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༄༅། །དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཚིག་དོན་གསལ་བའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།  

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་དྷྱ་མ་ཀ་ཨ་ལཾ་ཀ་ར་ཏིས་དཾ་ཨརྠ་ཨ་ལོ་ཀ་པུཥྤ་ན་མཿ  

བོད་སྐད་དུ་དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགེལ་པ་ཚིག་དོན་གསལ་བའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ།  

སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡོད་མེད་མཐར་འཛིན་ལྟ་བ་ཡི། །དྲྭ་བ་འཇོམས་བྱེད་ཆོས་སོན་པ། །སངས་
རྒྱས་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས། །མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་རྒྱན་འདི་བཤད། །འདི་མཛད་པ་པོ་ནི་འཇམ་དཔལ་རྩ་
རྒྱུད་ཀི་ལེའུ་ཐ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་པ་ལས་ལུང་བསན་ཏེ། སོན་པའི་གསུང་རབ་ས་སེང་དུ། །དུས་མཐའ་འཇིག་
རེན་མས་པ་ན། །སོམ་བརྩོན་རྒྱལ་པོའ་ིཚུལ་གིས་ནི། །འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད། །དཔེར་ན་མ་
གོལ་ཞེས་བྱ་དང་། །ཀླུས་བོས་ཞེས་ཀང་རྣམ་པར་གགས། །རིན་ཆེན་འབྱུང་ཞེས་བྱ་མིང་དང་། །ཞེས་དེ་དག་
ལ་སོགས་པ་མང་པོ་སངས་རྒྱས་འདས་ནས་གསང་སྔགས་འཛིན་པས་བསན་པའི་དོན་བྱེད་པར་སངས་རྒྱས་
ིད་གསུངས་སོ། །འདིའི་དང་པོ་མཚན་དོན་ལ་མ་དྷྱ་མ་ཀ་དང་། ཨ་ལཾ་ཀ་ར་བརྒྱན་དང་། ཀ་རི་ཀ་ཚིག་ལེའུ་
བྱས་པ་སེ་རྒྱན་ནི་དེ་གསལ་བ་དང་མཛེས་པར་བྱེད་པ་གིས་ཀའི་རྒྱན་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་གཞུང་ལ་དོན་དྲུག་
ལས་དང་པོ་མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་བཤད་པར་དམ་བཅས་པའི་བསྐལ་པ་གངས་མེད་གསུམ་གིས་འཕགས་
པའི་མཆོག་སངས་རྒྱས་སུ་ངེས་པར་འབྱུང་ཞིང་ཞེས་པས་ནི་དུས་ཀི་སོ་ནས་ཚོགས་གིས་ཀི་རྒྱུ་བསན་
ནོ། །ཇི་སིད་འགོ་བ་གནས་ཀི་བར་འགོ་དོན་བྱེད་པས་ནི་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཕིན་ལས་བསན་ནོ། །ཡང་དག་པ་
གསུམ་གིས་ནི་ངོ་བོ་བསན་ཏེ། ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་བཞི་དང་། འོག་མིན་གི་ལོངས་སྐུ་ནི་ཐོག་མ་ཡོད་ཀང་ཐ་མ་
མེད་པས་བཞུགས་ལ། སྤྲུལ་སྐུ་ནི་སེམས་ཡོད་པ་དང་མེད་པར་སྣང་བས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཞུགས་སོ། །ངོ་
བོ་ིད་ཀི་སྐུ་ནི་ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་རག་པ་ཡིན་ནོ། །སོ་གསུམ་གི་མི་དགེ་བ་ཐུབ་པ་ཁེད་ཀིས་དེ་ལྟ་བུའི་རག་
པས་བཞུགས་ལ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྲུངས་ཤིག་ཅེས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་
ནོ། །བཤད་པའི་དམ་བཅའི་སོ་ནས་རང་དགའ་སྤང་པ་ལ་བྱམས་པས་ནི་མདོ་སེ་བརྒྱན་དང་། དབུས་མཐའ་
དང་། ཆོས་ིད་དང་། ཐོགས་མེད་ཀིས་རྣམ་པར་གཏན་ལ་དབབ་པ་བསྡུ་བ་དང་། སོམ་རྣམ་གིས་ནས་
གསུངས་ལ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་བཞེད་པ་ནི་འགེལ་པ་ལས་དེ་རང་བཞིན་གིས་བསན་པར་གགས་སོ་ཞེས་



2   རིགས་རལ། 

བཤད་ཀང་དོན་ལ་གསུམ་ཀ་ཡོད་དེ་མིང་མ་སོས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་བཀའ་ཐ་མ་དོན་དམ་པར་ངེས་པའི་
དགོངས་པ་བཤད་པ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་བསོད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་ི་ཤུ་པ་དང་། རིམ་ལྔ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་
ཅུ་པ་ལ་སོགས་པ་ན་ཡོད་པས་དེ་འདྲ་བའི་བདེན་པ་གིས་བཤད་པར་བྱའོ། །འཆད་ཚུལ་ནི། ཚད་མ་ལུང་
དཔལ་ལྡན་པ་ཡིས་བཤད་དེ། ཚད་མ་གིས་དང་བྲལ་བའི་ལུང་རྐྱང་གིས་མི་བཤད་པའོ། །འགེལ་པ་ནས་
འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀིས་ས་གསུམ་པ་ཐོབ་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལ་དེ་དག་ནས་བཤད་པའི་བདེན་པ་གིས་
ནི་བརོད་བྱའོ། །དེ་འདི་ལས་རོགས་པ་ནི་དགོས་པའོ། །དེ་ཤེས་རབ་གསུམ་གིས་གོམ་པ་ལས་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་པ་ནི་དགོས་པའི་དགོས་པའོ། །དེ་དགོས་པ་དང་དགོས་པ་བསན་བཅོས་ལས་བྱུང་བ་ནི་འབྲེལ་པའོ། །དེ་
ལྟར་དོན་གིས་དགོས་འབྲེལ་དང་བཅས་པ་བཤད་ནས་དོན་གིས་པ་རང་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་མདོར་བསན་པ་
ནི། གཟུང་འཛིན་གིས་ཀི་བདག་ིད་དེ་རང་བཞིན་ཐམས་ཅད་ནི་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་མེད་པའོ། །འདི་སྐད་
དུ་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མམ་པར་མ་
གཞག་པ་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རེས་དཔག་དང་། ཆོས་སྐུ་ལ་མམ་པར་གཞག་པ་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་མམ་གཞག་སེ་རིགས་པའི་ཤེས་པ་གིས་ཀི་ཡུལ་ན་མེད་དོ་ཞེས་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། 
འདིས་ནི་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བའི་མཐའ་སེལ་ལོ། །མ་འཁྲུལ་བའི་ཤེས་པ་གིས་ལ་གིས་མེད་པ་
དེ་གིས་སུ་འཁྲུལ་ནས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་བདག་ིད་དུ་སྣང་བ་ནི་འཁོར་བ་ཇི་སིད་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ་
འདིས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་མཐའ་སེལ་ལོ། །མ་འཁྲུལ་བའི་བོ་ཡུལ་ན་མེད་ལ། འཁྲུལ་པ་ལ་
སྣང་བ་དེ་ནི་གིས་ཀིས་སོང་པ་གཞི་གིས་མེད་རང་རིག་གི་བདག་ིད་ཀི་ཆོས་སུ་ཡོད་དོ། །ཆོས་འདིའི་
ལུགས་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་གིས་མེད་རང་རིག་ནི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཀ་དང་ཕལ་བའི་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ནི་
ཆོས་དབྱིངས་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲེས་པས་རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟར་ཆོས་ནི་
གཞི་ཆོས་ཅན་ལ་ལྟོས་པ་ཡིན་པས་གཞི་གང་གི་ཆོས་ིད་ཡིན་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཆོས་དབྱིངས་དང་། 
ཀུན་གཞི་དང་། རང་རིག་གཞིར་འདོད་པའི་ལུགས་གསུམ་བྱུང་པ་ལ་འདི་རང་རིག་གཞིར་འདོད་པའི་ལུགས་
ཡིན་ཏེ། རང་རིག་ལ་གིས་མེད་པ་དེ་ཆོས་ིད་དུ་གནས་པར་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་
དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་དུ་སངས་རྒྱས་བཞེད་དེ། བྱམས་ཞུས་ལས། གིས་དང་གིས་མེད་བདེན་པ་
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གིས་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ་འོད་སྲུང་གིས་ཞུས་པ་
ལས། འོད་སྲུང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གཅིག་གོ །མེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་མཐའ་གིས་ཏེ། འོད་སྲུང་
མཐའ་གིས་པོ་འདི་དག་གི་དབུས་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་སོར་རོག་པའི་དབུ་མའོ། །ཞེས་
བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་མཐའ་གིས་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བདེན་གིས་ཀི་མཚན་གཞི་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གི་
སོ་ནས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ཀུན་བརགས་དང་ནི་ཞེས་པ་སེ་རོག་པ་ཡོད་མེད་ཀི་ཤེས་པས་དོན་ལ་མེད་
བཞིན་དུ་དེར་བརགས་པ་དང་། ཚད་མ་གིས་ཀིས་རྒྱུ་ལས་སེ་བར་གྲུབ་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་འཇིག་
རེན་དུ་བྱོན་རུང་མ་བྱོན་རུང་ཆོས་ཅན་གཞན་དབང་དེ་དག་བདག་གིས་སོང་པ་དེ་མི་འགྱུར་བར་གནས་པ་
གསུམ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་སེ། དེ་ལ་ཀུན་བརགས་ནི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་དང་། གཞན་དབང་ནི་ཡང་དག་ཀུན་
རོབ་ཡིན་ནོ། །གིས་མེད་རང་རིག་ནི་མ་ཡིན་དགག་གི་དོན་དམ་དང་། གཟུགས་འཛིན་གིས་མེད་པ་ཙམ་ནི་
མེད་དགག་འདུས་མ་བྱས་ཀི་དོན་དམ་ཡིན་ནོ། །འདུས་བྱས་རྣམས་དང་འདུས་མ་བྱས་ནི་གཅིག་དང་ཐ་དད་ལ་
མདོ་ལས་སོན་བརོད་ནས་དེ་ིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་མེད་པར་བཤད་དོ། །བདེན་པ་གིས་ཀ་དངོས་པོ་ལ་
བཤད་པ་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཀུན་རོབ་དང་ནི་དོན་དམ་སེ། །རྒྱུ་ལས་སེས་པ་གསུམ་པ་
མེད། །ཀུན་རོབ་རོག་པས་བརགས་པ་སེ། །དེ་ཆད་འཕགས་པའི་སོད་ཡུལ་ལོ། །ཞེས་བཤད་པ་དང་མཐུན་པར་
བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་མེད་དང་རང་རིག་ནི་སེམས་ཅན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་དུ་དབྱེར་མེད་དུ་གནས་ཏེ། 
སོབ་དཔོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས། དངོས་ལས་སོང་ིད་གཞན་མ་ཡིན། །དེ་མེད་པར་ཡང་དངོས་པོ་མེད། །དེ་མ་
གཏོགས་པའི་དངོས་ཀང་མེད། །བཻ་རོ་ཙ་ན་རོ་རེ་བཞད་པའི་འདུས་འགེལ་དུ། སོང་ིད་ཞེས་བྱ་ཤེས་པ་
ལས། །གཞན་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་མིན་ཏེ། །གང་ཕྱིར་བདེན་པ་དབྱེན་གྱུར་ལས། །ཐ་མི་དད་པ་ིད་དུ་
འདོད། །དེ་ལྟ་མིན་ན་གིས་སོང་པ། །རྣམ་ཤེས་མིན་པར་ཐལ་འགྱུར་ཞིང་། །གིས་མེད་པ་ལས་ལྡོག་པ་
ནི། །གིས་ཀི་བདག་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར། །དེར་གྱུར་དེ་བཞིན་ིད་རང་བཞིན། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཡིན་
པར་བརོད། །རིག་བྱ་རིག་བྱེད་རྣམ་པ་ནི། །རྣམ་ཤེས་ིད་ལ་ཡང་དག་རེན། །ཞེས་བཤད་དོ། །དེའི་ཕྱིར་གིས་
ནི་མེད་ལ། གིས་མེད་པའི་རང་རིག་ཡོད་པ་ནི་གཞུང་འདིའི་བརོད་བྱ་བདེན་པ་གིས་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཡིན་
ནོ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཡང་མེད་བཞིན་དུ་སྣང་བ་ལ་འདོད་དོ། །དེའི་མཚན་ིད་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་
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མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཚུལ་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། བརགས་པའི་དངོས་པོ་མེད་པ་སེ། །གཞན་གི་དབང་
ནི་ཡོད་པ་ཡིན། །སོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་འདེབས་པའི། །མཐའ་ལ་རོག་པ་བརླག་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་བོའང་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། འཁྲུལ་པ་དང་། ཤིན་དུ་འཁྲུལ་པ་གསུམ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་
དུ་གངས་ངེས་སོ། །སོབ་དཔོན་དབྱིག་གེན་གིས་རང་བཞིན་གསུམ་བསན་པ་ལས། རང་བཞིན་གསུམ་པོ་
བརན་རྣམས་ཀི། །ཟབ་མོ་ཡི་ནི་ཤེས་བྱར་འདོད། །ཅེས་བཤད་དོ། །དོན་དེ་ིད་དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་
མ་ཡིན་ཀུན་རོགས་ཡོད། །དེ་ལ་གིས་པོ་ཡོད་མ་ཡིན། །སོང་པ་ིད་ནི་དེ་ལ་ཡོད། །དེ་ལ་ཡང་ནི་དེ་ཡོད་
དོ། །ཞེས་གང་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་ནི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་སོགས་པ་ནས་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་སོང་པ་
ཡང་མ་ཡིན། མི་སོང་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོང་མི་སོང་
ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་ཀི་གིས་ཀའི་ཆར་གནས་པ་དེ་སོན་པར་བྱེད་དེ། དབུས་མཐའ་ལས། སོང་པ་མ་
ཡིན་མི་སོང་མིན། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་བཤད། །ཡོད་པས་མེད་པས་ཡོད་པས་ན། །དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཤད་པ་དེ་ཡིན་ནོ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་ཀང་། རེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་གང་། །དེ་ནི་སོང་པ་ིད་
དུ་བཤད། །དེ་ནི་རྒྱུར་བྱས་གདགས་པ་སེ། །དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གཞན་དབང་སོང་ིད་དུ་
གནས་པ་དབུ་མར་བཤད་པས་བྱམས་པ་དང་དགོངས་པ་གཅིག་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གསུམ་དུ་སྨྲ་བ་
ནི་དབུ་མ་ཡང་དག་ཡིན་ནོ། །དོན་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་ལྟར་སྣང་དགག་པ་ནི། གཞན་
དབང་ཐམས་ཅད་ཀང་ཀུན་བརགས་ལྟར་བརྫུན་པར་འདོད་པ་རྣམས་འགོག་པ་སེ། སྭ་བྷཱ་ཝ་ཞེས་པ་ནི་རང་
དངོས་སམ། རང་བཞིན་ནམ། རང་གི་ངོ་བོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་མེད་ན་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་
སོན་པ་ནི། གཞན་དབང་དངོས་པོའ་ིཆོས་རྣམས་ཞེས་པ་སེ། ཁེད་ལྟར་ན་བདེན་པ་གིས་ཀ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་
མེད་པ་ཡིན་པས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མེད་ན་མེད་པ་པ་འཇིག་རེན་རྒྱང་ཕན་པས་ཀང་ལྷག་པ་ཐོབ། དེ་བས་ཀང་
ཆད་ཚབས་ཆེ་བར་ཐལ་ཏེ་ཁེད་མཐོང་བ་རྣམས་ཀང་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རིན་པོ་ཆེ་ཕེང་བ་ལས། མེད་
པ་པ་ནི་ངན་འགོར་འགོ། །ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགོར་འགོ། །ཞེས་བཤད་དོ། །འོན་ཏེ་གེན་པོས་བཤིག་པའམ་
སྐད་ཅིག་གིས་འཇིག་པ་རག་པའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་པ་དེའི་དོན་དུ་འདོད་ན་དེ་རོགས་པ་ཡུམ་གི་གཟུགས་
བརྙན་དུ་འགྱུར་ཏེ། གཟུགས་མི་རག་གོ་ཞེས་སོན་ཅིང་སོད་ན་ཡུམ་གི་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོད་དོ་ཞེས་
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གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་རྣམས་ལ་ནུས་པ་འདོད་པས་མེད་པ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་འདྲའི་
དབུ་མ་དེ་ཅི་དགོས་ཏེ་རང་བཞིན་མེད་པ་མས་ལ། རང་བཞིན་མེད་པའི་ནུས་པ་ནི་འཁྲུལ་པས་སོ་བཏགས་པ་
ཡིན་པས་དགོས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་མི་ནུས། སོབ་དཔོན་བྷ་བྱ་དང་ཟླ་གགས་དང་ཡེ་ཤེས་སིང་པོ་ལ་སོགས་པ་
དོན་འདོད་པའི་དབུ་མ་རྣམས་སུན་ཕྱུང་ནས་རྣལ་འབྱོར་སོད་པའི་དབུ་མའི་ལུགས་སོན་པ་ནི་དོན་དང་དེའི་
ནུས་པའང་ཞེས་པ་སེ་ས་བོན་ལ་སོགས་གཞི་བེམས་པོ་དེ་མེད་ཅིང་དེ་དག་དེར་འཛིན་པའི་བོ་ཡིན་ལ་དེ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་པ་སེ། དོན་མཇལ་བའི་ཚད་མ་འདིར་འགོག་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐོགས་མེད་ཀིས། མི་རོག་ཡེ་ཤེས་
རྒྱུ་བ་ལ། །དོན་དུ་སྣང་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། །དོན་མེད་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བྱ། །ཞེས་པ་དང་། དངོས་གཅིག་ཡིད་ནི་
ཐ་དད་ཕྱིར། །དོན་མ་གྲུབ་པར་འདོད་པ་ཡིན། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པས་འགོ་བ་རིགས་ལྔའི་ཤེས་པ་
གང་ལ་ཇི་ལྟར་སོ་སོར་སྣང་བ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དོན་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །བེམས་པོས་དོན་བྱེད་ན་ནི་སོ་སོའ་ིདོན་
བྱེད་པར་སྣང་བ་དེ་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ནི་གཅིག་སྣ་ཚོགས་སུ་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཁོར་འདས་ཐམས་
ཅད་ནི་སེམས་ཀི་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་ཐེག་ཆེན་ི་ཤུ་པ་ལས། འདི་དག་ཐམས་ཅད་སེམས་ཙམ་
སེ། །སྒྱུ་མ་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སེད། །ཅེས་བཤད་དོ། །ཤེས་པ་ལས་སེའང་སེ་མེད་ཀི་ལུང་དང་མི་འགལ་ཏེ། 
བདག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་བཏགས་པ་ལས་སེ་བ་མེད་པ་དེ་གཞན་དབང་ཤེས་པ་འགའ་ལས་སེ་བར་འགྱུར་བ་ལ་
དགོངས་ནས་མདོ་ལས་བརོད་དེ་རིགས་བཟང་ལ་སོགས་པ་གཞན་གིས་མི་བཟའ་བ་དང་མི་རེག་པ་དེ་རིགས་
ངན་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་བཟའ་བྱ་དང་རེག་བྱ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་ངོ་བོ་ིད་མེད་པའང་ཀུན་
བཏགས་ཀི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་དགོངས་འགེལ་དང་། བྱམས་ཞུས་ལ་སོགས་པ་ནས་སངས་རྒྱས་
ིད་ཀི་གསུང་པ་དེ་ཚད་མ་ཡིན་གི་གཞན་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །བརྫུན་པ་སེ་མེད་པ་འབའ་ཞིག་ཡིན་པས་ནམ་མཁའ་
བཞིན་དུ་རྒྱུ་མེད་པ་ནས་ཚད་མ་མེད་པའི་བར་ལྔར་འགྱུར་ལ། དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་ཙམ་ལ་སོགས་པ་བཞི་
བཀག་པས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་འགྱུར་བས་དང་པོའ་ིཕྱོགས་ལ་དགག་གཞི་ཆོས་ཅན་མི་གྲུབ་
སེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཡུལ་མེད་པ་ལ་དགག་པ་ཡི། །སོར་བ་ལེགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་བཤད་
དོ། །འཇུག་པ་ལས། གཞན་སེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཀག་པ་དང་རི་ལམ་ན་སེམས་མེད་དེ་མ་སེས་པའི་ཕྱིར། བྱ་བ་
དང་། ཚད་མའི་བསན་བཅོས་བརྩམས་བྱ་མ་ཡིན་ཏེ། བསལ་བྱའི་ལོག་རོགས་མེད་པའི་ཕྱིར་བྱ་བ་ལ་སོགས་
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པས་སྣང་བ་བཀག་པ་ལ་སྣང་བར་མས་སུ་མོང་བས་གནོད་དོ། །ལྷག་མ་ནུས་པ་དང་། རེན་འབྲེལ་རང་བཞིན་
མེད་དོ་ཞེས་བཀག་པ་ལ་ནུས་པ་དང་སེ་འཇིག་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་འདོད་ན་ནུས་པ་ཡོད་མེད་དང་། སེ་
འཇིག་ཡོད་མེད་ལ་བང་དོན་བྱེད་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་འདི་སྣང་བ་ཙམ་གིས་ཡོད་པར་འདོད་པའང་མི་
འཐད་དེ། ཀུན་བརགས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོད་པར་འགྱུར་བས་ཡོད་མེད་ལ་བང་དོར་བྱེད་པ་མེད་པར་འགྱུར་
རོ། །དེས་ནས་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ལས་དེར་འཇོག་པ་ནི་མཁས་པའི་ལུགས་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་
མ་ཡིན་པར་ཡང་འཇིག་རེན་ལ་གགས་པའི་ཚད་མ་དང་ལུང་གིས་གྲུབ་པས་བསལ་ལོ། །དེ་དག་དབུ་མ་དེའི་
གཞུང་གིས་བཀག་ཚུལ་དང་ཚད་མ་དང་ལུང་གིས་གྲུབ་ཚུལ་ནི་འདིར་བྲིས་ན་མང་བར་འགྱུར་བས་མཁས་
པས་རྒྱ་ཆེར་སོས་ལ་བཤད་དོ། །རིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། ཆོས་འདི་ལོག་པར་ཤེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་
ནི་ཆུད་ཀང་འཛའ། །འདི་ལྟར་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡི། །མི་གཙང་དོང་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་དོ། །རང་
ལུགས་ཀི་དབུ་མའི་ལམ་ནི་བདེན་པར་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཆོས་རྣམས་སྣང་བ་དེ་བེམས་པོ་སྣང་བ་མིན་ཏེ་རང་གི་
ཤེས་པ་གཅིག་པུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོས་དབུ་མ་རྒྱན་དུ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 
འདིར་གང་ཅུང་ཟད་སེ་བ་མེད། །ཅུང་ཟད་འགག་པའང་ཡོད་མ་ཡིན། །སེ་བ་དང་ནི་འགག་པ་དག །ཤེས་པ་
འབའ་ཞིག་ཁོ་ན་འོ། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་
ཤེས་སུ་ཡང་དག་འདུས། །དེ་ིད་ཤེས་པས་འབྲལ་འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རྣམ་བརགས་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་
བཤད་པ་གིས་ལ་བརེན་ནས། ཀུན་རོབ་ཏུ་སེམས་ཙམ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་བྱས་པ་དེ་སོབ་དཔོན་འདི་འདོད་པ་
ཡིན་ནོ། །གཞན་གི་སེམས་སྣང་བའང་མིན་ཏེ། དེ་དེའི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཁེད་འདོད་པ་ལྟར་མེད་
པ་སྣང་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་པ་དང་རེས་འགའ་བ་མ་ཡིན་པའི་ེས་པ་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་
རང་གི་ཤེས་པའི་བདག་ིད་དོན་དུ་རོག་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་གིས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ིད་ལས། བག་
ཆགས་ཀིས་ནི་དཀྲུགས་པའི་སེམས། །དོན་དུ་སྣང་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཤད་
དོ། །སེམས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་ནི། ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངེས་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་གགས་པ་རྣམས་ཡིན་
པས་འདིར་མ་བཀོད་དོ། །གཞན་ཡང་ཁེད་ཀི་དབུ་མའི་ལུགས་ལ་ཡོད་མེད་གིས་ཀ་མེད་པས་ཅི་ཞིག་དགག་
སེ་དགག་བྱ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དངོས་འགལ་ལ་གཅིག་བཀག་པས་ཅིག་ཤོས་སུ་འགྱུར་བས་དེ་གིས་ཀ་
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མེད་པ་དེ་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་སོ་བཏགས་པ་དེ་འགོག་གོ་ཞེ་ན། ཀུན་རོག་གིས་བརགས་པ་དེ་བཞིན་ནོའ་ིདོན་
ནི་ཕྱི་ནང་གི་གྲུབ་མཐས་ཀུན་བཏགས་པ་དེ་འགོག་པ་ནི་འཐད་དེ། ཁེད་ཀིས་དབུས་མཐའ་ལས། ཡང་དག་མ་
ཡིན་ཀུན་རོག་ནི། །སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཁམས་གསུམ་པ། །ཞེས་འབྱུང་བའི་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་དང་
སེམས་བྱུང་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་བཀག་པས་ཤིན་ཏུ་མེད་པ་པར་འགྱུར་ཏེ། འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་བཀག་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དབུ་མར་སྨྲ་བ་འདིའི་ཁ་ཅིག་ནི་སྣང་ངོར་མོང་བས་གྲུབ་པས་མེད་པའི་མཐའ་སེལ་ལ། དཔྱད་ན་
འཇིགས་པས་ཡོད་མཐའ་སེལ་ལོ་ཞེས་སྨྲ་བའང་མ་ཡིན་ཏེ། མོང་བས་མ་མོང་བ་སེལ་གི་མེད་པ་ནི་མི་བསལ་
ཏེ་ཀུན་བརགས་རྣམས་ཀང་སྣང་ངོར་མོང་བས་མེད་པ་བསལ་བའི་ཡོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །དཔྱད་ན་མི་
བཟོད་པ་ནི་ཡོད་མཐའ་སེལ་བའི་རིགས་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་ལུགས་འདི་འཛིན་པ་ཁ་ཅིག ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐམས་
ཅད་ཡོད་པ་དང་དོན་དམ་པར་ཐམས་ཅད་མེད་པས་མཐའ་གིས་སེལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་བའང་མ་ཡིན་ནོ། །ཀུན་
བརགས་ཐམས་ཅད་ཀང་ཡོད་པས་དེ་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་ཐམས་ཅད་མ་ནོར་བར་འགྱུར་ལ། གཞན་དབང་དང་
ཡོངས་གྲུབ་གིས་ཀ་མེད་པས་དོན་དམ་པ་ཆད་ལྟར་འགྱུར་རོ། །ཡང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་སྣང་བས་མེད་པ་སེལ་
བ། །རང་བཞིན་མེད་པས་ཡོད་པ་སེལ་བ་ལའང་སོན་དེ་དག་མཚུངས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀི་
སོབ་མ་དྲི་མེད་སྦས་པས་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱན་ལས། ཐམས་ཅད་མེད་པར་རབ་སྒྲུབ་ནི། །མངོན་སུམ་མ་
ཡིན་རེས་དཔག་མིན། །ཚད་མའི་དངོས་དང་དངོས་མེད་པ། །འབྲེལ་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་མ་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བ་དང་། 
གཞལ་བྱ་དང་གཞལ་བྱེད་གིས་ཀ་དངོས་མེད་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། ཁེད་འཕགས་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་འདོད་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀང་གཏི་མུག་རང་བཞིན་སིབ་པའི་སིབ་བྱེད་དུ་
འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གང་ཞིག་གང་གིས་སོང་མི་ཤེས་པར་དེ་ིད་དེས་སོང་པར་ལྟ་བ་ནི་དེ་ལ་ལྟ་ེས་པ་
ཡིན་པས་མི་དགེ་བ་སོད་ཅིང་རང་གཞན་མང་པོ་ཕུང་བར་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགག་པ་རྒྱས་པར་
བྱས་ཏེ་དེ་ིད་དུ་བལྟའོ། །རྒྱུ་འབྲས་འགོག་པ་ལ་ནི་ན་ཐོས་སེ་བས། དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་འབྲས་བུ་སྐུར་འདེབས་
པ། །ལོག་ལྟས་དཀར་ཕྱོགས་དྲུང་འབྱིན། ཞེས་དགེ་རྩ་རྒྱུན་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པ་དབུ་མ་རྒྱན་ན་ཡོད་
དོ། །དེས་འཇིགས་ནས་སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་དང་། སེང་གེ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྒྱུ་འབྲས་དང་ཚད་མ་ལ་
སོགས་པ་ཁས་ལེན་ནོ། །སིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་གེས་པའི་སེ་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་དབུ་མ་པའི་སོབ་
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དཔོན་རྣམས་ཀི་འདོད་ཚུལ་ལས་མང་པ་མི་སྣང་པས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ན་མེད་དེ། ལེགས་པར་
བརགས་ནས་གང་ནོར་བ་དེ་དགག་པར་བྱའོ། །གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀི་འདོད་ཚུལ་རྒྱས་པ་ནི་གྲུབ་མཐའ་
རྒྱན་གི་མེ་ཏོག་ན་ཡོད་དོ། །དོན་བཞི་པ་རང་ལུགས་ཀི་དབུ་མ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ཚད་མ་དང་ལུང་དང་
ལྡན་པ་གིས་ཀི། དང་པོ་ཚད་མ་དང་ལྡན་པ་བཤད་པ་ལ་དོན་བཞིའི་དང་པོ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། 
སེམས་ཙམ་ལ་ནི་རེན་ནས་སུ། །ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་མི་བརག་གོ །ཞེས་པའི་དོན་བཤད་པ་ནི་དེ་ིད་ལས། དོན་
ཡོད་མ་ཡིན་སེམས་ིད་དེ། །ཕྱི་རོལ་དོན་མཐོང་ལོག་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པས་དོན་མེད་པ་ལ་དོན་དུ་སྣང་
བའི་སོ་བཏགས་ནི་རིག་པ་ལ་དོན་དུ་ཞེན་པ་བཞིན་ཞེས་པ་སེ་་ཕྱིས་ལ་སོགས་པ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་པའི་རིག་
པ་རོག་པ་དེ་ལ་དངུལ་དུ་སོ་བཏགས་པ་བཞིན། རོག་མེད་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པར་འཁྲུལ་པ་དེའང་རོག་མེད་དོན་
གི་རྣམ་པར་སེས་པ་ལ་རོག་པས་དོན་དུ་སོ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །རྫུན་པ་ིད་ཀི་བྱེ་བྲག་དེ་འདྲ་བ་ནི་བརྫུན་པ་
སྣང་བའི་ཤེས་པས་གྲུབ་པ་ཡིན་གི་དོན་རིག་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཙམ་པ་ལ་དོན་རིག་གི་
ཚད་མ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཚེ་གཞན་རིག་མེད་པའི་ཕྱིར། །རང་ིད་རིག་པ་འབྲས་བུར་འདོད། །ཅེས་
སོ། །ཚད་མས་ནི་དངོས་པོ་སྒྲུབ་པའི་དེ་འགོག་པ་ཡིན་གི་སོ་བཏགས་ལ་ཚད་མ་འཇུག་པ་ནི་བོད་ཀི་ལུགས་
ཡིན་ནོ། །བརྫུན་པ་ཅིར་ཡང་མ་གྲུབ་པ་ལ་གྲུབ་པའི་ས་སར་བས་ནི་བརྫུན་པའི་བདག་ིད་དེ། ཕྱིའི་དོན་དང་
འགལ་བར་གྲུབ་པ་སོན་པ་ཡིན་ཏེ། དོན་བེམས་པོ་ནི་འདོད་པས་མི་འགྱུར་སེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀི་སེམས་འགེལ་ལས། 
བུད་མེད་ལུས་ནི་གཅིག་ཡིད་ལ། །དཀའ་ཐུབ་ཆགས་ཅན་ཁི་རྣམས་ཀིས། །མི་གཙང་འདོད་བྱ་བཟའ་བྱ་
ཞེས། །རྣམ་པར་རོག་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར། །ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་པོ་ཐམས་
ཅད་བརྫུན་པར་མི་འགྲུབ་སེ། གཞན་དབང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་ལ། ཡོངས་གྲུབ་གིས་དོན་དམ་པར་བདེན་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེས་བརྫུན་པ་དེའི་བྱེ་བྲག་དབང་པོ་སོན་ཅན་དང་། དོན་དུ་རོག་པས་བཞག་པའི་འཁྲུལ་པའི་བག་
ཆགས་ཏེ་གིས་པོ་དེ་དེ་གང་ལས་སྣང་བའི་གིས་སྣང་དེ་ནི་བརྫུན་པ་ཡིན་ཏེ་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཇི་
ལྟར་བྱིས་པས་བརགས་པ་ལྟར། །ཕྱི་རོལ་གིས་ནི་དོན་མེད་དོ། །བག་ཆགས་ཀིས་ནི་དཀྲུགས་པའི་
སེམས། །དོན་དུ་སྣང་བ་རབ་ཏུ་འབྱུང་། །ཞེས་བཤད་དོ། །གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་ཤེས་པར་བདེན་པར་འདོད་
པ་རྣམ་བདེན་པ་འགོག་པ་ནི། གལ་ཏེ་ཞེས་པ་སེ་བརྫུན་པ་ནི་དོན་ལྔའོ། །ཡང་དག་རིག་ནི་ཤེས་པའོ། །རྣམ་རོག་
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དེ་ནི་དེའི་ཡུལ་ལོ། །ཕྱོགས་གཅིག་ནི་གཅིག་ཏུའོ། །དེ་བས་ནི་རོག་མེད་པས་ཀང་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་པར་དཀའ་
སེ། རྣམ་འགེལ་ལས། སྣ་ཚོགས་དངོས་པོའ་ིདོན་རྣམ་ལ། །གལ་ཏེ་གཅིག་ིད་མི་རིགས་ན། །རེ་ཤིག་གཅིག་
པུའི་བོ་དེ་ིད། །སྣ་ཚོགས་སུ་ནི་ཇི་ལྟར་སྣང་། །ཞེས་གཅིག་དང་དུ་མ་འགལ་བས་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
ཡང་ནི་མདོ་སེ་པའི་བོ་རྣམ་བཅས་འགོག་པ་སེ་ཞེན་པ་ནི་རིག་པའོ། །ཤེས་རིག་ཙམ་དུ་འདྲ་བ་ལ་ཡུལ་ཡུལ་
ཅན་སོ་སོར་ངེས་པ་ནི་དེ་དང་དེའི་རྣམ་པར་སྣང་བས་བྱས་པ་སེ་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ནི་གཅིག་ཏུ་མི་
རུང་ངོ་། །དེ་ལ་རྣམ་པ་ནི་བོའ།ོ །ལས་ནི་སོ་སོར་འབྱེད་པའི་རྣམ་པའོ། །འདི་སྐད་དུ་གཟུང་འཛིན་རྣམ་བཅས་སྣ་
ཚོགས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་། ལ་ལ་ནི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་རིགས་པས་གནོད་པས་བརྫུན་ཞིང་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །སིང་པོ་མཆོག་ལས་བོ་རྣམ་བཅས་ནི་འཁྲུལ་ལ་བོ་རྣམ་མེད་ནི་རི་ལམ་ནའང་མེད་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་གིས་སྣང་གི་བོ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པར་སོན་པ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པའི་ཞེས་པ་སེ་
རང་ིད་དེ་མ་ཡིན་ལས་བཟློག་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལ་ཕྱི་རོལ་གི་དེར་ཞེན་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་པར་གྲུབ་སེ་སོབ་
དཔོན་ཕྱོགས་ཀི་གླང་པོས། རོག་པ་འདི་ནི་བདག་ིད་ཀིས། །མ་རིག་པ་ཡི་ངོ་བོར་འགྱུར། །གང་ཕྱིར་རང་གི་
རྣམ་པ་ནི། །ཕྱི་རོལ་ངོ་བོར་སོ་བཏགས་འཇུག །ཅེས་བཤད་དོ། །སྔོ་སོགས་ཀི་བོ་ནི་འཁྲུལ་པ་ལས་ཐ་དད་པ་
ཡིན་པ་རོག་པ་འདི་དང་འདྲ་བའི་འཁྲུལ་པར་འདོད་དེ་བཤད་ཟིན་ནོ། །རོགས་པའི་དངོས་པོ་དེ་རང་རིག་མངོན་
སུམ་ཡིན་ལ་དེ་ལ་ནི་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་མེད་པས། རག་ཏུ་མ་འཁྲུལ་བར་སེ་ལ། སྔོ་སོགས་སུ་སྣང་བའི་
གཞན་རིག་ནི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་རིག་པའི་སོ་ངའི་སྦུབས་ན་གནས་ཀང་དེ་མ་རིག་
པའི་རབ་རིབ་དང་ཆགས་སང་ལ་སོགས་པས་སེམས་འཁྱུགས་པས་ཀང་རང་ིད་རང་ལ་འཁྲུལ་པར་བསེད་མི་
ནུས་ཏེ། དེ་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་དང་འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་བསེད་པའི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ཡིན་པས་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་ཐམས་ཅད་པས་མཐུ་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་གཟུང་འཛིན་གི་བོ་དང་ཐ་མི་
དད་པས་དེ་གིས་ལ་གནོད་པས་དེ་ལའང་གནོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། རང་རིག་དེ་ཚད་མའི་རྒྱལ་མོ་མངོན་
སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གནོད་བྱེད་ཕུལ་དུ་བྱུང་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། བོ་གང་གིས་ཀང་སོ་བཏགས་པ་མིན་
པའི་ཕྱིར་དང་། སངས་རྒྱས་ནས་བྱིས་པའི་བར་ལ་གགས་པའི་ཕྱིར་རང་རིག་གི་རོག་པ་ལ་གནོད་པ་མེད་ཅིང་། 
སྔོ་སོགས་ཀི་གཟུང་འཛིན་རིགས་པས་བཀག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་སྐད་ཅིག་ཆ་མེད་ཡིན་པས་སེ་
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འཇིག་གནས་གསུམ་ཡང་ལྡོག་པའི་ཆ་ཡིན་གི་རས་སྔ་ཕྱིའི་ཆ་མ་ཡིན་པས། ཇི་ལྟར་སྐད་ཅིག་མཐའ་ཡོད་
ལྟར། །དེ་བཞིན་ཐོག་མ་དབུས་བརག་གོ །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རིགས་པ་གང་གིས་ཀང་མི་གནོད་ལ། མི་རག་
པ་དུ་མ་གཞན་དབང་ཅན་ཡིན་པས་བདག་ཀང་མ་ཡིན་ལ། དེ་མེད་ན་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དོན་དམ་པར་
ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་ཀླུའི་བཤེས་གེན་དང་། ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་ལ་སོགས་པའང་དེས་མེད་མཐའ་སེལ་ལ། 
གཟུང་འཛིན་བཀག་པས་ཡོད་མཐའ་བསལ་བས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཡང་དག་ཏུ་འདོད་ལ། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་
ལ་སོགས་པ་པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་དེ་དབུ་མའི་གཞུང་ཡང་དག་ཏུ་བྱས་ཏེ། སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལས། 
དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་། །རྣམ་རིག་ཙམ་ིད་མ་གཏོགས་པ། །རིགས་པས་བརགས་ན་འདིར་གཞན་
ནི། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་མི་འཐད་དོ། །རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་འདོད་རྣམས་ཀིས། །མི་རོག་ཡེ་ཤེས་བསེད་པའི་
ཕྱིར། །དེ་བས་རྣམ་པར་རིག་ཙམ་དུ། །སོམ་ལ་རག་ཏུ་སར་བར་བྱ། །ཞེས་བཤད་དོ། །རང་བཞིན་གསུམ་
བསན་པ་ལས་ཀང་། གིས་པོ་དམིགས་སུ་མེད་པ་ན། །ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་དམིགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་
བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་བོ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་དང་། ཡུལ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་ཡིན་ན་ཐམས་ཅད་མེད་པར་སྨྲ་
བའི་དབུ་མ་པ་དང་ཁད་པར་མེད་དོ་ཞེ་ན། གཅིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པ་རིགས་པས་གནོད་པའི་བརྫུན་པ་
ཡིན་གི། དངོས་པོ་དང་སྣང་བ་དང་ནུས་པ་དང་རེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུའང་རང་གི་ངོ་བོ་མེད་པར་
མི་འདོད་དེ། གཞན་དབང་ཐམས་ཅད་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རང་གི་ངོ་བོ་ཅན་དུ་འདོད་པས་ཁད་པར་ཆེའོ། །དེ་དག་
གིས་ནི་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། རིགས་པ་རྣམ་པར་ལྟ་རྣམས་ཀི། །གཟུང་དང་འཛིན་པ་འགག་པར་
འགྱུར། །ཞེས་པ་དེ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དེ་ིད་ལས། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་ནས་ནི། །སེམས་
ཙམ་ལས་ཀང་བཟླ་བར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་བཤད་པ་ལ་དང་པོ་གཞན་ཕྱོགས་དགག་པ་ནི་ཐམས་ཅད་
མེད་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པས་སྒྲུབ་པ་སྨྲས་པ། གང་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བ་དེ་ནི་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན་
ཏེ། དཔེར་ན་རི་བོང་གི་རང་བཞིན་ནོ། །སྔོ་སེར་ལ་སོགས་པའང་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་ཞེས་
བཀོད་པ་ལ། ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མེད་སྣང་ན་ཞེས་སོས་ཏེ་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་
མེད་པ་སྣང་བའི་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ན་ཚད་མ་གིས་མེད་ལ་འང་གི་སས་བཅད་ཤེས་དང་། དྲན་པ་ལ་སོགས་པའི་
བོ་མ་འཁྲུལ་བ་གཞན་ཡང་མེད་པས་ཤེས་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་དེ་དག་དང་གཏན་ཚིགས་མེད་དོ། །རགས་རང་ལ་མ་གྲུབ་
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ཀང་གཞན་ལ་གགས་པས་སྒྲུབ་པའང་མི་འཐད་དེ། །དེ་གངས་ཅན་གི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་ནང་གི་
གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སོག་ལྡན་དང་འདུས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་
པའང་བདག་ལ་སོགས་པ་རང་རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གཏན་ཚིགས་སུ་གགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན། གིས་ཀར་
རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ིད། །སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་སུན་འབྱིན་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བ་སུན་འབྱིན་པའང་རང་ིད་དེ་གིས་མི་
ཤེས་པར་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །རང་འགེལ་ལས། བདག་ཅག་ནི་ཚད་མ་མེད་པའི་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་བྱེད་དོ་ཞེ་
ན། ཚད་མ་མེད་པའི་རྩོད་པ་སྨྲ་བ་ནི་བཞད་གད་ིད་དོ། །བདག་ཅག་ནི་ཚད་མས་སྒྲུབ་པ་དང་སུན་འབྱིན་བྱེད་
དེ་ཚད་མ་ལ་ནི་ཚད་མ་བརྒྱས་ཀང་མི་གནོད་དེ། ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་གཞན་གི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་སོས་ཀང་ཅི་
དགོས་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ནུས་པ་བཀག་པས་དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀ་ལ་དེ་བྱེད་པའི་
ནུས་པ་མེད་དོ། །དེ་གིས་ཀ་རང་ིད་ལ་མ་གྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་དེས་ཆོས་སྨྲ་བའང་མ་ཡིན་
ཏེ་ཐམས་ཅད་མེད་ན་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་མ་འཁྲུལ་བ་མེད་ལ། དེས་བསྐྲུན་པའི་འཕགས་པའི་གང་
ཟག་བཞིའང་མེད་དོ། །གཞན་དབང་དང་ཡོངས་གྲུབ་མེད་པས་འཕགས་པའི་གཟིགས་པ་རྣམས་ཀང་མེད་པར་
འགྱུར་རོ། །རེས་སུ་དཔག་པ་ལ་བསྐུར་པ་བཏབ་པས་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་དང་འཇིག་རེན་ཕ་རོལ་སྒྲུབ་པ་ལ་
སོགས་པ་སྤངས་པར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུ་འབྲས་བཀག་པས་འཁོར་འདས་ཀི་རྒྱུ་འབྲས་འཕགས་པའི་བདེན་བཞི་
མེད་པས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ནི་སྨྲ་བ་ིད་ནི་གང་ལས་འགྱུར་ཏེ་མི་འཐད་
ཞེས་བྱ་བའི་འགེལ་པའི་བཤད་ཡམས་གསུམ་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་། ཤེས་བྱའི་བུད་ཤིང་སྐམ་པོ་མ་
ལུས་པ། །བསེགས་པས་ཞི་དེ་རྒྱལ་རྣམས་ཆོས་སྐུ་སེ། །དེ་ཚེ་སེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད། །སེམས་འགགས་
པ་དེ་སྐུ་ཡི་མངོན་སུམ་མཛད། །ཞེས་སིབ་པ་ཟད་ཙ་ན་ཡེ་ཤེས་རྒྱུན་ཆད་པས་ཡེ་ཤེས་སིབ་པར་ཁས་བངས་
སོ། །སེ་འགག་མེད་ཅིང་སེམས་འགགས་པ་དང་། དེ་འགགས་ནས་མངོན་སུམ་དུ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པ་འགལ་
བ་སྣ་ཚོགས་ཡོད་དོ། །སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ལྷ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་དུ་བཤད་པ་ལའང་གཞན་དབང་ཆད་
ལ། སོབ་དཔོན་ཞི་བ་འཚོ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་བདེན་པ་ལའང་ཀུན་བཏགས་ཆད་དོ། །སེམས་
འགེལ་ལས། ཀུན་བཏགས་དང་ནི་གཞན་དབང་དང་། །ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་ིད་དང་ནི། །སོང་ིད་བདག་ིད་
ཚུལ་གཅིག་གི །སེམས་འདི་ལ་ནི་བཏགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུམ་པོ་དེ་སེམས་ལ་བཏགས་པར་བཤད་དེ། དེ་
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དག་ཐམས་ཅད་ལ་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་དུ་མེད་ན་ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་གང་གིས་ཀང་མི་སྤོང་
བའི་ཚུལ་ནི་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདི་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྣང་ན་འཁྲུལ་ཞེས་མེད་པས་འཁོར་བ་མེད་པའི་ེས་
པས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲ་དགག་པའང་བཤད་དོ། །ཡང་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་དེ་སྒྲུབ་པ་གང་རིག་པར་བྱ་
བ་དེ་ནི་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཤེས་པ་བཞིན་ནོ། །སྔོན་པོ་ལ་སོགས་པའང་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་
ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁབ་བྱེད་འགལ་དམིགས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དེའང་མ་ཡིན་ཏེ་བརྫུན་པ་སྣང་ཡུལ་སོ་བཏགས་
ལ་ཞུགས་ཤིང་། བརྫུན་པ་ལ་རིག་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ལྡོག་ཁབ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་རང་གི་ལུགས་ནི། 
ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ན། །གིས་ལ་མི་རེན་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་པ་སེ་དེ་ལ་རྩ་བའི་རགས་དགོད་
པ་ནི་གཅིག་དང་ཞེས་པ་སེ་གཞན་ནི་དུ་མའོ། །ཤེས་དེ་ནི་རི་ལམ་གི་ཤེས་པ་བརྫུན་པ་སེ་སི་ཁབ་སོན་པའི་
དཔེའོ། །ལུས་དང་ཞེས་པ་ནི་སད་པའི་ཤེས་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཆོས་སོར་བའོ། །སད་པའི་ཤེས་པ་གཅིག་དང་དུ་
བྲལ་དུ་གསལ་བའོ། །འགེལ་པ་ལས། ཁོ་བོ་ཅག་གི་ཆོས་བདག་མེད་པ་སྒྲུབ་པ་ོན་གཅིག གང་ཞིག་གཅིག་
དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བར་རིག་པ་དེ་ནི་བདེན་པས་སོང་སེ། དཔེར་ན་རི་ལམ་གི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་བཞིན་
ནོ། །སད་དུས་ཀི་ལུས་དང་ལོན་ཤིང་དང་རིང་བུ་ལ་སོགས་པ་མཐོང་བའི་རིག་པ་འདི་ཡང་གཅིག་དང་དུ་མ་
དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ། །སྣང་བ་ནི་སྔར་སེམས་སུ་བསྒྲུབས་
ཟིན་ལ། སེམས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་ཡང་རང་རིག་པས་གྲུབ་པས་གཞི་ཆོས་ཅན་གྲུབ་ལ། ལུས་སོགས་སྣ་
ཚོགས་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མཁས་པས་རིག་ཕྱིར་རགས་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་བོ། །དེས་ན་ཚད་མ་
ཀུན་ལས་བཏུས་དང་། རྩོད་པའི་རིགས་པ་གིས་ཀ་ནས་སྣང་བ་འདི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་སྣང་བར་བཤད་
དོ། །དབུ་མ་སྣང་བ་ནས་མཁས་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པར་བཤད་པ་ལ། བོད་ཀི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་
སྣང་བ་འདི་གཅིག་དང་དུ་མར་འདོད་པའི་ལྟ་བ་མི་སིད་ཅིང་། ཁབ་པའི་སོང་ིད་མཐོང་བར་ཐལ་བ་བྱས་པ་ནི་
མེད་དེ། བདེ་སྡུག་རིག་པར་གྲུབ་པ་ལ་བེམས་པོར་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་བས་མ་ངེས་པའི་ཕྱིར་དང་། 
ཁབ་པའི་སོང་ིད་མཐོང་ཀང་མི་གོལ་བ་ནམ་མཁའ་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། །དེས་ན་མཁས་པས་གཅིག་དང་དུ་
བྲལ་མངོན་སུམ་གིས་བཟུང་ནས་དེར་ངེས་པ་དྲངས་པས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་ལ། རོངས་པ་ལ་ནི་དུ་མར་
སྣང་བས་གཅིག་མ་ཡིན་པ་དང་། གཅིག་མེད་པས་དུ་མ་མེད་པའི་རགས་གིས་ཀིས་སྒྲུབ་བོ། །རྒྱས་པ་ནི་དབུ་
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མ་རྒྱན་སྣང་བ་དང་སེང་གེ་བཟང་པོའ་ིབརྒྱད་སོང་འགེལ་པར་ལྟའོ། །རང་འགེལ་ལས། དེ་དག་དུ་མར་སྣང་བས་
གཅིག་མ་ཡིན་ལ། ལུས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཤེས་པས་གཅིག་ཏུ་རོགས་པས་དུ་མའང་མ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་
དངོས་འགལ་གཞི་གཅིག་ལ་སྣང་བས་དོན་དེ་ལ་མེད་པ་དང་ཡན་ལག་ཅན་དགག་པ་ཅི་རིགས་པ་བྱས་སྣང་
ངོ་། །ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། ཇི་ལྟར་མེ་ལོང་ངོས་ལ་ནི། །གཅིག་དང་གཞན་ནི་སྤངས་པའི་
གཟུགས། །སྣང་ཡང་དེ་ན་ཡོད་མ་ཡིན། །དངོས་ལ་ངོ་བོ་ིད་དེ་བཞིན། །ཞེས་བཤད་དོ། །རི་ལམ་བརྫུན་པ་ལ་
སོགས་པ་ལ་མཐོང་བས་འགལ་བ་སེལ་ལ། དེ་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་སི་ཁབ་གྲུབ་པས་ནི་འགལ་མ་
ངེས་གིས་ཀ་སེལ་ནུས་སོ། །ཐམས་ཅད་བརྫུན་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་ན་རེ། ངེད་ལ་དངོས་པོ་དང་། དངོས་
པོའ་ིཆོས་གཅིག་དང་དུ་མ་གིས་ཀ་མ་གྲུབ་པས་དངོས་པོ་ལ་དེ་གིས་ཀི་ཁབ་པའི་ལྡོག་ཁབ་མ་གྲུབ་བོ་ཞེ་ན། 
བང་པ་ལ་ནི་ཞེས་སོས་ཏེ་བཟའ་ལྟུང་དང་བཀེས་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་ཕྱི་ནང་གི་འདོད་མི་འདོད་ཀི་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་ལ་བང་དོར་ཚད་མས་རག་ཏུ་བྱེད་བཞིན་དུ་དངོས་པོ་དང་ཚད་མ་མེད་ཅེས་གཡོ་ཅན་འབའ་ཞིག་
གིས་གཞན་ལ་བསོན་པ་ནི་ཚོགས་ཀི་ནང་དུ་ཚར་བཅད་པར་འོས་སོ་ཞེས་འགེལ་པ་ལས་ཚོགས་སུ་ར་དབབ་
པའི་ཚར་བཅད་བཤད་ཀི། རྩོད་པའི་རིགས་པའི་ཚར་བཅད་ནི་འདིར་མ་བྱས་ཏེ། བྱེད་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་
བསོན་པ་སོན་མིན་སོན་དུ་བརོད་པའི་ཚར་བཅད་ཕོག་པ་ཡིན་ནོ། །སིམ་པའི་མེ་ཏོག་ལས་ཐམས་ཅད་བརྫུན་
པར་སྨྲ་བ་ནི་རྩོད་པ་ལ་མཁས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡང་ན་དོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པ་གཅིག་དང་དུ་
མས་དངོས་པོ་ལ་ཁབ་པ་གྲུབ་པས་མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཁབ་བྱེད་བཀག་པ་ལ་ཁབ་བྱ་ཁེགས་པས་ཁབ་པའི་
ཕྱིར་རོ་ཞེས་རྩ་བ་སར་ནས། ནུས་པ་ཡོད་པའི་མཚན་ིད་དག་གིས་དངོས་པོར་གྲུབ་སེ། རྣམ་པར་ངེས་པ་
ལས་དངོས་པོའ་ིམཚན་ིད་ནི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ནུས་པ་ལ་ནི་གཅིག་དང་དུ་
མ་དེ་གིས་རེས་སུ་འགོ་སེ་ཕན་ཚུན་གཞན་སེལ་ཏེ། ཕན་ཚུན་རྣམ་གཅོད་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པས་དངོས་པོ་
རང་གི་ཆོས་གཅིག་དང་དུ་མ་ལས་དེ་མི་འདའ་སེ། གཅིག་བཀག་པ་གཅིག་ཤོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་
ཅིར་འགྱུར་ན་ཁབ་བྱེད་གཅིག་དང་དུ་མ་ལོག་པ་ཡིས། ངེས་པར་ཁབ་བྱ་དངོས་པོ་ལྡོག་པས་ཐམས་ཅད་
བསྡུས་པས་ཁབ་པ་ཡི་རྩ་བའི་རགས་ཀི་རེས་འགོ་སི་ཁབ་གྲུབ་བོ། །དེ་ཡང་སོབ་དཔོན་འདི་ནང་ཁབ་འདོད་
པས་དེ་དང་ཕྱི་ཁབ་གང་བྱས་ཀང་རུང་ངོ་། །མ་ཡིན་དགག་པ་དང་། སྒྲུབ་པ་དང་། དངོས་པོ་ནི་རྣམ་གངས་སེ་
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གཞན་སེལ་ནི་དངོས་འགལ་ལོ། །དཔྱད་ན་དངོས་པོ་མིན་པ་ནི་གཟུང་འཛིན་གི་རྣམ་པ་གིས་ཏེ། དེ་ལ་གཅིག་
དང་དུ་མ་དེ་གིས་མེད་པ་ནི་དཔྱད་ན་དེ་གིས་དང་བྲལ་བའོ། །དེས་ན་དངོས་པོ་མེད་པ་མེད་དགག་རྣམས་
དང་། ལ་སོགས་པ་དངོས་མེད་ཀི་སྣང་ཡུལ་རྣམས་ནི་མ་ཡིན་པར་དགག་པའི་བདག་ིད་མིན་ཏེ། དེ་ཐམས་
ཅད་ནི་དངོས་པོས་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་རིགས་པས་མ་དཔྱད་པ་ལ་ནི་གཅིག་དང་དུ་མར་སྣང་བས་
དངོས་པོའང་ཡིན་ལ། དེས་དཔྱད་པའི་ཚེ་ནི་གཅིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བས་དངོས་པོ་མེད་དོ། །དེས་ན་དཔྱད་
པའི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་མ་དཔྱད་པའི་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་ལ། རང་རིག་དོན་དམ་དུ་འདོད་པའི་ལུགས་
ཀིས་རང་རིག་གི་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པ་གྲུབ་བོ། །དེ་ལྟར་ན་སོན་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་གི་
རགས་སྣང་བ་སེམས་སུ་གྲུབ་པའི་གཟུང་འཛིན་གི་སེང་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དེ་གིས་ཀི་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་གྲུབ་
པ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་འཁོར་འདས་འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་བཤད་པ་ལ་དང་པོ་མང་འདས་འཇལ་བྱེད་ཀི་ཚད་
མ་ནི། དེ་ིད་ལས། སེམས་ཙམ་ལ་ནི་བཟླས་ནས་སུ། །སྣང་བ་མེད་ལ་བཟླ་བར་བྱ། །སྣང་མེད་གནས་པའི་
རྣལ་འབྱོར་པ། །དེ་ཡིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐོང་། །ཞེས་པ་སེ། འགེལ་པ་ལ། གང་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་པའི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་མངོན་སུམ་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེའི་མཚན་ིད་
བསན་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། །ཡེ་ཤེས་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཡང་དག་མཐའ་དོན་སོང་པ་
ིད་དེ། ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གིས་བསོམ་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དོན་དན་མམ་ཡེ་ཤེས་དམ་
པའི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། དེ་ནས་ཆོས་དབྱིངས་གིས་ཀི་མཚན་ིད་དང་། །བྲལ་མ་
མངོན་སུམ་ིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར། །ཞེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། རོག་པ་དང་བྲལ་ཞིང་དུས་ཀུན་ཏུ་འཁྲུལ་པ་
མི་མངའ་བ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་ཡང་དག་པར་འཁྲུལ་པའི་ཤེས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མ་འཁྲུལ་བ་ིད་
བཤད་པ་ནི། མ་དག་པ་གཞན་དབང་གི་ཤེས་པས་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པར་ཀུན་བརགས་པ་ཡུལ་གཞན་དབང་
དེའང་ཡང་དག་ཤེས་པ་དེ་ལ་སྣང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་དེ་འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པའི་སྣང་བ་དང་
འབྲལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐེག་ཆེན་ི་ཤུ་པ་ལས། རོངས་པའི་མུན་པ་སད་པ་ཡིས། །འཁོར་བ་མཐོང་
བ་མ་ཡིན་ིད། །ཅེས་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་དེ་ལ་སྣང་བ་དེ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་དང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་
ཡོངས་གྲུབ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཇི་སྐད་བསན་པའི་དོན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའི་བག་ཆགས་ལས་སེས་པ་མ་དག་
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པའི་གཞན་དབང་གཟུང་འཛིན་གིས་སྣང་ནི་དེ་ལ་མེད་དེ། དེ་ནི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པས་དོན་དམ་པ་
སྣང་གི་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པ་རིགས་པས་གནོད་པ་ཀུན་རོབ་པའི་དོན་སྣང་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེས་ན་མམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གིས་མེད་དང་། སྣང་མེད་དུ་མས་
སུ་མོང་ནས་རེས་ཐོབ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བས་དེ་གིས་ཀ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ། །མམ་གཞག་ན་རང་
རིག་མེད་པའང་མི་འཐད་དེ། རེས་ཀི་ཤེས་པ་རྒྱུ་མེད་དུ་འགྱུར་ཞིང་། འདས་པ་ལས་སེས་ན་དེ་རས་གྲུབ་ཏུ་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ན་ཡེ་ཤེས་མས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་
ཡོངས་གྲུབ་དངོས་སུ་རོགས་ནས་གིས་ཀི་སོང་པའི་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཤུགས་ལ་རོགས་པ་ཡིན་
ནོ། །རེས་ཐོབ་ནི། ཆགས་དང་འཇིགས་བཅས་སེམས་ཅན་བཅས་པ་ཡི། །འཇིག་རེན་ཁམས་ཀུན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་
མཐོང་། །ཞེས་བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །བརྫུན་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་གནས་ལུགས་ཡིན་པས་དེ་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེས་
འཁྲུལ་པ་མི་འགྱུར་ཏེ། སོ་སོ་སེ་བོ་ལྟར་དེ་བདེན་པར་མི་སྣང་ཞིང་བདེན་པར་མ་ཞེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་
འགེལ་པ་ལས། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀིས་འབྱུང་བཞི་ཤེས་པས་ལོག་པར་བརགས་ཤིང་། ཤེས་པ་ཡོད་ལ་དོན་མེད་པར་
བཤད་པས་དོན་ཡོད་པ་དང་། དོན་ཤེས་གིས་ཀ་བདེན་བརྫུན་མམ་པར་སྨྲ་བའི་དབུ་མ་པ་དེ་དག་ནི་ཀླུ་སྒྲུབ་
ཀི་གྲུབ་མཐའ་འཛིན་པའི་སོབ་མ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །འཇིག་རེན་པའི་ཚད་མ་ཚིགས་བཅད་བདུན་གིས་
སོན་པ་ན་མངོན་སུམ་ལ་དོན་ལྔ་སྣང་བར་དེ་ིད་ཀིས་གྲུབ་ལ། བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་མེད་པར་སྨྲ་བ་
གིས་མི་སྣང་སེ། ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ཡང་མེད་དོ་ཟེར་བ་ནི་སྣང་བ་དེ་ིད་རང་དང་འགལ་བས་བཀག་པ་ཡིན་
ཏེ་རོགས་པ་ནི་རོག་པ་མེད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་གང་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འགེལ་པ་ལས་སོ། གཞན་
སྣང་བར་མི་འཐད་པས་སྣང་བ་ནི་ཤེས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ིད་ཀང་རང་རིག་ཡིན་ཏེ་གཞན་གིས་རིག་ན་ཐུག་མེད་
དུ་འགྱུར་བས་རང་མི་རོགས་པར་འགྱུར་རོ། །རང་རིག་མེད་པར་སྨྲ་བའང་མི་འཐད་དེ། རིམ་ལྔ་ལས། གིས་
མེད་རྣམ་པར་རོག་བྲལ་རག་ཏུ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པས་བསོམ་བྱ་ཞེས་པ་དང་། སྐུ་གསུམ་ལ་
བསོད་པ་ལས། སོ་སོར་རང་རིག་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཆོས་སྐུ་དཔེ་མེད་གང་ཡིན་དེ་ལ་བདག་ཕྱག་
འཚལ། །ཞེས་ལམ་དང་འབྲས་བུ་གིས་ཀར་ཡང་རང་རིག་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བསླུ་བ་མེད་པས་དེར་
འགྱུར་ལ་དེའང་གཞལ་བྱ་དང་འགེལ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་དོན་རིག་པ་ལྟར་ན་དེ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་ལ། རྣམ་རིག་པ་ལྟར་ན་
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བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་གཞལ་བྱ་རོག་པ་ཚད་མའི་དངོས་པོ་དེ་ལ་དེ་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་
པ་ནི་མི་བསླུ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། གཞུང་འདིར་དོན་རིག་བཀག་ནས་རྣམ་རིག་སྒྲུབ་པས་ཚད་མ་དང་འགལ་བྱ་
དེའི་བདག་ིད་ཀི་མཚན་ིད་ཀིས་འབྲེལ་ལོ། །དེའི་ཕྱིར་དཀར་སོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་ཚད་
མ་ཡིན་ཏེ། རང་རོགས་པར་ནུས་པ་དང་སྣང་བ་དེ་ཤེས་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤེས་པར་ཡོད་པའི་
སྔོ་སོགས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྣང་སེ་སྣང་བར་བསྒྲུབས་ཟིན་ཏོ། །དེ་ལྟར་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་ཏུ་
བསྒྲུབས་ནས་དོན་རིག་དགག་པ་ནི། དེ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་མིན་ཏེ། གཞན་ཏེ་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་པ་
མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་ལོ་ཞེ་ན། དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་ལའང་ཚད་མར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་དེ་ནི་
ཤེས་པ་བག་ཆགས་ཀི་མཐུས་དོན་གི་རྣམ་པར་སེས་པ་ལ་དོན་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏེ། སིག་སྒྱུ་ལ་ཆུར་འཁྲུལ་བ་
བཞིན་ནོ། །ཆུ་གཞན་ན་ཡོད་པས་འཁྲུལ་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། ཆུ་དེར་བཀུག་པ་མིན་ཏེ་མེད་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་
ལ། དེ་བཀུག་ན་ནི་འཁྲུལ་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཡིད་ཀི་དོན་དུ་རློམ་པས་ཀང་མ་ཡིན་ཏེ་བརྒྱ་ཡིན་ལ་
སོགས་པ་རློམ་པས་ཀང་དེར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །རོག་མེད་མངོན་སུམ་གི་ཚད་མ་བཤད་ནས་རོག་པ་ཅན་རེས་
དཔག་ཚད་མ་འཆད་པ་ན་རྣམ་རོག་ཁ་ཅིག་ནི་རགས་ཡང་དག་ལ་རེན་པའོ། །དོན་གཞན་ནི་ལོག་གྱུར་རོ། །གང་
གི་ཕྱིར་རང་གི་སྣང་བ་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་གི་རང་གི་སྣང་བ་ལ་དོན་དུ་ཞེན་པ་བསླུ་བ་མེད་དོ། །རྣམ་རིག་པའི་
ཚད་མ་དང་གཞལ་བྱ་གཅིག་པ་འདི་ལ་མི་རུང་ངོ་ཞེ་ན། །བདེན་པའི་དེ་ིད་མེད་ཕྱིར་ཞེས་སོས་ཏེ་འགེལ་པ་
ལས། ས་དང་རོག་པའི་ཡུལ་གིས་བརྫུན་པས་བརྫུན་པ་ལ་དེ་ཁོ་ན་ིད་མེད་པས་ཇི་ལྟར་རོགས་པ་དེ། དེ་ཁོ་ན་
ིད་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ། སོབ་དཔོན་བྷ་བྱས། དེས་ན་རེས་སུ་དཔག་པའི་ཡུལ། །དེ་ིད་ཡིན་པར་མི་འགྲུབ་
ཀང་། །དེ་ིད་མི་ཤེས་པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །གང་ཡིན་དེ་ནི་དེས་སེལ་བྱེད། །ཅེས་བཤད་པ་བཞིན་རྒྱ་ཆེར་
སོས་ལ་བཤད་དོ། །རྣམ་རོག་གིས་ཡུལ་རོག་པ་ལ་རིགས་པས་མི་གནོད་པའི་དཔེ་བཤད་པ་ནི། ཇི་བཞིན་ཞེས་
པ་སེ་དྲན་པ་ཡང་དག་དང་མངོན་སུམ་གི་རེས་སུ་སེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཀང་རོག་པ་དེ་གིས་ཀི་
ཡུལ་ལ་རིགས་པས་མི་གནོད་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་རེས་དཔག་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། ལའི་མེ་ལ་སོགས་པ་ཁད་
པར་ནི་རེས་འགོ་མེད་ལ། མེ་ཙམ་གི་སི་ལ་ནི་དཔེ་ལ་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་བཅད་ཤེས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞེ་ན། 
རེས་དཔག་ཚད་མའི་གཞལ་བྱ་ནི་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ལྡན་པའམ། ཚོགས་པའི་སི་
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དེ་འཛིན་ཅིང་། རོགས་པར་བྱེད་པས་བཟུང་པ་རོགས་ལ་རེས་འགོ་ནི་ཆོས་ཀི་སིས་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །མི་བསླུ་
བའི་རྒྱུ་མཚན་འབྲེལ་པ་བཤད་པ་ནི། རེས་དཔག་དེ་རགས་དང་རགས་འཛིན་གིས་ལས་བརྒྱུད་ནས་གཞལ་
བྱ་དང་དེ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་པ་ཡིན་ཏེ། རགས་ཀིས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་ནི་རགས་ལས་ཤེས་པ་དེ་རེས་དཔག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་རང་ལུགས་ཀི་བདེན་པ་གིས་བཤད་པ་ལ་དང་པོ་མཚན་ིད་ནི། འཕགས་པ་ཐོག་
མེད་ཀི་བཞེད་པས་གང་ཞིག་ལ་དམིགས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་སེ་བ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་། གང་ཞིག་
ལ་དམིགས་ན་རྣམ་པར་དག་པ་སེ་བ་དེ་ནི་དོན་དམ་བདེན་པའོ། །གིས་པ་མཚན་ིད་ནི། ཡང་དག་མ་ཡིན་
ཀུན་རོག་ནི་ཁམས་གསུམ་གི་སེམས་དང་སེམས་བྱུང་གིས་བརགས་པའི་ཀུན་བརགས་དང་། གཞན་དབང་གི་
བདག་ིད་ནི་ཀུན་རོབ་དང་། དེ་ིད་ཀི་ཆོས་ིད་སོང་པ་ིད་ནི་དམ་པའི་དོན་ཏེ། འདིས་ནི་མི་རག་པ་དང་སྡུག་
བསྔལ་དང་བྱམས་སིང་རེའི་ཡུལ་ལ་སོགས་པ་རག་འཛིན་ལ་སོགས་པས་དག་པའི་དམིགས་ཡུལ་དོན་དམ་
ཡིན་པ་སེལ་ལོ། །ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཀང་དོན་དམ་ཡིན་ནོ། །གསང་འདུས་འགེལ་པ་སིམ་པའི་མེ་
ཏོག་ལས། ཐོག་མེད་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་ནི་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་པ་ཡིན་ལ། ཐ་དད་པར་འདོད་པ་ནི་སོན་ཅན་ཡིན་ནོ་
ཞེས་བཤད་དོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོས་ཡོད་པ་བཞིར་བཞེད་པའི་དེ་གིས་ནི་བདེན་པ་གིས་ཀི་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། 
ཀུན་བརགས་ནི་བོས་བརགས་པའི་ཡོད་པ་དང་། ཡང་དག་མིན་པའི་ཀུན་རོག་གཞན་དབང་ནི་རེས་སུ་ཡོད་པ་
ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ཚད་མ་དང་ལྡན་པ་བཤད་ནས་གིས་པ་ལུང་དང་ལྡན་པ་བཤད་པ་ནི། 
མདོ་གང་ཞིག་ཅེས་པ་སེ། བདག་ཅག་རྣམས་ནི་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དབུ་མར་སྨྲ་བ་སོབ་དཔོན་ཀླུའི་བཤེས་གེན་
དང་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་མ་ནོར་བའི་
ཤེས་བྱེད་ལུང་ནི་དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་དང་། འཐུག་པོ་བཀོད་པ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་
ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ངེས་དོན་དུ་བཤད་པ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས་ནས་ཀུན་བརགས་ལ་ཇི་
ལྟར་བརགས་པའི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དང་། གཞན་དབང་ལ་རང་ལས་སེ་བའི་ངོ་བོ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་ནི་
རང་བཞིན་གི་སོང་པའི་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། མདོ་སེ་རྒྱན་ལས། མེད་པའི་སོང་པ་ིད་ཤེས་ཤིང་། །དེ་
བཞིན་ཡོད་པའི་སོང་ིད་དང་། །རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་ཤེས་ན། །སོང་པ་ཤེས་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་མེད་པ་དེ་ལྟར་མ་སེས་པ་དང་། དེ་ལྟར་མ་འགགས་པ་དང་། དེ་ལྟར་
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བཟོད་པ་ནས་ཞི་བ་དང་། དེ་ལྟར་རང་བཞིན་གིས་མ་ངན་ལས་འདས་པར་བཤད་དོ། །ངེད་ཀི་སྒྲུབ་བྱེད་གང་
ཡིན་པ་དེ་ཁེད་ལ་གནོད་བྱེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ཐམས་ཅད་བརྫུན་སྨྲ་ནོར་བའི་ཤེས་བྱེད་ལུང་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི
ཆོས་ཀི་མེ་ལོང་ཆེན་པོ་དད་པ་ཆེར་འབྱུང་གི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་ཇི་བཞིན་དུ་ཚུལ་བཞིན་མ་
ཡིན་པར་ཆོས་ལ་སོད་པ་ལ་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་ི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་རྩ་བའི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་སེམས་ཀི་
བག་ཆགས་ལས་འབྱུང་སེ་རང་བཞིན་མེད་པ་དང་། མ་སེས་པ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ནམ་མཁའ་ལྟར་མེད་དགག་
གི་མཚན་མར་ལྟ་བ་དང་། དེ་ལ་ཞེན་ནས་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ལ་བསྐུར་པ་འདེབས་པའི་ལྟ་བ་གསུམ་དང་། མེད་
ལྟ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་འཛིན་པའི་དང་། ལུགས་མང་པོ་དེར་བསྒྱུར་བའི་དང་། དྲིས་ན་ཅི་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པའི་
དང་། ཚུལ་ལ་ངན་གཡོ་སྨྲ་བའི་དང་། སུན་འབྱིན་ཡང་དག་བྱས་ཀང་མི་ལྡོག་པ་རོངས་པ་བརན་པ་དང་། བརྙད་
པ་མ་ཡིན་པའི་ལྟ་བ་དང་། སིབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བ་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་པ་འཕེལ་བའི་ལྟ་བ་དང་། 
ངེས་འབྱིན་མ་ཡིན་པའི་དང་། འབྲས་བུ་མེད་པའི་ལྟ་བ་དང་། ཆད་པས་བཅད་པའི་ལྟ་བ་དང་། ལྟ་བ་དེ་དག་
ཐམས་ཅད་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་གིས་བསེད་པས་དེའི་ལྟ་བ་ཞེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དེར་སོང་པ་སེ། རྒྱས་པར་
ནི་མདོ་ིད་དམ། འདིའི་འགེལ་པའམ། མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་བལྟའོ། །འོད་སྲུངས་ཀིས་ཞུས་པ་ལས། 
གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རི་རབ་ཙམ་ནི་སའི། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་སོང་ིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་གསོར་མི་རུང་ཞེས་བཤད་
པའང་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བང་དོར་གི་དོན་དེ་རེས་འཇུག་རྣམས་ཀིས་རོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་
གསུམ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱམས་པ་དང་། ཐོགས་མེད་དང་། ཀླུ་སྒྲུབ་དང་། དབྱིག་གེན་ཏེ་ཤིང་ར་ཆེན་པོས་ལམ་དུ་
གསུངས་ཏེ་ལམ་གི་རིམ་པའང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། དང་པོ་ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་ཇི་སེད་
ཡོད་པ་མ་དམིགས་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་ནི་སེམས་ཙམ་དང་། དེ་བཞིན་ིད་ལ་དམིགས་པ་གིས་དང་། སྣང་བ་
མེད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་བཞིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་པ་འཇུག་པར་བཤད་དོ། །དེ་ལྟར་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་ཐོས་བསམ་
གིས་ཤེས་ནས་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་སོམ་པས་ཀུན་བརགས་དང་། གཞན་དབང་ཟད་ནས་ཕྱིན་ཅི་མ་
ལོག་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ན་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། སྐུ་གསུམ་ལ་འཇུག་པ་ལས། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་
ལེགས་རོགས་པ། །སྐུ་གསུམ་བརྙེས་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། །མདོར་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་ིད་ནི། །རྒྱུ་དང་འབྲས་བུར་
བསྡུས་པ་ཡིན། །རོགས་པར་བྱ་དང་ཐོབ་བྱ་བ། །ཐམས་ཅད་མཐར་ཐུག་གྱུར་པར་བརོད། །འདི་ལས་རོགས་བྱ་
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གཞན་མེད་དེ། །འདི་ལས་གོང་ན་ཐོབ་བྱ་མེད། །ཕུང་པོར་བཅས་པའི་མ་ངན་འདས། །ཐུབ་སྐུ་གིས་ལ་བཞག་
པ་ཡིན། །ཕུང་པོ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཕུང་པོ་མེད། །ཅེས་བཤད་དོ། །གལ་ཏེ་ལང་ཀར་
གཤེགས་པ་ལས། བོ་ཡི་རྣམ་པར་ཤིག་ན་ནི། །གཞན་དབང་མེད་ཅིང་ཀུན་བརགས་མེད། །གྲུབ་པའི་ངོ་བོའང་
ཡོད་མིན་ན། །བོ་ཡིས་ཇི་ལྟར་རྣམ་པར་བརག །ཅེས་བཤད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འགྱུར་
བ་མེད་པའི་ཡོངས་གྲུབ་ལ་བཏུགས་ན་ཅིའང་མེད་པ་སོན་པ་ཡིན་གི། ཐ་སད་ཀུན་རོབ་ཏུའང་དེ་དག་མེད་པར་
བཤད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་གསུམ་དབུ་མར་གྲུབ་ལ། ཀུན་བརགས་བཞིན་གཞན་དབང་དང་། 
ཡོངས་གྲུབ་ཀང་བརྫུན་པ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དབུ་མ་ནི་དེ་ལྟར་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་སེམས་ཙམ་
དང་དབུ་མ་གྲུབ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོང་པས་སངས་རྒྱས་པ་བཞི་ཇི་ལྟར་བྱེད་ཅེ་ན། ཤེས་པ་རྣམ་པ་མེད་པ་དང་། 
རྣམ་པ་དང་བཅས་པས་དོན་འཛིན་པ་ནི་བྱེ་བྲག་ཏུ་སྨྲ་བ་དང་། མདོ་སེ་པའོ། །དོན་བེམས་པོ་མི་འདོད་ཀི་ཐོག་མ་
མེད་པའི་དོན་དུ་རོགས་པའི་བག་ཆགས་ཀིས་ཤེས་པ་སྔོན་པོ་ལ་སོགས་དོན་གི་རྣམ་པར་སེས་པ་སྨྲ་བ་ནི་
སེམས་ཙམ་པའོ། །ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་རང་བཞིན་གསུམ་དུ་སྨྲ་བ་ནི་དབུ་མ་པའོ། །ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་
བརྫུན་པར་སྨྲ་བ་ནི་དབུ་མ་ལྟར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རང་འགེལ་ལས་བཤད་དོ། །འདི་ལྟར་རང་བཞིན་གསུམ་
ནི་བཀའ་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་ཀའི་དགོངས་པ་སངས་རྒྱས་ཀིས་ཤེས་བྱའི་གནས་ཚུལ་བསན་པ་ཡིན་ཏེ། 
འདི་དང་མི་མཐུན་པ་གྲུབ་མཐའ་བཞི་གང་ལ་བྱུང་ཡང་ནོར་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བཀའ་དང་པོའ་ིདགོངས་པ་ངོ་
བོ་ིད་གསུམ་ཡིན་ཚུལ་ནི་ཕྱི་རོལ་དོན་གྲུབ་ཏུ་སོབ་དཔོན་དགེ་སྲུང་གིས་བཤད་དེ་དེར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཀུན་
རོབ་ལ་བདེན་བརྫུན་ལེགས་པར་འབྱེད་ཤེས་པའི་གྲུབ་མཐའ་གང་ལ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དང་འགལ་བའི་
སོན་མེད་དོ། །རྩ་བའི་དོན་ལྔ་པ་ལུགས་དེ་དག་ལ་སེ་བ་གཅིག་ན་སངས་རྒྱས་བ་བྱམས་པ་ཚད་མར་བསན་པ་
ནི། མ་འཁྲུལ་བའི་བོ་ཚད་མ་མངོན་སུམ་རེས་དཔག་གིས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ལུང་དང་། བྱམས་པ་ལ་
སོགས་པའི་བསན་བཅོས་ཀིས་སར་ཞིང་བསྒྲུབས་པས་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་རོགས་པ་དེ་འདིར་དབུ་མའི་ལམ་
ཡིན་ཏེ། ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་དོན་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་འདི་ལ་སཾསྀ་ཏའི་སྐད་དུ་མ་དྷྱ་པྲ་ཏི་
པ་ཏ་སིདི་ཟེར་ལ། བོད་སྐད་དུ་དབུ་མའི་ལམ་གྲུབ་པའམ་རོགས་པ་གྲུབ་པ་ཅེས་ཟེར་རོ། །དེ་དབུ་མ་ཡིན་པ་
ཅིས་གྲུབ་ཅེ་ན། རང་བཞིན་གསུམ་གང་ཞིག་རྒྱལ་བ་ཡིས་ནི་གསུངས་པའི་དོན་ལ་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ཇི་ལྟར་
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ཚད་མ་ཡིན། དྲང་པོ་མ་ཡིན་པའི་དྲི་བས་ཚད་མ་མིན་པ་འགོག་པ་སེ་ཚད་མར་གྱུར་པའི་བྱམས་པས་དབུས་
མཐའ་ལས་དབུས་རྣམ་འབྱེད་པའི་བསན་བཅོས་ཏེ་ཞེས་གསུམ་པོ་དེ་དབུ་མར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་དེ་
ནི་དགོངས་འགེལ་ལ་སོགས་པའི་དོན་བཤད་པ་ཡིན་གི། ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ནི་ཐམས་ཅད་
བརྫུན་པའི་དབུ་མ་འདི་ཡིན་ནོ་ཞེ་ན། ཆོས་སྐུའི་ཕིན་ལས་གང་ཡིན་པར་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་དུ་བསན་ཏེ། ི་ཤུ་རྩ་
བདུན་གི་ི་ཤུ་རྩ་གིས་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་འཇུག་པའམ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྤངས་པ་ལ་འགོད་པ་ལས། 
བྱམས་པས་ཡུམ་ལ་སོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་པས་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ལ་ཇི་ལྟར་བསབ་པར་
བགི་ཞེས་ཞུས་པས། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གི་སོ་ནས་སོབ་པ་གསུངས་ཏེ་དེར་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱམས་པ་ལ་ཀུན་
བརགས་པའི་གཟུགས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་བར་ནི་རས་སུ་མེད་ལ། གཞན་དབང་གི་དེ་དག་ནི་རས་སུ་ཡོད་
ཅིང་། ཆོས་ིད་ཡོངས་གྲུབ་ཀི་དེ་དག་ནི་རས་སུ་མེད་པའང་མ་ཡིན་ཏེ་དེ་དོན་ལ་ཡོད་ལ། རས་སུ་ཡོད་པའང་
མ་ཡིན་ཏེ་དོན་དམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་བཤད་པ་རྒྱས་པ་ནི་དབྱིག་གེན་གི་
གཞུང་འགེལ་དུ་ལྟའོ། །འདི་ི་ཁིའི་ཞབས་སུ་བྱམས་པས་ཡུམ་ལ་སོབ་ཚུལ་སིར་ཞུས་པ་དེ་འཕགས་པ་རྣམ་
གོལ་སེས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྤངས་པའི་ཕིན་ལས་ཀི་མདོར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་སོབ་དཔོན་འདིའང་ངོ་བོ་ིད་
གསུམ་དབུ་མར་འདོད་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པ་ནི་ཡུམ་ཐམས་ཅད་འདིས་
བཤད་དེ་བརྒྱད་སོང་དོན་བསྡུ་ལས། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ནི། །བསན་པ་གསུམ་ལ་ཡང་དག་
བརེན། །ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གཞན་བསན་མེད། །ཅེས་གང་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ། །རང་བཞིན་གསུམ་པོ་དེ་ནི་དུས་གསུམ་གི་སངས་རྒྱས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཡིན་ཏེ། དེ་
ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཐམས་ཅད་ཀི་གེན་པོ་ཡིན་པ་ལས་འདིས་ཡོད་མེད་སྣ་ཚོགས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བ་འཇོམས་
པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོ་ལས་ཡོད་མེད་སྣ་ཚོགས་སུ་བཤད་པའི་དོན་ངོ་བོ་ིད་གསུམ་གི་ཡོད་མེད་དུ་ཤེས་པའི་
ཤེར་ཕྱིན་གིས་ཡོད་མེད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་སོ་ཞེས་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཡུམ་
ཤེར་ཕྱིན་གི་དོན་དྲང་དོན་ངེས་དོན་འབྱེད་པ་ལ་འབྱེད་བྱེད་ཚད་མ་གསུམ་གི་ཚད་མའི་གཙོ་བོ་ནི་འདིར་
བྱམས་པ་དང་དེས་ཞུས་པའི་ལུང་ཡིན་གི། ཚད་མ་གཞན་གིས་ནི་དྲང་དོན་ངེས་དོན་གི་ཆ་ཤས་ལ་འཇུག་
པའི་ཕལ་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་ཆོས་རྣམས་དེ་གིས་ཀིས་མི་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་གང་ཞིག་རྒྱལ་



དབུ་རྒྱན་རྣམ་བཤད་ཚིག་དོན་གསལ་བའི་མེ་ཏོག།   21 

བའི་ཞལ་ནས་གསུངས་ཤིང་བསན་པའི་ངེས་དོན་དེས་དོན་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་ལ་བོ་ངེས་པར་འཇུག་པར་
མཛད་དོ། །འདི་སྐད་སོན་པ་ཡིན་ཏེ་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲང་དོན་ངེས་དོན་ནི་བཀའ་ིད་ཀིས་འབྱེད་ཀི། 
བྱམས་པ་ལ་སོགས་པ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀིས་ཀང་མ་ཤེས་པར་སངས་རྒྱས་ལ་ཞུས་ནས་བྱམས་
ཞུས་དང་། དགོངས་པ་ངེས་འགེལ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་
སངས་རྒྱས་ིད་ཀིས་དྲང་དོན་ངེས་དོན་ཕྱེ་བ་དེ་ལྟར་བཟུང་གི ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀུན་བརགས་ལྟར་བརྫུན་
པར་བཟུང་ན་ནི་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་གཡང་སར་ལྟུང་བར་འགྱུར་རོ། །མདོའ་ིདོན་དགོངས་པ་གཞན་དུ་ནི་ཚད་མས་
འདྲེན་དགོས་པ་ཡིན་ན་བྱམས་པ་ནི་ཚད་མ་གསུམ་ཀའི་དབང་ཕྱུག་ཡིན་པས་དེས་བསན་པ་གཞན་དུ་དྲང་དུ་
མི་བཏུབ་བོ། །ཀུན་བརགས་ལྟར་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་ལ་ནི་ལུང་ཡོད་ཀང་ཚད་མ་མེད་པས་དྲང་དོན་ཡིན་ཏེ། 
འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཚད་མ་གིས་ཀས་གནོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་སོན་པ་ཡིན་ནོ། །རྩ་
བའི་དོན་དྲུག་པ་བསན་བཅོས་འདི་དག་གི་དོན་དུ་བརྩམས་བསན་པ་ནི། གལ་ཏེ་སྔར་བཤད་པའི་དབུ་མའི་
ལུགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སྔོན་གི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་བཤད་ཟིན་པས་འདི་དོན་མེད་དོ་ཞེ་ན། ཚད་མའི་
ཚུལ་ལ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞིག་ནི་ཚད་མ་སྤོང་ལ། ངོ་བོ་ིད་གསུམ་མི་
འདོད་པའི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་མི་མཁས་པས་ཚད་མ་ལ་མཁས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཐེག་པ་སེ་དེའི་ལམ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ལ་དེ་གིས་ཀ་ཚངས་པའི་གཞུང་འདིས་དགའ་བ་བསེད་པའི་ཕྱིར་
སར་བ་ཡིན་ནོ། །འདི་ལྟ་བུའི་གཞུང་ཉུང་ངུས་མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀི་དྲང་དོན་ངེས་དོན་འཆད་ཅིང་ལྟ་བ་ཡང་
དག་ལྟར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཤེས་པའི་བསན་བཅོས་ནི་བསན་པ་འདི་ལ་བྱུང་བ་མེད་དེ། དེའི་ཕྱིར་རོག་པ་དང་ལྡན་
པའི་མཁས་པ་རྣམས་ཀིས་བསབ་པར་རིགས་སོ་ཞེས་གནས་སོ། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་ལྟ་ངན་སྣ་ཚོགས་ལས། །སོ་
གསུམ་སོད་ངན་སྣ་ཚོགས་བྱུང་གྱུར་ཏེ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་མེད་འདིར་འཁམས་ཞེས། །རྒྱལ་དང་
རྒྱལ་སས་རྣམས་ཀི་གཞུང་ལས་གསུངས། །ཐུབ་པས་ལུང་བསན་འཇམ་དཔལ་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །དུས་
མཐའི་ཀུན་མཁེན་གིས་པར་རབ་གགས་པའི། །གཞུང་འདི་མཐོ་རིས་ཐར་པ་འདོད་རྣམས་ཀིས། །མཁས་ལ་
མན་ནས་བསབ་པར་རིགས་པ་ཡིན། །ཡོད་ན་མཐར་འཛིན་ལྟ་བའི་མུན་འཇོམས་ཤིང་། །སྐལ་ལྡན་བོའ་ིཔདོ་
ཁ་འབྱེད་པ། །རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་གཞུང་གི་ི་མ་འདི། །གངས་རིའི་ཁོད་འདིར་སྔོན་ཆད་གསལ་མ་
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ནུས། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གི་ངེས་པའི་དོན། །རྒྱལ་བའི་བཀའ་དང་རྒྱལ་སས་བྱམས་པ་
ཡིས། །ལེགས་གསུང་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལུགས་བཤད་པའི། །དགེ་བས་ཀུན་མཁེན་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་
ཤོག །དབུ་མ་རྒྱན་གི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཚིག་དོན་གསལ་བའི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ། མང་དུ་ཐོས་པའི་དགེ་སོང་
བཅོམ་ལྡན་རལ་གིས་སར་བ་རོགས་སོ།།  །།དགེའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 

 


