༄༅། །དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་
བཤད་ཟབ་མོའ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ། ལྷག་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀུན་མཁེན་ིན་མོར་བྱེད་པའི་
ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་བགོད། །ཆོས་ཀི་དེ་ིད་རབ་གཟིགས་སིབ་གིས་རྣམ་རོག་ལེགས་བྲལ་
ཞིང་། །གདུལ་བྱའི་མུན་སེལ་ཕིན་ལས་སྣང་བས་ཁམས་གསུམ་གསལ་མཛད་པ། །ས་ཀུན་འབྱོར་པ་དང་ལྡན་
སོན་པ་བླ་མེད་དེ་ལ་འདུད། ༈ །མཐའ་གིས་རབ་སྤངས་ཟབ་ཡངས་ཐེག་མཆོག་ཆུ་གཏེར་ཡོངས་བཟུང་
ཞིང་། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རེའི་འོད་འབར་བསླབ་གསུམ་རིན་ཆེན་རྒྱན་གིས་བརིད། སོང་ིད་ཟབ་མོའ་ི དོན་
གི་རོ་འཛིན་ིས་སོང་ལྡན་པ་ཅན། །བསན་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་གྱུར་ཀླུ་སྒྲུབ་སིང་པོ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ༈ །མཁེན་
པའི་མཁའ་ལ་རིག་གནས་བརྒྱ་ཡི་ཆུ་འཛིན་ལེགས་བཀོད་ཅིང་། །བློ་གོས་ཀླུ་རྒྱལ་རབ་ཏུ་ཁོས་པའི་རིགས་
པའི་འབྲུག་ས་ཅན། །སྤོབས་པའི་གོག་ཕེང་མྱུར་འཇུག་འགོ་ལ་ལེགས་བཤད་ཆར་རྒྱུན་འབེབས། །མཆོག་གི་
དེ་ིད་རབ་བརེས་སངས་རྒྱས་བསན་སོང་ཞབས་ལ་འདུད། ༈ །ཆོས་ཀི་དེ་ིད་སིབ་མེད་བློ་གོས་མིག་གིས་
ལེགས་མཐོང་ཞིང་། །རྣམ་དཔོད་སྤོབས་པའི་རྩལ་ལྡན་གསུང་རབ་གངས་རིའི་ངོས་ལ་རྒྱུ། །རྣམ་འབྱེད་རིགས་
པའི་མཆེ་བས་ཕས་རོལ་ལོག་ལྟའི་དཔུང་འཇོམས་ཤིང་། །བདག་མེད་སེང་གེའི་ས་ཡིས་དངོས་སྨྲའི་རི་དྭགས་
སྐྲག་མཛད་རྒྱལ། ༈ །ཆོས་ཀུན་སོང་ིད་རོགས་པའི་བློ་གོས་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རོགས། །རྣམ་དཔོད་ཟླ་བའི་
དཀིལ་འཁོར་གགས་པའི་འོད་དཀར་འཕོ་བ་ཅན། །འགོ་ལ་སྣ་ཚོགས་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་འོད་ཟེར་འགེད་
མཛད་པ། །སྨྲ་ངན་མུན་པ་ཀུན་འཇོམས་སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ༈ །གསུང་རབ་མང་ཐོས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་
རོལ་སོན། །ཀླུ་སྒྲུབ་གསུང་རབ་དོ་ཤལ་མགིན་པར་འཛིན། །ཚད་མེད་ཐུགས་རེའི་འོད་དཀར་ཕེང་བ་
ཅན། །འགོ་བའི་མུན་སེལ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་འདུད། ༈ །སོང་ིད་ཟབ་མོའ་ི རོ་མངར་ལྡན་པ་ཅན། །ཀླུ་སྒྲུབ་
གསུང་རབ་ལེགས་བཤད་འདབ་བརྒྱ་པ། །ཡང་དག་རིགས་པའི་འོད་ཟེར་རྩིབས་སོང་ཅན། །རྣམ་བཤད་ི་མའི་
འོད་ཀིས་དབྱེ་བར་བྱ། ༈ །འདིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མཐའ་ཡས་པའི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་
དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་བསེད་པ། བསྐལ་པ་གངས་མེད་པར་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་
དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཁུར་བཞེས་པར་མཛད་པ་དེས། གཞན་ལ་ཕན་པ་བསེད་པ་ལྟར་རེས་སུ་མཐུན་པའི་ཐུགས་
ཀིས། སོས་པའི་མུན་པ་འཐིབས་པོར་འཁམས་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་དོན་དུ། ཤེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཐུགས་སུ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཆུད་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་ཤེས་བྱའི་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་པ་མངོན་པར་བསྲུབས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་བདུད་རྩི་སོས་པའི་
དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང་། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་སོན་པ། རོད་བྱེད་ཀི་ངག་ཚིག་
དི་མ་མེད་པ། བྱེད་ལས་ཁམས་གསུམ་གི་ོན་མོངས་པ་སྤོང་བ། འབྲས་བུ་ཞི་བའི་ཕན་ཡོན་སོན་པར་བྱེད་པ།
ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དོན་དེ་ིད། སློབ་དཔོན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དེ་ཁོ་ན་ིད་རིག་པའི་བློ་གོས་ཀིས་མཐའ་
བྲལ་དབུ་མའི་ཚུལ་དུ་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་རོགས་ནས། ཟབ་མོ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསན་བཅོས་མཛད་པ་
ནི་འདིར་བཤད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་སོ། །བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོ་ལ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་གི་ཁད་པར་ཅི་ཞིག་
མཐོང་ནས་དེའི་བསན་བཅོས་འཆད་པ་བྱེད་ཅེ་ན། འདི་ལ་བསན་བཅོས་མཛད་པ་པོའ་ི བསྔགས་པ་དང་། དེས་
བསན་བཅོས་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་དང་། བརོད་བྱ་བསན་བཅོས་ངོས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་དོན་གི་
སོ་ནས་བསྔགས་པ་དང་། ལུང་བསན་པའི་སོ་ནས་བསྔགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ནཱ་གཱརྫུ་ན་ཞེས་པ་ཀླུ་དང་སིད་
སྒྲུབ་གིས་ལ་འཇུག་པས། ཀླུ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་ཚུལ་ལ། ཀླུ་ནི་ཁད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པ་སེ། རྒྱ་མཚོའི་
མཐར་མི་གནས་པ། རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་སེ་བ་བརེས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་བང་མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་བ། མཐོང་
བའི་མེས་ཕ་རོལ་བསེག་པ། གཙུག་གི་ནོར་བུའི་འོད་ཀིས་མུན་པ་སེལ་བའོ། །སློབ་དཔོན་འདི་ཡང་། རག་ཆད་
ཀི་མཐའ་གིས་ལ་མི་གནས་པ་དང་། ས་རབ་ཏུ་དགའ་བའི་རྒྱ་མཚོར་སེ་བ་བརེས་པ་དང་། གསུང་རབ་ཀི་
མཛོད་ལ་དབང་འབྱོར་བས་གདུལ་བྱ་ལ་དམ་ཆོས་ཀི་རིན་པོ་ཆེ་སེར་བ་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་
ཀི་མེས་གཞན་གིས་བརགས་པའི་ལྟ་ངན་གི་བུད་ཤིང་བསེག་པ་དང་། ལྷན་སེས་ཀི་ཡིད་ཀི་མུན་པ་སེལ་བའི་
ཕྱིར་ཀླུ་ཞེས་བསན་ནོ། །སིད་སྒྲུབ་ཀི་ཆོས་ནི་གིས་ཏེ། སིད་སྒྲུབ་ཀི་མདས་ཕ་རོལ་གི་དཔུང་ཚོགས་འཇོམས་
པ་དང་། རང་གི་ཕྱོགས་རྒྱལ་སིད་ལ་འགོད་པའོ། །སློབ་དཔོན་འདི་ཡང་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱུང་
བའི་རིགས་ཚོགས་ཀི་མདས་སིད་པའི་དག་སེ་འཇོམས་པ་དང་། གདུལ་བྱ་ངེས་པར་ལེགས་པའི་རྒྱལ་སིད་ལ་
འགོད་པའི་ཕྱིར། སིད་སྒྲུབ་ཀི་མིང་གི་ཕྱོགས་གཅིག་སོས་ནས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཅེས་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་ལས། ལྷོ་ཕྱོགས་བཻ་ཏའི་ཡུལ་དུ་དེ། །དགེ་སློང་དཔལ་ལྡན་ཆེར་གགས་པ། །དེ་མིང་ཀླུ་ཞེས་བོད་པ་
སེ། །ཡོད་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་འཇིག་བྱེད། །ང་ཡི་བསན་པ་འཇིག་རེན་དུ། །བླ་མེད་ཐེག་པ་རབ་བསན་
ནས། །རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ཏེ། །བདེ་བ་ཅན་དུ་དེ་འགོ་འོ། །ཞེས་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ལས།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ང་ནི་མྱ་ངན་འདས་འོག་ཏུ། །ལོ་ནི་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། །བསན་པ་འདི་ལ་ཕན་བརྩོན་པ། །དགེ་སློང་ཀླུ་ཞེས་བྱ་
བ་འབྱུང་། །རྨ་བྱ་ཞེས་པའི་རིགས་པ་བསྒྲུབས། །ཁམས་དོན་བསན་བཅོས་དུ་མ་དང་། །དངོས་མེད་དོན་གི་དེ་
ིད་རིག །ལོ་ནི་དྲུག་བརྒྱ་འཚོ་བར་འགྱུར། །ལུས་དེ་བོར་བར་གྱུར་ནས་ནི། །བདེ་བ་ཅན་དུ་འགོ་བར་
འགྱུར། །དེ་ཡིས་རེས་ཐོགས་ིད་དུ་ནི། །སངས་རྒྱས་ིད་ནི་ངེས་པར་འགྲུབ། །ཅེས་པ་དང་། རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་
ལས། ཀུན་དགའ་བོ། ལི་ཙྪ་བི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་མཐོང་ན་དགའ་བ་ཞེས་བྱ་བ་འདི། ང་ཡོངས་སུ་མྱ་
ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་ལོན་པ་ན་དགེ་སློང་བློ་འཆང་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས་རྔ་བོ་ཆེའི་མདོ་འདི་
འཛིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་ང་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ལོ་བཞི་བརྒྱ་ལོན་པ་ན། དགེ་
སློང་འཚོ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་གྱུར་ནས། ངའི་བསན་པ་རྒྱས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བའོ། །གིས་པ་
བསན་བཅོས་ཇི་ལྟར་མཛད་པའི་ཚུལ་ལ། རིགས་ཚོགས་དང་། བསོད་ཚོགས་དང་། གཏམ་ཚོགས་གསུམ་དུ་
མཛད་དོ། །འདི་ལ་ལྟ་བ་སོན་པར་བྱེད་པ་དང་། སོད་པའི་ཆ་སོན་པ་དང་། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སོན་
པའོ། །དང་པོ་ལ། ལུང་གི་སོ་ནས་སོན་པ་བསོད་པའི་ཚོགས་ཡིན་ལ། རིགས་པའི་སོ་ནས་སོན་པ་ལ་གིས་ཏེ།
ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་སོན་པ་དང་། འཇིག་རེན་དང་འགལ་བ་སྤོང་པའོ། །དང་པོ་བསྒྲུབ་བྱ་བདེན་དངོས་
འགོག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་རོག་གེའི་རིགས་པ་འགོག་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་ཡང་རང་གཞན་གི་སེ་པ་ཐུན་
མོང་དུ་འགོག་པ་རྩ་བ་ཤེས་རབ། རང་སེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགོག་པ་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ། རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀི་རེན་
བརག་པ་ལས་འཕོས་པ་བརྩོད་པ་བཟློག་པ། སེ་འཇིག་བརག་པའི་རབ་བྱེད་ལས་འཕོས་པ་སོང་ིད་བདུན་ཅུ་
པའོ། །སྒྲུབ་བྱེད་རོག་གེའི་རིགས་པ་འགོག་པ་ནི་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག་སེ། བདེན་དངོས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཡན་
ལག་རོག་གེའི་ཚིག་དོན་བཅུ་དྲུག་འགོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རེན་དང་འགལ་བ་སྤོང་པ་ནི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་སེ།
དབུ་མ་རྩ་བ་ལ་སོགས་པས་ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་བསན་པ་ལ། འཇིག་རེན་གི་མཐོང་བ་དང་འགལ་བར་
བརྩད་པའི་ལན་དུ། ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པའི་རྣམ་གཞག་སོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོད་པའི་ཆ་སོན་པ་ནི་མདོ་སེ་ཀུན་ལས་
བཏུས་དང་། བཤེས་པའི་སིང་ཡིག་ལ་སོགས་པའོ། །ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་སོན་པ་ནི། དབུ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་
ཕེང་བ་ལ་སོགས་པ་སེ་རགས་པ་ཙམ་སོས་སོ། །རེས་འཇུག་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་ཀང་དགོངས་འགེལ་
དུ་མ་མཛད་དེ། དང་པོར་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཚུལ་དུ་སོན་པ་འགེལ་པ་བུད་དྷ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པཱ་ལི་ཏ་མཛད། དེ་ནས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་དུ་སོན་པ་ལ་ཚིག་གི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་སོན་
མེ། དོན་གི་འགེལ་པ་དབུ་མ་སིང་པོ་དང་། དེའི་འགེལ་པ་རོག་གེ་འབར་བ་མཛད་དོ། །དེ་ནས་ཟླ་བ་གགས་པས་
ཀང་། ཐལ་འགྱུར་གི་ཚུལ་དུ་སོན་པ། ཚིག་གི་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་དང་། དོན་གི་འགེལ་པ་འཇུག་པ་མཛད་
དོ། །གསུམ་པ་བསན་བཅོས་ངོས་བཟུང་བ་ནི། དབུ་མ་གཞན་རྣམས་ཀི་ལུས་ལྟ་བུའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་དབུ་མ་
རྩ་བ་ཤེས་རབ་སེ། འདི་ལ་ལོ་ཙཱ་བས་བཀོད་པའི་མཚན་དོན། འཆད་བྱ་བསན་བཅོས་ཀི་རང་བཞིན། བསན་
བཅོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མཚན་བསྒྱུར་བ་དང་། བཤད་པ་གིས་ལས། བསྒྱུར་བ་ནི།
རྒྱ་གར་གི་སྐད་དུ་པྲཛྙཱ་དང་། ནཱ་མ་དང་། མུ་ལ་དང་། མ་དྷྱ་མ་ཀ་དང་། ཀཱ་རི་ཀཱ་དང་ལྔ། རིམ་པ་བཞིན་དུ། བོད་
སྐད་དུ། བསྒྱུར་ན། ཤེས་རབ་དང་། ཞེས་བྱ་བ་དང་། རྩ་བ་དང་། དབུ་མ་དང་། ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའོ། །གིས་
པ་ནི། དབུ་མ་སོན་པས་དབུ་མ་སེ། བརོད་བྱ་ལས་བཏགས་པའོ། །དབུ་མ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀི་རྩ་བར་གྱུར་
པས་རྩ་བ་དང་། སོང་ིད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་བསེད་པས་ན་ཤེས་རབ་དང་། ཚིག་རྐང་པ་མམ་པར་བཅད་
པས་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པའོ། །གིས་པ་ལ། བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག ཡན་ལག་ཅན་གི་བསན་
བཅོས། བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་ཕྱག་མཆོད་དོ། །དང་པོ་ལ་བསོད་ཕྱག་གི་ངོ་བོ། བསོད་པའི་འཐད་པ་
བརོད་པ། རེན་འབྲེལ་གི་ས་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རེན་འབྲེལ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀི་
དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱའོ། །གིས་པ་ནི། ཅིའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨྲ་བའི་དམ་པར་བརོད་ཅེ་
ན། བཅོམ་ལྡན་གང་གིས་རང་གིས་ཇི་ལྟར་རོགས་པ་བཞིན་གདུལ་བྱ་ལ་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བསན་
པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་བསན་ཞེ་ན། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ། འགག་པ་མེད་པ་དང་སེ་བ་མེད་པ་ཞེས་སོགས་
དང་སོས་པ་བརྒྱད་པོ་ེ་བར་ཞི་བ་དང་། ཞི་བ་མཐར་ཐུག་པའི་ཚུལ་དུའོ། །གསུམ་པ་རེན་འབྲེལ་གི་ས་དོན་
བཤད་པ་ལ། ཁད་གཞི་རེན་འབྲེལ་གི་ས་དོན་བཤད་པ་དང་། ཁད་ཆོས་སོ་སོའ་ི ཚིག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། ཟླ་བ་
གགས་པའི་འདོད་ཚུལ་དང་། སྔོན་གི་རྣམ་བཤད་བྱེད་པའི་འདོད་ཚུལ་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འདོད་ཚུལ་
ལོ། །དང་པོ་ལ། པྲ་ཏི་དང་། ཨི་ཏི་དང་། ལྱབ་དང་། སཾ་ཨུད་དང་། པ་ད་དང་ལྔ་ལས། པྲ་ཏི་ནི་ེར་བསྒྱུར་ཡིན་
ལ། ཨི་ནི་བྱིངས་སོ། །ལྱབ་ནི་མིང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རེན་ནོ། །སཾ་དང་ཨུད་གིས་ེར་བསྒྱུར་གི་ཆ་ཤས་སོ། །དེ་ལ་
པྲ་ཏི་ནི་ཕད་པ་དང་། ཨི་ཏི་ནི་འགོ་བ་དང་། ལྱབ་ནི་རེན་ནས་སམ་རེན་ཅིང་ཞེས་པའོ། །སཾ་ཨུད་ནི་ཡང་དག་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སེ་བཀས་བཅད་ལས་འབྲེལ་པར་བསྒྱུར་རོ། །པ་ད་ནི་འབྱུང་བའི་དོན་ཅན་ནོ། །མཚམས་སྦྱར་ཚུལ་ནི། དེ་ལ་
ཨི་ནི་བྱིངས་སོ། །དེ་སྔོན་དུ་པྲ་ཏི་ཞེས་སོས་པ་ནི་ེར་བསྒྱུར་རོ། །དེ་ལ་རྣམ་དབྱེ་གང་སྦྱར་ཡང་མི་ཟད་པ་ལས་
ཀང་ཞེས་པས་ཕྱིས་ཏེ་ཚིག་སྡུད་བྱའོ། །ཙཎ་ཏྲ་པའི་ལེའུ་གསུམ་པར། བྱེད་པ་པོ་གཅིག་པ་དག་གི་སྔ་མ་ལས་
སོ་ཞེས་འབྱུང་བས། བྱིངས་མཐར་ཀའི
ྟྭ ་རེན་སྦྱར་རོ། །ལེའུ་ི་ཤུ་པ་ལས། ན་་མིན་པའི་ཚིག་སྡུད་ལ་ཀ་ལྱབོ
ྟྭ །
ཞེས་འབྱུང་བས། ཀ་ལྱབ་ཡབ་ཏུ་བསྒྱུར་རོ
། །ལ་ཡིག་དབྱངས་ཀི་དོན་ཡིན་ཞིང་། བ་ཡིག་ཏུཀ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་
ྟྭ
དུ་རགས་ཀི་དོན་ཡིན་ཞིང་། བ་ཡིག་ཏུཀ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དུ་རགས་ཀི་དོན་ཡིན་པས་ཕྱིས་ལ། ཡ་ཡིག་བཞག་

གོ །ལེའུ་བདུན་ལས་ཐུང་ངུའི་ཏིང་མ་ཡིན་པ་ལ་འདི་ལ་ཏུ་ཀོ ཞེས་པ་ཨི་དང་ཡའི་བར་དུ་ཏུ་ཀོ ཀ་ཡིག་རགས་
ཀི་དོན་དང་ཨུ་ཡིག་བརོད་དོན་ཡིན་པས་ཕྱིས་ཏེ། ཏ་བཞག་པས་ཡ་དང་བརྩེགས་པས་ཏྱའོ། །ལེའུ་བདུན་པར་
ཨགི་ཨག་ལ་རིང་པོའ །ོ །ཞེས་པས། པྲ་ཏིའི་སོག་གི་ཨི་ཡིག་དང་། བྱིངས་ཀི་ཨི་ཡིག་གིས་ཕད་པས་སྔ་མ་
རིང་པོར་བྱས་ཤིང་ཕྱི་མ་མི་མངོན་པར་བྱས་པས་པྲཏི་ཏྱའོ། །ལེའུ་བཞི་པར་དོན་ཙམ་ལ་དང་པོའ ་ོ ཞེས་པས།
ལྱབ་ཀི་མཐར་སུའི་རེན་སྦྱོར། ལྱབ་ནི་གངས་མེད་དང་མི་ཟད་པ་ཡིན་པས་མཐའི་སུ་འཇིག་སེ། ལེའུ་བཞི་པར་
གངས་མེད་ལས་སུ་འཇིག་གོ །ཡང་བྱིངས་དྭི་སོགས་སུ་པ་ད་འགོ་བ་ལའོ་ཞེས་པས་བྱིངས་སོ། །སྔོན་དུ་ེར་
བསྒྱུར་སཾ་དང་ཨུད་སྦྱར་རོ། །པ་ད་འགོ་བའི་དོན་ཅན་གི་བྱིངས་ཡིན་ཡང་། ེར་བསྒྱུར་དང་འབྲེལ་བས་འབྱུང་
བ་ལ་འཇུག་སེ། སྐད་ཀི་བྱིངས་ནི་སོབས་ལྡན་པ། །ེ་བར་བསྒྱུར་ཕྱིར་ཟིལ་གནོན་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ལེའུ་
གསུམ་པར་བྱེད་པ་ལ་གྷ་འོ་ཞེས་པས་ངའི་མཇུག་ཐོགས་སུ་གྷ་འི་རེན་སྦྱར་རོ། །གྷ་དང་འི་རགས་ཀི་དོན་
ནི། དབྱངས་མེད་དབྱངས་དང་སྦྱར་རོ་ཞེས་འབྱུང་བས། སཾ་གི་མ་ལ་འོག་གི་ཨུ་སྦྱར། ང་ལ་གྷ་འི་ཨ་ཡིག་
སྦྱར་བས་ས་མུན་པ་ད་ཞེས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་ཙུནྡ་བའི་ལུགས་སོ། །ཀ་ལ་པ་ལྟར་ན། ཨི་ཏི་འགོ་བའི་
བྱིངས་ལ་སྔོན་དུ་ེར་བསྒྱུར་པྲ་ཏི་སྦྱར་རོ། །ེར་བསྒྱུར་དང་བྱིངས་ཀི་བར་དུ་རྣམ་དབྱེ་གང་ཡང་རུང་བ་བྱིན་
ནས་མི་ཟད་པ་ལས་ཀང་ངོ་ཞེས་པས་འཇིག་གོ །ེར་བསྒྱུར་མི་ཟད་པ་ཡིན་པས་སོ། །ེར་བསྒྱུར་གི་ཨི་དང་
བྱིངས་ཀི་ཨི་གིས་ཕད་པས་མཚུངས་པ་འད་བའི་ཡི་གེ་ལ་སྔ་མ་རིང་པོར་འགྱུར་སེ། ཕ་རོལའང་དབྱིའོ་ཞེས་
པས་ཕྱི་མའི་ཨི་ཕྱིས་ནས་སྔ་མའི་ཨི་ཡིག་རིང་པོ་ཏ་དང་སྦྱར་བས་ཏི་རིང་པོར་འགྱུར་རོ། །བྱིངས་ཀི་ཏིའི་སོག་
ཡིག་བརོད་དོན་ཡིན་པས་ཕྱི། བྱིངས་མཐར་ཀ་བའི
ྟྭ ་རེན་སྦྱར། ན་་མ་ཡིན་པའི་བསྡུ་བ་འབྱུང་ལ་ཀ་བའི
ྟྭ ་ཡབ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བོ་ཞེས་འབྱུང་བས། ཀ་བ་ཡབ་ཏུ་བསྒྱུར་རོ
། བ་ནི་བྱིངས་ཀི་མཐའ་པ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ལ་ཏའོ་ཞེས་པའི་ཁད་
ྟྭ

པར་གི་དོན་ཡིན་པས་ཕྱི། སྔ་མའི་ཏ་དང་ཡ་སྦྱར་བས་ཏྱ་ཞེས་པར་བསྒྱུར་རོ། །སཾ་དང་ཨུད་དང་པ་ད་རྣམས་ཀི་
སྦྱོར་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་གྷ་འི་རེན་སྦྱར་ལ། ་ཡིག་ནི་གྲུབ་པ་་ཎ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ལ་ཨི་ཙ་བཞིན་
དུའོ། །ཞེས་པའི་ཁད་པར་གི་དོན་ནོ། །གྷ་ཡིག་ནི་ཙ་ཛྷ་ངག་དྷུ་ཌ་དང་གྷ་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་ལ་ཀ་གྷ་དག་གོ་ཞེས་
པའི་ཁད་པར་གི་དོན་ནོ། །གྷའི་སོག་ཡིག་ཨ་དང་སྦྱར་བས་པ་ད་ཞེས་པར་བསྒྱུར་རོ། །ས་ཡི་རག་གནས་རྒྱ་
མཚོ་ལ། །བློ་གོས་འདབ་སོང་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །བྱིངས་དང་རྣམ་འགྱུར་འོད་ཟེར་གི། །སྔོན་མེད་ལེགས་བཤད་
གསལ་བར་བྱས། །འདིའི་དོན་ནི་ེར་བསྒྱུར་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པས་པྲ་ཏི་དང་ཨི་ཏི་གིས་ཀ་ལྟོས་པ་ལ་
འཇུག་སེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ལྟོས་པ་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའོ། །ཞེས་པའོ། །སྔོན་གི་རྣམ་བཤད་མཛད་
པའི་བཞེད་ཚུལ་ནི། པྲ་ཏི་ཟློས་པའི་དོན་སེ། རྒྱུ་དང་རེན་དང་དེ་དང་དེ། །ཞེས་པའོ། །ཨི་ཏི་ཟླ་གགས་དང་
མཐུན། འོན་ཀང་ེར་བསྒྱུར་གིས་ཟིལ་གིས་མནན་པར་མི་འདོད་པས། ེར་བསྒྱུར་དང་སྦྱར་ནས་བཤད་པའི་
ཚེ་ཡང་འགོ་བའི་དོན་ལ་འཇུག་གོ །ལྱབ་ནི་ཟླ་བ་ལྟར་མི་ཟད་པའི་རེན་དུ་མི་འདོད་ལ། རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་
པ་ལྟ་བུའི་དོན་སོན་པས་ཕན་པའི་རེན་དུ་འདོད་དོ། །དོན་ནི་སོ་སོར་འགོ་ཞིང་འཇིག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་
འབྱུང་བ་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་ཟླ་བས་སོན་བརོད་ནི། ཟློས་པ་ལ་སོན་བརོད་པ་
དང་ཕན་པའི་མཐའ་ཅན་ལ་སོན་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་བསན་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་
ལྟ་བུ་རེན་འབྲེལ་སི་ལྡོག་ནས་སོན་པ་ལ། རྒྱུ་དང་རེན་དེ་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་ཞེས་པའི་ཚུལ་དུ་ཟློས་
པའི་དོན་སིད་པས་ས་དོན་ལེགས་པ་ཡིན་མོད། འོན་ཀང་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་འབྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་ལ། མིག་དེ་དང་དེ་གཟུགས་དེ་དང་དེ་ལ་བརེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
འབྱུང་ཞེས་སྦྱར་དུ་མི་རུང་སེ། ཟློས་པའི་དོན་མེད་པས་སོ། །གིས་པ་ནི་ཨི་ཏྱའི་ས་ཕན་པའི་རེན་གི་མཐའ་
ཅན་ཡིན་ན་ནི། མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་རེན་འབྲེལ་བྱེ་
བྲག་པ་སོན་པའི་དུས་སུ། ཙཀྵུ་བི་ཛྙ་ནམ་ཞེས་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ས་འདི་མ་ནིང་གི་
རགས་ཅན་ཡིན་པས་ཚིག་ཏུ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཕ་རོལ་དུ་རྣམ་དབྱེ་དང་པོའ་ི གཅིག་ཚིག་རེན་དུ་སི་སྦྱར་རོ། །མ་
ནིང་ལས་སི་འམ་དག་གི་དབྱི་སེ་ཞེས་པས་སི་ཕྱིའོ། །ཨ་ཡིག་ལས་སཾ་བུ་དི་མ་ཡིན་པ་ལ་མུའོ་ཞེས་པས་མུ་ཨཱ་
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ག་མ་བྱིན། མུའི་ཨུ་ཡིག་ནི་གང་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་མི་སྦྱོར་ཞེས་པས་ཕྱིའོ། །འཇིག་རེན་པའི་ེ་བར་སོད་པ་
ལས་འཛིན་པ་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་པས་མ་ཡིག་རེས་སུ་ང་རོར་བཀོད་པས། བི་ཛྙ་ནམ་གི་ས་གྲུབ་བོ། །མ་ནིང་གིས་ནི་
མ་ནིང་གི་མིང་མཐའ་དང་། ཞེས་པས་འདི་མ་ནིང་གི་རགས་སུ་གནས་པ་ལྟར་ཙཀྵུ་རུ་པ་ནེ་ཙ་པྲ་ཏི་ཏྱཾ་ཞེས་
རེས་སུ་ང་རོ་ཐོབ་དགོས་ལ་དེ་ལྟ་ན། དེ་ཕན་པའི་མཐའ་ཅན་དུ་འདོད་པ་དེའི་ཚེ་མི་འཇིག་པར་སོད་པས་རྣམ་
དབྱེའི་ནུས་པས་ཐོབ་པའི་རེས་སུ་ང་རོའ་ི གཟུགས་མཐོང་དགོས་པ་ལས་མི་མཐོང་བས་གསལ་ལོ། །གལ་ཏེ་
བསྡུ་བ་བྱེད་པས་སོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། བསྡུ་བའི་དོན་ནི་མིང་རྣམས་ཀི་སྦྱོར་བའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེར་གནས་པའི་
རྣམ་དབྱེ་རྣམས་དབྱེ་འོ་ཞེས་འབྱུང་བས། མིང་སྔ་ཕྱི་གིས་སྦྱར་ནས་བར་གི་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་ཕྱི་བ་ལ་
བཤད་པས་ན་འདིར་པྲ་ཏི་ཏྱཾ་ཞེས་པ་དང་། མཐའི་བི་ཛྙ་ནམ་ཞེས་པ་གིས་ལ་བར་དུ་ཙཀྵུ་རུ་པ་ནེ་ཙ་ཞེས་
པའི་དོན་གཞན་གི་ས་དུ་མས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར། བསྡུ་བ་བྱར་མི་རུང་ངོ་། །ཡང་། བི་ཛྙ་ནམ་ཞེས་པའི་རེས་
སུ་ང་རོ་པ་སོན་བྱེད་ཏུ་གནས་པ་ལྟར། པྲ་དི་ཏྱཾ་ཞེས་པའི་རེས་སུ་ང་རོའང་པ་སོན་བྱེད་དུ་གནས་དགོས་པས་
མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་པ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་འདོན་དགོས་པ་ལས་དེ་ལྟར་འདོན་པ་ཡང་མི་
རིགས་སོ། །པྲ་ཏི་ཏྱཾ་ཙཀྵུ་རུ་པ་ནེ་ཙ་བི་ཛྙ་ནམ་ཞེས་པ་ལས། ཡ་མི་ཟད་པའི་རེན་དུ་འདོད་ན་མཇུག་ཐོགས་ཀི་
རྣམ་དབྱེ་འཇིག་སེ་མི་ཟད་པ་ལས་ཀང་ངོ་ཞེས་པས་སོ། །མཁས་པ་བྱེ་བ་ཕག་བརྒྱ་ཡིས། །ཡུན་རིང་དུས་སུ་
རྣམ་དཔད་ཀང་། །མ་རོགས་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་དོན། །བདག་བློ་ཁོ་ནས་གསལ་བར་མཐོང་། །གསུམ་པ་ལེགས་
ལྡན་བྱེད་ཀི་འདོད་ཚུལ་ནི། པྲ་ཏིའི་ས་ཕད་པ་དང་ཟློས་པ་ལ་འཇུག་པ་གིས་ཀ་ཡང་མི་འཐད་དེ། མིག་དང་
གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འབྱུང་ངོ་ཞེས་པ་འདི་ལ་གིས་ཀ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སུན་
ཕྱུང་ནས་རེན་འདི་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀི་དོན་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་དོན་ཏོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་
པ་ཁད་ཆོས་སོ་སོའ་ི ཚིག་དོན་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། རེན་འབྲེལ་འདི་ལ་འགག་པ་མེད་དེ། སེ་བ་
མེད་པའི་ཕྱིར། སེ་བ་མེད་དེ། འགག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཆད་པ་མེད་པ་ནི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་བཞིན་
ནོ། །རག་པ་མེད་པ་ནི་མྱུ་གུ་སེས་པ་ན་ས་བོན་འཇིག་པ་བཞིན་ནོ། །འོང་བ་མེད་པ་དང་འགོ་བ་མེད་པ་ནི། ནམ་
མཁའ་བཞིན་ནོ། །ཐ་དད་པའི་དོན་མིན་པ་དང་དོན་གཅིག་པ་མིན་པ་ནི། ས་ལུའི་ས་བོན་དང་ས་ལུའི་ས་བོན་
གཞན་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། འགག་པ་ནི་འཇིག་པའོ། །སེ་བ་ནི་འབྱུང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བའོ། །ཆད་པ་ནི་རྒྱུན་ཆད་པའོ། །རག་པ་ནི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་གནས་པའོ། །འོང་བ་ནི་ཚུར་འོང་བའོ། །འགོ་བ་
ནི་ཕར་འགོ་བའོ། །ཐ་དད་ཀི་དོན་ནི་དོན་ཐ་དད་པའོ། །དོན་གཅིག་པ་ནི་དོན་ཐ་མི་དད་པའོ། །ཞེས་བཤད་
དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་སེ་བ་དང་འགག་པའོ། །རས་དྲུག་ནི་རག་པའོ། །རྒྱུན་
ཆད་པ་ནི་ཆད་པའོ། །ལུས་སོག་གིས་ནི་ཁ་ཅིག་གིས་གཅིག་ིད་དུ་འདོད། ཁ་ཅིག་གིས་གཞན་ིད་དུ་འདོད་
དོ། །འགའ་ཞིག་གིས་རྡུལ་ཕན་དང་ཡིད་གིས་འགོ་འོང་བྱེད་དོ་ཞེས་འདོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟླ་བ་ནི་
ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་མཐུན་ནོ། །བདེན་གིས་གང་དུ་འགོག་ཅེ་ན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། སེ་འགག་དང་།
གཅིག་དང་ཐ་དད་ནི་དོན་དམ་པར་རོ། །ཆད་པ་དང་རག་པ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་ངོ་། །འོང་བ་དང་འགོ་བ་དགག་པ་
ནི་གིས་ཀའོ། །ཐམས་ཅད་ཀང་དོན་དམ་པར་འགོག་པ་ལ་ནི་བྱེ་བྲག་མེད་དོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཅིའི་ཕྱིར་
དགག་བྱ་བརྒྱད་ཁོ་ནར་ངེས་པར་བཟུང་ཞེ་ན། རང་གཞན་གི་སེ་པས་བརགས་པའི་གཙོ་བོ་འགོག་པའི་དབང་
དུ་བྱས་ནས་བཤད་དེ། དང་པོ་བཞི་ནི་རང་གི་སེ་པས་བརགས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་བཞི་ནི་གཞན་གི་སེ་པས་
བརགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། བརྒྱད་པོ་ཁོ་ན་བཟུང་བ་
ནི། དངོས་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དག་ཕལ་ཆེར་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་གི་སོ་ནས་ངོ་བོ་ིད་སོན་པར་བྱེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནི། བརྒྱད་པོ་ནི་རང་གཞན་གི་སེ་པ་རྣམས་ཀི་རྩོད་པའི་
ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །སེ་བ་དགག་པའི་སྔ་རོལ་དུ་འགག་པ་མེད་པ་ཞེས་སོས་པ་མི་འཐད་དེ། འགག་
པ་ནི་སེ་བ་སྔོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་སྦྱར་
བདེ་བའི་དབང་གིས་སོས་སོ། །ཡང་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལས། སེམས་འགགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སེ་
བར་འགྱུར་རམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་མཐུན་ནོ། །ཡང་ན་
ཆད་པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །ཞེས་པའི་གོ་རིམ་གི་དབང་གིས་བཤད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཆད་པ་མེད་དེ། རག་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར། འགག་པ་མེད་པ་ཡིན་སེ། སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །གཞན་གསུམ་ལས་ནི། གལ་ཏེ་སེ་བ་སྔ་གྱུར་ན། །ཞེས་པའི་ལུང་དངས་ནས། སེ་འགག་སྔ་ཕྱིའི་
གོ་རིམ་མཐའ་ཅིག་ཏུ་ངེས་པ་མེད་པར་བསན་པའི་དོན་དུའོ་ཞེས་འཆད་དོ། །འདིར་རང་གཞན་གི་སེ་པས་
བརགས་པ་ིད་དགག་བྱར་བཟུང་བའི་ཕྱིར་ལྷན་སེས་ཀི་བརགས་པ་འགོག་པ་གཙོ་བོ་ཡིན་གི་ཀུན་བརགས་
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དགག་བྱའི་གཙོ་བོ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གོ །དེ་ལ་ཐ་སད་དུ་སྣང་ཙམ་འགོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
ཐ་སད་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པའི་ེས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། འགོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་སིད་འཐད་
པ་ཁས་ལེན་པ་དེ་སིད་དུ་སྣང་བ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། འཐད་པ་མེད་ན་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་ལ་
རོགས་པ་བསེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་ངོ་བོ་འམ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་པར་བྱེད་དེ། དེ་ནི་ཐ་
སད་ཙམ་དུ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་ནི་སྣང་བ་དང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་གིས་ཀ་འགོག་པ་
ལ་བྱེ་བྲག་མེད་དེ། དོན་དམ་པར་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་ཅན་གི་བསན་
བཅོས་ལ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སིའི་འབྲེལ་དང་། སོ་སོའ་ི དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།
སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་བདུན་ལས། དང་པོ་ི་ཤུ་རྩ་ལྔས་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ ་ི
ལམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བསན་ལ། ཐ་མ་གིས་ཀིས་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་བསན་ཏེ་ཞེས་གསུང་
ངོ་། །དང་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལམ་གི་འཇུག་ཚུལ་བསན་པ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་བཤད་ཚུལ་ནི།
མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། རྩོད་པ་སྤངས་པ་དང་གསུམ་གིས་བསན་སེ། དེ་ལ་དང་པོ་ནི།
མཆོད་བརོད་དུ་སེ་བ་མེད་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པ་ལ། རེན་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུངས་ཏེ།
རྒྱུ་རེན་གི་བྱེད་པས་འབྲས་བུ་བསེད་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཆོད་བརོད་དུ། འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་
པ། །ཞེས་བསན་པའི་དོན་དུ་འགོ་འོང་བརག་པའི་རབ་བྱེད་གསུངས་ཏེ། འགོ་འོང་དགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་
གིས་ཀིས་བདག་མེད་གིས་ཀ་བསན་ཏེ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གིས་ལ་རེས་སུ་འགོ་བའི་རང་བཞིན་དགག་
པའི་ཕྱིར། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཕྱི་ནང་གིས་ཀའི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་དང་། གིས་ཀའི་བདག་མེད་པ་
དང་། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པ་ལ། ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་
བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་མོ། །སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་སུ་མཚོན་བྱེད་དང་།
འདུས་བྱས་སུ་མཚོན་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོད་ཆགས་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དེ། ཀུན་ནས་ོན་
མོངས་སུ་མཚོན་བྱེད་དུག་གསུམ་འགོག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སེ་འཇིག་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དེ། འདུས་
བྱས་སུ་མཚོན་བྱེད་སེ་གནས་འཇིག་གསུམ་འགོག་པའི་ཕྱིར། ཆོས་དང་གང་ཟག་ཐུན་མོང་དུ་འགོག་པ་ལ།
སེམས་རྒྱུད་ཀིས་བསྡུས་པ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། བསྡུས་མ་བསྡུས་གིས་ཀའི་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པའོ། །དང་པོ་ལ། ངོ་བོ་འགོག་པ་ནི། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དེ། གང་ཟག་དང་སེམས་བྱ་བྱེད་
དང་བཅས་པ་འགོག་པའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་སོས་པ་འགོག་པ་ནི། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དུ། དེ་
བཞིན་ེར་ལེན་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་བསན་པ་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོའ་ི སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་འགོག་པའི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དགུ་པ་གསུངས་ཏེ། ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ེ་བར་ལེན་པོ་འགོག་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་པའི་
དཔེ་འགོག་པ་ནི། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་པའོ། །ཡང་གིས་ཀའི་སྒྲུབ་བྱེད་འཁོར་བ་དང་སྡུག་བསྔལ་འགོག་པ་ནི་
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གིས་པའོ། །ཡང་ཐུན་མོང་གི་ངོ་བོ་འགོག་པ་ལ། འདུ་བྱེད་བརག་
པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུངས་སོ། །དེའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། ཕད་པ་བརག་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་
བརག་པ་དང་། བཅིངས་ཐར་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་མོ། །ཆོས་བདག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་བྱེ་བྲག་ཏུ་འགོག་
པ་ནི། ལས་འབྲས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སེ། ཕ་རོལ་པོས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ལས་འབྲས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སྨྲ་བ་འགོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་པ་
བསན་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པས་བསན་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་བཀག་ནས་འཇུག་ཡུལ་གི་དེ་ཁོ་ན་
ིད་སོན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་བཀག་ནས་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དུས་འགོག་པ་ལ།
དུས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུངས་སོ། །དུས་ཀི་ཚད་འགོག་པ་ལ། ི་ཤུ་པ་ཚོགས་པ་བརག་པའི་རབ་
བྱེད་དང་། ི་ཤུ་གཅིག་པ་འབྱུང་འཇིག་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དོ། །ཆོས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་འབྲས་བུ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་འགོག་པ་ནི། ི་ཤུ་གིས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དོ། །རྒྱུའི་སོ་ནས་སྒྲུབ་
བྱེད་བཀོད་པ་འགོག་པ་ནི། ི་ཤུ་གསུམ་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བརག་པའི་རབ་བྱེད་དོ། །དེས་ན་རབ་བྱེད་དང་པོ་
གིས་ཀིས་ནི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཚུལ་དུ་གསུངས་ལ། སེ་འཇིག་བརག་པ་ནས་འབྱུང་འཇིག་བརག་
པའི་བར་གིས་ནི་བདག་གིས་ཀི་ངོ་བོ་སྒྲུབ་བྱེད་དང་བཅས་པ་བཀག་ནས། བདག་མེད་གིས་རྒྱས་པར་
བསན་ནོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བརག་པ་གིས་ཀིས་ནི་ཆོས་བདག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་
གིས་སུ་བསྡུས་ནས་བཀག་སེ། སྒྲུབ་བྱེད་རྒྱུ་འཁོར་བའི་ཆོས་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་གིས་སུ་
བསྡུས་ནས་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་རང་བཞིན་མེད་པར་བསན་པ་ལ། མི་འཐད་པ་རྩོད་པ་སྤང་བའི་དོན་དུ་
ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརག་པ་དང་། མྱང་འདས་བརག་པ་གིས་གསུངས་སོ། །ན་ཐོས་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཚུལ་བསན་པ་ལ། མཐར་འཛིན་ཅན་གི་ལྟ་བ་སྤང་བའི་དོན་དུ་ཐ་མ་གིས་གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་
ཀི་བྱས་ཚུལ་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི ལམ་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། སིར་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་བསན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་
ཁད་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཆོས་དང་གང་ཟག་གི་ངོ་བོ་ིད་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཆོས་དང་གང་ཟག་འདི་དང་འདི་དག་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་པའི་ཚུལ་
གིས་སོང་པ་ིད་ཀི་རྣམ་གངས་བསན་ལ། དགུ་པ་དང་བཅུ་པས་ནི་འཕོས་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། གང་ཟག་གི་བདག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། བཅུ་གིས་པས་བསན་ནོ། །ཐུན་མོང་གི་གྲུབ་བྱེད་
དགག་པ་ལ། འདུ་བྱེད་བདེན་པ་དགག་པ་དང་། ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང་། འགལ་བ་སྤོང་བ་དང་།
འཕོས་དོན་གི་རྩོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། གིས་པ་ལ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་
བཅུ་བཞི་པའོ། །གསུམ་པ་ནི་རེན་འབྲེལ་དུ་བསན་པ་དང་། ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་བཤད་པ་འགལ་བར་རྩོད་པ་ན་
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅོ་ལྔ་པས་གིས་པོ་མི་འགལ་བའི་ཚུལ་བསན་ནོ། །རང་བཞིན་མེད་ན་བཅིངས་གོལ་མི་འཐད་
པ་རྩོད་པ་སྤང་བའི་དོན་དུ་རབ་བྱེད་བཅུ་དྲུག་པ་གསུངས་སོ། །གོང་དུ་འཁོར་བ་མི་འཐད་པར་བསན་པ་ན་
འཁོར་བ་ཡོད་དེ། ལས་འབྲས་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོག་པའི་ཕྱིར་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་
བཅུ་བདུན་པ་གསུངས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་
ནི། མཆོད་བརོད་དུ་རེན་འབྲེལ་སེ་འགག་མེད་པ་དང་། འགོ་འོང་མེད་པར་གསུངས་པའི་དོན་བསན་པའི་དོན་དུ་
རབ་བྱེད་དང་པོ་གིས་གསུངས་ལ། ཁད་པར་གི་ཆོས་ལྷག་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་རྒྱས་
པར་བསན་པ་ན་ཤུགས་ལ་གོ་བ་ལ་དགོངས་ནས་ཁད་ཆོས་ལྷག་མ་རྣམས་དང་དངོས་སུ་སྦྱར་བའི་རབ་ཏུ་བྱེད་
པ་མ་གསུངས་སོ། །རེན་འབྲེལ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལྷག་མ་
རྣམས་གསུངས་སོ། །ལོག་རོག་དེ་དག་ཀང་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་གིས་སུ་ངེས་པས་ཆོས་
ཀི་བདག་གིས་སོང་པ་དང་། གང་ཟག་གི་བདག་གིས་སོང་པ་དང་། གིས་ཀས་སོང་པ་དང་། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་
གིས་སོང་པ་དང་། རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ལ་རྩོད་པ་སྤང་བ་དང་། སླར་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་དགག་པའི་ཚུལ་
གིས་སོ། །དེ་ལ་སེ་མཆེད་བརག་པའི་རབ་བྱེད་ནས། བུད་ཤིང་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་བར་ནི། སྔ་མ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དགག་པ་ན་སླར་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་གཞན་བཀོད་པ་བཀག་པའི་རིམ་པས་གསུངས་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་སོང་པར་བསན་ནོ། །ཆོས་དང་གང་ཟག་གིས་ཀས་སོང་པར་བསན་པ་ལ་སྔ་མ་ལྟར་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྒྲུབ་
བྱེད་དུ་བཀོད་པ་བཀག་པའི་རིམ་པས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བདུན་པའི་བར་དུ་གསུངས་སོ། །ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་
མ་བཞིན་ནོ། །འདིར་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ཐ་མ་གིས་ཀིས་ན་ཐོས་ཀི་ལམ་གི་འཇུག་ཚུལ་
ལོགས་སུ་བསན་པར་ནི་མི་བཞེད། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་བཤད་པ་ལ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཀིས་རེན་འབྲེལ་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་རྩོད་པའི་ཚེ། མ་རིག་པ་ནས་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་སྔ་
མ་ལ་རེན་ནས་ཕྱི་མ་རིམ་གིས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་མེད་དོ་ཞེས་པས་བསན་ནོ། །སླར་ཡང་ཕུང་པོ་
ཡོད་དེ་ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་བཀོད་པ་དགག་པའི་དོན་དུ་ཐ་མ་གསུངས་སོ། །ཟླ་
གགས་ཀང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་མཐུན་ནོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀི་འབྲེལ་བསན་ཟིན་ཏོ།། ༈ །།རབ་ཏུ་བྱེད་
པ་སོ་སོའ་ི དོན་བཤད་པ་ལ། རེན་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་གསུམ་སེ། འབྲེལ་བཀོད་པ་དང་། རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། གང་ཞིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་
སེས། །དེ་ལ་སེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །རེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སོང་པར་བཤད། །གང་ཞིག་སོང་ིད་
ཤེས་དེ་བག་ཡོད་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས། གཟུགས་སེ་བ་མེད་དེ། ཞེས་
སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། མཆོད་བརོད་དུ་སེ་བ་མེད་པ་ཞེས་པའི་དོན་རིགས་པས་ངེས་པའི་
དོན་དུ་བཤད་པའོ། །གིས་པ་ལ་སིའི་དོན་དང་། གཞུང་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། དམ་བཅའ་ཡོད་མེད་དཔད་པ་
དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་འཐད་པ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ། གཞན་ཕྱོགས་དགག་པ་དང་། རང་ཕྱོགས་བཞག་
པའོ། །དང་པོ་ལ། དབུ་མ་སྨྲ་བ་རོམ་པ་འགའ་ཞིག དབུ་མ་པ་ལ་དམ་བཅའ་མེད་དེ། རང་ཕྱོགས་དང་གཞན་
ཕྱོགས་གིས་སུ་ཕྱེ་ནས་རང་ཕྱོགས་མཐའ་ཅིག་ཏུ་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་མཐར་འཛིན་ཅན་དུ་
འགྱུར་བས་དབུ་མའི་དོན་མི་གནས་སོ། །རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་ཀང་། རྩོད་མེད་ཆེ་བའི་བདག་ིད་
ཅན། །གང་རྣམས་ལ་ནི་ཕྱོགས་ིད་མེད། །གང་ལ་ཕྱོགས་ནི་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་གཞན་ཕྱོགས་ག་ལ་
ཡོད། །ཅེས་པ་དང་། རྩོད་བཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅའ་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སོན་དེ་ཡོད། །ང་ལ་
དམ་བཅའ་མེད་པས་ན། །ང་ནི་སོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན། །ཞེས་སོ། །རང་གི་དམ་བཅའ་མེད་པ་ན། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གཏན་ཚིགས་ཀང་ཁས་མི་ལེན་པས་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀང་འགོད་པར་བྱར་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཁས་
ལེན་ན་དམ་བཅའ་མེད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་ལེན་ན་དགག་སྒྲུབ་ངེས་པའི་བློ་མེད་པས་གཞན་དགག་
པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཕ་རོལ་པོའ་ི ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བར་རྩོད་པའི་སོ་ནས་གཞན་སུན་འབྱིན་པར་
བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་གཞན་ཕྱོགས་མི་འཐད་པར་རོགས་པ་ིད་ཀིས་ལོག་རོག་ལྡོག་པས་དེ་ལས་ལྷག་པའི་
དགོས་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་ཞེས་སྨྲའོ། །འདི་ལ་རང་ཕྱོགས་གཞན་ཕྱོགས་མེད་ཅིང་། གཞན་སུན་འབྱིན་པ་
ཙམ་ལ་ཞུགས་པས། སུན་ཅི་ཕྱིན་དུ་རོལ་བའང་འགྱུར་བས། དེ་ནི་ཟླ་བས་ཀང་ཡོངས་སུ་སད་པ་ཡིན་
ནོ། །གཞན་ཕྱོགས་མི་འཐད་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡང་མེད་པས། གཞན་གི་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བར་
ཡང་མི་རོགས་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བའི་སོ་ནས་འགོག་པར་ཡང་ཇི་ལྟར་འགྱུར། རེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་གིས་
སེ་བ་མེད་པར་མི་འདོད་ན། རང་བཞིན་ཡོད་པར་སྨྲ་དགོས་ཏེ། རང་བཞིན་ཡོད་མེད་གིས་ལས་མ་འདས་པའི་
ཕྱིར། རྩོད་བཟློག་ལས། རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་ལོག་ན། །རང་བཞིན་ིད་དུ་རབ་གྲུབ་ཕྱིར། །ཞེས་སོ། །གལ་
ཏེ་རེན་འབྲེལ་ཙམ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པས་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་རིགས་པ་
འདི་ཡིས་ནི། །ལྟ་ངན་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། གང་གིས་སེ་
དང་འཇིག་པ་དག །འདི་ཡི་ཚུལ་གིས་སྤངས་གྱུར་པ། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གསུང་བ་ཡི། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རེན་འབྲེལ་གི་རིགས་པ་ནི་རག་པ་དང་ཆད་པར་ལྟ་བ་གིས་ཀའི་གེན་པོར་གསུངས་ན། ཁོད་ཀིས་ནི་
རེན་འབྲེལ་སྤངས་པས་དབུ་མའི་ལུགས་ལས་རིང་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་དགག་པའི་དམ་
བཅའ་ཡང་དབུ་མ་པའི་དམ་བཅར་མི་འདོད་ན་གཞན་སུ་ཞིག་གིས་དམ་བཅས་པ་ཡིན། དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་
འདོད་པའོ་ཞེ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་གྲུབ་མཐའ་དགག་པའི་དམ་བཅའ་རང་གིས་དམ་བཅའ་བ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་
དང་། དེ་དག་གིས་ནི་དེ་ལ་མི་འཐད་པར་རོལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལོ་ཙཱ་བ་ི་མ་གགས་ཀིས་རྩོད་བཟློག་གི་དོན་
ཡོངས་གཅོད་སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་མེད་པ་ཡིན་ལ། རྣམ་བཅད་དགག་པའི་དམ་བཅའ་ནི་ཡོད་པས་འདིར་སེ་བ་
དགག་པའི་དམ་བཅའ་གསུངས་པ་དང་མི་འགལ་ལོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །འགའ་ཞིག་དེ་མི་འཐད་དེ། དགག་པའི་
དམ་བཅའ་ཡོད་པར་མ་ཟད། སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དབུ་མ་
པས་ཀང་འདོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མི་འདོད་ན། རེན་འབྲེལ་སྤངས་པས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སྐུར་བ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འདེབས་པའི་ེས་པ་ཡོད་དོ། །ཞེས་བརོད་དོ། །འདི་ནི་ལོ་ཙཱ་བའི་དགོངས་པ་ལ་མི་གནོད་དེ། ལོ་ཙཱ་བས་དེ་ཁོ་
ན་ིད་སེམས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་པས་རྣམ་པར་བརགས་པ་ན་ཡོངས་
གཅོད་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་འགའ་ཞིག་ཐལ་འགྱུར་བ་ལ་རང་ལུགས་ཀི་དམ་
བཅའ་ཡོད་དེ། །རང་གི་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་དམ་བཅའ་བ་ཡོད་པས་སོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ནི་མེད་
དེ། རང་རྒྱུད་ཀི་དོན་ནི་རང་དབང་ཡིན་པས་རང་དབང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་དམ་བཅའ་བ་མེད་དེ། བདེན་དངོས་
འགོག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འདོད་དོ། །འོ་ན་རང་རྒྱུད་པ་ལ་ཡང་གང་ཟག་ཡོད་ཅེས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་
མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་དམ་བཅའ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གང་ཟག་རང་དབང་
དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པའ་ཕྱིར་རོ། །གང་ཟག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ནི་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་ཀང་དམ་འཆའ་བར་མི་
བྱེད་ན། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་མི་འདོད་པ་ལྟ་ཡང་ཅི་སོས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཙམ་ཡང་ལེགས་པར་མ་
རོགས་པའི་དབུ་མ་པ་མཚན་ིད་པར་འདོད་པ་ནི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་པས་རིང་དུ་སྤང་ངོ་། །གལ་ཏེ་རང་
བཞིན་ཡོད་པར་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་སུ་ཟིན་ཀང་ཐལ་འགྱུར་བས་གཞལ་བ་ན། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་དམ་
འཆའ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་གཞལ་བ་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་ཆོས་རང་བཞིན་
གིས་གྲུབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བ་ིད་དུ་སྨྲས་ན། སོན་གང་གིས་སྤོང་། མི་འཐད་དེ། ཐ་སད་དུ་ཡང་
ཆོས་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འགོག་གོ་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་པས་ཀང་འགོག་པས་ཁད་པར་གང་གིས་རྣམ་པར་
འབྱེད། འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། རྩ་བ་ལས། གཟུགས་ས་རོ་དང་རེག་པ་དང་། །དི་དང་ཆོས་དག་འབའ་ཞིག་
པ། །ཞེས་པའི་འགེལ་པར་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། འབའ་ཞིག་ནི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་སེ། ངོ་བོ་ིད་ཀི་དི་ཙམ་
གིས་ཀང་མ་གོས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི། དི་
ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟ་བུ་དང་། །སིག་རྒྱུ་རྨི་ལམ་འད་བ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། བདེན་གིས་ལས། གལ་ཏེ་
རིགས་པའི་སོབས་ཀིས་ནི། །ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མི་སེ་ཟེར། །དེ་བདེན་དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་འདི། །ཇི་ལྟར་སྣང་བཞིན་
ཡིན་པར་གསུངས། །ཞེས་སོ། །གཞུང་འདི་དག་གིས་ནི་དོན་དམ་གིས་ཁད་པར་མ་བྱས་པར་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་
རང་བཞིན་མེད་པར་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་རང་བཞིན་མེད་ཅེས་དགག་བྱ་དོན་དམ་གིས་ཁད་
པར་དུ་བྱས་པའི་ཤུགས་ལས་ཐ་སད་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་སངས་རྒྱས་བསངས་
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ཀིས། མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་དགག་པའི་སྐབས་སུ། དངོས་པོའ་ི སེ་བ་དེ་དག་ལས་སམ། གཞན་ལས་སམ། བདག་
གཞན་གིས་ཀ་ལས་སམ། རྒྱུ་མེད་པ་ལ་འགྱུར་གང་། བརགས་ན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་མི་འཐད་ཅེས་
གསུངས་པའི་ཤུགས་ཀིས་མ་བརགས་པའི་ངོར་མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་ཡོད་དོ་ཞེས་དམ་འཆའ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞེས་མཚུངས་པ་བརོད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་གིས་སེ་འགག་ལ་སོགས་པའི་
དོན་དེ་ཁོ་ན་སེམས་པར་བྱེད་པ་ལ་རེན་ནས་རྩོམ་པར་བྱེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པས་ན། དེ་ཁོ་ན་ིད་སེམས་པའི་
རིགས་པ་ལ་རེན་ནས་སེ་འགག་འཇོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་སེ་བ་དགག་པའི་དུས་སུ་
དོན་དམ་པར་སེ་བ་མེད་ཅེས་གསུངས་པ་ནི་དངོས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་དོན་ལ་གནོད་པ་དངོས་སུ་འབབ་པར་
བརོད་པས་ཤིན་ཏུ་རིགས་ཤིང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། བརགས་ན་སེ་བ་མེད་ཅེས་པ་དང་ཡང་དོན་
གཅིག་པར་སྣང་སེ། དོན་དམ་པར་སེ་བ་མེད་པ་དང་། རིགས་པས་དཔད་ན་སེ་བ་མེད་པ་གིས་ཁད་པར་བྱར་
མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། རོག་གེ་བ་དག་ལའང་། རང་ལུགས་ཀི་དམ་བཅའ་ཡོད་ཀི། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་
བཅའ་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ན་ཁད་པར་གང་གིས་རྣམ་པར་འབྱེད། རོག་གེའི་གཞུང་ལུགས་སུའང་རང་ལུགས་ཀི་
དམ་བཅའ་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པ་ཙམ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་དང་རགས་ཡོད་ཅེས་བརོད་
པ་ཙམ་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ཀི་ཐ་སད་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །རོག་གེ་བས་སི་ཡོད་ཅེས་དམ་འཆའ་བ་
ིད་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་འཆའ་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ།
དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་འགེལ་ལས། དེ་མི་རུང་ཕྱིར་རང་བཞིན་མེད། །དེ་ནི་
དངོས་མེད་མཚན་ིད་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གང་དག་མདོ་སེ་པ་དག་གིས་གང་ཟག་ཡོད་པར་རང་
རྒྱུད་དུ་དམ་འཆའ་བ་ན། གང་ཟག་རང་དབང་ཅན་དུ་དམ་འཆའ་བར་འགྱུར་བས་དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་རང་དབང་
ཅན་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་དོན་འདི་ཅི་ཡིན་སྨྲ་དགོས་སོ། །ཚིག་གི་ལོ་མས་དོན་གི་སོན་སྤོང་བར་འདོད་པ་ནི་
བཞད་གད་ཀི་གནས་སོ། །བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་ནས་བཟུང་སེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་ལ་དགག་བྱ་ལ་སོ་འདོགས་
གཅོད་པའི་རིམ་པ་རིམ་གིས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ལྷག་པའི་དོན་མེད་པས་འོག་མ་འོག་མ་ལས་གོང་མ་གོང་མ་ཁད་པར་
དུ་འཇོག་པའི་དོན་དང་། གོང་འོག་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་དོན་ལ་སོད་པ་ཙམ་ཡང་མ་ཞུགས་པར་སྣང་
ངོ་། །གིས་པ་རང་ལུགས་བཞག་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་བ་ལའང་དམ་བཅའ་གདོན་མི་ཟ་བར་ཡོད་པར་བྱ་དགོས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཏེ། རྩོད་བཟློག་ལས། ཐ་སད་ཁས་ནི་མ་བླངས་པར། །ངེད་ཅག་འཆད་པར་མི་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །རྣམ་བཅད་དགག་པའི་དམ་བཅའ་ཡང་ཡོད་དེ། འདིར་མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་དགག་པའི་དམ་བཅའ་གསུངས་
པ་ལྟ་བུའོ། །སྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའ་ནི། མདོ་ལས། མི་འཇིགས་པ་བཞིའི་དམ་བཅའ་གསུངས་པ་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀིས། ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། །རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་མདོར་བསྡུ་
ན། །རྒྱལ་པོ་བསོད་ནམས་ཚོགས་ལས་འཁྲུངས། །ཞེས་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས་ཀང་། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་ལས་འཁྲུངས་ཞིང་། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སེ་མཆེད་ཀི་དུས་སུ་གཞན་དོན་དུ་རོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བློའ་ི དམ་བཅའ་དང་། གཟུགས་སོགས་རེན་འབྱུང་དུ་དམ་བཅས་པ་ལྟ་བུ་སེ།
གཞན་ཡང་སོད་ཕྱོགས་ཀི་གཞུང་རྒྱ་ཆེར་ཁུངས་སུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །དམ་འཆའ་ཚུལ་ནི་གསུམ་སེ། གཞན་ངོ་
ཁོ་ནར་དམ་བཅས་པ་དང་། གིས་ཀ་མཐུན་པར་དམ་བཅས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་བཅའ་
འོ། །དང་པོ་ནི། འཇུག་པ་ལས། འཇིག་ཚོགས་ལྟ་དང་བྲལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀིས། །ཇི་ལྟར་ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་
གསུངས་ལྟར། །དེ་བཞིན་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་མོད་ཀི། །ཡོད་ཅེས་དང་དོན་ིད་དུ་བསན་པ་
ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། འབྲས་ཕྱིར་འདི་དག་མེད་ཀི་ཡོད་དོ་ཞེས། །འཇིག་རེན་ངོར་བྱས་བདག་ནི་སྨྲ་བར་
བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་ནི། གཟུགས་སོགས་རེན་འབྱུང་དུ་དམ་བཅས་པ་སེ། གྲུབ་མཐའ་
ལ་ཞུགས་མ་ཞུགས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་དུ་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། རེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་མེད་པར་
དམ་བཅས་པ་སེ། འདི་ནི་གྲུབ་མཐའ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། བསན་
པ་འཆི་མེད་ཡོད་མེད་ལས། །འདས་པ་ཟབ་མོ་ཞེས་བཤད་པ། །ཆོས་ཀི་ཐུན་མོང་མིན་ཤེས་ཀིས། །ཞེས་པ་
དང་། འཇུག་པ་ལས། འདིར་འབྱུང་ལུགས་ཀང་གཞན་ན་ནི། །མེད་ཅེས་མཁས་རྣམས་ངེས་པར་བརོད། །ཅེས་
སོ། །འོ་ན་རྩོད་བཟློག་ལས། དམ་བཅའ་མེད་པར་བཤད་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་འཆད་ཅེ་ན། རྩོད་བཟློག་གི་དོན་ནི།
དངོས་པོར་སྨྲ་བས་ཁོད་ཀི་ཚིག་ལ་རང་བཞིན་མེད་ན་རང་བཞིན་བཟློག་པར་མི་ནུས་ལ། རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་དུ་དམ་བཅས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཞེས་རྩོད་པའི་ལན་དུ། གལ་ཏེ་ངས་ཚིག་རང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་གིས་ཆོས་འགའ་ཞིག་དམ་བཅས་པ་ཡོད་ན་ང་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བའི་སོན་
ཡོད་པ་ལས། ཚིག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་འདོད་པས་ན་ཚིག་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཞིག་གིས་ཆོས་
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འགའ་ཞིག་དམ་བཅས་པ་མེད་པས་ང་ལ་ནི་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བའི་སོན་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །འདི་ནི་རྩོད་
བཟློག་གི་རང་འགེལ་གི་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །སི་ལྡོག་ནས་དམ་བཅའ་ཁས་མི་ལེན་པར་བཤད་པ་ནི་མ་
ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དམ་བཅའ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའི་ཁད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། དང་པོ་ནི། ཚད་མས་གྲུབ་པར་
འདོད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ། ཁད་པར་གི་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་སྒྲུབ་འདོད་ཞུགས་ནས་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་
པར་འདོད་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི། རང་གིས་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཆོས་འགའ་ཞིག་དམ་བཅས་
པ་སེ། སི་དང་བྱེ་བྲག་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །རིགས་ངོར་མིག་སོགས་རང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པར་དམ་
བཅས་པ་ལྟ་བུ་ནི། ལྡོག་ཕྱོགས་གནོད་བྱེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་བརོད་པའི་འཐད་པས་རོགས་པར་བྱ་བའི་ཐལ་འགྱུར་
གི་དམ་བཅའ་དག་འདོད་དོ། །ཕྱོགས་འདི་ལ། ཁོ་བོ་ལ་རོགས་ཚུལ་གི་རིམ་པ་གིས་འབྱུང་སེ། དང་པོ་ནི།
གཞན་ཕྱོགས་དགག་པ་ཁོ་ནའི་བསམ་པས་སྨྲས་པའི་དམ་བཅའ་ནི། དམ་བཅའ་ཙམ་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ཀི་
དམ་བཅའ་མ་ཡིན་ལ། རང་ཕྱོགས་སྒྲུབ་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་སྨྲས་པ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་ཞེས་
བཤད་པ་བྱས་སོ། །འོན་ཀང་ཅུང་ཟད་མི་འཐད་པར་ངག་ལས་རོགས་སོ། །འཐད་པ་ནི་སྔ་མར་བཀོད་པ་བཞིན་
ནོ། །དེ་ལ་ཐལ་འགྱུར་བས་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་མི་འཐད་པར་གསུངས་པ་ནི། དོན་དམ་དཔོད་པའི་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཡིན་ལ། ཐ་སད་རྣམ་པར་འཇོག་པའི་ཚེ་ནི། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་དང་རགས་ཡོད་པའི་ཚུལ་འོག་
གནས་འཆད་དོ། །གིས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་འཐད་པ་དཔད་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་བཤད་ཚུལ་ནི།
རང་གིས་སོང་པ་ིད་དུ་རོགས་པའི་དོན་གཞན་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། གཞན་དག་གིས་རང་
བཞིན་སེ་མེད་ཀི་དོན་ཚད་མས་རོགས་པར་བྱ་དགོས་ཤིང་། མངོན་སུམ་གིས་མི་རོགས་པས་དེ་ིད་རེས་
དཔག་གིས་རོགས་པར་བྱ་དགོས་ལ། རེས་དཔག་ཀང་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་རགས་ལ་རེན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་གདོན་མི་ཟ་བར་བྱ་དགོས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་ནི་
སོས་པའི་སོ་འདོགས་གཅོད་ནུས་པ་མ་ཡིན། དེ་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་རེས་དཔག་བསེད་པའི་
མཐུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་རེས་དཔག་བསེད་པ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་དགོས་པས་རྩ་བའི་དགོངས་པ་རང་
རྒྱུད་ཀི་སོ་ནས་འཆད་པར་བྱེད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནི། དོན་དམ་ལ་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ། རོལ་བ་གིས་ཀའི་
ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་རང་གིས་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཆོས་དཔག་འདོད་ཀི་ཡུལ་དུ་བཟུང་ནས་རང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པར་བྱར་མེད་དེ། རོལ་བ་གིས་ཀའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་མེད་པའི་ཕྱིར་
ཏེ། འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། རང་གིས་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་དོན་གཞན་གིས་རོགས་པའི་ཕྱིར་དུ་རགས་འགོད་པ་ནི།
རོལ་བ་རྣམས་ཀི་སི་ལུགས་ཡིན་པས་དབུ་མ་པས་ཀང་ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ལ་རིགས་པས་དཔད་ན་མ་རེད་པའི་
སོང་པ་ིད་ཀི་དོན་རོགས་པ་ིད་གཞན་ལ་བསན་པའི་ཕྱིར་དུ་རགས་འགོད་པར་བྱ་དགོས་ལ། དེའི་ཚེ་དབུ་མ་
པའི་ངོར་ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་རབ་རིབ་ཅན་གིས་དམིགས་པའི་སྐྲ་ཤད་རབ་
རིབ་མེད་པའི་ངོར་སྣང་ལྡོག་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཚིག་གསལ་ལས། རབ་རིབ་ཅན་གི་སྐྲ་ཤད་ལ་
སོགས་པ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ཡོད་པ་ིད་དུ་འཛིན་པ་དེའི་ཚེ་ཡོད་པའི་དོན་གི་ཆ་ཙམ་
ཡང་དམིགས་པར་ག་ལ་འགྱུར། གང་གི་ཚེ་རབ་རིབ་ཅན་མ་ཡིན་པས་སྐྲ་ཤད་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་མ་
ལོག་པས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་སོ་མི་འདོགས་པ་དེའི་ཚེ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་
པའི་དོན་གི་ཆ་ཙམ་ཡང་དམིགས་པ་ག་ལ་ཡོད། སློབ་དཔོན་གིས་ཀང་། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་
པའི། །དོན་གིས་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན་ནི། །སྒྲུབ་པའམ་བཟློག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྱིར་ང་ལ་གན་ཀ་
མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ་ཞེས་པ་དང་། དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དག་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། ཕྱིན་
ཅི་མ་ལོག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། གང་ཞིག་ཆོས་ཅན་ིད་དུ་འགྱུར་བ་
ལྟ་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སློབ་དཔོན་གི་ལུང་གི་དོན་ནི། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་དང་རེས་
དཔག་ལ་སོགས་པའི་ཚད་མའི་དོན་གིས་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞིག་དམིགས་ན། དེ་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཆོས་
འགའ་ཞིག་བསྒྲུབ་པའམ། བཟློག་པར་བྱ་ན་ཆོས་ཅན་དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་
བཅའ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རགས་བཀོད་པ་མེད་པས་ང་ལ་གཞན་གིས་བཙལ་བའི་ཀླན་ཀ་མེད་ཅེས་ཟླ་བས་
འཆད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་ཙམ་གིས་དམ་བཅའི་དོན་ལ་རོགས་པ་མི་བསེད་ཅེས་འདོད་པ་ལ་ཡང་བཤད་པར་བྱ་
སེ། ཕ་རོལ་པོ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བར་རིགས་པས་བརྩད་པའི་ཚེ། ལོག་རོག་ལྡོག་ན་དགོས་པའི་དོན་
གྲུབ་ཟིན་པས། དེ་ལས་ལྷག་པ་གཞན་ཅི་ཞིག་ཡོད། རང་གི་དམ་བཅའ་ཡང་དེ་ིད་ཀིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་ན་བདག་ལས་སེ་བ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད་པས་དེ་མི་འཐད་པར་རོགས་པ་ན་བདག་ལས་སེ་མེད་ཀི་དོན་
གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་གཞན་གི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་སོན་བརོད་པས་ཀང་མི་ལྡོག་ན་སོན་ཡོད་པར་ཤེས་
18

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་མི་ལྡོག་པའམ། མི་ཤེས་ནས་མི་ལྡོག་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ངོ་ཚ་དང་ཁེལ་མེད་པ་ིད་ཀི་གཏན་
ཚིགས་དང་དཔེ་གིས་ཀིས་ཀང་མི་ལྡོག་གོ །གིས་པ་ལྟར་ན། རིགས་པ་འགོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་
པས་ཁོ་བོ་ནི་བསོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྩོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེས་ན་ཡིན་ལུགས་ལ་སེམས་
པའི་ཚེ། རོལ་བ་གིས་ཀ་ལ། གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མེད་པས་དེ་ལ་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཆོས་དམ་འཆའ་བ་
མེད་པའི་ཕྱིར། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་དང་། རགས་འགོད་པར་བྱར་མེད་ལ། ཐ་སད་ཀི་ཆོས་རྣམ་པར་འཇོག་
པའི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་དང་རགས་ཀང་ཡོད་དེ། ཆོས་ཅན་རོལ་བ་གིས་ཀའི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་རང་
གིས་དཔག་པར་འདོད་པའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་གིས་
རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་དང་རགས་ཁས་ལེན་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རོག་གེ་བ་དག་གི་རང་རྒྱུད་ཀི་
དམ་བཅའ་དང་རགས་སྨྲ་བའི་དོན་ཡང་གིས་ཀ་ལ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་རང་གིས་མངོན་
པར་འདོད་པའི་ཆོས་དམ་བཅས་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགོད་པ་ཙམ་ལས་གཞན་ཅི་
ཞིག་ཡོད། ཚིག་གསལ་ལས་ཀང་། རང་རྒྱུད་ཀི་སུན་འབྱིན་དུ་གིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མེད་པའི་སོ་
ནས་སུན་འབྱིན་མཛད་པ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའི་དཔེར་ནང་གི་སེ་མཆེད་རྣམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་
དེ། ཞེས་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་དམ་བཅའ་བ་དག་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཀིས་
ཀང་། དོན་དམ་དཔོད་པའི་སྐབས་མིན་པས། །རང་རྒྱུད་བྱས་ཀང་འགལ་བ་མེད། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་ཟླ་བའི་
བཞེད་ཚུལ། དབུ་མ་རྩ་བ་འདིར་དོན་དམ་དཔོད་པ་ཤས་ཆེ་བས་ཕལ་ཆེར་ཐལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་གཞན་
གི་ཕྱོགས་སེལ་བར་མཛད་ཅེས་པ་བཞེད་པ་ཡིན་གི་རང་རྒྱུད་གཏན་མི་བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་
ལས། ཕལ་ཆེར་ཐལ་བ་བསྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་གཞན་གི་ཕྱོགས་སེལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་གསུངས་པས་ན། ཤས་
ཆེ་ཆུང་གི་སོ་ནས་སྨྲ་བར་མངོན་ནོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་རོལ་བ་གིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་ཆོས་
ཅན་དང་རགས་མེད་པ་ལྟར། རོལ་བ་དང་ཐལ་འགྱུར་གི་རགས་ཀང་མེད་པས་གང་གིས་གང་ལ་རགས་དང་ཐལ་
འགྱུར་འགོད་པར་བྱེད་ཅེ་ན། གང་དཔད་གཞིར་གཟུང་བ་དེ་ིད་རིགས་ངོར་མ་རེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཙམ་གིས་
རོལ་བ་དང་རགས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཚེ་རོལ་བ་གིས་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཡོད་མེད་དཔད་པའི་
སྐབས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རོལ་བ་དང་། རགས་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་དེ་ལ་རྣམ་པར་དཔད་ན་དེའི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཚེ་རིགས་ངོར་རོལ་བ་དང་རགས་མི་རེད་པ་ནི་འདོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཐ་སད་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀང་མང་དུ་
གསུངས་ཏེ། འཇུག་པ་ལས། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་བདག་ིད་ནི། །ཤེས་བྱའི་རང་
བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རོགས་བྱ་སེ། །དེ་ཡི་ལྟ་བའི་རྣམ་པའི་རེན་མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ིད་ཕྱིར། །གང་
ཚེ་འབྱུང་བའི་བདག་ིད་ཡོད་ིད་ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞིན། །ཞེས་དང་། འགེལ་པར། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱོར་
ཚུལ་ཡང་བཤད་དེ། འཇིག་རེན་གཞན་རོགས་ཡོད་པ་ིད་དུ་རོགས་པའི་དུས་སུ་བདག་ིད་ནི། །ཤེས་བྱའི་རང་
བཞིན་དམ་པའི་དོན་ནི་ལྟ་བར་རོགས་བྱ་སེ། །དེ་ཡི་ལྟ་བའི་རྣམ་པའི་རེན་མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ིད་
ཕྱིར། །གང་གི་ཚེ་ན་བདག་མེད་རོགས་པར་ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞིན། ཞེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་
ཅེས་རོགས་པའི་དུས་སུ་བདག་ིད་ནི། །ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་དམ་པའི་དོན་ནི་ལྟ་བར་རོགས་བྱ་སེ། །ཞེས་པ་
དང་། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་ནི་དེ་གིས་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་པ་དང་། རང་ཤ་སེར་ལའང་གུས་པར་བྱས་པ་
ཡིས། །སྣང་དུ་མི་རུང་དཔོག་པའི་གྱུར་ཡང་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། དེའི་འགེལ་པར། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
དེའི་ཡོན་ཏན་སྣང་དུ་རུང་བ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཀང་ཕྱི་དང་ནང་གི་བདག་ིད་ཀི་དངོས་པོ་གཞན་
ལ་གཏོང་བའི་ཁད་པར་གི་རེས་སུ་དཔག་པ་ིད་ལས་གསལ་བར་དཔོག་སེ། དུ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་མེ་དཔོག་
པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་སོང་ཞིང་འཐད་པ་དང་བྲལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས། བསྒྲུབ་བྱ་
སྒྲུབ་པ་ནི། ཞེས་སོགས་མང་དུ་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་འདི་རང་རྒྱུད་ཀི་རགས་མ་ཡིན་ཞེ་ན། དགག་སྒྲུབ་བྱེད་
པའི་རིགས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་གིས་ལས་མ་འདས་པས་སུན་འབྱིན་ིད་དུ་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་དམ།
རོག་གེ་ལས། དུ་བའི་རགས་ཀིས་མེ་སྒྲུབ་པ་དང་། བྱས་པའི་རགས་ཀིས་ས་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིག་
ཀང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྐལ་བའི་བར་དུ་བསེ་བར་བྱའོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་དོན་རང་དབང་
གིས་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ནི་བཀག་ཟིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་
བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་གཞན་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན།
འདི་ཡང་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །སི་ལྡོག་ནས་རང་རྒྱུད་
ཀི་དམ་བཅའ་ཁས་མ་ལེན་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ནི་ནོར་བ་སེ། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་བདག་ལས་སེ་མེད་
ཀི་འཐད་པའི་སྐབས་སུ་དེ་དག་གི་སེ་བ་དོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པ་ིད་དུ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ན་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་དེ་ལ་སོན་བརོད་པ་ནི། དངོས་སུ་
བཀོད་པའི་ངག་འདི་རང་རྒྱུད་དུ་འདོད་ན་མི་འཐད་དེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་
དུ་འདོད་ན། བཟློག་པའི་སོ་ནས་རང་རྒྱུད་འཕེན་དགོས་ཏེ། འདིར་རང་རྒྱུད་གདོན་མི་ཟ་བར་བྱ་དགོས་ལ།
ལོགས་སུ་རང་རྒྱུད་བཀོད་པ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཟློག་པ་འཕེན་པ་དེའི་ཚེ། བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པ་ལས་
བཟློག་ནས་གཞན་ལས་སེ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་ཐུག་པ་མེད་པ་ལས་བཟློག་ནས་སེ་བ་ཐུག་ཡོད་དུ་
འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན། གཞན་ལས་སེ་བ་དགག་པ་མཛད་པ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོན་བརོད་མཛད་པ་
ཡིན་ལ། སློབ་དཔོན་ཟླ་བས། འདིའི་སོན་སྤོང་བར་འདོད་ནས། དབུ་མ་པ་ཡིན་ན་ནི། བདག་ལས་སེ་བ་མེད་པ་
ལས་བཟློག་ནས། གཞན་ལས་སེ་བ་ིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། བདག་ལས་སེ་བ་ལས་ཕྱོགས་གཞན། གཞན་ལས་སེ་བ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་
ནས། འཕགས་པ་ལྷའི་ལུང་དང་སྦྱར་ཏེ་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན། གཞན་ལས་སེ་བ་ིད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་
རྒྱུད་ཀི་རེས་སུ་དཔག་པ་བྱ་བར་མི་རིགས་ཞེས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ཡིན་གི། སིར་རང་རྒྱུད་ཁས་མི་
ལེན་པ་ལ་སྦྱར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གོང་དུ་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་ཅེས་སྦྱོར་བ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་
དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཚིག་གསལ་ལས། དོན་དམ་དུ་རང་རྒྱུད་མི་འཐད་པའི་དོན་གཞན་
ཡང་རོལ་བ་གིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་མཐུན་སྣང་དུ་ཚད་མས་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མིག་སོགས་
ཀུན་རོབ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་ན། དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ངོར་མ་གྲུབ་ལ། དོན་དམ་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཞག་ན་དབུ་
མ་པའི་ངོར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཁད་པར་དོར་བའི་མིག་སོགས་ཙམ་ཞིག་ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་སེ། དཔེར་
ན་སངས་རྒྱས་པ་དང་ཕྱི་རོལ་པ་ས་རག་པ་དང་མི་རག་པ་ཡིན་མིན་རྩོད་པའི་ཚེ། ཁད་པར་དོར་བའི་ས་ཙམ་
ཆོས་ཅན་དུ་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དཔེ་དོན་མི་མཚུངས་ཏེ་ས་རག་མི་རག་རྩོད་པའི་ཚེ་གིས་ཀ་ལ་མཐུན་
སྣང་དུ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ཡོད་ལ། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་བདེན་པར་ཡོད་མེད་རྩོད་པའི་སྐབས་སུ་ནི་མེད་དེ།
དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་ཕྱི་དང་ནང་གི་དངོས་པོ་སྣང་སོང་དུ་རོགས་པའི་དོན་དེ་ིད་བློ་ཡུལ་དུ་
བྱས་ནས་རགས་འགོད་པས། དེའི་ཚེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་ངོར་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་དེ་ིད་དབུ་མ་པའི་ངོར་
སྣང་ལྡོག་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། རབ་རིབ་མེད་པའི་ངོར་སྐྲ་ཤད་ཙམ་ཡང་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཚིག་གསལ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ལས། དཔེ་ལ་ཡང་འད་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེར་ནི་སའི་སི་དང་། མི་རག་པ་ིད་ཀི་སི་ཁད་པར་
བརོད་པར་མི་འདོད་པ་གིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ན། དེ་བཞིན་དུ་མིག་གི་སི་ནི་སོང་པ་ིད་དང་སོང་པ་ིད་
མ་ཡིན་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་ཁས་མ་བླངས་ལ། དོན་དམ་པར་ཡང་མ་ཡིན་པས་ཞེས་པ་དང་།
འདིར་སེ་བ་འགོག་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་འདོད་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ཁོ་ནའི་རེན་ནམ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གིས་བདག་
གི་དངོས་པོར་རེད་པ་ནི་མས་པར་གྱུར་པ་འདི་རང་ིད་ཀིས་ཀང་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ།
འདིའི་དོན་ནི་བདེན་པར་ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་ཚེ་རེན་ཆོས་ཅན་མས་པ་ཡིན་པས་མི་སྣང་བ་ཡིན་ཞེས་སློབ་
དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ིད་ཀིས་ཀང་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི།
བདེན་པར་ཡོད་མེད་རྩོད་པའི་ཚེ་ཡང་ཆོས་ཅན་སྣང་བ་ཙམ་ལྷག་མར་ལུས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། རོལ་བ་གིས་
ཀས་སྣང་ཙམ་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་བདེན་པར་ཡོད་མེད་རྩོད་པའི་ཕྱིར་དང་། དཔད་གཞི་སྣང་ཙམ་ཡང་མེད་
ན། དཔད་གཞི་མེད་པས་སྔར་རོལ་ལ་དཔག་འདོད་ཕྱིར་རོལ་ལ་ཤེས་འདོད་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། བདེན་པ་
བཀག་པ་ཙམ་གིས་སྣང་ཙམ་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་སམ་དུ་དགོངས་ནས་རང་རྒྱུད་དུ་བཤད་དོ། །དབུ་མ་རྩ་བའི་
དགོངས་པ་ཐལ་འགྱུར་དང་རང་རྒྱུད་དུ་འཆད་པའི་བྱེ་བྲག་གིས། ཐལ་རང་གིས་སུ་གེས་པར་བཤད་པའི་དོན་
མ་རོགས་པར་ལྟ་བ་བཟང་ངན་གི་བྱེ་བྲག་གིས་འབྱེད་པ་ནི་འཕགས་པའི་ཡུལ་གི་དབུ་མ་སྨྲ་བ་ཆེན་པོ་དག་གི་
ལྟ་བ་ལ་སོ་འདོགས་བསྐུར་འདེབས་སུ་སྨྲ་བ་ཡིན་པས། མཆིལ་མའི་ཐལ་བ་བཞིན་དུ་དོར་བར་བྱའོ། །གཞུང་
གི་བཤད་ཚུལ་ཅུང་ཟད་མི་འད་བ་ཙམ་གིས་ཀང་ཁད་པར་ཕྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བ་
ལ་ཡང་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པའི་འཆད་ཚུལ་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་མི་མཐུན་
པར་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་མཐུན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོས་པས་ཆོག་གོ །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ།
མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་དགག གཞན་སེ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག རེན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས་ནི། བདག་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི། བདག་ལས་མ་ཡིན་པའོ། །གཞན་ལས་མིན་ཞེས་པ་ནི་
གཞན་གི་བདག་ིད་ལས་མིན་པའོ། །གིས་ལས་མ་ཡིན་ཞེས་པ་ནི་བདག་དང་གཞན་ལས་མ་ཡིན་པའོ། །རྒྱུ་
མེད་མིན་ཞེས་པ་ནི་རྒྱུ་མེད་པར་སེ་བ་མ་ཡིན་པའོ། །དངོས་པོ་ནི་ཆོས་རྣམས་ཏེ། མུ་སེགས་ཐམས་ཅད་དང་
ཐུན་མོང་བའོ། །གང་དག་ཅེས་པ་ནི་དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ངོ་། །གང་ན་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ངོ་། །སེ་བ་ནི་བྱུང་བའོ། །ནམ་ཡང་ནི་ལན་འགའ་ཡང་ངོ་། །ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའོ། །མཆོད་
བརོད་དུ་འགག་པ་མེད་ཅེས་བཤད་པ་ཡང་གྲུབ་སེ། རིམ་པ་བཞི་པོ་འདིས་དངོས་པོ་རྣམས་སེ་བ་མི་འཐད་པའི་
ཕྱིར། སེ་བའི་རིམ་པ་བཞི་པོ་འདི་མི་འཐད་པར་གང་གིས་ཤེས་ཤེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་བདག་
ལས་སེ་བ་མི་འཐད་དེ། རེན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོགས་པའི་སས་ནི་མུ་སེགས་ཀིས་
འདོད་པའི་རེན་ཡང་བསྡུས་གསུང་། རྒྱུ་དེ་ལས་རས་གཞན་གི་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
རེན་སོགས་ལ་བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་གཞན་ལས་སེ་བ་ཡང་མི་འཐད་
དོ། །གིས་ཀ་ལས་ཀང་སེ་བ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་ལ་བདག་གིས་དངོས་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་ལས་རས་གཞན་དུ་ཡོད་
པ་གིས་ཀ་བཀག་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མེད་དུ་སེ་བ་ནི་ཐ་ཆད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དེ་ལས་ཀང་སེ་བ་མི་འཐད་དོ། །འདིར་
བདག་དང་གཞན་ལས་མི་སེ་བའི་འཐད་པ་དངོས་སུ་བཀོད་པས་གིས་ཀ་ལས་མི་སེ་བ་དོན་གིས་གོ་བ་དང་།
རྒྱུ་མེད་པར་སེ་བ་དགག་སླ་བར་དགོངས་ནས་འཐད་པ་དངོས་སུ་མ་བཀོད་དོ། །སློབ་དཔོན་གཞན་གསུམ་གི་
འདི་འོག་ནས་འདོན་པར་མཛད་དེ། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བས་ནི་རང་བཞིན་གིས་སེ་བ་ཡིན་ན་མཐའ་
བཞི་ལས་སེ་བ་ཡིན་གང་ན། བརགས་ན་མི་འཐད་དོ་འདི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། རེ་ཤིག་དངོས་པོ་གང་དག་གང་ན་
ཡང་། བདག་ལས་སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་སེ་བ་དོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། ཐུག་
པ་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པོའ་ི འཐད་པ་འདི་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་ཡང་སེ་བ་ལ་དགོས་
པ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ཀང་སེ་ན་ནམ་ཡང་མི་སེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གཏན་ཚིགས་སྔ་མ་
དང་ཕྱི་མའི་འཐད་པ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །གཞན་ལས་སེ་བ་ཡང་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་བདག་དང་གཞན་གིས་ཀ་ལས་ཀང་
སེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། གིས་ཀའི་སོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མེད་པར་སེ་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རག་ཏུ་ཐམས་
ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རྩོམ་པ་དོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདི་ནི་
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ཚིག་སེ། ཟླ་བ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་ངོ་། །སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། མཆོད་
བརོད་དུ་རེན་འབྲེལ་སེ་མེད་དུ་བསན་པ་ན། འོ་ན་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མི་འཐད་ཅེས་གཞན་གིས་རྩོད་
པའི་ལན་དུ། རེན་འབྲེལ་ནི་ཐ་སད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ལ། འདིར་དོན་དམ་པར་སེ་བ་མེད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བདག་ལས་སེ་བ་མིན་ནོ་ཞེས་སོགས་གསུངས་ཏེ། ནང་གི་སེ་མཆེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བདག་
ལས་སེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་ཡོད་པ་ིད་བཞིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་རེན་རས་གཞན་དག་
ལས་སེ་བ་མེད་དེ། གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །བདག་གཞན་གིས་ཀ་ལས་སེ་བ་མ་
ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་གིས་ཀའི་གཏན་ཚིགས་བསན་ཟིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མེད་པར་སེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། སི་དང་ཁད་
པར་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། མྱུ་གུ་བཞིན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ།
དེ་དག་གི་སེ་བ་དོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་པ་ནི་མི་འཐད་དེ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔེ་
མ་བརོད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ེས་པ་མ་བསལ་བའི་ཕྱིར། གགས་ཡོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། སྐབས་ཀི་དོན་ལས་བཟློག་པས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། དེའི་ཆོས་བཟློག་པའི་དོན་དུ་མངོན་པས་དངོས་
པོ་རྣམས་གཞན་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། སེ་བ་ཐུག་པ་
ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མཛད་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཚིག་གསལ་དུ།
ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་གཞུང་བཀོད་པ་ལ་གགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་མི་སྣང་ལ། ཐལ་བར་འགྱུར་
བའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྐབས་ཀི་དོན་ལས་བཟློག་པས་ཞེས་གསུངས་ནས་ཚིག་ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་
དུ་སྣང་ངོ་། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག འདིས་ཐལ་འགྱུར་ཡིན་ན། བཟློག་པ་རང་རྒྱུད་འཕེན་པར་འདོད་པས་སོན་ཡོད་
ཅིང་། བདག་ལས་སེ་མེད་ལས་བཟློག་པ་ན་བདག་ལས་སེ་བ་ིད་དུ་འགྱུར་གི། གཞན་ལས་སེ་བ་ིད་དུ་ཇི་
ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། སེ་བ་དོན་ཡོད་པར་འཕངས་པ་ན་སེ་བ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། དོན་དམ་ལ་དཔོད་
པའི་སྐབས་འདིར་སེ་བ་དོན་ཡོད་དང་། སེ་བ་ཐུག་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ན་གཞན་ལས་སེ་བ་ལས་མ་འདས་པའི་
ཕྱིར་རོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དོན། །ལེགས་པར་རོགས་ནས་
གཞན་ལ་ལེགས་བསན་པ། །གཞན་ལ་ཕན་འདོད་གཞན་ལ་ལྷག་བསམ་པ། །གཞན་ཕན་བློ་ཡིས་གཞན་ལ་
བསན་པར་བྱ། །གིས་པ་ལ། གཞན་གི་འདོད་པ་བརོད། འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ།
ཆོས་མངོན་པ་ཤེས་པ་དག་གིས་སྨྲས་པ། རེན་ནི་རྣམ་པ་བཞི་སེ། རྒྱུའི་རེན་དང་། དམིགས་པའི་རེན་དང་། དེ་
མ་ཐག་པའི་རེན་དང་། བདག་པོ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་རེན་དུ་འདོད་དོ། །བཞི་པོ་འདིར་མ་འདུས་པའི་རེན་ལྔ་པ་ནི་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བསེད་པར་བྱེད་པའི་དོན་གིས་ན་རྒྱུའི་རེན་ནོ། །དམིགས་པ་ིད་རེན་དུ་གྱུར་པས་
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ན་དམིགས་པའི་རེན་ནོ། །བར་དུ་མ་ཆོད་པའི་དོན་གིས་ན་དེ་མ་ཐག་པའི་རེན་ནོ། །དབང་བྱེད་པའི་དོན་གིས་
ན་བདག་པོའ་ི རེན་ནོ། །རེན་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་འབྲས་བུ་རས་གཞན་སེའོ་ཞེས་འདོད་དོ། །གིས་པ་ལ།
རྒྱུ་འབྲས་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག རེན་གི་འཇོག་བྱེད་དོན་ལྡོག་དགག ཡོད་མེད་བརགས་ནས་སེ་བ་དགག
རེན་བཞི་སོ་སོའ ་ི མཚན་ིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། རེན་རས་གཞན་ལས་སེ་བ་དགག བྱ་བ་རས་
གཞན་ལས་སེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་རེན་ལ་
སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་སེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་རེན་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
སངས་རྒྱས་བསངས་སོ། །ཟླ་བས་རེན་གིས་དུས་སུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པའམ། རྒྱུས་ཕན་མ་བཏགས་པས་རྒྱུ་
མེད་དུ་འགྱུར་བའི་སོན་ཡང་བསྣན་ནས་མཛད་དོ། །རེན་གིས་དུས་སུ་བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མིན་ན་ས་
བོན་སོགས་རང་ལས་རས་གཞན་གི་དངོས་པོར་མེད་པས་གཞན་ལས་སེ་བ་མི་འཐད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ཡང་
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ནི་རེན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། རེན་མ་
ཡིན་པ་དང་། གིས་ཀ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་སེ་བ་དོན་མེད་པ་དང་། རེན་དོན་མེད་པར་
འགྱུར་རོ། །ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད་དོ། །སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་
རང་བཞིན་ནི་རེན་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་དུ་ཟིན་ན་དེ་སེ་བ་དོན་མེད་དོ། །རེན་ལ་འབྲས་བུའི་
བདག་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མིན་ན། རེན་འབྲས་བུ་ལས་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་གཞན་ལས་སེ་
བར་མི་རིགས་སོ། །མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རང་གི་རེན་རས་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལས་སེ་བ་མ་
ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། ཕ་མའི་ལུས་ཆོས་ཅན། རང་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་
བུའི་མིག་སོགས་བསེད་བྱེད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་སོང་པའི་ཕྱིར། ཁང་བཟངས་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི།
ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། རེན་བཞིས་འབྲས་བུ་བསེད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པར་འདོད་ན། བྱ་བ་རེན་དང་ལྡན་
པའམ་མི་ལྡན་པའམ། རེན་རྣམས་ཀང་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའམ་མི་ལྡན་པ་ཡིན་གང་། དང་པོ་ནི། བྱ་བ་རེན་དང་
ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱ་བ་ཡོད་མེད་གིས་ཀ་ལ་རེན་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། རེན་དང་མི་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཡང་
མེད་པར་ཐལ། བྱ་བ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་ཡང་རེན་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། བྱ་བ་མེད་ན་རེན་དུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། རེན་བྱ་བ་དང་ལྡན་པར་ཡོད་པའམ། འོན་ཏེ་ན་མི་ལྡན་པར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འདོད་པ་ཡིན་ན་གིས་ཀ་ལ་ཡང་སྔ་མའི་སོན་གནས་སོ། །འདིར་འགེལ་ཆེན་གསུམ་གིས་ནི། མིག་སོགས་ཀི་
རྣམ་ཤེས་སེ་བའི་བྱ་བ་བྱས་ནས་བྱ་བ་ལས་རྣམ་ཤེས་སེའོ་ཞེ་ན། རྣམ་ཤེས་བསེད་པའི་བྱ་བ་མི་འཐད་དེ། རྣམ་
པར་ཤེས་པ་སེས་མ་སེས་གིས་ཀ་ལ་བྱ་བ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་བས་ན་བྱ་བ་རེན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ་བྱ་བ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར། རེན་དང་མི་ལྡན་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བྱ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་ཐལ།
རེན་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དངོས་པོར་མེད་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏེ་རེན་གི་བྱ་བ་བོར་ནས་རེན་ིད་འབྲས་
བུ་བསེད་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། མིག་ཤེས་བསེད་པའི་རེན་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་བསེད་
པའི་བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། རེན་རྣམས་བྱ་བ་དང་ལྡན་ནམ་འོན་ཏེ་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་འདོད། གིས་ཀ་
ཡང་མི་འཐད་དེ། བྱ་བ་བཀག་ཟིན་པས་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱ་བ་མི་ལྡན་རེན་མ་ཡིན་
ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཕྱོགས་གིས་པ་ཡང་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་རྣམ་གངས་
གཞན་བཤད་ཚུལ་ནི། བྱ་བ་རེན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བྱ་བ་ཡོད་མེད་གིས་ཀ་ལ་རེན་མི་འཐད་པས་
སོ། །རེན་དང་མི་ལྡན་པའི་བྱ་བ་ཡོད་པར་སེམས་ན། རེན་དང་མི་ལྡན་བྱ་བ་མེད། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་དུས་རག་ཏུ་
མེ་སོལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལས་མྱུ་གུ་སོགས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ། རེན་མེད་པར་འབྲས་བུ་སེ་བའི་
ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མེད་དུ་སེ་བས་རྩོམ་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །རེན་ཡོད་པས་དེ་ལས་འབྲས་
བུ་སེའོ་ཞེ་ན། རེན་བཀག་ཟིན་པས་བྱ་བ་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། རེན་མ་ཡིན་ནོ། །བྱ་བ་དང་མི་ལྡན་ཡང་རེན་དུ་
འགྱུར་ན། ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སེ་རེན་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའམ་འོན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་
སྨྲ་བ་གང་ལ་ཡང་ེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་རེན་གི་འཇོག་བྱེད་དོན་ལྡོག་དགག་པ་ལ། འགེལ་པ་
གསུམ་གིས་ནི། མིག་སོགས་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས། མིག་ཤེས་སེ་བས་ན་དེའི་ཕྱིར་མིག་སོགས་འདི་དག་ལ་
རེན་ཞེས་གག་སེ་འདོད་པ་ཡིན་ན། ཇི་སིད་མིག་སོགས་འདི་དག་ལས། འབྲས་བུ་མི་སེ་བ་དེ་སིད་དུ། རེན་
མིན་གི་རང་བཞིན་ཇི་ལྟར་མིན་ཏེ་ཡིན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། དེ་སིད་དུ་རེན་གི་དོན་མ་ཚང་བས་སོ། །གལ་ཏེ་
ཕྱིས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རེན་དང་ཕད་པ་ན་རེན་དུ་འགྱུར་བར་སེམས་ན། མེ་སོལ་སོགས་ཐམས་ཅད་མྱུ་གུ་སོགས་
ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་དུ་འགྱུར་རོ། །ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་རེན་མ་ཡིན་པ་ཡང་རེན་དུ་འགྱུར་ན། རེན་དུ་
སྦྱོར་བྱེད་ཀི་རེན་དེ་ལ་ཡང་། སྦྱོར་བྱེད་ཀི་རེན་གཞན་འདོད་དགོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ལེགས་ལྡན་
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བྱེད་ཀིས་ནི། ཇི་སིད་འབྲས་བུ་མི་སེ་བའི་སྔ་རོལ་འབྲས་བུ་བསེད་པ་ལ་མ་ཕྱོགས་པ་དེ་སིད་དུ་འདི་དག་རེན་
མིན་ཇི་ལྟར་མིན་ཏེ་ཡིན་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། ཇི་སིད་མ་ཀློག་པ་དེ་སིད་དུ་མཁས་པ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །མིག་
སོགས་འདི་དག་ཀང་སྔ་རོལ་དུ་འབྲས་བུ་བསེད་བྱེད་མ་ཡིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ནི་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བའི་སྔ་
རོལ་དུ་དེའི་རེན་མ་ཡིན་ཏེ། མྱུ་གུ་དང་ངོ་བོ་གཅིག་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་ཆོས་བདག་
སེ་དང་གཞན་སེ་འགོག་པའི་རིགས་པས་བསན་ཟིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཡོད་མེད་བརགས་ནས་སེ་བ་དགག་པ་ནི།
འབྲས་བུ་བསེད་པའི་རེན་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། འདི་ལྟར་མེད་པའི་དོན་ལ་རེན་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན། ཞེས་པ་
དང་། ཡོད་པའི་དོན་ལ་ཡང་རེན་ནི་རུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱེད་རིམ་པ་བཞིན་དུ་འབྲས་བུ་མེད་ན་མིག་
སོགས་འདི་དག་གང་གི་རེན་དུ་འགྱུར། ཡོད་ན་ཡང་བསེད་བྱེད་ཀི་རེན་གི་ཅི་ཞིག་བྱ། ཞེས་པས་སོ། །གངས་
ཅན་པ་དག་ཡོད་ཀང་རེན་གི་གསལ་བར་བྱ་དགོས་ཤེ་ན། གསལ་བ་ཡང་སྔར་ཡོད་མེད་བརགས་ན་རིགས་པ་
སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་རེན་བཞི་སོ་སོའ་ི མཚན་ིད་དགག་པ་ལ། བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དེ་མངོན་པ་ལས་མཚན་ིད་
བསན་པས་སོ་ཞེ་ན། རིགས་པས་དཔོད་པ་གང་གི་ཚེ། རྒྱུའི་རེན་གིས་ཆོས་ཡོད་པ་མི་འགྲུབ་སེ། ཡོད་ན་རེན་
གིས་ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་སོ། དེ་ལས་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཡང་མི་འགྲུབ་སེ། མེད་ན་གང་གི་རེན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་
པས་སོ། །ཡོད་མེད་གིས་ཀ་ཡང་མི་འགྲུབ་སེ། གིས་ཀའི་སོན་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་འབྲས་བུའི་
ངོ་བོ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱུའི་རེན་ཞེས་ཇི་ལྟར་བྱ་སེ་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་རྒྱུའི་རེན་གི་
མཚན་ིད་མི་རིགས་སོ། །དམིགས་པའི་རེན་དགག་པ་ལ། སེམས་སེམས་འབྱུང་ཡོད་པའི་ཆོས་འདི་ལ།
དམིགས་པའི་རེན་མི་འཐད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་མེད་པར་རོ་གཅིག་པ་
ཁོ་ནར་ེ་བར་བསན་པས་སོ། །དེ་ལྟར་དམིགས་པ་མེད་པར་བསན་པ་ན་དམིགས་པའི་རེན་ཡོད་པར་ག་ལ་
འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དམིགས་བྱེད་ཀི་ཆོས་མེད་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་
འཇིགས་མེད་དོ། །འགེལ་པ་གིས་ལས་ནི། རིག་པ་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ལ་དམིགས་རེན་འདོད། ཡོད་པའི་
ཆོས་འདི་ལ་ནི་དམིགས་པའི་རེན་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དམིགས་པའི་རེན་མེད་པའི་སྔ་
རོལ་ནས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཅི་སེ་མེད་པ་ལ་དམིགས་རེན་འདོད་ན། མེད་པ་ལ་ཡང་དམིགས་པའི་རེན་ཡོད་
པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དམིགས་བྱེད་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་རིག་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཆོས་འདི་གིས་ཀ་ལ་དམིགས་པའི་རེན་དོན་མེད་པ་ཁོ་ནར་གནས་པ་ལ་བློས་བཀོད་ནས་ེ་བར་བསན་པ་
ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། རིག་པ་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་རེན་འདོད་དམ་མེད་
པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡོད་པའི་ཆོས་འདི་ལ་དམིགས་པའི་རེན་དོན་མེད་པ་ཁོ་ནར་ེ་བར་བསན་ཏེ།
དོན་དམ་པར་རེན་བཀག་པའི་ཕྱིར། ཅི་སེ་མེད་པ་ལ་འདོད་ན། རིག་པ་མེད་པའི་ཆོས་འདི་ལ་ནི་དམིགས་པའི་
རེན་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་སེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དམིགས་བྱེད་ཀི་ཆོས་མེད་པའི་ཕྱིར། ེ་བར་བསན་ཞེས་
པ་ནི། གོང་དུ་རེན་མི་འཐད་པར་ེ་བར་བསན་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་མ་ཐག་རེན་དགག་པ་ལ། རིག་པ་གང་
དག་རང་མ་འགགས་པ་དེ་སིད་དུ་རིག་པ་ཕྱི་མ་སེ་བའི་གོ་མི་རེད་ལ། རང་ིད་འགགས་སོབས་ཀིས་ཕྱི་མ་སེ་
བའི་གོ་ཕྱེ་བ་ཙམ་ལ་དེ་མ་ཐག་རེན་དུ་འདོད་དོ། །འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོ་རེ་གཟེགས་མ་
སོགས་ཀི་རིགས་པས་ཆོས་རྣམས་སེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེའི་ཕྱིར་རིག་པ་སྔ་མ་འགགས་པ་ིད་
ཕྱི་མའི་དེ་མ་ཐག་རེན་དུ་མི་རིགས་སོ། །འབྲས་བུ་མ་སེས་པ་རྒྱུ་འགགས་ཟིན་ན། དེ་མ་ཐག་རེན་དུ་མ་ཟད།
སིར་རེན་ཙམ་དུ་གྲུབ་པ་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པས་འབྲས་བུ་ལ་ཕན་
འདོགས་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། འགགས་ན་རེན་དུ་བསན་པ་མི་འཐད་དེ་
མེད་པ་ནི་གར་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མེད་པ་ནི་རེན་དུ་བསན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་སྔ་
མ་བཞིན་ནོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལས་ནི་ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གིས་མཐུན་པར་བཤད་ནས་ཕྱི་མ་ལ།
འགགས་ན་རེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་དེ་མ་ཐག་མི་རིགས། །ཞེས་བྱས་ནས། མྱུ་གུ་མ་སེས་པར་ས་
བོན་འགགས་པར་འདོན་ན། མྱུ་གུའི་རེན་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན། ཡང་གི་སས་ས་བོན་འགག་པའི་རེན་ཡང་གང་
ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་མ་སེས་སོབས་ཀིས་སྔ་མ་འགག་དགོས་པ་ལས། ཕྱི་མ་མ་སེས་པར་སྔ་མ་འགགས་ཟིན་པའི་
ཕྱིར་དང་། སྔ་མ་འགགས་ཟིན་པས་ཕྱི་མ་བསེད་བྱེད་ཀི་རེན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་མ་སེས་པའོ་ཞེས་སོགས་
སོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། སེ་ནའང་ཇི་ལྟར་རེན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་ཀང་གསུངས་སོ། །དེ་མ་ཐག་
རེན་དགག་པའི་སྐབས་སུ་ས་མྱུག་ལ་སོད་པ་ནི་ནོར་བར་སྣང་ངོ་། །བདག་པོའ་ི རེན་དགག་པ་ལ་ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས། ཚིག་ཟིན་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ལ། འགེལ་པ་གིས་ལས་ནི། རྒྱུ་འདི་ཡོད་པས་འབྲས་བུ་འདི་
འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། སྔར་བསན་པའི་རིགས་པས་དངོས་པོ་རང་བཞིན་
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མེད་པ་རྣམས་ཀི་ཡོད་པའི་རང་བཞིན་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། སློབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནི། དངོས་པོ་
རྣམས་རང་བཞིན་མེད་དེ། རེན་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཀོད་ནས་ལྷག་མ་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་རེན་གི་
སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འབྲས་བུ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རེན་རྣམས་སོ་སོ་བ་དང་འདུས་
པ་ལ་མེད་པ་ིད་དེ། གོང་དུ་རེན་སི་དང་སོ་སོར་བཀག་ཟིན་པས་སོ། །འདོད་ན་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་རེན་ལས་སེ་སེ་མི་སེ་བར་ཐལ། རེན་རྣམས་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཅི་སེ་དེ་ནི་རེན་ལ་མེད་པར་
ཡང་རེན་དེ་དག་ལས་སེ་བར་འགྱུར་ན། རེན་མིན་ལས་ཀང་འབྲས་བུ་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་ན་སེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ་སེ་
བར་ཐལ། རེན་དང་འབྲས་བུ་མེད་པ་འད་བས་སོ། །འགེལ་པར། མེད་པ་འད་བས་རེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་
ཀང་ཅིའི་ཕྱིར་སེ་བར་མི་འགྱུར་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཁོད་ཀིས་རེན་དང་རེན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་རྣམ་དབྱེ་
བརོད་པས་གིས་པོ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཁོད་ཀིས་འབྲས་བུ་རེན་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཞིག་འབྱུང་བར་འདོད་
པ་ཡིན་ན། རེན་རྣམས་རང་ལས་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་བྱུང་བ་མིན་པའི་འབྲས་བུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ན་
ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རེན་ལས་བྱུང་སེ་མ་བྱུང་བར་ཐལ། རེན་རྣམས་རང་བྱུང་སེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་
མིན་པ་ལས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
གྲུབ་པའི་རེན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། རེན་མིན་ལས་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་མེད་
པས་ན་དེ་ལ་ལྟོས་ནས་རེན་མིན་དང་རེན་གིས་ཀ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་དག་ཏུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་
བར་ཐལ། སེན་ཡོད་དེ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། འབྲས་བུ་དེ་ནི་
རེན་རྣམས་སོ་སོ་བ་ལ་ཡང་མེད་པ་དང་། འདུས་པ་ལ་ཡང་མེད་པ་ིད་དེ། ཡོད་པ་ལ་རེན་གི་བྱ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། སེས་ཟིན་པ་ནི་ཡང་བསེད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། རེན་རྣམས་ལ་ནི་གང་མེད་པ། །དེ་ནི་ཇི་ལྟར་རེན་
ལས་སེ། །ཅི་སེ་དེ་ནི་མེད་པར་ཡང་། །རེན་དེ་དག་ལས་སེ་འགྱུར་ན། །རེན་མ་ཡིན་པ་དག་ལས་ཀང་། །ཅིའི་
ཕྱིར་ན་སེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་རེན་དང་རེན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་འབྲས་བུ་མེད་པར་མཚུངས་པ་ལ།
རེན་རྣམས་ལས་འབྲས་བུ་སེ་ལ། རེན་མ་ཡིན་པ་རྣམས་ལས་མི་སེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཁད་པར་མེད་དོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །འདི་དང་ག་ལས་འཇིགས་མེད་གིས་ཀས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་བསན་པ་
གཞན་གིས་མ་རོགས་སོ། །འདི་ན་ཕྱྭ་པ་ཆོས་ཀི་སེང་གེས། མིས་སྨྲ་ཤེས་པ་ལྟར། དུད་འགོ་ཡང་སྨྲ་ཤེས་པར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོར་འད་བའི་ཕྱིར། ཞེས་བརོད་པ་ནི་མ་རོགས་པ་ཁོ་ན་སེ། འདིར་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་
རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་སྐབས་ཡིན་ལ། རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པའི་ཚེ་དངོས་པོར་མཚུངས་པ་
ཡང་མི་འཐད་པས། སྒྲུབ་བྱེད་སྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་སོ། །དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་ལས་གིས་ལ་ཡང་འབྲས་བུ་
ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་འབྱིན་པའི་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སོང་པ་ིད་དུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་
ན། རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་པའི་ཚེ་དེ་གིས་ཀིས་ཁད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་སོ་སོར་འབྱིན་
པ་ནི་ཐ་སད་ཙམ་དུ་ཡིན་ནོ། །རིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་ནི། སོང་པ་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
ག་ལ་རེད། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་། རེན་རྣམས་སོ་སོ་འདུས་པ་ལ། །འབྲས་བུ་དེ་ནི་མེད་པ་ིད། །རེན་རྣལ་མ་
མང་བས་འབྲས་བུ་རྣམ་བུ་མང་བ་ིད་དུ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདུས་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཆ་
ཤས་རེ་རེ་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདི་ནི་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་དོན་གཅིག་གོ །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀང་སྔ་མ་དང་
མཐུན་ནོ། །ཅི་སེ་དེ་ནི་མེད་པར་ཡང་། །ཞེས་པ་དང་། དེ་ཕྱིར་རེན་ལས་བྱུང་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་བར་དུ་ཡང་
སྔ་མ་དང་དོན་གཅིག་གོ །ཡང་སྔ་མ་རྣམས་ཀིས་རེན་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་བཀག་པ་ན། སིར་འབྲས་བུ་
ཡོད་དགོས་ལ། རེན་གི་འབྲས་བུ་མི་འཐད་པས་ན་རེན་མིན་གི་འབྲས་བུའོ་ཞེ་ན། རེན་མིན་ཞེས་སོགས་ཀི་
ལན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད། སློབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནི་འབྲས་བུ་རེན་གི་རང་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ན། རེན་རྣམས་
ཆོས་ཅན། རྒྱུའི་བདག་ིད་དམ་གང་ཟག་གི་རང་བཞིན་མིན་ཏེ། རེན་འབྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འབྲས་བུ་
གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་རེན་གི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏེ། མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེན་གི་བདག་གི་དངོས་པོ་
ཡོད་པ་མིན་པ་ལས་སོ། །དེ་ཕྱིར་རེན་གི་རང་བཞིན་མིན་ནོ། །འོ་ན་རེན་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། རེན་
མིན་པའི་རང་བཞིན་གི་འབྲས་བུ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། སེན་མ་ཡིན་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར།
འབྲས་བུ་མེད་པས་ན་འབྲས་བུ་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་རེན་མིན་དང་། རེན་གི་རྣམ་དབྱེ་ཡོད་པ་དག་ཏུ་ག་ལ་འགྱུར།
གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། རེན་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དང་པོའ་ི རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། ༈ །།བརག་པ་ཞེས་པ་ནི་རིགས་པས་བརགས་ན་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་པས་འོག་ཏུ་ཡང་ཤེས་པར་
བྱའོ། །འགོ་འོང་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། འབྲེལ་བཀོད་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མིང་གི་སོ་ནས་
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། རབ་ཀི་རྩལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པ་གཟུགས་ལ་འོང་བ་དང་འགོ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བ་མི་སྣང་ངོ་། །ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། མཆོད་བརོད་དུ། འོང་བ་མེད་པ་འགོ་མེད་
པ། །ཞེས་པའི་དོན་སོན་པའོ། གིས་པ་ལ། སིའི་དོན་དང་། ཡན་ལག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འདིར་འགོ་བ་པོ་
ཞེས་པ་ནི་གང་ཟག་ཡིན་ལ། འགོ་བ་ནི་བྱ་བ། བགོམ་པ་ནི་ལས་སོ། །འདི་དག་ཀང་སྣང་ཙམ་འགོག་པ་མ་ཡིན་
ལ། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་གིས་རིགས་པས་བརགས་ནས་གྲུབ་
པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་བཀག་པས་བདེན་པ་ཁེགས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྒྲུབ་བྱེད་མི་
འཐད་པར་རོགས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་འཛིན་པའི་བློ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་མ་བཀག་པར་བདེན་
པ་མི་ཁེགས་ཏེ། བདེན་པའི་དོན་གི་སྒྲུབ་བྱེད་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ལ་ཐུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་པ་སྨྲ་
བའི་ངོར་ཁེགས་ཀང་ཐ་མལ་བ་ལ་མི་ཁེགས་སོ་ཞེ་ན། འགལ་འབྲེལ་ཤེས་པའི་ངོར་དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པ་ཡིན་གི།
ཐ་མལ་པའི་ངོར་མ་ཡིན་པས་འདི་ལ་དགག་བྱ་རྒྱ་ཆུང་བའི་སོན་བརོད་པ་ནི་བླུན་ཚིག་གོ །དགག་བྱ་འགོག་
ཚུལ་ཡང་གིས་ཏེ། རིགས་པ་སོ་སོས་ངོ་སྐལ་གི་དགག་བྱ་འགོག་པ་དང་། ཐམས་ཅད་བསོམས་པའི་བྱེད་
པས་དགག་བྱ་སི་ལྡོག་ནས་འགོག་པ་སེ། དང་པོ་ནི། མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པས་བདག་དང་
གཞན་ལས་སེ་བ་སོགས་སོ་སོར་འགོག་པ་དང་། གིས་པ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀི་བྱེད་པས་སེ་བ་བདེན་པ་སི་
ལྡོག་ནས་འགོག་པ་ལྟ་བུའོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་གི་དོན་ལ། རིགས་པའི་འཐད་པ་རྒྱས་པར་བརོད་པ། རིགས་
པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་དང་། རྣམ་པར་
བརགས་པའི་རིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་། ལས་ལ་དཔད་པས་དགག བྱེད་པ་པོ་ལ་དཔད་པས་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགོ་བ་ཞིག་ཡོད་པར་གྱུར་ན། སོང་བའི་ལམ་ལའམ་མ་སོང་བའི་ལམ་ལའོ། །བགོམ་
པ་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་གང་། རེ་ཤིག་སོང་བའི་ལམ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་དེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་འདས་ཟིན་པའི་
ཕྱིར། མ་སོང་བ་ལ་ཡང་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་དེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་མ་བརྩམས་པའི་ཕྱིར། འདིར་ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། རྣམ་གངས་གཞན་ཡང་སོས་པ་ནི། མ་སོང་བ་ལ་འགོ་བ་མེད་དེ། ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོང་བའི་ལམ་
བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། བགོམ་པ་ལ་ཡང་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་དེ་སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་མ་གཏོགས་པར་
བགོམ་པ་ཚད་མས་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བགོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་འགོ་བ་ཡོད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ན།
ལུས་ཀི་གཡོ་བ་གང་ན་ཡོད་པ་དེ་ན་འགོ་བ་ཡོད་ལ། གཡོ་བ་དེ་ཡང་ལམ་ལ་ཡོད་ལ་སོང་བ་ལའང་ཡོད་པ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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མིན། མ་སོང་བ་ལའང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་བགོམ་པ་ཁོ་ན་ལ་འགོ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བགོམ་ལ་འགོ་
བ་ཡོད་པར་ནི། ཇི་ལྟ་བུར་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལམ་གསུམ་རྣམ་པར་བརགས་པའི་རིགས་
པས་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་ལ། གང་གི་ཚེ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་བགོམ་པ་འཐད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ག་
ལས་འཇིགས་མེད་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། བགོམ་པ་ལ་ཆོས་ཅན། འགོ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་པར་ཇི་ལྟ་
བུར་ན་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོང་བའི་ལམ་བཞིན་ནོ། །སྔ་མ་ལམ་
གསུམ་ལ་བརགས་པའི་བརལ་ཞིང་བརག་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། དོན་དམ་པར་འགོ་བ་ཡོད་པར་སོན་པའི་
རེས་སུ་དཔག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཡང་འགེལ་ཆེན་གསུམ་ག་ལས། བགོམ་ལ་འགོ་བ་ཡོད་པར་ནི། ཇི་ལྟ་བུར་ན་
འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་པ་མེད་ལ། གཅིག་པོ་ཡང་བགོམ་ཞེས་པའི་སའི་
དོན་དུ་སྦྱར་དགོས། གང་གི་ཚེ་ན་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་བགོམ་པ་འཐད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱར་བ་དེའི་
ཚེ་འགོ་ཞེས་པའི་ཚིག་བྱ་བའི་དོན་གིས་སོང་པས་བགོམ་ཞེས་པའི་ཚིག་ཙམ་སོས་པར་རིགས་ཀི། འགོ་བ་
ཡོད་ཅེས་པའི་ཚིག་ཕྱི་མ་སྦྱར་བར་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཅི་སེ་འགོ་བའི་ཚིག་བྱ་བའི་དོན་དང་
འབྲེལ་བར་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། སྨྲ་བ་པོ་གང་གི་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེའི་ཕྱོགས་ལ་བགོམ་པ་ལ་
འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་འགོ་བའི་བྱ་བ་གཅིག་ལས་མེད། གཅིག་པོ་དེ་འགོ་
བ་ལ་སྦྱར་བས་ན། བགོམ་པ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཞྭ་གཅིག་ལས་མེད་
ལ། གཅིག་པོ་ལྷ་སྦྱིན་གིས་གོན་པ་ན་མཆོད་སྦྱིན་ལ་ཞྭ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །འདིར་འགེལ་ཆེན་གཞན་
གསུམ་ལས། བགོམ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚིག་གསལ་ལས། བགོམ་ལ་འགོ་བ་
མེད་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟར་ན། འགོ་བའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་བགོམ་པ་ལ་འགོ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་
བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་བགོམ་པ་དང་འགོ་བ་གིས་ཀ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་པར་འདོད་ན་ནི། འགོ་བའི་བྱ་བ་
གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གང་གིས་བགོམ་པའི་ཐ་སད་དུ་འཇོག་བྱེད་དེ་དང་། དེ་ལ་འགོ་
བའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེའོ། །འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན། འགོ་པོ་ཡང་གིས་སུ་འགྱུར་ཏེ།
གང་གི་ཕྱིར་ན་རེན་འགོ་བ་པོ་མེད་པར་ན་བརེན་པ་འགོ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བྱེད་པ་པོ་
གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ལྟ་བ་དང་། ན་པ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་དུ་མ་དམིགས་པས་ན་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། དུས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གཅིག་ལ་བྱ་བ་རིགས་མི་འད་བ་དུ་མ་ཡང་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་བྱེད་པ་པོ་གཅིག་ལ་བྱ་བ་རིགས་འད་དོན་དམ་པ་
གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་བྱེད་པ་པོ་ལ་དཔད་པས་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་འགོ་བ་པོ་མེད་པར་གྱུར་ན་
འགོ་བའི་བྱ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། འགོ་བ་པོ་ལ་བརེན་པའི་འགོ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འགོ་བའི་
བྱ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རེན་འགོ་བ་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར། རེན་འགོ་བ་པོ་མེད་པ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། འགོ་བ་
པོ་ཡོད་པ་ིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་
སངས་རྒྱས་བསངས་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་དང་ཚིག་གསལ་ལས་འགོ་བ་ཡོད་དེ་འགོ་བ་པོ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། འགོ་བ་པོ་ཡོད་པ་ིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་འགོ་
བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགོ་བ་པོ་མེད་པར་གྱུར་པ་འདོད་ན། འགོ་བའི་བྱ་བ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་འགོ་བ་ཡོད་དེ། དེས་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཐ་སད་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།
འགོ་བ་ཞིག་ཡོད་ན་འགོ་བ་པོའམ། འགོ་བ་པོ་མིན་པའམ། གིས་པོ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་འགོ་བར་འདོད་གང་།
རེ་ཞིག་འགོ་བ་པོ་མི་འགོ་སེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གྲུབ་ཟིན་པའི་དང་། འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར།
འགོ་བ་པོ་མིན་པ་ཡང་འགོ་བ་མིན་ཏེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་བ་པོ་མིན་པ་ལས་
གཞན་པའི་གསུམ་པ་གང་ཞིག་འགོ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འགོ་བ་པོ་འགོའ ་ོ
ཞེས་འཇིག་རེན་ན་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། ལན་ལ་འགེལ་པ་གསུམ་ལས། རེ་ཤིག་འགོ་པོ་འགོ་འོ་ཞེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་
པ་ིད་དུ་འགྱུར། །འགོ་བ་མེད་ན་འགོ་བ་པོ། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་དོན་ག་ལས་
འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རེ་ཤིག་འགོ་པོ་འགོ་འོ་ཞེས། ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་རོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན་འགོ་བ་པོ་ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། སྔར་གི་རིགས་པས་འགོ་
བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་ནི། རེ་ཤིག་འགོ་པོ་འགོ་འོ་ཞེས། ཇི་ལྟར་
འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགོ་བ་པོ་ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། འགོ་བ་
མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གཅིག་པུ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་འགོའ ་ོ ཞེས་པའི་ཚིག་ལ་ེ་བར་སྦྱར་བའི་ཕྱིར།
འགོ་བ་པོ་འགོ་བ་དང་ནམ་ཡང་ལྡན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གཅིག་པོ་དེ་འགོ་བ་ལ་སྦྱར་བས་
འགོ་བ་པོ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བས་ནི། གང་ཚེ་འགོ་བ་མེད་པར་ནི། །འགོ་པོ་འཐད་པར་མི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འགྱུར་ན། །རེ་ཤིག་འགོ་པོ་འགོ་འོ་ཞེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ནས་དོན་སྔ་མ་བཞིན་
ནོ། །འགོ་བ་པོ་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་འགོ་བ་པོ་ཞེས་པའི་ཚིག་འགོ་བའི་བྱ་བའི་དོན་ལྡན་དུ་
འདོད་དོ་ཞེ་ན། འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས་ནི། སྨྲ་བ་གང་གི་ཕྱོགས་ལ་འགོ་བ་པོ་འགོ་བར་འདོད་པ་དེ་ལ། འདི་ལ་
ཆོས་ཅན། འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་འགོ་བ་པོ་ཡིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གཅིག་ཏུ་ཟད་ལ།
འགོ་བ་པོ་འགོ་བར་འདོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པས་གཅིག་པོ་འགོ་ཞེས་པའི་ཚིག་གི་དོན་དུ་ལྡན་དགོས་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་བཤད། ཡང་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པར་འགོའ ་ོ ཞེས་བྱ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར། ཞེས་ཀང་སངས་རྒྱས་
བསངས་ལ་སྣང་། གལ་ཏེ་འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་བ་གིས་ཀ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ན། འགོ་བའི་བྱ་བ་
གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོར་མངོན་པ་དང་། འགོ་བ་པོར་གྱུར་ནས་འགོ་
བ་གང་ཡིན་པའོ། །འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ན། འགོ་བ་པོ་ཡང་གིས་སུ་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་
ཕྱིར་ན་རེན་འགོ་བ་པོ་མེད་པར་ནི་འགོ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་
དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མི་འགོ་སེ། འགོ་བའི་བྱ་བའི་མེད་པའི་ཕྱིར། འགོ་
པོ་དང་འགོ་བ་པོ་མིན་པ་ལས་གཞན་གསུམ་པ་གང་ཞིག་འགོ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར།
འདིར། འགོ་བ་གིས་སུ་ཐལ་འགྱུར་ན། །ཞེས་སོགས་ཀི་ཤཽ་ཀ་གཅིག་པོ་འདི་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཟླ་
བ་ལ་ནི་མི་སྣང་ངོ་། །ཡང་། འགོ་བ་པོ་མིན་འགོ་བ་མིན། །འགོ་བོ་འགོ་པོ་མིན་ལས་གཞན། །ཞེས་སོགས་ཀི་
ཚིག་ལྷག་མ་གསུམ་ནི། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་གསུངས་ལ། གཞན་གསུམ་ག་ལ་མི་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་
སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། འགོ་བ་ནི་ཡོད་དེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སོང་བ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་
བ་རྩོམ་པ་མེད་དེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་འདས་པའི་ཕྱིར། མ་སོང་བ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པ་མེད་དེ། སངས་རྒྱས་
བསངས་ལྟར་ན། འགོ་བའི་བྱ་བ་མ་བརྩམས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར། ཟླ་བ་ལྟར་ན། མ་འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་སོ། །བགོམ་པ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པ་
ཡོད་པ་མིན་ཏེ། གིས་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པར་བགོམ་པ་བརག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གང་དུ་འགོ་བ་རྩོམ་
པར་བྱེད། །ཅེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་བཤད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བས་ནི། བགོམ་པ་མེད་པའི་
ཕྱིར་དང་། འགོ་བ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། འགོ་བ་པོ་ཡང་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིར་རོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི་གཞུང་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །གལ་ཏེ་འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པ་ཡོད་དེ།
འགོ་བའི་བྱ་བའི་སོ་ནས་ལམ་གསུམ་དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འགོ་བ་རྩོམ་པའི་
སྔ་རོལ་ན་ལམ་གང་དུ་འགོ་བ་རྩོམ་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་བགོམ་པ་མེད་ཅིང་སོང་བ་ཡང་མེད་མ་སོང་བ་ཡང་
མེད་པས་ན་འགོ་བ་རྩོམ་པ་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་སོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། འགོ་བ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ།
བགོམ་པ་སོགས་ཀི་ལམ་གསུམ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། འགོ་བ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ལམ་དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར་རོ་
ཞེ་ན། འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པའི་སྔ་རོལ་ན། གང་དུ་འགོ་བ་རྩོམ་པར་འགྱུར་བའི་གཞི་བགོམ་པ་མེད་ཅིང་སོང་བ་
མེད་པས་ན། དེས་ན་འགོ་བའི་བྱ་བ་མི་འཐད་དོ། །འགོ་བ་མི་འཐད་པས། བགོམ་པ་དང་སོང་བ་ཡང་མེད་
དོ། །མ་སོང་བ་ནི་ཡོད་པས་དེ་ལ་འགོ་བ་རྩོམ་མོ་ཞེ་ན། མ་སོང་བ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་
པར་ཐལ། འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། འགོ་བ་རྣམ་པ་གཞན་གིས་ཡོད་པར་
ཤེས་པར་བྱ་སེ། གང་དུ་འགོ་བའི་བྱ་བ་ཞུགས་པ་དེ་ནི་སོང་བ་ཡིན་ལ་འཇུག་པ་དེ་ནི་བགོམ་པ་ཡིན་ནོ། །མ་
ཞུགས་པ་དེ་ནི་མ་སོང་བ་ཡིན་པས་ན་འགོ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེ་ན། འདིར་གཞུང་ཚིག འགོ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་
ན་ཡང་། །འགོ་བ་རྩོམ་པའི་སྔ་རོལ་ན། །ཞེས་སོགས་འབྱུང་བས་འགོ་བའི་བྱ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ནི། ཞུགས་པ་
དང་། འཇུག་པ་དང་། མ་ཞུགས་པའི་སོ་ནས་ལམ་གསུམ་དུ་བསད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། འགོ་བ་དེ་ཡང་མེད་
དོ་ཞེས་བསན་ཟིན་ཏོ། །འགོ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །འགོ་བ་རྩོམ་པའི་སྔ་རོལ་ན། །འགོ་བའི་བྱ་བ་རྩོམ་པ་ག་
ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། གང་དུ་འགོ་བ་རྩོམ་པར་འགྱུར་བའི་ཡུལ། བགོམ་པ་མེད་ཅིང་སོང་བ་ཡང་མེད་མ་
སོང་བ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་བརགས་ན་འགོ་རྩོམ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ། ཚད་མ་ལ་སྣང་བ་མེད་པ་ིད་
ཡིན་ན། འགོ་བའི་བྱ་བའི་སོ་ནས། སོང་བ་ཅི་ཞིག་བགོམ་པ་ཅི། །མ་སོང་ཅི་ཞིག་རྣམ་པར་བརག །ཅེས་ཐམས་
ཅད་མཐུན་ནོ། །གལ་ཏེ་འགོ་བ་ཡོད་དེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་སོད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འགོ་པོའམ་འགོ་བ་པོ་མ་
ཡིན་པའམ་གསུམ་པ་ཞིག་སོད་གང་། དགག་པའི་བྱ་བ་དུ་མ་ཡོད་པའི་རེ་ཤིག་འགོ་བ་པོ་མི་སོད་དེ། སོད་པ་
དང་འགལ་བའི་འགོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགོ་བ་པོ་མིན་པ་ཡང་མི་སོད་དེ། སོད་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་།
སོད་པའི་བྱ་བ་གིས་མེད་པའི་ཕྱིར། འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་བ་པོ་མིན་པ་ལས་གཞན་གསུམ་པ་གང་ཞིག་སོད་
པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་མཐུན་ནོ། །འགོ་བ་པོ་སོད་པར་མི་འཐད་པ་ནི། འགེལ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ་གཞན་གསུམ་ལས། རེ་ཤིག་འགོ་པོ་སོད་དོ་ཞེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་ཐོག་མར་བཤད་པ་
ལྟར་ན། འགོ་བ་པོ་སོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགོ་བ་པོ་ནམ་ཡང་
འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏེ། རིགས་པས་དཔད་པ་གང་གི་ཚེ་འགོ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ག་ལས་
འཇིགས་མེད་དོ། །ཡང་ན། འགོ་བ་པོ་སོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
འགོ་བའི་བྱ་བ་དང་སོད་པའི་བྱ་བ་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འགལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་
ན་སོད་པའི་བྱ་བ་ཟིན་པའི་ཚེ། འགོ་བ་པོའ ་ོ ཞེས་བསད་དུ་མེད་དོ། །མེད་པ་དེས་ན་འགོ་བ་མེད་པས་ན། འགོ་བ་
པོ་ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནི། གང་ཚེ་འགོ་བ་མེད་པར་ནི། །འགོ་པོ་འཐད་པར་
མི་འགྱུར་ན། །རེ་ཤིག་འགོ་པོ་སོད་དོ་ཞེས། །ཇི་ལྟར་འཐད་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གོང་འོག་བསྣོལ་ནས་འཆད་
དེ་དོན་གཅིག་གོ་འདིར་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། འགོ་བ་པོ་མིན་སོད་པ་མིན། །འགོ་པོ་འགོ་པོ་མིན་ལས་
གཞན། །གསུམ་པ་གང་ཞིག་སོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་འོག་ཏུ་ཡང་འདོན་པར་མཛད་དོ། །གལ་ཏེ་འགོ་བ་པོ་སོད་
པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ། འགོ་བ་དང་ནི་འཇུག་པ་དང་། །ལྡོག་པ་ཡང་ནི་འགོ་དང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་
ཏེ། ཇི་ལྟར་འགོ་བ་རྒྱ་ཆེར་བསམ་པ་དེ་བཞིན་དུ། འཇུག་པ་དང་ལྡོག་པ་ཡང་འགོ་བ་དང་མཚུངས་པར་བསམ་
པར་བྱའོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་ས་ཇི་ལྟ་བའོ། །འགོ་བ་ཡོད་དེ། འགོ་བ་ལས་ལྡོག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
རོ་ཞེ་ན། འགོ་བ་པོ་སོང་བའི་ལམ་ལས་དང་། མ་སོང་བའི་ལམ་ལས་ཀང་ལྡོག་པ་མིན་ཏེ། གིས་ཀ་ལ་འགོ་
བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། བགོམ་པ་ལས་ཀང་ལྡོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟླ་
བའོ། །འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས། བགོམ་ལས་སོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །སོང་དང་མ་སོང་ལས་ཀང་
མིན། །ཞེས་འབྱུང་བས། གལ་ཏེ་སོད་པ་དེ་ཡོད་ན་སོང་བ་ལས་སམ་མ་སོང་བ་ལས་སམ་བགོམ་པ་ལས་སོད་
པར་འགྱུར་གང་ན། བགོམ་པ་ལས་སོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བགོམ་པ་ལས་སོད་པ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། སོང་བ་
ལས་དེ་འགྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སོང་བའི་ལམ་ལས་ཀང་སོད་པ་མི་འགྲུབ་སེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་ལས་ལྡོག་པ་ལ་སོད་པ་
ཞེས་བརོད་ན་སོང་བ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་སོང་བ་ལས་ཀང་སོད་པ་འགྲུབ་པ་མིན་ཏེ། སོད་པ་
ནི་འགོ་བའི་བྱ་བ་ལས་ལོག་པ་ཡིན་ན། མ་སོང་བ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་
དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ལས་ནི། འགོ་བ་ལྡོག་པ་ནི་སོད་པ་ཞེས་བྱ་ན། སོད་པ་དེ་ཡང་བགོམ་པའམ། སོང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བའམ་མ་སོང་བ་ལས་སོད་པར་འགྱུར་གང་། བགོམ་པ་ལས་སོད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བགོམ་པ་ནི་འགོ་བ་དང་
ལྡན་ལ། སོད་པ་ནི་འགོ་བ་དང་མི་ལྡན་པས། གིས་དུས་གཅིག་ཏུ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་སྔ་མ་བཞིན་
ནོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སོད་པ་དེ་བགོམ་པ་ལས་སོད་པར་འགྱུར་རམ། སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་ལས་
སོད་པར་འགྱུར་གང་། སོང་བ་ལས་སོད་པར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །སོད་པ་ཡོད་དེ། འགན་ཟླ་
འགོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། སོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དུ་བཀོད་པའི་འགོ་བ་ཡང་ནི། འགོ་དང་མཚུངས་སོ། །ཇི་
ལྟར་མཚུངས་ཤེ་ན། རེ་ཤིག་སོད་པོ་མི་འགོ་སེ། །སོད་པ་པོ་མིན་འགོ་བ་མིན། །ཞེས་སོགས་འདོན་པར་བསྒྱུར་
ནས་སྦྱར་རོ། །སོད་པ་ཡོད་དེ། སོད་པར་རྩོམ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། འཇུག་པ་ཡང་ནི་འགོ་དང་
མཚུངས། །ཇི་ལྟར་མཚུངས་ཤེ་ན། སོང་ལ་འགོ་བའི་རྩོམ་མེད་དེ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གསུམ་ལ།
སོད་ལ་སོད་པའི་རྩོམ་མེད་དེ། །མི་སོད་པ་ལ་སོད་རྩོམ་མེད། །སོད་བཞིན་སོད་རྩོམ་ཡོད་མིན་ན། །གང་དུ་སོད་
པ་རྩོམ་པར་བྱེད། །ཅེས་སོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་ནས་འཆད་དོ། །སོད་པ་ཡོད་དེ་དེ་ལས་ལྡོག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
རོ་ཞེ་ན། སོད་བཞིན་ལས་ལྡོག་མི་འགྱུར་ཏེ། སོད་དང་མི་སོད་ལས་ཀང་མིན། །ཞེས་ཟླ་བའོ། །ཤེས་རབ་སོན་
མེ་ལས་ནི། སོད་པ་ཡོད་དེ་སོད་པ་ལས་སླར་འགོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་འགོ་བ་ཡང་ནི་འགོ་བ་
འགོག་བྱེད་དང་མཚུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འགོ་བ་ནི་ལམ་གསུམ་ལ་མི་འཐད་པ་དང་། འགོ་བ་རྩོམ་པ་ཡང་
ལམ་གསུམ་ལ་བརགས་ན་མ་འཐད་པ་དང་། ལྡོག་པ་ཡང་ལམ་གསུམ་ལ་བརགས་ན་མི་འཐད་པ་བཞིན་དུ་སོད་
པ་ལས་འགོ་བ་ཡང་སོད་པ་པོ་ཡིན་མིན་དང་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མི་འཐད་པ་དང་། འཇུག་པ་ཡང་ནི་འགོ་དང་
མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། སོད་པའི་འཇུག་པ་ཡང་བསད་མ་བསད་སོད་པ་གསུམ་ལ་མི་འཐད། ལྡོག་པ་ཡང་
ནི་འགོ་དང་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྡོག་པ་ཡང་ནི་དེ་གསུམ་ལ་མི་འཐད་པར་སྔར་གི་རིགས་པ་
མཚུངས་པར་བརོད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བ་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་རྣམ་པར་བརགས་པའི་
རིགས་པས་དགག་པ་ལ། རེན་ལ་གཅིག་དང་དུ་མར་བརགས་པས་དགག བྱ་བ་ལ་གཅིག་དང་དུ་མར་བརགས་
པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་དམ་བཅའ་ནི། འགོ་བ་དེ་དང་འགོ་བ་པོ། །དེ་ིད་ཅེས་ཀང་བྱར་མི་རུང་། །ཞེས་པ་
དང་། འགོ་བ་དེ་དང་འགོ་བ་པོ། །གཞན་ིད་ཅེས་ཀང་བྱར་མི་རུང་། །ཞེས་སོ། །འཐད་པ་ལ། དམ་བཅའ་དང་
པོའ་ི འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ་འགོ་བ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ིད་འགོ་བོ་ཡིན་གྱུར་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ིད་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཀང་། །གཅིག་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །གིས་པའི་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ་འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་གཞན་པ་ིད་
དུ་རྣམ་པར་བརག་ན། འགོ་བ་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་འགོ་བ་དང་། འགོ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་འགོ་བ་པོར་
འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས།
གིས་པོ་ལ་རང་རྒྱུད་ཀང་གསུངས་ཏེ་འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གཅོད་པ་དང་གཅད་པར་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་དང་
བཅས་པའི་ཕྱིར། དོན་བསྡུ་བ་ནི། གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཤཽ་ཀ་གཅིག་བཤད་
དོ། །གིས་པ་རྣམ་པ་གིས་སུ་བརག་པ་དང་། བྱ་བྱེད་རྣམ་གངས་དུ་མའི་སོ་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འགོ་བ་མི་སིད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར། འགོ་བ་པོ་ཡང་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་བསན་ཏེ། འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོར་མངོན་
པ་སེ། མཚོན་པར་བྱེད་པའི་འགོ་བ་དེ་ལ་ནི། འགོ་བ་པོ་དེ་འགོ་བ་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། འགོ་བའི་སྔ་རོལ་ན་
འགོ་བ་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་འགོ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འགོ་བ་པོ་གང་ཞིག་ལམ་གང་དུ་འགོ་བར་
འགྱུར། ཞེས་ཐམས་ཅད་མཐུན། འགོ་བ་གང་གིས་འགོ་བ་པོར་མངོན་ཏེ། མཚོན་བྱེད་དེ་ལས་གཞན་པའི་འགོ་
བ་དེ་ལ་འགོ་བ་པོ་འགོ་བ་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། འགོ་བ་པོ་གཅིག་པུ་ལ་འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་སུ་མི་འཐད་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འགོ་བ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ནི་འགོ་བའི་ལམ་སོང་མ་སོང་བགོམ་པ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་
འགོ་བར་མི་བྱེད་དེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་གཅིག་གིས་འགོ་བ་པོར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་པ་
ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། འགོ་བ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་དེ་ཡང་། འགོ་བའི་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགོ་བར་མི་
བྱེད་དེ། འགོ་བའི་བྱ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། སོད་པ་པོ་བཞིན་ནོ། །འགོ་བ་པོ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་
ཡང་། འགོ་བའི་ལམ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགོ་བར་མི་བྱེད་དེ། ཕྱོགས་གིས་ཀར་བསན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པས་
གནོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །གཞན་རྣམས་ཀང་འདི་དང་དོན་གཅིག་གོ །གིས་པ་རིགས་
པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། བརགས་ན་འགོ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་དང་འགོ་བའི་ལམ་གསུམ་མི་འཐད་པ་དེའི་
ཕྱིར། འགོ་བའི་བྱ་བ་དང་འགོ་བ་པོ་དང་བགོད་པར་བྱ་བའི་ལམ་གསུམ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དབུ་
མ་རྩ་བ་ལས། འགོ་བ་དང་འོང་བ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། ༈ །།སེ་མཆེད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། འབྲེལ་བཀོད་པ་དང་། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་དང་།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཡུམ་ལས། མིག་ནི་མིག་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་
སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། སེ་མཆེད་བཅུ་གིས་ཡོད་དེ། ལྟ་དང་ན་དང་སྣོམ་པ་དང་། །མྱོང་
བར་བྱེད་དང་རེག་བྱེད་ཡིད། །ཅེས་པ་སེ་མིག་སོགས་དབང་པོ་དྲུག་དང་། དེ་དག་གི་སོད་ཡུལ་ལྟ་བར་བྱ་བ་
དང་། ན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་གི་སེ་མཆེད་དྲུག་ཡོད་པས་སོ་ཞེ་ན། གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་
བཤད་པ་ལ། དབང་པོ་ལྟ་བ་པོར་འདོད་པ་དགག བདག་ལྟ་བ་པོར་འདོད་པ་དགག ཚུལ་དེས་གཞན་ཡང་
ཁེགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། །མིག་གི་དབང་པོ་ལྟ་བའི་རང་གི་བདག་ིད་དུ་འདོད་ན། མིག་གི་དབང་པོ་དེ་ནི་ཆོས་
ཅན། རང་གི་བདག་ིད་དེ་ལ་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དེ། ཟླ་བ་ལྟར་ན། རང་གི་བདག་ིད་ལ་བལྟ་བྱ་ལྟ་བྱེད་
གིས་སུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། མིག་རང་ལ་མི་ལྟ་བར་འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་ཕྱིར་རོ་
ཞེས་གསུང་ངོ་། །གང་ཞིག་མིག་གི་དབང་པོ་དེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་རས་གཞན་དག་ལ་ཇི་ལྟ་སེ་མི་ལྟར་བར་
ཐལ། རང་གི་བདག་ིད་ལ་མི་ལྟ་བའི་ཕྱིར། རྣ་བའི་དབང་པོ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྣ་བ་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་ཡང་
མིག་ལྟ་བས་མི་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། གིས་པོ་གཞན་ལ་ལྟ་མི་ལྟའི་ཁད་པར་མི་རེད་དེ། རང་གི་བདག་ིད་ལ་མི་
ལྟ་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་མགོ་སོམས་སོ། །གལ་ཏེ་གིས་པོ་གཟུགས་ལ་ལྟ་མི་ལྟའི་ཁད་པར་འཇིག་
རེན་ན་མཐོང་ངོ་ཞེ་ན། རིགས་པས་བརགས་ན་མཐོང་མ་མཐོང་གི་བྱེ་བྲག་ཀང་མི་འགྲུབ་པས། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་
བྱ་དང་མཚུངས་སོ། །འཇིག་རེན་གི་ངོར་སྣང་བ་ཙམ་གིས་བདེན་པར་ཡང་བཞག་མི་ནུས་ལ། གགས་པ་ཙམ་
ལ་རྩོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་རིགས་པས་བདེན་པར་འདོད་པ་ིད་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །འགའ་ཞིག་
གཟུགས་ས་གིས་མིག་གིས་མཐོང་མི་མཐོང་གི་བྱེ་བྲག་མི་འཐད་དེ་ཤེས་བྱར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བརོད་
པ་ནི་མ་རོགས་པ་སེ། རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་གཟུགས་ས་གིས་མི་འགྲུབ་པར་ཤེས་བྱར་མཚུངས་པ་ག་ལ་
ཡོད། བདེན་པར་ཡོད་མེད་དཔད་པའི་དུས་སུ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་བདེན་པ་མི་སིད་པས། དབུ་མ་པ་ལ་རགས་
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་འཇུག་པ་མེད་པས་མ་ངེས་པའི་སོན་མི་འཇུག་ལ། དངོས་པོར་སྨྲ་བས། བདེན་པར་སྒྲུབ་
པར་འདོད་པ་ན། ཡོད་པ་ཙམ་ཞིག་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་ལ། བདེན་པར་ཡོད་པ་རགས་སུ་
བཟུང་ན་མ་གྲུབ་པས། གིས་ཀ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་སོ། །རྩ་བ་ལས་ཀང་། སོང་པ་ིད་ཀིས་
བརྩད་བྱས་ཚེ། །ཞེས་སོགས་དང་། སོང་པ་ིད་ཀིས་བཤད་བྱས་ཚེ། །ཞེས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གསུངས་སོ། །འདིར་བརྩད་བྱས་ཚེ་ཞེས་པ་དང་། བཤད་བྱས་ཚེ་ཞེས་པའི་དུས་ཀི་ཁད་པར་གསུངས་པ་ནི།
གནས་ཚུལ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའི་མགོ་སོམས་ཀི་རིགས་པ་བརོད་ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །ཐ་སད་ཀི་
ངོར་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སིག་རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་སུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་སིན་བཟང་ངན་གི་ཁད་པར་ཡོད་
པ་དང་། རྣམ་སིན་ཕྱུང་ཟིན་པ་དང་མ་ཟིན་པའི་ལས་གིས་རྣམ་སིན་སླར་འབྱིན་མི་འབྱིན་གི་ཁད་པར་ཡོད་པ་
ལྟ་བུ་སེ། འཇུག་པ་ལས། ཇི་ལྟར་ཡུལ་ནི་ཡོད་ིད་མིན་མཚུངས་ཀང་། །རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་རྣམ་པར་
ནི། །མཐོང་གི་དངོས་གཞན་རྣམ་པར་མ་ཡིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་སིན་ལས་སླར་སིན་མིན་ཤེས་ཀིས། །དེ་ཕྱིར་
རྣམ་སིན་མི་དགེ་ནག་པོའ་ི ལས། །རྣམ་སིན་དགེ་ིད་དགེ་ལས་ཡིན་མཐོང་ཞིང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །རིགས་པ་
འདི་ནི་ཁབ་འཇུག་གི་མདུང་ཐུང་ལྟ་བུ་སེ། འདིས་མི་འཇོམས་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །འཆད་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུ་ཤེས་
པའི་འགེལ་བྱེད་ཁོ་བོ་གཅིག་པུ་ིད་དུ་ངེས་སོ། །ལེགས་བཤད་ིན་མོར་བྱེད་པའི་དཀིལ་འཁོར་འདི། །གཞུང་
ལུགས་གིང་འདིར་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཚེ། །གཞན་གི་རྣམ་བཤད་མུན་སྤྲུལ་ཕེང་བ་དང་། །མི་ཤེས་མུན་པ་གིང་
གཞན་འགོ་བར་གིས། །འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་གི་བཤད་ཚུལ་བསན་ཟིན་ལ། སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན།
ཚིག་སྔ་མ་གིས་གཞན་དང་གཅིག་ལ། རང་གི་བདག་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཆོས་ཡོད་ན་གཞན་ལ་ཡང་
དམིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཆུ་ལ་རན་མཐོང་བས་ས་ལ་ཡང་འགོད་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་རང་གི་བདག་ིད་ལ་
མི་སྣང་བ་དེ་ནི་ནུས་པ་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་དམིགས་པ་འགྱུར། དེ་བཞིན་དུ་རང་གི་བདག་ིད་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པ་
ཡོད་ན་གཟུགས་ལ་ཡང་ལྟ་བ་ཞིག་ན། དེ་མེད་པས་གཞན་ལ་མི་ལྟའོ། །འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། དངོས་པོ་ཀུན་
གི་རང་བཞིན་ནི། །ཐོག་མར་བདག་ལ་སྣང་གྱུར་ན། །མིག་ིད་ལ་ཡང་མིག་གིས་ནི། །ཅི་ཡི་ཕྱིར་ན་འཛིན་མི་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་མེས་རང་མི་བསེག་ཀང་གཞན་བསེག་པས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་
ན། མིག་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་བཀོད་པའི་མེའི་དཔེས་ནི་དོན་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མེས་བུད་ཤིང་བསེགས་ན་ཤིང་ལས་གུད་ན་མེད་པས་རང་གིས་རང་བསེག་པར་འགྱུར་
རོ། །གིས་པོ་ཐ་དད་དུ་མེད་ཀང་། བུད་ཤིང་བསེག་བྱ་དང་མེ་སེག་བྱེད་དུ་འདོད་ན། བཟློག་སེ་སྨྲས་ན་ཁད་
པར་ཅི་ཞིག་བརོད། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། མེས་ནི་ཚ་བ་ིད་བསེགས་ཏེ། །ཚ་བ་ལ་ཡིན་ཇི་ལྟར་
བསེགས། །དེས་ན་བུད་ཤིང་བསེག་བྱ་མེད། །དེ་མ་གཏོགས་པར་མེ་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ་ཞེས་བཤད།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གལ་ཏེ་ཁེད་མེས་རང་གཞན་གིས་ཀ་སྣང་བར་བྱེད་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་རང་གཞན་གིས་ཀ་བསེག་པར་
ཡང་མཚུངས་སོ། །གཞན་བསེག་པར་བྱེད་ལ། རང་མི་བསེག་གོ་ཞེ་ན། རང་གཞན་གིས་ཀ་སྣང་བར་བྱེད་པ་
ལྟར། མིག་གི་དབང་པོས་ཀང་རང་གཞན་གིས་ཀ་ལྟ་བར་བྱེད་པར་མཚུངས་སོ། །དཔེ་དེས་ནི་དོན་ལྟ་བ་དང་
བཅས་པ་གིས་ཀ་མཚུངས་པར་ལན་བཏབ་ཟིན་ནོ། །གང་གིས་ན། སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པའི་རིགས་པ་
ཡིས་སོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། རེན་བཅས་ཀི་མིག་ནི་གཟུགས་ལ་མི་ལྟ་
སེ། མིག་གི་དབང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་མཚུངས་ཀི་མིག་བཞིན་ནོ། །དོན་ལྟ་བ་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ། མེ་
ཡིས་རང་མི་བསེག་ཀང་གཞན་བསེག་པར་བྱེད་པའི་དཔེས་ལྟ་བ་གཞན་ལ་ལྟ་བར་སྒྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་བཀོད་པའི་མེ་དོན་དམ་པར་སེག་བྱེད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དོན་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཐ་སད་དུ་ཡང་མིག་ལྟ་
བའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། མེ་ཐ་སད་དུ་ཡང་བསེག་པར་བྱེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
གསུངས་སོ། །འདིས་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པར་འདོད་པ་བསན་ནོ། །གཞན་ཡང་སོང་དང་མ་སོང་
བགོམ་པའི་རིགས་པ་ཡིས་དོན་ལྟ་བ་དང་བཅས་པ་དེ་ལ་ནི་ལན་བཏབ་པ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་དཔེ་ནི། རེ་ཤིག་
བསེག་པོ་མི་བསེག་སེ། །མ་བསེགས་པ་ཡང་བསེག་མི་འགྱུར། །བསེགས་དང་མ་བསེགས་མ་གཏོགས་
པར། །སེག་བཞིན་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དོན་ལ། རེ་ཤིག་བལྟས་ལ་མི་ལྟ་སེ། །མ་བལྟས་པར་ཡང་ལྟ་བ་
མིན། །བལྟས་དང་མ་བལྟས་མ་གཏོགས་པར། །བལྟས་བཞིན་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དང་། རེ་ཤིག་
ལྟ་པོ་མི་ལྟ་སེ། །ཞེས་སྦྱར་རོ། །སྣང་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་སྣང་བྱེད་ཅེས་བརོད་པ་བཞིན། ལྟ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ལྟ་བར་བྱེད་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །བྱེད་པ་པོ་ལ་བྱ་བའི་རེན་བརོད་ན་ལྟ་བ་པོ་ལ་ལྟ་བ་ཞེས་བརོད་ལ།
བྱེད་པའི་རེན་དང་སྦྱར་ན་ལྟ་བར་བྱེད་པས་ན་ལྟ་བ་ཞེས་བརོད་དོ། །གང་གི་ཚེ་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ཅུང་ཟད་
ཀང་མི་ལྟ་བས་ན་ལྟ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་པས། ལྟ་བས་ལྟ་བར་བྱེད་ཅེས་བྱ་བར་
འདོད་པ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། ཞེས་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །ཡང་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་། ཤེས་རབ་
སོན་མེ་ལས་ནི། ལྟ་བ་ལྟ་ིད་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བའི་བྱ་བ་གིས་མེད་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་མིན་པ་ཡང་ལྟ་བ་མིན་པ་
ིད་དེ། ལྟ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཡང་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བས་ལྟ་བས་ལྟ་བར་
བྱེད་ཅེས་སྦྱར། དེ་ནི་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་འདིའི་མཇུག་ཏུ་ཡང་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་བདག་ལྟ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བ་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། བདག་ལྟ་བ་པོའ ་ོ ཞེ་ན། ལྟ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པ་འདི་ིད་ཀིས་ལྟ་བ་པོའང་རྣམ་
པར་བཤད་པར་བྱའོ། །ཇི་ལྟར་ན་ལྟ་སེ་རང་གི་བདག་ིད་ནི། །ཞེས་སོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །འདིར་སངས་
རྒྱས་བསངས་དང་ཤེས་རབ་སོན་མེས། ལྟ་བ་པོ་བདག་ལ་བཟུང་ལ་གཞན་གིས་ལ་གསལ་ཁ་མི་སྣང་
ངོ་། །བདག་ནི་དོན་དམ་པར་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་མི་བྱེད་དེ། དངོས་པོ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། རྣ་བ་བཞིན་
ནོ། །ཞེས་ཀང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་བཤད། གལ་ཏེ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བར་བྱེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ལྟ་བ་སྤངས་སམ། ལྟ་བ་མ་སྤངས་པར་གྱུར་ཀང་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་པོ་
བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། ལྟ་བའི་བྱ་བ་མ་སྤངས་པའི་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ལྟ་བའི་བྱ་བ་
གིས་མེད་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བའི་བྱ་བ་སྤངས་པར་གྱུར་ཀང་ལྟ་བ་པོ་མི་འཐད་དེ། ལྟ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལྟ་
བ་པོ་མེད་ན་ཁོད་ཀི་ལྟ་བྱ་དང་ལྟ་བ་དེ་དག་ག་ལ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། ལྟ་བའི་
བྱ་བ་མ་སྤངས་པའི་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། མ་སྤངས་ཞེས་པའི་ཚིག་གིས་སྔ་རོལ་ནས་ལྟ་བ་པོ་ིད་དུ་ཁས་
བླངས་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་སྤངས་པར་གྱུར་ཀང་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཚིག་གསལ་ལས། ལྟ་བའི་བྱ་བ་མ་སྤངས་པའི་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ལྟ་བ་གྲུབ་མ་གྲུབ་
གང་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ལྟ་བ་སྤངས་པར་གྱུར་ཀང་ལྟ་བ་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དོ། །འདིར་ཇི་ལྟར་ཕ་དང་མ་དག་ལ། །ཞེས་སོགས་ཀི་གཞུང་འབྱུང་བ་ནི་མ་དག་སེ་འགེལ་
ཆེན་གསུམ་ག་ལ་མི་སྣང་པའི་ཕྱིར་དང་། ཚིག་གསལ་ལ་ཡང་འདིའི་འགེལ་པ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ལྟ་བར་བྱ་
བ་དང་ལྟ་བ་དག་ཡོད་དེ། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སོགས་བཞི་ཡོད་པས་སོ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་རྣམ་པར་ཤེས་
པ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། རྒྱུ་ལྟ་བྱ་དང་ལྟ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དེ་ཐམས་ཅད་མཐུན་
ནོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་། རེག་ཚོར་སེད་པ་བཞི་པོ་མེད་པས་ེ་བར་ལེན་པ་དང་སིད་པ་དང་། སེ་བ་ལ་
སོགས་པ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། གསུམ་པ་ཚུལ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་ནི། ན་པ་དང་། སྣོམ་པ་
དང་། མྱང་བར་བྱེད་པ་དང་། རེག་པར་བྱེད་པ་དང་། ཡིད་དེ་དབང་པོ་ལྔ་དང་། ན་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ལྔ་དང་། མན་པར་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡུལ་ལྔ་པོ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པའང་རྣམ་པར་བཤད་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། །གང་གིས་ཤེ་ན་ལྟ་བ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་སོ། །ཇི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། ན་ཏེ་རང་གི་
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བདག་ིད་ནི། །དེ་ལ་ན་པ་མ་ཡིན་ིད། །ཅེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། འགེལ་ཆེན་གཞན་གསུམ་
ལས་སེ་མཆེད་བརག་པ་དང་། ཚིག་གསལ་ལས་དབང་པོ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པའི་
རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ཕུང་པོ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལས། གཟུགས་
ནི་གཟུགས་ཀིས་སོང་ངོ་ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་དེ་ཆོས་མངོན་པ་ལས་
བསན་པས་སོ་ཞེ་ན། གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་འགོག་པ། རིགས་པ་
གཞན་ལ་སྦྱར་བ། རྩོད་ལན་གི་ཚུལ་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་དམ་བཅའ་དང་། འཐད་པ་གིས་སོ། །དང་པོ་
ནི། གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་འབྲས་གཟུགས་ནི་དམིགས་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །འབྲས་གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡང་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མི་སྣང་
ངོ་། །གིས་པ་འཐད་པ་ལ། དང་པོའ་ི འཐད་པ་ནི། གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མ་གཏོགས་པར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་
འབྲས་གཟུགས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་ན། འབྲས་གཟུགས་ནི། རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས།
དོན་གང་ཡང་རྒྱུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ནི་གང་ནའང་མེད་དོ། །འདིར་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དོན་གང་ཡང་རྒྱུ་མེད་
པ་གཅིག་ཀང་མ་མཐོང་སེ། རག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་དང་། རྩོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གཟུགས་བློ་ནི་རས་ཀི་ཡུལ་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། བློ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ནགས་ཚལ་གི་བློ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་དང་། གཟུགས་ཞེས་བྱ་བ་མ་གཏོགས་པར་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་
ལོགས་ཤིག་ཏུ་ཡང་མི་སྣང་སེ། བཟུང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོ། །དམ་བཅའ་གིས་པའི་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ་
འབྲས་གཟུགས་ལ་མ་གཏོགས་པར། གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ཡོད་ན་ནི། འབྲས་བུ་སེད་བྱེད་དུ་མེད་པའི་
རྒྱུར་འགྱུར་ཏེ། ེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། འབྲས་བུ་སེད་བྱེད་དུ་མེད་པའི་རྒྱུ་མེད་དོ། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་ན་མི་
འགྱུར་བས། འབྲས་བུ་སེད་བྱེད་དུ་མེད་ཅིང་འབྲས་བུ་སེད་བྱེད་དུ་མེད་ན་རྒྱུའི་ཐ་སད་ཀང་མི་འཇུག་གོ །ཞེས་
གསུམ་ལས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཚིག་དོན་སྔ་མ་བཞིན་བཤད་ནས། དགོས་པ་ནི། རྒྱུ་
གཟུགས་དང་འབྲས་གཟུགས་གིས་འདུས་པ་ཙམ་ལས་མ་གཏོགས་པར་སོ་སོར་ཡན་གར་དུ་གྲུབ་པ་མེད་
པར་བསན་ལ། དེས་ནི་རས་ཡོད་དུ་མ་གྲུབ་པར་བཏགས་པ་ཙམ་ཁོང་དུ་ཆུད་ནས། ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་རོགས་
པའི་དོན་ཏེ། བསན་བཅོས་མཛད་པས་འདུས་པ་ཙམ་དུ་བསན་པ་ནི་རས་སུ་ཡོད་པ་དགག་པའི་དོན་དུ་བསན་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཏེ། རས་ཡོད་དགག་པ་ནི་དོན་ཆེ་བའི་ཕྱིར། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་ཀང་། གང་ཕྱིར་འདུས་པ་མ་གཏོགས་
པར། །བློ་ཡིས་དངོས་པོ་གཟུང་དུ་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཞན་ཡང་འབྲས་གཟུགས་ཀི་
རྒྱུ་ཡོད་ན་འབྲས་གཟུགས་ཡོད་པ་ལ་འདོད་དམ་མེད་པ་ལ་འདོད། འབྲས་གཟུགས་ཡོད་ན་ཡང་འབྲས་
གཟུགས་སེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བ་ིད་དེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡོད་ན་རེན་གིས་
ཅི་ཞིག་བྱ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །འབྲས་གཟུགས་མེད་ན་ཡང་འབྲས་གཟུགས་སེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་མི་
འགྱུར་བ་ིད་དེ། མེད་ན་གང་གི་རེན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ག་ལས་འཇིགས་
མེད་ལས། གོང་དུ་རེན་བཞི་བཀག་པས་གཟུགས་རྒྱུ་མེད་པའོ་སམ་ན། ཞེས་རྩོད་པ་འགོད་ལ། ཟླ་བས་
གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ནི་མི་སིད་མོད། འབྲས་གཟུགས་ནི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རྒྱུ་
མེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། རྒྱུ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་ཟེར་བ་དགག་པ་ནི། རྒྱུ་མེད་པ་ཡི་གཟུགས་དག་ནི། །འཐད་པར་
མི་རུང་རུང་མིན་ིད། །ཅེས་བྱ་སེ། མཐུན་ནོ། །དགག་པ་གིས་སྨྲ་བ་ནི། ཚིག་གསལ་དང་ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། རྒྱུ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་ཐ་ཆད་པའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། མི་འཐད་པར་ཡང་
དང་ཡང་དུ་བཟུང་། ཞེས་པ་ལ་འཆད། དཔད་ན་གཟུགས་མི་འཐད་པ་དེའི་ཕྱིར། ཁད་གཞི་གཟུགས་ཀི་ངོ་བོ་
ལ། ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མེད་སོགས་འགའ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པས་རྣམ་པར་བརག་པར་མི་བྱ། ཞེས་པ་དང་།
རིགས་པ་གཞན་ཡང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་འད་བ་ཞེས། །བྱ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། །ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་བཞིན་ནོ། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་མི་འད་ཞེས་བྱ་བའང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མྱུ་གུ་ཕན་ཚུན་
བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རྒྱུ་སྤུན་སྔོན་པོ་ནི་དོན་དམ་པར་ལ་བ་སྔོན་པོའ ་ི རྒྱུ་མིན་ཏེ་
འད་བའི་ཕྱིར། ལ་བ་སྔོན་པོ་གཞན་བཞིན་ནོ། །མྱུ་གུ་ནི་དོན་དམ་པར་འབྲས་བུ་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། མི་འད་
བའི་ཕྱིར། གོ་མོ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་འདོད་ན་འད་བའམ་མི་འད་
བར་བརག་གང་། འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་འད་བ་ཞེས་བྱ་བ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་གཟུགས་དང་
འབྲས་གཟུགས་མཚན་ིད་ཐ་དད་པས་སོ། །འབྲས་བུ་རྒྱུ་དང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མི་འད་ཞེས་བྱ་བའང་འཐད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། འད་བའི་ཆ་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཟླ་བའང་དེ་ིད་དོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་
དཔེ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གིས་པ་རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནི། ཚོར་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། སེམས་དང་དངོས་པོ་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་
སེ། གཟུགས་ཀི་ཕུང་པོ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པའི་རིམ་པ་དག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མཚུངས་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་རྩོད་ལན་གི་ཚུལ་ལ་བསླབ་པ་ནི། སོང་པ་ིད་ཀི་འཐད་པ་ིད་ཀིས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་བརྩད་
པ་བྱས་པའི་ཚེ། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གང་ཞིག་དབུ་མ་པའི་ངོར་སོང་པ་ིད་མ་ཡིན་པའི་ལན་འདེབས་ཤིང་སྨྲ་བར་
བྱེད་པ་དེ་ཡིས་སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་ལན་ཡང་དག་པ་བཏབ་པ་མིན་ཏེ། རང་གི་གྲུབ་མཐའི་རྩོད་སྤོང་གི་སྒྲུབ་བྱེད་
ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སེ་མཆེད་སོང་པ་ིད་དུ་རིགས་པས་
བསན་པ་ནི་སེ་མཆེད་ཡོད་དེ། ཕུང་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་སོ་ནས་ལན་འདེབས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེའི་ཚེ་སྒྲུབ་
བྱེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་མཐུ་མེད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །འདིར་གཅིག་སོང་པ་
ིད་དུ་གྲུབ་པ་ན། གཞན་ཡང་སོང་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པས་སོང་མི་སོང་གི་རྣམ་དབྱེ་མི་འཐད་དེ། འཕགས་པ་ལྷས།
གཅིག་གི་སོང་ིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གི་སོང་པ་ིད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །སོང་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་
ིད་ཀིས་གཟུགས་སོགས་སོང་པ་ིད་དུ་བཤད་པ་བྱས་པའི་ཚེ་གང་ཞིག་སོན་འདོགས་སྨྲ་བར་བྱེད་པ་དེ་ཡིས་
སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་སོན་བཏགས་པ་མིན་ཏེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདིར་
འགེལ་པ་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། ཚིགས་སུ་བཅས་པ་འདི་གིས་ནི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཁོངས་སུ་
གཏོགས་པར་ལྟ་སེ་ཞེས་གསུངས་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ཐ་མ་དེ་གིས་ནི་སོང་
པ་ིད་དང་ལྡན་པའི་གཏམ་ཐམས་ཅད་ལ་སིང་པོར་གྱུར་པ་ཡིན་པར་ལྟ་བར་བྱ་སེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་
གཅིག་སོང་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པས་གཞན་ཡང་སོང་པ་ིད་དུ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་
རིགས་པའི་གནད་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། ཕུང་པོ་བརག་པ་
ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ཁམས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ།
མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལས། སའི་ཁམས་ལ་རང་བཞིན་མེད་དེ། ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་
འབྲེལ་ནི། ས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་མཚན་ིད་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། ནམ་མཁའི་ཁམས་དགག་པ། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ། མཐར་འཛིན་གི་
ལྟ་བ་སད་པའོ། །སོང་པ་ིད་དུ་རོགས་པར་སླ་བས། ཐོག་མར་ནམ་མཁའི་ཁམས་དགག་པ་བསན་ཏེ། འདི་ལ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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མཚན་གཞི་དགག མཚན་ིད་འཇུག་ཚུལ་དགག དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དགག བཀག་པས་གྲུབ་པའི་
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས། ནམ་མཁའ་ནི་མི་སིབ་པའི་མཚན་ིད་ཅན་དུ་འདོད་ལ། བྱེ་བྲག་པ་
དང་གིས་ཀས་རས་སུ་གྲུབ་པར་ཡང་འདོད་དོ། །ནམ་མཁའི་མཚན་ིད་སིབ་མེད་ཀི་སྔ་རོལ་ན། མཚན་ིད་
འཇིག་པའི་གཞི་ནམ་མཁའ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ་མཚན་ིད་ལས་སྔ་བར་
གྱུར་ན། སྔ་རོལ་གི་ནམ་མཁའ་སིབ་མེད་ཀི་མཚན་ིད་ཅན་དུ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྔ་རོལ་དུ་
མཚན་ིད་མེད་ཀང་མཚན་གཞི་ཡོད་པར་སེམས་ན། མཚན་ིད་མེད་པའི་མཚན་གཞིའི་དངོས་པོ་ནི་འགའ་
ཡང་ཡུལ་དུས་གང་ནའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །སྔ་རོལ་དུ་མཚན་ིད་མེད་པའི་མཚན་གཞིའི་དངོས་པོ་མེད་ན།
མཚན་ིད་གང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ནམ་མཁའི་མཚན་ིད་སྔ་རོལ་ན། ནམ་མཁའ་
རས་སུ་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་མཚན་ིད་
ལས་སྔ་བར་གྱུར་ན། སྔ་རོལ་གི་ནམ་མཁའ་སིབ་མེད་ཀི་མཚན་ིད་ཅན་དུ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །བཟློག་པ་ནི། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། སིབ་མེད་ཀི་མཚན་ིད་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་སྔ་བའི་ཕྱིར། དེ་
ལས་གཞན་པ་བཞིན་ནོ། །རང་སིབ་མེད་ཀང་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའ་མཚོན་མི་ནུས་ཏེ། དེ་བས་དུས་ཕྱིན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་གཞན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལས་མཚན་ིད་མེད་པའི་མཚན་གཞི་ནི། ཤེས་པར་ཡང་མི་ནུས་
ཏེ། མཚན་ིད་མེད་པའི་མཚན་གཞིའི་དངོས་པོ་ནི། འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔ་རོལ་
དུ་མཚན་གཞི་ནམ་མཁའ་ཡོད་དེ། དེ་ལ་མཚན་ིད་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། མཚན་ིད་མེད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་
མཚན་གཞིའི་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན། མཚན་ིད་གང་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞེས་བརོད་དོ། །གིས་པ་ནི།
མཚན་ིད་འཇུག་པར་འདོད་ན། མཚན་ིད་དང་བཅས་པའམ། མཚན་ིད་མེད་པའམ། ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ལ་
འཇུག་གང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། མཚན་ིད་མེད་པ་ལ་མཚན་ིད་མི་འཇུག་སེ། མཚན་ིད་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །མཚན་ིད་དང་བཅས་པ་ལའང་མཚན་ིད་འཇུག་པ་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འཇུག་ན་མཚན་ིད་གིས་སུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། མཚན་ིད་གང་གིས་མཚོན་པར་གྱུར་པ་དང་། སླར་ཡང་འཇུག་པ་གང་ཡིན་པའོ། །མཚན་
ིད་དང་བཅས་པ་དང་མཚན་ིད་མེད་པ་ལས་གཞན་པ་ལའང་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ་མེད་པས་སོ། །ཞེས་
གསུང་ངོ་། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། མཚན་ིད་དང་བཅས་པ་ལ་འཇུག་པ་མིན་ཏེ། འཇུག་པའི་མཚན་ིད་དང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཅས་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་པའི་རྣམ་གངས་ཀང་གསུངས་ཏེ་གཞན་ཐམས་ཅད་མཐུན་ནོ། །རིགས་པས་
གོང་དུ་བསན་པ་ལྟར། མཚན་ིད་འཇུག་པ་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་པ་ན། མཚན་གཞི་འཐད་པར་མི་འགྱུར་
རོ། །མཚན་ིད་ནི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། མཚན་ིད་ཀང་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མཚན་གཞི་འཐད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ཕྱིར་མཚན་གཞི་ཡོད་མིན་ཏེ། །མཚན་ིད་ཡོད་པ་ིད་མ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
སོ། །གསུམ་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་སོགས་ནམ་
མཁའ་དངོས་པོ་ཡིན་ཏེ། འདུན་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ནམ་མཁའ་དངོས་པོར་མི་
འཐད་དེ། མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་བཀག་ཟིན་ལ། མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་
པོ་ཡང་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོ་སེ་པས་ནམ་མཁའ་དངོས་མེད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དངོས་མེད་ིད་གང་གི་
དངོས་མེད་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དགག་བྱའི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་
གསུམ་གིས་སིར་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དགག་པ་ལ་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་ནི། དངོས་པོ་དང་དངོས་
མེད་ཡོད་དེ། དེ་ལ་རོག་པར་བྱེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དེ་དངོས་པོའམ། དངོས་པོ་མེད་པའམ། གིས་པོ་
དང་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་གསུམ་པ་ཡིན་གང་། དང་པོ་གིས་བཀག་ཟིན་ལ། གསུམ་པ་ལྟར་ན། དངོས་པོ་དང་
དངོས་མེད་གིས་ཀི་མི་མཐུན་པའི་ཆོས་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་གང་གིས་དངོས་པོ་དང་། དངོས་མེད་ཤེས་ཏེ་མི་
ཤེས་པར་ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། མཚན་གཞི་སོགས་བཞི་པོ་
བཀག་ཟིན་པ་དེའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་ཡང་མིན་དངོས་མེད་ཀང་མ་ཡིན། མཚན་གཞི་ཡང་མིན། མཚན་
ིད་ཀང་མ་ཡིན་པར་གྲུབ་བོ། །གིས་པ་ནི། ཁམས་ལྔ་པོ་གཞན་གང་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་དེ།
ནམ་མཁའ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ིད་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ས་སོགས་མཚན་ིད་སྔ་རོལ་ན། །ས་སོགས་
ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་བསྐུར་བ་
འདེབས་པ་རྒྱང་འཕེན་པའི་ལུགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ངོ་བོ་ིད་ཡོད་
པ་དགག་པ་བྱས་པར་ཟད་ཀི། མེད་པ་ིད་དུ་མ་སྨྲས་སོ། །འདིར་ནི་ཡོད་ིད་འགོག་པ་སེ། །མེད་ིད་ཡོངས་
སུ་འཛིན་པ་མིན། །ནག་པོ་མིན་ཞེས་སྨྲས་པ་ན། །དཀར་པོ་ཡིན་ཞེས་མ་བརོད་བཞིན། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། ཕུང་པོ་སོགས་མེད་པར་མི་སྨྲའི། ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པ་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །མཐའ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གིས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ནི་སོན་ཡོད་དེ། འོག་ཏུ། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་པར་འཛིན། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་བཅད་
གཅིག་འཐད་པར་སྦྱར་རོ། །བློ་ཆུང་གང་དག་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ིད་དང་། ཐ་སད་དུ་
ཡང་མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་དེས་ནི་ལྟ་བར་བྱ་བ་ེ་བར་ཞི་བའི་ཞི་བ་ཆོས་ཀི་སྐུ་མི་མཐོང་ཞེས་བཤད་དོ། །མིང་གི་
སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། ཁམས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སེ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། ༈ །།འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཡུམ་ལས་འདོད་
ཆགས་ཡོངས་སུ་དག་པས་གཟུགས་ཡོངས་སུ་དག་པ། ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། །ག་
ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་དེ། འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་གདགས་པའི་ཕྱིར་
རོ་ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། ཕུང་པོ་སོགས་ཡོད་དེ། དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
བསན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་དང་། རྒྱུ་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་པ་དང་། རྒྱུ་ཆགས་
སོགས་ོན་མོངས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཏེ། ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི།
རེན་འབྲེལ་འདོད་ཆགས་ཀིས་སོང་པའི་རྣམ་གངས་སོན་པར་བཞེད་དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ།
འདོད་ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་དགག རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་སྔ་ཕྱིར་རིམ་གིས་འབྱུང་
བ་དགག ལྷན་གཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་དགག དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི།
གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་གྲུབ་པར་འདོད་ན། ཆགས་ཅན་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པའམ། འདོད་ཆགས་སྔ་
རོལ་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་གང་། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཀི་སྔ་རོལ་ན་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་རེན་ཆགས་ཅན་ཡོད་
ན། སྔར་ཡོད་ཀི་ཆགས་ཅན་དེ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འདོད་ལ་རག་སེ། ཆགས་ཅན་ཡོད་ན་
འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་དེ་ལྟར་སྔ་རོལ་གི་ཆགས་ཅན་ལ་བརེན་ནས་འདོད་ཆགས་
ཡོད་པར་འགྱུར་བའང་མི་འཐད་དེ། འདོད་ཆགས་ཀི་སྔ་རོལ་ན་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་རེན་ཆགས་ཅན་མེད་
པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་སོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་དེ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས།
ཚིག་རྐང་དང་པོ་གསུམ་གི་བཤད་ཚུལ་སྔ་མ་ལྟར་བྱས་ནས། སྔ་རོལ་གི་ཆགས་པ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་
ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ན། སྔ་རོལ་གི་ཆགས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་འདོད་ཆགས་སེ་བ་དོན་མེད་
པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ཆགས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ངང་ཚུལ་
48

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཀི་བྱ་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ཆགས་ཀི་བདག་ིད་
བཞིན་ནོ། །ཚིག་སྔ་མ་རྣམས་ཀི་བཟློག་དོན་ལའང་འདི་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ཀི་སྔ་
རོལ་ན་འདོད་ཆགས་མེད་པའི་ཆགས་པ་ཡོད་ན་དེ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས། དེ་ལ་
བརེན་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་མ་སེས་པའི་སྔ་རོལ་ན་འདོད་ཆགས་མེད་
པའི་ཆགས་ཅན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཆགས་ཅན་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཆགས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་ཀི་སྔར་གྲུབ་སེ། དེའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། འགེལ་
ཆེན་གསུམ་ལས། ཆགས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་པའི་གཞུང་
གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། སྔ་རོལ་དུ་ཆགས་པ་ཡོད་པར་གྱུར་ནའང་། འདོད་ཆགས་སེ་བར་དོན་ཡོད་པར་ག་
ལ་འགྱུར་ཏེ། ཆགས་པ་ཞེས་པ་ིད་ཀིས་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཆགས་པའི་
བྱ་བ་གིས་པ་ཡང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཆགས་པ་ནི་འདོད་ཆགས་དང་མེད་ན་མི་འབྱུང་བ་ཡིན་
པས་འདོད་ཆགས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གལ་ཏེ་ཆགས་
པའི་སྔ་རོལ་ན། འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་སྔར་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་། ཆགས་
པའི་སྔ་རོལ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་དམ་མེད་པར་འདོད་ཀང་མཚུངས་སོ། །སྔ་མའི་འཐད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཆགས་
པའི་སྔ་རོལ་ན། །ཆགས་མེད་འདོད་ཆགས་ཡོད་ན་ནི། །དེ་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་པ་ཡོད། །འདོད་ཆགས་
ཆགས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཕྱི་མའི་འཐད་པ་ནི། འདོད་ཆགས་མེད་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ཆགས་
པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཡང་། འདོད་ཆགས་ལ་ཡང་ཆགས་པ་ནི། །ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རིམ་
པ་མཚུངས། །ཞེས་འབྱུང་བས། འདོད་ཆགས་ལ་ཡང་སྔ་རོལ་དུ་ཆགས་ཅན་ཡོད་དམ་མེད་ཀང་རིམ་པ་
མཚུངས། ཞེས་བྱས་ནས་དོན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་སྦྱོར་རོ། །ཟླ་བས་ནི། ཆགས་ཅན་སྔ་རོལ་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་
འགོག་པ་ནི་སྔ་མ་དང་འད། ཆགས་ཅན་སྔ་རོལ་དུ་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ནའང་། འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་
འགྱུར་ཏེ། རེན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་མ་རྣམས་གཞུང་གི་འདོན་པ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་དུ་འདོད་ཀི། དཀྱུས་ལས་
འབྱུང་བར་མི་འདོད་དོ། །གིས་པ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྱུང་བ་དགག་པ་ལ། ལྟོས་མེད་དུ་ཐལ་བས་དགག ལྷན་ཅིག་
ཏུ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔ་ཕྱིར་གྲུབ་པ་དགག་པ་ན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་ནི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཆགས་པ་དག །ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་སེ་མི་རིགས། །ཞེས་སོ། །འཐད་པ་ནི་འདི་ལྟར། འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་
དག་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀི་སོ་སོར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། བཟློག་པ་རང་རྒྱུད་ཀང་གསུངས་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་རས་སོ་སོ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་
པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབྲས་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ། གཅིག་དང་ཐ་དད་གིས་ཀ་ལ་འགོག་པ། བྱེ་བྲག་
ཏུ་ཐ་དད་ལ་འགོག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་གིས་པོ་ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་འདོད་ན། གཅིག་པ་ལ་འདོད་དམ། ཐ་
དད་པ་ལ་འདོད། གཅིག་ིད་ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་གྲུབ་པ་མེད་དེ། དེ་ིད་དེ་དང་ལྷན་ཅིག་མིན་པས་སོ། །ཅི་སེ་ཐ་
དད་པ་ལ་འདོད་པ་ིད་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གིས་པོ་ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཐ་དད་དུ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ར་དང་བ་ལང་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་གཅིག་པུ་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་འདོད་ན་གོགས་མེད་
པར་ཡང་ལྷན་ཅིག་པ་དེར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཐ་དད་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་འདོད་ན། གོགས་མེད་པར་ཡང་ལྷན་ཅིག་
པ་དེར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་འགྲུབ་པར་བསན་པ། རོགས་པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པར་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ཐ་དད་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་འདོད་ན། འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས། འདོད་ཆགས་
ཆགས་ལ་ཅི་ཞིག་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བས། འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཅི་ཞིག་
ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེས། འདི་རང་རྒྱུད་དུ་མཛད་
དོ། །གཞན་ཡང་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་གིས་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཅི་ཞིག་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་དེས་ནའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཚིག་གསལ་གི་འགྱུར་ལས། གལ་ཏེ་ཐ་
དད་ལྷན་ཅིག་ན། །གཅིག་གོ་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ཐ་དད་ིད་དུ་འགྲུབ་འགྱུར་རམ། །དེས་ན་དེ་གིས་
ལྷན་ཅིག་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་དེ་གིས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན་ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།
འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དེ་གིས་ཆོས་ཅན། གང་གིས་ན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་དད་
ིད་དུ་འགྲུབ་འགྱུར་རམ་སེ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནི་འགྱུར་ལེགས་སོ། །གཅིག་གོ་ཞེས་པ་ནི་མ་རངས་
པའི་ཚིག་གོ །གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་དག་རང་བཞིན་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། དེ་གིས་
ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཡོངས་སུ་རོག་སེ་རོག་པ་དོན་མེད་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་དུ་ཐ་དད་པ་ིད་
དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། །གིས་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་པའི་རགས་མེད་ན་ཐ་དད་གྲུབ་པར་མ་གྱུར་པས་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

དེའི་ཕྱིར་དུ་ལྷན་ཅིག་པའི་རགས་འདོད་པར་བྱེད་ན། ཡང་ཐ་དད་པའི་རགས་མེད་ན། ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་མི་འགྲུབ་
པས། ལྷན་ཅིག་རབ་ཏུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཐ་དད་པ་ིད་ཀི་རགས་ཡང་འགོད་པར་འདོད་དམ། དེ་ལྟར་ན་རོགས་
པ་ཕན་ཚུན་བརེན་པའི་སོན་གནས་སོ། །ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད་ན། བསྒྲུབ་བྱ་ལྷན་
ཅིག་པའི་དངོས་པོ་འདོད་པར་བྱེད་པ་རིགས་པ་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ལྷན་ཅིག་པའི་དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ལ།
སྒྲུབ་བྱེད་ཐ་དད་པའི་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་པས་སོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། འདོད་ཆགས་
དང་ཆགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་ིད་དུ་བདེན་པའི་དངོས་པོ་ིད་དུ་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་
དད་པ་ིད་དུ་བདེན་པའི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་པས་སོ། །ཞེས་བཤད། ཡང་ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། གལ་ཏེ་ཐ་
དད་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡོད་ན་ལྷན་ཅིག་པའི་དངོས་པོར་འདོད་པར་བྱེད་ན། རིམ་གིས་སེ་བའི་ཐ་དད་
པའམ། ལྷན་ཅིག་སེ་བའི་ཐ་དད་པ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལ་ལྷན་ཅིག་པ་མི་འཐད་དེ། དུས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལྷན་ཅིག་པ་མི་འཐད་དེ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབྲས་བཞིན་
ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་འདོད་ཆགས་ཆགས་པ་དག །ལྷན་ཅིག་ལྷན་ཅིག་མིན་མི་འགྲུབ། །ཅེས་
སོ། །གིས་པ་རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནི། ཆོས་ཇི་སེད་པ་རྣམས་ཀུན་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་དེ།
འདོད་ཆགས་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བཞིན་དུ་ལྷན་ཅིག་དང་ལྷན་ཅིག་མིན་པ་སྔ་ཕྱིར་ཡང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ལ་སྦྱར་ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེ་སང་སྔ་རོལ་ན། །ཞེ་སང་མེད་པའི་སར་ཡོད་ན། །ཞེས་སོགས་སྦྱར་
རོ། །མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། འདོད་ཆགས་དང་ཆགས་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་
སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་དྲུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།འདུས་བྱས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི
འབྲེལ་ནི། ཡུམ་ལས། འདུས་བྱས་འདུས་མ་བྱས་དང་དཀར་ནག་ཆོས། །ཤེས་རབ་ཀིས་ནི་བཤིག་ནས་རྡུལ་
ཙམ་མི་དམིགས་ཚེ། །ཞེས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། ཆོས་གང་འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་
མེད། །གནས་པ་མེད་ཅིང་གནས་མེད་གནས་ཀིས་དབེན། །ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི་འགེལ་པ་
གསུམ་ལས་ནི། འདུས་བྱས་ཡོད་དེ། མཚན་ིད་སེ་གནས་འཇིག་གསུམ་བསན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་ལ།
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། རེན་འབྲེལ་འདུས་བྱས་ཀིས་སོང་པར་བསན་པ་ནི། ཞེས་འཆད་དོ། །གཞན་དང་
མཐུན་པའང་གིས་ཡོད་དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ། འདུས་བྱས་དགག་པ། འདུས་མ་བྱས་དགག་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ། ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་སིར་དགག་
པ་དང་། སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ལ་དཔད་པ་དང་། རེ་རེ་བ་དང་
འདུས་བྱས་པ་ལ་དཔད་པ་དང་། མཚན་ིད་གཞན་ཡོད་མེད་ལ་དཔད་དེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སིའི་དོན་ནི།
འདུས་བྱས་མཚན་ིད་བཞི་པོ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་ཏེ། ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་འབྲས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདུས་
བྱས་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་ཡང་བཞི་ཆར་ཚང་སེ། མཚན་ིད་དང་མི་ལྡན་པའི་འདུས་བྱས་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །མ་འོངས་པ་མི་སེ་བའི་ཆོས་ཅན་ལ། མཚན་ིད་བཞི་ཆར་དང་ལྡན་ནོ། །མི་སེ་བ་ལ་སེ་བའི་མཚན་ིད་ཇི་
ལྟར་ལྡན་ཞེ་ན། སེ་བ་ཚང་ཡང་བྱ་བ་མི་བྱེད་པར་གནས་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །བྱ་བ་ནི་རིམ་ཅན་དུ་བྱེད་དེ། དེ་
ལ་སེ་བས་མ་འོངས་པའི་ས་ནས་ད་ལྟར་བའི་གནས་སུ་འདེན་པར་བྱེད་ལ། གནས་པས་ད་ལྟར་བའི་གནས་སུ་
དངས་པ་ིད་མི་འཇིག་པར་བྱེད་དོ། །ར་བས་དེ་རིང་པར་བྱེད་ལ། འཇིག་པས་འདས་པའི་སར་འཇུག་པར་བྱེད་
དོ། །དཔེར་ན་མི་བཞི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གལ་དུ་འཁོད་ཀང་རིམ་ཅན་དུ་སྨྲ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འདོད་དོ། །མདོ་སེ་
པས་ནི། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ལ་མ་ཡིན་གི། རྒྱུན་ལ་འཇོག་པར་བྱེད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། སྔོན་མེད་ལས་བྱུང་སེ་བ་
སེ། །རྒྱུན་གནས་དེ་ཆད་འཇིག་པ་ཡིན། །རྒྱུན་གི་སྔ་ཕྱིའི་བྱེ་བྲག་ནི། །གནས་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པར་
འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་སེ་བ་འདུས་བྱས་སམ་འདུས་མ་བྱས་འདུས་
བྱས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་འདོད་གང་། གལ་ཏེ་སེ་བ་འདུས་བྱས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་འདོད་ན། དེ་ལ་
མཚན་ིད་སེ་གནས་འཇིག་གསུམ་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སེ་སེ་བ་འདུས་མ་
བྱས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་དུ་འདོད་ན། ཇི་ལྟར་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མ་ཡིན་
ནོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་ལ་ཡང་རིགས་པ་འདི་སྦྱར་
བར་བྱ་སེ། གལ་ཏེ་གནས་པ་འདུས་བྱས་ན། །དེ་ལ་མཚན་ིད་གསུམ་ལྡན་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་ཀིས་ཚུལ་
དུའོ། །གིས་པ་ནི། སོ་སོའམ་འདུས་པ་མཚན་ིད་དུ་བརག་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན། སེ་ལ་སོགས་གསུམ་སོ་སོ་
ཡིས། འདུས་བྱས་མཚན་ིད་བྱ་བར་ནི་ནུས་པ་མིན་ཏེ། འཐད་པ་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ལོག་ཤལ་
སོགས་ཆ་ཤས་རེ་རེས་བ་ལང་དུ་མཚོན་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །སེ་སོགས་ཀི་བྱ་བ་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་ཁས་
ལེན་ན། དངོས་པོ་མ་སེས་པ་ལ་མཚན་ིད་གསུམ་ག་མེད་པས་གསུམ་པོས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་བྱ་བའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མཐུ་མེད་དོ། །འགག་པ་ལ་མཚན་ིད་ཀི་གཞི་མེད་ལ། སེས་ཟིན་པ་ལ་ནི་སེ་བ་གཞི་མེད་ལ། གནས་པ་ལ་ནི་
འགག་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདུས་བྱས་མཚོན་པའི་ནུས་པ་མེད་གསུང་ངོ་། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་
ནི། རེ་རེས་ཕྱོགས་གཅིག་ཙམ་ལས་མཚོན་མི་ནུས་པས་ཕྱོགས་གཅིག་མཚན་ིད་དང་ལྡན་ལ། ཕྱོགས་
གཅིག་མཚན་ིད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་པས་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་གསུང་། གིས་པ་ལྟར་ན། གསུམ་པོ་འདུས་ནས་
མཚོན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནའང་། གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་
འདུས་པ་སེ་ཚོགས་པ་ཡང་ནི་ཇི་ལྟར་རུང་སེ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་བྱ་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱ་བ་
རིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་འཕགས་པ་ལྷའི་
ལུང་དངས་པ་ནི། གནས་མེད་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད། །མི་རག་པས་ན་ག་ལ་གནས། །གལ་ཏེ་དང་པོར་གནས་
གྱུར་ན། །ཐ་མར་རིང་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག ེས་སྤོང་
གི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཚན་ིད་དུ་འདོད་པའི་སེ་གནས་འཇིག་གསུམ་ལ་མཚན་ིད་གཞན་ཡོད་
པའམ་མེད་གང་། གལ་ཏེ། སེ་དང་གནས་དང་འཇིག་རྣམས་ལ། །འདུས་བྱས་མཚན་ིད་གཞན་ཞིག་ནི། །གལ་
ཏེ་ཡོད་ན་ཐུག་མེད་འགྱུར། །མེད་ན་དེ་དག་འདུས་བྱས་མིན། །ཞེས་བྱའོ། །གིས་པ་ལ་ེས་སྤོང་དང་པོའ་ི
ལན་དགག་པ་ནི། ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ེས་པ་སྤོང་བར་འདོད་ནས་སྨྲས་པ། འདུས་བྱས་སེ་བ་ན་མཚན་ིད་
བཅུ་བཞི། བདག་ིད་དང་བཅོ་ལྔ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སེའོ། །མཚན་ིད་བཅུ་བཞི་ནི། རྩ་བའི་མཚན་ིད་བདུན་དང་།
རེས་མཐུན་གི་མཚན་ིད་བདུན་ནོ། །དང་པོ་ནི། །སེ་བ་དང་། གནས་པ་དང་། ར་བ་དང་། འཇིག་པ་དང་། ལྡན་
པ་དང་། རྣམ་གོལ་དང་། ངེས་འབྱུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། སེ་བའི་སེ་བ་དང་། གནས་པའི་གནས་པ་ནས། ངེས་
འབྱུང་གི་ངེས་འབྱུང་གི་བར་བདུན་ནོ། །གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། ཡང་དག་པའི་རྣམ་གོལ་དང་། ཡང་དག་
པའི་ངེས་འབྱུང་ཞེས་བྱའོ། །ལོག་པའི་ཆོས་ཞིག་ཡིན་ན། ལོག་པའི་རྣམ་གོལ་དང་ལོག་པའི་ངེས་འབྱུང་ཞེས་
བྱའོ། །དེ་ལ་རྩ་བའི་སེ་བས་ནི། མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་དང་བདག་ིད་མ་གཏོགས་པའི་ཆོས་བཅུ་བཞི་བསེད་
པར་བྱེད་དོ། །སེ་བའི་སེ་བས་ནི་རྩ་བའི་སེ་བ་འབའ་ཞིག་བསེད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྩ་བའི་གནས་པས་
ཀང་ཆོས་བཅུ་བཞི་གནས་པར་བྱེད་ལ། རང་ིད་ནི་གནས་པ་ཆུང་ངུས་གནས་པར་བྱེད་དོ། །རྩ་བའི་འཇིག་
པས་ཀང་ཆོས་བཅུ་བཞི་འཇིག་པར་བྱེད་ལ། རང་ིད་ནི་འཇིག་པ་ཆུང་ངུས་འཇིག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་སེ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གནས་འཇིག་གསུམ་ལའང་མཚན་ིད་ཡོད་པས་འདུས་མ་བྱས་སུ་མི་འགྱུར་ལ། རེས་མཐུན་གི་མཚན་ིད་
ཀང་རྩ་བའི་མཚན་ིད་ཀིས་མཚན་པས་ན་མཚན་ིད་གཞན་བཙལ་མི་དགོས་པས་ཐུག་མེད་དུ་ཡང་མི་འགྱུར་
རོ། །དེ་ིད་གཞུང་ལ་སྦྱར་བ་ནི། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་སེ་བའི་སེ་བས་རྩ་བའི་སེ་བ་འབའ་ཞིག་བསེད་པར་བྱེད་ལ།
རྩ་བའི་སེ་བས་སེ་བའི་སེ་བ་ལ་སོགས་པའང་བསེད་པར་བྱེད་པར་འདོད་པ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་ཁོད་ཀི་སེ་བའི་སེ་
བས་རྩ་བའི་སེ་བ་བསེད་པར་བྱེད་ན་ཁོད་ཀི་ལྟར་ན་སེ་ཆུང་ཆོས་ཅན། རྩ་བས་མ་བསེད་པར་ཐལ། རང་ིད་མ་
སེས་པའི་ཕྱིར། སེས་ན་རྩ་སེས་བསེད་མི་དགོས་པར་འགྱུར། འདོད་ན་རྩ་བས་མ་བསེད་པའི་རེས་མཐུན་གི་
སེ་བ་དེས། རྩ་སེ་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བསེད་པར་བྱེད་དེ། མི་བྱེད་པར་ཐལ། རང་ིད་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རྩ་
སེས་བསེད་པའི་སེ་ཆུང་གིས་རྩ་སེ་བསེད་པར་བྱེད་ཀི། མ་སེས་པས་བསེད་པར་མི་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་
ཁོད་ཀི་རྩ་བ་ཡིས་བསེད་པའི་སེ་ཆུང་དེ་ཡིས་རྩ་བའི་སེ་བ་བསེད་ན་རྩ་སེ་ཆོས་ཅན། སེ་ཆུང་དེས་མ་བསེད་
པར་ཐལ། རང་ིད་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། སེས་ན་སེ་ཆུང་གིས་བསེད་མི་དགོས་པར་འགྱུར། འདོད་ན་ཁོད་ཀི་སེ་
ཆུང་དེས་མ་བསེད་པའི་རྩ་བའི་སེ་བ་དེས་ཆོས་ཅན། སེ་ཆུང་དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བསེད་པར་བྱེད་དེ་མི་བྱེད་པར་ཐལ།
རང་ིད་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རྩ་སེ་སེ་བཞིན་པས་སེ་ཆུང་བསེད་པར་བྱེད་ཀི། མ་སེས་པས་མི་བསེད་དོ་
ཞེ་ན། ཁོད་ཀི་ད་ལྟར་མ་སེས་པའི་རྩ་སེ་སེ་བཞིན་པ་དེ་ཡིས་གལ་ཏེ་སེ་ཆུང་དེ་ནི་བསེད་པར་བྱེད་ནུས་ན། རྩ་
སེ་སེ་བཞིན་པ་དེ་ཡིས་སེ་ཆུང་དེ་བསེད་པར་འདོད་ལ་རག་པ་ལས་དགག་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསན་ཏེ། རྩ་
སེ་སེ་བཞིན་པས་སེ་ཆུང་བསེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། རྩ་སེ་སེ་བཞིན་པ་ཡིན་པས་ད་ལྟར་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། སེ་
ཆུང་སེ་བཞིན་པས་རྩ་སེ་མི་བསེད་པ་ལ་སྦྱར་བར་འགེལ་ཆེན་གསུམ་ག་མཐུན་ནོ། །ེས་སྤོང་གིས་པའི་ལན་
དགག་པ་ནི། ཇི་ལྟར་མར་མེས་རང་དང་གཞན་གིས་ཀ་སྣང་བར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། སེ་བའང་རང་དང་གཞན་
གི་དངོས་པོ་གིས་ཀ་བསེད་པར་བྱེད་པ་ཡིན་པས། མཚན་ིད་གཞན་བཙལ་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཐུག་མེད་དུ་
མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། དཔེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། དོན་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཁབ་བྱེད་མ་དམིགས་པ་དང་།
ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མུན་པ་སེལ་བས་སྣང་བྱེད་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ན། མར་མེས་མུན་པ་བསལ་
བ་ལས་རང་གཞན་ཅི་ཞིག་སྣང་བར་བྱེད་དེ་མི་བྱེད་པར་ཐལ། མར་མེ་གང་ན་འདུག་པ་དག་ན་མུན་པ་མེད།
མར་མེའི་ངོ་བོ་ལ་ཡང་མུན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མར་མེ་སེ་བཞིན་པས། མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་
54

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ཞེས་འདོད་ན། མར་མེ་སེ་བཞིན་པས་ཇི་ལྟར་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་ཚེ་
མར་མེ་སེ་བཞིན་པ། མུན་པ་དང་ནི་ཕད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། མར་མེ་སེ་བཞིན་པ་ཆོས་
ཅན། མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སེ་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མུན་པ་བཞིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་མུན་
པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མུན་པ་དང་ཕད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། གིང་བར་གི་མུན་པ་བཞིན་ནོ། །མངོན་སོད་
ཀི་ལས་གཞན་དུ་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། མངོན་སོད་ཀི་ལས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་གཞན་ལ་གནོད་པ་མེད་དེ།
གཞན་དང་ཕད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཐུན་མོང་དུ་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་མར་མེ་མུན་པ་དང་
ཕད་པ་མེད་པར་ཡང་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པར་འདོད་ན། འདི་ན་འདུག་པའི་མར་མེ་དེས་ཆོས་ཅན། འཇིག་
རེན་ཀུན་ལ་གནས་པའི་མུན་པ་བསལ་བ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་མ་ཕད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སངས་རྒྱས་
བསངས་ཀིས། མ་ཕད་པར་འད་བ་ལས། ལ་ལ་སེལ་བར་བྱེད་ལ། ལ་ལ་སེལ་བར་མི་བྱེད་པའི་ཁད་པར་ཅི་
ཞིག་ཡོད་ཅེས་པ་དང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཕད་པ་མེད་པར་འད་ན། མར་མེ་
སེ་བཞིན་པས་འདི་ན་འདུག་པའི་མུན་པ་ནི་སེལ། འཇིག་རེན་ཀུན་ན་འདུག་པའི་མུན་པ་མི་སེལ་བ་ལ་ཁད་པར་
ཅི་ཡོད་ཅེས་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས་ཀང་། ཚུལ་འདིས་ནི། ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་རིག་པ་འཇོམས་པ་དང་། མིག་གིས་
གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། ནོར་བུ་ཁབ་ལེན་གིས་ལྕགས་ལེན་པ་སོགས་ཀི་མ་ངེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
མཚུངས་པར་བཤད། མགོ་སོམས་ཀི་གནད་འདི་མ་ཤེས་པར་དབུ་མའི་རིགས་པ་ཕལ་ཆེ་བ་མི་རོགས་
སོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་མར་མེས་རང་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་གིས་ཀ་སྣང་བར་བྱེད་པར་འགྱུར་ན། མུན་
པའང་རང་དང་གཞན་གི་དངོས་པོ་གིས་ཀ་སིབ་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། རིགས་པ་མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་དོན་མི་འཐད་པ་ལ། རྒྱུ་ཕྱོགས་ནས་དགག་པ་དང་། འབྲས་ཕྱོགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ལ་རང་བསེད་པ་མི་འཐད་པ་དང་། གཞན་བསེད་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སེ་བས་རང་གི་བདག་ིད་
བསེད་པར་བྱེད་ན། རང་མ་སེས་པས་སམ་སེས་པ་ཞིག་གིས་བསེད་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན། སེ་བ་འདི་ནི་ཆོས་
ཅན། རང་གི་བདག་ིད་ཇི་ལྟར་བསེད་དེ་མི་བསེད་པར་ཐལ། རང་ིད་མ་སེད་པས་སོ། །ཅི་སེ་སེས་པས་
བསེད་པར་བྱེད་ན། སེས་ན་སེ་བས་ཅི་ཞིག་བསེད་དུ་ཡོད། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། གནས་པ་དང་འཇིག་
པ་ལ་ཡང་སྦྱར་བར་གསུངས། གིས་པ་གཞན་བསེད་པ་མི་འཐད་པ་ལ། དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་དཔད་པ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དང་། སེ་བ་གཞན་ཡོད་མེད་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ལ་སེ་བ་སིར་དགག་པ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སེ་བཞིན་པ་སེ་བ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། སེ་བས་འབྲས་བུ་དོན་གཞན་བསེད་པར་བྱེད་ན། སེས་པ་དང་། མ་སེས་པ་དང་། སེ་བཞིན་
པ་བསེད་གང་། སེས་པ་དང་མ་སེས་པ་དང་སེ་བཞིན་པ་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་མི་བསེད་པའི་ཚུལ་དེ་དག་ནི། སོང་བ་
དང་མ་སོང་བ་དང་། བགོམ་པའི་རིགས་པ་ཡིས་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །བཤད་ཚུལ་ལ། འགེལ་ཆེན་
གསུམ་གི་དོན་ནི། སེས་ཟིན་པ་ཡང་བསེད་པར་མི་བྱེད་དེ། སེ་བའི་བྱ་བ་འདས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བསེད་ཟིན་
ཀང་བསེད་ན་ནམ་ཡང་མི་བསེད་པར་མི་འགྱུར་བས་ཐུག་མེད་དུ་འགྱུར་རོ། །མ་སེས་པ་ཡང་བསེད་པར་མི་
བྱེད་དེ། མེད་པའི་ཕྱིར། མེད་ཀང་བསེད་ན་རི་བོང་གི་རྭ་ཡང་བསེད་པར་འགྱུར་རོ། །སེ་བཞིན་པ་ཡང་བསེད་
པར་མི་བྱེད་དེ། སེས་མ་སེས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སེ་བཞིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་། ཤེས་རབ་སོན་
མེ་ལས། རྩ་སེ་ཆོས་ཅན། སེས་ཟིན་པ་བསེད་པར་མི་བྱེད་དེ། སེ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར། འགག་བཞིན་པ་
བཞིན་ནོ། །སེ་བཞིན་པ་ཡང་བསེད་པར་མི་བྱེད་དེ། ངོ་བོ་ིད་ངེས་པར་མི་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱེད་སེས་པ་དང་
ཕྱེད་མ་སེས་པ་ལ་བརོད་ན། ཕྱོགས་གིས་ཀའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་སེས་པ་ཡང་བསེད་པར་མི་བྱེད་དེ།
སེ་བས་སོང་པའི་ཕྱིར། མ་འོངས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་ནི། སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བཞིན་
པ་ཞེས་བརོད་པའི་དོན་དེ་ིད་བསེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བཞིན་
པ་ཞེས་བློ་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་དེ་ིད་སེ་བར་འདོད་ན་སེ་བཞིན་པ་ཡོད་པའམ་མེད་པའམ་གིས་ཀ་ཞིག་གང་ན།
དགག་པ་རྒྱས་པར་བསན་ཟིན་ནོ། །གང་གི་ཚེ། སེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བཞིན་པ་ཞེས་
འཇོག་པ་ལས། སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་སེ་བཞིན་པ་འདི་མེད་པ་དེའི་ཚེ། སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཇི་ལྟར་སེ་
བཞིན་པ་ཞེས་བརོད་པར་བྱ་སེ་མི་རིགས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་གསུམ་ལས་ནི། གང་གི་ཚེ་སེ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་
ན་སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བཞིན་པ་འདི་འབྱུང་བ་ལས་སེ་བཞིན་པ་མེད་པ་དེའི་ཚེ། ཇི་ལྟར་སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་
སེ་བཞིན་ཞེས་བརོད་པར་བྱ། ཞེས་གསུང་ངོ་། །མེད་ན་རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་བསྐུར་བ་བཏབ་པའི་
ེས་པ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཞི་བ་སེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་
ཚིག་གོ །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། གང་ཞིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་སེས། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སེ་བ་
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མེད། །རེན་ལ་རག་ལས་གང་དེ་སོང་པར་བཤད། །གང་ཞིག་སོང་ིད་ཤེས་ཏེ་བག་ཡོད་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་།
ལང་གཤེགས་ལས། བློ་གོས་ཆེན་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སེ་བ་མེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་ིད་
མེད་པར་བསན་ཏེ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེའི་རེས་སུ་འབྲང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི་རེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཞི་བ་དེའི་ཕྱིར། སེ་
བཞིན་ིད་དང་ནི་སེ་བ་ཡང་ནི་ཞི་བ་ིད། ཡང་ན་རེན་ཅིང་ཞེས་པ་རང་འབྱུང་བ་ཞེས་པ་གིས་ཀ་ཡང་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་སོང་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སེས་བཞིན་ིད་དང་ནི་སེ་བ་ཡང་ནི་ཞི་བ་ིད། ཅེས་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏེ་
བུམ་པ་མ་འོངས་པ་འགའ་ཞིག་སེ་བའི་བྱ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་འོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་སེ་བའི་སྔ་རོལ་དུ་དངོས་པོ་མ་
སེས་པ་འགའ་ཞིག་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་དེ་ནི་རྩ་སེ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། སྔ་
རོལ་དུ་དེ་ལྟ་བུའི་དངོས་པོ་མེད་ན་སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་ཅི་ཞིག་སེ་བར་འགྱུར། ཞེས་ཟླ་བའོ། །འགེལ་པ་གཞན་
གསུམ་ལས། ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གིས་སྔར་བཞིན་བཤད་ནས། དེ་ནི་ཅི་ཕྱིར་དེ་སེ་འགྱུར། །ཡོད་ན་སེ་བར་མི་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མ་སེས་པའི་དངོས་པོ་དེ་ནི། ཡོད་ན་ཅིའི་ཕྱིར་དེ་སེ་བ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བར་
འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡོད་ན་སེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། སངས་རྒྱས་
བསངས་ཀིས་ནི། གལ་ཏེ་སེ་བའི་དངོས་པོ་མ་སེས་པ་དགའ་ཞིག་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡོད་པར་གྱུར་ན། དེའི་རྒྱུ་
རེན་ཀང་བརག་ཏུ་རུང་བ་ཞིག་ན། ཅིའི་ཕྱིར་མ་འོངས་པ་དེ་ནི་རྩ་སེ་དེ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ིད་མེད་པས་དེའི་རྒྱུ་རེན་བརག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ཡང་སེ་བར་མི་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ་དག སེས་དང་མ་སེས་སེ་བཞིན་པ། །ཇི་
ལྟ་བུར་ཡང་མི་བསེད་པ། །ཞེས་སྨྲས་པ་མི་རིགས་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལ་བརེན་ནས་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་
བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་སེས་པ་འགའ་ཞིག་ཡུལ་དུས་གང་ན་ཡོད་པར་གྱུར་ན། ཅིའི་
ཕྱིར་དེ་ནི་ཡུལ་དུས་དེར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡོད་ན་སེ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་
ཡོད་ན་སེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་དོན་གཅིག་གོ །གིས་པ་སེ་བ་
གཞན་ཡོད་མེད་དཔད་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྩ་བའི་སེ་བ་དེ་ཡིས་ནི། དངོས་པོ་སེ་བཞིན་པ་ནི་བསེད་པར་བྱེད་ན། རྩ་
བའི་སེ་བ་དེ་ནི་བསེད་པར་བྱེད་པའི་སེ་བ་ལ་ཡང་ནི་མེད་པས་གང་ཞིག་གིས་ནི་བསེད་པར་བྱེད། གལ་ཏེ་རྩ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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སེ་དེ་སེ་བ་གཞན་ཞིག་གིས་བསེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། རྩ་སེ་བསེད་པར་བྱེད་པའི་སེ་བ་གཞན་དེ་ལ་ཡང་
བསེད་བྱེད་ཀི་སེ་བ་གཞན་དགོས་པས་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སེ་རྩ་བའི་སེ་བ་བསེད་བྱེད་མེད་པར་
སེ་ན། གཞན་མཚན་གཞི་འདུས་བྱས་དང་རེས་མཐུན་གི་སེ་བ་ཐམས་ཅད་རྩ་སེ་དེ་བཞིན་དུ་སེ་བ་གཞན་མེད་
པར་སེ་བར་འགྱུར་བས། དོན་མེད་པའི་རོག་པ་འདི་ཅི་ཞིག་བྱ། གིས་པ་འབྲས་ཕྱོགས་ནས་དགག་པ་ནི།
གལ་ཏེ་དངོས་པོ་འགའ་ཞིག་སེ་བར་འགྱུར་ན་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཞིག་སེ་བར་འགྱུར་གང་། རེ་ཤིག་ཡོད་པ་
དང་མེད་པ་ཡང་སེ་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡོད་མེད་གཞི་མཐུན་པ་ིད་ཀང་སེ་བ་མ་ཡིན་ཞེས་གོང་དུ་
རེན་བརག་པར་བསན་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་གསུངས་ཏེ། གཞན་ཡང་དོན་འདི་དག་
གོ །གིས་པ་སོ་སོར་དགག་པ་ལ། སེ་བ་དགག གནས་པ་དགག འཇིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་
སེ་བའི་ངོ་བོ་ིད་རོག་པར་བྱེད་ན། དངོས་པོ་འགག་བཞིན་པའམ་འགག་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་སེ་བར་འདོད་
གང་། དངོས་པོ་འགག་བཞིན་ིད་ལ་ནི་སེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འགག་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཆི་
བཞིན་པ་ིད་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །སློབ་དཔོན་གསུམ་གས། སེ་བ་ནི་མངོན་པར་འཕེལ་བ་ལ་
ཕྱོགས་པ་ཡིན་པས་བྱ་བ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནི་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་འགོད་དོ། །གང་ཞིག་འགག་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སེ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོར་མི་འཐད་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ། ལས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་དཔད་པ་དང་། འགག་མ་འགག་ལ་དཔད་པ་དང་། སྔར་གི་
རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་གནས་པ་མི་གནས་ཏེ། གནས་པ་པོ་གཅིག་ལ་གནས་
པའི་བྱ་བ་གིས་མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་མི་གནས་པ་ཡང་གནས་པ་མིན་ཏེ། གནས་པའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།
གནས་བཞིན་པ་ཡང་མི་གནས་ཏེ། གིས་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་སེ་བཞིན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ཀི་སེ་བ་བཀག་པ་ན། རྩ་བའི་གནས་པས་མ་སེས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་གནས་པར་བྱེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མ་སེས་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་འགག་བཞིན་པ་ིད་ལ་ནི་གནས་པ་འཐད་པར་མི་
འགྱུར་ཏེ། གནས་པའི་བྱ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བྱ་བ་མི་མཐུན་པ་གིས་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་
ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གང་ཞིག་འགག་བཞིན་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
དངོས་པོར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཆོས་གང་དག་ར་བ་དང་འཆི་བ་མེད་པར་གནས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན་
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ཏེ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་ར་བ་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
སྔར་བཤད་པའི་རིགས་པ་མཚུངས་ཚུལ་ནི། གནས་པ་གནས་པ་གཞན་དང་ནི། །དེ་ིད་ཀིས་ཀང་གནས་མི་
རིགས། །ཇི་ལྟར་སེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གིས་བསེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན། །ཞེས་པ་སེ། གནས་པ་འདི་ནི་མི་
གནས་པས། །རང་གི་བདག་ིད་ཇི་ལྟར་གནས། །ཞེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་འཇིག་པ་དགག་པ་ལ།
གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བརོད་པ། རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ། བྱ་བ་ལ་བརག་པ། རེན་ལ་བརག་
པ། རྒྱུ་ལ་བརག་པ། དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ལ་དཔད་པ། སྔར་བཤད་ཀི་རིགས་པ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། འགག་
པ་ཆོས་ཅན། རྩ་བའི་འཇིག་པས་འགག་པར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མ་འགགས་པ་
ཡང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པས་རྩ་བའི་འཇིག་པས་འགག་པར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འགོག་པའི་བྱ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར། གནས་པ་བཞིན་ནོ། །འགག་བཞིན་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་རྩ་བའི་འཇིག་པས་འགག་པ་
མིན་ཏེ། མི་སིད་པའི་ཕྱིར་དང་། གིས་ཀའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་དེ་
དང་མཐུན་ནོ། །མ་སེས་པ་གང་ཞིག་རྩ་བའི་འཇིགས་པས་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རོ། །མོ་ཤམ་གི་བུ་
བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། རེ་ཤིག་དངོས་པོ་གནས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
འགག་པའི་བྱ་བ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་མི་གནས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། འགག་པ་འཐད་པར་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། མི་གནས་པའི་ཕྱིར། འགག་བཞིན་པ་བཞིན། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་
བྱེད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀིས། གནས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་སྦྱར་རོ། །གནས་སྐབས་ལ་དཔད་པ་
ནི། གནས་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ཡིས་ནི། གནས་སྐབས་དེ་ིད་འགག་པར་བྱེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
གནས་པའི་གནས་སྐབས་མ་སྤངས་པའི་ཕྱིར། འོ་མའི་གནས་སྐབས་ཀིས་འོ་མའི་གནས་སྐབས་འཇིག་པར་མི་
བྱེད་པ་བཞིན། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །ཟླ་བས་ནི་རང་གི་བདག་ིད་ལ་བྱེད་པ་
འགལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །གནས་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་གིས་གནས་པའི་གནས་སྐབས་གཞན་
ཡང་འགག་པར་བྱེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། གཞན་གི་གནས་སྐབས་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སངས་རྒྱས་
བསངས་དང་། ཟླ་བའོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལས་གཞན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
གསུང་ངོ་། །ཡང་ཟླ་བས། ཞོ་ཡི་གནས་སྐབས་དེ་ཡིས་ཞོ་ཡི་གནས་སྐབས་དེ་ིད་འགག་པར་བྱེད་པ་ིད་དུ་མི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འགྱུར་ཏེ། བདག་ིད་ལ་བྱ་བ་འགལ་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཞོའ་ི གནས་སྐབས་ཀིས་གཞན་འོ་མའི་གནས་སྐབས་
ཡང་འགག་པར་བྱེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། དེའི་དུས་སུ་འོ་མའི་གནས་སྐབས་མེད་པའི་ཕྱིར། མེད་ཀང་འཇིག་
པར་བྱེད་ན་བུང་བུའི་རྭའི་རྣོན་པོ་ཡང་འཇིག་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་མགོ་སོམས་མཛད་དོ། །གསུམ་པ་
ནི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གི་ཚེ་ན་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་
སེ་བ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བ་དེའི་ཚེའོ། །བཞི་པ་དངོས་པོ་ཡོད་མེད་ལ་དཔད་པ་ནི། རེ་ཤིག་དངོས་པོ་ཡོད་པ་
ལ་འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འགག་པ་དང་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། ཚ་གང་བཞིན་ནོ། །དངོས་པོ་ིད་
འགག་བཞིན་པ་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་དུས་གཅིག་པ་ིད་དུ་གྲུབ་
པ་འཐད་པ་མེད་དེ། དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར། སྣང་མུན་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སྔར་དངོས་པོར་
གྱུར་པ་ིད་ཕྱིས་དངོས་པོ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ངོ་བོ་ིད་ཀི་གྲུབ་པ་ལ་སེ་འགག་མི་རུང་བས། སེ་
འགག་བྱེད་པ་ིད་ཀིས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་གསལ་བར་བྱས་ཏེ་སྒྱུ་མ་བཞིན་ནོ། །དངོས་པོ་མེད་པར་གྱུར་པ་
ལའང་། འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། འགག་པར་བྱ་བའི་ཆོས་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན། མགོ་གིས་
མེད་པ་ལ་མགོ་གིས་གཅད་དུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་
དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་འགག་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་དང་
དངོས་པོ་མེད་པ་གཅིག་ིད་དུ་འཐད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་སོ། །ཟླ་བས་ནི། དངོས་པོ་དང་གཅིག་ན་དངོས་
མེད་མི་འཐད་ལ། དངོས་མེད་དང་གཅིག་ན་དངོས་པོ་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་ཐལ་འགྱུར་གིས་སུ་བརོད་དོ། །དཔེ་
ལ་ཅོག་རོའ་ི འགྱུར་ལས། ཇི་ལྟར་མགོ་གིས་མེད་པ་ལ། །གཅད་དུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ནི་རིགས་
པར་སྣང་ངོ་། །ལྔ་པ་ནི། འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས། འགག་པ་འགག་པ་གཞན་དང་ནི། །དེ་ིད་ཀི་ཀང་འགག་མི་
རིགས། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། ཟླ་བས་ནི། འགག་པ་རང་གི་བདག་ིད་ཀིས། །ཡོད་མིན་འགག་པ་གཞན་གིས་
མིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཇི་ལྟར་སེ་བ་རང་དང་ནི། །གཞན་གིས་བསེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན། །ཞེས་པ་བསྒྱུར་བ་
ནི། འགག་པ་འདི་ནི་མ་འགགས་པས། །རང་གི་བདག་ིད་ཇི་ལྟར་འགག །ཅེས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་
རང་ལ་མཚུངས་པ་སྤང་བ་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། འགག་པ་གཞན་གིས་མི་འགག་ཅེས་པ་མི་འཐད་དེ།
འཇིག་པ་ཅན་རྣམས་ནི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་གཞན་གིས་འཇིག་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གང་ཞིག་གང་གིས་འཇིག་པའི་
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རྒྱུར་འདོད་པ་དེ་ནི། དེའི་འཇིག་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་པ་དག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། ཟླ་
བས་འགག་པ་ལ་འགག་པ་མེད་ན། འགག་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་ནི་མི་ལྡན་པ་ིད་དུ་
འགྱུར་རོ་སམ་ན། འཇིག་པ་ལ་འཇིག་པ་གཞན་རོག་ན་མི་རིགས་ཏེ། འཇིག་པ་ནི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་དོན་གཞན་
གིས་འཇིག་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། གལ་ཏེ་བརག་པ་འདི་ནི་ཁོད་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། བརགས་ན་གྲུབ་པར་
མི་འདོད་པས་ེས་པ་མེད་དོ། །རང་སེ་འགའ་ཞིག་འཇིག་པ་རྒྱུ་མེད་དང་། །འདུས་བྱས་སྐད་ཅིག་མར་སྨྲ་བ་ནི་
འགལ་བ་ཁོ་ན་སེ། རྒྱུ་མེད་ན་འདུས་བྱས་མ་ཡིན་པས་འཇིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལུང་ལས་ཀང་འཇིག་པ་རྒྱུ་
བཅས་སུ་གསུངས་ཏེ། སེ་བའི་རེན་གིས་ར་ཤིའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སེ་ར་གིས་འདུས་
བྱས་མ་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། འདུ་བྱེད་ཕུང་པོར་འདུས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འཇིག་
པ་ཞེས་བྱ་བ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་ལ་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་ཡང་གྲུབ་ཟིན་པས་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་
བྱ། དེ་ལྟ་ན་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །སྔར་མེད་པ་ཕྱིས་ཡོད་པས་སེ་བ་རྒྱུ་བཅས་སུ་འདོད་
ན། འཇིག་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་ལ་ཡང་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཞེས་བྱ་བས་ནི་མི་གནོད་དེ།
ཞིག་པ་ལ་ནི་རྒྱུས་ཅུང་ཟད་ཀང་བྱས་པར་མི་འདོད་ལ། འོན་ཀང་འཇིག་པ་ིད་བྱེད་དོ་ཞེས་བརོད་དོ། །འོ་ན་
བྱེད་བཞིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདོད་པ་ཡིན་ཏེ། གོ་དུམ་ལྟ་བུ་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་
ནས་དངོས་པོ་ཡིན་ལ། བུམ་སོགས་ཀི་ཆོས་ལོག་པའི་ཆ་ནས་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །འདི་ལྟ་བུའི་
འཇིག་པ་ལ་དངོས་མེད་དུ་བརོད་པ་ནི། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། འབྲས་བུ་འབྱིན་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ལུང་
ལས། འཆི་བ་ཡང་བྱ་བ་ེ་བར་གནས་ཏེ། འདུ་བྱེད་འཇིག་པར་ཡང་བྱེད་ལ། ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པ་རྒྱུན་མི་
འཆད་པའི་རྒྱུ་ཡང་འབྱིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །འདིར་འཇིག་པ་ལ་དངོས་མེད་དུ་བརོད་པ་དང་།
འདུས་མ་བྱས་ལ་དངོས་མེད་དུ་བརོད་པ་གིས་ལས། དངོས་མེད་རྒྱུ་བཅས་དང་། འདུས་བྱས་སུ་བཤད་པ་ནི།
དང་པོ་ལ་དགོངས་ཏེ། མྱ་ངན་འདས་པ་འདུས་མ་བྱས། །དངོས་དང་དངོས་མེད་འདུས་བྱས་ཡིན། །ཞེས་པ་
ལྟར་རོ། །གིས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི། འཇུག་པ་ལས། མདོར་བསྡུ་ན་ནི་དངོས་མེད་པར། །འདུས་མ་བྱས་
ཆོས་རྣམས་ལ་བརོད། །ཅེས་པ་སེ། འདི་ནི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པར་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །འདི་ནི་འགའ་ཞིག་འཇིག་པ་
ལ་དངོས་མེད་དུ་བརོད་པ་ེ་བར་བཟུང་ནས། འདུས་བྱས་སུ་བཤད་པའི་དོན་མ་རོགས་པར་འཇིག་པ་དང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དངོས་མེད་གང་ཡིན་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་བཅས་སུ་སྨྲ་བ་ནོར་པ་ཁོ་ནའོ། །སོས་པས་ཆོག་གོ །གིས་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི།
རིགས་ངོར་འདུས་བྱས་མེད་དེ། སེ་བ་དང་གནས་པ་དང་། འཇིག་པ་དག་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་
འདུས་མ་བྱས་དགག་པ་ནི། འདུས་མ་བྱས་ཡོད་པས་འདུས་བྱས་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འགེལ་པ་གསུམ་ལས་ནི།
འདུས་མ་བྱས་ནི་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་སེ། གང་ལ་ལྟོས་ནས་འདུས་མ་བྱས་སུ་འཇོག་བྱེད་འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་
པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། འདུས་བྱས་ལས་ལྡོག་པའི་སོ་ནས་འདུས་མ་བྱས་སུ་
འཇོག་པས་འདུས་མ་བྱས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས་འདུས་མ་བྱས་ནི་རས་སུ་གྲུབ་པར་ཇི་
ལྟར་འགྲུབ་སེ་མི་འགྲུབ་བོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །གསུམ་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་བ་ནི། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། སེ་
གནས་འཇིག་གསུམ་མི་འཐད་པ་ཡིན་ན། མདོ་ལས། ཀེ་མ་འདུས་བྱས་རྣམས་མི་རག །སེ་ཞིང་འཇིག་པའི་
ཆོས་ཅན་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་དང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་མཚན་ིད་
གསུམ་པོ་མེད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་། ཟླ་བས། འདུས་བྱས་
སེ་བར་ཡང་མངོན། གནས་པ་དང་འཇིག་པ་གཞན་དུ་གྱུར་པར་ཡང་མངོན། ཞེས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན།
ཞེས་པ་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། མཚན་ིད་གསུམ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བར་རྩོད་པའི་ལན་དུ། དོན་
དམ་པར་ཡོད་པ་མིན་ཡང་། རྨི་ལམ་དང་མས་སུ་མྱོང་བ་དན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། སྒྱུ་མ་མཁན་གི་སྔགས་
དང་སན་གི་མཐུ་ལས། སྒྱུ་མའི་ར་གང་དུ་སྣང་བ་བཞིན་དང་། དི་ཟའི་གོང་ཁེར་འོབས་རྒྱ་ཆེན་པོས་བསྐོར་བར་
སྣང་བ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ། སེ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གནས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་པ་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས། འདུ་བྱེད་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བའི་ངོ་བོ་ིད་མེད་
པར་བསན་པའི་དོན་དུ། གཟུགས་ནི་ལྦུ་བ་གདོས་པ་འད། །ཚོར་བ་ཆུ་བུར་དག་དང་མཚུངས། །འདུ་ཤེས་སིག་
རྒྱུ་འད་བ་སེ། །འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་ཆུ་ཤིང་བཞིན། །རྣམ་ཤེས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ཞེས། །དེ་ིད་གཟིགས་པས་བཀའ་
བསྩལ་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདུ་བྱེད་བདག་མེད་པ་བསན་པའི་དོན་དུ་དཔེ་འདི་དག་གསུངས་པའི་དོན་
ནོ། །ཐེག་ཆེན་ལའང་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་སྣང་ཙམ་ལ་བདེན་པར་རོག་པའི་ཤེས་སིབ་ཀི་གེན་པོར། སྐར་མ་རབ་
རིབ་མར་མེ་དང་། །སྒྱུ་མ་ཟིལ་པ་ཆུ་བུར་དང་། །རྨི་ལམ་གོག་དང་སིན་ལྟར་བུ། །འདུས་བྱས་དེ་ལྟར་བལྟ་བར་
བྱ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཆོས་བདག་མེད་པར་བསན་ནོ། །བདག་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་དོན་ཏེ།
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བདག་ཅེས་བྱ་བའི་ས་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་ལས། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བའི་
ས་གང་ཟག་ལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བརག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་
ནོ། །གཞན་དུ་ན་ཐེག་ཆེན་ལོགས་སུ་བསན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །རྒྱས་པར་ནི་གཞན་དུ་
བཀོད་ཟིན་ཏོ། །དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། འདུས་བྱས་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བདུན་པའི་རྣམ་པར་
བཤད་པའོ།། ༈ །།བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཡུམ་ལས། གང་ན་
བྱེད་པ་པོ་མི་དམིགས་པ་དེ་ལ་ལས་ཀང་མི་དམིགས་ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་དེ། བསན་བཅོས་དང་འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་
གསུང་ངོ་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་ཟླ་བས་ནི། ཕུང་པོ་སོགས་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་ལ་བརེན་ནས་
ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བསན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། རེན་འབྲེལ་ལས་དང་
བྱེད་པ་པོས་སོང་པའི་རྣམ་གངས་སུ་བཞེད་དོ། །གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ། དོན་དམ་པར་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་
དགག་པ། ཐ་སད་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ཕྱོགས་
མཐུན་གི་བྱ་བྱེད་དགག་པ། ཕྱོགས་མི་མཐུན་གི་བྱ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས།
མངོན་པ་ལས་དགེ་མི་དགེ་ལུང་མ་བསན་གསུམ་དུ་གསུངས་ལ། དགེ་བ་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་དང་། མཚུངས་ལྡན་
དང་། ཀུན་སློང་དང་། དོན་དམ་པར་དགེ་བ་སེ་བཞི། མི་དགེ་བ་ལ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་བཞི། ལུང་མ་བསན་ལ་
ཡང་། རྣམ་སིན་སེས། སོད་ལམ་ལས་བྱུང་བ། བཟོད་གནས། སྤྲུལ་སེམས་དང་བཞི་ཞེས་འབྱུང་བས། ལས་
དང་བྱེད་པ་པོ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་འགོད་དོ། །ཚིག་གསལ་ལས་བསོད་ནམས་དང་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་
པ་དང་། མི་གཡོ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ་ཞེས་འབྱུང་བས་ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་འགོད་
དོ། །གཞན་གིས་ལ་ནི་མི་སྣང་ངོ་། །ལན་ལ། བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་དང་། ཡིན་མ་ཡིན་གིས་
འདུས་དང་། ལས་ལ་ཡང་། ཡིན་པ་དང་། མ་ཡིན་པ་དང་། གིས་འདུས་ཞིག་བྱེད་པར་འགྱུར་གང་ན། རིགས་
པས་བརགས་ན་མི་འཐད་ཅེས་བཤད་པ་ཚིག་དོན་མཐུན་པས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བཤད་དེ། བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་
གྱུར་པ་དེ་ལས་སུ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ཡང་། ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་
མི་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་སེ། དམ་བཅའ་དང་པོའ་ི འཐད་པ་ནི། བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལ་ལས་ཀི་བྱ་བ་མེད་དེ།
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བྱ་བ་གཅིག་གིས་བྱེད་པ་པོར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱ་བ་གིས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། ཡོད་ན་བྱེད་པ་པོ་
ཡང་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །རིགས་པ་འདི་ནི་དངོས་སུ་མ་སྦྱར་བ་གཞན་ལ་ཡང་དོན་གིས་ཐོབ་པར་
བྱའོ། །བྱེད་པ་པོ་ལ་བྱ་བ་གིས་པ་བཀག་པས་ལས་ཀང་བྱེད་པ་པོ་མེད་པའི་ལས་སུའང་འགྱུར་རོ། །བྱེད་པ་
པོའ་ི ངོས་ནས་བཀག་པའོ། །ལས་ཀི་ཕྱོགས་ནས་དགག་པ་ནི། ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལ་བྱ་བ་མེད་དེ། ལས་
ཞེས་བརོད་པ་ིད་ཀིས་བྱ་བ་དང་ལྡན་པར་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱ་བ་གིས་པ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །བྱེད་པ་པོ་ཡང་ལས་བྱེད་པ་མེད་དེ། ལས་ལ་བྱེད་པ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ལས་བྱེད་པ་མེད་
པའི་བྱེད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཞེས་འགེལ་པ་གསུམ་གིས་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། བྱེད་པ་པོ་
ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལ་བྱ་བ་མེད་དེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པར་གྱུར་
པ་ལ་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལས་ཀང་བྱེད་པ་པོ་མེད་པའི་ལས་སུའང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར། ལས་ཡིན་པར་གྱུར་པ་ལ་ཡང་བྱ་བ་མེད་དེ། ངོ་བོ་ིད་ཀི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བྱེད་པ་པོ་ཡང་ལས་ལ་
ལྟོས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དམ་བཅའ་གིས་པའི་འཐད་པ་ནི། གལ་
ཏེ་བྱེད་པ་པོར་མ་གྱུར་པས་ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་བྱེད་ན་ནི། བྱེད་པ་པོར་མ་གྱུར་པ་ཞེས་པའི་ཚིགས་ལས་མ་
བྱས་པར་བསན་པས་ན། ལས་ཀང་བྱེད་པ་པོས་མ་བྱས་པར་བསན་པས། ལས་ལ་ཡང་ལས་སུ་བསད་པའི་རྒྱུ་
མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བྱེད་པ་པོ་ཡང་བྱེད་པ་པོར་བསད་པའི་རྒྱུ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སངས་
རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བས་འཆད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། བྱེད་པ་པོས་མ་
བྱས་ན་སེད་བྱེད་གཞན་མེད་པའི་དོན་གིས་ལས་ལ་རྒྱུ་ནི་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་། བྱེད་པ་པོ་ཡང་ལས་བྱེད་པ་
ལ་མ་ལྟོས་པས་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདིས་ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པ་ལའང་གནོད་བྱེད་བརོད་པས་ཕན་
ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པར་བྱས་སོ་ཞེས་གསལ་བར་འཆད་དོ། །ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་འདི་ནས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་
འཆད་དེ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ལ་རྒྱུ་མེད་ན་ནི། འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་འབྲས་དེ་
དག་མེད་ན་ནི། བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་། བྱེད་པའི་ཆོས་གསུམ་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །བྱ་བ་ལ་སོགས་
པའི་ཆོས་གསུམ་མི་རིགས་ན། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ཏེ་དགེ་སིག་གི་ལས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ། །ཆོས་
དང་ཆོས་མིན་མེད་ན་ནི། དེ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་མེད་ན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཐར་པ་དང་མཐོ་རིས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ལམ་ཡང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་འཇིག་རེན་གི་བྱ་བ་
ཐམས་ཅད་དག་ཀང་དོན་མེད་པར་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གནོད་བྱེད་ཀི་ཐལ་བ་དྲུག་རྒྱུད་
དོ། །འདིས་སྔར་རྒྱུ་མེད་པར་སེ་བ་མི་འཐད་པ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་མ་ཡིན་གིས་འདུས་
ཀིས་ལས་ཡིན་མ་ཡིན་གིས་འདུས་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། བྱེད་པ་པོར་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་བ་གིས་འདུས་ཀིས་ལས་
སུ་གྱུར་པར་དང་། མ་གྱུར་པ་གིས་འདུས་མི་བྱེད་དེ། བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པ་དང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པ་གིས་དུས་
གཅིག་ལ་ཚོགས་པ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བས་སོ་སྣང་མུན་བཞིན་ནོ། །ལས་ལའང་
དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར། འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས། ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་གཅིག །ཅེས་འབྱུང་སེ་དོན་གཅིག་
གོ །གིས་པ་ཕྱོགས་མི་མཐུན་གི་བྱ་བྱེད་དགག་པ་ལ་བྱེད་པ་རེ་རེས་རེ་རེ་བྱེད་པ་དགག རེ་རེས་རེ་རེ་དང་
གིས་འདུས་བྱེད་པ་དགག གིས་འདུས་ཀིས་རེ་རེ་བྱེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱེད་པ་པོར་ནི་གྱུར་པ་
ཡིས། ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དེ། འདིར་ཡང་སྔ་མའི་སོན་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་
ན། ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །བྱེད་པོ་མེད་པའི་ལས་སུའང་འགྱུར་རོ། །ལས་ཀི་ངོས་ནས། ལས་སུ་མ་གྱུར་
བྱེད་ན་ནི། །ལས་ལ་རྒྱུ་ནི་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །བྱེད་པ་པོར་མ་གྱུར་པས་ཀང་ལས་སུ་གྱུར་པ་མི་
བྱེད་དེ། བྱེད་པོའ་ི ངོས་ནས། བྱེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །ཞེས་པའི་སོན་འདིར་ཐལ་བར་འགྱུར། ལས་ཀི་
ངོས་ནས། ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །ཅེས་པའི་སོན་འདིར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། བྱེད་པ་པོར་
ནི་གྱུར་པ་ཡིས། ལས་སུ་མ་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ལས་སུ་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་གིས་འདུས་ཀང་མི་
བྱེད་དེ། གཏན་ཚིགས་གོང་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་ལྟར་བསན་ཞེ་ན། བྱེད་པ་པོའ་ི ཕྱོགས་ནས། ཡིན་པར་
འགྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །ཅེས་དང་ལས་ཀི་ཕྱོགས་ནས། ལས་སུ་མ་གྱུར་བྱེད་ན་ནི། །ལས་ལ་རྒྱུ་ནི་མེད་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། གིས་འདུས་ཀི་ཕྱོགས་ནས། ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་ཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་
ལ་ཡོད། །ཅེས་སྦྱར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་བྱེད་པ་པོར་ཡང་མ་གྱུར་པས་ལས་སུ་གྱུར་པ་དང་བཅས་པ་དང་།
ལས་སུ་གྱུར་པ་དང་མ་གྱུར་པ་གིས་འདུས་ཀང་མི་བྱེད་དེ། གཏན་ཚིགས་གོང་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་
ལྟར་བསན་ཞེ་ན། བྱེད་པ་པོའ་ི ཕྱོགས་ནས། ལས་སུ་མ་གྱུར་བྱེད་ན་ནི། །བྱེད་པ་པོ་ཡང་རྒྱུ་མེད་འགྱུར། །ལས་
ཀི་ཕྱོགས་ནས། ཡིན་པ་གྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །ལས་མེད་བྱེད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར། །གིས་འདུས་ཀི་ཕྱོགས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ནས། ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་གཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་གིས་
འདུས་ཀིས་རེ་རེ་བྱེད་པ་དགག་པ་ནི། བྱེད་པ་པོར་གྱུར་མ་གྱུར་གིས་འདུས་ཀིས། ལས་སུ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་
མ་གྱུར་པ་མི་བྱེད་དེ། འདིར་ཡང་གཏན་ཚིགས་ནི་གོང་དུ་བསན་པས་ཤེས་པར་བྱ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བྱེད་པ་པོའ་ི
ཕྱོགས་ནས། ཡིན་དང་མ་ཡིན་གྱུར་གཅིག་ལ། །ཕན་ཚུན་འགལ་བས་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་པ་དང་། ལས་ཀི་
ཕྱོགས་ནས། ཡིན་པར་གྱུར་ལ་བྱ་བ་མེད། །ལས་མེད་བྱེད་པ་པོར་ཡང་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ལས་སུ་མ་གྱུར་
བྱེད་ན་ནི། །ལས་ལ་རྒྱུ་ནི་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དོན་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་ཤེས་རབ་
སོན་མེ་ལས་ནི། སྔར་གི་རིགས་པ་སྦྱོར་རོ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་
བཞག་པ་ནི། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཐ་སད་ཙམ་དུ་མེད་པ་མིན་ཏེ། བྱེད་པ་པོ་ཡང་ལས་ལ་བརེན་ནས་གདགས་
པར་བྱས་ཤིང་། ལས་ཀང་བྱེད་པ་པོ་དེ་ིད་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལས་གྲུབ་ཙམ་མ་
གཏོགས་པར་རང་བཞིན་གིས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ནི་མ་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་གསུངས་ཏེ། དོན་
གཅིག་གོ །འདིར་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི། ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་བསལ་ནས་དབུ་མའི་ལམ་བསན་
པའི་ཕྱིར་དུ་གསུངས་ཞེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནི། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཕན་ཚུན་
ལྟོས་གྲུབ་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་མི་འདོད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ེ་བར་ལེན་
པ་པོ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བསལ་བའི་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་ལྷག་མ་རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་དང་། ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལའང་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་འགོག་པའི་རིགས་པ་
དག་གིས་རང་བཞིན་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱ་སེ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བསལ་བའི་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར།
གཏན་ཚིགས་འདི་ནི་སྔ་ཕྱི་གིས་ཀའི་འཐད་པར་སྣང་ངོ་། །དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་བརག་པ་
ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།སྔ་རོལ་ན་གནས་པ་བརག་པའི་རབ་དུ་
བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས། འདུ་བྱེད་བདག་དང་བདག་གིས་སོང་སེ་
ཞེས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། སེམས་ཅན་མེད་ན་སོག་ཀང་མི་རེད་དེ། །ཆོས་འདི་དག་ནི་ལྦུ་བ་ཆུ་
ཤིང་འད། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ནམ་མཁའི་གོག་འད་སེ། །ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་འད་ཞིང་སིག་རྒྱུ་བཞིན། །ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་
ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་སྔ་མར། ད་བཞིན་ེར་ལེན་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ལ་བརེན་ནས། ཤེས་
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རབ་སོན་མེ་ལྟར་ན། གནས་མ་བུའི་སེ་པ་དང་། ཚིག་གསལ་ལྟར་ན། མང་པོས་བཀུར་བའི་སེ་པ་ཁ་ཅིག ེ་
བར་ལེན་པ་པོ་ནི་ཡོད་དོ། །ཇི་ལྟར་ན། ལྟ་དང་ན་ལ་སོགས་པ་དང་། །དེར་མ་ཟད། ཚོར་སོགས་ལ་དབང་དུ་
བྱས་པ་ཅན་གི་དབང་བསྒྱུར་བྱ། གང་གི་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་སྔ་རོལ་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོར་གནས་པ་དེ་ནི་ཡོད་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲའོ། །དང་ནི་བསྡུ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། ཡང་གི་ས་ནི། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ཁས་ལེན་པར་མ་
ཟད། ཡིད་ཀིས་སེམས་པའི་སོ་ནས་ཀང་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་པར་འཆད། འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལས་ནི་སྨྲ་
བ་པོའ་ི གསལ་ཁ་མི་སྣང་ངོ་། །གལ་ཏེ་བླང་བྱ་ལྟ་སོགས་ཀི་སྔ་རོལ་དུ་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་མེད་ན། ལྟ་བ་ལ་
སོགས་པ་ེ་བར་བླང་བྱར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྔ་རོལ་དུ་ེ་བར་ལེན་པ་པོའ་ི བདག་གི་དངོས་
པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔ་རོལ་དུ་མེད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར། ལྟ་སོགས་དེ་དག་གི་སྔ་རོལ་
ན་ལེན་པ་པོའ་ི བདག་གི་དངོས་པོ་གནས་པ་དེ་ཡོད་དོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ནི། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ེ་བར་
ལེན་པ་པོ་ཆོས་ཅན། ལྟ་སོགས་ཀི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་དེ། ལྟ་སོགས་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྩི་མཁན་རྩི་
རང་གི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་བཞིན་ཞེས་འགོད་དེ་དོན་གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་
བཤད་པ་ལ་ལེན་པ་པོའ་ི བདག་དགག་པ་དང་། ཚུལ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་དང་། བཀག་པས་གྲུབ་པའི་
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་དགག རེ་རེའི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་དགག རྒྱུའི་ལེན་
པ་པོར་རོག་པ་དགག དང་པོ་ནི། ལྟ་བ་དང་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་དང་། ཚོར་བ་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
ལ་སོགས་པ་ིད་ཀི་སྔ་རོལ་ན་གནས་པའི་ལེན་པ་པོའ་ི དངོས་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ལེན་པ་པོའ་ི ཐ་
སད་དུ་གང་གིས་གདགས་པར་བྱ་སེ། གདགས་སུ་མེད་པར་ཐལ། རང་དུས་སུ་ེ་བར་བླང་བྱ་མེད་པའི་ཕྱིར།
རང་དུས་སུ་མེད་ཀང་སིར་ཡོད་པས་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་རང་དུས་སུ་ལེན་པ་པོར་མ་གྲུབ་པས་སྔ་རོལ་
གི་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་གང་ཞིག་ཡིན། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་
ཡང་། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་དེ་ནི་ཡན་གར་དུ་གནས་པར་གྱུར་ན། ལེན་པ་པོ་དེ་མེད་པར་ཡང་ལྟ་སོགས་དེ་དག་
ཡན་གར་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། ལྟོས་མེད་དུ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོ་སོར་གནས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
སློབ་དཔོན་གཞན་གསུམ་འཆད་དོ། །ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཆོས་ཅན། ེ་བར་བླང་བྱའི་སྔ་རོལ་དུ་མེད་དེ། ེ་བར་
བླང་བྱ་ལས་ཐ་སད་གདགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྣམ་བུ་རྒྱུ་སྤུན་གི་སྔ་རོལ་ན་མེད་པ་བཞིན་ནོ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཞེས་བཟློག་པ་རང་རྒྱུད་ཀང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །ལྷག་མ་སྔར་བཞིན་ནོ། །ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་དུ་
གནས་པ་ལ་ེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ལྟ་སོགས་ཅི་ཡིས་བདག་གང་ཞིག་ལེན་པ་པོའ་ི ཐ་སད་དུ་གསལ་བར་བྱེད།
བདག་གང་གིས་ལྟ་སོགས་ེ་བར་བླང་བྱའི་ཐ་སད་དུ་ཅི་ཞིག་གསལ་བར་བྱེད་དེ། མི་བྱེད་པར་ཐལ་བ་ལས།
ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་ཐ་སད་གསལ་བར་བྱེད་དགོས་ཏེ། ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཅི་ཞིག་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ན་ལེན་པ་པོ་
གང་ཞིག་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལེན་པ་པོ་གང་ཞིག་མེད་ན་ཡང་ལྟ་སོགས་ཅི་ཞིག་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་
པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། གནས་མ་བུའི་སེ་པ་དག བདག་གང་ཞིག་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེ་ཁོ་ནའི་སྔ་རོལ་
ན་ཡོད་ཀི། ཐམས་ཅད་ཀི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །རེ་རེའི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པའི་ཚུལ་ནི། ལྟ་བ་དང་ན་པ་ལ་
སོགས་པ་གཞན་ཞིག་གིས། གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ས་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་དུས་གཞན་གི་ཚེ་ན་བལྟ་བ་པོ་
དང་། ན་པ་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཏུ་གསལ་བར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
སྔ་རོལ་ན་ལེན་པ་པོ་ཡོད་པ་མིན་ན། བདག་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་རེ་རེའི་སྔ་རོལ་ན་ཇི་ལྟར་
ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། བལྟ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔ་རོལ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤིང་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔོན་དུ་ནགས་
ཚལ་མེད་ན། ཤིང་རེ་རེའི་སྔོན་དུའང་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འགེལ་པ་གསུམ་གིས་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་
སོན་མེ་ལས་ནི། གལ་ཏེ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔ་རོལ་ན། བླང་བྱ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ལེན་པ་པོ་དེ་ནི་ཇི་
ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ཞེས་འཆད་དེ་ལེགས་པར་སྣང་ངོ་། །ཕྱི་མ་རྣམས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ཡང་ཤེས་རབ་
སོན་མེ་ལས། རེ་རེའི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་གཞན་ཡང་སོན་པ་ནི། རེ་རེའི་སྔ་རོལ་དུ་ཡོད་པར་སྨྲ་ན།
བལྟ་བའི་ལེན་པ་པོ་དེ་ིད་ན་པ་སོགས་ཀི་ལེན་པ་པོ་ཡིན་ནམ་གཞན་ཡིན་པར་འགྱུར་གང་། གལ་ཏེ་རེ་རེའི་
སྔ་རོལ་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ན་ལེན་པ་པོ་གཅིག་ཁོ་ནར་གནས་པ་དེས། བལྟ་བ་དང་ན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་
ཅད་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་ན་བལྟ་བ་པོའ་ི བདག་དེ་ིད་ན་པ་པོའ་ི བདག་དང་། དེ་ིད་ཚོར་བ་པོའ་ི བདག་དེ་ིད་
དུའང་འགྱུར་བ་ལས། ལེན་པ་པོའ་ི བདག་དེ་ནི་གཅིག་དེ་ལྟར་དུ་མི་རིགས་སོ། །གཞན་ཡང་སྔ་རོལ་གི་བདག་
གཅིག་ཁོ་ནར་གནས་པ་དེ། རས་སུ་མེད་ན་ལེན་པ་པོར་མི་རིགས་ལ། རས་སུ་ཡོད་ན་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལས་
ལྷག་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། བལྟ་བ་པོའ་ི བདག་ན་པ་པོའ་ི དུས་སུ་ཞིག་ནས་མེད་པའི་ཕྱིར། བལྟ་བ་པོའ་ི
འོག་རོལ་དུ་ན་པ་ལ་སོགས་པའི་བདག་མེད་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས། བདག་གཅིག་པུ་བ་རེ་རེའི་སྔོན་
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རོལ་དུ་ཡོད་པར་ག་ལ་རིགས། བརག་པ་གིས་པ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་ལྟ་བ་པོ་ཡང་གཞན་ིད་ཡིན་ལ། ན་པ་པོ་
ཡང་གཞན། ཚོར་བ་པོ་ཡང་གཞན་ཡིན་ན། བལྟ་བ་པོའ་ི བདག་གི་ཚེ་ན་ན་པ་པོའ་ི བདག་ཀང་ཡོད་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཏེ། ལེན་པ་པོ་གསུམ་པོ་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྒྱུད་གཅིག་ལ་བདག་ཀང་མང་པོ་
ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་གསུང་ངོ་། །འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས་ནི། གལ་ཏེ་
ལྟ་སོགས་རེ་རེའི་སྔ་རོལ་ན་རེ་རེ་སེ་གང་རུང་གཅིག་གི་སྔ་རོལ་དུ་བདག་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ཞིག་ཡོད་པར་
འགྱུར་ན། ལྟ་ན་ཚོར་གསུམ་གི་བདག་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། བདག་གཅིག་ལས་མེད་པས་ལྟ་བ་པོའ་ི བདག་དེ་
ིད་ན་པ་པོའ་ི བདག་དེ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། དེ་ིད་ཚོར་བ་པོའ་ི བདག་དུའང་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས།
གསུམ་པོའ་ི བདག་དེ་ནི་གཅིག་དེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་བ་མི་རིགས་སོ། །གཅིག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་ེས་པ་མཐོང་ནས།
གསུམ་པོའ་ི བདག་སོ་སོའ ་ོ ཞེ་ན། འོ་ན་ལྟ་བ་པོའ་ི བདག་གི་ཚེ་ན། ན་པ་པོའ་ི བདག་དང་། སྣོམ་པ་པོའ་ི བདག་
ལ་སོགས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ལྟ་བ་པོའ་ི བདག་ཀང་གཞན་ིད་ཡིན་ལ། ན་པ་པོའ་ི བདག་ཀང་
གཞན་ཚོར་བ་པོའ་ི བདག་ཀང་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་རྒྱུད་གཅིག་ལ་བདག་ཀང་མང་པོ་ིད་དུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རྒྱུའི་ལེན་པོར་རོག་པ་དགག་པ་ལ། གལ་ཏེ་ལྟ་སོགས་ཀི་སྔ་རོལ་ན་མིག་སོགས་སེ་
མཆེད་དྲུག་དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་ལས། ལེན་པ་
པོར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ན། གང་གིས་གདགས་པར་བྱ་ཞེས་པའི་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ལྟ་བ་མིག་གི་དབང་པོ་
དང་། ན་པ་རྣ་བའི་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་གང་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར་
བའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དེ་ལའང་སྔ་རོལ་ན་ལེན་པ་པོའ་ི བདག་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན། སྔ་རོལ་
དངོས་པོ་གང་གནས་པ། །དེ་ནི་གང་གིས་གདགས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་ནས། ཅི་ཡིས་གང་ཞིག་གསལ་བར་
བྱེད། །ཅེས་པའི་བར་གི་ཐལ་བ་རྣམས་བརོད་དོ་ཞེས་འགེལ་པ་གསུམ་ལས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི།
བལྟ་བ་དང་ན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་གང་ལས་རིམ་གིས་འབྱུང་བར་འགྱུར་
བའི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དེ་ལའང་། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ལེན་པ་པོ་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བླང་བྱ་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལེན་པ་པོ་ཞེས་གདགས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འབྱུང་བའི་ལེན་པ་པོར་
འཇོག་པའི་དུས་སུ་ལྟ་སོགས་མེད་པས་དེའི་ལེན་པ་པོར་མི་འགྱུར་ལ། བལྟ་སོགས་ཀི་ལེན་པ་པོར་གྲུབ་པའི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དུས་སུ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཞིག་པས་དེའི་ལེན་པ་པོར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་གང་རུང་ཞིག་མེད་པར་འགྱུར་རོ་
ཞེས་འཆད། གིས་པ་ཚུལ་དེས་གཞན་ཡང་ཁེགས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས། བལྟ་བ་
དང་ན་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཚོར་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་། གང་གི་ཡིན་པའི་ལེན་པ་པོ་མེད་དོ་ཞེ་ན། འོ་
ན་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཀང་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེན་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི།
བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ེ་བར་བླང་བྱ་ཡིན་པ་དེའི་ཚེ་ཡང་། བལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་འདུས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་
པའི་ཕྱིར། རས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། དེའི་ཕྱིར། གང་གི་ཡིན་པ་གལ་ཏེ་
མེད། །དེ་དག་ཀང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ། བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ལེན་པ་པོ་དེ་
ལ་རིགས་པས་དཔད་ན་མེད་པར་རོགས་པའི་ཚེ། ཡོད་དམ་མེད་དོ་ཞེས་རོག་པ་དག་ནི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏེ།
ལེན་པ་པོ་གང་ཞིག་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྔ་རོལ་དང་། ད་ལྟ་དང་། ཕྱི་ནའང་མེད་པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས།
སྔ་རོལ་ན་གནས་པ་བརག་པའམ། ེ་བར་བླང་བྱ་དང་། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་
པ་དགུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།མེ་དང་བུད་ཤིང་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཏིང་
ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་ལས། བསྐལ་པ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོར་རབ་བསེགས་ཀང་། །ནམ་མཁའ་སྔོན་ཆད་ནམ་ཡང་
ཚིག་མིན་ལྟར། །ཆོས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཚུངས་པར་རྣམ་རིག་པ། །དེ་ནི་ནམ་ཡང་མེ་ཡིས་ཡོང་མི་
ཚིག །ཞེས་གསུངས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་དང་། ེ་བར་བླང་བྱ་དགག་པ་མ་
བཟོད་ནས། གིས་པོ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་མེ་དང་བུད་ཤིང་བཞིན་ནོ། །ཞེའོ། །གཞུང་གི་
ཚིག་དོན་ལ་གསུམ་སེ། མེ་དང་བུད་ཤིང་དགག་པ། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བ་
སད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕྱོགས་ལྔར་བརགས་ཏེ་དགག་པ། ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དགག་པ། བཀག་པས་གྲུབ་པའི་
དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་བཀག་པ་ལ། མེ་དང་བུད་ཤིང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་
འདོད་ན། མེ་དང་བུད་ཤིང་གཅིག་ིད་དུ་འགྱུར་བའམ། གཞན་ིད་དུ་འགྱུར་གང་། གལ་ཏེ་བུད་ཤིང་གང་ཡིན་
པ་དེ་ིད་མེ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ན། བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཀང་གཅིག་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། བསེག་
བྱའི་ཤིང་དེ་ིད་སེག་བྱེད་ཀི་མེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་དག་ཆོས་ཅན།
གཅིག་མིན་ཏེ། བྱེད་པོ་དང་ལས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཅོད་པ་པོ་དང་གཅད་བྱ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཟློག་པ་རང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རྒྱུད་ཀང་གསུངས་སོ། །གིས་པ་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་དགག་པ་ནི། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་དང་། ེས་སྤོང་གི་
ལན་དགག གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་མེ་བུད་ཤིང་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀི་
གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི། གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་འོག་ཏུ་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས།
མེ་ནི་དོན་དམ་པར་བུད་ཤིང་ལས་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། བུད་ཤིང་བཞིན། ཞེས་
བཟློག་པ་རང་རྒྱུད་ཀང་བྱས་སོ། །འདོད་ན། རག་ཏུ་འབར་བ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དང་། འབར་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་
བུད་ཤིང་ལས་མི་འབྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། བུད་ཤིང་བསྒུལ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྩོམ་པ་དོན་མེད་པ་ིད་
དུ་འགྱུར་རོ། །ཐལ་བ་གསུམ་པོ་ལ་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ཡིན་ན། བསེག་བྱའི་ལས་བུད་ཤིང་འདི་ལྟ་བུ་བསེག་གོ་ཞེས་
བསན་དུ་མེད་པའམ། བསེག་བྱའི་ལས་མེད་པའི་སེག་བྱེད་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་
བསངས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། བུད་ཤིང་བསེག་པའི་ལས་ཀང་མེད་པ་ིད་
དུ་འགྱུར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས། ལས་ཀང་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར། ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་། གལ་ཏེ་
འབར་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ལས་མི་འབྱུང་བ་ལ་ེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། རྒྱུ་གཞན་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ།
བུད་ཤིང་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འདོད་པ་དེའི་ཕྱིར། འབར་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་བུད་
ཤིང་ལས་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། འདོད་ན་རག་ཏུ་འབར་བར་ིད་དུ་ཐལ། རག་ཏུ་འབར་བ་ིད་ཡིན་ན། རྩོམ་པ་
དོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ེས་སྤོང་གི་ལན་དགག་པ་ནི། ཐལ་བ་དགོད་པ་དེ་ལ་གལ་ཏེ་འདི་སམ་
དུ་སེག་བཞིན་པ་ིད་བུད་ཤིང་ཡིན་པས། མེ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཤིང་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་
བར་ཐལ་བའི་ེས་པ་མེད་པར་སེམས་ན། གང་གི་ཚེ་མེས་སེག་བཞིན་པ་དེ་ཙམ་དེ་བུད་ཤིང་ཡིན་ན། བུད་
ཤིང་དེ་མེ་དོན་གཞན་གང་གིས་སེག་པར་བྱེད་དེ་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་
གཞན་བསན་པ་ལ། དགག་པ་དངོས་དང་། ེས་སྤོང་གི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མེ་དང་བུད་ཤིང་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་ན། མེ་ཆོས་ཅན། བུད་ཤིང་སེག་བྱེད་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བུད་ཤིང་དང་གཞན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། བུད་ཤིང་ལ་མི་ལྟོས་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་པ་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། གཞན་ཕྱིར་མི་ཕད་ཕད་མེད་ན། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །མི་ཕད་པར་ཐལ། ངོ་བོ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕད་པ་མེད་ན་བུད་ཤིང་བསེག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་བསེག་ན། བུད་
ཤིང་ཟད་སོབས་ཀིས་འཆི་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་འཆི་ན། རང་གི་རགས་རག་ཏུ་འབར་བ་དང་ལྡན་པར་
ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །ཡང་གི་ས་ནི། སངས་
རྒྱས་བསངས་ཀིས། བུད་ཤིང་ལས་གཞན་ཡང་མིན་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས། ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་
ནོ། །གཞན་གིས་ལས་ནི། རང་གི་རགས་དང་ལྡན་པར་གནས། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཡང་གི་ས་མེད་
དོ། །གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ཡིན་ན་ཡང་། ཤིང་དང་ཕད་དུ་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་ན་
བུད་མེད་སེས་པ་དང་གཞན་ཡིན་ཡང་སེས་པ་དང་བུད་མེད་ཕད་པ་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ལེགས་ལྡན་བྱེད་
ཀིས་དཔེ་དོན་གོང་འོག་བསྣོར་ནས་འཆད། གལ་ཏེ་མེ་དང་ཤིང་དག་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་བསལ་བར་
གྱུར་ན་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་སུ་འབྲེལ་བའི་མཚན་ིད་མེད་པ་འགྱུར་ལ། ཕན་ཚུན་མ་བསལ་ན་ཤིང་ལས་མེ་
གཞན་ིད་ཡིན་ཡང་། ཤིང་དང་ཕད་པར་འདོད་ལ་རག་པ་ལས། མེ་དང་བུད་ཤིང་ཕད་དུ་མི་རུང་བར་ཐལ།
ཕན་ཚུན་ལྟོས་མེད་དུ་སོ་སོར་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཅིག་གིས་གཅིག་བསལ་བའི་དོན་ཡུལ་དུས་སོ་སོར་
གྲུབ་པ་ལ་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །གཞན་གསུམ་གིས་ནི། གལ་ཏེ་མེ་དང་བུད་ཤིང་དག་ནི། གཅིག་གིས་
གཅིག་བསལ་བ་སེ། ཕན་ཚུན་མ་ལྟོས་པར་སོ་སོར་གྲུབ་པར་གྱུར་ན། ཤིང་ལས་མེ་དོན་གཞན་ིད་ཡིན་ཡང་།
སེས་པ་དང་། བུད་མེད་བཞིན་དུ་ཤིང་དང་ཕད་པར་འདོད་ལ་རག་པ་ལས། དགག་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསན་
ནོ། །གལ་ཏེ་གཅིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརགས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། མེ་དང་བུད་ཤིང་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན།
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། གང་དག་དངོས་པོ་གཅིག་པ་དང་། །དངོས་པོ་གཞན་པ་ིད་དུ་ནི། །གྲུབ་པར་གྱུར་
པ་ཡོད་མིན་ན། །དེ་གིས་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད། །ཅེས་སོགས་ཀིས་བཀག་ཟིན་ཏོ། །ཞེས་བཤད། གིས་པ་
ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དགག་པ་ལ། ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་དགག་པ་དངོས་དང་། ཞར་ལ་རིགས་པ་གཞན་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། སྔ་ཕྱི་ལྟོས་པ་དགག གྲུབ་མ་གྲུབ་ལྟོས་པ་དགག བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་
པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཤིང་ལ་ལྟོས་ནས་མེ་གྲུབ་པ་ཡིན་ལ། གལ་ཏེ་མེ་ལ་ལྟོས་ནས་ཀང་བུད་ཤིང་གྲུབ་པས་ལྟོས་ནས་
རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ལྟོས་ས་བུད་ཤིང་གང་ལ་ལྟོས་པའི་ལྟོས་ཆོས་མེ་དང་། ལྟོས་ས་མེ་གང་
ལ་ལྟོས་པའི་ལྟོས་ཆོས་བུད་ཤིང་དུ་འགྱུར་བ་གིས་ལས། དང་པོར་བུད་ཤིང་གྲུབ་པའམ་མེ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་
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ཡིན། གལ་ཏེ་ཤིང་དང་པོར་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མེ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལྟོས་པར་མི་རིགས་
པ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལྟོས་གང་ན། དེའི་ཚེ་མེ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་སླར་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་། བུད་པར་བྱ་
བའི་ཤིང་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། མེ་མ་སེས་པའི་དང་པོར་གྲུབ་
ཟིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་ིད་ཀི་ཕྱོགས་བཏང་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་མེ་སྔར་གྲུབ་
པ་ལ་ལྟོས་ནས་བུད་ཤིང་གྲུབ་པར་འདོད་ན། མེ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། མེ་བུད་ཤིང་ལ་མི་ལྟོས་པར་གྲུབ་པར་
ཐལ་བས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་གྲུབ་ཏུ་སྨྲ་བ་མས་སོ། །གིས་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལྟོས་པ་དགག་པ་ནི། དུས་མམ་དུ་
ལྟོས་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། གལ་ཏེ་དུས་མམ་པའི་དངོས་པོ་མེ་དང་བུད་ཤིང་
གིས་ལས། བུད་ཤིང་གང་ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ་པར་བཞག་པའི་མེ་དེ་ིད་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་ལྟོས་བྱ་བུད་ཤིང་
གང་ཡིན་པ་དེ་འགྲུབ་ན། དང་པོར་བུད་ཤིང་གང་ལ་ལྟོས་ནས་མེ་གང་ཞིག་འགྲུབ་བམ། མེ་གང་ལ་ལྟོས་ནས་
བུད་ཤིང་གང་ཞིག་འགྲུབ་པ་སྨྲོས་ཤིག ཅེས་གསུངས་ལ། ཟླ་བས་ཀང་བཤད། གཞན་གིས་ཀང་དོན་མཐུན་
ནོ། །གལ་ཏེ་དང་པོར་ཤིང་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མེ་གྲུབ་པར་འདོད་ན་ཡང་། གལ་ཏེ་ཤིང་ལྟོས་མེ་ཡིན་ན། །མེ་
གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་བརོད་ཟིན་ནོ། །དང་པོར་མེ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ན་ཡང་། རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བའི་
ེས་པ་སོགས་བརོད་ཟིན་ལ། ལྟོས་ས་ལྟོས་ཆོས་ཕན་ཚུན་འཆོལ་བས་ངོས་མི་ཟིན་པའི་ེས་པ་ཡང་ཡོད་
དོ། །གཞན་ཡང་ལྟོས་ནས་གྲུབ་ཏུ་ཆུག་མོད་ཀི། མེའི་དངོས་པོ་བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་སམ། བུད་ཤིང་གི་དངོས་པོ་
མེ་ལ་ལྟོས་ནས་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་གང་ཡིན་པ་ལ། གྲུབ་པ་ཞིག་ལྟོས་སམ། མ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལྟོས། མ་གྲུབ་པ་
དེ་ཇི་ལྟར་ལྟོས་ཏེ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། ལྟོས་པ་པོ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གྲུབ་པ་ཞིག་ལྟོས་ཤེ་ན། གྲུབ་ཟིན་པ་
དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ལྟོས་པར་མི་རིགས་པར་ཐལ། གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་
བ་ནི། ཤིང་ལ་ལྟོས་པའི་མེ་མེད་དེ། མེ་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་ལྟོས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཤིང་ལ་མ་ལྟོས་པའི་
མེ་ཡང་མེད་དེ། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་དང་། འབར་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པ་དང་། རག་ཏུ་འབར་
བར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་། ཟླ་
བས་ནི། ཤིང་ལ་ལྟོས་པའི་མེ་མེད་དེ། ལྟོས་པ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཤིང་ལ་མ་ལྟོས་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
ལོགས་སུ་གྲུབ་པའི་མེ་ཡང་མེད་དེ། གཞན་ིད་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཤིང་ཡང་མེད་དེ། ལྟོས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མེ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཤིང་ཡང་མེད་དེ། གཞན་ིད་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཞར་
ལ་རིགས་པ་གཞན་བཤད་པ་ལ། རྣམ་པར་བརགས་ཏེ་དགག་པ་དང་། སྔར་གི་རིགས་པ་སྦྱར་ཚུལ་ལོ་དང་པོ་
ནི། གལ་ཏེ་མེ་བུད་ཤིང་ལ་གཞན་ནས་འོང་ངམ། མི་འོང་བར་དང་པོ་ནས་ཡོད་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན། བུད་ཤིང་
དང་བཅས་པའམ། བུས་ཤིང་མེད་པར་འོང་བ་ཙམ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གཞན་ིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། འགོ་བ་
བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། རས་སུ་ཡོད་པ་ིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །བུད་ཤིང་དང་བཅས་པར་འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་
ཏེ། བུད་ཤིང་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བུད་ཤིང་མེད་པར་འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བུད་ཤིང་
མེད་ན་གཞི་མེད་པའི་ཕྱིར། དང་པོ་ནས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཤིང་ལའང་མེ་ནི་དང་པོ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
གསར་དུ་སེ་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྣམ་པར་ཤེས་པ་བཞིན། ཤེས་རབ་སོན་མེའོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།
བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། བརག་པ་སྔ་མ་བཞིན་མཛད་ནས། མེ་ནི་གཞི་གཞན་ལས་བུད་ཤིང་ལ་མི་འོང་སེ། བུད་
ཤིང་དང་བཅས་པར་འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན། བུད་ཤིང་མེད་པར་འོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དང་པོར་
བུད་ཤིང་དང་བཅས་ན་བུད་ཤིང་ལ་འོང་བ་དོན་མེད་ལ། བུད་ཤིང་མེད་ན་རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ནས་
བུད་ཤིང་ལ་ཡོད་དོ་སམ་ན། མེ་ནི་ཆོས་ཅན། དང་པོ་ནས་བུད་ཤིང་ལ་ཡོད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་དམིགས་པའི་
ཕྱིར། རྩོམ་པ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས་ཐམས་ཅད་འདེས་པར་བཤད་དོ། །གིས་པ་
སྔར་གི་རིགས་པ་སྦྱར་ཚུལ་ནི། སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་པའི་རིགས་པས་འགོ་འོང་དགག་པ་དེ་བཞིན་དུ། བུད་
ཤིང་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པའི་ལྷག་མ་དག་སྔར་གི་རིགས་པས་བསན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། རེ་ཤིག་བསེགས་པ་
མི་བསེག་སེ། །མ་བསེགས་པ་ཡང་བསེག་མི་བྱེད། །བསེགས་དང་མ་བསེགས་མ་གཏོགས་པར། །སེག་བཞིན་
ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཤིང་
ིད་མེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། །བུད་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞེས་པའོ། །ཤིང་ལས་
གཞན་ན་མེ་ཡང་མེད་དེ། གལ་ཏེ་ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ན། །ཤིང་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཅེས་
པའོ། །མེ་ནི་ཤིང་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལྡན་པ་ལ་ཐ་དད་དང་ཐ་མི་དད་ཀི་ལྡན་པ་གིས་སུ་ངེས་ལ། ཐ་དད་
དང་ཐ་མི་དད་གིས་ཀ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མེ་ལ་ཤིང་བརེན་པར་མེད་ལ། ཤིང་དེར་མེ་དེ་བརེན་པར་ཡང་
མེད་དེ། གཞན་ིད་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། མེ་
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དང་བུད་ཤིང་ཕྱོགས་གསུམ་དུ་བརག་པའི་རིགས་པ་དག་གིས། བདག་དང་ེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་གཅིག་པ་
ིད་དང་། གཞན་ིད་དང་། ཕན་ཚུན་ལྟོས་པར་མི་འཐད་པའི་རིགས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པོ་ཀུན་རྣམ་པར་
བཤད་དོ། །ཇི་ལྟར་བཤད་ཅེ་ན། བུམ་སྣམ་སོགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། རིགས་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པོ་མ་ལུས་
པར་བཤད་ཅེས་སྦྱར་རོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་དང་། ཚིག་གསལ་གིས་ནི། རིགས་པའི་རིམ་པ་ཕྱོགས་ལྔར་
བརག་པ་ལ་འཆད། གསུམ་པ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བ་སད་པ་ནི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གང་དག་བདག་ེ་བར་
བླང་བྱ་དང་བཅས་པ་དང་། ཡན་ལག་ཅན་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ིད་གཅིག་དང་ཐ་དད་
པར་སོན་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ངེས་པའི་དོན་ལ་མཁས་སོ་སམ་དུ་མི་སེམས་ཏེ། ཚད་
མ་དང་འགག་པའི་དོན་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་འཆད་དོ། །གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་དང་དགོངས་པ་
གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །དབུ་རྩ་བ་ལས། མེ་དང་བུད་ཤིང་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་པའི་རྣམ་
པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།འཁོར་བ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། འབྲེལ་དགོད་པ་དང་། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་
བཤད་པ་དང་། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལས་སྔོན་གི་མཐའ་མི་
དམིགས། ཕྱི་མའི་མཐའ་མི་དམིགས། དབུས་མི་དམིགས། ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། སངས་རྒྱས་
བསངས་དང་ཟླ་བས། བདག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། འཁོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། ཕུང་པོ་སོགས་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཆོས་བསན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དགེ་སློང་དག་འཁོར་
བ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ནན་ཏན་བྱའོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། ཆོས་དང་གང་ཟག་རང་
བཞིན་མེད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་དོ་ཞེས་འཁོར་བ་ཡོད་པར་གསུངས་
པ་བཤད་དགོས་སོ་ཞེ་ན། ཞེས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ། རེན་འཁོར་བ་མ་གྲུབ་པ། བརེན་པ་སེ་
འཆིའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འཁོར་བ་ལ་
ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་དེ་ཞེས་བྱ་སེ། འཐད་པ་ལ་ལུང་ནི། སྔོན་གི་མཐའ་མངོན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པའི་ཚེ། ཐུབ་པ་
ཆེན་པོས་མིན་ཞེས་གསུངས། རིགས་པ་ནི། འཁོར་བ་དེ་ལ་སྔོན་གི་མཐའ་གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་
ཡང་གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱའོ། །གལ་ཏེ་དབུས་ཡོད་པར་སེམས་ན། འཁོར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་
ཆོས་ཅན། དབུས་ནི་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། འཁོར་བ་གང་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པར་ལུང་དང་རིགས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ་གིས་ཀིས་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་སོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་
འཁོར་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པར་བསན་ཏེ། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྔོན་གི་མཐའ་
མངོན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པའི་ཚེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་མིན་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཕྱི་མའི་མཐའ་མེད་ན་སོན་པས།
འཁོར་བ་ཟད་པའི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་གསུངས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གང་ཟག་སོ་སོའ་ི ཐ་སད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀི་དོན་
དམ་པར་མ་ཡིན་ཏེ། སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་གིས་ཀ་མེད་པར་གསུངས་པས་སོ། །དབུས་ཡོད་དོ་སམ་ན། འཁོར་
བ་དེ་ལ་དབུས་ནི་ག་ལ་ཡོད་དེ། མེད་པར་ཐལ། གང་ལ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ།
ཟླ་བ་ཡང་གཙོ་བོར་དེ་དང་མཐུན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། དོན་དམ་པར་འཁོར་བ་མེད་དེ། དེ་ལ་སྔོན་དང་
ཕྱི་མཐའ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་སྔོན་གི་
མཐའ་མངོན་ནམ་ཞེས་ཞུས་པའི་ཚེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་མིན་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །ཐ་མ་མེད་པ་ནི། དོན་དམ་
པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། ཐོག་མ་ནི་ཐ་སད་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་བ་སི་ེ་
བར་བཟུང་ན་མཐའ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། འོ་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཁོར་བ་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཆོས་
བསན་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། གང་ཟག་སོ་སོ་ལ་ནི་ཐོག་མ་མེད་ཀང་མཐའ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་
ས་བོན་བཞིན་ནོ། །འཕགས་པ་ལྷས། ཇི་ལྟར་ས་བོན་མཐའ་མཐོང་ཞིང་། །དེ་ལ་ཐོག་མ་ཡོད་མིན་ལྟར། །དེ་
བཞིན་རྒྱུ་ནི་མ་ཚང་ཕྱིར། །སེ་བའང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སོ། །མུ་སེགས་པ་དག་འཁོར་བ་ལ་ཐོག་
མ་ཡོད་དེ། ཐ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སེས་པའི་འཁོར་བ་ལ་
ཐ་མ་ཡོད་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པས་མ་ངེས་པ་ིད་དོ། །ཐོག་མ་ཡོད་པ་ལ་ནི། རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བའི་ེས་པ་བརོད་
ལ། འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་སྔོན་གི་མཐའ། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི། །ཞེས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་
བཤད་དོ། །ཟླ་བ་ཡང་། སོས་པ་ལྷག་མ་འདིའི་རེས་སུ་འབྲང་ངོ་། །གིས་པ་བརེན་པ་སེ་འཆིའི་ཆོས་མ་གྲུབ་པ་
ལ། མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། གཞན་གསུམ་ལས་ནི། འཁོར་
བ་ལ་ཐོག་མཐའ་དབུས་གསུམ་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རེན་གི་འཁོར་བ་
ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་འཁོར་བའི་ཆོས་སེ་བ་དང་། ར་ཤི་དེ་ལ་སྔ་ཕྱིའི་རིམ་པ་མི་འཐད་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་
གི་རིམ་པ་མི་འཐད་པ་ིད་དོ། །འཐད་པ་ལ། སེ་བ་དང་ར་ཤི་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྔ་ཕྱིར་གྱུར་པའི་རིམ་པ་དང་།
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ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་རིམ་པ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། གལ་
ཏེ་སེ་བ་ནི་སྔ་བར་གྱུར་ལ། ར་ཤི་ཕྱི་བ་ཡིན་ན་ནི། སེ་བ་ལ་ར་ཤི་མེད་པ་དང་། ཚེ་སྔ་མ་མ་ཤི་བར་ཡང་ཚེ་
འདིར་དང་པོར་སེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སེ་བ་ནི་ཕྱི་བར་འགྱུར་ལ། ར་ཤི་ནི་སྔ་བ་ཡིན་ན་ནི། སེ་
བའི་རེན་གིས་ར་ཤིའོ་ཞེས་ཁོད་འདོད་པས་ན་སེ་བའི་རེན་མེད་པའི་ར་ཤི་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
སེ་བའི་རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མེད་པས་མ་སེས་སོ་སམ་དུ་དགོངས་སོ་ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །གལ་ཏེ་སེ་
བ་དང་ར་ཤི་ལྷན་ཅིག་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། སེ་བ་དང་ནི་ར་ཤི་དག་ལྷན་ཅིག་རུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
ཏེ། འཐད་པ་ནི། སེ་བཞིན་པའི་དུས་ན་འཆི་བཞིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། སེ་འགག་མི་མཐུན་པ་གིས་
དུས་གཅིག་ལ་ཅིག་ཆར་དུ་ཐལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་སེ་བ་དང་ར་ཤི་གིས་ཀ་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སེ་བ་ལ་ར་ཤི་སྔོན་དུ་མ་སོང་། ར་ཤི་ལ་སེ་བ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ་ལྷན་ཅིག་པར་
འདོད་པས་སོ། །སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པའི་ར་ཤི་སེ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རང་དབང་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། སྔ་རོལ་གི་སེ་
བ་ཡང་ར་ཤི་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་དབང་ཅན་དུ་འགྱུར་བས། སེ་བ་ཡང་ར་ཤིའི་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས། ར་ཤིའང་སེ་བའི་
རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། སེ་བ་དེ་དང་ར་
ཤི་དེ་དག་སྔ་ཕྱི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་སོ་བར་བྱེད་དེ་སོ་བར་མི་རིགས་པར་ཐལ། སེ་བ་དང་ར་ཤི་གང་
ལ་སྔ་ཕྱིར་གྲུབ་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་གི་རིམ་པ་དེ་དག་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་
བ་ནི། སེ་བ་དང་ར་ཤི་སྔ་ཕྱི་དང་ལྷན་ཅིག་རིམ་པ་མི་སིད་པ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ིད་དང་། མཚན་ིད་
དང་མཚན་གཞི་ིད་དང་། ཚོར་བ་དང་ཚོར་བ་པོ་ིད་དང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། ཚད་མ་
དང་གཞལ་བྱ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡོད་པར་འདོད་པ་གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དག་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་ཀི་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། སྔ་ཕྱི་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུའང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཐུན་མོང་དུ་སྔོན་གི་མཐའ་མེད་པ་ནི། འཁོར་བ་
འབའ་ཞིག་ལ་སྔོན་གི་མཐའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་དངོས་པོ་རྣམས་དང་། མཚན་
ིད་དང་མཚན་གཞི་སོགས་ཐམས་ཅད་ིད་ལའང་ཆོས་ཅན། སྔོན་གི་མཐའ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་
ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །ཞེས་འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས་བཤད། ཚིག་གསལ་ལས་ནི། འཁོར་བ་འབའ་
ཞིག་སྔོན་གི་མཐའ། །ཡོད་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི། །ཞེས་ཚིག་རྐང་པ་གིས་སྔོན་ལ་འདོན་པར་མཛད་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།

77

དོ། །ཕྱོགས་གཅིག་ལ་དཔེར་མཚོན་ན་འབྲས་བུ་ནི་རྒྱུའི་སྔ་རོལ་ན་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དཔེར་ན་མྱུ་གུ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྔ་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་སྔ་
བ་ཡང་མི་འཐད་དེ། འབྲས་བུ་མེད་པའི་རྒྱུ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་ིད་སྔ་བ་ཡང་མི་འཐད་དེ།
མཚོན་བྱ་མེད་པའི་མཚན་ིད་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མཚན་ིད་ཀི་དུས་སུ་མཚོན་བྱ་མེད་ཀང་ཕྱིས་
མཚོན་བྱ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱིས་མཚན་ིད་དུ་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། སྔ་རོལ་དུ་མཚན་ིད་མ་ཡིན་ཏེ། མཚོན་
བྱ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྔར་མཚན་ིད་མ་ཡིན་ཡང་ཕྱིས་མཚོན་བྱ་དང་ལྡན་པས་མཚན་ིད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
རང་དུས་སུ་མཚན་ིད་མ་ཡིན་ན་ཕྱིས་ཀང་མཚན་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། སྔར་གི་མཚན་ིད་མ་ཡིན་པའི་རང་
བཞིན་མི་འདོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་འདོར་ན་སྔ་རོལ་དུ་མཚན་ིད་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྱུར་བར་
ཐལ། དུས་ཕྱིས་མཚན་ིད་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དོར་ནས་མཚན་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་གཞན་
དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །སྔ་རོལ་ནས་མཚན་ིད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་
ན་ནི། མཚོན་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་མཚན་ིད་དུ་འཇོག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པས་མཚན་
ིད་དུ་འགྱུར་བ་ཕྱིས་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། སྔ་རོལ་དུ་མཚན་ིད་མ་ཡིན་ན་ཕྱིས་ཀང་མཚན་ིད་དུ་
མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །རིགས་པ་འདི་ནི་སྔ་ཕྱིར་ཁས་བླངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
སྦྱར་རོ། །གཞན་དག་གིས་ནི། འདི་ལྟ་བུའི་རིགས་པ་ཕ་མོ་རོགས་པར་མི་སྣང་ངོ་། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་བཤད་
ཚུལ་ལོ། །འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས་ནི་འཁོར་བ་འབའ་ཞིག་སྔོན་གི་མཐའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་འབའ་ཞིག་
ཏུ་མ་ཟད་ཀི། དངོས་པོར་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ིད་ལ་ཡང་སྔོན་གི་མཐའ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུང་
ངོ་། །ཟླ་བས། མཐའ་དང་ཆ་ཤས་རྣམ་གངས་སུ་ཞེས་གསུངས་པས་སྔོན་གི་ཆ་ཁས་བླངས་པ་ན། གང་ལ་ལྟོས་
ནས་ཕྱི་མའི་ཆར་འཇོག་པའི་ཕྱི་མའི་མཐའ་ཡང་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །དེའི་ཚེ་སྔ་ཕྱི་ཁས་བླངས་པས་སྔ་ཕྱི་
འགོག་པའི་རིགས་པ་འཇུག་པའི་གནད་འདི་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་
མཐའ་བརག་པའམ། འཁོར་བ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གཅིག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། ༈ །།སྡུག་བསྔལ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། འབྲེལ་དགོད་པ་དང་། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་
དང་། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལས། སྡུག་བསྔལ་བ་ཡང་སྡུག་
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བསྔལ་བས་སོང་ངོ་ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། རབ་བྱེད་གོང་
མ་ལས་འཕོས་པའི་ཚུལ་དུ་མི་བཞེད་པར། རེན་འབྲེལ་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པར་རོག་པ་དགག་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་རོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བས། བདག་ཡོད་དེ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་གསུངས་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཕུང་པོ་ཡོད་དེ། སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་ེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་སྡུག་བསྔལ་ལོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་
དོན་བཤད་པ་ལ། གཞན་གི་འདོད་པ་བརོད། གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བརོད། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་
བའོ། །དང་པོ་ནི། རོག་གེ་པ་ཁ་ཅིག སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་བྱས་པར་འདོད་ལ། ཡང་ལ་ལ་ནི་གཞན་གིས་
བྱས་པར་འདོད་པ་དང་། གཞན་དག་གིས་ཀས་བྱས་པར་འདོད་པ་དང་། རྒྱང་འཕན་པ་སོགས་རྒྱུ་མེད་པར་
ཡང་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ལ་མདོར་བསན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་
བདག་གིས་བྱས་པ་དང་། གཞན་གིས་བྱས་པ་སོགས་སུ་དམ་འཆའ་བ་དེ་ནི་བྱ་བར་མི་རུང་ངོ་། །གིས་པ་ལ།
བདག་གིས་བྱས་པ་དགག གཞན་གིས་བྱས་པ་དགག གིས་ཀས་བྱས་པ་དགག རྒྱུ་མེད་པར་འབྱུང་བ་
དགག་པའོ། །སྡུག་བསྔལ་ིད་ཀིས་བྱས་པ་ལ་བདག་བྱས་སུ་བརོད་པ་དང་། གང་ཟག་གིས་བྱས་པ་ལ་བདག་
བྱས་སུ་བརོད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་སྡུག་བསྔལ་བྱས་པར་
གྱུར་ན་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་རེན་འབྱུང་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་ིད་ཀིས་བདག་ིད་བྱས་
པས་སྔ་མའི་རྒྱུ་རེན་ལ་མི་ལྟོས་པ་དེའི་ཕྱིར། རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་
ད་ལྟར་བའི་ཕུང་པོ་འདི་དག་ལ་བརེན་ནས་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དེ་དག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས་ཀང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་རེན་གིས་མིང་དང་གཟུགས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་
ནོ། །སྡུག་བསྔལ་གཞན་བྱས་དགག་པ་ལ་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བྱས་པ་ལ་གཞན་བྱས་སུ་བརོད་པ་
དང་། གང་ཟག་གཞན་གིས་བྱས་པ་ལ་གཞན་བྱས་སུ་བརོད་པ་གིས་ལས། དང་པོ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་མ་
འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དེ་ལས་ད་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་འདི་གཞན་ཡིན་ཞིང་། ད་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་འདི་ལས་མ་འོངས་པའི་
ཕུང་པོ་དེ་གཞན་ཡིན་ན། ད་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་གཞན་དེ་དག་གིས་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་གཞན་དེ་བྱས་པར་འགྱུར་
ཞིང་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བྱས་པར་འཐད་པར་འགྱུར་བ་ལས། འཐད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། མ་འོངས་པའི་ཕུང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པོ་དེ་ད་ལྟར་བའི་ཕུང་པོ་འདི་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་སངས་རྒྱས་
བསངས་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། གལ་ཏེ་སྔོན་གི་ཕུང་པོ་ལས་ིང་འཚམས་སྦྱོར་བའི་ཕུང་པོ་འདི་
གཞན་ཡིན་ན་ཞེས་པའི་ཚུལ་དུ་འཆད། ཟླ་བས་དེ་ཞེས་པ་ནི་སེ་བའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་ཕུང་པོ་དང་། འདི་ཞེས་
པ་ནི་འཆི་བའི་ཆར་གཏོགས་ཀི་ཕུང་པོ་ལ་འཆད། གང་ཟག་གིས་བྱས་པ་ལ་བདག་བྱས་སུ་འདོད་པ་འགོག་པ་
ནི། གལ་ཏེ་མིའི་གང་ཟག་བདག་གིས་ནི། མིའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱས་པས། སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་
བྱས་པར་འདོད་ན། མིའི་གང་ཟག་བདག་གིས་མིའི་སྡུག་བསྔལ་བྱས་པའི་མིའི་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། མིའི་
སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོའ་ི སྔ་རོལ་དུ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱེད་པ་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མིའི་སྡུག་
བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལ་གདགས་པ་མ་གཏོགས་པར་སྔ་རོལ་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱེད་པ་པོ་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། །འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས་ནི། མིའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་
ལོགས་ཤིག་ཏུ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་བྱེད་པ་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མིའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལས་མ་གཏོགས་
པར་ལོགས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །སྔ་རོལ་དུ་ཞེས་པ་དམིགས་ཀིས་
བསལ་བ་མ་གཏོགས་པར་གཞན་དོན་གཅིག་གོ །གང་ཟག་གཞན་གིས་བྱས་པ་ལ་གཞན་བྱས་སུ་འདོད་པ་
འགོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་མིའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱས་ནས། ལྷ་ལ་སེར་བར་བྱེད་
པའི་ཕྱིར་གཞན་བྱས་སོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མིའི་གང་ཟག་གཞན་ལ་ནི་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱུང་ནས་ལྷ་ལ་
སེར་བར་འདོད་ན། མིའི་གང་ཟག་གཞན་ཞིག་གིས་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་དེ་བྱས་ནས་གང་ལ་སྦྱིན་པར་
བྱ་བའི་ལྷའི་གང་ཟག་དེ་ཆོས་ཅན། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་ལེན་པ་
པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལ་གདགས་པ་མ་གཏོགས་པར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་པ་ཇི་
ལྟར་རུང་སེ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གཞན་གསུམ་འཆད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་
མ་བྱིན་པའི་སྔ་རོལ་ཏུ་ལེན་པ་པོའ་ི ལྷའི་གང་ཟག་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །སྦྱིན་པར་བྱ་བ་དོན་
གཞན་འགོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་མིའི་གང་ཟག་གཞན་ལས་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་འབྱུང་བར་འདོད་ན། མིའི་
གང་ཟག་གང་གིས་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་དེ་བྱས་ནས་ལྷའི་གང་ཟག་གཞན་ལ་སེར་བར་བྱེད་པའི་མིའི་
གང་ཟག་གཞན་ཆོས་ཅན། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱས་ནས་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ལོགས་སུ་ལྷའི་སྡུག་
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བསྔལ་སེར་བ་པོར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། མིའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་མ་གཏོགས་པར་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་པ་གང་
ཞིག་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཚིག་རྐང་པ་བཞི་པོ་འདི་ཚིག་གསལ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་གསུམ་ལ་མི་སྣང་
ངོ་། །ཕུང་པོ་གང་ཟག་གིས་བྱས་པར་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཕུང་པོ་བདག་གིས་བྱས་པར་མ་གྲུབ་པས་ན་ལྷའི་
སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་མིའི་གང་ཟག་གཞན་གི་ག་ལ་བྱས་ཏེ་མ་བྱས་སོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་
གི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མིའི་གང་ཟག་བདག་དེ་ཡིས་བྱས་པར་འགྱུར་ན། མིའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ལྷའི་
སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མིའི་གང་ཟག་བདག་དེ་
ཡིས་བྱས་པར་འགྱུར་ན། མིའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།
ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། མིའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་ག་ལ་བྱས་ཏེ་མ་བྱས་པར་ཐལ། ཇི་སྐད་
བཤད་པའི་རིགས་པས་མིའི་གང་ཟག་བདག་གིས་བྱས་པར་མ་གྲུབ་པས་སོ། །རིགས་པ་གཞན་གིས། བདག་
གིས་བྱས་པ་དང་གཞན་གིས་བྱས་པ་དགག་པ་ནི་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སྡུག་བསྔལ་ལས་གང་ཟག་
ལོགས་ཤིག་ཏུ་མེད་པས་ན། སྡུག་བསྔལ་གིས་བྱས་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་ཀང་སྨྲ་ཞིང་།
སྡུག་བསྔལ་དང་གང་ཟག་གཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས། བདག་གིས་བྱས་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བྱས་སོ་
ཞེས་ཀང་བརོད་དོ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་གིས་བྱས་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་འཐད་པ་མིན་པར་
ཐལ། སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། གང་
ཟག་གིས་བྱས་པའི་ཆ་ནས་གཞན་བྱས་སུ་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བ་ཐལ། གཞན་དུ་འདོད་པའི་བདག་གང་
གིས་ཀང་མ་བྱས་པས་མེད་པས་ནའོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གང་ཟག་གིས་བྱས་
པའི་ཆ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་འདོད་ན། རེ་ཤིག་སྡུག་བསྔལ་གང་ཟག་གིས་བྱས་པའི་ཆ་
ནས་བདག་བྱས་མིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་དང་གང་ཟག་གཅིག་ཏུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་
ན་བདག་གིས་བྱས་པ་ིད་དང་། སྡུག་བསྔལ་གིས་བྱས་པ་དོན་གཅིག་ཏུ་སོང་བས་བདག་ིད་ཀིས་བདག་ིད་
བྱས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་མ་ཡིན་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར།
དེས་བྱས་ན་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་བདག་གིས་བྱས་གྱུར་ན། །དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་པའི་
སྐབས་སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་དང་གང་ཟག་གཅིག་མ་ཡིན་པས་གང་ཟག་གིས་བྱས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ་ལ་གཞན་བྱས་སུ་འདོད་དོ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བྱས་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
བྱེད་པ་པོ་གཞན་དུ་འདོད་པའི་བདག་དེ། གང་ཟག་སུས་ཀང་མ་བྱས་པས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་གངས་
གཞན་ཡང་བཤད་པ་ནི། མུ་སེགས་པ་དག་གིས། བདག་གིས་བྱས་པའི་ཆ་ནས་བདག་བྱས་ཀང་ཡིན་ལ། ཕུང་
པོ་ལས་དོན་གཞན་གི་བདག་གིས་བྱས་པས་གཞན་བྱས་ཀང་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། བདག་གིས་བྱས་པ་འགོག་པ་ལ་
ཚིག་སྔ་མ་གིས་དང་། གཞན་གིས་བྱས་པ་འགོག་པ་ལ་ཚིག་རྐང་ཕྱི་མ་གིས་མཚུངས་པར་བཞེད་དོ། །བུད་
དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། སྡུག་བསྔལ་དེ་གང་ཟག་གིས་བྱས་པའི་ཆ་ནས་བདག་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་པ་དང་། སྡུག་
བསྔལ་དང་གང་ཟག་གཞན་མ་ཡིན་པས་སྡུག་བསྔལ་གིས་སྡུག་བསྔལ་བྱས་པའི་ཆ་ནས་བདག་གིས་བྱས་སོ་
ཞེས་ཀང་སྨྲ་ལ། སྡུག་བསྔལ་ིད་གང་ཟག་གི་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་པས། སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་ཀང་
སྨྲ་ཞེ་ན། རེ་ཤིག་གང་ཟག་གིས་བྱས་པའི་ཆ་ནས་སྡུག་བསྔལ་བདག་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་འཇོག་པ་རིགས་པ་
མིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གང་ཟག་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་སྡུག་བསྔལ་གིས་བྱས་པའི་
ཆ་ནས་བདག་བྱས་སུ་འདོད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་ཀིས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་མ་བྱས་
པའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་དེ་ིད་གང་ཟག་མ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་སྡུག་བསྔལ་གཞན་གིས་བྱས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་ལ་
ཡང་བཤད་པར་བྱ་སེ། སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་བྱས་པར་ག་
ལ་འགྱུར་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བྱེད་པ་པོ་གཞན་དུ་འདོད་པའི་བདག་ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་མ་བྱས་པ་སེ་
མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཚིག་གསལ་ལ་ནི་རྒྱས་པོ་མི་སྣང་ངོ་། །གིས་ཀས་བྱས་པ་འགོག་པ་ནི།
གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་བདག་དང་གཞན་རེ་རེས་བྱས་པར་གྱུར་ན། གིས་ཀས་བྱས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།
གིས་ཀས་བྱས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རེ་རེས་བྱས་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་རྒྱུ་མེད་པར་འབྱུང་བ་
འགོག་པ་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས། བདག་གིས་ཀང་མ་བྱས་གཞན་གིས་ཀང་མ་བྱས་པའི་སྡུག་
བསྔལ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་བ་ནི། སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་ཕྱོགས་རྣམ་པ་བཞིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཀི།
ཕྱི་རོལ་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། བདག་གིས་བྱས་པ་སོགས་རྣམ་པ་བཞིའི་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། བདག་གིས་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདིར་བུད་དྷ་པ་ལི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཏ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། འོད་སྲུང་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་དེ། ངས་སྡུག་བསྔལ་ཤེས་སོ་མཐོང་ངོ་ཞེས་
གསུངས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སྡུག་བསྔལ་མེད་དོ་ཞེས་དེ་སྐད་སུས་སྨྲས། ཁོ་བོས། དེ་ཕྱིར་བརེན་ནས་འབྱུང་མི་
འགྱུར། །ཞེས་མ་སྨྲས་སམ། དེའི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ནི། སྡུག་བསྔལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བར་སྨྲའི། བདག་གིས་བྱས་པ་
དང་གཞན་གིས་བྱས་པ་དང་། གིས་ཀས་བྱས་པ་དང་། རྒྱུ་མེད་པར་འབྱུང་ངོ་ཞེས་མི་སྨྲའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །དེས་ན་རེན་འབྲེལ་སི་ལྡོག་ནས་མེད་པར་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། བདག་གིས་
བྱས་པ་དང་། གཞན་གིས་བྱས་པ་བརག་པའམ། སྡུག་བསྔལ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གིས་
པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ལོ་ཙྪ་བ་ི་མ་གགས་ལྟར་ན་འདུ་བྱེད་བརག་པ། འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལྟར་
ན་དེ་ཁོ་ན་ིད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། དགེ་སློང་དག་བདེན་པ་དམ་པ་ནི་གཅིག་ཁོ་ན་
སེ། མི་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞེས་
གསུང་ངོ་། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། རྣམ་པ་བཞིའི་སོ་
ནས་མེད་དུ་ཟིན་ཀང་། དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་དོ་ཞེས་འགོད། ཤེས་རབ་སོན་མེ་དང་ཟླ་བས་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་
པའི་རིགས་པས། མཐའ་བཞིའི་ཚུལ་དུ་གྲུབ་པར་མི་འཐད་པས་ན། མདོ་ལས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་བསན་པའི་
དགོངས་པ་སོན་པའི་དོན་དུ་གསུངས་པ། ཞེས་འགོད་དོ། །གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ་བཞི་སེ། ལུང་གི་དགོངས་པ་
བརོད། དགོངས་པ་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག གཞན་གི་རྩོད་པ་སྤང་བ། སོང་ིད་གསུངས་པའི་དགོས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་ནི། འདུ་བྱེད་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བརྫུན་པ་ཡིན་ཏེ།
བསླུ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་དེས་ནའོ། །འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། ལོག་པའི་ཤེས་པས་དམིགས་པར་བྱ་བར་ཡིན་པའི་
ཕྱིར་དང་། བྱིས་པའི་སེ་བོ་འབྲིད་པའི་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་བརྫུན་པར་ཇི་ལྟར་ངེས་
ཤེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་གང་ཞིག་བསླུ་བ་དེ་ནི་བརྫུན་ཞེས་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པའོ། །ན་ཐོས་ཀི་
ཐེག་པ་ལས་ཀང་འདི་ལྟ་སེ། འདུས་བྱས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་སོ། །དགེ་སློང་དག་འདི་ལྟ་
སེ་མི་བསླུ་བའི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གོ །འདུས་བྱས་དེ་ནི་བསླུ་བའི་ཆོས་ཀང་
ཡིན། དེ་ནི་རབ་ཏུ་འཇིག་པའི་ཆོས་ཀང་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀང་། རབ་འབྱོར་ཅི་ཙམ་
དུ་འདུས་བྱས་པ་དེ་ཙམ་དུ་བརྫུན་ནོ་ཞེས་གསུང་། དེ་ལ་བརྫུན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བསན་པའི་ཚིག་ཡིན་ལ། བསླུ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཤད་པའི་ཚིག་གོ །དེས་ན་དེ་དག་བརྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །སྦྱོར་
བའི་ཚིག་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པ་ཡིན་ཏེ། བསླུ་བའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྱུ་
མ་མཁན་གིས་སྤྲུལ་པའི་ལུས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཤད། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། འདུ་བྱེད་དེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཆོས་ཅན། བརྫུན་པ་ཡིན་ཏེ། བསླུ་བའི་ཆོས་ཡིན་པ་སེ། ལོག་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་
བཞིན་ནོ། །བསླུ་བ་བརྫུན་པར་གང་གིས་ཤེས་ཤེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཆོས་གང་ཞིག་བསླུ་བ་དེ་ནི་བརྫུན་
པའོ། །མི་བསླུ་བའི་ཆོས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་
གིས་ཀང་དོན་སྔ་མ་གིས་དང་མཐུན་ན། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། བསླུ་བ་དང་བརྫུན་པ་གིས་ཀ་མེད་པའི་
དོན་ཡིན་པས་བསླུ་བའི་ཆོས་ཀིས་བརྫུན་པ་ཇི་ལྟར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་བསླུ་བའི་ཆོས་གང་ཡིན་པ་དེ་
ལ་བརྫུན་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ལ། འདུ་བྱེད་ཅི་ཞིག་བསླུ་བའི་ཆོས་སུ་སོན་ཏེ་སོན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
ཁོད་ལྟར་ན། བསླུ་བ་ནི་མེད་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་བསླུ་བ་དང་བརྫུན་པའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསླུ་བ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་དེ་ནི་སོང་པ་ིད་ཡོངས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས་ནི་ཚིག་སྔ་མ་གསུམ་གཞན་དང་མཐུན་པར་བཤད་ནས། འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་
ཡིན་ནོ། །བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པ་དེས་ནའོ། །སིག་རྒྱུའི་ཆུ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཚིག་ཕྱི་མ་ལོགས་སུ་འཆད་
དོ། །གཞན་རྣམས་དོན་གཅིག་གོ །གིས་པ་ལ། གཞན་གི་འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས།
ལུང་གི་དགོངས་པའི་དོན་དངོས་པོའ་ི ཆོས་རྣམས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་སོན་པ་མ་ཡིན་གི། གང་ཟག་གི་ངོ་བོ་
ིད་མེད་པ་ལ་དགོངས་ཏེ། གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་
དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་མེད་ན། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
གང་གི་ཕྱིར། དངོས་པོ་རྣམས་སོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཀིས་བརྫུན་པ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་གནས་པ་མེད་པའི་དོན་ཏེ། གཞན་
དུ་འགྱུར་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་དངོས་པོ་ནི་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་དངོས་པོ་
རྣམས་སོང་པ་ིད་དུ་གསུངས་པའི་དོན་ནི། བདག་དང་བདག་གིས་བ་དང་བྲལ་བ་ལ་དགོངས་ལ། ཆོས་ཀི་ངོ་
བོ་ིད་མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་མེད་ན། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན་ཏེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་ནོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་མེད་དེ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ནི། ཆོས་ཀི་ངོ་
བོ་ིད་མེད་པར་བསན་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་འགྱུར་བར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་
དངོས་པོ་ནི་མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་དངོས་པོ་རྣམས་སོང་པ་ིད་དུ་གསུངས་པས། དེའི་རེན་ཆོས་ཅན་ཁས་
ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་མེད་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན། ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བ་ནི་
སངས་རྒྱས་བསངས་དང་གཅིག་གོ །གིས་པ་དགག་པ་བཤད་པ་ལ། གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་ན་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར་
ན་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ལུང་
གི་དོན་མི་གནས་པའི་དོན་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ཆོས་སྔ་མ་དེ་ིད་ལ་གནས་སྐབས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་
མེད་དེ། ཞེས་པ་དང་། གཞན་ིད་ལ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དང་པོའ་ི འཐད་
པ་ནི། གང་ཕྱིར་གཞོན་ནུ་མི་ར་སེ། །ཞེས་པ་ཡིན་ལ། གིས་པའི་འཐད་པ་ནི། གང་ཕྱིར་རས་པའང་མི་ར་
འོ། །ཞེས་པའོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་ཟླ་བས་ནི། ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་འཐད་ན། ངོ་བོ་ིད་
ལས་གཞན་པ་ཇི་ལྟར་གཞན་དུ་འགྱུར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཞན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་
སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། དེ་ིད་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའམ། གཞན་གཞན་དུ་འགྱུར་
གང་། དེ་ིད་ལ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་མེད་དེ། གང་ཕྱིར་གཞོན་ནུ་མི་ར་བའི་ཕྱིར་གཞན་ིད་ལ་ཡང་གཞན་
དུ་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གང་ཕྱིར་རས་པའང་མི་ར་བའི་ཕྱིར། སྔ་མའི་འཐད་པ་གཞན་ཡང་བསན་པ་ནི།
གལ་ཏེ་སྔ་མ་དེ་ིད་རང་གི་ངོ་བོ་མ་ཞིག་པར་གཞན་དུ་འགྱུར་ན། འོ་མ་ིད་ནི་ཞོར་འགྱུར་རམ། འོ་མ་ལས་
གཞན་ཞིག་ཞོར་འགྱུར་གང་། འོ་མ་ལས་གཞན་ཞིག་ཞོར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འོ་མ་ལས་གཞན་གང་ཞིག་ཞོའ་ི
དངོས་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་ཞོའ་ི དངོས་པོར་འགྱུར་བའི་ཆོས་མ་དམིགས་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། གང་ཕྱིར་གཞོན་ནུ་མི་ར་ཞེས་སོགས་ཀིས་ནི་རེས་འགོའ་ི
སྒྲུབ་བྱེད་ལྷག་མ་རྣམས་ཀིས་བཟློག་པ་ལ་གནོད་བྱེད་འཆད་པ་ནི་ཁད་པར་རོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བས་ནི། གནོད་
བྱེད་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་གངས་གཞན་འཆད་པར་བཞེད་དོ། །གསུམ་པ་གཞན་གི་རྩོད་པ་སྤང་བ་ནི། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གོ །ཞེས་སོང་ིད་བདེན་པར་བཞེད་ན། ཞེས་
བཤད། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་གིས་ཀིས་ནི། མི་སོང་བའི་ཆོས་ཅན་ཡོད་དེ། གེན་པོ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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སོང་པ་ིད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གང་མེད་པ་ལ་ནི་གེན་པོ་མེད་དེ། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ་ཞེས་མཚམས་
སྦྱར་ལ། ཟླ་བས་ནི། རེན་ཆོས་ཅན་ཡོད་པས་སོང་པ་ིད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས།
གལ་ཏེ་སོང་པ་ིད་མིན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། གེན་པོ་སོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས། མི་སོང་པ་
ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མིན་ན། གེན་པོ་སོང་པ་ིད་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་བཤད་ལ། ཟླ་བས་ནི། གལ་ཏེ་རེན་
ཆོས་ཅན་སོང་པ་ིད་མིན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་ན། དེ་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་ིད་སོང་པའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་འགྱུར་
བ་ལས། རེན་ཆོས་ཅན་མི་སོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མིན་ན། དེ་ལ་བརེན་པའི་ཆོས་ིད་སོང་པ་ིད་ཡོད་པར་ག་
ལ་འགྱུར་ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རྣམ་གངས་མང་དུ་བསན་པ་ནི། སོང་པ་དང་མི་སོང་པ་ལ་རྣམ་པར་
རོག་པ་ནི། ཐ་སད་པ་ཙམ་ལ་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པར་ནི་མི་སོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། གེན་
པོར་བརགས་པ་གང་ཡིན་པའི་སོང་པའང་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཞེས་པའོ། །ཡང་ན་ཀུན་བརགས་ཀིས་སོང་
པས། དེས་སོང་པའི་སོང་ིད་ནི་དེ་ཁོ་ནའོ་སམ་ན། མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་
འགྱུར། །ཡང་སོང་པ་ིད་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པའི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་ན། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སོང་
པ་ིད་ཀི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པར་འགྱུར་གང་ན། སོང་པ་ིད་མ་ཡིན་པའི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པའི་
དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཅིག་ཡོད་པ་མིན་ན། དེ་ལ་ལྟོས་ནས་སོང་པ་ིད་ཀི་སོད་ཡུལ་ཅན་གི་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་
ཅིག་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། ཡང་ན་མི་སོང་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་ན་བདེན་འཛིན་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་
སྤང་དུ་མི་རུང་བ་ལས་སོང་པ་ིད་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་རོག་པའི་ད་བ་སོང་པ་ིད་མཐོང་བའི་མེས་སེག་པའི་
ཕྱིར། མི་སོང་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་ལ། སོང་པ་ིད་དུ་རྣམ་པ་རོག་པའི་དྲྭ་བ་ཡང་དེ་
ིད་ཀིས་སེག་པའི་ཕྱིར། སོང་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་བདེན་པའི་དོན་ཅན་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོར་རྣམ་པར་རོག་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན། མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་
པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །ཡང་ན། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས། སོང་མི་སོང་གིས་སུ་
རོགས་པ་འབྱུང་ལ། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་ཤིང་། གིས་སུ་མེད་པར་རོགས་པའི་ངོར་སོང་
མི་སོང་གིས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རོ་གཅིག་པ་ིད་དུ་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར། གཞུང་སྔ་
མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་རོ། །གཞན་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཁོ་བོ་ནི་སོང་པ་ིད་སྨྲ་བ་ལ་རོལ་བའི་ཕྱིར་ན་སོང་པ་ིད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཀག་པས་འདོད་པའི་དོན་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། སོང་པ་ིད་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། སོང་པ་ིད་རོགས་པའི་
ཤེས་པས་དངོས་པོ་རྣམས་གསར་དུ་སོང་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་གི། སོང་པ་ིད་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་པ་ཙམ་
མོ། །དཔེར་ན་མར་མེའི་སྣང་བས་ཁང་པ་ན་བུམ་པ་མེད་པ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་གི། གསར་དུ་མེད་པར་
བྱེད་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །མདོ་ལས་ཀང་། གཟུགས་སོང་ཞེས་བྱ་བར་མི་རོག ཅེས་གསུངས་པས། སོང་
པ་ིད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་དེ་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། མི་སོང་པར་རོགས་པ་བཞིན་དུ་
སོང་པར་བདེན་པར་རོག་པ་དེ་ཡང་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གེགས་ཡིན་པས་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །བཞི་པ་སོང་ིད་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་ནང་དང་
ཕྱི་སོང་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་སོང་པ་ིད་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཀུན་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་གེན་པོར་
གསུངས་ཏེ། གང་དག་སོང་པ་ིད་ལ་བདེན་པར་ལྟ་བ་དེ་དག་ནི་ཐར་པ་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །དཔེར་
ན། ནད་ཀི་གེན་པོར་སན་བཏང་བ་ན། སན་ིད་ཁོང་དུ་འཁིལ་བས་སླར་ཡང་ནད་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེ་བར་
འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་གསུང་ངོ་། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀང་དོན་དེ་ིད་དོ། །སངས་
རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། སྔར། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དེ་གསུངས་པ། །སོང་ིད་ཡོངས་སུ་བསན་པ་ཡིན། །ཞེས་
སྨྲས་པས་འདིར་སོང་ིད་འགོག་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་སོང་པ་ིད་བདེན་པར་
འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཀུན་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་གེན་པོར་སོང་ིད་གསུངས་མོད་ཀི། སོང་ིད་ཅེས་བྱ་བ་དངོས་
པོར་གྲུབ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དོ། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་དོན་གིས་རང་བཞིན་གིས་སོང་པར་
བསན་པས་དངོས་པོར་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པར་ནུས་པ་ཡིན་གི། གང་དག་སོང་པ་ིད་ལ་བདེན་པར་ལྟ་
བ་དེ་དག་ནི་བཟློག་པར་མི་ནུས་པས་ཐར་པ་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས་སོ། །དཔེར་ན། ཅི་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་པ་
ན། ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་ིད་བྱིན་ཅིག་ཅེས་སྨྲ་བ་ལ། མེད་པ་ིད་འཛིན་དུ་གཞུག་པར་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །གང་
དག་གིས་སོང་པ་ིད་ཀང་སོང་པར་མཐོང་བས་ན། ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་འཐད་དོ། །འདི་དག་གིས་ནི་གཞན་
སོང་གི་བཀག་པ་ཡང་བསན་ནོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་
ལས། དེ་ཁོ་ན་ིད་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ཕད་པ་
བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། རབ་ཀི་རྩལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པ། གཟུགས་ལ་ཕད་པའམ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བྲལ་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། ཞེས་སོགས་དང་། མིག་གི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་དང་།
རྣ་བའི་འདུས་ཏེ་རེག་པ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་སོགས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། འགེལ་བ་
བཞི་ཆར་ལས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་དེ། དེ་དག་གིས་ཕད་པ་བསན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གིས་པ་
གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བསན་པ་ལ། དམ་བཅའི་སོ་ནས་མདོར་བསན། འཐད་པའི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད།
བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི་བལྟ་བྱ་གཟུགས་དང་། ལྟ་བ་དབང་པོ་དང་། ག་ལས་འཇིགས་
མེད་ལྟར་ན། ལྟ་བ་པོ་བདག་དང་། ཟླ་བ་ལྟར་ན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ། གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་གིས་
དང་། །ཐམས་ཅད་ཀང་ནི་ཕན་ཚུན་དུ། །ཕད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱ་སེ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་
ལས། དཔེ་མར་མེ་དང་མུན་པ་བཞིན་ཞེས་ཀང་འཆད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་འདོད་ཆགས་དང་། ཆགས་པ་ཅན་དང་།
ཆགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་རྣམས་ཀང་། །གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་གིས་དང་། །ཐམས་ཅད་ཀང་ནི་ཕན་ཚུན་
དུ། །ཕད་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སྦྱར་རོ། །ོན་མོངས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་དང་། སེ་མཆེད་ཀི་ལྷག་
མའང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་བཞག་པའི་ཚུལ་གིས་སྔར་བཞིན་དུ་བལྟ་སེ། ཞེ་སང་སང་བ་སང་བ་པོ། །ཞེས་སོགས་
དང་། མན་བྱ་ན་པ་ན་པ་པོ། །གསུམ་པོ་དེ་དག་གིས་གིས་དང་། །ཐམས་ཅད་ཀང་ནི་ཕན་དུ། །ཕད་པར་
འགྱུར་བ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །གིས་པ་ལ་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པས་ཕད་པ་མི་འཐད། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་
མེད་པས་ཕད་པ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ། མདོར་བསན་པ་དང་། འཐད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
བལྟ་བྱ་དང་། ལྟ་བ་པོ་སོགས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་ན། བལྟ་བྱ་གཞན་དང་། ལྟ་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཕད་པར་འགྱུར་
བ་ཞིག་ན། བལྟ་བྱ་དང་། ལྟ་བ་པོ་ལ་སོགས་པ་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕད་པ་ཡོད་པར་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གི་ཕྱིར་ན། གཞན་དུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་སོན་
མའི་སྦྱོར་བ་ནི། ལྟ་བ་པོ་ནི་བལྟ་བྱ་དང་ཕད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གིས་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་མི་འཐད་པ། གཞན་ིད་ཀི་སི་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་
ལ། རིགས་པ་གཞན་ལ་སྦྱར་ཚུལ། གཞན་གི་ངོ་བོ་ིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
གིས་བལྟ་བྱ་ལ་སོགས་པ་འབའ་ཞིག་ལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ིད་མེད་པར་མ་ཟད་ཀི། བུམ་པ་ལ་
སོགས་པ་གང་ཡང་སྣམ་བུ་སོགས་གང་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་གཞན་པ་ིད་དུ་མི་འཐད་པས་ཕད་པ་མི་
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འཐད་དེ། ཐམས་ཅད་མཐུན་ནོ། །གིས་པ་གཞན་གི་ངོ་བོ་ིད་དགག་པ་ལ། སྣམ་བུ་སོགས་ལ་ལྟོས་ནས་
གཞན་དུ་བཞག་པའི་བུམ་སོགས་ནི། སྣམ་བུ་སོགས་གཞན་ལ་བརེན་ཏེ་གཞན་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ན། བུམ་
སོགས་ནི་ཆོས་ཅན། གཞན་སྣམ་བུ་སོགས་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་དུ་མ་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣམ་བུ་སོགས་
ཁོད་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་གཞན་ཡང་། ལྟ་བ་སོགས་གང་ལ་བརེན་ཏེ་གཞན་
གི་ཐ་སད་དུ་བཞག་པའི་བལྟ་བྱ་སོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་དུ་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་
བལྟ་བྱ་གཟུགས་སོགས་གཞན་ནི། བལྟ་བ་སོགས་གཞན་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་ན། དེའི་ཚེ་བལྟ་བ་
སོགས་གཞན་མེད་པར་ཡང་གཞན་དུ་རུང་བར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། བལྟ་བྱ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ལྟ་བ་སོགས་
ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་དུ་མེད་དེ། ལྟོས་སའི་གཞན་བལྟ་བ་སོགས་མེད་པར་དེ་ལས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་
ཡོད་པ་མིན་པ་དེའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས་འཆད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། ཚིག་སྔ་མ་གིས་གཞན་
དང་འད་ལ། ཕྱི་མའི་དོན་ནི། སྣམ་བུ་སོགས་གང་ལ་བརེན་ཏེ་གཞན་དུ་བཞག་པ་གང་ཡིན་པའི་བུམ་སོགས་དེ་
ནི་ཆོས་ཅན། སྣམ་བུ་སོགས་དེ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་དུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྣམ་བུ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་
དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ཏེ་ལྷག་མ་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་གཞན་ིད་ཀི་
སི་མ་གྲུབ་པ་ནི། འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས། གཟེགས་ཟན་པ་དག གཞན་ིད་ཀི་སི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་གང་
ལ་འདུ་བ་དེ་ནི་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་གི་ས་བློ་བསེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གཞན་
ིད་ཀི་སི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གཞན་ིད་ཀི་སི་ཞེས་བྱ་བ་གཞན་དུ་གྲུབ་ཟིན་པ་ལ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ལ། གཞན་མ་ཡིན་པ་ལའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གཞན་དུ་གྲུབ་ཟིན་ན་གཞན་གི་ས་བློ་
འཇུག་པའི་དོན་དུ་གཞན་གི་སི་བརགས་པ་ལ་དགོས་པ་མེད་ལ། གཞན་མ་ཡིན་པ་ནི་གཅིག་ཡིན་པས་ཟླ་ལ་མ་
ལྟོས་པར་གཞན་གི་ཐ་སད་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་གཞན་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ན། གཞན་ནམ་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་དེ་ིད་དེ་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འཆད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་
ཀང་དོན་དེ་ིད་དོ། །ཡང་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་རྣམ་གངས་གཞན་བསན་པ་ནི། གཞན་བུམ་པ་སོགས་ལ་གཞན་
ིད་ཀི་སི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེ་ལྡེ་སོགས་ལས་གཞན་དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། གཞན་མ་ཡིན་པ་གཅིག་ཏུ་
གནས་པ་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་གཞན་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཟླ་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དུ་འཇོག་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དགོས་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་དོན་དམ་པའི་དབང་གིས་གཞན་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཚིག་གསལ་ལས་གཞན་
པའི་འགེལ་པ་གསུམ་གི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་མ་ཡིན་པ་ིད་དུ་འཇོག་དགོས་ལ། གཞན་
དེ་ིད་བརགས་ན་ཡོད་པ་ལ་ཡིན་པས་ན། གཞན་ནམ་དེའི་གེན་པོ་དེ་ིད་དེ་གཅིག་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན་གཞན་བཀག་པས་ཕད་པ་མེད་ལ། ཕད་པ་མེད་པས་ཕད་པའི་འཐད་པས་བསྒྲུབ་པའི་
དངོས་པོ་ཡང་མེད་དོ། །གིས་པ་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་མེད་པས་ཕད་པ་མི་འཐད་པ་ནི། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་།
ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ལྟོས་སའི་གཞན་བཀག་པས་གཅིག་མ་གྲུབ་ལ། གཞན་དང་གཅིག་མ་གྲུབ་པ་དེའི་
ཕྱིར། དེ་ིད་དེ་དང་ཕད་པ་མེད། །གཞན་དང་གཞན་ཡང་ཕད་མི་འགྱུར། །ཞེས་མཇུག་བསྡུད་དོ། །ཞེས་བཤད་
དོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལས་ནི། དེ་ིད་དེ་དང་ཕད་པ་མེད་དེ་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དང་གཞན་
ཡང་ཕད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སོ་སོར་གནས་པའི་འོ་མ་དང་ཆུ་བཞིན་
ནོ། །གསུམ་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཕད་པའི་བྱ་བ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་། བྱ་བ་རོགས་པའི་ཕད་
པ་དང་། སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པའི་ཕད་པ་པོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕད་པ་བཀག་པས་སོ། །གསུམ་པ་མིང་གི་སོ་
ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། ཕད་པ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བཞི་པའི་རྣམ་པར་
བཤད་པའོ།། ༈ །།དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པའམ། པ་ཚབ་ལྟར་ན། རང་བཞིན་བརག་
པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། རབ་ཀི་རྩལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པ། གཟུགས་ལ་ཆད་པའི་དངོས་
པོའམ། རག་པའི་དངོས་པོ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་
ཤེས་པ་ལ་ཆད་པའི་དངོས་པོའམ། རག་པའི་དངོས་པོ་མེད་དོ་ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་དེ། སོ་སོ་བྱ་བ་བྱེད་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་དང་། བུམ་
སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དངོས་པོ་རྣམས་རེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་དང་། ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་འགོད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་དམ་འཆའ་ན་རང་ཚིག་འགལ་བའི་སོན་ཡོད་དེ། སྨྲས་པ་ཐམས་ཅད་
བརྫུན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞིན་ནོ། །ངོ་བོ་ིད་མེད་ན་ཇི་ལྟར་དངོས་པོ་ཡིན། དངོས་པོ་ཁས་བླངས་ནས་ངོ་བོ་
ིད་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲས་ན། དངོས་པོ་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ེས་པ་ཡོད་དོ་ཞེས་འགོད་དོ། །ཟླ་བས། དངོས་པོ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

རྣམས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་དེ། རྒྱུ་རེན་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགོད་དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་
པ་ལ། ཕྱོགས་བཞིའི་སོས་པ་དགག མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བ་སད། དབུ་མ་ལ་བློ་སྦྱོང་བར་གདམས་
པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་། རང་བཞིན་དང་གཞན་དངོས་དགག དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ངོ་བོ་ིད་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འབྱུང་ན་ེས་པ་
ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། ངོ་བོ་ིད་ནི་བྱས་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར།
དེ་ལ་ཡང་ེས་པ་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་ིད་ནི་བྱས་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་
བར་འགྱུར། ཞེས་སོགས་སོ། །འཐད་པ་ནི། ངོ་བོ་ིད་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་
ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། རང་བཞིན་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཡོད་ན་རེན་གིས་ཅི་ཞིག་བྱ། །མེད་ན་གང་གི་རེན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པས་སོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་ལས་འབྱུང་
ན། རང་བཞིན་ནི་བྱས་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་
གིས་སྔོན་མ་བྱུང་བ་ཕྱིས་བསེད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་ནི་བྱས་པ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་
བར་འགྱུར། ངོ་བོ་ིད་དུ་འདོད་པ་དང་། བྱས་པར་འདོད་པ་ཡང་འགལ་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལ་འཐད་པ་ཅི་ཞིག་
ཡོད་ཅེ་ན། རང་བཞིན་དག་ནི་རྒྱུ་རེན་གིས་བཅོས་པ་མིན་པ་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
རྒྱུ་དང་རེན་ལ་སོགས་པ་གཞན་ལ་རག་ལས་ནས་འཇུག་པ་ནི། རང་ར་མ་ཐུབ་པས་རང་གི་བདག་ིད་ཀིས་མ་
གྲུབ་པ་ཡིན་ན། ངོ་བོ་ིད་ཅེས་བྱ་བར་ཇི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར། ཞེས་འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི།
ངོ་བོ་ིད་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་འབྱུང་བར་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བཟློག་པ་རང་རྒྱུད་ནི། ནང་གི་སེ་མཆེད་རྣམས་
ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། སྒྱུ་མའི་གང་པོ་ཆེ་ལ་
སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པ་ནི། གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་
བོ། །འདིར་འགའ་ཞིག་སྒྱུ་མ་ནི། སྔགས་དང་སན་ལ་སོགས་པའི་མཐུས། སྤྲུལ་གཞིའི་འཇིམ་པ་དང་། ས་ལ་
སོགས་པ་རས་སུ་གྲུབ་པ་ིད་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དཔེ་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀིས་སོང་ངོ་ཞེ་
ན། མ་ཡིན་ཏེ། གང་པོ་ཆེར་སྣང་ཡང་གང་པོ་ཆེའི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དཔེར་འགོད་པར་བྱེད་ཀི། འཇིམ་པ་ལ་
སོགས་པ་དཔེར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིམ་པ་སོགས་དེ་དག་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གི་སེ་བ་དགག་པའི་ཕྱིར་དང་། རས་སུ་ཡོད་པ་དགག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཚ་བ་ལ་མེའི་རང་བཞིན་ཞེས་བརོད་པ་མ་
ཡིན་ནམ། ཇི་ལྟར་ན་རང་བཞིན་བྱས་པ་ཅན་དུ་མི་འཐད་ཅེ་ན། དེ་ནི་ཐ་སད་པ་ཙམ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དོན་དམ་པར་ནི། ངོ་བོ་ིད་ནི་བྱས་པ་ཞེས། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་རུང་བར་འགྱུར། །འཐད་པ་བསན་པ་ནི། ངོ་བོ་
ིད་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་
བསངས་དང་དོན་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །འཇིག་རེན་ན་གགས་པའི་རང་བཞིན་ནི། མེའི་ཚ་བ་དང་། ཆུའི་གཤེར་
བ་ལྟ་བུ་སེ། མེའི་ཚ་བ་ནི་མེ་གྲུབ་ཙམ་ིད་ནས་བྱས་པ་ལ་མི་རག་པ་ལྟར་རེས་སུ་འབྲེལ་བས་ཕྱིས་རེན་གཞན་
གིས་གསར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རིང་པོ་དང་ཐུང་ངུ་ལྟར་ཆོས་འགའ་ཞིག་ལ་ལྟོས་ནས་ཚ་བར་བཞག་
པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཞེས་བརོད་དོ། །མི་འཁྲུལ་བའི་
ཚུལ་ནི། ཡུལ་སོ་སོར་ཡ་བྲལ་དུ་གནས་མི་སིད་པ་དང་། དུས་སྔ་ཕྱི་སོ་སོར་གྲུབ་པ་མི་སིད་པས་ཡུལ་དུས་
གིས་ཀི་སོ་ནས་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ། །ཆུའི་གཤེར་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་སྦྱར་རོ། །མ་བཅོས་པ་དང་། གཞན་
ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཆོས་གིས་ལས་བཟློག་པ་ནི། རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཞེས་བརོད་དེ། ཆུའི་ཚ་བ་དང་། བཅོས་
མའི་ནོར་བུ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་ཆུའི་ཚ་བ་ནི། ཆུ་གྲུབ་ཙམ་ིད་ནས་རེས་སུ་འབྲེལ་བ་མ་ཡིན་པར་ཕྱིས་མེ་ལ་
སོགས་པའི་རེན་དང་འབྲེལ་བ་ལས་གསར་དུ་བྱུང་བས་མ་བཅོས་པའི་དོན་མ་ཚང་ལ། ཚ་བའི་རེན་དང་བྲལ་ན་
ཚ་བ་ལ་སོགས་པའི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་དུ་ཡང་འགྱུར་བས་གནས་སྐབས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། ཆུའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ། །ནོར་བུའི་གཟུགས་བརན་དུ་བྱས་པའི་བཅོས་མ་ནི་ནོར་བུ་གྲུབ་ཙམ་
ིད་ནས་རེས་སུ་མ་འབྲེལ་བར་ཕྱིས་གཞན་གིས་བཅོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རེན་ན་ནོར་བུའི་རང་བཞིན་
མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐ་སད་བྱེད་དོ། །ཚ་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་རང་བཞིན་དུ་བརོད་པ་ཡང་། མ་རིག་པའི་རབ་རིབ་
ཀིས་བསླད་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཞེན་པའི་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་གི དོན་དམ་པའི་རང་
བཞིན་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གིས་གསར་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐད་ཅིག་རེ་རེ་ཞིང་འཇིག་པའི་ངང་ཚུལ་ཅན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་ན་ཚ་བ་མེའི་རང་བཞིན་དུ་གགས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་ན་མ་
གགས་པར་སུ་ཞིག་སྨྲ། གགས་པ་ཙམ་གིས་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་མི་འགྲུབ་སེ། འཇིག་རེན་ན་དེ་ཁོ་ན་
ིད་ཀི་དོན་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ལ་རང་བཞིན་དུ་མངོན་
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པར་ཞེན་པ་ནི། དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གི་མཚན་ིད་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་ནི།
ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སེ། རྒྱུ་རེན་གིས་མ་བཅོས་པ་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པ་མ་ཡིན་པ་དང་།
གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་སེ། རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་
ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །མཚན་ིད་དེ་དང་ལྡན་པའི་རང་བཞིན་གང་ཞེ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་སེ་སོང་པ་ིད་དེ་ཡང་བདེན་པར་
བརགས་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་སེ། དེ་བཞིན་ིད་དོ། །དེ་བཞིན་ིད་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། ངོ་བོ་འགྱུར་བ་མེད་
པར་རག་ཏུ་གནས་པ་སེ། མདོ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་། མ་བྱུང་ཡང་རུང་། ཆོས་
རྣམས་ཀི་ཆོས་ིད་ནི་གནས་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པའི་རྒྱན་ལས། ཆོས་ིད་རྣམ་
པར་འཁྲུག་མེད་དང་། །འདུ་མི་བྱེད་དང་རྣམ་མི་རོག །ཅེས་གསུངས་པ་སེ། གང་ཟག་དང་རྒྱུ་རེན་གིས་མ་
བཅོས་པར་བསན་པ་དག་གོ །འདི་ནི་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་བ་ིད། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མ་གཟིགས་པའི་
ཚུལ་གིས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་སེ། མ་མཐོང་སོན་པར་མཛད་པ་དང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །འོ་ན་སོང་པ་ིད་ཡོད་པས་སྔར་སོང་པ་ིད་བཀག་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། ན་པ་པོ་རྣམས་ཀི་སྐྲག་པ་སྤང་
བའི་ཕྱིར། སོ་བཏགས་ནས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་སེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ཡི་གེ་མེད་
པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །ན་པ་གང་དང་སོན་པ་གང་། །འགྱུར་བ་མེད་ལ་སོ་བཏགས་ནས། །དེ་ནི་ན་ཅིང་སོན་པ་
ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས། སེ་བོ་དམིགས་པ་ཅན་གིས་ངོར་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ིད་ངོ་བོ་ིད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འཕགས་པའི་མམ་བཞག་གི་ཡེ་
ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ཏུ་རོ་གཅིག་པས་སོང་མི་སོང་དང་ཡོད་མེད་ལ་
སོགས་སོ་སོར་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་བྱར་མེད་དེ། དེ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཞེན་ངོ་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
སོང་ིད་བདུན་ཅུ་པ་ལས། སངས་རྒྱས་འཇིག་རེན་བསད་དབང་གིས། །གསུང་གི་ཡང་དག་དབང་གིས་
མིན། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཐ་སད་ཀིས་བརོད་ཀང་དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་རེག་པ་མེད་དེ། ནམ་
མཁའ་ལ་རི་མོ་བྲིས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ཁོ་ན་ིད་ཇི་ལྟར་གནས་པའི་ཚུལ་ལ། ཐ་སད་ཀིས་རེག་པ་མེད་པས་སོང་
མི་སོང་དང་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་ནི་རོག་ངོར་རོག་པས་བཟོས་ནས་སྦྱར་བས་སོས་པ་ཞེས་བྱའོ། །སོས་པ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ངོས་མ་ཟིན་པར་སོས་བྲལ་ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་ཚིག་ཙམ་མོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། གཞན་གི་དངོས་པོའ་ི ངོ་
བོ་ིད་ནི་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན་ན། གཞན་གིས་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ།
ངོ་བོ་ིད་སི་ལྡོག་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཙམ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ངོ་བོ་
ིད་རང་གཞན་དངོས་དག་ཡོད་ན། དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་
ཐལ། ངོ་བོ་ིད་དང་གཞན་དངོས་དག་གང་དུ་ཡང་མ་གཏོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གིས་པོ་བཀག་ཟིན་པས་
སོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། བདག་གིས་དངོས་པོ་གང་ལ་ལྟོས་ནས། དངོས་པོར་འགྱུར་བའི་གཞན་གི་དངོས་པོ་
ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་གིས་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ལྟོས་ས་རང་བཞིན་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཡོད་དེ། གཞན་གི་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ལ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་
བརོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་དང་། གཞན་གི་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདིས་
ཅི་ཞིག་བྱ། དངོས་པོ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས། དངོས་པོ་མེད་པར་ཐལ། རང་
བཞིན་དང་གཞན་དངོས་ཀང་བཀག་ཟིན་ལ། རང་བཞིན་དང་གཞན་དངོས་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་
འབའ་ཞིག་པ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གཞན་གི་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་ནི་ཆོས་
གཞན་གི་དངོས་པོ་ཡིན་ཞེས་བརོད་ན། ཆོས་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས། གཞན་གི་དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་ག་ལ་ཡོད་
དེ་མེད་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ིད་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་སོན་པའི་རེས་དཔག་མང་
དུ་བརོད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མིག་ལ་སོགས་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་ཡོད་དེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མེའི་ཚ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔར་མེའི་ཚ་བ་ིད་བསལ་བའི་ཕྱིར་དང་། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ིད་བཀག་
པའི་ཕྱིར་དང་། སེ་བ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། དཔེ་མ་གྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀིས་སོང་པའི་སོན་ཡང་
ཡོད་དོ། །གཟུགས་སོགས་ཀི་བདག་ིད་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཅེས་བརོད་ལ། སེ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་གཞན་གི་དངོས་པོ་
ཞེས་བརོད་དོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་གཞན་དངོས་དག་ཡོད་ན། དངོས་པོ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན།
དངོས་པོ་མེད་དེ། ངོ་བོ་ིད་དང་གཞན་དངོས་དག་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། ངོ་བོ་ིད་རང་གཞན་དངོས་ལས་མ་
གཏོགས་པའི་དངོས་པོ་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདིར་གཟུགས་སོགས་ཀི་བདག་ིད་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཅེས་
བྱ་ལ། སེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་ནི་གཞན་གི་དངོས་པོ་ཞེས་འདོད་པར་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བ་ཡང་སྔ་མ་རྣམས་དང་གཅིག
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གལ་ཏེ་དངོས་མེད་ནི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། གལ་ཏེ་དགག་བྱའི་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན།
དངོས་པོ་བཀག་པའི་དངོས་མེད་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། བུམ་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་གཞན་གོ་དུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་
བུམ་པའི་དངོས་མེད་ཡིན་པར་སེ་བོས་སྨྲ་བའི་ཕྱིར། གཞན་རྣམས་ཀང་དོན་གཅིག་གོ །གིས་པ་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་ལྟ་བ་སད་པ་ནི། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དངོས་པོའ་ི དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བས་ཐར་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་
བ་ཡིན་པས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གང་དག་རང་བཞིན་དང་།
གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ིད་ཅེས་བྱ་བ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ལ་ལྟ་བ་དེ་དག་ནི།
སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་
མེད་པ་ཁོ་ན་ལ་ཐར་བར་འཐད་དེ། སོན་པས། ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་གདམས་ངག་ལས། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གིས་ཀ་
ལའང་དགག་པ་མཛད་པའི་ཕྱིར། སོན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་
མཁེན་པའོ། །ཞེས་པའོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་ཞེན་པས་བློ་གོས་
མས་པར་གྱུར་བ་གང་དག་ངོ་བོ་ིད་དང་། གཞན་གི་དངོས་པོ་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་
བ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་དང་གཞན་དངོས་སོགས་
སུ་ལྟ་བ་ནི་རིགས་པ་དང་། ལུང་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར། རིགས་པ་དང་འགལ་བ་བཤད་ཟིན་ལ། ལུང་དང་འགལ་
བ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་མཁེན་པའི་སོན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་
གདམས་ངག་ལས་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་དང་། གིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀ་ཏ་ཡ་ན། འཇིག་
རེན་འདི་ནི་གིས་ལ་གནས་ཏེ། ཕ་རོལ་ཡོད་པ་ིད་དང་མེད་པ་ིད་ལའོ་ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །གཞན་ཡང་
ཀུན་དགའ་བོ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རག་པར་འགྱུར་ལ། མེད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཀང་གསུངས་
སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རྣམ་གངས་གཞན་བཤད་པ་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ིད་
མེད་ན། དངོས་པོའ་ི དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་ཞེས་ཇི་ལྟར་བྱ་སམ་ན། ཤེས་རབ་ཀིས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནི། ངོ་བོ་
ིད་དང་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་སོགས་མེད་དོ་ཞེས་དགག་པའི་ཚུལ་གིས་མཐོང་བ་དེ་དག་ནི་དེ་ཁོ་ན་
མཐོང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་དགག་པ་སོགས་ནི་དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དག་
སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པར་གྱུར་པ་ནི་ནམ་མཁས་འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པས་ནམ་མཁའ་སེལ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བར་འདོད་པ་ལྟ་བུའོ། །བདེན་པར་ལྟ་བ་གང་དག རང་བཞིན་དང་གཞན་དངོས་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་
མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་དེའི་ཕྱིར། དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ིད་ཀི་
ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །སོན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ན་ཡི། །གདམས་ངག་ལས་ནི་ཡོད་པ་
དང་། །མེད་པ་གིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད། །ཅེས་ཁུངས་སུ་མཛད་ནས་གསུངས་སོ། །འདིར་སངས་རྒྱས་
བསངས་ཀིས་ཀང་། རང་བཞིན་མེད་པ་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་ཐར་བར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷས། སིད་པའི་ས་
བོན་རྣམ་ཤེས་ཏེ། །ཡུལ་རྣམས་དེ་ཡི་སོད་ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནི། །སིད་པའི་ས་བོན་ལྡོག་
པར་འགྱུར། །ཞེས་སྦྱར་ནས་བཤད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་ལྟ་བ་དེ་
དག་སྤང་བར་བྱ་སེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པར་མཁེན་པའི་སོན་པས།
ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་གདམས་ལས། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་གིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད་པ་དེའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་
རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི། དེ་ནི་མེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། །ནམ་
ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །གཞན་ཡང་རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཁེད་ལྟར་ན་མེད་པས་གཞན་དུ་
འགྱུར་བ་གང་གི་ཡིན། རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་། གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཇི་ལྟར་རུང་སེ། རང་བཞིན་ལ་
འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། གཟུགས་སོགས་ཀི་དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། །ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད། ཟླ་བས་ནི། རང་བཞིན་
དང་། གཞན་དངོས་དང་། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་དེ་དག་སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པ་རེན་
འབྲེལ་གི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་སོགས་ནི་རིགས་
པས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལུང་གི་དོན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་རིགས་པ་དང་འགལ་བའི་ངག་
མི་གསུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་
སོགས་རིགས་པས་མི་འཐད་པས་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་
མཁེན་པས་ཀ་ཏ་ཡ་ནའི་གདམས་ངག་ལས་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་གིས་ཀའང་དགག་པ་མཛད་པའི་ཕྱིར།
གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་དེ་ནི་མེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་
བ་ནི་ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གཟུགས་སོགས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མི་
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མཐོང་བའི་ཚུལ་གིས་གཟིགས་པ་དག་གིས་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ་སེ། ཅིའི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་གཟུགས་སོགས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན་ཡོངས་གཅོད་དུ་ཐེར་ཟུག་ཏུ་གནས་པས་དེ་ནི་
ཕྱིས་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མེའི་ཚ་བ་གང་བ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན། འདིར་རེས་སུ་དཔག་པ་ནི་ནང་གི་དངོས་པོ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཆུའི་ཚ་བ་བཞིན་
ནོ། །དངོས་པོ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་ལ་སོན་གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་རང་བཞིན་ིད་ཡོད་ན། གཟགས་སོགས་དེ་
དག་ནི་ཕྱིས་མེད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནི། ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་ཏེ། རང་བཞིན་ནི་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནའང་། གཞན་དུ་འགྱུར་བ་གང་གི་
ཡིན་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མོ་གཤམ་གི་བུའི་ན་ཚོད་བཞིན་ནོ། །རང་བཞིན་མི་འཐད་བཞིན་དུ་གོམས་པའི་
དབང་གིས་སླར་ཡང་རོག་པར་བྱེད་ན། རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཇི་ལྟར་རུང་། ལན་
བཏབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སོང་པ་ིད་མེད་ན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་ཅེས་
བྱ་བ་རག་པར་འཛིན་པ་དང་། མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ་བ་གིས་ཀ་ཡང་ལྟ་བ་ངན་པ་ཡིན་ཏེ། མངོན་པར་
མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་དབུ་མ་ལ་
བློ་སྦྱང་བར་གདམས་པ་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་འཛིན་པ་རག་པར་འཛིན་པ་དང་། མེད་
ཅེས་བྱ་བར་འཛིན་པ་ཆད་པར་ལྟ་བ་དེའི་ཕྱིར། ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་མཁས་པས་གནས་པར་མི་
བྱའོ། །དེ་ཇི་ལྟར་རག་ཆད་དུ་ལྟ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་ཞིག་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཕྱིས་མེད་པ་ིད་དུ་
འགྱུར་བ་མིན་པས་རག་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། དེར་འཛིན་པ་ལ་རག་པར་ལྟ་བ་ཞེས་བྱའོ། །དངོས་པོ་གང་
སྔོན་བྱུང་ལ་ད་ལྟར་མེད་དོ་ཞེས་པར་འཛིན་པ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་འཇིག་པར་འཛིན་པ་དེས་ན་ཆད་
པར་ལྟ་བ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་རག་
པར་འཛིན་པ་དང་། མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ་བ་དེའི་ཕྱིར། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་མཁས་པས་གནས་པར་མི་
བྱའོ། །ཇི་ལྟར་འདི་རག་ཆད་དུ་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཞེ་ན། གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་དེ་ནི་ནམ་ཡང་
མེད་པ་མིན་ཏེ་མི་འགྱུར་བས་སོ། །དེའི་ཕྱིར། ཡོད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བས་ནི་རག་པར་ལྟ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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སོ། །དངོས་པོ་གང་སྔོན་བྱུང་ལ་ད་ལྟར་མེད་ཅེས་པ་འཛིན་པ་ནི། ཡོད་པ་ལ་འཇིག་པར་ལྟ་བ་དེས་ན་ཆད་པར་
ལྟ་བ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ེས་པ་འདི་ཁེད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། ཤེས་རབ་སོན་
མེ་ལས། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པས་ཡོད་མེད་དུ་ལྟ་བ་མེད་ལ། ཐ་སད་དུ་ཡང་སྒྱུ་མར་གནས་པ་
བཞིན་ཡིན་པས། ཡོད་མེད་དུ་ལྟ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། མཐའ་གིས་སུ་མཐོང་བ་མེད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ་མདོ་སེ་ལས།
ཇི་ལྟར་བྱིས་པས་རྣམ་བརགས་ལྟར། །དངོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ིད། །གལ་ཏེ་ཇི་ལྟར་དེ་མཐོང་
ཡོད། །ཐམས་ཅད་དེ་ིད་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཡོད་མིན་པས། །ོན་མོངས་མེད་ཅིང་
རྣམ་བརགས་མེད། །དེ་དག་བྱེད་པ་མཐོང་ལྟར་མེད། །དེ་དག་མེད་པ་ིད་ཀང་མིན། །ཞེས་ཁུངས་སུ་དངས་
ནས་གསུངས་སོ། །འདིས་ནི་རང་རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་འདོད་ཅེས་པ་ཡང་བཀག་པ་
ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་
པ་བཅོ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།བཅིངས་ཐར་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། རབ་
ཀི་རྩལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པ། གཟུགས་ལ་འཁོར་བའམ་འཁོར་བའི་ཆོས་ཅན་མེད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང་།
ཡུམ་ལས། གཟུགས་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། མ་བཅིངས་མ་གོལ་ལོ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་
འབྲེལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་སོགས་མི་འཐད་ན། གཞི་མེད་པ་ལ་
འཁོར་འདས་དང་བཅིངས་གོལ་མེད་པས་ཇི་ལྟར་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་བསན་པར་བྱ་དགོས་སོ་ཞེའོ། །སངས་
རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། དངོས་པོ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་མཐོང་བ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བར་འདོད་ན། འཁོར་
འདས་སོགས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ལས། འཐད་པ་དེའི་ཕྱིར། ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་མཐོང་བས་དེ་ཁོ་ན་ིད་
མཐོང་བ་མ་ཡིན་གི། དངོས་པོ་སོགས་མཐོང་བ་ིད་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བའོ་ཞེ་ན། འཁོར་འདས་མི་འཐད་པའི་
ཚུལ་སོན་པ་ནི་ཞེའོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་འཁོར་བ་ཡང་མེད་ལ། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་རིགས་པས་སོན་པའི་དབང་དུ་མཛད་ནས་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདི་
གསུངས་སོ། །ཞེས་སོ། །ཟླ་བས་ནི། དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་ཡོད་དེ། འཁོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་
དོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་དོན་བཤད་པ་ལ། འཁོར་འདས་དགག་པ། བཅིངས་གོལ་དགག་པ། གཞན་གི་ེས་པ་
སྤང་བའོ། །དང་པོ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། གལ་ཏེ་འཁོར་བ་འདོད་ན་འདུ་བྱེད་དམ་སེམས་ཅན་
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ནམ། གང་ཟག་འཁོར་བར་འདོད། གལ་ཏེ་འདུ་བྱེད་འཁོར་རོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་དེ་དག་རག་ན་མི་འཁོར་ཏེ། མི་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མི་རག་ན་ཡང་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྐད་ཅིག་ལས་ལྷག་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། ངོ་
བོ་ིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕྱིར་དང་། སྐད་ཅིག་གིས་རྣམ་པར་འཇིག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་འཁོར་རོ་ཞེ་ན།
མི་འཐད་དེ། སེམས་ཅན་ལ་ཡང་སྔ་མའི་རིགས་པའི་རིམ་འདི་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རག་མི་རག་སོགས་
སུ་བརོད་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་འཁོར་རོ་ཞེ་ན། བརོད་མེད་ཀི་གང་ཟག་དེ་ནི་གང་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཕུང་པོ་དང་སེ་མཆེད་དང་། ཁམས་རྣམས་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་རེན་དང་བརེན་པ་དང་། ལྡན་
པ་དང་རྣམ་པ་ལྔའི་སོ་ནས་བཙལ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། གལ་ཏེ་
འདུ་བྱེད་འཁོར་རོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་དེ་དག་རག་ན་མི་འཁོར་ཏེ། མི་འགྱུར་བས་འཁོར་བའི་བྱ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར།
མི་རག་ན་ཡང་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མ་ིད་འགག་པས་ཕྱི་མའི་དུས་གཞན་དུ་མི་སེ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་
གསུང་ངོ་། །ཟླ་བ་ཡང་ག་ལས་འཇིགས་མེད་བཞིན་དུ་འཆད། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གལ་དེ་འདུ་བྱེད་
འཁོར་རོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་རག་པའམ། མི་རག་པ་འཁོར་གང་། གངས་ཅན་དག་འདུ་བྱེད་གནས་སྐབས་སྔ་མ་སྔ་
མ་བོར་ནས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཐོབ་ཅིང་། རང་བཞིན་མི་འཇིགས་པའི་ཕྱིར། རག་པ་ཁོ་ན་འཁོར་རོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་དེ་
དག་རག་པར་འདོད་ན་མི་འཁོར་ཏེ། འདུ་བྱེད་རག་པ་ིད་དུ་སོན་པའི་རེས་དཔག་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། རག་པ་
ལ་བཅིངས་ཐར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སེ་བ་བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་བཀག་པའི་ཕྱིར་
རོ། །རང་གི་སེ་པ་དག འདུ་བྱེད་མི་རག་པ་འཁོར་བར་འདོད་ན་ཡང་། མི་རག་པ་འཁོར་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
སྐད་ཅིག་ཕྱི་མ་སེས་པ་ན་སྔ་མ་ཞིག་ཟིན་པས། སླར་སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྦྱོར་བའི་ཚིག་ནི། ནང་གི་འདུ་
བྱེད་རྣམས་དོན་དམ་པར་འཁོར་བར་མི་འཐད་དེ། མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ཕྱིར་རོལ་གི་བུམ་པ་
བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འདོད་པ་ལ་ཡང་སྔ་མའི་རིགས་པའི་རིམ་པ་འདི་མཚུངས་
སོ། །གལ་ཏེ་འདུ་བྱེད་དང་སེམས་ཅན་གེན་པོ་མ་སེས་པ་དེ་སིད་དུ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་པའི་རྒྱུན་
ཆགས་པའི་རིམ་པས་འཁོར་རོ་ཞེ་ན། མི་འཐད་དེ། དེ་མ་ཐག་རེན་བཞིན་དུ་སྔ་མ་འགགས་པ་ིད་ཕྱི་མ་རེན་
ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་གནས་མ་བུའི་སེ་པ་དག་རག་སོགས་སུ་བརོད་དུ་མེད་པའི་གང་ཟག་
འཁོར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ག་ལས་འཇིགས་མེད་བཞིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ནི། གང་ཟག་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཕུང་པོ་ཡང་མ་ཡིན་ལ། ཕུང་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པར་དམིགས་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་
ནོ། །གང་ཟག་འཁོར་བ་བཀག་མོད། འོན་ཀང་མངོན་པར་ཞེན་པས་སླར་ཡང་གང་ཟག་འཁོར་བར་འདོད་ན། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའམ། ེ་བར་ལེན་པ་མེད་པའི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་
འཁོར་གང་། ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པ་འཁོར་བར་མི་འཐད་དེ། སྔ་མའི་ེ་བར་ལེན་པ་ནས་ཕྱི་མའི་ེ་བར་
ལེན་པར་འཁོར་བར་འདོད་དགོས་ན། དེའི་བར་སྐབས་ན་སིད་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ེ་བར་ལེན་པ་
མེད་པའི་གང་ཟག་འབའ་ཞིག་ཡང་མི་འཁོར་ཏེ། བར་དུ་སིད་པ་མེད་ལ། སིད་པ་མེད་ན་ེ་བར་ལེན་པ་མེད་
ཅིང་། ེ་བར་ལེན་པ་མེད་ན། གང་ཟག་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་ཅིང་། མེད་པས་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། སྔ་མའི་ེ་བར་ལེན་པ་ནས། ཕྱི་མའི་ེ་བར་ལེན་པར་འཁོར་བ་ན།
སྔ་མ་བཏང་། ཕྱི་མ་མ་བླངས་པའི་བར་འདིར་སིད་པ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སིད་པར་གདགས་པའི་གཞི་ེ་བར་
ལེན་པ་མེད་པས་སོ། །བར་འདིར་སིད་པ་ཡང་མེད། ེ་བར་ལེན་པ་ཡང་མེད་ན། གང་ཟག་དེ་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་
མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་ཟག་མེད་ན་ཡང་གང་ཟག་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། བར་དུ་བར་མ་དོའ་ི སིད་པ་
ཡོད་པས་སིད་པ་མེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདིར་ཡང་སྔ་མའི་སིད་པ་བཏང་བར་མ་དོའ་ི སིད་པ་མ་བླངས་
པའི་བར་འདིར་སིད་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་གནས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། གང་ཟག་
འཁོར་བ་བསལ་བས་མེད་ན་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་གིས་སླར་ཡང་འཁོར་བར་རོག་པར་བྱེད་ན། ེ་
བར་ལེན་ནས་ལེན་མེད་པར། །འཁོར་ན་སིད་པ་མེད་པར་འགྱུར། །སིད་མེད་ེ་བར་ལེན་མེད་ནའང་། །ཞེས་
པའི་བར་སངས་རྒྱས་བསངས་དང་དོན་གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སིད་པ་སྔ་ཕྱི་གིས་ཀི་བར་དུ་བར་མ་
དོའ་ི སིད་པ་ཡོད་པས་སིད་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ལ་སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། སྔར་
བཤད་པའི་ེས་པ་འཇུག་གོ་ཞེས་འདོད་པ་ིད་མི་འཐད་དེ། སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་སྔ་ཕྱི་གཏོང་ལེན་བྱེད་
པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་དགག་པ་མཛད་ནས། རང་ལུགས་ལ་བར་འདིར་འཁོར་བ་པོའ་ི གང་ཟག་དེ་མེད་
པས་ན་གང་ཟག་ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར་ཞེས་འཆད་དོ། །ཟླ་བ་ཡང་ཚིག་དོན་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་
དང་གཅིག་ལ། འཕོས་དོན་ནི། འདུ་བྱེད་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་རིམ་པ་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་པས་འཁོར་རོ་ཞེ་
ན། འབྲས་བུ་སེས་པ་མི་འཁོར་ཏེ། འགོ་འོང་མེད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་ཞིག་པ་ཡང་མི་འཁོར་ཏེ་འགོ་འོང་མེད་པའི་
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ཕྱིར། ཕྱི་མ་སེས་པ་ན་སྔ་མ་འཁོར་རོ་ཞེ་ན། སྔ་ཕྱི་གཅིག་གམ་ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་
དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔ་མ་དང་ཕྱི་མ་ཞེས་པའི་ཐ་སད་ཀང་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཕྱི་མའི་དུས་སུ་སྔ་མ་
མ་ཞིག་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སྔ་ཕྱི་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར། སྔ་མའི་དུས་སུ་ཕྱི་མ་སེས་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མ་
དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཅི་སེ་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་གཞན་འཁོར་བས་ཕྱི་མ་གཞན་འཁོར་བར་ཇི་ལྟར་
འགྱུར། འཁོར་བར་འགྱུར་ན། སོ་སེ་འཁོར་བས་གཞན་དག་བཅོམ་པ་འཁོར་བར་འགྱུར་བ་དང་། མར་མེ་
གཞན་འབར་བ་ན་ཤི་བའི་མར་མེ་ཡང་འབར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་འཁོར་བར་འདོད་
པ་ལ་ཡང་སྔ་མའི་རིགས་པའི་རིམ་པ་འདི་མཚུངས་ལ། གལ་ཏེ་གང་ཟག་འཁོར་ཞེ་ན། །ཞེས་པ་ནས། དེ་གང་
ཅི་ཞིག་འཁོར་བར་འགྱུར། ཞེས་པའི་བར་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད། འཕོས་དོན་ནི། ེ་བར་ལེན་པ་སྔ་མ་བཏང་
ནས་འཁོར་བའམ། མ་བཏང་བར་འཁོར། དང་པོ་ལྟར་ན་བར་དུ་སིད་པ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ཅི་སེ་མ་
བཏང་བར་འཁོར་ན་སྔ་མ་མིའི་ཕུང་པོ་མ་བཏང་བར། ཕྱི་མ་ལྷའི་ཕུང་པོ་བཟུང་བས་བདག་གཅིག་གིས་སུ་
འགྱུར་རོ། །ཅིག་ཆར་གཏོང་ལེན་བྱེད་པས་ེས་པ་མེད་ཅེ་ན། ཅི་ཕྱོགས་གཅིག་གིས་སྔ་མ་གཏོང་ཞིང་ཕྱོགས་
གཅིག་གིས་ཕྱི་མ་ལེན་ན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། བདག་ིད་ཐམས་ཅད་ཀིས་
གཏོང་ལེན་བྱེད་ན་གཏོང་ལེན་དངོས་པོ་གཅིག་ལ་ཅིག་ཆར་མཐོང་བ་མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྐང་པ་གཅིག་གིས་
ཕྱོགས་གཅིག་གནོན་ལ། ཡ་གཅིག་གིས་གཞན་ལེན་པ་བཞིན་དུ་གཏོང་ལེན་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། ཆ་ཤས་གཅིག་
གིས་སྔ་མ་ལ་གནས་ལ། གཅིག་གིས་ཕྱི་མ་ལེན་པས་བདག་ཆ་ཤས་དུ་མ་ིད་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེའོ། །མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་དགག་པ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འདུ་བྱེད་མྱ་ངན་འདའ་བར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་
མི་འཐད་དོ། །སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདའ་བར་ཡང་། །ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འཐད་མི་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་སེ། འདུ་བྱེད་དང་
སེམས་ཅན་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་ཟླ་བས་ནི། འདུ་བྱེད་མྱ་ངན་འདའ་བར་ནི། །ཇི་ལྟ་
བུར་ཡང་མི་འཐད་དེ། །རག་པ་དང་མི་རག་པ་གིས་ཀ་ལ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཅན་མྱ་ངན་འདའ་བར་
ཡང་། ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གིས་ཀ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་
སོན་མེ་ལས། འདུ་བྱེད་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ནི། ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་མི་འཐད་དེ། དོན་དམ་པར་མ་སེས་པའི་ཕྱིར།
སྦྱོར་བ་ནི། འདུ་བྱེད་མི་རག་པ་རྣམས་དོན་དམ་པར་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་སེ། མི་རག་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གི་ས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བཞིན་ནོ། །རག་པ་མྱང་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འཐད་དེ། རྒྱུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་བཞིན་ནོ། །སེམས་
ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ཡང་ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་བྱ་སེ། སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གིས་
པ་བཅིངས་གོལ་དགག་པ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། བཅིངས་གོལ་ནི་ཡོད་དེ། འདུ་བྱེད་དང་སེམས་ཅན་
སྔར་བཅིང་བ་དག་ཕྱིས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྔར་མི་འཆིང་ཞིང་ཕྱིས་ཀང་
གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གང་སེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ནི།
གྲུབ་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པས་བཅིང་བ་དང་གོལ་བའི་བྱ་བ་འཇུག་པའི་གོ་སྐབས་ག་ལ་ཡོད་དེ། སྔ་མ་བཞིན་དུ་
མེད་དོ། །སེམས་ཅན་ཡང་མི་འཆིང་ཞིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་པ་ལྔས་ཕུང་པོ་སོགས་ལ་བཙལ་དུ་མེད་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གིས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་མཐུན་ལ།
ཚིག་ཕྱི་མ་གིས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ལ། སྔར་སེམས་ཅན་རག་པ་དང་། མི་རག་པ་ལ་འཁོར་འདས་མི་འཐད་པར་
བསན་པ་བཞིན་དུ། སེམས་ཅན་ལ་ཡང་རག་པ་དང་མི་རག་པ་མི་འཆིང་ཞིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེས་
བྱའོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་སྔ་མ་འདུ་བྱེད་ལ་འཁོར་འདས་མི་འཐད་པར་བསན་པ་བཞིན་དུ། འདུ་བྱེད་
རྣམས་ལ་ཡང་མི་འཆིང་ཞིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། སེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སེམས་
ཅན་ལ་ཡང་མི་འཆིང་ཞིང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རག་མི་རག་གིས་ཀ་ལ་སོན་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཟླ་བས་
ནི། སྔ་མ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་འདུ་བྱེད་ལ་འཁོར་འདས་མི་འཐད་པར་བསན་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཞེས་འཆད་དེ། ལྷག་མ་
རྣམས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་དོན་གཅིག་གོ །འགེལ་ཆེན་གསུམ་ལས་ནི། རག་པ་དང་མི་རག་པར་བརོད་དུ་མེད་
པའི་སེམས་ཅན་ིད་འཆིང་ངོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་རྩོད་པ་འགོད་ལ། ཟླ་བས་ནི། འཆིང་བྱེད་ཀི་ེ་བར་ལེན་པ་ཡོད་
པས་འཆིང་བ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ཞེས་པའི་རྩོད་པ་འགོད་དོ། །ལན་ལ་འགེལ་ཆེན་གསུམ་གི་དོན་ནི། གལ་ཏེ་
ེ་བར་ལེན་པ་ིད་འཆིང་བའི་འཆིང་བྱེད་དུ་འདོད་ན། དེས་ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའམ། ེ་བར་ལེན་པ་
མེད་པ་ཞིག་འཆིང་གང་། ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པ་ིད་འཆིང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བཅིངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཆིང་བའི་བྱ་བ་གིས་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ེ་བར་ལེན་པའང་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །ེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ་ཡང་མི་འཆིང་སེ། འཆིང་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བཞིན་
ནོ། །གིས་པོ་ལས་ཐ་དད་པའི་གནས་སྐབས་གང་ཞིག འཆིང་བར་འགྱུར་ཏེ་མེད་པས་སོ། །གཞན་ཡང་གལ་
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ཏེ་བཅིང་བར་བྱ་བའི་སྔ་རོལ་ན། འཆིང་བར་བྱེད་པའི་ཆགས་སོགས་ཡོད་ན་དེས་འཆིང་ལ་རག་པ་ལས། སྔ་
རོལ་གི་འཆིང་བྱེད་ཀི་འཆིང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སྔ་རོལ་གི་འཆིང་བྱེད་དེ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ་སྔ་རོལ་གི་
རེན་གི་གང་ཟག་མེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པའི་ལྷག་མ་ནི། སོང་དང་མ་སོང་བགོམ་
པའི་རིགས་པས་བསན་ཏེ། རེ་ཤིག་བཅིངས་པ་མི་འཆིང་སེ། །མ་བཅིངས་པར་ཡང་འཆིང་མི་འགྱུར། །བཅིངས་
དང་མ་བཅིངས་མ་གཏོགས་པར། །འཆིང་བཞིན་ཤེས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས་ནི། གལ་ཏེ་ེ་བར་ལེན་པ་ིད་འཆིང་ན། ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པ་འཆིང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ེ་བར་
ལེན་པ་དང་བཅས་པ་ནི་ེ་བར་ལེན་པ་སླར་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར། ལྷ་སྦྱིན་གིས་མཆོད་སྦྱིན་གིས་ལུས་ེ་བར་
ལེན་པ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ེ་བར་ལེན་འཆིང་ན། །ེ་བར་ལེན་བཅས་གོལ་མི་འགྱུར། །ཞེས་འཆད་དེ།
ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གོལ་བ་དགག་པ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། རེ་
ཤིག་བཅིངས་པ་མི་གོལ་ཏེ། བཅིངས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། མ་བཅིངས་པ་ཡང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བཅིངས་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་བཅིངས་པ་ིད་གོལ་བཞིན་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན། བཅིངས་པ་དང་གོལ་བ་མི་མཐུན་པ་
གིས་ཆོས་ཅན་གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཟླ་བས། བཅིངས་པ་
གོལ་ལོ་ཞེས་མི་བརོད་པར། གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརོད་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གོལ་བ་དང་ེ་བས་
གོལ་ལོ་ཞེས་བརོད་ཅེ་ན། གང་ལ་ེ་བའི་གོལ་བ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར། མི་འཐད་དོ། །ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་
ནོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། རེ་ཤིག་བཅིངས་པ་མི་གོལ་ཏེ། འཆིང་བའི་གེན་པོ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། འཆིང་
བ་ཀུན་ལྡན་བཞིན་ནོ། །མ་བཅིངས་པར་ཡང་གོལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། བཅིངས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། བཅིངས་པ་
མེད་ན་གང་ལས་གོལ་བར་འགྱུར། མི་སློབ་སེམས་ནི་སེ་འགྱུར་བ། །སིབ་པ་ལས་ནི་རྣམ་གོལ་འགྱུར། །ཞེས་
འབྱུང་བས་བཅིངས་བཞིན་པ་ིད་གོལ་བཞིན་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན། བཅིངས་པ་དང་གོལ་བ་བྱ་བ་མི་མཐུན་པ་
གིས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུང་ངོ་། །གསུམ་པ་གཞན་གི་ེས་པ་སྤང་བ་ལ། ཐར་པ་ཡོད་དེ།
བདག་ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བདག་གི་ཐོབ་བྱར་འགྱུར་རོ་
སམ་དུ་སེམས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐར་པ་འདོད་པ་གང་དག་བདག་ནི་ལེན་པ་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདའ།
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་བདག་གི་ཐོབ་བྱར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་དེའི་འཇིག་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་། ེ་བར་ལེན་པ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་ལྡན་པས་ན་ཐར་པ་མི་འཐོབ་སེ། བདག་དང་བདག་
གིར་འཛིན་པ་ིད་ཐར་བའི་གེགས་སུ་གྱུར་པའི་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།
སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། འཁོར་བ་པོ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་པོ་ཡོད་དོ་ཞེའམ། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་
ན་སྔར་འདུ་བྱེད་དང་སེམས་ཅན་དང་གང་ཟག་ལ་བཅིངས་གོལ་མི་འཐད་པར་བསན་པའི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནི་
ཞེས་གསུངས་ཏེ། དོན་དམ་པ་དེ་ལ་འཁོར་བ་ཅི་ཞིག་བརག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མེད་པར་ཐལ་བ་དང་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པའང་ཅི་ཞིག་བརག་ཏུ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པ་གང་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གསར་དུ་
བསེད་པའང་མེད། འཁོར་བ་གསར་དུ་གསལ་བར་བྱ་བའང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་བཞིན་
ནོ། །ཞེས་དོན་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩབ་ལས། བཅིངས་པ་དང་ཐར་པ་
བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་དྲུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ལས་དང་འབྲས་བུ་བརག་
པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རིགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་ནི་ལས་ཀང་མེད་ལ།
ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཡང་ཡོད་དོ་ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས།
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སོང་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་དང་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར། ཅེས་པ་དང་། བུད་དྷ་པ་
ལི་ཏ་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། འདུ་བྱེད་དང་འཁོར་བ་ཡོད་དེ། ལས་དང་འབྲས་བུའི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །ཟླ་བ་ལྟར་ན། འཁོར་བ་ཡོད་དེ། ལས་དང་འབྲས་བུའི་འབྲེལ་པ་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གཞུང་གི་
དོན་ལ། གཞན་གཞུང་རེས་སུ་བརོད་པ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ེས་པ་བརོད་པ། ེས་སྤོང་གི་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ། ལས་མདོར་བསན་པ་དང་། ལས་ཀི་དབྱེ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ིད་མི་དགེ་བ་
ལས་ལེགས་པར་སོམ་པ་དང་། སན་པར་སྨྲ་བ་སོགས་ཀིས་གཞན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དང་། བྱམས་སེམས་ནི་
བྱམས་པའི་སེམས་ཏེ། གསུམ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཡིན་ལ་དེ་ནི་འདི་དང་གཞན་དུ་འབྲས་བུ་དག་གི་ས་
བོན་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །གིས་པ་ལས་ཀི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ལ། མདོར་དབྱེ་བ་དང་། རྒྱས་པར་དབྱེ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། དང་སོང་མཆོག་གི་ལས་རྣམས་ནི། སེམས་པའི་ལས་དང་། བསམ་པར་བྱས་པའི་ལས་
གིས་སུ་གསུངས་སོ། །སླར་ཡང་ལས་དེ་དག་གི་བྱེ་བྲག་ནི། རྣམ་པ་དུ་མར་ཡོངས་སུ་བསགས་སོ། །གིས་
པ་ནི། དེ་ལ་གསུམ་དུ་གསུངས་ཚུལ་ནི། དེ་ལ་ལས་གང་སེམས་པའི་ལས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་ཡིད་ཀིར་
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འདོད་ལ། གང་བསམ་པའི་ལས་ཞེས་གསུངས་པ་དེ་ནི་ལུས་དང་ངག་གི་ལས་ཡིན་ནོ། །བདུན་དུ་བསན་པ་ནི།
དགེ་མི་དགེས་བསྡུས་པའི་ངག་གི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དང་། ཡང་བསོད་པ་སེ་གིས་པོས་བསྡུས་པའི་ལུས་ཀི་
རྣམ་པར་རིག་བྱེད་དེ། གཞན་རིག་བྱེད་མ་ཡིན་པ་དག་ཀང་རིག་བྱེད་དེ་བཞིན་དུ་དགེ་མི་དགེ་གིས་སུ་འདོད་
དེ། མི་དགེ་བ་ནི་སོག་གཅོད་སོགས་མི་སྤོང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཁས་བླངས་པ་ལས་
ཐོབ་པའི་སོམ་མིན་གང་ཡིན་པའོ། །དགེ་བ་ནི་སོག་གཅོད་སོགས་སྤོང་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་སོམ་
པའི་ངོ་བོའ །ོ །རིག་བྱེད་ལ་དགེ་མི་དགེ་གིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལ་དེ་བཞིན་དུ། བར་མ་ལུས་བསེད་པ་ལས་ཐོབ་པ་
ཡང་གིས་ཏེ། དགེ་བ་ནི་གཙུག་ལག་ཁང་ལ་སོགས་པ་དགེ་འདུན་ལ་ཕུལ་བ་ལོངས་སོད་པ་ལས་བྱུང་བའི་
བསོད་ནམས་དང་། མི་དགེ་བ་ནི་སོག་གཅོད་པའི་ཁང་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་པའི་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པའི་
ལས་སོ། །ཐམས་ཅད་ཀི་ཀུན་སློང་གི་སེམས་པ་དེ་དང་ཆོས་བདུན་པོ་ནི་ལས་སུ་མངོན་པར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་པ་ནི་ཟླ་བའོ། །འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལས་ནི། མི་དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཁས་བླངས་པ་
ལས་ཐོབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། དགེ་བའི་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་མིན་པ་ཡང་ཁས་བླངས་པ་ལས་ཐོབ་ཅེས་པའི་དོན་དུ་
འཆད་དོ། །གིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ེས་པ་བརོད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལས་དེ་འབྲས་བུ་སིན་པའི་དུས་ཀི་བར་དུ་
གནས་ན་རག་པར་འགྱུར་ལ། རྣམ་པར་སིན་པ་འབྱིན་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་མ་སེས་པའི་སྔ་
རོལ་དུ་འགགས་ཟིན་ན་ཕྱིས་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསེད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འབྲས་བུའི་སྔ་རོལ་
ནས་འགགས་པར་གྱུར་པའི་ཕྱིར། འདི་སློབ་དཔོན་གསུམ་གིས་དབུ་མའི་རིགས་པར་འཆད་ལ། ཟླ་བས་ནི།
ཟུར་ན་གནས་པའི་རོལ་བས་རྩོད་པར་འདོད་དོ། །གསུམ་པ་ེས་སྤོང་གི་ལན་དགག་པ་ལ། གཞན་གི་ེས་སྤོང་
བརོད་ཚུལ་ལ་གིས་ཏེ། མདོ་སེ་པའི་འདོད་ཚུལ་ལ། རག་ཆད་སྤོང་ཚུལ། ལས་ཀི་འབྲས་བུ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ལ་འགེལ་པ་གསུམ་གི་དོན་ནི། ལས་དང་འབྲས་བུར་འབྲེལ་བ་ནི་འཐད་དེ། སེམས་ཀི་རྒྱུན་ལས་འབྲས་བུ་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་ནི། ས་བོན་ལས་མངོན་པར་
འབྱུང་ཞིང་། དེ་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བས་རེས་འགོ་གྲུབ་བོ། །ས་བོན་མེད་ན་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་ལ་སོགས་པའི་
རྒྱུན་དེ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་གྲུབ་བོ། །ཆད་པའི་སོན་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་
ན། ས་བོན་ལས་སོང་བུ་དང་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུན་དང་། རྒྱུན་ལས་འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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རག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ས་བོན་འབྲས་བུའི་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་མྱུ་གུའི་དུས་སུ་འགག་པ་དེའི་ཕྱིར། དཔེ་
དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སིག་གི་སེམས་ཀི་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་སེམས་པ་སོགས་ཀི་ལས་ལས་མངོན་པར་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ལ། དེ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། རེས་འགོ་གྲུབ་བོ། །སེམས་པའི་ལས་ལྟ་བུ་ཞིག་མེད་ན་
སེམས་ཀི་རྒྱུན་དེ་ཡང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ལྡོག་པ་ངེས་སོ། །ལས་ནི་ཆད་པ་མིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་
ན་སེམས་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་ལས་དགེ་སིག་གི་སེམས་ཀི་རྒྱུན་དང་། རྒྱུན་ལས་འབྲས་བུ་དང་སྡུག་བསྔལ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ལས་ནི་འབྲས་བུའི་སྔོན་དུ་འགོ་བའི་སོ་ནས་རྣམ་སིན་གི་དུས་
སུ་འགག་པ་དེའི་ཕྱིར། ཐོག་མཐའི་ཞིང་གིས་ནི་ཕྱི་མ་སྡུད་པའི་ཚིག་གོ །གིས་པ་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་བཤད་
པ་ནི། ཆོས་བསྒྲུབ་པ་ཡི་ཐབས་རྣམས་ནི། །དཀར་པོ་ལས་ཀི་ལམ་བཅུ་སེ། །ཆོས་ཀི་འབྲས་བུ་འདི་གཞན་
དུ། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་ལྔ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཟླ་བ་ཡང་དོན་དེ་ིད་དོ། །བྱེ་བྲག་སྨྲ་བའི་
འདོད་ཚུལ་ལ། གཞན་ལ་ེས་པ་བརོད་པ། རང་གི་འདོད་ཚུལ་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཡང་འགེལ་པ་བཞི་ཆར་
གི་དོན་ནི། གལ་ཏེ་ས་བོན་དང་མྱུ་གུ་རྒྱུན་འབྲེལ་བའི་དཔེས། ལས་འབྲས་ཀི་རག་ཆད་ཀི་སོན་སྤོང་ཚུལ་གི་
བརག་པ་དེར་འགྱུར་ན། འདི་ཕྱི་དང་འགལ་བའི་ེས་པ་ཆེན་པོ་མང་པོར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཞེ་ན། ནས་
ཀི་ས་བོན་ལས་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུན་ཁོ་ན་འབྱུང་ལ། ས་ལུའི་ས་བོན་ལས་ས་ལུའི་མྱུ་གུའི་རྒྱུན་ཁོ་ན་འབྱུང་བ་
ལྟར། དགེ་བའི་སེམས་ལས་དགེ་བའི་སེམས་ཁོ་ན་དང་། མི་དགེ་བའི་སེམས་ལས་མི་དགེ་བའི་སེམས་ཁོ་ན་
འབྱུང་བ་དང་། སྔར་མིར་སེས་པ་ཕྱིས་ཀང་མི་ཁོ་ནར་སེ་བར་ཐལ་བ་སོགས་སོན་མང་པོ་གནས་སོ། །ས་མྱུག་
ཆོས་མཐུན་པ་ཁས་བླངས་པའི་སོ་ནས་ེས་པ་བརོད་པ་ནི། འགེལ་པ་གསུམ་གི་འཆད་ཚུལ་ཡིན་ལ། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས་ནི། ཆོས་མཐུན་པ་ཞེས་མ་སོས་པར། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུའི་རྒྱུན་ཁོ་ན་སེ་བ་ལྟར། དགེ་བའི་
སེམས་ལས་དགེ་བའི་སེམས་ཀི་རྒྱུན་ཁོ་ན་སེ་བ་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་བརོད་དོ། །ཁོད་ཀི་འདོད་ཚུལ་ལ་སོན་
ཡོད་པ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཁོད་ཀི་བརག་པ་དེ་ལས་འབྲས་ཀི་སོན་སྤོང་ཚུལ་འདིར་ནི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་
ལ་མདོར་བསན། རྒྱས་པར་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། རང་རྒྱལ་དང་། ན་
ཐོས་རྣམས་ཀིས་གང་གསུངས་པའི་རག་ཆད་སྤོང་བའི་བརག་པ་གང་ཞིག འཐད་པའི་ཚུལ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
འདིར་རབ་ཏུ་བརོད་པར་བྱ། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ནི། ཆུད་མི་ཟ་བའི་དཔེས་བསན་པ། དབྱེ་བ་དང་རང་
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བཞིན་བསན་པ། དཔང་རྒྱ་གང་དུ་གཏོགས་པ། སེ་འགག་བྱེད་པའི་ཚུལ། ངོ་བོའ་ི སོ་ནས་དབྱེ་བ་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ི་མ་གགས་ཀི་འགྱུར་ལས། དཔང་རྒྱ་ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཆུད། །མི་ཟ་ལས་ནི་བུ་ལོན་
བཞིན། །ཞེས་འབྱུང་ལ། གཞན་གསུམ་གི་འགྱུར་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་བུ་ལོན་དཔང་རྒྱ་ལྟར། །དེ་ལྟར་ལས་དང་
ཆུད་མི་ཟ། །ཞེས་སོ། །བུ་ལོན་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་ནི་ལས་ཡིན་ལ། དཔང་རྒྱ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟར་ནི་ཆུད་མི་ཟ་བ་སེ། བུ་
ལོན་གི་ནོར་དེ་སད་ཀང་དཔང་རྒྱ་ཡོད་པས། ནོར་བདག་གི་ནོར་ཆུད་མི་ཟ་ཞིང་སེད་དང་བཅས་པ་འོང་བ་
བཞིན་དུ་ལས་འགགས་སུ་ཟིན་ཀང་ནོར་ཁུགས་པ་ན་དཔང་རྒྱ་དོན་མེད་པ་བཞིན་དུ། ལས་ཀི་འབྲས་བུ་སིན་
ཟིན་ནས་ཆུད་མི་ཟ་ཡང་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཆུད་མི་ཟ་དེ་ནི། ཁམས་གསུམ་གི་དབྱེ་བ་
ལས་གསུམ་དང་། ཟག་མེད་ཀི་ལས་ཀི་ཆུད་མི་ཟ་དང་རྣམ་པ་བཞིའོ། །དེ་ཡང་རང་བཞིན་ལུང་མ་བསན་ཏེ།
གལ་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་ཀི་ཆུད་མི་ཟ་དགེ་བ་ཡིན་ན། དགེ་རྩ་ཆད་པའི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། མི་དགེ་བ་
ཡིན་ན། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུད་ལ་མེད་པར་འགྱུར་བས་ལུང་མ་བསན་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་
པ་ནི། བདེན་པ་མཐོང་བའི་དུས་སུ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བས་སྤང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སོམ་པའི་ལམ་
གི་སྤང་བར་བྱ་བ་ིད་ཀང་ཡིན་ནོ། །ཀང་གི་ས་ནི་དེར་མ་ཟད། འབྲས་བུ་ཕྱི་མ་ཕྱིར་འོང་དང་། ཕྱིར་མི་འོང་གི་
འབྲས་བུ་ཐོབ་པས་ཀང་སྤོང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་དོ། །ཟླ་བས་
ཁམས་ལས་འདའ་བའི་ཚེ་ཡང་སྤོང་ངོ་ཞེས་འཆད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། ཀང་གི་སའི་ནུས་པ་མི་སྣང་
ངོ་། །མཐོང་སྤང་སྤོང་བས་སྤང་བ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། ལས་སྤངས་སུ་ཟིན་ཀང་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིས་ལས་ཀི་
འབྲས་བུ་བསེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་འགེལ་ཆེན་གིས་ལས་བཤད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། བདེན་པ་
མཐོང་བའི་དུས་སུ་མཐོང་སྤང་སྤོང་བས་མི་སྤོང་བ་དེའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་ཐོབ་ཏུ་ཟིན་ཀང་ཆུད་མི་ཟ་བ་ཡིས་ལས་
ཀི་འབྲས་བུ་སེད་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད། ཟླ་བས་ལས་སྤངས་ཀང་སྤང་བ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར་
ཞེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་དུས་སུ་མཐོང་སྤངས་སྤོང་བས་སྤང་བ་དང་། ལས་སྔ་མ་བྱས་ནས་
ཕྱི་མ་བྱེད་པ་ལ་འཕོ་བ་ཡིས། སྔ་མའི་ཆུད་མི་ཟ་འཇིག་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། ཕྱོགས་དེ་ལ་ལས་བྱེད་པ་
པོའ་ི གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ལས་ཀི་རྒྱུན་འཇིག་པ་དང་། རྣམ་པར་སིན་པ་མྱོང་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སོན་
རྣམས་སུ་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟླ་བའོ། །གཞན་གསུམ་ལས་ནི། གལ་ཏེ་སྤོང་བས་སྤང་བ་དང་། །ལས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འཕོ་བ་དང་མཐུན་གྱུར་ན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལས་འཕོ་བ་སེ་འགགས་པའི་ལས་དང་། ཆུད་མི་ཟ་རིགས་
མཐུན་པར་གྱུར་ན། དེ་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བའི་དུས་སུ་སྔར་གི་ལས་ཀི་ཆུད་མི་ཟ་འཇིག་པ་དང་། སོ་སེའི་ལས་
འགགས་པས་དེའི་ཆུད་མི་ཟ་ཡང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པའི་སོན་རྣམས་སུ་ནི་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན།
སྔོན་སོ་སེའི་དུས་སུ་བསགས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་འཕགས་པ་ཐོབ་པས་ནི་མྱོང་དུ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །བཞི་པ་སེ་འགག་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། འདོད་པ་དང་གཟུགས་ཀི་ཁམས་ལ་སོགས་པའི་ཁམས་སུ་མཚུངས་
པའི་ལས་དགེ་བ་སོགས་སུ་ཆ་མཚུངས་པ་དང་། དགེ་མི་དགེ་སོགས་ཆ་མི་མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆུད་མི་
ཟ་དེ་ནི་ིང་འཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚེ་སོ་སོ་བ་བཏང་ནས་གཅིག་བུ་ཁོ་ན་སེ་བར་འགྱུར་རོ། །མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་
རྣམ་གིས་སོ། །ཀུན་གི་ལས་དང་ལས་ཀི་སེ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
དང་། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམ་པ་གིས་པོའ་ི ལས་ཀུན་གི་སེམས་པའི་ལས་དང་བསམ་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀི་
ཆུད་མི་ཟ་དེ་ནི་ལས་ཀི་གངས་དང་མཐུན་པར་ཐ་དད་པར་སེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ལས་རྣམ་པར་སིན་ཀང་གནས་
པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཟླ་བའོ། །གཞན་གསུམ་ལས་ནི། ཚེ་འདིའི་ལས་ནི་སེམས་པ་དང་། བསམ་པའི་བྱེ་བྲག་གམ།
དགེ་བ་དང་མི་དགེ་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་གིས་པོ་ཀུན་གི་ལས་དང་ལས་ཀི་ཆུད་མི་ཟ་དེ་ནི་ལས་ཀི་གངས་
དང་མཐུན་པར་ཐ་དད་པར་སེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། ལས་རྣམ་པར་སིན་ཀང་གནས་པ་ཡིན་ཞེས་འཆད་དོ། །འགག་
ཚུལ་ལ་ཆུད་མི་ཟ་དེ་ནི། རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་བུ་སྔ་མ་ལས་ཕྱི་མ་ལ་འཕོ་བ་དང་། ཤི་བར་གྱུར་ན་
འགག་པར་འགྱུར་བས་འགག་ཚུལ་གིས་སུ་བསན་ནོ། །ལྔ་པ་ངོ་བོའ་ི སོ་ནས་དབྱེ་བ་བསན་པ་ལ། ཆུད་མི་ཟ་
དེའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ནི་ཟག་མེད་དང་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ལས་ཀི་བྱེ་བྲག་གིས་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་
བྱའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཆུད་མི་ཟ་ནི་སོང་པ་ིད་
དུ་བཤད་དེ། གཞན་གིས་བརགས་པའི་བདག་གིས་སོང་པའི་ཕྱིར། ཆད་པ་ཡང་མིན་ཏེ། ཆུད་མི་ཟ་བར་གནས་
པའི་ཕྱིར་དང་། འཁོར་བ་ཡང་འཐད་དེ། འགོ་བ་ཐ་དད་པར་གནས་པའི་ཕྱིར་དང་། འདུ་བྱེད་ཐ་དད་པ་མངོན་
པར་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། རག་པ་མིན་ཏེ། ལས་རྣམས་འཇིག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུང་ངོ་། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་སོང་
པ་ིད་དུ་བཤད་དོ། །ངོ་བོ་ངེས་པར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། ཆད་པ་ཡང་མིན་ལ། འཁོར་བ་ཡང་འཐད་པ་ཡིན་
ནོ། །འཁོར་བ་ཡོད་ཀང་རག་པ་མིན་ནོ་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས། སོང་པ་ིད་མིན་ཏེ། རང་བཞིན་གནས་པ་མིན་པའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཕྱིར། ཆད་པ་མིན་ཏེ། རྣམ་སིན་འབྱིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་བ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། འགོ་བ་སྣ་ཚོགས་པ་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། རག་པ་ཡང་མིན་ཏེ། ངོ་བོ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བཤད་དོ། །ཁད་པར་བཞི་ལྡན་གིས་ལས་རྣམས་ཆུད་
མི་ཟ་བའི་ཆོས་སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་བསན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། །ེས་སྤོང་གི་ལན་སོན་པ་ལ་ནི། རང་བཞིན་
མེད་པས་རག་ཆད་མེད་པའི་ཚུལ། རང་བཞིན་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལའང་གནོད་བྱེད་བརོད། བདེན་པར་ཡོད་
པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག ཐ་སད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། འགེལ་པ་གསུམ་གི་དོན་ནི། ལས་
ཡོད་ན་རྣམ་པར་སིན་པ་དང་འབྲེལ་བས་ཆུད་མི་ཟ་རོག་པར་རིགས་ན། ལས་བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ལས་
རང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཡང་གང་གི་ཕྱིར་ན། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་ནི་
རོ་རེ་གཟེགས་མའི་རིགས་པས་བསན་ཟིན་ནོ། །ལས་སེ་བ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། ལས་རྣམས་ཆུད་
མི་ཟ་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ་ཞེ་ན། ལས་དེ་ནི་ཆུད་ཟ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་རང་བཞིན་གིས་མ་
སེས་པ་དེའི་ཕྱིར། རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་འདོད་ན། རྒྱུ་རེན་གིས་མ་
བཅོས་པས་རག་པར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། རང་བཞིན་ནི་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། ལས་ནི་
བྱས་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། རག་པ་ལ་རེན་གི་བྱ་བ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་སེ་ལས་མ་བྱས་པར་
འབྲས་བུ་འབྱུང་བར་རོག་ན། རང་གིས་མ་བྱས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་དང་། ཕད་པའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོར་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། ཅི་སེ་ལས་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན། མ་བྱས་པའི་ལས་ཀི་རྣམ་སིན་དང་ཕད་
པའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་། གཞན་ཡང་དེ་ལ་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་གནས་པ་
མ་ཡིན་པའང་ཚངས་པར་སོད་པ་ལ་གནས་པ་སོགས་ཀི་སོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཚངས་པ་ནི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཐོབ་པའི་ལས་མ་བྱས་ཀང་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འགེལ་ཆེན་གིས་ལས་སོ། །བུད་དྷ་པ་
ལི་ཏ་དང་། ཟླ་བས་ནི། ཚངས་སོད་ལ་གནས་པའང་ཚངས་སོད་ལ་གནས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་སོགས་ཀི་
སོ་ནས་སྦྱར་རོ། །གཞན་ཡང་། འཇིག་རེན་ན་ཞིང་ལས་དང་ཚོང་ལས་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་
ིད་དང་ཡང་འགལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དེ། ཞིང་ལས་སོགས་མ་བྱས་ཀང་འབྲས་བུ་འོང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་འགེལ་
ཆེན་གིས་ལས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་དང་། ཟླ་བས་ནི། འཇིག་རེན་ན་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་གིས་ཤིག་ཅེས་
བསྐུལ་བའི་ཐ་སད་ཐམས་ཅད་ིད་དང་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད་དོ་ཞེས་སྦྱར་རོ། །གཞན་ཡང་།
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གང་ཟག་འདི་ནི་བསོད་ནམས་ཏེ་དགེ་བའི་ལས་བྱེད་པ་དང་། འདི་ནི་སོག་གཅོད་སོགས་སིག་པ་བྱེད་པའོ་ཞེས་
པའི་རྣམ་པར་དབྱེ་བའང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་དགེ་བ་དང་། དགེ་བའི་ལས་མ་བྱས་ཀང་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་ལས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ན་ནི། ལས་དེ་ནི་རྣམ་པར་སིན་པ་སིན་པར་གྱུར་པའི་འོག་ཏུ་
ཡང་། ཡང་དང་ཡང་དུ་རྣམ་པར་སིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། ལས་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་དེའི་ཕྱིར།
ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཕ་རོལ་པོས་ལས་བྱས་སུ་ཟིན་ཀང་རྣམ་སིན་སླར་མི་བསེད་དེ། རྣམ་སིན་བསེད་ཟིན་
པའི་ཕྱིར། སད་ཟིན་པའི་དཔང་རྒྱ་བཞིན་ནོ་ཞེ་ན། དོན་དམ་པར་དཔེ་ཡང་མ་གྲུབ་པས་ལན་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
གསུངས། གསུམ་པ་བདེན་པར་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་དགག འབྲས་བུ་རྣམ་སིན་
དགག ལོངས་སོད་པ་པོ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལས་
འདི་ོན་མོངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བདག་ིད་ཡིན་ན། ོན་མོངས་དེ་དག་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མིན་
ཏེ། སྔར་སེ་བ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རབ་བྱེད་དྲུག་པར་ོན་མོངས་ཀི་ངོ་བོ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་།
འོག་ནས་ཀང་འགོག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། གང་དག་སྡུག་དང་མི་སྡུག་དང་། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་
རེན་འབྱུང་བ། །དེ་དག་རང་བཞིན་ལས་མེད་དེ། །དེ་ཕྱིར་ོན་མོངས་ཡང་དག་མེད། །ཅེས་འཆད་པར་འགྱུར་
རོ། །ཞེས་འགེལ་ཆེན་གིས་ལས་བཤད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་། ཟླ་བས་རྣམ་གངས་ཕྱི་མ་འགོད་དོ། །གལ་
ཏེ་ོན་མོངས་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་མིན་པར་འདོད་ན། ཁོད་ཀིས་བདེན་པར་མེད་ན་མེད་པར་སྨྲས་པས་ན་
ལས་མེད་པར་ཐལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ལས་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་
པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཡོད་དེ། འབྲས་བུ་རྣམ་སིན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་གིས་ཀི་དོན་ནི། བསན་བཅོས་ལས། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་
དག་ལུས་རྣམས་ཀི་རེན་དུ་བསན་པ་ནི། ཐ་སད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པར་མ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ལས་དང་
ོན་མོངས་པ་དེ་དག་སོང་པ་ིད་དུ་འདོད་པ་ཡིན་ན། འོ་ན་རྣམ་སིན་གི་ལུས་ལ་རང་བཞིན་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་
བརོད་ཅེས་གསུང་ངོ་། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་སིན་གི་ལུས་
ལ་རང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་ཇི་ལྟར་བརོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དག་ལུས་རྣམས་ཀི་རེན་དུ་བསན་པས་སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཟླ་
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བས་ཚིག་རྐང་སྔ་མ་གིས་ཀི་བཤད་པ་ཟུར་ན་མི་སྣང་ལ། ལྷག་མ་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་ལས་ནི་ཡོད་
པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་སིན་ཟ་བ་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མ་རིག་པས་བློ་གོས་ཀི་མིག་བསིབས་པའི་སེ་བོ་སེད་པའི་ཀུན་
ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་ལྡན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཟ་བ་པོར་བསན་པས་སོ། །ཇི་སྐད་དུ་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པའི་མདོ་
ལས། མ་རིག་བསིབས་པའི་སེམས་ཅན་གང་། །སེད་པ་ཀུན་ཏུ་སྦྱོར་དང་ལྡན། །ཞེས་པ་དང་། སིག་པའི་ལས་
འདི་བྱས་ན་ཁོད་རང་ིད་ཀིས་དེའི་རྣམ་པར་སིན་པ་མྱོང་བར་བྱ་དགོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་སིན་ཟ་
བ་པོ་དེ་ཡང་ལས་བྱེད་པ་པོ་ལས་གཞན་མིན་ཞིང་། དེ་ིད་སྔར་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེ་ན། ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་གསུངས་ཏེ། གཞན་གསུམ་ཡང་དོན་གཅིག་གོ །འོན་ཀང་གཞན་ལས་ལུང་
གི་ཁུངས་ངོས་གཟུང་བ་མི་སྣང་ངོ་། །རིགས་པ་གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་དེ་ིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པའི་
ཚུལ་གིས་ལས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ལས་འདི་ནི་རེན་བཀག་
པས་རེན་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། རེན་མིན་ནི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པས་རེན་མིན་ལས་བྱུང་བར་ཡང་ཡོད་པ་
མིན་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། ལས་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར་དང་། བཀག་པའི་ཕྱིར་དང་། རས་
སུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རེན་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དེ་
ཕྱིར་རེན་ལས་བྱུང་བ་མིན། །རེན་མིན་ལས་བྱུང་འབྲས་བུ་ནི། །ཡོད་མིན་འབྲས་བུ་མེད་པས་ན། །རེན་མིན་
རེན་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་བཤད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལྟར་ན། ལས་འདི་ནི་ཆོས་ཅན། བྱེད་པ་པོ་ཡང་
མེད་དེ། གང་གི་ཕྱིར་ན་རེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། རེན་མིན་ལས་བྱུང་བའང་མིན་པ་དེའི་ཕྱིར་དང་། རེན་
ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མའི་ཚིག་དོན་མཐུན་པར་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་ལས་དང་བྱེད་
མེད་ན། །ལས་སེས་འབྲས་བུ་ག་ལ་ཡོད། །ཅི་སེ་འབྲས་བུ་ཡོད་མིན་ན། །ཟ་བ་པོ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་སོ། །ཟླ་
བས་ནི། ལས་ཡོད་ན་རེན་དང་རེན་མིན་ལས་འབྱུང་གང་། དང་པོ་མི་འཐད་དེ། རེན་བརག་པར་བཀག་ཟིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པའང་མི་འཐད་དེ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་བརག་པར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ལས་མེད་པ་དེའི་
ཕྱིར་བྱེད་པ་པོ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ལྷག་མ་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ཐ་སད་དུ་ཇི་ལྟར་བཞག་པའི་
ཚུལ་ནི། གལ་ཏེ་ལས་འབྲས་ལ་རང་བཞིན་མེད་ན། ཁོད་ཀི་ཕྱོགས་ལ་ཇི་ལྟར་བཞག་ཅེ་ན། ཟླ་བས། ཇི་ལྟར་
སོན་པས་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སོབས་ཀི་རྩ་བའི་སྤྲུལ་པ་སྤྲུལ་ཞིང་། སྤྲུལ་པ་དེ་ཡང་སྤྲུལ་པ་གཞན་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཞིག་ནི་སྤྲུལ་ཞིང་། ཡང་སྤྲུལ་དེས་ཀང་སླར་ཡང་སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་པ་རང་བཞིན་མེད་པ་ལྟར། དཔེ་དེ་
བཞིན་དུ་བྱེད་པ་པོས་ལས་གང་བྱས་པ་དེའང་རང་བཞིན་མེད་པ་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་པ་བཞིན་ནོ། །རྣམ་པར་སིན་པ་
ནི། དཔེར་ན། སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས་ནི། ཇི་ལྟར་སྤྲུལ་པ་སོན་བྱེད་པ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིས། །སྤྲུལ་ཞིང་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྤྲུལ་
བྱེད། །སྤྲུལ་པ་དེས་ཀང་གཞན་དག་ལྟར། །དེ་བཞིན་བྱེད་པོ་ལས་གང་བྱས། །དེ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་པ་
བཞིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཇི་ལྟར་རྫུ་འཕྲུལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཐུ་ཡིས་སྤྲུལ་པ་སོན་པར་བྱེད་པ་ན། སྤྲུལ་
པ་སྤྲུལ་ཞིང་རྩ་བའི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་སྤྲུལ་པར་བྱེད་ལ། སྤྲུལ་པ་གཞན་དེས་ཀང་ཕྱི་མ་གཞན་དག་སྤྲུལ་
པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་པོས་གང་བྱས་པའི་ལས་དེ་ཡང་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་པ་བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་རེན་རྒྱུད་པ་ལས་
བྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པས་སྤྲུལ་པ་གཞན་ཞིག་
སྤྲུལ་པ་མཛད་པ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་དང་རྣམ་སིན་གི་
ལུས་རྣམས་དང་བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲས་བུ་དག་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། དི་ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟ་བུ་
དང་། སིག་རྒྱུ་དང་། རྨི་ལམ་དང་འད་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། གཞུང་
ལས་མི་སྣང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། སྤྲུལ་པ་བྱེད་པ་དང་། སྤྲུལ་པ་དང་། ཡང་སྤྲུལ་དང་། དི་ཟའི་གོང་ཁེར་དང་།
སིག་རྒྱུ་དང་། རྨི་ལམ་དང་། དཔེ་དྲུག་བཀོད་ནས་བྱེད་པ་པོ་དང་། ལས་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་། ལུས་དང་།
འབྲས་བུ་དང་། རྣམ་སིན་མྱོང་བ་པོ་དང་དྲུག་ལ་རིམ་པ་བཞིན་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་
ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། ལས་དང་འབྲས་བུ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་བདུན་པའི་རྣམ་པར་
བཤད་པའོ།། ༈ །།བདག་དང་ཆོས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། འབྲེལ་བཀོད་པས་མཚམས་སྦྱར། གཞུང་
གི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི།
ཡུམ་ལས། གཟུགས་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སོང་། ཚོར་བ་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སོང་། ཞེས་སོགས་
སོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སོ་སོ་སེ་བོས་དམིགས་པ་འདི་དག་དེ་
ཁོ་ན་ིད་མ་ཡིན་ན། དེ་ཁོ་ནའི་མཚན་ིད་ནི་གང་། གང་གིས་དེ་ཁོ་ནའི་དོན་རོགས་པར་འགྱུར། ཞེས་འཆད་
ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། འདུ་བྱེད་རྣམས་བདག་དང་བདག་གིས་སོང་པ་ིད་རང་ཕྱོགས་སུ་བསན་པའི་དོན་
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དུ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་འདི་གསུངས་སོ། །ཞེས་བཤད། གཞན་གིས་ཀིས་ནི། ོན་མོངས་པ་དང་། དི་ཟའི་གོང་ཁེར་
ལྟར་དེ་ཁོ་ན་ིད་མ་ཡིན་ན། དེ་ཁོ་ན་ིད་ནི་གང་ཡིན། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཇི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར། དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་
འཇུག་པའི་རིམ་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་བཤད་དོ། །གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་འཇུག་པའི་
རིམ་པ། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་བསན་པ། དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་སློབ་པའི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་ལ། བདག་དང་
བདག་གི་བ་དགག་པ། འཛིན་པ་ཟད་པས་གོལ་བ་ཐོབ་ཚུལ། ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་པའོ། །དང་པོ་ལ། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས་ནི། བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་བྲལ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཡིན་ལ། རིགས་པས་ཕུང་པོ་ལ་
བདག་ཡོད་མེད་ཡོངས་སུ་རོག་པས་ནི། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་རོག་ཅེ་ན། གལ་
ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། བདག་སེ་བ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་
གཞན་ཡིན་ན། ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རག་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་ཀ་ལྟར་ཡང་མི་
འཐད་པ་དེའི་ཕྱིར། བདག་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་འཆད་དོ། །བུད་དྷ་
པ་ལི་ཏ་ལས། ནང་དང་ཕྱི་ལ་བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ལ།
དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་ལྟ་བ་གོམས་པས་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པས་ན་དེ་ཁོ་ན་རོགས་པར་འདོད་པ་དག་
གིས། བདག་ཡོད་མེད་སོ་སོར་བརག་པར་བྱ་སེ། བདག་ཕུང་པོ་རྣམས་ཡིན་ནམ། ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་
ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། །སེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། བདག་མང་པོ་ིད་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པ་པོར་སྨྲ་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་
ལས་གཞན་ཡིན་ན། ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་སེ་འཇིག་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་རག་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་
ཏེ་རག་པ་ཡིན་ན་བདག་གི་དོན་དུ་བྱ་བ་རྩོམ་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཚིག་ཕྱི་མ་གིས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་
འཆད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེའི་འཆད་ཚུལ་ནི། བདག་ཏུ་འཁྲུལ་བའི་ཡུལ་ནི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས། དགེ་སྦྱོང་ངམ། བྲམ་ཟེ་གང་དག་བདག་གམ་བདག་གིར་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་ནི། ེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་
པོ་འདི་དག་ལ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་བལྟའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡུལ་ཕུང་པོ་ལ་བདག་
ཡོད་མེད་བརགས་པ་ན། བདག་མེད་རོགས་པའི་ལྟ་བ་སེ་བས་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཡོད་མེད་ཀི་བརག་པ་སྔ་མ་
བཞིན་དུ་བྱས་ནས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། སེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། བདག་མང་པོ་ིད་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དུ་ཐལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །སྦྱོར་བ་ནི། གཟུགས་སོགས་འདུས་ཙམ་གི་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་མིན་ཏེ། སེ་
ཞིང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་
ཡིན་ན་ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་གཟུགས་སུ་རུང་བ་སོགས་མེད་པར་འགྱུར་བས་དངོས་པོར་མེད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར་ཏེ། མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །སྦྱོར་བ་ནི། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལས་གཞན་དུ་རས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་
དེ། ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། མོ་གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་པ་འགའ་ཞིག་བདག་ཐམས་
ཅད་དུ་ཁབ་བོ་ཞེ་ན། བདག་གི་སས་བརོད་པར་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པ་མིན་ཏེ། རས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་བཞིན་ནོ། །བདག་ཅེས་པ་ནི་སིད་པ་ལེན་པའི་ཕྱིར་བདག་ཅེས་བྱ་ལ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་
བཏགས་ནས་བདག་ཅེས་བརོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས། སེམས་དུལ་བ་ནི་དགེ་བ་སེ། །དུལ་བའི་སེམས་
ཀིས་བདེ་བ་ཐོབ། །ཅེས་གསུངས་ནས། མདོ་སེ་གཞན་ལས། བདག་ིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གི། །གཞན་ནི་
སུ་ཞིག་མགོན་དུ་འགྱུར། །མཁས་པ་བདག་ིད་ལེགས་དུལ་བས། མཐོ་རིས་དག་ཀང་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །འོ་ན་རྣམ་པར་ཤེས་བདག་ཡིན་པས་སེ་འཇིག་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་ན་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་དམིགས་ནས་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཙམ་ལས་བདག་ཏུ་གགས་པ་ཙམ་ཡིན་ལ།
རིགས་པས་བདག་ཡིན་མིན་བརགས་པའི་ངོར་འཇོག་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན།
སེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས། ཕུང་པོ་བདག་མིན་ཏེ། སེ་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། ཀ་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་ཡིན་ན། ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་མེད་པར་འགྱུར་
བས། དེ་དག་མེད་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །བདག་ནི་དོན་དམ་པར་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོའ་ི མཚན་ིད་
མེད་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །ཟླ་བས་ནི། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་བདག་ཡིན་ན། སེ་དང་འཇིག་པ་ཅན་
དུ་འགྱུར་བས། འོག་ནས། མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་མིན་ཏེ། །འདི་ལ་སོན་དེར་ཐལ་བར་འགྱུར། །བདག་ནི་བྱས་
པར་འགྱུར་བ་དང་། འབྱུང་བ་རྒྱུ་མེད་ཅན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། ེ་བར་ལེན་པ་བདག་མ་ཡིན། །དེ་འབྱུང་བ་
དང་འཇིག་པ་ཡིན། །ེ་བར་བླང་བ་ཇི་ལྟ་བུར། །ེ་བར་ལེན་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར། །ཞེས་འཆད་དོ། །ཞེས་
གསུངས། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན། །ཞེས་སོགས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་དོན་གཅིག་གོ །རྣམ་པ་
གཅིག་ཏུ་ན། གཟུགས་ལས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་ལྟར། ཕུང་པོ་ལས་གཞན་དུ་གྲུབ་པར་འདོད་ན།
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ཕུང་པོ་ལས་མཚན་ིད་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། གཟུགས་ལས་སེམས་ཐ་དད་དུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པ་ལྟར།
ཕུང་པོ་ལས་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་། ཟླ་བ་གིས་ཀ་ཡང་།
བདག་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །བདག་གི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་པ་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད་དོ། །བདག་དང་
བདག་གི་ཞི་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་སོགས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། ཇི་སྐད་སོས་པའི་འབྲས་
བུ་བསན་པ་ནི། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཕུང་པོ་ལ་སོ་སོར་རོག་པ་ན། བདག་དང་བདག་གི་བ་ཞི་བའི་ཕྱིར།
ནང་ལ་ངར་འཛིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་ལ་ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བས་བདག་དང་བདག་གི་བའི་ཐ་
སད་ཙམ་མ་གཏོགས་པ་འདུས་བྱས་རང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ལ་གནས་པའི་བྱང་
སེམས་ཆེན་པོ་གང་དག་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་ཡང་ཅི་སོས། ང་དང་ང་ཡིར་
འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་རོག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡོད་པས། བདག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ངར་འཛིན་པ་དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་
མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་གང་ལ་བདག་ཏུ་བཏགས་པ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པའི་
ཕྱིར། དེས་ན་གང་གིས་ང་ཡིར་འཛིན་པ་དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་
མཐོང་བས་ཀང་ཆོས་ཅན། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་དོན་མི་མཐོང་སེ། ཡོད་མེད་དུ་འཛིན་པའི་ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་འཆད། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀང་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གིས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བཤད་ནས། ངར་འཛིན་པ་
དང་། ང་ཡིར་འཛིན་པ་མེད་པ་ལ་རོག་པར་བྱེད་པ་ིད་བདག་ཡིན་པས་བདག་དང་བདག་གི་བ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།
ལན་སྔ་མའི་དོན་བཞིན་དུ་འཆད། སློབ་དཔོན་གཞན་གིས་ཀི་བཤད་ཚུལ་ཡང་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནོ། །གིས་
པ་འཛིན་པ་ཟད་པས་གོལ་བ་ཐོབ་ཚུལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ་ནི། ནང་ལ་བདག་གོ་སམ་
དུ་འཛིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་ིད་ལ་བདག་གིར་འཛིན་པ་དག་ཟད་ན། འདོད་པ་དང་ལྟ་བ་ེ་བར་ལེན་པ་སོགས་ེ་
བར་ལེན་པ་བཞི་པོ་འགག་པར་འགྱུར་ཞིང་། འགག་པའི་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་བདག་མེད་པར་མཐོང་བས་བདག་
ཏུ་སྨྲ་བ་ེ་བར་ལེན་པ་སྤོང་ལ། དེ་སྤངས་པས་ེ་བར་ལེན་པ་ལྷག་མ་རྣམས་ཀང་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ེ་བར་
ལེན་པ་འགགས་པས་སིད་པ་ཟད་ལ་སིད་པ་དེ་ཟད་པས་ན་སེ་བ་ཟད་པའི་ཐར་པ་ཐོབ་བོ། །ཐར་པ་དེ་ཡང་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་པ་མཐོང་བའི་དབང་དུ་བྱས་པས་འཕགས་པ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡིན་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ནོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འདིས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་གིས་སྤང་རོགས་འད་བར་གསལ་བར་བྱས་
སོ། །སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་མཐོང་བས་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་སྤོང་བའི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པ་ནི།
ལས་དང་ོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཟད་པས་ཐར་པ་ཐོབ་སེ། ལས་
དང་ོན་མོངས་པ་དག་ནི་སེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་གང་ལས་བྱུང་ཞེ་ན། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ནི།
ཡུལ་ལ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་མཚན་མར་རྣམ་པར་རོག་པ་ལས་བྱུང་སེ། དེ་དག་ཡོད་ན་འབྱུང་ལ་མེད་ན་མི་
འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་པར་རོག་པ་དེ་དག་ནི་སོས་པ་བ་ལས་བྱུང་སེ། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལ་མངོན་པར་
ཞེན་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོས་པ་དེ་གང་གིས་འགག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། སོས་པ་ནི་སོང་པ་ིད་རོགས་པ་
ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་སོས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། འཇིག་རེན་པའི་རེད་
པ་དང་མ་རེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་འདི་བདེན་ནོ། །འདི་ནི་མི་བདེན་ནོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་ནི་སོས་པ་
ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟླ་བས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་བཤད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བས་ནི། ཐེག་པ་
ཆེ་ཆུང་སོ་སོར་མ་ཕྱེ་བར་ཐུན་མོང་གི་ལམ་བསན་པར་འདོད་ལ། ཚིག་དོན་ནི་ཐམས་ཅད་མཐུན། སློབ་དཔོན་
ཟླ་བས་འདི་ན་རང་ལ་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་རོགས་པ་ཡོད་པའི་ཁུངས་སུ་མཛད་མོད། སངས་རྒྱས་བསངས་ལ་
གསལ་ཁ་མི་སྣང་ངོ་། །སོང་ིད་བསོམས་པ་ལས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་མོད་
ཀི་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཙམ་གིས་ནི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་ཀི་སོང་ིད་སོམ་པར་ནི་མ་ངེས་ཏེ། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
བསོམས་པས་ཀང་འཐོབ་པའི་ཕྱིར། རྒྱས་པར་གཞན་དུ་བསན་ཟིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་འགེལ་ལས་ཀང་།
ན་རང་གིས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མ་རོགས་པར་བསན་ནོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། གང་ཟག་གི་བདག་མེད་
པ་མཐོང་བས་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པའི་མཚན་མར་རོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཞི་བ་འགྲུབ་
པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་བསན་པ་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤོང་བར་
འདོད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པ་མ་མཐོང་བར་དེ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། སོས་པ་མ་ལུས་པ་ཞི་བའི་
ཐར་པ་ནི། སོང་ིད་རོགས་པའི་རྩ་བ་ཅན་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། མདོར་ན་ཆོས་ནི་མི་འཚེ་སེ། །མྱ་
ངན་འདས་པ་སོང་པ་ིད། །འདི་ལ་དེ་ིད་འབའ་ཞིག་ཅེས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀིས་
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གསུངས། །ཞེས་སྦྱར་ནས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ལུང་དང་འགལ་བ་སྤང་པ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས།
བདག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ལ་བསྐུར་པ་
འདེབས་པ་མེད་པར་ལྟ་བ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་གྱུར་ཞིང་།
ལས་བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཟ་བ་པོའ་ི བདག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་བདག་
མེད་ཅེས་ཀང་བསན་པར་གྱུར། གདུལ་བྱ་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་སིན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་གཏམ་གི་སྣོད་
དུ་གྱུར་པ་ལ་བདག་དང་བདག་མེད་འགའ་ཡང་མེད་ཅེས་ཀང་བསན་ནོ། །ཤེར་ཕྱིན་ལས། བདག་ཡོད་ཅེས་བྱ་
བར་སོད་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་མི་སོད། བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བར་སོད་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་མི་སོད། ཅེས་པའི་དོན་ནོ། །ཡང་ན་གཞན་དུ་བརགས་ཏེ་མུ་སེགས་པ་ཁ་ཅིག བདག་མེད་ན་ལས་
འབྲས་ཀི་འབྲེལ་བ་མེད་པ་ལ་འཇིགས་པས། བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་གྱུར་ཞིང་། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་
འབྲེལ་བ་ལ་རྨོངས་པས་རྫུས་ཏེ་སེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བསྐུར་བ་འདེབས་པ་དག་གིས། བདག་མེད་ཅེས་ཀང་
བསན་པར་གྱུར། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་བདག་དང་ནི། །བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསན། །ཞེས་
འཆད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། བདག་དང་བདག་གི་བ་མེད་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཇི་ལྟར་བདག་ནི་ཐ་
སད་བསན་པར་མཛད་ཅེ་ན། བདག་མེད་པ་ཁོ་ནར་ནི་མི་སྨྲ་སེ། ཞེས་གསུངས་ནས། ཚིག་དོན་སྔ་མ་བཞིན་
འཆད། འཕགས་པ་ལྷའི་ལུང་དང་ཡང་སྦྱར་ཏེ། མེད་དང་ཡོད་དང་གིས་ཀ་དང་། །གིས་ཀ་མིན་པའང་སོན་
མཛད་དེ། །ནད་ཀི་དབང་གིས་ངེས་པར་ནི། །སན་ནི་འཕོད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན། །ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། མུ་སེགས་པ་ཁ་ཅིག ཁེད་ཀི་མདོ་སེ་ལས། བདག་ིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གི། །ཞེས་བདག་ཡོད་པར་
གསུངས་པ་དང་། འདིར་བདག་མེད་པར་འདོད་པ་འགལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་འབྲས་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པ་
རྫུས་ཏེ་སེ་བ་དང་། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་ལྟ་བ་བཟློག་པའི་དོན་དུ་སེམས་ཀི་རྒྱུན་སྔ་ཕྱི་རྒྱུན་མི་འཆད་
པ་གདགས་གཞིར་ེ་བར་བཟུང་ནས་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པའི་དབང་གིས་བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་པར་གྱུར་
ཞིང་། བདག་མེད་པའི་ལྟ་བ་མ་སེས་པས་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་མཐུས་ཤིན་ཏུ་རིང་དུ་
སོང་ཡང་བྱའི་རྐང་པ་བཤལ་ཐག་གིས་བཅིངས་པ་ཕྱིར་ལྟུང་བ་བཞིན་དུ་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཐག་པས་བཅིངས་པ་
རྣམས་ཀི་བདག་གི་མངོན་པར་ཞེན་པ་ལས་གོལ་བའི་དོན་དུ་བདག་མེད་ཅེས་ཀང་བསན་པར་གྱུར། གདུལ་བྱ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གང་དག་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསགས་ཤིང་དབང་པོ་ཡོངས་སུ་སིན་པ་དོན་དམ་པའི་གཏམ་གི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་
འདུས་བྱས་རྨི་ལམ་དང་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་ཐུགས་སུ་ཆུད་ནས་དོན་དམ་པར་བདག་དང་བདག་མེད་གིས་ཀ་
མེད་པར་རོགས་པའི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། བདག་དང་བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསན་
ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་གཞན་དུ་བརགས་ཏེ། མུ་སེགས་པ་ཁ་ཅིག བདག་མེད་ན་ལས་དང་འབྲས་བུ་མེད་པར་
འགྱུར་བའི་འཇིགས་པས་བདག་གོ་ཞེས་ཀང་བཏགས་གྱུར་ཞིང་། ཡང་ལས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་མྱོང་བ་པོའ་ི
བདག་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པ་འགའ་ཞིག་བདག་མེད་ཅེས་ཀང་བསན་པར་གྱུར། སངས་རྒྱས་སོས་པ་མེད་པ་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་རྣམས་ཀིས་བདག་དང་ནི་བདག་མེད་འགའ་མེད་ཅེས་ཀང་བསན་ནོ། །ཇི་སྐད་དུ། རབ་ཀི་
རྩལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པ། གཟུགས་དང་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་
བདག་མེད་པ་མིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་འཆད་
དོ། །གལ་ཏེ་སོས་པ་ནི་སོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ལ། ཇི་ལྟར་སོང་པ་ིད་
ཀིས་སོས་པ་འགག་པར་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བཤད་པར་བྱ་སེ། འདི་ལ་རོག་པས་སོ་བཏགས་པས་ནི་བརོད་པའི་
བདག་ིད་ཀི་སོས་པ་སྣ་ཚོགས་པ་འབྱུང་ལ། སོང་པ་ིད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་མངོན་དུ་བྱར་མེད་པའི་ཚུལ་
གིས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པའི་ངོར་བརོད་པར་བྱ་བ་ལ་ས་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ལྡོག་པ་སེ། གང་གི་ཕྱིར་ན། སེམས་ཀི་
སོད་ཡུལ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ལྡོག་པས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ལྡོག་ཅེ་ན། དོན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར་དང་། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པས་ན། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་མི་གཏོང་བའི་ཕྱིར་
རོ། །སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལོག་པ་དེ་ཡང་གང་གིས་ཀང་མངོན་དུ་མི་བྱེད་དེ། སོད་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ནི།
མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་བྱའོ། །ཡང་ན་སོས་པ་ནི་སོང་པ་
ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལ་རིགས་པ་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། སློབ་དཔོན་གིས་རྣལ་འབྱོར་པ་སོང་
པ་ིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་གནས་པའི་ངོར་མཛད་ན་བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། བརོད་
པ་འཇུག་པ་ལྡོག་པས་སོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེའི་དོན་ནི། སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །སེམས་ཀི་
སོད་ཡུལ་ནི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཇི་ལྟར་སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་ཅེ་ན། མ་སེས་པ་དང་
མ་འགགས་པ། །ཆོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་བྱ་སེ། གང་གི་ཕྱིར་ཞེས་པ་ནི། ཚིག་ལྷག་
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མའོ། །ཡང་ན་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་མ་མཐོང་བ་ནི། དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བ་ཞེས་བྱ་སེ། ཇི་ལྟ་བུ་སམ་
ན། བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དག་མ་མཐོང་ནའོ། །ཅིའི་
ཕྱིར་མ་མཐོང་ཞེ་ན། སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །ཞེས་བཤད་དེ། དངོས་པོ་སོགས་མ་དམིགས་པའི་
ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །སོགས་ཀི་ས་ཁོང་ནས་དབྱུང་སེ། སེམས་ལ་སོགས་པའི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་ཅེས་
བྱའོ། །དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མ་མཐོང་བ་ིད་དེ་དེ་ཁོ་ནའི་སས་
བརོད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོའ་ི ངོ་བོ་ིད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་མཐོང་བ་མེད་པ་ིད་
དེ་ཁོ་ན་མཐོང་བའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བློ་གོས་མི་ཟད་པའི་མདོ་ལས་ཀང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གང་ཞེ་
ན། གང་ལ་སེམས་ཀང་མི་རྒྱུ་ན་ཡི་གེ་རྣམས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀི་
ཡུལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ནི། མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་བྱ་སེ།
ཆོས་ཐམས་ཅད་དབེན་པའི་མཚན་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན། སོང་པ་ིད་རོགས་པ་ལ་གནས་པ་ལ་ནི་ཡིད་
ཀི་བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པས་སོ། །དེའི་དོན་ཡང་སེམས་ཀི་རྣམ་པར་རོག་པ་
ནི་བརོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་གི་ངོ་བོ་དང་། ཁད་པར་ལ་རོག་པའི་ཕྱིར་ཆོས་བདག་མེད་པ་མཐོང་བས་དེ་མི་
འཇུག་པའི་ཕྱིར། སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་གོ་ཞེས་བརོད་དོ། སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པ་དེ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་
ཤེས་པའི་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །གང་
གི་ཕྱིར་ན། སོང་པ་ིད་རོགས་པའི་བློས་གསར་དུ་སོང་པ་ིད་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དཀོན་བརྩེགས་ལས། སོང་
པ་ིད་ཀིས་ཆོས་རྣམས་སོང་པར་མི་བྱེད་ཀི། འདི་ལྟར་ཆོས་རྣམས་ིད་སོང་པའོ། །དེས་ན་སོང་ིད་མཐོང་
བས་སོས་པ་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། འཕགས་པ་ལྷས། སིད་པའི་ས་བོན་རྣམས་ཤེས་ཏེ། །ཡུལ་རྣམས་དེ་ཡི་སོད་
ཡུལ་ལོ། །ཡུལ་ལ་བདག་མེད་མཐོང་ན་ནི། །སིད་པའི་ས་བོན་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་འཐད་
པར་ཡིན་ནོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་བཞེད་ཚུལ་རྒྱ་ཆེར་བསན་ཟིན་ཏོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སོས་པ་ནི་
སོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་དེ་ལ་རིགས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། བརོད་པར་བྱ་བ་གཟུགས་ལ་
སོགས་པ་ལྡོག་པ་སེ། སོང་པ་ིད་དུ་མཐོང་བས་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ། བརོད་པར་བྱ་བ་ལ་རོག་པས་སོ་
བཏགས་པ་ལས་བརོད་པའི་བདག་ིད་ཀི་སོས་པ་འབྱུང་ལ། སོང་པ་ིད་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ་ན། བརོད་དུ་མེད་པའི་དོན་མཐོང་བས། བརོད་པའི་བདག་ིད་ཀི་སོས་པ་འགག་པའི་ཕྱིར། བརོད་པར་བྱ་བ་
ལྡོག་པ་ཡང་། སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པ་སེ། ངོ་བོ་ིད་དོན་དམ་པར་ཡོངས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དོན་དམ་
པའི་བདེན་པ་མཐོང་ནས་སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་སོག་པའི་དོན་ནོ། །དོན་དམ་པར་སེམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པ་
ཡང་ཅི་ཞེ་ན། མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པ། །ཆོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་
ཀིས་བཤད་པའི་རྣམ་གངས་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀང་དེ་ིད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། ོན་
མོངས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རྩ་བ་ཅན་དུ་གསུངས་པས། ནང་དང་ཕྱི་རོལ་ིད་དག་
ལ། །བདག་དང་བདག་གི་སམ་ཟད་ན། །ེ་བར་ལེན་པ་འགག་འགྱུར་ཞིང་། །དེ་ཟད་པས་ན་སེ་བ་ཟད། །ཞེས་
སོ། །སེ་བ་ལྡོག་པའི་རིམ་པ་བསན་པ་ནི། ལས་དང་ོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །འབྱུང་བའི་
རིམ་པ་ནི། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལས་འབྱུང་སེ། མདོ་
ལས། འདོད་ཆགས་ཞེ་སང་གཏི་མུག་རྣམས། །ཀུན་ཏུ་རོག་ལས་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་པ་དང་། འདོད་པ་
ཁོད་ཀི་རྩ་བ་ནི། །ཤེས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་རོག་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་སོ། །རོག་པ་དེ་དག་ཀང་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་སྣ་
ཚོགས་པའི་སོས་པ་ལས་འབྱུང་ཞིང་། སོས་པ་ནི་སོང་པ་ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀིས། བདག་ིད་བདག་གི་མགོན་ཡིན་གི། །ཞེས་བདག་ཡོད་པར་གསུངས་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་
མེད་པའོ་ཞེས་གསུངས་པ་གིས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅིག་གི་བཤད་པ་
ནི། སློབ་དཔོན་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནོ། །ཕྱི་མའི་བཤད་པ་ནི། བདག་དང་བདག་མེད་གིས་ཀ་བསན་པ་མེད་ན།
གང་ཞིག་བསན་ཞེ་ན། བརོད་པར་བྱ་བ་ལྡོག་པ་སེ། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སོད་ཡུལ་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། །དེས་ན་
བརོད་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཚིག་མི་འཇུག་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བསན་པར་གནས་སོ། །འོག་ནས་
ཀང་། དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་ེར་ཞི་ཞིང་། །སོས་པ་ེར་ཞི་ཞི་བ་སེ། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གང་དུ་ཡང་། །སུ་
ལའང་ཆོས་འགའ་མ་བསན་ཏོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །རྣམ་གངས་གཞན་བསན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་སོས་པ་སོང་པ་
ིད་ཀིས་འགག་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ལན་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ན་དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པས་ང་
དང་ང་ཡིར་འཛིན་པ་ཟད་དོ། །ཞེས་བརོད་ན། དེ་ཁོ་ན་ིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཤེས་པ་དང་བརོད་པར་ནུས་སམ་ཞེ་
ན། ལན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད་དོ། །གལ་ཏེ་དབུ་མ་པ་དང་མེད་པ་བ་དག་ཁད་པར་མེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
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ལན་ལ་བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། སོ་སོར་མ་བརགས་པར་བཏང་སོམས་བྱེད་པ་དང་། སོ་སོར་བརགས་ནས་བཏང་
སོམས་བྱེད་པ་གིས། བཏང་སོམས་བྱེད་པར་འད་མོད་ཀི། སྔ་མ་ནི་མ་རིག་པས་བློ་གོས་ཀི་མིག་བསིབས་
པས་མ་རོགས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱི་མ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀི་དགོངས་པ་དང་མཐུན་པས་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་
ཆེའོ། །འཇིག་རེན་མེད་ཅེས་སྨྲ་བ་ནི། ཀུན་ཏུ་རྨོངས་པ་ཡིན་ལ། རིགས་པས་བཏགས་ནས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་
སྨྲ་བ་ནི། དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པས་ཁད་པར་ཡོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། གཞན་འཇིག་རེན་ཕ་
རོལ་མེད་པར་སྨྲ་བ་དག་གིས་གནས་ཚུལ་རོགས་པར་འདོད་པས་དེའི་ངོར་ལན་མ་ཡིན་ཞེས་སུན་ཕྱུང་ནས་
རང་ལུགས་ལ་ཐ་སད་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཚེ་ཡང་མཚུངས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་མེད་པར་སྨྲ་བ་ནི་
མཐོང་བའི་དོན་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པར་བྱེད་པས་མངོན་སུམ་དང་འགལ་བར་སོད་ལ། དབུ་མ་པ་ནི་རེན་
འབྲེལ་སྨྲ་བ་ཡིན་པས་རྒྱུ་འབྲས་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་ལྟ་བའི་དུས་སུ་ཡང་མཚུངས་པ་
མིན་ཏེ། མེད་པ་བ་ནི་ད་ལྟར་གི་སྣང་བ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་ཁས་བླངས་ནས་དེ་ལ་བསྐུར་བ་འདེབས་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབྲས་ལ་ལོག་པར་ཞུགས་པས་གནས་ཚུལ་གི་དོན་མ་རོགས་པར་གྲུབ་ལ། དབུ་མ་པ་ནི།
ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་བརེན་པར་བྱེད་ཅིང་། གནས་ཚུལ་ཡང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པས་མི་མཚུངས་སོ། །ཞེས་
འཆད་དོ། །གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་པའི་ཆོས་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་
མཚུངས་ན། འཇིག་རེན་ཀི་ཐ་སད་དུ་ཆོས་བསན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། གཟུགས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་དང་མི་འགལ་བར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡང་དག་མིན་
ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ིད་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཡང་དག་དང་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་གིས་སུ་
གསུངས་ཏེ། བདེན་པ་གིས་ཀའི་རྣམ་པ་ལ་ལྟོས་ནས་བཞག་པའི་ཕྱིར། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་
པའི་ངོར་མཛད་ནས། ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་
ལ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཞེས་པ་ནི་ོན་སིབ་སྤོང་བའི་དོན་དུ་ཕྱི་ནང་གི་
སེ་མཆེད་བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་བྲལ་བའི་དོན་ལ་ཡང་དག་པར་བསན་ནོ། །ཡང་དག་མིན་ཞེས་པ་ནི།
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་མཚན་ིད་ལ་བདག་ཏུ་བརགས་པ་ལ་བཤད་དོ། །ཡང་དག་ཡང་དག་མ་ཡིན་ིད། །ཅེས་པ་
ནི་འཇིག་རེན་དང་བསན་བཅོས་ཀི་ཐ་སད་ལ་ལྟོས་ནས་སོ། །ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་པ་ནི།
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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དོན་དམ་པར་ཡང་དག་པར་བཏགས་པ་དང་ཡང་དག་པ་མིན་པར་བཏགས་པ་གིས་ཀ་མི་འཐད་པའོ། །བསན་
ཚུལ་གི་རིམ་པ་བཞི་པོ་དེ་ནི། གདུལ་བྱའི་དབང་པོ་དང་། བསམ་པ་དང་། བག་ལ་ལ་དང་། དུས་ཀི་དབང་
གིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་རེས་སུ་བསན་པའི་རིམ་པའོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀི་བཤད་ཚུལ་
ལོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་མ་སེས་པ་དང་མ་འགགས་
པའི་ཆོས་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་མཚུངས་ན། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཆོས་བསན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་
ན། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཅེས་བསན་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་གང་འཇིག་རེན་ན་
གགས་པར་ཡོད་པ་དེ་ང་ཡང་ཡོད་པར་བལྟའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་དག་མིན་ཞེས་གསུངས་ཏེ།
འཇིག་རེན་ན་གང་མེད་པར་གགས་པ་དེ་ང་ཡང་མེད་པར་བལྟའོ་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ངོ་
བོ་ིད་མེད་པར་གཟིགས་ཀང་ཐ་སད་ཀི་དབང་གིས་འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་ལ་འདི་ནི་ཡང་དག་པ་ིད་དོ། །འདི་
ནི་ཡང་དག་པ་མིན་པའོ། །ཞེས་བརོད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ིད་
དུ་ཡང་བསན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ནི། ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་བསན་ཏེ། འདི་ནི་མུ་སེགས་ཅན་
ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའོ། །རིམ་པ་བཞི་པོ་དེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བྱ་ལ་ཆོས་རེས་སུ་
བསན་པའི་རིམ་པ་བའོ། །ཡང་ན་འདི་ནི་དོན་གཞན་ཡིན་ཏེ། ཁ་ཅིག ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ིད་ལ་སེའོ་ཞེས་པ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཞེས་བསན་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་ིད་ལ་སེའོ་ཞེས་སྨྲ་བས་སོ། །ཡང་དག་མིན་
ཞེས་ཀང་བསན་ཏེ། རྒྱུ་ལ་འབྲས་བུ་སྔ་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །ཁ་ཅིག་ནི་ཡང་དག་པ་དང་ཡང་དག་པ་
མ་ཡིན་པ་གིས་སུ་སྨྲ་སེ། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལས་སེའོ་ཞེས་སྨྲ་བས་སོ། །སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་
རྣམས་ཀིས་ནི། ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་བསན་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་དང་རེན་ལས་
གདགས་པར་ཟད་ཀི། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བཤད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། དོན་དམ་པར་མ་སེས་
པ་དང་མ་འགག་ཆོས་ིད་མྱ་ངན་འདས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་མོད་ཀི། མ་བསན་ན་མི་རོགས་པས་བསན་ཚུལ་
གི་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེས། ཆོས་བསན་ཚུལ་གི་རིམ་པ་བསན་པ་ནི། འཇིག་རེན་གི་ངོར་མཛད་ནས་ཐམས་ཅད་
ཡང་དག་ཞེས་བསན་ཏེ། འཇིག་རེན་གི་རོགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསན་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་
པའོ། །ཞེས་ཡིད་ཆེས་པ་བསེད་ནས་བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་རེན་གི་ཡུལ་ལ་ཡང་དག་པ་མིན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཞེས་ཀང་བསན་ཏེ། སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པའི་ཚུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོ་སེ་བོའ་ི བློ་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་
དག་པ་དང་། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྟོས་ནས་ཡང་དག་པ་མིན་པ་ཞེས་ཀང་བསན་ནོ། །དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་
པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དོན་དུ་ཡང་དག་མིན་མིན་ཡང་དག་མིན་ཞེས་ཀང་བསན། བསན་ཚུལ་གི་རིམ་པ་དེ་ནི་
སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་བློ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་རེས་སུ་བསན་པའི་རིམ་པ་སེ། བརྒྱ་པ་ལས། ཡོད་དང་
མེད་དང་ཡོད་མེད་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་བསན་པ་སེ། །ནད་ཀི་དབང་གིས་ཐམས་ཅད་ནི། །སན་ཞེས་བྱ་
བར་འགྱུར་མིན་ནམ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་རོ། །གིས་པ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་བསན་པ་ནི། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པས་གོལ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་དེའི་མཚན་ིད་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཞེས་པ་
དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཐ་སད་ལ་མ་ཞེན་པར་དེ་ཁོ་ན་ིད་
གཟུང་བར་བྱའོ། །དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་གང་ཞེ་ན། ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། རང་གཞན་གི་
སེ་པ་དག་གིས་སྨྲས་པ། དེ་ཁོ་ན་ིད་རོགས་པས་གོལ་བར་འདོད་ན་དེའི་མཚན་ིད་བསན་པར་བྱ་དགོས་
སོ། །ཅི་སེ་བསན་པར་མི་མཛད་ན་རང་ཕྱོགས་མི་འཇོག་པར་གཞན་སུན་འབྱིན་པར་བྱེད་པས་ཅོ་འདི་བ་ཡིན་
ནོ་ཞེ་ན། ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་ངག་གི་ཐ་སད་ལས་འདས་པས་བརོད་པར་མི་ནུས་ལ། འོན་ཀང་ལས་དང་པོ་
པས་སོ་སོར་རོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ངེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པ་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཆོས་
རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་ནི་གཞན་ས་རོག་ལས་ཤེས་པ་མིན་ཏེ། སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པའི་མམ་
བཞག་གི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་
དང་། ངོ་བོ་ིད་དང་ཁད་པར་ལ་རོག་པའི་སོད་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར། རོད་བྱེད་ཀི་སོས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་སོས་
པའི་ཕྱིར་ཏེ། མངོན་པར་བརོད་པའི་མཚན་ིད་ཀི་སོས་པ་ེ་བར་ཞི་བའི་ཕྱིར། འདིའོ་སམ་པའི་རྣམ་པར་རོག་
པའི་སོད་ཡུལ་དུ་མེད་དེ། འདིའོ་ཞེས་རྣམ་པར་མ་བརགས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བ་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་
རོ། །དོན་ཐ་དད་པ་མིན་ཏེ། དོན་སོ་སོར་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ནམ་མཁའ་ལྟར་རོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཡང་ན་སོས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་སོས་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པའི་ཡུལ་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞི་བ་ཡིན་ཏེ།
སོས་པ་རྣམས་ཀིས་མ་སོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་ཐ་དད་པ་མིན་ཏེ་ཞི་བའི་ཕྱིར། གཞན་ལས་ཤེས་པ་མིན་ཏེ།
ཞེས་ཐམས་ཅད་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཡང་ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། རྣམ་གངས་གཞན་བསན་པ་ནི། རྣམ་པར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ལས་ཤེས་པ་མིན་ནོ། །གཞན་ལས་ཤེས་པ་མིན་པ་དེ་
ལ་ཚིག་མི་འཇུག་པས། ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་གི་དོན་ནི། ཚིག་གིས་སོ་བཏགས་པ་ལས་ཀང་འདས་
སོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་དག་ནི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །ཀུན་རོབ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ལ།
ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། མྱུ་གུ་སོགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ས་བོན་དེ་ིད་མིན་ཏེ། ས་བོན་གང་ལ་བརེན་ནས་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་རག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་ཆད་པའང་མིན་
ནོ། །འདིས་ནི་མཆོད་བརོད་དུ། ཆད་པ་མེད་པ་རག་མེད་པ། །ཞེས་པ་དང་། ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་
མིན། །ཞེས་པའི་དོན་བསན་ནོ། །ཞེས་འཆད། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། ཚིག་དང་པོ་གིས་སྔ་མ་བཞིན་བཤད་ལ།
ཕྱི་མ་ནི། ས་བོན་དེ་ལས་མྱུ་གུ་གཞན་མ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་ཡིན་ན་དེ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བ་ིད་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ས་བོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མྱུ་གུ་གཞན་པ་ཡང་མིན་ལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
གཞན་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར་མྱུ་གུའི་དུས་སུ་ས་བོན་རྒྱུན་ཆད་པ་མིན་པས་རག་ཆད་གིས་ཀའི་སོན་མེད་
དོ། །འཕགས་པ་ལྷས་ཀང་། གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་འབྱུང་འགྱུར་བ། །དེས་ན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཕྱིར་
དངོས་པོ་ལྡོག་འགྱུར་བ། །དེས་ན་ཆད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གང་ཕྱིར་དངོས་པོ་ལྡོག་འགྱུར་བ། །དེས་ན་རག་
པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཚིག་དོན་གཞན་དང་མཐུན་པར་བཤད་ནས།
སྦྱོར་བ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་མ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་ནུས་ཏེ། བློའ་ི རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་གཟུང་བར་བྱ་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། མིག་ཤེས་དང་གཟུགས་བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འབྲས་བུ་རྒྱུ་ིད་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་ལས་མི་སེ་བར་
ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ངོ་བོ་ིད་ཀིས་དེ་ལས་གཞན་པའང་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་རྒྱུ་མིན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པ་
བཞིན་དུ་རྒྱུ་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་པས། རྒྱུ་ལས་ཀང་མི་སེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་
གཞན་ཡིན་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེས་ན་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་མ་
ཡིན་པས་འབྲས་བུ་སེས་པའི་ཚེ། རྒྱུ་འགགས་པ་དང་། རྒྱུ་ཞིག་ཀང་འབྲས་བུ་སེས་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱུན་
གཅིག་པར་འབྲེལ་བས། རག་པ་དང་ཆད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སོ། །སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཕགས་པ་ལྷའི་ལུང་སྦྱོར་
ཡང་མཛད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་མིན་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། མྱུ་གུ་སེས་པའི་ཚེ་
ས་བོན་མ་འགགས་པས་རག་པར་སྨྲ་བར་ཡང་འགྱུར། མྱུ་གུ་དང་ས་བོན་གཞན་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་གཞན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཡིན་ན། ས་བོན་མེད་པར་ཡང་མྱུ་གུ་སེ་བར་ཐལ་བས་མྱུ་གུ་སེས་པའི་ཚེ་ས་བོན་གི་རྒྱུན་མེད་པས་ཆད་པར་
ཡང་འགྱུར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །དེ་ཁོ་ན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་བསན་ནས། དེ་རོགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་
པའི་རྒྱུར་བསན་པ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དེ་ལྟར་མཐོ་རིས་དང་བྱང་གོལ་གི་
ལམ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་དོན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་པ། དོན་ཐ་དད་པ་མིན་པ། ཆད་པ་མ་ཡིན་པ། རག་པ་མ་ཡིན་པ།
མཆོག་ཏུ་ཟབ་པའི་དོན་དམ་པ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་གི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་བསན་པ་
སེ་ར་ན་འཆིའི་རྒྱུན་གཅོད་པས་བདུད་རྩི་ལྟར་གྱུར་པ་དེ་ནི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་དོན་གཅིག་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་ཆོས་བཞི་ལྡན་དེ་ནི།
འཇིག་རེན་གི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་བསན་པ་ཐོས་བསམ་སོམ་པའི་སོབས་ཀིས་
འདིས་པར་གིས་པས་ཚེ་འདི་ིད་ལ་སྡུག་བསྔལ་ེ་བར་ཞི་བའི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་འདི་ིད་ལ་
མ་གྲུབ་ཀང་ཚེ་རབས་གཞན་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ་སེ། འཕགས་པ་ལྷས། དེ་ིད་ཤེས་པས་གལ་ཏེ་འདིར། །མྱ་
ངན་འདས་པ་མ་ཐོབ་ཀང་། །ཚེ་རབས་གཞན་དུ་འབད་མེད་པར། །ངེས་པར་འཐོབ་འགྱུར་ལས་བཞིན་
ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན། གསུམ་པ་དེ་ཁོ་ན་ིད་ལ་སློབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི། ཚེ་འདི་ིད་ལ་
མ་ཐོབ་ཀང་ཕྱི་མ་ལ་ཐོབ་ཚུལ་བསན་པ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། ན་ཐོས་
གང་ལམ་འདི་ལ་གོམས་པར་བྱས་པ་རྣམས་བརྒྱ་ལ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞིང་། ན་ཐོས་
རྣམས་ཀང་ཟད་པས་ན་རེན་དང་མི་ལྡན་དུ་ཟིན་ཀང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི། འདུ་འཛི་ལ་བརེན་པ་
མེད་པར་དབེན་པའི་རྒྱུ་ཙམ་ལས་རབ་ཏུ་སེའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ཚེ་འདི་ལ་ཕལ་
ཆེར་འགྲུབ་ལ། ཅི་སེ་བརྒྱ་ལ་རོགས་སངས་རྒྱས་རྣམས་མ་བྱུང་ཞིང་། ན་ཐོས་རྣམས་ཀང་ཟད་པས་ན་རེན་
དང་མི་ལྡན་དུ་ཟིན་ཀང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ནི་དབེན་པ་བསེན་པ་འདུ་འཛི་མེད་པའི་རྒྱུ་ལས་སེ་ཞེས་
བཤད་དོ། །ཟླ་བས་བརེན་པ་མེད་པའི་དོན་དབེན་པ་བརེན་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གེན་ལ་མི་བརེན་པའི་
རྣམ་གངས་གིས་བཤད་ལ་གཞན་སྔར་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི་དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། བདག་དང་ཆོས་བརག་པ་
ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅོ་བརྒྱད་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།དུས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ།
འབྲེལ་དགོད་པས་མཚམས་སྦྱར། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་རྒྱས་པར་བཤད། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པོ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཡུམ་ལས་འདས་པ་མི་དམིགས། མ་འོངས་པ་མི་དམིགས། ད་ལྟར་
བྱུང་བ་མི་དམིགས། ཞེས་པ་དང་། དུས་གསུམ་མམ་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་བྱེད་
པའི་འབྲེལ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་དེ་དུས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གསུམ་པོ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར། མཆོག་དང་ཐ་མ་སོགས་ཀང་རིམ་པ་འདི་ིད་ཀིས་ཡོད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྱོར་
མཛད་དོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་དུས་གསུམ་ཡོད་དེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དུས་གསུམ་དུ་བསན་པར་མཛད་
པས་སོ་ཞེས་སོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། དངོས་པོ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། དུས་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། མར་མེ་བཞིན་ནོ། །ཟླ་བས་ནི། དངོས་པོ་ཡོད་དེ། དུས་གདགས་པའི་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། སིའི་དོན་དང་། ཡན་ལག་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་དུས་ནི།
རྒྱུ་འབྲས་ཀི་གནས་སྐབས་ལ་གདགས་ཏེ། སྔ་མའི་དངོས་པོ་འགག་ཟིན་པ་ལ་འདས་པ་དང་། སེས་ལ་མ་
འགགས་པ་ལ་ད་ལྟར་བ་དང་། འབྱུང་རུང་མ་བྱུང་བ་ལ་མ་འོངས་པ་ཞེས་བརོད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་འདས་པ་དན་
པའི་བློས་འདས་པའི་བུམ་པ་ཞེས་བཟུང་བ་དེ་ིད་འགགས་པའི་གནས་སྐབས་ཅན་ཡིན་ལ་དེའི་གནས་སྐབས་
ལ་འདས་པ་ཞེས་བརོད་དོ། །རོག་པས་མ་འོངས་པའི་བུམ་པ་ཞེས་བཟུང་བ་དེ་ིད་འབྱུང་ལ་མ་བྱུང་བའི་གནས་
སྐབས་ཅན་ཡིན་ལ། དེའི་གནས་སྐབས་ལ་མ་འོངས་པའི་དུས་ཞེས་བརོད་དོ། །ད་ལྟར་བའི་བུམ་པ་སེས་ལ་མ་
འགག་པ་ནི། གནས་སྐབས་ཅན་ཡིན་ལ། དེའི་གནས་སྐབས་ལ་ནི་ད་ལྟར་བའི་དུས་ཞེས་བརོད་དོ། །ད་ལྟར་
བའི་གནས་སྐབས་ཅན་གི་དུས་ནི་འདས་པའི་གནས་སྐབས་སེས་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་གནས་སྐབས་མ་སེས་
པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བྱུང་བ་འགགས་པ་ནི། དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་དེ་ལ་གདགས་པའི་དུས་ཀང་དངོས་པོར་མི་
འགྱུར་ལ། འབྱུང་ལ་མ་བྱུང་བའི་གནས་སྐབས་ཀང་དངོས་པོ་མ་ཡིན་པས་དུས་སུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། སེས་ལ་
འགགས་པ་ནི་དངོས་པོས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཞན་དུ་གྱུར་བ་ལ། །དངོས་མེད་ཡིན་པར་སེ་བོ་
སྨྲ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། ཚུལ་དེས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་དངོས་མེད་དེ་ཡང་འདུས་བྱས་སུ་གསུངས་ཏེ། དངོས་
དང་དངོས་མེད་འདུས་བྱས་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱས་པར་འདུས་བྱས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་
པར་བསན་ཟིན་ཏོ། །མ་འོངས་པའི་དོན་ལ་ཡང་རིགས་པ་དེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཡན་ལག་གི་དོན་ལ་དུས་ཀི་ངོ་
བོ་དགག་པ། དུས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ། དང་པོ་ལ། དུས་གསུམ་དཔོད་པའི་རིགས་པ། རིགས་པ་གཞན་ལ་
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སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ། འདས་པ་ལ་སྦྱར་ནས་དགག ལྷག་མ་ལ་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་གྲུབ་
པ་དགག མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་དགག དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། མ་འོངས་པ་འདས་པ་ལ་
ལྟོས་ནས་གྲུབ་བམ། མ་ལྟོས་པར་གྲུབ། གལ་ཏེ་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། མ་འོངས་པ་འདས་པ་ལ་ལྟོས་པར་གྱུར་ན།
ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། མ་འོངས་པ་འདས་པའི་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ། །ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་གལ་
ཏེ་འདས་པའི་དུས་དོན་མེད་པར་གྱུར་ན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་ཇི་ལྟར་ནི་འདས་པ་དེ་ལ་ལྟོས་པར་
འགྱུར། གལ་ཏེ་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པ་དེ་གིས་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་བ་དང་
མ་འོངས་པ་དག་ཏུ་འགྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འདས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། དོན་བསྡུ་བ་ནི། ལྟོས་པ་
དང་མ་ལྟོས་པ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དེའི་ཕྱིར། ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་མ་འོངས་པའི་དུས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ལྟོས་པ་དང་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པ་འགོག་པའི་རིགས་པའི་རིམ་པའི་ཚུལ་འདི་གིས་ཀིས་དུས་ཀི་ལྷག་མ་
གིས་པོ་བསྣོར་བའི་ཚུལ་ཡང་བསན་ནོ། །བསྣོར་ཚུལ་དང་པོ་ནི། ད་ལྟར་བྱུང་དང་འདས་པ་དག །གལ་ཏེ་མ་
འོངས་ལྟོས་གྱུར་ན། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་འདས་པ་དག །མ་འོངས་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ད་ལྟར་བྱུང་དང་
འདས་པ་དག །གལ་ཏེ་དེ་ན་མེད་གྱུར་ན། །གང་ལྟར་བྱུང་དང་འདས་པ་དག །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་ལྟོས་པར་
འགྱུར། །མ་འོངས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར། །དེ་གིས་འགྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་ད་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། །འདས་
པའི་དུས་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །བརྣོར་ཚུལ་གིས་པ་ནི། འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པ། །གལ་ཏེ་ད་
ལྟར་བྱུང་ལྟོས་ན། །འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པ། །ད་ལྟར་དུས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་
པ། །གལ་ཏེ་དེ་ན་མེད་གྱུར་ན། །འདས་པ་དང་ནི་མ་འོངས་པ། །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར། །ད་ལྟར་ལ་ནི་མ་
ལྟོས་པར། །དེ་གིས་འགྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་འདས་པ་དང་། །མ་འོངས་དུས་ཀང་ཡོད་མ་
ཡིན། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དེ། གཞན་རྣམས་ཀང་དགོངས་པ་གཅིག་གོ །གིས་པ་ནི་དུས་གསུམ་ལ་དཔད་
པ་དེ་བཞིན་དུ་མཆོག་དགེ་བ་དང་། ཐ་མ་མི་དགེ་བ་དང་། འབྲིང་ལུང་མ་བསན་དང་། ལ་སོགས་པ་སེ་བ་དང་།
གནས་པ་དང་། མི་རག་པ་གསུམ་དང་། སྔོན་གི་མཐའ་དང་། དབུས་དང་། ཕྱི་མའི་མཐའ་གསུམ་དང་། གཅིག་
དང་། སོགས་པ་གིས་དང་། མང་པོ་ལ་སོགས་དངོས་པོ་གསུམ་དང་འབྲེལ་བ་ཇི་སེད་པའང་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པ་
དང་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་པར་འགོག་པའི་རིམ་པའི་ཚུལ་གིས་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས། ཐམས་ཅད་མཐུན་ནོ། །འདིར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། དེ་དག་འགོག་པའི་རིགས་པ་གསུངས་པ་ནི། མཆོག་དང་འབྲིང་གིས་དོན་དམ་པར་
གྲུབ་པ་མེད་དེ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། ཐ་མའི་ངང་ཚུལ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ། གཞན་གིས་ལའང་
ཤེས་པར་བྱའོ། །གཅིག་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མེད་དེ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། གིས་བཞིན་
ནོ། །གཅིག་ངོ་བོ་ིད་དུ་མེད་དེ། བགང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གངས་གཞན་བཞིན་ནོ། །གིས་ཀང་གིས་
ཀི་ངོ་བོ་ིད་དུ་མེད་དེ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས།
མཆོག་ཏུ་གྱུར་དང་ཐ་མ་དག །གལ་ཏེ་འབྲིང་ལ་ལྟོས་གྱུར་ན། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་དང་ཐ་མ་དག །འབྲིང་པོ་ལ་ནི་
ཡོད་པར་འགྱུར། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་དང་ཐ་མ་དག །གལ་ཏེ་འབྲིང་ལ་མེད་གྱུར་ན། །མཆོག་ཏུ་གྱུར་དང་ཐ་མ་
དག །ཇི་ལྟར་དེ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར། །འབྲིང་པོ་ལ་ནི་མ་ལྟོས་པར། །དེ་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། །ཐ་མ་དག་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །རིམ་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་གིས་ཀིས། །ལྷག་མ་གིས་པོ་
བསྣོར་ཤེས་བྱ། །ཞེས་པས་དོན་བསྡུས་པའོ། །གིས་པ་དུས་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནི། དུས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
སྐད་ཅིག་དང་། ཐང་ཅིག་དང་། ཡུད་ཙམ་ལ་སོགས་པའི་ཚད་ཀི་སོ་ནས་གཟུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སློབ་
དཔོན་གསུམ་གི་བཤད་ཚུལ་ནི། དུས་དངོས་པོར་གནས་པ་ཞིག་ཚད་ཀི་སོ་ནས་འཛིན་ནམ། མི་གནས་པ་
ཞིག་འཛིན་གང་། དང་པོ་ནི། དུས་ནི་སྐད་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་ཚད་ཀི་སོ་ནས་འཛིན་པར་མི་བྱེད་པར་ཐལ།
སྐད་ཅིག་ལས་ཐ་དད་དུ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། ཚད་ཀི་སོ་ནས་དུས་སུ་འཛིན་པར་མི་བྱེད་པར་ཐལ། ཚད་ལས་
ཐ་དད་དུ་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། ཚད་ཀི་སོ་ནས་ཚད་མས་གཟུང་དུ་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་
ལས་གཞན་པ་གང་ཞིག་ཚད་ཀི་སོ་ནས་གཟུང་བར་བྱ་བའི་དུས་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །དུས་ནི་
ཆོས་ཅན། ཚད་ཀི་སོ་ནས་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་གདགས་ཏེ། མི་གདགས་པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར།
ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་བཞེད་དེ་གསུམ་ག་མཐུན་ནོ། །ཟླ་བས་ནི། སྐད་ཅིག་ལས་ཐ་དད་པའི་གཟུང་བྱའི་དུས་
ཅིག་ཡོད་ན་ཚད་ཀི་སོ་ནས་འཛིན་པར་རིགས་པ་ལས། དུས་ནི་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅིག་སོགས་ལས་ཐ་དད་དུ་
ཚད་ཀི་སོ་ནས་འཛིན་པར་མི་བྱེད་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་ལས་ཐ་དད་དུ་གཟུང་བྱར་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང་། དུས་འདུས་བྱས་སམ། འདུས་བྱས་མིན་པ་ཞིག་རོག་གང་ན། འདུས་མ་བྱས་རང་བཞིན་ཅན་ཡང་མི་
འཐད་དེ། གང་ཞིག་གཟུང་བར་བྱ་བའི་དུས་བྱས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་སོ། །གིས་པའང་མི་འཐད་དེ་ཇི་སྐད་
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དུ། སེ་དང་གནས་དང་འཇིག་པ་དག །མ་གྲུབ་ཕྱིར་ན་འདུས་བྱས་མེད། །འདུས་བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་
པས། །འདུས་མ་བྱས་ནི་ཇི་ལྟར་གྲུབ། །ཅེས་བཀག་ཟིན་པས་སོ། །གང་ཞིག་གི་ཚད་ལས་ཐ་དད་དུ་མ་བཟུང་
བའི་དུས་ནི་ཚད་ཀི་སོ་ནས་ཇི་ལྟར་གདགས་ཏེ། གདགས་སུ་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འགེལ་པ་གིས་ལས།
དུས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། སྔ་ཕྱི་དང་། ཅིག་ཆར་བ་ཡིན་མིན་དང་། མྱུར་བུལ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞེས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། དངོས་པོ་ལ་རེན་ཅིང་ལྟོས་ནས་སྐད་ཅིག་མ་ལ་སོགས་པར་བརོད་པའི་
ས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེ་ན་ཞེ་འོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དུས་ནི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ཏེ་འཇོག་པ་ཡིན་
ན། དུས་ནི་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། རེན་དངོས་པོ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་
ན། །དུས་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་བཞེད། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སྣང་
ངོ་། །ཕྱི་མའི་དོན་ནི། དུས་ནི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་གདགས་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ཡུད་ཙམ་དང་ིན་ཞག་ལ་
སོགས་པར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །དུས་ནི་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་
བཤད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། གལ་ཏེ་དུས་ནི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་ན། དངོས་མེད་དུས་ནི་
ག་ལ་ཡོད། དུས་ནི་རས་སུ་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སྔ་ཕྱི་དང་མྱུར་བུལ་ལ་སོགས་པའི་རགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་
ན། སྐད་ཅིག་དང་། སྔ་ཕྱི་ལ་སོགས་པ་ནི། འདུ་བྱེད་ཀི་སོ་ནས་བཞག་པ་ཡིན་པས། དངོས་པོ་འགའ་ཡང་ཡོད་
མིན་ན། །དུས་ལྟ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་འཆད་དེ། ཟླ་བ་ཡང་སྔ་མ་དང་དོན་གཅིག་གོ །གསུམ་པ་ནི།
དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། དུས་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་བཅུ་དགུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། ༈ །།ཚོགས་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། འབྲེལ་འགོད་པས་མཚམས་སྦྱར། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་
རྒྱས་པར་བཤད། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། དང་པོ་མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། གང་ཕྱིར་
འཇིག་རེན་ཇི་སེད་མིང་། །ཚོགས་པ་ཡིན་ལ་སྣང་གྱུར་པ། །དེ་ཕྱིར་དངོས་པོ་ཡོད་མིན་ཏེ། །དངོས་པོ་ཚོགས་
པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་སོགས་སོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། དུས་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ།
དུས་དང་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ལས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ། རྒྱུ་རེན་
ཚོགས་པས་འབྲས་བུ་བསེད་པ་དགག རྒྱུ་ཡིས་འབྲས་བུ་བསེད་པ་དགག བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ལ། འབྲས་ཕྱོགས་ནས་དགག རྒྱུ་ཕྱོགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཚོགས་པ་སྔ་མ་ལས་སེ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བ་དགག དུས་མམ་པ་ལ་སེ་བ་དགག ཚོགས་པ་ཕྱི་མ་ལས་སེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས། གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་འབྲས་བུ་སེ་བར་འདོད་པ་དགག་པ་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཚིག་དོན་མཐུན་
པར་བཤད་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་ིད་ལས་འབྲས་བུ་སེ་བར་འགྱུར་ན། ཚོགས་པ་ལ་
ཡོད་པའམ། ཚོགས་པ་ལ་མེད་པ་ཞིག་སེ་གང་། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་
ནི། ཇི་ལྟར་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ིད་ལས་སེ་སེ། རྒྱུའི་དུས་སུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་ཀི་
ཚོགས་པ་ིད་ལས་འབྲས་བུ་སེ་བར་འགྱུར་ན། རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་ན་ནི། ཇི་ལྟར་ཚོགས་པ་
ིད་ལས་འབྲས་བུ་སེ་སེ་མི་སེ་བར་ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་
ཀི་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་ནི་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ལ་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་རིགས་ན། རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ིད་
ལ་གཟུང་དུ་མེད་དོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་ཀི་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་མེད་ན་ནི། རྒྱུ་རྣམས་དང་ནི་རེན་
དག་ཀང་། །རྒྱུ་རེན་མ་ཡིན་པ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་མེད་པར་འད་བའི་ཕྱིར། འདིར་ཤེས་རབ་
སོན་མེ་ལས། རྒྱུ་རེན་རྣམས་ནི་འབྲས་བུ་སེད་བྱེད་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྲས་
བུས་སོང་པ་བཞིན་ཞེས་འཆད། སངས་རྒྱས་བསངས་ནི། རྒྱུ་རེན་དང་རྒྱུ་རེན་མ་ཡིན་པ་མཚུངས་པར་ཐལ་
བར་འགྱུར་ཏེ། གིས་ཀ་འབྲས་བུ་མེད་པར་འད་བས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཐམས་ཅད་ལས་ཐམས་ཅད་སེ་བར་ཐལ་
བར་འགྱུར་རོ། །མི་མཚུངས་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གི་ངེས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ནས་ཀི་ས་བོན་ལས་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་ཁོ་
ན་སེ་བར་མཐོང་གི འབྲས་ཀི་མྱུ་གུ་མི་སེ་བའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་ངེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཁད་
པར་བསན་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བ་ཡང་ཐལ་འགྱུར་གི་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན། དེ་ནི་དོན་དམ་དཔོད་པའི་དབང་དུ་
བྱས་པར་མངོན་ཏེ། དོན་དམ་པར་རྒྱུ་རེན་ིད་མ་གྲུབ་ན། དེའི་སོ་སོར་ངེས་པ་དག་ག་ལ་ཡོད། ཐ་སད་དུ་ནི་དེ་
ལྟ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་སུ་ཟིན་ཀང་དགེ་བ་ལས་རྣམ་སིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་གི
ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་མི་འབྱུང་ལ། མི་དགེ་བ་ལས་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ཁོ་ན་འབྱུང་གི ཡིད་དུ་འོང་བ་མི་འབྱུང་བ་
བཞིན། འཇུག་པ་ལ། ཇི་ལྟར་ཡུལ་ནི་ཡོད་ིད་མིན་མཚུངས་ཀང་། །རབ་རིབ་ཅན་གིས་སྐྲ་ཤད་རྣམ་པར་
ནི། །མཐོང་གི་དངོས་གཞན་རྣམ་པ་མ་ཡིན་ལྟར། །དེ་བཞིན་སིན་ལས་སླར་སིན་མིན་ཤེས་གིས། །དེ་ཕྱིར་རྣམ་
སིན་མི་དགེ་ནག་པོའ་ི ལས། །རྣམ་སིན་དགེ་ིད་དགེ་ལས་ཡིན་མཐོང་ཞིང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུས་
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འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བྱིན་ནས་འགགས་པས་རྒྱུ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་ིད་དུ་གྲུབ་ལ། ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་
པར་མི་སྨྲ་བས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སོན་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀིས་སོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་
ལས། རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བྱིན་ནས་འགགས་པས་རྒྱུས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ལ། རེན་གིས་དེ་ལ་ཕན་འདོགས་སོ་
ཞེས་འགོད་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། འབྲས་བུ་སྔ་ན་མེད་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས། རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བྱིན་
ནས་འགག་པར་འགྱུར་རམ། མ་བྱིན་པར་འགག་པར་འགྱུར་ཞེས་འགོད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསེད་
པས་ན། རྒྱུ་བྱིན་ནས་འགག་པར་འགྱུར་ན་ཞེས་འགོད་དོ། །ལན་ལ། གལ་ཏེ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་བྱིན་ནས་ནི་
འགག་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། གང་བྱིན་པའི་ཆ་དང་། གང་འགགས་པའི་ཆ་སེ་རྒྱུའི་བདག་ིད་གིས་སུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུ་མ་བྱིན་པར་འགག་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། རྒྱུ་འགགས་
ཟིན་ནས་སེས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་ནི་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་མ་སེས་པར་རྒྱུ་འགགས་ཟིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་དུས་མམ་པ་ལས་སེ་བ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འབྲས་བུ་
ཡང་ནི་སེ་བར་འགྱུར་བར་འདོད་ན། སེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་བསེད་པར་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་གང་དུས་ཅིག་ཏུ་
གྲུབ་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་ཚོགས་པ་ཕྱི་མ་ལས་སེ་བ་དགག་པ་ནི། གངས་ཅན་པ་དག འབྲས་བུ་
ཚོགས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་སེས་པར་གྱུར་པ་ིད་ཕྱིས་རེན་གིས་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱུ་
རེན་ཚོགས་པའི་སྔ་རོལ་དུ་འབྲས་བུ་སེས་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ན་ནི། འབྲས་བུ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་
ཐལ། རྒྱུ་དང་རེན་རྣམས་མེད་པའི་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རྒྱུ་ཕྱོགས་ནས་དགག་པ་ལ་གིས་
ཏེ། རྒྱུ་ལ་དཔད་པས་དགག འབྲས་བུ་ལ་དཔད་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྒྱུ་འགགས་པས་བསེད་པ་
དགག འབྲེལ་མ་འབྲེལ་ལ་བརགས་པས་དགག མཐོང་མ་མཐོང་ལ་བརག་པས་དགག ཕད་མ་ཕད་བརག་པས་
དགག སོང་མི་སོང་ལ་བརག་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གངས་ཅན་པ་དག་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་འགགས་
ནས་འབྲས་བུའི་བདག་ིད་དུ་གནས་སོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་རྒྱུའི་གནས་སྐབས་འགགས་ཟིན་ནས་འབྲས་བུའི་
བདག་ིད་དུ་གནས་ན། རྒྱུ་ིད་ནི་འབྲས་བུ་ལ་ཀུན་ཏུ་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ། །སྔོན་སེས་པའི་རྒྱུ་ཡང་ནི་སླར་ཡང་
སེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་སྔ་ན་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་རྒྱུ་འགག་ནས་སེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན།
ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། འབྲས་བུ་སྔ་ན་ཡོད་པར་སྨྲ་བ་དག རྒྱུས་འབྲས་བུ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བསེད་པར་འདོད་ན། རྒྱུ་འགགས་པའམ། གནས་པས་བསེད་པར་རོག་གང་། ཞེས་གསུང་ལ། སློབ་དཔོན་
གཞན་གིས་ཀང་བརག་པ་མཛད་ཚུལ་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །དང་པོ་ནི། འགགས་པ་ནུབ་པར་གྱུར་པ་ཡིས།
འབྲས་བུ་བསེད་པ་ཇི་ལྟར་བསེད་དེ། རྒྱུའི་ཕྱོགས་ནས་ནུས་པ་མེད། འབྲས་བུའི་ཕྱོགས་ནས་བསེད་མི་དགོས་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྒྱུ་གནས་པས་སེད་པར་བྱེད་དོ་ཞེ་ན། འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུའམ། མ་འབྲེལ་
བའི་རྒྱུས་བསེད་གང་། འབྲས་བུ་དང་འབྲེལ་བའི་རྒྱུ་གནས་པས་ཀང་ནི་ཆོས་ཅན། འབྲས་བུ་སེས་པ་ཇི་ལྟར་
བསེད་དེ་མི་བསེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་སེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཅི་སེ་རྒྱུ་འབྲས་མ་འབྲེལ་ན། རྒྱུས་འབྲས་བུ་གང་
ཞིག་སེད་པར་བྱེད་དེ། མི་བྱེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུས་སོང་པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་གཞན་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། ཡོད་དོ་ཅོག་བསེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞེས་
བརོད་དོ། །གསུམ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་ནི། འབྲས་བུ་སིར་བཀག་
ནས་བྱེ་བྲག་ལ་སྦྱར་བ་ནི། མིག་གི་དབང་པོ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀི་རྒྱུར་འདོད་ན། མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་
ནས་བསེད་དམ། མ་མཐོང་བར་བསེད་གང་། རྒྱུ་མིག་གིས་གཟུགས་མཐོང་ནས་མིག་ཤེས་བསེད་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། མིག་ཤེས་སེས་ཟིན་པ་བསེད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། མ་མཐོང་བར་འབྲས་བུ་བསེད་པར་ཡང་མི་བྱེད་
དེ། མཐོང་བའི་རེན་མེད་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། མ་མཐོང་བ་གཞན་ཡང་བསེད་པར་འགྱུར་
ཞེས་འཆད་དོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གཞན་དག་ནི་མཐོང་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཕད་པ་ལ་བྱ་བ་ཡིན་པས།
ཕད་ན་ཡོད་པས་སེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། མེད་པ་ལ་ཕད་པ་མི་སིད་པས་སེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་མི་འཐད་
དེ། འབྲས་བུ་དང་ནི་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ། །གནས་པས་ཀང་ནི་ཇི་ལྟར་བསེད། །ཞེས་པ་དང་ཟློས་པར་འགྱུར་བས་
སོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བས་ནི། རྒྱུ་ས་བོན་གི་འབྲས་བུ་མཐོང་
ནས་བསེད་དམ། མ་མཐོང་བར་བསེད། ཅེས་པ་ལ་སྦྱར་རོ། །རིགས་རལ་གིས་དེ་མི་འཐད་དེ། ས་བོན་ལ་
དབང་པོ་མེད་པས་མཐོང་མ་མཐོང་གི་བརག་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །བཞི་པ་ནི། རྒྱུས་འབྲས་
བུ་ཕད་ནས་བསེད་དམ། མ་ཕད་པར་བསེད། ཕད་ནས་བསེད་པ་མི་འཐད་དེ། ཕད་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་
མེད་ཅེ་ན། འབྲས་བུ་འདས་པ་རྒྱུ་འདས་པ་དང་། ལྷན་ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་བ་ནི་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྒྱུ་འབྲས་གིས་ཀ་འདས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་འདས་པ་རྒྱུ་མ་སེས་པ་དང་། ལྷན་
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ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་བ་ནི། ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་འགགས་ལ་རྒྱུ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་སེས་
པ་དང་ཕད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་འདས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་སེས་པ་ཡང་། རྒྱུ་མ་སེས་པ་དང་།
ལྷན་ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་བ་ནི། ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འདས་པ་དང་ཕད་པ་
ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་སེས་ལ་རྒྱུ་འདས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་སེས་པ་དང་ཕད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་འབྲས་
དུས་མམ་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་མ་སེས་པ་རྒྱུ་སེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཕད་པར་འགྱུར་བ་ནི་ནམ་ཡང་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་མ་སེས་པ་རྒྱུ་མ་སེས་པ་དང་ཕད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།
རྒྱུ་འབྲས་གིས་ཀ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ་འདས་པ་དང་ཕད་པ་ཡང་མིན་ཏེ། རྒྱུ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དུས་ནི་ཆོས་ཅན། ཕད་ནས་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསེད་དེ་མི་བསེད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་དུ་བརགས་པ་ན་
འབྲས་བུ་དང་ཕད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཕད་ནས་བསེད་དོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ཕད་པ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུས་ནི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསེད་དེ་མི་བསེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་
ནི། གལ་ཏེ་འབྲས་བུས་སོང་པའི་རྒྱུས་བསེད་དམ། མི་སོང་པའི་རྒྱུས་བསེད་གང་། འབྲས་བུས་སོང་པའི་རྒྱུས་
འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསེད་དེ་མི་བསེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུས་སོང་པའི་ཕྱིར། བྱེ་མ་ལ་ཏིལ་མར་བཞིན་
ནོ། །འབྲས་བུས་མི་སོང་བའི་རྒྱུས་བསེད་དོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འབྲས་བུས་མི་སོང་བའི་རྒྱུས། ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་
བསེད་པར་བྱེད་དེ་མི་བྱེད་པར་ཐལ། འབྲས་བུས་མི་སོང་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུའི་བདག་ིད་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
འགེལ་པ་གིས་ཀིས་བཤད། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བས་འབྲས་བུ་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
གསུངས། གིས་པ་འབྲས་ཕྱོགས་ནས་དགག་པ་ལ། སོང་མི་སོང་ལ་དཔད་པས་དགག གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་
བརག་པས་དགག ངོ་བོ་ིད་ཡོད་མེད་ལ་བརག་པས་དགག བྱ་བྱེད་མ་དམིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལས། འབྲས་བུའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་རྣམ་གངས་གཞན་དུ་དཔད་པ་ནི། འབྲས་བུ་མི་སོང་
པ་ནི་རྒྱུ་ལས་སེ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནས་པའི་ཕྱིར། མི་སོང་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི།
འབྲས་བུ་སེས་པའི་ཚེ་འགག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། མི་སོང་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
གྲུབ་པ་དེ་ནི་མ་འགགས་པ་དང་། མ་སེས་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། རག་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་
མེད་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏའོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། བྱེ་བྲག་སྨྲ་བས་འབྲས་བུ་སེ་བའི་སྔ་རོལ་ན་འབྲས་བུ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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མི་སོང་བར་འདོད་པས། དེ་དག་གི་དགག་པ་གཞན་བསན་པར་བྱ་སེ། འབྲས་བུ་མི་སོང་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་
པ་ནི་ཆོས་ཅན། སེ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་མི་སོང་བ་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། འགག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན། མི་སོང་
བ་དེ་ནི་མ་འགགས་པ་དང་། མ་སེས་པར་ཡང་འགྱུར་བ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་སོ། །འབྲས་བུས་སོང་པ་སེ། མེད་
པ་ཇི་ལྟར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སོང་པ་སེ་མེད་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུས་སོང་པ་ཆོས་ཅན། ཇི་
ལྟར་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན། སོང་པ་དེ་ཡང་མ་འགགས་པ་དང་།
མ་སེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་ནི། འདིས་རྒྱང་འཕན་པ་དགག་པར་བཤད། དེ་
ིད་ལས། རྣམ་གངས་གཞན་བཤད་པ་ནི། འབྲས་བུ་སོང་པ་ཇི་ལྟར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་སེ་བར་མི་རིགས་པར་
ཐལ། མེད་པའི་ཕྱིར་ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །འབྲས་བུ་སོང་པ་ཇི་ལྟར་འགག་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་
བར་ཐལ། དངོས་པོར་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞིག་ནས་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་སོང་པ་དེ་ཡང་མ་འགགས་པ་
དང་། མ་སེས་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ིད་དུ། །ནམ་ཡང་འཐད་
པར་མི་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཞན་ིད་དུ། །ནམ་ཡང་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དང་པོའ་ི འཐད་པ་ནི།
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་ིད་ན། །བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་གཅིག་ཏུ་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གིས་པའི་འཐད་པ་ནི། རྒྱུ་
དང་འབྲས་བུ་གཞན་ཡིན་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །འདིའི་དོན་ནི། རྒྱུ་ལས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་
གཞན་ཡིན་ན། རྒྱུ་མིན་ལ་མི་ལྟོས་པ་ལྟར། རྒྱུ་ལ་ཡང་མི་ལྟོས་པས་སོ། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མིན་གིས་བསེད་མི་
བསེད་ཀི་བྱེ་བྲག་མི་རེད་དེ། འོག་ནས། གལ་ཏེ་དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་ལ། །ཡོད་པར་རེས་སུ་བལྟ་བྱེད་
ན། །དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་རྣམས། །རྒྱུ་རེན་མེད་པར་ཁོད་ལྟ་འོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གཞན་དག་གིས་
དོན་འདི་མ་རོགས་པར་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་མགོ་སོམས་ལ་སིང་པོ་མེད་པར་སྨྲའོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་
རང་རྒྱུད་ཀང་བསན་པ་ནི། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་གཅིག་མིན་ཏེ། བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཕ་དང་བུ་
བཞིན་ནོ། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གཞན་མིན་ཏེ། རྒྱུན་ཐ་མི་དད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུའི་རང་གི་བདག་ིད་
བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པའམ། མེད་པ་ཞིག་སེ། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་ན།
རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་བསེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བའོ། །ག་
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ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་ན་རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་བསེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་ནི་ཐ་སད་ཙམ་དུའང་བསན་པར་དཀའ་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་
ངོ་བོ་ིད་མེད་ནའང་རྒྱུས་ནི་ཅི་ཞིག་བསེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་མེད་ན་མེད་པར་འདོད་པས་སེ་བར་མི་
འཐད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སློབ་དཔོན་གིས་ཀིས་གསུངས་སོ། །བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས་ནི། མེད་ཀང་རྒྱུས་བསེད་
པར་འགྱུར་ན། ཤིང་པ་ཏྲའི་མེ་ཏོག་གིས་ཀང་ཕེང་བ་འཆིང་བར་འགྱུར། ཞེས་བཤད། ཟླ་བས་ནི། ངོ་བོ་ིད་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བོང་བུའི་རྭ་བཞིན་ནོ། །གཟུགས་བརན་གིས་མ་ངེས་སོ་ཞེ་ན། མ་ངེས་པ་དེ་ིད་དུ་
འགྱུར་བ་མོད། དངོས་པོ་རང་བཞིན་མེད་པར་གྲུབ་པས་ཁོ་བོའ་ི རེས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་
ན་གཟུགས་བརན་རང་བཞིན་དང་བཅས་པ་དང་། རང་བཞིན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རེན་ཆོས་ཅན་མེད་ན་དེའི་
ཆོས་ཀང་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས་པ་ནི་ལེགས་པར་མི་མངོན་ནོ། །ངོ་བོ་ིད་མེད་ན་མེད་པར་ཕ་རོལ་པོས་
ཁས་བླངས་པས་ཁོ་བོ་ལ་ནི་ེས་པ་མེད་དོ། །བཞི་པ་ནི། རྒྱུས་འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ིད་ཡོད་མེད་བསེད་པ་མི་འཐད་
པས་རྒྱུས་འབྲས་བུ་བསེད་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ན་རྒྱུ་ིད་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུས་འབྲས་བུ་
བསེད་དེ། རྒྱུ་འདི་ཡི་འབྲས་བུ་འདིའོ་ཞེ་ན། རྒྱུ་ིད་འཐད་པ་ཡོད་མིན་ན། །འབྲས་བུ་གང་གི་ཡིན་པར་
འགྱུར། །ཞེས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ནོ། །གལ་ཏེ་རྒྱུ་འབའ་ཞིག་ལས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པ་མ་ཡིན་གི། རྒྱུ་དང་རེན་
ཚོགས་པ་རེད་ནས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པས་བསེད་པའི་འབྲས་བུ་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།
རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་རང་ིད་གཅིག་ཁོ་ནས་བསེད་དམ། ཚོགས་པས་བསེད། དང་པོ་མི་འཐད་པར་ཁས་བླངས་
ལ། གིས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ་རྣམས་དང་ནི་རེན་དག་གི །ཚོགས་པ་གང་ཡིན་དེ་ཡིས་ནི། །བདག་གིས་བདག་ིད་
མི་བསེད་ན། །འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་བསེད་པར་བྱེད། །ཅེས་པ་སེ། ཚོགས་པས་ཚོགས་པ་མི་བསེད་དེ། ཚོགས་པ་
རང་ིད་རས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་ཚོགས་པ་རང་ིད་རས་སུ་མེད་པས་ཇི་ལྟར་འབྲས་བུ་བསེད་པར་
བྱེད། ཚོགས་པས་བསེད་པ་ལའང་གནོད་བྱེད་བརོད་པ་དེའི་ཕྱིར། ཚོགས་པས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་མེད་
དོ། །ཚོགས་པ་མིན་པས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་མེད་དེ། རྒྱུ་རེན་མ་ཚོགས་པ་ལ་འབྲས་བུ་བསེད་པའི་མཐུ་
མེད་པའི་ཕྱིར། ཚོགས་མ་ཚོགས་གིས་ཀ་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། འདི་སེ་བུ་སེད་བྱེད་ཀི་རེན་གི་
ཚོགས་པ་ག་ལ་ཡོད། ཅེས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་མིང་གི་སོ་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། ཚོགས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པའམ། རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་བརགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།འབྱུང་
འཇིག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། རབ་ཀི་རྩལ་གིས་རྣམ་པར་གནོན་པ། གཟུགས་ལ་འཆི་
བའམ་སེ་བ་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་སེ་
བའམ་འཆི་བ་མེད་དོ། །ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། དུས་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་
པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ། རང་བཞིན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་བརོད། ཡོད་པའི་སྒྲུབ་
བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ལྷན་ཅིག་ཏུ་གྲུབ་མ་གྲུབ་ལ་དཔད་པས་དགག ཟད་མ་ཟད་ལ་དཔད་པས་དགག
རེན་དང་བརེན་པར་གྲུབ་པ་དགག སོང་མི་སོང་ལ་དཔད་པས་དགག གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་བརག་པས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་དམ་བཅའ་བརོད། འཐད་པ་འགོད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་
ཡོད་པ་མ་ཡིན། འཇིག་པ་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ིད་ཀང་མ་ཡིན། ཡང་འབྱུང་བ་འཇིག་པ་མེད་པར་
ཡོད་པ་མ་ཡིན། འབྱུང་བ་འཇིག་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ིད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །རམ་ཞེས་སོས་པ་ནི་
ཕྱི་མ་སྡུད་པའི་ཚིག་གོ །གིས་པ་ལ། དང་པོ་གིས་ཀི་འཐད་པ་ནི། འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་
བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཅིའི་ཕྱིར་ན། གལ་ཏེ་ཡོད་ན་སེ་བ་མེད་པར་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་སོན་ཡོད་པས་
འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་མེད་དོ། །འཇིག་པ་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཆི་
བ་སེ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས་སྦྱོར་བ་ཡང་གསུངས་ཏེ།
འཇིག་པ་འབྱུང་བ་མེད་པར་མེད་དེ། དེའི་རེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇིག་པ་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། དེའི་རེན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཆི་བ་དང་སེ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དམ་བཅའ་ཕྱི་མ་
གིས་ཀི་འཐད་པ་ནི། འབྱུང་བ་འཇིག་པ་མེད་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་
མི་རག་པ་ིད་དུས་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གོང་དུ། ར་དང་འཆི་བའི་ཆོས་ཡིན་ན། །གང་དག་ར་
དང་འཆི་མེད་པར། །གནས་པའི་དངོས་པོ་གང་ཞིག་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །འབྱུང་བ་འཇིག་པ་དང་
ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཇི་ལྟར་ཡོད་པ་ིད་དུ་འགྱུར། །སེ་བ་འཆི་བ་དང་དུས་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
དེ་གིས་ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་
རབ་སོན་མེ་ལས། འབྱུང་བ་འཇིག་པ་མེད་པར་ནི། །ཇི་ལྟ་བུ་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། །དངོས་པོ་རྣམས་ལ་མི་
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རག་པ་ིད་ནམ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འཇིག་པ་དེའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོའ་ི རང་གི་
བདག་ིད་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྷག་མ་སྔར་བཞིན་ནོ། །རང་གི་སེ་པ་དག་འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕད་ནས་
མི་རག་པ་དོན་གཞན་གིས་འཇིག་པར་བྱེད་པས་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་རག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་
འཇིག་པའི་རྒྱུ་ིད་ཀིས་འཇིག་པར་བྱེད་ཀི་མི་རག་པས་ཇི་ལྟར་འཇིག་པར་བྱེད། གཞན་ཡང་འཇིག་པའི་
བདག་ིད་ཅན་ཞིག་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇིག་གམ། འོན་ཏེ་འཇིག་པ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་འཇིག དང་པོ་
ལྟར་ན། སེས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་པས་འཇིག་རྒྱུས་ཅི་ཞིག་བྱ། གིས་པ་ལྟར་ན། འཇིག་རྒྱུས་ཀང་ནི་མི་འཇིག་
སེ། མི་འཇིག་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་
བཤད་དོ། །ལྷན་ཅིག་ཏུ་དགག་པ་ནི། སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། འབྱུང་འཇིག་དེ་དག་རང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། འབྱུང་འཇིག་གང་དག་ཡོངས་སུ་བརགས་ན་ཕན་ཚུན་ལྷན་
ཅིག་གམ། ཕན་ཚུན་ལྷན་ཅིག་མ་ཡིན་པ་སྔ་ཕྱིར་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཟད་མ་ཟད་ལ་
དཔད་པས་དགག་པ་ནི། ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་། ཟླ་བ་ལྟར་ན། ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་འབྱུང་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། འབྱུང་བ་དང་ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། སེ་བ་དང་འཆི་བ་བཞིན་ནོ། །མ་ཟད་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་
ལའང་འབྱུང་བ་མེད་དེ། དངོས་པོའ་ི ཆོས་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གཞན་གིས་ལྟར་ན། གྲུབ་ཙམ་ིད་ནས་
འཇིག་པའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལྷག་མ་སྔ་མ་དང་གཅིག་ཟད་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཏེ། འབྱུང་བ་མེད་པའི་འཇིག་བྱའི་ཆོས་མེད་པའི་ཕྱིར། མ་ཟད་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་ལའང་འཇིག་པ་མེད་
དེ། དངོས་པོའ་ི ཆོས་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གིས་ཀིས་ནི། འབྱུང་འཇིག་ཡོད་དེ།
དངོས་པོའ་ི ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་དེ། འབྱུང་འཇིག་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། འབྱུང་འཇིག་ཡོད་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པར་རིགས་པ་ལས། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྱུང་
བ་དང་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པའང་མེད་པར་ཐལ། རེན་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས་ནི། འབྱུང་འཇིག་ཡོད་དེ། རེན་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དངོས་
པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབྱུང་འཇིག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན།
འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་གསུངས་ཏེ་དོན་གཅིག་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གོ །བཞི་པ་ནི། འབྱུང་འཇིག་ཡོད་ན། སོང་པའམ་མི་སོང་པ་ལ་ཡོད་གང་། སོང་པ་ལ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་
དག་འཐད་པ་ིད་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། མི་སོང་པ་ལ་ཡང་འབྱུང་འཇིག་དག་
འཐད་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བས་ནི། མ་སོང་པ་ལ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་
འཐད་པ་ིད་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་འཇིག་གི་རེན་མེད་པའི་ཕྱིར། ལྷག་མ་སྔ་མ་དང་མཐུན། ལྔ་པ་ནི། འབྱུང་
འཇིག་ཡོད་ན་གཅིག་པའམ་ཐ་དད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་གང་། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག གཅིག་པ་ིད་ནི་མི་
འཐད་དེ། ཕན་ཚུན་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་པ་དང་། མི་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུམ་གིས་བཤད། ཟླ་
བས་སྣང་མུན་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་གཞན་པ་ིད་དུ་ཡང་མི་འཐད་དེ། འགེལ་
པ་གིས་ལས། དངོས་པོ་གཅིག་ལ་བརེན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས། མི་རག་པ་
དང་ནམ་ཡང་འགལ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བ་ལྟར་ན། གིས་ཀ་ཕན་ཚུན་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་
ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། མངོན་སུམ་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག རེས་དཔག་གི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནི། འགེལ་པ་གསུམ་ལས། དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་དག་མངོན་སུམ་ིད་ཀིས་མཐོང་བས་
འཐད་པ་ཅི་དགོས་སམ་དུ་ཁོད་སེམས་པར་བྱེད་ན་དེ་ཙམ་གིས་དོན་དམ་པ་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་དང་
ནི་འཇིག་པ་དག་མཐོང་བ་ནི་བློ་འཁྲུལ་པ་གཏི་མུག་ིད་ཀིས་མཐོང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེས་རབ་སོན་མེ་
ལས་ནི། འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག །མཐོང་ངོ་སམ་དུ་ཁོད་སེམས་ན། །འབྱུང་བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག་ཆོས་
ཅན། མཐོང་བ་ཙམ་གིས་དོན་དམ་པར་མི་འགྲུབ་སེ། གཏི་མུག་ིད་ཀིས་མཐོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བས་ནི།
མཐོང་བ་ཙམ་གིས་བདེན་པར་མ་ངེས་ཏེ། རྨི་ལམ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལ། སེ་བ་
མེད་པས་དགག ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཟླ་བས། གཏི་མུག་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་གི། དོན་
དམ་པར་མ་ཡིན་ནོ། །འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། འབྱུང་འཇིག་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་ཞིག་ཡོད་ན། མཐོང་བར་
འགྱུར་གང་ན། རེན་དངོས་པོ་ིད་མ་གྲུབ་སེ། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཡོད་ན། དངོས་པོའ་ི དངོས་པོ་མེད་པ་ལས་སེ་
བར་འགྱུར་གང་། དངོས་པོ་དངོས་པོ་ལས་མི་སེ་སེ། རྒྱུ་འབྲས་དུས་གཅིག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། སེ་བ་དོན་
མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས་མི་སེ་སེ། དངོས་མེད་ཀིས་འབྲས་བུ་བསེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། མོ་
གཤམ་གི་བུ་བཞིན་ནོ། །དངོས་པོ་མེད་པ་ཞིག་སེའོ་ཞེ་ན། དངོས་མེད་དམ། དངོས་པོ་ལས་སེ་གང་། དངོས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

མེད་དངོས་མེད་ལས་མི་སེ་སེ། དངོས་མེད་ལ་བསེད་བྱ་སེད་བྱེད་མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་མེད་དངོས་པོ་ལས་
མི་སེ་སེ། དངོས་མེད་ལ་སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟླ་བའོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཀིས།
གལ་ཏེ་རེན་དངོས་པོ་ཡོད་ན། དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་ལས་སེ་གང་། དངོས་པོ་དངོས་པོ་ལས་མི་སེ་སེ།
དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སེས་ཟིན་པ་བཞིན་ནོ། །དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས་མི་སེ་སེ། དངོས་མེད་
རྒྱུར་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། རི་བོང་གི་རྭ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རེན་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། དངོས་མེད་
དང་དངོས་པོ་ལས་སེ་གང་། དངོས་མེད་དངོས་མེད་ལས་མི་སེ་སེ། དངོས་མེད་ཀིས་འབྲས་བུ་བསེད་མི་ནུས་
པའི་ཕྱིར། དངོས་མེད་དངོས་པོ་ལས་མི་སེ་སེ། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་གགས་པས་གནོད་པའི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང་རེན་དངོས་པོ་མི་འཐད་དེ། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སེ་སེ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ལས་
སེ་བ་ིད་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ། བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བདག་དང་གཞན་ལས་སེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཕྱོགས་
གིས་ཀའི་སོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟར་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་འགོག་པའི་རིགས་པས་གནོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། རེན་ཡོད་པས་
རེན་ཆོས་འབྱུང་འཇིག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། རེན་དངོས་པོའམ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཞིག་ཡིན། དངོས་པོའ ་ོ ཞེ་ན། དངོས་
པོ་དངོས་པོ་ལས་མི་སེ་སེ། རྒྱུ་ལ་གནས་པས་སེ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་དངོས་མེད་ལས་མི་སེ་སེ།
བུམ་པ་ནི་འཇིམ་པ་འགགས་པ་ལས་སེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་མེད་དངོས་མེད་ལས་མི་སེ་སེ། བུམ་
པ་འགགས་པ་ལས་བུམ་པ་འགགས་པ་སེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་མེད་དངོས་པོ་ལས་མི་སེ་སེ། བུམ་
པ་ཆག་པ་ནི་བུམ་པ་གནས་པ་ལས་མི་སེ་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་སེ་བར་འགྱུར་
གང་ན། དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སེ་སེ། དོན་མེད་པ་དང་ཐུག་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
དངོས་པོ་གཞན་ལས་ཀང་སེ་བ་ིད་མ་ཡིན་ཏེ། འབྲས་བུ་སེས་པའི་ཚེ་རྒྱུ་འགགས་པས་གཞན་དུ་མི་འཐད་
པའི་ཕྱིར། སེས་ན་ཡང་སེ་བས་ཅི་ཞིག་བྱ། དེས་ན་སེ་བ་བདེན་པར་བརག་པ་དོན་མེད་དོ། དངོས་པོ་ནི་བདག་
དང་གཞན་ལས་སེ་བ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་སོན་གིས་ཀར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེས་ན་རྣམ་
པ་གཞན་གང་ལས་ཇི་ལྟར་སེ་བར་འགྱུར། གིས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པ་ལ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརོད། ེས་
སྤོང་གི་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ན་རག་པ་དང་ཆད་པར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ལྟར་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་དེ་ནི་མི་འགྱུར་ན་རག་ལ་ཕྱིས་འཇིག་ན་མི་
རག་པ་སེ་ཆད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ེས་སྤོང་གི་ལན་དགག་པ་ནི། དངོས་པོ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པར་
ཁས་བླངས་ཀང་། ཆད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། རག་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ། འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་
དག་གི་སེ་འཇིག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་ལ། དེ་སིད་པ་འཁོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་
ན་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དང་རྒྱུ་འཇིག་པས་རག་ཆད་ཀི་མཐའ་ལས་གོལ་ལོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་འབྲས་བུ་འབྱུང་བ་དང་།
རྒྱུ་འཇིག་པའི་འདུ་བྱེད་དེ་དག་ནི་རྒྱུན་དེ་སིད་པ་ཡིན་པར་གྱུར་ན། འོ་ན་འབྲས་བུ་སེས་པའི་ཚེ། རྒྱུ་ནི་རྒྱུན་
ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་རྒྱུ་འཇིག་ཟིན་པ་ལ་སླར་ཡང་སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། ས་བོན་མེས་ཚིག་པ་
བཞིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཕྱིས་དངོས་མེད་དུ་འགྱུར་བར་མི་རིགས་ཏེ།
རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་ནི་སེ་བ་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་པས་རག་ཆད་དུ་ཐལ་བའི་སོན་
མེད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ནི། གཟུགས་སོགས་ཀུན་རོབ་ཐ་སད་པ་ཙམ་ཡིན་པས་རག་ཆད་ལས་གོལ་བ་
ཡིན་ལ། དོན་དམ་པར་ཡང་སེ་བ་མེད་པས་རག་ཆད་ཀི་སོན་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སངས་
རྒྱས་བསངས་ནི། གཟུགས་བརན་ལྟར་དེ་ིད་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པས་རག་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་ན་སིད་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སྔར་ཡོད་ཀི་སིད་པའི་
རྒྱུན་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་སིད་པ་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཀང་སླའི།
ིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡོད་པས་ཆད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ད་ལྟར་གི་སིད་པའི་ཐ་མ་འགགས་པར་གྱུར་པ་
ལས་ནི། མ་འོངས་པའི་སིད་པ་དང་པོར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་རིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་མ་འགགས་ཟིན་
པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རམ། སིད་པ་ཐ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དག་བཅོམ་གི་སིད་པ་ཐ་མ་འགགས་པ་བཞིན་ནོ། །ད་
ལྟར་གི་སིད་པ་ཐ་མ་འགགས་པར་མ་གྱུར་པའི་ཚེ་ན་མ་འོངས་པའི་སིད་པ་དང་པོར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་
རིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་མ་མ་འགགས་པའི་ཕྱིར། ད་ལྟར་གི་སིད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་
མེད་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དུས་སུ་སིད་
པའི་རྒྱུན་ཆད་པར་གྱུར་ཀང་སླའི། འཁོར་བའི་དུས་སུ་སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་པས་རག་ཆད་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན།
རག་ཆད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་སོན་བརོད་ཟིན་ལ། སིད་པའི་རྒྱུན་གྲུབ་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། གལ་ཏེ་ཡོད་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ན་ཐ་མ་འགགས་པའམ། མ་འགགས་པ་ལས་ཕྱི་མར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་གང་། ཐ་མ་འགགས་པར་གྱུར་པ་ནི་
སིད་པ་དང་པོར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་རིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཐ་མ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཐ་མ་འགགས་
ཀང་སིད་པ་དང་པོར་སེ་བར་འགྱུར་ན། སིད་པ་དང་པོ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །ཐ་མ་འགགས་པར་
མ་གྱུར་པའི་ཚེ་ན། སིད་པ་དང་པོར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བར་རིགས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། སིད་པ་གིས་སུ་ཐལ་
བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། སྔ་མའི་སིད་པ་ཐ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བས་ཕྱི་མ་རྒྱུ་མེད་དུ་ཐལ་བའི་སོན་དུ་འགྱུར་
རོ། །ཟླ་བ་ཡང་དོན་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཐ་མ་འགགས་བཞིན་པས་མ་འོངས་པའི་སིད་པ་དང་པོར་ིང་
མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚུལ་གིས་སེ་བར་འགྱུར་ན་ནི། དུས་གཅིག་ཏུ་སིད་པ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ།
འགག་བཞིན་པ་ནི་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཞིང་སེ་བཞིན་པ་ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རྒྱུད་ཐ་དད་པའི་སིད་པ་
བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འགག་བཞིན་པ་དང་སེ་བཞིན་པ་དག་མི་མཐུན་པས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡང་རིགས་པ་
མིན་གི། ཐ་མ་འགག་བཞིན་པ་ན་སིད་པ་དང་པོ་སེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རེན་ཕུང་པོ་གང་ལ་འཆི་བར་འགྱུར་བའི་
གནས་སྐབས་དེར་ནི་སེ་བའང་འབྱུང་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་སེ་འཆི་མི་མཐུན་པ་གིས་ཕུང་པོ་
གཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ནི་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་
ཀིས་ནི། གལ་ཏེ་ཐ་མ་འགགས་མ་འགགས་གིས་ལས་སིད་པ་དང་པོར་ིང་མཚམས་མི་སྦྱོར་བར་མ་ཟད་
འགག་བཞིན་པ་དང་སེ་བཞིན་པ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡང་རིགས་པ་མིན་ལ། སིད་པ་དང་པོའ་ི སེ་བ་ནི་
ཡོད་དོ་ཞེས་འདོད་ན། ལན་ལ་ཕུང་པོ་གང་ལ་འཆི་འགྱུར་བ་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་
ལྟར་ན། ཕ་རོལ་པོས་སྨྲས་པ། གལ་ཏེ་ཐ་མ་འགགས་མ་འགགས་གིས་ལས་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་མི་འཐད་
པར་མ་ཟད། འགག་བཞིན་པ་དང་། སེ་བཞིན་པ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སྦྱོར་བ་ཡང་རིགས་པ་མིན་ན། འོ་ན་ཇི་ལྟར་
འགྱུར་ཞེ་ན། ལན་ལ་ཕུང་པོ་གང་ལ་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ཟླ་བས་ནི་གལ་ཏེ་འགག་བཞིན་པ་དང་སེ་
བཞིན་པ་དག་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡང་རིགས་པ་མིན་ན། ཕུང་པོ་གང་ལ་འཆི་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལ་སེ་བའང་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རམ་སེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞེས་འཆད་དེ། འགྱུར་ལེགས་པར་སྣང་ངོ་། །དོན་བསྡུ་བ་ནི། ཐ་མ་འགགས་
མ་འགགས་འགག་བཞིན་པ་ལས་སིད་པ་ཕྱི་མར་ིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ཡོད་པ་མིན་པ་དེ་ལྟར་ན། དུས་གསུམ་
དག་ཏུ་ཡང་སིད་པའི་རྒྱུན་ནི་མི་རིགས་ན། སིད་པའི་རྒྱུན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། སིད་པའི་རྒྱུན་གི་རང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བཞིན་དུ་ཇི་ལྟར་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། དུས་གསུམ་དག་ཏུ་བརགས་པ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། མིང་གི་སོ་ནས་དོན་
བསྡུ་བ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་གཅིག་
པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་རག་ཏུ་སེ་མེད་ཆོས། །ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདེ་བར་གཤེགས་དང་འད། །མཚན་མར་
འཛིན་པ་བྱིས་པའི་བློ་ཅན་རྣམས། །འཇིག་རེན་དག་ན་མེད་པའི་ཆོས་ལ་སོད། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཟག་མེད་
དགེ་བ་ཡི། །ཆོས་ཀུན་གཟུགས་བརན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་སེ། །འདི་ན་དེ་བཞིན་ིད་མེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
མེད། །འགོ་བ་ཀུན་གིས་གཟུགས་བརན་མཐོང་བ་ཡིན། །ཞེས་སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། ག་ལས་
འཇིགས་མེད་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། དངོས་པོ་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་འགོད་པར་བྱེད་ལ། སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བས་ནི། སིད་
པའི་རྒྱུན་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། བསྐལ་པ་དུ་མར་བསྒྲུབས་པའི་འབྲས་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
གསུང་སོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་དགག ལྟ་བ་
ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་གྲུབ་པའི་ཚུལ། རིགས་པ་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ། ལེན་པ་པོའ་ི
གང་ཟག་དགག ེ་བར་བླང་བྱའི་ཕུང་པོ་དགག བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། ལེན་པ་པོ་
རས་སུ་ཡོད་པ་དགག བཏགས་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལྟར་
ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན། ཕུང་པོ་དང་གཅིག་དང་། གཞན་དང་། རེན་དང་།
བརེན་པ་དང་། ལྡན་པ་ཞིག་ཡིན་གང་། ཕུང་པོ་དང་གཅིག་མ་ཡིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་དང་། ེ་བར་
ལེན་པ་དང་བཅས་པར་འགྱུར་ཏེ། འབྱུང་འཇིག་གི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་ཡང་
མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་རག་པར་ཐལ་བ་དང་། ལོགས་ཤིག་ཏུ་དབང་པོས་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕུང་པོ་
ལས་གཞན་དུ་འབྱུང་འཇིག་གི་ཆོས་ཅན་མིན་པའི་ངོ་བོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ས་ཕྱོགས་ན་སེས་བུ་འདུག་པ་བཞིན་
དུ་ཕུང་པོ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརེན་པར་ཡང་མེད། ཅེས་པའམ། གངས་ལ་ནགས་ཚལ་བཞིན་དུ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་ཕུང་པོ་བརེན་པར་མེད། ནགས་ན་སེང་གེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
བརེན་པར་ཡང་མེད་དེ། གིས་པོ་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར། ཤིང་ལོན་པ་སིང་པོ་དང་ལྡན་པ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་
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གཤེགས་པ་ཕུང་པོ་དང་ལྡན་པ་མིན་ཏེ། ཕུང་པོ་རྣམས་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟླ་བ་མ་གཏོགས་པ་
གཞན་གསུམ་འཆད་དོ། །ཡང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་རྣམ་གངས་གཞན་གསུངས་པ་ནི། སྔར་མེ་དང་བུད་ཤིང་
གཅིག་པ་ིད་དང་གཞན་པ་ིད་བཀག་པ་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་ཀང་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟླ་
བས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས། བུད་ཤིང་གང་དེ་མེ་ཡིན་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་
འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ེར་ལེན་གང་དེ་སངས་རྒྱས་ན། །བྱེད་པ་པོ་དང་ལས་གཅིག་འགྱུར། །ཞེས་པ་
དང་། གལ་ཏེ་གཞན་དུ་འདོད་ན། ཤིང་ལས་མེ་གཞན་ིད་ཡིན་ན། །ཤིང་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་ལྟར། གལ་ཏེ་ེར་ལེན་སངས་རྒྱས་གཞན། །ེར་ལེན་མེད་པར་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་
བརོད་དེ། ལྷག་མ་རྣམས་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་
ཡིན་ཏེ་མེད་དོ། །གིས་པ་ལ་རང་དངོས་དང་གཞན་དངོས་ལས་གྲུབ་པ་དགག ེ་བར་ལེན་པ་མེད་པའི་རིགས་
པས་དགག གིས་ཀའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་
གདགས་པར་འདོད་དོ་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་ལས་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ།
ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་འདོགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དངོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ཡོད་པར་
འཇོག་གོ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དངོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕུང་པོ་ལས་ག་ལ་
ཡོད། དེ་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་ལས་དེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མེད་པའི་ཕྱིར། རི་བོང་གི་རྭ་གང་ལས་ཀང་དངོས་
པོར་བཞག་ཏུ་མེད་པ་བཞིན། གཞན་གིས་དངོས་པོ་དེ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ེ་བར་ལེན་པ་
གཞན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་གདགས་སོ་ཞེ་ན། གང་གི་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་གདགས་པ་དེ་
བདག་ིད་དམ། ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་མི་འཐད་དེ། རང་གི་ངོ་བོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གང་གི་བདག་ིད་དམ་
ངོ་བོ་ིད་ཀིས་མེད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ན་དོན་དམ་པར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར། གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་ལས་ཕུང་པོ་གཞན་དངོས་སུ་གྲུབ་པས་དེ་ལ་བརེན་ནས་ཡོད་པར་འཇོག་གོ་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
ལས་ཕུང་པོ་གཞན་དངོས་སུ་ཡོད་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྟོས་སའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ།
རང་བཞིན་དང་གཞན་དངོས་བཀག་ཟིན་ལ་རང་བཞིན་དང་གཞན་དངོས་དག་ལས་མ་གཏོགས་པ་གང་ཡོད་དེ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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མེད་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ནོ། །གིས་པ་ེ་བར་ལེན་པ་མེད་པའི་རིགས་པས་དགག་པ་ནི། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་བརེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
གདགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན། སྔར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་གམ། མ་གྲུབ་པ་ཞིག་གདགས་གང་།
གལ་ཏེ་སྔར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྲུབ་ན་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱིས་གདགས་པ་དོན་མེད་པ་ིད་དོ། །གལ་
ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་པར་སྔ་རོལ་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཡིན་པ་ཞིག་ཕྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པར་འགྱུར་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ནི་ད་གདོད་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས། དེ་
ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་ལ་རག་པ་ལས་སྔར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མིན་པ་ཞིག་ད་གདོད་ཕུང་པོ་ལ་
བརེན་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་པར་སྔར་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་མིན་པ་ཕྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་བ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པའི་
ལེན་པ་པོ་དེས་ནི་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཕུང་པོ་ཇི་ལྟར་ེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གི་ཕུང་
པོ་ལ་མ་བརེན་པར་སྔ་རོལ་དུ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་ཟླ་བ་ལྟར་
ན། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་པར་སྔ་རོལ་དུ་ཕུང་པོ་ལེན་པ་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཞིག་ཡོད་
པར་གྱུར་ན་དེ་ནི་ད་གདོད་ཕུང་པོ་ལ་བརེན་པར་འགྱུར་ཞིང་། ཕུང་པོ་ལ་བརེན་ནས། དེ་ནས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པར་འདོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་རག་ན་ཚུལ་དེ་ལྟར་མི་འཐད་དེ། ཕུང་པོ་རྣམས་ལ་མ་བརེན་པར་སྔ་
རོལ་དུ་ལེན་པ་པོའ་ི དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། གང་གི་ཕུང་པོ་ལ་མ་བརེན་པར་སྔ་རོལ་
དུ་ཡོད་པ་མིན་པས་ན་དེས་ནི་ཇི་ལྟར་ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བླང་བྱའི་ཕུང་
པོའ་ི སྔ་རོལ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་གཞན་ཡང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། ེ་བར་བླངས་པ་མ་ཡིན་ན། །ེ་
བར་ལེན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཤད་དེ། བླང་བྱའི་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པའི་ལེན་པ་པོ་མེད་དེ།
ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ལེན་པ་པོ་ལ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པའི་སྔ་ཕྱི་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སེ་འཆིའི་ཐོག་མཐའ་མེད་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་སྔ་རོལ་དུ་གྲུབ་པ་མེད་པས་ཕུང་པོ་ེ་བར་བླངས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན།
ལེན་པ་པོས་ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པར་ཇི་ལྟར་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་རོ། །ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་ན་
ལེན་པ་པོའ་ི དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ཤེས་རབ་སོན་མེ་གིས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཀ་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ཟླ་བ་ལྟར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཕུང་པོ་ེ་བར་བླངས་པ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་ལ་མ་བརེན་པར་སྔ་རོལ་དུ་ལེན་པ་པོ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པར་ཅི་ཡིས་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །འགྱུར་གཞན་ལས།
ེ་བར་ལེན་པ་ཅི་ཡིས་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལེགས་སོ། །འདོད་ན་ཕུང་པོ་ལེན་པ་པོའ་ི དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པར་ཐལ། ཕུང་པོ་ེ་བར་ལེན་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་གིས་ཀའི་དོན་བསྡུ་
བ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་ཞིག་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་བརགས་པ་ན། ེ་བར་ལེན་པས་ཡོད་པར་ཇི་
ལྟར་གདགས་ཏེ། གདགས་སུ་མེད་པར་ཐལ། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ལྔའི་སོ་ནས་བཙལ་བར་
བྱས་ན། ཕུང་པོ་དང་། དེ་ིད་དང་། གཞན་ིད་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། གོས་དམར་ཅན་གི་སེ་པ་དག་གིས་སྨྲས་པ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་དེ། ེ་བར་ལེན་པས་གདགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཞེས་
རྩོད་པ་བཀོད་ནས་ལན་སྔ་མ་བཞིན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་ེ་བར་བླང་བྱའི་ཕུང་པོ་དགག་པ་
ལ། སློབ་དཔོན་གསུམ་གིས་ནི། ལེན་པ་པོ་ཡོད་དེ། ེ་བར་བླང་བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། གང་ཞིག་གི་ེ་བར་
བླང་བའི་ཕུང་པོ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་ལས་དེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གཞན་གི་དངོས་པོ་ལས་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ེ་བར་བླང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན།
གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་རེ་སྐན་ཏེ་མེད་པར་ཐལ། བདག་གི་དངོས་པོ་ལས་མེད་
པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་གི་དངོས་པོ་ལ་ཡང་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་དོ། །སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་
ནི། གང་ཟག་གི་ེ་བར་བླང་བ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ལྟོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར།
ེ་བར་ལེན་པ་པོ་བཞིན་ནོ། །ལྷག་མ་བདག་གི་དངོས་ལས་གང་མེད་པ་ཞེས་སོགས་ནི་སྔར་ལྟར་འཆད། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་ལས། སྔ་མ་རྣམས་ཀི་དོན་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་སྨྲས་པ་ནི། བདག་ཅེས་བྱ་བ་བརེན་ནས་
མིན། །རྣམ་ལྔའི་སྔ་རོལ་ེར་ལེན་མེད། །མ་བརེན་ེ་བར་ལེན་པ་ནི། །འགའ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཡོད་མི་འགྱུར། །ེ་
བར་བླང་བ་དེ་ཡང་ནི། ེར་ལེན་དེ་ཡི་སྔ་རོལ་ན། །ེ་བར་བླང་བ་ཡོད་མིན་ན། །ེར་ལེན་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་
འགྱུར། །ེར་ལེན་ེ་བར་བླང་དེ་ལ། །བརེན་པ་ཡོད་མིན་མ་བརེན་མིན། །ེར་ལེན་ེར་བླང་ལས་མ་
ཡིན། །ེར་བླང་མིན་ལས་ཡོད་མ་ཡིན། །ེར་བླང་ེ་བར་ལེན་པ་མིན། །ེ་བར་ལེན་མིན་པ་ཡི་མིན། །ེར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ལེན་མིན་ལ་རེན་མ་ཡིན། །ེར་ལེན་འགྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ། །ེ་བར་བླངས་ལས་འགྱུར་མིན་ན། །དེ་གྲུབ་མེད་ན་
ེར་ལེན་པའི། །འགྲུབ་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །གལ་དེ་ེར་ལེན་འགྲུབ་འགྱུར་བའི། །ེ་བར་བླང་བ་མ་
གྲུབ་ན། །ེར་ལེན་གྲུབ་པ་ཡོད་མིན་པས། ེར་བླང་བ་ཡི་བྱེད་པ་མེད། །གསུམ་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་
བསྡུ་བ་ནི། ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཆོས་ཅན། གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་ཀུན་གིས་
སོང་པ་ཡིན་ཏེ། གོང་དུ་བཀག་ཟིན་པ་དེ་ལྟར་ནའོ། །དེ་ལྟར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་རང་བཞིན་གིས་སོང་
པ་ཡིན་ཏེ། ེ་བར་བླང་བྱ་དང་ེ་བར་ལེན་པ་པོས་སོང་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ེ་བར་ལེན་པ་ལས་རང་བཞིན་
གིས་གྲུབ་པར་ཇི་ལྟ་བུར་ན་འདོགས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་སོང་པས་སོ། །གིས་
པ་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན།
ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་སོང་པ་ིད་དུ་བདེན་པར་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། ག་ལས་འཇིགས་མེད་ལྟར་ན།
སོང་ངོ་ཞེས་ཀང་མི་བརོད་དེ། །མི་སོང་ཞེས་ཀང་མི་བྱ་ཞིང་། །གིས་དང་གིས་མིན་དུ་བདེན་ཞེས་ཀང་མི་བྱ་
སེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་བསལ་བ་ཙམ་ལ་སོང་པ་ཞེས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ཐ་སད་དུ་གདགས་པའི་དོན་ཙམ་དུ་སོང་
པ་ིད་ཅེས་བརོད་པར་བྱ་སེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་རོག་པ་སེལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
གསུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ཀང་། ཚིག་དོན་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད་ལ། ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནི། ཐ་
སད་ལ་ནི་མ་བརེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་བསན་མི་ནུས། །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རོགས་པར། །མྱ་ངན་འདས་པ་
ཐོབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་པ་མེད་དོ་ཞེས་རྣམ་པར་
འཇོག་ན་སོང་པའོ་ཞེས་སོ་བར་བྱེད་པས་གནོད་དོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། ཚིག་དོན་སྔ་མ་བཞིན་འཆད་དོ། །ལུང་དང་
སྦྱར་བ་ནི། འཕགས་པ་ལྷས། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རང་བཞིན་ཡོད། །སོང་མཐོང་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད། །རོག་
པས་མཐོང་བ་འཆིང་བ་སེ། །དེ་ནི་འདི་རུ་དགག་པར་བྱ། །ཞེས་སོགས་སོ། །ཡང་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།
སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་དངོས་དང་གཞན་དངོས་ལས་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་
དེའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འདི་ལ་ཆོས་ཅན། རག་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་མཐའ་བཞི་ག་ལ་ཡོད་
དེ་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་ཞི་བའི་ཕྱིར། ཡང་འདི་ལ་ཆོས་ཅན། མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སོགས་པ་
བཞི་ག་ལ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་ཞི་བའི་ཕྱིར། ཟླ་བས་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་སོང་མི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སོང་སོགས་མི་མངའ་བ་འབའ་ཞིག་ཏུ་མ་ཟད་ཀི་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས། ཚིག་དོན་སྔ་མ་ལྟར་འཆད་
དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རིགས་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པ་ལ། རག་དང་མི་རག་ལ་སོགས་
བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །མཐའ་དང་མཐའ་མེད་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་འཆད་
དོ། །གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཡོད་དེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་མེད་དོ་ཞེས་ལུང་བསན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
རྣམ་པར་རོག་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་བག་ཆགས་གང་དག་གིས་བསོས་པའི་བློ་ཅན་འཛིན་པ་སྟུག་པོས་བཟུང་བར་
གྱུར་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡོད་ཅེས་པའམ་མེད་ཅེས་པའམ། གིས་དང་
གིས་མིན་གིས་ཚུལ་དུ་རྣམ་པར་རོག་པས་རོག་པར་བྱེད་དོ། །སངས་རྒྱས་དེ་ལ་ཆོས་ཅན། མྱ་ངན་ལས་
འདས་ནས་ཡོད་དོ་ཞེའམ། མེད་དོ་ཞེས་སོགས་མཐའ་བཞིར་བསམ་པ་འཐད་པ་ིད་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ངོ་
བོ་ིད་ཀིས་སོང་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་ནི།
ཡོད་མེད་ཀི་ཕྱོགས་དང་བྲལ་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་གཏི་མུག་གི་སེམས་དང་ལྡན་པ་གང་གིས་འདི་ིད་
བདེན་གི། གཞན་ནི་དོན་མེད་པའོ་སམ་དུ་འཛིན་པ་སྟུག་པོས་བཟུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཡོད་ཅེས་པའམ། མེད་ཅེས་རྣམ་པར་རོག་པས་རོག་པར་བྱེད་དོ། །རང་བཞིན་གིས་ནི་
སོང་དེ་ལ་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །ཟླ་བས་ནི། དོན་སྔ་མ་བཞིན་བཤད་ནས། ནམ་མཁའི་རི་མོའ་ི
གཟུགས་ལ་རོག་པར་མི་འཐད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཡོད་མེད་དང་སོང་མི་སོང་ལ་སོགས་
པའི་སོས་པ་དག་གིས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་སོས་པ་བྱེད་པ་དེ་ཀུན་གིས་ཆོས་ཅན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སོས་
བྲལ་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། གང་དག་སངས་རྒྱས་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་སོས་པ་ལས་འདས་ཤིང་ཟད་པ་མེད་
པ་ལ་སོས་པས་བློ་གོས་ཀི་མིག་གིས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རིགས་པ་གཞན་ལ་ཇི་ལྟར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་ནི།
གང་གི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བརགས་པ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
དངོས་པོ་ངོ་བོ་ིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་དང་འདུ་བྱེད་ཀི་འགོ་བ་འདིའི་ངོ་བོ་ིད་ཀང་ཡིན་ནོ། །དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ིད་དེའི་ངོ་བོ་ིད་དོ། །འགོ་
བ་འདི་དག་དང་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་མམ་པར་ཡིན་གི། ཡོན་ཏན་གིས་མམ་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་
འཇིགས་མེད་ལས་གསུངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །སངས་རྒྱས་བསངས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ལྟར་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པའི་རིགས་པ་འདི་ིད་འགོ་བ་འདི་ིད་ཀང་བརག་པར་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འགོ་བ་འདིའི་རང་བཞིན་ཡང་ཡིན་པ་དེའི་
ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རང་བཞིན་གང་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དངོས་པོའ་ི རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་
ཡིན་ལ། འགོ་བ་འདི་དག་ཀང་བདེན་པའི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་པས། རང་བཞིན་མེད་པར་མཚུངས་པ་ིད་
དེ། གིས་ཀ་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར། རག་དང་མི་རག་ལ་སོགས་བཞི། །ཞི་བ་འདི་ལ་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལ་འཇིག་རེན་གི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་ནི་བུམ་པ་ཡོད་དེ། བུམ་པ་ཆག་གོ་ཞེས་མི་རག་
པར་ཡང་བརོད་ལ། དེ་ཁོ་ན་ིད་སེམས་པའི་ཚེ་ནི་དེ་དག་འཐད་པར་ག་ལ་འགྱུར། གཞན་ཡང་འཇིག་རེན་ཀུན་
རོབ་ཀི་དབང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བགེས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཞེས་མི་རག་པར་ཡང་བརོད་ལ།
དོན་དམ་པ་བསམ་པ་དེའི་ཚེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ིད་མི་འཐད་ན་བགེས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
དག་འཐད་པར་ག་ལ་འགྱུར། གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་གིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ཕྱིན་ཅི་ལོག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ།
མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། ཤེར་ཕྱིན་ལས། འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་དག་པས། གཟུགས་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་སོགས་
སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། སློབ་དཔོན་གཞན་གིས་ལྟར་ན། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་
གིས་སོང་པར་བསན་པ་ནི། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་མཛད་ལ། ཟླ་བ་ལྟར་ན། སིད་པའི་རྒྱུན་ཡོད་དེ། དེའི་རྒྱུ་ོན་
མོངས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འབྲེལ་མཛད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་དེ། རྒྱུ་ོན་
མོངས་པ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་ཇི་ལྟར་ཡོད་པའི་ཚུལ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་
སང་དང་གཏི་མུག་རྣམས་ཆོས་ཅན་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་དེ། ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ལས་དེ་བྱུང་བར་
གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏེ། འདོད་པ་ཁོད་ཀི་རྩ་བ་ནི། །ཤེས་ཏེ་ཀུན་ཏུ་རོག་ལས་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་
རོ། །སོ་སོའ་ི རྒྱུ། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་བརེན་པ་ིད་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་
ན། གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། ོན་མོངས་པ་དགག་པ། ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ལ། ཐུན་མོང་དུ་དགག་པ་བསན་པ། སོ་སོར་དགག་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ། རེན་འབྱུང་གི་རགས་
ཀིས་དགག རེན་མེད་པའི་རགས་ཀིས་དགག རྒྱུ་མེད་པའི་རགས་ཀིས་དགག དམིགས་པ་མེད་པའི་རགས་
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ཀིས་དགག དང་པོ་ནི། ཆགས་སོགས་ོན་མོངས་པ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་ལས་ཏེ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་
པ་མེད་དེ། ཐུན་མོང་གི་རྒྱུ་ཀུན་ཏུ་རོག་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། སོ་སོའ་ི རྒྱུ་གང་དག་ཡུལ་སྡུག་པ་དང་མི་
རག་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་རེན་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་ོན་མོངས་པ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མེད་
དོ། །གིས་པ་ནི། རིགས་པ་གཞན་ཡང་། ོན་མོངས་པའི་རེན་བདག་གི་ཡོད་པ་ིད་དང་མེད་པ་ིད་ཀི་ཆོས་
ནི། ཇི་ལྟ་བུར་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་དེ། བདག་དང་སེམས་གིས་ཀ་རིགས་པས་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། རེན་དེ་མེད་
ན་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཀི་ཡོད་པ་ིད་དང་། དེ་བཀག་པའི་མེད་པ་ིད་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་སེ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ་
ལོ། །དེ་གསལ་བར་བཤད་པ་ནི། ོན་མོངས་དེ་དག་གང་གི་ཡིན་པའི་རེན་བདག་དེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། བདག་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་གསུངས། སློབ་དཔོན་
གཞན་རྣམས་ཀང་དོན་དེ་དང་མཐུན་པར་སྣང་། རེན་གང་གི་ཡིན་པའི་ོན་མོངས་པ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་
དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རེན་འགའ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར། རེན་རྩིག་པ་མེད་པའི་ངོས་ཀི་རི་མོ་མི་འགྲུབ་པ་
བཞིན་ནོ། །ཡང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། རྣམ་གངས་གཞན་བཤད་པ་ནི། གོང་གི་འཐད་པས་རེན་བདག་མེད་
པའི་བརེན་པ་ོན་མོངས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་དེ་མེད་པས་ོན་མོངས་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་ནོ། །སྣམ་བུ་མེད་
པར་སྣམ་བུའི་སྔོ་བ་ིད་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་
བསངས་ལྟར་ན། རེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ོན་མོངས་པ་རང་དགར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན།
རེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ོན་མོངས་ཅན་ལ་གཅིག་དང་ཐ་དད་སོགས་རྣམ་པ་ལྔར་
བཙལ་བ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་ཡུལ་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་ཡུལ་རྣམ་པ་ལྔར་ཡོད་པ་མིན་པ་བཞིན།
ོན་མོངས་ཅན་ཡང་ཆོས་ཅན། རེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ོན་མོངས་པ་ལ་རྣམ་པ་
ལྔར་བཙལ་བ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་ལུས་ལ་བདག་དང་བདག་གིར་ལྟ་བའི་ཡུལ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། རང་གི་སེ་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སེམས་ོན་མོངས་པའི་རེན་དུ་འདོད་པ་ཡང་
དགག་པར་བྱ་སེ། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ོན་མོངས་ཅན་གི་སེམས་ལ་
རྣམ་པ་ལྔར་བཙལ་བ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་ལུས་ལ་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཡུལ་བཞིན་ནོ། །རེན་ོན་མོངས་པ་ཅན་
ཡང་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་དེ། ོན་མོངས་པ་རྣམ་པ་ལྔར་བཙལ་བ་ན་མེད་པའི་ཕྱིར། རང་ཡུལ་ལ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཡུལ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བའི་
ོན་མོངས་པ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་གང་དག་ཡིན་ཏེ། མེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་གསུམ་པོ་ངོ་བོ་ིད་ལས་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ོན་མོངས་པ་ཡོད་དེ། དེའི་དམིགས་པ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། དམིགས་པ་གང་ཞེ་ན། གཟུགས་དང་། ས་དང་། རོ་དང་། རེག་པ་དང་། དི་དང་། ཆོས་དང་།
རྣམ་པ་དྲུག་ནི་གཞི་སེ་དམིགས་པ་ཡིན་པར་བརགས་སོ། །གང་གི་ན། འདོད་ཆགས། ཞེ་སང་དང་། གཏི་མུག་
གི་ནི་དམིགས་པ་ཡིན་པར་བརགས་སོ། །གཟུགས་དང་ས་དང་རོ་དང་རེག་པ་དང་དི་དང་ཆོས་དག་ཆོས་ཅན།
བདེན་པར་མེད་དེ། སྣང་ཙམ་འབའ་ཞིག་པར་ཟད་པའི་ཕྱིར། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། འབའ་ཞིག་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་སེ། ངོ་བོ་ིད་ཀི་དི་ཙམ་གིས་ཀང་མ་གོས་པ་དག་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིས་ནི་
རང་རྒྱུད་པ་དག་གིས་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་བཞེད་ཅེས་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པར་
ཁས་ལེན་ཞེས་པ་དག་བཀག་པ་ཡིན་ནོ། །སློབ་དཔོན་གཞན་གསུམ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་འཆད་དོ། །ཡང་ལེགས་
ལྡན་བྱེད་ཀིས། ཐ་སད་ལ་སྐུར་བ་འདེབས་པ་ཡང་མིན་ཏེ། འདི་ལྟར་གཟུགས་ས་སོགས་འདི་དག་དི་ཟའི་གོང་
ཁེར་ལྟ་བུ་དང་། སིག་རྒྱུ་དང་། རྨི་ལམ་དང་འད་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྒྱུ་མའི་སེས་བུ་ལྟ་བུ་དང་གཟུགས་
བརན་དང་འད་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དི་ཟའི་གོང་ཁེར་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནི། དེ་དང་ཡུལ་དུས་ངེས་པ་མེད་པར་
དམིགས་པར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སིག་རྒྱུ་འད་ཞེས་པ་ནི། མངོན་པར་ཞེན་པས་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བར་
ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྨི་ལམ་འད་ཞེས་པ་ནི། འདོད་པས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་དངོས་པོར་སྣང་བར་ཆོས་མཐུན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །སྒྱུ་མའི་སེས་བུ་ལྟ་བུ་ཞེས་པ་ནི། ལོག་པར་སྣང་བར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཟུགས་བརན་
འད་བ་ཞེས་པ་ནི། བྱེད་པ་པོའ་ི བྱ་བ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སེ་བར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མི་བདེན་པ་དེས་ན་
ཡུལ་དེ་དག་ལ་དམིགས་པའི་ཡུལ་ཅན་སྡུག་པ་དང་ནི་མི་སྡུག་པ་འབྱུང་བར་ཡང་ནི་ག་ལ་འགྱུར། གིས་པ་སོ་
སོར་དགག་པ་བསན་པ་ལ། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དགག་པ། གཏི་མུག་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ།
རྒྱུ་སྡུག་མི་སྡུག་དགག་པ། འབྲས་བུ་ོན་མོངས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། རེན་བརྫུན་པས་དགག
ཕན་ཚུན་ལྟོས་པས་དགག དང་པོ་ནི། སྡུག་པ་དང་ནི་མི་སྡུག་པ། །འབྱུང་བར་ཡང་ནི་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་
བྱའོ། །གིས་པ་ནི། གཞན་ཡང་སྡུག་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་མི་སྡུག་པ་ཞེས་གདགས་པར་བྱ་བའི་སྡུག་པ་དེ་ནི་
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ཆོས་ཅན། སྡུག་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་སྡུག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོད་པ་མིན་པས་
སོ། །དེའི་ཕྱིར་མི་སྡུག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །མི་སྡུག་པ་གང་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་པ་ཞེས་གང་གདགས་པར་
བྱ་བའི་མི་སྡུག་པ་ཆོས་ཅན། མི་སྡུག་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྡུག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཡོད་པ་མིན་པས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སྡུག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དོ། །གཞན་གསུམ་
ལས་ནི། གང་ལ་བརེན་ནས་མི་སྡུག་པར་བཞག་པ་ིད་མི་སྡུག་པ་ལ་གདགས་པར་བྱ་བའི་ལྟོས་ས་སྡུག་པ་ནི་
ཆོས་ཅན། སྡུག་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཐད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་སྡུག་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཡོད་པ་མིན་པས་
སོ། །དེའི་ཕྱིར་མི་སྡུག་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་དེ། སྔ་མ་དང་དོན་གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །འདིར་པ་
ཚབ་ཀི་འགྱུར་ལས། གང་ལ་བརེན་ནས་སྡུག་པ་ཞེས། །གདགས་པར་བྱ་བ་མི་སྡུག་པ། །སྡུག་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་
མིན་པས། །དེ་ཕྱིར་སྡུག་པ་འཐད་མ་ཡིན། །ཞེས་པ་དང་། གང་ལ་རེན་ནས་མི་སྡུག་པ། །གདགས་པར་བྱ་བ་
སྡུག་པ་ནི། །མི་སྡུག་མ་ལྟོས་ཡོད་མིན་པས། །དེ་ཕྱིར་མི་སྡུག་འཐད་མ་ཡིན། །ཞེས་པའི་འགྱུར་ལེགས་
སོ། །འབྲས་བུ་ོན་མོངས་པ་དགག་པ་ནི། སྡུག་པ་ལ་དམིགས་ནས་འདོད་ཆགས་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། དམིགས་ཡུལ་སྡུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མི་སྡུག་པ་ལ་དམིགས་ནས་ཞེ་སང་འབྱུང་
བར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དམིགས་ཡུལ་མི་སྡུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གཏི་
མུག་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏེ། ཡུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དགག་པ། བཀག་པས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུའོ། །དང་པོ་
ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གི་ཁད་པར་དགག འཛིན་པ་པོའ་ི གང་ཟག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཡུལ་མ་གྲུབ་པར་
མཚུངས། ཡུལ་ཡོད་མེད་མཚུངས་པའི་ཚུལ། འཛིན་པ་ཙམ་ཡང་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་
མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། སྡུག་པ་དང་མི་སྡུག་པར་འཛིན་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
མདོ་ལས་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་གསུངས་སོ། །མི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་སོགས་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་གྲུབ་པའི་དོན་གིས་མི་རག་པ་ལ་མི་རག་པར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན་ཞེས་པ་དང་།
ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཕུང་པོ་ལ་མི་རག་
སོགས་སུ་འཛིན་པ་ནི། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་ལ། རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ནོ་ཞེས་
སོ། །གལ་ཏེ་མི་རག་པ་ལ་རག་པའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡིན་ན་མི་རག་པར་འཛིན་པའང་ཇི་ལྟར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། སོང་པ་ིད་ལ་མི་རག་པའང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྡུག་བསྔལ་
བདེའོ་ཞེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སོང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་མིན་པས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་
ཡིན། །ཞེས་སོགས་ཀང་སྦྱར་རོ། འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་གི་བཤད་ཚུལ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་མི་རག་མི་རག་
ཅེས། །དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་མིན་ན། །སོང་ལ་མི་རག་ཡོད་མིན་པས། །འཛིན་པ་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་ཡིན། །ཞེས་
པའི་གཞུང་འབྱུང་བ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་མི་རག་པ་ལ་མི་རག་ཅེས་དེ་ལྟར་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མིན་པར་འདོད་ན།
མི་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། ཅི་ལྟར་ལོག་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། སོང་པ་ིད་ལ་མི་རག་པ་ཡོད་
པ་མིན་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ནི། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་ལྟར་ན། གལ་ཏེ་མི་རག་རག་གོ་ཞེས། །དེ་
ལྟར་འཛིན་པ་ལོག་ཡིན་ན། །སོང་ལ་མི་རག་པ་འོ་ཞེས། །འཛིན་པའང་ཇི་ལྟར་ལོག་མ་ཡིན། །ཞེས་འབྱུང་བ་
ལྟར་ན། ཕུང་པོ་སོང་པ་ལ་མི་རག་པའོ་ཞེས་འཛིན་པའང་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་ཏུ་གྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་ནས། ཇི་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། སོང་པ་ལ་མི་རག་པར་ཡོད་པ་མིན་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་གསུངས། ཡང་གཞན་གསུམ་གི་བཞེད་ཚུལ་ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །གསུམ་པ་འཛིན་པ་ཙམ་
ཡང་མ་གྲུབ་པ་ནི། རིགས་པས་བརགས་ན་འཛིན་པ་བདེན་པ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གང་གིས་འཛིན་
པའི་བྱེད་པ་དང་། འཛིན་པའི་དངོས་པོ་གང་དང་འཛིན་པ་པོ་དང་གང་བཟུང་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་ེ་བར་ཞི་བ་
དེའི་ཕྱིར། ཞེས་སངས་རྒྱས་བསངས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། འཛིན་པ་ནི་
ཡོད་པ་མིན་ཏེ། འཛིན་པ་པོ་དང་བཟུང་བ་དག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལན་ལ། གང་གིས་འཛིན་དང་ཞེས་སོགས་
སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ཚུལ་གིས། གང་གིས་འཛིན་དང་འཛིན་གང་
དང་། །ཞེས་སོགས་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་འཛིན་པ་པོའ་ི གང་ཟག་དགག་པ་ལ་སིར་དགག་པ་དང་། བྱེ་
བྲག་ཏུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། གང་ཟག་གང་ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་ཅིང་གང་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། ལོག་
པའམ་ཡང་དག་ིད་དུ་ཞུགས་པའི་འཛིན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་དགག་པ་ལ།
གཞན་ཡང་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་ཟིན་པ་ལ། ཕྱིན་ཅི་
ལོག་དག་མི་སིད་དེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བྱ་བ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་པ་ལའང་། ཕྱིན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དེ། འགལ་བའི་ཕྱིར། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བ་བཞིན་པ་ལའང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་
དེ། སོང་བ་དང་མ་སོང་བ་དང་བགོམ་པ་བརག་པའི་རིགས་པའི་ཚུལ་གིས་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན། གང་
ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སིད་པ། བདག་ིད་ཀིས་ནི་རྣམ་པར་དཔོད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ཕྱིན་
ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དེ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཇོག་པའི་བྱ་བ་དོན་མེད་པའི་ཕྱིར།
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་གྱུར་པ་ལའང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དེ། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དང་བྲལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འཕགས་པ་
བཞིན་ནོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་བཞིན་ལ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་དག་མི་སིད་དེ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ལོག་གིས་ལས་ཐ་
དད་པ་མེད་ཅིང་། ཕྱེད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་པ་དང་། ཕྱེད་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་འདོད་ན་སོན་གིས་ཀར་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་རོ། །ཚུལ་གསུམ་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མི་འཐད་པས་ན་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་བློས་གང་
ལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སིད་པ་བདག་ིད་ཀིས་རྣམ་པར་དཔོད་ཅིག ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །མཐའ་གསུམ་ལས་
མི་སིད་པས་སེ་བ་མེད་པར་བསན་པ་ནི། འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལྟར་ན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟ་
བུར་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་སེ་མེད་
ན། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་སྦྱར་རོ། ཟླ་བས་ནི། དངོས་པོ་བདག་ལས་མི་སེ་སེ། །གཞན་ལས་སེ་
བ་ིད་མ་ཡིན། །བདག་དང་གཞན་ལས་ཀང་མིན་ན། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅན་ག་ལ་ཡོད། །ཅེས་ཀང་འཆད་
དོ། །ཚིགས་བཅད་གཅིག་པོ་འདི་འགེལ་པ་གཞན་གསུམ་ལ་མི་སྣང་ངོ་། །རིགས་པ་གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ཡུལ་
ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་སྡུག་པ་དང་རག་པ་དང་བདེ་བ་ཡོད་ན་ནི། བདག་གི་ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དང་། སྡུག་པ་ཤེས་
པ་དང་། རག་པ་ཤེས་པ་དང་། བདེ་བ་ཤེས་པ་འདི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཡུལ་དོན་ལ་ཡོད་པར་འཛིན་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་སྡུག་པ་དང་། རག་པ་དང་བདེ་བ་མེད་ན་ནི། བདག་མེད་མི་སྡུག་མི་
རག་དང་། སྡུག་བསྔལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ལྟོས་པས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་
བྱེད་འཆད་དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལྟར་ན། གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་བདག་དང་སྡུག་པ་
དང་། །ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བཤད་ནས། གལ་ཏེ་འདི་སམ་དུ་ཕུང་པོ་ལ་བདག་དང་རག་པ་སོགས་བཞི་
མེད་པ་ཡིན་ལ། བདག་མེད་སོགས་བཞི་ནི་ཡོད་པས་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ན།
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། ལན་ལ། གལ་ཏེ་བདག་དང་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་བཤད་དོ། །ཟླ་བས་ནི།
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཡུལ་རག་སོགས་ཡོད་ན་ཡུལ་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བཞག་མི་ནུས་ཏེ། འདི་ལྟར། གལ་ཏེ་བདག་དང་གཙང་བ་
དང་། །ཞེས་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་འཆད་དོ། །གལ་ཏེ་ཡུལ་རག་སོགས་མེད་ན། ཡུལ་ཅན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཀང་ཡོད་པ་
མིན་ལ། དེ་མེད་པས་ན་འགལ་ཟླ་མེད་པའི་ཕྱིར། བདག་མེད་སོགས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འདོད་པ་ཡང་ཡོད་པ་
མིན་ནོ། །གལ་ཏེ་བདག་དང་གཙང་བ་དང་། །རག་དང་བདེ་བ་མེད་ན་ནི། །ཞེས་སོགས་སྔ་མ་བཞིན་དུ་འཆད་
དོ། །བདག་ཤེས་སྡུག་ཤེས་རག་ཤེས་དང་། །བདེ་ཤེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་མ་ཡིན། །ཞེས་ཤཽ་ཀ་སྔ་མར་སྦྱར་བ་ནི་
ཚིག་གསལ་ལ་མི་སྣང་ངོ་། །གིས་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ནི། ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་
རྒྱས་བསངས་ལྟར་ན། དེ་ལྟར་རྒྱུའི་ཁད་པར་འདིས་ཀང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། དེ་ལྟར་ཕྱིན་ཅི་
ལོག་འགགས་པས་མ་རིག་པ་ནི་འགག་པར་འགྱུར་རོ། །མ་རིག་པ་འགག་པར་གྱུར་ན་ནི་འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་
པའི་དོན་འགག་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ནི། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་རག་མི་རག་
སོགས་ཀི་སོས་པ་ལོག་པར་གྱུར་པ་ན་ཡོན་ཏན་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ་དེ་
ལྟར་ཕྱིན་ཅི་ལོག་འགགས་པས་ཞེས་སོགས་སྔ་མ་ལྟར་རོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་ིད་དོ། །གིས་པ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་
བྱེད་དགག་པ་ལ། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱོགས་འདི་ལ་གེན་པོས་ོན་
མོངས་པ་སྤོང་བར་འདོད་ན། ངོ་བོ་ིད་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཞིག་སྤོང་གང་། གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ོན་མོངས་པ། །གང་
དག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་ན། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གེན་པོས་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། ཡོད་པ་སུ་
ཞིག་སྤོང་བར་བྱེད་དེ། རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ནི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ལ་ལའི་ོན་མོངས་
པ། །གང་དག་རང་བཞིན་གིས་མེད་ན། །ཁོད་ཀི་ཕྱོགས་ལ་རང་བཞིན་མེད་ན། མེད་པས་ཇི་ལྟ་བུར་ན་སྤོང་བར་
འགྱུར། འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་ཤེ་ན། མེད་པ་སུ་ཞིག་སྤོང་བར་བྱེད་དེ། མེད་པ་ནི་སྤང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར། སྤོང་བའི་ཐ་
སད་བྱེད་པ་ནི། ཀུན་རོབ་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། དོན་དམ་པར་ནི་སྤང་བྱ་མེད་པས་ན་ཇི་ལྟར་སྤོང་སམ་དུ་
དགོངས་པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དབུ་མ་རྩ་བ་ལས། ཕྱིན་ཅི་ལོག་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་
རྩ་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།བདེན་བཞི་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། འཇམ་
དཔལ། གང་གིས་འདུ་བྱེད་མ་སེས་པར་ཡོངས་སུ་མཐོང་བ་དེས་ནི། སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་
ནོ། །གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་དེས་ནི། ཀུན་འབྱུང་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་གིས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ཆོས་ཐམས་ཅད་གཏན་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མཐོང་བ་དེས་ནི། འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གང་
གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་མ་སེས་པར་མཐོང་བ་དེས་ནི། ལམ་བསོམ་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་
སོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། གོང་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པ་ིད་དུ་བསན་པ་ལ་མ་བཟོད་ནས། གཞན་
གིས་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ེས་པ་བཀོད་པ་སྤང་བའི་དོན་དུ་ལན་བསན་པ་ནི་ཞེས་བྱའོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་
དོན་ལ། གཞན་གི་རྩོད་པ་བཀོད་པ། རྩོད་པའི་ལན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཤེས་བྱ་བདེན་བཞི་མེད་པར་ཐལ་
བ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་པར་ཐལ་བ། ལས་འབྲས་མེད་པར་ཐལ་བ། འཇིག་རེན་གི་ཐ་སད་མེད་པར་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་འདི་དག་ཀུན་བདེན་པས་སོང་ན། འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པའང་
མེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས་ཁོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གཞན་ཡང་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་མེད་པས། ཡོངས་སུ་ཤེས་དང་སྤང་བ་དང་། །སོམ་དང་མངོན་དུ་
བྱ་བ་དག །འཐད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱའོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་ལས། དགེ་འདུན་མེད་པར་ཐལ་
བ་ནི། ཁོད་ལ་དེ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། འབྲས་བུ་བཞི་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་གནས་
མེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་སེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། །དེ་དག་མེད་ན་དགེ་འདུན་
མེད། །ཅེས་བྱའོ། །ཆོས་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་རྣམས་མེད་པའི་ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆོས་ཀང་
ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱས་
ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །སངས་རྒྱས་སོགས་དེ་སྐད་སོང་པ་ིད་དུ་སྨྲ་ན། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་
གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། གཞན་ཡང་སོང་པ་ིད་དུ་བཟུང་ནས། དགེ་སིག་གི་འབྲས་
བུ་ཡོད་པ་དང་། རྒྱུ་ཆོས་མ་ཡིན་མི་དགེ་བ་དང་། ཆོས་དགེ་བ་ིད་ཡོད་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་
རོ། །བཞི་པ་ནི། འཇིག་རེན་པའི་ཐ་སད་བུམ་པ་གིས་ཤིག འབྲས་ཆེན་ཚོས་ཤིག ཅེས་སོགས་ནི། ཀུན་ལ་
གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་རྩོད་པའི་ལན་བཤད་པ་ལ། རྩོད་པ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་བརོད། སོན་མི་འཇུག་
པའི་འཐད་པ། དབུ་མ་རོགས་པའི་ཆེ་བ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། རྩོད་པ་དེ་ལ་ལན་
བཤད་པ། ཁོད་ཀིས་ནི་སོང་ིད་གསུངས་པའི་དགོས་པ་དང་། སོང་པ་ིད་ཀིས་ཡུལ་ཅན་དང་། སོང་པ་ིད་ཀི་
དོན་ནི་མ་རོགས་པས་ན་དེའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །ཞེས་པའི་ཚུལ་གིས་ད་ལྟར་གནོད་པ་བྱེད་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་དགོས་པ་ནི། སོས་པ་ེ་བར་ཞི་བའོ། །ཡུལ་ཅན་ནི་སོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་
སོ། །སོང་པ་ིད་ཀི་དོན་ནི། དེ་བཞིན་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དོ། །ཞེས་འཆད་དོ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་ལས་ནི། ཁོད་ཀིས་སོང་པ་ིད་བསན་པའི་དགོས་པ་དང་། སོང་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་དང་།
སོང་པ་ིད་ཀི་ས་འཇུག་པ་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རོགས་པས་དེའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་ན། །ཞེས་
སོགས་ཀི་གནོད་པ་བརོད་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། ཟླ་བས་ནི། སོང་ིད་གསུངས་པའི་དགོས་པ་ནི། ལས་དང་
ོན་མོངས་ཟད་པས་ཐར། །ཞེས་པས་བསན་ལ། སོང་པ་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ནི། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་
དང་། །ཞེས་སོགས་ཡིན་ལ། སོང་པ་ིད་ཀི་ས་འཇུག་པའི་དོན་ནམ་ཡུལ་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་པ་
གང་། །དེ་ནི་སོང་པ་ིད་དུ་བཤད། །ཅེས་སོགས་ཡིན་ལ། དོན་འདི་དག་མ་རོགས་པས་དེའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་
གནོད་པ་ཡིན་ཞེས་བྱའོ། །ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་། དོན་དམ་པར་མེད་པའི་བདེན་གིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་མ་ཤེས་པའི་
ཕྱིར། རྩོད་པ་སྨྲ་བ་ཡིན་པས་ལོག་རོག་བཟློག་པའི་དོན་དུ་བདེན་གིས་ཀི་རྣམ་དབྱེ་བཤད་པ་ལ། སིའི་དོན་
དང་། ཚིག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། དབྱེ་གཞི་དང་། དབྱེ་བ་དང་། གངས་ངེས་དང་། དབྱེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན་
ནོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་ཙམ་ཏེ། ཆོས་ལ་དམིགས་ཚུལ་གི་བྱེ་བྲག་ལས། བདེན་པ་གིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། ཀུན་རོབ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སེ། ཀུན་རོབ་ནི་ཆོས་ཅན་སྣང་ཚུལ་ལས་རྣམ་པར་འཇོག་
ལ། དོན་དམ་ནི། དེའི་གནས་ཚུལ་སོང་པ་ིད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། ཡུལ་ཅན་མཐོང་བ་བརྫུན་པ་དང་། མཐོང་བ་
ཡང་དག་པ་གིས་སུ་ངེས་པས། གིས་སུ་གངས་ངེས་པར་བཞག་སེ། མཐོང་བ་བརྫུན་པའི་ཡུལ་ལ་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་དང་། མཐོང་བ་ཡང་དག་པའི་ཡུལ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་འཇོག་པའི་ཕྱིར། དབྱེ་བ་སོ་སོའ ་ི དོན་ལ་
གིས་ལས། དང་པོ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་མཚན་ིད་དང་། མཚོན་བྱའི་ས་དོན་དང་། དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་
ནི། མཐོང་བ་ཡང་དག་པའམ། གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་བློས་རེད་དོན་ནོ། །གིས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་ལེགས་
ལྡན་བྱེད་ཀིས། དོན་ཡང་ཡིན། དམ་པ་ཡང་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའོ། །རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་
དོན་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་སེ། གཞན་ལས་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །ཞེས་སོགས་ཀི་སྐབས་སུ་བསན་པ་དག་
གོ །དོན་དམ་པ་ིད་བདེན་པ་ཡིན་པས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་
ཕྱིར། ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་ཀང་དོན་དམ་པ་སེ། དོན་དམ་པ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་སེ་བ་མེད་པར་བསན་པ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ལ་སོགས་པ་དང་། ཡུལ་ཅན་སོང་པ་ིད་ཀི་དོན་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་
དག་ཀང་དོན་དམ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། དོན་དམ་རོགས་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདི་ནི་རེས་སུ་མཐུན་པར་བསན་ནོ། །དབྱེ་བ་ནི། རེས་སུ་མཐུན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། རེས་སུ་མཐུན་པ་
གིས་སུ་གསུངས་ཏེ། དང་པོ་ནི། ཡུལ་ནི། གཞན་པ་ཤེས་མིན་ཞི་བ་དང་། །ཞེས་པས་བསན་པ་དག་གོ །ཡུལ་
ཅན་ནི། རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་སོ། །གིས་པ་རེས་སུ་མཐུན་པ་ལ་ཡུལ་ནི། གཟུགས་སོགས་སེ་བ་
མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ལ། ཡུལ་ཅན་ནི་སོང་ིད་ཐོས་པ་དང་། བསམ་པ་དང་། འཇིག་རེན་པའི་སོམ་བྱུང་གི་
ཤེས་རབ་བོ། །གིས་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་ས་དོན་ནི། བདེན་གིས་ལས། གང་ཞིག་གིས་ནི་གང་ཞིག་ལ། །ཡང་
དག་སིབ་བྱེད་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །བདེན་པ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ངོར་བདེན་པ་སེ། བག་
ཆགས་སད་པ་དང་མཐུན་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་གཞི་ནི་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སོ། །མཚན་
ིད་ནི་མཐོང་བ་བརྫུན་པའམ། གནས་ཚུལ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་བློའ་ི རེད་དོན་ནོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།
བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་ལས། དོན་དམ་པར་བདེན་པ་ིད་ཡིན་པས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ། །ངོ་བོ་ནི་འཕགས་པ་
རྣམས་ཀིས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་གཟིགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །གིས་པ་ཀུན་རོབ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ིད་
ཡིན་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པའོ། །ངོ་བོ་ནི་འཇིག་རེན་པས་སེ་བ་སོགས་སུ་མཐོང་བ་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །མཚན་ིད་བསན་ཟིན་ནོ། །ཟླ་བས། འཇིག་རེན་པའི་ཀུན་རོབ་དང་ཀུན་རོབ་ལ་ཁད་པར་རྣམ་
པར་ཕྱེ་སེ། མིག་སེར་དང་། རབ་རིབ་ལ་སོགས་པས་དཀྲུགས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ལ། འཇིག་རེན་གི་ཀུན་
རོབ་མ་ཡིན་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་ནི་སིའི་དོན་དུ་བརོད་ཟིན་ནོ། །གིས་པ་ཚིག་དོན་ལ།
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་པ་གིས་ལ་ཡང་དག་བརེན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འཇིག་རེན་
གི་ཐ་སད་ལ་བརེན་ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སོན་པར་མཛད་པའི་ཕྱིར། བདེན་པ་གིས་ནི། འཇིག་རེན་ཀུན་
རོབ་བདེན་པ་དང་། །དམ་པའི་དོན་གི་བདེན་པ་འོ། །བདེན་གིས་མ་རོགས་པའི་ེས་དམིགས་ནི། གང་དག་
བདེན་པ་དེ་གིས་ཀི། །རྣམ་དབྱེ་རྣམ་པར་མི་ཤེས་པ། །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡི། །ཟབ་མོའ་ི དེ་ིད་
རྣམ་མི་ཤེས། །ཞེས་སོ། །ཤེས་པའི་ཕན་ཡོན་ནི་ཟློག་པས་བསན་ཏེ། གང་དག་བདེན་པ་དེ་གིས་ཀི། །རྣམ་
དབྱེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དག །དེ་དག་སངས་རྒྱས་བསན་པ་ཡི། །ཟབ་མོའ་ི དེ་ིད་རྣམ་པར་ཤེས། །ཞེས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བྱའོ། །གལ་ཏེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསན་པ་དེ་ིད་ཀིས་ཐར་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། བདེན་པ་གིས་བསན་
པས་ཅི་ཞིག་བྱ་ཞེ་ན། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ཡང་བསན་དགོས་ཏེ། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལ་མ་བརེན་པར་དམ་པའི་
དོན་ནི་རོགས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རོགས་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་མི་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མཁས་པར་རོམ་པ་གང་དག་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སོང་པ་
ིད་ལ་བལྟ་བ་ེས་པ་སེ། ལོག་པར་བཟུང་ན་ཤེས་རབ་ཆུང་ངུ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར་རོ། །དཔེ་ཇི་
ལྟར་ན་སྤྲུལ་ལ་བཟུང་ེས་པ་དང་། རིགས་སྔགས་ཀི་ཆོ་ག་མས་པས་སྒྲུབ་པ་ེས་པར་གྱུར་ན། ེས་པ་ཆེན་
པོ་བསེད་པ་བཞིན་ནོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ནི། རིགས་སྔགས་ེས་པར་བསྒྲུབས་པའི་དཔེ། ནམ་མཁའ་
ཨན་དྷ་རིལ་ལྟར་སྔོ་བ་ལ་འཕགས་ཏེ། རང་གི་རྒྱན་གི་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་དག་གི་བར་སྣང་བརྒྱན་པར་བྱའོ་སམ་
དུ་ཡིད་ལ་བསམ་པ་བྱས་ལ། རིགས་སྔགས་ེས་པར་བསྒྲུབས་ན། སྒྲུབ་པ་པོ་དེ་ིད་ཆོ་ག་མས་པས་ཕུང་
བར་བྱེད་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་སོང་པ་ིད་རོགས་པར་དཀའ་ཞིང་མ་རོགས་ན་གནོད་པར་
འགྱུར་བ་དེའི་ཕྱིར། བློ་གོས་ཞན་པས་ཆོས་འདི་ཡི་གཏིང་རོགས་པར་དཀའ་བར་མཁེན་པར་གྱུར་ནས་ཐུབ་
པའི་ཐུགས་ནི་ཆོས་བསན་པ་ལས་རབ་ཏུ་ལོག་པར་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་སོན་མི་འཇུག་པའི་འཐད་པ་
བསན་པ་ལ་བཞི་སེ། སོན་གི་གཞི་མི་འདོད་པ། སོན་ཡོན་གི་གནས་བསན་པ། ེས་པ་བཟློག་སེ་བསན་པ།
ེས་པ་གཞན་ཡང་འཇུག་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཁོད་ང་ལ་སོང་པ་ིད་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་འདི་དག་ཀུན་སོང་
ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །ཞེས་སོགས་སོན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་གནོད་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་
པ་དེ་ནི་སོང་པ་ིད་སྨྲ་བ་ལ་སོན་དུ་མི་འཐད་དེ། དོན་དམ་པར་ན་དངོས་པོ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀང་སོང་པས་
དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་སོང་པར་མི་བྱེད་པའི་ཕྱིར། གཞན་གིས་བརགས་པའི་མི་སོང་པ་ིད་དགག་པས་དངོས་
པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ིད་མེད་ཅེས་སྨྲ་སེ། དངོས་པོ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་སོང་པའི་ཕྱིར། སོང་པ་ིད་དུ་
གནས་པར་གྲུབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སོང་པ་ིད་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡང་སྤོང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མདོ་སེ་
ལས། འོད་སྲུངས་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རི་རབ་ཙམ་ནི་སླའི། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་གི་སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་མི་
རུང་ངོ་ཞེས་པ་དང་། གཟུགས་སོང་ཞེས་བྱ་བར་མི་མཐོང་ངོ་། །མི་སོང་ངོ་ཞེས་བྱ་བར་ཡང་མི་མཐོང་
ངོ་། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འགེལ་པ་ཇི་ལྟ་བའོ། །དངོས་དོན་ནི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གསུམ་ག་མཐུན་ནོ། །གིས་པ་སོན་ཡོན་གི་གནས་བསན་པ་ནི། གང་ལ་སོང་པ་ིད་རུང་བ་དེ་ལ་སེ་འཇིག་
དང་བདེན་བཞི་སོགས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་ཟླ་བའོ། །ག་
ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ནི་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་རུང་
བར་འགྱུར་ཞེས་པ་ལ་སྦྱར་རོ། །གང་ལ་སོང་པ་ིད་མི་རུང་བ་དེ་ལ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་མི་རུང་བར་
འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ལ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་གིས་ཀིས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་
པར་སྦྱོར་ཚུལ་སྔ་མ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ེས་པ་བཟློག་སེ་བསན་པ་ལ། ེས་པ་གཞན་ལ་གནས་པའི་ཚུལ་
དང་། རང་ལ་ེས་པ་མེད་པའི་ཚུལ། གཞན་ལ་ེས་པ་རྒྱས་པར་བརོད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཁོད་ིད་རང་
གི་སོན་རྣམས་ནི། །ང་ལ་ཡོངས་སུ་བསྒྱུར་བྱེད་པ། །ར་ལ་མངོན་པར་ཞོན་བཞིན་དུ། །ར་ིད་བརེད་པར་གྱུར་པ་
བཞིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །གིས་པ་ལ། དང་པོ་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་རྣམས་རང་
བཞིན་གིས་ཡོད་པར་རེས་སུ་བལྟ་བར་བྱེད་ན། དེ་ལྟ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་རྣམས། །རྒྱུ་རེན་མེད་པར་ཁོད་བལྟ་
སེ། །ངོ་བོ་ིད་ཀི་གྲུབ་པ་ནི་རྒྱུ་རེན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། འབྲས་བུ་དང་རྒྱུ་ིད་དང་། བྱེད་པ་པོ་
དང་། བྱེད་པ་དང་། བྱ་བ་དང་། སེ་བ་དང་། འགག་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་སེ་
དགག་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་རྣམས་རྒྱུ་རེན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་རང་ལ་ེས་པ་མེད་
པའི་ཚུལ་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ིད་དུ་བཤད་དེ། མདོ་
ལས། གང་ཞིག་རེན་ལས་སེས་པ་དེ་མ་སེས། །དེ་ལ་སེ་བའི་རང་བཞིན་ཡོད་མ་ཡིན། །སེས་ལ་རག་ལས་གང་
དེ་སོང་པར་གསུངས། །གང་ཞིག་སོང་ིད་ཤེས་ཏེ་བག་ཡོད་ཡིན། །བློ་གོས་ཆེན་པོ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སེ་བ་མེད་
པ་ལ་དགོངས་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་པར་བཤད་དོ། །ཞེས་པ་ནི་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འགེལ་པའི་ས་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་བཤད་དེ། གཞན་རྣམས་ཀང་དོན་གཅིག་པར་སྣང་ངོ་། །འདིས་ནི་སོང་པ་ིད་ཀི་ས་འཇུག་པའི་ཡུལ་
བཤད་དེ། སོང་པ་ིད་ཅེས་པ་ནི་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པ་ལ་སོང་པ་ིད་དུ་བཤད་
པ་ཡིན་གི། རེན་ཆོས་ཅན་ཙམ་ཡང་མེད་པའི་རི་བོང་གི་རྭ་ལྟ་བུ་ལ་སོང་པ་ིད་དུ་མི་བརོད་ཅེས་པའི་དོན་ཏེ།
ཆོས་ཅན་དང་མ་འབྲེལ་པའི་ཆོས་ིད་མེད་པར་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ལ་སོང་པ་ིད་
དུ་བརོད་པ་དེ་ནི་བརེན་ནས་གདགས་པ་ཞེས་བྱ་སེ། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཐ་སད་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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འདོགས་པའི་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །དེ་ིད་དབུ་མའི་ལམ་ཡང་ཡིན་ཏེ། རག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་སེལ་བར་བྱེད་པས་དབུ་
མའི་རོགས་པ་འདེན་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། རིགས་པ་དྲུག་བཅུ་པ་ལས། གང་གིས་སེ་དང་འཇིག་པ་དག །འདི་ཡི་
ཚུལ་གིས་སྤངས་གྱུར་པ། །རེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་གསུངས་པ་ཡི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་
སོ། །འདིར་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འགེལ་པ་ལས། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས། ཇི་སྐད་དུ་དབུ་མའི་ལམ་
སོམ་པ་ནི་མིག་དངོས་པོ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བར་མི་རོག མེད་ཅེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་མི་རོག་གོ །ཞེས་བྱ་བ་ལ་
སོགས་པ་གསུངས་པ་དང་། དཀོན་བརྩེགས་ལས། འོད་སྲུངས། ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ །མེད་
ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གིས་སོ། །མཐའ་གིས་ཀི་བར་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་བསན་དུ་
མེད་པ་ཞེས་སོགས་ཞེས་གསུངས་སོ། །དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་པ་ནི། ལམ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་
གོ །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །ཟླ་བས་ནི། དབུ་མའི་ལམ་ནི་དབུ་མའི་ཤུལ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་ལ། གཞན་གིས་
ལ་ནི་འདིའི་དོན་མི་སྣང་ངོ་། །གང་གི་ཕྱིར་ཞེས་སོགས་ཀི་དོན་ལ། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་
འབྱུང་བ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སོང་པ་ིད་མེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ན། གང་གིས་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི་
ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་ན་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་
དོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་འགའ་ཞིག་ཡོད་ན། བརེན་ནས་འབྱུང་
བ་དང་། བརེན་ནས་གདགས་པ་གིས་སུ་ངེས་པས་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །དེའི་ཕྱིར་སོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འདིས་ནི་བརེན་ནས་འབྱུང་
བའི་རེན་འབྲེལ་དང་། བརེན་ནས་གདགས་པའི་རེན་འབྲེལ་གིས་བཤད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། རྒྱུ་མེད་རེན་མེད་
ཆོས་ིད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གང་ཕྱིར་རེན་འབྱུང་མ་ཡིན་པའི། །ཞེས་སོགས་སྔ་མ་
བཞིན་དུ་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་གཞན་ལ་ེས་པ་རྒྱས་པར་བརོད་པའི་ཚུལ་ལ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་
བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་
ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས། །ཁོད་ལ་མེད་པར་ཐལ་བར་
འགྱུར། །ཞེས་སོ། །གིས་པ་ནི། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་ན་རེན་འབྲེལ་མིན་ལ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་མ་
ཡིན་ན་སྡུག་བསྔལ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར་ཏེ། མི་རག་སྡུག་བསྔལ་གི་མཚན་ིད་ཅན་དུ་གསུངས་པ་དེ་རང་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ིད་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ་ཡིན་
ན། རྒྱུ་ལས་ོན་ལས་ཅི་ཞིག་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་
སོང་པ་ིད་མི་འཐད་ཅེས་གནོད་པ་བྱེད་པ་ལ་ཀུན་འབྱུང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། སྡུག་བསྔལ་རང་
བཞིན་གིས་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའི་འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་
གིས་གྲུབ་པ་ནི་མི་འཇིག་པར་ཡོངས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན། སྡུག་བསྔལ་འགག་པའི་འགོག་པ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསྔལ་མི་འཇིག་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། མི་
འཇིག་པར་གནས་པའི་ཕྱིར། སྡུག་བསྔལ་འགག་པའི་འགོག་པ་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ལམ་ལ་རང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ནི། ལམ་བསོམ་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དོན་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར་
རོ། །འདི་ལྟར་རག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་སོམ་ཞིང་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་ལམ་བསོམ་པ་མི་འཐད་
པར་འགྱུར་རོ། །ཅི་སེ་ལམ་དེ་དག་བསོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། ཁོད་ཀི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་
སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། ལམ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་ན། སོམ་པ་འཐད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །སོམ་པ་ནི།
ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ལ་སེ་བ་
མི་འཐད་པས་སོ། །ེས་པ་སྤོང་བར་འདོད་ནས་ཅི་སེ་ལམ་དེ་སོམ་བྱར་འདོད་ན་ཁོད་ཀི་འདོད་ཚུལ་ལྟར་དངོས་
པོ་ངོ་བོ་ིད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་འཐད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཟླ་བ་ཡང་སྔ་མ་རྣམས་དང་དོན་མཐུན་
ནོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གང་ཚེ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་དང་། །འགོག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། །ལམ་གིས་
སྡུག་བསྔལ་འགོག་པར་འགྱུར་བ་ནི་གང་ཞིག་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ཅེས་བྱའོ། །ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས་མེད་
པར་ཐལ་བ་ནི། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སྔར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་སམ། རང་བཞིན་ིད་
ཀིས་ནི་གནས་པ་ཡིན་ན། སྡུག་བསྔལ་དེ་ནི་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཇི་ལྟར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་
བར་ཐལ། སྔར་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། རང་ིད་ཀི་གཞུང་ལས། རང་
བཞིན་གིས་མི་འགྱུར་བར་གནས་པར་འདོད་པ་མ་ཡིན་ནམ་སེ་ཡིན་པས་སོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་
དོ། །གཞན་རྣམས་ཀང་དེ་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །འཕགས་པའི་བདེན་བཞི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་མི་འཐད་པ་དེ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བཞིན་དུ། ཁོད་ཀིས་འདོད་ཚུལ་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའི་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་
དང་། ལམ་སོམ་པར་བྱ་བ་དེ་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་མི་རུང་སེ། སྔར་མ་སྤངས་པ་
དང་། མངོན་སུམ་དུ་མ་བྱས་པ་དང་། སྔར་མ་སོམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་
པའི་འབྲས་བུ་བཞི་དག་ཀང་སྡུག་བསྔལ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་བཞིན་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྡུག་བསྔལ་ཤེས་
པ་དང་། ཀུན་འབྱུང་སྤོང་བ་སོགས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། འབྲས་བུ་བཞི་མི་རུང་བར་ཐལ་བ་ནི། ངོ་བོ་ིད་ཡོད་
པར་སྨྲ་བ་མི་གཏོང་ན། འབྲས་བུ་བཞི་པོ་སྔར་ཐོབ་པ་མིན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་པར་
ནུས་པར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནས་པའི་ཕྱིར། དེས་སྔར་མ་ཐོབ་པའི་རང་བཞིན་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིས་སོ། །དཀོན་མཆོག་གསུམ་མེད་བར་ཐལ་བ་ལ། དགེ་འདུན་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི།
འབྲས་བུ་མེད་ན་འབྲས་གནས་མེད། །ཞུགས་པ་དག་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །གལ་ཏེ་སེས་བུ་གང་ཟག་བརྒྱད། །དེ་
དག་མེད་ན་དགེ་འདུན་མེད། །ཅེས་བྱའོ། །ཆོས་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། འཕགས་པའི་བདེན་རྣམས་མེད་པའི་
ཕྱིར། །དམ་པའི་ཆོས་ཀང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱའོ། །སངས་རྒྱས་མེད་པར་ཐལ་བ་ནི། ཆོས་དང་དགེ་འདུན་
ཡོད་མིན་ན། །སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟར་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་བྱའོ། །གཞན་ཡང་སངས་རྒྱས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་
པར་འདོད་ན། ཁོད་ཀི་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ལ་མ་བརེན་པར་ཡང་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། ཁོད་ཀི་བྱང་
ཆུབ་ཀང་སངས་རྒྱས་ལ་མ་བརེན་པར་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་ནི་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་
པའི་ཕྱིར། སྔར་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་ངོ་བོ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེས། ཕྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀི་ཕྱིར་དུ་བྱང་
ཆུབ་ཀི་སོད་པ་ལ་བཙལ་བ་སེ། འབད་པ་བྱས་ཀང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ལྟར་ན།
སྔར་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ིད་ཀིས་སོ། །རྒྱུ་འབྲས་མི་འཐད་པར་ཐལ་བ་ནི། གང་
ཟག་འགའ་ཡང་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ་ནམ་ཡང་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། མི་སོང་བར་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་
ཅི་ཞིག་བྱ་སེ་བྱར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བྱ་བ་འཇུག་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཆོས་
དང་ཆོས་མིན་རྒྱུས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་ཁོད་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་
པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་མེད་པར་ཡང་། །འབྲས་བུ་ཁོད་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར། །ཡོད་པར་གྱུར་
ན་འཇིག་རེན་དང་། །བསན་བཅོས་དག་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཆོས་དང་ཆོས་མིན་རྒྱུས་བྱུང་བའི་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

འབྲས་བུ་གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་ཡོད་ན། ཆོས་དང་ཆོས་མིན་ལས་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་ཆོས་ཅན། ཅིའི་ཕྱིར་
བདེན་པས་སོང་པ་མིན་ཏེ་ཡིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ལེགས་ལྡན་
བྱེད་དོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལས་ནི་གཞུང་ཙམ་ལས་མི་སྣང་སེ་དོན་མཐུན་ནོ། །ཐ་སད་མི་འཐད་པར་ཐལ་
བ་ལ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡིས་ནི་སོང་པ་ིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་ལ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་
ཐ་སད་བུམ་པ་གིས་ཤིག གེགས་བམ་རོགས་ཤིག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་ལའང་གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །བྱ་བྱེད་
མི་རུང་བར་ཐལ་བ་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པའི་རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་ན།
བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པའི་བྱ་བ་ཅི་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། བྱ་བ་ཡང་རྩོམ་པ་མེད་པའི་བྱ་བར་འགྱུར་
རོ། །བྱ་བ་དང་བྱེད་པ་མེད་ན་སོང་པ་ིད་ལ་གནོད་པ་བྱེད་པས་ན། མི་བྱེད་པ་ཡང་བྱ་བ་བྱེད་པ་པོར་འགྱུར་
རོ། །བཞི་པ་ེས་པ་གཞན་ཡང་འཇུག་པའི་ཚུལ་ནི། རང་བཞིན་ཡོད་ན་འགོ་བ་རྣམས་ཚེ་འདིར་བོངས་ཆེ་ཆུང་
ལ་སོགས་པ་དང་། ལྷ་ནས་མིར་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་གནས་སྐབས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞིང་། མ་
སེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། ཐེར་ཟུག་ཏུ་ཡང་གནས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་སོང་པ་ིད་མིན་ན་ཞེས་པའི་འགྱུར་ལྟར་བྱ་སེ། འདི་དག་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ིད་
མིན་ན། འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཁད་པར་སྔར་མ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བ་དང་། གེན་པོས་
སྡུག་བསྔལ་མཐར་བྱེད་པའི་ལས་དང་རྒྱུ་ོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་བྱེད་པའང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་
བཞིན་གིས་གྲུབ་པ་ལ་བྱ་བྱེད་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། ཟླ་བ་ཡང་དོན་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །གསུམ་པ་དབུ་མ་རོགས་
པའི་ཆེ་བ་བརོད་པ་ནི། འཕགས་པ་གང་གིས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསྔལ་དང་། ཀུན་འབྱུང་དང་། འགོག་པ་དང་།
ལམ་དེ་དག་རང་བཞིན་གིས་སེ་བ་མེད་པར་མཐོང་བ་ཡིན་ཏེ། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་རང་བཞིན་གིས་
སོང་པར་མཐོང་བ་དེས་ནའོ། །འདིར་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། བདེན་བཞི་སེ་བ་མེད་པར་མཐོང་ཞེས་གསུངས་
ལ། ཟླ་བས་ནི། བདེན་བཞིའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལ་བདེན་བཞི་
མཐོང་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །མདོ་ལས། སྡུག་བསྔལ་སེ་བ་མེད་པ་དེ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་བདེན་པ་
ཡིན་པ་དང་། ཞེས་སོགས་ཀི་ལུང་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་ཟླ་བའི་ལུགས་ལྟར་
ལེགས་པར་མངོན་ནོ། །དབུ་མ་རྩ་བ་ལས་འཕགས་པའི་བདེན་པ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བཞི་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི།
ཤེར་ཕྱིན་ལས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་རྨི་ལམ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དག་གོ །གིས་
པ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ནི། གལ་ཏེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ིད་ཡིན་ན། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཞེ་ན། ཞེས་པའོ། །གཞུང་གི་ཚིག་དོན་བཤད་པ་ལ། གཞན་གི་འདོད་པ་བརོད་པ་
དང་། གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་འདི་དག་ཀུན་སོང་པ་ིད་
དུ་འདོད་ན། འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པའང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། ོན་མོངས་གང་ཞིག་སྤོང་བ་ལས་
ལྷག་བཅས་དང་། སྡུག་བསྔལ་གང་ཞིག་འགག་པ་ལས་ལྷག་མེད་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་བར་འདོད་
དེ། འདོད་པར་མི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །གིས་པ་ལ་ེས་པ་གཞན་ལ་ཡོད་པར་བསན། དབུ་མ་
པ་ལ་མེད་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏེ་འདི་ཀུན་མི་སོང་ན། །འབྱུང་བ་མེད་ཅིང་འཇིག་པ་མེད། །གང་ཞིག་
སྤོང་དང་འགག་པ་ལས། །མྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ོན་མོངས་སྤོང་བ་དང་།
སྡུག་བསྔལ་འགག་པ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་བཞི་སེ། མྱང་འདས་མཐའ་བྲལ་དུ་བསན། མཐའ་
བཞིའི་སོས་པ་དགག རོགས་པ་པོའ་ི མྱང་འདས་དགག གཞན་གིས་བརོད་པའི་ེས་པ་སྤང་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། ཐ་སད་ཙམ་དུ་ོན་མོངས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པ་ལ་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་
བཞག་པ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པར་ནི་ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་མེད་པ། སྡུག་བསྔལ་འགགས་པའི་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་
མེད་པ། ངོ་བོ་ིད་མེད་པས་ཆད་པ་མེད་པ། རག་པ་མེད་པ། སྤང་བྱ་འགགས་པ་མེད་པ། གེན་པོ་སེ་བ་མེད་
པ་དེ་ལ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་བརོད་དོ། །གིས་པ་ལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པ་དགག
གིས་ཀར་འདོད་པ་དགག གིས་ཀ་མིན་པར་འདོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སོ་སོར་དགག་པ་དང་། ཐུན་
མོང་དུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ལས། མྱང་འདས་དངོས་པོར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བས་
མྱང་འདས་རས་སུ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ། །དགག་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་ལས། རེ་ཤིག་མྱ་ངན་འདས་པ་དངོས་པོ་མིན་
ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་ར་ཤིའི་མཚན་ིད་ཅན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཁབ་སེ། ར་དང་འཆི་བ་མེད་པ་ཡི། །མྱང་
འདས་ཀི་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འདིར་འཆི་བ་ནི་འཇིག་པ་ལ་བྱེད་དོ། །གཞན་ཡང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དངོས་པོར་འདོད་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འདུས་བྱས་སུ་ཡང་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

པའི་ཕྱིར། ཁབ་སེ། དངོས་པོ་འདུས་བྱས་མ་ཡིན་པ་ནི། འགའ་ཡང་གང་ནའང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ལེགས་ལྡན་
བྱེད་ཀིས། ཟློག་པ་རང་རྒྱུད་གསུངས་པ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་མ་
བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའི་མེ་ཏོག་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དངོས་པོར་འདོད་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བརེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་
པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སེ། དངོས་པོ་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ་ནི་འགའ་ཡང་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་གསུམ་ལས་ནི། ཇི་ལྟར་བརེན་ནས་གདགས་པ་མིན་ཏེ། ཡིན་པར་ཐལ། ཞེས་པ་
ཙམ་ལས་མི་སྣང་ཡང་། དོན་སྔ་མ་དང་མཐུན་ནོ། །གིས་པ་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ལེགས་ལྡན་
བྱེད་ཀི་བཤད་ཚུལ་ནི། གོས་དམར་ཅན་གི་སེ་པ་དག་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མར་མེ་ཤི་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པ་
དང་། མདོ་སེ་པ་དག ོན་མོངས་པ་དང་སེ་བ་མེད་པ་ཙམ་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཐ་སད་བྱེད་དོ་ཞེ་ན།
གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་བཀག་ཙམ་གི་དངོས་པོ་མིན་པ་ལ་འདོད་ན། དངོས་པོ་བཀག་ཙམ་གི་
དངོས་མེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་ཇི་ལྟར་རུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་རོ། །སྔར་ཡོད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་
པོའ་ི རྒྱུན་ཞི་བ་ལ་འདོད་ན། གང་ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་ཞི་བའི་དངོས་པོ་མིན་
པ་ལ་འདོད་པ་དེ་ལ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་མེད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོའ་ི
རྒྱུན་ལ་རག་ལས་ལ། ཕུང་པོའ་ི རྒྱུན་ནི་རྒྱུ་རེན་ལ་བརེན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སྔར་ཡོད་ཀི་
དངོས་པོ་ཞི་བའི་དངོས་པོ་མིན་པར་འདོད་ན། ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པ་མིན་ཏེ་
ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །སྔར་ཡོད་ཀི་ལས་ོན་བཏང་བ་ལ་བརེན་ནས་འཇོག་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སེ། གང་ཞིག་བརེན་
ནས་འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་སྔར་ཡོད་ཀི་དངོས་པོ་ཞི་བའི་དངོས་མེད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །བུམ་པ་ཆག་པའི་གོ་
དུམ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ཐུན་མོང་དུ་དགག་པ་ལ། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། ལུང་གིས་མི་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་། ཟླ་བའི་འཆད་ཚུལ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་། སྔར་
ཡོད་ཀི་དངོས་པོ་བཏང་བའི་དངོས་མེད་དུ་འདོད་པ་ལ་ེས་པ་མེད་དེ། ཕུང་པོ་འཁོར་བར་འདོད་པ་ལྟར་ན།
ཕུང་པོ་སྔ་མ་ལ་བརེན་ནས་ཕྱི་མ་འགོ་འོང་བྱེད་པའི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་ནས་འདོགས་པའམ། གང་ཟག་འཁོར་བ་
ལྟར་ན། ཕུང་པོ་སྔ་མ་འོང་བ་དང་འགོ་བའི་དངོས་པོ་གང་ཟག་ཏུ་འདོགས་པའི་རྒྱུར་བྱས་ནས། འཁོར་བར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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གདགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྔ་མ་ལ་བརེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་མ་རྒྱུར་བྱས་ནས་གདགས་པ་མིན་པ་ཙམ་
ལ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ན་ཕུང་པོ་འོང་བ་དང་། འགོ་བའི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་
ནས་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་སེ་བ་འབྱུང་བ་ལ་འཁོར་བར་གདགས་པའམ། ཕུང་པོ་འགོ་འོང་བྱེད་པ་གདགས་
པའི་རྒྱུར་བྱས་ནས་འཁོར་བར་གདགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྔ་མ་ལ་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་མིན་པ་དང་། ཕྱི་མ་
ལ་རྒྱུར་བྱས་ནས་གདགས་པ་མིན་པ་ཙམ་ལ་མྱ་ངན་འདས་པ་ཡིན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་སྔར་ཡོད་བཏང་བའི་དངོས་མེད་དུ་མི་རིགས་པར་ཐལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འབྱུང་
བ་དང་ནི་འཇིག་པ་དག་སྤང་བར་འགྱུར་བ་སོན་པས་བཀའ་བསྩལ་བའི་ཕྱིར་ན། ལུང་རིགས་གིས་ཀིས་མི་
འཐད་པ་དེའི་ཕྱིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དངོས་པོ་མིན་ཞིང་། དངོས་མེད་ཀང་མ་ཡིན་པར་རིགས་
སོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལས་ནི་གཞུང་ཚིག་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །གིས་ཀར་འདོད་པ་དགག་པ་ནི།
གཞན་དག་གིས་སྨྲས་པ། ཐར་པ་ནི་ངོ་བོའ་ི ཆ་ནས་དངོས་པོ་ཡང་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་ལྡོག་པའི་ཆ་ནས་དངོས་
མེད་ཀང་ཡིན་པས་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གིས་ཀ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། དངོས་པོ་དང་
སྔར་ཡོད་ཀི་དངོས་པོ་ལྡོག་པའི་དངོས་མེད་གིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ན། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་གཞི་
མཐུན་པ་དག་ཡིན་པའི་ཐར་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས། དེ་མི་རིགས་ཏེ། གིས་པོ་དུས་གཅིག་ཏུ་
ཚོགས་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་
བསངས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་ནི། ཐར་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་དུ་མ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་
ལས། དེ་མི་རིགས་ཏེ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་དངོས་པོ་མེད་པར་འགལ་ལ། དངོས་མེད་ཡིན་ན་དངོས་པོར་འགལ་
བའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་དོ། །ཟླ་བས། འདུ་བྱེད་ཀི་དངོས་པོ་དང་བྲལ་བ་ཐར་པ་ཡོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་
ལས། དེ་མི་རིགས་ཞེས་བརོད་དོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་མེད་པ་
གིས་ཀ་ཡིན་ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་ལ་མ་བརེན་པ་མིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་དང་དངོས་པོ་དང་
བྲལ་བའི་དངོས་མེད་དེ་གིས་ནི་དངོས་པོ་ལ་བརེན་པའི་བརེན་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་།
གལ་ཏེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གིས་ཀ་ཡིན་པར་འདོད་ན། ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ནི་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གིས་ཀ་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་འདུས་མ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

བྱས་ཡིན་ལ། དངོས་པོ་དང་ཕུང་པོའ་ི དངོས་པོ་ཞིག་པའི་དངོས་མེད་ནི་འདུས་བྱས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ག་
ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་འཆད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་ནི། དངོས་པོར་
འདོད་པའི་ཆ་ནས་དངོས་མེད་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དངོས་མེད་དུ་འདོད་པའི་ཆ་ནས་དངོས་
པོ་ལས་གཞན་ཡིན་པར་འདོད་དགོས་ལ། དེ་ལྟར་ན་གིས་ཀའི་བདག་ིད་མིན་པར་ཐལ། གིས་ཀ་ལས་དོན་
གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་གིས་ཀ་ཡང་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པའི་ཆ་ནས་འདུས་མ་བྱས་དང་། དངོས་པོ་དང་སྔར་ཡོད་ཀི་དངོས་པོ་བཏང་བའི་ཆ་ནས་འདུས་བྱས་ཀང་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཟླ་བས་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆོས་ཅན། འདུས་བྱས་ཡིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་
དང་དངོས་མེད་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏེ་འདུས་མ་བྱས་ཡིན་པས་སོ། །སྔར་ཡོད་ཀི་དངོས་
པོ་བཏང་བའི་དངོས་མེད་ནི་འདུས་བྱས་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། སེ་བའི་རེན་གིས་ར་ཤི་ཞེས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དངོས་པོ་དངོས་མེད་གིས་ཀ་མ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པར་ཡང་དངོས་པོ་དངོས་མེད་
གིས་ཀ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། རིགས་པས་དཔད་ན། ཇི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་དངོས་པོ་དང་དངོས་
མེད་གིས་ཡོད་དེ་མེད་པར་ཐལ། རིགས་པས་དཔད་ན་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་དེ་གིས་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕྱིར། སྣང་བ་དང་མུན་པ་བཞིན་
ནོ། །གསུམ་པ་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་འདོད་པ་དགག་པ་ལ། ངོ་བོ་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་གིས་
སོ། །དང་པོ་ནི། དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་གིས་ཀ་ལས་བཟློག་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པར་བདེན་ནོ་ཞེ་ན། མྱ་
ངན་འདས་པ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་ཡང་མིན། དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མིན་པར་གང་སོན་པ་དག་ལ་དགག་བྱའི་
དངོས་པོ་དང་། དངོས་པོ་མེད་པ་དག་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་གིས་ཀ་ལས་བཟློག་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་དེ་ནི་
འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ལས། འགྲུབ་པ་ཡང་མིན་པར་ཐལ། དགག་བྱའི་དངོས་པོ་དང་དངོས་མེད་དག་མ་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར། བློའ་ི དོན་དགག་བྱ་བསལ་བ་ཙམ་ཡོད་པས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པ་མིན་ལ། གནས་ཚུལ་ལ་དགག་
བྱ་མེད་པས་དགག་བྱ་སུ་ཞིག་བཀག་པའི་དགག་པར་འགྱུར། འདི་ནི་འདིའི་རིགས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་དུ་མ་
ལ་ཤེས་པར་བྱ་དགོས་སོ། །གིས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་མྱང་འདས་ཡོད་དེ་ཤེས་པ་པོ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མྱ་ངན་འདས་པ་ནི། དངོས་པོ་ཡང་མིན། དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ཡིན་ན། རོགས་པ་པོ་གང་ཞིག་གིས་ནི་ཆོས་ཅན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་དངོས་པོ་ཡང་མིན། དངོས་པོ་མེད་
པ་ཡང་མིན་ཞེས་མངོན་པར་བྱེད་དེ་མི་བྱེད་པར་ཐལ། དེ་གིས་ཀ་མིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར།
ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་རོགས་པ་པོའ་ི མྱང་འདས་དགག་
པ་ནི། རོགས་པ་པོའ་ི མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་ཡོད་དོ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་ནས། །ཡོད་པར་མི་
མངོན་དེ་བཞིན་དུ། །མེད་དོ་ཞེ་འམ་གིས་ཀ་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངོན་ནོ། །ཅི་སེ་ཞེ་ན། ཁད་
གཞི་མེད་ན་ཁད་ཆོས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། །ཡོད་པར་མི་མངོན་དེ་
བཞིན་དུ། །མེད་དོ་ཞེ་འམ་གིས་ཀ་དང་། །གིས་མིན་ཞེས་ཀང་མི་མངོན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། གོང་དུ་ཁད་
པར་བཞི་ལྡན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བཀག་ཟིན་ཏོ། །ཅེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་གསུང་ངོ་། །ཟླ་བས་ནི། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་བརག་པའི་སྐབས་སུ་བསན་ཟིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ཀི་འཆད་
ཚུལ་ནི། ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་མཐའ་བཞིའི་སོས་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ནི་ཡོད་པ་ཁོ་ན་སེ། འཁོར་བས་འཇིགས་ནས་མྱང་འདས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་འཇུག་པ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚུལ་དེ་ལྟར་མི་འཐད་དེ། འཁོར་བ་མྱ་ངན་འདས་པ་ལས། །ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་
ཡིན། །མྱ་ངན་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས། །ཁད་པར་ཅུང་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱ་སེ། གིས་ཀ་རང་བཞིན་
མེད་པར་མམ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གིས་ཀ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་མཚམས་སྦྱར་དང་བཅས་པ་
ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །འགེལ་པ་གཞན་ལས་ནི། མྱང་འདས་མི་འཐད་པའི་རིགས་པ་གཞན་ཡང་འཁོར་བ་
བཀག་ཟིན་ལ། འཁོར་བ་དང་མྱང་འདས་སོ་སོར་ཡང་མ་གྲུབ་སེ། འཁོར་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལས་ཁད་
པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་འཁོར་བ་ལས་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མིན་
པའི་ཕྱིར། འདི་ཇི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་ཞེ་ན། འཁོར་འདས་དེ་གིས་རང་བཞིན་ཡོད་མེད་ཀི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཕ་
བ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དང་། སེ་བ་མེད་
པའི་མཐའ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་དོ། །འཁོར་འདས་
ཁད་པར་མེད་པའི་རིགས་པ་གིས་པ་འཆད་པའི་ཚུལ་ནི། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཁོར་བའི་
མཐའ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་གསུངས་ཏེ། མཐའ་ནི་དེ་བཞིན་ིད་སོང་པ་ིད་ལ་བརོད་དོ། །ཡང་ན། སློབ་དཔོན་ལེགས་
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ལྡན་བྱེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་ནི། འཁོར་འདས་དེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་ཤིན་ཏུ་ཕ་བའང་ཅུང་ཟད་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། མྱ་
ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་སོང་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། གིས་ཀ་ཆོས་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ནམ་
མཁའ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཟླ་བ་ནི། ཡོད་པར་མངོན་མི་མངོན་གི་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་མེད་པའི་ཕྱིར། འཁོར་བ་
མྱ་ངན་འདས་པ་ལས། །ཞེས་སོགས་འཆད་དོ། །གསུམ་པ་བཀག་པས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་
ན། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དོན་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མཐར་འཛིན་གི་ལྟ་བའི་གེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན།
ལྟ་བ་ཡོད་ན་དེའི་གེན་པོ་ཡང་རིགས་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། ལྟ་བ་ིད་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། འདི་ལྟར་ཞེས་
མཚམས་སྦྱར་རོ། །འདི་ལ་དགག་བྱའི་ལྟ་བ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དེར་ལྟ་བ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་གིས་ལས།
དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཕན་ཆད་ནས་ཡོད་པ་དང་། མེད་པ་དང་། གིས་
ཀ་དང་། གིས་ཀ་མིན་པར་ལྟ་བ་བཞི་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བརེན་པའོ། །མཐའ་ཡོད་པ་དང་། སོགས་པ་
མེད་པ་དང་། གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མིན་པ་བཞི་ནི་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའོ། །འཇིག་རེན་རག་པ་དང་། མི་
རག་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིར་ལྟ་བ་དག་ནི་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ནོ། །ལུས་སོག་ལ་བརེན་པ་གིས་ནི་
ཤུགས་ལ་བསན་ཏེ། འོག་ཏུ་དེ་འགོག་པའི་སྐབས་སུ། དེ་ིད་ཅི་ཞིག་གཞན་ཅི་ཞིག །ཞེས་འབྱུང་བས་གསལ་
ལོ། །གིས་པ་ལྟ་བ་མི་འཐད་པའི་ཚུལ་ནི། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་ཡིན་པ་ལ་མཐའ་ཡོད་
ཅི་ཞིག་ཡིན། མཐའ་མེད་ཀང་ཅི་ཞིག་ཡིན། མཐའ་ཡོད་དང་མཐའ་མེད་གིས་ཀ་ཡིན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན། མཐའ་
ཡོད་མཐའ་མེད་གིས་ཀ་མིན་པ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་ཕྱིར། ཡང་
མཐའ་དང་མཐའ་མེད་མིན་པ་ཅི། །དེ་ིད་ཅི་ཞིག་གཞན་ཅི་ཞིག །རག་པ་ཅི་ཞིག་མི་རག་ཅི། །རག་དང་མི་རག་
གིས་ཀ་ཅི། །གིས་ཀ་མིན་པའང་ཅི་ཞིག་བརག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། མིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་
ཕྱིར། མདོ་ལས་ཀང་། གང་ལ་རྣམ་རོག་ཡོད་མིན་པ། །དེ་ལ་རྣམ་རོག་ག་ལ་ཡོད། །རྣམ་བརག་རྣམ་རོག་ཟད་
གྱུར་པས། །བསན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཞེས་པ་ནི་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀི་འགེལ་པ་
ཇི་ལྟ་བ་སེ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ནོ། །སྒྲུབ་བྱེད་དགག་པ་ལ། ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་
དེ། མྱང་འདས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་བསན་པས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐ་སད་པ་ཙམ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པར་ན་
སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གནས་གང་དུ་ཡང་གང་ཟག་སུ་ལའང་ཆོས་འགའ་མ་བསན་ཏེ། དམིགས་པ་ཐམས་ཅན་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ེར་བར་ཞི་ཞིང་། །སོས་པ་ེར་ཞི་ཞི་བའི་ཕྱིར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འགེལ་པ་གཞན་གིས་ལ་མཚམས་
སྦྱར་མི་སྣང་ཞིང་། ཚིག་དོན་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཟླ་བས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་གི་ནུབ་མོ་མངོན་པར་
རོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ལེན་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་ཐ་ན་ཡི་གེའི་འབྲུ་གཅིག་
ཀང་མ་གསུངས་སོ། །མི་གསུང་། གསུང་བར་མི་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའི་ལུས་སྦྱོར་ཡང་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་
སུ་ལའང་ཆོས་འགའ་ཡང་མ་བསན་ནོ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། འོག་ནས། དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་མཛད་
པ། །ཞེས་གསུངས་པ་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། སྔ་མ་དོན་དམ་དང་ཕྱི་མ་ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པས་མི་འགལ་
ལོ། །ཡང་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་རྣམ་གངས་གཞན་བཤད་པ་ནི། སྔོན་གི་དང་སོང་རྣམས་ཀིས་མ་གསུངས་པའི་
ཆོས་འགའ་ཞིག སངས་རྒྱས་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ིད་ཀིས་གནས་གང་དུ་ཡང་གང་ཟག་སུ་ལ་ཡང་སྔོན་གི་དང་སོང་
རྣམས་ཀིས་མ་བསན་པའི་ཆོས་འགའ་ཡང་མ་བསན་ཏེ། སྔོན་གི་དང་སོང་གིས་བསན་པ་ིད་མངོན་སུམ་དུ་
བྱས་ནས་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་
ི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་བརག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ།
མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ནི་སེ་བ་མེད་པས་དེའི་ཕྱིར་རེན་ཅིང་
འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ལ། ག་ལས་འཇིགས་
མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་གིས་ཀིས་ནི་ཁོད་ཀིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི གཞུང་ལུགས་ཀིས་དོན་དམ་པ་ལ་
འཇུག་པ་ནི་བསན་ཟིན་ལ། ད་ཁོད་ཀིས་ན་ཐོས་ཀི་གཞུང་ལུགས་ཀིས་དོན་དམ་པ་ལ་འཇུག་པ་སོན་ཅིག་ཅེ་
ན། ལན་བཤད་པ་ཞེས་ཚིག་ཀང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཤེས་རབ་སོན་མེ་ལས། གོང་དུ་སུ་ལའང་ཆོས་འགའ་
མ་བསན་ཞེས་སྨྲ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གསུངས་པས་གནོད་པ་མིན་ནམ་ཞེ་
ན། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། སྔ་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱི་མ་རིམ་གིས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
གིས་གསུངས་ཏེ། འདི་ལྟར་ཞེས་མཚམས་སྦྱར་རོ། །ཟླ་བས་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་གང་། །ཞེས་
གསུངས་ན། དེ་གང་ཞེ་ན། ཞེས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་མཚམས་སྦྱར་རོ། །གིས་པ་གཞུང་གི་ཚིག་དོན་ལ་
གསུམ་སེ། རེན་འབྲེལ་གི་ཚུལ་བསན་པ། མངོན་པར་འདུ་བྱེད་མི་བྱེད་ཀི་ཁད་པར། ཡན་ལག་འགག་པའི་རིམ་
པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱིས་པ་མ་རིག་པས་བསིབས་པས་ཡང་སིད་པ་ལེན་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར། བསོད་
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ནམས་དང་། བསོད་ནམས་མིན་པ་དང་། མི་གཡོ་བའི་འདུ་བྱེད་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་དག་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་
དག་གིས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་དོ། །མངོན་པར་འདུ་བྱས་པ་ཆུང་ངུ་འབྲིང་ཆེན་པོ་གསུམ་གང་ཡིན་པའི་ལས་དེ་
དག་གིས་རིགས་དྲུག་གི་འགོ་བ་རྣམས་སུ་འགོའ །ོ །དེ་ནས་འདུ་བྱེད་ཀི་རེན་ཅན་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་འགོ་
རྣམས་སུ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞུགས་པར་གྱུར་ནས། མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཆགས་པར་
འགྱུར་རོ། །མིང་དང་གཟུགས་ནི་ཆགས་པར་གྱུར་ན། དེ་ལས་སེ་མཆེད་དྲུག་ནི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །མིག་
ལ་སོགས་པའི་སེ་མཆེད་དྲུག་ལ་བརེན་ནས་ནི། དེ་ལས་རེག་པ་ཡང་དག་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །རེག་པ་སེ་
བའི་རིམ་པ་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། མིག་དང་གཟུགས་དང་། དན་བྱེད་དེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལ་བརེན་ནས་སེ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་
ནོ། །དེ་ལྟར་མིག་དང་གཟུགས་ལ་བརེན་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་སེ་བར་འགྱུར་ཞིང་། མིག་དང་གཟུགས་དང་
རྣམ་པར་ཤེས་པ་གསུམ་པོ་འདུས་པར་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རེག་པའོ། །རེག་པ་དེ་ལས་བདེ་སྡུག་སོགས་
ཀི་ཚོར་བ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ཚོར་བའི་རེན་གིས་སེད་པ་སེ། ཚོར་བའི་དོན་དུ་སེད་པར་འགྱུར་ཏེ།
བྱིས་པ་ཐོས་པ་དང་མི་ལྡན་པ་དག་རལ་གིའི་སོ་ལ་སྦྲང་རྩིའི་ཐིགས་པ་ེས་དམིགས་ཆེ་བར་མ་རོགས་པ་
རྣམས་དེ་ལ་སེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་གསུང་ངོ་། །སེད་པར་གྱུར་ན་འདོད་པ་ེ་བར་ལེན་པ་
སོགས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ལེན་པར་འགྱུར་རོ། །བཞི་གང་ཞེ་ན། འདོད་པ་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། ལྟ་བ་ེ་བར་ལེན་པ་
དང་། ཚུལ་ཁིམས་དང་བརྟུལ་ཞུགས་མཆོག་ཏུ་འཛིན་པ་ེ་བར་ལེན་པ་དང་། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་ེ་བར་ལེན་
པའོ། །སེད་པ་དང་ལེན་པའི་ཁད་པར་ལ། ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། ཁ་ཅིག་སེད་པ་འཕེལ་བ་ིད་ེ་བར་ལེན་
པའོ། །ཞེས་སོ། །གཞན་དག་ནི། ལོངས་སོད་རྣམས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་འབད་པའོ། །ཞེས་བཞེད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ེ་བར་ལེན་པ་ཡོད་ན་ལེན་པ་པོའ་ི སིད་པ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །ལེགས་ལྡན་
བྱེད་ཀིས། སིད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལས་ཀི་སིད་པ་སེ། སིད་པ་བྱེད་པས་སིད་པའོ། །ཡང་ན། སིད་པ་ནི་འབྱུང་བ་
སེ། སེ་བའི་རྣམ་གངས་སོ། །སིད་པའི་རྒྱུའི་ལས་ནི་སིད་པ་སེ། འབྲས་བུ་ལ་རྒྱུའི་མིང་གིས་ེ་བར་བཏགས་
པའི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བར་བདེ། །ཞེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་ེ་བར་ལེན་
པ་མེད་ན་གོལ་བར་འགྱུར་ཏེ། སིད་པ་ལེན་པར་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། ེ་བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པས་དེའི་སིད་
པ་འབྱུང་པར་འགྱུར་ཏེ། སིད་པ་དེ་གང་ཞེ་ན། སིད་པ་དེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལྔའོ། །སིད་པ་ལས་ནི་སེ་བ་འབྱུང་ལ། སེ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བ་ལས་ར་ཤི་དང་མྱ་ངན་དང་། སྨྲེ་སྔགས་འདོན་པ་དང་བཅས་པ་དང་། སྡུག་བསྔལ་དང་། ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་།
འཁྲུག་པ་རྣམས་ཏེ། དེ་དག་སེ་བ་ལས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་འབའ་
ཞིག་པ་འདི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་ཞེས་པ་ནི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོགས་ཡིན་ལ། འབའ་
ཞིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། བདེ་བ་དང་མ་འདེས་པའི་ཐ་ཚིག་གོ །ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་གསུང་ངོ་། །གཞན་གིས་
ལས་ནི། མ་འདེས་པ་ཞེས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་ངོ་། །ཟླ་བས་ནི། བདག་དང་བདག་གི་བ་དང་བྲལ་བ་
དང་། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལྟར་དུ་ཡང་འཆད་དོ། །གིས་པ་ནི། གང་ཞིག་མི་མཁས་པ་ཁོ་ནས་འཁོར་བའི་སྡུག་
བསྔལ་གི་རྩ་བ་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་འདུ་བྱེད་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། མཁས་པ་རྣམས་ནི་འཁོར་བའི་རྩ་བ་
འདུ་བྱེད་མངོན་པར་འདུ་མི་བྱེད་དོ། །ཅིའི་ཕྱིར་མཁས་པ་དེ་འདུ་བྱེད་པ་མིན་ཞེ་ན། དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་བའི་
ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་མི་མཁས་པ་ཁོ་ནས་འདུ་བྱེད་མངོན་དུ་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཡན་ལག་འགག་པའི་
རིམ་པ་ནི། མ་རིག་པ་འགགས་པར་གྱུར་ན་ནི། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རེན་མེད་པའི་
ཕྱིར། ས་བོན་མེད་ན་མྱུ་གུ་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ། །མ་རེག་པ་གང་གིས་འགག་ཅེ་ན། མཁས་པ་ཆོས་ཅན། མ་
རེག་པ་འགག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ། སོང་པ་ིད་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་རེན་འབྲེལ་ལ་དམིགས་ནས། དེ་
ིད་ཤིན་ཏུ་སོམ་པས་སོ། །འདུ་བྱེད་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་སྔ་མ་དེ་དང་དེ་ནི་འགག་པར་གྱུར་པས་ཡན་
ལག་ཕྱི་མ་དེ་དང་དེ་ནི་མངོན་པར་མི་འབྱུང་སེ། རེན་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་སིད་པའི་ཡན་ལག་འགགས་
པས་སྡུག་བསྔལ་གི་ཕུང་པོ་འབའ་ཞིག་པ་དེ་ནི་ཡན་ལག་དེ་ལྟར་དུ་ཡང་དག་པར་འགག་གོ །ལེགས་ལྡན་བྱེད་
ཀིས། འདི་ནི་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པར་ནི། མ་རིག་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཡན་ལག་རྣམས་ལ་འགག་པ་ཡང་མེད་དེ། སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སིད་པའི་ཡན་ལག་བཅུ་
གིས་བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།ལྟ་བ་བརག་པའི་
རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ལ། མདོའ་ི འབྲེལ་ནི། རེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བ་དེས་ནི་
སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་དང་། ད་ལྟར་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པར་མི་བྱེད་ཅེས་པའོ། །རབ་ཏུ་བྱེད་པའི་འབྲེལ་ལ། ག་
ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ཀིས་ནི། ཁོད་ཀིས་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་དང་མཐུན་པའི་མདོའ ་ི
མཐའ་ལ་བརེན་ནས་ལྟ་བའི་རྣམ་པ་མི་སིད་པའི་ཚུལ་སོན་ཅིག་ཅེ་ན། འདིར་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། ཕུང་པོ་ལྔ་ནི་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བའི་གནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ལྟ་བ་ཡོད་ན་ལྟ་
བའི་གནས་ཀང་ཡོད་པར་རིགས་པ་ལས། ལྟ་བ་ིད་ཡོད་པ་མིན་པར་བསན་པ་ནི། ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟླ་བས་
ནི། རེན་འབྲེལ་མཐོང་བས་སྔོན་དང་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པར་མི་བྱེད་ཅེས་གསུངས་ན། སྔོན་དང་ཕྱི་མཐའ་
ནི་གང་། ཇི་ལྟར་བརེན་པར་མི་བྱེད་ཅེ་ན། དེ་བསན་པའི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པ་ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་གཞུང་
གི་ཚིག་དོན་ལ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་ལྟ་བ་ངོས་བཟུང་བ། ལྟ་བ་བཟློག་པའི་རིགས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་གིས་ཀི་འཆད་ཚུལ་ནི། ཟག་པ་ཐམས་ཅད་སོམ་པའི་ཆོས་
ཀི་རྣམ་གངས་ཀི་མདོ་ལས་གསུངས་པ། བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་ཞེས་པ་དང་། བདག་སྔོན་མ་བྱུང་ཞེས་
པའི་རྒྱུ་འདི་ལས་འཇིག་རེན་རག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་
ནོ། །བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་གཞན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ན་མི་འབྱུང་ཞེས་པའི་རྒྱུ་
འདིས་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་ཞེས་པ་དང་། མ་བྱུང་
ཞེས་པ་དང་། གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མིན་པ་ཞེས་པ་དང་། འཇིག་རེན་རག་པ་དང་། ལ་སོགས་པ་མི་རག་པ་
དང་། གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མིན་པར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་
ཞེས་པ་ནི། མངོན་པར་ཞེན་པའོ། །སྔོན་གི་མཐའ་ནི་ཚེ་སྔ་མ་སེ། ད་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་འདས་པའི་
དུས་ན་བྱུང་བའི་ཕུང་པོ་ནི་སྔོན་གི་མཐའ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་བརེན་པ་ནི་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདག་མ་
འོངས་པའི་དུས་གཞན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་པ་དང་། མི་འབྱུང་ཞེས་པ་དང་། གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མ་
ཡིན་ཞེས་པ་དང་། འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་པ་དང་སོགས་པ་མེད་པ་དང་། གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མིན་པར་ལྟ་
བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ནོ། །ལྟ་བ་ནི་ཞེན་པའོ། །ཕྱི་མའི་མཐའ་ནི་ཚེ་ཕྱི་མའི་
ཕུང་པོའ །ོ །བརེན་པ་ནི་དེ་ལ་དམིགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །གིས་པ་
ལྟ་བ་བཟློག་པའི་རིགས་པ་བསན་པ་ལ། སོ་སོར་དགག་པ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སེ།
སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་འབྱུང་སོགས་བཞི་དགག་པ། ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་འབྱུང་སོགས་བཞི་
དགག་པ། སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་རག་སོགས་བཞི་དགག་པ། ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་མཐའ་སོགས་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བཞི་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་དོ། །ཞེས་
པ་ནི་དམ་བཅའོ། །འཐད་པ་ནི། སྔོན་གི་ཚེ་རབས་སྔ་མ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བར་གྱུར་པ་དེ་ིད་ད་ལྟར་གི་
བདག་འདི་ནི་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་སྔར་གི་དེ་ིད་ད་ལྟར་གི་བདག་ཏུ་འགྱུར་རམ་སམ་ན། སྔར་གི་
ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་དང་། ད་ལྟར་གི་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་གཅིག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས་གཅིག་པ་ཡང་མིན་
ཏེ། ེ་བར་ལེན་པ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ེ་བར་ལེན་པ་ཐ་དད་ཀང་བདག་ཅིག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན་མི་འཐད་དེ།
ེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པར་ཁོད་ཀི་བདག་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་མེད་པས་སོ། །ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་
དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་འཆད་དོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། སྔོན་ཚེ་རྣམས་སུ་གང་བྱུང་བ་དེ་ིད་འདི་ནི་མ་
ཡིན་ཏེ། དུས་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལས་ཐ་དད་པས་བསེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལས་གཞན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་འདི་
སམ་དུ་ལུས་དང་དབང་པོ་ཐ་དད་ཀང་བདག་ཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྔར་གི་དེ་ིད་ད་ལྟར་གི་བདག་ཏུ་འགྱུར་
སམ་ན། བདག་སིར་ཁས་བླངས་ནས་སྨྲ་ན་ནི། ེ་བར་ལེན་པ་ཐ་དད་པར་འགྱུར་ཏེ། དུས་དང་ལས་ཐ་དད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །བདག་མིན་པར་རེས་སུ་དཔག་པར་ནུས་ཏེ། སྔོན་གི་བདག་གང་ཡིན་པ་ད་ལྟར་གི་བདག་མིན་ཏེ། ེ་
བར་ལེན་པ་ཐ་དད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུད་སོ་སོ་བཞིན་ནོ། །ེ་བར་ལེན་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདག་ཁས་བླངས་
ན་ནི་ེ་བར་ལེན་པ་མ་གཏོགས་པར་ཁོད་ཀི་བདག་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་ཏེ་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ེ་བར་ལེན་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའི་བདག་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱས་པའི་ཚེ། བདག་ཏུ་སྨྲ་བ་དག་བདག་
མེད་པར་གྱུར་ན་མི་རུང་སམ་ནས། ེ་བར་ལེན་པ་ིད་བདག་ཏུ་རོག་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ན། འོ་ན་ཁོད་ཀི་བདག་
ནི་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ེ་བར་ལེན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ེ་བར་ལེན་པ་ིད་བདག་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ེ་
བར་ལེན་པ་དེ་ིད་ཆོས་ཅན། བདག་མ་ཡིན་ཏེ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་
ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །ཟླ་བས་ནི། གཙོ་བོར་ལེགས་ལྡན་བྱེད་དང་མཐུན་པར་སྣང་ངོ་། །ཡང་འགེལ་པ་
གིས་ཀིས་ནི། ེ་བར་ལེན་པ་ིད་བདག་ཏུ་འདོད་པའམ། ཡང་ན། ཁོད་ཀིས་བདག་ནི་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ེ་
བར་ལེན་པ་ིད་བདག་ཡིན་པས་ེས་པ་མེད་དོ་ཞེ་ན། ེ་བར་ལེན་པ་དེ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་ཆོས་ཅན། བདག་
མིན་པར་ཐལ། འབྱུང་བ་དང་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ེ་བར་བླང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་ཇི་ལྟ་བུར་
ན་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན་སོན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གསུངས། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི་ེ་བར་བླང་བ་དང་། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་དག་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟ་བུར་ན་
གཅིག་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལས་དང་བྱེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མེ་དང་བུད་ཤིང་བཞིན་
ནོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེ་དང་མཐུན་ནོ། །བདག་ེ་བར་ལེན་པ་ལས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། སློབ་དཔོན་གིས་ཀི་འཆད་
ཚུལ་ནི། བདག་ནི་ེ་བར་ལེན་པ་ལས་གཞན་དུ་འཐད་པ་ིད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གལ་ཏེ་གཞན་ཡིན་ན། ེ་བར་
ལེན་པ་མེད་པར་ཡང་མིག་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོས་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་རིགས་ན། གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟར་བདག་དེ་ནི་ེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལས་གཞན་ཡང་མིན་ལ། བདག་དེ་ནི་ེ་བར་
ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ིད་ཀང་མིན་ནོ། །བདག་ནི་ེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་མེད་པར་ཡང་གདགས་སུ་ཡོད་པ་མིན་
ལ། དེ་མེད་པ་ིད་དུའང་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་སོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། བདག་ནི་ེ་བར་ལེན་པ་ལས་
གཞན་དུ་འཐད་པ་ིད་མིན་ཏེ། གཞན་ཡིན་ན་ེ་བར་ལེན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། གཞན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེ་ལས་གཞན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ེ་བར་ལེན་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གཞན་དུ་གྲུབ་ན། ེ་བར་ལེན་པ་
མེད་པར་ཡང་ལོགས་ཤིག་ཏུ་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་རིགས་ན་གཟུང་དུ་མེད་དོ་ཞེས་འཆད་དོ། །བདག་འདས་པའི་
དུས་ན་མ་བྱུང་བ་དགག་པ་ནི། བདག་འདས་པའི་དུས་ན་མ་བྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ། སྔོན་ཚེ་རྣམས་
སུ་གང་བྱུང་བ་དེ་ལས་ད་ལྟར་གི་འདི་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་ད་ལྟར་གི་འདི་ནི་སྔར་གི་དེ་ལས་
གཞན་ཡིན་པར་གྱུར་ན། སྔར་གི་དེ་མེད་པར་ཡང་འབྱུང་བར་འགྱུར་ལ། སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་དེ་ནི་གཞན་
དུ་གནས་པར་ཡང་འགྱུར་ཞིང་། ཚེ་སྔ་མ་དེར་མ་ཤི་བར་ཚེ་འདིར་དང་པོར་སེ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །སྔ་མའི་
བདག་ཆད་པ་དང་། སྔ་མའི་ལས་རྣམས་ཆུད་ཟ་བར་ཡང་འགྱུར་རོ། །སྔར་ལས་བྱེད་པ་པོའ་ི བདག་གིས་ལས་
མ་མྱོང་བར་དོན་གཞན་ཕྱི་མ་གཞན་གིས་མྱོང་བས་གཞན་གིས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ནི་གཞན་གིས་སོ་སོར་
མྱོང་བ་དང་། དེས་མ་བྱས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ན།
བདག་ཕྱི་མ་སེས་པའི་དུས་སུ་སྔ་མ་མ་ཞིག་གམ། ཞིག སྔ་མའི་སེ་བ་བླངས་པའི་དུས་སུ་སྔ་མ་དེ་བཞིན་དུ་
བདག་དེ་ནི་གནས་པར་འགྱུར་ཞིང་། སྔ་མ་དེར་མ་ཤི་བར་ཚེ་འདིར་དང་པོར་སེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར། ཕྱི་མ་
ལྟར་ན། སྔ་མའི་བདག་ཞིག་ཅིང་། ཕྱི་མ་དོན་གཞན་སེས་པའི་ཕྱིར། སྔ་མའི་བདག་ཆད་པར་ཐལ། སྔ་མའི་
བདག་ཞིག་ནས་ཕྱི་མ་དོན་གཞན་སེས་པའི་ཕྱིར། སྔར་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ཀང་ཆུད་ཟ་བར་འགྱུར་ཏེ། རྣམ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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སིན་གི་དུས་སུ་བྱེད་པ་པོའ་ི བདག་ཞིག་ནས། ལས་བྱེད་པ་པོས་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་མྱོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
གིས་བྱས་པའི་ལས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་གཞན་གིས་སོ་སོར་མྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། སྔ་མའི་བདག་གཞན་
གིས་བྱས་པ་ཕྱི་མའི་དོན་གཞན་གིས་མྱོང་བའི་ཕྱིར། མ་བྱས་པའི་ལས་ཀི་འབྲས་བུ་དང་ཕད་པ་ལ་སོགས་
པར་འགྱུར་ཏེ། ལས་བྱེད་པ་པོ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱི་མའི་དོན་གཞན་གིས་རྣམ་སིན་མྱོང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་སྔར་
ལས་གཞན་ཞིག་འདིར་སེ་བ་ཡིན་ན། སྔར་མ་བྱུང་བ་ལས་ཕྱིས་གཞན་ཞིག་གསར་དུ་འབྱུང་བ་ཞིག་ན། སྔར་
མ་བྱུང་བ་ལས་ཕྱིས་གཞན་ཞིག་གསར་དུ་འབྱུང་བ་མིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡིན་ན། འདི་ལ་སོན་དུ་མར་ཐལ་བར་
འགྱུར་རོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བདག་ནི་བྱས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྔར་མ་བྱུང་བ་ལས་གསར་དུ་བྱུང་བའི་ཕྱིར། བུམ་པ་
བཞིན་ནོ། །ཕྱིས་བྱུང་བའི་བདག་རྒྱུ་མེད་པ་ཅན་དུའང་འགྱུར་ཏེ། བྱེད་པ་པོའ་ི བདག་དོན་གཞན་དང་དུས་
མམ་པས་བྱེད་པ་པོ་སྔ་མ་སྔོན་དུ་མ་སོང་བའི་ཕྱིར། བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་མ་བྱུང་གིས་ཀ་དང་
གིས་ཀ་མིན་པ་དགག་པ་ནི། བདག་བྱུང་བ་དང་བདག་མ་བྱུང་བ་གིས་ཀ་མི་འཐད་དེ། གིས་ཀ་ལ་སོན་
བསན་པ་དེ་ལྟར་ནའོ། །གིས་ཀ་མིན་པར་ལྟ་བའང་མི་འཐད་དེ། དགག་བྱ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་བདག་
འདས་པ་ལ་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པས་དེ་དག་ནི་འཐད་པ་མིན་ནོ། །གིས་པ་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་འབྱུང་
སོགས་བཞི་དགག་པ་ནི། བདག་མ་འོངས་པའི་དུས་གཞན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་དང་། འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་
བ་དང་། གིས་ཀ་དང་། གིས་ཀ་མིན་ཞེས་བྱ་བར་ལྟ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཆོས་ཅན། མི་འཐད་པར་ཐལ།
བདག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་མ་བྱུང་བཞི་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཇི་ལྟར་
མཚུངས་ཤེ་ན། མ་འོངས་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་མི་འཐད་དེ། མ་འོངས་རྣམས་སུ་གང་འབྱུང་
བ། །དེ་ིད་འདི་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་དང་། མ་འོངས་དུས་ན་མི་འབྱུང་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་མི་འཐད་དེ།
མ་འོངས་དུས་སུ་གང་འབྱུང་བ། །དེ་ལས་འདི་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་ཡང་
བསྒྱུར་ནས་སྦྱར་རོ། །གསུམ་པ་སྔོན་གི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་རག་སོགས་བཞི་དགག་པ་ནི། མིའི་འགོ་བས་དགེ་
བའི་ལས་བྱས་ནས་ལྷའི་འགོ་བར་སེ་བའི་ཚེ་ན། གལ་ཏེ་ལྷ་དེ་ནི་སྔར་གི་མི་དེ་ཡིན་པར་གྱུར་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི་ལྷ་
དེ་རག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱིས་ཀང་སྔ་མའི་བདག་ིད་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། ལྷ་དེ་ནི་མ་སེས་པ་ིད་དུའང་འགྱུར་ཏེ།
རག་པ་ལ་སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ཟླ་བའོ། །གཞན་གསུམ་ནི། ལྷ་ཞིག་མིར་སེས་པའི་ཚེ། གལ་ཏེ་ལྷ་དེ་
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

སྔར་གི་མི་དེ་ིད་དུ་གནས་པ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ན། ལྷ་ནི་རག་པར་འགྱུར་ཏེ། ཕྱིས་ཀང་སྔར་གི་དེ་ིད་དུ་གནས་
པའི་ཕྱིར། ལྷ་ནི་མ་སེས་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། རག་པ་ལ་སེ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སྦྱར་རོ། །གལ་ཏེ་སྔར་
གི་ལྷ་ལས་ཕྱིས་མི་གཞན་གསར་དུ་སེས་པ་ཡིན་ན། ཕྱིས་མི་ལས་སེས་པ་ན་སྔར་གི་བདག་འགག་དགོས་
པས་དེ་ལྟ་ན་ནི། སྔར་གི་ལྷ་མི་རག་པ་ིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏེ་ལྷ་མི་གཞན་ཡིན་ན།
སྔར་གི་ལྷ་ཕྱིས་མིར་སེས་པ་དག་རྒྱུད་ནི་གཅིག་ཏུ་འཐད་པར་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་སྔར་
གི་ལྷར་གནས་པ་ཡིན་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་མི་རུ་ནི་སེ་བ་ཡིན་པར་གྱུར་ན། རག་པ་དང་མི་རག་པ་གིས་ཀར་
འགྱུར་བ་ཡིན་པ་ལས། གིས་ཀ་ཡིན་པ་དེའང་རིགས་པ་མིན་ཏེ། ཕྱེད་ཤི་བ་དང་། ཕྱེད་གསོན་པ་མི་འཐད་པ་
བཞིན་ནོ། །གིས་ཀ་མིན་པ་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་དགག་བྱ་རག་པ་དང་། མི་རག་པ་གིས་ཀ་གྲུབ་པར་གྱུར་ན་
ནི། རག་པ་ཡང་མ་ཡིན། མི་རག་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ་རག་པ་ལས།
དགག་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །གཞན་ཡང་། གལ་ཏེ་ལྷའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་འགོ་བ་གང་ནས་གར་
འོངས་ཤིང་མིའི་གང་ཟག་ཅི་ཞིག་གང་དུའང་འགོ་བར་འགྱུར་ན། དེའི་ཕྱིར་འཁོར་བ་པ་དེ་ལ་ཐོག་མེད་ནས་
གནས་པས་རག་པར་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། ཐོག་མེད་ནས་གནས་པ་དེ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏེ། ལྷའི་གང་ཟག་གང་ཞིག་
ཡུལ་གང་ནས་འོངས་ཤིང་། མི་ལ་སོགས་པའི་འགོ་བ་ཅི་ཞིག་ཏུ་གང་དུ་འགོ་བར་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏེ་མི་རག་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། གལ་ཏེ་ལྟོས་སའི་རག་པ་འགའ་མེད་ན་མི་རག་པ་གང་ཞིག་ཡིན་
པར་འགྱུར། ཞེས་བརོད་དོ། །རག་པ་དང་མི་རག་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པ་ཡང་མི་འཐད་དེ། ཕྱོགས་གིས་ཀའི་སོན་
དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། རག་མི་རག་དེ་གིས་བསལ་བ་སེ་བཀག་པར་གྱུར་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པའང་མིན་ཏེ།
དགག་བྱ་རག་མི་རག་གིས་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དགག་བྱ་མེད་པའི་བཀག་པ་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །བཞི་པ་ཕྱི་མའི་མཐའ་ལ་བརེན་པའི་མཐའ་སོགས་བཞི་དགག་པ་ནི། གལ་ཏེ་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་
ན། །འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །མཐའ་ཡོད་པའི་དག་བཅོམ་ཐ་མའི་ཕུང་པོ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་འཇིག་
རེན་མཐའ་མེད་ན། །འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །སྔ་མ་འགགས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་ཕྱི་མ་སེ་བ་ལེན་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། སྔ་མ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར། ཅིའི་ཕྱིར་མཐའ་ཡོད་མེད་ཀི་ཕྱོགས་གིས་ཀ་མི་
འཐད་ཅེ་ན། འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་པ་ིད་དང་མཐའ་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕྱོགས་གིས་ཀ་ཡང་ཁས་ལེན་པར་མི་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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རིགས་སོ། །གང་གི་ཕྱིར་ན། སྔ་ཕྱིའི་ཕུང་པོ་རྣམས་ཀི་རྒྱུན་འདི་ནི། རྒྱུ་རེན་ཚོགས་པའི་དབང་གིས་སྔ་མ་
འགག་པ་ན། ཕྱི་མ་འབྱུང་བ་མར་མེའི་འོད་དང་མཚུངས་པར་འབྱུང་བ་དེའི་ཕྱིར། སྔ་མ་འགགས་པས་ནི་མཐའ་
མེད་པ་སེལ་ལ། ཕྱི་མ་འབྱུང་བས་ནི་མཐའ་ཡོད་ིད་ཀང་སེལ་ལོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་བཤད་པའི་སྦྱོར་
ཚིག་ནི། མ་རིག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་རྒྱུན་མི་འཆད་དེ། སྔ་མ་འགགས་པའི་རེས་ཐོགས་སུ་འབྲས་བུ་ཕྱི་
མ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། མར་མེའི་རྒྱུན་བཞིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དམ་བཅའ་སྔ་མ་གིས་ཀི་འཐད་པ་བཤད་པ་ནི།
གལ་ཏེ་ཕུང་པོ་སྔ་མ་འཇིག་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་འདི་ལ་བརེན་པར་བྱས་ནས་ཕུང་པོ་ཕྱི་མ་དེ་ནི་
མི་འབྱུང་ན། དེས་ན་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་ལས། དགག་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །གལ་
ཏེ་ཕུང་པོ་སྔ་མ་མི་འཇིག་ཅིང་ད་ལྟར་གི་ཕུང་པོ་འདི་ལ་བརེན་པར་བྱས་ནས་མ་འོངས་པའི་ཕུང་པོ་དེ་ནི་གསར་
དུ་མི་འབྱུང་བ་སྔ་མ་དེ་ིད་རག་ཏུ་གནས་ན། དེས་ན་འཇིག་རེན་མཐའ་མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ལས།
དགག་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་མཐའ་ཡོད་ལ། །ཕྱོགས་གཅིག་མཐའ་ནི་མེད་
གྱུར་ན། །འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་མེད་པ་གིས་ཀར་འགྱུར་བ་ལས་གིས་ཀ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་
རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དམ་བཅའོ། །འཐད་པ་ལ་གལ་ཏེ་གིས་ཀར་འགྱུར་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཕྱོགས་
གིས་ཀར་འགྱུར་རམ། ེ་བར་བླང་བྱ་ཕྱོགས་གིས་ཀར་འགྱུར་གང་། དང་པོ་ལྟར་ན་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་
ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་
དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཕྱོགས་གིས་ཀར་བསན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པའི་ཕྱིར།
ཕྱོགས་ཕྱི་མ་ལྟར་ན། ེ་བར་བླང་བར་བྱ་བ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་
ལ། ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ཡང་མི་རིགས་སོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་
ཕྱོགས་གིས་ཀར་བསན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ལེགས་ལྡན་བྱེད་འཆད་དོ། །ག་ལས་
འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ནི། གལ་ཏེ་ཕྱོགས་གཅིག་མཐའ་ཡོད་ལ། །ཕྱོགས་གཅིག་མཐའ་ནི་
མེད་པར་གྱུར་ན། འཇིག་རེན་མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་གིས་ཀར་འགྱུར་བ་ལས། འགྱུར་བ་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། དངོས་པོ་གཅིག་མི་མཐུན་པ་གིས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བས་སོ། །དེ་ིད་ཀི་འཐད་པ་གསལ་བར་
བསན་པ་ནི། ཕྱོགས་གཅིག་འཇིག་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་མི་འཇིག་པར་འདོད་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ལ་འདོད་དམ།
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རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

ེ་བར་བླང་བྱ་ལ་འདོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཆོས་ཅན། ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་
འཇིག་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བ་ཡིན་ཏེ་མིན་པར་ཐལ། རག་མི་རག་
གིས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་ེ་བར་ལེན་པ་པོ་དེ་དག་ཡོད་མེད་གིས་སུ་འདོད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་
སོ། །ཕྱོགས་གིས་པ་ལྟར་ན། ེ་བར་བླང་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ།
ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟ་བུར་ན་ཡིན་ཏེ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རག་མི་རག་གིས་སུ་
མི་འཐད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ེ་བར་བླང་བྱ་དེ་ཡང་ཕྱོགས་གིས་སུ་མི་རིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ལེགས་
ལྡན་བྱེད་ལྟར་ན། མཐའ་དང་མུ་དང་འཇུག་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྣམ་གངས་སོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ། དོན་ནི་སྔ་མ་དང་
མཐུན་ནོ། །ཟླ་བ་ཡང་དོན་དེ་ིད་དོ། །ཤཽ་ཀ་སྔ་མ་གཞན་དང་གཅིག་ལ། དེའི་འཐད་པ་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་
འཇིག་པ་དང་། ཕྱོགས་གཅིག་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་འདོད་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་འདོད་དམ། ེ་བར་བླང་
བྱ་ལ་འདོད། ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་ན། ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ལ་དེ་ལྟར་འདོད་པ་དེ་ནི་མི་རིགས་སོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན།
ེ་བར་ལེན་པ་པོ་ཕྱོགས་གཅིག་རྣམ་པར་འཇིག་པར་འགྱུར་ལ། ཕྱོགས་གཅིག་འཇིག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཇི་ལྟ་
བུར་ན་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ལྷག་མའི་འཆད་ཚུལ་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་དགག་པ་ནི།
གལ་ཏེ་དགག་བྱ་མཐའ་ཡོད་དང་། མཐའ་མེད་པ་གིས་ཀ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ནི། གིས་ཀ་བཀག་པའི་
མཐའ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མཐའ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ལ་
རག་པ་ལས། དགག་པ་བཟློག་པའི་སོ་ནས་བསན་ནོ། །གིས་པ་ཐུན་མོང་དུ་དགག་པ་ནི། རག་པ་ལ་སོགས་
པར་ལྟ་བ་གང་དག་ཡུལ་དང་དུས་གང་དུ་དམིགས་པའི་དངོས་པོ་གང་ལ་ལྟ་བ་ནི་རྒྱུ་ཅི་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དག་སོང་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་།
སངས་རྒྱས་བསངས་ཀི་ས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ལེགས་ལྡན་བྱེད་ནི། སོ་སོར་དགག་པ་ལས་རྣམ་གངས་ཡང་ན།
རག་པ་ལ་སོགས་པར་ལྟ་བ་གང་དག་ནི་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གང་དུ། གང་ཟག་གང་ལ་ནི། རྒྱུ་གང་ལས། ཅིའི་ཕྱིར་
ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཏེ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་དང་གང་ཟག་དང་། རྒྱུ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་དག་སོང་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོ། །ཟླ་བ་ཡང་དེའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་བཀའ་དིན་རེས་སུ་དན་པའི་ཕྱག་
མཆོད་ནི། གང་གིས་དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་པར་མཛད་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གོའུ་ཏམ་མ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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ལོ། །ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལ་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས། སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཞི་བ་དང་ཡོན་ཏན་
མཐར་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དམ་པའོ། །ཆོས་ནི་ལེགས་པ་འཛིན་པའམ། དོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པའི་མཐུ་འཛིན་པས་ན་ཆོས་སོ། །འདི་ནི་འཕགས་པ་ལྷ་མོ་དཔལ་འཕེང་སེང་གེ་ས་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་ལས་
བཤད་དོ། །གང་གི་ཕྱིར་དུ་སོན་པར་མཛད་ཅེ་ན། བདེན་འཛིན་གི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་
དུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ག་ལས་འཇིགས་མེད་དང་། སངས་རྒྱས་བསངས་ནི། གང་གིས་ཐུགས་བརྩེ་བས་
ེ་བར་བཟུང་ནས། ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་སྤང་པའི་ཕྱིར་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ནི་སོན་པར་མཛད་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་
ལྡན་འདས་ཤིན་ཏུ་རྨད་དུ་བྱུང་བ། བསམས་གིས་མི་ཁབ་པ། མཚུངས་པ་མེད་པ། གདུང་གོའུ་ཏམ་མ་དང་
གཅིག་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དཔེར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དགའ་བྱེད་བཞིན་ནོ་ཞེས་གསུང་ངོ་། །ལྟ་བ་
བརག་པ་ཞེས་བྱ་བ་སེ། རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ི་ཤུ་རྩ་བདུན་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་བསན་
བཅོས་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་མཛད་བྱང་ནི། དབུ་མ་རྩ་བའི་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ཤེས་རབ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་
ཆེན་པོའ་ི ཆོས་མངོན་པ་རྣམ་པར་བཞག་པ། དོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཡང་དག་པར་སོན་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་གསལ་བར་བྱེད་པ། སློབ་དཔོན་བདག་ིད་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ། མི་འཕོགས་
པའི་མཁེན་རབ་དང་ཐུགས་རེར་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐེག་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཚུལ་རབ་ཏུ་གསལ་
བར་མཛད་པ། རབ་ཏུ་དགའ་བའི་ས་བསྒྲུབས་ནས་བདེ་བ་ཅན་གི་ཞིང་གཤེགས་པ། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་དྭང་
བའི་འོད་ཅེས་བྱ་བར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་འོད་ཅེས་བྱ་བར་འགྱུར་བས་མཛད་པ་
རོགས་སོ།། ༈ །།བཞི་པ་ལོ་པཎ་གང་གིས་བསྒྱུར་ཚུལ་ནི། དབང་ཕྱུག་དམ་པའི་མངའ་བདག བོད་ཀི་དཔལ་
ལྷ་བཙན་པོའ་ི བཀའ་ལུང་གིས། རྒྱུ་གར་གི་མཁན་པོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་པ་ཛྙཱ་ན་གརྦྷ་སེ་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་
དང་། ཞུ་ཆེན་གི་ལོ་ཙྪ་བ་དགེ་སློང་ཅོག་རོ་ཀླུའི་རྒྱལ་མཚན་གིས་བསྒྱུར་ཞིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་
པའོ།། ༈ །།སླར་ཡང་ཁ་ཆེའི་གོང་ཁེར་དཔེ་མེད་ཀི་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་ཧ་སུ་མ་ཏི་སེ། བཞད་པའི་བློ་གོས་ཀི་ཞལ་
སྔ་ནས་དང་། ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་པ་ཚབ་ི་མ་གགས་ཀིས་འགེལ་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་པར་བཅོས་
པའོ།། ༈ །།འདི་ལ་ཤཽ་ཀ་བཞི་བརྒྱ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་ཡོད་དོ། །བམ་པོ་ཕྱེད་དང་གིས་སུ་བྱས་སོ། །འདིར་
དབུ་མ་རྩ་བའི་འགེལ་པ་ག་ལས་འཇིགས་མེད་ཅེས་བྱ་བ། རིགས་པ་དང་ལུང་གིས་གྲུབ་པ། རང་དང་གཞན་གི་
180

རོང་སོན་ཤཱཀ་རྒྱལ་མཚན།

གྲུབ་པའི་མཐའ་སྨྲ་བའི་ཕྱོགས་ག་ལས་ཀང་འཇིགས་པ་མེད་པ། རེས་སུ་དཔག་པ་དང་སུན་དབྱུང་བ་དང་ལྡན་
པ། ལྟ་བ་ངན་པའི་དི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པ། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་སོན་པར་བྱེད་པ། སན་རས་
གཟིགས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། ཇོ་བོ་རེ་ཆེན་པོས་རང་འགེལ་དུ་མཛད་པ་འདི་དང་། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་
བསངས་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གི་བཀའ་གྲུབ་པ། བསན་བཅོས་དུ་མའི་རྣམ་བཤད་མཛད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ། རིག་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པའི་གནས་ཁད་པར་ཅན་དུ་གཤེགས་པས་མཛད་པ།
བུད་དྷ་པ་ལི་ཏ་དང་། འཕགས་པ་སན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གི་གྲུབ་པ་བསེས་པ། བདག་དང་གཞན་གི་
གྲུབ་པའི་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ་རིག་སྔགས་འཆང་གྲུབ་པའི་གནས་ཁད་པར་ཅན་དུ་གཤེགས་པ།
སྐུ་ཚེ་དེ་ིད་ལ་རོ་རེའི་ས་བསོད་པའི་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ཀིས་མཛད་པའི་འགེལ་པ་ཤེས་རབ་སོན་མེ་
བམ་པོ་ི་ཤུ་པ་ཤཽ་ཀ་དྲུག་སོང་ཡོད་པ་འདི་དང་། སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གགས་པ། ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཐུགས་བཞོལ་
བ། མི་འཕོགས་པའི་མཁེན་རབ་དང་ཐུགས་རེ་ལྡན་པ། རི་མོར་བྲིས་པའི་བའི་གཟུགས་བརན་ལ་འོ་མ་བཞོས་
ནས། བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པར་མཛད་པས་སྦྱར་བའི་འགེལ་པ་ཚིག་གསལ་བ་སེ། འགེལ་ཆེན་བཞིའི་
བཞེད་ཚུལ་སོ་སོར་མ་འདེས་པར་བཀོད་པའི་རྣམ་བཤད་དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་གྲུབ་
པའོ། །དོན་དམ་རྣམ་དཔོད་ལྷུར་ལེན་ཀླུ་སྒྲུབ་གསུང་རབ་མ་དོས་མཚོ་ཆེན་ལས། །ལྟ་ངན་དི་མ་ཀུན་སེལ་
འགེལ་ཆེན་བཞི་ཡི་ཆུ་བོ་རབ་འབབ་པ། །མང་ཐོས་ཀླུ་དབང་སོང་གིས་ཡོངས་གཟུང་བདག་བློ་ཕྱི་ཡི་རྒྱ་མཚོ་
ལས། །བྱུང་བའི་རྣམ་བཤད་ིན་མོར་བྱེད་འདིས་ལེགས་པར་བཤད་པའི་འོད་སོང་འགེད། ༈ །གསུང་རབ་ཀུན་
གི་དོན་གིས་དེ་ིད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ཚུལ། །ཤིང་ར་ཆེ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཇི་བཞིན་རོགས་དཀའ་ཤིན་
ཏུ་ཟབ་པའི་དོན། །འཕགས་མཆོག་གསུང་གི་དགོངས་དོན་ཇི་བཞིན་ལུང་དང་རིགས་པས་རྣམ་པར་ཕྱེ། །བློ་
མིག་རྣམ་དག་འཕགས་པའི་སོད་ཡུལ་དེང་འདིར་བདག་གིས་གསལ་བར་བཤད། ༈ །རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་
སྤོབས་པ་རྨད་བྱུང་གཞན་ལས་རབ་ཏུ་ལྷག་པའི་མཐུས། །དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་རོགས་པ་དེང་
སང་འདི་ན་གཞན་ཡོད་མིན། །གངས་རིའི་ཁོད་ཀི་མཁས་རོམ་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བ་ཕྱག་བརྒྱའི་བློ་ཡིས་
ཀང་། །བདག་བློ་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལས་བྱུང་རིགས་པའི་ཚ་ཟེར་བཟོད་མ་ཡིན། །ལུང་དང་རིགས་པའི་འོད་
ཟེར་འབུམ་འགེད་མཁས་པའི་པད་མོ་རྒྱས་བྱེད་པ། །ལྟ་བ་ངན་པའི་མུན་པ་ཀུན་སེལ་རྣམས་བཤད་དེ་ིད་སྣང་
དབུ་མ་རྩ་བའི་རྣམ་བཤད་ཟབ་མོའ ་ི དེ་ཁོ་ན་ིད་སྣང་བ།
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བ་ཤར། །ཕག་དོག་མུན་པའི་བློ་ཅན་རྣམས་ནི་དེང་ནས་གིང་གཞན་བསེན་པར་གིས། །དམ་པ་གཟུར་གནས་
མཁས་པའི་བློ་ཅན་འདི་ལ་རིང་དུ་གོམས་པར་མཛོད། ༈ །ཉུང་ངུའི་ཚིག་གིས་རྒྱ་ཆེའི་དོན་སོན་སོན་བྲལ་རྩོམ་
པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་། །ཕྱོགས་ཀི་གང་པོའ་ི རྩོམ་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཁོ་བོས་རོགས་ཀི་གཞན་གིས་མིན། །མུན་སྤྲུལ་
ཚིག་གིས་བློ་གོས་ངལ་ཞིང་འགེལ་པ་བྱས་ལོ་འདོད་རྣམས་ཀང་། །འདི་ལ་མ་བརེན་རྩོམ་པའི་མཐུ་མེད་དེང་
ནས་འདི་ལ་འཇུག་པར་རིགས། །འདིར་འབད་དགེ་བ་གང་ཞིག་ཐོབ་པ་དེས་ནི་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ། །སོས་པ་
ེར་ཞི་ཞི་བའི་མཁའ་ལས་གཟུགས་སྐུའི་ིན་བྱེད་གསལ་གྱུར་ཅིང་། །རབ་དཀར་ལྷག་བསམ་གངས་རིའི་རྩེ་
ནས་དི་མེད་དགེ་ཚོགས་ཆུ་བོའ་ི རྒྱུན། །ཕན་བདེའི་ལོ་ཏོག་ཀུན་ནས་རྒྱས་པའི་སླད་དུ་ེ་བར་གནས་གྱུར་
ཅིག ༈ །སྐད་གིས་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་པ་ཚབ་ི་མ་གགས་ཀི་ལེགས་བཤད་ཀི་བདུད་བརྩིས་བློ་གོས་ཀི་དབང་
པོ་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ། ཞང་ཐང་སག་པ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཀི་མན་ངག་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྒྱུད་པའི་རིམ་པ་
ལས་རེད་པ། དི་མ་མེད་པའི་ལེགས་བཤད་འདི་ནི། སེ་སྣོད་གསུམ་གི་ཚིག་དོན་ལ་མི་འཇིགས་པའི་སྤོབས་པ་
ཐོབ་ཅིང་། མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་གཞུང་ལུགས་མཐའ་དག་ཁོང་དུ་ཆུད་པས་མི་འཇིགས་སེང་གེའི་ས་སོགས་པ།
ས་ཚད་གིས་ཀི་ལུས་སོབས་རབ་ཏུ་རྒྱས་ཤིང་། རོག་གེའི་རིགས་པས་ཕས་ཀི་རོལ་བའི་དཔུང་ཚོགས་རབ་
ཏུ་འཇོམས་པའི་སོབས་དང་ལྡན་པའི་གང་པོ། མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་ཏུ་སོན་པ། རིམ་པ་གིས་ཀི་
སིབ་གིས་ཀི་གཡུལ་ངོ་བཟློག་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི དོན་ལ་ཡིད་ཆེས་རེད་པ། སོམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་
དགེ་སློང་། ཤར་རྒྱལ་མོ་རོང་པ་ཤཱཀའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། དཔལ་ལྡན་ས་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་
མགོ་བརྩམས་ཏེ། བྲང་ཏི་དར་མ་སིང་པོས་བསེན་པའི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ངུར་སྨྲིག་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ།
བསན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཆེན་པོ་གཞན་གི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་རིན་དཔུངས་ནམ་མཁའ་རྒྱལ་པོ་དང་།
གཡུང་པ་དཔོན་དགེ་སྦྱོང་བས་མཐུན་པའི་རེན་རྣམས་ལེགས་པར་སྦྱར་ནས། མཐར་རྩང་ཆོས་ལུང་དགོན་
པར་བཀྲ་ཤིས་པའི་ི་མ་ལ་རོགས་པར་སྦྱར་བའོ། །འདིས་ཀང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི བསན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་
དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག། ༈ །།ན་མོ་མཉ་ྫཱུ གྷོ་ཥ་ཡ། མཁེན་པའི་སན་གིས་ཆོས་ཀུན་གསལ་
བར་གཟིགས། །བརྩེ་བའི་ཕྱག་གིས་འགོ་བའི་ནད་ཀུན་སེལ། །རྨད་བྱུང་མཛད་པས་ཕན་བདེ་ཀུན་སྒྲུབ་
པ། །ཀུན་མཁེན་བུ་རམ་ཤིང་པའི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ལེགས་བཤད་བདུད་རྩིའི་
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མཚོ། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་འཇུག་ངོགས་ལས་དངས་ནས། །སྐལ་ལྡན་འགོ་བའི་སེད་ཚལ་ཐམས་ཅད་
ལ། །དང་པོར་འདེན་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །ཐལ་འགྱུར་འོད་བརྒྱའི་ཕེང་བ་ཁོ་ན་ཡིས། །འཕགས་པའི་
དགོངས་པ་ཀུན་ནས་གསལ་མཛད་པ། །སངས་རྒྱས་བསངས་དང་དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ཞབས། །རིགས་པའི་ཁུ་
བྱུག་རྒྱུད་པར་བཅས་ལ་འདུད། །ཐལ་རང་ི་ཟླའི་འགོས་གིས་ལ་བརེན་ནས། །མཐར་ལྟའི་བ་མོ་མཐའ་དག་
རབ་འདེད་ཅིང་། །ཡང་དག་ལྟ་བའི་ཀུ་མུད་རྒྱས་མཛད་པ། །འཕགས་པའི་སས་མཆོག་ལེགས་ལྡན་བྱེད་ལ་
འདུད། །རང་རྒྱུད་གཞུང་གི་རེས་འབྲང་གྲུབ་པའི་མཆོག །དཔལ་སྦས་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ཞི་བ་འཚོ། །སེང་བཟང་
པདྨའི་ངང་ཚུལ་ལ་སོགས་པ། །མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྷར་བཅས་འགོ་བ་ཀུན་
གིས་རབ་མཆོད་ཅིང་། །མཁས་གྲུབ་ཀུན་གི་གཙུག་གིས་གུས་བསེན་པའི། །ཀུན་མཁེན་གིས་པ་རོང་སོན་
ཆོས་རེའི་ཞབས། །སེ་དགུའི་གཙུག་ན་རག་ཏུ་བརན་གྱུར་ཅིག །ཡིད་འཕོག་གཟུགས་མཛེས་སན་པའི་ས་
དབྱངས་དང་། །དི་ཞིམ་བཅུད་ལྡན་རོ་བརྒྱ་ལྡན་པའི་ཟས། །འཇམ་གེན་འཁིལ་ཆགས་ལུས་སེམས་བརས་
བྱེད་པའི། །ཕུལ་བྱུང་མཆོད་རས་ཀུན་གིས་རག་ཏུ་མཆོད། །ེས་པར་གྱུར་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་
བཤགས། །རྣམ་དཀར་མཛད་པ་ཀུན་ལ་ཡིད་རང་ངོ་། །ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེན་རག་ཏུ་བསྐོར་དུ་གསོལ། །མྱ་ངན་
མི་འདའ་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ༈ །ས་ཡི་ཐིག་ལེ་ཡར་ལུངས་ཆུ་གིང་བ། །ལུང་རིགས་སྨྲ་བ་ནམ་
མཁའ་དཔལ་ལྡན་གིས། །འདི་དང་རྒྱུད་བླའི་བར་སོགས་བསྒྲུབས་པ་དང་། །གཞན་ཡང་དགེ་ཚོགས་ཇི་སེད་
མཆིས་པའི་མཐུས། ༈ །ཐུབ་བསན་རྒྱས་ཤིང་མཚུངས་མེད་ཆོས་ཀི་རེའི། །སྐུ་ཚེ་རིང་ཞིང་བཞེད་དོན་ཀུན་
འགྲུབ་ཤོག །འགོ་ཀུན་ཕན་བདེས་རག་ཏུ་ེར་འཚོ་ཞིང་། །རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་
ཤོག །ཅེས་པཎི་ཏ་ནམ་མཁའ་བརན་པ་དང་། སེ་སྣོད་འཛིན་པ་རོ་རེ་རྒྱལ་མཚན། བསོད་ནམས་བློ་གོས་རྣམས་
ཀིས་ཞུས་དག་བགིས་ཏེ། ལྷ་མོ་ལུང་པ་དགེ་བསེན་གིས་བྲི་པས། དཔོན་མོ་ཆེ་དགེ་འདུན་འོད་ཟེར། ལེགས་
བཟངས་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ། བཟང་རིན་རྣམས་ཀིས་བརྐོས་ཏེ། མེ་ཕོ་འབྲུག་གི་ལོ་ས་ག་ཟླ་བའི་དཀར་
ཕྱོགས་ལ། དཔལ་ནཱ་ལེཎ་རྣམ་པར་རྒྱལ་པའི་ཆོས་སེ་ཆེན་པོར་ལེགས་པར་གྲུབ་པའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་
ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།
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