་ཕི་རོལ་ཏུ་

རློམ་པའི་ཆ་ནས་ནི་ལོག་ཤེས་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་གིས་བཅད་ཤེས་དང་། ཁ་ཅིག་

69  བླ། རྟེན      རིང་། བསེན
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གིས་ཡིད་དཔྱོད་དུ་འདོད་པ་ལའང་འགལ་བ་མེད་དེ། དྲན་པ་ཡང་དག་བཅད་ཤེས་ཀི་

ནང་དུ་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང་། དམིགས་རྣམ་སྔར་མ་གཏོགས་པ་ལ་མོས་པ་ཡིད་ལ་

བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སངས་རྟོགས་ཀི་ཁད་པར་ལ་སོགས་ལ་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། ཐེག་པ་

ཆེན་པོའི་རྣམ་བཞག་ནི་འདིར་མི་འདོད་པ་ཉིད་དོ། །

༼མཐྐོང་ལམ་བཤད་པ།༽

མཐོང་བའི་ལམ་བཤད་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་ཀི་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་

ལས་ནི་ཆོས་ཤེས་ཀི་བཟོད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེའོ། །ཆོས་བཟོད་དེ་གང་

ལ་དམིགས་ཤེ་ན། ཆོས་མཆོག་དང་འདྲ་བར་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

དམིགས་ ནས་སེད་པ་སྤད་པ་ལ་སོགས་པའི་གང་ཟག་གི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་གང་རུང་། པ་ཡིན་

ནོ། །དེའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། སྡུག་བསྔལ་གི་

ཆོས་ཉིད་ཤེས་ཤིང་དེ་ལ་མི་སྐྲག་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་འབྲས་བུ་ཆོས་ཤེས་པའི་རྒྱུ་

ཡིན་པས་ན་འབྲས་བུས་མཚོན་ནས་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ཞེས་བྱ་སེ་མེ་ཏོག་

དང་འབྲས་བུའི་ཤིང་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐྱེས་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་དང་། ཡང་དག་པ་

མྱང་འདས་ཉིད་དུ་ངེས་པར་འགོ་བས་ན་ངེས་པར་འཇུག་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། ། འདི་མ་

འོངས་པ་སྐྱེ་བཞིན་པས་ནི་སོ་སྐྱེ་ཟློག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར། དེའི་ཕིར་དེ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་བཟློག་པར་

བྱེད་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་འཇིག་རྟེན་ཆོས་མཆོག་”གིས70་བཟློག་

པར་བྱེད་དེ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། དེའི་ལྟར་ན་ཆོས་མཆོག་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

70  བླ། གི      རིང་། གིས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཆོས་མཆོག་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་

པ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཟློག་པ་ལ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་རེས་སུ་

མཐུན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ། རྣམ་པ་འགལ་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རེས་སུ་མཐུན་

པའི་སྒ་སྦྱར་ཏེ་དོན་དུ་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་སྒོམ་སང་ཡིན་པས་མཐོང་ལམ་གིས་ནི་

སོང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་དོ་ཞེས་འཆད་མོད་ཀི། བྱེ་བྲག་

ཏུ་སྨྲ་བའི་འདོད་པ་ནི་ཆོས་མཆོག་གིས་སོང་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་

བའི་ཉེས་པ་མེད་དེ། འགག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་གིས་ནི། །དེ་ཡི་སྒིབ་པ་རབ་ཏུ་

སོང་། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཆོས་མཆོག་གིས་སོང་བཞིན་པ་ཡིན་གི་སངས་ཟིན་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་དེ་སྒོམ་སང་ཡིན་ཡང་ངན་སོང་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་ལས་རྐེན་མ་ཚང་

བས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ན་འགག་པ་ལྟར་ཆོས་བཟོད་སྐྱེ་བཞིན་པ་ན་རྐེན་མ་ཚང་

བས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཐོབ་པ་ཆད་པས་སོང་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མཐོང་ལམ་པ་

འཕགས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་འདིའི་དོན་ནི་འགེལ་པ་ལས་མ་

འོངས་པས་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཉིད་ཟློག་པར་བྱེད་དོ། །མ་འོངས་པ་དེའི་བྱ་བ་ནི་དེ་ཁོ་

ན་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མར་མེ་དང་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་

དང་། སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གིས་ཀང་མ་འོངས་པ་བྱེད་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་གསུམ་སེ། 

སྐྱེ་བ་དང་མར་མེ་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པའོ། །ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བཞིན་

པའི་མར་མེས་མུན་པ་སེལ་ཞིང་འགག་བཞིན་པས་སོང་བུ་དང་མེར་སེག་པ་བཞིན་

དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་སྐྱེ་བཞིན་པས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོོ་ཉིད་སོང་ལ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགག་བཞིན་པས་ཕ་རྒྱས་བཅུ་སོང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་

ཀིས་ཀང་འཕགས་པའི་ཆོས་མ་ཐོབ་པ་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོོ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་འཕགས་

པའི་ཆོས་ཐོབ་པ་ན་རྣམ་པར་ཉམས་པའི་སྒོ་ནས་ཐོབ་པ་ཆད་པས་ལྡོག་གི །ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་པས་གཉེན་པོས་དངོས་སུ་སངས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་གཟུགས་མིན་ནི། །གཉེན་པོ་སྐྱེ་པས་རྣམ་ཉམས་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་

བས་ཉོན་མོངས་ཅན་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་ན་གཉེན་པོ་སྐྱེས་པས་སོང་བ་ཡིན་པ་ལ་

འདི་ནི་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རྣམ་པར་ཉམས་པ་དང་

སངས་པ་དག་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དང་པོ་ནི་རྐེན་མ་ཚང་བ་ཙམ་གིས་ཐོབ་པ་

ཆད་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་གཉེན་པོ་སྐྱེས་པས་སངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐོབ་པ་

ཆད་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་ཆོས་བཟོད་ཀི་གནས་སྐབས་ན་འཕགས་

པ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པས་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་

བཟོད་སྐྱེ་བཞིན་པ་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་བརྟགས་མིན་ཐོབ་པས་སངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་

བྱ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་སྐྱེས་པ་དེ་ནས་ནི་

འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉིད་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེའོ། །འདི་

ནི་དང་པོར་འདོད་པའི་ཆོས་ཀི་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ན་ཆོས་ཤེས་པ་ཡིན་གི་བཟོད་པ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྐྲག་པ་བཅོམ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་འདོད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམིགས་པའི་བཟོད་ཤེས་ཟག་མེད་སྐྱེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་

བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ལྷག་མ་ཁམས་

གོང་མ་གཉིས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་རེས་སུ་ཤེས་པའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་སྐྱེའོ། །

ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཤེས་པའི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་རེས་སུ་ཤེས་པ་

དང་། གོང་མའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཆོས་ཉིད་ལ་མི་སྐྲག་པའི་ཕིར་བཟོད་པ་དང་། སྐྲག་

པ་བཅོམ་ཟིན་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ལ་

དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་སྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་སོགས་པའི་བདེན་

པ་གསུམ་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ན་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་

པའི་ལམ་འདི་ནི་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་ ཟག་མེད། བཅུ་དྲུག་གོ །མངོན་པར་རྟོགས་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའོ། །འདིར་དཔྱད་པ་འདི་ཡོད་དེ་བདེན་པ་

རྣམས་ཅིག་ཅར་རྟོགས་སམ། འོན་ཏེ་རིམ་གིས་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་བདེན་པ་མངོན་

པར་རྟོགས་པ་བཅུ་དྲུག་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། གཉིས་པ་ལྟར་ན་སང་བྱ་རིམ་གིས་

སོང་བར་འགྱུར་ན་སོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལས། ལྟ་བ་འདི་ལ་སྦྱར་མ་ཐག་

ཏུ་ནི། །འཇིགས་ཚོགས་ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། །ཐེ་ཚོམ་དང་ནི་

ཉོན་མོངས་གསུམ་པོ་དག །ཅིག་ཅར་སངས་ཏེ་འཕགས་པའི་བདེན་མཐོང་བ། །ཞེས་

གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། འཕགས་པ་གནས་བརྟན་པ་དང་ཆོས་སྲུང་བའི་སེ་

པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ན་རེ། བདེན་པ་ནི་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་རྟོགས་ཏེ། ཡེ་ཤེས་

ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བཤད་པ་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་ཆོས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བཤད་

པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་ན་སྔར་སྨོས་པའི་མདོ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་འདོད་དོ། །འདི་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་བདེན་

པ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི་བཅུ་དྲུག་རིམ་གིས་རྟོགས་པ་ཡིན་གི་ཅིག་ཅར་ནི་མ་
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ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདེན་བཞི་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་རྟོགས་ན་ཞུགས་པ་དང་གནས་

པའི་རྣམ་གཞག་མི་རུང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དཔེ་དང་

བཅས་པའི་མདོ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་མདོ་དང་པོ་ནི་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་མདོ་ལས། ཁིམ་བདག་མགོན་

མེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་བཙུན་པ་ཅི་ལགས། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་མཐར་གིས་

མངོན་པར་རྟོགས་སམ། འོན་ཏེ་མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཅིག་ལགས་ཞེས་ཞུས་པ་

དང་། ཁིམ་བདག་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ནི་མཐར་གིས་མངོན་པར་རྟོགས་ཀི་

མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཅིག་པ་ནི་མེད་དོ། །

ཁིམ་བདག་གང་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་མངོན་པར་མ་རྟོགས་པར་ཀུན་འབྱུང་བ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་

རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྒྱས་པར་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་འཕགས་པའི་

བདེན་པ་མངོན་པར་མ་རྟོགས་པར་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགོ་བའི་ལམ་འཕགས་

པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་སྨྲ་ན་དེ་སྐད་དུ་ནི་མ་

སྨྲ་ཞིག་ཅེས་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་

པ་མངོན་པར་མ་རྟོགས་པར་ཀུན་འབྱུང་བ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་

པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གནས་མེད་ཅིང་གོ་སྐབས་མེད་དོ། །སྡུག་བསྔལ་

འཕགས་པའི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་ནས་ཀུན་འབྱུང་བ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་

མངོན་པར་རྟོགས་པ་འདི་ནི་གནས་ཡོད་ཅིང་གོ་སྐབས་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དེ་

བཞིན་དུ་བདེན་པ་གཞན་ལའང་སྦྱར་ནས་དཔེ་ནི་ཁང་པ་བརེགས་མའམ་ཁང་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བརེགས་པ་ཆེན་པོའི་རྨང་དང་རིག་པ་དང་ཕམ་སོ་དང་གཡོགས་མ་རྣམས་སྔ་མ་སྔ་

མ་ལ་རྐང་པ་མ་བཞག་པར་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་རྐང་པ་བཞག་པར་བྱ་བའི་གནས་མེད་

ཅིང་གོ་སྐབས་མེད་པ་དང་། སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་བཞག་ནས་ཕི་མ་ཕི་མ་ལ་གཞག་པའི་

གནས་དང་གོ་སྐབས་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་གསུངས་སོ། །མདོ་གཉིས་པ་ནི་དགེ་སོང་

ཞིག་ལ་དོན་སྔ་མ་བཞིན་ལ་དཔེ་ནི་བང་རིམ་བཞི་པའི་ཐེམ་སྐས་ལ་འཛེག་པའི་སྒོ་

ནས་གསུངས་སོ། །

མདོ་གསུམ་པ་ནི་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་དོན་སྔ་མ་བཞིན་ལ་དཔེ་ནི་གདོང་

བུ་བཞི་པའི་སྐས་ལ་འཛེགས་ཏེ་ཁང་བཟང་གི་སེང་དུ་འཛེག་པའི་དཔེའི་སྒོ་ནས་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །བདེན་པ་ཅིག་ཅར་མངོན་པར་རྟོགས་པར་གསུངས་པ་ནི་བྱ་བའི་

མངོན་པར་རྟོགས་པ་གཅིག་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་མཐོང་བ་ན་དེའི་ཀུན་འབྱུང་སང་ཞིང་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱེད་ལ་དེ་དག་ཀང་

ལམ་གོམས་པས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདིར་རིམ་གིས་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ནི་མཐོང་

བའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། 

མངོན་པར་རྟོགས་པ་དེ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། མཐོང་བའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་། 

དམིགས་པའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་དང་། བྱ་བའི་མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནི་ཟག་མེད་ཀིས་ཤེས་རབ་ཀིས་བདེན་བཞིའི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་

མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་སེ། མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ཟག་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་

ཀིས་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐོང་བའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཤེས་རབ་ཉིད་མཐོང་

བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ནི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་ གི་སེམས་སེམས་བྱུང་། དང་བཅས་
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པའོ། །གསུམ་པ་ནི་ཤེས་རབ་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དང་། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་

ཚུལ་ཁིམས་དང་མཚན་ཉིད་དང་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་

སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བྱ་བ་དང་། འགོག་པ་མངོན་

དུ་བྱ་བ་དང་། ལམ་རྒྱུད་ལ་”བརྟེན71་པའི་བྱ་བ་བཞི་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་

བར་འདོད་དོ། །དེས་ན་ཤེས་རབ་གསུམ་ཅར་དང་། ཤེས་རབ་ལས་གཞན་པའི་

མཚུངས་ལྡན་རྣམས་ནི་ཕི་མ་གཉིས་དང་། ཤེས་རབ་དང་ལྷན་ཅིག་པའི་མཚུངས་

ལྡན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ནི་ཐ་མ་ཁོ་ནའོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་

ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅིག་ཅིང་ཆོས་མཆོག་ནི། མི་ལྕོགས་མེད་པ་དང་། །ཁད་པར་

བསམ་གཏན་ས་པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་འདི་དག་ཀང་ས་དྲུག་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་

ནོ། ། བཟོད་འབྲིང་མན་ཆད་ནི་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ཡང་བྱེ་བྲག་གི་ས་མི་མཚུངས་པ་སིད་དོ། །

བཅུ་དྲུག་ཏུ་གངས་ངེས་པ་ནི། བཅུ་དྲུག་པོ་དེའི་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤེས་པ་བརྒྱད་པོ་

དེ་དག་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ ཉོན་མོངས་ཀི་ཐོབ་པ་གཅོད་པས། རྐུན་པོ་འབྱིན་པ་ལྟར་སང་བྱ་ལ་

གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་གཞན་གིས་བར་ཆད་བྱ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། སྒོ་འཕར་

གཅོད་པ་ལྟར་སང་བྱ་ལས་རྒྱལ་བའི་བྲལ་ཐོབ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེ་བའི་ཕིར་བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །སྐད་ཅིག་མ་ཡང་ཤེས་བྱ་ལ་

ཤེས་པ་སྐྱེ་བའི་བྱ་བ་རོགས་པའི་སྐད་ཅིག་ཡིན་གི་དུས་མཐའི་སྐད་ཅིག་མ་ནི་མ་ཡིན་

ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་ནི་ཤེས་བྱ་ལ་ཤེས་པ་འབྱུང་བ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ཆོས་

71  བླ། བརྟེན     རིང་། བསེན
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཆོག་ཉིད་མཐོང་སང་ལ་གནོད་བྱེད་ཡིན་པར་འདོད་པ་ལ་ནི་ཆོས་མཆོག་བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་འབའ་ཞིག་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་

དོ། །གང་དག་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་སྒོམ་ལམ་དུ་འདོད་པ་དེ་དག་ལའང་མཐོང་ལམ་སྐད་

ཅིག་བཅོ་ལྔ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་བཟོད་པས་ཉོན་མོངས་སོང་ན་བསན་བཅོས་ལས་ཀུན་སྦྱོར་

ནི་དགུ་སེ། ཆོས་ཤེས་པས་སང་བར་བྱ་བ་བཞི་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པས་སང་བར་བྱ་བ་བཞི་དང་། སྒོམ་པས་སང་བར་

བྱ་བའོ་ཞེས་པ་དང་འགལ་ཞེ་ན། བཟོད་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་པའི་འཁོར་ཡིན་པས་བཟོད་པས་སང་བྱ་ལ་ཤེས་པའི་སང་

བྱར་བཤད་དེ་འཁོར་གིས་བཅོམ་པ་ལ་རྒྱལ་པོོས་བཅོམ་ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །སྒོམ་སང་ནི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཏེ། དེ་ལ་

བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡང་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། གང་དག་འདིར་ཐེག་པ་གོང་མའི་མཐོང་

ལམ་གི་རྣམ་གཞག་དུ་མ་འཆད་པ་དེ་དག་ནི་སྐབས་ལས་འདས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་བཅོ་ལྔ་ནི་

མཐོང་བའི་ལམ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་རྣམས་སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་

ཕིར་རོ། ། ཞེ་ན་རྟགས་དེ་ཆོས་ཅན་གི་ཕོགས་གཅིག་ལ་མ་གྲུབ་སེ། ཤེས་པ་ནི་བཟོད་པའི་དམིགས་པ་འཛིན་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་ཀང་མཐོང་ལམ་གི་བར་ན་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱུད་ལ་བསམས་པའམ། ཡང་ན་མ་

མཐོང་བའམ་མཐོང་བའི་ཕིར་ཏེ། གང་ཟག་འདིའི་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་འཇུག་པ་སེ་དེ་སིད་དུ་མཐོང་བའི་ལམ་

མོ། །ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ནི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་ཏེ་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཤེས་པ་

བརྒྱད་དང་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། ལམ་སྔ་མ་ཉམས་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱུན་ཆགས་པ་ཕིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འདི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་ན་ཉམས་པ་སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ་མཐོང་སང་གི་སངས་པ་འཛིན་པའི་གཞིའི་

གཉེན་པོ་ཡིན་པས་སོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་དེ་ལྟ་ན་སྒོམ་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀང་མཐོང་ལམ་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་མི་འཐད་

དོ། །ཅིའི་ཕིར་ཤེས་པ་བདུན་མཐོང་ལམ་ཡིན་ཞེ་ན། བདེན་པ་མཐོང་བ་ཐམས་ཅད་མ་རོགས་པས་བཟོད་པ་གཉིས་ཀི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བར་མར་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་མཐོང་ལམ་གི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་ཟེར་རོ། ། 

བཅུ་བཞི་པ་མན་ཆད་ཀིས་ནི་ཁམས་གོང་མའི་ལམ་མ་མཐོང་བའི་ཕིར་

མཐོང་ལམ་དུ་མ་བཤད་དོ། །བཅུ་དྲུག་པ་ནི་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་ཟིན་པའི་བདེན་

པ་ལ་དམིགས་ནས་ལམ་གོམས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་སྒོམ་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་སྔ་

མ་བདུན་ནི་མཐོང་བའི་བྱ་བ་མ་རོགས་པའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་དུ་བཤད་ཀི་སྒོམ་ལམ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་བཅུ་དྲུག་པའང་ལམ་ལ་ངེས་པར་འབྱིན་པའམ། ལམ་ལ་རེས་

བཟོད་སྔར་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མཐོང་མ་

མཐོང་ནི་བདེན་པ་མཐོང་བ་དང་མ་མཐོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་རྣམ་པའི་དབང་དུ་མ་

བྱས་པས་ ཤེས་པའི། རྣམ་པ་གཅིག་མ་མཐོང་བས་ནི་མ་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་ཉག་

མ་གཅིག་མ་བརས་ཀང་ཞིང་མ་བརས་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །

མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔར་བཤད་པ་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་ཏུ་

དབང་པོ་རྣོན་པོ་ནི་སྔོན་རང་ཉིད་ཀི་མདོ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཀི་དོན་གི་རེས་སུ་

འབྲང་བས་ན་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། རྟུལ་པོ་ནི་སྔོན་གཞན་གི་ལུང་ལ་

བརྟེན་ནས་དད་པས་ཚིག་གི་རེས་སུ་འབྲང་བས་ན་དད་པས་རེས་སུ་འབྲང་བ་ཞེས་

བྱ་བའི་མིང་འཐོབ་བོ། །དོན་དེ་ལྟར་གནས་པ་ན་སྤིའི་དོན་ནི་གསུམ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་

ལམ་གི་རྟེན་དང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ལའང་ལུས་ཀི་རྟེན་ནི་གིང་

གསུམ་གི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དང་འདོད་ཁམས་པའི་ལྷ་རིས་དྲུག་ལ་སྐྱེའི་གཞན་

ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ངན་སོང་གསུམ་དང་བྱང་གི་སྒ་མི་སྙན་པ་ནི་རྣམ་སྨིན་གི་སྒིབ་པས་

བསྒིབས་པའི་ཕིར་དང་། ཟ་མ་དང་མ་ནིང་དང་མཚན་གཉིས་པ་རྣམས་རྟེན་དམན་

པའི་ཕིར་དང་། ཁམས་གོང་མའི་སྐྱེ་བོ་དག་ནི་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ། །སེམས་ཀི་རྟེན་ནི་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ཡིན་ཞིང་

གཟུགས་མེད་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་ལ། དེ་ནི་ཆོས་མཆོག་དང་ས་གཅིག །ཅེས་

བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལའང་བཞི་ལས་མཐོང་ལམ་གི་མཚན་ཉིད་ནི་བདེན་

བཞིའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སྔར་མ་མཐོང་བ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་

བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མཐོང་སང་གི་གཉེན་པོ་བྱེད་པ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་

དག་གི་ལྟར་ན་གཉེན་པོ་མཚན་ཉིད་པ་ལ་འདོད་ན་ཤེས་པ་རྣམས་མཐོང་ལམ་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གཉེན་པོ་མཚན་ཉིད་པ་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །འོན་ཏེ་གཉེན་པོ་ཙམ་ལ་འདོད་ན་ནི་སྒོམ་ལམ་ཡང་དེར་འགྱུར་ཏེ། མཐོང་

སང་ཐག་སིང་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ཆོས་མཆོག་ཆེན་པོའི་རེས་

སུ་བདག་མེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་རྒྱུར་གྱུར་བ་ཞེས་ཟེར་བ་

དེ་ལའང་གལ་ཏེ་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་དངོས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ནི་ལམ་ལ་རེས་བཟོད་མ་

གཏོགས་པ་རྣམས་མཐོང་ལམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ནི་

བཟོད་པ་ཕི་མ་དེ་ཉིད་མཐོང་ལམ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །

དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ཅི་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན་ནི་མཚན་ཉིད་

མ་ངེས་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་མཆོག་གི་རེས་སུ་འབྱུང་བ་ལའང་

དེ་མ་ཐག་གམ་བརྒྱུད་ནས་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །དེའི་ཕིར་བཤད་པ་སྔ་མ་ཉིད་

སྐྱོན་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ནི་གང་ཟག་གིས་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་དང་། ཡུལ་གིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་དང་། ངོ་བོས་ནི་

བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་དང་། རྣམ་པ་ལས་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཅོ་ལྔ་དང་། ཁམས་ཀི་གཉེན་པོ་ལས་ནི་ཆོས་ཤེས་དང་

རེས་ཤེས་གཉིས་ཡིན་ནོ། །སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་གིས་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་དང་། 

བདེན་པ་མཐོང་བ་གཉིས་སུ་བཤད་པ་ནི་འདིར་མི་འདོད་དེ། ཡེ་ཤེས་ཀང་ལམ་

བདེན་གི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ། །མང་པོས་བཀུར་བ་པ་དག་མཐོང་ལམ་སྐད་

ཅིག་མ་བཅུ་གཉིས་སུ་སྨྲ་བའང་གལ་ཏེ་བདེན་པ་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་མཐོང་ལམ་

ཡིན་ན་བཅོ་ལྔ་པ་མན་ཆད་མཐོང་ལམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། བདེན་བཞི་སྔར་མ་མཐོང་བ་ནི་

ཡེ་ཤེས་དེ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོན་ཏེ་རྣམ་པ་མ་མཐོང་བ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་ཡིན་ན་ནི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་

ཁོ་ན་མཐོང་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ། །བདེན་པ་དང་རྣམ་པ་ཚོགས་པ་སྔར་མ་མཐོང་བ་

མཐོང་བ་ཡིན་ན་ནི་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་

ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁད་པར་གི་ཆོས་ནི་མཐོང་སང་མ་ལུས་པ་སངས་པ་དང་། 

བདེན་པའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཉིད་དྲུག་གམ་

བརྒྱད་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ནི་ཆོས་

རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ལ་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཐོང་ལམ་གི་དབང་དུ་བྱས་

ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྐྱོན་མེད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ལ་སོགས་པ་མདོ་ལས་རྣམ་

པ་མང་དུ་བཤད་དོ། །འབྲས་བུ་ནི་སྒོམ་ལམ་འདྲེན་པར་བྱེད་པའོ། །

 ༼སྐོམ་པ་པྐོའི་གང་ཟག་བཤད་པ།༽

ད་ནི་གང་ཟག་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཕུང་པོ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཞིའམ་ལྔའི་རྒྱུན་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ། ལུང་སིལ་བུ་ལས། རྒྱུན་ལ་གང་ཟག་

ཅེས་བྱ་སེ། །མཚན་ཉིད་འཛིན་ལ་ཆོས་ཞེས་བརོད། །”འདི་ལ་གང་ཡང་འཁོར་བ་

མེད། །སུ་ཡང་མྱ་ངན་འདས་པ་མེད། 72།ཅེས་པ་དང་། མདོ་ལས་ཀང་། ཕུང་པོ་

རྣམས་ལ་གང་ཟག་ཅེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། དག་བཅོམ་མ་བྲག་

གིས་ཀང་། ཇི་ལྟར་ཡན་ལག་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཤིང་རྟའི་མིང་དུ་བཤད་པ་

ལྟར། །དེ་བཞིན་ཕུང་པོ་རྣམས་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རོབ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་

པ་དང་། བཙུན་པ་གཞོན་ནུ་ལེན་གིས་ཀང་། །ཕུང་པོའི་རྒྱུན་ནི་གང་ལ་དགེ །མི་

དགེའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་ཉིད། །དེ་ལ་སོག་ཅེས་བྱ་སེ་དེ། །སོག་མེད་བསན་པས་མེད་

པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཚོགས་པ་ལ་གང་

ཟག་ཏུ་བརོད་ན་གཟུགས་མེད་ན་གང་ཟག་མེད་པར་འགྱུར་ལ། ཁ་ཡར་བ་ལ་བརོད་

ན་བུམ་པའང་གང་ཟག་ཏུ་འགྱུར་བས་ས་བོན་ཐམས་ཅད་པའི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་

རྒྱུན་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་གསུམ་གི་རྣམ་པར་ངེས་པ་ལས། ཁ་ཡར་བ་དང་

ཚོགས་པ་ཞེས། །བརྟགས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡི་རྒྱུན། །གང་ཟག་མ་ཡིན་དེ་ཡི་ཕིར། །ས་

བོན་ཀུན་གི་རྣམ་ཤེས་ཀི། །རྒྱུན་ནི་གང་ཟག་ཡིན་པར་འདོད། །ཅེས་བཤད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྣལ་འབྱོར་སྤོད་པ་བའི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ནི་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་ཕུང་པོ་

བཞིའམ་ལྔའི་རྒྱུན་ལ་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་འཆད་པ་ན་བརྒྱད་དུ་དབྱེ་བ་དང་། 

བདུན་དུ་དབྱེ་བ་དང་། གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་གསུམ་ལས།

72  - འདི་ལ་གང་ཡང་འཁོར་བ་མེད། །སུ་ཡང་མྱ་ངན་འདས་པ་མེད། །
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༼གང་ཟག་བརྒྱད་དུ་དབྱླེ་བ།༽

དང་པོ་ལའང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་དང་། མཐར་གིས་པ་

དང་། ཁད་པར་བཤད་པ་གསུམ་གི་དང་པོ་ནི།

༼འདྐོད་ཆགས་དང་བལ་བ་སྐོན་དུ་འགྲྐོ་བ།༽

འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སིད་རེ་མ་གཏོགས་པའི་ས་བརྒྱད་པོ་ལས་

ཅི་རིགས་པར་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་

སེ། དེ་ཡང་འགེལ་པ་ལས་ཕལ་ཆེར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་འདོད་པ་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་གཉིས་བཤད་པ་ལས་དང་པོ་ནི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་

དྲུག་པ་ནས་བརྒྱད་པའི་བར་སངས་པ་དང་། གཉིས་པ་ནི་འདོད་པའི་རྣམ་པ་དགུ་པ་

སངས་པ་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་དགུ་པ་སངས་པའི་བར་ལ་ཊིཀྐས་

བཤད་ཀི་རྣམ་པ་ལྔ་པ་སངས་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ནི་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོར་མ་

བཤད་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་ཐོབ་འབྲས་ནི། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་ཡང་འཇིག་རྟེན་

པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་གཉིས་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་འབྲས་བུ་བར་པ་

གཉིས་ལ་ཡོད་ཀི་སྔ་ཕི་གཉིས་ལ་ནི་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོ་མེད་དོ། ། ཉན་ས་ལས་ཀང་། 

དང་པོ་ནས་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་དེ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་ཕིར་མི་འོང་བར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་ཤས་ཆེར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། དེ་མཐོང་ལམ་ཐོབ་མ་ཐག་ཏུ་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་

བར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་

འབྱུང་ཞིང་། འདིའི་བཞུགས་གནས་ནི་རས་ཐ་དད་དོ། ། 

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། ཕལ་ཆེར་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བར་འགྱུར་

རོ། །འདོད་པ་རྣམས་པས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་

གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་ནས་ཕིར་མི་འོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གཉིས་པོ་ཁོ་ན་བཤད་ཅིང་། 

ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ངེས་པར་གྱུར་པ་ལ་ཞུགས་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ཉིད་ལ་བཤད་དོ། །

“གཉིས་པ་ནི་སྔར་མཐོང་སྒོམ་གི་སང་བྱ་མ་སངས་པས་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་

ལྡན་པ་ཞིག་དང་པོར་མཐོང་ལམ་གིས་མཐོང་སང་རྣམས་སངས་ནས་དེ་ནས་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའམ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡང་རུང་སེ་སྒོམ་སང་རྣམས་རིམ་

གིས་སོང་བའོ། 73།དེ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་ཞུགས་པའི་དད་པ་

དང་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དེ་དག་གལ་ཏེ་སྔོན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སྒོམ་

པས་སང་བར་བྱ་བ་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན་

འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་མན་ཆད་ལ་གནས་པའི་གཉིས་པོ་དེ་ཉིད་སྔར་འཇིག་

རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་གཅིག་ནས་རྣམ་པ་ལྔ་པ་འབྲིང་གི་འབྲིང་

པོའི་བར་དུ་བཅོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ། 

འབྲས་བུ་དང་པོ་ཐོབ་པའི་ཆེད་དུ་བརོན་བཞིན་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་བཞིན་ནོ། ། ཡང་

དེ་གཉིས་འབྲས་བུ་གཉིས་པ་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་མ་ཞུགས་པ་ནི་ ཞེས་པ་འདི་ལ་ནི་སྨྲ་སྒོ་

ལས། ལ་ནི་གཉིས་པ་བཞི་པ་དང་། །བདུན་པ་སྡུག་དང་སྦྱོར་བ་དང་། །སྨོན་དང་ཚད་འཛིན་གཞི་དང་ནི། །ཚེ་སྐབས་

དག་ཏུ་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཤིང་ལ་གཅོད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ་གཉིས་པ་དང་། ཤིང་ལ་ཆུ་འདྲེན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

73  - གཉིས་པ་ནི་སྔར་མཐོང་སྒོམ་གི་སང་བྱ་མ་སངས་པས་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་པོར་མཐོང་ལམ་གིས་མཐོང་

སང་རྣམས་སངས་ནས་དེ་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའམ་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡང་རུང་སེ་སྒོམ་སང་རྣམས་རིམ་གིས་སོང་བའོ། །
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བཞི་པ་དང་། ཤིང་ལ་བྱ་གནས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་བདུན་པ་དང་། ལག་པ་བསྙལ་ལ་ཟན་བཟའ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྡུད་པ་དང་། 

གང་ན་དུ་བ་ཡོད་པ་འདི་ན་ནི་མེ་ཡོད་ལ་འདི་ན་ནི་མེ་མེད་དོ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྦྱོར་བ་དང་། བདག་ནམ་ཞིག་ན་འདི་ལྟ་བུ་

ཞིག་ཏུ་གྱུར་ལ་གྱུར་ནས་ཀང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་སྨོན་པ་དང་། གཞི་དེ་ཙམ་དུ་བྱ་བ་ལ་ཇི་ཙམ་ལ་དེ་ཙམ་ལ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་

ཚད་འཛིན་པའི་གཞི་དང་། དུས་དེ་ལའམ་དེར་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ཚེ་སྐབས་ལ་འཇུག་པ་དང་བརྒྱད་ལས། འབྲས་བུ་གཉིས་

པའི་ཕིར། ཞེས་བཞི་པ་དགོས་ཆེད་ཀི་ལ་ཡིན་པར་འགེལ་ཊིཀ་གིས་བཤད་དོ། ། སྔར་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་

དྲུག་པ་ནས་དགུ་པ་ཚུན་ཆད་ནི་དགུ་པ་མ་གཏོགས་པ་སེ། བརྒྱད་པ་ཆེན་པོའི་

འབྲིང་གི་བར་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་ཟད་ཅིང་སངས་པ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པ་

ལ་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་དེ་གཉིས་སྔར་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མ་

ལུས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ་ཡང་ན་དེ་ནས་བཟུང་སེ་གོང་མ་ཅི་ཡང་

མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་གང་ཡང་རུང་བ་ལས་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ཞིག་གིས་

མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་ཐོབ་པ་ནི་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ཕིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་

པ་ཡིན་ནོ། །དད་པ་དང་ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་གང་ཞིག་འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་

ཞུགས་ལ་སོགས་པ་གང་ལ་ཞུགས་པའི་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་གནས་པ་དེ་ནི་

སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་དེའི་འབྲས་བུ་གནས་པར་

འགྱུར་གི་ཞུགས་པ་དང་དད་པས་རེས་འབྲང་དང་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་དུ་ནི་མི་

འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་ཞུགས་གནས་ལ་རྟོགས་པ་ལ་ཁད་

པར་ཡོད་ཀི་སངས་པ་ལ་ཁད་པར་མེད་དེ། ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་བཅུ་

དྲུག་པས་ཕེ་བའི་ཕིར་དང་། སངས་པ་ནི་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་ལ་ནི་

ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་ཐོབ་པ་མེད་དེ། སིད་རེའི་སྒོམ་སང་མ་སངས་པར་དག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཅོམ་མི་ཐོབ་ཅིང་མཐོང་ལམ་གིས་སྒོམ་སང་མི་སོང་བའི་ཕིར་ ཏེ་བཟོད་པས་གཞོམ་མིན་

སྒོམ་ཁོ་ནས། ཞེས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སོང་ངོ་ཞེ་ན། དང་། ཟག་ པ་དང་། བཅས་ པའི། འོག་

ས་དང་རང་སས་མི་སོང་ལ་དེ་བས་མཐོ་བའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ས་མེད་པས་སིད་རེའི་

སྒོམ་སང་སོང་བའི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ། རྒྱུན་ཞུགས་ལའང་ཆགས་

བྲལ་སྔོན་འགོ་མེད་དེ། བདེན་པ་ཐམས་ཅད་མ་མཐོང་བར་སིད་རེའི་མཐོང་སང་མི་སོང་བས་སྔར་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་

གིས་རང་གི་སང་བྱ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ལ་བརྟེན་པ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡང་རྟེན་གི་ས་གཞན་

ལ་བརྟེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། ། གང་ཞིག་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅོ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ལ་འདོད་

པའི་སྒོམ་སང་ལྔ་པ་མན་ཆད་སངས་ནས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དྲུག་པ་སོང་བ་ནི་མི་སིད་

དེ། དེ་ནི་བཅོ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ཞི་གནས་གང་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ལ་བཅུ་དྲུག་པ་ཡང་རྟེན་

གི་ས་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་བརྒྱད་པ་མན་

ཆད་སངས་ནས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་དགུ་པ་སོང་བའང་མི ་སིད་པར་ཤེས་པར་

བྱའོ། །དེའི་ཕིར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་འཕགས་པ་ནི་བར་མ་

གཉིས་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །

གང་གི་ཚེ་མཐོང་ལམ་གི་འབྲས་བུ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པ་དེའི་ཚེ་སྔར་

གི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་དང་རྟུལ་པོ་དད་པས་རེས་འབྲང་དག་ནི་རིམ་

པ་ལྟར་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་དད་པས་མོས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་འཐོབ་སེ། དེ་ནས་

གཟུང་ནས་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པའི་བར་དུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་

པར་བྱའོ། ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་དབྱེ་བ་ལ་ཞུགས་གནས་གཉིས་ལས། ཞུགས་པ་ནི་ལམ་གིས་ཕེ་ན་མཐོང་ལམ་སྐད་

ཅིག་བཅོ་ལྔ་ལ་གནས་པས་བཅོ་ལྔའོ། །དེ་རེ་རེའང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲུག་སེ། སྒོམ་སང་མ་སངས་པ་ནས་ལྔ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པ་སངས་པའི་བར་རོ། །དེ་རེ་རེ་ཡང་གཉིས་གཉིས་ཏེ་དད་པའི་རེས་འབྲང་ནི་རིགས་ཀིས་ལྔ་སེ། ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་

ནས་རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་གི་བར་རོ། །དེ་རེ་རེའང་དབང་པོས་གསུམ་མོ། །དེ་རེ་རེ་ཡང་རྟེན་གིས་དགུ་དགུ་སེ་གིང་

གསུམ་དང་ལྷ་དྲུག་གོ། དེ་ལྟར་བསོམས་པས་ཁི་ཉིས་སོང་བདུན་བརྒྱ་ལྔ་བཅུའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་ལ་

རིགས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་པས་ཉིས་སོང་བཞི་བརྒྱ་སུམ་བཅུའོ། །འབྲས་གནས་ལ་དད་མོས་ནི་གཞན་པའི་རེས་འབྲང་དང་

འདྲ་ལ་ལམ་གི་དབྱེ་བ་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་བཅུ་དྲུག་པར་ཟད་པས་ན་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་བཅུ་ཡོད་དོ། །མཐོང་ཐོབ་ནི་

གཞན་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་དང་འདྲ་ལ། ལམ་གི་དབྱེ་བ་མེད་པས་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་ཏེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་དབྱེ་བ་

ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་ཕིར་འོང་ལ་ཞུགས་གནས་གཉིས་ལས། ཞུགས་པ་ལའང་གཉིས་ལས་

དད་པས་རེས་འབྲང་ནི་གཞན་རྒྱུན་ཞུགས་དང་འདྲ་ལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་གསུམ་སེ། བཞི་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་

དྲུག་ཅུའོ། །ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་ནི་རིགས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་ལ་གཞན་ཆོས་རེས་འབྲང་བ་སྔ་མ་དང་འདྲ་བས་སོང་ཉིས་

བརྒྱ་བཅོ་ལྔའོ། །དེའི་གནས་པ་ལ་དད་མོས་ནི་རིགས་ལ་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང་གཞན་དད་པའི་རེས་འབྲང་བཞིན་ཏེ་བཞི་

བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུའོ། །གནས་པ་གཉིས་པ་མཐོང་ཐོབ་ནི་ལམ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་ལ་གཞན་ནི་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་བཞིན་ཏེ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་གོ །ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་ཕིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་གནས་གཉིས་ལས། ཞུགས་པ་གཉིས་ནི་

རིགས་ལྔ་དང་གཅིག་ཡིན་པ་དང་དབང་པོ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བ་དང་རྟེན་གིས་དགུ་ཡིན་པ་ནི་སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་

ཡིན་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་དད་པས་རེས་འབྲང་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲུག་ཅུ་རེ་བཞི་སེ་བསམ་གཏན་གཞི་དང་

གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་གིས་ཕེད་དྲུག་ཅུ་རེ་གསུམ་དང་། འདོད་པའི་ཆུང་ངུ་སངས་པའམ། བསམ་གཏན་དང་

པོའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་གང་རུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་ན་འབུམ་ཉི་ཁི་དགུ་སོང་དྲུག་བརྒྱ་ཡོད་དོ། །ཆོས་ཀི་རེས་

འབྲང་ནི་རིགས་ཀིས་དབྱེ་བ་མེད་ལ་གཞན་དེ་དང་འདྲ་སེ་ཉི་ཁི་ལྔ་སོང་དགུ་བརྒྱ་ཉི་ཤུའོ། །འདིའི་གནས་པ་ནི་བྱེ་བྲག་

མང་བས་རོད་པ་མང་པོར་འགྱུར་ཏེ་ཕལ་ཆེར་འོག་གི་མཐར་གིས་པ་དང་འདྲ་བར་སྦྱོར་གསུངས་སོ། ། 

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་ལྔ་པའི་བར་དུ་སངས་ཀང་སེམས་བཅུ་

དྲུག་པ་ལ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཁོ་ན་ཞེས་བྱ་ཡི་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མི་བྱ་ཞེ་ན། གང་གི་ཕིར་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ ཙམ་པོ། ཐོབ་པའི་སེམས་བཅུ་

དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་དེས་དེ་དུས་ན་འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་ཕིར་འོང་ལ་

ཞུགས་པ་ཐོབ་པ་མེད་པས་སོ་དེའི་ཕིར་དེ་ནི་དེ་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྦྱར་

རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པར་

བྱ་བའི་ཕིར་ ཉོན་མོངས་པ་སོང་བའི་སྦྱོར་བ་ལ། མི་བརོན་པ་ དེ་སིད་དུ་ཞུགས་པ་མ། ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། ། ཤུགས་ཀིས་ན་གཉེན་པོ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་སྐྱེས་ནས་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ། འདི་

ལྟར་འབྲས་བུ་སྔ་མ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི་ཕིར་མ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་མི་བརོན་

པ་ན་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་དེའི་ཚེ་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཙམ་ཡིན་གི་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གནས་པ་ཁད་པར་ཅན་

ནི་ཕི་མ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་བརོན་པའོ། །འདིས་ནི་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་བརྒྱད་པ་

སངས་པ་སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་དང་། འདོད་པའམ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་

མཆེད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་ཀང་

རིམ་པ་བཞིན་ཕིར་མི་འོང་དང་དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་

བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཀང་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཁད་པར་

ཅན་ནས་ནི་ཕི་མ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པར་བྱའོ། །དེས་ནི་སེམས་བཅོ་

ལྔ་ལ་གནས་པ་དེ་དག་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་ལྔ་པ་སངས་ཀང་ཕིར་འོང་ལ་ཞུགས་

པར་མི་འགྱུར་བའང་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཕིར་འོང་མི་ཐོབ་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པ་ན་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་

ཐོབ་པ་ཡིན་ན་དེ་ནི་ཕིར་འོང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕིར་འོང་ནི་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་དྲུག་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སངས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནི་ལྔ་པ་སངས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བརྒྱད་པ་

སངས་པ་སེམས་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་གནས་པ་ཕིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་བ་

དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་མན་ཆད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སེམས་

བཅོ་ལྔ་པ་ལ་གནས་པ་དག་བཅོམ་ལ་ཞུགས་པར་མི་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའང་

ཤེས་པར་བྱའོ། །

དེས་ན་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོ་ནི་འཕགས་པ་སྔ་མ་གསུམ་གི་ཞུགས་འབྲས་རས་

ཐ་དད་ཅིང་ཕིར་མི་འོང་ཁད་པར་ཅན་ཉིད་དག་བཅོམ་ལ་ཞུགས་པའང་ཡིན་པས་རས་

བདུན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཁ་ཅིག་འདི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་ཀུན་བརྟགས་པར་འཆད་པ་ནི་མ་

ཡིན་ཏེ། ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་ལས་བཏུས་

ལས་བཤད་པ་ནི་འདི་དང་མཐུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་སྒོམ་སང་དྲུག་པ་སངས་པ་

སེམས་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་གནས་པ་ཕིར་འོང་ལ་ཞུགས་པ་དང་། དེ་ཉིད་སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་

ལ་གནས་པ་ཕིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་། འདོད་པའི་སྒོམ་སང་ཐམས་ཅད་

སངས་པ་སེམས་བཅོ་ལྔ་པ་ལ་གནས་པ་ཕིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་པ་དང་། སེམས་བཅུ་

དྲུག་པ་ལ་གནས་པ་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་

ན། །དེར་ནི་སང་བྱའི་ཉུང་བའི་མཐའ་དངོས་སུ་བཤད་ནས་འདིར་སྨོས་པ་མང་བའི་

མཐའ་ཤུགས་ལ་གོ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་མང་བའི་མཐའ་དངོས་སུ་

བཤད་ནས་དེ་ལས་བཤད་པའི་ཉུང་བའི་མཐའ་སངས་བ་ཤུགས་ལ་གོ་བར་བྱ་བའི་

ཕིར་སྒོ་གཉིས་སུ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཉིས་ཀས་ཀང་གཉིས་ཀ་འདོད་དོ། །གལ་

ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སྒོམ་སང་སོང་ན་ཁམས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་སར་མི་ལྡོག་པ་དང་། ཕིས་དེ་ལས་འོག་མའི་ཉོན་མོངས་པ་ཀུན་ཏུ་

མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་སངས་ཀང་འབྱུང་ན་འཕགས་པ་དེ་དག་ལའང་འབྱུང་བས་ཕིར་མི་

འོང་ལ་སོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་

ལའང་ཉམས་པ་ཡོད་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཅི་སྨོས། འོན་ཀང་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་འཕགས་པ་དེ་དག་ལ་ནི་ཉམས་པ་མི་སིད་དེ། འཇིག་

རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གཉིས་ཀིས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སང་བྱའི་མངོན་

གྱུར་སོང་བ་དང་ས་བོན་ཉམས་སྨད་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་ར་བ་ནས་མི་སོང་

བས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའང་སར་ལྡོག་ལ། འོན་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་

སྔོན་དུ་འགོ་བའི་འཕགས་པ་དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སྒོམ་སང་གི་ཉོན་

མོངས་པའི་མངོན་གྱུར་སངས་པའི་ཕིར་དང་། ས་བོན་ཡང་དེ་མ་ཐག་པར་སྐྱེ་བའི་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སོང་བའི་ཕིར་དེ་ཕིན་ཆད་འདོད་པར་

ལན་ཅིག་ལས་འོང་མི་སིད་པ་དང་ཕིར་མི་འོང་བའི་ཕིར་དེ་དང་དེར་བརོད་དོ་ཞེས་

འཆད་དོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ཅིག་ཅར་ངེས་པར་འབྱིན་པ། 

ཞེས་གསུངས་པ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་ལ་བརྟེན་

ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པས་མཐོང་སང་སངས་ཏེ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་

བྱས་ཏེ། དེའི་རེས་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་ཁམས་གསུམ་གི་

བདེན་པ་ལ་ཅིག་ཅར་དམིགས་ནས་སྒོམ་པས་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལ་སོགས་པ་སངས་པ་ནི་སིད་རེའི་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་སོང་བས་

ཕིར་འོང་དང་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་མེད་པར་དག་བཅོམ་པ་མངོན་ཏུ་བྱེད་པའོ། །

༼མཐར་གིས་པ་བཤད་པ།༽

ད་ནི་མཐར་གིས་པ་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ནི་སྔར་མཐོང་སྒོམ་གི་སང་བྱ་

གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ཞིག་དང་པོར་མཐོང་ལམ་

གིས་ཁམས་གསུམ་གི་མཐོང་སང་སངས་ཏེ། དེ་ནས་སྒོམ་ལམ་ཟག་བཅས་ཟག་

མེད་གང་རུང་གིས་སྒོམ་སང་སངས་ཏེ་འབྲས་བུ་བཞི་རིམ་གིས་ཚང་བར་ཐོབ་པ་

དང་གསུམ་མམ་གཉིས་འཐོབ་པའང་ཡོད་དོ། །དེ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་དང་། ལན་ཅིག་

ཕིར་འོང་དང་། ཕིར་མི་འོང་དང་། དག་བཅོམ་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་གནས་པ་བཤད་

པ་བཞི་ལས།

༼རྒྱུན་ཞུགས་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་ཁམས་ན་སྒོམ་སང་གི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་དགུ་

ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་སིད་རེའི་བར་གི་ས་དང་ས་བརྒྱད་པོ་

རེ་རེ་ན་ཡང་སང་བར་བྱ་བའི་ཉེས་པ་ཆེན་པོ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་གསུམ་གསུམ་དང་དེ་

དག་རེ་རེ་ལའང་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ནས་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་བར་རྣམ་པ་དགུ་དགུ་

ཡོད་པས་སྤིར་བརྒྱད་བཅུ་ར་གཅིག་ཡོད་དོ། །

ཇི་ལྟར་ས་དེ་དག་རེ་རེ་ན་སང་བྱ་དགུ་དགུ་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་གཉེན་པོ་

ཡོན་ཏན་སྒོམ་པའི་ལམ་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་རྣམས་ཀང་དགུ་

དགུ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་ཡོད་དོ། ། མི་ལྕོགས་མེད་ནས་བཟུང་སེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་དག་རེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རེ་ན་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་ཡོད་ལ་དེ་

རྣམས་ཀི་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལ་སང་བྱ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོ་ནི་སང་ས་བའི་ཕིར་གཉེན་པོ་སྒོམ་ལམ་ཆུང་ངུའི་

ཆུང་ངུས་སོང་པ་ཡིན་ཏེ་གོས་ཀི་དྲི་མ་རགས་པ་འབད་པ་ཆུང་ངུས་སོང་བ་བཞིན་

ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སང་བྱ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ནི་སྒོམ་ལམ་ཆེན་པོའི་ཆེན་པོས་སོང་བ་

ལ་སོགས་པའང་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དང་པོ་ནི་ལམ་ཆེན་པོ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། 

ལམ་ཆེན་པོ་སྐྱེས་བ་ན་ཉོན་མོངས་པ་ཆེན་པོ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ་དང་

བཅུ་དྲུག་པ་ནི་གནས་པ་ཙམ་པོ་ཡིན་པར་སྔར་བཤད་ལ། སྤིར་དད་མོས་ཙམ་ལ་དབྱེ་ན་དབང་

པོས་གསུམ་མོ་རིགས་ཀིས་ལྔའོ། །སངས་པས་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་ནས་ལྔ་པ་སངས་པའི་བར་དྲུག་གོ །རྟེན་གིས་

དགུའོ། །ལམ་གིས་དབྱེར་མེད་དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་བཅུ་དྲུག་པར་ཟད་པའོ། །སྤིར་བརྒྱད་བརྒྱ་དང་བཅུའོ། །མཐོང་ཐོབ་

ཀང་རིགས་ཀིས་དབྱེར་མེད་གཞན་ནི་སྔ་མ་དང་འདྲ་སེ་སྤིར་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་གཉིས་སོ། ། རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་

འབྲས་གནས་གང་ཞིག་སྔར་སྒོམ་པས་སང་བར་བྱ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་གཅིག་ཀང་

མ་ཟད་དེ་མ་སངས་ན་དེ་ནི་རེ་ལྟར་ཏེ་རབ་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་སྐྱེ་བ་སིད་པའི་

ཕིར་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་སེ། མདོ་འགའ་ཞིག་ལས་པོ་ཟོས་ན་ལན་བདུན་

པ་དང་། མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། ལྷའི་སིད་པ་བདུན་དང་མིའི་སིད་པ་བདུན་དང་

བར་དོའི་སིད་པ་བདུན་ཚན་གཉིས་ཏེ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་ལེན་ཡང་བདུན་ཚན་དུ་ཆོས་

མཐུན་པའི་ཕིར་སིད་པ་བདུན་པ་ཞེས་བྱ་སེ་ཤིང་ལོ་མ་བདུན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་
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རོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་རེ་དེ་ལྟ་ན་ཁམས་མང་པོའི་མདོ་ལས། གང་ཟག་ལྟ་

བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སིད་པ་བརྒྱད་པ་མངོན་པར་འགྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་

གནས་མ་ཡིན་ཞིང་གོ་སྐབས་མེད་དེ་འདི་ནི་གནས་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་དང་

འགལ་ལ་ཞེས་ཟེར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། དེ་ནི་འགོ་བ་རིས་མཐུན་གཅིག་ཏུ་མི་

སྐྱེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པར་སྒ་ཇི་བཞིན་དུ་བརྟག་ན་ནི་མདོ་

ལས། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་ནང་དུ་ལན་བདུན་འཁོར་ཞིང་སོང་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་

མཐར་བྱེད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་བར་སིད་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་ན་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་བ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མདོ་

ལས་སིད་པ་ལན་བདུན་པར་གསུངས་པ་ནི་འདོད་པའི་སིད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་

ཕིར་ དེ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པས། ཉེས་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདི་ནི་ལས་ཀི་སོབས་ཀིས་འཕངས་པའི་ཕིར་དང་། དུས་དེ་སིད་ཀིས་རྒྱུད་

སྨིན་པས་སིད་པ་བདུན་ལས་ལྷག་པར་ཡང་མི་སྐྱེ་ལ་དེའི་གོང་དུ་ བར་སྐབས་སུ་ལམ་གོང་

མ་དང་། ཡང་དག་བཅོམ་པ་མངོན་དུ་མི་བྱེད་དེ་ དེ་སིད་དུ་མྱོང་བར་ངེས་པའི་ལས་ཡོད་པའི་ཕིར། 

འདི་ནི་རེ་ལྟར་ཐོགས་ན་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ། ། སྤྲུལ་གོམ་པ་བདུན་པས་ཟིན་པ་དང་རིམས་ཉིན་

བཞི་པ་བཞིན་ནོ། ། རྒྱུན་ཞུགས་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ནི་སིད་པ་ལན་བདུན་པ་ཡིན་ཏེ། གོང་མའི་ལྷར་བསྐྱེད་

པ་ནི་མིར་སྐྱེ་བ་མེད་དེ། འབྲས་བུ་ལས་ཉམས་བཞིན་དུ་འཆི་བ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པས་སོ། །གང་

ཞིག་མིའི་རྟེན་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་མཐར་དེ་ཁོ་ནར་འོངས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་ལ། ལྷའི་ནང་དུ་དེ་ཐོབ་

པའང་མཐར་ལྷའི་རྟེན་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའོ། །སིད་པ་བརྒྱད་པ་མི་འབྱུང་བ་ནི་ལམ་དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕིར་

ཏེ་དེ་སིད་ཀིས་ངེས་པར་རྒྱུད་སྨིན་པའི་ཕིར་སྤྲུལ་གོམ་བདུན་པས་ཟིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་སིད་དུ་སྐྱེ་བ་འགྲུབ་སེ། ཐ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མའི་ཆ་མཐུན་གཉིས་དང་གོང་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སེ་ཀུན་སྦྱོར་བདུན་ལུས་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སྐྱེ་རྒྱུད་སྨིན་པ་ཁ་ཅིག་

ཀང་ལན་བདུན་པ་ཡོད་དོ། ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ ཀི་བསན་པ་དང་སངས་རྒྱས། འཇིག་རྟེན་དུ་མི་

འབྱུང་བ་ན་ནི་ཁིམ་པའི་རྟེན་ཉིད་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀིས་ཐོབ་པའི་དག་བཅོམ་ཐོབ་པས་

དགེ་སོང་ཡིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཕི་རོལ་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གིས་དག་བཅོམ་

ཐོབ་བོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་གནས་གང་ཞིག་སྒོམ་ལམ་ཟག་

བཅས་ཟག་མེད་གང་རུང་གིས་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་གི་ཉོན་མོངས་པའི་རྣམ་པ་

གསུམ་མམ་རྣམ་པ་བཞིའི་བར་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ སེ་འདི་ནི་བདེན་པ་མཐོང་བའི་སྔོན་ནམ་

ཕིས་སངས་ཀང་རུང་ངོ་། །གང་ཟག ། དེ་ནི་ བཞི་སངས་ན། ཚེ་གཉིས་སམ་ གསུམ་སངས་ན། གསུམ་

དུ་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་སེ། དེ་ལའང་ལྷའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། 

མིའི་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་གཉིས་སོ། །ཉོན་མོངས་པ་གཅིག་དང་གཉིས་

སངས་པ་དེ་ནི་ཚེ་དྲུག་གམ་སྔར་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མ་སྨོས་

ཀང་ཤུགས་ལ་གོ་འོ་ཞེས་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་འཆད་དོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་

ཡང་ལན་གཉིས་སམ་གསུམ་དུ་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལོགས་

སུ་མ་བཤད་དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཅིའི་ཕིར་ལྔ་པ་སངས་པའང་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བར་མ་སྨོས་ཤེ་ན། 

འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་པ་སངས་པ་ནི་དྲུག་པའང་ ཚེ་དེ་ཉིད་ལ། ངེས་པར་སོང་བའི་

ཕིར་རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་དྲུག་པ་གཅིག་པུས་ནི་ཕིར་

འོང་གི་འབྲས་བུ་ལ་གེགས་བྱ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་བར་ཆད་གཅིག་

པའི་རྣམ་པ་དགུ་པ་གཅིག་པུས་ཀང་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་གེགས་བྱེད་པར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མི་འགྱུར་རོ། ། ཁམས་ལས་མི་འདའ་བའི་ཕིར་རོ། ། ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་མཚུངས་ཏེ། བར་ཆད་

གཅིག་པ་ནི་འདོད་ཁམས་ལས་འདའ་དགོས་པས་དཀའ་བའི་ཕིར་རྣམ་པ་གཅིག་

གིས་ཀང་གེགས་བྱ་བར་ནུས་ལ། འགེལ་པར་ནི་ལྷ་དག་གི་ནང་དུ་སོང་ནས་མིའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ལན་

ཅིག་འོང་བའི་ཕིར། ཕིར་འོང་བ་སེ། ཕན་ཆད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འདོད་ལྷར་སོང་ནས་མིར་ལན་ཅིག་ཕིར་

འོང་དུ་བཤད་ལ་མདོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་བསབས་པའི་ཕིར་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་

ཞེས་འབྱུང་བ་ནི་སྒོམ་སང་ཆུང་གསུམ་ལུས་པ་ཡིན་ལ། ཕིར་འོང་ནི་ཁམས་ལས་འདའ་མི་དགོས་

པས་རྣམ་པ་དྲུག་པ་གཅིག་པུས་གེགས་བྱ་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

༼ཕིར་འྐོང་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཕིར་འོང་བཤད་པ་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་གནས་འདོད་པའི་

སྒོམ་སང་ གཅིག་ནས། རྣམ་པ་ལྔའི་བར་དུ་བཅོམ་པ་ དང་དྲུག་པ་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གནས་

པ། གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་གནས་པར་མ་ཟད་འབྲས་བུ་གཉིས་པ་ཕིར་

འོང་ལ་ཞུགས་པའང་ཡིན་ནོ། །ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་འབྲས་གནས་ཙམ་པོ་ནི་བདེན་པ་

མཐོང་ནས་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་རྣམ་པ་དྲུག་པ་ཟད་པར་གྱུར་པ་ འི་རྣམ་གོལ་ལ་གནས་པ། 

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་སེ། ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་ངུ་གསུམ་གིས་ནི་

འདོད་པར་ལན་ཅིག་ལས་སྐྱེ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། ། འདི་ལ་དབྱེ་ན་ཞུགས་པ་ལ་དད་མོས་

མཐོང་ཐོབ་གཉིས་ཀ་ཡང་དབང་པོས་གསུམ་གསུམ་དང་། རྟེན་གིས་དགུ་དགུ་དང་། སངས་པ་དང་ལམ་གིས་ལྔ་

ལྔའོ། །དད་མོས་ནི་རིས་ཀིས་ལྔ་སེ་སྤིར་དྲུག་བརྒྱ་དང་བདུན་ཅུ་ར་ལྔའོ། །མཐོང་ཐོབ་ནི་རིགས་ཀིས་དབྱེར་མེད་པས་

བརྒྱད་དང་སུམ་ཅུ་ར་ལྔའོ། །གནས་པ་གཉིས་ནི་གཞན་དང་སྔ་མ་འདྲ་ལ་སངས་པ་དང་ལམ་གིས་གསུམ་གསུམ་སེ། 

དད་མོས་ནི་བརྒྱད་ཅུ་ར་ལྔ་དང་། མཐོང་ཐོབ་ནི་ཉི་ཤུ་ར་བདུན་ཡོད་དོ། ། ཕིར་འོང་གི་འབྲས་གནས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདོད་པའི་སྒོམ་སང་གི་ཉེས་པའི་ཆ་བདུན་དང་བརྒྱད་ཟད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ དག་

བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ། ཚེ་གཅིག་པ་དང་ ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་ལ་ཉོན་མོངས་ཀི། བར་ཆད་གཅིག་པ་ཞེས་

བྱ་སེ་གནས་པ་ཁད་པར་ཅན་ནོ། །ཚེ་གཅིག་གིས་ཕིར་མི་འོང་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པ་

ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་འདི་ནི་འདོད་ཁམས་ལས་འདའ་དགོས་ཤིང་ཁམས་ལས་

འདའ་བ་ནི། བཟོད་དང་ཕིར་མི་འོང་དག་བཅོམ། །འཐོབ་ལ་ལས་གེགས་ཤིན་ཏུ་

བྱེད། །ཅེས་འབྱུང་ལ། ཉོན་མོངས་པའང་ལས་དང་འདྲ་བས་སང་དཀའ་བའི་ཕིར་

ཉོན་མོངས་པ་གཅིག་གིས་ཀང་བར་ཆད་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། མཐོང་ལམ་མ་ཐོབ་ཀི་སྔོན་དུ་

གསུམ་དང་བཞི་སངས་པ་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་སངས་པ་འབྲས་བུ་ཙམ་ཐོབ་པ་ནི་རིགས་སྐྱེའམ་བར་ཆད་གཅིག་པ་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་གམ་དེ་དག་གི་གོང་མའི་གཉེན་པོ་

འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ན་ཡིན་ནོ། ། 

༼ཕིར་མི་འྐོང་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ཕིར་མི་འོང་བཤད་པ་ནི་ཕིར་འོང་གི་འབྲས་གནས་ཁད་པར་ཅན་

དེ་ཉིད་འབྲས་བུ་གསུམ་པ་ཕིར་མི་འོང་པའི་འབྲས་བུ་ལ་ཞུགས་པའང་ཡིན་

ནོ། །ཕིར་འོང་གི་འབྲས་གནས་དེ་ཉིད་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་དགུ་པ་ཟད་པས་ཕིར་མི་

འོང་བ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པར་ཕིར་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིར་མི་འོང་གི་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དེ་ཉིད་ནི་གསུམ་དུ་དབྱེ་སེ། གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་དང་། 

གཟུགས་མེད་པར་ཉེ་བར་འགོ་བ་དང་། ཚེ་འདི་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའོ། །དེ་ལ་

གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་དེ་ནི་རྣམ་པ་ལྔ་སེ། བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་

དང་། སྐྱེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། གོང་དུ་

འཕོ་བ་རྣམས་སོ། །

དེ་ལ་དང་པོ་ནི་འདི་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་གཟུགས་ཀི་ གནས་བཅུ་དྲུག་གང་རུང་གི ། 

བར་དོར་ ལྷག་མེད། དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། ། འདི་ཆོས་ཉིད་ཀིས་བར་དོར་ཡུན་རིང་གནས་

ལ་སྐྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེད་པས་སོ། ། གཉིས་པ་ནི་ བར་དོར་འདའ་མ་ནུས་པ་དེ། ལམ་སྒོམ་པ་ལ་

མངོན་པར་བརོན་པ་དང་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་གཉིས་ཀ་ཡོད་པས་ཚངས་རིས་

ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། ། ཁ་ཅིག་ཕུང་པོ་ལྷག་མེད་དུ་

འདའ་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཚེ་འདོར་བའི་དབང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ལ་རབ་མཐའི་བསམ་གཏན་

བཞི་པ་ཐོབ་པའི་མི་དག་བཅོམ་དབང་རྣོན་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་བར་དོར་འདའ་བ་དེ་ཚེ་ལ་དབང་བར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན་མི་དབང་ཡང་དོར་གནས་པར་བྱེད་པའི་ལས་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་ལྟ་བུའི་མཐུ་ཅན་མེད་པས་མྱུར་དུ་ལྷག་

མེད་དུ་འདའ་ལ། འདི་ནི་ཚད་དེ་རོགས་ནས་སོ། །དེས་ན་མི་མཚུངས་སོ། ། གསུམ་པ་ནི་བརོན་པ་ཡོད་

ཀང་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་མེད་པས་དེར་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་རོལ་བ་དང་བཅས་པས་

དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །བཞི་པ་ནི་བརོན་པ་དང་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་བ་

གཉིས་ཀ་མེད་པས་ཚངས་རིས་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་ནས་ཡུན་རིང་པོ་ལོན་ནས་

ལམ་སྒོམ་པ་ལ་རོལ་བ་མེད་པར་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་

བ་འདོད་ལ། སོབ་དཔོན་ནི་མདོ་ལས། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་བཅས་པས་ཡོངས་སུ་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བ་ཞེས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་མེད་པར་མྱང་འདས་སྔར་འབྱུང་བས་དེ་

དང་མཐུན་པར་འབད་རོལ་མེད་པ་དང་ཡོད་པས་འཐོབ་པའི་སྒོ་ནས་མངོན་པར་འདུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱེད་པ་མེད་པ་དང་འདུ་བྱེད་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ལམ་ངང་གིས་འབྱུང་

བ་དང་ངང་གིས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པས་འདུ་བྱེད་མེད་པ་གསུམ་པར་བཞེད་དོ། །ལམ་

ངང་གིས་འབྱུང་བར་འདྲ་ཡང་སྐྱེས་ནས་དང་ཁད་པར་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྐྱེས་

ནས་མྱང་འདས་ནི་ལམ་”ཆེས74་ངང་གིས་འབྱུང་བ་དང་། རྒྱུ་བསགས་པའི་སྒོ་ནས་

ལམ་ཆེས་ཆེ་བ་དང་། ལམ་ཆེས་ཆེ་བ་ཉིད་ཀིས་ཟད་པར་བྱས་པས་ཕ་རྒྱས་ཆེས་

ཆུང་བ་ཡིན་ལ། འདུ་བྱེད་མེད་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྔ་པ་ནི་ཚངས་རིས་ལ་སོགས་པ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་གནས་གཞན་དག་

ཏུ་དག་བཅོམ་མ་ཐོབ་པར་འོད་ཆུང་ལ་སོགས་པ་གོང་དུ་འཕོས་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་

པར་བྱེད་པ་སེ། གོང་དུ་འཕོ་བ་ ནི་འདིར་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་ཀང་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་

ཀི་མཐུས་བར་དོ་དང་སྐྱེས་གནས་འདའ་མི་ནུས་པ་སེ། དེ་ནི་རྒྱུའིི་སྒོ་ནས་ཤེས་རབ་ལ་དགའ་བས་

ལྷག་མཐོང་སྤད་པ་བསམ་གཏན་སེལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དགའ་བས་ཞི་

གནས་སྤད་པ་བསམ་གཏན་མ་སེལ་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་བསམ་

གཏན་སེལ་མ་བསྒོམས་ན་འབྲས་བུའི་སྒོ་ནས་འོག་མིན་གི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་

དེ་ཡང་དབྱེ་ན་འཕར་བ་དང་ཕེད་དུ་འཕར་བ་དང་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་འཆི་འཕོ་བ་

གསུམ་ལས་དང་པོ་ནི་འདོད་པར་སྐྱེ་བའི་འཕགས་པས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་

གོམས་པར་བྱས་པ་ཞིག་བསམ་གཏན་དང་པོའི་བདེ་བའི་རོ་མྱངས་པས་གོང་མ་

གསུམ་ལས་ཉམས་ཏེ་ཤི་འཕོས་པ་ན་ཚངས་རིས་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་ནས་སྔོན་

གོམས་པའི་ཤུགས་ཀི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ བཅོ་ལྔ། སེལ་ བསྒོམས། ཏེ་འོག་མིན་དུ་

74  ཆས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སྐྱེས་ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །

གཉིས་པ་ནི་ ཚངས་རིས་ཀི་རྟེན་ལ་གསུམ་སེལ་ལམ་དྲུག་སེལ་གོམས་ནས། རྒྱུན་སྔ་མ་ལ་

གཙང་མ་རིས་ཀི་ལྷ་ལྔའི་འོག་མ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་སྐྱེས་ནས་དེ་ནས་ བཅོ་ལྔ་པ་

བསྒོམས་ནས། འོག་མིན་ཏུ་སྐྱེས་ཏེ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །

གསུམ་པ་ནི་ཚངས་ཆེན་མ་གཏོགས་པ་གནས་རིས་བཅུ་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་

སོང་སེ་འོག་མིན་གི་ལུས་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །ཚངས་ཆེན་དུ་མི་སྐྱེ་བ་

ནི་ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པ་དང་། གཙོ་བོ་གཅིག་པའི་གནས་ཡིན་པས་འཕགས་པ་

རྣམས་ཀིས་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་འོད་གསལ་མན་ཆད་དུ་རིམ་གིས་སྐྱེས་

ནས་དེའི་རྟེན་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པ་ལ་སོགས་པའང་ཡོད་པར་རིགས་པའི་ཕིར་འདི་

གསུམ་དུ་ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་པར་གསལ་ལོ། །ཕིར་མི་འོང་བ་ཞེས་བྱ་བའང་འདོད་པ་

ཁོ་ནར་ཕིར་མི་འོང་བ་ནི་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་ས་གང་དུ་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་དེ་ས་དེ་

དང་འོག་མར་ཕིར་མི་འོང་ བས་ཕིར་མི་འོང་རོགས། བའི་ཕིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོར་

སྐྱེས་པའི་ཕིར་མི་འོང་བ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོར་ཕིར་མི་འོང་བ་ལ་

སོགས་པ་ལྟ་བུ་སེ། འཕགས་པ་དེ་དག་ཡང་ན་ནི་རྟེན་དེ་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་

ལ། དེར་མ་ཐོབ་ན་ནི་གོང་དུ་འཕོ་བ་ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

སེལ་མ་ཉམས་ནས་སིན་མེད་ལ་སོགས་པར་སྐྱེ་བ་ནི་མེད་དེ། སེལ་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་པའི་ས་པ་ཡིན་ལ་དེ་རང་

སའི་ཉོན་མོངས་ཀིས་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ལ་ཉམས་ན་གནས་གཙང་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

གཉིས་པ་རྒྱུའི་སྒོ་ནས་བསམ་གཏན་སེལ་མ་བསྒོམས་པ་ལས་གཞན་རྒྱུའི་

སྒོ་ནས་བསམ་གཏན་མ་སེལ་བ་ནི་སིད་པའི་རེ་མོའི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་ཡིན་ཏེ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞི་པའི་གནས་གཙང་མ་ལྔ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སུ་

རིམ་གིས་སོང་སེ། དེ་ནས་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་སུ་སོང་ནས་སིད་རེར་དག་

བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའོ། །གོང་དུ་འཕོ་བ་དེ་དག་ལ་བར་སྐབས་ས་འོག་མ་དག་ཏུ་

དག་བཅོམ་ཐོབ་པའང་ཡོད་མོད་ཀི་འོག་མིན་དང་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ནི་དེ་དག་ལས་གོང་དུ་འགོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཏེ། དཔེར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སིད་པ་

གཉིས་སམ་གསུམ་མངོན་པར་གྲུབ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སིད་ཀང་ཕིན་ཆད་

སིད་པ་བརྒྱད་པ་མི་འགྲུབ་པས་ན་མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་ཞེས་བཤད་པ་

བཞིན་ནོ། །

གལ་ཏེ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་གཟུགས་སུ་འགོ་བར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་གཟུགས་མེད་དུ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀི་

གནས་གཙང་མ་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་སུ་རིམ་གིས་འོངས་ནས་གཟུགས་མེད་པར་

འགོ་བའི་ཕིར་དེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ། །འདི་དག་གནས་གཙང་མར་མི་འགོ་བ་ནི་གནས་

གཙང་མ་དག་ནི་འཕགས་པའི་གནས་ཡིན་པས་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་གཟུགས་

མེད་བྱིས་པའི་གནས་སུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། སྐྱེ་བ་དེ་དག་ཀང་འཕགས་པའི་

གནས་སུ་མི་འགོ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་བ་

ལས་གཞན་ནི་གཟུགས་མེད་པར་ཉེ་བར་འགོ་བའི་ཕིར་མི་འོང་བ་སེ། འདོད་པར་

ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་གཟུགས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་ནི་གཟུགས་མེད་

དུ་སྐྱེས་ནས་དག་བཅོམ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་དབྱེ་ན་སྐྱེས་ནས་དང་། མངོན་

པར་འདུ་བྱེད་བཅས་དང་། བྱེད་པ་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། གོང་དུ་འཕོ་
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བ་དང་རྣམ་པ་བཞིའོ། །དེ་ན་བར་སིད་མེད་པས་བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནི་

མེད་དོ། །རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་བྱ་བའང་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་མན་ཆད་ཀི་དབང་

དུ་བྱས་ཀི་སིད་རེ་ལ་ནི་གོང་དུ་འཕོ་བའང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིར་མི་འོང་སྔར་གི་

དེ་དག་ལས་གཞན་ནི་མཐོང་ཆོས་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་དག་བཅོམ་ཐོབ་ནས་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བའོ། ། མཐོང་ཆོས་ལ་འདའ་བ་ལ་རྟེན་གིས་དབྱེ་ན་དགུ་དང་། སངས་པས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་

མེད་བཞིའི་སྒོམ་སང་དགུ་བཞི་སོ་དྲུག་ཕག་གཉིས་ལས་སིད་རེའི་དགུ་པ་སངས་པ་བོར་ཏེ་བདུན་ཅུ་ར་གཅིག་

གོ །དབྱེ་བ་གཞན་ནི་འདྲ་སེ་སྤིར་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་རེ་གཉིས་ཡོད་དོ། ། 

དེ་ལྟར་གཟུགས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་མི་འོང་བ་ལྔ་དང་གཟུགས་མེད་པར་འགོ་

བ་དང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སེ་ཕིར་མི་འོང་བདུན་ཡིན་

ནོ། །གཟུགས་སུ་འགོ་བ་གཅིག་ཏུ་བགངས་ན་ནི་གསུམ་ཡིན་ནོ། །བར་མ་དོར་མྱ་

ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་གནས་གཞན་གིས་ཕེ་ན་

བསམ་གཏན་ས་བཞི་ལ་ཁ་ཆེ་བ་ལྟར་ན་བདུན་ན་འདོད་ལས་གནས་གཞན་ཐ་དད་

མེད་པ་དང་། ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པས་ཚངས་ཆེན་མ་གཏོགས་པ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་

དྲུག་དང་། རིགས་ཀིས་ཕེ་ན་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དྲུག་དྲུག་དང་། 

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཕེ་ན་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ནས་རང་སའི་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བར་དགུ་དགུ་དང་། དབང་པོས་ཕེ་

ན་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་ན་བར་མ་དོར་

མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་དབྱེ་ན་ཉིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ར་གཉིས་སུ་འགྱུར་

རོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ལའང་སྦྱར་ཏེ་སྤིར་
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ཕིར་མི་འོང་བ་ཁི་ཉིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་ར་དྲུག་ཅུར་འགྱུར་རོ། །

གཟུགས་མེད་དུ་འགོ་བ་ལའང་རྟེན་གིས་བཞི་དང་། དབང་པོས་གསུམ་དང་། 

རིགས་ཀིས་དྲུག་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དགུ་དགུ་དང་། ངོ་བོས་བར་མ་

དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མ་གཏོགས་པ་བཞི་སེ། རེ་རེ་ལ་དྲུག་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ར་

བརྒྱད་བརྒྱད་ཡོད་པས་བསོམས་ན་ཉིས་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་ར་གཉིས་ཀི་དབྱེ་བ་

ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་འོག་སའི་རྣམ་པ་དགུ་པ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གོང་མའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པ་ཡིན་

པས་འདོད་པའི་དགུ་པ་སངས་པ་དེ་ཉིད་བསམ་གཏན་དང་པོའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་

དང་ལྡན་པ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པར་སྦྱར་རོ། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བ་ལ་རིགས་ཀིས་དྲུག་དང་། དབང་པོས་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་ཤེས་པར་བྱ་ཡི་རྟེན་དང་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་དབྱེ་བ་ནི་མེད་དེ། རྟེན་ནི་འདོད་པ་གཅིག་ཏུ་ཟད་པའི་

ཕིར་དང་། འདོད་པའི་ཉོན་མོངས་པ་མ་སངས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་འཆད་མོད་ཀི། རྟེན་གིས་གིང་གསུམ་གི་མི་དང་ལྷ་རིས་དྲུག་སེ་དགུ་དང་། 

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་སིད་རེའི་བར་གི་དགུ་བརྒྱད་

བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་སངས་པས་ཁི་ཆིག་སོང་དྲུག་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིར་འགྱུར་རོ་

ཞེས་གསུངས་སོ། ། ས་རེ་ན་སང་བྱ་དགུ་དགུ་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་དང་བསོམས་ནས་རེ་རེ་བཅུ་བཅུར་འགྱུར་

རོ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། འོག་སའི་དགུ་པ་སངས་མ་ཐག་པ་དང་དེའི་གོང་མའི་འཆིང་བ་ཀུན་ལྡན་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརི་

སེ། རང་སའི་དགུ་པ་སངས་པ་ནི་དེར་སིད་པ་འགྲུབ་པ་མི་རུང་བས་དེའི་དབྱེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་

གནས་དང་རིགས་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་དབང་པོའི་བྱེ་བྲག་གིས་དབྱེ་ན་ཁི་ཉིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་
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ཅུའོ། །དེ་ལྟར་ན་གནས་གཅིག་ན་རིགས་དྲུག་གོ །རིགས་རེ་རེ་ལའང་སངས་པས་དགུ་དགུ་སེ་དགུ་དྲུག་ལྔ་བཅུ་

བཞིའོ། །ལྔ་བཅུ་ང་བཞི་པ་བཅུ་དྲུག་ནི་བརྒྱད་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་བཞིའོ། །དེ་དབང་པོའི་བྱེ་བྲག་གིས་སུམ་འགྱུར་དུ་བྱས་

པའོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྔའང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བས་ཐམས་ཅད་བསོམས་ནས་གཟུགས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་མི་འོང་

ཁི་ཉིས་སོང་དགུ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཡོད་དོ། ། 

འོ་ན་མདོ་ལས་གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་བའི་ཕིར་མི་འོང་དགུར་བཤད་པའི་

དོན་ཅི་ཞེ་ན། བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་ཞོགས་མའི་མེ་སག་ཆུང་ངུ་

མངོན་པར་གྲུབ་བཞིན་དུ་འཆི་བ་དང་། ལྕགས་ཀི་”ཚྭ་ཚྭ75་སེང་དུ་ཡར་བཞིན་དུ་

འཆི་བ་དང་། ལྕགས་ཀི་”ཚྭ་ཚྭ76་སེང་དུ་ཡར་ནས་ས་ལ་མ་ལྷུང་བར་འཆི་བའི་དཔེ་

གསུམ་གིས་མྱུར་བ་དང་། མྱུར་བ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡུན་རིང་མོ་ཞིག་ནས་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བ་གསུམ་དང་། སྐྱེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་སྐྱེས་མ་ཐག་དང་། 

འདུ་བྱེད་བཅས་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་གསུམ་དང་། གོང་དུ་འཕོ་བ་ལ་འཕར་བ་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་སེ། དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་པ་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་

ནས་གཟུགས་སུ་ཉེ་བར་འགོ་བའི་ཕིར་མི་འོང་བ་ནི་དགུར་བཤད་དོ། ། འབྱེད་པའི་རྒྱུ་

མཚན་ནི། ཕིར་མི་འོང་པ་གསུམ་དང་དགུ་པོ་དེ་དག་གི་ཁད་པར་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་

ལས་བར་སིད་འགྲུབ་པ་དང་། སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དང་། ལན་གངས་གཞན་ལ་

མྱོང་འགྱུར་གསུམ་དང་། དབང་པོ་རྣོ་འབྲིང་རྟུལ་པོ་གསུམ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་

འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། དབང་པོ་དང་ཉོན་མོངས་པ་ལའང་རྣོན་པོའི་རྣོན་པོ་དང་། 

སང་ས་བའི་ས་བ་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་ལས་ཡིན་ཏེ། བར་མ་དོར་

75  ཚ་ཚ

76  ཚ་ཚ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལའང་དེ་བཞིན་དུ་བརོད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་གསུམ་

ཚན་དང་པོ་གཉིས་ལ་ནི་དབང་པོ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་བྱེ་བྲག་ཡོད་ཀི་ལས་ཀི་བྱེ་

བྲག་ནི་མེད་དེ། དང་པོ་གསུམ་ནི་མངོན་པར་འགྲུབ་པའི་ལས་སུ་མཚུངས་ལ། 

གཉིས་པ་གསུམ་ནི་སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དུ་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གསུམ་ཚན་ཐ་

མ་ལ་ནི་ལས་དབང་ཉོན་མོངས་གསུམ་གའི་བྱེ་བྲག་ཡོད་དོ། །

འོ་ན་ལུང་བར་མ་ལས་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགོ་བ་བདུན་གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་གཟུགས་སུ་ཉེར་འགོའི་ཕིར་མི་འོང་བ་དགུ་པོ་དེ་ལས་གོང་དུ་འཕོ་བ་

གསུམ་དུ་མ་ཕེ་བར་བགངས་པ་ལས་ནི་སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགོ་བ་བདུན་དུ་འདོད་པ་

ཡིན་ནོ། ། གོང་འཕོ་མི་འབྱེད་པ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ནི་བསམ་གཏན་སེལ་མ་སེལ་དང་། ཁམས་གཅིག་དང་གཉིས་སུ་འགོ་

བ་དང་། འཕར་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བས་གདུལ་བྱའི་བློ་འཁྲུག་བསམ་ཕེ་ཞེས་སོ། ། ཅིའི་ཕིར་ སོབ་པའི་

ནང་ན། འདི་དག་ཁོ་ན་དམ་པར་བརོད་ཅེ་ན། ལས་དམ་པ་དགེ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

དང་། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་མི་དགེ་བ་སངས་པའི་ཕིར། དམ་མིན་མི་དགེ་བ་ལ་མི་

འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། འགོ་བ་འདི་དག་ཏུ་སོན་པ་ཕིར་མི་འོང་བའི་ཕིར་དེ་དག་ཁོ་ན་

སྐྱེས་བུ་དམ་པའི་འགོ་བ་ཡིན་གི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་སོབ་པ་ཆགས་བཅས་ལ་ནི་དེ་

དག་མེད་པའི་ཕིར་དང་། མི་སོབ་པའི་འཕགས་པ་དག་དམ་པ་ཡིན་ཡང་ཁམས་གོང་

མར་འགོ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་མདོ་ལས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་གང་ཞེ་ན། སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ནི་སོག་

གཅོད་པ་ནས་ཆང་འཐུང་བའི་བར་སིག་པ་ལྔ་པོ་གཏན་མི་བྱེད་པའི་སོམ་པ་ཐོབ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་ཕིར་དང་། སིག་པ་གཞན་ཡང་མཐོང་སང་དང་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་ཅི་རིགས་པ་

སངས་པས་ཕལ་ཆེར་སངས་པའི་ཕིར་དེ་ཙམ་གིས་རྣམ་གངས་པའི་དམ་པར་

བཤད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་ནི་རྣམ་གངས་མ་ཡིན་པའི་དམ་པར་བསན་པའི་ཕིར་

རོ། །གལ་ཏེ་འདོད་པར་ ཚེ་དང་པོ་ལ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཚེ་བརེས་ནས་

ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པ་ལའང་བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་

ཡོད་དམ་ཞེ་ན། མེད་དེ། གང་ཞིག་འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་དེ་

ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་གཞན་དུ་འགོ་བ་མེད་ དེ་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པའི་ཚེ་དེ་ལ་མྱ་

ངན་ལས་འདའ། པའི་ཕིར་རོ། ། དེ་ཡང་འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་མང་བས་སྐྱོ་བས་སོ། ། 

དེ་ལ་འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་པར་

ཚེ་དང་པོ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་སམ་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་ཐོབ་སེ་ཤི་འཕོས་ནས་སར་ཡང་

ཚེ་གཉིས་པར་འདོད་པར་སྐྱེས་པའོ། །དེ་ནི་ཁམས་གཞན་དུ་འགོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 

འདོད་པ་སྡུག་བསྔལ་མང་བས་སྡུག་བསྔལ་གིས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་ཞིང་ཡིད་འབྱུང་བས་ཚེ་

དེ་ཉིད་དམ། ཡང་ན་ཚེ་གཉིས་པ་ལ་འདོད་པར་སྐྱེས་ཏེ་ཕིར་མི་འོང་ཐོབ་པར་བྱས་

ནས་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་ཀི་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་

ཕིར་མི་འོང་”བ77་ནི་རེས་འགའ་ཁམས་གཞན་གཟུགས་མེད་དུ་ཡང་འགོ་སེ་གོང་

དུ་འཕོ་བ་སིད་རེའི་མཐར་ཐུག་པར་འགོ་བ་བཞིན་ནོ། །

འདི་ནི་མཐར་གིས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་དཀའ་བར་བཤད་པས་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་ཕིར་མི་འོང་གོང་དུ་

འགོ་བར་སིད་པར་གསལ་ལོ་ཞེས་ཤེར་འོད་གསུངས་སོ། ། འོ་ན་བརྒྱ་བྱིན་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་

77  - བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལས། བརྒྱ་བྱིན་གིས། བདག་ནི་ཐ་མར་ཉམས་ན་ལྷ་གང་འོག་མིན་ཞེས། རྣམ་པར་

གགས་པ་དེར་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བར་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་བདག་ནི་རྒྱུན་ཞུགས་བདེ་

གཤེགས་རྒྱུན་ཞུགས་ཏེ། །ཞེས་རང་ཉིད་རྒྱུན་ཞུགས་ཡིན་པར་ཡང་བཤད་ཅིང་། 

དེ་ནས་མིར་སྐྱེས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་གྱུར་ཅིག །དེར་མྱང་འདས་མ་ཐོབ་ན་

གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས། དེ་ནས་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་

སྨོན་ལམ་བཏབ་ལ། སོན་པས་ཀང་། ལེགས་སོ་བརྒྱ་བྱིན་བག་ཡོད་པར་ནི་གནས་

པར་གིས། །ཞེས་གསུངས་ནས་དགག་པ་མ་མཛད་པའི་ཕིར་དེ་དང་འགལ་ཏེ། བརྒྱ་

བྱིན་ནི་མིར་སྐྱེས་ན་འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེ་ན། དེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གིས་ཆོས་མངོན་པ་མ་ཤེས་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། སོན་པས་མ་

བཀག་པ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་ འཆི་ལྟས་ཀི་སྐྱོ་བ་ལས། དགའ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་ ཡིན་གི་སྨད་པའི་ཕིར་ནི་

མ། ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འཆད་དོ། །འདོད་པར་ཚེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་

འཕགས་པ་དེ་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་པོར་སྐྱེས་པའི་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་

ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ལམ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པའི་ ལམ་གི། 

རྟེན་ ལུས། ཁད་པར་ཅན་ཐོབ་པའི་ཕིར་ ཡོངས་སུ་མི་ཉམས་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དུ་མར་ལམ་ལ་

འདྲིས་པར་བྱས་པས་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གི་

འབྲས་བུ་ཁད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་ པས་དབང་པོ་འཕོ་བའང་མེད། པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་

དབང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པས་དབང་པོ་འཕོ་བའང་མི་རྟེན་ལ་ཁམས་གཞན་དུ་ཡང་མི་

འགོ་འོ། །ཅིའི་ཕིར་སོབ་པ་ཆགས་བཅས་དག་པར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་ཞེ་

ན། སོབ་དཔོན་ནི་ཁམས་གོང་མའི་གཉེན་པོ་རྣམས་མ་འདྲིས་པས་མངོན་སུམ་དུ་མི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ཕ་རྒྱས་རྣམས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཆགས་བྲལ་ཁོ་ན་ལ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ན་རེ། འདོད་པའི་ཁམས་ལས་འདའ་བར་དཀའ་བའི་ཕིར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བས་ནི་འདོད་པའི་མི་དགེ་བ་དང་ཁམས་གོང་མའི་བསྒིབས་ལ་ལུང་མ་བསན་གི་

ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སངས་པ་དང་། ཁམས་གསུམ་ལས་འདའ་བ་དང་དགེ་

སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་རྒྱུན་ཞུགས་ཀིས་གསུམ་མམ་ཕིར་འོང་གིས་གཉིས་ཐོབ་

པ་ལ་སོགས་པ་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་ལ་དེ་དག་དཀའ་བའི་ཕིར་བར་མ་དོ་

བས་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

འོ་ན། བསམ་གཏན་སེལ་ནས་འོག་མིན་འགོ། །ཞེས་བཤད་པ་ཇི་ལྟར་སེལ་

ཞེ་ན། སེལ་བ་ནི་བསམ་གཏན་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་སེལ་བ་སེ། དེ་ཡང་དང་

པོར་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ འི་དངོས་གཞི། སེལ་བར་བྱེད་དེ། དེ་ནི་སྐྱོན་བརྒྱད་ལས་

གོལ་བས་མཆོག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་དང་པོར་དག་བཅོམ་མམ་ཕིར་མི་འོང་

ཡང་རུང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཟག་མེད་རྒྱུན་ལྡན་དང་། དེ་”ནས་78ཟག་བཅས་

རྒྱུན་ལྡན་དང་། ཡང་ཟག་མེད་རྒྱུན་ལྡན་ཏེ་རྒྱུན་དང་ལྡན་པར་སེལ་ལ། དེ་ནས་སྔ་མ་

ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་གཉིས་པ་སེལ་ནས་སྒོམ་སེ་དེ་དག་ནི་སྦྱོར་བ་ཡིན་

ནོ། །གང་གི་ཚེ་ཟག་མེད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དང་ཟག་བཅས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་

གཅིག་དང་ཡང་ཟག་མེད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་སྐད་ཅིག་མ་གསུམ་

བསེས་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་པས་དེའི་ཚེ་སེལ་མའི་དངོས་གཞི་གྲུབ་པ་

78  བླ། ནས་      རིང་། ཡང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་མ། དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ནི་བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་གསུམ་པ་ནི་རྣམ་

གོལ་གི་ལམ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། སོབ་དཔོན་ནི་སྐད་ཅིག་

མ་སེལ་བ་ནི་སངས་རྒྱས་མ་གཏོགས་པས་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུན་སེལ་བ་ལ་

རུང་ངོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟར་དང་པོ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་སེལ་ནས་ཕིས་གོམས་

ནས་དང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ དངོས་གཞིའང་། སེལ་བར་བྱེད་དོ། ། རྟེན་ནི། དེ་ཡང་དང་པོར་

འདོད་ཁམས་ཀི་གིང་གསུམ་དུ་སེལ་བར་བྱེད་ལ་ཕིས་ཉམས་པ་དག་གིས་ནི་

གཟུགས་སུ་ཡང་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །

སེལ་བའི་དགོས་པ་ནི་གསུམ་སེ། ཕིར་མི་འོང་བ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་རྣམས་ནི་

གནས་གཙང་མར་སྐྱེ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དང་། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་

པར་བྱ་བའི་ཕིར་ གཉིས་”པ79་དེའི་དོན་དུ། སེལ་བར་བྱེད་ཀི་དེ་དག་ལས་ཉམས་པ་མི་

སིད་པས་ཉོན་མོངས་པས་འཇིགས་པའི་ཕིར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྟུལ་པོ་རྣམས་ནི་དེ་

དག་གི་སེང་དུ་ཉོན་མོངས་པས་འཇིགས་པའི་ཕིར་ཡང་སེ། རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའི་བསམ་གཏན་ཐག་བསིང་བའི་སྒོ་ནས་འབྲས་བུ་ལས་མི་ཉམས་པར་བྱ་

བའི་ཕིར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ནི་ གཞན་གཉིས་མི་འབྱུང་བས། མཐོང་བའི་

ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ། དང་། རྟུལ་པོ་ནི་ མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་དང་

འབྲས་བུ་ལས་མི་ཉམས་པའི་ཆེད་དུ་སེལ་ཏེ་དེ། འབྲས་བུ་ལས་ཉམས་པའི་རྐེན་ཉོན་མོངས་པས་

འཇིགས་པའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འོང་གིས་ནི་སེལ་བ་མི་སིད་དེ། 

དེ་དག་གིས་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ཅིའི་ཕིར་

79  བླ། པ      རིང་། པོ
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གནས་གཙང་མ་ལྔར་ངེས་ཤེ་ན། རྒྱུ་སེལ་མ་སྒོམ་པ་དེ་ནི་ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་

ཀི་བར་དུ་ཟག་བཅས་རེ་རེ་སེལ་བའི་ཆུང་ངུ་གསུམ་སེལ་དང་། འབྲིང་དྲུག་དང་། 

ཆེན་པོ་དགུ་དང་། ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཉིས་དང་། ཤིན་ཏུ་ཆེས་ཆེན་པོ་བཅོ་ལྔ་

སེལ་དུ་སྒོམ་པ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་པའི་ཕིར་རིམ་པ་ལྟར་འབྲས་བུ་གནས་གཙང་མའི་སྐྱེ་

བའང་མི་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ནི་ཟག་བཅས་ཀི་ 

རོགས་བྱེད། དབང་གིས་སྐྱེ་བ་ཡིན་གི་ འཕེན་བྱེད་མིན་ནོ། ། ཟག་མེད་ནི་སིད་པའི་གཉེན་པོ་

ཡིན་པས་འཕེན་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ། ། དྲུག་སེལ་མན་ཆད་ཀི་ཟག་མེད་ནི་བསྐྱར་ནས་སྒོམ་པའོ། །གང་སེལ་

ནི་དད་སོགས་ཆེ་འབྲིང་ལྔས་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བར་འདོད་དོ། ། 

“བཙུན་པ་དཔལ་ལེན་ན་རེ། གནས་གཙང་མ་དང་པོ་དད་པའི་དབང་པོ་ལྷག་

པ་ནས་ལྔ་པ་ཤེས་རབ་ལྷག་པའི་བར་ལྔ་ཡིན་པས་ལྔར་ངེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་

དཔོན་གང་སེལ་ན་རེ། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཆར་ཡང་རྩྭ་

སམས་པའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་ལྔར་བྱས་ཏེ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔར་ཕེ་བའི་

ཕིར་གནས་གཙང་མ་ལྔར་ངེས་པ་ཡིན་གི་རེ་རེ་ལྷག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །80འགོག་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་མི་འོང་བ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་འདྲ་བའི་

སེམས་ཞི་བ་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་པའི་ཕིར་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་

བར་འདོད་དེ། འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ན་སེམས་མེད་པས་ལུས་ལ་

བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའོ། །སོབ་དཔོན་ནི་འགོག་

80  - བཙུན་པ་དཔལ་ལེན་ན་རེ། གནས་གཙང་མ་དང་པོ་དད་པའི་དབང་པོ་ལྷག་པ་ནས་ལྔ་པ་ཤེས་རབ་ལྷག་པའི་བར་ལྔ་ཡིན་པས་

ལྔར་ངེས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ན་རེ། དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དད་པ་ལ་སོགས་པ་ལྔ་ཆར་ཡང་རྩྭ་སམས་པའི་ཚུལ་དུ་རྣམ་པ་ལྔར་

བྱས་ཏེ་ཆུང་ངུ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔར་ཕེ་བའི་ཕིར་གནས་གཙང་མ་ལྔར་ངེས་པ་ཡིན་གི་རེ་རེ་ལྷག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་དུས་ན་དེ་དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཀིས་འགོག་པ་ཐོབ་པ་

མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལས་ལངས་པ་ན་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པའི་

ལུས་ཞི་བ་ཐོབ་པས་ཀེ་མ་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ནི་མྱང་འདས་དང་འདྲ་བར་ཞི་

བ་ཡིན་ནོ་སྙམ་དུ་ལངས་པའི་སེམས་ཀིས་དེ་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་མྱོང་བའི་ཤེས་

པས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པས་ན་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་

བཞེད་དོ། །

འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་མདོ་ལས། སོབ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་གསུངས་པ་དེར་ལུས་

ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་མ་གསུངས་ཤེ་ན། སོབ་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་ཟག་མེད་ཀི་

བསབ་པ་གསུམ་དང་དེའི་འབྲས་བུ་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལ་འགོག་པའི་

སྙོམས་འཇུག་ནི་སོང་ལམ་གི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པས་སོབ་པའང་མ་ཡིན་ལ། བྲལ་

བའི་རང་བཞིན་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་མ་ཡིན་པས་སོབ་བའི་འབྲས་བུའང་མ་ཡིན་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་སོབ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཁིམ་

བདག་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་གིས་ཞུས་པ། བཙུན་པ་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོན་གནས་དུ་

ཞིག་མཆིས་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཁིམ་བདག་ཡོན་གནས་ནི་གཉིས་ཏེ། སོབ་པ་

དང་མི་སོབ་བའོ། །ཁིམ་བདག་དེ་ལ་སོབ་པ་ནི་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །མི་སོབ་པ་ནི་

དགུའོ། །སོབ་པ་བཅོ་བརྒྱད་གང་ཞེ་ན། ཞུགས་གནས་ཟུང་གསུམ་ཡ་གཅིག་དང་། །རྣོ་ལྟུལ་ཟུང་

གཉིས་རིགས་སུ་སྐྱེ། །ཚེ་གཅིག་ཕིར་མི་འོང་ལྔ་སེ། །ཡོན་གནས་སོབ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་མཁན་ཆེན་པས་སོམ་

ཚིག་མཛད་དེ། རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པ་ནས་དག་

བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་མངོན་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་ཞུགས་པའི་བར་བདུན་དང་། དད་པས་
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རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། དད་པས་མོས་པ་དང་། 

མཐོང་བས་ཐོབ་པ་དང་། རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། 

བར་མ་དོར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་བར་ལྔ་སེ་དེ་དག་

ནི་སོབ་པ་བཅོ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །

མི་སོབ་པ་དགུ་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆི་བར་

སེམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་ལས་མི་

བསྐྱོད་པ་དང་། རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དང་། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། ཡོངས་

སུ་མི་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། གཉིས་

ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་སེ། དེ་དག་ནི་མི་སོབ་པ་དགུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་

རྣམས་སོ། །

༼དགྲ་བཅྐོམ་ཞུགས་གནས་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་དག་བཅོམ་པ་འཆད་པ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། གནས་པ་གཉིས་ལས་

དང་པོ་ནི་ཕིར་མི་འོང་བ་དེ་ཉིད་བསམ་གཏན་དང་པོའི་རྣམ་པ་གཅིག་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནས་བཟུང་སེ་སིད་པའི་རེ་མོའི་ཉོན་མོངས་པའི་ཆ་བརྒྱད་ཀི་

བར་དུ་ཟད་བ་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཉིད་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེར་མ་ཟད་སིད་རེའི་ཉོན་

མོངས་པ་དགུ་པ་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་དེ་ཡང་དག་བཅོམ་

ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །དགུ་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དེ་ནི་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡིན་ཏེ། སྔར་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་རྒྱས་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཐམས་ཅད་ལས་

ནུས་པ་ཆེ་བའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། ཁམས་གསུམ་ཀི་ཕ་རྒྱས་འཇོམས་པར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནུས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་གཞོམ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་

རོ། །རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཡང་སའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་དགུ་སེ། བསམ་གཏན་

གི་ས་དྲུག་དང་། གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར་རོ། །

དམིགས་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་བཞི་སེ། བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་

རོ། །རྣམ་པའི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་བཅུ་དྲུག་སེ། བདེན་བཞིའི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་

པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ས་དང་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ཅར་གིས་དབྱེ་ན་ནི་

རྣམ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་སེ། མི་ལྕོགས་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་རོ་རེ་ལྟ་བུ་དེ་ཉིད་འོག་སའི་ཟག་

བཅས་ལ་མི་དམིགས་ཀི་སིད་རེ་ཁོ་ནའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམིགས་པའི་

རེས་ཤེས་ཕོགས་ཀི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་”ཏེ། སིད་རེའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་པ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་

ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །81འགོག་པའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པ་ནི་

སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡིན་ཏེ། ས་ཐམས་ཅད་ཀི་འགོག་པ་ལ་དམིགས་པ་སིད་པས་འདོད་

པའི་འགོག་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་བཞི་དང་ས་གོང་མ་བརྒྱད་ཀི་འགོག་པ་ལ་

དམིགས་པའི་རེས་ཤེས་བཞི་ཚན་བརྒྱད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ལམ་ལ་དམིགས་པ་ནི་

རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་བཞི་དང་། གོང་མའི་

ལམ་སྤི་ལ་དམིགས་པའི་རེས་ཤེས་བཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་

དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ལྔ་བཅུ་ར་

གཉིས་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ས་ལྷག་མ་ལྔ་ལ་བརྟེན་པའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །གཟུགས་

81  - ལ། ཏེ། སིད་རེའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་

རེས་སུ་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མེད་དང་པོ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་ནི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཉི་ཤུ་ར་བརྒྱད་དང་ར་བཞི་

དང་ཉི་ཤུ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་འདོད་པའི་ལམ་དང་ས་འོག་མའི་འགོག་པ་ལའང་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ལམ་ནི་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ཡིན་པས། །ས་དྲུག་ས་དགུའི་ལམ་ནི་

དེའི། །སྤོད་ཡུལ་ཅན་གི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་འོག་མ་གཟུགས་ཁམས་པའི་

གཉེན་པོ་ལམ་སྤི་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་གིས་བསྡུས་པ་ལ་སུམ་བརྒྱ་བཅུ་གཉིས་

དང་། གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་ལ་བདུན་ཅུ་ར་གཉིས་ཏེ་བསོམས་པས་སུམ་

བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་ར་བཞིར་འགྱུར་ལ། དེ་དག་རིགས་དྲུག་དང་དབང་པོ་གསུམ་གིས་

བསྒྱུར་ན་དྲུག་སོང་དགུ་བརྒྱ་ར་བཅུ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་བ་གང་

དག་ལམ་གི་བདེན་པའང་འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་འདྲ་བར་ས་རེ་རེ་ལ་དམིགས་

པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་གོང་མའི་ལམ་སྤི་ལ་དམིགས་པའི་རེས་ཤེས་བཞི་མི་འབྱུང་

བས་ས་དགུའི་ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་བཞི་དང་རེས་ཤེས་སུམ་ཅུ་

ར་གཉིས་ཏེ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་པོ་རེ་རེ་ལ་བརྒྱད་ཅུ་བརྒྱད་ཅུ་སེ། བསོམས་པས་

བཞི་བརྒྱ་བརྒྱད་ཅུ་དང་། གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་ལ་རང་ས་དང་གོང་སའི་

ལམ་བདེན་ལ་དམིགས་པ་བཅུ་གཉིས་དང་བརྒྱད་དང་བཞི་བསྣན་པས་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་བཞི་བཅུ་དང་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་དང་ཉི་ཤུ་ར་བཞི་ཡིན་པས་དགུ་བཅུ་ར་

དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བས་ཐམས་ཅད་བསོམས་ན་ལྔ་བརྒྱ་བདུན་ཅུ་ར་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དེ་

དག་སྔ་མ་ལྟར་རིགས་དང་དབང་པོའི་བྱེ་བྲག་གིས་དྲུག་འགྱུར་དང་སུམ་འགྱུར་དུ་

བསྒྱུར་ན་རོ་རེ་ལྟ་བུ་ཁི་སུམ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ར་བརྒྱད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤེས་པར་



  439  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱའོ། །རོ་རེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ནི་སིད་པའི་རེ་མོ་པ་ཁོ་

ན་ཡིན་ལ་འགོག་ལམ་ནི་སང་བྱའི་དབང་གིས་ས་དགུ་ཅར་གི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་

ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་ཡིན་ཏེ། བསྒོམ་པའི་ལམ་ལ་འགོག་པའམ། །ལམ་ལ་ཆོས་

ཤེས་གང་ཡིན་དེ། །ཁམས་གསུམ་གི་ནི་གཉེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི་སིད་རེའི་སྒོམ་སང་རྣམ་པ་དགུ་པོ་དེ། རོར་ཏིང་གིས། ཟད་པའི་ཐོབ་

པ་དང་དེ་ཟད་པ་ཤེས་པའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྐྱེ་སེ། འདི་ནི་རྣམ་གོལ་ཐ་མ་ཡིན་

ནོ། །ཟད་པ་ཤེས་པ་སྐྱེས་པ། དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་དེ་མི་སོབ་པ་ཞེས་ཀང་བྱ། དག་བཅོམ་པའི་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་”སོབ82་པ་

གསུམ་ལ་”བསབ83་མི་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། རང་དོན་རོགས་ནས་གཞན་གི་དོན་

བྱེད་པ་དང་། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཆོད་པར་འོས་པའི་ཕིར་

དང་། ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཕམ་པར་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། ། དག་

བཅོམ་ལ་དབྱེ་ན་དུས་ཀི་རྣམ་གོལ་ནི་རིགས་ཀིས་ལྔའོ། །དབང་པོས་གསུམ་མོ། །རྟེན་གིས་ཉེར་དགུ་སེ་སྤིར་བཞི་

བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནོ། །དུས་མི་སྦྱོར་ནི་རིགས་ཀིས་དབྱེར་མེད་ལ། དབང་པོ་དང་རྟེན་གིས་བསྒྱུར་བས་

བརྒྱད་ཅུ་ག་བདུན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་ལའང་དབང་པོས་གསུམ། རིགས་ཀིས་དྲུག །རྟེན་གིས་ཉེར་དགུ་སེ། 

སྤིར་ལྔ་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་སོ། །གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། ། སྔར་བཤད་པའི་

འཕགས་པ་གཞན་བདུན་ནི་སོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་བསབ་པ་

གསུམ་ལ་རྟག་ཏུ་སོབ་པའི་ཕིར་རོ། །

སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ནི་སོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་

82  བླ། སོབ     རིང་། བསབ

83  བླ། བསབ      རིང་། སོབ
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཞིན་མི་ཤེས་པས་ ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་མེད་པའི། ཕིར་དང་། བསབ་པ་ གཞན་གཉིས་ཀང་། 

གཏོང་བའི་ཕིར་རོ། ། འཕགས་པ་ནི་སོབ་པ་ཅུང་ཟད་གཏོང་ཡང་ཐམས་ཅད་གཏོང་བ་མི་སིད་དེ་འཕགས་པ་

མཉམ་པར་མ་བཞག་ཀང་སོབ་པའི་བསམ་པ་མི་འདོར་བའི་སྒོ་ནས་དེར་བརོད་དེ་འགོན་པོ་ལམ་ན་འདུག་པ་བཞིན་ནོ་

ཡང་སོབ་པ་གསུམ་གི་ཐོབ་པ་དང་ཡང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །སོབ་པའི་ཆོས་ནི་མཐོང་སྒོམ་མོ། །མི་སོབ་པའི་ཆོས་ནི་མི་

སོབ་ལམ་མོ། ། དེའི་ཕིར་ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་ཞི་བྱེད་ཀིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། གོའུ་ཏ་མ་སོབ་

པ་ཞེས་བརོད་པ་ཅིའི་ཕིར་སོབ་པ་སོབ་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། ཞི་བྱེད་”སོབ84་པ་ལ་སོབ་

ཅིང་”སོབ85་པ་ལ་སོབ་པས་ན་དེའི་ཕིར་སོབ་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་ལན་གཉིས་སུ་

བཟླས་ཏེ་གསུངས་སོ། ། 

མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་སོབ་མི་སོབ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སོ་སོར་

བརྟགས་འགོག་ཡིན་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་སོབ་མི་སོབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཅི་རིགས་པར་

ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཉན་ཐོས་འཕགས་ པ་མཐར་གིས། པའི་གང་ཟག་ནི་ཟུང་བཞི་ཡ་བརྒྱད་ཁོ་

ན་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཀང་མིང་གིས་བརྒྱད་ཡིན་གི་རས་སུ་ནི་མཐར་གིས་པ་ལ་ཞུགས་

པ་དང་པོ་དང་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་བཞི་དང་ལྔ་ཡིན་ཏེ། བཞུགས་པ་ཕི་མ་གསུམ་ནི་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཆགས་བྲལ་

སྔོན་འགོ་ལ་ཕིར་མི་འོང་ཁད་པར་ཅན་ཉིད་དག་བཅོམ་ལ་བཞུགས་པའང་ཡིན་ལ་

ཞུགས་པ་སྔ་མ་གསུམ་དང་འབྲས་གནས་བཞི་སེ་བདུན་དུ་འགྱུར་རོ། །

མིང་གིས་བརྒྱད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའང་མཐར་གིས་ཐོབ་པའི་དབང་དུ་

84  བླ། སོབ       རིང་། བསབ

85  བླ། སོབ       རིང་། བསབ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱས་པ་ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཕལ་ཆེར་

དང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བདེན་པ་མངོན་རྟོགས་སྐད་ཅིག་བཅོ་

ལྔ་དང་བཅུ་དྲུག་པ་ཐོབ་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཕིར་འོང་དང་ཕིར་མི་འོང་ལ་ཞུགས་

གནས་ཁོ་ན་ཡིན་གི་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕིར་འོང་ཞུགས་གནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

༼ཁྱད་པར་གི་ཆྐོས་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ཁད་པར་གི་ཆོས་འཆད་པ་ན་ས་དང་ལམ་གི་ཁད་པར་དང་། ཟད་

པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ཁད་པར་དང་། འབྲས་བུའིི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཁད་པར་

དང་། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོའི་ཁད་པར་དང་། ཁམས་དང་དབྱེ་བའི་ཁད་པར་དང་། 

རིགས་དང་ཉམས་པའི་ཁད་པར་དང་། དབང་པོ་འཕོ་བའི་ཁད་པར་བདུན་ལས། 

༼ས་དང་ལམ་གི་ཁྱད་པར།༽

དང་པོ་ནི་གལ་ཏེ་འཕགས་པ་དག་ས་དང་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ན་

གཉེན་པོ་གང་གིས་ས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་སྒོམ་པའི་

ལམ་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་དེ་ལས་འདས་པ་གཉིས་ལས་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ ཁོ་ན། 

འི་ལམ་གིས་སིད་པའི་རེ་མོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་གི་འོག་ས་

དམན་ཞིང་གོང་མ་མེད་ལ་རང་ཉིད་གཉེན་པོར་མི་འགྱུར་བས་ ཏེ་དེ་ཡི་ཉོན་མོངས་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བས། འཇིག་རྟེན་པས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་དང་པོ་ནས་གོལ་བར་ཐལ་

བའི་ཕིར་རོ། །སིད་རེ་ལས་གཞན་པའི་ས་ བརྒྱད་པ། ཐམས་ཅད་ལས་ནི་འཇིག་རྟེན་

དང་དེ་ལས་འདས་པའི་ལམ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀིས་ཅི་རིགས་པར་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པ་ནི་གོང་མའི་ཉེར་བསོགས་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདས་པ་ནི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་རང་ས་དང་འོག་སའི་ལམ་མཐོང་ཟིན་སྒོམ་

པའོ། ། བྲལ་ཐོབ་ཀི་བྱེ་བྲག་ནི། ཞི་གནས་སྤད་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བའི་འཕགས་པ་ལ་ རྣམ་པ་རེ་རེ་ཞིང་། བྲལ་པའི་ཐོབ་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་པ་དང་

འཇིག་རྟེན་པ་ལས་འདས་པ་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་སྐྱེ་བས་བྱིས་པ་ལྟར་སངས་པ་

སར་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་རོ། ། དེ་ཡང་ཉོན་མོངས་སོང་བའི་བྱ་བ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

སེ་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཀང་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་

ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་འདྲེན་ པར་སྔ་མ་དང་འདྲ། ཏེ། གལ་ཏེ་དེས་འཇིག་རྟེན་

པའི་བྲལ་ཐོབ་མི་འདྲེན་ན་སྔོན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་

སྐྱེ་མཆེད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཞིག་བསམ་

གཏན་གི་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་པོ་རྣོན་པོར་འཕོ་བ་ན་ལམ་སྔ་མ་ ཟད་པར། བཏང་

པའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་བྲལ་ཐོབ་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ལ་

སོགས་པ་གོང་མའི་ ས་བརྒྱད་ཀི། ཉོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་བྲལ་ཐོབ་

ཟག་མེད་བཏང་ལ་ཟག་བཅས་མེད་པའི་ཕིར། དེས་ན། དེ་འདྲ་བའི་འཕགས་པ་དེས་འཇིག་རྟེན་ལས་

འདས་པའི་བྲལ་ཐོབ་བཏང་བ་ལ་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་པ་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་

པའི་བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཐལ་བ་དེ་ནི་མི་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན་ཁེད་

རང་ལྟར་ན་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་སིད་པའི་རེ་མོའི་ཕེད་ནི་མཚོན་པ་

སེ་ཉོན་མོངས་པ་བརྒྱད་པ་མན་ཆད་ཅི་རིགས་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་འཕགས་པ་

ཕིར་མི་འོང་བ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་པོ་འཕོ་བ་ལ་སིད་

རེའི་གཉེན་པོ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་འཇིག་རྟེན་པའི་བྲལ་ཐོབ་ཀང་མེད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བྲལ་ཐོབ་ཀང་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་པོ་

འཕོ་བས་བཏང་བས་བྲལ་ཐོབ་གཉིས་ཀ་མེད་ཀང་སིད་རེའི་ཉོན་མོངས་མི་ལྡན་པར་

འདོད་པ་བཞིན་དང་། ཡང་དཔེར་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་གོང་དུ་བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་པའི་བྱིས་པ་རྣམས་ལའང་། བསམ་གཏན་གཏོགས་

པའི་དགེ་བ་ནི། །ས་འཕོས་ཉམས་པ་དག་གིས་གཏོང་། །ཞེས་པས་འདོད་པའི་ཉོན་

མོངས་སངས་པའི་བྲལ་ཐོབ་གཉིས་ཀ་ སྐྱེ་བའི་ས་འཕོས་པས་བཏང་ན། མེད་ཀང་འདོད་པའི་

ཉོན་མོངས་མི་ལྡན་པ་བཞིན་ འདིར་ཡང་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་དང་མི་ལྡན། ཏེ་འདི་ནི་གནོད་པའི་

དཔེ་གཉིས་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་ཡང་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་གཟུགས་མེད་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་པོ་འཕོ་བ་དག་ལ་

གོང་མའི་ཉོན་མོངས་མི་ལྡན་པ་ནི་ས་བོན་སངས་པའི་ཕིར་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་

དང་པོ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་པ་ལ་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་འོག་མའི་ཉོན་མོངས་མི་

ལྡན་པ་ནི་ས་བོན་ཡོད་ཀང་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་རྐེན་མ་ཚང་བས་ཡིན་གི་བྲལ་བའི་

ཐོབ་པ་ཡོད་པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་འདོད་དོ། ། འཕགས་པ་ནི་ས་

འཕོས་པས་བྲལ་ཐོབ་ཟག་བཅས་གཏོང་ཡང་། ཟག་མེད་ནི། འབྲས་བུ་ཐོབ་སྦྱངས་ཉམས་པ་ལས། །ཞེས་པའི་རྒྱུ་མེད་

པར་མི་གཏོང་ངོ་། ། འོ་ན་ས་གང་གིས་ས་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་ཞེ་ན། དེ་ལ་

ཟག་མེད་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་པ་མེད་པ་ཡིས་ནི་སོབས་

ཆེ་ཞིང་ རང་གོང་དང་། འོག་ས་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་ནུས་པས་ས་དགུ་པོ་

ཐམས་ཅད་ལས་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་རོ། ། འོག་ས་སེ་འདོད་པ་ལ་འདི་ཟག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཅས་དང་ཟག་མེད་གཉིས་ལས་གཞན་པའི་གཉེར་པོ་མེད་ལ། ས་གཞན་གི་ལ་འདི་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ། ། 

གལ་ཏེ་ཉེར་བསོགས་ལ་བརྟེན་ནས་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་ན་རྣམ་

གོལ་གི་ལམ་ཐ་མ་དེ་ཐམས་ཅད་དུ་ཉེར་བསོགས་ཀི་ངོ་བོར་སྐྱེའམ་འོན་ཏེ་དངོས་

གཞིའི་ངོ་བོར་སྐྱེ་ཞེ་ན། གང་ཞིག་ སྐྱེ་བའི་ས་དགུ་ལ། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་

དང་གཉིས་པ་སེ་ས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་ཉེར་བསོགས་ཀིས་རྒྱལ་བ་ལ་ནི་

གང་ཟག་དེ་གལ་ཏེ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལས་རྣམ་

གོལ་གི་ལམ་ཐ་མ་སྐྱེ་སེ། ཉེར་བསོགས་ཀི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་དེ་དངོས་གཞིའི་

ཡིད་བདེ་དང་བདེ་བར་སོ་ནུས་པའི་ ཕིར་དང་ཉེར་བསོགས་ལ་དགའ་བ་ཆུང་བའི། ཕིར་རོ། །འོན་

ཏེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ཡིན་ན་ནི་ཉེར་བསོགས་ལས་མཐའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དགུ་པ་

སྐྱེ་ཡི་དངོས་གཞི་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གསུམ་ན་ནི་ཉེར་བསོགས་དང་

དངོས་གཞི་ཚོར་བ་ཐ་དད་པས་ཚོར་བ་སོ་བར་མི་ནུས་པའི་ ཕིར་དང་བཏང་སྙོམས་ཀི་རེས་

སུ་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་སྐྱེ་དཀའ་བའི། ཕིར་རོ། །

ས་གསུམ་གི་གོང་མ་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་འབྲལ་བ་བཞི་པ་ཡན་ཆད་ཀིས་ནི་ཉེར་བསོགས་ལས་རྣམ་གོལ་ཐ་མ་སྐྱེ་

བ་མིན་གི་འོན་ཀང་ས་དེ་དག་གི་དངོས་གཞི་ལས་སྐྱེ་སེ། ཉེར་བསོགས་དང་དངོས་

གཞི་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་སུ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་རོལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་

གཞི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། ། 

དེ་ཡང་སྔར་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ས་ལ་གུས་བའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་འོག་སའི་དངོས་གཞི་ལ་མ་ཡིན་ཏེ། 

དེའི་ཉེར་བསོགས་ཀིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟིན་པས་སོ། ། ཟག་མེད་ཀི་ས་དང་པོས་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ནས་ལྷག་མ་བཤད་པ་ནི་འཕགས་པ་སེ་ཟག་མེད་ཀི་ས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལྷག་མ་བརྒྱད་ཀིས་ནི་རང་ས་དང་གོང་སའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་གི་

འོག་ས་ལས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཉེར་བསོགས་ཁོ་ནས་རྒྱལ་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

“དེ་ལ་འཕགས་པ་བརྒྱད་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མ་

གཏོགས་པ་རྣམས་ཏེ། ས་དེ་དག་གི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་རྣམས་

ནི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་དག་ཡིན་ནོ། 86།འོ་ན་

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་བདེན་པའི་དམིགས་རྣམ་ཅན་ཡིན་ན་འཇིག་རྟེན་

པའི་ལམ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

གོང་ས་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་ཤིན་ཏུ་ཆེས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་

བ་ཡིན་པས་རགས་པ་དང་། སོགས་པའི་སྒས་གཟུང་བ་གནས་ངན་ལེན་ཤིན་ཏུ་

ཆེས་མང་བས་མི་མཐུན་པར་གྱུར་པས་ཐ་བ་ངན་པ་དང་། རིག་པས་རིག་པ་དེ་ཉིད་

ལས་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བ་ལྟར་ས་དེ་ཉིིད་ཀིས་ས་དེ་ཉིད་ལས་ངེས་པར་མི་འབྱུང་

བས་རིག་པ་སྟུག་པོ་ལྟ་བུར་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། འོག་མའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཏེ་ས་

འོག་མ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྔ་མ་

ལས་བཟློག་པ་ཞི་བ་དང་། སོགས་པ་ག་ནོམ་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་

ཅན་དང་། གོང་མའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཏེ་ས་གོང་མ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །

༼ཟད་པ་དང་མི་སྐླེ་བར་ཤླེས་པའི་ཁྱད་པར།༽

གཉིས་པ་ནི་འོ་ན་ཟད་པ་ཤེས་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཤེས་པ་གང་སྐྱེ་ཞེ་ན། 

86  - དེ་ལ་འཕགས་པ་བརྒྱད་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མ་གཏོགས་པ་རྣམས་ཏེ། ས་དེ་དག་གི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་

རྣམ་གོལ་གི་ལམ་རྣམས་ནི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྐྱེས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གལ་ཏེ་དག་བཅོམ་པ་དབང་པོ་རྣོན་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་མི་

ཉམས་པས་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལས་མི་སྐྱེ་བའི་བློ་གོས་ཏེ་ཤེས་པ་སྐྱེ་ལ། གལ་ཏེ་མི་

གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་མིན་ན་ནི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལས་ཟད་པ་ཤེས་པ འི་རྒྱུན་ཙམ། ཁོ་

ནའམ། ཡང་ན་མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སྐྱེ་ཡི་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བའི་སྐབས་ཡོད་བས་ཉམས་པ་སིད་པའི་ཕིར་དང་། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་

པ་ལས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དེ་ནི་དག་

བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་སྐྱེ་སེ། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ལའང་རེས་འགའ་མི་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པ་ལས་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་དང་། རེས་འགའ་མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

༼འབས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཁྱད་པར།༽

གསུམ་པ་ནི་གལ་ཏེ་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་བཞི་ཞེས་བརོད་ན་དགེ་

སྦྱོང་ནི་གང་། ཚུལ་ནི་གང་། འབྲས་བུ་ནི་གང་ཞེ་ན། དགེ་སྦྱོང་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅི་

རིགས་པར་གཏན་དུ་ཞི་བའི་རྒྱུད་དེ། འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཡིན་ལ། ཉོན་མོངས་པ་

གཏན་དུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ནི་དྲི་མ་མེད་པའི་བར་ཆད་མེད་

ལམ་སེ་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་

ཕིར་ལུང་བར་མ་ལས། ཇི་ལྟར་ན་དགེ་སྦྱོང་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། འདིས་སིག་པ་མི་དགེ་

བའི་ཆོས་ཡང་སིད་པར་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ནད་དང་བཅས་ཤིང་རྣམ་པར་

སྨིན་པ་སྡུག་བསྔལ་བ་མ་འོངས་པའི་སྐྱེ་བ་ནས་འཆི་བའི་བར་རྣམས་ཞི་བར་བྱས་པ་

སེ། འདི་ལྟར་ན་དགེ་སྦྱོང་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པས་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ཡིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གི་ཟག་བཅས་ཀིས་ནི་ ལྕི་ཡང་ལས་གོལ་ཡང་ཉེས་པའི་འཕོ་དང་བཅས་པས། གཏན་དུ་ཞི་བར་

བྱེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་འདུས་བྱས་དང་

འདུས་མ་བྱས་གཉིས་ཡིན་ཏེ་དེ་དག་ཀང་དབྱེ་ན་རེ་རེ་ལའང་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་

དགུའོ། །གང་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་གི་མཐོང་སོང་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་

བརྒྱད་དང་སྒོམ་སང་དགུ་དགུ་བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་གཅིག་སེ། དེ་ལྟར་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་དང་། དེ་དག་གི་

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཡང་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་དང་། སང་བྱ་ཟད་པའི་འགོག་པ་

བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་རྣམས་དང་བཅས་པ་སེ། དེ་ལྟར་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་བརྒྱད་

ཅུ་ར་དགུ་ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་

ནི་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་དག་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མཐུན་རྒྱུ་དང་འདྲ་

བའོ། །ཞེས་པ་དང་། གང་གི་སོབས་ཀིས་གང་སྐྱེ་བའི། འབྲས་དེ་སྐྱེས་བུ་བྱེད་ལས་

སྐྱེས། །ཞེས་འབྱུང་བས་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་འདྲ་བ་དང་། དེའི་སོབས་ཀིས་

སྐྱེ་བའི་ཕིར་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་རྒྱུ་མཐུན་དང་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སང་བྱ་ཟད་པའི་འགོག་པ་བརྒྱད་ཅུ་ར་དགུ་ནི་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་

འབྲས་བུ་འདུས་མ་བྱས་དག་ཡིན་ཏེ། གང་གི་སོབས་ཀིས་གང་འཐོབ་པ། །དེ་ནི་

སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས། །ཞེས་འབྲས་བུ་འདུས་མ་བྱས་ཀང་བར་ཆད་མེད་པའི་

ལམ་གི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་བསྡུས་ནས་མདོ་

ལས་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་བཞིར་བཤད་དོ། །

དེའི་ཕིར་སོབ་དཔོན་འཕགས་པས་ཀང་། དགེ་སྦྱོང་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པ་ཞི་བའི་རྒྱུད་དོ། །ཚུལ་གང་ཞེ་ན། ལམ་སྔ་མའོ། །ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། 

ལམ་ཕི་མ་དང་འདུས་མ་བྱས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་འབྲས་བུ་རྣམ་པ་

མང་པོ་ཡོད་ན་འོ་ན་འབྲས་བུ་བཞིར་ཇི་ལྟར་བཞག་ཅེ་ན། འབྲས་བུ་མང་མོད་ཀི་དེ་

དག་མདོ་ལས་འབྲས་བུ་བཞིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་ལྔ་དག་སིད་

པའི་ཕིར་རོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་རེ་རེར་འཇོག་པ་

ལ་ནི་སྔོན་གི་ཞུགས་པའི་ལམ་སྔ་མ་བཏང་བ་དང་། དེ་ལས་གཞན་པའི་འབྲས་བུ་ལ་

གནས་པའི་ལམ་ཐོབ་པ་དང་། སང་བྱ་ཟད་པ་བསོམས་པའི་ཐོབ་པ་གཅིག་རེད་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཤེས་པ་བཞི་དང་སྡུག་བསྔལ་

ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་རེས་སུ་ཤེས་པ་བཞི་སེ་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཚན་ཐོབ་

པ་ སེ་གཅིག་ཅར་དུ་ལྡན་པ། དང་། མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་

ཚང་བར་ཐོབ་པའོ། ། དེ་ཟད་པ་སོམ་པ་ནི་སངས་པ་སོ་སོ་བ་རྣམས་བཏང་ནས་ཐམས་ཅད་སོམ་པའི་བྲལ་ཐོབ་

ཟག་མེད་གཅིག་རེད་པ་སེ། འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་མཐོང་སང་གི་ཟད་པ་སོམ་པ་གཅིག་རེད་པ་དང་། གཉིས་པ་ལ་མཐོང་

སང་དང་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་དྲུག་ཟད་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པའོ། ། 

དེ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པ་མན་ཆད་ ཞུགས་པ་དང་པོ། ལ་ནི་རྒྱུ་

མཚན་ལྔ་ཀ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཞུགས་པ་ཕི་མ་གསུམ་ལ་ནི་རྒྱུ་མཚན་ཕི་མ་

གཉིས་ཡོད་ཀང་སྔ་མ་གསུམ་མེད་པའི་ཕིར་འབྲས་བུར་མ་བཤད་དོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་

སྨྲ་བ་འདོད་དོ། ། ”ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་བཞི་སངས་བའི་ཕིར། གཉེན་པོ་འབྲས་བུ་བཞི་

བཞག་སེ། ཉོན་མོངས་པ་ངན་སོང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་སངས་པའི་ཕིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ལྷ་

དང་མིའི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་གི་ཉོན་མོངས་སངས་པའི་ཕིར་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་བཞག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གོ །འདོད་པར་སྐྱེ་ཞིང་ཕིར་འོང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་སངས་ཤིང་ལྷའི་སིད་པ་ཁོ་ན་མངོན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཕིར་མི་

འོང་གི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ཁམས་གསུམ་གི་སིད་པར་སྐྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་སངས་པའི་ཕིར་

དག་བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །87 

ཁ་ཅིག །འབྲས་བུ་དང་པོ་གཉིས་ལ་གནས་པ་ལའང་སངས་པ་བསོམས་པ་

མེད་དེ། བྲལ་བའི་ཐོབ་པ་ཟག་མེད་དང་། །སིད་རེ་ཉམས་པར་བྱས་པ་དང་། །རྒྱུ་

གཉིས་ཀུན་ཏུ་བཅོམ་པའི་ཕིར། །ཡོངས་ཤེས་ཁམས་ལས་འདས་པ་ལས། །ཞེས་

ཁམས་ལས་འདས་པ་ལས་སངས་པ་སོམ་པར་བཤད་པ་ལ་ཁམས་ལས་འདས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དེ་ནི་ཡོངས་ཤེས་སུ་འཇོག་པའི་

རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འགེལ་པ་ལས། སངས་པ་བསོམས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་

ཀི་ཐོབ་པ་གཅིག་རེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྒྱུ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་འབྲས་བུ་རེ་

རེ་ལ་ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ཁོ་ན་དགེ་སྦྱོང་གི་

ཚུལ་ཡིན་ན་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་འབྲས་བུ་བར་པ་

གཉིས་ཐོབ་པ་སིད་པས་དེ་དག་ཇི་ལྟར་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། 

འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ནི་ ཆོས་ཅན་

དགེ་སྦྱོང་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། ལམ་གཉིས་ཀི་འབྲས་བུ་སངས་པའི་ཐོབ་པ་རང་རང་གི་འབྲས་བུར་བསྡུས་པ་གཅིག་

རེད་པའི་ཕིར་དང་། སྒོམ་ལམ་ཟག་བཅས་ ཀི་སངས་པ་ཁོ་ན་མིན་གི། མཐོང་ལམ་ཟག་མེད་ཀི་

87  - ཉན་ཐོས་ཀི་ས་ལས་ནི། ཉོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་བཞི་སངས་བའི་ཕིར། གཉེན་པོ་འབྲས་བུ་བཞི་བཞག་སེ། ཉོན་མོངས་པ་ངན་སོང་

དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་སངས་པའི་ཕིར་རྒྱུན་ཞུགས་ཀི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ལྷ་དང་མིའི་སིད་པས་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བའི་རྒྱུན་གི་ཉོན་མོངས་

སངས་པའི་ཕིར་ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་གི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །འདོད་པར་སྐྱེ་ཞིང་ཕིར་འོང་བའི་ཉོན་མོངས་པ་སངས་ཤིང་ལྷའི་སིད་པ་ཁོ་ན་མངོན་པར་

བསྒྲུབ་པའི་ཕིར་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ཁམས་གསུམ་གི་སིད་པར་སྐྱེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་སངས་པའི་ཕིར་དག་

བཅོམ་པའི་འབྲས་བུ་བཞག་གོ །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །
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སངས་པ་ འང་དེར། བསེས་ནས་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་ཀིས་

བསྡུས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཐོབ་པ་གཅིག་འཛིན་པའི་ཕིར་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གིས་

འབྲས་བུ་ཡིན་ནོ། ། བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་ཀི་སོབས་ཀིས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའང་མི་འཆིའོ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་

ཆགས་བྲལ་བའི། །འཕགས་ལ་བྲལ་བའི་ཐོང་རྣམ་གཉིས། །ཞེས་པ། ཟག་མེད་ཀི་ཐོབ་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་

སྐྱེས་པ་ད་ལྟར་ཡོད་ལ། འཕགས་ལམ་བརྒྱད། དེའི་སོབས་ཀིས་མ་འོངས་པ་ཐོབ་པས་འདུས་བྱས་དེ་ལ་དགེ་སྦྱོང་

ཚུལ་གི་འབྲས་བུར་བྱས་ན་ཡང་མི་འགལ་ལོ། ། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་མདོ་ལས། ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་

བའི་འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་གསུམ་སངས་པ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་

སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་བསབས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཕིར་མི་འོང་པའི་

འབྲས་བུ་གང་ཞེ་ན། ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཐ་མའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ལྔ་སངས་པ་གང་ཡིན་

པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གལ་ཏེ་སངས་པ་འདྲེན་མར་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ན་

འབྲས་བུ་དེ་དག་ཏུ་གཞག་པར་མི་ནུས་ཏེ། ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་དང་། ཀུན་སྦྱོར་ཐ་

མའི་ཆ་མཐུན་ལྔའི་ཕོགས་གཅིག་ཀུན་སྦྱོར་གསུམ་པོ་མཐོང་ལམ་གིས་སངས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེས་ན་སངས་པ་འདྲེན་མར་འཇུག་པ་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕིར། 

འཇིག་རྟེན་པ་ཡིས་ཆགས་བྲལ་བའི། །འཕགས་ལ་བྲལ་བའི་ཐོབ་རྣམ་གཉིས། །ཞེས་

པས་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་དེའི་སོབས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པའི་སངས་

པ་དེ་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ཀང་མི་འཆི་སེ། འབྲས་ལས་ཉམས་པ་

འཆི་བ་མེད། །ཅེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

༼ཆྐོས་ཀི་འཁྐོར་ལྐོའི་ཁྱད་པར།༽

བཞི་པ་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་དུ་བཤད་པ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཟག་མེད་རྣམ་
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གོལ་འདུས་བྱས་དང་བཅས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ནི། སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་

རྣམ་པ་དུ་མ་སངས་པས་ཚངས་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་སོང་བའི་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་

ཡིན་པས་ཚངས་པའི་ཚུལ་ཡང་ཡིན་ཏེ། བརྒྱ་བྱིན་གི་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

དེ་ནི་ཚངས་པ་ཞེས་ཀང་བྱ། ཞི་བ་དང་། བསིལ་བར་གྱུར་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །ཞེས་

ཀང་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཚངས་པ་དང་། ཞི་བ་དང་། བསིལ་བར་གྱུར་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡིན་ཏེ། ཚངས་པའི་ཚུལ་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་བླ་ན་

མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཚངས་པ་དང་ཞི་བ་དང་བསིལ་བའི་

ཕིར་རོ། །ཚུལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བ་དེའི་ཐབས་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ནི་ཚངས་པའི་འཁོར་ལོའང་ཡིན་ཏེ། འཁོར་ལོ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་དང་། 

ཚངས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསྐོར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ནི་

མཐོང་བའི་ལམ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། མྱུར་བར་འགོ་བ་དང་། སོགས་པས་བསྡུས་པ་

འདོར་བ་དང་འཇུག་པ་དང་། མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་དང་རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་

འགོད་པ་དང་། འཕར་བ་དང་འབབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་འཁོར་ལོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་

མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་མཐོང་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔས་བདེན་པ་

མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཕིར་རམ་སྐད་ཅིག་མ་སྔ་མ་སྔ་མའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཕི་མ་ཕི་

མ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་དང་། བདེན་པའི་དམིགས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དང་

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་སྔ་མ་རྣམས་འདོར་པའི་ཕིར་དང་། བདེན་པའི་དམིགས་པ་

དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རྣམ་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཕི་མ་རྣམས་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་དང་། 

མ་རྒྱལ་བ་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་མཐོང་སང་རྣམས་
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ཀི་ཐོབ་པ་གཅོད་པའི་སྒོ་ནས་སོང་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱལ་བ་རྣལ་དུ་འགོད་པ་ནི་རྣམ་

གོལ་གི་ལམ་གིས་བྲལ་ཐོབ་འཛིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཕར་བ་ནི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་

མམ་ཁམས་གོང་མའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །འབབ་པ་ནི་བར་ཆད་མེད་

པའི་ལམ་མམ་འདོད་པའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །

བཙུན་པ་དབྱངས་སྒོགས་ན་རེ། མཐོང་ལམ་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

ནི་འཁོར་ལོའི་རིབས་དང་སོགས་ཀིས་བཟུང་བ་ལྟེ་བ་དང་མུ་ཁྱུད་དང་འདྲ་བའི་

ཕིར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

དང་རྟོག་པ་དང་རོལ་བ་དང་དྲན་པ་རྣམས་ནི་རིབས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་འཇུག་

པའི་ཕིར་དང་། མཐོང་སང་གཅོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་

མཐའ་དང་འཚོ་བ་རྣམས་ནི་ལྟེ་བ་དང་འདྲ་སེ། དེ་དག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་

ཡིན་པས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་ཀི་བསབ་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་ལ་དེ་ཐོབ་པས་

ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མུ་ཁྱུད་དང་འདྲ་སེ། དེས་

གཞན་དག་ཉེ་བར་འཛིན་པའི་ཕིར་རམ། དམིགས་པ་ལ་སེམས་སྡུད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་མཐོང་ལམ་ལ་ཟེར་བ་ཡང་མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་

ཀིས་ལྔ་སེ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། དགེ་སོང་དག་སྔོན་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་

འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ན་

མིག་སྐྱེས་སོ། །ཤེས་པ་དང་རིག་པ་དང་བློ་སྐྱེས་སོ། །ང་སྔོན་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་

རྣམས་ལ་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་བའོ། །འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའོ། །འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་

ཞེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ན་མིག་སྐྱེས་སོ། །ཤེས་པ་དང་རིག་པ་དང་བློ་

སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དགེ་སོང་དག་ང་སྔོན་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྡུག་

བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དེ་བདག་གིས་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་

པར་བྱའོ། །ཀུན་འབྱུང་སང་བར་བྱའོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱའོ། །སྡུག་བསྔལ་འགོག་

པར་འགོ་བའི་ལམ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དེ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་

ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སོང་

དག་ང་སྔོན་མ་ཐོས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དེ་

བདག་གིས་མངོན་པར་ཤེས་པས་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ། །ཀུན་འབྱུང་སངས་

སོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་སོ། །ལམ་བསྒོམས་སོ། །ཞེས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་

བྱེད་པ་ན་མིག་ལ་སོགས་པ་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་

ནས། ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་འདི་བཤད་པ་ན་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་དང་

ལྷ་བརྒྱད་ཁི་ལ་ཆོས་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་སྐྱེས་

སོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་ལ་བཀའ་

སྩལ་པ། ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་ཁོད་ཀིས་ཆོས་ཀུན་ཤེས་སམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་

བདག་གིས་ཆོས་ཀུན་འཚལ་ཏོ། །བདེ་བར་གཤེགས་པ་བདག་གིས་ཆོས་ཀུན་

འཚལ་ཏོ་ཞེས་གསོལ་བ་དང་། ས་བླ་བའི་གནོད་སྦྱིན་རྣམས་ཀིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་ཆོས་ཀུན་ཤེས་སོ་ཞེས་སྒ་བསྒགས་ཏེ། གོགས་པོ་དག་བཅོམ་

ལྡན་འདས་ཀིས་ཡུལ་བ་ར་ན་སེ་དྲང་སོང་ལྷུང་བ་རི་དྭགས་ཀི་གནས་འདིར་ཆོས་ཀི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འཁོར་ལོ་ཆོས་དང་མཐུན་པ་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེའམ་ལྷའམ་བདུད་དམ་ཚངས་

པའམ་སུས་ཀང་འཇིག་རྟེན་ན་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཆོས་དང་

མཐུན་པར་མ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་པ་བསྐོར་ཏོ་

ཞེས་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་ལ་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པ་ན་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་

གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་

འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་སྡུག་བསྔལ་གི་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་གཅིག་དང་། སྡུག་

བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་གཅིག་དང་། སྡུག་བསྔལ་

ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བཟླས་པ་གཅིག་སེ་གསུམ་མོ། །རྣམ་པ་

བཅུ་གཉིས་ནི་བཟླས་པ་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་སྡུག་བསྔལ་གི་ངོ་བོ་མངོན་སུམ་དུ་

གྱུར་པས་མིག་དང་། ཐེ་ཚོམ་མེད་པས་ཤེས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་དོན་ཤེས་པས་

རིག་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་བློ་ཞེས་པ་བཞི་བཞི་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བདེན་

པ་གཞན་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ལའང་བཟླས་པ་གསུམ་གསུམ་དང་། བཟླས་པ་རེ་རེ་

ལའང་མིག་སྐྱེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་ཡོད་པས་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་

གཉིས་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ནི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་བཟླས་པ་གསུམ་གསུམ་བཅུ་གཉིས་

དང་། བཟླས་པ་རེ་རེ་ལའང་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་དང་ལྡན་པས་རྣམ་པ་བཞི་བཅུ་ར་

བརྒྱད་ཡོད་པའི་ཕིར་བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་

ན། བདེན་མོད་ཀི་བདེན་པ་རེ་རེ་ལའང་བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་འདྲ་བའི་ཕིར་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་ཏེ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཞེས་བརོད་དེ་དཔེར་

ན་གཉིས་བསན་པ་དང་གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་བསན་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ལ་གཉིས་བསན་པ་ནི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ཁེད་ལ་གཉིས་བསན་

པར་བྱ་ཡི། དེ་ལེགས་པར་རབ་ཏུ་སོན་པ་ཉོན་ལ་ཡིད་ལ་ཟུངས་ཞིག་དང་བཤད་

དོ། །གཉིས་གང་ཞེ་ན། མིག་དང་གཟུགས་རྣམས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཡིད་དང་ཆོས་

རྣམས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་སྦྱར་ཏེ་གཉིས་ཚན་དྲུག་ཡོད་ཀང་གཉིས་གཉིས་སུ་

ཆོས་མཐུན་པའི་ཕིར་གཉིས་སུ་གསུངས་པ་དང་། གནས་བདུན་ནི་མདོ་ལས། དགེ་

སོང་གནས་བདུན་ལ་མཁས་པ་ནི་ཆོས་འདུལ་བ་འདི་ལ་མྱུར་དུ་ཟག་པ་ཟད་པ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །བདུན་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །གཟུགས་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། གཟུགས་འགོག་པ་དང་། གཟུགས་

འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་དང་། གཟུགས་ཀི་རོ་མྱང་བ་དང་། ཉེས་དམིགས་དང་། 

ངེས་པར་འབྱུང་བའང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པའི་ཕུང་པོ་ལའང་སྦྱར་ནས་བདུན་ལྔ་གསུམ་བཅུ་ར་ལྔ་

ཡོད་ཀང་བདུན་ཚན་དུ་འདྲ་བས་བདུན་དུ་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་བདེན་པ་

བཞི་ཅར་གི་བཟླས་པ་གསུམ་གིས་རིམ་པ་ལྟར་མཐོང་སྒོམ་མི་སོབ་པའི་ལམ་

གསུམ་བསན་ཏོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

སོབ་དཔོན་ནི་དེ་ལྟ་ན་མཐོང་ལམ་ཁོ་ན་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་མ་ཡིན་པར་

འགྱུར་ཏེ། བཟླས་པ་གཅིག་དང་རྣམ་པ་བཞི་ལས་མེད་པས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་

དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་མ་ཚང་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཆོས་ཀི་རྣམ་གངས་དེ་ཉིད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་སོན་པའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་དང་། བཟླས་པ་གསུམ་

དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀི་དོན་རབ་ཏུ་སོན་པས་ལན་གསུམ་དུ་བཟླས་པ་དང་རྣམ་པ་

བཅུ་གཉིས་དང་། གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་དེའི་དོན་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་གཏོད་

ཅིང་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་བསྐོར་བའང་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་མཐོང་སྒོམ་མི་སོབ་པའི་

ལམ་གསུམ་གའང་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་

ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་ན་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསུངས་པ་

ནི་ཀུན་ཤེས་ཀོའུ་ཌི་ནྱ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ལ་མཐོང་ལམ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དང་

པོར་བསྐོར་བར་བརམས་པའི་ཕིར་བསྐོར་བ་ཞེས་བྱའོ། །

བཟླས་པ་གསུམ་ནི་སྡུག་བསྔལ་འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་པ་ནས་ལམ་

འཕགས་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས་པའི་བར་ནི་བདེན་བཞིའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་བཟླས་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནས་ལམ་བསྒོམ་པར་བྱའོ་ཞེས་

པའི་བར་ནི་བྱ་བ་ལ་བཟླས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་ནས་

ལམ་བསྒོམས་སོ་ཞེས་པའི་བར་ནི་མཐར་ཐུག་པ་ལ་བཟླས་པའོ། །རྣམ་པ་བཅུ་

གཉིས་ནི་བདེན་བཞིའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་པ་ནས། འདི་

ནི་ལམ་མོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་བདེན་བཞིའི་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་

དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ནས་བསྒོམ་པར་བྱ་བའི་བར་ནི་བྱ་བ་ལ་དམིགས་

པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་། ཡོངས་སུ་ཤེས་སོ་ནས་བསྒོམས་སོའི་བར་ནི་མཐར་ཐུག་པ་

ལ་དམིགས་པའི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །“དེ་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

ལྟར་ན་བདེན་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་བཟླས་པ་གསུམ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་



  457  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་བཅུ་གཉིས་སུ་འདོད་ལ།  སོབ་དཔོན་ནི་བདེན་པ་བཞི་ག་བསོམས་པ་ལ་

བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཞེད་དོ། །88

༼ཁམས་དང་དབྱླེ་བའི་ཁྱད་པར།༽

ལྔ་པ་ནི་འོ་ན་ཁམས་གང་དུ་དགེ་སྦྱོང་གི་ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་གང་འཐོབ་ཅེ་ན། 

འདོད་པར་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་སྔར་མ་ཐོབ་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ལ་འབྲས་བུ་

ཐ་མ་དག་བཅོམ་པ་ནི་ཁམས་གསུམ་ཅར་དུ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་

བུ་དང་པོ་གཉིས་ནི་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་ཐོབ་པར་བྱ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་ལྟར་རིགས་ན་ཁམས་གོང་མར་སྐྱེས་པ་ཞིག་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་

ན་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལ་ཕིར་མི་འོང་དུ་འགྱུར་བས་ན་དེ་ཁམས་གོང་མར་ཇི་

ལྟར་འཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཞེ་ན། ཁམས་གོང་མ་དག་ན་མཐོང་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་

དང་། སྔར་མཐོང་ལམ་སྐྱེས་པ་མེད་པར་ནི་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་

ཡང་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བསམས་སོ། །མཐོང་

ལམ་མེད་པ་ནི་མཐོང་ལམ་ཁམས་གསུམ་ཅར་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་པ་ལ་གཟུགས་

མེད་པ་ནི། གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་དགེ་རྣམས་ཀི། །སྤོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འོག་

མ་མིན། །ཞེས་ཁམས་འོག་མ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་མ་ཐོས་བར་སྐྱེ་བ་ཡང་

ཡོད་པས་སོ་ཞེ་ན། གཟུགས་མེད་ན་རང་བྱུང་གཉིས་མི་སིད་ཅིང་སིད་པའི་ཉན་ཐོས་ཀི་

མངོན་རྟོགས་ཀང་གཞན་ལས་མ་ཐོས་པར་མི་འཐོབ་པས་ཏེ་དེ་ན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་

88  - དེ་ལྟར་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་བདེན་པ་བཞི་པོ་རེ་རེ་ལའང་བཟླས་པ་གསུམ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་བཅུ་གཉིས་སུ་

འདོད་ལ།  སོབ་དཔོན་ནི་བདེན་པ་བཞི་ག་བསོམས་པ་ལ་བཟླས་པ་གསུམ་དང་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུ་བཞེད་དོ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆོས་ཉན་པ་མེད་པའི་ ཕིར་དང་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི། ཕིར་རོ། ། མཐོང་ལམ་ནི་དང་པོར་འདོད་

པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་དམིགས་དགོས་ལ་གཟུགས་མེད་པས་དེ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གཞན་ཡང་མདོ་ལས། སྐྱོ་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་

གསུངས་ན། གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པའི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་སྙོམས་འཇུག་གི་བདེ་

བ་ལ་ཆགས་པའི་ཕིར་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་

མི་སྐྱོ་ལ། སྐྱོ་བ་མེད་པར་ཡང་འཕགས་ལམ་འཐོབ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

པའི་རིགས་པ་དང་། བཅུ་ཚན་བཅུ་པའི་ལུང་ལས་ཀང་གང་ཟག་ནི་བཅུ་སེ། བཅུ་

གང་ཞེ་ན། རིགས་ནས་རིགས་སུ་སྐྱེ་བ་དང་། མཆོག་ཏུ་ཐོགས་ན་ལན་བདུན་པ་

དང་། བར་ཆད་གཅིག་པ་དང་། ལན་ཅིག་ཕིར་འོང་བ་དང་། བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བ་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་བར་ལྔ་དང་། དག་བཅོམ་པའོ། །གང་ཟག་བཅུ་པོ་དེ་

དག་ལས་དང་པོ་བཞི་དང་དག་བཅོམ་པ་ནི་འདིར་རོམ་ཞིང་འདིར་མཐར་ཕིར་པར་

འགྱུར་རོ། །བར་མ་དོར་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་ནས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་བར་གང་ཟག་ལྔ་

ནི་འདིར་རོམ་ཞིང་དེར་མཐར་ཕིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། ། འཕགས་

པ་མ་ཡིན་པ་ནི་དེར་རོམ་པར་མ་གསུངས་སོ། ། 

དེ་ལ་འདིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་ཡིན་ལ། རོམ་པ་ནི་མྱང་འདས་

ཀི་ཐབས་ཀིས་འགོ་འཛུགས་པའོ། །དེར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁམས་གོང་མ་ཡིན་ནོ། །རེ་

ཞིག་ཁམས་ཀིས་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མི་གཡོའི་ཟད་ཤེས་ལས། །མི་སྐྱེའི་

བློ་གོས་གལ་ཏེ་མིན། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཅི་དག་བཅོམ་པ་ལའང་དབྱེ་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་

ན། ཡོད་དེ། དག་བཅོམ་པའི་དབྱེ་བ་ནི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་དྲུག་པོ་འདི་དག་ནི་



  459  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དག་བཅོམ་པ་སེ། དྲུག་གང་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། འཆི་བར་

སེམས་པའི་ཆོས་ཅན་དང་། རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་དང་། གནས་པ་ལས་མི་

སྐྱོད་པ་དང་། རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དང་། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞེས་

གསུངས་པས་དྲུག་ཏུ་འདོད་དེ། དེ་དག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དང་པོ་ལྔ་ཅར་ལ་ཉམས་པ་

སིད་ཀང་རྐེན་ཆུང་ངུས་རང་གི་རྟོགས་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་། ཉམས་པར་དོགས་

པས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་སེམས་པ་དང་། ཉམས་པར་དོགས་པས་ལམ་བསྲུང་བ་

ལ་བརོན་པ་དང་། རྐེན་ཆུང་ངུས་རྟོགས་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། དབང་པོ་འཕོས་

ཏེ་མི་གཡོ་བ་རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། དབང་པོ་རྣོ་བས་རྟོགས་པ་ལས་

ཉམས་མི་སིད་པ་རྣམས་སོ། །”དེ་ལྟར་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལའང་རང་བཞིན་གིས་རྣོ་བ་

དང་དབང་པོ་འཕོས་པས་རྣོ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། 89།དེ་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་

པོ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་ལྔ་ནི་སྒོམ་ལམ་གི་ཚེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དད་པས་མོས་པ་

ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་ལ། ལྔ་པོ་དེ་དག་གི་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནི་དུས་དང་སྦྱོར་

བ་ཡིན་ཏེ། ཟས་གོས་དང་གནས་ལ་སོགས་པའི་མཐུན་རྐེན་ཚང་བ་དང་ནད་དང་

དགའི་ཚེར་མ་ལ་སོགས་པའི་འགལ་རྐེན་མེད་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་དུས་ཀི་རྣམ་

པར་གོལ་བ་ཞེས་བྱའོ། །

དྲུག་པ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་རྟོགས་པ་ལས་མི་ཉམས་པས་མི་གཡོ་བ་

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་ནི་མཐུན་རྐེན་དང་འགལ་རྐེན་ཡོད་མེད་ལ་མི་ལྟོས་ ཏེ་འདོད་དགུར་

ཏིང་ངེ་འཛིན་མངོན་དུ་འགྱུར། པས་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་

89  - དེ་ལྟར་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལའང་རང་བཞིན་གིས་རྣོ་བ་དང་དབང་པོ་འཕོས་པས་རྣོ་བ་གཉིས་སུ་འགྱུར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སྒོམ་ལམ་གི་དུས་ཀི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་མཐོང་བས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། 

འབྲས་བུའི་ཁད་པར་ནི་རྒྱུའི་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སོབ་པའི་ཚེ་

དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་ཏུ་དབང་པོ་འཕོས་པའམ་རང་བཞིན་གིས་དབང་པོ་རྣོན་པོ་

ལས་བྱུང་བའི་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་མཐོང་ཐོབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་གི་མི་

སོབ་པའི་ཚེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣོན་པོ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་དབང་པོ་འཕོས་པའི་

མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དེ་ནི་མཐོང་ཐོབ་ཀི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀྐ་ལས་

འཆད་དོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་སྦྱོར་བ་དང་མི་སྦྱོར་བ་ནི་འདོད་དགུར་ཏིང་ངེ་

འཛིན་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་དང་མི་འགྱུར་བའམ། ཡང་ན་རྟོགས་པ་ཉམས་པ་སིད་པ་

དང་མི་སིད་པའི་ཕིར་དུས་གཞན་གི་བར་དུ་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་གཏན་དུ་རྣམ་པར་

གོལ་བ་ཉིད་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༼རིགས་དང་ཉམས་པའི་ཁྱད་པར།༽

དྲུག་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་དང་པོ་ནས་དེ་དག་གི་རིགས་ཅན་དུ་ངེས་

པའམ་འོན་ཏེ་ཕིས་དེ་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞེ་ན། དབང་པོ་མ་འཕོས་པ། ཁ་ཅིག་ནི་དང་པོ་

ནས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དེའི་རིགས་སུ་ངེས་པའང་ཡོད་

ལ་ཁ་ཅིག་ནི་ཕིས་རིགས་ སམ་དབང་པོ། སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་པའང་ཡོད་དེ་ཡོངས་སུ་

ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་གི་རིགས་དབང་པོ་སྦྱངས་པས་འཆི་བར་སེམས་པའི་ཆོས་

ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་དག་རིས་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནི་རིམ་

པ་ལྟར་སོབ་པའི་ཚེ་ལམ་སྒོམ་པ་ལ་རྒྱུན་སྦྱོར་གུས་སྦྱོར་གཉིས་ཀ་མེད་པ་དང་། 

གཉིས་ཀ་མེད་ལ་ཁད་པར་དུ་གུས་སྦྱོར་མེད་པ་དང་། རྒྱུན་སྦྱོར་ཙམ་དང་ལྡན་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་། གུས་སྦྱོར་དང་ལྡན་པ་དང་། སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པའི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་

དང་། སྦྱོར་བ་གཉིས་ཀ་དང་ལྡན་པའི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལས་གྱུར་པའི་ཕིར་

རོ། །ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པའང་དེ་ལྟར་སིད་པའི་ཕིར་ཡིན་གི་

ངེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཁམས་གསུམ་ཅར་ན་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་གི་དབྱེ་

བ་ཡོད་པར་རུང་ངོ་། །གང་དག་ངེས་པར་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་

པ་འདོད་པ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་འདོད་པ་ན་དྲུག་གི་དབྱེ་བ་ཡོད་ཀི་གོང་མ་གཉིས་ན་ནི་

བཞི་པ་དང་དྲུག་པ་ལས་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་གོང་མར་སྐྱེས་པ་ནི། ཡོངས་

ཉམས་དབང་པོ་འཕོ་མི་སེན། །ཞེས་པས་དེ་གཉིས་ ཀི་འཕགས་པ་ནི་དབང་པོ་སྨིན་པ་དང་། སྐྱོ་བ་

དང་། རང་གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་པ་དེས། ན་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མེད་པས་དང་པོ་གསུམ་མེད་

ལ། དབང་པོ་འཕོ་བ་མེད་པས་ལྔ་པའང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདི་དག་ཐམས་

ཅད་རང་གི་འབྲས་བུ་དང་རིགས་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། བར་པ་བཞི་ནི་

རང་རང་གི་རིགས་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་གི་དང་པོ་ནི་རང་གི་རིགས་ལས་ཉམས་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིགས་དེ་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བས་དམན་པའི་རིགས་

མེད་པའི་ ཕིར་དང་དེ་ལ་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་པ་མི་སིད་པའི། ཕིར་རོ། །

དང་པོ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་འབྲས་བུ་ལས་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒོམ་སང་

གཞི་དང་བཅས་ཤིང་འབྲས་བུ་གོ་བུར་བ་ཡིན་པས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་

ཡང་འབྲས་བུ་ལས་ཉམས་པ་སིད་དོ། །འོན་ཀང་དང་པོ་ནས་རིགས་ངེས་པ་ལས་ནི་

ཐམས་ཅད་ཀང་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དག་བཅོམ་པ་འཆི་བར་སེམས་པ་ལ་སོགས་

པར་ངེས་པ་ནི་སོབ་པ་དང་ནི་སོབ་པའི་ལམ་གཉིས་ཀིས་བརྟན་པོར་བྱས་པའི་ཕིར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་། སོང་པའི་དུས་ན་དབང་པོ་སྤངས་པའི་མི་སོབ་པ་ཡང་མི་ཉམས་པར་སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་གིས་གསུངས་

སོ། །སོབ་པའི་རིགས་དང་པོའང་འདས་མ་འདས་ཀི་ལམ་གཉིས་ཀིས་བརྟན་པར་བྱས་པས་མི་ཉམས་ཀི་སྦྱངས་པས་

ཐོབ་པ་ལས་ནི་ཉམས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཉམས་པར་འགྱུར་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའིི་ལམ་གིས་བརྟན་

པ་མ་བྱས་པས་སོ་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་དེ་ནི་རིགས་ཀི་ཕིར་བཤད་ཀི་འབྲས་བུའི་ཕིར་མ་བཤད་པ་སྐྱོན་མེད་

དོ། །འབྲས་བུ་འདས་མ་འདས་ཀི་ལམ་གི་ཅིག་ཅར་ཐོབ་པ་ནི་མི་སིད་ལ། རིགས་ལམ་གཉིས་ཀིས་བརྟན་པ་ནི་ཚེ་འདི་

པའི་དྲོད་ལ་སོགས་པ་དང་ཕི་མའི་སོང་ལམ་མམ། འདི་ཉིད་ལས་གཉིས་ཀ་སྒོམ་པའང་ཡོད་དེ། །ཞེས་སོ། ། སོབ་པ་

ན་ རིགས། ངེས་པ འི་རིགས་དེ། འང་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་

གཉིས་ཀིས་བརྟན་པོར་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །

འོན་ཀང་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ཕིས་འཆི་བར་སེམས་པར་དབང་པོ་སྦྱངས་

པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ནི་ཉམས་པ་ཡོད་དོ། །འབྲས་བུ་དང་པོ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ལས་

ཀང་ཉམས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་མཐོང་སང་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་ཞིང་དེ་ཡང་

འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་གཞི་མེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞི་ནི་འདིར་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་མེད་པ་ལ་བདག་

ཏུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་དང་། བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ན་བདག་ཏུ་རྟོགས་

པའང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྒོམ་སང་རྣམས་ནི་

གཟུགས་ལ་སོགས་པ་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་གཞི་དང་བཅས་པ་ཡིན་པས་

སངས་ཀང་སར་སྐྱེ་བ་སིད་པའི་ཕིར་འབྲས་བུ་ཕི་མ་རྣམས་ལས་ནི་ཉམས་པ་སིད་

དོ། །གཞན་ཡང་འཕགས་པ་ངེས་པར་མི་རྟོག་པ་དག་ལ་དྲན་པ་ཉམས་པས་ཉོན་

མོངས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ན་ངེས་པར་རྟོག་པ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐག་པ་ལ་ཐག་པར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྟོགས་པ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པ་མི་སྐྱེ་བ་བཞིན་ནོ། །ངེས་པར་མི་རྟོག་པའི་འཕགས་པ་

ལའང་མཐོང་སང་རྣམས་མི་སྐྱེ་སེ། དེ་དག་ནི་ངེས་པར་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་དོ། ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རིགས་ནི། དེའི་རིགས་ཅན་ཡིན་

ལ། དེར་རིགས་གཏན་དུ་ངེས་པ་ནི་མིན་པ། དེ་ནི་རིགས་དེ་ལས་ཉམས་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་ལ་དང་པོ་ནས་

དེ་རིགས་ངེས་པ་ནི་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །དག་བཅོམ་དང་པོ་ལྔ་ཀའང་འབྲས་བུ་བར་པ་གསུམ་ལས་ཉམས་པ་སིད་

པར་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པ་ནི་འབྲས་བུ་བར་པ་གཉིས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་ཐོབ་པ་ལ་ཉམས་པ་སིད་ཀི་འདས་

ལམ་གིས་ཐོབ་པར་མི་སིད་པ་ལ་འདོད་དོ། ། མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་འབྲས་བུ་དང་པོ་

ལས་ཉམས་པ་མེད་པར་མ་ཟད་དག་བཅོམ་པ་ལས་ཀང་ཉམས་པ་མེད་དེ། དེས་ཉོན་

མོངས་པའི་ས་བོན་ར་བ་ནས་སོང་བའི་གཉེན་པོ་ཐོབ་པས་གཏན་དུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཟག་པ་ཟད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རེ་ཞིག་ཉོན་

མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ལོག་པས་དག་བཅོམ་པར་འདོད་ན་ནི་སེམས་མེད་པའི་གནས་

སྐབས་ཐམས་ཅད་དེར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་། དགེ་སོང་དག་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་

སངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། སོབ་པ་

ལ་བག་ཡོད་པ་ལ་བག་ཡོད་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་ཀི་དག་བཅོམ་པ་

ལ་ནི་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་མངོན་པ་ལས་ཀང་། གནས་གསུམ་གིས་

འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་ཕ་རྒྱས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ཏེ། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་

ཀིས་ཕ་རྒྱས་མ་སངས་ཤིང་ཡོངས་སུ་མ་ཤེས་པ་ཡིན། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་

ཀུན་ནས་དཀྲིས་པར་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་སྣང་བར་གྱུར་པ་ཡིན། དེ་ལའང་ཚུལ་
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བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ལ་དག་བཅོམ་པ་ལ་དེ་དག་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

གང་ཡང་མདོ་ལས། ཀུན་དགའ་བོ་དག་བཅོམ་པ་ལའང་རེད་པ་དང་བཀུར་

སི་བར་ཆད་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ང་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་དངོས་

གཞི་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལ་བར་དུ་

གཅོད་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ལ། བཅུ་ལས་འཕོས་པའི་མདོ་ལས། བསྐྱེད་པར་བྱ་

བའི་ཆོས་ནི་གཅིག་སེ། སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་སྦྱོར་བ་པ་ཡིད་དུ་འོང་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་སོབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་པ་ཡིན་ལ། དག་བཅོམ་པ་དྲུག་

ཏུ་གསུངས་པ་ནི་མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པ་

ལས་ཉམས་པ་ལ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། 

མདོ་གཞན་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་གནག་ཚོགས་ཅན་དུས་ཀིས་སེམས་རྣམ་པར་

གོལ་བ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལས་ལན་དྲུག་གི་བར་དུ་

ཡང་དང་ཡང་དུ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་དང་ཡི་ཆད་ནས་ལུས་དང་སོག་ལ་མི་ལྟ་བའི་

ཕིར་མཚོན་གིས་འདེབས་པར་བྱེད་ལ་འཆི་བའི་དུས་ཁོ་ནར་དག་བཅོམ་པ་ཉིད་

ཐོབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཏོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡང་སོབ་པའི་

དུས་ཁོ་ན་ན་ཉམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སོལ་བའི་ཕུང་པོ་ལྟ་བུའི་མདོ་ལས། 

འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་དེ་ལྟར་སྤོད་ཅིང་དེ་ལྟར་གནས་པ་དེ་ལ་

རྒྱལ་རེས་འགའ་ཞིག་དྲན་པ་ཉམས་པ་ལས་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་

དག་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའང་སོབ་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གང་དག་ཐེག་པ་གོང་མའི་རེས་སུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་འཇིག་

རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ས་བོན་སངས་

པ་རྣམས་ནི་སོབ་པའི་འཕགས་པ་ལའང་ཉམས་པ་མེད་དེ་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་

ཡང་དེ་དང་དེ་ལས་ཉམས་པར་བཤད་པ་ནི་སྒོམ་སང་གི་ས་བོན་མ་སངས་པ་རྣམས་

ཡིན་ལ། སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་ཐམས་ཅད་ལའང་དུས་དང་སྦྱོར་བ་དང་མི་སྦྱོར་བ་

དང་ཉམས་པ་དང་མ་ཉམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་རྣོན་པོ་

གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པའི་དབང་

དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དེ། རིགས་པ་མཁེན་པ་དག་གིས། 

བདག་ལྟའི་ས་བོན་སངས་པའི་ཕིར། སར་མི་ལྡོག་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་ནོ། །ཅི་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་ཁོ་ན་རིགས་དྲུག་དང་ལྡན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་

དག་ཀང་རིགས་དྲུག་དང་ལྡན་ནམ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་ལ་རིགས་དྲུག་ཡོད་

པ་དེ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་སོབ་པ་དང་འཕགས་མིན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀང་

ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་རིགས་དྲུག་དང་ལྡན་ཏེ། དག་བཅོམ་

པའི་རིགས་དེ་དག་ཀང་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་དེ་དག་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་དང་། 

འབྲས་བུ་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕིར་རོ། །

༼དབང་པྐོ་འཕྐོ་བའི་ཁྱད་པར།༽

བདུན་པ་གལ་ཏེ་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣོན་པོར་འཕོ་བ་ན་གནས་སྐབས་གང་དུ་

འཕོ་ཞེ་ན། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་ནི་དབང་པོ་འཕོ་བ་མེད་དེ། དེ་ནི་མཉམ་གཞག་གི་

རྒྱུན་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ བྱ་བ་དེ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་ལ་ལྡང་བ་དང་། སྦྱོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་
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རོ། ། དད་མོས་ནི་ཟག་མེད་ཁོ་ན་ལས་འཕོ་ལ། བྱིས་པ་ནི་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་གང་ལ་རྟེན་ཡང་མི་འགལ་ཏེ་ཅི་

ནས་ཀང་བདག་གི་དབང་པོ་དག་རྣོན་པོར་བྱའོ། །ཞེས་བསམས་ནས་སྦྱོར་བས་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་

ལམ་རིམ་གིས་དབང་པོ་འཕོ་འོ། ། 

དེས་ན་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་། སོབ་པ་དད་མོས་དང་། མི་སོབ་པ་དུས་སྦྱོར་གི་

གནས་སྐབས་ན་དབང་པོ་འཕོ་བ་ཡོད་དོ། །གང་ཡང་མདོ་ལས། འདིས་མཐོང་བའི་

ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལྷག་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་བཞི་ཐོབ་པ་གང་དག་ཡིན་

པ་དེ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལས་འདི་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ནི་ང་སྨྲ་

ཡི། འདི་གཅིག་པུས་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གོལ་བ་མི་གཡོ་བའི་བར་དུ་ལུས་ཀིས་

མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ནི་འདི་རྣམ་གངས་གང་གིས་ཀང་ཡོངས་

སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ང་མི་སྨྲའོ། །ཞེས་དག་བཅོམ་པ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་

ལའང་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་ལས་ཉམས་པར་བཤད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་

མི་གཡོ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ་

ཞེས་སྦྱར་རོ། །གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཡོན་ཏན་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་ལས་

ཉམས་པ་དང་ཐོབ་པ་ཉེ་བར་སྤད་པ་ལས་ཉམས་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་རེད་པ་ལས་

ཉམས་པ་ཡིན་ལ་ཕི་མ་གཉིས་ནི་ལྡན་པ་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ཏེ་རང་བཞིན་གིས་

བླུན་པ་ལ་བློ་གོས་ཉམས་པ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཉམས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་

ལས་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་ནི་ཉམས་པ་ཐ་མ་ཡོད་དེ། གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་ཞུགས་

པས་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ལ་

སོགས་པ་ཐོབ་ཀང་མངོན་དུ་མི་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དག་བཅོམ་པ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་



  467  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཅན་ལ་ནི་ཉམས་པ་བར་མ་དང་ཐ་མའང་ཡོད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་

ལ་སོགས་པ་མ་ཐོབ་བའི་ཕིར་རོ། །”འང་གི་སྒས་ནི་ཉེ་བར་སྤད་པ་ལས་ཉམས་པ་

སྡུད་པའོ། །90དག་བཅོམ་པ་གཞན་ལྔ་དང་སོབ་པ་སྒོམ་ལམ་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱོ་བོ་

དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་ནི་ཉམས་པ་རྣམ་པ་གསུམ་ག་ཡོད་དོ། །

དེའི་ཕིར་དག་བཅོམ་པ་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་

གནས་པ་ལས་ཉམས་པར་བཤད་པ་ནི་ཉེ་བར་སྤད་པ་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ལ་མི་གཡོ་

བ་ལས་གཞན་ནི་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལས་ཡིན་ནོ། །དག་བཅོམ་པ་གཞན་ནི་མདོ་ལས། 

རྐེན་ལྔ་དང་རྒྱུ་ལྔས་དུས་ཀིས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་དག་བཅོམ་པ་ཡོངས་སུ་ཉམས་

པར་འགྱུར་རོ། །ལྔ་གང་ཞེ་ན། ལས་ཀི་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། སྨྲ་བ་ལ་ཞུགས་པ་

ཡིན། རོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན། རིང་དུ་རྒྱུ་བའི་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་ཡིན། ནད་གི་རྣམ་

པ་ཡུན་རིང་པོས་ཐེབས་པ་ཡིན། ཞེས་འབྱུང་བས་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་

པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་གཉིས་ཀ་ལས་ཉམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་

ཟེར་རོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མདོ་ལས། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་

ལྷག་པའི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་བཞི་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་

བཞིའོ། །བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་ལས་འདི་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་

འགྱུར་བ་ནི་ང་སྨྲ་ཡི་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་

ལྔའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་གཅིག་པུས་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་གོལ་བ་མི་གཡོ་

བའི་བར་དུ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལས་ནི་འདི་རྣམ་གངས་

90  - འང་སྒས་ནི་ཉེ་བར་སྤད་པ་ལས་ཉམས་པ་སྡུད་པའོ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གང་གིས་ཀང་ཡོངས་སུ་ཉམས་པར་འགྱུར་བར་ང་མི་སྨྲའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་རྣམ་

པར་གོལ་བ་ལས་ནི་དག་བཅོམ་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཉམས་པ་མེད་པར་སོན་པ་ཡིན་ལ། 

མ་ཐོབ་པ་ལས་ཉམས་པ་དང་ཉེ་བར་སྤད་པ་ལས་ཉམས་པ་ནི་མ་ཐོབ་པ་དང་མ་སྤད་པ་

ལ་ཉམས་པའི་མིང་གིས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ་ཉམས་པ་དོན་དམ་པ་ནི་ཐོབ་པ་ལས་

ཉམས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀིས། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་བཅོམ་པ་

ལའང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལ་ཉམས་པ་འདོད་པས་དག་བཅོམ་པ་ཉམས་པའི་ཕིར་ཤི་

ནས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་

པ་ནི་འགའ་ཡང་ཉམས་བཞིན་དུ་འཆི་འཕོ་བ་མེད་དེ། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གིས་

མྱུར་བ་ཁོ་ནར་སོར་ཆུད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ། 

མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་ཐོས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་དྲན་པ་

ཉམས་པ་ཆུང་ངུ་འབྱུང་མོད་ཀི་འོན་ཀང་ཡང་ཁོ་ནར་ནུབ་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་

དང་ཡོངས་སུ་གཏུགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་

ཚངས་པར་སྤོད་པ་ཡིད་བརྟན་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་ལ་

གནས་པ་དང་འགལ་བའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་སིད་པའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་

པར་མི་འགྱུར་བ་དག་ཀང་སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་དེ་ནི་བྱ་

བ་མ་ཡིན་པ་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་མི་བྱེད་དེ། ཟག་པ་མེད་

པའི་ལམ་མངོན་དུ་གྱུར་པས་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་མྱུར་བ་ཁོ་ནར་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རལ་པོ་ཆེ་”འདྲེད91་ཀང་རེག་མི་འཆའ་བ་བཞིན་ནོ། །

91  བླ། འདྲེད      རིང་། འགེད
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡང་གལ་ཏེ་དབང་པོ་འཕོ་བ་དག་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དུ་

ས་འཕོ་ཞེ་ན། རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་མི་གཡོ་བར་འཕོ་ན་རྣམ་པར་

གོལ་བའི་ལམ་དགུ་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དགུ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀིས་འཕོ་སེ། 

མི་སོབ་པ་དབང་པོ་རྟུལ་པོའི་རིགས་དེ་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་ལམ་གཉིས་ཀིས་

ཤིན་ཏུ་བསེན་ཅིང་གོམས་པར་བྱས་པས་སང་དཀའ་བའི་ཕིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དེ་

མཚུངས་པའི་ཕིར་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་འཆི་བར་སེམས་པ་ལ་

སོགས་པར་འཕོ་བ་ལའང་རྣམ་གོལ་ཀི་ལམ་དགུ་དང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དགུ་

ཡིན་པར་གསལ་པོ། ། སོབ་པ། དད་པས་མོས་པ་ཞིག་མཐོང་བས་ཐོབ་པ་རྟོགས་པར་

བྱེད་པ་ལ་ནི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་རེ་རེ་ ཁོ་ན་ལ་སྐྱེ་བ། ཡིན་ཏེ། 

གོམས་པ་ཆུང་བས་སང་ས་བའི་ཕིར་རོ། ། སོབ་མི་སོབ་གང་ཡིན་ཡང་། སྦྱོར་བའི་ལམ་ནི་

མི་གཡོ་བར་འཕོ་བ་དང་མཐོང་ཐོབ་ཏུ་འཕོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ། །དབང་པོ་སྦྱོར་བའི་བར་ཆད་མེད་པ་དང་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དེ་ཡང་འཕགས་པ་

ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དོར་བར་བྱ་བའི་ དབང་པོའམ། ལམ་ཡང་ཟག་མེད་ཡིན་

ན་ཟག་བཅས་ཀིས་འདོར་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ ཏེ་དམན་པས་མཆོག་ལས་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བས་

སོ། །མཐོང་བ་ལ་ལས་འཕོ་བ་མེད་ཅེས། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི་ཟག་བཅས་ཀིས་འཕོ་བ་ཡིན་ནོ། །

དབང་པོ་འཕོ་པ་དེ་ཡང་ རྟེན། མི་ཁོ་ནའི་ནང་དུ་ ཉམས་པ་སིད་པས། འཕེལ་ཞིང་

འཕོ་ཡི་གཞན་དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ངན་སོང་བ་ལ་ལམ་མི་རྟེན་པའི་ཕིར་དང་། ཁམས་

གོང་མ་ན་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཉམས་པས་འཇིགས་ནས་དབང་པོ་འཕོ་བ་

ཡིན་པ་ལ། འདོད་པའི་ལྷ་བདེན་པ་མཐོང་བ་རྣམས་ནི་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡུལ་བཟང་པོ་དག་གིས་ཡིད་བྱུང་ནས་ལམ་གོམས་པས་དེ་ལ་དམིགས་ནས་ཉོན་

མོངས་པ་མི་འབྱུང་བས་ཉམས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་ཁམས་གསུམ་ཅར་ན་དག་བཅོམ་པ་དྲུག་གི་དབྱེ་བ་ཡོད་པར་འདོད་

པ་ལྟར་ན་ཁམས་གོང་མ་ནའང་དབང་པོ་སྦྱོང་བ་ཡོད་དེ། ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་

སོགས་པ་སིད་པའི་ཕིར་དང་། ཉམས་བཞིན་དུ་དག་བཅོམ་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་

བའང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཉམས་པར་དོགས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་གི་

ཉམས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན་དེ་ནི་འཆི་བར་སེམས་པ་དང་རེས་སུ་

བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་མེད་ན་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་

ཆོས་ཅན་དང་འཆི་བར་སེམས་པའང་མི་སིད་དེ། དེ་དག་ནི་ཉམས་པས་འཇིགས་པ་

ཡིན་ན་དེ་ཡང་ཁམས་གོང་མ་ན་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཞེས་བྱ་བའང་དཔྱད་པར་

བྱའོ། །དབང་པོ་སྦྱོང་བ་དེ་ཡང་མི་སོབ་པ་ཞིག་དབང་པོ་སྦྱོང་བ་ཡིན་ན་བསམ་

གཏན་ས་དྲུག་དང་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་སེ་ཟག་མེད་ཀི་ས་དགུ་ལ་བརྟེན་ཏེ་

སྦྱོང་བ་ཡིན། ཏེ་དེའི་འབྲས་བུ་ས་དགུས་བསྡུས་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་དང་ཚུལ་འདྲའོ། ། 

སོབ་པ་ནི་ ཕིར་འོང་ཡིན་ན་མི་ལྕོགས་མེད་དང་ཕིར་མི་འོང་ཡིན་ན། བསམ་གཏན་གི་ས་དྲུག་ལ་

རྟེན་པ་ཡིན་གི། གཟུགས་མེད་ལ་མི་རྟེན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་རྣོན་པོར་འཕེལ་

བ་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་པོས་བསྡུས་པའི་ཕིར་འོང་དང་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཙམ་པོ་

དང་ཁད་པར་ཅན་བཏང་སེ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་བསྡུས་པའི་ཕིར་འོང་དང་ཕིར་མི་འོང་

བའི་འབྲས་བུ་ཙམ་པོ་འཐོབ་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་དང་། ཕིར་མི་འོང་ཐ་མའི་ཆ་

མཐུན་སངས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཕིིར་དང་། འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་པས་དེ་ན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཐོང་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་ དང་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་ཙམ་པོ་ལ་སོགས། དེ་དག་གཟུགས་མེད་

པས་བསྡུས་པའང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཡང་དག་བཅོམ་པ་དེ་དག་ནི་རྣམ་པ་དགུར་དབྱེ་སེ། སངས་རྒྱས་དང་རང་

སངས་རྒྱས་གཉིས་དང་། ཉན་ཐོས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་

དང་། མི་གཡོ་བ་ལ་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། དང་པོ་ནས་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་

ཏེ་མི་གཡོ་བ་གཉིས་ཏེ་བདུན་ནོ། །དེ་ལ་སངས་རྒྱས་གཉིས་ནི་མི་གཡོ་བའི་བྱེ་བྲག་

ཁོ་ན་ཡིན་ལ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ཡང་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པའི་གང་ཟག་དེ་

དག་དགུར་བཞག་པ་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་འབྲིང་པོ་དང་རྣོན་པོ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་

ལའང་གསུམ་གསུམ་དུ་ཕེ་བས་རྣམ་པ་དགུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཉམས་

པའི་ཆོས་ཅན་དང་འཆི་བར་སེམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྲུང་བའི་ཆོས་ཅན་གསུམ་ནི་

དབང་པོ་རྟུལ་པོའི་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། གནས་པ་ལས་མི་བསྐྱོད་པ་

དང་རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དང་སྦྱངས་པ་ལས་གྱུར་པའི་མི་གཡོ་བ་གསུམ་

ནི་འབྲིང་པོའི་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དང་། དང་པོ་ནས་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་

དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་གསུམ་ནི་རྣོན་པོའི་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་

གསུམ་ཡིན་ནོ། །

༼གང་ཟག་བདུན་དུ་བསྡུ་བ།༽

གཉིས་པ་གང་ཟག་བདུན་དུ་བསྡུ་བ་ནི་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ནི་བདུན་ཏེ། 

དད་པས་རེས་འབྲང་དང་། ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་དང་། དད་པས་མོས་པ་དང་། མཐོང་

པས་ཐོབ་པ་དང་། ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གོལ་བ་དང་། སངས་རྒྱས་གཉིས་ཀང་འདིར་འདུས་སོ། ། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་

བའོ། །གང་ཟག་བདུན་པོ་དེ་དག་ཀང་སྦྱོར་བས་བྱས་པ་ལས་ནི་དང་པོ་གཉིས་ཏེ། 

དང་པོ་སྦྱོར་ལམ་ལ་སོགས་པའི་དུས་ནས་གཞན་གི་དྲིང་ལ་འཇོག་པ་དང་མི་འཇོག་

པ ར་དོན་ལ་སྦྱར་བས་ཐོབ་པ། འི་ཕིར་རོ། །

དབང་པོས་བྱས་པ་ལས་ནི་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་སེ། གཉིས་ཀ་ལ་གཉིས་ཀ་

ཡོད་ཀང་དད་པས་མོས་པ་ལྷག་པ་དང་ཤེས་རབ་ལྷག་པར་ཡོད་པའི་སྒོ་ནས་རིམ་པ་

ལྟར་དབང་པོ་རྟུལ་བ་དང་རྣོ་ བས་དེར་འཇོག ། བའི་ཕིར་རོ། །སྙོམས་འཇུག་གིས་བྱས་

པ་ལས་ནི་ལྔ་པ་སེ། འགོག་བའི་སྙོམས་འཇུག་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ནུས་ 

པས་འཇོག ། པའི་ཕིར་རོ། ། ཉོན་མོངས་ལས། རྣམ་པར་གོལ་བས་བྱས་པ་ལས་ནི་དྲུག་པ་

སེ། བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ཁམས་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་

གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་གཉིས་ཀས་བྱས་པ་

ལས་ནི་བདུན་པ་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀི་སོབས་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་

སྙོམས་འཇུག་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པའི་ཆ་གཉིས་ཀ་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་ལྟར་ན་མིང་གི་སྒོ་ནས་བདུན་ཡིན་ལ་བདུན་པོ་དེ་དག་ཀང་རས་སུ་ནི་དྲུག་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་མཐོང་སྒོམ་མི་སོབ་བའི་ལམ་གསུམ་པོ་ལ་དབང་པོ་རྣོ་རྟུལ་གིས་

རིམ་པ་ལྟར་དད་པས་རེས་འབྲང་དང་ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་དང་། དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་

དང་། དུས་དང་སྦྱོར་བ་དང་མི་སྦྱོར་བའི་གང་ཟག་གཉིས་གཉིས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གཞན་དག་ནི་རས་ལོགས་སུ་མེད་དོ། ། དེ་ལ་དད་པས་རེས་འབྲང་ལ་དབང་པོས་དབྱེ་ན་རྣོ་

རྟུལ་འབྲིང་པོ་གསུམ་དང་། རིགས་ཀིས་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལྔ་དང་། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལམ་གིས་ཤེས་བཟོད་བཅོ་ལྔ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ནི་བདུན་ཅུ་ར་

གསུམ་སེ། འདོད་པའི་སྒོམ་སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་

ལྡན་པ་དང་འདོད་པ་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བར་ས་བརྒྱད་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དགུ་དགུ་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའོ། །རྟེན་གིས་དགུ་སེ། སྒ་མི་སྙན་ན་ལམ་མེད་པས་

རྟེན་དུ་མི་རུང་བའི་ཕིར་གིང་གསུམ་གི་མི་དང་འདོད་པའི་ལྷ་དྲུག་གོ ། 

དེ་ལྟར་ན་དབང་པོ་དང་རིགས་དང་ལམ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་

རྟེན་གི་སྒོ་ནས་དབྱེ་ན་འབུམ་བཞི་ཁི་བདུན་སོང་བརྒྱད་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔར་འགྱུར་ཏེ་

གང་ཟག་གཞན་དག་ཀང་ཅི་རིགས་པར་དེ་བཞིན་དུ་དབྱེ་བར་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཆོས་

ཀི་རེས་འབྲང་དང་མཐོང་ཐོབ་དང་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བར་གོལ་བ་རྣམས་ལ་ནི་རིགས་

ཀིས་དབྱེ་བ་མེད་ལ། དད་མོས་དང་དུས་ཀིས་རྣམ་གོལ་གཉིས་ལ་ནི་རིགས་ལྔའི་

དབྱེ་བ་ཡོད་དོ། །ཡང་དད་མོས་མཐོང་ཐོབ་ལ་ལམ་གི་སྒོ་ནས་ནི་སོབ་དཔོན་རྒྱལ་

པོའི་སས་ལྟར་ན་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཀི་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་

རེས་ཤེས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དབྱེ་བ་མེད་ལ། སྐལ་ལྡན་ཁད་པར་ཅན་ནི་ས་དགུ་

ལ་རྟེན་པའི་ལམ་དགུར་འདོད་དོ། །ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ནི་དད་མོས་

མཐོང་ཐོབ་ཏུ་འདུས་པས་ལོགས་སུ་བརིར་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་བརི་ན་དབང་པོའི་སྒོ་

ནས་གསུམ་དང་། རིགས་ཀི་སྒོ་ནས་དད་མོས་ཡིན་ན་ལྔ་དང་། མཐོང་ཐོབ་ཡིན་ན་

དབྱེ་བ་མེད་དོ། །ལམ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལའང་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །རྟེན་ནི་

སྐལ་ལྡན་ཁད་པར་ཅན་ནི་འདོད་པ་ནས་སིད་རེའི་བར་དུ་འདོད་ལ་རྒྱལ་པོའི་སས་

ནི་གིང་གསུམ་གི་མི་དང་ལྷ་རིས་དྲུག་སེ་དགུ་དང་། གཟུགས་ན་གནས་བཅུ་དྲུག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་། སིད་རེ་དང་ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ཏུ་འདོད་དོ། །ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་ཀང་དུས་

ཀིས་རྣམ་གོལ་ཡིན་ན་རིགས་ལྔ་དང་། དུས་དང་མི་སྦྱོར་བ་ཡིན་ན་ནི་རིགས་ལ་

དབྱེ་བ་མེད་དོ། །དེ་ལས་གཞན་ནི་དད་པས་རེས་འབྲང་བཞིན་ནོ། ། ཆོས་ཀི་རེས་འབྲང་ལ་

རིགས་ཀི་དབྱེ་བ་མེད་པས་དབང་པོ་དང་ལམ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། རྟེན་རྣམས་སྔ་མ་ལྟར་གསུམ་དང་

བཅོ་ལྔ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དང་དགུ་ཡིན་པས་དད་པས་རེས་འབྲང་གི་ལྔ་ཆ་སེ། ཉི་ཁི་དགུ་སོང་ལྔ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ར་

ལྔར་འགྱུར་རོ། །དད་མོས་ལ་ནི་ལམ་སྐད་ཅིག་བཅུ་དྲུག་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དབྱེ་བ་མེད་ལ། དབང་པོ་དང་རིགས་དང་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་རྟེན་རྣམ་གསུམ་དང་ལྔ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དང་དགུ་ཡིན་པས་དགུ་སོང་བརྒྱད་

བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་ར་ལྔར་འགྱུར་རོ། །མཐོང་ཐོབ་ལ་རིགས་དང་ལམ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་ཅིང་དབང་པོ་དང་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དང་། རྟེན་རྣམས་གསུམ་དང་བདུན་ཅུ་ར་གསུམ་དང་དགུ་ཡིན་པས་དད་མོས་ཀི་ལྔ་ཆ་སེ། སོང་དགུ་བརྒྱ་

བདུན་ཅུ་ར་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ། ། འདི་དག་གི་དབྱེ་བ་ནི་གངས་ཞིབ་ཏུ་ཊིཀྐ་ལས་འབྱུང་མོད་

ཀི་འདིར་མ་བཀོད་དོ། །

འོ་ན་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་པར་

གོལ་བ་གང་ཞེ་ན། གང་ཞིག་བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་ནས་འགོག་པའི་

སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པ་ འི་དག་བཅོམ། དེ་ནི་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཡིན་

ཏེ། ཤེས་རབ་ཀིས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་རྣམ་པར་ཐར་

པའི་སྒིབ་པ་ལས་ཀང་གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་རྣམ་པར་ཐར་བའི་སྒིབ་པ་ནི་ ལེ་ལོ་

དང་། དམིགས་པ་བརེད་པ་དང་བྱིང་བ་དང་རྒོད་པ་དང་”རོལ92་བ་དང་མི་”རོལ93་

བའི་ཉེས་པ་ལྔ་ལ་སོགས་པ་སེ། ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒིབ་པ་ནི་

92  རོམ

93  རོམ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གང་གིས་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་བསམ་གཏན་དག་སྐྱེད་པར་མི་ནུས་པ་སེ་ལུས་དང་

སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་པ་དང་། སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་སྒིབ་པ་ནི་

གང་ཞིག་ཡོད་ན་སེམས་ལས་སུ་མི་རུང་བས་ཁམས་གསུམ་གི་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་དག་གིས་ཀང་བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་ཡང་བསྐྱེད་པར་མི་ནུས་

པ་སེ་ཞེས་བཤད་པས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་

ལ། དེ་ཡང་གང་ཟག་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སིད་ཀི་སངས་རྒྱས་གཉིས་ནི་གཉིས་ཀའི་ཆ་

ལས་རྣམ་གོལ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རྣམ་ཐར་དང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་མ་སངས་པ་

མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ཡང་རྒྱུད་བླ་མ་ལས། ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱ་སྙོམས་འཇུག་གི །སྒིབ་གསུམ་

ལས་ནི་ངེས་གོལ་ཏེ། །ཞེས་སྒིབ་པ་གསུམ་པར་བཤད་པའམ། ཡང་ན་དབུས་མཐའ་

ལས། ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་དང་། །ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ཉིད་དུ་བསན། །དེར་ནི་སྒིབ་པ་

ཐམས་ཅད་དེ། །དེ་ཟད་ནས་ནི་གོལ་བར་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན་ཤེས་བྱའི་

སྒིབ་པར་འདུས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཉན་རང་གིས་ཤེས་སྒིབ་སངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

ཤེས་སྒིབ་མཐའ་དག་སང་བ་ལ་ནི་ཁབ་པ་མེད་ལ་ཤེས་སྒིབ་ཀི་བྱེ་བྲག་འགའ་ཞིག་

སངས་པ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་དེ། དཔེར་ན་ཉེར་བསོགས་ལ་འཇུག་མི་ཤེས་པ་ཤེས་སྒིབ་

ཡིན་ཡང་དེས་སངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་

བ་ལས་ཀང་རྣམ་ཐར་རྣམས་ནི་ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་བས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་

ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱའི་སྒིབ་པ་ཇི་ཙམ་ལས་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གང་ཞིག་བསམ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་ཙམ་ལ་བརྟེན་ནས་བདག་མེད་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་

སོབས་ཀིས་ཉོན་མོངས་པའི་སྒིབ་པ་འབའ་ཞིག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དེ་ནི་གཉིས་

ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ལས་ཅིག་ཤོས་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་བ་སེ། དེ་དག་ལས་

དག་བཅོམ་པ་རྒྱན་ཅན་དང་། རྒྱན་མེད་ཅེས་བྱ་བར་གགས་སོ། །

༼གང་ཟག་གཉིས་སུ་དབྱླེ་བ།༽

གསུམ་པ་གཉིས་སུ་དབྱེ་བ་ནི་གལ་ཏེ་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་རོགས་པ་

གཉིས་བཤད་ན་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། སྙོམས་པར་འཇུག་པས་སོབ་པ་རོགས་

པ་ནི་འགོག་པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་མི་འོང་བའོ། །དབང་པོས་

རོགས་པ་ནི་མཐོང་བས་ཐོབ་པའོ། །འབྲས་བུས་རོགས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་བའི་

འབྲས་བུ་ལ་གནས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀིས་སོབ་པ་ཡོངས་སུ་

རོགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། མདོ་ལས། འདི་ལ་གང་ཞིག་ཉོན་མོངས་ལྔ་སངས་ཏེ། །མི་

འཕོགས་ཆོས་ལྡན་སོབ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་ཉོན་མོངས་

ནི་ཐ་མའི་ཆ་མཐུན་ལྔ་སེ། དེ་སངས་པས་ནི་འབྲས་བུས་རོགས་པ་བསན་ཏོ། །གཞན་

གིས་བསབ་པ་མི ་འཕོག་པས་ནི ་མཐོང་ཐོབ་ཡིན་པས་དབང་པོས་རོགས་

པའོ། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་འགོག་པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་

བྱེད་པ་དང་ལྡན་པས་ནི་སྙོམས་འཇུག་གིས་རོགས་པའོ། །”འདི་ལའང་ཕིར་མི་འོང་

གི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་མི་འཐོབ་པས་ན། འབྲས་བུས་

རོགས་པ་ནི་ཁབ་ཆེ་ལ་དབང་པོ་དང་སྙོམས་འཇུག་གིས་རོགས་པ་ནི་ཁབ་ཆུང་བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་ནོ། 94།དེའི་ཕིར་འབྲས་བུས་རོགས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡིན་ལ། དབང་པོ་དང་གཉིས་ཀིས་རོགས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་

བུ་ལ་གནས་པ་མཐོང་ཐོབ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་པའོ། །སྙོམས་འཇུག་

དང་གསུམ་གིས་རོགས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་པ་མཐོང་ཐོབ་

ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའོ། །འབྲས་བུ་དང་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཀིས་

རོགས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་དད་མོས་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའོ། །

དབང་པོ་ཁོ་ནས་རོགས་པ་ནི་མཐོང་ཐོབ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བྲལ་བའི་འཕགས་པའོ། །འབྲས་བུ་ཁོ་ནས་རོགས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་དད་མོས་ལུས་

ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་པའོ། །དབང་པོ་དང་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཁོ་ནས་

རོགས་པ་དང་། སྙོམས་འཇུག་ཁོ་ནས་རོགས་པ་ནི་མི་སིད་དེ། མཐོང་ཐོབ་ཡིན་ཡང་

ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་སོབ་པ་རོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། 

འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་གནས་མི་འཐོབ་

ལ་དེ་མ་ཐོབ་པར་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། འདོད་

པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སོབ་པའང་ཕིར་མི་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་གནས་

པར་ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དབང་པོ་དང་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་ཀིས་ནི་མི་སོབ་པ་

ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུས་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པའི་མི་སོབ་པ་མི་

སིད་པས་འབྲས་བུ་རོགས་པ་ནི་མ་བཤད་དོ། །དབང་པོས་རོགས་པ་ནི་ཤེས་རབ་

ཀིས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བའོ། །སྙོམས་འཇུག་གིས་རོགས་པ་ནི་

94  - འདི་ལའང་ཕིར་མི་འོང་གི་འབྲས་བུ་མ་ཐོབ་པར་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་མི་འཐོབ་པས་ན། འབྲས་བུས་རོགས་པ་ནི་ཁབ་ཆེ་

ལ་དབང་པོ་དང་སྙོམས་འཇུག་གིས་རོགས་པ་ནི་ཁབ་ཆུང་བ་ཡིན་ནོ། །
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གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་གོལ་བ་དུས་ཀི་རྣམ་པར་གོལ་བའོ། །དབང་པོ་དང་སྙོམས་

འཇུག་གཉིས་ཀས་རོགས་པ་ནི་གཉིིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དུས་དང་མི་

སྦྱོར་བའོ། །

 ༼མངྐོན་པར་རྐོགས་པའི་ལམ་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ལམ་སོན་པ་ནི། ལམ་གི་དབྱེ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་

ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

༼ལམ་གི་དབྱླེ་བ་བསན་པ།༽

དང་པོ་ནི་འོ་ན་འཇིག་རྟེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དང་། མཐོང་བ་

དང་། སྒོམ་པ་དང་། མི་སོབ་པའི་ལམ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། བར་ཆད་མེད་པ་དང་། 

རྣམ་གོལ་དང་། ཁད་པར་གི་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་མང་པོ་ཞིག་བཤད་པ་དེ་དག་བསྡུ་ན་དུ་

ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། མདོར་བསྡུ་ན་ལམ་ཐམས་ཅད་ནི་འཆད་པ་ན་འདོན་པ་བསྒྱུར་ཏེ། 

སྦྱོར་དང་བར་ཆད་མེད་པ་དང་། རྣམ་གོལ་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་བཞིར་

རིག་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་དང་པོ་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ནི་སྒིབ་པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་སྒིབ་པ་

ལས་གོལ་བ་དང་པོར་སྐྱེས་པའོ། །བཞི་པ་ནི་དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་

སེ། དེ་ཡང་མཐོང་བའི་ལམ་ལྟ་བུ་ལ་དཔེར་བརོད་ན་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་

མཐུན་རྣམས་དང་། བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་། ཤེས་པ་རྣམས་དང་། སྒོམ་པའི་ལམ་

རྣམས་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་

གོལ་བའི་ཁང་”བཟངས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་ལམ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་གཉིས་ནི་དེ་དང་འདྲ་



  479  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བའི་ཕིར་རྒྱུ་བསགས་པའི་སྒོ་ནས་སྔ་མ་བས་ཆེས་ཁད་པར་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་དང་། 

གོང་ནས་གོང་དུ་ཕིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རམ། དེ་དག་སྐྱེས་ན་ལྷག་མེད་དུ་འཇུག་

པའི་ཕིར་ལམ་མོ། །

ཡང་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ལམ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་

ལ་དཀའ་བའི་ལམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་ལ་དཀའ་བའི་ལམ་དང་། མངོན་

པར་ཤེས་པ་བུལ་ལ་ས་བའི་ལམ་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་ལ་ས་བའི་ལམ་མོ་

ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་ལ་བརྟེན་པ་དག་གི་ལམ་

རྣམས་ནི་གོམས་པར་ས་བ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་གིས་ཡོངས་སུ་ཟིན་པ་དང་། ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་ཆ་མཉམ་པར་འཇུག་པས་འབད་མི་དགོས་པར་ངང་གིས་འཇུག་པའི་

ཕིར་རོ། །ས་གཞན་མི་ལྕོགས་མེད་དང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་གཟུགས་མེད་

པ་རྣམས་ལ་བརྟེན་པ་དག་གི་ལམ་རྣམས་ནི་གོམས་པར་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་

མེད་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡན་ལག་གིས་མ་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། དང་པོ་གཉིས་ལྷག་མཐོང་

ཤས་ཆེ་ལ་གཟུགས་མེད་ཞི་གནས་ཤེས་ཆེ་བས་འབད་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་

རོ། ། ལམ་དེའང་གཉིས་ཏེ། གང་ཟག་བློ་གོས་རྟུལ་པོ་ནི་ལམ་དཀའམ་ས་ཡང་རུང་སེ་ཤེས་

བྱ་མངོན་པར་ཤེས་པ་བུལ་བ་ཡིན་ལ། བློ་གོས་རྟུལ་པོ་ལས་ཅིག་ཤོས་རྣོན་པོ་རྣམས་

ཀི་ནི་ལམ་དཀའམ་ས་ཡང་རུང་སེ་ཤེས་བྱ་མངོན་པར་ཤེས་པ་མྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་

ན་དབང་པོ་རྣོན་པོ་ས་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ལམ་དཀའ་ལ་མངོན་ཤེས་མྱུར་བ་དང་། 

དབང་པོ་རྟུལ་པོ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ལམ་ས་ལ་མངོན་ཤེས་

བུལ་བ་དང་། དབང་པོ་རྣོན་པོ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ལམ་ཡང་
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ས་ལ་མངོན་ཤེས་ཀང་མྱུར་བ་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ས་གཞན་ལ་བརྟེན་པ་ནི་ལམ་

ཡང་དཀའ་ལ་མངོན་ཤེས་ཀང་བུལ་བ་ཡིན་ནོ། །

༼བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྐོགས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ལ་རས་ཡོད་དང་བརྟགས་ཡོད་ཀི་ཁད་པར་དང་། གོ་རིམ་གི་ཁད་

པར་དང་། ངོ་བོ་དང་སའི་ཁད་པར་དང་། ཤེས་ནས་དད་པའི་ཁད་པར་དང་། མི་སོབ་

པའི་ཆོས་བཅུའི་ཁད་པར་བཤད་པ་ལྔ་ལས། 

༼རས་བརགས་ཀི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་ལམ་འདི་དག་གིས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་མཐུན་ཞེས་བྱ་བའི་

མིང་འཐོབ་བོ། །དེ་དག་ཀང་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ནས་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་

པའི་བར་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ནོ། །ཅིའི་ཕིར་དེ་དག་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་

པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སྒིབ་པ་ཟད་པ་དང་ཕིན་ཆད་ཀང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི། གང་ཟག་གི་དབྱེ་

བས། བྱང་ཆུབ་ གསུམ། ཅེས་བྱ་སེ། སྒིབ་པ་ཟད་ཅིང་བྱང་བའི་ཕིར་དང་། ཟད་ཅིང་མི་

སྐྱེ་བར་ཆུབ་ཅིང་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་ཟད་ཤེས་ཀིས་ནི་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་ནས་བདག་

གིས་ལམ་བསྒོམས་སོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་

ཞེས་བྱ་བར་རང་གི་དོན་བྱས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཕིར་བྱང་

ཆུབ་ཡིན་ལ། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པས་ནི་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཡང་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱར་མེད་དོ་ཞེས་པ་ནས་བདག་གིས་ལམ་བསྒོམས་ཏེ་ཡང་

སྒོམ་དུ་མེད་དོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བར་ཡང་བྱར་མེད་པ་ཉིད་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཕིར་བྱང་ཆུབ་

ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་གསུམ་ཡིན་

ནོ། །བྱང་ཆུབ་དེ་དང་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཡིན་

པའི་ཕིར་མདོ་ལས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ལ་སོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པོ་ལ་བྱང་

ཆུབ་དེའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །

སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ཞེས་བྱ་བའང་མིང་གི་སྒོ་ནས་ཡིན་གི་ཁ་ཅིག་གི་གཞུང་

ལུགས་ལྟར་ན་ མཚན་ཉིད་ཀི་སྒོ་ནས། རས་སུ་ནི་བཅུ་ཡིན་ཏེ། གང་ཞེ་ན། རྣམ་པར་དཔྱད་

ན་དད་པ་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཏང་

སྙོམས་དང་དགའ་བ་དང་རྟོག་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་

རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། ཤེས་རབ་བརྒྱད་དང་། ཡང་དག་སོང་བཞི། བརོན་འགྲུས་ཀི་དབང་

སོབས་གཉིས། བརོན་འགྲུས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །ཡང་དག་པའི་རོལ་བ་དང་བརྒྱད་བརོན་འགྲུས་

སོ། །དབང་སོབས་ཀི་དྲན་པ་གཉིས། དྲན་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཡན་ལག །ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་དང་བཞི་དྲན་པ། 

དབང་སོབས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས། རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག །ཡང་དག་

པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བརྒྱད་ཏིང་ངེ་འཛིན། དབང་སོབས་ཀི་དད་པ་གཉིས་དད་པ་སེ་རས་ལྔ་དང་། ཡང་དག་པའི་ངག་

ལས་མཐའ་འཚོ་བ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་ཏེ་རས་གཅིག་དང་། བཏང་སྙོམས་དགའ་བ། རྟོག་པ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་རྣམས་

རས་རེ་རེ་སྤིར་རས་བཅུར་འདོད་ལ། ཇིི་ལྟར་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམས་བྱེད་དབང་སོབས་

ཀི་ཤེས་རབ་སེ་བཞི་དང་། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ སེ་བརྒྱད། ནི་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་

པའི་ཕིར་དང་། བརོན་འགྲུས་ལ་ཡང་དག་པར་འཇོག་ཅིང་སོང་བ་བཞི་ཞེས་བྱ་བར་

བརོད་པའི་ཕིར་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་བཞི་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་ཕིར་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་གི་ནང་ནས་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་

འབྱེད་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་དང་། འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་

ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་ཤེས་རབ་ཡིན་ཞིང་། ཡང་དག་པའི་རོལ་བ་དང་བརོན་

འགྲུས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གཉིས་བརོན་འགྲུས་ཡིན་ལ། ཡང་དག་པའི་

ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་གསུམ་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ རས་གཅིག ། དང་། དབང་པོ་ལྔ་དང་སོབས་ལྔ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་གི་ནང་

ནས་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་

ལག་གསུམ་དང་འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ཀི་ནང་ནས་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་སེ་དགུ་པོ་

དེ་དག་ནི་རང་རང་གི་མིང་གིས་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་ཚུལ་

ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་ལུས་ངག་གི་ལས་རས་ཐ་དད་ཅིང་རིགས་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་

རས་བཅུ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །གཞན་དག་ནི་ཚུལ་ཁིམས་སོང་བའི་སེམས་པ་ལ་འདོད་

ལ་དེ་གཅིིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རས་གཅིག་ཏུ་འདོད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས། དད་སོགས་ལྔ་དང་

བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པོ་དག་ཕན་ཚུན་བསྡུས་

སམ་ཞེ་ན། སུམ་ཅུ་ར་བདུན་གིས་ལྔ་བསྡུས་ཀི་ལྔས་ནི་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་མ་བསྡུས་

སོ། །གང་དག་མ་བསྡུས་ཤེ་ན། ཡང་དག་པའི་ངག་དང་། ལས་ཀི་མཐའ་དང་། འཚོ་

བ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། བཏང་སྙོམས་ཏེ་དྲུག་པོ་རྣམས་སོ་

ཞེས་འབྱུང་བས་སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ཤེས་རབ་ཀི་ནང་

དུ་འདུས་པའི་ཕིར་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལུས་ངག་གི་ལས་གཉིས་ཐ་དད་པར་བྱས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནས་རས་བཅུ་ཡིན་པར་བཞེད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཤེས་

རབ་དང་། ཡང་དག་པར་འཇོག་པ་བརོན་འགྲུས་དང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའང་གཙོ་བོ་སྨོས་པ་ཡིན་གི་དེ་དག་ཀང་འཁོར་དང་བཅས་

ན་ནི་སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ཡོན་ཏན་དད་པ་ལ་སོགས་པ་མ་གཏོགས་པ་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་

བའི་ཡོན་ཏན་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བསྒོམས་བྱུང་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་དང་

དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་བཏང་སྙོམས་དང་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་དང་དད་

པ་དང་དྲན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ཀང་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་སོགས་

པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་དག་གི་མཚན་ཉིད་དང་ཐོབ་པ་དང་མཉམ་བཞག་གི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་ཡོད་ནའང་དེའི་སྐལ་

མཉམ་ཡིན་པས་དེར་འདུས་ལ། སྦྱོར་བྱུང་སྨོས་པ་ནི་སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་དད་སོགས་དེར་མི་འདོད་པའོ། ། དེ་ལ་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་བཞི་ནི་བཤད་ཟིན་ལ། 

ཡང་དག་པར་སོང་བ་ལ་སོགས་པ་མ་བཤད་པས་འདིར་བཤད་པར་བྱ་སེ། 

དེ་ལ་སིག་པ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་སྐྱེས་པ་རྣམས་སང་བའི་ཕིར་འདུན་པ་སྐྱེད་

དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །ཡང་དག་པར་

རབ་ཏུ་འཇོག་གོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་མི་སྐྱེས་བའི་ཕིར་

ཞེས་བྱ་བ་དང་། དགེ་བའི་ཆོས་མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

སྐྱེས་པ་རྣམས་གནས་པ་དང་། མི་བརེད་པ་དང་། བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་

བྱ་བ་དང་། ཕིར་ཞིང་གོམས་པ་དང་། འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀི་མངོན་

སུམ་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་འདུན་པ་བསྐྱེད་དོ། །འབད་དོ། །བརོན་འགྲུས་རོམ་མོ། །སེམས་

རབ་ཏུ་འཛིན་ཏོ། །ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་གོ་ཞེས་མདོ་ལས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདུན་པ་ནི་བསམ་པའོ། །འབད་པ་ནི་སྦྱོར་བའོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་དངོས་

གཞིའོ། །སེམས་རབ་ཏུ་འཛིན་པ་དང་། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཇོག་པ་ནི་རེས་

སོ། །སིག་པ་སྐྱེས་པ་སོང་བ་ནི་མི་འཆབ་པ་དང་འགོད་པ་དང་བདག་ལ་རྣམ་པར་

སྨོད་པ་དང་བཤགས་པའིི་རང་བཞིན་དག་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་

ནི་བརོན་འགྲུས་སོ། །མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་ལྡན་

པས་སོང་བར་སེམས་པའོ། །དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་སྐྱེད་པ་ནི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་

བསེན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །སྐྱེས་པ་གནས་ཤིང་འཕེལ་བ་ནི་དེའི་ཡོན་ཏན་ཤེས་ནས་

དགའ་བའོ། །ཐེག་པ་གོང་མ་པ་དག་ནི་ཡང་དག་པར་སོང་བ་བཞི་ནི་གཉེན་པོ་སོབས་

བཞིའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། སིག་པ་སྐྱེས་པ་སོང་བ་ནི་རྟེན་གི་སོབས་དང་རྣམ་པར་

སུན་འབྱིན་པའི་སོབས་སོ། །མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ་ནི་ཉེས་པ་ལས་ལྡོག་པའི་

སོབས་སོ། །

ཕི་མ་གཉིས་ནི་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པའི་སོབས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་

དོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གིི་རྐང་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མདོ་ལས་འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

སོང་བའི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དབེན་པ་ལ་གནས་པ། འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་གནས་པ། འགོག་པ་ལ་གནས་པ། རྣམ་པར་སོང་བ། ཡོངས་

སུ་བསྒྱུར་བ། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མོས་པར་བྱས་ཏེ་ཁབ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་

བཞིན་དུ་བརོན་འགྲུས་དང་། སེམས་དང་དཔྱོད་པ་ལའང་སྦྱར་ནས་གསུངས་ཏེ། དེ་

ལ་འདུན་པ་ནི་ཞི་གནས་དོན་དུ་གཉེར་བས་གུས་པར་སྦྱོར་བའོ། །བརོན་འགྲུས་ནི་

དེ་ལ་སོ་བས་རྒྱུན་དུ་སྦྱོར་བའོ། །སེམས་ནི་སྔར་གོམས་པར་བྱས་པའི་སེམས་ཀི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནུས་པ་དང་ལྡན་པའོ། །དཔྱོད་པ་ནི་དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ལ་རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་

ཤེས་རབ་བོ། །བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་བྱུང་བའི་ཏིང་འཛིན་ལ་ནི་འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སོང་བའི་འདུ་བྱེད་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་བཤད་དེ་རའི་སྒ་དང་

ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་འདུན་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ལ་དེ་དང་དེར་བརོད་དེ་བ་ལང་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་རྟ་ལ་བ་

ལང་གི་ཤིང་རྟ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཡང་སོང་བའི་འདུ་བྱེད་ནི་དབུས་མཐའ་ལས། དེར་གནས་ལས་སུ་རུང་བ་

ཉིད། །དོན་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབྱོར་བར་འགྱུར། །ཉེས་པ་ལྔ་སོང་འདུ་བྱེད་

བརྒྱད། །བསེན་པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཉེས་པ་ལྔ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། 

ལེ་ལོ་དང་ནི་གདམས་ངག་རྣམས། །བརེད་དང་བྱིང་དང་རྒོད་པ་དང་། །འདུ་མི་བྱེད་

དང་འདུ་བྱེད་དེ། །འདི་དག་ཉེས་པ་ལྔར་འདོད་དོ། །ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལ་བྱིང་རྒོད་ནི་

གཅིག་ཏུ་བྱས་ལ། འདུ་མི་བྱེད་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནི་བྱིང་

རྒོད་དུ་གྱུར་པ་ན་དེ་དག་སོང་བ་ལ་གཡེལ་བར་གྱུར་བའོ། །འདུ་བྱེད་པ་ནི་ཞི་གནས་

དང་ལྷག་མཐོང་འབྲེལ་བར་འཇུག་པ་ན་དམིགས་རྣམ་ལ་རོལ་བ་ན་རྣམ་གཡེང་དུ་

འགྱུར་བའི་ཕིར་སྐྱོན་ཡིན་ནོ། །ལེ་ལོ་དང་གདམས་ངག་བརེད་པ་ནི་སའོ། །སོང་བའི་

འདུ་བྱེད་བརྒྱད་ནི་དེ་ཉིད་ལས། གནས་དང་དེ་ལ་གནས་པ་དང་། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་

ཉིད་དུའོ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །བྱིང་དང་རྒོད་པ་རྟོགས་པ་དང་། །དེ་

སོང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དང་། །ཞི་ཚེ་རྣལ་དུ་འཇུག་པའོ། །ཞེས་བཤད་དེ། དེ་ལ་ལེ་

ལོའི་གཉེན་པོ་རོལ་བའིི་གནས་ནི་གང་ལ་འདུན་པ་དེ་ལ་བརོན་འགྲུས་འབྱུང་བས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདུན་པའོ། །དེ་ལ་གནས་པ་ནི་རོལ་བའོ། །ཡིད་ཆེས་པར་གྱུར་ན་མངོན་པར་འདོད་

པའི་འདུན་པ་འབྱུང་བས་རོལ་བའི་གནས་འདུན་པ་དེའི་རྒྱུ་ནི་དད་པའོ། །གནས་པ་

རོལ་བ་དེའི་འབྲས་བུ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་སེ་བཞི་པོ་དེས་ནི་ལེ་ལོ་སེལ་བར་བྱེད་

དོ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་པ་ནི་དྲན་པ་སེ་དེས་བརེད་ངས་སོང་བར་བྱེད་

དོ། །བྱིང་དང་རྒོད་པ་རྟོགས་པ་ནི་ཤེས་བཞིན་ཏེ་དྲན་པ་མ་བརེད་པར་གྱུར་ནས་བྱིང་

རྒོད་རྟོགས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་སོང་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་ནི་སེམས་པ་སེ་བྱིང་རྒོད་

རྟོགས་ནས་དེས་སང་བའི་ཕིར་འདུ་བྱེད་པས་འདུ་མི་བྱེད་པ་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །ཞི་ཚེ་

རྣལ་དུ་འཇུག་པ་ནི་བཏང་སྙོམས་ཏེ་བྱིང་རྒོད་ཞི་བ་ན་སེམས་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱེད་

པས་འདུ་བྱེད་དྲགས་པ་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ནི་མེད་པ་འཕྲུལ་པ་དང་ཡོད་པ་

བསྒྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། རྐང་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་

འབྱོར་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྟེན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་བྱས་ན་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་ངས་ཁེད་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་ཡང་བཤད། 

རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་རྣམས་ཀང་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་གང་ཞེ་ན། 

འདི་ན་དགེ་སོང་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་རྣམ་པ་དུ་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་བར་བྱེད་ཅིང་གཅིག་

ཏུ་གྱུར་ནས་མང་པོར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚངས་པའི་

འཇིག་རྟེན་གི་བར་དུ་ལུས་ཀིས་དབང་བསྒྱུར་བར་བྱེད་དེ་འདི་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ཞེས་

བྱའོ། །རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་དག་གང་ཞེ་ན། འདུན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། བརོན་

འགྲུས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། སེམས་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། དཔྱོད་པའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ཏེ་འདི་དག་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་གསུངས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའང་ལེགས་པར་དྲངས་བར་འགྱུར་རོ། །

དེས་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་གང་དག་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། 

རྐང་པ་ནི་འདུན་པ་དང་སེམས་དང་བརོན་འགྲུས་དང་དཔྱོད་པ་བཞི་ཡིན་ནོ་ཞེས་

ཟེར་བ་དེ་དག་གི་ལྟར་ན་དེ་ལྟ་བུའི་མདོ་དང་ཡང་འགལ་ཞིང་། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་

དང་མཐུན་པའང་རས་བཅུ་གསུམ་དུ་འགྱུར་ཏེ། འདུན་པ་དང་སེམས་ཀང་བྱང་ཆུབ་

ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དབེན་པ་ལ་གནས་པ་ནི་འདོད་པས་

དབེན་པའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་ཁམས་ལས་འདས་པའོ། །འགོག་པ་ནི་

སྡུག་བསྔལ་འགོག་པའོ། །རྣམ་པར་སོང་བ་ནི་ཀུན་འབྱུང་སོང་བའོ། །ཡོངས་སུ་

བསྒྱུར་བ་ནི་ཐར་པར་བྱེད་པའོ། །ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མོས་པར་བྱས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཡུལ་ལོ། །ཁབ་པར་བྱེད་པ་ནི་དམིགས་པའོ། །འདི་དག་ནི་ཚད་མེད་པ་དང་བྱང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །དབང་པོ་ལྔ་ནི་དབུས་

མཐའ་ལས། ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་བསྐྱེད་ནས། །འདུན་དང་སྦྱོར་བ་དབང་བྱེད་

དེ། །དམིགས་པ་བརེད་པར་མ་གྱུར་དང་། །མི་འཕོ་རྣམ་པར་འབྱེད་ཀང་ངོ་། །ཞེས་

བཤད་པས་དད་པ་དང་། བརོན་འགྲུས་དང་། དྲན་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཤེས་

རབ་སེ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ལ་དབང་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོབས་ལྔ་ཡང་དེ་དག་ཉིད་

ཡིན་ཏེ། ཁད་པར་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་མི་བརི་བའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལས། མི་

མཐུན་ཕོགས་ནི་བསབས་པའི་ཕིར། །སོབས་ལྡན་འབྲས་བུ་ཕི་མ་ཡིན། །ཞེས་

བཤད་དོ། །དེས་ན་དབང་པོ་རྣམས་ནི་མི་མཐུན་ཕོགས་མ་དད་པ་དང་ལེ་ལོ་དང་

བརེད་ངས་དང་རྣམ་གཡེང་དང་ཤེས་བཞིན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་བར་སྐབས་སུ་འབྱུང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བས་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀིས་བརི་བའི་ཕིར་ཆུང་ངུ་ཡིན་ལ། སོབས་རྣམས་ནི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ཀིས་མི་བརི་བའི་ཕིར་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

དེ་དག་གི་གོ་རིམ་ནི་དད་པར་འགྱུར་ན་འབྲས་བུའི་དོན་དུ་བརོན་འགྲུས་རོམ་ལ། 

བརོན་འགྲུས་བརམས་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དྲན་པ་གནས་ན་

རྣམ་པར་མི་གཡེང་བས་སེམས་མཉམ་པར་འཇོག་ཅིང་། མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡང་

དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་

བདུན་ལ་བྱང་ཆུབ་ནི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པ་ཡིན་ལ། ཡན་ལག་ནི་འདིར་ཆ་ཤས་ལ་

བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡན་ལག་རྣམ་པ་བདུན་ཡང་དེ་ཉིད་ལས། རང་བཞིན་ཡན་ལག་

གནས་ཡན་ལག །གསུམ་པ་ངེས་འབྱུང་ཡན་ལག་སེ། །བཞི་པ་ཕན་ཡོན་ཡན་ལག་

ཡིན། །རྣམ་གསུམ་ཉོན་མོངས་མེད་ཡན་ལག །ཅེས་བཤད་དེ། དེ་ལ་རང་བཞིན་གི་

ཡན་ལག་ནི་ཆེས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །གནས་ཀི་ཡན་ལག་ནི་དྲན་པ་སེ། ཤེས་རབ་ནི་དྲན་པ་ལ་གནས་པའི་ཕིར་

རོ། །ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་ནི་བརོན་འགྲུས་ཏེ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ས་ལ་སོགས་

པ་འོག་མ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཕན་ཡོན་གི་ཡན་ལག་ནི་དགའ་བ་སེ། 

ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བས་ལུས་སེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པའི་ཡན་ལག་ནི་དེ་ཉིད་ལས། འདི་ལ་གཞི་དང་གནས་དང་ནི། །ངོ་བོ་ཉིད་དུ་

བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་བཏང་

སྙོམས་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་གནས་ངན་ལེན་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་གསུམ་པོ་རིམ་པ་

ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་གཞི་དང་གནས་དང་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དེས་ན་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་དང་ཡན་ལག་ལ་གཉིས་ཀ་

ཡིན་ལ། གཞན་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་སེ་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ལྷས་བྱིན་གི་

རིལ་བ་ཞེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་དེ་ཉིད་ལས། 

ཡོངས་སུ་གཅོད་དང་གོ་བྱེད་དང་། །རྣམ་གསུམ་གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བྱེད། །མི་

མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོར་ནི། །ལམ་གི་ཡན་ལག་དེ་བརྒྱད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། 

དེ་ལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སེ། རེས་ཐོབ་ན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་

མཉམ་བཞག་གི་དུས་ཀི་རྟོགས་པ་ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གོ་བར་བྱེད་པ་ནི་

ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་དང་ངག་སེ། རྟོག་པ་ཀུན་སོང་དང་བཅས་པའི་ངག་གི་རྟོགས་

པའི་དོན་དེ་གཞན་ལ་གོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡིད་ཆེས་པར་བྱེད་པའི་ཡན་

ལག་ནི་དེ་ཉིད་ལས། ལྟ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཡོ་བྱད་བསྙུངས། །གཞན་ལ་རྣམ་པར་རིག་

བྱེད་འདོད། །ཅེས་འབྱུང་བས་ཡང་དག་པའི་ངག་དང་ལས་ཀི་མཐའ་དང་འཚོ་བ་

གསུམ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་ངག་གིས་འབེལ་གཏམ་ངེས་པར་བྱེད་པ་དང་། བྱ་བ་མ་

ཡིན་པ་མི་བྱེད་པ་དང་། ཆོས་གོས་ལ་སོགས་པ་ཚོད་ཟིན་པར་ཚོལ་བས་རིམ་པ་

བཞིན་ལྟ་བ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཡོ་བྱད་བསྙུངས་པ་འདོད་པ་ཆུང་བར་ཡིད་ཆེས་

པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་མཐུན་ཕོགས་སོང་བའི་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་ནི་དེ་ཉིད་

ལས། ཉོན་མོངས་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་དབང་། །མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོ་འོ། །ཞེས་

འབྱུང་བས་ཡང་དག་པའི་རོལ་བ་དང་དྲན་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་གསུམ་གིས་རིམ་པ་

བཞིན་བརོན་འགྲུས་བརམས་ཤིང་དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་ལ་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་

ནས་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པས་ལེ་ལོའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཉེ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བའི་ཉོན་མོངས་པ་བྱིང་རྒོད་དང་། དབང་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་རྣམས་སོང་བའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ལའང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་པས་འཕགས་པའི་ལམ་

ཡང་ཡིན་ལ་ཡན་ལག་ཀང་ཡིན་ལ། གཞན་དག་ནི་དེའི་འཁོར་ཡིན་པས་འཕགས་པའི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །

༼གྐོ་རིམ་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ལ་སོགས་པའི་སེ་ཚན་བདུན་ནི་གནས་

སྐབས་དེ་དང་དེར་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ལས་དང་པོ་བ་ཚོགས་ལམ་

པ་དག་དང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་བཞི་པོ་རྣམས་དང་ནི་སྒོམ་ལམ་དང་མཐོང་ལམ་ལ་

གནས་པའི་གནས་སྐབས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་ཞིང་བཞག་སེ། དེ་ལ་ལས་དང་པོ་པ་

ཚོགས་ལམ་དུ་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་བཤད་དེ། དབུས་མཐའ་ལས། གནས་ངན་

ལེན་ཕིར་སེད་རྒྱུའི་ཕིར། །གཞི་ཡི་ཕིར་དང་མ་རྨོངས་ཕིར། །བདེན་པ་བཞི་ལ་

འཇུག་བྱ་བས། །དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་སྒོམ། །ཞེས་པ་དང་། འདི་ཉིད་ལས། ཕིན་

ཅི་ལོག་གི་གཉེན་པོར་བཞི། །ཞེས་འབྱུང་བས་ལུས་ལ་སོགས་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་

བཞི་སངས་ནས་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཉེ་བར་བརྟག་པའི་ཕིར་

རོ། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དྲོ་བར་གྱུར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་ནི་ཡང་དག་པར་སོང་

བ་བཞི་སེ། དམིགས་པ་དང་རྣམ་པའི་ཁད་པར་ཐོབ་པའི་རྒྱུས་བརོན་འགྲུས་སེལ་

བའི་ཕིར་རོ། །རེ་མོ་ལ་ནི་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་རྣམས་ཏེ། རེ་མོ་ཐོབ་པ་ར་མི་

ཆད། །ཅེས་པས་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་མི་ཉམས་པའི་བཟོད་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་

བའི་ཕིར་རོ། །བཟོད་པ་ལ་ནི་དབང་པོ་རྣམས་ཏེ། སྔ་མ་གཉིས་ལ་ནི་ཉམས་པ་སིད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཅིང་འདི་ལ་ཉམས་པ་མི་སིད་པས་མི་ཉམས་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་

རོ། །ཆོས་མཆོག་ལ་ནི་སོབས་རྣམས་ཏེ། མི་མཐུན་ཕོགས་ཉོན་མོངས་པ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་གཞན་དག་གིས་མི་བརི་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རོ། །

སྒོམ་ལམ་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་ཏེ། མཐོང་ལམ་ནི་སྒོམ་ལམ་གིས་

བར་དུ་ཆོད་པས་རིང་ལ་སྒོམ་ལམ་ནི་ལམ་གཞན་གིས་བར་དུ་མ་ཆོད་པས་བྱང་ཆུབ་

ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་དང་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མཐོང་ལམ་དུ་ནི་འཕགས་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་དེ། སྒོམ་ལམ་ནི་སའི་དབྱེ་བ་ཡོད་པས་མྱུར་དུ་འགོ་བ་མ་ཡིན་གི་

མཐོང་ལམ་ལ་ནི་སའི་དབྱེ་བ་མེད་པས་མྱུར་དུ་འགོ་བའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ལས། བྱང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་སྔོན་ལ་བསན་པ་ནི་བདུན་དང་བརྒྱད་གངས་ཀི་རིམ་པ་དང་མཐུན་

པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པ་

གཞན་དག་ནི་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་གོ་རིམ་དང་མཐུན་པར་རེ་ཞིག་དང་པོར་ཡུལ་

གཟུགས་སྒ་ལ་སོགས་པ་དང་དེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པ་

མང་པོ་ལ་གཡེང་བའི་བློ་ཚར་བཅད་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དེའི་གཉེན་པོར་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་བཞི་བསྒོམ་སེ། དབུས་མཐའ་ལས། མི་མཐུན་པ་དང་གཉེན་པོ་རྣམས། །རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་ཡོངས་ཤེས་ནས། །དེ་དག་སང་ཕིར་བརོན་འགྲུས་ནི། །རྣམ་པ་བཞི་དག་

རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གི་སོབས་ཀིས་བརོན་འགྲུས་

འཕེལ་བས་དགོས་པ་བརོན་འགྲུས་བཞི་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་སེམས་ཡང་དག་པར་རབ་

ཏུ་འཇོག་པས་ཡང་དག་པར་སོང་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པར་སྦྱོང་

བའི་ཕིར་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་རྣམས་སོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་འཇིག་རྟེན་ལས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདས་པའི་ཆོས་རྣམས་འདྲེན་པའི་བདག་པོར་གྱུར་པའི་དད་སོགས་ལྔ་ནི་དབང་པོ་

རྣམས་སོ། །དེ་དག་ཉིད་མི་མཐུན་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བ་ནི་སོབས་རྣམས་སོ། །དང་པོ་

ཉིད་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་ལ་བྱང་

ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་རྣམས་སོ། །

མཐོང་སྒོམ་གི་ལམ་གཉིས་ཀ་ལ་བསྒོམ་པའི་ཕིར་འཕགས་ལམ་ཡན་ལག་

བརྒྱད་པ་སེ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཚོགས་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། འཕགས་པའི་ལམ་

ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་གྱུར་ན་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་

བཞི་བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་གི་

བར་དུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སྒོམ་ལམ་ལའང་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཡོད་

པར་གསུངས་ལ། ཡང་མདོ་ལས། དགེ་སོང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གི་ཚིག་

བརོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞིའི་ཚིག་བླ་”དྭགས95 ་

སོ། །དགེ་སོང་ཇི་ལྟར་རྟོགས་པའི་ལམ་གི་འཇུག་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཕགས་པའི་

ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ཀི་ཚིག་བླ་”དྭགས96་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་དེ་

གཉིས་ཀིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་མཐོང་སྒོམ་གི་ལམ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་རྟོགས་

པའི་ལམ་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་བར་དུ་འཇུག་ཅིང་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་མཐོང་

ལམ་ལའང་ལམ་གིི་ཡན་ལག་ཡོད་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་མདོ་ལས་བསན་པའི་གོ་

རིམ་རྣམ་པར་དཀྲུག་པར་མི་བྱའོ་ཞེས་འདོད་ལ། ཐེག་པ་གོང་མ་བ་རྣམས་ནི་དབུས་

མཐའ་ལས། དབང་པོ་རྣམས་དང་སོབས་རྣམས་ལ། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གཉིས་

95  དགས

96  དགས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་སོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་སེ་ཚན་བདུན་པོ་མདོ་ལས་གསུངས་པའི་གོ་རིམ་ལྟར་

ཚོགས་ལམ་ཆུང་ངུ་དང་། འབྲིང་དང་། ཆེན་པོ་དང་། དྲོད་རེ་དང་། བཟོད་མཆོག་

དང་། མཐོང་ལམ་དང་། སྒོམ་ལམ་རྣམས་སུ་རིམ་པ་ལྟར་སྒོམ་སེ། འདི་ནི་འཇུག་པ་

བདེ་བའི་ལམ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །

༼ངྐོ་བྐོ་དང་སའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི་འོ་ན་བྱང་ཆུབ་ཕོགས་མཐུན་དུ་ཞིིག་ཟག་བཅས་དང་དུ་ཞིག་

ཟག་མེད་ཡིན་ལ་དེ་དག་ས་གང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་དང་

འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ནི་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། གནས་སྐབས་ཁད་

པར་ཅན་ མཐོང་སྒོམ། དང་ཁད་པར་ཅན་མ་ཡིན་ པ་མི་སོབ། པའི་སྒོ་ནས་མཐོང་སྒོམ་མི་

སོབ་པའི་ལམ་གསུམ་གི་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ལས་གཞན་དྲན་པ་ཉེར་

བཞག་ནས་སོབས་ཀི་བར་དག་ནི་གནས་སྐབས་ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་པར་ཅན་མ་

ཡིན་པའི་སྒོ་ནས་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་སྦྱོར་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་དག་ནི་ཟག་བཅས་དང་། འཕགས་པའི་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ལམ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་དག་ནི་ཟག་མེད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ས་

ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ལ། བསམ་གཏན་

དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་པ་མེད་པ་ན་ནི་དགའ་བ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་

ཡན་ལག་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་དྲུག་ཡོད་དེ། བདེ་བླག་ཏུ་འཐོབ་པ་དང་། དོགས་

པ་མེད་ན་དགའ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པ་ལ་ཉེར་བསོགས་ནི་རོལ་བའི་སོབས་ཀིས་

བསྐྱེད་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། ས་འོག་མར་ཉམས་ཀིས་དོགས་པ་དང་བཅས་བའི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཕིར་དང་། ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ན་ནི་ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་

དྲུག་ཡོད་དེ། ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ནི་རྟོག་པ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་གཉིས་པ་བས་སངས་

ཟིན་པའི་ ཕིར་དང་དེ་ལས་འདས་པའི་ས་ཡིན་པའི། ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞི་

པ་གཉིས་ན་ནི་དགའ་བ་དང་རྟོག་པ་དེ་གཉིས་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་ཡོད་དེ། 

རྟོག་པ་སྔར་ནས་ནུབ་ལ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །བསམ་

གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་ཙམ་པོ་དང་གཉིས་པའི་བར་མ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་

དངོས་གཞི་ཁད་པར་ཅན་ནའང་རྟོག་པ་དང་དགའ་བ་མ་གཏོགས་པ་སུམ་ཅུ་ར་ལྔ་

ཡོད་དེ། རྟོག་པ་སངས་ལ་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པ་གཟུགས་མེད་པ་དང་པོ་གསུམ་ནའང་རྟོག་པ་དང་

དགའ་བ་དེ་གཉིས་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཡན་ལག་གསུམ་མེད་དེ། རྟོག་པ་སངས་

ཤིང་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་ན་ལུས་ངག་གི་ལས་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་སུམ་ཅུ་ར་གཉིས་ནི་ཡོད་དོ། །བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་བདུན་

དང་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་མ་གཏོགས་ འཕགས་ལམ་གི་སྦྱོར་རེས་ཀིས་བསྡུས། 

པ་ཉི་ཤུ་ར་གཉིས་ནི་འདོད་པའི་ཁམས་དང་སིད་པའི་རེ་མོ་ན་ཡོད་དེ། བསོད་ནམས་ཆ་

མཐུན་གི་དད་སོགས་ཀིས་འདིའི་མིང་མི་ཐོབ་བོ་བཅོ་ལྔ་པོ། དེ་དག་མེད་པ་ནི་འདོད་པ་མཉམ་པར་

མ་བཞག་པ་དང་སིད་རེ་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་མི་གསལ་བས་ས་དེ་གཉིས་ལ་ཟག་མེད་

ཀི་ལམ་མི་བརྟེན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་གཟུགས་མེད་ན་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ནི་ལུས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ན་དེ་དག་རང་ས་ན་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་དགེ་རྣམས་ཀི། །སྤོད་ཡུལ་ཟག་

བཅས་འོག་མ་མིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་འོག་ས་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

གཟུགས་མེད་རང་ས་ན་གཟུགས་མེད་ཀང་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་ཉེར་བསོགས་

ལ་བརྟེན་པའི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀིས་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་

གཟུགས་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། འོག་མ་ལ་མི་དམིགས་པར་བཤད་

པ་ནི་དངོས་གཞིའི་དགེ་བས་ཟག་བཅས་ལ་མི་དམིགས་པ་ཡིན་ལ། གཟུགས་མེད་

དང་པོ་གསུམ་གི་དངོས་གཞི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀིས་བསམ་གཏན་ས་

དྲུག་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། སིད་རེའི་ཤེས་

རབ་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ཀིས་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཡང་འབྱུང་གྱུར་གི་གཟུགས་སུ་འདོད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

རྒྱལ་པོའི་སས་ ”གགས་པའི་བཤེས་གཉེན།97 འཆད་དོ། །

ཡང་གལ་ཏེ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་མི་དགེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དེ་དག་སྐྱེས་

པ་སོང་བ་དང་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་བའི་ཕིར་བརོན་པའི་ཡང་དག་པར་སོང་བ་

གཉིས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཉོན་མོངས་པ་དང་སྙོམས་འཇུག་

གི་སྒིབ་པ་དང་ཟག་བཅས་ཀི་ཆོས་ལ་སིག་པའི་སྒར་བརོད་དེ་དོན་དམ་པའི་མི་དགེ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་བསམས་སོ། །

༼ཤླེས་ནས་དད་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

97  - གགས་པའི་བཤེས་གཉེན།
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཞི་པ་ནི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་

དད་པ་ཐོབ་ཅིང་འཕགས་པ་དགེས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཐོབ་པ་ཞེས་ཤེས་ནས་དད་པ་

ཐོབ་པ་བཞི་བཤད་ན་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་མཐུན་ལ་གནས་པ་དེ་དག་གནས་སྐབས་

གང་དུ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཅིང་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ཡང་གང་ཞེ་ན། མཐོང་

ལམ་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ན་

དེ་དག་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་གི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པས་

འཕགས་པ་དགེས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་ སེ་ཟག་མེད་

ཀི་སོང་བདུན་ཐོབ་ཅིང་ཤེས་རབ་ཀི་བདེན་པ་བདག་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཆོས་ཙམ་དུ་ཡིད་ཆེས་པའི་

ཕིར་རོ། ། སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་མི་འཐོབ་ལ། ལམ་གི་

བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ན་ མི་སོབ་པ་དང་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི། ལམ་བདེན་ནི་ སངས་

རྒྱས་དང་དགེ་འདུན། དེ་གཉིས་སུ་བྱེད་པའི་ཆོས་ཡིན་པས་སངས་རྒྱས་དང་སངས་རྒྱས་

དེའི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་དག་ལ་ཡང་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་ སེ་སོབ་མི་སོབ་ཀི་ལམ་

བདེན་ལ་ཡིད་ཆེས་འཐོབ། བོ། །

ཡང་གི་སྒ་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པའང་སྡུད་

པའོ། །འདིར་འདི་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་དགེས་ཤིང་མཉེས་པར་གྱུར་པས་ན་

འཕགས་པ་དགིས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ཡིན་ལ་ཤེས་ནས་དད་

པ་ནི་བདེན་པ་རྣམས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་ནས་ཡིད་

ཆེས་པའོ། །བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་མཐོང་བ་ན་ཇི་ལྟར་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་ནི་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ལམ་གི་བདེན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བདེན་པ་དེ་ཁོ་ན་ལ་ཆོས་སུ་འདོད་ན་སྡུག་བསྔལ་

མཐོང་བ་ཙམ་ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

དེ་ལྟ་ནའང་བདེན་གསུམ་མཐོང་ན་ཞེས་ཇི་ལྟར་བརོད་ཅེ་ན། འདིར་ཆོས་ཀི་

སྒ་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་ལ་བརོད་དེ། དེ་དག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ནི་ཆོས་ཡིན་པའི་

ཕིར་དང་། འགོག་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཀང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་

བདེན་པ་གསུམ་མཐོང་ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་ཅེས་བྱ་བའང་བདེན་པ་

གསུམ་ཅི་རིགས་པར་མཐོང་བ་ལ་འདོད་ཀི་ཚོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་

རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སོབ་མི་སོབ་ཀི་ལམ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོབ་པའི་

གནས་སྐབས་ཀི་ལམ་ཟག་པ་མེད་པའང་ཆོས་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་མངོན་པར་རྟོགས་

པའི་ཆོས་ཡིན་ཞིང་ཚོགས་པ་མ་ཡིན་པས་དགེ་འདུན་མ་ཡིན་ལ་སངས་རྒྱས་ཀང་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། བསེ་རུ་ལྟ་བུ་ནི་འདུས་པ་མེད་ལ། དེའི་ལམ་ཡང་གཞན་གི་སྒ་ལ་མི་རྟེན་ཅིང་། བྱང་

ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཡང་གཞན་གི་”དྲིང98་ལ་མི་འཇོག་པས་དགེ་འདུན་མིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །”གལ་ཏེ་ལམ་གི་

བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་འཐོབ་

པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བྱེད་པའི་ཆོས། །མི་སོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་

དང་། །ཞེས་འབྱུང་བས་སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའི་ཆོས་མི་སོབ་དང་། དགེ་འདུན་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་

པའི་ལམ་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་གི་ལམ་གི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་གཉིས་ཀི་ལམ་

ལ་ནི་ཆོས་ཞེས་མི་བརོད་དེ། དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །99 

98  དྲིན

99  - གལ་ཏེ་ལམ་གི་བདེན་པ་མངོན་པར་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་



  498  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དེས་ན་རང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་ཆོས་ཡིན་པས་

བདེན་པས་བཞི་ཅར་ཡང་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་བདེན་པ་བཞི་ཅར་མངོན་པར་རྟོགས་

ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་ནས་དད་པ་བཞིར་

གསུངས་པ་དེ་དག་ཀང་དད་པའི་ཡུལ་ལམ་གཞི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་བྱེ་བྲག་

གིས་མིང་གི་སྒོ་ནས་བཞི་ཡིན་གི་རས་སུ་ནི་གཉིས་ཡིན་ཏེ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་

ལ་དད་པ་ འི་དད་པ་གསུམ། ནི་དད་པའི་རང་བཞིན་དང་འཕགས་པ་དགེས་པའི་ཚུལ་

ཁིམས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རང་བཞིན་ནོ། །འདི་ཡང་སེམས་དང་བའི་སོབས་ཀིས་

ཚུལ་ཁིམས་ཀང་དག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རྒྱུའི་མིང་གིས་འབྲས་བུ་ལ་བཏགས་ནས་

ཤེས་ནས་དད་པའི་མིང་གིས་བཏགས་སོ། །

དད་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དེ་གཉིས་ཀའང་དྲི་མ་སེ་ཟག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཟག་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཞི་ལ་ལྟོས་ནས་ཤེས་པས་དད་པ་

རྣམ་པར་འཇོག་ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་སྔར་གདོན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

བདེན་པ་དང་པོ་གསུམ་མཐོང་བ་ན་ཆོས་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་

ན། འདི་དག་གི་རིམ་པ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ནས་ཇི་ལྟར་མངོན་དུ་བྱེད་པ་

ལྟར་བཀོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་མངོན་དུ་བྱེད་ཅེ་ན། ཀེ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཡང་

དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཆོས་འདུལ་བ་ནི་ལེགས་པར་

གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ་

འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་བྱེད་པའི་ཆོས། །མི་སོབ་པ་དང་གཉིས་ཀ་དང་། །ཞེས་འབྱུང་བས་

སངས་རྒྱས་སུ་བྱེད་པའི་ཆོས་མི་སོབ་དང་། དགེ་འདུན་དུ་བྱེད་པའི་ཆོས་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་ལམ་དེ་དག་ནི་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་ཉན་ཐོས་ཀི་

དགེ་འདུན་གི་ལམ་གི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་གཉིས་ཀི་ལམ་ལ་ནི་ཆོས་ཞེས་མི་བརོད་དེ། དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ན་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་

འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཞེས་མངོན་དུ་བྱེད་དེ། རིམ་པ་ལྟར་ཆོས་ཀི་སྨན་སོན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ནད་

གསོ་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནད་མེད་པ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ནད་མེད་པ་འཐོབ་པའི་གོགས་བྱེད་པའི་ཕིར་སྨན་པ་དང་སྨན་དང་ནད་

གཡོག་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། དད་པའི་སོབས་ཀིས་ཚུལ་ཁིམས་ཀང་དང་བར་

གྱུར་པའི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་མཐའ་བཞི་པར་བཤད་དོ། །ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་

གསུམ་ནི་སྔར་བསན་པ་ལྟར་སྨན་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ་ཚུལ་ཁིམས་ནི་ནད་

མེད་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཡིན་པས་སམ། ཡང་ན་བཞི་པོ་དེ་དག་རིམ་པ་ལྟར་ལམ་སོན་

པར་བྱེད་པ་དང་ལམ་དང་ལམ་གི་གོགས་དང་བཞོན་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་པས་སེམས་རབ་

ཏུ་དད་པའི་ཕིར་རོ། །

༼མི་སྐོབ་པའི་ཆྐོས་བཅུའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་ནི་འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་མདོ་ལས། སོབ་པ་ནི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་

ནས་ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་ནོ། །མི་སོབ་པ་

ནི་མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བར་བརྒྱད་དང་། མི་སོབ་

པའི་ཡང་དག་པའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། མི་སོབ་པའི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་སེ་

ཡན་ལག་བཅུ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པའི་སོབ་པ་ལ་ཡང་དག་པའི་རྣམ་པར་

གོལ་བ་དང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་མ་བཤད་ཅེ་ན། ཉོན་མོངས་པའི་འཆིང་བ་ལས་

གཏན་དུ་ངེས་པར་གོལ་བ་དང་གོལ་བ་དེ་སོ་སོ་རང་གིས་ཤེས་པས་དེ་གཉིས་སུ་

འཇོག་པ་ལ། སོབ་པ་རྣམས་ནི་ད་དུང་ཉོན་མོངས་པས་བཅིངས་པའི་ཕིར་སོབ་པའི་

ཡན་ལག་ཏུ་ཡང་དག་པའི་རྣམ་གོལ་དང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་མ་བཤད་དོ། །



  500  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འཆིང་བའི་ཕོགས་གཅིག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བས་ནི་ཡང་དག་པའི་རྣམ་

གོལ་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་དེ་ཡང་འདུས་བྱས་དང་འདུས་

མ་བྱས་རྣམ་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་ཉོན་མོངས་པ་བཅོམ་པ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་

ནི་རྣམ་གོལ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་གོལ་བ་ལ་དེར་ངེས་པ་མི་སོབ་པའི་

མོས་པ་ནི་རྣམ་གོལ་འདུས་བྱས་ཡིན་”ནོ། །100གང་ཞིག་མི་སོབ་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་

གསུངས་པའི་ཡང་དག་པའི་རྣམ་གོལ་ནི་རྣམ་གོལ་འདུས་བྱས་མོས་པ་དེ་ཡིན་ཏེ། 

ཡན་ལག་བཅུ་ཆར་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདུས་མ་བྱས་ནི་སྐལ་པ་མི་

མཉམ་པའི་ཕིར་དང་། སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་

མ་ཡིན་ནོ། །རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡན་ལག་འདུས་བྱས་དེ་ཉིད་ནི་མདོ་ལས་སེམས་

འདོད་ཆགས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། ཤེས་རབ་མ་རིག་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་

བ་གཉིས་སུ་གསུངས་ཏེ། རྣམ་གོལ་འདུས་བྱས་དེ་ཉིད་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་

སོགས་ལྔའི་ནང་ནས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕུང་པོའང་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

རྣམས་འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་ནི་མོས་པ་འབའ་ཞིག་རྣམ་པར་གོལ་བ་མ་ཡིན་གི་

སེམས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་འདོད་ཆགས་ལ་

སོགས་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་འདུན་པ་

དང་བརོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་གཞན་དག་ཀང་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། སག་གི་བྱང་

ཆུབ་ཀི་བུ་དག་རྣམ་པར་གོལ་བར་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་

དག་དགེ་སོང་འདོད་ཆགས་ལས་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་རྣམ་པར་གོལ་

100  བླ། ནོ། །      རིང་། ལ།
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བ་ཡིན། ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ལས་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་རྣམ་པར་

གོལ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་པ་ཡོངས་

སུ་རོགས་པར་བྱེད་པའམ། ཡོངས་སུ་རོགས་པ་རེས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་འདུན་

པ་དང་བརོན་འགྲུས་གང་ཡིན་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ནི་ཡན་ལག་བཅུ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡང་དག་པའི་ལྟ་

བའི་ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་

ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་

དག་པའི་ལྟ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཟད་དང་མི་སྐྱེའི་བློ་ལྟ་མིན། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་དེ་ནི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་ཕུང་

པོའང་ཡིན་ཏེ། རང་གི་བྱང་ཆུབ་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་སེམས་རྣམ་པར་གོལ་ན་

སེམས་འདས་པའམ། མ་འོངས་པའམ། ད་ལྟར་བྱུང་བ་གང་ཞིག་རྣམ་པར་གོལ་བར་

འགྱུར་ཞེ་ན། མི་སོབ་པའི་སེམས་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་མ་འོངས་པ་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་

པར་གོལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། འདས་པའི་སྒིབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ་ད་ལྟར་བ་ནི་སྒིབ་

པ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པ་རོ་རེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྒིབ་པའི་ཐོབ་པ་དང་དུས་མཉམ་པའི་

ཕིར་དང་། དེའི་རེས་ཐོགས་སུ་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སེམས་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རོ། ། ཉོན་མོངས་པ་ནི་དེའི་ཐོབ་པ་ལ་བཞག་སེ་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པས་སོ། ། འོ་ན་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་

ཅན་དག་ཇི་ལྟར་སྒིབ་པ་ལས་གོལ་བ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་

ཀི་ཕིར་བསན་འཆོས་ལས་མི་སོབ་པའི་སེམས་མ་འོངས་པ་སྒིབ་པ་རྣམས་ལས་རྣམ་

པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འོ་ན་ལམ་འདས་པ་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་སྒིབ་པ་དེ་སོང་ཞེ་ན། འགག་པར་

འགྱུར་བ་དེ་འགག་པ་ལ་མངོན་དུ་ཕོགས་པ་ད་ལྟར་བའི་ལམ་གིས་ནི་ད་ལྟར་བ་དེའི་

སྒིབ་པ་རབ་ཏུ་སོང་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་སོང་བ་ནི་བྱ་བ་འགལ་བའི་སྒོ་ནས་གནོད་

པ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ནི་བྱ་བ་འགགས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ད་ལྟར་བའི་ལམ་གིས་ད་ལྟར་བའི་སྒིབ་པ་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

རྒྱུད་གཅིག་ལ་ཉོན་མོངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཤེས་པ་རྒྱུད་གཉིས་སུ་ཐལ་བའི་ཕིར་

དང་། འགལ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་དང་། ཡེ་ཤེས་ཉོན་མོངས་པའི་

འཇིག་རྒྱུར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པའམ་ས་

བོན་སང་བྱར་འདོད་པས་ཡུན་རིང་དུ་མི་གནས་ཤིང་གནོད་པ་བྱེད་བཞིན་པའི་ལྟན་

ཅིག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སང་བྱ་ཕི་མ་བསྐྱེད་པའིི་ནུས་པ་དང་མི་ལྡན་པར་

བསྐྱེད་པ་ལ་གནོད་པར་བརོད་པའི་ཕིར་སྐྱོན་མེད་དོ། །

འོ་ན་ཉོན་མོངས་བཅོམ་པ་འདུས་མ་བྱས་ཞེས་རྣམ་གོལ་འདུས་མ་བྱས་སུ་

བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དང་མདོའམ་བསན་བཅོས་ལས་སངས་པའི་ཁམས་དང་། 

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཁམས་དང་། འགོག་པའི་ཁམས་ཞེས་ཁམས་གསུམ་

བཤད་པ་དེ་དག་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རྣམ་གོལ་འདུས་མ་བྱས་སུ་བཤད་པ་

གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་སངས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སེ། འདི་

ལྟར་སང་བྱ་ ཁམས་གསུམ་གི། འདོད་ཆགས་ཀུན་ཟད་ཅིང་སངས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བའི་ཁམས་ཡིན་ལ། སངས་པའི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་ཆགས་ལས་

གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་དག་ཡང་དག་པར་ཟད་ཅིང་སངས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའོ། །འགོག་པའི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་གཞི་ཡང་དག་པར་ཟད་པ་

སེ། གཞིའི་སྒ་ཡང་འདིར་ཡུལ་དང་རྒྱུ་ལ་བརོད་པར་འདོད་པ་སེ་ཉོན་མོངས་པ་ལས་

གཞན་པའི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དག་གོ ། འདི་ནི་འདུན་པའི་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་འདོད་དོ། ། 

འོ་ན་དངོས་པོ་གང་གིས་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་པའི་དངོས་པོ་དེས་འདོད་

ཆགས་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་རམ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་དང་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་

དམིགས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་བདེན་པ་དེ་གཉིས་ཟག་བཅས་

ཡིན་པས་ཡིད་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། ཡུལ་དམན་པ་ལ་སྐྱོན་དུ་བརྟག་པས། བཟོད་པ་ བཞི། དང་ 

སྒོམ་ལམ། ཤེས་པ་གང་གིས་དངོས་སུ་ཉོན་མོངས་པ་སོང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ནི་བདེན་

པ་བཞི་པོ་གང་ལ་དམིགས་ཀང་རུང་ཀུན་གི་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་

རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནི་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལ་མུ་བཞི་སིད་དེ། ཡིད་

འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་

ཀུན་འབྱུང་ལ་དམིགས་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་ཡང་རུང་སྦྱོར་བ་དང་རྣམ་གོལ་དང་

ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་དང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་

དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཡིད་

འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པས་ཡིད་སྐྱོ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། སྦྱོར་བའི་

ལམ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་ནི་སོང་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་

འགོའི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་སོང་ལམ་

ཡིན་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སྔར་དུ་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། ཤེས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ནི་སོང་ལམ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དག་གིས་ནི་ངེས་

པར་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སོང་སེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གི་སིད་རེ་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །

འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་འགྱུར་ལ་ཡིད་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་ནི་

འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་སང་བྱ་དངོས་སུ་སོང་བའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་

ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་འགོག་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་མ་གཏོགས་པ་

རྣམས་ཏེ། དེ་དག་ནི་འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་གིས་སྔར་དུ་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་

དང་། གཞན་ནི་སང་བྱ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་གི་

དམིགས་པ་འགོག་ལམ་ཟག་མེད་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བས་མཆོག་ཏུ་དགའ་བའི་

དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་

དམིགས་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་བདེན་པ་དང་པོ་

གཉིས་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཏེ། ཡིད་

འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ཉོན་མོངས་པ་དངོས་སུ་སོང་བར་

བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པའི་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་སྦྱོར་བ་དང་

རྣམ་གོལ་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་དང་། ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་འགོག་ལམ་ལ་

ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་རྣམས་དང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་ཡང་

ཉོན་མོངས་པ་མི་སོང་བ་དབང་པོ་འཕོ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བར་ཆད་

མེད་པའི་ལམ་ཁ་ཅིག་ཀང་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལ་འདོད་པའམ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བར་ལ་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ་

ཞིག་བདེན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ན་ཆོས་ཤེས་ཆོས་བཟོད་རྣམས་ཀིས་ཉོན་མོངས་མི་སོང་སེ། འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གིས་སྔར་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་བྲལ་ཐོབ་ཟག་མེད་སྐྱེ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་དོ། །རེས་ཤེས་རེས་བཟོད་དག་གིས་ནི་

ངེས་པར་ཉོན་མོངས་སོང་སེ། འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་སིད་རེ་ལ་ཆགས་པ་དང་མི་འབྲལ་བའི་ཕིར་རོ། །ལན་ཅིག་

ཕིར་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོ་བདེན་པ་ལ་ལྟ་བ་ནི་མཐོང་སང་སོང་དགོས་པས་དེ་དང་མི་འདྲའོ། །ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་

སྒོམ་ལམ་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། རྣམ་གོལ་དང་། ཁད་པར་གི་ལམ་དང་། ཁ་ཅིག་གིས་ཀང་མི་སོང་ངོ་། ། དམིགས་པ་

ཤེས་དང་བསྒོམ་པའི་རིམ། །སྒོམ་པ་པོ་དང་དེ་ཡི་ལམ། །ཇི་བཞིན་ཤེས་ནས་དེར་

འཇུག་འདོད། །དགེ་སོང་གནས་འདི་མཉན་པར་རིགས། །ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་

འགེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལས་ལམ་དང་གང་ཟག་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་གནས་

དྲུག་པའི་བཤད་པའོ། །     ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

 ༼གནས་བདུན་པ་ཡེ་ཤེས་བསན་པ།༽

ད་ནི་གནས་བདུན་པ་འཆད་པ་ན་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་དང་ལྟ་བའི་ཁད་པར་

བཤད་པ་དང་། ཤེས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་དང་། དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་

གསུམ་ལས།

 ༼བཟྐོད་ཤླེས་ལྟ་བ་གསུམ་གི་ཁྱད་པར་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་གལ་ཏེ་བཟོད་པ་དང་ཤེས་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་ཡང་

དག་པའི་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། དྲི་མ་མེད་པའི་བཟོད་པ་

བརྒྱད་པོ་རྣམས་ནི་ཤེས་པ་མིན་ཏེ། ཤེས་པ་ནི་ངེས་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་ན་

བཟོད་པ་རྣམས་ནི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཡིན་པས་དེའི་ཚེ་རང་གི་སང་བྱ་ ཐེ་ཚོམ་

དང་། ཕ་རྒྱས་མ་སངས་པས་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། ། རང་གི་

སྨོས་པ་ནི་ཤེས་པ་དང་པོ་བདུན་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་བ་སངས་བའི་ཕིར་རོ། ། བཟོད་པ་དེ་དག་ བདེན་པ་

བཞི་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པར། ཡང་དག་པར་རྟོགས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པས་ལྟ་བ་ནི་

ཡིན་ནོ། ། དྲི་མེད་ཅེས་སྨོས་པས་བཟོད་པ་ཟག་བཅས་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་པ་ཟད་མེད་ནི་ཐེ་ཚོམ་སངས་

པས་ཁབ་བོ། །ཐེ་ཚོམ་སངས་པ་ཤེས་པར་མ་ངེས་ཏེ་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོའི་བཟོད་པ་བཞིན་ནོ། །ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་ལྟ་

བ་མིན་ཏེ། བྱ་བ་བྱར་མེད་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་ཀི་བདེན་བཞི་ལ་མི་རྟོག་པའི་ཕིར་དང་འབྲས་བུ་རོགས་ཟིན་པའི་ཕིར་

རོ། ། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་བློ་ནི་ལྟ་བ་མིན་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྟོག་པ་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། དམིགས་པ་དང་རྣམ་པ་ཚོལ་བའི་བསམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་ཡི་ཤེས་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཡིན་

ནོ། །བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དེ་དག་ལས་གཞན་པའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འཕགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་བློ་སེ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ནས་ལམ་ལ་རེས་

སུ་ཤེས་པའི་བར་གི་ཤེས་རབ་རྣམས་ནི་ཤེས་པ་དང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་གཉིས་ཀ་

ཡིན་ཏེ། རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཡིན་པས་རང་གི་ཡུལ་ལ་ཐེ་ཚོམ་སངས་པས་ངེས་པའི་

བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཡང་དག་པར་རྟོག་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡང་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འཕགས་པའི་བློ་ལས་གཞན་ཟག་བཅས་འཇིིག་རྟེན་པའི་ཤེས་

རབ་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་

ཤེས་རབ་མི་སིད་པའི་ ཕིར་དང་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་ཡང་ཤེས་པ་ཡིན་པའི། ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སྒོ་

ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་ཐམས་

ཅད་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ལྟ་བ་དྲུག་པོ་མ་གཏོགས་པ་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་རྣམས་ནི་ཤེས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཡིད་

ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཉོན་

མོངས་པ་ཅན་ལྔ་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་སེ་དྲུག་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་

པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ལྟ་བའང་ཡིན་ཏེ། ངེས་པར་རྟོག་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། ། དེས་ན་ལྟ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ནི་མེད་དོ། ། 

༼ཤླེས་པ་བྱླེ་བག་ཏུ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཤེས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཤེས་པའི་ངོ་བོའི་དབྱེ་བ་དང་། གངས་

ངེས་པ་དང་། རྣམ་པ་དང་། “ས་དང་བརྟེན་པ་དང་101། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཏུ་གཞག་པ་

དང་། དམིགས་པ་དང་། ལྡན་པའི་ཚུལ་དང་། ཐོབ་པའི་ཚུལ་བརྒྱད་ཡོད་པ་ལས།

101  བླ། ས་དང་། རྟེན་དང་      རིང་། ས་དང་བརྟེན་པ་དང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

༼ཤླེས་པའི་ངྐོ་བྐོའི་དབྱླེ་བ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་མདོ་ལས་ཤེས་པ་བཅུ་སེ། ཆོས་དང་རེས་དང་ཀུན་རོབ་དང་། །གཞན་གིས་

སེམས་དང་སྡུག་བསྔལ་དང་། །ཀུན་འབྱུང་བ་དང་འགོག་པ་དང་། །ལམ་དང་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཞེས། །ཞེས་པ་བསྡུ་ཚིག་

གོ ། འདི་ལྟ་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་། ཕ་

རོལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་དང་། 

འགོག་པ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པ་དང་། ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་། མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའོ་

ཞེས་གསུངས་པའི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འདུས་ཏེ་ཟག་པ་དང་

བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ཟག་བཅས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཞེས་

བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། རེས་འགའ་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཀང་འཛིན་ལ་ཕལ་ཆེར་བུམ་པ་

སྣམ་བུ་དང་སྐྱེས་པ་བུད་མེད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཟག་མེད་ནི་ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་རྣམ་པ་

གཉིས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་འདི་གཉིས་སུ་འདུས་པའི་

ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའི་ཡུལ་ནི་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དགེ་ཡུལ་ཡོད་དགུ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། མིག་ཤེས་ཀིས་

གཟུགས་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཅི་རིགས་པར་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པའི་ཕིར་

རོ། །ཆོས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་སྤོད་ཡུལ་ནི་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་སོགས་

པས་བསྡུས་པ་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །རེས་སུ་ཤེས་

པའི་སྤོད་ཡུལ་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་པོའི་སྡུག་བསྔལ་དང་སོགས་པས་བསྡུས་

པ་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་རྣམས་ཡིན་པས་ ནམ་མཁའ་དང་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནི་བདེན་བཞིར་མ་འདུས་པས་དེ་དག་གི་དམིགས་པ་མིན་ནོ། ། དེ་ལྟར་ན་ཤེས་པ་གསུམ་ཡིན་

ནོ། །ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་དེ་དག་ཉིད་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་

པ་བཞི་ཡིན་ཏེ། ཡུལ་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ སོ་དགུར་དབྱེ་བ་ནི། 

ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་ལས་ལྟ་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་

པའི་བྱེ་བྲག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ ལྟ་བའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི། རྣམ་པ་

བཞི་པོ་དེ་དག་ཉིད་ནི་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དང་ཟད་པ་ཤེས་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། རོ་

རེ ་ལྟ་བུའི་ཏེང་ངེ ་འཛིན་གི་རེས་སུ་སྐྱེས་པའི་བདེན་བཞི་ཤེས་པ་གང་ཡིན་

པའོ། །ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་དང་པོར་སྐྱེས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་

རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། སིད་རེའི་ཕུང་པོས་བསྡུས་པའི་སྡུག་

བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པར་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ། །

དང་པོར་སྐྱེས་པ་ལས་གཞན་དེ་ཕིན་ཆད་ཀི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི་

བདེན་པ་གཞན་དག་ལའང་དམིགས་སོ། །རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སིད་རེའི་

བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་ལ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དང་པོར་སྐྱེས་པ་སྡུག་

བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་པའི་

མཐའ་སེ་ཁད་པར་མེད་པ་ལ་ཁད་པར་རྟོག་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དམིགས་པ་གཅིག་གམ་ཐ་དད་ཅེ་ན། རོ་རེ་

ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གལ་ཏེ་སིད་རེའི་སྒོམ་སང་ཆུང་ངུའི་ཆུང་ངུའི་ངོ་བོར་གྱུར་པ་

བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་དམིགས་ན་ནི་གཅིག་ལ་འོན་ཏེ། བསྒོམ་པའི་ལམ་ལ་

འགོག་པའམ། །ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་གང་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་གི་ནི་གཉེན་པོ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡིན། །ཞེས་པས་འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་ན་ནི་མི་གཅིག་སེ། ཤེས་པ་གཉིས་པོ་ནི་

དང་པོར་སིད་རེའི་ཕུང་པོ་ཁོ་ན་ལ་ངེས་པར་དམིགས་པའི་ཕིར་ཏེ་དཔེར་ན་དུག་

མདས་ཕོག་སེ་འཆི་བ་ན་ཐོག་མར་དུག་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་ནས་མཐར་ཤི་

མ་ཐག་རྨའི་ཕོགས་ཁོ་ནར་འདུ་བ་བཞིན་ནོ། །

 བཅུར་དབྱེ་བ་ནི། ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་

བཞི་ལས་ནི་ཕ་རོལ་ཀི་སེམས་རིག་པ་བཞག་སེ། གཞན་སེམས། ཟག་བཅས་ ལ་དམིགས་

པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་། ཟག་མེད་ ལ་དམིགས་པ། ནི་ལམ་ཤེས་པ་དང་གཉེན་པོའི་

བྱེ་བྲག་གིས་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་ཀང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། ”ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཟག་

བཅས་ཀི་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་འདོད་ཆགས་དང་

བཅས་བྲལ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རེས་ལས་ཐོབ་པའི་ཚེ་

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་སེ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཤེས་པས་

གཞན་གི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཤེས་ན་དེ་ནི་ལམ་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེས་ཟག་

བཅས་མི་ཤེས་བའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཤེས་པས་འགོག་པ་ཤེས་པར་འགྱུར་བའང་མིང་དེ་འགོག་པ་སེམས་མ་ཡིན་

བའི་ཕིར། ཤེས་པ་གཞན་ཡང་མིན་ཏེ། དེ་དག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལམ་ཤེས་པའང་ཆོས་དང་རེས་སུ་

ཤེས་པར་གཞག་པའི་ཕིར་སེམས་ཤེས་པ་ཟག་མེད་ནི་ཤེས་པ་གསུམ་པོ་ཡིན་ནོ། །102 

102  - ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཟག་བཅས་ཀི་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་

སེམས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་བྲལ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཤེས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རེས་ལས་ཐོབ་པའི་ཚེ་

བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་པ་སེ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་ཤེས་པས་གཞན་གི་ཟག་མེད་ཀི་སེམས་

ཤེས་ན་དེ་ནི་ལམ་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེས་ཟག་བཅས་མི་ཤེས་བའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཤེས་པས་འགོག་པ་ཤེས་

པར་འགྱུར་བའང་མིང་དེ་འགོག་པ་སེམས་མ་ཡིན་བའི་ཕིར། ཤེས་པ་གཞན་ཡང་མིན་ཏེ། དེ་དག་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། ལམ་ཤེས་

པའང་ཆོས་དང་རེས་སུ་ཤེས་པར་གཞག་པའི་ཕིར་སེམས་ཤེས་པ་ཟག་མེད་ནི་ཤེས་པ་གསུམ་པོ་ཡིན་ནོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སེམས་ཤེས་དེས་ནི་ས་འདས་པ་མི་ཤེས་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་

སོགས་པ་འོག་མའི་ས་པས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་གོང་མའི་ས་པ་མི་

ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། ། དེ་ཡང་དམན་པའི་ཡུལ་མཆོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། དེས་ན་བཞི་པའི་སེམས་པ་ཟག་

བཅས་ཀི་ཡུལ་ནི་ས་ལྔ་ཡིན་པ་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ཡུལ་ས་བཞི་ཡིན་པའི་བར་དུའོ། ། དབང་པོ་འདས་པའང་

མི་ཤེས་ཏེ། དད་མོས་པའི་ལམ་གིས་མཐོང་ཐོབ་པའི་ལམ་མི་ཤེས་པ་དང་། དུས་

དང་སྦྱོར་བའི་ལམ་གིས་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བའི་ལམ་མི་ཤེས་ ཏེ་དབང་པོ་འདས། པའི་

ཕིར་རོ། །གང་ཟག་འདས་པ་མི་ཤེས་པ་ནི་ཕིར་མི་འོང་གི་ལམ་གིས་དག་བཅོམ་གི་

ལམ་མི་ཤེས་ལ། ཉན་ཐོས་ཀི་ལམ་གིས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་མི་ཤེས་པ་ལ་

སོགས་པའི་ཕིར་རོ། ། དེ་ཡང་རང་སོབས་ཀིས་མི་ཤེས་པ་ལ་བསམས་ཀི། སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པས་

བྱིན་གིས་བརླབས་ན་གང་ཟག་དང་དབང་པོ་འདས་ཀང་ཤེས་སོ། །འདིར་འཕགས་པ་ཆགས་བཅས་མ་སྨོས་པ་ནི་དེ་

དག་ལ་སེམས་ཤེས་བཀག་པས་སོ། ། འདས་པའི་སྒ་ནི་འདིར་གོང་མ་ལ་བརོད་པར་འདོད་པ་

ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་མཉམ་པ་དང་འོག་མའི་ཤེས་པར་བསན་ཏོ། །

གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ནི་གཞན་གི་སེམས་ད་ལྟར་བ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དུས་ཞིག་པ་འདས་པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་མ་འོངས་པའང་མི་རིག་

གོ །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཤེས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྔོན་གནས་

རེས་དྲན་དང་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་ཤེས་ཡིན་ལ་དེ་དག་ཀང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །

ཆོས་ཤེས་དང་རེས་ཤེས་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་བའི་སེམས་ཤེས་པའི་བློ་

ཡང་ རང་རང་གི་རིགས་མཐུན་མ་ཡིན་པ། ཕོགས་ཕན་ཚུན་ གཅིག་གིས་གཅིག ། རིག་པ་མིན་ཏེ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སེམས་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་འདོད་པ་དང་ཁམས་གོང་མའི་གཉེན་པོ་ཐ་དད་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། ། གང་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་དེ་ལ་མི་དམིགས་པར་འདོད་པས་སོ། ། དེ་ཡང་

མཐོང་ལམ་ལ་ནི་ཕ་རོལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་མེད་དེ། མཐོང་ལམ་ཡུན་ཐུང་བས་

སེམས་ཤེས་ཀི་སྦྱོར་བ་བྱ་བའི་སྐབས་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནི་བདེན་པ་ལ་མཉམ་

པར་བཞག་པ་ ཟག་མེད་བར་མ་ཆད། ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་སངས་རྒྱས་དང་དགེ་

འདུན་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ནི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་ནས་ཡིད་ཆེས་པ་ཡིན་

གི་ཕ་རོལ་གི་སེམས་མངོན་སུམ་དུ་ཤེས་པ་ནི་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་

ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་གོང་མ་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་བརྒྱ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྐད་

ཅིག་མ་ལ་སྐྱེ་བའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ། །མཐོང་ལམ་ནི་ཕ་རོལ་སེམས་

ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བས་དེའི་ཁད་པར་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་འཕགས་པ་ཉན་

ཐོས་ཀི་སེམས་ཤེས་པས་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་བས་མཐོང་བའི་ལམ་སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་

ལྔ་ལས་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་གཉིས་རིག་སེ། རེས་སུ་ཤེས་པའི་ཕོགས་ནི་དེ་ཤེས་

པར་འདོད་པ་ན་སྦྱོར་བ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། གྲུབ་པ་ནའང་ དེའི་

བར་ལ་ཡུལ་རིང་བ་འགོར་བས། སེམས་བཅུ་དྲུག་པ་ ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ་དེ། ཐོབ་ནས་ སྐད་ཅིག་མ་

གསུམ་པ་སོགས། འདས་པའི་ཕིར་དང་འདས་པའང་མི་རིག་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ནི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་གཉིས་ཀང་མི་རིག་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཤེས་པར་

འདོད་ནས་སྦྱོར་བ་བརམས་ཏེ་གྲུབ་པ་ན་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པོའང་འགག་པའི་ཕིར་

རོ་ཞེ་ན། སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པོ་འདི་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་སྦྱོར་བ་རོམ་པ་ནི་མ་ཡིན་

གི་གང་ཟག་འདིའི་སེམས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་སྦྱོར་བ་རོམ་པ་ན་མངོན་ཤེས་གྲུབ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་དང་མཉམ་པར་སྐད་ཅིག་དང་པོ་གཉིས་སྐྱེས་པ་དག་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་མོད་ཀི། དེ་ལྟ་ན་ནི་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་ཀང་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་སྦྱོར་བ་ནི་སྤི་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི་བྱེ་

བྲག་ནི་མ་ཡིན་གི། མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་འདི་དག་ཀང་ཁད་པར་མེད་པ་

ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པས་ཁད་པར་དུ་རྟོག་པ་ཁོ་ནར་ཟད་དོ། །རང་སངས་རྒྱས་བསེ་རུ་

ལྟ་བུའི་སེམས་ཤེས་པས་ནི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་གཉིས་དང་བརྒྱད་པ་གསུམ་རིག་

སེ། ཉན་ཐོས་ཀི་ནི་སྦྱོར་བ་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་དགོས་ལ་འདི་ནི་སྦྱོར་བ་ལ་རོལ་བ་

ཆུང་བས་དང་པོ་གཉིས་ཤེས་ནས་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་ལྔའི་བར་ལ་མངོན་ཤེས་འགྲུབ་

པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་དགུ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་རིག་སེ། ཡང་སྦྱོར་

བ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནས་དུབ་པས་སྐད་ཅིག་མ་བདུན་

ལའང་སྦྱོར་བ་མི་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་གཉིས་ཤེས་ནས་ཡང་སྦྱོར་བ་གཞན་བྱས་ནས་

སྐད་ཅིག་མ་བཅོ་ལྔ་པ་དང་གསུམ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །ཉན་རང་གཉིས་

ཀ་ལ་ཡང་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་གཉིས་ཤེས་པར་བཤད་པ་ནི་མཚོན་པ་སེ། ཉན་ཐོས་

ཀིས་ནི་རིགས་མཐུན་པའི་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་ལ་

རང་རྒྱལ་གིས་ནི་རིགས་མཐུན་ པ་གཉིས་དང་མི་མཐུན་ པ་གཅིག་སེ་གསུམ་ཅི་རིགས་

པར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་མཛད་པ་ཐམས་ཅད་

ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་འབད་རོལ་མེད་པར་མཐོང་ལམ་གི་ཡེ་

ཤེས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་ཀུན་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དགེ་མཐར་ཕིན་
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པ་ཁོད་ལ་ནི། །སྦྱོར་བྱུང་དགེ་བ་འགའ་མ་མཆིས། །ཁོད་ནི་གང་ཞིག་བཞེད་ན་

ཡང་། །བཞེད་པ་ཙམ་ལ་རག་ལས་སོ། །ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །

འོ་ན་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དག་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། 

བསན་བཅོས་ལས། ཟད་པ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་སོ་

ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་སངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་

སོ། །ལམ་བསྒོམས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་དེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་དང་

མཐོང་བ་དང་རིག་པ་དང་བློ་དང་རྟོག་པ་དང་ཤེས་རབ་དང་སྣང་བ་དང་མངོན་པར་

རྟོགས་པ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ། །མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། 

བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱར་མེད་དོ་

ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པ་ནས་བདག་གིས་ལམ་བསྒོམས་ཏེ་ཡང་སྒོམ་དུ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་

བའི་བར་དུ་ཤེས་པ་དེའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་འདི་ནི་མི་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཟད་པ་ཤེས་པ་ནི་སྡུག་

བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ལ་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་

སོ་ཞེས་པ་དང་། སོགས་པས་གཟུང་བ་ཀུན་འབྱུང་སངས་སོ། །འགོག་པ་མངོན་དུ་

བྱས་སོ། །ལམ་བསྒོམས་སོ་ཞེས་མཉམ་གཞག་གི་དུས་སུ་ཤེས་པ་ལས་བྱུང་བའི་

རེས་ཀི་ཤེས་པས་ངེས་པའོ། །དེ་བཞིན་དུ་མཉམ་གཞག་ཏུ་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་

ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ཏེ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱར་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་

སོགས་པར་རྟོགས་པ་ལས་ལངས་པའི་རེས་ལས་ཐོབ་པའི་ཤེས་པས་ངེས་པ་ནི་མི་

སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་བློར་ཁ་ཆེ་བས་འདོད་དོ། །ཉི་འོག་པ་ནི་མཉམ་གཞག་ན་ཟག་མེད་ཀི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་པས་དེས་དེ་ལྟར་ངེས་སོ་ཞེས་འདོད་དོ། །འོ་

ན་བསན་བཅོས་ལས་མཐོང་བ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་ཤེས་པ་དེ་གཉིས་ལྟ་བར་

འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བ་དང་མཐོང་བ་གཉིས་དོན་གཅིག་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ན། ཟད་དང་མི་

སྐྱེའི་བློ་ལྟ་མིན་ཞེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། མཐོང་བ་ནི་ཤེས་པས་

འཕངས་པའི་རྣམ་གངས་སམ། ཐ་སྙད་ཙམ་མམ། ཡང་ན་ལུང་དང་རྟགས་ལས་མ་

ལྟོས་པར་མིག་ཤེས་”ཀིས103་གཟུགས་ལྟར་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པས་ན་སྡུག་

བསྔལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ཤེས་ཏེ་ཡང་ཤེས་པར་བྱར་མེད་པ་ལ་སོགས་པར་

ཤེས་པ་ཉིད་ལ་མཐོང་བ་ཞེས་བརོད་ཀི་རྟོག་པའི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་ཞིང་མཐོང་བ་

ལ་ལྟ་བས་མ་ཁབ་པས་ སྔ་མ་ནི་དག་བཅོམ་དབང་བོ་རྣོ་རྟུལ་གཉིས་ཀ་ལ་ཡོད་ལ་ཕི་མ་ནི་མི་གཡོ་བའི་

ཆོས་ཅན་ཁོ་ནའོ། ལྟ་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་བསན་བཅོས་ལས་ཀང་། རེ་ཞིག་ཤེས་

པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐོང་བ་ཡང་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པ་དང་མཐོང་བ་རྣམ་གངས་སུ་

བཤད་ཀི་”མཐོང་བ་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་

ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བཟོད་པ་བརྒྱད་ལྟ་བུའོ་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །104མཐོང་བ་དང་

ལྟ་བ་ནི་རྣམ་གངས་སུ་མ་བཤད་དོ། །

ཤེས་པ་དག་གི་སོམ་གི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། ཀུན་རོབ་ཆོས་དང་རེས་སུ་

ཤེས། །གསུམ་ཡིན་དེ་དག་བཅུར་བཤད་དེ། །ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་རང་དང་

ནི། །སེམས་ཤེས་ཆའོ་ཆོས་ཤེས་ནི། །རང་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་དང་། །ཟད་དང་

103  ཀི

104  - མཐོང་བ་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་ཡང་ཡོད་དེ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་བཟོད་པ་བརྒྱད་ལྟ་བུའོ་ཞེས་

འབྱུང་ངོ་། །
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མི་སྐྱེ་སེམས་ཤེས་བརྒྱད། །རེས་ཤེས་ཀང་ཡིན་བདེན་གསུམ་ཤེས། །རང་དང་ཟད་

དང་མི་སྐྱེ་ཤེས། །ཆོས་ཤེས་རེས་སུ་ཤེས་པ་དང་། །ལྔ་ཡིན་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་

ཞེས། །རང་རང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་དང་། །ཆོས་ཤེས་རེས་སུ་ཤེས་དང་

བདུན། །སེམས་ཤེས་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་། །ལམ་ཤེས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་

དང་། །རང་དང་ལྔ་ཡིན་ལམ་ཤེས་ནི། །རང་དང་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་། །སེམས་

ཤེས་ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཞེས། །རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་ཡང་དག་བརོད། །ཅེས་བྱའོ། །

༼གྲངས་ངླེས་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ནི་ཅིའི་ཕིར་ཤེས་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་བཅུར་ཕེ་ཞེ་ན། ཟག་བཅས་ཀི་

རང་བཞིན་ལས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་སེ། དེས་ཀུན་རོབ་ཤེས་ཀི་དོན་དམ་མི་ཤེས་

པའི་ཕིར་རོ། །གཉེན་པོ་ལས་ནི་ཆོས་ཤེས་དང་རེས་ཤེས་གཉིས་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་

འདོད་པ་དང་གོང་མའི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པ་ལས་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་

ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་ཕེ་སེ་གཉིས་ཀའང་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ལ་དམིགས་པས་དམིགས་

པ་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་མི་

འདྲ་བས་བཞག་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པ་དང་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་དམིགས་པ་གཉིས་ཀ་ ཐ་དད་པ། 

ལས་ནི་འགོག་པ་དང་ལམ་ཤེས་པ་དག་ཕེ་སེ། འགོག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་ལམ་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་པའང་ཐ་དད་ཅིང་དམིགས་པ་འདུས་མ་བྱས་དང་འདུས་བྱས་ཀང་ཐ་

དད་པའི་ཕིར་རོ། ། གཞན་སེམས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས། སྦྱོར་བ་ལས་ནི་ཕ་རོལ་གི་སེམས་

ཤེས་པ་ཕེ་སེ། དེས་སེམས་བྱུང་”ཡང105་ཤེས་མོད་ཀི་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་པར་

105  ཀང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱའོ་ཞེས་སྦྱོར་གི་སེམས་བྱུང་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་མི་སྦྱོར་བའི་ཕིར་རོ། །བྱ་བ་བྱས་

པ་ཉིད་ལས་ནི་ཟད་པ་ཤེས་པ་སེ། བྱ་བ་བྱས་པའི་རྒྱུད་ལ་དང་པོ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བའི་ཕིར་

རོ། །སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་ནི་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་སེ། ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ སྔར་

སྐྱེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་རྒྱུ་བདུན་པོ་དེ་དག་གིས་ཤེས་པ་བཅུར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འཆད་དོ། །འོན་ཀང་འདི་དག །རང་བཞིན་དང་ནི་གཉེན་པོ་

དང་། །ཡུལ་དང་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ལས། །ཀུན་རོབ་ཤེས་སོགས་རྣམ་པ་

བཅུར། །འདྲེན་པས་རབ་ཏུ་གསུངས་པ་ཡིན། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཆོས་ཤེས་

འདོད་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའང་འདོད་པའི་སང་བྱ་རིས་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་

ཀི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཉེན་པོ་ཆོས་ཤེས་མཐོང་སྒོམ་གི་ལམ་གིས་

བསྡུས་པ་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡིན་པའི་ཕིར་བཤད་པ་ཡིན་གི། 

དེར་མ་ཟད་གཞན་ཡང་ཆོས་ཤེས་ཀིས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་བྱེད་

པའང་ཡོད་དེ། གང་ཞེ་ན། སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་འགོག་པ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའམ། ལམ་ལ་

ཆོས་ཤེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཁམས་གསུམ་ཆར་གི་

གཉེན་པོ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་འཕགས་པས་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་དགུ་

ཆོས་ཤེས་པས་རིམ་གིས་སངས་ནས་ཁམས་གོང་མའི་སྒོམ་སང་ཡང་སྔར་འདྲིས་

པའི་ལམ་དེ་ཉིད་བསྐྱེད་ནས་སོང་བ་དག་སིད་པའི་ཕིར་རམ་ཡང་ན་འགོག་ལམ་ལ་

ཆོས་ཤེས་ཀི་དམིགས་པ་འགོག་ལམ་གཉིས་ནི་ཟག་མེད་ཡིན་པས་ཁམས་སུ་མ་

གཏོགས་པས་དམིགས་པ་དམན་པ་མ་ཡིན་པས་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཤེས་ནི་ཁམས་གསུམ་གའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་སྡུག་བསྔལ་

དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ཡང་ཁམས་གོང་མའི་གཉེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། 

མ་ཡིན་ཏེ། སྔག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་དམིགས་པ་ནི་འདོད་པའི་

བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་དམིགས་པ་དམན་པས་དེ་དག་ལ་

དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་

སུན་འབྱིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ ཕིར་དམན་པས་མཆོག་སུན་འབྱིན་མི་ནུས་པའི། ཕིར་རོ་

ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །

ཁ་ཅིག །སང་བྱ་སོང་བ་ལ་དེ་ལ་དངོས་སུ་གནོད་པའམ་ཡང་ན་སང་བྱ་དེ་

དང་འགལ་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བའི་ཤུགས་ལ་སོང་བ་ཡིན་པ་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་

ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒོམ་པའི་ལམ་ཞེས་སྨོས་ཀི་མཐོང་ལམ་མ་སྨོས་པ་

ནི། ཁམས་གོང་མའི་སང་བྱ་ལ་དངོས་སུ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། འགལ་ཟླ་ཡོན་

ཏན་དུ་ལྟ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། འོག་མའི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཡིད་སྐྱོ་བར་བྱེད་

པའི་ཕིར་རོ། །འགོག་ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཤེས་ནི་ཁམས་གོང་མའི་སང་བྱ་

དང་འགག་བ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་ལྟ་བའི་ཕིར་ཤུགས་ལ་སོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་

དོ། །མཐོང་ལམ་གི་ལ་འགོག་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་དག་གོང་མའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་

པ་ནི་བདེན་པ་ལ་དམིགས་པའི་ལོག་ཞུགས་ཐ་དད་པའི་ཕིར་ཏེ་ཐོ་ལ་མིར་འཛིན་

པའི་ལོག་རྟོག་ཐག་པ་ལ་དེར་ཤེས་པས་མི་སོང་བ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཊིཀ་བྱེད་

དག་གིས་སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་ཞེས་སྨོས་པ་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་མཐོང་སང་

རྣམས་ནི་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འོ་ན་འགོག་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་སྒོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པས་ཀང་འདོད་པའི་

གཉེན་པོ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་སང་བྱའི་གཉེན་པོ་ནི་རེས་

སུ་ཤེས་པ་སྒོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་

སང་བྱ། ཆོས་ཤེས་པས་སངས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། འོག་མའི་སང་བྱ་མ་སངས་བར་

གོང་མའི་གཉེན་པོ་སྐྱེ་བའང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་ཡང་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ན་

རེ། ཆོས་ཤེས་པས་ནི་གོང་མའི་སྒོམ་སང་སོང་སེ། དེའི་ཡུལ་ཅན་འདོད་པའི་ཀུན་

འགོ་སངས་པའི་ཕིར་དག་བཅོམ་ནས་ཡུལ་འཇིག་པར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ། །རེས་སུ་

ཤེས་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། དེ་

ལྟ་ན་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཆོས་ཤེས་པའང་གོང་མའི་སྒོམ་སང་གི་གཉེན་

པོར་འགྱུར་ཏེ། ཡུལ་ཅན་འདོད་པའི་ཀུན་འགོའི་ཉོན་མོངས་པའི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་སང་དགོས་སོ། །

༼རྣམ་པ་བཤད་པ།༽

གསུམ་པ་ནི་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ལས་ཆོས་ཤེས་པ་དང་རེས་སུ་ཤེས་པ་

ནི་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ནི་སྦྱོར་

ལམ་ན་ཡོད་པ་དག་གཉིས་པོ་དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ། གནས་

སྐབས་གཞན་ན་ཡོད་པ་ནི་རྣམ་པ་གཞན་དུའང་ཡིན་ཏེ། མི་སྡུག་པ་དང་དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་དང་བྱམས་སོགས་སྒོམ་པ་ན་རང་དང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་དང་ཟོ་ཞིག་འཐུང་ཞིག་སོང་ཞིག་འདུག་

ཅིག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་རང་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡོད་དོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་འཆད་དོ། །བདེན་པ་བཞི་ཤེས་པ་ནི་རང་རང་གི་བདེན་

པའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་འཇུག་པས་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། ། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་ཡུལ་

གི། ཕ་རོལ་ཡིད་ཤེས་དྲི་མེད་ཀང་ལམ་ཤེས་པ་ཡིན་པས་ལམ་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་དུ་

ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་ཅན་ཡིན་ཞིང་། །དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་ཕ་རོལ་ཡིད་ཤེས་

ནི་ཤེས་བྱ་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ 

ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ཡིན། ལ། དེ་ཡང་སེམས་འཛིན་པའི་ཚེ་སེམས་

བྱུང་དང་སེམས་བྱུང་འཛིན་པའི་ཚེ་སེམས་མི་འཛིན་ལ། ཚོར་བ་འཛིན་པའི་འདུ་

ཤེས་ལ་སོགས་པ་ཕན་ཚུན་མི་འཛིན་པས་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཟག་བཅས་ཟག་

མེད་གཉིས་ཀའང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་རས་རེ་རེ་ཞིག་སྤོད་ཡུལ་དུ་བྱེད་པ་

ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གནས་མང་པོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་

པའི་སེམས་ལ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སེམས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སེམས་ལ་ཡང་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སེམས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དང་བཅས་བྲལ་

དང་། ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང་། ཞུམ་པ་དང་རབ་ཏུ་བཟུང་བ་

དང་། ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། རྒོད་པ་དང་། དེ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉེ་བར་མ་

ཞི་བ་དང་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་བཞག་པ་དང་། མ་

བསྒོམས་པ་དང་བསྒོམས་པ་དང་། རྣམ་པར་མ་གོལ་བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སེམས་ལ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སེམས་སོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་

རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་དེ་དག་རས་རེ་རེ་བའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་མཚུངས་ལྡན་

གཉིས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ཤེས་པས་གོས་སོ་སྙམ་དུ་འཛིན་

པའི་ཚེ་དྲི་མ་མི་འཛིན་ལ་དྲི་མའོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའི་ཚེ་གོས་མི་འཛིན་པ་བཞིན་ནོ། །

མདོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སེམས་ཞེས་གསུངས་པའི་འདོད་

ཆགས་དང་བཅས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་འདྲེས་པའི་འདོད་

ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་ཡང་འདོད་ཆགས་ཀི་ཐོབ་

པ་དང་བཅས་པའམ་འདོད་ཆགས་རྒྱས་འགྱུར་གི་དམིགས་པ་ཡིན་པས་ལྡན་པའི་

འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་འདྲེས་པ་དང་ལྡན་པ་གཉིས་ཀས་

འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་དེ་ལས་གཞན་པའི་ཟག་བཅས་

ཐམས་ཅད་དེ། དེ་ནི་བདེན་པ་ཁོ་ནས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་

གཉིས་ལས་འདིར་ནི་ལྡན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཉིད་ལ་དེ་དགོངས་པ་

ཡིན་ནོ། །བྲལ་བ་ནི་”གཉིས་དང106་བྲལ་བ་སེ་ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་སོ་ཞེས་

འདོད་དོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མདོ་འདིར་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ནི་

འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཡིན་ལ་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་འདོད་

106  བླ། གཉིས་དང      རིང་། གཉིས་ཀ་དང
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པ་ན་ནི་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ཀང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་

ན་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་དེ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནི་མ་བཤད་

དེ། ཞེ་སང་དང་བཅས་པ་དང་གཏི་མུག་དང་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཆོས་མངོན་པ་བ་དག་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་སེམས་ཉོན་མོངས་

པ་ཅན་མ་ཡིན་པ་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་བྲལ་གཉིས་

ཀ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་ཞིང་། 

གཉེན་པོའང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་ཙམ་

ཆགས་བྲལ་དུ་མི་འདོད་པས་ཉོན་མོངས་པ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཆགས་

བྲལ་དུའང་མི་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། མི་ལྡན་པའི་འདོད་

ཆགས་དང་བཅས་པ་གཉིས་ལས་མདོ་འདིར་ནི་ལྡན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་

ཉིད་ལ་བཤད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་

དང་བཅས་པ་དང་བྲལ་བའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པ་དང་རྣམ་པར་

གཡེངས་པ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་གཡེང་དང་མཚུངས་

ལྡན་པར་མི་ལྡན་པ་དང་ལྡན་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་དམིགས་པ་ལ་སེམས་མངོན་པར་སྡུད་

པའི་ཕིར་དགེ་བ་དང་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

ནུབ་ཕོགས་པ་རྣམས་ན་རེ། དེ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་གཉིད་ཉོན་མོངས་ཅན་

དང་གཉིད་ལས་གཞན་པའི་ཉོན་མོངས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་པས་གཉིས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀའང་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཆེ་བ་ན་རེ།107 དེ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

དེ་ལྟ་ན་སེམས་དེ་ཉིད་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་གཉིད་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་

བསྡུས་པའང་ཡིན་ལ། ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་གཡེངས་པའང་ཡིན་

པར་འགྱུར་བས་དེ་གཉིས་མཚན་ཉིད་འཆོལ་པའི་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། 

བསན་བཅོས་ལས། སེམས་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རབ་ཏུ་

ཤེས་སོ། །དེ་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་བཞི་སེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པ་

དང་། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་། ལམ་ཤེས་པའོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། 

གལ་ཏེ་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པ་གཉིད་དང་མཚུངས་ལྡན་ལ་འདོད་ན་རེས་ཤེས་དང་ལམ་

ཤེས་པས་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པའི་སེམས་ལ་མི་དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཁམས་གོང་མ་

ན་གཉིད་མེད་ཅིང་། འདོད་ཁམས་ན་གཉིད་ཡོད་ཀང་རེས་ཤེས་འདོད་ཁམས་ལ་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ལམ་ཤེས་པ་ནི་ལམ་བདེན་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་ལ་ལམ་

བདེན་ནི་གཉིད་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཁོད་ལྟར་ན་བསན་

བཅོས་ལས་འདི་སྐད་དུ་དེ་ཤེས་པའི་ཤེས་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། ཆོས་ཤེས་པ་དང་། ཀུན་

རོབ་ཤེས་པའོ་ཞེས་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། རེས་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་པས་དེ་

མི་ཤེས་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ནི་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པའི་སེམས་ནི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་

མཚན་ཉིད་འཆོལ་བའི་ཉེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། བསན་བཅོས་དང་འགལ་བའང་

མེད་དེ། ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པའི་སེམས་དགེ་བ་ནི་ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་བ་ཟག་

107  + །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བཅས་དང་མ་བསྡུས་པ་ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་པས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ཀི་

སེམས་དགེ་བ་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་པ་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་ནི་རེས་ཤེས་ཡིན་

ལ། ལམ་བདེན་གིས་བསྡུས་པའི་སེམས་དགེ་བ་ཟག་མེད་ལ་དམིགས་པ་ནི་ལམ་

ཤེས་པའང་ཡིན་པས་རེས་ཤེས་དང་ལམ་ཤེས་ཀི་དམིགས་པར་ཡང་གྲུབ་པའི་ཕིར་

རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཞུམ་པ་ནི་ལེ་ལོ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཅན་

ནོ། །རབ་ཏུ་བཟུང་བ་ནི་བརོན་འགྲུས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་དགེ་བའོ། །ཆུང་

ངུ་ནི་ཆགས་སང་གཉིས་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པས་གཏི་མུག་དང་ཆགས་སང་གཉིས་

པོ་གང་རུང་རེའི་ར་བ་གཉིས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། འབད་པས་སྒྲུབ་པར་བྱ་

བ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་དང་འདྲ་བ་མ་འོངས་པ་ཐོབ་པ་མེད་པ་དང་། རེས་སུ་འབྲང་བའི་

གཟུགས་མེད་པས་རྣམ་ཤེས་ལ་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་ཕུང་པོ་གསུམ་གི་རེས་སུ་

འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། ལོག་ལྟས་ཀང་དགེ་བ་གཏན་དུ་གཅོད་མི་ནུས་པས་རིམ་

པ་ལྟར་ར་བ་དང་རིན་དང་འཁོར་དང་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་སོབས་ཆུང་བས་དགེ་བ་

ཆུང་ངུ་དག་གིས་བསེན་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །ཆེན་པོ་ནི་མ་ཆགས་པ་ལ་

སོགས་པ་གསུམ་ཕན་ཚུན་མེད་ན་མི་འབྱུང་བས་ར་བ་གསུམ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་

པ་དང་། ཚེགས་ཆེན་པོས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ ས་རིན་ཆེ་བ། དང་། རེད་དང་བསེན་

ཅེས་བྱ་བ་ནི། །དགེ་བ་འདུས་བྱས་ཐོབ་པའོ། །ཞེས་པས་དགེ་བ་འདུས་བྱས་ལ་དེ་དང་

འདྲ་བ་མ་འོངས་པ་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ལ་འཁོར་ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་

གསུམ་དང་གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་བསམ་གཏན་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པས་བསྡུས་པ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཅས་པས་ཕུང་པོ་བཞིའི་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་བཅས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་

ཤེས་པའི་བཟོད་པ་གཅིག་གིས་ཀང་མཐོང་སང་གི་ཕ་རྒྱས་བཅུ་གཏན་དུ་འཇོམས་

པས་རིམ་པ་ལྟར་ར་བ་དང་རིན་དང་འཁོར་དང་རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་སོབས་ཆེ་བས་

དགེ་བ་ཆེན་པོ་དག་གིས་བསེན་པའི་ཕིར་དགེ་བ་ཡིན་ནོ། །

རྒོད་པ་དང་རྒོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྒོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་

དང་དེའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་དགེ་བའོ། །རྣམ་པར་མ་ཞི་བ་

དང་ཞི་བའང་དེ་དང་འདྲའོ། །མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་བཞག་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་རྣམ་

གཡེང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་དེའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་

དགེ་བའོ། །མ་བསྒོམས་པ་ནི་སྔོན་མ་ཐོབ་པ་ལས་འཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་ཟིན་མངོན་དུ་

བྱེད་པའི་བསེན་པའི་སྒོམ་པ་དག་གི་མ་བསྒོམ་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཅན་ནོ། །བསྒོམ་

པ་ནི་དེ་གཉིས་ཀིས་བསྒོམས་པའི་ཕིར་དགེ་བའོ། །རྣམ་པར་མ་གོལ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་

པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པའི་རྒྱུད་ལ་མི་སྐྱེ་བས་གོ་རིམ་

བཞིན་དུ་རང་བཞིན་དང་རྒྱུད་རྣམ་པར་གོལ་བ་དག་གིས་རྣམ་པར་མ་གོལ་བས་ཉོན་

མོངས་ཅན་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པ་དང་

ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བས་རིམ་པ་ལྟར་རང་བཞིན་དང་རྒྱུད་རྣམ་པར་

གོལ་བ་དག་གིས་རྣམ་པར་གོལ་བས་དགེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

སོབ་དཔོན་ནི་དེ་ལྟར་བྱས་ན་མདོ་དང་མི་མཐུན་པ་དང་། སོ་སོའི་ཁད་པར་

མ་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་དང་པོ་ནི་མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ན་སེམས་ནང་དུ་ཀུན་ཏུ་

བསྡུས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། །སེམས་གང་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་དང་ལྷན་ཅིག་པར་གྱུར་ཅིང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ནང་དུ་ཀུན་ཏུ་འགོག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་པར་གྱུར་ལ་ལྷག་མཐོང་དང་མཚུངས་པར་མི་

ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ན་ཕི་རོལ་ཏུ་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སེམས་གང་

འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་རྣམས་ལ་རེས་སུ་གཡེངས་པ་ཡིན་ཞིང་རྣམ་པར་འཕོས་པ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པ་ནི་རྨུགས་གཉིད་དང་མཚུངས་ལྡན་ལ་བཤད་པས་

གཉིས་ཀའང་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་བསན་བཅོས་ལས་

སེམས་ཀུན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཡང་དག་པ་བཞིན་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ་ཞེས་པ་ནས་ལམ་ཤེས་

སོ་ཞེས་པའི་བར་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་གསུངས་

པས་བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ནི་ས་ཡི་མདོའི་དོན་སོང་བ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་

ནོ། །སོ་སོའི་ཁད་པར་མ་བཤད་པ་ནི་རྣམ་པར་གཡེངས་པ་དང་ཞུམ་པ་དང་ཆུང་ངུ་

དང་རྒོད་པ་དང་རྣམ་པར་མ་ཞི་བ་དང་མཉམ་བར་མ་བཞག་པ་དང་མ་བསྒོམས་པ་

དད་རྣམ་པར་མ་གོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བརྒྱད་པོ་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། །ཀུན་

ཏུ་བསྡུས་པ་དང་རབ་ཏུ་བཟུང་བ་དང་ཆེན་པོ་དང་རྒོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་རྣམ་པར་ཞི་

བ་དང་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་བསྒོམས་པ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བརྒྱད་

དགེ་བ་ཁོ་ནར་བཤད་པས་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་མ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། དེ་དག་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་དགེ་བར་མཚུངས་ཀང་

སོ་སོའི་ཉེས་པ་དང་ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་སོ་སོའི་མཚན་ཉིད་

མ་བཤད་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་མོད་ཀི། འོན་ཀང་མདོ་དང་འགལ་བའི་ཉེས་པ་ནི་

ཡོད་དོ། །དེའི་ཕིར་མདོའི་དོན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་

མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་སེམས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྲལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་རོམ་པ་

དང་། རོམ་ལ་མ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲུག་དང་བཅུ་གཉིས་དང་

བཞི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་གསུངས་སོ་ཞེས་འཆད་དོ། །

གཞན་ཡང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཀིས་སེམས་འདི་ཆགས་པ་དང་བཅས་

པའོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་ཀི་གཟུགས་འདི་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པའོ་ཞེས་སེམས་

དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནི་མི་ཤེས་ཏེ། གལ་ཏེ་ཤེས་ན་གཟུགས་ལ་དམིགས་པས་ཕ་

རོལ་སེམས་ཤེས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་གི་སེམས་དེས་རང་གི་

སེམས་ལ་དམིགས་པ་ན་རང་གི་སེམས་ཀི་ངོ་བོའང་འཛིན་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཐམས་ཅད་ནི་ཡུལ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་

མཚུངས་ལྡན་དང་། རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པ་དང་། དེ་ཡང་དུས་ད་ལྟར་བྱུང་བ་

དང་། ཕ་རོལ་གི་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་། ས་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞིས་

བསྡུས་པ་དང་། གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་”བསྒྲུབ108་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་རྟེན་ཁམས་

འོག་མ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པ་དང་། ལམ་སྒོམ་ལམ་གི་སྦྱོར་བ་དང་རྣམ་གོལ་དང་

ཁད་པར་ཅན་གིས་ལམ་གི་བསྡུས་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་དང་། སྤིའི་

མཚན་ཉིད་དང་། འདས་མ་འོངས་དང་། རང་གི་རྒྱུད་དང་། གཟུགས་མེད་ལ་

དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པས་

ཆགས་བཅས་ལའང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་མེད་དེ། གཞན་ཡིད་ཤེས་པ་བསམ་

གཏན་བཞི་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

108  སྒྲུབ
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ཡུལ་ཅན་ཡང་མཐོང་ལམ་དང་བསམ་གཏན་གི་ཉེས་བསོགས་དང་། བར་

ཆད་མེད་པའི་ལམ་དང་། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་གཞན་གི་སེམས་

ཤེས་བཀག་སེ། དེ་དག་ནི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་། བར་ཆད་མེད་ལམ་

ལ་བཀག་པ་དང་། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི་རྟོག་ཅིང་འཚོལ་བའི་བསམ་པ་

ཅན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་པའང་ཟག་མེད་ནི་

ལམ་བདེན་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་སྨོན་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་གི་སོང་པ་

དང་མཚན་མེད་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གཉིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་

དང་འགོག་པ་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱར་འདོད་དོ། །འདི་དག་

གི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་

མངས་པས་འཇིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ནི་མ་བྲིས་སོ། །

དེ་ལྟར་ཞར་ལ་འོངས་པ་བཤད་ནས་སྐབས་སུ་བབས་པ་བཤད་པ་ནི་སྔར་

ཤེས་པ་བརྒྱད་ཡན་ཆད་བཤད་པའི་ལྷག་མ་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི་མི་རྟག་

པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་བཞི་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་དེ་དག་དོན་དམ་པའི་ཡུལ་

ཅན་ཡིན་ཡང་བདག་གི་སྐྱེ་བ་ཟད་དོ། །ཚངས་པར་སྤོད་པ་བསེན་ཏོ། །འདི་ལས་

སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རེས་ཐོབ་ཀི་ཤེས་པས་བདག་གི་

ཐ་སྙད་འདོགས་ཤིང་བདག་སོང་པ་མ་ཡིན་ལ་རེས་ཐོབ་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀི་ཡུལ་ཅན་

ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མཉམ་གཞག་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བྱ་བའི་ཕིར་སོང་པ་དང་

བདག་མེད་གཉིས་མི་བསྒོམ་པས་སོང་པ་དང་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པ་གཉིས་མ་

གཏོགས་སོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཅི་ཟག་མེད་ལ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། རེ་

ཞིག་ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ན་རེ། དྲི་མ་མེད་པ་ལ་ནི་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་པའི་རྣམ་པ་མེད་

དོ་ བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་འདིར་འདུས་ལ། འདུས་མ་བྱས་གཞན་གཉིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའི་ཡུལ་ལོ། ། ཞེས་

ཟེར་རོ། །གཞན་ཉི་འོག་པ་དག་ནི་བཅུ་དྲུག་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་ཅེས་པ་འདོད་དེ། 

བསན་བཅོས་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ལས་མི་ལྡན་པའི་སེམས་ཀིས་འདོད་པ་དང་ལྡན་

པའི་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། རིགས་

པས་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་ནས་མི་རྟག་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། སོང་པ་དང་། བདག་

མེད་པ་དང་། རྒྱུ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། རབ་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། རྐེན་དང་། འདི་ནི་

གནས་ཡོད་དོ། །འདི་ནི་གཞི་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་མི་ལྡན་པའི་སེམས་ནི་ཟག་པ་མེད་པའོ། །རིགས་པས་བསྐྱེད་པ་

ནི་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའོ། །གནས་ནི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཞི་ནི་རྒྱུའོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་མི་

རྟག་པ་ལ་སོགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་གནས་དང་གཞི་ཡོད་

དོ་ཞེས་སོན་པ་ཡིན་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་དེ་

གཉིས་བསན་བཅོས་ཀི་གཞུང་གི་ཆ་གཞན་ནས་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་

བསན་བཅོས་དེ་ཉིད་ལས། མཐོང་བས་སང་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཀིས་འདོད་པ་དང་

ལྡན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ། 

རིགས་པ་མ་ཡིན་པས་བསྐྱེད་པའི་སྒོ་ནས་བདག་དང་། བདག་གི་དང་། ཆད་པ་དང་། 

རྟག་པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་དང་། བྱེད་པ་མེད་པ་དང་། སྐུར་བ་འདེབས་པ་དང་། མཆོག་

དང་། གཙོ་བོ་དང་། ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་དང་། དམ་པ་དང་། དག་པ་དང་། གོལ་
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བ་དང་། ངེས་པར་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་དང་། ནེམ་ནུར་དང་། ཡིད་གཉིས་དང་། ཐེ་

ཚོམ་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཆགས་པ་དང་། སང་བ་དང་། རློམ་པ་དང་། རྨོངས་

པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེར་ཡང་འདི་སྐད་འདི་ནི་གནས་ཡོད་དོ། །འདི་

ནི་གཞི་ཡོད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དེར་མ་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ་

ཞེས་ཟེར་རོ། །

འདི་ཡང་མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་

མིང་གི་སྒོ་ནས་ཡིན་གི་རེས་སུ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་

བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ནི་རྒྱུ་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་གི་རྣམ་པ་རེ་རེ་བ་ཡིན་པས་

བདུན་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་ཕི་མ་དག་ནི་དང་པོ་དག་གི་རྣམ་གངས་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དཔེར་ན་དབང་པོ་དང་བརྒྱ་བྱིན་དང་གོང་ཁེར་འཇིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་

འདོད་དོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་དོན་དམ་པར་ནི་རས་སུ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གོ་ཞེས་འདོད་དེ། 

དེ་ལ་རྐེན་ལ་རག་ལུས་པའི་ཕིར་མི་རྟག་པའོ། །གནོད་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་ཕིར་

སྡུག་བསྔལ་བའོ། །བདག་གིར་ལྟ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས་སོང་པའོ། །བདག་

ཏུ་ལྟ་བའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ཡིན་པས་བདག་མེད་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་ས་བོན་གི་

ཆོས་ཀི་ཚུལ་གི་རྒྱུའོ། །དེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བས་ན་ཀུན་འབྱུང་བའོ། །རྒྱུན་གི་འབྲེལ་

བས་ན་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བའོ། །རྒྱུ་རྐེན་མང་པོས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པས་རྐེན་ནོ། །སྡུག་

བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ཞིག་པས་འགོག་པའོ། །འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དུག་གསུམ་གི་

མེ་གསུམ་ཞི་བའི་ཕིར་ཞི་བའོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་འཚེ་བ་མེད་པས་ག་ནོམ་པའོ། །ལས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བས་ངེས་པར་འབྱུང་བའོ། །ཐར་པར་

བགོད་པར་བྱེད་པས་ལམ་མོ། །ཐབས་ཀི་རིགས་པ་དང་ལྡན་པས་རིགས་པའོ། །མྱང་

འདས་ཡང་དག་པར་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་པའོ། །གཏན་དུ་ཡང་དག་པར་འདའ་བར་བྱེད་

པས་ངེས་པར་འབྱིན་པའོ། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་རྟག་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། བདག་གིར་

དང་། བདག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་དང་། རྒྱུ་གཅིག་པུ་དང་། རང་བཞིན་རྟག་ལ་

གནས་སྐབས་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དང་། བློ་སྔར་བཏང་བར་ལྟ་བ་དང་། ཐར་པ་མེད་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་ལ་ཐར་པར་ལྟ་བ་དང་། བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ག་ནོམ་པ་དང་། 

ཡང་དང་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར་བས་ཐར་པ་གཏན་དུ་བ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་དང་། ལམ་

མེད་དོ། །ལམ་འདི་ངན་ནོ། །འདི་ལས་གཞན་ཡང་ལམ་ཡིན་ནོ། །ལམ་འདི་ཡང་ལྡོག་

གོ་སྙམ་པའི་ལྟ་བ་དཔྱད་པ་བཅུ་དྲུག་གི་གཉེན་པོར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་པ་ལ་

སོགས་བཅུ་དྲུག་ཡིན་ནོ། །

ཡང་རྣམ་པ་ཉིད་གང་ཞེ་ན། རྣམ་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་ཡུལ་འཛིན་

པ་ན་ཤེས་རབ་ཁོ་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་གི་ཤེས་རབ་དེ་དང་བཅས་པའི་དམིགས་

པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། ཤེས་རབ་ནི་ས་མང་པོ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ རས་དང་བཏགས་པར། ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་

ཀང་གཟུང་བྱ་ཡིན་ ཏེ་དེ་དག་གི་མི་འཛིན་པ་གང་ཡང་མེད་པ་ཡིན། ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ནི་

རྣམ་པ་དང་འཛིན་པ་དང་གཟུང་བར་བྱ་བ་གསུམ་ག་དང་། ཤེས་རབ་ལས་གཞན་

པའི་དམིགས་བཅས་ཐམས་ཅད་ནི་འཛིན་པ་དང་གཟུང་བར་བྱ་བ་གཉིས་དང་། 

དམིགས་པ་མེད་པ་རྣམས་ནི་གཟུང་བར་བྱ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

རྣམས་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ན་རེ་གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་

འདོད་ན་དེ་ཉིད་གོགས་སུ་ལྡན་པའམ་ངོ་བོ་ཡིན་པས་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན། 

དང་པོ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ཉིད་རྣམ་པ་དང་བཅས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་རབ་ཤེས་

རབ་དང་མཚུངས་པར་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །གཉིས་པ་ལྟར་ན་ཤེས་རབ་ལས་

གཞན་པའི་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་

དག་གང་ཡང་རུང་བས་རྣམ་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད་ན་ཡང་། སེམས་

དང་སེམས་བྱུང་དང་། །རྟེན་དང་དམིགས་དང་རྣམ་བཅས་དང་། །མཚུངས་པར་ལྡན་

པའང་རྣམ་པ་ལྔ”། 109།ཞེས་འདོད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་

དམིགས་པ་ནི་ཡུལ་དང་། རྣམ་པ་ནི་བློའི་འཛིན་སངས་ཏེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་ གི་

སེམས་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད། ལ་འདོད་དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཡང་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་འདི་དག་གི་ངོ་བོ་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གང་ཡིན་ཞེ་ན། 

དང་པོ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ནི་ཅི་རིགས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་གསུམ་ཆར་

ཡིན་ལ། ཤེས་པ་གཞན་དགུ་པོ་རྣམས་ནི་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་པ་ཡིན་ནོ། ། འདིར་སེམས་

ཤེས་ཟག་བཅས་ཀང་སྒོམ་བྱུང་གཟུང་ལ་ལྷག་མ་ནི་ལམ་བདེན་གིས་བསྡུས་སོ་ཞེས་གསུངས་སོ། ། 

༼ས་དང་བརླེན་པ་བཤད་པ།༽

བཞི་པ་ནི་ཤེས་པ་དང་པོ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ནི་འདོད་པ་ནས་སིད་རེའི་བར་

གི་ས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་དེ། ཁམས་གསུམ་ལ་དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དེར་འདོད་པས་སོ། ། 

བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་ལ་སོགས་པ་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་ན་ཆོས་

109  ་+ ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། ས་དེ་དག་འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ འི་བདེན་

པ། ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་མེད་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་

མེད་དོ། །བསམ་གཏན་དྲུག་དང་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་སེ་ཟག་མེད་ས་དགུ་

ན་རེས་སུ་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་ན་ནི་

རེས་ཤེས་སྒོམ་ལམ་གིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །ཇི་ལྟར་རེས་ཤེས་ས་དགུ་ན་

ཡོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་པ་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་གཉིས་ཏེ་

དྲུག་ཀང་ས་དགུ་པོ་དེ་དག་ན་ཡོད་དོ། །འདིར་ཡང་ཆོས་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པ་ས་

དྲུག་དང་རེས་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་པ་ས་དགུ་ཅར་ན་ཡོད་ལ་དེ་ཡང་གཟུགས་མེད་

དང་པོ་གསུམ་ན་ཡོད་པའི་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་པ་ནི་རེས་ཤེས་ཀི་ཕོགས་སྒོམ་ལམ་

གིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །གཞན་གི་ཡིད་ཤེས་པ་ནི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་

གཞི་བཞི་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ཀི་གཞན་ན་མེད་དོ། ། འདི་མངོན་ཤེས་ཀིས་བསྡུས་ལ། རྣམ་གནས་ནི་

གཟུགས་ལ་རོམ་པས་དེ་ཉེར་བསོགས་དང་གཟུགས་མེད་ན་མེད་དོ། ། གཞན་གི་སེམས་ཤེས་དེ་ནི་

འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཡིན་གི་གཟུགས་མེད་པ་ལ་རྟེན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། 

གང་ཟག་ཕན་ཚུན་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཆོས་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་

གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་སུ་ནི་ཆོས་ཤེས་མངོན་དུ་མི་བྱེད་དེ། 

ཆོས་ཤེས་འདོད་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་གཟུགས་མེད་འདོད་པ་ལ་མི་དམིགས་པའི་

ཕིར་དང་། ཆོས་ཤེས་ནི་གཙོར་འདོད་པ་སུན་འབྱིན་པ་ཡིན་ན་གཟུགས་ཁམས་སུ་

སྐྱེས་པ་ན་འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། ས་འཕོས་པས་བཏང་བས་དེ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སུན་མི་འབྱིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པར་སྐྱེས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཡང་

འདོད་ཁམས་ཀི་ཕུང་པོའི་ལྷག་མ་ལུས་པའི་ཕིར་ཆོས་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་

ཁ་ཅིག་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་ན་རེ། ཆོས་ཤེས་ནི་འདོད་པ་ལ་ཁོ་ནར་

མངོན་དུ་བྱེད་ཀི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཤེས་དེ་ལ་སྙོམས་

པར་འཇུག་སང་གི་སེམས་རྣམས་འདོད་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་ཆོས་

ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་རྟེན་འདོད་པའི་འབྱུང་བཞི་ཡིན་པས་དེ་

དག་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་ན་མེད་པའི་ཕིར་ཆོས་ཤེས་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁམས་གསུམ་པའི་རྟེན་ཅན་ནི་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་

ཆོས་ཤེས་ལས་གཞན་པའི་ཤེས་པ་བརྒྱད་པོ་དག་ཡིན་ནོ། །

༼དྲན་པ་ཉླེར་བཞག་བཤད་པ།༽

ལྔ་པ་ནི་འོ་ན་ཤེས་པ་འདི་དག་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཞེ་ན། 

འགོག་པ་ཤེས་པའི་བློ་ནི་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གཅིག་ཁོ་ན་སེ། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

བསན་པ་ལས། ཆོས་ནི་ལུས་དང་ཚོར་བ་དང་སེམས་དག་ལས་གཞན་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འབྱུང་བས་ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕ་རོལ་གི་

སེམས་ཤེས་པའི་བློ་ནི་ལུས་ལ་མི་དམིགས་པས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཕི་མ་གསུམ་

མོ། །འགོག་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ལས་གཞན་པ་ཤེས་པ་ལྷག་མ་བརྒྱད་ནི་ཅི་

རིགས་པར་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་རེས་འགའ་ལུས་ནས་རེས་

འགའ་ཆོས་ཀི་བར་ལ་དམིགས་ཤིང་། ལས་ཤེས་པའང་གལ་ཏེ་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་

ལ་དམིགས་ན་དེ་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཏུའང་འགྱུར་བས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀ་ཡིན་ནོ། ། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། 

༼དམིགས་པ་བཤད་པ།༽

དྲུག་པ་ནི་འོ་ན་ཤེས་པ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་གང་གིས་དམིགས་པར་གང་གྱུར་

ཅེ་ན། ཆོས་ཤེས་པའི་བློའི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་དམིགས་པ་ནི་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ཏེ། ལམ་

ལ་ཆོས་ཤེས་པས་རེས་ཤེས་མ་གཏོགས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་བདུན་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་ཆོས་

ཤེས་པས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་

པའི་ཕིར་རོ། །ལམ་ཤེས་པའི་བློའི་དམིགས་པའང་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་ཟག་

མེད་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པར་ངེས་པས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་

རོ། །རེས་སུ་ཤེས་པའི་བློའི་དམིགས་པའང་། ཆོས་རེས་བློ་ཕོགས་ཕན་ཚུན་

མིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་ཆོས་ཤེས་མ་གཏོགས་པའི་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ནོ། །སྡུག་

བསྔལ་དང་དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པའི་བློའི་སྤོད་ཡུལ་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་

ཀིས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཟག་བཅས་གཉིས་

ཡིན་ནོ། །

ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་དང་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་མི་སྐྱེ་

བ་ཤེས་པ་བཞིའི་སྤོད་ཡུལ་ནི་ཤེས་པ་བཅུ་ཅར་ཡིན་ཏེ། ཅི་རིགས་པར་ཐམས་ཅད་

ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་གཞན་ནི་གོ་ས་ལ་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཟག་མེད་

ཀི་དམིགས་པ་ནི་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ལ། ཟག་བཅས་ཀི་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་ཕ་

རོལ་སེམས་ཤེས་ཟག་བཅས་ཡིན་ནོ། །གཅིག་གི་སེ་འགོག་པ་ཤེས་པ་གཅིག་པུའི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དམིགས་པ་ནི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མིན་ཏེ། དེ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ཁོ་ན་ལ་

དམིགས་ལ་དེ་ནི་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཤེས་བྱའི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་རྣམ་པ་བཅུར་ཕེ་ལ་ཆོས་བཅུ་པོ་དག་ནི་ཤེས་པ་དུ་ཞིག་གི་ཡུལ་དུ་

འགྱུར་བ་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཆོས་བཅུ་པོ་གང་དག་ཅེ་ན། ཆོས་འདུས་བྱས་ལ་

འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པ་སེ་ཁམས་གསུམ་པའི་ཆོས་དང་དྲི་མ་

མེད་པའི་ཆོས་ཏེ་རྣམ་པ་བཞི་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཏེ་ལྔ་ལ་རེ་རེ་

ལའང་རྣམ་པ་གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་སོ། །

ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དང་པོ་བཞི་ལ་མཚུངས་ལྡན་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་པ་

གཉིས་གཉིས་ཏེ་བརྒྱད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་དགེ་བ་དང་

ནམ་མཁའ་དང་བརྟགས་མིན་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་གཉིས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ། །ཇི་ལྟར་སྦྱར་ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་

ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་ འི་ཆོས་གཉིས། དང་ཟག་མེད་འདུས་བྱས་ཀི་གཉིས་གཉིས་ཏེ་ 

ཆོས་ཤེས་ཟག་མེད་ཀི་ཆ་གཉིས་ཏེ། བཞི་དང་འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་སེ་ལྔ་དང་། རེས་ཤེས་ཀི་

ཡུལ་དུ་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་དང་ཟག་མེད་འདུས་བྱས་ཀི་ མཚུངས་ལྡན་ཡིན་མིན། 

གཉིས་གཉིས་ཏེ་དྲུག་དང་འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་སེ་བདུན་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་

ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཁམས་གསུམ་གི་ཆོས་དྲུག་དྲུག་དང་། འགོག་པ་ཤེས་

པའི་ཡུལ་དུ་འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་གཅིག་པུ་དང་། ལམ་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་ཟག་མེད་

འདུས་བྱས་ཀི་གཉིས་དང་། ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཀི་ཡུལ་དུ་འདོད་གཟུགས་དང་

ཟག་མེད་ཀི་མཚུངས་ལྡན་གསུམ་དང་། ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ཡུལ་དུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདུས་མ་བྱས་ལུང་མ་བསན་མ་གཏོགས་པ་དགུ་འགྱུར་ཏེ། ཤེས་པ་དེ་དག་གི་

དམིགས་ཡུལ་ཤེས་བྱ་དེ་དག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ལྟར་ན་

ནམ་མཁའ་དང་བརྟགས་མིན་གི་འགོག་པ་ནི་བདེན་བཞིར་མ་འདུས་པར་འདོད་དེ། 

ཊིཀ་བྱེད་དག་གིས་ཀང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་དག་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་ལ། འདུས་མ་བྱས་ལུང་དུ་མ་བསེན་པ་ནི་བདེན་པ་བཞི་ལ་མ་

གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

གལ་ཏེ་ཤེས་པ་གཅིག་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཤེས་པར་འགྱུར་

བར་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མེད་དེ། མདོ་ལས། དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེ་ཡང་རུང་གང་

ཅིག་ཅར་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའམ་མཐོང་བ་དེ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་

ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་གཅིག་པུས་རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་གི་ཚོགས་

ཏེ་རང་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཆོས་མཚུངས་ལྡན་དང་དེ་མ་ཡིན་པ་ལས་གཞན་

པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་བདག་མེད་པ་ཉིད་དུ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་རིགས་པར་

འགྱུར་ཏེ། མོས་པས་སྤོད་པའི་ས་དག་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་

པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་དོ་ཞེས་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐད་ཅིག་མ་

གཉིས་པའི་ཡུལ་དུ་དང་པོའང་འགྱུར་བས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་དུ་ནི་ཆོས་

ཐམས་ཅད་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་འདོད་པ་ན་ཐོས་བསམ་གཉིས་ཀ་དང་གཟུགས་ན་

ཐོས་བྱུང་ཁོ་ནའོ། །རང་ཉིད་ནི་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད་དེ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ལ་ཐ་དད་

ཀིས་ཁབ་པ་ལ་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རང་ཉིད་ལ་བྱེད་པ་

འགལ་བའི་ཕིར་ཏེ། རལ་གིས་རང་ཉིད་མི་གཅོད་པ་བཞིན་ནོ། །རང་དང་ལྷན་ཅིག་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འབྱུང་བའི་མཚུངས་ལྡན་རྣམས་ཀང་མི་འཛིན་ཏེ། དེ་དག་དང་དམིགས་པ་གཅིག་

པས་རང་ཉིད་ལའང་དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །རང་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་

ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ཀང་མི་འཛིན་ཏེ་ཧ་ཅང་ཉེ་བའི་ཕིར་མིག་སྨན་དང་མིག་

སྨན་གི་ཐུར་མ་བཞིན་ནོ། །

ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་

ཤེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གོོང་དང་འོག་མའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན། །ཞེས་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། གལ་ཏེ་ཅིག་ཅར་དམིགས་ནས་ཐམས་ཅད་ལས་ཅིག་ཅར་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་སྒོམ་

བྱུང་གིས་ནི་ས་ཐ་དད་པའི་བདེན་པ་ལ་སོ་སོར་ངེས་པ་ཉིད་དུ་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རང་རིག་འདོད་པས་རང་གི་

ཚོགས་པའང་བདག་མེད་པར་ཤེས་པར་འདོད་ལ། ཐེག་པ་གོང་མ་པ་ནི་སྒོམ་བྱུང་

གིས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཡིན་ལ་ཅིག་ཅར་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བའང་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལ་བསམ་པའང་བཅལ་བར་

བྱ་དགོས་སོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

༼ལྡན་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བདུན་པ་ནི་འོ་ན་གང་ཟག་གང་ཞིག་ཤེས་པ་དུ་དང་ལྡན་ཞེ་ན། རེ་ཞིག་སོ་

སོའི་སྐྱེ་བོ་ཆགས་བཅས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་བྱིས་པ་རྣམས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་

གཅིག་པུ་དང་ལྡན་ལ་ འདོད་གཟུགས་ཀི། ཆགས་བྲལ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་ཕོ་རོལ་སེམས་

ཤེས་དང་ཡང་ལྡན་ནོ། །འཕགས་པ་ནི་ཆགས་ཅན་ཏེ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ཟག་མེད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་

ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ནི། དྲི་མེད་བཟོད་རྣམས་ཤེས་པ་

མིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་བཟོད་པ་ནི་ཤེས་པ་མ་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་གཞན་ཡང་མི་ལྡན་

པས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་གཅིག་པུ་དང་ལྡན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པ་སྡུག་

བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་ལ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་ཆོས་ཤེས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་

ཤེས་པ་སེ་གསུམ་དང་ལྡན་ཏེ། འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་ཆོས་ཤེས་

ཀང་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་སྡུག་བསྔལ་ལ་རེས་ཤེས་དང་

པོ་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་བཞི་ལ་ནི་སྔར་གི་སེང་དུ་རིམ་

པ་ལྟར་གོང་མའི་སྡུག་བསྔལ་དང་འདོད་པའི་ཀུན་འབྱུང་དང་གཉེན་པོ་འགོག་ལམ་

གསར་དུ་ཤེས་པས་རེས་ཤེས་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་ཤེས་པ་རེ་རེ་

འཕེལ་བས་རིམ་པ་ལྟར་བཞི་དང་ལྔ་དང་དྲུག་དང་བདུན་དང་ལྡན་ནོ། །

གལ་ཏེ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་སྡུག་བསྔལ་

ལ་ཆོས་བཟོད་ནས་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་ཀི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་

བསྣན་ཏེ་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཟོད་པ་ཕི་མ་བདུན་དང་རེས་ཤེས་ཕི་མ་

གསུམ་ལ་ནི་ཤེས་པ་སྔར་མེད་གསར་དུ་འཕེལ་བ་མེད་དེ། བཟོད་པ་ཤེས་པ་མ་

ཡིན་ཞིང་རེས་ཤེས་ནི་སྔར་དུ་བགངས་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་ལམ་ལ་རེས་

ཤེས་ཀི་ཚེ་ན་ཆགས་བཅས་ལ་ལམ་ཤེས་པ་དེ་ཉིད་དང་ཆགས་བྲལ་ལ་ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་དང་གཉིས་ལྡན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ཤེས་པ་སྔ་

མ་རྣམས་བཏང་བའི་ཕིར་ཏེ། འཕགས་པ། །འབྲས་བུ་ཐོབ་སྦྱངས་ཉམས་པ་
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ལས། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འཆད་མོད་ཀི། ཊིཀྐ་ལས་ནི། ལམ་ལ་

རེས་སུ་ཤེས་པ་ལ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་བདུན་པོ་དེ་དག་དང་

ལྡན་ནོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་བརྒྱད་དེ། དེ་དག་དང་གཞན་གི་

སེམས་ཤེས་པ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྒོམ་ལམ་ལ་གནས་པའང་

ཆགས་བཅས་ཡིན་ན་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མ་

གཏོགས་བདུན་དང་། ཆགས་བྲལ་ཡིན་ན་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་བསྣན་ཏེ་བརྒྱད་དང་

ལྡན་ནོ། །མི་སོབ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཀིས་རྣམ་གོལ་ལ་ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་མ་གཏོགས་དགུ་དང་། གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ལ་བཅུ་དང་ལྡན་

ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

༼ཐྐོབ་ཚུལ་བཤད་པ།༽

བརྒྱད་པ་ནི་འོ་ན་གནས་སྐབས་གང་དུ་ཤེས་པ་དུ་འཐོབ་ཅེ་ན། མཐོང་བའི་

ལམ་ལ་ནི་བཟོད་པ་བརྒྱད་དང་ཤེས་པ་བདུན་པོ་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་

རིགས་འདྲ་བ་མ་འོངས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་

པའི་བཟོད་པ་སྐྱེས་པ་ནས་གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེས་པ་དེ་ནི་ད་ལྟར་བ་དང་མ་འོངས་

པ་འཐོབ་པ་ལས་གཞན་ལ་རྟེན་པ་ནི་མ་འོངས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་སེ། དེ་ཡང་མི་སྐྱེ་བའི་

ཆོས་ཅན་དག་ཡིན་གི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་ལན་དུ་མ་སྐྱེས་

པར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །འགེལ་པ་ལས། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བཟོད་པའམ་ཤེས་པ་

གང་དང་གང་སྐྱེས་པ་དེ་དང་འདྲ་བ་མ་འོངས་པ་དེའི་རྣམ་པ་བཞི་ཁོ་ན་འཐོབ་པར་

འགྱུར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་བཞི་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པ་
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རྣམས་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཏུ་བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་གསུངས་མོད་ཀི། ཊི་ཀ་

ལས་ནི་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པ་རྣམས་འཐོབ་ཅེས་བྱ་བ་ནི་གང་དང་གང་སྐྱེས་པ་དེ་དག་

འཐོབ་བོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་སེ། དཔེར་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་

སྐྱེས་ན་དེ་དང་འདྲ་བའི་བཟོད་པ་མ་འོངས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་བོ། །དེའི་རྣམ་པ་བཞི་ཞེས་

བྱ་བ་ནི་སྐལ་པ་འདྲ་བའི་ཕིར་བཟོད་པའི་རྣམ་པ་སེ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་

བཞི་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་སྐྱེས་ན་

དེ་ཉིད་མ་འོངས་པ་འཐོབ་ཅིང་དེའི་ མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པའི། རྣམ་པ་བཞི་ཁོ་ན་འཐོབ་བོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པའི་བཟོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལའང་

སྦྱར་བར་བྱའོ་ཞེས་བདེན་པ་གང་དང་གང་གིས་ཤེས་བཟོད་ཡིན་པའི་བདེན་པ་དེ་

དང་དེའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་ཅིང་། དེ་ཡང་བཟོད་ཤེས་རྣམས་

ནི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་མ་ཐོབ་པས་དེ་དང་འདྲ་བ་ཁོ་ན་འཐོབ་ལ་རྣམ་པ་ནི་བཞི་གའང་

དམིགས་ཡུལ་བདེན་པ་མཚུངས་ཤིང་འདྲ་བས་བཞི་ཅར་གི་རིགས་འཐོབ་པར་

བཤད་དོ། །སྒོམ་ལམ་ལ་ནི་ཤེས་པ་རིགས་འདྲ་བ་དང་མི་འདྲ་བ་དང་དེ་དག་གི་རྣམ་

པའང་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་ཐམས་ཅད་ཀི་རྒྱུ་འཐོབ་པས་

མཐོང་ལམ་ལས་ཁད་པར་འཕགས་པའི་རྣམ་པ་མ་འོངས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །

འོ་ན་མཐོང་བའི་ལམ་ལ་རིགས་མི་འདྲ་བ་མི་འཐོབ་བམ་ཞེ་ན། མཐོང་བའི་ལམ་

དེ་ཉིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་གསུམ་ལ་ནི་

སྔོན་མ་ཐོབ་པ་ལས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའང་འཐོབ་བའི་ཕིར་མི་འདྲ་བའང་འཐོབ་བོ། །

གསུམ་པོ་དེའི་ཆོས་ཤེས་ལ་ནི་འཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གོང་མ་གཉིས་
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ཀི་སྡུག་བསྔལ་མ་ཤེས་ཤིང་ཀུན་འབྱུང་མ་སངས་ལ་འགོག་པ་མངོན་དུ་མ་བྱས་

པས་བདེན་པ་ཟད་པར་མ་རྟོགས་པའི་ཕིར་རོ། །བདེན་པ་གསུམ་པོ་རེ་རེ་ཟད་པར་

རྟོགས་པའི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་རྟོགས་

བའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །འདི་ལའང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་། 

འགོག་པ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་ལྟར་བདེན་པ་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་

དམིགས་པའི་རེས་སུ་ཤེས་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ལ་

ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་མི་འཐོབ་སེ། སྔོན་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་གིས་བདེན་པ་དང་པོ་

གསུམ་རྟོགས་ཀི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པས་ལམ་བདེན་ནི་ནམ་ཡང་རྟོགས་མི་སིད་པའི་

ཕིར་རོ། །འདི་ནི་བདེན་པ་ཟད་པར་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་

ན་ལམ་ནི་ཟད་པར་སྒོམ་མི་ནུས་ཏེ། ཉན་རང་སངས་རྒྱས་གསུམ་གི་ལམ་གི་རིགས་

མང་ཞིང་དེ་དག་རེ་རེ་ལའང་ཆུང་འབྲིང་ལ་སོགས་པའི་དབྱེ་བ་མང་བས་མཐའ་མེད་

པའི་ཕིར་དང་། གང་རུང་ཞིག་བསྒོམས་ན་གང་རུང་”བརྟགས110་མིན་འཐོབ་པས དེ་དག་གང་ཟག་

གཅིག་གིས་ དུས་གཅིག་ཏུ། སྒོམ་པའང་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པ་

ཞེས་བྱ་བའང་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་པ་ནས་ལམ་སྒོམ་པའི་བར་རང་གི་བྱ་བ་བྱས་པ་

ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ནི་ཀུན་འབྱུང་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་ལའང་མི་འཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་

འབྱུང་མཐའ་དག་མ་སངས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཀུན་འབྱུང་མཐོང་སང་ནི་མཐའ་དག་

སངས་པའི་ཕིར་འཐོབ་བོ། །ལམ་ནི་རིགས་མང་བའི་ཕིར་མཐོང་སང་གི་གཉེན་པོ་

མཐའ་དག་སྒོམ་པར་མི་ནུས་པའི་ཕེར་མི་འཐོབ་བོ། །

110  རྟག
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་

འདི་ནི་མཐོང་ལམ་གི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་མཐོང་ལམ་ལ་བདེན་པ་གསུམ་གི་རེས་

ཁོ་ན་ལ་འཐོབ་ཀི་ལམ་གི་རེས་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ནི་སྒོམ་ལམ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རིགས་ཏེ། དེ་ནི་སྒོམ་ལམ་གི་འཁོར་ཡང་ཡིན་པས་

མཐོང་ལམ་ཁོ་ནའི་འཁོར་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་ཀུན་རོབ་

ཤེས་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་དེ་རེས་འགའ་མངོན་དུ་བྱེད་དམ་

ཞེ་ན། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དེ་ནི་གཅིག་ཏུ་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པས་ནམ་ཡང་

མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དག་དེ་དང་དེར་འཐོབ་

བོ་ཞེས་འདོད་དེ། མི་སྐྱེ་བའིི་ཆོས་ཅན་དག་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་འཐོབ་པར་འགྱུར། འཐོབ་

ནའང་ཇི་ལྟར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཆོས་མེད་པ་འཐོབ་པ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེའི་

ཕིར་མཐོང་ལམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པས་བདེན་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་ཀུན་རོབ་

ཤེས་པ་རེས་ལས་ཐོབ་པ་སྐྱེ་བར་ནུས་བའི་ཕིར་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་རེད་པ་ཞེས་

བརོད་དོ་ཞེས་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་དག་ སེམས་ཙམ་གིས་འདོད་པར། འཆད་དོ། །དེའི་ཕིར་

ཀུན་ལས་བཏུས་ལས་ཀང་། མཐོང་བའི་ལམ་ལ་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མངོན་

པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་རྣམས་འཐོབ་སེ། མངོན་དུ་

བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ནི་སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ན་རེ། དེ་ནི་མཐོང་ལམ་གིས་འཐོབ་པ་ཡིན་པས་སྒོམ་

ལམ་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པར་མི་རིགས་ལ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་མཐོང་ལམ་དུ་དེ་དག་སྐྱེ་

བའི་གོ་སྐབས་མེད་པས་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །ཞེས་ཟེར་
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རོ། །ས་ཡང་མཐོང་ལམ་ས་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་རང་གི་ས་པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་

དང་འོག་སའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པས་འཐོབ་སེ། གལ་ཏེ་མཐོང་ལམ་མི་ལྕོགས་མེད་ལ་

བརྟེན་ན་འདོད་པ་དང་མི་ལྕོགས་མེད་ཀིས་བསྡུས་པ་གཉིས་ཀིས་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་

འཐོབ་པ་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་ན་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་

སེ་ས་བདུན་གིས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཐོབ་པའི་བར་དུ་སྦྱར་རོ། །འོ་ན་དེ་

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་”ཏུ111་དག་ཅིག་ཡིན་ཞེ་ན། འགོག་པ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་

མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞིའི་ཐ་མ་ཆོས་དྲན་

པ་ཉེར་བཞག་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་འགོག་བདེན་ལ་དམིགས་ལ་དེ་ཡང་ཆོས་ཁོ་ནར་ངེས་

པའི་ཕིར་རོ། །

སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བ་ནི་དེ་

དག་ལ་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ཀ་ཡིན་ནོ། །མངོན་པར་

རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་ནས་འགོག་

པའི་བར་གི་བདེན་པ་གང་ཞིག་མངོན་པར་རྟོགས་པས་ཐོབ་བའི་རང་རང་གི་བདེན་

པ་དེའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་དམིགས་པའང་རང་རང་གི་བདེན་པ་དེ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། སྡུག་

བསྔལ་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་ལས་བྱུང་བའི་རྣམ་པ་མི་རྟག་པ་ལ་སོགས་པ་

དང་དམིགས་པའང་སྡུག་བསྔལ་ཉིད་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ཡང་སྐྱེས་ཐོབ་མ་

ཡིན་གི་སྦྱོར་བ་འབད་རོལ་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། མཐོང་ལམ་སྒོམ་པའི་སོབས་ཀིས་

འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་འཁོར་དང་བཅས་ན་ནི་འདོད་པ་དང་གཟུགས་ན་སྤོད་

111  དུ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པའི་གཟུགས་རེས་

སུ་འབྲང་བ་མེད་པ་དང་ཡོད་པའི་ཕིར་ཕུང་པོ་བཞི་པ་དང་ལྔ་པ་ཡིན་ནོ། །

སྒོམ་པའི་ལམ་ལ་ཤེས་པ་དུ་འཐོབ་བཤད་པ་ནི་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་

དང་བཅས་པ་སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་བདེན་

པ་བཞི་ཤེས་དང་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་དྲུག་འཐོབ་སེ། དེ་ཡང་མཐོང་སང་ལས་

རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཤེས་པ་ཡིན་གི་སྒོམ་སང་ལས་གོལ་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་

ལ་གནས་པ་ཙམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ནི་ལམ་ཤེས་པ་

དང་རེས་ཤེས་གཉིས་ཀའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་ལམ་ཤེས་པ་དང་རེས་ཤེས་གཉིས་

ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་ཤེས་པ་གཞན་བཞི་ནི་མ་འོངས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་བོ། །ས་ནི་

ཆགས་བཅས་ཡིན་པས་མི་ལྕོགས་མེད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། མཐོང་བ་རོགས་

པས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་རྒྱས་པ་ལས་འཐོབ་བོ། །ཕ་རོལ་སེམས་

ཤེས་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་བཞི་མི་འཐོབ་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་

འདོད་པ་ལས་ཆགས་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྔོན་རེད་མི་འཐོབ་བོ་ཞེས་པས་

སྔོན་རེད་ཟིན་པའི་ཕིར་རམ། ཡང་ན་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་མེད་པའི་ཕིར་

དང་། སོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ནས་ཅི་

ཡང་མེད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བར་ཅི་རིགས་པའི་གང་ཟག་སྐད་ཅིག་

མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རེས་ཤེས་ལ་གནས་པས་ནི་སྔར་གི་དྲུག་དང་ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་དང་བདུན་འཐོབ་སེ། དེ་ལའང་ས་ནི་གང་ལ་རྟེན་པ་དེའི་རང་ས་དང་

འོག་སས་བསྡུས་པ་འཐོབ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྔ་མ་ལྟར་ན་ད་ལྟར་བ་ནི་གཉིས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་ལྔ་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །སྔོན་རེད་ཟིན་པ་དང་སོབ་པ་ཡིན་པས་གཞན་

གསུམ་ནི་མི་འཐོབ་བོ། །སྐད་ཅིག་མ་བཅུ་དྲུག་པ་ལམ་ལ་རེས་སུ་ཤེས་པ་དེའི་གོང་

མ་འདོད་པ་ལ་ཆགས་བཅས་ཀི་བསྒོམ་པའི་ལམ་ལ་ནི་སྦྱོར་བ་དང་བར་ཆད་མེད་པ་

དང་རྣམ་གོལ་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་

བདེན་པ་བཞི་ཤེས་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་བདུན་འཐོབ་བོ། །

དེ་ཡང་གལ་ཏེ་སྒོམ་ལམ་འཇིག་རྟེན་པ་ཞི་རགས་ཀི་རྣམ་པ་ཅན་ཞིག་ཡིན་

ན་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། འོན་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཞིག་

ཡིན་ན་ནི་རེས་ཤེས་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ལ་ཆོས་ཤེས་འདོད་པའི་གཉེན་པོ་

ཡིན་པས་ཆོས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་གང་རུང་ཞིག་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་

གཞན་དག་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་སེ། རང་རང་གི་རིགས་ཀི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་རྒྱས་

པའི་ཕིར་རོ། །ཆགས་བཅས་དང་སོབ་པ་ཡིན་པས་གཞན་གསུམ་ནི་མི་འཐོབ་

བོ། །སོབ་པ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་པ་གསུམ་སེ་ས་བདུན་གི་ཉོན་

མོངས་པ་ལས་རྒྱལ་བ་སེ་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་

ལམ་ལ་ནི་ཤེས་པ་སྔར་བཤད་པ་བདུན་པོ་ཁོ་ན་འཐོབ་སེ། དེ་ཡང་གལ་ཏེ་འཇིག་

རྟེན་པའི་སྒོམ་ལམ་ཡིན་ན་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་གཞན་དྲུག་མ་འོངས་

པ་འཐོབ་ལ། “ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མི་འཐོབ་སེ། 

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་སོབ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། 112།འོན་

ཏེ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ཡིན་ན་ནི་འདི་གཉིས་ཅི་རིགས་ཁམས་གསུམ་

112  - ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མི་འཐོབ་སེ། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལ་བཀག་པའི་ཕིར་དང་སོབ་པ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གི་གཉེན་པོར་རུང་བས་འགོག་པ་དང་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་གང་ཡང་རུང་བའམ། 

ཁམས་གོང་མའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་རེས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་ལས་གང་

རུང་ཞིག་ད་ལྟར་བ་དང་གཞན་དག་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །བར་ཆད་མེད་པའི་

ལམ་དང་སོབ་པ་ཡིན་པས་གཞན་གསུམ་ནི་མི་འཐོབ་བོ། །སོབ་པ་ཞིག་མངོན་པར་

ཤེས་པ་དང་པོ་ལྔ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལའང་ཤེས་པ་བདུན་

འཐོབ་སེ། དེ་ཡང་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཞིག་གིས་འཐོབ་ན་སྔར་

བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ལ་སྦྱོར་བའི་སོབས་ཀིས་འཐོབ་ན་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ད་ལྟ་བ་

ཡིན་ནོ། །

མི་སོབ་པས་མངོན་པར་ཤེས་པ་འཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལ་ནི་མི་གཡོ་བ་ལ་དགུ་

དང་གཞན་ལ་ནི་བརྒྱད་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་སྐལ་པ་ཅན་ཞིག་

མི་གཡོ་བ་འཐོབ་པར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལའང་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་

དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་དང་ཟད་ཤེས་དང་བདུན་འཐོབ་པ་ལས་ཆོས་ཤེས་རེས་

ཤེས་གང་རུང་ཞིག་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་གང་རུང་ཞིག་དང་ཟད་པ་ཤེས་པ་དང་

གསུམ་ད་ལྟར་བ་དང་གཞན་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །སྙིང་པོ་ཟག་མེད་ཀི་དབང་པོ་

འཕོ་བའི་ཕིར་དང་། བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པས་གཞན་གསུམ་ནི་མི་འཐོབ་སེ། 

ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་དང་སིད་རེའི་གཉེན་པོ་མ་

ཡིན་པ་དང་། ཤེས་པ་གཞན་གཉིས་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

སོབ་པ་ཞིག་བསམ་གཏན་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་སེལ་མར་བསྒོམ་པའི་

བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་དག་ལའང་བདུན་འཐོབ་སེ། འདི་ལའང་ཟག་མེད་ལ་ནི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འགོག་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་པ་གཉིས་གང་རུང་ངམ་རེས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་

ཤེས་ལས་གང་རུང་ཞིག་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་གཞན་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །ཟག་

བཅས་ལ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ས་བདུན་ལས་འདོད་ཆགས་

དང་བྲལ་བའི་གོང་མ་སིད་རེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་

ལམ་བརྒྱད་ལའང་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་དང་ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་དང་བདུན་འཐོབ་སེ། བདུན་པོ་དེ་ལའང་འགོག་ལམ་ལ་ཆོས་ཤེས་

གཉིས་གང་རུང་ངམ་རེས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་ལས་གང་རུང་ཞིག་ད་ལྟར་

བྱུང་བ་ཡིན་ལ་གཞན་དག་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །སིད་རེའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པ་

དང་། སོབ་པ་ཡིན་པས་གཞན་གསུམ་ནི་མི་འཐོབ་བོ། །སོབ་པ་ཞིག་དབང་པོ་རྟུལ་

པོ་རྣོན་པོར་སྦྱོང་བའི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ལ་ནི་གལ་ཏེ་ཆགས་བཅས་ཡིན་ན་

ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་ཏེ་ཤེས་པ་དྲུག་དང་འོན་ཏེ་ཆགས་

བྲལ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་བསྣན་ནས་བདུན་འཐོབ་ཅིང་། ད་ལྟར་བྱུང་བ་

ནི་ཆོས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་དང་གཉིས་ཡིན་

ལ་གཞན་དག་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །འམ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལུགས་གཞན་སོན་པ་སེ། 

ཁ་ཅིག་འདི་ནི་མཐོང་ལམ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་མཐོང་ལམ་གིས་འབྲས་བུ་

གསུམ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་འཐོབ་པ་ལྟར་འདི་ལའང་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་

ལས་བྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའང་འཐོབ་པའི་ཕིར་ དེ་གཉིས་ཀིས། བདུན་ དང་བརྒྱད། 

འཐོབ་བོ་ཞེས་འདོད་པ་བསན་པའི་ཕིར་རོ། །

ཁ་ཅིག་ནི་སྔར་རྟོགས་ཟིན་པས་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་མཐའ་མེད་པའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་། མཐོང་ལམ་ནི་འཐོབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ་འདི་ནི་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར་མཐོང་

ལམ་དང་འདྲ་བའང་མ་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་སྦྱོར་བའི་ལམ་ལ་ནི་ཆགས་བཅས་དང་

ཆགས་བྲལ་གཉིས་ཀས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའང་འཐོབ་བོ་ཞེས་འདོད་དོ། །སོབ་པ་

དབང་པོ་སྦྱོང་བའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལ་ནི་ཆགས་བཅས་ཆགས་བྲལ་གཉིས་

ཀས་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་བདེན་པ་བཞི་ཤེས་དང་དྲུག་འཐོབ་ཀི། འདིར་ཡང་

བར་ཆད་མེད་ལམ་དང་སོབ་པ་ཡིན་པས་ཤེས་པ་གསུམ་མི་འཐོབ་ལ། ཀུན་རོབ་

ཤེས་པའང་མི་འཐོབ་སེ། མཐོང་ལམ་དང་འདྲ་བའི་ཕིར་རོ། །ཇི་ལྟར་འདྲ་ཞེ་ན། ཇི་

ལྟར་མཐོང་ལམ་གིས་འབྲས་བུ་དང་པོ་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་འཐོབ་པ་ལྟར་འདིས་

ཀང་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་སོབ་པ་དབང་པོ་སྦྱོང་བ་ན་འབྲས་བུ་དང་པོ་

གསུམ་པོ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་བསྡུས་པ་འདུས་བྱས་གང་རུང་ཞིག་འཐོབ་ལ། ཡང་

མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་བཟོད་པ་རྣམས་ལ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་མི་འཐོབ་

པ་ལྟར་འདིར་ཡང་དེ་དང་འདྲའོ། །ཇི་ལྟར་སོབ་པ་དབང་པོ་སྦྱོང་བའི་བར་ཆད་མེད་

པའི་ལམ་ལ་ཤེས་པ་དྲུག་འཐོབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་སིད་རེའི་ཉོན་མོངས་པ་ལས་རྣམ་

པར་རྒྱལ་བ་སེ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་རྣམས་

ལའང་ཤེས་པ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཉིད་འཐོབ་ཀི་སིད་རེའི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་སོབ་

པའི་བར་ཆད་མེད་ལམ་ཡིན་པས་གཞན་མི་འཐོབ་པ་ནི་སྔར་བཞིན་ནོ། །སིད་རེའི་

རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དགུ་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་ལ་ནི་དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་ཉམས་པ་སིད་

པས་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཤེས་པ་དགུ་འཐོབ་ཅིང་། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་

ཅན་གིས་ནི་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའང་འཐོབ་པས་བཅུ་འཐོབ་ལ། མི་གཡོ་བ་དེར་དབང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པོ་འཕོ་བའི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་ཐ་མ་ལའང་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་འཐོབ་བོ། །འདི་

དག་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པ་གང་རུང་ཞིག་དང་རེས་ཤེས་དང་ཟད་

པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་གང་རུང་ཞིག་སེ་གསུམ་ནི་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡིན་ལ་གཞན་

དག་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །

སྔར་བཤད་པའི་ལྷག་མ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གོལ་

གི་ལམ་དགུ་པ་དང་། ས་བདུན་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་པར་གོལ་བ་

དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། སེལ་མ་སྒོམ་པ་དང་། མི་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པ་

གསུམ་གི་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ལམ་དང་པོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྔར་

མ་སྨོས་པ་འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་མི་འོང་བའི་སྦྱོར་བ་དང་

ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་རྣམས་ལ་ནི་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཤེས་

པ་བརྒྱད་བརྒྱད་མ་འོངས་པ་འཐོབ་སེ་སོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །མི་སོབ་པ་ནི་

མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་སེལ་མ་སྒོམ་པ་དང་མི་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་བར་

ཆད་མེད་པའི་ལམ་ལ་དུས་ཀི་རྣམ་གོལ་ཡིན་ན་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་མི་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་བརྒྱད་འཐོབ་ལ། མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི་བར་

ཆད་མེད་ལམ་ལ་བཀག་པས་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་མ་གཏོགས་པ་དགུ་འཐོབ་

བོ། །མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་སེལ་མར་སྒོམ་པ་དང་མི་གཡོ་བ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་

སྦྱོར་བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་རྣམས་ལ་དུས་ཀི་རྣམ་གོལ་

གིས་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་དགུ་དང་། མི་གཡོ་བས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་

འཐོབ་བོ། །དེ་ཡང་། མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་ནི། །ལུང་དུ་མ་བསན། ཞེས་འབྱུང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བས་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་གཉིས་ཀིས་ནི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཡང་ལུང་མ་

བསན་ ཡིན་ལ་ལུང་མ་བསན། ལ་ནི་མ་འོངས་པ་འཐོབ་པ་མེད་དོ། །དེ་དག་ནི་མི་སོབ་པའི་

དབང་དུ་བྱས་པའོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གསུམ་ལས་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཐ་མ་རྣམས་ལ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བསམ་

གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་སས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་

ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ། །

བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དགུ་པ་

ལ་ནི་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་དངོས་གཞིས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་

པ་འཐོབ་ཀི་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ནི་མི་འཐོབ་སེ། དེ་ནི་གཟུགས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་

པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་གཞན་གི་སེམས་ཤེས་གཟུགས་མེད་ཀི་སས་བསྡུས་པ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མེད་ལྷག་མ་རྣམས་ལའང་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསམ་

གཏན་གི་དངོས་གཞིའི་ས་པའི་སྦྱོར་བའི་ལམ་རྣམས་དང་། ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བའི་

མངོན་ཤེས་མ་གཏོགས་པའི་མངོན་ཤེས་གསུམ་གི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་ཚད་མེད་

དང་རྣམ་ཐར་ཟིལ་གནོན་དང་ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་

སྒྲུབ་པའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ལ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་གཉིས་

ཀ་འཐོབ་སེ། དེ་དག་ནི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་རྟེན་པའི་ཕིར་རོ། །མངོན་ཤེས་

སྤྲུལ་པ་མ་གཏོགས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་དགེ་བའི་སོབས་ཀིས་དེ་དག་མ་

འོངས་པ་འཐོབ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ལ། འདིར་དེ་དག་གི་མ་འོངས་པ་མི་འཐོབ་པར་

འདོད་དོ། །ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དག་ལ་ནི་བསམ་གཏན་གི་ས་པ་དག་གིས་ཀང་ཕ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

རོལ་སེམས་ཤེས་འཐོབ་པ་མེད་དེ། མཐོང་ལམ་གི་འཁོར་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། ཇི་ལྟར་

མཐོང་ལམ་ལ་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་མི་འཐོབ་པ་ལྟར་དེའི་འཁོར་ལའང་མི་འཐོབ་བོ་

སྙམ་དུ་བསམས་པའོ། །དེ་ཡང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གསུམ་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཐ་མ་མ་གཏོགས་པ་དང་སྦྱོར་བ་

དང་བར་ཆད་མེད་པ་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་ལམ་དང་མངོན་ཤེས་གསུམ་དང་ཚད་མེད་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་མངོན་པར་སྒྲུབ་པ་དག་གི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་རྣམས་ལ་

ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཁོ་ན་མ་འོངས་པ་འཐོབ་ཀི་གཉེན་པོ་མ་ཡིན་པས་ཕ་རོལ་སེམས་

ཤེས་ནི་མི་འཐོབ་བོ་ཞེས་ཊིཀྐ་ལས་འཆད་དོ། །

འོ་ན་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་གང་ལ་ས་དུ་པའི་ཤེས་པ་འཐོབ་ཅེ་ན། དེ་

ལ་ལམ་གཉིས་ལས་དང་པོ་འཇིག་རྟེན་པའི་ལམ་ནི་མི་ལྕོགས་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་

འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་འཐོབ་

པ་ན་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དགུ་པ་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་དང་དངོས་

གཞིས་བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་འཐོབ་པ་ནས་སིད་རེའི་ཉེར་བསོགས་ལ་

བརྟེན་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་སིད་རེའི་དངོས་གཞིས་

འཐོབ་པ་ན་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དགུ་པ་ལ་སིད་རེའི་ཉེར་བསོགས་དང་དངོས་གཞིས་

བསྡུས་པའི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་འཐོབ་པའི་བར་དུ་སྦྱར་རོ། །

གཉིས་པ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་ནི་ས་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་

ལྟ་བུ་གང་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་གཉིས་པའི་སས་བསྡུས་

པའི་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེར་ཡང་འོག་མ་བསམ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་དང་དངོས་གཞི་དང་དངོས་གཞི་ཁད་པར་ཅན་དང་

རྣམ་གོལ་དགུ་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་སས་བསྡུས་པའི་ཟག་པ་མེད་

པའང་འཐོབ་སེ། གཉེན་པོའི་རིགས་རྒྱས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ས་གཞན་གི་ཟག་མེད་ལའང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །གང་གིས་ཟད་པ་

ཤེས་པ་འཐོབ་པ་དེ་ལ་ནི་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་མི་སྡུག་པ་དང་དབུགས་

འབྱུང་རྔུབ་དྲན་པ་དང་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དང་ཚད་མེད་དང་རྣམ་ཐར་ཟིལ་གནོན་

དང་ཟད་པར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་འཐོབ་བོ། །དེ་ཡང་ས་ཀུན་གིས་བསྡུས་པའི་

ཡོན་ཏན་འཐོབ་སེ། དེ་ཡང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་རྣམས་འཐོབ་ཀི་

སྦྱོར་བས་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་བསམ་གཏན་གི་སོབས་ཀིས་

བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་རྣམས་ནི་

དར་གི་སོག་མ་ཐག་པ་བཅད་པའམ་རྒྱལ་སིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་ན་འབུལ་བ་དང་བཅས་

པས་ཡུལ་མི་རྣམས་ཀིས་བསུ་བ་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་

ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་བཅད་པ་དང་སེམས་ཀི་རྒྱལ་སིད་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་ཡོན་

ཏན་གི་ཚོགས་རྣམས་ཀི་ཐོབ་པས་བསུ་བའི་ཕིར་རོ། །ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཀང་འདོད་

པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་རྟེན་ཅན་གི་དག་བཅོམ་ཡིན་ན་རིམ་པ་ལྟར་

ཁམས་གསུམ་ཅར་གིས་བསྡུས་པ་དང་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་དང་གཟུགས་མེད་

ཀིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ན་འཐོབ་ལ་དེ་བཞིན་དུ་སའི་སྒོ་ནས་ཀང་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེ་

ཡང་སྔོན་རེད་ཟིན་པ་ནི་མི་འཐོབ་སེ། དེ་ནི་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། དམན་པའི་ཕིར་དང་། 

ཐོབ་པ་བཏང་བ་ཡིན་ན་འདས་པ་མི་འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །
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སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་ནི་ཐོབ་པ་བཏང་བ་དེ་དག་སྔོན་འདྲིས་པར་བྱས་

པས་སྔོན་དུ་འགྱུར་ཀང་མ་འོངས་པ་ནི་མི་འཐོབ་སེ་སོབས་ཉམས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་

འདོད་དོ། །སོབ་དཔོན་དབྱིག་བཤེས་ནི་སྔོན་རེད་པ་དག་ད་ལྟ་མི་ལྡན་པ་ལས་རེད་

ན་བཏང་ཡང་མ་འོངས་པ་འཐོབ་པར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་བཏང་བ་རྣམས་ནི་མ་

འོངས་པ་མི་འཐོབ་ཀི། མ་བཏང་ན་མ་འོངས་པ་འཐོབ་བོ་ཞེས་འདོད་དེ། འདི་དག་ནི་

གཞི་མེད་པར་ཁད་པར་གི་ཆོས་ལ་དཔྱོད་པ་ཡིན་ནོ། །

ཅི་ཐོབ་པ་རེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཐོབ་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། རེད་པ་

དང་། བསེན་པ་དང་། གཉེན་པོ་དང་། ཐག་སིང་བ་འཐོབ་པའོ། །དེ་ལ་རེད་པ་འཐོབ་པ་

ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགེ་བ་འདུས་བྱས་རྣམས་ གོམས་པས་དེ་དག་མ་འོངས་པ་རྣམས། ཀིས་གསར་

དུ་རེད་པ ལྟ་བུ། འོ། །བསེན་པ་འཐོབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དགེ་བ་འདུས་བྱས། ཐོབ་ཟིན། 

རྣམས་ཀིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་མངོན་དུ་བྱས་པའི་ཐོབ་པའོ། །དེ་ཡང་ད་ལྟར་བའི་ཆོས་

ལ་ནི་རེད་པ་དང་བསེན་པ་གཉིས་ཡོད་ལ་མ་འོངས་པ་ལ་རེད་པ་འབའ་ཞིག་དང་

འདས་པ་ལ་གཉིས་ཀ་མེད་དོ། །གཉེན་པོ་འཐོབ་པ་དང་ཐག་སིང་བ་འཐོབ་པ་ནི་ཟག་

པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་གཉེན་པོ་འཐོབ་པ་དང་དེ་དག་སངས་པ་ཐག་

སིང་བ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་ལུས་སེམས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་

དང་། ཉོན་མོངས་པའི་ཐོབ་པ་གཅོད་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་དགེ་བ་ཟག་བཅས་རྣམས་

ཀིས་ནི་ཐོབ་པ་བཞི་ཆར་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་གཉིས་ནི་དགེ་བ་ཟག་བཅས་རང་

གིས་འཐོབ་པ་ཡིན་ལ་ཕི་མ་གཉིས་ནི་དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་དང་རྣམ་གོལ་ཐོབ་པ་ལ་

དེ་དག་གི་ཐོབ་པ་ཞེས་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཟག་མེད་ཀི་ནི་འཐོབ་པ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་པོ་གཉིས་ཡིན་གི་ཕི་མ་གཉིས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་ལ་གཉེན་པོ་མེད་པའི་

ཕིར་དང་། དེ་ཉིད་ཀིས་ཐག་སིང་བའང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་ཅན་བསྒིབས་

ལ་ལུང་མ་བསན་རྣམས་ཀིས་ནི་གཉེན་པོ་འཐོབ་པ་དང་སངས་པ་ཐག་སིང་བའི་ཐོབ་

པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་དག་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཁ་

ཅིག་ནི་དེ་དག་ཐག་སིང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འདིར་གང་ཅུད་ཟད་བཤད་པའི་ཐོབ་

པའི་དབྱེ་བ་ནི་ཤེས་པའི་ཐོབ་པ་ལ་བརམས་ནས་བཤད་པའི་ཕིར་དང་། སྤིར་ཐོབ་

པའི་དབྱེ་བ་ཡང་སྔར་བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་མི་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ཡོད་པས་དེ་དག་

རེད་པ་དང་བསེན་པའི་ཐོབ་པའང་ཡོད་པའི་ཕིར་དེ་དག་གི་ཐོབ་པ་བཞིར་འགྱུར་རོ་

ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་ཕལ་ཆེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་དག་གི་ཐོབ་པ་གཉིས་ཡིན་

པར་བསན་ཏོ། །ཉི་འོག་པ་རྣམས་ནི་སོམ་པའི་ཐོབ་པ་དང་། རྣམ་པར་འཇིག་པ་འཐོབ་

པ་གཉིས་བསྣན་ནས་དྲུག་ཏུ་འདོད་དེ། དང་པོ་ནི་མདོ་ལས། དབང་པོ་དྲུག་པོ་འདི་

དག་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་པ་ཞེས་གསུངས་པ་མིག་སོགས་དབང་པོ་

དྲུག་གི་སྒོ་སོམ་པ་དྲན་ཤེས་བཞིན་གི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ལུས་ལ་

དམིགས་པའི་ཉོན་མོངས་པ་ཐག་བསིང་བ་སེ་ཕི་ནང་གི་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་

འཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཆེ་བ་རྣམས་ནི་དེ་དག་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་ཕི་མ་གཉིས་ཀི་ནང་དུ་

འདུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །ཡང་ན་གཉིས་ཀའང་གཉིས་ཀའི་ཁོངས་སུ་འདུས་སོ་ཞེས་

བྱས་ཀང་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །

 ༼དླེ་དག་གི་ཡྐོན་ཏན་བསན་པ།༽ 
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ད་ནི་གསུམ་པ་དེ་དག་གི་ཡོན་ཏན་སོན་ཏེ། དེ་ཡང་སྔར་ནི། ཟད་པ་ཤེས་ལ་

ཟག་བཅས་ཀང་། །ཞེས་ཉན་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཟད་ཤེས་ཀི་སྐད་ཅིག་ལ་

ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་སྤིར་བཤད་ལ། འདིར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་

ཡིན་པ་དང་ཐུན་མོང་གཉིས་ལས། 

༼ཐུན་མྐོང་མ་ཡིན་པའི་ཡྐོན་ཏན་བཤད་པ༽

དང་པོ་ལའང་གསུམ་ལས་མདོར་བསན་པ་ནི་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས། 

གཏི་མུག་གཉིད་གཉིས་སངས་ཕིར་དང་། །བློ་རྒྱས་ཕིར་ན་སངས་རྒྱས་པ། །ཞེས་

འབྱུང་བས་མ་རིག་པའི་གཉིད་སངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་སངས་

རྒྱས་ཀིས་ཟད་པ་མཁེན་པའི་ཚེ་བརེས་པའི་ཡོད་ཏན་གི་ཆོས་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་

པ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པས་མ་འདྲེས་པའི་སོབས་བཅུ་དང་། སོགས་པའི་

སྒས་གཟུང་བ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ་དང་། ཐུགས་རེ་

ཆེན་པོ་སེ་བཅོ་བརྒྱད་དོ། །མདོ་གཞན་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མི་

མངའ་བ་ལ་སོགས་པ་བཅོ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ནི་མདོ་སེའི་རྒྱན་དུ། སྤོད་པ་དང་ནི་

རྟོགས་པ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་ཕིན་ལས་ཀིས། །ཉན་ཐོས་རང་སངས་རྒྱས་ཀུན་

གི། །བླ་མ་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བཞིར་བསྡུས་པ་ནི་ཐེག་པ་གོང་མ་པའི་

ལུགས་ཡིན་ནོ། །

རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་ལས་དང་པོ་སོབས་བཅུ་བཤད་པ་ནི་གནས་དང་

གནས་མིན་པ་ནི་སིད་པ་དང་མི་སིད་པ་སེ། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། ། 

དེ་ལ་གནས་དགེ་བ་ལས་མཐོ་རིས་འབྱུང་བ་དང་མི་དགེ་བ་ལས་ངན་སོང་འབྱུང་བ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་སྐྱེས་པ་རང་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། གནས་མ་ཡིན་པ་དགེ་

བས་ངན་སོང་དུ་འགོ་བ་གནས་མ་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པ་ཐམས་

ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པའི་སོབས་ནི་ཤེས་པ་རྣམ་པ་བཅུ་སེ། དེ་ལ་གནས་དང་

གནས་མ་ཡིན་པ་ནི་བསྡུ་ན་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གཉིས་ཡིན་ལ། གནས་

མཁེན་པས་ནི་རྒྱུ་མེད་པར་སྨྲ་བ་འགོག་ལ། གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པས་ནི་མི་མཐུན་པ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགོག ། 

འདུས་བྱས་ལ་ཁམས་གསུམ་དང་ཟག་མེད་ལ་མཚུངས་ལྡན་དང་དེ་མ་ཡིན་པ་

གཉིས་གཉིས་སུ་ཕེ་བས་བརྒྱད་དང་། འདུས་མ་བྱས་ལ་དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་

གཉིས་སུ་ཕེ་བས་བཅུར་འགྱུར། དེ་ལ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའི་ཡུལ་ནི་བཅུ་ཅར་ཡིན་ལ། 

ཆོས་ཤེས་པའི་ནི་འདོད་པ་དང་ཟག་མེད་འདུས་བྱས་གཉིས་གཉིས་དང་འདུས་མ་

བྱས་དགེ་བ་སེ་ལྔ་དང་། རེས་སུ་ཤེས་པའི་ནི་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་དང་འདུས་བྱས་

ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་དང་འདུས་མ་བྱས་དགེ་བ་སེ་བདུན་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་

ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པའི་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་དྲུག་གོ །འགོག་པ་ཤེས་པའི་ནི་འདུས་མ་

བྱས་དགེ་བ་ཁོ་ནའོ། །ལམ་ཤེས་པའི་ནི་འདུས་བྱས་ཟག་མེད་གཉིས་སོ། །ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་ཀིས་ནི་འདོད་གཟུགས་དང་འདུས་བྱས་ཟག་མེད་ཀི་མཚུངས་ལྡན་

གསུམ་མོ། །ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ནི་འདུས་མ་བྱས་ལུང་མ་བསན་མ་

གཏོགས་པ་དགུའོ། །ཟག་བཅས་ཀི་ལས་དང་ དེའི། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སྨིན་པ་སྣ་

ཚོགས་ ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཡིན་ལ་དེ། མཁེན་པའི་སོབས་ལ་ནི་འགོག་ལམ་ཤེས་པ་མ་

གཏོགས་པ་ཤེས་པ་བརྒྱད་ཡིན་ཏེ། འགོག་ལམ་ཤེས་པ་ནི་ཟག་མེད་ཁོ་ན་ལ་

དམིགས་ལ་ལས་དེའི་རྣམ་སྨིན་ནི་ཟག་བཅས་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་ སེམས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཤེས་ཀི་ཁམས་འོག་མ་གཉིས་ཀི་སེམས་སེམས་བྱུང་དགེ་མི་དགེ་ཤེས་ལ། ཆོས་ཤེས་ཆ་དང་བཅས་པས་འདོད་པ་

དང་རེས་ཤེས་ཆ་དང་བཅས་པས་གོང་མ་གཉིས་ཤེས་སོ། ། བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། ། ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ནི་

ཁམས་གསུམ་གའི་ལས་འབྲས་ལ་དམིགས་སོ། ། 

བསམ་གཏན་བཞི་དང་། སོགས་པས་གཟུང་བ་རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་། སོང་

པ་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་པ་དང་འགོག་པའི་

སྙོམས་འཇུག་གཉིས་དང་། མཐར་གིས་གནས་པའི་སྙོམས་འཇུག་དགུ་དང་། 

གཟུགས་མེད་སྙོམས་འཇུག་བཞིའི་རང་བཞིན་དང་ཐོབ་པ་དང་ཕན་འདོགས་པ་དང་

རོ་མྱང་ལྡན་ལ་སོགས་པ་དང་ཉམས་པ་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པའི་ ཉོན་མོངས་དང་རྣམ་

བྱང་གི ། དོན་རྣམས་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁེན་པའི་སོབས་ནི་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་དག་འདུས་བྱས་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་འགོག་པ་

ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་

མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མོས་པ་སྣ་ཆོགས་

དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་མཁེན་པའི་སོབས་རྣམས་ལ་ནི་

འགོག་པ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་པ་ཤེས་པ་དགུ་དགུ་ཡིན་ཏེ། འགོག་པ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་

སོ། ། དེ་ལ་དབང་པོ་དང་མོས་པ་ནི་སེམས་བྱུང་ཡིན་ཞིང་ཁམས་ནི་སོབ་དཔོན་

འདུན་བཟང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྔོན་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་ཡང་དག་པར་

གྲུབ་པའི་བསམ་པ་ལ་འདོད་པས་དེ་ཡང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཁད་པར་ཅན་

ཡིན་ལ། དེ་ཡང་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་དང་ལམ་མོ། ། དེ་དག་ཀང་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་འདུས་

བྱས་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དམྱལ་བ་ནས་འགོག་པའི་བར་ཐམས་ཅད་དུ་

འགོ་བའི་ལམ་མཁེན་པའི་སོབས་དག་ལ་ནི་ཤེས་པ་བཅུ་ཡིན་ཏེ། ལམ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ་དེ་ཉིད་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་མཁེན་པར་འདོད་ན་ནི་འགོག་པ་ཤེས་པའང་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཏེ། འགོག་པ་ནི་ལམ་གི་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ། །ལམ་འབའ་ཞིག་མཁེན་པ་སོབས་སུ་འདོད་ན་ནི་ལམ་འདུས་བྱས་ཡིན་

པས་འགོག་ཤེས་མ་གཏོགས་པ་ཤེས་པ་དགུ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལུགས་ཐ་དད་པའམ་

ཞེས་སྨྲོས་པ་ཡིན་ནོ། །

སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པའི་སོབས་

གཉིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་དག་བདེན་པ་ལ་མི་

དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལྟར་སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་ནི་རང་གཞན་གི་སྐྱེ་

བ་སྔ་མ་དྲན་པ་ཡིན་ལ། འཆི་བ་དང་འཕོ་བ་བར་དོ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པ་ནི་རང་

གཞན་གི་མ་འོངས་པའི་སིད་པ་མཁེན་པ་སེ། འདི་དག་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་

དམིགས་ཀི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པར་མ་ཞུགས་པའི་ཕིར་བདེན་པ་

ལ་མི་དམིགས་སོ། །ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སོབས་ཀིས་གལ་ཏེ་ཟག་པ་ཟད་པ་

འགོག་བདེན་འབའ་ཞིག་མཁེན་པར་འདོད་ན་ནི་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་དང་འགོག་པ་

ཤེས་པ་དང་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་དྲུག་ཡིན་ཏེ། འགོག་པ་

ཤེས་པའི་རིགས་ཁོ་ན་ཆོས་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པའི་

ཕིར་དང་། འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་བདེན་པ་གཞན་གསུམ་ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཏེ་ཟད་པ་ཤེས་པ་ཟག་པ་ཟད་པའི་རྒྱུད་ལ་

ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ལ་འདོད་ན་ནི་དེའི་རྒྱུད་ལ་ནི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བས་

ཤེས་པ་བཅུ་ཡིན་ནོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ད་ནི་དེ་དག་གང་ལ་བརྟེན་པའི་ས་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལ་སྔོན་གི་གནས་

རེས་སུ་དྲན་པ་དང་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་མཁེན་པའི་སོབས་གཉིས་ནི་བསམ་གཏན་

གི་དངོས་གཞི་བཞི་པོ་དག་ན་ཡོད་དེ། འདི་དག་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་

འབྲེལ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ནས་གཞན་ནི་དེ་ལྟ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །སོབས་ལྷག་མ་བརྒྱད་པོ་ནི་ དེ་དག་འོག་ས་སོང་བ་ཡིན་གི་ཡོན་ཏན་

བསྐྱེད་བའི་ས་མིན་པས། ཉེར་བསོགས་ཕི་མ་བདུན་མ་གཏོགས་པ་ས་རྣམས་ཀུན་ན་ཡོད་

དེ། བསྐྱེད་ས་བའི་ཕིར་ཟག་མེད་རྣམས་ནི་ཅི་རིགས་པར་ཟག་མེད་ཀི་ས་རྣམས་ལ་

རྟེན་ལ། ཀུན་རོབ་ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་སོབས་རྣམས་ནི་ས་ཐམས་ཅད་ལ་རྟེན་པར་

འདོད་དོ། །འོན་ཀང་འདི་དག་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་མཁེན་

པའི་ཕིར་བསམ་གཏན་བཞི་བའི་སེམས་ལ་ཕལ་ཆེར་རྟེན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུས་ཀི་རྟེན་

ནི་གིང་གཞན་དང་ཁམས་གཞན་དང་འགོ་བ་གཞན་གི་རྟེན་ལ་སངས་རྒྱས་མི་འབྱུང་

བའི་ཕིར་དང་། བུད་མེད་རྟེན་དང་བསམ་སྦྱོར་དམན་པའི་ཕིར་འཛམ་བུའི་གིང་གི་

སྐྱེས་པ་ཁོ་ན་ལ་རྟེན་པར་འདོད་དོ། །

འོ་ན་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་དེ་དག་ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཅི་རིགས་པར་

ཡོད་བཞིན་དུ་ཅིའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ལ་སོབས་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་

ལ་མངའ་བའི་ཤེས་པ་བཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་སོབས་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕིར་འདིའི་མཁེན་

པ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བར་འཇུག་པ་དེའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་

སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་ལའང་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པ་ལ་སོགས་པ་

ཉི་ཚེ་བ་ཡོད་མོད་ཀི། འགའ་ཞིག་ཤེས་ཀང་འགའ་ཞིག་མི་ཤེས་པས་ཤེས་བྱ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕིར་སོབས་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་མི་འཐོབ་སེ། གནས་བརྟན་

ཤཱ་རིའི་བུས་ཁང་བདག་དཔལ་སྐྱེས་ཀི་ཐར་བའི་ཆ་མཐུན་གི་དགེ་བ་མ་ཤེས་པས་

རབ་ཏུ་མ་ཕྱུང་བ་དང་བྱ་ཞིག་ཁས་གཙེས་པའི་སྐྱེ་འཆིའི་མཐའ་མ་ཤེས་པ་ལྟ་བུའོ། །

དེ་ལྟར་ན་མཁེན་པ་ལ་ཐོགས་པ་མི་མངའ་བའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་

ཀི་སོབས་ནི་ཤེས་བྱ་བཞིན་དུ་མཐའ་ཡས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཐུགས་ཀི་སོབས་དེ་

ལྟར་ཐོགས་པ་མི་མངའ་ན་སྐུའི་སོབས་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལ་ནི་སེད་

མེད་ཀི་བུའི་སོབས་མངའོ། །དེ་ལ་སེད་མེད་ཀི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སོབས་ཀི་མིང་སེ་

དཔེར་ན་གངས་ཀི་གནས་གཞན་དྲུག་ཅུ་པ་ལ་གངས་མེད་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་གཞན་དག་ན་རེ། སྐུའི་རུས་པའི་ཚིགས་དང་ཚིགས་རེ་

རེ་ནའང་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སོབས་མངའོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། བྱང་ས་ལས་ཀང་། སྐུའི་ཚིགས་ཐམས་

ཅད་ཀི་ཚིགས་རེ་རེ་ལ་ཡང་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སོབས་མངའ་བ་དང་ཞེས་འབྱུང་ངོ་། ། དཔེས་སོན་པའི་གནས་

བརྟན་བཙུན་པ་ན་རེ། ཐུགས་ཀི་སོབས་མཐའ་ཡས་པ་ལྟར་སྐུའི་སོབས་ཀང་མཐའ་

ཡས་ཏེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་ཐུགས་ཀི་སོབས་ཇི་ལྟར་བཟོད་པར་འགྱུར་ཞེས་ཟེར་

རོ། །དེའི་ཕིར་རུས་པའི་ཚིགས་ཀི་ཁད་པར་ནི་སངས་རྒྱས་དང་རང་སངས་རྒྱས་

དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ཀི་རིམ་པ་ལྟར་ཀླུའི་མདུད་པ་དང་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་

གཟེར་བུས་བཏབ་པ་ལྟར་ས་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སོབས་ཀི་ཚད་ཇི་ཙམ་ཞེ་ན། གང་ཆེན་ཕལ་པ་དང་། 

སོགས་པས་བསྡུས་པ་སོས་ཀི་གང་པོ་ཆེ་དང་། ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་དང་། རབ་གནོན་

དང་། ཡན་ལག་མཆོག་དང་། སོབས་མཆོག་དང་། སེད་མེད་ཀི་བུ་རྣམས་ཏེ་བདུན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པོ་དེ་དག་སྔ་མ་སྔ་མ་བཅུས་གགས་ཤིང་བསྒྱུར་བ་ནི་ཕི་མ་ཕི་མའི་སོབས་ཡིན་

ནོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། སོབས་མཆོག་བཅུའི་སོབས་ནི་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སོབས་ཕེད་

ཡིན་ལ་དེ་གཉིས་སུ་བསྒྱུར་བ་ནི་སེད་མེད་ཀི་བུའི་སོབས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །སོབ་དཔོན་ནི་གནས་བརྟན་བཙུན་པའི་གཞུང་གཟུགས་པའི་ཕིར་སྐུའི་སོབས་

ཇི་ལྟར་ཆེས་ཆེ་བ་དེ་ལྟར་རུང་སེ། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་མཁེན་པའི་སོབས་མཐའ་ཡས་པ་

བཟོད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་དུ་ན་ལྷས་བྱིན་གིས་བསད་པའི་གང་པོ་

ཆེའི་རོ་ཞབས་ཀི་མཐེ་བོས་ར་བ་དང་འོབས་བདུན་ཟློ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་འདོད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐུའི་སོབས་དེའི་ངོ་བོ་ནི་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་དེ་འབྱུང་

བ་ཆེན་པོའི་ཁད་པར་ཁོ་ན་ཡིན་གི་འབྱུང་བ་ལས་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁ་ཅིག་ན་

རེ། སོབས་དེ་ནི་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་གི་སྔར་བཤད་པའི་འབྲས་བུའི་རེག་བྱ་འཇམ་པ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་བདུན་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་རྒྱུར་བྱས་པའི་རེག་བྱ་བརྒྱད་པ་

ཞིག་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། འཁེགས་པ་ལ་འདོད་པར་མངོན་ནོ། ། 

གཉིས་པ་མི་འཇིགས་པ་བཤད་པ་ནི། མི་འཇིགས་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་པར་

མདོ་ལས། ཀེ་མ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ལ་འདི་ན་ཆོས་འདི་དག་

མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་མ་རྒྱས་སོ་ཞེས་ང་ལ་དགེ་སྦྱོང་ངམ་བྲམ་ཟེའམ་ལྷའམ་

བདུད་དམ་ཚངས་པ་ཡང་རུང་སེ་འགའ་ཡང་ཆོས་དང་མཐུན་པས་རྒོལ་ཞིང་གེང་བར་

བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །དེ་ལྟར་ངས་རྒྱུ་མཚན་ཡང་

དག་པར་རེས་སུ་མ་མཐོང་བས་བདག་བདེ་བ་དང་། བག་ཚ་བ་མེད་པ་དང་། མི་

འཇིགས་པ་ཐོབ་པར་གནས་ཏེ་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེའི་གནས་སུ་ཞལ་གིས་འཆེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཞིང་འཁོར་གི་ནང་དུ་སེང་གེའི་སྒ་སྒོགས་སོ། །ཚངས་པའི་འཁོར་ལོ་འཇིག་རྟེན་ན་

དགེ་སྦྱོང་ལ་སོགས་པ་གང་གིས་ཀང་མ་བསྐོར་བའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་འདི་

ནི་མི་འཇིགས་པ་དང་པོ་ཞེས་པ་དང་། དེེ་བཞིན་དུ་ང་ཉིད་ཀིས་ཟག་པ་རྣམས་ཟད་དོ་

ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་བར་དུ་

གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་བསན་པ་དང་། ལམ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིན་དུ་བསན་པ་ལ་རྒོལ་བ་

མ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་བདག་ཉིད་མངོན་པར་རོགས་

པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁེན་པ་སེ། ཇི་ལྟར་སོབས་

དང་པོ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁེན་པའི་སོབས་ཤེས་པ་བཅུ་དང་ས་ཐམས་

ཅད་ཀིས་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པ་དང་པོ་འདི་ཡང་ཡིན་ནོ། །བདག་ཉིད་

ཀི་ཟག་པ་རྣམས་ཟད་པ་ཉིད་དུ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ནི་སྒིབ་པ་མ་ལུས་པ་སངས་པ་

ཉིད་མཁེན་པ་སེ། ཇི་ལྟར་སོབས་བཅུ་པ་ཟག་པ་ཟད་པ་མཁེན་པ་ འགོག་ཤེས་ཆ་མཐུན་དང་

བཅས་པ། ཤེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུ་དང་ས་བཅུ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མི་

འཇིགས་པ་གཉིས་པ་འདི་ཡང་ཡིན་ནོ། །

བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་སུ་བསན་པ་ནི་ཉོན་མོངས་པའི་བདུད་ལ་སོགས་པ་

ལམ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཉིད་དུ་མཁེན་པ་སེ། ཇི་ལྟར་སོབས་གཉིས་པ་ལས་ ལས་དེ་ནི་

སྡུག་ཀུན་ཏུ་འདུས་པས། བདག་གིར་བྱ་བ་མཁེན་པ་འགོག་ལམ་ཤེས་པ་མ་གཏོགས་

བརྒྱད་དང་ས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པ་གསུམ་པ་འདི་

ཡང་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཀིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནས་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཕིར་

རོ། །ལམ་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཉིད་དུ་བསན་པ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ལམ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མཁེན་པ་སེ། ཇི་ལྟར་སོབས་བདུན་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་མཁེན་པ་ཤེས་

པ་བཅུའམ་དགུ་དང་ས་ཐམས་ཅད་ཀིས་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་མི་འཇིགས་པ་བཞི་

པ་འདི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་བཟུང་ན་

བཅུ་དང་འབྲས་བུ་མེད་པ་བཟུང་ན་དགུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་ཤེས་

པ་ཉིད་མི་འཇིགས་པར་འདོད་ལ། སོབ་དཔོན་ནི་མི་འཇིགས་པ་ནི་མི་སྐྲག་པ་ཡིན་

པས་ཤེས་པ་ཉིད་མ་ཡིན་གི་ཤེས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་

སྐྲག་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་འབྲས་བུའི་མིང་གིས་རྒྱུ་ལ་བཏགས་པ་ཡིན་ཏེ་སེང་ཀ་རྐང་

ནད་ཅེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །དོན་འདི་ཉིད་མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས་ཀང་། 

རང་གཞན་དོན་དུ་ཡེ་ཤེས་དང་། །སངས་དང་ངེས་འབྱུང་གེགས་མཛད་པ། །སོན་

མཛད་མུ་སེགས་གཞན་དག་གིས། །མི་རི་ཁོད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་

སོ། ། སོབས་ནི་གཞན་གི་ཟིལ་གིས་མི་གནོན་པ་ཡིན་ལ་མི་འཇིགས་པ་ནི་གཞན་ཕར་ཟིལ་གིས་གནོན་པའོ། ། 

གསུམ་པ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་བསན་པ་ནི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་

དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་གང་དག་འཕགས་པ་བསེན་པར་བྱེད་

པ་སེ་འཕགས་པས་དེ་དག་བསེན་ན་འཁོར་ལ་རེས་སུ་སོན་པར་འོས་སོ། །གསུམ་

གང་ཞེ་ན། དགེ་སོང་དག་འདི་ནི་སོན་པ་ཐུགས་བརེ་བ། ཐུགས་རེ་ཅན། དོན་བཞེད་

པ། ཕན་པར་བཞེད་པ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་ཉན་ཐོས་རྣམས་ལ་འདི་ནི་

ཁེད་ལ་ཕན་པར་བྱེད་པ། འདི་ནི་ཁེད་ལ་བདེ་བར་བྱེད་པ། འདི་ནི་ཁེད་ལ་ཕན་པ་

དང་བདེ་བར་བྱེད་པའོ་ཞེས་ཆོས་སོན་པར་མཛད་ཅིང་། ཉན་ཐོས་དེ་དག་དེ་ལ་ཉན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་བྱེད། རྣ་”བ་113གཏོད་པར་བྱེད། ཀུན་ཤེས་པའི་སེམས་ཉེ་བར་འཇོག་པར་

བྱེད། ཆོས་ཀི་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཆོས་སྒྲུབ་པར་བྱེད། སོན་པའི་བསན་པ་ལས་མི་

འགལ་བར་བྱེད་ན། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་དགེས་པར་ཡང་མི་འགྱུར། 

ཡིད་བདེ་བ་དང་ཐུགས་ཡ་ཡ་བོར་ཡང་མི་འགྱུར་གི། དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་

དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞུགས་ཏེ། འདི་ནི་གང་དག་འཕགས་

པ་བསེན་པར་བྱེད་པ་སེ་འཕགས་པས་དེ་དག་བསེན་ན་ཚོགས་ལ་རེས་སུ་སོན་པར་

འོས་པའི་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་དང་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སོན་པ་

ཆོས་སོན་པ་ན་ཉན་ཐོས་དེ་དག་དེ་ལ་ཉན་པར་མི་བྱེད་པ་ནས་སོན་པའི་བསན་པ་

ལས་འགལ་བར་བྱེད་པའི་བར་དུ་གྱུར་ན། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཏུ་མི་

དགེས་པ་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་ཐུགས་ཡ་ཡ་པོ་དང་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་སུ་

མི་འགྱུར་ལ། མི་བཟོད་པ་དང་འཚིག་པ་དང་ཐུགས་མ་རངས་པ་མི་མངའ་བར་དེ་ལ་

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞུགས་པ་ནི་

དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གཉིས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་ཁ་ཅིག་ནི་དེ་ལ་ཉན་པར་

བྱེད་པ་ནས་སོན་པའི་བསན་པ་ལས་མི་འགལ་བའི་བར་དུ་བྱེད་ལ། ཁ་ཅིག་ནི་ཉན་

པར་མི་བྱེད་པ་ནས་སོན་པའི་བསན་པ་ལས་འགལ་བའི་བར་དུ་བྱེད་ཀང་དེས་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་དགེས་པ་དང་མི་དགེས་པ་གཉིས་ཀར་མི་འགྱུར་བར་དྲན་པ་

དང་ཤེས་བཞིན་དུ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞུགས་པ་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ་པའོ་

ཞེས་འཁོར་གུས་པར་ཉན་པ་དང་མི་ཉན་པ་དང་གཉིས་ཀའི་བྱེ་བྲག་གིས་གསུམ་

113  - བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གསུངས་ལ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་ནམ་ཤེས་རབ་ཀི་བདག་

ཉིད་དག་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་ཀི་ཆ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཉན་ཐོས་ཉོན་

མོངས་པ་སངས་པ་རྣམས་ལའང་འཁོར་གུས་པར་ཉན་མི་ཉན་དང་གཉིས་ཀ་ལ་

ཆགས་སྔང་མི་འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕིར་སངས་རྒྱས་ཀིས་མ་འདྲེས་པར་ཇི་ལྟར་

འགྱུར་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀི་ནི་ཆགས་སང་གི་བག་ཆགས་མ་སངས་ལ་སངས་རྒྱས་

ཀིས་སངས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལ་བག་ཆགས་ནི་རྒྱལ་པོའི་སས་དང་གང་སེལ་ནི་ཉན་ཐོས་ལ་སྔོན་ཉོན་

མོངས་པ་སྤད་པའི་མཐུས་ལུས་ངག་གི་གཡོ་བ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ནུས་པའི་ཁད་པར་

སེམས་ལ་ཡོད་པ་ལ་འདོད་ཅིང་། བཙུན་པ་གོ་ཆ་མཐའ་ཡས་ནི། ལུང་དུ་མ་བསན་

པའི་སེམས་ཀི་ཁད་པར་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བས་ཉན་ཐོས་ལ་ཆགས་སང་དངོས་མེད་

ཀང་ལུང་དུ་མ་བསན་པའི་སེམས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་ལ། སོན་པ་ནི་དྲན་པ་དང་ཤེས་

བཞིན་གི་བདག་ཉིད་དགེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་མཉམ་དུ་བསམ་པའོ། །སོབ་དཔོན་ནི་

ཉན་ཐོས་དག་ནི་གུས་པར་ཉན་པ་དང་མི་ཉན་པ་དང་གཉིས་ཀ་ལ་ཡིད་བདེ་བ་དང་

མི་བདེ་བ་དང་གཉིས་ཀར་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་

ཆོས་སུ་བསན་པའམ། ཡང་ན་ཆགས་སང་གཉིས་ནི་ཉན་ཐོས་ལའང་མེད་མོད་ཀི་

འོན་ཀང་ཉན་ཐོས་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིར་རབ་ཏུ་བྱུང་བས་དེའི་སོབ་མ་ཡིན་

པས་ཉན་ཐོས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི་སངས་རྒྱས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོབ་པའི་ཕིར་མ་འདྲེས་

པར་མི་བཞག་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མ་འདྲེས་པར་བཞག་གོ་

ཞེས་འཆད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཞི་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བཤད་པ་ལ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པ་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་སུ་ནི་

དར། སུ་ནི་རྒུད། སུ་གདུལ་བར་བྱ་བའི་དུས་ལ་བབ་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པས་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་གཟིགས་པས་ཀུན་

རོབ་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་མིན་ན་ཁམས་གསུམ་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་

ཅན་དུ་མི་འགྲུབ་བོ། ། དེ་ཡང་གཏི་མུག་མེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་འདི་ལ་

ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཞེས་ཆེན་པོའི་སྒར་བརོད་ཅེ་ན། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་

ཚོགས་ཆེན་པོས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་པ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་

ལ་རྟོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྤོད་ཡུལ་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་འདུ་བྱེད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ཅན་དུ་དྲན་པར་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་ཕིར་

དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བའི་ཕིར་དེ་བས་ཆེས་ཆེ་བ་གཞན་

མེད་པས་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སྙིང་རེ་དང་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ངོ་བོ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་བྱ་བ་སེ་ ངོ་བོ་དམིགས་རྣམ་ས་དང་རྒྱུད། །ཐོབ་དང་སྐྱོབ་པ་འདྲ་མི་

འདྲ། །ཞེས་པའི། ཁད་པར་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་དེ། དེ་ལ་སྙིང་རེ་ནི་ཞེ་སང་མེད་པའི་ངོ་བོ་

ཉིད་དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་

སེམས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་དང་། མི་ལྕོགས་མེད་དང་བསམ་གཏན་ཁད་པར་

ཅན་ཡང་ཡིན་མོད་ཀི། དེ་གཉིས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོར་བསྡུས་ཏེ་བསམ་གཏན་
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དང་པོ་ལ་སོགས་པས་བཞི་དང་། ཉན་རང་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དང་། 

འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་དང་། ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་ནི་

སྙིང་རེ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོབ་པ་

དང་། སྡུག་བསྔལ་གི་སྡུག་བསྔལ་ཅན་ཁོ་ན་ལ་སྙིང་རེ་སྐྱེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་

ཅད་ལ་མི་འདྲ་བར་སྙིང་རེ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི་གཏི་མུག་མེད་པའི་ངོ་

བོ་ཉིད་དང་། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་

ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བ་ཉིད་ཀིས་དེ་ཁོ་

ནས་དེ་བསྐྱེད་པར་ནུས་པའི་ཕིར་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ས་པ་ཁོ་ན་དང་། སངས་

རྒྱས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་དང་། སིད་རེ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཐོབ་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རེ་མཛད་པ་ན་འཁོར་བའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་

ལས་ཡོངས་སུ་སྐྱོབ་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཅན་དང་དེ་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་འདྲ་བར་ཐུགས་བརེ་བ་ཡིན་ནོ། །

གསུམ་པ་མཉམ་མི་མཉམ་གིས་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི་ཅི་སངས་རྒྱས་ཐམས་

ཅད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཉམ་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ནི་རྒྱུ་

སྔོན་གི་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་རོགས་པས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པ་

དང་། འབྲས་བུ་ཟག་མེད་ཀི་ཆོས་ཀི་རྒྱུན་གི་ཚོགས་སམ་སེམས་གནས་གྱུར་པ་

ཆོས་ཀི་སྐུ་འགྲུབ་པ་དང་། འཕིན་ལས་འགོ་བའི་མཐོ་རིས་དང་བྱང་གོལ་གི་དོན་

སྒྲུབ་པར་སྤོད་པའི་རྒྱུ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་གསུམ་གིས་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་དེ། སྐུ་

ཚེ་དང་རིགས་དང་གདུང་དང་སྐུའི་བོངས་ཚོད་ཀིས་ནི་མཉམ་པ་མིན་ཏེ། སྐྱེ་དགུ་
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རྣམས་ཀི་ཚེ་རིང་བ་དང་ཐུང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ན་རྒྱལ་རིགས་དང་བྲམ་ཟེ་གང་

བཀུར་བ་དང་། གདུང་འོད་”སྲུང114་དང་གོའུ་ཏ་མ་ལ་སོགས་པ་གང་བཀུར་བ་དང་། 

འཇིག་རྟེན་པ་ལུས་བོངས་ཚོད་ཆེ་བ་དང་ཆུང་བའི་ཚེ་དུས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སངས་

རྒྱས་རྣམས་ཀང་སྐུ་ཚེ་དང་རིགས་དང་གདུང་དང་སྐུའི་བོངས་ཚོད་རྣམས་དེ་དག་

དང་མཐུན་པར་སོན་པས་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །

འདིར་སྨྲས་པ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཕན་འདོགས་པ། །གསུམ་པོ་རེ་རེའང་བཞི་

བཞི་སེ། །ཚོགས་ཀུན་ཡུན་རིང་བར་ཆད་མེད། །གུས་བྱས་གོམས་པ་བཞི་ནི་

རྒྱུ། །ཡེ་ཤེས་དང་ནི་སངས་པ་དང་། །མཐུ་དང་གཟུགས་སྐུ་ཕུན་ཚོགས་པ། །རྣམ་

བཞི་འབྲས་བུ་དེ་དག་ཀང་། །རྣམ་པ་བཞི་བཞིར་ཤེས་བྱ་སེ། །མ་བསན་མཁེན་དང་

ཐམས་ཅད་མཁེན། །རྣམ་ཀུན་མ་འབད་མཁེན་པ་བཞི། །ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ཉོན་

མོངས་ཀུན། །གཏན་དུ་སངས་དང་བག་ཆགས་བཅས། །ཏིང་འཛིན་སྙོམས་འཇུག་

སྒིབ་ཀུན་སངས། །རྣམ་བཞི་སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་སོ། །ཕིའི་ཡུལ་སྤྲུལ་”སྒྱུར115་

བྱིན་རླབས་པ། །ཡུལ་ལ་མངའ་བརེས་སོང་བྱིན་རློབ། །ཚེ་ལའོ་ཐོགས་བཅས་

ཐོགས་མེད་དང་། །རིང་ལ་མྱུར་གཤེགས་ཆུང་ངུར་ནི། །མང་འཇུག་སྤོད་ལམ་

མངའ་བརེས་པའོ། །ཡ་མཚན་ནར་མ་སྣ་ཚོགས་པ། །སོན་ལ་མངའ་བརེས་རྣམ་པ་

བཞི། །རྒྱལ་བའི་མཐུ་ནི་ཕུན་ཚོགས་པའོ། །མཚན་དང་དཔེ་བྱད་སོབས་དང་ནི། །སྐུ་

གདུང་རིང་བསེལ་རོ་རེ་ལྟར། །ས་བ་གང་ཡིན་སངས་རྒྱས་ཀི། །གཟུགས་སྐུ་ཕུན་

ཚོགས་རྣམ་པ་བཞི་འོ། །དམྱལ་བ་ཡི་དྭགས་དུད་འགོ་དང་། །འཁོར་བའི་སྡུག་

114  སྲུངས

115  བླ། སྒྱུར      རིང་།  བྱེས། བསྒྱུར
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བསྔལ་དག་ལས་ནི། །གཏན་དུ་ཐར་མཛད་རྣམ་པ་བཞི། །ཕན་འདོགས་པ་དེ་རྣམ་

གཅིག་ཏུ། །བདེ་འགོ་དང་ནི་ཐེག་གསུམ་འགོད། །བཞི་ཡིན་འགོ་བའི་བླ་མ་

དེའི། །ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ཕིར། །རབ་ཏུ་དབྱེ་ན་མཐའ་ཡས་མོད། །ཆེ་བའི་

བདག་ཉིད་མདོར་བསྡུས་པའོ། །གང་དག་སྐྱོབ་པ་ཀུན་མཁེན་གི། །ཡོན་ཏན་དམ་པ་

གང་ཤེས་ནས། །རྒྱལ་དང་དེ་ཡི་དམ་ཆོས་དང་། །དེ་ཡི་རེས་འཇུག་དགེ་འདུན་

ལ། །རབ་དད་དེ་དག་མཁས་པ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །

དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་དང་དེའི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཙམ་

གིས་ཀང་རྣམ་སྨིན་མ་ངེས་པའི་སིག་པ་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ལམ་གི་

རྟེན་མཐོ་རིས་ལྷ་མིའི་ལེགས་པ་དུ་མ་བརྒྱུད་དེ་བགོད་པར་བྱ་བའི་མཆོག་མྱ་ངན་

ལས་འདའ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལུང་སྨན་གི་གཞི་ལས། གང་དག་རྒྱལ་བ་རྣམ་འདྲེན་

ལ། །བྱ་བ་ཆུང་ངུ་བྱེད་འགྱུར་བའང་། །དེ་དག་མཐོ་རིས་སྣ་ཚོགས་དག །བགོད་ནས་

བདུད་རིའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །ཅེས་པ་དང་། འགེལ་པ་ལས་ཀང་། དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་དེ་

བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ནི་བསོད་ནམས་ཀི་ཞིང་བླ་ན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སེ། ངེས་

པར་འབྱིན་པས་འབྲས་བུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཡང་གནས་སྐབས་མཐོ་རིས་

སུ་འབྱིན་པས་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ལན་མང་དུ་འབྱིན་པས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། 

མཐོང་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱོང་བས་མྱུར་བ་དང་། མཐར་མྱང་འདས་འཐོབ་པས་

མཐའ་བཟང་བའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

༼ཐུན་མྐོང་བའི་ཡྐོན་ཏན་བཤད་པ༽

གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་ཡོན་ཏན་ལའང་གཉིས་ལས་མདོར་བསན་པ་ནི་མ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་མ་གཏོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་གཞན་ནི་

སོབ་མ་ཉན་ཐོས་དང་དེས་མཚོན་ནས་རང་རྒྱལ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ། ཡོན་

ཏན་གི་ཆོས་ཁ་ཅིག་ནི་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཆོས་དེ་དག་

ཀང་གང་ཞེ་ན། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། སྨོན་ནས་ཤེས་པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་

པར་རིག་པ་བཞི་དང་། མངོན་ཤེས་དྲུག་དང་། སོགས་པས་གཟུང་བ་བསམ་གཏན་

བཞི་དང་། གཟུགས་མེད་བཞི་དང་། ཚད་མེད་བཞི་དང་། རྣམ་ཐར་བརྒྱད་དང་། ཟིལ་

གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་དང་། ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་གསུམ་ལ་སོགས་པའོ། །དེ་ལ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ནས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་བཞིའི་བར་དང་། ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་དང་། འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་དང་། རྣམ་

པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དང་ཐུན་མོང་བ་དང་། ལྷག་མ་རྣམས་ནི་

སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་ཡང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ནོ། །

གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས་ལས་འཕགས་པ་ཁོ་ན་དང་ཐུན་མོང་

བ་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞི་ལས་དང་པོ་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པ་ནི་དག་བཅོམ་པ་དག་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ནི་ཉོན་མོངས་ལས་

བྱུང་བ་དང་རང་ཉིད་ཀང་ཡོན་གནས་ཀི་ཁད་པར་དུ་རིག་ནས་ཕ་རོལ་པོའི་ཉོན་

མོངས་པ་སང་བར་འདོད་ནས་བདག་མཐོང་བ་དང་བདག་ལ་དམིགས་ནས་གཞན་

དག་ལ་ཉོན་མོངས་པ་ཆགས་སང་དང་ང་རྒྱལ་དང་བག་མེད་པ་སྐྱེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་

སྙམ་དུ་མཉམ་པར་བཞག་ནས། ལམ་འདིས་སུ་ཡང་ཉོན་མོངས་པར་མི་བྱེད་པས་ན་ཉོན་མོངས་པ་མེད་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

”པའོ། །116འདི་ནི་གཞན་གི་སེམས་བསྲུང་བའི་ཐབས་མཁས་ཀི་ཁད་པར་རོ། ། དེ་ལས་ལངས་ནའང་དེ་

དང་རེས་སུ་མཐུན་པར་དེ་ལྟ་བུའི་ཤེས་པ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་སེ་དེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་

པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། གཞན་རྒྱུད་ཀི་སྒོམ་སང་གི་ཉོན་མོངས་མ་འོངས་པ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཏེ་ཟག་མེད་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མེད་དོ། ། ས་ནི་ལམ་ས་བ་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཡིན་པས་བསམ་

གཏན་རྣམས་ཀི་ཡ་མཐའ་བཞི་པ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་ལ། གང་ཟག་ནི་དག་བཅོམ་པ་མི་

གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་གི་ཉམས་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་སོགས་པ་དག་བཅོམ་གཞན་

གི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་ཉམས་པ་སིད་པས་རང་གི་རྒྱུད་ཀིའང་རེས་འགའ་ཉོན་

མོངས་སང་བར་མི་ནུས་ ན་གཞན་གིས་ལྟ་ཅི་སྨོས། པའི་ཕིར་རོ། །ལུས་ཀི་རྟེན་ནི་གིང་

གསུམ་གི་མི་ཁོ་ནས་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གོགས་ཉོན་མོངས་མང་བ་དང་དེ་ན། བློ་

གསལ་བའི་ཕིར་རོ། །འདིའི་དམིགས་པ་ནི་ཕ་རོལ་ཆགས་སང་ཅན་དག་ལ་ཉོན་

མོངས་སྐྱེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་སྒོམ་པའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་པ་འདོད་པར་གཏོགས་

པ་དང་མ་སྐྱེས་པ་མ་འོངས་པ་གཞིར་བཅས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་སྒོམ་སང་

རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གོང་མ་པ་དག་འཕགས་པ་ལ་དམིགས་

ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་ཤས་ཆུང་བའི་ཕིར་དང་། སྔར་སྐྱེས་པ་རྣམས་སང་བར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་དང་། མཐོང་སང་གཞི་མེད་པ་བརྟགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཀུན་འགོ་

རྣམས་ནི་རང་གིས་ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པས་གཞན་རྒྱུད་ལ་དམིགས་པའང་ཡོད་

པས་སང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། སྒོམ་སང་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ལ་

དམིགས་པས་གཞི་དང་བཅས་པ་སང་བར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

116  བླ། པའོ། །      རིང་། པའི་      བྱེས། པའི། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་པ་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཀུན་

རོབ་ཤེས་པ་དང་ས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་གང་ཟག་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་དང་

རྟེན་གིང་གསུམ་གི་མིའི་རྟེན་ཅན་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་སྨོན་ནས་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་

སོགས་པའང་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་དེའི་དམིགས་པ་ནི་ཉོན་མོངས་

པ་གཞི་དང་བཅས་པ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་དོ། །

དེ་ལ་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་ནི་འདི་དང་འདི་ཤེས་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་སྔར་

བཏང་ནས་རབ་མཐའ་བཞི་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་དེའི་ཡུལ་དུ་ཇི་ཙམ་གྱུར་པ་

ཤེས་པའོ། །དེ་ཡང་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རེ། གཟུགས་མེད་པ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མི་

ཤེས་ཏེ། འདི་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ས་པ་ཡིན་པས་གོང་མ་གཟུགས་མེད་པ་

ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། འདི་ནི་མངོན་ཤེས་དང་འདྲ་བ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་རང་དང་འོག་

སའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་ཀང་ལུས་དང་སེམས་

དམན་ཞིང་ཞི་བའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་ལས་ནི་གཟུགས་མེད་ནས་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

སྙོམས་འཇུག་གི་སྤོད་པ་དང་ལྡན་པ་ལས་གཟུགས་མེད་སྐྱེས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ལམ་ཉམས་པ་དང་ལྡན་པས་གཟུགས་མེད་དུ་

སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་ཤེས་ཏེ་ཞིང་པ་རྣམས་ཀིས་འབྲུ་ལས་ཞིང་དང་ཞིང་

ལས་འབྲུ་དཔོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་དག་གི་གཞུང་ལུགས་ལྟར་ན་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མངོན་སུམ་

གི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པ་ནི་འགའ་ཡང་མེད་པས་གཟུགས་མེད་པའང་མངོན་སུམ་དུ་

མཁེན་པར་འདོད་དོ། །མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས་ནི། ཉན་ཐོས་ཉོན་མོངས་
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མེད་པའི་ལྟ། །མི་ཡི་ཉོན་མོངས་ཡོངས་སོང་ཉིད། །གོང་སོགས་སུ་དེའི་ཉོན་མོངས་

རྣམས། །རྒྱུན་གཅད་རྒྱལ་བའི་ཉོན་མོངས་མེད། །ཅེས་ཉན་རང་གི་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བདག་ལ་དམིགས་ནས་མི་འགའ་ཞིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཉོན་

མོངས་པ་སྐྱེས་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་ངོ་ཞེས་མིའི་ཉོན་མོངས་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་སོང་

བའི་ཐབས་ལ་འབད་པ་ཡིན་པས་ཉི་འཚེ་བ་དང་རེ་ཞིག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་

ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་གོང་ལ་སོགས་པར་སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་

པ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉོན་མོངས་པའི་ས་བོན་ར་བ་ནས་འབྱིན་པར་བཞེད་པས་ཁབ་

པ་དང་གཏན་དུ་བ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། སྨོན་ནས་ཤེས་པའང་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པ་

རྣམས་འབད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། མཚན་མར་འཛིན་པ་དང་། ཤེས་སྒིབ་དང་བག་

ཆགས་མ་སངས་པས་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ལྷག་མེད་དུ་འཇུག་པས་རེས་

འགའ་བ་དང་། ཤེས་སྒིབ་མ་སངས་པས་འདྲི་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་ལན་མི་ལྡོན་པ་ཡིན་

ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་མཚན་མ་མེད་པར་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པས་འབད་པ་

མེད་པ་དང་། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་མ་ཞེན་པས་གཟུགས་སོགས་ལ་ཆགས་པ་

དང་བྲལ་བ་དང་། སྒིབ་གཉིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སངས་པས་ཤེས་བྱ་ཐམས་

ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་བ་ཇི་སིད་བར་གནས་པས་རྟག་ཏུ་གནས་པ་

དང་། ཡང་དག་པའི་སོ་སོ་རིག་བཞི་བརེས་པས་འདྲི་བ་ཀུན་གི་ལན་ལྡོན་པ་ཡིན་ཏེ། 

དེ་ཉིད་ལས། སངས་རྒྱས་སྨོན་ནས་མཁེན་པ་ནི། །ལྷུན་གིས་གྲུབ་དང་ཆགས་སངས་

དང་། །ཐོགས་པ་མེད་དང་རྟག་གནས་དང་། །འདྲི་བ་ཀུན་ལན་འདེབས་པར་

བཞེད། །ཅེས་བཤད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གསུམ་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་བཞི་ནི་ཇི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་གང་ཟག་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་ཡིན་པ་དང་གིང་གསུམ་གི་མིས་སྐྱེད་

པ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་དང་དོན་དང་ངེས་པའི་ཚིག་དང་སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་དག་ཀང་དེ་དང་འདྲའོ། །དེ་དག་གི་དམིགས་པ་དང་ས་དང་ངོ་བོ་ལ་ནི་ཁད་

པར་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལས་དང་པོ་གསུམ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མིང་དང་དོན་དང་ངག་

རྣམས་ལ་གཞན་གིས་བཟློག་པར་”མི117་ནུས་པས་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་

ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་འཕགས་ལམ་

བརྒྱད་དང་། འབྲས་བུའི་ཆོས་མྱང་འདས་རིག་པ་མ་ཡིན་གི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མིང་

ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་རིག་པ་སེ་དོན་རྣམས་ཀི་རོད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་བསན་པའི་

ཆོས་སོ། །དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་

དམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རིག་པ་སེ། བརོད་པར་བྱ་བའི་དོན་ནི་དོན་གི་མཆོག་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་

བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ངག་རིག་པ་སེ། དོན་གི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་ཚིག་ཡིན་

པས་ངེས་པའི་ཚིག་གོ ། 

བཞི་པ་སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་དོན་རྣམས་ཀིས་འགལ་བ་

དང་འབྲེལ་བ་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་རིགས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཐགས་ཐོགས་མེད་པར་

མངོན་པར་བརོད་པ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤེས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་

ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་བརེད་པས་ལམ་ལ་དབང་བ་ཉིད་ལ་ཐོགས་

117  བླ། མ      རིང་། མི
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པ་མེད་པར་ཤེས་པ་སེ། དང་པོ་ནི་འབེལ་གཏམ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

རང་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་མཁས་པ་ཡིན་ནོ། །འདི་ནི་སོབས་པའང་ཡིན་ལ་སོ་སོ་

རིག་པའང་ཡིན་པའི་ཕིར་སོབས་པ་སོ་སོར་རིག་པའོ། །ཡང་ན་སོབས་པ་ནི་རིག་པ་

དང་གོལ་བར་སྨྲ་བ་སེ། དེ་ཤེས་པའི་ཕིར་སོབས་པ་སོ་སོར་ཡང་དག་པར་རིག་

པའོ། ། འདི་བཞི་ཀའང་མིང་དང་དོན་ལ་མཉམ་རེས་གཉིས་ཀར་དམིགས་ལ། སྨྲ་བ་ནི་དེའི་རེས་ལ་ཐོབ་པ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱལ་སས་གསུངས་སོ། ། སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དེའི་དམིགས་པ་

ནི་ངག་དང་ལམ་ཡིན་ཏེ། ངག་དང་མངོན་པར་བརོད་པ་ལ་དབང་བ་ནི་ངག་ལ་

དམིགས་པ་ཡིན་ལ་ལམ་ལ་དབང་བ་ནི་ལམ་ལ་དམིགས་པའོ། ། ལམ་ཡང་ཟག་བཅས་ཟག་

མེད་གང་རུང་ཡིན་ནོ་དེ་ལྟ་མིན་ན། ས་ཐམས་ཅད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་འདོད་དོ། ། དེའི་ངོ་བོ་ནི་ཤེས་པ་

དགུ་ཡིན་ཏེ། ངག་ནི་བདེན་པ་དང་པོ་གཉིས་ཡིན་པས། ངག་ལ་དམིགས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་དང་

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་ཟད་མི་སྐྱེ་ཤེས་པའི་ ཤེས་པ་བདུན་གི། 

རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། ལམ་ལ་དམིགས་པ་ནི་ལམ་དང་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་ཟད་མི་

སྐྱེ་ཤེས་པ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཀི་ ཤེས་པ་དྲུག་གི། རང་བཞིན་ཡིན་ལ། འདུས་མ་

བྱས་ལ་མི་དམིགས་པས་འགོག་ཤེས་མ་གཏོགས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངག་དང་

ལམ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་

ན། ངག་དེ་ཉིད་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕིར་སྡུག་བསྔལ་ཡིན་ལ། ཕི་མ་བསྐྱེད་པའི་

ཕིར་ཀུན་འབྱུང་ཡང་ཡིན་པས་དེ་ཤེས་པ་ན་དེ་དག་ཤེས་པར་གཞག་གོ། ས་ནི་

འདོད་པ་ནས་སིད་རེའི་བར་ཐམས་ཅད་ན་ཅི་རིཌ་པར་ཡོད་དེ། ངག་དང་ལམ་གང་

ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་གལ་ཏེ་དོན་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པ་ལ་

འདོད་ན་ནི་ཤེས་པ་བཅུའི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཆོས་གང་ཡང་མེད་པས་

ཤེས་པ་བཅུ་ཡིན་པའམ། འོན་ཏེ་མྱང་འདས་རིག་པ་ལ་འདོད་ན་འགོག་པ་ཤེས་པ་

ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་ལམ་དང་སེམས་ཤེས་པ་བཞི་ལས་གཞན་པ་

དྲུག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དེ་ནི་ས་

ཀུན་ན་ཡོད་ལ། དེ་དག་ལས་གཞན་ཆོས་དང་ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་གཉིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་མིང་གི་

ཚོགས་ལ་སོགས་པ་བསན་པའི་ཆོས་དང་ངག་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་

ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་ས་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་དག་ སེ་ས་

ལྔ། ན་ཡོད་དེ། དེ་ཡན་ཆད་ན་ནི་རོད་བྱེད་མིང་ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དག་སེ་ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་འདོད་པ་དང་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ། མདོ་ལས། བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ནས་ཚིག་ཏུ་

སྨྲའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་ངག་ནི་རྟོག་པས་ཀུན་ནས་བསང་བའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ན་

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་རྟོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སོ་སོ་ཡང་དག་པར་

རིག་པ་དེ་དག་གཅིག་ཐོབ་ན་ཐམས་ཅད་འཐོབ་པས་གང་རུང་གཅིག་མ་ཚང་བར་ནི་

དེ་དག་འཐོབ་པ་མེད་དེ། ལམ་གཅིག་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། འདི་དག་གི་རྒྱུ་སྔོན་གི་

སྦྱོར་བ་ནི་ཁ་ཅིག་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རིས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་དང་། སྒ་རིག་

པ་དང་། གཏན་ཚིགས་རིག་པ་ལ་མཁས་པར་བྱས་པས་འཐོབ་པར་འདོད་ལ། བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་སྦྱོར་བ་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཁོ་ནའི་རྣམ་
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གངས་ངོ་བོ་ངེས་ཚིག་དབྱེ་བ་ལ་མཁས་པར་བྱས་པས་འདི་དག་འཐོབ་པར་འདོད་

དོ། ། རྣམ་བཤད་རིག་པའི་འགེལ་པ་ལས་ཀང་། རྣམ་གངས་ཀིས་ནི་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་ཉེ་རྒྱུ་བྱས་

པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་མཚན་ཉིད་ཀིས་ནི་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡིན། ངེས་པའི་ཚིག་གིས་ནི་

ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡིན། རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་ནི་སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ཡིན་ནོ་

ཞེས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་ནོ། ། 

གོ་རིམ་ཡང་ཚིག་ཡི་གེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། དོན་རྟོགས་པས་ཆོས་སོ་

སོར་རིག་ནས་དོན་དང་། དོན་ལས་མིང་གི་རྣམ་གངས་ཤེས་པ་འབྱུང་བས་ངེས་པའི་

ཚིག་དང་། དེ་དག་ལས་ནི་རིག་གོལ་གི་སོབས་པ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་

ཕིར་དེ་ལྟར་བསན་ཏོ། ། འདི་དག་གི་གོ་རིམ་ནི་ཚིག་དང་ཡི་གེའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་དོན་རྟོགས་ལ། དོན་

གི་གཅིག་གཉིས་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་བླ་”དྭགས118་དང་། དེ་དག་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་གདགས་པ་

ལས་སོ། ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་དང་སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་བཞི་

སེ་དྲུག་པོ་དེ་དག་ནི་རབ་ཀི་མཐའ་པ་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་སོབས་ཀིས་འཐོབ་ལ། 

རབ་ཀི་མཐའ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དེ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། 

སྨོན་ནས་ཤེས་པ་དང་། ཆོས་དང་། དོན་དང་། སོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་

པ་གསུམ་དང་། རབ་ཀི་མཐའ་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དེ་ཉིད་དང་རྣམ་པ་དྲུག་གི་

བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། ལ་ལ་

ནི་སྨོན་ནས་ཤེས་པ་དང་། ལ་ལ་ནི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་གསུམ་དང་། ལ་ལ་

ནི་དེ་དག་མ་གཏོགས་པ་རབ་ཀི་མཐའ་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་ནི་རྟོག་དཔྱོད་ཀིས་ཀུན་ནས་

སོང་བའི་ཕིར་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན། དྲུག་པོ་དེ་

དག་རབ་མཐའ་པས། །ཞེས་ཁད་པར་མེད་པར་བཤད་ཅེ་ན། དེ་ནི་རབ་ཀི་མཐའ་

པའི་བསམ་གཏན་གི་སོབས་ཀིས་འཐོབ་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་བཤད་ཀི་བསམ་གཏན་

བཞི་པའི་ས་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་རབ་ཀི་མཐའ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསམ་གཏན་གི་

ཡ་མཐའ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རབ་མཐའ་བསམ་གཏན་

བཞི་པ་དེ་ནི་འདོད་པའི་སེམས་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

ནས་ཅི་ཡང་མེད་པ་ལས་སིད་རེ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་བར་དང་། ཡང་སིད་རེ་

ལས་ལངས་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནས་བསམ་

གཏན་དང་པོ་ལས་ལངས་ནས་འདོད་པའི་སེམས་ལ་གནས་པའི་བར་དང་། དེ་ནས་

ཡང་འདོད་པའི་སེམས་ལས་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ནས་

བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལས་ལངས་ནས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའི་བར་ས་ཀུན་གིས་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྙོམས་པར་

འཇུག་པས་མཐུན་པར་བྱས་པའི་ཕིར་དང་། བསྒོམ་པ་ཆུང་ངུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་

ལས་འབྲིང་གཉིས་པ་ལས་ཆེན་པོ་གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་གསུམ་པ་

ནི་འཕེལ་བའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་འཕེལ་བའི་རབ་ཡིན་ལ། རབ་དེའི་ཡ་མཐའ་ཡིན་

པས་ན་བཞི་པ་ནི་འཕེལ་བའི་རབ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཉོན་མོངས་པ་མེད་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཀང་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་གང་ཟག་

གི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བ་འབད་རོལ་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་གི་འདོད་ཆགས་



  580  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་བྲལ་བ་ཙམ་གིས་འཐོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་

ཀི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་བཞེད་པ་

ཙམ་ལས་རག་ལས་པ་ཡིན་གི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །

གཉིས་པ་ཕལ་ཆེར་བྱིས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་ལ་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་

པ་དྲུག་ཏུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་ཞེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་སྤྲུལ་པ་དང་འགོ་བ་ཤེས་པ་

དང་། ལྷའི་རྣ་བ་དང་། གཞན་གི་ཡིད་དུག་གསུམ་བཅས་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པ་

དང་། རེས་འགའ་ཆགས་རེས་འགའ་སང་ངོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་གོ་རིམ་ཤེས་པ་

དང་། རང་བཞན་གི་སྔོན་གི་ཚེ་རབས་རེས་སུ་དྲན་པ་དང་། འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་

ཤེས་པ་དང་། ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་སེ་བྱེད་པའི་མངོན་པར་

ཤེས་པའོ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ལ་སྦྱར་རོ། །དྲུག་པོ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་ལྔ་ནི། སོ་སོའི་

སྐྱེ་བོ་དང་ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ་དྲུག་པ་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་དོ། །

ངོ་བོ་ནི་མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་དཔེར་ན་དགེ་སྦྱོང་གི་

ཚུལ་གི་འབྲས་བུ་འདུས་བྱས་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་ལྟར་རྣམ་

པར་གོལ་བའི་ལམ་གི་བློ་ཤེས་རབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། ། གལ་ཏེ་བར་ཆད་མེད་ལམ་གིས་

བསྡུས་ན་དག་བཅོམ་གཉིས་ཀའི་ཆ་ལས་རྣམ་གོལ་ལ་མངོན་ཤེས་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ་བར་ཆད་མེད་ལམ་བཏང་ནས་

མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་ནི་དབང་ཤེས་ཡིན་པས་རྣམ་གོལ་ལམ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ལམ་

གཞན་གི་རྣམ་གོལ་དུ་དེ་དག་འགལ་ཡང་མངོན་ཤེས་ཀི་རྣམ་གོལ་ཡིན་པས་སྐྱོན་མེད་དོ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་སྒོམ་བྱུང་གི་

མངོན་ཤེས་སུ་འགལ་ཏེ་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་མིན་པས་སོ། ། གསུམ་པ་དང་དྲུག་པ་མ་གཏོགས་པ་བཞི་

ངོ་བོ་ནི་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་སེ། ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། དེ་ཡང་གསུམ་གིས་ནི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཟག་མེད་དང་གཅིག་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་དམིགས་པས་སོ། ། གཞན་གི་སེམས་ལ་དམིགས་ནས་དེའི་

ཁད་པར་ཤེས་པ་ནི་རས་ཀི་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་དམིགས་པ་དང་། ཀུན་ཏུ་རྟོག་

ཅིང་འཚོལ་བའི་བསམ་པ་ཅན་དང་། ཟག་མེད་ལམ་གི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། ཟག་བཅས་

ཕ་རོལ་གི་སེམས་ཆགས་བཅས་དང་ཆགས་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་

ན་ཟད་པ་དང་མི་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འགོག་པ་མཚུངས་

ལྡན་མ་ཡིན་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་དང་ཀུན་འབྱུང་ཤེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡང་མ་ཡིན་

པས་ཤེས་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་ཟག་མེད་ཀི་ཆ་ཆོས་ཤེས་རེས་ཤེས་

དང་ལམ་དང་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་ཡིན་ལ། ཟག་བཅས་ཀི་ཆ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པ་དང་

ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་གཉིས་ཡིན་པས་ཤེས་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ། །

ཟག་པ་ཟད་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་ཟད་པ་མཁེན་པའི་སོབས་

ཤེས་པ་དྲུག་གམ་བཅུའི་རང་བཞིན་དང་ས་བཅུ་གཅིག་གིས་བསྡུས་པ་དེ་བཞིན་དུ་

ཟག་པ་ཟད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། ཟག་པ་ཟད་པའི་

རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཤེས་པ་ཡིན་པར་འདོད་ན་ནི་དེའི་རྒྱུད་ལ་ཤེས་པ་བཅུ་ཀ་ཡོད་

པའི་ཕིར་ཤེས་པ་བཅུ་ཆར་ཡིན་ནོ། །ས་ཡང་ཅི་རིགས་པར་བཅུ་གཅིག་པོ་ཐམས་

ཅད་ཡིན་པ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

མངོན་ཤེས་དང་པོ་ལྔ་ནི་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་བཞི་དག་ན་ཡོད་ལ། མངོན་

ཤེས་འདི་དག་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ན་མེད་དེ་ལྷག་མཐོང་ཤས་ཆེ་བས་ལམ་ས་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། 

གཟུགས་མེད་ན་ནི་མེད་དེ། རྫུ་འཕྲུལ་དང་ལྷའི་རྣ་བ་དང་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་

གསུམ་ནི་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་དང་སྔོན་གི་

གནས་རེས་སུ་དྲན་པའང་གཟུགས་ཀི་དམིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་
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ཕིར་ཏེ། འདི་ལྟར་བསམ་གཏན་པ་དག་བསམ་གཏན་ལ་བརྟེན་ནས་གཟུགས་འདི་འདྲ་

བས་ན་སེམས་འདི་འདྲ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དང་། ལུས་འདི་ལ་སེམས་ཀི་རྣམ་པ་ཅི་

འདྲ་བ་ཞིག་ཅེས་ཕ་རོལ་ལ་ཡིད་གཏོད་དེ། གང་གི་ཚེ་གཟུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཕ་

རོལ་གི་སེམས་ཤེས་པ་དེའི་ཚེ་སེམས་ཤེས་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་བསམ་གཏན་

ལ་བརྟེན་ནས་བདག་གཞན་གི་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགགས་མ་ཐག་པའི་མཚན་

མ་བཟུང་ནས་དེའི་སྔ་མ་སྔ་མ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་མཐར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་སེམས་

དང་། དེ་ནས་སྔ་མའི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་དང་། དེ་ནས་སྔ་མའི་འཆི་བའི་སིད་པ་

དང་། དེ་ནས་སྔ་མའི་སྔོན་དུས་ཀི་སིད་པ་ལ་ཡིད་གཏོད་དེ། གང་གི་ཚེ་བར་སིད་དྲན་

པ་དེའི་ཚེ་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ཡང་དང་པོ་ནི་རིམ་གིས་དྲན་ལ་མངོན་པར་གྲུབ་ནས་ནི་ཚེ་གཅིག་དང་

གཉིས་ལ་སོགས་པ་རྒལ་ཏེ་ཐོད་རྒལ་དུ་ཡང་དྲན་ལ། དེ་ཡང་སྔོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་

ཁོ་ན་དྲན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྔོན་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ཁོ་ན་དྲན་ན་འོ་ན་རྟེན་འདོད་པ་པའི་

སྔོན་གནས་རེས་དྲན་གིས་གནས་གཙང་མ་རྣམས་ཇི་ལྟར་དྲན་ཏེ་ཕིར་མི་འོང་ཡིན་

པས་དེ་དག་འདིར་མི་སྐྱེ་ཞིང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་དེར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། 

ཉམས་སུ་མྱོང་བ་ནི་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བ་གཉིས་ལས་གནས་

གཙང་མ་པ་རྣམས་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐོས་པས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཕིར་

རོ། །དེས་ན་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་ནི་རང་གཞན་གི་སྔོན་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་

གནས་གཞན་དག་རེས་སུ་དྲན་པས་བསྒྲུབ་དགོས་པ་ལ། གཟུགས་མེད་དངོས་གཞི་

དགེ་རྣམས་ཀི། །སྤོད་ཡུལ་ཟག་བཅས་འོག་མ་མིན། །ཞེས་འདོད་པ་ལ་སོགས་པའི་



  583  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གནས་གཞན་འོག་མ་ལ་མི་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། མདོ་ལས། བདག་མིང་འདི་

ཞེས་བྱ། རིགས་ནི་འདི་ལྟ་བུ། ཁ་ཟས་ནི་འདི་ལྟ་བུ་ཟ་ཟ། བདེ་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་ནི་

འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཉམས་སུ་མྱོང་། ཚེ་ནི་འདི་ཙམ་ཞིག་ཐུབ། བདག་གནས་དེ་ནས་ཤི་

འཕོས་ནས་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་སོ། །དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་ནི་འདིར་སྐྱེས་

སོ། །ཞེས་པ་དང་། སྔོན་གི་གནས་རྣམ་པ་དུ་མ་རྣམ་པ་དང་བཅས། ཡུལ་ཕོགས་དང་

བཅས། གེང་གཞི་དང་བཅས་པ་རེས་སུ་དྲན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པས་ས་འོག་མའི་

སྔོན་གི་གནས་དང་རུས་དང་རིགས་དང་མིང་དང་ཁ་ཟས་ལ་སོགས་པ་དྲན་དགོས་

པའི་ཕིར་གཟུགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་པ་ལ་གཟུགས་མེད་འོག་ས་ལ་མི་དམིགས་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་མངོན་ཤེས་གྲུབ་ནས་ནི་གཟུགས་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཤེས་སོ། །རྫུ་

འཕྲུལ་དང་ལྷའི་རྣ་བ་དང་མིག་གི་མངོན་ཤེས་གསུམ་གི་སྦྱོར་བ་ནི་བསམ་གཏན་ལ་

བརྟེན་ནས་རིམ་པ་ལྟར་ལུས་ཡང་བ་དང་འཕར་བ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཆུང་ངུ་དང་

ཐག་རིང་པོའི་སྒ་དང་། སྣང་བ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ཀི་

སྦྱོར་བ་ནི་གནས་དྲུག་པར། ཚུལ་གནས་ཐོས་དང་བསམ་གཏན་པས། །ཞེས་ཉོན་

མོངས་པ་སོང་བའི་ཐབས་རྒྱས་པར་བསན་པའི་ཕིར་ཡང་འདིར་མི་བརོད་དོ་ཞེས་

སོབ་དཔོན་གང་སེལ་འཆད་དོ། །

དེ་དག་ནི། རྣམ་གནས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། རྣམ་པར་སྨིན་པའི་རྒྱུ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་

ཕེང་བ་ལས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །མངོན་ཤེས་ལྔ་པོ་འདི་དག་ནི་

རང་ས་དང་འོག་སའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡིན་གི་གོང་མའི་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དམན་པའི་

ཡུལ་མཆོག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། རྫུ་འཕྲུལ་གིས་དེའང་འོག་མར་འགོ་ཞིང་སྤྲུལ་གི་གོང་དུ་མ་ཡིན་པ་
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སོགས་གཞན་ལའང་སྦྱར་རོ། ། དེའི་ཕིར་གཟུགས་མེད་པའི་སེམས་ནི་སེམས་ཀི་རྣམ་

གངས་ཤེས་པ་དང་སྔོན་གནས་དྲན་པའི་མངོན་ཤེས་ཀིས་མི་འཛིན་ཏེ། དེ་ནི་གོང་

མའི་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་གཟུགས་མེད་ནས་ཤི་འཕོས་ནས་འདིར་

སྐྱེས་པ་ཇི་ལྟར་སྔོན་གི་གནས་དྲན་པའི་མངོན་ཤེས་ཀིས་དྲན་ཏེ། དེ་ནི་བསམ་

གཏན་བཞི་པའི་ས་པ་ཡིན་པས་དེས་གོང་མ་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་མི་འཛིན་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕ་རོལ་པོའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱེད་དེ། ཕ་རོལ་པོའི་ཡིད་

ཤེས་འགགས་མ་ཐག་པའི་མཚན་མ་བཟུང་ནས་བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །གང་དག་

གཟུགས་མེད་ནས་ཤི་འཕོས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ས་བའི་ཕིར་དང་རང་གི་རྒྱུད་

ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །”དེ་ཡང་བར་དོ་ཚུན་ཆད་དུ་དྲན་པར་འདོད་ཀི་

གཞན་ནི་མི་དྲན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའོ། 119།དེ་དག་འཐོབ་པའི་ཚུལ་ནི་

མངོན་པར་ཤེས་པ་བྱེ་བྲག་ཅན་སྔོན་མ་བསྐྱེད་པས་མ་འདྲིས་པ་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བས་

འཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ཁད་པར་ཅན་ནི་འཕགས་ལམ་དང་འབྲེལ་བའོ། ། གང་དག་ཚེ་རབས་སྔ་

མ་ལ་གོམས་ཤིང་འདྲིས་པ་རྣམས་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གིས་འཐོབ་

བོ། །དེ་དག་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བ་ནི་འདྲིས་པ་དང་མ་འདྲིས་པ་གཉིས་ཀའང་སྦྱོར་

བའི་སོབས་ཁོ་ནས་འཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པར་བཤད་པ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་གསུམ་པ་སེམས་ཀི་

རྣམ་གངས་ཤེས་པ་ནི་མཚུངས་ལྡན་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པས་ཚོར་བ་དང་སེམས་དང་

ཆོས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གསུམ་ཡིན་”ཏེ།120 གཞན་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་

119  - དེ་ཡང་བར་དོ་ཚུན་ཆད་དུ་དྲན་པར་འདོད་ཀི་གཞན་ནི་མི་དྲན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའོ། །

120  བླ། ལ      རིང་། ཏེ       བྱེས། ཏེ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །121རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་ཤེས་པ་དང་ལྷའི་རྣ་བ་དང་ལྷའི་

མིག་གི་མངོན་ཤེས་གསུམ་ནི་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་དང་པོ་ལུས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་ཡིན་

ཏེ། རྫུ་འཕྲུལ་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ནི། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི། །ཕིའི་སྐྱེ་

མཆེད་བཞི། “ཞེས་122འཆད་པར་འགྱུར་བས་སྒ་ནི་རྒྱུན་ཆད་པས་སྤྲུལ་པར་མི་བྱེད་

པས།123 གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་བྱ་བཞི་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ལྷའི་རྣ་བ་ནི་བསྐལ་

བ་དང་མ་བསྐལ་བའི་སྒ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་དང་། ལྷའི་མིག་གིས་ནི་འཆི་བ་དང་

བར་དོ་དང་སྐྱེ་བའི་སིད་པའི་ཁ་དོག་བཟང་ངན་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ལ་དམིགས་

པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀང་གཟུགས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཀི་དམིགས་ཡུལ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་

ཁོ་ན་ཡིན་ན། འོ་ན་མདོ་ལས་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་ཤེས་ཀིས་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ལུས་

ཀི་ཉེས་པར་སྤོད་པ་དང་ལྡན་ནོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་དང་ལྡན་པ་

ཤེས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ཏེ། ལུས་ཀི་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དང་ངག་དང་

ཡིད་ཀི་ལས་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་

དེ་དག་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཀིས་མི་ཤེས་ཀི་འོན་ཀང་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་

ཀི་འཁོར་དུ་གྱུར་པའི་ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་པ་ཡིན་པས་སྒོ་གསུམ་གི་ལས་

དང་ལྡན་པ་ཤེས་པ་ནི་ཡིད་ཤེས་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། ཡིད་ཤེས་

དེ་མངོན་ཤེས་དྲུག་ཏུ་མ་འདུས་ན་དྲུག་ལས་ཐ་དད་པའི་མངོན་ཤེས་ཡིན་པས་

121  - གཞན་གི་སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །

122  བླ། ཞེས      རིང་། ནས      བྱེས། ནས

123  - འཆད་པར་འགྱུར་བས་སྒ་ནི་རྒྱུན་ཆད་པས་སྤྲུལ་པར་མི་བྱེད་པས་



  586  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མངོན་ཤེས་བདུན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། འདུས་ན་འཁོར་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་

མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ལུས་ངག་གི་ཉེས་”སྤད124་ནི་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་

བའི་མངོན་ཤེས་ཀིས་ཤེས་ལ་ཡིད་ཀིས་ཉེས་”སྤད125་དེ་དག་ལས་དཔོག་པའམ་

སེམས་ཀི་རྣམ་གངས་ཤེས་པས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བར་རིགས་སོ། །

སྔོན་གནས་རེས་དྲན་ནི་གཟུགས་དང་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གསུམ་ག་ལ་

དམིགས་པས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ཀའི་བདག་ཉིད་ཡིན་ལ། ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་

ཤེས་ཀང་གལ་ཏེ་ཟག་པ་ཟད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཆོས་དྲན་པ་

ཉེར་བཞག་དང་། འོན་ཏེ་དེའི་རྒྱུད་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ན་ནི་ཤེས་པ་བཅུའི་ངོ་བོ་

ཡིན་པས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ཀ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ཟག་པ་ཟད་པ་འབའ་ཞིག་ལ་

དམིགས་པས་ཤེས་པ་དྲུག་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ཡང་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་གཞན་གསུམ་ཡང་

མ་འོངས་པ་འཐོབ་པས་དྲན་པ་ཉེར་བཞག་བཞི་ཅར་གི་རང་བཞིན་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་

དག་འཆད་དེ་འགེལ་པའི་དགོངས་པའང་དེ་ཉིད་དུ་གསོལ་ལོ། །

ཡང་མངོན་ཤེས་དེ་དག་ལས་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་གཉིས་ནི་

ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་དགེ་བ་བཞིར་ཡང་མ་འདུས་པས་མ་བསྒིབས་ལ་

ལུང་དུ་མ་བསན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། དེ་དག་སྐྱེས་ཐོབ་མིན་ལ། སྦྱོར་བྱུང་ཡང་མིན་ཏེ་དེ་ནི་ཐོས་བསམ་

སྒོམ་གསུམ་གིས་བསྡུས་ལ་དེ་ལ་སྐྱེས་ཐོབ་དང་སྦྱོར་བྱུང་གཉིས་ཀ་མི་སིད་པས་སོ། ། དེ་དག་ཀང་མིག་

དང་རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་དག་

བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གཉིས་པ་སོགས་ན་ལུས་མིག་

124  བླ། སྤད     རིང་། སྤོད      བྱེས། སྤོད

125  བླ། སྤད     རིང་། སྤོད      བྱེས། སྤོད
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་། །རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་རྣམ་རིག་སོང་། །གང་ཡིན་དེ་ནི་དང་པོར་གཏོགས། །ཞེས་

འཆད་པར་འགྱུར་བས་མིག་དང་རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་

ཡན་ཆད་ན་མེད་ལ། དེ་དག་མེད་པར་དེ་དག་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཤེས་རབ་མི་

འཐད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་འོན་ཀང་། གཟུགས་ཀི་ཁམས་ན་བཅུ་

བཞིའོ། །ཞེས་འབྱུང་བས་རྣམ་ཤེས་དེ་དག་གི་རྟེན་མིག་དང་རྣ་བའི་དབང་པོ་བསམ་

གཏན་བཞི་པའང་ཡིན་པས་རྟེན་དག་གི་དབང་གིས་བསམ་གཏན་བཞི་པར་བརོད་

དོ། །ཡང་ན་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གི་དབང་གིས་དེ་སྐད་བརོད་དེ། ཐོག་མར་སྒྲུབ་

པ་ན་ལམ་ས་བའི་མཆོག་ཡིན་པས་བར་ཆད་མེད་ལམ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་

བརྟེན་ནས་བསྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །མངོན་ཤེས་ལྷག་མ་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་དགེ་

བ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གིས་བསྡུས་པའི་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཡིན་པས་སོ། ། 

འོ་ན་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལས། མངོན་པར་ཤེས་པ་གང་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་དགེ་བ་

ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མངོན་ཤེས་དགེ་བ་གཙོ་བོར་གྱུར་

པའམ། ཡང་ན་མངོན་ཤེས་ཕལ་ཆེར་དགེ་བ་ཡིན་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དེ་སྐད་དུ་

བཤད་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་མོན་སན་རེའུ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་བཞིན་དུ་མོན་སན་གེའུ་

ཕལ་ཆེ་བས་དེའི་ཕུང་པོར་བརོད་པ་གཞིན་ནོ། །མངོན་ཤེས་དྲུག་པོ་འདིའི་དག་

ལས་ཕི་མ་གསུམ་ནི་མི་སོབ་པའི་རིག་པ་གསུམ་ཞེས་བྱའོ། །ཅིའི་ཕིར་གསུམ་པོ་དེ་

དག་ཁོ་ན་རིག་པ་ཡིན་གི་དང་པོ་གསུམ་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་གསུམ་གིས་སྔོན་གི་

མཐའ་དང་སོགས་པས་གཟུང་བ་ཕི་མའི་མཐའ་དང་བར་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་མ་

རིག་པ་རྣམ་པར་བཟློག་པའི་ཕིར་རོ། །
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

འདི་ལ་སྐལ་ལྡན་ཁད་པར་ཅན་ལ་སོགས་པ་ནི་ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ཀི་

སྐབས་སུ་མདོ་ལས་འདི་ལས་སིད་པ་གཞན་མི་ཤེས་སོ་ཞེས་འབྱུང་བ་དང་། འདས་

པ་དང་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་ཞེས་བྱ་བའི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་

སྔོན་གནས་རེས་དྲན་དང་འཆི་འཕོ་སྐྱེ་ཤེས་དང་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་གསུམ་གིས་

རིམ་པ་ལྟར་སྔོན་དང་བར་དང་ཕི་མའི་མཐའ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་བཟློག་པར་བྱེད་དོ་

ཞེས་འཆད་མོད་ཀི། སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་དང་པོས་རང་གཞན་གི་རྒུད་པ་མཐོང་

ལ། བར་མས་གཞན་གི་རྒུད་པ་མཐོང་ནས་སྐྱོ་བ་སྐྱེ་ལ། དེ་ལྟར་སྐྱོན་གསུམ་པས་

ཡང་དག་པའི་དོན་རྟོགས་པས་ན་དེ་གསུམ་གིས་རིམ་པ་ལྟར་སྔོན་དང་ཕི་མའི་

མཐའ་དང་བར་ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་བཟློག་གོ་ཞེས་འཆད་པས་ཉིད་

རིགས་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། སྔོན་གི་གནས་དང་འཆི་འཕོ་བ་དང་སྐྱེ་བ་དང་ཟག་པ་

ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་སུམ་དུ་བྱ་བ་རྣམས་ནི་མི་སོབ་པའི་རིག་པ་གསུམ་ཞེས་བྱའོ་

ཞེས་བཤད་ནས། འདི་དག་གིས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སྔོན་གི་མཐའ་དང་ཕི་མའི་

མཐའ་དང་བར་ལ་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་བཟློག་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་སོབ་

དཔོན་གི་དགོངས་པའང་དེ་ཉིད་ཡིན་པར་མངོན་ནོ་ཞེསརྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །

མངོན་ཤེས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ཁོ་ན་རིག་པ་གསུམ་ཡིན་པར་ནི་ཡང་མདོ་

ལས། མི་སོབ་པའི་རིག་པ་ནི་གསུམ་སེ། མི་སོབ་པའི་སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དྲན་པ་

ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རིག་པ་དང་། མི་སོབ་པའི་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པ་

མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རིག་པ་དང་། མི་སོབ་པའི་ཟག་པ་ཟད་པ་ཤེས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་

པའི་རིག་པའོ་ཞེས་པ་དང་། སེ་སྣོད་གསུམ་པ་ཡིན། རིག་པ་གསུམ་པ་ཡིན་ཞེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀང་གསུངས་པས་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་ཀང་དོན་དམ་པར་མི་སོབ་པའང་ཡིན་ལ་

དེའི་རིག་པའང་ཡིན་པ་ནི་ཟག་མེད་ཡིན་པས་ཐ་མ་ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ཁོ་ན་

ཡིན་ལ། དང་པོ་གཉིས་ནི་མི་སོབ་པ་དེའི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་མི་སོབ་པ་དེའི་

རིག་པ་ཞེས་བྱ་ཡི་དངོས་སུ་ན་དེ་གཉིས་ནི་ཟག་བཅས་ཡིན་པས་སོབ་མི་སོབ་

གཉིས་ཀ་མ་ཡིན་པས་མི་སོབ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མངོན་ཤེས་འདི་དག་སོབ་པ་

ལའང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཅིའི་ཕིར་སོབ་པའི་རིག་པར་མི་བརོད་ཅེ་ན། མངོན་ཤེས་འདི་

དག་སོབ་པ་ལའང་ཡོད་པར་འདོད་དེ་འོན་ཀང་དེ་དག་རིག་པར་ནི་མ་བཤད་དོ་ཞེས་

སྦྱར་རོ། །ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། རྒྱུད་མ་རིག་པས་ཟིལ་གིས་མནན་པ་དང་བཅས་པའི་

ཕིར་དང་། ལངས་པ་ན་སྒོམ་སང་གི། མ་རིག་པ་དང་བཅས་བཞིན་དུ་རིག་པར་འོས་པ་མ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། བཅིངས་པ་ལ་རྣམ་གོལ་མ་བཤད་དོ། ། ཡང་དྲུག་གི་ཚོགས་ཀི་བཞི་པ་

རེག་པ་བཞི་པའི་མདོའི་རལ་པ་ཅན་སོང་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་སོང་རྣམས་ལ་

གདམས་པ་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་རེས་སུ་

བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་ལས་མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་གི་

དང་པོ་རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཡུལ་ཤེས་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་། གསུམ་པ་སེམས་ཀི་

རྣམ་གངས་ཤེས་པ་དང་། དྲུག་པ་ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་རྣམས་ནི་རིམ་པ་བཞིན་

དུ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་ཁོད་ཀི་སེམས་ནི་འདི་འདྲའོ་ཞེས་ཀུན་བརོད་པ་དང་ལམ་ཡང་དག་

པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སོན་པས་རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །

ཅིའི་ཕིར་ཆོ་འཕྲུལ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དང་པོར་གདུལ་བྱ་གཞན་གི་ཡིད་འཕོག་

པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ཏེ་ཧ་རའི་དོན་ཏོ། །དེ་ལ་དང་པོས་ནི་ཕ་རོལ་ཀི་ཡིད་འདུན་པའི་
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སྒོ་ནས་འཕོག་པར་བྱེད་ཅིང་། གཉིས་པས་ནི་ཕ་རོལ་གི་བསམ་པ་ཤེས་ནས་ཆོས་

བསན་པའི་སྒོ་ནས་ཡིད་འཕོག་པར་བྱེད་ལ། གསུམ་པས་ནི་བསན་པ་བཞིན་

བསྒྲུབས་པས་སྨིན་ཅིང་གོལ་བའི་སྒོ་ནས་ཡིད་འཕོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་ན་འདི་དག་

གིས་རིམ་པ་ལྟར་བསན་པ་ལ་ཞེ་འགས་པ་དང་བར་མར་གནས་པ་དང་ཞུགས་པ་

རྣམས་ཀིས་ཡིད་འཕོག་པའི་ཕིར་རམ། ཡང་ན་འདུན་པ་དང་འཇུག་པ་དང་ཞུགས་

པ་རྣམས་ཀིས་ཡིད་འཕོག་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་པོ་འདི་དག་གི་ནང་ན་

རེས་སུ་བསན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཁོ་ན་མཆོག་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་མེད་ན་མི་

འབྱུང་ཞིང་། བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་ཟག་མེད་ཁོ་ན་ལས་སྐྱེས་པས་རྒྱུ་དེ་ལ་མ་

འཁྲུལ་བའི་ཕིར་དང་། འདིར་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བས་ཕན་པའི་ཕིར་དང་། ཕི་

མར་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁུར་དང་བྲལ་བས་གཏན་དུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་སྤོར་

བར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཆོ་འཕྲུལ་དང་པོ་གཉིས་ནི་གྷན་ངྷ་རི་ཞེས་བྱ་བའི་རིག་

སྔགས་ཀིས་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་དང་། རྟོག་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་རིག་སྔགས་གིས་ཕ་

རོལ་ཀི་སེམས་ཤེས་པ་དང་། སྨན་དང་མི་མ་ཡིན་པའི་ནུས་པས་ཀང་དེ་ལྟར་འགྱུར་

བའི་ཕིར་ཟག་མེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའང་མ་ཡིན་ལ། གདུལ་བྱ་འདུན་པ་དང་

བསམ་པ་ཤེས་པ་ཙམ་གིས་དངོས་སུ་ཕན་པ་དང་ཡིད་དུ་འོང་བའི་འབྲས་བུ་ལ་མི་

སྦྱོར་བས་མཆོག་མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་རྫུ་འཕྲུལ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དེ། འདིས་འབྱོར་ཞིང་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཅི་

ཞིག་འབྱོར་ཞིང་འགྲུབ་ཅེ་ན། རྫུ་འཕྲུལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་ནི་ཡུལ་སྤྲུལ་པ་དང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགོ་བ་དབང་འབྱོར་བ་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་རྫུ་འཕྲུལ་གིས་འགོ་བ་ནི་རྣམ་པ་

གསུམ་ཏེ། བྱ་བཞིན་དུ་རིམ་གིས་ལུས་ཀིས་མགོགས་པོར་ཕིན་པར་བྱེད་པ་ལུས་

ཕིན་བྱེད་དང་། ལམ་ཐག་རིང་པོའང་ཐུང་ངུར་མོས་པ་བྱས་པས་མྱུར་དུ་སེབ་པ་

མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཡིད་ཀིས་བསམས་པ་ཙམ་གིས་དེར་སེབ་པའི་ཡིད་

མགོགས་སོ། །དེ་དག་ལས་ཡིད་བཞིན་དུ་མགོགས་པས་ན་ཡིད་མགོགས་ཀིས་

འགོ་བ་ནི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་ལ་མངའ་སེ། ཡིད་ལ་བསམས་པ་ཙམ་གིས་དེར་ཕིན་པས་

ཡིད་མགོགས་སོ། ། ཡུལ་ཐག་ཤིན་ཏུ་རིང་པོར་ཡང་ཐུགས་བསྐྱེད་པ་ཙམ་གིས་བྱོན་པའི་

ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་བཞི་ལས་འཕོས་པའི་མདོ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་

སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁབ་བོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །འགོ་བ་གཞན་

གཉིས་སོན་པ་ལ་མངའ་བར་དངོས་སུ་མ་བཤད་ཀང་མངའ་བར་གྲུབ་བོ། །སངས་

རྒྱས་ལས་གཞན་ཉན་རང་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་ལུས་ཕིན་བྱེད་ཀི་འགོ་བའང་ཡོད་

ལ་མོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། །སྤྲུལ་པ་ཅི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྤྲུལ་པ་ནི་རྟེན་འདོད་

གཟུགས་ཀི་སྤྲུལ་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ལ་ཡང་གཉིས་ལས་རེ་ཞིག་དང་པོ་ འདོད་པའི་

རྟེན་ཅན་གིས། འདོད་པར་གཏོགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་གཟུགས་དྲི་རོ་རེག་

བྱ་བཞི་སྤྲུལ་གི་ནང་གི་སྐྱེ་མཆེད་ནི་སྤྲུལ་པར་མི་བྱེད་དེ། དེ་སྤྲུལ་ན་སྔོན་མེད་པའི་

སེམས་ཅན་འབྱུང་བར་ཐལ་བའི་ཕིར་རོ། །སྒ་ནི་རྒྱུན་མེད་པའི་ཕིར་མི་སྤྲུལ་ལོ། །དེ་

ཡང་བདག་ཉིད་སེང་གེ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་བས་བདག་གི་ལུས་

དང་འབྲེལ་བ་དང་། བདག་ཉིད་ལས་ཕི་རོལ་ཏུ་སེང་གེ་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་

པར་སྤྲུལ་པས་གཞན་གི་ལུས་དང་འབྲེལ་བ་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །
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གཉིས་པ་རྟེན་འདོད་པ་པ་དེས་གཟུགས་སུ་གཏོགས་པ་ནི་དེ་ན་དྲི་རོ་མེད་

པས་གཟུགས་དང་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་ཁོ་ན་སྤྲུལ་ཞིང་དེ་ཡང་སྔ་མ་ལྟར་

བདག་གཞན་གི་ལུས་དང་འབྲེལ་བ་གཉིས་གཉིས་བཞིའོ། །དེ་ལྟར་ན་འདོད་པའི་

རྟེན་ཅན་གི་ འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀི་གཉིས་གཉིས་ཏེ། སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་

དུ་གཉིས་པ་རྟེན་གཟུགས་ཁམས་པས་ཀང་རང་ས་དང་འདོད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་

དང་བཞི་སྤྲུལ་ཞིང་དེ་གཉིས་ཀ་རེ་རེ་ཞིང་བདག་གཞན་གི་ལུས་དང་འབྲེལ་བར་

སྤྲུལ་པས་སྤིར་སྤྲུལ་པ་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེས་འདོད་པར་བདག་གི་

ལུས་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་རོ་སྤྲུལ་ན་དེ་དེ་གཉིས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དག་

ལས་སེད་པ་མེད་པས་སྤྲུལ་ཀང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་དཔེར་ན་གོས་དང་རྒྱན་ལུས་

དང་འབྲེལ་”ཡང126་སེམས་ཅན་དུ་མི་བགང་བས་སེམས་དང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་

བ་བཞིན་ནོ། །

ཡང་ཅི་མངོན་ཤེས་ཁོ་ནས་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པར་བྱེད་དམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། 

མངོན་ཤེས་ཀི་འབྲས་བུ་སྤྲུལ་པའི་སེམས་དག་གིས་སྤྲུལ་པར་བྱེད་ལ། སྤྲུལ་སེམས་

དེ་དག་ཀང་དབྱེ་ན་ནི་བཅུ་བཞིའོ། །གང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོའི་འབྲས་བུ་

སྤྲུལ་སེམས་ནི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པའི་གཉིས་ཡིན་པ་ནས་

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་འབྲས་བུ་ས་འོག་མ་པ་གཉིས་དང་རང་གི་ས་པ་སེ་གསུམ་

དང་། གསུམ་པའི་ས་འོག་མ་པ་གསུམ་དང་རང་གི་ས་པ་སེ་བཞི་དང་། བཞི་པའི་ས་

འོག་མ་པ་བཞི་དང་རང་གི་ས་པ་དང་ལྔ་ཡིན་པའི་བར་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་

126  ཀང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱའོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་གི་འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སེམས་ནི་རང་ས་དང་འོག་ས་པའི་

ཡིན་གི་བསམ་གཏན་འོག་མའི་ས་པ་དག་གི་འབྲས་བུ་ས་གོང་མ་ལས་སྐྱེས་པའི་

སྤྲུལ་སེམས་ནི་མིན་ཏེ། ཡིན་ན་འོག་ས་ལ་བརྟེན་ནས་གོང་ས་སྤྲུལ་ནུས་པར་ཐལ་བས་སོ། ། གོང་ས་མ་

ཐོབ་ན་བསྐྱེད་མི་ནུས་ལ་ཐོབ་ན་དེ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་

འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་ཁོ་ནའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པ་ལས་བསམ་

གཏན་འོག་མའི་འབྲས་བུ་འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་འདོད་པའི་སྤྲུལ་པ་

བསམ་གཏན་གོང་མའི་འབྲས་བུ་འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་འདོད་པའི་

སྤྲུལ་པ་འགོ་བའི་སྒོ་ནས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོའི་འབྲས་བུ་

འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་འདོད་པའི་སྤྲུལ་པ་དེས་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་ས་པའི་བར་དུ་འགོ་ནུས་ཀི་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པར་འགོ་མི་ནུས་ལ། བམས་

གཏན་གཉིས་པའི་འབྲས་བུ་འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་སྤྲུལ་པའི་འདོད་པའི་སྤྲུལ་

པ་དེས་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་བར་དུ་འགོ་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསམ་

གཏན་གསུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་འདོད་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་

ལའང་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །སྤྲུལ་སེམས་དེ་དག་རེད་པའི་ཚུལ་ནི་བསམ་གཏན་

གི་དངོས་གཞི་བཞིན་དུ་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སྒོ་ནས་རེད་དོ། །

འོ་ན་སྤྲུལ་སེམས་དེ་རང་ཉིད་ཀི་རེས་ཁོ་ན་ལས་འབྱུང་ཞིང་ལྡང་ངམ་གཞན་

ལས་ཀང་འབྱུང་ཞིང་གཞན་ཡང་འབྱུང་ཞེ་ན། སྤྲུལ་སེམས་དེ་ནི་ཐོག་མར་མངོན་དུ་

བྱེད་ཅིང་སྤྲུལ་སེམས་ལ་འཇུག་པ་ན་བསམ་གཏན་དག་པ་པ་དང་རྒྱུན་གི་ཚེ་སྤྲུལ་

སེམས་རང་ཉིད་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། སྤྲུལ་སེམས་ལ་གནས་པ་དེ་ལྡང་བ་ན་ཏིང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ངེ་འཛིན་ལ་མ་ཞུགས་པར་ལྡང་བ་མེད་པས་སྤྲུལ་སེམས་དེ་ལས་ཀང་སྤྲུལ་སེམས་

ལས་ལངས་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་དག་པ་པ་དང་། རྒྱུན་གི་ཚེ་སྤྲུལ་སེམས་རང་ཉིད་

དང་གཉིས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་གི་གཞན་དང་གཞན་ལས་ནི་འབྱུང་བ་མེད་དོ། ། དེས་ན་སྤྲུལ་

སེམས་ཁོ་ན་ལས་འདོད་པའི་སེམས་ལྟ་བུས་ལྡང་བ་ནི་མི་སིད་དེ་བྱ་འཕུར་བ་དང་འབབ་པ་ངེས་པར་འདབ་མ་ལ་

བརྟེན་པ་བཞིན་ནོ། ། སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་རང་གི་ས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སེམས་ཀིས་

རང་སའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པར་བྱེད་ཀི་ས་གཞན་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་ནི་ས་གཞན་གི་

སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་སྤིར་བཏང་ནས་དམིགས་བསལ་བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་ཡན་ཆད་པ་དག་གི་སྤྲུལ་པ་ངག་སྨྲར་འཇུག་པ་ནི་རང་ས་ནས་རྟོག་དཔྱོད་

མེད་ཅིང་ངག་སྨྲ་བ་ཀུན་སོང་རྟོག་དཔྱོད་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པས་ས་འོག་མ་བསམ་

གཏན་དང་པོའི་ས་པའི་སྨྲ་སེམས་ཁོ་ནས་སྨྲར་འཇུག་ལ། ཀང་ཞེས་པ་ནི་འདོད་པ་

དང་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནི་རང་གི་ས་པའི་སེམས་ཁོ་ནས་སྨྲར་འཇུག་གོ་ཞེས་པ་

བསྡུ་བའི་ཕིར་རོ། །

ངག་སྨྲ་བ་དེ་ཡང་ལྷ་དང་བཅས་པའི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་མིན་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་

སྤྲུལ་པ་པོ་དང་བཅས་ནས་སྨྲ་བར་བྱེད་དེ། ལུང་རིང་པོ་ལས། གཅིག་གིས་སྨྲ་བར་

བྱེད་པ་ན། །སྤྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་སྨྲ་བར་བྱེད། །གཅིག་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་པ་དང་། །དེ་

དག་ཐམས་ཅད་སྨྲ་མི་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ནི་ཐམས་ཅད་བཞེད་པ་ཙམ་གིས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

སྔ་ཕི་ཇི་ལྟར་བཞེད་པར་སྨྲ་བས་ངེས་པ་མེད་དེ། ལས་གདགས་པ་ལས། ཅིའི་ཕིར་

སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་ར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་དང་ལྡན་པ་སྤྲུལ་པ་ནི་གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་བ་

དེའི་ཚེ་སྤྲུལ་པ་མི་སྨྲ་ལ་སྤྲུལ་པ་སྨྲ་བ་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་མི་གསུང་བ་དང་། ཉན་

ཐོས་ཀི་སྤྲུལ་པ་ཉན་ཐོས་ཀི་ཆ་བྱད་ཅན་སྤྲུལ་པ་ནི་ཉན་ཐོས་སྨྲ་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་པའང་སྨྲ་

ལ་ཉན་ཐོས་མི་སྨྲ་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་པའང་མི་སྨྲ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་

སེམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མངའ་བརེས་པས་མྱུང་དུ་སྙོམས་པར་འཇུག་ཅིང་

བཞེངས་ཏེ་དམིགས་པའང་མི་གཏོང་ལ་ཉན་ཐོས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡིན་ཏེ། 

ཡེ་ཤེས་དང་དབང་གི་ཕ་རོལ་”ཏུ127་ཕིར་པ་ཡིན་ལ་ཉན་ཐོས་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །འདི་ལ་གལ་ཏེ་སྨྲ་བའི་ངག་མང་པོ་སྤྲུལ་ན་ནི་སྒ་

ཡང་སྤྲུལ་པར་འགྱུར་བས་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་ཞེས་པ་དང་། འགལ་བར་འགྱུར་ལ། 

འོན་ཏེ་ངག་གཅིག་ལས་མེད་ན་མང་པོ་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་མི་འཐད་དོ། །གལ་ཏེ་མང་

པོར་སྨྲ་བར་སྣང་བ་ཡིན་གི་ངག་གཅིག་ལས་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཕིའི་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་

ལའང་མཚུངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་ཕིར་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་སེམས་ཅན་གསར་སྐྱེ་

མེད་པས་དབང་པོ་ལྔ་མི་སྤྲུལ་ལ། སྒ་ལ་རྒྱུན་མེད་པས་མི་སྤྲུལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བའང་

སྤྲུལ་པ་འདི་དག་སེམས་ཀི་སྣང་བ་མ་གཏོགས་པ་དོན་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཡིན་ན་ནི་

ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པ་ཡིན། མེད་ནའང་གསར་དུ་སྐྱེ་བ་དང་རྒྱུན་མེད་པ་དག་ཀང་ཤེས་པ་

ལ་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བརྟག་པར་བྱའོ། །

འོ་ན་རྒྱུད་གཅིག་ལ་སེམས་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བས་སྨྲ་སེམས་ཡོད་

127  བླ། - ཏུ་      རིང་། ཏུ་      བྱེས། ཏུ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་ཚེ་སྤྲུལ་སེམས་མེད་ལ་སྤྲུལ་སེམས་ཡོད་པའི་ཚེ་སྨྲ་སེམས་མེད་པས་ཇི་ལྟར་

སྤྲུལ་པ་སྨྲར་འཇུག་ཅེ་ན། དང་པོ་སྦྱོར་བའི་ཚེ་སྤྲུལ་སེམས་ཀིས་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ནས་

བདག་གི་སྤྲུལ་པ་འདི་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །དེ་ནས་སྨྲ་སེམས་ཀིས་སྨྲ་

བར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རིམ་པ་ལྟར་འབྱུང་བར་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་ཇི་ལྟར་བྱིན་

གིས་བརླབས་པ་ལྟར་ཕིས་སྤྲུལ་སེམས་ལས་གཞན་སྨྲ་སེམས་ཀིས་སྨྲར་འཇུག་

པའི་ཕིར་སྐྱོན་མེད་དོ། །ཅི་གསོན་པོ་ཁོ་ན་ལ་བྱིན་རླབས་ཡོད་དམ། འོན་ཏེ་ཤི་བ་

ལའང་ཡོད་ཅེ་ན། སྤྲུལ་པ་པོ། ཤི་བ་ལ་ཡང་བྱིན་གིས་བརླབས་ནས་ཡུན་རིང་དུ་འཇུག་

པ་ཡོད་དེ། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས། སོན་པ་འདས་ནས་འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་བོ་དང་

ཉེ་བར་འཁོར་གིས་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་བསྡུས་པའི་རེས་ལ་འཕགས་པ་འོད་”སྲུང་
128ཆེན་པོས་མངོན་པའི་སེ་སྣོད་བསྡུས་ཏེ། ཀེ་མ་སོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གསུང་ནི་

ཚད་མེད་པ། །འགོ་ལ་ཕན་ཕིར་ཆོས་ཀི་བསན་བཅོས་འདི་བསྡུས་པས། །གང་ན་

འཇིག་རྟེན་བློ་ངན་མུན་བྱེད་ཆུད་ཟོས་པ། །བློ་གོས་རབ་རིབ་བསལ་བས་སྒོན་

”མེར129་ཡང་དག་ལྡན། །ཞེས་སྨྲས་ནས། འདི་སྙམ་དུ་བདག་གིས་སོན་པའི་བཀའ་

དྲིན་མཐའ་དག་བསབ་པར་མི་ནུས་མོད་ཀི་འོན་ཀང་སེ་སྣོད་གསུམ་བསྡུས་ན་

བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པའི་སོན་པའི་གསུང་

བསྒྲུབས་ཤིང་བསན་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་བྱས་པས་འཇིག་རྟེན་ལ་ཕན་

བཏགས་ཤིང་ཚངས་སྤོད་ཡུན་རིང་དུ་སྤད་པས་ད་ནི་ལུས་རྣག་ཅན་འདིས་སྐྱོ་བས་

བདག་མྱ་ངན་འདའ་བའི་དུས་ལ་བབ་པོ་སྙམ་ནས། བདག་གི་ཐུབ་པའི་མདོ་སེ་

128  བླ། སྲུང་      རིང་། སྲུངས      བྱེས། སྲུངས

129  མར
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ནི། །ཡང་དག་བསྡུས་ནས་ཆོས་ལམ་གཞག །གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་ཡུན་རིང་

བར། །སོན་པའི་གསུང་རབ་འདི་གནས་འགྱུར། །ངོ་ཚ་མེད་རྣམས་ཆད་པས་

བཅད། །ངོ་ཚ་བྱེད་ནི་ཡོངས་སུ་གཟུང་། །བདག་གིས་ཕན་དང་དགེ་བྱས་

པས། །བདག་ནི་མྱ་ངན་འདས་དུས་བབ། །ཅེས་སྨྲས་ཏེ། ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བསན་པ་

གཏད་ནས་སོན་པའི་སྐུ་གདུང་གི་མཆོད་རྟེན་བརྒྱད་ཀི་དྲུང་དུ་སོང་སེ་མཆོད་ཅིང་། 

ཀླུའི་གནས་དང་སུམ་ཅུ་ར་གསུམ་དུའང་སོང་ནས་སོན་པའི་མཆེ་བ་ལ་མཆོད་པ་

བྱས་ཏེ། སར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་འོངས་ནས་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལ་མྱ་ངན་ལས་

འདའ་བར་སྨྲ་བར་འདོད་པ་ན་རྒྱལ་པོ་གཉིད་དུ་སོང་བས་མ་ཕད་པར་གྱུར་ཏོ། །

དེ་ནས་འོད་”སྲུང130་ཆེན་པོ་རི་བྱ་རྐང་ཅན་དུ་སོང་སེ་རི་གསུམ་གི་དབུས་

སུ་ར་བཏིང་བ་ལ་འདུག་ནས་བདག་གི་ལུས་འདི་སངས་རྒྱས་བྱམས་པའི་སོབ་མ་

རྣམས་སྐྱོ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་བྱམས་བའི་བསན་པ་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་རི་ཁ་ཟུམ་སེ་རིའི་

དབུས་སུ་མ་ཉམས་པར་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་དག་ལུས་བལྟར་

འོངས་ན་རི་རྣམས་”ཕེ131་ནས་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག །ཚེའི་འདུ་བྱེད་བཏང་མ་ཐག་

ཏུ་ས་གཡོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟས་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་བསམས་

ནས་གོག་འབྱིན་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་བསན་ཏེ་རང་གི་ལུས་བྱིན་

གིས་བརླབས་ནས་སོན་པས་གནང་བའི་ན་བཟའ་ཕག་དར་ཁོད་ཀིས་ལུས་དང་

གསིལ་བྱེད་དང་ལྷུང་བཟེད་རྣམས་བཏུམས་ཏེ་གོ་གཡས་པ་ཕབ་རྐང་པའི་སེང་དུ་

རྐང་པ་བཞག་ནས་ཉལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ། །

130  བླ། སྲུང་      རིང་།  བྱེས། སྲུངས

131  བླ། ཕེ      རིང་། བྱེས། བྱེ
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གང་གི་ཚེ་སངས་རྒྱས་བྱམས་པ་བྱོན་པ་དེའི་ཚེ་བྱམས་པ་འདུས་པ་དང་པོའི་

ཉན་ཐོས་ཀི་དགེ་འདུན་བྱེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་དང་བཅས་པ་རི་བྱ་རྐང་ཅན་དུ་

གཤེགས་ནས་རི་གསུམ་བསལ་ཏེ་བྱམས་པས་འོད་སྲུངས་ཆེན་པོའི་རུས་པ་ཕག་ཏུ་

བསྣམས་ནས་ཆོས་བསན་པས་ཉན་ཐོས་བྱེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་དྲུག་གིས་དག་བཅོམ་

འཐོབ་པར་གསུངས་ལ། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོའི་མདོ་ལས་ནི་བྱམས་པའི་

འདུས་པ་གཉིས་པ་ཉན་ཐོས་བྱེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་བཞི་དང་། འདུས་པ་གསུམ་པ་ཉན་

ཐོས་བྱེ་བ་ཕག་དགུ་བཅུ་ར་གཉིས་ཏེ། འདུས་པ་གསུམ་ཆར་ལ་འོད་”སྲུང132་ཆེན་

པོའི་ལུས་བྱམས་པས་བསན་ནས་གདུལ་བྱ་མང་པོའི་དོན་བྱེད་པར་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །ཁ་ཅིག་འོད་”སྲུང་ཆེན་པོ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བཤད་པ་ནི་ཐེག་ཆུང་བའི་

ལུགས་ཡིན་གི་ཐེག་ཆེན་པ་ནི་འགོག་པ་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པར་བཞེད་དོ། །ཞེས་

གསུངས་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སྙིང་རེ་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀར་པོ་ལས་ཀང་མྱ་ངན་ལས་

འདས་པ་ཁོ་ནར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཤི་ནས་བྱིན་གིས་བརླབས་པ་དེ་ཡང་ཁ་ཆེ་

བ་རུས་པ་ལྟ་བུ་བརྟན་པ་ལ་ཡོད་ཀི་མི་བརྟན་པ་ཤ་ཁག་དང་པགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་

མེད་དེ། དེའི་ཕིར་འོད་”སྲུང་གི་ཡང་ཀེང་རུས་འབའ་ཞིག་གནས་ཀི་ཤ་ལ་སོགས་པ་

བྱིན་གིས་མ་བརླབས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འདོད་ལ། གཞན་དག་ན་རེ། ཤི་བ་ལས་ནི་

བྱིན་རླབས་ཡོད་པ་མིན་གི་འོད་”སྲུང་གི་ཀེང་རུས་གནས་པ་ནི་གནས་གཙང་མའི་ལྷ་

རྣམས་ཀི་མཐུས་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

འོ་ན་སྤྲུལ་སེམས་གཅིག་གིས་དུ་མ་སྤྲུལ་ལམ་གཅིག་གིས་གཅིག་ཁོ་ན་སྤྲུལ་

132  བླ། སྲུང་      རིང་།  བྱེས། སྲུངས     * འོག་རྣམས་སུའང་འདི་བཞིན་འབྱུང་ནའང་མཚམས་རྟགས་ལས་འོག་མཆན་བཀོད་

མེད།
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཞེ་ན། དང་པོར་ཏེ་མ་བྱང་བའི་ཚེ་ནི་སྤྲུལ་སེམས་དུ་མས་སྤྲུལ་པ་གཅིག་སྤྲུལ་པ་

ཡིན་ཏེ། ཡུན་རིང་དུ་འབད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། །ཕིས་མངོན་ཤེས་བྱང་བར་གྱུར་

ནས་ནི་སྔ་མ་ལས་བཟློག་པ་སྤྲུལ་སེམས་གཅིག་གིས་དུ་མ་སྤྲུལ་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་

སྤྲུལ་སེམས་ཐམས་ཅད་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བསྒོམས་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་

སྤྲུལ་སེམས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངེས་པར་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ལ། ས་གོང་མར་སྐྱེས་པས་ཀང་

འོག་མའི་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། ། ལྷ་ཀླུ་དང་ཤ་ཟ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་

ཐོབ་པའི་སྤྲུལ་སེམས་ནི་ཕན་པ་དང་གནོད་པ་བྱ་བའི་ཕིར་སྤྲུལ་པར་བྱེད་པ་དང་

བཏང་སྙོམས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །ལྷ་ཀླུ་

ལ་སོགས་པ་དེ་དག་གིས་བྱས་པའི་སྤྲུལ་པ་རང་དང་གཞན་གི་རྒྱུ་དང་འབྲེལ་བ་ནི་

སྒ་མ་གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཅན་གི་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཡིན་པའི་ཕིར་སྐྱེ་མཆེད་

དགུ་པ་ཡིན་ནོ། །དབང་པོ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ཕིར་དེ་སྐད་དུ་བརོད་ཀི་དབང་པོ་ནི་

དངོས་སུ་ན་སེམས་ཅན་དུ་སོན་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སྔོན་མེད་པའི་སེམས་ཅན་འབྱུང་

བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་སྤྲུལ་པར་མི་བྱེད་དོ། །སྤྲུལ་པ་སེམས་མེད་ཡིན་པའི་

ཕིར་ཡིད་དང་ཆོས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་དག་ཀང་སྤྲུལ་པར་མི་བྱེད་དོ། །སྤྲུལ་པ་སེམས་

མེད་ཡིན་པར་ནི་གདགས་པ་ལས། སྤྲུལ་པ་དེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་བྱུང་བ་

ཞེས་བརོད་པར་བྱའམ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པར་

བྱ། སྨྲས་པ། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞི་ལས་གྱུར་པའོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ། །རྒྱུར་བྱས་

པའི་གཟུགས་ཅན་ནམ། རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ། 

སྨྲས་པ། རྒྱུར་བྱས་པའི་གཟུགས་ཅན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། སེམས་མེད་པ་



  600  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཞེས་ཀང་བརོད་པར་བྱའོ། །སྤྲུལ་པ་གང་གི་སེམས་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་པར་བྱ་

ཞེས་བརོད་པར་བྱ། སྨྲས་པ། སྤྲུལ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། སྐྱེས་ནས་ཐོབ་པ་དང་། བསྒོམས་

པ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་དེའི་སེམས་ཀི་དབང་གིས་འགྱུར་ལ། 

གཉིས་པ་ནི་སྤྲུལ་པ་པོའི་སེམས་ཀི་དབང་གིས་འཇུག་གོ་ཞེས་བརོད་པར་བྱའོ་ཞེས་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འདི་ནི་སྒོམ་བྱུང་གི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་སྐྱེས་ཐོབ་ནི་དེ་ཉིད་ལས། སྤྲུལ་

པ་སེམས་ཡོད་པ་ཞེས་བྱའམ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། སྤྲུལ་པ་ནི་གཉིས་ཏེ། སྐྱེས་ནས་

ཐོབ་པ་དང་། བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བའོ། །དེ་ལ་སྐྱེས་ཐོབ་ནི་སེམས་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་

ལ། སྒོམ་བྱུང་ནི་སེམས་མེད་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་སྐྱེས་ཐོབ་ལ་སེམས་ཡོད་པར་

བཤད་དོ། །”དེ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པས་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་ན་སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ནི་སྤྲུལ་པ་ཉིད་ཀི་

ལྟོར་འཇུ་ལ་སྒོམ་བྱུང་གི་ནི་སྤྲུལ་པ་པོའི་ལྟོར་འཇུ་བར་བཤད་དོ། 133།དེས་ན་རང་

གཞན་གི་ལུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྤྲུལ་པ་ནི་སྐྱེ་མཆེད་དགུ་པ་ཡིན་པ། རང་གཞན་གི་

ལུས་དང་མ་འབྲེལ་བའི་སྤྲུལ་པ་ནི་སྔར་བཤད་པ་ལྟར་སྐྱེ་མཆེད་བཞི་པ་ཁོ་ན་ཡིན་

ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཅི་རྫུ་འཕྲུལ་སྒོམ་བྱུང་དང་སྐྱེས་ཐོབ་ཁོ་ནར་ཟད་དམ་ཞེ་ན་

མ་ཟད་དེ། རྫུ་འཕྲུལ་ནི་སྔ་མ་གཉིས་པོ་དེ་དག་དང་། གྷན་ངྷ་རི་ལ་སོགས་པའི་

གསང་སྔགས་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། རུས་སལ་གི་ཟེ་བ་དང་རྨ་བྱའི་མདོངས་ལ་

སོགས་པའི་སྨན་དག་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་བར་སིད་པ་རྣམས་

ཀི་ལྟ་བུ་ལས་ལས་སྐྱེས་པ་དང་རྣམ་པ་ལྔ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

133  - དེ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པས་ཁ་ཟས་ཟོས་པ་ན་སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ནི་སྤྲུལ་པ་ཉིད་ཀི་ལྟོར་འཇུ་ལ་སྒོམ་བྱུང་གི་ནི་སྤྲུལ་པ་པོའི་ལྟོར་འཇུ་

བར་བཤད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལྷའི་རྣ་བ་དང་མིག་ཏུ་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཅི་ལྷའི་དངོས་ཡིན་ནམ། 

འོན་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་ཁིམ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་

རྣམས་ཀི་མིག་ལྟར་ལྷའི་དང་འདྲ་བས་བཏགས་ནས་དེ་སྐད་དུ་བརོད་ཅེ་ན། དེ་

གཉིས་ནི་ནི་ལྷའི་མིག་དང་ལྷའི་རྣ་བ་དངོས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་པ་དག་

བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ནས་སྒ་དང་སྣང་བ་ལ་གཏོད་པའི་སྦྱོར་བའི་

སོབས་ཀིས་མིག་དང་རྣ་བའི་ཐན་ཀོར་དུ་བསམ་གཏན་གི་ས་པའི་འབྱུང་བཞི་རྒྱུར་

བྱས་པའི་གཟུགས་ཅན་དང་བ་ ཤ་དང་པགས་པ་དང་རུས་པ་དང་ཁག་དང་མ་འབྲེལ་ཞིང་། ལྷའི་མིག་

གིས་རྒྱབ་ཕོགས་སུའང་མཐོང་ལ་ཤས་མི་མཐོང་བ་ཁད་པར་རོ། ། ཐག་རིང་པོ་ན་གནས་པ་དང་ཆོད་

པ་དང་ཕ་བའི་གཟུགས་དང་སྒ་ཐོས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དབང་པོ་འགྲུབ་པས་བསམ་

གཏན་གི་ས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བ་དེ་གཉིས་ཀང་གཟུགས་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་སྒོ་ནས་

བསྒྲུབས་པའི་ཕིར་རྟག་ཏུ་རྣམ་ཤེས་དང་བཅས་པས་”བརྟེན134་པ་དང་བཅས་པ་ཁོ་

ན་ཡིན་ལ། གཏན་མེད་པའི་ཞར་བ་དང་ནོང་པ་ཡོ་བ་དང་འོན་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་པས་

མ་ཚང་བ་མེད་པའང་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ཀི་ཡུལ་ནི་གཟུགས་སྒ་ཐག་རིང་བ་དང་ཕ་

བ་དང་སོགས་པས་བསྡུས་པ་བསྒིབས་པའི་སྤོད་ཡུལ་ཅན་ཡང་ཡིན་པས་ཤའི་མིག་

ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། གང་ཕིར་ཤ་ཡི་མིག་གིས་གཟུགས། །ཐག་རིང་

གནས་དང་སྒིབ་པ་དང་། །ཕ་དང་ཐམས་ཅད་མི་མཐོང་བ། །དེ་ཕིར་ལྷ་ཡིས་མཐོང་

བར་འདོད། །ཅེས་འགེལ་པ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་ལྷའི་མིག་གིས་ཇི་ཙམ་

134  བླ། རྟེན      རིང་། བྱེས། བརྟེན
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མཐོང་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ལྷའི་མིག་གིས་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་

པོ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཉན་རང་སངས་རྒྱས་གསུམ་གི་ལྷའི་

མིག་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་སོང་དང་པོར་དང་སོང་གཉིས་

དང་སོང་གསུམ་གི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་མཐོང་ལ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་

སོབས་ཀིས་ནི་རིམ་པ་ལྟར་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀིས་སོང་གཉིས་དང་བསེ་རུ་ལྟ་

བུའི་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀིས་སོང་གསུམ་དང་སོན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི་ཇི་

ཙམ་བཞེད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཁམས་གངས་མེད་པ་མཐོང་ངོ་། །

ཅི་རྫུ་འཕྲུལ་ཁོ་ན་སྐྱེས་ཐོབ་ཡིན་ནམ། འོན་ཏེ་གཞན་ཡང་སྐྱེས་ཐོབ་ཡིན་ཞེ་

ན། རྫུ་འཕྲུལ་ལས་གཞན་ལྷའི་མིག་དང་རྣ་བ་དང་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་དང་ཕ་རོལ་

སེམས་ཤེས་བཞི་ལ་ཡང་སྐྱེ་བས་ཐོབ་པ་ཡོད་མོད་ཀི་ དེ་ནི་འགོ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀིས་སྐྱེས་

པའི་དུས་ཉིད་ན་རང་བཞིན་གིས་ཐོབ་པ་ཡིན་གི་ཁ་ཅིག་གམ་བྱ་ནམ་མཁའ་ལ་འགོ་བ་ལྟར་སྐྱེས་པའི་འོག་ཏུ་ཐོབ་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རྫུ་འཕྲུལ་ནི་ལྔ་སེ་འདི་རྟོག་གེས་བྱས་པ་མེད་དོ། །མིག་དང་རྣ་བའི་མངོན་ཤེས་གསུམ་སེ། སྔགས་དང་

སྨན་ལས་བྱུང་བ་མ་གཏོགས་སོ། །སེམས་ཤེས་ནི་བཞི་སེ་སྨན་ལས་བྱུང་བ་མེད་དོ། །དགེ་བ་འདིས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་ཅེས་ཀང་གྱུར་ཅིག །འདི་བཞི་སྐྱེ་བས་ཐོབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་བཞི་སྐྱེས་

པས་ཐོབ་པ་ནི་འདོད་པའི་ལྷ་ཀླུ་དང་གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། ། འོན་ཀང་སྐྱེས་ཐོབ་ཀིས་ནི་ཅུང་

ཟད་ཀང་མངོན་ཤེས་ཀི་མིང་མི་འཐོབ་བོ། །སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ལྷའི་མིག་གང་ཡིན་པ་དེས་

ནི་སིད་པ་བར་མ་མི་མཐོང་སེ། དེ་ནི་སྐྱོན་བཅུ་གཅིག་དང་བྲལ་བ་མངོན་པར་ཤེས་

པའི་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་དག་པ་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ལྷའི་མིག་སྐྱེས་

ཐོབ་ནི་ཀླུ་དང་འདོད་གཟུགས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཡོད་དོ། །གཟུགས་མེད་ན་ནི་མངོན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཤེས་ལྔ་དང་སྐྱེས་ཐོབ་ཀང་མེད་དེ། ཊིཀྐ་ལས། གཟུགས་མེད་ན་མངོན་ཤེས་ལྔ་དང་

སྐྱེས་ཐོབ་ཐམས་ཅད་མེད་དེ། གཟུགས་མེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་ལུས་ཡང་

དག་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

 སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ལ། ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་སྐྱེས་ཐོབ་དེ་ནི་དགེ་མི་དགེ་

ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །གང་ཡང་རྟོག་གེ་བ་རྣམས་ཀི་མཚན་མ་ལས་

སེམས་ཤེས་པ་དང་རིག་སྔགས་ཀིས་བྱས་པའི་སེམས་ཤེས་པ་དེ་ཡང་དགེ་མི་

དགེ་ལུང་མ་བསན་རྣམ་པ་གསུམ་ཡིན་ལ་སེམས་ཤེས་སྒོམ་བྱུང་ནི་དགེ་བ་ཁོ་ན་

ཡིན་ནོ། །ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་སྐྱེས་ཐོབ་ནི་དམྱལ་བ་པས་

ནི་དང་པོ་སྐྱེས་ནས་ཇི་སིད་དུ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བས་མ་ཉེན་པ་དེ་སིད་དུ་ཕ་རོལ་

ཀི་སེམས་དང་སྔོན་གི་གནས་ཤེས་ཀི་ཕིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བས་ཉེན་པས་

ཡིད་ཉམས་པར་བྱས་པའི་ཕིར་ བདག་ཀང་མི་དྲན། མི་ཤེས་སོ། །འགོ་བ་གཞན་ལྷ་དང་

དུད་འགོ་དང་ཡི་དྭགས་ཀི་ཕ་རོལ་སེམས་ཤེས་དང་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་སྐྱེས་ཐོབ་

ཀིས་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བས་མ་ཉེན་པས་རྟག་ཏུ་ཤེས་སོ། །དེ་ལ་རེ་ཞིག་ལྷས་

ནི་མདོ་ལས། དྲང་སོང་ཚོགས་ཀིས་བསེན་པ་དང་། །ཆོས་གི་རྒྱལ་པོ་བཞུགས་གྱུར་

ཅིང་། །བདག་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ཡི། །རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དེ་འདི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་

དང་། བདག་གང་ནས་ཤི་འཕོས། གང་དུ་སྐྱེས། གང་གིས་སྐྱེས་ཞེས་གནས་གསུམ་

ཤེས་པར་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ། །དུད་འགོས་ཀང་ཤེས་ཏེ་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་

ནོ། །ཡི་དྭགས་ཀིས་ཀང་ཤེས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། བདག་གི་མཐུན་དང་མི་མཐུན་

པས། །ལོངས་སྤོད་དག་ནི་གང་བསགས་པ། །དེ་དག་གཞན་གིས་ལོངས་སྦྱད་
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དེ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་སྡུག་བསྔལ་”བསེན། 135།ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །མི་རྣམས་ལ་

ནི་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་སྔར་ཇི་སྐད་བཤད་པ་དེ་དག་བསྒོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་

རྟོག་གེ་དང་རིག་སྔགས་དང་སྨན་དང་ལས་ལས་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཡོད་ཀི་དེ་དག་སྐྱེ་

བས་ཐོབ་པ་ནི་མེད་དེ། སྐྱེས་པ་ཙམ་གིས་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་རང་བཞིན་

གིས་ཚེ་རབས་དྲན་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ལས་ཀི་ཁད་པར་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན་

ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། ཆོས་ཀི་ཆེད་དང་དེ་བཞིན་དུ། །གཞུང་གི་དོན་དག་

དྲན་པ་དང་། །ཆོས་ཀི་སྦྱིན་པ་དྲི་མེད་པས། །ཚེ་རབས་དྲན་པ་ཐོབ་པར་

འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་སྔོན་གནས་རེས་དྲན་ནི་བསྒོམས་པ་

ལས་བྱུང་བ་དང་། སྐྱེས་ཐོབ་དང་ལས་ལས་སྐྱེས་པ་དང་གསུམ་ཡོད་པར་རིག་པར་

བྱའོ། །བཟོད་དང་ཤེས་པ་ལྟ་བའི་བྱེ་བྲག་དང་། །ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཇི་སྙེད་ལྡན་

ཚུལ་དང་། །ཤེས་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གཉིས། །ཤེས་ཤིང་ཐོབ་འདོད་

གནས་འདི་མཉན་པར་གིས། །     ། །

ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལས་ཡེ་ཤེས་བསན་པ་

ཞེས་བྱ་བ་སེ་གནས་བདུན་པའི་བཤད་པའོ། །     ། །

135  བླ། ཏེ། །      རིང་། བྱེས། བསེན
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

 ༼གནས་བརྒྱད་པ་སྙོམས་འཇུག་བསན་པ།༽

གནས་བརྒྱད་པ་འཆད་པ་ན་དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་ སོབས་ནས་

མངོན་ཤེས་ཀི་བར། རྣམས་བཤད་ནས། དེ་དག་ཀང་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས་འབྱུང་བས། ད་ནི་

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་ལས་གཞན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སོགས་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བཤད་པར་བྱ་སེ། དེ་ལའང་བསམ་གཏན་

དང་གཟུགས་མེད་བཤད་པ་དང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་གཉིས་ལས།

 ༼བསམ་གཏན་གཟུགས་མླེད་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ལའང་ངོ་བོ་དང་། དབྱེ་བ་དང་། ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། 

འཐོབ་པའི་ཚུལ་དང་། ཁད་པར་གི་ཆོས་དང་། ཉེར་བསོགས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་

དབྱེ་བ་བཤད་པ་བདུན་ལས།

༼ངྐོ་བྐོ་བཤད་པ༽

དང་པོ་ལའང་གཟུགས་མེད་རྣམས་ཀང་ཡོན་ཏན་གི་རྟེན་ཡིན་མོད་ཀི་ཡོན་

ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྟེན་མ་ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་རྣམས་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་

རྟེན་ཡིན་པའམ་ སྐྱེས་རིམ་ལྟར། དང་པོར་བཤད་པ་ལ་བསམ་གཏན་དག་ནི་མདོར་

བསྡུས་ན་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ལ། འདི་

གཉིས་ཀི་ཁད་པར་བོད་ཁ་ཅིག །རང་ས་ཁོ་ནར་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་འབྲས་བུའོ། །འོག་སར་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི་

རྒྱུའོ། །མཉམ་”བཞག136་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ནི་རྒྱུའོ། །གཉིས་ཀ་ཡིན་པ་ནི་འབྲས་བུའོ། །དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ནི་

136  བླ། བཞག      རིང་། བྱེས། གཞག
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རྒྱུའོ། །དགེ་བ་དང་ལུང་མ་བསན་ཡང་ཡིན་པ་ནི་འབྲས་བུའོ། །སྒོམ་བྱུང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ནི་རྒྱུའོ། །”དེར137་ཐོས་བྱུང་

དང་སྐྱེས་ཐོབ་”ཀང138་ཡིན་པ་ནི་འབྲས་བུའོ། །ཚེ་ཇི་སིད་པར་རྒྱུན་ཆགས་པ་ནི་འབྲས་བུའོ། །རེས་འགའ་བ་ནི་

རྒྱུའོ། །ཉེར་བསོགས་དང་བཅས་པ་ནི་རྒྱུའོ། །དངོས་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ནི་འབྲས་བུའོ། །འོག་མའི་རྟེན་ལའང་གོང་མའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་རུང་བ་ནི་རྒྱུའོ། །དེའི་འབྲས་བུ་གོང་མའི་ཕུང་པོ་སྣོད་དང་བཅས་པ་ནི་འབྲས་བུའོ་ཞེས་སོ། ། དེ་

དག་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་སའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་དབྱེ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་བཞི་

པའི་བར་རྣམ་པ་བཞི་བཞི་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་འབྲས་བུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེར་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་

དག་ནི་གནས་གསུམ་པར། སོ་སོར་ཡི། །བསམ་གཏན་ས་ནི་གསུམ་པ་ཡིན། །བཞི་

པ་ས་ནི་བརྒྱད་པ་ཡིན། །ཞེས་རབ་ཏུ་སེ་དང་པོར་བཤད་ཟིན་ལ། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་

གི་བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་ཀང་གཙོ་བོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། 

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་མཚན་ཉིད་ཀང་རེ་གཅིག་པ་ཡིན་པས་ཉོན་

མོངས་ཅན་དང་ གཡོ་བའི་དགེ་བ་དང་། མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་གི་སེམས་རེ་གཅིག་

པའང་ཡོད་པས་དེ་དག་བཅས་པའི་ཕིར་དགེ་བའི་སེམས་རེ་སེ་དམིགས་པ་གཅིག་

པར་བྱེད་པའི་སེམས་བྱུང་ཡིན་གི་སེམས་དམིགས་པ་གཅིག་པ་ཙམ་ནི་མ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ཉིད་རེས་སུ་འབྲང་བའི་འཁོར་དང་བཅས་ན་ནི་གཟུགས་བསམ་གཏན་ཟག་

མེད་ཀི་སོམ་པ་གང་རུང་”ཡང139་ཡོད་པས་ཕུང་པོ་ལྔའི་རང་བཞིན་ནོ། །ཏིང་ངེ་

འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་བཞིན་དུ་སེམས་ཁོ་ན་

137  བླ། དང      རིང་། དེར      བྱེས། དེང

138  ཡང

139  ཀང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལ་དམིགས་པ་ལ་རེ་གཅིག་པ་ཞེས་བརོད་པ་ནི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཊིཀ་

བྱེད་དག་འཆད་དོ། །

སོབ་དཔོན་གིས། གལ་ཏེ་སེམས་ཐམས་ཅད་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་

འཕོ་ལོང་མེད་པའི་ཕིར་རེ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནམ་གང་གིས་དེ་དག་རེ་གཅིག་པར་

བྱེད་པའི་ ཁད་པར་བྱེད་ཆོས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ དོན་གཞན། བརྟགས་པ་ནི་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན་མ་

ཡིན་ཏེ། སྐད་ཅིག་དང་པོའི་སེམས་ལ་མི་དགོས་ཀང་སྐད་ཅིག་མ་གཉིས་པའི་

སེམས་ དང་པོ་དམིགས་པའམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དེའི་སྒོ་ནས་དམིགས་པ་ལས་རྣམ་པར་མི་

གཡེང་བར་བྱེད་པས་དོན་དང་བཅས་པའི་ཕིར་རོ། ། ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་ལྟ་ན་སེམས་དང་

པོ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཚུངས་ལྡན་དེ་ལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་ 

ཏེ་དེའི་བྱ་བ་མི་བྱེད་པའི་ཕིར། དང་། སྐད་ཅིག་དང་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་པའི་དུས་ན་

འགགས་ན་གཉིས་པ་ལ་བྱེད་པ་འཇུག་པ་འགལ་བའི་ཕིར་དང་། མ་འགགས་ན་

སེམས་སྔ་མ་དང་དུས་མི་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་དྲན་པ་མ་

ཉམས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཁོ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་རེ་གཅིག་ཏུ་འདོད་

པའི་རྒྱུ་མཚན་དེ་ཁོ་ནས་སེམས་རེ་གཅིག་པར་བྱེད་ནུས་ན་དེའི་རྒྱུར་ཏིང་ངེ་འཛིན་

དོན་གཞན་བཏགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ལ། མི་ནུས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལའང་

མཚུངས་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སེམས་ཀི་ས་མང་པོ་པ་ཡིན་

པས་སེམས་ ཐམས་ཅད། རེ་གཅིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན་མི་འགྱུར་

ཏེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སོབས་ཆེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཡིན་

ཞིང་། སོབས་ཆུང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་ནི་རེ་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ལ། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཏིང་ངེ་འཛིན་ས་མང་པོ་ཙམ་ནི་དགེ་བ་ཁོ་ནར་མ་ངེས་པ་དང་སོབས་ཆུང་བའི་ཕིར་

རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བར་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་པ་ན་རེ། སེམས་རེ་གཅིག་པ་ཁོ་ན་ཏིང་

ངེ་འཛིན་ཡིན་གི་སེམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མེད་དེ། ལམ་

གི་ཚོགས་ཀི་བསབ་པའི་སྒོའི་མདོ་ལས། ལྷག་པའི་སེམས་ཀི་བསབ་པ་གང་ཞེ་ན། 

བསམ་གཏན་བཞིའོ་ཞེས་པ་དང་། སག་གི་བྱང་ཆུབ་ཀི་བུའི་མདོ་དང་། ཉན་ཐོས་ཀི་

རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་གཙོ་བོ་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་

ཡིན་ནོ་ཞེས་ཇི་ལྟར་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་ཚུལ་ཁིམས་དང་ཤེས་

རབ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལྟར་སེམས་ཀི་བསབ་པའང་སེམས་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ་ཟེར་རོ། །

སྒའི་དོན་ཅིའི་ཕིར་བསམ་གཏན་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། འདིས་མཆོག་ཏུ་སེམས་པར་

བྱེད་པས་བསམ་གཏན་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རབ་ཏུ་

ཤེས་པའི་ཕིར་རབ་ཏུ་ཤེས་པའི་བྱེད་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་སེམས་པར་

བྱེད་པ་བསམ་གཏན་ཡིན་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་ ཉོན་མོངས་ཅན་སོགས། ཐམས་ཅད་བསམ་

གཏན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཕུལ་དུ་ཕིན་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་

པར་བྱེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བསམ་གཏན་དུ་བརོད་དེ་ཉི་མ་ལ་སྣང་ལྡན་ཞེས་བརོད་

པ་བཞིན་ནོ། །ཕུལ་དུ་ཕིན་པའི་སེམས་པར་བྱེད་པའང་འདིར་ཡན་ལག་དང་ལྡན་པས་

རྟ་གཉའ་སྦྲེལ་བས་འདྲེན་པའི་ཤིང་རྟ་ལྟར་ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་

ངང་གིས་འབྱུང་བ་ལ་འདོད་དེ། དེའི་ཕིར་མདོ་ལས། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་

གནས་པ་དང་། ལམ་ས་བ། ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་མཆོག་ཏུ་སེམས་པ་མེད་པས་

ཉོན་མོངས་ཅན་བསམ་གཏན་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ལའང་ལོག་པར་ངེས་པར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སེམས་པ་ཡོད་པས་དེ་དང་འདྲ་བ་ཙམ་ལ་དེ་སྐད་དུ་བརོད་དེ་ས་བོན་རུལ་པ་བཞིན་

ནོ། ། མི་དགེ་བའི་བསམ་གཏན་ཡོད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་ཚངས་པའི་ཚོགས་ཀི་

མདོ་ལས། མི་དགེ་བའི་བསམ་གཏན་སྒིབ་པ་ལྔ་ལས་སྐྱེས་ཤིང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་མི་

ཤེས་ལ་དེ་དག་གིས་བར་དུ་གཅོད་ཅིང་བསྒོམ་སེ་བསྔགས་པར་མི་འོས་པའི་བསམ་

གཏན་གི་བསྔགས་པ་མི་གསུང་ངོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

འོ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་

དང་པོ་ནི་ས་དེ་ན་དུ་བ་ལ་མེས་ཁབ་པ་ལྟར་ལྷན་ཅིག་སྤོད་པ་ཡིན་པས་རྟོག་པ་མེད་

པར་དགའ་བདེ་དང་ལྡན་པའི་དཔྱོད་པ་མི་སིད་པས་དཔྱོད་པ་དང་དེས་མཚོན་པའི་

རྟོག་པ་དང་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་དགེ་བ་རེ་གཅིག་

པའོ། །དེ་ལྟ་ན་ལྷན་ཅིག་དཔྱོད་པས་རྟོག་པས་དཔྱོད་པའང་གོ་བས། རྟོག་དང་དགའ་

དང་བདེ་དང་ལྡན། །ཞེས་ཅིའི་ཕིར་མི་སྨོས་ཞེ་ན། ཡན་ལག་”སྔ་སྔ140་སངས་པ་

ཡིན། །ཞེས་བརོད་པ་ན་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ཡང་གཉིས་པར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བ་སང་བའི་ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་ལྷག་མ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ཡན་ལག་

སྔ་མ་སྔ་མ་རྟོག་དཔྱོད་སངས་ཤིང་དགའ་བདེ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྟོག་དཔྱོད་དང་

དགའ་བ་སངས་ཤིང་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། རྟོག་དཔྱོད་དང་དགའ་བདེ་སངས་

པའི་གཟུགས་ཀི་དགེ་བ་རེ་གཅིག་པའོ། །ཇི་ལྟར་བསམ་གཏན་རྣམས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་

བ་དང་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གཉིས་དང་རེ་རེ་ལའང་བཞི་བཞི་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་

གཟུགས་མེད་ཀང་རྣམ་པ་གཉིས་དང་བཞི་བཞི་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བའི་

140  བླ། སྔ་སྔ       རིང་། ལྔ་ལྔ
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གཟུགས་མེད་ནི། གཟུགས་མེད་པ་ན་གནས་མེད་དོ། །སྐྱེ་བ་ལས་ནི་རྣམ་པ་

བཞི། །ཞེས་བཤད་ཟིན་ལ། རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་གི་གཟུགས་མེད་ཀང་གཟུགས་ལས་

འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་སྙོམས་འཇུག་དགེ་བ་རེ་གཅིག་པའོ། །རེས་སུ་འབྲང་

བའི་གཟུགས་མེད་པས་འཁོར་དང་བཅས་ན་ནི་ཕུང་པོ་བཞིའོ། །བཞི་པོའི་ཁད་པར་

ནི་ལམ་གང་གིས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་སོགས་པ་འོག་མའི་ས་ལས་དབེན་པ་སེ་

རྣམ་པར་འབྱེད་ཅིང་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བའི་ཉེར་བསོགས་བར་ཆད་མེད་ལམ་

ལས་སྐྱེས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པའོ། ། འདི་

དག་གི་བར་ཆད་མེད་ལམ་གི་འོག་ས་ལས་རྒྱལ་བར་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དམིགས་པ་ལས་ཀང་འདའ་བར་བྱེད་དེ་

གཟུགས་མེད་དམིགས་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བས་སོ། ། གཟུགས་མེད་པ་དེ་དག་ཀང་དངོས་གཞི་

བཞི་ཉེར་བསོགས་ཕི་མ་གསུམ་དང་བཅས་པར་ནི་ དངོས་གཞི་ནི། རང་ས་ན་གཟུགས་

མེད་ཅིང་འོག་སའི་ཟག་བཅས་ཀི་གཟུགས་ལ་མི་དམིགས་ ལ་ཉེར་བསོགས་ནི་རང་གི་འོག་

ས་ལ་དམིགས་ཀང་ས་རྒལ་ནས་མི་དམིགས། པས་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་བཤིག་པ་ཞེས་བྱ་སེ། 

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ཀི་ཉེར་བསོགས་ན་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་གཟུགས་ལ་

དམིགས་ནས་རགས་སོགས་སུ་ལྟ་ བས་གང་ལ་དམིགས་པ་དེའི་འདུ་ཤེས་འབྱུང་། བའི་ཕིར་

གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། ། འདི་དག་ནའང་རེས་ཤེས་པ་དྲུག་གི་རིགས་མིན་པ་ལ་

དམིགས་པ་ནི་ཡོད་དོ། ། 

འདིར་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེན་པའི་བྱེ་བྲག་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པར་སྨྲ་བའི་

སེ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་བྱེ་བྲག་གོས་དམར་བའི་སེ་པ་དང་། མང་པོས་

བཀུར་བ་པ་རྣམས་གཟུགས་མེད་ནའང་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་དེ། ལུང་བར་མའི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བསུས་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་བསུས་པོ་ཆེ་ཚེ་གང་ཡིན་པ་དང་དྲོད་གང་

ཡིན་པའི་ཆོས་འདི་དག་ནི་འདྲེས་པ་སེ་མ་འདྲེས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཚེ་དང་དྲོད་

གཉིས་འདྲེས་པར་གསུངས་ཤིང་། གཟུགས་མེད་ནའང་ཚེ་ཡོད་ལ་ཚེ་ཡོད་ན་དྲོད་

ཀང་ཡོད་ལ་དྲོད་ནི་གཟུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་

རིའི་བུ་དཔེར་ན་འདམ་བུའི་ཤོག་གཉིས་གནམ་དུ་བསྒེང་སེ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་ཅིང་

འདུག་པ་དེ་ལ་འགའ་ཞིག་གིས་གཅིག་བོར་ན་”ཅིག་ཤོས་འགེལ་བར་འགྱུར་ལ། 

”ཅིག་ཤོས་བོར་ནའང་”ཅིག་ཤོས་འགེལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་

དེ་བཞིན་དུ་མིང་དང་གཟུགས་དག་ཀང་ཕན་ཚུན་རྟེན་ཅིང་གནས་སོ་ཞེས་པ་དང་། 

ཡང་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་མདོ་ལས་ཀང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བའི་མཚན་

ཉིད་ཀི་སྐབས་སུ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རྐེན་གིས་མིང་དང་གཟུགས་ཞེས་མིང་

གཟུགས་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་དང་། རྣམ་ཤེས་ཀིས་མིང་གཟུགས་བསྐྱེད་པར་

གསུངས་ཤིང་། གཟུགས་མེད་ནའང་མིང་དང་རྣམ་ཤེས་ཡོད་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་

ཤེས་གནས་པ་བཞི་སོན་པའི་མདོ་ལས། དགེ་སོང་དག་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཟུགས་

སུ་ཉེ་བར་འགོ་བ། གཟུགས་ལ་དམིགས་པ། གཟུགས་ལ་བརྟེན་པ་གནས་སོ། །

དགེ་སོང་དག་གང་ལ་ལ་ཞིག་འདི་སྐད་དུ་བདག་ནི་གཟུགས་དང་ཚོར་བ་

ནས་འདུ་བྱེད་ཀི་བར་དག་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགོ་བའམ་འོང་བར་སྨྲའོ་

ཤེས་ཟེར་ན་དེའི་ངག་དེ་ནི་དེའི་ཚིག་ཙམ་དུ་ཟད་དོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕུང་པོ་བཞི་

ལས་གཞན་དུ་རྣམ་ཤེས་འགོ་འོང་བཀག་པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པར་བཤད་

པ་ནི་བུ་ངན་པ་དང་རྐེད་པ་ཕ་བ་ལ་བུ་མེད་པ་དང་རྐེད་མེད་ཅེས་དམན་པའམ་ཕ་བ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལ་དགག་པའི་སྒ་བརོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །

ཁ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་འདི་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལུང་དང་པོ་གཉིས་

ནི་མདོ་ལས། ཚེ་དང་དྲོད་དང་རྣམ་ཤེས་ཀིས། །གང་ཚེ་ལུས་འདི་འདོར་བྱེད་

ཅིང་། །ཞེས་གསུངས་པས་གཟུགས་མེད་ན་ལུས་ཉིད་ཀང་མེད་ན་དེ་འདོར་བ་ག་ལ་

ཡོད། ཕན་ཚུན་བརྟེན་པའང་གཉིས་ཀ་ཡོད་ན་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་ཉིད་སིད་པས་

འདོད་གཟུགས་ན་སྤོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསུམ་པ་

ནི་འདོད་གཟུགས་ཀི་མིང་གཟུགས་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྐེན་ཅན་ཡིན་གི་གཟུགས་མེད་

ཀི་རྣམ་ཤེས་ནི་མིང་ཁོ་ནའི་རྐེན་ཡིན་པའི་ཕིར་མིང་གཟུགས་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཤེས་

ཀི་རྐེན་ཅན་དུ་གསུངས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཐམས་ཅད་མིང་གཟུགས་ཀི་རྐེན་དུ་སོན་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཕུང་པོ་བཞི་ལས་གཞན་དུ་རྣམ་ཤེས་འགོ་འོང་བཀག་པ་ནི་

ཕུང་པོ་བཞི་པོ་ལས་གང་ཡང་རུང་བ་ཞིག་མེད་ན་རྣམ་ཤེས་འགོ་འོང་བཀག་པ་ཡིན་

གི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མེད་པར་བཀག་པ་

མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །“དེ་ལ་ཚེ་སྔ་མ་ནས་བར་སིད་ཀི་རྒྱུན་གིས་འདིར་སྐྱེ་བ་ནི་

འོང་བ་ཡིན་ལ། བར་སིད་ཀི་རྒྱུན་གིས་འདི་ནས་ཕི་མར་སྐྱེ་བ་ནི་འགོ་བའོ། །141གལ་

ཏེ་གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འདོད་ན་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པར་

འདོད། གལ་ཏེ་ལུས་ངག་གི་སོམ་པ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པར་འདོད་ན་ནི་མི་རིགས་ཏེ། 

རྟེན་ལུས་ངག་མེད་པར་དེ་དག་གི་སོམ་པ་མི་རིགས་པའི་ཕིར་རོ། །སོམ་པ་ནི་འབྱུང་

འགྱུར་ཡིན་ན་གཟུགས་མེད་ན་རྟེན་འབྱུང་བ་མེད་པས་འབྲས་བུ་འབྱུང་འགྱུར་མི་

141  - དེ་ལ་ཚེ་སྔ་མ་ནས་བར་སིད་ཀི་རྒྱུན་གིས་འདིར་སྐྱེ་བ་ནི་འོང་བ་ཡིན་ལ། བར་སིད་ཀི་རྒྱུན་གིས་འདི་ནས་ཕི་མར་སྐྱེ་བ་ནི་

འགོ་བའོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རུང་བའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་དཔེན་ན་ཟག་མེད་ཀི་འབྱུང་བ་མེད་ཀང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་འབྱུང་

གྱུར་གི་གཟུགས་ཡོད་པ་ལྟར་གཟུགས་མེད་རང་ས་ན་འབྱུང་བ་མེད་ཀང་གཟུགས་

ཀི་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་པ་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་མཚུངས་

ཏེ། ཟག་མེད་ལ་འབྱུང་བ་མེད་ཀང་ཟག་མེད་ཀི་སོམ་པ་ནི་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ན་ཡོད་

པའི་ཟག་བཅས་ཀི་འབྱུང་བ་རྒྱུར་བྱས་ནས་སྐྱེ་ལ་བསམ་གཏན་གི་སོམ་པ་ནི་ཟག་

བཅས་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་དང་དབང་པོ་དང་

གནས་དང་ཡུལ་རྣམས་ཡོད་ན་ནི་ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར། གལ་

ཏེ་རྡུལ་ཕ་རབ་ཙམ་གི་གཟུགས་ཤིག་ཡོད་པས་བོངས་ཚོད་ཆུང་བའི་ཕིར་

གཟུགས་མེད་ན་ཅུང་ཟད་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་ན་ནི་ཆུའི་སྐྱེ་བོ་ཕ་མོའི་

གཟུགས་ལྟར་མི་སྣང་བ་དག་ཀང་གཟུགས་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། 

སིད་རེ་བའང་སེམས་མེད་པར་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར། སིད་རེ་བ་དེ་ཁོ་ན་གཟུགས་མེད་

དུ་ཇི་ལྟར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཆ་ཕ་བའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་གཟུགས་དང་བའི་ཕིར་

གཟུགས་མེད་པར་འདོད་ན་ནི་དང་བའི་ཕིར་རོ་རེའི་རི་ལའང་ཐོགས་པ་མེད་པར་

འགོ་བས་གཟུགས་ན་སྤོད་པ་དང་སིད་པ་བར་མའང་གཟུགས་མེད་པར་འགྱུར་

རོ། །གལ་ཏེ་གང་ལས་ཆེས་མཆོག་ཏུ་དང་བ་གཞན་མེད་པ་ཞིག་གཟུགས་མེད་ཡིན་

ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་ན་སྙོམས་འཇུག་གིས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ལྟར་སྐྱེ་བས་ཀང་

ཆེས་མཆོག་ཏུ་དང་བས་སིད་རེ་བ་ཁོ་ན་གཟུགས་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་

གཟུགས་མེད་ན་གཟུགས་ཡོད་ཀང་དེ་ནི་དང་བས་ས་འོག་མའི་དབང་པོས་གཟུང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བར་མི་ནུས་པས་གཟུགས་མེད་དུ་བརོད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་བསམ་གཏན་བཞི་པར་

སྐྱེས་པའི་གཟུགས་ཀང་གཟུགས་མེད་དུ་འགྱུར་ཏེ། གོང་མ་གོང་མའི་གཟུགས་

རྣམས་དང་བས་འོག་མ་འོག་མའི་དབང་པོས་མི་ཟིན་པའི་ཕིར་རོ། །

གལ་ཏེ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི་འདོད་ཁམས་ཡིན་ལ། 

གཟུགས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི་གཟུགས་ཁམས་པ་ཡིན་པས་དེ་གཉིས་ཀི་མིང་ནི་

དོན་དང་མཐུན་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་མེད་ཅེས་པའི་མིང་ནི་འདོད་རྒྱལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་

ན། སྔ་མ་གཉིས་དོན་མཐུན་ཡིན་ལ་ཕི་མ་འདོད་རྒྱལ་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པ་ཅི་ཡོད། 

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཀང་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་རྣམས་ལས་ངེས་

པར་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ལུང་བར་མ་ལས་གཟུགས་མེད་པའི་རྣམ་པར་

ཐར་པ་ཞི་བ་གང་དག་གཟུགས་རྣམས་ལས་འདས་ནས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པར་

ཤེས་པའི་གནས་བདུན་དང་། སེམས་ཅན་གི་གནས་དགུ་བསན་པའི་མདོ་ལས། 

གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པའི་སེམས་ཅན་དག་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་

དུ་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་རྣམས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་

པས་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་ལ་གཟུགས་བཀག་ནས་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ལའང་གཟུགས་

དགག་པ་གསུངས་པའི་ཕིར། གཟུགས་མེད་པ་ན་གཟུགས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་

དོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཇི་ལྟར་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་སུ་མི་འགྱུར་ཞེས་རང་གི་ཕོགས་

གཞུང་འཛུགས་པར་བྱེད་དོ། ། དེའི་གཟུགས་དེ་ནི་མདོ་སེ་པ་སེམས་ལ་གཟུགས་ཀི་ས་བོན་ཡོད་པས་དེ་

ལས་སྐྱེ་བར་འདོད། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་གཟུགས་མེད་དུ་སྐྱེས་པ་དག་གཟུགས་ཀི་སེམས་མངོན་དུ་གྱུར་ན་དེའི་འཆི་ལྟས་

ཀང་གཟུགས་ཀི་རྐེན་ཡིན་ལ། རྣམ་སྨིན་དང་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ནི་འདས་པའི་གཟུགས་རས་གྲུབ་ཏུ་འདོད་དོ། ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འོ་ན་གཟུགས་མེད་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་ཁམས་འོག་མར་སྐྱེས་པ་དག་ལ་ཇི་

ལྟར་གཟུགས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ན་གཟུགས་མེད་ཅིང་གཟུགས་ཀི་ཉེ་བར་

ལེན་པ་ནི་གཟུགས་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། དེའི་ཚེ་གཟུགས་ནི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་

པའི་རྐེན་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་སེམས་ལས་སྐྱེ་བར་འགྱུར་ལ། ཉེ་བར་ལེན་པའི་

རྒྱུ་ནི་འདོད་གཟུགས་ན་ཡོད་པའི་འབྱུང་བཞི་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕིར་ཁ་ཅིག་མདོ་

སེ་པ་ལུས་སེམས་ཕན་ཚུན་ས་བོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

གནས་སྐབས་དེའི་གཟུགས་འདས་པའི་གཟུགས་ལས་སྐྱེའོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། 

སེམས་ཙམ་པ་ཀུན་གཞི་ལས་སྐྱེ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་འཆད་པ་ནི་ལེགས་པ་མ་ཡིན་

ཏེ། དང་པོ་ནི་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པའི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཉིས་པ་ནི་ད་

ལྟར་བའི་གཟུགས་ཡོད་བཞིན་དུ་འདས་པ་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། 

གསུམ་པ་ནི་གཟུགས་རས་སུ་མེད་པར་འདོད་པས་དེའི་རྒྱུ་ལ་འབད་པ་དོན་མེད་

པའི་ཕིར་རོ། །གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་བཞིའི་སྒའི་དོན་ནི་འོ་ན་ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ལ་

དམིགས་པས་མིང་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའམ། འོན་ཏེ་སྦྱོར་བའི་མིང་གིས་བཏགས་ཤེ་ན། 

སྦྱོར་བའི་མིང་གིས་ཏེ། འདི་ལྟར་སྦྱོར་བའི་ཚེ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་

དང་། རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་

སྦྱོར་བའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་ལ་སོགས་པ་དེ་སྐད་བརོད་ཀི་གཞན་ན་ནི་ཅི་

རིགས་པར་ཆོས་གཞན་དག་ལའང་དམིགས་སོ། །

བཞི་པ་ནི་འདུ་ཤེས་ཆུང་ཞིང་མི་གསལ་བས་དམན་པའི་ཕིར་འདུ་ཤེས་མེད་



  616  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པ་ཞེས་ཀང་བྱ་ལ། འདུ་ཤེས་ཅུང་ཟད་ཡོད་པའི་ཕིར་འདུ་ཤེས་མེད་པའང་མ་ཡིན་

ནོ་ཞེས་བརོད་དོ། །སིད་པ་གསུམ་ན་དེ་བས་མཐོ་བའི་ས་མེད་པས་སིད་རེ་ཞེས་

ཀང་བྱའོ། །ཡང་ན་སྦྱོར་བའི་ཚེ་འདུ་ཤེས་ནི་ནད་དོ། །འབྲས་སོ། །ཟུག་རྔུའོ་ཞེས་

འདུ་ཤེས་རགས་པ་ལའང་སྐྱོན་དུ་ལྟ་ལ། འདུ་ཤེས་མེད་པ་པ་ནི་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའོ་

ཞེས་འདུ་ཤེས་མེད་པའང་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་དང་། འདུ་ཤེས་

མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་འདི་ནི་ཞི་བ་དང་ག་ནོམ་པའོ་ཞེས་སྦྱོར་བའི་

ཕིར་ཡང་དེ་སྐད་དུ་བརོད་དོ། །

༼དབྱླེ་བ་བཤད་པ༽

གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ནི་གོང་དུ་སྨོས་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན་ཡན་ལག་མ་གཏོགས་

པ་བསམ་གཏན་བཞི་དང་གཟུགས་མེད་བཞི་སེ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་དངོས་

གཞིའི་རས་ནི་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཡིན་ལ། འདིས་ཡན་ལག་དང་ཉེར་བསོགས་དང་ཁད་པར་ཅན་མ་བསན་

པར་འདོད་དོ། ། བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་སིད་རེ་མ་གཏོགས་པ་བདུན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་

གསུམ་ཡིན་ཏེ། །རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། དག་པ་པ་དང་། ཟད་པ་

མེད་པ་རྣམས་སོ། །བརྒྱད་པ་སིད་རེ་ནི་རོ་མྱང་ལྡན་དང་དག་པ་པ་རྣམ་པ་གཉིས་

ཡིན་གི་འདུ་ཤེས་དམན་ཞིང་རྒྱུ་བ་མི་གསལ་བས་དེ་ལ་འཕགས་པའི་ལམ་མི་རྟེན་

པས་ཟག་མེད་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་རོ་མྱང་ལྡན་ནི་མཚུངས་ལྡན་གི་གོགས་སེད་པ་དང་བཅས་པའོ། །ཟག་

བཅས་འཇིག་རྟེན་པའི་སྙོམས་འཇུག་དགེ་བ་ནི་མ་ཆགས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན་པས་དག་པ་ཞེས་བྱའོ། །རོ་མྱང་ལྡན་དེས་ཅི་ཞིག་རོ་མྱང་བར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱེད་ཅེ་ན། དག་པ་པ་དེ་ནི་རོ་མྱང་ལྡན་དེས་རོ་མྱང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། དག་པ་པ་

འདི་ནི་བཟང་ངོ་ཞེས་དེ་ལ་ཞེན་ཅིང་སེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་རོ་མྱང་ལྡན་ནི་

བསམ་གཏན་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པས་དག་པ་པ་ལས་ལངས་པ་དང་རོ་མྱང་ལྡན་

ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་དང་ང་རྒྱལ་ལ་སོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་

བསམ་གཏན་ཡང་ཡོད་མོད་ཀི་སེད་བཅས་ཁོ་ན་རོ་མྱང་ལྡན་དུ་བཤད་པ་ནི་དེ་ཁོ་ན་

དམིགས་པ་ལ་ཞེན་པས་དེ་ལས་ངེས་པར་མ་བྱུང་ན་གོང་མར་འགྱུར་མི་སིད་པའི་

ཕིར་དེ་སྐད་ཅེས་བཤད་དོ། །ཟག་མེད་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྙོམས་འཇུག་

བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ནོ། །

༼ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ༽

གསུམ་པ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གཉིས་ལས། སྤིའི་དོན་ལ་གསུམ་

གི་དང་པོ།

༼གཟུགས་མླེད་ལ་ཡན་ལག་མི་སྐོན་པའི་རྒྱུ་མཚན།༽

གཟུགས་མེད་ལ་ཡན་ལག་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཅི་བསམ་གཏན་ལྟར་

གཟུགས་མེད་པ་དག་ལའང་ཡན་ལག་ཡོད་དམ་ཞེ་ན་མེད་དེ། འགེལ་པ་ལས། 

སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་རས་དེ་དག་ལས་བསམ་གཏན་རྣམས་ཁོ་ན་ཡན་ལག་དང་

ལྡན་པ་ཡིན་གི་གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། གཟུགས་མེད་པ་རྣམས་ན་ནི་ཞི་

གནས་སུ་རོ་གཅིག་པ་ཉིད་ཀི་ཕིར་ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་མེད་དོ། །ཞེས་

བཤད་ཅིང་། སོབ་དཔོན་རྒྱལ་པོའི་སས་ཀིས་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་བཤད་ལ། དེའི་དོན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཡང་སོབ་དཔོན་གང་སེལ་གི་ཊིཀྐ་ལས། ཁ་ཅིག་ན་རེ། ཞི་གནས་སུ་རོ་གཅིག་པའི་

ཕིར་ཏེ། གང་དང་གང་ན་རྒྱུ་བ་རགས་པ་དེ་དག་ནི་དེར་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་ན་

གཟུགས་མེད་ན་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ལྷག་པས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་དེ་དག་རྒྱུ་བ་

ཞན་པས་དེ་དག་ལ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་བཞག་པ་མི་སིད་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤས་ཆེ་

བ་དེ་དག་ན་ནི་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གཞན་འགའ་ཡང་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་པས་གཟུགས་

མེད་དུ་ཡན་ལག་རྣམ་པར་མི་བཞག་གོ །ཞེས་ཟེར་རོ། །

གཞན་དག་ན་རེ། ས་གང་དུ་སེམས་བྱུང་ཚར་ཕིན་པར་འགག་པ་དེར་ཡན་

ལག་བཞག་སེ། དེ་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནི་སྡུག་བསྔལ་དང་ཡིད་མི་བདེ་འགག་

ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་གཉིས་པར་རྟོག་དཔྱོད་དང་། གསུམ་པར་དགའ་བ་དང་། བཞི་

པར་ནི་བདེ་བ་འགག་ལ། དེ་མན་ཆད་ན་ནི་སེམས་བྱུང་གང་ཡང་ཚར་ཕིན་པར་

འགག་པ་མེད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་མངོན་པ་ལས་ནི་བསམ་གཏན་

དངོས་གཞི་བཞི་པོ་མ་གཏོགས་པ་ལ་ཡན་ལག་མེད་པར་བཤད་ཅིང་། འཕགས་པ་

རྣམ་པར་གོལ་བའི་སེས་ནི་གཟུགས་མེད་པ་དག་བཏང་སྙོམས་དང་རེ་གཅིག་པའི་

ཡན་ལག་གཉིས་དང་ལྡན་ཞིང་སྣལ་མ་ཕ་སོམ་ལས་བྱས་བའི་རས་ལྟར་སེམས་ཞི་

མ་ཞིའི་ཁད་པར་གོང་དུ་ཡོད་པར་བཤད་ལ། བྲང་ཏི་ནི་གཟུགས་མེད་བཞི་པོ་དྲན་པ་

དང་ཤེས་བཞིན་དང་བཏང་སྙོམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་ཡན་ལག་བཞི་བཞི་དང་ལྡན་

ནོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལས་ནི་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་དང་པོ་ལས་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་ཀང་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་དང་

རྟོག་དཔྱོད་དང་རེ་གཅིག་པའི་ཡན་ལག་བཞི་དང་ལྡན་པར་བཤད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

༼གྲངས་ངླེས་པ་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་གངས་ངེས་པ་ནི་གལ་ཏེ་འདུ་ཤེས་དང་རེག་པ་ལ་སོགས་པ་

སེམས་ལས་བྱུང་བ་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་བཞིན་དུ་ཅིའི་ཕིར་རྟོག་དཔྱོད་ལ་སོགས་

པ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་ཅེ་ན། འདིའི་ལན་ལ་གཞན་ལུགས་དང་། རང་ལུགས་

གཉིས་ལས། དང་པོ་ནི་ཁ་ཅིག་ན་རེ། གང་དག་བསམ་གཏན་སྔ་མ་ལ་ཡོད་པ་ཕི་

མས་སངས་ཤིང་བོར་བ་དེ་དག་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་ཀི་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ནི་སྔ་

མ་ལ་ཡོད་ཀང་ཕི་མས་བོར་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཡན་ལག་ཏུ་མ་བཤད་དེ། འདི་ལྟར་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་ཡོད་པའི་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་བོར་ནས་གཉིས་

པར་བཞག་ལ། དང་པོའི་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་དང་གཉིས་བའི་དགའ་བ་དང་གསུམ་

བོར་ནས་གསུམ་པ་དང་། དེ་གསུམ་དང་གསུམ་པའི་བདེ་བ་དང་བཞི་བོར་ནས་

བསམ་གཏན་བཞི་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀང་ཡན་ལག་མ་

ཡིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྙོམས་འཇུག་གི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་མི་

མཚུངས་སོ། །ཡང་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་ལྔ་ལ་སོགས་

པ་ཁོ་ནར་བཞག་སེ། ཡན་ལག་དེ་དག་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལ་

”ཆེས142་ཕན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་རྟོག་

དཔྱོད་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཇོག་པར་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་དག་ཡན་ལག་ཏུ་འཇོག་པར་

འགྱུར་ཏེ། དྲན་པ་ཉེ་བར་གནས་པ་དང་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པ་ལ་

ཞུམ་རྒོད་ལ་སོགས་པ་མི་འབྱུང་བས་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་པས་དྲན་པ་དང་ཤེས་རབ་

142  ཆོས
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆེས་ཕན་པའི་ཕིར་རོ། །

གཉིས་པ་ནི་འགེལ་པ་ལས་ཁ་ཅིག་དེ་སྐད་དུ་རྒོལ་བ་ཡོད་མོད་ཀི་སྔོན་གི་

སོབ་དཔོན་རྣམས་ནི་ཇི་སྙེད་མངོན་པ་དེ་ལྟར་མི་སོན་ཏེ། དེ་ལྟ་བས་ན་འདི་ནི་དཔྱད་

པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བ་ལ་ཊིཀ་བྱེད་དག་འདི་ནི་རྣལ་འབྱོད་སྤོད་པའི་ས་

མཐོང་བས་དཔྱད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོབ་དཔོན་གིས་དེར་བལྟ་བར་ཁུངས་

འབྱིན་པ་ཡིན་པས་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་པར་བྱའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །འོ་ན་དེ་ལས་

ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་བསམ་གཏན་རྣམས་ལ་འདུ་ཤེས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་

གཞན་དག་ཡོད་ཀང་རྟོག་དཔྱོད་ལ་སོགས་པ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཏུ་བཞག་པ་ནི་སོ་

སོར་གཉེན་པོ་དང་ཕན་ཡོན་དང་དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་ནམ་གནས་ཀི་ཡན་ལག་གི་

ཕིར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བས་དེ་དག་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་གངས་ངེས་བསམ་པར་བྱའོ། །

༼ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་དྐོན་ངྐོས་གཟུང་བ།༽

གསུམ་པ་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་དོན་ངོས་གཟུང་བ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་

སྨྲ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསམ་གཏན་དང་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་གཉིས་ཀ་ཡིན་ལ་

གཞན་དག་ནི་ཡན་ལག་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ནི་ཡན་ལག་ལས་

དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་ཡན་ལག་བཞི་པའི་དམག་ཅེས་བརོད་པ་ལྟར་

ཚོགས་པའི་སྤི་དང་བྱེ་བྲག་ཡིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

གཉིས་པ་གཞུང་དོན་ལ་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ནི་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། མི་

མཐུན་ཕོགས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སེམས་དང་རྣམ་འཚེ་ལ་སོགས་

པ་སོང་བས་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་དང་། རྟོག་དཔྱོད་ཀི་མི་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཐུན་ཕོགས་སངས་ནས་དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བདེ་འཐོབ་པས་ཕན་ཡོན་

གི་ཡན་ལག་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་དང་། སེམས་རེ་གཅིག་པའི་སོབས་ཀིས་སྔ་མ་དེ་

དག་འགྲུབ་པས་དེ་གཉིས་ཀའི་རྟེན་གི་ཡན་ལག་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་སོ། །བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་བཞི་སེ། མི་མཐུན་ཕོགས་དང་པོའི་རྟོག་དཔྱོད་སོང་

པས་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་། ཕན་ཡོན་དང་གནས་སམ་རྟེན་

གི་ཡན་ལག་ནི་སྔ་མ་ལྟར་དགའ་བ་དང་སོགས་པས་གཟུང་བ་བདེ་བ་གཉིས་དང་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ལ་ནི་ཡན་ལག་ལྔ་སེ། མི་མཐུན་ཕོགས་

འོག་སའི་དགའ་བ་སོང་བས་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་དགའ་བ་ལ་རོལ་བ་མེད་པས་

དམིགས་པ་ལ་ལྷུན་གིས་གྲུལ་པའི་མཚན་ཉིད་ཅན་འདུ་བྱེད་ཀི་བཏང་སྙོམས་དང་

བཏང་སྙོམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མི་བརེད་པའི་དྲན་པ་དང་མི་བརེད་པའི་ཤེས་བཞིན་

གསུམ་དང་ཕན་ཡོན་དང་རྟེན་གི་ཡན་ལག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བདེ་བ་དང་སེམས་

གནས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་སོ། །

སེམས་གནས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པར་ལམ་གི་ཚོགས་ཀི་མདོ་ལས། ཡང་

དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གང་ཞེ་ན། གང་སེམས་གནས་པ་དང་། ཡང་དག་པར་གནས་

པའོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་རྣམས་ཀི་མཐའ་བཞི་པ་ན་ནི་ཡན་

ལག་བཞི་སེ། མི་མཐུན་ཕོགས་འོག་སའི་བདེ་བ་སོང་བས་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་

གཉིས་ཀའང་ས་འོག་མའི་སྐྱོན་བརྒྱད་དང་བྲལ་བས་དྲན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་

འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་གཉིས་དང་། ཕན་ཡོན་དང་རྟེན་གི་ཡན་

ལག་ནི་རིམ་པ་ལྟར་བདེ་བ་ཡང་མིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མིན་པའི་ཚོར་བ་བཏང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སྙོམས་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་དག་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་དག་ནི་བསམ་

གཏན་གི་ཡན་ལག་བཅོ་བརྒྱད་དོ། ། འདི་དག་གི་གཉེན་པོ་ནི་ཐག་”སིང143་གི་གཉེན་པོར་འདོད་པ་

ཉིད་ལེགས་སོ། ། 

རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའི་མི་

མཐུན་ཕོགས་ནི་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། གནོད་སེམས་དང་རྣམ་པར་འཚེ་

བའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་

བ་དང་། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། རྣམ་པར་གཡེང་བ་དང་ལྔ་ཡིན་ལ། བསམ་

གཏན་གཉིས་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་འདོད་ཆགས་དང་། 

རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། རྒོད་པ་དང་། ཏིང་ངེ་

འཛིན་མ་རོགས་པ་དང་ལྔ་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ནི་

བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་འདོད་ཆགས་དང་། ཡིད་བདེ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། ཏིང་

ངེ་འཛིན་མ་རོགས་པ་དང་བཞིའོ། །བསམ་གཏན་བཞི་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་ནི་

དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་། བསམ་གཏན་གསུམ་བའི་འདོད་ཆགས་དང་། བདེ་བ་

དང་། བདེ་བ་ལ་རོལ་བ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་རོགས་པ་དང་ལྔ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་

དང་། གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་གི་སྐབས་སུ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་མི་མཐུན་ཕོགས་

རྣམ་པ་ལྔ་སོང་བའི་གཉེན་པོ་དྲན་ཤེས་བཞིན་དང་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ཡིན་ཀང་

རྟོག་དཔྱོད་ཀི་སྒོས་མངོན་པར་བསྒྲུབས་པས་ན་དེ་གསུམ་གི་མིང་གིས་མ་བསན་

པར་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་གཉེན་པོའི་ཡན་ལག་ཏུ་བསན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་

143  བསིང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གཉིས་པའི་མི་མཐུན་ཕོགས་རྣམ་པ་ལྔ་སོང་བ་གཉེན་པོའང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་

དང་བཏང་སྙོམས་གསུམ་ཡིན་ཡང་སེམས་དགའ་བའི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པས་ཀུན་

ནས་དཀྲིས་པའི་ཕིར་དེ་དག་རང་མིང་གིས་མ་བསན་པར་རྟོག་དཔྱོད་གི་འཁྲུག་པ་

ཞི་བས་ནད་རབ་ཏུ་དང་བའི་མིང་གིས་བསན་ཏེ། དེས་ན་འདིའི་ནད་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་

དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དང་བཏང་སྙོམས་ཀི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །བསམ་གཏན་

གསུམ་པ་ལ་ནི་སེམས་དགའ་བའི་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་བཏང་

སྙོམས་དང་དྲན་ཤེས་བཞིན་གསུམ་རང་གི་མཚན་ཉིད་ཁོ་ནས་བསན་ཏོ། །དེའི་ཕིར་

གཉེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་བསམ་གཏན་དེ་དག་

ཡན་ལག་ལྔ་པ་དང་བཞི་པར་བཞག་ལ། བསམ་གཏན་བཞིའི་ཁད་པར་ནི་དང་པོ་

དང་གཉིས་པ་ལ་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །གཉིས་

པ་དང་གསུམ་པ་ལ་ནི་ཕན་འདོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་

དོ། །གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ལ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ཁད་པར་

ཡོད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །

བཅོ་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ཀང་མིང་གི་སྒོ་ནས་ཡིན་གི་རས་སུ་ནི་བཅུ་གཅིག་

ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཡན་ལག་ལྔ་དང་། གཉིས་པའི་ནང་རབ་ཏུ་

དང་བ་དང་། གསུམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་གཏོགས་པ་བཞི་དང་། བཞི་པའི་ཚོར་བ་

བཏང་སྙོམས་རྣམས་སོ། །གལ་ཏེ་རྟོག་དཔྱོད་དང་དྲན་པ་དང་འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་

དང་སེམས་བདེ་དང་ཚོར་བ་བཏང་སྙོམས་རྣམས་ནི་རས་རེ་རེ་ཞིང་ཡན་ལག་ཏུ་

རུང་མོད་ཀི་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་བདེ་བ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཇི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ས་དེ་གཉིས་ན་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བས་སེམས་

ཀི་བདེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ལུས་ཀི་བདེ་བའང་མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་བསམ་

གཏན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་སྒོ་ལྔའི་རྣམ་ཤེས་ཀི་འཁོར་དུ་བྱུང་བ་ཡིན་

ན་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཉིད་ཀིས་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཡིན་པས་མཉམ་གཞག་ཏུ་མི་འབྱུང་

བའི་ཕིར་རོ། །

གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདེ་བ་རས་གཞན་དུ་མི་འགྲུབ་པར་

འགྱུར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོར་བགངས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། དེར་བགངས་ཀང་

རས་གཞན་དུ་བགང་ན་གཉིས་པའི་བདེ་བའང་རས་གཞན་དུ་བགང་བར་ཐལ་བར་

འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། སྐྱོན་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་བདེ་བ་ནི་སེམས་

བདེ་ ཡིན་པས་ཚོར་བ། ཡིན་ལ། བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་དག་ན་ནི་དགེ་བའི་

ས་མང་པོ་པའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ། །བསམ་

གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ན་ནི་ཚོར་བ་བདེ་བ་མི་སིད་དེ། ཚོར་བ་བདེ་བ་ལ་ལུས་སེམས་

ཀི་ཚོར་བ་གཉིས་ལས་མེད་ཅིང་། དེ་ལ་ལུས་ཚོར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སྙོམས་པར་

ཞུགས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སེམས་ཚོར་

”ཡང144་མ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་དགའ་བ་ཞེས་བགངས་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། དགའ་

བ་ནི་ཡིད་བདེ་ཡིན་ན་བདེ་བ་དང་ཡིད་བདེ་གཉིས་ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བའི་ཕིར་

རོ། །དེ་གཉིས་རྣམ་གངས་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པར་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། ཡན་ལག་ལྔ་

ཞེས་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་འབྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་

144  ཀང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྣམས་འདོད་དོ། །

དཔེས་སོན་པ་ན་རེ། བསན་བཅོས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལས། མདོ་སེ་པ་

བཙུན་པས་ཆོས་མངོན་པ་བ་རྣམས་ཀི་ལྟར་ན་ཟོ་ཆུན་འཁྱུད་མོ་ལྟར་མིག་གི་རྣམ་

པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་འོག་ནས་གོང་དུ་འདྲེན་ཏོ་ཞེས་བཤད་དེ། དེའི་འདོད་པ་

ནི་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་ས་པའང་ཡོད་

དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀྐར་བཤད་ཅིང་། བསམ་གཏན་སོན་པའི་མདོ་ལས་

ཀང་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་སོན་པ་ན་དེ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ནས་

བཏང་སྙོམས་དང་དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་དུ་གནས་ཤིང་བདེ་བ་ལུས་ཀི་མྱོང་ལ་

ཞེས་གསུངས་པས་ལུས་བདེ་ནི་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ས་པ་ཁོ་ནར་

མ་ཟད་ཀི། གཉིས་པ་དང་གསུམ་པའི་ས་པའང་ཡོད་པས་དེས་ན་བསམ་གཏན་

གསུམ་ཅར་ནའང་ལུས་བདེ་ཁོ་ན་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

འོ་ན་ལམ་གི་ཚོགས་ཀི་མདོ་ལས། བདེ་བའི་དབང་པོ་གང་ཞེ་ན། བདེ་བ་

མྱོང་བར་འགྱུར་བའི་རེག་པས་རེག་པ་ལ་ལུས་ཀི་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་

བ་ཚོར་བའི་རྣམ་པ་བདེ་བ་སིམ་པ་སྐྱེ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་ཞེས་

བྱའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། མི་འགལ་ཏེ། སེ་པ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་

གཞུང་ལས་ལུས་ཀི་ཚོར་བ་ཞེས་པ་ཁོ་ན་འབྱུང་བས་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཞེས་པ་

ནི་འགའ་ཞིག་གིས་སྒོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། མདོ་ལས་ཀང་བདེ་བ་ལུས་

ཀིས་མྱོང་ལ་ཞེས་རང་གི་སྒས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ནི་ཡིད་ཀི་ལུས་

ཀིས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་བདེ་བ་ཡིད་ཀིས་མྱོང་ལ་ཞེས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གསུངས་པས་ཆོག་གི་ལུས་ཀིས་ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་

རོ། །གཞན་ཡང་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་སུ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལ་བདེ་བར་བརོད་

ན་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་བས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡོད་པས་བསམ་

གཏན་བཞི་པ་ལའང་ཡན་ལག་བདེ་བ་སྨོས་པར་འགྱུར་ན་དེར་མ་སྨོས་པས་ན་དང་

པོ་གསུམ་ན་ཚོར་བ་བདེ་བ་ཡོད་པས་དེ་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་ཀི་བཞི་པ་ན་ཚོར་བ་

བདེ་བ་མེད་པས་དེ་ཡན་ལག་ཏུ་མ་བཤད་དོ། །

གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི་བདེ་བའིི་ཚོར་བ་

དང་མཐུན་པས་བདེ་བར་བཤད་ཀི་བཞི་པའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ནི་བདེ་བའི་ཚོར་བ་

དང་མི་མཐུན་པས་བདེ་བར་མ་བཤད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བདེ་བའི་ཚོར་བ་དང་མཐུན་

པས་གསུམ་པའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའང་ཅིའི་ཕིར་བདེ་བར་མ་བཤད། གལ་ཏེ་བདེ་

བའི་ཚོར་བ་དང་མཐུན་མོད་ཀི་ལས་སུ་རུང་བའི་མཚན་ཉིད་ཅན་གི་བཏང་སྙོམས་

ཀིས་བཅོམ་པས་དེར་བདེ་བར་མ་བཤད་དོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་སྔ་མ་

གཉིས་ཀིས་ཤིན་དུ་སྦྱངས་པ་བས་གསུམ་པའི་ཤིན་དུ་སྦྱངས་པ་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པས་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ནས་དེ་འཕེལ་བའི་ཕིར་རོ། །གཞན་ཡང་བསམ་

གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ན་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཁོ་ན་བདེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། མགོན་མེད་ཟས་

སྦྱིན་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། གང་གི་ཚེ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་རབ་ཏུ་དབེན་པ་

ལས་སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་རོགས་པར་བྱས་ཏེ་

གནས་པ་དེའི་ཚེ་འདིའི་འདོད་པ་ཉེ་བར་སྡུད་པའི་ཡིད་བདེ་གཉིས་དང་། མི་དགེ་བ་

ཉེ་བར་སྡུད་པའི་ཡིད་བདེ་མི་བདེ་བཏང་སྙོམས་གསུམ་སེ་ཆོས་ལྔ་ནི་སོང་བར་



  627  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འགྱུར་ལ། ཆོས་ལྔ་པོ་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་དང་དགའ་བ་དང་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་

བདེ་བ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པ་དང་བདེ་བ་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའི་ཕིར་དང་། གསུངས་ཀང་ཐ་དད་མ་

ཡིན་ན་ལྔར་མི་རུང་ཞིང་ཐ་དད་ཡིན་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་ཅར་གི་བདེ་བ་ལུས་

བདེར་གྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སྒོ་ལྔའི་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གིས་གཡེང་བའི་ཕིར་ཁ་ཕིར་ལྟ་ཡིན་པས་

མཉམ་གཞག་ཏུ་ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ལ། གལ་ཏེ་འབྱུང་ནའང་ཕི་རོལ་ཏུ་

གཡེངས་པ་དང་ལུས་ཤེས་སྐྱེས་པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཉམས་པ་དང་། གནས་པ་

ལས་ལངས་པར་ཡང་འགྱུར་བ་དང་། ལུས་བདེ་མཉམ་གཞག་ཏུ་མི་འབྱུང་བས་

བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ཏུ་མི་འཐད་ཅིང་། གཞན་ཡང་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་ཟག་

བཅས་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ནས་བསམ་གཏན་གི་ས་

པ་ཡིན་པས་རིམ་པ་ལྟར་འདོད་པའི་ལུས་ཤེས་ཀིས་གཟུགས་ཀི་རེག་བྱ་འཛིན་མི་

ནུས་པས་རེག་བྱ་དང་ལུས་ཤེས་གཟུགས་ཀི་ས་པ་ཡིན་པས་འདོད་པའི་ལུས་

དབང་གིས་གཟུགས་ན་སྤོད་པའི་རེག་བྱ་འཛིན་པའི་ལུས་ཤེས་སྐྱེད་མི་ནུས་པའི་

ཕིར་དང་། ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་ཡན་ལག་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གཉིས་མི་རུང་བས་

ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་རེག་བྱ་དང་ལུས་ཤེས་ཀང་ཟག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཉེས་པ་

དེ་དག་མེད་དེ། མཉམ་པར་བཞག་པ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་ཁད་པར་ལས་སྐྱེས་པ་ཤིན་

ཏུ་སྦྱངས་པའི་རེག་བྱ་ཞེས་པ་ལུས་ཡང་ཞིང་ཟོ་མདོག་བདེ་བར་བྱེད་ཅིང་བདེ་བའི་

ཚོར་བ་དང་མཐུན་པའི་རླུང་གིས་ལུས་ལ་རྒྱས་ཤིང་ཁབ་པས་དེའི་མཐུས་ཤིན་ཏུ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

སྦྱངས་པའི་རེག་བྱ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཐུན་པའི་ལུས་ཤེས་

མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སྐྱེས་པའི་

ལུས་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་དེ་ཉིད་ལུས་ཀི་ནང་དུ་འབྱུང་བས་ཕི་རོལ་ཏུ་

གཡེངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་དེ་སྐྱེས་པ་ན་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཉམས་པ་དང་། ལངས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། སྤིར་

འདོད་པའི་ལུས་དབང་གིས་གཟུགས་ཀི་རེག་བྱ་ལ་དམིགས་པའི་ལུས་ཤེས་སྐྱེད་

པའི་ཁབ་པ་མེད་ཀང་། འདིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་སོབས་བསྐྱེད་པའི་མཐུས་མཉམ་

གཞག་གི་འདོད་པའི་ལུས་དབང་གིས་གཟུགས་ཀི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་རེག་བྱ་ལ་

དམིགས་པ་ཤིན་ཏུ་སྤངས་པའི་ལུས་ཤེས་མཚུངས་ལྡན་དང་བཅས་པ་བསྐྱེད་ནུས་

ཤིང་། དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ལུས་བདེ་བསམ་གཏན་གི་ཡན་ལག་ཏུའང་གྲུབ་ལ། ཤིན་ཏུ་

སྦྱངས་པའི་རེག་བྱ་དང་ལུས་ཤེས་ཟག་མེད་དུ་ཐལ་བ་ནི་འདོད་པ་ཉིད་དེ། ལམ་གི་

ཚོགས་ཀི་མདོ་ལས། ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་མངོན་

པར་ཤེས་པ་དང་། རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་

གང་ཡིན་པ་དང་། སེམས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་མངོན་

པར་ཤེས་པ་དང་། རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བ་

གང་ཡིན་པ་ཞེས་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུངས་པའི་

ཕིར་རོ། །

འོ་ན་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གི་ཚོགས་ཀི་མདོ་ལས། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་

རྣམས་གང་ཞེ་ན། མིག་ཇི་སྙེད་པ་དང་གཟུགས་རྣམས་ཇི་སྙེད་པ་དང་མིག་གི་རྣམ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་ཤེས་པ་ཇི་སྙེད་པ་དང་ཞེས་པ་ནས་ལུས་ཇི་སྙེད་པ་དང་རེག་བྱ་རྣམས་ཇི་སྙེད་

པ་དང་ལུས་ཀི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཇི་སྙེད་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དུ་ཁམས་བཅོ་ལྔ་པོ་

ཐམས་ཅད་ཟག་བཅས་ཁོ་ནར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དཔེས་སོན་པ་ན་རེ་

དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པའི་རེག་བྱ་དང་ལུས་ཤེས་མ་གཏོགས་པའི་རེག་བྱ་དང་ལུས་

ཤེས་གཞན་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་ཉེས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་ཟེར་

རོ། །བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ཡན་ལག་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་རྒྱུ་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་རྟོག་དཔྱོད་ཀི་འཁྲུག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་དང་པོས་འདོད་པ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་

བར་མ་ཟད་འདིས་མཉམ་གཞག་གི་ས་དང་པོ་ལས་ཀང་ངེས་པར་འབྱུང་བས་དེ་ལ་

ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་ཡིན་ནོ། །

འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁད་པར་ཅན་ན་རེ་སེམས་གི་གནས་སྐབས་རྟོག་དཔྱོད་ཞི་

བ་ཙམ་ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་རྟོག་དཔྱོད་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སོགས་པའང་སེམས་ལས་རས་གཞན་མ་ཡིན་གི་སེམས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་

བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། དེ་དག་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པས་རས་ཐ་

དད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡང་གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ཀིས་དགའ་བ་ཡིད་བདེར་

འདོད་པ་ནི་མི་རིགས་ཏེ། སེ་པ་གཞན་དག་དགའ་བ་སེམས་བྱུང་གི་ཆོས་གཞན་ ཡིད་

གི་ས་པ་ཁོ་ན། ཡིན་ལ་ཡིད་བདེ་བསམ་གཏན་གསུམ་ཅར་གིའང་བདེ་བར་འདོད་པ་

ལྟར་བསམ་གཏན་གསུམ་ཅར་གི་བདེ་བ་ནི་དགའ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཡིད་བདེ་

ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ན་ནི་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བྲལ་བས་ཉེ་བར་མ་ཞི་བས་དགའ་བ་ཁོ་ན་ཡིད་བདེ་བ་ཡིན་ལ། གསུམ་པ་ནི་དགའ་
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བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ཉེ་བར་ཞི་བས་སེམས་བདེ་ཁོ་ན་ཡིན་གི་ཡིད་

བདེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་ཡན་ལག་ལས་ངེས་འབྱུང་ཡིན་པས་རྣམ་པར་

བསྒྱུར་བའི་མདོ་ལས་བསམ་གཏན་གསུམ་ལ་བཀའ་སྩལ་ནས། འདིར་འདིའི་ཡིད་

བདེ་བའི་དབང་པོ་སྐྱེས་པ་མ་ལུས་པར་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དང་། བསམ་

གཏན་བཞི་པ་ལ་ནི་བདེ་བའི་དབང་པོ་འགག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པ་དང་། བསམ་

གཏན་གི་ཡན་ལག་སོན་པའི་མདོ་ལས། དེ་འདོད་པས་དབེན་སིག་ཏོ་མི་དགེ་བའི་

ཆོས་ཀིས་དབེན་པ་རྟོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་དབེན་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་

སོ། །དེ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ཉེ་བར་ཞི་ནས་ནང་ཡོངས་སུ་དང་སེ་

སེམས་ཀི་རྒྱུད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་རྟོག་པ་མེད་པ་དཔྱོད་པ་མེད་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་

ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་

གནས་སོ། །

དེ་དགའ་བ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་དྲན་པ་དང་ལྡན་ཞིང་ཤེས་

བཞིན་དུ་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཏེ། བདེ་བ་ལུས་ཀིས་མྱོང་ལ་འཕགས་པ་རྣམས་

ཀིས་དེ་ལ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་བདེ་བ་ལ་རྣམ་པར་སྤོད་པ་བཏང་སྙོམས་པའོ་ཞེས་

བརོད་པ་སེ་དགའ་བ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་

སོ། །དེ་བདེ་བ་ཡང་སངས་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་སངས་ཤིང་ཡིད་བདེ་བ་དང་ཡིད་མི་

བདེ་བ་སྔ་ནས་ཀང་ནུབ་པས་བདེ་བ་ཡང་མེད་སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་མེད་པ་བཏང་

སྙོམས་དང་དྲན་པས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཉེ་བར་བསྒྲུབས་ཏེ་
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གནས་སོ་ཞེས་ལུང་རྣམ་པ་གཉིས་ལས་གསུམ་པར་ཡིད་བདེ་འགག་ཅིང་བཞི་པར་

བདེ་བ་དེ་མ་ཐག་ པ་སེམས་བདེ། དང་ཡིད་བདེ་ནི་སྔ་མ་ བསམ་གཏན། གསུམ་པ་ནས་

སངས་པར་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། ། དགའ་བདེ་གཉིས་ཚོར་བ་བདེ་བར་འདྲ་ཡང་དགའ་བས་སེམས་བ་

ཞི་བར་བྱེད་ལ། ཞི་བར་གྱུར་པའི་ཚེ་ས་གཞན་ཐོབ་ན་དེའི་རིགས་ཅན་གི་ཚོར་བ་ལ་བདེ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། ། དེས་

ན་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ཀི་བདེ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ཡིད་བདེ་ནི་དགའ་

བ་ཡིན་ལ། གསུམ་པ་ལ་ནི་སེམས་ཀི་སིམ་པ་ཉིད་བདེ་བར་བཞག་གོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་

ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ཡིད་བདེ་ནི་ཡིད་དགའ་བ་ཡིན་ལ་བསམ་གཏན་ལ་བདེ་

བ་ཡན་ལག་ཏུ་བཤད་པ་ནི་ལུས་བདེ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ལུས་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་བདེ་བ་ཡིན་པར་འདོད་ལ། བཞི་པ་ལ་ནི་དེ་ཡང་སང་པར་འདོད་དོ། །

ཅི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བསམ་གཏན་ལའང་ སྔར་བཤད་པའི། ཡན་ལག་དེ་དག་

ཡོད་དམ་ཞེ་ན། ཁ་ཅིག་ཡོད་ལ་ཁ་ཅིག་མེད་དེ། འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་གི་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་ནི་དེའི་ས་པའི་ཉོན་མོངས་པས་དབེན་བ་མ་ཡིན་ ཞིང་དེ་དང་

མཚུངས་པར་ལྡན། པས་དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་མེད་ཅིང་། གཉིས་

པ་ལ་ནི་དེའི་ས་པའི་ཉོན་མོངས་པས་བརོགས་པས་རབ་ཏུ་མ་དང་བས་ནང་རབ་ཏུ་

དང་བ་མེད་ལ། གསུམ་པ་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བདེ་བས་ཀུན་ཏུ་རྨོངས་ཤིང་

བསད་པས་ཤེས་བཞིན་དང་དྲན་པ་མེད་ཅིང་། དགེ་བའི་ས་མང་པོ་པ་ཡིན་པས་བཏང་སྙོམས་ཀང་

མེད་དོ། ། བཞི་པ་ལ་ནི་དེའི་ས་པའི་ཉོན་མོངས་པས་དྲི་མ་ཅན་དུ་བྱས་པས་བཏང་

སྙོམས་དང་དྲན་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་མེད་དོ། །གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། 

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བསམ་གཏན་དང་པོ་དང་གཉིས་པ་ན་ནི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་མེད་
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ལ། གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་ན་ནི་འདུ་བྱེད་བཏང་སྙོམས་མེད་དེ། དེ་དག་ནི་ཉོན་

མོངས་ཅན་ཡིན་ལ་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་བཏང་སྙོམས་ནི་དགེ་བའི་ས་མང་པོ་བ་

ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །དེས་ན་དགའ་བ་ནི་འདོད་པས་དབེན་པ་ལས་

སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་དང་། ནང་རབ་ཏུ་དང་བ་ནི་རྟོག་དཔྱོད་ཞི་བ་དང་། དྲན་པ་དང་

ཤེས་བཞིན་ནི་དམིགས་པ་མ་བརེད་པ་དང་ཤེས་རབ་ཙམ་ལ་འདོད་པའི་ཕིར་ཉོན་

མོངས་ཅན་ལའང་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་འདོད་དོ། །

འོ་ན་ལུགས་སྔ་མ་ལྟར་ན་ གཉིས་པའི། ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་ གསུམ་པའི། བཏང་

སྙོམས་ཡོད་དམ་མེད་ཅེ་ན། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་དག་དགེ་བ་ཡིན་པས་དངོས་སུ་མེད་

པར་མ་བཤད་ཀང་མེད་པར་གྲུབ་བོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་དག་མེད་པར་

མ་བཤད་པས་ཡོད་དོ། །ཞེས་ གཉིས་པའི་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་དང་། གསུམ་པའི་བཏང་སྙོམས་ཁ་ཅིག་དེ་

གཉིས་དགེ་བ་ཡིན་པས་མེད་པར་འདོད་ལ་ཁ་ཅིག་མེད་པར་མ་བཤད་པས་ཡོད་པར་འདོད་དོ། ། ཟེར་རོ། །

གཞན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ལུང་བར་མ་ལས། བསམ་གཏན་དང་པོ་

གསུམ་ནི་སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་ཕིར་གཡོ་བ་དང་བཅས་པ་དག་ཡིན་ནོ་ཞེས་

གསུངས་པས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནི་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། འོག་སའི་སྐྱོན་

བརྒྱད་ལས་གོལ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་སྐྱོན་བརྒྱད་ནི་རྟོག་པ་དང་དཔྱོད་པ་གཉིས་

དང་དབུགས་རྔུབ་པ་དང་འབྱུང་བ་དག་སེ་གཉིས་དང་བདེ་བ་དང་། སོགས་པས་

གཟུང་བ་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡིད་བདེ་དང་ཡིད་མི་བདེ་དང་བཞི་སེ་བརྒྱད་ཡིན་

ནོ། །གཞན་དག་ན་རེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ནི་རྟོག་དཔྱོད་དང་གཉིས་པ་ནི་དགའ་བ་

དང་། གསུམ་ནི་བདེ་བས་གཡོ་བས་སྐྱོན་དང་བཅས་ལ་བཞི་པ་ནི་དེ་དག་དང་བྲལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བས་མི་གཡོ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུ་ཧི་ཏའི་མདོ་ལས། བསམ་གཏན་བཞི་པ་ནི་དཔེར་ན་

རླུང་མེད་པའི་མར་མེ་རླུང་གིས་མི་གཡོ་བ་དེ་དང་འདྲའོ་ཞེས་རླུང་མེད་པའི་མར་མེ་

དཔེར་མཛད་ནས་གསུངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

འོ་ན་སྔ་མ་གཉིས་ན་ཡིད་བདེ་དང་གསུམ་པ་ན་བདེ་བ་དང་བཞི་པ་ན་བཏང་

སྙོམས་ཁོ་ན་ཡོད་པར་བཤད་ན་ཅི་རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག་བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་བདེ་བ་

དང་གཉིས་པ་ན་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་ཡིད་བདེ་དང་གསུམ་པ་ན་བདེ་བ་དང་བཞི་པ་ན་

ཡོད་པའི་བཏང་སྙོམས་དེ་དག་འབྲས་བུ་སྐྱེ་བ་ནའང་ཡོད་དམ་ཞེ་ན། བཞི་པ་ན་དེ་ལྟ་

ཡིན་མོད་ཀི་གཞན་ན་ནི་དེ་ལྟ་ན་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་བཞི་པོ་དག་ལས་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ན་ནི་ཡིད་ཀི་ས་པའི་ཡིད་བདེ་དང་མིག་རྣ་ལུས་ཀི་རྣམ་ཤེས་

གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་བདེ་བ་དང་རྣམ་ཤེས་བཞི་ཅར་གི་བཏང་སྙོམས་དང་། 

གཉིས་པ་ན་ནི་རྣམ་ཤེས་གཞན་མེད་པས་ཡིད་ཀི་ས་པ་ཁོ་ནའི་བཏང་སྙོམས་དང་

ཡིད་བདེ་དང་། གསུམ་པ་ན་ནི་ཡིད་ཀི་ས་པའི་སེམས་ཀི་བདེ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་

དང་། བཞི་པ་ན་ནི་ཡིད་ཀི་ས་པའི་བཏང་སྙོམས་ཀི་ཚོར་བ་ཁོ་ན་ཡོད་དོ། །གལ་ཏེ་

བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ན་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་རྟོག་

དཔྱོད་མེད་ན་གཟུགས་དང་སྒ་དང་རེག་བྱ་འཛིན་པ་དང་ལུས་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་

བྱེད་སོང་བར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། གཉིས་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་པ་རྣམས་ལ་མིག་

ཤེས་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་མེད་པའང་མ་ཡིན་ལ་རང་གི་ས་པའང་མ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་གོང་མ་གསུམ་

པོ་དག་ན་ལུས་དང་མིག་དང་རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་གསུམ་དང་ལུས་དང་ངག་གི་རྣམ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པར་རིག་བྱེད་ཀུན་སོང་རྟོག་དཔྱོད་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་ཤིང་རང་ས་ན་དེ་མེད་པས་

ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱེད་པའི་རྟོག་དཔྱོད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་

སར་གཏོགས་པ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ས་གོང་མ་པ་དག་འོག་སའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་པར་

འདོད་པ་ན་འོག་སའི་སྤྲུལ་སེམས་གོང་མའི་རྟེན་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་

བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་འདོད་ལ། དེས་ན་ས་དེས་བསྡུས་པ་མེད་ཀི་རྟེན་དེ་ལ་ཡོད་ལ། དེས་བསང་བའི་ཆོས་དེ་

དག་ཀང་དང་པོའི་ས་པ་དང་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་ནོ་གསུངས་སོ། ། དེ་ཡང་གོང་སར་མངོན་དུ་

བྱེད་པའི་མིག་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་ཤེས་དང་རྟོག་དཔྱོད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་

བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་གི་དེ་དག་མི་དགོས་པའི་དམན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དགེ་

བ་མ་ཡིན་པའམ། ཡང་ན་དང་པོའི་དགེ་བ་ནི་རྣམ་སྨིན་དང་བཅས་པ་ཡིན་ན་དང་

པོའི་རྣམ་སྨིན་ནི་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་མི་གཉེར་བས་དེའི་རྒྱུ་དགེ་བའི་

སེམས་མངོན་དུ་བྱ་བ་ལ་འབད་པ་མི་བྱེད་དོ་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །འོག་

ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ ཞིང་དང་པོའི་དེ་དག་སངས། བའི་ཕིར་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡང་

མིན་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་སེམས་བཞིན་ནོ། །བསམ་གཏན་དང་པོའི་ལུང་མ་བསན་དེ་དག་ནི་

དམན་པ་ཡིན་ཡང་ མཐོང་ཐོས་སོགས་ལ། དགོས་པའི་ཕིར་མངོན་དུ་བྱེད་ཀི་དེ་ཡང་གུས་

པས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དཔེས་སོན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་བསམ་གཏན་ཕི་མ་གསུམ་ནའང་

རྣམ་ཤེས་ཚོགས་གསུམ་ག་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །

༼འཐྐོབ་ཚུལ་བཤད་པ༽

བཞི་པ་འཐོབ་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས་དང་པོ་དག་པ་བ་ནི་འོག་ས་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བ་དང་། གོང་ནས་འོག་ཏུ་སྐྱེ་བ་དང་། སྦྱོར་བ་དང་། ཆགས་བྲལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལས་ཉམས་པ་བཞིས་འཐོབ་པ་ལས་དག་པ་བ་དེ་དང་སྔར་གཏན་མི་ལྡན་པ་ནི་འོག་

ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའམ། སིད་རེ་མ་གཏོགས་པ་གོང་ས་ནས་འོག་

སར་སྐྱེ་བ་ལས་ནི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གི་དག་པ་བ་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་འཐོབ་

ཀི། སིད་རེ་ནི་དེ་བས་མཐོ་བའི་ས་མེད་ཅིང་འོག་ས་ནས་དེར་སྐྱེ་བ་ན་ རྒྱུ་སྙོམས་འཇུག ། 

དེ་སྔར་ནས་ལྡན་པ་སྐྱེ་བས་གསར་འཐོབ་མེད་པས་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་ཁོ་ནས་འཐོབ་ཀི་སྐྱེ་བས་འཐོབ་པ་མེད་དོ། ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་པ་དེ་ཡང་

ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་མ་གཏོགས་སོ། ། 

དེ་ཡང་སྔར་མི་ལྡན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་དག་པ་བ་དང་སྔར་ནས་ལྡན་པ་ནི་

ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གི་བསམ་གཏན་དག་པ་པ་ཆགས་བྲལ་དང་སྐྱེ་བས་མི་འཐོབ་

ཀི་སྦྱོར་བས་འཐོབ་ལ། གནས་པ་ཆ་མཐུན་ལས་ཉམས་ན་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་

དང་། བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཉམས་པ་ལས་དང་

པོའི་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་འཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཉམས་པ་ལས་ཀང་འཐོབ་བོ། །དེ་ཉིད་ཀི་

ཕིར་བསན་བཅོས་ལས། བསམ་གཏན་དག་པ་པ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་

པར་འགྱུར་ལ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོར་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་

ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་དང་སྐྱེ་བ་ལས་འཐོབ་པ་དང་འདོར་བར་འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞེ་

ན། ཡོད་དེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཉམས་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པའོ། །དེ་ནི་འདོད་པ་

ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་ལ། ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་བས་འདོར་རོ། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདོད་ཆགས་དང་

བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ལས་འཐོབ་ལ། འདོད་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་ལས་འདོར་རོ། །གོང་ནས་ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་

དུ་སྐྱེ་བ་ན་འཐོབ་ལ། དེ་ནས་འདོད་པའི་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བ་ན་འདོར་རོ་ཞེས་འབྱུང་

ངོ་། །ཚངས་པའི་འཇིག་རྟེན་ནི་བསམ་གཏན་དང་པོ་འོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་དང་

པོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་ནི་དང་པོའི་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་འདོར་ཏེ། དང་

པོའི་ཉོན་མོངས་དང་མཐུན་པའི་ཕིར་དང་པོའི་ཉོན་མོངས་བཞིན་ནོ། །

གཉིས་པ་ བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀི། སྙོམས་འཇུག་ཟག་མེད་ནི་རྒྱུ་བཞི་པོ་དེ་

དག་ལས་སྔར་མི་ལྡན་པ་ལས་ནི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཡིས་འཐོབ་ཅིང་ དེ་ཡང་

ལམ་ནི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་གང་གིས་བྲལ་བའང་རུང་ངོ་། །དེ་ནི་ཕིར་མི་འོང་ཁོ་ན་སེ། འབྲས་བུ་དང་པོ་གཉིས་ནི་

དངོས་གཞིས་མ་བསྡུས་པས་སོ། །དེ་དག ། སྔར་ནས་ཟག་མེད་དང་ལྡན་པ་ནི་སྦྱོར་བའི་སོབས་

ཀིས་ཟད་ཤེས་ལས་ཀང་མི་སོབ་པ་དངོས་གཞིས་བསྡུས་པ་འཐོབ་ལ། དབང་པོ་

རྟུལ་པོ་རྣོན་པོར་འཕོས་ན་རྣོན་པོས་བསྡུས་པའི་སོབ་པ་དང་མི་སོབ་པ་འཐོབ་

བོ། །ཕིར་མི་འོང་ཆགས་བྲལ་སྔོན་འགོས་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་

ནས་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་འཐོབ་

ཀང་མཐར་གིས་པ་མི་ལྕོགས་མེད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ནས་ངེས་པ་ལ་འཇུག་ན་དངོས་

གཞི་མི་ཐོབ་པས་ཐམས་ཅད་ཀིས་འཐོབ་པར་མ་ངེས་པས་ངེས་པ་ལ་འཇུག་པས་

འཐོབ་པ་མ་བཤད་ཅིང་། མི་སོབ་པ་ཉམས་ན་སོབ་པས་བསྡུས་པའི་སྙོམས་འཇུག་

དངོས་གཞི་འཐོབ་ཀང་སྙོམས་འཇུག་ཟག་མེད་ཀི་རིགས་ཙམ་སྔར་ནས་ལྡན་པས་

གསར་ཐོབ་མེད་པས་ཉམས་པས་འཐོབ་པའང་མ་བཤད་ལ། ས་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེས་པའི་བྱིས་

པའང་ཟག་མེད་དང་ལྡན་པར་ཐལ་བས། ཟག་མེད་ལ་སྐྱེ་བས་འཐོབ་པ་ནི་མེད་དོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གསུམ་པ་སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་ནི་སྔར་དེ་དང་མི་ལྡན་པ་ལས་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ལས་ཡོངས་སུ་ཉམས་ན་

བསམ་གཏན་དང་པོ་ཉོན་མོངས་ཅན་འཐོབ་པ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་ཉམས་པས་འཐོབ་པ་

དང་སིད་རེ་མ་གཏོགས་པ་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ནས་དང་པོ་སྐྱེས་ན་

དང་པོའི་ཉོན་མོངས་ཅན་འཐོབ་པ་ལྟ་བུ་གོང་ས་ནས་འོག་སར་སྐྱེ་བ་ཡིས་འཐོབ་པ་

གཉིས་ཡོད་ཀི་ འདི་འོག་ནས་གོང་དུ་སྐྱེ་བའམ་ཆགས་བྲལ་གིས་མི་འཐོབ་སེ་འདི། སྔར་ནས་ལྡན་པས་

སྦྱོར་བ་དང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བས་འཐོབ་པ་ནི་མེད་དོ། །

༼ཁྱད་པར་གི་ཆྐོས་བཤད་པ༽

ལྔ་པ་ཁད་པར་གི་ཆོས་བཤད་པ་ནི་འོ་ན་སྙོམས་འཇུག་གི་རས་དེ་དག་གང་

གི་མཇུག་ཏུ་དུ་ཞེ་ན། ཟག་པ་མེད་པའི་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་མཇུག་

ཐོགས་སུ་རང་ས་དང་ བཅས་ན། ལྟག་གི་ས་གཉིས་ཏེ་ས་གསུམ་གི་བར་གི་དགེ་བ་ 

ཟག་བཅས། ཟག་མེད་དང་། རང་དང་། འོག་མ་ གཉིས་ཏེ་ས། གསུམ་པའི་བར་གི་དགེ་བ་ཟག་

བཅས་ཟག་མེད་དག་སྐྱེའོ། །འདི་ཡང་སྤིར་བསན་པ་ཙམ་ཞིག་ཡིན་གི་ཐམས་ཅད་

དུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་པོ་ཟག་པ་མེད་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འོག་མའི་

སྙོམས་འཇུག་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་

སྐྱེ་མཆེད་ཟག་མེད་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཡང་གོང་མའི་ཟག་མེད་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་དྲུག་སྐྱེ་སེ། 

རྒྱུན་གི་ཚེ་རང་གི་ས་པའི་ཟག་མེད་དང་། སྙོམས་མཇུག་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་རང་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གི་ས་པའི་དག་པ་པ་དང་། ཟག་བཅས་དང་སེལ་ནས་ལུགས་བཞིན་སྙོམས་པར་

འཇུག་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་དག་པ་པ་དང་། ཟག་བཅས་དང་མ་སེལ་

བར་ལུགས་བཞིན་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་ཐོད་རྒལ་གི་སྦྱོར་བའི་ཚེ་མ་སེལ་བར་

ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ན་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ཟད་མེད་

དང་། སེལ་ནས་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བའི་ཚེ་ཐོད་རྒལ་དངོས་བསམ་

གཏན་གསུམ་པའི་དག་པ་པ་དང་། མ་སེལ་བར་གསུམ་པར་འགོ་བ་ན་ཉེ་བའི་སྦྱོར་

བ་གསུམ་པའི་ཟག་མེད་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །གོང་འོག་གི་བཞི་པ་ཕན་ཆད་ནི་སྐྱེ་བ་མི་

སིད་དེ། ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཕིར་དང་། འདོད་པ་ན་ཟག་མེད་མི་སིད་པའི་ཕིར་དང་། 

འདོད་པའི་དགེ་བ་ཙམ་སྐྱེ་ཡང་ས་སྙོམས་འཇུག་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །བསམ་

གཏན་གཉིས་པའི་ཟག་མེད་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནི་བརྒྱད་སྐྱེ་སེ། རྒྱུན་གི་ཚེ་དང་། 

དེ་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་རིམ་པ་ལྟར་རང་གི་ས་པའི་ཟག་མེད་དག་པ་པ་དང་། མ་སེལ་

བར་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་

ཟག་མེད་དང་། སེལ་ནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་བསམ་

གཏན་གསུམ་པའི་དག་པ་པ་དང་། མ་སེལ་བར་གསུམ་པར་འགོ་བ་ན་ཉེ་སྦྱོར་བཞི་

པའི་ཟག་མེད་དང་སེལ་ན་ཐོད་རྒལ་དངོས་བཞི་པའི་དག་པ་པ་དང་། ལུགས་དང་མི་

མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་ཚེ་མ་སེལ་ན་དང་པོའི་ཟག་མེད་དང་། སེལ་ན་

དག་པ་པའང་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་གསུམ་པའི་ཟག་མེད་ཀི་

མཇུག་ཐོགས་སུ་བཅུ་འབྱུང་སེ། རང་སའི་གཉིས་དང་། བཞི་པའི་གཉིས་དང་། ནམ་

མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་གཉིས་དང་། བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་གཉིས་དང་། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་གསུམ་པར་འགོ་བ་ན་བསམ་གཏན་དང་པོའི་གཉིས་ཀང་

འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་དང་། ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་

མཇུག་ཏུ་བཅུ་བཅུ་འབྱུང་བའང་ཅི་རིགས་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྣམ་ཤེས་མཐའ་

ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཟག་མེད་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནི་དགུ་འབྱུང་སེ། རང་སའི་གཉིས་

དང་། ལུགས་དང་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་གཉིས་དང་། ལུགས་དང་མཐུན་པར་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བ་ན་

སྙོམས་འཇུག་ལས་ལངས་པའི་ཚེ་སིད་རེའི་དག་པ་པ་ཁོ་ན་འབྱུང་སེ། དེ་ན་རྒྱུ་བ་

ཞན་པས་ཟག་མེད་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ན་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་

སྐྱེ་མཆེད་དང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་ས་པའི་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་

དང་། ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་རེས་སུ་ནི་རང་ས་དང་འོག་ས་རྣམ་ཤེས་དང་

ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་དག་པ་པ་དང་། ཟག་མེད་གཉིས་གཉིས་དང་། 

གོང་ས་སིད་རེའི་དག་པ་པ་ཁོ་ན་དང་བདུན་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ཡང་རེས་ཤེས་ཀི་མཇུག་

ཐོགས་སུ་145གཟུགས་མེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་གི་ཆོས་ཤེས་ཀི་འཇུག་ཐོགས་

སུ་”ནི་146གཟུགས་མེད་ལ་སྙོམས་པར་མི་འཇུག་སེ། གཟུགས་མེད་འདོད་པ་ལ་མི་

དམིགས་ཤིང་། ཆོས་ཤེས་འདོད་པའི་རྟེན་ཅན་དང་། འདོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་

སོགས་པ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །སྙོམས་འཇུག་དག་པ་པ་ལས་དག་པ་པ་དང་

145  རིང་།  བྱེས། + ནི་

146  བླ།  + ནི་       རིང་།  བྱེས།   - ནི་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཟག་མེད་སྐྱེ་བའང་། དག་པ་པ་ཡི་མཇུག་ཐོགས་སུ། །ལྟག་འོག་གསུམ་པའི་བར་

དགེ་བ། །སྐྱེའོ། །ཞེས་ཇི་ལྟར་ཟག་མེད་ལས་དུ་འབྱུང་བཤད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རིག་

པར་བྱའོ། །

འོན་ཀང་ཁད་པར་ནི་འདི་ཡོད་དེ། དག་པ་པ་ལས་ནི་སྔར་འབྱུང་བ་དེ་དག་

གི་སེང་དུ་ལྷག་པར་སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་གཟིར་བའི་ཚེ་ འམ་རོ་མྱང་བ་ན། 

རང་རང་གི་ས་པའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་བསམ་གཏན་”ཡང147་འབྱུང་གི་ཟག་མེད་

ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་འབྱུང་བ་མེད་དོ། །སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་

ཅན་ལས་ནི་གལ་ཏེ་ཤེས་བཞིན་དང་དྲན་པས་ཟིན་ན་ལངས་པའི་ཚེ་རང་སའི་དག་

པ་པ་དང་། རྒྱུན་གི་ཚེ་རང་སའི་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་། དེ་དག་ཏུ་མ་ཟད་ རང་སའི་ཉོན་

མོངས། དེས་གཟིར་བ་ལས་འོག་མའི་དག་པ་པ་ལ་དགའ་བར་འགྱུར་བས་ལངས་པ་ན་

ས་འོག་མའི་དག་པ་པ་ འམ་དགེ་བ་ཁ། “གཅིག148་ཀང་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །

གལ་ཏེ་བདག་གིས་བསམ་གཏན་འདི་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཞིག་སེ་དེ་བས་ནི་

འོག་མ་བཟང་ངོ་ཞེས་རང་སའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་སྐྱོན་དུ་ཤེས་ནས་འོག་མར་འཕོ་

ན་ནི་དགེ་བ་ལས་འཕོས་པ་ཡིན་ལ། འོན་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་མ་ཤེས་ན་ནི་དེ་ལས་

ཇི་ལྟར་འོག་མའི་དགེ་བར་འཕོ་ཞེ་ན། དང་པོ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ན་གོང་མའི་ཉོན་

མོངས་ཅན་པས་ནི་འོག་མའི་དག་པ་པ་བཟང་བས་གོང་མའི་སེམས་ཉོན་མོངས་ཅན་

དུ་གྱུར་ན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འོག་མའི་དག་པ་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་འཕངས་

པའི་ཕིར་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་འོག་མའི་དག་པ་པ་འབྱུང་

147  ཀང

148  བླ། ཅིག       རིང་། བྱེས། གཅིག
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སེ་དཔེར་ན་དུས་འདི་ཙམ་ན་ལྡང་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསམས་ནས་གཉིད་ལོག་པ་

འདོད་པའི་དུས་སུ་སད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཟག་མེད་ནི་ཉོན་མོངས་ཅན་གི་

མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་ས་དང་འོག་ས་པའང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་སྐྱེའོ། །

དེ་ཡང་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་དུས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དག་པ་པ་དང་

ཉོན་མོངས་ཅན་གི་མཇུག་ཏུ་རང་སའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཁོ་ན་སྐྱེ་ཡི་གཞན་སའི་ཉོན་

མོངས་ཅན་མི་འབྱུང་ངོ་ཞེས་བཤད་ཀི་འཆི་འཕོ་བའི་ཚེ་ནི་སྐྱེ་བའི་བསམ་གཏན་

དག་ན་སྐྱེས་ཐོབ་ཀི་དགེ་བ་མཉམ་གཞག་མ་ཡིན་པས་ཀང་བསམ་གཏན་དག་པ་

པའི་མིང་ཐོབ་པས་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་པ་ལས་ནི་རང་ས་དང་གོང་འོག་གིས་གང་

དུ་སྐྱེ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་སེམས་ཉོམ་མོངས་པ་ཅན་ཀུན་

འབྱུང་བ་སིད་དེ། །འདི་ལྟར་བསམ་གཏན་དང་པོ་པ་ལྟ་བུའི་དགེ་བ་སྐྱེས་ཐོབ་ལ་

གནས་ཏེ་རང་ས་དང་གོང་འོག་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་བ་སིད་ལ། སྐྱེ་བའི་སིད་པ་ཉོན་

མོངས་ཅན། །ཞེས་འབྱུང་བས་སྐྱེ་བའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་ཅན་དུ་

ངེས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་འཆི་འཕོའི་ཚེ་སྙོམས་འཇུག་ཉོན་མོངས་ཅན་ལས་ནི་

རང་ས་དང་འོག་སའི་ཉོན་མོངས་ཅན་སྐྱེ་ཡི་ས་གོང་མའི་ཉོན་མོངས་ཅན་མི་འབྱུང་

བས་གོང་མ་སྐྱེ་བ་མིན་ནོ། །འོག་སའི་ཉོན་མོངས་མ་སངས་པར་གོང་མར་མི་སྐྱེ་

བས་ན་དེས་དེར་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་འགལ་བའི་ཕིར་རོ། །

ཅི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རང་ས་དང་གོང་

འོག་གི་ཉོན་མོངས་ཅན་དང་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་འབྱུང་ངམ་ཞེ་

ན། མ་ཡིན་ཏེ། སིད་རེ་མ་གཏོགས་པའི་སྙོམས་འཇུག་དག་པ་པ་དེ་དག་ནི་ཉམས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ། སོགས་པས་བསྡུས་པ་གནས་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། 

ཁད་པར་གི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། ངེས་པར་འབྱེད་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་དང་། རྣམ་

པ་བཞི་བཞི་པ་ཡིན་ལ། སིད་རེ་ལ་ནི་གོང་ན་ས་གཞན་མེད་པས་ཁད་པར་གི་ཆ་

མཐུན་ན་མེད་པའི་ཕིར་གསུམ་ཡིན་ནོ། ། མཐོང་ལམ་དང་མཐུན་པའི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ནི་

གཟུགས་མེད་ན་མེད་དོ། ། ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་

ཉོན་མོངས་པ་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། འཕེལ་འགིབ་མེད་པར། རང་གི་ས་པ་དང་

རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། ས་གོང་མའི་སེམས་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་དང་། དེ་

ལས་ཟག་མེད་སྐྱེ་བས་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་སྐྱེ་བ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའོ། །

དེ་ལ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ཞེས་བྱ་བའང་དེ་དང་དེ་སྐྱེ་བ་ལ་ཕོགས་པ་ཙམ་ཡིན་

གི་དངོས་སུ་སྐྱེས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀང་དག་པ་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་

རོ། །འོན་ཀང་གནས་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པ་ནི་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་

ཟུག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་གཟུཊ་མེད་ནི་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གི་བསམ་གཏན་

གཟུགས་མེད་དག་པ་པ་ལས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་ཉམས་པ་ཆ་མཐུན་ལ་སོགས་པ་བཞི་པོ་དེ་དག་གང་གི་མཇུག་ཐོགས་

སུ་དུ་འབྱུང་ཞེ་ན། ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་རྒྱུན་གི་དུས་སུ་ཉམས་

པའི་ཆ་མཐུན་རང་ཉིད་དང་། ཁད་པར་དུ་འགོ་བའི་དུས་སུ་གནས་པའི་ཆ་མཐུན་ཏེ་

གཉིས་གཉིས་དང་། སོགས་པས་གཟུང་བ་གནས་པའི་ཆ་མཐུན་གི་མཇུག་ཐོགས་

སུ་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་དང་། ཁད་པར་ཆ་མཐུན་གི་མཇུག་

ཐོགས་སུ་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་དང་། འདི་ལས་ཉམས་ཀང་གནས་པ་



  643  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མ་བཏང་ན་དེ་ཉིད་སྐྱེར་རུང་བའི་ཕིར་རོ། ། ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་གི་མཇུག་ཐོགས་སུ་ཟག་མེད་

འབྱུང་ཡང་དག་པ་པ་མ་ཡིན་པས་རྒྱུན་གི་ཚུལ་གིས་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་དེ་

གཅིག་པུ་འབྱུང་སེ། དེ་ལྟར་ན་རང་སའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་དག་པ་པ་དང་གོང་སའི་

དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་འབྱུང་བ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་དང་

གནས་པའི་ཆ་མཐུན་དང་ཁད་པར་གི་ཆ་མཐུན་དང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་ཁོ་ན་

ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། ། ཟག་མེད་ལས་ལྡང་བའི་ཚེ་ཉམས་པའི་ཆ་མཐུན་མ་གཏོགས་པ་གང་རུང་

མངོན་དུ་བྱེད་དོ་གསུངས་སོ། ། འོ་ན་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་ཇི་ལྟར་སྐྱེད་ཅེ་ན། དེ་ལ་

བཞི་ལས།

༼སྐོམས་པར་འཇུག་གཞི་འཇུག་ཚུལ་རླེན་བཅས་བཤད་པ།༽

དང་པོ་གང་ལ་སྙོམས་འཇུག་བྱ་བའི་གཞི་ནི། བསམ་གཏན་བཞི་དང་

གཟུགས་མེད་བཞི་སེ་ཟག་བཅས་ཀི་ས་བརྒྱད་དང་ཟག་མེད་ཀི་ས་བདུན་ཏེ་དེ་ལྟར་

ཟག་བཅས་ཟག་མེད་རྣམ་པ་གཉིས་སོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་སྙོམས་པར་འཇུག་པའི་

ཚུལ་ལ་སྦྱོར་བ་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ལའང་གཉིས་ལས་རིང་བའི་སྦྱོར་བ་ནི་

འབྲེལ་བ་སེ་ཐོག་མར་ཟག་བཅས་ཀི་ས་བརྒྱད་དང་ཟག་མེད་ཀི་ས་བདུན་པ་དང་

རིས་མ་བོར་བར་ལུགས་དང་མཐུན་པར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་སོང་ཞིང་ལུགས་དང་མི་

མཐུན་པར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འོངས་ནས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་དང་། དེ་ནས་ཕིས་ཉེ་

བའི་སྦྱོར་བ་ནི་ཟག་བཅས་སུ་རིས་མཐུན་པའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་

དང་། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། དེ་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་

མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ས་རེ་རེ་རྒལ་ནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཡར་སོང་
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ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་བཅས་སུ་རིས་མཐུན་པའི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་ཡང་ས་རེ་རེ་རྒལ་ནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་

སྙོམས་པར་འཇུག་པས་མར་འོངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་དུ་རིས་མཐུན་

པའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་གསུམ་པ་དང་། དེ་ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་

མཆེད་དང་། དེ་ནས་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་རེ་རེ་

རྒལ་ནས་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཡར་སོང་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་དུ་རིས་

མཐུན་པའི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུའང་ས་རེ་

རེ་རྒལ་ནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་སྙོམས་པར་འཇུག་པས་མར་འོངས་པ་སེ། 

དེ་ལྟར་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་དུ་རིས་མཐུན་པའི་ས་གཅིག་སེ་རེ་རེ་རྒལ་ནས་

ལུགས་དང་མཐུན་པར་ཡར་སོང་ཞིང་རིས་མཐུན་པའི་ས་རེ་རེ་རྒལ་ནས་ལུགས་

དང་མི་མཐུན་པར་མར་འོངས་པའི་སྒོ་ནས་བྱང་བར་བྱས་ནས། 

གཉིས་ལ་དངོས་གཞི་ནི་གང་གི་ཚེ་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ནས་

ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་། དེ་ནས་ཟག་བཅས་ཀི་ནམ་མཁའ་མཐལ་

ཡས་སྐྱེ་མཆེད་དང་། དེ་ནས་ཟག་མེད་ཀི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་ལུགས་དང་

མཐུན་པར་ས་རེ་རེ་རྒལ་ཞིང་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་བཅས་གི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་ཟག་མེད་ཀི་

བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་ས་རེ་རེ་བརྒལ་ཞིང་རིས་

མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོ་

ནས་ཟག་བཅས་ཀི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་བར་དུ་ལུགས་དང་མཐུན་པར་ས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རེ་རེ་བརྒལ་ཞིང་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་མེད་

ཀི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ནས་ཟག་བཅས་ཀི་བསམ་གཏན་དང་པོའི་བར་དུ་

ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་ས་རེ་རེ་བརྒལ་ཞིང་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་

བ་སེ། དེ་ལྟར་ཟག་བཅས་སམ་ཟག་མེད་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བ་སེ་

སེལ་མར་སྙོམས་པར་འཇུག་ནུས་པ་དེའི་ཚེ་ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དངོས་

གཞི་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །

དེ་བཞིན་དུ་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་ཀི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་སིད་རེའི་

བར་དང་། སིད་རེན་ས་གཉིས་པའི་བར་དུ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་དང་མི་མཐུན་པར་

ས་རེ་རེ་བརྒལ་ནས་རིས་མི་མཐུན་པ་གསུམ་པར་འགོ་བའི་ཐོད་རྒལ་ལ་སོགས་

པའང་སྦྱར་ཏེ་ཤེས་པར་བྱའོ། །

སྔར་བཤད་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རིང་བའི་ཕིར་བཞི་པ་ལ་ནི་སྙོམས་པར་མི་འཇུག་

གོ །གསུམ་པ་རྟེན་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ཐོད་རྒལ་དེ་ཡང་བློ་གསལ་བས་གིང་གསུམ་གི་

སྐྱེས་པ་བུད་མེད་དང་། བཞི་པ་གང་ཟག་ནི་མཐོང་ཐོབ་དབང་པོ་རྣོ་བས་ཏིང་ངེ་

འཛིན་ལ་དབང་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་ལ། དུས་ཀིས་རྣམ་གོལ་ཉོན་

མོངས་པ་མེད་པ་ཡིན་ཡང་དབང་པོ་རྟུལ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་བ་མ་ཡིན་

པས་དུས་དང་མི་སྦྱོར་བར་རྣམ་པར་གོལ་པའི་དག་བཅོམ་པ་མི་གཡོ་བ་ གཉིས་ཀའི་ཆ་

ལས་རྣམ་གོལ། ཁོ་ནས་སྐྱེད་པར་བྱེད་དེ། མི་སོབ་པ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པའི་

ཕིར་དང་། དབང་པོ་རྣོ་ཞིང་བསམ་གཏན་དངོས་གཞི་ཐོབ་བས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

དབང་འབྱོར་བའི་ཕིར་རོ། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཟག་པ་བཅས་མ་བཅས་གཉིས་ཀའོ། ། སངས་རྒྱས་



  646  

བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

རྣམས་ཀི་ཐོད་རྒལ་ཡང་ཚུལ་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་སེ་པས་འདོད་ལ། ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་

སེ་སྣོད་ལྟར་ན་ནི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས། འགོག་དང་བཅས་པའི་སྙོམས་

འཇུག་དགུར། །རྣམ་པ་གཉིས་སུ་སོང་འོངས་ནས། །འདོད་པར་གཏོགས་པའི་རྣམ་

པར་ཤེས། །མཉམ་གཞག་མིན་པའི་མཚམས་གཟུང་སེ། །གཅིག་དང་གཉིས་གསུམ་

བཞི་དང་ལྔ། །དྲུག་དང་བདུན་དང་བརྒྱད་རྒལ་ནས། །འགོག་པའི་བར་དུ་མི་འདྲར་

འགོ། །ཐོད་རྒལ་གི་ནི་སྙོམས་འཇུག་ཡིན། །ཞེས་ཚུལ་གཞན་དུ་བཤད་དོ། །

ལུས་ཀི་རྟེན་ཡང་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་དེ་

དག་ནི་རང་གི་ས་པའི་ལུས་དང་འོག་སའི་ལུས་ཀི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ཏེ། སིད་རེའི་

སྙོམས་འཇུག་ནི་སིད་རེར་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ལ་འོག་མ་འདོད་ཁམས་ཀི་བར་

དུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ ”པོ་ས149་དགུ་པ་ཡིན་པ། ནས་བསམ་གཏན་དང་པོའི་

སྙོམས་འཇུག་དང་པོ་རང་ས་དང་འོག་མ་འདོད་པའི་རྟེན་ལ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་ པས་

ས་གཉིས་པ་ཡིན། པའི་བར་དུ་སྦྱར་རོ། ། དེ་ཡང་ཟག་བཅས་ནི་འབྲས་བུ་རང་ས་དང་རྒྱུ་འོག་ས་ལ་

”བརྟེན150་པར་ངེས་སོ། ། འོ་ན་ཅིའི་ཕིར་གོང་དུ་སྐྱེས་པའི་རྟེན་ལ་སྙོམས་འཇུག་འོག་མ་

མངོན་སུམ་དུ་མི་བྱེད་ཅེ་ན། འདི་ལྟར་གང་དུ་སྐྱེས་པ་དེ་ལ་རང་ས་ན་མཆོག་ཡོད་

པས་འོག་མའི་དམན་པས་དགོས་པ་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་ལྟར་སྤིར་བསན་ནས་དམིགས་ཀིས་བསལ་བ་ནི་སིད་པའི་རེ་མོར་སྐྱེས་པའི་

ཕིར་མི་འོང་པ་ནི་འཕགས་པ་སེ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཀི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ནས་སིད་རེའི་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱས་ཏེ་དག་བཅོམ་ཐོབ་པར་

149  པས

150  རྟེན
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱེད་དེ། ཅིའི་ཕིར་ཞེ་ན། སིད་རེ་རང་ས་ན་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཅི་

ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ཟག་མེད་དེ་ཡང་སིད་རེ་ལ་ཐག་ཉེ་བའི་ཕིར་རོ། །བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པར་དང་པོའི་མིག་ཤེས་ལ་སོགས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ནི་

དེ་དག་མ་བསྒིབས་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཏིང་

ངེ་འཛིན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འདིར་ནི་དེ་དག་གི་རྟེན་བསམ་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་

ཕིར་རོ། །ཡང་ན་དེ་དག་དམན་ཡང་རང་ས་ན་མེད་པའི་ཕིར་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་

དགོས་པ་ཡོད་པས་མངོན་དུ་བྱེད་དོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །

ཡང་སྙོམས་འཇུག་དེ་དག་གི་དམིགས་པ་གང་ཞེ་ན། སེད་པ་དང་བཅས་པ་

རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སྙོམས་འཇུག་རྣམས་ནི་རང་རང་གི་ས་པའི་

སིད་པ་ཟག་བཅས་ཀི་ཕུང་པོའི་དངོས་པོ་ཁོ་ན་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་གི། རང་གི་ངོ་བོ་

ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་ཞིང་འོག་ས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ བའི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན། 

བས་འོག་ས་ལ་དམིགས་པའང་མ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་དམིགས་ནས་སེད་པ་སྐྱེ་ན་དེ་འདོད་ཆགས་དང་མ་

བྲལ་བར་ཐལ་བས་སོ། ། ས་གང་གི་སེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ས་དེ་ཁོ་ན་ལ་རྒྱས་པར་

འགྱུར་བས་གོང་འོག་རང་རང་གི་སེད་པས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའི་ཕིར་ས་གོང་མ་

ལའང་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ན་དེ་གོང་མ་ཉིད་དུ་མི་འགྲུབ་སེ། ས་ཐ་

དད་དུ་མ་བཅད་པའི་ཕིར་ས་གཅིག་པའི་གནས་གཞན་བཞིན་ནོ། །

དེ་ཉིད་ཀི་ཕིར་གནས་གཞན་གསུམ་གསུམ་པ་རྣམས་དང་བརྒྱད་པོ་དག་ལྟག་

འོག་ཏུ་འདུག་ཀང་ས་གཅིག་པ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་བོ་ཞེས་རྒྱལ་པོའི་སས་འཆད་དོ། །ཟག་

མེད་ལ་དམིགས་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་དོན་དུ་གཉེར་ན་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་འདུན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །བསམ་གཏན་དགེ་བ་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་ཀི་དམིགས་

ཡུལ་ནི་ཅི་རིགས་པར་ཡོད་དགུ་ཅོག་ཡིན་ཏེ། དག་པ་པས་གོང་མ་རྟོགས་པ་ཡང་མངོན་ཤེས་མིན་

གི་བསམ་གཏན་གི་སེམས་ཀིས་སེམས་དེ་གཉིས་ཀི་དམིགས་པ་ནི། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་

གང་ཡང་རུང་བ་ལ་དམིགས་ནས་སེམས་ཉེ་བར་འཇོག་པའི་ཕིར་རོ། །

གཟུགས་མེད་ཀི་ཉེར་བསོགས་ཀིས་འོག་སའི་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་ཤིང་

དངོས་གཞི་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཡོད་ལ་དངོས་གཞི་དགེ་བས་ཆོས་ཤེས་ཕོགས་

མཐུན་གི་ལམ་དང་འོག་སའི་འགོག་པ་ལ་མ་དམིགས་ཀང་ཟག་མེད་འོག་སའི་གཉེན་

པོ་རེས་ཤེས་ཕོགས་མཐུན་གི་ལམ་བདེན་དང་རང་ས་དང་གོང་ས་ལ་དམིགས་པས་

དེ་རྣམས་ལས་ཁད་པར་དུ་བྱ་བའི་ཕིར་དང་། བསམ་གཏན་རྣམས་ནི་ཀུན་ཏུ་ལྟ་བ་པ་

ཡིན་པས་དངོས་གཞིས་ཀང་འོག་སའི་ཟག་བཅས་ལ་དམིགས་ཀང་གཟུགས་མེད་

པའི་དངོས་གཞི་དགེ་བ་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་རྣམས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ནི་ས་འོག་མའི་

ཟག་བཅས་མིན་ཏེ། གཟུགས་མེད་པའི་དངོས་གཞི་རྣམས་ནི་དམིགས་པ་ལས་ངེས་

པར་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གོང་མ་ལ་དམིགས་སོ་ཞེས་བྱ་བའང་སིད་རེའི་

འཕགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སེམས་མངོན་དུ་བྱས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་ཐམས་ཅད་

ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། ། ཤུགས་ལ་འོག་ས་ལམ་ཟག་མེད་ལ་གོང་སའི་རེས་ཤེས་ཕོགས་

མཐུན་གི་དམིགས་པར་བསན་ནོ་དེ་ཡང་། ས་དགུའི་ལམ་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །ཞེས་པའི་ཚུལ་དུའོ། ། 

བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་དག་པ་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པོ་འདི་དག་

ལས་ཟག་པ་མེད་པའི་དངོས་གཞི་རྣམས་ཀིས་རང་ས་དང་གོང་སའི་ཉོན་མོངས་པ་

རྣམས་སོང་གི་ དག་པ་པ་ནི། ཉེར་བསོགས་ཀིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཟིན་པའི་ཕིར་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དང་། ཉོན་མོངས་ཅན་ནི། སིད་པས་སིད་པ་ལས་ངེས་པར་མི་འབྱུང་བས་རང་སའི་གཉེན་

པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འོག་སའི་དག་པ་པ་བས་གོང་སའི་ཉོན་མོངས་ ཅན། ཆེས་

ཁད་པར་དུ་འཕགས་པས་ སུན་མི་འབྱིན་པས། དམན་པས་ཁད་པར་ཅན་སང་བར་མི་

ནུས་པའི་ཕིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དག་པ་པའི་དངོས་གཞིས་ཀང་འོག་ས་དང་རང་ས་

དང་གོང་སའི་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་མི་སོང་ན་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་ལྟ་སྨོས་ཀང་ཅི་

དགོས། བསམ་གཏན་དང་གཟུགས་མེད་གོང་ས་གོང་སའི་ཉེར་བསོགས་ནི་ས་འོག་

མ་འོག་མའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་ཟག་མེད་ཀིས་སོང་བར་མ་ཟད་ ཉེར་བསོགས། དག་པ་

པས་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་སོང་ངོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

༼ཉླེར་བསྐོགས་བཤད་པ༽

དྲུག་པ་ཉེར་བསྔོགས་བཤད་པ་ནི། འོ་ན་ཉེར་བསོགས་དུ་ཡོད་ཅེ་ན། སྙོམས་

འཇུག་དངོས་གཞི་ བརྒྱད་ཡོད་པས། བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལ་ནི་གང་གིས་འཇུག་པའི་སྦྱོར་

བ་ཉེར་བསོགས་ཀང་བརྒྱད་ཡོད་ལ། ཐམས་ཅད་ཀང་ཉོན་མོངས་ཅན་ལ་འབྲལ་

ལམ་མེད་པས་སེད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ལམ་གིས་ཉོན་མོངས་སང་བར་མི་ནུས་

ལ་འདི་དག་ནི་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བར་བྱེད་པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕིར་ངོ་བོ་རོ་

མྱོང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་གི་དག་པ་པ་ཁོ་ན་ ཡིན་ཏེ་ཉོན་མོངས་ཅན་ནི་འོག་སའི་གཉེན་

པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་མ་བདུན་མི་གསལ་བས་ཟག་མེད་མེད་དོ། །རྒྱུ་མཉམ་གཞག་གི་བསམ་གཏན་གཟུགས་

མེད་ལ་ཉོན་མོངས་ཅན་མེད་པས། འབྲས་བུའི་དེ་དག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ན་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་སེམས་ནི་རང་རང་གི་ཉེར་

བསོགས་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་ཉོན་མོངས་ཅན་གིས་སྦྱོར་རོ་ཞེས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའོ། ། མངོན་པར་འདུ་བྱ་

བ་མེད་པར་འབྱུང་བ་དང་། འོག་ས་ལས་ཡིད་བྱུང་བ་དང་བྲལ་ན་དགའ་བདེ་དང་
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མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ན་དེ་དག་ནི་འབད་དེ་དྲང་དགོས་པས་མངོན་པར་འདུ་བྱ་

བ་དང་བཅས་པ་དང་། འོག་ས་ལས་ཡིད་བྱུང་བ་དང་མ་བྲལ་བས་ཚོར་བའང་བདེ་བ་

ཡང་མིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མིན་པ་བཏང་སྙོམས་ཀི་དབང་པོ་ཁོ་ན་དང་མཚུངས་པར་

ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཡང་ན་འབད་དེ་དྲང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་བཏང་སྙོམས་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་

ལ། འོག་ས་ལས་ཡིད་བྱུང་བ་དང་མ་བྲལ་བ་དང་། འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བའི་ལམ་

ཡིན་པས་དག་པ་པ་ཡིན་གི་རོ་མྱང་བ་དང་མཚུངས་ལྡན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །

སོབ་དཔོན་འཕགས་པས་ནི་སྙོམས་འཇུག་དངོས་གཞི་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལ་

འཇུག་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་ལ་བདུན་བདུན་བཤད་དེ། དེ་ལས་འོག་མ་རྣམས་ཚེ་ཐུང་

ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མང་བ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་རགས་སོགས་དང་གོང་མ་རྣམས་དེ་

ལས་ཟློག་པ་ཞི་སོགས་སུ་ལྟ་བའི་སྒོ་ནས་སང་བྱ་དང་ཐོབ་བྱ་ཤེས་པར་བྱས་ཤིང་

སང་བ་དང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་སེམས་གཏོད་པར་བྱེད་པ་ཐོས་བསམ་དང་འདྲེས་

པ་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་རིག་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། སང་བྱ་དང་ཐོབ་བྱའི་སྦྱོར་བ་

རོམ་པར་བྱེད་པའི་རེ་གཅིག་པ་ཞི་རགས་ཀི་མཚན་མ་ལ་མོས་པ་ཐོས་བསམ་ལས་

འདས་པ་མོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། འོག་སའི་ཉོན་མོངས་པ་ཆེ་

གསུམ་སོང་བར་བྱེད་པ་རབ་ཏུ་དབེན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། དབེན་པ་ལ་དགའ་བ་

རྒྱས་ཤིང་ཉོན་མོངས་པ་འབྲིང་གསུམ་སོང་བར་བྱེད་པ་དགའ་བ་སྡུད་པའི་ཡིད་ལ་

བྱེད་པ་དང་། འོག་མའི་ཉོན་མོངས་མངོན་དུ་རྒྱུ་དང་བྲལ་བས་དེ་ཟད་མ་ཟད་བརྟག་

པའི་ཕིར་དེ་སྐྱེ་བའི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་ཐོབ་པ་ལ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་མེད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་ལ་སེམས་འཇོག་པར་བྱེད་པ་དཔྱོད་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། དེ་ལྟར་བརྟགས་

པས་ཉོན་མོངས་པ་ཆུང་གསུམ་ཡོད་པར་རྟོགས་ནས་ཆུང་གསུམ་སོང་ཞིང་དངོས་

གཞིའི་དངོས་རྒྱུར་གྱུར་པ་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། གོང་མའི་

དངོས་གཞི་ཐོབ་པ་ནི་སྦྱོར་བ་མཐར་ཐུག་པའི་འབྲས་བུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའོ། །དེ་

རྣམས་ཀིའང་དང་པོ་དྲུག་སྦྱོར་བ་དང་བདུན་པ་ནི་དངོས་གཞིའོ། །

དེ་ལྟར་གོང་མ་པས་འཇིག་རྟེན་པའི་གོང་མའི་ཉེར་བསོགས་ཀིས་འོག་སའི་

སྒོམ་སང་དགུ་ཅར་སངས་པར་བཤད་པ་དེ་ནི་གོང་མ་པའི་ལུགས་ཡིན་གི་བྱེ་བྲག་

སྨྲ་བའི་ལུགས་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་གང་ཞིག་བསམ་གཏན་གི་དངོས་གཞི་

མ་ཐོབ་པ་མི་ལྕོགས་མེད་ལ་བརྟེན་ནས་མཐོང་ལམ་ཐོབ་པ་དེས་དང་པོའི་ཉེར་

བསོགས་ཐོབ་པའི་ཕིར་འདོད་པའི་སྒོམ་སང་མཐའ་དག་སངས་པར་འགྱུར་ན། 

བསྒོམ་པས་སང་བྱ་མ་སངས་ན། །འབྲས་བུ་དང་པོ་ལ་ཞུགས་པ། །ཞེས་བྱ་བའི་

འགེལ་པར་འདོད་པ་ལ་ཆགས་བཅས་ཀི་མཐོང་ལམ་པ་དེ་ཁམས་གསུམ་གི་སྒོམ་

སང་གཅིག་ཀང་མ་སངས་པ་འཆིང་བ་མཐའ་དག་དང་ལྡན་པར་བཤད་པའི་ཕིར་

རོ། །ཉེར་བསོགས་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་

བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་ནི་དག་པ་པ་ཡིན་པར་མ་ཟད་འཕགས་པ་ཟག་པ་མེད་

པའང་ཡིན་ཏེ། འདི་ནི་གསལ་བས་རང་འོག་གོང་གསུམ་གི་ཉོན་མོངས་ལས་རྒྱལ་ལོ། ། བསམ་གཏན་

གི་དངོས་གཞི་མ་ཐོབ་པ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་

བསྐྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །

ཉེར་བསོགས་གཞན་དག་ནི་འོག་མའི་དངོས་གཞི་ལ་བརྟེན་པའི་ཕིར་དེ་དག་
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ལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་མི་བརྟེན་ཏོ། །ཉེར་བསོགས་གཞན་རྣམས་

ལའང་མཉམ་པར་བཞག་པ་དང་མ་བཞག་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་དང་པོ་ནི་དགེ་བ་

དག་པ་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཊིཀྐར་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་བརྒྱད་ཅར་

གི་ཉེར་བསོགས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མཉམ་བཞག་མ་ཡིན་པས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་

རོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འབྱུང་བས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་

སེམས་ཀང་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཡིན་ཏེ། འགེལ་པ་ལས། ཉེར་བསོགས་

ཀི་སེམས་ཀིས་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཉོན་མོངས་ཅན་ཡིན་མོད་ཀི་མཉམ་པར་

བཞག་པ་ལ་ནི་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཉིད་དགག་གོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། ། 

སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་ཁ་ཅིག་ ”སེ་151འདུན་བཟང་ནི། བསམ་གཏན་དང་པོའི་ཉེར་

བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་ནི་གསལ་བའི་ཕིར་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་དང་རོ་མྱང་

ལྡན་དང་གསུམ་ག་ཡོད་དོ་ཞེས་འདོད་ལ། སོབ་དཔོན་འདུན་བཟང་ན་རེ། མི་ལྕོགས་

མེད་ནི་དངོས་གཞི་ལ་སྙོགས་པའི་ཕིར་རོ་མྱང་ལྡན་གི་སྙོམས་འཇུག་ཀང་ཡོད་

དོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། ། འདི་ལའང་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་སེམས་འདོད་ན་དེ་སིད་དོ། །  འོ་ན་ཉེར་བསོགས་

ཞེས་ཀང་འབྱུང་། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ཞེས་ཀང་འབྱུང་ན་གཅིག་གམ་ཐ་

དད་ཅེ་ན། ཐ་དད་དེ། ཉེར་བསོགས་ནི་འདོད་ཆགས་དང་འབྲལ་བའི་ལམ་ཡིན་ལ། 

བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞི་དེ་ཉིད་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བས་ཁད་པར་དུ་

འཕགས་པས་རྟོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་ནི་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་

ཡིན་ལ། དེ་ནི་ འབྲས་ལམ་མིན་གི་བྲལ་ཟིན་ཡིན་པས་དེ་ལ་དབྱེ་ན། དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་དང་

151  བླ། + སེ་      རིང་། བྱེས། - སེ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རོ་མྱང་ལྡན་དང་རྣམ་པ་གསུམ་ག་དང་། མི་ལྕོགས་མེད་དེ་ནི། འབད་ནས་སྐྱེད་པར་བྱ་བ་

ཡིན་པས་ཚོར་བའང་བདེ་བ་ཡང་མིན་སྡུག་བསྔལ་ཡང་མིན་པ་བཏང་སྙོམས་ཁོ་ན་

དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་ བདེ་བ་དང་མི་ལྡན་པས། ལམ་བསྐྱེད་

དཀའ་བ་ཞེས་བྱའོ། །དེས་ན་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་རྟོག་དཔྱོད་གཉིས་ཀ་དང་

བཅས་པའི་དངོས་གཞི་ཙམ་དང་རྟོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་ལྡན་པའི་ཁད་པ་

ཅན་གི་དབྱེ་བ་ཡོད་ཀི་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་མེད་པས་

དངོས་གཞི་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་ཟག་བཅས་གང་ཡིན་པ་

དེ་ནི་བསྒོམས་ན་ཚངས་ཆེན་དུ་སྐྱེ་བས་ཚངས་པ་ཆེན་པོའི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་

ནོ། །དེས་ན་བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་རོགས་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཚངས་པའི་

གནས་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །

༼ཏིང་ངླེ་འཛིན་གི་དབྱླེ་བ་བཤད་པ༽

བདུན་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་དབྱེ་བ་ནི་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་མདོར་

བསྡུས་ཏེ་མདོ་ལས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། རྟོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་

དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྟོག་པ་མེད་ལ་དཔྱོད་པ་ཙམ་དང་། རྟོག་པ་ཡང་མེད་

ལ་དཔྱོད་པ་ཡང་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གསུངས་པ་ལ་

བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དེ་ནི་རྟོག་པ་ཙམ་ཞིག་བཀག་པས་རྟོག་མེད་དཔྱོད་ཙམ་

གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ལ། ཁད་པར་ཅན་དེ་མན་ཆད་བསམ་གཏན་དང་པོའི་དངོས་

གཞི་ཙམ་པོ་དང་ཉེར་བསོགས་མི་ལྕོགས་མེད་གཉིས་ནི་རྟོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་

དཔྱོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །ཁད་པར་ཅན་དེ་ཡན་ཆད་བསམ་གཏན་
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གཉིས་པའི་ཉེར་བསོགས་ནས་སིད་རེའི་བར་རྣམས་ནི་ས་དེ་བསྡུས་ཀི་རྟོག་དཔྱོད་

གཉིས་ཀ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །

ཡང་མདོ་ལས། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམ་པ་གསུམ་སེ། སོང་པ་ཉིད་དང་སྨོན་པ་

མེད་པ་དང་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གསུངས་

པ་ལས་ཡུལ་མྱང་འདས་སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི་ཡུལ་ལྔ་དང་ཕོ་མོ་དང་འདུས་

བྱས་ཀི་མཚན་ཉིད་གསུམ་མམ་བཞིའི་མཚན་མ་ སེ་བཅུ། དང་བྲལ་བས་མཚན་མེད་

ཡིན་ལ། འདིར་དབང་པོ་རྣམས་མཚན་མར་མ་སྨོས་པ་ནི་དབང་པོ་ནི་ཡུལ་ལྟར་ཡིད་འཕོག་པར་བྱེད་པ་མིན་པས་

སོ། ། དེ་ལ་དམིགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པས་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་

མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་འགོག་པའི་རྣམ་པ་བཞི་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་དང་། 

སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སོང་པའམ་བདག་མེད་ལ་དམིགས་ནས་སྡུག་བསྔལ་

གི་བདེན་པའི་བདག་མེད་པ་དང་སོང་པ་ཉིད་དུ་འཇུག་པའི་རྣམ་པ་ཉིད་དང་མཚུངས་

པར་ལྡན་པའོ། ། འདི་ཡང་འཇིག་ལྟའི་གཉེན་པོ་འོ། ། སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཡུལ་

སྨོན་བྱ་མ་ཡིན་པའི་འདུས་བྱས་ལ་དམིགས་ནས་ཡིད་འབྱུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་

ལ། སོང་པ་དང་བདག་མེད་པས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པ་ལ་སོང་པ་དང་བདག་

མེད་ཀི་རྣམ་པར་དམིགས་མོད་ཀི་དེ་གཉིས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཚན་ཉིད་ཡིན་

པས་མྱང་འདས་ཀི་མཚན་ཉིད་ཀང་ཡིན་ན་དེ་དག་གིས་མྱང་འདས་ལས་ཡིད་མི་

འབྱུང་བ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཀང་ཡིད་མི་འབྱུང་ལ་འགོག་བདེན་གིས་ཀང་ཡིད་

མི་འབྱུང་གི །མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་གཉིས་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་བདེན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་དང་ལམ་གི་བདེན་པ འི་རྣམ་པ་བརྒྱད་པོའི་ནང་ནས་ལམ་གི་རྣམ་པ་བཞི། “འང152་ལུང་བར་མ་

ལས་རེ་ཞིག་བླང་བྱ་ཡིན་ཡང་འདུས་བྱས་ཡིན་པས་ཆུ་བརྒལ་བའི་གཟིངས་ལྟར་

ལྷག་མེད་དུ་འཇུག་པ་ན་ངེས་པར་འདོར་བས་སང་བྱར་གསུངས་པས་སྡུག་བསྔལ་

གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཕི་མ་གཉིས་དང་འགོག་བདེན་གི་རྣམ་པ་བཞི་སེ་དྲུག་པོ་དེ་

དག་ལས་གཞན་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་དང་པོ་གཉིས་དང་ཀུན་འབྱུང་

དང་ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དེ་རྣམ་པ་བཅུ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་ ནི་སྨོན་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན། ནོ། །

སོབ་དཔོན་ཐོགས་མེད་དང་སེང་གེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པས་ནི་མཚན་མ་

མེད་པ་ནི་ཞི་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་འགོག་ལམ་གི་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་། སྨོན་པ་

མེད་པ་ནི་དེ་དག་གིས་ཁམས་གསུམ་ལ་སྨོན་པ་ལྡོག་པའི་ཕིར་མི་རྟག་པ་དང་སྡུག་

བསྔལ་བ་དང་ཀུན་འབྱུང་གི་རྣམ་པར་བཞི་སེ་དྲུག་ལྡན་དུ་བཤད་དོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་ཟག་བཅས་འཇིག་རྟེན་པ་དག་པ་པ་དང་། དེ་ཡང་ངེས་འབྱེད་ཆ་མཐུན་

དང་འཕགས་ལམ་གི་སྦྱོར་རེས་ཁ་ཅིག་གིས་བསྡུས་ལ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་དྲི་མ་མེད་པ་

གཉིས་ཡིན་ལ། དེ་དག་ས་ནི་དང་པོ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་ས་དྲུག་དང་

གཟུགས་མེད་བཞི་སེ་བཅུ་གཅིག་ན་ཡོད་ལ། གཉིས་པ་ནི་ཟག་མེད་ཀི་ལམ་གང་ན་

ཡོད་པའི་ས་འདོད་པ་དང་སིད་རེ་དང་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཉེར་

བསོགས་བདུན་མ་གཏོགས་པ་ཟག་མེད་ས་དགུ་ན་ཡོད་དོ། །དེ་ལྟར་དག་པ་པ་དང་

ཟག་མེད་གཉིས་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་པོ་དེ་དག་དྲི་མ་མེད་པ་ནི་ཐར་པའི་རྒྱུ་

152  བླ། འང      རིང་། བྱེས། འདི
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དང་དེར་འཇུག་པའི་སྒོ་ཡིན་པས་མདོ་ལས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་སོང་པ་ཉིད་ལ་

སོགས་པ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །

ཡང་མདོ་ལས། སོང་པ་ཉིད་སོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 

སོགས་པས་གཟུང་བ་སྨོན་པ་མེད་པ་སྨོན་པ་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་

མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ་ཞེས་སྔ་མ་གསུམ་ལས་གཞན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གསུམ་གསུངས་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་སྔ་མ་གསུམ་ལ་དམིགས་

པའི་ཕིར་མིང་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལས་དང་པོ་གཉིས་ནི་

རིམ་པར་ལྟར་མི་སོབ་པའི་སོང་པ་ཉིད་དང་སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

དམིགས་ནས་དེ་གཉིས་ལ་བདག་འཛིན་དང་སིད་པའམ་དགའ་བ་དགག་པའི་ཕིར་

མི་སོབ་པའི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་བདག་གི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོང་པའི་

རྣམ་པ་དང་མི་སོབ་པའི་སྨོན་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་ནི་མི་རྟག་པའོ་ཞེས་མི་

རྟག་པའི་རྣམ་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །

འོ་ན་སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་སོང་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལྟར་

སོང་བདག་མེད་གཉིས་ཀར་མི་དམིགས་པར་སོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་དམིགས་

ཤེ་ན། སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཉེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་སོང་ཉིད་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་ལ། སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་ནི། སོང་

ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ཉིད་ཡང་སུན་འབྱིན་པས་ན་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡིད་འབྱུང་བའོ། ། སོང་ཉིད་ཀི་

ཏིང་ངེ་འཛིན་སོང་བདག་མེད་ཀི་རྣམ་པ་གཉིས་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་སོང་ཉིད་སོང་ཉིད་

ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་སོང་ཉིད་ཀི་རྣམ་པར་ཞུགས་པའི་སོང་ཉིད་ཀི་རེས་ཁོ་ན་ལ་

བསྐྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ལམ་དུ་ཞུགས་པ་གོགས་དང་བྲལ་བ་ན་འགོན་པོ་ངོ་མི་ཤེས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་མཐོང་བས་ཀང་དགའ་ལ་གཅིག་བུ་ནི་གོགས་ཀིས་སོང་པས་མི་དགའ་བ་ལྟར་

སིད་པ་ལ་བདག་མེད་པར་མཐོང་ཡང་སོང་པར་མ་མཐོང་ན་དགའ་བར་འགྱུར་གི། 

སོང་པར་མཐོང་ན་མི་དགའ་ཞིང་སྐྱོ་བར་འགྱུར་བས་དེས་ན་སྐྱོ་བ་དང་མཐུན་པས་

སོང་པའི་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་དམིགས་ཀི་བདག་མེད་པའི་རྣམ་པར་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཉིས་པོ་དེ་དག་བདེན་པ་དང་པོའི་སྡུག་བསྔལ་གི་རྣམ་པ་

དང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་ལམ་གི་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སུའང་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 

གོ་རིམ་བཞིན་དུ་དམིགས་ཡུལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་དག་ཟག་མེད་ཡིན་པས་ཟག་

བཅས་འཕགས་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་

ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འགོག་བདེན་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་

དང་། ལམ་བདེན་ཡིན་པས་ཀུན་དབྱུང་བྱ་ཡིན་ལ་སུན་དབྱུང་བྱ་དེ་ཉིད་སུན་འབྱིན་

བྱེད་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །

མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་མི་སོབ་པའི་མཚན་

མེད་ལས་ལངས་པའི་རེས་ལ་ཟག་བཅས་སམ་ཟག་མེད་ཀི་ཤེས་པ་གཞན་མ་སྐྱེས་

ན་མཚན་མེད་ཀི་རྒྱུན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ལས། མཚན་མེད་ལས་ཡངས་པའི་རེས་

ལ་ཟག་བཅས་སམ་ཟག་མེད་སྐྱེ་བ་ན་མཚན་མེད་འབྱུང་བའི་རྐེན་མ་ཚང་བས་

འགག་པར་འགྱུར་ཞིང་འགག་པ་དེ་ནི་སོ་སོར་བརྟགས་མིན་གི་འགོག་པ་ཡིན་གི་

སོ་སོར་བརྟགས་འགོག་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཟག་བཅས་གཉེན་པོས་བྲལ་བ་ནི་སོ་སོར་

བརྟགས་འགོག་ཡིན་པ་ལ་མི་སོབ་པའི་མཚན་མེད་ནི་ཟག་མེད་ཡིན་པས་འཕགས་

པ་དང་མི་མཐུན་པ་མེད་པས་གཉེན་པོས་བྲལ་བ་མི་སིད་པའི་ཕིར་རོ། །དེས་ན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

དམིགས་པ་མི་སོབ་པའི་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་སོར་མ་བརྟགས་

པས་ཟད་པ་སེ་འགོག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞི་བའི་རྣམ་པ་ཁོ་ནར་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་

ཡིན་གི་འགོག་པ་དང་ག་ནོམ་པ་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྣམ་པར་ནི་ཡིད་ལ་བྱེད་

པ་མ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་འགོག་པ་ནི་མི་རྟག་པའི་འགོག་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་

པས་མི་རྟག་པའི་འགོག་པར་དམིགས་ན་བརྟགས་མིན་རྟག་པ་སུན་ཕྱུང་བར་འགྱུར་

ལ། དེ་སུན་ཕྱུང་ན་མཚན་མེད་སུན་འབྱིན་བྱེད་སུན་ཕྱུང་བས་སུན་དབྱུང་བྱའི་

མཚན་མེད་སུན་ཕྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ག་ནོམ་པ་ནི་དགེ་བ་ཡིན་ན་

བརྟགས་མིན་ལུང་མ་བསན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཉེན་པོས་སང་བྱ་དང་བྲལ་ནས་

འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་བྱུང་བ་ནི་ངེས་འབྱུང་ཡིན་ན་བརྟགས་མིན་ནི་གཉེན་པོའི་

སོབས་ཀིས་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕི་མ་གསུམ་པོ་འདི་དག་ནི་

གཅིག་ཏུ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏེ། ཟག་མེད་འཕགས་ལམ་ལ་ ཡོན་ཏན་དུ་བལྟ་བས་

དེ་ལ། མི་སང་གི་འདི་དག་ནི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྔ་མ་གསུམ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པས་

འཕགས་པའི་ལམ་ལ་སང་བས་དོར་བྱ་ཉིད་དུ་ལྟ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཉིད་ཀིས་ན་འདི་

དག་ལ་རྣམ་པར་ཐར་པ་སུན་འབྱིན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་ཀང་གག་གོ །

རྟེན་ནི་བློ་གསལ་བས་ གིང་གསུམ་གི། མིའི་ནང་ཁོ་ནར་སྐྱེད་པར་བྱེད་ལ། 

”སེ153་མིའི་ལུས་ནི་ན་རྒས་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་དུ་གྱུར་པས་ནད་ལ་སོགས་པ་དང་འདྲ་བར་འདུ་བྱེད་ཟག་

མེད་འཇུག་པ་ལ་ཡང་མི་མཐུན་པའི་འདུ་ཤེས་འདྲེན་ལ། ལྷ་ལ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ་ཕལ་ཆེར་ལུས་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པའི་

ཕིར་རོ། ། གང་ཟག་ནི་དབང་པོ་རྣོ་བས་དེ་སྐྱེད་པའི་མཐུ་ཡོད་པའི་ཕིར་དག་བཅོམ་པ་

153  ཏེ
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་ཁོ་ན་ལ་སྐྱེ་ཡི་དབང་པོ་རྟུལ་བས་དག་བཅོམ་པ་གཞན་ལ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། སོབ་པ་ནི་བྱ་བ་ལྷག་མ་དང་བཅས་པས་འཕགས་ལམ་ལ་མི་སང་ལ། དུས་ཀི་རྣམ་གོལ་ནི་འཕགས་

ལམ་རེས་སུ་སྲུང་བ་ལ་བརོན་པས་དེ་སུན་མི་འབྱིན་ནོ། །ས་ནི་བསམ་གཏན་བཞི་གཟུགས་མེད་གསུམ་འདོད་པ་དང་

བཅས་པ་ན་ཡོད། བསྐྱེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་འཕགས་པ་དག་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་བྱ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་

ཆགས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་མི་སོབ་པའི་སོང་ཉིད་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་

དག་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གཞན་དང་གཞན་དག་ལ་

སྙོམས་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་སེ་པས་འདོད་ལ། ཐེག་པ་གོང་མ་པ་རྣམས་ནི་རྣམ་སྣང་

མངོན་བྱང་ལས། སེམས་ནི་རང་དངོས་མེད་ཕིར་དང་། འབྲས་བུ་རྒྱུ་རྣམས་སངས་

ཕིར་དང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོ་དང་འབྲས་བུ་དང་

རྒྱུས་སོང་པ་ལ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་

སོགས་པར་འདོད་ལ། དེ་དག་ཀང་ཆོས་རྣམས་ཀི་རང་གི་ངོ་བོས་སོང་པ་ལ་སོགས་

པའམ། སོང་པ་ཉིད་ཀང་སོང་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་ལ་འདོད་

པའི་ཕིར་ཟག་མེད་དུ་འདོད་དོ། །རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་ལས་ནི་ཀུན་

བརྟགས་དང་གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་ཡུལ་ཅན་གསུམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་

སོང་ཉིད་སྨོན་མེད་མཚན་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གསུངས་སོ། །

དེས་ན་ཐོས་བསམ་ལས་བྱུང་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་སྒོམ་བྱུང་དང་། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་སྒོམ་བྱུང་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་རིམ་པ་ལྟར་སོང་པ་

ཉིད་ལ་སོགས་པ་དང་། སོང་པ་ཉིད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཐར་པའི་སྒོ་སོང་པ་ཉིད་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །

ས་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ནས་སིད་རེའི་བར་གི་ཉེར་བསོགས་བདུན་མ་

གཏོགས་པ་ ན་ཉེར་བསོགས་བདུན་གོང་འོག་ལ་ཞི་རགས་སུ་དམིགས་ནས་འོག་ས་སུན་འབྱིན་གི་འཕགས་

ལམ་སུན་མི་འབྱིན་པས་སོ། ། འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་གི་ས་དྲུག་དང་གཟུགས་མེད་པ་

ས་བཞི་སེ་བཅུ་གཅིག་ན་ཡོད་དོ། །

ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། ཏིང་

ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསེན་གོམས་པར་བྱས་ལན་མང་དུ་བྱས་ན་མཐོང་བའི་

ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བའང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་

པ་ཀུན་ཏུ་བསེན་གོམས་པར་བྱས་ལན་མང་དུ་བྱས་ན་ཤེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་

བའང་ཡོད། ཤེས་རབ་རབ་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་འགྱུར་བའང་ཡོད། ཟག་པ་ཟད་

པར་འགྱུར་བའང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བའི་བར་དུ་གསུངས་པ་དེ་ལ་ཟག་བཅས་སམ་ཟག་

མེད་ཀང་རུང་སེ། དགེ་ བ་དག་པའམ་ཟག་པ་མེད། བའི་བསམ་གཏན་དང་པོ་ལ་མཉམ་པར་

འཇོག་པ་ནི་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ། །

འདི་ནི་འདོད་པ་ལས་འདས་པའི་དང་པོ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་དུ་བཤད་ཀི་

བསམ་གཏན་གཞན་དག་ཀང་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེར་གནས་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་

གང་སེལ་གི་ཊིཀྐ་ལས་ཀང་གལ་ཏེ་བསམ་གཏན་ཐམས་ཅད་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་

བདེ་བར་གནས་པ་ཡིན་བཞིན་དུ་མདོ་ལས་དང་པོ་ཁོ་ན་དེར་བཤད་ཅེ་ན། རྣལ་

འབྱོར་བ་ནི་འདོད་ཁམས་ཉེས་པ་མང་བ་ལས་འདས་པས་དེའི་བདེ་བས་བློ་ལྷག་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པས་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་འབྲོག་ཏུ་ངལ་ཞིང་སྐོམ་པ་ཆུ་རོག་པ་ཅན་

གིས་ཚིམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཕི་མ་ལ་བདེ་བ་མྱོང་བར་ངེས་པ་ནི་མེད་དེ། 

ཉམས་པ་དང་། དེ་སངས་ནས། ཕི་མ་ལ་བསམ་གཏན་གཉིས་པ་ལ་སོགས་པར་སྐྱེས་པ་

དང་། མཐོང་ཆོས་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་རྣམས་ལ་ཚེ་ཕི་མ་ལ་བདེ་བར་གནས་པ་

མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཟག་མེད་ལ་རྣམ་སྨིན་ཀང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །

འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་ཤེས་པའི་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་དང་དེའི་རེས་སུ་

བྱུང་བའི་ཡིད་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཤེས་རབ་ནི་ཤེས་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་

བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པར་འདོད་དོ། །སྐྱེ་བ་ཤེས་པར་འགྱུར་བ་དང་མཐོང་བར་

འགྱུར་བ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ལུས་ཀི་ཉེས་པར་སྤོད་པ་

དང་ལྡན་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་པ་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་རྒྱུ་བ་

ཡིད་ཀི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་ཤེས་རབ་རྟོག་བཅས་ཡིན་ལ། གཉིས་པ་ནི་

ད་ལྟར་གི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ལ་དམིགས་པ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་དང་མཚུངས་

ལྡན་གི་ཤེས་རབ་རྟོག་པ་མེད་པའོ། །

འོ་ན་མདོ་ལས་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཤེས་པ་མཐོང་འགྱུར་གི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏེ། མངོན་ཤེས་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ་དེ་ནི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་བསྒོམ་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེ་ན། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་མིང་གིས་བཏགས་པ་སེ་ལྟེང་ཀ་རྐང་ནད་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །

ཁ་ཅིག་ན་རེ། མངོན་ཤེས་རྣམ་དྲུག་རྣམ་གོལ་བློ། །ཞེས་པས་ མངོན་ཤེས། འདི་

ནི་ ཡིད། རྣམ་གོལ་གི་ལམ་བསམ་གཏན་གིས་བསྡུས་པ་མཉམ་གཞག་ཁོ་ན་ཡིན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་དངོས་ཡིན་པས་མདོ་དང་འགལ་བ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་

རོ། །ཊིཀ་བྱེད་དག་ནི་ཕོགས་སྔ་མ་ནི་ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་སེམས་པ་རྣམས་ཀི་

ལུགས་ཡིན་ཏེ། མངོན་ཤེས་མཚན་ཉིད་པ་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་བཏགས་པ་

པར་འདོད་ལ། ལུགས་ཕི་མ་ལྟར་ན་མིག་གི་མངོན་ཤེས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པས་ཏིང་

ངེ་འཛིན་བསྒོམ་པ་དངོས་སུ་འདོད་པར་འཆད་དོ། །

སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཡོན་ཏན་ཁམས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པ་མི་སྡུག་པ་

དང་། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དྲན་པ་དང་། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ་དང་། སྨོན་ནས་ཤེས་

པ་དང་། སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། མངོན་ཤེས་དང་པོ་ལྔ་དང་། ཟག་བཅས་

ཀི་རྣམ་ཐར་དང་། ཟིལ་གནོན་ལ་སོགས་པ་ཟག་བཅས་དང་ཟག་མེད་རྣམ་ཐར་སྒོ་

གསུམ་དང་། ཐོད་རྒལ་གི་སྙོམས་འཇུག་དང་། ཟག་ཟད་ཀི་མངོན་ཤེས་ལ་སོགས་

རྣམས་ལའང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཕིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མིང་

གིས་བཏགས་ནས་བློ་སེ་ཤེས་རབ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་”ཞེས154་བྱ་སེ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོབས་ཀིས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཕུལ་དུ་ཕིན་

པར་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །

བསམ་གཏན་གི་ཡ་མཐའ་བཞི་པས་བསྡུས་པའི་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་

གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེས་ཟག་པ་མ་ལུས་པར་ཟད་པར་འགྱུར་བས་ཟག་པ་ཐམས་ཅད་

ཟད་པར་འགྱུར་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་ཞེས་བྱའོ། ། ས་གཞན་ལ་བརྟེན་པའི་རོར་ཏིང་ཡང་དེ་

ཡིན་མོད་ཀང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་པོ་”འདི155་དག་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་

154  ཅེས

155  འིད
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཉིད་ཀི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། 

འདི་ལྟར་ལས་ཀི་མཐའ་ལ་གཟིགས་པའི་ཆེད་དུ་ཞིང་པའི་གོང་དུ་བྱོན་པ་ན་ཤིང་

འཛམ་བུའི་དྲུང་དུ་བསམ་གཏན་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དང་། དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཤིང་

དྲུང་དུ་ཐུན་དང་པོ་ལ་ལྷའི་བུའི་བདུད་བཏུལ་བའི་རེས་ལ་ལྷའི་སྤན་གིས་སེམས་

ཅན་གི་འཆི་འཕོ་དང་སྐྱེ་བ་ཉམ་ང་བར་གཟིགས་པ་དང་། དེ་ནས་དེ་དག་བསྐྱབ་པའི་

ཕིར་གུང་ཐུན་ལ་བསམ་གཏན་དང་རྣམ་པར་ཐར་བ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་

རྣམས་བསྐྱེད་པ་དང་། དེའི་རེས་ལ་ཐུན་གསུམ་ལ་ལ་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་བརྟེན་

ཏེ་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྐྱེད་ནས་དེས་ཀུན་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་སངས་པ་རྣམས་

ནི་རིམ་པ་ལྟར་མཐོང་ཆོས་ལ་བདེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསྒོམ་

པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

དེས་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་བཞི་ཁོ་ནར་གསུངས་སོ་ཞེས་འདོད་དོ། །

 ༼དླེ་ལ་བརླེན་པའི་ཡྐོན་ཏན་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་ལ།

༼ཡྐོན་ཏན་དངྐོས་བཤད་པ།༽

དངོས་དང་། ཁད་པར་གི་ཆོས་བཤད་པ་གཉིས་ཀི་དང་པོ་ལ་བཞི་ལས།

༼ཚད་མླེད་བཞི་བཤད་པ།༽

ཡུལ་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་ཤིང་འབྲས་བུ་བསོད་ནམས་ཚད་

མེད་འབྱུང་བའི་ཚད་མེད་པ་ནི་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རེ་དང་དགའ་བ་དང་། བཏང་
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སྙོམས་ཏེ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་བཞིར་ངེས་པ་ནི་རིམ་པ་ལྟར་གནོད་སེམས་

དང་། སོགས་པས་བསྡུས་པ་རྣམ་པར་འཚེ་བ་དང་། གཞན་གི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་

ལ་མི་དགའ་བ་དང་། འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སེམས་མང་བ་རྣམས་ཀི་

གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །གལ་ཏེ་བཏང་སྙོམས་ཀིས་འདོད་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་

གཉེན་པོ་བྱེད་པ་ལྟར་མི་སྡུག་པས་ཀང་བྱེད་ན་དེ་གཉིས་ལ་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། 

ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་དང་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོར་གོ་རིམ་བཞིན་

དུ་མི་སྡུག་པ་དང་བཏང་སྙོམས་སོ་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་རྣམས་འདོད་ལ། སོབ་

དཔོན་ནི་འཁིག་པའི་འདོད་ཆགས་གི་གཉེན་པོར་མི་སྡུག་པ་དང་། ཉེ་དུ་ལའང་

འབྲེལ་མེད་ལྟར་སྒོམ་པས་ཕ་མ་ལ་སོགས་པ་ཉེ་དུའི་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོར་

བཏང་སྙོམས་སོ་ཞེས་བཞེད་དོ། །ཚད་མེད་པའི་ངོ་བོ་ནི་སེམས་ཅན་ལ་ཞེ་སང་མེད་

པའི་དགེ་བའི་ར་བ་ནི་བྱམས་པ་ཡིན་ལ། སྙིང་རེ་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་ཞེ་སང་མེད་

པའི་དགེ་བའོ། །གཞན་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་ཤེས་ན་ཡིད་བདེ་བ་ནི་དགའ་བ་ཚད་

མེད་པ་ཡིན་ལ། བཏང་སྙོམས་ནི་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་གི་དགེ་བའོ། །

འོ་ན་དེ་གནོད་སེམས་ཀི་གཉེན་པོར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེའི་སང་བྱའི་

གནོད་སེམས་ནི་ཆགས་པས་དྲངས་པའི་གནོད་སེམས་ཡིན་པའི་ཕིར་འགྱུར་

རོ། །སོབ་དཔོན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་གནོད་སེམས་གཉིས་ཀའི་གཉེན་པོར་འགྱུར་

བ་ནི་མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་རུང་བས་

གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་དུ་བཞེད་དོ། །དེ་ཡང་ཆོས་གཅིག་ལ་གཉིས་ཀའི་རང་བཞིན་

ཡིན་པར་ནི་མི་གཟུང་གི་ བར་མ་གནས་པའི། མ་ཆགས་པ་དང་ཞེ་སང་མེད་པ་སོ་སོ་ལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བཏང་སྙོམས་སུ་བརོད་པའོ། །དེ་དག་གི་རྣམ་པ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཀེ་མ་སེམས་

ཅན་རྣམས་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ལས་གོལ་བར་གྱུར་ཅིག་

སྙམ་པ་དང་། ཡིད་དགའ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །ཉེ་རིང་དང་ཆགས་སང་མེད་

པར་མཉམ་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་དེ་དག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །

གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་བདེ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་བདེ་བ་ལ་

སོགས་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ལ། ཕིན་ཅི་ལོག་ཀང་མི་དགེ་

བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཇི་ལྟར་དགེ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་ལ་བདེ་

བའོ་སྙོམ་དུ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། འོན་ཀང་སྡུག་བསྔལ་བའི་སེམས་

ཅན་འདི་དག་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཕིར་དགེ་བ་ཡིན་

ནོ། །དེ་ལྟ་ནའང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པ་མི་སིད་པའི་ཕིར་ཕིན་ཅི་

ལོག་པར་མོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་མོད་ཀི་བསམ་པ་བཟང་བའི་ཕིར་དང་། གནོད་

སེམས་ལ་སོགས་པ་མི་དགེ་བའི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། གཅིག་ཏུ་སེམས་

ཅན་ལ་ཕན་པར་ཞུགས་པའི་ཕིར་དགེ་བ་ཡིན་ཏེ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། གཞན་

ལ་གཅིག་ཏུ་ཕན་པ་”བདེ156། །མི་ཕན་ཕིར་ན་ཅིག་ཤོས་མིན། །ཞེས་གསུངས་པ་

བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པ་ལ་སོགས་པ་

ནི་མོས་པའམ་འདུན་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། བྱམས་པ་ལ་སོགས་

པའང་ཞེ་སང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ལས་བྱུང་བ་གཞན་ལ་འདོད་པའི་ཕིར་ཇི་

ལྟར་དེ་དག་གི་རྣམ་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། བདེན་མོད་ཀི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་

156  བདེན
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དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་འདུན་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་ཞེ་སང་མེད་པ་ལ་

འདོད་པའི་ཕིར་སྐྱོན་མེད་དོ། །

ཚད་མེད་པ་འདི་དག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་དམིགས་པ་ནི། འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་

སེམས་ཅན་རྣམས་ཡིན་ཏེ། འདོད་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་གནོད་སེམས་

ལ་སོགས་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མདོ་ལས། དེ་བྱམས་པ་དང་ལྡན་པའི་

སེམས་ཁོན་མེད་པ། འགན་ཟླ་མེད་པ། གནོད་པ་མེད་པ། ཡངས་པ། རྒྱ་ཆེན་པོར་

གྱུར་པ། ཚད་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་པ། ཕོགས་གཅིག་ཏུ་མོས་ཏེ་ཁབ་པར་བྱས་

ནས་རོགས་པར་བྱས་ཏེ་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པའི་དོན་ནི་

བྱམས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སེམས་ནི་བྱམས་པ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཡིན་ལ། 

དེ་ཉིད་རིམ་པ་ལྟར་ཉེ་བའི་ཉོན་མོངས་པ་ཁོན་འཛིན་དང་། ཕག་དོག་དང་། ཞེ་སང་གི་

གཉེན་པོ་ཡིན་པས་ཁོན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གསུམ་དང་། དེ་ཉིད་ཀི་འབྲས་བུ་ཆེ་

བས་ཡངས་པ་དང་། ས་གཟུགས་ན་སྤོད་པ་ཡིན་པས་རྒྱ་ཆེན་པོར་གྱུར་པ་དང་། 

སེམས་ཅན་ཚད་མེད་པ་ལ་དམིགས་པས་ཚད་མེད་པ་དང་། མི་མཐུན་ཕོགས་

སངས་པས་ཤིན་ཏུ་བསྒོམས་པའོ། །

དེ་ལྟར་ན་ཁོན་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་གསུམ་དང་། གཅིག་དང་། 

གཅིག་དང་། གཅིག་དང་། གཅིག་གིས་རིམ་པ་ལྟར་མི་མཐུན་ཕོགས་ཀི་གཉེན་པོ་

བྱེད་པ་དང་། འབྲས་བུ་དང་། ས་དང་། དམིགས་པ་དང་། རྣམ་པར་དག་པའི་ཕན་

ཡོན་གི་སྒོ་ནས་བྱམས་པ་དེ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཕོགས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་པ་ནི་གནས་

ཕོགས་ཀིས་མཚོན་ནས་གནས་པ་པོ་ཕོགས་ཅན་གི་སེམས་ཅན་སོན་པའོ། །མོས་



  667  

མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པ་ཡིན་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་མོས་ཏེའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཅིག་ཅར་མོས་

པར་བྱེད་པས་ཁབ་པར་བྱས་ནས་སོ། །དངོས་གཞིའི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་པས་ན་

རོགས་པར་བྱས་ཏེའོ། །དུས་ཡུན་རིང་པོར་རེས་སུ་འཇུག་པས་ན་གནས་སོ་ཞེས་

གསུངས་སོ་ཞེས་རྣམ་བཤད་རིགས་པ་ལས་བཤད་དོ། །དེ་དག་གིས་ནི་དགའ་བ་

ཚད་མེད་པ་ནི་ཡིད་བདེ་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་སྔ་མ་གཉིས་ན་ཡོད་ལ། ཚད་མེད་

པ་གཞན་གསུམ་ནི་མཉམ་གཞག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་མི་ལྕོགས་མེད་ཀང་གསལ་བས་

དངོས་གཞི་དང་འདྲ་བས་བསམ་གཏན་གི་ས་དྲུག་ན་ཡོད་པར་ཁ་ཅིག་འདོད་ཅིང་། 

ཁ་ཅིག་དངོས་གཞི་ཁོ་ན་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་ཁད་པར་ཅན་དང་དངོས་གཞི་བཞི་

སེ་ལྔ་ན་ཡོད་པར་འདོད་ལ། ཁ་ཅིག་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་དང་སྦྱོར་བའང་སྨོས་ཏེ། 

འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་གི་ཉེར་བསོགས་བཞི་དང་དངོས་གཞི་ལྔ་སེ་བཅུ་ན་ཡོད་

པར་འདོད་དོ། །

འོ་ན་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་གཉེན་པོའི་ཕིར་ཞེས་གང་བཤད་པ་ཅི་བྱམས་པ་

ལ་སོགས་པས་ཉོན་མོངས་པ་དངོས་སུ་སོང་ངམ་ཞེ་ན། ཚད་མེད་བཞི་པོ་དེ་ཡིས་

གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་མི་སོང་སེ། བསམ་གཏན་དག་པ་པ་དངོས་

གཞིའི་ས་པ་ཡིན་ལ། དག་པ་པའི་དངོས་གཞིས་ནི་ཉོན་མོངས་པ་མི་སོང་ངོ་ཞེས་

བཤད་ཟིན་པའི་ཕིར་དང་། སོང་ལམ་མིན་པའི་ཕིར་དང་། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཉོན་

མོངས་སང་བ་ཡིན་པ་ལ་འདི་དག་མོས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་

ཐམས་ཅད་ཀི་སྤིའི་མཚན་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་ཉོན་མོངས་སང་པ་ཡིན་པ་ལ་འདི་

དག་སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པས་ཉི་ཚེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྣམ་འགེལ་ལས་ཀང་། 
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

བྱམས་སོགས་རྨོངས་དང་འགལ་མེད་ཕིར་། །ཉེས་པ་ཤིན་ཏུ་ཚར་གཅོད་མིན། །ཞེས་

བཤད་དོ། །འོན་ཀང་དེ་དག་གི་སྦྱོར་བས་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གནོན་

པའི་ཕིར་དང་། དངོས་གཞིས་སངས་པ་ཐག་སིང་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་གནོད་སེམས་ལ་

སོགས་པའི་གཉེན་པོར་བཤད་དོ། །ཉོན་མོངས་པ་སོང་བ་ནི་གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་པའི་

ལམ་གིས་སོང་ན་ནི་ཉེར་བསོགས་ཀིས་སོང་བ་ཡིན་ལ། འོན་ཏེ་ མགོ་མནན་པ་དེ་དག ། 

འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གིས་སོང་ན་ནི་བདེན་པ་རྟོགས་པའི་སོང་ལམ་གིས་ 

དངོས་སུ་ར་བ་ནས། སོང་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། ། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཏེ་དངོས་གཞི་ཐོབ་ནས་དངོས་

གཞིས་བསྡུས་པའི་ཚད་མེད་རེད་པའི་ཕིར་གནོད་སེམས་ལ་སོགས་པའི་རྐེན་སོབས་ལྡན་གིས་ཀང་མི་རིའོ། ། འོན་

ཀང་བྱམས་སོགས་གསུམ་འདོད་པ་དང་ཉེར་བསོགས་ན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལྟར་ན་ནི་

སྦྱོར་བ་དང་དམིགས་རྣམ་དང་ངོ་བོ་དངོས་གཞིའི་ཚད་མེད་དང་འདྲ་ཞིང་། དེ་དག་གི་

སྦྱོར་བས་ཉོན་མོངས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་མནན་ནས་སོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་པའི་

ལམ་རྣམས་ཀིས་དངོས་སུ་སོང་ངོ་། །

འདི་སྒོམ་པའི་ཚུལ་ནི་སྒོམ་པ་པོ་ཉོན་མོངས་ཆུང་ན་ཇི་ལྟར་རང་ཉིད་ཀི་རྒྱུད་

ལ་བདེ་བ་ཡོད་པའམ། གཞན་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་འཕགས་

པ་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་མངའ་བར་ཐོས་པ་དེ་བཞིན་དུ་

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀང་དེ་ལྟ་བུའི་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཅིག་ཅར་

མོས་པར་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཉོན་མོངས་པའི་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་བས་སེམས་ཅན་

ཐམས་ཅད་ལ་དེ་ལྟར་མོས་པར་མི་ནུས་ན་ནི་སེམས་ཅན་ལ་མཛའ་བོ་དང་། ཐ་མལ་

པ་དང་། དག་བོའི་ཕོགས་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཞིང་། མཛའ་བོའང་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གསུམ་དུ་ཕེ་ལ། དང་པོར་བསྐྱེད་ས་བས་མཛའ་བོ་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་ངུ་གསུམ་ལ་རིམ་

གིས་མོས་པར་བྱེད་ལ། གལ་ཏེ་གསུམ་ག་ལ་བྱམས་པ་མཉམ་པོར་ཐོབ་ན་དེ་ནས་

ཐ་མལ་པ་དང་། དེ་ནས་དག་བོའི་ཕོགས་ལའང་ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་དུ་ཕེ་ནས་

ཆུང་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་ལ་རིམ་གིས་ཁབ་པར་བྱེད་ཅིང་གལ་ཏེ་དག་བོ་ཆེན་པོ་

ལ་མཛའ་བོ་ཆེན་པོ་ལྟར་བདེ་བར་མོས་པ་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ན། དེ་ནས་རིམ་གིས་

ཁིམ་དང་གོང་དང་ཡུལ་ཕོགས་གཅིག་གི་སེམས་ཅན་དང་། དེ་ནས་རིམ་གིས་

ཕོགས་གཅིག་ནས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀི་བར་དུ་བྱམས་པས་རྒྱས་ཤིང་ཁབ་

པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་དགེ་ར་ཆད་པ་དང་རང་རྒྱལ་ལའང་སྔོན་གི་བསོད་ནམས་དང་

དེ་མ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་རིམ་པ་ལྟར་ རང་སངས་རྒྱས། གཟུགས་བཟང་ངན་ལ་

སོགས་པ་དམིགས་པས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐྱོན་ཡོན་གཉིས་ཀ་ཡོད་ཀང་ཡོན་

ཏན་གི་ཆ་ནས་བསམས་ན་བྱམས་པ་མྱུར་དུ་སྐྱེ་བས་སྐྱོན་ནི་བསམ་པར་མི་བྱ་སེ། 

འགེལ་པ་ལས། གང་ཞིག་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོན་ཏན་འཛིན་པ་དེ་ནི་བྱམས་པ་མྱུར་དུ་

སྐྱེད་པར་བྱེད་དོ། །སྔོན་གི་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་འབྲས་བུ་

སྣང་བའི་སྒོ་ནས་དགེ་བའི་ར་བ་ཀུན་ཏུ་ཆད་པ་ལའང་ཡོན་ཏན་གཟུང་བར་ནུས་ལ། 

རང་སངས་རྒྱས་ལའང་སྐྱོན་གཟུང་བར་ནུས་སོ་ཞེས་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་རྣམ་པ་མང་པོའི་ཆུ་བོར་བྱིང་ཞིང་

མངོན་པར་དགའ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་པ་དང་། 

མངོན་པར་དགའ་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་མོས་པས་སྙིང་རེ་དང་

དགའ་བ་ལའང་སྒོམ་པར་བྱེད་ལ། བཏང་སྙོམས་ནི་དང་པོ་ཐ་མལ་པའི་ཕོགས་ལ་
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བརམས་ནས་མཐར་དག་དང་གཉེན་ལ་མཚུངས་པར་ལྟ་བ་ཡིན་ནོ། །ཚད་མེད་པ་

བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་དང་པོ་བློ་གསལ་བས་མི་དག་གི་ནང་དུ་བསྐྱེད་ཀི་གཞན་དུ་ནི་

མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་བློ་མི་གསལ་བས་བསྐྱེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་ དང་གཞན་གིས་

འདོམས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕིར། རོ། །

ཅི་ཚད་མེད་དེ་དག་གཅིག་དང་ལྡན་པ་དེ་ངེས་པར་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་ནམ་

ཞེན། ཐམས་ཅད་ནི་མ་ཡིན་གི་འོན་ཀང་དགའ་བ་མ་གཏོགས་པ་གསུམ་ནི་གཅིག་

ལྡན་ན་གཞན་གཉིས་ཀང་ལྡན་པས་གཅིག་ཡོད་ན་ངེས་པར་གསུམ་གསུམ་དང་ལྡན་

ལ། དགའ་བ་ནི་ཡིད་བདེ་ཡིན་པས་དེ་ནི་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པའི་ས་

ལ་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །འདི་ཡང་ཐོབ་པ་ལ་བསམས་ཀི་མངོན་གྱུར་ནི་རྣམ་པ་

འགལ་བས་རེ་རེ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །

༼རྣམ་ཐར་བརྒྱད་བཤད་པ།༽

ཡང་མདོ་ལས། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་

ལ་ལྟ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་པོ་འོ། །ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་

ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་རྣམས་ལ་ལྟ་བ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གཉིས་པའོ། །སྡུག་པའི་

རྣམ་པར་ཐར་པ་ལུས་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་ཏེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་པ་འདི་

ནི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསུམ་པའོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་མེད་པ་བཞི་

དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ལས་ཡང་

དག་པར་འདས་ཏེ། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བ་འགོག་པ་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་

ཏེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་པ་འདི་ནི་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་པའོ་ཞེས་རྣམ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

པར་ཐར་པ་བརྒྱད་གསུངས་པ་ལས་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གཉིས་ནི་རྣམ་པར་སོས་པ་ལ་

སོགས་པའི་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་ཕིར་མི་སྡུག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། འདིའི་ངོ་བོ་མ་

ཆགས་པ་དང་། དམིགས་པ་འདོད་པར་གཏོགས་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་

པར་ནི་ མི་སྡུག་མ་ཆགས་པ་སོགས་སུ། སྔར་མི་སྡུག་པར་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཁད་པར་ནི་

འདི་ཡིན་ཏེ། མི་སྡུག་པ་ནི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་ཐར་དང་པོ་གཉིས་ནི་བསམ་

གཏན་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ན་མིག་ཤེས་མེད་པས་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་མེད་དེ། 

གང་ཡུལ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་ལས་ཀང་འདོད་

ཆགས་དང་བྲལ་ཏེ་སྣ་ལྕེའི་རྣམ་ཤེས་བཞིན་ནོ། ། བསམ་གཏན་ཕི་མ་གསུམ་ན་ནང་གི་དབང་པོ་

གཟུགས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ཡོད་དོ། །རྣམ་ཐར་འདི་གསུམ་བསམ་གཏན་གསུམ་པར་ཅིའི་ཕིར་མ་བཞག་”ཅེ་ན157 

།རང་གི་སང་བྱ་གཉིས་པའི་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་མེད་པས་མི་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་མེད་ལ། བསམ་གཏན་

གཉིས་པ་ལ་སོགས་པ་ནའང་མིག་ཤེས་མེད་པས་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་

བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀྐར་བཤད་པས་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འདོད་པ་དང་བསམ་གཏན་དང་

པོའི་ས་པའི་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་ཀི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་བསམ་གཏན་སྔ་མ་

གཉིས་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དོ། །དེ་ཡང་དངོས་གཞིས་བསྡུས་པའི་དག་པ་པ་དང་། མོས་པ་

ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་པས་རྣམ་པར་གནོན་པ་ཙམ་མམ་ཐག་སིང་བའི་གཉེན་པོ་ཡིན་

གི་དངོས་སུ་སོང་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལ་ནང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་ གཟུགས་ཀིས་སེམས་

ཐོབ་པ་གང་ཞིག ། གཟུགས་ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བ་དང་བྲལ་བའམ། ཊིཀྐར་

157  བླ། ཅེས      རིང་།  ཞེ་ན      བྱེས། ཅེ་ན
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རང་ཉིད་ཀི་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་མ་བཤིག་པ་དང་བཤིག་ནས་ཕི་རོལ་ཀི་

གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཡིན་པར་བཤད་པའམ། ཡང་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར་

གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་འཇུག་ལ་བརྟེན་ནས་ལྟ་བ་པོ་བདག་ཉིད་ལ་གཟུགས་སུ་

འདུ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་གཟུགས་ཀི་འདུ་ཤེས་སངས་ནས་མིང་བཞིའི་འདུ་

ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་རིམ་པ་བཞིན་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་

བསམ་གཏན་གི་ཡ་མཐའ་བཞི་པ་ན་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ཆགས་པའི་གཉེན་པོ་

ཡིན་པས་གཙོ་བོ་མ་ཆགས་པ་ཡིན་གི་སྡུག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་པས་མི་སྡུག་པ་

ནི་མ་ཡིན་ནོ། །

དེས་ན་གཟུགས་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྤྲུལ་ནས་སྡུག་པར་ལྟ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཏིང་ངེ་

འཛིན་གི་ལུས་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པས་ན་མིང་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། ། སྔ་མ་གཉིས་ཏེ་

གསུམ་པོ། དེ་དག་འཁོར་དང་བཅས་ན་ནི་རེས་འབྲང་གི་གཟུགས་ཡོད་པས་ཕུང་པོ་

ལྔའི་རང་བཞིན་ཡིན་ནོ། ། བདེ་བས་གཡོ་བར་བྱས་པས་བདེ་བ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་མི་སིད་པས་སྡུག་

པའི་རྣམ་ཐར་ཡང་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འོ་ན་གསུམ་པའི་ཁ་དོག་ལ་ཆགས་པ་མེད་པས་བཞི་པར་ཡང་དེ་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅེ་

ན། དེ་ན་དེ་སྐྱེད་པའི། དགོས་པ་ནི་མི་སྡུག་པ་བསྒོམས་པས་ཡིད་ཞུམ་པར་རབ་ཏུ་དགའ་

བས་གཟེངས་བསོད་པ་དང་། སྡུག་པ་སྤྲུལ་པ་ལ་ཆགས་པ་སྐྱེ་ན་རྣམ་ཐར་དང་པོ་

གཉིས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ་མི་སྐྱེ་ན་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་དེ་བརྟག་པའི་ཡང་ཕིར་

རོ། །བསམ་གཏན་དང་པོ་གསུམ་དུ་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་མི་སོན་པ་ནི་ས་དེ་དག་ན་

དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ཡོད་པས་སྡུག་པར་ཡིད་ལ་བྱས་ན་ཡུལ་དེ་ལ་དགའ་བ་དང་

སེད་ན་མ་ཆགས་པར་མི་འགྲུབ་པའི་ཕིར་རམ། སྐྱོན་དང་བཅས་པའི་བསམ་གཏན་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཡིན་པས་དེ་མི་འགྲུལ་པའི་ཕིར་རོ་སྙམ་དུ་བསམས་སོ། ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་

གཉིས་ཀིས་རྣམ་ཐར་དང་ཟིལ་གནོན་ལ་སོགས་བ་བསྐྱེད་དེ། ཉོན་མོངས་ཐག་སིང་བའི་ཕིར་དང་། སྙོམས་འཇུག་ལ་

དབང་འབྱོར་བར་བྱ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་དབང་ནས་ས་ལ་སོགས་པ་གསེར་ལ་སོགས་པར་བསྒྱུར་བ་དང་། དངོས་པོ་

བརྟན་པ་དུས་འདི་སིད་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་མོས་པ་ལྟར་འགྲུབ་པས་བྱིན་གིས་རློབ་པ་དང་། ཚེ་གཏོང་

འཇོག་དང་། རྡུལ་ཕན་དུ་རི་རབ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་ལ། གཉིས་ཀས་ཀང་ཉོན་མོངས་མེད་དང་སྨོན་ནས་ཤེས་

དང་ཡང་དག་རིག་བཞི་ལ་སོགས་དང་འཕགས་པའི་རྗུ་འཕྲུལ་འགྲུབ་པར་བྱེད་དོ། ། གཟུགས་མེད་པའི་

མཉམ་གཞག་དགེ་བ་དག་པ་པ་དང་ཟག་མེད་རྣམས་ཁོ་ན་རྣམ་ཐར་ཡིན་གི་ཉོན་

མོངས་ཅན་དང་མཉམ་པར་མ་བཞག་པ་འཆི་བའི་སིད་པའི་སེམས་ལྟ་བུའང་མ་ཡིན་

ནོ། ། འདི་དགེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་སོ། ། 

ཁ་ཅིག་གཟུགས་མེད་དེ་དག་ན་རྣམ་སྨིན་སྐྱེས་ཀི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་

རྣམས་ལ་བསམས་ནས་འཆི་བའི་སེམས་ལས་གཞན་པའི་མཉམ་པར་མ་བཞག་

པའི་སེམས་ཀང་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཕོགས་སྔ་མ་ལྟར་ན་ནི་གཟུགས་མེད་མཉམ་

པར་མ་བཞག་པ་ནི་འཆི་བའི་སིད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཁོ་

ན་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །གཟུགས་མེད་ཀི་དངོས་གཞིར་མ་ཟད་ཉེར་བསོགས་ཀི་རྣམ་

གོལ་གི་ལམ་གིས་ཀང་རྣམ་ཐར་ཀི་མིང་ཐོབ་ཀི་བར་ཆད་མེད་པའི་ལམ་གིས་ནི་

རྣམ་ཐར་གི་མིང་མི་འཐོབ་སེ། རྣམ་ཐར་ནི་འོག་ས་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་པ་ཡིན་ན་དེ་

ནི་ས་འོག་མ་ལ་དམིགས་པའི་ཕིར་རོ། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་པ་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་ནི་

གནས་གཉིས་པར་བཤད་པའི་འགོག་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། །འདི་དག་ལ་

ཅིའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། དང་པོ་གཉིས་དང་གསུམ་པ་དང་གཟུགས་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མེད་རྣམས་དང་འགོག་པ་རྣམས་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ དེ་ཡང་དང་པོ་གཉིས་ཁ་དོག་གི་འདོད་

ཆགས་ལ་དང་། གསུམ་པ་ནི་མི་སྡུག་པ་ལ་དང་། གཟུགས་མེད་ནི་དམིགས་པ་འོག་མ་དག་ལ་རྒྱབ་ཅིང་ཕོགས་པའི་

ཕིར་རོ། ། ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་དང་། ཞུམ་ཞིང་ཆགས་པ་དང་། གཟུགས་ཀི་འདུ་

ཤེས་དང་། འདུ་ཤེས་དང་ཚོར་བའམ། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་

པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དག་ན་རེ། འགོག་པ་ནི་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་ལས་རྣམ་

པར་ཐར་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །

དེ་ལ་སྙོམས་འཇུག་གི་སྒིབ་པ་ནི་སྒིབ་པ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་སེམས་ལས་སུ་

མི་རུང་བས་ཁམས་གསུམ་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་དག་གིས་ཀང་བསམ་

གཏན་དང་པོའི་དངོས་གཞིའང་སྐྱེད་པར་མི་བྱེད་པ་དེ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཊིཀ་བྱེད་དག་

འཆད་དོ། །འགོག་པ་དེ་ལ་འཇུག་པའི་སེམས་ནི་ཁམས་གསུམ་ན་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་སིད་

རེ་ཡིན་ལ་དེ་ཉིད་ཀང་ འགོག་པ་ལ་དམིགས་ནས། ཆེས་ཕ་བར་བྱས་པའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་

སྙོམས་པར་འཇུག་སེ་ སེམས་རྒྱུན་གཅོད་དགོས་པའི་ཕིར་རོ། ། ལྡང་བ་ན་ནི་འཕེན་པ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་དུ་སིད་རེ་རང་གི་ས་པའི་དག་པ་པ་དང་འོག་མ་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྐྱེ་མཆེད་

ཀི་ས་པའི་འཕགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་ཀིས་འགོག་པ་དེ་ལས་ལྡང་བར་

འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་དང་དེ་ལ་སྙོམས་འཇུག་པར་འཇུག་

སེམས་ནི་སིད་རེ་བ་ཡིན་པས་ཟག་བཅས་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། ལྡང་སེམས་ནི་ཟག་བཅས་

ཟག་མེད་གཉིས་ཀ་ཡིན་ནོ། །

རྣམ་ཐར་འདི་དག་ལས་དང་པོ་གསུམ་ལས་སྔ་མ་གཉིས་ནི་འདོད་པར་

གཏོགས་པའི་སྣང་བ་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་དང་གསུམ་པ་ནི་ཡིད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

དུ་འོང་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འདི་དག་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟེན་ནས་སྤྲུལ་པ་

མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ཡིན་མོད་ཀི་འདོད་པར་གཏོགས་པ་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །གང་དག་

གཟུགས་ཅན་མིན་པའི་རྣམ་ཐར་བཞི་པོ་དེ་དག་གི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་དམིགས་པ་ནི་ས་

གོང་མ་པ་དང་རང་གི་ས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ འདི་ནི་ཉེར་བསོགས་གོང་མ་བདུན་མ་གཏོགས་པ་ས་

བཅུ་པོར་བཤད། དང་། སོགས་པས་བསྡུས་པ་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་། རེས་སུ་

ཤེས་པའི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ལམ་གི་བདེན་པ་ས་གོང་མ་དང་འོག་མ་དང་རང་

གི་ས་པའི་ཐམས་ཅད་དང་། ར་བར་མ་སྨོས་ཀང་གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་དེ་དག་

མཚན་མ་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་པ་སིད་པས་དེ་དག་མི་སོབ་

པའི་མཚན་མ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོ་སོར་མ་བརྟགས་པས་འགོག་པ་ལ་

དམིགས་པའི་ཕིར་སོ་སོར་མ་བརྟགས་པས་འགོས་པའང་ཡིན་ལ། ནམ་མཁའ་

མཐའ་ཡས་སྐྱེ ་མཆེད་ཀི ་དམིགས་པ་ནི ་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའང་ཡིན་

ནོ། །བསམ་གཏན་གསུམ་པར་རྣམ་ཐར་མ་བཞག་པ་ནི་བསམ་གཏན་གཉིས་པའི་ས་

པའི་ཁ་དོག་གི་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བདེ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སྙིང་

པོས་བསྐྱོད་པས་གཡོ་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བསམ་གཏན་གསུམ་པ་ནའང་ཁ་

དོག་གི་འདོད་ཆགས་མེད་པས་བསམ་གཏན་བཞི་པར་སྡུག་པའི་རྣམ་ཐར་ཅིའི་ཕིར་

སྐྱེད་ཅེ་ན། དེ་ནི་མི་སྡུག་པས་རྒྱུད་ཞུམ་པ་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱ་བ་དང་བརྟག་པའི་

ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་ཟིན་ཏོ། །གཟུགས་མེད་དང་པོ་གསུམ་ནི་ཟག་བཅས་ཟག་མེད་

གཉིས་ཀ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་མཉམ་”བཞག158་དགེ་བ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གཉིས་ཀ་ཡོད་

158  བླ། བཞག      རིང་། བྱེས། གཞག
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་ཕིར་དང་། བདེན་པ་ལ་དམིགས་པར་བཤད་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་རྣམ་ཐར་དང་ཟིལ་གནོན་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ལ་དགོས་པ་ཅིའི་ཕིར་

སྙོམས་པར་འཇུག་ཅེ་ན། ཐག་”སིང159་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པས་ཉོན་མོངས་པ་ཐག་

”བསིང160་བ་དང་། སྙོམས་འཇུག་ལ་དབང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་གཉིས་ཀི་ཕིར་ཏེ། ཉོན་

མོངས་པ་ཐག་མ་བསིངས་ཤིང་སྙོམས་འཇུག་ལ་དབང་མ་ཐོབ་ན་ཉོན་མོངས་པ་

མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། གང་གི་ས་ལ་སོགས་པ་གསེར་ལ་སོགས་

པར་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་བསྒྱུར་བ་དང་། དེ་ཉིད་དུས་རིང་པོར་གནས་པར་བྱིན་གིས་

རློབ་པ་དང་། སྐུ་ཚེ་གཏོང་འཇོག་དང་། རི་རབ་རྡུལ་ཕན་དུ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལ་

སོགས་པ་འཕགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་མི་འགྲུབ་པས་དེ་དག་མངོན་པར་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་

ཆེད་དུའོ། །

ཡང་ཅིའི་ཕིར་རྣམ་ཐར་གསུམ་པ་དང་བརྒྱད་པ་ཁོ་ན་ལ་ལུས་ཀིས་མངོན་

སུམ་དུ་བྱས་ཏེ་རོགས་པར་བྱས་ནས་གནས་ཞེས་བཤད་ལ། གཞན་དག་ལ་ནི་མ་

ཡིན་ཞེ་ན། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་རྣམ་ཐར་དང་པོ་གཉིས་དང་གཟུགས་མེད་དང་པོ་

གསུམ་པོས་གཟུགས་ཅན་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་རྣམ་ཐར་གི་སྒིབ་པ་མཐའ་དག་

སངས་པས་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་

དང་སའི་མཐའ་ན་གནས་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་འགེལ་པར་འབྱུང་མོད་ཀི། འོན་ཀང་དེ་

གཉིས་རིམ་པ་ལྟར་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཀི་ས་པའི་རྣམ་ཐར་རོགས་པར་

མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས་དེ་སྐད་བསན་ཏོ་ཞེས་གཟུང་ངོ་། །ཡང་ན་འཕགས་པ་

159  བླ། བསིང      རིང་། བྱེས། སིང

160  བླ། བསིང      རིང་། བྱེས། སིང
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

རྣམས་དེ་གཉིས་ལ་ལན་མང་དུ་གནས་པས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་སོ་ཞེས་ཀུན་

ལས་བཏུས་ཀི་འགེལ་པར་བཤད་དོ། །

༼ཟིལ་གནྐོན་བརྒྱད་བཤད་པ།༽

ཡང་བརྒྱད་ལས་འཕོས་པའི་མདོ་ལས། ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་

རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་ངུ་ཁ་དོག་བཟང་པོ་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིང་

གཟུགས་དེ་དག་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་པ་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ་དེ་ལྟ་

བུར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་འདི་ནི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་དང་པོ་འོ། །དེ་

བཞིན་དུ་ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆེན་པོ་ཁ་དོག་

བཟང་པོ་དང་ཁ་དོག་ངན་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་རྒྱས་པར་འདི་ནི་ཟིལ་

གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་གཉིས་པའོ་ཞེས་བྱ་བའི་བར་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནང་

གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་ཆུང་བ་དང་ཆེ་བ་ལ་ལྟ་བ་

གཉིས་ཏེ་བཞི་དང་། ནང་གཟུགས་མེད་པར་འདུ་ཤེས་པས་ཕི་རོལ་གི་གཟུགས་

སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོད་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་དཔེར་ན་ཟར་མའི་མེ་

ཏོག་གམ། ཡུལ་བ་ན་ར་སེའི་རས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྔོན་པོ། ཁ་དོག་སྔོན་པོ། 

སྔོན་པོ་ལྟ་བུར་སོན་པ། འོ་ན་སྔོན་པོ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་ལྟ་ཞིང་གཟུགས་དེ་དག་

ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཤེས་ཟིལ་གིས་མནན་ནས་མཐོང་སེ། དེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤེས་

པར་གྱུར་པ་འདི་ནི་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་ལྔ་པའོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་བཞིན་

དུ་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་ལྟ་བ་བཞི་སེ་ཟིལ་གིས་

གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་བརྒྱད་གསུངས་པའི་ནང་གཟུགས་སུ་འདུ་ཤེས་པ་དང་དེ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

མེད་པར་འདུ་ཤེས་པ་ནི་རྣམ་ཐར་གི་དང་མཚུངས་ལ། ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་ནི་

སེམས་ཅན་དང་སྣོད་ཀི་གཟུགས་སམ། ཕ་རགས་སོ། །

ཁ་དོག་བཟང་ངན་ནི་ཡིད་དུ་འོང་མི་འོང་ངམ། ཡང་ན་ལྷ་དང་མིའི་གཟུགས་

སོ། །ཟིལ་གིས་མནན་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དབང་བསྒྱུར་ནས་སོ། །ཤེས་པ་ནི་ཞི་

གནས་དང་མཐོང་བ་ནི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་བཤད་

ལ། ཁ་དོག་བཞིའི་དཔེ་དོན་གཉིས་ཀའི་སྐབས་སུ་རེ་རེ་ཞིང་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པ་

ཚིག་བཞི་བཞི་སྨོས་པ་ནི་གོ་རིམ་གཞིན་དུ་མདོར་བསན་པ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་དང་། 

བཅོས་མ་དང་། ལྷན་སྐྱེས་དང་བཅོས་མ་གཉིས་ཀའི་ཐུན་མོང་གི་ཁ་དོག་ཡིན་ལ་

ཟར་མ་དང་དོང་ག་དང་བན་དུ་ཛི་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་དང་སྐར་མ་པ་བ་སངས་དང་རས་

ནི་རིམ་པ་ལྟར་ལྷན་སྐྱེས་དང་བཅོས་མའི་དཔེའོ། །དེ་ལྟ་བུར་འདུ་ཤེས་པར་གྱུར་པ་

ནི་ཟིལ་གིས་ནོན་ནམ་མ་ནོན་ཀང་རུང་སེ་དེ་ལ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གི་འདུ་ཤེས་

མེད་པའོ། །སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ནི་ཤེས་པ་ནི་དང་པོ་ཤེས་པ་ཙམ་སེ་བར་ཆད་མེད་

པའི་ལམ་མོ། །མཐོང་བ་ནི་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་རྣལ་འབྱོར་རོགས་པ་སེ་རྣམ་གོལ་

གི་ལམ་མོ་ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་དག་ཀང་དང་པོ་བཞི་ནི་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་གཉིས་

ཀ་ལ་ཆགས་སང་སྐྱེ་བའི་གཉེན་པོ་དང་། ལྷག་མ་བཞི་ནི་གཞན་གི་ཁ་དོག་ལ་

ཆགས་པ་དང་ཡིད་རྣམ་པར་ཞུམ་པའི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་བརྒྱད་པོ་དེ་དག་ལས་ཟིལ་གནོན་དང་པོ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། ས་

དང་། གང་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་དང་། དམིགས་པ་ནི་ཇི་ལྟར་རྣམ་ཐར་དང་པོ་

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཟིལ་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

གནོན་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་གཉིས་ཀི་ངོ་བོ་དང་། ས་དང་། གང་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་པ་

དང་། དམིགས་པ་ནི་རྣམ་ཐར་གཉིས་པ་གཟུགས་མེད་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་ཇི་ལྟ་བ་

བཞིན་ནོ། །གཞན་ཁ་དོག་གི་ཟིལ་གནོན་བཞིའི་ས་དང་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའང་རྣམ་

ཐར་གསུམ་པ་སྡུག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །རྣམ་

ཐར་ཟིིལ་གནོན་གི་ཁད་པར་ནི་རྣམ་ཐར་གིས་ནི་དམིགས་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས་

པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་ཟིལ་གིས་མི་ནོན་ལ། ཟིལ་གནོན་གིས་ནི་ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་

དུ་སྐད་ཅིག་ལ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའམ། རྣམ་པར་སྔོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་དུ་མི་

འོང་བར་མོས་པའི་ཕིར་དང་། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའི་དངོས་པོ་སྡུག་པར་

དམིགས་ཀང་ཉོན་མོངས་པ་མི་སྐྱེ་བར་དམིགས་པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པའི་ཕིར་

རོ། །གཟུགས་མེད་ལ་ཟིལ་གནོན་མ་བཤད་པ་ནི་གཟུགས་ཟིལ་གིས་ནོན་ན་དེ་ཡང་

ནོན་པའི་ཕིར་མ་བཤད་དོ། །

འཕགས་པ་རྣམས་ནི་གཟུགས་ཀི་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་

པས་ཟིལ་གིས་ནོན་པར་བྱེད་ལ། བྱིས་པ་རྣམས་ནི་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ཕན་ཚུན་

ལྟོས་པ་དང་། ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་དང་དེས་ན་གཟུགས་

ཐམས་ཅད་ཕན་ཚུན་བསེས་ཏེ་སྡུག་པར་རོ་གཅིག་པའི་འདུ་ཤེས་ཀིས་མོས་པར་

བྱས་ནས་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་འཆད་ལ། 

སོབ་དཔོན་གང་སེལ་ནི་ཁ་ཅིག་ཁ་དོག་བཟང་ངན་ལ་ཆགས་སང་མེད་པར་དམིགས་

པ་ཟིལ་གིས་གནོན་པར་བྱེད་དེ་ཞེས་ཟེར་ལ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་ལྟ་ན་ཟིལ་གིས་

གནོན་པའི་སྐྱེ་མཆེད་འདི་དག་ཞེ་སང་མེད་པའི་རང་བཞིན་དུའང་འགྱུར་ན་མ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་བཤད་པའི་ཕིར་བཟང་ངན་གཉིས་ཀ་ཟིལ་གིས་

མནན་ནས་མི་སྡུག་པར་རོ་གཅིག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་སྔོན་གི་

སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀི་ལུགས་སོན་པར་བྱེད་དོ། །

༼ཟད་པ་བཅུ་བཤད་པ།༽

ཡང་བཅུ་ལས་འཕོས་པའི་མདོ་ལས། ཟད་པར་ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་

དང་སྔོན་པོ་དང་སེར་པོ་དང་དམར་པོ་དང་དཀར་པོ་དང་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་པར་

ཤེས་པ་སེ་བར་ཆད་མེད་པར་ཟད་པར་ས་ལ་སོགས་པར་རྒྱས་པར་ཁབ་པར་བྱེད་

པའི་ཟད་པར་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུའོ་ཞེས་བཤད་པའི་དང་པོ་བརྒྱད་ནི་ཆགས་པའི་

གཉེན་པོ་མ་ཆགས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སྔོ་སོགས་བཞི་ནི་ཟིལ་གནོན་ཕི་མ་བཞིའི་

འབྲས་བུ་ཡིན་པས་སོ། ། ས་ནི་བསམ་གཏན་གི་ཡ་མཐའ་བཞི་ཁོ་ན་ན་ཡོད་དེ་ ཟིལ་གནོན་ཕི་

མ་བཞིའི་སྦྱོར་བ་ལས་བྱུང་བས་སོ། ། དང་པོ་བརྒྱད་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ཏེ་དམིགས་པ་ནི། འབྱུང་བཞི་

ཡང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་འདོད་པའང་ཡོད་དེ། འཇིག་རྟེན་གི་ནི་ཐ་སྙད་དུ། །ཁ་དོག་དབྱིབས་

ལ་ས་ཞེས་བརོད། །ཆུ་མེ་ཡང་ངོ་རླུང་ཚོགས་ཁམས། །ཉིད་ཡིན་དེ་དང་འདྲ་བའང་

ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས་འདོད་པ་ན་སྤོད་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ལ། གང་

དག་རླུང་གཟུགས་ཀི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་པར་མི་འདོད་པ་དེ་དག་ན་རེ། ཟད་པར་རླུང་

གི་དམིགས་པ་ནི་རེག་བྱའི་སྐྱེ་མཆེད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཟད་པར་ནམ་མཁའ་

དང་རྣམ་ཤེས་གཉིས་ནི་གཟུགས་མེད་དང་པོ་གཉིས་དག་པ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་

ལ། དེ་གཉིས་ཀི་སྤོད་ཡུལ་ནི་རང་གི་ས་པའི་ཕུང་པོ་བཞི་ཡིན་ནོ། ། ཟག་མེད་ནི་ཡུལ་

ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱས་པར་བྱེད་མི་ནུས་པས་འདི་དག་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། ། 
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྐྱེ་མཆེད་གཞན་ལ་ཟད་པར་དུ་མི་འཇོག་པ་ནི་མིག་སོགས་བདུན་གིས་

སྣོད་ཀི་འཇིག་རྟེན་ལ་ དེའི་རིགས་མེད་པས། མ་ཁབ་ཅིང་དྲི་རོས་གཟུགས་ཁམས་སུ་མ་

ཁབ་ལ་སྒ་ལ་རྒྱུན་མེད་པས་ཟག་པར་དུ་མི་བཞག་གོ་ཞེས་པ་ལས་འབྱུང་ལ། ཅི་

ཡང་མེད་པ་དང་སིད་རེ་གཉིས་ཟད་པར་དུ་མི་བཞག་པ་ནི་ དམིགས་པར་མི་གསལ་བ་དང་སོ་

བསྡུ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕིར་རོ། ། བསྡུ་བ་ལས་ནམ་མཁའ་དང་རྣམ་ཤེས་མཐའ་ཡས་ཀིས་

ཟད་པར་མཐའ་ཡས་ཤིང་ཚད་མེད་པ་གྲུབ་པས་དེ་དག་ལས་སོགས་དབྱུང་དུ་མེད་

པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་བཤད་པའམ། ཁ་ཅིག་ན་རེ། དེ་གཉིས་ཟད་པར་གི་འབྲས་བུ་ཡིན་

པས་ཟད་པར་དུ་མི་བཞག་གོ །ཞེས་ཟེར་རོ། །

རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པ་གསུམ་གི་ཁད་པར་ནི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རིམ་གིས་

”འཛེག161་པས་དང་པོར་དམིགས་པ་ལ་རྒྱབ་ཀིས་ཕོགས། དེ་ནས་ཟིལ་གིས་

གནོན། དེ་ནས་ཁབ་པར་བྱེད་པས་སྔ་མ་སྔ་མ་རོགས་ཤིང་དག་པ་ལས་ཕི་མ་ཕི་མ་

འབྱུང་བས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕིར་ཆུང་ངུ་དང་འབྲིང་དང་

ཆེན་པོ་དང་། རྒྱུ་དང་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ཀ་དང་འབྲས་བུ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་འགེལ་པ་དང་

ཊིཀྐར་བཤད་དོ། །

དེ་དག་ལས་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་ལས་གཞན་རྣམས་ནི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་ཡང་

ཐུན་མོང་བ་ཡིན་ལ། “འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་

ཡིན་ན་ཞེས་ཀང་གནས་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ལ།162 ཐམས་ཅད་ཀང་ཐག་

161  བླ། འཛེག       རིང་། བྱེས། འཇོག

162  - འགོག་པའི་སྙོམས་འཇུག་ནི་འཕགས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཞེས་ཀང་གནས་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ལ།
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

”སིང163་གི་གཉེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

༼ཁྱད་པར་གི་ཆྐོས་བཤད་པ།༽

གཉིས་པ་ཁད་པར་གི་ཆོས་བཤད་པ་ནི་རྣམ་ཐར་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་ཇི་ལྟར་

འཐོབ་ཅེ་ན། ཉི་ཤུ་ར་དྲུག་ལས་འགོག་པའི་རྣམ་ཐར་”གི164་ཐོབ་པ་དང་རྟེན་ལ་

སོགས་པ་ནི་གནས་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ལ་ལྷག་མ་ཉི་ཤུ་ར་ལྔ་པོ་རྣམས་ནི་སྔར་

འདྲིས་པ་ཡིན་ན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ཙམ་དང་ འདྲིས་པ་ནི་དང་པོ་ནས་སིད་རེའི་བར་སྔར་

ཐོབ་བ་བཏང་བ་དག་གོ ། མ་འདྲིས་པ་རྣམས་ནི་སྦྱོར་བ་འབད་རོལ་གིས་འཐོབ་སེ། གོམས་

པ་དང་མ་གོམས་པའི་མཐུ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །ཡང་གཟུགས་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་

རྣམ་ཐར་བཞི་དང་ཟད་པར་གཉིས་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་རྟེན་ཅན་ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་

ལྷག་མ་ རྣམ་ཐར་དང་པོ་གསུམ་ཟིལ་གནོན་བརྒྱད་ཟད་པར་བརྒྱད་དེ། བཅུ་དགུ་པོ་རྣམས་ནི་མི་ལས་

སྐྱེ་བས་མིའི་རྟེན་ཅན་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ལྷ་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་གཞན་ན་ལུང་མེད་པའི་

ཕིར་དང་། འདི་དག་ནི་ལུང་གི་སོབས་ཀིས་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །

འོ་ན་ལུང་མེད་པས་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་དག་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་

སུ་ རང་རང་གི་གོང་མ་གོང་མ། ཇི་ལྟར་སྐྱེ་ཞེ་ན། བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་ཀི་སྙོམས་

འཇུག་ནི་སྤིར་ལུང་དང་རྒྱུ་དང་། ལས་དང་། ཆོས་ཉིད་ཀི་སོབས་དང་བཞི་ལས་སྐྱེ་

བ་ལས་ཁམས་གོང་མ་གཉིས་པོ་དག་ཏུ་ནི་ལུང་མེད་ཀང་གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་

འཇུག་རྒྱུ་དང་ལས་ཀི་སོབས་གཉིས་ཀིས་སྐྱེའོ། །དེ་ལ་གཟུགས་སུ་རྒྱུའི་སོབས་

163  བླ། བསིང      རིང་། བྱེས། སིང

164  བླ། གི       རིང་། བྱེས། གིས
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

ཀིས་སྐྱེ་བ་ནི་སྔོན་མིའི་རྟེན་ལ་གཟུགས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་གོམས་པར་བྱས་པ་

ལས་ཉམས་པ་དག་གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ཏེ། དེར་སྔོན་གོམས་པའི་སྐལ་མཉམ་

གི་རྒྱུ་སོབས་དང་ལྡན་ པ་ཉེ། པས་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་ལ། ལས་ཀི་

སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་ནི་སྔོན་མིའི་རྟེན་ལ་གཟུགས་མེད་ཀི་སྙོམས་འཇུག་ཐོབ་ནས་

ཉམས་པ་དེ་ཉིད་ལན་གངས་གཞན་ལ་མྱོང་འགྱུར་གི་ལས་སུ་གྱུར་པའི་སོབས་ཀིས་

གཟུགས་ཁམས་སུ་སྐྱེས་པ་ནའང་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་འཛིན་ཐོབ་ནས་ཡང་

གཟུགས་མེད་པར་སྐྱེ་སེ། འོག་མ་ འི་ས། ལས་འདོད་ཆགས་དང་མ་བྲལ་བར་གོང་

མར་མི་སྐྱེ་བའི་ཕིར་རོ། །

ཇི་ལྟར་གཟུགས་མེད་གཟུགས་སུ་སྐྱེ་བ་ལྟར་གཟུགས་མེད་གཟུགས་མེད་

ཉིད་དུ་སྐྱེ་བའང་རྒྱུ་དང་ལས་ཀི་སོབས་གཉིས་ལས་སྐྱེ་སེ། དེ་ལ་རྒྱུའི་སོབས་ཀིས་

སྐྱེ་བ་ནི་གོང་མའི་ཉེར་བསོགས་སྒོམ་པར་བྱེད་པ་ལ་ཡིན་ལ། ལས་ཀིས་སོབས་

ཀིས་སྐྱེ་བ་ནི་སྐྱེ་བས་ཐོབ་པའི་གཟུགས་མེད་དོ། །གཟུགས་ཀི་ཁམས་སུ་བསམ་

གཏན་རྣམས་ནི་རྒྱུ་དང་ལས་ཀི་སོབས་དེ་དག་དང་ཆོས་ཉིད་ཀི་སོབས་ཀིས་ཀང་

སྐྱེའོ། དེ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་འཇིག་པའི་ཚེ་བསམ་གཏན་འོག་

མའི་སེམས་ཅན་ལ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀིས་འཇུག་པ་ཤས་ཆེ་བས་བསམ་

གཏན་གོང་མའི་སེམས་ངང་གིས་སྐྱེ་བ་བཞིན་ཏེ། བསམ་གཏན་གི་གདམས་ངག་

སོན་པའི་ལུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་སྔོན་བསམ་གཏན་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་སྐྱེ་

བ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །
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བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་བག་ཆགས་ཀི་རྣམ་”གཞག165་མི་འདོད་པས་སྔོན་བསམ་

གཏན་གོམས་པའི་སྐལ་མཉམ་གི་རྒྱུ་ལས་འབྱུང་བ་ལ་འདོད་དེ། འདོད་པའི་ཁམས་

སུ་ནི་ལྷ་ལ་རྒྱུ་གསུམ་པོ་དེ་དག་དང་། མི་ལ་དེ་དག་གི་སེང་དུ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བདུན་

དང་སེམས་གནས་པའི་ཐབས་དགུ་ལ་སོགས་པ་ལུང་གི་སོབས་ལས་ཀང་

སྐྱེའོ། །འདི་ཡང་ལེགས་པར་དཔྱད་ན་ལས་ཀི་སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་དེ་གལ་ཏེ་ལས་ཀི་

རྣམ་སྨིན་གི་འབྲས་བུར་འདོད་ན་ནི་འདོད་ཁམས་སུ་བསམ་གཏན་གཟུགས་མེད་

དང་། གཟུགས་སུ་གཟུགས་མེད་ཀི་སེམས་ལས་ཀི་སོབས་ཀིས་མི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་

ཏེ། དེ་དག་ནི་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་ཁོ་ནར་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་ཕིར་རོ། །འོན་

ཏེ་ལས་ཀི་རྒྱུ་མཐུན་གི་འབྲས་བུར་འདོད་ན་ནི་དེའི་རྒྱུ་དང་ཆོས་ཉིད་ཀིས་སྐྱེ་བའང་

ཡིན་པས་རྣམ་པ་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་མོད་”ཀི166་འོན་ཀང་གཙོ་

ཆེ་ཆུང་གི་བྱེ་བྲག་ལ་དགོངས་ནས་འདིའི་རྣམ་དབྱེ་མཛད་དོ། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་པ་

ན་དེའི་རྐེན་གིས་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ལ་གཟུགས་མེད་ཀི་ཏིང་ངེ་འཛིན་མི་སྐྱེ་བས་

གཟུགས་མེད་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀི་སོབས་ཀིས་སྐྱེ་བ་མ་བཤད་ལ། རང་སའི་ཏིང་ངེ་

འཛིན་སྐྱེ་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་མ་ཡིན་པས་འཇིག་རྟེན་འཇིག་པ་ན་ལུང་མེད་པར་འོག་

སའི་རྟེན་ལ་གོང་སའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ་བ་ཁོ་ན་ལ་འདིར་ཆོས་ཉིད་ཅེས་བྱའོ། །ལས་

དང་ཆོས་ཉིད་ལའང་རྒྱུ་ཡོད་མོད་ཀི་དེ་དག་གཙོ་ཆེ་བས་དེ་སྐད་བསན་ཏོ། །

 ༼བཤད་པ་ཡྐོངས་སུ་རྐོགས་པའི་བྱ་བ།༽

165  བཞག

166  གི
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྤིའི་དོན་གསུམ་པ་བཤད་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱ་བ་ལ་བསན་པ་དང་

དེ་འཛིན་པ་བཤད་པ་དང་། བདག་ཉིད་ཀིས་བསན་པ་བཟུང་བ་ལ་སྐྱོན་དོར་བ་དང་། 

གཞན་བསན་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་བག་ཡོད་པར་གདམས་པ་གསུམ་ལས། 

༼བསན་པ་འཛིན་ཚུལ་བཤད་པ།༽

དང་པོ་ནི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་བསན་པ་དམ་པའི་ཆོས་

ནི་རྣམ་པ་གཉིས་ཏེ། ལུང་གི་ཆོས་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་ཀི་བདག་ཉིད་

དོ། །དེ་ལ་ལུང་གི་ཆོས་ནི་མདོ་སེ་དང་འདུལ་བ་དང་མངོན་བའི་སེ་སྣོད་གསུམ་ཡིན་

ཏེ། རིམ་པ་ལྟར་དང་པོས་ནི་བསབ་པ་གསུམ་དང་། གཉིས་པས་ནི་ཚུལ་ཁིམས་དང་

ལྡན་ན་འགོད་པ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་རིམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་འཐོབ་པའི་ཕིར་

སེམས་ཀི་བསབ་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། གསུམ་པས་ནི་དོན་ཕིན་ཅི་

མ་ལོག་པར་རབ་ཏུ་འབྱེད་”པའི167་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། 

བླང་དོར་གི་གནས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་དང་། སྤོད་པ་མཐའ་གཉིས་ལ་སྦྱོར་བ་དང་། ལྟ་

བ་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པའི་གཉེན་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། བླང་དོར་གི་གནས་སོན་པ་

དང་། དེ་བླང་དོར་གིས་སྒྲུབ་པ་དང་། འབེལ་གཏམ་ལ་མཁས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་

རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་མདོ་སེའི་རྒྱན་ལས། སེ་སྣོད་དག་ནི་གསུམ་མམ་གཉིས་ཀང་

རུང་། །བསྡུས་པའི་ཕིར་དེའི་རྒྱུ་ནི་དགུས་འདོད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །

སེ་སྣོད་གསུམ་པོ་དེ་དག་ལ་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་ཞི་གནས་དང་ལྷག་

མཐོང་གི་སྒོམ་པ་བྱས་པས་རིམ་པ་ལྟར་སེམས་ལ་བག་ཆགས་འཇོག་པ་དང་། 

167  བླ། པའི      རིང་། པས      བྱེས། པའི
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རྟོགས་པར་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ཞི་བར་བྱེད་པ་དང་། རབ་ཏུ་རྟོགས་པའི་སྒོ་ནས་

སང་བྱ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱེད་དེ། དེ་ཉིད་ལས། དེ་ནི་བག་ཆགས་རྟོགས་དང་

ཞི་བ་དང་། །རབ་ཏུ་རྟོགས་པས་རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱེད། །ཅེས་འབྱུང་ངོ་། །ལུང་གི་

ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་ནི་གནས་གཉིས་པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མངོན་

པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་

དང་འབྲས་བུ་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་ཟད་པ་དང་བཅས་པ་སེ་དེ་དག་ཀང་གནས་དྲུག་

པར་བཤད་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ན་བསན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་ལུང་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། 

འབྲས་བུའི་ཆོས་གསུམ་དུའང་འགྱུར་རོ། །འོ་ན་ཆོས་དེ་དག་འཛིན་པ་གང་ཞེ་ན། དེ་

ལ་ལུང་གི་ཆོས་དེ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ནི་ལུང་བཞིན་དུ་ཤེས་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་

མ་ཡིན་པའི་བསམ་པས་གཞན་ལ་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་སེ་སྣོད་འཛིན་པ་

དང་། ལུང་གི་ཆོས་འཛིན་པ་དང་། བསན་པ་འཛིན་པ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །རྟོགས་པའི་

ཆོས་དེ་འཛིན་པར་བྱེད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་རང་གི་རྒྱུད་

ལ་སྒྲུབ་ཅིང་ཉམས་སུ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་བསབ་པ་གསུམ་ལ་སོབ་པ་

དེ་དག་ནི་སོན་པའི་བསན་པ་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་གཉིས་ལས་གཞན་

པ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པས་ན་ཁོ་ནའི་སྒ་སྨོས་སོ། །དེའི་ཕིར་སྐྱེས་བུ་

དམ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་ལུང་གི་ཆོས་གཙོར་འཛིན་པར་བྱེད་ལ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁ་ཅིག་

ནི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་འཛིན་པར་བྱེད་དོ། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཁ་ཅིག་ནི་

གཉིས་ཀའང་འབད་པས་འཛིན་པར་བྱེད་དེ། དེས་ན་དེ་དག་ཇི་སིད་དུ་གནས་པ་དེ་

སིད་དུ་བསན་པ་དམ་པའི་ཆོས་གནས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

འོ་ན་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོའི་བསན་པ་དུས་ཇི་སིད་དུ་གནས་ཤེ་ན། འགེལ་པ་

ལས། དེ་དག་ཀང་ལོ་སོང་དུ་གནས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་དག་ན་རེ། རྟོགས་པ་

ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་གི་ལུང་ནི་ཡུན་རིང་དུ་གནས་སོ། །ཞེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། 

ཊིཀ་བྱེད་དག་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ནི་ལོ་སོང་གི་འོག་ཏུའང་གནས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་

སེ་ཕོགས་འདི་ཉིད་རིགས་པར་བལྟའོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །དེ་ཡང་བསྐལ་པ་བཟང་

པོའི་མདོ་ལས་ནི་ལུགས་སྔ་མ་དང་མཐུན་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པའི་

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ལོ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་གནས་སོ། །ལོ་ལྔ་བརྒྱའི་བར་དུ་ནི་དམ་པའི་

ཆོས་ལྟར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་ལོ་སོང་གནས་པར་གསུངས་པ། ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་

ཀང་ལོ་སོང་ཁོ་ན་གནས་པར་གསུངས་སོ། །

གང་དག་ལུང་ཕན་ཚེགས་ལས་བསན་པ་ལོ་བདུན་སོང་དུ་གནས་པ་ལས་སྐྱེ་

དགུའི་བདག་མོ་ལ་སོགས་པ་བུད་མེད་རབ་ཏུ་”ཕྱུང168་བས་ཉིས་སོང་འགིབས་

ནས་ལོ་ལྔ་སོང་གནས་པར་གསུངས་སོ་ཞེས་འཆད་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ལུང་ཕན་

ཚེགས་མ་མཐོང་བར་ཟད་དེ། ཕན་ཚེགས་ཀི་སྐྱེ་དགུའི་བདག་མོ་གོའུ་ཏ་མ་ལ་

སོགས་པ་ལ་བླ་མའི་ཆོས་བརྒྱད་གསུངས་པའི་སྐབས་དང་། འཕགས་པ་ཀུན་དགའ་

བོ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་ནས་ཤ་ནའི་གོས་ཅན་ལ་བསན་པ་གཏོད་པའི་

སྐབས་དང་། འཕགས་པ་ཉི་མའི་གུང་པས་རི་སོས་ཀི་ངད་ལྡང་གི་ཀླུ་བཏུལ་བའི་

སྐབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་བསན་པ་ལོ་སོང་ཁོ་ན་གནས་པར་གསུངས་ཀི་ལོ་

ཉིས་སོང་འགིབ་པ་དང་ལྔ་སོང་གནས་པར་གསུངས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །འབུམ་

168  བླ། ཕྱུང      རིང་། བྱེས། བྱུང
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ཊིཀ་ལས་ནི་ལུགས་ཕི་མ་དང་མཐུན་པར་ལྔ་སོང་ལ་ཕེད་ཕེད་དུ་བྱས་ནས་ལྔ་བརྒྱ་

པ་ཕག་བཅུ་ལས་དང་པོ་ལ་དག་བཅོམ་པ་དང་། གཉིས་པ་ལ་ཕིར་མི་འོང་པ་དང་། 

གསུམ་པ་ལ་རྒྱུན་ཞུགས་མང་དུ་འབྱུང་བས་འབྲས་བུའི་དུས་ཀི་ལེའུ་གསུམ་དང་། 

བཞི་པ་ལ་ཤེས་རབ་ཀི་བསབ་པ་དང་། ལྔ་པ་ལ་སེམས་ཀི་བསབ་པ་དང་། དྲུག་པ་

ཚུལ་ཁིམས་ཀི་བསབ་པ་ལ་གནས་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་སྒྲུབ་པའི་དུས་ཀི་ལེའུ་

གསུམ་དང་། བདུན་པ་ལ་མངོན་པ་དང་། བརྒྱད་པ་ལ་མདོ་སེ་དང་། དགུ་པ་ལ་

འདུལ་བ་འཛིན་པ་མང་དུ་འབྱུང་བས་ལུང་གི་དུས་ཀི་ལེའུ་གསུམ་དང་། བཅུ་པ་ནི་

རྟགས་ཙམ་འཛིན་པའི་དུས་ཀི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སེ། དེ་དག་ཏུ་གཙོ་ཆེ་བས་དེ་སྐད་བཤད་ཀི་ཐམས་

ཅད་ཐམས་ཅད་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་གསུངས་སོ། ། དེ་ཉིད་ལ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ཐ་མ་ཞེས་བྱའོ་ཞེས་བཤད་

དོ། །དེ་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་དུས་ན་འཛམ་བུའི་གིང་པའི་

མིའི་ཚེ་ཚད་ལྔ་བཅུ་པ་ཡིན་ལ། ད་ལྟར་ནི་ཚེ་ཚད་དྲུག་ཅུ་པ་དང་མངོན་པའི་དུས་

ཡིན་པར་མཁས་པ་དག་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བའི་སྙིང་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས་ནི་ལོ་

ཉིས་སོང་གནས་པར་གསུངས་སོ། །

༼བདག་ཉིད་ཀིས་བསན་པ་བཟུང་བ་སྐྐོན་དྐོར་བ།༽

གཉིས་པ་ནི་བདག་གིས་མངོན་པའི་ཆོས་འདི་ཕལ་ཆེར་ནི་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་

སྨྲ་བའི་ཚུལ་གྲུབ་པ་དང་མཐུན་པར་བཤད་ལ། ཅུང་ཟད་ནི་མདོ་སེ་པ་དང་ཉི་འོག་བྱེ་

བྲག་ཏུ་སྨྲ་བའི་འདོད་པའི་ཚུལ་ཡང་བཤད་པའི་ཕིར་ཕལ་ཆེར་ཞེས་སྨོས་སོ། །དེ་

ལྟར་བཤད་པ་ལ་གཞུང་འདིར་ཚིག་དང་དོན་གི་ཆ་ལ་ཉེས་པར་མཁས་པ་རྣམས་

ཀིས་ཟིན་ཏེ་མཁེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རོམ་པ་པོ་བདག་གིས་ཉེས་པ་ཡིན་པས་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བཟོད་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་པའོ། །གལ་ཏེ་ཁ་ཆེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་

བའི་སོབ་དཔོན་མཁས་པ་རྣམས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་ལུང་བཞིན་

བཤད་པས་ན་ཉེས་པ་མེད་དོ་སྙམ་ན། ལུང་དང་རྟོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་

ཏེ་མཚན་ཉིད་བརོད་པ་ལ་ནི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་། དེའི་སས་

ཤ་རིའི་བུ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡིན་གི་གཞན་ལ་ནི་འཁྲུལ་བ་སིད་པའི་

ཕིར་རོ། །

༼བསན་འཛིན་གཞན་རྣམས་བག་ཡྐོད་གདམས་པ།༽

གསུམ་པ་ནི་སོབ་མ་རྣམས་ལ་རྣམ་གོལ་གི་ལམ་དང་ལམ་ཡིན་པའི་རྣམ་

དབྱེ་སོན་པས་ན་སོན་པ་འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་ཀི་མིག་ལྟ་བུར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་

བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་ཟུམ་སེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གྱུར་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ལས་

གཞན་ཆོས་ཀི་དཔང་པོར་གྱུར་པ་འཕགས་པ་འོད་སྲུང་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་

སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀང་ཕལ་ཆེར་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཏེ་ཟད་པར་གྱུར་པ་ན་ཐུབ་པའི་

བསན་པ་འདི་ཚིག་དང་དོན་གི་སྒོ་ནས་དཀྲུགས་སོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །

གང་གིས་དཀྲུགས་ཤེ་ན། བདེན་པ་མ་མཐོང་ཞིང་མ་རིག་པའི་མུན་པས་

བསྒིབས་པས་ཆོས་རྣམས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀང་མ་མཐོང་ལ། སོན་པའི་ལུང་ལ་མི་

རྟེན་ཞིང་གཞན་གིས་བཅོས་སུ་མི་བཏུབ་པས་རང་དགར་གྱུར་པའི་ངན་པའི་རྟོག་པ་

དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་སོ། །ཇི་ལྟར་དཀྲུགས་ཤེ་ན། སངས་རྒྱས་མྱ་ངན་ལས་

འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་བཅུ་ལོན་པ་ན་གོང་ཁེར་ཡངས་པ་ཅན་གི་དགེ་སོང་དེ་ཁོ་ན་

ཉིད་མ་མཐོང་བ་རྣམས་ཀིས་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཀའི་ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་རུང་བ་མ་ཡིན་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

པའི་གཞི་བཅུ་བཅས་ནས་བསན་པ་རྣམ་པར་དཀྲུགས་པ་ན། དེ་དག་གནས་བརྟན་

ཀུན་དགའ་བོའི་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་གནས་བརྟན་ཐམས་ཅད་འདོད་པ་དང་གགས་པ་

ནས་ཟླ་སྒུར་དང་ཞི་ལྡན་གི་བར་དག་བཅོམ་པ་བདུན་བརྒྱས་ཡངས་པ་ཅན་དུ་

འདུས་ཏེ་བསྡུ་བ་གཉིས་པ་མཛད་ནས་རྣམ་པར་བསལ་ཏོ། །དེ་ནས་སོན་པ་འདས་

ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་དྲུག་ཅུ་ན་གོང་ཁེར་མེ་ཏོག་གིས་རྒྱས་པ་ཞེས་བྱ་བར་རྒྱལ་པོ་མྱ་

ངན་མེད་བྱུང་བའི་ཚེ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱར་བ་དང་ཐ་མལ་པ་དང་

ཟུར་བཅག་པ་དང་ཤ་ཟའི་སྐད་ཀིས་སོན་པའི་གསུང་རབ་འདོན་པར་བྱེད་ཅིང་། དེ་

དག་གི་སོབ་མ་རྣམས་སོ་སོར་གེས་པ་ལས་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དུ་གྱུར་ཏེ་ཕན་ཚུན་

གྲུབ་མཐའ་མི་མཐུན་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསན་པ་དཀྲུགས་པར་གྱུར་པ་ན་དག་

བཅོམ་པ་དང་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་མཁས་པར་གྱུར་པ་རྣམས་ཛྭ་ལན་དྷ་རའི་དགོན་པར་

འདུས་ཏེ་བསན་པ་བསྡུས་ནས་རོད་པ་དེ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བར་བྱས་ཏེ། དེའི་ཚེ་སོན་

པ་འདས་ནས་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལོན་ནོ་ཞེས་གག་གོ །

ཁ་ཅིག་སོན་པ་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ར་བདུན་ལོན་པ་ན་རྒྱལ་པོ་

དགའ་བོ་དང་པད་མ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱུང་བ་ན་གོང་ཁེར་པ་ཊ་ལི་པུ་ཏྲའི་ནང་དུ་

གནས་བརྟན་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་དང་བླ་མ་ལ་སོགས་པ་བཞུགས་པའི་དུས་སུ་བདུད་

སིག་ཅན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དགེ་སོང་གི་ཆ་བྱད་དུ་བྱས་ནས་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་

བསན་ཏེ་དགེ་འདུན་རྣམས་ཕེ་ནས་བསན་པ་རྣམ་པར་དཀྲུགས་ཏེ། དེའི་ཚེ་གནས་

བརྟན་ཀླུ་སེ་དང་ཡིད་འོང་གི་དུས་སུ་སེ་པ་སོ་སོར་གེས་ནས་ལོ་དྲུག་ཅུ་ར་གསུམ་

ན་གནས་བརྟན་གནས་མའི་བུས་བསན་པ་བསྡུས་སོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །གཞན་ཡང་རང་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

བྱུང་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་རང་བྱུང་དེའི་བསན་པ་གཅེས་པར་འཛིན་པ་

རྣམས་ཀང་འཁོར་བ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཞི་བའི་མྱ་

ངན་ལས་འདས་པར་གཤེགས་ཏེ། འགོ་བ་རྣམས་ལ་སྐྱོབ་པར་བྱེད་པའི་མགོན་མེད་

པར་གྱུར་པ་ན་ཡང་དག་པའི་གདམས་ངག་འདོམས་པར་བྱེད་པ་མེད་པས་སྔར་

བཤད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་འཇོམས་པར་བྱེད་ཅིང་བསན་པ་ནུབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་

ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་རྣམས་ཀིས་དགའ་མགུར་ཏེ་རང་དགར་དུས་དེང་སང་

འཇིག་རྟེན་འདི་ན་སྤོད་པར་བྱེད་དོ། །

“གོང169་དུ་བསན་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་དག་གི་བསན་པ་

ནི་དཔེར་ན་འཆི་བའི་དུས་ན་ལོག་མར་སོག་ཕིན་པ་ན་འཆི་བ་ལ་ཉེ་བ་དང་འདྲ་བར་

རིང་དུ་མི་གནས་པའི་ཕིར་དང་། ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་སོགས་པའི་དྲི་མ་རྣམས་ཀང་

སོབས་དང་ལྡན་པའི་དུས་སུ་རིག་པར་བྱས་ནས་ནི་ཐར་པ་འདོད་པ་དག་གིས་བག་

ཡོད་པར་གིས་ལ་བསན་པ་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པར་བརོན་པར་གིས་ཤིག་ཅེས་

འདོམས་པ་སེ། ཇི་སྐད་དུ་སོ་སོ་ཐར་པ་ལས། ཚེ་དང་ལྡན་པ་དག་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་

མངོན་པར་འོང་ཞིང་སོན་པའི་བསན་པ་ཡང་འཇིག་པར་འགྱུར་བས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་

དག་གིས་བག་ཡོད་པས་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱའོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་

ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བྱང་ཆུབ་དང་། གཞན་ཡང་གང་

དག་དེ་ལྟ་བུ་དང་མཐུན་པ་དགེ་བའི་ཆོས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕོགས་རྣམས་ཀང་བག་ཡོད་

པས་ཐོབ་བོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །

169  གང
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

གང་ཕིར ་ཡོན ་ཏན་རྟེན ་གྱུར་ཡན་ལག་ཉེར ་བསོགས་དང་བཅས་

པའི། །བསམ་གཏན་དང་ནི་གཟུགས་མེད་སྙོམས་འཇུག་རབ་དབྱེ་འཐོབ་ཚུལ་དང་། 

དེ་དག་ལ་བརྟེན་ཡོན་ཏན་ཏིང་འཛིན་ཚད་མེད་རྣམ་ཐར་སོགས། ཇི་བཞིན་རྟོགས་པ་

གནས་འདི་ལས་ཡིན་དེ་ཕིར་འདི་མཉན་རིགས། །ཆོས་མངོན་པའི་མཇོད་ཀི་འགེལ་

པ་མངོན་པའི་རྒྱན་ལས་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བསན་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་གནས་བརྒྱད་

པའི་བཤད་པའོ། །     ། །

༼ཐ་མར་དགླེ་བའི་འཇུག་གི་དྐོན།༽

༈ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་དེ་སྒྲུབ་བྱེད། །སྐྱེ་བ་དང་ནི་སྐྱེད་

བྱེད་དེ་དག་རྣམ་པ་མ་ལུས་ལས། །རྣམ་གོལ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིན་དཔག་ཡས་

ཡོན་ཏན་ལ། །ཐོགས་མེད་སོབས་པའི་འབྱུང་གནས་ཆོས་མངོན་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་

གསུངས། །གནས་བརྟན་ཀ་ཏྱའི་བུ་སོགས་སེ་བདུན་གཞུང་གི་རེས་འབྲང་

ཞིང་། །སོམ་བརོན་དམ་པ་ཆུ་དབུས་པ་དང་ཉེ་སས་ལ་སོགས་པ། །འཕགས་ཚོགས་

རྣམས་ཀི་གྲུབ་ཆེན་བྱེ་བྲག་བཤད་མཚོ་ཆེན་པོ་ཡི། །དོན་གི་རིན་ཆེན་མ་ལུས་

མཛོད་གྱུར་འདི་ནི་མཛད་པ་གང་། །དབྱིག་གཉེན་ཞེས་བྱ་སངས་རྒྱས་བསན་པ་མ་

ལུས་མཁེན་པ་ཡི། །ཉི་མ་ཉིད་གྱུར་དེ་ཡིས་ཐུབ་དང་དེ་སས་ཞིར་གཤེགས་

ཤིང་། །བསྡུ་བའི་གཞི་ཡང་ཉམས་གྱུར་གསུང་རབ་རྣམ་པར་བསད་མཐོང་

ནས། །སྙིགས་དུས་བསན་པའི་དཔང་གྱུར་གཞུང་མང་མཛད་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །དེ་

ལྟར་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསན་པའི་མིག་གྱུར་གཞུང་བཟང་འདི་ནི་སོབ་དཔོན་

གིས་མཛད་པའི། །རབ་གསལ་འགེལ་ཆེན་ཉི་འོད་ལ་བརྟེན་རྣམ་པར་ཕེ་བའི་བཤད་
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མཛོད་འགྲེལ་མངོན་པའི་རྒྱན། སྨད་ཆ།

སྦྱར་དག་ཀང་མཐོང་གྱུར་ཅིང་། །མཁས་དང་མཁས་པ་རིམ་ནས་རིམ་པར་བརྒྱུད་

པའི་མན་ངག་ཉེར་ཐོབ་ལེགས་བཤད་གོམས་པའི་མཐུས། །འཇམ་དབྱངས་ཞེས་

བྱས་སངས་རྒྱས་བསན་ལ་མོས་པ་ལྷུར་བྱས་རྣམ་བཤད་འདི་ནི་བྱས་པ་ཡིན། །དགེ་

བ་དྲི་མེད་རྒྱ་ཆེན་བསགས་པ་གང་དེས་མུན་པར་འཁམས་པ་ཡི། །འགོ་བ་འདི་དག་

མ་ལུས་ཐར་པའི་སྣང་ལྡན་འཕགས་ལམ་བཟང་པོར་ནི། །ཀུན་ནས་འཁིད་བྱེད་ཐུབ་

མཆོག་ཉིད་དུ་གྱུར་ནས་སྐྱབས་མེད་སེམས་ཅན་རྣམས། །སིད་དང་ཞི་བའི་འཇིགས་

པ་ཀུན་ལས་མ་ལུས་རབ་ཏུ་སྒོལ་བར་ཤོག །ས་ཆེན་མངའ་བ་རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀི་

རེ། །སྐྱབས་གསུམ་རིན་ཆེན་དབུ་ཡི་ཅོད་པན་གིས། །ཉེར་མཛེས་སས་དང་བཅས་

པ་སྙུན་མེད་ཅིང་། །ཡུན་རིང་ཞབས་བརྟན་ཆབ་སིད་བདེ་བར་གྱུར། །སྐྱེ་དགུ་རྣམས་

ཀང་ཕན་ཚུན་བྱམས་ལྡན་ཞིང་། །ཡམས་དང་ཉེ་བར་འཚེ་བ་ཀུན་ཞི་སེ། །ཚེ་དང་

འབྱོར་བས་བརྒྱན་པའི་དལ་འབྱོར་དག །འབྲས་བུ་ཡོད་པར་ཀུན་ཏུ་སྤོད་པར་

ཤོག །བདག་ཀང་སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་མི་ཡི་ལུས། །ཚུལ་ཁིམས་གཙང་མའི་གོས་ཀིས་

རབ་བརྒྱན་པ། །ཐོབ་ནས་སངས་རྒྱས་གསུང་རབ་མ་ལུས་པ། །ཇི་བཞིན་རྟོགས་

ནས་གཞན་ལ་སོན་གྱུར་ཅིག །དོན་མང་ཕ་དང་ཚིག་ཀང་བརླིང་བ་དང་། །ཤིན་ཏུ་

མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་རྣམ་དཔྱད་པའི། །ཚུལ་ཡང་ཐ་དད་སྣ་ཚོགས་འགོ་བའི་

སད། །སངས་རྒྱས་གསུང་ཡང་རྣམ་པ་མང་མཐོང་བས། །གཞུང་འདིར་ཇི་བཞིན་

མིན་པར་བདག་གིས་ནི། །བཤད་གྱུར་ཉེས་པ་གང་དེ་རྒྱལ་རྣམས་དང་། །རྒྱལ་བའི་

སས་སོགས་མཁས་རྣམས་སྤན་སྔར་ནི། །ཅི་ཞིག་གྱུར་ཅེས་ཡིད་ནི་གནོང་པར་

གྱུར། །གང་དག་རང་གཞན་གཞུང་ལ་མ་སྦྱངས་ཤིང་། །ཕོགས་རེའི་དོན་ལ་མོས་པ་
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བཙུན་པ་འཇམས་པའི་དབྱངས།

ལྷུར་བྱེད་པ། །དེ་དག་བློ་དང་འཚམ་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་དག་གང་ཡིན་ཤེས་པས་

བརྟག་དགོས་སོ། །

ཆོས་མངོན་པའི་མཛོད་ཀི་འགེལ་པ་མངོན་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ་རྒྱལ་བའི་

བསན་པ་ལྔ་བརྒྱ་ཕག་བདུན་པའི་མཐར་ཉེ་བ་ན། ཤེས་བྱ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བློ་

གོས་མཚུངས་པ་མེད་པས་ཐུབ་པའི་བསན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་ཅིང་། ཐུགས་རེ་

དང་འཕིན་ལས་ཀི་དཔལ་འབྱོར་བཟང་པོས་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་སྨིན་ཅིང་གོལ་བར་

མཛད་པ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ཤེས་བྱའི་ནམ་མཁའ་ལ་

མཁེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་སྙན་གགས་ཀི་འོད་ཟེར་གིས་ཕོགས་མ་

ལུས་པ་ཁབ་པར་གྱུར་པས་སོམ་བརོན་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་

གྱུར་ཅིང་། གངས་ཅན་གི་རྒྱུད་ཀི་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་མཆིམས་ཐམས་ཅད་མཁེན་

པ་ལ་སོགས་པའི་ཞབས་ཀི་རྡུལ་རོག་པ་མེད་པ་སྤི་བོས་ལེན་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་

ཤཱཀའི་དགེ་སོང་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀིས། དཔལ་ས་སྐྱའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་དབུ་

བརམས་ནས། སའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་”ཙོང170་ཏུའི་མཁར་དུ་

ལེགས་པར་གྲུབ་པར་བྱས་པའོ། །     ། །

170  བླ། ཙོང      རིང་། བྱེས། ཅོང



པར་བྱང་སྨོན་ཚིག

རྣམ་གོལ་ཞི་བའི་རྒྱ་མཚོར་རོ་གཅིག་ཏུ། །

གཞོལ་བའི་མཐའ་ཡས་ཆོས་ཚུལ་དལ་འབབ་ཀླུང༌། །

ཚིག་གི་གཟེགས་མ་རེས་ཀང་དུག་གསུམ་གི། །

དྲི་མ་ཡོངས་འཁྲུད་ལེགས་བཤད་བདུད་རི་འདི། །

དཔར་དུ་བསྐྲུན་པའི་རྣམ་དཀར་ཕུང་པོའི་མཐུས། །

ཡང་དག་ཆོས་ཀི་སྒོ་མོ་སོང་ཕག་བརྒྱ། །

གདངས་ཏེ་རྒྱུད་ལྔའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ། །

ངེས་ལེགས་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་ཤོག །

ཅེས་འཛམ་གིང་ཡངས་པའི་ཁོན་ལ་འཚེ་མེད་ཞི་བའི་ལམ་སོན་རྣམ་འདྲེན་

ཤཱཀ་སེངེའི་རིང་ལུགས་སྒོ་ཀུན་ནས་རྒྱས་པ་སོགས་འཕལ་ཡུན་ལེགས་ཚོགས་དུ་

མའི་ཆེད་དུ་དམིགས། ནང་བསན་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀི་གསུང་རབ་དག་དཔར་དུ་

བསྐྲུན་དང་བསྐྲུན་འགྱུར་གང་ལའང་སྦྱར་ཆོག་པའི་དགེ་བསྔོའི་སྨོན་ཚིག་ཏུ་ཤཱཀའི་

དགེ་སྦྱོང་ཆོས་སྨྲ་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་སྦྱར་བའོ། །
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