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༄། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་བང་མཛོད་ལུང་དང་རིགས་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བདེན་པ་
གིས་ཀི་ཁང་བཟང་ཆེན་པོར་འཇུག་པའི་ལེའུ་གསུམ་པ་བཞུགས་སོ།།  

༄༅། །ཀླུ་སྒྲུབ་ལུགས་བཟང་འཁོག་པོར་འདེན་པའི་ཤིང་རྟའི་སོལ་དེར་ནམ་ཡང་མི་གཤེགས་པར། །རྣམ་
དཔོད་ཆུ་བོ་དང་པོར་འབབ་པའི་ལམ་དུ་བདེ་བར་རྒྱུ་ཞིང་སོང་བ་ལས། །རྟག་ཏུ་ཟབ་མོའ་ིརྒྱ་མཚོར་གནས་
བཅས་མང་དུ་གསན་པའི་ནོར་གིས་རབ་གང་བ། །ཕིན་ལས་ཆུ་ཀླུང་འབུམ་ཕག་རྟག་ཏུ་འབེབས་ལ་བརོན་
མཛད་དེ་ལ་ཕྱག་བགི་འོ། །ཟླ་བའི་ལེགས་བཤད་མདངས་གསལ་གིས། །གངས་ཅན་ིན་མོར་བྱས་པ་ན། །ི་
མར་གྲགས་པའི་བཤད་སོལ་གིས། །ིན་མོར་བས་ཀང་ིན་མོར་བྱས། །དེ་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་སྡང་བའི། །ཕག་
དོག་ཚ་ཟེར་ེ་བ་ན། །དཔལ་ལྡན་ཟླ་བའི་ལེགས་བཤད་ཀི། །ཆ་ཤས་མས་པ་མ་བཟོད་ནས། །རྣམ་དཔོད་
གཟུ་བོའ་ིཁ་ལོ་པས། །གང་དངས་ཐོས་པའི་ཤིང་རྟ་ལ། །བཞུགས་གསོལ་ཟླ་བའི་ལེགས་བཤད་ནི། །ཤར་ནས་
ཤར་དུ་རྣམ་འདེན་བྱ། །ཞེས་མཆོད་པར་བརོད་ཅིང་རོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་སོན་དུ་བཏང་ནས། གིས་པ་
བརོད་བྱ་དབུ་མ་ིད་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལོ་ཙྪ་བ་ཆེན་པོ་ི་མ་གྲགས་ཀི་ཞལ་ནས་གཞི་དབུ་མ་
བདེན་གིས་ཟུང་འཇུག ལམ་དབུ་མ་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག འབྲས་བུ་དབུ་མ་སྐུ་གིས་ཟུང་དུ་འཇུག་
པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བཤད་པར་བྱ་བ་ལས། དང་པོ་ལ། ཤེས་པར་བྱ་བའི་གཞི་བདེན་པ་གིས་ལ་
ཐོག་མར་འཇུག་པའི་སོ་དབྱེ་བ། བདེན་པ་གིས་ཐབས་དང་ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་ཚུལ་གིས་རྒྱས་པར་བཤད་
པ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་སོ་སོར་བཤད་པ། རིགས་པ་
དེས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ངོས་བཟུང་སེ་གྲུབ་དོན་བསན་པ་དང་བཞི་ཡིན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སེ། ཐོག་མར་བདེན་པ་གིས་པོ་གང་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ། ཞུགས་ནས་བདེན་པ་གིས་ཁས་ལེན་པའི་ས་
མཚམས། བདེན་པ་གིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསན་པ་ལ་འཇུག་པའི་གོ་
རིམ་མ་ནོར་བར་བྱ་བ་དག་གིས་ནི། ཐོག་མར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཁས་བླངས་བར་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། 
ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་མ་བསན་ཞིང་མ་ཤེས་ན། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསན་པར་མི་ནུས་
ཤིང་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་མ་བསན་པར་ཅིག་ཤོས་བསན་ན། ཆད་པའི་མཐའ་ིད་དུ་ལྷུང་



2   ཤཱཀ་མཆོག། 

བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ཐབས་ཀི་ཆ་མཐའ་དག་སྤངས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རིགས་པ་
དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དེ་ིད་ཚོལ་ལ་ཐོག་མར་ནི། །ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་བརོད་པར་བྱ། །དོན་རྣམས་རྟོགས་ཤིང་
ཆགས་མེད་ནས། །དེ་ཡི་འོག་ཏུ་དབེན་པ་འོ། །ཞེས་དང་། དེའི་འགྲེལ་པར། སེ་བ་བློ་གྲོས་མ་བྱང་བ་དག ཐོག་
མ་ཁོ་ནར་སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ལ་བཙུད་ན་ཤིན་ཏུ་མགོ་རོངས་པར་གྱུར་ཏེ་ཞེས་དང་། བརྒྱ་པ་ལས། གང་ཞིག་
གང་གང་ལ་དགའ་བ། །དེ་ལ་དེ་དེ་སར་བཤད་བྱ། །མས་པར་གྱུར་པ་དམ་ཆོས་ཀི། །སོད་ནི་ཅིས་ཀང་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་དང་། བསོད་ནམས་མ་ཡིན་དང་པོར་བཟློག །ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །ཀུན་
རོབ་ཀི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཡིན་པ་དེ་ལ་ངེས་པ་རེད་པའི་འོག་ཏུ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་དགོས་པ་
ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཙམ་གིས་ནི་མངོན་པར་མཐོ་བའི་ཁང་བཟངས་སུ་བགྲོད་པའི་ལམ་ཕྱིན་ཅི་མ་
ལོག་པར་འབྱུང་ཡང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསན་པ་མེད་ན། ངེས་པར་ལེགས་པའི་ལམ་གི་ཆ་ཙམ་ཡང་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ས་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དད་པ་དང་སིང་རེ་དང་། ཀུན་རོབ་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་ཙམ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་འབྱུང་ཡང་། ཕྱི་མ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསན་པ་མེད་ན། བདག་མེད་རྟོགས་
པའི་ཤེས་རབ་མི་འབྱུང་ལ། དེ་མེད་པར་ཡང་ཞི་བ་མྱང་ངན་ལས་འདས་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །སོན་ཚུལ་
གི་རིམ་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསན་ན་སང་ཕྱོགས་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་
ནས་ངན་སོང་དུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ་ལས། མདོར་ན་མེད་པར་ལྟ་
བ་ིད། །ལས་ཀི་འབྲས་བུ་མེད་ཅེས་པ། །བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ངན་སོང་བ། །དེ་ནི་ལོག་པར་ལྟ་ཞེས་
བཤད། །མདོར་ན་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ིད། །བསོད་ནམས་བདེ་འགྲོ་རྒྱུ་མཐུན་པ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་ཞེས་བཤད་
དོ། །ཤེས་པས་མེད་དང་ཡོད་ཞིའི་ཕྱིར། །སྡིག་དང་བསོད་ནམས་བྱ་བ་འདས། །དེ་ཡིས་ངན་སོང་བདེ་འགྲོ་
ལས། །དེ་ནི་ཐར་པ་དམ་པར་བཤད། །ཅེས་དང་། མེད་པ་པ་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྲོ་
འགྲོ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཕྱིར། །གིས་ལ་མི་རྟེན་ཐར་བར་འགྱུར། །ཞེས་ཐོག་མར་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདེན་པ་ཁས་བླངས་པ་དང་། མ་བླངས་པའི་ཕན་ཡོན་དང་ེས་དམིགས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་ཇི་སྐད་དུ། དབུ་
མའི་རྒྱན་ལས། ཡང་དག་ཤེས་ཚོལ་སོན་བཏང་སེ། །དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་གྱུར་ནས། །ལྟ་ངན་འཐིབས་
གནས་འཇིག་རྟེན་ལ། །སིང་རེ་ཀུན་ཏུ་བསེད་ནས་སུ། །ཞེས་གང་ཟག་དབང་པོ་རྣོན་པོས་དོན་དམ་པའི་བདེན་



བདེན་གིས་ཀི་ཁང་བཟང་ཆེན་པོར་འཇུག་པ།  3 

པ་སར་རྟོགས་ནས་ཕྱིས་ཀུན་རོབ་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྒྱུད་
ལ་བསེད་པའི་རིམ་པའི་རྣམ་གྲངས་གཅིག་བསན་པ་ཡིན་གི། བདེན་པ་གིས་ལ་འཇུག་པའི་ཚུལ་མ་ཡིན་ཏེ། 
ཀུན་རོབ་རྟོགས་པ་སོན་དུ་མ་སོང་བའི་སོང་ིད་ནི་མུ་སེགས་ཀི་སོང་ིད་དང་ཁད་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་
སོན་དུ་མ་སོང་བའི་དེས་ནི་ན་ཐོས་ཀི་ཆད་པའི་མྱ་འདས་སུ་ཡང་བགྲོད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་
ཡང་། ཐ་སད་ལ་ནི་མ་རྟེན་པར། །དམ་པའི་དོན་ནི་བསན་མི་ནུས། །དམ་པའི་དོན་ནི་མ་རྟོགས་པར། །མྱ་ངན་
འདས་པ་ཐོབ་མི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་ལས་འབྱུང་བའི་ཀུན་རོབ་
ཀི་བདེན་པའི་སོབ་ཚུལ་དེ་ལ་མ་བསབ་པར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་སོབ་པའི་ཚུལ་དུ་མ་ཞིག་སོན་གངས་
ཅན་གི་ལོངས་སུ་བྱུང་བ་དེ་ལ་ནི་ལམ་ཅིག་ཅར་བ་དང་། དཀར་པོ་ཆིག་ཐུབ་དང་། ཨ་ཏི་ཡོ་ག་ལ་སོགས་པའི་
མིང་གིས་བཏགས་སོ། །དེ་ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་སོབ་པའི་རིམ་པ་ནི་གིས་ཏེ། གཞུང་ཕྱི་མོ་དང་། 
རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་དང་། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ལ། བདེན་འཛིན་གི་
སོས་པ་བཅད་པའི་སོ་ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པའི་སོར་བ་དང་། བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་ཡང་
བཅད་པའི་སོ་ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། བར་དུ་བདག་ནི་བཟློག་པ་
དང་། །ཐ་མར་ལྟ་ཞིག་ཀུན་བཟློག་པ། །ཞེས་སོགས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་དངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ཡང་དང་པོ་སོར་
བའི་དུས་སུ། སང་ཙམ་གི་ཆ་མི་འགོག་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པའི་ཆ་གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་
མེད་པ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྒྲུབ་ཅིང་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཙམ་གིས་ཆད་པའི་ལྟ་བར་མི་འགྱུར་
ཏེ། སང་ཙམ་གི་ཆ་དེ་ནི་འདིར་མ་ཟད་ཀི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ངོར་ཡང་མི་འགོག་པའི་ཕྱིར་དང་། འདིར་
བཀག་པའི་བདེན་པའི་ཆ་དེ་སར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སོང་པ་ལ་མཚན་
མར་བལྟ་བའི་ལྟ་བ་ཡིན་པས་ལྟ་བ་གོ་ཆོད་པོ་མ་ཡིན་ལ། ལྟ་བ་དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་ནི་གཅིག་དང་དུ་
བྲལ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་དཔག་ནི་ལྟ་བ་དེ་རྟོགས་པའི་ཡུལ་
ཅན་གི་བློ་ཡིན་ནོ། །རིམ་པ་གིས་པོ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་སུ་ནི། རིགས་པ་ས་
མས་བསྒྲུབས་པའི་བདེན་མེད་དེ་ིད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་། འདི་
ཆད་པའི་ལྟ་བར་མི་འགྲོ་སེ། དེར་འཇོག་པ་ལ་ནི་མེད་པར་ཞེན་པ་ཞིག་དགོས་པ་ལས། འདིར་ནི། དེ་ཡང་
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འགོག་པའི་ཕྱིར། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ནི། གལ་ཏེ་སོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །ཅེས་སོགས་དང་། འདུས་
བྱས་རབ་ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །ཞེས་སོགས་ལྟ་བུ་ཡིན་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་པའི་རིགས་ཤེས་ཀང་སོས་བྲལ་རྟོགས་པའི་
ཆ་ནས་འཇོག་གི རེས་དཔག་གི་ཆ་ནས་མི་འཇོག་སེ། དེའི་ཆ་ནས་མཚན་འཛིན་གི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ནི། ཟླ་བའི་གཞུང་དུ་ནི། བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ཟུར་དུ་མི་བཞུགས་པ་ལྟར་མི་
དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དང་པོར་བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པའི་དུས་སུ་བདེན་ཡོད་བཀག་པ་ཡིན་གི་བདེན་
མེད་མ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་བདེན་པ་གིས་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ས་མཚམས་ལ། རྟེན་གི་གང་
ཟག་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་ཅིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ན་གོ་བདེ་བས་འདི་ལྟར་གང་ཟག་དེས་ཇི་
སིད་དབུ་མའི་རིགས་པས་མི་དཔོད་པ་དེ་སིད་དུ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་འདི་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོད་མེད་ཇི་ལྟར་
གྲགས་པ་དེ་ིད་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ལ། ཆོས་གཅིག་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་རིགས་པས་དཔོད་པ་བྱེད་པ་དེའི་
ཚེ་ནི། གང་དཔད་གཞིར་བཟུང་བ་དེ་ིད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མ་ཟད་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་དང་རིགས་པ་
མཚུངས་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་གང་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་ནོ། །ཞེས་མདོར་བསན་ནས་དེ་ིད་རྒྱས་པར་
འཆད་པ་ལ། དང་པོར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ། བར་དུ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པའི་
འཐད་པ། ཐ་མར་ཁས་ལེན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་རིགས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་པའི་ཀུན་
རོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བཤད་ན། དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཞེས་ཐ་སད་བྱས་པ་ནི་གིས་ཏེ། ལྷན་
ཅིག་སེས་པའི་བློ་ལ་སང་བ་དང་། འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་བསད་པའི་བློ་ལ་སང་བའོ། །དེ་གིས་པོ་ལ་དབུ་མ་པ་
རང་གི་ལུགས་ཀིས་ནི། ཡང་ལོག་གི་ཁད་པར་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་གིས་ཀ་ཡང་ལོག་པར་མཚུངས་
པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གིས་ཀ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་སང་བའི་ཕྱིར། རབ་རིབ་ཅན་ལ་སང་བའི་སྐྲ་
ཤད་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་དེ་གིས་ལ་འཇིག་རྟེན་པས་ཐ་སད་དུ་བྱ་བ་གང་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་རང་ལུགས་ཀི་ཀུན་
རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། ཡང་དག་པ་དང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཅེས་བྱ་བའི་མིང་གིས་འདོགས་
པ་ཡིན་གི། ཡང་དག་ཀུན་རོབ་དང་། ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་བའི་ཐ་སད་ནི་འཇིག་རྟེན་གིས་འདོགས་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་པས་ནི་ཅིག་ཤོས་ཡང་དག་པར་འདོད་ཀང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། བདེན་པ་དང་
མི་སླུ་བར་ཁས་ལེན་པའི་ཕྱིར། དེས་ན་འཇུག་འགྲེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་ནི་ང་དང་རོད་པ་བྱེད་
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ཀི། ང་ནི་འཇིག་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་རོད་པར་མི་བྱེད་དེ། འཇིག་རྟེན་ན་གང་ཡོད་པར་འདོད་པ་དེ་ིད་ང་ཡང་
ཡོད་པར་འདོད་དོ། །འཇིག་རྟེན་ན་གང་མེད་པར་འདོད་པ་དེ་ིད་ཡང་མེད་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་
དབུ་མ་པ་རང་ིད་ཀི་ཐ་སད་སར་བ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་འཇིག་རྟེན་པ་རང་ིད་ཀིས་ཐ་སད་སར་བ་དོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་རྣམས་ནི། ཇི་སིད་རིགས་པས་མི་དཔོད་པ་དེ་སིད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་
རྟེན་ན་ཡོད་པར་གྲགས་པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་པས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་ཐ་སད་སར་ཞིང་། འཇིག་རྟེན་པས་ཀུན་
རོབ་ཀི་བདེན་པར་བཞག་པ་རྣམས་ནི། རིགས་པས་མི་དཔོད་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་པར་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། འཇིག་
རྟེན་ན་ཡོད་པར་མ་གྲགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞར་ལ་འདི་ཤེས་དགོས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། མི་ཤེས་གིད་ཀིས་རབ་
བསོད་མུ་སེགས་ཅན། །ཞེས་པ་ནས། དེ་དག་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཡོད་མིན་ིད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེར། མུ་
སེགས་པས་བཏགས་པའི་བདག་ལ་སོགས་པ་གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་ན་ཡོད་
པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་མོད། འཇིག་རྟེན་པས་མེད་པར་ནི་མ་གྲུབ་སེ། དེ་འཇིག་རྟེན་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཇིག་རྟེན་གིས་དེ་མེད་པར་གྲུབ་ན། དེ་མེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དུ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་གཏན་ཚིགས་
བརྒྱ་ཕག་བཀོད་པ་རྣམས་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཅིག་ཤོས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། དེ་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་
ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ལུགས་དེ་ལ་དེ་དག་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་
དེ་མེད་པར་དམིགས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་མེད་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་མེད་ཅེ་ན། དེ་མེད་པར་དམིགས་བྱེད་ཀི་ཚད་མ་
སེ་བ་ནི། བསན་བཅོས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་ལུགས་འདི་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་མེད་པའི་
ཁབ་པ་ནི་སང་རུང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཡིན་གི་སང་མི་རུང་གི་ཕྱོགས་ལ་ནི་ཁབ་པ་ཤིན་ཏུ་འཁྲུལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེའི་
ལུགས་ལ་དེ་མེད་དེ། དེ་དེའི་ལུགས་ཀི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་སམ་ན་ནི། ཇི་སྐད་དུ། མ་མཐོང་ཕྱིར་
ན་མེད་པ་མིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་རིགས་པ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འདོན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་
ན་གཞུང་ལས་བདག་རྟག་པ་དང་མཐའ་བཞིའི་སེ་བ་ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་པ་
ཤས་ཆེར་འབྱུང་ལ་འགྱུར་གི་ཁད་པར་བདེ་མ་བདེ་ལས། ཇི་སྐད་དུ། གཞན་ལས་སེ་བ་འཇིག་རྟེན་ལས་ཀང་
མེད། །ཅེས་འབྱུང་བ་དེ་ཡང་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་བསམས་པའོ། །དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་གཞན་སེ་མེད་པ་དེ་
འཇིག་རྟེན་གི་དོན་དམ་བདེན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དེའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན་དབུ་མའི་
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ལུགས་ཀི་དོན་དམ་བདེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་པའི་གཞི་མཐུན་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །དེ་ལྟར་
ན་ལུགས་འདི་ལ་ཕུང་ཁམས་སེ་མཆེད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཇི་སེད་པ་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་
བསད་པའི་མཐོང་བ་བརྫུན་པ་ལ་ཇི་ལྟར་སང་བ་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་ལ་ནི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བར་
བཤད་པས་རྟག་པའི་ལྟ་བ་མི་འགྱུར་ལ། དེ་དག་མེད་པར་ཞེན་པའི་བློ་ནི་ཆད་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷན་ཅིག་སེས་
པའི་བློས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞར་ལ་འདི་ཤེས་དགོས་ཏེ། རྒྱང་ཕན་གིས་དོན་གང་ལ་
སྐུར་པ་བཏབ་པའི་སེ་བ་ས་མ་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལྟ་བུ་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་དེ་
མེད་པ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ཡང་། དེས་དེ་ཡོད་པར་བཞག་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན་དེ་ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་ནི་བསན་བཅོས་ལ་གྲགས་པའི་རིགས་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པའི་
ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་སེ་བ་ས་ཕྱི་དང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཡོད་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་པ་སོགས་འཇིག་
རྟེན་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་བསན་བཅོས་ལ་གྲགས་པའི་རིགས་པས་འཇིག་རྟེན་གི་བློ་ཀུན་རོབ་
པའི་ངོར་ཡོད་པར་འཇོག་ནུས་པའི་ཕྱིར་ན། གཅིག་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་དང་ཅིག་ཤོས་འཇིག་རྟེན་གི་དོན་དམ་
བདེན་པར་རྣམ་པར་གཞག་གོ །དོན་དེ་དག་ཀང་ཇི་སྐད་དུ། འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་
བདག་ིད་ནི། །ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རྟོགས་བྱས་ཏེ། །དེ་ཡི་ལྟ་བའི་རྣམ་པའི་རྟེན་
མཚུངས་ལུས་དང་ལྡན་ིད་ཕྱིར། །གང་ཚེ་འབྱུང་བའི་བདག་ིད་ཡོད་ིད་ཁས་ལེན་དེ་ཚེ་བཞིན། །ཞེས་
གསུངས་ཤིང་། དེའི་ཤུགས་བསན་འཆད་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གཞན་རྟོགས་ཡོད་པ་ིད་དུ་རྟོགས་པའི་དུས་སུ་
བདག །ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་དམ་པའི་དོན་ནི་ལྟ་བར་རྟོགས་བྱས་ཏེ། །ཞེས་དང་། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
འགོག་པར་བྱེད་པའི་དུས་སུ་བདག་ིད་ནི། །ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ལྟ་བར་རྟོགས་བྱས་
ཏེ། །ཞེས་དང་། འདི་ན་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་ཅེས་རྟོགས་པའི་དུས་སུ་བདག །ཤེས་བྱའི་རང་བཞིན་དམ་
པའི་དོན་ནི་ལྟ་བར་རྟོགས་བྱས་ཏེ། །ཞེས་རྒྱས་པར་སར་ནས་གསུངས་པས། ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ཡོད་མེད་
དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ཡོད་མེད་ལྟ་བུ་འཇིག་རྟེན་ིད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་། ཀུན་
རོབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལས། ཡང་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མི་
རྟག་པ་དང་སོང་བདག་མེད་ལ་སོགས་པ་རྣལ་འབྱོར་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་པ་དེ་དག འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་མས་
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ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་། མཚན་འཛིན་གི་བློའ་ིཡུལ་དུ་སོང་བའི་ཆ་ནས་སིར་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཡིན་པ་དང་། ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་འདིར་ཡང་ཡོད་པར་བཞག་གོ །དེ་
ཡང་བདག་དང་གཞན་གི་སེ་བ་ལ་སོགས་པ་འགོག་བྱེད་གི་གཏན་ཚིགས་འཇིག་རྟེན་ིད་ལ་གྲགས་པ་ཡིན་
ཡང་། དེས་དེ་ཇི་ལྟར་འགོག་པའི་ཚུལ་ནི། བསན་བཅོས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ན་དེས་དེ་
འགག་པའི་ཚུལ་མ་གྲགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བའི་ཁད་པར་འདི་ཤེས་དགོས་སོ། །ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་
རྣམ་པར་འཇོག་པ་དེའི་ཚེ། མེ་ལ་སོགས་པ་འཇིག་རྟེན་རང་ལ་གྲགས་པའི་ཆོས་རྣམས་བདེན་པས་སོང་ངོ་ཞེས་
དང་། རང་བཞིན་གིས་སོང་ངོ་ཞེས་ནི་ཁས་བླངས་བར་མི་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་ཁས་བླངས་ན་བདེན་པ་དང་པོ་ལས་
མས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། མེའི་རང་བཞིན་ཁས་ལེན་པ་དང་། དེ་དེས་སོང་པར་ཁས་ལེན་པ་
འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་རང་བཞིན་གིས་སོང་པའི་གོ་བ་ནི། གནས་ཚུལ་སེམས་པའི་
རིགས་པས་བསམས་པ་དེའི་ཚེ། ཚ་བ་མེའི་རང་བཞིན་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཡིན་ལ། ཚ་བ་མེའི་རང་བཞིན་དུ་མ་
གྲུབ་ན་མེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ན་གང་དག་མེ་ཐ་སད་དུ་
ཡང་རང་བཞིན་གིས་སོང་པ་དང་། རང་གི་ངོ་བོ་དང་རང་གི་མཚན་ིད་ཀིས་སོང་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དེ་
དག་མེའི་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལས་མས་པར་གོར་མ་ཆག་ལ། རྣམ་པར་དཔད་དགོས་པའི་གཞི་འདི་ལྟར་མེ་ལ་
སོགས་པ་ཐ་སད་དུ་ཡང་བདེན་པར་མ་གྲུབ་བོ་ཞེས་ཟེར་བ་འདི་ཡང་། ཐ་སད་བདེན་པའི་འཇོག་ལུགས་མ་ཡིན་
པར་གསལ་ཏེ། དེ་དེར་མ་གྲུབ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མི་བདེན་པར་འགྱུར་ལ། དེར་མི་བདེན་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདེན་པ་ཇི་ལྟར་ཡིན། ཞེས་བསམ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐད་དུ། བསོད་ནམས་འདོད་པས་སོང་པ་ིད། །ཀུན་
ཚེ་བརོད་པར་བྱ་མིན་ཏེ། །གནས་མ་ཡིན་པར་སར་བའི་སྨན། །དུག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་བརྒྱ་པ་
ལས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གིས་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་བཤད་པ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏེ། གཞུང་ཕྱི་མོ་དང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་
ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཚུལ། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཟུར་ཙམ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། 
སར་བཤད་པ་དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའམ། དབུ་མ་པ་ཐ་སད་སར་བ་
ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ིད་འཇིག་རྟེན་རང་ལ་གྲགས་པའི་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་སོན་དུ་
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སོང་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་དོན་དམ་པ་ཁས་ལེན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །རིགས་པ་གང་གིས་ཤེ་ན། གཞུང་ར་བ་
ལས་འབྱུང་བ། བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ། བདེན་
འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པའི་རིགས་པ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སོ། །ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་ན། འདི་ལ་གིས་ཏེ། འདིར་
ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཁས་མི་ལེན་པའི་འཐད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ལ། ལུང་དང་རིགས་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ། ར་བའི་ལུང་དང་ཁད་པར་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུང་
ངོ་། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ཆོས་བསན་པ། །བདེན་པ་གིས་ལ་ཡང་དག་རྟེན། །ཞེས་
འབྱུང་བ་ལྟར། དབུ་མའི་བསན་བཅོས་སུ་ལུགས་རྣམ་པ་གིས་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་འཇོག་
པའི་ལུགས་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འཇོག་པའི་ལུགས་སོ། །ལུགས་དང་པོ་དེ་རྟེན་གི་གང་ཟག་དབུ་མ་
པས་ངེས་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་མོད། སིར་དབུ་མའི་རང་ལུགས་དང་། བྱེ་བྲག་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་
རང་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། འཇོག་ལུགས་དེ་ཚད་མས་གཞག་པ་མ་ཡིན་གི། མཐོང་བ་བརྫུན་པས་བཞག་པའི་ཕྱིར་
དང་། འཇིག་རྟེན་དང་ཐུན་མོང་གི་ལུགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་དབུ་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རང་
ལུགས་ནི་གིས་པ་ཁོ་ནའོ། །དེ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་དབུ་མའི་རང་ལུགས་འཇོག་པ་ན། སྐབས་དེ་དང་དེ་
ལ་ལྟོས་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ནི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་དབུ་མའི་རང་ལུགས་ཀི་
ཚད་མ་གང་གིས་ཀང་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏེ་གྲུབ་ན་རྣལ་འབྱོར་པའི་མངོན་སུམ་དང་། དབུ་མའི་གཏན་
ཚིགས་ལ་བརྟེན་པའི་རེས་སུ་དཔག་པ་གང་རུང་གིས་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཐོག་མར་ར་བའི་
ལུང་ནི། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། དགོས་པའི་དབང་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ང་དང་ང་ཡི་ཞེས་གསུངས་
ལྟར། །ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སེ་མཆེད་རྣམས། །དེ་བཞིན་དགོས་པའི་དབང་གིས་གསུངས། །ཞེས་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདེན་པ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་དང་། ཡང་དེ་ིད་ལས། འབྱུང་བ་ཆེ་ལ་སོགས་བཤད་པ། །རྣམ་པར་ཤེས་སུ་
ཡང་དག་འདུ། །དེ་ཤེས་པས་ནི་བྲལ་འགྱུར་ན། །ལོག་པར་རྣམ་བཏགས་མ་ཡིན་ནམ། །ཞེས་པ་དགོངས་གཞི་
དང་། ཡང་ཇི་སྐད་དུ། མྱ་ངན་འདས་པ་བདེན་གཅིག་པུ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་གང་གསུངས་པ། །དེ་ཚེ་ལྷག་མ་
ལོག་པ་ཞེས། །མཁས་པས་སུ་ཞིག་རྟོགས་མི་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གཞུང་འདི་དག་གིས་ཀུན་རོབ་ཀི་
བདེན་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཙམ་ཞིག་བཀག་པ་ཡིན་མོད་ཀི། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡོད་པ་ནི་བཀག་པ་མ་
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ཡིན་ནོ་སམ་དུ་བསམ་པར་མི་བྱ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་མ་བསྒྲུབས་ན། ཀུན་རོབ་
བདེན་མེད་དུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁེད་འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན། ཀུན་རོབ་མི་བདེན་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་བདེན་པའི་ཕྱེ་བསལ་ཡང་མི་རིགས་ཏེ། གིས་ཀ་མི་བདེན་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། ཀུན་
རོབ་མི་བདེན་ལ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདེན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་དང་། 
བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་གི། རང་
ལུགས་མཐར་ཐུག་པའི་སྐབས་སུ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་བརྫུན་པར་འཆད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་སྐད་དུ་དེ་ིད་ལས། ཡང་དག་མ་མཐོང་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པ་རོམ་སེམས་ཏེ། །ཡང་དག་
མཐོང་བ་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམས་སེམས་མེད། །ཅེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་འགྲེལ་པར། ཟླ་
བའི་ཞབས་ཀིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་འགྲེལ་
པའི་ལུང་ལ། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུང་དང་། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀི་ལུང་ཟུར་ཙམ་དང་བའོ། །དང་པོ་ཇི་སྐད་དུ། 
ཚིག་གསལ་ལས། འཇིག་རྟེན་པའི་ཐ་སད་ལ་དཔད་པ་ཞིབ་མོར་བཅུག་པ་འདིས་ཅི་ཞིག་བྱ། ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་
ཀང་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་སེ། ཀུན་རོབ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཙམ་གི་བདག་གི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་རེད་པ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀི་
ཐར་པ་འདེན་པར་བྱེད་པའི་དགེ་བའི་ར་བ་བསོག་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་འདི་ནི། དེ་ཁོ་ན་ིད་མ་རྟོགས་པ་དེ་སིད་
དུ་གནས་པར་འགྱུར་མོད། ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་དང་། འཇུག་པ་ལས། དེ་ིད་ཡེ་ཤེས་འཆར་བར་
འདོད་པ་ན། །རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་དེ་ལྔ་འབྱུང་མི་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཇི་ལྟར་ཁོད་ིད་གཞན་དབང་དངོས་འདོད་
ལྟར། །ཀུན་རོབ་ཀང་ནི་བདག་གིས་ཁས་མ་བླངས། །འབྲས་ཕྱིར་འདི་དག་མེད་ཀང་ཡོད་དོ་ཞེས། །འཇིག་རྟེན་
ངོར་བྱས་བདག་ནི་སྨྲ་བ་བྱེད། །ཅེས་དང་། དེའི་འགྲེལ་པར། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཡང་། འཇིག་རྟེན་ཁོ་ན་ལས་
གྲགས་པར་གྱུར་པས་ཡོད་དོ་ཞེས་འཇིག་རྟེན་གི་ངོ་བོ་ཁོ་ནར་བརོད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་རེས་སུ་བརོད་པ་ནི་དེ་
བཟློག་པའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང་། གཞན་ལ་རགས་ལས་པ་ིད་ཀི་སོ་ནས་བདག་གིས་ཀུན་
རོབ་ཁས་བླངས་ཀི་རང་དབང་དུ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཁས་ཀང་འཇིག་རྟེན་ཁོ་ནས་བླངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་དང་། 
ཁོད་དང་འཇིག་རྟེན་འདིར་ནི་རོད་གིས་དང་། །ཞེས་པའི་འགྲེལ་པར། ཁོ་བོ་ཅག་ནི་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་
བཟློག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ཚེགས་ཆེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་གི་ཁོད་ཀིས་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་སོལ་
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ཅིག གལ་ཏེ་ཁོད་ལ་འཇིག་རྟེན་གིས་གནོད་པར་མི་འགྱུར་ན། ངས་ཀང་ཁོད་ལ་སོངས་འདབ་པར་བྱའོ་ཞེས་
དང་། གལ་ཏེ་ཁོད་རྒྱལ་ན་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་འདོད་པ་ིད་ཡིན་པས་ཁོད་ལ་བརྟེན་པར་བྱའོ། །ཁོད་འཇིག་རྟེན་གིས་
ཕམ་པར་བྱས་ན་ནི། དེའི་ཚེ་སོབས་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་ིད་ལ་བདག་བརྟེན་པར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །ལུང་འདིའི་དོན་ལ་མི་ཤེས་པ་དག་གིས་བསམས་པ་ན། རང་ལུགས་ལ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་
ཡོད་པར་བསན་ནོ་སམ་དུ་སེམས་པ་དེ་ཡང་མ་གོ་བ་ཡིན་ཏེ། ལུང་འདིས་ནི་དེ་ཡོད་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་
དང་། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དབུ་མ་པའི་ལུགས་སུ་བཤད་ནས། ཐོག་མར་འཇིག་རྟེན་ལ་བརྟེན་པ་དང་། དེའི་འོག་ཏུ་
རང་ལུགས་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐོག་མར་དེ་ལ་བརྟེན་པ་དེ་ཡང་དེ་བཟློག་པའི་ཐབས་ིད་
ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཐམས་ཅད་ཡང་དག་ཡང་དག་མིན། །ཞེས་སོགས་ཀི་ར་འགྲེལ་ལས་འབྱུང་བ་བཞིན་
ནོ། །དེ་བས་ན་སྐབས་འདིར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གཅིག་པུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། འཇུག་
འགྲེལ་ལས། ཅི་སེ་དེ་ལྟར་མི་འདོད་ན་ནི། བདེན་པ་གིས་ཅི་སེ་བརོད་དེ། བདེན་པ་གཅིག་ཁོ་ནར་འགྱུར་
རོ། །དེའི་ཕྱིར་གཞན་ལས་སེ་བ་ཡོད་པ་ིད་དོ་ཞེ་ན། འདི་ལ་བཤད་པར་བྱ་སེ། འདི་བདེན་མོད་ཀི་དོན་དམ་
པར་ནི་བདེན་པ་གིས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགེ་སོང་དག་བདེན་པ་བསན་པ་ནི་འདི་གཅིག་སེ། འདི་ལྟ་སེ། མི་
སླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའོ། །འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད་ནི་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ནོ། །ཞེས་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་འཇུག་པར་བྱ་
བའི་ཐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བདག་དང་གཞན་ལ་སེ་བ་མ་དཔད་པར་འཇིག་རྟེན་པའི་ལུགས་ཀི་ཁས་ལེན་པར་
བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དང་དངས་མ་ཐག་པའི་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའི་ལུང་གིས་ཀས། དོན་
དམ་པའི་བདེན་པའི་འཇོག་ཚུལ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་དང་། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་
ཡིན་པ་གསལ་བར་གསུངས་ལ། འཇིག་རྟེན་གི་རང་ལུགས་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་དབུ་མའི་ཡང་ལུགས་ཡིན་ནོ་
ཞེས་སྨྲ་བ་ནི་རྣམ་པར་འཁམས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལ་ཕྱིས་ཀི་གངས་ཅན་པ་དག འདི་སམ་དུ་སེམས་
པར་འགྱུར་ཏེ། དབུ་མའི་རང་ལུགས་འཇོག་པ་དེའི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ན། 
དགེ་བ་བཅུ་དང་མི་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་མེད་པས་ངན་སོང་དང་མཐོ་
རིས་ཀི་གནས་ཀང་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དང་། 
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དེས་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་དང་། དེ་འཛིན་པ་དང་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དགེ་འདུན་དག་ཀང་མེད་པར་
འགྱུར་རོ་སམ་ན། འདིའི་ལན་ནི་ཇི་སིད་མཚན་མར་འཛིན་པའི་བློ་མ་སྤངས་པ་དེ་སིད་དུ། དེ་དང་དེ་ཡོད་ཅིང་། 
དེ་དང་དེ་ལ་བླང་དོར་བྱ་བ་ཡང་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ཡང་གནས་ཚུལ་ལ་སེམས་པའི་རིགས་པས་མ་བསམས་པར་
བླང་དོར་དུ་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེས་དེ་ལྟར་བསམས་པའི་ཚེ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་ཅི་ཡང་མ་དམིགས་པའི་
ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབུ་མ་འཇུག་པར། དེ་ཕྱིར་རྣམ་སྨིན་མི་དགེ་ནག་པོའ་ིལས། །རྣམ་སྨིན་དགེ་ིད་དགེ་
ལས་ཡིན་མཐོང་ཞིང་། །དགེ་མི་དགེ་མེད་བློ་ཅན་མཐར་འགྱུར་ཏེ། །ལས་འབྲས་རྣམས་ལ་སེམས་པའང་དགག་
པ་མཛད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཀླན་ཀ་ལན་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་། ཟླ་བའི་ཞབས་ིད་ཀིས་གསལ་
བར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཚིག་གསལ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པ་ིད་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར་
སོབ་དཔོན་གིས་འདི་བརམས་པ་ཡིན་ན་དེ་ལྟར་ན་ནི་གང་བརྫུན་པ་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། མི་དགེ་བའི་
ལས་དག་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་མེད་པས་ངན་འགྲོ་དག་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དགེ་བ་དང་བདེ་འགྲོ་དག་ཀང་
མེད་པར་འགྱུར་རོ། །བདེ་འགྲོ་དང་ངན་འགྲོ་མེད་པའི་ཕྱིར་འཁོར་བ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་རོམས་པ་ཐམས་
ཅད་དོན་མེད་པ་ིད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། བཤད་པར་བྱ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་འདི་
བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པའི་འཇིག་རྟེན་པའི་གེན་པོ་ིད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གིས་དངོས་པོ་རྣམས་བརྫུན་པའི་
དོན་དུ་བསན་གི། གང་ཞིག་བརྫུན་པ་འམ་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཅུང་ཟད་
ཀང་གཟིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་གང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྫུན་པའི་དོན་ཅན་ིད་དུ་ཡོངས་སུ་
མཁེན་པ་དེ་ལ་ཅི། ལས་ཡོད་ཅིང་འཁོར་བ་ཡོད་དམ། འདིས་ནི་ཆོས་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་ིད་དམ་མེད་པ་ིད་
དུ་དམིགས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་སོ། །ཡང་གངས་ཅན་པ་ཕྱི་མ་དག འདི་སམ་དུ་
སེམས་པར་འགྱུར་ཏེ། རང་ལུགས་ལ་བདེན་པ་དང་པོ་ཁས་མི་ལེན་ན། དབུ་མའི་བསན་བཅོས་སུ་དེའི་རྣམ་
གཞག་བྱས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་སམ་པའི་ཀླན་ཀ་ལན་དང་བཅས་པ་དེ་ཡང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་གསལ་བར་
གསུངས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཚིགས་གསལ་ལས། གང་ཡོངས་སུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པ་དེ་བསན་པས་ཅི་ཞིག་བྱ་
ཞེ་ན་བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ནི་དེ་ལྟར་བདེན་མོད་ཀི་འོན་ཀང་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་། རོད་པར་བྱེད་པ་དང་། 
ཤེས་པ་དང་ཤེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་འཇིག་རྟེན་པའི་དོན་དམ་པ་ཁས་མ་བླངས་པར་དོན་དམ་པ་
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བསན་པར་མི་ནུས་ལ། མ་བསན་ན་ཡང་རྟོགས་པར་མི་ནུས་ཤིང་དོན་དམ་པ་མ་རྟོགས་པར་ཡང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པའི་གྲོང་ཁེར་དུ་ཕྱིན་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀི་ལུང་དང་བ་
ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་སོན་མ་ལས། ནང་གི་སེ་མཆེད་རྣམས་སེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཡོད་པ་
ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པའི་ཕྱོགས་ས་བཀོད་ནས་དེའི་
ལན་དུ་ཀུན་རོབ་ཏུ་གསུངས་པ་རྟགས་སུ་འགོད་དམ། དོན་དམ་དུ་གསུངས་པ་རྟགས་སུ་འགོད། ཅེས་པའི་
བརྟགས་པ་གིས་བྱས་ནས། དང་པོ་ལྟར་ན་རོལ་བ་གཞན་ལ་མ་གྲུབ། གིས་པ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པ་ལ་མ་གྲུབ་
པར་གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ཡང་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་ཁས་མི་
ལེན་པར་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ཀིས་བཞེད་དགོས་པའི་ཤེས་བྱེད་ཟླ་བས་དངས་སོ། །སོབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སིང་
པོས་ཀང་། སྐབས་འདིར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡོད་པར་ཞལ་གིས་མི་བཞེད་དེ། ཇི་སྐད་དུ། བདེན་གིས་
ལས། ཇི་ལྟར་སང་བཞིན་ངོ་བོའ་ིཕྱིར། །འདི་ལ་དཔད་པ་མི་འཇུག་གོ །རྣམ་པར་དཔོད་པ་བྱེད་ན་དོན། །གཞན་
དུ་སོང་བས་གནོད་པར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་ིད་དུ་གིས་མེད་དེ། །དེ་ིད་ཕྱིར་ན་དེ་སོང་མིན། །མི་
སོང་མ་ཡིན་ཡོད་མེད་མིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདི་དག་གི་དོན་ནི་འོག་ནས་འཆད་དོ། །དེ་ལྟར་བཤད་ཟིན་
ནས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་པ་བཤད་པར་བྱ་སེ། མིག་སོགས་ཐ་སད་
དུ་ཡོད་པར་གསུངས་མོད། དེར་ཡོད་པས་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པའི་གོ་མི་ཆོད་དེ། ཐ་སད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་མཚན་
མར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་། དེས་ཀུན་ནས་བླངས་པའི་བརོད་པ་ལ་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ངོར་ཡོད་པས་ཡོད་
པའི་གོ་ཆོད་ན་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་ཀང་ཡོད་པ་ིད་དུ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་པས་
བདེན་པའི་གོ་ཆོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། མཐོང་བ་བརྫུན་པ་དང་ཚད་མའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པར་འགྱུར་བ་དང་། 
འཇིག་རྟེན་གི་གནོད་པས་འཇིགས་ནས་ཁས་ལེན་དགོས་ན་འཇིག་རྟེན་པས་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་དག་
དབུ་མ་པས་ཀང་བདེན་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན་ནི་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་
བཤད་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་མ་ངེས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ནས་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུང་དང་མཐུན་པའི་རིགས་པ་ལྔ་
བརོད་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་འདི་ལྟར། གང་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་ཡིན་ན། དབུ་མ་
པ་རང་གི་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཁས་བླངས་
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པ་དེ་ཡིན་ན། དེའི་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དགོས་པ་བཞིན། འཇིག་རྟེན་པས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་
ཁས་བླངས་པའི་ཆོས་རྣམས་མཐའ་དག་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་
བ་འདི་ནི་རིགས་པའི་རྣམ་གྲངས་དང་པོའ།ོ །གིས་པ་ནི། དབུ་མ་པ་ལ་གྲགས་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ན་རང་
ལུགས་ལ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་མི་སོར་བས་ཁབ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་ཀུན་རོབ་དེ་ཡིན་ན། 
དེའི་ལུགས་ལ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་མི་སོར་བས་ཁབ་པ་བཞིན། ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་མ་རིག་པའི་དབང་
གིས་རྟེན་འབྲེལ་ས་ཚོགས་སུ་སང་བ་འདི་ལ་དབུ་མ་པས་ཀུན་རོབ་ཙམ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕྱིར་བདེན་
པ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་རང་ལུགས་ལ་མི་སོར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་རིགས་པ་གིས་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། འཇིག་
རྟེན་དང་འཕགས་པ་གང་རུང་ལ་གྲགས་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ན། དེ་ལ་དབུ་མ་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ས་སོར་བས་ཁབ། དཔེར་ན་ཟླ་བ་གིས་སང་གི་དབང་ཤེས་ཀི་ངོར་ཟླ་གིས་བདེན་པར་
འཇོག་པ་བཞིན། མི་ཤེས་གིད་ཀིས་རབ་སོད། ཅེས་སོགས་ཀི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་
གྲགས་པ་དེ་དང་། བཅོས་མར་གྱུར་པའི་དངོས་ནི་ཀུན་རོབ་ཏུའོ། །ཞེས་པའི་སྐབས་ནས་བསན་པའི་ཡང་དག་
ཀུན་རོབ་ཏུ་གྲགས་པ་དེ་གིས་ལ་སོ་སོར་འཇིག་རྟེན་དང་འཕགས་པའི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ། དེ་གིས་ཀ་ལ་
དབུ་མ་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་སད་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་
རིགས་པ་གསུམ་པའོ། །སྐབས་འདི་དག་ཏུ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་ཀི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དང་། དབུ་མ་པས་འཇིག་
རྟེན་ཀི་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་གིས་ལ་ཁད་དབྱེ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་དབུ་མའི་ཐ་སད་ལ་གང་
ཟག་གི་བདག་མེད་པ་དང་། དབུ་མ་པས་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་ཡོད་པར་བཤད་པ་བཞིན་
ནོ། །འདིར་བོད་ཀི་སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རྟེན་པས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ལ་བདེན་པའི་ས་མི་སོར་བ་
དང་། དབུ་མ་པས་དེ་ལ་དེའི་ས་སོར་བའི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པས་ནོངས་སོ། །རིགས་པ་བཞི་པ་ནི། གང་དབུ་
མའི་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ན། རང་ལུགས་ལ་བདེན་པ་དང་མི་སླུ་བ་ཡིན་པས་ཁབ། དཔེར་ན་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་བཞིན། བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པའི་སྐབས་སུ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡོད་པའི་ཐ་སད་
བཏགས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརྫུན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རིགས་པ་བཞི་པའོ། །ལྔ་པ་
ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་ཡོད་པས་མ་ཁབ་སེ། དཔེར་ན་མུ་སེགས་ཀི་
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བརྟགས་པའི་གང་ཟག་གི་བདག་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རིགས་པ་ལྔ་པའོ། །རིགས་པ་དེས་ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་
པ་ཡིན་ན་དབུ་མའི་ལུགས་ལ་ཡོད་པས་ཁབ་པ་ལྟ་ཅི་སྨོས། འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་ལ་ཡང་ཡོད་པས་མ་ཁབ་
པར་བསན་ལ། སར་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཤེས་བྱེད་ལྔ་པ་ནི། གང་འཇིག་རྟེན་
པས་རང་བཞིན་དུ་ཁས་བླངས་པ་དེ་ཡིན་ན་དབུ་མའི་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་ཁབ། དཔེར་ན་ངར་
འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་འཛིན་སངས་ཀི་གཟུང་བྱ་བཞིན། ཚ་བ་མེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་པས་ཁས་
བླངས་ཀང་། དབུ་མ་པས་དེ་ིད་འབད་ནས་འགོག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་རིགས་པ་ལྔ་པའོ། །འདི་ལ་
གཞན་དག་གིས་བསམས་པ་ནི། ཚ་བ་མེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དེ་འཇིག་རྟེན་པ་དང་དབུ་མ་པ་གིས་ཀས་ཁས་
ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དེའི་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་འཆད་པ་དེ་དག་གིས་ནི་རང་བཞིན་
བརྟག་པའི་གཞུང་འཆད་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཇི་ལྟར་འཆད་ཅེ་ན་འཇིག་རྟེན་པས་ནི་ཚ་བ་མེའི་རང་བཞིན་
དང་། ཆུའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཚ་བ་ནི་མེ་ལ་
གསར་དུ་བཅོས་པ་མ་ཡིན་ལ། ཆུ་ལ་གསར་དུ་བཅོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དངོས་པོར་སྨྲ་
བས་ཀང་དེ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་འཐད་པ་བཀོད་ནས་དེར་ཁས་ལེན་པ་ལ་དབུ་མ་པས་ཚ་བ་ཆོས་ཅན། 
མེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། ཞེས་པའི་རིགས་པས་བཀག་ནས་དེའི་རང་
བཞིན་མེད་པ་ིད་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འདིར་འཆད་ལ་མཐར་ནི་དེ་ཡང་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་
འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ། །ཡིན་ཕྱིར་མིག་ནི་མིག་གིས་
སོང་། །ཞེས་སར་བཤད་ནས་དེའི་རེས་སུ་རང་བཞིན་སོང་པ་ིད་གསུངས་སོ། །དོན་དེ་དག་ཀང་ཇི་སྐད་དུ། 
རང་བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་པའི་འགྲེལ་པ་ཚིག་གསལ་ལས། 
གལ་ཏེ་སོ་བཏགས་པ་ལས་དེ་ཡོད་ཅེས་བརོད་ན། དེ་ཇི་འད་བ་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་ཆོས་རྣམས་
ཀི་ཆོས་ིད་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་ཆོས་ིད་འདི་ཡང་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེ་ན། ཆོས་
རྣམས་ཀི་ངོ་བོའ།ོ །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་རང་བཞིན་ནོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་སོང་པ་ིད་དོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་རང་
བཞིན་མེད་པའོ། །དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན་དེ་བཞིན་ིད་དོ། །དེ་བཞིན་ིད་ཀང་གང་ཞེ་ན། འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་
བཅོས་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར་མེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་
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བརོད་དོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ན་གཞན་དག་གི་བསམ་པ་ལ་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་
པས་མེ་ལ་སོགས་པའི་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་བཀག་པ་ཡིན་གི། ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་ནི་བཀག་པ་མ་
ཡིན་ནོ། །སམ་དུ་རྟོག་པར་བྱེད་པ་དེ་ཡང་བསལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་བཟློག་སེ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་
ཡང་འདི་ལྟར། མེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གིས་མེད་དེ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་པ་
ནི། དབུ་མའི་རིགས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་དུས་ཀི་དགག་བྱར་གྱུར་པའི་རང་བཞིན་དེ་ནི་ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་མ་རིག་
པས་མེ་ཡི་རང་བཞིན་དུ་བཟུང་ཞིང་སོ་འདོགས་པའི་ཞེན་སངས་ཀི་གཟུང་བྱ་དེ་ིད་ལ་བྱ་ལ། དེ་ིད་ལ་མེའི་
ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ་བློ་ཀུན་རོབ་པས་དེའི་རང་བཞིན་དུ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། མདོར་ན་བློ་
ཀུན་རོབ་པས་ཆོས་གང་དང་གང་གི་རང་བཞིན་དུ་བཟུང་བ་དེ་དང་དེའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་དབུ་
མའི་རིགས་པས་བསྒྲུབས་ནས་འོ་ན་དེའི་རང་བཞིན་ཅི་ཞེ་ན། དེའི་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་དེའི་རང་
བཞིན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་དེའི་ཚེ་ན་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདེན་པར་མེད་དེ། ཞེས་དང་། ངོ་བོ་ིད་མེད་དེ་ཞེས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱེད་
པ་དེའི་ཚེ་ཡང་། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་ངོ་བོ་ིད་འགོག་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་སར་
ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་མ་བཀག་པར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་བཀག་ན་འགོག་མི་
ནུས་པ་དང་རང་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་རང་འགོག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆེས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དམ་པར་མེད་དེ་
ཞེས་པ་ཡང་འཇིག་རྟེན་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་ལ་བྱ་བ་ཡིན་གི། དབུ་མའི་ལུགས་ཀི་དོན་དམ་ལ་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། 
དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་གཞན་གི་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས། དབུ་མ་པས་
འདོད་པའི་དོན་དམ་དེའི་ངོར་ཡོད་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་བློ་འཁྲུལ་པ་འདི་ིད་
དོན་དམ་པའི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་དེའི་ངོར་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པ་དེ་འགོག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དོན་
དམ་པར་མེད་དེ། དེར་ཡོད་ན་གནས་ཚུལ་ལ་སེམས་པའི་རིགས་པའི་ངོར་ཡོད་དགོས་པ་ལས་དེར་མེད་པའི་
ཕྱིར། ཞེས་རྣམ་པར་བཤད་ནས། འོ་ན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་གང་ཞིག་ཡིན་ཞེས་འདི་ན། འཇིག་རྟེན་གིས་ཁས་
བླངས་པའི་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དེ་ིད་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་རེས་ཀི་ཤེས་པས་སོ་བཏགས་ནས་
བརོད་པ་འདི་ཡང་། བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པའི་ཚེ་ནའོ། །མདོར་ན་བོད་ཕྱི་
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མ་དག བུམ་སོགས་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་དང་། ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་མེད་པ་སོགས་ནི་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་ཅིང་དེ་ལ་ཅིར་ཡང་མི་སེམས་ལ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རང་
ལུགས་ལ་ཁས་མ་བླངས་ན་ེས་པ་ཆེན་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་ལྟར་འཛིན་པ་ནི་ཚིག་ཐ་དད་འདོན་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི་
དོན་ལ་རྣམ་པར་མ་བརྟགས་པ་ཡིན་ཏེ། དབུ་མའི་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་ན་དེའི་ཚད་མས་དམིགས་དགོས། དེས་
དམིགས་ན་མངོན་སུམ་མམ་རེས་དཔག་གང་རུང་གིས་དམིགས་པ་ལས་མི་འདའ་བས་བུམ་སོགས་ཀུན་རོབ་
ཀི་བདེན་པ་རྣམས་རིག་ཤེས་རེས་དཔག་གམ། དེས་དངས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གིས་དམིགས་པ་གང་
རུང་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་དབུ་མ་པས་ཁས་བླངས་པའི་རང་བཞིན་དང་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་
རྣམས་སུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ། །དེའི་ཕྱིར་དབུ་མའི་རང་ལུགས་འཇོག་
པའི་སྐབས་འདིར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཁས་མི་ལེན་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་པས་དོན་དམ་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ཀུན་
རོབ་དེ་ིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་གིས་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཡིན་ན། དེ་ལྟར་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་
ལུང་ལ་བརྟེན་པའི་རིགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཚད་མས་མི་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་བཤད་ཟིན་ནས། ཞི་འཚོ་
ཡབ་སས་ཀི་བཞེད་པ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལུགས་འཇོག་པ་དེའི་ཚེ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཞལ་
གིས་མ་བཞེས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་བཞེད་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་སོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་ཞུགས་པའི་རིམ་པས་
ངེས་དོན་གི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་འཇུག་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པའི་གྲུབ་མཐའ་ལ་སེབ་པ་ན། 
ཐ་སད་དུ་ཡང་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཁེགས་ཤིང་། རྣམ་བརྫུན་པའི་གྲུབ་པའི་མཐར་ཞུགས་པ་ན་དོན་སང་གི་ཤེས་པ་
ཡང་ཁེགས་ལ། དེ་ནས་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་ན། གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རང་
རིག་རང་གསལ་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། དེ་ནས་དེ་དག་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་ནི། འོ་ན་
སྐབས་འདིར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཁས་མི་ལེན་ན། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། 
ཁེད་ཀིས་ནི་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་སམ་པའི་དོགས་པ་འདི་ངེས་པར་སེའོ། །དེའི་ལན་
ནི་སྐབས་འདིར་དེ་དེར་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། འདི་ནི་བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེའི་
འོག་ཏུ་བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་གཅོད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། དེ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་། དེ་ཡོད་པར་
ཁས་མི་ལེན་པའི་ཚུལ་ནི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་རོད་པ་གིས་པ་ནི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་
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ལུགས་དེ་ལྟར་ཡིན་དུ་ཆུག་མོད། རང་རྒྱུད་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོར་རང་ལུགས་ལ་ཁས་མི་ལེན་ན། ཆོས་
ཅན་མཐུན་སང་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཁས་ལེན་པ་དང་འགལ་ལོ་སམ་པའི་དོགས་པ་འདི་ཡང་སེའོ། །དེའི་ལན་
ནི་སར་བཤད་ཟིན་པ་ལྟར་རྟགས་དཔེ་དང་ཆོས་ཅན་མཐུན་སང་གི་ཚད་མ་ནི། འཇིག་རྟེན་ིད་དང་དངོས་པོར་
སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུན་མོང་དུ་གྲགས་པའི་ཚད་མ་ིད་ཡིན་གི། དབུ་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་ནི་
མ་ཡིན་ཏེ། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚད་མ་ནི་རོལ་བ་གཞན་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་
བཤད་པ་དེའི་ཚེ་གཞན་དང་ཐུན་མོང་པའི་ཚད་མ་དེ་ཡང་། རྟགས་དཔེ་གཞི་གསུམ་དང་ཁབ་འབྲེལ་ལ་སོགས་
པ་ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་པའི་ཚད་མ་ཡིན་པས་སྐབས་དེར་ཚད་མའི་གོ་ཆོད་ལ། རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏེ། 
དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མི་འཇལ་བའི་ཕྱིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་དེ་ཙམ་གིས་རང་རྒྱུད་ཀི་གོ་ཆོད་པར་སོབ་དཔོན་
ལེགས་ལྡན་འབྱེད་འདོད་ལ། ཚུལ་གསུམ་རང་ལུགས་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ན། རང་རྒྱུད་ཀི་གོ་མི་ཆོད་པར་ཟླ་
བས་བཞེད་པ་ནི་ཐལ་རང་གི་ཁད་པར་གཅིག་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚུལ་
ལ། མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་བ། དེ་ལ་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཚེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པའི་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ནི་སྐབས་འདིར། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཙམ་གི་མེད་པར་དགག་པ་དེ་ིད་དོ། །དེའི་ཁད་
པར་ཡང་གཅིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཤེས་པས་སོ། །འདི་ལ་ནི་མཚན་མའི་སོས་
པ་གཞན་དང་གཞན་རྣམ་པར་བཅད་པ་ཡང་སིད་མོད། དེ་ལྟར་བཅད་པ་དེ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཡན་ལག་མ་
ཡིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀི་འཛིན་སངས་ཀི་གཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེའི་དངོས་ཀི་འགལ་ཟླ་རྣམ་པར་
བཅད་ཙམ་དེ་ིད་འདིར་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདི་ཡང་ཐེག་དམན་དང་ཐུན་མོང་བའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་
ཡིན་ཏེ། འདི་ཙམ་ཞིག་ནི་ན་ཐོས་ཀི་མཐོང་ལམ་དུ་ཡང་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་ཆོས་ཀི་བདག་མེད་མངོན་
སུམ་དུ་རྟོགས་ལ། བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པའི་མཚན་འཛིན་དང་བཅས་ཤིང་སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་
པས་མཐོང་སྤངས་ཤེས་སིབ་སྤོང་མ་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། དེ་ལ་སིར་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་སེ། མི་བསླུ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རང་བཞིན་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། བུམ་པ་བདེན་སོང་དེ་བུམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཕགས་པས་
གཟིགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ིད་ཅེས་ཀང་བྱའོ། །དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་ཀང་བྱ་སེ། དོན་དམ་
པ་མཚན་ིད་པ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་མཐུན་པ་རིགས་ཤེས་རེས་དཔག་
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གིས་ལས་དང་པོའ་ིངོར་མི་བདེན་ཡང་གིས་པའི་ངོར་བདེན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་འདི་ལྟར། བདེན་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་ས་ནི་མི་བསླུ་བ་ལ་འཇུག་ལ། དེའི་མཚན་གཞི་ནི་གིས་ཁོ་ན་སེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་
བདེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེན་འཛིན་གི་ངོར་བདེན་པ་ཡིན་ལ། གིས་པ་ནི། རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་བདེན་
པའོ། །དང་པོ་ནི་དེའི་ངོར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ་བྱ་ལ། གིས་པ་ནི་དེའི་ངོར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་རེས་ཀི་
ཤེས་པས་བདེན་པར་བཟུང་བ་ལ་བྱའོ། །དེ་ཡང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ིད་ལ་བདེན་པའི་ས་སོར་བ་ནི་འཇིག་རྟེན་
གི་ལུགས་ཡིན་ལ། བདེན་མེད་ལ་བདེན་པའི་ས་སོར་བ་ནི་འཕགས་པའི་ལུགས་སོ། །འོ་ན་བདེན་པ་དེ་གིས་
ལས་གང་ཞིག་ཁས་ལེན་ཞེ་ན། དབུ་མའི་རིགས་པས་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། དང་པོའ་ིདབང་དུ་
བྱས་ནས་བདེན་པར་འཇོག་ལ། དེས་རྣམ་པར་དཔོད་པའི་ཚེ་ན་ཕྱི་མ་ིད་དབང་བཙན་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་
རང་བཞིན་བཀག་ནས་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་རང་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་པར་བཤད་པའི་
ཕྱིར་དང་། ས་མ་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན། དེས་དབུ་མའི་དཔད་པ་མ་བཟོད་པས་ཞི་གནས་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་
བློ་དེ་བསླུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་བདེན་མེད་དེས་ཀང་སླུ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེས་ཀང་རིགས་པ་ཕྱི་མའི་དཔད་པ་
མི་བཟོད་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། དེས་དེ་ལ་དཔད་པའི་ཚེ་མི་བདེན་པ་དང་བསླུ་བ་ཡིན་ཡང་དེས་དེ་ལ་མི་དཔོད་པ་
དེ་སིད་དུ། མི་སླུ་བ་དང་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་གི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དེ་ལ་ཇི་སིད་དབུ་མའི་
རིགས་པས་མི་དཔོད་པ་དེ་སིད་དུ་བདེན་པར་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །འོ་ན་གལ་ཏེ་བདེན་མེད་ཆོས་ཅན། བདེན་
གྲུབ་ཏུ་ཐལ། བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། དེའི་ལན་ལ་གིས་ཏེ། གཞན་དང་མཐུན་པའི་ལན་གདབ་པ་
དང་། རང་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལན་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱེད་དགོས་ཏེ། 
འཇིག་རྟེན་གི་ལྷན་སེས་ཀི་བདེན་གྲུབ་འཇོག་ལུགས་དང་། དབུ་མའི་བདེན་གྲུབ་འཇོག་ལུགས་སོ་སོར་ཕྱེད་
དགོས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འཇིག་རྟེན་ན་ནི་བདེན་པ་དང་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ལ། ཁད་པར་མེད་ཅིང་
གང་བརྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་དང་། བདེན་པ་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་འཇོག་ལ། གང་དོན་དམ་པའི་
བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འཇོག་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་ནས་རྣལ་འབྱོར་སོད་པའི་བར་ཐམས་ཅད་མཐུན་
ནོ། །དབུ་མ་པས་ནི་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་ན་བདེན་གྲུབ་དང་། མི་བཟོད་ན་བདེན་མེད་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། 
དེའི་ཚེ་བདེན་པར་གྲུབ་ན་བདེན་པས་ཁབ་ཀང་། ཅིག་ཤོས་ལ་མ་ཁབ་སེ། དེ་ཡིན་ན་རིགས་པའི་དཔད་པ་
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བཟོད་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་བདེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པར་ཐལ། རིགས་པས་དཔད་མི་བཟོད་པའི་ཕྱིར་སམ་
ན། དེ་ལ་རིགས་པས་དཔོད་པའི་ངོར་ནི་མི་བདེན་པ་ཡང་འདོད་ལ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཟིན་ཅིང་། 
དེ་བཀག་པའི་བདེན་མེད་ལ་མི་དཔོད་པ་དེ་སིད་དུ་ནི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ནོ། །འོ་ན་དེ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཡང་
ཁས་ལེན་པར་མཚུངས་སོ་ཞེ་ན། མི་མཚུངས་ཏེ། ཁབ་བྱེད་བདེན་གྲུབ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ས་མ་
ཡང་དེར་ཐལ། ཁབ་བྱེད་བདེན་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་
བདེན་པ་བཀག་ནས་དོན་དམ་གི་བདེན་པ་འབད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ས་མ་ཡང་གཏན་ཚིགས་མ་
གྲུབ་སེ། ཅིག་ཤོས་བཀག་ནས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འབད་པས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པའི་
བདེན་པ་འབད་ནས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁབ་བྱེད་བདེན་པ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བརོད་ན་ཁོད་ལ་འཁོར་
གསུམ་དངོས་འགལ་དུ་འགྱུར་ལ་ཁེད་ཀིས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁབ་
བྱེད་བདེན་གྲུབ་ཁེགས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཕངས་ན་ནི། ར་བའི་རོད་གཞི་ིད་དུ་སེབ་པས་ཁབ་པ་མ་ངེས་པ་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་དེ་ལྟར་བཤད་ན། གངས་ཅན་པ་ཕྱི་མ་དག་དང་མཐུན་པར་འགྱུར་རོ། །གིས་པ་ནི། ཁོ་བོ་དོན་
དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞིར་གང་བཟུང་བ་དེ་དག་མཐར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་པ་འགོག་པའི་ཕྱོགས་
འདི་ལ་ནི། བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པའི་སྐབས་འདིར། དེ་དང་དེ་བདེན་པ་དང་དེར་གྲུབ་པ་དང་རང་
བཞིན་དང་དེར་གྲུབ་པ་དང་། དོན་དམ་པ་དང་དེར་གྲུབ་པ་གང་དུ་ཁས་བླངས་ཀང་ཆོག་པ་ཡིན་ཏེ། བུམ་པ་
བདེན་མེད་ལྟ་བུ་དེ་བུམ་པ་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་དཔད་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་ཡང་ཁོ་རང་ིད་དཔད་གཞིར་
བཟུང་ནས་མི་དཔོད་པ་དེ་སིད་དུ་དེ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་རེས་ཀི་ཤེས་བརོད་ཀི་ངོར། རིགས་པས་དཔད་བཟོད་
ལྟ་བུར་སང་བའི་ཕྱིར། འོ་ན་རིགས་པ་ཐུག་མེད་དུ་ཐལ་བ་དང་། དཔད་མི་བཟོད་པའི་ཆོས་མི་སིད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞེ་ན། ཇི་སིད་སོད་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་སོས་བྲལ་སྒྲུབ་མ་ནུས་པ་དེ་སིད་དུ་ནི་རིགས་པ་ཐུག་མེད་
ཡིན་པར་འདོད་ལ། དེ་གྲུབ་ཟིན་པའི་འོག་རོལ་དུ་ནི་རིགས་པ་ཐུག་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཚེ་ནི་བརོད་དུ་མེད་
པས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན། བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་འཆད་པའི་
སྐབས་འདིར། བདེན་པ་དང་རང་བཞིན་དང་དེ་ཁོ་ན་ིད་དང་དོན་དམ་པ་རྣམས་ཡོད་དོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པ་འདི་
ནི། རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་སུ་མ་ཟད་སོབ་དཔོན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་བཞེད་པ་ཡང་དི་མ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། 
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འཇུག་པ་ལས། གང་ཕྱིར་དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་ཕྱིར། །ཞེས་པའི་འགྲེལ་པར་ཅི་སོབ་དཔོན་གིས་བསན་
བཅོས་ལས་ཁད་པར་མཛད་པ་རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་སོབ་དཔོན་གིས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་
དམ་ཞེ་ན། གང་གི་དབང་དུ་མཛད་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་
བྱུང་ཡང་ཆོས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ིད་འདི་ནི་གནས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས། ཆོས་ིད་ཅེས་བྱ་
བ་ནི་ཡོད་དོ། །ཞེས་པ་ནས་གལ་ཏེ་མེད་ན་ནི་ཅིའི་དོན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་
ལམ་སོམ་པར་འགྱུར་ཏེ། གང་གི་ཕྱིར་ཆོས་ིད་དེ་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དེ་
ལྟར་དཀའ་བ་བརྒྱ་ཕག་རོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་དེའི་ཤེས་བྱེད་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། རིགས་ཀི་
བུ་གལ་ཏེ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པར་མ་གྱུར་ན་ནི་ཚངས་པར་སོད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་རྣམས་འབྱུང་བ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །གང་གི་ཕྱིར་དོན་དམ་པ་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་རྣམས་དོན་དམ་པ་ལ་མཁས་པ་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ལ་རོད་པ་སྤང་བ་དང་། དེས་གྲུབ་པའི་དོན་ཏེ་རྣམ་པ་གིས་བཤད་པར་བྱ་བ་ལས་དང་
པོ་ནི། འོ་ན་སྐབས་འདིར་བདེན་མེད་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ན། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས། དབུ་མའི་
གཏན་ཚིགས་དག་གིས་བདེན་ཡོད་འགོག་པ་ཡིན་གི་བདེན་མེད་མི་སྒྲུབ་བོ་ཞེས་ཡང་དང་ཡང་དུ་བཤད་ནས་
དེ་ིད་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་རང་རྒྱུད་མི་བཞེད་པའི་ཤེས་བྱེད་ཀི་ར་བར་བཤད་པ་དང་འདི་འགལ་ལོ་སམ་ན། 
དེའི་ལན་ནི་འདི་ཡིན་ཏེ། གཏན་ཚིགས་ཀིས་སོས་པ་གཅོད་པ་དེའི་ཚེ་དེ་ལྟར་ཡིན་ཡང་། རེས་ཀི་ཤེས་བརོད་
ཀིས་ཐ་སད་འདོགས་པ་དེའི་ཚེ་རིམ་པ་གིས་འབྱུང་སེ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་ལ་སོས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་རང་ཤུགས་
ཀིས་འཆར་བ་དང་། དབང་པོ་རྟུལ་པོ་ལ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཙམ་ཞིག་སེ་ཡང་། སོས་
པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་ངེས་ཤེས་འདེན་མ་ནུས་པས། སོས་བྲལ་རྟགས་ཀིས་སྒྲུབ་དགོས་པ་གིས་ལས། 
འདི་ཕྱི་མའི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །གིས་པ་གྲུབ་དོན་ནི། དང་པོར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཁས་ལེན་པའི་ཚེ། 
འཇིག་རྟེན་ན་གྲགས་པའི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་རྣམས་འཇིག་རྟེན་གིས་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་བཞིན་དུ་ཁས་
བླངས་པས་ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས། བདེན་གྲུབ་ཡིན་པའི་ཐ་སད་ཁས་བླངས་སམ་མ་བླངས་ཀང་རུང་སེ། 
བདེན་གྲུབ་ཀི་དོན་ཁས་བླངས། དེའི་འོག་ཏུ་བདེན་མེད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་བདེན་གྲུབ་བཀག་ནས་བདེན་
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མེད་ཁས་བླངས་པ་དེའི་ཚེ། སར་ཁས་བླངས་པའི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའི་སེང་དུ། བདེན་གྲུབ་ཁེགས་ཀང་
ཆོས་ིད་དོན་དམ་པའི་སེང་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཁས་བླངས་སམ་མ་བླངས་ཀང་རུང་སེ། དེའི་སེང་དུ་
བདེན་པར་གྲུབ་པའི་དོན་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དང་པོ་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་སེས་པའི་ཚེ། 
འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་སེང་དུ་བདེན་ཡོད་མ་བཀག་ཅིང་བདེན་པར་ཁས་བླངས་པ་དེའི་
འོག་ཏུ་རིག་ཤེས་རེས་དཔག་སེས་པ་དེའི་ཚེ་འཕགས་པ་ལ་གྲགས་པའི་ཆོས་ིད་དོན་དམ་པ་དེའི་སེང་དུ་
བདེན་ཡོད་མ་བཀག་ཅིང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་འདིར་ཁབ་བྱེད་བདེན་གྲུབ་
བཀག་ཟིན་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའི་སེང་དུ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་གྲུབ་བཀག་
ཀང་། ཆོས་ཅན་དོན་དམ་པའི་སེང་དུ་དོན་དམ་པའི་བདེན་གྲུབ་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་ནང་སོང་པ་ིད་
སོན་པའི་རིགས་པས་མིག་ིད་མིག་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་བཀག་ཀང་། དེ་དེས་སོང་པ་དེ་དེའི་རང་བཞིན་ཡིན་
པ་མ་བཀག་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། གང་ཕྱིར་དེ་ཡི་རང་བཞིན་དེ། །ཡིན་ཕྱིར་མིག་ནི་མིག་གིས་
སོང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་དང་པོར་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་དང་བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས། ཕྱིས་
ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་མེད་པ་ིད་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་དང་བདེན་པར་ཁས་བླངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་
དེ་ཡང་དབུ་མའི་ལྟ་བ་མ་སེས་པ་དག་རིམ་པར་འཇུག་པའི་དབང་དུ་བྱས་ལ། སེས་པ་དག་གིས་ནི་རེས་ཐོབ་ཏུ་
ཀུན་རོབ་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ་དེ་ལ་དམིགས་པའི་མཚན་འཛིན་དང་། དོན་དམ་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ་དེ་ལ་
དམིགས་པའི་བདེན་འཛིན་གི་བློ་མི་སེ་ཡང་། དོན་དམ་ལ་དམིགས་པའི་མཚན་འཛིན་གི་བློ་སེ་ཞིང་། སོས་
བྲལ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཚེ་མཚན་མེད་ཀི་བློ་སེ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ལ་བོད་ཕྱི་མ་དག འདི་སྐད་
ཅེས་འདོན་པར་འགྱུར་ཏེ། བདེན་པར་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་སྐྲའི་རེ་མོ་བརྒྱར་བཤགས་པའི་ཚད་ཙམ་
ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་དེ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་ཡིན་པ་ལ། ཁོད་ཀིས་ནི་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་
ཁས་བླངས་པས་ལུགས་དེ་ལས་མས་སོ་ཞེས་རོལ་བ་དང་། ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བདེན་
གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ན། གཞན་སོང་སྨྲ་བ་དག་གི་ལུགས་ལ་གནས་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་ཞབས་ཀི་རིང་ལུགས་
ལས་མས་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་རོལ་བར་འགྱུར་རོ། །འདི་ལ་གིས་ཏེ། རོལ་བ་དང་པོའ་ིལན་གདབ། གིས་
པའི་ལན་གདབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། མགོ་མཚུངས་དང་། རྣལ་མའོ། །དང་པོ་ནི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བར་ཁས་ལེན་
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པའི་སོ་སོ་སེ་བོ་ཁོད་ཀང་ལུགས་དེ་ལས་མས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེར་དེ་ཁས་མ་བླངས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་འཕལ་གི་འཁྲུལ་རྒྱུས་མ་བསད་པའི་འཇིག་རྟེན་གི་ཤེས་པ་ལ་བདེན་
གྲུབ་ཏུ་སང་བ་དེ་འཇིག་རྟེན་པས་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་ནམ་མི་ལེན། མི་ལེན་ན་ནི་ཇི་སྐད་དུ། གཏི་མུག་རང་
བཞིན་སིབས་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་སེ། །དེས་གང་བཅོས་མ་བདེན་པར་སང་དེ་ནི། །ཀུན་རོབ་བདེན་ཞེས་དང་། 
གནོད་པ་མེད་པའི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀིས། །བཟུང་བ་གང་ཞིག་འཇིག་རྟེན་གིས་རྟོགས་ཏེ། །འཇིག་རྟེན་ིད་
ལས་བདེན་ཡིན། ཞེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་གཞུང་དེས་དེ་དང་དེ་བདེན་པར་བཤད་ཀི་བདེན་
གྲུབ་ཏུ་མ་བཤད་དོ་སམ་ན། བདེན་འཛིན་གི་ངོར་བདེན་པ་ལ་དེའི་ངོར་བདེན་གྲུབ་མ་ཡིན་པའི་ཁད་པར་སུས་
ཀང་འཆད་པར་མི་ནུས་སོ། །དེས་དེ་ཁས་ལེན་ནོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཁོད་ཀིས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་གྲུབ་ཁས་
བླངས་པར་ཐལ། འཇིག་རྟེན་པས་དེར་དེ་ཁས་བླངས་པ་གང་ཞིག དེས་ཁས་བླངས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་དབུ་
མ་ཐལ་འགྱུར་བར་ཁས་འཆེ་བ་ཁོད་ཀིས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་དེའི་ཚེ་ཁས་ལེན་
དགོས་པའི་ཕྱིར། དེ་དགོས་པ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། འཇུག་འགྲེལ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། འཇིག་རྟེན་ན་གང་ཡོད་པར་
འདོད་པ་དེ་ང་ཡང་ཡོད་པར་འདོད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའི་ལུང་གིས་དོན་གང་ཞིག་བསྒྲུབས་པ་ཡིན་ཞེས་རྣམ་པར་
རྟོག་ཅིང་དཔོད་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་མོད་དེ་ཙམ་གིས་དབུ་མའི་
ལུགས་ལས་མས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཀུན་རོབ་འཇིག་རྟེན་གི་ལུགས་ཡིན་གི། 
འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་རང་ལུགས་མཐར་ཐུག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རྣམ་པར་དཔོད་པ་དང་ལྡན་པ་དག་
གིས་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བར་རིགས་ལ། དེའི་ཚེ་ཁོ་བོ་ཅག་གི་འདོད་པ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་
རིགས་པ་འཆད་པ་དེའི་ཚེ་རེས་ཀི་ཤེས་པས་བདེན་སོང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བླངས་
མོད། དེ་ཙམ་གིས་དབུ་མའི་ལུགས་ལས་མས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་
པའི་འཇོག་ལུགས་ཡིན་གི། དབུ་མའི་རང་ལུགས་མཐར་ཐུག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། བདེན་སོང་རང་
ལྡོག་ནས་འདིར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ཡང་། དེ་ཡོད་མེད་དང་དེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་
སོགས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལས་མ་འདས་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་དང་དེ་ཡིན་པ་དེ་ཡང་མཐར་བདེན་མེད་ཀི་
སོས་པ་གཅོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་བཀག་ནས། སོས་བྲལ་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
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རྣལ་མའི་ལན་ནི། བུམ་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པས་སོང་པ་དེ་བར་འདིར་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་
ཏེ། དེ་འདིར་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་རང་བཞི་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེའི་འབྲེལ་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ་རང་
བཞིན་དག་ནི་བཅོས་མིན་དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ལ། གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ངོ་
བོ་དེ་བདག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་ཟླ་བས་འཆད་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ། ཡང་བརྒྱ་པའི་འགྲེལ་པར། དེ་ལ་
བདག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་ངོ་བོའ་ིརང་བཞིན་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་
ལྟར་གསུངས་པ་དེས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་རང་བཞིན་དེ་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཀི་
དོན་དུ་གསལ་བར་བཤད་པས། དངོས་མེད་རྣམས་ཀི་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་པའི་རང་བཞིན་ཡང་དངོས་མེད་
ཀི་བདག་དང་བདེན་གྲུབ་ཀི་དོན་དུ་འཆད་དགོས་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་འདི་ཡང་
ཟླ་བས་དབུ་མ་པའི་རང་ལུགས་མཐར་ཐུག་འཇོག་པའི་ཚེ་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། རང་བཞིན་སོང་པ་
ིད་བསན་པའི་སོ་ནས་རང་བཞིན་དེ་ཡང་སོང་ིད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཕྱིར། འདིར་སོང་གཞིའི་ཆོས་ཅན་
དུ་འཛིན་རྒྱུའི་རང་བཞིན་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་ལ་བྱ་བ་མ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་ལ་
འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། འདི་ལྟར་རང་བཞིན་མ་བྱས་པས། །རང་བཞིན་ཞེས་ནི་བྱ་བར་
སད། །ཅེས་བཤད་པས་སོ། །རོལ་བ་གིས་པའི་ལན་ནི། བར་འདིར་རང་བཞིན་བདེན་ཡོད་དུ་ཁས་བླངས་
པས། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུགས་ལས་མས་པ་དང་། གཞན་སོང་གི་ལུགས་ཁས་བླངས་པའི་ེས་པར་མི་འགྱུར་
བའི་ཀླན་ཀ་ལན་དང་བཅས་པ་ནི་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་འཇུག་འགྲེལ་
ལས། འདིར་སྨྲས་པ་ཀེ་མ་ལ་གང་ཞིག་དངོས་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་འདོད་ཅིང་། གོ་བུར་དུ་བཅོས་མ་མིན་པ་
དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཡང་འདོད་པ་ཁོད་ནི་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་དོན་བརོད་པ་ཞིག་གོ་
ཞེ་ན། བརོད་པར་བྱ་སེ། ཁོད་ཀིས་བསན་བཅོས་ཀིས་དགོངས་པ་མ་རིག་པ་ཞིག་སེ། འདིའི་དགོངས་པ་ནི་
གལ་ཏེ་མིག་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་བྱིས་པའི་སེ་བོས་བཟུང་བར་བྱ་
བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ནི། རང་བཞིན་དེ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཀང་རྟོགས་པའི་
ཕྱིར་ཚངས་པར་སོད་པ་དོན་མེད་པར་འགྱུར་ན། གང་གི་ཕྱིར་འདི་ིད་རང་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། དེ་བལྟ་
བའི་དོན་དུ་ཚངས་པར་སོད་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་བདག་གིས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་ལྟོས་
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ནས་བཅོས་མ་མ་ཡིན་པ་ིད་དང་། གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པ་ིད་དུ་བརོད་དོ། །གང་ཞིག་བྱིས་པའི་སེ་བོས་བལྟ་
བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་དེ་ིད་ནི་རང་བཞིན་དུ་རིགས་ལ། དེ་ཙམ་གིས་དོན་དམ་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཞིང་། 
དངོས་པོ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་རང་བཞིན་གིས་ཞི་བ་ིད་ཀི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གསུངས་པ་དེ་ལས་ནི་རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དེ་ཡང་ཀུན་
རོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་གི། དོན་དམ་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེ་ཡང་རང་
བཞིན་དེ་ིད་འདིར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་། སྐབས་གཞན་དུ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་འགྱུར་བ་དང་། 
རང་བཞིན་དེ་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་པ་སོགས་ནི་འདི་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་ཤེས་པར་བྱའོ། །གིས་པ་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལུགས་ཟུར་ཙམ་བརོད་པ་ལ། གོང་དུ་
བཤད་པའི་རིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་གཞུང་ཕྱི་མོའ་ིདབུ་མ་དང་། རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ན་གསལ་བར་བཞུགས་
ཀང་། ཟླ་བ་གྲགས་པའི་གཞུང་ན་གསལ་བར་བཞུགས་པ་མི་སང་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀིས་དེ་ལྟར་
མི་བཞེད་དོ། །ཞེས་ཁ་ཚོན་བཅད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཞུང་ར་བ་དང་འགལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཟླ་བ་
ིད་ཀི་གཞུང་ལས་ཀང་མདོ་ལས་འབྱུང་པའི་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཐོག་མར་ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་རྣམས་སོང་པ་ིད་
དུ་བསན་ནས། དེའི་འོག་ཏུ་སོང་པ་ིད་ཀང་སོང་པ་ིད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པ་
བཞེད་དོ་ཞེས་ཀང་ཁ་ཚོན་བཅད་པར་མི་ནུས་ཏེ། དང་པོ་ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོ་བདེན་ཡོད་འགོག་པའི་དུས་
ིད་ནས་བདེན་ཡོད་འགོག་པ་ཡིན་གི། བདེན་མེད་སྒྲུབ་པར་མི་བཞེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཅིག་ཤོས་
བཀག་ནས་གཅིག་མ་བསྒྲུབས་པ་དེའི་ཚེ་ན། རིགས་ཤེས་དེས་དངས་པའི་རེས་ཀི་ཤེས་པ་ལ་བདེན་མེད་དུ་
ཞེན་པ་ཡང་མི་སེ་ན་ནི། རིགས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་དགོས་པ་མེད་ལ་རིགས་ཤེས་དེས་བདེན་མེད་ངེས་པའི་ངས་
ཤེས་དངས་ན་ནི་དེའི་ཚེ་རིགས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་དགག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། བདེན་མེད་དུ་ཞེན་
པའི་བློ་འདི་ནི་སེམས་རྒྱུད་ལ་ཡུན་རིང་དུ་ཞེན་ཞིང་ཞུགས་ན་གསོར་མི་རུང་བའི་དུག་ིད་དུ་འགྱུར་བར་སྨན་
པ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ིད་ཀིས་གསལ་བར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །རང་རྒྱུད་ཀི་ཚུལ་ལ་ནི། 
རིམ་པ་གསུམ་པའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་པ་གིས་པར་བསན་པའི་ཞེན་བློ་དེ་ངེས་པར་བཟློག་དགོས་
པ་ཡིན་ཏེ། རིམ་པ་གིས་པ་དེར་བདེན་མེད་འབད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་བདེན་མེད་དང་བདག་
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མེད་ཀི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་མེད་པར་དགག་པ་ིད་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱས་ནས་
རྟགས་ཀིས་བསྒྲུབས་ལ། དེ་ིད་རིགས་ཤེས་ཀི་དངོས་ཀི་གཞལ་བྱ་དང་ལྟ་བའི་ཡུལ་དུ་འཇོག་ལ། ཐ་སད་
འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་ནི་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། བདེན་མེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་བརོད་
རྣམས་ཀང་འབད་ནས་སྒྲུབ་པར་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་
ལུགས་འདི་ནི་གདུལ་བྱ་དབང་པོ་རྣོན་པོས་ཆོས་ཅན་གཅིག་གི་སེང་དུ་མཐའ་བྲལ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ན། 
རིགས་པ་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་མཐའ་བྲལ་གོ་བར་ནུས་པའི་གང་ཟག་ལ་སོས་པ་ཅིག་ཅར་
དུ་གཅོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བ་ནི། དབང་བརྟུལ་རིམ་གིས་བཀི་
བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ིད་གཞུང་ར་བ་དང་མཐུན་ཞིང་། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་རིགས་པ་དང་ཡང་མི་
འགལ་བས་གོང་དུ་བཤད་པའི་རིམ་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་བསེད་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་མཐར་
ཁས་ལེན་གང་ཡང་མེད་པའི་འཐད་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། སོང་པ་ིད་དུ་ཞེན་པའི་བློ་འགོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་
མཚན། དེ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ། དེ་བཀག་པའི་རེས་ཐོབ་ཏུ་ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སད་ཇི་ལྟར་འདོགས་པའི་
ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་དེ་ལྟར་ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་རིགས་པས་སུན་དབྱུང་ནས་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་
འབད་པས་བསྒྲུབ་པ་དེ་ལྟ་ན། ཅི་དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་དེ་ཡོད་པ་ཡིན་ནམ། ཡོད་པ་དེ་ལྟ་ན་ནི་དེ་ལ་དེར་
ཞེན་པའི་བློ་དེ་ིད་ཀང་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བློ་དེའི་རྒྱུན་རིགས་པ་གཞན་གིས་མ་
བཀག་པར་གོམས་པར་བྱས་པས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་ཚོགས་མཐའ་དག་ལས་གྲོལ་བ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། 
གངས་ཅན་དུ་ཕྱིས་བྱོན་པའི་ཆེན་པོ་ལྷག་པའི་ལྷ་དག་གིས་རེས་སུ་བཟུང་བས་དབུ་མའི་ལྟ་བ་ལུང་སོན་པར་
བྱེད་པ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་ཁོ་ན་ལྟར་ཁས་ལེན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནི་དེ་ལྟར་མི་འཆད་དེ། ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོ་
བདེན་པས་སོང་པ་དེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་གསུངས་པའི་དགོངས་གཞི་ནི། སོང་པ་ིད་ལ་མཚན་མར་
འཛིན་པའི་མཚན་འཛིན་གི་བློ་ངོར། དེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་སང་བ་ལ་དགོངས། དགོས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་
དངོས་པོ་ལ་བདེན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པའི་དོན་དུའོ། །དངོས་ལ་གནོད་བྱེད་ནི། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་
སོང་པ་ིད། །ལྟ་ཀུན་ངེས་པར་འབྱིན་པར་གསུངས། །ཞེས་པའི་གཞུང་གིས་བསན་པའི་རིགས་པ་རྣམས་
སོ། །གཞན་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། ཟླ་བའི་ཞབས་ཀི་ལུང་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། འོད་སྲུངས་གང་ཟག་ཏུ་ལྟ་བ་རི་
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རབ་ཙམ་ནི་བླའི། སོང་པ་ིད་དུ་ལྟ་བ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དང་། ར་བ་ལས། གང་དག་སོང་པ་ིད་ལྟ་བ། །དེ་
དག་སྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། ཇི་སིད་ཡིད་ཀི་རྣམ་གཡོ་བ། །དེ་སིད་
བདུད་ཀི་སོད་ཡུལ་ཏེ། །ཞེས་དང་། ཡོད་པས་རྣམ་པར་མི་གྲོལ་ཏེ། །མེད་པས་སིད་པ་འདི་ལས་མིན། །དངོས་
དང་དངོས་མེད་ཡོངས་ཤེས་པས། །བདག་ིད་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་གྲོལ། །ཞེས་དང་། ཡང་དེ་ིད་ལས། ཡང་དག་
མ་མཐོང་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམས་སེམས་ཏེ། །ཡང་དག་མཐོང་བ་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་
འདས་པར་རོམས་སེམས་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། སོབ་དཔོན་འཕགས་པ་ིད་ཀིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་
འགྲེལ་ལས། གང་དུ་རྣམ་རྟོག་སང་གྱུར་པ། །དེར་ནི་སོང་ིད་ག་ལ་ཡོད། །རྟོག་བྱ་རྟོག་བྱེད་རྣམ་པའི་
སེམས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་ཀིས་མ་གཟིགས། །གང་ན་བརྟག་བྱ་རྟོག་བྱེད་ཡོད། །དེར་ནི་བྱང་ཆུབ་
ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཡང་དེ་ིད་ལས། སེ་མེད་དང་ནི་སོང་ིད་དང་། །བདག་མེད་ཅེས་བྱར་
སོང་པ་ིད། །དམན་པའི་བདག་ིད་གང་སོམ་པ། །དེ་དེ་སོམ་པར་བྱེད་པ་མིན། །ཞེས་དང་། འཇིག་རྟེན་ལས་
འདས་པར་བསོད་པ་ལས། རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་སྤང་བའི་ཕྱིར། །སོང་ིད་བདུད་རི་སོན་མཛད་ན། །གང་ཞིག་དེ་
ལ་ཞེན་གྱུར་པ། །དེ་ིད་ཁོད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་སྨད། །ཅེས་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། དེ་ལྟར་བདག་དང་
བདག་མེད་པ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་དམིགས་སུ་མེད། །བདག་དང་བདག་མེད་ལྟ་བ་དག །དེ་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་
པོས་བཟློག །ཅེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་པ་རྣམས་དང་། ཇི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ལས། གཟུགས་
སོང་ཞེས་བྱ་བར་སོད་ན་མཚན་མ་ལ་སོད་དོ། །ཞེས་སོགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པ་ིད་ཀི་བར་ལ་སར་
ནས་གསུངས་པ་དང་། ཀཱ་མ་ལ་ཤཱི་ལས། སོམ་རིམ་དུ་མདོ་དངས་པ་ལས། འོད་སྲུངས་འདི་ལྟ་སེ། དཔེར་ན་
ཤིང་གིས་དྲུད་པ་ལས་མེ་འབྱུང་སེ། བྱུང་ནས་ཤིང་གིས་བསེགས་པ་དེ་བཞིན་དུ། འོད་སྲུངས་ཡང་དག་པར་
སོ་སོར་རྟོག་པ་ཡོད་ན་འཕགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་དབང་པོ་སེ་སེ། དེ་སེས་པས་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རྟོག་པ་
དེ་ིད་བསེག་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། མངོན་པར་རྟོགས་པའི་རྒྱན་ལས་ཀང་། གཟུགས་སོགས་
ཕུང་པོ་སོང་ིད་ལ། །སོད་པའི་འདུ་ཤེས་མི་མཐུན་ཕྱོགས། །ཞེས་དང་། རས་དང་བཏགས་པའི་རྟེན་ཅན་
གི། །འཛིན་པའང་རྣམ་པ་གིས་སུ་འདོད། །ཅེས་བདེན་སོང་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའི་དོན་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དེ་ིད་དུ་ཞེན་པའི་བློ་དེ་ནི་བཏགས་འཛིན་གི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཅན་
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ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་རྣམས་ཀི་ནང་ནས་ཆེས་ཤིན་ཏུ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་པར་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་
སྐབས་སུ་འདི་སྐད་ཅེས་བདེན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཞིབ་ཆ་སོར་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ས་ཇི་བཞིན་པ་
དེ་ལྟར་དུ་བཟུང་ན་དབུ་མའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སེ་བའི་གེགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞེས་ཟེར་བར་སང་ངོ་། །དེ་
སྐད་ཟེར་བ་དེ་ཡང་རེ་བཙུན་གིས་མངོན་པར་རྟོག་པའི་རྒྱན་དུ་གསལ་བར་བཀག་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སོ་སོ་
སེ་བོ་འཕགས་དབྱེ་བས། །སེམས་ཅན་རས་དང་བཏགས་ཡོད་པར། །རྣམ་རྟོག་འཛིན་པ་དག་ཏུ་འདོད། །ཅེས་
བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅན་དུ་བཤད་ལ། ཁེད་ལྟར་ན་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བདེན་པར་
ཞེན་པའི་བློ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་རྟེན་ཅན་དུ་འགྱུར་བས་དེ་ཡང་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོང་ིད་མ་རྟོགས་པའི་
འཕགས་པ་ལ་ནི་དེ་སྐབས་ཀི་བཏགས་འཛིན་རྟོག་པ་དེ་འོང་དོན་མེད་ལ། དེ་རྟོགས་པའི་འཕགས་པས་ནི་སོང་
ིད་ལ་བདེན་པར་འཛིན་ན། ཐེག་དམན་འཕགས་པའམ་ཐེག་ཆེན་འཕགས་པ་གང་གིས་འཛིན། དང་པོ་ལྟར་ན། 
ཁེད་དེ་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པར་འདོད་པ་དང་འགལ། གིས་པ་ལྟར་ན། གཞུང་དེ་མཐོང་སྤངས་འཆད་པའི་
སྐབས་ཡིན་པས་མི་རིགས་སོ། །འོ་ན་ཇི་སྐད་དུ། འཇུག་པ་ལས། དེ་ཕྱིར་བདག་དང་བདག་གིས་སོང་ལྟ་
བའི། །རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་ལ་འཇུག་པ་
ལས། སོང་པ་ིད་དང་བྲལ་བའི་སེམས། །འགགས་པ་ས་ཡང་སེ་འགྱུར་ཏེ། །འདུ་ཤེས་མེད་པའི་སོམ་འཇུག་
བཞིན། །དེས་ན་སོང་ིད་བསོམ་པར་བྱ། །ཞེས་བཤད་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེའི་ལན་ལ་མགོ་མཚུངས་དང་། 
རྣལ་མའོ། །དང་པོ་ནི། གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུད་ལས། དངོས་པོ་མེད་པ་སོམ་པ་མེད། །བསོམ་པར་བྱ་བ་སོམ་
པ་མིན། །དེ་ལྟར་དངོས་པོ་དངོས་མེད་པ། །སོམ་པ་དམིགས་སུ་མེད་པ་འོ། །ཞེས་དང་། དཔལ་ཁ་སོར་གི་རྒྱུད་
ལས། སོང་པ་སོམ་པར་མི་བྱ་ཞིང་། །སོང་མིན་སོམ་པར་མི་བྱ་སེ། །སོང་པ་མི་སྤང་རྣལ་འབྱོར་པས། །སོང་མིན་
ཡོངས་སུ་མི་སྤང་ངོ་། །སོང་དང་སོང་མིན་བཟུང་བ་ལས། །རྟོག་པ་ཉུང་མིན་སེ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར་ན། སོང་པ་ིད་ལ་སོགས་པར་ཞེན་པའི་ཚུལ་གིས་བསོམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། 
འཇུག་པ་ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི་བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ིད་ཡིན་ལ། སོད་འཇུག་
ལས་གསུངས་པ་དེ་ནི། སོས་བྲལ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་གང་ཟག་གིས་གང་དུ་ཡང་མི་སོམ་པ་ལ་སོང་ིད་
སོམ་པ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་པ་དེ་ིད་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་ལ། དགག་བྱ་སོང་ིད་
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ངོས་བཟུང་། དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་པ་ལ་དོན་དམ་དུ་བདེན་པར་བཟུང་བའི་ཚུལ། དེ་དོན་དམ་དུ་བདེན་པ་
འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། སིར་སོང་ིད་ཅེས་བྱ་བའི་ས་འཇུག་པ་ནི་གིས་ཏེ། རིགས་
པས་གཏན་ལ་མ་ཕབ་པའི་སོང་ིད་དང་། དེས་ཕབ་པའི་སོང་ིད་དོ། །དང་པོ་ནི་བུམ་པ་ཆུས་སོང་པ་ལྟ་
བུའོ། །གིས་པ་ལ་ཡང་། གཞན་དབང་ཀུན་བཏགས་ཀིས་སོང་པ་ལྟ་བུ་གཞན་སོང་དང་། བུམ་སོགས་རང་གི་
ངོ་བོས་སོང་པ་ལྟ་བུ་རང་སོང་གིས་ཏེ། དེ་ལྟར་རྣམ་པ་གསུམ་ལས། དང་པོ་གིས་འདིར་སོང་ིད་གོ་ཆོད་པོ་
མ་ཡིན་ལ། གསུམ་པ་ལ་ཡང་། བདེན་གྲུབ་ཀི་སོས་པ་ི་ཚེ་བ་བཀག་པ་རྣམ་གྲངས་པའི་སོང་ིད་དང་། སོས་
པ་མཐའ་དག་བཀག་པ་རྣམ་གྲངས་པ་མ་ཡིན་པའི་སོང་ིད་གིས་ལས། དེ་གིས་གང་ཡིན་ཀང་རུང་། རྟོག་པ་
ལ་སོང་ིད་ཀི་མཚན་མ་འཆར་རྒྱུ་ཞིག་བྱུང་ན། དེ་ིད་མཚན་མེད་ཀི་སོས་པ་གཅོད་པའི་སྐབས་འདིར་དགག་
བྱར་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བ་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་སྐབས་སུ་འགོག་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཀུན་རོབ་
ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པ་ལ་ཐུག་ལ། གིས་པ་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་དོན་དམ་བདེན་པར་བཟུང་བའི་ཚུལ་ལ་
གསུམ་སེ། ཐལ་འགྱུར་གི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དེར་སྒྲུབ། རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དེར་སྒྲུབ། ཞི་
བ་ལྷའི་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་དེར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པར། ཡང་དག་མཐོང་བ་
འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམས་སེམས་མེད། །ཅེས་པའི་འགྲེལ་པར། ཟླ་བས་ཅི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དེ་བཞིན་ཏེ་འཁོར་བར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་ཡོད་ན། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པར་ཡོངས་སུ་རྟོག་སེ། དེ་གིས་ཀ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་པ་ནས། དེ་
བས་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཡོངས་སུ་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ། །གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་མྱ་
ངན་ལས་འདས་པ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའོ་ཞེས། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་ན། དེའི་བདག་ིད་དུ་འཇིག་རྟེན་ལ་མི་
བསླུ་བའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཀིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཞེས་བཤད་དོ། །འཕགས་པ་དོན་དམ་པ་
གཟིགས་པ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ནི། འཁོར་བའམ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མི་དམིགས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཡང་དག་
མཐོང་བ་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམ་སེམས་མེད། །ཅེས་བྱ་བར་གྲུབ་བོ། །ཞེས་པ་ནས། གལ་ཏེ་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཅི་ཡང་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། འཕགས་པ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་བོ་ཞེས་རྣམ་
པར་བཞག་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། སིད་པ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི། །མྱ་ངན་འདས་ཞེས་བརོད་པ་ཡིན། །ཞེས་བྱ་བ་
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སྨོས་སོ། །སིད་པ་དེ་ིད་ཀི་ངོ་བོ་ིད་སེ་བ་མེད་པ་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་པའི་ཚུལ་གིས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ིད་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་དང་སར་ནས། མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་ཞེས་རྣམ་པར་བཞག་སེ། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་རང་གི་ངོ་བོ་གྲུབ་པ་ནི་གང་ཡང་
མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་གསུངས་སོ། །སྐབས་འདིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐ་སད་དུ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་
ཡིན་པ་དང་། རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་གསུངས་པ་དེའི་དུས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་ཡང་། རང་
བཞིན་གི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དང་། འབྲས་དུས་ཀི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་ཀ་ལ་འཆད་དགོས་པ་ནི་
སྐབས་སོབས་ཀིས་ཤེས་ལ། མཚན་གཞི་གཅིག་ིད་འདིར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་བཤད་པ་དང་། གོང་དུ་
དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་བཤད་པ་གིས་ཀ་མི་འགལ་བ་ནི། འཇུག་འགྲེལ་དུ། སོ་སོ་སེ་བོ་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་
པ་གང་ཡིན་པ་དེ་འཕགས་པ་སང་བཅས་ཀི་ཀུན་རོབ་དང་། དེའི་དོན་དམ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་
པ་ལྟ་བུ་དང་། ཡེ་ཤེས་སིང་པོས་མདོ་དངས་པ་ལས། གཞན་གི་དོན་དམ་བྱས་གང་ཡིན། །དེ་ནི་གཞན་གི་ཀུན་
རོབ་འདོད། །ཅེས་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གིས། སོང་ིད་ཀུན་རོབ་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ནི། ཇི་སྐད་
དུ། བདེན་པ་གིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལས། བཏགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། །བཀག་པས་བཏགས་མིན་ཇི་ལྟར་
འགྱུར། །དེ་བས་འདི་ནི་ཀུན་རོབ་སེ། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། དེའི་འགྲེལ་པར། དགག་བྱ་བཏགས་པ་ཡིན་དུ་
ཟིན་ན། བཀག་པ་ཡང་བཏགས་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། མོ་གཤམ་གི་བུའི་སོ་སངས་ིད་ལ་སོགས་པ་བཀག་པ་
བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདིའི་དོན་ལ་བོད་ཕྱི་མ་དག རེ་འགའ་སེ་བ་བཀག་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་
མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ལ་འཆད་པ་དང་། རེས་འགའ་མཚན་འཛིན་གི་ཡུལ་དུ་སོང་བའི་ཆ་ནས་འཆད་ཅིང་། དེའི་རང་ལྡོག་
ནས་དེར་འཆད་མ་ནུས་པས་གཞུང་གི་སྐབས་ལས་རིང་དུ་གོལ་བ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་དེའི་སྐབས་ཀི་འཕོས་ལ་ཇི་
ལྟར་ཡོད་ཅེ་ན། བཤད་པ། ཇི་སྐད་དུ། དངོས་ཙམ་བརྟེན་ནས་གང་སེས་ཏེ། །ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཤེས་པར་
བྱ། །ཞེས་སེ་བ་ཙམ་དེ་ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་དང་། འཇིག་རྟེན་གི་དོན་དམ་བདེན་པར་བཤད་དོ། །ཇི་སྐད་དུ། 
ཡང་དག་མ་ཡིན་ཀུན་བཏགས་ཡིན། །ཞེས་ཡང་དག་པའི་སེ་སོགས་དེ་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་པ་དེ་གྲུབ་
མཐས་སོ་བཏགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་ན། རོ་རེ་གཟེགས་མ་ལ་སོགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཀིས་ཡང་དག་པའི་སེས་སོགས་བཀག་པ་ཡང་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐལ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་སོ་
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བཏགས་པའི་ཕྱིར་སམ་དུ་དོགས་པ་ལ། ཇི་སྐད་དུ། སེ་བ་ལ་སོགས་བཀག་པ་ཡང་། །དངོས་པོ་བཀག་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཀིས། །ཡང་དག་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། །དོན་དམ་ཡིན་པར་ཁོ་བོ་འདོད། །དཔད་ན་ཀུན་རོབ་
ཁོ་ན་འོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་མེད་གསལ། །བཏགས་
པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། །ཞེས་སོགས་སེལ་ནས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་དོན་ཡང་། མྱུ་གུ་དཔད་གཞིར་བཟུང་
ནས་དཔོད་པའི་རིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ནི། མྱུ་གུ་སེ་མེད་དེ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཡང་། སེ་མེད་དེ་ིད་
དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་དཔོད་པའི་རིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས། ཀུན་རོབ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཡིན་ལ། ཡང་
དག་པ་དང་ཀུན་རོབ་གིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་བཤད་པ་ནི། བློ་ས་མ་ལ་ལྟོས་པའི་དོན་དམ་དང་། ཕྱི་མ་ལ་
ལྟོས་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པར་འགྱུར་བ་ལ་འཆད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇིག་རྟེན་གི་དོན་དམ་བདེན་པ་ལ་
འཕགས་པའི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་གཞན་ལས་ཀང་དེ་དེར་གྲུབ་
པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དབུ་མའི་རྒྱན་རང་གི་འགྲེལ་པ་དང་བཅས་པ་ལས། སེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཡང་། 
ཡང་དག་པའི་ཀུན་རོབ་ཏུ་རྟོགས་པ་ཡིན་དུ་ཟིན་ཡང་། དམ་པའི་དོན་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། །འདི་ནི་ངེས་པའི་
དོན་ཞེས་བྱ། །ཡང་དག་ཏུ་ནི་སོས་པ་ཡི། །ཚོགས་རྣམས་ཀུན་ལས་དེ་གྲོལ་ཡིན། །དོན་དམ་པ་ནི་སོས་པའི་ད་
བ་མཐའ་དག་སྤངས་པའོ། །སེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་ལ་འཇུག་པ་དང་མཐུན་པའི་ཕྱིར། དོན་དམ་པ་
ཞེས་ེ་བར་འདོགས་སོ། །ཡང་དག་ཀུན་རོབ་རྣམས་ཀི་སྐས། །མེད་པར་ཡང་དག་ཁང་པ་ཡི། །ཞེས་སོགས་
རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ཞི་བ་ལྷའི་ལུང་གིས་དེ་དེར་སྒྲུབ་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། ཤེས་རབ་ཀི་ལེའུ་ལས། 
གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཚད་མིན་ན། །དེས་གཞལ་བརྫུན་པར་མི་འགྱུར་རམ། །དེ་ིད་དུ་ནི་སོང་པ་ིད། །སོམ་པ་དེ་
ཕྱིར་མི་འཐད་འགྱུར། །ཞེས་ཕྱོགས་ས་མ་བསུ་ནས། ཐལ་བ་དང་པོ་ལ་འདོད་ལན་འདེབས་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། 
བཏགས་པའི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡིས་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡིན། །དེ་ཕྱིར་བརྫུན་པའི་དངོས་གང་
ཡིན། །དེ་ཡིས་དངོས་མེད་གསལ་བར་བརྫུན། །དཔེར་ན་རི་ལམ་བུ་ཤི་ལ། །དེ་མེད་སམ་པའི་རྣམ་རྟོག་ནི། །དེ་
ཡོད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡི། །གེགས་ཡིན་དེ་ཡང་བརྫུན་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་དག་གི་དོན་ཡང་། ཀུན་
རོབ་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་མི་བདེན་པའི་རྟགས་ཀིས་ཀུན་རོབ་མི་བདེན་པ་དེ་ིད་ཀང་བརྫུན་པར་བཤད་དོ། །དེ་
ལྟར་བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་ཡང་འགོག་པའི་སྐབས་སུ་སོང་པ་ིད་དེ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་སོགས་ཀུན་རོབ་ཀི་
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བདེན་པ་དང་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པར་བཤད་པ་ལ། གངས་ཅན་དུ་ཕྱིས་བྱོན་པའི་བཤེས་གེན་
རྣམ་དཔོད་གཟུ་བོར་མི་གནས་པ་དག་ན་རེ། བདེན་པའི་ས་མི་བསླུ་བ་ལ་འཇུག་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་བདེན་
པ་བརྫུན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲ་བ་ནི། དངོས་འགལ་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། བརྫུན་པའི་དོན་བསླུ་བ་ཡིན་
པས། དེ་འད་བའི་བདེན་བརྫུན་གིས་དངོས་སུ་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་པའི་ཕྱིར་རོ། །མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
རྫུན་པ་ཡིན་ན། ཚིག་གསལ་ལས། གང་ཞིག་བདེན་པ་དེ་ནི་མི་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་བཞིན། ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེས་ཡི་གེར་བྲིས་སོ། །འདིའི་ལན་ལ་གིས་ཏེ། རིགས་
པ་དང་མི་འགལ་བ་དང་། ལུང་དང་མི་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་འད་བའི་རིགས་པ་འཕན་པ་ནི། འཕེན་པ་པོ་
རང་ིད་ངོ་ཚ་བའི་གནས་ཡིན་ཏེ། རིགས་པ་འདི་ལ་ཆོས་ཅན་དང་། ཐལ་ཆོས་སོགས་ཀི་འཆང་བཟུང་ཅི་ཡང་
མི་སང་བའི་ཕྱིར་དང་། དེ་མ་ཐག་ཏུ་འཕེན་པ་པོ་རང་ིད་ལ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་ལ་ཁས་ལེན་
མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཐལ་བ་ཇི་ལྟར་འཕངས་པ་ལས་དངོས་འགལ་གི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
དེ་ཁོད་ཀིས་སོན་ཤིག འདི་ལྟར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆོས་ཅན། བརྫུན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་པའི་ཕྱིར། 
ཁབ་པ་ཡོད་དེ། བདེན་བརྫུན་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ར་བའི་རྟགས་གྲུབ་སེ། མི་
བསླུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཕངས་ན་འཁོར་གསུམ་དངོས་འགལ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལས་འོས་
གཞན་མེད་དོ། །ཁེད་ཀིས་ཐལ་བ་འདི་གང་ལ་འཕངས་པའི་ཁོ་བོ་ཅག་གི་རེ་བཙུན་དམ་པ་སོན་བྱོན་པ་དེ་དག་
ལ་ནི། འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གིས་སོང་ིད་སོགས་མི་བསླུ་བར་ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་བརྫུན་པར་ཁས་མི་
ལེན། བརྫུན་པར་ཞལ་གིས་བཞེས་པའི་ཚེ་ཅིག་ཤོས་སུ་ཞལ་གིས་མི་བཞེས་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། སིར་
དབུ་མའི་རིགས་པ་ལ་བདེན་འཛིན་གི་བརྟགས་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་པའི་བློས་བརྟགས་
པ་འགོག་པའི་རིགས་པའོ། །རིགས་པ་དང་པོ་ལ་ལྟོས་ནས་སོང་ིད་དོན་དམ་དུ་བཞག་ལ། རིགས་པ་གིས་པ་
ལ་ལྟོས་ནས་ནི་སོང་ིད་ཀང་བརྫུན་པར་གྲུབ་སེ་ཞེས་གསུངས་ལ། དེ་ིད་ཁེད་རང་གིས་ཀང་ཕྱོགས་ས་མར་
བྲིས་པས་ཁས་ལེན་མེད་པར་ཤེས་བཞིན་དུ་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ནི། རིགས་པས་ཤིན་ཏུ་འཕོངས་པའི་རྒྱུ་ལས་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཐལ་བ་དེ་ཕྱིར་བཟློག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཁེད་ཀིས་འདི་སྐད་དུ། ཀུན་རོབ་ལ་
ཡང་ལོག་གིས་སུ་མི་འབྱེད་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ་ཀུན་རོབ་ཡིན་ན་ཐ་སད་དུ་ཡང་བརྫུན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། མ་
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གྲུབ་ན། ཐ་སད་དུ་བདེན་གྲུབ་ཡིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁབ་སེ། བདེན་བརྫུན་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་ས་མ་དེའི་དེ་མ་ཐག་ཏུ་ཡེ་གེར་བྲིས་སོ། །དེ་ལྟར་བྲིས་མོད་དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། 
འོ་ན་སོང་ིད་དང་མྱང་འདས་ཆོས་ཅན། བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ། བརྫུན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་ཅར་དངོས་
འགལ་ལོ། །དངོས་འགལ་གི་ཕུང་པོ་མི་ཟད་པ་ནི་དེ་ཡིན་གི། གཞན་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ལུང་དང་མི་
འགལ་བ་ནི་འདུ་བྱེད་བརྟག་པའི་རབ་ཏུ་བྱེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་བདེན་པར་གསུངས་པ་དེ་ནི་འདུ་བྱེད་
སོགས་ཀུན་རོབ་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་བདེན་པར་བཀག་ནས། དེ་ལྟར་མི་བདེན་པ་དེ་ིད་བདེན་པ་དང་མི་བསླུ་
བར་བསྒྲུབས་པའི་སྐབས་ཡིན་གི་མཐར་ཐུག་གི་སོས་བྲལ་འཆད་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇུག་
འགྲེལ་དུ། རང་བཞིན་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་ཤེས་བྱེད་དང་། དེ་མེད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་
བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །ཡང་རིགས་པས་འཕོངས་པའི་རྣམ་འགྱུར་འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་སེ། སོང་ིད་ཆོས་ཅན། ཁོད་
བསླུ་བའི་ཆོས་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཆོས་གང་ཞིག་མི་བསླུ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་ཁབ་པ་མེད་ན། ཐ་སད་
དུ་ཡོད་ཅིང་། བདེན་པར་མ་གྲུབ་པ་ལ་བརྫུན་པས་ཁབ་པར་བུད། འདོད་ན། དངོས་སུ་འགལ། རྟགས་ཟུར་དང་
པོ་དངོས། མི་བསླུ་བ་ཡིན་ན་བརྫུན་པ་ཡིན་པ་བུད་ཅེས་ཡི་གེར་བྲིས་སོ། །འདི་ལ་ནི། སུན་འབྱིན་གི་གནས་ལ་
ཅུང་ཟད་བློ་ཁ་ཕྱོགས་པ་དག་གིས་ཀང་ཤིན་ཏུ་ཁེལ་པར་འགྱུར་ཏེ། འདི་ལྟར་ཐོག་མར་ཁབ་པ་ཚད་སྒྲུབ་ནུས་
པ་ཞིག ཁབ་པ་ཡེ་མེད་པ་གཅིག་གི་སེང་དུ་བསིགས། བསིགས་ཡུལ་གི་ཁབ་པ་དེ་ཡང་སིབ་པ་པོ་རང་ིད་
ཀིས་ཁས་བླངས། འབྲེལ་མེད་ཀི་ཐལ་རོ་མང་པོ་འཕངས་པའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་མི་བསླུ་ན་བརྫུན་པ་བུད་ཅེས་ཁས་
ལེན་མེད་པའི་ཁབ་པ་ས་རོལ་ལ་གནོད་པ་ཅིར་ཡང་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་ཕུད་ནས། དེའི་སྨྲེ་སགས་སུ་སྨྲས་པ་ནི། 
གང་ཞིག་ཟླ་བ་འགོག་པའི་ཟོལ་སོར་གིས། །ཞེས་སོགས་ཤླཽ་ཀ་གསུམ་འདོན་ནོ། །ཡང་འདི་སྐད་དུ། ཆོས་ིད་
ཀུན་རོབ་ཏུ་སྨྲས་ནས་སར་ཡང་སོང་ིད་རྟོགས་པའི་འཕགས་པའི་མམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་སང་མེད་དུ་སྨྲ་བའང་
དན་པ། རྣལ་དུ་མ་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀང་བྲིས་སོ། །འོ་ན་འདི་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་པོ་ཁེད་ཀིས་ཀང་དན་པ་རྣལ་
དུ་མ་བཞག་པར་ཐལ་བའམ། ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་སོགས་པའི་རང་རྒྱུད་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ཀང་དེ་ལྟར་དུ་
ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དག་གིས་ཀང་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་སྨྲས་ནས་སར་ཡང་དེ་
ིད་རྟོགས་པའི་འཕགས་པའི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་སང་མེད་དུ་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འདིར་སྨྲས་པ། སོན་གི་དམ་
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པའི་གཤེགས་ཤུལ་མས་དགའ་བ། །ལོག་པར་སོན་པའི་རང་བཟོས་འགེབས་འདོད་ནས། །གཞན་ཟེར་འཁོག་
པོའ་ིརླུང་དམར་ལ་བརྟེན་པའི། །ཕག་དོག་ཚུབ་མའི་ཁང་པར་གནས་པ་འགའ། །གཞན་ལ་སྨོད་པའི་ཚིག་དང་ལེ་
བདེ་ཡང་། །གཞན་ཟེར་བྱེ་མའི་ཐང་ཆེན་མ་གཏོགས་པ་དང་། །རང་གི་རྣམ་དཔད་རིགས་པའི་ལམ་ཚོལ་
ཚེ། །སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་བསན་པ་ངོ་མཚར་ཏོ། །དེ་ལྟར་བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་འགོག་པའི་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་
ནས། དེ་འགོག་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་བཤད་པ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་སོང་མིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སོང་པ་ཅུང་ཟད་
ཡོད་པར་འགྱུར། །མི་སོང་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 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་དང་། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན། །དངོས་མེད་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །དངོས་པོ་གཞན་དུ་
གྱུར་པ་ནི། །དངོས་མེད་ཡིན་པར་སེ་བོ་སྨྲ། །ཞེས་དང་། བརྒྱ་པ་ལས། སོང་མིན་མེད་པར་སོང་པ་ནི། །གང་
ལས་འབྱུང་བ་ིད་དུ་འགྱུར། །ཇི་ལྟ་བུར་ན་གཅིག་ཤོས་ནི། །མེད་པར་གེན་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་པ་དང་། བདེན་གིས་ལས། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ནི་བཀག་མེད་
གསལ། །ཞེས་དང་། བཏགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོ་ནི། །བཀག་པས་བཏགས་མིན་ཇི་ལྟར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། 
ཤེས་རབ་ལེའུ་ལས། དེ་ཕྱིར་བརྫུན་པའི་དངོས་གང་ཡིན། །དེ་ཡི་དངོས་མེད་གསལ་བར་བརྫུན། །ཞེས་དང་། 
དབུ་མའི་རྒྱན་ལས། སེ་བ་ལ་སོགས་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར། །སེ་བ་མེད་ལ་སོགས་མི་སིད། །ཡུལ་མེད་པ་ལ་
དགག་པའི་ས། །སོར་བ་ལེགས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་དག་གི་དོན་ནི། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་
པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སེང་དུ་དགག་བྱ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་བདེན་མེད་དེ་
ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དགག་བྱ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་གྲུབ་མེད་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་མོ་གཤམ་གི་བུ་མེད་ན་
དེའི་ཤི་བ་མེད་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་ཏོ། །གཞུང་འདི་དག་གི་དོན་ལ་གངས་ཅན་པ་ཕྱི་མ་
གཞན་དག ཁབ་བྱེད་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའི་རྟགས་ཀིས་ཁབ་བྱ་སོང་ིད་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
ཟེར་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟ་ན་གཏན་ཚིགས་དེ་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར། 
དཔེར་ན་ཁབ་བྱེད་དངོས་པོ་ཁེགས་ན། ཁབ་བྱ་བུམ་པའི་དངོས་པོ་ཁེགས་ཟིན་པ་བཞིན། སོང་ིད་བདེན་གྲུབ་
འགོག་པའི་ས་རོལ་དུ་ཁབ་བྱེད་བདེན་གྲུབ་སིར་ཁེགས་པའི་རིགས་པ་སོན་དུ་སོང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་
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དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའི་རྟགས་ཀིས་བུམ་སོགས་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་
སོན་དུ་སོང་ཡང་། རིགས་པ་དེ་ཙམ་གིས་སིར་བདེན་གྲུབ་མཐའ་དག་མ་ཁེགས་པའི་རོལ་བའི་ངོར། རིགས་པ་
འདིས་སོང་ིད་བདེན་གྲུབ་འགོག་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མདོར་ན། འདི་ལྟར་གོ་བར་བྱ་སེ། དང་པོར་བདེན་
འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པའི་རིགས་པས་ནི་སིར་ཀུན་རོབ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་དངོས་པོ་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་
དེའི་སེང་དུ་དགག་བྱ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་གྲུབ་འགོག་པར་བྱེད་དོ། །གིས་པ་བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་གཅོད་པའི་
སྐབས་སུ་ནི། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་ཀི་སེང་གི་བདེན་མེད་དེ་ིད་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས། དེའི་སེང་དུ་དགག་བྱ་
དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ིད་འགོག་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་བུམ་སོགས་ཀི་སེང་དུ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་
གྲུབ་བཀག་པས་ནི། བུམ་སོགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །དེའི་སེང་དུ་དོན་དམ་པའི་བདེན་གྲུབ་བཀག་
པས་ནི། བུམ་སོགས་མེད་པ་མ་ཡིན་པར་བཤད་དོ། །ཆོས་ཅན་དེའི་སེང་དུ་ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའི་རང་
བཞིན་གིས། རིགས་ཤེས་ཀི་ངོར་ཁེགས་ཀང་རིགས་པས་མ་དཔད་པའི་ཚེ་རྣམ་ཤེས་ཀི་ངོར་སང་ཙམ་གི་ངོ་
བོ་འདོར་མ་ནུས་པ་དེ་ལ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཞེས་དང་། སང་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། བདེན་གིས་
ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་གིས་བཏགས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་གིས་ཁེགས་པ་ན་མཐའ་
གཞན་གིས་ནི་ཟུར་དུ་མ་བཀག་ཀང་ཁེགས་ཏེ། སར་བཀག་པའི་ཡོད་མེད་གིས་པོ་འཇིག་རྟེན་པའི་བློ་ངོར་
ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཡང་འདིར་མེ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་པའི་དངོས་པོ་
ཞིག་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་ཚ་བ་ལྟ་བུ་དེ་མེའི་
རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་དུའོ། །མེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། ཀུན་རོབ་ཀི་རང་
བཞིན་དུ་མེད་པ་དེ་ིད་ཀང་དེའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །ཡང་མེ་རང་བཞིན་གིས་མེད་པ་ལྟ་
བུ་ཞིག་ཁད་གཞིར་བཟུང་ནས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། དོན་དམ་པའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏེ། འདི་ནི་ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་བཟློག་པའི་རིགས་པས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་དེ་མེད་པ་མ་
ཡིན་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ། ཀུན་རོབ་ཀི་རང་བཞིན་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་ཏོ། །དེ་ནི་བསོད་ནམས་
མ་ཡིན་པ་དང་པོར་བཟློག་པའི་རིམ་པས་བསན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ན་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སེང་དུ་དོན་དམ་
པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བར་དུ་བདག་བཟློག་པ་དང་། ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་
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བཟློག་པའི་རིམ་པ་གིས་ཀིས་བསན་ལ། དེ་ལྟར་བསན་པ་དེ་ལ་མམ་གཞག་ཏུ་སོས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
ལས་གྲོལ་བ་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་བདེན་གིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་འདི་དང་། གཞན་
དག་བུམ་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དོན་དམ་པར་མེད་ཅེས་ཟེར་བ་འདི་གིས་ཤིན་ཏུ་མ་འདེས་པར་བྱ་དགོས་ཏེ། 
རྟོག་གེའི་བག་ཆགས་གོམས་པའི་དབང་གིས་འདེས་པ་ཤ་སག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །གསུམ་པ་ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སད་
འདོགས་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། དང་པོར་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་དེའི་ཚེ། 
མམ་བཞག་ཏུ་སོས་པ་གཅོད་པའི་དུས་སུ་ནི། སོས་པའི་མཚན་མ་ཅི་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པ་ཟླ་བ་གྲགས་པའི་
ལུགས་དང་། བདེན་སོང་བཀག་ཤུལ་དུ་བདེན་མེད་ཁས་ལེན་པ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་སོ། །རེས་ཐོབ་ཏུ་ཐ་སད་
འདོགས་པའི་ཚེ་ནི། དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞི་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཁས་ལེན་ཞིང་
མྱུ་གུ་ལྟ་བུའི་སེང་དུ་བདེན་མེད་སྒྲུབ་པར་འདོད་པ་དང་། མི་འདོད་པའི་ལུགས་གིས་ཡོད་ཀང་། བདེན་ཡོད་
འགོག་པའི་སྐབས་ཡིན་གི། བདེན་མེད་འགོག་པའི་སྐབས་མ་ཡིན་པ་གིས་ཀ་མཐུན། བདེན་ཡོད་བཀག་ན་
བདེན་མེད་དུ་འགྲོ་མི་འགྲོའ་ིལུགས་གིས་ཡོད་ཀང་། བདེན་མེད་བཀག་ན་བདེན་ཡོད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་
སོ། །མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་བཤད་པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཁས་ལེན་ཞིང་། མེད་པར་
ཁས་ལེན་པ་དང་། མི་ལེན་པའི་ལུགས་གིས་ལས་དང་པོ་རང་རྒྱུད་པའི་ལུགས་དང་། ཕྱི་མ་ཐལ་འགྱུར་བའི་
ལུགས་ཡིན་ལ། ལུགས་འདི་ལ་ཡང་མེད་པར་ཁས་མི་ལེན་པ་ཙམ་ཡིན་གི་མེད་པ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པ་
མི་འཆད་པས་མེད་པར་ཁས་མ་བླངས་ཀང་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པས་ཡོད་པའི་གོ་མི་
ཆོད། དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། མེད་པས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་གོ་ཆོད། འདིར་ཡོད་ན་སིར་བདེན་པ་
དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་པས་ཁབ། དེ་དང་དེ་ཡིན་ན་བདེན་པར་གྲུབ་པས་ཁབ་ཀང་། 
རིགས་པས་དཔད་བཟོད་པས་མ་ཁབ་སེ། དཔེར་ན་མདོ་སྡེ་པས་རྡུལ་ཕ་རབ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་འདོད་ཀང་། 
རིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་ཁས་ལེན་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་བཞིན། དེ་བས་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དང་སོང་
ིད་སོགས་ཁས་ལེན་པའི་ཤེས་བརོད་ཀི་ངོར་དེ་དང་དེ་ལ་རིགས་པའི་དཔད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་བྱས་པར་
ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དཔད་ན་ཁས་ལེན་རྒྱུ་ཅུང་ཟད་ཀང་མི་རེད་པའི་ཕྱིར། ཁས་ལེན་པ་དེའི་ཚེ་སོང་
ིད་ལྟ་བུ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་དུ་བདེན་པ་གིས་ཀ་ཡིན་མོད། ཀུན་རོབ་དང་ཀུན་རོབ་ཀི་
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བདེན་པ་ནི་གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །སོང་ིད་དང་མྱང་འདས་
སོགས་དོན་དམ་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་འདི་ཡང་། སོས་བྲལ་གོ་ཆོད་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མ་རྟོགས་པའི་སོ་སོ་
སེ་བོ་དང་། ན་རང་འཕགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ཏེ། སྐབས་འདིར་ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་ཡོད་ཁེགས་
ལ། དོན་དམ་གི་བདེན་ཡོད་མ་ཁེགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཡང་དག་མ་མཐོང་འཇིག་
རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམ་སེམས་ཏེ། །ཡང་དག་མཐོང་པས་འཇིག་རྟེན་དང་། །མྱ་ངན་འདས་པར་རོམ་
སེམས་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གིས་པ་ཐ་མར་ལྟ་བ་ཀུན་བཟློག་པའི་རེས་ཀི་ཤེས་པས་འདོགས་ཚུལ་ལ་
གིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། དོན་དམ་གི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏེ། བདེན་པ་
གིས་སུ་ཕྱེ་བའི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམས་ཀུན་རོབ་ཏུ་འཇོག་ཚུལ་དང་། གིས་སུ་ཕྱེ་བའི་དོན་དམ་པའི་
བདེན་པ་རྣམས་ཀང་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་ཐ་སད་འདོགས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་ཟིན་
པ་དེ་ཡིན་ནོ། །གིས་པ་ནི་བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། དོན་དམ་བདེན་པའི་
མཚན་ིད་དང་མཚན་གཞིར་གཞུང་ལུགས་ལས་བཤད་པ་དང་། བཤད་པ་བཞིན་འཆད་ན་བྱེད་པའི་རྟོག་པ་
ལ་ཤར་བ་དང་། ཤར་ནས་དེ་དང་དེར་ཐ་སད་བཏགས་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ས་དང་
རྟོག་པས་ཐ་སད་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོད་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་
ཐམས་ཅད་མཐོང་བ་བརྫུན་པས་རེད་པའི་རེད་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སོས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་བཀག་པའི་
བདེན་སོང་ིད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་རང་རྒྱུད་ཀི་གཞུང་ལས་མཐུན་པའི་དོན་དམ་དང་། ཡང་དག་ཀུན་
རོབ་ཏུ་བཤད་པ་ལྟར་དེ་དང་དེར་འཇོག་པ་རིགས་མོད། སོས་པ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཐར་
ཐུག་པ་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བརོད་
ཀིས་ཐ་སད་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཐལ་རང་གི་སོབ་དཔོན་དག་གིས་མཐུན་པར་ཁུངས་སུ་དངས་
པའི་མདོ་ལས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ལ་ནི་སེམས་ཀི་རྒྱུ་བ་ཡང་མེད་ན། ཡི་གེ་རྣམས་ལྟ་ཅི་སྨོས། ཞེས་
གསུངས་སོ། །འོ་ན་དོན་དམ་བདེན་པའི་མཚན་གཞི་དེ་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཁོ་བོས་བརོད་པར་མི་ནུས་ཏེ་འཕགས་
པ་རྣམས་ཀིས་བརོད་པར་མ་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཇི་སྐད་དུ་ཡང་། སྨྲ་བསམ་བརོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་
ཕྱིན། །ཞེས་དང་། བདེན་གིས་རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྲེལ་པར་མདོ་དངས་པ་ལས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་
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པས་ལི་ཙ་བྱི་དི་མ་མེད་པར་གྲགས་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །རིགས་ཀི་བུ་བདག་ཅག་གིས་ནི་རང་རང་
གིས་བསན་པ་བཤད་ཟིན་ན་ཁོད་ཀང་གིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་སོ་བསན་པ་ལ་སྤོབས་པར་མཛོད་ཅིག དེ་
ནས་ལི་ཙ་བྱི་ཅིའང་མི་སྨྲ་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གིས་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ། རིགས་ཀི་བུ་
གང་ལ། ཡི་གེ་དང་སྐད་དང་རྣམ་པར་རིག་བྱེད་འཇུག་པ་མེད་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་གིས་
སུ་མེད་པའི་སོ་ལ་འཇུག་པས་ཏེ། ལེགས་སོ་ལེགས་སོ་ཞེས་ཇི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཁུངས་སུ་
དངས་ནས་དེའི་དོན་ཚིགས་སུ་བཅད་ནས་སྨྲས་པ་ནི། འཇམ་དཔལ་གིས་ནི་ཡང་དག་དིས། །རྒྱལ་བའི་སས་
པོ་མི་གསུངས་བཞུགས། །གིས་པོ་དག་ལ་དབེན་པའི་དངོས། །གཞན་དབང་དངོས་པོ་ཡང་དག་ན། །དིས་ན་
ཅི་ཕྱིར་རྒྱལ་བའི་སས། །དེ་ནི་མི་གསུང་བཞུགས་པར་འགྱུར། །བར་ཤེས་རིགས་པ་ཤེས་པ་ཡི། །སེ་བོ་དག་ནི་
ཇི་ལྟར་ཡང་། །རང་གིས་རྟོགས་པ་རོད་བྱེད་དེ། །དེ་བས་མི་གསུང་མི་རིགས་སོ། །དེ་ལྟ་མིན་ན་ས་རྣམས་
ཀི། །རང་གི་མཚན་ིད་མཐར་ཕྱིན་ིད། །རིགས་པར་སྨྲ་བས་གང་བརོད་དེ། །ཇི་ལྟར་རིགས་པ་གསལ་བར་
སྨྲོས། །གང་ཕྱིར་ཁོ་ན་དེ་ལ་ནི། །བརོད་བྱའི་བག་ཀང་ཅི་ཡང་མེད། །དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་དིས་ཀང་དོན། །མི་གསུང་
བཞུགས་པར་རྒྱ་ཆེར་བཤད། །ཅེས་གསུངས་པ་དང་། ཚིག་གསལ་ལས། འཕགས་པ་རྣམས་ཀི་དོན་དམ་པ་ནི་
ཅི་ཡང་མི་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་བདེན་གིས་རྣམ་འབྱེད་ཀི་འགྲེལ་པར་དོན་དམ་པ་
ནི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་ཐ་མ་ཁོ་ནས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་མི་བསླུ་
མིན་ཕྱིར་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ནི། བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་
དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་དང་། ཤེས་བྱ་ལ་བདེན་པ་གིས་སུ་ཕྱེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འབྱེད་
པ་དེ་ཡང་སོ་སོ་སེ་བོའ་ིབློ་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་པར་རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས་གསུངས་སོ། །འོ་ན་དེའི་མཚན་
གཞི་བརོད་པར་མི་ནུས་ན་མེད་པར་ཁས་ལེན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིའཕགས་པ་
རྣམས་ཀི་སོ་སོར་རང་གིས་རིག་པའི་མམ་གཞག་ཡེ་ཤེས་ཀི་མས་སུ་མྱོང་བར་བྱ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་དེ་ཡང་
མེད་པ་མ་ཡིན་ལ་དེ་དང་དེ་ཡིན་ན། དེའི་མཚན་གཞི་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དེ་ིད་ཅི་ཞེ་ན། དེ་ཡང་དག་
ཏུ་གཟུང་བར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བརོད་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཡོད་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་
པས་ཁབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཅིག་ཤོས་ཀི་མཚན་གཞིར་གཟུང་བར་མ་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་ངེས་པ་ཡིན་ཏེ། 
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འདི་ལྟར་ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཡོད་ན་མདུན་གི་ཀ་གཟུགས་ཀི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གྲངས་མ་ཡིན་དགོས་པར་འགྱུར་
ཏེ། དེ་གཟུང་བར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཅི་ཞེ་ན། ཡོད་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ། ཡོད་ན་དབུ་
མ་པ་ལ་གྲགས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་དགོས། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ན་ནི་དེས་གྲུབ་པར་འགལ་བའི་ཕྱིར། དེ་
ལྟ་ཡིན་ན་ཡང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཡོད་དགོས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡིན་ན་ཡོད་མེད་སོགས་ཀི་མཐའ་
དང་བྲལ་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་མེད་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པར་
ཐལ། ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སམ་ན། ཁབ་པ་འགལ་བ་དང་། ར་བར་རྟགས་མ་
གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། །འདོད་ན། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡོད་ན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་འགལ་
ལོ་ཞེས་ཀང་བརོད་པ་མི་ནུས་ཏེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པར་འགལ་ཡང་། 
དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །མདོར་ན་བརོད་བྲལ་གི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་
སྐབས་འདིར། གང་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ན་དོན་གང་དུ་ཡང་བརོད་པར་མི་ནུས་པས་ཁབ་ཀང་། གང་
ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ན། རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཀུན་རོབ་དེའི་ངོར་སོས་པའི་མཐའ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་
བརོད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་འཇོག་པ་ནི་བརོད་བཅས་ཀི་སོ་ནས་འཇོག་པ་ཡིན་གི། བརོད་
བྲལ་གི་སོ་ནས་འཇོག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ཡིན་པ་དེའི་ཕྱིར། གང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ན། ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཡོད་པས་ཁབ་ཀང་། རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། རག་ལུགས་ཀི་ཚད་མ་གང་
གིས་ཀང་མ་དམིགས་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པར་བཤད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སོས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་སམ་ན་ནི། 
ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པའི་གོ་དོན་ནི། ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་བློ་འཁྲུལ་པ་ལ་སང་ཞིང་། 
སང་བ་ལྟར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་ལ་འཆད་པའི་ཕྱིར། དེའི་ཕྱིར་ཐལ་བ་དེ་ལྟར་འཕེན་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་ངོར་
དེར་ཁས་མི་ལེན་པར་ཐལ། དབུ་མའི་ལུགས་ལ་དེར་ཁས་མི་ལེན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་ིད་དུ་སོང་བ་ཡིན་
ནོ། །གིས་པ་དོན་དམ་བདེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཐ་སད་འཇོག་ཚུལ་ནི། སིར་རིགས་པས་མ་དཔད་པར་
ནི་མྱུ་གུ་སེ་ཞེས་དང་། འབྲས་ཆན་ཟ་ཞེས་དང་། སེད་མོས་ཚལ་དུ་འགྲོ་ཞེས་ཁས་ལེན་ལ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་
པ་དེ་ནི་དབུ་མའི་རང་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གི་གྲགས་པ་དང་མཐུན་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་མྱུ་གུ་
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མཐའ་བཞི་པོ་གང་ལས་སེ་ཞེས་དང་། ཟོས་ཟིན་པ་ཟ་འམ། ཟོས་མ་ཟིན་པ་ཟ་བ་ཞེས་དང་། སོང་ཟིན་པའི་ལམ་
ལ་འགྲོ་འམ། མ་སོང་བའི་ལམ་ལ་འགྲོ་འམ། གོམ་བཞིན་པའི་ལམ་ལ་འགྲོ་ཞེས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ནི་དབུ་མའི་
རིགས་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་ན་སེ་བ་དང་ཟ་བ་དང་འགྲོ་བ་སོགས་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། དེ་ལྟར་དཔད་པའི་ཚེ་ན་སེ་བ་
སོགས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དེའི་ཚེ་ན་དེ་དང་དེ་མི་སེ་བ་དང་། མི་ཟ་བ་དང་མི་འགྲོ་བ་སོགས་ཡིན་པར་
ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། དེ་དང་དེའི་འགལ་ཟླ་སེ་བ་སོགས་ཡོད་ན། དེའི་གེན་པོ་
མི་སེ་བ་སོགས་ཁས་ལེན་པར་རིགས་ན་ཡང་། འགལ་ཟླ་སེ་སོགས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་དཔད་པའི་
ཚེ། མྱུ་གུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། གཅིག་དང་དུ་མའི་རིགས་པས་བཙལ་བ་ན་གང་དུ་ཡང་མི་རེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་
ལྟར་དཔད་པའི་ཚེ་དེ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་འགལ་ཟླ་ཡོད་ན་གེན་པོ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་རིགས་ན་
ཡང་། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་གཅིག་ཤོས་ཀང་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་དཔད་པ་དེའི་ཚེ་ན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་དེ་ཡོད་མེད་གིས་
ཀ་མ་ཡིན་ཏེ། རེ་རེ་ནས་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འགལ་ཟླ་ཡོད་མེད་གིས་
ཀ་ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་ཡོད་ན། དེའི་གེན་པོ་གཅིག་ཤོས་དེ་ཡོད་པར་རིགས་ན་ཡང་། དེ་མེད་པའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་
མེད་དོ། །དེ་ལྟར་མྱུ་གུ་སོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་འགྱུར་པ་དེའི་ཚེ་ན། དེ་འད་བའི་སོས་པ་དེ་
ཡང་དེར་འཛིན་པའི་རྟོག་པ་དང་། དེ་བརོད་པའི་ཐ་སད་ཀི་ངོར་ཡོད་པ་ནི། སོས་བྲལ་དེ་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་
འཇོག་པའི་ལུགས་ཡིན་ལ། དབུ་མའི་རིགས་པས་དཔད་པ་ཞུགས་པའི་ཚེ་ན་ནི་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། 
དེའི་འགལ་ཟླ་སོས་པ་མེད་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་སར་བས་མཐའ་བཞི་ཀ་དང་བྲལ་ལོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཅན་
མྱུ་གུ་དང་དེའི་ཆོས་ིད་སོས་བྲལ་གིས་ཀ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། འཕལ་ཕུགས་ཀི་འཁྲུལ་རྒྱུས་
འཁྲུལ་པར་བྱས་པའི་བློ་ལ་སང་ཞིང་སང་བ་ལྟར་ཡོད་མེད་དཔོད་པའི་རིགས་པས་དཔད་ན་མ་རེད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་བརྒྱད་སོང་འགྲེལ་ཆེན་ལས། རྣམ་པར་དཔད་པའི་དཔུང་མི་བཟོད་པའི་ཕྱིར་ཀུན་རོབ་
བོ། །ཞེས་གསུངས། མི་བཟོད་ཀང་མཐོང་བ་བརྫུན་པའི་ཡུལ་དུ་འགྱུར་བའི་གོ་སྐབས་མི་སིད་ན་ནི་ཀུན་རོབ་
བདེན་པར་བཞག་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདིར་ངེས་པར་བཟུང་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་ས་རྟོག་གི་ཡུལ་དུ་
གང་བྱས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚེ་དེ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་ཅན་གི་ས་དང་རྟོག་པའི་
ངོར་སོས་པའི་མཐའ་གང་རུང་གཅིག་ལས་མ་འདས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དང་དེ་ས་རྟོག་གི་ཡུལ་ན་འདུག་པ་དེའི་ཚེ། 
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དེ་དང་དེ་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་དབུ་མའི་རིགས་པས་མི་དཔོད་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དང་དེ་དཔད་
གཞིར་བཟུང་ནས་དཔོད་པ་དེའི་ཚེ་ནི། དེ་དང་དེ་སོས་པའི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཞིང་། དམ་མི་
འཆའ་བས་དེའི་ཚེ་ན། ཁས་ལེན་དང་། དམ་བཅའ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་དེ་ལ་དགོངས་ནས། ཇི་
སྐད་དུ། རོད་བཟློག་ལས། གལ་ཏེ་ངས་དམ་བཅས་འགའ་ཡོད། །དེས་ན་ང་ལ་སོན་འདི་ཡོད། །ང་ལ་དམ་བཅའ་
མེད་པས་ན། །ང་ནི་སོན་མེད་ཁོ་ན་ཡིན། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའི། །དོན་གི་འགའ་ཞིག་
དམིགས་ན་ནི། །སྒྲུབ་པ་འམ་བཟློག་པར་བྱ་ན་དེ། །མེད་ཕྱིར་ང་ལ་ཀླན་ཀ་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་
ལྟར་གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་ལྟ་བུའི་ཁད་པར་ཞིབ་མོར་མ་ཕྱེ་བར། བོད་ལ་ལ་དག་གིས་དབུ་མ་པ་དག་ལ་ཁས་
ལེན་དང་དམ་བཅའ་གང་ཡང་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་ཞིང་། གཞན་དག་གིས་དེ་སུན་འབྱིན་པའི་ཐལ་འགྱུར་གི་ཕེང་
བ་དུ་མ་ཞིག་འཕེན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི། ཇི་སྐད་དུ། རིགས་པ་མཁེན་པས། ལྟར་སང་བཅས་སོགས་བཀོད་
པ་དང་། །ལན་ནི་འབྲེལ་མེད་བཞད་གད་དེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ིད་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་ཏེ། དམ་བཅའ་འཇོག་
པ་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་བདེན་པ་གིས་ཀི་འཇོག་མཚམས་དང་། བདེན་འཛིན་གི་སོས་པ་གཅོད་པ་དང་། 
བདེན་མེད་ཀི་སོས་པ་གཅོད་པའི་རིམ་པ་གིས་ཡོད་པའི་ཤན་མ་ཕྱེད་ཅིང་། ལྟ་བས་སོས་པ་གཅོད་པ་དང་། 
ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་རིམ་པ་མི་ཤེས་པར། སིར་དམ་བཅའ་དང་ཁས་ལེན་མེད་དོ་ཞེས་སྨྲ་ཞིང་། 
འགའ་ཞིག་གིས་དེ་ལྟ་བུའི་ཤན་ཕྱེད་ནས། སྨྲས་ཀང་སུན་འབྱིན་པ་པོ་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱོགས་ས་མའི་ནམ་མ་
ལངས་པར། དགག་པའི་ི་མ་འཆར་བར་བྱས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་བོད་ཕྱི་མ་དག་གི་འདོད་པ་དིས་ནས་
འགོག་པ་གིས་ཏེ། རྣམ་དག་ལུང་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་གི་འདོད་པ་འགོག་ཅིང་རང་གི་འདོད་པ་སྒྲུབ་པ། 
གཞན་གི་འཕངས་པའི་ཐལ་བ་རྣམས་རང་ལ་མི་འཇུག་ཅིང་། འཕེན་པ་དེ་ིད་ལ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་
སྐད་དུ། ཡེ་ཤེས་ཀི་སིང་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །གིས་ཀའི་བདག་ིད་
མིན་པའང་མིན། །མཐའ་བཞི་ལས་ནི་རྣམ་གྲོལ་བ། །དེ་ནི་དབུ་མ་པ་ཡིས་རིག །ཅེས་གསུངས་པ་དེའི་དོན་ཅི་
ཞེས་བོད་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་དིའོ། །དེའི་དོན་ལ་མཐུན་པར་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲ་སེ། བདེན་པར་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། 
ཐ་སད་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཞེས་སོགས་སུ་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་གི། ས་ཇི་བཞིན་པར་ཁས་བླངས་ན། 
དངོས་འགལ་གི་ཕུང་པོ་མི་ཟད་པས་ནོན་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཁ་ཅིག་ནི། ཡོད་པར་ཡང་ཞེན་པ་
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མ་ཡིན་ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་པ་དང་། རྣམ་དཔོད་མི་བསྲུན་པ་གཞན་དག་ནི། ཡོད་པ་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡིན། 
མེད་པ་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡིན། ཞེས་སོགས་སུ་འཆད་པ་མཐའ་བྲལ་གི་དོན་ཡིན་ཞེས་ཟེར་རོ། །ལུགས་དེ་
གསུམ་གང་ལྟར་ན་ཡང་། སིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་མེད་པ་ིད་དུ་ཁས་ལེན་པ་དེ་
མཐའ་བྲལ་གི་དོན་ིད་དུ་འཆད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། རིན་པོ་ཆེའི་འཕེང་བ་ལས། 
འཇིག་རྟེན་ཡོད་པའམ་མེད་པ་ཞེས། །འཛིན་པ་དེ་ནི་རོངས་པ་སེ། །རོངས་པ་ཡོད་ན་མི་གྲོལ་ལོ། །མེད་པ་པ་ནི་
ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཕྱིར། །གིས་ལ་མི་རྟེན་ཐར་
པར་འགྱུར། །ཡང་དག་ཇི་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་པས། །ཡོད་དང་མེད་པར་མི་འདོད་པ། །དེ་ཕྱིར་མེད་པ་པར་
འགྱུར་ན། །ཅི་ཕྱིར་ཡོད་པ་པར་མི་འགྱུར། །གལ་ཏེ་ཡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །དོན་གིས་དེ་ནི་མེད་པར་
བསན། །དེ་བཞིན་མེད་པ་སུན་ཕྱུང་བས། །ཡོད་པར་ཅི་ཡི་ཕྱིར་མི་བསན། །གང་དག་དོན་གིས་མེད་ིད་
དུ། །དམ་མི་འཆའ་ཞིང་མི་དཔོད་ལ། །བྱང་ཆུབ་རྟེན་ཕྱིར་སེམས་མེད་པ། །དེ་དག་ཇི་ལྟར་མེད་པར་
བཤད། །གང་ཟག་ཕུང་པོར་སྨྲ་བ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་གྲངས་ཅན་འུག་ཕྲུག་དང་། །གོས་མེད་བཅས་པ་གལ་ཏེ་
ཞིག །ཡོད་མེད་འདས་པར་སྨྲས་ན་དིས། །དེ་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི། །བསན་པ་འཆི་མེད་ཡོད་མེད་
ལས། །འདས་པ་ཟབ་མོ་ཞེས་བཤད་པ། །ཆོས་ཀི་ཁུད་པ་ཡིན་ཞེས་གིས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདི་དང་ཁེད་ཀི་
འདོད་པ་དེ་འགལ་ལོ། །ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ་བཤད་པའི་ལུང་དེར་ནི་ཡོད་པ་སུན་པ་ན། མེད་པར་ཁས་ལེན་
དགོས། མེད་པ་སུན་ཕྱུང་བ་ན་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ཞེས་པའི་ཕྱོགས་ས་མ་བཞག་ནས། གཅིག་སུན་
དབྱུང་བས་ཅིག་ཤོས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་དེ་ཕྱི་རོལ་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ཀི་བསན་པའི་སིང་པོ་
འཛིན་པ་དག་ལ་ེས་པ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བཤད་ལ། ཁེད་ཅག་གིས་ནི་དེ་ལ་བཤད་ཕྱོགས་ས་མ་དེ་
ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། གང་ཡང་ཁེད་ལྟར་ན། བདེན་པར་ཡོད་པ་སུན་ཕྱུང་བ་ན་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་ཁས་ལེན་
དགོས་སོ། །ཐ་སད་དུ་མེད་པ་སུན་ཕྱུང་ན་བདེན་པར་ཡོད་པ་ཁས་ལེན་དགོས་སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ཕྱོགས་ས་
མའི་དོན་དུ་འཆད་དགོས་ལ། དེ་ལ་ལན་འདེབས་པ་ན། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་དང་། བདེན་པར་མེད་པ་གིས་དོན་
གཅིག་ལ་འདུ་བའི་ལན་འབྱུང་བར་རིགས་པ་ལས། དེ་ལྟར་མ་བཏབ་པར་གིས་ཀ་ཁས་མི་ལེན་པའི་ལན་
བཏབ་པས་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། གྲངས་ཅན་སོགས་ཀིས་སྐབས་འདིའི་ཅིག་ཤོས་
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བཀག་ན་གཞན་དེ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་བཤད་ལ། ཁེད་འདོད་པའི་འཆད་ལུགས་དེ་ལྟར་བཤད་ན། དེ་ཡང་
དགོས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། གྲངས་ཅན་གིས་ནི་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ཞིང་། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ར་བའི་གྲུབ་མཐའ་ཡིན་པར་བཤད་ལ། དེ་ལྟར་ན་སངས་རྒྱས་པས་དེ་
སུན་འབྱིན་པའི་ཚེ། རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞེས་སུན་འབྱིན་པར་ནུས་དགོས་པ་ལས། དེ་ཡང་ནུས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་དེའི་ར་བའི་འདོད་པ་
ཡིན་པར་གང་ལས་ཤེས་ཞེ་ན། དབུ་མ་རྒྱན་གི་རང་འགྲེལ་ལས། དང་སོང་ཆེན་པོ་སེར་སས་སྨྲས་པ། ཡོན་
ཏན་རྣམས་ཀི་རང་བཞིན་མཆོག །མཐོང་བའི་ལམ་དུ་འགྲོ་མ་ཡིན། །མཐོང་བའི་ལམ་དུ་གང་གྱུར་དེ། །སྒྱུ་མ་ལྟ་
བུར་ཤིན་ཏུ་གསོབ། །ཅེས་ཟེར་རོ། །ཞེས་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལ་འདི་སམ་དུ། བདེན་པར་མེད་ན། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་
དང་། དེར་ཡོད་ན་ཅིག་ཤོས་སུ་ཡོད་དགོས་སོ་ཞེས། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀིས་ངེས་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་
ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དབུ་མ་འཇུག་པ་ལས། བུམ་སོགས་འདི་དག་དེ་ིད་དུ་མེད་ན། །ཐ་སད་དུ་ཡང་མོ་གཤམ་བུ་ཇི་
བཞིན། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ་སམ་ན། དེ་སྐད་དུ་འདོན་པ་དེ་ནི་རང་སྡེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་འགའ་ཞིག་དག་ཡིན་
གི། ཕྱི་རོལ་དག་ཐམས་ཅད་ཀིས་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ་དབུ་མ་རྒྱན་གི་འགྲེལ་པ་ལས། རིག་བྱེད་མཐའ་ལ་
ངེས་རྣམས་ཀིས། །རི་ལམ་སྒྱུ་མ་ཅི་འད་དང་། །དི་ཟའི་གྲོང་ཁེར་ཅི་འདར་མཐོང་། །དེ་ལྟར་འཇིག་རྟེན་འདི་དག་
མཐོང་། །ཞེས་འཇིག་རྟེན་གི་དངོས་པོ་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་ཁས་ལེན་པ་ནི་རིག་བྱེད་མཐའ་པ་ལ་ཡང་
ཡོད་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། རང་སྡེ་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡང་། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པའི་ངེས་པ་མེད་དེ། 
དཔེར་ན་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་པས། ཀུན་བཏགས་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་ཤེས་བྱ་ཡིན་པ་གིས་ཀ་
དུས་གཅིག་ཏུ་ཁས་བླངས་པ་བཞིན་ནོ། །དེས་དེ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ཀང་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པར་མི་འདོད་
པའི་ཚུལ་དེ་ཡང་ཞར་ལ་གཟུང་བར་བྱའོ། །མདོར་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོས་པའི་མཐའ་
བྲལ་དུ་བཤད་པ་ལ། བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་ཐ་སད་དུ་ཡོད་དགོས་སོ་ཞེས་བྱ་བའི་དངོས་པོར་སྨྲ་བའི་
དོགས་པ་བསུ་ནས། དེ་ལ་ལན་འདེབས་པའི་ཁུར་གིས་ལན་དུ་མར་ངལ་བར་མཛད་པ་ནི། བདག་ིད་ཆེན་པོ་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་ཕིན་ལས་སུ་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ཅི་ཞིག་མཛད་པ་ཡིན་ཞེ་ན། སིར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་
མེད་དགོས་ཏེ། དེ་གིས་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་རྟོག་གེ་སྨྲ་བ་ཀུན་
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གི་སི་ལུགས་ཡིན་ལ། དེ་ིད་སུན་འབྱིན་པ་ན་དངོས་འགལ་གཅིག་བཀག་པ་ན་ཅིག་ཤོས་ཁས་ལེན་དགོས་པ་
དེ་ནི་རྟོག་གེ་པ་ཀུན་གིས་ཁོངས་སུ་ཆུད་པས་ཟབ་མོ་མ་ཡིན་ལ། དངོས་འགལ་གི་མཐའ་གིས་པོ་གང་དུ་ཡང་
ཁས་མི་ལེན་པ་ནི། དེས་མི་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཟབ་མོ་ཡིན་ལ། ཟབ་མོ་དེ་ིད་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་བདུད་རི་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་འདི་ནི་སོབ་དཔོན་དེའི་ཕིན་ལས་སུ་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །མདོར་ན་ཁེད་ཅག་གིས་བཤད་པའི་
མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་འདི་ནི་ཕྱི་རོལ་པ་དང་། ན་ཐོས་སྡེ་པ་རྣམས་དང་སེམས་ཙམ་པ་རྣམས་དང་ཐུན་མོང་བ་
ཡིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་པས་སོས་བྲལ་ཇི་ལྟར་ཁས་ལེན་ཞེ་ན། ཇི་སྐད་དུ། རྒྱན་གི་འགྲེལ་པ་ལས། རིག་བྱེད་མཐར་
ཕྱིན་གྲུབ་རྣམས་ཀིས། །སོས་པ་ེར་ཞི་གིས་མེད་པའི། །རྣམ་པར་མི་རྟོག་འདི་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་བཤད་པ་
ཡིན་ནོ། །ན་ཐོས་སྡེ་པས་ཀང་། གང་ལ་བཅོམ་དང་བློ་ཡིས་གཞན། །ཞེས་སོགས་རགས་པ་དང་རྒྱུན་གི་
དངོས་པོ་རྣམས་སིར་ཡོད་པ་དང་བདེན་པར་མེད་པ་ིད་དུ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་བས་ཀང་། 
གཟུང་འཛིན་ཀུན་བཏགས་གིས་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
ཁས་ལེན་མོད་དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འོ་ན་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་དེ་དང་དེ་དག་གིས་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་
རེ་རེའི་སེང་དུ། དབུ་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་མཐར་བཤད་པའི་མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་དེ་ཁས་ལེན་པ་
དང་། ཚད་མས་རྟོགས་པར་ཐལ། དེས་དེའི་སེང་དུ་བདེན་ཡོད་དང་། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་རེ་རེ་ནས་དང་། གིས་
ཀ་དང་། གིས་མ་ཡིན་གི་ཚུལ་དེ་ཚད་མས་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རང་ལུགས་ཀི་མཐའ་བྲལ་གི་གོ་བ་
གང་ཞེ་ན། དཔེར་ན་མེ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ནི་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མཐའ་སེ། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་ལ་
མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིའོ། །ཆོས་ཅན་མེ་དེ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་དུ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། མེད་པ་ཞེས་བྱ་
བའི་མཐའ་སེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིའོ། །དེ་གིས་གང་དུ་ཡང་མི་འཛིན་པ་ནི། 
དབུ་མའི་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། བདེན་པ་གིས་པོ་གང་དུ་ཡང་མངོན་པར་མི་ཞེན་པ་རྣམས་ཀིའོ། །དེ་ལྟར་ན་
བདེན་པ་གིས་པོ་གང་དུ་ཡང་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། རིན་པོ་ཆེ་ཕེང་བ་ལས། 
བདག་དང་བདག་མེད་ལྟ་བ་དག །དེ་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་བཟློག །མཐོང་དང་ཐོས་སོགས་ཐུབ་པ་
ཡིས། །བདེན་མིན་བརྫུན་པ་མིན་པར་གསུངས། །ཕྱོགས་ལས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་འགྱུར་ན། །དེ་ནི་གིས་ཀ་
དོན་དུ་མིན། །དེ་བལྟས་དམ་པའི་དོན་དུ་ནི། །འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་བདེན་བརྫུན་འདས། །དེ་ིད་ཕྱིར་ན་ཡང་དག་
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ཏུ། །ཡོད་ཅེས་མེད་ཅེས་ཞལ་མི་བཞེས། །གང་ཞིག་དེ་ལྟར་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །ཡོད་མིན་དེ་ནི་ཀུན་མཁེན་
གིས། །མཐའ་ཡོད་མཐའ་མེད་གིས་ཀ་དང་། །གིས་ཀ་མིན་ཞེས་ཇི་ལྟར་བསན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འཆད་
པ་པོ་གཞན་དག་གི་ལྟར་ན་ནི་བདག་མེད་དུ་བདེན་པར་ལྟ་བ་ལས་བཟློག་ཅེས་དང་། བརྫུན་པར་བདེན་པ་ལས་
འདས་ཞེས་འཆད་ལ། དེ་ལྟ་ན་བདག་ཏུ་བདེན་པ་དང་བརྫུན་པར་བདེན་པ་གིས་ཀང་བདག་དང་བདེན་པའི་
ནང་དུ་འདུས་པའི་ཕྱིར། མཐའ་ལོགས་པར་འཆད་པ་སོབ་དཔོན་གིས་མ་མཁེན་པར་འགྱུར་རོ། །མཐའ་ཡོད་
དང་མཐའ་མེད་ཀི་འཆད་ཚུལ་ཡང་མཐའ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན། མཐའ་གཏན་མེད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་འཆད་
དགོས་པས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་གསུང་རབ་མཐའ་དག་ལས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འགྱུར་བར་ངེས་སོ། །གཞན་ཡང་
ཁེད་ཀི་ཕྱོགས་ལ། འདི་ལྟ་སེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡོད་པ་པ་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། །ཞེས་པའི་གཞུང་གིས་བསན་པའི་
ཡོད་པ་དེ་ནི་དབུ་མ་པར་ཁས་འཆེ་བ་ཁེད་ཀིས་ཀང་ཁས་བླངས་ཏེ། དགེ་སྡིག་གི་ཆོས་རྣམས་སིར་ཡོད་པ་
དང་། དེ་དག་ལ་བླང་དོར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྱེད་པ་དེ་དབུ་མའི་རང་ལུགས་ཡིན་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དེ་
ལྟར་ཁས་བླངས་མོད་དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལྟ་ན་ནི། ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀིས་དོར་བའི་མཐའ་གཅིག་ཁས་
བླངས་པར་འགྱུར་རོ། །མེད་པ་པ་ནི་ངན་འགྲོར་འགྲོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཡང་ཁེད་ཀིས་ལེགས་པར་མ་བཤད་དེ། 
དུས་གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་སོག་གཅོད་པ་ལ་སོགས་པའི་ལས་རྣམས་དང་། དགེ་བའི་ར་བ་
གསུམ་དང་མཚུངས་ལྡན་དུ་བྱུང་བའི་སོག་གཅོད་པ་སྤོང་བའི་ལས་སོགས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་འདོད་པ་ལ་
དེའི་དོན་དུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། དེར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཅིག་ཤོས་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞེ་ན། ཆད་
ལྟ་ངོས་མ་ཟིན་པ་དང་། དེ་འད་ཁས་ལེན་པའི་མཚན་གཞི་མི་རེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇི་སྐད་དུ། སོན་འབྱུང་ད་
ལྟར་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་པས་ཤེས་
པར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་རྒྱང་ཕན་པ་ལ་ཡང་། ཁེད་ཀིས་བཤད་པའི་ཆད་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ཏེ། དེས་ཀང་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་མི་བསོན་པའི་ཕྱིར་དང་། མེད་པའི་སྒྲུབ་བྱེད་ཀང་
མཐོང་བ་ལ་འཆད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་མེད་པའི་ལྟ་བ་དེ་གང་། དེ་སུ་ལ་ཡོད་ཅེ་ན། དང་པོ་ནི་ལས་དེ་དང་དེས་རྣམ་
སྨིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། མི་འོང་བ་གང་ཡང་མི་འབྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་དང་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད་
དོ་ཞེས་དམ་བཅའ་བ་ནི་དོན་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ལོག་ཕྱོགས་སུ་ཞེན་པ་ནི་ཡོད་པར་ལྟ་
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བའོ། །གིས་པ་ནི་ལྷན་ཅིག་སེས་པའི་མ་རིག་པས་རྣམ་པར་བསད་པའི་འཇིག་རྟེན་ཐ་མལ་པ་དག་ལ་རང་ཆས་
སུ་ཡོད་ཅིང་། ཀུན་བཏགས་ཀི་མ་རིག་པས་བསད་པའི་འཇིག་རྟེན་རྒྱང་ཕན་ལྟ་བུ་ལ་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་
རྣམ་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ལ་ནི་གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་གསུམ་ལ་
གྲགས་པའི་གྲུབ་མཐའི་དབང་གིས་ནི་མེད་པའི་ལྟ་བ་འདི་སེ་བ་ཤས་ཆུང་ལ། ཟབ་མོ་སོང་པ་ིད་ཀི་ཆོས་ལ་
ཐོས་བསམ་གིས་ཤེས་རབ་འཇུག་ཚུལ་ེས་ན་ལྟ་བ་འདི་སེ་ཞིང་། དེའི་དབང་གིས་དམྱལ་བར་སེ་བ་ཡིན་ཏེ། 
ཇི་སྐད་དུ། རིན་པོ་ཆེའི་ཕེང་བ་ལས། ཆོས་འདི་ལོག་པར་ཤེས་གྱུར་ན། །མི་མཁས་རྣམས་ནི་ཆུད་ཀང་
འཛའ། །འདི་ལྟར་མེད་པ་ལྟ་བ་ཡིས། །མི་གཙང་དེར་ནི་བྱིང་བར་འགྱུར། །གཞན་ཡང་དེ་ནི་ལོག་བཟུང་
ནས། །བླུན་པོ་མཁས་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན། །སྤོང་བས་མ་རུངས་བདག་ིད་ཅན། །མནར་མེད་པར་ནི་སི་གཙུག་
འགྲོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེ་ནས་གཞུང་གཞན་ལ་བརྟེན་ནས་ཀང་། མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་དེ་ལྟར་དུ་ཤེས་
པར་བྱ་སེ། ཇི་སྐད་དུ། རིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། ེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །མེད་ིད་རྣམ་པར་
བཟློག་ཟིན་གི། །རིགས་པ་གང་གིས་ཡོད་པ་ཡང་། །བཟློག་པར་བྱ་བ་མན་པར་གིས། །ཞེས་གསུངས་པ་
དང་། དེའི་འགྲེལ་པར། ཡོད་པ་བཟློག་པ་ནི་དགེ་སོང་དག་འདི་ལྟ་སེ། མི་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་མྱ་ངན་ལས་འདས་
པ་ནི་བདེན་པའི་མཆོག་གཅིག་པུའོ། །ཞེས་དང་། གང་བློ་ཡོད་དང་མེད་པ་ལས། །རྣམ་པར་འདས་ཤིང་མི་
གནས་པ། །དེ་དག་ཟབ་མོ་དམིགས་མེད་པའི། །རེན་གིས་དོན་ལ་རྣམ་པར་སོམ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་
གསུངས་ལ། དེ་ལྟར་གསུངས་པའི་གཞུང་གི་འཕོས་ལ་བལྟས་ན། མེད་པར་ལྟ་བའི་གེན་པོར་ཆོས་མངོན་པ་
ལས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་གསུངས་སོ། །དེར་ཞེན་པའི་གེན་པོར་འཁོར་ལོ་བར་པ་ལས་བར་དུ་བདག་
བཟློག་པའི་གེན་པོར་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་གསུངས་སོ། །དེར་ཞེན་པའི་གེན་པོར་ཡང་འཁོར་ལོ་ཐ་མར་
སོས་པ་དང་བྲལ་བར་གསུངས་སོ། །ཞེས་འཆད་པའི་དོན་དུ་མཐོང་ངོ་། །གཞན་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། བརྒྱ་པ་ལས། 
གཅིག་ཡོད་གཅིག་མེད་ཅེས་བྱ་བ། །དེ་ིད་མ་ཡིན་འཇིག་རྟེན་པའང་མིན། །དེས་ན་འདི་ཡོད་འདི་མེད་
ཅེས། །བརོད་པ་ིད་དུ་ནུས་མ་ཡིན། །ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །གང་ལ་ཕྱོགས་ནི་ཡོད་མིན་པ། །དེ་
ལ་ཡུན་ནི་རིང་པོ་ནའང་། །ཀླན་ཀ་བརོད་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པས་ཡོད་
པའི་གོ་མི་ཆོད་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། དེ་ིད་ལས། གལ་ཏེ་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་པས། །བརོད་པས་འཇིག་
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རྟེན་པ་ཡོད་ན། །དངོས་གང་དེ་ིད་དུ་ཡོད་པ། །དེ་ནི་འཇིག་རྟེན་པར་ཅིས་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། 
འཇུག་པ་ལས་ཀང་། གལ་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཚད་མ་ཡིན་ན་ནི། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་པར་གསུངས་པས་སོ། །དེའི་
ཕྱིར་སོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་བསྒྲུབས་པའི་གྲུབ་དོན་ལ། དཔད་གཞི་དེ་ིད་ཡོད་པར་གྲུབ་པ་
ནི་སིར་དབུ་མའི་ལུགས་དང་བྱེ་བྲག་ཟླ་བའི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་བྲལ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་མ་
ཡིན་དགག་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་བྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་རྟོགས་པའི་མངོན་སུམ་གིས་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་
པ་དངོས་ཀི་གཞལ་བྱར་བྱས་པ་ིད་དུ་ཁས་བླངས་པས་སོ། །མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་འདི་རང་རྒྱུད་པས་ཁས་མི་
ལེན་ནོ། །ཞེས་ཀང་བསམ་པར་མི་བྱ་སེ། དབུ་མ་རྒྱན་ལས། ཡོད་དང་མེད་དང་ཡོད་མེད་ཅེས། །ཁས་མི་ལེན་
པ་གང་ཡིན་པ། །དེ་ལ་ནན་ཏན་ལྡན་པས་ཀང་། །ཅིར་ཡང་ཀླན་ཀ་བྱ་མི་ནུས། །ཞེས་དང་། དེའི་རང་འགྲེལ་དུ། 
གང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། །མེད་དང་ཡོད་མེད་ཡོད་མིན་ལ། །དེ་ལ་ཀླན་ཀ་བྱ་བར་ནི། །ཡུན་རིང་དུ་ཡང་
བརོད་མི་ནུས། །ཞེས་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པའི་ལུང་དངས་ནས་ཡོད་མིན་མེད་མིན་གི་ཚུལ་དེ་ིད་
གསལ་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་རིགས་པའི་གནོད་བྱེད་འཕེན་པ་པོ་དེ་ིད་ལ་འཇུག་པར་བཤད་པ་
ལ་གིས་ཏེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། དེ་སུན་དབྱུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞན་དག་གིས་བྲིས་པའི་ཡི་གེ་ལས་
འདི་ལྟར་འབྱུང་སེ། མྱུ་གུ་དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས་མེད་པར་སྨྲས་ཞིང་། མེད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་
པས་ཡོད་པར་སྨྲས་པས་ཁས་བླངས་དངོས་སུ་འགལ་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཡོད་མེད་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་ན། 
སར་ཡང་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས་དངོས་སུ་འགལ་ལོ། །གལ་ཏེ་དེ་དག་དངོས་འགལ་མ་
ཡིན་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ལ་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་མི་གོ་བས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་
དངོས་འགལ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་རྣམ་པར་དཔད་པས་མེད་པ་གོ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དགག་པ་
གིས་ཀི་རྣལ་མ་མི་གོ་བ་བུད། འདོད་ན། ཐལ་འགྱུར་བས་དངོས་སྨྲ་བ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བསན་ནས་
འགོག་པ་བུད། ཅེས་སོགས་བྱུང་རྒྱལ་དུ་སྨྲ་བའི་ཚིག་མང་པོས་སོན་གི་བོད་མཁས་པ་རྣམས་སུན་འབྱིན་པར་
བྱེད་ཅིང་། དེ་རང་ིད་ཀི་མཐའ་བྲལ་གི་འཆད་ལུགས་ནི། ཡོད་པ་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡིན། མེད་པ་ཡང་བདེན་པ་
མ་ཡིན། གིས་ཀ་དང་གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སྨྲས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་རྒུད་པ་ཅི་
ཡང་མི་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས་ཟེར་རོ། །གིས་པ་ལ་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དེ་དག་ནི། བྱིས་པ་རྣམས་བསླུ་བར་བྱེད་པའི་
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ཆོས་སུ་སང་གི རྣམ་པར་དཔོད་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་བརལ་ཞིང་བརྟག་པའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ཡང་
ལུགས་དེ་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དག་ལ་དེའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་བསེན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། འདི་སྐད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་
གིས་ཏེ། གཞན་ཕྱོགས་སུན་འབྱིན་པའི་ཚུལ་མི་འཐད་པ་དང་། རང་ལུགས་འཇོག་པའི་ཚུལ་མི་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ལ། ཚིག་མི་འཐད་པ་དང་། དོན་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མྱུ་གུ་དེ་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། མེད་པ་
ཡང་མ་ཡིན་ཞེས་ངག་ཏུ་ཡང་སྨྲ་ཞིང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པར་མི་སྨྲ་བའི་རོལ་བ་དེ་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་དེ་མེད་པར་
སྨྲས་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ཡོད་པར་སྨྲས་པར་ཐལ། དེ་མེད་
པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན་དེ་མ་གྲུབ་བོ་སམ་ན་ནི། ཁོད་ཀི་རོལ་བ་གང་ལ་དངོས་འགལ་གི་
ཚོགས་མི་ཟད་པ་ཕུད་པའི་ཡུལ་གི་རོལ་བ་དེ་སོན་ཞིག གཞན་ཡང་ཡོད་མེད་གང་རུང་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་དང་
གང་ཟག་གི་བདག་དེ་ཁོད་མ་ཡིན་པར་སྨྲ་ཞིང་། ཡིན་པར་མི་སྨྲ་བའི་རོལ་བ་ཡོད་དེ། ཁོད་དང་ཁོད་མིན་དངོས་
འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ཡོད་མོད་དེ་ལས་ཅིར་འགྱུར་ཞེ་ན། འོ་ན་དེ་དེ་ལྟར་སྨྲ་བའི་རོལ་བ་དེ་ཆོས་
ཅན། ཡོད་མེད་གང་རུང་མི་སྨྲ་བ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་མེད་གང་རུང་དུ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་དང་རྟགས་
ཁས་བླངས། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ་བོ། །རྟགས་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེར་སྨྲས་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པར་
ཡང་སྨྲས། མེད་པར་ཡང་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། རྟགས་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཤེ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་མེད་པར་སྨྲས་པར་
ཐལ། དེ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་ཡོད་པར་སྨྲས་པར་ཐལ། དེ་མེད་པ་མ་ཡིན་
ཞེས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་ས་ཕྱི་གིས་ཀི་འཁོར་གསུམ་དངོས་སུ་ཁས་བླངས་སོ། །མདོར་ན་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་
ཁོད་ཀིས་ནི་རྟོག་གེ་གཞིར་བྱས་པ་ལ་ཡང་། སྨྲས་པ་དང་གོ་བའི་ཁད་པར་མ་ཕྱེད་པས་ནོངས་པ་ཡིན་ཏེ། འདི་
ལྟར་རིགས་པ་ཅན་པས་སོག་ལྡན་དེ་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་
ལྡོག་གིས་ཀ་མེད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཚེ་དངོས་འགལ་ཁས་བླངས་པར་འགྱུར་བ་དང་། བྱས་རྟགས་ཀིས་ས་
མི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ཤེས་ནས་ངག་ཏུ་སྨྲ་ཞིང་། ས་རྟག་པར་ཡང་སྨྲ་བའི་རོལ་བ་དེས། 
ས་རྟག་མི་རྟག་གིས་ཀ་སྨྲས་པར་འགྱུར་རོ། །དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གོ་བའི་ཤེས་བྱེད་ཀིས་ཡོད་པ་མ་
ཡིན་ན་མེད་དགོས་པར་སྨྲ་བ་ནི་དན་པ་རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་པ་དགག་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། 
ཡང་དངོས་འགལ་མི་སིད་ན། དངོས་སྨྲ་བ་ལ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་སོན་པ་བུད་ཅེས་ཟེར་བ་ནི་ཅིར་ཡང་མི་
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རུང་སེ། དབུ་མ་པས་དངོས་འགལ་གི་རྣམ་གཞག་ཁས་ལེན་པའི་ཤེས་བྱེད་དུ་དངོས་སྨྲ་བས་དངོས་འགལ་
ཁས་ལེན་པ་བཀོད་པས་སོ། །སིར་དབུ་མ་པས་མཐའ་བྲལ་གི་ཐ་སད་བྱེད་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་
དུ་ཁས་མི་ལེན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། ཡོད་ན་མེད་པར་འགལ་བ་དང་མེད་ན་ཡོད་པར་འགལ་བ་དང་། ཡོད་མེད་
གིས་ལ་གིས་ཡིན་དང་གིས་མིན་གི་ཕུང་གསུམ་མི་སིད་པར་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ཙམ་གི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ན་མེད་དགོས་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། གིས་མིན་གི་ཕུང་གསུམ་མི་སིད་པར་ཁས་བླངས་པ་དང་། གིས་མིན་དུ་
ཁས་བླངས་པ་གིས་ལ་འགལ་བ་ཅི་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་དོན་མི་འཐད་པ་ལ་གིས་ཏེ། 
སུན་འབྱིན་དེ་རྟོག་གེའི་ལུགས་ལ་མི་འཐད་པ་དང་། གསུང་རབ་སིའི་ལུགས་ལ་མི་རུང་ཞིང་དབུ་མའི་ལུགས་
ལ་ཡང་མི་རུང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སུན་འབྱིན་དེ་ལྟར་འཕེན་པ་དེ་ནི་རྟོག་གེའི་ལུགས་ལ་ཡང་རུང་བ་
མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། འགལ་དང་དེ་ནི་ཐབས་བཅས་པ། །གྲུབ་དང་བཀག་པ་མེད་པར་ནི། །དགག་ལ་ཚད་མ་
གང་ཡིན་དེ། །རིགས་པའི་རེས་འབྲང་ཅན་མིན་ཏེ། །སྨྲ་ལ་སོགས་པས་ཀུན་མཁེན་དང་། །འཇིག་རྟེན་གཞན་
སོགས་མེད་སྒྲུབ་བཞིན། །ཞེས་སང་རུང་གི་འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་རྟགས་དང་། སང་རུང་གི་འབྲེལ་ཟླ་མ་
དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས་ཀིས་ཆོས་གཅིག་ཡོད་པ་བཀག་ཤུལ་དུ་མེད་པ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་ནུས་ཀང་། 
དེ་ལས་གཞན་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལྟ་བུས་ཆོས་གཅིག་ཡོད་ངེས་འགོག་ནུས་ཀང་མེད་
ངེས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་བཤད་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། གཏན་ཚིགས་བྱེ་བྲག་ལ་ལྟོས་ནས། །འགའ་ཞིག་མེད་
ཤེས་འབྲས་བུ་ཅན། །ཞེས་དགག་བྱ་སང་དུ་རུང་བའི་ཚེ་མེད་ངེས་སྒྲུབ་ནུས་པ་དང་། དེ་སང་དུ་མི་རུང་བའི་ཚེ་
མེད་ངེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་དབུ་ཚད་གང་དུ་ཡང་དེ་མེད་དོ། །ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་
ཡོད་པ་བཀག་ཙམ་གི་མེད་དགག་ལ་གོ་བས་སོས་པའི་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོང་བའི་ངེས་པ་མེད་ལ། མེད་པ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་བརོད་པའི་ཚེ་དེའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤེས་བརོད་འཕངས་པས་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་གོ་བའི་ཕྱིར་སོས་པའི་
མཐའ་ཁོ་ནར་སོང་བའོ། །དེ་ལྟ་མོད་ཀི་དགག་པ་གིས་ཀི་རྣལ་མ་གོ་བ་ནི་རྟོག་གེའི་ལུགས་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། 
བཀག་པ་འགོག་པར་བྱེད་པ་ནི། །སྒྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅི་འད་ཞིག །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །ལུགས་དེ་ལ་ཡང་། 
མེད་ངེས་བཀག་པས་ཡོད་ངེས་སུ་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། དེ་ཕྱིར་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དོན། །ཡོད་
མེད་ངེས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་ངེས་དང་མེད་ངེས་ནི་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་པའི་
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དངོས་འགལ་ཡིན་ཡང་། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གིས་མིན་གི་ཕུང་
པོ་གསུམ་པ་སིད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཡོད་མེད་གིས་ནི་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པས་དོན་སེང་ན་
གིས་མིན་གི་ཕུང་གསུམ་མི་སིད་ཀང་། བློ་ངོར་གིས་མིན་གི་ཕུང་གསུམ་སིད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། 
ས་མི་རྟག་པ་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕྱི་རོལ་དེ་ཆོས་ཅན། ས་མི་རྟག་པར་སྨྲས་པར་ཐལ། རྟག་པ་མ་ཡིན་
པར་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཡང་རྟག་པར་སྨྲས་པར་ཐལ། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན་པར་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས། 
རྟག་ཚད་མས་གྲུབ་བོ། །ཅི་སེ་རོལ་བ་དེས། དེ་དེ་གིས་གང་རུང་དུ་ཡང་མི་སྨྲའོ་སམ་ན། འོ་ན་དབུ་མ་པས། 
མྱུ་གུ་ཡོད་མེད་གང་རུང་དུ་ཡང་མི་སྨྲ་བ་ལ་ེས་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཁེད་ཀིས་སོན་ཅིག་དང་། གང་བསན་པ་དེ་
ིད་ས་མ་དེ་ལ་མཚུངས་པས། འགལ་བའི་ཁུར་ཆེན་པོས་ནོན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་ེས་པ་མེད་ན་
ནི་ར་བའི་རོད་གཞི་གང་ཡིན་སོན་ཅིག གིས་པ་ནི། སིར་གསུང་རབ་ལས། ལུང་མ་བསན་གི་ལྟ་བ་བཅུ་
བཞིའི་རྣམ་གཞག་གསུངས་པ་མི་འཐད་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་དང་འཇིག་རྟེན་རྟག་མི་རྟག་དང་། མཐའ་དང་ལྡན་
མི་ལྡན་གང་དུ་ཡང་ལུང་བསན་པར་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་གཅིག་མེད་པ་མ་ཡིན་ན། ཡོད་པ་ཡིན་དགོས་ཏེ། 
ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཟེར་བ་འདི་ནི་དབུ་མའི་ལུགས་ལ་ཤིན་ཏུ་རུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར་
དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་གཞིར་བྱས་པ་ལ་མྱུ་གུ་མ་སེས་པ་མི་སེ་སེས་པ་སེ་དགོས་པར་ཐལ། སེ་མ་
སེས་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོང་བ་ལ་འགྲོ་བ་མེད་ན་མ་སོང་བ་ལ་འགྲོ་བ་ཡོད་
དགོས་པར་ཐལ། སོང་མ་སོང་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་དུ་འདུས་བྱས་མ་
གྲུབ་ན་འདུས་མ་བྱས་གྲུབ་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་མ་གྲུབ་ན་དངོས་མེད་གྲུབ་དགོས་པར་ཐལ་བ་
དང་། མི་སོང་པ་མེད་ན་སོང་པ་ཡོད་དགོས་པར་ཐལ་བ་དང་། བཅིངས་པ་མི་གྲོལ་ན་མ་བཅིངས་པ་གྲོལ་དགོས་
པར་ཐལ་བ་སོགས་ལ་འདོད་དགོས་པས་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་རིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་ཁས་ལེན་
དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །དེས་ན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀི་རིགས་པ་ལ་ནི། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ན་མེད་པ་མ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་སྨྲ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་གཅིག་མེད་པར་ཁས་ལེན་ནུས་པ་ལ་དེའི་འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་
ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རང་ལུགས་འཇོག་ཚུལ་མི་འཐད་པ་ལ། རིགས་པས་མི་འཐད་པ་དང་། ཁས་
བླངས་ནང་འགལ་བས་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་སྐད་དུ། ཡོད་པ་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡིན། མེད་པ་ལ་ཡང་



50   ཤཱཀ་མཆོག། 

བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་སོགས་སུ་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ་དེ་དབུ་མ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་ཡིན་
པར་ཐལ། ཇི་སྐད་དུ། རེ་བཙུན་སན་རས་གཟིགས་དང་། སོབ་དཔོན་ཨརྻ་དེ་ཝས་མཛད་པའི་གྲུབ་པའི་མཐའ་
རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས། ཡོད་མིན་མེད་མིན་ཡོད་མེད་མིན། །གིས་ཀའི་བདག་ིད་མིན་པའང་མིན། །མཐའ་
བཞི་ལས་ནི་རྣམ་གྲོལ་བ། །དེ་ནི་དབུ་མ་པ་ཡི་རིག །ཅེས་པའི་གཞུང་གིས་བསན་པའི་མཐའ་བྲལ་གི་གོ་དོན་དེ་
ཁེད་ཀིས་བཤད་པ་དེ་ལྟར་དུ་འཆད་རིགས་པའི་ཕྱིར། འདོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་དེ་
འད་དེ་ཁས་མི་ལེན་པའི་རང་སྡེ་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་ནི་སུ་ཡང་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་འད་ཁས་ལེན་པའི་གཞན་གི་
སྡེ་པ་ཡང་དུ་མ་སང་བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མེད་པ་བདེན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་མཐར་འཛིན་འདི་ཀུན་བཏགས་དང་
ལྷན་སེས་ཀི་རྟོག་པ་གིས་ལས་གང་དུ་རུང་རྟེན་གི་གང་ཟག་སུ་ལ་ཡོད་ཅེས་རྣམ་པར་བརྟགས་ན་འཇིག་པ་
དང་། མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་དེའང་དེ་ནི་བདེན་གྲུབ་ཀི་མཐའ་དང་བྲལ་བ་གཅིག་པུའི་ནང་དུ་འདུས་པས་མཐའ་
བྲལ་གི་ཚུལ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཡོད་པ་མི་བདེན་ཞེས་སོགས་སྨྲ་བ་དེའི་ཚེ་ན། ཡོད་
པ་དང་མེད་པ་སོགས་ཁད་གཞིར་བཟུང་བ་ཡིན་ནམ། ཁད་ཆོས་སུ་བཟུང་བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཁད་གཞིར་
ཡོད་མེད་སོགས་བཞི་པོའ་ིསེང་དུ་འགོག་རྒྱུའི་མཐའ་བཞི་པོ་དེ་གང་ཡིན་བྱས་ནས་དིས་ན་ཁེད་ལ་སོན་རྒྱུ་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཀི་མཐའ་གཅིག་པུ་ལས་གཞན་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་ཁེད་ལ་མེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལྟར་ན། ཁད་ཆོས་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པ་སོས་པའི་མཐའ་བཞི་པོ་གཞི་གང་གི་སེང་དུ་འགོག་པར་བྱེད་པའི་
ཁད་པར་གི་གཞི་འདི་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་ཁེད་ལ་སོན་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐར་ཐུག་གི་སོས་པ་དཔོད་པའི་ཚེ་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པར་ཁེད་ཀིས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བ་ནི། གོང་དུ་
ཕྱོགས་ས་མར་དངས་པའི་མཐའ་བྲལ་གི་འཆད་ཚུལ་གསུམ་ཀ་ལ་བརོད་པར་བྱ་བ་ལས། རེ་ཤིག་དང་པོར་
ལུགས་གསུམ་པ་འདི་ལ་འདི་སྐད་ཅེས། ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའི་མཐའ་བཞི་ཀ་ཆོས་ཅན། བརྫུན་པར་ཐལ། 
བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་པར་ཐལ། བདེན་བརྫུན་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁོར་གསུམ་ཀ་ཡི་གེར་བྲིས་ཏེ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ནོ། །ར་བར་འདོད་ན། ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་
པའི་ཚུལ་ནི། བུམ་པ་ཡོད་པ་དེ་བརྫུན་པ་ཡིན་ན། བུམ་པ་མེད་པ་དེ་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་དགོས་པར་ཐལ། བུམ་པ་
ཡོད་མེད་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའི་དངོས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་ཅར་ཁས་བླངས་སོ། །སོས་པའི་མཐའ་
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བཞི་ཀ་བརྫུན་པ་ཡིན་ན་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཅིའི་ཕྱིར་བརྫུན་པ་མ་ཡིན་ཞེས་དིའོ། །འདིའི་མཐའ་བཞི་པོ་
ནི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་དང་མེད་ངེས་གང་རུང་ལས་མ་འདས་སོ། །ཞེ་ན། འོ་ན་མཐའ་བྲལ་གི་ཚུལ་དེ་ིད་ི་ཚེ་
བར་འགྱུར་ཏེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་བདེན་པར་གྲུབ་པའི་མཐའ་དེ་འདིར་མ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །འཆད་ཚུལ་
བར་པ་ལ་འདི་ལྟར། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་ཡོད་མེད་གིས་ཀའི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་ཁས་ལེན་མ་ནུས་པར་དེ་དང་དེར་
ཞེན་པ་མ་ཡིན། ཞེས་ཟེར་བར་སང་བས། འོ་ན་མྱུ་གུ་ཡོད་པར་ཞེན་པའི་བློ་དེ་འཛིན་སངས་དོན་ལ་མཐུན་པར་
ཐལ། མྱུ་གུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱུ་གུ་མེད་པར་ཞེན་པའི་བློ་དེ་དེ་དང་མི་མཐུན་པར་ཐལ། དེ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། དེ་ཡང་འདོད་ན། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་བའི་ཚུལ་རིམ་པ་ལྟར། འཛིན་སངས་དོན་དང་མཐུན་པའི་རྟོག་
པ་དང་། མི་མཐུན་པའི་རྟོག་པ་གིས་ཀ་འགོག་རིགས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན། མྱུ་གུ་ཡོད་པ་དང་། 
མེད་པ་རེ་རེ་ནས་འགོག་པ་ལ་སོན་ཅི་ཞིག་མཐོང་ནས་མི་འགོག་པ་ཡིན་ཞེས་དིའོ། །ལུགས་དང་པོ་ལ་འདི་
ལྟར་འོ་ན་མྱུ་གུ་སོགས་བདེན་པར་ཡོད་པ་དང་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏེ། གིས་ཀ་མ་
ཡིན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་ཅར་ཁས་བླངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འཆད་ཚུལ་གསུམ་པོ་དེ་མཐའ་བྲལ་གི་
འཆད་ཚུལ་གོ་ཆོད་པོ་མ་ཡིན་ཡང་། ཚིག་དེ་དང་དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་མི་འདོན་པ་ནི་མ་ཡིན་
ནོ། །ཡང་ཁ་ཅིག་འདི་སྐད་དུ་ཟེར་ཏེ། མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པར་ཐལ། མེད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་
ནི་ཁབ་པ་འགལ་བའི་ལན་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། །མེད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ནི་
རྣམ་པར་ཕྱེ་ནས་ལན་གདབ་བར་བྱ་སེ། ཡོད་པ་རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་གི་མེད་དགག་ལ་བསམས་ན་ནི། འདོད་
པས་ཆོག་ལ། ཡོད་པ་བཀག་ཤུལ་དུ་མེད་པར་སྒྲུབ་པར་བསམ་པ་དང་། མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ་ཞེས་ཟེར་བ་ལ་
ནི་ཁབ་པ་འགལ་བའི་ལན་གདབ་པར་བྱའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་མེད་པར་འཇོག་པ་ལ་དེའི་
འགལ་ཟླ་ཡོད་པ་ལ་ངེས་པར་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་དང་། འགལ་ཟླ་ལ་མ་ལྟོས་པར་གྲུབ་ན་རང་གི་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་
པར་འགྱུར་བས་སོ། །འོ་ན་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། བདེན་པར་མེད་པའི་ཕྱིར་ཞེས་
དང་། སོས་བྲལ་ཡིན་པར་ཐལ། སོས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར། ཞེས་ཟེར་བ་ལ་ཡང་ཁབ་པ་འགལ་བ་ཡིན་ཏེ། 
བདེན་མེད་ཡིན་པར་འཇོག་པ་ལ་འགལ་ཟླ་བདེན་པ་ཡོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཇི་སྐད་དུ། བདེན་པ་གཞན་དུ་གྱུར་
པ་ནི། །བདེན་མེད་ཡིན་པར་སེ་བོ་སྨྲ། །ཞེས་འདོན་དགོས་པས་སོ། །དེ་འད་དེ་ནི་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་མཐུན་
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པའི་ཁབ་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཐད་དུ་ཡང་འདི་ལྟར། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། མ་འོངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་
འོངས་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མ་རིག་པའི་ཕྱིར། ལྷ་མ་ཡིན་དང་མི་མ་ཡིན་པར་ཐལ། དེ་དང་དེ་
མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཚིག་ཡིན་ལ། དོན་གི་དབང་དུ་བྱས་ན་མེ་མེད་ཀི་རྟགས་ཀིས་མཚན་མོའ་ི
རྒྱ་མཚོ་དུ་མེད་དུ་རྟོགས་པའི་རེས་དཔག་རྒྱུད་ལ་ལྡན་བཞིན་པའི་རོལ་བ་དེའི་ངོར་མཚན་མོའ་ིརྒྱ་མཚོ་ཆོས་
ཅན། དུ་བ་མེད་པ་ཡིན་པར་ཐལ། དུ་བ་མེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ནི་རེས་དཔག་དེས་དེར་དུ་བ་མེད་པ་ཡིན་པ་
དེ་ིད་དུ་ངེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་འདོད་ན། རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་དེ་འད་དེ་གཞི་དེར་
རང་གི་དགག་བྱའི་ཆོས་མེད་པར་ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན། 
མེ་མེད་པ་ཆོས་ཅན། དེར་དེ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྟགས་ཀིས་
དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཅན་རེས་དཔག་དེ་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ། རང་གི་དགག་བྱའི་ཆོས་མེད་པར་
ངེས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀི་འབྲས་བུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །མདོར་ན་མི་སང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཀིས་རང་གི་དགག་བྱ་ཡོད་པ་འགོག་ཀང་མེད་པ་མི་སྒྲུབ་པ་དང་། སང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་
གཞན་རྣམས་ཀིས་དགག་བྱ་ཡོད་པ་བཀག་ཤུལ་དུ་མེད་ཙམ་སྒྲུབ་པར་ནུས་ཀང་མེད་ངེས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་
དང་། སང་རུང་གི་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས། མེད་ངེས་ཀང་སྒྲུབ་ནུས་པར་བཤད་པའི་
ཁད་པར་ཞིབ་པོ་འདི་དག་རྟོག་གེ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ལ། ལུགས་འདིར་ཡང་སོས་པའི་མཐར་འཛིན་རྒྱུའི་མེད་
པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་མ་ཡིན་པར་དགག་པ་ལ་འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཀག་པ་མེད་དགག་ཏུ་འཆད་
དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ལན་འདི་ལྟར་ཡང་གདབ་པར་བྱ་སེ། སོས་པ་དང་བྲལ་ན་སོས་བྲལ་ཡིན་པས་ཁབ་
པ་ཆོས་ཅན། ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སོས་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། སོས་པའི་
མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཁབ་པ་འདི་ཡང་དེ་བཞིན་ནོ། །འདིའི་གཏན་ཚིགས་ཀང་གྲུབ་པ་དང་མ་གྲུབ་པ་
གང་དུ་ཡང་ཁས་མི་ལེན་ཏེ། མཐའ་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་དེ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་བཀོད་པས་ཅི་ཞིག་
བྱ་སམ་ན། རྟགས་དང་ཁབ་པ་རོལ་བ་ཕ་རོལ་པོའ་ིབློ་ངོར་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། ཆོས་ཅན་གི་སེང་དུ་ཡོད་མེད་
ལ་སོགས་པའི་མཐའ་དེ་དང་དེ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་ངེས་པ་ཡིན་ནོ། །སྐབས་འདིར་
གཞན་སྡེ་གཞུང་ལུགས་ཀི། །རལ་པ་མཐུག་པོས་གའ་ཁེབས་ནས། །མུ་ཅོར་སྨྲ་བའི་རིགས་པ་ཡི། །གད་
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མོས་ས་གསུམ་འདར་ཞེས་ཟེར། །འོ་ན་གཞུང་ལུགས་ལམ་དུ་ནི། །རྣམ་དཔོད་གོམ་པ་མི་འདོར་བར། །རིགས་
མིན་སྨྲ་བའི་གད་རྒྱངས་ཀིས། །ས་ཆེན་བཞི་པོ་མི་འདར་ཅི། །དེ་དག་གིས་གནས་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་པ་
མཐར་ཐུག་པའི་ཚེ། ངེས་དོན་ལས་བརམས་པའི་ཁས་ལེན་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པ་ལ་སོས་བྲལ་ཁས་ལེན་པའི་མིང་
གིས་འདོགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཚུལ་དེ་བཤད་ཟིན་ནས། གསུམ་པ་ཟུང་འཇུག་ལ་འཇུག་པའི་སོ་བཤད་པ་ལ་
གིས་ཏེ། བདེན་གིས་ཟུང་འཇུག་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། དེ་ལ་གཞན་གིས་བརྟགས་པའི་མཐའ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི་འདི་སམ་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབུ་མའི་རང་ལུགས་ལ་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་ཚད་མས་
མི་འགྲུབ་པར་ཡང་ཡང་བཤད་པ། འོ་ན། སང་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དང་། བདེན་གིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དེ་
དབུ་མའི་རང་ལུགས་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་ན་ཇི་སྐད་དུ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་གཏོག་པའི། །ཆོས་
འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ། །དེ་ཕྱིར་སོང་ིད་མ་གཏོགས་པའི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། གང་
གིས་སོང་དང་རྟེན་འབྱུང་དག །དབུ་མའི་ལམ་དུ་དོན་གཅིག་པར། །གསུང་མཆོག་མཚུངས་པ་མེད་པ་
ཡི། །ཐུབ་དབང་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞེ་ན། དེ་ནི་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་
ཅན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅིག་དཔད་གཞིར་བཟུང་ནས་གཅིག་དང་དུ་མ་གང་དུ་ཡོད་དཔོད་པའི་ཚེ། ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་
ལྟ་བུ་དེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེར་བླངས་ན་མྱུ་གུ་རིགས་པས་དཔད་བཟོད་དུ་ཐལ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་བླངས་ནས་བླང་དོར་བྱེད་པ་དེའི་ཚེ། དེ་ལ་རིགས་པས་དཔོད་
པ་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་དཔད་ན་ཀུན་རོབ་ངོས་འཛིན་རྒྱུ་མི་རེད་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་ན་ཡང་བདེན་པ་གིས་ཡ་
བྲལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། མྱུ་གུར་སང་བའི་དུས་དང་། དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པར་འཇོག་པའི་དུས་དེ་ིད་དུ་གཅིག་
དང་དུ་མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོས་སོང་པ་ཡིན་གི་མྱུ་གུའི་སང་བ་དེ་རིགས་པས་བཤིག་ནས་སོང་པ་གསར་དུ་
བཟོས་པ་མ་ཡིན་ཡང་། མྱུ་གུ་གཅིག་དང་དུ་མ་ལ་སོགས་པའི་ངོ་བོས་སོང་པ་དེ། མ་རིག་པས་བཀབ་ནས་མྱུ་
གུའི་སང་ཆ་དེ་གསར་དུ་བཟོས་པ་མ་ཡིན་གི། སང་བའི་དུས་དེ་ིད་དུ་སོང་། སོང་བའི་དུས་དེ་ིད་དུ་སང་བའི་
ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། གཟུགས་སོང་པའོ་སོང་པ་ིད་གཟུགས་སོ་ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་
ལས། ཀུན་རོབ་ལས་ནི་ཐ་དད་པར། །དེ་ིད་དམིགས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཀུན་རོབ་སོང་པ་ིད་དུ་བཤད། །སོང་
ིད་ཁོ་ན་ཀུན་རོབ་ཡིན། །མེད་ན་མི་འབྱུང་ངེས་པའི་ཕྱིར། །བྱས་དང་མི་རྟག་ཇི་བཞིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
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སོ། །འོ་ན་སང་ན་སོང་པར་འགལ་ལོ་སམ་དུ་བསམ་པར་མི་བྱ་སེ། དེ་ལྟར་བསམ་པ་དེ་ནི་སོང་པའི་དོན་ཐ་སད་
དུ་ཡང་མེད་པ་ལ་བཟུང་བ་ཡིན་པས་ེས་པ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སོང་པའི་དོན་ཅི་ཞེ་ན། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་པར་
འབྱུང་བའོ། །དེའི་དོན་ཡང་སང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །རང་བཞིན་མེད་པའི་དོན་ཡང་སང་བ་དེ་ིད་ཐ་སད་
དུ་ཡང་མེད་པ་ལ་ཟེར་བ་མ་ཡིན་གི། སང་བ་དེའི་སེང་ན་བྱིས་པས་རང་བཞིན་དུ་བཟུང་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་
འཕགས་པའི་རིགས་པས་དཔད་པ་ན་མ་རེད་པའོ། །གལ་ཏེ་སང་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལྟ་ན། སང་ངོར་སོང་
པ་ཡོད་པ་དང་། སོང་པ་ིད་ལ་དམིགས་པའི་ལྟ་བའི་ངོར་སང་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། 
འཕགས་པ་སོབ་པའི་རེས་ཐོབ་ཏུ་སང་བ་དང་སོང་པ་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའི་བློ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་འབྱུང་ཡང་། སང་
བ་དམིགས་པའི་བློ་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་གི། ཡེ་ཤེས་མ་ཡིན། སོང་པ་དམིགས་པའི་བློ་ནི། ཡེ་ཤེས་ཡིན་
གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་སང་བ་དམིགས་པ་ནི་མ་རིག་པས་བསད་པའི་ཆ་ནས་ཡིན་ལ། 
སོང་པ་དམིགས་པ་ནི་དེ་དང་བྲལ་བའི་ཆ་ནས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་སྐྲ་ཤད་དུ་སང་བ་དང་དེས་སོང་པ་
གིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཡང་གཅིག་དམིགས་པའི་བློས་ཅིག་ཤོས་མ་དམིགས་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ན་
ཡུལ་སང་སོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་དུ། ཡུལ་ཅན་ལྟ་སོད་ཟུང་དུ་འབྲེལ་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ལྟ་བས་ནི་སོང་པ་
དམིགས་ཀང་། སང་བ་མ་དམིགས། སོད་པས་ནི་སང་བ་དམིགས་ཀང་སོང་པ་ཡུལ་དུ་མི་བྱེད། དེ་གིས་ཟུང་
དུ་འབྲེལ་པའི་ཚེ། ལྟ་བས་ཞེན་པ་འགོག་ཅིང་། སོད་པས་བླང་དོར་གི་གནས་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་སྐད་
དུ་ཡང་། སང་བས་ལས་ལམ་མི་འདོར་ཞིང་། །སོང་པས་མངོན་ཞེན་མི་སེ་བ། །དབྱེར་མེད་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་
ལམ། །མ་ནོར་མཆོག་འདི་སྒྲུབ་པ་དཀོན། །ཞེས་བོད་ཀི་སོབ་དཔོན་རྣམས་གསུང་ངོ་། །གིས་པ་གཞན་གིས་
བརྟགས་པའི་མཐའ་དགག་པ་ནི། གངས་ཅན་དུ་ཕྱིས་བྱོན་པ་དག་ན་རེ། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་ཅན་ཀུན་
རོབ་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་དོན་དམ་པར་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདི་དབུ་མ་པ་རྣམས་ཀི་གྲུབ་པའི་མཐའོ་
ཞེས་མཐུན་པར་སྨྲའོ། །འདི་མི་འཐད་པ་ལ་གིས་ཏེ། དངོས་དང་། གྲུབ་དོན་གཞན་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི་དེ་
ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་གིས་ཀའི་འཇོག་མཚམས་ལས་མས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་འཇོག་
པའི་ཚེ་ཆོས་དེ་དང་དེ་དོན་དམ་པར་མེད་དོ་ཞེས་རིགས་པས་དཔད་ན། ཆོས་དེ་དང་དེའི་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་
པའི་འཇོག་ཚུལ་ལས་མས། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འཇོག་པའི་ཚེ། ཆོས་དེ་དང་དེ་ལ་རིགས་པས་དཔོད་པའི་
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ངོར། ཆོས་དེ་དང་དེ་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ན་བདེན་གྲུབ་ཁས་བླངས་པར་སོང་བས་བདེན་མེད་ལས་མས་
པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་འཇོག་པའི་ཚེ་ནི། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ིད་ཁས་
ལེན་ལ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་འཇོག་པའི་ཚེ་ནི། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་གཅིག་པུ་སྨྲ་
དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འདི་ལྟར། དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དེ། བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་འཆད་པ་ཕན་
ཆད་ལ་བྱར་རུང་ཡང་། དབུ་མའི་མཐར་ཐུག་གི་ལུགས་མ་ཡིན་ཏེ། སོས་པའི་མཐའ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །ཡང་གངས་ཅན་པ་དག་མཐུན་པར་སྨྲ་བའི་གྲུབ་མཐའ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ན་ཡོད་དགོས་ལ། དོན་དམ་དུ་མེད་
ན་མེད་མི་དགོས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་འདི་ཡང་ནོར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ལས་གོ་བཟློག་ནས་སྨྲ་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེའི་
འཐད་པ་ཡང་དོན་དམ་དུ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་དོན་དམ་དཔོད་བྱེད་ཀི་རིགས་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་གྲུབ་དོན་
ཞིག་ལ་ཟེར་བ་ཡིན་ལ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྟོག་པ་འཁྲུལ་པས་ཡོད་པར་སོ་བཏགས་པ་ཞིག་ལ་
འཆད་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཐ་སད་དུ་ཡོད་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་མཐོ་ཡང་འཇིག་རྟེན་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་
འཆད་དགོས་ལ། དེ་ཡང་ལུགས་འདི་ལ་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གྲུབ་དོན་ལ་གིས་ཏེ། དེ་ལྟར་
ཤེས་ན་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ངོས་འཛིན་ས་བ་དང་། དེ་རང་གི་ངང་གིས་འདོར་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཀུན་རོབ་ལ་
ལྟོས་པའི་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་དང་། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའི་དེའོ། །དང་པོ་ནི། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལ་སོགས་པ་ཀུན་
རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམས་བདེན་པར་ཡོད་པར་ལྟ་བ་དང་། ཐ་སད་དུའང་མེད་པར་ལྟ་བའོ། །དེ་གིས་ལའང་ཀུན་
བཏགས་དང་། ལྷན་སེས་ཀི་དབྱེ་བས་གིས་གིས་སོ། །དེ་དག་ལའང་། གང་ཟག་ལ་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བ་དང་། 
ཆོས་ལ་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བའི་དབྱེ་བས་གིས་གིས་སུ་འགྱུར་ཞིང་། དང་པོ་གང་ཟག་ལ་རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བའི་
གེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུ་མ་ནི་ན་ཐོས་སྡེ་པ་དག་ལའང་ཡོད་ལ། གིས་པའི་གེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུ་མ་ནི་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་པ་དག་ཁོ་ན་ལ་ེ་བར་གནས་སོ། །དང་པོ་ནི་བདག་རྟག་པར་ལྟ་བ་དང་། ཕུང་པོ་ཆད་ནས་
བདག་ཀང་ཆད་པར་འདོད་པའི་ལྟ་བ་ནི་མཐའ་ཡིན་ལ། ཕུང་པོའ་ིསེང་ན་བདག་རས་སུ་མེད་ཅིང་། དེ་དེར་
བཏགས་པ་ཙམ་དུ་བལྟ་བའི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་ནི། མཐར་འཛིན་ལྟ་བའི་གེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུ་མ་ཞེས་བྱ་ལ། 
དེ་ནི་རང་སྡེ་ཐམས་ཅད་ཀི་ཐུན་མོང་བའོ། །གིས་པ་ཆོས་ལ་མཐར་འཛིན་ནི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་ལྟར་ན་ཕྱི་
རོལ་གི་དོན་དང་གཟུང་འཛིན་རས་གཞན་ཡོད་པར་ལྟ་བ་ནི་རྟག་པའི་ལྟ་བའོ། །དོན་སང་གི་ཤེས་པ་ཀུན་རོབ་ཏུ་
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ཡང་མི་བདེན་པ་དང་། གིས་མེད་ཀི་ཤེས་པ་དོན་དམ་དུ་ཡང་མི་བདེན་པར་ལྟ་བ་ནི་ཆད་པའི་ལྟ་བའོ། །དེའི་
གེན་པོར་གྱུར་པའི་དབུ་མ་ནི། གཟུང་འཛིན་ཀུན་བཏགས་སོགས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མི་བདེན་ཞིང་། གཞན་
དབང་ཀུན་རོབ་ཏུ་བདེན་པ་དང་། ཡོངས་གྲུབ་དོན་དམ་དུ་ཡང་བདེན་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ལ་འཆད་པ་ཡིན་
ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། ཡོད་པས་མེད་པས་ཡོད་པས་ན། །དེ་ནི་དབུ་མའི་ལམ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དབུ་མ་པ་
ལྟར་ན། ཀུན་རོབ་ལ་ལྟོས་པའི་རྟག་ཆད་ཀི་ལྟ་བ་ཀུན་བརྟགས་རྣམས་ནི་འཇིག་རྟེན་ིད་ཀི་ལྟ་བས་འདོར་ནུས་
ཏེ། དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གི་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཀུན་རོབ་ལ་མཐར་ལྟ་བ་ལྷན་ཅིག་སེས་པ་རྣམས་
ནི་ཇི་སིད་ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་འདི་མ་རྟོགས་པ་དེ་སིད་དུ་སེལ་ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་གིས་
སེལ་བའི་དབུ་མ་ནི་འདི་ཙམ་དུ་ངེས་པའི་ཕྱིར། ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པ་རྣམས་པར་འཇོག་པ་དེའི་ཚེ་ནི། མཐའ་
ལྷན་སེས་འདི་གིས་སེལ་དགོས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་བསལ་ན་ཐ་སད་ཀི་བདེན་པ་ལས་མས་པར་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར་རོ། །དེའི་ཕྱིར་འདིར་བསལ་བྱ་ནི། དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའི་མཐའ་གིས་དང་། དེ་སེལ་བྱེད་ནི་དབུ་
མའི་ལྟ་བ་ཁོ་ནའོ། །གིས་པ་དོན་དམ་ལ་ལྟ་བའི་མཐའ་གིས་ངོས་འཛིན་པར་ས་བ་ནི། དབུ་མ་པ་རང་གི་
ལུགས་ལ། ཡོད་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་གཅིག་ཁས་བླངས་ན། དེ་རྟག་པར་ཁས་ལེན་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་མེད་
པར་སོང་བའི་དུས་གཅིག་ནམ་ཡང་མི་སིད་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་། སིར་ཡོད་པའི་ཆོས་གཅིག་ལ་དབུ་མའི་
རིགས་པས་དཔད་པ་བྱས་པའི་ཚེ་མེད་པར་སོང་བ་སིད་ན། སོང་ིད་དངོས་པོའ་ིའཇིག་རྒྱུར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། 
དེ་ལྟར་ན་ཆོས་འགའ་ཞིག་དབུ་མའི་རིགས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་དེ་ལ་རྟག་
པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། ཆོས་འགའ་ཞིག་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རང་རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ལ་གྲགས་པའི་རིགས་པས་
དཔད་ནས་ཡོད་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་འཆལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེར་ན་བདེན་སོང་ཡོད་པར་ཞེན་པའི་བློ་བཞིན་
ནོ། །འོ་ན་བར་དུ་བདག་བཟློག་པའི་རིགས་པ་འཆད་པའི་ཚེ་འདི་ཁས་བླངས་པ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། མ་ཡིན་ཏེ། 
ཤེས་བརོད་ཀི་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཚེ། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པར་བཤད་ཀང་། དེ་དབུ་མའི་གྲུབ་མཐའ་མ་ཡིན་ཏེ། 
འཇིག་རྟེན་གི་ཐ་སད་ཙམ་གིས་བཏགས་པའི་ཕྱིར་རོ། འོ་ན་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་བློ་ལྷན་སེས་ཀིས་མིག་
སོགས་ཡོད་པར་ཞེན་པའི་རྟོག་པ་འདི་ཡང་རྟག་པའི་ལྟ་བར་ཁས་ལེན་ནམ་ཞེ་ན། དེར་ཁས་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། 
མཐར་ལྟ་ལྷན་སེས་ཞེས་བྱ་བར་གྲགས་པ་དེ་དེ་ལས་རིགས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ལྟར་རྟག་པའི་ལྟ་བ་
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ངོས་བཟུང་ནས་ཆད་པར་ལྟ་བ་ནི། འཇིག་རྟེན་རང་ཁ་བ་དང་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་། ངོ་བོ་ིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་
སུ་ཡི་ལུགས་ལ་ཡིན་ཀང་རུང་སེ། ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཞིག་རིགས་པས་དཔད་པའི་སོ་ནས་སམ། འཇིག་
རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་སམ་མ་ལྟོས་པར་ཡིན་ཡང་རུང་སེ། ཕྱིས་མེད་པར་སོང་བ་ཡིན་ན། དེ་ལ་ཆད་པ་ཞེས་
བྱ་སེ། དཔེར་ན་ཆུ་བོའ་ིརྒྱུན་ཆད་པ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ལྟ་བའི་ཤེར་འཆལ་དེ་ལ་ཆད་པའི་ལྟ་བ་ཞེས་བྱ་སེ། 
སོན་ཡོད་པ་ཞིག་ཕྱིས་མེད་པར་ཞེན་པའི་ཤེས་རབ་ོན་མོངས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབུ་མ་པས་རང་ལུགས་
གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པར་ལྟ་བ་ནི་དོན་དེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆད་པའི་ལྟ་བ་མ་
ཡིན་ཏེ། སར་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། རི་བོང་གི་རྭ་མེད་པར་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཡང་དབུ་མའི་རང་
ལུགས་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ན། ལྟ་བས་སོས་པ་གཅོད་པའི་ཚེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་ལྟ་བ་མི་སིད་ལ་ཤེས་
བརོད་ཀིས་ཐ་སད་འདོགས་པའི་ཚེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཏུ་མེད་པར་སྨྲ་ན་ནི། འཇིག་རྟེན་གི་མངོན་སུམ་
ལ་བསོན་པ་ཡིན་པས་ལོག་པའི་ཀུན་རོབ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཇིག་རྟེན་ིད་ཀིས་སེལ་ནུས་ལ། དོན་དམ་དུ་མེད་
པ་ཡིན་པར་སྨྲ་ན་ནི། མ་ཡིན་དགག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཞེན་པ་ཡིན་པས་རྟག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་
ཏེ། དོན་དམ་བདེན་པར་ཞེན་པའི་བློ་བཞིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། གང་ཞིག་རང་བཞིན་གིས་ཡོད་པ། །དེ་ནི་
མེད་པ་མིན་པས་རྟག །སོན་བྱུང་ད་ལྟར་མེད་ཅེས་པ། །དེས་ན་ཆད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པས་
སོ། །འདི་ལ་ཁ་ཅིག་ན་རེ། རྒྱང་ཕན་གིས་ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད་པར་ལྟ་བ་ཡང་ཆད་པའི་ལྟ་བ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་
ཏེ། སར་ཡོད་པར་ཁས་མ་བླངས་པའི་ཕྱིར་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་བདེན་པ་གིས་ལ་ལྟོས་པའི་མཐར་ལྟ་བའི་ཁད་པར་
ཞིབ་ཏུ་མ་བཤད་པའི་ཀླན་ཀ་ཡིན་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བ་རང་ལ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆད་ལྟར་འགྱུར་བ་ལ་
བཤད་མ་ཐག་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན་པས་ན། དེས་དེར་ལྟ་བ་དེ་དོན་དམ་ལ་ལྟོས་པའི་ཆད་ལྟ་མ་ཡིན་
ཡང་དེ་ཆད་ལྟར་སོང་བ་ཡིན་ཏེ། སིར་འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་དོན་ཞིག་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་
པའི་ཕྱིར་དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་གྲགས་པའི་དོན་འཇིག་རྟེན་ིད་ཀིས་བསལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི་དབུ་མ་པ་
རང་གི་ལུགས་ལ་ནི། རྟག་ཆད་དུ་ལྟ་བའི་ཤེས་རབ་ཀིས་ནམ་ཡང་རེག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། ཡོད་པའི་ཆོས་གང་
ཡང་ཁས་མ་བླངས་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དེ་ིད་ཕྱིས་མེད་པར་སོང་བ་ཡང་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། དེ་སྐད་དུ་
ཡང་འཇུག་པ་ལས། བདེན་པ་གིས་སུའང་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཕྱིར། །དེ་དག་རྟག་པ་མ་ཡིན་ཆད་པའང་
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མིན། །ཞེས་དང་། གང་ཕྱིར་མྱུ་གུ་ས་བོན་ལས་གཞན་མིན། །དེ་ཕྱིར་མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཞིག་པ་མེད། །གང་ཕྱིར་
གཅིག་ཡོད་མ་ཡིན་དེ་ཕྱིར་ཡང་། །མྱུག་ཚེ་ས་བོན་ཡོད་ཅེས་བརོད་མི་བྱ། །ཞེས་དང་། ར་བ་ལས། ཡོད་ཅེས་
བྱ་བ་རྟག་པར་འཛིན། །མེད་ཅེས་བྱ་བ་ཆད་པར་ལྟ། །དེ་ཕྱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལ། །མཁས་པས་གནས་པར་མི་
བྱའོ། །ཞེས་དང་། དངོས་པོར་ཡོད་པར་ཁས་བླངས་ན། །རྟག་དང་ཆད་པར་ལྟ་བར་ནི། ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་
དངོས་དེ་ནི། །རྟག་དང་མི་རྟག་འགྱུར་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་པ་ནས་རྣལ་འབྱོར་སོད་
པའི་བར་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ནི་སང་ཕྱོགས་ཁས་བླངས་པས་ཆད་མཐའ་སེལ། སོང་ཕྱོགས་ཁས་
བླངས་པས་རྟག་མཐའ་སེལ་བར་མཐུན་ཡང་། འདིར་ནི་དོན་དམ་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཞེས་
བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཁས་མ་བླངས་པ་དེ་གཅིག་བུས་མཐའ་གིས་ཀ་སེལ་བར་ནུས་པ་ཡིན་གི་རྣལ་འབྱོར་སོད་པ་
པ་མན་ཆད་ཀིས་ཆོས་ལ་ལྟོས་པའི་མཐའ་གིས་སེལ་ཚུལ་དེས་ནི་མཐའ་གིས་ཀི་ཆ་ཤས་ཙམ་ཡང་སེལ་
ནུས་པ་མ་ཡིན་ཏེ། མཐའ་གིས་པོ་དེ་ིད་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། ཞེས་འཆད་དགོས་པ་ཡིན་ཏེ། ཚིག་གསལ་
ལས། ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལོག་པར་མངོན་པར་ཞེན་པ་བཟློག་པའི་ཕྱིར་རབ་རིབ་མེད་པ་རྣམས་ལྟར་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་སྨྲ་མོད་ཀི། དེ་སྐད་སྨྲས་པ་ནི་ཁོ་བོ་ཅག་ཆད་པར་ལྟ་
བར་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མའི་ལྟ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ིད་དུ་ལྟ་བར་
ཐལ་བ་མེད་པ་ཡིན་གི། རྣམ་པར་ཤེས་པ་སྨྲ་བའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་
སོ། །འདིར་སྨྲས་པ། བློ་ཆེན་མང་པོའ་ིབློ་མཚོའི་ཆུ་གཏེར་དབུས་ཀི་བཅུད། །ལུང་རིགས་བཤོག་བརབས་
བདར་བའི་འཇིགས་མེད་དཔའ་བོ་ཡིས། །རྣམ་དཔོད་ཁ་སོར་ངང་གིས་འདུས་པའི་བདུད་རི་འདི། །དེ་རིང་བློ་
གསལ་མང་པོའ་ིམགྲིན་པར་སིན་ནོ་ཀེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་ལས། 
བདེན་པ་གིས་ཀི་ཁང་བཟང་ཆེན་པོར་འཇུག་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སོ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ལེའུ་སེ་གསུམ་
པའོ།།  །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །། 

 


