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༄༅། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ི་མའི་འོད་ཟེར་དབུས་ཕོགས་བཞུགས་སོ།། 
ལེགས་བཤད་ི་མའི་འོད་ཟེར་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་དང་། དཔལ་ཡོངས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་
འཚལ་ལོ། །ཡོད་པ་ལ་སྐུར་པ་མི་འདེབས་ཤིང་མེད་པ་ལ་སོ་མི་འདོགས་པར་ཇི་ལྟར་གནས་པ་བཞིན་དུ་རོགས་
ནས་སྟོན་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་དེ་སྐྱབས་སུ་
མཆིའོ། །གཤིས་ལུགས་ཟབ་མོ་མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་ཀི། །གཞི་འབྲས་མཐར་ཐུག་བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་
དང་། །ལམ་གི་མཐར་ཐུག་རོ་རེའི་རྣལ་འབྱོར་ལའང་། །གུས་པས་བཏུད་ནས་དེ་དོན་བཤད་པར་འདོད། །ཀུན་
རོབ་ཆོས་རྣམས་ཀུན་གིས་སྟོང་པའི་གཞི། །འགྱུར་མེད་ཡོངས་གྲུབ་བཅུ་གིས་ལ་ཕག་འཚལ། །དེ་ཐོབ་དེ་
རོགས་དེ་སྟོན་སངས་རྒྱས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཁྱད་པར་དེ་དོན་རབ་ཏུ་
གསལ་མཛད་པ། །མི་ཕམ་མགོན་དང་ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་དང་། །ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་ལ་སོགས་གཤིས་
ལུགས་ཀི། །དོན་ཟབ་སྟོན་པ་ཀུན་ལ་ཕག་འཚལ་ནས། །བདེ་གཤེགས་སིང་པོ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་
གཞུང་། །གང་ཡིན་དེ་ཡི་རྣམ་བཤད་མདོར་བསྡུས་བྲི། །འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས། 
དཔལ་ལྡན་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་འཆད་པ་ལ་དོན་རྣམ་པ་བཞི་སྟེ། དོན་དང་
༡མཐུན་པའི་མཚན་གི་དོན། དོན་ཆེན་སྒྲུབ་༢་པ་སིའི་ཕག དོན་མཆོག་ལྡན་༣པའི་བསྟན་བཅོས་དངོས། དོན་དེ་
ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །མཚན་གི་དོན་ནི། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ཨུད་ཏ་ར་ཏན་ཏྲ་ཤསྠྲ། བོད་
སྐད་དུ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ཞེས་པའོ། །དོན་ཆེན་སྒྲུབ་པ་སིའི་ཕག་ནི། སངས་རྒྱས་དང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ་ཞེས་སོ། །ད་ནི་དོན་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་དོན་མཆོག་ལྡན་
པའི་བསྟན་བཅོས་དངོས་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། ལུས་ིད་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་
དང་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱ་བས་སོ། །ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སོམ་གི་དོན་༡་དང་། ལུས་དང་
སྦྱར་༢བ་དང་། གོ་རིམ་༣ངེས་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི་སོམ་གི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལས་ཕྱུང་ནས་སོབ་མ་ལ་བྱིན་པས་
བདེ་བླག་ཏུ་རོགས་ཤིང་ཡན་ལག་རྒྱས་བཤད་ལ་སོ་འདོགས་དང་སྐུར་འདེབས་སྤང་བའམ། འཆད་པ་པོས་ཀང་
བསྟན་བཅོས་མ་འཛིངས་པར་བཤད་ས་བའི་ཆེད་དུ་གཞུང་འདི་དོན་ཇི་ཙམ་ཞིག་གིས་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གསལ་
བར་སྟོན་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་རང་གཞན་གི་དོན་གིས་མཐར་ཕིན་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
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ཀི་དོན་དང་། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་བདེན་པ་གིས་ཀི་མཚན་ིད་ཅན་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དོན་དང་། ཡེ་
ཤེས་གིས་དང་ལྡན་པས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས་འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གི་དོན་དང་། དེ་རྣམས་ཐོབ་པའི་
ཚུལ་ཡང་དག་པར་རོགས་པར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་སམ་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་
དོན་དང་། རོགས་པའི་ངོ་བོ་ཁམས་དེ་ིད་དི་མ་མཐའ་དག་གིས་དག་པ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་དོན་དང་། 
རོགས་པའི་ཡན་ལག་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་འབྲེལ་བ་བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུས་བསྡུས་པའི་
ཡོན་ཏན་གི་དོན་དང་། གཞན་གིས་རོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ཡོན་ཏན་གི་ནུས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་
ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དོན་ཐ་མའམ་ཕི་མར་བསྟན་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། འཆད་པར་འགྱུར་
བའི་བསྟན་བཅོས་མཐའ་དག་གི་ཡན་ལག་ཀུན་གི་ལུས་སམ་དངོས་པོ་ནི་མདོར་བསྡུས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་
ན་རོ་རེ་ལྟ་བུ་ཡི་ནི་གནས་སམ་ཚིག་བདུན་པོ་འདི་དག་གོ །ཞེས་པ་སྟེ། དོན་དེ་དག་ནི་བརོད་དུ་མེད་ཅིང་སོ་སོ་
རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་པས་ཕིགས་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་
རས་ཀི་དངོས་པོ་རོ་རེ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་སྟེ། རྒྱུད་ལས་ཀང་། རོ་རེ་མི་ཕེད་ཞེས་བྱར་བརོད། །ཞེས་གསུངས་པ་
ལྟར་རོ། །རོད་བྱེད་ཀི་ཡི་གེ་རྣམས་ཀང་དེ་དག་གི་ལམ་གསལ་བར་སྟོན་ཅིང་གོ་བར་བྱེད་པས་ན་གནས་ཞེས་
བྱ་སྟེ། བརོད་བྱ་རྣམས་རིམ་གིས་རོགས་པའི་གཞིའམ་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །ལུང་དང་སྦྱར་བ་ནི། རོ་རེའི་
གནས་བདུན་པོ་འདི་དག་རང་གི་མཚན་ིད་དམ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་རེས་སུ་འབྲེལ་བར་ལྷན་ཅིག་རྒྱུན་ཆགས་པའི་
ཚུལ་གིས་ཀང་། འདིར་བསྟན་པའི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་
རྒྱལ་པོས་ཞུས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་བསྟན་པ་ཞེས་གགས་པའི་མདོར། གེང་གཞི་ལས་
ནི་རོ་རེའི་གནས་དང་པོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་བསྟན་པར་རིག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལས་ཇི་སྐད་དུ། བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ། ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་
བསྐོར་བ། སོབ་མའི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བ་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་སོ། །ལྷག་མའི་
གནས་བཞི་ནི། གེང་གཞིའི་རེས་སུ་བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལམ་གི་ཆོས་ཡོན་ཏན་གི་དི་མ་ཡོངས་སུ་
སྦྱོང་བ་དྲུག་ཅུ་བསྟན་པས་དང་པོར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁམས་གསལ་བར་མཛད་དེ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་བསྟོད་
པ་ལས། ཁམས་ཡོད་ན་ནི་ལས་བྱས་པས། །ས་ལེ་སྦྲམ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཁམས་མེད་ན་ནི་ལས་བྱས་
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ཀང་། །ོན་མོངས་ངལ་བ་ཙམ་དུ་ཟད། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། དི་མ་སྦྱང་བར་བྱ་བའི་གཞི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་
རང་བཞིན་གིས་དག་པ་སིང་པོར་ཡོད་པ་ལས། དེ་མངོན་དུ་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་སྟོན་
པར་འཐད་པའི་ཕིར་རོ། །ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དྲུག་ཅུ་པོ་གང་ཞེ་ན། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱན་རྣམ་པ་བཞི་
དང་། སྣང་བ་རྣམ་པ་བརྒྱད་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་དང་། ཕིན་ལས་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་སོ། །དེ་ནས་རོ་
རེའི་གནས་ཕི་མ་གསུམ་ནི་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཀི་དབྱེ་བ་བརྒྱད་ཅུ་བསྟན་པ་ལས་རིག་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་དབྱིངས་
བསྟན་པའི་རེས་སུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ིསིང་རེ་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་བསྟན་པ་ལས་བྱང་ཆུབ་གསལ་བར་མཛད་
དོ། །དེའི་རེས་སུ་སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ལ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་
བསྟན་པས་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་མཛད་དེ་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་རོ། །དེའི་རེས་སུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
འཕིན་ལས་བླ་ན་མེད་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་བསྟན་པས་ཕིན་ལས་གསལ་བར་མཛད་དེ། རིགས་ཀི་བུ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ལས་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་པོ་འདི་དག་གོ་ཞེས་ལས་དང་ལས་ཅན་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གསུངས་པས་
སོ། །གོ་རིམ་ངེས་ཚུལ་ནི། གང་གི་ཕིར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མམ་པ་ིད་དུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་
པ་ལས་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་ལེགས་པར་བསྐོར་བ་འབྱུང་ཞིང་། ཆོས་བསྟན་པ་ལྟར་བསྒྲུབས་པ་ལས་སོབ་མ་
འཕགས་པའི་ཚོགས་ཤིན་ཏུ་དུལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་ལ། ཚོགས་དགེ་འདུན་དུ་གྱུར་པ་ལས་རང་གི་སིང་པོ་
ཡེ་ཤེས་ཀི་ཁམས་སིབ་པ་ཅི་རིགས་པས་དག་པའི་རེན་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་ནས། རིམ་གིས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་
པའི་མཐར་རང་བཞིན་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དེ་ིད་གོ་བུར་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ཐོབ་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་
མཆོག་སྟེ། དེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དེའི་ཡན་ལག་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀང་ཐོབ་ནས་
དེ་དག་གི་བྱ་བ་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་དོན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིན་ལས་ཀི་ཆོས་རྣམས་དང་
ལྡན་པ་འབྱུང་བ་དེའི་ཕིར་བསྟན་བཅོས་ཀི་གོ་རིམ་དེ་ལྟར་བསྟན་པའོ། །དེ་ནི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པར་
བྱ་བ་ལ་གིས། ཐོབ་བྱ་མཆོག་གསུམ་གི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། ཐོབ་ཚུལ་གནས་བཞིའི་ཡན་
ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །ཐོབ་བྱ་ལ་གསུམ་སྟེ། མཆོག་གསུམ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ། སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་པར་
འཇོག་ཚུལ། ངེས་པའི་ཚིག་གིས་བཤད་པའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་སངས་
རྒྱས་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོ། དེའི་བསྟན་པ་དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོ། དེ་ིད་འཛིན་པ་དགེ་འདུན་
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དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོའ།ོ །སངས་རྒྱས་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟོད་པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་བརོད་པ། དོན་དེ་རྣམ་པར་
ཕེ་སྟེ་བསྟན་པ། དེ་དག་སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་བསྟོད་པ་ནི། སངས་རྒྱས་གང་ཞིག་ཐོག་མ་སྐྱེ་བ་
དང་དབུས་གནས་པ་དང་མཐར་འཇིག་པ་སྟེ་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་གསུམ་མེད་པས་འདུས་མ་བྱས་པ་ིད་
དང་། སོས་པ་དང་རྣམ་པར་རོག་པ་ེ་བར་ཞི་བས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ིད་དང་། སངས་རྒྱས་ིད་ཀིས་གཞན་ལ་
མ་ལྟོས་པར་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རང་བྱུང་གི་རྣམ་པར་སངས་རྒྱས་པས་གཞན་གི་རེན་གིས་
རོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དང་། དེ་ལྟར་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པས་རང་ིད་སངས་རྒྱས་ནས་ནི་ཤེས་བྱ་
མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་མཁྱེན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ིད་དང་། དེ་མ་རོགས་པའི་འགོ་བ་གཞན་
དག་གིས་ཀང་རོགས་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་འཁོར་བར་འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་། ཕིར་མི་ལྡོག་པས་རག་པ་ཆོས་ཀི་
སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་ཕིར། ཐུགས་རེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ིད་དང་། དེ་ལྟ་བུའི་མཁྱེན་པ་
དང་བརྩེ་བའི་རལ་གི་དང་རོ་རེ་མཆོག་ལྟ་བུ་བསྣམས་ནས། གོ་རིམ་བཞིན་དུ་མཁྱེན་བརྩེ་རལ་གི་ལྟ་བུས་ནི་
སྡུག་བསྔལ་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་ཕི་མ་ལ་གཞན་བསྐྱེད་པའི་མྱུ་གུ་ལྟ་བུ་གཅོད་པར་མཛད་པ་གཅིག་པུར་གྱུར་
ཅིང་། མཁྱེན་བརྩེའི་རོ་རེ་ལྟ་བུས་ནི་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པ་ལ་སོགས་སྣ་ཚོགས་པའི་ལྟ་བ་ནགས་
ཐིབས་པོ་ལྟ་བུ་རྣམས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ཐེ་ཚོམ་རྩིག་པ་བརན་པོ་དང་འད་བ་འཇིག་པར་མཛད་པའི་
ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ིད་དེ། ཆོས་དྲུག་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་དོན་གིས་མཐར་ཕིན་པ་དེ་ལ་སོ་གསུམ་
གུས་པས་འདུད་ཅེས་པའོ། །དོན་དེ་རྣམ་པར་དབྱེ་སྟེ་བསྟན་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞུང་འདིས་ཡོན་ཏན་
དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་སྟོན་པ་སྟེ། རྒྱུ་རེན་གིས་མ་བསྐྱེད་པས་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་
འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་འབད་རྩོལ་མེད་པས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། རང་གིས་རིག་པས་
གཞན་གི་རེན་གིས་རོགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་མཁྱེན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། 
གཞན་ཡང་དེ་ལ་འགོད་པས་ཐུགས་བརྩེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། གཞན་གི་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་སྤོངས་བས་
ནུས་པར་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ་རས་ཀིས་དབྱེ་བ་དྲུག་གམ་ལྡོག་པས་ཕེ་ན་སྔ་མ་གསུམ་རང་དོན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཕི་མ་གསུམ་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གིས་ཏེ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་
ན་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་དག་སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། 



རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ི་མའི་འོད་ཟེར།   5 

བསྟོད་པར་བསྟན་པ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། དབྱེ་བར་བསྟན་པ་རྣམས་རིམ་གིས་སྒྲུབ་པས་འཆད་དེ། 
སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་ཐོག་མ་དང་དབུས་དང་མཐའ་མར་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཇིག་པ་
རྣམས་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་འདུས་མ་བྱས་པའོ། །ལུས་ངག་གི་སོས་པ་དང་སེམས་ཀི་རྣམ་
པར་རོག་པ་ལ་སོགས་པ་འབད་རྩོལ་མ་ལུས་པ་ེ་བར་ཞི་བ་ཆོས་ཀི་སྐུའི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་
འཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ཞེས་བྱ་བར་བརོད་དོ། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་
རོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་གཞན་གིས་བརོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རེན་གིས་རོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་
པའོ། །དེ་ལྟར་འདུས་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱད་པར་མེད་པར་རོགས་པའི་ཕིར་ན། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་
པའོ། །གདུལ་བྱ་གཞན་དག་ཀང་དག་པ་མཐར་ཕིན་པ་དེ་ལ་དགོས་པའི་ཆེད་དུ་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་འཇིག་
རེན་ལས་འདས་པའི་ལམ་གསལ་བར་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་ན་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་
པའོ། །ནུས་པའི་འཕིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་ཐུགས་རེ་
གིས་པོ་ཡིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་ེར་ལེན་གི་ཕུང་པོ་དང་། དེའི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་མཐའ་དག་
སྤང་བར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་པོ་གསུམ་གིས་ནི་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པ་
ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་
གྱུར་ཅིང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སྤངས་ནས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་
རང་གི་དོན་མཐར་ཕིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་མ་གསུམ་གིས་ནི་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏེ། 
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གདུལ་བྱས་ཁམས་གཟིགས་པ་ལྟར། བརྩེ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ཞུགས་ནས་ཕིན་
ལས་ཀིས་ཀང་ཇི་ལྟར་བཞེད་པ་བཞིན་དུ་འདོད་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེའི་བསྟན་
པ་དམ་ཆོས་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོ་ལ་བཞི་སྟེ། བསྟོད་པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་བརོད་པ། དོན་དེ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་
བསྟན་པ། དེ་དག་བདེན་པ་གིས་སུ་བསྡུ་བ། དེ་རྣམས་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་བསྟོད་པ་ནི། 
དམ་པའི་ཆོས་གང་ཞིག་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ིད་རང་བཞིན་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་ཕིར་མེད་པ་ཆད་པའི་མཐར་ལྷུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཀུན་རོབ་གོ་བུར་བའི་



6   དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

དངོས་པོར་གདོད་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ཡོད་པ་བརག་པའི་མཐར་ལྷུང་བ་མ་ཡིན་ལ། དེ་དག་སོ་སོ་མ་ཡིན་
པས་ཡ་གལ་ཁེགས་པའི་ཕིར་དང་ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་ན་ཡོད་མེད་གིས་ཀ་ཚོགས་པའི་གཞི་མཐུན་
པའང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཡོད་མེད་གིས་ཡིན་མ་གྲུབ་པས་དེ་བཀག་པའི་ཡོད་མེད་གིས་ཀ་ལས་གཞན་པ་
གིས་མ་ཡིན་ཏུའང་རག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕིར་མུ་བཞིའི་སོས་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། བར་དང་ཐ་སད་
ཀིས་བརོད་དུ་མེད་ཅིང་ངག་གི་སོད་ཡུལ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པས་ངེས་པའི་ཚིག་དང་བྲལ་བ་དང་། དཔེ་
དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པས་བསྟན་པར་བྱ་བ་དང་། གཞན་རིག་གི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པས་འཕགས་པ་
རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་བསམ་དུ་མེད་པ་ིད་དང་། འཁོར་བའི་རྩ་བ་ལས་
དང་ོན་མོངས་པ་དག་ཞི་བས་གིས་སུ་མེད་པ་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་
ེ་བར་ཞི་བས་རོག་པ་མེད་པ་ིད་དེ། འགོག་པའི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའི་ོན་
མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་དི་མ་མེད་པས་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་དང་། ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་བྲལ་
བའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་འོད་ཟེར་གི་སྣང་བ་དང་ལྡན་པས་གསལ་བ་ིད་དང་། 
དམིགས་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ཀུན་ལ་སྡུག་པ་ལ་འདོད་ཅིང་ཆགས་པ་དང་། མི་སྡུག་པ་ལ་ཁོ་ཞིང་སང་བ་དང་། 
བར་མ་ལ་རོངས་ཤིང་གཏི་མུག་པའི་རབ་རིབ་མུན་པ་ལྟ་བུ་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོམས་པར་མཛད་པས་གེན་
པོར་གྱུར་པ་ིད་དེ། དོན་གསུམ་གིས་དམ་པའི་ཆོས་ི་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ལམ་གི་བདེན་པས་བསྡུས་པ་དེ་དག་
ལ་ཀུན་ནས་དྭང་བས་འདུད་ཅེས་པའི་དོན་ཏོ། །སྟོན་ཏེ་རྣམ་པར་ཕེ་སྟེ་བསྟན་པ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞུང་
འདིས་ཡོན་ཏན་དྲུག་གམ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་དཀོན་མཆོག་སྟོན་པ་སྟེ། ཐ་སད་པའི་ཤེས་པས་བསམ་དུ་
མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་གིས་སུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་
མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ོན་མོངས་པའི་དི་མ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། 
ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་གསལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་། དུས་གསུམ་གི་མུན་པ་འཇོམས་པ་གེན་པོའ་ིཕོགས་ཀི་ཡོན་
ཏན་ིད་ཀིས་རས་ཀི་དབྱེ་བ་དྲུག་གམ་ལྡོག་པས་ཕེ་ན་སྔ་མ་གསུམ་འབྲས་བུ་གང་ཞིག་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་
བར་བྱ་བ་འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་། ཕི་མ་གསུམ་རྒྱུ་གང་གིས་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་ལམ་གི་
བདེན་པ་སྟེ། རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདེན་པ་གིས་ཀི་མཚན་ིད་ཅན་དང་བཅས་པའི་ཡོན་ཏན་བརྒྱད་དང་ལྡན་པ་
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དེ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་སོ་ཞེས་པའོ། །དེ་དག་བདེན་པ་གིས་སུ་བསྡུ་བ་ནི། འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་ིད་ལ་
ཆོས་ཞེས་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུས་འགོག་པའི་བདེན་པ་དང་། ཆགས་པ་
དང་བྲལ་བར་བྱེད་པ་ལམ་གིས་བདེན་པ་དག་གིས་བསྡུས་པ་ཡིན་ལ། གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདེན་པ་
གིས་པོ་དེ་དག་ཀང་། བསམ་དུ་མེད་པ་དང་། གིས་སུ་མེད་པ་དང་། རོག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་
གསུམ་གིས་དག་པ་གིས་ལྡན་འགོག་པའི་བདེན་པ་བསྟན་པར་རིག་པར་བྱ་ཞིང་། དག་པ་དང་གསལ་བ་དང་
གེན་པོའ་ིཡོན་ཏན་གསུམ་གིས་དག་པར་བྱེད་པ་ལམ་གི་བདེན་པ་བསྟན་པར་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའི་དོན་
ཏོ། །དེ་རྣམས་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། བསྟོད་པར་བསྟན་པ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ཡོན་ཏན་གི་
དབྱེ་བ་རྣམས་རིམ་གིས་སྒྲུབ་ཅིང་འཆད་པ་སྟེ། ཐོབ་བྱ་མཐར་ཐུག་འགོག་པའི་བདེན་པའི་ཆོས་ནི་ཡོད་པ་དང་། 
མེད་པ་དང་། ཡོད་མེད་གིས་ཡིན་པ་དང་། གིས་ཀ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། མུ་བཞིར་འཛིན་པའི་རོག་པའི་རོག་གིས་
བརག་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ས་དང་ཐ་སད་ངེས་པའི་ཚིག་ལ་སོགས་པས་བརོད་པར་བྱ་བའི་
ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འཕགས་པས་མམ་པར་བཞག་པའི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་
མཁྱེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་གསུམ་གིས་འཇིག་རེན་པའི་བློས་བསམ་དུ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཞིང་། 
ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ཀུན་ནས་སོང་བའི་ོན་མོངས་པ་ཞི་བ་ིད་ཀི་ཕིར་གིས་སུ་མེད་པ་ིད་
ཡིན་ལ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཞི་བའི་ཕིར་རོག་པ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། ཇི་
སྐད་དུ། ཤཱ་རི་བུ། འགོག་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་སྟེ། གིས་སུ་མེད་པའི་ཆོས་ཅན་རྣམ་པར་མི་རོག་
པའི་ཆོས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཆོས་ཀི་སྐུ་འདི་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཐོང་བ་དང་བསོམ་པའི་ལམ་
གིས་ཡོན་ཏན་དག་པ་དང་སོགས་པའི་སས་གསལ་བ་དང་གེན་པོས་ཏེ་རྣམ་པ་གསུམ་ནི་ཆོས་མཐུན་པ་
གསུམ་གིས་ི་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་དག་པ་དང་
ཆོས་མཐུན་པར་ེ་བའི་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་དང་། གཟུགས་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་
ཆོས་མཐུན་པར། ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་སྣང་བར་བྱེད་པ་དང་། མུན་པའི་གེན་པོ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་
དེ་བཞིན་ིད་མཐོང་བའི་གེགས་ཐམས་ཅད་ཀི་གེན་པོ་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ིད་འཛིན་པ་དགེ་འདུན་དཀོན་
མཆོག་གི་ངོ་བོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟོད་པའི་སོ་ནས་དངོས་པོ་བརོད་པ། ཡོན་ཏན་དེ་དག་གིས་སུ་སྒྲུབ་པ་དེ་
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རྣམས་སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་བསྟོད་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་སེམས་དེ་
ནི་གེན་པོ་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་ན་སྤང་བྱ་ོན་མོངས་པའི་ངོ་བོ་གདོད་མ་
ནས་སྐྱེ་བ་མེད་པར་གཟིགས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་དག་འགོ་བ་ཀུན་གི་རང་བཞིན་གང་ཟག་དང་
ཆོས་ཀི་བདག་མེད་པའི་མཐའ་འམ་ཆོས་ིད་སོས་པ་ཞི་བ་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་སོ་ནས་ཇི་
ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཆོས་ཅན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ིད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཆོས་སྐུ་ཁྱབ་པར་རེས་སུ་ཞུགས་པར་གཟིགས་པའི་སོ་ནས་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཏེ། དེ་དག་ཀང་
རིམ་པ་ལྟར་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པའི་སིབ་པ་མེད་པའི་བློ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་མངའ་
བའི་སོ་ནས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་མཁྱེན་པ་དང་། དེ་སེམས་ཅན་མཐའ་
ཡས་པ་ལ་ཁྱབ་པར་མཁྱེན་པའི་ཡུལ་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་རྣམ་
པར་དག་པ་མངའ་བས་ལུས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱབས་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་ཀུན་ནས་དྭང་བས་འདུད་
ཅེས་པའོ། །ཡོན་ཏན་དེ་དག་གིས་སུ་བསྡུ་བ་ནི། བཤད་མ་ཐག་པའི་གཞུང་འདིས། ཡོན་ཏན་གིས་དང་ལྡན་
པའི་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་སྟོན་པ་སྟེ། ཡུལ་ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་
ནས་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་ནང་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་
གཟིགས་པ་ཆགས་པའི་སིབ་པས་དག་པའི་ཕིར་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་། ཡུལ་ཆོས་ཅན་
སེམས་ཅན་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་ལ་དམིགས་ནས་འཕགས་པ་རྣམས་
ཀིས་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་ནང་སོ་སོ་རང་གི་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་ཐོགས་པའི་སིབ་པས་དག་
པའི་ཕིར་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཏེ། དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའི་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པའི་ཚོགས་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་རྣམས་ན་རང་
ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་བླ་ན་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་སྦྱར་ཏེ་
རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྟེ། ཇི་ལྟ་བ་རོགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཇི་སེད་པ་རོགས་ཚུལ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་དང་། དེ་དག་ཀང་རྣམ་པར་དག་པར་བསྟན་པ། དེ་ཀུན་གི་སྐྱབས་གནས་མཆོག་ཏུ་བརེན་པའོ། །དེ་ལ་
ཇི་ལྟ་བ་རོགས་ཚུལ་ནི། འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་གདོད་མ་ནས་སོས་པ་ཞི་བའི་ཆོས་ིད་
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ཅན་དུ་སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀི་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་ན་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ིད་དོ་ཞེས་
བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་སེམས་རང་བཞིན་གིས་ནི་ཡོངས་སུ་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བར་རོགས་པའི་ཕིར་དང་། དེ་
གོ་བུར་གི་ོན་མོངས་པ་གདོད་མ་ནས་མ་སྐྱེས་པས་ཟད་ཅིང་འགགས་པར་རགས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་
པའོ། །ཇི་སེད་པ་རོགས་ཚུལ་ནི། ཡུལ་ཤེས་བྱ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་དེའི་མཐར་ཐུག་དེ་བཞིན་ིད་རོགས་
པ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བློས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་
པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཇི་སེད་པ་ཐམས་ཅད་ལ་རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མངོན་
སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཕིར་ན། ཆོས་ཅན་ཇི་སེད་པ་ཡོད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །མཐོང་བ་དེ་
ཡང་ས་དང་པོ་ནས་སྐྱེ་སྟེ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ཀང་རྣམ་
པར་དག་པར་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་
ལམ་རོགས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་འཕགས་པ་རྣམས་ཀིས་སོ་སོ་རང་རིག་པའི་
ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཐོང་བ་ིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་རང་བཞིན་གིས་དི་མ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་ལ་འཇུག་པས་ཆགས་པར་བཅས་པ་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་མེད་པ་དང་དེ་ཤེས་བྱའི་དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་རོགས་པར་ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེའི་ཕིར། ཡེ་ཤེས་
གིས་པོ་དེ་ནི་ི་ཚེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་མཐོང་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའང་ཡིན་ཞེས་སོ། །དེ་
ཀུན་གི་སྐྱབས་གནས་སུ་བསྟན་པ་ནི། ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཡུལ་ལ་གཟིགས་པ་
ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པའི་སིབ་པས་རྣམ་པར་དག་པས་ན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་གཟིགས་པ་བླ་ན་མེད་པ་དང་
ེ་བར་གནས་པར་གྱུར་པའི་ཕིར་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་འཕགས་པ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་
ཕིར་མི་ལྡོག་པ་རྣམས་ནི་ལུས་ཅན་ཀུན་འཁོར་བར་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ལས་སྐྱོབ་པས་སྐྱབས་གནས་སུ་
གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སྐྱབས་གསུམ་རྣམ་པར་འཇོག་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། དགོས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་གསུམ་
དུ་འཇོག་ཚུལ། ཕི་མ་གིས་གཏན་གི་སྐྱབས་གནས་མིན་ཚུལ། དོན་དམ་གི་སྐྱབས་གནས་གཏན་ལ་དབབ་
པའོ། །དེ་ལ་གསུམ་དུ་འཇོག་ཚུལ་ནི། སྐྱབས་གནས་མཐར་ཐུག་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའི་
དོན་གིས་དེའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་གིས་ནང་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ིད་དོན་དུ་
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གེར་བ་རྣམས་དང་། བྱེད་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་རྐང་གིས་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱེད་
པར་མོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྐྱབས་གནས་གསུམ་གི་ནང་ནས་སངས་རྒྱས་ིད་སྐྱབས་གནས་
དང་པོར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའི་དོན་གིས་དེའི་
ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐེག་པ་པ་རང་ིད་རེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའ ་ི
ཆོས་རོགས་ཤིང་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་དང་། བྱེད་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཆོས་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་
རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱེད་པར་མོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས། སྐྱབས་གནས་གསུམ་གི་ནང་ནས་
ཆོས་ནི་སྐྱབས་གནས་གིས་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ལ། བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པ་སོབ་མ་དགེ་འདུན་གི་
ཡོན་ཏན་བསྟན་པའི་དོན་གིས་དེའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་ན་ཐོས་ཀི་ཐེག་པ་པ། 
གཞན་གིས་བསྟན་པའི་རེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། དེ་ིད་ཐོབ་པར་འདོད་པ་རྣམས་དང་། བྱེད་པ་གསུམ་གི་ནང་ནས་
དགེ་འདུན་ལ་ཚོགས་རྣམས་ཀི་མཆོག་ཏུ་བྱ་བ་བྱེད་པར་མོས་པ་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྐྱབས་གནས་
གསུམ་གི་ནང་ནས་དགེ་འདུན་ནི་སྐྱབས་གནས་གསུམ་པར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ཏེ། མདོར་བསྡུ་ན། དོན་
རྣམ་པ་གསུམ་གིས་གང་ཟག་དྲུག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྐྱབས་གནས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པ་འདི་ནི་
སེམས་ཅན་རྣམས་རིམ་གིས་གཞུག་པའི་དོན་དུ་བདུན་པའོ། །ཕི་མ་གིས་གཏན་གི་སྐྱབས་གནས་མིན་ཚུལ་
ནི། རེ་ཤིག་པའི་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དག་མཐར་ཐུག་གི་སྐྱབས་གནས་མ་ཡིན་ཞེས་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ལ་མིང་
ཚིག་ཡི་གེའི་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ལུང་གི་ཆོས་ནི། དོན་སི་ཙམ་རོགས་པའི་རེན་ཡིན་ཡང་ལམ་མངོན་པར་
རོགས་པའི་དུས་ན་ཆུ་བརྒལ་བའི་གཟིངས་བཞིན་དུ་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། རོགས་པའི་ཆོས་ཀང་
གིས་ལས། གང་གི་རོགས་པ་ལམ་གི་ཆོས་ནི་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་ཅན། མི་རག་པ། མི་བདེན་པ། སིན་
གི་མཚན་མ་ལྟ་བུར་བརྫུན་པ་བསླུ་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དེས་རོགས་པ་འགོག་པའི་ཆོས་ནི་
མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ཡང་། ན་ཐོས་པའི་ཚུལ་གིས་མར་མེ་རྒྱུན་བཅད་པ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་
པ་དང་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། དགེ་འདུན་ནི་དག་བཅོམ་པ་སྲིད་པ་ཟད་པ་རྣམས་ཀང་། 
འདུ་བྱེད་རྣམས་ལ་རལ་གི་གདེངས་པའི་གཤེད་མ་བཞིན་དུ་འཇིགས་པས་དེ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བ་ཚོལ་ཞིང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་སོབ་པ་བྱ་བ་དང་བཅས་པས་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཁྱུ་མཆོག་གི་སར་མ་ཕིན་
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པས་ཐམས་ཅད་ཀང་འཇིགས་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་འགོ་བའི་ཕིར་ན་ལུང་དང་
མངོན་པར་རོགས་པའི་ཆོས་རྣམ་པ་གིས་དང་། སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་འཕགས་པའི་ཚོགས་དགེ་འདུན་
རྣམས་ནི། རེ་ཤིག་པའི་སྐྱབས་གནས་ཡིན་གི། མཐར་ཐུག་ཐོབ་པའི་དུས་ནའང་གཏན་གི་སྐྱབས་གནས་
མཆོག་གསུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དོན་དམ་གི་སྐྱབས་གནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་ནི། དམ་པའི་
དོན་དུ་ན་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་སྡུག་བསྔལ་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་འཇིགས་པ་མེད་པ་རག་པའི་སྐྱབས་གནས་མཆོག་
ཏུ་གྱུར་པ་ནི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ག་མ་གཅིག་པུ་ིད་ཡིན་ནོ། །འོན་ཀང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་གནས་
སྐབས་ཀི་སྐྱབས་གནས་སུ་གསུངས་པ་ནི། དེ་དག་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ཏེ། སྔར་བཤད་པ་ལྟར་
ཐོག་མཐའ་མེད་པ་ལ་སོགས་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བའི་ཐུབ་པ་ནི། རྣམ་པར་བྱང་བའི་བདེན་པ་གིས་ཀི་མཚན་ིད་
ཅན་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་མཐར་ཕིན་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཐེག་པ་གསུམ་གི་ཚོགས་
ཀང་སྤངས་རོགས་ཀིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ལ། དེའི་མཐར་ཐུག་པའང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་
ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ངེས་པའི་ཚིག་གིས་བཤད་པ་ནས། རཏྣའི་ས་དཀོན་མཆོག་དང་རིན་ཆེན་
གིས་ཀ་ལ་འཇུག་པས་ན་འདིར་ཡང་ཆོས་མཐུན་པ་རྣམ་པ་དྲུག་གིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་དང་
འད་བར་སྟོན་པའོ། །དེ་ཡང་རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རེན་ན་འབྱུང་བ་དཀོན་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར། དཀོན་མཆོག་
གསུམ་ཡང་བསྐལ་པ་མང་པོར་ཚོགས་གིས་ཀི་དགེ་བ་མ་བསྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཕད་པ་ཙམ་ཡང་མི་ཆོས་
མཐུན་པར་འཐོབ་པས་འབྱུང་བ་དཀོན་པའི་ཕིར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དག་པ་དི་མ་མེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ེས་པའི་དི་མ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རིན་པོ་ཆེས་རྒུད་པ་སེལ་
ཞིང་འབྱོར་པ་སྟེར་བའི་མཐུ་ཡོད་པ་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་
གི་ཚོགས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་འཇིག་རེན་གི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་དང་
ཆོས་མཐུན་པར། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གིས་ཀང་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་བསམ་པ་དགེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པས་
འཇིག་རེན་པ་ཀུན་གི་རྒྱན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་བཅོས་མ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དང་ཆོས་
མཐུན་པར་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ཡང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ཀི་ནང་ནས་མཆོག་ིད་
དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། རིན་པོ་ཆེ་སྟོད་སད་ལ་སོགས་པས་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་ཆོས་མཐུན་པར་དཀོན་
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མཆོག་གསུམ་ཡང་འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པས་དད་པ་དང་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་རེན་གིས་
ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ཕིར་རིན་པོ་ཆེ་དང་འད་བས་དཀོན་མཆོག་ིད་ཅེས་པའོ།།  །།ད་ནི་གང་ཞིག་ཡོད་
པ་ལས་འཇིག་རེན་དང་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་རྣམ་པར་དག་པ་ཐོབ་པའི་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་བ་དེའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། ཐོབ་ཚུལ་གནས་བཞིའི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་༡པ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་༢བོ་དང་། དེ་དག་གི་ཕན་༣ཡོན་རྣམས་སོ། །ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ལ་
བཞི་སྟེ། གནས་བཞི་དམ་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་ཚུལ། དེ་དག་ཀང་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་བསྟན་པ། དེའི་རྒྱུ་
མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། རོགས་ཚུལ་རྒྱུ་དང་རེན་གིས་རྣམ་པར་བཞག་པའོ། །དེ་ལ་དམ་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་
ཚུལ་ནི། དི་མ་དང་བཅས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དང་ཞེས་པ་ནི། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་ིད་ོན་མོངས་པའི་སྦུབས་
ལས་མ་གོལ་བ་སེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོར་གསུངས་པ་གང་ཡིན་
པའོ། །དི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ནི་སིང་པོ་ལམ་གོམས་པ་ལས་གོ་བུར་གི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་
གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་མཚན་ིད་སངས་རྒྱས་ཀི་སའི་གནས་སྐབས་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་
སྐུ་ཞེས་གསུངས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དི་མ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི། ཆོས་སྐུ་དེ་ིད་དང་འབྲེལ་
བའི་སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་དང་། 
མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ལ་སོགས་པ་སིན་པའི་འབྲས་བུས་བསྡུས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་གང་
ཡིན་པའོ། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ནི་སྟོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དེ་རྣམས་ཡང་དག་པར་འགྲུབ་པའི་ནུས་
པས་སོ་སོ་དང་མཐུན་པར་བླ་ན་མེད་པའི་འཕིན་ལས་སེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
སྒྲུབ་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུ་དང་རེན་གི་གནས་བཞི་པོ་གང་ལས་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་དགེ་བ་གསུམ་
འབྱུང་བའི་ཚུལ་འདི་ནི་ཆོས་ིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་
དང་ལྡན་པས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་ཁོ་ན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དེ་དག་བསམ་མི་ཁྱབ་ཚུལ་ནི། འབྲས་
བུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་འདི་འབྱུང་ཞིང་འགྲུབ་པའི་རིགས་ཏེ། རྒྱུ་དང་རེན་དུ་གྱུར་པའི་གནས་བཞི་པོ་འདི་
དག་གི་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་ནི། ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ནའི་
ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་གི་དོན་ཡང་། ཁམས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་བཞི་པོ་འདི་རྣམས་གོ་རིམ་
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ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཡིས་ནི་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
དུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་བོ་ཞེས་པའོ། །དེའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ནི། རྒྱུ་མཚན་བཞི་པོ་དག་གང་ཞེ་ན། དི་མ་དང་
བཅས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ཁམས་ཀི་དོན་ནི། ཅིག་ཆར་དུས་གཅིག་དུ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་གདོད་མ་ནས་རྣམ་
པར་དག་པ་ཡང་ཡིན་ལ། གནས་སྐབས་གོ་བུར་གི་དི་མས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡང་ཡིན་པའི་
ཕིར། འགལ་བ་གིས་གཞི་གཅིག་ལ་འདུ་བ་ལྟར་སྣང་བས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། ཟབ་མོའ་ིཆོས་ཀི་ཚུལ་ལ་
མོས་པ་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དཔལ་འཕེང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་
ལས། ལྷ་མོ་ཆོས་འདི་གིས་ནི་རོགས་པར་དཀའ་བ་སྟེ། སེམས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་རོགས་པར་
དཀའ་བ་དང་། སེམས་དེ་ིད་ེ་བར་ོན་མོངས་པར་རོགས་པ་དཀའ་བའོ། །ལྷ་མོ་ཆོས་འདི་གིས་ན་པར་
བྱེད་པ་ནི་ཁྱོད་དམ་ཆོས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཡིན་ནོ། །ལྷ་མོ་ལྷག་མ་ན་ཐོས་
དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནི་ཆོས་འདི་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དད་པས་རོགས་པར་བྱ་བ་ིད་
དོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ། །དི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ིད་བྱང་ཆུབ་ཀི་དོན་ནི། སྔར་གོ་བུར་གི་དི་མས་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། ལམ་གོམས་པ་ལས་ཕིས་དི་མ་མཐའ་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་
རྣམ་པར་དག་པར་འགྱུར་བ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། གང་གི་ཕིར་
སེམས་ནི་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་སྟེ། དེ་ནི་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་ཤེས་སོ། །དེས་ན་སྐད་ཅིག་དང་ལྡན་པའི་
ཤེས་རབ་ཀིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་
སོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དི་མ་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་གི་དོན་ནི། སྟོབས་བཅུ་ལ་སོགས་པ་དོན་
དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་བཅས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོའ་ིགནས་སྐབས་
ན་ཡང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ིད་དུ་ཡོད་པ་ཡང་ཡིན་ལ། མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་
འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཕལ་པོ་ཆེའི་མདོ་ལས། གང་ལ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཐའ་དག་རེས་སུ་མ་ཞུགས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་ནི་སེམས་ཅན་གི་རིས་ན་འགའ་ཡང་
མེད་དེ་འོན་ཀང་འདུ་ཤེས་ཀི་འཛིན་པས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མི་མངོན་ནོ། །འདུ་ཤེས་ཀི་འཛིན་པ་
དང་བྲལ་བ་ལས་ནི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འབྱུང་ངོ་



14   དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་འཕིན་ལས་ཀི་དོན་ནི། འབད་རྩོལ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་དུས་
ཐམས་ཅད་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་རེ་འདོད་སྒྲུབ་པ་ཡང་ཡིན་ལ། འདི་དང་འདི་
བྱའོ་སམ་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ཡང་ཡིན་པའི་ཕིར་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བས་བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་སྟེ། གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། རིགས་ཀི་བུ་རྣམ་གངས་འདི་ལྟར་རིག་པར་
བྱ་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕིན་ལས་ནི་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མམ་པ་ིད་རེས་སུ་ཐོབ་པ། ཐམས་ཅད་
དུ་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་མེད་པས། དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་གདུང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བྱེད་
པའོ། །བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་འཕིན་ལས་གང་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནམ་མཁའི་
རང་བཞིན་ཡང་མི་འདོར་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྟོན་ཏོ། །གསུང་བརོད་དུ་མེད་པའི་ཆོས་
ིད་ཀང་མི་འདོར་ལ། ས་རྣམས་རིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀང་སྟོན་ཏོ། །ཐུགས་
དམིགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་སོད་པ་དང་བསམ་པ་ཡང་རབ་ཏུ་
ཤེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །རྒྱུ་དང་རེན་གི་རྣམ་བཞག་ནི། དོན་གི་གནས་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་
ཀང་། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལ་དི་མ་དང་བཅས་པའི་ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་
དག་པ་ནི་རོགས་པར་བྱ་བའི་གནས་སོ། །དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་ནི་རོགས་པའི་རང་གི་ངོ་བོའ་ི
གནས་སོ། །བྱང་ཆུབ་དང་འབྲེལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནི། རོགས་པ་དེ་ཡི་ནི་ཡན་ལག་གི་གནས་སོ། །ཡོན་ཏན་
གི་ནུས་པ་འཕིན་ལས་ནི་གཞན་དག་ཀང་རོགས་པར་བྱེད་པའི་གནས་སོ། །དེའི་ཕིར་གནས་བཞི་པོ་འདི་དག་
ལས་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་གཅིག་སྟེ་དི་མ་དང་བཅས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དེ་ནི་དག་པར་བྱ་བའི་རྒྱུ་
ཡིན་ཏེ། དེ་དི་མས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །གནས་ཕི་མ་གསུམ་ནི་
དག་པར་བྱེད་པའི་རེན་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་༢ལ་བཞི་སྟེ། རོགས་པར་བྱ་བ་༡ཆོས་དབྱིངས་ཀི་
དོན། རོགས་པ༢འི་ངོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀི་དོན། རགས་པའི་ཡན་ལག་༣ཡོན་ཏན་གི་དོན། རོགས་པར༤་བྱེད་པའི་
འཕིན་ལས་ཀི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་དི་མ་དང་བཅས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཅན་དུ་བསྟན་པའི་ཕིར། རེ་ཤིག་དང་པོར་རོགས་པར་བྱ་བ་ཆོས་དབྱིངས་ཀི་
དོན་ལ་བརྒྱད་དེ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་༡ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཚུལ། ཁྱབ་བྱེད་དེ་སོམ་གིས་༢མདོར་བསྟན་པ། སོམ་གི་
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དོན་རྒྱས་༣པར་བཤད་པ། བཤད་པའི་དོན་༧བསྡུས་ཏེ་མཚམས་སྦྱར་བ། མཚམས་སྦྱར་བ་ལྟར་༥དཔེ་ཡིས་
བསྟན་པ། བསྟན་པའི་དོན་དྭང་༦བས་རོགས་ཚུལ། རོགས་བྱའི་སྟོང་ིད་ངོས་བཟུང་༧བ། དེ་རྣམས་ཀིས་
བཤད་༨པའི་དགོས་པའོ། །ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཚུལ་ནི། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་འཕོ་ཞིང་ཁྱབ་པའི་ཕིར་དང་། འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ིད་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
མེད་པའི་ཕིར་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་སིབ་པ་སྦྱང་
རུང་དུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའི་ཕིར་ན་ལུས་ཅན་ཀུན་ཀང་ཐོག་མ་མེད་པ་ིད་ནས་དུས་རག་ཏུ་
རྒྱུན་མ་ཆད་པར་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ཅན་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ནི་རག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཅན་ནོ་ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །ཁྱབ་བྱེད་སོམ་གིས་མདོར་
བསྟན་པ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་མདོར་བསྡུ་ན། ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་བཞིན་ིད་རིགས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་
པར་དག་པའི་བདག་ིད་ངོ་བོའ་ིདོན་དང་། ཁམས་ལ་ཡོད་པའི་གོ་བུར་གི་དི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་
མོས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུའི་དོན་དང་། དབྱིངས་དེ་ིད་གོ་བུར་གི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ལས་སངས་རྒྱས་
ཀི་སར་ཡོན་ཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཞི་ཐོབ་པ་འབྲས་བུའི་དོན་དང་། རིགས་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
འཁོར་བའི་སྐྱོན་མཐོང་ནས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་ནས་ཐོབ་པར་འདོད་པ་
འགྲུབ་པ་ལས་ཀི་དོན་དང་། ཁམས་དེ་ིད་ལ་མོས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་
སོགས་པ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་དོན་དང་རེན་གི་གང་ཟག་གསུམ་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའི་སོ་
ནས་རེན་པ་ཆོས་ིད་ཀང་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་དོན་དང་། འཇུག་པའི་དོན་དེ་ིད་གཏན་
ལ་འབེབས་པ་རང་བཞིན་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་གང་ཟག་གསུམ་གི་དབྱེ་བས་སྐབས་གསུམ་དུ་མིང་ཙམ་ཐ་དད་
པར་སྟོན་པ་གནས་སྐབས་ཀི་དོན་དང་། དེ་བཞིན་དུ་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་
ལྟར་རེས་སུ་ཞུགས་ཤིང་ཁྱབ་པ་ཀུན་ཏུ་འགོ་བའི་དོན་དང་། རེན་ཐམས་ཅད་དུ་ཀུན་ཏུ་སོང་ཡང་དེ་དག་གི་སྐྱོན་
དང་། ཡོན་ཏན་གིས་ནམ་ཡང་དུས་རག་ཏུ་འགྱུར་བའི་དོན་དང་། མི་འགྱུར་བའི་དེ་བཞིན་ིད་ལ་སྤངས་པ་དང་
རོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་ཏེ། དོན་རྣམ་པ་བཅུ་ནི་ཆོས་ིད་དོན་
དམ་པའི་བདེན་པ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་དགོངས་པའི་དོན་ལེགས་པར་རྣམ་
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པར་ཕེ་སྟེ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །སོམ་གི་དོན་རྒྱས་༣པར་བཤད་པ་ལ་
བརྒྱད་དེ། ངོ་བོ་དང་རྒྱུ་ལས་༡དག་པའི་དོན། འབྲས་བུ་དང་བྱེད་ལས་༢འགྲུབ་པའི་དོན། ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་
༣དང་ལྡན་པའི་དོན། གང་ཟག་གི་དབྱེ་བས་༤འཇུག་པའི་དོན་གནས་སྐབས༥་ཀི་མིང་ཙམ་ཕེ་བའི་དོན། ནམ་
མཁའ་ལྟར་ཀུན་༦ཏུ་འགོ་བའི་དོན། དུས་རག་ཏུ་འགྱུར་བ་༧མེད་པའི་དོན། ཡོན་ཏན་རྣམས་རྣམ་པར་༨དབྱེ་བ་
མེད་པའི་དོན་ནོ། །དག་པའི་དོན་ལ་གིས། དག་བྱ་དག་བྱེད་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ཁྱད་
པར་དུ་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནི། ནོར་བུ་རིན་ཆེན་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་དང་། ནམ་མཁའ་
རང་བཞིན་གིས་དག་པ་དང་། ཆུ་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་བཞིན་དུ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་ཀང་རག་ཏུ་རང་བཞིན་གིས་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པ་ནི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་
དོན་ཡིན་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ལ་མོས་པ་དང་བདག་མེད་རོགས་པའི་ལྷག་པའི་ཤེས་རབ་དང་བདེ་བ་དང་
ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཚད་མེད་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་རྣམས་ནི་གོ་བུར་གི་དི་
མ་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་རྣམས་ལས་བྱུང་བའི་བྱང་ཆུབ་ནི་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་པའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་གིས། དག་བྱ་ངོ་བོའ་ིདོན། དག་བྱེད་རྒྱུའི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་ངོ་བོའ་ིདོན་ནི། 
རང་བཞིན་གསུམ་པོ་འདི་དག་རང་གི་མཚན་ིད་ལས་བརྩམས་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་
བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པ་ལ་སོགས་པའི་མཐུ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཡིད་བཞིན་གིས་
ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་མཐུན་ཞིང་དེ་བཞིན་ིད་ནི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མི་
འགྱུར་བའི་ཕིར་ན་ནམ་མཁའ་དང་ཆོས་མཐུན་ལ། རིགས་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་སིང་རེས་
བརླན་པ་དང་བཅས་པའི་ངོ་བོའ་ིརང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་ཆུའི་ཡོན་ཏན་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ིད་དུ་རིག་པར་
བྱ་སྟེ། འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཀང་སིའི་མཚན་ིད་ལས་བརྩད་ནས་གཏན་དུ་དི་མ་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་
ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕིར་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་ཆུ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་ཡོན་
ཏན་དང་ཆོས་མཐུན་པ་ིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱུའི་དོན་ལ་གིས། སྤང་བྱ་སིབ་པ་བཞི་སྤོང་ཚུལ་
དང་། གེན་པོས་རྒྱལ་སྲས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་སིབ་པ་བཞི་སྤོང་ཚུལ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ལ་
ཁོང་ཁོ་བ་དང་། གང་ཟག་ལ་སོགས་པའི་བདག་ཏུ་བལྟ་བ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་ནས་
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རང་ིད་ཞི་བདེ་འདོད་པ་དང་། སེམས་ཅན་གི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པ་ིད་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་འདོད་
ཆེན་པོ་དང་། མུ་སྟེགས་ཅན་དང་། ན་ཐོས་དང་རང་བྱུང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་སིང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་གེགས་སིབ་པ་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་དག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་
དམ་པའི་ཆོས་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་རྣམས་དང་། ལ་སོགས་པའི་སས་ཤེས་རབ་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། ཏིང་
ངེ་འཛིན་ཚད་མེད་པ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ་ལམ་གི་ཆོས་ནི་རྣམ་པ་བཞི་པོ་ིད་རག་ཏུ་སོམ་པར་བྱེད་
པའོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །གེན་པོས་རྒྱལ་སྲས་སུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ས་བོན་དྭང་མ་དང་མངལ་དྭང་མ་
སྟེ། ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ལས་རྒྱལ་པོའ་ིསྲས་སུ་འགྱུར་བ་དང་འད་བར། འདིར་ཡང་ཐེག་པ་གསུམ་ལས་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་མོས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀི་གཞིར་གྱུར་པ་ལས་ས་བོན་ལྟ་
བུ་དང་། བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པས་མ་ལྟ་བུ་
དང་། ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་སོགས་པའི་བསམ་གཏན་གི་བདེ་བ་ནི་མི་མས་ཤིང་འཕེལ་བར་བྱེད་པས་མངལ་
གི་གནས་ལྟ་བུ་དང་། སིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི་བསྐྱེད་བསྲིང་བར་བྱེད་པས་སྐྱོང་བའི་མ་མ་ལྟ་བུ་སྟེ། ཆོས་བཞི་དང་
ལྡན་པ་ཅན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་ཐུབ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཐུགས་ལས་རེས་སུ་སྐྱེས་ཤིང་། གདུང་
ཚོབ་པར་བྱེད་པས་རྒྱལ་བའི་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །འབྲས་བུ་༣དང་བྱེད་ལས་
འགྲུབ་པའི་དོན་ལ་གིས། ཐོབ་བྱ་འཐོབ་བྱེད་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོའ་ིཁྱད་པར་དུ་བཤད་
པའོ། །དེ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་གེན་པོ་བཞི་བསོམ་ནས་སིབ་པ་བཞི་སྦྱང་བ་ལས། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་གཙང་མའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བདག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། བདེ་བའི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་། རག་པ་ིད་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་སྟེ། དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཞི་དང་
ལྡན་པ་ཐོབ་པ་ནི་འབྲས་བུའི་དོན་ཡིན་ལ། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་། མྱ་ངན་འདས་བཞི་
མ་ཐོབ་པར་འདུན་པ་དང་། སོན་པའི་ལས་ཅན་ནི་ཁམས་ཡོད་པའི་བྱེད་ལས་ཀི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སོ་
སོའ་ིངོ་བོ་ལ་གིས། ཐོབ་བྱ་འབྲས་བུའི་དོན་དང་། ཐོབ་བྱེད་ལས་༢ཀིས་དོན་ནོ། །འབྲས་བུའི་དོན་ལ་གསུམ་
སྟེ། སྤང་བྱ་ཕིན་ཅི་ལོག་སྤོང་ཚུལ། སྤངས་པས་འབྲས་བུ་བཞི་འཐོབ་ཚུལ། ཐོབ་པ་མཐའ་གིས་ལས་གོལ་
ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་སྤོང་ཚུལ་ནི། དེ་ཡང་མོས་པ་དང་། ཤེས་རབ་དང་། བསམ་གཏན་དང་། སིང་རེ་སྟེ། ཆོས་ཀི་
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དབྱིངས་དག་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་བཞི་པོ་འདི་དག་གི་འབྲས་བུ་ནི་མདོར་བསྡུ་ན། གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་
ཀི་སྐུ་ལ་མི་གཙང་བ་དང་བདག་མེད་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་མི་རག་པ་སྟེ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམ་པ་
བཞི་ལས་བཟོག་པའི་ཕིར། གཙང་བ་དང་། བདག་དང་། བདེ་བ་དང་། རག་པ་སྟེ། ཡོན་ཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་
པ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་གེན་པོས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ིད་ཐོབ་བོ། །ཞེས་པའོ། །འབྲས་བུ་བཞི་ཐོབ་ཚུལ་ནི། འབྲས་བུ་
མཐར་ཕིན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་ནི་སིའི་མཚན་ིད་རང་བཞིན་གིས་གདོད་མ་ནས་ཡོངས་
སུ་དག་པའི་ཕིར་དང་། ཁྱད་པར་གི་མཚན་ིད་གོ་བུར་གི་དི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་
པའི་ཕིར་གཙང་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ལ། མུ་སྟེགས་ལ་སོགས་པས་བརགས་པའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་
སོས་པ་དང་། ན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་བརགས་པའི་བདག་མེད་པར་འཛིན་པའི་སོས་པ་མཐའ་དག་ེ་བར་ཞི་
བས་ན། དམ་པའི་བདག་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ཞིང་། སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་པ་འགགས་པས་ཡིད་ཀི་རང་
བཞིན་གི་ཕུང་པོ་དང་། ཀུན་འབྱུང་མཐའ་དག་སྤངས་པས་དེའི་རྒྱུ་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་སའི་ོན་མོངས་པ་
དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ཐམས་ཅད་ཀང་ལོག་ཅིང་ཟད་པའི་ཕིར་བདེ་བའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ིད་ཡིན་
ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་ནི་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་མཐར་ཐུག་པའི་དོན་དུ་ན་རང་བཞིན་
མམ་པ་ིད་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་དོན་གིས་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་རག་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དོན་
དམ་པའི་དབྱིངས་ནི་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར། འཁོར་བའི་མི་རག་པའི་སྐྱོན་དབྲི་བར་བྱ་བ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་པས་ཆད་པའི་མཐར་མ་ལྷུང་ཞིང་། གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཕིར། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
རག་པའི་ཡོན་ཏན་བསྣན་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པས་རག་པའི་མཐར་མ་ལྷུང་བས། མཐའ་གིས་དང་བྲལ་
བའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ིད་དུ་གྲུབ་བོ། །ཞེས་པའོ། །མཐའ་གིས་ལས་གོལ་ཚུལ་ནི། ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་
སྲེད་ཅིང་ཆགས་པ་བག་ལ་ལ་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀིས་བཅད་དེ། 
སྤངས་པའི་ཕིར་འདོད་ཆེན་པ་བཞིན་དུ་སྲིད་པའི་མཐར་ལྷུང་བ་མ་ཡིན་ལ། སིང་རེ་ཆེན་པོས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་སྲེད་ཅིང་ཆགས་པས་དེ་དག་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཕིར་བརྩེ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ན་
ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ཙམ་ཐོབ་པའི་མཐར་ལྷུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་པ་དེ་ལྟར་ན། 
བདག་མེད་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀི་བློ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་དམིགས་པའི་བརྩེ་བ་སིང་རེ་ཆེན་པོ་སྟེ་བླ་ན་མེད་
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པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་གིས་པོ་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་གོམས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱལ་སྲས་
འཕགས་པ་རྣམས་ནི་སྲིད་པ་འཁོར་བའམ་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གང་རུང་གི་མཐའ་ལ་གནས་པར་མི་
འགྱུར་ཞིང་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མངོན་དུ་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ལས༣ཀི་དོན་ལ། དབྱིངས་
མེད་ན་སྤོང་ལེན་མི་རོགས་པར་ཐལ་བ་དང་། རིགས་ཡོད་པས་སྐྱོན་ཡོན་རོགས་པའི་བྱེད་ལས་སོ། །དེ་ལ་ཐལ་
བ་ནི། གལ་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁམས་སམ་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སིང་པོ་མེད་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ེས་དམིགས་མཐོང་བ་ལ་ཡིད་སྐྱོ་བར་ཡང་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ་ཞིང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་བདེ་བའི་ཕན་ཡོན་མཐོང་བ་ལས་དེ་ཐོབ་པ་ལ་ཕོགས་པའི་འདོད་
པ་དང་། དེའི་ཐབས་ཚོལ་བའི་དོན་དུ་གེར་བ་དང་། དེའི་དོན་ལ་སེམས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་སོན་པའང་
མེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏེ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །བྱེད་ལས་ནི། སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་མྱ་ངན་
ལས་འདས་པ་དག་ལ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་དང་དེའི་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། བདེ་བའི་སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་
དག་མཐོང་ནས་སྲིད་པ་སྡུག་བསྔལ་གི་སྐྱོན་ཀིས་ཡིད་འབྱུང་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བའི་ཡོན་
ཏན་ལ་སོ་བ་འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་ཡོད་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །རྒྱུ་མཚན་ནི། གང་གི་ཕིར་ཞེ་
ན། བླང་དོར་གི་བློ་དེ་དག་རེ་ཤིག་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་མེད་པའི་ལོག་སྲེད་ཅན་དག་ལ་ནི་ཇི་སྲིད་དུ། མཐུན་
པར་གྱུར་པའི་ཡུལ་ན་གནས་པ་དང་། །སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་ནི་བརེན་པ་དང་། །ཡང་དག་སོན་ལམ་སྔོན་ཡང་དགེ་
བ་བགིས། །འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་བཞི་ནི་ཁྱོད་ལ་མངའ། །ཞེས་པ་ལྟར་ཐེག་པ་གསུམ་ལས་གང་ཡང་རུང་བའི་ཆོས་
ལ་མོས་པ་མ་སྐྱེས་པ་དེ་སྲིད་ཞིའི་སྐྱོན་ཡོན་མཐོང་བ་འདི་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་
དང་ལྡན་པའི་དོན་ལ། རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་དང་། སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་
པའོ། །དེ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན་པ་ནི། དཔེར་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྣོད་རབ་ཏུ་ཡངས་པར་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆུ་
དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདུ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀང་མོས་པའི་སྣོད་རབ་ཏུ་ཡངས་པར་ཤེས་རབ་དང་ཏིང་ངེ་
འཛིན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རིན་ཆེན་དང་ཐུགས་རེའི་ཆུ་མི་ཟད་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རྒྱུའི་
ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་དོན་ཡིན་ལ། མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་
སྤངས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་དཔེར་ན་མར་མེའི་
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སྣང་བ་དང་དོ་བ་དང་མདོག་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པ་བཞིན་དུ་གནས་པ་ནི་ཚོགས་ཀི་དབྱིངས་འབྲས་
བུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་དོན་ཏོ། །ཞེས་པའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ། རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་དོན་དང་། 
འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་རྒྱུའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཆོས་སྐུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་དང་། རྒྱལ་
བའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་དང་། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་འཇུག་པའི་རྒྱུའམ་ཁམས་ནི་མ་ལུས་པ་བསྡུས་ཤིང་གནས་
པའི་ཕིར་ན། སྣོད་ཡངས་པ་དང་རིན་ཆེན་དང་ཆུ་ཡོད་པ་སྟེ། ཆོས་མཐུན་པ་གསུམ་པོ་ཡིས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་
འདི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་ནི་མཚུངས་པར་བསྟན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ནི། རང་བཞིན་གི་དི་མ་
མེད་པའི་གནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ལ་ནི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་
དང་དི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དང་། གནས་མ་ལུས་པར་གྱུར་པའི་སྤངས་པ་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པར་
གནས་པའི་ཕིར། དཔེར་ན་མར་མེ་ཡི་སྣང་བ་དང་དོ་བ་དང་མདོག་རྣམས་དབྱེར་མེད་པར་གནས་པ་དང་ཆོས་
མཚུངས་པ་ཅན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །གང་ཟག་གི་དབྱེ་བས་འཇུག་པའི་དོན་ལ་འཇིག་རེན་གསུམ་གི་འཇུག་
པས་གསུངས་ཚུལ་དང་། དེ་རྣམས་ཀང་རིམ་གིས་དག་ཚུལ་ལོ། །གསུམ་གིས་གསུངས་ཚུལ་ནི། སོ་སོ་སྐྱེ་
བོའ་ིདེ་བཞིན་ིད་དང་། འཕགས་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དང་། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་གསུམ་དུ་
རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་འཇུག་པ་ལས་བརྩམས་ནས་དེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པས་
གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ། རྒྱལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཆོས་
ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རིམ་གིས་དག་
ཚུལ་ནི། བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་རྣམས་འདུ་ཤེས་དང་སེམས་དང་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཅིང་། བདེན་
པ་བཞིའི་ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་འཕགས་པ་རྣམས་ནི་དེ་དག་ལས་བཟོག་པ་སྟེ། འདུ་
ཤེས་དང་སེམས་དང་ལྟ་བ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་ཅིང་ཡང་དག་པ་མཐོང་བ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གཟིགས་པ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་ཅིང་སིབ་པ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བཅོམ་
པས་སོས་པ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལྟར་རེན་གི་གང་ཟག་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་སོ་ནས་བརེན་པ་ཆོས་
ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ིད་ཀང་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །འདི་མན་ཆད་དོན་རྣམ་པ་བཞིས་ནི་
འཇུག་པའི་དོན་ིད་ཚུལ་གཞན་གིས་འཆད་པ་སྟེ། གནས་སྐབས་ཀི་མིང་ཙམ་གི་དོན་ལ། སྐབས་གསུམ་དུ་
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མིང་འདོགས་ཚུལ་དང་། མིང་གསུམ་གིས་དོན་དྲུག་བསྡུས་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་མིང་གསུམ་འདོགས་ཚུལ་ནི། དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དེ་གོ་བུར་གི་དི་མས་མ་དག་པ་དང་། མ་དག་དག་པ་དང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་
གནས་སྐབས་གསུམ་ལ་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་ཐ་དད་པ་གསུམ་གིས་བརོད་ཅིང་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་པའོ། །དོན་དྲུག་བསྡུས་ཚུལ་
ནི། ངོ་བོ་ིད་ཀི་དོན་ལ་སོགས་པའི་སས་རྒྱུའི་དོན་དང་། འབྲས་བུའི་དོན་དང་ལས་ཀི་དོན་དང་ལྡན་པའི་དོན་
དང་འཇུག་པའི་དོན་ཏེ། དོན་འདི་དྲུག་གིས་ནི་བསྡུས་ནས་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བཤད་པའི་ཁམས་རང་བཞིན་
གིས་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་ནི། མ་དག་པ་དང་། མ་དག་དག་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་གནས་སྐབས་གསུམ་
པོ་དག་ཏུ་སེམས་ཅན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མིང་གསུམ་གིས་
ནི་བཏགས་ནས་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་བསྟན་པ་ིད་ཡིན་གི། དོན་གི་ངོ་བོ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་པའོ། །ནམ་མཁའ་ལྟར་ཀུན་དུ་འགོ་བའི་དོན་ལ། རོག་མེད་ཀིས་ཀུན་ལ་ཁྱབ་ཚུལ་སི་མཚན་ལ་དབྱེ་
བ་མེད་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་ཁྱབ་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་རོག་པ་མེད་ཅིང་སིབ་པ་མེད་པའི་བདག་ིད་ཅན་གི་ནམ་
མཁའ་གཟུགས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་དབྱེར་མེད་པར་ཀུན་ཏུ་རེས་སུ་སོང་ཞིང་ཁྱབ་པ་ལྟར། སེམས་གི་རང་
བཞིན་འོད་གསལ་གདོད་མ་ནས་དི་མ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་གང་ཟག་གི་གནས་སྐབས་
ཐམས་ཅད་ལ་དབྱེར་མེད་ཅིང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བར་ཁྱབ་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་ནི། ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིའི་མཚན་ིད་དམ་ཆོས་ིད་ཡིན་པའི་
ཕིར་ེས་པ་དང་བཅས་པའི་སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་དང་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། ཡོན་ཏན་
མཐར་ཐུག་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པར་རེས་སུ་ཞུགས་ཤིང་ཁྱབ་
པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་གཟུགས་ཀི་རྣམ་པ་དམན་པ་སའི་སྣོད་དང་། བར་མ་ཟངས་ཀི་སྣོད་དང་། མཆོག་གསེར་
གི་སྣོད་ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་མཁའ་རེས་སུ་སོང་ཞིང་ཁྱབ་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དུས་རག་ཏུ་འགྱུར་བ་མེད་
པའི་དོན་ལ། འགྱུར་མེད་ཀི་གནས་སྐབས་བསྟན་པ། དེའི་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་གནས་སྐབས་
བསྟན་པ་ནི། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་སྔར་ེས་པ་དང་བཅས་པ་ལས། ཕིས་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་རབ་གྱུར་པ་དང་
བཅས་པ་ཡིན་ནམ་སམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མ་དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་ོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་ེས་པ་
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རྣམས་སྤང་རུང་གོ་བུར་པ་ིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་གིས། རང་བཞིན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཕིས་
དག་པའི་གནས་སྐབས་ན་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་རང་བཞིན་དུ་གདོད་མ་
ིད་ནས་ལྡན་པ་ཡིན་གི་གོ་བུར་དུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། ཇི་ལྟར་སྔར་འཁོར་བའི་ཁམས་སུ་ཡོད་པ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་ཕིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་གནས་ཤིང་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་འདིའི་ཆོས་ིད་དམ་རང་བཞིན་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་༢པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སིབ་པས་མ་
དག་པའི་གནས་༡སྐབས་ནའང་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ། མ་དག་དག་༢པའི་གནས་སྐབས་ནའང་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ། 
ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་གི་གནས་སྐབས་༣ནའང་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནམ་མཁའ་༡ལ་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ་
དང་། དེ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་༢བཤད་པའོ། །འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ་༡ལ་མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་པར་བཤད་༢པ། 
དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ་༣ལས། མདོར་བསྟན་པ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་འདུས་མ་བྱས་པའི་ནམ་མཁའ་གཟུགས་ཅན་
འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མ་ཁྱབ་པར་ཀུན་ཏུ་སོང་བ་ཡིན་ཡང་ཕ་བ་སྟེ་གཟུགས་ཅན་རགས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར། 
གཟུགས་ཀི་ེས་པ་མི་རག་པ་ལ་སོགས་པ། ནམ་ཡང་ེ་བར་དགོས་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པར་གནས་པའི་འོད་གསལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་སིང་པོ་འདི་ཡང་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར། སེམས་ཅན་གི་ེས་པ་ོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་
པས་ནམ་ཡང་ེ་བར་གོས་པ་མེད་ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་༣བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཆོས་ཅན་༡ལ་སྐྱེ་འཇིག་སྣང་
ཚུལ། ཆོས་ིད་ལ་༢འཇིག་པ་མེད་ཚུལ། དེ་དག་གི་གནས་༣ལུགས་བསྟན་པ། གོ་བུར་བས་༤འཁོར་བར་
འགྱུར་ཚུལ། རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་༥བ་མེད་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་༡སྣང་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཕི་རོལ་
སྣོད་ཀི་འཇིག་རེན་འདི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ནམ་མཁའ་གོ་ཕེ་བ་ལ་ནི་བརེན་ནས། དང་པོར་སྐྱེ་ཞིང་འཆགས་
ལ། མཐར་འཇིག་ཅིང་འགག་ཀང་ནམ་མཁའ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་དང་རེན་གིས་མངོན་པར་
འདུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས། ནང་
སེམས་ཅན་གི་དབང་པོ་རྣམས་ནི་དང་པོ་སྐྱེ་ཞིང་འཕེལ་ལ་མཐར་འཇིག་ཅིང་འགག་ཀང་ཆོས་ིད་ལ་སྐྱེ་འཇིག་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །ཆོས་ིད་ལ་འཇིག་པ་མེད་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་འདུས་བྱས་ཀི་དངོས་པོ་
རྣམས་དུས་མཐའ་དང་དམྱལ་བ་དང་རང་བཞིན་པའི་མེ་གསུམ་གིས་འཚིག་ཀང་འདུས་མ་བྱས་པའི་ནམ་
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མཁའ་མེ་གསུམ་པོ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀི་སྔོན་ཆད་ནམ་ཡང་འཚིག་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་
འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་མེ་གསུམ་གིས་འཚིག་ཀང་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འདི་ནི་འཆི་བ་དུས་མཐའི་མེ་དང་། 
ན་བ་དམྱལ་བའི་མེ་དང་། རྒ་བ་རང་བཞིན་སའི་མེ་དང་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་མི་འཚིག་པ་ིད་
དོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་དག་གི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ལ། དཔེ་དང་། དོན་དང་། དེ་དག་སྦྱར་བའོ། །དེ་ལ་དཔེ་ནི། 
འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འཆགས་ཤིང་གནས་པ་ན་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ནི་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བརེན་ཅིང་། 
ཆུ་ཡང་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ལ་བརེན་ལ་རླུང་ནི་ནམ་མཁའ་ལ་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པ་ིད་ཡིན་ཡང་། 
ནམ་མཁའ་ནི་རྒྱུ་དང་རེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར། རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་དང་ཆུའི་ཕུང་པོ་དག་དང་སའི་
ཁམས་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀི་དངོས་པོ་གང་ལ་ཡང་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་གནས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཞེས་
པའོ། །དོན་ནི། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་དང་དབང་པོ་དང་། ཡུལ་གི་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་
གིས་ཟག་པ་དང་བཅས་པས་བསྡུས་པའི་སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི། དེ་དག་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ་
ལས་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དག་ལ་གནས་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་མི་རག་པ་ལ་རག་པར་འཛིན་པ་ལ་
སོགས་པ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་བརེན་ནས་རག་ཏུ་གནས་ལ། ཚུལ་
བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་
རྣམ་པར་དག་པ་ལ་བརེན་ནས་རབ་ཏུ་གནས་མོད། འོན་ཀང་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་དོན་དམ་པའི་དེ་
བཞིན་ིད་ནི་འདུས་མ་བྱས་པ་ིད་ཀི་ཕིར། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ལས་
དང་སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གོ་བུར་བའི་ཆོས་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ནམ་ཡང་བརེན་ནས་གནས་པ་
མེད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་དག་སྦྱར་བ་ནི། སའི་དཀིལ་འཁོར་ཆུ་ལ་བརེན་ནས་ཆགས་པ་དང་འད་བར་ེ་
བར་ལེན་པ་དང་བཅས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་སྐྱེ་མཆེད་བཅུ་གིས་དང་། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་པོ་རྣམས་ལས་དང་
ོན་མོངས་པ་ལ་བརེན་ནས་འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་ཆུའི་ཁམས་ཀིས་སའི་དཀིལ་འཁོར་འགྲུབ་པའི་རེན་
བྱེད་པ་དང་འད་བར་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་ཕུང་པོ་དང་
སྐྱེ་མཆེད་དང་ཁམས་རྣམས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རེན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་
བྱེད་པ་ནི་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཀུན་ནས་སོང་བའི་ཕིར་རླུང་གི་ཁམས་ཀིས་ཆུའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རེན་བྱེད་
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པ་དང་འད་བར་བལྟ་ཞིང་རིག་པར་བྱའོ། །སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི་ནམ་མཁའི་
ཁམས་ཀིས་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བྱེད་ཀང་གང་ལ་ཡང་མི་གནས་པ་བཞིན་དུ་གོ་བུར་བ་རྣམས་ཀི་བརེན་བྱེད་
ཀང་རང་གི་ངོ་བོ་དེ་ིད་གཞི་གང་ལ་ཡང་བརེན་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཞིང་གང་དུ་ཡང་གནས་པ་མེད་དོ། །ཞེས་
པའོ། །གོ་བུར་བས་འཁོར་བར་འགྱུར་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་རླུང་གི་དཀིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་ལ་གནས་པ་ལྟར་
དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་དང་མི་མཐུན་པར་འཛིན་པ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་
ནི། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་སིབ་པའི་ཚུལ་གིས་རབ་ཏུ་གནས་ཏེ་རླུང་གིས་
ཆུའི་རེན་བྱེད་པ་དང་འད་བར་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀིས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་ལས་
ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། དེ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་རྣམས་ཀིས་གོ་སྐབས་རབ་
ཏུ་ཕེ་ཞིང་འཕེལ་བར་བྱས་ལ། ཆུའི་ཕུང་པོ་བསྲུབས་པ་ལས་ས་གཞི་ཆེན་པོ་འགྲུབ་པ་བཞིན་དུ་ལས་དང་ོན་
མོངས་པའི་ཆུ་ལས་ནི་ཕུང་པོ་དང་། སྐྱེ་མཆེད་དང་། ཁམས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་སྡུག་བསྔལ་གིས་བསྡུས་
པའི་སྐྱེ་བ་རྣམས་འབྱུང་ཞིང་། མདོར་ན་ནམ་མཁའ་འདུས་མ་བྱས་པའི་དབྱིངས་སུ་དུས་ཀི་དབང་གིས་སྣོད་ཀི་
འཇིག་རེན་ཏེ། སྔར་ཡོད་གསར་དུ་འཇིག་པ་དང་སྔར་མེད་གསར་དུ་འཆགས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། ཟག་པ་མེད་
པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སུའང་སེམས་ཅན་རྣམས་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་འཁོར་
བའི་དབང་གིས་དང་པོར་སྐྱེ་བ་དང་། མཐར་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རང་བཞིན་ལ་འགྱུར་བ་
མེད་ཚུལ་ནི། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་འདུས་
མ་བྱས་པ་ལྟར་ེར་ལེན་གི་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་ཅིང་། ལྷན་ཅིག་བྱེད་པའི་རེན་ལ་ལྟོས་པ་མེད་དེ། དེས་ན་དེ་
དག་ཚོགས་པ་ལའང་ལྟོས་པ་མེད་ཅིང་། དེའི་ཕིར་དང་པོ་སྐྱེ་བ་དང་མཐར་འཇིག་པ་དང་། བར་དུ་གནས་པའང་
ཡོད་པ་མ་ཡིན་པས་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་གསུམ་གིས་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དོན་
བསྡུ་བ་ནི། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་སིན་དང་དུ་བ་ལ་སོགས་པས་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ། སིབ་པ་དག་པ་དང་མ་
དག་པ་ལ་སོགས་པས་ནམ་ཡང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ིད་དེ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པར་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཚུལ་
བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་ལ་སོགས་པ་ོན་
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མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། སྐྱེ་བའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་
པ་རྣམས་ཀིས་བསྡུས་པ་སྤང་རུང་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམས་ཀིས་ཆོས་ིད་དེ་གཏན་དུ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པར་
མི་འགྱུར་ཞིང་རང་བཞིན་གི་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀི་ཁྱད་པར་༢བཤད་པ་ལ། 
འགྱུར་མེད་སྐྱེ་འཇིག་གིས་དབེན་པའི་ཁྱད་པར་དང་། འགྱུར་བ་མེད་གསུམ་དང་མཐུན་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་
ལ་སྐྱེ་འཇིག་གིས་དབེན་པ་ནི། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་ཆུའི་ཕུང་པོ་སོགས་དང་འད་བའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས་
སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འདི་ནི་སྔར་མེད་པ་གསར་དུ་མངོན་པར་བསྐྱེད་ཅིང་འགྲུབ་
པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འདུས་མ་བྱས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ིད་འདི་འཆི་བ་དུས་མཐའི་མེ་དང་། ན་
བ་དམྱལ་བའི་མེ་དང་། རྒ་བའི་རང་བཞིན་གི་མེ་མི་ཟད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་དག་པ་མཐའ་ཡས་པས་ཀང་འཚིག་པའམ་
འཇིག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། རང་བཞིན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །མེ་གསུམ་དང་མཐུན་པ་ནི། དུས་
ཀི་མཐར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་འགག་པར་བྱེད་པའི་མེ་དང་། སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་རྣམས་བསྲེག་པར་བྱེད་
པའི་མེ་དང་། རང་བཞིན་ཐ་མལ་གི་བུད་ཤིང་ལ་བརེན་ནས་འབར་བའི་མེ་གསུམ་པོ་འདི་རྣམས་ནི་སྲོག་འགྱུར་
བ་འཆི་བའི་མེ་དང་། ཁམས་འགྱུར་བ་ན་བའི་མེ་དང་། ན་ཚོད་འགྱུར་བ་རྒ་བའི་མེ་གསུམ་པོ་རྣམས་གོ་རིམ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་དེ་དག་དང་ཕན་ཚུན་ཆོས་མཐུན་ཅིང་འད་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །མ་དག་དག་པའི་
གནས་སྐབས་ནའང་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ་ལ། སྐྱེ་སོགས་ཀིས་མི་འགྱུར་བའི་དོན་དངོས་བསྟན་པ། ས་བཅུར་
རྒྱལ་སྲས་ཀིས་ཡོན་ཏན་ངོས་བཟུང་བའོ། །དོན་དངོས་བསྟན་པ་ལ། མི་འགྱུར་ཡང་འགྱུར་བར་སྣང་ཚུལ། དེའི་
དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་སྣང་ཚུལ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་རྣམས་ཕུང་པོ་གསར་དུ་
གྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་དང་། རྒྱུན་འགགས་པའི་འཆི་བ་དང་། སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་ན་བ་དང་། རྒྱུན་འགྱུར་བའི་རྒ་
བ་རྣམས་ལས་གོལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འདི་ཡི་རང་བཞིན་ནམ་གནས་ལུགས་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཏེ་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །ལས་དང་ོན་མོངས་པའི་དབང་
གིས་སྐྱེ་བའི་ལ་སོགས་པའི་ཕོངས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་དག་ཅིང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཡང་
ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རོགས་པ་དེའི་རྒྱུས་བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
རྣམས་དེ་ལྟར་མ་རོགས་པའི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བར་འདོད་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་
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བསྐྱེད་དེ་གནས་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དོན་དུ་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་དབང་གིས་བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་
སྐྱེ་བ་དང་། རག་འཛིན་ལས་བཟོག་པའི་ཆེད་དུ་འཆི་བ་དང་ན་བ་དང་རྒ་བ་ལ་སོགས་པའི་བརེན་ཅིང་འཁོར་
བར་གནས་པས། གཞན་སྣང་ལ་མ་དག་ཅིང་འགྱུར་བ་དང་བཅས་པར་ཡང་སྣང་བ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ། སྡུག་བསྔལ་གིས་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ། སིང་རེ་ལས་འགྱུར་བར་སྣང་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་འགྱུར་བ་མེད་
ཚུལ་ནི། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པའི་ཚོགས་མ་ལུས་པས་རང་
དབང་མེད་པར་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་རྩ་བ་ནས་
སྤངས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་རྒྱུ་ནི་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་དང་
དེའི་དབང་གིས་འཁོར་བར་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ལ་ནི་རྒྱུ་དེ་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར་འབྲས་
བུ་སྡུག་བསྔལ་གིས་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་པའོ། །འགྱུར་བར་སྣང་ཚུལ་ནི། རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་
རྣམས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡང་དག་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་
བའི་ཕིར། འཁོར་བར་རང་དབང་མེད་པར་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་རྣམས་ལས་འདས་ཤིང་རྣམ་པར་
གོལ་བར་གྱུར་ཀང་། དེ་ལྟར་མ་རོགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སིང་རེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ིད་དུ་གྱུར་པ་ལས་ནི་
བསམས་བཞིན་དུ་སྲིད་པར་སྐྱེ་བ་དང་། འཆི་བ་དང་ན་བ་དང་རྒ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་འགྱུར་བ་དུ་མའི་སྣང་
བར་སྟོན་ཅིང་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་གདུལ་བྱ་ཡོངས་སུ་སིན་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །ས་བཅུར་
རྒྱལ་སྲས་ཀི་ཡོན་ཏན་ངོས་བཟུང་བ་ལ་ལྔ་སྟེ། དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན། སོད་པ་མཆོག་ལ་
ཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན། ཕིར་མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན། སྐྱེ་བ་ཐ་མར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན། དོན་གིས་འགྲུབ་
པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །དེ་ལ་དང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེས་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ནི། ས་དང་པོ་ལ་གནས་
པའི་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པས། འགྱུར་བ་མེད་པའི་སེམས་ཀི་ཆོས་ིད་
དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་འདི་མངོན་སུམ་དུ་གསར་དུ་རོགས་ནས་རང་ིད་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་
སྡུག་བསྔལ་མཚན་ིད་པ་རྣམས་ལས་གོལ་ཡང་མ་རིག་པའི་ལིང་ཏོག་གིས་ཤེས་རབ་ཀི་མིག་ལྡོངས་པའི་
སེམས་ཅན་གཞན་རྣམས་ཀིས་སྐྱེ་བ་དང་ལ་སོགས་པ་སྟེ་རྒ་བ་དང་ན་བ་དང་འཆི་བའི་ཚུལ་དག་ཏུ་ནི་མཐོང་
ཞིང་སྣང་བས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ངོ་མཚར་ཞིང་རད་དུ་འབྱུང་བ་ིད་
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དོ། །དེ་བཞིན་དུ་སིག་ཏོ་མི་དགེ་བའི་ཆོས་ལས་རིང་དུ་འཕགས་པའི་སོད་ཡུལ་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་
ཞིང་སྐྱེ་འཆི་ལས་གོལ་བའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་སྐྱེ་འཆི་ལས་མ་གོལ་བ་
རྣམས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མ་སྟོན་ཅིང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པར་
བྱེད་དེ། རྒྱུ་མཚན་དེ་ིད་ཀི་ཕིར་ན་འགོ་བ་མ་ལུས་པའི་གེན་ནམ་རྩ་ལག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་རྣམས་ཀིས་བསྡུ་བའི་དངོས་པོས་གཞན་གིས་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ལ་མཁས་པ་དང་། དེ་ཀུན་ནས་སོང་
བའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སོད་པ་མཆོག་ལ་ཞུགས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ས་
གིས་པ་ནས་བདུན་པའི་བར་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི། ཤེས་རབ་ཀི་སྟོབས་ཀིས་འཇིག་
རེན་པའི་སོད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཀང་། སིང་རེའི་དབང་གིས་འཇིག་རེན་ལས་མི་གཡོས་
པར་གདུལ་བྱ་འཇིག་རེན་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་དོན་དུ་འཇིག་རེན་ན་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཚུལ་བཟུང་
ནས་འཇིག་རེན་གི་ེས་པའི་དི་མས་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་གོས་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སོད་པ་བརླབས་པོ་ཆེ་
རྣམས་སོད་དེ། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་མེ་ཏོག་པདྨ་རྣམས་ཆུའི་ནང་དུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཀང་ཆུའི་སྐྱོན་ནམ་དི་མ་ལ་སོགས་
པས་གོས་པ་མེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་འདི་ནི་གཞན་དོན་ལ་འཇིག་རེན་དུ་སྐྱེས་ཀང་འཇིག་
རེན་པའི་སྐྱོན་གི་ཆོས་ོན་མོངས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ནམ་ཡང་མི་གོས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ཕིར་
མི་ལྡོག་པ་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ས་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་གཞན་གི་དོན་བྱ་
བ་བསྒྲུབ་པ་ལ་དུས་རག་ཏུ་རང་གི་བློ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་དཔེར་ན་བུད་ཤིང་སྐམ་པོ་ལ་མེ་སྟོབས་ལྡན་རང་
ཤུགས་ཀིས་འབར་བ་བཞིན་དུ་ནི་འབར་བའི་ཚུལ་གིས་འཇུག་པ་དང་། དེར་མ་ཟད་དེ་དང་ཅིག་ཅར་དུ་སོས་
པའི་མཚན་མ་ེ་བར་ཞི་བའི་བསམ་གཏན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་སོམས་འཇུག་ལ་དུས་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
སོམས་པར་ཞུགས་པའང་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སྐྱེ་བ་ཐ་མ་པར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་སྔོན་ས་དགུ་པ་མན་ཆད་ཀི་སོན་ལམ་ལ་སོགས་པའི་འཕེན་པའི་དབང་གིས་
ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་ནི། ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་གནས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཚུལ་
གིས་སྤངས་ཏེ་བྲལ་བའི་ཕིར་ན། སྲིད་པ་ཐ་མ་པ་དེ་ནི་གདུལ་བྱ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་དོན་དུ་
འབད་པ་དང་རྩོལ་བ་བྱེད་དགོས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་ཡང་གསུང་གི་འཕིན་ལས་བསམ་པ་དང་
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མཐུན་པར་ཆོས་བསྟན་པ་དང་། སྐུ་ཡི་འཕིན་ལས་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་རྣམ་པ་དུ་
མ་སྟོན་པ་དག་དང་ནི། གཞན་དོན་གི་སོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་དང་། འཆག་པ་དང་བཞེངས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོད་
ལམ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རུང་སྟེ། གདུལ་བྱ་གང་ཞིག་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཐབས་གང་གིས་འདུལ་བ་རྣམས་
རྒྱལ་སྲས་དེས་ནི་འཕིན་ལས་དེ་ཇི་ལྟར་འོས་པ་དེ་ལྟ་ིད་དུ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་ཤེས་སོ། །འབད་པ་མེད་ཅིང་
སྣ་ཚོགས་པར་འཇུག་པ་དེ་ལྟར་ན་ཡུལ་ནམ་མཁའི་མཐས་ཀླས་ཀི་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ལ་དུས་རག་ཏུ་
ཚུལ་འབད་རྩོལ་མེད་པས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཐམས་ཅད་དུ་དོན་ཡོད་ཅིང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་སོ་ནས་བྱེད་པ་
པོ་བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ཡི་ནི། ཆེད་དུ་བྱ་བ་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་པའི་ཆེད་
དུ་རང་གི་ངོ་བོས་དེ་དག་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་འཕིན་ལས་ནི་ཡང་དག་པར་ཏེ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཇུག་པ་ིད་
དོ། །ཞེས་སོ། །དོན་གིས་འགྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ནི། ས་བཅུ་པ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
ཕིན་ལས་འཇུག་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་རེས་ཐོབ་ཏུ་གཞན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྤངས་རོགས་
མཐར་ཕིན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་དང་ཡང་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་འཁོར་བ་སྡུག་
བསྔལ་གི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཡང་དག་པར་སོལ་བ་ལ་འཇིག་རེན་ན་ནི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་མམ་
པ་ིད་ཡིན་ཏེ། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་དང་། དབང་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་
འཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །གཞན་དོན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་མཚུངས་པ་དེ་ལྟ་མོད་ཀི་རང་དོན་སྤངས་རོགས་ཀི་ཡོན་
ཏན་ལ་ལྟོས་ནས་ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་དང་རྡུལ་ཕན་གི་ཁྱད་པར་
ཙམ་དང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་དང་བ་ལང་གི་རིག་རེས་ཀི་ཆུའི་ཁྱད་པར་གང་ཡིན་པ་དེ་ཙམ་དུ་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་མཐར་ཕིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་པའི་ལམ་གིས་ཡོན་ཏན་གི་ཁྱད་པར་
ཡང་དེ་ཙམ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀིས་ནི་མ་རིག་པའི་བག་
ཆགས་ཀིས་ས་ལ་སོགས་པའི་སིབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་མ་སྤངས་ཤིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་དེ་དག་
ཀང་སྤངས་པས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡོན་ཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་རོ། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་
༣དག་གི་གནས་སྐབས་ནའང་འགྱུར་བ་མེད་ཚུལ་ལ། འགྱུར་མེད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེའི་དོན་
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་དེ་
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བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་ནི། ལུས་གཞན་དོར་ནས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ིད་རག་
པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡང་མི་ཟད་པས་དོན་དམ་
པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀི་མི་བསླུ་
བའི་སྐྱབས་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བསྟན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཕི་མའི་མཐའ་མེད་པ་མུར་ཐུག་པ་འཁོར་བ་
ཇི་སྲིད་པར་སྐྱོབ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །དི་མ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་དེ་ནི་དུས་རག་ཏུ་
འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གིས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཞི་བའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་ེས་
དམིགས་དང་ཕན་ཡོན་ལ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །གཏན་དུ་འཇིག་པ་མེད་པའི་
ཆོས་ིད་གཡུང་དྲུང་གི་དོན་ཆེན་ིད་ཀང་ཡིན་ཏེ། ལས་དང་ོན་མོངས་པས་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའི་
རང་བཞིན་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྐྱེ་སོགས་དང་
བྲལ་བའི་དོན། དོན་བསྡུས་ཏེ་མཚམས་སྦྱར་བ། རག་སོགས་སུ་འཇོག་པའི་རྒྱུའོ། །སྐྱེ་སོགས་དང་བྲལ་བའི་
དོན་ལ་གིས་ཏེ། སོ་སོར་བསྟན་པ། སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་སོ་སོར་བསྟན་པ་ནི། ཤིན་ཏུ་རྣམ་
པར་དག་ཅིང་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བའི་སིང་པོ་འདི་ནི་དང་པོར་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་མཐར་འཆི་བ་མེད་ལ་
བར་དུ་ན་བའི་གནོད་པ་མེད་པ་དང་འགྱུར་བ་དང་རྒ་བ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ནི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རག་
པའི་ཕིར་དང་བསྟན་པའི་ཕིར་དང་། ཞི་བའི་ཕིར་དང་། གཡུང་དྲུང་ཡིན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་
ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁམས་དེ་ནི་ཐོག་མར་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཀིས་ཀང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ིད་ཡིན་
ཏེ། མི་འགྱུར་ཞིང་རག་པའི་ཕིར། དེ་བཞིན་དུ་ཐ་མར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པར་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བའི་འཆི་འཕོ་
བ་ཡིས་ཀང་དབྱིངས་དེ་ནི་མི་འཆི་བ་ིད་ཡིན་ཏེ། མི་བསླུ་ཞིང་བརན་པའི་ཕིར་དུ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་ཀི་
སིབ་པ་ཕ་མོའ་ིནད་རྣམས་ཀིས་ཀང་གནོད་པ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། གིས་འཛིན་ལ་སོགས་ཞི་བ་ིད་ཀི་ཕིར་
རོ། །ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་རྒ་བ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། མི་འཇིག་ཅིང་
གཡུང་དྲུང་ིད་ཀི་ཕིར་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་ཀིས་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པས་ཀང་འགྱུར་
བ་མེད་ན། ཐ་མལ་པའི་སྐྱེ་བ་ལ་སོགས་པས་མི་འགྱུར་བ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཞེས་པའོ། །དོན་བསྡུས་ཏེ་
འཚམས་སྦྱར་བ་ནི། རག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་སྒྲུབ་པ་དེ་ལ་གཞན་
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འགྱུར་མ་ཡིན་བདག་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྐང་རེ་རེས་མདོར་བསྟན་པའི་རྒྱས་བཤད། མི་ཟད་ཅེས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྐང་པ་གིས་དང་དེ་བཞིན་དུ་མཐའི་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྐང་པ་གིས་དང་། 
རྣམ་པར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྐང་པ་གིས་པ་དང་། མ་བཅོས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་རྐང་པ་
གིས་ཀི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱུ་རེན་གིས་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ལ་ནི་རག་པའི་དོན་དང་། ལ་སོགས་པ་སྟེ་བརེན་པའི་དོན་དང་ཞི་བའི་
དོན་དང་། གཡུང་དྲུང་གི་དོན་རྣམས་མདོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །རག་སོགས་སུ་འཇོག་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་སྐུ་དེ་ནི། ལྷག་མ་
མེད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དབྱིངས་སུ་ཡང་མི་ཟད་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ནམ་
ཡང་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་པའི་བདག་ིད་རག་པའི་དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། འཁོར་བའི་མཐའི་མུ་དང་
མཚུངས་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར། གཏན་དུ་མི་བསླུ་བའི་སྐྱབས་ཀི་བདག་ིད་བརན་པའི་
དོན་དང་ལྡན་པ་དང་། མཐའ་གིས་སུ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། སྲིད་ཞི་གིས་སུ་མེད་
པའི་ཆོས་ིད་ཞི་བའི་དོན་དང་། རྒྱུ་རེན་གིས་མ་བཅོས་ཤིང་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀི་
ཕིར་ན། གཏན་དུ་འཇིག་པ་མེད་པའི་དོན་ནི་གཡུང་དྲུང་གི་དོན་དང་ལྡན་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ཡོན་ཏན་རྣམ་
པར་དབྱེ་བ་མེད་པའི་དོན་ལ། མིང་དོན་གི་སོ་ནས་མདོར་བསྟན། དེ་དག་གི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་
མདོར་བསྟན་ནི། གང་གི་ཕིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་དེ་ིད་
ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་
ནི་འཕགས་པའི་བདེན་པ་དང་། དོན་དམ་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་པས་དེ་རྣམས་མིང་གི་རྣམ་གངས་
ཙམ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དཔེར་ན་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དང་འོད་ཟེར་དག་དབྱེར་མེད་པ་བཞིན་དུ། སྟོབས་བཅུ་
ལ་སོགས་པའི་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པས་ན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ལས་
མ་གཏོགས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཚན་ིད་པ་གཞན་མེད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་
ལ་གསུམ་སྟེ། མིང་གི་རྣམ་གངས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དོན་གི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དེ་དག་དཔེ་ཡིས་
ངེས་པར་བྱ་བའོ། །མིང་གི་རྣམ་གངས་ལ་དོན་བཞིའི་དབང་གིས་མིང་བཞིར་གསུངས་ཚུལ། དེ་རྣམས་དོན་དང་
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སྦྱར་ཏེ་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མིང་བཞིར་གསུངས་བའི་ཚུལ་ནི། མདོར་བསྡུས་ན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་དབྱེར་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་འཆད་པར་
འགྱུར་བའི་དོན་གི་ཆ་ཐ་དད་པའི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་རྣམ་པ་བཞིས་དེ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་སོགས་པ་
བཤད་མ་ཐག་པའི་མིང་གི་རྣམ་གངས་བཞིར་ནི་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །དོན་དང་སྦྱར་བ་ནི་དབྱིངས་རང་
བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་ིད། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་
དང་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཞེས་པ་དང་། སངས་རྒྱས་དེའི་རིགས་ཐོག་
མ་མེད་པ་ནས་གནས་པའི་ཆོས་ིད་དེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་པ་དང་། སིང་པོ་དེ་ིད་ནམ་ཡང་བརྫུན་པ་མེད་ཅིང་རག་ཏུ་བསླུ་བ་མེད་ལ་གཞན་དུ་མི་
འགྱུར་བའི་ཆོས་ིད་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་འཕགས་པའི་
བདེན་པ་ཞེས་པ་དང་། དབྱིངས་དེ་ིད་ཡེ་གདོད་མ་ནས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་དག་ཅིང་གོ་བུར་གི་དི་མ་
མཐའ་དག་ེ་བར་ཞི་བ་ིད་ཀི་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དོན་གི་ངོ་
བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། གིས་མེད་ཀི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། མྱང་འདས་ཀི་དོན་རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་གིས་མེད་ཀི་དོན་ནི། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣམ་པ་
ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པ་ལ་ནི་སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་དང་། གོ་བུར་
དི་མ་སིབ་པ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་ལ་ནི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་
ལྟར་ན་རོགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་བརགས་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་། སྦྱངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལ་
བརགས་པའི་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ནི་མིང་གི་ཐ་དད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀི། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་ཁམས་ཀི་དོན་གཅིག་ལ་ཡང་དག་པར་འདུ་བའི་ཕིར། འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སོད་ཡུལ་གི་དོན་
དུ་ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་ཅིང་བཅད་དུ་མེད་ལ་གིས་སུ་མེད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་
པའོ། །མྱང་འདས་ཀི་དོན་ནི། རྒྱ་ཆེ་ཞིང་རིགས་མཐའ་དག་མ་ཚང་བ་མེད་པས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ཡོན་
ཏན་དང་། གསོལ་བ་མཐའ་ཡས་ཤིང་གཞལ་དུ་མེད་པས་ན་གངས་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ཟབ་ཅིང་གཏིང་
དཔག་དཀའ་བས་ན་བསམ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། སིབ་པ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྣམ་པར་དག་
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པས་ན་དི་མ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་སུ་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་ིད་
ཅན་གི་ཆོས་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་ནི་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཐར་པ་
མཚན་ིད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཆ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ིད་ཀང་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་དག་དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ། རི་མོའ་ིདཔེ་མ་ངེས་པར་བྱ་བ་དང་། ི་མའི་དཔེས་
ངེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་རི་མོའ་ིདཔེ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་རི་མོ་འབྲི་བར་བྱེད་པའི་མཁན་པོ་མགོ་
དང་ལག་ལ་སོགས་པའི་ཡན་ལག་གཞན་དང་གཞན་གི་བྱེ་བྲག་རེ་རེ་ཁོ་ན་ལ་མཁས་པ་དག་ལས་རི་མོ་མཁན་
གང་ཞིག་མགོ་བོ་ལྟ་བུའི་ཡན་ལག་གང་རུང་གཅིག་ཤེས་པ་དེ་གཞན་དུ་སོང་ན་དེའི་སྐལ་བ་ངེས་པར་འཛིན་
ཞིང་འབྲི་བ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སིར་བསྟན་ཏེ་དེ་ནས་རེ་ཤིག་ཅིག་ནས་རས་གཞི་འདི་ལ་རི་མོ་མཁན་
ཁྱེད་ཀུན་གིས་རྒྱལ་པོ་ངའི་གཟུགས་ནི་རོགས་པར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་པའི་མངའ་བདག་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་རི་མོ་
མཁན་དེ་དག་ལ་བཀའ་ཡིས་བསོ་ཞིང་རས་གཞི་ནི་བྱིན་པར་གྱུར་པ་དང་། དེ་ནས་བཀའ་ལུང་དེ་ནི་ཐོས་པར་
གྱུར་ཏེ་རང་རང་གིས་གང་དང་གང་ཤེས་པའི་རི་མོ་དེ་དང་དེ་འབྲི་བའི་ལས་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་རོ། །རི་མོ་དེ་ལ་
མངོན་པར་སྦྱོར་ཞིང་འབྲི་བ་པོ་རྣམས་ལས་མགོ་བོ་ལྟ་བུ་ཤེས་པ་གཅིག་ཅིག་གནས་དེ་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་
སོང་བར་གྱུར་ན་མགོ་བོ་འབྲི་བ་པོ་དེ་ནི་ཡུལ་གཞན་སོང་བས་ན་རི་མོ་མཁན་གཅིག་དུ་དེ་མ་ཚང་བའི་ཕིར་
རྒྱལ་པོའ་ིགཟུགས་ཀི་རི་མོ་དེ་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པ་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བ་
བཞིན་དུ་ཞེས་གཙུག་ན་རིན་པོ་ཆེས་ཞུས་པའི་མདོ་ལས། དོན་འདི་མཚོན་པའི་དཔེར་བྱས་སོ། །ཡན་ལག་དེ་
རྣམས་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་འབྲི་བར་བྱེད་པ་པོ་རི་མོ་མཁན་མང་པོས་ེ་བར་མཚོན་པའི་དོན་གང་དག་ཡིན་
པ་ནི་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པའི་སྦྱིན་པ་དང་། ེས་པའི་དི་མ་མེད་པའི་ཚུལ་ཁིམས་དང་། ནམ་དུ་ཡང་
འཁྲུག་པ་མེད་པའི་བཟོད་པ་དང་། ལ་སོགས་པའི་སས་དགེ་བ་ལ་སོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་དང་། དམིགས་པ་ལ་རྩེ་
གཅིག་པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་སྟེ། ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་ཀུན་གི་
མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ིད་ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་ལེགས་པར་བྲིས་པའི་རྒྱལ་པོའ་ིགཟུགས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ལྟ་བུར་བརོད་དོ། །ཞེས་པའོ། །མདོར་ན་འབྲིང་པོ་གཅིག་མ་ཚང་ཡང་རི་མོ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལས་རོགས་པར་འགྲུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་གཅིག་
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མ་ཚང་ནའང་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་མི་རོགས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་ཚང་བ་ལས་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་
རོགས་པར་འགྲུབ་ལ། དེ་དག་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཐར་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་མཐར་ཕིན་པའི་འབྲས་བུར་
ཐམས་ཅད་ལ་མཚུངས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ི་མའི་དཔེ་ལ། ཆོས་མཐུན་བཞིན་ི་མ་དང་མཚུངས་པར་
བསྟན་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་མྱང་འདས་མེད་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་ི་མ་དང་མཚུངས་པ་ནི། ཡོན་
ཏན་རྣམ་པ་བཞི་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཤེས་རབ་གང་ཡིན་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་པར་གོལ་བ་
གང་ཡིན་རྣམས་ནི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བར་གསལ་བར་བྱེད་པ་དང་། འཕོ་བར་བྱེད་པ་དང་། དག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་
དང་གསུམ་ཀ་ཡང་ཐ་དད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་འོད་གསལ་བ་དང་། ཟེར་འཕོ་བ་དང་། ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དག་
པ་དང་། དེ་གསུམ་ཐ་དད་མེད་པ་རྣམས་དང་ཆོས་མཚུངས་སོ། །ཞེས་པའོ། །སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་མྱང་
འདས་མེད་ཚུལ་ནི། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ེ་བར་གནས་པའི་ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ལ་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་ཅིང་། དེ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་ནི་ཐར་པ་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པ་དེས་ན་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་
མངའ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་མ་ཐོབ་པར་སིབ་པ་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་མཐར་ཕིན་པ་མི་ཐོབ་སྟེ། དཔེར་ན་འོད་གསལ་བ་དང་འོད་ཟེར་འཕོ་བཞིན་པ་སྤངས་ནས་ནི་ི་མའི་
དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་དག་པ་ལྟ་བར་མི་ནུས་པ་བཞིན་ཞེས་པའོ། །བཤད་པའི་དོན་བསྡུས་ཏེ་འཚམས་སྦྱར་བ་
ནི། གོང་དུ་རྒྱས་པར་བསྟན་པའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་ན་ཕི་མའི་མཐུའི་མུ་དང་མཚུངས་པར་རག་པའི་ཆོས་ིད་རྒྱལ་བ་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་ནི་གཏན་ལ་འབེབས་པའི་ཚུལ་ལམ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་
ངོ་བོའ་ིདོན་ནས་ཡོན་ཏན་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་གི་བར་རྣམ་པ་བཅུ་ཞེས་བྱ་བས་ལེགས་པར་བརོད་ཅིང་གསལ་
བར་བྱས་སོ། །ཞེས་པ་ནི་བཤད་ཟིན་པ་རྣམས་ཀི་དོན་བསྡུ་བ་ཡིན་ལ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་ེ་བར་
གནས་ཀང་མ་འབྲེལ་བའི་རང་བཞིན་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པའི་སླུ་བས་བྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པས་བསྡུམས་
པའི་ནང་ན་གནས་པ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ེ་བར་གནས་ཤིང་འབྲེལ་པའི་རང་བཞིན་དག་པའི་ཆོས་ིད་སིང་པོ་
དེ་རྣམ་པ་གསལ་བར་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་དགུ་པོ་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ིམདོ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པ་ནི། འཆད་པར་འགྱུར་བ་རྣམས་ཀི་འཚམས་སྦྱར་བའོ། །འཚམས་སྦྱར་
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༥ལྟར་དཔེ་ཡིས་བསྟན་པ་ལ། དི་བཅས་ཀི་དེ་བཞིན་ིད་༡ཐུན་མོང་གི་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ་དང་། དི་མ་དང་སིང་
པོ་གིས་༢སོ་སོའ་ིཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའོ། །ཐུན་མོང་གི་ཆོས་མཐུན་ལ། འགོ་བ་ལ་དབྱིངས་ཀིས་ཁྱབ་ཚུལ་
མདོར་བསྟན་པ། དེའི་དཔེ་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བསྡུས་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །མདོར་བསྟན་པ་
ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀིས་བརྒྱན་པ་མེ་ཏོག་པདྨ་མདོག་ངན་ཞིང་ཁ་ཟུམ་པ་རྣམས་ཀི་
ནང་ན་ཡོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པས་སིབ་པའི་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་
རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་འདི་གནས་ཤིང་དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་སྦྲང་རྩི་
རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་སྦྲང་མའི་ཚོགས་དུ་མས་སྐོར་བའི་དབུས་ན་ཡོད་པ་དང་། ག་མ་དང་
སྦུན་པའི་དབུས་ལ་སཱ་ལུ་ལ་སོགས་པའི་འབྲུའི་སིང་པོ་མ་མས་པ་ཡོད་པ་དང་། མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་
ཆེན་པོའ་ིནང་ན་གསེར་སྦྲམ་བཟང་པོ་མི་འགྱུར་བ་ཡོད་པ་དང་། ས་མང་པོས་གཡོགས་པའི་འོག་ལ་རིན་པོ་
ཆེའི་གཏེར་ཆེན་པོ་མི་ཟད་པ་ཡོད་པ་དང་། ལོན་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བའི་ནུས་པ་འབྲས་
ཆུང་ས་བོན་དང་ཤུན་པའི་ནང་ན་ཡོད་པ་དང་། གོས་ཧྲུལ་དི་མ་ཅན་གིས་བཏུམས་པའི་ནང་ན་རིན་པོ་ཆེ་ལས་
གྲུབ་པའི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་གཟུགས་ཡོད་པ་དང་ནི། དེ་བཞིན་དུ་བུད་མེད་མདོག་དང་ཆ་ལུགས་ལ་སོགས་པ་ངན་
མའི་ལྟོ་བའམ་མངལ་ན་མིའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཡོད་པ་དང་། ལུགས་གཏོང་བའི་དུས་ཀི་
ས་འདམ་ནག་པོའ་ིནང་ལ་རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བྱས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཡོད་པ་ཇི་ལྟ་བར་གོ་བུར་གི་ོན་
མོངས་པའི་དི་མས་བསིབས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཁམས་སམ་དབྱིངས་རང་
བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་འདི་ངེས་པར་གནས་སོ། །ཞེས་པའོ། །སྦྱར་ཏེ་
བཤད་པ་ནི། རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་མེ་
ཏོག་པདྨ་དང་སྲོག་ཆགས་སྦྲང་མ་དང་ག་མ་ལ་སོགས་པའི་སྦུན་པ་དང་། མི་གཙང་བའི་རབ་དང་། སའི་ཕུང་པོ་
དང་། འབྲས་ཤུན་དང་། གོས་ཧྲུལ་པོ་དང་། མགོན་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་འབར་བས་མངོན་པར་
གདུང་བའི་བུད་མེད་ངན་མ་དང་། ས་འདམ་ནག་པོའ་ིཁམས་རྣམས་དང་མཚུངས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་
སྦྲང་རྩི་དང་འབྲུའི་སིང་པོ་དང་གསེར་སྦྲམ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་དང་ནྱ་གོ་དྷྱ་ལ་སོགས་པའི་ལོན་ཤིང་དང་། 
རིན་ཆེན་ལས་བྱས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དང་། གིང་བཞིའི་བདག་པོ་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་མཆོག་དང་རིན་ཆེན་
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གསེར་གི་གཟུགས་བརྙན་རྣམས་དང་དི་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཁམས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་མཚུངས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དེའི་དཔེ་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་དགུ་སྟེ། པད་ངན་
ལ་སངས་རྒྱས་དང་། སྦྲང་མ་ལ་སྦྲང་རྩི་དང་། སྦུན་པ་ལ་སིང་པོ་དང་། མི་གཙང་བ་ལ་གསེར་སྦྲམ་དང་། ས་
གཞི་ལ་གཏེར་ཆེན་དང་། ཤུན་པ་ལ་མྱུ་གུ་དང་། གོས་ཧྲུལ་ལ་སྐུ་གཟུགས་དང་། བུད་མེད་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་། ས་
འདམ་ལ་གསེར་གཟུགས་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དབྱིངས་ཀི་
དི་མ་སྦྱོང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། སར་ཡང་ལེགས་པར་སྦྱར་ཏེ་གསལ་བར་བྱ་བའོ། །སམ་ལའང་
མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་དང་། མཚོན་པར་བྱ་བའི་དོན་ནོ། །དེ་ལ་པད་ངན་ལ་སངས་རྒྱས་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་
ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་མདོག་ངན་པ་ཅན་གི་པདྨའི་འདབ་མ་རྣམས་ཀིས་བཏུམས་
པའི་ཁོང་ན་གནས་པ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་གཟི་བརིད་སྟོང་ཕག་མང་པོ་དག་གིས་འབར་ཞིང་གསལ་བའི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནི་དི་མ་མེད་པའི་ལྷའི་མིག་དང་ལྡན་པའི་མངོན་ཤེས་ཅན་གི་མིས་ལེགས་པར་མཐོང་
ནས་གཞན་དག་ལ་ཡང་བསྟན་པའི་ཆེད་དུ་ཆུ་སྐྱེས་ཀི་འདབ་མའི་སྦུབས་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དེ་འབྱིན་པར་
བྱེད་པ་ལྟར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེས་མཚོན་པའི་དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་རང་
བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་ཀང་ཐ་ན་མནར་མེད་པའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་གནས་པ་རྣམས་ལའང་
ཁྱབ་པའི་ཚུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སན་གིས་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཡོད་པར་གཟིགས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་སིབ་པ་མེད་ཅིང་ཕི་མའི་མཐར་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་
མཚུངས་པའི་མུར་གནས་ནས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པར་བཞེད་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ིད་ཅན་
རྣམས་གཞན་དག་ལ་ཡང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་སིབ་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམས་ལས་
ནི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་རྣམས་རིམ་གིས་གོལ་བར་བྱེད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་
ན་ཁ་དོག་མི་སྡུག་པའི་མེ་ཏོག་པདྨ་རྣམས་ཁ་ཟུམ་པ་ལ་ཡོད་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་མཚན་དང་དཔེ་
བྱད་ཀིས་བརྒྱན་པ་ནི་པདྨ་དེའི་ཁོང་ན་གནས་པར་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་དེ་
མཐོང་ནས་སྐུ་དེ་གསལ་བར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སིབ་བྱེད་འདབ་མའི་སྦུབས་རྣམས་ངེས་པར་གཅོད་སེལ་བར་བྱེད་
པ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་གོ་བུར་གི་དི་མའི་སྦུབས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་



36   དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

ཀིས་བསིབས་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཡོད་པར་
གཟིགས་ཏེ་དེ་མ་རོགས་པ་རྣམས་ལ་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཡང་སྐུའི་སིབ་བྱེད་པདྨའི་
འདབ་མ་སེལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སིབ་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་དེ་ནི་ངེས་པར་
འཇོམས་པའི་ཆེད་དུ་འཕིན་ལས་འཇུག་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །སྦྲང་མ་ལ་སྦྲང་རྩི་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་
ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་ལའང་། དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་སྲོག་ཆགས་སྦྲང་མའི་ཚོགས་ཀིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་
ཞིང་བསྲུང་བར་འགྱུར་བའི་སྦྲང་རྩི་རོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ནི་སྐྱེས་བུ་སྦྲང་རྩི་བརག་པ་ལ་
མཁས་པ་སྦྲང་རྩི་དེ་དོན་དུ་གེར་བ་ཡིས། སྦྲང་མས་གཡོགས་པའི་དབུས་ན་ཡོད་པར་མཐོང་ནས་དུ་བ་གཏོང་
བ་ལ་སོགས་པའི་ཐབས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀི་སྦྲང་རྩི་དེ་དང་སྲོག་ཆགས་སྦྲང་མའི་ཚོགས་ཀུན་ནས་རབ་ཏུ་
བྲལ་བར་བྱས་ཏེ། སྦྲང་རྩི་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་ནི་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀིས་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སན་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
ཁམས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བའི་ཡེ་ཤེས་སྦྲང་རྩི་དང་འད་བ་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གཟིགས་ནས་
དབྱིངས་དེའི་སིབ་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་སྦྲང་མ་དང་འད་བ་རྣམས་ས་བོན་དང་བཅས་པ་གཏན་ནས་རབ་ཏུ་སྤོང་
བའི་ལམ་སྟོན་ཞིང་ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་ནི། 
ཇི་ལྟར་ན་སྦྲང་རྩི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྲོག་ཆགས་སྦྲང་མ་བྱེ་བ་ཕག་ཁིག་སྟོང་ཕག་མང་པོས་བསིབས་པ་ཞིག་
སྦྲང་རྩི་དོན་དུ་གེར་བའི་མིས་མཐོང་ནས་ཕི་རོལ་གི་སྦྲང་མ་དེ་དག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀིས་བསལ་ཏེ། རང་ཇི་
ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་སན་དང་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་སྦྲང་རྩིའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀི་
སེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི་སྦྲང་མའི་རྩི་དང་འད་ལ། གོ་
བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་སྦྲང་མ་དང་འད་བ་དེ་རྣམས་འཇོམས་ཤིང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་
ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྒྱལ་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་སྦྲང་རྩི་ལེན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། ཞེས་
པའོ། །སྦུན་པ་ལ་སིང་པོ་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ཕིའི་སྦུན་པ་དང་
ལྡན་པའི་སཱ་ལུ་ལ་སོགས་པ་འབྲུའི་སིང་པོ་ནི་ཇི་སྲིད་དུ་སྦུན་པ་ལས་མ་གོལ་བ་དེ་སྲིད་དུ་མི་རྣམས་ཀི་ནི་
ཡོངས་སུ་ལོངས་སོད་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་བཟང་པོར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྦུན་པ་དང་བྲལ་ན་བཟའ་བ་ལ་སོགས་
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པའི་མཆོག་ཏུ་འགྱུར་བས་ན། ལོངས་སད་པར་བྱ་བ་ཟས་དང་སྐོམ་ལ་སོགས་པ་དོན་དུ་གེར་བའི་མི་གང་
ཡིན་པ་དེ་དག་གིས་ནི་ཕི་རོལ་སྦུན་པའི་ནང་ནས་འབྲུའི་སིང་པོ་དེ་འབྱིན་པར་བྱེད་པ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དེའི་
དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ོན་མོངས་ཀི་དི་མ་གོ་བུར་བ་རྣམས་དང་འདེས་པ་རྒྱལ་བ་རོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའང་ཇི་སྲིད་དུ་སིབ་པ་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་དང་
འདེས་པ་ལས་མ་གོལ་བ་དེ་སྲིད་དུ། རྒྱལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་ཕིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་
འདོད་པ་དང་གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྲིད་པ་གསུམ་དུ་སྟོན་པར་མི་བྱེད་ཅིང་སིབ་པ་དང་བྲལ་བ་ལས་
ནི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་ཀང་སོ་བ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན། འབྲུའི་ག་མ་དང་
བཅས་པའི་འབྲས་སཱ་ལུ་དང་བྲ་བོ་ནས་འབྲས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་རང་གི་སྦུན་པ་ལས་ནི་མ་བྱུང་ཞིང་
ལོངས་སད་དུ་རུང་བར་ལེགས་པར་མ་བསྒྲུབ་པའི་སིང་པོ་རྣམས་ནི་མི་རྣམས་ཀིས་ནི་ལོངས་སོད་པར་བྱ་བའི་
བཟའ་བ་ལ་སོགས་པ་རོ་ཞིམ་པོ་དང་ལྡན་པའི་དངོས་པོར་མི་འགྱུར་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་
རང་བཞིན་དུ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ཕྱུག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ོན་མོངས་པའི་
སྦུན་པ་དང་འད་བ་ལས་མ་གོལ་ལུས་སམ་སྐུ་ཡང་ོན་མོངས་པ་བཀེས་པ་དང་འད་བའི་གདུང་བ་མཐའ་ཡས་པ་
ཡིས་ེན་ཞིང་གདུངས་པའི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་དགའ་བ་དང་བདེ་བའི་རོ་ཆེན་པོ་སྟེར་བར་
འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ལ། ོན་མོངས་པ་སྤངས་པ་ལས་ནི་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟོན་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །མི་གཙང་བ་
ལ་གསེར་སྦྲམ་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ཕན་ཚུན་ལམ་སྲང་དུ་རབ་
ཏུ་རྒྱུ་ཞིང་འགོ་བའི་ཚེ་མིའི་སྐྱེས་བུ་འགའ་ཞིག་གིས་ནོར་གི་དངོས་པོ་གསེར་སྦྲམ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ལ། 
བརེད་ངས་པ་ལས་གོས་པའི་དབང་གིས་མི་གཙང་བའི་ལན་ལིན་རུལ་བ་མང་པོས་གང་བའི་གནས་སུ་ལྷུང་
ཞིང་སྟོར་བར་གྱུར་པ་ལས་རང་བཞིན་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བས་མི་འཇིག་པའི་ཆོས་ཅན་གི་གསེར་བཟང་པོ་དེ་
ནི་གནས་དེར་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ། ལོ་བརྒྱ་ཕག་མང་པོ་དག་ཏུ་གནས་པ་ན་རེ་ཤིག་ལྷའི་མིག་རྣམ་པར་
དག་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་ཡིས་གནས་དེར་ནི་གསེར་དེ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཕན་པའི་བསམ་པས་མི་འགའ་ཞིག་
ལ་མི་གཙང་བའི་གནས་འདི་ན་ཡོད་པའི་གསེར་བཟང་པོ་རིན་ཆེན་གི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ལོང་ལ་ཕི་རོལ་
གི་འདམ་རབ་རྣམས་རྣམ་པར་སྦྱངས་ཏེ་རིན་ཆེན་གི་སྒྲུབ་པར་བྱ་བ་སྐུ་གཟུགས་དང་རྒྱན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
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ཇི་ལྟར་འདོད་པ་བཞིན་དུ་གིས་ཤིག་ཅེས་ས་བ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་
ཐུབ་པས་ཀང་མི་གཙང་བ་དང་འད་བའི་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་སུ་བྱིས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་
ལ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ིད་གསེར་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གཟིགས་
ནས་ོན་མོངས་པ་འདམ་རབ་དང་འད་བ་དེ་རྣམས་དག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སྐྱེ་དགུ་
རྣམས་ལ་དམ་པའི་ཆོས་ཆུའི་ཆར་པ་དང་འད་བ་རབ་ཏུ་འབེབས་ཤིང་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །སར་
ཡང་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་མི་གཙང་བའི་ལན་ལིན་རུལ་པའི་ནང་དུ་ལྷུང་ཞིང་སྟོར་བའི་གསེར་བཟང་པོ་ནི་
དུས་ཕིས་ལྷ་ཡིས་མཐོང་བར་གྱུར་པས་མི་གཙང་བའི་འདམ་དེ་ཀུན་ཏུ་དག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་མཐོང་ནས་
མཆོག་ཏུ་མཛེས་པའི་གསེར་དེ་མི་ལ་ནན་གིས་སྟོན་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བས་
ཀང་ོན་མོངས་པ་མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་ཆེན་པོ་དང་འད་བ་མང་པོར་ལྟུང་བར་གྱུར་པ་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་དེ་བཞིན་ིད་རིན་པོ་ཆེ་དང་འད་བ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཁྱབ་པར་གཟིགས་ནས་དབྱིངས་དེའི་
གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་དག་པར་བྱ་བའི་ཕིར་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སྐལ་བ་
དང་འཚམས་པར་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ས་གཞི་ལ་གཏེར་ཆེན་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་
ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་བཀེས་ཤིང་ཕོངས་པའི་ེན་པའི་མི་དབུལ་པོ་འགའ་ཞིག་གིས་
རང་གི་ཁྱིམ་གི་ནང་ས་མང་པོས་ནོན་པའི་འོག་ན་ཅི་འདོད་པའི་ལོངས་སོད་མི་ཟད་པ་དང་ལྡན་པའི་རིན་པོ་
ཆེའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ནི་ཡོད་པར་གྱུར་ལ། དེ་ལྟ་ནའང་མི་དབུལ་པོ་དེས་གཏེར་ཆེན་པོ་དེ་རང་གི་ཁང་པ་ན་ཡོད་
པར་མི་ཤེས་ཏེ། གཏེར་དེ་ཡང་མི་དེ་ལ་ང་ས་འོག་འདིར་ཡོད་ཀིས་ཐོན་ལ་ཅི་དགའ་བར་སོད་ཅིག་ཅེས་མི་ས་
བས་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཡོད་བཞིན་དུ་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་ནི། དེ་བཞིན་
དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཡིད་ཀི་ནང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའི་རིན་ཆེན་གི་གཏེར་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་
པར་དག་ཅིང་དི་མ་མེད་པས་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གསར་དུ་བཞག་པར་བྱ་བ་དང་སྐྱོན་སྔར་ཡོད་བསལ་བར་
བྱ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ིད་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ིད་ཀང་གོ་བུར་གི་
དི་མས་བསིབས་པའི་ཕིར་རང་གི་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་མ་རོགས་པས་ན། ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་
འབྱོར་པས་དབུལ་བ་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ནི་རྣམ་པ་མང་པོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སུ་དུས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ིད་
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དུ་སྐྱེ་དགུ་མང་པོ་འདིས་མས་སུ་མྱོང་ངོ་། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་མི་དབུལ་པོའ་ིཁྱིམ་
གི་ནང་སའི་འོག་དུ་ནི་རིན་ཆེན་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ཆུད་པར་གྱུར་པ་ལས་མི་དབུལ་པོ་དེ་ལ་ནི་
རིན་ཆེན་གི་གཏེར་གིས་ཀང་བདག་འདི་ན་ཡོད་ཅེས་བརོད་པར་མི་བྱེད་ཅིང་གཏེར་དེ་ནི་རང་གི་ཁྱིམ་ན་ཡོད་
པར་མི་དེ་ཡིས་ཀང་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པས་དབུལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་མ་ཐར་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་པ་མེད་
པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་གཏེར་རང་གི་ཡིད་ཀི་ཁྱིམ་ན་གནས་ཀང་། དེ་
ལྟར་མ་ཤེས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་གཏེར་ཡོད་ཀང་མ་རྙེད་པའི་དབུལ་པོ་ལྟ་བུ་སྟེ་སྐྱེས་བུ་མཁས་པ་འགའ་
ཞིག་གིས་གཏེར་འདོད་པའི་ཐབས་སོབ་པ་དང་འད་བར་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་རྣམས་ཀིས་
ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཀི་གཏེར་དེ་གོ་བུར་གི་དི་མའི་ས་འོག་ནས་བཏོན་ནས་དག་པ་གིས་ལྡན་གི་ཆོས་སྐུ་མངོན་
སུམ་དུ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་དག་དུ་ནི་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཡང་དག་པར་བལྟམས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ཤུན་པ་མྱུ་གུ་ལྟར་
སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན། ཨ་མྲ་དང་ཏཱ་ལ་ལ་སོགས་པའི་ཤིང་གི་འབྲས་
ཤུན་རྣམས་ཀི་ནང་ལ་ཡོད་པའི་ས་བོན་གི་མྱུ་གུ་རེན་དང་ཕད་ན་མྱུ་གུ་འབྱུང་ལ་གེགས་ཀིས་འཇིག་པ་མེད་
པའི་ཆོས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ས་གཤིན་པོ་རོས་ལེགས་པ་དང་ཆུ་དུས་སུ་ཐོངས་པ་དང་ལུད་མང་བ་ལ་སོགས་པ་
མཐུན་པའི་རེན་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ལས་ལོན་ཤིང་གི་རྒྱལ་པོ། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པའི་
དངོས་པོར་རིམ་གིས་འགྲུབ་པ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་ནི། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པའི་
ོན་མོངས་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་འབྲས་ཤུན་གི་ལྤགས་པའི་སྦུབས་དང་འད་བའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་སམ་ཁམས་དགེ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཡང་རེན་ཚང་བ་ལས་ལོན་ཤིང་རིམ་གིས་གྲུབ་པ་
དེ་བཞིན་དུ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་འགྲུབ་པའི་དགེ་བ་དེ་དང་དེ་ལ་དེ་བརེན་ནས་ས་དང་
ལམ་རྣམས་རིམ་གིས་བགོད་དེ་ཐུབ་པའི་རྒྱལ་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དངོས་པོར་འགྱུར་ཞེས་
པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་ནི། དཔེར་ན། བརླན་པར་བྱེད་པ་ཆུ་དང་། སིན་པར་བྱེད་པ་ི་མའི་འོད་དང་། མི་
འདྲུལ་བར་བྱེད་པ་རླུང་དང་། འཛིན་པར་བྱེད་པ་ས་དང་། སོས་ཀ་ལ་སོགས་དོ་བའི་དུས་དང་། གོ་སྐབས་
འབྱེད་པ་ནམ་མཁའ་ལ་སོགས་པའི་རེན་རྣམས་ཀིས་ཏཱ་ལ་དང་ནི་ཨ་མྲ་ལ་སོགས་པའི་འབྲས་ཤུན་གི་སྦུབས་
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ཀི་གསེབ་ནས་འབྲས་བུ་ཤིང་གི་དངོས་པོར་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ོན་མོངས་པ་གོ་
བུར་བ་འབྲས་ཤུན་གི་ལྤགས་པ་དང་འད་བའི་ནང་དུ་ཆུད་པའི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ས་བོན་གི་མྱུ་
གུ་དང་འད་བ་ཡང་རེན་ཚོགས་པ་ལས་ཤིང་སྐྱེ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཐར་པའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཚོགས་གིས་ཀི་དགེ་
བའི་རེན་དེ་དང་དེ་ལས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་རིམ་གིས་འཕེལ་ནས་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །གོས་ཧྲུལ་ལ་སྐུ་གཟུགས་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་
ཀི་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ལས་བྱས་པའི་རྒྱལ་བ་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་སྐུ་གཟུགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་གོས་ཧྲུལ་པའི་དི་མ་ངན་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྟུམས་པར་གྱུར་པ་དེ་ལམ་
གི་བཞི་མདོར་གནས་ཀང་མི་རྣམས་ཀིས་མ་མཐོང་བ་ལས་རེ་ཤིག་ཅིག་ན་ལྷ་ཡིས་དེ་མཐོང་བར་གྱུར་ནས་
སིབ་བྱེད་ངན་པ་དེ་ལས་གོལ་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་ལམ་གི་དབུས་ན་གནས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ཀི་དོན་དེ་མི་དེ་
དག་ལ་ས་ཞིང་སྟོན་པར་བྱེད་པ་ལྟར་ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་ནི། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་
གཟིགས་པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀི་སན་མངའ་བས་ཀང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀིས་
ོན་མོངས་པ་གོ་བུར་བ་རྣམས་ཀིས་བཏུམས་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དངོས་པོ་ིད་ནི། ཐ་ན་
བཤད་པའི་སྲིན་བུ་ལ་སོགས་པ་དུད་འགོར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཁྱབ་པར་གཟིགས་ན་སྐུ་གཟུགས་ཀི་སིབ་
བྱེད་སེལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ། ལམ་མས་སུ་
ལེན་པའི་ཐབས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་
ནི། ཇི་ལྟར་ན་རིན་ཆེན་གི་རང་བཞིན་ལས་གྲུབ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ཞིག་དི་མ་
ངན་པ་ཅན་གི་གོས་ཧྲུལ་པ་རྣམས་ཀིས་བཏུམས་པར་གྱུར་པ་ལམ་གི་བཞི་མདོ་དག་ན་གནས་པ་ལས་ལྷའི་
མིག་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷ་འགའ་ཞིག་གིས་དེ་མཐོང་ནས་སིབ་བྱེད་ངན་པ་དེ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་
ཕིར་དུ་མི་རྣམས་ལ་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་གོས་ཧྲུལ་པ་དང་འད་བའི་སིབ་པ་རྣམ་
ཀིས་བཏུམས་ཤིང་སྲིད་པ་འཁོར་བའི་ལམ་ན་གནས་པའི་ཁམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི། ཐ་ན་དུད་
འགོ་ལ་སོགས་པ་དམན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པར་གཟིགས་ནས་གོ་བུར་གི་དི་མ་ལས་ཐར་བར་བྱ་བའི་ཕིར་
དུ་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་དམ་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་
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དོ། །ཞེས་པའོ། །བུད་མེད་ལ་རྒྱལ་པོ་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་གི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་མི་
མོ་གཟུགས་བྱེད་ངན་ཞིང་མགོན་དང་སྐྱབས་མེད་པ་འགའ་ཞིག་མགོན་མེད་པ་རྣམས་ཀི་འདུག་གནས་མགོན་
ཁང་དང་བཞི་མདོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སུ་ནི་འདུག་པར་གྱུར་ལ་རང་གི་མངལ་གི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་
པོའ་ིདཔལ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པའི་ཁྱེའུ་མཚན་དང་ལྡན་པ་ནི་འཛིན་པར་བྱེད་པས་ཀང་མངལ་སྦུབས་ཀིས་
བསིབས་པའི་ཕིར་རང་ིད་ཀི་ལྟོ་བ་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་དེ་མིའི་བདག་ཡིན་པར་མི་ཤེས་པས་གཞན་གི་
བརྙས་པ་ལ་སོགས་པའི་འཇིགས་པ་དང་བཅས་ཤིང་སྡུག་བསྔལ་བར་གྱུར་པ་ལྟར་ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་ནི། 
སྲིད་པ་འཁོར་བའི་གནས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་སྐྱེ་བ་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པའི་ཕིར། མགོན་དང་
སྐྱབས་ཞིག་ཡོད་པས་མགོན་དང་བཅས་པར་འགྱུར་བ་ལྟར། སེམས་ཅན་དེ་ལ་ཆོས་ིད་གང་ཞིག་ཡོད་པས་
མགོན་གི་མཆོག་དང་བཅས་པར་གྱུར་པ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་དི་མ་མེད་པའི་ཁམས་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་ན་འཇིག་པ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་པའི་ཕིར་བུད་མེད་དེའི་
མངལ་ན་གནས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་བུད་མེད་ལུས་
ལ་དི་མ་དང་བཅས་པའི་གོས་རུལ་བ་གོན་ཅིང་ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་པའི་གཟུགས་དང་
ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་སའི་བདག་པོར་གྱུར་པའི་ཁྱེའུ་མངལ་གི་ནང་ན་གནས་ཀང་དེ་མ་རོགས་པའི་ཕིར་མགོན་
དང་སྐྱབས་མེད་པའི་ཁང་པར་གནས་ཏེ་གཞན་གིས་བརྙས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མཆོག་ཏུ་མང་པོ་
མྱོང་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་བདག་རང་གི་ནང་ན་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་དུ་གནས་པའི་མགོན་སངས་
རྒྱས་ིད་ཡོད་པར་གྱུར་ཀང་དེ་མ་རོགས་པའི་ཕིར་མགོན་དང་སྐྱབས་མེད་པའོ་སམ་པའི་གོ་དང་ལྡན་པའི་འགོ་
བ་རྣམས་ནི་ོན་མོངས་པ་གོ་བུར་བ་རྣམས་ཀི་དབང་གིས་ཡིད་རབ་ཏུ་མ་ཞི་བས་ལས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
སོད་ཅིང་། དེའི་རྒྱུས་འཁོར་བར་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བའི་གཞི་ལ་གནས་པ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་པའོ། །ས་འདམ་ལ་གསེར་གཟུགས་ལྟར་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་ལའང་། དབྱིངས་
ཀི་དི་མ་སྦྱོང་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏེ། མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་དང་། དེས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་
དོན་ནོ། །དེ་ལ་དང་པོ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ས་འདམ་གི་ནང་གི་གསེར་ཞུན་མ་ལས་བྱས་
པའི་གཟུགས་བརྙན་ཚད་དང་མཚན་ིད་རྒྱས་ཤིང་མཛེས་པ། རང་གི་ངོ་བོ་དི་མ་ེ་བར་ཞི་བས་རྣམ་པར་དག་
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པ་ཡིན་ཡང་ཕི་རོལ་ནས་ལུགས་ཀི་ས་འདམ་ནག་པོས་གཡོགས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དག་ཤེས་ལྡན་འགའ་
ཞིག་གིས་མཐོང་ནས། དེ་ལྟར་ཤེས་པའི་སྐྱེ་བོ་དག་ནང་གི་གསེར་བཟང་པོ་དེའི་དི་མ་སྦྱང་ཞིང་དག་པར་བྱ་
བའི་ཕིར་དུ་ཕི་རོལ་གི་ས་འདམ་ནག་པོ་ལ་སོགས་པའི་སིབ་པ་རྣམས་སེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་
བྱེད་པ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དེས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་དོན་ནི། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་
པོ་ནི་གདོད་མ་ནས་འོད་གསལ་ཞིང་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའི་དི་མ་
རྣམས་ཀང་ནི་སྤང་དུ་རུང་བའི་གོ་བུར་བ་ཡིན་པར་ནི་རྣམ་པར་གཟིགས་པར་གྱུར་ནས། རིན་ཆེན་གསེར་
བཟང་པོ་ལ་བྱས་པའི་གཟུགས་བརྙན་འབྱུང་བའི་གནས་འདམ་གིས་གཡོགས་པའི་གོང་བུ་ལྟ་བུའི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་མཐོང་བའི་སིབ་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་དག་ལས་རྣམ་པར་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་དམ་
པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་མངོན་པར་རོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
པའོ། །སར་ཡང་ལེགས་པར་སྦྱར་ཏེ་གསལ་བར་བྱ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་རང་བཞིན་གིས་དི་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་
དག་པའི་གསེར་བཟང་པོ་འོད་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལས་བྱས་ཤིང་ལུགས་གཏོང་བའི་དུས་ཀི་ས་འདམ་ནག་པོའ་ི
ནང་དུ་ཆུད་པར་གྱུར་པའི་གཟུགས་བརྙན་གི་རང་གི་ངོ་བོ་དི་མ་ེ་བར་ཞི་བ་དེའི་རང་བཞིན་རིན་ཆེན་གི་
གཟུགས་བརྙན་རོགས་པ་ལ་མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་བློ་དང་ལྡན་པས་རིག་ནས་སིབ་བྱེད་ས་འདམ་ལ་སོགས་པའི་
དི་མ་དག་རིམ་གིས་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་རེག་སད་དལ་བུ་བསྣུན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱེད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་
དུ་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཀང་དི་མ་རང་བཞིན་གིས་དག་
པའི་གསེར་བཟང་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་དང་འད་བར་ོན་མོངས་པ་གདོད་མ་ནས་ཞི་བའི་ཡིད་ཀི་ཆོས་ིད་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ིད་དུ་མཁྱེན་པར་གྱུར་ནས་རང་རང་གི་
སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་འཆད་པའི་ཚུལ་གིས་ཐབས་ས་འདམ་སེལ་བའི་བརེག་སད་དང་འད་བ་སྒྲུབ་པས་
རང་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་སིབ་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་དག་ནི་སེལ་བར་མཛད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་
པའོ། །བསྡུས་ཏེ་ཐོག་མ་མེད་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། པདྨ་མདོག་ངན་པ་ཅན་དང་སྲོག་ཆགས་བུང་བ་དང་། འབྲུའི་
སྦུན་པ་དང་ནི་མི་གཙང་བའི་འདམ་དང་། ས་གཞི་དང་ཤིང་གི་འབྲས་ཤུན་དང་། གོས་རུལ་དི་མ་ཅན་དང་། བུད་
མེད་ཀི་མངལ་དང་། ས་འདམ་ནག་པོའ་ིསྦུབས་ན་ཡང་ཞེས་པ་རྣམས་དི་མ་མཚོན་པའི་དཔེ་ཡིན་ཞིང་། མཚན་
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དཔེས་བརྒྱན་པའི་སངས་རྒྱས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། རོ་བཅུད་དང་ལྡན་པའི་སྦྲང་རྩི་ཇི་ལྟ་བ་དང་། འབྲས་ལ་
སོགས་པའི་སིང་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བའི་གསེར་སྦྲམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། ཟད་མི་ཤེས་
པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ལོན་ཤིང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། རིན་ཆེན་གི་
སྐུ་གཟུགས་མཛེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། འཁོར་ལོ་ཡིས་དབང་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། 
གསེར་བཟང་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཞེས་པ་རྣམས་སིང་པོ་མཚོན་པའི་དཔེ་ཡིན་ལ། དེ་དག་
གིས་ེ་བར་མཚོན་པའི་དཔེ་ནི། སེམས་ཅན་གི་ཁམས་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་སིབ་བྱེད་ོན་མོངས་པའི་སྦུབས་
རྣམས་ནི་རང་བཞིན་ལ་མ་འབྲེལ་བས་ན་གོ་བུར་བ་ཡིན་ཡང་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དང་ལྷན་ཅིག་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས། ེ་བར་གནས་པ་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་གང་ན་ཡོད་པ་དེ་ན་སེམས་ཅན་གི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་གདོད་མ་ནས་དི་མ་མེད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་ཐོག་མ་མེད་པ་
ནས་ེ་བར་གནས་པ་ཡིན་པར་བརོད་དོ། །ཞེས་པའོ། །དི་མ་དང་སིང་པོ་གིས་༢སོ་སོའ་ིཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ་
ལ་གིས་ཏེ། གོ་བུར་དི་མ་ཁྱད་པར་༡དུ་མཚོན་ཚུལ། རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱད་༢པར་དུ་མཚོན་ཚུལ་
ལོ། །དི་མ་མཚོན་ཚུལ་ལ་བཞི་སྟེ། སིབ་བྱེད་དི་མའི་རྣམ་པར་དབྱེ་༡བ། དེས་འགོ་བའི་དབྱིངས་༢ལ་སིབ་ཚུལ། 
སོ་སོའ་ིདཔེ་དོན་རྒྱས་༣པར་སྦྱར་བ། སར་ཡང་དེ་རྣམས་སིའི་དོན་༤བསྡུ་བའོ། །དེ་ལ་སིབ་བྱེད་དི་མའི་དབྱེ་
བ་ནི། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པའི་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམས་ནི། 
རིགས་ཀི་སོ་ནས་མདོར་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་དགུ་སྟེ། དེ་ཡང་འཇིག་རེན་པའི་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བའི་རྒྱུ་ལ་ཡོད་
པའི་མི་གཡོ་བའི་འདུ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་གཟུགས་དང་། གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་འཇིག་རེན་ལས་
འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་འདོད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ལ་དང་། ཞེ་སང་གི་
བག་ལ་ལ་དང་། རོངས་པ་གཏི་མུག་གི་བག་ལ་ལ་ཏེ་དེ་དག་གི་གནས་ངན་ལེན་ནམ། ས་བོན་གསུམ་པོ་རེ་
རེར་བགངས་པ་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་དང་མ་བྲལ་བའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་བསོད་ནམས་དང་བསོད་
ནམས་མ་ཡིན་པའི་འདུ་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་འདོད་པའི་ཁམས་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ། མི་སྡུག་པ་ལ་སོགས་པ་
སོམ་པའི་ཤེས་པས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི། འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་དང་གཏི་མུག་དེའི་ཀུན་
ནས་ལྡང་བ་དག་པོ་སྟེ། དུས་གསུམ་མངོན་གྱུར་རྣམས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་དང་། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་
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ཡོད་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ལས་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ། ཡིད་ཀི་རང་བཞིན་གི་ལུས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་
པོའ་ིཡེ་ཤེས་ཀིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་ས་བསྡུས་པ་དང་། ཐུན་མོང་དུ་
སོ་སོ་སྐྱེ་བོ་སོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ིད་བདེན་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཞོམ་པར་
བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། འཕགས་པས་སོབ་པའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་ིད་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཟིན་སོམ་པའི་ལམ་གི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སོམ་པས་སྤང་
བར་བྱ་བ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་མཐར་ཕིན་པ་མ་ཡིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ས་དང་པོ་ནས་
བདུན་པའི་བར་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་དག་པ་ས་གསུམ་སོམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་
ནི་མ་དག་པའི་ས་ལ་བརེན་པའི་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། མཐར་ཕིན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའི་
དག་པ་ས་གསུམ་གི་མི་མཐུན་ཕོགས་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དག་
པའི་ས་ལ་བརེན་པའི་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་རགས་པ་རོགས་ས་བའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པའི་དི་མ་རྣམ་དགུ་ནི་པདྨའི་སྦུབས་དང་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་ཡིས་གོ་
རིམ་ཇི་ལྟ་བར་མཚོན་ཞིང་གསལ་བར་རབ་ཏུ་བསྟན་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དེ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་
པ་ེ་བའི་ོན་མོངས་པའི་སྦུབས་ཀིས་ནི་རས་ཀི་དབྱེ་བས་རབ་ཏུ་ཕིན་བརྒྱད་ཁི་བཞི་སྟོང་དང་། དབྱེ་བ་མཐའ་
ཡས་པ་ལས་འདས་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་དབྱེ་བ་མཐའ་ཡས་པ་
བཞིན་ནོ། །དེ་ཡིས་དབྱིངས་ལ་སིབ་ཚུལ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཅན་ནོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམ་པ་
དགུ་པོ་འདི་དག་གིས་སིབ་པར་བྱ་བ་སེམས་ཅན་གི་རིས་བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་དང་
རང་སངས་རྒྱས་ཀིས་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་དང་། ཐུན་མོང་དུ་སོབ་པའི་ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང་ཁྱད་པར་
དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བློ་ལྡན་རྣམས་རྣམ་པར་མ་དག་པ་ིད་དེ། དེ་ཡང་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སིབ་པ་
དང་པོ་བཞིའི་དུག་གསུམ་གི་བག་ལ་ལ་རྣམས་ཀིས་ཁམས་གོང་མའི་བྱིས་པ་རྣམས་མ་དག་ཅིང་། དེ་དག་
ཀུན་ནས་ལྡང་བ་དག་པོས་འདོད་ཁམས་ཀི་བྱིས་པ་རྣམས་མ་དག་དང་། མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་ས་གཅིག་གི་
དག་བཅོམ་པ་རྣམས་མ་དག་པ་དང་ནི། དེ་བཞིན་མཐོང་བས་ས་སྤང་བར་བྱ་བ་རྣམས་དང་། སོམ་པས་སྤང་བར་
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བྱ་བ་གིས་ཀིས་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་སོབ་པ་དང་། འཕགས་པ་སོབ་པ་གིས་མ་དག་པ་དང་། མ་དག་པའི་ས་བདུན་
ལ་བརེན་པའི་དི་མ་དང་། དག་པས་གསུམ་ལ་བརེན་པའི་དི་མ་གིས་ཀིས་མཐར་མ་ཕིན་པ་དང་མཐར་ཕིན་
པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་རྣམས་མ་དག་ཅིང་། གང་ཟག་དེ་དང་དེ་ལ་སྤང་བྱ་དེ་དང་དེ་གཙོ་ཆེ་བར་ལྡན་པས། 
ཆོས་ཀི་དབྱིངས་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བའི་གེགས་བྱས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །སོ་
སོའ་ིདཔེ་དོན་རྒྱས་པར་སྦྱར་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་མེ་ཏོག་པདྨ་འདམ་རབ་ལས་གསར་དུ་སྐྱེས་ཏེ་ལྟ་བ་པོའ་ིམདུན་
དུ་གྱུར་མ་ཐག་ན་ཡིད་རབ་ཏུ་དགའ་བར་བྱེད་པ་དང་། ཕི་ནས་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར་བརྙིངས་ཤིང་དགའ་བ་
མེད་པར་གྱུར་པ་ལྟར་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ལ་ཡང་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་
ལས་སྐྱེས་པའི་ཆགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ན་དགའ་བ་དང་། ཕི་ནས་འགག་པ་ན་དགའ་བ་མེད་པའི་ཕིར་
པདྨ་མཐོང་བའི་དགའ་བ་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པས་འདོད་ཆགས་ཀི་བག་ལ་ལ་ནི་པདྨ་ལྟ་བུ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་
སྦྱར་ཏེ་ཇི་ལྟར་ན་སྦྲང་རྩི་ལ་ཆགས་པའི་སྲོག་ཆགས་སྦྲང་མ་ནི་གཞན་གིས་སྦྲང་རྩི་བླངས་པ་ན་ཡིད་ཞེ་སང་
གིས་ཤིན་ཏུ་འཁྲུགས་ཏེ་བརྡུང་བརེག་ཅིང་ཟུག་ངུ་བསྐྱེད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་གི་བག་ལ་
ལ་འཕེལ་བ་ལས་ཁོང་ཁོ་མངོན་དུ་སྐྱེས་པས་ན་ཡང་རང་གཞན་གི་སིང་ལ་སྡུག་བསྔལ་ཟུག་ངུ་བསྐྱེད་པར་
བྱེད་དོ། །ཞེས་པས་ཞེ་སང་གི་བག་ལ་ལ་ནི། སྦྲང་མ་ལྟ་བུ་དང་། ཇི་ལྟར་ན་འབྲས་ལ་སོགས་པ་འབྲུའི་སིང་པོ་
ནི་ཕི་རོལ་གི་ག་མ་དང་གོང་མ་ལ་སོགས་པ་སྦུན་པས་སིབ་པས་མི་མཐོང་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བའི་དོན་མཐོང་བ་ཡང་མ་རིག་པ་གཏི་
མུག་གི་བག་ལ་ལ་ལ་སོགས་པ་སོང་ངའི་སྦུབས་དང་འད་བ་རྣམས་ཀིས་སིབས་པས་མི་མཐོང་བར་
བྱའོ། །ཞེས་པ་གཏི་མུག་གི་བག་ལ་ལ་ནི་སྦུན་པ་ལྟ་བུ། ཇི་ལྟར་ན་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་ནི་ཡིད་དུ་འོང་བའི་
མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མས་ང་བའི་གནས་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འདོད་པའི་ཁམས་ལ་ཆགས་པ་དང་བཅས་པ་
རྣམས་ཀིས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བརེན་པ་ལ་སོགས་པ་ེས་སོད་མང་པོའ་ིརྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕིར། ོན་མོངས་པ་
དུག་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་ལྡང་བ་སྟེ་མངོན་གྱུར་དག་པོ་རྣམས་ནི་མི་གཙང་བའི་ཕུང་པོ་ཆེན་པོ་དང་འད་བར་
ོན་མོངས་ཤིང་ཡིད་འབྱུང་བར་བྱ་བའི་གནས་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པས་དུག་གསུམ་མངོན་གྱུར་ནི་མི་གཙང་བ་ལྟ་
བུ་དང་། ཇི་ལྟར་ནོར་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ནི་ས་མང་པོས་སིབས་ཤིང་སྦས་པ་ན་དབུལ་པོ་རྣམས་
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ཀིས་ནོར་ཡོད་པར་མི་ཤེས་ཤིང་། གཏེར་དེ་ནི་མི་ཐོབ་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་དབུལ་པོ་དང་འད་བའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་
ལ་ཡོན་ཏན་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བ་ིད་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀི་ས་ཡིས་
བསིབས་པས་མི་མཐོང་བར་བྱའོ། །ཞེས་པས་མ་རིག་བག་ཆགས་ཀིས་བསྡུས་པ་ནི་ས་ལྟ་བུ་དང་། ཇི་ལྟར་ན་
ལོན་ཤིང་གི་མྱུ་གུ་དང་སོང་བུ་དང་ཡལ་ག་ལ་སོགས་པ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་ས་བོན་གི་ཤུན་པ་རྣམས་རིམ་གིས་
གཅོད་པར་བྱེད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དོན་དམ་པའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་རིམ་གིས་མཐོང་བ་ཡིས། 
མཐོང་བས་སྤང་བར་བྱ་བའི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་རིམ་གིས་ལྡོག་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པས་མཐོང་སྤངས་
རྣམས་ནི་འབྲས་ཤུན་ལྟ་བུ་དང་། འཕགས་པའི་ལམ་བདེན་པ་བཞིའི་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་
འབྲེལ་བ་ལས་ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་དང་བདག་གིར་འཛིན་པའི་འཇིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྤང་བྱའི་
སིང་པོའམ་གཙོ་བོ་མཐོང་སྤངས་སྤང་བར་བྱ་བ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པ་ཆོས་ིད་ཀི་རྒྱུད་ལ་
ཡོད་པ་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཟིན་སོམ་པའི་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཀིས་སྤངས་པར་བྱ་བ་རྣམས་ནི། རགས་
པ་ཟད་པའི་ལྷག་མ་ཡིན་པའམ་དི་མ་དང་བཅས་པའི་གོས་རུལ་པ་དག་དང་མཚུངས་པར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་པས་
སོམ་སྤངས་རྣམས་ནི་གོས་རུལ་ལྟ་བུ་དང་མ་དག་པའི་ས་བདུན་ལ་བརེན་པའི་དི་མ་རྣམས་ནི་མཐོང་བྱ་ལ་སིབ་
ཅིང་འབད་རྩོལ་དང་བཅས་པས་མངལ་སྦུབས་ཀི་དི་མ་དག་དང་མཚུངས་ལ། མངལ་སྦུབས་བྲལ་བ་དང་འད་
བར་དི་མ་དེ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ལས་ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པར་འབད་རྩོལ་མེད་ཅིང་། ལྷུན་གིས་གྲུབ་
པར་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པར་སིན་ཞིང་
སྐྱེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པས་ས་བདུན་ལ་བརེན་པའི་དི་མ་ནི་མངལ་སྦུབས་ལྟ་བུ་དང་། དག་པ་ས་
གསུམ་ལ་རེས་སུ་འབྲེལ་བའི་དི་མ་ཕ་མོ་རྣམས་ནི་འབད་རྩོལ་མེད་པར་སྤང་བར་ནུས་པས་གསེར་གི་
གཟུགས་ས་འདམ་ཅུང་ཟད་ཀིས་གོས་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་གེན་པོ་བདག་ིད་ཆེན་པོ་རྣམས་
ཀི་རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གིས་གཞོམ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ས་གསུམ་པ་འབྲེལ་པའི་དི་མ་ནི་ས་
འདམ་ལྟ་བུར་སྟོན་པའོ། །སར་ཡང་སིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། གོང་དུ་ཆོས་མཐུན་རྒྱས་པར་སྦྱར་བའི་ཚུལ་དེ་ལྟར་
ན་འདོད་ཆགས་དང་ཞེ་སང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལ་སིབ་བྱེད་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམ་པ་དགུ་ནི་གོ་རིམ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་པདྨ་དང་སྦྲང་མ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དགུ་པོ་གང་དག་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་
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པའི་དོན་ཏོ། །རང་བཞིན་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱད་པར་དུ་མཚོན་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་གསུམ་དཔེ་དགུས་མཚོན་
ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ། དེའི་དོན་སོ་སོར་དབྱེས། ཕེ་བའི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། 
འཆད་པར་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་རྣམ་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཁམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི་
སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་སྦྲང་རྩི་ལ་སོགས་པ་སིང་པོ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་དགུ་པོ་རྣམས་དང་ཆོས་མཚུངས་
སོ། །ཞེས་པའོ། །དབྱེ་བ་ནི། རང་བཞིན་གསུམ་གང་ཞེ་ན། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་
འདིའི་རང་བཞིན་ནི་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་ིད་དང་། སངས་རྒྱས་
འགྲུབ་པའི་རིགས་ཀང་སྟེ་རྣམ་པ་གསུམ་མོ། །དེ་རྣམས་དཔེ་དགུས་ཇི་ལྟར་མཚོན་སམ་ན། རང་བཞིན་གསུམ་
པོ་དེ་ནི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་། སྦྲང་རྩི་དང་འབྲུའི་སིང་པོའ་ིདཔེ་གསུམ་གིས་
དབྱིངས་དེ་ཆོས་ཀི་སྐུའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཞིག་གསེར་གི་དཔེ་གཅིག་གིས་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་
རང་བཞིན་ཅན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བ་དང་ནི། དེ་བཞིན་དུ་གཏེར་དང་ཤིང་ལོན་པ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དང་། 
འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དང་། གསེར་གི་གཟུགས་ཀི་དཔེ་ལྔ་རྣམས་ཀིས་ནི་སྐུ་གསུམ་འགྲུབ་པའི་རིགས་ཀི་རང་
བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་སོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་སྟེ། ཆོས་སྐུའི་དཔེ་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དེ་
བཞིན་ིད་ཀི་དཔེ་དོན་བསྟན་པ། རིགས་ཀི་དཔེ་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །ཆོས་སྐུའི་དཔེ་དོན་ལ་གིས། 
ཆོས་སྐུའི་རྣམ་དབྱེ་བསྟན་པ། དེ་དག་དཔེ་དང་སྦྱར་བའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་བ་ནི། རང་བཞིན་ཆོས་སྐུ་དེ་ཡང་དངོས་
དང་བཏགས་པའི་དབྱེ་བས་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་
པོ་ཤིན་ཏུ་དི་མ་མེད་ཅིང་རང་བཞིན་གི་འོད་གསལ་བ་ིད་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་
ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མཚན་ིད་པ་རོགས་པ་ཆོས་སྐུ་དང་། དེ་རོགས་པའམ་ཐོབ་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་
གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བར་རྣམ་པར་རིགས་པ་འབྱུང་བའི་ལུང་གི་ཆོས་རྣམས་ནི་བརགས་པ་བརན་པ་ཆོས་
སྐུའོ། །དེ་དག་ནི་བརོད་པར་བྱ་བ་དང་བརོད་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་དང་རྒྱུའི་དབྱེ་བས་ཀང་རབ་ཏུ་ཕེ་བར་
བལྟའོ། །བསྟན་པ་ཆོས་སྐུ་ཡང་རྣམ་པ་གིས། དེ་ཁོ་ན་ིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའི་སེ་སྣོད་ལས་བརྩམས་ཏེ། ཟབ་པའི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་། སེམས་ཅན་སྣ་ཚོགས་པའི་
བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཀུན་རོབ་ཀི་བདེན་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་མདོ་སེ་ལ་སོགས་པ་གསུང་རབ་ཡན་



48   དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

ལག་བཅུ་གིས་ལས་བརྩམས་ཏེ་རྒྱ་ཆེ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་ནི་སྟོན་པའོ། །ཞེས་པའོ། །དཔེ་དང་སྦྱར་བ་ནི། 
རོགས་པར་བྱ་བ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལས་ཡང་
དག་པར་འདས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་འཇིག་རེན་ན་ཆོས་ཀི་སྐུ་འདི་ལ་མཚོན་པར་ནུས་པའི་དཔེ་ནི་འགའ་ཡང་མི་
དམིགས་པས་པདྨའི་ནང་ན་གནས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རང་བྱུང་གི་སྐུ་ིད་དང་ཁམས་རང་བཞིན་གིས་
རྣམ་པར་དག་པ་གིས་པོ་ཕོགས་རེ་ཙམ་འད་བ་ིད་དུ་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། དེ་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པ་གཏིང་
དཔག་དཀའ་ཞིང་ཕན་ཡོན་དང་ལྡན་པས་ཕ་མོ་ཟབ་མོ། དོན་དམ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་
བཞིན་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པར་སྟོན་པའི་ཕིར་སྦྲང་རྩི་རྣམས་མངར་ཞིང་ཞིམ་པ་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
ཏེ་རྒྱ་ཆེ་བ་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ལ་སོགས་པ་ཐབས་ཀི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི་
སིང་པོའ་ིདོན་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་རིམ་གིས་དང་བའི་དོན་སྣ་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕིར། ཤུན་པ་སྣ་ཚོགས་
པའི་སྦུབས་ན་ེ་བར་སད་བྱ་འབྲུའི་སིང་པོ་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་བཞིན་
ིད་ཀི་དཔེ་དོན་བསྟན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་བྱོན་ཡང་རུང་མ་བྱོན་ཡང་རུང་། ཆོས་རྣམས་ཀི་
ཆོས་ིད་འདི་ནི་གནས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ོན་མོངས་པས་
སྡུག་བསྔལ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རེས་སུ་འབྲེལ་པ་ན་ཡང་རྣམ་པར་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་
ཕིར་དེ་བཞིན་ིད་ཅེས་བྱ་ཞིང་། དེ་ིད་གསེར་བཟང་པོ་མི་འགྱུར་བ་དང་འད་བར་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་
རང་བཞིན་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་དང་གསེར་མཛེས་པ་དང་འད་བར་རང་བཞིན་གིས་དགེ་ཞིང་མཆོག་ཏུ་
གྱུར་པ་དང་། གསེར་དི་མ་མེད་པ་དང་འད་བར་གདོད་མ་ནས་ོན་མོངས་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་
ན་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ིད་འདི་གསེར་བཟང་པོ་རྣམས་ཀི་ནི་གཟུགས་དང་ཆོས་མཚུངས་པར་བརོད་པ་
ཡིན་ཞེས་པའོ། །རིགས་ཀི་དཔེ་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རིགས་གིས་དཔེ་ཡིས་བསྟན་པ་དང་། 
དེ་ལས་སྐུ་གསུམ་འཐོབ་ཚུལ། དེ་རྣམས་དཔེ་དང་སྦྱར་བའོ། །དེ་ལ་རིགས་གིས་དཔེས་བསྟན་པ་ནི། དཔེར་
ན་འབད་རྩོལ་གིས་གསར་དུ་མ་བསྒྲུབས་ཤིང་ལོངས་སོད་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་ལྡན་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་སའི་
འོག་ན་རང་བཞིན་གིས་གནས་པ་དང་། འབད་རྩོལ་གིས་བསྒྲུབས་པས་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཤིང་ལོན་པ་
སྐྱེད་མོས་ཚལ་དུ་རིམ་གིས་སྐྱེ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐུ་གསུམ་འབྱུང་དུ་རུང་བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་རིགས་དེ་
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ཡང་རྣམ་པ་གིས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཐོག་མ་མེད་པའི་དུས་ནས་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་དུ་ེ་བར་གནས་པའི་
ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པ་རང་བཞིན་གི་རིགས་དང་། དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་བྱས་པས་
འབད་རྩོལ་གིས་གསར་དུ་ཡང་དག་པར་བླངས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་ཐར་པའི་ཆ་དང་མཐུན་པས་མཆོག་ཏུ་
གྱུར་པ་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །སྐུ་གསུམ་འཐོབ་ཚལ་ནི། རྒྱུ་རང་བཞིན་དང་རྒྱས་པའི་
རིགས་འདི་གིས་ལས་འབྲས་བུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་
དང་པོར་རང་བཞིན་དུ་གནས་པའི་རིགས་དེ་ིད་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་མང་པོས་མཐར་ཕིན་པར་བྱས་ནས་གོ་
བུར་གི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ལས་སྐུ་ནི་དང་པོ་དག་པ་གིས་ལྡན་ཆོས་ིད་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་ནི་འཐོབ་པ་
སྟེ། གིས་པ་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་འཕེལ་བ་ལས་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐར་ཕིན་པ་ཡིས་ནི་སྐུ་ཕི་མ་
གདུལ་བྱ་ེ་བ་དང་རིང་བ་ལ་སྣང་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གིས་པོ་ཐོབ་བོ། །ཞེས་
པའོ། །དཔེ་དང་སྦྱར་བ་ནི། དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་ཞིང་ཡོན་ཏན་གི་དཔལ་
གིས་མཆོག་ཏུ་མཛེས་པ་ནི་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་འད་བར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། གདོད་མ་
ནས་རང་བཞིན་གིས་ནི་གྲུབ་པ་ཡིན་ཞིང་འབད་རྩོལ་གིས་གསར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྟོབས་ལ་
སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རིན་ཆེན་ཟད་མི་ཤེས་པ་རྣམས་ཀི་གཏེར་ལྟ་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་
བའི་ཆོས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརྒྱལ་སྲིད་ཀི་དཔལ་འབྱོར་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དག་པ་ལ་སྣང་བ་ལོངས་སོད་
རོགས་པའི་སྐུ་ནི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་དང་གིང་བཞི་ལ་སོགས་པའི་འབྱོར་པ་
ལོངས་སོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །དོན་དམ་པའི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ནུས་པ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱའི་
བློ་ངོར་གང་ལ་གང་འདུལ་གི་གཟུགས་བརྙན་གི་ནི་རྣམ་པ་ཙམ་ཤར་བའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར། ཐུན་མོང་
དུ་སྣང་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་གསེར་གི་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུའོ། །ཞེས་པའོ། །བསྟན་པའི་དོན་དད་པས་རོགས་ཚུལ་
ནི། གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རེན་གཞན་དག་ལས་གསར་དུ་སྐྱེས་པ་མ་ཡིན་པ་རང་བྱུང་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དེ་ནི། སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་
དང་། ན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། ཐེག་པ་ལ་གསར་དུ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་
ཀིས་ངེས་པའི་དོན་གི་གསུང་རབ་དང་དེ་དག་གི་དགོངས་འགེལ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་བརེན་ནས་དད་ཅིང་མོས་ལ་
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ཡིད་ཆེས་པ་ིད་ཀིས་སིའི་ཚུལ་དུ་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་གིས། ཟབ་མོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ིད་ལྟ་བ་ལ་མིག་དང་མི་
ལྡན་པའི་ཕིར། ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དག་ཅིང་
གསལ་ལ་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བཞིན་པ་དེ་སྐྱེ་བོ་མིག་མེད་པར་གྱུར་པས་ནི་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་མེད་པ་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རོགས་བྱའི་དོན་སྟོང་ིད་ངོས་གཟུང་བ་ནི། མཐའ་གིས་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་པ་
ིད་ཀི་ཚུལ་གང་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁམས་དོན་དམ་པའི་བདེན་
པ་དེ་བཞིན་ིད་འདི་ལ་སྔར་ཡོད་བསལ་བར་བྱ་བ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པའི་སྐྱོན་ཅི་ཡང་མེད་དེ། གདོད་མ་
ནས་གོ་བུར་གི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ནི་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བྱང་
བའི་ཡོན་ཏན་སྔར་མེད་བཞག་པར་བྱ་བའང་ཅུང་ཟད་མེད་དེ། སྟོབས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་
རྣམས་གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་ིད་ནི་འདིའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡུལ་མཐའ་གིས་དང་བྲལ་བ་ཡང་དག་པའི་དོན་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་བཞིན་ིད་ལ་ཡུལ་ཅན་
དོན་དམ་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་ཡང་དག་པ་ིད་ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་བལྟས་ཤིང་མམ་པར་བཞག་པ་ལས་
གོམས་པ་རབ་ཏུ་གྱུར་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཆོས་ིད་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའི་ཡེ་ཤེས་རིམ་
གིས་སྐྱེས་ནས་སྤང་བྱ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ཐོབ་སྟེ། དེ་ཡང་མཐོང་ལམ་དུ་མཐོང་སྤང་གི་དི་
མ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། སོམ་ལམ་དུ་སོམ་སྤང་གི་དི་མ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། མཐར་ཕིན་པའི་
ལམ་དུ་སིབ་པ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའི་ཕིར་
ཆོས་ིད་ལས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པ་སོ་སོར་འབྲལ་ཤེས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་སྤང་རུང་གོ་
བུར་གི་དི་མ་འདུས་བྱས་ཀུན་རོབ་ཀི་ཆོས་རྣམ་དག་གིས་ཁམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་སྟོང་པའི་
ཕིར་ཡོད་པའི་མཐའ་དང་བྲལ་བར་མཐོང་གི ཆོས་ིད་ལས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འབྲལ་
མི་ཤེས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་སྤང་དུ་མི་རུང་བའི་རང་བཞིན་དོན་དམ་བླ་ན་མེད་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྟོབས་
ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སྟོང་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་མེད་པའི་
མཐའ་དང་ཡང་བྲལ་བ་ཡིན་ལ། ཕན་ཚུན་འགལ་བའི་ཕིར་ཡོད་མེད་གིས་ཡིན་གི་མཐའ་ལས་ཀང་གོལ་ཞིང་། 
དེ་ིད་ཀི་ཕིར་དེ་བཀག་པའི་གིས་མ་ཡིན་གི་མཐའ་ལས་ཀང་གོལ་བས་མཐའ་གིས་སམ་མུ་བཞི་ལས་རྣམ་
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པར་གོལ་བའི་སྟོང་པ་ིད་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཚུལ་ནི་འདི་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀིས་བཤད་པའི་
དགོས་པ་བསྟན་པ་ལ་གིས་ཏེ། དིས་ལན་གི་དགོས་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །མདོར་བསྟན་པ་དི་བ་ནི། དཔེར་ན་མི་བརན་ཞིང་རང་བཞིན་མེད་པ་སིན་གི་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། 
ལོངས་སོད་ཅིང་མས་སུ་མྱོང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་རི་ལམ་གི་སྣང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། སྣ་ཚོགས་སུ་
སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་བརྙན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། བཀའ་བར་པ་མཚན་ིད་མེད་པ་སྟོན་
པའི་མདོ་སེ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་རྒྱས་འབྲིང་ལ་སོགས་པ་དེ་དང་དེར་ཤེས་པར་བྱ་བ་གཟུགས་ནས་རྣམ་མཁྱེན་གི་
བར་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྣང་ཡང་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་དུ་སྟོང་ཞིང་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །ཞེས་རྒྱ་ཆེར་
གསུངས་ནས་སར་ཡང་བཀའ་ཐ་མ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་གསུང་རབ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ི
མདོ་ལ་སོགས་པ་རབ་ཏུ་མང་པོ་འདིར་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བདེན་པ་གསུང་བ་རྣམས་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་ཅིང་འོད་གསལ་བ་
གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་ཅི་སྟེ་གསུང་། སྔར་མེད་པར་གསུངས་པ་དང་འདིར་ཡོད་པར་
གསུངས་པ་དག་འགལ་བ་མ་ཡིན་ནམ་ཞེ་ན། ལན་ནི། འགལ་བའི་སྐྱོན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། སྔར་མེད་པར་
གསུངས་པ་ནི་བདེན་དངོས་སུ་འཛིན་པ་དགག་པའི་ཆེད་དུ་གོ་བུར་གི་དི་མ་མེད་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ། འདིར་
ཡོད་པར་གསུངས་པ་ནི་དགོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལྔའི་ཆེད་དུ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཡོད་པར་བསྟན་པའོ། །ཞེས་
འཆད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཡོད་པར་མ་བསྟན་ན། སེམས་ཅན་རྣམས་དོན་དམ་པའི་
སངས་རྒྱས་དེ་ིད་རང་ལ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པས་བདག་ལྟ་བུས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་སམ་དུ་སེམས་
ཞུམ་ཞིང་། ལམ་ལ་འཇུག་པར་མི་སོ་བའི་ེས་པ་དང་། གཞན་ལ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པས་སེམས་ཅན་འདི་དག་
ནི་དམན་པའོ་སམ་དུ་བསམས་ནས་དེ་དག་ལ་བརྙས་པ་བྱེད་ཅིང་མི་གུས་པའི་ེས་པ་དང་། རང་གཞན་ཐམས་
ཅད་ལ་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་བཅོས་མ་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམས་རང་བཞིན་དུ་བདེན་པ་
མེད་པ་ལ་ཡོད་དམ་སམ་དུ་འཛིན་ཅིང་སོ་འདོགས་པའི་ེས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་དབྱེར་
མེད་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་གདོད་མ་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་ལ་མེད་དམ་སམ་དུ་འཛིན་ཅིང་། སྐུར་
པ་འདེབས་པའི་ེས་པ་དང་། བདག་གཞན་གི་རང་བཞིན་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་སུ་མམ་པར་མ་ཤེས་པས་བདག་
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ིད་ལ་ཆགས་པ་ལྷག་པར་འཕེལ་བའི་ེས་པ་སྟེ་སྐྱོན་ནམ་ེས་དམིགས་ལྔ་པོ་འདི་རྣམས་གང་ཟག་གི་རིགས་
གང་དག་ལ་ཤས་ཆེར་ཡོད་པ་དེ་དག་དེ་རྣམས་སྤངས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་སོ་བ་དང་། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གུས་པ་དང་། གོ་བུར་བ་མེད་པར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། རང་བཞིན་ཡོད་པར་རོགས་
པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བདག་གཞན་མཚུངས་པར་ཤེས་པའི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་བསྐྱེད་པའི་དོན་དུ་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་འདི་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པར་གསུངས་ཞེས་པའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ་གིས། གཞན་དུ་སྟོང་ིད་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་བཤད་པ། རྒྱུད་འདིར་ཆོས་དབྱིངས་གསུངས་
པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ། །དེ་ལ་དགོངས་པ་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཡོད་པ་ིད་
ངེས་པའི་དོན་ཡིན་ན། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་སོགས་ལ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ིད་དེ་སིན་དང་རི་ལམ་དང་སྒྱུ་
མ་བཞིན་དུ་སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དགོངས་པ་གང་ཡིན་ཞེ་ན། ཕིན་ཅི་ལོག་མེད་
པའི་དམིགས་པ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་དོན་དམ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འདུས་མ་བྱས་པ་ནི་ཀུན་རོབ་འདུས་བྱས་གོ་
བུར་གི་དི་མ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་གནས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཀིས་དབེན་ཞིང་སྟོང་པ་ལ་
དགོངས་ནས་རང་བཞིན་མེད་པར་གསུངས་པ་སྟེ། གང་གིས་སྟོང་པའི་གོ་བུར་གི་དི་མ་འདུས་བྱས་རྣམས་ཀང་
གང་ཡིན་སམ་ན། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། མི་དགེ་བ་ལ་
སོགས་པ་ལས་ཀི་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། དེ་དག་གི་རྣམ་པར་སིན་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་དོན་སྐྱེ་བའི་
ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་རིམ་པ་ལྟར་སིན་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་གསུམ་པོ་རྣམས་
ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཚུངས་པར་བརོད་དོ། །དེ་ལ་ོན་མོངས་པ་ནི་སེམས་ཅན་གི་རང་བཞིན་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་
ལ་ཁྱབ་པར་སིབ་པ་གོ་བུར་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་སིན་དང་འད་ཞིང་དེས་ཀུན་ནས་བླངས་པར་བྱ་བའི་ལས་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་ནི། ཕིན་ཅི་ལོག་གི་བློས་བསྐྱེད་ཅིང་འཁྲུལ་པའི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར་རི་ལམ་གི་ལོངས་སོད་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་ཡིན་ལ། ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་ཟག་བཅས་ཀི་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་སིན་པ་ཕུང་པོ་ལ་སོགས་པའི་
དོན་ནི་རེན་ལ་ལྟོས་ནས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་དཔྱད་ན་རང་བཞིན་བདེན་པ་མེད་པའི་ཕིར་སྒྱུ་མ་དང་སྤྲུལ་པ་
ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ེས་པ་སྤང་བའི་དོན་དུ་ཆོས་དབྱིངས་
གསུང་ཚུལ། སྤང་བྱ་ེས་པ་ལྔ་པོ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་ཚུལ། ེས་པ་སྤངས་པས་ཕན་ཡོན་མྱུར་དུ་འཐོབ་ཚུལ་
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ལོ། །དེ་ལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་ཚུལ་ནི། གདུལ་བྱ་རྣམས་རིམ་གིས་དང་བའི་ཕིར། བཀའ་དང་པོ་བདེན་པ་
བཞིའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལ་འགའ་ཞིག་གཟུགས་སོགས་བདེན་པར་ཡོད་དམ་སམ་དུ་མངོན་པར་
ཞེན་ན་དེ་སྤང་བའི་ཆེད་དུ་སྔར་བཀའ་བར་པ་མཚན་ིད་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་སྐབས་སུ་ནི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ིད་དང་སྣང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་སིན་དང་རི་ལམ་དང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ངོ་
བོ་ིད་མེད་པ་གཙོ་ཆེར་སྟོན་པའི་རྣམ་བཞག་མཛད་ནས། དེ་ཙམ་གིས་བརྩོན་པ་མི་འདོར་བར་སར་ཡང་
མཆོག་ཏུ་ཟབ་པ་སྟོན་པས་ན། བླ་མའམ་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལས་ཐ་མ་དོན་དམ་རྣམ་པར་ངེས་པའི་ཆོས་ཀི་
འཁོར་ལོ་སྟོན་པས་ན་ཕི་མ་སྟེ། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་སྟོན་པས་ན་རྒྱུད་དང་འད་བར་མཐར་ཐུག་
པའི་དོན་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་རང་གི་སེམས་ཞུམ་པའི་འདུ་ཤེས་དང་། གཞན་དག་ལ་བརྙས་པར་བྱེད་པ་
དང་། དི་མ་ཡོད་པར་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་མེད་པར་འཛིན་པ་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལྷག་པ་སྟེ་
སྐྱོན་ནམ་ེས་པ་ལྔ་པོ་འདི་དག་སྤངས་ནས་སོ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་ཁམས་
རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་ིད་དོ་ཅེས་
དཔེ་དང་རྒྱུ་མཚན་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་མང་པོས་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ེས་པ་ཇི་
ལྟར་འབྱུང་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་དེ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་
བར་མ་བསྟན་ན་ཐོས་པར་ཡང་མི་འགྱུར་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཐོས་པར་བདག་ལྟ་བུས་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་གང་
ལས་ཐོབ་སམ་དུ་རང་ཡང་བརྙས་ཤིང་སིད་ལུགས་པའི་ེས་པ་ཡིས་སེམས་ནི་ཞུམ་ཞིང་ཡིད་ཆད་པ་འགའ་
ཞིག་ལ་རང་གི་རང་བཞིན་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་འགྱུར་བར་བྱའོ་སམ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་
སེམས་ཁྱད་པར་ཅན་ནི་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་བའི་ེས་པ་འབྱུང་ཞིང་། ཡང་གང་ལ་ལ་ཞིག་ལ་གཞན་དོན་དུ་
སངས་རྒྱས་སྒྲུབ་པར་བྱའོ་སམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་ཅུང་ཟད་ཙམ་སྐྱེས་པས་ཀང་། བདག་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
ལ་གནས་པས་མཆོག་གམ་རབ་ཅེས་བྱ་བར་རློམ་ཞིང་སེམས་ཁེངས་པ་ན། གཞན་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་པ་
རྣམས་ལ་དེ་བཞིན་ིད་ཡོད་པར་མ་ཤེས་པས་འདི་དག་ནི་དམན་པའོ་སམ་པའི་འདུ་ཤེས་རབ་དུ་འཇུག་པའི་
ེས་པ་འབྱུང་ལ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་མེད་པར་སེམས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་ནི་སོ་འདོགས་སྐུར་
འདེབས་དང་བྲལ་བ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་མི་སྐྱེ་བ་དེས་ན་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་ཀུན་རོབ་གོ་བུར་གི་དི་མ་
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རྣམས་བདེན་པར་ཡོད་པར་འཛིན་ཅིང་སོ་འདོགས་པའི་ེས་པ་དང་། ཡང་དག་པའི་དོན་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དོན་
དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ནི་རིག་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་
ེས་པའང་འབྱུང་སྟེ། ལེགས་པར་སད་ན་རྒྱུ་དང་རེན་གི་བཅོས་མ་དང་སྤང་རུང་གོ་བུར་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་
སེམས་ཅན་གི་སྐྱོན་གོ་བུར་གི་དི་མ་དེ་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་ིད་མ་ཡིན་ཞིང་ཡང་དག་པར་ན་ེས་པ་གོ་བུར་
བ་དེ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་གིས་སུ་མེད་པའི་ཕིར་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་
རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པར་ཡོད་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའི་ེས་པ་གོ་བུར་བ་
རྣམས་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པར་འཛིན་ཅིང་སོ་འདོགས་ལ། ཡང་དག་པའི་ཡོན་ཏན་དང་བཅས་པའི་ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གནས་པ་ལ་མེད་དོ། །ཞེས་སྐུར་པ་འདེབས་པས་ན་བློ་ལྡན་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་བདག་ིད་དང་སེམས་ཅན་ནི་རང་བཞིན་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་མཚུངས་པར་
མཐོང་བའི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལྷག་པའི་ེས་པ་རྣམས་འབྱུང་
ངོ་། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་བས་ན་ེས་པ་དེ་དག་སྤང་བའི་དོན་དུ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་གསལ་བར་བསྟན་ཏོ། །ཞེས་
པའོ། །སྤངས་བས་ཕན་ཡོན་ཐོབ་ཚུལ་ནི། འདི་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་ནི་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་དོ་ཞེས་བྱ་བར་ངེས་པའི་དོན་གི་གསུང་རབས་རྣམས་ལས་བསྟན་ཅིང་གདུལ་བྱར་
གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་ལེགས་པར་ཐོས་པ་ལས། རང་གི་རང་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ི
སམ་པས་ལམ་གི་དཀའ་སད་ལ་སོ་བ་དང་། གཞན་གི་རང་བཞིན་ཡང་སངས་རྒྱས་སུ་ཤེས་པས་སྟོན་པ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་གུས་པ་དང་། ཀུན་རོབ་གོ་བུར་གི་དི་མ་བདག་གིས་སུ་མེད་པ་ལ་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་
དང་། དོན་དམ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ཡོད་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། བདག་གཞན་གི་
རང་བཞིན་སངས་རྒྱས་སུ་མཚུངས་པར་མཐོང་བ་ལས་གཞན་ལ་ཕན་པར་འདོད་པའི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་
སྐྱེ་ཞིང་། དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་ལྔ་སྐྱེས་པའི་ཕིར་ཕན་ཡོན་དེ་དག་ལས་ནི་སེམས་ཞུམ་པ་ལ་སོགས་ཁ་ན་
མ་ཐོ་བ་མེད་ཅིང་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ཅན་དུ་མཚུངས་པར་ལྟ་སྟེ། སྐྱོན་གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམས་
མེད་ཅིང་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་གིས་དག་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཡོད་པར་རོགས་པ་དང་། བདག་ིད་དང་སེམས་
ཅན་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ཅན་དུ་མཚུངས་པར་མཐོང་བའི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལས་ལམ་
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རིམ་གིས་བསྒྲུབས་པས་འབྲས་བུ་དོན་གིས་མཐར་ཕིན་པ་བླ་ན་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ནི་གདོན་མི་ཟ་
བར་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་དཀོན་མཆོག་གི་
རིགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ིསྐབས་ལེའུ་དང་པོའ་ིརྣམ་པར་བཤད་
པའོ།།  །།ད་ནི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་དེ་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ལས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀི་
ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་ལ་གནས་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་འབྲས་བུའི་དབང་དུ་བྱས་ནས། རོགས་པའི་
ངོ་བོ་བྱང་ཆུབ་ཀི་དོན་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་བྱ་དོན་གི་རྣམ་དབྱེ་མདོར་བསྟན་པ། འཆད་ཚུལ་སོམ་དུ་བསྡུས་ཏེ་
བསྟན་པ། དེ་དག་སྦྱར་ཏེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་དོན་གི་རྣམ་དབྱེ་ནི། ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དངོས་
པོ་དི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ིད་མཐར་ཕིན་པའི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་
རྣམ་པ་བརྒྱད་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཆད་པའོ། །དེའང་སྔར་བཤད་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་
པར་དག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་གོ་བུར་གི་དི་མ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་ནས་དག་པ་གིས་ལྡན་དུ་གནས་
ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀི་ངོ་བོ་ིད་དུ་རིག་པར་བྱ་སྟེ། དག་པ་གིས་ལྡན་དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་
མམ་གཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐོབ་འཇིག་རེན་པའི་ཡེ་ཤེས་
གིས་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་བསོམ་པ་ནི་རྒྱུའི་དོན་ཏོ། །ཡེ་ཤེས་དེ་དག་གོམས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ལས། ོན་
མོངས་དང་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་དི་མ་མཐའ་དག་དང་བྲལ་བ་ནི་འབྲས་བུའི་དོན་
ཏོ། །ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་བྲལ་བས་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་ཏེ། ཟག་པ་
མེད་པའི་འབྱོར་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཐོབ་པས་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་ཅིང་། ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་
བྲལ་བས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འཇུག་པའི་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྒྲུབ་པ་ནི་ལས་ཀི་
དོན་ནོ། །དོན་གིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དེ་དག་འགྲུབ་པར་བྱེད་པའི་རེན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡོན་ཏན་
ཚད་མེད་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པ་ནི་ལྡན་པའི་དོན་ནོ། །ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་དེ་ིད་གཏིང་དཔག་
དཀའ་བས་ན་ཟབ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། མཐུ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མང་པོ་མངའ་བས་ན། རྒྱ་ཆེ་བ་ལོངས་
སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་གཞན་གི་དོན་འབའ་ཞིག་མཛད་པས་ན་བདག་ིད་ཆེན་པོ་
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ། རྣམ་པ་གསུམ་གིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ནི་འཇུག་པའི་དོན་ནོ། །སྐུ་གསུམ་པོ་དེ་ཡང་ནི་ནམ་མཁའ་ཇི་
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སྲིད་པ་དང་འགོ་བ་ཇི་སྲིད་པའི་དུས་དང་མཚུངས་པར་འཇུག་ཅིང་གནས་པ་ནི་རག་པའི་དོན་ནོ། །དེ་དག་གི་ཇི་
ལྟ་བ་ིད་ཀི་ཚུལ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞིང་། རོགས་པར་དཀའ་བ་ནི་བསམ་
གིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ཏེ། དེ་ལྟར་དོན་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀིས་བཤད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །སོམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི། དེ་
ལྟར་ན་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་སྤང་བྱ་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་དག་པ་གིས་ལྡན་
ངོ་བོ་ིད་ཀི་དོན་དང་། དེ་ཐོབ་པར་བྱེད་པ་མམ་བཞག་དང་རེས་ཐོབ་ཀི་ལམ་མས་སུ་ལེན་པ་རྒྱུའི་དོན་དང་། 
ལམ་བསོམ་པ་ལས་སིབ་པ་གིས་ཀི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་འབྲས་བུའི་དོན་དང་། སིབ་པ་སྤངས་པ་ལས་རང་
གཞན་གི་དོན་གིས་འགྲུབ་པར་བྱེད་པ་ལས་ཀི་དོན་དང་། དེ་དག་གིས་རེན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡོན་
ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་པའི་དོན་དང་། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ིད་དང་ལོངས་སོད་རོགས་པ་དང་སྤྲུལ་པ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་གི་
རབ་ཏུ་དབྱེ་བས་འཇུག་པའི་དོན་དང་། དེ་རྣམས་ཀང་འགོ་བ་དང་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་པར་རག་པའི་དོན་དང་། 
མཐར་ཕིན་པ་ཇི་ལྟ་བའི་ཚུལ་ནི། ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ཏེ། དོན་བརྒྱད་པོ་རྣམས་
ིད་ཀིས་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་སར་ནི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་བརྒྱད་ཡོད་ཀང་། དང་པོ་གིས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཆད་པས་རེ་ཤིག་དོན་རྣམ་པ་བདུན་ཏེ། དག་ཐོབ་
ལས་༡ངོ་བོ་རྒྱུའི་དོན། དི་མ་དང་བྲལ་བ་༢འབྲས་བུའི་དོན། རང་གཞན་༣གི་དོན་གིས་ལས་ཀི་དོན། དེའི་རེན་
ཡོན་༤ཏན་དང་ལྡན་པའི་དོན། སྐུ་གསུམ་གི་དབྱེ་བས་༥འཇུག་པའི་དོན། ཇི་སྲིད་དུ་དེ་དག་༦རག་པའི་དོན། ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་བ༧སམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ནོ། །ངོ་བོ་དང་རྒྱུའི་དོན་ལ་གིས། དག་པ་འཐོབ་ཚུལ་མདོར་
བསྟན་པ། དེ་ིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་ནི། སེམས་ཀི་རང་བཞིན་གདོད་མ་ནས་འོད་
གསལ་བའོ། །ཞེས་ངེས་པའི་དོན་གི་གསུང་རབས་རྣམས་ལས་བརོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ིད་ི་མ་བཞིན་དུ་
ཤེས་པར་བྱའོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ིད་གསལ་བའི་རོགས་པ་དང་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་
པའི་སྤངས་པ་གིས་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་སྔར་སེམས་ཅན་གི་གནས་སྐབས་སུ་གོ་བུར་གི་དི་མ་ོན་
མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་སིན་ཚོགས་སྟུག་པོ་དང་འད་བའི་སིབ་པ་ཡིས་ནི་བསིབས་པར་
གྱུར་པ་ལས་མཐར་ཡང་དག་པའི་ལམ་གིས་དི་མ་མཐའ་དག་མེད་པར་བྱས་ཏེ་སྤངས་པ་དང་སངས་རྒྱས་ཀི་
ཡོན་ཏན་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་དང་དབྱེར་མི་ཕེད་པར་ལྡན་ཞིང་། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་བ་དང་འཆི་བ་
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རྣམས་ལས་གོལ་བས་རག་ཅིང་བརན་ལ་གཡུང་དྲུང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ཐོབ་པ་ནི་དག་པ་
གིས་ལྡན་ངོ་བོའ་ིདོན་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟ་བུའི་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མམ་བཞག་ཏུ་
ཆོས་ིད་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་རྣམ་པར་མི་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཅན་ཇི་སེད་
པའི་དོན་ལ་དམིགས་ཏེ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་དག་ལ་བརེན་ནས་ལམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་
རིམ་གིས་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུའི་དོན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གིས། དག་པ་གིས་ལྡན་ངོ་
བོའ་ིདོན་དང་། འཐོབ་བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱུའི་དོན་ནོ། །ངོ་བོའ་ིདོན་ལ་གིས། དངོས་དང་། ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ལ་
དངོས་ནི། དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ནི་རང་བཞིན་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མེད་པས་
གནས་པ་ལས་མཐར་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་ཡང་བྲལ་ནས་དག་པ་གིས་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀིས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་
ཡིན་ལ། དེ་ཡང་ི་མ་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་དང་། ནམ་མཁའ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་གསལ་བའི་རོགས་པ་དང་སིབ་པ་གིས་རྣམ་པར་དག་པའི་སྤངས་པ་སྟེ། སྤངས་
རོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་ཀི་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཁྱད་པར་ལ་གིས་ལས། རང་
བཞིན་འོད་གསལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། ཟག་པ་མེད་པའི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བའི་ཆོས་སྐུ་དེ་ནི་
རྒྱུ་དང་རེན་གིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པ་མ་ཡིན་ཞིང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་དུ་དབྱེར་མེད་
པར་འཇུག་པ་ཅན་ཡང་ཡིན་ལ། དེ་ིད་ཆུ་བོ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་ནི་རྡུལ་གི་གངས་ལས་ཀང་འདས་ཤིང་ཚད་མེད་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན་དང་གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་
ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །གོ་བུར་དི་བྲལ་གི་ཁྱད་པར་ནི། དི་མ་རྣམས་རང་བཞིན་གིས་ནི་གདོད་མ་
ནས་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་དང་། མ་དག་སའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། 
སྤང་དུ་རུང་བས་གོ་བུར་བ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་ཏེ། རྒྱུ་མཚན་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཐར་པའི་གེགས་ོན་
མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གེགས་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་གིས་པོ་དག་སེམས་ཅན་གི་
གནས་སྐབས་དེར་སིན་གིས་ི་མ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་སིབ་པ་དང་འད་བར་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་སིབ་པར་
བརོད་པ་ཡིན་ལ། སིབ་པ་དེ་དག་སྤངས་པ་ལས་ནི་དག་པ་གིས་ལྡན་དུ་འགྱུར་བ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །འཐོབ་
བྱེད་ཡེ་ཤེས་རྒྱུའི་དོན་ནི། ོན་མོངས་པ་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་གིས་པོ་དང་བྲལ་བ་ཡིས་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གོལ་
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བ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གིས་ཟུང་དུ་
འབྲེལ་བར་བསོམས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀི་མམ་གཞག་ཏུ་ཁམས་གསུམ་པའི་
གེན་པོ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་བསོམས་པས་གཙོ་ཆེར་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་། དེ་ཡི་ནི་
རེས་ཐོབ་ཏུ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཤེས་བྱ་ཇི་སེད་པའི་དོན་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བསོམས་
པས་གཙོ་ཆེར་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་སྦྱོང་བས་དེ་དག་ནི་ཡེ་ཤེས་གིས་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་། དེ་དང་རེས་སུ་
འབྲེལ་བའི་ལམ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །དི་མ་དང་བྲལ་བ་འབྲས་བུའི་དོན་ལ་གིས། དི་མེད་
དཔེ་ཡིས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་ནི། དཔེར་ན་རྙོག་པའི་དི་
མ་མེད་ཅིང་ཆུ་མང་པོ་དང་ལྡན་ལ་རིམ་གིས་རྒྱས་པའི་མེ་ཏོག་པདྨས་ཁྱབ་པར་ཁེབས་པའི་མཚོ་མཛེས་པ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་། གཟའ་ས་གཅན་གི་ཁ་ནང་ནས་ཐར་
པའི་ཟ་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་་གང་བ་ལྟ་བུ་ོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་ལས་གོལ་བ་དང་། སིན་གི་ཚོགས་སྟུག་
པོ་དང་འད་བའི་ོན་མོངས་པ་གཏི་མུག་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་འོད་
གསལ་བ་ལྟ་བུར་ནི་གོ་བུར་གི་དི་མ་མེད་ཅིང་སྤངས་རོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཐུག་པ་
རྣམས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་གཟིགས་པའི་འོད་ཟེར་གི་སྣང་བ་དང་ལྡན་པའི་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་དེ་ིད་དོ། །ཞེས་པ་དང་། ཡང་ཇི་ལྟར་ན་པདྨའི་སྦུབས་ལས་གོལ་བ་ཐུབ་པ་ཁྱུ་མཆོག་སངས་
རྒྱས་ཀི་སྐུ་ལྟ་བུ་ནི། གོ་བུར་གི་དི་མ་ལས་གོལ་བའི་རྒྱལ་བ་ིད་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སྦྲང་མ་དང་
བྲལ་བའི་སྦྲང་རྩི་ལྟ་བུ་དང་། སྦུན་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲུའི་སིང་པོ་ལྟ་བུ་དང་། མི་གཙང་བའི་འདམ་རབ་དང་བྲལ་
བའི་རིན་ཆེན་གསེར་བཟང་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ས་འོག་ནས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དང་། ས་བོན་
ལས་འཁྲུངས་ཤིང་འདབ་མ་དང་ལྡན་པའི་ཤིང་ལོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། གོས་རུལ་དང་བྲལ་ཞིང་དི་མ་མེད་
པའི་རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་ལྟ་བུ་དང་ནི། དེ་བཞིན་དུ་མངལ་ནས་
འཁྲུངས་པའི་ས་བདག་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་ལྟ་བུ་དང་། ས་འདམ་ནག་པོ་དང་བྲལ་བའི་གསེར་གི་གཟུགས་
བརྙན་དང་འད་བར་དི་མ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ལས་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། ཡེ་ཤེས་ལ་སྐུ་གིས་འབྱུང་ཚུལ་
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ནི། ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་ིད་ཆུ་མཚོ་རྙོག་པས་དག་པ་དང་། སོགས་པའི་སས་
ཟ་བ་ས་གཅན་ལས་ཐར་བ་དང་། ི་མ་སིན་ལས་གོལ་བ་བཞིན་དུ་སྡུག་པ་ལ་འདོད་ཆགས་པ་དང་། སོགས་
པའི་སས་མི་སྡུག་པ་ལ་ཞེ་སང་བ་དང་། བར་པ་ལ་གཏི་མུག་པ་སྟེ་གོ་བུར་གི་དི་མས་ོན་མོངས་པ་དུག་གསུམ་
ལས་ཀང་དག་ནས་སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྐུ་ཐོབ་པ་ནི་རྒྱུ་མང་པོ་ཡོད་
ཀང་མདོར་བསྡུ་ན་མམ་བཞག་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་བསོམ་པ་ིད་ཀིས་
ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་རབ་ཏུ་བརོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་
དུ་རོགས་པ་ཕུན་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རེན་སྟོང་པ་ིད་འོད་གསལ་རྣམ་པ་ཀུན་གི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ནི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་ངེས་པར་
མཐོང་བ་དེ་ནི་རེས་ལས་ཐོབ་པའི་འཇིག་རེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ལ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་
པ་གོམས་པར་བྱས་པས་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པར་ཡང་བསྟན་
ཏོ། །ཞེས་པའོ། །དུས་གསུམ་སྤངས་པས་དོན་གིས་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། རང་གི་རྒྱུད་ལ་ཁམས་གསུམ་པའི་རེས་
སུ་ཆགས་པའི་འདོད་ཆགས་སེམས་རྙོག་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་དང་འད་བ་རྣམས་ནི། མ་ལུས་པར་སྤངས་པའི་
ཕིར་དང་། གདུལ་བྱ་གཞན་མང་པོ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མེ་ཏོག་པདྨ་དང་འད་བ་ལ་ཆོས་བསྟན་པས་བསམ་གཏན་ཏིང་ངེ་
འཛིན་གི་ཆུ་ནི་འབབ་ཅིང་ཞི་གནས་ལྷག་མཐོང་གིས་བརླན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། དོན་གིས་མཐར་ཕིན་
པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་ཆུ་དག་པས་ཡོངས་སུ་གང་ཞིང་པདྨ་མང་པོས་ཁེབས་པའི་རིང་བུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་
མཚུངས་པ་ཡིན་ལ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། རང་གི་རྒྱུ་ཡིད་དུ་མི་འོང་བ་ལ་ཀུན་ནས་མནར་སེམས་པའི་ཞེ་སང་
གདུག་པ་ཅན་ས་གཅན་ལྟ་བུའི་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བས་གཞན་རྒྱུད་ལ་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་བར་འདོད་
པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་། ཕན་པ་དང་ཕད་པར་འདོད་པའི་བྱམས་པ་ཆེན་པོ་འོད་ཟེར་དང་འད་བ་རྣམས་ཀིས་
གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པར་མཛད་དེ་རེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་ན་དོན་གིས་མཐར་ཕིན་པའི་
སངས་རྒྱས་དེ་ནི་དི་མ་མེད་པའི་ཟ་བ་་གང་བ་གཟའ་ལས་ཐར་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ཞིང་རང་གི་རྒྱུད་ཁམས་
གསུམ་པའི་མི་ཤེས་པ་གཏི་མུག་སིན་གི་ཚོགས་སྟུག་པོ་དང་འད་བའི་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བས་གདུལ་
བྱའི་འགོ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་དེ་དག་གི་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསྟན་པས་ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་ཟེར་རྣམས་ཀིས་མི་
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ཤེས་པའི་མུན་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་མཛད་པའི་ཕིར། དོན་གིས་མཐར་ཕིན་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་དེ་ནི་དི་
མ་མེད་ཅིང་འོད་གསལ་བའི་ི་མ་སིན་ལས་གོལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དི་མ་དག་པས་སིང་
པོ་འཐོབ་ཚུལ་ནི། གཞན་གང་དང་ཡང་མི་མམ་ཞིང་སངས་རྒྱས་ཁོ་ན་དང་མམ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་དང་
ལྡན་པའི་ཕིར་དང་དེ་བའི་ཆོས་ཟབ་མོའ་ིརོ་བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ནི་གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོ་ལ་སྦྱིན་པར་མཛད་
པའི་ཕིར་དང་། སིབ་པ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ཤུན་པ་དང་ནི་བྲལ་བའི་ཕིར་དང་། མཐར་ཕིན་པའི་
སངས་རྒྱས་དེ་ནི་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་པདྨ་ལས་འཐོན་པའི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དང་། སྦྲང་མ་དང་བྲལ་བའི་སྦྲང་
རྩི་དང་། སྦུན་པ་ལས་བྱུང་བའི་འབྲུའི་སིང་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། རང་བཞིན་གིས་དི་མ་
མེད་ཅིང་གོ་བུར་བའི་སྐྱོན་ལས་ཀང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་དང་། ཡོན་ཏན་གི་ནོར་རས་ཟད་མི་ཤེས་པ་རྣམས་
ཀིས་ནི་གདུལ་བྱའི་དབུལ་བ་དང་ཕོངས་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་སྡུག་
བསྔལ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་བདེ་ཆེན་གི་འབྲས་བུ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ན། སིབ་པ་ལས་གོལ་བའི་
སངས་རྒྱས་དེ་ནི། མི་གཙང་བས་དག་པའི་གསེར་བཟང་པོ་དང་། སའི་སྦུབས་ནས་འཐོན་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་
དང་། འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་ཤིང་ལོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། དགོས་འདོད་འབྱུང་བའི་རིན་ཆེན་ལྟ་བུར་
ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་གདུལ་བྱའི་གཙོ་བོ་རྐང་
གིས་པ་རྣམས་ཀི་བདག་པོའམ་འདེན་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། 
རིན་ཆེན་གསེར་ལས་བྱས་པའི་གཟུགས་བརྙན་གི་རྣམ་པ་ལྟ་བུར་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟོན་
པའི་ཕིར་ན་སྐུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་གོས་རུལ་དང་བྲལ་བའི་རིན་ཆེན་གི་སྐུ་དང་། 
མངལ་སྦུབས་དང་བྲལ་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་། ས་འདམ་དང་བྲལ་བའི་གསེར་གི་གཟུགས་
བརྙན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རང་གཞན་༢གི་དོན་ལ་གིས། དོན་གིས་འགྲུབ་ཚུལ་མདོར་
བསྟན་པ་དང་། དེ་ིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་ནི། ཟག་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་པའི་སྤངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་དང་། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟར་དང་། ཇི་སེད་པ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་
རོགས་པ་མཐར་ཕིན་པ་སྟེ། སྤངས་རོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་
གཏན་དུ་འཇིག་པ་མེད་ཅིང་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་ཏེ། རྒ་བ་མེད་པས་བརན་པ་དང་། ན་བ་མེད་
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པས་ཞི་བ་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པས་རག་པ་དང་། འཆི་བ་མེད་པས་འཕོ་བ་མེད་པ་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟ་
བུའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པ་ནི། རང་གི་དོན་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་ལ། དེ་ིད་དཀར་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་
གནས་ཡིན་པས་གཞན་གི་དོན་མཐར་ཕིན་པར་བྱེད་དེ། ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་ཀི་ངང་དུ་གཤེགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ནི་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའ་ཡིས་གོ་སྐབས་ཕེ་བས་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་
འཇུག་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་དམ་པ་ཡི་དབང་པོ་དྲུག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སོ་སོ་དང་
མཐུན་པའི་སོད་ལམ་གི་དོན་མས་སུ་མྱོང་ཞིང་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་མཛད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་འདི་
ལྟར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་མིག་གི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གྱུར་ཅིང་རྡུལ་ཕ་རབ་
བསགས་པ་མ་ཡིན་ལ། དབང་འབྱོར་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་དོན་ལ་ལྟ་བ་དང་། 
རྣ་བའི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་རག་ཏུ་མཚན་མ་མེད་ཅིང་ཡང་དག་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་གཏམ་བཟང་པོ་
ནི་འཇིག་རེན་པའི་ཆོས་དང་མ་འདེས་པ་གཙང་མའི་དོན་ལ་ན་པ་དང་། སྣའི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་བདེ་
བར་གཤེགས་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་དི་ཡིད་དུ་འོང་བ་ནམ་ཡང་ེས་པའི་དི་མས་མ་གོས་པ་གཙང་མའི་དོན་ལ་
སྣོམ་པ་དང་། ལེའི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་འཕགས་པ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀིས་ལོངས་སོད་པར་བྱ་བ་དམ་
པའི་ཆོས་ཀི་རོ་མཆོག་བདུད་རྩི་ལྟ་བུའི་དོན་ལ་མྱོང་བ་དང་། ལུས་ཀི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ལས་འབྱུང་བ་ཡང་དག་པའི་རེག་བྱའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཟག་པ་མེད་པའི་དོན་མས་སུ་
མྱོང་བ་དང་། ཡིད་ཀི་དབང་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་གནས་ལུགས་གདོད་མ་ནས་རང་གི་ངོ་
བོ་ིད་ཀིས་ཟབ་ཅིང་རོགས་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་བདག་མེད་པའི་དོན་ལ་རོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་
གྱུར་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཆོས་ིད་ཀི་རིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞིབ་མོར་བསམས་ཤིང་རྣམ་པར་བྱང་བ་ན། གཞན་
དོན་མཐར་ཐུག་པའང་དོན་དམ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མས་སུ་མྱོང་བར་མཛད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དོན་
དམ་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་དང་གནས་
པ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀི་རྒྱུན་རྣམས་དང་བྲལ་ཞིང་། འགྱུར་བ་མེད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་ིད་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས་དོན་གིས་འགྲུབ་ཚུལ་རྣམ་དབྱེ་དང་བཅས་པ་སིར་བསྟན་
པ་ནི། བྱེད་ལས་མང་པོ་ཡོད་ཀང་མདོར་བསྡུ་ན་སོབ་ལམ་དུ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གིས་
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པོ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བར་བསོམས་པའི་བྱ་བའི་ལས་སུ་སྐུ་གིས་པོ་འདི་ནི་འགྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་
མམ་བཞག་དུ་ཆོས་ིད་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་ལ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་གོམས་པ་ལས། གོ་བུར་གི་དི་མ་
ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྐུ་སྤངས་པ་མཐར་ཕིན་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་ཐོབ་པ་དང་། རེས་ཐོབ་ཏུ་ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ལ་སོགས་པ་ཇི་སེད་པ་རོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གོམས་པ་ལས་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་
གི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་རོགས་པ་མཐར་ཕིན་པའི་དི་མ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་ཞིང་། སྦྱངས་པ་ལྟར་དི་མ་མེད་
པ་མངོན་སུམ་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའོ། །དེ་ལ་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེན་དུ་གྱུར་པ་
ཆོས་ཀི་སྐུ་དག་ནི་སོ་སོར་ཟག་པ་མེད་པ་དང་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པ་གིས་པོ་རེ་རེ་དང་ལྡན་ཞིང་། ཐུན་མོང་དུ་
འདུས་མ་བྱས་པའི་རྣམ་པ་གཅིག་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལྟར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྐུ་ནི་ཟག་པ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མེད་པའི་སྤངས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་རོགས་པ་
དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། གིས་ཀ་རྒྱུ་རེན་གིས་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་
རོ། །དེ་དག་གིས་ནི་རང་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་ཅིང་། དེ་ིད་དཀར་པོའ་ིཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་
གནས་ིད་ཡིན་པའི་ཕིར། གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའང་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའོ། །རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་
ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ་ནི། གོ་བུར་གི་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་རྩ་བ་ནས་
འགགས་ཤིང་སྤངས་པའི་ཕིར་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྐུ་ནི་ཟག་པ་མེད་པའི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་
དུ་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པ་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཟད་པས་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པ་ནི་
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པས་ཡུལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀི་རོགས་
པས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་དུ་འདོད་ཅིང་གིས་ཀའང་གཏན་དུ་འཇིག་པའམ་
འགྱུར་བ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར། རྒྱུ་རེན་གི་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་
པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལ་འཇིག་པ་མེད་པ་ིད་ནི་འདུས་མ་བྱས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྟན་པ་སྟེ། བརན་པ་དང་
སོགས་པའི་སས་ཞི་བ་རག་པ་དང་འཕོ་བ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་འཇིག་པ་མེད་དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ིད་
དོ། །དེའང་ལྡོག་ཕོགས་ངོས་བཟུང་ནས་འཆད་པས་འདུས་བྱས་ཀི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་འཇིག་པའི་ཚུལ་རྣམ་པ་
བཞིར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། བརན་པ་ལས་བཟོག་སྟེ་མི་བརན་པ་དང་། སོགས་པའི་སས་ཞི་བ་ལས་བཟོག་སྟེ་མ་ཞི་
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བ་དང་། རག་པ་ལས་བཟོག་སྟེ་མི་རག་པ་དང་། འཕོ་མེད་དག་ལས་བཟོག་སྟེ་འཕོ་བ་རྣམས་སྤོང་བའི་ཕིར་
རོ། །བཞི་པ་གང་ཞེ་ན། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཡོངས་སུ་སིན་ཏེ་རུལ་ནས་མྱགས་པའི་རྒ་བ་དང་། ཁམས་རྣམ་པར་
འགྱུར་བ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ན་བ་དང་། སྲིད་པ་སྔ་མ་རྒྱུད་ཆད་ཅིང་ཕི་མ་འགྲུབ་པའི་སྐྱེ་བ་དང་། བསམ་གིས་མི་
ཁྱབ་ཅིང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བའི་འཆི་འཕོ་སྟེ་བཞིའོ། །རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ནི་འཇིག་
པ་བཞི་པོ་དེ་རྣམས་མེད་པའི་ཕིར་ན། རིམ་པ་ལྟར་རྒ་བ་མེད་པས་བརན་པ་དང་། ན་བ་མེད་པས་ཞི་བ་དང་། སྐྱེ་
བ་མེད་པས་རག་པ་དང་། འཆི་བ་མེད་པས་འཕོ་བ་མེད་པར་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །གཞན་དོན་ཕུན་
ཚོགས་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་དི་མ་མེད་པའི་སྤངས་པ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་རོགས་
པ་དེ་དག་ནི་གདུལ་བྱའི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པ་རྣམས་ཀི་རྒྱུད་ལ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་
ཅན་རྣམས་ཀི་འབྱུང་བའི་རེན་ནམ་གཞི་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་གནས་ཀང་ཡིན་
ནོ། །དེ་ཡང་དཔེ་ཇི་ལྟར་བསྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་མིན་ཅིང་གཟུགས་སོགས་ཀི་མཚན་མ་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་ནི་མིག་
གི་དབང་པོས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། དི་དང་རོ་དང་རེག་བྱ་དང་ཆོས་རྣམས་ནི། རིམ་པ་བཞིན་རྣ་བས་ཐོས་
པ་དང་ལ་སོགས་པའི་སས་སྣས་ཚོར་བ་དང་། ལེས་མྱོང་བ་དང་། ལུས་ཀིས་རེག་པ་དང་། ཡིད་ཀིས་རོགས་
པའི་གོ་འབྱེད་པའི་སོ་ནས་རྒྱུ་ཡིན་པར་འཇོག་པ་ལྟར། དོན་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་གིས་པོ་མཐོང་བ་
ལ་སིབ་པ་མེད་པར་འགྱུར་བའི་སྦྱོར་བ་ལམ་མས་སུ་བླངས་པ་ལས་བརན་པ་རྒྱལ་བའི་སྲས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་
པ་རྣམས་ཀི་དབང་པོ་དྲུག་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་སོད་ཡུལ་གི་དོན་ལ་ཀུན་རོབ་ཏུ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མཐོང་བ་ལ་
སོགས་པའི་དབང་གིས་མཚན་དང་དཔེ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་བྱེད་ཅིང་། 
དོན་དམ་དུ་ཆོས་སྐུ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པས་སྟོབས་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་པ་དག་མངོན་སུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནི་རྒྱུ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དེའི་རེན་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་
པའི་དོན་ལ་གིས། མིང་གི་རྣམ་གངས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་
བསྟན་ནི། ཐོས་པ་ལ་སོགས་བསམ་དུ་མེད་པ་ིད་དང་། སྐྱེ་བ་མེད་པས་རག་པ་དང་། རྒ་བ་མེད་པས་བརན་པ་
དང་། ན་བ་མེད་པས་ཞི་བ་དང་། འཆི་བ་མེད་པས་གཡུང་དྲུང་ིད་དང་། སྡུག་བསྔལ་མེད་པས་རབ་ཏུ་ཞི་བ་
དང་། ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པས་ཤེས་བྱ་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པས་རོག་པ་དང་བྲལ་བ་དག་དང་ོན་
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མོངས་པའི་སིབ་པ་སྤངས་པས་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཆགས་པ་མེད་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་སྤངས་པས་
ཡུལ་དུས་ཀུན་ཏུ་ཐོགས་པ་མེད་པ་དག སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་སྤངས་པས་རྩུབ་པའི་རེག་བྱ་སྤངས་པ་ིད་
དང་། གཟུགས་དང་བྲལ་བས་བལྟར་མེད་པ་དང་། མཚན་མ་དང་བྲལ་བས་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་། རང་བཞིན་
གིས་དག་པས་དགེ་བ་དང་། གོ་བུར་གི་དི་མས་དག་པས་དི་མ་མེད་པ་ིད་དེ། དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རྣམ་
གངས་བཅོ་ལྔ་དང་ལྡན་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གིས། ཡོན་ཏན་དེ་དག་གང་ལ་ལྡན་ཚུལ། ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །དེ་ལ་ལྡན་ཚུལ་
ནི། སྤངས་པ་དང་རོགས་པའི་བདག་ིད་རྣམ་པར་གོལ་བའི་སྐུ་དང་། ཆོས་ཀི་སྐུ་གིས་པོ་དག་གིས་རང་གི་
དོན་དང་གཞན་གི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགྲུབ་པ་བསྟན་ཏེ། སྤང་བྱའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་ལས་རྣམ་པར་
གོལ་བ་རང་གི་དོན་འགྲུབ་ཅིང་། རོགས་པའི་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་ལ་བརེན་པའི་འཕིན་ལས་ཀིས་གཞན་དོན་
འགྲུབ་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་རང་གི་དོན་དང་གཞན་གི་དོན་གིས་ཀ་འགྲུབ་པའི་རེན་དུ་གྱུར་པའི་སྐུ་གིས་པོ་
དེ་ལ་ནི་བློས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་བཅོ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤེས་པར་
བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གིས། ཟབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། 
ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །ཟབ་པ་ལ་གསུམ་ལས། བསམ་མི་ཁྱབ་ཚུལ་སིར་བསྟན་པ་ནི། ཆོས་
ཀི་སྐུ་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་ནའི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། དོན་དམ་
པའི་སངས་རྒྱས་ནི་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་ཤེས་རབ་གསུམ་གི་སོད་ཡུལ་དུ་མིན་པའི་ཕིར་ན་
མཐར་ཐུག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྐུ་དེ་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ཀིས་ནི་འདིའོ་ཞེས་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་རོགས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ནི། ཤེས་རབ་གསུམ་གིས་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་
ཤིན་ཏུ་ཆེས་ཕ་ཞིང་རོགས་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་ན་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་
ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། 
བསམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ཀི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་ིད་དེ་བཞིན་ིད་ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔའ་
དཀའ་བས་མཐར་ཐུག་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་འཇིག་རེན་པའི་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་
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པར་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་དཔེ་དང་སྦྱར་བ་ནི། དེ་ལྟར་
སངས་རྒྱས་དེ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་རོགས་པར་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་སམ་ན། ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་
ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་པ་ལ་དམུས་ལོང་རྣམས་ཀིས་སྔར་ཅུང་ཟད་ཀང་མཐོང་མ་མྱོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ། བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་མ་ལུས་པས་དི་མ་མེད་པའི་དེ་བཞིན་ིད་དེ་སྔོན་ཅུང་ཟད་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་
མཐོང་མ་མྱོང་བའི་ཕིར་དང་། བཙས་མ་ཐག་པའི་ཁྱིམ་ན་གནས་པའི་བུ་ཆུང་གིས་ི་མའི་འོད་ཟེར་གི་གཟུགས་
ཅུང་ཟད་མཐོང་ཡང་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བལྟ་མི་ནུས་པ་བཞིན་དུ། རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ས་བཅུ་པ་ལ་
གནས་པས་ཀང་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཅུང་ཟད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཡང་། ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མངོན་སུམ་དུ་བལྟ་མི་
ནུས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ཕི་མ་རྣམས་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ལ་གསུམ་ལས། མི་འགྱུར་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། དི་མ་
མེད་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་གདོད་མ་ནས་རྒྱུ་རེན་ལ་སྐྱེ་བ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་བརགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
སྟེ། གང་ལ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དེ་ལ་འགག་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་བརན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཞིང་། སྐྱེ་བ་དང་
འགག་པ་གིས་ཀིས་མ་ཞི་བར་བྱེད་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་སངས་རྒྱས་དེ་ཞི་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེ་
བས་ན་གཡུང་དྲུང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ིད་རང་བཞིན་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་གདོད་མ་
ནས་གནས་ཤིང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །སྤངས་རོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ནི། སངས་རྒྱས་དེ་
སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའ་ིཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། སྤངས་བྱ་མ་ལུས་པ་
འགགས་པའི་འགོག་པའི་བདེན་པ་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་བྱའི་རྣམ་
པ་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཕིར་ན་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡོན་ཏན་
དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ཞིང་། དམིགས་པ་དང་མཚན་མ་གང་ལ་ཡང་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན་ཇི་ལྟ་བ་མཁྱེན་པ་
རོག་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་བདེ་བ་དང་རོགས་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །གཞན་ཐར་པའི་
གེགས་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པའི་ཕིར་ཇི་ལྟ་བའི་དོན་ལ་ཆགས་པ་མེད་
པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གེགས་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་ཀུན་མ་ལུས་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ཇི་
སེད་པའི་དོན་ལ་ཐམས་ཅད་དུ་ནི་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། བྱིང་རྒོད་གིས་ལ་སོགས་པའི་སོམས་
འཇུག་གི་སིབ་པ་མེད་པས་ལུས་སེམས་འཇམ་ཞིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་སུ་རུང་བའི་ཕིར་རྩུབ་པའི་རེག་བྱ་དང་
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བྲལ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་ནི་སྤངས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དག་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། དོན་
དམ་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་རྡུལ་ཕ་རབ་བསགས་པའི་གཟུགས་མེད་ཅིང་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་ལས་རྣམ་པར་
འདས་པའི་ཕིར་ཐ་མལ་པའི་དབང་པོས་བལྟར་མེད་པ་ནི་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་གཏན་
ཚིགས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་ཤེས་ཀི་ཆོས་ལས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར། ཐ་མལ་པའི་བློས་
གཟུང་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། དོན་དམ་པའི་དགེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཀི་
དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། ཤིན་དུ་དི་མ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་
ཡིན་ཏེ། གོ་བུར་གི་དི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་
པའོ། །སྐུ་གསུམ་གི་དབྱེ་བས་འཇུག་པའི་དོན་ལ་གིས། མཚན་ིད་ཀི་རྣམ་གངས་མདོར་བསྟན་པ། དེའི་དོན་
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །མདོར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ་ལས། ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་མཚན་ིད་ལྔ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། 
དེའང་ཐོག་མ་སྐྱེ་བ་དང་དབུས་གནས་མཐར་འཇིག་པ་སྟེ་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་ིད་གསུམ་མེད་ཅིང་མངོན་པར་
འདུས་མ་བྱས་པའི་མཚན་ིད་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་དང་། མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་
གཅིག་ཏུ་འདེས་པས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་ིད་དང་། ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བས་
སོ་འདོགས་པ་དང་བསྐུར་པ་འདེབས་པའི་མཐའ་གིས་སུ་ལྷུང་བ་མེད་པའི་མཚན་ིད་དང་། ོན་མོངས་པ་
དང་ཤེས་བྱ་དང་སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་མཚན་ིད་དང་། ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མེད་
ཅིང་རྣམ་པར་རོག་པའི་སོད་ཡུལ་དུ་བྱར་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཡིན་
པ་དེ་ིད་རོགས་པ་དུས་རག་ཏུ་ཆོས་ིད་ལ་མམ་པར་བཞག་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡིས་
མངོན་སུམ་ཏུ་མཐོང་བ་འོད་གསལ་བའི་མཚན་ིད་ཅན་ནོ། །དེ་བཞིན་དུ་དེ་ནི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པར་རིག་
པར་བྱ་སྟེ། ངོ་བོ་རྒྱ་ཆེ་བས་རགས་ཀིས་གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་གངས་ཀི་ཚད་བཟུང་བར་མི་ནུས་པ་
ཆུ་བོ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མའི་གངས་ལས་ཀང་འདས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། རོག་གེའི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་བློས་
བསམ་ཏུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་ཞིང་རབ་ཀི་མཐར་ཐུག་པས་མམ་པ་མེད་
པའི་ཡོན་ཏན་ཏེ། རོགས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་ལྡན་ཞིང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཤིན་
ཏུ་དི་མ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ནི་སིབ་གིས་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་ེས་པ་
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རྣམས་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་པའོ། །ལོངས་སོད་རོགས་
པའི་སྐུ་ཡང་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་
ཀི་འོད་ཟེར་གི་སྣང་བ་འགེད་པས་གསུང་གི་བརོད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་རམ་
མཚན་དང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོའ་ིའོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་མངའ་བའི་སྐུས་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སྟོན་པ་རྒྱུན་མི་
ཆད་པ་དང་། གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མང་པོའ་ིཆེད་དུ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་དོན་སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་
པར་མཛད་པའི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། དེ་ལྟར་མཛད་པ་ལའང་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུའི་རྒྱལ་པོས་རེ་
འདོད་སྐོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། རོག་པ་དང་རྩོལ་བས་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་
འཇུག་པ་དང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀིས་བསམ་པའི་དབང་གིས་ཁ་དོག་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་
དངོས་པོར་སྟོན་ཀང་དེའི་རང་བཞིན་དུ་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་པའོ། །སྤྲུལ་
པའི་སྐུ་ནི་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པ་སྟེ། དེའང་འཇིག་རེན་ཐ་མལ་པ་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་སྲིད་པ་གསུམ་
ལ་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་ནས་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་འཇུག་པར་མཛད་པ་དང་། ཐར་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས་
པ་རྣམས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་བཀོད་ནས་རབ་ཏུ་སིན་པར་མཛད་པ་དང་། ཐེག་ཆེན་གིས་
རབ་ཏུ་སིན་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ས་ལ་རིམ་གིས་བཀོད་ནས་རྣམ་པར་གོལ་བར་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་པ་
རྣམས་ཡིན་ལ། དེ་ལྟར་འཕིན་ལས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིང་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་
སྣང་བའི་གཟུགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་སྐུ་སྔ་མར་མ་ཟད་ཆོས་ཀི་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་
འདིར་ནི་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་བར་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གནས་ཏེ། དཔེར་ན་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའི་ཁམས་
སུ་འདུས་བྱས་གཟུགས་ཀི་ཁམས་རྣམས་ཀི་སྐྱེ་འཇིག་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་
བཤད་ལ་གསུམ་སྟེ། ཐུན་མོང་གི་དབྱེ་བ། སོ་སོའ་ིརྣམ་བཞག དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལ་དབྱེ་བ་ནི། 
གཞན་གི་རེན་ལ་རག་མ་ལས་པས་ན་རང་བྱུང་རྣམས་ཀི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་དང་ལྡན་པ་
ལ་སྤངས་རོགས་མཐར་ཕིན་པའི་ཆ་ནས་སངས་རྒྱས་ིད་ཅེས་གང་བརོད་པར་བྱ་བ་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་གིས་ལ་
མི་གནས་པས་མཆོག་ཏུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཤིང་། རོག་གེའི་སོད་ཡུལ་ལས་འདས་པས་བསམ་དུ་མེད་པ་དང་། 
འཁོར་བའི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བས་དག་བཅོམ་པ་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་
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ཆེན་པོ་དེ་ལ་དབྱེ་བ་བྱས་ནས། རོགས་པར་དཀའ་བས་ཟབ་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། མཐུ་དང་ལྡན་པས་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ཡོན་ཏན་དང་། སྐལ་བ་དང་མཐུན་པས་བདག་ིད་ཆེན་པོའ་ིཡོན་ཏན་གི་ཆོས་གསུམ་པོ་རྣམས་ཀིས་རབ་ཏུ་
ཕེ་བའི་ཕིར་གོ་རིམ་བཞིན་དུ་ཟབ་པ་རང་བཞིན་ནམ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་དང་། ལ་སོགས་པའི་སས་རྒྱ་ཆེ་བ་
ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། བདག་ིད་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་གསུམ་པོ་དག་གིས་རང་གཞན་གི་དོན་
ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་པའོ། །རྣམ་བཞག་ལ་གསུམ་སྟེ། ངོ་བོ་ིད་སྐུའི་རྣམ་
བཞག ལོངས་སོད་རོགས་པ་སྐུའི་རྣམ་བཞག སྤྲུལ་པ་སྐུའི་རྣམ་བཞག་གོ །ངོ་བོ་ིད་སྐུའི་རྣམ་བཞག་ལ་
གིས་ཏེ། མཚན་ིད་དང་ཡོན་ཏན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་དག་གི་ངོ་བོ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །མདོར་
བསྟན་ནི། དེ་ལྟར་མཐར་ཕིན་པའི་བྱང་ཆུབ་ལ་དབྱེ་བ་བྱས་ནས། སྐུ་གསུམ་ཡོད་པ་དེ་ལ་སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀི་ནི་རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་དེ་འདུས་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ིད་དམ་ཁྱད་
པར་ལྔ་དང་ལྡན་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་མང་ཡང་མདོར་བསྡུ་ན་གཞལ་དུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་
ལྔ་དང་ནི་དབྱེར་མེད་པར་ལྡན་པ་ིད་དུ་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་ལས། 
མཚན་ིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། དོན་དམ་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་དེ་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་སྐྱེ་བ་དང་གནས་པ་དང་
འཇིག་པ་རྣམས་ཀིས་དབེན་པས་འདུས་མ་བྱས་ཤིང་འགྱུར་བ་མེད་པའི་མཚན་ིད་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་
ཆོས་དབྱིངས་དང་། མཐར་ཕིན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདེས་པས་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པའི་མཚན་
ིད་དང་། ཀུན་རོབ་ཀི་ངོ་བོར་མེད་ཅིང་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོར་ཡོད་པས་སོ་འདོགས་པ་དང་སྐུར་པ་འདེབས་པའི་
མཐའ་གིས་པོ་དག་ནི་རྣམ་པར་སྤངས་པའི་མཚན་ིད་དང་། འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའི་སིབ་
པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ཡིན་ཡང་ཤེས་བྱ་ཤེས་པའི་གེགས་སུ་གྱུར་པ་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་། དེའི་ཁྱད་
པར་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཇི་ལྟ་བར་འདོད་པ་བཞིན་སོམས་པར་འཇུག་པ་མི་ཤེས་པ་སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་
གསུམ་ལས་ནི་ངེས་པར་གོལ་ཏེ། སིབ་པ་མེད་པའི་མཚན་ིད་དང་། ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་
རོག་པའི་སོད་ཡུལ་དུ་དབྱེར་མེད་པ་དང་། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བ་ལ་རག་ཏུ་སོམས་པར་འཇུག་
པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་ཀི་སོ་སོ་རང་གི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕིར། ཟབ་
པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་གདོད་མ་ནས་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་ནི་རྣམ་པར་དག་པའི་ཕིར་ན་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་
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བའི་མཚན་ིད་དེ་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་པའོ། །ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། རགས་ཀིས་
གཞལ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། གངས་ཀིས་བགང་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། བློས་བསམ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་
ཏན་དང་། གཞན་ཡང་མམ་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་། རྣམ་པར་དག་པ་མཐར་ཐུག་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་
ཡང་དག་པར་ན། ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་དེ་དབྱེར་མེད་པར་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ངོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྟར་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ཕིར་དང་གངས་འདིའོ་ཞེས་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་རོག་གེའི་སོད་ཡུལ་ནི་
མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སངས་རྒྱས་འབའ་ཞིག་ལ་མངའ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སིབ་པ་གིས་
བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བས་ན་གཞལ་དུ་མེད་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་
ཏན་རྣམས་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་དང་སྦྱར་ཏེ་རིག་པར་བྱའོ། །ཞེས་
པའོ། །ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་ལ་གསུམ་ལས། རྣམ་བཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཟབ་པ་
དང་རྒྱ་ཆེ་བ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་ཀི་འབྱོར་པ་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་ཅིང་གནས་པའི་ཕིར་གསུང་གི་
གདམས་ངག་བརོད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། གཟུགས་ཀིས་སྐུའི་རང་བཞིན་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ལ་སོགས་
པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པ་ནི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕིར། སྐུའི་སྣང་བ་སྟོན་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་
དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསལ་བར་བཞེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུ་
མཐུན་པའི་འབྲས་བུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་འགོ་དོན་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཕིར་ཐུགས་རེས་འཕིན་ལས་མཛད་པ་
རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། དེ་དག་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་འབད་རྩོལ་མེད་ཅིང་རང་གིས་ངང་གིས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་
པར་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་འདོད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རེ་བ་ཡོངས་སུ་སྐོང་བའི་ཕིར་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་དང་། 
གཞིའི་ཁ་དོག་གི་དབང་གིས་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པ་ལྟ་བུར་གདུལ་
བྱ་མཐའ་ཡས་པའི་ཁམས་དང་། བསམ་པ་མོས་པའི་དབང་གིས་ཁ་དོག་དང་ཚད་ལ་སོགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་སྣ་
ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྣང་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་མ་ཡིན་པ་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་གིས་
ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ལ་རོགས་པར་ལོངས་སོད་པའི་སྐུར་རྣམ་པར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་
བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསུང་གི་གདམས་ངག་བརོད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། སྐུའི་སྣང་བ་སྟོན་པ་རྒྱུན་
མི་ཆད་པ་དང་། ཐུགས་རེས་འཕིན་ལས་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་འབད་རྩོལ་གིས་མངོན་པར་
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འདུ་བྱེད་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པ་དང་། སྐལ་བའི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་དེའི་ངོ་བོ་ིད་མ་
ཡིན་པ་སྟོན་པ་སྟེ། ཆོས་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་ནི་སྣ་ཚོགས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་པར་རྣམ་པ་ལྔར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །ཁྱད་པར་རེན་ལས་སྣང་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་
ལྟར་ན་འོག་གཞིའི་རས་ཀི་མཚོན་ནི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རེན་གིས་སྟེང་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཁ་དོག་སྣ་
ཚོགས་པ་དེའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ཡང་། དད་པའི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ལྟར། དོན་དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་
བྱའི་འགོ་བ་རྣམས་ཀིས་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་མོས་པ་ལ་སོགས་པའི་རེན་སྣ་ཚོགས་པས་ཐུགས་རེ་ཆེན་
པོས་སྐྱེ་དགུ་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག་ིད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་སྣ་ཚོགས་པ་དེའི་དངོས་པོ་མ་ཡིན་
ཡང་ཁ་དོག་དང་ཚད་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་བར་སྣང་ངོ་། །ཞེས་པའོ། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གིས། མཆོག་གི་
སྤྲུལ་སྐུས་མཛད་པ་བཅུ་གིས་སྟོན་ཚུལ། དེའི་བྱེད་ལས་གདུལ་བྱ་རིམ་གིས་འདེན་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་མཛད་པ་
བཅུ་གིས་སྟོན་ཚུལ་ནི། སྟོན་ཞེས་འོག་ནས་འབྱུང་བ་གསལ་བྱེད་དུ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པར་བྱའོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་
གང་ལས་སྟོན་ན། མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་
རེས་སུ་གཟུང་བར་བཞེད་པའི་རྒྱུ་ལ་སོགས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བར་སྟོན་པ་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་
པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་གདུལ་བྱར་གྱུར་པའི་འཇིག་རེན་མ་ལུས་པ་ཀུན་ལ་ལེགས་པར་གཟིགས་ནས་ནི་ཇི་ལྟ་བ་
མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀི་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་ངང་དུ་མམ་པར་བཞག་པ་ལས་ནམ་ཡང་མ་གཡོས་པར་
རོ། །དོན་གང་དག་སྟོན་ན། སྤྲུལ་པའི་རང་བཞིན་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིས་རད་དུ་བྱུང་བའི་མཛད་པ་
བཅུ་གིས་ཡང་དག་པར་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཤཱཀའི་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ལ་ེ་བར་མཚོན་ནས་བདག་ིད་ཆེན་པོ་
དེས། དགའ་ལྡན་པའི་ལྷའི་སྐྱེ་བ་དམ་པ་ཏོག་དཀར་ཞེས་བྱ་བར་མངོན་པར་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་ལྷའི་
ཚོགས་རབ་ཏུ་མང་པོ་སིན་གོལ་ལ་བཀོད་པ་དང་། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འཕོ་བའི་
མཛད་པ་དང་། ཡུམ་གི་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པའི་མཛད་པ་དང་། ལྷུམས་ནས་བལྟམས་པའི་མཛད་པ་དང་། བཟོའ་ི
གནས་ལ་མཁས་པའི་མཛད་པ་དང་། བཙུན་མོའ་ིའཁོར་གི་ནང་དུ་དགེས་པར་རོལ་པའི་མཛད་པ་དང་། བཙུན་
མོ་དང་བཅས་པའི་ཁབ་ནས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་མཛད་པ་དང་། དཀའ་བ་སོད་པའི་མཛད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་
ཀི་སིང་པོ་རོ་རེའི་གདན་དུ་གཤེགས་པའི་མཛད་པ་དང་། བདུད་ཀི་སེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་བྱམས་པའི་ཤུགས་
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ཀིས་འཇོམས་པའི་མཛད་པ་དང་། མངོན་པར་རོགས་པར་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པའི་མཛད་པ་དང་། ཆོས་
ཀི་འཁོར་ལོ་རིམ་པ་གསུམ་དུ་སྐོར་བའི་མཛད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་གཤེགས་པའི་
མཛད་པ་རྣམས་སོ། །གནས་གང་དུ་སྟོན་ན། ཡོངས་སུ་མ་དག་པའི་ཞིང་མི་མཇེད་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལ་
སོགས་པ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སུའོ། །དུས་ཇི་སྲིད་སྟོན་ན། གདུལ་བྱ་འཁོར་བ་དུས་ཇི་སྲིད་མ་སྟོངས་པར་
གནས་པའི་བར་དེ་སྲིད་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་སྟོན་ཏོ། །ཞེས་པའོ། །གདུལ་བྱ་རིམ་གིས་
འདེན་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། ཕལ་པ་ཐེག་དམན་ལ་འཇུག་ཚུལ། ཐེག་དམན་ཐེག་ཆེན་གིས་སིན་ཚུལ། ཐེག་ཆེན་
རྣམ་གོལ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་ཐེག་དམན་ལ་འཇུག་ཚུལ་ནི། འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་དང་། ཟག་
པ་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་
མཆོག་ཏུ་ཞི་ཞིང་བདེ་བའོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་རྣམས་ཀི་སོམ་ཆེན་པོ་རྣམས་སྟོན་པའི་ས་ཡིས་གདུལ་
བྱ་འདུལ་བའི་ཐབས་མཁྱེན་པ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་གདུལ་བྱའི་སེམས་ཅན་འཁོར་བ་ལ་ཆགས་པ་རྣམས་
ལ་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ེས་དམིགས་མང་དུ་གསུངས་ཤིང་། སྐྱོ་བ་སྐྱེད་ནས་རེ་ཤིག་དང་པོ་འཁོར་བའི་སྐྱོན་ེ་
བར་ཞི་བ་ཙམ་གིས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་ཡང་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་
མཛད་ཞེས་པའོ། །ཐེག་ཆེན་གིས་སིན་ཚུལ་ནི། རང་ིད་ཀི་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ེ་བར་ཞི་བར་བྱེད་པའི་
ཐབས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ཀི་ལམ་ལ་རབ་ཏུ་ཞུགས་པ་ལས་དག་བཅོམ་པ་དང་རང་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་
ན། མཐར་ཕིན་པའི་གོ་འཕང་མ་ཐོབ་ཀང་མྱ་ངན་ལ་འདས་པ་ཐོབ་བོ་སམ་པའི་འདུ་ཤེས་ཅན་རྣམས་ལ། དམ་
པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའ་ིམདོ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོའ་ིམདོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལས་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་སྟོང་པ་དང་སིང་རེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པར་སྟོན་པའི་ཐེག་པ་ནི་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་ལ། དེ་
བགོད་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའང་གཅིག་ཁོ་ནའོ། །ཞེས་པར་བསྟན་པ་ཡིས་ན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་
དེ་དག་སྔར་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཐར་ཐུག་པ་མ་ཐོབ་པ་ལ་ཐོབ་པར་འཛིན་པ་དེ་ལས་བཟོག་སྟེ་ཐབས་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསལ་བར་འདོད་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་དང་ཤེས་རབ་ཀིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་
ིད་དུ་རོགས་པས་བརེན་ནས་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བས་ཐེག་པ་
གསུམ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་སིན་པར་མཛད་དེ་ཡང་དག་པའི་ལམ་ལ་བཀོད་པར་མཛད་



72   དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

དོ། །ཞེས་པའོ། །རྣམ་གོལ་ལ་སྦྱོར་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིལམ་ལ་རིམ་གིས་སིན་པར་མཛད་ནས་
ས་བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པ་དང་། ཞིང་ཁམས་འདི་ཞེས་བྱ་བར་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བ་དང་ལྡན་པས་དུས་
འདི་ཙམ་ཞིག་ན། བསྐལ་པ་འདི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་འཚང་རྒྱ་ཞིང་། འཁོར་འདི་སེད་དང་བཅས་ཤིང་དམ་པའི་ཆོས་
ཀང་འདི་སྲིད་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལས་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོར་ལུང་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཞིང་དང་མིང་
དང་ནི། །དུས་དང་བསྐལ་པའི་མིང་དང་ནི། །འཁོར་དང་དམ་པའི་ཆོས་དག་ཀང་། །གནས་པའི་སོ་ནས་དེར་
འདོད་དོ། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །དོན་བསྡུ་བ་ལ་གིས་ལས། རྒྱུ་མཚན་དང་སྦྱར་ཏེ་
གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་ནི། ཕ་ཞིང་རོགས་པར་དཀའ་བས་ན་ཟབ་པའི་ཕིར་དང་གཞན་གི་དོན་སྒྲུབ་པའི་མཐུ་ནི་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀི་བསམ་པའི་དོན་དང་མཐུན་པར་
བསྟན་པས་འཁོར་བ་ལས་རབ་ཏུ་འདེན་པའི་ཕིར་ན། སྐུ་གསུམ་པོ་འདི་དག་གངས་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་
ཟབ་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀི་སྐུ་དང་། རྒྱ་ཆེ་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་། བདག་ིད་ཆེན་པོ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རྣམས་
སུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །གནས་ཚུལ་དང་སྦྱར་ཏེ་གིས་སུ་བསྡུ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་འཆད་པའི་
སྐབས་འདིར་ནི་དང་པོ་ཟབ་པའི་སྐུ་དེ་ཆོས་ཀི་སྐུར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། 
གཞན་རིག་གི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཕི་མ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དག་ནི་
གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཡིན་ཏེ་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་གདུལ་བྱ་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་དག་ཀང་དཔེར་ན་འདུས་མ་
བྱས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ལ་ནི་འདུས་བྱས་ཀི་གཟུགས་སྣ་ཚོགས་གནས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། དང་པོ་ཆོས་ཀི་
སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ལ་ནི་ཐ་མ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དག་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
པའོ། །ཇི་སྲིད་དུ་དེ་དག་རག་པའི་དོན་ལ་གིས། རག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་ིད་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་པ་ནི། གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པར་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་
རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། གཟུགས་ཀི་སྐུས་གཞན་དོན་མཛད་པ་རག་ཏུ་
རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་འདུལ་བར་ཞལ་གིས་བཞེས་ཤིང་། གདུལ་
བྱའི་སེམས་ཅན་མ་ཟད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཀུན་སོང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་
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ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་ཕིར་དང་། གཞན་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་རྫུ་འཕྲུལ་གི་རྐང་པ་ལ་དབང་
འབྱོར་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར་དང་། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་གིས་སུ་མེད་པར་མཁྱེན་པས་
ནམ་ཡང་སྐྱོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཟག་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གི་བདེ་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པས་
སྡུག་བསྔལ་གིས་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དབང་ཕྱུག་འཇིག་རེན་དུ་ཞུགས་ཀང་དེའི་
ེས་པས་ནམ་ཡང་མི་གོས་པའི་ཕིར་ན་གཟུགས་ཀི་སྐུས་གཞན་དོན་མཛད་པ་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་། འཆི་
བ་མེད་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པས་འཆི་བས་བདག་པོའ་ིབདུད་བཅོམ་པའི་ཕིར་དང་། གདོད་མ་ནས་འདུས་མ་
བྱས་པས་འདུས་བྱས་ཀི་ངོ་བོར་མེད་པའི་ཕིར་དང་། ཕི་མའི་མཐར་ཐུག་པར་འཇིག་རེན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐྱབས་
དང་མགོན་པོར་གྱུར་པའི་ཕིར་ན། ཆོས་ཀི་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་པས་རག་པ་ཡིན་ཏེ། མདོར་ན་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་
བཅུས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུམ་པོ་འདི་རག་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། 
གཟུགས་སྐུ་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཆོས་སྐུ་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེ་རྣམས་སིའི་དོན་བསྡུ་བའོ། །དེ་ལ་གཟུགས་
སྐུ་རག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། སྔར་སོབ་ལམ་གི་གནས་སྐབས་སུ་ལུས་མགོ་བོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་དང་སྲོག་ཚེའི་
རྒྱུན་ིད་དང་། ལོངས་སོད་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་བཏང་
ནས་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་ལས་གྲུབ་པའི་ཕིར་ན། གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་དག་རག་
ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སེམས་ཅན་ཇི་སེད་པ་ཀུན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་པར་བྱ་བའི་
ཕིར་དང་པོར་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ་འཁོར་བ་ལས་བསལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་རང་གིས་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པའི་
དོན་མཐར་ཕིན་པར་མཛད་ཅིང་། གདུལ་བྱ་ལ་ཟད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ལ་ོན་
མོངས་པའི་སིབ་པས་གཅང་བ་དང་། ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
སེམས་ཅན་མཐའ་དག་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་མངའ་བའི་ཕིར་དང་། གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་མང་པོར་སྤྲུལ་པ་ལ་
སོགས་པ་རྫུ་འཕྲུལ་དང་དེའི་རྐང་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྣམས་ལ་དབང་འབྱོར་བས་སྐལ་བ་དང་འཚམས་པར་
གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བ་སྟོན་པ་ནི་སངས་རྒྱས་དེ་ཡིས་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་ཀི་བར་དུ་གནས་ཤིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
སོད་པར་ནུས་པའི་ཕིར་དང་། མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པས་སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་དག་རང་བཞིན་གིས་སུ་འཛིན་པ་ལས་གོལ་ནས་གིས་མེད་དུ་རོགས་པས་གཞན་གི་དོན་ལ་སྐྱོབ་
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དང་བྲལ་བའི་ཕིར་དང་། དུས་རག་ཏུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། མཐའ་ཡས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟག་མེད་ཀི་བདེ་
བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་ལྡན་པས་དཀའ་སད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གིས་གནོད་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། 
གཞན་དོན་དུ་འཇིག་རེན་ན་ནི་བཞུགས་ཤིང་། དེ་དག་གི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་པར་སོད་པ་ནི་འཇིག་རེན་པའི་
ཆོས་ོན་མོངས་པ་དང་ལས་དང་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་གོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་ན། གཟུགས་ཀི་
རང་བཞིན་སྐུ་གིས་ཀི་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ཆོས་སྐུ་རག་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དེ་གེན་པོ་མཐར་ཕིན་
པའི་གནས་མི་འགྱུར་ཞིང་རག་པ་ཡིན་ནོ། །ལས་དང་ོན་མོངས་པས་འཆི་འཕོ་བ་མེད་ཅིང་། སྐྱེ་འགག་མ་ལུས་
པ་ེ་བར་ཞི་བའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་མཆོག་ལ་གནས་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པ་ལ་འཆི་བདག་གི་བདུད་ནམ་
ཡང་རྒྱུ་བ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་རང་བཞིན་གིས་ཀང་རག་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་རེན་གིས་མངོན་པར་
འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གི་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་གདོད་མ་ནས་འདུས་བྱས་ཀི་མཚན་ིད་ཐམས་ཅད་
རབ་ཏུ་ཞི་བའི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །མི་བསླུ་བས་ཀང་རག་པ་ཡིན་ཏེ། རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་
སྐྱབས་མེད་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་ཀི་ནི་སྐྱབས་དང་མགོན་དང་དཔུང་གེན་ལ་སོགས་པ་
མཐར་ཐུག་པར་འཐད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་རྣམས་སིའི་དོན་བསྡུ་བ་ནི། རྒྱུ་མཐའ་ཡས་པ་དང་
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་པོ་ཡི་ནི་རྒྱུ་མཚན་རྣམ་པ་བདུན་གིས་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་གཞན་དོན་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་
ཆད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། འཆི་བའི་བདུད་བཅོམ་པ་དང་། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཕི་མ་གསུམ་གིས་སྟོན་པ་
སངས་རྒྱས་ཀི་ནི་ཆོས་ཀི་སྐུ་འགྱུར་བ་མེད་ཅིང་རག་པ་ིད་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ལ་གིས། བསམ་མི་ཁྱབ་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་ནི། གནས་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་དི་མ་མེད་པའི་དེ་
བཞིན་ིད་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དེ་སའི་བརོད་བྱ་ལས་འདས་ཤིང་། ངག་གི་སོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སོ་
སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་དག་པ་གིས་ལྡན་གིས་བསྡུས་པའི་ཕིར་དང་། རྣམ་པར་
རོག་པས་བརག་པར་བྱ་བའི་གནས་སམ་ཡུལ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། འཇལ་བར་བྱེད་པའི་དཔེ་དང་རགས་ལ་
སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས། ཡང་དག་པར་འདས་པའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་རབ་ཀི་མཐར་ཕིན་
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པ་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐའ་གིས་ཀིས་མ་
བསྡུས་པའི་ཕིར་ན། རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁོ་ནའི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་
ཡིན་གི་འཕགས་པ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་། ཇི་ལྟར་བཞིན་དུ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ིད་དེ། 
ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། ཞེས་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་
ལས། རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་བཤད་པ་ནི། སྐུ་གསུམ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དེ་སངས་རྒྱས་
ལས་གཞན་རྣམས་ཀིས་འདིའོ་ཞེས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བསམ་དུ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ངག་གི་ཡུལ་མ་ཡིན་ཞིང་སས་
བརོད་དུ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ནི་སས་བརོད་དུ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་སོ་སོ་
རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ིད་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པས་བརག་
པར་བྱ་བའི་ཡུལ་ལམ་གནས་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ིད་རོགས་པས་བརག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རེན་
པའི་དཔེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པས་རེས་སུ་དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ིད་རེས་སུ་
དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རེན་ལས་འདས་ཤིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ིད་བླ་ན་མེད་པ་
ཡིན་ཏེ། སྲིད་པ་འཁོར་བ་དང་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དག་གིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ཡང་སྲིད་ཞིས་
མ་བསྡུས་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་དག་གི་མཐའ་གིས་ལ་གནས་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །མི་གནས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཞི་
བའི་མཐའ་ལ་ཡོན་ཏན་དང་སྲིད་པའི་རང་བཞིན་ལ་སྐྱོན་དུ་རོག་པ་མེད་པའི་ཕིར་རོ། །སྐུ་གིས་ལ་སྦྱར་ཏེ་བསྡུ་
བ་ནི། ངག་ཡུལ་མ་ཡིན་ཕིར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལྔ་པོ་དག་གིས་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་ཟབ་ལ་གཏིང་
དཔག་དཀའ་བའི་ཕིར་ཆོས་ཀི་སྐུ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་འདིའོ་ཞེས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་
སྟེ། སྲིད་ཞིས་མ་བསྡུས་པའི་ཕིར་ཞེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲུག་པས་སྲིད་ཞིས་ཆོས་སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་སྣང་
ཡང་དེའི་དངོས་པོར་བདེན་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་བསམ་གིས་
མི་ཁྱབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །ཞེས་པའོ། །ཡོན་ཏན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་ཚུལ་ནི། ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་། 
ཇི་སེད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པས་བླ་ན་མེད་པའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་སེམས་ཅན་
ཐམས་ཅད་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསལ་བར་བཞེད་པས་མཐའ་ཡས་པའི་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་
འཕིན་ལས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པའི་
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ཕིར། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ་འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ལས་གཞན་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་སྟེ། དེས་ན་གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་པར་རང་ིད་ཀིས་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བ་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་རྣམ་བཞག་རྣམ་པ་བརྒྱད་ཀི་ཐ་མ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཚུལ་ལམ། ཡང་ན་སེམས་
དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་མངོན་པར་རོགས་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་ཚུལ་འདི་ནི་དང་སྲོང་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དག་པའི་ས་ལ་གནས་ཤིང་། དབང་བཅུ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་མངོན་སུམ་དུ་རིག་
པ་མ་ཡིན་ན་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། རིག་པར་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ནི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་དཀོན་མཆོག་གི་རིགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་
ལས་བྱང་ཆུབ་ཀི་སྐབས་ཏེ་ལེའུ་གིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།ད་ནི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་བྲལ་
བ་དང་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་ནས། རོགས་
པའི་ཡན་༣ལག་ཡོན་ཏན་གི་དོན་ལ་གིས། སྐུ་གིས་དང་སྦྱར་༡ཏེ་གངས་ཀི་དབྱེ་བ་དང་། ཕེ་བའི་༢ཡོན་ཏན་
གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །དབྱེ་བ་ལ་གིས་ལས། སྐུ་དང་ཡོན་ཏན་ཕེ་སྟེ་བསྟན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཞེས་པའང་
རང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐར་ཕིན་པས་རབ་ཏུ་ཕེ་བ་ཡིན་ལ་དེ་
ཡང་རེན་རང་དོན་དོན་དམ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་ནི། དེ་ལ་བརེན་པའི་གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་ིད་
དེ། སྐུ་གིས་ཀི་བདག་ིད་ཅན་ཡིན་ཞིང་། དེ་དག་ལ་ཡོད་པ་ལ་བརེན་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཕེ་ནའང་ཆོས་སྐུ་ལ་
ཡོད་པ་བྲལ་བའི་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་དང་། གཟུགས་སྐུ་ལ་ཡོད་པ་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་
བུ་ནི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ཏེ། གིས་ཀ་སོམས་པ་ལས་ཡོན་ཏན་གི་དབྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པོ་འདི་དག་
ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་དག་སོ་སོར་སྦྱོར་བ་ནི། བདག་ིད་ཀི་ནི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱོར་
པའི་ཞིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གནས་སམ་གཞི་ནི་འཕགས་པའི་ཡེ་ཤེས་དམ་པའི་སོད་ཡུལ་གི་དོན་དུ་ཆོས་ཀི་
སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བར་ཙམ་ཐ་སད་
ཙམ་དུ་བསྟན་པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་གདུལ་བྱ་ཕ་རོལ་པོ་རྣམས་ཀི་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་
ཞིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་གནས་སམ་གཞི་ཡིན་ལ། དེ་དག་ལས་དང་པོར་གྱུར་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་ནི་སྟོབས་བཅུ་
དང་མི་འཇིགས་པ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་སིབ་པ་དང་བྲལ་བ་ཙམ་གིས་རབ་
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ཏུ་ཕེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དང་། རྣམ་པ་དབྱེར་མེད་པར་ལྡན་ཞིང་། གིས་པ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་
པོའ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ལ་སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་བསགས་པ་ལས་རིམ་གིས་རྣམ་པར་སིན་
པའི་ཡོན་ཏན་དག་དང་ཡང་ལྡན་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ཕེ་བའི་ཡོན་ཏན་ལ་བཞི་སྟེ། དཔེ་དོན་སྦྱར་ཏེ་སོམ་
གིས༡་མདོར་བསྟན། སོ་སོའ་ིརྣམ་༢བཞག་རྒྱས་པར་བཤད་པ། དེ་དག་སྟོན་པའི་ལུང་༣ལས་རོགས་ཚུལ། 
སར་ཡང་དེས་དོན་བསྡུས་༤ཏེ་བསྟན་པའོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་ནི། རྒྱལ་བའི་སྟོབས་བཅུ་པོ་ིད་ཀིས་མ་རིག་
པ་ལ་སོགས་པའི་སིབ་པ་རྣམས་འཇོམས་པ་ལ་སིབ་པས་ནི་སར་མི་ཕེད་པའི་ཕིར་རས་ཀི་དངོས་པོ་རོ་རེས་
དངོས་པོ་གཞན་རྣམས་འཇོམས་ཤིང་དེ་གཞན་གིས་མི་ཕེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། མི་འཇིགས་པ་བཞི་པོ་
ིད་ཀིས་ནི་འཁོར་གི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་ནང་དུ་འཇིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་མེད་པར་ཆོས་སྟོན་པའི་ཕིར། 
སེང་གེ་རི་དྭགས་ཀི་ནང་དུ་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མ་འདེས་
པའི་ཆོས་བཅོ་བརྒྱད་རྣམས་ནི་གཞན་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ིད་ཀི་ཕིར་ནམ་མཁའ་འབྱུང་བ་བཞི་དང་ཐུན་
མོང་མ་ཡིན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀིས་བརྒྱན་པར་
བསྟན་པ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་རྣམ་པ་གིས་པོ་ནི་བསྐལ་པའི་དབང་གིས་སྣ་ཚོགས་སུ་
སྣང་ཡང་དེ་དག་གི་ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་པའི་ཕིར་ཆུ་དང་ནམ་མཁའ་ལ་ཤར་བའི་ཟ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་
པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་༢ལ་གིས་ཏེ། རང་དོན་དོན་དམ་ཆོས་སྐུ་ལ་ཡོད་པ་བྲལ་འབྲས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་དང་། གཞན་དོན་ཀུན་རོབ་གཟུགས་སྐུ་ལ་ཡོད་པ་སིན་འབྲས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །བྲལ་འབྲས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལ་གསུམ་སྟེ། རྒྱལ་བའི་སྟོབས་བཅུ་༡བཤད་པ་དང་། མི་འཇིགས་པ་༢བཞི་
བཤད་པ་དང་། མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་༣བཤད་པའོ། །སྟོབས་བཅུ་ལ་གིས། མཚོན་བྱ་དོན་གི་ངོ་བོ་ངོས་
གཟུང་བ་ནི། སྔོན་སོབ་ལམ་གི་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ལ་དམ་བཅའ་བ་བརན་པོ་བྱས་པ་ལས། 
མཐར་ཆོས་ཀི་སྐུས་སངས་རྒྱས་པ་ན། རང་བྱུང་གིས་དང་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་དག་སྐྱེས་པའི་རེན་ལས་
འབྱུང་བ་གནས་ཡིན་གི་བུད་མེད་ཀི་རེན་ལས་འབྱུང་བ་གནས་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་འབྲས་སྲིད་པ་
དང་མི་སྲིད་པའི་ཚུལ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་
མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྔོན་ཡང་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཀི་ཆོས་ལ་ཡིད་བརན་པར་བྱས་པ་ལས། ལས་
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མི་དགེ་བ་ལས་རྣམ་པར་སིན་པ་མི་འདོད་པ་འབྱུང་ཞིང་། ལས་དགེ་བ་ལས་རྣམ་པར་སིན་པ་འདོད་པ་འབྱུང་ངོ་
ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་འབྲས་སོ་སོར་ངེས་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་
ལས་རྣམས་ཀི་རྣམ་པར་སིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་གདུལ་བྱའི་དབང་པོ་བརགས་ནས་དེ་དང་
མཐུན་པར་ཆོས་བསྟན་པ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་རྣོ་བ་དང་འབྲིང་པོ་དང་
རྟུལ་པོའ་ིདབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་དབང་པོ་མཆོག་དང་། མཆོག་མ་ཡིན་པ་
མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་གདུལ་བྱའི་ཁམས་དང་མཐུན་པར་བཞུགས་པ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་
གནས་སྐབས་སུ་ཐེག་པ་གསུམ་གི་རིགས་ཐ་དད་པ་ལ་གནས་པའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་རིགས་སམ་ཁམས་ཀི་
ཁྱད་པར་ཐོགས་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཁམས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། དེ་
བཞིན་དུ་ནི་སྔོན་ཡང་གདུལ་བྱ་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་བསྟན་པ་ལས། སེམས་ཅན་འདི་དག་ནི་ཐེག་པ་
གསུམ་ལས་འདི་ལ་མོས་པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུ་མོས་པའི་བསམ་པ་ཐ་དད་པའི་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་
མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་མོས་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ལ་
གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཁམས་གསུམ་དང་བྱང་ཆུབ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
ཐམས་ཅད་དུ་འགོ་བའི་ལམ་གི་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པ་ཀུན་དུ་འགོ་བའི་
ལས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་མཐའ་ཡས་པ་ལྷུར་བླངས་པ་ལས། གང་ཟག་གཞན་དག་
གི་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་བསམ་གཏན་དང་། གཟུགས་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་ཐར་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། 
སོམས་པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀི་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་རྣམ་པར་
བྱང་བའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མངོན་དུ་རོགས་པ་བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་
ཅན་དང་དི་མ་མེད་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཆུད་མ་གསན་ཅིང་བག་ཡོད་པར་བྱས་
པ་ལས། རང་དང་གཞན་གི་ཚེ་རབས་སྔ་མའི་སོད་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་ཏེ་ཐོགས་པ་མེད་པར་
མངོན་དུ་མཁྱེན་པ་སྔོན་གི་གནས་ནི་རེས་སུ་དན་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་སེམས་ཅན་གཞན་དཔའ་མི་
བསྐོང་ཞིང་དེ་དག་གི་སྣང་བར་གྱུར་པས་དོན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཆོས་བསྟན་པ་ལས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་གང་
ནས་འཆི་འཕོ་བ་དང་། གང་དུ་སྐྱེ་བའི་ཚུལ་སྲིད་པ་བར་མའི་བཟང་ངན་གི་བྱེ་བྲག་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་
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པར་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་ལྷའི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་སྟོབས་དང་། སྔོན་ཡང་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་བའི་
ཕིར་ཆོས་བསྟན་པ་ལས་རང་གཞན་གི་ོན་མོངས་པ་ཞི་ཞིང་། ཟག་པ་ཟད་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐོགས་པ་
མེད་པར་མངོན་དུ་རོགས་པ་ཞི་བ་དག་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རང་རང་གི་རྒྱུད་དང་རེས་སུ་མཐུན་
པར་སྤངས་བྱ་ལས་རྒྱལ་བའི་སྟོབས་ནི་རྣམ་པ་བཅུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་རང་གཞན་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་
བདུད་བཞི་འཇོམས་པར་མཛད་པའོ། །ཞེས་པའོ། །མཚོན་བྱེད་དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ནི། རྒྱུ་འབྲས་གནས་
དང་གནས་མ་ཡིན་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། ལས་དང་རྣམ་པར་སིན་པ་བདག་གིར་བྱ་བའི་སྟོབས་དང་། གདུལ་
བྱའི་ཁམས་མ་རིགས་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། འགོ་བའི་ལམ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་མཁྱེན་པའི་
སྟོབས་དང་། སེམས་ཅན་གི་མོས་པའམ་བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་
དད་པ་ལ་སོགས་པ་དབང་པོའ་ིཚོགས་མཆོག་དང་མཆོག་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། བསམ་གཏན་
དང་སོམས་པར་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པ་ཅན་དང་། རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཁྱད་པར་མཁྱེན་པའི་
སྟོབས་དང་། སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པའི་མངོན་པར་ཤེས་པའི་སྟོབས་དང་། ལྷའི་མིག་གི་འཆི་འཕོ་བ་དང་
སྐྱེ་བ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་དང་། རང་གཞན་གི་ཟག་པ་ཟད་པའི་ཚུལ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་
མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མི་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པའི་སིབ་པ་གོ་ཆ་སྲ་བ་དང་། བརྩིག་པ་བརན་པོ་དང་ཤིང་ནག་
འཐིབས་པོ་དང་འད་བ་རྣམས། རིམ་པ་ལྟར་འབིགས་པར་བྱེད་པ་དང་འཇིག་པར་བྱེད་པ་དང་། གཅོད་པའི་ཕིར་
དང་། རྒྱལ་བའི་སྟོབས་བཅུ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ཀིས་ནི་རས་ཀི་དངོས་པོ་རོ་རེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ་ཞེས་བྱ་
སྟེ། དེ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ལྟར་གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པ་ལ་སོགས་པའི་སྟོབས་དང་པོ་དྲུག་
གིས་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་གོ་ཆ་སྲ་བ་དང་འད་བ་རྣམས་འབིགས་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ་རེ་དང་མཚུངས་ཤིང་། 
བསམ་གཏན་ལ་སོགས་པ་མཁྱེན་པ་དང་། སྔོན་གི་གནས་རེས་སུ་དན་པ་དང་། ལྷའི་མིག་གི་མངོན་པར་ཤེས་
པའི་སྟོབས་གསུམ་གིས་སོམས་འཇུག་གི་སིབ་པ་རྩིག་པ་བརན་པོ་དང་འད་བ་འཇིག་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ན་རོ་
རེ་དང་མཚུངས་ལ། ཟག་པ་ཟད་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་གཅིག་གིས་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་ཤིང་ནགས་འཐིབས་
པོ་དང་འད་བ་རྣམས་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་རོ་རེ་དང་མཚུངས་སོ། །ཞེས་བྱ་བའོ། །མི་འཇིགས་པ་༢ལ་
གིས་ཏེ། དོན་གི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་དང་། དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །དོན་ལ་གིས། ངོ་བོ་ནི། སྔོན་ཡང་
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སེམས་སོམས་པའི་སོ་ནས་སེར་སྣ་མེད་པར་ཆོས་བསྟན་པ་ལས། རང་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་
སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཚུལ་གིས་བདག་ིད་མངོན་པར་རོགས་
པར་བྱང་ཆུབ་བོ་ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། སྔོན་ཡང་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་
མ་བརེན་པ་ལས་གཞན་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་གེགས་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའི་ོན་མོངས་
པ་ནི་འགོག་པར་བྱེད་དགོས་སོ་ཞེས་བར་དུ་གཅོད་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། སྔོན་
ཡང་དཀར་པོའ་ིཆོས་ལ་མོས་པ་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ལས། གཞན་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་འཁོར་
བ་ལ་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཐེག་པ་གསུམ་གི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྟོན་པ་ལ་མི་འཇིགས་པ་དང་། སྔོན་ཡང་ང་རྒྱལ་
མེད་པར་ཆོས་བསྟན་པ་ལས་རང་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྤངས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཟད་པའི་འགོག་པ་ཐོབ་ཞེས་ཞལ་
གིས་བཞེས་པ་མི་འཇིགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་དོན་རྣམ་པ་བཞི་ལས་བརྩམས་ནས་ཁྱུ་མཆོག་བརླབས་པོ་ཆེའི་
གནས་སུ་དམ་བཅས། འཁོར་གི་ནང་དུ་སེང་གེའི་ས་བསགས། ཚངས་པའི་གནས་སུ་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་
བ་ལ་དཀའ་ཐུབ་དང་རིགས་དང་ལོངས་སོད་དང་ནུས་པ་དང་ཆགས་བྲལ་གིས་ང་རྒྱལ་བའི་དགེ་སྦྱོང་དང་
བྲམ་ཟེ་དང་ལྷ་དང་བདུད་དང་ཚངས་པ་ལ་སོགས་པ་སུས་ཀང་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སོ་ནས་རྒོལ་བའམ་རྒོལ་
བའི་མཚན་མ་ཡང་དག་པར་རེས་སུ་མཐོང་བས། ལུས་བདེ་བ་དང་ངག་བག་ཚ་བ་མེད་པ་དང་། སེམས་
འཇིགས་པ་མེད་པ་ཐོབ་པའི་ཕིར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་མི་འཇིགས་པའི་ཡོན་ཏན་ནི་རྣམ་པ་བཞི་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་པའོ། །བྱེད་ལས་ནི། མི་འཇིགས་པ་བཞི་བརྙེས་པ་ལ་བརེན་ནས་བདག་ིད་དང་གཞན་རྣམས་ཀི་
དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ། ཤེས་པར་བྱ་བའི་དངོས་པོ་སྡུག་བསྔལ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་བདག་ིད་ཀིས་
ཤེས་སོ་ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། གཞན་དག་གིས་ཀང་ཤེས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཤེས་བྱ་སྡུག་བསྔལ་ལ་
སོགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། སྤངས་བར་བྱ་བའི་དངོས་ལས་དང་ོན་མོངས་པ་
ལ་སོགས་པའི་ཀུན་འབྱུང་རྣམས་བདག་ིད་སྤངས་སོ་ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། གཞན་དག་གིས་ཀང་
སྤོང་བར་བྱ་བའི་དོན་དུ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཀུན་འབྱུང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། བསྟེན་
པར་བྱ་བ་ལམ་གི་བདེན་པའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ིད་ཀིས་བསྟེན་ཏོ། །ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། 
གཞན་དག་གིས་ཀང་བསྟེན་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ལམ་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོན་པར་མཛད་
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པའི་ཕིར་དང་། ཐོབ་པར་བྱ་བ་བླ་ན་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་དི་མ་མེད་པ་འགོག་པའི་བདེན་པ་དག་པ་གིས་ལྡན་
བདག་གིས་ཐོབ་བོ་ཞེས་ཞལ་གིས་བཞེས་པ་དང་། གཞན་དག་གིས་ཀང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་ཟག་པ་ཟད་
པ་འགོག་པའི་ཆོས་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ན་རང་ིད་ཀིས་ལེགས་པར་རོགས་པ་ཞལ་གིས་
བཞེས་པ་དང་། གཞན་རྣམས་ཀིས་ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་རོགས་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ། འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་
གསུངས་པ་ལ་ནམ་ཡང་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར། དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དགེ་སྦྱོང་
དང་བྲམ་ཟེ་ལ་སོགས་པའི་དཀིལ་འཁོར་གང་དུའང་དམ་པའི་ཆོས་གསུང་བ་ལ་ཐོག་པ་མེད་པར་འཇུག་
གོ །ཞེས་པའོ། །དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་བྱ་བ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་རི་དྭགས་ཀི་དཔའ་བོ་སེང་གེ་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའ་ི
མཐར་རག་པར་གནས་ཀང་རུང་འཇིགས་པ་མེད་ཅིང་། སྟག་དང་གང་པོ་ཆེ་ལ་སོགས་པའི་སྟོབས་པོ་ཆེ་དང་
ལྡན་པའི་རི་དྭགས་རྣམས་ལ་སྐྲག་པ་མེད་པར་རྒྱུ་བ་ན། རང་ིད་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། གཞན་ལ་ལྟོས་པ་
མེད་པ་དང་། བློ་བརན་པ་དང་། རྩལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་དགེ་སྦྱོང་དང་བྲམ་ཟེ་
ལ་སོགས་པ་ང་རྒྱལ་ཅན་མང་པོ་འདུས་པའི་ཚོགས་ན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མིའི་སེང་གེ་ཡང་འཇིགས་པ་དང་
སྐྲག་པ་མེད་ཅིང་བདག་ིད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པས་ལེགས་པར་གནས་པ་དང་། གཞན་ལ་རག་མ་ལུས་པས་ལྟོས་
པ་མེད་པ་དང་། རག་ཏུ་མམ་པར་བཞག་པས་ཐུགས་བརན་པ་དང་། སྤངས་བྱ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་རྣམས་ཀང་སྤངས་
པས་རྩལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གནས་སོ། །ཞེས་པའོ། །མ་འདེས་པ་ལ་གིས། དོན་དངོས་བསྟན་
པ་དང་། དཔེ་དང་སྦྱར་བའོ། །དོན་དངོས་བསྟན་པ་ལ་གིས། མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་སོ་སོའ་ིདབྱེ་བ་དང་། 
སར་ཡང་བཤད་དེ་བྱེད་ལས་དང་ཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དབྱེ་བ་ལ་གིས་ཏེ། ཕེ་སྟེ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། བསྡུས་
ཏེ་གཞན་ཡང་བསྟན་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་སེ་ཚན་བཞི་ལས། སོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་ནི། སངས་
རྒྱས་ཀི་སྐུ་དང་གསུང་དང་ཐུགས་ཀི་སོད་པ་ལ་ཕིན་ཅི་ལོག་མི་མངའ་བ་སྟོན་པའོ། །དེ་ཡང་སྔོན་སོབ་ལམ་གི་
གནས་སྐབས་སུ་ལམ་སྟོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ལམ་མ་ནོར་བར་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་
པས་མཐར་སངས་རྒྱས་པ་ན་འཕོང་བ་དང་རྒྱུག་པ་ལ་སོགས་པ་དུག་གསུམ་གིས་ཀུན་ནས་བླང་བའི་འཁྲུལ་པ་
མི་མངའ་བ་སྟེ། སྐུའི་སོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དང་། སྔོན་རྩོད་པ་མེད་པ་ལྷུར་བླངས་ཤིང་བརྫུན་ཚིག་
དང་མུ་ཅོར་ས་བ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་པ་ལས་རྩོད་པ་དང་ཀལ་ཀ་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པས་ཀུན་ནས་
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བླངས་པའི་ཅ་ཅོ་མི་མངའ་བ་སྟེ། གསུང་གི་སོད་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་གཅིག་དང་། སྔོན་རེས་སུ་དན་པ་དྲུག་
གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་ལ་འདས་པའི་དོན་བརེད་པའི་དན་པ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། 
སྔོན་གཞན་གིས་སེམས་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་
ཤིང་། རེས་ཐོབ་རྣམ་པར་གཡེང་བ་ལ་སོགས་པ་མམ་པར་མ་བཞག་པའི་ཐུགས་མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་
སེམས་དང་འདུ་ཤེས་ཕིན་ཅི་ལོག་སྤོང་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་འཁོར་བ་དང་། མྱ་ངན་ལས་
འདས་པ་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པའི་འདུ་ཤེས་སྣ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀང་མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་བདག་
གཞན་མམ་པ་ིད་དང་སྲིད་ཞི་མམ་པ་ིད་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། གདུལ་བྱ་དུས་ལ་བབ་
ཀང་སོ་སོར་མ་བརགས་པའི་སོ་ནས་ཡལ་བར་འདོར་བའི་བཏང་སོམས་མི་མངའ་བ་སྟེ། ཐུགས་ཀི་སོད་པ་
ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བཞིའོ། །རོགས་པས་བསྡུས་པ་དྲུག་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབང་པོ་གནས་དང་
འབྲས་བུར་བཅས་པ་ལས་མ་ཐོབ་པའི་མས་པ་མི་མངའ་བ་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔོན་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་
ཆོས་ཚོལ་བ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། དཀོན་མཆོག་གི་གདུང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་དང་། སེམས་
ཅན་ལ་ཕན་པ་དོན་དུ་གེར་བའི་འདུན་པ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་བླ་མ་བསྟེན་པ་དང་། སེམས་ཅན་
སིན་པ་ལ་སོགས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། གཞན་དོན་ལ་སོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་མས་པ་
མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་དན་པ་ེ་བར་བཞག་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་གཟིགས་པའི་དན་པ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་ཆོས་ཚོལ་བས་མི་ངོམས་པས་ཤེས་རབ་གསུམ་
པ་སྐྱེད་པས་ཆོས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་འདུ་འཛི་སྤངས་ཏེ་དབེན་པའི་
གནས་སུ་རྣལ་འབྱོར་དང་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། སིབ་པ་དང་བྲལ་བའི་རྣམ་
པར་གོལ་བ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། སྔོན་གཞན་གིས་རོགས་པའི་ཆེད་དུ་ཆོས་སྟོན་པ་དང་། རེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ངང་ཚུལ་ཤེས་པ་ལ་སོགས་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་དབང་
འབྱོར་བའི་ཤེས་རབ་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་ིད་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་
མས་པ་མི་མངའ་བ་རྣམས་སོ། །འདིར་ཏིང་ངེ་འཛིན་མ་སོས་པ་ནི་རག་ཏུ་མམ་པར་མ་བཞག་པ་མི་མངའ་
བའི་ནང་དུ་འདུས་ལ། ཁ་ཅིག་ཏུ་དན་པ་མ་སོས་པ་ཡང་བསེམ་པ་མི་མངའ་བར་འདུས་ཤིང་། ལ་ལར་ཐམས་
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ཅད་ཡོད་པ་ལྟར་ན་འདུན་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པའམ། ཡང་རྣམ་པར་གོལ་བ་དང་རྣམ་པར་གོལ་
བའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བྱས་པ་ིད་དོ། །མཛད་པས་བསྡུས་པ་གསུམ་ནི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་འཕིན་ལས་
མཛད་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔོན་གཡོ་རྒྱུ་ཚུལ་འཆོས་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཚངས་པར་སོད་པ་གོམས་པར་
བྱས་པ་ལས། ལུས་ཀི་ལས་རྫུ་འཕྲུལ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་
འབྲང་བ་དང་། སྔོན་བརྫུན་དུ་ས་བ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་ཤིང་ཐན་པ་དང་རན་པ་དང་ཆོས་དང་ལྡན་པར་ས་བ་ིད་
གོས་པར་བྱས་པ་ལས་ངག་གི་ལས་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་
རེས་སུ་འབྲང་བ་དང་། སྔོན་བརྣབ་སེམས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཤིང་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ལ་སོགས་
པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་ཡིད་ཀིས་ལས་ཏིང་ངེ་འཛིན་བསོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་
འགོ་ཞིང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བས་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀི་འཕིན་ལས་གསུམ་ཀ་ཡང་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགོ་
བ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་རེས་སུ་འབྲང་བ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །མཁྱེན་པས་བསྡུས་པ་གསུམ་ནི། ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་
པ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་སྔོན་འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀིས་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པ་ལ་ཡིད་གིས་མི་ཟ་བར་བདག་ིད་ཀིས་དེ་ཐོབ་པར་
མོས་པ་དང་། བདག་གཞན་ཀང་དེ་ལྟ་བུ་ལ་འཇུག་པ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས། རིམ་པ་ལྟར་འདས་པའི་དུས་
ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་དང་། མ་འོངས་པའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་
པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་འཇུག་པ་དང་། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་དུས་ལ་མ་ཆགས་མ་ཐོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་
འཇུག་པས་ན་དུས་གསུམ་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་རྣམས་ཆགས་པ་དང་། ཐོགས་པའི་སིབ་པ་གིས་མེད་
པའོ། །ཞེས་པའོ། །བསྡུ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ན་སོད་པས་བསྡུས་པ་དྲུག རོགས་པའི་བསྡུས་པ་དྲུག མཛད་པས་
བསྡུས་པ་གསུམ། མཁྱེན་པས་བསྡུས་པ་གསུམ་སྟེ། བཅོ་བརྒྱད་པོ་འདི་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་སྐུ་ཚད་མེད་པ་
དང་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གིས་གནོན་ཅིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སི་གཙུག་ལྟར་མི་མངོན་པ་དང་། རྩི་སན་དང་
འད་བར་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སྐྱོན་ཞི་བར་བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་
ཁོ་ནའི་ཡིན་པས། གང་ཟག་གཞན་དང་མ་འདེས་ཤིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
པའོ། །སར་ཡང་བཤད་དེ་བྱེད་ལས་དང་འཐོབ་ཚུལ་ནི། སྐུའི་སོད་པ་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད་པ་དང་། གསུང་གི་སོད་
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པ་ལ་ཅ་ཅོ་མེད་པ་དང་། ཐུགས་ཀི་སོད་པ་ལ་དོན་བརྙེལ་བའི་དན་པ་མམ་པ་དང་། ཐུགས་གཡོ་བའི་མམ་
པར་མ་བཞག་པ་མེད་པ་དང་། འཁོར་འདས་རང་བཞིན་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་ིད་ཀིས་ནི་འདུ་ཤེས་
སྣ་ཚོགས་མེད་པ་དང་། གདུལ་བྱ་མི་བརགས་པར་རང་གི་ངང་གིས་བཏང་སོམས་སུ་འཇོག་པ་དང་སྲོང་སངས་
རྒྱས་ལ་མེད་པ་སྟེ། སོད་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་། གཞན་ཡང་དོན་དུ་གེར་བའི་འདུན་པ་མས་
པ་མི་མངའ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནི་གཞན་དོན་ལ་སོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། དོན་ཐམས་
ཅད་གཟིགས་པའི་དན་པ་རྣམ་པར་དག་པ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། ོན་མོངས་པའི་དི་མ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་
མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། དུས་རག་ཏུ་སིབ་པ་ལས་རྣམ་པར་གོལ་བ་མས་པ་མི་མངའ་བ་དང་། ཤེས་བྱ་ཇི་
ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་དོན་ཀུན་མ་ལུས་པ་མངོན་སུམ་དུ་གཟིགས་པ་རྣམ་པར་གོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལས་ནི་ནམ་
ཡང་མས་པ་མི་མངའ་བ་སྟེ། རོགས་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་དྲུག་དང་། སངས་རྒྱས་གང་གི་སྐུ་གསུང་
ཐུགས་ཀི་ཕིན་ལས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀང་། དང་པོར་ཡེ་ཤེས་སྔོན་དུ་འགོ་ཞིང་ཕི་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀིས་རེས་
སུ་འཇུག་པས་ཏེ། མཛད་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་། འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་། ད་ལྟར་
བྱུང་བ་དུས་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་བྱ་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ཆགས་པ་དང་ཐོགས་པ་མེད་པར་ངེས་པའི་ཡེ་
ཤེས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཇུག་པ་མཁྱེན་པས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་སྟེ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདེས་
པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་གང་རོགས་ཤིང་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་བརེན་ནས་གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་ཤིན་ཏུ་མང་བར་
འཇིགས་པ་དང་། བག་ཚ་བ་མེད་པས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་རབ་ཏུ་བསྐོར་བར་མཛད་ལ། དེ་
ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསལ་བར་བཞེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་ཞིང་བདུད་བཞི་
ལས་རྒྱལ་བའི་སྟོན་པ་གཅིག་པུ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སྔོན་སོ་སོ་དང་རེས་སུ་མཐུན་
པའི་ལམ་བསོམས་ཤིང་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ལས་མངོན་སུམ་དུ་བརྙེས་སོ། །ཞེས་པའོ། །དཔེ་དང་སྦྱར་
བ་ནི། ས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་བཞི་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་སའི་མཚན་ིད་སྲ་བ་དང་། ཆུའི་མཚན་ིད་གཤེར་བ་
དང་། མེའི་མཚན་ིད་དོ་བ་དང་། རླུང་གི་མཚན་ིད་གཡོ་བ་གང་ཡིན་པ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་
ིད་དེ་ནི་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའི་མཚན་ིད་མ་ཡིན་ཞིང་། ནམ་མཁའི་མཚན་ིད་སིབ་པ་མེད་པ་དང་། 
ཐོགས་པ་མེད་པ་དང་། འདུས་མ་བྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་འབྱུང་བ་བཞིའི་གཟུགས་
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ལ་མེད་པས་ཕན་ཚུན་མ་འདེས་པ་དེ་བཞིན་དུ། གང་ཟག་གཞན་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་སྐྱེ་འཇིག་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་སངས་རྒྱས་ལ་མེད་ཅིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕིན་པ་རྣམས་གང་ཟག་གཞན་ལ་མངོན་དུ་
གྱུར་པ་མེད་པས་མ་འདེས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པའམ། ཡང་ན་དཔེ་ལས་ཀང་ཁྱད་
པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་དེ། ས་དང་ཆུ་དང་མེ་དང་རླུང་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བ་ཙམ་ལ་
སོགས་པར་མཚུངས་པའི་ཕིར་འཇིག་རེན་དག་ན་ཐུན་མོང་ཡིན་པ་ཡང་སྲིད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་
འདེས་པ་ིད་ནི་ཐ་ན་རྡུལ་ཕན་ཙམ་ཡང་འཇིག་རེན་དག་ན་ཐུན་མོང་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནམ་མཁས་
ཀང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མཚོན་པར་མི་ནུས་སོ། །ཞེས་པའོ། །སིན་འབྲས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་
ལས། མཚོན་བྱ་མཚན་གི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་ནི། སྔོན་སོབ་ལམ་གི་དུས་སུ་དམ་བཅའ་བ་བརན་པར་མཛད་པ་
ལས། མཐར་གཟུགས་ཀི་སྐུ་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཞབས་ཀི་མཐིལ་ལེགས་པར་གནས་ཤིང་རུས་སྦལ་གི་ལྟོ་བ་
ལྟར་མམ་པ་ིད་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྔོན་ཡོ་བྱད་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་པར་བཏང་བ་ལས་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་མཐིལ་
ལ་འཁོར་ལོའ་ིརི་མོ་རྩིབས་སྟོང་དང་ལྡན་པས་མཚན་པ་ིད་དང་། སྔོན་གཞན་དག་ཁྱད་དུ་མ་བསད་པ་ལས་
ཞབས་ཀི་རེང་པ་ཡངས་ཤིང་ཞབས་ཀི་ལོང་བུ་མི་མངོན་པར་བྱིན་གིས་ཟླུམ་པ་ིད་དང་། སྔོན་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཆོས་ཀིས་སྐྱབས་པ་ལས་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་རྣམས་རིང་བ་ིད་དང་། སྔོན་གཞན་གི་འཁོར་མ་
ཕེ་བ་ལས་ཕག་དང་ཞབས་ཀི་སོར་མོ་རྣམས་གསེར་གི་ད་བ་ཡིས་ནི་འབྲེལ་བ་ིད་དང་། སྔོན་གོས་བཟང་པོ་
སྣ་ཚོགས་བྱིན་པ་ལས་སྤགས་པ་ཤིན་དུ་འཇམ་ཞིང་སྐུ་གཞོན་ཤ་ཅན་དུ་གནས་པས་ལེགས་པ་ིད་དང་། སྔོན་
བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་མཆོག་ཏུ་ག་ནོམ་པ་བྱིན་པ་ལས་སྐུ་ནི་ཞབས་ཀི་བོལ་གོང་གིས་དང་། ཕག་གི་རྒྱབ་
གིས་དང་། ཕག་པའི་སྟེང་གིས་དང་། ལྟག་པ་སྟེ་བདུན་ན་དག་མཐོ་ཞིང་ཤས་རྒྱས་པར་སྣང་བ་ིད་དང་། 
སྔོན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཡོངས་སུ་གཟུང་བ་ལས་བྱིན་པ་རི་དྭགས་ཨེ་ནྱ་ཡ་དང་འད་བར་ཟླུམ་ཞིང་
གིམས་ལ་རིམ་གིས་ཕ་བ་ིད་དང་། སྔོན་གསང་ཚིག་བསྲུངས་ཤིང་འཁིག་པ་སྤངས་པ་ལས་གསང་བའི་
གནས་གང་པོ་ཆེའམ་ར་ཅང་ཤེས་བཞིན་དུ་སྦུབས་སུ་ནུབ་པ་ིད་དང་། སྔོན་དགེ་བའི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཐར་
གིས་སད་པ་ལས་སྐུ་སྟོད་སེང་གེ་དང་འད་བར་རྒྱས་པ་ིད་དང་། སྔོན་དགེ་བའི་ཆོས་ཡང་དག་པར་སད་པ་
ལས་ཕག་པ་གིས་ཀི་ཐལ་གོང་བར་སྟོང་པ་མེད་ཅིང་ཤ་རྒྱས་པ་ིད་དང་། སྔོན་གཞན་ལ་མི་འཇིགས་པ་བྱིན་
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དབུགས་ཕྱུང་བ་ལས་དཔུང་པའི་མགོ་ལེགས་པར་ཟླུམ་ཞིང་ཕག་པའི་ལྷུན་མཛེས་པ་ིད་དང་། སྔོན་གཞན་གི་
གོགས་བྱ་བ་ལ་སོ་བས་ཞུགས་པ་ལས་ཕག་གིས་རེག་བྱ་འཇམ་ཞིང་དབྱིབས་ཟླུམ་ལ་སྦོམ་ཕ་མཐོ་དམན་
མེད་པ་དང་། མ་བཏུད་ཀང་ཕག་གི་མཐིལ་གིས་པུས་མོའ་ིལྷ་ངར་སེབས་པས་ཕག་རིང་བ་ིད་དང་། སྔོན་དགེ་
བ་བཅུས་མི་ངོམ་པར་སད་པ་ལས་དི་མས་ཡོངས་སུ་དག་པའི་སྐུ་འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དང་ལྡན་པ་ིད་དང་། 
སྔོན་ནད་པ་རྣམས་ལ་སན་སྣ་ཚོགས་པ་བྱིན་པ་ལས་མགིན་པ་དི་མ་མེད་པའི་དུང་རིམ་པ་གསུམ་དང་འད་བ་
ིད་དང་། སྔོན་དགེ་བའི་སྦྱོར་བ་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བསྒྲུབས་པ་ལས་འགམ་པ་རི་དྭགས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སེང་
གེ་དང་འད་བར་རྒྱས་པ་ིད་དང་། སྔོན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་མམ་པར་བྱས་པ་ལས། ཚེམས་ནི་
བཞི་བཅུ་ཐམ་པ་ཚང་ཞིང་སྟེང་འོག་ི་ཤུ་ི་ཤུ་གངས་མམ་པ་ིད་དང་། སྔོན་སེམས་ཅན་མི་འཛའ་བ་རྣམས་
བསྡུས་པ་ལས་རབ་ཏུ་དག་ཅིང་བར་མེད་པས་ཚེམས་ཐགས་བཟང་བ་ིད་དང་། སྔོན་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ནོར་བུ་
བྱིན་པ་ལས། དི་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚེམས་ནི་རིང་ཐུང་དང་སྦོམ་ཕ་མེད་པས་མམ་པ་ིད་དང་། 
སྔོན་སོ་གསུམ་གི་ལས་ཐམས་ཅད་ེས་པའི་དི་མས་མ་གོས་པར་སད་པ་ཡང་མཆེ་བ་རབ་མཆོག་དུང་ལྟར་
དཀར་བ་ིད་དང་། སྔོན་ཐམས་ཅད་དུ་བདེན་པའི་ཚིག་བསྲུངས་བ་ལས་ལགས་རིང་ཞིང་སྲབས་པས་ཞལ་གི་
དཀིལ་འཁོར་ཁེབས་པ་ིད་དང་། སྔོན་ཡིད་དུ་འོང་བའི་རོ་བྲོ་བ་བྱིན་པ་ལས་རོ་མི་ཞིམ་པ་རྣམས་ཀང་མཐའ་
འམ་ཚད་མེད་ཅིང་གཞན་གིས་བསམ་དུ་མེད་པའི་རོ་བྲོ་བའི་མཆོག་ིད་དུ་མཁྱེན་པ་དང་། སྔོན་ཚིག་ངན་པ་
སྤངས་ཤིང་སན་པར་སས་པ་ལས་རོག་པའི་ཀུན་སོང་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་བྱུང་གི་གསུང་ཀ་ལ་པིང་ཀའི་ས་དང་
ཚངས་པའི་དབྱངས་ལྟར་སན་ཅིང་རྒྱང་རིང་པོར་ཐོས་པ་ིད་དང་། སྔོན་བྱམས་པའི་སོ་ནས་གཞན་རེས་སུ་
བསྐྱངས་པ་ལས་སན་བཟང་པོ་ཨུཏྤ་ལའི་འདབ་མ་ལྟར་དཀར་ནག་འབྱེས་ཤིང་དཀྱུས་རིང་བ་ིད་དང་། སྔོན་
བསམ་པ་རྒྱུ་མེད་པར་མཛད་པ་ལས་རི་མ་ཁྱུ་མཆོག་གི་རི་མ་དང་འད་བར་འཐུག་ཅིང་གནག་ལ་མ་འཛིངས་པ་
ིད་དང་། སྔོན་བསྔགས་པར་འོས་པ་རྣམས་བསྔགས་པ་ལས་ཞལ་གི་དཀིལ་འཁོར་མཛེས་ཤིང་དི་མ་མེད་པའི་
སིན་མཚམས་སུ་མཛོད་པུ་དཀར་པོ་འཐེན་ན་ཁྲུ་གང་དུ་རིང་ཞིང་བཞག་ན་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁྱིལ་ཏེ་གནས་
པ་དང་ལྡན་པ་ིད་དང་། སྔོན་བླ་མ་ལ་གུས་ཤིང་འདུད་པ་བྱེད་པ་ལས་གཙུག་ཏོར་དབུའི་རྩེ་མོར་ལྡན་པ་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལྟར་མི་མངོན་པ་ིད་དང་། སྔོན་སེམས་ལས་སུ་རུང་བར་བྱས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་



རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་ལེགས་བཤད་ི་མའི་འོད་ཟེར།   87 

བའི་ལམ་སྟན་བྱིན་པ་ལས། དི་མས་དག་ཅིང་མ་འཁུམས་པས་སྲབ་པའི་ལྤགས་པ་གསེར་གི་མདོག་དང་འད་བ་
སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ལ་མངའ་བ་ིད་དང་། སྔོན་འདུ་འཛི་སྤངས་པས་དགེ་བ་སྤེལ་ཏེ་
མཁན་པོ་དང་སོབ་དཔོན་ལ་སོགས་པའི་གདམས་ངག་མཐུན་པར་གཟུང་བ་ལས་བ་སྤུ་རྣམས་ལེགས་པར་ཕ་
ལ་འཇམ་ཞིང་རེ་རེ་ནས་སྐྱེས་ཏེ་སྐུའི་གེན་དུ་གཡས་ཕོགས་སུ་འཁྱིལ་པ་ིད་དང་། སྔོན་བརེག་པ་དང་མཚོན་
ཆ་ལ་སོགས་པ་སྤངས་པ་ལས་དབུ་སྐྲ་དི་མ་མེད་པའི་རིན་ཆེན་མཐོན་འཐིང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ིད་དང་། སྔོན་
རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྦྱར་བ་ལས་སྐུ་ནྱེ་གོ་དྷའི་སོང་པོ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་ལོན་ཤིང་གི་
དཀིལ་འཁོར་དང་འད་བར་ཆུ་ཞིང་གབ་པ་ིད་དང་། སྔོན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རེན་
ཞིག་པ་རྣམས་གསོས་པ་དང་། སེམས་ཅན་འཇིགས་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དཔེ་
མེད་པའི་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ནི་སྲེད་མེད་ཀི་བུའི་སྟོབས་ལྟ་བུ་མངའ་ཞིང་རོ་རེ་ལྟར་འཁིགས་པའི་སྐུ་
ཆེ་ཞིང་དང་ལ་ཀུན་ནས་མཛེས་པ་དང་ལྡན་པ་ིད་དེ། དེ་ལྟར་ན་ཐལ་བ་རྣམས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་
གཟི་བརིད་ཀི་དཔལ་རབ་ཏུ་འབར་བའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་པོ་འདི་དག་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀི་སྟོན་པ་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མིའི་དབང་པོ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀི་མཚན་བཟང་པོའ་ིཡོན་ཏན་དུ་མདོ་སེ་ལས་
གསལ་བར་གསུངས་ཤིང་དེ་རྣམས་འདིར་ཡང་བཀོད་པའོ། །ཞེས་པའོ།།  །།མཚོན་བྱེད་དཔེ་དང་སྦྱར་ཏེ་བསྡུ་
བ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་སིན་མེད་པའི་དུས་ཀི་སྟོན་ཀའི་ཟ་བའི་གཟུགས་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་
དུ་མཐོང་བ་དང་། སྟོན་ཀའི་དུས་ཀི་ཆུ་སྔོན་པོ་དང་ཞིང་དི་མ་མེད་པའི་མཚོར་ནི་མཐོང་བ་ལྟར་དོན་དེ་བཞིན་དུ་
རྒྱལ་སྲས་ས་བཅུ་པ་རྣམས་དང་སོབ་མ་ཕལ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀིས། ཁྱབ་བདག་སངས་རྒྱས་ཀི་ལོངས་སོད་
རོགས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་གཟུགས་གིས་པོ་དག་རིམ་པ་ལྟར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་དཀིལ་འཁོར་
དང་འཇིག་རེན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་ནང་དུ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་མཐོང་བ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་ནི་ནམ་མཁའི་ཟ་བ་དང་འད་ཞིང་། ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བ་
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ནི་ཆུ་ནང་གི་ཟ་བ་དང་འདའོ། །ཞེས་པའོ། །ལུང་ལས་རོགས་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་
པའི་སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི་དང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་དང་། སྐྱེས་བུ་
ཆེན་པོའ་ིམཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་པོ་འདི་དག་སོ་སོར་རེ་རེ་ཞིང་
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ཆོས་སྐུ་ལ་ཡོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་དི་མ་དང་བྲལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་བཅས་ཤིང་། གཟུགས་སྐུ་ལ་ཡོད་
པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རིམ་གིས་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་དང་བཅས་ཏེ། འདིར་བསྟན་པའི་གངས་དང་གོ་རིམ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ། རིན་ཆེན་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམན་ངག་ཅེས་བྱ་བའི་རེས་སུ་འབྲངས་ནས་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བསྟན་པ་ལ་གིས། དཔེ་དོན་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
སིར་བསྟན་པ་དང་། དེ་དག་སྦྱར་ཏེ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་སིར་བསྟན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སྟོབས་བཅུ་པོ་རང་རང་གི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་རྣམས་ཀིས་མི་ཕེད་པའི་ཕིར་ན་རོ་རེ་དང་མཚུངས་པ་དང་། 
མི་འཇིགས་པ་བཞི་ནི་སྤོབས་པ་མི་ཞན་པའི་ཕིར་སེང་གེ་དང་མཚུངས་པ་དང་། མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་ནི་ན་
ཐོས་ལ་སོགས་པ་དང་མཚུངས་པ་མེད་ཅིང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་ནམ་མཁའ་དང་མཚུངས་པ་དང་། 
མཚན་བཟང་པོ་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་སྐུ་གིས་ནི་ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ་ལས་གཡོ་བ་མེད་བཞིན་
དུ་གདུལ་བྱ་ལ་སྣང་བའི་ཕིར་ཟ་བ་དང་མཚུངས་པས་ན་ཡོན་ཏན་སེ་ཚན་བཞི་པོ་རྣམས་ནི་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་རས་ཀི་དངོས་པོ་རོ་རེའི་དཔེ་དང་། རི་དྭགས་གི་དབང་པོ་སེང་གེའི་དཔེ་དང་། འདུས་མ་བྱས་ནམ་
མཁའི་དཔེ་དང་། དག་པའི་ཆུའི་ནང་དུ་འཆར་བ་དང་བཅས་པའི་ཟ་བའི་དཔེས་བསྟན་པ་ིད་དོ། །ཞེས་
པའོ། །སོ་སོར་བཤད་པ་ལ་གིས། བྲལ་འབྲས་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་བཤད་པ་དང་། སིན་འབྲས་གཟུགས་སྐུའི་
ཡོན་ཏན་བཤད་པའོ། །བྲལ་འབྲས་ལ་གིས། ཕེ་སྟེ་དཔེ་ཡིས་མཚོན་ཚུལ། བསྡུས་ཏེ་དབྱེ་བ་མེད་ཚུལ་
ལོ། །མཚོན་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། སྟོབས་རྣམས་རོ་རེས་མཚོན་ཚུལ། མི་འཇིགས་པ་སེང་གེས་མཚོན་ཚུལ། མ་
འདེས་པ་ནམ་མཁའ་མཚོན་ཚུལ་ལོ། །སྟོབས་ཀིས་མཚོན་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། སོ་སོའ་ིམཚོན་ཚུལ་ནི། 
གནས་དང་གནས་མ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པའི་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་པོ་རྣམས་ལས་སྟོབས་དང་པོ་དྲུག་
དང་བར་མ་གསུམ་དང་ཕི་མ་གཅིག་གིས་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་དང་སོམས་པར་འཇུག་
པའི་སིབ་པ་དང་། བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སིབ་པ་ཀུན་ནས་བསལ་བས་རོ་རེ་དང་འད་བ་ཡིན་ཏེ། སིབ་པ་
གསུམ་གོ་ཆ་དང་། རྩིག་པ་དང་། ཤིང་བཞིན་དུ་གནས་པ་ལས་སྟོབས་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་ཕུག་པ་དང་། 
བཤིག་པ་དང་བཅད་པར་བྱས་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ཐུན་མོང་གི་མཚོན་ཚུལ་ནི། བརླིང་བ་ིད་དང་། 
སིང་པོ་ིད་དང་། བརན་པ་ིད་དང་། མི་ཕེད་པ་ིད་དེ། ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པས་ན། དང་སྲོང་ཆེན་
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པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྟོབས་བཅུ་པོ་ཐམས་ཅད་ནི་རོ་རེ་དང་འད་བ་ིད་དོ། །དེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་
གང་གི་ཕིར་བརླིང་བ་ཡིན་ཞེ་ན། འཁོར་བ་དང་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་སིང་པོ་ཡིན་པའི་
ཕིར་རོ། །གང་གི་ཕིར་སིང་པོ་ཡིན་ཞེ་ན། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པས་བརན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་གང་
གི་ཕིར་བརན་པ་ཡིན་ཞེ་ན་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་མཚན་མ་ལ་སོགས་པའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་ཐམས་ཅད་
ཀིས་མི་ཕེད་པའི་ཕིར་རོ། །དེ་ལྟར་ཡང་སྤང་བྱ་ཐམས་ཅད་ནི་འཇོམས་ཤིང་སྤང་བྱས་ནི་སར་ཡང་མི་ཕེད་པའི་
ཕིར་ན། སྟོབས་བཅུ་པོ་རས་ཀི་དངོས་པོ་རོ་རེ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །མི་འཇིགས་པའི་ཚུལ་ལ་གིས་
ལས། བསྟན་པ་ནི། སུ་ལ་ཡང་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་གཞན་དག་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཕིར་དང་། བློའ་ི
སྟོབས་རབ་ཏུ་བརན་པའི་ཕིར་དང་། མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་འཇོམས་པ་ལ་རྩལ་ནི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་
པའི་ཕིར་ཏེ། དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པས་ན་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་མི་ཡི་སེང་གེ་ནི། སེང་གེ་ཆོས་
བཞི་དང་ལྡན་པས་རི་དྭགས་ཀི་ནང་དུ་འཇིགས་པ་མེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་འཁོར་གི་ཚོགས་མཐའ་ཡས་པའི་
དབུས་སུ་འཇིགས་པ་དང་བག་ཚ་བ་མི་མངའ་བར་གནས་སོ། །ཞེས་པའོ། །བཤད་པ་ནི། དེ་ལྟར་ཆོས་བཞི་དང་
ལྡན་པར་ཡང་གང་གིས་ཤེས་སམ་ན་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཀུན་མ་ལུས་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པས་དི་བ་ཐམས་
ཅད་ལུང་བསྟན་པར་ནུས་པའི་ཕིར་ཕས་ཀིས་རྒོལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྐྱེ་བོ་གང་ལས་ཀང་འཇིགས་པ་མེད་པར་
ནི་རྣམ་པར་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་སིབ་པ་ཅི་རིགས་པས་དག་པའི་སེམས་ཅན་ན་
ཐོས་དག་བཅོམ་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པ་རྣམས་དང་ཡང་བདག་ིད་མི་མམ་ཞིང་
དེ་དག་ལས་ལྷག་པར་གཟིགས་པའི་ཕིར་གཞན་སུ་ལ་ཡང་ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ཞིང་། ཐུགས་ནི་
ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་མི་རོག་ཅིང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཕིར་ན་ཏིང་
ངེ་འཛིན་ལས་བརན་པ་ིད་ཀི་ཕིར་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཡིན་ལ། མཆོག་ཏུ་སྤངས་དཀའ་བའི་མ་རིག་བག་ཆགས་
ཀི་སའི་སིབ་པ་ཤིན་ཏུ་ཕ་བ་ལས་ཀང་ལེགས་པར་རྒལ་བའི་ཕིར་མི་མཐུན་ཕོགས་འཇོམས་པ་ལ་རྩལ་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །མ་འདེས་པའི་མཚོན་ཚུལ་ནི། འཇིག་རེན་ཐ་མལ་
པ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་འཕགས་པ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་རོགས་པ་རྣམས་དང་། ཞི་བ་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་སོད་པའི་རང་སངས་རྒྱས་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་ཕེད་གཟུང་བ་བདག་མེད་པར་རོགས་པ་
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རྣམས་དང་། བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་ཟག་དང་ཆོས་ཀི་བདག་གིས་ཀ་མེད་པར་རོགས་པ་རྣམས་
དང་། རང་བྱུང་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤེས་བྱ་མཐའ་དག་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པ་རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་བློ་
དག་ནི་ཕ་ཞིང་ཟབ་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། དེ་དག་གི་རིམ་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་ནི། ས་དང་ཆུ་
དང་མེ་དང་རླུང་དང་ནམ་མཁའ་སྟེ། འབྱུང་བ་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་སྔ་མ་སྔ་མ་བས་ཕི་མ་ཕི་མ་ཕ་ཞིང་ཟབ་པ་དང་ཆོས་
མཚུངས་ལ། ཡང་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ནི། འཇིག་རེན་མ་ལུས་པ་ཀུན་གི་ེ་བར་འཚོ་བའི་གཞི་
མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར། སས་རེན་བྱེད་པ་དང་། ཆུས་བསྡུད་པར་བྱེད་པ་དང་། མེས་སིན་པར་བྱེད་པ་
དང་། རླུང་གིས་མི་འདྲུལ་བར་བྱེད་པས་འཇིག་རེན་རྣམས་ཀི་ེར་འཚོ་བྱེད་པ་དག་དང་མཚུངས་ཤིང་། ཡང་ན་
ནི་སངས་རྒྱས་ལ་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་འཇིག་རེན་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་དང་། འཇིག་རེན་ལས་འདས་པ་
ན་ཐོས་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་མཚན་ིད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་། དེ་དག་དང་ཐུན་མོང་མ་
ཡིན་པའི་ཕིར། ནམ་མཁའ་འབྱུང་བ་བཞིའི་མཚན་ིད་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །བསྡུས་
ཏེ་དབྱེ་བ་མེད་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་སྟོབས་བཅུ་དང་། མི་འཇིགས་པ་བཞི། མ་འདེས་པ་བཅོ་བརྒྱད་པོ་དག་དི་མ་
དང་བྲལ་བའི་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པ་འདི་རྣམས་ཀང་རང་དོན་དོན་དམ་པ་
ཆོས་ཀི་སྐུས་རབ་ཏུ་ཕེ་ཞིང་དེའི་ངང་དུ་དབྱེར་མེད་པར་གནས་པ་སྟེ། དཔེར་ན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་གི་འོད་དང་
མདོག་དང་དབྱིབས་རྣམས་དང་དབྱེ་བ་མེད་པ་བཞིན་དུ་དོན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་མེད་
པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །སིན་འབྲས་ལ་གིས་ལས། མཚན་རྣམས་སྐུ་གིས་ལ་གནས་ཚུལ་ནི། ལེགས་
གནས་འཁོར་ལོས་མཚན་པ་ལ་སོགས་པ་མཚན་བཟང་པོས་བརྒྱན་པའི་སྐུ། གདུལ་བྱས་མཐོང་བ་ཙམ་ིད་ན་
འདི་དག་ནི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའ་ོཞེས་ཡིད་ཚིམ་ཞིང་དང་བ་བསྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་ཡོན་ཏན་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་གི་
རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་རྣམས་ཀང་ཐུན་མོང་དུ་སྣང་བ་
སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ལ་རོགས་པར་ནི་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་སྟེ། གཟུགས་ཀི་སྐུ་རྣམ་
པ་གིས་ལ་བརེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །གཟུགས་སྐུ་ཟ་བའི་དཔེས་མཚོན་ཚུལ་ནི། གཟུགས་སྐུ་མཐོང་བའི་
གེགས་སུ་གྱུར་པའི་སིབ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་ལས་རིང་བའི་གདུལ་བྱ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་དང་། ན་ཐོས་ལ་སོགས་
པ་དང་། ེ་བའི་གདུལ་བྱ་ས་བཅུ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་ཇི་ལྟ་བར་འཇིག་རེན་
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པའི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་ཕལ་པ་རྣམས་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་སྣང་ཞིང་། རྒྱལ་བའི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་ལོངས་སོད་རོགས་པའི་སྐུ་སྣང་བ་ནི། དཔེར་ན་ཆུ་དག་པའི་ནང་དུ་ཟ་བའི་
གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། ནམ་མཁར་ཟ་བའི་གཟུགས་མཐོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། དེ་ལྟར་མཚན་བཟང་པོས་
བརྒྱན་པའི་སྐུ་གིས་པ་དེ་མཐོང་བའི་གདུལ་བྱའི་རིགས་རྣམ་པ་གིས་ཡིན་པས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་མངོན་པར་
འདོད་པས་ཀང་དག་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་
དཀོན་མཆོག་གི་རིགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས་ཡོན་ཏན་གི་སྐབས་ཏེ་ལེའུ་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།།  །།ད་ནི་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ཐོབ་པའི་ནུས་པ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཛད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་
དབང་དུ་བྱས་ནས། རོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་༡ཕིན་ལས་ཀི་དོན་ལ་གིས་ཏེ། ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཚུལ་
བསྟན་པ་དང་། དེ་ིད་དཔེ་ཡིས་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །ལྷུན་གྲུབ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཚུལ་ལ་གིས། མདོར་བསྟན་པ་
དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དེ་ལ་མདོར་བསྟན་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་ན་གདུལ་
བྱ་མཐའ་ཡས་པའི་ཁམས་དང་བསམ་པ་དང་བག་ལ་ལ་དང་། རིགས་ཐ་དད་པ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་
ཡང་འདི་དང་འདི་ཤེས་པར་བྱའོ་སམ་དུ་རྣམ་པར་རོགས་པའི་འབད་རྩོལ་མི་མངའ་ཞིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་
འཇུག་པའང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར། གང་གི་རང་
བཞིན་ཆགས་སང་རྣམས་བྲལ་ཡང་། །ཆགས་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་ལྟར་སྟོན་དང་། །གདུལ་བྱའི་དབང་
གིས་ཁོ་ལ་ཁོར་སྟོན་པ། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གནས་དེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཞི་བ་དང་དག་
པོ་ལ་སོགས་པ་འདུལ་བའི་ཐབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ལ་འབད་རྩོལ་མི་མངའ་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ནི་གདུལ་
བྱའི་ཁམས་སྣ་ཚོགས་པ་དེ་རྣམས་ཀི་འདུལ་བའི་བྱ་བ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། ངེས་པར་ལེགས་པ་སྣ་ཚོགས་
ལ་འགོད་པའང་འབད་རྩོལ་མི་མངའ་བ་དང་། གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པ་དེའི་ཡུལ་འཇིག་རེན་པའི་ཁམས་མཐའ་
ཡས་པ་རྣམས་སུ་གཤེགས་པའང་འབད་རྩོལ་མི་མངའ་བ་དང་། གདུལ་བྱ་ནམ་འདུལ་བའི་དུས་སུ་བབ་པ་ན་དེ་
དག་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གཤེགས་པ་ལ་ཁྱབ་བདག་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་རག་ཏུ་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་
སོགས་པའི་འབད་རྩོལ་མི་མངའ་ཞིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་གོ །ཞེས་པ་སྟེ། ལྷུན་གྲུབ་ཀི་དོན་མདོར་
བསྟན་པའོ། །རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དོན་མདོར་བསྟན་པ་ནི། ངེས་པར་འབྱིན་པའི་རྒྱུ་གཟུངས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
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སོགས་པ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཚོགས་དུ་མ་དང་ལྡན་ཞིང་། དི་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆུས་
ཡོངས་སུ་གང་བའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་དང་། ེ་བར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་
དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་སེམས་ཅན་རྣམས་སིན་པར་བྱེད་པ་ི་མའི་འོད་ཟེར་ལྟ་བུ་ཅན་ཏེ། འདིས་འགོ་བ་ལམ་
གི་ཐེག་པ་མ་ལུས་པ་ངེས་པར་བསྒྲུབས་པ་ལས་བྱུང་བ་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དང་། རྒྱལ་
བའི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་བཞིན་དུ་དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཐའ་དང་དབུས་
མེད་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བས་ན་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཁྱབ་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཕིར་ཡང་དེའི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་
ཆད་པ་ཡིན་ལ། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཀང་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ནི་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་རང་
བཞིན་གི་དི་མ་མེད་པ་དང་ལྡན་པ་གདོད་མ་ནས་གཏེར་དང་འད་བར་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་
ཀང་མེད་པར་ཡོད་པ་རྣམ་པར་གཟིགས་ནས་དེ་དག་ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་དང་། ཡོངས་སུ་
འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནམ་མཁའ་དང་འད་བ་དེ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པ་གོ་
བུར་གི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་སིན་གི་དྲྭ་བ་འད་བ་རྣམས་བསལ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། 
སིབ་པ་དེ་སེལ་བར་བྱེད་པའི་རེན་ཡང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིཤུགས་རླུང་དག་པོ་དང་འད་བ་
དག་གིས་དི་མའི་སིན་རྣམས་རྣམ་པར་གཏོར་བར་ནུས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་
པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྣམ་གངས་སུ་ནི། ལུས་ཅན་རྣམས་གནས་སྐབས་སུ་ས་བཅུ་དང་ཚོགས་གིས་ལ་
ཡང་སྦྱོར་ཞིང་། མཐར་ཐུག་བྱང་ཆུབ་ལ་སྦྱར་བ་སྟེ། དེས་ཀང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སིབ་པ་རྣམས་ཐུགས་
རེས་འཇོམས་པར་མཛད་པའི་ཕིར། ཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་ཀང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ལ་གིས་ལས། ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་དོན་ནི། གདུལ་བྱ་གང་གི་ཆེད་དུ་འཇུག་པ་དང་། ཐབས་གང་
གིས་འདུལ་བ་དང་། གདུལ་བའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། གདུལ་བྱ་གནས་པའི་ཡུལ་གང་དུ་གཤེགས་པ་དང་། 
སྐབས་སུ་བབ་པའི་དུས་སུ་གང་གི་ཚེ་འདུལ་བ་རྣམས་ལ་དེ་དང་། དེའི་ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་སྐྱེ་བ་མ་
ཡིན་ཞིང་འབད་རྩོལ་གིས་གཡོ་བ་མེད་པའི་ཕིར་ན། ཐུབ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་དུས་ཀི་འཕིན་ལས་ནི་
དུས་རག་ཏུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་ཅིང་བསམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཅན་གི་གདུལ་བྱའི་ཁམས་ནི་གང་ཞིག་ཆེད་དུ་
རང་རང་གི་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པས་གདུལ་བའི་ཐབས་མང་པོ་གང་དག་གིས་
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འདུལ་བ་ལ་ཡང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་། མཐར་ཐུག་ཏུ་
ངེས་པར་ལེགས་པ་ལ་འགོད་པ་ལྟ་བུ་གདུལ་བའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་
པ་དང་། གང་དུ་ནི་ཡུལ་གང་དང་གང་གི་ཚེ་ནི་དུས་ཏེ། གདུལ་བྱ་གང་ན་ཡོད་པའི་ཡུལ་དང་འདུལ་བའི་སྐབས་
སུ་བབ་པའི་དུས་སུ་གཤེགས་པ་དེ་དག་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པའི་འབད་རྩོལ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་
འཇུག་པའོ། །ཞེས་སོ། །རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་དོན་ལ་ལྔ་སྟེ། མིང་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། དོན་གི་ངོ་བོ་བཤད་པ། དེ་
དག་དཔེ་ཡིས་མཚོན་ཚུལ། དཔེ་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བསྡུས་ཏེ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་མིང་གི་དབྱེ་
བ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཅན་གི་དོན་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ཡིན་ཏེ། འཕིན་ལས་འབྱུང་བའི་
ངེས་པར་འབྱིན་པའི་རྒྱུ་དང་། དེའི་ེ་བར་སྟོན་པའི་རེན་དང་། རྒྱུ་རེན་དེ་དག་ལ་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་
དང་། འབྲས་བུ་དེ་ཡིས་འཕིན་ལས་འཇུག་པའི་ཡུམ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ཡུལ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་ཡུལ་
དེ་དག་གི་སིབ་པ་སྤང་བར་བྱ་བ་དང་། སིབ་པ་དེ་གཅོད་པར་བྱེད་པའི་རེན་རྣམས་ལ་ནི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་
ཅིང་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པའི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དོན་གི་ངོ་བོ་ནི། རྒྱུ་མཚན་དྲུག་པོ་དེ་དག་གང་ཞེ་ན། 
མཐར་ཐུག་པའི་གོ་འཕང་དུ་ངེས་པར་འབྱིན་པར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པོ་རིམ་པ་ལྟར་
བགོད་པས་ཏེ། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་པོ་དག་ནི་ས་བཅུ་པོ་དེའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་
རྣམས་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་སྟོན་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལྟར་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕིར་
ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་ལ། དེ་དག་མཐར་ཕིན་པའི་འབྲས་བུ་ནི་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་
རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕིར་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་
མི་ཆད་ཅིང་། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་ནས་ཀང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཀི་སིང་པོ་ཅན་དུ་གཟིགས་ནས་
ཡོངས་སུ་འཛིན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་སིང་པོ་
དེ་ལ་སིབ་པར་བྱེད་པ་མཐའ་ཡས་པའི་ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའི་ོན་མོངས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྟེ། 
གོ་བུར་གི་དི་མ་རྣམས་གཞོམ་དགོས་པའི་ཕིར་དང་། དུས་ཀུན་ཏུ་ནི་སིབ་པ་དེ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་རེན་ནི་
ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་ལམ་སྟོན་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ིད་དོ། །ཞེས་
སོ། །དཔེ་ཡི་མཚོན་ཚུལ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པའི་དོན་
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གི་གནས་ནི་དྲུག་པོ་འདི་དག་རྣམས་དཔེ་དང་དོན་གོ་རིམ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ནས་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་
ནི་ི་མ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ནི་ནམ་མཁའ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། བྱང་ཆུབ་
ཀི་གཟུང་བར་བྱ་བ་སེམས་ཅན་གི་ཁམས་ནི་གཏེར་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། དེའི་དི་མ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་
སིན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། དེ་དག་འཇོམས་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་ནི་རླུང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་
བྱའོ། །ཞེས་པའོ། །དཔེ་དོན་སྦྱར་བ་ནི། དི་མ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཆུ་དང་བཅས་ཤིང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལ་
སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་རིན་ཆེན་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་ན་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་རྒྱུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་
པོ་རྣམས་ནི་རྒྱ་མཚོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བའི་ེ་བར་འཚོ་ཞིང་
ཕན་པར་བྱེད་པའི་ཕིར་ེ་བར་སྟོན་པའི་རྒྱུ་བསོད་ནམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་གིས་པོ་དག་ནི་ི་མ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་ཡིན་ཞིང་། ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་རྒྱ་ཆེ་བ་དང་མཐའ་དང་དབུས་མེད་པས་ཟབ་པའི་ཕིར། དེ་དག་
གི་འབྲས་བུ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ནོ། །ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་ཆོས་ིད་ཡོན་ཏན་གི་འབྱོར་པ་ཟད་མི་ཤེས་པ་དང་བཅས་པ་གདོད་མ་ནས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་གནས་
པའི་ཕིར་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བྱ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་ཁམས་རང་བཞིན་གིས་དག་པའི་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་སིང་པོ་ནི་གཏེར་ཆེན་པོ་དང་འད་ཞིང་། སྤང་རུང་གོ་བུར་བ་ཡིན་པ་དང་། རང་བཞིན་ལ་ཁྱབ་
པར་བྱེད་པ་དང་། དོན་དམ་པར་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པའི་ཕིར་ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དེའི་སིབ་
པ་ོན་མོངས་པ་རྣམས་ནི་སིན་གི་ཚོགས་འཐུག་པོ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། ོན་མོངས་པ་སིན་དང་འད་བ་དེ་
འཐོར་བར་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོན་པར་ནི་ེ་བར་གནས་པའི་ཕིར་སིབ་པ་སྤོང་བའི་རེན་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་མི་ཟད་
ཅིང་རབ་ཏུ་དག་པའི་རླུང་གི་ཤུགས་དང་འད་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རྒྱུན་མི་ཆད་ཚུལ་ནི། སྔོན་ས་བཅུར་
ཚོགས་གིས་བསྒྲུབས་པའི་གནས་སྐབས་སུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསལ་བར་དམ་བཅས་ཤིང་སོན་ལམ་
བཏབ་པས་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཞན་གི་དབང་གིས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་ཕིར་དང་། བདག་ིད་ཀིས་ཐོབ་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་སེམས་ཅན་གི་དབྱིངས་རང་བཞིན་གིས་དག་པར་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་ཅིང་
མཚུངས་པར་གཟིགས་ནས་འཕིན་ལས་དོན་ཡོད་པར་མཁྱེན་པའི་ཕིར་དང་། འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ལ་མཐའ་
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མེད་པར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སིབ་པ་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོས་འཇོམས་པའི་མཛད་པ་ཡོངས་སུ་མ་རོགས་
པའི་ཕིར་ན། གདུལ་བྱའི་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་མ་སྟོངས་ཀི་བར་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་ིད་
དོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ིད་དཔེ་ཡིས་ངེས་༢པར་བྱ་བ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པ་མེད་པས། རབ་
ཏུ་ཕེ་བ་འདུས་མ་བྱས་པའི་མཚན་ིད་ཅན་ཡིན་ན། དེ་ལས་ཇི་ལྟར་འཁོར་བ་ཇི་སྲིད་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་
རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་མཛད་པ་འཇུག་ཅེས་ཐེ་ཚོམ་དང་སོམ་ི་སྐྱེས་པ་རྣམས་ཀི་འཁྲུལ་པ་སྤངས་ནས་སངས་རྒྱས་
ཀི་ཡུལ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ལ་མོས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཕིར། དཔེ་རྣམས་གསལ་བ་མང་པོས་འཆད་པ་ཡིན་
པས། དེ་ལ་བཞི་སྟེ། སོམ་༡དུ་བསྡུས་ཏེ་དཔེ་ཡི་དབྱེ་བ། དོན་དང་སྦྱར་༢ཏེ་སོ་སོའ་ིངོ་བོ། །དགོས་པ་བརོད་དེ་
སྐབས་༣དོན་བསྡུ་བ། སར་ཡང་བསྡུས་ཏེ་ཁྱད་པར་༤བཤད་པའོ། །སོམ་གིས་བསྟན་པ་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་རྣམས་ཀི་ཕིན་ལས་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་། རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་སོ་ནས་གདུལ་བྱ་
རྣམས་ཀི་སྐལ་བ་དང་མཚམས་པར་འཇུག་པ་དེ་ིད་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་ནི་རྣམ་པ་དགུ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་
སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་གནས་ནས་མ་གཡོས་པར་གཟུགས་བརྙན་མི་ཡུལ་དུ་
ཤར་བས། དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། གསུང་གི་གདམས་ངག་སྣ་ཚོགས་པ་གསུངས་པ་ནི། རྔ་
བོ་ཆེས་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་བསྟན་པས་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། ཐུགས་ཀི་མཁྱེན་པ་
དང་བརྩེ་བས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ནི་སིན་གིས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་བྱས་ཏེ་ཆར་བབ་པས། 
ལོ་ཐོག་སིན་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། སྐུ་དང་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཛད་པ་ནི། ཚངས་པ་
རང་གི་གནས་ནས་མ་གཡོས་ཀང་སྤྲུལ་པ་འདོད་ཁམས་ཀི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བ་ལས་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཇི་ལྟ་
བ་བཞིན་དང་། ཐུགས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཚད་མེད་པ་སོ་བ་ནི། ི་མའི་འོད་ཟེར་གིས་མུན་པ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་སེལ་
བར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་
ལ་རོག་པ་མེད་བཞིན་དགོས་འདོད་སྩོལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། གསུང་གི་གསང་བ་ལ་བརེན་ནས་གཞན་དོན་
མཛད་པ་ནི། ས་བརྙན་བདེན་པར་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། སྐུའི་གསང་བ་ལ་
བརེན་ནས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ནི། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་ཀང་འདུས་བྱས་ཀི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་
མེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དང་། གནས་གྱུར་པའི་ཐུགས་རེ་ལས་གཞན་དོན་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། ས་གཞིས་ཐམས་ཅད་



96   དོལ་པོ་པ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། 

ཀི་རེན་བྱས་ནས་ཕན་འདོགས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སོ་སོའ་ིངོ་བོ་ལ་༢རྣམ་པ་དགུ་སྟེ། རྣམ་འཕྲུལ་
སྟོན་ཚུལ་༡དབང་པོའ་ིདཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། གདམས་ངག་གསུང་༢ཚུལ་རྔའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། མཁྱེན་
བརྩེས་ཁྱབ་ཚུལ་སིན་༣གི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། སྤྲུལ་པ་མཛད་ཚུལ་ཚངས་༤པའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། ཡེ་
ཤེས་སོ་ཚུལ་ི་༥མའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། ཐུགས་ཀི་གསང་བ་ནོར༦་བུའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། གསུང་གི་
གསང་བ་བྲག་༧ཆའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། སྐུའི་གསང་བ་ནམ་༨མཁའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ། ཐུགས་རེ་
འཇུག་ཚུལ་ས་༩གཞིའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །དབང་པོའ་ིདཔེ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྣམ་རོག་མེད་༡ཀང་གཞན་
དོན་འགྲུབ་ཚུལ། དེ་ིད་ལེགས་པར་༢སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ། བསྡུས་ཏེ་སྐྱེ་འགག་མེད་ཚུལ་༣བསྟན་པའོ། །རྣམ་
རོག་མེད་ཀང་གཞན་དོན་འགྲུབ་ཚུལ་ལ་གིས། མཚོན་བྱེད་དཔེས་ངོ་བོ་བཤད་པ་དང་། མཚོན་བྱ་དོན་གི་ངོ་
བོ་བཤད་པའོ། །དཔེ་ལ་བཞི་ལས། དག་པའི་ས་གཞིར་གཟུགས་བརྙན་འཆར་ཚུལ་ནི། ཇི་ལྟར་ཏེ་དཔེར་ན་རེ་
ཞིག་གཅིག་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་ཌཱུརྻ་དག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་འཛམ་བུའི་གིང་གི་ས་སྟེང་འདི་མཐའ་དག་
གྱུར་ཏེ་ཤིན་ཏུ་དག་ཅིང་གསལ་ལ་དི་མ་མེད་པའི་ཕིར་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལྟར་དྭང་བར་གྱུར་པ་ལ། རི་རབ་ཀི་སྟེང་
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ན་གནས་པའི་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དེ་ལྟ་བུ་མོ་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་
མེད་པ་དང་བཅས་པ་དང་། གཙོ་བོའ་ིགནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཁང་བཟངས་རངས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བཞི་ལས་
གྲུབ་པ། ཐེམ་སྐས་བཞི་དང་ལྡན་པ་ཀ་བ་གསེར་དང་དངུལ་དང་བཻ་ཌཱུརྻ་དང་ཤེལ་ལ་བྱས་པ། ཀ་རེན་དང་ཀ་ཞུ་
དང་བྲེ་ཕུལ་རྣམས་དུང་ལ་སོགས་པ་ལ་བྱས་པ། བ་གམ་བརྒྱ་རྩ་གཅིག་དང་ལྡན་པ། བ་གམ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁང་
པ་བརྩེགས་པ་བདུན་བདུན་ལ་སོགས་པས་ེ་བར་མཛེས་པ་དང་། ལྷ་གནས་དེ་ལས་གཞན་པ་གོང་ཁྱེར་ལྟ་ན་
སྡུག་པ་གསེར་གི་དྲྭ་བས་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ནས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ། རྩིགས་སྐྱབས་གསེར་དང་དངུལ་དང་
བཻ་ཌཱུརྻ་ལས་བྱས་པ། མདའ་ཡབ་བཟང་པོ་བཞི་དང་ལྡན་པ་སོ་སྟོང་དུ་གཅིག་གིས་མ་ཚང་བ་ཡོད་པ། སོ་
ཐམས་ཅད་ཀང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དུ་མས་སས་པ། སོ་རེ་རེ་ལའང་བསྲུང་མ་གོ་མཚོན་ཐོགས་པ་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་
བརྒྱ་ཡོད་པ། ལམ་སྲང་ཐམས་ཅད་ཀང་གསེར་གི་བྱེ་མ་བརལ་བས་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་། ལྷའི་དབང་
པོ་དེའི་གཞལ་ཡས་ཁང་འཁོར་ལོས་འདེན་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀོད་པ་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། གཞན་ཡང་ལྷ་རྣམས་
ཀི་ཁང་པ་བརྩེགས་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པ། བ་གམ་དང་། བསིལ་ཁང་དང་། སྟེགས་བུ་དང་། 
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སྐར་ཁུང་ད་བ་ཅན་རྣམས་མས་དགའ་བ་ལ་སོགས་པས་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དང་། ལྷ་རྣམས་འདོད་ཡོན་ལ་
རྩེ་བའི་ས་ཚལ་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། ཡོངས་འདུ་ལ་སོགས་པའི་དཔག་བསམ་གི་ཤིང་བཟའ་བ་དང་བཏུང་བ་
དང་གོས་དང་རྒྱན་དང་མེ་ཏོག་དང་རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཅི་འདོད་པ་འབྱུང་བ་དང་། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་
པའི་ཆུས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་རིང་བུ་དང་། མཚོ་མེ་ཏོག་དང་བྱ་སྣ་ཚོགས་པས་མཛེས་པ་དང་། ལམ་སྲང་
ཐམས་ཅད་ཀང་རོལ་མོ་སྣ་ཚོགས་འཛིན་པའི་ལྷ་མོ་མཛེས་མ་ཐམས་ཅད་ཀིས་གང་བ་དང་། ས་གཞི་ཐམས་
ཅད་ཀང་མེ་ཏོག་མན་ད་ར་བས་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རས་ཀི་ལོངས་སོད་རྣམས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་
བ་མིའི་འཇིག་རེན་དེར་ཐམས་ཅད་ཀིས་ལེགས་པར་མཐོང་ངོ་། །ཞེས་པའོ། །དེ་ཡིས་དགེ་བའི་ལས་ལ་སྦྱོར་
ཚུལ་ནི། དེ་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་གི་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས། སའི་སྟེང་ན་གནས་པའི་མི་
རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀིས། སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་འབྱོར་པ་མཐའ་ཡས་པའི་སྣང་བ་དེ་ནི་མཐོང་ཞིང་དགའ་བས་
རེས་སུ་འདུན་པར་འགྱུར་ཏེ། ངེད་ཅག་རྣམས་ཀང་ཡུན་རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་ལོངས་སོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་
པ་དང་ལྡན་པའི་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་འདི་འད་བར་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཅེས་དེ་འདའི་སོན་ལམ་ནི་
རྣམ་པ་མང་པོ་འདེབས་པར་བྱེད་ཅིང་། བརྒྱ་བྱིན་གི་མངོན་པར་མཐོ་བ་དེ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་ཚུལ་ཁིམས་སྣ་རེ་
ཙམ་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བའི་ནི་སྦྱོར་བས་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་
པའོ། །ལས་དེས་འདོད་པའི་གོ་འཕང་༣འཐོབ་ཚུལ་ནི། སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དེ་དག་ཚུལ་ཁིམས་བསྲུང་བ་ལ་
སོགས་པ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་ལེགས་པར་སད་པ་དེས་ནི། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་མཐོང་ན་འདི་
དག་གཟུགས་བརྙན་གི་སྣང་བ་ཤར་བ་ཙམ་ཡིན་གི་ལྷ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་འདིར་འོངས་པ་ནི་མ་ཡིན་
ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུར་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་མེད་ཀང་གཟུགས་བརྙན་ལ་ངོ་བོར་བཟུང་ནས་དགེ་བ་སད་
པའི་དབང་གིས་ས་ཡི་སྟེང་མའི་ལུས་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་རང་གང་འདོད་པའི་ལྷར་ནི་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་
གསུངས་པའོ། །འབད་པ་མེད་པས་དོན༡་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། བཻ་ཌཱུརྻའི་ས་གཞི་ལ་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པའི་སྣང་
བ་ཤར་བ་དེ་ནི་ཤིན་དུ་འཛམ་བུའི་གིང་པ་རྣམས་དགེ་བ་ལ་གཞུག་པར་བྱའོ་སམ་པའི་ཡང་ཀུན་སོང་གི་རྣམ་
པར་རོག་པ་མེད་ཅིང་འབད་རྩོལ་གིས་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡིན་པ་དེ་ལྟ་མོད་ཀི་འོན་ཀང་སའི་སྟེང་མིའི་ཡུལ་ན་
གནས་པ་རྣམས་དངོས་སུ་དགེ་བ་ལ་སྦྱོར་ཞིང་རྒྱུད་ནས་མངོན་པར་འདོད་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བས་དོན་
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ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་ནི་ེ་བར་གནས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །དོན་ལའང་༢བཞི་ལས། དག་པའི་
སེམས་༡ལ་གཟུགས་སྐུ་སྣང་ཚུལ་ནི། དཔེ་དེ་བཞིན་དུ་དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མི་མཐུན་
ཕོགས་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དི་མ་མེད་པ་ཅན་དུ་བྱས་ནས། དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་དང་དན་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་རིམ་གིས་བསོམས་པའི་དབང་གིས་རང་གི་སེམས་དང་བར་གྱུར་པ་ལ་སྣང་བ་རོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ཡང་མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གིས་ཀིས་ེ་བར་མཛེས་པ་དང་། དཔེ་
བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་ལྡན་པ་དང་། རེས་འགའ་སྐུ་འཆག་པ་དང་ནི་དེ་བཞིན་དུ་བཞེངས་པ་དང་། གདན་
ལ་བཞུགས་པ་དང་། མནལ་བའི་ཕིར་གཟིམས་པ་དང་། གཞན་ཡང་གཤེགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སོད་ལམ་རྣམ་
པ་སྣ་ཚོགས་པ་མཛད་པ་ཅན་དང་། གདུལ་བྱ་ལ་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ནི་གསུང་བ་དང་། རེས་
འགའ་ཆོས་མི་གསུང་བར་ནི་ནང་དུ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་མམ་པར་བཞག་པར་གྱུར་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ལ་
སོགས་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་མཛད་པ་དང་འོད་ཀི་དཀིལ་འཁོར་དང་ལྡན་པས་གཟི་མདངས་ཆེན་པོ་
ཅན་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པར་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བར་
འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ལ་འདོད་པའི་གོ་འཕང་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། རང་གི་སེམས་དག་པ་ལ་སྣང་བའི་གཟུགས་ཀི་
སྐུ་དེ་མཐོང་ནས་ཀང་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་འདུན་པ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་སངས་རྒྱས་ིད་མྱུར་དུ་
ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་ལ་རབ་ཏུ་སྦྱོར་ཏེ། དེ་ལྟར་སངས་རྒྱས་དེ་འགྲུབ་པར་
བྱེད་པའི་རྒྱུ་བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། སྦྱོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་སྒྲུབ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་དག་པར་བླངས་ན་ནི་རིམ་གིས་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་འདོད་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕིན་པ་སོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་པའོ། །འབད་པ་མེད་ཀང་དོན་དུ་འགྱུར་ཚུལ་ནི། སེམས་དགེ་
བ་ལ་སྣང་བའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་ཡང་སེམས་ཅན་གི་དོན་འདི་དང་འདི་ལྟ་བུ་བྱའོ་སམ་པའི་ཀུན་སོང་གི་
རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་ཅིང་། འབད་རྩོལ་གིས་ནམ་ཡང་གཡོ་བ་མེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་
གཟུགས་མཐོང་བ་དེ་ནི་འཇིག་རེན་ན་གདུལ་བྱ་རྣམས་དངོས་སུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་སྦྱོར་ཞིང་། 
བརྒྱུད་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ིད་ལ་སྦྱོར་བས་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ིད་ཀིས་ནི་ེ་བར་གནས་
པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །རིམ་གིས་མཐར་ཐུག་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་ཚུལ་ནི། གཟུགས་ཀི་སྐུའི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་
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མཐའ་ཡས་པ་འདི་ནི། རང་གི་སེམས་དག་པ་ལ་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་
གི་མཐར་ཐུག་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བར་བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོས་ཡང་དག་པར་མི་ཤེས་
མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུ་ིད་མཐོང་བ་ལས་ཀང་ལྟ་བ་པོའ་ིགདུལ་བྱ་དེ་དག་ལ་དོན་ཆེན་པོ་ཡོད་
པར་འགྱུར་ཏེ། རིམ་གིས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་དེ་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའ་ིཟབ་མོ་འདི་ལ་གནས་ཤིང་ལམ་མས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་ནང་སོ་སོ་རང་
གིས་རིག་པར་བྱ་བ་དོན་དམ་པའི་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཆོས་ཀི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་
མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ིད་ནི། མམ་བཞག་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་མིག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་
གསལ་བར་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་ིད་ལེགས་པར་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་འཛམ་བུའི་
གིང་ས་གཞི་མ་ལུས་པ་ཀུན་གཡང་ས་དང་ངམ་གོག་ལ་སོགས་པ་མ་ང་བའི་གནས་གཞན་དང་བྲལ་ནས་དི་མ་
མེད་པའི་བཻ་ཌཱུརྻའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་དང་། དབྱིབས་མཛེས་པ་ལ་སོགས་པ་ནོར་བུའི་ཡོན་ཏན་དི་མ་
དང་བྲལ་བའི་དཔལ་དང་ལྡན་ཞིང་། སྟེང་ནི་མཐའ་དག་ལག་མཐིལ་ལྟར་མམ་པར་གྱུར་ལ་དེ་ིད་དག་ཅིང་
གསལ་ལ་དི་མ་མེད་པའི་ཕིར་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལྟར་གྱུར་པ་དེར་ནི་ལྷའི་བདག་པོའ་ིགནས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་
ཁང་བཟངས་ལ་སོགས་པའི་ཚོགས་དང་། ལྷ་རྣམས་ཀི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ལྷ་དེ་ལས་གཞན་པའི་རིགས་
མང་པོ་དང་། ལྷ་རས་ཀི་ལོངས་སོད་མཐའ་ཡས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་ཏེ། མཐར་རིམ་གིས་སའི་ཡོན་ཏན་
གསལ་བ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཕིར་གཟུགས་བརྙན་དེ་ནི་སར་ཡང་མི་སྣང་བར་འགྱུར་ཞིང་། སྣང་བ་ཤར་
བ་ལ་བརེན་ནས་བརྒྱ་བྱིན་ལོངས་སོད་དང་ལྡན་པ་དེའི་དངོས་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་བསེན་གནས་ཡན་ལག་
བརྒྱད་པ་ལ་སོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་དང་ངེས་པར་སྦྱིན་པ་དང་མཆོད་པ་ལ་སོགས་པ་ལ་མངོན་པར་ཕོགས་
པའི་བུད་མེད་དང་། སྐྱེས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ལྷའི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་མོས་པའི་སེམས་ཀིས་མེ་ཏོག་དང་བདུག་
པ་ལ་སོགས་པ་འཐོར་ཞིང་འབུལ་བས་ལེགས་པར་སད་པ་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པ་ལྟར་དི་མ་དག་པའི་བ་ཻཌཱུརྻ་
དང་འད་བའི་རང་གི་སེམས་དག་པ་ལ་སྣང་བའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་སངས་རྒྱས་ལ་རབ་
ཏུ་དགའ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀང་། མི་རྣམས་ལྷ་དབང་ཐོབ་པའི་
དོན་དུ་དགེ་བ་བྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བྱང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་རབ་ཏུ་བསྐྱེད་ནས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དྲུག་
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སྒྲུབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་པ་སྟེ། ས་གཞི་མ་དག་པ་ལ་གཟུགས་བརྙན་མི་སྣང་བ་བཞིན་དུ། སྐལ་བ་
དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་མཐོང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །བསྡུས་ཏེ་སྐྱེ་འགག་མེད་ཚུལ་བསྟན་
པ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་མིའི་འཇིག་རེན་དུ་བ་ཻཌཱུརྻའི་ས་གཞི་རྡུལ་ལ་སོགས་པའི་དི་མ་མེད་ཅིང་གཙང་བར་གྱུར་
པ་ལ་ལོངས་སོད་དང་བཅས་པའི་ལྷའི་དབང་པོའ་ིལུས་ཀི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་ལྟར་དོན་དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་
བྱའི་འགོ་བ་རྣམས་ཀི་སེམས་ཀི་ས་གཞི་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་དི་མ་མེད་ཅིང་གཙང་བར་གྱུར་པ་ལ་མཚན་
བཟང་པོ་དང་བཅས་པའི་ཐུབ་པའི་དབང་པོའ་ིསྐུའི་གཟུགས་བརྙན་འཆར་ཞིང་། དེ་ལྟར་ན་ཡང་གདུལ་བྱའི་འགོ་
བར་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་དང་ནུབ་པར་སྣང་བ་ནི་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྙོག་པ་
མེད་ཅིང་དང་བར་གྱུར་པའི་རང་གི་སེམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་དབང་གིས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་འཆར་བར་སྣང་བ་
དང་། མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྙོག་པ་དང་བཅས་ཤིང་རྣམ་པར་མ་དག་པའི་རང་གི་སེམས་རབ་ཏུ་འཇུག་པའི་
དབང་གིས་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནུབ་པར་སྣང་ཞིང་འཇུག་པ་ཡིན་གིས། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་མིའི་འཇིག་རེན་དག་ནས་
གཞི་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་དབང་གིས་ལྷའི་དབང་པོའ་ིགཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་དང་ནུབ་པར་སྣང་ཡང་ལྷའི་
དབང་པོ་རང་ིད་རང་གི་གནས་ལས་གཡོ་བ་མེད་པ་ལྟར། དོན་དེ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱ་དག་པ་དང་མ་དག་པའི་
དབང་གིས་གཟུགས་ཀི་སྐུར་སྐྱེ་བ་དང་འགག་པར་སྣང་ཡང་དོན་དམ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་ཡོད་པ་སྐྱེ་བ་དང་ཞིག་
པ་འགག་པ་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ལྟར་ནམ་ཡང་མི་ལྟ་སྟེ། འདུས་མ་བྱས་ཤིང་འགྱུར་བ་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་
པའོ། །གདམས་ངག་གསུང་ཚུལ་༢རྔའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྷའི་རྔ་ལྟར་དམ་ཆོས་གསུང་
༡ཚུལ། དཔེ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་༢འཕགས་ཚུལ། དེ་དག་ཀང་རེན་ལས་འཇུག་༣ཚུལ་ལོ། །གསུང་ཚུལ་ལ། 
དཔེ་དོན་མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། སར་ཡང་ལེགས་པར་སྦྱར་ཏེ་བསྡུ་བའོ། །རྒྱས་བཤད་
ལ་གསུམ་ལས། སྩོལ་བ་མེད་ཚུལ་ལ། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ལྷའི་ཡུལ་ན་ལྷ་རྣམས། ཐམས་ཅད་ཀི་སྔོན་གི་ལེགས་
པར་སད་པ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་མཐུན་པར་བསགས་པའི་མཐུ་ཡིས་ནི་རྔ་བོ་ཆེ་ལ་བརོད་འདོད་ལ་སོགས་
པའི་འབད་རྩོལ་དང་ལེ་དང་རྐན་ལ་སོགས་པའི་ས་འབྱུང་བའི་གནས་དང་ཡིད་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་དང་
ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་རྣམས་མེད་བཞིན་དུ་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་རག་པ། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་
ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་
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བའོ། །ཞེས་པའི་ས་འབྱུང་བ་ཡིས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལ་སེམས་གཡེངས་པས་བག་མེད་པར་གྱུར་པའི་ལྷ་
རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཆོས་ཀི་རྔ་བོ་ཆེས་ནི་དགེ་བ་ལ་བསྐུལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། དོན་དེ་བཞིན་
དུ་ཁྱབ་བདག་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་འདི་དང་འདི་བསྟན་པར་བྱའོ་སམ་པའི་བརོད་འདོད་ཀི་འབད་
རྩོལ་ལ་སོགས་པ་དང་བྲལ་ཡང་གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་མ་ལུས་པ་ལ་རང་རང་གི་སྐད་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་གིས་ཁྱབ་པར་མཛད་དེ། རིགས་ཅན་གསུམ་གི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་
གསུམ་གི་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ལས་ལས་འབྱུང་ཚུལ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ལྷའི་ཡུལ་ན་
ལྷ་རྣམས་ཀི་རྔ་བོ་ཆེའི་ས་ལས་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྟོན་པར་ནི་སྔོན་ལྷ་རྣམས་རང་རང་གིས་དཀར་པོ་དགེ་བའི་
ལས་མཐུན་པར་བསགས་པ་ལས་བྱུང་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་ན་ཐུབ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་
གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ཀི་སོ་མཐའ་ཡས་པ་གསུང་བ་ཡང་། སེམས་ཅན་རང་རང་གི་དགེ་
བའི་ལས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསགས་པའི་མཐུ་ལ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །ཞི་བ་སྒྲུབ་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་
བརོད་འདོད་ལ་སོགས་པའི་འབད་རྩོལ་དང་། ས་འབྱུང་བའི་གནས་དང་། ཡིད་དང་བཅས་པའི་ལུས་དང་། ཀུན་
སོང་རྣམ་པར་རོག་པའི་སེམས་རྣམས་དང་བྲལ་བའི་རྔ་བོ་ཆེའི་ས་དེ་ལྷ་རྣམས་ཀིས་བག་མེད་བཞི་བསྒྲུབ་པ་
ལྟར་དོན་དེ་བཞིན་དུ་འབད་རྩོལ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་དེ་བཞིན་བྲལ་བའི་སོ་ནས་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་
པར་གསུངས་པའི་ཆོས་འདི་ཡང་། གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུད་ལ་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོ་འཕང་
སྒྲུབ་པར་བྱེད་དོ་ཞེས་པའོ། །བསྡུ་བ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ལྷའི་གོང་ཁྱེར་རྣམས་ན་ཆོས་ཀི་རྔ་བོ་ཆེའི་ས་བསགས་
པའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་མི་འཇིགས་པ་སྦྱིན་པར་བྱེད་པ་ནི་ལྷ་རྣམས་ོན་མོངས་པ་ཞེ་སང་གི་དབང་གིས་ལྷ་མ་
ཡིན་དང་འཐབ་པའི་ཕིར་གཡུལ་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ལ་མ་འཇིགས་ཤིག་ཅེས་པའི་ས་ལས་ལྷ་མིན་གི་
དཔུང་རྒྱལ་བའི་འཇིགས་པ་སེལ་བར་བྱེད་ཅིང་། ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་འདོད་ཡོན་ལ་
རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པ་ན་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞིའི་ས་ལས་བག་མེད་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་ལྟར། དེ་
བཞིན་དུ་གདུལ་བྱའི་འཇིག་རེན་མཐའ་ཡས་པ་དག་ན་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་བརེན་ནས་བསམ་
གཏན་གཟུགས་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྤེལ་བའི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བས་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་ོན་མོངས་པ་དང་སྡུག་བསྔལ་གིས་འཇིགས་པ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པར་བྱེད་ཅིང་། ཞི་བ་མྱ་
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ངན་ལས་འདས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་ལམ་གི་ཚུལ་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ལས་དེའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་
པའོ། །དེ་བས་ན། དཔེ་རྣམས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་མདོར་
བསྟན་པ་ནི། གང་གི་ཕིར་གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོ་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ལ་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཁྱབ་
པས་ེ་འཚེ་བ་མ་ཡིན་པ་ིད་དང་། མཐར་ཐུག་ངེས་པར་ལེགས་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བས་ཕན་པ་ིད་དང་། 
གནས་སྐབས་མངོན་པར་མཐོ་བའི་དགའ་བ་ལ་སྦྱོར་བས་བདེ་བ་ིད་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་ཀུན་ཏུ་
བརོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དང་། རེས་སུ་བསྟན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་རྣམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་སྡུག་བསྔལ་ལས་ངེས་
པར་འབྱིན་པ་ིད་དེ། ཡོན་ཏན་གི་ཆོས་བཞི་དང་ལྡན་པ་དེའི་ཕིར་ཐུབ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་
གསུང་བའི་དབྱངས་ནི་ལྷ་རས་ཀི་སིལ་སན་ེ་འཚེ་བ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་དང་ངེས་པར་འབྱིན་པ་མ་ཡིན་པ་
རྣམས་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ཁྱད་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནི། ལྷའི་གནས་
མཐའ་ཡས་པར་ནི་རྔའི་ས་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་འགོ་བ་ཡིན་ཡང་། དེ་ིད་སའི་གཞིར་གནས་པའི་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀི་རྣ་བར་མི་འགོ་བ་ེ་འཚེ་བ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་གསུང་བའི་རྔ་ས་ནི་དུས་ལ་བབ་པས་ན་
གདུལ་བྱའི་འཁོར་བ་ན་གནས་པའི་ས་འོག་གི་འཇིག་རེན་དག་ཏུའང་ཁྱབ་པར་ཀུན་ཏུ་འགོ་བས་ེ་འཚེ་བ་མ་
ཡིན་པ་ིད་ཀི་ཕིར་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ལྷར་ནི་ལྷའི་སིལ་སན་གི་རྣམ་པ་མི་འད་བ་
བྱེ་བ་ཕག་མང་པོ་རྣམས་ཀང་ཕིར་ཞིང་འདོད་ཡོན་གི་བདེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་མེ་མངོན་པར་འཕེལ་བའི་དོན་དུ་
བསོགས་པས་ཕན་པ་མ་ཡིན་ལ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ིད་ཅན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་
གསུང་གི་དབྱིངས་རྣམ་གངས་གཅིག་ཙམ་གིས་ཀང་གདུལ་བྱ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་གི་མེ་
ཚོགས་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པའི་དོན་དུ་འཇུག་པས་ཕན་པ་ཡིན་པའི་
ཕིར་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། ལྷར་ནི་བཀོད་པ་མཛེས་ཤིང་ཐོས་པ་ཙམ་ལས་ཡིད་དུ་འོང་བའི་སིལ་སན་
གི་ས་རྣམ་པ་མང་པོ་རྣམས་ཀང་། སེམས་ནི་ཡུལ་ལ་རྒོད་པ་དང་རྣམ་པར་གཡེང་བ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་
ཡིན་པས་བདེ་བ་མ་ཡིན་ལ། ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ིད་ཅན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་ནི་གདུལ་བྱ་
རྣམས་བསམ་གཏན་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་གཏོད་ཅིང་བསམ་པ་བསྐུལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་ིད་དུ་གྱུར་
པས་བདེ་བ་ཡིན་པའི་ཕིར་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏེ། མདོར་ན་ལྷ་རས་ཀི་སིལ་སན་རྣམས་ནི་ངེས་པར་
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འབྱིན་པ་མ་ཡིན་ལ། མ་ལུས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་ཡང་ལྷ་དང་སར་གནས་པ་མི་ལ་སོགས་པ་
རྣམས་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་བཅས་པ་སྤངས་ནས་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་གང་
ཡིན་པ་དེ་ནི་ཆོ་འཕྲུལ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་མ་ལུས་པའི་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་རྣམས་སུ་ཁྱབ་པར་སྣང་
བའི་སངས་རྒྱས་ཀི་གསུང་དབྱིངས་ིད་ལ་ནི་རབ་ཏུ་བརེན་པར་བརོད་པས་སྡུག་བསྔལ་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་
ཕིར་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ། །ཞེས་པའོ། །དེ་དག་ཀང་རེན་ལས་འཇུག་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་རྣ་བའི་
དབང་པོ་དང་བྲལ་བས་ཕ་མོའ་ིས་ནི་མི་མྱོང་ཞིང་མི་ཐོས་པ་དེ་བཞིན་དུ། སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ཀིས་
གསུང་དབྱངས་མི་ཐོས་ཤིང་སའི་ཁྱད་པར་ཐམས་ཅད་ལྷའི་རྣ་བ་ཐོས་པའི་ཡང་རྣ་བའི་ལམ་དུ་མི་འགོ་ཞིང་
འགའ་ཞིག་འགོ་བ་ལྟར་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་ཤིན་ཏུ་ཕ་ཞིང་ཟབ་པ་མཆོག་ཏུ་ཞིབ་མོའ་ིཡེ་ཤེས་ཁོ་
ནའི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡང་གདུལ་བྱའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀི་རྣ་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་པ་ནི་མ་ཡིན་གི་ོན་
མོངས་པ་མེད་པའི་ཡིད་ཅན་བློ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་སྐལ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་གི་རྣ་བའི་ལམ་དུ་གྱུར་
བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །མཁྱེན་བརྩེས་ཁྱབ་ཚུལ་སིན་གི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་བཞི་སྟེ། ལོ་ཐོག་འཕེལ་བའི་
ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ། སྣོད་ལས་གྱུར་པའི་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ། ལྟོས་པ་མེད་པའི་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བ། མི་
རྣམས་ཞི་བའི་ཆོས་མཐུན་སྦྱར་བའོ། །ལོ་ཐོག་འཕེལ་བའི་ཆོས་མཐུན་ལ་གིས་ལས། འབད་པ་མེད་ཚུལ་
གིས་མདོར་བསྟན་པ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་དབྱར་གི་དུས་ན་སིན་གི་ཚོགས་ཆེན་པོ་འཁིགས་པ་ལས། ཞིང་པ་
རྣམས་ཀི་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཆར་པའི་ཆུའི་ཕུང་པོ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་ས་
གཞི་ལ་མངོན་པར་འབེབས་པ་ལྟར་དོན་དེ་བཞིན་དུ་ཚད་མེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིསིན་ལ་ནི་རྒྱལ་བ་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆུ་ཡི་ཆར་པ་ཆེན་པོ་འགོ་བའི་ཞིང་ལ་དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་ཟད་མི་ཤེས་
པ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ཡང་ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་འབད་རྩོལ་མེད་བཞིན་དུ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་
འབེབས་སོ་ཞེས་པའོ། །རེན་ལས་འཇུག་ཚུལ་གི་བཤད་པ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་འཇིག་རེན་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་
དགེ་བའི་ལས་ཀི་ལམ་ལ་འཇུག་ཅིང་བག་ཡོད་པར་སོད་པ་ན་ལྷ་རྣམས་ཀི་མཐུས་རླུང་དལ་བུས་བསྲུབས་པ་
ལས་སྐྱེས་པའི་སིན་གི་ཚོགས་ལས་ཆུའི་ཆར་པ་རིམ་གིས་འབེབས་པ་ལྟར། དོན་དེ་བཞིན་གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་
རྣམས་ཀང་དད་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ལ་སོགས་པའི་དགེ་བ་མངོན་པར་འཕེལ་བས་ནས། སངས་རྒྱས་རྣམས་
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ཀི་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོའ་ིརླུང་གིས་བསྲུབས་པའི་སིན་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆར་ཆེན་པོ་འབེབས་པར་
མཛད་དེ། དེ་ལྟར་སིན་དང་འད་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་སྲིད་པ་འཁོར་བ་ན་གནས་པའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་ལ་ཕན་
གདགས་པའི་ཆེད་དུ་ཡང་དག་པའི་མཁྱེན་པ་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་མངའ་བ་ལ་བརེན་ནས། མཁྱེན་པས་བདག་མེད་
མཐའ་དག་རོགས་པའི་ཕིར་འགྱུར་བ་འཁོར་བའི་སྐྱོན་གིས་མ་གོས་པ་དང་། བརྩེ་བས་སེམས་ཅན་རྣམས་རེས་
སུ་འཛིན་པའི་ཕིར་མི་འགྱུར་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་སྐྱོན་གིས་མ་གོས་པ་ནམ་མཁའི་དཀིལ་དུ་གནས་ཤིང་
ཟག་པ་མེད་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། གཟུངས་ཀི་སོ་མཐའ་ཡས་པའི་ཆུ་དི་མ་མེད་པའི་སིང་པོ་ཅན་དུ་གྱུར་པ་
ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སིན་ནི། དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་ཟད་མི་ཤེས་པ་འཕེལ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །སྣོད་ལས་འགྱུར་ཚུལ་གིས་ལས། དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལས་ཆར་བབ་པ་ལས་
རེག་བྱ་བསིལ་བ་དང་རོ་ཞིམ་ཞིང་མངར་བ་དང་། ལུས་ལ་མི་གནོད་པས་འཇམ་པ་དང་། བརེག་ས་བས་ཡངས་
བ་དང་། ཤིན་ཏུ་དང་ཞིང་དི་ང་བ་མེད་པ་དང་། མང་དུ་འཐུང་ཀང་ལྟོ་བ་ལ་མི་གནོད་པ་དང་། མགིན་པ་ལ་མི་
གནོད་པ་སྟེ། ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་རོ་གཅིག་པའི་ཆུ་ནི་སིན་གི་ཚོགས་དེ་ལས་རིམ་གིས་འཐོན་ཞིང་
བབ་པ་ན་འོག་གཞི་ས་ལ་བ་ཚ་ཡོད་པ་དང་མེད་པ་ལ་སོགས་པ་གནས་ཐ་དད་པ་དང་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་ཁ་
བ་དང་མངར་བ་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་མང་པོའ་ིརོ་དང་ནུས་པ་ཐ་དད་པར་ནི་འགྱུར་བ་ལྟར། ཞེས་པའོ། །དོན་ནི། 
དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་གསུངས་པ་ན་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་
ལྡན་ཞིང་ཟབ་མོ་དེ་བཞིན་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཆུའི་ཆར་པ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཐུགས་བརྩེ་
བ་ཆེན་པོའ་ིསིན་གི་སིང་པོའ་ིལས་རིམ་གིས་ཐོན་ཞིང་བབ་པ་ན་གདུལ་བྱ་འགོ་བའི་རྒྱུད་ཀི་ཁམས་དང་བསམ་
པ་དང་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་གནས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀིས་དབྱེ་བ་ལས་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པ་
མང་པོའ་ིརོ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ལྟོས་པ་མེད་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། དཔེ་གསུམ་གིས་མདོར་
བསྟན་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ིད་དུ་རོ་གཅིག་པའི་ཚུལ་ཐེག་པ་མཆོག་གི་ཆོས་
ཀི་ཆར་ཕབ་པ་ལས་རབ་ཏུ་དྭང་ཞིང་མོས་པ་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་དང་། མོས་མི་མོས་པར་མར་
གནས་པ་མ་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་དང་ནི་ཞེ་སང་ཞིང་མི་མོས་པ་ལོག་པར་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་གི་
ཕུང་པོ་གསུམ་ནི་རིམ་པ་ལྟར། ཆར་བབ་པ་ན་མི་དག་དང་ཞིང་མོས་པ་དང་། ཙཱ་ཏ་ཀཱ་བར་མར་གནས་པ་དང་། 
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ཡི་དྭགས་རྣམས་ཞེ་སང་ཞིང་མི་མོས་པ་དང་འད་བའོ། །ཞེས་པའོ། །དེའི་དོན་རྒྱས་བཤད་ནི། དཔྱིད་ཀི་མཐར་
སོས་ཀའི་དུས་སུ་སིན་མེད་པས་ཆར་མ་བབ་པ་ན་མི་རྣམས་སྡུག་ཅིང་མི་དགའ་ལ། ཆར་བྱུང་བ་ན་དགའ་བ་
དང་། མཁའ་ལ་མི་རྒྱུ་བའི་བྱ་ཙཱ་ཏ་ཀཱ་དག་ནམ་ཡང་ཆུ་ལ་ལྟོས་པ་མེད་པས་ཆར་པ་དག་དགའ་ལ་མི་དགའ་
བར་མར་གནས་པ་དང་། དབྱར་གི་དུས་ལ་བབ་པའི་ཚེ་ས་གཞི་ལ་ཆར་ཆེན་པོ་བབ་པ་ན་བྱེ་ཚན་གི་ཆར་དུ་
སྣང་བས་ཡི་དྭགས་དག་ནི་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཞིང་མི་དགའ་བར་གནས་པ་ལྟར། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སིང་
རེ་ཆེན་པོའ་ིསིན་གི་ཚོགས་དག་གིས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཆུའི་ཆར་པ་འཇིག་རེན་དུ་བྱུང་
བ་དང་མ་བྱུང་བ་དག་ལས་ཀང་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་འདོད་པ་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ནི་ཆོས་ཀི་
ཆར་བྱུང་ན་དགའ་ཞིང་མ་བྱུང་ན་མི་དགའ་བ་དང་། མ་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ནི་ཆོས་ལ་དགའ་མི་
དགའ་བར་མར་གནས་པ་དང་། ཆོས་ལ་སང་བ་ལོག་པར་ངེས་པའི་སེམས་ཅན་གི་ཕུང་པོ་ནི་ཆོས་ཀི་ཆར་མ་
བྱུང་ན་དགའ་བར་གནས་ཏེ། དོན་གསུམ་པོ་དེ་དག་མཚོན་པར་བྱེད་པ་ལ་འཇིག་རེན་ན་ནི་དཔེ་གསུམ་པོ་དེ་
ིད་དང་སྦྱར་བར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །ལྟོས་མེད་དུ་འཇུག་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཐིགས་པ་རགས་པ་ཆར་ཆེན་པོ་དང་
སེར་བ་འབེབས་པ་དང་། འགའ་ཞིག་ཏུ་ལས་ཀི་དབང་གིས་རོ་ཚན་གི་ཆར་འབེབས་པ་དང་ནི་རོ་རེའི་མེ་དང་
ཐོག་ནི་འབེབས་པ་ན། ས་གཞི་ལ་གནས་པའི་སྲོག་ཆགས་ཕ་མོ་འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་པ་དང་རི་སུལ་དུ་སོང་
བའི་སྲོག་ཆགས་འགའ་ཞིག་ལ་མི་གནོད་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཇི་ལྟར་སིན་གི་ཕུང་པོ་ལྟོས་པ་མེད་པར་
འཇུག་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཕ་ཞིང་ཟབ་པ་དང་། ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀི་ཆར་པ་རྣམས་
རགས་ཤིང་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཚུལ་གིས་མཁྱེན་པ་དང་ནི་བརྩེ་བའི་སིན་ལས་བྱུང་བ་ན་ཡང་། ོན་མོངས་
པ་དག་པར་གྱུར་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པ་འགའ་ཞིག་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་ཞིང་། བདག་དུ་ལྟ་བའི་བག་ལ་
ལ་བརན་པོ་དང་བཅས་པ་སྐལ་བ་མེད་པ་འགའ་ཞིག་ལ་རེ་ཤིག་མི་སྣང་ཡང་། དེ་དག་གི་ཕན་གནོད་ལ་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་ལྟོས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་འཇུག་པའོ། །ཞེས་པའོ། །མེ་རྣམས་འཇོམས་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། སྡུག་
བསྔལ་གི་མེ་ཚོགས་ཞི་བར་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་གིས་བསྡུས་པའི་རེན་ཅིང་
འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡན་ལག་བཅུ་གིས་ཁོར་ཡུག་ཏུ་འཁོར་བའི་དབང་གིས་སྐྱེ་བ་དང་འཆི་བ་ལ་སོགས་པའི་
དབང་གིས་སྡུག་བསྔལ་ཐོག་མ་འདི་ཙམ་ནས་བྱུང་བའི་ངེས་པ་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐར་པའི་ལམ་མི་སོམ་པ་རྣམས་
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མཐའ་འདི་ནས་འགག་གི་ངེས་པ་ཡང་མེད་པའི་གནས་དེར་འགོ་བ་རྣམས་མངོན་པར་བགོད་པའི་ལམ་ནི་རྣམ་
པ་ལྔ་ཡིན་ཏེ། དམྱལ་བ་དང་ཡི་དྭགས་དང་དུད་འགོ་སྟེ་ངན་སོང་གསུམ་དང་། མི་དང་ལྷ་སྟེ་བདེ་འགོ་གིས་
སོ། །དེས་ན་མི་གཙང་བའི་དངོས་པོ་ལ་ནམ་ཡང་དི་ཞིམ་པོ་མེད་པ་བཞིན་དུ་འགོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བ་དག་ན་ཡང་
བདེ་བའི་གོ་སྐབས་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་དེ། སྡུག་བསྔལ་གསུམ་དང་བརྒྱད་ལ་སོགས་པ་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བར་
གནས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །འཁོར་བ་དེའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཁྱད་པར་ཡང་རག་ཏུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མེ་ཆེན་པོས་
བསྲེག་པ་དང་། མཚོན་ཆ་རྣོན་པོས་བཏབ་པ་དང་། ར་གསར་པ་ལ་རྒྱ་ཚ་ལ་སོགས་པས་རེག་པ་ལས་སྐྱེས་
པའི་སྡུག་བསྔལ་གི་ཚོར་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཤིན་ཏུ་བཟོད་པར་དཀའ་བར་གནས་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀིས་དེ་
རྣམས་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསལ་བར་བཞེད་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིསིན་ལས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དམ་པའི་
ཆོས་ཀི་ཆར་པ་ཆེན་པོ་དོན་མས་སུ་བླངས་ན་སྡུག་བསྔལ་གི་མེ་དཔུང་དེ་རྣམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པ་རང་
རང་གི་སྐལ་བ་དང་མཐུན་ཞིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་རབ་ཏུ་འབེབས་སོ་ཞེས་པའོ། །ཞི་བྱེད་ཀི་ཤེས་རབ་རིམ་གིས་
འབྱུང་ཚུལ་ནི། ལྷ་ལའང་འཆི་འཕོ་བ་ལྟུང་འགྱུར་གི་སྡུག་བསྔལ་དང་། མི་ལའང་མེད་པ་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ་དང་
ཡོད་པ་བསྲུང་བ་དང་། བཀེས་སྐོམ་དང་ངལ་དུབ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་དང་ལྡན་པའོ། །ཞེས་བྱ་བར་
རོགས་པའི་ཕིར། འཁོར་འདས་ཀི་གནས་ལུགས་ཤེས་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་རྣམས་ནི་ལྷའི་
དབང་ཕྱུག་བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་དང་། མིའི་དབང་ཕྱུག་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པའི་གོ་
འཕང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་མངོན་པར་འདོད་པ་མེད་དེ། སྔོན་གི་སྐྱེ་བས་ཐོབ་པའི་ཤེས་རབ་དང་ནི། འདིར་
ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་དི་མ་མེད་པ་ལ་ཤིན་ཏུ་དད་པའི་དབང་གིས་རེས་སུ་འབྲངས་ཤིང་ཐོས་
པ་དང་བསམ་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བྱས་ནས་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་འབྲས་བུའི་ཆ་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་སྡུག་བསྔལ་བ་
དང་། ལས་དང་ོན་མོངས་པ་འདི་ཐམས་ཅད་ནི་དེའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་བ་དང་། འཁོར་བ་རྒྱུ་འབྲས་དེ་དག་མ་
ལུས་པར་འགགས་པ་འདི་ནི་འགོག་པ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ིད་ཅེས་བྱ་བར་ལམ་བདག་མེད་རོགས་པའི་
ཤེས་རབ་དང་རྣམ་པར་དག་པས་ཡང་དག་པར་མཐོང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཤེས་པ་ལྟར་སྤོང་ལེན་མས་
སུ་བླངས་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ནད་ཀི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ནས་ནད་མེད་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་ཤེས་
ལྡན་དག་གིས་ནད་ཀི་ངོ་བོ་གང་ཡིན་པའི་ཚུལ་ནི། ཤེས་པར་བྱས་ནས་ནད་དེ་སྐྱེད་བྱེད་ཀི་རྒྱུ་མི་འཕོད་པའི་
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ཟས་ལ་སོགས་པ་ནི་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། ནད་མེད་པའི་བདེ་བར་གནས་པ་ནི་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་། 
དེའི་ཐབས་སན་ནི་བཟང་པོ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བྲལ་ནས་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བློ་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ཀང་ཟག་པ་དང་བཅས་པ་འབྲས་
བུས་བསྡུས་པའི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་དུ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། དེའི་རྒྱུ་ལས་དང་ོན་
མོངས་པས་བསྡུས་པའི་ཀུན་འབྱུང་མཐའ་དག་སྤང་བར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དེ་དག་དི་མ་དང་བྲལ་བའི་འགོག་པ་དང་
དེ་བཞིན་དུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་བདེ་བ་ནི་མངོན་སུམ་དུ་རེག་ཅིང་ཐོབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཞིང་། དེའི་ཐབས་སུ་
ཟག་པ་མེད་པའི་ལམ་ལྔ་པོ་རིམ་གིས་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སྤྲུལ་པ་མཛད་ཚུལ་
ཚངས་པའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གིས་ཏེ། སྐལ་ལྡན་ལ་སྣང་བ་སྟོན་ཚུལ་དང་། སྐལ་མེད་ལ་སྣང་བ་མེད་
ཚུལ་ལོ། །སྣང་བ་སྟོན་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། འབད་པ་མེད་པས་མཚུངས་པ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་གཟུགས་
ཁམས་ཀི་ལྷ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་ནི། ཚངས་པའི་གནས་བསམ་གཏན་དང་པོའ་ིགཞལ་ཡས་ཁང་ིད་ནས་གཞན་
དུ་འཕོ་བ་མེད་བཞིན་དུ་འདོད་པ་ན་སོད་པའི་ལྷའི་གནས་ནི་དྲུག་པོ་ཐམས་ཅད་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བ་འབད་པ་
མེད་པར་སྟོན་པ་ལྟར། དོན་དེ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་དོན་དམ་ཆོས་སྐུ་ལས་ནམ་
ཡང་གཞན་དུ་སྐྱོད་པ་མེད་པར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ཏུ་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་
རྣམས་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པར་ཀུན་རོབ་གཟུགས་ཀི་སྐུའི་སྤྲུལ་པ་དག་གིས་གང་ལ་གང་
འདུལ་གི་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་པ་དག་ནི་སྟོན་པར་མཛད་དོ། །ཞེས་པའོ། །ེས་པ་སེལ་བས་མཚུངས་པར་
བསྟན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ལྷ་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དུས་རག་ཏུ་རང་གི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལས་མི་གཡོ་བར་གནས་བཞིན་
དུ་སྤྲུལ་པའི་ལུས་ཀིས་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་ལྷའི་གནས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པའི་ཞུགས་པ་དེ་ིད། འདོད་པ་ན་
སོད་པའི་ལྷའི་རིགས་དྲུག་པོ་རྣམས་ཀིས་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིང་། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ལྷའི་འབྱོར་པ་དེ་མཐོང་བ་
ལ་བརེན་ནས་འདོད་ཁམས་ཀི་ལྷ་མང་པོ་དེ་ཡང་། ཚངས་པའི་གོ་འཕངས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ། འདོད་པའི་
ཡོན་ཏན་གཟུགས་སྡུག་པ་དང་། ས་སན་པ་དང་། དི་ཞིམ་པ་དང་། རོ་མངར་བ་དང་རེག་བྱ་འཇམ་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཡུལ་ལ་དགའ་བའི་ཆགས་པ་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་ནམ་ཡང་མི་བསྐྱོད་པར་ཞུགས་པ་བཞིན་དུ་སྤྲུལ་པའི་སྐུས་འཇིག་རེན་གི་
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ཁམས་མ་ལུས་པ་ཀུན་ཏུ་རྣམ་འཁྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་དེ་ིད་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀིས་
མཐོང་བར་འགྱུར་ཞིང་། གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་དེ་མཐོང་བ་ལ་བརེན་ནས་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་
མང་པོ་དེ་ཡང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར། དུས་རག་ཏུ་སིབ་པ་གིས་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པའི་དི་མ་མ་ལུས་པ་ཀུན་སེལ་བར་བྱེད་པ་ལ་སྦྱོར་བ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །སྐལ་བར་ལྟོས་
པས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ་ན། སྔོན་གི་དུས་སུ་ལྷ་རྣམས་ཀི་དོན་བྱེད་པར་ཚངས་པ་རང་ིད་ཀིས་སོན་ལམ་
བཏབ་པའི་མཐུ་དང་། འདོད་པ་ན་སོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀིས་ནི་ཚངས་པ་མཐོང་བར་གྱུར་པའི་དགེ་བ་མཐུན་
པར་བསགས་པའི་མཐུ་ལས་ཇི་ལྟར་ན་ཚངས་པ་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་འདོད་ཁམས་སུ་སྣང་བ་སྟོན་པ་ལྟར་
རང་བྱུང་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་སྔོན་གི་སོན་ལམ་དང་། 
གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་དགེ་བའི་མཐུ་ལས། ཆོས་སྐུ་ལས་འབད་རྩོལ་མེད་པར་འཇིག་རེན་དུ་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་
ཚོགས་སྟོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའོ། །སྐལ་མེད་ལ་སྣང་བ་མེད་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་རྣམས་གདུལ་བྱ་དུས་ལ་
བབ་ན། དགའ་ལྡན་གི་གནས་ནས་འཛམ་བུའི་གིང་དུ་འཕོ་བ་དང་། ཡུམ་སྒྱུ་མ་ཆེན་མོ་ལ་སོགས་པའི་ལྷུམས་
སུ་འཇུག་པ་དང་། ལུམ་བྷི་ནིའི་ནགས་ཚལ་ལ་སོགས་པར་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ཡབ་ཀི་རྒྱལ་པོའ་ིཁབ་གོང་
ཁྱེར་ཆེན་པོ་སེར་སྐྱ་ལ་སོགས་པ་གཤེགས་པ་དང་། བཙུན་མོའ་ིའཁོར་བརྒྱད་ཁི་ལ་སོགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་
དགེས་པར་རོལ་པ་དང་། ཁབ་ནས་མངོན་པར་བྱུང་སྟེ་གནས་ཤིན་ཏུ་དབེན་པར་དཀའ་བ་སོད་པ་དང་། བྱང་
ཆུབ་སིང་པོར་གཤེགས་ནས་བདུད་ཀི་སེ་དཔུང་དང་བཅས་པ་བཅོམ་པ་དང་། རོ་རེ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་
བརེན་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ིགོ་འཕང་བརྙེས་པ་དང་། ལུས་ཅན་རྣམས་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གོང་
ཁྱེར་དུ་བགོད་པར་བྱེད་པའི་ལམ་སྟོན་པའི་ཆོས་ཀི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བའི་ཚུལ་ལ་སོགས་པ་དག་ལེགས་པར་
ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་རེ་ཤིག་འོས་སུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀི་དོན་བྱ་བ་རོགས་པར་གཟིགས་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་
རྣམས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཚུལ་སྟོན་ཅིང་སངས་རྒྱས་མཐོང་བའི་སྐལ་བ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀི་
མིག་གི་ལམ་དུ་སྣང་བར་མི་འགྱུར་བ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཡེ་ཤེས་སོ་ཚུལ་ི་མའི་དཔེས་༥ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་
བཞི་སྟེ། ཕན་གནོད་ལ་རོག་པ་མེད་ཚུལ། མི་རོག་པར་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ། སྐལ་བ་ལས་རིམ་གིས་འཆར་
ཚུལ། དཔེ་ལས་ཀང་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་རོགས་མེད་ཚུལ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ི་མའི་འོད་ཟེར་ནི་རབ་
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ཏུ་ཚ་བས་གདུང་པའི་དུས་གཅིག་གི་ཚེ་ིད་ལ་མེ་ཏོག་པདྨའི་ཚོགས་རྣམས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་འགྱུར་བ་དང་། 
མེ་ཏོག་ཀུ་མུ་ཏའི་ཚོགས་ནི་རབ་ཏུ་ཟུམ་པར་གྱུར་ན་ཡང་ཆུ་སྐྱེས་པདྨ་བྱེ་བར་བྱའོ་སམ་པ་དང་། ཀུ་མུ་ཏ་ཟུམ་
པར་བྱའོ་སམ་པའི་སོ་ནས་བྱེ་བའི་ཡོན་ཏན་དང་ཟུམ་པའི་སྐྱོན་དག་ལ་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་རོག་པ་
མེད་པར་འཇུག་པ་ལྟར་འདིར་ཡང་འཕགས་པ་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ི་མས་ཀང་དེ་བཞིན་དུ་
དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་གིས་གདུང་པའི་དུས་གཅིག་གིས་ཚེ་ིད་ལ་གདུལ་བྱའི་བློ་གོས་ཀི་པདྨ་རབ་ཏུ་
རྒྱས་པ་དང་། གདུལ་བྱ་མ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཀི་ཀུ་མུ་ཏ་རབ་ཏུ་ཟུམ་པར་གྱུར་ཀང་སངས་རྒྱས་ནི་དེ་དག་གི་ཕན་
གནོད་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པས་རབ་ཏུ་འཇུག་གོ་ཞེས་པའོ། །གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ལ་གསུམ་ལས། རོག་
པ་མེད་པས་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་
རང་གི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་དུས་གཅིག་ཅར་དུ་སོས་པ་ཡིས་མེ་ཏོག་པདྨའི་ཚོགས་རྣམས་ཁ་བྱེ་ཞིང་རབ་ཏུ་
རྒྱས་པར་བྱེད་པ་དང་། གཞན་ལོ་ཐོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཁྱད་པར་དག་རབ་ཏུ་སིན་པར་བྱེད་པ་ལྟར། དོན་
དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འོད་
ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་དག་གཅིག་ཅར་སོས་པས་གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོའ་ིཔདྨའི་ཚོགས་ལ་ཡོན་ཏན་གི་འདབ་མར་
རབ་ཏུ་རྒྱས་པར་མཛད་ཅིང་། དགེ་བའི་ལོ་ཐོག་སིན་པར་མཛད་ཀང་དེ་དག་ལ་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་
གིས་གྲུབ་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་པའོ། །འོད་ཟེར་སོས་པས་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན། ི་མའི་དཀིལ་
འཁོར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཤར་བའི་འོད་ཟེར་གིས་འཇིག་རེན་གི་མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་དུ། རང་
དོན་དོན་དམ་ཆོས་ཀི་སྐུ་དང་། གཞན་དོན་ཐ་སད་གཟུགས་ཀི་སྐུ་གིས་པོའ་ིདཀིལ་འཁོར་ཡོངས་སུ་རོགས་
པ་དག་གིས་སོས་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་བྱང་ཆུབ་སིང་པོ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ནམ་མཁར་
ཤར་བའི་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་ི་མ་ཡང་། གདུལ་བྱ་མ་ལུས་པའི་འགོ་བར་ནི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀིས་
དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་སོ་བས་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་སེལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཅིག་ཅར་
ཤར་བས་གཞན་དོན་མཛད་ཚུལ་ནི། དཔེར་ན་ཆུ་དྭང་བས་གང་བའི་སྣོད་མང་པོར་ི་མའི་གཟུགས་བརྙན་དུས་
ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བ་ལྟར། གང་གི་ཕིར་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པའི་རྒྱུད་ོན་མོངས་པ་འདོད་ཆགས་པའི་དི་
མས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དེའི་ཕིར་ཆུ་དྭང་བས་གང་བའི་སྣོད་དང་འད་བར་ནི་ཐམས་ཅད་ལ་བདེ་བར་གཤེགས་
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པའི་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་ི་མའི་གཟུགས་བརྙན་དང་འད་བ་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་འཆར་བས་
གཞན་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མཛད་དོ་ཞེས་པའོ། །རིམ་གིས་འཆར་ཚུལ་གིས་ལས། བསྟན་པ་ནི། དུས་
རག་ཏུ་ཆོས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་དབྱེར་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་
ནམ་མཁའི་དཀིལ་དང་འད་བ་ིད་དུ་ནི་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ི་མ་ཆེན་པོ་དང་འད་བ་རྣམས་ཤར་ནས་
གདུལ་བྱའི་སྐྱེ་བོ་རི་དང་འད་བ་རྣམས་ལ་ཇི་ལྟར་འོས་ཤིང་སྐལ་བ་དང་འཚམ་པར་རིམ་གིས་འབད་ཅིང་འཆར་
བ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །བཤད་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་རྒྱ་ཆེན་པོའ་ིའོད་ཟེར་སྟོང་ཕག་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་ི་མ་ནམ་
མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཤར་བ་འདི་ནི་གིང་བཞི་པའི་འཇིག་རེན་རྣམས་འོད་ཟེར་གིས་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་བྱས་ནས་
རིམ་གིས་ནི་དང་པོ་མཆོག་ཏུ་ཐོན་པོའ་ིརི་ལ་འབབ་པ་དང་། དེ་ནས་བར་མའི་རི་ལ་འབབ་པ་དང་། མཐར་
དམན་པའི་རི་ལ་འབབ་ཅིང་འཆར་བ་དེ་བཞིན་དུ། ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་ཟེར་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པའི་ི་མ་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ནམ་མཁའི་དཀིལ་དུ་འཆར་བ་འདི་ཡང་གདུལ་བྱ་སེམས་ཅན་གི་
ཚོགས་ལ་རིམ་གིས་འབབ་སྟེ། དང་པོར་སྐལ་བ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བ་རྣམས་ལ་སྣང་ཞིང་། དེ་ནས་སྐལ་བ་བར་
མར་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་སྣང་ལ། མཐར་སྐལ་བ་དམན་པ་རྣམས་ལ་སྣང་བས་གཞན་ཡོངས་སུ་སིན་པར་མཛད་དོ་
ཞེས་པའོ། །ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། འོད་ཟེར་གིས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ནི། ཐ་མལ་པའི་ི་
མ་ལས་སངས་རྒྱས་ཀི་ི་མ་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ིད་དོ། །ཞེས་སྟོན་པས་ཏེ། ི་མ་ལའང་ཕོགས་རེ་ཙམ་
ཁྱབ་པའི་འོད་ཟེར་སོ་བའི་ནུས་པ་ཡོད་མོད་ཀི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་མ་ལུས་པ་ཀུན་གི་ནམ་མཁའི་
མཐིལ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་ཟེར་སོ་བ་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ི་མ་ལ་མེད་ལ་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་
པས་ཁྱབ་པའི་ཕིར་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཤིང་། དེ་བཞིན་དུ་ི་མ་ལ་ཐ་མལ་པའི་མུན་པ་སེལ་ཞིང་
གཟུགས་ཕོགས་རེ་ཙམ་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ནུས་པ་ཡོད་མོད་ཀི། མི་ཤེས་པའི་གཏི་མུག་གི་མུན་པས་
བཀབ་པ་བསལ་ནས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལུགས་ཀི་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པའི་ནུས་པ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ལ། 
ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ིད་ཅན་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ི་མ་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་
པའི་མདོག་ཅན་རྣམ་པར་བཀེ་བའི་གསུང་རབ་མཐའ་ཡས་པའི་འོད་ཟེར་གི་སྣ་ཚོགས་ཀིས་མི་ཤེས་པའི་མུན་
པ་བསལ་ནས། ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་གསལ་བ་དག་མཛད་པ་འདིས་ནི་གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་
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ལ་ཤེས་བྱ་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པའི་གནས་ལུགས་ཟབ་དོན་གསལ་བར་སྟོན་པར་མཛད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པའི་
ཕིར་དོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་ཀང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་སོ་ཞེས་པའོ། །བྱེད་ལས་ཀི་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་
ནི། ཐ་མལ་པའི་ི་མ་འཇིག་རེན་དུ་ཤར་ཡང་། ལོང་བས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་
བ་དང་། ཟབ་མོའ་ིཆོས་ིད་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའི་ནུས་པ་མེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀི་ི་མ་གདུལ་བྱའི་གོང་དུ་
གཤེགས་ཤིང་ཤར་བའི་ཚེ་ན་མིག་དང་མི་ལྡན་པའི་སྐྱེ་བོ་ལོང་བ་རྣམས་མིག་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ་གཟུགས་
མཐོང་ཞིང་། དེ་བཞིན་དུ་འོན་པ་རྣམས་ཀིས་ས་ཐོས་པ་དང་། སོན་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་རྣལ་དུ་ཕེབས་པ་
དང་། དབུལ་པོ་རྣམས་ཀིས་ཁྱིམ་ནས་གཏེར་རྙེད་པ་དང་། ངན་སོང་ལ་སོགས་པ་མངོན་པར་འདོད་པའི་དོན་
མེད་པས་སེམས་གདུང་པའི་ཚོགས་རྣམས་དེ་དང་བྲལ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀི་དོན་དེ་མཐོང་བ་ཙམ་ིད་ལས་ནི་
ཅི་འདོད་པའི་བདེ་བ་མྱོང་བར་འགྱུར་བ་དང་མདོར་ན་གཏི་མུག་གི་རབ་རིབ་དག་གིས་བློ་གོས་ཀི་མིག་མེད་
པར་འདོད་པས་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་གི་གཏིང་མཐའ་མེད་པར་ལྟུང་སྟེ། ལྟ་བ་ངན་པ་སྣ་
ཚོགས་པའི་མུན་ནག་ཐིབས་པོས་སེམས་ཀི་རང་བཞིན་སིབ་པའི་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀི་
ི་མ་འཇིག་རེན་དུ་ཤར་བའི་ཕིན་ལས་ཀི་འོད་ཀི་བློ་གོས་ཀི་སྣང་བ་ཤེས་ལ་རིམ་གིས་གསལ་བར་གྱུར་པས་
བྱིས་པ་རྣམས་ཀིས་སྔར་མི་ཤེས་ཤིང་མ་མཐོང་བའི་གནས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ཟབ་མོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ིད་མངོན་སུམ་
དུ་མཐོང་བར་གྱུར་བའི་ཕིར། བྱེད་ལས་ཀི་སོ་ནས་ཀང་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཐུགས་ཀི་གསང་
བ་ནོར་བུའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ་གིས་ཏེ། རེ་འདོད་སྒྲུབ་པས་མཚུངས་པར་བསྟན་པ། རྙེད་པར་དཀའ་
བས་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །རེ་འདོད་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ལས། རོག་མེད་འདོད་དགུ་སྒྲུབ་ཚུལ་གིས་རྒྱས་
པར་བཤད་པ་ནི། དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་འདི་ལའང་སྦྱིན་པར་བྱའོ་སམ་པའི་ཀུན་
སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་ཀང་དུས་ཅིག་ཅར་དུ་ེ་འཁོར་གི་སོད་ཡུལ་ན་གནས་ཤིང་གསོལ་བ་འདེབས་
པའི་སྐྱེས་བུ་བསམ་པ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀི་ནི་ཟས་དང་གོས་དང་འབྲུ་དང་སན་དང་གནས་ལ་སོགས་པ་གང་དང་
ཅི་འདོད་པའི་བསམ་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་སོ་སོར་མ་འདེས་པར་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་བྱེད་པ་ལྟར། དོན་དེ་
བཞིན་དུ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་རིགས་ཅན་གསུམ་
ལ་སོགས་པ་མོས་པའི་བསམ་པ་ཐ་དད་པའི་གདུལ་བྱ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀིས་རང་རང་གི་སྐལ་བ་དང་
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མཐུན་པར་ཐེག་པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་པའི་ཆོས་ནི་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞིང་དེ་དག་གི་དོན་རྣམས་
ཡོངས་སུ་རོགས་པར་མཛད་ན་ཡང་སངས་རྒྱས་དེའི་ཆོས་སྟོན་པའི་སྐབས་དེ་ལ་འདི་བསྟན་པར་བྱའོ་སམ་
པའི་བསམ་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་རྣམ་པར་མི་རོག་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །འབད་མེད་རག་ཏུ་ཞུགས་ཚུལ་གིས་བསྟན་
པ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་བཞིན་དུ་གང་ལ་གང་
འདོད་པའི་ནོར་རས་རྣམས་འབད་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྐྱེ་བོ་གཞན་པ་དག་ལ་རབ་
ཏུ་སྟེར་བ་ལྟར། དེ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀང་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་འབད་
པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པར་རང་རང་ལ་ཇི་ལྟར་འོས་ཤིང་འཚམ་པར་ནི་ཆོས་སྟོན་པ་ལ་སོགས་པས་གདུལ་བྱ་
གཞན་གི་དོན་མཐའ་དག་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་སྲིད་པ་འཁོར་བ་མཐའ་མེད་པ་འདི་ཇི་སྲིད་དུ་གནས་ཀི་བར་དུ་རྒྱུན་
མི་ཆད་པར་རག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །རྙེད་པར་དཀའ་བ་ནི། གང་གི་ཕིར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའ་ིནང་དུ་
ཆུད་ཅིང་ས་ཆེན་པོའ་ིའོག་ན་གནས་པ་དེའི་ཕིར་དངོས་པོ་དེ་ལ་དོན་དུ་གེར་ཞིང་འདོད་པ་རྣམས་ཀིས་ཇི་ལྟར་
ན་དགོས་འདོད་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཟང་པོ་བསོད་ནམས་དམན་པའི་འགོ་
བ་འདི་རབ་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཁོར་བར་གནས་པའི་འགོ་བ་མཐའ་ཡས་པ་ཀུན་ཀང་སྐལ་བ་
ཤིན་ཏུ་ངན་ཞིང་སྣ་ཚོགས་པའི་ོན་མོངས་པ་དང་ེ་བའི་ོན་མོངས་པས་ཟིན་པའི་ཕིར། རང་རང་གི་ཡིད་དི་
མ་དང་བཅས་པ་འདིར་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྐུ་གིས་ཀི་སྣང་བ་མཐོང་བ་ནི་མཆོག་ཏུ་རྙེད་པར་དཀའ་བར་
ཤེས་པར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །གསུང་གི་གསང་བ་བྲག་ཆའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ། དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་བྲག་ཆ་
ལ་སོགས་པ་ས་བརྙན་གི་ནི་ས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དེ་རེན་གི་དབང་གིས་གཞན་ན་པ་པོ་རྣམས་ཀི་རང་རང་
གི་བརོད་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་རིག་པ་ཙམ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྣང་བ་ཡིན་གི། བྲག་ལ་སོགས་པ་ནི་ཀུན་
སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་ཅིང་འདི་ལ་འདི་བརོད་པར་བྱའོ་སམ་པའི་བཟོ་འམ་འབད་རྩོལ་ཡང་མེད་པས། ས་
རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་བྲག་ལ་སོགས་པའི་ཕི་རོལ་ལའང་མི་གནས་པ་དང་། ནང་ནའང་མི་གནས་པ་ལྟར་ཞེས་
པའོ། །དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་གསུང་བའི་ས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་
ཡང་གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་གཞན་ན་པོ་རྣམས་ཀི་རང་རང་གི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་རྣམ་པར་རིག་པ་
ཙམ་ལས་བྱུང་ཞིང་སྣང་བ་ཡིན་གི། སངས་རྒྱས་ལ་ནི་ཀུན་སོང་གི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡང་མེད་ཅིང་འདི་ལ་
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འདི་སྟོན་པར་བྱའོ་སམ་པའི་བཟོ་འམ་འབད་རྩོལ་གང་ཡང་མེད་ལ། ས་རང་གི་ངོ་བོ་ཡང་སངས་རྒྱས་ཀི་སྐུའི་ཕི་
རོལ་ནའང་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དང་ནང་ནའང་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །སྐུའི་གསང་བ་ནམ་མཁའི་
དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ། དཔེ་ནི། དངོས་པོར་ཅུང་ཟད་ཀང་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་དབང་ཤེས་ལ་སྣང་བ་མེད་པ་
དང་། དེ་དག་གི་དམིགས་ཡུལ་དུ་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་བརེན་པའི་གཞི་ཡང་མེད་ལ་ཁྱད་པར་མིག་གི་དབང་པོའ་ི
ལམ་ལས་ཀང་རབ་ཏུ་འདས་པ་དང་ཐོགས་བཅས་ཀི་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་། གཞན་གི་མིག་ཡུལ་དུ་
འདིའོ་ཞེས་བསྟན་དུ་མེད་པའི་མཚན་ིད་ཅན་གི་འདུས་མ་བྱས་ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ཇི་ལྟར་ན་འགའ་ཞིག་གིས་
དབུས་ཀི་ཆར་སྣང་བ་རྣམས་མཐོ་བ་དང་། མཐའི་ཆར་སྣང་བ་རྣམས་དམའ་བ་དང་། གྲུ་བཞི་དང་། ཟླུམ་པོ་དང་། 
སྔོན་པོ་དང་། སེར་པོ་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་མཐོང་ཡང་དོན་དམ་པར་ནམ་མཁའ་དེ་ནི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་
བ་དེ་ལྟར་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་ལྷུམས་སུ་འཇུག་པ་དང་། བལྟམས་པ་
དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་དང་། འཆག་པ་དང་། བཞེངས་པ་དང་། སྐུ་མདོག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། 
ཞིང་ཁམས་ཐ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་ཐམས་ཅད་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་ཡོད་
པར་གདུལ་བྱའི་རིགས་མང་པོས་མཐོང་ཡང་དོན་དམ་པའི་སངས་རྒྱས་དེ་ནི་སྐྱེ་འགག་ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་
སུ་སྣང་བ་དེ་ལྟར་དོན་ལ་བདེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། འགྱུར་བ་མེད་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ཐུགས་
རེ་འཇུག་ཚུལ་ས་གཞིའི་དཔེས་ངེས་པར་བྱ་བ་ལ། དཔེ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་ས་ཆེན་པོ་འདི་ལས་སྐྱེ་བའི་རྩི་ཤིང་དང་
ནགས་ཚལ་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པ་ཀུན་འདི་དག་བསྐྱེད་པར་བྱའོ་སམ་པའི་རྣམ་རོག་དང་འབད་རྩོལ་མེད་པའི་ས་
གཞི་ལ་བརེན་ནས་ནི་སྔར་མེད་པར་གསར་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དང་། སྔར་ཡོད་པ་རྩ་བ་བརན་པར་འགྱུར་
བ་དང་། ཐམས་ཅད་ཀང་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡངས་ཤིང་རྒྱས་པར་འགྱུར་བས་སེམས་ཅན་གི་ེར་འཚེ་བྱེད་པ་
ལྟར་ཞེས་པའོ། །དོན་ནི། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ས་ཆེན་པོ་དང་འད་བར་འདི་དག་གི་དོན་
བྱའོ་སམ་པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་དང་འབད་རྩོལ་མེད་པ་ལ་བརེན་ནས་ཀང་གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་
ཚོགས་གིས་ཀི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ལོ་ཐོག་རྣམས་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་པར་ནི་འཕེལ་བ་དང་བརན་པ་དང་ཡངས་
པར་འགྱུར་བས་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་གི་ེར་འཚེ་མཛད་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །དགོས་པ་བརོད་དེ་སྐབས་
དོན་བསྡུས་ལ་གིས་ཏེ། དྭགས་པ་དང་དཔེ་དོན་གི་དབྱེ་བ་དང་། དཔེས་མཚོན་ཚུལ་ཁྱད་པར་དུ་བཤད་
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པའོ། །དབྱེ་བ་ལ་བཞི་ལས། དགོས་པ་དང་ིང་དགོས་འགྲུབ་ཚུལ་ནི། ཕལ་པ་རྣམས་ཀི་བློའ་ིཡུལ་དུ་འབད་པ་
དང་། རྩོལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མེད་པར་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་བྱེད་པ་ནམ་ཡང་མཐོང་བ་
མེད་པ་དེ་བས་ན་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་བསམ་པ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་འབད་རྩོལ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ན། 
སེམས་ཅན་གི་དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་བྱེད་པ་འགལ་ལོ་སམ་པའི་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པས། ོན་མོངས་
པ་ཐེ་ཚོམ་དེ་དག་བཅད་ཅིང་སྤང་བར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་བརྒྱ་བྱིན་གི་གཟུགས་བརྙན་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་རྣམ་པ་
དགུ་ཡིས་ནི་འབད་རྩོལ་མེད་ཀང་བྱ་བ་བྱེད་པའི་ཚུལ་དེ་གསལ་བར་བསྟན་པ་ཡིན་ལ་དེ་ཡང་གསུང་རབ་གང་
དུ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་རྣམ་པ་དགུ་པོ་འདི་དག་རྒྱས་པར་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་
པས་གསལ་བར་རབ་ཏུ་བསྟན་པར་གྱུར་པ་མདོ་སེ་ཡི་ནི་མིང་། སངས་རྒྱས་ཀི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་
བ་རྒྱན་ཞེས་པ་དེ་ིད་ཀིས་དཔེས་བཤད་པ་དེའི་དགོས་པ་ིང་དགོས་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ཡང་ལེགས་པར་བསྟན་
པ་ིད་ཡིན་ཏེ། གསུང་རབས་དེ་ལྟ་བུ་དང་དགོངས་འགེལ་འདི་ལྟ་བུ་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་རྣམ་པར་
དག་པའི་སྣང་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདིས་རྣམ་པར་བརྒྱན་པའི་བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་མྱུར་དུ་སངས་
རྒྱས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིན་ལས་འབད་རྩོལ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ཀུན་ལ་དང་པོར་རོག་
པའི་སོ་ནས་འཇུག་ཅིང་། མཐར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ཀང་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་
དངོས་སུ་ཕིན་ལས་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པ་ནི་ེ་བའི་དགོས་པ་ཡིན་ལ། བརྒྱུད་ནས། སངས་རྒྱས་ཀི་སོད་ཡུལ་ལ་
འཇུག་པ་ནི་དགོས་པའི་ཡང་དགོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །དཔེ་དང་དོན་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། འབད་རྩོལ་
མེད་ཅིང་བྱ་བ་བྱེད་པ་དེའི་དོན་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་བ་ཻཌཱུརྻའི་ས་གཞི་དག་པ་ལ་བརྒྱ་བྱིན་གི་
གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སོགས་པའི་དཔེ་དག་ནི་རྣམ་པ་དགུ་གོང་དུ་རྒྱས་པར་བརོད་པ་དེ་ལ་ནི་དཔེ་མཚོན་
པར་བྱ་བ་དེ་ཡི་མདོར་བསྡུས་པའི་དོན་ངེས་པར་གཟུང་ཞིང་སྟོན་པ་འདི་དག་སྟེ། བརྒྱ་བྱིན་གི་དཔེས་ནི་
གདུལ་བྱ་དང་མཐུན་པར་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་དང་། རྔ་བོ་ཆེའི་དཔེས་ནི་སྐལ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་
དུ་གསུང་གིས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་གདམས་ངག་གསུང་བ་དང་། སིན་གི་དཔེས་ནི་ཐུགས་ཀི་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་
བས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་དང་། ཚངས་པའི་དཔེས་ནི་སྐུ་དང་གསུང་གིས་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པར་སྤྲུལ་པ་
དང་། ི་མའི་དཔེས་ནི་ཐུགས་ཀིས་མཛད་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་སོ་བ་དང་། 
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ནོར་བུའི་དཔེས་ནི་རྣམ་རོག་མེད་ཀང་དགོས་འདོད་རྩོལ་བའི་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་དང་། ས་བརྙན་གི་དཔེས་ནི་
ཡི་གེ་མེད་ཀང་ལེགས་བཤད་སྟོན་པའི་གསུང་གི་གསང་བ་དང་། ནམ་མཁའི་དཔེས་ནི་གཟུགས་སུ་མེད་ཀང་
གདུལ་བྱས་མཐོང་བའི་སྐུའི་གསང་བ་དང་། ས་གཞིའི་དཔེས་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་གནས་ཡོངས་སུ་
གྱུར་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོའ་ིབདག་ིད་ཐོབ་པ་ལ་འགོ་བ་མཐའ་དག་གི་ེར་འཚོ་མཛད་པ་ིད་བསྟན་པ་ཡིན་
ནོ་ཞེས་པའོ། །དོན་གསུམ་དུ་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་གཞན་གི་
དོན་སྒྲུབ་པ་ན་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་འབད་རྩོལ་གི་རྒྱུན་མ་ལུས་པ་ཀུན་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་སོ་ནས་འཇུག་པ་
ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་སྤངས་པའི་ཐུགས་རེས་རང་བཞིན་གིས་འོད་གསལ་བ་མཐར་
ཐུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་མིའི་འཇིག་རེན་དི་མ་མེད་པའི་བཻ་ཌཱུརྻའི་ས་གཞིར་གྱུར་པ་
ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གི་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་འབད་རྩོལ་མེད་ཀང་བྱ་བ་བྱེད་པ་ཇི་
ལྟ་བ་བཞིན་ནོ། །དེ་ལ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་འབད་རྩོལ་གིས་རྒྱུན་ཀུན་རབ་ཏུ་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་པ་ནི་
དམ་བཅའ་བའི་དོན་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་པའི་ཐུགས་མཐར་ཐུག་པ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པའི་
ཕིར་རོ་ཞེས་པ་ནི། དེ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གཏན་ཚིགས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་འབད་རྩོལ་གང་ཡང་མེད་ཀང་གཞན་
དོན་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གིས་དོན་དེ་ནི་གདུལ་བྱའི་བློའ་ིཡུལ་དུ་འགྲུབ་པར་བྱ་བའི་དོན་དུ་མཚོན་
པར་བྱེད་པའི་དཔེ་ནི་བརྒྱ་བྱིན་གི་གཟུགས་བརྙན་དང་། རྔ་བོ་ཆེའི་ས་སྐད་ལ་སོགས་པས་སྔར་བསྟན་པ་
རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །སྐབས་ཀི་དོན་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་
སྐབས་འདིར་ནི། དཔེ་རྣམས་ཀིས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་སྐབས་ཀི་དོན་འདི་ཡིན་ཏེ། རྣམ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་དང་
གདམས་ངག་གསུང་བ་ལ་སོགས་པའི་དོན་རྣམ་པ་དགུ་སྔར་བཤད་པས་ནི་སྟོན་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་སྐྱེ་བ་དང་། འཆི་བ་ལ་སོགས་པ་འདུས་བྱས་ཀི་ཆོས་རྣམས་དང་བྲལ་བ་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་ཅིང་འདི་
དང་འདི་བྱའོ་སམ་པའི་འབད་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པར་ཡང་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཕིན་ལས་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་
རབ་ཏུ་འཇུག་པར་སྟོན་པའོ་ཞེས་པའོ། །མཚོན་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། དཔེ་ཡི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ་ནི། སངས་རྒྱས་
ཀི་ཕིན་ལས་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་ཆད་པ་གང་ཞིག་ེ་བར་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་ནི། བརྒྱ་བྱིན་རང་
གི་གནས་ནས་མ་གཡོས་པར་གཟུགས་བརྙན་ས་གཞི་ལ་ཤར་བས་མི་རྣམས་ཀི་དོན་བྱེད་པ་བཞིན་དང་། རྔ་བོ་
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ཆེ་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་པར་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྟོན་པ་དང་། སིན་གིས་ནམ་མཁའ་ལ་ཁྱབ་པའི་སིན་གིས་ལོ་
ཐོག་རྣམས་སིན་པར་བྱེད་པ་བཞིན་དང་། ཚངས་པ་གཟུགས་ཁམས་ལས་མ་གཡོས་པར་སྤྲུལ་པ་འདོད་ཁམས་
སུ་བསྟན་པས་ལྷ་རྣམས་ཀི་དོན་བྱེད་པ་བཞིན་དང་། ི་མ་ལ་རོག་པ་མེད་པར་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་སོ་བས་
མུན་པ་སེལ་བར་བྱེད་པ་བཞིན་དང་། རིན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་ལ་
རྣམ་རོག་མེད་ཀང་དགོས་འདོད་མ་ལུས་པ་རྩོལ་བ་བཞིན་དང་། བདེན་པར་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་
བ་བྲག་ཆ་ལ་སོགས་པ་ས་བརྙན་བཞིན་དང་། གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་ཀང་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའ་
བཞིན་དང་། རོག་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་ཀང་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བྱེད་པ་ས་གཞི་བཞིན་དང་། འཁོར་བ་མཐའ་མེད་
པའི་སྲིད་པ་འདི་ཇི་སྲིད་གནས་པའི་བར་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་ཅིང་འབད་རྩོལ་མེད་པར་ལྷུན་གིས་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་
གཞན་གི་དོན་མཛད་པའི་ཕིན་ལས་ཀི་ཚུལ་དེ་ནི་རྣལ་འབྱོར་པ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀིས་རིག་གི ཕལ་པ་
རྣམས་ཀིས་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །དོན་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་ནི། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
རྣམས་གཞན་དོན་མཛད་པ་ནི་དཔེར་ན་མིའི་འཇིག་རེན་རིན་ཆེན་གི་བཻ་ཌཱུརྻའི་ས་གཞིར་གྱུར་པ་ལ་ལྷའི་དབང་
པོ་བརྒྱ་བྱིན་གི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལས་མ་གཡོས་པར་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པའི་
གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་གཟུགས་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་སྟེ། སྐུའི་སྣང་བ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སེམས་
མམ་པར་མ་བཞག་པ་རྣམས་མམ་པར་བཞག་པ་དང་། མམ་པར་བཞག་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གོལ་བར་བྱ་
བའི་ཆེད་དུ། གསུང་གི་གདམས་པ་དང་རེས་སུ་བསྟན་པ་ལེགས་པར་འདོམས་པར་མཛད་པའི་ཚུལ་ནི་ལྷའི་རྔ་
བོ་ཆེས་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྟོན་པ་དང་འད་བ་དང་། ཐུགས་ཀིས་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག་ིད་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཇི་ལྟ་བ་དང་ཇི་སེད་པ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་དང་། འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་ལས་བསལ་བར་
བཞེད་པའི་ཐུགས་བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་སིན་གི་ཚོགས་དང་འད་བ་ནི་གདུལ་བྱ་མཐའ་
ཡས་པའི་འགོ་བ་རྣམས་ལ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོའ་ིབར་དུའང་ཁྱབ་པར་འཇུག་པ་དང་། ཚངས་པ་གཟུགས་ཁམས་
ལས་མ་གཡོས་པར་འདོད་ཁམས་སུ་སྟོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། ཟག་པ་མེད་པའི་གནས་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་ལས་
ཅུང་ཟད་ཀང་མི་བསྐྱོད་པར་རང་གི་མོས་པ་དང་མཐུན་པར་སྐུ་དང་གསུང་གི་སྤྲུལ་པ་མི་འད་བ་རྣམ་པ་དུ་མར་
ཡང་རབ་ཏུ་སྟོན་པ་དང་། ི་མས་འོད་ཟེར་གི་སྣང་བ་འགེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཤེས་ལ་བརེན་ནས་དམ་
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པའི་ཆོས་ཀི་འོད་ཟེར་གི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ་རབ་ཏུ་སོ་བ་གང་ཡིན་པ་དང་། དི་མ་མེད་ཅིང་རྣམ་པར་དག་
པའི་རིན་ཆེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་དང་འད་བར་རྣམ་པར་རོག་པ་མེད་ཀང་དགོས་འདོད་
རྩོལ་བའི་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་མངའ་བ་དང་། རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་
ཀི་གསུང་གི་གསང་བ་དེ་ཡང་བྲག་ཆ་ལ་སོགས་པའི་ས་བརྙན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཐོས་ཀང་ཡི་གེའི་
ངོ་བོར་གྲུབ་པ་མེད་པ་དང་། སྐུའི་གསང་བ་ནི་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པ་ིད་དང་། དབྱིབས་
ལ་སོགས་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་གཟུགས་སུ་གྲུབ་པ་མེད་ཅིང་རག་པ་ིད་ཡིན་པ་དང་། ས་གཞིས་ལོ་ཐོག་
ལ་སོགས་པ་སྐྱེ་བའི་རེན་བྱེད་པ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱའི་འགོ་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ལ་དཀར་པོ་དགེ་བའི་
ཆོས་ཀི་ལོ་ཐོག་དང་རྩི་སན་རྣམས་མ་ལུས་པ་འཕེལ་བ་དང་བརེན་པ་དང་ཡངས་པར་བྱེད་པའི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
གཞིའམ་རེན་དུ་གྱུར་པ་ནི། གནས་མ་ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཐུགས་རེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་
ཀུན་གི་ས་ཐོབ་པ་ིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་པ་སྟེ། དོན་རྣམ་པ་དགུ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །སར་ཡང་བསྡུས་ཏེ་
ཁྱད་པར་དུ་བཤད་པ་ལ་གིས། གཟུགས་སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་སྣང་ཡང་ཆོས་སྐུ་ལ་སྐྱེ་འཇིག་མེད་ཚུལ་དང་། ཆོས་
མཐུན་པས་མཚུངས་པར་སྣང་ཡང་མི་མཐུན་པས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ་ལོ། །སྣང་ཡང་སྐྱེ་འཇིག་མེད་
ཚུལ་ལ་གིས་ལས། དབང་པོའ་ིདཔེས་སྐྱེ་འཇིག་མེད་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་རག་ཏུ་
སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པ་ིད་ཡིན་ན། སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་སམ་པ་ལ། དགེ་
བའི་རྩ་བ་བསགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ས་གཞི་བཻ་ཌཱུརྻ་དག་པ་དང་འད་བར་གྱུར་པ་ཡི་རང་གི་སེམས་དི་མ་མེད་
ཅིང་དྭང་བར་གྱུར་པ་ལ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་སྐུ་གསལ་བར་མཐོང་བའི་རྒྱུའམ་སེམས་དེ་དག་
པར་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་མ་དད་པ་ལ་སོགས་པའི་རེན་གིས་མི་བཟོག་པའི་སོ་ནས་དད་པ་
ལ་སོགས་པའི་དབང་པོ་ཤིན་ཏུ་བརས་ཤིང་བརན་པར་གྱུར་པ་ིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ལ་ས་གཞི་དག་པ་དང་མ་དག་
པའི་དབང་གིས་གཟུགས་བརྙན་འཆར་བ་དང་ནུབ་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀི་དད་པ་ལ་
སོགས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པ་ན་དེ་དག་གི་དབང་གིས་རིམ་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཀུན་
རོབ་གཟུགས་ཀི་སྐུ་ནི་སྐྱེ་བ་དང་འཇིག་པར་སྣང་བ་ཡིན་ཡང་། བརྒྱ་བྱིན་རང་གི་ངོ་བོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་གི་
གནས་མ་གཡོས་པ་བཞིན་དུ་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ནི་རང་གི་ངོ་བོ་དོན་དམ་པ་ཆོས་ཀི་སྐུ་ལ་འགྱུར་བ་
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མེད་པའི་ཕིར་སྐྱེ་བ་དང་། འཇིག་པ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པའོ། །ཐམས་ཅད་ཀིས་རྒྱུན་མི་ཆད་ཚུལ་ནི། ཡང་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་པ་ཡིན་ན་ཕིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཇི་ལྟར་སམ་པ་ལ། 
བརྒྱ་བྱིན་ལ་སོགས་པ་ལ་འབད་རྩོལ་མེད་ཀང་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་ལ་སོགས་པས་གཞན་གི་དོན་བྱེད་པ་
དེ་བཞིན་དུ་ནི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པ་ལ་སོགས་པའི་འབད་རྩོལ་གང་ཡང་མེད་པར་གདོད་
མ་ནས་སྐྱེ་བ་མེད་ཅིང་འགག་པ་མེད་པའི་ཆོས་ཀི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལས་མ་གཡོས་བཞིན་པས་གདུལ་
བྱ་འཁོར་བའི་སྲིད་པ་མཐའ་མེད་པ་འདི་ཇི་སྲིད་མ་སྟོངས་པར་གནས་ཀི་བར་དུ་སྐུའི་རྣམ་འཕྲུལ་སྟོན་པ་དང་། 
གསུང་གི་གདམས་ངག་གསུང་བ་དང་། ཐུགས་ཀི་མཁྱེན་བརྩེས་ཁྱབ་པ་ལ་སོགས་པའི་མཛད་པ་ལྷུན་གིས་
གྲུབ་པ་འདི་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་འཇུག་གོ་ཞེས་པའོ། །མཚུངས་ཀང་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། 
མདོར་བསྟན་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་དཔེ་དགུ་པོ་འདི་རྣམས་ཀི་མདོར་བསྡུས་པའི་
དོན་ནི་འོག་ནས་འཆད་པར་འགྱུར་བའི་གཞུང་འདི་རྣམས་ཀིས་སྔོན་པ་ཡིན་ཞིང་། དེར་མ་ཟད་དཔེ་སྔ་མའི་
རེས་སུ་ཕི་མ་སྟོན་པའི་གོ་རིམ་ངེས་པའི་རྒྱུ་ཡང་འཆད་པར་འགྱུར་བ་ིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་དཔེ་སྔ་མ་སྔ་མ་
རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ཀི་ཕིན་ལས་མ་ལུས་པ་མཚོན་པར་མི་ནུས་ཤིང་། ཆོས་མི་མཐུན་པའི་ཆ་གང་ཡིན་པ་
རྣམས་དཔེ་ཕི་མ་ཕི་མ་རྣམས་ཀིས་རིམ་པ་ལྟར་སྤངས་ཏེ་ཆོས་མཐུན་པར་བསྟན་པའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡིན་
པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ནི། རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཕིན་ལས་མཛད་པ་ནི་སྐུའི་རྣམ་
འཕྲུལ་མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་བཻ་ཌཱུརྻའི་ས་གཞིར་བརྒྱ་བྱིན་གི་གཟུགས་བརྙན་གི་སྣང་བ་ལྟ་བུ་སྟེ། འོན་ཀང་
གཟུགས་ནི་དབྱངས་དང་མི་ལྡན་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་ཆོས་གསུང་བའི་དབྱངས་དང་ལྡན་པའི་ཕིར་དེ་དང་འད་བ་
མ་ཡིན་ཞིང་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་གསུང་བའི་དབྱངས་དང་ལྡན་པའི་ཆ་ནས་གསུང་གི་
གདམས་ངག་སྣ་ཚོགས་པ་སྟོན་པ་ནི། ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེ་ཆོས་ཀི་སོམ་བཞི་སྟོན་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། འོན་ཀང་རྔ་བོ་
ཆེ་ནི་ཕོགས་རེ་བ་ཡིན་གི། ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་དོན་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་གདུལ་བྱའི་འཇིག་
རེན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་དོན་མཛད་པ་ཡིན་པས་དེ་དང་འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་
ིད་དོ། །དེ་ལྟར་འཇིག་རེན་གི་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པའི་ཆ་ནས་མཁྱེན་པ་དང་བརྩེ་བས་གདུལ་བྱ་རྣམས་
སིན་པར་མཛད་པ་ནི། སིན་ཆེན་པོས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པས་ལོ་ཐོག་སིན་པར་བྱེད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་
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སྟེ། འོན་ཀང་སིན་གིས་ནི། དོན་མེད་པའི་ས་བོན་སྤོང་བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་དོན་མེད་པ་
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་སྤོང་བར་མཛད་པའི་ཕིར་དེ་དང་འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་དོན་མེད་པ་ོན་མོངས་པའི་ས་བོན་རྣམས་སྤོང་བའི་ཆ་ནས་སྤྲུལ་པ་
མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་ནི། ཚངས་པ་ཆེན་པོའ་ིསྤྲུལ་པས་འདོད་ཡོན་ལ་ཆགས་པ་སྤོང་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། འོན་
ཀང་ཚངས་པ་ནི་ལན་གཅིག་ཙམ་ཕན་འདོགས་པ་བྱེད་པ་ཡིན་གི་གཏན་དུ་ནི་སིན་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། 
སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གཏན་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་གདུལ་བྱའི་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་སིན་པར་མཛད་པའི་ཕིར་དེ་དང་
འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་གཏན་དུ་གདུལ་བྱའི་ལོ་ཐོག་སིན་པར་མཛད་
པའི་ཆ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀི་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་སོ་བ་ནི་ི་མའི་གཟུགས་ཀི་འོད་ཟེར་གིས་ལོ་ཐོག་གཏན་དུ་
སིན་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། འོན་ཀང་ི་མས་ནི་རེས་འགའ་སྣང་བ་ཡིན་གི། ིན་མཚན་གཏན་དུ་ནི་
མུན་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ཀིས་ནི་གཏན་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་མི་ཤེས་པའི་མུན་པ་
འཇོམས་པར་མཛད་པའི་ཕིར་དེ་དང་འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་གཏན་
དུ་མ་ཡིན་པ་འཇོམས་པར་བྱེད་པའི་ཆ་ནས་ཐུགས་ཀི་གསང་བ་རྣམ་པར་མི་རོག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སྣང་བ་
འགེད་པ་ནི་ཡིད་བཞིན་གི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣང་བས་ིན་མཚན་གཏན་དུ་མུན་པ་འཇོམས་པ་དང་འད་སྟེ། 
འོན་ཀང་ནོར་བུ་ནི་ཀླུ་ལ་སོགས་པ་དུད་འགོ་ལའང་ཡོད་པས་འབྱུང་བ་ནི་རྙེད་པར་མི་དཀའ་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་
སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་བ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཕིར་དེ་དང་འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་པ་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་འབྱུང་བ་རྙེད་པར་དཀའ་བའི་ཆ་ནས་གསུང་གི་གསང་བས་ལེགས་བཤད་སྣ་
ཚོགས་སྟོན་པ་ནི་ས་བརྙན་ཕི་དང་ནང་དུ་བདེན་པར་མ་གྲུབ་པས་རྙེད་པར་དཀའ་བ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཏེ། འོན་ཀང་
ས་བརྙན་གོ་བུར་དུ་རེན་ལ་རག་ལས་ནས་ནི་བྱུང་བ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་རང་བྱུང་འདུས་མ་བྱས་པ་ཡིན་
པས་རེན་ལ་རག་ལས་ནས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དང་འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་
དོ། །དེ་ལྟར་རེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཞིང་མངོན་པར་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཆ་ནས་སྐུའི་གསང་བ་རྣམ་འཕྲུལ་
མཐའ་ཡས་པ་སྟོན་པ་ནི། ནམ་མཁའ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་འདུས་མ་བྱས་པ་དང་འད་བ་སྟེ། འོན་ཀང་ནམ་
མཁའ་ནི་དགེ་བའི་གཞིའམ་རེན་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ལ། སངས་རྒྱས་ནི་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་རྣམས་ཀི་
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གཞིའམ་རེན་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་དེ་དང་འད་བའང་མ་ཡིན་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ིད་དོ། །དེ་ལྟར་
འཇིག་རེན་ན་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་འགོ་བའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མ་ལུས་པ་དེ་དག་གནས་པའི་རེན་ནམ་
གཞིར་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་ན་སའི་དཀིལ་འཁོར་ཆེན་པོས་ཐམས་ཅད་ཀི་རེན་བྱེད་པ་དག་དང་འད་བ་ཡིན་
ནོ། །དེ་ཡང་འདི་ལྟར་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀི་གཞི་ཡིན་ཏེ། རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་བརེན་ནས་འཇིག་རེན་ལས་འདས་པར་བགོད་པའི་ལམ་ཐེག་
པ་གསུམ་ལ་སོགས་པ་དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་འཇིག་རེན་པའི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་རྣམས་ཀིའང་གཞི་ཡིན་ཏེ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ལ་བརེན་ནས་འདོད་པའི་ཁམས་ཀི་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པའི་རྒྱུ་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀི་ལམ་རྣམས་དང་། གཟུགས་ཁམས་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་བསམ་
གཏན་བཞི་དང་། ཚད་མེད་པ་རྣམས་གཟུགས་མེད་ཀི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་རྒྱུ་གཟུགས་མེད་པའི་སོམས་
པར་འཇུག་པ་རྣམས་ཀང་འབྱུང་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་དཀོན་
མཆོག་གི་རིགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་འཕིན་ལས་མཛད་པའི་སྐབས་ཏེ་ལེའུ་བཞི་
པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  །།ད་ནི་ཇི་སྐད་བསྟན་པའི་གནས་བཞི་པོ་དེ་དག་ིད་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་དག་ཕན་
༣ཡོན་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཚུལ་རྣམ་པར་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་ཚུལ་གིས་བསྟན་པ་དེ་ིད་
རྣམ་གངས་གཞན་གིས་བཤད་པའོ། །བསྟན་པ་ལའང་། གནས་པ་བཞི་པོ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་དང་། དེ་
རོགས་པའི་ཕན་ཡོན་འཐོབ་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་རོགས་པར་དཀའ་བའི་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀི་ཁམས་རང་བཞིན་
གིས་རྣམ་པར་དག་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བཅས་པའི་གནས་སྐབས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་དང་། དེ་
ིད་གོ་བུར་གི་དི་མས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་སངས་རྒྱས་ཀི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་
དང་། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ལ་དབྱེར་མེད་པར་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་ཆོས་སྟོབས་ལ་སོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་
པར་ཅན་རྣམས་དང་། ཡོན་ཏན་རྣམས་ཐོབ་པའི་ནུས་པས་སངས་རྒྱས་ཀི་མཛད་པ་ལྷུན་གིས་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་མི་
ཆད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་འགྲུབ་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པའི་རོ་རེའི་གནས་བཞི་པོ་
རྣམས་ཀི་ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ིད་ཀི་གོ་བུར་གི་དི་མ་ཕལ་ཆེ་བས་རྣམ་པར་དག་པའི་སེམས་ཅན་བྱང་ཆུབ་
ཆེན་པོ་ལ་གནས་པ་རྣམས་ཀིས་ཀང་བསམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ན། བྱིས་པ་སོ་སོའ་ིསྐྱེ་བོ་རྣམས་དང་། ན་ཐོས་
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དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀིས་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས་ཏེ། སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་ིད་ཀི་
ཕིར་རོ། །འོ་ན་དེ་དག་གང་གི་སོད་ཡུལ་ཡིན་སམ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའི་རོ་རེའི་གནས་བཞི་པོ་འདི་རྣམས་ཀི་
ཡང་དག་པ་ཇི་ལྟ་བ་ིད་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་འདེན་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀི་ཡེ་ཤེས་ཁོ་
ནའི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །འོན་ཀང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དད་པ་རྣམས་ཀིས་མོས་པ་
ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཚུལ་གིས་ནི་རོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཀང་བཤད་ཟིན་ཏོ། །ཕན་ཡོན་ཐོབ་ཚུལ་ལ་
གིས། ཐབས་ཀི་དགེ་བ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཚུལ། ཤེས་རབ་མཆོག་གྱུར་ཐོབ་ཚུལ་གིས་རྒྱུ་
མཚན་བཤད་པའོ། །ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། མདོར་བསྟན་ནི། བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
གང་དག་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཁོ་ནའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དོན་གི་གནས་བཞི་
པོ་འདི་ིད་ལ་ལྷག་པར་མོས་པ་དེ་རྣམས་ནི་སྟོབས་ལ་སོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་
ཚོགས་ཀི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་ིད་དེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིརིགས་སད་པ་ལས་མཐར་ཕིན་པའི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་
པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་དུ་མེད་པའི་ཡོན་ཏན་གི་ཚོགས་དང་ལྡན་
པའི་གནས་བཞི་པོ་འདི་དག་ལ་མངོན་པར་དགའ་ཞིང་ལྷག་པར་མོས་པའི་ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་མང་བས་ནི། དེ་དང་
མ་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཅན་ཀུན་གི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ལ་སོགས་པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་མཐའ་དག་
ཟིལ་གིས་གནོན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ་ལས། སྦྱིན་པ་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་
ནི། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆེད་དུ་བྱ་བ་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དོན་དུ་
གེར་བའི་བསམ་པས་དངོས་པོ་བཟང་པོ་གསེར་ལས་གྲུབ་པའི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་
དཔག་ཏུ་མེད་པས་སས་ཤིང་གང་བ་ནི། གངས་མཐའ་ཡས་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་ཞིང་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་དག་
གི་རྡུལ་ཕ་རབ་ཀི་གངས་དང་མམ་པ་རྣམས་དུས་ིན་རེ་བཞིན་དུ་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་ཡུལ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
ཆོས་ཀི་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ་རག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལས་ནི་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་
འཕེལ་བར་འགྱུར་མོད། དེ་བས་ཀང་བློ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཟབ་མོའ་ིདོན་གིས་གནས་
བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་བརྩམས་ཏེ་དོན་རོགས་པ་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། ཐ་ན་ཚིག་ཙམ་ཞིག་ཐོས་ཤིང་ཐོས་
ནས་ཀང་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་བཟུང་བར་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྷག་པར་མོས་པར་གྱུར་ན་
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མོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་བས་ཀང་བསོད་
ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཚུལ་ཁིམས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་ནི། བློ་
དང་ལྡན་པའི་རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཆེད་དུ་བྱ་བ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བསམ་པས་དུས་ཡུན་རིང་པོར་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དུ་མར་
ཡང་། ངོ་བོ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་གོམས་པ་ལ་བརེན་ནས། འབད་པ་དང་རྩོལ་བ་མེད་པར་རང་
གི་ངང་གིས་ེས་སོད་མཐའ་དག་སྤོང་བའི་ཚུལ་ཁིམས་ལྟུང་བའི་དི་མ་མེད་པར་བསྲུང་བར་བྱེད་པ་ལས་ནི་
བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་མོད། དེ་བས་ཀང་བློ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་གང་ལ་ལ་ཞིག་
གིས་ཟབ་མོའ་ིདོན་གི་གནས་པ་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་བརྩམས་ཏེ་དོན་རོགས་ན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། ཐ་ན་
ཚིག་ཙམ་ཞིག་ཐོས་ནས་ཀང་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་བཟུང་བར་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྷག་པར་
མོས་པར་གྱུར་ན་མོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་
དེ་ལས་ཀང་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །བསོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་
འཕགས་ཚུལ་ནི། རིགས་ཀི་བུའམ་རིགས་ཀི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་འཇིག་རེན་འདི་ན་སྤང་བྱ་འདོད་པ་དང་
གཟུགས་དང་གཟུགས་མེད་པའི་སྲིད་པ་གསུམ་གི་ོན་མོངས་པ་མེ་དཔུང་དང་འད་བ་རྣམས་འཇིལ་ཞིང་
གཞོམ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་བསམ་གཏན་རང་གི་ངོ་བོ་ནི་ལྷའི་བསམ་གཏན་བཞི་དང་། ཚངས་པའི་གནས་ཚད་
མེད་པ་བཞི་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་སུ་རོགས་ཤིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བས་མཐར་སོན་པ་རྣམས་འབྲས་བུ་རོགས་པའི་
བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་འཕོ་བ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་ཐབས་སུ་སོམ་པར་བྱེད་པ་ལས་ནི་བསོད་ནམས་ཆེས་
མང་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་མོད། དེ་བས་ཀང་བློ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་གཞན་གང་ལ་ལ་ཞིག་ཟབ་མོའ་ིདོན་གི་
གནས་བཞི་པོ་འདི་དག་ལས་བརྩམས་ཏེ་དོན་རོགས་ན་ལྟ་སོས་ཀང་ཅི་དགོས། ཐ་ན་ཚིག་ཙམ་ཐོས་ཤིང་ཐོས་
ནས་ཀང་ནི་ཕིན་ཅི་ལོག་ཏུ་མ་བཟུང་བར་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་ཚུལ་གིས་ལྷག་པར་མོས་པར་གྱུར་ན་
མོས་པ་དང་ལྡན་པ་འདི་ལ་བཤད་མ་ཐག་པའི་བསམ་གཏན་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དེ་
ལས་ཀང་བསོད་ནམས་ཆེས་མང་དུ་འཕེལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པ་ནི། དེ་ལྟར་ན་
སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་དང་། ཚུལ་ཁིམས་ལས་བྱུང་བ་དང་། བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་རྒྱ་ཆེན་པོ་
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དེ་དག་ལས་ཀང་གནས་འདི་དག་ཐོས་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཤེས་རབ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་གི་ཕིར་
སམ་ན། འདི་ལྟར་ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཏང་བ་ལས་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུ་ལོངས་སོད་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་དག་ནི་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཙམ་ཡིན་ཅིང་། ཚུལ་ཁིམས་ཀིས་ཀང་རེ་ཤིག་མཐོ་རིས་ཀི་ལུས་ཕུན་
སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་དང་། བསམ་གཏན་བསོམས་པས་ནི་ཁམས་གསུམ་པའི་ོན་མོངས་པ་
ཙམ་ཞིག་སྤོང་བར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ལས། 
བྱང་ཆུབ་ཡོན་ཏན་ཕིན་ལས་དང་བཅས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བར་རོགས་པའི་ཤེས་རབ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་
བརེན་ནས་ནི། ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་དང་ཤེས་བྱའི་སིབ་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་ལུས་པ་ཀུན་སྤོང་
བར་བྱེད་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། དོན་གི་གནས་ལུགས་ལེགས་པར་གོ་བའི་ཤེས་རབ་འདི་ིད་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་
པའི་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ིད་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཁྱད་པར་ཅན་དེའི་རྒྱུ་ཡང་དོན་གི་
གནས་ནི་བཞི་པོ་འདི་དག་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་ཐོས་པ་ཡིན་པའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །དེ་ིད་རྣམ་གངས་གཞན་
གིས་བཤད་པ་ལ། མཐར་ཐུག་ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། ལམ་ལ་འཇུག་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དེ་ལ་མཐར་ཐུག་
ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོ་གདོད་མ་ནས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་གནས་པའི་
ཁམས་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་དག་པ་དང་། དབྱིངས་དེ་ིད་གོ་བུར་གི་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ལས་གནས་མ་
ལུས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་དང་བྱང་ཆུབ་དེ་ལ་དབྱེར་མེད་པར་ལྡན་པའི་སྟོབས་ལ་སོགས་
པའི་ཡོན་ཏན་དང་། ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལ་བརེན་ནས་གཞན་གི་དོན་བྱ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་ཏེ། རྒྱལ་བ་ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི་ནི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཟབ་མོའ་ིདོན་གི་གནས་རྣམ་པ་བཞི་པོ་སྔར་ཇི་
སྐད་བརོད་པ་འདི་རྣམས་ལ་བློ་ལྡན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་དེ་བཞིན་ིད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་
ཡོད་པ་ིད་ལ་མངོན་པར་ཡིད་ཆེས་པའི་དད་པ་དང་། དེ་དི་མ་དང་བྲལ་བ་ལས་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་ནུས་པ་ིད་
ལས་འདོད་པའི་དད་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དེ་དོན་གིས་མཐར་ཕིན་པའི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པར་གནས་པ་
ིད་ལ་དང་བའི་དད་པ་སྟེ། དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ལྷག་པར་མོས་པས་ནི། བྱང་ཆུབ་ཀི་སོད་པ་
རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་ལ་ཤིན་ཏུ་བརྩོན་པར་འཇུག་པའི་ཕིར། མྱུར་བ་ིད་དུ་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ལམ་ལ་འཇུག་
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པའི་ཕན་ཡོན་ལ་གིས། བསམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའི་ཕན་ཡོན། སྦྱོར་བ་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕིན་པ་དྲུག་ལ་འཇུག་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དེ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའི་ཕན་ཡོན་ནི། ཕལ་པ་རྣམས་ཀིས་བསམ་
གིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡུལ་ཟབ་མོའ་ིདོན་གི་གནས་བཞི་པོ་ིད་ལས་བརྩམས་ཏེ་ཁམས་རང་བཞིན་གི་རྣམ་པར་
དག་པ་ནི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པ་ིད་དང་། དེའི་གོ་བུར་གི་དི་མ་བསལ་བ་ལས་གནས་མ་
ལུས་པ་གྱུར་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ནི་བདག་འད་བས་ཀང་ཐོབ་པར་ནུས་པ་ིད་དང་། འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་ནི་
སྟོབས་ལ་སོགས་པ་རང་གཞན་གི་དོན་མཐར་ཕིན་པ་འདི་འད་བས་ཡོན་ཏན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རྣམས་དང་
ལྡན་པ་ིད་དོ། །ཞེས་བྱ་བར་དད་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་སོ་ནས་ལྷག་པར་མོས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བའི་ཕིར་
དམ་པའི་ཆོས་ལ་དོན་དུ་གེར་བའི་འདུན་པ་དང་། དགེ་བའི་ཕོགས་ལ་མངོན་པར་སོ་བས་བརྩོན་འགྲུས་དང་། 
གདམས་ངག་གི་དམིགས་པ་རྣམས་མ་བརེད་པའི་དན་པ་དང་། བརག་བྱའི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་
པའི་བསམ་གཏན་དང་། ཤེས་བྱའི་ཆོས་རྣམས་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་
བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་གཞན་དོན་དུ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་
མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་གནས་བཞི་པོ་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ལ་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་
པའི་ཤེས་རབ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་བསམ་གིས་མི་ཁྱབ་པ་རྣམས་ཀི་སྣོད་དུ་གྱུར་པ་གཞན་དོན་དུ་རོགས་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་འདོད་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནི་གནས་བཞི་པོ་རོགས་པའི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ལ་དུས་རག་ཏུ་ེ་བར་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པའོ། །ཕར་ཕིན་སྒྲུབ་པའི་ཕན་
ཡོན་ནི། སྔར་བཤད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀི་སེམས་དེ་ནི་དུས་རག་ཏུ་ེ་བར་གནས་པས་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་རྣམས་བླ་
ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཞིང་། བསམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་དེ་ིད་ཀིས་ཀུན་ནས་བསང་
ནས། སྦྱོར་བ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་པོ་ལྔ་ཡང་ཡོངས་སུ་རོགས་པ་
དང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་འདོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས་སྦྱིན་པ་ལ་
སོགས་པ་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་སུ་གྱུར་པ་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དང་པོ་ལྔ་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བྱེད་པ་པོ་དང་
ལས་དང་བྱ་བ་སྟེ་འཁོར་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་རོག་པ་མེད་པས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་དེ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རོགས་པར་
འགྱུར་ཞིང་། ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བ་ནི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་དེའི་མི་མཐུན་པའི་ཕོགས་སེར་སྣ་ལ་
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སོགས་པའི་སིབ་པ་རྣམས་རྣམ་པར་སྤངས་པ་ིད་ཀི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །དེ་དག་ཀང་ཚོགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་བ་
ནི། སྦྱིན་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་ནི་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཚུལ་ཁིམས་
ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་དེ་ཡང་ཚུལ་ཁིམས་ཀི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ཡིན་ལ། བཟོད་པ་དང་
བསམ་གཏན་གི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་གིས་པོ་འདི་དག་ནི་སོམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་
ཡིན་ཞིང་དེ་དག་ལ་སོ་བའི་བརྩོན་འགྲུས་ནི་གསུམ་ཀ་ལ་ཡང་ཀུན་ཏུ་འགོ་བ་ཡིན་པས་ཐམས་ཅད་ཀང་མདོར་
བསྡུ་ན། བསོད་ནམས་བྱ་བའི་དངོས་པོ་རྣམ་པ་གསུམ་གསུངས་པ་དང་མཐུན་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །མི་མཐུན་
ཕོགས་སིབ་པ་གིས་ངོས་བཟུང་བ་ནི། སྦྱིན་པ་པོ་དང་། སྦྱིན་པར་བྱ་བའི་ཡུལ་དང་། སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་
འཁོར་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཕ་རོལ་དུ་ཕིན་པ་ལྔ་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་གེགས་ཤེས་
བྱའི་སིབ་པ་ཡིན་པར་འདོད་ཅིང་སེར་སྣ་དང་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁོ་དང་ལེ་ལོ་དང་རྣམ་གཡེང་ལ་སོགས་
པའི་རྣམ་པར་རོག་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྱུར་བའི་གེགས་ོན་མོངས་པའི་སིབ་པ་ཡིན་པར་
འདོད་པས་དེ་དག་ནི་སྤང་བར་བྱའོ་ཞེས་པའོ། །གེན་པོས་ཤེས་རབ་མཆོག་ཐོབ་ཚུལ་ནི། དོན་གི་གནས་འདི་
ལྟ་བུ་ལེགས་པར་རོགས་པའི་ཕིར་ཤེས་རབ་ལས་གཞན་སིབ་པ་གིས་པོ་འདི་དག་ནི་རྩ་བ་ནས་སྤོང་བར་བྱེད་
པའི་རྒྱུ་གཞན་པ་མེད་དེ། ཤེས་རབ་དང་བྲལ་བའི་སྦྱིན་པ་ལ་སོགས་པ་ནི་སིབ་པ་མངོན་གྱུར་ཟིལ་གིས་གནོན་
པ་ཙམ་ནུས་ཀང་ས་བོན་རྩ་བ་ནས་སྤོང་བར་མི་ནུས་ལ། ཤེས་རབ་མཐར་ཕིན་པས་ནི་སིབ་པ་གིས་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པའི་ས་བོན་རྩ་བ་ནས་སྤོང་བར་ནུས་པ་དེའི་ཕིར། བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་
པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕིན་པ་ལྔ་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀི་ཚོགས་ཀིས་བསྡུས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་ཞིང་། 
ཤེས་རབ་དེ་ལྟ་བུ་འཕེལ་བའི་གཞི་ནི། དོན་གི་གནས་བཞི་པོ་འདི་ལྟ་བུ་སྟོན་པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འགེལ་
དང་བཅས་པ་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཐོས་པ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར། སྦྱིན་པ་དང་ཚུལ་ཁིམས་དང་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའི་
བསོད་ནམས་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ལས་ཀང་ཟབ་མོའ་ིཆོས་འདི་ལྟ་བུ་ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་ནི་ཆེས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་
ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །ད་ནི་ཡོངས་སུ་རོགས་པའི་བྱ་བ་བཤད་པར་བྱ་སྟེ། བཤད་བྱའི་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པར་
བྱ་བ་དང་། འཆད་ཚུལ་གིས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་
བརྩམས་པའི་ཚུལ། ཆོས་ལ་གནོད་པ་སྤོང་བའི་ཚུལ། བརྩམས་པའི་བསོད་ནམས་བསྔོ་བའི་ཚུལ་
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ལོ། །བརྩམས་པའི་ཚུལ་ལ་ལྔ་ལས། དང་པོ་གིས་ནི། དེའི་གང་ལ་བརེན་ནས་བཤད་པ་ནི། གོང་དུ་བསྟན་པའི་
ཚུལ་དེ་ལྟར་རོ་རེའི་གནས་བདུན་བཤད་པ་རྣམས་ཀང་། རང་བཟོའམ་གཟུ་ལུམས་སུ་བྱས་པ་ནི་མ་ཡིན་གི། 
འཕགས་པ་གཟུངས་ཀི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོས་ཞུས་པའི་མདོ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ིམདོ་དང་། 
དཔལ་ཕེང་གིས་ཞུས་པའི་མདོ་དང་། འཕེལ་བ་མེད་པ་དང་འགིབ་པ་མེད་པ་བསྟན་པའི་མདོ་དང་། སངས་རྒྱས་
ཐམས་ཅད་ཀི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གི་མདོ་ལ་སོགས་པ་ངེས་པའི་དོན་གཙོ་བོར་སྟོན་པས་
ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་ལུང་རྣམ་པར་དག་པ་རྣམས་དང་། གནས་སྐབས་སུ་བྱ་བ་བྱེད་པའི་རིགས་
པ་དང་། ལྟོས་པའི་རིགས་པ་དང་། འཐད་པ་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་རྣམས་ལ་བརེན་ཅིང་མཐར་ཐུག་ཆོས་ིད་ཟབ་
མོའ་ིརིགས་པ་ལ་བརེན་ནས་ལེགས་པར་བཤད་པ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །གང་གི་ཆེད་ནི། རང་གི་དོན་ལས་
བརྩམས་ཏེ་རྩོམ་པ་པོ་བདག་ིད་ཆོས་ཀི་དབྱིངས་འབའ་ཞིག་པ་སྤང་བྱའི་སིབ་པ་ཕ་མོས་ཀང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་
དག་ནས་མཐར་ཕིན་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕིར་དང་། གཞན་གི་དོན་ལས་བརྩམས་ཏེ་
སྐལ་བ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་གདུལ་བྱ་གང་དག་མཆོག་ཏུ་ཟབ་མོའ་ིདོན་འདི་ལྟ་བུ་ལ་མི་འཕོགས་པའི་སོ་ནས་
མོས་པའི་བློ་དང་ལྡན་ཞིང་། དེ་ལས་ཀང་བསོད་ནམས་ཀི་ཚོགས་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དགེ་བ་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཐོབ་བོ་སམ་པའི་བློ་ཅན་དེ་དག་ལེགས་པར་བཤད་པའི་དགའ་སྟོན་གིས་རེས་སུ་གཟུང་
བར་བྱ་བའི་ཕིར་དུ་བསྟན་བཅོས་འདི་རྣམ་པར་བཤད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཇི་ལྟར། འཆད་ཚུལ་གིས་བསྟན་པ་ནི། 
དཔེ་ཇི་ལྟར་ན་སོན་མེའི་འོད་དང་། གོག་གི་འོད་དང་། ནོར་བུའི་འོད་དང་། ི་མའི་འོད་དང་། ཟ་བའི་འོད་ཀི་སྣང་
བ་ལས་བརེན་ནས་གང་ཟག་མིག་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཡུལ་གཟུགས་ལ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ། དོན་དེ་བཞིན་དུ་ཆོས་
རྣམས་ཀི་རང་མཚན་དང་སིའི་མཚན་ིད་ཀི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཁྱེན་པ་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། 
མིང་གི་རྣམ་གངས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན་པ་ཆོས་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་དང་། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་ཀི་སྐད་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན་པ་ངེས་པའི་ཚིག་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་
དང་། ཆོས་ཀི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཐོགས་པ་མེད་པར་མཁྱེན་པ་སྤོབས་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་
རྣམས་ཀི་འོད་ཟེར་འགེད་པར་མཛད་པའི་ཐུབ་པ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་སྣང་བ་ལ་བརེན་ནས། བློ་གོས་ཀི་
མིག་གིས་ཟབ་མོའ་ིདེ་ཁོ་ན་ིད་མཐོང་སྟེ། གཞུང་འདི་ིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་མཛད་དོ་ཞེས་པའོ། །གང་ཞིག་
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བཤད་བྱའི་ངོ་བོ་ནི། དམ་པའི་ཆོས་གང་ཞིག་བརོད་བྱ་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་དོན་ཆེན་པོ་དང་ཡང་དག་པར་
ལྡན་ལ་བརོད་བྱེད་ངག་གི་ཚིག་དི་མ་མེད་པའི་ཆོས་དང་ེ་བར་འབྲེལ་ཞིང་སྤང་བྱ་ཁམས་གསུམ་པའི་ཀུན་
ནས་ོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤོང་བར་བྱེད་པའི་གསུང་དུ་གྱུར་པས་གེན་པོ་ཞི་བ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་
མཐར་ཕིན་པའི་ཕན་ཡོན་སྟོན་ཅིང་ཐོབ་པར་མཛད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་ཀི་གསུང་རབ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་པས་བསྟན་ལ་དབབ་པར་བྱ་བ་ཡིན་ལ། དོན་བཞི་པོ་དེ་དག་ལས་
བཟོག་པ་ནི་ཡང་དག་པའི་གསུང་རབ་ལས་གཞན་ལོག་པར་བསྟན་པ་ཡིན་པས་འཇུག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་པའོ། །རྒྱུ་མཐུན་གུས་པས་བླང་ཚུལ་ནི། གསུང་རབས་ཀི་དགོངས་འགེལ་གང་ཞིག་བཤད་བྱའི་ཁྱད་པར་
རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀིས་སྟོན་པ་འབའ་ཞིག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་སྟོན་གི། རང་བཟོ་བྱས་པ་མ་
ཡིན་ལ། འཆད་པ་པོའ་ིཁྱད་པར་ཆོས་དང་དོན་ལེགས་པར་ཤེས་ཤིང་རྙེད་བཀུར་ལ་སོགས་པ་ཕིན་ཅི་ལོག་གི་
རྣམ་པར་གཡེང་བ་མེད་པའི་ཡིད་ཅན་གིས་ལེགས་པར་བཤད་པས་འབྲས་བུའི་ཁྱད་པར་ཐར་པ་བླ་ན་མེད་པའི་
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་ཐབས་ཀི་ཁྱད་པར་དེའི་ལམ་སྟོན་པ་དང་རེས་སུ་མཐུན་པ་སྟེ། 
ཡོན་ཏན་བཞི་དང་ལྡན་པའི་བསྟན་བཅོས་དེ་ཡང་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀི་བཀའ་ཇི་ལྟ་བ་
བཞིན་དུ་དད་པའི་སི་བོས་བླང་བར་བྱ་བ་ིད་དོ་ཞེས་པའོ། །ཆོས་ལ་གནོད་པ་སྤང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ་སྟེ། 
དག་པའི་ཐབས་ངོས་གཟུང་སྟེ་བསྟེན་པར་གདམས་པ། མས་པའི་རྒྱུ་ངོས་བཟུང་སྟེ་སྤང་བར་གདམས་པ། 
ཟབ་མོའ་ིཆོས་མས་པའི་འབྲས་བུ་སྤོང་ཚུལ་ལོ། །དག་པའི་ཐབས་བསྟན་ཚུལ་ལ། རང་བཟོ་སྤོང་ཚུལ་ནི། 
གང་གི་ཕིར་རྒྱལ་བ་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ིད་ལས་ཆེས་མཁས་པའི་གང་ཟག་འགའ་ཡང་འཇིག་རེན་གི་
ཁམས་འདི་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱ་ཇི་སེད་པའི་དོན་མ་ལུས་པ་དང་ཇི་ལྟ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ིད་མཆོག་ནི་
ཚུལ་བཞིན་དུ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་རྣམ་པ་ཀུན་མངོན་སུམ་དུ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ིད་ཀིས་མཁྱེན་གི། སངས་
རྒྱས་ལས་གཞན་གིས་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པ་དེའི་ཕིར་དང་སྲོང་ཆེན་པོ་རྒྱལ་བ་རང་ིད་ཀིས། དང་བ་དང་ངེས་
པའི་དོན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་མདོ་སེ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ལ་དང་དོན་ལ་ངེས་དོན་དང་། ངེས་དོན་ལ་དང་
དོན་ནོ་ཞེས་རང་བཟོས་མ་དཀྲུག་ཅིང་ལོག་པར་བཤད་པར་མི་བྱ་སྟེ། གལ་ཏེ་བྱས་ན། ཐུབ་པ་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་ཀི་ཚུལ་བཤིག་པར་འགྱུར་བའི་ཕིར་དང་། དེ་ཡང་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ནི་གནོད་པ་
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བྱེད་པར་འགྱུར་ཞིང་ཆོས་སྤོང་བའི་ེས་པ་ཆེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞེས་པའོ། །ཕོགས་ཞེན་སྤང་ཚུལ་ནི། ོན་
མོངས་པ་མ་རིག་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀིས་སེམས་ཀུན་ཏུ་རོངས་པའི་བདག་ིད་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་སྐྱེ་བོ་ངན་
པ་རྣམས་ཀིས་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་འཕགས་པའི་གང་ཟག་ལ་སྐུར་པ་འདེབས་པ་དང་། དེ་དག་གིས་
ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བརྙས་པ་ལ་སོགས་པའི་ེས་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་རྣམས་ཀུན་ཀང་
རང་གི་གྲུབ་མཐའ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་ལྟ་བར་བྱས་ཤིང་། དེ་ལས་ཀང་སྡུག་བསྔལ་སྣ་
ཚོགས་ཀིས་མས་ཐག་པར་གྱུར་པ་དེས་ན། ཕོགས་ཞེན་གི་ལྟ་བ་ངན་པའི་དི་མ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་ོན་མོངས་
པ་དེ་ལ་མཁས་པ་རྣམས་ཀི་བློ་གོས་ནམ་ཡང་མི་སྦྱར་ཏེ། གལ་ཏེ་སྦྱར་ན་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་དང་སོད་པ་ལ་བློ་
བསྒྱུར་དུ་མི་རུང་བའི་ེས་པ་ཡོད་པའི་ཕིར་རོ། །དཔེར་ན་གོས་གཙང་མ་དི་མ་མེད་པ་ཚོན་གིས་ཁ་དོག་རྣམ་
པར་བསྒྱུར་དུ་རུང་གིས་སྣུམ་གིས་གོས་པའི་གོས་དི་མ་ཅན་དེ་ནི་དེ་ལྟ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །མས་
པའི་རྒྱུ་སྤང་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིཆོས་ཀི་མཐར་ཐུག་སིང་པོ་ངེས་པའི་དོན་ནི་མཆོག་ཏུ་ཟབ་ཅིང་
ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ན། ཁ་ཅིག་མི་མོས་ཤིང་རྣམ་པར་སྤོང་བར་འགྱུར་བ་ཅི་སམ་པ་ལ། དེ་ནི་
ཆོས་ཀི་ེས་པ་མ་ཡིན་གི་གང་ཟག་གིས་ེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྟོན་པ་སྟེ། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་ནི་ཟབ་མོའ་ིདོན་ལ་
རྣམ་པར་དཔྱོད་པའི་ཤེས་རབ་ཆུང་ཞིང་བློ་གོས་ཤིན་ཏུ་དམན་པའི་ཕིར་དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་བར་བྱེད་པ་དེ་
བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཁ་ཅིག་ནི་རྒྱས་འགྱུར་གི་རིགས་སད་པར་མ་གྱུར་པས་དཀར་པོ་དགེ་བའི་ཆོས་ལ་མོས་པ་
དང་རྣམ་པར་བྲལ་བའི་ཕིར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཡོན་ཏན་མ་ཡིན་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་བདག་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་ནོ་
སམ་དུ་སེམས་ཁེངས་པའི་ལོག་པའི་ང་རྒྱལ་བརེན་པའི་ཕིར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཚེ་རབས་སྔ་མར་དམ་པའི་ཆོས་
ཀིས་ཕོངས་པར་འགྱུར་བའི་ལས་ཀི་སིབ་པ་ཚབ་ཆེན་པོ་ེ་བར་བསགས་པས་ཡང་དག་པའི་དོན་ལ་སིབ་པའི་
བདག་ིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕིར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་དང་བའི་དོན་གི་གསུང་རབ་ལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་
ངེས་པའི་དོན་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པར་འཛིན་པའི་ཕིར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཟས་དང་གོས་དང་ནོར་ལ་སོགས་པ་འདོད་
པའི་ཡོན་ཏན་གི་རྙེད་པ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་ཤིང་བརྐམ་པའི་དབང་དུ་གྱུར་བའི་ཕིར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་འཇིག་
ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ལ་སོགས་པའི་ལྟ་བ་ངན་པ་ལ་མཆོག་ཏུ་མངོན་པར་ཞེན་པའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། ཁ་
ཅིག་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་སུན་འབྱིན་ཅིང་རྣམ་པར་སྤོང་བ་དང་སིག་པའི་གོགས་པོ་
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ཡུན་རིང་དུ་བསྟེན་ཅིང་དེའི་དབང་དུ་གྱུར་པའི་ཕིར་དང་། ཁ་ཅིག་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་
དགེ་བའི་བཤེས་གེན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་མཚན་ིད་དང་ལྡན་པ་རྣམས་ཀང་ཡུན་རིང་དུ་བསྲིངས་པའི་ཕིར་དང་། 
ཁ་ཅིག་ནི་ཡང་དག་པའི་ཆོས་དང་གང་ཟག་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་ཤིང་། ཕིན་ཅི་ལོག་ལ་དགའ་བས་མོས་པ་དམན་
པའི་ཕིར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀི་དམ་པའི་ཆོས་སྤོང་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུ་ཟབ་མོའ་ིདེ་
ཁོ་ན་ིད་སྟོན་པ་རྣམས་སྤོང་བར་བྱེད་མོད། དེ་ལྟ་ན་ཡང་རང་ིད་མས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་མཁས་པ་རྣམས་
ཀིས་དེ་ལྟར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། །ཆོས་ལ་མས་པའི་འབྲས་བུ་སྤོང་ཚུལ་ལ་གིས་ལས། ངན་སོང་སྤོང་
ཚུལ་ནི། ཇི་ལྟར་ན་མཆོག་ཏུ་ཟབ་མོ་དམ་པའི་ཆོས་ལས་མས་པ་ཇི་ལྟར་འཇིགས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བླང་དོར་ལ་
མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀིས་འཇིག་རེན་ན་འཇིགས་པར་གགས་པའི་མེས་སྲེག་པ་དང་ནི་མི་ཟད་
པའི་སྦྲུལ་གདུག་པས་ཟ་བ་དང་། གཤེད་མས་གསོད་པ་དང་ནི་ཐོགས་གིས་འབིགས་པ་ལའང་ཤིན་ཏུ་འཇིགས་
པར་མི་བྱ་ཞིང་། དེ་བས་ཀང་ཆོས་ལས་མས་པ་ིད་འཇིགས་པས་སྤང་བྱ་སྟེ་གང་གི་ཕིར་ན་མེས་ཚིག་པ་
དང་། སྦྲུལ་གིས་ཟོས་པ་དང་། དགས་བསད་པ་དང་། རོ་རེའི་མེ་ཐོག་གིས་ཕུག་པ་ལས་ནི་ཚེ་འདིའི་སྲོག་དང་
བྲལ་བ་ཙམ་བྱེད་པར་ནུས་མོད་ཀི། དེ་རྣམས་ལས་ངན་སོང་མནར་མེད་པའི་དམྱལ་བ་རྣམས་ཀིས་འགོ་བ་ཤིན་
ཏུ་འཇིག་པར་འགོ་བར་མི་འགྱུར་ལ། དམ་པའི་ཆོས་སྤངས་པ་ལས་ནི་མནར་མེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་
འགྱུར་བའི་ཕིར་རོ་ཞེས་པའོ། །འཁོར་བ་སྤོང་ཚུལ་ནི། གང་ཟག་ངན་པ་གང་ཞིག་དུས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སིག་
པའི་གོགས་པོ་བརེན་ཅིང་དེའི་དབང་དུ་གྱུར་པས། སྐྱབས་གནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ལ་ཡང་བགོངས་པར་འདོད་པའི་ངན་སེམས་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་པས་སྐུ་མཚལ་འབྱིན་པར་
བྱེད་པ་དང་། འཇིག་རེན་སོ་སོར་ངེས་པའི་སྐྱེ་བོ་བླ་མ་ཕ་དང་མ་དིན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་དག་ཀང་གསོད་པར་
བྱེད་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས་ཐུན་མོང་དུ་བཀུར་བར་འོས་པ་དག་བཅོམ་པ་ཡང་གསོད་པར་བྱ་བར་
འོས་པ་མ་ཡིན་པ་བྱེད་པ་དང་། མཆོག་གི་ཚོགས་དགེ་འདུན་གི་དབྱེན་བྱས་ནས་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་མི་དེ་
ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀི་དེ་ཁོ་ན་ིད་ཟབ་མོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ིད་དང་། 
དམིགས་པ་མེད་པའི་སིང་རེ་ཆེན་པོ་ངེས་པར་བསམས་ཤིང་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསོམས་ན་མྱུར་དུ་འཚམས་མེད་པ་
ལ་སོགས་པའི་ལས་ཀི་སིབ་པ་ཆེན་པོ་དེ་ལས་ཐར་ནས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པར་འགྱུར་གི། སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་
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ཡིད་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོའ་ིམཐར་ཐུག་སིང་པོ་ངེས་པའི་དོན་གི་ཆོས་ལ་སང་ཞིང་སྤོང་བ་དེ་ལ་ཐར་པ་བླ་ན་མེད་
པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལྟ་ག་ལ་ཡོད། དེའི་ལམ་སོམ་པའི་སྐལ་བ་དང་མི་ལྡན་པའི་ཕིར་ཞེས་པའོ། །བསོད་ནམས་
བསྔོ་བའི་ཚུལ་ནི། སངས་རྒྱས་དང་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་འབྲས་བུ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གི་
དོན་དང་། དེ་རྣམས་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་རང་བཞིན་གིས་རྣམ་པར་བྱང་བའི་ཁམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སིང་པོའ་ི
དོན་དང་། དེ་ིད་གོ་བུར་གི་དི་མ་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་གནས་སྐབས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའ་ིདོན་
དང་། དེ་ལ་ཡོད་པ་དང་བྲལ་བ་དང་རྣམ་པར་སིན་པའི་འབྲས་བུས་བསྡུས་པའི་ཡོན་ཏན་གི་དོན་དང་། དེའི་
ནུས་པས་གཞན་གི་དོན་ལེགས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕིན་ལས་ཀི་དོན་ཏེ་བརོད་བྱའི་དོན་རོ་རེའི་གནས་རྣམ་པ་བདུན་
པོ་ཕིན་ཅི་མ་ལོག་པའི་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་བཤད་པ་ལས། འཆད་པ་པོ་བདག་གིས་དགེ་བའི་རྩ་བ་
རྣམ་པར་དག་པ་གང་ཐོབ་པ་དེས་ནི་འཁོར་བ་ན་གནས་པའི་འགོ་བ་འདི་རྣམས་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་ཀི་
འབྲས་བུ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་དཀིལ་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ནས་མཐའ་ཡས་པའི་འོད་ཟེར་གི་ཚོགས་མངའ་བ་
དང་སྲོང་རོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཞལ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ཞིང་སངས་
རྒྱས་མཐོང་ནས་ཀང་ནི་དེ་ལས་དམ་པའི་ཆོས་ཐོས་ཤིང་མས་སུ་བླངས་བ་ལས་ཆོས་ཀི་མིག་རྡུལ་མེད་ཅིང་
དི་མ་མེད་པའི་མཐོང་ལམ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ནས་ཆོས་ཟབ་མོ་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟོད་པ་རྣམ་པར་དག་པ་སྐྱེས་
ཏེ། མཐར་ཐུག་པའི་འབྲས་བུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་མྱུར་
དུ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་པའོ། །འཆད་ཚུལ་གིས་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། གང་ལ་བརེན་ནས་བཤད་པ་ནི། དེ་
ལྟར་ཡིད་ཆེས་པའི་ལུང་དང་རིག་པ་ལ་བརེན་ནས་ཞེས་པས་བསྟན་ཅིང་། རྒྱུ་མཚན་ནམ་དགོས་པ་གང་གི་
ཕིར་དུ་བཤད་པ་ནི། བདག་ིད་འབའ་ཞིག་དག་ཕིར་དང་། །གང་དག་མོས་དགེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ལྡན་བློ། །དེ་
དག་རེས་སུ་བཟུང་ཕིར་འདི་བཤད་དོ། །ཞེས་པས་བསྟན་ལ། ཚུལ་ཇི་ལྟར་བཤད་པ་ནི་ཇི་ལྟར་སོན་གོག་ནོར་
བུ་ི་ཟ་ལ། ཞེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་ཏོ། །དོན་གང་ཞིག་བཤད་པར་བྱ་བའི་ངོ་བོ་ནི་གང་ཞིག་དོན་ལྡན། 
ཅེས་པ་ལ་སོགས་པས་བསྟན་པ་བཤད་བྱ་དེ་རོགས་པའི་རྒྱུ་མཐུན་པར་གྱུར་པའི་འཆད་བྱེད་ནི་གང་ཡིན་པ་དེ། 
གང་ཞིག་རྒྱལ་བ་སྟོན་པ་འབའ་ཞིག་གིས། །ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་པས་བསྟན་བཅོས་ཇི་ལྟར་བརྩམས་
པའི་ཚུལ་ནི། དེ་ལྟར་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་བཞིས་རྒྱས་པར་བསྟན་ཏེ། གང་ཕིར་རྒྱལ་ལས་
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ཆེས་མཁས་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གིས་ཀིས་བདག་ིད་དག་པར་བྱ་བའི་ཐབས་སུ་
ཆོས་སྤོང་བའི་སིབ་པ་ལ་བག་བྱ་བར་བསྟན་ནོ། །བློ་དམན་ཕིར་དང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་
གཅིག་གིས་ཆོས་སྤོང་བའི་ལས་བསགས་ན་བདག་ིད་མས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སྤོང་བར་གདམས་པ་བསྟན་
ཅིང་། དེའི་རེས་ནས་ཇི་ལྟར་ཟབ་མོའ་ིཆོས་མས་ཞེས་ཚིགས་སུ་བཅད་ནི་གིས་ཀིས་ཟབ་མོའ་ིཆོས་ལས་
མས་པའི་འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་ངན་འགོར་ལྟུང་བ་དང་། མཐར་ཐུག་ཐར་པ་མི་ཐོབ་པ་གིས་སྤང་བའི་ཚུལ་
ཡང་དག་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །གནས་སྐབས་སུ་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་སངས་རྒྱས་ཀི་འཁོར་གི་
དཀིལ་འཁོར་དུ་སྐྱེས་ནས་ཆོས་ིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཏེ། དོན་ཟབ་མོ་ལ་མི་སྐྲག་པའི་བཟོད་པ་ཐོབ་པ་
དང་། མཐར་ཐུག་བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་བརོད་པའི་སོ་ནས་མདོར་
བསྡུ་ན། དམ་པའི་ཆོས་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀིས། འབྲས་བུ་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དོན་ཕུན་སུམ་
ཚོགས་པ་རྣམ་པ་གིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་པར་ནི། དཀོན་མཆོག་རྣམ་པར་བྱང་ཁམས་ཞེས་སོགས་ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་ཐ་མ་གཅིག་པོ་འདི་ཡིས་ནི་ལེགས་པར་བསྟན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས་
དཀོན་མཆོག་གི་རིགས་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་ལས། ཕན་ཡོན་གི་སྐབས་ཏེ་ལེའུ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།།  །།དེ་ལྟར་ན་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བྱམས་པ་མགོན་པོས་མཛད་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
རྒྱུད་བླ་མའི་བསྟན་བཅོས། སོབ་དཔོན་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་ཐོགས་མེད་ཀི་མཛད་པའི་འགེལ་པ་དང་མཐུན་པར་
རྣམ་པར་བཤད་པ་གྲུབ་སེ་མཐའ་དག་རོགས་སོ་ཞེས་ཀང་བྱའོ། །དོན་དེ་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ནི། 
དཔལ་ལྡན་གོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་ཀི་མཁས་པ་ཆེན་པོ་བྲམ་ཟེ་རིན་ཆེན་རོ་རེའི་དབོན་པོ། པཎི་ཏ་ཆེན་པོ་སད་ཛཱ་
ན་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་ཤཱཀའི་དགེ་སོང་བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀིས་གོང་ཁྱེར་དཔེ་མེད་དེ་ིད་དུ་བསྒྱུར་བའོ། །མ་རོགས་
ལོག་པར་རོག་དང་ཐེ་ཚོམ་གི། །མུན་པ་ཐམས་ཅད་དྲུངས་ནས་འབྱིན་བྱེད་པ། །ལེགས་བཤད་འདི་ནི་ི་མའི་
འོད་ཟེར་ཡིན། །དགེ་བས་འགོ་ཀུན་མུན་པ་སེལ་བར་ཤོག །སེ་སྣོད་འཛིན་པ་དཔལ་ལྡན་བརྩོན་འགྲུས་
དང་། །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་གིས་ཀིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར། ཇོ་ནང་དཔལ་གི་རི་ཁོད་དུ། རྒྱལ་ཁམས་
ཕོགས་མེད་རིས་མེད་པ་བརོན་པ་བཞི་ལྡན་གིས་སྦྱར་བའོ། །བསྟན་པ་དང་སེམས་ཅན་གི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་
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