༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའྱི་བང་མཛོད་ལུང་དང་རྱིགས་པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཆོས་ཀྱི་
བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྱི་ལེའུ་སེ་བརྒྱད་པའོ།། འཕྱིན་ལས་གདུགས་
དཀར་ལྷ་བརྒྱའྱི་ལག་པས་བཟུང་། །གྲགས་པའྱི་རྔ་ཆེན་མཐོན་པོའ་ི གནས་སུ་བརྡུང་། །ཐུབ་ཆེན་རྒྱལ་བས་
བསྔགས་པའྱི་ཕེང་ལྡན་པ། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ཀྱི་པདོར་ཕྱག་བགྱི་འོ། །འཇམ་པའྱི་དབྱངས་ཀྱིས་ཁེད་ལ་ལེགས་
འདོམས་པའྱི། །མཐར་འཛིན་སྱིང་གྱི་རོངས་པ་སངས་བྱེད་དེ། །ལོག་པའྱི་སོལ་དུ་ནམ་ཡང་མྱི་འབབ་
པར། །ཤྱིང་རྟའྱི་ལམ་དུ་རྱིགས་པར་འབེབས་གྱུར་ཅྱིག །ཅེས་མཆོད་པར་བརོད་ཅྱིང་བརོམ་པར་དམ་བཅའ་བ་
སྔོན་དུ་བཏང་ནས། གྱིས་པ་ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ།
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་གོ་དོན་ངོས་བཟུང་། དེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་
ཏེ། གཞན་གྱི་ལུགས་དགག་པ་དང་། རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། གངས་ཅན་དུ་ཕྱྱིས་བྱོན་པའྱི་
ཆེན་པོ་དག་ན་རེ། བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་སྱི་འཆར་བ་ལ་ཐོག་མར་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སྱི་འཆར་དགོས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། སོད་འཇུག་ལས། བཏགས་པའྱི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡྱི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྱིན། །ཞེས་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་གྱིས་ཏེ། རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི།
རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་གཞན་
ལས་གསལ་བར་མ་གསུངས་ཀང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དག་ལ་
ཡང་། དེ་ལས་ལོག་པའྱི་རྣམ་པར་སོ་བཏགས་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་སེ།
འདྱིའམ་འདྱིས་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་སྱིབ་པ་ལྟ་བུར་བྱེད། འགེབས་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། མདོ་ལས་
ཀང་། དངོས་རྣམས་སེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་རང་བཞྱིན་མེད། །རང་བཞྱིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་
གང་། །དེ་ནྱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་ལ། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ེ་བར་བསན་པ་མཐོང་
བའྱི་དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཀུན་རོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་
བག་ཆགས་སྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་ལ། དེས་ཀང་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་དངོས་པོའ་ི
བདག་ྱིད་ལྟ་བུར་ེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱི་བསམ་པའྱི་དབང་གྱིས་དངོས་པོ་
རྫུན་པའྱི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་ཚུལ་དངོས་སུ་གསུངས་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།

1

བཟོག་ཕྱོགས་ལ། བདེན་ཚད་གོ་ནུས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ྱིད་དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་སུ་འཆད་དགོས་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་བས་ན་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་
དེ་ནྱི་བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཚད་དང་། ཇྱི་ལྟར་འཛིན་པའྱི་བོ་དེ་ལ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་ཡང་
ཚད་མས་མྱི་གནོད་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འདོད་ཀྱི། བོའ་ི དབང་གྱིས་གང་བཞག་
ཐམས་ཅད་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་མྱི་འདོད་དོ། །བོའ་ི དབང་གྱིས་བཞག་ཚུལ་ཡང་དཔེའྱི་སོ་ནས་ཤེས་དགོས་ཏེ་སྒྱུ་
མ་མཁན་གྱིས་རྟ་གླང་སོགས་སུ་སྤྲུལ་པའྱི་ཚེ། སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་དེར་སྣང་བ་ཡོད་ཀྱི་ཞེན་པ་མེད། མྱིག་བསླད་
པའྱི་བལྟད་མོ་བ་ལ་རྟ་གླང་དུ་སྣང་ཞེན་གྱིས་ཀ་ཡོད། མྱིག་མ་བསླད་པའྱི་བལྟད་མོ་བ་ལ་སྣང་ཞེན་གྱིས་ཀ་
མེད་དོ། །དེ་བཞྱིན་དུ་དག་པ་སར་གནས་ཀྱི་རེས་ཐོབ་ལ་བདེན་པར་སྣང་བ་ཡོད་ཀྱི་ཞེན་པ་མེད། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་
མ་རྟོགས་པའྱི་གང་ཟག་ལ་སྣང་ཞེན་གྱིས་ཀ་ཡོད། འཕགས་པ་སློབ་པའྱི་མམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་དང་། སངས་
རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་སྣང་ཞེན་གྱིས་ཀ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་འདྱི། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་
འཛིན་པའྱི་བོ་ལ་ལྟོས་ཏེ། ཤྱིན་ཏུ་རགས་པ་ཡྱིན་པས། ཕ་བའྱི་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་
ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ནྱི། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་གྱི་
སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ལ་བྱ་ཞྱིང་། དེ་ལྟར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལ་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཞེས་བྱའོ། །དེ་
ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་རྣམས་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་
ཤེས་དགོས་པས། དེའྱི་ཤེས་བྱེད་ཀང་། ཇྱི་སྐད་དུ། ེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། སྣ་ཚོགས་ཡྱིད་དགའ་མེ་
ཏོག་ཁ་བྱེ་ཞྱིང་། །གསེར་གྱི་ཁང་མཆོག་འབར་བ་ཡྱིད་འོང་བ། །འདྱི་ན་དེ་ལ་བྱེད་པོ་འགའ་མེད་དེ། །དེ་དག་
རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན། །རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་རྣམས་བཏགས་པ། །ཞེས་དང་། རྱིགས་
པ་དྲུག་ཅུ་པ་ལས། འཇྱིག་རྟེན་མ་རྱིག་རེན་ཅན་དུ། །གང་ཕྱྱིར་རོགས་པའྱི་སངས་རྒྱས་གསུང་། །དེ་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་
འཇྱིག་རྟེན་འདྱི། །རྣམ་རྟོག་ཡྱིན་ཞེས་ཅྱིས་མྱི་འཐད། །ཅེས་དང་། བཞྱི་བརྒྱ་པ་ལས། རྟོག་པ་མེད་པར་འདོད་
ཆགས་ལས། །སོགས་ལ་ཡོད་ྱིད་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཡང་དག་དོན་དང་རྟོག་པ་ཞེས། །བོ་དང་ལྡན་པ་སུ་ཞྱིག་
འཛིན། །ཞེས་དང་། དེའྱི་འགྲེལ་པར། རྟོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ྱིད་དང་། རྟོག་པ་མེད་པར་ཡོད་པ་ྱིད་
མེད་པ་དེ་དག་ནྱི་གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་བཏགས་བའྱི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གྱི་ངོ་བོས་མ་སྒྲུབ་པར་
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ངེས་སོ། །ཞེས་ཐག་པ་སྦྲུལ་ལོ་སམ་པའྱི་བོ་བྱུང་བ་དེའྱི་ཚེ། ཐག་པའྱི་སེང་ན་སྦྲུལ་མེད་ཀང་། དེའྱི་སྦྲུལ་ནྱི་རྟོག་
པས་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་ངའོ་སམ་པ་བྱུང་བ་ན། ཕུང་པོའ་ི སེང་ན་ངའྱི་
མཚན་གཞྱི་འཛིན་རྒྱུ་མེད་ཀང་། དེ་ནྱི་རྟོག་པས་ཕུང་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། རྱིན་
ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སེས་བུ་ས་མྱིན་ཆུ་མ་ཡྱིན། །མེ་མྱིན་རླུང་མྱིན་མཁའ་མ་ཡྱིན། །རྣམ་པར་ཤེས་མྱིན་ཀུན་
མྱིན་ན། །དེ་ལས་གཞན་ན་སེས་བུ་གང་། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་གང་ཟག་རྟོག་པས་བཞག་ལུགས་ཤེས་
པ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྟོག་པས་བཞག་ཚུལ་ཤེས་དགོས་ཏེ། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ི མདོ་ལས། ཇྱི་ལྟར་
ཁོད་ཀྱིས་བདག་གྱི་འདུ་ཤེས་ནྱི། །ཤེས་པ་དེ་བཞྱིན་ཀུན་ལ་བོས་སྦྱར་བྱ། །ཞེས་དང་། སྡུད་པ་ལས། བདག་ཅྱི་
འདྲ་བ་དེ་འདྲར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཤེས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཅྱི་འདྲ་དེ་འདྲར་ཆོས་ཀུན་ཤེས། །ཞེས་
དང་། །རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་ལས། སེས་བུ་ཁམས་དྲུག་འདུས་པའྱི་ཕྱྱིར། །ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཇྱི་ལྟ་བར། །དེ་བཞྱིན་
ཁམས་ནྱི་རེ་རེ་ཡང་། །འདུས་ཕྱྱིར་ཡང་དག་ྱིད་དུ་མྱིན། །ཞེས་གསལ་བར་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་བྱས་ན་
རྱིན་ཆེན་ཕེང་བར། གཟུགས་ཀྱི་དངོས་པོ་མྱིང་ཙམ་ཕྱྱིར། །ནམ་མཁའ་ཡང་ནྱི་མྱིང་ཙམ་མོ། །འབྱུང་མེད་
གཟུགས་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། །དེ་ཕྱྱིར་མྱིང་ཙམ་ྱིད་ཀང་མེད། །ཚོར་དང་འདུ་ཤེས་འདུ་བྱེད་དང་། །རྣམ་ཤེས་འབྱུང་
བ་ལྟ་བུ་དང་། །བདག་བཞྱིན་དུ་ནྱི་བསམ་བྱ་སེ། །དེ་ཕྱྱིར་ཁམས་དྲུག་བདག་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། ཐ་སད་
གདགས་པ་མ་གཏོགས་པའྱི། །གང་ཞྱིག་ཡོད་དམ་མེད་འགྱུར་ལ། །འཇྱིག་རྟེན་དོན་དུ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། །ཅེས་པ་
ལྟར། ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་དུ་རྣམ་པར་གནས་སོ། །ཞེས་སོགས་སོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྨྲ་
བར་བྱེད་དོ། །འདྱི་མྱི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དོན་སྱི་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བར་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་
སྱི་མྱི་འཆར་བར་འདོད་པ་དགག རང་རྒྱུད་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཆད་པ་མྱི་འཐད།
ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་དེ་ལྟར་འཆད་པ་མྱི་རྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ལུང་གྱིས་
མྱི་འཐད། རྱིགས་པས་མྱི་འཐད། ཁས་བངས་ནང་འགལ་བས་མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། སོད་འཇུག་གྱི་ལུང་
དེས། ཇྱི་སྱིད་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་བ་དེ་སྱིད་དུ། བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་སྱི་བོ་ཡུལ་དུ་མྱི་འཆར་
བར་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞུང་དེས་ནྱི། སྱིར་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་མེད་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་བཀག་པའྱི་བདེན་
མེད་ཀང་རྫུན་པར་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ཡྱིན་མོད། དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། དེ་ལྟར་འཆད་པའྱི་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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རྱིགས་པ་དེའྱི་ཞེ་ཕུགས་ཀྱི་ནུས་པ་ནྱི། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་ཡོད་ན། དེ་བཀག་པའྱི་བདེན་མེད་ཀང་རྱིགས་
ངོར་ཡོད་དགོས། བདེན་མེད་རྱིགས་ངོར་ཡོད་ན་དེའྱི་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་ཀང་ཡོད་དགོས་ཏེ། དེ་གྱིས་ཕན་
ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་མ་ལྟོས་པར་རང་དབང་དུ་ཡོད་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡྱིན་
པར་གང་ལས་ཤེས་ཤེ་ན། བཏགས་པའྱི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །ཞེས་པའྱི་གཞུང་དེའྱི་ཕྱོགས་སྔ་མ་འཆད་པ་
ན། གལ་ཏེ་ཚད་མ་ཚད་མྱིན་ན། །དེས་གཞལ་རྫུན་པར་མྱི་འགྱུར་རམ། །དེ་ྱིད་དུ་ན་སོང་པ་ྱིད། །སོམ་པ་དེ་
ཕྱྱིར་མྱི་འཐད་འགྱུར། །ཞེས་འབྱུང་ལ། དེའྱི་དོན་ནྱི། གོང་དུ། རྟོག་དང་བརྟག་པར་བྱ་བ་དག །གྱིས་པོ་ཕན་
ཚུན་བརྟེན་པ་ཡྱིན། །ཇྱི་ལྟར་གྲགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །རྣམ་པར་དཔྱད་པ་ཐམས་ཅད་བརོད། །གང་ཚེ་རྣམ་པར་
དཔྱད་པ་ཡྱི། །རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས་ནྱི་དཔྱོད་བྱེད་ན། །དེ་ཚེ་རྣམ་དཔྱོད་དེ་ཡང་ནྱི། །རྣམ་དཔྱོད་ཡྱིན་ཕྱྱིར་ཐུག་པ་
མེད། །དཔྱད་བྱ་རྣམ་པར་དཔྱད་བྱས་ན། །རྣམ་དཔྱོད་ལ་ནྱི་རྟེན་ཡོད་མྱིན། །རྟེན་མེད་ཕྱྱིར་ན་མྱི་སེ་སེ། །དེ་ཡང་
མྱ་ངན་འདས་པར་བརོད། །གང་གྱི་ལྟར་ན་འདྱི་གྱིས་རྟེན། །དེ་ྱིད་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བར་གནས། །གལ་ཏེ་ཤེས་
དབང་ལས་དོན་གྲུབ། །ཤེས་ཡོད་ྱིད་ལ་རྟེན་ཅྱི་ཡོད། །འོན་ཏེ་ཤེས་བྱ་ལས་ཤེས་གྲུབ། །ཤེས་བྱེད་ཡོད་ལ་རྟེན་
ཅྱི་ཡོད། །དེ་ཚེ་ཕན་ཚུན་དབང་གྱིས་ཡོད། །གྱིས་ཀ་ཡང་ནྱི་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་
ཤེས་པ་གྱིས་ཀ་བདེན་པར་མེད་དོ་ཞེས་བཤད་པ་ལ་འཕོས་ནས་རོད་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་རོད་ན། གལ་ཏེ་འོ་ན་
སོང་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་བོ་ཡང་བདེན་པ་མ་ཡྱིན་ན་རྫུན་པ་དང་སླུ་བར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་དེའྱི་གཞལ་བྱ་སོང་ྱིད་ཀང་རྫུན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན། སོང་པ་ྱིད་བསོམ་བྱར་
ཁས་བངས་པ་དང་འགལ་ཞེས་རོད་པའོ། །དེའྱི་ལན་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། བཏགས་པའྱི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་
ཡྱི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྱིན། །དེ་ཕྱྱིར་རྫུན་པའྱི་དངོས་གང་ཡྱིན། །དེ་ཡྱི་དངོས་མེད་གསལ་བར་རྫུན། །དཔེར་
ན་རྱི་ལམ་བུ་ཤྱི་ལ། །དེ་མེད་སམ་པའྱི་རྣམ་རྟོག་ནྱི། །དེ་ཡོད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡྱི། །གེགས་ཡྱིན་དེ་ཡང་རྫུན་པ་
ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེའྱི་དོན་ནྱི། སོང་ྱིད་རྫུན་པར་ཐལ་བ་ལ་འདོད་ལན་འདེབས་པ་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཚུལ་
ཡང་དགག་བྱ་རྫུན་པའྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་བཀག་པ་ཡྱི་དངོས་པོ་མེད་ཀང་གསལ་བར་རྫུན་པ་ཡྱིན་ཏེ།
བཏགས་པའྱི་དངོས་པོ་སེ། དགག་བྱ་རྫུན་པ་ལ་མ་རེག་པའམ། མ་ལྟོས་པར་དེ་བཀག་པའྱི་དངོས་མེད་འཛིན་
པའྱི་བོ་ཚད་མར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། དེ་བསོམ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་ལ་ཁབ་པ་མ་
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ངེས་ཏེ། སོང་ྱིད་གོམས་པར་བྱས་པས་དངོས་པོར་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་སེ་བའྱི་གེགས་བྱེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
དཔེར་ན་རྱི་ལམ་གྱི་བུ་ཤྱིའོ་སམ་པའྱི་རྟོག་པ་དེ་རྫུན་པ་ཡྱིན་ཡང་། དེས་དེ་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རྟོག་གྱི་
གེགས་བྱེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་ན་བཏགས་པའྱི་དངོས་པོ་ཞེས་པ་བདེན་གྲུབ་ལ་
འཆད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ནྱི་རྫུན་པ་དང་བདེན་མེད་ཀྱི་མྱིང་གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་དེ་མ་ཐག་པ་
ནས་རྫུན་པའྱི་དངོས་གང་ཡྱིན། ཞེས་པ་དང་དོན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱྱིར། དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྱིན། །ཞེས་པའྱི་དོན་
ཡང་། དེ་བོ་ཡུལ་དུ་མ་ཤར་ན་དེ་མེད་པ་མྱི་འཛིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་རྫུན་པ་
ཡྱིན་ན་དེ་བཀག་པའྱི་བདེན་མེད་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡང་རྫུན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་
ཡང་། གཞུང་འདྱི་ྱིད་ལས། བཏགས་བྱའྱི་དངོས་པོ་མྱི་དམྱིགས་པ། །དེ་ཚེ་དངོས་མེད་རྟེན་བྲལ་བ། །བོ་ཡྱི་
མདུན་ན་ཇྱི་ལྟར་གནས། །ཞེས་དང་། བདེན་གྱིས་ལས། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་
བཀག་མེད་གསལ། །ཞེས་དང་། བཏགས་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིས། །བཀག་པ་བཏགས་མྱིན་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར། །ཞེས་དང་། བསན་བཅོས་ལས་ཀང་། གལ་ཏེ་སོང་མྱིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །སོང་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་པར་
འགྱུར། །སོང་མྱིན་ཅུང་ཟད་ཡོད་མྱིན་ན། །སོང་པ་ཡོད་པར་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་དེ་དང་། བཏགས་
པའྱི་དངོས་ལ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་དེ་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་སྱི་འཆར་རྒྱུ་མ་
རེད་པ་ན། བདེན་མེད་ཀྱི་སྱི་འཆར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་
ལས་ཟོག་སེ་སྨྲ་བར་མྱི་བྱ་སེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་བདེན་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རོལ་ན་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་རང་
ཆས་སུ་ཡོད་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་ཆོག་པར་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་འབད་ནས་སྒྲུབ་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཅྱིའྱི་ཕྱྱིར། བདེན་མེད་རྱིགས་པས་སྒྲུབ་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་
སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་འདྲ་དེ་ནྱི། ཀླུ་སྒྲུབ་སས་དང་སློབ་མར་བཅས་པའྱི་གཞུང་ལས་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་པ་
རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། སྱིར་རྟོག་གེའྱི་གཞུང་ལས་གཞན་སེལ་གྱི་རྣམ་གཞག་འཆད་པ་ན། དགག་བྱ་ཤེས་
བྱ་ལ་སྱིད་པ་དང་། མྱི་སྱིད་པ་གྱིས་ལས། དང་པོའ་ི དབང་དུ་བྱས་ནས། དགག་པ་དེའྱི་དོན་སྱི་འཆར་པ་དེའྱི་
དགག་བྱ་དེའྱི་དོན་སྱི་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་མོད། ཅྱིག་ཤོས་ལ་དེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་གཞྱི་གྲུབ་
པ་གཅྱིག་གྱི་དོན་སྱི་འཆར་བ་གཞྱི་མ་གྲུབ་པ་གཅྱིག་གྱི་དོན་སྱི་འཆར་བ་ལ་ལྟོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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རོ། །དཔེར་ན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་མེད་པའྱི་དོན་སྱི་འཆར་བ། དེའྱི་དོན་སྱི་འཆར་བ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་
བཤད་པ་དེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞེ་ན། སྱིར་བཏང་དུ། དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དོན་སྱི་མ་ཤར་བའྱི་སེམས་ཅན་མྱི་
སྱིད་དེ། བདེན་འཛིན་གྱི་སོས་པ་ལྷན་སེས་རྒྱུད་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་སེམས་ཅན་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་
ཡང་། དེ་ལ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་ལ་ནྱི། བདེན་མེད་ཀྱི་ཐ་སད་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
བདེན་མེད་ནྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ངོས་ཟྱིན་པ་སླ་ལ། བདེན་གྲུབ་ནྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པས་ངོས་
ཟྱིན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་མེད་པ་ཚད་མས་ངེས་པ་ཡྱིན་གྱི་རྱི་བོང་གྱི་རྭ་ཚད་མས་མྱི་
ངེས་པ་བཞྱིན། དེ་བཞྱིན་དུ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་ཚད་མས་ཤེས་པ་ན། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་དོན་ཡང་ཚད་མ་དེ་ྱིད་ཀྱི་
སོབས་ལས་ཤེས་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངོས་ཟྱིན་པར་ནུས་པའྱི་བོ་ཚད་ཐུབ་གཅྱིག་ཡོད་ན་དེ་
ལས་འོས་གཞན་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྱི་ལྟར། དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངོས་འཛིན་པའྱི་བོ་དེ་
ཚད་མ་ཞྱིག་ཡྱིན་ནམ། མ་རྟོགས་པའྱི་བོ་ཞྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཚད་མ་གང་ཡྱིན་པ་བརྟག་ན་བདེན་མེད་
ངོས་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ལས་གཞན་ཞྱིག་ཏུ་བཙལ་ཡང་མྱི་རེད་པས། བདེན་མེད་ངེས་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་བདེན་
ཚད་ངེས་དགོས་པར་འདོད་པ་མས། གྱིས་པ་ལྟར་ན། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངེས་པའྱི་བོར་འདོད་པ་དེས།
བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དེ་ལ་མ་རྟོགས་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། ཐོག་མར་
བདེན་ཚད་ངོས་གཟུང་བ་ལ་དགོས་པ་དང་ནུས་པ་གང་ཡང་མེད་དེ། བདེན་ཚད་ལུང་རྱིགས་ཀྱི་སོ་ནས་གཏན་
ལ་མ་ཕབ་ཀང་། བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ྱིད་རྱིགས་པས་ཁེགས་
པ་ན་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་དང་ཐ་སད་གྱིས་ཀ་ཡང་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་སྔོན་དུ་མ་
སོང་བར་ནྱི། བདེན་ཚད་ཚད་མ་གང་གྱི་སོ་ནས་ཀང་ངོས་ཟྱིན་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཡང་ཁེད་ལྟར་ན།
ཐོག་མར་བདེན་མེད་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་ངོས་མྱི་ཟྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། བཏགས་
པའྱི་དངོས་ལ་མ་རེག་པར། །དེ་ཡྱི་དངོས་མེད་འཛིན་མ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བརོད་ན་ཅྱི་
ཞྱིག་གྱིས་འགོག དེ་གྱིས་རྱིགས་པ་མཚུངས་པ་ཡང་ཡྱིན་ཏེ། གཞུང་དེས་ཕྱྱིར་དགག་བྱ་དེ་དང་དེ་རྫུན་པའྱི་
རྟགས་ཀྱིས་དེ་དང་དེ་བཀག་པའྱི་ལོག་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་རྫུན་པར་འཆད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་
ཁས་བངས་ནང་འགལ་བས་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། འོ་ན་བདེན་མེད་ཀྱི་ཐ་སད་ངེས་པ་ལ། དེའྱི་དོན་ངེས་པ་སྔོན་དུ་
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འགྲོ་དགོས་སམ་མྱི་དགོས། མྱི་དགོས་ན་དངོས་པོའ་ི ཐ་སད་ངེས་པ་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་མྱི་དགོས་
པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། དེའྱི་དོན་གང་ཡྱིན། གལ་ཏེ་རྟེན་འབྲེལ་ལམ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དུ་
བྲལ་ལྟ་བུའོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དོན་དེ་དང་དེ་རྟགས་སུ་བཀོད་ནས། ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའྱི་སེང་དུ། བདེན་
མེད་ཀྱི་ཐ་སད་བསྒྲུབས་པ་ན། དེ་ཙམ་གྱིས་དེའྱི་ཐ་སད་འགྲུབ་བམ་མྱི་འགྲུབ། མྱི་འགྲུབ་ན། མཚན་ྱིད་རྟགས་
སུ་བཀོད་ནས་མཚོན་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརྟན་མྱི་རུང་བར་འགྱུར་
རོ། །དང་པོ་ལྟར་ན། བདེན་མེད་ངེས་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་བདེན་ཚད་ངེས་པ་འགྲོ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་མ་སོང་
ཡང་རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་དེར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གལ་ཏེ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་ངེས་པའྱི་སྔ་
རོལ་དུ་བདེན་ཚད་ངེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། དེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་དོན་ངེས་པ་
དང་། གཅྱིག་བྲལ་གྱི་དོན་དང་། དུ་བྲལ་གྱི་དོན་གང་ཡང་བདེན་གྲུབ་ངེས་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་དང་བཅས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱུ་གུའྱི་རྡུལ་ཕན་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་བྲལ་དུ་ངེས་པ་བདེན་ཚད་ངེས་
པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པ་བཞྱིན། དེ་ཡང་དེ་ལ་ལྟོས་ན་ནྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆ་བཅས་ངེས་པ་ཡང་བདེན་ཚད་ངེས་པ་ལ་ལྟོས་
དགོས་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་ངེས་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ངེས་
པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་གང་ཟག་གྱི་བདག་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ེར་ལེན་གྱི་
ཕུང་པོ་གང་ཟག་གྱི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ན། གང་ཟག་གྱི་
བདག་དེ་སྱིར་སྣང་རུང་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་མ་དམྱིགས་པར་ངེས་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་གང་ཟག་གྱི་བདག་ངེས་
པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཅྱི་འོ་ན། གང་ཟག་གྱི་བདག་སྣང་རུང་མ་ཡྱིན་ན། དེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རྟགས་
ཀྱིས་དེ་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་ཏེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཤ་ཟ་བཞྱིན་ནོ་སམ་ན། འདྱི་ནྱི་ལུང་ཚད་མས་མ་
དམྱིགས་པས་གཞྱི་དེར་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་པས་མྱི་མཚུངས་པའྱི་ཁད་པར་འདྱི་ཡང་ཞར་ལ་གཟུང་བར་
བྱོས་ལ་སྐལ་དོན་ཡྱིན་ན་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པས་མེད་ངེས་སུ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་སོ་སམ་དུ་དོགས་པར་མྱི་
བྱའོ། །མདོར་ན་མཐའ་བྲལ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ངེས་པ་
དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངེས་པ་ལ་རག་ལས་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན། གཞན་སེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་
མྱིན་ཐམས་ཅད་ལས་འབྲས་བུ་ཡྱིན་མྱིན་ཐམས་ཅད་མྱི་སེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ཆོས་བདག་ངེས་པའྱི་བོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པས་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་ན་བདེན་མེད་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་
རྒྱུད་ལ་བསེད་པ་ལ་ནྱི་བདེན་གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཚད་ལྡན་གྱི་གཞུང་ནས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་དེ་ྱིད་ལ་
བོ་བྱང་བར་བྱས་ནས། བདེན་མེད་རྟོགས་པའྱི་ཚད་མ་ངང་གྱིས་སེ་བ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལས་ལོགས་སུ་བདེན་གྲུབ་
ཀྱི་ཚད་འཚོལ་བ་ལ་ངལ་བ་བརྒྱ་ཕག་དུ་མས་འབད་པ་བྱེད་པ་ནྱི་འབྲས་བུ་མེད་པ་ཁོ་ནའོ། །གྱིས་པ་རང་རྒྱུད་
པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མྱི་འཐད་པ་ལ་གསུམ་སེ། དགག་བྱའྱི་ཚད་དེ་ལྟར་དུ་འདོད་
པའྱི་ཤེས་བྱེད་དུ་དྲངས་པའྱི་ལུང་དེ་དེའྱི་ཤེས་བྱེད་མ་ཡྱིན་པར་བསན། བདེན་ཚད་དེ་ལྟར་འདོད་པ་རྱིགས་པ་
དང་འགལ་བར་བསན། ཁས་བངས་ནང་འགལ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དངོས་པོ་
ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དག་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་དེས་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་
བཞག་པའྱི་ཡོད་པ་སེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དོན་དུ་བཤད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་ནྱི། ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། ལུང་
དེས་ནྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་འཇོག་བྱེད་ཀྱི་བོ་ཀུན་རོབ་པ་དེ་ངོས་བཟུང་ནས། དེའྱི་དབང་གྱིས་མཐོང་བའྱི་
དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་བདེན་པར་འཆད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ལས་གཞན་དུ་ཁེད་ཀྱི་ལྟར་
ན་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གང་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་ཀང་། གཞུང་དེའྱི་སྐབས་ནས་བསན་པའྱི་བོ་དེ་ལ་སྣང་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེའྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བའྱི་བོ་དེ་ཡང་མ་རྱིག་པ་
ལ་འཆད་དགོས་པ་ཡྱིན་པས། བོ་གནོད་མེད་ལ་འཆད་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། གཞུང་
དེའྱི་དོན་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སེ། མདོར་བསན། རྒྱས་བཤད། དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནྱི། དངོས་པོ་ལ་བདེན་
པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་སེ། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཐོང་བ་ལ་སྱིབ་བྱེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
སོན་པ་ནྱི། དངོས་པོ་ཡང་དག་པར་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པ་དག་ལ་ཡང་། དེ་ལས་ལོག་པའྱི་རྣམ་པར་སོ་འདོགས་པའྱི་
འཁྲུལ་པའྱི་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་བྱ་སེ། འདྱིའམ་འདྱིས་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་སྱིབ་པ་ལྟ་བུར་བྱེད།
འགེབས་པ་ལྟ་བུར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ་དེ་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ལུང་དང་། རྱིགས་པ་གྱིས་ལས།
དང་པོ་ནྱི། དེ་དེ་ཡྱིན་པར་ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་སོན་པ་ནྱི། དེ་སྐད་དུ། མདོ་
ལས། དངོས་རྣམས་སེ་བ་ཀུན་རོབ་ཏུ། །དམ་པའྱི་དོན་དུ་རང་བཞྱིན་མེད། །རང་བཞྱིན་མེད་ལ་འཁྲུལ་པ་
གང་། །དེ་ནྱི་ཡང་དག་ཀུན་རོབ་འདོད། །ཅེས་གསུངས་ལ་ཞེས་པའོ། །དེར་ཀུན་རོབ་འདོད་ཅེས་པ་ནྱི། སྱིབ་
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ཤཱཀ་མཆོག།

བྱེད་འདོད་ཅེས་པའྱི་དོན་ཏོ། །གྱིས་པ་ནྱི་བོ་འཁྲུལ་པ་དེའྱི་དབང་གྱིས་སྣང་བའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཅན། ཀུན་རོབ་པ་ཞེས་བྱ་སེ། མ་རྱིག་པ་དེའྱི་དབང་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་སོན་པ་ནྱི། དེ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱྱིར་དེས་ེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་རྫུན་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཀུན་རོབ་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་
པའོ། །བོ་འཁྲུལ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མེད་མ་ཡྱིན་ཏེ། འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་སྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ཆོས་ཅན། བྱེད་ལས་ཀྱི་ཁད་པར་དང་ལྡན་ཏེ། བདེན་འཛིན་ཅན་གྱི་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་དངོས་པོའ་ི
བདག་ྱིད་བདེན་གྲུབ་ལྟ་བུར་སོན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་སོན་པ་ནྱི། དེ་ཡང་ཐོག་མ་མེད་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་བག་ཆགས་
སྱིན་པའྱི་དབང་གྱིས་བྱུང་ལ་དེས་ཀང་སོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པའྱི་དངོས་པོའ་ི བདག་ྱིད་ལྟ་བུར་
ེ་བར་བསན་པ་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ཞེས་པའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། དེའྱི་ཕྱྱིར་དེ་དག་གྱིས་བསམ་པའྱི་
དབང་གྱིས་དངོས་པོ་རྫུན་པའྱི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་འཆད་པ་ལས་གཞན་དུ་ཁེད་ཀྱི་ལྟར་ན། སློབ་དཔོན་ཟ་བ་གྲགས་པས་ཀང་། བདེན་འཛིན་གྱི་
ངོ་བོར་ཡོད་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་དོན་དང་། དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་དེ་བདེན་ཚད་དུ་བཞེད་པར་
འགྱུར་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། གཏྱི་མུག་རང་བཞྱིན་སྱིབ་ཕྱྱིར་ཀུན་རོབ་སེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
བརོད་ན་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལ་ལན་ཇྱི་སྐད་དུ་འདེབས་པ་དེ་ྱིད་སྔ་མ་ལ་ཡང་རེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མདོར་ན་རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པའྱི་གཞུང་ཁུངས་ཐུབ་འཚོལ་བའྱི་ངལ་
བ་བརྒྱ་ཕག་བྱེད་པ་ནྱི་དོན་མེད་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། དེ་འཆད་པའྱི་གཞུང་ཡོད་པའྱི་སར་མ་བཙལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཅྱི་
ཞེ་ན། བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་འཆད་པའྱི་གཞུང་གྱི་ཆ་ཤས་གང་ན་སྣང་བ་དེ་ལ་བལྟས་པས་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་གོ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན། དབུ་མའྱི་རྒྱན་ལས། བདག་དང་གཞན་སྨྲའྱི་དངོས་འདྱི་དག །ཅེས་སོགས་
ཀྱི་གཞུང་དེས་ཡང་དག་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པ་དེ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་ན། དེ་
དང་དེ་གང་རུང་དུ་གྲུབ་པ་དེ་བདེན་ཚད་དུ་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། དོན་དམ་
པར་སེ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་འདྱི་དག་ཡང་དག་པའྱི་ཤེས་པས་སེ་བར་མ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་བཤད་པར་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་གྲུབ་པ་ལ་བདེན་པར་ཡོད་པའྱི་ཚད་དུ་
བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་འདྱིས་ནྱི། ལུགས་འདྱི་ཁོ་ནར་མ་ཟད་དབུ་མའྱི་གཞུང་ལུགས་ཆེན་པོ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ཀུན་གྱི་སྱི་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟར་བྱས་པ་ན་ཁེད་ཅག་གྱི་བཏང་བའྱི་
རྟོག་དཔྱོད་འདྱི་ནྱི། ལྷ་རྣམས་དགའ་བར་བྱེད་པས་བྱས་པ་སྔ་བར་སྣང་སེ། ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་ལོག་ཕྱོགས་
བདེན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཚད་དུ་འཇོག་པར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ལ་བོ་གནོད་མེད་
དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བདེན་འཛིན་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པར་ཁས་བངས་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་ལ་གྱིས་ཏེ། བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པའྱི་
ཡོད་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་དོན་ཡྱིན་པ་དགག དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་བདེན་ཚད་ཡྱིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
དེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་འོ་ན། བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་གྱིས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དང་། ལོག་པའྱི་
ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་པ་དེ་དག་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དེར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་ངོར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྐྲ་ཤད་འཛག་སྣང་གྱི་དབང་ཤེས་ལ་
སོགས་པའྱི་ངོ་བོར་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་འདྱི་ཁོ་ན། །ཀུན་རོབ་ཅེས་གསུངས་
སོ། །ར་བར་འདོད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། བོ་གང་གྱི་འཛིན་སངས་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའྱི་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་
གྱིས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
སེད་ཆོས་ཅན། སྔ་མ་དེ་བཞྱིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འདོད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་མ་རྱིགས་པས་བསླད་པའྱི་བོ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡྱིན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། རང་རྒྱུད་པས་ལོག་པའྱི་
ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཁས་མྱི་ལེན་པའམ། བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་གྱིས་ལས་གང་
ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རང་ྱིད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་ལས་རྣམ་པར་མས་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་
རོབ་ཏུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་རང་རང་འདོད་པའྱི་དོན་དམ་
བདེན་པ་དེ་དག་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་དང་དེ་དག་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕར་
བཞག་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཚད་མ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་དེར་བཞག་པ་ཙམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོད་པ་དེ་བདེན་ཚད་དུ་འཇོག་
པར་ཐལ། དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཚད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་དང་ཁབ་པ་ཁས་བངས་
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འདོད་ན། རྱི་ལམ་དང་སྒྱུ་མའྱི་རྟ་གླང་དང་དྲྱི་ཟའྱི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་མཚན་གཞྱིར་
བཟུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བདེན་པར་གྲུབ་པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་གོ་དོན་ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཐལ། ཀུན་རོབ་གང་ཞྱིག བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལོག་པའྱི་ཀུན་
རོབ་རྣམས་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་དེའྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་དུ་བཤད་པ་རྟོགས་པའྱི་
ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། བོ་གནོད་མེད་ཅེས་པ། སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་པའྱི་བོ་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནམ། སྣང་ཡུལ་ལ་
འཁྲུལ་མ་འཁྲུལ་གང་ཡྱིན་ཀང་རུང་། ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་བྱེད་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་
ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་བོའ་ི དབང་གྱིས་བཞག་པར་ཁེད་ཀྱིས་ཁས་ལེན་དགོས་པས།
ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་ཡུལ་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་བ་དང་། མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། ས་རྟག་པའྱི་
དོན་སྱི་ལ་སོགས་པ་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་མཐའ་དག ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། ཞེན་ཡུལ་ལ་མ་འཁྲུལ་
བའྱི་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པར་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཁེད་ཀྱི་དྲང་ངེས་རྣམ་འབྱེད་ལས།
རང་རྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་འཇོག་པའྱི་ཤེས་པ་གནོད་མེད་ནྱི། སྣང་ཡུལ་ལམ་ཞེན་ཡུལ་རང་
གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞྱིག་ལ་འདོད་ལ། ཞེས་བཤད་པ་དེ་ལྟ་ན། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་
ན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེར་ཡོད་ན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་
མ་འཁྲུལ་བའྱི་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཡོད་པར་བཞག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་ན་ནྱི། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། སྣང་ཡུལ་དང་ཞེན་ཡུལ་གྱི་
གཞལ་བྱ་གང་རུང་གཅྱིག་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་
བཞག་པའྱི་ཡོད་པ་དེ་ཡྱིན་ན། བདེན་གྲུབ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ན། སྐབས་འདྱིར་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་
དབང་གྱིས་ཡོད་པར་འཇོག་ཅེས་པའྱི་བོ་དེའྱི་ངོས་འཛིན་གཞུང་དུ་མ་རྱིག་པ་ལ་བཤད་པ་ལས་འགལ་བ་ཁོ་
ནར་བཤད་པས་ནོངས་པར་མ་ཟད་ཀྱི་རེ་འགའ་བོ་ཙམ་ལ་འཆད། རེས་བོ་གནོད་མེད་ལ་བཤད་པས་གྲུབ་
མཐའ་གཏྱིང་མ་ཚུགས་པ་དང་། གནོད་མེད་ཀྱི་དོན་ཡང་། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་བྱ་འཇལ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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བ་ལ་ཁས་བངས་པས། གཞལ་བྱ་སྱི་མཚན་རྣམས་ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པའམ་ཡང་ན་བདེན་གྲུབ་དུ་ཐལ་བ་
ལས་མ་འདས་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཡྱིན་ན་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་དགོས་པ་གཞུང་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་པ་ལ། དེ་
ཡྱིན་ན་དེ་ལ་མྱི་སྣང་དགོས་པར་བཤད་པ་དང་། དེའྱི་ཤུགས་ལ་བོ་གནོད་བཅས་ལ་སྣང་བའྱི་ཡོད་པ་ཡྱིན་ན།
བདེན་གྲུབ་ཡྱིན་དགོས་པ་དང་། བདེན་གྲུབ་ཡྱིན་ན། བོ་གནོད་བཅས་ལ་སྣང་དགོས་པ་སོགས་ལུང་རྱིགས་
དང་མྱི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཞྱིག་འདྱིར་འོངས་པས་ཡྱིད་བརྟན་དུ་རུང་བའྱི་གནས་སུ་མ་མཐོང་ངོ་། །གྱིས་པ་ནྱི།
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཚད་བཤད་པའྱི་ལོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངོས་འཛིན་པ་དེ་ལྟ་ན། ཐལ་
འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ཡང་། རང་རྒྱུད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་པ་ྱིད་
དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལུགས་དེ་ལ་ཡང་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པའྱི་ཡོད་པ་དེ་ཀུན་རོབ་
ཏུ་ཡོད་པ་དང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་རང་ལུགས་ལ་ཡོད་པའྱི་ཚད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཇྱི་སྐད་དུ། གནོད་
པ་མེད་པའྱི་དབང་པོ་དྲུག་རྣམས་ཀྱིས། །བཟུང་བ་གང་ཞྱིག་འཇྱིག་རྟེན་གྱིས་རྟོགས་ཏེ། །འཇྱིག་རྟེན་ྱིད་ལས་
བདེན་ཡྱིན། ཞེས་དང་། དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་བཤད་པ་ན། དེ་དག་འཇྱིག་རྟེན་ལས་ཀང་ཡོད་མྱིན་ྱིད། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲ་བ་དེ་ནྱི། གསལ་བར་དབང་གྱིས་ཕྱུག་པའྱི་སོད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཡོད་པའྱི་
ལོག་ཕྱོགས་བཤད་པ་ན་མེད་པ་གོ་བ་ཡྱིན་གྱི། བདེན་གྲུབ་མྱི་གོ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡོད་པ་གཞྱིར་བྱས་པ་ལ་
ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དང་། དེར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སུ་འབྱེད་པ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལུགས་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །ཡང་ཁེད་ཅག་རེས་འབྲང་དང་བཅས་པས་རང་རྒྱུད་པའྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་པའྱི་ཚིག་གྱི་ཟུར་དུ། ཡུལ་
རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞེས་འཆད་པ་དེ་ནྱི་རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་ཁུར་
གྱིས་ནོན་པ་ཁོ་ན་ཡྱིན་ཏེ། འོ་ན་བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཡུལ་རང་གྱི་
སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་གཞྱི་མཐུན་ཞྱིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ཟུར་དུ་དེ་སྐད་ཅེས་སོས་པ་ལ་
རྣམ་བཅད་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་པ་དེ་ལྟ་ན། དེ་འདྲའྱི་གཞྱི་མཐུན་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་
བཞག་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་འཁོར་གསུམ་ཚང་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་
ཁད་ཀྱིས་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ལོག་ཕྱོགས་བདེན་ཚད་དུ་འཇོག་ན།
ཡོད་པ་གཞྱིར་བྱས་པ་ལ་བདེན་ཚད་ཀྱི་ལོག་ཕྱོགས་ཀང་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཚད་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པས།
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དེ་ལྟ་ན་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་
ནས་མ་གྲུབ་པ་དེ་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཚད་དུ་འཇོག་རྱིགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་དེ་བདེན་གྲུབ་
ཀྱི་ཚད་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་འདོད་ན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཇྱི་སེད་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་
རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་འཕངས་ན་ཁེད་
ཀྱིས་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །དེར་ཡང་མ་ཟད་ཀྱི་འདྱི་ལྟར་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། དེའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། བདེན་པར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཁས་
བངས། འདོད་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་པར་དེར་གྲུབ་པར་ཐལ། དེའྱི་དབང་གྱིས་
བཞག་པ་གང་ཞྱིག དེར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། སྔ་མ་དེར་ཐལ། ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱྱི་མ་དེར་ཐལ། རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་འཁོར་གསུམ་རྒྱུད་མར་ཁས་བངས་པས་ལན་གྱིས་
བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་དེ་ལྟར་འཆད་པ་ལ་ཡང་ནང་འགལ་བ་འདྱི་ལྟར།
མྱུ་གུ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཆོས་ཅན། བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་སུ་ཐལ། མྱུ་གུ་བོ་
ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་སུ་ཡོད་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བངས་ཏེ། བདེན་ཚད་ཀྱི་འཇོག་
ལུགས་དེ་ལྟར་དུ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་བདེན་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིས་བདེན་ཚད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
འཛིན་པར་མྱི་འདོད་ན། དེ་བདེན་འཛིན་གོ་ཆོད་པོ་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ནྱི་བདེན་མེད་མངོན་སུམ་
དུ་རྟོགས་པའྱི་མཐོང་ལམ་བར་ཆད་མེད་ལམ་དེས་ཀང་། བདེན་འཛིན་གྱི་ཚད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མ་རྟོགས་པར་
འགྱུར་རོ། །དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སོམ་ལམ་གྱིས་ཀང་དེ་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་
པོའ་ི མཐོང་ལམ་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་ྱིད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ི སོམ་ལམ་གྱིས་མཐོང་བར་བྱར་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེས་དེའྱི་བདེན་ཚད་རྟོགས་ན་ནྱི། བདེན་ཚད་འཛིན་པའྱི་བོ་ཐམས་ཅད་ལྷན་སེས་སུ་འདོད་པ་དང་འགལ་
ལོ། །ཡང་ཁེད་ཅག་གང་ཟག་གྱི་བདག་འཛིན་ཀུན་བཏགས་ཀྱིས་གང་ཟག་གྱི་བདག་གྱི་ཚད་ངོས་འཛིན་ཚུལ་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་དེ་འཛིན་སངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པར་འདོད་པའྱི་རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་བདག་འཛིན་
གྱི་སྐབས་འདྱིར་ཡང་སྦྱོར་བ་ཞེ་འདོད་ལ་སྣང་བས། གྲུབ་མཐའ་གཏྱིང་མ་ཚུགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་འཛིན་ཀུན་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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བཏགས་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་སུན་དབྱུང་
བར་ནུས་ལ། ཅྱིག་ཤོས་དེས་དེ་སུན་འབྱྱིན་པར་ཁེད་རང་གྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པོ་ནུས་པའྱི་དཔེ་ནྱི་
མྱུ་གུ་མཐའ་བཞྱི་ལས་སེ་བ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས། མྱུ་གུ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བར་འཛིན་པའྱི་
རྟོག་པ་ལྷན་སེས་ཀྱི་འཛིན་སངས་སུན་འབྱྱིན་པར་ཁས་བངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་རང་རྒྱུད་པས་ཡུལ་རང་གྱི་
སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཚད་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་དང་། དགག་བྱའྱི་ངོས་འཛིན་དེ་ལྟར་འཆད་པ་ཡང་
ནང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱི་ལྟར་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། །ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏེ།
བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་ཕར་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་ཁབ་པ་ཡང་ཁེད་ཀྱིས་ཁས་བངས་ཏེ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་བོས་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་དཔེ་དོན་སྦྱོར་བ་ན། བོ་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་རྟ་གླང་དུ་བཞག་པ་
དང་། ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་རྟ་གླང་དུ་གྲུབ་པ་གྱིས་འགལ་བར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཅྱི་སེ་དེ་
ལྟར་བཤད་པ་དེ་བོ་འཁྲུལ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་སོ་ཞེ་ན། འོ་ན་དཔེ་དོན་དུ་སྦྱོར་ཚུལ་མྱི་འགྲྱིག་སེ། ཆོས་ཐམས་
ཅད་བོ་གནོད་མེད་ལ་སྣང་བའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་ཚུལ་འཆད་པ་ན་མྱིག་བསླད་པའྱི་བལྟད་མོ་བ་དང་། སྒྱུ་མ་
མཁན་གྱི་བོ་ལ་སྣང་ཚུལ་དཔེར་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ཡང་། དཔེ་དོན་སྦྱོར་ཚུལ་སོན་ཆགས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་
ལྟར། སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་ཡོད་ལ་ཞེན་པ་མེད་པའྱི་དཔེས། དག་པ་སའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་དངོས་པོ་
རྣམས་བདེན་པར་སྣང་བ་ཡོད་ལ། ཞེན་པ་མེད་དོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ལྟ་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་ལ་རྟ་གླང་དུ་སྣང་བ་དེ་ཡུལ་
རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ྱིད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། དག་པ་སའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་
རྣམས་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཁས་བངས་ཏེ། དེ་དེ་ལ་བདེན་
པར་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དོན་ལ་སོན་ཆགས་པའྱི་ཚུལ་ཡང་འདྱི་ལྟར། དག་སའྱི་རེས་ཐོབ་ལ་བདེན་པར་སྣང་བ་
ཡོད་ན། རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན་ནམ། རྟོག་པ་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེ་སྣང་བའྱི་དེ་ཆོས་
ཅན། རྟོག་པར་ཐལ། བདེན་གྲུབ་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱེད་པའྱི་ཤེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། དེ་ན་བདེན་
འཛིན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ན་བདེན་གྲུབ་སྣང་བའྱི་རྟོག་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། གལ་ཏེ་བདེན་སྣང་ཞེས་བྱ་བ།
གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་ལ་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ་སམ་ན། འོ་ན་དབང་ཤེས་ལ་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་སྣང་བར་
འགྱུར་ཏེ། དེ་འདྲ་དེ་བདེན་སྣང་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། མདོར་ན་སྒྱུ་མ་མཁན་རང་མྱིག་བསླད་མ་བསླད་ཀྱི་
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བལྟད་མོ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བའྱི་དཔེ་དེ་ནྱི། ཁོ་བོ་ཅག་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པས་རྱིག་པའྱི་མཐུ་ལས་སྣང་བ་དང་།
དེ་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ལ་མྱི་སྣང་བ་དང་། མ་རྱིག་པ་དང་ལྡན་པ་ལའང་བདེན་མེད་རྟོགས་མ་རྟོགས་ཀྱི་དབྱེ་བས་
གྱིས་ཏེ། གང་ཟག་གསུམ་པོ་ལ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་སྣང་བ་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་བ་དང་། མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ལ་སྦྱར་ན་
འགྲྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་ཁེད་ལ་དོན་མེད་དོ། །ཡང་ཐལ་རང་གྱིས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ལ་ཕ་རགས་ཀྱི་ཁད་
པར་ཡོད་དོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ངོས་འཛིན་ཚུལ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡང་ནང་འགལ་བ་ཡྱིན་ཏེ། བོ་ལ་སྣང་བ་ཞེས་
པའྱི་དུས་ཀྱི་བོ་དེ་དང་། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཞེས་པའྱི་དུས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཡང་བདེན་འཛིན་ལ་འཆད་དགོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་ཁེད་རང་གྱིས་དེ་དང་དེའྱི་ཤེས་བྱེད་དུ་དྲངས་པའྱི་ལུང་དེ་དང་དེ་དག་གྱིས་དོན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་
ན་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མྱི་
འཐད་པ་ལ་གསུམ་སེ། ལུང་གྱིས་མྱི་འཐད་པ་དང་། རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་པ་དང་། ཁས་བངས་ནང་འགལ་བས་
མྱི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་བསན་པ་ལུང་དེ་དང་དེའྱི་དོན་
མ་ཡྱིན་པར་བསན། ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱིང་ཙམ་དུ་བཤད་པས་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་འཆད་པ་ལ་མྱི་ཕན་པར་
བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་དེ་ལྟར་འཆད་པ་ེ་བར་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པའྱི་མདོ་ཡྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསན། རྱིགས་
པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསན། བརྒྱ་པའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསན། བདག་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སོ་
བཏགས་སུ་མཚུངས་པར་སོན་པ་མདོ་སྡུད་པ་དང་རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པར་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། མདོ་དེས་མཐོ་རྱིས་ཀྱི་བདེ་བའྱི་ཁད་པར་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་
པར་བཤད་པ་ཡྱིན་མོད། དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་བཤད་པར་མྱི་འགྲུབ་སེ། ལུང་
དེ་དག་གྱིས་ཚིག་གསལ་གྱི་སོང་ཐུན་དུ་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྣམས་མ་རྱིག་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་པ་ཡྱིན་གྱི།
ཚད་མས་ཡོད་པར་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་རྒྱུར་
འགྱུར་བའྱི་འཐད་པ་སོན་པའྱི་ཤེས་བྱེད་དུ་དྲངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཚུལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། མཐའ་
བཞྱིའྱི་སེ་བ་བཀག་པ་ལ་འཕོས་ནས། སེ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན། རྒྱུ་དགེ་མྱི་
དགེ་ལས་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་འབྱུང་བ་མེད་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ན་འཁོར་བ་མེད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་དེ་ལྟར་ན་དེ་
མེད་ན་དེ་ལས་གྲོལ་བའྱི་དོན་དུ་བརོན་པ་ཐམས་ཅད་དོན་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་རོད་པའྱི་ལན་དུ་རྒྱུ་དགེ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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མྱི་དགེ་དང་འབྲས་བུ་བདེ་སྡུག་གྱིས་ཀ་ཡང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་བཞག་
པ་ཡྱིན་ལ། རྟོག་པས་བཞག་པའྱི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡོད་མེད་ལ་སོགས་པའྱི་མཐའ་གང་དུ་ཡང་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ནྱི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་འཆད་པ་ལ་ལུང་དང་། རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་གྱིས་
ལས། དང་པོ་ལ། ལུང་རྣམ་པ་ལྔ་ལས། དང་པོ་ལྷག་བསམ་བསན་པའྱི་མདོ་ལས། སྒྱུ་མའྱི་བུད་མེད་ལ་ཆགས་
པ་དང་། ཆགས་བྲལ་གྱི་དཔེས་གསུངས་པ་དང་། གྱིས་པ་འདུལ་བའྱི་ལུང་ལས། འཁྲུལ་འཁོར་མཁན་གྱི་ན་
ཆུང་རྱི་མོ་མཁན་གྱི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་དཔེས་གསུངས་པ་དང་། ལུང་གསུམ་པ་དཀོན་མཆོག་བརེགས་པ་ལས།
བསམ་གཏན་པ་ལྔ་བརྒྱ་བསམ་གཏན་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་སྤྲུལ་པའྱི་དགེ་སློང་གྱིས་སྤྲུལ་པས་དེ་དག་བསན་
པ་ལ་ཞུགས་པའྱི་དཔེས་གསུངས་པ་དང་། བཞྱི་པ་འཕགས་པ་རོ་རེ་སྱིང་པོ་ལས། རྩུབ་ཤྱིང་དང་རྩུབ་བསན་
ལས་མེ་བྱུང་བའྱི་དཔེས་འཁོར་བའྱི་བདེ་སྡུག་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བར་གསུངས་པ་དང་། ལྔ་
པ་འཕགས་པ་ེ་བ་འཁོར་གྱིས་ཞུས་པ་ལས། སེམས་དམྱལ་འཇྱིགས་པ་ང་ཡྱིས་བསན་བྱ་སེ། །སེམས་ཅན་
སོང་ཕག་དུ་མ་སོ་བྱས་ཀང་། །གང་དག་ཤྱི་འཕོས་ངན་སོང་གྲོལ་འགྲོ་བའྱི། །འགྲོ་བ་དེ་དག་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་
ཡྱིན། །གང་དག་རལ་གྲྱི་མདའ་ཆེན་མཚོན་འབྱྱིན་པའྱི། །གནོད་པ་བྱེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །རྟོག་པའྱི་དབང་
གྱིས་ངན་སོང་དེ་དག་ན། །ལུས་ལ་འབབ་མཐོང་དེ་ན་མཚོན་ཆ་མེད། །སྣ་ཚོགས་ཡྱིད་དགའ་མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་
ཞྱིང་། །ཞེས་སོགས་དྲངས་པའྱི་མཐར། ཚིག་གསལ་ལས། དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ལྟར་ན་དངོས་པོ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་
རང་བཞྱིན་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱིས་བཞག་པ་རྣམས་ནྱི། འཁོར་བ་ན་བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའྱི་རྒྱུར་
འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བར་གནས་སོ། །དངོས་པོ་བརྫུན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་རྣམས་ཇྱི་ལྟར་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་
དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟར་ནྱི་རྒྱས་པར་དབུ་མ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ངེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རྱིགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱེད་ནྱི། ཡང་ཚིག་གསལ་ལས། ཀུན་རོབ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཙམ་
གྱི་བདག་གྱི་ངོ་བོ་ཡོད་པར་རེད་པ་ཐར་པ་འདོད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐར་པར་འདྲེན་པར་བྱེད་པའྱི་དགེ་བའྱི་ར་བ་
བསོག་པའྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་སྱིད་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་མ་རྟོགས་པ་དེ་སྱིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་མོད། ཁོད་ནྱི་
ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་མྱི་མཁས་པས་ལ་ལར་འཐད་པ་བཅུག་ནས་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལས་
དེ་འཇྱིག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་རྣམ་པར་འཇོག་པ་མཁས་པའྱི་ཕྱྱིར། འཇྱིག་
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རྟེན་པའྱི་ཕྱོགས་ྱིད་ལ་གནས་ཏེ་ཞེས་པ་ནས་ཅྱི་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་རྱིགས་པ་མྱི་མངའ་འམ་ཞེ་ན། ཡོད་
པའམ་མེད་པ་འདྱི་སུས་སྨྲས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་པ་ནྱི་ཅང་མྱི་གསུང་བ་ཡྱིན་ཏེ་ཞེས་པ་ནས། གལ་
ཏེ་འཕགས་པ་རྣམས་འཐད་པ་གསུང་བར་མྱི་མཛད་ན་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་གྱིས་འཇྱིག་རྟེན་པས་དོན་དམ་པ་ཁོང་དུ་ཆུད་
པར་མཛད་ཅེ་ན། འཕགས་པ་རྣམས་ནྱི་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་འཐད་པ་མྱི་གསུང་གྱི འོན་ཀང་འཇྱིག་རྟེན་ཁོ་
ན་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས་པའྱི་འཐད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དག་ཞལ་གྱིས་བཞེས་ནས། དེ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་རྟེན་ཁོངས་སུ་
ཆུད་པར་མཛད། ཅེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་དག་གྱི་དོན་ལ་རྣམ་པར་བརྟགས་པ་ན། འཇྱིག་རྟེན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་
བདེན་པ་ཇྱི་སེད་པ་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཇྱི་སེད་པ་རྟོག་
པས་སོ་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིགས་པ་དྲུག་ཅུ་པའྱི་
ལུང་དེས་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པ་ལ་ཅྱི་ཡང་ཕན་པ་མེད་པར་མ་ཟད་དེ་ལྟར་སོན་
པ་ལ་གནོད་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་དེས་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་མ་རྱིག་པ་ལས་
བྱུང་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་འགགས་པ་ཙམ་གྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར།
དེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། འཇྱིག་རྟེན་མ་རྱིག་རེན་ཅན་དུ། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། གང་གྱི་རེན་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པ་
དེ། མ་རྱིག་པའྱི་རེན་ལས་བྱུང་བ་སེ། །འཇྱིག་རྟེན་ནོ། །འཇྱིག་རྟེན་ནྱི་ེ་བར་ལེན་པའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་རྣམས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་པས། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་འཆད་པ་ལ་ཅྱི་ཡང་མྱི་ཕན་པའྱི་ཕྱྱིར་
དང་། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ནྱི་བརོད་བྱེད་ཀྱི་ས་དང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཚུལ་ཁོ་ན་གཞུང་དེར་
རྒྱས་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བཞྱི་བརྒྱ་པའྱི་ལུང་དེ་ལྟར་དྲངས་པ་དེས་ཀང་ཆོས་ཐམས་ཅད་
རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པ་ལ་ཅྱི་ཡང་ཕན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ལུང་དེས་ནྱི། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རང་གང་ལ་
དམྱིགས་ནས་སེ་བའྱི་ཡུལ་དེ་ཡྱིད་འོང་དུ་བཟུང་བ་དང་། ཞེ་སང་གྱིས་རང་གང་ལ་དམྱིགས་ནས་སེ་བའྱི་རྟེན་
གྱི་ཡུལ་དེ་ཡྱིད་མྱི་འོང་དུ་བཟུང་བ་གྱིས་ཀ་ཡང་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་
རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པའྱི་ལུང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྟོག་པ་མེད་པར་འདོད་ཆགས་
ལས། །སོགས་ལ་ཡོད་ྱིད་ཡོད་མྱིན་ན། །ཞེས་པའྱི་འགྲེལ་པར། རྟོག་པ་ཡོད་པ་ཁོ་ནས་ཡོད་པ་ྱིད་དང་། རྟོག་
པ་མེད་པར་མེད་པ་དེ་དག་ནྱི་གོར་མ་ཆག་པར་ཐག་པ་བསོགས་པ་ལ་བཏགས་པའྱི་སྦྲུལ་ལྟར་རང་གྱི་ངོ་བོས་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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མེད་པར་ངེས་སོ། །ཞེས་རྣམ་པར་རྟོག་པའྱི་དབང་གྱིས་སོ་བཏགས་པ་ཐམས་ཅད་ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་བཞྱིན་དུ་ཚད་
མས་མྱི་འགྲུབ་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནྱི། བདག་རྟོགས་པས་སོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་པ་དེ་བཞྱིན་དུ། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་
བཏགས་སུ་སོན་པ་སྡུད་པ་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ི མདོའ ་ི དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྡུད་པ་ལས་ནྱི། ལྷ་
སྦྱྱིན་རང་གྱི་བདག་དང་སེམས་ཅན་གཞན་གྱི་བདག་གྱིས་ཀ་ངར་འཛིན་ལ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པར་སོན་པ་
ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚུངས་པར་སོན་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཏྱིང་ངེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའ་ི མདོ་ལས་ནྱི།
བདག་གྱི་བཏགས་དོན་བཙལ་བས་མྱི་རེད་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཏགས་དོན་མྱི་རེད་པའྱི་ཚུལ་
མཚུངས་པར་སྦྱར་བ་ཡྱིན་གྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པ་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དཔེར་ན། དབུ་མ་འཇུག་པར་བདག་དང་ཤྱིང་རྟའྱི་དཔྱད་པ་དེ་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་རྱིགས་འདྲེ་བར་གསུངས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ནྱི། རྱིན་ཆེན་ཕེང་བ་སོགས་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་མྱིང་ཙམ་བར་ཙམ་དང་བཏགས་
པ་ཙམ་དུ་གསུངས་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་སོན་པ་ལ་ཕན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མྱིང་ལ་སོགས་
པ་རྣམས་ནྱི། དོན་གང་དང་གང་ཡྱིན་པ་དེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་འདོགས་པ་ཡྱིན་ལ་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ནྱི། དོན་དེ་དང་དེ་ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཏུ་ཡང་མེད་བཞྱིན་དུ་ཡོད་པར་སོ་འདོགས་པ་ལ་འཆད་
དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་པ་ནྱི། ཆོས་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ན།
ཐམས་ཅད་མཚན་ྱིད་གསུམ་གྱི་ཟས་ཕྱེ་བའྱི་ཀུན་བཏགས་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། གཞན་དུ་ན། ཀུན་བཏགས་ལ་
འཇོག་བྱེད་སྔོན་མ་གྲགས་པ་གཞན་ཞྱིག་ཚོལ་དགོས་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་
རྣམས་ནྱི་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ས་དང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་ལས་ཤྱིན་ཏུ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེའྱི་ལུང་
དང་རྱིགས་པ་ཡང་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དང་རང་
བཞྱིན་ཡྱིན་ན་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་
དང་། །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ནྱི་དེ་
བཞྱིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱུང་ཡང་རུང་མ་བྱུང་ཡང་རུང་། རང་གྱི་གནས་ཚུལ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་། འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་མཐོང་གྱིས་མ་མཛད་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་
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ཤཱཀ་མཆོག།

གསུངས་ན་རྟོག་པས་སོ་འདོགས་པ་ལྟ་ཅྱི་སོས། གཞན་ཡང་། སོབས་བཅུ་དང་མ་འདྲེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་
སོགས་པ་སོ་འདོགས་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ས་ན་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་རྟོག་པས་ནྱི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ་འདོགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་། སོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་
བའྱི་དེ་ཁོ་ན་ྱིད་དེ་ཡང་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་སུ་འདོད་ན། སོས་པ་དང་བྲལ་བའྱི་ཤེས་བྱ་མྱི་སྱིད་པར་ཐལ་བ་
དང་། རྟགས་ཀྱིས་དགག་བྱ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཁོ་ནར་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པའྱི་
ཆོས་རྣམས་རྱིགས་པའྱི་དགག་བྱར་འཇོག་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ། རྟོག་པས་སོ་མ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཤྱིག་ཡོད་ན་དེ་
རྟགས་ཀྱིས་དགག་བྱར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་མཐའ་
དག་རྟགས་ཀྱིས་དགག་བྱར་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་
ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་དང་པོ་གྲུབ་སེ། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་
ཡྱིན་ན། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། སྱིར་ཡང་ས་དང་རྟོག་པའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་
ཡྱིན་ན་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རྟགས་གྱིས་པ་གྲུབ་སེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཡུལ་གྱི་
གནས་ལུགས་སུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་དགོས་ལ། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་དང་སོད་ལུགས་ནྱི། དོན་གཅྱིག་མྱིང་
གྱི་རྣམ་གྲངས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་བ་ནྱི། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་པར་རང་གྱི་སོད་ལུགས་སུ་གྲུབ་པ་དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཐལ། བདེན་ཚད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་
ཁས་བངས། ཁབ་པ་ཚད་མས་གྲུབ། འདོད་ན་བདེན་གྲུབ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
བྱ་བ་འདྱི་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གཞན་ཡང་། རྟོག་པས་སོ་མ་བཏགས་པའྱི་ཡོད་པ་ཙམ་དེ་བདེན་ཚད་ཡྱིན་
ནམ། ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་དེ་བདེན་ཚད་དུ་འཇོག་གམ། གྱིས་ཀ་ཚོགས་དགོས།
དང་པོ་ལྟར་ན་སེམས་ཙམ་པས་འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དང་། སྱི་མཚན་ཐམས་ཅད་དང་
ཀུན་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་པར་ཐལ། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་གྱི་ཆོས་སུ་
རྟོགས་པའྱི་ཕྱྱིར། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེས་མྱུ་གུ་རྟོག་པས་སོ་
བཏགས་པའྱི་ཆོས་མ་ཡྱིན་པར་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། མྱུ་གུ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའྱི་
ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་པས་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་བངས་པར་ཐལ། དེས་དེ་ཡུལ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་ཆོས་དངོས་འགལ། ཁབ་པ་ཁས་བངས་
ཏེ། དེ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་དུ་འཇོག་པ་གང་ཞྱིག དེའྱི་ཚད་ཁས་བངས་ན། དེ་ཁས་བངས་པས་ཁབ་པའྱི་ཕྱྱིར།
དེ་ལ་གཞན་དག་གྱིས་སྨྲས་པ། རང་རྒྱུད་པས་རང་ལུགས་ལ་བདེན་གྲུབ་ཁས་མ་བངས་ཀང་། ཐལ་འགྱུར་བས་
གཞལ་བ་ན་བདེན་གྲུབ་ཁས་བངས་པར་སོང་ངོ་ཞེས་ཟེར་བ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏེ། ཐལ་
འགྱུར་བ་ལ་རང་རྒྱུད་པས་མ་ཤེས་པའྱི་བདེན་གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཟབ་ཁད་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར།
དཔེར་ན། མྱུ་གུའྱི་སེང་དུ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དེ་ལ་མེད་པ་ཅྱིག་ཤོས་ལ་ཡོད་
པར་ཁེད་ཀྱིས་འཆད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལྟར་ན། རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོད་པ་
ཙམ་གྱིས་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་མྱི་རོགས་པར་ཡུལ་རང་གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པ་ཞེས་སྣོན་དགོས་ན།
རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཞལ་བྱ་ཡོད་པར་ཁས་བངས་པས་ནང་འགལ། ཡང་ཡུལ་རང་ངོས་
ནས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་མྱི་ཆོག་པར་ཅྱིག་ཤོས་སྣོན་དགོས་ན། རང་ལུགས་ལ་ཡུལ་རང་ངོས་ནས་གྲུབ་པའྱི་
ཆོས་ཡོད་པར་སོང་བས་ནང་འགལ་ལོ། །གཞན་ཡང་། མྱུ་གུ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བདེན་འཛིན་ཀུན་
བཏགས་ཆོས་ཅན། བདེན་འཛིན་ལྷན་སེས་སུ་ཐལ། མྱུ་གུ་རྟོག་པས་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་ཡུལ་རང་
གྱི་སོད་ལུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་གྲུབ་པར་ཞེན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དེ་ལ་བདེན་པར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡང་འཁོར་གསུམ་ཚང་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཡྱིན་པས་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གྱིས་པ་
རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པ་ལ། སྱིར་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ངོས་འཛིན་པར་སླ་བའྱི་ཚུལ་དང་། དེ་ལྟ་ན་ཡང་བདེན་མེད་
སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་དགག་བྱ་ངོས་ཟྱིན་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་མྱི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོ་གང་
ཟག་གྱི་བདག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ནྱི། གང་ཟག་གྱི་བདག་གོ །མྱུ་གུ་བདེན་མེད་དང་རང་བཞྱིན་
སེ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ནྱི། བདེན་པར་གྲུབ་པ་དང་། རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བའོ། །འོ་ན་དེ་དང་དེའྱི་
ཚད་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། དེའྱི་ཚད་ཅེས་བྱ་བ་ནྱི་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། འོན་ཀང་དེ་དང་དེའྱི་གོ་དོན་ནྱི་
འདྱི་ལྟར། བདག་དང་བདེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རྟོག་པས་བཏགས་པ་ཡྱིན་ལ། འདོགས་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་ལ་གྱིས་
ཏེ། ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་རྟོག་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་ཀུན་ནས་སླངས་པའྱི་རྟོག་པའོ། །རྟོག་པ་དང་པོས་ནྱི།
ེར་ལེན་གྱི་ཕུང་པོའ་ི སེང་དུ་ངའོ་ཞེས་དང་། མྱུ་གུའྱི་ཡན་ལག་རྡུལ་རས་བརྒྱད་པོའ་ི སེང་དུ། མྱུ་གུའོ་ཞེས་
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ཤཱཀ་མཆོག།

ཡན་ལག་ཅན་དུ་སོ་འདོགས་པར་བྱེད་ལ། རྟོག་པ་གྱིས་པས་ནྱི། ཕུང་པོའ་ི སེང་དུ་རྟག་ཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་
བདག་དང་། མྱུ་གུའྱི་སེང་དུ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་། ཡང་མྱུ་གུའྱི་སེང་དུ་མཐའ་བཞྱི་པོ་གང་
རུང་ལས་སེ་བ་ལ་སོགས་པར་སོ་འདོགས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར། བདེན་གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་
དགག་བྱའྱི་གོ་དོན་ནྱི། མཚན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དང་། ཀུན་བཏགས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་
ྱིད་དོ། །འོ་ན་གཟུང་བྱ་དེ་དང་དེ་ཚད་མའམ་ཚད་མྱིན་གྱི་བོ་གང་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་འཛིན་པར་བྱེད་ཅེ་ན།
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སུ་ཡང་ཡྱིད་རྟོན་པ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཚད་མ་ཁོ་ནའྱི་སོབས་ཀྱིས་ངེས་པར་བྱེད་དགོས་
སོ། །ཚད་མ་དེ་ཡང་གང་ཞེ་ན། བདེན་གྲུབ་འཇལ་བའྱི་ཚད་མ་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་
གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་ལ་བརྟེན་པའྱི་ཚད་མས་བདེན་མེད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གཏན་ལ་ཕེབས་
ན་དེའྱི་འགལ་ཟ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ངེས་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། རྱིགས་པ་མཁེན་པས། ཚད་མས་གྲུབ་
པར་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། །དོན་གྱི་བཟོག་པ་ྱིད་ལས་ཡྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ཡང་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་
དང་དུ་བྲལ་ལྟ་བུ་དང་མྱུ་གུ་མཐའ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་ལས་མྱི་སེ་བ་ལྟ་བུ་དང་། གང་ཟག་མྱི་རྟག་དུ་མ་གཞན་
དབང་ཅན་ལྟ་བུ་བདག་གྱིས་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཀུན་བཏགས་པའྱི་
བདག་གྱིས་ངོས་ཟྱིན་པར་འགྱུར་རོ། །དེའྱི་རྟགས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའྱི་རེས་དཔག་ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་
པའྱི་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་བདག་འཛིན་ལྷན་སེས་གྱིས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་ངོས་ཟྱིན་པར་འགྱུར་
རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་བདེན་མེད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ངོས་འཛིན་པར་མྱི་ནུས་
སོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་ནྱི་ཐལ་རང་གྱིས་ཀྱི་བདག་མེད་ཀྱི་ཁད་པར་ལ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་ཁད་པར་དབྱེ་འདོད་
ཅྱིང་། བདག་གྱིས་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ལ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་ཁད་པར་མ་རེད་པས་དགག་བྱའྱི་སོ་ནས་ཁད་
པར་འབྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་ཁོ་ན་ལ་སབས་གནས་སུ་མཐོང་ནས་དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པར་ངེས་
སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། བདེན་གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྒྱུད་ལ་མ་སེས་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་བདེན་
གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངེས་པར་ཤེས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། དེ་མ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་
བདེན་མེད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མའྱི་ལམ་དུ་ཚང་བ་ལ་གེགས་བྱེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལ་
གེགས་མེད་ན་བདེན་མེད་རྟོགས་པའྱི་རེས་དཔག་རང་གྱི་ངང་གྱིས་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེན་གྲུབ་ངོས་མ་ཟྱིན་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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པ་དེ་དེ་སྐབས་ཀྱི་རྟགས་ཀྱི་སོན་དང་ཕྱོགས་སོན་གང་དུ་ཡང་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་དེ་
ངོས་མ་ཟྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བདེན་གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཐལ་གྱུར་གང་དང་གང་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་དེ་སུན་འབྱྱིན་དུ་
འཇུག་པ་ལ་གེགས་བྱེད་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། མདོར་ན། མྱུ་གུ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་རོལ་བ་ཕ་རོལ་
པོས་ངོས་མ་ཟྱིན་ཡང་། ཕ་རོལ་པོ་དེ་དེར་ཁས་ལེན་པ་ལ་དེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་གཞུང་ལས་ཇྱི་སྐད་
བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་འཕངས་པ་དེས་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ལོག་པར་རྟོག་པ་བཟོག་ནུས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་།
དེའྱི་སྔ་རོལ་དུ་དེའྱི་ཚད་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ། དབུ་མ་པས་སམ། དངོས་སྨྲ་བས་དེ་ཤེས་
དགོས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེས་དེ་ཤེས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ན། དངོས་སྨྲ་བས་མྱུ་
གུ་ལྟ་བུའྱི་སེང་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཁས་བངས་སམ་མ་བངས། མ་བངས་ན་དེའྱི་སེང་
དུ་དེ་འགོག་པའྱི་རང་རྒྱུད་ལ་ཤེས་འདོད་མེད་ཅྱིང་། ཐལ་འགྱུར་ལ་ཁས་བངས་མེད་པས་དོན་སྱི་མ་ཤར་བ་
ཡྱིན་ནོ། །ཁས་བངས་ན་བདེན་གྲུབ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་འཇུག་པ་ལ་དེ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་མོད། དེ་འགོག་
བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་འཇུག་པའྱི་སྔ་རོལ་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངེས་པར་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད། དངོས་
པོར་སྨྲ་བ་དག་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའྱི་སེང་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ཁས་ལེན་དུ་
གཞུག་པའྱི་ཆེད་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཟེར་བ་ལས་འོས་གཞན་མེད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་སྨྲ་བ་དེ་ལས་མྱི་རྱིགས་པ་གཞན་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབུ་མ་པས་དངོས་སྨྲ་བ་བདེན་གྲུབ་ཁས་ལེན་དུ་གཞུག་མྱི་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །མདོར་ན།
ངོས་འཛིན་པར་སླ་བ་བདེན་མེད་ངོས་འཛིན་པའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ། ངོས་ཟྱིན་པར་དཀའ་བ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངོས་
འཛིན་པར་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། དབུ་མ་པས་དངོས་སྨྲ་བ་དག་ལ་བདེན་ཚད་རོགས་པར་ཁས་
ལེན་དུ་འཇུག་དགོས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་ནྱི། ཟ་བའྱི་ཞབས་ཀྱི་སྔོན་ྱིད་ནས་བསལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་
སྐད་དུ་འཇུག་པ་ལས། དངོས་རྣམས་མཐའ་དག་དངོས་པོར་མེད་པར་རྟོགས་སུ་གཞུག་པར་ནྱི། །ནུས་པར་
ཆེས་སླ་ཇྱི་ལྟ་དེ་ལྟར་རང་བཞྱིན་གཞན་དག་ལ། །ཁོང་དུ་ཆུད་པར་བདེ་བག་ཏུ་ནྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །རྟོག་གེ་
ངན་པའྱི་དྲ་བས་འཇྱིག་རྟེན་ཅྱི་སེ་འདྱིར་བཅོལ་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པས་གྲུབ་
པའྱི་དོན་ནྱི། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་དབུ་མའྱི་རྟགས་ཀྱི་དགག་བྱ་ནྱི། ཡོད་མེད་དང་ཡྱིན་མྱིན་ལ་སོགས་པའྱི་སོས་
པའྱི་ཚོགས་མཐའ་དག་ཡྱིན་ལ་དེ་ལ་ཡང་དངོས་ཀྱི་དང་། ཆེད་དུ་བྱ་བའྱི་དགག་བྱ་གྱིས་ལས། གྱིས་པ་ནྱི།
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མཚན་མར་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་ཇྱི་སེད་པ་ཡྱིན་ལ། དང་པོ་ནྱི། དེའྱི་གཟུང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དེའོ། །དེ་ལའང་རགས་
པ་དང་། ཕ་བ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། བདེན་གྲུབ་ལ་བྱ་ལ། གྱིས་པ་ནྱི། བདེན་མེད་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་ལྟ་བུ་
དང་། སོས་བྲལ་འཛིན་པའྱི་བོ་ལ་མཚན་མར་སྣང་བའྱི་ཆ་ལྟ་བུའོ། །དེ་ཡང་བར་དུ་བདག་བཟོག་པའྱི་རྱིགས་པ་
དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་དང་། ལྷན་སེས་ཀྱི་བོས་བཏགས་པ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་
དེའྱི་ཚེ་ན་ནྱི། བདེན་འཛིན་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་རྣམས་ནྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་
ལ། ཐ་མར་སོས་པ་ཀུན་བཟོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་བོས་བཏགས་པ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་པ་
དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི། བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པའྱི་རྟོག་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་པའྱི་
ཀུན་རོབ་ཏུ་བཞག་པ་དེ་དག་ཀང་དགག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་
ཀྱི་འགལ་ཟ་དང་། དངོས་ཀྱི་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ལ་བསམ་པར་མྱི་བྱ་ཞྱིང་། རྟོག་གེའྱི་སྐབས་བཞྱིན་དུ། རོད་
གཞྱི་ཆོས་ཅན་དང་། ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བྱ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་རྟག་དེའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པར་འགལ་
ལོ་སམ་དུ་དོགས་པར་མྱི་བྱ་སེ། མྱུ་གུ་དཔྱད་གཞྱིར་བཟུང་ནས། གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་དུ་གྲུབ་དཔྱོད་པའྱི་
རྱིགས་པ་དེས་ཆོས་ཅན་མྱུ་གུ་དེ་ྱིད་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་མཐོང་ཐོས་ཤེས་པ་དག །འདྱིར་ནྱི་དགག་
པར་བྱ་མྱིན་ཏེ། །འདྱིར་ནྱི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི། །བདེན་པར་རྟོག་པ་བཟོག་བྱ་ཡྱིན། །ཞེས་བཤད་པ་
དེར་རྟོག་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལ་སྣང་ཙམ་མྱི་འགོག་པར་རྟོག་པས་མཚན་མར་བཟུང་བ་འགོག་ཅེས་བྱ་བའྱི་དོན་
ཡྱིན་པས་གཞན་དུ་བསམ་པར་མྱི་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དགག་བྱ་ངོས་བཟུང་ནས། གྱིས་པ་དེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་
རྱིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཐལ་རང་ཐུན་མོང་གྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་བཤད་པ་དང་། ཐལ་འགྱུར་
བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། དོན་དམ་པ་གཏན་ལ་
འབེབས་པའྱི་དབུ་མའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱི་སེ། འདྱི་ལྟར་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། རོ་རེ་
གཟེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཡོད་མེད་སེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་
སོ། །སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྱིང་པོས་ནྱི། དེ་དག་ལས་གཞན་མུ་བཞྱི་སེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱ་བ་ཞྱིག་
ཀང་བཞེད་དོ། །དེ་དག་ལས་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་ནྱི། མཐའ་གྱིས་ཀ་སེལ་བར་ནུས་ལ། གཞན་
རྣམས་ཀྱིས་ནྱི། ཡོད་པ་སོ་འདོགས་ཀྱི་མཐའ་ཁོ་ན་སེལ་བར་བྱེད་དོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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འབྱུང་འདྱི་རྒྱལ་བ་ཡྱི། །གསུང་གྱི་མཛོད་ཀྱི་གཅེས་པ་ཟབ་མོ་སེ། །ཞེས་དང་། དེ་ཕྱྱིར་རྟེན་འབྱུང་རྱིགས་པ་
འདྱི་ཡྱིས་ནྱི། །ལྟ་ངན་དྲ་བ་མཐའ་དག་གཅོད་པར་བྱེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་ར་བྱའྱི་གསུང་
གྱིས། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་འགལ་ཟ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། གཞན་རྣམས་ནྱི་འབྲེལ་ཟ་
མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གཞན་དག་ནྱི། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
གཏན་ཚིགས་ལ། དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་སྐབས་གྱིས་སྱིད་ལ།
གཞན་རྣམས་ནྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཁོ་
ནའོ། །ཞེས་གསུངས་མོད་ཀང་། ཁོ་བོ་ཅག་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འདོད་དེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། འབྲེལ་ཟ་མ་
དམྱིགས་པ་དང་། འགལ་ཟ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གང་ཡྱིན་ཡང་རུང་སེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་གང་ཡྱིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་དགག་བྱ་ཚིག་གྱིས་ཟྱིན་པར་འགོག་པའྱི་ཆ་ནས་དགག་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་དང་། ཞེ་འདོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་རྣམ་པར་གཞག་གོ །འོ་ན་
བསྒྲུབ་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཅེ་ན། དོན་དང་ཐ་སད་གྱིས་སོ། །དེ་ཡང་དཔེར་ན། གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་རྟགས་ཀྱིས་
ནྱི། བདེན་མེད་ཀྱི་ཐ་སད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་ལ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་དོན་དང་ཐ་སད་
གྱིས་ཀ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ནས་སམ། ཐ་སད་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ནས་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་སུ་བཞག་ཅེ་ན། འདྱིར་ནྱི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ནས་དེར་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏེ། བདེན་པར་མེད་པའྱི་ཡུལ་
ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དང་བརོད་པ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་དབུ་མའྱི་རྒྱན་ལས། དེ་ལྟ་བས་
ན་སྒྲུབ་པ་དང་། །སྒྲུབ་པ་བཞག་པ་འཁྲུགས་པ་མེད། །ཅེས་དང་། དེའྱི་འགྲེལ་པར་སྒྲུབ་པ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སད་
འཇུག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ྱིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པ་ཅྱི་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། དབུ་མའྱི་
སྣང་བ་ལས་ཀང་། རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དང་བརོད་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དེ། དཔེར་ན།
ནོག་ལོག་ཤལ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ནྱི་བ་ལང་ངོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །སྣང་རུང་མ་
དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཞེ་འདོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཐ་སད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཆ་ནས་སྱིར་སྒྲུབ་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་དང་། བྱེ་བྲག་རང་བཞྱིན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འཇོག་པ་འདྱི་ནྱི་རྣམ་འགྲེལ་ལ་མཛད་པའྱི་གཞུང་
གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་ཕྱྱིར་དེ་ཡོད་པ་ལས་དེའྱི། །རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ས་ཤེས་སྒྲུབ། །ཅེས་དང་།
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རྒྱུ་ལས་འབྲས་བུ་སྒྲུབ་པས་ན། །འདྱི་ནྱི་རང་བཞྱིན་ནང་འདུས་ཕྱྱིར། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དབུ་མ་ཐལ་
འགྱུར་བ་ལྟར་ན། དོན་དམ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ལས་བརམས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་དགག་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་ཁོ་ནར་ངེས་ཀྱི། སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། རྟེན་འབྲེལ་
གྱི་རྟགས་ཀྱིས་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཐ་སད་དུ་མེད་པ་གྱིས་ཀ་འགོག་པར་བྱེད་མོད་ཀྱི། དེ་དག་གང་དུ་
ཡང་མྱི་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་མདོར་བསན་ནས། དེ་ྱིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སེ། བདེན་གྲུབ་ཀྱི་
སོས་པ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་བཤད། བདེན་མེད་ཀྱི་སོས་པ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་བཤད། སོས་བྲལ་གྱི་
སོས་པ་འགོག་བྱེད་རྱིགས་པ་ཁ་བསྐང་སེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ། བཞྱི་ལས། གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་གཏན་
ཚིགས་ལ། ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་འགོད། རྟགས་ཆོས་དོན་གསུམ་ངོས་གཟུང་ཚུལ་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པའྱི་ངག་བཀོད་
ནས་རེས་དཔག་སེ་བའྱི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། དབུ་མ་པས་སྔ་རོལ་དང་། དངོས་པོར་སྨྲ་
བས་ཕྱྱི་རོལ་དུ་བྱས་ཏེ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་དེ་དག་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པ་མེད་དེ།
རྱིགས་པས་དཔྱད་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབུ་མའྱི་རྒྱན་
ལས། བདག་དང་གཞན་སྨྲའྱི་དངོས་འདྱི་དག །ཡང་དག་ཏུ་ན་གཅྱིག་པ་དང་། །དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་བྲལ་བའྱི་
ཕྱྱིར། །རང་བཞྱིན་མེད་དེ་གཟུགས་བརན་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ལ་ཆོས་ཅན་གྱི་དོན། བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན། གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ། གཏན་ཚིགས་འདྱི་ནྱི་དབུ་སེམས་གྱིས་ཀྱི་ཐུན་མོང་
གྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་པས། མྱི་འདྲ་བའྱི་ཁད་པར་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། སེམས་
ཙམ་པས་དོན་སྨྲ་བའྱི་ངོར། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ཡྱིན་ལ། རྣལ་འབྱོར་སོད་པའྱི་དབུ་མ་པས་
ནྱི། སེམས་ཙམ་རྣམས་བདེན་པའྱི་ངོར། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན་དུ་འཛིན་པ་
ཡྱིན། ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་རྣམ་རྫུན་པའྱི་ངོར། གཟུང་འཛིན་གྱིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་
ནས་གཏན་ཚིགས་འདྱི་འགོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྲུབ་མཐའ་འོག་མ་རྣམས་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་རོལ་བ་དང་། ན་ཐོས་
སེ་པའྱི་ངོར། ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་སྨྲ་བས་གཏན་ཚིགས་འདྱི་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ཚེ་ནྱི་ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་
པོ་མཐའ་དག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་བ་རྒྱན་ལས་གསུངས་པ་དེ་ྱིད་དོ། །རྒྱན་དང་བདེན་གྱིས་ལས། གཞུང་
གྱིས་བསེད་པའྱི་བྱེ་བྲག་གྱིས། །ཆོས་ཅན་སྤངས་ནས་མཁས་པ་དང་། །བུད་མེད་བྱྱིས་པའྱི་བར་དག་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ལ། །གྲགས་པར་གྱུར་པའྱི་དངོས་རྣམས་ལ། །སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་པོ་འདྱི། །མ་ལུས་ཡང་དག་འཇུག་པར་
འགྱུར། །དེ་ལྟ་མྱིན་ན་གཞྱི་མ་གྲུབ། །ལ་སོགས་ལན་ནྱི་ཇྱི་སྐད་གདབ། །ཅེས་དང་། རོལ་བ་གྱིས་ཀའྱི་ཤེས་པ་
ལ། །ཇྱི་ཙམ་སྣང་བའྱི་ཆ་ཡོད་པ། །དེ་ཙམ་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་ནྱི། །ཆོས་ཅན་ཆོས་ལ་སོགས་པར་རྟོག །དེ་ཚེ་
རེས་སུ་དཔག་པ་འབྱུང་། །ཞེས་གསུངས་པའྱི་དོན་ལ། བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གཞན་དག་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ། སྱིར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་རོལ་བ་གྱིས་
ཀའྱི་ཚད་མ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་འགྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་
རོ། །དེ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ལོག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཇྱི་སད་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མྱི་
འདོད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྟོག་གེའྱི་གཞུང་དུ་ཡང་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ལ་རོམ་ཚོད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཚད་
མས་གྲུབ་པར་ཁས་ལེན་པའྱི་ངེས་པ་མེད་དོ། །སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོས་གཙོ་བོ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཆོས་ཅན་ཀྱི་ངོ་བོ་མེད་ནས་མ་གྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བཤད་པ་
དེ་ནྱི། སྱིར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་དངོས་པོར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་གཏན་ཚིགས་སུ་བཀོད་པ་
རྣམས་ཀྱི་སེང་ནས་རྱི་དགོས་པར་དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ་ལས་གསལ་བར་བཤད་དོ། །ཚད་མ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་
གྱིས་འགྲུབ་པའྱི་འགྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་ཞྱིག་དགོས་པར་འདོད་པ་ནྱི་གཏན་མ་ཡྱིན་ཏེ། དབུ་མ་པ་
དང་། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གྱིས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་། དོན་སྣང་གྱི་ཤེས་པ་སོགས་ཚད་མ་ཇྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་
འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གཏན་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། དབུ་མ་པ་ལྟར་ན་ནྱི། དེ་དག་མཐོང་བ་བརྫུན་པས་
རེད་པ་ཡྱིན་ལ། གཞན་གྱི་ལུགས་ལྟར་ན་ནྱི། མཐོང་བ་ཡང་དག་པའྱི་རེད་དོན་དུ་ཁས་ལེན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ཡང་གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའྱི་འཇྱིག་རྟེན་པས་ནྱི། ཕྱྱི་དོན་རགས་པ་རྣམས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་ཁས་
ལེན། དོན་སྨྲ་གྱིས་ཀྱིས་ནྱི། རྡུལ་ཕ་རབ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་ཁས་ལེན། སེམས་ཙམ་རྣམས་བདེན་པས་
ནྱི་དོན་སྣང་གྱིས་ཤེས་པ་དང་། རྣམ་བརྫུན་པས་གྱིས་མེད་ཀྱི་ཤེས་པ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་ལ།
དབུ་མ་པས་ནྱི། དེ་ཐམས་ཅད་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པས་གཞྱི་གཅྱིག་ྱིད་གཞན་གྱིས་ཀུན་རོབ་
བདེན་པར་ཁས་ལེན་ཅྱིག་ཤོས་ཀྱིས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་ཁས་ལེན་པ་དེ་ལ། ཚད་མ་ཅྱི་འདྲ་ཞྱིག་གྱིས་
འགྲུབ་པའྱི་འགྲུབ་ཚུལ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པ་འབྱུང་བ་སྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཚེ་ན་དེ་འདྲ་དེ་དབུ་མ་པས་ནྱི།
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ཚད་མྱིན་གྱི་བོས་རེད་པའྱི་དོན་དུ་ཁས་ལེན་ལ། ཅྱིག་ཤོས་དེ་དང་དེ་དག་གྱིས་ནྱི་དེ་དང་དེ་དག་ཚད་མས་རེད་
པའྱི་དོན་དུ་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་རྒྱན་དང་བདེན་གྱིས་ཀྱི་ལུང་དེ་དང་དེའྱི་དོན་ཅྱི་ཞེ་ན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་
རྟགས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་དུ་ནྱི། སྣང་ལོག་ཀུན་རོབ་དང་བཏགས་ལོག་ཀུན་རོབ་ཏུ་བཤད་པ་དེ་དག་གང་ཡང་ཆོས་
ཅན་དུ་མྱི་བཟུང་གྱི དབུ་མ་པས་ཡང་དག་པའྱི་ཀུན་རོབ་ཅེས་ཐ་སད་བྱས་ཞྱིང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱིས་དོན་དམ་པའྱི་
བདེན་པར་ཁས་བངས་པའྱི་དོན་དེ་དང་དེ་དག་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས། བདེན་པར་མེད་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་
དང་། རྟེན་འབྲེལ་ལ་སོགས་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་ཁས་ལེན་པས། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་
ཕྱོགས་ལ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་འཐད་དོ་ཞེས་པའྱི་དོན་ནོ། །འོ་ན་ཆོས་ཅན་དེ་ཚད་མ་གང་གྱིས་འགྲུབ་ཅེ་
ན། དེ་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འཆད་པ་ནྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཞུང་ན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། འོ་ན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་ཅེ་ན།
མཁས་པ་ནས་བྱྱིས་པའྱི་བར་གྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་ཡང་དག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པ་ལ་མཐུན་སྣང་དུ་
གྲུབ་པར་སྣང་བ་དེ་ྱིད་དོ་ཞེས་འཆད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དོན་ནྱི། བོད་སྔ་མ་དག སྒྱུ་མ་
ལྟ་བུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དང་། གཞན་དག་བདེན་པ་བཀག་ཙམ་གྱི་མེད་དགག་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་དག་སྣང་ཡང་། ཁོ་བོ་ནྱི་འདྱི་ལྟར་འཆད་དེ། གཏན་ཚིགས་འདྱིས་དགག་བྱ་འགོག་
ཚུལ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱིས་ལས། དང་པོ་ནྱི། ཆོས་ཅན་དེའྱི་སེང་དུ། བདེན་ཡོད་བཀག་ཙམ་གྱི་མེད་
དགག་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཆ་ནས་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཞག་གོ །གྱིས་པ་ནྱི། བདེན་པར་མེད་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤེས་པ་དང་བརོད་པ་དག་ཡྱིན་ལ། དེའྱི་ཆ་ནས་ཐ་སད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་
བཞག་གོ །འདྱིར་འགོག་རྒྱུའྱི་བདེན་པ་དང་། རང་བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་དེ་དང་དེ་ལ་བྱ་བ་ཡྱིན་
གྱི། དོན་དམ་པའྱི་དེ་དང་དེ་ལ་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། འདྱིར་ནྱི་དེ་ྱིད་འབད་པས་སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ཡང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་ྱིད་ལ་ནྱི་དོན་དམ་པའྱི་དེ་དང་དེ་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་སད་མཛད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་བདེན་འཛིན་གྱི་སོས་པ་གཅོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཤེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ནྱི། ཀུན་རོབ་ཀྱི་
བདེན་པ་ཁོ་ནར་ངེས་ལ། དེའྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་དེ། ཞེས་སྒྲུབ་པ་དེའྱི་ཚེ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དེ་
ྱིད་ལ་བསམས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་དེ་འཛིན་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་རྟོག་པས་ཇྱི་ལྟར་བཟུང་བའྱི་འཛིན་
སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དེ་ྱིད་དོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་ན། ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པ་དེའྱི་སེང་དུ་ཀུན་རོབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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དེ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་སོང་ཞེས་བྱ་བའྱི་དོན་ཡང་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལ་ནྱི། ངོས་
འཛིན་ཚུལ་གྱིས་ལས། ཤེས་བརོད་ཀྱི་ཐ་སད་བྱས་པ་དང་། དེ་ལས་འདས་པ་ཐ་སད་དུ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རང་སོང་ཡྱིན་ཏེ། རྟོག་པས་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པར་བཟུང་བ་དེ་ྱིད་རྟོག་པ་དེས་ཇྱི་ལྟར་
བཟུང་བའྱི་བདེན་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་སོང་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ནྱི་རང་སོང་དང་གཞན་སོང་གང་དུ་ཡང་ཁས་
ལེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་སེང་དུ་དགག་བྱ་གང་ཡང་སོ་འདོགས་པའྱི་རྟོག་པ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་སོང་པ་
ྱིད་རང་བཞྱིན་མེད་པར་གྲུབ་པ་དེའྱི་ཚེ། ཀུན་རོབ་དང་དོན་དམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་ལས་གང་ཞྱིག་འགོག་
པ་ཡྱིན་ཞེ་ན། ཐ་སད་བྱེད་པའྱི་ཚེ་ནྱི། དོན་དམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་འགོག་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ། ཞེ་འདོད་དང་
སོང་ཚོད་ལ་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་བཀག་པར་སོང་བ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་སེང་དུ་སོང་ྱིད་འཛིན་པའྱི་རྟོག་
པས་ཇྱི་ལྟར་བཟུང་བའྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དེ་ྱིད་འགོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གོ་ཆོད་
པོ་དེ་ནྱི་རྟོག་པ་ལ་མྱི་འཆར་ལ། དེ་ལ་མཚན་མ་གང་དུ་ཡང་མྱི་འཆར་བ་དེ་ནྱི་དབུ་མའྱི་རྟགས་ཀྱིས་མྱི་འགོག་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་རྟགས་ཀྱི་དོན་ནྱི། བོད་སྔ་ཕྱྱི་རྣམས་མཐུན་པར་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་རྟགས་
སུ་འགོད་པ་ཡྱིན་གྱི། སྱིར་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བྲལ་བ་རྟགས་སུ་མྱི་འགོད་དོ། །ཞེས་གསུང་མོད། དེ་ཡང་
ཚིག་ཙམ་དུ་སོང་བས་གོ་བ་མྱི་སེར་བའྱི་ཕྱྱིར། འདྱི་ལྟར་འཆད་དགོས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་ལ་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་
པའྱི་ངོར། གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའོ། །རྱིགས་པ་དེ་ཡང་གང་ལ་བྱ་ཞེ་ན། མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་
དང་དུ་མ་གང་དུ་ཡོད་ཅེས་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་པ་དེའོ། །རྱིགས་པ་དེའྱི་ངོར་དེ་དང་དེར་ཡོད་ན་རས་ཀྱི་གཅྱིག་
དང་དུ་མ་གང་རུང་ཡོད་དགོས་པ་ཡྱིན་གྱི། ལྡོག་པ་ལ་དེར་ཡོད་པས་དེ་དང་དེར་ཡོད་པའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་དེ། ལྡོག་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་བོ་རྟོག་པའྱི་ཆོས་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དག་གྱི་ངོར་ཡང་འདྱི་ལ་བདེན་པའྱི་དོན་མ་
ཚང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཅྱིག་
བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། དུ་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གྱིས་ཏེ། ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་དང་། ཤེས་པ་ལ་སྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ། རགས་པ་ལ་སྒྲུབ་པ་དང་། རྡུལ་ཕ་རབ་ལ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། དབུ་མའྱི་རྒྱན་
ལས། ཐ་དད་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་ཕྱྱིར། །ཁབ་རྣམས་གཅྱིག་པུར་ག་ལ་འགྱུར། །བསྱིབས་དང་མ་བསྱིབས་
སོགས་དངོས་ཕྱྱིར། །རགས་པ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་པུ་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་
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ྱིད་ལས། འབྱར་བ་འམ་ནྱི་སྐོར་བ་འམ། །བར་མེད་རྣམ་པར་གནས་ཀང་རུང་། །དབུས་ནས་རྡུལ་ཕན་རྡུལ་
གཅྱིག་ལ། །བལྟས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡྱིན་པ། །རྡུལ་ཕན་གཞན་ལ་བལྟ་བ་ཡང་། །གལ་ཏེ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་བརོད་
ན། །དེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ས་ཆུ་སོགས། །ཇྱི་ལྟར་རྒྱས་འགྱུར་མ་ཡྱིན་ནམ། །རྡུལ་ཕན་གཞན་ལ་བལྟས་པའྱི་
ངོས། །གལ་ཏེ་གཞན་དུ་འདོད་ན་ནྱི། །རབ་ཏུ་ཕ་རྡུལ་ཇྱི་ལྟ་བུར། །གཅྱིག་པུ་ཆ་ཤས་མེད་པར་འགྱུར། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི་སེམས་ཙམ་པ་དང་རྱིགས་པ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་ལ། རྣལ་འབྱོར་སོད་
པ་བས་ཕྱྱི་རོལ་དོན་གྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་གཏན་ལ་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་དེ་ལས། ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་ཟབ་ཅྱིང་
ཕ་བ་ཞྱིག་དབུ་མ་པ་ལ་བསན་རྒྱུ་མེད་པས་དེས་དེའྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
ཞྱིག་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ངེས་སོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་། རྱིགས་པ་གཞན་ལ་རག་མ་ལས་
པར་ཤེས་པ་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་འབེབས་མ་ནུས་པ་དེ་སྱིད་དུ་ནྱི། སེམས་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་
གནས་པ་ཞེས་བྱ་ལ། རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ནང་ཤེས་པ་ལ་ཡང་དཔྱོད་པ་འཇུག་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི། ངོ་བོ་ྱིད་མེད་
པར་སྨྲ་བའྱི་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་དང་། འཛིན་པ་བདེན་མེད་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །གྱིས་པ་ཤེས་པ་
བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རྣམ་བཅས་དེར་སྒྲུབ་པ་དང་། རྣམ་མེད་དེར་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་དོན་གྱི་
རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་ཤེས་པ་བདེན་གྲུབ་ཏུ་ཁས་ལེན་པ་ནྱི། མདོ་སེ་པ་དང་སེམས་ཙམ་རྣམ་བདེན་པ་གྱིས་ཐུན་
མོང་གྱི་འདོད་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ལའང་གཟུང་འཛིན་གྲངས་མམ་པ་དག་གྱི་འདོད་པ་ནྱི། རྣམ་པའྱི་གྲངས་དང་
མམ་པའྱི་ཤེས་པ་ཁས་ལེན་པས་དོན་སྣང་གྱི་ཤེས་པ་བདེན་པའྱི་དུ་མར་འདོད་ལ། སྣ་ཚོགས་གྱིས་མེད་དུ་
སྨྲ་བ་དག་གྱིས་ནྱི། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་དེ་ྱིད་ཤེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་འདོད་པས་བདེན་པའྱི་
གཅྱིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ནོ། །དེ་འགོག་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། དབུ་མའྱི་རྒྱན་ལས། ཅྱི་སེ་རྣམ་པའྱི་གྲངས་བཞྱིན་
དུ། །རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁས་ལེན་ན། །དེ་ཚེ་རྡུལ་ཕན་འདྲ་འགྱུར་བས། །དཔྱད་པ་འདྱི་ལས་བཟོག་པར་
དཀའ། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་སྣ་ཚོགས་དེ་གཅྱིག་ན། །ནམ་མཁའྱི་གོས་ཅན་ལུགས་སམ་ཅྱི། །སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་
པོའ་ི རང་བཞྱིན་མྱིན། །རྱིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལ་སོགས་འདྲ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་དག་ནྱི་
གཟུང་རྣམ་བདེན་མེད་དུ་གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་ཙམ་རྣམ་བརྫུན་པ་དང་ཐུན་མོང་གྱི་
རྱིགས་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་དེར་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་དེ་ལ་མེད་པ་ཞྱིག ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་སྨྲ་བ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ།
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པས་ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་ལྟ་མྱིན་ན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །ངོ་བོར་སྣང་ཅན་དངོས་གཅྱིག་ལ། །རྣམ་པ་ཇྱི་
ལྟར་བདེན་འགྱུར་ཏེ། །གཅྱིག་པ་དེ་ྱིད་མས་ཕྱྱིར་རོ། །གཞན་ལས་གཞན་ྱིད་མས་ཕྱྱིར་རོ། །རང་བཞྱིན་
མཐོང་མེད་ཕྱྱིར་གཅྱིག་མྱིན། །ཞེས་བཤད་པ་འདྱི་ྱིད་རྣམ་བརྫུན་པས་གཟུང་རྣམ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་
རྱིགས་པ་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། གང་གྱི་དངོས་པོ་རྣམ་དཔྱད་ན། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་འདྱི་དབུ་མ་རྒྱན་
གྱི་རང་འགྲེལ་དུ་དྲངས་ནས། བོ་གྲོས་དཀར་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་འདྱི་དེ་དང་དེར་སོས་ཏེ། ཞེས་བཤད་པའྱི་
ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་བོ་རྣམ་མེད་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། དབུ་མའྱི་རྒྱན་ལས། དེ་མེད་ན་ནྱི་ཤེས་དེ་
ཡང་། །རྣམ་པ་མེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་འགྱུར། །ཤེལ་སོང་དག་པ་འདྲ་བ་ཡྱི། །ཤེས་པ་རབ་ཏུ་ཚོར་དུ་མེད། །ཅེས་སྣང་
རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་གསུངས་ལ། འདྱི་ནྱི་ངོ་བོ་ྱིད་མེད་པར་སྨྲ་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་
རྱིགས་པ་ཡྱིན་པས་འཕགས་པ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་ལས་གསལ་བར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། རྱིན་ཆེན་ཕེང་
བ་ལས། ཐོག་མ་དབུས་དང་ཐ་མ་ཡང་། །སྐད་ཅྱིག་བཞྱིན་དུ་བསམ་བྱས་ན། །སྐད་ཅྱིག་གསུམ་གྱི་བདག་ྱིད་
ཕྱྱིར། །འཇྱིག་རྟེན་སྐད་ཅྱིག་ལ་མྱི་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་འདྱི་ྱིད་གསལ་རྱིག་གྱི་ངོ་བོ་གཅྱིག་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་
པའྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་གང་ལ་གཅྱིག་མེད་པ་དེ་ལ་དུ་མ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དུ་མ་ནྱི་གཅྱིག་
བསགས་པ་ལས་འབྱུང་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབུ་མའྱི་རྒྱན་ལས། དངོས་པོ་གང་གང་རྣམ་དཔྱད་
ན། །དེ་དང་དེ་ལ་གཅྱིག་ྱིད་མེད། །གང་ལ་གཅྱིག་ྱིད་ཡོད་མྱིན་ལ། །དེ་ལ་དུ་མ་ྱིད་ཀང་མེད། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །འདྱིར་གངས་ཅན་པ་ཕྱྱི་མ་དག ཆོས་ཐམས་ཅད་ཆ་བཅས་སུ་གྲུབ་པ་ན། ཆ་མེད་གཅྱིག་ཡོད་པ་
ཁེགས། དེ་ཁེགས་པ་ན་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་ཁེགས། དེ་ཁེགས་པ་ན་བདེན་པའྱི་དུ་མ་ཡང་ཁེགས། དེ་ཙམ་གྱིས་
བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕེབས་སོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དང་། དགག་བྱ་བདེན་ཚད་ངོས་མ་ཟྱིན་པར་བདེན་མེད་གཏན་ལ་
འབེབས་མྱི་ནུས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དང་། ཆོས་གཅྱིག་གྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་ན། ཆོས་
ཅན་མཐའ་དག་གྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་གཏན་ལ་ཕེབས་སོ་ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ནང་འགལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་
ལྟར་ཞེ་ན། འདྱི་ལྟར། མདོ་སེ་པ་ཆོས་ཅན། ཁད་གཞྱི་རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་དུ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་བྲལ་གྱི་དོན་གྲུབ་
པར་ཐལ། དེའྱི་སེང་དུ་ཆ་བཅས་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། འདོད་ན་དེ་ལ་བདེན་པའྱི་དུ་མ་ཁེགས་པར་ཐལ། དེར་
བདེན་པའྱི་གཅྱིག་ཁེགས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་འདོད་ན། དེའྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཀྱི་དོན་གྲུབ་པར་ཐལ། དེར་
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ཤཱཀ་མཆོག།

བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དང་། ཡང་། མདོ་སེ་པ་ཆོས་
ཅན། རྱི་རབ་ཀྱི་སེང་དུ་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་ཚད་ངེས་པར་ཐལ། དེའྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ཀྱི་ཚད་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
བྱ་བའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དག་བཟོག་པར་མྱི་ནུས་སོ། །གྱིས་པ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། གཞན་གྱི་ལུགས་མྱི་འཐད་པ་
དང་། རང་གྱི་ལུགས་བཞག་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། བོད་ཕྱྱི་མ་དག་ན་རེ། རྟགས་དེ་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ཡོད་པ་དང་།
མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མེད་ངེས་པ་ལ་ཚད་མ་གསུམ་དགོས་ཏེ། བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་
དང་། རྟགས་དེ་དང་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ངེས་པའྱི་ཚད་མ་དང་། བདེན་པར་ཡོད་མེད་
དངོས་འགལ་དུ་ངེས་པའྱི་ཚད་མའོ། །འདྱིར་བྱད་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་དཔེར་བྱེད་པ་ནྱི། བྱད་བཞྱིན་གྱི་
གཟུགས་བརན་ལ་དངོས་སྨྲ་བས། བདེན་མེད་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཐུན་དཔེར་བྱེད་པ་མ་ཡྱིན་
ཏེ། གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སེང་དུ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་ན། ཚད་མ་དེའྱི་བྱེད་པས་ཚད་མ་གཞན་
ལ་ལྟོས་མེད་དུ་བོ་ཁ་ཕྱོགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེང་དུ་བདེན་མེད་ངེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། འོ་
ན་མཐུན་དཔེར་བྱེད་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་མ་གོ་བ་དག་གྱིས་ཀང་། བྱད་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་བྱད་
བཞྱིན་དུ་མྱི་བདེན་པར་ངེས་པས་དེ་དཔེར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱི་ཙམ་ཡང་མ་ཤེས་པར་བླུན་པོ་ཤེས་རབ་བྲལ་
བ་དག་མཐུན་དཔེ་སྒྲུབ་པས་ཤྱིན་ཏུ་ཚེགས་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་ཟེར་རོ། །འདྱི་སྐད་ཅེས་ཟེར་བ་འདྱི་ནྱི་སྱིར་
རྟགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་མ་གོ་བ་དང་། གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་དང་མ་ཞུགས་པ་དག་གྱི་བདེན་མེད་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་ཁས་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཁད་པར་རྣམས་ཕྱྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཆད་པའྱི་གཏམ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པས་ཁས་བངས་ནང་
འགལ་བ་དང་། ལུང་དང་རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་དག་ཕྱོགས་དེ་ལ་ཆར་བཞྱིན་འབབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་
ཞེ་ན། གཏན་ཚིགས་འདྱིའྱི་རེས་འགྲོ་དང་ལྡོག་ཚུལ་ཚད་མས་ངེས་ཤྱིང་དེ་སྐོར་གྱི་རེས་དཔག་རྒྱུད་ལ་མ་སེས་
པའྱི་ཕྱྱི་རོལ་དེ་ཆོས་ཅན། རོད་གཞྱི་ཆོས་ཅན་དེ་བདེན་མེད་དུ་ཚད་མས་ངེས་ཟྱིན་པར་ཐལ། དེ་བདེན་པའྱི་
གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ངེས། རྟགས་དེ་དང་བདེན་ཡོད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཚད་མས་
ངེས། བདེན་པར་ཡོད་མེད་དངོས་འགལ་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དང་། ཡང་རོལ་བ་
དེ་ཆོས་ཅན། རྟགས་དེ་དང་མྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་ཡོད་མེད་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། རོད་གཞྱི་ཆོས་ཅན་
གང་ཡྱིན་པ་དེ། རྟགས་དེ་དང་བདེན་ཡོད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་དུ་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དང་། ཡང་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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དེ་ཆོས་ཅན། བྱད་བཞྱིན་གྱི་གཟུགས་བརན་བདེན་མེད་དུ་ཚད་མས་མ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་བདེན་ཡོད་མ་ཡྱིན་
པར་ཚད་མས་ངེས་པ་གང་ཞྱིག བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་དངོས་འགལ་དུ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་
ཕྱྱིར། རྟགས་སྔ་མ་ཁས་བངས་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དེ་དེར་ངེས་པར་ཐལ། དེ་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་དུ་ཚད་
མས་ངེས་པ་གང་ཞྱིག དེ་དང་བདེན་ཡོད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། རྟགས་གྱིས་
པ་ཁས་བངས། དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། དེ་ཆོས་ཅན། དེ་སྐོར་གྱི་རེས་འགྲོ་ཚད་མས་མ་ངེས་པར་ཐལ། དེ་སྐོར་གྱི་
རྟགས་མཐུན་དཔེ་ཆོས་ཅན་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་བར་ཚད་མས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དང་ཡང་
རྟགས་འདྱིའྱི་ཁབ་འབྲེལ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱི་རོལ་དེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གཞན་ལ་ལྟོས་མེད་དུ། མྱུ་གུ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ་བ་དང་། བྱེ་བྲག་ཏུ་གཟུགས་བརན་བདེན་
མེད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། གཞྱི་གཅྱིག་གྱི་སེང་དུ་དབུ་མའྱི་ལྟ་བ་ཚད་མས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ཕེབས་པར་ཐལ། རྟགས་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་སེང་དུ་བདེན་གྲུབ་ཚད་མས་ཁེགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་
བྱ་བའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དང་། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། སྱིར་བདེན་མེད་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། དེ་སྐོར་གྱི་རྟགས་འདྱི་
དང་བདེན་མེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་དང་། ཡང་དེ་ཆོས་ཅན། བདེན་
པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ཡྱིན་ན་བདེན་མེད་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། རྟགས་དེ་དང་ཆོས་
གྱིས་ཀ་ཚད་མས་ངེས། རྟགས་དེ་དང་བདེན་ཡོད་ཀྱི་གཞྱི་མཐུན་མྱི་སྱིད་པར་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར།
འདོད་ན། གང་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ཡྱིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་ཚད་མས་ངེས་པར་ཐལ། དེ་
ཡྱིན་ན་བདེན་མེད་ཡྱིན་པས་ཁབ་པ་ཚད་མས་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པའྱི་ཐལ་བ་འདྱི་རྣམས་བཟོག་པར་མྱི་
ནུས་སོ། །རྱིགས་པ་དང་འགལ་བ་ནྱི། གཟུགས་བརན་དེ་དེ་སྐོར་གྱི་མཐུན་ཕྱོགས་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏེ།
གཏན་ཚིགས་འདྱི་རོལ་བ་གང་ལ་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་རོལ་བ་དེས་དེ་སྐོར་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལྡན་དུ་
ཚད་མས་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཡང་དེ་སྐབས་ཀྱི་རོལ་བ་དེས་དེ་སྐོར་གྱི་རྟགས་དེ་དེ་སྐབས་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་
ཡོད་པར་མ་ངེས་པར་ཐལ། རྟགས་དེ་མཐུན་དཔེ་ལ་ཡོད་པར་མ་ངེས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལུང་དང་འགལ་
བ་ནྱི། ཕྱྱི་རོལ་བས་ཚུལ་གསུམ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ལ་ཚད་མ་དེ་གསུམ་ངེས་པ་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་
སོན་པའྱི་ཁུངས་ཐུབ་ཀྱི་ལུང་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་ཚད་མ་དེ་གསུམ་སེས་པ་དེའྱི་ཚེ་ནྱི། ཚུལ་
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གསུམ་དྲན་ལམ་དུ་འཕངས་ཟྱིན་པས། གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རེས་དཔག་ངང་གྱིས་སེ་བའྱི་
ཕྱྱིར། ཡང་ཆོས་གཅྱིག་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་ན་རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་བདེན་མེད་དུ་རྟོགས་དགོས་
ཞེས་ཟེར་བ་སྱིར་དབུ་མའྱི་ལུགས་དང་བྱེ་བྲག་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་གཏན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཞྱི་འཚོ་ཡབ་སས་ཀྱིས་
ནྱི་གོང་དུ་དྲངས་པ་ལྟར་རྣམ་འགྲེལ་མཛད་པའྱི་གཞུང་ལས་འབྱུང་བའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་དེ་
ྱིད་སོར་གཞག་ནས་ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་། བོ་རྣམ་བཅས་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛད་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་ལས་
རྱིགས་པ་ཟབ་མོ་འདོན་རྒྱུ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཕགས་པའྱི་གཞུང་ལས། གཅྱིག་གྱི་ལྟ་པོ་གང་ཡྱིན་
པ། །ཞེས་སོགས་བཤད་པ་དེ་ཡང་བདེན་མེད་ཙམ་ལ་དགོངས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། ཡུལ་སོས་བྲལ་དང་ཡུལ་ཅན་
མངོན་སུམ་ལ་དགོངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རེས་དཔག་རྣམས་ནྱི་སེལ་བས་འཇུག་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །འོ་ན་གྲུབ་མཐའ་
ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་། ཞུགས་པ་དག་གྱི་བདེན་མེད་རྟོགས་ཚུལ་གྱིས་རྱིམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། བཤད་པ། ལྷན་
ཅྱིག་སེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཅན་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་གཏན་མ་ཞུགས་པ་དག་གྱིས་ཀང་གཟུགས་བརན་དང་སྒྱུ་མ་
དང་མྱིག་ཡོར་དང་དྲྱི་ཟའྱི་གྲོང་ཁེར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་བདེན་པར་མེད་པའྱི་དོན་ནྱི་ལུང་དང་རྱིགས་པ་ལ་
མ་ལྟོས་པར་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཆར་པ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལས་གཞན་དུ་ན་ལུང་ལས་སྒྱུ་མའྱི་དཔེ་བརྒྱད་ཀྱི་སོ་ནས་
རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་དོན་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་དེའྱི་ཚེ་ན། དཔེ་དེ་དག་སུ་ཞྱིག་གྱི་ངོར་མཐུན་དཔེ་ཡང་དག་ཏུ་
འགྲོ་བ་ཡྱིན་ཞེས་བསམ་དགོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོན་ཀང་དེའྱི་ཐ་སད་ནྱི། དཔེ་དེ་དང་དེའྱི་སེང་དུ་ཡང་རྟགས་ཀྱིས་
སྒྲུབ་དགོས་པ་ནྱི་སྱིད་དོ། །ཡང་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལ་ཞུགས་པ་དག་ལ་ཡང་། ན་ཐོས་སེ་པས་ནྱི་རགས་པ་དང་
རྒྱུན་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀང་བདེན་མེད་དུ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། ཁོད་ཀྱིས་འདྱི་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འདོད་
དེ་ལྟར། །མྱི་བདེན་པ་ཡྱི་རྒྱུ་ལ་རྟེན་བྱས་ནས། །ཞེས་སོགས་དང་། བུམ་སོགས་འདྱི་དག་དེ་ྱིད་དུ་མེད་
ཅྱིང་། །འཇྱིག་རྟེན་རབ་ཏུ་གྲགས་པར་ཡོད་ཇྱི་བཞྱིན། །ཞེས་དང་། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོས་ཀང་། ཇྱི་ལྟར་
ཕྱྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཞེས་དགེ་སྱིག་སོགས་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པ་ན་ཐོས་སེ་པའྱི་
ལུགས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །སེམས་ཙམ་པས་ནྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀང་བདེན་པར་མེད་པ་དང་། རྣམ་བརྫུན་
པས་ནྱི་དོན་སྣང་གྱི་ཤེས་པ་ཡང་བདེན་མེད་དུ་གཏན་ལ་ཕེབས་པ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། སློབ་དཔོན་སེང་གེ་
བཟང་པོས་རྣལ་འབྱོར་ས་བཞྱིའྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ན་ཐོས་སེ་པས་རགས་པ་བདེན་མེད་དུ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ཁས་ལེན་པ་དེ་དང་། དབུ་མ་པས་དེ་དེར་ཁས་ལེན་པ་མྱིང་མཐུན་ཡང་དོན་མྱི་མཐུན་ནོ་ཞེས་བརོད་པར་མྱི་བྱ་
སེ། དབུ་མའྱི་རྒྱན་དུ་གསུངས་པའྱི་རགས་པ་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་མཐར་ཐུག་ནྱི། བསྱིབས་དང་མ་
བསྱིབས་སོགས་དངོས་ཕྱྱིར། །རགས་པ་རྣམས་ཀང་གཅྱིག་པུ་མྱིན། །ཞེས་བཤད་པ་དེར་ཐུག་པ་ཡྱིན་ལ། དེ་
དང་རྣམ་འགྲེལ་ལས། ལག་སོགས་གཡོ་ན་ཐམས་ཅད་དག །ཅེས་པ་ནས། དེ་ཕྱྱིར་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡོད་
མྱིན། །ཞེས་པའྱི་བར་གྱིས་རྱིགས་པ་དེ་ལ་ཟབ་མྱི་ཟབ་ཀྱི་ཁད་པར་ཅྱི་ཡང་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་
དངོས་པོར་སྨྲ་བའྱི་གཞུང་ན་བདེན་མེད་དེ་དག་བདེན་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་མེད་པ་ནྱི། གཞུང་གོང་འོག་
ལས་འབྱུང་བའྱི་བདེན་མེད་ཙམ་དང་སོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཁད་པར་དེ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རང་གྱི་
ལུགས་བཞག་པ་ལ་གྱིས་ཏེ། རེས་འགྲོ་སྒྲུབ་པ་དང་། ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། མཐུན་དཔེ་གཟུགས་
བརན་གྱི་སེང་དུ། གཏན་ཚིགས་བདེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ནྱི། དེ་སྐབས་ཀྱི་རོལ་བ་མཁས་བླུན་གང་གྱིས་
ཀང་། མངོན་སུམ་གྱིས་འགྲུབ་པས་དེ་དེར་རྟགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་ལ། དེའྱི་སེང་དུ་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཐ་
སད་ནྱི་རྟགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན། བྱས་པའྱི་རྟགས་ཀྱིས་ས་མྱི་རྟག་པར་སྒྲུབ་པ་ན། དཔེ་
བུམ་པའྱི་སེང་དུ་མྱི་རྟག་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བཤད་ཀྱི་བྱས་པ་དེར་མ་བཤད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅེ་ན།
མེ་ལོང་ངམ་ཆུ་དྭངས་པའྱི་ནང་གྱི་གཟུགས་བརན་དེ་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། མེ་ལོང་
ངམ། ཆུ་དྭངས་པའྱི་དངོས་པོར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན། དེ་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། དང་པོ་གྲུབ་སེ། མེ་ལོང་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་གྲུབ་སེ། མེ་ལོང་གྱི་གོ་སར་
གཟུགས་བརན་གྱིས་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་པ་དེ་ྱིད་ཀྱིས་དཔེ་གཟུགས་བརན་དེ་དེ་སྐོར་
གྱི་མཐུན་ཕྱོགས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ། །དེ་དེར་གྲུབ་པ་ན་རྟགས་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རེས་སུ་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་
ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེ་དེའྱི་སེང་དུ་གཏན་ཚིགས་དེ་ནྱི་སྔོན་ྱིད་ནས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དཔེར་ན་བུམ་པ་དོན་བྱེད་པ་དང་བྱས་པར་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདྱིར་གང་དག བླུན་
པོ་ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བ་དག་དཔེ་སྒྲུབ་པ་ཚེགས་ཆེ་བར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་རེ་བཙུན་དམ་པ་སྔོན་
བྱོན་པ་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསམས་ནས་སྨྲས་པ་ཡྱིན་མོད་དེ་སྐད་སྨྲ་བ་དེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཞྱི་བ་
འཚོས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་དགོས་པར་འགྱུར་ཏེ། དབུ་མ་རྒྱན་གྱི་རང་འགྲེལ་ལས། ཇྱི་སྐད་དུ། གཏན་ཚིགས་
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གྲུབ་ཏུ་ཟྱིན་ཡང་། ཆོས་གྱིས་ཀ་དང་ལྡན་པའྱི་དཔེ་མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཇྱི་ལྟར་ཞེ་ན། ཞེས་པ་ནས།
གཟུགས་གཞན་འབྱུང་བ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དེ། གཟུགས་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ།
ཞེས་སོགས་དཔེ་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་རྣམས་རྒྱས་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི།
རྟགས་དེ་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཞུགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྱིར་ཡོད་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་ཡོད་དགོས་
པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་དགོས་ཏེ། གཅྱིག་དང་དུ་མ་ཕན་ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྒྱན་ལས།
འདྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་གྱུར་དུ་ཟྱིན་ཡང་། མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱོགས་ལས་བཟོག་པར་ཇྱི་ལྟར་ངེས་ཤེ་
ན། གཅྱིག་དང་དུ་མ་མ་གཏོགས་པ། །རྣམ་པ་གཞན་དང་ལྡན་པ་ཡྱི། །དངོས་པོ་མྱི་རུང་འདྱི་གྱིས་ནྱི། །ཕན་
ཚུན་སྤངས་ཏེ་གནས་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ཚུལ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་དེ་དག་གྱིས་ཚུལ་གསུམ་
ཤེས་ཤྱིང་དྲན་ལམ་དུ་འཕེན་པར་མ་ནུས་པ་དེ་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་བཀོད་ནས། རེས་དཔག་བསེད་པར་བྱ་བ་ལ་
ལུགས་གྱིས་ཏེ། རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། གང་རྱིགས་པས་དཔྱད་
པའྱི་ཚེ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དང་བྲལ་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པས་ཁབ། དཔེར་ན་གཟུགས་བརན་བཞྱིན། ཕྱྱི་
ནང་གྱི་དངོས་པོ་འདྱི་དག་ཀང་དེ་དང་བྲལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དེ་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དང་ཁབ་བྱེད་མ་
དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །འོ་ན་རེས་དཔག་འདྱིའྱི་དངོས་ཀྱི་གཞལ་བྱ་གང་ཞེ་ན། བདེན་ཡོད་བཀག་
ཙམ་གྱི་མེད་པར་དགག་པ་དེ་ནྱི་ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའྱི་དུས་སུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། རེས་དཔག་འདྱི་གང་ལ་
ཚད་མར་སོང་བའྱི་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ན། འོ་ན་འདྱིའྱི་གཞལ་བྱ་ཅྱི་ཞེ་ན། བདེན་པར་མེད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཐ་
སད་དེ་ྱིད་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ྱིད་གཏན་ཚིགས་འདྱིའྱི་ཞེ་འདོད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབུ་
མའྱི་རྒྱན་ལས། གཏན་ཚིགས་འདྱི་ལ་ནྱི་དམ་བཅས་པའྱི་དོན་གྱི་ཕྱོགས་གཅྱིག་པ་ཡང་མེད་དེས་གྲུབ་པའྱི་
ཡུལ་ཅན་ཤེས་པ་དང་། ས་ཡྱི་ཐ་སད་རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། དཔེར་ན་འདྱི་ནྱི་བ་ལང་སེ། ལོག་ཤལ་ལ་སོགས་
པ་འདུས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཇྱི་སྐད་སྨྲས་པའྱི་འཐད་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཅྱིག་དང་
དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་དང་བྲལ་བར་བསན་དུ་ཟྱིན་ཡང་། ཐ་སད་འདོགས་པར་མྱི་བྱེད་པ་དེ་དག་ལ་འདྱི་དེ་ལྟར་
ཤེས་པ་དང་སའྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ཡུལ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་སེ། དམྱིགས་སུ་ཡོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་མྱི་དམྱིགས་
པས་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འགོད་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ཀྱི་གསལ་ཁ་མེད་ཀང་། དབུ་མ་ལ་འཇུག་པར་རོ་རེ་གཟེགས་མའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་འགོད་ཚུལ་གསུངས་པ་ལ་
དཔགས་ནས་ཤེས་པར་བྱ་སེ། དེ་ཡང་འགོད་ཚུལ་རང་རྒྱུད་པ་དང་ཁད་པར་མེད་ལ། ཁད་པར་ནྱི་རང་རྒྱུད་དུ་
མྱི་འདོད་ཀྱི་གཞན་གྲགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སད་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། རྟགས་དང་ཁབ་པ་གྱིས་
ཀ་ཕ་རོལ་པོའ་ི མཚན་འཛིན་གྱི་ངོར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། རང་ལུགས་ལ་ཁས་མྱི་ལེན། ཆོས་ཅན་གྱི་སེང་དུ་བདེན་
ཡོད་བཀག་པ་ཙམ་ལས་གཞན་བདེན་མེད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་བྱས་ནས་སྒྲུབ་པར་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
ལྟར་ན། རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་ལ་རེས་དཔག་ནྱི་བདེན་མེད་དུ་ཞེན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དང་། དེ་ྱིད་རྱིག་ཤེས་ཀང་
ཡྱིན་ལ། ཐལ་བ་པ་ལྟར་ན། བདེན་གྲུབ་བཀག་པའྱི་ཆ་ནས་རྱིག་ཤེས་དང་། དེར་ཞེན་པའྱི་ཆ་ནས་རེས་དཔག་
དང་། མཚན་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྤང་བྱ་ཁོ་ནའོ་ཞེས་གསུང་། དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་ར་བྱ་གསུང་བ་
ལྟར་ལེགས་སོ། །དེ་ལྟར་གཏན་ཚིགས་འདྱིས་དངོས་པོ་བདེན་གྲུབ་ཁེགས་པ་ན། དངོས་མེད་བདེན་གྲུབ་ཀང་
ཁེགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་མོ་བཤམ་གྱི་བུ་མེད་ན་དེའྱི་ཤྱི་བ་མེད་པ་བཞྱིན། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། འདུས་བྱས་རབ་
ཏུ་མ་གྲུབ་པས། །འདུས་མ་བྱས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་འདྱི་ནྱི་ཡབ་
སས་མཇལ་བའྱི་མདོ་དང་། ལང་ཀར་གཤེགས་པའྱི་མདོ་སེ་ལས། ཇྱི་ལྟར་གསུངས་པ་བཞྱིན་དུ། བདག་ྱིད་
ཆེན་པོ་ཞྱི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀྱིས་བརལ་དུ་སོན་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་རོ་རེ་གཟེགས་མའྱི་གཏན་
ཚིགས་ལ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་དགོད། ཚུལ་སྒྲུབ། སྒྲུབ་པའྱི་ངག་བཀོད་ནས་རེས་དཔག་
སེད་པའྱི་ཚུལ་སྔ་མ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ལའང་ལུགས་གྱིས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལྟར་ན། མྱིག་
སོགས་མཐའ་བཞྱི་ལས་མྱི་སེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་ར་བའྱི་རྟགས་བཀོད་ནས་ཚུལ་གསུམ་ཤེས་པའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའྱི་
ངག་འགོད་པ་ཡྱིན་ལ། མཐའ་བཞྱི་ལས་མྱི་སེ་བ་རྟགས་སུ་འགོད་ནས་རང་བཞྱིན་སེ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་འགོད་པ་མྱི་གསལ་ཡང་། འགྲེལ་པ་ག་ལས་འཇྱིགས་མེད་དང་། ཞྱི་བ་འཚོ་ཡབ་སས་ཀྱི་དགོངས་པ་
དང་། རྔོག་ལོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བོད་ཀྱི་དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། འདྱི་ལ་ཡང་། ཐ་སད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་
ཀྱི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པར་བཞེད་པས་འདྱི་ལྟར་བྱ་སེ། ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་གང་དག་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དུས་
གྲུབ་པའྱི་མཐའ་གང་ན་ཡང་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པར། བདག་ལས་
ཀང་སེ་བ་མ་ཡྱིན། གཞན་ལས་སེ་བ་ཡང་མ་ཡྱིན། གྱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་མ་ཡྱིན། རྒྱུད་མེད་པར་སེ་བ་ཡང་མ་
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་། ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཕྱོགས་སྔ་མ་ནྱི། མུ་
སེགས་གྲངས་ཅན་པ། རྣམ་འགྱུར་ཐམས་ཅད་སྱི་གཙོ་བོ་ལས་སེ་བར་འདོད་ལ། དེ་ཡང་རྒྱུའྱི་དུས་ན་མྱི་གསལ་
བའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་ཅྱིང་། ཐམས་ཅད་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་ལ་འབྲས་བུའྱི་དུས་སུ་ནྱི་དེ་ྱིད་མངོན་པར་
གསལ་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ལ། གནས་སྐབས་རས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་འདོད་དོ། །རང་སེ་དངོས་
པོར་སྨྲ་བ་རྣམས། རྒྱུ་རས་གཞན་ལས་འབྲས་བུ་རས་གཞན་སྔར་མེད་གསར་དུ་སེ་བར་འདོད་དོ། །དབུ་མ་རང་
རྒྱུད་པ་རྣམས། རང་ལུགས་ལ་གཞན་སེ་ཁས་མྱི་ལེན་ཡང་། འཁྲུལ་ངོའ་ི སེ་བ་དེ་ལ་གཞན་སེ་ཞེས་མྱིང་གྱིས་
འདོགས་པར་འདོད། གྲངས་ཅན་དང་། མུ་སེགས་གཅེར་བུ་པ་རང་གཞན་གྱིས་ཀ་ལས་སེ་བར་འདོད་
དོ། །རྒྱང་ཕན་དང་སོད་པ་པས། རྒྱུ་མེད་དུ་འབྱུང་བར་འདོད་དོ། །དེ་འགོག་པ་ལ་ལུགས་གྱིས་ལས། ལེགས་
ལྡན་འབྱེད་ནྱི། མྱིག་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་བདག་ལས་མྱི་སེ་སེ། ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་ཤེས་པ་
ཡོད་པ་ྱིད་བཞྱིན། འདྱིར་གཏན་ཚིགས་དང་ཆོས་ཅན་ནྱི་ཀུན་རོབ་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་ནྱི་དོན་དམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཤེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱྱིར་དུ་དོན་དམ་པར་ཞེས་སོས་པར་
ཡྱིན་གྱི། ཐ་སད་དུ་བདག་སེ་ཁས་ལེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་འོག་མ་དག་ལ་ཡང་དེ་བཞྱིན་དུ་ཤེས་པར་
བྱའོ། །ཡང་མྱིག་སོགས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་གཞན་ལས་མྱི་སེ་སེ། གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དཔེར་ན་བུམ་
སྣམ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་ཆོས་ཅན། གྱིས་ཀ་ལས་མྱི་སེ་སེ། རེ་རེ་ལས་སེ་བ་བཀག་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཆོས་ཅན།
རྒྱུ་མེད་དུ་སེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་ལྟར་སོན་པའྱི་རེས་དཔག་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པས་གནོད་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་བ་ལྟར་ན། ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་མྱི་འགོད་པར་མ་ཟད་མཐའ་
བཞྱིའྱི་སེ་བ་འགོག་པ་ལ་ཡང་། དེ་ལས་མྱི་སེ་བ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་བྱས་ནས་གཏན་ཚིགས་འགོད་པར་མྱི་
མཛད་ཀྱི། འོ་ན་ཅྱི་ཞེ་ན། མཐའ་བཞྱི་ལས་སེ་བ་ལ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་འཕེན་པར་མཛད་པའོ། །ཇྱི་ལྟར་
ཞེ་ན། འཇུག་པ་ལས། སེས་ཟྱིན་སླར་ཡང་སེ་བར་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་གྱུར་ན་ནྱི། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་རྣམས་ཀྱི་
སེ་བ་འདྱིར་རེད་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་། །ས་བོན་སྱིད་མཐར་ཐུག་པར་རབ་ཏུ་སེ་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་པའོ། །གྱིས་
པ་གཞན་སེ་དགག་པ་ལ། རྒྱུ་འབྲས་གཞན་ཡྱིན་ན་དུས་མམ་དུ་ཐལ་བ་དང་། སྔ་ཕྱྱི་བ་ལ་གཞན་སེ་མྱི་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། མྱུ་གུ་ས་བོན་དང་ནྱི་དུས་མམ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། །གཞན་ྱིད་མེད་པར་ས་བོན་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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གཞན་པ་ྱིད་དུ་ག་ལ་འགྱུར། །ཞེས་པའོ། །གྱིས་པ་ལ། དེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་དང་། ཐ་སད་དུ་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། གཞན་ལ་རྟེན་ནས་གལ་ཏེ་གཞན་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་ནྱི། །འོ་ན་མེ་ལེ་ལས་ཀང་མུན་པ་
འཐུག་པོ་འབྱུང་འགྱུར་ཞྱིང་། །ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་ཐམས་ཅད་སེ་བར་འགྱུར་ཏེ་གང་གྱི་ཕྱྱིར། །སེད་པར་བྱེད་
པ་མ་ཡྱིན་མ་ལུས་ལ་ཡང་གཞན་ྱིད་མཚུངས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། གང་ཕྱྱིར་འཇྱིག་
རྟེན་ས་བོན་ཙམ་བཏབ་ནས། །བདག་གྱིས་བུ་འདྱི་སེད་ཅེས་སྨྲ་བྱེད་ཅྱིང་། །ཤྱིང་ཡང་གཙུགས་སོ་སམ་དུ་རྟོག་
དེས་ན། །གཞན་ལས་སེ་བ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་བོད་ཕྱྱི་མ་དག་ན་རེ། རང་
རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་གཞན་སེ་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དེ་དག་ནྱི་དེའྱི་འདོད་པ་མ་ཤེས་པ་ཡྱིན་ཏེ།
རྒྱུ་འབྲས་རས་གཞན་ཐ་སད་དུ་ཡང་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་མྱི་བཞེད་པའྱི་ཕྱྱིར། འོན་ཀང་འཇྱིག་
རྟེན་པས་རྒྱུ་འབྲས་རས་གཞན་དུ་ཁས་བངས་སོ། །ཞེས་གསུང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། དེ་ྱིད་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་
པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་འཇོག་ཚུལ་ལ་ཡང་དེ་ཁས་མྱི་ལེན། དོན་དམ་པའྱི་འཇོག་ཚུལ་ལ་ཡང་
ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པོ་ཁས་མྱི་ལེན་ཏེ། ཀུན་རོབ་ནྱི་མ་བརྟགས་གཅྱིག་པུ་མས་དགའ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་
དུ་ཁས་ལེན་པ་ཡྱིན་གྱི་རས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའྱི་དཔྱད་པ་བཅུག་ནས་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །སློབ་དཔོན་ཟ་བ་ལྟར་ན་འཇྱིག་རྟེན་པས་ཀང་རྒྱུ་འབྲས་རས་གཞན་དུ་ཁས་བངས་པ་མེད་དེ། འཇྱིག་རྟེན་
གྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་བོས་ནྱི་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ལ་སོགས་པའྱི་དཔྱད་པ་མྱི་འཇུག་པར་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་
བ་ཙམ་ཞྱིག་ཁས་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་ན། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ཀྱིས། འཇྱིག་
རྟེན་གྱི་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་རྟོག་པ་ལ་གང་གྲགས་པ་དེ་ྱིད་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པར་འཇོག་པ་དང་། རང་རྒྱུད་
པས་འཇྱིག་རྟེན་དང་གྲུབ་མཐའ་སྨྲ་བས་སོ་མ་བཏགས་པའྱི་རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་སྣང་ཙམ་ལ་ཀུན་རོབ་
ཀྱི་བདེན་པར་བཞག་པ་དེ་གཞྱིར་འཇོག་པ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་རྟོག་པ་
ལྷན་སེས་ཀྱིས་གཞན་སེ་ཁས་བངས་ཀང་རང་ལུགས་ཀྱི་ཀུན་རོབ་བདེན་པ་ལ་རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་ེས་པ་
མེད་པ། ཐལ་བ་པ་ལྟར་ན་འཇྱིག་རྟེན་པས་དེ་ལྟར་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཁས་བངས་ན་ཐ་སད་ཀྱི་བདེན་པ་ལས་
མས་པའྱི་ེས་པ་ཡོད་པར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དབུ་མ་སྣང་བ་ལས། གཞུང་ལུགས་ཀྱི་གཞན་
ྱིད་མ་གྲུབ་པས་གཞན་ལས་མྱི་སེའོ་ཞེས་བསན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ན་མདོ་སེ་སོད་
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པའྱི་དབུ་མ་པ་དག་གྱིས། གནས་སྐབས་སུ་གཞན་སེ་སོགས་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་ལུགས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་དེའྱི་
ཚེ། དེ་དབུ་མ་པའྱི་རང་ལུགས་སུ་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དཔེར་ན་འཇྱིག་རྟེན་གྲགས་སེ་སོད་པའྱི་དབུ་མ་པས་
འཇྱིག་རྟེན་གྱི་གྲགས་པ་གནས་སྐབས་སུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་གྱིས་ཀ་ལས་སེ་བ་
དགག་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། གྱིས་ལ་སེ་བའང་རྱིགས་པའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་གང་གྱི་ཕྱྱིར། །བཤད་ཟྱིན་ེས་པ་དེ་དག་
ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ཡྱིན་ཕྱྱིར་རོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །བཞྱི་པ་རྒྱུ་མེད་ལ་སེ་བ་དགག་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་
རྒྱུ་མེད་ཁོ་ནར་སེ་བར་ལྟ་ཞྱིག་འགྱུར་ན་ནྱི། །དེ་ཚེ་མཐའ་དག་རྟག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ལས་ཀང་སེ་འགྱུར་
ཞྱིང་། །འབྲས་འབྱུང་ཆེད་དུ་འཇྱིག་རྟེན་འདྱི་ཡྱིས་ས་བོན་ལ་སོགས་ནྱི། །བརྒྱ་ཕག་དག་གྱི་སོ་ནས་བསྡུད་པར་
བྱེད་པར་ཡང་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས། གྱིས་པ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ནྱི། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། དོན་དམ་པའྱི་སེ་
བ་ཡྱིན་ན་མཐའ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་གྱི་སེ་བ་ཡྱིན་པས་ཁབ་སེ། སེ་བ་ལ་རྱིགས་ལས་དཔྱད་ན་རྒྱུ་ཡོད་པར་སེ་བ་
དང་། རྒྱུ་མེད་པར་སེ་བ་གྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད། རྒྱུ་ལ་བདག་གཞན་གྱིས་སུ་ཁ་ཚོན་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །རང་
རྒྱུད་པས་ཐ་སད་དུ་མ་བརྟགས་གཅྱིག་པུར་མས་དགའ་བའྱི་སེ་བ་ཁས་ལེན་ལ་དེ་གཞན་སེ་ཡྱིན་པར་འདོད་
པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྣང་ཙམ་གྱི་སེ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གཟྱིགས་ལ། གཞན་ལ་སེ་བ་ལ་ནྱི་
ཐམས་ཅད་མཁེན་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟྱིགས་པ་ལོག་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་དུ་ན། གཞན་སེ་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པའྱི་
དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གང་རུང་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་ལྟ་ན་ཡང་འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ཐ་སད་ཀྱི་ངོར་གཞན་སེ་
ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ནྱི་ཐལ་རང་གྱི་ལུགས་སོ་སོ་བའོ། །གྱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་ལ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་
ནྱི། དབུ་མ་པ་རང་ལུགས་ལ་སེ་བ་ཡྱིན་ན་མཐའ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་གྱི་སེ་བ་ཡྱིན་དགོས་ཏེ། དེ་ཡྱིན་ན་རྱིགས་
པས་དཔྱད་པའྱི་སེ་བ་ཡྱིན་དགོས་ལ། དེ་ཡྱིན་ན་བཞྱི་པོ་གང་རུང་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དང་པོ་དགོས་ཏེ།
ཀུན་རོབ་བདེན་པའྱི་སེ་བས་རང་ལུགས་ཀྱི་སེ་བའྱི་གོ་མྱི་ཆོད་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་མྱི་ཆོད་དེ། ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་མ་
རྱིག་པས་བཏགས་པའྱི་མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་དེ་ཡང་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པར་བཞག་དགོས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དགོས་
ཏེ། དེ་འདྲ་དེ་ལྷན་ཅྱིག་སེས་པའྱི་མ་རྱིག་པའྱི་ངོར་བདེན་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་ལ་
རྟོག་པ་ཀུན་བཏགས་ཀྱིས་བཏགས་པ་དང་། རྟོག་པ་ལྷན་སེས་ཀྱིས་བཏགས་པ་གྱིས་གྱིས་སུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་། རྒྱུ་འབྲས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཞེན་པའྱི་རྟོག་པ་ལྷན་སེས་དང་། ཐ་དད་དུ་ཞེན་པའྱི་རྟོག་པ་ལྷན་སེས་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།

39

གྱིས་ཀ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཇྱི་སྐད་དུ། གཞན་ལས་སེ་བ་འཇྱིག་རྟེན་ལས་ཀང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་དེ་ནྱི།
མཐའ་གཅྱིག་པུ་དེར་མ་ངེས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་གྱི། གཞུང་དེའྱི་འཕོས་སྔ་མ་ལས་བདག་སེ་འཇྱིག་རྟེན་པའྱི་རྟོག་པ་
ལྷན་སེས་ཀྱིས་ཡོད་པར་བསལ་བའྱི་ཕྱྱིར་དང་མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་རྟོག་པ་ལྷན་སེས་ཀྱི་འཛིན་སངས་ལ་མེད་ན།
དེ་བཀག་པས། རང་བཞྱིན་གྱི་སེ་བ་མྱི་ཁེགས་པར་འགྱུར་རོ། །གསུམ་པ་རེས་དཔག་སེད་པའྱི་ཚུལ་ལ་གྱིས་
ཏེ། རང་རྒྱུད་པའྱི་ལུགས་དང་། ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ལུགས་སོ། །དང་པོ་ནྱི། དོན་དམ་པར་མཐའ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་
ལས་སེ་བ་མེད་ན། རང་བཞྱིན་གྱི་སེ་བ་མེད་པས་ཁབ། དཔེར་ན་རུས་སྦལ་གྱི་སྤུ་བཞྱིན། ཕྱྱི་ནང་གྱི་དངོས་པོ་
མཐའ་དག་མཐའ་བཞྱི་ལས་སེ་བ་མེད་པའྱི་ཕྱྱིར། རང་བཞྱིན་གྱི་སེ་བ་མེད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རྒྱུའམ་ཁབ་
པར་བྱེད་པ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །གཏན་ཚིགས་འདྱིས་དགག་བྱ་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་ཙམ་
ཞྱིག་བཀག་ནས། བསྒྲུབ་བྱ་དེ་མེད་པར་ངེས་པའྱི་ཤེས་པ་དང་བརོད་པ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ལ་དེའྱི་ཕྱྱིར་
གཏན་ཚིགས་དེ་ལ་བརྟེན་པའྱི་རྱིགས་ཤེས་རེས་དཔག་དེ་ལྟར་དུ་ཞེན་པར་བྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏེ་སོང་མྱིན་
ཅུང་ཟད་ཡོད། །ཅེས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་ནྱི། མཐར་ཞེན་པ་དེ་ྱིད་ཀང་བཀག་ནས་སོས་བྲལ་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཚུལ་འོག་ནས་འབྱུང་ངོ་། །གྱིས་ཐལ་བ་པ་ལྟར་ན་གཏན་ཚིགས་དེ་ལྟར་འགོད་པ། བསན་བཅོས་ཀྱི་ཐོག་མར་
བདག་ལས་མ་ཡྱིན། ཞེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། སྐབས་དེར་མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་མེད་པའྱི་དམ་བཅའ་
བཞག་ནས། དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་ལ་གནོད་བྱེད་སོན་པའྱི་སྐབས་ཡྱིན་གྱི། མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་ཁེགས་མ་ཟྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། དེ་མ་ཟྱིན་པས་དེ་ལྟར་མྱི་འགོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི་དེའྱི་ཚེ་དེ་ལྟར་བཀོད་ན་གཞན་ལ་གྲགས་སུ་མྱི་རུང་
བའྱི་ཕྱྱིར་དང་། རྟགས་ཁབ་རོལ་བའྱི་བོ་ངོར་གྲུབ་མ་ཟྱིན་པའྱི་སྔར་གཏན་ཚིགས་དེ་ལྟར་བཀོད་ན་རང་རྒྱུད་
ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་འཇུག་འགྲེལ་ལས་འདྱིར་མ་ཡྱིན་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱི་སྒྲུབ་
བྱེད་རང་ལས་སེ་བ་དང་འབྲེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེ་དགག་པ་དོན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
བཞྱིན་དུ་དམ་བཅའ་བ་གསུམ་ཅར་ཡང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེར་དོན་གྱིས་གྲུབ་ཅེས་པ་
ནྱི། མཐའ་བཞྱིར་སེ་བ་ཁེགས་པ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་པའྱི་དོན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བའྱི་དོན་ནོ། །དེ་བཞྱིན་
དུ། ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་ྱིད་དུ་ན་བདག་དང་གཞན་དང་གྱིས་ཀ་ལས་སེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་མྱིན་པས་ན་
དངོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་བྲལ། །ཞེས་པའྱི་དོན་ཡང་། མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་ཁེགས་པ་ན་རང་བཞྱིན་སེ་མེད་ཀྱི་
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ཤཱཀ་མཆོག།

དོན་རྟོགས་པའྱི་རེས་དཔག་སེས་སོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་སེ་མེད་ཀྱི་དོན་ནྱི་དེས་གྲུབ་ལ། དེའྱི་ཐ་སད་ནྱི་མྱི་
འགྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར། གཞན་ལ་གྲགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ངག་ཀང་བཀོད་པར་མྱི་བཞེད་དོ། །ཞེས་བཤད་ན་ཡང་
དགོངས་པར་སོང་ལ། ཡང་ན་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་གྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར། གང་མཐའ་བཞྱི་ལས་མྱི་སེ་ན་
རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་པས་ཁབ། ཅེས་སོགས་ཀྱི་ངག་ཡན་ལག་ལྔ་ལྡན་དུ་བཀོད་པས། རང་བཞྱིན་གྱིས་
སེ་བའྱི་ཐ་སད་ཀང་ཁེགས་པའྱི་རེས་དཔག་སེད་པར་བྱེད་དོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར། དེ་དུས་ཀྱི་རྱིགས་ཤེས་དེས་རང་གྱི་
གཞལ་བྱ་དེ་ལ་ཞེན་པ་དང་མཚན་མར་མྱི་འཛིན་པས་ཞེན་པ་དེ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཕྱྱི་མ་ཡང་མྱི་དགོས་
པར་བཞེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གཞན་གྲགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་འདྱི་ཡང་། ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་ྱིད་དུ་ན།
ཞེས་པ་ནས། རང་བཞྱིན་བྲལ་ཞེས་པའྱི་བར་གྱི་དོན་ནོ། །ཞེས་ཀང་བཤད་པར་ནུས་སོ། །འོ་ན་ཐལ་བ་པས།
གནས་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེའྱི་ཚེ། དམ་བཅའ་ཁས་ལེན་ནམ་ཞེ་ན། མཐའ་བཞྱིའྱི་སེ་བ་བཀག་ཙམ་
ལ་དམ་བཅའ་ཞེས་བཏགས་པ་ཡྱིན་གྱི། དམ་བཅའ་མཚན་ྱིད་པར་མྱི་བཞེད་དེ། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པའྱི་ངག་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་རྟགས་འགོད་པ་ནྱི།
དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་དེ། རྒྱུ་དུས་སུ་ཡོད་པ་ཡང་མྱི་སེ། དེར་མེད་པ་ཡང་མྱི་
སེ་བའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། བསན་བཅོས་ལས། གལ་ཏེ་རྒྱུ་དང་རེན་
རྣམས་ཀྱི། །ཚོགས་ལ་འབྲས་བུ་ཡོད་ན་ནྱི། །ཚོགས་པ་གཟུང་དུ་ཡོད་རྱིགས་ན། །ཚོགས་པ་ྱིད་ལ་གཟུང་དུ་
མེད། །ཅེས་དང་། ཅྱི་སེ་དེ་ནྱི་མེད་པར་ཡང་། །རེན་དེ་དག་ལས་སེ་འགྱུར་ན། །རེན་མ་ཡྱིན་པ་དག་ལས་
ཀང་། །ཅྱི་ཡྱི་ཕྱྱིར་ན་སེ་མྱི་འགྱུར། །ཞེས་བསན་བཅོས་ལས་ནྱི་མུ་གྱིས་ལས་མ་གསུངས་ལ། འཇུག་པར་ནྱི།
འདྱི་ལ་ཡང་། མུ་བཞྱི་གསུངས་ཏེ། དེ་ྱིད་ལས། ཡོད་ན་སེད་བྱེད་ཅྱི་དགོས་མེད་ལའང་དེས་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་
བྱ། །གྱིས་ྱིད་ལ་དེས་ཅྱིས་བྱ་གྱིས་དང་བྲལ་ལའང་དེས་ཅྱི་བྱ། །ཞེས་གསུངས་ལ། འདྱི་ལ་ར་བའྱི་གཏན་
ཚིགས་འགོད་པ་དང་། ཚུལ་གསུམ་ཤེས་ཟྱིན་པའྱི་འོག་ཏུ་སྒྲུབ་ངག་འགོད་པར་ནྱི་མ་བཤད་ལ། ཐོབ་ན་སྦྱར་
བར་བྱའོ། །ཁབ་པ་ནྱི། ཕན་ཚུན་སྤངས་པའྱི་དངོས་འགལ་བར་དུ་ཕུང་པོ་གསུམ་པ་ཁེགས་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་
ལྟར་ན། འབྲེལ་ཟ་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི་གསུམ་སེ། རྒྱུ་ལ་དཔྱོད་པ་རོ་རེ་གཟེགས་མ་ནྱི་རྒྱུ་མ་
དམྱིགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལ་དཔྱོད་པ་ཡོད་མེད་སེ་འགོག་ནྱི་འབྲས་བུ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། ངོ་བོ་ལ་དཔྱོད་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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པ་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ནྱི་ཁབ་བྱེད་མ་དམྱིགས་པའོ། །ཞེས་འཆད་པར་ནུས་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་། རྣམ་འགྲེལ་
མཛད་པའྱི་གཞུང་ལས། རྒྱུ་དང་ཁབ་པར་བྱེད་པ་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་གྱིས་ཀའྱི་ཡང་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཞེས་
གསུངས་ལ། རང་རྒྱུད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་གྱིས་པོ་དེ་ཐ་སད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཁོ་ནའོ། །གསུམ་པ་འགལ་ཟ་
དམྱིགས་པ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་གཏན་ཚིགས་ལ། རྟགས་དགོད་པ་སོགས་གསུམ་མོ། །དང་པོ་ནྱི་སྣང་བ་ཙམ་འདྱི་
ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་གྱིས་མེད་དེ། རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། སྒྱུ་མ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་། ལྷ་
དང་སེ་བ་སྔ་ཕྱྱི་སོགས་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཡང་མེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱྱིར། རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། སྔ་མ་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཕྱྱི་མ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སོ། །ཐལ་བ་པ་
ལྟར་ན། གྱིས་ཀ་ཡང་དགག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏེ། དགག་བྱ་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་དང་། ཐ་སད་ཀྱི་
མེད་པ་གྱིས་ཀ་གང་བཀག་ཀང་། དེའྱི་ཤུལ་དུ་ཆོས་གཞན་མྱི་འཕེན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ཡང་མེད་པ་བཀག་
ཤུལ་དུ་ཡོད་པ་དང་། ཡོད་པ་བཀག་ཤུལ་དུ་མེད་པ་འཕེན་པ་ནྱི། དངོས་པོར་སྨྲ་བ་དང་། དབུ་མ་རང་རྒྱུད་པས་
ཀང་། བདེན་འཛིན་གྱི་སོས་པ་གཅོད་པའྱི་རྱིགས་པ་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེའྱི་ཚེ་ཡྱིན་གྱི། ཐལ་འགྱུར་
བའྱི་ལུགས་ནྱི། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཚུལ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དང་།
ཁབ་པ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་ལྟོས་ནས་གྲུབ་པའོ། །དབྱེ་ན་གྱིས་ཏེ། ངོ་བོ་ལྟོས་
པ་དང་། རྣམ་འཇོག་ལྟོས་པའོ། །དེ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕེང་བ་ལས། འདྱི་སེས་
པས་ན་འདྱི་སེས་དཔེར། །མར་མེ་སེས་པས་འོད་བཞྱིན་ནོ། །འདྱི་ཡོད་ན་ནྱི་འདྱི་འབྱུང་དཔེར། །ཐུང་དུ་ཡོད་ན་
རྱིང་པོ་བཞྱིན། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་གྱིས་གང་རུང་གྱིས་མ་ཁབ་པའྱི་ཤེས་བྱ་མྱི་སྱིད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཆོས་
ཐམས་ཅད་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གྲུབ་བོ། །བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཁ་ཅྱིག རྟེན་འབྲེལ་ལ་འདུས་བྱས་ཀྱིས་ཁབ་པར་འདོད་
པ་ནྱི་དབུ་མའྱི་ལུགས་མ་ཡྱིན་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། བསན་བཅོས་ལས། རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་འབྱུང་མ་གཏོགས་
པའྱི། །ཆོས་འགའ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལས། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་
མཚན་ྱིད་རེན་གསུམ་ལས་སེས་པར་གསུངས་པ་དེ་ནྱི། དངོས་པོ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ཡྱིན་པས། འདྱི་ཁུངས་སུ་
མྱི་རུང་ངོ་། །གྱིས་པ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། དབུ་མ་པ་ཆེན་པོ་ར་བྱའྱི་གསུང་གྱི །རང་བཞྱིན་གཞྱིར་བྱས་པ་ལ་
རྟེན་འབྱུང་དགག་པ་དང་། རྟེན་འབྱུང་གཞྱིར་བྱས་པ་ལ་རང་བཞྱིན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ། རང་བཞྱིན་ཞེས་པ་
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ནྱི། ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་རེན་གྱིས་མ་སེད་པ་དང་། རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པ་དང་།
དངོས་པོ་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རང་བཞྱིན་དག་ནྱི་བཅོས་མྱིན་དག །གཞན་ལ་ལྟོས་པ་
མེད་པ་ཡྱིན། །རང་བཞྱིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི། །ནམ་ཡང་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །འདྱི་ལ་
གྱིས་ཏེ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དང་། དོན་དམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་ནྱི་མེའྱི་ཚ་བ་དང་། ཆུའྱི་གཤེར་
བ་བཞྱིན་ནོ། །ཀུན་རོབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དེ་ལ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མྱི་རུང་བའྱི་ཚུལ་ནྱི། མེའྱི་ཚ་བ་དེ་ངོ་བོ་
རེན་གྱིས་སེད་ན་ཆུའྱི་ཚ་བ་བཞྱིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། རྣམ་འཇོག་གཞན་ལ་ལྟོས་ན་སྔ་ཕྱྱིའམ་རྱིང་ཐུང་
བཞྱིན་དུ་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་ཚ་བ་ྱིད་དུ་བཞག་པར་ཐལ་བ་དང་། དངོས་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་ན། སྐབས་འགའ་
ཞྱིག་ཏུ་མྱི་ཚ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་བཤད་པ་དེ་ཡང་། འཇྱིག་རྟེན་གྱི་ངོར་དཔེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི། དབུ་
མ་པ་རང་གྱི་ལུགས་ལ་ནྱི། དེ་དེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏེ། ངོ་བོ་རེན་གྱིས་སེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་དོན་དམ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་གྱིས་ཏེ། རང་བཞྱིན་དངོས་དང་། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་རང་བཞྱིན་
དུ་སོ་བཏགས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། རྱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་ལ་བྱ་ལ། དེ་ལ་ནྱི་རྟེན་འབྲེལ་མྱི་རུང་སེ། གཞན་ལ་
མྱི་ལྟོས་ན་རྟེན་འབྲེལ་དུ་འགལ་བའྱི་ཕྱྱིར། གྱིས་པ་ནྱི། ཆོས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སོང་པ་ྱིད་ལ་རང་
བཞྱིན་ཞེས་བྱ་བའྱི་ཐ་སད་ཀྱིས་བཏགས་པ་དེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་དངོས་མ་ཡྱིན་ཏེ། རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་དེའྱི་ཐ་
སད་བྱས་པའྱི་ཕྱྱིར། ཐ་སད་དེ་གང་གྱིས་བྱས་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པ་དེ་འཛིན་པའྱི་རྟོག་པ་འཁྲུལ་པས་བྱས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། མངོན་སུམ་གྱིས་གཞལ་བའྱི་གནས་ལུགས་སོང་པ་ྱིད་དེ་ནྱི་ཐ་སད་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་ཡང་
གནས་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་ཤྱིང་། དེ་སེམས་པ་མཐར་མ་ཐུག་པ་དེར་ནྱི་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བའྱི་
ཐ་སད་དེ་ལ་ཡང་། རང་བཞྱིན་འགོག་དགོས་ལ། དེ་ཡང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྟགས་ལས་འོས་གཞན་མེད་པས། དེའྱི་
ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་མེད་པ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་འགོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མེད་དོ། །གྱིས་པ་རྟེན་འབྲེལ་ལ་རང་བཞྱིན་
དགག་པ་ལ་གསུམ་སེ། རྣམ་འཇོག་ལྟོས་པ་ཕན་ཚུན་བརྟེན་པ་དགག ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་པ་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརྟགས་
ནས་དགག དེ་གྱིས་ཀ་དུས་མམ་པ་དང་མྱི་མམ་པ་ལ་བརྟགས་ནས་དགག་པ་དང་གསུམ་གསུངས་
སོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། བསན་བཅོས་ལས། གལ་ཏེ་དངོས་པོ་གང་ལྟོས་གྲུབ། །དེ་གྱིས་ལ་ཡང་ལྟོས་ནས་
ནྱི། །ལྟོས་བྱ་གང་ཡྱིན་དེ་གྲུབ་ན། །གང་ལ་ལྟོས་ནས་གང་ཞྱིག་གྲུབ། །ཅེས་གསུངས་སོ། །གྱིས་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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དུ། དངོས་པོ་ལྟོས་གྲུབ་གང་ཡྱིན་པ། །དེ་མ་གྲུབ་ན་ཇྱི་ལྟར་ལྟོས། །ཅྱི་སེ་གྲུབ་ལ་ལྟོས་བྱས་ན། །འདྱི་ནྱི་ལྟོས་
པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། འདོད་ཆགས་དང་ནྱི་ཆགས་པ་དང་། །ལྷན་ཅྱིག་ལྷན་
ཅྱིག་མྱིན་མྱི་འགྲུབ། །འདོད་ཆགས་བཞྱིན་དུ་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །ལྷན་ཅྱིག་ལྷན་ཅྱིག་མྱིན་མྱི་འགྲུབ། །ཅེས་
གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་ནྱི། གང་རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། རང་བཞྱིན་མེད་པས་ཁབ། དཔེར་ན་
སྒྱུ་མ་དང་རྱི་ལམ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན། བྱྱིས་པ་དང་འཕགས་པའྱི་ཐ་སད་ལ་གྲགས་པའྱི་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་
རྣམས་ཀང་རྟེན་ཅྱིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རང་བཞྱིན་མེད་དོ། །ཞེས་བྱ་བའྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་
རེས་དཔག་བསེད་པར་བྱེད་དོ། །རང་རྒྱུད་པ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་འདྱི་འགོད་པའྱི་དུས་ཕྱོགས་ཆོས་ཁས་
ལེན་ཡང་། ཐལ་བ་པ་ལྟར་ན། གཞན་གྲགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཕྱོགས་ཆོས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པར་
ཁས་མྱི་ལེན་ནོ། །དེའྱི་ཚེ་གནས་ཚུལ་སེམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་དེའྱི་ཚེ་ན། རྟེན་འབྲེལ་ཙམ་དང་རང་བཞྱིན་མེད་
པ་དང་། སོང་པ་ྱིད་ལ་སོགས་པར་ཡང་ཁས་ལེན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ལྔ་པ་མུ་བཞྱི་སེ་འགོག་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། སློབ་
དཔོན་ཡེ་ཤེས་སྱིང་པོས། དུ་མས་དངོས་པོ་གཅྱིག་མྱི་བྱེད། །དུ་མས་དུ་མ་བྱེད་མ་ཡྱིན། །གཅྱིག་གྱིས་དུ་མའྱི་
དངོས་མྱི་བྱེད། །གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བྱེད་པ་ཡང་མྱིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ། བདེན་གྱིས་རྣམ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་
བའྱི་བསན་བཅོས་དེར་ནྱི་བདེན་མེད་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ལས་གཞན་མ་བཤད་དོ། །འདྱི་
ྱིད་ནྱི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའྱི་སོད་པ་ལ་འཇུག་པ་ལས་ཀང་འབྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟར་བདེན་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་
འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་བཤད་ཟྱིན་ནས། གྱིས་པ་བདེན་སོང་གྱི་མཚན་མ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། འདྱི་
ལྟར་འོ་ན། ཀུན་རོབ་བདེན་འཛིན་གྱི་འཛིན་སངས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དེ་དང་། དེའྱི་དམྱིགས་པར་གྱུར་
པའྱི་ཆོས་ཅན་རྟེན་འབྲེལ་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་ཡང་རྱིགས་པས་དཔྱད་པའྱི་ཚེ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དེ་ལྟ་ན། དེ་དང་
དེས་སོང་པའྱི་སོང་ྱིད་དེ་ཡོད་པར་ཁས་ལེན་ནམ་ཞེ་ན། བཤད་པ། སྱིར་སོང་པ་ྱིད་རྟོགས་པའྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་
སོང་ྱིད་ཡོད་པར་གཟུང་ངོ་ཞེས་དང་། དེར་གཞལ་ལོ་ཞེས་པ་ནྱི། གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་བརོད་པར་མྱི་
བྱ་ལ་དེ་ལྟ་ན་ཡང་བར་དུ་བདག་བཟོག་པའྱི་རྱིགས་པ་དབང་བཙན་པར་བྱས་པ་དེའྱི་ཚེ་ན་ནྱི། ཤེས་བརོད་ཀྱི་
ཐ་སད་འདོགས་པ་ན་དེ་ཡོད་དོ་ཞེས་དང་། དེ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་ཁས་ལེན་པར་བྱེད་ལ། ཐ་མ་
སོས་ཀུན་བཟོག་པ་དེའྱི་ཚེ་ན་ནྱི། དེ་འདྲ་དེ་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་ལྟ་ཞོག ཡོད་པ་ཙམ་དུ་ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་
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པས། དེ་དེ་ཡྱིན་པ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། འདྱི་ལྟར་དགག་བྱ་བདེན་གྲུབ་བཀག་པའྱི་བདེན་སོང་དེ་ཁད་
གཞྱིར་བཟུང་ནས་གང་དུ་གྲུབ་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་ངོར་དེ་ཆོས་ཅན། དེ་བཀག་ཤུལ་དུ་འཕངས་པའྱི་བདེན་སོང་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགག་བྱེད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དཔེར་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ན། དེའྱི་
ཤྱི་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། དགག་བྱ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས། །ཡང་དག་ཏུ་ན་བཀག་
མེད་གསལ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ཡང་ཇྱི་སྐད་དུ། གལ་ཏེ་སོང་མྱིན་ཅུང་ཟད་ཡོད། །ཅེས་སོགས་གསུངས་
པ་དེ་ྱིད་དོ། །གཞན་དག གཞུང་འདྱིས་སོང་ྱིད་བདེན་གྲུབ་འགོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་དེ་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏེ།
རྱིགས་པ་འདྱི་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་དེའྱི་ཚེ་ན། ཁབ་བྱེད་བདེན་གྲུབ་ཁེགས་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེ་ལྟར་ན།
རྟེན་འབྲེལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་འདྱི་བདེན་པར་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོས་པ་དང་བྲལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གསུམ་པ་སོས་བྲལ་
གྱི་མཚན་མ་འགོག་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ནྱི། འོ་ན་སོས་བྲལ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའྱི་མམ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་
སོས་བྲལ་གྱི་མཚན་མ་མྱི་འཛིན་མོད། ཤེས་བརོད་ཀྱི་ཐ་སད་འདོགས་པ་དེའྱི་ཚེ། དེ་ྱིད་སོས་བྲལ་དུ་ཁས་
ལེན་ནུས་སམ་ཞེ་ན། གནས་ཚུལ་ལ་སེམས་པ་མཐར་མ་ཐུག་པའྱི་ཚེ་དེ་ལྟར་ཁས་ལེན་ནུས་མོད། མཐར་ཐུག་
པའྱི་ཚེ་ནྱི་འདྱི་ལྟར། སོས་བྲལ་ཁད་གཞྱིར་བཟུང་ནས་ཡོད་མེད་དཔྱོད་པའྱི་རྱིགས་པ་དེའྱི་ངོར་ཆོས་ཅན་སོས་
པ་ཐམས་ཅད་བཀག་ཤུལ་དུ་འཕངས་པའྱི་སོས་བྲལ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དགག་བྱ་སོས་པ་དེ་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་བྱ་བའྱི་རྱིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རྟོག་པས་གང་དུ་ཡང་མྱི་འཛིན་ཅྱིང་། སས་
གང་དུ་ཡང་མ་བརོད་པའྱི་དོན་གོམས་པར་བྱས་པས་སོས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ངང་གྱིས་སེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ནོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། བསན་བཅོས་ལས། གཞན་ལས་ཤེས་མྱིན་ཞྱི་བ་དང་། །སོས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མ་སོས་
པ། །རྣམ་རྟོག་མེད་དོན་ཐ་དད་མྱིན། །དེ་ནྱི་དེ་ྱིད་མཚན་ྱིད་དོ། །ཞེས་དང་། བརོད་པར་བྱ་བ་བཟོག་པ་
སེ། །སེམས་ཀྱི་སོད་ཡུལ་བཟོག་པས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་པ་བཤད་པ་ལ་འོ་ན་ཅྱི། དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དག་གནས་ཚུལ་གྱི་དོན་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་
པ་དེའྱི་ཚེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་དང་། དམ་བཅའ་བ་དང་། ཁས་ལེན་པ་གང་ཡང་མྱི་བཞེད་ན། ལུང་དང་རྱིགས་པ་
ལ་བརྟེན་ནས་གནས་ལུགས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་པའྱི་ལྟ་བ་སེད་པའྱི་རྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དེའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་
གྱིས་ཏེ། ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་གྱི་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་རེས་དཔག་སེད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། འཁོར་གསུམ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ཚང་བའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་གྱི་ལོག་རྟོག་སེལ་བའྱི་རྱིགས་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་
ནྱི་གཞུང་གཞན་ལས། གྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱེད་དོ། །ཞེས་འབྱུང་ཡང་ལུགས་འདྱི་ལ་ནྱི་རོལ་བ་
གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་རེས་དཔག་སེད་དགོས་པའྱི་རོལ་བ་དེའྱི་བོ་ངོར་གཏན་ཚིགས་དེའྱི་ཚུལ་གསུམ་རོལ་བ་དེ་ྱིད་
ལ་གྲགས་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་ཡྱིན་གྱི། དབུ་མ་པ་ཡྱི་ལུགས་ཀྱི་ཚད་མས་དེ་གསུམ་གྲུབ་
དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། དོན་དམ་པའྱི་ཚད་མས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་མྱི་འཇལ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེས་ན་གཏན་ཚིགས་
འདྱི་ལ་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་དང་། རེས་དཔག་ཅེས་ཚིག་གསལ་འཇུག་གྱིས་ལས་འབྱུང་
ངོ་། །དེ་ཇྱི་ལྟར་འགོད་པའྱི་ཚུལ་ནྱི་གོང་དུ་བཤད་ཟྱིན་པ་ལྟར། ཚུལ་གསུམ་རོལ་བའྱི་བོ་ཡུལ་དུ་ཚང་བར་བྱས་
ནས་དེའྱི་འོག་ཏུ་གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ཡྱིན་གྱི། དེའྱི་སྔ་རོལ་ཏུ་ར་བའྱི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏེ།
དེའྱི་ཚེ་གཏན་ཚིགས་དེའྱི་ཚུལ་གསུམ་དབུ་མ་པ་རང་གྱི་ཚད་མས་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། རོལ་བ་གཞན་གྱི་ངོར་ཡང་
གྲུབ་མ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཏེ། ཇྱི་སྐད་དུ། གཞན་ཕྱྱིར་མ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སེས་པ་བཞྱིན། །ཞེས་དང་། རང་གྲགས་མ་
སེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་གནོད་པ། །ཞེས་པའྱི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དང་། དེ་ྱིད་དུ་ན་བདག་དང་གཞན་
དང་གྱིས་ཀ་ལས་སེ་དང་། །རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་ཡོད་མྱིན་པས་ན་དངོས་རྣམས་རང་བཞྱིན་བྲལ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟ་
བུའོ། །དེ་ཡང་འདྱི་ལྟར། མཐའ་བཞྱི་པོ་གང་རུང་ལས་མྱི་སེ་ན་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་པས་ཁབ། དཔེར་ན་
ཐལ་བའྱི་རལ་པ་བཞྱིན། མྱུ་གུ་ཡང་མཐའ་བཞྱི་སེ་བ་དང་བྲལ་བས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སེ་བ་མེད་དོ། །ཞེས་
བཀོད་པ་དེའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན་དང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཁབ་འབྲེལ་གསུམ་ཀ་རང་ལུགས་ལ་ཁས་ལེན་པ་མ་
ཡྱིན་ཏེ། གནས་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེའྱི་ཚེ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་དངོས་པོ་ཅྱི་ཡང་ཁས་མྱི་ལེན་པའྱི་ཕྱྱིར་
རོ། །དེའྱི་ཤེས་བྱེད་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱི་སེ་བ་བཀག་ཤུལ་དུ། རང་བཞྱིན་སེ་མེད་ཁས་བངས་ན་སན་ྱིད་དུག་ཏུ་
སོང་བ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། ཀུན་རོབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སེམས་པ་ལ་ཞུགས་པ་དེའྱི་ཚེ། ཆོས་
ཅན་དེའྱི་དངོས་པོ་གང་དུ་ཡང་མ་རེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོའམ་དངོས་མེད་གང་རུང་དུ་རེད་ན་
རྱིགས་པས་དཔྱད་བཟོད་དུ་ཐལ་བའྱི་ཕྱྱིར་རོ། །དེའྱི་ཕྱྱིར་གསུམ་ཀ་གཞན་ལ་གྲགས་པ་ཡྱིན་ཏེ། མྱུ་གུ་ལ་
སོགས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཀུན་རོབ་པའྱི་ངོ་བོ་ནྱི་རོལ་བ་དེ་ྱིད་ཀྱི་མཚན་འཛིན་ལྷན་སེས་ཀྱི་བཟུང་བ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་
ལ། ཕྱོགས་ཆོས་དང་། ཁབ་འབྲེལ་ནྱི། དབུ་མའྱི་རྱིགས་པས་རོལ་བ་དེའྱི་བོ་ངོར། ངེས་པར་འཛིན་དུ་བཅུག་པ་
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། འོ་ན་ཚུལ་གསུམ་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་རོལ་བ་གཞན་ལ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་བསེད་པ་བྱ་བ་དེ་ལྟ་ན།
བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་ཡང་ཆེད་དུ་གེར་ནས་བསེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དགག་བྱ་བཀག་པ་ན་དེའྱི་
ལོག་ཕྱོགས་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་ངང་གྱིས་སེ་བ་སྱིད་མོད། དེ་སེ་བ་འདྱིར་དགོས་པའྱི་གཙོ་བོ་མ་ཡྱིན་ཏེ། གཞན་
ལ་གྲགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དེས་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྱི་ཡང་མྱི་བསྒྲུབ་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེན་མེད་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་དེ་
རྟགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱ་བའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་དང་། བདེན་མེད་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་འདྱིར་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན།
བདེན་མེད་དེ་ྱིད་ཀང་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་རྱིགས་པ་ཕྱྱི་མ་དེས་ཀང་། དེ་དེར་
ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་བསེད་བྱ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ལ། དེ་ཡང་དེ་ལྟ་ན། མཚན་འཛིན་འགོག་བྱེད་
ཀྱི་དབུ་མའྱི་རྱིགས་པ་ཐུག་མེད་ཇྱི་ཙམ་དུ་སྦྱར་ཡང་མཚན་འཛིན་སེལ་བའྱི་ཐབས་མྱི་རེད་པས་སན་ྱིད་དུག་
ཏུ་སོང་བ་ལ་སེལ་བྱེད་ཀྱི་གེན་པོ་མྱི་རེད་པའྱི་དཔེ་དང་སྦྱར་ནས་གསུངས་པའྱི་དགོངས་པ་དེ་ྱིད་ཡྱིན་པས་
སོ། །དེ་སྐད་དུ་ཡང་། སུན་འབྱྱིན་པས་སུན་དབྱུང་བྱ་མ་ཕད་སུན་ནྱི་འབྱྱིན་བྱེད་དམ། །འོན་ཏེ་ཕད་ནས་ཡྱིན་
ཞེས་སྨྲས་ཟྱིན་ེས་པ་འདྱིར་གང་ལ། །ངེས་པར་ཕྱོགས་ཡོད་དེ་ལ་འགྱུར་གྱིས་བདག་ལ་ཕྱོགས་འདྱི་ནྱི། །ཡོད་
པ་མྱིན་པས་ཐལ་བར་འགྱུར་བ་འདྱི་ནྱི་སྱིད་མ་ཡྱིན། །ཞེས་དང་། གལ་ཏེ་རང་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བྱེད་གཏན་
ཚིགས་དངོས་གྲུབ་དང་། །དངོས་སུ་གོ་བྱ་ྱིད་འགྱུར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ངོ་བོའང་ཡོད་གྱུར་ན། །ཕད་པ་ལ་སོགས་
རྱིགས་པ་ེ་བར་སྦྱོར་བར་འགྱུར་ཞྱིག་ན། །དེ་ཡང་ཡོད་པ་མྱིན་པས་ཁེད་ཀྱི་ཡྱིད་ཆད་འབབ་ཞྱིག་ཡྱིན། །ཞེས་
གསུངས་སོ། །གལ་ཏེ་འོ་ན་ཇྱི་སྐད་དུ། དེ་ནྱི་ཡོད་པ་ཇྱི་ལྟར་དེ་བཞྱིན་འདྱིར་ཡང་ཤེས་རབ་གདོང་། །སྦྱར་བར་
བྱ་ལ་ནུས་པ་མཐོང་བར་གྱུར་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ནྱི། །འཐད་པ་དང་བྲལ་ལས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་ཞེས་ཤེས་
པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་མྱིན་ནམ་ཞེ་ན། དེ་ནྱི་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མྱིང་གྱིས་བཏགས་པ་
ཡྱིན་ཏེ། འཐད་པ་དང་བྲལ་ཞྱིང་གཏན་ཚིགས་དེ་ྱིད་ཀང་སྒྲུབ་བྱེད་མཚན་ྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱྱིར།
འོ་ན་དེ་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་མཚན་ྱིད་པ་ཁས་མྱི་ལེན་དུ་ཆུག གཞན་ལ་གྲགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་རྣམས་
སྒྲུབ་བྱེད་མཚན་ྱིད་པར་མྱི་འཇོག་པ་ཅྱི་ཞེ་ན། བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོ། །དེའྱི་ཤེས་བྱེད་ཀང་
ཕྱོགས་ཆོས་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་དེས་ཀང་མྱུ་གུའྱི་སེང་དུ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བཀག་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས། ཕྱོགས་ཆོས་
ངེས་པའྱི་རྟོག་པར་སོང་བ་ཡྱིན་གྱི། གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་དུ་ཞེན་པའྱི་ཆ་ནས་དེར་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན། ཁབ་འབྲེལ་
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་དེ་ཡང་གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་རང་བཞྱིན་བཀག་ཙམ་དང་། མཐའ་བཞྱི་གང་རུང་ལས་མྱི་སེ་བ་
ལ་སེ་བ་བཀག་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་དེར་འཇོག་པ་ཡྱིན་གྱི། དེ་དེར་ཞེན་པའྱི་ཆ་ནས་དེར་འཇོག་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་
ནོ། །གངས་ཅན་པ་ཕྱྱི་མ་གང་དག གཅྱིག་དང་དུ་བྲལ་ལ་སོགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་བཞྱི་པོ་དེ་དག་གྱི་ཚུལ་
གསུམ་རོལ་བ་གྱིས་ཀས་གྲུབ་པ་དང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་
རྟོགས་པའྱི་རེས་དཔག་གྱི་ངོ་བོ་ཞེན་བོ་ཡྱིན་པ་དང་། ཞེན་བོ་དེ་ྱིད་རྱིགས་ཤེས་ཡྱིན་པ་དང་། དེ་ྱིད་ཀྱིས་
དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་དངོས་སུ་གཞལ་བ་དང་། དེའྱི་དངོས་ཀྱི་གཞལ་བྱ་དེ་ྱིད་དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་གོ་
ཆོད་པོར་འདོད་པ་ལ་ཐལ་རང་གྱིས་ཀ་ཁད་པར་མེད་ཅྱིང་། རང་རྒྱུད་དང་གཞན་གྲགས་ཀྱི་ཁད་པར་ནྱི།
ཆོས་ཅན་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་གྲུབ་པར་འདོད་མྱི་འདོད་ཀྱི་སོ་ནས་འབྱེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞེས་གཏམ་དུ་བྱ་བ་རྒྱ་
ཆེར་འགོད་པ་དག་སྣང་མོད། དེ་དག་གྱིས་ནྱི་བོ་གྲོས་ཀྱི་ལང་ཚོ་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་གཞོན་ནུ་མར་གྱུར་པ་དག་མགུ་
བ་བསེད་པར་ནུས་ཀྱི། གསུང་རབ་ཀྱི་དོན་རྣམ་པར་དཔྱོད་པ་ལ་ཆེས་ཤྱིན་ཏུ་རན་པོའ་ི ན་ཚོད་དང་ལྡན་པར་
གྱུར་པ་དགའ་བ་སེད་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པས་འདྱིར་དོར་བ་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་ན། གཏན་ཚིགས་དེས་བསྒྲུབ་
བྱ་ཆེད་དུ་གེར་ནས་མ་བསྒྲུབས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ངེས་པའྱི་རྟོག་པ་ངང་གྱིས་སེས་པ་དེ་ལ་རེས་སུ་དཔག་པའྱི་
ཚད་མ་ཞེས་བྱ་ཞྱིང་། དེ་ཡང་རེས་དཔག་མཚན་ྱིད་པ་ཡྱིན་མོད། ཚད་མར་འཇོག་པ་ནྱི་དགག་བྱ་བཀག་ཙམ་
ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་ཆ་ནས་ཡྱིན་གྱི། བསྒྲུབ་བྱ་རྟོགས་པའྱི་ཆ་ནས་མ་ཡྱིན་ཏེ། དེའྱི་ཆ་ནས་མཚན་འཛིན་དུ་སོང་བས་
སྤང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གྱིས་པ་དགག་བྱ་འགོག་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ལ། མཚན་
ྱིད་ནྱི་འཁོར་གསུམ་རོལ་བའྱི་བོ་ངོར་ཚང་བས་རང་གང་ལ་འཕངས་པའྱི་རོལ་བ་དེའྱི་ལོག་རྟོག་སེལ་ནུས་
པའོ། །འཁོར་གསུམ་ནྱི་རྟགས་རོལ་བ་དེ་ྱིད་ལ་གྲགས་པའྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་ཁས་བངས་པ་དང་ཐལ་
ཆོས་ཀྱི་ལོག་ཕྱོགས་རོལ་བ་དེ་ྱིད་ལ་གྲགས་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཅྱིང་། གྲུབ་པ་ལྟར་ཁས་ཀང་བངས་
པའོ། །ཁབ་པ་ནྱི་རོལ་བ་དེ་ྱིད་ལ་གྲགས་པའྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་ན། ཐལ་འགྱུར་མཚན་ྱིད་པ་
གཞན་གྱི་དམ་བཅའ་སུན་འབྱྱིན་པ་འགལ་བ་བརོད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་
གྱིས་གཞན་གྱི་གཏན་ཚིགས་སུན་འབྱྱིན་པ་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའྱི་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནྱི།
ཇྱི་སྐད་དུ། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་མ་གཏོགས་པར། །གཟུགས་ན་གཟུགས་ནྱི་རྒྱུ་མེད་པར། །ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་
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དོན་གང་ཡང་། །རྒྱུ་མེད་པ་ནྱི་འགའ་ཡང་མེད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གྱིས་པ་ནྱི་ཇྱི་སྐད་དུ། རྒྱུ་དང་
འབྲས་བུ་གཞན་ྱིད་ན། །རྒྱུ་དང་རྒྱུ་མྱིན་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ལ་
གྱིས་ཏེ། གཞན་གྱི་སྒྲུབ་བྱེད་འགོད་ཚུལ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པ་དང་། རང་ལ་སོན་འདོགས་ཚུལ་བསྒྲུབ་
བྱ་དང་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། སོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་བརད་བྱས་ཚེ། །གང་ཞྱིག་ལན་འདེབས་སྨྲ་བྱེད་
པ། །དེ་ཡྱིས་ཐམས་ཅད་ལན་བཏབ་མྱིན། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་
བུའོ། །གསུམ་པ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་དུ། སོང་པ་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་བྱས་ཚེ། །གང་ཞྱིག་སོན་འདོགས་སྨྲ་བྱེད་པ། །དེ་
ཡྱིས་ཐམས་ཅད་སོན་བཏགས་མྱིན། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་དང་མཚུངས་པར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ། །དེ་
ཡང་འགལ་བ་བརོད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་གྱིས་ནུས་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་ཀྱིས་འབྱྱིན་པས། འདྱི་
གྱིས་ནྱི་གཞན་ཕྱོགས་སུན་འབྱྱིན་པ་ཁབ་འཇུག་གྱི་མདུང་ཐུང་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་པ། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
མཚུངས་པ་ནྱི་རང་ཕྱོགས་མེད་པ་ལ་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་མྱིང་བཏགས་ནས་རང་ཕྱོགས་བསྲུང་བའྱི་གོ་ཆ་ལྟ་བུའྱི་
རྱིགས་པ། གཞན་ལ་གྲགས་ཀྱི་རེས་དཔག་ནྱི། རོལ་བ་གྱིས་རྒྱུད་གཅྱིག་ཏུ་བྱེད་པ་དཔང་པོ་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་
པའོ། །ཞེས་ཞང་ཐང་སག་པ་གསུང་ངོ་། །ཞེས་སློབ་དཔོན་དག་འཆད་དོ། །དོན་དེ་དག་ཀང་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་
བཤད་ན་འདྱི་ལྟར། གྲངས་ཅན་བདག་ལས་སེ་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ། ཕྱྱི་ནང་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན།
སེ་བ་དོན་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུའྱི་དུས་ན་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པ་འགལ་བ་བསྡུད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། དེ་ལ་
ཁབ་པ་མ་ངེས་ན། མངོན་པར་གསལ་བའྱི་དུས་ན་ཡོད་པ་སེ་མྱི་དགོས་ན། མྱི་གསལ་བའྱི་དུས་ན་ཡོད་པའང་
སེ་མྱི་དགོས་ཞེས་པ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་དང་། མངོན་པར་གསལ་མྱི་གསལ་གྱིས་ཁད་པར་
ཡོད་དོ་ཞེས་འབྱེད་ན། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའོ། །ཡང་དངོས་པོར་སྨྲ་བ་གཞན་དག་གཞན་སེ་
ཁས་ལེན་པ་ལ། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་མྱི་སེ་བར་ཐལ། ས་མྱུག་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར།
ཞེས་འགལ་བ་བསྡུད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། དེ་ལ་ཁབ་པ་མ་ངེས་ན། ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སེ་བ་དང་། སྣང་བ་
ལས་མུན་པ་སེ་བ་གྱིས་མཚུངས་དགོས་ཏེ། དེ་གྱིས་རང་བཞྱིན་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཞན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱྱིར།
ཞེས་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་པ་དང་། དེ་དང་དེ་ལ་དེ་དང་དེ་སེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སོ་
ནས་འབྱེད་ན། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའོ། །ཡང་རྒྱང་ཕན་འཇྱིག་རྟེན་རྒྱུ་མེད་དུ་ཁས་ལེན་པ་ལ།
ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་ལ་མཁས་པ།
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འཇྱིག་རྟེན་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱིས་བཟུང་དུ་མེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པ་འགལ་བ་
བརོད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དང་། ཁབ་པ་མ་ངེས་ན། ནམ་མཁའྱི་ཨུཏྤ་ལའྱི་ཁ་དོག་ཀང་གཟུང་དུ་ཡོད་པར་ཐལ།
འཇྱིག་རྟེན་རྒྱུ་མེད་ཡྱིན་ཡང་གཟུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་པ་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་དང་། དེ་
གྱིས་ལ་ངོ་བོ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་འབྱེད་ན་སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའོ། །གྲངས་ཅན་དང་གཅེར་བུ་པ་
གྱིས་ཀ་ལས་སེ་བར་ཁས་ལེན་པ་ལ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་མྱི་སེ་བར་ཐལ། དེ་གྱིས་རང་བཞྱིན་གཞན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱྱིར། ཁབ་པ་མ་ངེས་ན། མེ་ལེ་ལས་མུན་པ་སེ་བར་ཐལ། གཞན་ཡྱིན་ཡང་དེ་ལས་དེ་སེ་བའྱི་ཕྱྱིར། དེ་
གྱིས་ལ་སེ་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་མེད་ཀྱིས་འབྱེད་ན། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་མཚུངས་པའོ། །དེ་ལྟར་ན། གཞན་
གྱི་ལོག་རྟོག་དགག་པའྱི་ཐལ་བ་གསུམ་པོ་དེས་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་གཞན་གྱི་བོ་ངོར་བསྒྲུབས་ནས། དེའྱི་
འོག་ཏུ་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས་རེས་དཔག་བསེད་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ཡང་འགལ་བ་བརོད་པས་
ནྱི་ཁས་བངས་ཀྱི་རྟགས་ལས་མྱི་འདོད་པའྱི་ཐལ་བ་འཕེན་པ་ཡྱིན་ལ། རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་
ཀྱིས་ཐལ་བ་དེའྱི་ཁབ་པ་གཞན་གྱི་བོ་ངོར་དཔེའྱི་སེང་དུ་ངེས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། སྒྲུབ་བྱེད་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
མཚུངས་པས་ནྱི། ཐལ་བ་དེ་ལྟར་འཕངས་པ་ལ་གཞན་གྱིས་ཚེར་མ་འབྱྱིན་མྱི་ནུས་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དེའྱི་
ཕྱྱིར་ཐལ་འགྱུར་བའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་བཞྱི་པོ་དེར་གྲངས་ངེས་པ་ཡྱིན་ནོ། །བོད་ཀྱི་དབུ་མ་ཐལ་འགྱུར་བ་དག་ལྡོག་
པ་གཅྱིག་པའྱི་དཔུང་ཕུལ་ཞེས་བྱ་བ་གཅྱིག་དང་རྱིགས་པ་ལྔར་འཆད་ཀང་། །དེ་ལ་བོད་གཞན་དག་གྱི་དཔུང་
ཕུལ་ཞེས་བྱ་བའྱི་མྱིང་ྱིད་ཀྱིས་མྱི་མཁས་པས་བྱས་པར་གོར་མ་ཆག་གོ་ཞེས་གསུང་ཡང་། རྒྱུ་མཚན་
མཚུངས་པའྱི་མགོ་སོམས་དང་དོན་ལ་ཁད་པར་མེད་དོ། །འོ་ན་ཅྱི་གཞན་ལ་གྲགས་ཀྱི་རེས་དཔག་ཅེས་བྱ་བ་དེ་
ཐལ་འགྱུར་དང་། རང་རྒྱུད་གྱིས་ལས་གང་ཡྱིན་ཞེ་ན། བོད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་གཞན་དག་ན་རེ། ཐལ་འགྱུར་དུ་
ཁས་ལེན་དགོས་ཏེ་གཞན་དུ་ན། རང་རྒྱུད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱྱིར། ཞེས་གསུང་ཡང་། ཐལ་འགྱུར་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ཏེ། གལ་ཏེ་ཡྱིན་ན་ཚིག་གསལ་ལས། མྱིག་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སེ་བ་མེད་དེ། ཡོད་པའྱི་ཕྱྱིར།
ཞེས་པ་འདྱི་ཡང་གཞན་གྲགས་སུ་བཤད་ལ། དེ་ཐལ་འགྱུར་དུ་བྱས་ན་ཁས་བངས་མེད་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་དུ་སོང་
བས། དབུ་མ་པ་རང་ལ་བཟོག་པའྱི་ཕྱྱིར་དེ་ལྟར་ན་འདྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡྱིན་ཡང་སུན་འབྱྱིན་ཡྱིན་ལ། སུན་
འབྱྱིན་ལ་ཐལ་བར་བརོད་པ་དང་། རྣལ་མར་བརོད་པ་གྱིས་ལས། འདྱི་ནྱི་ཕྱྱི་མའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའོ། །དེ་ལྟར་
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ཤཱཀ་མཆོག།

རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔྱད་པ་བྱས་པའྱི་འབྲས་བུ་ནྱི། གཞན་གྱི་ལོག་པར་རྟོག་པ་སེལ་བ་གཙོ་བོ་ཡྱིན་གྱིས།
དེའྱི་ལོག་ཕྱོགས་ལ་ངེས་པ་སེད་པ་ནྱི་དེའྱི་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏེ། ངེས་པ་དེ་ྱིད་ཀང་མཚན་འཛིན་ཡྱིན་པས།
རྱིགས་པ་དེ་དག་གྱིས་ཆེད་དུ་བྱ་བའྱི་དགག་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱྱིར། དེ་སྐད་དུ་ཡང་། རྟོག་རྣམས་ལོག་པར་འགྱུར་
བ་གང་ཡྱིན་ཏེ། །རྣམ་པར་དཔྱད་པའྱི་འབྲས་བུ་མཁས་རྣམས་གསུང་། །ཞེས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ནོ། །མདོར་བསྡུ་ན།
དབུ་མ་རྱིན་པོ་ཆེའྱི་ཕེང་བ་དང་། བཤེས་པའྱི་སྱིང་ཡྱིག་ལ་སོགས་པར། བསོད་ནམས་མ་ཡྱིན་པ་དང་པོར་
བཟོག་པ་དེའྱི་ཚེ། ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་རྣམས་ཐ་སད་དུ་མེད་པ་དགག་བྱར་བྱས་ནས། དེ་ཐ་སད་དུ་ཡོད་པར་
བསྒྲུབས་སོ། །དབུ་མ་རྱིགས་པའྱི་ཚོགས་སུ་ནྱི། བར་དུ་བདག་བཟོག་པའྱི་རྱིགས་པས་ཀུན་རོབ་ཀྱི་བདེན་པ་
རྣམས་དགག་བྱར་བྱས་ནས། དོན་དམ་བདེན་པ་རྣམས་འབད་པས་བསྒྲུབས་སོ། །ཐ་མར་སོས་པ་ཀུན་བཟོག་
པའྱི་རྱིགས་པས་ནྱི། དོན་དམ་པའྱི་བདེན་པ་དེ་ྱིད་དགག་བྱར་བྱས་ནས། སོས་པའྱི་ཚོགས་ཀུན་བཀག་ཀང་།
བསྒྲུབ་བྱ་ནྱི་ཅྱི་ཡང་མ་བསྒྲུབས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའྱི་རྱིམ་པ་གསུམ་པོ་དེ་རྱིམ་གྱིས་སོན་པ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལུགས་
དང་། ཅྱིག་ཅར་དུ་འཆད་པ་དཔལ་ལྡན་ཟ་བའྱི་ལུགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་འདྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདྱིར་སྨྲས་པ། ཆོས་
ཀུན་རང་བཞྱིན་མེད་པའྱི་ཚུལ་བསླབས་ནས། །ཆོས་ཚུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྱིང་པོ་བ་མེད་པ། །ཆོས་ལ་བདག་མེད་ཇྱི་
བཞྱིན་བཤད་པ་འདྱི། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའ་ི གོ་འཕངས་དོན་དུ་བསྔོ། །རང་དུ་རོམ་དང་གཞན་ལ་ཕག་དོག་
དང་། །རང་གཞུང་སྒྲུབ་དང་གཞན་གཞུང་འཇྱིག་པ་དང་། །རང་གྱིས་མ་ཤེས་གཞན་གྱི་དཔེ་བཙལ་ནས། །རང་
གཞན་གྲུབ་མཐའྱི་རྣམ་དབྱེ་འདྱི་མ་བྱས། །མཐའ་ཡས་ལུང་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དབུ་མའྱི་ཚོགས། །མཐའ་མེད་
རྱིགས་པའྱི་གྲུབ་ཆེན་སེ་བདུན་གཞུང་། །མཐའ་དག་རྣམ་དཔྱོད་སེ་བ་འཛིན་མཁས་པས། །མཐའ་དབུས་མེད་
པའྱི་ཆོས་འདྱིའྱི་ཕ་མཐའ་ཤེས། །ཞེས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དབུ་མ་རྣམ་པར་ངེས་པའྱི་བང་མཛོད་ལུང་དང་རྱིགས་
པའྱི་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་གནས་རྣམས་ལ་མཁས་པར་བྱ་བའྱི་
ལེའུ་སེ་བརྒྱད་པའོ།། །། ༈ །བལ་ཡུལ་ནས་རྒྱལ་ཡོངས་ས་ཆེན་ཞེས་པ་ལས་གུ་རུས་སྤེལ།། །།
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