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༄༅། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་འདོད་འཇོ་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞུགས་པའྱི་དབུ་ཕོགས་སོ།། 
ན་མོ་གུ་རུ་ཝྲེ། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་འདོད་འཇོ་ཞྲེས་བྱ་བ། ཕོགས་བཅུའྱི་རྒྱལ་བ་
སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཚོགས་གྱིས་ཆུ་གཏྲེར་འཇྱིང་ལས་ལྲེགས་འཁྲུངས་
ཤྱིང་། །རྣམ་དག་འཕྱིན་ལས་བསྡུ་བཞྱིའྱི་བང་རྱིམ་ཅན། །གདུལ་བྱ་གྱིང་བཞྱིའྱི་དབུས་ན་ལྷམ་མྲེ་བ། །སོན་པ་
མཚུངས་མྲེད་དྲེ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །དྲེ་ཡྱི་གསུང་རབ་ཡན་ལག་བཅུ་གྱིས་ཀྱི། །དགོངས་དོན་འབྱྲེད་ལ་
གཞན་དྱིང་མྱི་འཇོག་ཅྱིང་། །རྱིགས་པའྱི་ང་རོས་ཕས་རོལ་ཀླད་འགྲེམས་པའྱི། །རྱིགས་སྨྲ་རྱིགས་པའྱི་དབང་
ཕྱུག་རྣམ་གྱིས་རྒྱལ། །ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཡུན་རྱིང་གནས་ཕྱིར་དང་། །རང་ྱིད་ལྲེགས་བཤད་གོམས་པ་
འཕྲེལ་ཕྱིར་དང་། བདག་དང་སྐལ་པ་མམ་པ་གཞན་ལ་ཡང་། །ཕན་འདོད་བོ་ཡྱིས་རྱིགས་པའྱི་འདོད་འཇོ་
བྱ། །བསན་བཅོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ནྱི་ཅྱི། དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བརྩམས། བརོད་པར་བྱ་བ་ནྱི་གང་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་
རྣམས་ལ་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་པ་ནྱི་ཐུབ་པའྱི་བསན་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལ་ལོག་པར་སྨྲ་བ་ཚར་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་
གསལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་
ཀུན་ལས་བཏུས་པ་མཛད་ཅྱིང་། དྲེ་ལ་ཡང་མ་རོག་པ་དང་ལོག་པར་རོག་པ་དུ་མ་བྱུང་བས་དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་
དུ་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་གགས་པས་དྲེའྱི་གཞུང་གྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་བསན་བཅོས་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་བདུན་
མཛད་དྲེ་དྲེ་ལ་སོབ་དཔོན་གྱི་སོབ་མ་དག་གྱིས་དྲེའྱི་གཞུང་ཚིག་བརྱིང་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མ་རོགས་པ་དག་རྲེས་
སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་ཚིག་གྱི་ཆ་འགྲེལ་པ་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་དང་། རང་གཞན་གྱི ་པཎྱི་ཏ་ཁ་
ཅྱིག་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོས་རོག་གྲེ་མྱི་ཤྲེས་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་དོན་རྱིགས་
པས་གཏན་ལ་ཕབ་སྲེ་དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པར་བྱྲེད་པ་རྣམ་ངྲེས་དང་། གཞུང་རྒྱས་པ་དྲེ་དག་གྱི་དོན་ཚིག་ཉུང་
ངུས་བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པར་འདོད་པ་དག་གྱི་ཕྱིར་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སོས་པ་རྒྱས་པར་དོར་ནས་ཚད་མའྱི་མཚན་
ྱིད་དཀྱུས་མ་ཙམ་སོན་པ་རྱིགས་པའྱི་ཐྱིགས་པ་དང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་གཞུང་དྲེ་དག་གྱི་རང་དོན་ལྲེའུའྱི་
སྐབས་སུ་རོགས་དཀའ་བ་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བྱྲེ་བག་ཏུ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པ་
དང་། རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་གཏན་ལ་འབྲེབས་པ་འབྲེལ་པ་བརག་པ་དང་། དྲེ་དག་གྱི་གཞན་དོན་
གྱི་སྐབས་ལས་འཕོས་ནས། རོལ་ཕྱིར་རོལ་རྩོད་པའྱི་ཚུལ་རྒྱས་པར་སོན་པ་རྩོད་པའྱི་རྱིགས་པ་དང་། མངོན་
སུམ་གྱི་སྐབས་སུ་མཐར་ཐུག་རྣམ་རྱིག་ཙམ་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལས་བསྒྲུབ་པ་དགོད་པའྱི་ཡུལ་བདག་གཞན་
གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པར་ཇྱི་ལྟར་རོགས་ཞྲེས་རྩོད་པ་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུད་གཞན་གྲུབ་པ་རྣམས་མཛད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་



2   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

ནྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་འབྲེལ་པའོ། །གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཐ་སྙད་པའྱི་ཚད་མ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བདྲེ་
བག་ཏུ་རོགས་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱི་དངོས་པའྱི་གནས་ལུགས་མྱི་རག་སོང་པ་བདག་མྲེད་སོགས་ལྲེགས་པར་བརགས་
ཏྲེ། ཚུལ་བཞྱིན་དུ་བསོམས་པས་དྱི་མ་མཐའ་དག་དང་བལ་བའྱི ་དོན་དམ་པའྱི་ཚད་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་བྱ་
བ་ནྱི་བསན་བཅོས་རྩོམ་པའྱི་དགོས་པའོ། །འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་བསན་བཅོས་མཐའ་དག་གྱི་དོན་ནྱི་བརོད་
པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འགྱུར་བྱྲེད་པའྱི་ལོ་ཙྪ་བ་རྣམས་ཀྱིས། རྒྱ་གར་སྐད་དུ། པྲ་མ་ཎ་བཱར་ཏྱི་ཀ །ཀ་རྱི་ཀ་
ཞྲེས་པ། བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན། ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ཞྲེས་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཚན་དང་། 
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་ཕག་འཚལ་ལོ། །ཞྲེས་ཕག་མཆོད་དང་བཅས་པ་ཐོག་མར་
བཀོད་པ་ནྱི་གོ་ས་བས་ཞྱིབ་ཏུ་བཤད་མྱི་དགོས་ལ། གལ་ཏྲེ་བཤད་པར་འདོད་ན་ཡང་རྣམ་བཤད་གཞན་དུ་
རོགས་པར་བྱའོ། །དྲེ་ལ་འདྱིར་གང་བཤད་པར་བྱ་བའྱི་གཞུང་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱིས་བསན་བཅོས་རྩོམ་པར་
བཞྲེད་ནས། ཐོག་མར་སོབ་དཔོན་རང་དམ་པའྱི་སོད་པ་དང་མཐུན་པར་བསན་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཐུབ་པ་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆྲེ་བ་བརོད་པ་སོན་དུ་བཏང་ནས་ཕག་གྱི་
མཆོད་པ་བརོད་པ་ནྱི། ཕག་འཚལ་ལོ་ཞྲེས་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱིར་དང་ངོ་། ཡུལ་གང་ལ་ན། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི
མྱིང་ཅན་གྱི་ཐུབ་པ་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ལའོ། །འོ་ན་དྲེ་ལ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཚོགས་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་མངའ་
ཞྱིང་། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་ཕག་འཚལ་ཞྲེ་ན། གང་ལ་ཡོད་ན་ལུས་ཅན་འཁོར་བར་འཆྱིང་བའྱི་རྒྱུ་དངོས་པོར་
མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་རོག་པའྱི་ད་བ་མཐའ་དག་གྲེན་པོ་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསལ་ཅྱིང་བག་
ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་སྤངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་། ཕྱི་རོལ་པ་དང་ན་རང་སོགས་ཀྱིས་མ་རོགས་པའྱི་
གྱིས་མྲེད་ཀྱི་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་ཟབ་མོའ་ིདོན་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་ཅྱིང་ཐུགས་སུ་ཆུད་པའྱི་ཇྱི་ལྟ་བ་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་
ཤྲེས་དང་། རྒྱ་ཆྲེ་བ་ཤྲེས་བྱ་ཇྱི་སྙྲེད་པའྱི་རྣམ་པ་མ་ལུས་པ་སྐྱུ་རུ་ར་ལག་མཐྱིལ་དུ་བཞག་པ་ལྟར་མངོན་སུམ་
དུ་གཟྱིགས་པ་ཇྱི་སྙྲེད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཏྲེ། རང་དོན་སྤངས་རོགས་ཀྱི་སྐུ་མངའ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མུན་པ་སྲེལ་བའྱི་འོད་
ཟྲེར་དང་ཆོས་མཐུན་པས་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་མུན་པ་སྲེལ་བའྱི་དམ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟྲེར་དག་འཁོར་བར་ཇྱི་སྲྱིད་
པར་གདུལ་བྱའྱི་སྐལ་པ་དང་འཚམས་པར་ཀུན་ནས་སམ་ཐམས་ཅད་དུ་འཕོ་ཞྱིང་ཁྱབ་པར་མཛད་པའྱི་གཞན་
དོན་འཕྱིན་ལས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏྲེ། དོན་གྱིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་ཞྱིང་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སོ། འོ་ན་ཕག་
འཚལ་བས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་ཞྲེ་ན། ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་བཤད་རྣམ་འགྲེལ་འདྱི་བརྩམས་པ་ལ་དགའ་བ་སྲེས་
སོ་ཞྲེས་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་འབྲེལ་ལོ། །འོ་ན་གཞན་དོན་དུ་རྩོམ་མམ་རང་དོན་དུ་རྩོམ་ཞྲེ་ན། ཕུགས་
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སུ་གཞན་དོན་དུའང་འགྱུར་གྱི་འཕལ་དུ་རང་དོན་དུ་རྩོམ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། ཆོས་གགས་ཁོ་བོའ་ིསྲེམས་ནྱི་དུས་
ཡུན་རྱིང་མོ་ཞྱིག་ཏུ་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀྱི་ལྲེགས་བཤད་ལ་གོམས་པ་ལྷུར་ལྲེན་ནམ་རྒྱ་ཆྲེར་བསྲེད་ཅྱིང་
འཕྲེལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྩོམ་མོ། །འོ་ན་གཞན་དོན་དུ་མྱི་རྩོམ་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཆོས་གགས་བདག་ལ་རྣམ་འགྲེལ་
འདྱིས་ནྱི་སྲེ་བོ་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསམ་པའང་མྲེད་དྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ནྱི། ཕྱི་ནང་གྱི་སྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་རམ་
མང་པོ་དག་ནྱི་བསན་བཅོས་ཕལ་པའམ་ངན་པའྱི་ྲེས་བཤད་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཀུན་བཏུས་སོགས་ཀྱི་ལྲེགས་
བཤད་རྣམས་དོན་དུ་མྱི་གྲེར་ཏྲེ། མྱི་གྲེར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ལྲེགས་བཤད་དང་ྲེས་བཤད་རྣམ་པར་འབྱྲེད་
པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་མྲེད་པས་ན་ལྲེགས་བཤད་ལ་ྲེས་བཤད་དུ་བཟུང་ཞྱིང་། ྲེས་བཤད་ལའང་ལྲེགས་
བཤད་དུ་བཟུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མྱི་གྲེར་ལ། དྲེ་ཁོ་ནར་མ་ཟད་བསན་བཅོས་ངན་པའྱི་དབང་གྱིས་རྩོམ་པ་
པོ་ལ་ཕག་དོག་གྱི་དྱི་མ་དག་གྱིས་ཞྲེ་སང་བར་ཡོངས་སུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་གཞན་ལ་ཕན་པའང་དཀའོ་
ཞྲེས་པས། དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་བརོད་དང་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བརོད་ནས་བསན་བཅོས་དངོས་ནྱི། སོབ་
དཔོན་གྱིས་བསན་བཅོས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་ནྱི་རང་དོན་རྲེས་དཔག་སྲེ། དྲེ་ལའང་ལོག་པར་རོག་པས་ལོག་རོག་དྲེ ་
བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་དང་པོར་འཆད་དོ། །དྲེ་ཡང་རགས་ལ་བརྲེན་ཅྱིང་རྲེན་རགས་གཏན་ལ་
ཕབ་པའྱི་སོ་ནས་འཆད་དགོས་པས་དང་པོ་རགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དང་དབྱྲེ་བ་ལ་སོགས་སོན་པ་ལ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་བཏགས་
པ་བ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་ཆ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱིས་རགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ཅན་ནྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་གྱི་མཚན་ྱིད་དོ། །དྲེ་འདའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནྱི་རྣམ་གསུམ་ྱིད་དུ་ངྲེས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྩ་བ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་ནྱི་
བདག་གཅྱིག་དྲེ་བྱུང་གྱི་འབྲེལ་བ་ཁོ་ན་ལ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་འདའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་རགས་
གསུམ་པོ་ལས་གཞན། གཞན་གྱིས་རགས་སུ་བཏགས་པའྱི་ལྡན་པ་དང་འདུ་བ་ཅན་གྱི་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་
ལ་བརྲེན་པའྱི་རགས་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྩ་བ་མྱི་
འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་གཏན་ཚིགས་རྣམ་གསུམ་ཞྲེས་པ་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས། དྲེ་
འདའྱི་རགས་གསུམ་པོ་དྲེའྱི་ངོ་བོ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སོན་པ་ལ། དང་པོ་འབས་རགས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་བསྒྲུབ་བྱ། 
འབས་བུ་དུ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་རྒྱུ་མྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཇྱི་སྙྲེད་གཅྱིག་རང་ལ་ཕན་
བྱྲེད་དུ་མྲེད་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྲེ་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའྱི་མྲེ་ལ་
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མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་འབས་རགས་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་ངོ་བོ་བྱས་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། 
རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡོད་ཙམ་དང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་
རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྱི་རག་པ་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའྱི་མྱི་རག་པ་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་
བའྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་ངོ་བོ ་དང་བསྒྲུབ་
བྱ་ནྱི། སྐལ་དོན་ལ་ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་འཇལ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཇུག་པ་སྲེ། སྐལ་དོན་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་
ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱིར་མྲེད་ལ་སྲེ། སྐལ་དོན་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་པར་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་ཡུལ་
ཅན་བཀག་ནས་དྲེའྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་དགོས་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་མ་
དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་ཡོད་ངྲེས་ཙམ་འགོག་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། མ་དམྱིགས་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་ཡོད་ངྲེས་ཙམ་འགོག་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། བལྟ་རུང་གྱི་བྱྲེ་བག་གམ་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ནང་ཚན་འགའ་ཞྱིག་དགག་བྱའྱི་ཆོས་མྲེད་ཤྲེས་ཏྲེ། 
མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་ནམ་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ད་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་
ཀྱི་དབྱྲེ་བ་སོན་པ་ནྱི། མྲེད་པའྱི་དོན་ཅན་ནམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཅན་གྱི་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ལ་རྣམ་པ་བཞྱིར་དབྱྲེར་རུང་སྲེ། རང་གྱི་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དངོས་གྲུབ་པ་སྲེ་དམྱིགས་པ་
དང་། དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དག་གྲུབ་པ་སྲེ་དམྱིགས་པ་དང་། དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་
ལྟར་རུང་བའྱི་བདག་ྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་སྲེ་མ་དམྱིགས་པ་དང་། དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྟར་རུང་བའྱི་
བདག་ྱིད་དག་ནྱི་མ་གྲུབ་པ་སྲེ་མ་དམྱིགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་འགལ་འབས་དམྱིགས་པས་
འགལ་ཟླ་འགོག་ནུས་ན་འགལ་རྒྱུ་དམྱིགས་པས་ཀང་འགལ་ཟླ་འགོག་པར་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་ནུས་ཤྲེ་ན། གང་རྲེག་
དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་མྲེའྱི་ནྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པའྱི་སོར་བ་གང་ཡྱིན་པ་བུད་ཤྱིང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞྱི་འགར་
གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་རང་གྱིས་ཀང་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་
བོ་འགོག་པར་མྱི་ནུས་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཏྲེ་རྒྱུས་ཀང་དགག་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་དང་འགལ་བ་ྱིད་
མྲེད་ན་སྲེ་འགོག་པར་མྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། འོ་ན་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་དམྱིགས་པས་འགལ་ཟླ་འགོག་མྱི་ནུས་
པ་བཞྱིན་དུ་འགལ་འབས་དམྱིགས་པས་ཀང་འགལ་ཟླ་འགོག་མྱི་ནུས་སོ་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་ལས་དགག་བྱ་འགོག་པ་
ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་མ་ཟད། འབས་བུ་ཡང་ཡུལ་དུས་སོགས་ལ་མ་ལྟོས་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་ཏྲེ། གང་རྲེག་དང་
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འགལ་བ་མྲེའྱི་འབས་བུ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་གཞྱི་འགར་གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲེའྱི་དོད་ཀྱིས་
ཁྱབ་པའྱི་ཡུལ་དང་རང་ཡོད་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ལ་སོགས་པས་གང་རྲེག་འགོག་ནུས་ཀྱི། མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་འདའྱི་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ལ་ལྟོས་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་
ལྟོས་ན་དྲེར་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྱི་གང་བ་སྲེ་གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་
ལ་ཡུལ་དུས་སོགས་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་ཐལ་བ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
གཏན་ཚིགས་དྲེ་ལ་རྣམ་གསུམ་ྱིད་དུ་གངས་ངྲེས་ན། རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚང་ལས་འབས་བུ་སྲེ་བར་དཔོག་
པའྱི་རགས་དྲེ་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འབས་བུ་སྲེ་རུང་དཔོག་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ་ཟྲེར་རམ། འབས་བུ་སྲེ་ངྲེས་དཔོག་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ཟྲེར། དང་པོ་ལྟར་ན། 
སྣམ་བུའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚང་ལས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་སྲེ་རུང་བར་རྲེས་སུ་དཔག་པའྱི་རགས་གང་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་སྣམ་བུའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་ཚང་བ་དྲེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འབས་བུ་སྣམ་བུ་སྲེ་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པར་བརོད་དྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་དོན་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་
པར་ཁྱོད་ཀྱིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ས་མ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་
པས་ཁྱོད་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྲེད་ནུས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། སྣམ་བུའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གངས་
ཚང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྲེད་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངྲེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབས་བུ་
སྣམ་བུ་བསྲེད་པ་དྲེ་རང་གྱི་ནུས་པ་ས་མ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་དང་འབྲེལ་བ་
སྲེ་འགྱུར་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ས་ཕྱིའྱི་བར་དུ་
འགལ་རྲེན་གྱིས་གྲེགས་བྱྲེད་པ་དག་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེ་རུང་དཔོག་པ་ནྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཡྱིན་
ལ། སྲེ་ངྲེས་དཔོག་པ་ནྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པས་རགས་ཀྱི་གངས་འཇྱིག་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་
རགས་གསུམ་དུ་ངྲེས་ན། རོ་ལས་གཟུགས་སོགས་དཔོག་པའྱི་རགས་ཀང་རགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། 
དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་ཚར་གཅྱིག་ལ་རག་ལུས་ནས་བྱུང་བའྱི་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་དྱི་ལ་སོགས་པ་བུ་རམ་གྱི་རོ་
ལས་རོགས་ཤྱིང་དཔོག་པའྱི་རགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་འབས་བུའྱི་རགས་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་
ལྟར། བུ་རམ་གྱི་རོ་ད་ལྟར་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་གྱི་བུར་རོག་ལ་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དཔོག་པའྱི་
འབས་བུ་རགས་ལས་སྲེས་པ་སྲེ་འབས་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་འོངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་ནང་གྱི་བུར་རོག་ལ་རང་གྱི་རྒྱུ་
ཆོས་ཏྲེ་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ནུས་པ་རྲེས་སུ་དཔག་སོབས་ཀྱིས་ཁ་ནང་གྱི་བུར་རོག་ལ་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་
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དཔོག་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་དུ་བས་མྲེས་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་
དངོས་སུ་དཔག་སོབས་ཀྱི་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རོ་ད་ལྟར་བ་དྲེ་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་
དཔོག་པའྱི་རགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བུ་རམ་གྱི་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་གྱི་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྲེང་
དུ་འདས་པའྱི་རང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ནུས་པ་དངོས་སུ་དཔག་སོབས་ཀྱིས་རང་དང་དུས་གཅྱིག་པའྱི་བུ་རམ་གྱི་
གཟུགས་རྣམས་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཁ་ནང་གྱི་བུ་རམ་གོང་བུའྱི་སྲེང་དུ་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་
དཔོག་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་གང་ཞྱིག རང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ནུས་པ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མྲེད་པར་ནྱི་ཁྱོད་སྲེ་བ་མྲེད་
ཅྱིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ནུས་པ་དྲེ་ྱིད་གཞན་བུ་རམ་གྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ད་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཞྲེས་པར་གཞན་གྱིས་བརགས་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་ལྟར་སྣང་
དུ་བསན་པའྱི་ཕོགས་ཙམ་སོན་པ་ལ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མ་ཚོགས་པ་ཁ་ཡར་བ་ལས་འབས་བུ་སྲེ་བར་
རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་ཁ་ཡར་བ་ལས་འབས་བུ་སྲེ་
བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དཔོད་པ་པས་ལུས་སོགས་དྲེ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བསམས་
ནས་ལུས་ལས་འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་སོགས་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་རྒྱུའྱི་འབས་བུ་དཔོག་པའྱི་
རགས་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་བསན་ནས་འབས་བུ་ལས་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པའྱི་རགས་འཁྲུལ་པ་ཅན་སོན་པ་དྲེ། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་རགས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་འབས་
བུའྱི་སྱི་ཙམ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་མཐོང་བ་ལ་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་དཔོག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་ཤྲེས་པ་སྲེ་འདོད་པའྱི་
རགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་ཚད་མ་སྲེ་རགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འད་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་དཔོད་པ་པས་ཚིག་སྲེ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་བསམས་ནས་ཚིག་ལས་འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་
ཅན་ལ་སོགས་རྲེས་སུ་དཔོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་གྱིས་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དཔྲེ་དང་བཅས་
པ་སོན་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་
བ་ཙམ་གྱིས་རགས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། རགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན་རགས་བསྒྲུབ་
བྱ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲྱིད་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཕྲུ་བ་གཅྱིག་གྱི་ནང་དུ་ཚུད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཕྲུ་བའྱི་ནང་
དུ་ཚུད་པའྱི་འབས་ཐམས་ཅད་ཚོས་པར་དཔོག་ན་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་
མྲེད་པར་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་དྲེ་ལ་གང་ཟྲེར་ཞྲེ་ན། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མྲེད་པར་རགས་གང་ཞྱིག་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་
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ཀྱི་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པ་རབ་ཏུ་སོན་པ་དྲེ་ལ་ལྷག་མ་དང་ལྡན་པའྱི་རགས་ཞྲེས་བརོད་དྲེ། དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་ནྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ངྲེས་པ་བསྲེད་མྱི་ནུས་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཙམ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་ཞྲེས་པ་
འཆད་པར་བཞྲེད་ནས། སོབ་དཔོན་གྱི་སོབ་མ་འགའ་ཞྱིག སོབ་དཔོན་རགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་བཞྲེད་པ་
འདོད་པ་བཀག་ནས་སོབ་དཔོན་རགས་ཆོས་འབྲེལ་བ་དགོས་པར་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། སོབ་དཔོན་
ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཡྱིས་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པར་དགོས་པ་
བཞྲེད་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་ལའང་ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་བརོད་པ་མཛད་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་སྲེ། རག་ཆོས་འབྲེལ་པ་མྲེད་ན་རགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཚིག་གང་གྱིས་བརོད་ན། ཀུན་བཏུས་སོགས་སུ་གྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པས་
སོ། །དགོས་པ་ཅྱིའྱི་ཆྲེད་དུ་བརོད་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་རགས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ལ་ཚད་མའྱི་ངྲེས་པ་བརོད་པ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་དང་བཟློག་དོན་འགལ་བའྱི་རགས་དང་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ངྲེས་
པའྱི་རགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་ཏྲེ་རགས་དྲེ་རྣམས་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་སོབ་དཔོན་གྱིས་རགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་རགས་ཡང་དག་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་
ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་བཞྲེད་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་
ལུགས་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ངྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱི་གྲེན་པོར་ཆོས་མྱི་མཐུན་སོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་བརོད་པ་
གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྲེས་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འདོད་ན། རྱིགས་སོ་ལས་རྲེ་ཤྱིག་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པའྱི་གྲེན་པོར་གྱིས་ཀ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་པ་
འདྱི་ནྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྲེ་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་
ཙམ་རོགས་པའྱི་འབས་བུའམ་དགོས་པ་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྲེ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འབྲེལ་
པ་མྲེད་པར་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཁྱོད་ངྲེས་པར་སོས་དགོས་
པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་སོས་ཀང་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་
པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྲེ་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་སོས་སོ་ཞྲེ་ན། རགས་ཡང་དག་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་ཆོས་མྱི་མཐུན་སོར་
གྱི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རགས་ཏྲེ་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མའྱི་སོབས་ཀྱིས་
ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་



8   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

འདའྱི་སྒྲུབ་ངག་དྲེས་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། 
རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་བརོད་ན་དྲེའྱི་ཚེ་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བར་
རོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ། རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སོབ་དཔོན་གྱིས་རགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་རང་གྱི་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་བཞྲེད་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཟོས་པའྱི་ཤྱིང་ཐོག་དང་། ཤྱིང་ཕུང་གཅྱིག་ལས་སྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་མ་ཟོས་པའྱི་
ཤྱིང་ཐོག་རྣམས་རོ་མངར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་གཏན་ཚིགས་རྣམས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཅྱི་སྲེ་ཡྱིན་
ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་རྱིགས་པ་ཅན་གྱི་ལྷག་ལྡན་འགོག་
པའྱི་སྐབས་སུ་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་མཚུངས་པས་རོ་ལ་སོགས་པ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བ་
ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྱིགས་པ་ཅན་སོགས་ཀྱིས་ལྡོག་
པ་ཅན་དུ་སོ་བཏགས་པའྱི་སྲོག་སོགས་དྲེ་ཡང་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེ་གང་ཞྱིག སྲོག་སོགས་དྲེ་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བསན་བཅོས་རྱིགས་པའྱི་སོ་ལས་བརགས་སོགས་སྲོག་
སོགས་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕོགས་
ཆོས་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་རྣམས་དཔྲེ་དོན་དུ་སར་ནས་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་བའྱི་རགས་རྣམས་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་བརོད་པར་བྱས་པ་དྲེ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕོགས་
ས་མ་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རྣམ་འགྲེལ་ངྲེས་ཀྱི་རང་འགྲེལ་དུ་དངས་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་གྱིས། ཕོགས་ཀྱི་
ཆོས་ནྱི་རོལ་བ་དང་ཕྱིར་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པར་བཟུང་ངོ་། །དྲེ་བཞྱིན་དུ་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་
དང་མྲེད་པ་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་དག་ལ་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ཡང་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཁྱད་པར་མན་བྱ་དྲེ་ས་ལ་མྱི་རག་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེ་གང་ཞྱིག མན་བྱ་དྲེ་ས་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་
ཙམ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུལ་བ་ལྷས་གཏན་ཚིགས་ཐྱིགས་པའྱི་འགྲེལ་པར་དངས་པ། སོབ་དཔོན་གྱིས་
མན་པར་བྱ་བ་ྱིད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཡང་རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་
ཏྲེ་མན་བྱས་ས་ལ་མྱི་རག་པ་གཅོད་ན་ས་མྱི་རག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་
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ན། མན་བྱ་དྲེ་ས་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གྲུབ་པ་ལ་
ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་དྲེ་ནྱི་མན་བྱ་དྲེ་ས་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་
མྲེད་ངྲེས་མྲེད་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པ་མྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མན་བྱ་ལས་གཞན་པའྱི་རགས་རྣམས་ལའང་ཆོས་
ཅན། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་འགྲུབ་པ་ལ་
ཚད་མ་གཞན་གྱིས་གནོད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སར་གྱི་ཕོགས་ས་དྲེ་ཡྱིན་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བྱྲེ་བག་པས་གང་མྱིན་དོ་མྱིན་གྱི་རྲེག་བྱ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་
ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་རྫས་ས་ཆུ་མྲེ་གསུམ་ལ་གང་མྱིན་དོ་མྱིན་གྱི་རྲེག་བྱ་མྱི་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དྲེ་ཁྱབ་པ་
འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་ཐལ། ཕོགས་ས་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རླུང་གྱི་རབ་ཏུ་བྱྲེད་པ་ལས། གང་ཡང་
གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མཐོང་བ་དག་ལ་འགོག་པར་བྱྲེད་ན་དྲེ་ཡང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་
འགལ་ལོ། །དྲེ་དག་གྱི་རང་གྱི་སྲེ་པས་སོབ་དཔོན་དྲེ་ལྟར་བཞྲེད་པར་འདོད་པ་ལ་ལུང་གྱི་སོ་ནས་གནོད་བྱྲེད་
བརོད་ནས། ད་དྲེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་རང་གཞན་གྱིས་ཀའྱི་སྲེ་པ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་མངོན་སུམ་གྱི་སོ་ནས་གནོད་པ་
སོན་པ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐྱུ་རུ་ར་གཅྱིག་སྱིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་ནས་དྲེ་དང་རྱིགས་
གཅྱིག་པའྱི་རགས་ཀྱིས་སྐྱུ་རུ་ར་གཞན་རྣམས་ཀང་སྱིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཏྲེ་ཁྱབ་
པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་གྱི་ཕོགས་ས་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྫས་སྐྱུ་
རུ་ར་དྲེ་ལ་གཅྱིག་སྱིན་པ་དང་རོ་ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མཐོང་བས་སྐྱུ་རུ་ར་གཞན་རྣམས་ལ་ཡང་སྱིན་པ་དང་རོ་
ནུས་ཁྱད་པར་ཅན་ཏྲེ་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་པའྱི་ཡུལ་དང་དུས་དང་སོ་ནམས་ལ་
སོགས་པ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་རྫས་སྐྱུ་རུ་ར་རྣམས་ལ་སྱིན་པ་དང་རོ་ནུས་
ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་དུ་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་སར་དྲེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་གཞན་གྱི་སྲེ་པ་ལ་ཁས་
བངས་ནང་འགལ་གྱི་སོ་ནས་གནོད་པ་སོན་པ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་རགས་
རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཙམ་ཁོ་ན་གཏན་ཚིགས་དྲེ་རང་གྱི ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
ལ་མྲེད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསོན་ལུས་ལ་བདག་དང་ས་སོགས་འབྱུང་བཞྱི་ལ་
ཤྲེས་པ་དང་སོགས་པས་རྒྱུ་འོ་མ་སོགས་ལ་འབས་བུ་ཞོ་སོགས་མ་དམྱིགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་གསོན་ལུས་
སོགས་ལ་བདག་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱིས་རགས་ཆོས་འབྲེལ་
པ་མྲེད་པར་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་འདོད་
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པ་རྣམས་བཀག་ནས་ད་རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་སོན་པ་ནྱི། རགས་ཆོས་
འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་རགས་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འགྲུབ་པར་
སོབ་དཔོན་ཡང་མྱི་བཞྲེད་ལ། རྱིགས་པས་ཀང་མྱི་འཐད་ལ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ངོ་བོ་ྱིད་མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལྡོག་
པ་ཙམ་གྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་བྱས་པ་ཡང་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱས་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཙམ་དང་ཁྱོད་རང་ཆས་སུ་
རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་བསྡུས་པ་རྒྱུ་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལྡོག་པ་ཡྱིས་ནྱི་འབས་བུ་དུ་བ་ལྡོག་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དུ་བ་དྲེ་ཁྱོད་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་བཟློག་
པའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་དྲེ། དྲེས་ན་རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལྟར་མྱིན་པར་མ་གྲུབ་ན་
གཅྱིག་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་ལོག་པས་གཞན་རགས་ན་ཇྱི་ལྟར་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ལྡོག་པས་མ་ཁྱབ་སྲེ། དཔྲེར་
ན་མྱི་ལ་ར་མྱི་བདོག་ཅྲེས་ཏྲེ་མྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་ཕྱུགས་ཀང་བདོག་པ་མྱིན་ནམ་ཅྱི་སྲེ་མྲེད་པས་མ་ཁྱབ་པ་བཞྱིན་
ནོ། །རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་མྲེད་ན་ལྡོག་པ་མྱི་འགྲུབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྲེས་འགོ་འང་མྱི་འགྲུབ་
སྲེ། གཅྱིག་གཅྱིག་རགས་དྲེ་ྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཡོད་པས་གཞན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་ཡོད་
པས་མ་ཁྱབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་མྱི་ལ་ཕྱུགས་ནྱི་བདོག་ཅྲེས་ཏྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་བཞྱིན་ར་ཡང་བདོག་གམ་ཅྱི་སྲེ་
ཡོད་པས་མ་ཁྱབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །ད་གཞན་དག་གྱིས་རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཆོས་མྱི ་མཐུན་
དཔྲེ་རྫས་གྲུབ་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་སྲེ། འབས་རང་གྱི་རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྱི་དབང་གྱིས་རགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འབས་རང་གྱི་རགས་གྱིས་པོ་འདྱི་ལ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་བཞྱི་སྲེ་རྫས་གྲུབ་ལ་ངྲེས་པར་ལྟོས་དགོས་པ་མྱི་འདོད་
དྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་དག་མྲེད་ན་འབས་བུ་དང་རང་བཞྱིན་ཅན་དྲེའང་མྲེད་དོ་ཅྲེས་
རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་བརོད་པ་ལས་ཀང་ཁྱོད་ཀྱི་རགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་བདྲེ་བག་དུ་རོགས་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་བརོད་པས་རགས་ཀྱི་ལྡོག་པ་རོགས་པར་
འགྱུར་བ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རོགས་པ་ཡོད་དྲེ། སྒྲུབ་ངག་གྱིས་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་
འབྲེལ་པ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ཕྱིར་རོལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་སོན་དགོས་སམ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་
རོལ་གང་ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་སོན་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་དྲེ་རགས་དྲེའྱི་ངོ་བོའམ་རྒྱུ་དངོས་པོར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་དྲེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་ངག་གྱིས་དཔྲེ་ཡྱི་སྲེང་དུ་
རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་སོན་གྱི། རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཤྲེས་ཟྱིན་ལ་བརྲེད་པའྱི་ཕྱི་རོལ་མཁས་
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པ་རྣམས་ལ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་འབའ་ཞྱིག་བརོད་པ་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར། དྲེས་ན་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབྲེལ་པ་བརོད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། 
རགས་ཆོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་འབྲེལ་པ་ཤྲེས་པ་ན་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ལས་
གང་ཡང་རུང་བ་གཅྱིག་དངོས་སུ་སྨྲས་པས་གཅྱིག་ཤོས་མ་སྨྲས་པ་དྲེ་ལ་དན་པ་ཡང་དག་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེས་དྲེ་གྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་དངོས་སུ་སྨྲས་པའྱི་དོན་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཤོས་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པ་དྲེ་གོ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ངག་དོན། གང་བྱས་མྱི་རག་དཔྲེར་ན་བུམ་པ་བཞྱིན་ས་ཡང་བྱས་སོ་ཞྲེས་པའྱི་སྒྲུབ་
ངག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་གོ་བར་བྱྲེད་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྲེས་ཁྱབ་
དངོས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་གྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དག་མྲེད་པ་སྲེ་
མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་འགའ་ཞྱིག་དགག་པ་སྲེ་མྲེད་པར་
སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་དྲེ་དག་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་དག་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་རགས་ལ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ཙམ་དུ་
མ་ངྲེས་ཏྲེ། སྣང་རུང་གྱི་ཆོས་དྲེ་ཡོད་ན་ཚད་མས་དམྱིགས་པར་ནྱི་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ལ་ཆོས་དྲེ་ཚད་མས་
མ་དམྱིགས་དྲེ་ཡང་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་དགག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་
སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཞར་ལ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བསྡུ་སོན་པ་སྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་
རགས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་བསྡུ་ན་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་འདུ་སྲེ། བཤད་མ་ཐག་པ་དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱྲེད་
རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་དུ་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་གསུམ་དུ་འདུས་པར་བཤད་ཀང་
འབྲེལ་ཟླ་མ་རོགས་པ་སྲེ་མ་དམྱིགས་པ་དང་འགལ་ཟླ་རོགས་པ་སྲེ་དམྱིགས་པ་གྱིས་ལས་དབྱྲེ་བའྱི་སོར་ བ་
འགོད་ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་ཁྱབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་དང་རྒྱུ་
ཁྱབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་གསུམ་པོ་དྲེའྱི་འགལ་ཟླ་དངོས་དམྱིགས་པ་གསུམ་དང་ལ་སོགས་པས་འགལ་བའྱི་འབས་
བུ་དམྱིགས་པ་དང་། རྒྱུ་དང་འགལ་བའྱི་འབས་བུ་དམྱིགས་པ་དང་བརྒྱད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་འབས་རང་
གྱིས་ཀྱི་རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མདོར་བསྡུས་ཏྲེ་སོན་པ་ནྱི། འོ་ན་དྲེ་
འདའྱི་ཚད་མ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་བ་
ཙམ་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་ལས་མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་འགྲུབ་པ་མྱིན ་ཏྲེ་མྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱོད་མྲེའྱི་
འབས་བུའྱི་དངོས་པོར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མ་ཁྱད་པར་བ་ལས་མྲེ་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ་མྱི་འཁྲུལ་བར་
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ངྲེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་དང་། 
མཐུན་ཕོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་ལས་མྱི་རག་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རང་
བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་། ཁྱྲེད་མྱི་རག་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བྱར་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མ་
ཁྱད་པར་བ་ལས་མྱི་རག་པ་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིགས་སུ་
བཅད་པ་གཅྱིག་པོ་བཟློག་པའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་དྲེ། འབས་རང་གྱི་རགས་ཆོས་གྱིས་པོ་དྲེ་རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་
རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་ཁྱབ་བྱའྱི་སོ་ནས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་ངྲེས་པ་ལས་
གཞན་དུ་མ་ངྲེས་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་རགས་དོན་གཞན་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་དོན་གཞན་དག་དང་ངྲེས་པར་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་གང་སྲེ། རགས་ཡོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡོད་པས་ཁྱབ་
པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཆོས་དོན་གཞན་དུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་
མྱི་རག་པ་སྲེ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ཆོས་ཏྲེ་འབས་བུས་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། བྱས་པ་དྲེ་གྲུབ་ཙམ་ྱིད་ནས་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་མྱི་ངྲེས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གོས་
དཀར་པོ་གྲུབ་ཙམ་ནས་ལྲེ་བརན་གྱི་རྩྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་མྱི་རག་པ་དྲེ་
བྱས་པ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཏྲེ་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་དྲེ ་
བྱས་པ་ལས་རྫས་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྱི་རག་པ་དྲེ་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནམ་འབས་
བུ་ཡྱིན། རྒྱུ་ཡྱིན་ན་མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་མྱིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་ལས་དུས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་
ཕྱིར། འབས་བུ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་ཡྱིན་པ་ལ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་ག་ལ་ངྲེས་
ཏྲེ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་དྲེ་བྱས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དངོས་པོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་
འཆད་པར་བཞྲེད་ནས། དྲེའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེའྱི་
འབས་བུའྱི་ཐ་སྙད་བྱར་རུང་སྲེ་མྲེའྱི་འབས་བུ་ཆོས་སམ་རང་བཞྱིན་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི ་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
ཁྱོད་དང་མྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་གཞྱིར་དང་པོ་མྲེ་དམྱིགས། དྲེ་ནས་ཁྱོད་དམྱིགས། དྲེ་ནས་མྲེ་ལྡོག དྲེ་
ནས་ཁྱོད་ལྡོག་པར་ཚད་མས་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུ་འབས་ལ་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་གྲུབ་དགོས་པས་
དྲེ་སོན་པ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་མྲེ་དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་ཡང་དུ་བ་དྲེ་འབྱུང་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་
ལྡན་པ་ལས་འདས་འགྱུར་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ། རང་རྒྱུ་མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་ཡང་འབྱུང་བའྱི་དུ་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཡུལ་དུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་རག་ཏུ་ཡོད་པ་འམ་ནམ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
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ཡུལ་དུས་རྲེས་འགའ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཡང་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་ཡྱིན་ན་ཡུལ་དུས་རྲེས་འགའ་འབྱུང་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། དངོས་པོ་
རྣམས་ཡུལ་དུས་རྲེས་འགའ་ཞྱིག་འབྱུང་བ་དྲེ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་ཀྱི་
སྱི་བོ་ལས་ཀང་དུ་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་པས་དུ་བ་མྲེའྱི་འབས་བུ་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། བརྒྱ་བྱྱིན་ཀྱི་སྱི་བོའམ་གོག་
མཁར་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་དུ་བའྱི་སར་མྲེད་གསར་འབྱུང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་དུ་བའྱི་སར་མྲེད་གསར་འབྱུང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་གྱི་རྫས་སོ་འཕྱུར་བ་དྲེ་དུ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
ཇྱི་ལྟར་ཁྱོད་ལས་དུ་བ་འབྱུང་སྲེ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཅྱིག་པོ་དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་སྲེ། 
མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དུ་བ་དྲེ་དངོས་སུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་མྲེ་མྲེད་ཀྱི་བྱྲེ་བག་གམ་ཁྱད་པར་
ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུ་བའྱི་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཏྲེ་དུ་བའྱི་སར་མྲེད་གསར་འབྱུང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་དྲེ་
ནྱི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དུ་བའྱི་སྲེ་རང་རྒྱུ་མྲེ་མྱིན་པ་ལས་འབྱུང་བའྱི་དུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་དྲེ། དོན་གཞན་ས་མ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྲེ་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། མྲེད་ན་སྲེ་བ་ལྡོག་པ་
ལས་དོན་གཞན་ཕྱི་མ་གང་ཞྱིག་དོན་གཞན་ས་མ་གང་གྱིས་རྲེས་སུ་མཐོང་བའྱི་དོན་གཞན་ཕྱི་མ་དྲེའྱི་རང་
བཞྱིན་ནྱི་དོན་གཞན་ས་མ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཏྲེ་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་མཐུན་པའྱི་
འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་ངོ་། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་མྱི་མཐུན་པའྱི་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་སྲེ། རྒྱུ་
འབས་ཡྱིན་ན་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྱི་འཁྲུལ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཅྲེས་པ་ནྱི་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་
པའོ།།  ༈ །ད་རང་བཞྱིན་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས། དྲེའྱི་སྐབས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་
བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་སོན་པ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་ནྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པས་རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་མོད། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཁྱབ་
བྱྲེད་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། འབས་རགས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་
ཡོད་པར་མ་ཟད། རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལའང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་སྲེ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡོད་དྲེ། 
ཡོད་པའྱི་བདག་ྱིད་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཡོད་པ་ཙམ་དང་མྱི་རག་པ་རང་
ཆས་སུ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྲེས་འགོ་བསན་ནས་ལྡོག་པ་ནྱི། དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་
ཁྱོད་ཀང་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མྱི་རག་པ་ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་མྲེད་པར་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། གལ་ཏྲེ་བྱས་མྱི་རག་ངོ་བོ་
ཐ་དད་མྲེད་ན་བྱས་པ་དྲེ་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་ཆོས་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་
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ན། བྱས་མྱི་རག་གྱིས་དམ་པར་ངོ་བོ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་། སྲེལ་ངོར་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡོད་པས་རགས་དང་རགས་
ཅན་དུ་འཐད་དོ། །འོ་ན་དྲེ་གྱིས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་ཇྱི་ལྟར་དབྱྲེར་རུང་ཞྲེ་ན། ས་སོགས་དངོས་པོ་ཀུན་ཆོས་ཅན། 
རང་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་དངོས་པོ་དང་། གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་དž་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ནྱི་བརྲེན་
པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཏྲེ་རང་རྒྱུ་ལས་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་
པར་གནས་པར་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དོན་ས་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ལོག་པ་གང་དང་
གང་ལས་ལྡོག་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་ཏྲེ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་དབྱྲེར་རུང་སྲེ། རང་
དང་རྱིགས་མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ལྡོག་པ་ལ་བརྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 
དྲེས་ན་དྲེ་ལྟར་ཕྲེ་བའྱི་ལྡོག་པ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་མ་བྱས་པ་ལས་ལོག་ཙམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་མྱི་རག་པར་
རབ་ཏུ་རོགས་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ལན་དངོས་སོན་པ་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ལྡོག་པའྱི་ཁྱད་པར་མ་བྱས་པ་
ལས་ལོག་ཙམ་གང་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་བྱས་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་དྲེ་ལས་གཞན་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་ས་རྣམས་
ཀྱིས་དངོས་སུ་གོ་བར་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱིང་གྱི་ཆོས་བྱས་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་གང་གྱིས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པར་གོ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྲེར་ངོར་མྱི་རག་པ་དང་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་
གནས་ཏྲེ། བྱས་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་དྲེས་ཁྱོད་དངོས་སུ་གོ་བར་ནུས་ལ། མྱི་རག་པ་དངོས་སུ་གོ་བར་མྱི་ནུས། མྱི་
རག་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་དྲེས་མྱི་རག་པ་དངོས་སུ་གོ་བར་ནུས་ལ། ཁྱོད་དངོས་སུ་གོ་བར་མྱི་ནུས་པ་དྲེས་ན་དྲེའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལ་གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱིས་རགས་དང་རྲེས་དཔག་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བས་འཇུག་ཅྱིང་། 
བྱས་མྱི་རག་ཡང་སྲེལ་ངོར་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་རགས་དང་རགས་ཅན་དུ་འཐད་དོ་ཞྲེས་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་
རྲེ། རགས་དང་རྲེས་དཔག་རང་མཚན་ལ་མྱི་འཇུག་པར་སྲེལ་བས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འཇུག་ཅྲེ་ན། རགས་དང་རྲེས་
དཔག་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པ་བཀག་ནས་སྲེལ་བས་འཇུག་གོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། འོ་ན་རགས་དང་རྲེས་དཔག་
རང་མཚན་ལ་འཇུག་ན་མ་རོགས་པ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་འཇུག་གམ། མ་ངྲེས་པ་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་
དུ་འཇུག་དྱིས་པས། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ས་རང་མཚན་པ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་མངོན་
སུམ་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་རང་གྱི་ཆ་གཞན་ཅྱི་ཞྱིག་རགས་དང་རྲེས་དཔག་གྱི་ཚད་མ་རྣམས་ཀྱི་བརགས་བྱ་གང་
སྲེ་གཞལ་བྱ་མྲེད་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་གྱི་བདག་ྱིད་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་
བར་མངོན་གྱུར་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སོན་དྲེ་ཁྱོད་ལའང་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཀྱི་
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ཆོས་དཀར་བ་ལ་སོགས་པ་མཐུན་པ་མཐོང་བ་ལས་་ཕྱིས་ལ་དངུལ་གྱི་རྣམ་པར་སོ་འདོགས་པ་ལྟར། གལ་ཏྲེ་
ཕྱི་ནང་གྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སའྱི་སྲེང་དུ་མ་བྱས་པ་རག་པ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གཞན་སོར་བ་སྲེ། སོ་
འདོགས་པར་མྱི་བྱྲེད་ན་ས་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་
བའྱི་སོན་འཇུག་མོད་ཀྱི། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་
རགས་དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱི་ནང་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་མ་བྱས་
རག་པ་སོགས་སུ་སོ་འདོགས་པ་མྲེད་པས། དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་
དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་དོན་བསྡུ་བ་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་
གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། སའྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ངོ་བོ་མཐོང་བ་ཡྱིས་སའྱི་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་ཡོན་
ཏན་མཐའ་དག་མཐོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་། ཕྱི་ནང་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཐོང་བ་ལྟར་ངྲེས་པར་མྱི་བྱྲེད་
ཅྱིང་སོ་འདོགས་པ་ཡོད་པས། དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ས་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་
དཔག་རབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་ནོ། །སོར་བ་སར་ལྟར་ཏྲེ། བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །གལ་ཏྲེ་གྱིས་པ་ལྟར་
དུ་ཁས་བངས་ནས་རགས་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལས་ཀང་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་འཛིན་ཞྱིང་
ངྲེས་ན། ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བྱས་པ་དང་བདག་མྲེད་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་གཞན་འཇུག་པ་
དོན་མྲེད་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་གཅྱིག་ངྲེས་པར་གྱུར་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སྒྲུབ་
པའྱི་སོ་ནས་འཛིན་ཅྱིང་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན། སོན་དྲེ་ཁྱོད་ལའང་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ས་མྱི་
རག་སོགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སའྱི་ཆོས་ཀུན་བཟུང་བས་ས་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་
རགས་དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་ྲེས་པ་འདྱིར་ནྱི་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ལ་རག་པ་
རྣམ་པར་བཅད་ཙམ་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་སོ་ནས་ས་རག་འཛིན་གྱི་སོ་འདོགས་ཙམ་སྲེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་དོན་
བསྡུས་ཏྲེ་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ལན་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བཤད་མ་ཐག་པ་དྲེ་ལྟར་རགས་དང་རྲེས་དཔག་
ཐམས་ཅད་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པར་རབ་ཏུ་བསགས་ཤྱིང་བརོད་དྲེ། རགས་དང་རྲེས་དཔག་རང་
མཚན་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་ལ་སོན་ཡོད་ཅྱིང་། སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་
དོན་བཟློག་པའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་དྲེ། ས་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ལས་གཞན་དུ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་ན། ཤྲེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་
པ་ན་དྲེ་ལས་གཞན་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་གྱིས་གཞལ་དགོས་གཞན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་
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མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པར་ཁས་བངས་པ་ལ། ཁོ་ན་རྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་
འགའ་ལའང་འདྱི་སོན་པོའ་ོསྙམ་དུ་འཛིན་པའྱི་ངྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་པས་མྱི་འཇུག་
པར་ཐལ། སར་ཡོད་ཀྱི་སོ་འདོགས་མྱི་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་སྱིའྱི་དོན་ནམ་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་
ཡྱིན་པས་རྣམ་པར་རོག་པ་ཡྱིན་ལ། རྣམ་རོག་གང་ཡྱིན་སྲེལ་པས་འཇུག་པར་ཁས་བངས་སོ་ཞྲེ་ན། སོ་འཛིན་
མངོན་སུམ་གྱི་རྲེས་སུ་སྲེས་པ་འདྱི་སོན་པོའ་ོསྙམ་དུ་འཛིན་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་པའྱི་སོད་
ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་ནུས་པ་མ་མས་ཀྱི་བར་དུ་རང་རྒྱུད་ལྡན་ལ་གཞན་རང་གྱི་བཟློག་
ཕོགས་ཀྱི་ཆར་སོ་མ་བཏགས་ཏྲེ། སོ་འདོགས་སྲེ་བའྱི་གོ་སྐབས་མྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དྲེ་ཙམ་ལ་
སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་ནྱི། དྲེ་འདའྱི་ངྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་
ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སོ་འདོགས་པས་དབྲེན་པའྱི་ཡུལ་ལ་ངྲེས་པས་འཇུག་ཅྲེས་བྱ་བར་ཤྲེས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སོ་འདོགས་པའྱི་ཡྱིད་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་གནོད་བྱ་ཁྱོད་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་འཕོས་བཤད་ནས། ཐ་དད་མྲེད་
ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལ་རྩོད་པའྱི་ལན་རྣམ་པ་གཞན་གྱི་སོ་ནས་སོན་པ་ནྱི། ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་
སུ་ངྲེས་པའྱི་རོག་པ་དང་། དྲེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ས་དུ་མ་འཇུག་སྲེ། ཁྱོད་མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་སུ་སོ་
འདོགས་པ་ཇྱི་སྙྲེད་པ་ཡོད་པས་དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ལ་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སུ་ངྲེས་པའྱི་རོག་པ་དང་། 
དྲེ་ལྟར་བརོད་པའྱི་ས་ཡང་དྲེ་སྙྲེད་ཁོ་ན་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། ས་མྱི་རག་ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ས་དང་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་
རོག་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་སོད་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་འདོགས་སྲེལ་བའྱི་བྱ་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་
གྱི་ས་རོག་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་བཟློག་པའྱི་སོ་ནས་སོན་པ་དྲེ། ས་རོགས་སྲེལ་བས་འཇུག་
པ་ལས་གཞན་དུ་རང་མཚན་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། ས་རང་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཏུ་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་
ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ས་དང་། དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་བོ་རོག་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ན་སྲེ་བརོད་ཅྱིང་
ངྲེས་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་ས་རོག་གྱིས་ཁྱོད་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བརོད་ཅྱིང་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ས་བྱས་ཞྲེས་
པའྱི་ས་དང་། ས་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ས་རྣམ་གངས་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་ཡུལ་
གཞན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པར་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་། དགོས་པ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་བརོད་བྱྲེད་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པ་གང་དག་གྱི་ལྟར་ན་ས་མྱི་རག་པར་ངྲེས་པའྱི་བོ་རྣམ་རོག་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་སྣ་
ཚོགས་པ་ཅན་གྱི་ས་ལས་དོན་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱི་ས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་ཅྱིང་། 
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ས་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་སས་ཀང་དྲེ་ལྟར་བརོད་པས་རྣམ་གངས་པ་ནྱི་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ས་མྱི་
རག་པར་ངྲེས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སའྱི་ཕན་པ་བྱྲེ་བག་སྲེ། ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གང་
མ་ངྲེས་ཏྲེ་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སས་སའྱི་མྱི་རག་པ་སོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་བཟུང་
ཞྱིང་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་སས་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ལ་ཕན་པའྱི་ཡན་ལག་སྲེ་རྒྱུའྱི་ནུས་པ་
ལས་དབྱྲེར་མྲེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་སའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་སྒྲུབ་པའྱི་
སོ་ནས་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕན་གདགས་བྱ་
འདོགས་བྱྲེད་གྱིས་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་ཤྲེས་ཤྱིང་ངྲེས་ན་གྱིས་ཀ་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་པར་ཐལ། ཕན་
གདགས་བྱ་འདོགས་བྱྲེད་དྲེ་དག་ཕན་ཚུན་རོགས་པ་དྲེ་གཅྱིག་གྱིས་བདག་ྱིད་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ལ་འབྲེལ་པ་སྲེ་
ལྟོས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སས་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཕན ་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་ས་ལས་
རྫས་ཐ་དད་ཡྱིན་པས། ཕན་བྱའྱི་བྱྲེ་བག་གང་མ་ངྲེས་ཀྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སས་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་
སོགས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སས་དྲེའྱི་ཅྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ས་ལས་རྫས་ཐ་དད། ས་དྲེ་ཡྱིས་དྲེ་དག་སྲེ་ཁྱྲེད་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
རགས་མ་གྲུབ་པར་སས་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་སོགས་རྣམས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་ཕན་
འདོགས་པར་ནུས་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན། ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་ནུས་པ་ཕྱི་མཐའ་ཐུག་མྲེད་དུ་བསྲེད་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་སོགས་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་ལ་ཡང་
ཕན་འདོགས་པ་གང་ཞྱིག དྲེ་ཡྱིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་ནུས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་ཡང་ཕན་གདོགས་དགོས་
པར་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་སོགས་རྣམས་ལ་དངོས་
སུ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་ཁྱོད་རང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་སོགས་རྣམས་དང་ཁྱད་
པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་
སོགས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ནུས་པ་ཐུག་མྲེད་ཡྱིན་
པ་བུད། དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ས་མྱི་རག་པར་ངྲེས་པའྱི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ས་དྲེ་སའྱི་མྱི་རག་པ་
ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་ན་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་
ཀྱི་ས་དྲེ་གཅྱིག་སའྱི་མྱི་རག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་ཞྱིང་ངྲེས་ན་ས་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་
སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་མཐོང་ཞྱིང་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ས་



18   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

དྲེ་སའྱི་མྱི་རག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་དང་མ་མཐོང་བ་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་བྱས་སོགས་རྣམས་ལ་
ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་རྣམས་དོན་གཞན་མྱིན་པར་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་རོག་ས་
མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མཚན་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ཡང་ཆོས་གཞན་དུ་འཁྲུལ་ཞྱིང་སོ་འདོགས་པ་
བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ས་རོག་ས་མས་བཟུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་ལ་ཡང་གཞན་ས་རོག་ཕྱི་མ་རྣམས་འཇུག་པར་འདོད་
པས་རྣམ་གངས་པ་ནྱི་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ས་ལ་འཇུག་པའྱི་ས་རོག་ཕྱི་མ་དྲེ ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་
ཅན། རྣམ་གཅོད་སྲེ་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་གྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སོ་འདོགས་བཟློག་པའྱི་
ཆྲེད་དུ་འཇུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ས་རོག་ས་མ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཕྱི་མ་དྲེ་དང་འད་
བར་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ། རང་གྱི་བཟློག་ཕོགས་སུ་སོ་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ལ་བརོད་ཅྱིང་ངྲེས་
ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེར་མ་ཟད་སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། ས་ལ་འཇུག་པའྱི་ས་དང་ས་ངྲེས་པའྱི་རོག་པ་ས་མ་
དྲེ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ས་རོག་ཕྱི་མའྱི་ཡུལ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ངྲེས་
པའྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་གང་ཞྱིག ས་རོག་ཕྱི ་མའྱི་ཡུལ་གྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་རང་མཚན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་རྣམས་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་
ངྲེས་ཞྲེ་ན། དྲེ་མངོན་སུམ་ངྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་ལ་རྲེས་དཔག་ནྱི་ངྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་མྱི་
མཚུངས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། ས་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ནྱི་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཆ་ཤས་ཏྲེ་
རྫས་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པའྱི་སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཀུན་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བཟུང་བ་ཡྱིན་ཡང་ངྲེས་པས་
མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། སའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གང་ལ་རོགས་ཤྱིང་ངྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་འགལ་རྲེན་མྲེད་ཅྱིང་མཐུན་རྲེན་
ཡོད་པ་དྲེ་ཙམ་ཞྱིག་ནྱི་རོགས་ཞྱིང་ངྲེས་པ་འདྲེན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་མདོའ་ིརྩོད་སྤོང་
སོན་པ་དྲེ། བྱྲེ་བག་པ་སོགས་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་ལོག་ལྡོག་དོན་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། དོན་གཅྱིག་ནང་ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་ས་ཐ་དད་དུ་སར་བར་མྱི་རྱིགས་ལ། ཐ་དད་ན་སྱི་དོན་གཞན་ལ་བཀོད་པའྱི་ྲེས་པ་ཁྱོད་ལའང་མཚུངས་སོ་
ཞྲེ་ན། ས་སྲེལ་བའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལའང་གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པའྱི་ལྡོག་པ་བ་གང་ྱིད་དང་
གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལོག་པའྱི་ལོག་པ་བ་གང་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ས་དང་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་བོ་དག་ནྱི་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཡུལ་བ་ལང་གྱི་ལོག་ལྡོག་རྫས་ཐ་དད་པ་ཁོ་ནའྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་བརོད་པར་
འདོད་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་སྨྲ་བ་པོའ་ིབརའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁོ་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་ལོག་ལྡོག་
དོན་གཅྱིག་ན་བ་ལང་གྱི་བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས་རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པའྱི་ས་སར་བར་མྱི་རུང་སྲེ། རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པའྱི་ས་དྲེ་
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ནྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ས་དང་བ་ལང་
ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ས་གྱིས་ཀས་བརོད་བྱ་གཅྱིག་གཅྱིག་བརོད་མོད་ཀྱི། དྲེ་ལྟ་ནའང་བ་གང་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཆོས་
དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་འབྱྲེད་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པའྱི་ས་བ་ལང་གྱི་བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས་པས། ཁྱོད་བ་ལང་ལས་དོན་
ཐ་དད་པ་བཞྱིན་ནམ་ལྟ་བུར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བརོད་བྱ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་
ཆོས་རྣམས་ལས་གཞན་ཏྲེ་ཁྱོད་ཁྱད་པར་དུ་སོན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལོག་ལྡོག་དོན་གཅྱིག་ན་
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་བར་ཐ་དད་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གཞྱི་སྲེ་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དང་ངོ་། །གང་ཞྲེ་ན། 
སའྱི་བྱྲེད་པའྱི་དབང་གྱིས་བོ་ཡུལ་དུ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་ནྱི་རང་གྱིས་ཆོས་སུ་སྤོང་ཞྱིང་མྱི་
བསྲེན་པ་ལྟར་སྣང་བ་བ་ལང་ྱིད་དང་། སའྱི་བྱྲེད་པའྱི་དབང་གྱིས་བོ་ཡུལ་དུ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་
རང་གྱི་ཆོས་སུ་མྱི་སྤོང་ཞྱིང་བསྲེན་པ་ལྟར་སྣང་བ་བ་ལང་དག་གོ །གང་གྱི་ཞྲེ་ན། བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས ་བརོད་པའྱི་
ཁྱད་པར་གཞན་སྤོང་བའྱི་ས་དང་། བ་ལང་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཁྱད་པར་གཞན་མྱི་སྤོང་བའྱི་ས་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བརའྱི་
བྱྲེ་བག་སྲེ་བར་ཐ་དད་པ་འཇུག་པའོ། །བརའྱི་བྱྲེ་བག་དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། རོགས་པ་པོའ་ིརོགས་པར་འདོད་པའྱི་
ཤྲེས་འདོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་སྲེ་འབངས་ནས་འཇུག་པའྱི་བར་ཞྱིག་གོ །དྲེས་ན་བ་གང་ྱིད་ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ས་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་དྲེ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གཞན་སྤངས་པའྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་
ལང་དྲེ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་གྱི་རྲེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་བ་ལང་གྱི་ཆོས་ཙམ་དུ་ན་པ་པོའ་ིབོ་ཡུལ་དུ་
འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་པ་པོ་རྣམས་བ་ལང་དྲེ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་
གྱི་རྲེན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཆོས་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་ན། དྲེ་ལྟར་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་
བར་སར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བ་ལང་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་དྲེ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་
གཞན་མྱི་སྤོང་བའྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་དྲེ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་གྱི་རྲེན་དུ་
རུང་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཙམ་དུ་ན་པ་པོའ་ིབོ་ཡུལ་དུ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ན་པ་པོ་
རྣམས་བ་ལང་དྲེ་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་གྱི་རྲེན་དུ་རུང་བའྱི་ཆོས་ཙམ་དུ་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་ན། དྲེ་
ལྟར་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་བར་སར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་ས་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
ཡུལ་ཀུན་ལ་མཚུངས་པར་སོན་པ་ནྱི། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་སྱི་དང་སྱི་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་
ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། རྫས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་ས་དང་དངོས་པོ་ཆོས་བརོད་པའྱི་ས་དྲེ་དག་གྱི་བརོད་བྱ་ལ་ངྲེས་
ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཁྱད་པར་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་གྱིས་པོ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་བརོད་བྱའྱི་དོན་གཅྱིག་ཁྱད་
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པར་གཞན་སྤངས་པ་དང་མ་སྤངས་པའྱི་སོ་ནས་བརོད་པ་འདྱི་ྱིད་ཙམ་དུ་ཟད་པ་དྲེ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
རོད་བྱྲེད་ཐ་དད་པས་བརོད་བྱ་ཐ་དད་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱའྱི་དོན་དྲེ་སྨྲ་བ་པོའ་ིབསམ་
པ་བཞྱིན་དུ་ན་པ་པོས་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་འདོད་པས་དྲེ་ལ་ཕན་པའྱི་རྲེན་གྱི་མཐའ་ཅན་འམ་བྱྲེད་ལྡན་གྱི་རྲེན་ཀྱི་
མཐའ་ཅན་ནམ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གཞན་གྱིས་བརོད་ཀང་རུང་། རོད་བྱྲེད་ཐ་དད་པ་དྲེ་ལས་བརོད་བྱ་ཐ་དད་པའྱི་
ཁྱད་པར་མྲེད་དྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་དངོས་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་སྨྲ་བ་པོའ་ིབརོད་འདོད་
དང་། ན་པ་པོའ་ིཤྲེས་འདོད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་དོན་སོན་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་མཇུག་བསྡུས་ཏྲེ་
སྐབས་ཀྱི་དོན་སོན་པ་དྲེ། ས་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་དྲེ་དོན་གཞན་
དང་ལྡན་པ་སའྱི་བརོད་བྱར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་ལ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་གྱིས། རང་དབང་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ལྡན་
མྱིན། །བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་མྱི་སྲྱིད་ཕྱིར། །ཞྲེས་བརོད་པའྱི་སོན་འབྱུང་བ་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལོག་ལྡོག་དོན་
ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རང་དབང་མྲེད་ཕྱིར་དྲེ་ལྡན་མྱིན། །བཏགས་པའྱི་
ཕྱིར་དང་མྱི་སྲྱིད་ཕྱིར། །ཞྲེས་པའྱི་ྲེས་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རྱིགས་དང་རྱིགས་དྲེ་
དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་བ་དག་རྫས་ཐ་དད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་སྱི་དོན་གཞན་སའྱི་བརོད་བྱར་འདོད་པའྱི་
ལུགས་ལ་རང་གྱིས་བརོད་པའྱི་སོན་རང་ལ་མཚུངས་པར་འབྱུང་བ་བསལ་ནས། གཞན་གྱིས་བརོད་པའྱི་སོན་
རང་ལ་མྱི་འབྱུང་བར་གཞན་ལ་འབྱུང་བར་སོན་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ལོག་ལྡོག་དོན་གཅྱིག་ན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་
དད་མྲེད་པས་རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པའྱི་ས་དང་གཅྱིག་ལ་མང་ཚིག་དང་མང་པོ་ལ་གཅྱིག་ཚིག་གྱི་རྣམ་དབྱྲེ་མྱི་རྱིགས་
སོ་ཞྲེ་ན། བར་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་རྣམ་དབྱྲེ་དྲུག་པའྱི་ས་དང་གཅྱིག་ལ་མང་ཚིག་མང་པོ་ལ་གཅྱིག་ཚིག་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྲེ་བ་
མྱི་རུང་བའྱི་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བར་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་བརོད་འདོད་ལ་མྱི་
བརྲེན་པར་དངོས་པོའ་ིདབང་གྱིས་ལྷུར་ཏྲེ་གཙོ་ཆྲེར་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ས་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་
ཅན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཀླན་ཀ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོད་བྱྲེད་ཚིག་གང་
ཡྱིན་རྣམས་དངོས་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རང་སྨྲ་བ་པོས་ཇྱི་ལྟ་བུར་རོད་བྱྲེད་ྱིད་དུ་ངྲེས་བྱྲེད་དྲེ་
བརོད་པར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དོན་དྲེ་རོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀླན་ཀ་རྱིགས་ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་
པ་དྲེ། བུད་མྲེད་གཅྱིག་པུ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་དད་པའྱི་མང་ཚིག་གྱིས་བཞག་པ་
སྲེ་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞྲེས་པའྱི་མང་ཚིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་དུ་མར་ཅྱི་ཡོད་
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དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གོང་དྲུག་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཅྱིག་
ཚིག་གྱིས་བཞག་པ་སྲེ་བརོད་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དྲེ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་གཅྱིག་ཏུ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། ལོགས་པས་བྱྲེ་མ་ག་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བྱྲེ་མ་རྣམས་ཞྲེས་པའྱི་མང་ཚིག་གྱིས་བརོད་དུ་མྱི་རུང་
བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དྲེ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་དུ་མར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་ནམ་མཁའ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་
ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་དྲུག་ས་སར་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་དང་ནམ་མཁའྱི་རང་བཞྱིན་
རྫས་ཐ་དད་པའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི ་དངོས་པོའ་ིརྲེན་སར་དུ་
མྱི་རུང་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་དངོས་པོར་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ད་སར་གང་ཕྱིར་དངོས་ཀུན་ཞྲེས་སོགས་
ཀྱི་དངོས་རྣམས་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་ཞྲེས་བསན་པ་ལ། ཁོ་ན་རྲེ། དངོས་པོ་
རྣམས་རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་ཡྱིན་ན་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམས་ནྱི་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་ཞྱིང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་སྱི་དོན་གཞན་ནྱི་མྲེད་པས་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། 
དོན་དམ་པར་སྱི་རང་མཚན་པ་མྲེད་ཀང་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྱི་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་ནས་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་བྱྲེད་
པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། སྱིབ་བྱྲེད་དྲེ་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཤྲེས་པ་གང་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞྲེན་པའྱི་སོ་ནས་གཞན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་རང་
མཚན་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་སྱིབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་དྲེ ་ཇྱི་
འད་ཞྱིག་ཅྲེ་ན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་གསལ་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་བརྒྱུད་ནས་བྱུང་ཞྱིང་
དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཞྱིག་གོ །དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དངོས་པོ་
རྣམས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་ངོ་བོ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཐ་དད་མྱིན་པ་གཅྱིག་ལྟ་བུར་སྣང་སྲེ། རང་གྱི་སྣང་
ཡུལ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞྲེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་བདག་ྱིད་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང་རང་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་
ྱིད་སྱིབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཤྱིང་གྱི་སྱི་བོས་ཕྱི་རོལ་དུ་
བསལ་ཞྱིང་ཞྲེན་པའྱི་དབང་གྱིས་ན་ཐ་སྙད་དུ་ཤྱིང་སྱི་གཅྱིག་ཡོད་པར་ནྱི་རབ་ཏུ་བསགས་ཤྱིང་བརོད་དོ། །དྲེ་
འདའྱི་སྱི་དོན་དམ་དུ་མྲེད་པར་སོན་པ་དྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཇྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་དུ་ཀུན་
ཏུ་བརགས་པའྱི་ཤྱིང་སྱི་དྲེ་ནྱི་དམ་པའྱི་དོན་དུ་མྲེད་དྲེ། །ཤྱིང་སྱི་དྲེ་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་དང་རྫས་གཅྱིག་དང་ཐ་
དད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཤྱིང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་དང་རྫས་
གཅྱིག་པའྱི་ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་རྣམས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྲེས་སུ་འགོ་དགོས་པ་
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ལས་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་རྣམས་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་
རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་གཞན་དངོས་པོ་བ་ནྱི་ཡོད་ན་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
རང་སྲེ་ཁ་ཅྱིག ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་དྲེ་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཤྱིང་སྱིའོ་ཞྲེ་
ན། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་དོན་གཞན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ཀྱི་རྲེས་སུ་
འབང་བའྱི་ཤྱིང་སྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྱིང་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པར་དྲེའྱི་བདག་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ཡུལ་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་བསན་ནས། ད་ཡུལ་ཅན་སྱི་འཛིན་ཡང་འཁྲུལ་པར་
བསན་པ་ནྱི། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་དང་རྫས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ཤྱིང་གྱི་སྱི་
འཛིན་རྣམ་རོག་འདྱི་ཆོས་ཅན། ལོག་པའམ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་
རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་བདག་སྲེ་སྱི་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན་སྱི་འཛིན་གྱི་
རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་གང་ལྡན་སའྱི་དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ཕན་ཚུན་དུ་ཐ་དད་
པར་གནས་པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་འདྱིའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་ས་བོན་ནམ་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་འཛིན་
མངོན་སུམ་བསྲེད་ཅྱིང་མངོན་སུམ་གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་ཁྱྲེད་རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་
ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བས་དྲེ་
རྣམས་སྱི་འཛིན་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུར་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྱིག་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དཔྲེ་དང་
བཅས་པ་སོན་པ་དྲེ། འགའ་ཞྱིག་སྲེ། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་
ཡྱིན་ཀང་། ཁྱོད་རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་མྲེ་དང་ཁང་པ་
ལ་སོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་གཅྱིག་སྒྲུབ་པ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་
རང་བཞྱིན་གྱིས་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་དྲེ་དག་བསྲེད་ནུས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དབང་པོ་དང་ཡུལ་དང་ཡྱིད་
བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང་གཟུང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་གཅྱིག་
བསྲེད་ཅྱིང་། ཁྱྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དབང་པོ་དང་དོན་དང་བདག་དང་ཡྱིད་དང་དྲེ་རྣམས་ཕད་པ་དྲེ་སྱི་དངོས་
པོ་བ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང་། གཟུང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་གཅྱིག་བསྲེད་པར་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྒྱུ་དུ་
མས་འབས་བུ་གཅྱིག་བསྲེད་པའྱི་དཔྲེ་གསལ་པོ་གཞན་ཡང་སོན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སན་སྲེ་ཏྲེས་དང་པར་པ་ཏ་ལ་
སོགས་པ་ཁ་ཅྱིག་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སར་བའམ། སོ་སོར་སར་བ་
ཡྱིས་རྱིམས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཞྱི་བའྱི་འབས་བུ་གཅྱིག་བྱྲེད་པར་མཐོང་གྱི གཞན་དང་ཞོ་དང་ག་གོན་ལ་སོགས་
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ཀྱིས་མ་ཡྱིན་པར་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སན་དྲེ་རྣམས་ལ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པས་དྲེས་རྱིམས་ནད་
སོགས་ཞྱི་བའྱི་འབས་བུ་བྱྲེད་པས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སན་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་
གཅྱིག་གྱིས་རྱིམས་ནད་སོགས་ཞྱི་བའྱི་འབས་བུ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིན་ན་སྲེ་སའྱི་ཞྱིང་དང་དུས་
དང་སོ་ནམ་ལ་སོགས་འདུ་བྱྲེད་ཐ་དད་ལས་ཀང་རྱིམས་ནད་ལ་སོགས་པ་ཞྱི་བ་མྱུར་བ་དང་བུལ་བའྱི་ནུས་པ་
ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ཁྱད་པར་
མྲེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སན་སྱི་ཆོས་ཅན། རྱིམས་ནད་ཞྱི་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་ཅྱིང་
བརན་པས་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་ཡོད་པར་ནྱི་རབ་ཏུ་བསགས་ཞྲེས་པའྱི་སྱི་
དྲེ་གསལ་བ་རང་མཚན་པ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་ཡྱིན་ནམ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་
རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན། གསལ་པ་རང་མཚན་པ་རྣམས་རོག་པ་ལ་མྱི་སྣང་བས་མྱི་རྱིགས ་ལ། 
གྱིས་པ་ལྟར་ན། འབས་བུ་མཚུངས་པ་སྱིར་མྱི་འཐད་དྲེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་སྣང་བ་རྣམས་འབས་བུ་བྱྲེད་པའྱི་
ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་རང་མཚན་ལ་མྱི་འཇོག་པར་རོག་པའྱི་སྣང་
ཡུལ་ལ་འཇོག་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རྣམ་རོག་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གཟུང་
དོན་རང་མཚན་པ་མྲེད་ཀང་ཤྱིང་རང་མཚན་པ་དྲེ་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་འད་བའམ་ཡོད་པ་ལྟར་སྣང་
སྲེ། ཤྱིང་གསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གྱིས་རང་གྱི་
སྣང་ཡུལ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་དུ་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་སྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་པའྱི་དོན་
ལས་ཐ་དད་པའྱི་མཐར་ཐུག་ཤྱིང་རང་མཚན་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་བོ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
རང་ལ་སྣང་བའྱི་ངོ་བོ་སྱིར་ཕྱི་རོལ་ལྟ་བུར་དང་། གཅྱིག་ལྟ་བུར་དང་། གཞན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུར་
སྣང་བ་གང་ཡྱིན། དྲེ་རང་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་དྲེ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བ་དྲེ་
ཤྱིང་གྱི་འབས་བུ་དོན་གྲེར་གྱི་སྲེས་བུས་བརག་ཅྱིང་འཇུག་པ་ཡན་ལག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་སྱི་བོའ་ིསྣང་
ཚུལ་དང་། དྲེ་ྱིད་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས། ད་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་
སྙད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། རོག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའྱི་དོན་དྲེ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐ་སྙད་དུ་སྱི་སོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་དང་། བརོད་པ་དག་གྱིས་སྱིའྱི་
ཐ་སྙད་རྒྱས་པར་བྱྲེད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་སྲེལ་ངོར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་
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གྱི་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་སྱི་གཅྱིག་ལྟ་བུར་སྣང་བ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཐ་སྙད་དུ་གཞྱི་
མཐུན་སོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་དང་། བརོད་པ་དག་གྱིས་གཞྱི་མཐུན་གྱིས་ཐ་སྙད་དུ་
རྒྱས་པར་བྱྲེད་དྲེ། སྱིར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་ྱིད་གཞན་རྱིགས་མཐུན་ནང་ལས་ཀང་
ལོག་པ་ལྟ་བུར་ཡང་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཐ་སྙད་ཅྱི་འད་ཞྱིག་ཅྲེ་ན། ནོར་པའྱི་དོན་ཅན་ཞྱིག་གོ །གལ་ཏྲེ་
ཤྲེས་བརོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀུན་ནོར་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ན། ཐ་སྙད་ལས་འབས་བུ་ཐོབ་མྱི་ཐོབ་ཀྱི་ཁྱད་
པར་བྱྲེད་པ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བརོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀུན་དངོས་སུ་ནོར་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འད་ཡང་། 
བརྒྱུད་ནས་དོན་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་གྱི་སོ་ནས་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་མྱི་ཐོབ་ཀྱི་ཁྱད་
པར་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རྣམས་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་
པའྱི་ཤྲེས་བརོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ཀུན་ཀང་ཆོས་ཅན། གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་སྲེལ་བའྱི་དངོས་པོ་རང་
མཚན་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཐོབ་ཏུ་རུང་སྲེ། སྱིར་རྱིགས་མཐུན་ལས་ལོག་ཅྱིང་རྱིགས་
མཐུན་ནང་ཕན་ཚུན་ཡང་གཅྱིག་གཅྱིག་འདྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རྣམས་ལ་བརྒྱུད་
ནས་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་རྒྱས་པར་སོན་པ་སྲེ། ཐ་སྙད་གང་ལ་དངོས་པོ་རང་
མཚན་པ་རྣམས་དང་། བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་རྲེད་ཅྱིང་
ཐོབ་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། སར་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སྒྲུབ་རག་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ཐ་སྙད་ཀུན་དངོས་སུ་འཁྲུལ་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འད་ཡང་། རྒྱུད་ནས་དོན་རང་མཚན་
ལམ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་མ་གྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་ལས་ནྱི་དོན་རང་མཚན་ཐོབ་པ་མྱིན་ཏྲེ། 
དཔྲེར་ན་མར་མྲེའྱི་འོད་ལས་ནོར་བུ་མྱི་ཐོབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །ད་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་
འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་སྲེ། རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་
པ་དྲེ་ལ། ཇྱི་ལྟར་ན་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་ན། བུམ་གསལ་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་བརོད་
པ་དང་། དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པས་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ྱིད་དུ་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་བྱྲེད་དྲེ། 
འབས་བུ་རྱིགས་ཅྱིག་པ་ཅན་གྱི་བུམ་གསལ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མྱིན་པའྱི་དོན་ལས་གཞན་ལྡོག་པ་
ལ་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་དུ་མས་གཅྱིག་བྱྲེད་པ་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་
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བསན་པས། གཅྱིག་གྱི་དུ་མ་བྱྲེད་པ་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་དོན་དམ་པར་མྲེད་ན་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བསན་པ་དྲེ། དུ་མས་གཅྱིག་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བུམ་གསལ་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཆུ་
བསོར་བ་དང་རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལོག་པའྱི་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྱིང་། དྲེའྱི་དངོས་པོར་
ཡོངས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆུ་བསོར་བ་དང་རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པ་སོགས་ལྡོག་པའྱི་
ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་ཤྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཆུ་སོར་བ་དང་རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་
པ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལས་ཐ་དད་པ་སྲེ། ལྡོག་པ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ད་ཐ་སྙད་ནོར་དོན་ཅན་རྒྱས་བྱྲེད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ་སའྱི་དོན་སྱི་འདྱི་དང་ལྡོག་པ་
དུ་མའྱི་གཞྱི་མཐུན་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་ལ་མྱི་སྲྱིད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་
མྱིན་ཡང་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་རོག་ངོར་ཇྱི་ལྟར་གགས་ཤྱིང་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་བརོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
འོ་ན་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་དོན་དམ་པར་མྲེད་ན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་རྣམ་
གཞག་བྱྲེད་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང་གཅྱིག་ཐ་དད་ཡྱིན་པ་ཅྱི་འད་བའྱི་
གཞྱི་མཐུན་དང་དུ་མ་ཐ་དད་མྱིན་པ་ཅྱི་འད་བའྱི་སྱི་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་ཀུན་གྱི་
རྣམ་གཞག་དྲེ་ནྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་མ་བརགས་པར་འཇྱིག་རྲེན་རོག་ངོར་ཇྱི་ལྟར་གགས་ཤྱིང་
སྣང་བ་དྲེ་ལ། སྣང་བ་དྲེ་བཞྱིན་ཁོ་ནར་བརྲེན་ནས་ནྱི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གྱི་དམ་པའྱི་དོན་
ལ་སྲེས་བུ་འཇུག་པར་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རུ་རྱིགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསན་བཅོས་
སུ་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཆོས་ཆོས་ཅན་སྱི་གཞྱི་མཐུན་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོགས་ཀྱི་རྣམ་
བཞག་ཆོས་ཅན། མཁས་པས་བསན་བཅོས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གནས་སྐབས་དང་
མཐར་ཐུག་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
དོན་དམ་དུ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཡུལ་ཅན་དམ་པ་མ་འཁྲུལ་བའྱི་དོན་ནམ་ཡུལ་གྱི་དོན་
རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྲེལ་ངོར་ངོ་བོ་གཅྱིག་པ་སྱི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་བོ་རོག་པ་ཡྱིས་བསད་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱྲེད་རྣམས་རང་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཕན་ཚུན་འད་བ་མྲེད་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། 
སྲེལ་ངོར་ཁྱོད་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་ལྡོག་པ་དུ་མའྱི་གཞྱི་མཐུན་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་བོ་རོག་པ་ཡྱིས་བསད་པ་ཡྱིན་
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ཏྲེ། ཁྱྲེད་རྲེ་རྲེ་བ་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་པར་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་དྲེ། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྱི་དང་ཁྱད་པར་རམ་གཞྱི་མཐུན་ལ་སོགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཆོས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་
འདྱི་ནྱི་བོ་རོག་པའྱི་དོན་ནམ་སྣང་ཡུལ་ལ་འཇུག་སྲེ། སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་
རྣམས་དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་ཅྱིང་ཐ་སྙད་དུ་གྲུབ་པ་དྲེ་ནའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་སྱི་གཞྱི་
མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྱི་
དང་གཞྱི་མཐུན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་རབ་ཏུ་བརག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཁྱོད་གཞན་རྱིགས་མྱི་
མཐུན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པའྱི་རང་མཚན་གཅྱིག་ལྟར་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སྱི་དང་གཞྱི་
མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྲེ་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་མཚན་ལ་མྱི་བྱྲེད་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྲེ་རང་མཚན་ལ་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། 
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་ལ་སོགས་པར་རོག་པ་ལ་དངོས་པོར་རང་མཚན་མཐོང་
བ་མས་ཤྱིང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རོག་པ་ལ་རང་མཚན་མྱི་སྣང་ན། སོབ་དཔོན་གྱིས་གཞན་
སྲེལ་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་ཏྲེ་ཞྲེས་རྲེས་དཔག་གྱིས་གཞན་སྲེལ་པས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་པའྱི་རང་མཚན་འཛིན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་སྐད་བཤད་པ་འདྱིར་ཡང་
རྲེས་དཔག་གྱིས་གཟུང་བྱར་གྱུར་པའྱི་སྱི་དང་འདྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་
ྱིད་དུ་གཟུང་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་སྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཆོས་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྱི་དང་
ཁྱད་པར་རམ་གཞྱི་མཐུན་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྲེ་ཆོས་སུ་ཅྱིར་ཡང་གཟུང་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྲེ་ཁྱོད་
གཅྱིག་པུ་ལ་ནྱི་སྱི་དང་གཞྱི་མཐུན་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ཁྱད་པར་ཏྲེ་རྫས་མང་པོ་རྣམས་
སུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་
རྣམས་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་རོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཀྱི ་ས་དང་རོག་པ་
ཡང་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་རོག་ཐམས་ཅད་དངོས་ཡུལ་སྱི་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཁྱབ་སྲེ། རང་མཚན་དྲེའྱི་ངོ་བོ་རང་མ་ཡྱིན་ཀུན་ལས་ལོག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གནས་
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པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བསྡུ་བའྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་མཚན་སའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་
ཞྲེ་ན། བར་དུས་ཀྱི་བ་ལང་རང་མཚན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཡུལ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་བར་དངོས་སུ་བྱ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རོད་
བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་རང་གང་ལ་བར་བཏགས་པའྱི་དོན་དྲེ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་རགས་དྲེར་
ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་དྲེའྱི་ཚེ་དགག་ནས་མྲེད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་
ནྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་རང་གང་ལ་བར་བཏགས་པའྱི་དོན་ཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
བར་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་གྱིས་ཀར་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་རག་དངོས་པོ་བརའྱི་ཡུལ་དུ་ཡོད་པས། དྲེ་
ཚེ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྱི་རྱིགས་ནས་ཅྱི་ནས་ཏྲེ་ངྲེས་པར་འབས་བུ་དོན་
གྲེར་གྱི་སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པར་ནུས་པར་ཤྲེས་ནས་དོན་དྲེ་སྒྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་ས་ལས་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་བརོད་བྱའྱི་
དོན་རྣམས་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་སར་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་སར་བར་བྱྲེད་དོ་
ཞྲེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་ངག་གྱི་བར་བརགས་པའྱི་དགོས་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་བ་ལང་གྱི་
རྱིགས་སམ་སྱི་རག་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོག་ལྡན་གྱིས་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་དངོས་མྱིང་དུ་
བར་བྱྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པར་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་རག་དངོས་འབའ་ཞྱིག་བརའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་གྱི་སྱིའྱི་སོ་ནས་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་
གསལ་བ་རྣམས་བརའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ། སྱི་ལྡན་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་དོན་བྱྲེད་
རུང་མྱིན་གྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བརའ་དྲེ་ཡང་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དངོས་
སུ་སོར་བར་མྱི་བྱྲེད་ཅྲེས་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་ལ་བར་དངོས་སུ་མྱི་སོར་ཏྲེ་གསལ་
བ་རྣམས་ལ་མཐའ་ཡས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་སྱི་གཞན་དང་ལྡན་
པའྱི་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་དངོས་སུ་མྱི་སོར་བར་ཐལ། དྲེ་རྣམས་མཐའ་ཡས་པ་འདྱི་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བཞོ་བཀལ་སོགས་དྲེ་བྱྲེད་པའྱི་དོན་རྣམས་དྲེ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་
ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པའྱི་གཞན་སྲེལ་བ་ྱིད་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིས་ན་བར་མ་བྱས་ཞྲེས་དྱིས་པས། 
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གལ་ཏྲེ་ལྡོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་སའྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་ན་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པ་སའྱི་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལ་བཀོད་
པའྱི་ྲེས་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་དྲེར་མྱི་འགྱུར་མོད། གྱུར་ཀང་ས་སྲེ། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་
ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་ལ་བ་ལང་གྱི་རྱིགས་གཞན་རག་དངོས་བརོད་བྱར་མྱི་
དགོས་པར་ཐལ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་པ་ཙམ་
གྱིས་ཁྱོད་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་དོན་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་དྲེ། འོ་ན་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་
དྲེས་བརོད་བྱར་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་གཅོད་དམ་མྱི་གཅོད། གལ་ཏྲེ་མྱི་གཅོད་ན། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་
ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་དངོས་མྱིང་དུ་བར་བརགས་པའྱི་དགོས་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་
ཡྱིས་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་རྣམས་ལས་བ་ལང་འདྱི་མྱི་གཅོད་ན་ནྱི་སྲེ་ཁྱད་པར་གོ་
བར་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། བ་ལང་དྲེ་ལ་གཞན་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྤོངས་ནས་བ་ལང་
ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བསམས་ནས་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་བར་བརོད་ཅྱིང་
སོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་འདྱི་ལ་དྲེ་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་
ན། སྱི་རག་དངོས་སའྱི་བརོད་བྱར་འདོད་པའྱི་རོལ་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ཞྲེས་
པའྱི་ས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དྲེར་སྱི་རག་དངོས་གཞན་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་མྱི་དགོས་པར་
ཐལ། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་དྲེས་བརོད་བྱ་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་བཅད་ནས། བ་ལང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པར་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་བར་སར་བའྱི་དགོས་པ་ནྱི་བརོད་
བྱར་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་བཅད་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་རོག་ལྡན་འཇུག་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་
མྱིན་ནམ་སྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་རག་དངོས་པོ་མྲེད་ན་གསལ་བ་རྱིགས་མཐུན་ཐ་དད་པ་
རྣམས་རྱིགས་ཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་བོ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་ས་ཕྱི་
རྣམས་ནྱི་སྱི་རག་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཀང་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་བྱ་བ་རྱིགས་མཐུན་
དྲེ་དང་དྲེ་བྱྲེད་པ་དོན་རྱིགས་མཐུན་ས་མ་རྣམས་མཐོང་ནས་གཞན་རྱིགས་མཐུན་ཕྱི་མ་རྣམས་
མཐོང་བ་ན་ཡང་། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་དོན་དང་བལ་བའྱི་བ་ལང་
གྱི་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ནང་གྱི་བརོད་པའྱི་ས་རྣམ་རོག་རྣམས་ཀྱིས་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་ས་
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ཕྱི་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་སྲེ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་སར་ནས་དྲེ་ྱིད་འདྱིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་དོ། །བ་ལང་
གྱི་གསལ་བ་ས་ཕྱི་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་རག་དངོས་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་
རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་འཇུག་ཏུ་རུང་སྲེ། དྲེ་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་
འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཀང་སྱི་བོ་སྲེ་
བ་འཐད་པར་བསན་ནས། ད་སྱི་སྨྲ་བ་རང་གྱི་ལྟར་ན། སྱི་བོ་སྱི་ལས་སྲེ་བ་མྱི་འཐད་པར་སོན་པ་དྲེ། 
སྱི་དངོས་པོ་བ་སྨྲ་བ་གཞན་གྱི་ལྟར་ནའང་བ་ལང་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་སྱི་རག་དངོས་
འབའ་ཞྱིག་ྱིད་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་
འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་བ་ལང་གྱི་སྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་གཏན་ནས་མྱི་
ཤྲེས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། དུས་རག་ཏུ་བ་ལང་གྱི་སྱི་རག་དངོས་དྲེ་ཙམ་རྣམ་པར་ཤྲེས་ཤྱིང་བཟུང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། དྲེའྱི་ཚེ་ན་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་བ་ལང་གྱི་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་པར་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། དུས་ནམ་ཡང་ནྱི་བ་ལང་གྱི་སྱི་དང་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་
ཀྱི་འབྲེལ་བ་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟར་ན་བ་ལང་གྱི་ཐ་
སྙད་འདོགས་པར་ནུས་ཏྲེ་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་གྱི་སྱི་དང་ལྡན་པར་
མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་གྱིས་གོགས་བྱྲེད་པའྱི་གསལ་བ་རྣམས་སྱི་
འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་སྱི་འཛིན་གྱིས་སྱི་དངོས་པོ་བ་འབའ་ཞྱིག་འཛིན་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་
ན། བ་ལང་གྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ཐ་
དད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆ་དྲེ་སྲེལ་ཏམ་ཅྱི་སྲེ་སྲེལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་བ་ལང་གྱི་
སྱི་བོ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་
རྣམས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་སྱི་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུར་མྱི་
འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་མྲེད་པའྱི་གསལ་བ་དུ་མས་འབས་བུ་གཅྱིག་མྱི་བསྲེད་པར་འདོད་
ཀྱི། སྱི་དངོས་པོ་བ་དང་གསལ་བ་དུ་མ་རྣམས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ནའང་། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ལ་
བལྟོས་ནས་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་མྱིན་པར་འཛིན་པའྱི་སྱི་བོ་གཅྱིག་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་སྱི་
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བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། བོ་ཁྱོད་ལ་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེར་ཐལ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་དག་སོ་སོར་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་ཡང་བ་ལང་
གྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་དྲེ་གཅྱིག་གྱིས་ཀང་བསྲེད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་
གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྱི་བོ་གཅྱིག་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། སོ་སོགས་རྲེ་རྲེ་བ་མྲེད་
པར་སོ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལྷག་མས་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་ཀང་། སོ་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ལ་མྱིག་
ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དོན་མྱི་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་སོན་
པ་དྲེ། སོ་སྲེར་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་རྲེ་རྲེ་བར་མ་ཟད། ཚོགས་པ་ལའང་མྱིག་
ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་སྲེ། ཁྱོད་རྣམས་སོ་སོར་ཡང་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་ལ་ཕན་
འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་
སོ་སོ་བ་དང་ཚོགས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟ་ཡང་སྱི་བོ་གཅྱིག་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་མྱིན་པར་ཐལ། 
སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན་ཁྱོད་རྣམས་ཀུན་ཚོགས་ཀང་སྱི་བོ་མྱི་བསྲེད་ལ། སྱི་དངོས་པོ་ཡོད་ན་ཁྱོད་
རྣམས་ཀུན་མྲེད་ཀང་སྱི་བོ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་གོགས་སུ་
ཡོད་པ་ལ་བལྟོས་ནས་སྱི་བོ་སྲེ་བས་སྱི་དངོས་པོ་བ་དྲེ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་ནུས་པ་ལས་སྱི་བོ་སྲེ་བ་མྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་འབས་བུ་གཅྱིག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་
དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ན་སྱི་བོ་གཅྱིག་ལ་ཅན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་
མྱིན་པར་ཐལ། སྱི་དངོས་བོ་བ་དྲེ་གཅྱིག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་
རྣམས་སྱི་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་ཀང་སྱི་གསལ་བའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྱི་འདྱི་ཆོས་
ཅན། གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུར་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བ་རྣམས་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་
བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཕན་འདོགས་བྱྲེད་གང་ཡྱིན་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་མྱིན་པར་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བའྱི་སྱི་བོ་དྲེ་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལས་སྲེ་
བར་མྱི་འདོད་དྲེ་མྱི་རྱིགས་པས་སྱི་བོའ་ིརྒྱུ་སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་སྱི་བོ་ཆོས་ཅན། 
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བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་གྱི་སོ་ནས་བ་
ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་དག་མཚུངས་སོ་ཞྲེས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇྱི་
ལྟར་ན་སྣང་བ་ཐ་དད་པའྱི་བོས་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མཚུངས་པར་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡང་ཡོད། གསལ་བ་ཐ་དད་པ་ཡང་ཡོད་པ་ལ་མཚུངས་པར་
འཛིན་པ་རྱིགས་ཀྱི། ཤྱིན་ཏུ་ཐ་མྱི་དད་པ་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་
གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་གཟུང་བྱ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་བྱྲེད་པར་འད་བའྱི་སོ་ནས་
རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་དག་འབས་བུ་དབང་བོ་དྲེ་
ཡང་ཐ་དད་ལ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་འབས་བུ་གཞན་ཡང་ཐ་དད་དོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་
རྣམས་འཛིན་པའྱི་དབང་བོ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་
རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་སྱི་བོའ་ིརྒྱུར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་
རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་ཐ་མྱི་དད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་འཛིན་དབང་བོ་དང་རང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་
རོགས་པའྱི་སྱི་བོ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་དངོས་པོར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་འབས་བུ་
མཚུངས་པ་དྲེ་ྱིད་སྱི་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱི་འབས་བུ་མཚུངས་པ་དྲེའང་
ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་བ་ལང་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་བལ་
བའྱི་གཞན་སྲེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རོག་པའྱི་སྣང་
ཡུལ་ལས་གཞན་པའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་དྲེ། རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་ལས་གཞན་པ་ཁྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་
རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་འད་དྲེ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་
གྱིས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་ངོ་། །དྲེས་ན་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ངག་གྱི་བརའ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་
བ་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་སར་བ་དོན་ཡོད་དྲེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་རྱིག་ཅྱིང་རོགས་
པའྱི་དོན་ནམ་དགོས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ངག་གྱི་བརའྱི་ཡུལ་ནྱི་སོ་བཏགས་ཡྱིན་པས་
དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་ན་བར་སར་བའྱི་དགོས་པ་མྱི་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སའྱི་ཡུལ་སོ་བཏགས་ཡྱིན་
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ཀང་བརའྱི་དགོས་པ་འགྲུབ་པར་སོན་པ་དྲེ། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་བཞོ་
བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པའྱི་བ་ལང་རང་མཚན་པ་རྣམས་ལ་མྱི་བསླུ་བར་ཡོད་པར་འདོད་ཏྲེ། 
ཁྱོད་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དྲེ་མྱི་བྱྲེད་པ་ཡོངས་སུ་སྤོངས་ནས་བ་ལང་
ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འཇུག་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྱིགས་མཐུན་མྱི་
མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་བ་ལང་རང་མཚན་ནས་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཟུར་ས་མ་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་བ་ལང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་འཇུག་
པར་བྱྲེད་དྲེ། རང་ན་པ་པོའ་ིརྒྱུད་ལས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དྲེ་བྱྲེད་པ་མྱིན་པ་ལ་དོན་དྲེ་
བྱྲེད་པ་དང་འད་བའྱི་ངོ་བོར་སྣང་ཞྱིང་ཞྲེན་པ་ཅན་གྱི་བོ་རོག་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངག་གྱི་ཐ་སྙད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ས་ལས་སྲེས་བུ་དོན་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནས། རགས་ཟུར་ཕྱི་མ་
སྒྲུབ་པ་དྲེ། བ་ལང་རང་མཚན་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ན་པ་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་རང་
ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་གཟུང་དོན་རང་མཚན་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཀང་། རྱིགས་མཐུན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་
དངོས་པོ་ཀུན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་བ་ལང་རང་མཚན་གྱི་དངོས་པོ་ཙམ་གྱི་ས་བོན་ནྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་བོ་རོག་
པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངག་གྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ས་ལ་ཞུགས་པ་ན་དོན་ལ་མྱི་བསླུ་
བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནས། དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་
ས་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་དུ་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་མྱི་བྱྲེད་
པ་དྲེ་སྤོང་བར་བྱྲེད་ཅྱིང་། བ་ལང་རང་མཚན་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ད་གཞན་སྲེལ་ལ་བར་སོར་བ་མྱི་སྲྱིད་དོ་ཞྲེས་རོལ་བ་དྲེ། ཤྱིང་ལ་བར་སོར་བའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གྱིས་པོ་རོགས་པ་དག་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་
ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་སྲེ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་བཅད་པའྱི་སོ་ནས་ཤྱིང་དོན་འཛིན་ཅྱིང་། ཤྱིང་བཅད་ནས་
ཤྱིང་མ་ཡྱིན་འཛིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གང་རུང་གཅྱིག་འཛིན་པ་
མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡང་འདོད་ན། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཀ་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར། དྲེ་ཡང་
འདོད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་བཅད་ནས་ཤྱིང་ལ་བར་བརགས་པ་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེས་
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གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ལ་སོགས་ཁ་ཅྱིག་སྨྲའོ། །སྱི་དངོས་པོ་བ་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ལྟར་ན། ཤྱིང་གྱི་བར་
འདོགས་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་འོན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པར་གཅོད་
ན། ཤྱིང་ལ་བར་སོར་བའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་ལ་བར་འདོགས་པའྱི་ས་རོལ་དུ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ཇྱི་
ལྟར་ཤྲེས་ཏྲེ་མྱི་ཤྲེས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ས་རོལ་དུ་ཤྱིང་གྱི་དོན་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྱིང་
ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་མྱི་ནུས་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་མྱི་གཅོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་ས་ལས་ཤྱིང་ལ་
ཐ་སྙད་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་རྣམས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དྲེ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་ཤྱིང་ལ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པར་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་ས་རོལ་དུ་ཤྱིང་བརའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་
དྲེ་དག་མྱི་སྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྐབས་དང་ཤུགས་ལ་སོགས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཤྱིང་ས་
ལས་ཤྱིང་གྱི་ཁྱད་པར་ཤ་པ་ལ་སོགས་མྱི་གོ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཞན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་བཀག་ནས་
ཤྱིང་མྱི་བསྒྲུབ་པར་མདུན་ན་གནས་པའྱི་ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་རབ་ཏུ་བསན་པ་འདྱི་ཤྱིང་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་བར་བྱྲེད་ལ། ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་ཤྱིང་ས་ལས་ཤྱིང་ལ་ཐ་སྙད་འདོགས་པའྱི་
ཚེ་ན་ཡང་ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་དྲེ་རོགས་པར་འགྱུར་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་འཛིན་པ་མྲེད་ན་ཇྱི་ལྟར་
ཤྲེས་ཀྱི་ྲེས་པ་འདྱི་མྲེད་དོ་སྙམ་ན། འདྱི་ཡང་ཤྱིང་ཡྱིན་ཞྲེས་བར་སར་རམ། འདྱི་ཁོ་ན་ཤྱིང་ཡྱིན་
ཞྲེས་སར། དང་པོ་ལྟར་ན། དྲེ་ཡོངས་སྤངས་ནས་འཇུག་པར་གྱི་སོན་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་སོ་ན་
གནས་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན། འཛིན་པ་མྲེད་ན་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་ཀྱི་སོན་ཐལ་བ་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་སོ་ན་
གནས་སོ། །དྲེས་མགོ་མཚུངས་ཀྱི་ལན་བསན་ནས་རྣལ་མའྱི་ལན་སོན་པ་དྲེ། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་
རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་སྲེམས་རྒྱུད་གནས་པའྱི་རོགས་པ་
པོས་ཤྱིང་གྱི་འབས་བུ་སྱི་བོ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་དང་རྒྱུ་དྲེ་མྱིན་པའྱི་དོན་རྣམས་ཤྱིང་སྱི་
དངོས་པོ་བ་འཛིན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བདག་ྱིད་ཀྱིས་བརའྱི་ས་རོལ་དུ་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་སོ་
སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པས་རོགས་པ་ཕན་ཚུན་རྲེན་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ། །སོར་བ་འོག་ལྟར་དུ་
འགོད་དྲེ། དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་དྲེ་ཤྱིང་གསལ་ལ་བར་སོར་བའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་
འཛིན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བདག་ྱིད་ཀྱིས་བརའྱི་ས་རོལ་དུ་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ཐ་དད་པར་ནྱི་ཤྲེས་
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པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་སྱི་བོ་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་སྲེ་སྣང་བའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་སྱི་བོའ་ི
རྒྱུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་ལྟ་བུ་དང་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དང་བལ་བ་ལྟ་བུ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་
དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་འད་བར་སྣང་ཞྱིང་ཞྲེན་ནས་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་གསལ་གཞན་ལ་སྐད་ཏྲེ་ཤྱིང་བར་སོར་བ་ལ་རོག་པ་ཕན་ཚུན་
བརྲེན་པའྱི་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་འཛིན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་བར་སོར་གྱི་སྲེས་བུ་རང་
ྱིད་ཀྱིས་བརའྱི་ས་རོལ་དུ་ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་རོག་པ་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པའྱི་སོན་མྲེད་དུ་ཆུག་ཀང་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཤྱིང་ཤྱིང་དུ་མྱི་རོགས་
པའྱི་སོན་ཡོད་དྲེ། ཤྱིང་སྱི་དངོས་པོ་བ་ནྱི་མྲེད་ལ། བར་དུས་ཀྱི་ཤྱིང་རྣམས་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་རྲེས་
སུ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་སྱི་དངོས་པ་ོབ་མྲེད་པས་ཁྱོད་ལས་ཐ་སྙད་ཀྱི་
དུས་སུ་ཤྱིང་མྱི་རོགས་པའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ། ཁྱོད་ལས་ཤྱིང་གསལ་དྲེ་རོགས་པར་གྱུར་པའྱི་བོ་དྲེ་སྣང་
བརགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་སོ་ནས་བར་དང་ཐ་སྙད་དུས་ཀྱི་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་དངོས་པོ་གཅྱིག་
ལྟར་དུ་རོགས་ནས་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། གལ་ཏྲེ་ས་ཐམས་ཅད་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྱི་
འགྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་གཞལ་བྱ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སའྱི་བསལ་བྱ་ཤྲེས་བྱ་གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་པས་ཆུ་འོན་ཅྱིག་ཅྲེས་པའྱི་ས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ན་པ་པོའ་ིབོ་དྲེས་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་
འགའ་ཞྱིག་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་
རབ་ཏུ་སོར་བར་བྱྲེད་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དྲེ་ངྲེས་པར་བཟུང་བའྱི་ཚུལ་གྱིས་སོན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་སྲེ། ན་པ་པོས་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ལས་བཟློག་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་
པར་བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་དུ་འཇུག་པར་མྱི་བྱྲེད་ན་ཁྱོད་ངྲེས་བཟུང་གྱི་ཚུལ་གྱིས་བར་སོར་བ་དོན་
མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་མྲེད་ཤྲེས་བྱའོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་མཁྱྲེན་
པའྱི་གཞལ་བྱའོ་ཅྲེས་སོགས་བང་དོར་གྱི་ཐ་སྙད་དུ་འཇོག་པ་སྲེ་གནས་པའྱི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལ་རང་སྨྲ་བ་པོའ་ིའདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་འགལ་ཟླ་འགའ་ཞྱིག་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་
ཡོད་དྲེ། ན་པ་པོས་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ལས་བཟློག་ནས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་
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དུ་བར་སར་བ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་དུ་ས་གཞན་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་
ཅྱིང་རྱིགས་པས་འཐད་དོ་ཞྲེས་བསན་ནས། དྲེ་ྱིད་སོབ་དཔོན་གྱི་དགོངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་
ནྱི། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གང་ཞྱིག་ཤྱིང་གང་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་དྲེ་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་ཤྱིང་མ་
ཡྱིན་དྲེ་དག་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྱིང་གསལ་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་རྣམ་པ་མཚུངས་པར་སྣང་བ་ཅན་གྱི་
ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་ས་བར་འགོད་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་རབ་ཏུ་བཤད་
དོ། །ཚིག་གང་གྱིས་ན། དོན་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་རོགས་པར་འགྱུར། 
ཞྲེས་པ་དང་། སས་ནྱི་དོན་གཞན་ལས་ལྡོག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་གོ་བར་བྱྲེད་དོ་
ཞྲེས་པས་བཤད་དོ། །ཤྱིང་འཛིན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་
ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་དོན་མཐུན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་དང་པོ་དངོས་པོ་
དྲེའྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་རོགས་སོ་ཞྲེས་པས་སའྱི་དོན་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་བསན་ཏོ་སྙམ་ན། ཤྱིང་འཛིན་
རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལའང་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་
མྲེད་དྲེ། འདྱི་སྲེ་ཁྱོད་དོན་དམ་པར་དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་སྲེལ་ངོར་དོན་དམ་གྱི་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པ་
ལྟར་དུ་མཐོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་ཡྱིས་བསད་ཅྱིང་སོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་འདྱི་སྲེ་ཁྱོད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ྱིད་བཟློག་པའྱི་སོ་ནས་
སོན་པ་ནྱི། རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་སོ་བཏགས་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་དུ་དོན་རང་
མཚན་པ་ཡྱིན་ན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོ་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་
དམ་པར་ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། པ་ལ་ཤ་ལས་རྫས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྫས་གཅྱིག་ཅྲེ་ན། ཤྱིང་ད་བ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་
ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། པ་ལ་ཤ་ལས་རྫས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྫས་ཐ་དད་ཞྲེ་ན། 
པ་ལ་ཤ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་
ཀའྱི་ཁྱབ་པ་ཁས་བངས་སོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། པ་ལ་ཤ་འདྱི་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་འདྱི་ལས་ཐ་དད་ཅྱིང་ལྡོག་
གོ་ཞྲེས་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་ཅྱིང་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་གྱིས་པ་དྲེས་ལྡོག་པ་དོན་
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གཞན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཞྱིག་སའྱི་བརོད་བྱར་བསན་ཏོ་སྙམ་ན། སས་ནྱི་དོན་
གཞན་ལས་ལྡོག་པར་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་དག་གོ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་ལུང་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ལྡོག་པ་དོན་གཞན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཁྱད་པར་ཞྱིག་སའྱི་བརོད་བྱར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་ལས་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་དངོས་སུ་
རོགས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་བཟློག་པ་ལྡོག་པ་མྲེད་དགག་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་
ཤུགས་ལ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ས་ལས་བྱྲེད་ཆོས་དོན་གཞན་འགའ་ཡྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་གཞན་སྲེལ་རོགས་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་ནྱི་བྱྲེད་ཆོས་དོན་གཞན་འགའ་ཡྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཆོས་དོན་གཞན་འགའ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་ལ་སོགས་པ་ན་རྲེ། ཤྱིང་མ་
ཡྱིན་གཅོད་པ་དང་ཤྱིང་གྱིས་སའྱི་བརོད་བྱར་བྱས་ནས། ས་གཅྱིག་གྱིས་བྱ་བ་གྱིས་མྱི་འགྲུབ་
པས་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གཅོད་པའྱི་ས་དང་ཤྱིང་གྱི་ས་གྱིས་སོར་དགོས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ས་
ཆོས་ཅན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གཅོད་པ་དང་ཤྱིང་བརོད་པའྱི་བྱ་བ་དོན་གཞན་གྱིས་བྱྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཤྱིང་མ་ཡྱིན་བཅད་ནས་ཤྱིང་སོན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཤྱིང་དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་
གཅྱིག་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཡོངས་གཅོད་རྣམ་གཅད་ཀྱི་སོ་ནས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་
བ་སའྱི་བརོད་བྱར་མྲེད་ན་གསལ་བ་རང་མཚན་པ་རྣམས་སའྱི་བརོད་བྱར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་
རང་མཚན་ལ་ཆ་ཤས་མྲེད་པས་ཆོས་གཅྱིག་བརོད་ཅྱིང་ངྲེས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ས་རོག་གང་གྱིས་
ཆོས་གཅྱིག་བརོད་ཅྱིང་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ལས་དྲེའྱི་ཆོས་མ་ལུས་པ་ནྱི་བརོད་ཅྱིང་དངོས་པོ་རང་
མཚན་པ་དྲེའྱི་ནུས་པའྱི་སོབས་ཡྱིན་ན་ཡང་། ས་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་སའམ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་
དང་རྲེས་དཔག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ས་དྲེ་ལ་རག་པ་རྣམ་པར་བཅད་པའྱི་ས་རང་མཚན་མྱི་རག་པ་རང་
མཚན་གྱི་དངོས་པོ་ཅྱི་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་ཅྱིང་ངྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཡུལ་དུ་མྲེད་དྲེ། རོག་པ་ལ་ས་དང་
འདྲེས་པར་སྣང་བའྱི་རག་པའྱི་དོན་གཅྱིག་གཅོད་པའྱི་སོ་ནས་སོ་འདོགས་དུ་མའྱི་ནང་ནས་ས་རག་
འཛིན་གྱི་སོ་འདོགས་གཅྱིག་པོ་དྲེ་གཅོད་པའྱི་བྱ་བ་ཙམ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ས་བྱས་མྱི་
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རག་ཅྲེས་བརོད་ཅྱིང་ངྲེས་པའྱི་ས་རོག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་འབས་བུའམ་དགོས་པ་དུ་མ་ཅན་དང་། 
རྲེན་ཆོས་ཅན་ས་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་རྣམས་རྲེ་རྲེས་ཀང་སོ་འདོགས་མྱི་འད་བ་རྲེ་
རྲེ་གཅོད་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་ས་སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་
འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། སོན་པོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། གཞན་ཨུཏྤལ་བརོད་བྱར་མྱི་སྤོང་བར་
གནས་ཏྲེ། སོ་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་སོན་པོའ་ིལྡོག་པ་གཅྱིག་གཅྱིག་བརོད་བྱར་སོན་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། སོན་པོ་དྲེས་ནྱི་ཨུད་པལ་དྲེ་ལ་ཁྱབ་པ་སྲེ། དྲེ་གྱིས་མྱི་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་གང་གྱི་ཚེ་ཨུད་པལ་སོན་པོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་བོ་ཡྱི་
ངོར་བྱས་ནས་ཨུད་པལ་དང་སོན་པོ་གཞྱི་མཐུན་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་
རོག་པ་ལ་ཨུད་པལ་སོན་པོ་ལྡོག་པ་གྱིས་དང་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་གཅྱིའྱི་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །སས་སྲེལ་བ་བརོད་ན་དོན་རང་མཚན་ཡང་ཐོབ་པར་བསན་པ་སྲེ། བུམ་ས་ནྱི་ཆསོ་ཅན། བུམ་
མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིཆོས་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་རྲེག་འགྱུར་བ་སྲེ་ཐོབ་
པར་བྱྲེད་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། བུམ་མ་ཡྱིན་གཅོད་པ་དྲེ་ནྱི་བུམ་པ་རང་མཚན་དྲེ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་
བྱའོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་དག་སྱི་དངོས་པོ་བ་བརོད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་
པ་ནྱི། དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་བརོད་པ་ལས་བུམ་པ་རང་མཚན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་
མྱིན་ཏྲེ། བུམ་སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་ན་བོ་ལ་སྣང་དུ་རུང་བ་ལ། དྲེ་བོ་ལ་སྣང་རུང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཁྱབ་སྲེ། སྣང་རུང་གྱི་དངོས་པོ་མ་དམྱིགས་པ་ལ་སྣང་རུང་གྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པས་ཁྱབ་པར་
ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་བྱྲེད་ཀྱི་
ས་རྣམས་དང་སྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་རོག་པ་རྣམས་སྱི་དངོས་པོ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་མྱི་སོན་པར་གཞན་
སྲེལ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བསན་པ་འཐད་དྲེ། ས་རོག་སྲེལ་པས་འཇུག་ན་གཞྱི་མཐུན་དང་དོན་རང་
མཚན་ཐོབ་པ་འཐད་ཅྱིང་། སྱི་དངོས་པོ་བ་བརོད་པ་ལ་གཞྱི་མཐུན་དང་དོན་རང་མཚན་དྲེ་དག་ཐོབ་
པར་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་ན་སྱི་གསལ་རྫས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། གལ་ཏྲེ་
གཅྱིག་ན། དངོས་པོ་སྲེ་བ་ལང་དང་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་ཐ་དད་
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པའྱི་བོས་གཟུང་བྱ་གང་ལས་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ང་ོབོ་སྲེ་རང་མཚན་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། གཞྱི་མཐུན་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །སོན་གཞན་ཡང་བ་ལང་གྱི་སྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་
ནག་སྒུར་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱིས་ཀ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གྱི་རྱིགས་སྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་བ་ལང་
དཀར་ཟལ་དང་རྫས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དོན་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ནྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་
གནས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྫས་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཨུད་པ་ལ་སོན་
པོ་ཞྲེས་པའྱི་དབྱྲེར་མྲེད་པ་སྲེ་གཞྱི་མཐུན་གྱི་ཐ་སྙད་དག་ཀང་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་འགྱུར། སོན་
པོ་ཞྲེས་པས་ཡོན་ཏན་རྫས་གཞན་བརོད་ལ། ཨུད་པ་ལ་ཞྲེས་པས་སྱི་རྫས་གཞན་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སོན་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། སྲེལ་བ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། སྱི་གཞྱི་
མཐུན་སོགས་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པའྱི་
གཞན་སྲེལ་དྲེ་གསལ་བ་རྱིགས་མཐུན་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་
མྲེད་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྱིའྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འཇུག་སྲེ་དྲེ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་གསལ་བ་རྲེ་རྲེ་ལ་བར་མྱི་འད་བ་རྲེ་རྲེ་སོར་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་
མཐུན་ཐ་དད་པ་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་འབས་བུ་རྱིགས་གཅྱིག་པའྱི་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དག་ལ་བ་
ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེའྱི་བཞོ་བཀལ་སོགས་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་གཅྱིག་ཡོད་པར་ཡོངས་སུ་བསན་
པའྱི་ཕྱིར་དུ་བར་ཞྲེས་པའྱི་རན་པོས་བ་ལང་ཞྲེས་པའྱི་ས་གཅྱིག་བརར་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་
སྱི་དངོས་བོ་བ་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་བ་ལང་ལ་སར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་རྣམས་
བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་ལས་ལྡོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཅན་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་དུ་
བྱས་ནས་ཁྱོད་སར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བ་ལང་ལ་བར་སོར་བའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་
གྱི་གསལ་བ་རྲེ་རྲེ་ལ་བར་མྱི་འད་བ་རྲེ་རྲེ་སར་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བ་རྲེ་རྲེ་ལ་བར་མྱི་འད་
བ་ཐ་དད་པ་དག་སར་ཞྱིང་བསན་པ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་དཀའ་བ་དང་མྱི་ནུས་པ་དང་འབས་བུ་དགོས་པའང་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རང་མཚན་སའྱི་བརོད་བྱར་ཡོད་ན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྱི་ས་འཇུག་པ་མྱི་
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འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་སའྱི་བརོད་བྱར་འདོད་པ་ལ་
གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྱི་ས་གཅྱིག་འཇུག་པར་རྱིགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ཀུན་
རང་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པ་སོ་སོར་གནས་པས་རང་མཚན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་
དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བ་ལང་ཁྲ་བོ་ཡྱི་ནྱི་ངོ་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་བ་ལང་སྲེར་ས་ལ་ཡོད་པ་
མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་ལྡོག་པ་ཡྱི་ནྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། བ་ལང་ཁྲ་བོ་སྲེར་ས་གྱིས་
ཀས་མཚོན་པའྱི་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་ཀུན་ལའང་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པའྱི་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་
དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ཟློག་པའྱི་བ་ལང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་
མྲེད་ཀང་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་སྱི་ས་ཐ་དད་མྱི་རྱིགས་པ་སྲེ་ཐ་མྱི་དད་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་ལྡོག་པའྱི་དོན་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་
དད་མྲེད་པར་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་གཞན་སྲེལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་གཅྱིག་
གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྱི་ས་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་
དྲེའྱི་འབས་བུ་ཐུན་མོང་བ་དྲེའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བར་འདོད་ན། ཡང་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་
བུ་ཐུན་མོང་བ་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་འབས་བུ་
ཐུན་མོང་བ་དྲེ་མྲེད་པ་ལས་ཐ་དད་ཅྱིང་ལྡོག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེར་མ་ཟད། གསལ་བ་དུ་མ་
ལ་སྱི་ས་འཇུག་པའྱི་དཔྲེ་སོན་པ་ནྱི། དཔྲེར་ན་མྱིག་གཟུགས་སྣང་བ་ཡྱིད་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་ལས་
རྫས་ཐ་དད་པའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཀང་གཟུགས་འཛིན་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱིས་འབས་བུ་
ཅན་ཏྲེ་རྒྱུའོ་ཞྲེས་དུས་རྲེས་འགའ་སོན་པ་དག་ནྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་ན། 
གང་ཕྱིར་ཏྲེ་གང་གྱི་ཚེ་མྱིག་གཟུགས་སྣང་བ་ཡྱིད་བྱྲེད་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་
འབས་བུ་མྱིག་ཤྲེས་གཅྱིག་བསྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེའྱི་ཚེའོ། །འགའ་ཞྱིག་སྲེ་མྱིག་གཟུགས་སྣང་བ་
ཡྱིད་བྱྲེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རང་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་དུ་ཟྱིན་
ནའང་ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྱི་ས་གཅྱིག་བར་སར་བའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀུན་
ཅྱིག་ཅར་ཏུ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བར་ལས་བྱུང་བའྱི་སས་ཁྱོད་རྣམས་མྱིག་ཤྲེས་གཅྱིག་གྱི་
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རྒྱུའོ་ཞྲེས་བསྙད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་མཚུངས་པས་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་
སྱི་ས་གཅྱིག་འཇུག་པར་མ་ཟད། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་གནས་པའྱི་ཕྱིར་གསལ་བ་མང་པོ་དག་
ལའང་མན་པ་ས་གཅྱིག་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། སྱི་གསལ་བ་ལ་གནས་པ་དྲེ་མཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་ཤུགས་
ཀྱི་ཚུལ་དུ་བརྲེན་ནམ། གསལ་བས་སྱི་གསལ་བར་བྱས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརྲེན་པ་ཡྱིན། སྱི་དྲེ་ལ་
གནས་ཚུལ་གྱིས་པོ་དྲེ་ལྟར་གང་ཡང་མྱི་རྱིགས་སོ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན། སྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་
བརྲེན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་གསལ་བས་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པར་ཏྲེ་ཁྱོད་རག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་རྒྱ་ཤུག་ཀང་མཁར་གཞོང་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མཁར་གཞོང་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྱི་
རྒྱ་ཤུག་ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་པ་བཞྱིན་དུ་རྒྱ་ཤུག་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་ནང་གྱི་རྒྱ་
ཤུག་དྲེ་ཐུར་དུ་ལྟུང་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་དོན་གང་ཞྱིག རང་ནང་གྱི་རྒྱ་ཤུག་དྲེའྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་
རྣམས་ྲེར་ལྲེན་ས་མ་རྣམས་དང་ཡུལ་མཚུངས་པར་ཐུར་དུ་མྱི་ལྷུང་བར་བསྲེད་པར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འོག་གཞྱི་བརན་པོ་ལ་སོགས་པས་ཆུ་མྱི་གཡོ་བ་སོགས་ལའང་སོར་རོ། །དྲེས་ན་བུམ་སྱི་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བུམ་གསལ་གྱི་ཐུར་དུ་མྱི་ལྟུང་བར་བསྲེད་པ་དྲེ་ཡང་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རག་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྱི་གསལ་བ་ལ་བརྲེན་པ་དྲེ་ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བུམ་སྱི་ཆོས་
ཅན། བུམ་གསལ་གྱིས་གནས་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་དྲེ་མྲེད་དུས་ན་ཡང་གནས་
པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁྱོད་གནས་པ་དྲེ་ཁྱོད་ལས་རྫས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་པའྱི་གཅྱིག་ཏུ་རྱིགས་
པས་རྣམ་པར་དཔོད་པས་ཀང་མྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བས་སྱི་གསལ་བར་
བྱས་པའྱི་སོ་ནས་སྱི་གསལ་བ་ལ་གནས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སོན་
མྲེའྱི་འོད་ཀྱི་གསལ་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མྱིག་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་བསྲེད་དུ་རུང་བའྱི་
དོན་དུ་གཞན་སོན་མྲེའྱི་འོད་ཀྱི་ངོར་བྱྲེད་དྲེ་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་
ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོན་མྲེའྱི་འོད་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གསལ་བྱ་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་གསལ་བའྱི་
རྒྱུ་རུ་འདོད་དྲེ། ཁྱོད་བུམ་གཟུགས་ཏྲེ་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་རུང་ྱིད་དུ་བྱྲེད་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་གཟུགས་འདྱི་ནྱི་སོན་འོད་ཀྱི་སར་ནས་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་རུང་ྱིད་
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དུ་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་རུང་དྲེ་སོན་འོད་དྲེ་
ལ་ལྟོས་པ་མྱི་རུང་བར་ཐལ་ལོ། །དྲེས་ན་སྱིར་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ལ། སྱི་དངོས་པོ་
བ་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། སྱི་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་ལྡན་གསལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་
གསལ་བར་བྱས་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བས་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་རུང་
དུ་གསལ་བར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བས་སྱིའྱི་
ངོ་བོ་གསལ་བར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི། དབང་པོ་དྲེ་སྱི་འཛིན་གསལ་པོ་གཅྱིག་བསྲེད་རུང་དུ་མངོན་
པར་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་སྱི་གསལ་བར་བྱས་པའྱི་ཐ་སྙད་བྱས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པའྱི་
གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ་བུམ་སྱི་འཛིན་ནུས་ཀྱི་མྱིག་ཤྲེས་གསལ་
པོ་གཅྱིག་བསྲེད་རུང་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་བུམ་སྱི་གསལ་བར་བྱས་པ་རྱིགས་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་དུས་དག་ཏུ་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་ལ་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་
མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རོགས་པ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་བཟློག་ཕོགས་ཀྱི་དཔྲེ་
སོན་པ་དཔྲེར་ན་མྱིག་སན་དང་སགས་ལ་སོགས་པས་མྱིག་དབང་དྲེ་གཟུགས་འཛིན་ནུས་ཀྱི་མྱིག་
ཤྲེས་གསལ་པོ་གཅྱིག་བསྲེད་རུང་དུ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པས་སན་སོགས་དྲེ་དག་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་
དུས་ན་མྱིག་དབང་ལ་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རོགས་པ་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །དྲེས་གསལ་བས་སྱི་གནས་པ་མྱི་འཐད་པར་བསན་ནས། གལ་ཏྲེ་སྱི་གསལ་བ་སྱི་གནས་པར་
བྱས་ཀང་གསལ་བ་དྲེ་རྱིགས་རྣམས་ཀྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་གསལ་བ་དྲེ་རྱིགས་དང་ལྡན་
པར་འདོད་ན་དྲེ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། སོན་མ་དང་མྱིག་དབང་ལ་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས་
སོགས་ཀྱི་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། བ་ལང་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་རུང་དུ་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་
སྱིའྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། སྱི་དངོས་པོ་བ་སྨྲ་བ་ལ་སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། བྱྲེ་བག་པ་
དང་གངས་ཅན་པ་གང་དག་རྱིགས་དྲེ་ནྱི་གསལ་བ་ལས་རྫས་གཞན་ནམ་གཞན་མྱིན་པ་གཅྱིག་ྱིད་
དུ་ཡོད་པར་འདོད་པ་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་སོན་མྲེད་གསར་བྱུང་གྱི་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། བ་ལང་གྱི་སྱིའྱི་བོས་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གཅྱིག་པུ་ལ་ཡོད་པར་



42   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

མཐོང་བའྱི་བ་ལང་གྱི་སྱི་ནྱི་གཞན་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་ས་མ་རྣམས་ལ་མཐོང་བ་མྱི་སྲྱིད་ཅྱིང་། བ་
ལང་གྱི་གསལ་བ་ས་མ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའྱི་སྱི་ལས་གཞན་ཁྱོད་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། སྱི་དྲེ་གསལ་བ་ས་མ་རྣམས་དང་གཞན་ྱིད་མྱིན་པར་རྫས་གཅྱིག་ན། 
དྲེའྱི་ཕྱིར་སྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །འོན་ཏྲེ་རྫས་གཞན་
ྱིད་མྱིན་པར་རྫས་གཅྱིག་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་སྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཕྱི་མ་རྣམས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་
ཐལ་ལོ། །འོན་ཏྲེ་རྫས་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱོད་གསལ་བ་ས་མ་རྣམས་ལ་བརྲེན་པ་མྱིན་པར་
ཐལ། གསལ་བ་ས་མ་རྣམས་ལས་རྫས་གང་ཞྱིག་གསལ་བ་ས་མ་རྣམས་ལ་དྲེ་བྱུང་དུ་མ་འབྲེལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དང་སྲོང་གཟྲེག་ཟན་གྱིས་སྱི་ནྱི་ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བའོ་ཞྲེས་པ་ལ། དྲེའྱི་སོབ་མ་པྲེ་ཐ་ར་
ནྱི། རང་གྱི་རྲེན་ཙམ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པར་འདོད་ལ། པྲེ་ལུ་ཀ་ནྱི། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཐམས་ཅད་
དུ་ཁྱབ་པར་འདོད་པ་ལ། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་པས་སོང་པའྱི་ས་ཕོགས་ན་གསར་བྱུང་གྱི་རྫ་བུམ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བུམ་སྱི་མྲེད་པར་ཐལ། ཡུལ་གཞན་གྱི་བུམ་སྱི་ནྱི་ཁྱོད་ལ་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ། ཡུལ་
དྲེ་ན་ཁྱྲེད་ཀྱི་སར་ནས་བུམ་སྱི་ཡོད་པའང་མྱིན། ཁྱོད་སར་བྱུང་ནས་བུམ་སྱི་ཕྱིས་བྱུང་བར་ཡོད་
པའང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྲེན་གསལ་བ་ས་མའྱི་སྱི་དྲེ་རྲེན་གསལ་བ་ཕྱི་མ་ལ་འཕོ་ཞྲེ་ན། འོ་
ན་སྱི་དྲེ་ཆ་གཅྱིག་རྲེན་གསལ་བ་ས་མ་ལ་གནས་ནས་ཆ་གཅྱིག་རྲེན་གསལ་བ་ཕྱི་མ་ལ་འཕོ་འམ། 
རྲེན་གསལ་བ་ས་མ་སྤངས་ནས་རྱིལ་པོ་རྲེན་གསལ་བ་ཕྱི་མ་ལ་འཕོ། དང་པོ་ལྟར་ན་སྱི་ཆོས་ཅན། 
དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་དང་ལྡན་པའང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྲེན་
ས་མ་ནྱི་སྤངས་གཏན་ནས་མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཀྲེ་མ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གསལ་བ་ལ་གནས་
པར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཕོངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔས་སོ། །ད་མྱི་འགོ་ཅྲེས་པའྱི་གཞུང་
འཛུགས་པ་དྲེ། ཡུལ་གཞན་ལ་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་བུམ་སྱི་དྲེ་ན་རང་གྱི་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་
ཡུལ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་གཡོ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་དྲེ་ལས་གནས་ཏྲེ་ཡུལ་གཞན་དུ་སྲེས་པའྱི་གསར་བྱུང་
གྱི་བུམ་པ་ལ་གནས་པར་འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཤྱིན་ཏུ་རྱིགས་པར་ལྡན་ཞྲེས་བཏྱིང་ཚིག་གོ །བུམ་སྱི་ཆོས་
ཅན། བུམ་གསལ་ཕྱི་མ་ལ་མྱི་གནས་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་ས་མ་ལས་ཡུལ་གཞན་དུ་མྱི་གཡོ་བའྱི་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   43 

ཕྱིར། དྲེས་ན་སྱི་དྲེ་ཡུལ་གང་ན་གསར་དུ་སྲེས་པའྱི་རྫ་བུམ་གྱི་དངོས་པོ་དྲེ་གནས་པར་གྱུར་པའྱི་
ཡུལ་དྲེར་ནྱི་འབྲེལ་པ་སྲེ་གནས་པའང་ཡྱིན་ལ། ཡུལ་དྲེ་དག་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་ཁྱབ་ཅྱིང་གནས་པར་
འདོད་པ་དྲེ་ནྱི་ཅྱི་ག་ངོ་མཚར་ཆྲེ་ཞྲེས་དཔས་སོ། །བུམ་སྱི་ཆོས་ཅན། རྫ་བུམ་ལ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། རྫ་བུམ་གནས་པའྱི་ཡུལ་ན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་པྲེ་ལུ་ཀ་ན་རྲེ། གསལ་བ་ཡོད་
མྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ཀུན་ན་རྱིགས་ཡོད་པས་མྱི་འགོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཅྲེ་ན། བུམ་སྱི་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཡུལ་གཅྱིག་ཏུ་གསལ་བས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་གསལ་བར་ཐལ། ཆ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་གཅྱིག་
ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 
གསལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་མཐོང་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་འཛིན་པ་དྲེ་གསལ་བས་
སྱི་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པས་གསལ་བ་མྲེད་པ་ན་སྱི་མཐོང་བར་མྱི་འདོད་ཅྲེ་ན། བུམ་སྱི་
དྲེའང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོགས་པ་བུམ་གསལ་གྱིས་ཁྱོད་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་གསལ་བྱྲེད་བུམ་གསལ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ན་གསལ་བྱ་ཁྱོད་ཡང་དག་པར་
རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་མ་རོགས་པར་སྱི་མྱི་རོགས་པ་འདོད་
དོ་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་སར་ནྱི་སྱི་མ་རོགས་པ་གསལ་བ་མྱི་རོགས་པར་འདོད་ཅྱིང་། སྐབས་འདྱིར་ནྱི་
སྱི་དང་སྱི་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་གསལ་བ་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་རོགས་ཚུལ་གོ་བཟློག་པར་འདོད་དྲེ། ཁས་
བངས་ནང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །ཅྱི་སྲེ་མྱི་རྱིགས་པ་ཅྱི་ཞྱིག་མཐོང་ནས་ངལ་བ་དུ་
མས་སྱི་གཅྱིག་སྨྲ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་སྱི་དངོས་པོ་བ་འདོད་ཅྲེས་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་
བ་མྲེད་ན་ས་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་དྲེ་དུ་མ་
ལ་ས་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ངྲེས་པར་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་འཚེད་པའྱི་
སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པར་ཡང་འཚེད་པ་པོ་དང་གོག་པ་པོ་ལ་
སོགས་པའྱི་ས་བརོད་པར་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབས་འཚདེ་པའྱི་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་ཐབ་
འཛུགས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་ཐུན་མོང་བ་ཡོད་པས། དྲེ་འདའྱི་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་པོའ་ིས་
རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་དུ་མས་འཚེད་པའྱི་ལས་དྲེ་ཆོས་ཅན། འབས་འཚེད་
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པའྱི་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚེད་པ་པོའ་ིས་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་
རྫས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་དུ་མས་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྱི་གཅྱིག་
ཡོད་པས། དྲེ་འདའྱི་སྱི་དྲེ་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་དྲེ་འདའྱི་ས་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་
དུ་མས་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་འདྱི་ཡྱི་རྱིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་དྲེ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། འབས་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་མན་པ་ལས་གཞན་འཚེད་པ་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་སྱི་ས་རོག་
གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེར་ཐལ། འབས་འཚེད་པའྱི་རྫས་ལ་དངོས་སུ་མྱི་
འབྲེལ་བར་ལས་དངོས་སུ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དྲེ་འདའྱི་ལས་དྲེ་འདའྱི་ས་རོག་
གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། སར་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་བྱས། ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པ་པོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་རོག་གཅྱིག་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ད་ལྟ་དྲེ་
འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་ལ་ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཀང་གནས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་མྲེད་ཀང་སར་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྱི་རག་དངོས་གཅྱིག་ཡོད་
པས་དྲེ་འདའྱི་སྱི་དྲེ་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་འོ་ཞྲེ་ན། སར་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་སྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
སར་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་བྱས། ད་ལྟ་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་དྲེ་འདའྱི་ས་
རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་པ་མྱིན་པ་མྱིན་ནས་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་སྲེས་
བུ་ལ་དངོས་སུ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དྲེ་ལ་
དངོས་སུ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ན། ཆོས་དྲེ་ལ་ས་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། 
ཆོས་དྲེ་ལ་དངོས་སུ་འབྲེལ་བ་མྲེད་ཀང་། ཆོས་དྲེ་ལ་ས་རོག་གཅྱིག་ཏུ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་བ་ལང་
གྱི་སྱི་ཡང་ར་ལ་ས་རོག་གཅྱིག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ལས་ཀང་
གནས་པ་ཡོད་མ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པའྱི་ཁྱབ་པ་སྒྲུབ་པ་སྲེ། སར་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
རྫས་སུ་མྲེད་ན་སར་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་བྱས། ད་འབས་འཚེད་པའྱི་ལས་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་
ལ་འབས་འཚེད་པ་པོའ་ིཤྲེས་བརོད་དག་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། དྲེར་མྲེད་ཀང་
དྲེ་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཤྲེས་བརོད་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མྱིན་ཐོབ་སྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་
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བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ལ་འབས་འཚེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐུན་མོང་བ་གཅྱིག་ཡོད་པས་དྲེ་འདའྱི་
ནུས་པ་དྲེ་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་འོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་ནུས་པའང་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་འབས་འཚེད་པ་པོ་ྱིད་དང་། ཀློག་པ་པོ་ྱིད་སོགས་ཀྱི་སྱི་དྲེ་ལ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུའོ་ཞྲེ་ན། 
འབས་འཚེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དང་པོ་སྲེས་མ་ཐག་ྱིད་དུ་ནས་འཚེད་པ་པོ་ྱིད་ཀྱི་སྱི་དྲེ་ཁྱོད་
ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་ཞྱིང་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། འཚེད་པ་པོ་ྱིད་སྱི་དྲེ་
ཁྱོད་ཀྱི་སྱིར་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཡོད་པ་ྱིད་དང་རྫས་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་སྱི་
དྲེ་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་ཞྱིང་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བར་ཁྱོད་འདོད་པ་བཞྱིན་དུའོ། །མ་
ཁྱབ་ན། དོན་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྱི་ཇྱི་སྙྲེད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་འདྱིའྱི་སྲེ་བ་དང་ལྷན་གཅྱིག་
འཕོད་འདུ་པ་བ་ཡྱིན་པར་ཁྱོད་འདོད་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་འཚེད་པ་པོ་ྱིད་ཀྱི་དྲེ་འབས་འཚེད་
པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བ་མ་ཡྱིན་ལ། མངོན་སུམ་ལའང་གསལ་བ་མྱིན་ན་
ནྱི་འབས་འཚེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་འབས་འཚེད་བཞྱིན་པ་ན་ཡང་འཚེད་པ་པོ་ྱིད་ཀྱི་སྱི་
དྲེ་ཁྱོད་ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་ཞྱིང་མངོན་སུམ་ལའང་གསལ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འཚེད་པ་པོ་
ྱིད་ཀྱི་སྱི་དྲེ་ཁྱོད་ལ་དང་པོ་ནས་འཕོད་འདུས་མ་འབྲེལ་ཞྱིང་། མངོན་སུམ་ལའང་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་
པ་གང་ཞྱིག ཁྱྲེད་རྣམས་སྱིའྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་ལ་ས་ཕྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཚེད་པ་པོ་ྱིད་
ཀྱི་སྱི་དྲེ་འབས་འཚེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་ཀང་། མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐབ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་འབས་འཚེད་པའྱི་བྱ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལས་ལྟོས་པའྱི་
འབས་འཚེད་པའྱི་སྲེས་བུས་འཚེད་པ་པོ་ྱིད་ཀྱི་སྱི་སྲེ་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འབས་འཚེད་
པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཐབ་འཛུགས་པ་ལ་སོགས་འབས་འཚེད་པའྱི་བྱ་བས་འཕན་འདོགས་པ་ལ་
ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། འགྱུར་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབས་འཚེད་པའྱི་སྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་འབས་
འཚེད་པའྱི་ལས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ནའང་། འབས་འཚེད་པའྱི་སྲེས་བུ་
ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར། འདོད་ན། རང་འབས་སུ་གྱུར་པའྱི་བྱ་བས་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྲེས་པའྱི་ཚེ་
ཁྱོད་འགགས་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྐད་གཅྱིག་མ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར། རང་
འབས་སུ་གྱུར་པའྱི་བྱ་བས་ཕན་འདོགས་པ་ལས་རང་གྱི་སྱིའྱི་གསལ་བྱྲེད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན་ཤྱིང་ད་བ་དྲེ་སྲེང་ལྡྲེང་ལ་སོགས་པ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་
ཏུ་འཛིན་པའྱི་བོ་སྲེ་ལ། བ་ལང་ལ་སོགས་པ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བོ་མྱི་སྲེ་བ་མྱི་འཐད་
དྲེ། ཤྱིང་ད་བ་དང་སྲེང་ལྡྲེང་དང་བ་ལང་རྣམས་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 
ཤྱིང་ད་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་སྲེང་ལྡྲེང་བ་ལང་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྱིའྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་
དུ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། ཁྱོད་དང་སྲེང་ལྡྲེང་འགའ་ཞྱིག་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་ས་བོ་རབ་ཏུ་འཇུག 
གཞན་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ལ་འཇུག་པ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་སྲེང་ལྡྲེང་ལ་སོགས་པ་
དང་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་ཅན་དུ་ྲེ་བ་གང་གྱིས་ཏྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་ྱིད་ཤྱིང་ས་དང་། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་འཇུག་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་ལས་
སྤངས་པ་སྲེ་མ་གཏོགས་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་གཞན་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན་ས་
བོན་གཅྱིག་གྱིས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྲེ་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་གཞན་གྱི་འབས་བུར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ས་བོན་དང་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 
ཞྲེས་གཞན་ལུགས་བཀག་ནས་རང་ལུགས་འཇོག་པ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཀུན་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་
བདག་ྱིད་གཅྱིག་པའྱི་སོ་ནས་ས་བོན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དུ་མས་འབས་བུ་མྱུ་གུ་གཅྱིག་བྱྲེད་
པ་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་ཆུ་ལུད་སོགས་དྲེ་
ཁྱྲེད་སྲེད་བྱྲེད་དུ་དོན་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་བོན་གྱི་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ལའང་ཁྱོད་བསྲེད་
པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྱི་གཙོ་བོ་པ་དྲེས་འབས་བུ་བསྲེད་ན་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་
སོགས་དོན་མྲེད་པ་དྲེས་ན། གསལ་བ་རྣམས་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་སྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
འབས་བུ་བསྲེད་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྲེན་གྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་དང་བལ་བའྱི་རག་པ་
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བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་གྱི་བྱྲེ་
བག་གམ་ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་འབྱུང་སྲེ། ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་རྣམས་ཚོགས་པས་ཁྱོད་སྲེ། 
དྲེ་རྣམས་གང་རུང་གཅྱིག་དང་བལ་ན་ཁྱོད་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་
ཡང་གསལ་བ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་རང་མཚན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་ཞྱིག་གསལ་བ་ལ་རྲེས་འགོ་
བྱྲེད་པའྱི་སྱི་དྲེ་ལས་ནྱི་འབས་བུ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་བདག་ྱིད་གཅྱིག་པའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན། སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་ལྷན་
གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆུ་ལུད་སོགས་ལས་སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་སྲེ་ལ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་སོགས་ལས་
སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་མྱི་སྲེ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཅྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་སྱི་དངོས་པོ་བས་འབས་བུ་མྱི་བསྲེད་པ་དྲེས་ན་
དངོས་པོ་རྣམས་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཀང་། སཱ་ལའྱི་མྱུ་གུའྱི་ལྷན་ཅྱིག་
བྱྲེད་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གཞན་ནས་ཀྱི་ས་
བོན་ལ་སོགས་པ་སཱ་ལུའྱི་མྱུ་གུ་རྒྱུ་མྱིན་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་རོལ་བར་མྱི་
འོས་ཏྲེ། ཁྱོད་རྲེན་འབྲེལ་གྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་
གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་འཇྱིག་
བྱྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་སོ་རྣམས་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་པའྱི་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་ཀང་། དྲེ་ཙམ་ལས་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་
པ་དྲེ་ལྟར་དུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྱི་ནང་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པས་སོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་
འགྱུར་ཀུན་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་སྱི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་འགྱུར་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་པར་
ཐལ། གཅྱིག་རྣམ་འགྱུར་དྲེ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ཁྱོད་རག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་རྣམ་
འགྱུར་དང་སྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྣམ་འགྱུར་རང་བཞྱིན་
ཐ་དད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ལྟར་ནའང་གསལ་བ་ཞྱིག་པའྱི་ཚེ་སྱི་འཇྱིག་གམ་
མྱི་འཇྱིག་ཅྲེས་བརགས་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བཀོད་པའྱི་ྲེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་
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ལ་བུམ་མ་ཡྱིན་བཀག་ཙམ་གྱི་ལྡོག་པ་མྲེད་དགག་གྱི་གཞན་སྲེལ་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་འཇྱིག་
པའྱི་ཚེ་ཁྱོད་མྱི་འཇྱིག་པར་རག་ཏུ་གནས་པ་དང་། བུམ་གསལ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་ཁྱོད་རག་ཏུ་མྱི་གནས་
པར་འཇུག་གམ་ཞྲེས་རོག་ཅྱིང་དཔད་པར་བྱར་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་ྱིད་ཅུང་
ཟད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་སྱི་འཛིན་པའྱི་བོ་ལ། བུམ་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀང་
བུམ་གསལ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་འཇྱིག་གམ་མྱི་འཇྱིག་ཅྲེས་བརག་ཅྱིང་དཔད་པར་བྱར་མྲེད་པར་ཐལ། 
རོག་པས་བསད་ཅྱིང་སོ་བཏགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྲེལ་བ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། 
གསལ་བ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་སྱི་འཇྱིག་གམ་མྱི་འཇྱིག་ཅྲེས་བརགས་ནས་སུན་དབྱུང་བར་བྱར་མྲེད་པར་
ཐལ། ལྡོག་པ་མྲེད་དགག་གྱི་གཞན་སྲེལ་དང་། བོའ་ིགཞན་སྲེལ་གྱིས་གསལ་བ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་
འཇྱིག་གམ་མྱི་འཇྱིག་ཅྲེས་བརག་ཅྱིང་དཔད་པར་བྱར་མྲེད་པ་གང་ཞྱིག དྲེ་གྱིས་ལས་མ་གཏོགས་
པའྱི་སྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་གཙོ་བོ་མྲེད་ན་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའྱི་ལྷན་ཅྱིག་
བྱྲེད་རྲེན་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཇྱི་ལྟར་བསྲེད་དྲེ་མྱི་བསྲེད་པར་ཐལ། ནས་
ཀྱི་མྱུ་གུ་དྲེའྱི་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ནས་ཀྱི་ས་བོན་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལས་རྫས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 
ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའྱི་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་ཅན། སྱི་གཙོ་བོ་བ་མྲེད་
པའྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཀང་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་དྲེས་ཁྱོད་གོགས་སུ་
ཡོད་ན་ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བསྲེད། མྲེད་ན་མྱི་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མྱུ་གུའྱི་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ཆུ་
ལུད་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལ་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་སྱི་གཙོ་བོ་བའང་ཡོད་ལ། དྲེའྱི་ནུས་པས་མྱུ་གུ་བསྲེད་པས་
ཁྱད་པར་ཁོ་ནས་བསྲེད་པ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། སྱི་གཙོ་བོ་བ་དྲེས་མྱུ་གུ་དྲེ་བསྲེད་པ་མྱིན་པར་བྱ་མྱིན་
ཁྱད་པར་རྣམས་དང་བལ་ཅྲེས་པར་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེ་ལྟར་དངོས་པོ་རྣམས་སྲེ་འགག་ཐ་དད་པས་ཐ་
དད་དུ་བསྒྲུབས་ནས། བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བས་ཀང་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། མྱུ་གུའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་
རྲེན་གྱི་ཁྱད་པར་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྱི་གཙོ་བོ་བ་མྲེད་ཀང་ཤྱིན་ཏུ་
ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལས་གཞན་གཅྱིག་ཏུ་སྣང་བ་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་བོ་མ་འཁྲུལ་
བས་ཐ་དད་དུ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྱི་གསལ་བ་གྱིས་
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ཀྱི་ནང་ནས་ཁྱོད་ྱིད་དོན་དམ་པར་ཡོད་དྲེ། གཞན་རྱིགས་མཐུན་མྱི་མཐུན་ལས་ལོག་པར་གཞན་
དང་མ་འདྲེས་པར་གནས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆུ་ལུད་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ནྱི་རང་འབས་
བསྲེད་པས་རྒྱུ་དང་། རང་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པས་འབས་བུར་བཤད་ཅྱིང་། དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གཞན་དང་
མ་འདྲེས་པར་གནས་པས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་ལ། དྲེ་ནྱི་ཞུགས་པས་བང་དོར་གྱི་འབས་བུ་
འབྱུང་བ་ཅན་ཡྱིན་པས་འབས་བུ་དོན་གྲེར་གྱི་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི །དྲེ་
ལས་གཞན་པའྱི་སྱི་གཙོ་བོ་ནྱི་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའ་ི
ངང་དུ་གཅྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབས་བུ་བསྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། 
ཇྱི་ལྟར་གངས་ཅན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཁྱད་མྲེད་གཅྱིག་
ཡྱིན་ན་ཡང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། སངས་
རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་སྱི་དངོས་པོ་གཙོ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་དུ་ཁྱད་པར་མྲེད་ནའང་། 
རྒྱུ་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་སྱི་གཙོ་བོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐ་
དད་ཡྱིན་ནའང་། དངོས་པོའ་ིཆོས་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་འབས་བུ་འགའ་ཞྱིག་བྱྲེད་པ་པོར་འགྱུར་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་གཅྱིག་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབས་བུ་
ཐམས་ཅད་བསྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་གཅྱིག་ན་རྒྱུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་
འབས་བུ་འགའ་ཞྱིག་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དངོས་པོའ་ིཆོས་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། མྱི་
མཚུངས་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་གཙོ་བོའ་ིངང་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པར་གཅྱིག་ན་རྒྱུ་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་འབས་བུ་འགའ་ཞྱིག་བསྲེད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་དྲེར་གཅྱིག་ན་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་
ཀྱིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་བསྲེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དངོས་པོ་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱིས་འབས་བུ་བསྲེད་
པར་བྱྲེད་པ་དང་མྱི་བྱྲེད་པ་གྱིས་འགལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་རྣམས་གཙོ་བོའ་ི
ངང་དུ་གཅྱིག་ཀང་། རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་བསྲེད་པའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་མྲེད་དྲེ། 
རྒྱུའྱི་གནས་སྐབས་ཐ་དད་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུའྱི་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ཆུ་ལུད་
སོགས་ཆོས་ཅན། ནས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བསྲེད་པར་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། ནས་ཀྱི་ས་བོན་ལས་གནས་སྐབས་
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ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་སྱི་གཙོ་བོ་བ་དྲེས་འབས་བུ་རྣམས་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་ས་ཕྱིའྱི་གནས་སྐབས་
བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་སྱི་གཙོ་བོ་བ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་རྣམས་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་ས་ཕྱིའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་བསྲེད་པ་པོ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་མྲེད་
པའྱི་རག་པ་གཅྱིག་པུ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་ས་མའྱི་གནས་སྐབས་ལས་ནུས་པའྱི་ཁྱད་པར་
གཞན་ཐོབ་པའང་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཆ་མྲེད་པའྱི་སྱི་གཙོ་བོ་བ་དྲེའྱི་
བདག་ྱིད་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་སྱི་གཙོ་བོ་བ་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དུ་མའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་འགྱུར་ཆོས་ཅན་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་མྲེད་
པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྱི་གཙོ་བོ་བ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྣམ་གངས་ཟྲེར་ཀང་། སྱི་
ཁྱད་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འད་བ་ཐུན་མོང་བ་དང་མྱི་འད་བ་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་ནྱི་ནུས་པ་ཡྱིན་ལ། ཁྱད་པར་ནྱི་
གསལ་བ་ཡྱིན་པས་སྱི་ཁྱད་དྲེ་དག་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡང་འདོད་ཅྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡྱིན་ན་སྱི་ཁྱད་
དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ནུས་པ་དང་གསལ་བའྱི་བདག་ྱིད་
གང་གྱིས་འདྱི་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་ཁྱད་པར་རོ། །འདྱི་ནྱི་སྱིའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། སྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེའང་ཆོས་ཅན། སྱི་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བོ་
འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་ནའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་བུམ་སྣམ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་
དད་པས་ཕན་ཚུན་སྱི་ཁྱད་པར་དུ་འཛིན་པའྱི་བོ་མྱི་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དགོས་ནུས་མྲེད་
པའྱི་སྱི་དྲེ་ཁྱད་པར་དང་རྫས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད་དུ་རོག་ལྡན་གྱིས་དཔད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི། 
འབས་བུ་དོན་གྲེར་གྱི་སྲེས་བུས་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྱི་རྲེན་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་རམ། ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་སྱི་
ཡྱིན་ཞྲེས་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཞྱིག་དཔད་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གང་གྱི་བདག་ྱིད་མདུན་ཏྲེ་
དམྱིགས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དྲེའྱི་འབས་བུ་འདོད་ཅྱིང་དོན་དུ་གྲེར་བ་
ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཞྱིག་གོ །བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་བུ་དོན་
གྲེར་གྱི་ལྷ་སྱིན་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་སྱིའམ་ཁྱད་པར་ཡྱིན་དཔད་པར་
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རྱིགས་ཏྲེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་བུ་དོན་གྲེར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བཞོ་བཀལ་ལ་
སོགས་པའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཐ་དད་
ཅྱིང་གཞན་དང་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་
པར་མ་འདྲེས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་རྣམས་འདྲེས་ན་མྲེ་དོན་གྲེར་ཡང་ཆུ་ལ་འཇུག་པ་
དང་། གཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་འགག་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་སུ་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་
བ་མྲེད་ན་མྲེ་ཆུ་དོན་གྲེར་རྣམས་མྲེ་ཆུ་རྱིགས་ཐ་དད་ཤྲེས་པའྱི་བོ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པས་མྲེ་ཆུ་
རྱིགས་ཐ་དད་དུ་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། མྲེ་ཆུ་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་
རྱིགས་ཐ་དད་དུ་མྱི་སྲེས་པའྱི་རྲེན་མྲེད་དྲེ། ཞྲེས་རྱིགས་མཐུན་རྣམས་ཕན་ཚུན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་
ལས་ལྡོག་པ་མཚུངས་པ་ྱིད་ཀྱིས་གཞན་སྲེལ་དུ་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཞར་ལ་ངན་རོག་
གཞན་ཡང་སྲེལ་བ་སོན་པ་ནྱི། དངོས་པོ་རྣམས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་བསྒྲུབ་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་འཛེམ་
པ་སྲེ་ངོ་ཚ་མྲེད་པའྱི་གཅྲེར་བུ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཞོ་རྔ་གྱིས་རང་མཚན་པ་གཅྱིག་དང་གནས་སྐབས་
ཐ་དད་པས་རྔ་མོ་ཞོར་འགྱུར་ཞྱིང་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་མུན་སྤྲུལ་གང་ཅྱི་ཡང་རུང་རུང་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་
ཀང་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞོ་རྔ་མཐའ་གཅྱིག་དུ་ནྱི་ཐ་དད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་གཞུང་
འཛུགས་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རང་དང་མ་ཡྱིན་གྱིས་ཀའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་ནྱི་བསྐུལ་བ་ན། ཞོ་དོན་གྲེར་རྣམས་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རྔ་མོང་ལ་མྱི་རྒྱུག་སྲེ་
རྒྱུག་འོས་པར་ཐལ། ཞོ་རྔ་ཐ་དད་པ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་བསལ་བ་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཏྲེ་ཞོ་དྲེ་རྔ་མོང་
ལས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་འོ་མའྱི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་ཏུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ཞོ་འཐུང་ཞྲེས་
བསྐུལ་བ་ན་ཁྱད་པར་ཞོ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་གྱི། རྔ་མོ་ལ་མྱི་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། རྔ་མོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
ཞོ་རྔ་གྱིས་ཀ་མྱིན་པར་ཞོ་ལས་གཞན་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞན་ལ་སྲེ་འོ་མའྱི་རྣམ་འགྱུར་དྲེར་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། འོ་མའྱི་རྣམ་འགྱུར་དྲེ་ྱིད་ཞོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཞོ་རྔ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་
ཀུན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ས་བོ་ཐ་དད་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་བདག་ྱིད་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། [WP:Hidden On]རང་གྱི་སྲེམས་ནྱི་ཡོངས་སུ་འདུལ། །འདྱི་ནྱི་སངས་རྒྱས་བསན་པ་
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ཡྱིན། །[WP:Hidden Off]དྲེ་ལྟར་སྨྲ་བ་ལ་སྲེ། འདོད་ན། གནས་སྐབས་ཐ་དད་ལ་མཐར་ཐུག་རང་མཚན་
གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པར་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་བོ་ཐ་དད་འཇུག་པ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ཡོད་པའྱི་ས་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པ་བསན་ནས། ད་མྲེད་པའྱི་ས་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པ་
པ་སོན་པ་ནྱི། བུམ་མྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་མྲེད་ཆོས་ཅན། ས་རོག་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་བརོད་དམ་
སྲེལ་བས་བརོད་ཞྲེས་དཔད་པར་བྱ་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་ཙམ་དུ་ཡང་ངོ་བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེས་ན་དྲེ་དག་ྱིད་ཆོས་ཅན། རང་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རོག་གྱིས་ནྱི་རྣམ་གཅོད་ཙམ་དུ་བརོད་ཅྱིང་ཡུལ་
དུ་བྱྲེད་པ་གྲུབ་སྲེ། ས་རོག་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱས་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ།།  ༈ །དྲེ་ལྟར་ཞར་ལ་ས་རོག་གྱི་འཇུག་ཚུལ་གཞན་སྲེལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་ནས། ད་དཀྱུས་མ་
རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་སོན་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལ་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་དུ་བརོད་ཅྱིང་བཀོད་པའྱི་རགས་གྱིས་སུ་ཡོད་དྲེ། ས་འཇྱིག་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུ་རགས་
སུ་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་རང་མྱིང་གྱིས་རང་གྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་བྱྲེ་བག་སྲེ་ཐ་དད་ལྟོས་པར་འཕངས་
པའྱི་ལྟོས་པའམ། འོན་ཏྲེ་ས་འཇྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་ྱིད་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་རང་མྱིང་
གྱིས་རང་གྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་ལ་མ་ལྟོས་པར་འཕངས་པའྱི་འབའ་ཞྱིག་པ་སྲེ་དག་པ་གྱིས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཙམ་ས་མྱི་རག་སོགས་སུ་སྒྲུབ་
པའྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ན་ཡོད་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་
དགོས། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཡོད་ཙམ་ནྱི་གྲུབ་ཟྱིན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ནྱི་
དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ན་ཡོད་པ་རགས་སུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཡོད་ཙམ་ནྱི་
གྲུབ་ཟྱིན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ས་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་མཐུན་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་བུམ་པའྱི་ཡོད་
པ་ནྱི་ཆོས་ཅན་ས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན་དང་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་
མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་གཏན་ཚིགས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་གྱིས་ཀ་དག་ལས་མས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་མྱི་
མཚུངས་ཏྲེ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་རང་འདོད་མྱི་འགྲུབ་ཅྱིང་། གཞན་འདོད་སྒྲུབ་པར་སོན་པ་དྲེ་
གངས་ཅན་པས་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཁྱད་པར་རྣམས་ལ་རྲེས་འགོ་མཐོང་བ་དྲེ་ཆོས་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   53 

ཅན། གཙོ་འཛིན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་སྱིའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་ལ་རོལ་བ་གངས་ཅན་པའྱི་
བཞྲེད་འདོད་ཀྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ཀང་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་
ཡོད་པ་ཙམ་ཁོ་ན་ཁྱད་པར་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའྱི་བོ་ངོར་དྲེ་
འདའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་ཡོད་ཙམ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་
པ་དྲེས་དྲེའྱི་སྲེང་དུ་ཡོད་ཙམ་དྲེ་འད་བ་ཡང་ཚད་མས་བཀག་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་ཟྱིན་མ་བརྲེད་པར་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རག་པ་གཅྱིག་པུ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཡོད་པ་ཙམ་དྲེ་གཙོ་
བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བཟུང་ན། གངས་ཅན་གྱི་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཁྱད་
པར་རྣམས་ལ་རྲེས་འགོ་མཐོང་བ་འདྱིར་ཆོས་ཅན། རག་པ་གཅྱིག་པུ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་
བྱས་པའྱི་ཡོད་ཙམ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེས་ཁྱད་པར་
དུ་བྱས་པའྱི་ཡོད་ཙམ་དྲེས་ཁྱོད་ལ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་ཡོད་པ་ཙམ་གཙོ་བོར་ཡོད་པར་
སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་རག་པ་གཅྱིག་པུ་ལ་སོགས་པ་དྲེས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཡོད་པའྱི་ཁྱད་
པར་དག་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེས་
ན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་རགས་སུ་བཟུང་བ་མྲེད་པར་དངོས་པོ་ཙམ་ནྱི་རགས་སུ་བསྒྲུབ་ཙམ་བཟུང་
བ་ན། དངོས་པོ་ཙམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འགོ་བ་
མས་པའྱི་སོན་མྲེད་པར་ཐལ། རང་གྲུབ་ཙམ་གྱིས་མྱི་རག་པ་དྲེ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་
ཕྱིར། རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་ཡོད་པ་དྲེ་གཙོ་བོ་ཡོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འཐད་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། ཡོད་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་གཙོ་འཛིན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་
ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་སུ་གང་བཀོད་ཀང་རགས་ལྟར་སྣང་གསུམ་ལས་མ་འདས་
པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། ཡོད་ཆོས་གྱིས་ཆོས་མྲེད་ཆོས་གང་བཀོད། དང་པོ་ན། ཡོད་ཆོས་
དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། གཙོ་འཛིན་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་
མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་ཁྱོད་ཡྱིན་པར་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ན། གྱིས་ཀ་ཤྲེས་
བྱ་གཞལ་བྱ་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་ཐལ། དངོས་པོ་དངོས་མྲེད་
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གྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ན། མྲེད་པའྱི་ཆོས་དོན་བྱྲེད་ནུས་སོང་
ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་མྲེད་
ཅྱིང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སར་དྲེ་མྲེད་ན་ནྱི་ཡོད་པའྱི་བདག་ྱིད་
འགྱུར་ཅྲེས་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པའྱི་བྱས་པ་དྲེ་གོ་
བྱྲེད་དམ་རགས་ཡྱིན་ལ། རགས་དྲེ་ལ་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པའྱི་མྱི་རག་པ་དྲེ་རང་བཞྱིན་
ཅན་དུ་ངྲེས་པར་བྱ་བ་གོ་བྱའམ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་མྱི་རག་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལྡོག་པ་ན་བྱས་པ་དྲེ་ལྡོག་པར་བྱྲེད་དྲེ། བྱས་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཁྱབ་བྱ་ཁྱོད་བྱས་
པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞར་ལ་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་སོར་བ་གྱིས་སོན་
པ་ནྱི། དཔྲེར་ན་གང་བྱས་པ་མྱི་རག་བུམ་པ་བཞྱིན། ས་ཡང་བྱས་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན་དང་། 
མཐུན་དཔྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་དང་རགས་སུ་ཆོས་མཐུན་པར་སར་བ་ཆོས་མཐུན་སོར་གྱི་སྒྲུབ་
ངག་གམ། གང་མྱི་འཇྱིག་པ་མ་བྱས་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་བཞྱིན་ས་ནྱི་བྱས་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་
ཆོས་ཅན་དང་མྱི་མཐུན་དཔྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་རགས་སུ་ཆོས་མྱི་མཐུན་པར་སར་བ་ཆོས་མྱི་
མཐུན་སོར་གྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱིས་བཞྱིན་ནོ། །སར་ཡོད་པ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་གྱི་གཞུང་འཛུགས་
པ་དྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཙམ་གྱིས་འཇྱིག་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་
སྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ་འཇྱིག་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་
དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གོས་དཀར་པོ་ཚོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་
དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པས་གྲུབ་ཙམ་ནས་ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངྲེས་པར་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་
པོ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་དུ་མ་ཡོད་པས་ངྲེས་པར་འཇྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་ལ་སོགས་པ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇྱིག་པ་མྱི་སྲྱིད་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་འགའ་ཞྱིག་ལ་འཇྱིག་རྒྱུ་ཐོ་སོགས་དྲེ་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་པ་དྲེས་ནྱི་
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བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཞྱིག་བཤད་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུ་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པར་སྨྲ་
བའྱི་རོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་འཇྱིག་པའྱི་རྒྱུར་འདོད་པའྱི་ཐོ་སོགས་ཐམས་ཅད་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་
འབས་བུམ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའྱི་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ྱིད་དུ་ཐལ། རང་འབས་བུམ་སོགས་
ཀྱི་འཇྱིག་པ་གནས་པས་ཏྲེ་བསྲེད་ངྲེས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་དངོས་པོ་རྣམས་
འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་སྲེ། བུམ་སོགས་དྲེའྱི་འཇྱིག་རྒྱུར་འདོད་པའྱི་ཐོ་སོགས་
རྣམས་ཆོས་ཅན། བུམ་སོགས་འཇྱིག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བུམ་
སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འཇྱིག་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་
རྣམས་གྲུབ་ཙམ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ངོ་བོའ་ིཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུན་མྱི་བརན་པའྱི་གོག་སོགས་གང་ལ་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ལས་གཞན་རྒྱུན་བརན་པར་འདོད་པའྱི་རྱི་ལ་སོགས་
པ་ལའང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། གོག་ལ་སོགས་པ་
དང་རྱི་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །བསྒྲུབ་རགས་གྱིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་སོན་པ་ནྱི། འབས་རགས་སུ་མ་ཟད་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་
ལའང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་དྲེས་ན་དངོས་པོའ་ིཡུལ་ཅན་གྱི་རྲེས་སུ་
དཔོག་པ་གང་སྲེ། སྒྲུབ་རགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་དྲེ། རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་ལ་འབས་བུ་དང་། ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་འབྲེལ་བའྱི་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་པའྱི་འབས་རང་གྱི་རགས་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱིས་བསྒྲུབ་རགས་བཤད་ཟྱིན་ནས། དགག་རགས་སོན་པ་ལ། སར་ཚད་
མ་རྣམས་ནྱི་མྱི་འཇུག་པ་ཞྲེས་པ་འཆད་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐལ་དོན་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་
དྲེ་རང་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་སྐལ་དོན་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་མྱི་འཇུག་
པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མར་ཏྲེ་རགས་སུ་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཆོས་དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་
ན་ཆོས་དྲེ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་འཇུག་པར་མྱི་བྱྲེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
ཆོས་དྲེ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་འཇུག་པ་ཡྱིན་ན། ཆོས་དྲེ་ཚད་མས་མ་
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དམྱིགས་པའྱི་བོ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་མྱི་སྣང་བ་མ་
དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཡོད་ངྲེས་ཙམ་འགོག་པ་ཡྱིན་གྱི། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཅྲེ་ན། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཡོད་ངྲེས་ཙམ་འགོག་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་
ཡྱིན་གྱི །མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ཐ་མལ་པ་ལ་ཡུལ་དུས་རང་བཞྱིན་གྱིས་སྐལ་བའྱི་དོན་དྲེ་
རྣམས་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་པས་ཁྱབ་སྲེ་མ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར། རགས་
བསྒྲུབ་པ་སྲེ། བསན་བཅོས་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པ་ལ་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྐལ་བའྱི་དོན་
རྣམས་བརོད་བྱར་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ཡོད་ན་སྐབས་སུ་མ་བབས་པ་དང་འབྲེལ་མྲེད་སོན་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་
པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། དོན་དྲེ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུང་དོན་ལས་
འདས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཁྱོད་ལ་རང་འདའྱི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མདུན་འདྱིར་
ཆོས་ཅན། དྲེ་རྣམས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་འབས་བུ་གང་ཡང་ཚད་
མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་མྱི་སྣང་བ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཡོད་པ་ཙམ་འགོག་པ་
ཡྱིན་གྱི། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་དྲེས་ན། སྣང་མྱི་རུང་གྱི་ཆོས་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། 
རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་སྲེ་རགས་ཡང་དག་
ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་མྲེད་གང་དུ་
ཡང་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་ངྲེས་པར་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཏན་ཚིགས་བྱྲེ་བག་ལ་
ལྟོས་ནས་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་སྲེ་ཁྱད་པར་
སྣང་རུང་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་ལ། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་སྲེ་རགས་དག་ཏུ་
འགྱུར་རོ། འོ་ན་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་མྱི་གྲུབ་ཅྲེས་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཅྲེ་ན། ཚད་མས་མ་
དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་མྱི་གྲུབ་ཅྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་དོན་
སྱིར་བཏང་ཁོ་ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཤྲེས་བྱྲེད་རགས་ལས་ཀང་མྱི་
ཤྲེས་པ་མངོན་སུམ་ལ་ཡང་སྣང་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་དོན་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །འོ་ན་ངྲེས་མྲེད་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དྲེ་དག་ཀང་གང་ཞྲེ་ན། སྣང་རུང་གྱི་རྒྱུ་ཚད་མས་མྱི་ཤྲེས་ཤྱིང་
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མ་དམྱིགས་ན་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་མྲེ་མྲེད་ཀྱིས་དུ་
མྲེད་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་དོན་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཁྱབ་བྱ་མ་དམྱིགས་པ་རགས་
ཅན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་ཡོད་པ་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་ཡང་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཤྱིང་མྲེད་ཀྱིས་ཤ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །འོ་ན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པ་
དྲེ་ཡང་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་རགས་སུ་འགྱུར་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་དག་སྣང་རུང་མ་
དམྱིགས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་དགག་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་མྲེད་པར་ཚད་མས་རོགས་པར་
འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཚེ་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་གྱི་
དོན་དྲེ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པས་སྣང་རུང་གྱི་དོན་དྲེ་མྲེད་པར་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། 
སྣང་རུང་བུམ་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་སྲེ་བུམ་པ་མཐོང་བའྱི་གྲེགས་སྱིབ་བྱྲེད་ལ་སོགས་མྱི་སྲྱིད་
པར་གྱུར་པ་ན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་
པས་སྣང་རུང་བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་ན་སྣང་རུང་
བུམ་པ་ཚད་མས་དམྱིགས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པར་
མ་ཟད། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པས་ཀང་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་
འགལ་བའྱི་དངོས་པོ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་དགག་བྱའྱི་
ཆོས་དྲེ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་ཚད་མས་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དགག་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་
དངོས་པོ་ྲེ་བར་ཡོད་ན་དྲེ་འད་དྲེ་དགག་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལ་ཡོད་ངྲེས་འགོག་པ་དང་། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་གྱིས་སུ་ངྲེས་ན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་པ་གྱིས་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་
པའྱི་རགས་དྲེ་ཡོད་ངྲེས་འགོག་པ་དང་། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར། གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ལྟར་ན། གཙོ་བོ་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་དགག་ས་སར་དུ་མྱི་རུང་སྲེ། གཙོ་བོ་མྲེད་
པ་ལ་གཙོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཆོས་ཅན་མྲེད་ངྲེས་པས་རགས་
ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་ཡང་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་སའྱི་དོན་རང་མཚན་དུ་བསམས་ནས་
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རྩོད་པར་ཟད་ཏྲེ་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་སའྱི་དོན་རང་མཚན་དུ་མྲེད་དྲེ། རོད་བྱྲེད་སའྱི་དོན་
དྲེ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དྲེ་འོངས་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པས་ཡོངས་
སུ་བསྒྲུབས་ཏྲེ་སོ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་འདའྱི་ས་དོན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ་ི
ཆོས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་ཡོད་པ་དངོས་པོར་ཞྲེན་པ་དང་། མྲེད་པ་དངོས་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པ་དང་། 
ཡོད་མྲེད་གྱིས་ཀར་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་རོག་པ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སོ་བཏགས་ཀྱི་ཆོས་ནྱི་རྣམ་པ་
གསུམ་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་གཙོ་བོའ་ིས་དོན་དྲེ་གཙོ་བོ་དངོས་པོའ་ིྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་ཚད་མས་
མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོའ་ིས་དོན་དྲེ་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྲེད་པར་
སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་གྱི་
སྲེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་
སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོའ་ིས་དོན་དྲེ་ྱིད་མྲེད་དོ་ཞྲེས་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཙོ་
བོའ་ིས་དོན་ན་པ་པོ་ལ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཙོ་བོ་ཞྲེས་ས་སོར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་
རྣམས་དོན་དམ་པར་རང་མཚན་པ་གཅྱིག་པུ་ྱིད་དུ་འཇུག་པ་ཅན་ཡྱིན་ན། དོན་བུམ་སོགས་རྣམས་
ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཐོང་བ་ལྟ་བའྱི་བྱྲེ་བག་ཐ་དད་པའྱི་དབང་གྱིས་རག་མྱི་རག་ཅྲེས་སོགས་ཀྱིས་ས་
རྣམས་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རག་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱོད་རག་མྱི་
རག་ཏུ་དོན་ལ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འདས་པ་དང་མ་སྲེས་པའྱི་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་
ཡང་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། རང་མཚན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་འགའ་ཞྱིག་ཀང་བརྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་
རྣམས་དངོས་ཡུལ་རང་མཚན་གྱི་དབང་ཁོ་ནས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་དག་བོ་
རོག་པའྱི་དོན་གྱི་ཡུལ་དུ་འདོད་པ་འཐད་དྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་བོ་རོག་པའྱི་དོན་གྱི་ཡུལ་ཅན་མ་
ཡྱིན་པར་དངོས་ཡུལ་རང་མཚན་གྱི་དབང་ཁོ་ནས་འཇུག་ན་གནོད་བྱྲེད་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ས་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསྙོན་ན། གཙོ་བོའ་ིས་དོན་གཙོ་བོ་དངོས་པོའ་ིྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྲེད་པ་ཆོས་
ཅན། གཙོ་བོའ་ིས་དོན་དང་། གཙོ་བོ་དང་དངོས་པོའ་ིྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཚོགས་པ་དྲེ། གཙོ་
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བོའ་ིས་དོན་གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། དྲེ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེན་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་རང་མཚན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཡན་གར་བ་གཅྱིག་བསྒྲུབ་བྱའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་
མཚན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཡན་འགར་བ་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་
ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ས་དོན་མྲེད་པར་བསྙོན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་ནས། རྱིགས་པ་འདྱིས་
ཀང་ས་དོན་མྲེད་པ་འགོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། ས་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བསྙོན་པ་མྲེད་པའྱི་
འབས་བུ་དོན་གྲེར་གྱི་སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ྱིད་ལ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་
ཕོགས་གྱིས་སུ་བྱྲེ་བག་ཕྲེ་ནས་དཔད་པར་བྱ་སྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་འབས་བུ་འབྱུང་བ་
ནྱི་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་འདྱི་ལ་རག་ལས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ས་དོན་ལ་ཡོད་མྲེད་དུ་བརགས་པས་
ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ས་དོན་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་དུ་གྲེར་བྱ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན། མ་ནྱིང་གཟུགས་བཟང་མྱི་བཟང་ཞྲེས་འཁྲྱིག་པ་དོན་གྲེར་གྱི་འདོད་ལྡན་རྣམས་
ཀྱིས་བརགས་པས་དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་དོན་འགྲུབ་པ་ལ་ཅྱི་ཕན་ཏྲེ་མྱི་ཕན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཙོ་
བོ་དངོས་པོ་བའྱི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་གཙོ་བོའ་ིས་དོན་གྱི་ཆོས་ཡྱིན་ན། 
སོབ་དཔོན་གྱིས་བརགས་པའྱི་ཆོས་མ་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་པ་སྨྲ་
བའྱི་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་གཙོ་བོ་དངོས་པོའ་ིརྲེན་ནམ་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཕྱི་
རོལ་གྱི་གཙོ་བོའ་ིཆོས་སུ་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་གཙོའྱི་ས་དོན་འདྱིའྱི་ཆོས་སུ་གསུངས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོའ་ིསའྱི་དོན་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརགས་པ་ཞྲེས་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དྲེ། རོག་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་སོ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར།།  ༈ །ཞར་
ལ་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། སར་མ་དམྱིགས་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་ཅྲེས་
པ་ཡང་མངོན་རྲེས་ཀྱིས་མ་དམྱིགས་ན་མྲེད་པར་མྱི་གྲུབ་མོད། ལུང་གྱིས་མ་དམྱིགས་ན་མྲེད་པར་
གྲུབ་སྲེ། ལུང་དྲེ་མ་ལུས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལས་གཞྱི་འགར་ཡང་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དངོས་སུ་གྲུབ་པ་མྱིན་ཏྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་
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དངོས་པོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོན་ཀང་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། 
རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་སྨྲ་བ་པོའ་ིབརོད་འདོད་ཀྱི་
བསམ་པ་བཞྱིན་དུ་ན་པ་པོའ་ིབོ་ཡུལ་དུ་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་དོན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་
ན་སོབ་དཔོན་གྱིས། ཡྱིད་ཆྲེས་ཚིག་ནྱི་མྱི་བསླུ་བའྱི། །སྱི་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད། །ཅྲེས་ལུང་
ཚད་མར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མྱི་འགལ་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་
གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ལུང་དྲེ་ལས་གཞན་གང་ཡང་རུང་བའྱི་ལུང་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུང་ཚད་
མར་བཤད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ངག་གམ་བསན་བཅོས་གང་ལ་བང་དོར་བཏང་སྙོམས་སུ་བྱ་བའྱི་དོན་འབྲེལ་
ཆགས་སུ་སོན་པ་དང་། སྲེས་བུའྱི་དགོས་པ་སྒྲུབ་པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐབས་དང་། སྲེས་བུས་
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་བརོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བརག་པའྱི་
དབང་དུ་བྱས་ནས་ལུང་ཚད་མར་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུང་གྱི་དོན་ལ་ཡོངས་སུ་བརག་
པའྱི་ཚུལ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་དོན་ལ་སྲེས་བུ་མྱི་བསླུ་
བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐོང་བ་མངོན་གྱུར་གྱི་དོན་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་མྲེད། མ་མཐོང་བ་ལོག་གྱུར་
གྱི་དངོས་པོའ་ིདོན་དྲེ་དག་ལ་རྲེས་སུ་དཔག་པ་རྣམ་པ་གྱིས་ཀྱི་ནང་ནས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་
ཀྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པ་མྲེད། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལ་རང་ཚིག་འགལ་བ་སོགས་ཀྱི་སོ་
ནས་ཡྱིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཔད་པ་གསུམ་
དང་ལྡན་པའྱི་ལུང་ངམ། ལུང་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚིག་
གང་ཡང་བརོད་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་
རོགས་པའྱི་བོ་རྲེས་དཔག་ཚད་མར་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཅྲེ་ན། ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་སོན་པའྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
གསུང་རབ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་དོན་ལ་སྲེས་བུ་མྱི་བསླུ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། མངོན་ལགོ་སོན་པའྱི་སངས་
རྒྱས་ཀྱི་གསུང་རབ་དང་། ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་ཚིག་ཏུ་སྱི་ལས་ཏྲེ་མཚུངས་པའྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེས་ན་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བརྲེན་ནས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའྱི་བོ་ཚད་མར་གསུངས་པའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་ཚུར་མཐོང་གྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་
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དཔད་པ་འཇུག་པའྱི་གོ་སྐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན། ཁྱོད་ལ་བརྲེན་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་རོགས་པའྱི་བོ་
ནྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ྱིད་དུ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་། རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་ལུང་རྣམ་དག་གྱི་བསན་
བྱ་ལ་མྱི་བསླུ་བར་གྲུབ་སྲེ། སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་རྣམ་དག་ཆོས་ཅན། གཞན་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་
མྱི་བསླུ་བར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་གཙོ་བོའ་ིདོན་བདྲེན་བཞྱིའྱི་བང་དོར་ཕྱིན་
ཅྱི་མ་ལོག་པ་ལ་སྲེས་བུ་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བང་བྱའྱི་དྲེ་ྱིད་འགོག་བདྲེན་དང་། དོར་བྱའྱི་དྲེ་ྱིད་
སྡུག་བདྲེན་དང་འགོག་བདྲེན་ཐོབ་པའྱི་ཐབས་ལམ་བདྲེན་བསྲེན་པ་དང་། སྡུག་བདྲེན་འདོར་བའྱི་
ཐབས་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་བ་དང་བཅས་པ་སོགས་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་དུ་ཚད་མས་རབ་ཏུ་
ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་རང་ལུགས་ཀྱི་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པའྱི་འཐད་པ་བསན་ནས། ད་
གཞན་ལུགས་ཀྱི་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པའྱི་འཐད་པ་འགོག་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ལུང་བྱྲེད་པ་པོ་དྲེ་ྲེས་པ་
ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེའྱི་ཚིག་ཀང་ཇྱི་
ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཅན་དུ་གཞན་རྱི་ཁྲོད་རྲེ་པ་སོགས་ཀྱིས་ཤྲེས་ཤྱིང་། འདོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ལུང་
བྱྲེད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུ་དྲེ་ྲེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་གྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བར་ཚད་མས་ཤྲེས་
པར་ནུས་ན། དྲེའྱི་ཚིག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་འདྱི་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་མོད། ྲེས་པ་ཀུན་ཟད་ཡོན་
ཏན་ཀུན་ལྡན་སྤོང་བ་ནྱི་སུ་ཞྱིག་ཡོད། དྲེ་ལྟ་ནའང་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་ལ་ལུང་བྱྲེད་པ་པོ་དྲེ་སྲེས་
བུ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ཚད་མས་ཤྲེས་དགོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུང་ཚད་མར་འདོད་
པ་ལ། ལུང་བྱྲེད་པ་པོ་ྲེས་པ་ཀུན་ཟད། ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་དུ་ཚད་མས་ཤྲེས་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཐ་མལ་པས་སྲེས་བུ་འདྱི་ནྱི་སོན་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་པའམ། འདྱི་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་
པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཚད་མས་རོགས་པར་དཀའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
ཐ་མལ་པས་སྲེས་བུ་གཞན་ལ་འདྱི་ནྱི་ཆགས་སོགས་ཀྱི་སོན་དང་ལྡན། འདྱི་ནྱི་ཆགས་སོགས་ཀྱི་
སོན་མྲེད་པའོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་རྣམས་ནྱི་རྲེད་ཅྱིང་ཡོད་པར་དཀའ་བར་ཐལ། ཐ་མལ་པ་ལ་
སྲེས་བུ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཆགས་སོགས་ཡོད་མྲེད་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཤྱིན་
ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ནྱི་གཞན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཤྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ྲེས་
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ཟད་ཀྱི་སྲེས་བུ་ཚད་མས་རོགས་པར་དཀའ་ན། ྲེས་ཟད་ཀྱི་སྲེས་བུ་གཏན་ནས་མྱི་སྲྱིད་དམ་ཞྲེ་ན། 
ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་མཐར་ཐུག་པར་གྲེན་པོས་སྤོང་ནུས་པས་ྲེས་ཟད་ཀྱི་སྲེས་བུ་ཡོད་
པར་སོན་པ་དྲེ། གང་གྲེན་པོ་འཕྲེལ་བ་ལ་འགྱིབ་པ་དང་། གྲེན་པོ་འགྱིབ་པ་ལ་ཕུལ་བྱུང་བརྲེན་
པའྱི་ཆོས་ཀུན་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གནོད་བྱྲེད་དང་བཅས་པས་ཁྱབ། དཔྲེར་ན་ཚ་གང་བཞྱིན་ྲེས་པ་
ཆགས་སོགས་ཀང་གྲེན་པོ་འཕྲེལ་འགྱིབ་ལས་འཕྲེལ་འགྱིབ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་འགལ་ཁྱབ་
དམྱིགས་པའྱི་རགས་བཀོད་ནས། ཟག་པ་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ལ་ལའྱི་
རྒྱུ་ལ་གཏན་ནས་ཟད་པར་འགྱུར་བ་སྲྱིད་དྲེ། གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེ་གོམས་
པ་རབ་གྱི་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས། གོམས་མཁན་གྱི་རྒྱུད་དྲེ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེའྱི་
བདག་གམ་ངང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་འདྱིས་པའྱི་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་
རྣམས་གྲེན་པོས་འཇོམས་པ་བཞྱིན་དུ་གྲེན་པོའ་ིངང་དུ་གྱུར་པའྱི་རྒྱུད་ལའང་ྲེས་པ་ཆགས་
སོགས་འབྱུང་སྲྱིད་པས་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་གཏན་ནས་སྤོང་བ་མྱི་སྲྱིད་དོ་ཞྲེ་ན། འཕགས་པའྱི་
སྤངས་པ་སར་ལྡོག་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་རྱིགས་པ་སོན་ཏྲེ། གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་བཟློག་པའྱི་འབད་
པ་མྲེད་མོད། འབད་དུ་ཟྱིན་ཀང་ཁྱོད་མྱི་བཟློག་སྲེ། ཁྱོད་འཁོར་བའྱི་ྲེ་བར་འཚེ་བ་མྲེད་པ་དང་། མྱི་
རག་བདག་མྲེད་སོགས་ཡང་དག་པའྱི་དོན་ཅན་དང་སྲེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དམ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་གསུམ་ལས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ནས་འཁོར་
བའྱི་འཚེ་བ་དང་བཅས་པ་དང་། རག་བརན་སོགས་སུ་སོ་འདོགས་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་། 
སྲེམས་རྒྱུད་ལ་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཀང་ཞྲེས་པས་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་
སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཁྱོད་བཟློག་པའྱི་འབད་པ་མྲེད་དྲེ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་
སྲེས་བུའྱི་བོ་ནྱི་ཁྱོད་ྱིད་ཀྱི་ཕོགས་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གང་སྤངས་ན་སྤོང་བར་འགྱུར་བའྱི་
ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དག་ནྱི་
བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་འཇྱིག་ཚོགས་སུ་ལྟ་བ་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་
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ནོ། །འོ་ན་མདོ་ལས་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དྲེ་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མདོ་གཞན་ལས་ཁྱོད་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་
ཀྱི་རྒྱུར་བཤད་པ་དང་། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་བཤད་པ་
མྱི་འགལ་ཏྲེ། ཁྱོད་ྱིད་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕུང་པོ་ལ་
བདག་དང་བདག་གྱི་བ་དྲེར་བཟུང་བ་ལས་བདག་དང་བདག་གྱི་བ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་ལ། བདག་
དང་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་དྲེ་ལས་ཞྲེ་སང་དང་ཕག་དོག་ལ་སོགས་པའྱི་ྲེས་པ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་
རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ན་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་གཏྱི་མུག་
ཡྱིན་པ་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འཇྱིག་ཚོགས་ལྟ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མདོ་གཞན་ལས་ཁྱོད་ྲེས་པ་
ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་སྤངས་པ་ན་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་
རྣམས་སྤོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱི་རྒྱུར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པའྱི་ཚིག་ལུང་ཚད་མར་འདོད་པ་འགོག་པ་དྲེ། གང་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་བདྲེན་
དོན་ཅན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྲེ། ཚིག་རྣམས་དོན་ལོག་པ་སོན་པ་ྱིད་ཀྱིས་རྒྱུ་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་
རྣམས་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་ནྱི་བདྲེན་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ནྱི་དཔོད་པ་པ་ལ་ལ་བརོད་པར་བྱྲེད་དོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པ་ལ་ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་ཅྱིས་མྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། ཚིག་རྣམས་དོན་
བདྲེན་པ་སོན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་ནྱི་གཞན་སངས་རྒྱས་པ་དག་བརོད་དོ། །དྲེས་མགོ་མཚུངས་ཀྱིས་དགག་ནས། ད་རྱིགས་པ་
གཞན་གྱིས་དགག་པ་དྲེ། ཨགྲེ་ཧོ་ཏ་ཛོ་ཧ་ཡད་ཅྲེས་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེས་
བུས་བྱས་པ་མྱིན་ཡང་དོན་ལོག་པ་སོན་པ་ྱིད་དུ་སྲྱིད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་
དག་གྱི་རྒྱུ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་གྱི་བར་ནྱི་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་
འབྲེལ་པ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་པར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་
བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བར་སར་བ་རྱིག་པ་མྲེད་པར་ཡང་ཁྱོད་ལས་དོན་རོགས་པར་འགྱུར་བར་
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ཐལ། ཁྱོད་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པའྱི་སོ་ནས་དོན་སོན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ངག་གྱི་བར་ལས་ས་དོན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པ་དྲེ་ནྱི་གསལ་བ་ཡྱིན་པར་རོགས་པས་བར་
རྱིགས་མྲེད་པར་རོགས་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་དོན་གོ་བ་ལ་བརོད་བྱའྱི་
དོན་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་པར་སོ་བཏགས་པ་གཞན་དག་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་
འབྲེལ་ལས་ཀང་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ན། 
རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་དོན་རྲེ་རྲེ་དང་འབྲེལ་ལམ། དོན་དུ་མ་དང་འབྲེལ། དང་པོ་ལྟར་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་
ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་དང་གཞན་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་
གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་རོད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡང་། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་སགས་
སངས་ཀྱིས་མར་མྲེར་བླུགས་པ་དང་འགལ་བ་ཁྱྱི་ཟ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གསལ་བར་ཏྲེ་བརོད་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དོན་དུ་མ་དང་རོད་བྱྲེད་དུ་མངོན་པར་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁྱོད་
བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཁོ་ནར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ྱིད་དུ་བོས་ཀུན་ཏུ་བརགས་པ་
དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་བརའྱི་དབང་གྱིས་དོན་དུ་མའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ད་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པར་སོན་པ་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་
ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་དྲེ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡང་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དྲེ་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་བརོད་དགོས་པ་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་
ཡང་དག་མྲེད་པར་ཐལ། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་རྫས་ཐ་དད་དྲེ་དང་། རྒྱུ་འབས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱོད་སྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་མ་བྱས་ན་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདྲེན་རྫུན་གྱི་དོན་
མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་ན་བདྲེན་བརྫུན་སོན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ྲེས་པ་དྲེ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་སྲེས་བུས་ལྲེགས་པར་བྱས་པར་ཁས་ལྲེན་ན། སར་ཡང་
རྱིག་བྱྲེད་བརྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་འགྱུར་བའྱི་སོན་སོ་ན་གནས་པས། རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་དངོས་སུ་
གང་ཆྲེན་གྱི་ཁྲུས་དང་འད་བར་མཁས་པའྱི་བཞད་གད་གྱི་གནས་སུ་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་རྱིག་
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བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ན་དྲེ་རག་གམ་མྱི་རག གལ་ཏྲེ་རག་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བརོད་
བྱའྱི་དོན་མྲེ་སོགས་དང་འབྲེལ་པ་རག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབྲེལ་པ་ཅན་མྲེ་སོགས་
རྣམས་མྱི་རག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མྱི་རག་ན། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཕྱི་མ་རྣམས་མྱི་བརོད་པར་ཐལ། 
རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ས་མ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་
འགགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་དྲེ་སྲེས་
བུའྱི་བོ་ཡྱིས་ལྲེགས་པར་སོ་བཏགས་པར་བྱས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་བོ་ངོ་
ན་སྣང་ཞྱིང་དོན་ལ་རག་མྱི་རག་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་
པ་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཕྱི་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་
རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སར་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཕྱི་མ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དག་ཏུ་
གནས་པ་ལས་ཕྱིས་རྣམ་པར་བཟློག་ནས་འབྲེལ་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། རག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ས་
དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་བོས་རྣམ་པར་སོ་བཏགས་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། དོན་ཕྱི་མ་མྱི་
བརྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པ་འདྱི་མྲེད་དྲེ། ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་སོ་བཏགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་རྲེན་བརོད་བྱ་ནྱི་འཇྱིག་ན་ཡང་བརྲེན་པ་འབྲེལ་པ་འཇྱིག་པ་མྱིན་ཏྲེ་རག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་
རྲེན་གསལ་བ་འཇྱིག་ཀང་། བརྲེན་པ་རྱིགས་མྱི་འཇྱིག་པ་དང་འད་བས་འབྲེལ་པ་ལ་རག་ཡོད་མ་ཡྱིན་
གྱི་སོན་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དོན་གྱིས་ཀ་མྱི་འཐད་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་དང་རྱིགས་
རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་བརོད་བྱ་དང་འགལ་བ་དྲེ་དག་ཁྱྲེད་ཀྱིས་དོན་གཞན་དུ་
རྲེན་དུ་འདོད་པ་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརོད་བྱ་དང་གསལ་བ་དྲེ་དག་གྱིས་ཁྱོད་ལ་རྲེན་
གྱི་སོ་ནས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་གང་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེད་བྱྲེད་མ་
ཡྱིན་ཀང་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་སོ་ནས་དོན་གཞན་བརྲེན་པ་དང་མྱི་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་སོགས་
ཀང་ཆོས་ཅན། སོན་མྲེའྱི་འོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གསལ་བར་སྲེ་བ་
ཙམ་ལས་ནྱི་ཁྱོད་གསལ་བར་བྱས་པར་འདོད་ཏྲེ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ལྷན་ཅྱིག་
བྱྲེད་རྒྱུ་དབང་སོགས་རྣམས་ཚོགས་པ་ན། ཁྱོད་སོན་མྲེའྱི་འོད་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་
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རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་བསྲེད་པར་རུང་བ་ྱིད་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་བུ་ལ་རྱིགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་ལ་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་དང་། 
རྱིགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་བརོད་བྱ་དང་གསལ་བ་དྲེ་དག་གྱིས་རང་
གྱི་དོན་ཅྱི་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱས་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འགྱུར་བ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཕྱིར་ན་བརོད་བྱ་དང་གསལ་བ་དྲེས་
ཁྱོད་གསལ་བར་བྱས་པར་འདོད་དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་
བ་ྱིད་ཡོད་པར་གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་རྱིགས་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་
དང་རྫས་ཐ་དད་དམ་ཐ་དད་མྱིན། དང་པོ་ན་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་
བས་ཁྱོད་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་དང་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
ཁྱྲེད་དྲེ་གྱིས་དང་རྫས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་པོ་དྲེ་ྱིད་
ཡྱིན་པར་ཐལ། གྱིས་པོ་དྲེ་ལས་རྫས་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་རང་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་རང་མཚན་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་རྱིག་བྱྲེད་
ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་དང་རྫས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རྫས་གཅྱིག་པ་
དང་ཐ་དད་གྱིས་པོ་འདྱི་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་རང་མཚན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་
ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་འབྲེལ་པ་དྲེ་རོག་པས་སོ་བཏགས་པར་བྱས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། དོན་
ལ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དངོས་པོའ་ིངོ་བོ་དང་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་མ་འདྲེས་པར་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་དྲེའྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་ལས་ལོག་པར་རྫས་སུ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། 
རྱིག་བྱྲེད་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་ལ་རག་ལས་པའྱི་འབྲེལ་
པ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་ལས་ལོག་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་གཞན་
རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དོན་གྱིས་འདྲེས་པའྱི་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 
དྲེ་གྱིས་ལས་རྫས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་
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དང་འབྲེལ་ན། ས་དྲེའྱི་ཡྱི་གྲེ་དོན་དང་འབྲེལ་ལམ། ཚིག་དོན་དང་འབྲེལ། དང་པོ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་
གྲེ་ཨ་ལྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་རང་མཚན་པ་མྲེད་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་
ཚིག་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱ་དང་དངོས་པོ་བའྱི་འབྲེལ་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟ་བུར་འཇུག་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱི་གྲེའྱི་བཀོད་པ་ལ་རོག་པས་ངག་ཚིག་སོགས་སུ་ཀུན་བཏགས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་གྲུབ་ཀང་
བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས། ད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་མ་གྲུབ་པར་སོན་པ་དྲེ། ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་སྲེས་བུས་མ་བྱས་དྱིས་པས། དཔོད་པ་པ་ན་རྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་བདྲེན་དོན་
ཅན་དུ་མ་ཟད། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཡང་འདོད་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་པོ་རྣམས་ཅུང་ཟད་ཀང་
མྱི་དན་པའྱི་ཕྱིར་ཟྲེར་ལོ། འདྱི་ལྟ་བུའྱི་རྱིགས་པ་ལའང་ད་ལྟ་རོགས་ལྡན་དུ་རོམ་པ་དག་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་རྲེས་སུ་བརོད་ཅྱིང་བདྲེན་པར་ཞྲེན་པ་ཡོད་པ་དྲེས་ན་དཔོད་པ་བ་འདྱི་ནྱི་ངན་པ་རོངས་པའྱི་
མུན་པས་ཁྱབ་པ་ཞྱིག་གོ །བྱྲེད་པ་པོ་མྱི་དན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་དྱིས་པས། རྒྱུ་མཚན་དགོད་པ་དྲེ། ད་
ལྟ་རྱིག་བྱྲེད་འདོན་པ་ལས་གཞན་རྱིག་བྱྲེད་བྱྲེད་པ་པོར་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལའང་
རྱིག་བྱྲེད་འདོན་པ་གཞན་སོན་དུ་སོང་སྲེ། ཁྱོད་རྱིག་བྱྲེད་འདོན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན། ད་ལྟ་
རྱིག་བྱྲེད་འདོན་པའྱི་སྲེས་བུ་འདྱི་སོབ་དཔོན་གཞན་ལས་མ་ཐོས་པར་ནྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་
བཀོད་པ་ཚིག་དང་ཚིག་གྱི་བཀོད་པ་ངག་ནྱི་བརོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ། དྲེ་ལ་ཡང་རྱིགས་
བྱྲེད་འདོན་པ་གཞན་སོན་དུ་སོང་བ་སོགས་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བས་བྱྲེད་པ་པོ་མྱི་དན་ནོ་ཞྲེས་
དཔོད་པ་པ་འགའ་ཞྱིག་སྨྲའོ། དྲེ་འགོག་པ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ལས་གཞན་ཡང་སྲེས་བུས་སྤྲེལ་བའྱི་
གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་ཅན་གྱི་གཞུང་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་རྱིག་བྱྲེད་དྲེ་ལྟར་ཁྱོད་
ཀང་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་རྲེས་སུ་མྱི་དཔོག་སྲེ་དཔོག་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། སོབ་དཔོན་གཞན་
གྱི་མན་ངག་ཡོད་པ་ལས་གཞན་མྲེད་པར་ད་ལྟ་གཞན་དག་གྱིས་འདོན་པ་གང་མཐོང་སྲེ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་ཡོད་ཅྱིང་། སྲེས་བུས་མ་བྱས་
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པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གང་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པ་ཅན་དུ་སོན་པ་དྲེ། འབས་བུའྱི་རྱིགས་གང་རྒྱུའྱི་
རྱིགས་གང་ལས་སྲེས་པར་རྒྱུ་འབས་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ལས་སྲེས་
པར་མཐོང་བའྱི་འབས་བུ་དྲེ་དང་ཁྱད་མྲེད་པར་རྒྱུ་དྲེ་ལས་སྲེས་པར་མ་མཐོང་བ་ཅན་གྱི་འབས་བུ་
གཞན་ཡང་རྒྱུ་དྲེའྱི་རྱིགས་གཞན་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཡང་དག་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན། མྲེ་
གཅྱིག་བུད་ཤྱིང་ལས་སྲེས་པ་མཐོང་བས། བུད་ཤྱིང་དྲེ་ལས་སྲེས་པར་མ་མཐོང་བའྱི་མྲེ་གཞན་ཡང་
དྲེའྱི་རྱིགས་ཅན་གྱི་བུད་ཤྱིང་གཞན་ལས་སྲེས་པར་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། 
སྲེས་བུས་བྱས་པར་ཐལ། སྲེས་བུས་བྱས་པར་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ངག་ཚིག་གཞན་དང་རང་
བཞྱིན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་དག་ནྱི་མ་བསན་པར་ཏྲེ་སོན་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྲེས་བུའྱི་འབས་བུར་གྲུབ་པའྱི་
འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ངག་ཚིག་གཞན་དང་རང་བཞྱིན་མཚུངས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། ཁྱོད་
སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་རབ་ཏུ་སོས་པ་གང་དང་གང་བཤད་པ་དྲེ་དག་ཐམས་
ཅད་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་དུ་ཐལ་ལོ། །གཞན་ཡང་བྱྲེད་པ་པོ་མྱི་དན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རྱིགས་བྱྲེད་ཀྱི་
ས་དྲེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐོག་མ་མྲེད་པར་གྲུབ་པར་གྱུར་དུ་ཆུག་མོད། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་རྱིག་
བྱྲེད་ཀྱི་ངག་སྲེས་བུས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་དུ་རྱིགས་པ་མྱིན་ལ། ཐོག་མ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ན་གཞན་སྲེས་བུས་བྱས་པར་གྲུབ་པའྱི་འཇྱིག་
རྲེན་པའྱི་ཐ་སྙད་དུ་མ་ཡང་མྱིའམ་སྲེས་བུ་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་ན། ཀླ་ཀློ་སོག་པོ་
རྣམས་ཀྱི་ཕ་ཤྱི་ནས་བུ་ཐུ་བོས་མ་བག་མར་བང་བར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་དང་། མྲེད་
པར་སྨྲ་བ་རྒྱང་པན་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་དགྲེ་སྱིག་ལ་སྐུར་པ་འདྲེབས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་རྣམས་
ཀང་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐོག་མ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོན་ཀླ་ཀློ་དང་རྒྱང་པན་པ་ས་མ་ས་མ་རྣམས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐ་སྙད་དྲེ་དག་ཐོག་མྲེད་ཡྱིན་པས་སྲེས་བུས་
མ་བྱས་པས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལ་བདྲེན་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་
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པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཀླ་ཀློ་རྒྱང་པན་པ་སོགས་ཀྱི་དྲེ་འདའྱི་ཐ་སྙད་རྣམས་
ཀང་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱའྱི་དོན་
གཅྱིག་ཁོ་ན་སོན་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དག་ཀང་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཆད་པ་པོའ་ིབརོད་འདོད་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་
ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ལས་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་མ་སོར་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་
སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་བསྒྲུབས་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་སམ། ངག་སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པར་སྒྲུབ། དང་པོ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ཨ་ཨྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ན་དཔོད་པ་པས་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་འབས་བུ་བདྲེན་དོན་ཅན་ཅྱི་ལྟར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་ཨ་ཨྱི་སོགས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་ངག་དུ་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེར་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱི་གྲེ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་
ངག་ཡོད་དུ་ཆུག རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་ཡན་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་དུ་མའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནམ། ཆ་མྲེད་
གཅྱིག་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ངག་གྱི་ཆ་ཤས་དྲེ་རྣམས་ཐ་དད་པ་རྲེ་རྲེ་ལ་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྲེད་པ་ྱིད་
ཡྱིན་ནམ། དོན་རྫོགས་པར་སོན་པ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་ཆོས་ཅན། 
སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཐལ། རོད་བྱྲེད་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ལ་
རོད་བྱྲེད་དྲེའྱི་དངོས་པོ་ཅན་དུ་སོ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྲེང་གྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
བམ་ཟྲེའྱི་ཁྱྲེའུ་ལ་སྲེང་གྲེ་ྱིད་དུ་སོ་བཏགས་པ་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ངག་གྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་
ཡང་བརོད་བྱའྱི་དོན་རྫོགས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེ་ནའང་། ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་དུ་མ་ྱིད་
དུ་བཏགས་པ་དྲེ་ལོག་པ་སྲེ་དོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ་བ་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡན་ལག་གམ་ཆ་ཤས་གཅྱིག་
ནྱི་རོགས་པས་ཀང་ངག་གྱི་དོན་མཐའ་དག་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེས་
ཀང་བརོད་བྱའྱི་དོན་རྫོགས་པར་སོན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ངག་གྱི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་ཆར་
ཐོས་པས། ཆ་ཤས་གཞན་དོན་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ནའང་། རང་གྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་ན་ཤྲེས་
ཀྱིས་ས་ཕྱི་རྱིམ་གྱིས་ཐོས་པའྱི་དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དྲེ་རྣམས་གཅྱིག་ཆར་ཐོས་པའྱི་



70   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ངག་དྲེ་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེ་ནའང་། ན་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་རོགས་ཤྱིང་དན་
ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིམ་གྱིས་དན་པ་མྱི་སྲྱིད་པར་ཐལ། ཆ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་རག་གམ་མྱི་རག གལ་ཏྲེ་མྱི་རག་ན་ནྱི། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྲེས་ན་སྲེས་བུས་བྱས་
པ་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པའྱི་རྩོལ་བ་ལས་གསར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རག་
ྱིད་ཡྱིན་ནའང་། ཁྱོད་རང་འཛིན་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་རག་ཏུ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེས་
དམྱིགས་རུང་དུ་ཡོད་པའྱི་རག་པ་གང་ཞྱིག་དྲེས་དམྱིགས་པའྱི་སྱིབ་གཡོགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་རྩོལ་བ་འགའ་ཞྱིག་མ་ཚང་བའྱི་ཚེ་ཐོས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། རྒྱུས་འབས་བུ་བསྲེད་པ་ཅྱིས་ཀང་རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་པ་ས་སྲེ། ན་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་
གྱུར་པའྱི་རྱིག་ས་ཆོས་ཅན། སར་ན་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པ་དག་ནྱི་
འགལ་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ན་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྲེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་ས་དྲེ་
ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བམ་མ་ཁྱབ། གལ་ཏྲེ་རྱིག་ས་དྲེ་དག་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཅྱིག་ལས་གཞན་པའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་དམྱིགས་པར་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་གནས་པའྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཐམས་ཅད་
དུ་ཁྱབ་ན། ཁྱོད་ཐོས་པའྱི་རྲེན་ཚང་བའྱི་ན་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཁྱོད་ཐམས་ཅད་ཅྱིག་ཆར་
དམྱིགས་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ན་ཤྲེས་ཀྱིས་དམྱིགས་རུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་
ཁྱབ་པའྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གྱིས་འདུས་བྱས་པའྱི་རྱིག་ས་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་ལ། 
གཞན་མྱི་དམྱིགས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ནའང་། ཁྱོད་རྲེན་གང་གྱིས་འདུ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། འགྱུར་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིག་ས་རྲེན་གྱིས་འདུ་མ་བྱས་ཀང་དབང་པོ་
རྲེན་གྱིས་ལྲེགས་པར་འདུ་བྱས་པས་རྲེན་གྱིས་འདུ་བྱས་པའྱི་དབང་པོས་རྱིག་ས་ཐོས་པར་འགྱུར་
བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྲེན་གྱིས་འདུ་བྱས་པའྱི་རྣ་བའྱི་དབང་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་
ས་མ་ལུས་པ་ཐོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྱིགས་ས་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་རུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཡུལ་ཐམས་
ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གྱིས་ལྲེགས་པར་འདུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་དབང་
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པོ་རྣམས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་རྣ་བའྱི་དབང་པོས་དོན་གཅྱིག་སྲེ་ས་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ཐོས་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་
ན། རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། སྙན་ངག་དང་རྫ་རྔ་ལ་སོགས་པའྱི་སའྱི་ཚོགས་དུ་མའྱི་ཅ་ཅོ་གཅྱིག་
ཅར་དུ་ཇྱི་ལྟར་དུ་ཐོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྲེན་གྱིས་ས་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ཐོས་པར་
འདུས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཅ་ཅོ་དྲེ་ལ་ས་ཙམ་ཡན་གར་བ་དུ་མ་ཐོས་པར་འགྱུར་གྱི། རོད་བྱྲེད་དུ་
མ་ཐོས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྙན་ངག་འདོན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ཙམ་ལས་རྫས་ཐ་
དད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཡོད་དོ་ཞྲེས་པ་འདྱི་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ཆྲེས་དད་པར་བྱ་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་
དག་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མྲེད་དྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ནྱི། སྙན་ངག་གྱི་ས་འདོན་པ་པོ་གཞན་དག་ནྱི་རྲེ་
ཤྱིག་མྱི་འདོན་པར་གནས་ནས། སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱིས་སྙན་ངག་གསལ་པོར་འདོན་པའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་
ཅན། ས་ཙམ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་ན་ཤྲེས་ཀྱི་ཐོས་སུ་རུང་བ་ལས་
དྲེ་འདའྱི་རོད་བྱྲེད་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཐོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ཙམ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་
རོད་བྱྲེད་མྲེད་པ་ལས་ཡང་ན་ཡོད་དུ་ཆུག རྣ་བའྱི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་ཐ་དད་པའྱི་ས་ཙམ་
དུ་མ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྲེན་གྱིས་ས་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ཐོས་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་
པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་ཙམ་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། ས་ཙམ་གྱིས་བརོད་བྱ་
སོན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་ཡང་ས་ཙམ་ནྱི་ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་བཅས་ལ། ས་
ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་། ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་བས་བརོད་བྱ་སོན་
པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ས་ཙམ་གྱིས་གསལ་བྱར་གྱུར་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་ཀྱིས་
བརོད་བྱའྱི་དོན་མྱི་སོན་པར་ཐལ། ས་ཙམ་ནྱི་ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་བཅས། ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་
དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་། ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེ་བས་བརོད་བྱ་སོན་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་
པའྱི་ྲེས་པ་གང་དང་གང་གྱིས་ཀང་ས་ཙམ་རོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་འདོད་པའྱི་ྲེས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཁྱོད་
ལ་མྲེད་དྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་ས་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་བཅས་པར་ཐལ། ས་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་
བའྱི་ས་ཙམ་དག་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་བོའ་ིགོ་
རྱིམ་དྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ངག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་བོའ་ིགོ་རྱིམ་ཆོས་ཅན། 
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སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ངག་མྱིན་པར་ཐལ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་བོ་རྣམས་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་རག་པའྱི་གོ་རྱིམ་
ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་གོ་རྱིམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་
ན། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་གོ་རྱིམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་
ནུས་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་གོ་རྱིམ་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྒྱུར་མྱི་ནུས་པ་
གང་ཞྱིག རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་
དང་དུས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་གང་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པ་དང་རག་པར་གནས་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོན་དྲེ་བསལ་བར་འདོད་ནས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་མྱི་རག་པ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
པར་འདོད་ན་དྲེའྱི་སོན་ཡང་སར་མྱི་རག་ན་ནྱི་རྩོལ་བྱུང་ཕྱིར་དང་། ཐམས་ཅད་དུ་ནྱི་དམྱིགས་མྱི་
འགྱུར། །ཅྲེས་སོགས་སུ་ནྱི་བརོད་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་
བྱས་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པ་ངག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱིས་གསལ་
བར་བྱས་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་རྱིམ་པའང་ངག་མྱིན་པར་ཐལ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་རག་པ་
རྣམས་ལ་རྲེན་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་པ་ཚད་མས་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡྱི་གྲེ་དང་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི། གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་
ཙམ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་རྣམས་ཀྱི་
བསྲེད་འབས་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། གསལ་བྱ་ཙམ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་བསོད་པ་དང་
འཕད་པ་ལ་སོགས་པ་ྱིད་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། དོན་གཞན་གསལ་བྱྲེད་
ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་གསལ་བྱ་རྱིགས་འད་སར་ནས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་དོན་ལ་རང་ྱིད་ཤྲེས་པ་སྲེ་གསལ་བའྱི་སོ་
ནས་གཞན་གསལ་བྱའྱི་བོའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་བ་གཅྱིག་དགོས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གསལ་བྱ་རྱིགས་འད་སར་
ནས་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་བུམ་གཟུགས་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་སོན་མྲེའྱི་འོད་བཞྱིན་ནོ། །གསལ་བྱ་རྱིགས་འད་
སར་ནས་གྲུབ་ཟྱིན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་དུ་སར་མྲེད་གསར་དུ་གསལ་བར་བྱྲེད་ནའང་
གསལ་བྱྲེད་འདྱི་དྲེ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོའ་ིརྒྱུ་ལས་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་མོད། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
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དོན་གཞན་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་གསལ་བྱ་རྱིགས་འད་སར་ནས་གྲུབ་ཟྱིན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་
ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ན་གསལ་བྱྲེད་དང་སྲེད་བྱྲེད་ཁྱད་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་
ཡྱི་གྲེ་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་རྣམས་ཀྱིས་བསྲེད་པའྱི་འབས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། གསལ་བྱ་ཙམ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་པའྱི་བྱ་བ་བསོད་པ་དང་ཕད་པ་སོགས་ལས་ངྲེས་པ་སྲེ་
གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡང་འབྱུང་བ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གསལ་བྱྲེད་ལ་ནྱི་དྲེའྱི་ནུས་པ་ལས་
གསལ་བྱ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དཔོད་པ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་
ལ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་དྲེའྱི་དྲེ་ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་སྱིབ་བྱྲེད་དང་བལ་བ་ཙམ་རྱིག་ས་གསལ་བ་ཡྱིན་
ལ། དྲེ་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱིས་བསྲེད་པར་འདོད་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་སྱིབ་བྱྲེད་དང་བལ་ཙམ་
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ལ་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པའྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནུས་པ་དྲེ་འཇུག་ཏུ་རུང་
བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
གཞན་དག་རྫ་མཁན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀང་རྫ་བུམ་གྱི་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བྱྲེད་
པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་དྲེ་རྱིག་སའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་གང་ཞྱིག བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་ལས་རྱིག་ས་
འབྱུང་བ་དང་། རྫ་མཁན་སོགས་ལས་རྫ་བུམ་འབྱུང་བའྱི་ཚུལ་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཐོབ་
བོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནྱི་ཁས་ལྲེན་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་རྣམས་
འབས་བུ་ཀུན་གྱི་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་དུ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། འབས་བུ་སར་མྲེད་གསར་བྱུང་མྲེད་ལ། 
རག་པའྱི་འབས་བུ་ལ་རྒྱུ་གསལ་བྱྲེད་ཙམ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཞར་ལ་རྱིག་ས་རག་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་འགོག་པ་ནྱི། གཞན་ཡང་རྱིག་ས་རག་སྲེ་འདྱིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དོན་བསན་
པའྱི་ཆྲེད་དུ་སོར་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དོན་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་སོར་བ་ཡྱིན་ན་སར་ནས་ཡོད་པ་
གཅྱིག་དགོས་ཏྲེ་སྲེའུ་ལོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །སོགས་པས་ཕྱིས་ཡྱི་གྲེ་ཨ་ཐོས་པ་ཆོས་ཅན། སར་ཡྱི་གྲེ་
ཨ་ཐོས་པ་དང་ཡུལ་གཅྱིག་སྲེ་ཨ་ཐོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོགས་གང་ཡྱིན་སྒྲུབ་བྱྲེད་རག་ཏུ་འདོད་ན་ནྱི། 
ངོ་ཤྲེས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྱིག་ས་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ནྱི་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་པ་འདྱིས་རྱིག་ས་རག་དངོས་
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སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ངན་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་རྱིག་ས་ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་རྱིག་
ས་གསལ་བ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་བྱྲེད་པའྱི་ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱིས་མ་བྱས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་རྱིག་ས་
ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་སྲེས་བུ་ལ་མྱི་བརྲེན་པའྱི་ངག་ཏུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བོ་ན་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་
ཅན། དབང་ཡྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་དཔོད་པ་
པས་དམ་བཅས་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་དཔོད་པ་པའྱི་ཁས་བངས་
མངོན་སུམ་གགས་པ་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཅྱིག་ཆར་དུ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་དྲེ་
ལྟར་དམ་བཅས་པ་ལ་དཔོད་པ་པའྱི་ཁས་བངས་ཀྱིས་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དཔོད་པ་པས་སྲེས་
བུའྱི་ཡོན་ཏན་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དབང་ཡྱིད་སོགས་
ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྲེ་བ་རང་རྱིག་གྱིས་དངོས་སུ་གྲུབ་ནས་མྲེད་ན་མྱི་སྲེད་བར་ཤུགས་ལ་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལ་རྲེས་དཔག་གྱིས་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དབང་ཡྱིད་སོགས་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་དབང་ཡྱིད་སོགས་ཀྱི་འབས་བུར་དཔོག་པར་ནུས་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལ་གགས་པས་གནོད་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པར་མངོན་རྲེས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་
བཞྱིན་འཇྱིག་རྲེན་ན་ཡང་དོན་མཐུན་དུ་གགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་སར་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་དོན་
བསྡུ་བ་ནྱི། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་ཡོད་པར་འདོད་པའང་
རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་འགོག་པ་སར་ནས་གསལ་བར་དཔད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཡྱི་གྲེའྱི་
གོ་རྱིམ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་སྲེས་བུའྱི་རྲེན་ཅན་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་པས་སོ་བཏགས་
ནས་བཞག་པའྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་རྱིག་བྱྲེད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་བཀག་ནས། 
ད་རྱིག་བྱྲེད་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་རག་པ་འགོག་པ་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་
ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། འཇྱིག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་དང་ཡོད་ཙམ་གྱི་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་པ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་དང་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་རྒྱུར་ཐོ་བ་དང་མྲེ་ལ་སོགས་པ་
དག་ལ་དྲེ་དག་གྱི་འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པ་དག་སྲེ་བས་འཇྱིག་པ་ཡོད་ཙམ་གྱིས་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་པ་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྲེ་དྲེས་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཤྱིང་ལས་དོན་གཞན་པ་གཅྱིག་བསྲེད་
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དམ་ཤྱིང་དང་གཅྱིག་པ་གཅྱིག་བསྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤྱིང་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྲེས་ཞྱིག་པར་བྱས་པའྱི་
རྲེས་སུ་ཡང་མཐོང་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྲེས་སུ་ཡང་འཇྱིག་པ་མྲེད་པར་མྱི་འཇོག་པར་
གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མྲེ་དྲེས་ཁྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་པ་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་གཅྱིག་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
མྲེས་བསྲེད་པའྱི་འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་དྲེ་ྱིད་ཤྱིང་འདྱིའྱི་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་པས་མཐོང་བའྱི་སོན་མྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། མྲེས་བསྲེད་པའྱི་འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་གཞན་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྱིང་དང་འབྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མྲེས་
བསྲེད་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་དོན་གཞན་ཡོད་ཀང་ས་སྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་མྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་
པ་དོན་གཞན་དྲེ་ཡོད་པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཤྱིང་མྱི་སྣང་དྱིས་པས། དྲེ་འདའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེས་ཤྱིང་
བདག་གྱི་བར་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་ན་ཤྱིང་སྣང་བ་མྱིན་ཞྲེ་ན། མྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་དོན་
གཞན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤྱིང་དྲེ་བདག་གྱི་བར་བཟུང་བའྱི་སོ་ནས་ཤྱིང་མྱི་སྣང་བར་བྱས་པ་
མྱིན་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤྱིང་སྣང་བ་ལ་མྱི་སྱིབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་
ཆོས་ཅན། འཇྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་མྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱོད་
ཀྱིས་རྲེས་སུ་ཡང་ཤྱིང་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཤྱིང་མཐོང་བ་སྱིབ་པ་གང་ཞྱིག 
འཇྱིག་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སར་ནག་པ་བསད་ནས་ཕྱིས་ནག་པ་གསོད་
བྱྲེད་བསད་པ་ན་བསད་ཟྱིན་གྱི་ནག་པ་སར་ནག་པ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པ་ཇྱི་བཞྱིན་དུ་ཤྱིང་འདྱི་ལའང་
ཤྱིང་ཞྱིག་པ་ཞྱིག་ན་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཤྱིང་སར་ཤྱིང་དུ་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་བསད་པས་བསད་ཟྱིན་གྱི་ནག་པ་སར་ནག་པར་མྱི་འབྱུང་བ་
དང་། ཤྱིང་ཞྱིག་པ་ཞྱིག་པས་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཤྱིང་སར་ཤྱིང་དུ་མྱི་འབྱུང་བ་གྱིས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་ནྱི་བསད་ཟྱིན་གྱི་ནག་པ་འགགས་པའྱི་ཆ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ལ། ཤྱིང་ཞྱིག་
པ་ནྱི་ཞྱིག་ཟྱིན་གྱི་ཤྱིང་འགགས་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་
པ་དྲེ་ཤྱིང་ལས་གཞན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་གཅྱིག་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་
ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྱིང་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། མྲེ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་
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ཐལ། མྲེ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་སར་ནས་ཁྱོད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་སྲེད་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྱིང་གྱི་འཇྱིག་པ་ཤྱིང་དང་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཁྱབ་སྲེ། གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོའ་ིརྣམ་པ་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་རག་ཏུ་ཡོད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་དུ་
འབྱུང་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྫས་སུ་ཡོད་པ་དང་འཇྱིག་པ་རྫས་སུ་
མྲེད་པ་དག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སོགས་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པ་ཆོས་
ཅན། རག་པ་ྱིད་ག་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རག་མྱི་
རག་གྱིས་ཀ་དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་
དངོས་པོར་མྲེད་པ་ལ་དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས། དངོས་པོ་རྣམས་
གཏན་ནས་མྱི་འཇྱིག་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་བའྱི་སོན་ཡང་མྱི་རུང་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྣམས་
འཇྱིག་རྒྱུས་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་འཇྱིག་པ་དག་ཏུ་ནྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོར་འཇྱིག་
པ་དངོས་པོར་མྲེད་ན་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་དྲུག་ས་སར་དུ་མྱི་རུང་ངོ་ཞྲེ་
ན། དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་
ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་རོག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་མར་གནས་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་ྱིད་ལ་
དངོས་པོ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་དུ་སོ་བཏགས་ནས་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་རྒྱུ་
མྲེད་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་གྱི། དངོས་པོ་འཇྱིག་པ་དངོས་པོ་ལས་རྫས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། །དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་མར་གནས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ ི་འཇྱིག་པ་
དངོས་པོ་ལས་རྫས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་ཀང་། དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་ཞྲེས་དངོས་པོ་ལས་ཐ་དད་དུ་རོག་
པས་སོ་བཏགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལས་ལྟོས་མྲེད་དུ་
རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིག་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཁྱྲེད་ལ་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་ཞྲེས་བཏགས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མྲེད་པ་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་དྲེ་དངོས་པོ་རང་ྱིད་གྲུབ་ཙམ་ནས་རང་ལ་ཡོད་ན་
དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་དངོས་པོ་དང་རྫས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། གཅྱིག་ན་དངོས་པོ་རྣམས་དངོས་པོར་
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གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་ལ། ཐ་དད་ན་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་ཡོད་པའྱི་ཚེ་དངོས་པོ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྣང་ཞྲེས་
པའྱི་རྣམ་རོག་འདྱི་ནྱི་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དངོས་
པོ་དང་རྫས་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་ཅུང་ཟད་ཀང་འགྱུར་བ་མྲེད་དྲེ། ཁྱོད་དངོས་པོ་རྣམས་
ཞྱིག་ནས་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་མྲེད་དགག་ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་
རྣམས་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་རྫས་སུ་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ། ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་རྫས་གཅྱིག་
དང་ཐ་དད་གང་རུང་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་རོག་འདྱིར་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུས་བསྒྲུབ་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྫས་
གཅྱིག་དང་ཐ་དད་ཀྱི་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་མར་སྨྲ་བ་
རྣམས་ཀྱིས། དངོས་པོ་རྣམས་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་ཆོས་
ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་ཡང་མྲེད་པའྱི་རྫས་གཅྱིག་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་སོན་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་རྣམས་ཞྱིག་ནས་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་མྲེད་དགག་གཅྱིག་
སོན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་སོགས་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་ཆོས་ཅན། ཅྱི་སྲེ་ཁྱོད་འཇྱིག་རྒྱུར་
འདོད་པའྱི་ཐོ་སོགས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བསྲེད་པ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་ལྟོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཐོ་
སོགས་ཀྱིས་ཕན་ཐོག་པའྱི་བྱ་བ་གང་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། ས་མ་ཁྱབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་ན་ལས་སུ་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་གཅྱིག་
ཡོད་དགོངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངསོ་པོ་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པར་བསན་
པ་དྲེས་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། བུམ་སོགས་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་མ་སྲེས་པའྱི་ས་
རོལ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་པ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་འཇྱིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བ་ཅན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་ན་རག་ཏུ་ས་ཕྱི་ཡོད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེའྱི་
ཕྱིར་རང་མ་སྲེས་པའྱི་ས་རོལ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོད་པ་སྲེ་བ་ྱིད་དང་འཇྱིག་པ་གྱིས་ཀ་ཡོད་པར་
ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སྲེ། འཇྱིག་པ་ལ་སྲེ་བ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་དངོས་
པོ་རྣམས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་རང་མ་སྲེས་པའྱི་སར་མྲེད་ཅྱིང་ཕྱིས་འབྱུང་ན་རྲེས་འགའ་བར་འགྱུར་ལ། 
དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགལ་ལོ་ཞྲེས་པའྱི་སོན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དྲེའོ། །སྲེལ་ཚུལ་ནྱི། བུམ་སོགས་



78   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

དངོས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་
རང་མ་སྲེས་པའྱི་སར་ཡང་སྲེ་འཇྱིག་བྱྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་འཇྱིག་
པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་སྲེ་
ལྡན་བུམ་སོགས་འགའ་ཞྱིག་ྱིད་ཐོགས་བཅས་ྱིད་ཡྱིན་ཀང་། སྲེ་ལྡན་ཤྲེས་པ་འགའ་ཞྱིག་ཐོག་
བཅས་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ། སྲེ་ལྡན་གྱི་ཡོད་པ་རྣམས་འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ཡང་། སྲེ་ལྡན་མྱིན་པའྱི་ནམ་མཁའ་སོགས་འཇྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་པས་ཡོད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་
དངོས་པོ་འཇྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ངྲེས་སོ་ཅྲེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རག་མྱི་རག་གྱི་ངོ་བོ་
ཐ་དད་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རག་མྱི་རག་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུའྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པ་ལས་འབས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་དུ་ངྲེས་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཡོད་པ་ལ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་ས་དོན་འབྲེལ་པ་
ཡང་རག་པ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ན་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དཔོད་པ་པས་རྱིག་བྱྲེད་
སའྱི་ནུས་པ་རུང་བ་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་འདོད་པའང་སར་བཤད་པའྱི་ས་དོན་གྱི་
འབྲེལ་པ་རག་པ་ལ་བཀོད་པའྱི་སོན་གྱིས་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་
རགས་ཀྱིས་རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབས་ན། སྲེས་བུའྱི་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་
ནས་བསངས་ནས་མ་བྱས་ཞྲེས་སྨྲའམ། རྒྱུ་རྲེན་གྱིས་གཏན་ནས་མ་བྱས་པར་སྨྲ། དང་པོ་ན། ཤྲེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུའྱི་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་མ་བྱས་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་
ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་དོན་ཤྲེས་པའྱི་ཡང་དག་ཤྲེས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་མྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་
བུའྱི་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསངས་ནས་བྱས་པའྱི་སོན་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེ་དང་ཟླ་
འོད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཡང་དག་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ལོག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་
པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་འདོད་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའྱི་ཤྲེས་པ་
ྱིད་ཀྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་རྲེན་གྱིས་གཏན་ནས་མ་བྱས་པར་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་
སྲེ། རྒྱུ་རག་པ་དག་ལས་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་དངོས་པོའ་ིནུས་པ་མ་མཐོང་བས་འབས་བུ་འགའ་
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ཡང་སྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རག་པ་ལས་འབས་བུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་
མ་གྲུབ་ཏྲེ། ནམ་མཁའ་རག་ཀང་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདུས་མ་
བྱས་ཀྱི་ནམ་མཁའ་ལ་རོག་པའྱི་བོ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གཟུང་དོན་གྱིས་སོང་པའྱི་འགའ་ཞྱིག་སྲེ་
ཡན་གར་བའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་བག་ཆགས་དྲེ་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་གྱི་དོན་རང་
མཚན་གྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དྲེ་འོངས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་
བག་ཆགས་ལས་རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་སོ་བཏགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ཚིག་ནྱི་བདྲེན་དོན་ཅན་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་སྲེ། མ་བྱས་པ་ལས་
བཟློག་པ་བྱས་པས་བདྲེན་དོན་ཅན་དང་འགལ་བ་ལོག་དོན་ཅན་ལ་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལོག་དོན་ཅན་
གྱི་ངག་ཐམས་ཅད་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ྱིད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་
རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྲེས་འགོ་མྲེད་ཀང་། ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་གྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
ཡོད་པར་དོགས་པར་འགྱུར་བར་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་མ་བསན་པའམ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པའྱི་ལོག་དོན་ཅན་མྲེད་དྲེ། སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་ལོག་དོན་ཅན་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། སྲེས་
བུས་བྱས་མ་བྱས་གྱིས་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལོག་དོན་ཅན་ལ་སྲེས་བུས་
བྱས་པ་མཐོང་བས་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་མ་མཐོང་བས་མ་ཁྱབ་པར་ཐལ། རྩོལ་བྱུང་དང་རྩོལ་མ་
བྱུང་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོ་འགལ་བ་དག་ལ་ཡང་མྱི་རག་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་གཅྱིག་ཁྱབ་བྱྲེད་ཐུན་མོང་བར་
རྲེས་འགོ་བྱྲེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རགས་ཀུན་ལ་དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མ་དམྱིགས་
པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ལ་མྲེད་པ་མྱི་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་ནྱི་སར་རྒྱས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེས་ན་སྲེས་བུས་མ་
བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ྱིད་ལ་ཐྲེ་
ཚོམ་ཟ་ནས་ལྡོག་ཁྱབ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་ནྱི་མ་གྲུབ་པའྱི་
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ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རགས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་ནྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་
རགས་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་པར་ངྲེས་པའྱི་རྲེས་འགོ་དང་། མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་པ་ཁོ་
ནར་ངྲེས་པའྱི་ལྡོག་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་ཡོད་པ་ཁོ་ནར་ངྲེས་
པ་ྱིད་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་། ཚུལ་གསུམ་པོ་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་གྱི་ཚད་མའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་
གྲུབ་པར་གྱུར་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་གྱི། ཚུལ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གཅྱིག་མ་ཚང་ན་ཡང་
རགས་ཡང་དག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ནྱི་བསྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན། གཞན་
ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་གཏན་
ཚིགས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་པ་རྲེས་འགོ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡུལ་གང་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ལས་བཟློག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆོས་བརོད་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་རགས་འདྱིའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་
ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་སུ་འགྱུར་དགོས་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་
དང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སགས་ནད་ཞྱི་བ་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་སྲེར་བྱྲེད་ཡྱིན་པའང་འགལ་ཏྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་
སགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཤྲེས་མཐུ་ཅན་འགའ་ཡྱིས་བར་བྱས་ཤྱིང་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པ་
ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་རྱིག་བྱྲེད་སགས་
ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་དངོས་པོའ་ིནུས་པ་ཁོ་ནར་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བས་བར་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
ཆོ་ག་དང་འདོན་པ་ལ་སོགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སར་བའྱི་སགས་གཞན་ལའང་ཆོས་ཅན། ཞྱི་སོགས་
འབས་བུ་སྲེར་བའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོ་ག་དང་འདོན་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་
ལོག་པར་སར་བའྱི་སགས་དང་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་བོར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆོ་ག་དང་འདོན་པ་
ལ་སོགས་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་སར་བའྱི་སགས་ཀྱིས་ཞྱི་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་སྲེར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དྲེའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་བཀོད་པ་མས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཡྱི་གྲེའྱི་བཀོད་པ་དྲེ་ཡྱིག་སགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་སགས་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་དོན་གཞན་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་བཀོད་
པའང་སགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སགས་ཡྱིན་པ་སགས་ཡྱིག་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་ཕྱིར་མྱིན་ཞྲེས་
སོགས་སུ་ནྱི་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བསལ་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་སགས་དྲེ་
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ཆོས་ཅན། རང་གྱི་དོན་ཞྱི་སོགས་འབས་བུས་རག་ཏུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་
དངོས་པོའ་ིནུས་པ་ཁོ་ནས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུས་སྲེར་ནུས་པ་གང་ཞྱིག རག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
སགས་ཀྱིས་འབས་བུ་སྲེར་བ་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་པས་རག་ཏུ་འབས་བུ་སྲེར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་དངོས་པོའ་ིནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བ་ནུས་མྲེད་དུ་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུས་སྲེར་བ་ཆོ་ག་སོགས་ལ་ལྟོས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེའྱི་དངོས་པོའ་ིནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བ་དྲེ་འད་ཡྱིན་
ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཀུན་གྱི་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་
ལོ། །གལ་ཏྲེ་སགས་ཀྱིས་འབས་བུར་སྲེར་བ་སོར་བ་པོ་བམ་ཟྲེ་གཙང་སྦྲ་ཅན་སོགས་ལ་ལྟོས་པས་
སྲེས་བུ་ཀུན་ལ་འབས་བུ་སྲེར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བ་དྲེ་སོར་བ་
བྱྲེད་པ་པོ་བམ་ཟྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ཡང་ལྟོས་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྲེན་གྱིས་
ལྲེགས་པར་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། རྲེན་གྱིས་འདུས་
བྱས་པའྱི་འབས་བུའྱི་དངོས་པོ་ཐ་དད་དུ་འབྱུང་བ་ཡང་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ཐ་དད་པས་ཐ་དད་དུ་སྲེད་པར་
བྱྲེད་ཀྱི། བམ་ཟྲེ་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་བཟང་ངན་ཙམ་གྱིས་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ན་རག་པ་ལ་
ནྱི་སོས་ཅྱི་དགོས། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སོར་བ་བྱྲེད་པ་པོ་བམ་ཟྲེ་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་
བཟང་ངན་གྱི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་མྱི་སྲེར་གྱིས་ནུས་པ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོར་བ་པོ་འབས་བུ་སྲེས་བུ་ཤྲེས་མཐུ་ཅན་གྱིས་བར་སར་
བའྱི་སོབས་ལས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བར་འགྱུར་ན། བམ་ཟྲེ་གདོལ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིགས་
བཟང་ངན་ལ་སྲེར་མྱི་སྲེར་གྱི་ཁྱད་པར་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རང་སོར་བ་པོས་ཇྱི་ལྟར་བར་སར་
བ་བཞྱིན་དུ་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། སགས་དྲེ་རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་
དུ་བྱར་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ན་ཁྱད་པར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་ནས་བམ་ཟྲེ་ཁོ་ན་སོར་བ་བྱྲེད་པ་པོར་འགྱུར་དྱིས་
པས། གལ་ཏྲེ་སགས་རག་པ་དྲེ་སོར་བ་པོའ་ིརྲེན་གྱིས་མངོན་པར་གསལ་བར་བྱས་པ་ྱིད་སགས་
སོར་བ་སྲེ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རག་པ་རྲེན་གྱིས་གསལ་བར་བྱས་པ་དྲེ་ནྱི་གོང་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་
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རྣམས་ཁྱད་མྲེད་པས་ཞྲེས་སོགས་སུ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བསལ་ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་སོར་བ་པོ་
གང་གྱིས་བར་སར་བའྱི་སགས་ལས་བྱུང་བའྱི་སགས་སའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་དྲེས་སགས་ས་གསལ་བ་
ཡྱིན་ན། སགས་ས་གསལ་བ་དྲེ་ནྱི་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བ་ལ་སོར་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བའྱི་སགས་ས་ན་པ་པོའང་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་དང་འབྲེལ་
བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སགས་སྨྲ་བ་པོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་སགས་ས་གསལ་བའྱི་ན་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་ཞྱི་སོགས་
འབས་བུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་སགས་ས་ན་ཤྲེས་ལ་མངོན་པར་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་སགས་
དག་གྱི་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སོར་བ་ཕད་པའམ་བསྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་སགས་ཤུབ་
བུ་འམ་ཡྱིད་ཀྱིས་བཟླས་པ་ཡང་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞྱི་སོགས་འབས་བུར་སྲེར་བའྱི་
སགས་དྲེ་ནྱི་རྣ་བའྱི་སོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་རང་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བཟླས་དུས་
ཀྱི་སགས་སའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་བོ་དྲེའང་སགས་ས་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་བརྒྱུད་པས་སགས་ས་དྲེ་
ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེས་ན་ཡྱིད་བཟླས་དོན་མྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བཟླས་དུས་
ཀྱི་སགས་སའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སགས་ས་རང་མཚན་གྱི་གཟུང་དོན་ཅན་ཡྱིན་པར་
མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རྣམ་པར་རོག་པ་ས་མའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་
ལ་ཡང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་བཟླས་དོན་མྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སགས་ཡྱིད་བཟླས་
སོགས་ལས་སགས་ཀྱི་འབས་བུ་འགྲུབ་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། སགས་ས་རང་མཚན་དང་སགས་སའྱི་སྱིའྱི་
རང་བཞྱིན་ཏྲེ་རྣམ་པ་རྣམས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ནྱི་བརོད་འདོད་ཀྱི་རོག་པས་སོ་བཏགས་ནས་སགས་ཀྱི་
བར་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་སགས་ཀྱི་བར་བརོད་པ་སྲེ་སར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སགས་ཀྱི་ཡྱི་
གྲེའྱི་དངོས་པོའ་ིནུས་པ་ཁོ་ནས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ་ནྱི་ཡྱིད་བཟླས་
དོན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་བཟླས་དུས་སུ་སར་ས་རང་མཚན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བཀོད་པའང་
སར་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ལ་རྩོད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་མྲེད་ན་ནྱི་རོ་
སྲེ་ས་རཿདང་། མཚོ་སྲེ་ས་རཿཞྲེས་ཐོས་པ་ལས་འབས་བུ་རོ་མཚོ་ཐ་དད་དུ་གོ་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ ། 
ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་གོ་རྱིམ་མྲེད་ཅྱིང་། དྲེའྱི་ངོ་བོ་ཡང་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་
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ན། ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་གྱི་གོ་རྱིམ་གཏན་ནས་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ལ། ཡྱི་གྲེ་དྲེ་དག་གྱི་གོ་རྱིམ་དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུའྱི་
རྲེན་ཅན་དུ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་ཡང་དྲེ་དག་ལས་ཡྱི་གྲེ་ས་དང་སའྱི་སྲོག་ཨ་དང་ར་དང་རའྱི་སྲོག་ཨ་
དང་ཚེགས་དག་དང་ལྔ་ཡོད་པ་ལས། ཡྱི་གྲེ་ས་མ་རྣམས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་ཡྱི་གྲེ་ཕྱི་
མ་རྣམས་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་ལ། ཀུན་སོང་གྱི་ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་ལས་ས་སྲེ་ཡྱི་གྲེ་རྱིམ་
ཅན་དུ་སྲེ་བས་རྒྱུ་ཀུན་སོང་ཡང་རྱིམ་ཅན་དུ་གྲུབ་ལ། ཀུན་སོང་རྱིམ་ཅན་ལས་རྱིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་
དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ས་ཕྱི་དྲེ་རྣམས་ནྱི་རང་འཛིན་རྣ་བའྱི་ཤྲེས་པས་རྱིམ་ཅན་དུ་ངྲེས་པ་སྲེ་
འཛིན་པར་འགྱུར་བས་འབས་བུ་ཤྲེས་པ་ཡང་རྱིམ་ཅན་དུ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་
འབས་རྱིམ་ཅན་དུ་ཅྱིས་ཤྲེས་ཞྲེ་ན། དན་ཤྲེས་ཀྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་དན་པས་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། རྒྱུ་
ཀུན་སོང་གྱི་ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་དྲེས་བསྲེད་ཅྱིང་རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་རྱིམ་ཅན་དུ་རོགས་ཤྱིང་ཤྲེས་པ་
ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེ་ས་རཿདྲེ་རང་ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་མྱུར་བ་མྱིན་པར་དལ་བུས་ཐོས་པ་ན་ཡྱི་གྲེ་ཕྱི་
མ་རྣམས་ས་མ་དྲེ་དན་པ་ལ་ལྟོས་ནས་ཕྱིས་ཡྱི་གྲེ་ཕྱི་མ་བདག་ྱིད་ལ་དམྱིགས་པའྱི་དན་པ་བསྲེད་
པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་ལྟར་ན་དན་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིམ་ཅན་དུ་དན་པས་རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་རྱིམ་ཅན་དུ་
བཟུང་བར་ཤྲེས་ལ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་རྱིམ་ཅན་དུ་བཟུང་བས་རང་རྒྱུ་ཀུན་སོང་ལས་རྱིམ་ཅན་
དུ་སྲེས་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་ནུས་སོ། །ད་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་ལན་དངོས་སོན་པ་ནྱི། ས་རཿར་ས་
སོགས་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དག་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་
བརོད་དྲེ། རང་རྒྱུ་ཀུན་སོང་རྱིམ་ཅན་གྱི་འབས་བུ་དང་རང་འཛིན་པའྱི་སྲེམས་ན་ཤྲེས་རྱིམ་ཅན་གྱི་
རྒྱུ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དྲེ་ལྟར་བུའྱི་གོ་རྱིམ་དྲེ་དག་སྲེས་བུས་བྱས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ས་རཿཞྲེས་པའྱི་ཚིག་དང་། ར་སཿཞྲེས་པའྱི་ཚིག་
གྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་ངོ་བོ་ས་གྱིས་དང་ར་གྱིས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། གཅྱིག་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རང་ཀུན་ནས་སོང་བར་བྱྲེད་པ་པོའ་ིཀུན་སོང་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ཐ་དད་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྲེས་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེས་ན་ས་ར་ཿཿར་སཿསོགས་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་ལས་དོན་ག ཞན་པའྱི་གོ་རྱིམ་
མྲེད་ཀང་འབས་བུ་རོ་མཚོ་སོ་སོར་གོ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་སྨྲ་བ་པོས་ཡྱི་གྲེ་ས་ཕྱི་གོ་རྱིམ་
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མ་འཆོལ་བར་ལྷན་ཅྱིག་སྲེ་བར་མ་ཆད་དུ་བརོད་པ་ལས། བརའྱི་དབང་གྱིས་འབས་བུ་རོ་མཚོ་སོ་
སོར་གོ་བའྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་། རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་སྲེས་བུས་བྱས་
པར་གྲུབ་སྲེ། ས་རཿར་སཿསོགས་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་རྣམས་ཀྱི་གོ་རྱིམ་དྲེའང་ཆོས་ཅན། རང་སྤྲེལ་བར་བྱྲེད་
པའྱི་སྲེས་བུ་ལས་འཇུག་པ་སྲེ་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་རག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་སྨྲ་བ་པོའ་ིའདོད་པ་དང་མྱི་
འགལ་བར་འདོད་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གྲུབ་པ་ཅན་གྱི་གོ་རྱིམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་ན། དྲེ་འདའྱི་གོ་
རྱིམ་ཡྱིན་ན་རག་པར་གནས་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་དང་
རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་ཀུན་སྲེས་བུ་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེས་བུ་རྣམས་ཡྱི་གྲེའྱི་རྒྱུ་དང་ནྱི། 
ཡྱི་གྲེ་རྣམས་སྲེས་བུའྱི་འབས་བུ་ྱིད་དུ་རྒྱུ་འབས་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་
མྲེ་གཅྱིག་བུད་ཤྱིང་ལས་སྲེས་པར་རྒྱུ་འབས་ངྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ན་མྲེ་གཞན་ཡང་བུད་ཤྱིང་
ལས་སྲེ་བར་རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བའྱི་སགས་སྲེས་
བུ་ཤྲེས་མཐུ་ཅན་གྱིས་བྱས་པར་གྲུབ་པ་ན། ཤྲེས་པ་མཐུ་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་གྲུབ་བོ་
ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བའྱི་སགས་ཞྲེས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་གསར་
དུ་རྩོམ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པའྱི་སྲེས་བུ་གཞན་རྣམས་དང་
ཡོན་ཏན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བའྱི་སགས་ཀྱི་སྲེབས་དང་
ཆོ་ག་ལ་སོགས་པ་མ་ནོར་བར་ཤྲེས་ཤྱིང་། དྲེ་རང་ཇྱི་ལྟར་འདོད་པ་བཞྱིན་དུ་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་
སྲེར་ནུས་སུ་བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པའྱི་ནུས་མཐུ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཐ་མལ་པའྱི་སྲེས་བུ་
གཞན་རྣམས་ལ་ཤྲེས་མཐུ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་མཐུ་སོགས་དང་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཐ་
མལ་པའྱི་སགས་ཀྱི་སོར་བ་ལས་ཀང་དུག་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བས་སར་བྱྲེད་པའྱི་
སྲེས་བུ་ཡྱིན་པ་ལ་ཤྲེས་མཐུ་སོགས་དང་ལྡན་པས་མ་ཁྱབ་པོ་ཞྲེ་ན། གང་ཡང་གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་
ལྡྱིང་གྱི་རྒྱུད་རྱིགས་པའྱི་ཐ་མལ་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་གསང་སགས་ཀྱི་སོར་བ་འགའ་ཞྱིག་བྱྲེད་
ཅྱིང་། བྱས་པ་ལས་བྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་དུག་ཞྱི་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་གྱི་ནུས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
སགས་ཀྱི་སོར་བ་བྱྲེད་པ་ཐ་མལ་པའྱི་སྲེས་བུ་ཁོ་ནའྱི་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཙོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྡྱིང་
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གྱི་རྒྱུད་རྩོམ་པ་པོའ་ིམཐུ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རྩོམ་པ་པོ་དྲེས་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པ་མན་ངག་
དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཞྱི་སོགས་
འབས་བུ་སྲེར་བའྱི་སགས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་འབྱུང་བར་འདོད་པའྱི་
སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་རྒྱུ་རྲེན་གྱིས་བྱས་པ་དང་བྱྲེ་བག་སྲེས་བུས་བྱས་པར་བརོད་ཅྱིང་ཁས་
བང་བར་བྱ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་སོར་པ་པོའ་ིསྲེས་བུའྱི་བརའྱི་དབང་གྱིས་ཞྱི་སོགས་འབས་བུ་སྲེར་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སགས་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་
ནྱི་སྲེས་བུ་གང་ཡྱིན་ལ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་མཐོང་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དཔོད་
པ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་རྣམས་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འདའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་
ཅན་ཡོད་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་ཇྱི་ལྟར་ན། སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་འདོད་པ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་དང་དབང་པོ་དང་སྨྲ་བ་དང་སྲེས་བུ་ྱིད་དང་ལག་
སོགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་བརོད་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་
དོན་རང་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཚད་མ་སྲེ་རགས་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
བའྱི་ལྷག་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་དྲེ། ཨགྲེ་
ཧོ་ཏ་ཛོ་ཧ་ཡད་ཅྲེས་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུགས་པ་ཁོ་ན་
ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་ཁྱྱི་ཟ་བ་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ངྲེས་འདྱི་སྲེས་
བུ་དཔོད་པ་པས་ཀུན་དུ་བརགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུགས་པ་འདྱི་
ཁོ་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཁོ་བོས་བརོད་བྱའྱི་དོན་དང་ཁྱྱི་ཟ་བ་ལ་སོགས་འདྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་
བརོད་པར་མྱི་བྱྲེད་ཅྱིང་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་ལྟར་དུ་ནྱི་དཔོད་པ་པས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། 
རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་བརྫུན་པའྱི་དོན་ཅན་དུ་ཐལ། རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་དཔོད་པས་བརགས་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། དཔོད་པ་པ་དྲེ་ཡང་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་ྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
རྒྱལ་དཔོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དཔོད་པ་པ་ཁྱོད་ཀང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་རྱིག་བྱྲེད་དོན་བྱྲེད་ངྲེས་ཤྲེས་པ་དང་
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ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་འདོད་དྲེ་འདོད་པར་ཐལ། རྒྱལ་དཔོག་པས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་ཤྲེས་
ལ་རྒྱལ་དཔོག་པ་དྲེ་གཅྱིག་པུས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་ྱིད་རྱིག་ལ། སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་རྱིག་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡང་ནྱི་སུ་ཡྱིས་བྱས་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱལ་དཔོག་པ་
དང་སྲེས་བུ་གཞན་རྣམས་སྲེས་བུ་ྱིད་དུ་རྣམ་པ་འགས་ཀང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་
འཆད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུ་གང་གྱི་ཚིག་དྲེ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིས་རང་གྱི་བརོད་བྱ་
ཤྱིན་ལོག་ལ་མྱི་བསླུ་བར་གྲུབ་པའྱི་སྲེས་བུ་དྲེས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་རྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི། སྲེས་བུ་གཞན་
གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་མཐོ་རྱིས་དང་ཆོས་ཆོས་མྱིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། དཔོད་པ་ལ་སོགས་རྱིག་བྱྲེད་འཆད་པ་པོའ་ིཚིག་ཁྱོད་ལ་མྱི་བསླུ་བར་འཇལ་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་
སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མར་ཡོད་པ་སྲྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་བྱས་པ་མྱིན་པ་དྲེ་ཚིག་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་དོན་མྲེད་ཡྱིན་
པར་ཐལ། དཔོད་པ་པ་ལ་སོགས་རྱིག་བྱྲེད་འཆད་པ་པོ་གང་གྱི་ཚིག་ནྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་
ཚད་མ་ཡྱིས་རང་གྱི་བརོད་བྱ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་མྱི་བསླུ་བར་གྲུབ་པའྱི་སྲེས་བུ་ཡོད་ལ། སྲེས་བུ་
དྲེ་ཡྱིས་བྱས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་ལུང་ངམ་ཚིག་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འཐད་དོ་ཞྲེས་རྱིགས་པས་ཐོབ་པ་
དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁས་བངས་འགལ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། དཔོད་པ་པ་ཆསོ་ཅན། དབང་པོ་ལས་འདས་
པའྱི་དོན་རྱིག་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ནྱི་མངོན་པར་འདོད་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། མཐོ་
རྱིས་ལ་སོགས་པ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ལུང་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ནྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་
ཚད་མས་ཤྲེས་པ་སྲྱིད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། དཔོད་
པ་པ་ཆོས་ཅན། དཔོད་པ་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
དཔོད་པ་པ་བདག་ྱིད་ཀང་འདོད་ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱལ་དཔོག་ལ་སོགས་སོབ་
དཔོན་གཞན་གྱི་མན་ངག་ལས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་རྱིག་པ་མྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུ་གཞན་
རྣམས་ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་གྱིས་ྲེ་བར་བསན་པ་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་རྱིག་བྱྲེད་
རང་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་རྱིག་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིན་ན་རྱིག་བྱྲེད་མཐོང་
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བའྱི་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་རྱིག་བྱྲེད་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་དོན་
ངྲེས་ནྱི་ཚད་མས་གང་ལས་རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་དཔོད་པ་པ་རང་
གྱིས་ཀང་མྱི་རོགས། སོབ་དཔོན་གཞན་གྱིས་ཀང་མྱི་རོགས། རྱིག་བྱྲེད་རང་ྱིད་ཀང་མྱི་རོགས་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྱིན་སྲྲེག་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ཐོས་པ་སྲེ་རྱིག་ས་ཆོས་
ཅན། སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུགས་པ་ཁོ་ན་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ཡྱིན་ལ། ཁྱྱི་ཤ་བཟའ་ཞྲེས་
བྱ་བ་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་མྱིན་ཞྲེས་པ་འདྱི་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ངྲེས་ཚད་མས་རོགས་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྱིན་
སྲྲེག་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྱིག་ས་དྲེ་སགས་སངས་ཀྱིས་མར་མྲེར་བླུགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་
འཇྱིག་རྲེན་གྱི་ཚིག་ལ་རབ་ཏུ་གགས་པས་དོན་ངྲེས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་
སྱིན་སྲྲེག་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་དོན་ངྲེས་མྱི་
འགྲུབ་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དྲེ་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་སྣ་ཚོགས་སོན་པའྱི་དོན་ཅན་
དུ་གགས་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སྲེས་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་
རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་པའྱི་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བར་ནུས་ཏྲེ་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དབང་པོ་ལས་འདས་
པའྱི་དོན་མཐོང་བའྱི་ནུས་པ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པ་གང་ཞྱིག རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་དྲེ་དབང་པོའ་ིཡུལ་
ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དཔོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་ལ་རྱིག་བྱྲེད་དོན་
ངྲེས་འགྲུབ་པར་འདོད་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ྱིད་ཀྱིས་རྱིག་བྱྲེད་འཆད་པ་ན། མཐོ་རྱིས་
དང་ལྷ་མོ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་མྱིན་པའྱི་དོན་ལ་བརོད་ཅྱིང་སོར་བར་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་སོར་ན་མཐོ་རྱིས་ནྱི་འཁྲྱིག་པའྱི་བདྲེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལྷ་མོ་ནྱི་གཙུབ་ཤྱིང་ལ་སོར་
བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྱིན་སྲྲེག་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་རྱིག་ས་དྲེ་ཁྱྱི་ཟ་བའྱི་རོད་
བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་སྲེ། སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུག་པ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་གཞུང་གྱི་ཆ་
གཞན་ནས་བཤད་དོ་ཞྲེ་ན། མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྱིན་སྲྲེག་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྱིག་ས་
སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུག་པ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་སོན་པ་དྲེ་འད་བའྱི་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་སྲེ་གཞུང་
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གཞན་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལུང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་
འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རང་ྱིད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡང་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
མཐོ་རྱིས་འདོད་པས་མྲེ་ལ་སྱིན་སྲྲེག་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྱིག་སའྱི་དོན་ལ་བདག་ྱིད་འདོད་
ཆགས་སོགས་ལྡན་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་རྱིག་སའྱི་དོན་ལ་བདག་ྱིད་འདོད་ཆགས་ལྡན་པ་ཞྲེས་
སོགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་བརགས་དཔད་བྱས་པ་དྲེ་འད་བའྱི་རྣམ་རོག་སྲེ་བརག་དཔད་བྱས་པ་ྱིད་དུ་
འགྱུར་གྱི། རང་གྱི་བརོད་བྱ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དག་ཀང་མྱི་རྣམས་ཀྱི་ཚིག་ཡྱིན་པས་གགས་པ་དྲེ་ཡང་དཔོད་པ་པ་
ཁྱོད་ཚད་མར་མྱི་འདོད་ན་སར་ཡང་གགས་པ་དྲེ་ལས་དོན་ངྲེས་རོགས་པར་འདོད་པ་འདྱི་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་འཐད་དྲེ། གགས་པ་ཅྱིག་ཆར་དུ་སང་བ་དང་འདོད་པ་གྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་རྱིག་ས་དྲེ་སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུག་པ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་
ན་གགས་པ་ལས་བརལ་ནས་ཁྱྱི་ཤ་ཟ་བའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་རོག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་
རྱིག་ས་ཆོས་ཅན། སགས་སངས་ཀྱི་མར་མྲེར་བླུགས་པ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དྲེར་འཛིན་པ་ལ་རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་གང་ཞྱིག འཇྱིག་རྲེན་ན་
རབ་ཏུ་གགས་པ་ཚད་མ་ྱིད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དྲེས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་
ངྲེས་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་མ་ཟད། འགྲུབ་པ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པར་སོན་པ་ནྱི། དྲེ་འདའྱི་རྱིག་ས་ཆོས་
ཅན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་ལས་རང་གྱི་དོན་ངྲེས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་ྱིད་
ཀྱིས་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་ལ་དོགས་པ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གང་
གྱི་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དྲེ་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་དོན་སྣ་ཚོགས་སོན་པ་ལ་འཇུག་པ་
ཅན་ྱིད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་དྲེ་ལ་ས་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དོན་རྲེ་རྲེ་སོན། 
ཁ་ཅྱིག་གྱིས་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་སོན་པས་དོན་རྲེ་རྲེ་ངྲེས་པ་ལ་དོགས་པ་སྲེ་བ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། 
རྱིགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་མཁས་པ་དག་གྱིས་ཆོས་ཅན། དྲེ་འདའྱི་རྱིག་ས་རང་ྱིད་བརོད་བྱའྱི་དོན་རྲེ་
རྲེའྱི་དོན་ཁོ་ནའྱི་རྲེས་སུ་ངྲེས་པ་ལ་དོགས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་མྱིན་ཏྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་དོན་
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རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནའྱི་རོད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མ་མཐོང་བའྱི་མཁས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་འད་མ་མཐོང་བར་ཐལ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་དོན་རྲེ་རྲེ་ལས་གཞན་དུ་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་
ལ་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་
དོན་སྣ་ཚོགས་སོན་པའྱི་ནུས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་དྲེ་རྱིག་བྱྲེད་
ྱིད་ཀྱིས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་བསན། རྒྱལ་དཔོག་པ་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་བསན་པས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་དོན་
ངྲེས་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་རྱིག་ས་ཆོས་ཅན། དཔོད་པ་པས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཟོལ་གྱིས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་
ངྲེས་སྨྲས་པ་དང་། མུ་སྲེགས་གཞན་དག་གཡོ་མྲེད་པར་རང་གྱི་འདོད་པས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་སྨྲས་
པ་དྲེ་དག་སྲེས་བུ་དྲེ་གྱིས་ཀས་རང་གྱི་འདོད་པས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་སྨྲས་མ་སྨྲས་ཀྱི་བྱྲེ་བག་
བརག་པར་གྱིས་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་ཀས་རང་གྱི་འདོད་པས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་སྨྲས་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་
པར་ཐལ། རྱིག་བྱྲེད་ྱིད་ལ་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་སྨྲ་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ལ། དཔོད་པ་པས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་
ཟོལ་གྱིས་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གོང་ཁྱྲེར་པ་ཉ་ལྱི་པུ་ཉར་འགོ་བའྱི་ལམ་དྱིས་
པ་ན། སྲེས་བུ་གཡོ་ཅན་འགའ་ཞྱིག་ལམ་ནྱི་གཡས་མ་འདྱི་ཡྱིན་ཞྲེས་སོང་དུམ་འདྱི་ནྱི་སྨྲ་འགྱུར་ཏྲེ་
སྨྲའོ་ཞྲེས་སོང་དུམ་གྱི་ཟོལ་གྱིས་ལམ་སོན་པ་དང་། སྲེས་བུ་གཞན་ནྱི་གཡོ་མྲེད་པར་བདག་ྱིད་ཀྱི་
འདོད་པས་ལམ་གཡས་མ་འདྱི་ཡྱིན་པར་སྨྲའོ་ཞྲེས་པ་ན། སོང་དུམ་ལ་ལམ་སྨྲ་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་
པས་སྲེས་བུ་དྲེ་གྱིས་ཀས་རང་གྱི་འདོད་པས་ལམ་སོན་པར་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་རོ། །གཞན་
ཡང་རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་མྲེད་ལ་ཡོད་ཀང་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། དྲེ་འདའྱི་རྱིག་ས་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནའྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་ཐམས་ཅད་
ལ་རོད་བྱྲེད་དུ་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ངྲེས་དྲེ་སྲེས་བུ་གང་གྱིས་
ཤྲེས་ཏྲེ་མྱི་ཤྲེས་པར་ཐལ། དྲེ་འད་དྲེ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ངག་
ཚིག་ལ་ཡང་དོན་ངྲེས་མྲེད་ལ། ཡོད་ཀང་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ངག་ཚིག་ཆོས་ཅན། 
རང་སྨྲ་བ་པོའ་ིབརོད་འདོད་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་དོན་ངྲེས་བརོད་པ་མ་གཏོགས་པར་སྲེས་བུས་མ་བྱས་
པའྱི་དོན་ངྲེས་མྲེད་དྲེ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའྱི་དོན་ངྲེས་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
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ཡང་སྲེས་བུ་མ་བྱས་པའྱི་དོན་ངྲེས་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པར་སོན་པ་དྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་ཆོས་
ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོའ་ིབརོད་འདོད་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱ་སོ་སོར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་སྨྲ་བ་པོའ་ི
བརོད་འདོད་གང་སྣང་བ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱིང་དང་མྱིང་ཅན་དུ་འབྲེལ་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ངག་གྱི་བར་ནྱི་ངག་གྱི་བརོད་བྱ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་དྲེའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གང་ལ་བར་སར་
བའྱི་དོན་དྲེ་གོ་བར་བྱྲེད་ལ། གཞན་གོ་བར་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྱིག་ས་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
བརོད་བྱའྱི་དོན་ཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་ཅན་ཏྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརོད་བྱའྱི་དོན་
གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་བརོད་འདོད་དང་། གསལ་བྱྲེད་བར་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་
སྲེས་བུས་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱིག་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་རང་
བཞྱིན་གྱིས་ནྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྱིག་ས་ལ་སོགས་པའྱི་རོད་བྱྲེད་
ཀྱི་ས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བརོད་འདོད་དྲེས་ཀང་དོན་གཞན་དང་གཞན་ལ་སར་དུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། 
དྲེར་མ་ཟད་བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་བར་སར་བ་ཡང་དོན་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་བཞྱིན་
གྱིས་བརོད་བྱའྱི་དོན་གཅྱིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ངག་གྱི་བར་ལས་ས་དོན་རང་བཞྱིན་
གྱིས་འབྲེལ་པའྱི་ཁྱད་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱིག་ས་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱའྱི་དོན་རྲེ་རྲེ་ཁོ་
ནར་ངྲེས་པའང་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ངག་གྱི་བར་ལས་དོན་དུ་མ་གསལ་བར་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། ངག་གྱི་བར་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་
ཞྲེས་བྱ་བ་གང་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཡུལ་གང་ལས་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་རང་རྒྱུ་སྲེ་རང་
དགར་སོར་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་ངག་གྱི་བར་ནྱི་ཆོས་ཅན། དཔོད་པ་པའྱི་འདོད་པའྱི་དོན་རྲེ་
རྲེ་ཁོ་ནའྱི་གསལ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་དུ་མ་ལ་སར་དུ་རུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
རྱིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་བཀག་ནས། རྱིག་ཅན་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་པ་གཞན་ཡང་འགོག་
པ་དྲེ། གཞན་ཡང་སར་དྲེ་འདའྱི་རྱིག་ས་ཆོས་ཅན། མྲེ་གང་བ་བཟློག་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་དང་འད་བར་
བདྲེན་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱིས་ཕྱིར་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྲེ་གང་
བ་བཟློག་བྱྲེད་ཟླ་བ་བཅུ་གྱིས་ལོ་ཡྱིན། རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ངག་བདྲེན་པ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་སྐད་དུ་
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དཔོད་པ་པ་གཞན་དག་ཟྲེར་ལོ། །རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་
རྣམ་པ་གཞན་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྱིག་པ་ཤྲེས་པའྱི་ཕོགས་གང་
གྱིས་བཀག་སྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་ཅན་གྱི་རགས་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཟོས་པའྱི་
ཤྱིང་ཐོག་དང་ངོ་བོ་སྲེ་གཟུགས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་གྱི་རགས་ཀྱིས། མ་ཟསོ་པའྱི་ཤྱིང་ཐོག་ཟོས་པའྱི་
ཤྱིང་ཐོག་དང་རོ་འད་བར་སྒྲུབ་པ་དང་། ཚོས་པའྱི་འབས་དང་སྣོད་གཅྱིག་ལ་ཚུད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་
འབས་ཐམས་ཅད་ཚོས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་བཞྱིན་དུ། ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པའྱི་རགས་འདྱི་འད་ཐམས་
ཅད་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ཕོགས་གང་གྱིས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འདྱིར་རྒྱས་པར་མྱི་
སོའོ། །དྲེ་ལྟར་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཀག་ཟྱིན་ནས། འགལ་བ་དུ་མ་
སོན་པས་རྱིག་བྱྲེད་བདྲེན་དོན་ཅན་དུ་ཁས་ལྲེན་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཆོས་
ཅན། བདྲེན་དོན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགལ་བ་དུ་མ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་སྲེས་བུའམ་བདག་
རག་པ་གཅྱིག་རྒྱུ་ལས་བྱྲེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་རྣམས་སྱིན་ལོངས་སོད་པ་པོ་ྱིད་དང་། དངོས་པོ་
རྣམས་རག་པ་དང་དབང་པོ་ལས་འདས་པ་སྱི་ལ་སོགས་པ་དབང་པོས་གཟུང་བྱ་དང་། དངོས་པོ་
རྣམས་རྒྱུ་མྱི་མམ་པ་རག་ཀང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་འབས་བུ་བསྲེད་བྱྲེད་དང་། གནས་པ་མྱི་མམ་པ་
གྲུབ་ཟྱིན་རྲེན་གྱིས་གནས་པར་བྱྲེད་པ་དང་། འཇྱིག་པ་མྱི་མམ་པ་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་གྱིས་
འཇྱིག་པ་དང་། གཞན་ཡང་མངོན་རྲེས་ཀྱི་ཚད་མ་རྣམ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསལ་བ་སྲེ་གནོད་
པའྱི་སོད་ཡུལ་ལམ་བརོད་བྱ་དང་། ཆགས་སོགས་ཆོས་མྱིན་གྱི་རྩ་བ་དང་། ཁྲུས་ཀྱིས་སྱིག་པ་
འདག་སོགས་ཁས་བངས་འགལ་བའྱི་སོ་ནས་ལུང་ལ་བལྟོས་པ་རྲེས་དཔག་དང་འགལ་བ་སྲེ། དྲེ་
དག་རྣམས་ནྱི་བརོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་དྲེ་བདྲེན་དོན་ཅན་ནོ་ཞྲེས་ཁས་ལྲེན་པའྱི་སོད་པ་དྲེ་
བུད་མྲེད་གཡྲེམ་མ་སོད་ངན་ཅན་གྱིས་མུ་ཅོར་སྨྲས་པས་བདག་པོ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་འདའོ། །ཅྱི་
ཞྱིག་མ་བྱས་པར་ཁས་ལྲེན་ཞྲེ་ན། ཚད་མ་གསུམ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་ཀུན་ཏུ་རྱིགས་པས་མ་
བསལ་ཞྱིང་། རོགས་ལྡན་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་མ་བསན་པར་དད་པ་ཙམ་གྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་
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བདྲེན་པ་དྲེ་ལྟར་ཏྲེ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་རྱིག་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་གྲུབ་ན། འོ་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སྲེས་བུའྱི་ཚིག་འདྱི་ལ་ཚད་མ་མྱིན་པ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། སྲེས་བུ་མང་དུ་སྨྲ་
བ་ལ་བདྲེན་པའྱི་དོན་གཅྱིག་ཙམ་མྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ས་དོན་གྱི་འབྲེལ་པ་རྒྱས་
པར་བཀག་ནས་དྲེ་དག་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། བུམ་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ས་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་
བརོད་བྱའྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ནམ་འབས་བུ་གང་ཡང་མྱིན་པར་ཐལ། རང་བརོད་པ་པོའ་ིབརོད་
འདོད་ཙམ་གྱིས་གནས་པས་ཏྲེ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་གྱི་བརོད་བྱ་དང་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་
སྲེ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་བརོད་བྱ་དང་བདག་གཅྱིག་དང་དྲེ་བྱུང་
གྱི་འབྲེལ་པ་འདྱི་ལས་རྣམ་པར་བཟློག་པས་ཀང་སྲེ་དྲེ་གྱིས་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོད་
བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་ཀྱིས་འཇུག་པ་ནྱི་འདྱི་ལྟ་སྲེ། བརོད་བྱ་མཐོང་བས་དྲེ་འཛིན་མངོན་སུམ་དྲེ་ལས་
བརོད་འདོད་དྲེ་ལས་རོད་བྱྲེད་འཇུག་པས་བརོད་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ས་ལ་སོགས་
པའྱི་ཆོས་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཕན་ཚུན་འགལ་བའྱི་དོན་རག་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་རོད་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་
ཇྱི་ལྟར་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རག་མྱི་རག་གྱིས་སུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ས་
དོན་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་ལུང་ལས་ལུང་དོན་རོགས་པར་འདོད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལུང་
དྲེ་ལས་ལུང་གྱི་དོན་གང་ཡང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མས་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
ལུང་དང་དོན་གྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྣམ་པ་འགའ་ཙམ་ཡང་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་མྱི་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེས་ན་ལུང་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྐལ་དོན་སོགས་སོན་བྱྲེད་དུ་ལོག་ན་ཡང་དྲེ་ཙམ་གྱིས་སྐལ་
དོན་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། སྐལ་དོན་སོགས་དང་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་
མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་མ་དམྱིགས་ཕྱིར་ན་ཇྱི་ལྟར་མྲེད་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
སྐལ་དོན་སོགས་ཚད་མས་མྱི་དམྱིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་འབས་བུ་ཅན་དུ་མྱི་འགྲུབ་སྲེ། སྐལ་དོན་
སོགས་ཡོད་ཀང་མངོན་རྲེས་ཀྱིས་མྱི་གྲུབ་ལ། ལུང་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་
ན་ས་དོན་ཙམ་འབྲེལ་པ་མྲེད་ཅྱིང་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་པ་ནྱི་བླུན་པོས་སོ་ཞྲེས་
སོན་པ་དྲེ། དཔོད་པ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བླུན་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་རབ་འཆལ་བའྱི་རགས་ལྔ་
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ཚང་བའྱི་སྲེས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྱིག་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་ཚད་མར་སྨྲ་བ་དང་། བདག་སོགས་རག་
པ་འགས་ལུང་སོགས་སྲེད་བྱྲེད་དུ་སྨྲ་བ་དང་། ཁྲུས་ལས་སྱིག་པ་འདག་སོགས་དཀར་ཆོས་སུ་
འདོད་པ་དང་། ཚུལ་ཁྲྱིམས་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མྲེད་ཀང་བམ་ཟྲེ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རྱིག་སྨྲས་དྲེགས་ཤྱིང་
ཁྲེངས་པ་དང་། སྱིག་པ་གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ལུས་དུབ་པའྱི་གདུང་བ་སྣ་ཚོགས་རྩོམ་དགོས་སོ་ཞྲེས་
སྨྲ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས་རང་དོན་
རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེ་ལྲེའུ་དང་པོའ་ིདངོས་བསན་ཚིག་དོན་ལྲེགས་པར་བཤད་པའོ།།  ༈ །དྲེ་ལྟར་
སོབ་དཔོན་གྱིས་བསན་བཅོས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་དང་པོར་བསན་ནས། ད་ཀུན་
ལས་བཏུས་སུ། ཚད་མར་གྱུར་པ་འགོ་ལ་ཕན་བཞྲེད་པ། །སོན་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་སོབ་ལ་ཕག་
འཚལ་ཏྲེ། ཞྲེས་པའྱི་མཆོད་བརོད་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས་ཚད་མ་ཞྲེས་སོགས་གསུངས་སོ། །དྲེ་ལ་
ཕག་འཚལ་ཞྲེས་དང་ངོ་། གང་ལ་ན། བསོམ་པ་པོའ་ིསོབས་ལས་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་
བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མངོན་སུམ་ཚད་མར་གྱུར་པ་སྲེ་འཁྲུངས་པའྱི་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ལའོ། །རྒྱུ་གང་ལས་འཁྲུངས་ཤྲེ་ན། བསམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འགོ་ལ་ཕན་པར་བཞྲེད་པའྱི་
ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དང་། སོར་བ་ཕུན་ཚོགས་ཐབས་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་གོམས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་
སོགས། ངོ་བོ་ཅྱི་འད་བར་འཁྲུངས་ཤྲེ་ན། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་སྤངས་རོགས་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བདྲེ་
བར་གཤྲེགས་པ་དང་། གཞན་དོན་ཕུན་ཚོགས་འགོ་བ་དུཿཁ་ལས་སོལ་བའྱི་སོབ་པའྱི་ངོ་བོར་
རོ། །འོ་ན་གང་དང་ལྡན་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཚད་མར་བསོད་པའྱི་རྒྱུ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་
གང་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་མངོན་སུམ་མཚན་གཞྱི། ཚད་མ་རུ་མཚོན། རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་གཞལ་བ་ལ་
དང་པོར་སླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པའོ། །འོ་ན་མྱི་བསླུ་བ་ཅྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་
འཇུག་ཡུལ་གཞལ་བ་ལ་དང་པོར་མྱི་བསླུ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་དྲེ་རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་
གཞལ་བ་ལྟར་གྱི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་དངོས་པོ་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་བྱུང་ཚད་མར་མྱི་
འགྱུར་ཏྲེ། མྱི་བསླུ་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ས་བྱུང་དྲེ་རང་ཀུན་སོང་གྱི་བསམ་པ་ལ་ཚད་མ་
མྱིན་ནམ། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་ལ་ཚད་མ་མྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ངག་སྨྲ་བའྱི་རགས་ལས་སྲེས་བུ་
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ཕ་རོལ་པོ་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་ས་ལས་བྱུང་བའྱི་བོ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་
ལ་མྱི་བསླུ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་དུ་མངོན་པར་འདོད་པ་སྲེས་བུ་ལ་བསམ་པ་ཡོད་
པར་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། བུམ་པ་ཞྲེས་སོགས་
གནས་སྐབས་ལྔ་བལ་གྱི་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོ་ལ་རང་གྱི་བྱྲེད་པ་བརོད་འདོད་
འཇུག་པའྱི་ཡུལ་གྱི་དོན་གང་ཞྱིག་བོ་རོག་པ་ལ་རབ་གསལ་སྲེ་སྣང་བ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ཚད་མ་
སྲེ་རགས་ྱིད་དུ་གྱུར་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན ཡང་དྲེ་ྱིད་ཆོས་
ཅན། རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་བུམ་སོགས་ལས་སྲེས་ནས་དྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་བུམ་
སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བརོད་འདོད་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྫས་དང་
གངས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མར་འགྱུར་ཏྲེ་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྱི་སླུ་
བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་དང་པོར་མྱི་སླུ་
བ་ཅན་གྱི་ཚད་མར་མྱི་འདོད་སྲེ། རང་གྱི་ཚད་མ་ས་མས་བཟུང་བའྱི་དོན་ལ་ཞྲེན་པ་འཛིན་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་བསླུ་བ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ་དབང་སོགས་ཚད་
མ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཚད་མའྱི་ཆོད་པ་དང་མ་ཆོད་པའྱི་འབས་བུ་གྱིས་ནྱི་དང་པོར་མྱི་སླུ་བ་ཅན་གྱི་
ཤྲེས་པ་ཁོ་ནས་བསྒྲུབ་པར་ནུས་ལ་དབང་སོགས་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར། དང་པོར་མྱི་བསླུ་བ་
ཅན་གྱིས་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མའྱི་ཆོད་པའྱི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ཚད་མ་ྱིད་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ། སྲེས་བུའྱི་བང་བྱ་དང་དོར་བྱའྱི་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
སྲེས་བུའྱི་བང་དོར་གྱི་དངོས་པོ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁྱོད་ཚད་མའྱི་མ་ཆོད་པའྱི་
འབས་བུ་དོན་རོགས་བསྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ཚད་མར་ཡང་འགྱུར་ཏྲེ། རང་ལ་ཤར་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་
དྲེ་ཡོད་ན་ཚད་མའྱི་ཆོད་པའྱི་འབས་བུ་དོན་རོགས་ཐ་དད་པ་འདྱི་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སོ་སྲེར་
སོགས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པས་དྲེ་རོགས་པའྱི་བོའ་ིདོན་རོགས་པ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དང་པོར་མྱི་བསླུ་བ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ཚད་མར་གང་གྱིས་ངྲེས་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཁོ་ན་མ་
ཡྱིན་ན་ཚད་མར་གང་གྱིས་ངྲེས་ཅྲེ་ན། དོན་ལ་མྲེ་ཡྱིན་ཞྱིང་རོག་པས་མྲེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་
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རྒྱང་རྱིང་པོའ་ིརྫས་དམར་འབར་བ་འཛིན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། རང་མས་སུ་
མོང་བའྱི་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་ལས་རང་གྱི་ངོ་བོ་མོང་བའྱི་ཆ་དྲེ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དྲེ་
ཆྲེས་ཆྲེར་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཚད་མ་ྱིད་དུ་
རོགས་པར་འགྱུར་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་དོན་བྱྲེད་སྣང་སོགས་དང་འཇུག་
ཡུལ་གྱི་ཐ་སྙད་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་ལས་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཚད་མ་ྱིད་དུ་རོགས་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་དོན་
མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ཚད་མ་དང་ཚད་མྱིན་གྱི་མཚན་ྱིད་
སོགས་ལ་རོངས་པ་ལོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དང་པོར་མྱི་བསླུ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་
ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་མ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་རང་མཚན་གསར་དུ་
གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ྱིད་ཀང་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མ་ཤྲེས་པ་དང་དོན་དང་
གསལ་བྱྲེད་གསུམ་གྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཀུན་རྫོབ་ཤྲེས་པ་དང་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་སོགས་ཚད་མ་
ཡྱིན་པ་གཅོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་མ་ཤྲེས་དོན་གསལ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་
གཟུགས་སོགས་རང་གྱིས་རོགས་པའྱི་འོག་ཏུ་སྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཡང་ཚད་མ་ྱིད་དུ་
ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སར་མ་ཤྲེས་པའྱི་སྱི་གསར་དུ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཤྲེས་དོན་གསལ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཞག་པ་ལ་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཚད་མ་ྱིད་དུ་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པ་
མྲེད་དྲེ། རོགས་པ་པོས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་སར་མྱི་ཤྲེས་པ་གསར་དུ་ཤྲེས་པ་གང་ཡྱིན་པ་ཚད་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དགོངས་པའམ་བསམས་ནས་ཁྱོད་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་མཚན་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་སར་མ་ཤྲེས་པ་གསར་དུ་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བཞག་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། 
འབས་བུ་དོན་གྲེར་གྱི་རོག་ལྡན་གྱིས་ཁྱོད་ཡོད་མྲེད་དུ་དཔད་ནས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྲེར་
བཞག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་
དུ་ཁྱོད་ལ་ཚད་མ་ྱིད་དུ་བསོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སར་བཤད་པའྱི་མྱི་སླུ་བ་དང་མ་ཤྲེས་དོན་
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གསལ་གྱིས་པོ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་མཐོ་ངས་ལྲེགས་སོགས་ལ་སྲེས་བུ་མྱི་བསླུ་ཞྱིང་
གོལ་བ་དོན་གྲེར་ལ་གཞན་གྱིས་མ་ཤྲེས་པའྱི་བདྲེན་བཞྱི་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་སོན་
པའྱི་ཕྱིར། ད་ཚད་མ་རག་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་གྱུར་པ་ཞྲེས་པ་འཆད་པ་བཞྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་
གྱུར་པ་སོས་ཅྲེ་ན། ཀུན་བཏུས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་དུ་གྱུར་པ་ྱིད་ཅྲེས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་
ཡོད་དྲེ། བཅོམ་ལྡན་དྲེ་རྒྱུ་ལས་མ་སྲེས་པའྱི་རག་པ་རང་བྱུང་གྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་བཟློག་ནས་དྲེའྱི་རྒྱུ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསན་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཚད་
མར་འཁྲུངས་པ་ཡྱིན་པར་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ནན་ཏན་རབ་ཀྱི་མཐར་
ཕྱིན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་ལྟར་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་པའྱི་དབང་ཕྱུག་རག་པ་ཡང་
ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡྱིན་པའྱི་རག་པ་ྱིད་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
ཡྱིན་པ་ཡུལ་དངོས་པོར་ཡོད་པ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཡུལ་ཤྲེས་བྱ་
དྲེ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་མྱི་བརན་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ཡུལ་ཤྲེས་བྱ་མྱི་རག་པས་ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ཀང་ཤྲེས་པ་ཅན་གྱི་དབང་ཕྱུག་རག་པ་
ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཅྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་གྱི་ཤྲེས་པ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་རག་པ་ལས་སྲེས་
པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ས་ཕྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་སྲེ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་རག་
ཀང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྲེད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཅྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། 
རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསྲེད་པ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། རྲེན་གྱི་རྣམ་པ་འགས་ཀང་ཕན་
གདགས་བྱ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་ཕྱུག་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་། རྒྱུ་ལས་མ་
སྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་ཚད་མར་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ལས་མ་སྲེས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་
ཚད་མར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེར་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་
ཚད་ཡྱིན་རྱིགས་ཞྲེས་པར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །འོ་ན་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཡང་དབང་ཕྱུག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གནས་དང་ལུས་དང་བྱྲེད་པ་དབང་པོ་ལ་སོགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། 
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ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་བོ་ཅན་གྱི་སྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོད་ཅྱིང་འཇུག་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེའུ་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །དབྱྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་ཡས་ཁང་སོགས་
བཞྱིན་ནོ། །དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱིར་དག་ས་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་བོ་
ཅན་ཡང་དབང་ཕྱུག་གོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གནས་དང་ལུས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སངས་
རྒྱས་པའྱི་བོ་ངོར་སྱི་ཙམ་བོ་ཙམ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་རགས་ཡང་དག་གྱིས་བསྒྲུབ་མྱི་
དགོས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་རང་རྒྱུ་སྲེམས་པའྱི་དངོས་པོ་དང་རྒྱུད་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་
སྲེ་བར་འདོད་པ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་རག་པ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་
བྱས་པར་གྲུབ་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཅྲེ་ན། འམ་གྱི་སྲེའུ་སོགས་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གནས་དང་
ལུས་སོགས་སྲེས་བུ་རག་པ་ཞྱིག་གྱིས་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེར་མ་
གྲུབ་པར་ཐལ། མྱི་རག་པའྱི་སྲེས་བུ་དུ་མ་བྱས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་སོད་འཇུག་དང་
དབྱྱིབས་སོགས་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གནས་དང་ལུས་ལ་སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་བོ་ཅན་གྱི་
སྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཁྱབ་པ་ལ་དབང་ཕྱུག་ྱིད་ཀྱིས་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རང་བྱྱིན་གྱིས་
རོབ་པའྱི་སྲེས་བུ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་སོད་འཇུག་དང་དབྱྱིབས་སོགས་
ཅྱི་འད་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་ཁྱོད་ལས་རང་བྱྲེད་པ་པོའ་ི
སྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་རྱིགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཡང་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་
སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་ཀྱི་དངོས་པོ་ལ་རང་བྱྲེད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་
རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་དང་དབྱྱིབས་ཞྲེས་པའྱི་སྱི་ཙམ་གྲུབ་པར་མཚུངས་པས་དབྱྱིབས་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་བྱྲེད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་
རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་བོའ་ིརྫས་ཀྱི་སྱི་ཙམ་ལས་མྱི་
དཔོག་པ་བཞྱིན་དུ་ཁྱོད་དྲེ་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུས་བྱས་པའྱི་དབྱྱིབས་ཙམ་དུ་
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འད་བས་སྲེས་བུས་བྱས་པར་མྱི་འགྲུབ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་འགྲུབ་ན། གོགས་མཁར་ཡང་ཆོས་ཅན། རྫ་
མཁན་དྲེས་བྱས་པར་གྲུབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྫ་མཁན་གྱིས་རྫའྱི་བུམ་པ་དང་རྫ་ཕོར་ལ་སོགས་
འཇྱིམ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་འགའ་ཞྱིག་བྱྲེད་ཅྱིང་དྲེ་དག་དང་འཇྱིམ་པའྱི་རྣམ་འགྱུར་ཙམ་དུ་འདའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དབྱྱིབས་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་དབྱྱིབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་བཏགས་ནས་སོན་བརོད་པ་
འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་དོ་ཅྲེ་ན། འབས་བུ་བྱས་པའྱི་སྱི་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀང་ས་མྱི་
རག་པར་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་རྲེས་འགོའ་ིཁྱབ་པ་རྣལ་མར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་ལ་འབྲེལ་པ་ཅན་ས་བུམ་
ྱིད་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱིར་ན་སའྱི་བྱས་པ་བུམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བུམ་པའྱི་བྱས་པ་ས་ལ་རྲེས་སུ་མྱི་
འགོ་བས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཐ་དད་དུ་
བརགས་ནས་སོན་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་དུ་འདོད་དྲེ། ས་མྱི་རག་པར་
བསྒྲུབ་ནུས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་སྱི་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་བརགས་ནས་སོན་
བརོད་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྱིར་འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་
པ་ལ་འདྱིར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དབྱྱིབས་ཙམ་གྱིས་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་དབྱྱིབས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་བཏགས་ནས་སོན་བརོད་པའྱི་སུན་འབྱྱིན་རྣམས་ནྱི་འབས་མཚུངས་ཀྱི་ལྟག་ཆོད་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དབྱྱིབས་ཙམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། དབྱྱིབས་ལྡན་རྱིགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་ལ་རང་བྱྲེད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་
པར་གྲུབ་པ་དང་དབྱྱིབས་ཞྲེས་པའྱི་སའྱི་སྱི་ཙམ་འཇུག་པར་མཚུངས་པར་མཐོང་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལས་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དབྱྱིབས་རང་བྱྲེད་པ་པོའ་ིསྲེས་བུའྱི་བོ་སོན་དུ་བཏང་ནས་བྱས་པར་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ངག་ཕོགས་དང་ས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ྱིད་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ན་རྭ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའྱི་
ཕྱིར། ཡང་གོ་བོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་རུང་གྱི་དོན་གང་ནའང་མྲེད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་པར་འདོད་པ་གཞན་དབང་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་
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ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མྲེད་བདྲེ་བག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། 
རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་བརོད་བྱའྱི་དོན་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་ཙམ་གྱིས་དོན་མྱི་
འགྲུབ་པར་བསན་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་དཔད་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་ཞྱིག་ཅྱི་ལྟར་དུ་ཞྲེ་ན། སྲེར་ས་པ་
དང་གཅྲེར་བུ་པ་ལ་སོགས་ཀྱིས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་དང་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། མྱི་
རག་པ་དང་སྲེ་བ་ཅན་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་སྲེམས་མྲེད་དང་མ་ཡྱིན་པ་སོགས་ཡྱིན་ཏྲེ་ཞྲེས་པ་
དང་ཤྱིང་ཆོས་ཅན། ཤུན་པ་བཤུས་ན་འཆྱི་བའྱི་ཕྱིར་སྲེམས་ལྡན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པའྱི་རགས་དྲེ་གྱིས་
ཆོས་ཅན། རྱིམ་པ་བཞྱིན་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོལ་བ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཁྱོད་
གྱིས་ཀྱི་མྱིང་དྲེ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་ཀང་དོན་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེས་སོ། ཁྱབ་སྲེ་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་འདྱིའྱི་ཚུལ་ལམ་རང་བཞྱིན་འདྱི་ནྱི་རགས་སུ་བཟུང་བའྱི་དངོས་
པོའ་ིངོ་བོ་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་རོལ་བ་གྱིས་ཀས་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་
ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བུམ་པའྱི་བྱས་པ་དྲེ་སའྱི་སྲེང་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་ཁྱོད་ས་མྱི་རག་
སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་སུ་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་སའྱི་སྲེང་དུ་འགོད་ཚུལ་དང་མཐུན་
པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་སའྱི་སྲེང་དུ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལ་བརྲེན་པའྱི་བྱས་པ་མ་གྲུབ་
པས་སའྱི་སྲེང་དུ་ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གང་ལ་དོན་གྲུབ་ལ་མྱིང་
མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་སུ་གཟུང་བྱའྱི་སའྱི་མྱིང་དྲེ་ཆོས་ཅན་
གྱི་སྲེང་དུ་རོལ་བ་གྱིས་ཀའྱི་མཐུན་སྣང་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་རགས་ཀྱི་དངོས་པོ་སྲེ་དོན་ནྱི་མཐུན་སྣང་
དུ་གྲུབ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དོན་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་ས་ཙམ་ལས་དོན་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འུག་པའྱི་ཆ་བྱད་འཛིན་པའྱི་བདྲེ་བྱྲེད་ཀྱི་སོབ་མར་གགས་པ་གཟྲེགས་གཟན་ནམ་
འུག་ཕྲུག་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་སྲེ་ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་སོགས་པས་ཐོགས་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བུམ་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཤད་པ་ན། 
སངས་རྒྱས་པས་ལུས་ཅན་གྱི་སའྱི་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་འབྱུང་བཞྱིའྱི་རྡུལ་ཕན་ལ་སོགས་པ་རྲེག་བྱ་
ཅན་ལ་ལུས་ཅན་གྱི་ས་བྱྲེ་བག་པ་ལ་མ་གྲུབ། བྱྲེ་བག་པས་ལུས་ཅན་གྱི་སའྱི་དོན་དུ་འདོད་པའྱི་
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ཐམས་ཅད་དུ་སོང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྫས་ཀྱི་ཚད་ལ་ལུས་ཅན་གྱི་ས་སངས་རྒྱས་པ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་། 
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་རྲེག་བྱ་ཅན་དྲེ་འབྱུང་བའྱི་རྡུལ་ཕ་རབ་དང་བུམ་པ་ལ་རོལ་བ་གྱིས་
ཀས་མཐུན་སྣང་དུ་གྲུབ་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། རགས་སུ་གཟུང་བྱའྱི་དོན་དྲེ་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་དང་ཕོགས་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པ་
ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་ན་སའྱི་མྱིང་འཁྲུལ་པ་མྲེད་ན་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་ལྡན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རགས་སུ་གཟུང་བྱའྱི་དངོས་པོའ་ིདོན་ལས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་དངོས་
པོའ་ིདོན་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་ས་ཙམ་ལས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱིང་མ་འཁྲུལ་ཡང་དོན་འཁྲུལ་
ན་རགས་སོན་ཅན་དུ་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ། དཔྲེར་ན་བ་ཁྲ་མོ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་
དང་། གང་པོ་ཆྲེའྱི་ཕྲུ་གུ་ཆོས་ཅན། གང་པོ་ཆྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལག་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འགོ་བ་དང་ལག་ལྡན་ཞྲེས་པ་འདྱིའྱི་ས་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་དང་གང་པོ་ཆྲེ་དྲེ་
ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་བྱར་དངོས་པོའ་ིསོབས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེར་གགས་པ་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བརོད་འདོད་ཀྱི་དོན་ཡུལ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་དང་ལག་པ་དང་ལྡན་པ་
ཙམ་ཆོས་ཅན། རྭ་ཅན་དང་གང་པོ་ཆྲེ་ཁོ་ན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་མྱིན་ཏྲེ། མྱི་ལ་ཡང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ད་ནྱི་
དབང་ཕྱུག་སྲེ་ལྡན་རྱིལ་གྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྱི། དབང་ཕྱུག་གྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གང་
གྱི་ཚེ་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེ་འབས་བུ་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་ལྟར་འབས་བུ་ཀུན་
གྱི་རྒྱུ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཇྱི་ལྟར་ན་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་ས་ཕྱིའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་འབས་བུ་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གང་གྱིས་
འབས་བུ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་འདོད་ལ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་མྱི་འདོད་སྲེ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་མྱི་
བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་མ་ཁྱབ་ན་སོང་དུམ་ངམ་ཡང་
ཆོས་ཅན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ནག་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ར་བསྲེད་པ་དང་སོས་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་རོག་པ་མྱི་བྱྲེད་དྲེ་
རོག་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། འབས་བུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་
པའྱི་དབང་ཕྱུག་ཡང་འབས་བུ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། མཚོན་དང་འབྲེལ་པ་
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ལས་ནག་པའྱི་ལུས་ཀྱི་ར་བྱུང་བ་དྲེ་སགས་དང་སན་སོགས་དང་འབྲེལ་བ་ལས་དྲེ་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་
སོང་དུམ་ནྱི་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུར་འབྲེལ་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་གྱིས་ཞྲེས་པའྱི་རགས་གྲུབ་སྲེ་དབང་
ཕྱུག་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལས་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་བྱྲེད་པར་
ཡང་མྱི་འབྱུང་བར་ཐལ། ས་ཕྱིའྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱིས་འབས་
བུ་ཀུན་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་ྱིད་ཀང་ཚད་མས་རོགས་པར་དཀའ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཕན་
འདོགས་བྱྲེད་དུ་ལོག་སོབས་ཀྱིས་འབས་བུ་ཀུན་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་དོན་གཞན་ས་མ་གང་དག་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྲེ་ཞྱིང་གང་འགྱུར་རྲེས་སུ་འགྱུར་བ་ྱིད་
ཀྱི་རྒྱུ་དྲེ་དག་ལས་གཞན་འབས་བུ་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་དབང་ཕྱུག་ཀང་
འབས་བུ་དྲེའྱི་རྒྱུར་རོག་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་ན། མྱུ་གུ་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ལ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྣམས་ཐུགས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། འབས་བུ་ལ་ཕན་
འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུར་རོག་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཞྱིང་དང་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་མྱུ་གུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་
རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་མྱུ་གུས་བསྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་རགས་མ་ངྲེས་སོ་
ཞྲེ་ན། ཞྱིང་ས་དང་ཆུ་ལུད་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་ལས་
མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་ལ་ནུས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡོངས་སུ་འགྱུར་ན་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྲེ་ཁྱོད་ལྷག་པར་
རོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་གྱིས་ལྲེགས་པར་འདུས་བྱས་པ་ན་མྱུ་གུ་སོགས་འབས་བུ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་
ཡང་ལྷག་པར་བཟང་ལ་མང་བ་འབྱུང་བ་སོགས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་ཡུལ་
དང་དབང་པོ་ཡྱིད་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་ཚོགས་པ་རྲེ་རྲེ་བ་དང་། ཚོགས་པ་དག་ཁྱད་པར་བར་མྲེད་
ཀང་དབང་བོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་དབང་ཕྱུག་འདྱི་ཡང་འབས་བུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་
ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་འབས་བུའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཡུལ་དབང་ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་དྲེ་ལའང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
རྣམས་ཚོགས་པ་དྲེ་མ་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་དབང་རྲེ་རྲེ་བ་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་
ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། ཁྱོད་རྣམས་ཚོགས་ཀང་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་
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པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་སོ་སོར་སོ་སོར་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་
མ་ཚོགས་པ་རྲེ་རྲེ་བ་རྣམས་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་འདོད་
མྱི་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་རྣམས་མ་ཚོགས་པ་དང་རྲེ་རྲེ་བ་དང་ཁྱད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཁྱད་པར་
གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེན་གསུམ་པོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྲེད་
པའྱི་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་ཚོགས་ན་དབང་ཤྲེས་
བསྲེད་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱྲེད་རྣམས་སོ་སོར་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་གང་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་
ཁྱོད་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་ཚོགས་ན་རྲེ་རྲེ་བ་ལས་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་དབང་ཤྲེས་
བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སྲྱིད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབང་ཕྱུག་སོགས་རག་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
འབས་བུ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་ཚད་ཡྱིན་རྱིགས་ཞྲེས་པའྱི་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཚད་མའྱི་
སྲེས་བུ་ཡྱིན་ན་སྲྱིན་བུའྱི་གོང་སོགས་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་
པ་ཞྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་ལ་སྲེས་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲྱིན་བུའྱི་གོང་སོགས་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་པའྱི་
ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱྲེད་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཞྲེས་པ་ནྱི་རྒྱང་འཕྲེན་པ་ཁ་
ཅྱིག་རབ་ཏུ་བརོད་ཏོ། །སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མྱི་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ལ་རང་གྱི་
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པར་དོགས་པ་ཅན་གྱི་གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་རོགས་ལྡན་རྣམས་
ཀྱིས་ཆོས་ཅན། སྲྱིན་བུའྱི་གངས་སོགས་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་པ་སོན་པར་བཙལ་བྱ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་
བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མཁྱྲེན་པའྱི་སོན་པ་དྲེས་བཤད་པའྱི་དོན་ལ་ནན་ཏན་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་གྱིས་
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་སོན་པར་ཚོལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་སོན་པར་བཙལ་
བར་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་རོགས་ལྡན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་
ཐབས་སུ་བསྲེན་བྱར་འོས་པའྱི་སོན་པ་འདྱི་ཡྱིས་རང་གྱི་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རུ་གྱུར་
པའྱི་སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་འམ་མྱི་མངའ་ཞྲེས་རྣམ་པར་དཔད་པར་
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བྱའྱི་སྲྱིན་བུའྱི་གངས་སོགས་མཁྱྲེན་ནམ་མྱི་མཁྱྲེན་ཞྲེས་དཔད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་སྡུག་
བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་དོན་གྲེར་ཡྱིན་ཞྱིང་། དྲེ་ལ་སྲྱིན་བུའྱི་གངས་སོགས་མཁྱྲེན་པ་ནྱི་འགར་ཡང་
ྲེར་མཁོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སོན་པ་དྲེ་ཡུལ་གང་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཆོས་ཅན། སྲྱིན་བུའྱི་གངས་སོགས་ཐམས་ཅད་རྱིག་པར་མཛད་པའྱི་སོ་ནས་གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་
ཚད་མར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཚེ་བང་བྱའྱི་དྲེ་ྱིད་འགོག་བདྲེན་ཐབས་ལམ་བདྲེན་དང་
བཅས་པ་དང་དོར་བྱའྱི་དྲེ་ྱིད་སྡུག་བདྲེན་ཐབས་ཀུན་བདྲེན་དང་བཅས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རྱིག་
པར་མཛད་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་བའྱི་སོ་ནས་གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱིས་ཚད་མ་ྱིད་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེས་ན་ཐག་རྱིང་པོ་མཐོང་ངམ་མཐོང་བ་མྱིན་ཡང་རུང་གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་སོན་པར་འོས་ཏྲེ། དྲེས་
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་བདྲེན་པའྱི་བང་དོར་ཐབས་དང་བཅས་པ་དྲེ་ྱིད་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་གཞན་ལ་སོན་པའྱི་ཐུགས་རྲེ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐག་རྱིང་པོ་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་གོལ་བ་དོན་གྲེར་རྣམས་ཚུར་ཤོག་སྡུག་བསལ་ཞྱིའྱི་
ཐབས་མཁྱྲེན་པ་དོར་ལ་བྱ་རོད་དང་ཕག་རོད་ལ་སོགས་ཐག་རྱིང་པོ་མཐོང་བ་རྣམས་སོན་པར་
བསྲེན་པར་གྱིས་ཤྱིག་ཅྲེས་སྱིང་ཚིག་གོ །ད་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་འགོ་ལ་ཕན་བཞྲེད་པ་ཅྲེས་པ་
འཆད་པར་བཞྲེད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཚད་མའྱི་སྲེས་བུ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྱི་ཞྲེ་ན། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་
བསལ་ལས་སོལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་སྲེས་བུའྱི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་རྒྱུ་གང་ལས་བྱུང་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དམ་མྱི་མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བ་དུ་མར་སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཡང་
དང་ཡང་དུ་གོམས་པ་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱང་པན་པ་ན་རྲེ་སྙྱིང་རྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་བོ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་དུ་མར་གོམས་པས་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། ལུས་ཞྱིག་ནས་རྒྱུན་ཆད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡོན་
ཏན་དང་འབས་བུ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་ལུས་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལུས་ཡན་
གར་བ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སོ་ནས་སྲེ་བ་དུ་མར་གོམས་པར་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་བརྲེན་
པ་ཚད་མས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་དང་
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ཡྱིད་བོ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པས་མངལ་དུ་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པ་ན་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་
ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་ལུས་འདྱི་འབའ་ཞྱིག་ལས་སྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། 
དྲེ་ཡྱིན་ན་ས་ཆུ་ལ་སོགས་པའྱི་འབྱུང་བ་ཡང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་སྲེམས་དཔའ་ཅན་དུ་ཧ་ཅང་
ཐལ་ཆྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་སར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་དུས་སུ་རང་གྱི་
རྱིགས་འད་ཕྱི་མར་མཚམས་སོར་བར་ནུས་ལྡན་དུ་མཐོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་རྒྱུ་གཞན་ལྷག་པོ་ཅྱི་
ཞྱིག་ཡོད་པར་འགྱུར་ཞྱིང་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ཕྱི་ནས་ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་རང་གྱི་
རྱིགས་འད་ཕྱི་མར་འཚམས་སོར་བ་མྲེད་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་རོ། །ཐ་མལ་འཆྱི་ཁའྱི་དབུགས་འབྱུང་
རྔུབ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་འབྱུང་སྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཚང་ཞྱིང་གྲེགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ། ས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་ཆ་འགའ་ལ་སྲེམས་ཅན་གྱི་
ས་བོན་མྲེད་པས་སྲེམས་ཅན་རྣམས་མྱི་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། ས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་ཆ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 
སྲེམས་ཅན་གྱི་ས་བོན་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་ཆ་གང་དུ་དོད་
གཤྲེར་རམ་རྫུས་སྲེས་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེ་བོ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་ཆ་དྲེ་
འགའ་ཡང་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་བོ་དང་དབང་སོགས་རྣམས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལ་
ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྱི་བདག་ྱིད་འབའ་ཞྱིག་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ན། ཇྱི་ལྟར་ས་སོགས་འབྱུང་
བའྱི་ཆ་ཡོངས་སུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ། ས་བོན་འབྱུང་བའྱི་ཆ་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་སུ་འགྱུར་
བར་ཐལ། དྲེར་འགྱུར་བའྱི་ས་སོགས་དང་འབྱུང་བར་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱིད་བོ་
དྲེ་ལུས་དང་གཅྱིག་པ་ནྱི་འོག་ཏུ་འགོག་ཅྱིང་དོན་གཞན་ཡྱིན་ན། དབང་པོ་མྲེད་པའྱི་ལུས་ལ་རྲེན་ནམ་
དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་ལ་རྲེན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཤྱི་བའྱི་ལུས་དང་སྐྲ་སྲེན་སོགས་ལའང་ཡྱིད་
བོ་ཡོད་པར་འགྱུར་ལ། གྱིས་པ་ལྟར་ན་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱིག་
སོགས་དབང་པོ་རྣམས་རྲེ་རྲེ་ལ་རྲེན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་གནོད་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་ལ་གནོད་པ་ཡོད་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་བོ་ལུས་ལ་མྱི་བརྲེན་པར་མ་ཟད་ལུས་ྱིད་ཡྱིད་བོ་ལ་བརྲེན་ཏྲེ་མྱིག་
སོགས་དབང་པོ་དྲེ་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་ལ་རྲེན་ཏྲེ། ཡྱིད་བོ་འདྱི་འདོད་འཇྱིགས་མ་ངན་
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སོགས་ཀྱིས་འགྱུར་ན་ཁྱོད་ཀང་འགྱུར་བ་དག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་བོ་ལུས་ལ་མྱི་བརྲེན་
པར་དབང་པོ་ཡྱིད་བོ་ལ་བརྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་ལ་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་རྣམས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་བོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གནས་པའྱི་རྲེན་སྲེམས་པའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་
རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ལས་འགའ་ཞྱིག་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
འདའྱི་ལས་དྲེ་ཡང་ྲེར་ལྲེན་བོ་ས་མ་ྱིད་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་གྱི་ལུས་ལ་བརྲེན་པ་མྱིན་ནོ། །ཐ་མལ་
འཆྱི་ཁའྱི་ཕྱིས་ཀང་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། སར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་དུས་དྲེ་དང་འད་བར་དབང་སོགས་
འཕྲེན་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་དུས་སུ་དབང་སོགས་འཕྲེན་བྱྲེད་ཅྱི་འད་
བ་དྲེ་འད་བའྱི་དབང་སོགས་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཚང་བར་ཡོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་
ལུས་ལ་མྱི་བརྲེན་ན་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོ་ལས་ལུས་དང་སྲེམས་ནྱི་ཕན་ཚུན་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཅན་ནོ་
ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་དགོངས་པ་འདྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ལུས་ལ་བརྲེན་པར་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ལུས་ལ་དངོས་སུ་སྲེས་པའྱི་ལུས་དྲེའྱི་ཤྲེས་པས་
དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་སོ་ནས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། མྱིག་སོགས་དབང་པོ་
ལས་སྲེ་སྲེ་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་མྲེད་པར་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྱིག་སོག་དབང་པོ་དྲེ་ཡང་
ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་ལས་སྲེ་བར་ཐལ། དྲེ་མྲེད་པར་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་ནའང་མྱིག་སོགས་དབང་
པོ་དང་ཡྱིད་བོ་གྱིས་ཀ་ཆོས་ཅན། སར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་དུས་སུ་ཡང་ཁྱོད་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་
གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་མྱི་སྲེ་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་ཁྱོད་གྱིས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་
པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ས་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལུས་རག་པ་ལས་
སྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ས་ཕྱི་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལུས་རག་ཀང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ན་ཡྱིད་
བོ་རྱིམ་ཅན་དུ་བསོད་དོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡྱིད་བོ་རྱིམ་ཅན་དུ་
བསྲེད་པའང་མྲེད་པར་ཐལ། རྲེན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་ས་མ་རྣམས་རྱིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་ལ་ལྟོས་ནས་ལུས་ལ་རྱིམ་གྱིས་ཡྱིད་བོ་ཕྱི་མ་རྣམས་
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སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྐད་གཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་རྱིམ་པ་ཡོད་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཡྱིད་བོ་རྱིམ་ཅན་གྱི་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་གཞན་དང་གཞན་དུ་བསྲེད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། སར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་དུས་དང་ཕྱིས་འཆྱི་བའྱི་དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། ལུས་
དང་དབང་པོ་ཡྱིད་བོ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ས་མ་ས་མ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་རྒྱུར་མཐོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པར་
ཐལ། སར་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་དུས་སུ་དྲེ་དག་གྱི་སྐད་གཅྱིག་ས་མ་ས་མ་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་འད་སྐད་ཅྱིག་
རྲེ་རྲེ་སོན་མྲེད་གསར་དུ་བསྲེད་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་
མ་བསྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པ་མྲེད་དྲེ། ཐ་མལ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་གཞན་དང་
འཚམས་མྱི་སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དག་བཅོམ་དུ་འདོད་པའྱི་འཆྱི་ཁའྱི་
སྲེམས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་ཐ་མ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འགལ་ཟླ་དམྱིགས་
པའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེམས་གཞན་དང་འཚམས་སོར་བ་ལ་འགལ་བ་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྲེ་འདོད་པའྱི་དག་བཅོམ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 
ཚད་མ་གང་ལས་སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་སོར་བ་མྲེད་པར་གྲུབ་པར་འདོད་དྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། 
ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་ལུགས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་ཀང་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་
ལུགས་ལས་བཤད་པས་དཔྲེར་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སངས་རྒྱས་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་འམ་ལུང་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་དག་བཅོམ་པའྱི་སྲེམས་དྲེ་ཚད་མས་མཐོང་ངམ་ཅྱི་སྲེ་མྱི་རོགས་
པར་ཐལ། ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ལུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དག་བཅོམ་འཆྱི་ཁ་
མའྱི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་མྱི་སོར་ཏྲེ། སྲེམས་གཞན་དྲེའྱི་རྒྱུ་དབུགས་
འབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་པོ་སོགས་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་
འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་མྱི་སོར་བར་སྒྲུབ་པ་འདྱིར་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཅྱིས་མ་
བརོད་དྲེ་བརོད་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། དག་བཅོམ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དབུགས་དབྱུང་རྔུབ་དང་དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡྱིད་བོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་དང་བལ་བ་དྲེ་ཐ་མལ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་མྱི་སོར་བར་
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སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡྱིད་བོའ་ིརྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་
དབང་པོ་སོགས་རྲེ་རྲེ་བ་དང་ཚོགས་པ་གང་ཡང་ཡྱིད་བོའ་ིརྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
མྱིག་དྲེའྱི་བོ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱིག་དབང་ལས་དངོས་སུ་
སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དང་བཅས་པ་
སྲེ་དྲེའྱི་ནུས་པ་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་གསལ་བར་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཡྱིད་བོ་དྲེ་དབང་པོ་གཞན་རྣམས་རྲེ་རྲེ་བ་ལས་ཀང་མྱི་སྲེ་བར་མ་ཟད་དབང་
པོ་ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་མྱི་སྲེ་སྲེ། འདྱི་ལྟར་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་རྣམས་
ཀུན་ཚོགས་པ་ལས་ཀང་ཡུལ་དྲུག་ཀ་འཛིན་པའྱི་ཡྱིད་བོ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཡུལ་
གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་སོ་སོར་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་གྱི་ཡུལ་
ཐམས་ཅད་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན་དབང་པོ་
ཅན་ལས་གཞན་དབང་པོ་མྲེད་པའྱི་སྐྲ་སྲེན་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཡྱིད་བོ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། རང་འབས་སྲེམས་མྲེད་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་དང་བཅས་པའྱི་ལུས་དང་
ཡྱིད་བོ་གྱིས་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལྷན་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོན་མ་དང་འོད་
བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། རྲེན་དང་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་སུ་རུང་སྲེ། 
མྱིང་གཟུགས་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་སོན་གྱི་ལས་གཅྱིག་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་འཕངས་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྱིག་པའྱི་གཟུགས་དང་རོ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་དྲེ་ལུས་འགྱུར་རྲེས་སུ་འགྱུར་བས་ལུས་ལ་བརྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། 
དྲེ་རྲེས་སུ་འགྱུར་བ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཞན་བསད་པའྱི་ཁྲག་ལ་སོགས་
པ་འགའ་ཞྱིག་དོན་ཏྲེ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་སོ་ནས་འགྱུར་བར་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
ཡང་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ལོག་པས་དྲེ་ལྡོག་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པ། དྲེའྱི་ལྡོག་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་
ཁྱད་པར་ཅན་ཡྱིན་ནོ་དྲེ་ལྡོག་པས་དྲེ་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ། །རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་
ས་མ་གང་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། གང་ལོག་པས་ཡྱིད་བོ་ཕྱི་མ་ལྡོག་པའྱི་ཡྱིད་བོ་ཕྱི་མ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་
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ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་བོ་ཕྱི་མའྱི་ས་རོལ་དུ་རྫས་སུ་ཡོད་པས་དྲེ་དག་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་སོ་
ནས་དྲེ་དུས་རག་ཏུ་དྲེའྱི་སྲེ་ཁྱྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་སར་ཡོད་ཅྱིང་འབས་བུ་ཕྱིས་འབྱུང་
བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། མདོ་ལས། འདྱི་ཡོད་ན་འདྱི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་འདྱི་ཡོད་ན་ཞྲེས་པའྱི་བདུན་པ་དང་འདྱི་
སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་འདྱི་སྲེའོ་ཞྲེས་འདྱི་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་ལྔ་པའྱི་སས་སར་ཡོད་དང་། འདྱི་འབྱུང་
ངོ་འདྱི་སྲེའོ་ཞྲེས་པའྱི་དང་པོའ་ིས་ནྱི་འབས་བུ་ཕྱིས་བྱུང་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་འབས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་དྲེ་མངལ་དུ་སྲེས་མ་ཐག་གྱི་ལུས་སྲེམས་ལ་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་ཏྲེ། དྲེ་སར་བྱུང་
ཞྱིང་སྲེམས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ན་ལུས་དྲེ་
ཡྱིད་བོའ་ིདྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་ནས་སྲེམས་སམ་ཡྱིད་བོའ་ིརྒྱུན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་
ཡྱིན་པ་ས་སྲེ་ལུས་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་ལོག་པས་ཡྱིད་བོ་ལྡོག་
པ་མྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རྫ་བུམ་སོགས་
ལ་མྲེ་སོགས་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་པ་ཡྱིན་ཀང་མྲེ་སོགས་ལོག་པས་བུམ་སོགས་ལྡོག་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྲེམས་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་གནས་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སྲེམས་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ལུས་ཚང་བར་གནས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་གནས་པ་མྲེད་དྲེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ནྱི་
སྲེམས་ཀྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་དྲེ་ལས་ཁྱོད་
སྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཁྱོད་ལས་ཡྱིད་བོ་དྲེ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡོད་པ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ཡྱིད་བོ་གཞན་
དབང་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་བོའ་ིའབད་རྩོལ་མྲེད་པར་རྒྱུ་གང་ལས་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུའྱི་བྱྲེད་པས་རླུང་ཕྱིར་འབྱྱིན་པ་དང་ནང་དུ་འདྲེན་པའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕུལ་བྱུང་དང་འགྱིབ་པ་ལས་ཡྱིད་བོ་དྲེའང་ཕུལ་བྱུང་གསལ་བ་དང་འགྱིབ་པ་
མྱི་གསལ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དྲེའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཤྱི་
བའྱི་ལུས་དྲེ་དག་ལའང་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་གནས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ལུས་ཚང་བར་
གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེམས་དྲེ་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་སྲེམས་
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རྒྱུན་ཆད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལ་སྲེམས་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་མཚུངས་སོ་ཅྲེ་ན། ཤྱི་
བའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། དྲེང་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ལ་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་མཚུངས་པའྱི་སྲེམས་
ཀྱི་རྒྱུན་འཛུགས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྲེམས་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པར་འཕྲེན་བྱྲེད་
ཀྱི་རྒྱུ་ས་མའྱི་ལས་ཟད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ལུས་སྲེམས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་
འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་གཞན་ས་མའྱི་ལས་དག་ཀང་ལུས་སྲེམས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་
འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་སོང་བུ་སྣུམ་ལྡན་དང་ཏྱིལ་མར་གྱིས་བཀུས་
པའྱི་ས་བོན་ལ་སོགས་པ་སོན་མྲེ་དང་མྱུ་གུའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་ྲེས་པ་རླུང་མཁྲྱིས་སོགས་
ཀྱིས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་འགལ་རྲེན་བྱས་པའྱི་ལུས་དྲེ་ཡྱིད་བོའ་ིརྒྱུ་མྱིན་པས་ལུས་ནྱི་གནས་པ་
སྲེམས་ཞྲེས་པའྱི་རགས་མ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། རྱིམས་སོགས་ཀྱིས་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། སར་ཡང་
ཁྱོད་ལ་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་སྲེམས་འཚོ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་འཚོ་བའྱི་འགལ་རྲེན་ྲེས་
པ་རླུང་མཁྲྱིས་སོགས་མས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་མཐུན་རྲེན་ལུས་ཚང་བར་གནས་པའྱི་ཚེ་སྲེ་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མྲེ་ལྡོག་ན་ཡང་མྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་སོལ་
བ་ཤྱིང་དུ་མྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་དུ། ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་རྱིམས་སོགས་ལྡོག་ན་ཡང་ནད་ཀྱི་
འགྱུར་བ་དྲེ་ནྱི་ལྡོག་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། གཏན་ནས་མྱི་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་གསོ་བའྱི་སོར་བ་དོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་དོན་ཡང་འགྱུར་བ་བྱྲེད་པ་པོ་འགའ་ཞྱིག་
ནྱི་སྐབས་ལ་ལར་སར་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ལྡོག་མྱི་རུང་གྱི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་ཤྱིང་ལ་
མྲེས་བྱས་པའྱི་སོལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །འགྱུར་བ་བྱྲེད་པ་པོ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་སར་འབྱུང་བའྱི་ལྡོག་རུང་ཡྱིན་
པའྱི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་གསྲེར་ལ་མྲེས་བྱས་པའྱི་སྲ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དང་པོ་མྲེས་
བྱས་པའྱི་འགྱུར་བ་སོལ་བ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཆོས་ཅན། སར་ཤྱིང་དུ་ལྡོག་ཏུ་རུང་བ་མྱིན་ཏྲེ། མྲེས་ཤྱིང་དུ་
ལྡོག་ཏུ་རུང་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། རྱིམས་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པའྱི་ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། སར་ཡང་འབྱུང་བའྱི་ལྡོག་ཏུ་རུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རྱིམས་སོགས་ཀྱིས་སར་ཡང་ལྡོག་ཏུ་
རུང་བར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྲེས་བྱས་པའྱི་གསྲེར་གྱི་སྲ་བ་དྲེ་སར་ཡང་མྲེ་དང་བལ་ན་སྲ་བ་
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ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་སར་ལྡོག་རུང་ཡྱིན་ན་གསོར་མྱི་རུང་གྱི་
ནད་ཡོད་པ་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཅུང་ཟད་ཀང་གསོ་བྱ་མྱིན་པར་བརོད་པའྱི་ནད་ཆོས་ཅན། 
གསོར་མྱི་རུང་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་འཕོ་བྱྲེད་ཀྱི་སན་གྱི་བཅུད་ཡྱིན་པ་སོགས་རྲེད་
པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་རམ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཟྱིན་པའྱི་ནད་པ་གསོན་པའྱི་ལས་སམ་ཚེ་ཟད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་ཁྱོད་གསོར་མྱི་རུང་ཞྲེས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ྲེས་པ་རླུང་མཁྲྱིས་ལ་སོགས་པ་འབའ་
ཞྱིག་ནད་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ནད་པ་ཆོས་ཅན། གསོ་རུང་མྱིན་པའྱི་ནད་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་
ཐལ། རླུང་མཁྲྱིས་ལ་སོགས་པའྱི་ནད་ཀྱི་གྲེན་པོ་བསྲེན་པས་སར་ནད་ཀྱི་འགྱུར་བ་ཀུན་ལྡོག་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ནད་ཀྱི་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་དང་དུག་སོགས་ཀྱིས་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལ་སྲེམས་དྲེ་ཅྱིས་ཀང་སར་ཡང་འཚོ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་བར་ཐལ། འཆྱི་བའྱི་རྲེན་རྱིམས་
དང་དུག་སོགས་ཀྱིས་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་རྱིམས་དང་དུག་སོགས་ལྡོག་
པའྱི་ཕྱིར། རམ་ཞྲེས་པས་དུག་སྦྲུལ་དྲེ་ཡྱིས་སོས་ཟྱིན་པའྱི་ར་ཁ་དུག་ཐམས་ཅད་འདུས་པའྱི་ཤ་
བཅད་པ་དང་གྲེན་པོ་སགས་སོགས་ཀྱིས་རྱིམས་དང་དུག་སོགས་ལྡོག་པར་བྱས་པ་ལས་ཀང་
སར་ཡང་སྲེམས་འཚོ་བར་འགྱུར་རོ། དྲེས་ན་ྲེར་ལྲེན་དུ་འདོད་པའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམ་པ་
གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིད་བོ་དག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་བྱྲེད་པར་མྱི་ནུས་པར་
ཐལ། ཁྱོད་ཡྱིད་བོའ་ིདངོས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འཇྱིམ་པ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་
བ་མྲེད་པར་རྫའྱི་བུམ་སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་
ལས་ལུས་ཀྱི་དངོས་པོ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་དྲེ་ྲེར་ལྲེན་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཁྱོད་རྣམ་པ་
གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ཡྱིད་བོའ་ིདངོས་པོ་གང་ཞྱིག་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་བ་ལང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་བ་མྱིན་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་
བཞྱིན་ནོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། ལུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མྲེད་ཀང་སྲེམས་ཀྱི་དགའ་གདུང་
སོགས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བ་ལང་དང་བ་མྱིན་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཡྱིད་བོ་དང་ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་སུ་རུང་སྲེ། རང་གྱི་ྲེར་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   111 

ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ནུར་ནུར་པོ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཁྱོད་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ཡྱིད་བོའ་ིྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་
ཡྱིད་བོ་ས་མ་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྲེ་བའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་
མྲེ་དང་ཟངས་མའྱི་ཞུ་ྱིད་ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཡང་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་
དག་གྱིས་ལུས་སྲེམས་ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་འདོད་པ་བཀག་ནས། ད་ཕན་མྱི་འདོགས་པའྱི་
དོན་གཞན་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྱི། ལུས་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་ལ་ཕན་མྱི་འདོགས་
པའྱི་རྲེན་དུ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཡྱིད་བོ་རྫས་སུ་ཡོད་མྲེད་དག་གང་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་པའྱི་རྲེན་
དགོས་ནུས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རྫས་སུ་ཡོད་ན་རྲེན་མྱི་དགོས་ལ་མྲེད་ན་རྲེན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ལུས་དྲེས་ཡྱིད་བོ་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་པ་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་
རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཡྱིད་བོའ་ིརྲེན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ལུས་དྲེས་ཡྱིད་བོའ་ིགནས་པ་ཡྱིད་བོ་དང་གཅྱིག་
བྱྲེད་དམ་དོན་གཞན་བྱྲེད། གཅྱིག་བྱྲེད་ན། ལུས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་
རྲེན་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། ཡྱིད་བོ་གནས་པ་གནས་པ་པོ་ཡྱིད་བོ་ལས་གཞན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་ལ་
ཕན་མྱི་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་གཞན་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ན་ཡང་། དྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་དངོས་
པོ་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་ཏྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། ཡྱིད་བོ་གནས་པ་ཡྱིད་བོ་ལས་དོན་
གཞན་དྲེ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་ྱིད་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ནམ་ཡང་འཇྱིག་པ་མྲེད་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྒྱུ་ལུས་རག་པ་བརན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་
དྲེ་གནས་པའྱི་རྒྱུས་གནས་པར་བྱྲེད་ཀང་འཇྱིག་རྒྱུ་ལས་འཇྱིག་པར་འདོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། 
ཡྱིད་བོ་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལས་འཇྱིག་པར་འདོད་པ་དྲེའང་དྲེས་ཡྱིད་བོ་འཇྱིག་པ་ཡྱིད་བོ་དང་
གཅྱིག་བྱྲེད་དམ་དོན་གཞན་བྱྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན་བྱྲེད་མྱི་དགོས་ན། གྱིས་པ་ལྟར་ན་འཇྱིག་རྒྱུས་
ཡྱིད་བོ་འཇྱིག་པར་མྱི་བསྲེད་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའྱི་ཐལ་བ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཡྱིད་བོ་ཆོས་
ཅན། གནས་པའྱི་རྒྱུས་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པར་ཅྱི་ཞྱིག་བྱས་ཏྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་
དང་མ་ཕད་ན་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་རག་པར་གནས་ལ་ཕད་ན་གནས་རྒྱུ་ཡོད་ཀང་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་གནས་རྒྱུ་མྲེད་ན་འཇྱིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་པའྱི་གོང་དུ་ཡང་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བ་ལ་གནས་
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རྒྱུ་དྲེས་འཇྱིག་རྒྱུ་དང་ཕད་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པར་བྱས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོའ་ིངོ་བོ་ཆོས་
ཅན། འཇྱིག་པ་དྲེ་རང་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན་གནས་པའྱི་རྒྱུས་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། འཇྱིག་པ་རང་གྱི་
ཆོས་ྱིད་དུ་ཡོད་པ་འདྱི་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྣོད་སོགས་དང་རྫས་དྲེ་
གྲུབ་ཟྱིན་གྱི་ཆུ་སོགས་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་ལས་རྣམས་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་དུ་
ལུས་ཀང་ཡྱིད་བོ་གྲུབ་ཟྱིན་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྣོད་སོགས་དྲེ་ཆུ་སོགས་
གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་མྲེ་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་དུ་འདོད་པ་འདྱི་ལའང་སྣོད་སོགས་དྲེས་ཆུ་སོགས་ཀྱི་
གནས་པ་ཆུ་སོགས་དང་གཅྱིག་བྱྲེད་དམ་དོན་གཞན་བྱྲེད་ཅྲེས་པའྱི་བརག་པ་འདྱི་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་
དཔྲེ་མ་གྲུབ་བོ། །དྲེས་ན་སྣོད་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆུ་སོགས་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཆུ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགོ་བས་སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེར་ཞྱིང་འཇྱིག་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྱི་ཆུ་སོགས་ཀྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་དངོས་པོའ་ིརྱིགས་རྒྱུན་ཕྱི་མ་
རྣམས་རྱིགས་རྒྱུན་ས་མ་དྲེ་ལྟ་བུར་ཐུར་དུ་མྱི་འབོ་བར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་དྲེ་
ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་རྲེན་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རགས་དྲེ་ལྟར་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་དྲེ་དག་ལས་ས་
མ་དག་རྱིགས་ཀང་ཕྱི་མ་དག་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ནང་གྱི་ཆུ་སོགས་ཀྱི་རྲེན་དུ་འགྱུར་
ཏྲེ། དྲེ་ཐུར་དུ་འབོ་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་གྱི་ཡོན་ཏན་སྱི་དང་ལས་རྣམས་
ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞན་དང་གཞན་དུ་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་ཅྱི་དགོས་ཏྲེ་མྱི་དགོས་པར་
ཐལ། གཞན་དང་གཞན་དུ་འགོ་བའྱི་བྱ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་ཕན་མྱི་འདོགས་
པའྱི་དོན་གཞན་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་འདོད་པ་བཀག་ནས། རྱིགས་པ་དྲེས་ཞར་ལ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཐ་
སྙད་གཞན་ཡང་འགོག་པ་ནྱི། ཕན་མྱི་འདོགས་པའྱི་དོན་གཞན་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་འགོག་པའྱི་རྱིགས་
པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་ལྟ་བུ་དུས་མམ་པའྱི་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་འབྲེལ་པར་
བྱྲེད་པའྱི་འཕོད་པ་འདུ་བ་དང་བདག་དྲེ་རང་ལ་འཕོད་པ་འདུ་བ་ཅན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་
གསལ་བ་ལ་རྱིགས་དང་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། སྣམ་བུ་ལ་ཆོས་དཀར་སོགས་དང་འབྱུང་འགྱུར་
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སོགས་གྲུབ་ཟྱིན་གྱི་དོན་གཞན་རྣམ་པར་གནས་པ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་རྣམས་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གྲུབ་
ཟྱིན་ནམ་ཕན་མྱི་འདོགས་པའྱི་དོན་གཞན་རྲེན་དུ་མྲེད་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་
དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་བཅས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་འཇྱིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕད་ན་ངོ་བོ་ྱིད་
ཀྱིས་གནས་པ་ཡྱིན་ལ་གཞན་འཇྱིག་རྒྱུ་དང་ཕད་པ་ལས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། 
གནས་པའྱི་རྒྱུས་མྱི་འཇྱིག་པར་གནས་པར་བྱྲེད་པ་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་དྲེ་
ཆོས་ཅན། གནས་པའྱི་རྒྱུ་རྣམས་ལ་ཁྱོད་གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་མྲེད་པར་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་སྲེ་བ་
ཅན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་རྒྱུ་དང་ཕད་པའྱི་དུས་འགའ་ཞྱིག་ཚེ་ནའང་འཇྱིག་
པར་མྱི་འགྱུར་བར་གནས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀུན་དངོས་དང་བརྒྱུད་པ་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་འཇྱིག་
པར་གནས་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་རག་པའྱི་རྫས་ཀྱི་རྲེན་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། མྱི་
འཇྱིག་པར་གནས་པའྱི་རྲེན་བཅས་ཐམས་ཅད་རག་པར་གནས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ཡྱིད་བོ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཚུལ་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་
ཕྱིར་བོ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གནས་བྱྲེད་གཞན་གྱིས་གནས་པར་བྱྲེད་པ་གང་སྲེ་མྱི་
ནུས་པར་ཐལ་ཞྱིང་། གལ་ཏྲེ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇྱིག་པའྱི་ངང་ཚུལ་གྱི་བདག་ྱིད་མྱིན་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་
དྲེ་ཆོས་ཅན། གནས་བྱྲེད་གཞན་གྱིས་གནས་པར་བྱྲེད་པ་གང་སྲེ་མྱི་དགོས་པར་ཐལ་ལོ། །གཞན་
ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སྲེམས་ལུས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་འགྲུབ་སྲེ། ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་
འབྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་རབ་དང་བྱམས་སྙྱིང་ཆགས་སང་རོངས་གསུམ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བོའ་ི
ྲེར་ལྲེན་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ལུས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ལུས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་
བྱུང་འགྱིབ་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་ཐོས་བསམ་སོམ་སོགས་ཀྱི་བོའ་ིབྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་
ཕུལ་བྱུང་དང་འགྱིབ་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རགས་འདྱི་ནྱི་མར་མྲེའྱི་འོད་དང་
མྱུ་གུའྱི་གྱིབ་མ་ལ་སོགས་པ་ྲེར་ལྲེན་ལུས་ལ་བརྲེན་པ་རྣམས་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་
རྣམས་རང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་སོན་མ་སོགས་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་
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གྲུབ་སྲེ་བཅུད་ལྲེན་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱས་པའྱི་ལུས་དྲེ་ལས་ཀང་ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་འདྱི་
ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། བཅུད་ལྲེན་སོགས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བྱས་པའྱི་ལུས་
ཆོས་ཅན། ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱིས་ཤྲེས་རབ་སོགས་ལ་དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
ལུས་ཀྱིས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་སོ་ནས་དྲེའྱི་ཤྲེས་རབ་སོགས་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ཙམ་གྱི་
ལུས་ཀྱིས་སྲེམས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པར་དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོའ་ི
བྱྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ལུས་ཡན་གར་བ་ལས་ཀང་སྲེམས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ཡོད་དྲེ། ལུས་
རྒྱས་པ་ལས་འདོད་ཆགས་དང་རྒུད་པ་ལས་ཞྲེ་སང་སྲེ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སོ་སོར་རོག་པའྱི་
ཤྲེས་རབ་དང་བལ་བ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ལུས་རྒྱས་པ་དང་རྒུད་པ་སོགས་ཀྱིས་འཕྲེལ་བར་བྱས་པའྱི་
ཆགས་སང་སོགས་ཆོས་ཅན། ལུས་རྒྱས་པ་དང་རྒུད་པ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་
ཚོར་བ་དྲེ་ཡང་ལུས་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་ལས་སྲེས་ལ་ལུས་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཚོར་བ་དྲེ་ཡང་ཆོས་
ཅན། དྲེ་འདའྱི་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁམས་སྙོམས་པ་དང་མ་སྙོམས་པ་ལ་སོགས་
པ་ནང་གྱི་དོན་རྲེག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་ྲེ་བ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱིད་ཤྲེས་ལུས་
ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེ་བར་བསན་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་འདུས་པའྱི་རྱིམས་དང་སར་བའྱི་དུག་ལ་
སོགས་པ་ལས་དན་པ་མས་པ་སྲེམས་ཡྲེངས་པ་རོངས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། འདུས་པའྱི་རྱིམས་
དང་སར་བའྱི་དུག་སོགས་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཤྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱིས་
དཀྲུགས་པའྱི་ནང་དོན་རྲེག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་དབང་པོའ་ིབོས་
ཡྱིད་བོ་འགྱུར་བར་བྱྲེད་དྲེ་བྱས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཤྲེས་རྒྱུད་སང་བ་དང་མངོན་
པར་མ་བརགས་པའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ལ་སག་ྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ས་ཐོས་པ་དང་གཞན་བསད་
པའྱི་ཁྲག་ལ་སོགས་མཐོང་བ་ལས་དན་པ་མས་པ་སྲེམས་ཡྲེངས་པ་རོངས་པ་ལ་སོགས་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྲེམས་ལུས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་འགོག་པའྱི་དོན་བསྡུ་བ་དྲེ། སྲེམས་ལུས་ཀྱི་
ྲེར་ལྲེན་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེས་པར་གང་སྲེམས་ས་མ་ྱིད་ཀྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་
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པའྱི་སྲེམས་ཕྱི་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ྲེར་ལྲེན་སྲེམས་ས་མ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་གྱི་ལུས་ལ་བརྲེན་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ལུས་སྲེམས་བདག་ྱིད་
གཅྱིག་པ་འགོག་པ་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་ན་སྲེམས་ལ་བརྲེན་པར་བྱས་ནས་ཐོས་པ་དང་བཟོ་སོགས་ཀྱི་མན་
ངག་འདུ་བྱྲེད་པའྱི་སྲེམས་ལ་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་ཐོས་སོགས་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཚེ་དྲེ་ཅན་གྱི་
སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྲེམས་དྲེ་ལྟར་དུ་ལུས་ལའང་ཐོས་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་གསལ་
བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐོས་སོགས་གསལ་བའྱི་སྲེམས་དང་ལུས་ཐ་དད་མྲེད་པར་བདག་ྱིད་གཅྱིག་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་རྒྱུའྱི་གཙོ་བོར་འབྱུང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱིས་ལུས་ཁོ་ན་མངལ་དུ་སྲེ་བ་ལྲེན་
པའྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་བཀག་ནས། རང་ལུགས་ལ་བདག་འཛིན་ྱིད་སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་རྒྱུར་སོན་པ་དྲེ། ཐ་
མལ་པ་མངལ་དུ་སྲེ་བ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པས་བདྲེ་བ་ཐབོ་པ་དང་སྡུག་བསལ་
དོར་བ་འདོད་པའྱི་བོ་སོན་དུ་སོང་སྲེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱིས་དབང་
མྲེད་དུ་བཀྱི་བ་མྱིན་པར་མངལ་སོགས་དམན་པའྱི་གནས་སུ་སྲེ་བ་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་ཆགས་པ་ཅན་བུད་མྲེད་ཀྱི་རོ་དང་སྦྲང་བུ་མྱི་གཙང་བ་ལྲེན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཁྱབ་སྲེ། སྡུག་བསལ་
བདྲེ་བར་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བོ་དང་བདྲེ་བ་ཐོབ་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་འདོར་བའྱི་སྲྲེད་པ་ནྱི་ཀུན་
ནས་འཆྱིང་བ་མངལ་སོགས་སུ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་གང་ལ་ལོག་སྲྲེད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་ནྱི་
མངལ་སོགས་སུ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱང་པན་པ་ན་རྲེ། འདྱི་ནས་ཕྱི་མར་འགོ་
བ་དང་ས་མ་ནས་འདྱིར་འོང་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་གང་གྱིས་ཕྱིན་ནས་མཚམས་སོར་མྲེད་སོགས་
ཀྱི་རྩ་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རྒྱང་པན་པ་ཁྱྲེད་ཀྱིས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་
དབང་པོ་མྱི་གསལ་བའྱི་ཕྱིར་ཡོད་ཀང་མྱི་མཐོང་བ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྱིག་མྱི་གསལ་བས་དུ་
བ་ཆུང་ངུ་ཡོད་ཀང་མྱི་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །སྲེས་བུ་ཀུན་གྱིས་མ་མཐོང་བ་ནྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། བར་དོ་
ནང་དང་ལྷ་མྱིག་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བར་སྲྱིད་ཆོས་
ཅན། ཐོགས་བཅས་སུ་ཐལ། ལུས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། 
དབང་པོ་ཀུན་ཚང་ཐོགས་མྲེད་རྒྱུ་ཞྲེས་པར་ཁས་བངས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྫས་འགའ་ཞྱིག་
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ལུས་ཅན་ཡྱིན་ཡང་ཕ་ཞྱིང་དྭངས་པའྱི་ཕྱིར་ལུས་ཅན་ལ་ལར་ཐོགས་པ་མྲེད་པར་མཐོང་སྲེ། དཔྲེར་
ན་རྫ་སོ་མ་ལ་ཆུ་བཞྱིན་དང་། ཤྲེལ་ལ་ྱི་འོད་དང་གསྲེར་ལ་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་
བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་བར་སྲྱིད་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པས་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་
ཡོད་ཀང་ཐ་མལ་པ་ལ་སྣང་མྱི་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ལུས་དྲེ་ཡྱིད་བོའ་ིརྲེན་ཡྱིན་ན། ཆ་ཤས་
མྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྱིག་ཡྱིན་ནམ། ཆ་ཤས་དང་བཅས་པའྱི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་མྱི་
རྱིགས་ཏྲེ། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལག་པ་སོགས་ཡན་ལག་གཅྱིག་གཡོ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་གཡོ་
བར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཡོ་བའྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གཡོ་མྱི་གཡོ་འགལ་བ་ཅན་གྱི་ལས་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ལ་འདུར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་གཡོ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གཡོ་བ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུའྱི་
ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་གནས་པའྱི་ཡུལ་རང་གྱི་ཡན་ལག་ལས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཡན་ལག་གཡོ་བའྱི་ཚེ་ན་གཡོ་བ་ལས་གཞན་མྱི་གཡོ་བའྱི་ལུས་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅྱིག་སྱིབ་བྱྲེད་ཀྱིས་བསྱིབས་པ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་
ཅད་དག་བསྱིབས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྱིབ་པའྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་ཆ་མྲེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་བསྱིབས་པ་ཡྱིན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་མ་བསྱིབས་པས་
སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡན་ལག་སྱིབ་བྱྲེད་ཀྱིས་བསྱིབས་པའྱི་སྲེས་བུའྱི་ལུས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་
ཤྲེས་པས་སར་མ་བསྱིབས་པ་ལྟར་དུ་རྫོགས་པར་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་མཐོང་བའྱི་
རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞྱིང་གྲེགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གཅྱིག་ཚོན་གྱིས་ཁ་
བསྒྱུར་བ་ན་ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཁ་བསྒྱུར་བར་ཐལ། ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ལྷག་
མ་རྣམས་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་ཚོན་གྱིས་ཁ་བསྒྱུར་བའྱི་སྲེས་བུའྱི་ཡན་ལག་
གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཚོན་གྱིས་ཁ་མ་བསྒྱུར་བར་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མ་བསྒྱུར་བའྱི་ཡན་
ལག་དང་ཆ་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཡན་ལག་དུ་མ་ཚོགས་པའྱི་སྲེས་བུའྱི་ལུས་དང་བུམ་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཆ་མྲེད་རྫས་གཅྱིག་ཏུ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། གཡོ་མྱི་གཡོ་སོགས་འགལ་བ་དུ་
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མ་དང་ལྡན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བྱྲེད་པ་སོགས་ན་རྲེ། སྲེས་བུའྱི་ལུས་དང་བུམ་སོགས་དྲེ་
ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་གཅྱིག་པའྱི་དུ་མ་ྱིད་ཡྱིན་ན་དྲེའང་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རོགས་པ་མྱིན་
པར་ཐལ། སར་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་དང་རྡུལ་ཕ་རབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་དབྱྲེ་མྱི་ནུས་ཤྱིང་ས་མའྱི་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་ངོ་བོ་
འཕོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རགས་པ་དྲེའྱི་ས་མ་རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་བ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུའྱི་
ལུས་དང་བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་གནས་སྐབས་དང་རང་
བཞྱིན་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་མ་གྲུབ་ཅྱིང་ཐ་སྙད་དུ་རྡུལ་ཕན་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཀང་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་
ཐལ། རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་བ་ལས་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་ནུས་སུ་སྲེས་པའྱི་རྡུལ་ཕན་ཁྱད་པར་ཅན་རྣམས་
དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་ན་ལུས་དང་བུམ་སོགས་
དབང་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི་རོག་པར་ཐལ་ཞྲེས་རོལ་བ་ལ་ལན་བཏབ་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི། ལུས་དང་བུམ་
སོགས་ཆོས་ཅན། སྱིབ་བྱྲེད་དང་ཐོགས་པ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ས་མའྱི་རྡུལ་ཕན་རྲེ་རྲེ་བ་
ལས་ངོ་བོ་འཕོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོན་དག་ཀང་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འད་དྲེ་ལ་རགས་མ་
གྲུབ་ཀྱིས་ལན་ཐྲེབས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་རགས་མ་གྲུབ་པར་བསན་པ་ཁྱབ་པ་མ་ངྲེས་
པར་ཡང་སོན་པ་དྲེ། དངུལ་ཆུ་གསྲེར་སོགས་དང་འདྲེས་པའྱི་རོ་ཚན་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། དབང་
ཤྲེས་ལ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྡུལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དུ་
མ་ཚོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཐལ་བ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཀང་རང་ྱིད་ལས་མ་ངྲེས་ཏྲེ། མྱིག་སོགས་
དབང་པོ་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་དང་སྣང་བ་ཡྱིད་བྱྲེད་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྣམས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་
ཚོགས་ཀང་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་དག་ཇྱི་ལྟར་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཁྱོད་སོ་སོར་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད། ཚོགས་པ་ཡང་སར་གྱི་རྲེ་རྲེ་བ་ལས་
འཕོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གསུམ་པོ་ལས་ལྡན་པ་སྲེ་ལ་ལྡན་པ་ལས་དབང་ཤྲེས་སྲེ་བས་
སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་འདྱིར་ཡང་རྲེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། ལྡན་པ་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། སར་རྲེ་རྲེ་བ་ལས་ངོ་བོ་འཕོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་ཐལ་བ་མཚུངས། གལ་ཏྲེ་གསྲེར་
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དང་དངུལ་ཆུ་ལ་ཡན་ལག་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཕད་པའྱི་ལྡན་པ་ཡོད་པས་དྲེ་
དབང་ཤྲེས་ལ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དྲེ་གྱིས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཕད་པའྱི་ལྡན་པ་གང་
ལས་རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རྲེན་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་ཕད་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་སྲེའུ་གཤྲེར་དང་བུ་རམ་སོགས་སར་བའྱི་བཏུང་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོ་ཞྱིམ་པ་དང་
གཟུགས་བཟང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་འགལ་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྡུལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དུ་མ་ཚོགས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བཏུང་བ་རོ་
ཞྱིམ་གཟུགས་བཟང་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བཏུང་བ་དང་
རོ་གཟུགས་གྱིས་རྡུལ་ཕན་གྱི་རྫས་གཅྱིག་ལ་འཕོད་པ་འདུས་པ་ཡོད་པས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་
ལས་བཏུང་བ་རོ་ཞྱིམ་གཟུགས་བཟང་ཞྲེས་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། རྫས་སྣ་ཚགོས་སར་བའྱི་
བཏུང་བ་དང་འོ་མའྱི་རོ་ཆོས་ཅན། བོ་ལ་རོ་མཚན་ྱིད་པ་དང་བཏགས་པ་བ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་གཅྱིག་རོ་མཚན་ྱིད་པ་གཅྱིག་བཏགས་པ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་བྱ་བ་བཏགས་པའྱི་ཕྲེང་བ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ལ་མཚར་དུ་དངར་བའྱི་རྱིང་
པོ་ཞྲེས་བྱ་བར་བཏགས་ནས་སོན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྱིང་པོ་དང་རྫས་གཅྱིག་
ལ་འདུ་བའྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་གང་ལ་འདུ་བའྱི་བྱ་རྲེ་རྲེ་བ་ལ་རྱིང་པོ་མྱི་འདུ་བའྱི་ཕྱིར། 
དྲེའྱི་ཞར་ལ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཞན་ཡང་འགོག་པ་ནྱི། གཅྱིག་གྱིས་ཞྲེས་སོགས་
བུམ་པའྱི་གངས་དང་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པ་དང་འདྲེགས་འཇོག་ལ་སོགས་པའྱི་ལས་དང་རྣམ་པར་
དབྱྲེ་བ་དང་སྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཆོས་ཅན། གངས་སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བུམ་པ་རང་གྱི་ངོ་བོ་
དང་དྲེ་བརོད་པའྱི་ས་དག་ལས་རྫས་ཐ་དད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་བུམ་གཟུགས་
སོགས་མྲེད་པར་ཡང་བོ་ལ་སྣང་དགོས་པ་ལ་དྲེ་མྲེད་པར་བོ་ལ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པའྱི་
གངས་སོགས་དྲེ་བུམ་པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་དྲེ། དྲེར་ཡོད་པའྱི་ས་ཤྲེས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 
བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་བུམ་
པ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པའྱི་གཟུང་དོན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་རྱིགས་མྱི་
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མཐུན་ལས་ཐ་དད་པའྱི་གཞན་སྲེལ་བའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་ཀུན་བཏགས་པའྱི་དོན་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་གངས་དང་
ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་ས་ཤྲེས་འཇུག་པའམ་ཞྱིག་པ་འདས་པ་དང་མ་
སྲེས་མ་འོངས་པ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་ཀང་བུམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་སོགས་དུ་མ་འབྱུང་ངོ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ས་ཤྲེས་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་འདྱིར་ནྱི་གངས་དང་
ལྡན་པ་ལ་སོགས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་པས་དྲེའྱི་ས་རོག་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ཁོ་ན་ལས་འཇུག་པར་
འདོད་ཅྲེ་ན། གངས་དང་ལྡན་པ་དང་ལ་སོགས་པའྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁྱདོ་གངས་དང་
ས་ལ་སོགས་པའྱི་ས་དྲེ་དངོས་པོའ་ིདབང་གྱིས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་
གཟུགས་སོགས་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་གངས་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ས་དྲེ་བཏགས་ནས་འཇུག་
པར་འདོད་པ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་ཡང་དྲེའྱི་ས་ནས་འཇུག་པ་དྲེ་དག་གྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཅྱིས་མྱི་
འདོད་ཏྲེ་འདོད་པར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་ཀྱི་ས་དྲེ་ཡུལ་ཀུན་ལ་ྲེ་བར་
བཏགས་ནས་འཇུག་པ་མྱིན་ཏྲེ། འགའ་ཞྱིག་ནས་འཇུག་པ་ལ་གཙོ་བོར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་
ས་དྲེ་ཡུལ་ལ་གཙོ་བོ་དང་ཕལ་པའྱི་སོ་ནས་འཇུག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅྱི་དྱིས་པས། དྲེའྱི་ས་དྲེ་གངས་
སོགས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་གཙོ་བོར་འཇུག དྲེ་ལས་གཞན་ལ་ཕལ་པར་འཇུག་གོ་
ཞྲེ་ན། བུམ་པ་དང་གཅྱིག་གྱིས་ཞྲེས་སོགས་གངས་སོགས་བརོད་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། གང་ལ་
གངས་སོགས་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་དུ་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ལ་དངོས་པོའམ་དངོས་མྱིང་དུ་འཇུག་
ལ་དྲེ་ལས་གཞན་ལ་ཕལ་པའྱི་བཏགས་མྱིང་དུ་འཇུག་ལ་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་ྱིད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། གང་ལ་དངོས་པོར་བར་སར་བའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་དངོས་མྱིང་དང་དངོས་མྱིང་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་
དང་འད་འབྲེལ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་བར་སར་བའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་བཏགས་མྱིང་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་གཅྱིག་དང་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་མྲེད་པ་ས་རྣམ་གངས་པ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། བརོད་བྱའྱི་དོན་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་དབང་པོ་དང་བརྒྱ་བྱྱིན་དང་གོང་
འཇོམས་ཞྲེས་སོགས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། གངས་སོགས་དང་ལྡན་པ་བརོད་པའྱི་ས་ནྱི་
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ཆོས་ཅན། བརོད་བྱའྱི་དོན་ཐ་དད་མྲེད་པས་ས་རྣམ་གངས་པར་བརགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དཀར་
པོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་བརོད་བྱ་དོན་གཞན་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་འཇུག་པ་ཅན་
མྱིན་ཡང་དྲེ་རྣམས་ལ་ས་རྣམ་གངས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡོན་ཏན་དོན་གཞན་ཐ་དད་པ་
ཡོད་པས་རགས་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ཡོན་ཏན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་རྫས་ཁྱད་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 
གངས་དང་ལྡན་པ་ལ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཐ་དད་དོན་མྲེད་ཀྱི་རགས་
ཀང་དོན་ལ་མ་གྲུབ་སྲེ། གཅྱིག་དང་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་
བྱའྱི་དོན་གཞན་ཐ་དད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཐ་དད་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་མ་ཡྱིན་ཡང་སྲེལ་ངོར་ལྡོག་
པའྱི་དབྱྲེ་བས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྱི་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ྱིད་ལ་ལས་མྱིན་རྫས་མྱིན་ཞྲེས་
པའྱི་ས་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་དྲེ་བུམ་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དྲེ། 
བུམ་པའྱི་གངས་ཞྲེས་པའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལྷ་སྱིན་གྱི་རྱིལ་བ་བཞྱིན་ཞྲེ་ན། བུམ་པའྱི་
གངས་ཞྲེས་སོགས་དངོས་པོ་སྲེ་ཆོས་བརོད་པའྱི་ས་རྣམས་ཀྱིས་བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་དྲེ་གངས་
སོགས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་བཞྱིན་དུ་བསན་པ་གང་ཡྱིན་དྲེའང་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་
གངས་སོགས་བུམ་པ་ལས་རྫས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་ཁྱོད་ལ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་པའྱི་གངས་
སོགས་དྲེ་བུམ་པའྱི་ཆོས་གཞན་སྲ་བ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕྲེ་ནས་སོན་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བུམ་པའྱི་གངས་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་དྲེ་
བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཆོས་བཞྱིན་དུ་རོད་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་དྲེ་ལས་རྫས་ཐ་དད་དུ་སོན་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ་བུམ་པའྱི་ཆོས་དུ་མའྱི་ནང་ནས་བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་དྲེ་ཙམ་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་ལ་
བུམ་པའྱི་ཆོས་གཞན་ཀུན་བོ་ཡུལ་དུ་འཕངས་པ་མྲེད་པར་བུམ་པའྱི་གངས་སོགས་དྲེ་ཁྱད་པར་
གཞན་སྤོང་གྱི་སོ་ནས་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོར་མོའ་ིཆོས་དུ་མའྱི་ནང་ནས་སོར་མོའ་ི
ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་གཤྱིབས་པ་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལར་སོར་མོའ་ིལྡན་པ་ཞྲེས་བརོད་པ་
བཞྱིན་ནོ། །སོར་མོ་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་བརོད་པར་གགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
སོར་མོའ་ིཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརོད་བྱར་འཕྲེན་ཞྲེས་མྱི་སྤོང་བའྱི་ས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
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ན་སོར་མོའ་ིལྡན་པ་ཞྲེས་ཆོས་དང་སོར་མོ་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་ས་གྱིས་
ཆོས་ཅན། བརོད་བྱའྱི་དོན་གཅྱིག་བརོད་ཀང་ས་རྣམ་གངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་བྱ་ཁྱད་པར་གཞན་
སྤོང་བ་དང་མྱི་སྤོང་བ་དྲེ་ལྟར་དུ་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བྱས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱིས་
བརྲེན་པ་གངས་སོགས་དངོས་པོར་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ནས་ད་རྲེན་བུམ་
པ་ཞྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་དྲེ། བུམ་པའྱི་ས་
ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་འཇུག་པ་དོན་ཡོད་དྲེ། 
བུམ་པའྱི་གཟུགས་སོགས་རང་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པའྱི་ཁྱད་པར་རང་གྱི་བརོད་
བྱར་སྤོང་བའྱི་སོ་ནས་བུམ་པའྱི་བྱས་སོགས་དྲེའྱི་མཚུངས་པ་སྲེ་ཐུན་མོང་གྱི་འབས་བུ་ཆུ་སོར་གྱི་
དོན་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ལྟོ་ལྡྱིར་བའྱི་དབྱྱིབས་ཅན་བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་
དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཞྲེས་སོགས་བརོད་པའྱི་ས་དང་ཁྱོད་བརོད་བྱ་
གཞྱི་གཅྱིག་པ་ཅན་གྱི་ས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་བུམ་པའྱི་གཟུགས་བརོད་བྱར་སྤོང་བ་དྲེས་ནའྱི་
ཕྱིར། ཚོགས་པས་ཚོགས་ས་ཅན་བརོད་བྱར་སྤོང་བ་དྲེས་ན་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱར་བུམ་པ་
ཞྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་གསྲེར་བུམ་སོགས་རྱིགས་ཅན་བརོད་བྱར་མྱི་སྤོང་བ་
དང་བུམ་གཟུགས་སོགས་ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བྱར་སྤོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསྲེར་
བུམ་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་རྱིགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་རྱིགས་སྱི་བརོད་ལ་
བུམ་གཟུགས་དྲེ་རང་གྱི་བརོད་བྱའྱི་ཚོགས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་དྲེའྱི་ཚོགས་སྱི་བརོད་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པར་གཟུགས་སོགས་ཚོགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་ན་
བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཞྲེས་པའྱི་ས་འཇུག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་ཚོགས་པ་དྲེའྱི་སྱི་བུམ་པ་དྲེ་
ཡན་ལག་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ཏྲེ་བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཞྲེས་སོགས་བརོད་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། བརོད་
བྱར་བུམ་པ་ཅྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་དོན་ཡོད་དྲེ། བུམ་པའྱི་སྲེང་གྱི་བུམ་གཟུགས་
འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་བུམ་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕྲེ་ནས་
སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་ཕོགས་འདྱིས་གཞན་ཙན་དན་གྱི་དྱི་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་
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ཅན། བརོད་བྱར་ཙན་དན་གྱི་དྱི་ཞྲེས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་དོན་ཡོད་དྲེ། ཙན་དན་གྱི་རང་
བཞྱིན་དང་འབྲེལ་བའྱི་དྱི་དྲེ་གུར་གུམ་སོགས་ཀྱི་དྱི་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཕྲེ་ནས་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་སོགས་ལའང་བརོད་པ་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་ཆ་ཤས་དུ་མ་དང་བཅས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་
ལུས་ཡྱིད་བོའ་ིྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ན། ཡན་ལག་ཅན་ཀུན་ཚོགས་པ་དྲེའམ་ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་བ་ཡྱིན། དང་
པོ་ལྟར་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གང་རུང་གཅྱིག་ཏུ་བལ་ནའང་ཁྱོད་སྲེ་
བ་མྱིན་པར་ཐལ། མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་མ་ལུས་པ་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན། སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་གཅྱིག་ཆར་དུ་ཁྱོད་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་
ཐལ། མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་བས་ཁྱོད་བསྲེད་པར་ནུས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ཡྱིད་བོ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་དབུགས་རྲེ་རྲེ་ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་བའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དང་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་བ་སྲེ་
བའྱི་ངྲེས་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སྲེས་བུའྱི་ལུས་དང་ཡན་ལག་རྡུལ་དུ་མ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལུས་དང་དབུགས་རག་པ་གཅྱིག་སྲེ་རྲེ་རྲེ་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
མང་པོ་གཅྱིག་ཆར་དུ་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ལུས་དང་དབུགས་རག་པ་རག་ཏུ་ྲེ་བར་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་དང་དབུགས་དྲེ་ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་དུ་མའྱི་རྒྱུ་མྱིན་ཞྲེ་ན། 
ལུས་དང་དབུགས་ཆོས་ཅན། རྱིམ་གྱིས་ཀང་ཡྱིད་བོ་དུ་མའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཅྱིག་ཆར་དུ་
དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་སར་ཕྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གང་
རུང་གཅྱིག་ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའང་མ་ངྲེས་ཏྲེ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅྱིག་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཡྱིད་བོ་རྲེ་རྲེ་བ་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཁྱོད་གཅྱིག་པུའྱི་ཡུན་ལའང་དོན་དུ་མ་
ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་ཞྲེ་ན། དབུག་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་ཡུན་ལ་དོན་མྱི་འཛིན་པའྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཆར་ྱིད་དུ་དོན་དུ་མྱི་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
ས་ཕྱི་གོ་རྱིམ་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རྱིམ་གྱིས་ཀང་དོན་དུ་མ་མྱི་
འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཅྱིག་ཆར་དུ་དྲེ་མྱི་འཛིན་པ་གང་ཞྱིག་ས་ཕྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   123 

ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལུས་རག་པ་ལས་རྫས་དུ་མ་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་གྱི་རང་རྱིགས་འད་ས་མ་ལས་
འབྱུང་བ་མྱིན་པ་དུས་ཅན་གྱི་དབུགས་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་མང་པོ་རྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་དག་དྲེ་འདའྱི་
སྲེམས་ས་ཕྱི་མང་པོའ་ིརྱིམ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བའྱི་སོན་མྲེད་དོ་
ཞྲེས་རོག་པར་བྱྲེད་ན། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྱིམ་ལྡན་དུ་འབྱུང་བར་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་
སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་ཕྱི་གོ་རྱིམ་དང་ལྡན་པར་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུས་རག་པ་
ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོན་དྲེ་སྤོང་བར་འདོད་ནས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ྱིད་ཡྱིན་ན་དང་
པོར་མངལ་དུ་སྲེས་མ་ཐག་ཆོས་ཅན། དབུགས་འབྱུང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུ་
རྱིགས་འད་ས་མ་དྲེ་འད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེ་བ་ས་ཕྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་དབུགས་ཀྱི་
རྱིགས་འད་ས་མ་ཡོད་དུ་ཆུག་ཀང་དབུག་འབྱུང་རྔུབ་གང་རུང་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། རྫས་དུ་མ་ྱིད་དུ་
ངྲེས་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཆ་ཤས་ཡུལ་ཐ་དད་པ་དུ་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཅན་གྱི་རགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དཔྲེར་ན་ཕྱུགས་ཀྱི་ཁྱུ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་ཡྱིད་བོ་དུ་མ་གཅྱིག་
ཆར་དུ་སྲེ་བར་ཐལ། དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་དབུགས་རག་པ་དུ་མ་ྲེ་བར་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཅྱིག་
ཆར་དུ་སྲེ་བའྱི་དབུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དུ་མ་ཡང་དུས་གཅྱིག་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྲེམས་གཅྱིག་འབའ་
ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་དུ་མའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་བོ་ཆོས་ཅན། དབུགས་རྒྱུ་བ་ཞན་པ་དང་ཆད་
པ་ལ་སོགས་སུ་དབུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་གཅྱིག་མ་ཚང་ནའང་མྱི་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
དབུགས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཀུན་ཚོགས་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་དབུགས་དག་ཞན་དུ་རྒྱུ་
བ་སོགས་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྱིད་བོའ་ིདངོས་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དབུགས་དག་
ཞན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཁྱོད་ལ་ཡང་གསལ་མྱི་གསལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
དབུགས་ཀྱི་དངོས་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་གང་ཞྱིག་ཆོས་ཅན། དབུགས་དྲེའྱི་
འབས་བུ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབུགས་གང་གྱི་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཐ་དད་ལས་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ྲེ་བར་འདོད་པ་ཁྱྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལའང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་
དུ་མ་གཅྱིག་ཆར་དུ་མྱི་སྲེ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་ས་མ་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་ཤྲེས་ཕྱི་མ་གཅྱིག་འབའ་
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ཞྱིག་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཕྱི་མ་གཅྱིག་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 
རགས་གྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་ཤྲེས་ས་མའྱི་ནུས་པ་ལས་ཡྱིད་ཤྲེས་ཕྱི་མ་སྲེས་ཏྲེ། ཡྱིད་
ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་སོན་པོ་ལས་དོན་གཞན་སྲེར་པོ་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་ནུས་པ་མྲེད་
པར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་དོན་གཞན་སོན་པོ་མྱི་འཛིན་པ་སྲེ་འཛིན་པའྱི་བོ་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དང་
པོར་མངལ་དུ་ལུས་ལས་ཅྱིག་ཆར་དུ་ཡྱིད་བོ་སྲེས་ཤྱིང་ཕྱིས་ནྱི་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ས་མ་ལས་
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྲེ་བར་ངྲེས་པས་ཡྱིད་བོ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་བའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཆོས་ཅན། 
ཕྱིས་ཀང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡྱིད་བོ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ན་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 
སར་ཡང་ཁྱོད་ཡྱིད་བོ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ལྡན་ཞྱིང་ས་ཕྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེས་
བུ་ཆོས་ཅན། ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་ཡང་ལུས་ལྡོག་པ་ན་སྲེམས་འབའ་ཞྱིག་ལུས་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་ཡན་གར་
བར་གནས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྲེན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་གྱིས་ཡོད་དྲེ། འདོད་
གཟུགས་སུ་སྲེ་འགྱུར་གྱི་སྲེས་བུ་འཆྱི་ཁ་མ་ཆོས་ཅན། ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་སྲེམས་འདྱི་ལུས་ལ་ལྟོས་
མྲེད་དུ་ཡན་གར་བར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཕྱི་མ་གནས་པའྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་
འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་ཚེ་ཕྱི་མའྱི་ལུས་དྲེ་ནྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་འཆྱི་ཁའྱི་ལུས་དྲེ་ཕྱི་མའྱི་ལུས་
བསྲེད་པའྱི་འཇུག་པ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དྲེའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཆྱི་ཁའྱི་
སྲེམས་དྲེ་ཕྱི་མའྱི་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་སྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་མྱི་འགྱུར་ན་ཤྱི་བའྱི་འོག་ཏུ་ལུས་ལ་
ལྟོས་མྲེད་དུ་ཡན་གར་བར་གནས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་གཟུགས་མྲེད་དུ་སྲེ་འགྱུར་གྱི་འཆྱི་ཁའྱི་
སྲེམས་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་ཕྱི་མའྱི་ལུས་ཀྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་
ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། ཚེ་འདྱི་ྱིད་ཀྱི་མྱིག་སོགས་སྲེ་མཆྲེད་ལྔ་འགགས་ཁ་མ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་
མའྱི་ལུས་གཞན་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་བསྲེད་པའྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐ་མལ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དང་ལུས་ཆོས་ཅན། རྱིམ་པ་
ལྟར་ཕྱི་མའྱི་ལུས་དྲེའྱི་ཡན་ལག་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པ་
འགོག་པ་ལ་དྲེ་དང་དྲེར་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་དང་དྲེར་ངྲེས་མྲེད་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མྱིན་ཏྲེ། དྲེར་མ་
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དམྱིགས་པ་དྲེ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པར་སར་རབ་ཏུ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་དང་ཡྱིད་ཤྲེས་སོགས་ཀང་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱིམ་པ་ལྟར་ཕྱི་མའྱི་ལུས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་དང་
ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་པ་འགོག་པའྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་
ལྷག་ལྡན་གྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་
མའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པར་བསན་ནས་ད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་བསན་པ་སྲེ། ཐ་མལ་འཆྱི་
ཁའྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། གནས་མྲེད་ན་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མར་འཚམས་སོར་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཚེ་འདྱིའྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ས་མ་
རྣམས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་ལ་འཚམས་སོར་བའྱི་ནུས་པ་དག་མཐོང་བ་བཞྱིན་ཡྱིན་ནོ། །གལ་
ཏྲེ་དཔྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ་ཚེ་འདྱིའྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ས་ཕྱི་མྲེད་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་ས་མས་ཕྱི་མ་
བསྲེད་པ་མ་གྲུབ་པོ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་གཞན་དང་གཞན་
སྲེ་བ་དག་ཀང་གྲུབ་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ས་མ་དང་རོག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེས་སུ་དྲེ་ཕྱི་མ་དང་
བ་དང་རོག་པ་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚེ་འདྱིའྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་
ལྔ་པོ་དྲེ་ལུས་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དབང་པོ་དང་
བཅས་པའྱི་ལུས་ལས་སྲེ་ན་དབང་པོ་ལས་སྲེ་ལ་དབང་པོ་མྲེད་པའྱི་ལུས་ལས་སྲེ་ན་ཤྱི་བའྱི་ལུས་
དང་སྐྲ་སྲེན་སོགས་ལས་ཀང་སྲེ་བར་འགྱུར་ལ། གཞན་ཡང་གཅྱིག་ྱིད་ནའང་གསལ་འགྱུར་ཞྲེས་
སོགས་ལུས་རག་པ་ཡྱིད་བོའ་ིྲེན་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་སོན་སོགས་ས་མ་བཞྱིན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡང་དྲེ་ྱིད་སྲེམས་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་ས་མ་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། ཚེ་ཕྱི་མའྱི་ལུས་གཞན་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་ཡང་སྲེམས་འདྱི་ྱིད་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཚེ་འདྱིའྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལྔ་པོ་དྲེ་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལས་མྱི་སྲེ་བར་
སྲེམས་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་འཇུག་བསྡུ་བ་དྲེ། ཐ་མལ་པ་དང་དག་བཅོམ་ཚེ་འདྱིའྱི་ཐ་
མ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་རྣམས་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ལུས་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་ན་
སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་སོར་བ་མྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ལུས་དྲེ་སྲེམས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་
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ནའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐ་མལ་དང་དག་བཅོམ་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་སྲེམས་གཞན་དང་མཚམས་སོར་
བ་མྲེད་པ་དྲེ་འདའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འདོད་པའྱི་འཆྱི་ཁའྱི་སྲེམས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་
དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱབ་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་རགས་སུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། 
སར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུགས་རྲེ་གོམས་ལས་ཅྲེས་པ་ལ་དཔོད་པ་པའྱི་སོན་པ་གཞོན་ནུ་མ་ལྲེན་སོགས་ན་
རྲེ། བརྩྲེ་སོགས་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་ཟད་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་ས་མའྱི་རང་བཞྱིན་ལས་
འདས་ན་མཐར་མཐའ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་མྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་མཆོངས་བ་གོམས་པ་ལས་ཁྱད་པར་ཅུང་
ཟད་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་མཐར་རྒྱང་གགས་ལས་ལྷག་པར་མྱི་མཆོངས་བ་དང་ཆུ་བསྲོས་པའྱི་དོད་
ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་མཐར་དམར་འབར་བར་མྱི་འགྱུར་བ་བཞྱིན་དུ་འོ་ཞྲེ་ན། 
གལ་ཏྲེ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་བྱས་ཟྱིན་སར་ཡང་འབྱུང་བ་འབད་རྩོལ་བསར་མ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་
བའྱི་མཆོངས་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འཕྲེལ་ན་ཡང་ཁྱད་པར་ཕྱི་མ་དག་མཐའ་
མྲེད་དུ་མྱི་འཕྲེལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྣམས་རང་གྱི་
ཁྱད་པར་ཕྱི་མ་དག་ལ་ཕན་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་གྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྲེན་མྱི་
བརན་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆུ་བསྲོས་པའྱི་དོད་ཆོས་ཅན། ས་མ་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་རྲེན་ཆུ་དྲེ་རག་
ཏུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་གྱིས་ཀ་ཆོས་ཅན། བརྩྲེ་སོགས་ལྟར་
གོམས་པས་ཁྱད་པར་བྱས་ཟྱིན་སར་ཡང་འབད་རྩོལ་སར་མ་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་འདའང་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་འཕྲེལ་ཡང་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ྱིད་
མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་དཔྲེ་ལ་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་པར་བསན་ནས་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་ལས་
བཟློག་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྩོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གྲུབ་པར་སོན་པ་དྲེ། བརྩྲེ་བ་ཤྲེས་རབ་
སོགས་ཆོས་ཅན། གོམས་པའྱི་རྩོལ་བ་གཞན་གྱིས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་
འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། གང་གྱི་ཚེ་གོམས་པས་ཁྱད་པར་བྱས་ཟྱིན་སར་ཡང་འབྱུང་བར་
འགྱུར་བ་འབད་རྩོལ་བསར་མ་དང་ལྟོས་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
ཆོས་ཅན། རྲེན་བརན་ཞྱིང་གར་བྱྲེད་མྲེད་ན་རང་གྱིས་ངང་གྱིས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲེམས་རྒྱུད་
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ལ་ཤྱིན་ཏུ་གོམས་པའྱི་དབང་གྱིས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྲེ་བའྱི་ཡོན་
ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྲེ་དྲེས་གྲེགས་མྲེད་ན་ཐལ་བར་འགྱུར་གྱི་བར་དུ་ཤྱིང་དང་ས་སོགས་
དྲེ་དག་ལ་ཁྱད་པར་གཞན་གྱི་བྱྲེད་པ་དང་ལ་སོགས་པས་དངུལ་ཆུ་འདུལ་བྱྲེད་ཀྱི་སན་སོགས་ཀྱིས་
དངུལ་ཆུ་མྱི་འཐོར་བར་དུལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་གསྲེར་དང་ཟངས་སོགས་སོང་བའྱི་ཁ་སར་སོགས་
ཀྱིས་གསྲེར་དང་ཟངས་སོགས་ཀྱི་དྱི་རྱིམ་གྱིས་དག་པར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། 
དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། གོམས་པའྱི་རྩོལ་བ་གཞན་གྱིས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་
མའྱི་ཁྱད་པར་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རྲེན་བརྲེན་ཞྱིང་གོམས་པ་ཁྱད་པར་བྱས་ཟྱིན་སར་ཡང་
འབྱུང་བ་འབད་རྩོལ་བསར་མ་ལ་མྱི་ལྟོས་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་དང་། རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་དྲེ་དག་གོམས་
པ་ལས་སྲེས་ཏྲེ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་སྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པ་དྲེ་
བཞྱིན་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་སར་བ་ནྱི་བརྩྲེ་བ་དང་། ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་
པའྱི་བོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། འགལ་རྲེན་མྲེད་ཅྱིང་མཐུན་རྲེན་གོམས་པ་དང་མ་བལ་བར་འགྱུར་ན་
ཚད་གང་ན་གནས་ཏྲེ་ཚད་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རང་གྱི་རྱིགས་
འད་ས་མའྱི་ས་བོན་ལས་འཕྲེལ་བ་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་མཆོངས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
བརྩྲེ་སོགས་དྲེ་ལྟར་མཆོངས་པ་ས་མ་ྱིད་ལས་མཆོངས་པ་ཕྱི་མ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་མྱིན་
པར་ཚད་ངྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ངང་གྱིས་རྒྱུ་ལས་ཀྱི་སོབས་དང་འབད་རྩོལ་དག་
འབས་བུ་ཚད་ཅན་དུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མཆོངས་པ་དྲེ་རང་གྱི་རྱིགས་
འད་ལས་མ་ཡྱིན་པར་ལུས་སོབས་ལས་འཕྲེལ་བ་ཡྱིན་ན། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དང་པོར་ཡང་ཕྱིས་མཆོངས་པ་
བཞྱིན་དུ་མྱི་མཆོངས་པ་སོང་བའྱི་ཐ་མལ་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དང་པོར་ཡང་ཕྱིས་མཆོངས་པ་བཞྱིན་
དུ་མཆོངས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ལུས་མྱི་མཐུན་པ་བད་ཀན་ལ་སོགས་པས་ལྱི་བར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། 
ཡང་ལུས་བསོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྩོལ་བས་རྱིམ་གྱིས་མྱི་མཐུན་པ་ལྱི་བ་དང་ས་ཆུ་ལ་སོགས་པ་
བསལ་བ་ན་ཡང་མཆོངས་པ་ཆོས་ཅན། མཐའ་མྲེད་དུ་མྱི་འཕོ་སྲེ། རང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་ལུས་སོབས་
དང་འབད་རྩོལ་གྱི་ཚད་ཅྱི་ཙམ་ཡོད་པ་དྲེ་ཙམ་ྱིད་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མཆོངས་པ་བཞྱིན་
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དུ་བརྩྲེ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གྲེགས་མྲེད་ཀང་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རང་གྱི་
རྱིགས་འད་ས་མའྱི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའྱི་བརྩྲེ་སོགས་གོམས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་ལ་གལ་ཏྲེ་རང་
གྱི་རྱིགས་འད་ས་མའྱི་ས་བོན་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཞྲེ་སང་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་
མྲེད་ཅྱིང་མཐུན་རྲེན་གོམས་པ་དང་མ་བལ་ན་སྲེམས་ལ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་
དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་སྲེམས་ཀྱི་ཆོས་བརྩྲེ་བ་དང་ཆགས་བལ་དང་བོ་ཤྲེས་རབ་
དང་བྱམས་པ་དགའ་བ་བཏང་སྙོམས་ལ་སོགས་པ་གོམས་པ་ས་མ་ས་མ་ནྱི་གཞན་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དག་
གྱི་ཁྱད་པར་གསལ་ཞྱིང་འཕྲེལ་བའྱི་རྩ་བ་སྲེ་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་
ཆོས་ཅན། བརྩྲེ་བ་ཐུགས་རྲེ་ཆྲེན་པོའ་ིརང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་བ་དུ་མར་
སྙྱིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་ཡང་དང་ཡང་དུ་གོམས་པར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཁམས་
གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་བལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་ཆགས་བལ་གྱི་བོ་དང་ཆགས་པ་ཆྲེས་
གོམས་པའྱི་སྲེས་བུ་ལ་ཆགས་པའྱི་བོ་དང་མྱི་སྡུག་པ་གོམས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་ཡྱིད་ལོག་གྱི་བོ་
རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་བཞྱིན་ནོ། །སོར་བ་ཕུན་ཚོགས་སོན་པ་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས། དྲེ་ལ་རྲེ་
ཞྱིག་གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་སོལ་བར་འདོད་པས་དང་པོར་རང་ྱིད་ཀྱི་སྡུལ་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་
ལ་བརྩོན་པར་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། འགོ་བ་མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་ལས་སོལ་བར་འདདོ་པའྱི་
བརྩྲེ་ལྡན་སོར་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། དང་པོ་རང་ྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གཞོམ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སྡུག་བསལ་ཞྱི་
བ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐབས་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་མངོན་པར་སོར་བར་མཛད་པ་
རྱིགས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་བཞྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཐར་པ་དང་ཐར་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཐར་ལམ་
རྣམས་ལོག་ཏུ་གྱུར་ནས་མངོན་སུམ་དུ་མྱི་ཤྲེས་ན་དྲེ་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་འཆད་པ་ནྱི་
དཀའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཐབས་ལ་སོར་བའྱི་ཚུལ་ཡང་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་
རྱིགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་བས་རྣམ་པར་དཔོད་པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་སྡུག་བསལ་དྲེ་རྒྱུ་དང་ལྡན་
ནམ་རྒྱུ་མྲེད། རྒྱུ་དྲེ་ཡང་རག་གམ་མྱི་རག་རང་བཞྱིན་ནྱི་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་
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རོག་པར་མཛད་པར་རྱིགས་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རང་གཞན་སྡུག་བསལ་ལས་བསོལ་བར་བཞྲེད་པ་གང་
ཞྱིག སྡུག་བསལ་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དམ་རྒྱུ་དྲེ་ཡང་མྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་གནས་ན་འབས་བུ་སྡུག་བསལ་
ལོག་པ་གཟྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་བརགས་པ་ན་ཡང་སྡུག་བསལ་ྱིད་རྲེས་འགའ་འབྱུང་བ་
དང་འཕྲེལ་འགྱིབ་བྱྲེད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་མྱི་རག་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ནྱི་གང་ཞྲེས་གྲེན་པོ་ལ་བརག་པ་མཛད་
པར་རྱིགས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ལུས་པ་གཞོམ་པར་བཞྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ནད་ཞྱི་བར་
འདོད་པས་ནད་ཀྱི་རྒྱུའྱི་གྲེན་པོ་བརག་དཔད་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་བརགས་པས་སྡུག་བསལ་
གྱི་རྒྱུ་དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་གྲེན་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཀང་ཚད་མས་ངྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་
གྱི་རྒྱུའྱི་ངོ་བོ་དམྱིགས་རྣམ་ལ་སོགས་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སྲེ་བའྱི་མཚན་
ྱིད་ཅན་གྱི་སྡུག་བསལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་དང་རྒྱུ་དྲེའྱི་གྲེན་པོ་གང་ཞྲེ་ན། འདུས་བྱས་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་
སོད་ཡུལ་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པས་བྱས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
སྡུག་བསལ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བོ་རྣམས་མངལ་སོགས་སུ་སྲེ་བ་ལྲེན་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། །ཕུང་པོ་ལྔ་བདག་མྲེད་པར་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གྱི་
རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་དྲེའྱི་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་འགལ་ཟླ་སོབས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་ཐབས་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཞྱི་བའྱི་
ཐབས་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་བཞྲེད་པས་རྣམ་པ་དུ་མ་སྲེ་རྒྱུ་མཚན་མ་ཆད་པར་
ཡུན་རྱིང་པོ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གསུམ་ལ་སོགས་པའྱི་དུས་སུ་ཁྱོད་ལན་མང་པོར་གོམས་པར་
བྱྲེད་པའྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཁྱོད་གོམས་པ་ལས་གོམས་མཁན་དྲེ་ལ་སྤང་བྱའྱི་སོན་དང་གྲེན་པོའ་ིཡོན་
ཏན་དག་ཆྲེས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། རང་ལ་སྤང་གྲེན་གྱི་སོན་
ཡོན་ཆྲེས་གསལ་ན་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་མ་
ལུས་པར་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྤང་གྲེན་གྱི་སོན་ཡོན་ལ་ཐུགས་ཀང་ཆྲེས་གསལ་བ་རབ་ཀྱིས་
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མཐར་ཕྱིན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་གཞན་དོན་ལ་འབད་མྲེད་ལྷན་གྲུབ་ཏུ་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་
ཐུབ་པ་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ཅན། བསྲེ་རུ་ལྟ་བུའྱི་རང་རྒྱལ་དང་ན་ཐོས་དག་བཅོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་
ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། སོ་གསུམ་གྱི་གནས་ངན་ལྲེན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེས་ན་དྲེ་ལྟར་སྤངས་པ་འདྱི་ནྱི་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་ན་རང་དག་བཅོམ་པའྱི་ཁྱད་པར་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་ཞྱིང་དྲེ་དག་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐབས་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་
གོམས་པའྱི་སོན་པ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་དུ་ཁྱོད་ལ་སོན་པ་ཡྱིན་པར་
བཏགས་ནས་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སོན་པ་མཚན་ྱིད་པ་དྲེའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞྲེད་པའྱི་བསམ་པ་ཕུན་ཚོགས་དང་ཐབས་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་གོམས་པའྱི་
སོར་བ་ཕུན་ཚོགས་གྱིས་པོ་འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཀུན་ལས་བཏུས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་དུ་བདྲེ་བར་
གཤྲེགས་པའྱི་རྒྱུ་རུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཁྱྲེད་གྱིས་དང་
པོར་སོན་དུ་སོང་བ་ལས་གྲུབ་པ་བདྲེ་གཤྲེགས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ད་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྒྱུ་གྱིས་སོན་དུ་
སོང་བའྱི་འབས་བུ་བདྲེ་གཤྲེགས་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས་རྒྱུ་སྤངས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་གསུངས་
ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་བདག་དང་བདག་གྱིར་འཛིན་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྤངས་པ་ཆོས་
ཅན། སྐབས་འདྱིར་བདྲེ་གཤྲེགས་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ལྲེགས་པར་སྤངས་པ་དང་སར་མྱི་ལྡོག་པར་སྤངས་
པ་དང་། མ་ལུས་པར་སྤངས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་གྱི་བལ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ལྲེགས་པ་དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན། བདྲེ་གཤྲེགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལྲེགས་པར་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡང་
སྲྱིད་པར་སྲེ་བའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་སྤངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་མྲེད་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་བདག་འཛིན་དྲུངས་ནས་ཕྱུང་བའྱི་བལ་འབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་
ཅན། འམ་གྱིས་བསྡུས་པ་ཡང་ན་ལྲེགས་པར་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་པས་བདག་འཛིན་གྱི་གྲེན་
པོར་མཐོང་བའྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་གོམས་པ་རབ་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་བྱུང་བ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སར་ལྡོག་པ་སྤངས་པ་ནྱི་གང་། གང་སྤངས་པས་མ་ལུས་པ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་
ན། འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཆགས་བལ་གྱི་སྲེས་བུ་དང་རྒྱུན་ཞུགས་དང་ཕྱིར་མྱི་འོང་རྣམས་ཆོས་ཅན། སང་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   131 

ཡང་སྤངས་པ་ལྡོག་ཅྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡང་སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་དང་སར་སྤངས་པའྱི་སོན་ཆགས་
སོགས་རྣམས་ནྱི་སར་ཡང་ཀུན་འབྱུང་བ་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་ལྟའྱི་ས་བོན་མ་སྤངས་པའྱི་
ཕྱིར། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པ་ཆོས་ཅན། སར་མྱི་ལྡོག་པར་གཤྲེགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་དང་
བདག་གྱིར་ལྟ་བའྱི་ས་བོན་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་བདྲེན་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་
ལོག་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དང་བདག་འཛིན་དང་ཐ་དད་པ་སྲེ་འགལ་ཟླ་དང་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་
སྲེམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྷག་མ་གང་ལུས་ལ་གང་སྤངས་ན་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་
ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ན་རང་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། སྤང་བྱའྱི་ལྷག་ལུས་ཏྲེ་ནོ་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ལུས་ངག་སྲེམས་ཀྱི་གནས་ངན་ལྲེན་མ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་སར་འཁོར་བའྱི་ནད་དམ་
སྡུག་བསལ་སྲེ་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཏྲེ། ོན་མོངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་རང་གྱི་མས་སུ་བངས་པའྱི་
ལམ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་བཤད་པ་ལ་བོ་མྱི་གསལ་བ་ྱིད་ལུས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་དུ་མར་ཐབས་
མང་པོའྱི་སོ་ནས་ཡུན་རྱིང་དུ་ལམ་ལ་གོམས་པར་མ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་
འདས་ཆོས་ཅན། སྤང་བྱ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་མའྱི་རགས་དྲེ་ལས་བཟློག་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལ་རྒྱལ་དཔོག་པ་ཁ་ཅྱིག་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། སོན་ཟད་པ་མྱིན་ཏྲེ་ངག་སྨྲ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལམ་པོ་ཆྲེའྱི་མྱི་བཞྱིན་ཞྲེས་ཟྲེར་ན། སྨྲ་སོགས་ཀྱི་རགས་འདྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་པར་ཐལ། དྲེའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་དྲེའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་འདའྱི་རགས་ཀྱིས་དྲེ་དཔོག་པར་མྱི་ནུས་པས་དཔོད་ལྡན་ཁ་ཅྱིག སོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
མྱི་ཟད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་མྱི་རག་ཀང་སྤོང་བའྱི་ཐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་ཡང་
ན་ཐབས་ཡོད་ཀང་དྲེ་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་རོག་དང་ན། རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། སོན་
ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། སྤོང་བའྱི་ཐབས་མྲེད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་བདག་ལྟའྱི་གྲེན་པོ་གོམས་པས་དྲེ་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གྲེན་པོ་དྲེ་
ཤྲེས་པའང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་རང་བཞྱིན་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་རང་དོན་བདྲེ་གཤྲེགས་བཤད་ནས་གཞན་དོན་སོབ་པ་འཆད་པ་དྲེ། ཐུབ་པ་བཅོམ་ལྡན་
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འདས་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་སོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ྱིད་ཀྱིས་གཟྱིགས་ཤྱིང་མས་སུ་བངས་
པའྱི་ཐར་ལམ་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། ཐར་ལམ་བརྫུན་
པའམ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་མྱི་གསུངས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་འབས་བུ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་ཡང་རང་གྱི་
བདྲེ་བ་འདོད་པས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་དོན་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྱི་ཤྲེས་པས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ྲེས་
པ་མ་ལུས་པར་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། སྲེམས་ཅན་ལ་བརྩྲེ་བ་མྲེད་པས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་ལ་
ཐུགས་བརྩྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སར་སོབ་ལམ་དུ་ལམ་གྱི་རྩོམ་པ་ཀུན་ཀང་གཞན་གྱི་
དོན་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་སོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གོལ་བ་དོན་གྲེར་ལ་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ྱིད་ཀྱིས་སྐུ་
མས་སུ་བསར་བའྱི་ཐར་ལམ་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་མཆོད་
བརོད་ཀྱི་ཚིག་བཤད་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བཤད་ནས་རྒྱུ་ས་མ་ས་མ་ལས་འབས་བུ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དཔོག་
པའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མར་བསྒྲུབ་པ་ལས། ཡང་ན་གོ་རྱིམ་ལས་
བཟློག་སྲེ་བཤད་ན་འབས་བུ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ནས་ས་མ་ས་མ་དཔོག་པའྱི་འབས་རགས་ལས་བཅོམ་ལྡན་
ཚད་མར་སྒྲུབ་པ་དྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་སོབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་
བདྲེན་པ་བཞྱི་བང་དོར་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པར་མཛད་པའྱི་ཕྱིར། བདྲེན་པ་བཞྱི་གང་ཞྲེ་ན། 
སྡུག་བསལ་དང་ཀུན་འབྱུང་དང་འགོག་པ་དང་ལམ་གྱི་བདྲེན་པའོ། །དྲེ་ལ་སྡུག་བསལ་གང་ཞྲེ་ན། 
ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆོས་ཅན། འཕགས་པའྱི་གཟྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་སྡུག་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེ་
འཆྱིའྱི་རྒྱུན་གྱིས་འཁོར་བར་འཁོར་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱང་པན་པ་སོགས་རགས་མ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་
ན། མངལ་ན་སྲེས་མ་ཐག་པའྱི་ཆགས་སོགས་གསལ་ཞྱིང་ཤས་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་ཆགས་
སོགས་གོམས་པ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་ཤྲེས་གསལ་ཞྱིང་ཤས་ཆྲེན་པོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། འདོད་ཆགས་སོགས་གོམས་པ་ལས་སར་མྱི་གསལ་བ་ཕྱིས་གསལ་
བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཆྲེས་གསལ་བ་དྲེ་འདོད་རྒྱལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མྲེད་ྱིད་
མྱིན་ཏྲེ་ཁྱོད་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡདོ་དྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ན་རྲེས་འགའ་སྲེ་བར་འགལ་བའྱི་
ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་ཡང་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པས་གོམས་པ་ས་མ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་སང་རོངས་
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གསུམ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་བད་ཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་དྲེ་དག་ཆྲེས་འཕྲེལ་བ་ལས་
ཆགས་སོགས་ཆྲེས་འཕྲེལ་བ་ཡྱིན་གྱི་གོམས་པ་ལས་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སང་རོངས་གསུམ་
ཆོས་ཅན། རླུང་འཁྲྱིས་བད་ཀན་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཏྲེ་དངོས་འབས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དག་ལ་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་ན། བད་ཀན་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་སྲེས་བུ་སོ་སོར་རོག་
པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ལ་འདོད་ཆགས་ཤས་ཆུང་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བད་ཀན་ལ་
འཁྲྱིས་པའྱི་རང་བཞྱིན་འདྲེས་པའྱི་ཕྱིར་བད་ཀན་ཤས་ཆྲེ་བའྱི་སྲེས་བུ་ཡྱི་རྒྱུད་ལ་འཁྲྱིས་པའྱི་ཆོས་
ཤྲེས་རབ་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ལ་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། བད་ཀན་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཤྲེས་རབ་དང་ལྡན་པ་
ཆོས་ཅན། འཁྲྱིས་པ་དྲེའྱི་ཆོས་ཏྲེ་དངོས་འབས་ཤྲེས་རབ་དྲེ་ལས་གཞན་ཤ་སྲེར་བ་དང་རྡུལ་མང་བ་
ལ་སོགས་པ་ཡང་ཅྱིས་མ་མཐོང་སྲེ་མཐོང་བར་ཐལ། དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་འཁྲྱིས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ཆགས་སོགས་ཀུན་བད་འཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འདོད་
ཆགས་ཆོས་ཅན། བད་འཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་ཀུན་གྱི་ཆོས་ཏྲེ་དངོས་འབས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིན་
ན་ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པའྱི་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་ཀང་འབས་བུ་སྲེས་བུའྱི་གཟུགས་སོགས་མྱི་མཚུངས་པ་
བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུའྱི་གཟུགས་སོགས་ཆྲེ་ཆུང་དུ་འགྱུར་བ་དྲེ་
ལ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སོན་གྱི་ལས་རྣམས་བདག་པོའ་ིརྲེན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ཁོ་ནར་
ཟད་ན། ལུས་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཀུན་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་མཚུངས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་དྲེར་ཡང་རྩོད་པ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཆགས་
སོགས་ཆོས་ཅན། སོན་བད་འཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་གྱིས་དངོས་འབས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་ཆྲེས་
གསལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་ཆྲེས་གསལ་བའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་
གྲུབ་སྲེ། འཁྲྱིས་པ་འཕྲེལ་བས་ལུས་གདུངས་བ་ལས་ཞྲེ་སང་སྲེ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཙམ་
གྱིས་རགས་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེ་སང་ཆོས་ཅན། འཁྲྱིས་པར་མ་ཟད་ཐམས་ཅད་དྲེ་བད་རླུང་
གྱིས་ཀྱིས་ཀང་དངོས་འབས་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་འགྱུར་བ་སྲེ་འཕྲེལ་བ་ཡྱིས་ཁྱོད་འགྱུར་བ་
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སྲེ་འཕྲེལ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཐལ་བ་ལས་ཞྲེ་སང་ཆོས་ཅན། བད་འཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་ཀུན་ལས་
དངོས་སུ་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ན་ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པའྱི་སྲེས་བུ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་མཚུངས་
པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སོན་རྣམས་ཁྱད་པར་ཡོད་ནའང་། ཞྲེས་པ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་
རླུང་སོགས་ནྱི་འཕྲེལ་བར་གྱུར་བ་ན་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཆགས་སོགས་མྱི་འཕྲེལ་བར་འགྱིབ་པར་མྱི་
རུང་སྲེ། དཔྲེར་ན་འཁྲྱིས་པ་འཕྲེལ་ན་ཚ་བ་དང་རླུང་འཕྲེལ་ན་གང་ནད་འཕྲེལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་
ཡང་བད་འཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་ཆ་མམ་མྱི་མམ་ལས་འཕྲེལ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་སོགས་
ཆོས་ཅན། ཆ་མམ་མྱི་མམ་གྱི་བད་འཁྲྱིས་རླུང་གསུམ་ཁོ་ན་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དྲེ་དག་གྱི་སྐབས་ཀྱི་ནང་གྱི་རྲེག་བྱའྱི་ཁྱད་པར་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའྱི་ལུས་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་བདྲེ་
སྡུག་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ནད་གསུམ་ཆ་མྱི་མམ་པར་བད་ཀན་འཕྲེལ་བ་ལས་
སྲེས་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱིས་གྲེགས་བྱས་པས་བད་ཀན་ཤྲེས་ཆྲེ་བའྱི་སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་བད་ཀན་
གྱིས་འདོད་ཆགས་མྱི་བསྲེད་པས་འཁྲུལ་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རྒྱུ་ཅྱིས་བུད་མྲེད་
ལ་ཆགས་པའྱི་འདོད་ཆགས་ཅྱིས་སྲེད་སྨྲོས་ཤྱིག གལ་ཏྲེ་ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པ་ལས་ཁུ་བ་འཕྲེལ་
ཞྱིང་དྲེ་ལས་འདོད་ཆགས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་བཞྱིན་གྱིས་ཆགས་པ་
ཤས་ཆྲེ་བའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དྲེ་གསུམ་ཆ་མྱི་མམ་ནའང་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་ཅན་དུ་
མཐོང་ལ་གཞན་སོ་སོར་རོག་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་དྲེ་གསུམ་ཆ་མམ་
ནའང་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་ཅན་མྱིན་པར་མཐོང་ཞྱིང་། སྲེས་བུ་ཆགས་ལྡན་གཞན་ནྱི་བུད་མྲེད་
བསྲེན་དགས་ནས་ཁུ་བ་ཟད་ནས་ཁྲག་འཛག་ཀང་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཆགས་
ལྡན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་གཟུགས་མཛེས་གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ལ་ཆགས་
པ་དག་པོ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལས་དམྱིགས་ནས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཁུ་བ་འཕྲེལ་བའྱི་ངྲེས་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་མཛེས་པ་དང་ྲེ་བར་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཀང་ཁུ་བ་འཕྲེལ་བས་
བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁུ་བ་དང་
བུད་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་མཛེས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པའྱི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་
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ཐལ། ཁྱོད་མཚུངས་པའྱི་སྲེས་བུ་ཀུན་ལ་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་གཟུགས་མཛེས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་
འབྱུང་བའང་མྱིན་པར་ཐལ། བུད་མྲེད་གཟུགས་མཛེས་པ་དྲེ་ཁུ་བས་ཁྱོད་བསྲེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་
རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་མཛེས་ལ་གཙང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཡོན་ཏན་དུ་མྱི་འཛིན་པའྱི་སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལའང་སྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བུད་མྲེད་གཟུགས་མཛེས་
དང་ཁུ་བ་ཙམ་འཕྲེལ་བ་ཙམ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུད་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་
ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་དྲེ་ཡང་བུད་མྲེད་ལ་ཆགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ནད་ཆ་
མམ་རང་གྱི་ཁུ་བ་འཕྲེལ་བུད་མྲེད་གཟུགས་མཛེས་ྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། 
བུད་མྲེད་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་འཛིན་
པའྱི་རྒྱུ་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བད་ཀན་ཤས་ཆྲེན་པོའ་ིགནས་སྐབས་
ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་འད་ཆོས་ཅན། ཞྲེ་སང་དག་པོ་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆགས་པ་ཆྲེས་དག་པོ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། ཆགས་སང་དྲེ་གྱིས་ངོ་བོ་སྲེ་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་མཚུངས་པར་
འགལ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བད་ཀན་འདྱི་ལ་ཞྲེ་སང་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ངྲེས་པ་མཐོང་བ་
མྲེད་སྲེ། རྲེས་འགའ་ཞྲེ་སང་དག་པོ་ཅན་དུའང་འགྱུར་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆགས་སོགས་
ནད་གསུམ་ཙམ་ལས་སྲེ་བར་འདོད་པ་ལ་ྲེས་པ་དྲེར་འགྱུར་གྱི་སངས་རྒྱས་པ་དག་གྱི་ལུགས་ལ་
ཆོས་ཅན། བད་ཀན་ཅན་ཞྲེ་སང་ཅན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོན་འདྱིར་ཐལ་བ་མྲེད་དྲེ། 
འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་འཇྱིག་ལྟ་ས་མའྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་ལ་རག་ལས་ནས་འཇུག་པ་སྲེ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཆགས་སོགས་ནད་གསུམ་ཙམ་ལས་
སྲེ་བ་བཀག་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི། ས་ཆུ་ཤས་ཆྲེ་བ་ལས་འདོད་ཆགས། མྲེ་རླུང་ཤས་ཆྲེ་བ་ལས་ཞྲེ་
སང་། ཆུ་རླུང་ཤས་ཆྲེ་བ་ལས་གཏྱི་མུག་འབྱུང་ངོ་ཞྲེས་ཆགས་སོགས་འབྱུང་བའྱི་ཆོས་ྱིད་དུ་འདོད་
པ་ཡང་བཀག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རླུང་འཁྲྱིས་བད་ཀན་གསུམ་པོ་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་རླུང་མྲེ་ཆུ་གསུམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་སྲེམས་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་ཡང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་
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ན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འབྱུང་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཕན་མྱི་འདོགས་པའྱི་རྲེན་
དང་བརྲེན་པར་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཡོད་མྲེད་དག་ལ་རྲེན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་སགོས་སུ་ཕན་མྱི་
འདོགས་པའྱི་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་ཡང་བཀག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ཡང་མ་གྲུབ་སྲེ་དཀར་པོ་ལ་
སོགས་པའྱི་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གཟུགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ས་སོགས་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་མྱི་འཇྱིག་
པར་གནས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བརྲེན་པ་ྱིད་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཡོད་མྲེད་གང་ལ་ཡང་ཕན་མྱི་འདོགས་
པའྱི་དོན་གཞན་རྲེན་དགོས་ནུས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་གཟུགས་གང་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བ་ཆྲེན་པོ་
བཞྱི་དག་རྒྱུར་བྱས་པའོ་ཞྲེས་གཟུགས་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། 
གཟུགས་སོགས་དྲེ་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པར་བཤད་པའྱི་ས་སྲེ་ལུང་ཡང་ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་དྲེ་
གཟུགས་སོགས་གྲུབ་ཟྱིན་གནས་པའྱི་རྲེན་དུ་སོན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་དུ་སོན་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྲེན་འབྱུང་བ་དག་དང་རྲེན་
དང་བརྲེན་པར་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་ཚོགས་པ་དབྱྲེར་མྲེད་འབལ་མྱི་རུང་དུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། 
འབྱུང་འགྱུར་ལས་གཞན་ཆགས་སོགས་ཀྱི་སྲེམས་རྣམས་ཆོས་ཅན། འབྱུང་འགྱུར་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་
བ་དང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་འབལ་རུང་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེས་ན་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་འགྱུར་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་སྲེམས་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་མྱི་འཐད་པས་དཔྲེ་
དོན་མྱི་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཆ་ཚང་བར་གྱུར་པ་རྲེན་ཆང་གྱི་དངོས་པོ་མ་ལོག་ཀང་དྲེ་ལ་
བརྲེན་པའྱི་མོས་པའྱི་ནུས་པ་སོགས་ལྡོག་པ་དྲེ་དག་དབྱྲེར་ཡོད་པ་བཞྱིན་དུ་འདྱི་ཡང་རགས་མ་ངྲེས་
སོ་ཞྲེ་ན། ཆང་གྱི་མོས་པའྱི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཆང་དང་རྲེན་དང་བརྲེན་པར་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཆང་
གྱི་དངོས་པོ་ལས་དོན་གཞན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་དྲེའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཆང་ཚ་བར་གྱུར་
པ་ན་ཆོས་ཅན། ཆང་གྱི་དངོས་པོ་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མོས་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་ཞྱིག་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བརྲེན་པ་མོས་པའྱི་ནུས་པ་འཇྱིག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་མྱི་འཇྱིག་
པར་གནས་པའྱི་རྲེན་ཆང་གྱི་དངོས་པོ་ཚང་བར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆང་དང་མོས་པའྱི་ནུས་
པ་དབྱྲེར་མྲེད་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་འབྱུང་སྲེམས་ཡང་དབྱྲེར་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབྱུང་
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སྲེམས་ཆོས་ཅན། རྫས་ཐ་དད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་དུ་
རོགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཇྱི་སྲྱིད་ལུས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་གྱི་བར་དུ་
རང་གྱི་ངོ་བོ་སྲེ་དམྱིགས་རྣམ་མཚུངས་པར་འཇུག་པར་ཐལ། ལུས་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་པའྱི་བོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལུས་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་པའྱི་གཟུགས་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །འདོད་པར་མྱི་ནུས་
ཏྲེ། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ལ་ཡང་ཡྱིད་བོ་དོན་དུ་མ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལུས་ཀང་དམྱིགས་
རྲེན་དོན་གྱི་དབང་གྱིས་ཡྱིད་རོག་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་རོག་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་གཞན་དབང་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་དུ་མར་འགྱུར་བ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བག་ཆགས་སད་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གང་གྱི་ཚེ་རྲེན་
ལུས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཡྱིད་རོག་སྲེ་བ་དྲེའྱི་ཚེ་ན་ལུས་རྣམ་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། 
ཤྲེས་པ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་ལས་དྲེང་དམྱིགས་རྣམ་མྱི་འད་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་སྲེ་བ་མྱི་
འགལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བག་ཆགས་སད་བྱྲེད་ཀྱི་
རྒྱུར་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའོ། །ཆགས་སོགས་གསལ་བ་གོམས་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་སྲེ་བ་ས་མ་
གྲུབ་པར་མ་ཟད་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་གྲུབ་སྲེ། སྲེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་ས་མ་གྲུབ་སྲེ། 
རྣམ་ཤྲེས་མྱིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་དུ་རྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འབྱུང་བའྱི་བདག་ྱིད་གྱི་
ལུས་རག་པ་སྲེམས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡྱིན་ན་ཆགས་སོགས་ཅྱིག་ཆར་སྲེ་བར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ལ་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ནུས་པའྱི་ངོ་བོར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེད་པ་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བར་
མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ནུས་པའྱི་ངོ་བོར་ལྡན་པའྱི་
ཕྱིར། རྣམ་ཤྲེས་མྱིན་པ་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་མྱིན་པ་ཁོ་བོ་ཅག་ཀང་འདོད་པས་གྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བོ་
ཞྲེ་ན། རྒྱུ་རྩ་མཆོག་གྱི་རྩྲེ་ན་འབས་བུ་གང་པོ་ཆྲེ་བརྒྱ་སོན་རྒྱུའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཚེ་ན་གསལ་པོར་
མ་མཐོང་བཞྱིན་དུ་ནུས་པའྱི་ངོ་བོར་ཡོད་དོ་ཞྲེས་ཤྱིན་ཏུ་བླུན་པོའ་ིཕྱིར་ཕྱུགས་དང་འད་བའྱི་གངས་
ཅན་ལས་གཞན་མཁས་པ་ངོ་མཚར་བཅས་པ་སུ་ཞྱིག་དྲེ་སྐད་དུ་བརོད་པ་ལས་འབད་རྩོལ་བྱྲེད་དྲེ་
མྱི་བྱྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་དང་རྩ་སོགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྲེམས་དང་གང་པོ་ཆྲེའྱི་ངོ་བོ་
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གང་ཞྱིག་གྱི་སྣང་བར་འགྱུར་བའྱི་སྲེམས་དང་གང་པོ་དྲེ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་ཁྱོད་ལ་ཡོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྲེད་
པར་ཐལ། ལན་བརྒྱས་མཚོན་པའྱི་སྱི་ཙམ་དུ་རྣལ་པར་ཕྲེ་ཞྱིང་བརགས་ན་ཡང་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ནྱི་
སར་རྒྱུའྱི་དུས་སུ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེམས་ཅན་རྣམས་སར་མྲེད་པར་གསར་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་
ཆགས་སོགས་ཀང་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྱི་ལུས་ཁོ་ནའྱི་ཆོས་ཡྱིན་
ན། སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དང་པོ་སྲེས་མ་ཐག་ནས་ཆགས་སོགས་ཅན་དུ་འབྱུང་བའྱི་ངྲེས་
པ་མྲེད་པར་ཐལ། སྲེ་བ་ས་མ་མྲེད་ཅྱིང་རྱིགས་འད་ས་མ་ལ་ལྟོས་པའྱི་ལུས་ཁོ་ནའྱི་ཆོས་སུ་གྱུར་པའྱི་
ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་ཀུན་རྒྱུ་འབྱུང་བའྱི་བདག་ྱིད་ལས་མ་འདས་
པའྱི་ཕྱིར་ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པས་ཁྱབ་པས་ཆགས་བལ་མྱི་སྲྱིད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་ཐམས་ཅད་
ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་
པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཆགས་སོགས་འཕྲེལ་འགྱིབ་
དུ་འགྱུར་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་འབྱུང་བ་རྣམས་ལ་སྲོག་ཆགས་དང་ཆྲེས་སྲོག་
ཆགས་དང་ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་སྲོག་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་ཀང་ཆགས་ཅན་དང་ཆྲེས་
ཆགས་ཅན་དང་ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་ཆགས་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་འདྱིའྱི་རྲེན་དུ་འབྱུང་བའྱི་འབྱུང་བ་
གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སར་ཆགས་སོགས་དྲེ་ཡོད་པ་ལས་ཕྱིས་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་སྲྱིད་
པར་ཐལ། རང་ཕུལ་དུ་བྱུང་ཞྱིང་འབྱུང་ཞྱིང་འགྱིབ་པ་བཞྱིན་དུ་ཆགས་སོགས་འཕྲེལ་འགྱིབ་དུ་
འགྱུར་བ་གང་ཞྱིག དྲེ་ཁྱོད་ལ་འབལ་རུང་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆགས་སོགས་འཕྲེལ་
འགྱིབ་ཐ་དད་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་ཀང་དྲེའྱི་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པ་སྲེ་སྱིའྱི་བདག་ྱིད་མྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་
འབྱུང་བའམ་སྲོག་ཆགས་ལ་སོགས་གཏན་ལྡོག་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་ཀུན་ཆོས་ཅན། འདོད་
ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་འད་བར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུའྱི་བདག་ྱིད་འད་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་
ན་བ་ལང་ཁྲ་བོ་དང་ཁུ་ཡུ་སོགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་བ་ལང་དང་ཆྲེས་བ་ལང་དང་ཤྲེས་ཤྱིན་
ཏུ་བ་ལང་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བ་ལང་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་རྒྱུ་བ་ལང་དུ་རྱིགས་
མཚུངས་པའྱི་བདག་ྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། འམ་ཞྲེས་པ་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པའྱི་གྲུབ་མཐའ་འདྱིར་
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ཡང་རྒྱུ་ས་སོགས་འབྱུང་བ་མཚུངས་པས་སྲོག་ཆགས་དང་ཆྲེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཆྲེས་ཤྱིན་ཏུ་
སྲོག་ཆགས་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་རྱིམ་པ་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་སྲེམས་ཅན་གྱི་འབྱུང་བ་
ལ་ལར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དཔྲེར་ན་དོ་བ་དང་ཆྲེས་དོ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་རྱིམ་པའྱི་ཁྱད་
པར་ཡོད་ན་ཡང་དོ་བ་གཏན་མྲེད་པའྱི་མྲེ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འདྱིར་ཡང་
འབྱུང་བའམ་སྲོག་ཆགས་གཏན་ལྡོག་པ་མྱི་སྲྱིད་དོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དོན་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོ་བ་
ཆོས་ཅན། རང་ལ་རྫ་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་འགྱུར་བའྱི་ཡན་ལག་གྱི་མྲེ་ཁྱོད་འཕྲེལ་འགྱིབ་
གྱི་རྲེན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་བུ་དྲེ་ཚད་མས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྲོག་ཆགས་
སོགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་སམ་འབྱུང་བ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལར་རྒྱུན་ཆད་པ་མྱི་སྲྱིད་
པར་ཐལ། སྲོག་ཆགས་སམ་འབྱུང་བ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཡོན་ཏན་གང་ཞྱིག་འཕྲེལ་
འགྱིབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྱིམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཆོས་ཅན་སྣམ་བུ་ལ་ཡོད་པའྱི་ཆོས་
དཀར་པོ་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ས་ན་མྲེད་པ་འབྱུང་བ་ལ་ཞྲེས་པའྱི་རགས་མ་ངྲེས་ཏྲེ། 
དཔྲེར་ན་གཟུགས་དྱི་སོགས་འབྱུང་བ་ཁོ་ནའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་དག་གཏན་མྲེད་པའྱི་འབྱུང་བ་མྱི་
སྲྱིད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་དྱི་ལ་སོགས་པ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བ་ལ་
ངྲེས་པར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་དྲེ་དག་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་འབལ་མྱི་
རུང་གང་ཞྱིག ཁྱོད་འབྱུང་བ་དང་འབལ་རུང་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་
འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་དང་མཚུངས་པར་ཆགས་སོགས་ཀང་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་
པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་དོན་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་ཞྲེ་སང་ཕག་དོག་སྲེར་སྣ་སོགས་
ཆོས་ཅན། དྲེ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་འབལ་མྱི་རུང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ན་གཟུགས་དྱི་སོགས་
བཞྱིན་དུ་སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྲེ་བར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་ཡུལ་
གྱི་དབང་གྱིས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། 
ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་ཡང་ཁྱོད་རྲེས་འགའ་སྲེ་བར་ངྲེས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོག་པས་སྡུག་མྱི་སྡུག་
སོགས་སུ་རྣམ་པར་སོ་བཏགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཆགས་སོགས་རང་
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གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འབྱུང་བའྱི་ལུས་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་
ཅན། ཡུལ་དུས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་གྱི་སྐལ་མམ་
གྱི་རྒྱུ་དང་བལ་ཞྱིང་རྱིགས་མྱི་འད་བ་རྒྱུར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། འབྱུང་བ་
དྲེ་དྲེའྱི་བསྐལ་མམ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་ལ་སོགས་པའྱི་བོ་རྣམས་ཀུན་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ས་ཕྱི་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་སྲེ་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་འབྱུང་བའྱི་ལུས་རག་
ཏུ་ྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་མཚན་ྱིད་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པ་བསན་ནས་ད་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་
སོན་པ་དྲེ། ྲེར་ལྲེན་གྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་སྲེ་བར་
དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་སྡུག་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམྱིགས་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་ཅྱི་རྱིགས་པའྱི་སོ་
ནས་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་རྣམས་ཀྱི་རྲེན་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་ལས་དང་ོན་མོངས་པའྱི་གཞན་
དབང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། རག་གཅྱིག་རང་དབང་ཅན་གྱི་བདག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱི་རག་དུ་མ་གཞན་དབང་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རག་པའྱི་བདག་གྱིས་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་བདག་གྱི་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་དྲེ་
ཁྱོད་བྱྱིན་གྱིས་རོབས་པ་པོ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་ཆོས་ཅན། ཕུང་པོ་བྱྱིན་གྱིས་རོབས་
པ་པོ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། རག་པས་ཇྱི་
ལྟར་འབས་བུ་བསྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་སར་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེས་ན་རག་པའྱི་བདག་གཅྱིག་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ཕུང་པོ་དུ་མ་དུས་ས་ཕྱི་ཐ་དད་པར་ཇྱི་ལྟར་སྲེ་བར་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འབས་བུ་མྱིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་
ལས་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་གཞན་སྣང་བ་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་དག་ནྱི་ནུས་ལྡན་དུ་ཚོགས་ན་ཡང་དྲེ་
ཙམ་གྱི་ཁྱོད་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྱིང་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལྡོག་པ་ལས་རྒྱུ་དབང་སོགས་
ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་འགྱུར་ན། རག་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། འབས་བུའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
ཁྱོད་ཕན་བྱྲེད་དུ་ལོག་སོབས་ཀྱིས་འབས་བུ་སྲེ་བ་ལྡོག་པ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་
ཡོངས་སུ་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པ་བསན་ནས་ད་སྤང་བར་བྱ་བ་ཀུན་འབྱུང་གྱིས་
བདྲེན་པ་སོན་པ་དྲེ། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་
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ྱིད་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཡུལ་དུས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ན་རྒྱུ་རྲེན་
གཞན་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར། སྡུག་བསལ་དྲེ་རག་ཏུ་ཡོད་པའམ་ཡང་ན་རག་ཏུ་མྲེད་པར་འགྱུར་གྱི་
རྲེས་འགའ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་རྒྱ་ཤུགས་གྱི་ཚེར་མ་དང་པད་མའྱི་སོང་བུ་དང་ལོ་
མ་དང་གྲེ་སར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣོ་བ་དང་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་དང་འཇམ་པ་ྱིད་ལ་སོགས་
པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བ་དྲེ་ལྟར་སྡུག་བསལ་འདྱི་དག་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་རང་
བཞྱིན་རྒྱུ་སྨྲ་བ་ཁ་ཅྱིག་རབ་ཏུ་བརོད་དོ། །རྒྱ་ཤུགས་གྱི་ཚེར་མ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གཞན་ས་མ་གང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་
བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། དནོ་གཞན་ས་མ་གང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་
དུ་ཡོད་ན་ཕྱི་མ་གང་སྲེ་ཞྱིང་ས་མ་གར་འགྱུར་རྲེས་སུ་ཕྱི་མ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ས་མ་དྲེ་ནྱི་ཕྱི་མ་
དྲེའྱི་རྒྱུར་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་འབྱུང་བའྱི་རྲེག་པ་ཡང་མྱིག་
ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འབྱུང་བའྱི་རྲེག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མཐོང་བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུགས་ཀྱི་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་རྒྱུ་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་བཀག་ནས་རྱིགས་མྱི་
མཐུན་པ་རྒྱུར་སྨྲ་བ་འགོག་པ་དྲེ། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་
ལས་ཀང་ཁྱོད་འབྱུང་བ་སྲྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་ལ་སོགས་པའྱི་རག་པ་རྣམས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་ཚད་
མས་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་དག་ལས་འབས་བུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྲེས་སུ་
མཐུན་པའྱི་རྒྱུ་སོན་པ་དྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་ཡོད་ཅྱིང་རག་པ་
རྒྱུར་མྱི་རུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། མྱི་རག་པའྱི་རྒྱུ་དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན། མདོ་ལས། སྡུག་བསལ་ཀུན་འབྱུང་
འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྲྱིད་པ་ཡང་འབྱུང་བ་ཅན་དགའ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་བཅས་པ་
དྲེ་དང་དྲེ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཏྲེ། འདོད་པའྱི་སྲྲེད་པ་དང་སྲྱིད་པའྱི་སྲྲེད་པ་དང་
འཇྱིག་པའྱི་སྲྲེད་པའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་སྲྲེད་པ་གསུམ་པོ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར། 
མྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཐ་མལ་པའྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་སོན་དུ་མངལ་སོགས་སྲྱིད་པ་
མངོན་པར་འདོད་པའྱི་སྲྱིད་སྲྲེད་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཀྱིས་དབང་
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མྲེད་དུ་བཀྱི་བ་མ་ཡྱིན་པར་རང་དགར་སྲེ་གནས་དང་གནས་སྐབས་ྲེར་མཁོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་
གྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན་ཅྱིང་ལྲེན་པ་དྲེ་དག་ཐོབ་འདོད་བསམ་པས་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དག་
ཐོབ་འདོད་གྱི་བསམ་པ་མྲེད་ན་རང་དགར་དྲེ་དག་ལྲེན་པ་མྱི་རྱིགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། 
སྲེ་གནས་སོགས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྲྱིད་པ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་སྲྱིད་
སྲྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཐ་མལ་པའྱི་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་ལྲེན་པའྱི་སོན་དུ་འདོད་
སྲྲེད་དང་འཇྱིག་སྲྱིད་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་བདྲེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་སྡུག་བསལ་འདོར་
བར་འདོད་པའྱི་བོ་མངལ་སོགས་སུ་འཇུག་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་དག་ནྱི་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་
དུ་འདོད་སྲྲེད་དང་འཇྱིག་སྲྲེད་ཡྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་བ་ཐོབ་
འདོད་དང་སྡུག་བསལ་དོར་འདོད་ཀྱི་བོས་མངལ་སོགས་ཡུལ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་མངོན་པར་ཆགས་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ལས་གཙང་བདྲེ་སོགས་མ་ཡྱིན་པ་
དངོས་པོ་དམན་པ་མངལ་སོགས་ལ་གཙང་བདྲེ་སོགས་སུ་འདུ་ཤྲེས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
སྲྲེད་པ་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁོར་བར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་འཇུག་
བསྡུས་པའོ། །དྲེ་ྱིད་སོབ་དཔོན་ས་མའྱི་ལུང་དང་སོར་བ་དྲེ། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་དང་
བལ་བ་རྣམས་འཁོར་བར་སྲེ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་འདོད་ཆགས་ྱིད་འཁོར་བར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་ནྱི་སོན་གྱི་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསུངས་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། སྲྲེད་
དང་བལ་ལ་ཡང་སྲྱིད་མྲེད། ཞྲེས་སོ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལུས་ལས་ཀང་
ནྱི་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བར་ཐལ། ལུས་མྲེད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་སྲེ་བར་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 
ལུས་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ཙམ་དུ་འདོད་དྲེ། དྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཁས་
བངས་པའྱི་ཕྱིར། ལུས་དྲེ་འདོད་ཆགས་ལ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕན་འདོག་པའྱི་ྲེར་ལྲེན་ྱིད་ཡྱིན་པ་ནྱི་
སར་བསལ་བ་ཡྱིན་པས་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ཁས་བངས་འགལ་བའྱི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ། །ཆགས་བལ་སྲེ་བ་
མ་མཐོང་ཕྱིར། །ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིའྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་ལུས་མྲེད་ཆགས་པ་མ་མཐོང་ཕྱིར་
ཞྲེས་ལུས་ཀང་ཆགས་པའྱི་རྒྱུར་འདོད་ན་ནྱི་རྒྱང་པན་པ་རང་ྱིད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་འདོད་པ་
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འཇྱིག་རྲེན་གཞན་མྲེད་པ་ལ་གནོད་པ་སྨྲ་བར་ཐལ། སྲེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུན་ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་རྱིགས་པ་
ལུས་སྲེམས་ཕན་ཚུན་རྒྱུ་ྱིད་དུ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ལུས་སྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཁོ་ནས་གྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུས་སྲེས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཆགས་པ་
མཐོང་གྱི་དྲེའྱི་སར་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྲེས་མ་ཐག་གྱི་འདོད་ཆགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྐལ་
མམ་གྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བར་ཐལ། རྒྱུ་ལས་སྲེ་ཞྱིང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པར་རྒྱུར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། དྲེའྱི་སར་འདོད་ཆགས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པས་སྲེ་བ་ས་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་
སྲྱིད་པ་གསུམ་ཀ་སྲེ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྲྱིད་པ་ྱིད་དྲེའྱི་རྒྱུར་
བཤད་ཅྲེ་ན། ལམ་འབས་དང་བདྲེན་བཞྱིའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་མ་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། སྲྱིད་པ་
སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུད་པའྱི་ཡྱིན་ཡང་དྲེའྱི་རྒྱུར་ལ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། མ་འོངས་པའྱི་སྲེ་
བར་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་དངོས་སུ་སྐུལ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྲྲེད་པ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དྲེའྱི་རྒྱུར་
བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་མ་འོངས་པའྱི་སྲེ་བར་དངོས་སུ་བསྐུལ་ཞྱིང་འཕྲེན་
པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་སྲེ་བ་མངོན་པར་གྲུབ་བྱྲེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལས་ཀང་ཆོས་ཅན། སྲྲེད་པ་མྲེད་ན་འཁོར་བར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲྲེད་པ་དྲེ་
ཡོད་ན་ཁྱོད་སྲེ་བ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ཅྱིང་དྲེ་དང་བལ་ན་ཁྱོད་ཡོད་ཀང་འཁོར་བར་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་དག་བཅོམ་པའྱི་ལས་བཞྱིན། དྲེ་ལྟར་སྤང་བྱ་ཀུན་འབྱུང་བའྱི་བདྲེན་པ་བཤད་
ནས་ད་མངོན་དུ་བྱ་བ་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་འཆད་པ་དྲེ། སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
རྒྱུན་འགག་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་གཏན་དུ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། 
རྒྱུ་ལ་འགལ་རྲེན་གྱི་གྲེགས་དང་རྒྱུ་མ་ཚང་བ་སོགས་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་གྱི་མཚན་
ྱིད་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་མྲེད་པར་ཐལ། འཁོར་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དཔྲེར་ན་མྲེ་དོ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པས་དོ་བ་ལས་མྱི་ཐར་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་ཐལ་
འགྱུར་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་གྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་སངས་
རྒྱས་པས་འདོད་དང་རགས་མ་གྲུབ་ཀྱི་ལན་ཐྲེབས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འཁོར་བ་པོ་དང་གོལ་བ་པོའ་ིབདག་
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ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བཅྱིངས་གོལ་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་བདག་མྲེད་ན། སྲེས་བུ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་ྱིད་འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཞྱིང་ཐར་པའྱི་བདྲེ་བ་ཐོབ་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ལམ་ལ་
འབད་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་ཅུང་ཟད་ཀང་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གོལ་པ་པོའ་ིསྲེས་བུ་རྣམས་
ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་སྐད་ཟྲེར་ན། འདོད་པ་ཡྱིན་ལ། བྱྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་རགས་
མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར། བདག་ཆགས་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་སྲྱིད་ཕུང་པོ་ལ་
བདག་ཏུ་ཆགས་པ་མ་བཅོམ་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་སྲེམས་རྒྱུད་ཐར་པའྱི་བདྲེ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གནས་པ་
མྲེད་དྲེ། དྲེ་སྲྱིད་དུ་ཕུང་པོ་ལ་སྡུག་བསལ་བ་པོའ་ིབདག་ཏུ་སོ་བཏགས་ནས་སྡུག་བསལ་གྱིས་
ཡོངས་སུ་གདུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་མོང་བ་པོ་དང་དྲེ་ལས་
གོལ་བ་པོའ་ིབདག་དོན་ལ་མྲེད་ན་ཡང་རང་སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་བར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ལམ་ལ་
བརྩོན་དགོས་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལ་སྡུག་བསལ་བ་པོའ་ིབདག་ཏུ་ལོག་པར་སོ་བཏགས་པ་གཞོམ་དགོས་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གོལ་བ་པོའ་ིབདག་མྲེད་ན་ཆགས་བལ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་མ་ངན་ལས་འདའ་བར་
རྱིགས་ཀྱི་འཁོར་བར་ཅུང་ཟད་ཀང་གནས་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཁམས་གསུམ་ལ་འདོད་ཆགས་
དང་བལ་བ་འགའ་ཞྱིག་འཁོར་བར་ཅུང་ཟད་གནས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་ཐར་པའྱི་བདྲེ་བའྱི་རོ་
མོང་བའམ་སྲེམས་ཅན་གཞན་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་པའྱི་སོ་ནས་གནས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཅན་གཞན་
ལ་ཕན་གདགས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཆོས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བརྩྲེ་བའྱི་དབང་ཡྱིན་པའམ་ཡང་ན་སོན་གྱི་ལས་
ཀྱིས་རང་གྱི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་འཕངས་པ་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ། སོན་གྱི་ལས་ཀྱིས་འཕངས་པའྱི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་རང་གྱི་ངང་གྱིས་འཇུག་པ་ལྡོག་པར་འདོད་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་བལ་ལས་ཀྱིས་གནས་ན་དྲེའྱི་ལས་ཀྱིས་སྲྱིད་པ་གཞན་དུ་ཡང་
ྱིང་མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲྱིད་པའྱི་སྲྲེད་པ་ལས་རྣམ་པར་རལ་བའྱི་དག་བཅོམ་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་ལས་ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་གཞན་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ལྷན་
ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་སྲྲེད་པ་ཟད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་བལ་བརྩྲེ་བས་གནས་ན་དྲེས་སྲེམས་ཅན་
དུ་ལྟ་བ་མ་སྤངས་པར་ཐལ། དྲེ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་བརྩྲེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆགས་བལ་གྱི་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   145 

རྒྱུད་ལ་སྲེ་བའྱི་བརྩྲེ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་རྒྱུར་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
སྡུག་བསལ་གྱི་བདྲེན་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་ལ་རང་གྱི་འགལ་ཟླ་ཞྲེ་སང་
མྲེད་པ་རྒྱུད་ལ་གོམས་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་ས་མ་ཙམ་ལས་སྲེམས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིཆོས་སུ་འཇུག་པ་སྲེ་སྲེ་
བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆགས་བལ་གྱི་བརྩྲེ་བ་དྲེ་བདག་ལྟའྱི་ངོ་བོ་མ་ཡྱིན་གྱི་འདོད་ཆགས་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་བལ་གྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བརྩྲེ་བ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཙང་བདྲེ་
སོགས་སུ་སོ་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འདུ་བྱྲེད་སྡུག་བསལ་གྱི་ཕུང་པོའ་ིརྒྱུན་མངོན་སུམ་དུ་
རྱིག་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། འདོད་ཆགས་ཡྱིན་ན་གཙང་
བདྲེ་སོགས་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་མྱིན་པའྱི་ཆོས་ཕུང་པོ་ལ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ལས་གཞན་གཙང་བདྲེ་
སོགས་སུ་སོ་འདོགས་པ་ལས་སྲེ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་བརྩྲེ་བ་དྲེ་ཆགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་ཞྲེ་
སང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡང་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་གཏྱི་མུག་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་ལ་
དྲེ་ཡང་ཕུང་པོ་ལ་སྲེམས་ཅན་དུ་འཛིན་པའྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེས་ན་ཆགས་བལ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། ྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ལས་གནོད་ཡུལ་ལ་ཁོང་ཁྲོ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ྲེས་པའྱི་རྒྱུ་གཏྱི་མུག་
དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་ཆགས་བལ་གྱི་བརྩྲེ་བ་དྲེ་ལ་ྲེས་པ་ཞྲེ་སང་སོགས་མྲེད་པར་
འདོད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་བལ་གནས་ན་ལས་ཀྱི་གཞན་དབང་ཅན་ཡྱིན་པ་ཐལ་འཁོར་བ་ལས་མ་
གོལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ལས་ཀྱིས་གནས་པ་ཡྱིན་ཡང་འཁོར་བ་
ལས་གོལ་བ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོན་གྱི་འདུ་བྱྲེད་ལས་ཀྱི་འཕྲེན་པ་ཟད་ནས་སྲྱིད་པ་གཞན་དུ་ྱིང་
མཚམས་མྱི་སོར་བའྱི་ཕྱིར། དབང་ཐོབ་པའྱི་བྱང་སྲེམས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཟག་པ་མྲེད་པའྱི་
འདུ་བྱྲེད་དྲེ་དགྲེ་བའྱི་རྩ་བའྱི་ནུས་པ་མ་ཟད་པས་དྲེའྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བར་གནས་ན་ཡང་འཁོར་
བའྱི་ྲེས་པས་གོས་པ་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་ནས་ོན་མོངས་པ་མ་ལུས་པ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཆགས་བལ་སྙྱིང་རྲེས་གནས་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕྱིས་ཀང་སྙྱིང་རྲེའྱི་དབང་གྱིས་འཁོར་བར་མྱི་
གནས་ཞྲེ་ན། ན་རང་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་འཁོར་བར་ཡུན་རྱིང་དུ་
གནས་པའྱི་འབད་རྩོལ་ཆྲེན་པོ་མྲེད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་མདུན་དུ་བྱས་པའྱི་སྙྱིང་རྲེས་གོམས་པ་དམན་
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པ་ྱིད་གྱི་ཕྱིར། དབང་ཐོབ་པའྱི་བྱང་སྲེམས་དང་སངས་རྒྱས་གང་དག་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཅན་
གཞན་གྱིས་ངོར་ནྱི་དོན་དུ་འཁོར་བ་ཇྱི་སྲྱིད་པར་བཞུགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཐའ་དག་སྡུག་བསལ་ལས་
བསལ་བར་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྲེམས་སོན་དུ་སོང་བའྱི་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་
བརྩྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་མངའ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཏྱི་མུག་ྲེས་པའྱི་རྩ་བ་སྲེ། །དྲེ་ཡང་སྲེམས་ཅན་
འཛིན་པ་ཡྱིན། །ཞྲེས་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་ན་རྒྱུན་ཞུགས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། འཕགས་པའྱི་
ལམ་དང་པོ་མཐོང་ལམ་དུ་ཡང་སྲྱིད་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེར་དྲེའྱི་རྒྱུ་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་དང་བལ་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཀུན་ཏུ་སོར་བ་གསུམ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་ལྟ་མ་
ལུས་པ་སྤངས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོམ་སྤང་དུ་གྱུར་པའྱི་འཇྱིག་ལྟ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་སྲེས་པ་མ་སྤངས་
པའྱི་ཕྱིར། ཅྱིས་ཏྲེ་དྲེ་སྤངས་པར་ཁས་ལྲེན་ནའང་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སྲྱིད་པར་སྲེ་བ་ག་ལ་
ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་པ་མ་སྤངས་ཕྱིར། །ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། རྒྱུན་
ཞུགས་ཆོས་ཅན། བདག་ལྟ་ལྷན་སྲེས་མ་སྤངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་བདྲེ་བར་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་དང་
སྡུག་བསལ་བར་མ་གྱུར་ཅྱིག་ཅྲེས་མངོན་པར་འདོད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་
བུའྱི་གནས་སྐབས་ན་ངའོ་སྙམ་པའྱི་བོ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་སྲེམས་ཅན་ལ་ལྟ་བའྱི་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། སྤངས་ནའང་སྲྱིད་པ་ག་ལ་ཡོད། །ཅྲེས་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། རྒྱུན་ཞུགས་འགའ་
ཡང་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ངའོ་ཞྲེས་མཐོང་བའྱི་བདག་ལྟ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན་བདག་བདྲེ་བར་འདོད་པས་ཡང་སྲྱིད་པར་མངོན་པར་རྒྱུག་པ་མྱིན་པར་ཐལ། 
བདག་ལ་སྲྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བཅྱིངས་གལོ་གྱི་གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་བདག་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་
དྲེ། བཅྱིངས་པ་ལས་གོལ་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལྷ་སྱིན་ལགས་སོག་ལས་གོལ་བ་བཞྱིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ནྱི་འཁོར་བར་འཆྱིང་བྱྲེད་ཡྱིན་ན། 
བདག་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་འཆྱིང་བ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པའྱི་ཕྱིར། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ྱིད་ནྱི་ཐར་པ་
ཡྱིན་ན། བདག་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའྱི་སྡུག་བསལ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཐར་པ་གང་
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ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གནས་མ་བུ་པའྱི་སྲེ་པ་དག་ན་རྲེ། རག་མྱི་
རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མྲེད་པའྱི་བདག་ྱིད་འཆྱིང་གོལ་གྱི་གཞྱིར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་དྲེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། འབས་བུ་འགའ་ཡྱིའང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་རག་པ་སྲེ་སྐད་ཅྱིག་མ་ྱིད་དུ་བརོད་དུ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བཅྱིངས་པ་དང་ཐར་པ་ཇྱི་ལྟ་བུར་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། སྐད་ཅྱིག་མར་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་འབས་བུ་འགའ་ཡྱིའང་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་དྲེ་རྲེས་འགའ་བ་ཡྱིན་ནམ་གཏན་དུ་བ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ལ། 
གྱིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན། མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རག་ཅྲེས་བརོད་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། གང་
གྱི་རང་བཞྱིན་འཇྱིག་པ་མྲེད་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་མཁས་པ་རྣམས་ལ་
ངོ་ཚ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རག་མྱི་རག་གང་དུ་ཡང་བརོད་དུ་མྲེད་ཅྲེས་པའྱི་ལྟ་བ་འདྱི་སོངས་ལ་བདག་དྲེ་ནྱི་
རག་ཅྲེས་དང་པོར་སྨྲོས་ཤྱིག དྲེ་ལྟར་མངོན་དུ་བྱ་བ་འགོག་པའྱི་བདྲེན་པ་བཤད་ནས་ད་འགོག་
བདྲེན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་ལམ་བདྲེན་འཆད་པ་དྲེ། དྲེའྱི་གནོད་བྱྲེད་ནྱི། བདག་མྲེད་མཐོང་བ་
འགལ་བ་ཡྱིན། །ཞྲེས་སོགས་སུ་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་བདག་མྲེད་མཐོང་བའྱི་ལམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་
བསལ་གཏན་དུ་འགག་པའྱི་འགོག་བདྲེན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཐབས་དམ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་གོམས་
པར་བྱས་པ་ལས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན་ྲེས་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ྲེས་མྲེད་
གྲེན་པོའ་ིངང་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེ་ཤྱིག་སྲེམས་རྒྱུད་གྲེན་པོའ་ི
ངང་དུ་གནས་གྱུར་ཀང་ྲེས་པ་དང་བཅས་པའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་ལམ་ྲེས་མྲེད་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་
སོན་ཆགས་སོགས་ནྱི་སར་ཡང་འབྱུང་བས་གཏན་དུ་གོལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་
པའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་སར་འབྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འབྱུང་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་དུ་འཛིན་
པ་འདྱི་ཁྱོད་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་ཆོས་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་
གཟུགས་སོགས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ཡྱི་ནྱི་བདག་ྱིད་ལྟར་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་
ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་ནྱི་འདྱི་ཡྱིས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའྱི་
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རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཡང་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅྱི་ལྟར་
ཡོད་པ་ལྟར་རོགས་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཡང་ཡུལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་འདྱི་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་རྲེན་གཞན་རག་བདྲེ་སོགས་སུ་གོལ་བར་
འགྱུར་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། འཁྲུལ་པའྱི་རྲེན་གྱིས་ཕུང་པོ་རག་བདྲེ་སོགས་སུ་སོ་འདོགས་པ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་འབད་མྲེད་དུ་མྱི་ལྡོག་སྲེ། ཁྱོད་ལྡོག་པ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་གོམས་པའྱི་རྲེན་ལ་ལྟོས་པའྱི་
ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱི་བརན་པ་སྲེ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱིས་ལྡོག་ཏུ་རུང་སྲེ། གནོད་བྱྲེད་དང་བཅས་
ཤྱིང་འཁྲུལ་བའྱི་རྲེན་གྱིས་ཡུལ་གྱི་གནས་ལུགས་ལས་གོལ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་དུ་
འཛིན་པའྱི་བོ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཕུང་པོ་གཙང་བདྲེ་སོགས་སུ་སོ་བཏགས་པའྱི་མུན་པ་མྲེད་པའྱི་
འོད་གསལ་བ་སྲེ་ཕུང་པོ་མྱི་རག་སོང་པ་བདག་མྲེད་སོགས་སུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
སྲེམས་རྒྱུད་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་རྲེན་གྱིས་ལྡོག་ཏུ་མྱི་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་
གནས་ལུགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཆགས་སོགས་དྱི་མ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་བའྱི་རྲེན་གྱིས་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་གོ་བུར་དུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་རྣམས་ཆོས་ཅན། 
སར་ཕུང་པོ་ཐོས་བསམ་གྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱིས་བདག་མྲེད་སོགས་སུ་དཔོད་པ་ན་ཡང་བདག་མྲེད་
རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དྲེ་ལ་གནས་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། ཁྱོད་གོ་བུར་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་བདག་མྲེད་རོགས་
པའྱི་ཤྲེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་
དུས་ན་ཡང་དྲེ་ལ་གནོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་སྲེམས་རྒྱུད་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དམ་ངང་དུ་གྱུར་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཕགས་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཆགས་
སོགས་རྲེ་འགའ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་
ལ་ཆགས་སོགས་ཅུང་ཟད་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་ན་ཡང་ཡུན་རྱིང་དུ་གནས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་
པ་སྙྱིང་པོ་སྲེ་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ས་རོན་པ་ལ་མྲེ་ཆྲེས་མྱི་འབར་བ་
བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་འཕགས་པའྱི་སྤངས་པ་སར་མྱི་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་
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སོན་པ་ནྱི། འཚེ་བ་མྲེད་དང་ཞྲེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་སྲེ་བཤད་པ་སར་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་
མྲེད་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་དང་བདག་ལྟ་འཛིན་སངས་འགལ་བ་ཙམ་གྱིས་དྲེས་དྲེ་དྲུངས་འབྱྱིན་པར་
མྱི་ནུས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འདོད་ཆགས་དང་ཁོང་ཁྲོ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་
དང་ཁོང་ཁྲོ་ཆོས་ཅན། འཛིན་སངས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་སྲེ་འགལ་ན་ཡང་གཅྱིག་གྱིས་དྲུངས་འབྱྱིན་
ནུས་པའྱི་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབྱུང་བ་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། རྒྱུ་དང་འབས་བུའྱི་དངོས་པོར་འགྱུར་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཆགས་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་བྱས་
ན་ཁོང་ཁྲོ་སྲེ་བར་འགྱུར་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་གཏྱི་མུག་ལ་
སོགས་པའྱི་གྲེན་པོར་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་མྱི་སྡུག་པ་དང་བྱམས་པ་དང་རྲེན་ཅྱིང་འབྲེལ་པར་འབྱུང་བ་
སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་དག་ཀང་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ཁ་ོན་ྲེས་པའྱི་
གྲེན་པོར་བཤད་ཅྲེ་ན། དྲེ་དག་ནྱི་ོན་མོངས་པ་ཅན་མངོན་གྱུར་མགོ་གནོན་པའྱི་གྲེན་པོ་ཙམ་
ཡྱིན་གྱི་རྩ་བ་དྲུངས་ནས་འབྱྱིན་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་སྲེམས་ཅན་ལ་དམྱིགས་པའྱི་བྱམས་པ་
དང་མྱི་སྡུག་པ་སོམ་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་སྲེ་རྩ་བ་ནས་ཚར་
གཅོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་རོངས་པ་དང་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
ཡོད་དྲེ། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་དྲེའྱི་རྩ་བ་ཅན་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་
ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལ་ཆོས་མངོན་པ་དག་
ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། མ་རྱིག་པ་ནྱི་བདག་ཏུ་རོངས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་རོག་པ་མྱི་གསལ་བའྱི་ངོ་བོ་ཅན་
ཡྱིན་ལ་འཇྱིག་ལྟ་ནྱི་ཤྲེས་རབ་ོན་མོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་དྲེ་གྱིས་སྲེམས་འབྱུང་ཐ་དད་ཡྱིན་གྱི་
གཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བདག་གྱིར་ལྟ་བའྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་འཇྱིག་ལྟ་ལས་དོན་གཞན་དུ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་
རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཏྲེ་འགལ་ཟླ་དངོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། 
བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ལས་དམྱིགས་རྣམ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པར་དམྱིགས་པ་ྱིད་མ་
རྱིག་པ་ཡྱིན་པར་མདོ་ལས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། ཟླ་བ་སོན་མྲེའྱི་མདོ་ལས། དྲེ་ལ་མྱི་
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ཤྲེས་པ་མྲེད་པ་གང་ཞྲེ་ན། གང་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་སོ་འདོགས་པ་མྲེད་
པའོ། །ཞྲེས་གསུངས་སོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པས་ཀང་མ་རྱིག་པ་དྲེ་བདག་མྲེད་རོགས་པའྱི་རྱིག་པ་
ཡྲེ་ཤྲེས་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་པར་གྲུབ་བོ། །འོ་ན་མ་རྱིག་པ་དྲེའྱི་གཞན་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
ཡྱིན་ནམ་མྲེད་པ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ནམ་འགལ་བ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དང་པོ་རྱིག་པ་
ལས་གཞན་ཙམ་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་ཡང་དྲེར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གྱིས་པ་རྱིག་པ་མྲེད་པ་ཙམ་ཡང་མ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྲེམས་བྱུང་ཡྱིན་པ་ྱིད་གྱིས་
དམྱིགས་རྣམ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་པ་ལཀྵ་དང་ལྡན་པའྱི་ནགས། ལག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ལུས་
ཅྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ས་བཅུ་པའྱི་མདོ་ལས་ཀང་འཇྱིག་ལྟ་ྱིད་མ་རྱིག་པར་གསུངས་ཏྲེ། 
ཇྱི་སྐད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་དུ་དོག་པ་འབྱུང་བ་གང་ཇྱི་སྙྲེད་པ་དྲེ་དག་ནྱི་བདག་དུ་མངོན་པར་ཞྲེས་པ་ལས་
བྱུང་སྲེ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་ནྱི་མ་རྱིག་པའ་ོ
ཞྲེས་དྲེ་གྱིས་མཚུངས་ལྡན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ོན་མོངས་པ་ཅན་གྱི་མ་རྱིག་པ་
བཤད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ལུང་གྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་དང་འགལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལ་མྱི་
འགལ་བའྱི་ཚུལ་ཅྱི་རྱིགས་པར་བཤད་པར་བྱའོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཇྱིག་ལྟ་
དང་མ་རྱིག་པ་དོན་གཞན་ཡྱིན་པས་དྲེ་གྱིས་མཚུངས་ལྡན་དུ་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིག་ལྟ་
ཕོགས་གཅྱིག་དང་མ་རྱིག་པ་ཕོགས་གཅྱིག་པ་ཅན་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་གྱིས་མཚུངས་ལྡན་དུ་
བསན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཕུང་པོ་བདག་གྱིས་སོང་བ་ྱིད་དུ་མངོན་སུམ་ལྟ་བ་ཆོས་
ཅན། བདག་ལྟ་དྲེ་ཡྱི་རང་བཞྱིན་ཟ་བ་པོ་དང་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་དང་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀུན་དང་དོན་གྱིས་འགལ་བར་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་ལྟ་དྲེ་དང་
དམྱིགས་རྣམ་དངོས་སུ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ྲེས་པའྱི་
གྲེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་ལ་གཏན་ཟད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྲོག་
ཆགས་ཀྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འབྱུང་བ་ལ་གཟུགས་སོགས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་
སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལ་གཏན་མྱི་ཟད་
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པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཆོས་སུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲོག་ཆགས་ལ་སར་ལྡོག་ཏུ་
མྱི་རུང་བ་དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གྲེན་པོའ་ིཕོགས་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་རབ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་ལྡོག་པ་དག་ཀང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གྲེན་པོའ་ིབཅོམ་པའྱི་
ྲེས་པ་གྲེན་པོ་དང་བལ་བ་ན་སར་ཡང་འབྱུང་སྲེ། དཔྲེར་ན་གསྲེར་སོགས་ཀྱི་སྲ་བ་མྲེ་དང་བལ་བ་
ན་སར་ཡང་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྲེན་པོས་ྲེས་པ་རྣམ་པར་འགགས་པ་སྲེ་དྲུངས་ཕྱུང་བའྱི་
གནས་གྱུར་མཐར་ཕྱིན་པའྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། གསྲེར་སོགས་ཀྱི་སྲ་བ་བཞྱིན་དུ་གྲེན་པོ་དང་
བལ་བ་ན་སར་ཡང་ྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་དྲེ། གྲེན་པོ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དམ་ངང་དུ་གྱུར་པ་ྱིད་ཀྱིས་དྲེ་
དང་འབལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་གྲེན་པོ་ལྡོག་པར་ཡང་མ་ངྲེས་ཏྲེ། མྲེ་ལོག་ཀང་ཐལ་བ་
ཤྱིང་དུ་མྱི་ལྡོག་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་བདག་མྲེད་རོགས་པ་ྱིད་ཐར་ལམ་དུ་བསན་པ་རྱིགས་པ་ཅན་
པ་ལ་སོགས་པ་གང་དག་བདག་ཤྲེས་པར་བྱ་བསམ་པར་བྱ་བསོམ་པར་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
བདག་ལྟ་ཐར་ལམ་དུ་སྨྲ་བ་འགོག་པ་དྲེ། སྲེས་བུ་གང་ཞྱིག་ཕུང་པོ་ལ་བདག་ཏུ་མཐོང་བ་དྲེ་ལ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། དུས་རག་ཏུ་ང་ཞྲེས་བདག་ལ་ཆགས་ཤྱིང་ཞྲེན་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་
བདག་ལྟ་ཚང་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་སྲྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
བདག་ལ་ཞྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཀྱི་བདག་གྱི་བའྱི་སོན་སྲེ་ར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་བསྱིབས་ནས་དྲེ་རྣམས་ལ་ཡོན་ཏན་ཏུ་ཞྲེན་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་སྲྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ང་ཡྱིན་ཞྲེས་
བདག་གྱི་བ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོངས་སུ་ལྲེན་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བའྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་དྲེ་ལ་ཡོངས་
སུ་སྲྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་ཇྱི་སྲྱིད་དུ་བདག་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་སྲྱིད་དུ་
སྲེས་བུ་དྲེ་ནྱི་འཁོར་པར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་བདག་འཛིན་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་ྲེས་པ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་ཏུ་གཟུང་
བར་བྱ་བའྱི་ཆ་ལ་འཛིན་ཅྱིང་ཆགས་པ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་ཆ་ལ་ཞྲེ་སང་བའྱི་ཆགས་སང་འདྱི་
དག་དང་རྒྱུད་ཡོངས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་དང་གཞན་དུ་འདུ་ཤྲེས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
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དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདག་ཏུ་ལྟ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྲེས་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་བདག་གྱི་བ་
ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་འཁོར་བ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐར་པར་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། 
བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་མྱི་འབལ་བར་ཐལ། ངྲེས་པར་བདག་ལ་ཆགས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
བདག་དྲེ་འཁོར་བའྱི་རྣམ་འཚེ་སོགས་ཀྱི་ྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་སོན་མྲེད་ཡྱིན་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་སོན་བཅས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདག་
ཆགས་སོན་བཅས་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལས་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེས་དྱིས་པས། དྲེ་ལ་སོན་དུ་ལྟ་བས་དྲེ་སྤོང་བར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་ཞྲེན་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདག་ཆགས་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་
ཞྲེན་ཡུལ་བདག་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཛིན་པ་སུན་ཕྱུང་བ་མྲེད་པར་དྲེ་ལ་སོན་དུ་ལྟས་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་
སྤོང་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་ཆགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་
མྱིན་གྱི་དོན་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་
གང་ལ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་འདོད་ཆགས་དང་། སོན་མཐོང་བ་དང་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བའྱི་ཞྲེ་སང་དང་ཕག་དོག་སོགས་སྤོང་བ་ནྱི་སོན་ཡོན་དྲེ་དག་ཡུལ་དྲེ་ལ་མ་མཐོང་བའྱི་སོ་
ནས་སྤོང་བ་ཡྱིན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ྲེས་པ་དག་ནྱི་ཕྱི་རོལ་ཚེར་མ་འདོན་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་
ན་ཐར་པ་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་བདག་ཆགས་གང་གྱིས་བཟློག་པར་བྱྲེད་
དྲེ་བཟློག་པར་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དངོས་རྒྱུ་བདག་ལྟ་མ་ཚང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
བདག་ཆགས་ལ་སོན་ཡང་གང་ཞྱིག་མཐོང་བ་གང་གྱིས་ན་དྲེ་སྤོང་ཞྲེས་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་དྲེས་
བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྲེན་བྱྲེད་པས་སོ་ཅྲེ་ན། ཐར་འདོད་གྱི་
སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་ཆགས་སོན་བཅས་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་ནའང་འདྱི་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་ཅག་དྲེ་ལ་བདག་གྱི་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་བདག་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་ཡང་མྱི་སྤོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་ཆགས་དང་དབང་སོགས་དང་ལྡན་པའྱི་བདག་སྡུག་
བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་བདག་ཡན་གར་བ་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པས་བདག་
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ཆགས་སོགས་སོན་བཅས་ཡྱིན་གྱི་བདག་སོན་མྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཆགས་སོགས་དྲེ་ཡང་
ཆོས་ཅན། སོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་འད་བར་ཡན་གར་བས་སྡུག་བསལ་མྱི་སྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་ན་བདག་ཆགས་སོགས་དང་བདག་གྱིས་ཀའང་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་
བལ་བར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་ཀ་སོན་མྲེད་ཁོ་ནར་མཚུངས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁོ་
བོ་ཅག་གྱི་ཐར་འདོད་ཀྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་སྤོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་གྱི་བ་སྡུག་
བསལ་དུ་སོམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དུག་སྦྲུལ་གྱི་སོས་བཟུང་བའྱི་ཡན་ལག་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དུག་སྦྲུལ་གྱི་སོས་བཟུང་བའྱི་སོར་མོ་འདྱི་དྲེང་ཕྱིན་ཆད་བདག་གྱི་བདྲེ་
བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་བདག་གྱི་བའྱི་བོ་བཅོམ་པས་འདོར་བ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ལས་ལོག་ནས་བདག་གྱི་བའྱི་བོ་
མ་དོར་བཞྱིན་དུ་འདོར་བ་མྱིན་ལ། ཐར་འདོད་ཀྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་དབང་སོགས་དྲེ་ལ་
ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དག་ལ་རང་གྱི་བའྱི་བོ་གང་གྱིས་
བཟློག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དག་བདག་གྱི་བདྲེ་བའྱི་ལོངས་སོད་ཀྱི་རྲེན་དང་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། ས་མ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། ལུས་ལས་བོག་པའྱི་སྐྲ་དང་སྲེན་མོ་ལ་སོགས་པ་
བདག་གྱིར་མ་བཟུང་བ་རྣམས་ལ་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་། དྲེ་ལས་གཞན་ལུས་ལས་
མ་བོག་པའྱི་སྐྲ་སྲེན་སོགས་བདག་གྱི་བར་བཟུང་བ་རྣམས་ལ་ཞྲེན་བཅས་ཀྱི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བར་
སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བདག་ཆགས་དང་དབང་
སོགས་བདག་གྱི་བ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པས་ྲེས་པ་མཐོང་དུ་ཟྱིན་ཀང་བདག་གྱི་བའྱི་
བོ་སྤོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་བདག་ལ་འདུ་སོགས་སུ་འབྲེལ་བ་དྲེ་སར་གྱི་གནས་
སྐབས་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཕྱིས་ཀང་གནས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། བདག་གྱི་བ་རྣམས་ཅྱི་རྱིགས་པར་
བདག་དྲེ་ལ་འདུ་བ་དང་བདག་གྱི་བདྲེ་བའྱི་ལོངས་སོད་གྱི་རྲེན་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་སོགས་སུ་འབྲེལ་པ་
ལས་དྲེ་དག་ལ་རང་གྱི་བའྱི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལ་གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་
བདག་གྱི་བ་དང་བདག་འདུ་སོགས་སུ་འབྲེལ་པ་ལས་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་
ཆགས་བྱ་དང་སྲེས་བུ་ཐ་དད་དུ་བཟུང་བ་ལས་གོལ་ཞྱིང་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་ལས་བདག་གྱི་བར་
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ཆགས་པ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དང་འདུ་སོགས་སུ་འབྲེལ་བ་དང་
ཆགས་བྱ་དང་སྲེས་བུ་གཅྱིག་དུ་ཞྲེན་པ་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཟས་གོས་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
ཡུལ་ཀུན་ལ་བདག་དང་འདུ་སོགས་སུ་འབྲེལ་བའམ་སྲེས་བུ་དང་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་སོགས་མྲེད་ན་
ཡང་དྲེ་དག་བདག་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ྱིད་དུ་བཟུང་བའྱི་སོ་ནས་ཁྱོད་སྲེ་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བའྱི་བོ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དུག་བཅས་ཀྱི་སོར་མོ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ན་རྲེ་བོ་གང་གྱིས་བཟློག་པར་འགྱུར་གྱི་
རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ཁོ་ནའྱི་རྒྱུ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། རྲེས་འགའ་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཡང་སྲེད་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་བསལ་
སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དུག་བཅས་ཀྱི་ཟས་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཆགས་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་
ཅན། སྲོག་དང་ཁ་དོག་དང་སོབས་ལ་སོགས་པ་ལ་མྱི་གནོད་ཅྱིང་འཕྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་བདྲེ་བའྱི་
ལོངས་སོད་ཁྱད་པར་ཅན་རྲེད་ན་དྲེ་ལ་ཆགས་པས་དྲེ་དང་འགལ་བ་དུག་བཅས་ཀྱི་ཟས་ལ་ཆགས་
པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྲོག་དང་སོབས་སོགས་ལ་མྱི་གནོད་ཅྱིང་དྲེ་འཕྲེལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་
གྱི་བདྲེ་བའྱི་ལོངས་སོད་ལ་སྲྲེད་པས་བདྲེ་བ་ཅུང་ཟད་དངས་པ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་དུག་བཅས་
ཀྱི་ཟས་ཡོངས་སུ་སྤོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་དྲེ་ྱིད་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་མ་ངྲེས་པར་སོན་པ་ནྱི། ཡང་དྲེ་ཆོས་
ཅན། དུག་བཅས་ཀྱིས་ཟས་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་བདག་གྱི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཁྱད་པར་ཅན་གཞན་
མ་རྲེད་ན་ཇྱི་ལྟར་བརྲེད་པ་བཞྱིན་གྱི་དུག་བཅས་ཀྱི་ཟས་ལ་འཇུག་སྲེ། བདག་མྲེད་པར་སོ་སོར་རོག་
པའྱི་བསམ་པ་སྲེ་ཤྲེས་རབ་མྲེད་པའྱི་བདག་ཆགས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཆགས་ལྡན་
འགའ་ཞྱིག་བུད་མྲེད་དག་དང་འགོགས་པ་མ་རྲེད་པར་དུད་འགོ་དག་ལ་འདོད་པ་སོད་པ་མཐོང་བ་
བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་བདག་དྲེ་བདྲེ་སྡུག་སོགས་མོང་བའྱི་རྲེན་མ་ཡྱིན་པས་
བདག་གྱི་བདྲེ་བ་ལ་སྲྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བདག་གྱི་བ་དོན་དུ་གྲེར་བར་མྱི་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཐར་པའྱི་
གནས་སྐབས་ཀྱི་བདག་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་བདག་སྨྲས་ཞྲེན་པ་ལྟར་གྱི་བདག་ཡྱིན་པར་འདོད་ཏྲེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། བདྲེ་སྡུག་སོགས་མོང་བ་དང་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་ཐ་སྙད་ཤྲེས་རབ་སོགས་ཡོན་
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ཏན་ཀུན་གྱི་རྲེན་དུ་ལོག་པ་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མོ་གཤམ་གྱི་བུ་བཞྱིན་ནོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། 
བདག་སྨྲ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཏུ་ཞྲེན་པའྱི་རང་བཞྱིན་ནྱི་མོང་སོགས་མྲེད་པ་དྲེ་འད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་རག་པའྱི་བདག་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་བདག་དྲེ་ནྱི་མོང་སོགས་ཀྱི་རྲེན་དུ་འཇྱིག་པར་འདོད་དྲེ་འདོད་པར་མྱི་རྱིགས་པར་
ཐལ། བདག་དྲེ་མོང་སོགས་ཀྱི་རྲེན་དུ་ལོག་ན་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་ཅན་
ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་བདག་དྲེ་མོང་སོགས་ཀྱི་རྲེན་དུ་འདོད་
དགོས་པ་དྲེས་ན། ཐར་པ་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱིར་ཞྲེན་ཅྱིང་ཆགས་པའྱི་གནས་
སྐབས་དྲེ་ྱིད་དུ་གནས་པར་ཐལ། བདག་འཛིན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། བདག་འཛིན་
རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་ལ་ཆགས་པ་བསྲེན་བྱྲེད་ཡྱིན་ལ་བདག་ཆགས་དྲེ་ནྱི་བདག་གྱི་ཞྲེན་པའྱི་ས་
བོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་བདག་ཡོད་ཀང་བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་
དུ་བསོམ་པ་ལ་བརྩོན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐར་པ་འདོད་པའྱི་
སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་སོམ་པ་ལ་བརྩོན་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བདག་ལྟ་དྲེ་
བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ྱིད་དང་བདག་གྱི་བ་དྲེ་ཡྱི་སོན་ཡང་སྱིབ་
པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་གྱི་བདག་ལྟའྱི་དབང་གྱིས་བདག་གྱི་བ་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆ་མཐོང་བ་ལ་
བརྲེན་ནས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་འཇུག་ལྡན་སྲེ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་བདག་
གྱི་བ་བཞྱིན་དུ་བདག་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར་བདག་ལྟ་སོགས་ཡོད་པ་མ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། 
ཐར་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའྱི་སྲེས་བུ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་
མྲེད་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བ་བཞྱིན་དུ་བདག་ལའང་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་དྲེ་ནའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཐར་
པའྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཐོབ་པའྱི་དོན་དུ་བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་
སོམ་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་བདག་འདོར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དག་
གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་སོམ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་སོམ་
པས་དྲེ་སྡུག་བསལ་ྱིད་དུ་གསལ་པོར་རྣམ་པར་ཤྲེས་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་
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བལ་བར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་ཆགས་པ་དང་མ་བལ་བའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་སྡུག་
བསལ་དྲེ་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ད་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡང་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་ཆགས་ཡུལ་གྱི་ྲེས་པ་མཐོང་བས་དྲེ་ལ་
ཆགས་པ་དང་བལ་བ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་སོམ་པ་སྡུག་བསལ་གྱི་ཆགས་བལ་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཆགས་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། གལ་ཏྲེ་བདག་གྱི་བ་དྲེ་ལ་ྲེས་པ་མཐོང་བ་ཡྱི་
སྐད་ཅྱིག་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་ད་ཆགས་པའྱི་བོ་ལྡོག་ཀང་དྲེ་ལ་གཏན་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་མྱི་འགྱུར་
ཏྲེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འདོད་ལྡན་འགའ་ཞྱིག་བུད་མྲེད་འགའྱི་ྲེས་པ་
མཐོང་བས་དྲེ་ལ་མ་ཆགས་ཀང་བུད་མྲེད་གཞན་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་
འཛུགས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་བང་བྱ་དང་བདག་གྱི་བ་དོར་བྱར་ཞྲེན་པའྱི་ཁྱད་པར་
ཡོད་ན་བདག་གྱི་བ་དྲེ་ལ་གཏན་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་མྱི་འགྱུར་ལ། གཅྱིག་བདག་ལ་དམྱིགས་
ནས་བྱུང་བའྱི་ཆགས་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་རྲེན་གྱིས་རྣམ་གངས་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་བསྲེད་པའྱི་ཚེ་
བདག་གྱིར་ཆགས་པ་སོགས་ཆགས་པ་ཀུན་གྱི་ས་བོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་དྲེ་སོན་
མྲེད་ཁོ་ན་ཡྱིན་ན་བདག་ཆགས་ཆོས་ཅན། སོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོན་མྲེད་པའྱི་ཡུལ་ལ་འདུན་
པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཐར་པ་ལ་འདུན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ལུས་དང་དབང་སོགས་ཡང་ཆོས་
ཅན། སོན་མྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་སོན་མྲེད་ཀྱི་བདྲེ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཐར་
ལམ་བཞྱིན། དྲེས་ན་ཐར་པ་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གང་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་
མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་དང་བདག་ཆགས་དང་དབང་སོགས་བདག་གྱི་བ་གསུམ་ཀ་སོན་མྲེད་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ནའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་འགོ་བ་འཆྱིང་བར་བྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་གསུམ་
པོའང་དྲེ་ཙམ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་སོགས་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་
སྡུག་བསལ་བསྲེད་པའྱི་སོན་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལའང་ཆགས་པ་
དང་བལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྡུག་བསལ་བསྲེད་པའྱི་སོན་བཅས་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ལའང་མཚུངས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་སོན་བཅས་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་ནའང་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་
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ནྱི་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་ཅན། སོན་བཅས་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བདག་ཅག་སོགས་ཡུལ་གང་ལ་ཆགས་པ་
དང་བལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་ཡང་དབང་སོགས་ལ་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་སོམ་པས་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་སོགས་གཙང་
བདྲེ་སོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཛིན་པས་བྱས་པ་དྲེ་ལ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་དྲེ་ལ་
ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཆགས་ཞྲེན་ནྱི་དྲེའྱི་ྲེས་པ་མཐོང་བས་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། རྩ་
བའྱི་རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ཡོན་ཏན་བརགས་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་བྱྱིས་པ་དང་
ཕྱུགས་ལ་སོགས་པ་ལའང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཞར་བ་དང་སྒུར་པོ་སོགས་རང་གྱི་དབང་སོགས་
སོན་ལྡན་དུ་མཐོང་བ་ལའང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་ཟག་གཞན་གྱི་དབང་སོགས་ཡོན་ཏན་དང་
ལྡན་པར་མཐོང་ཡང་ཁྱོད་སོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ལ་བདག་གྱི་
བར་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་གྱི་བར་མ་བཟུང་བའྱི་དབང་སོགས་འདས་པ་དང་། ལུས་
ལས་བོག་པའྱི་ཡན་ལག་ལ་སོགས་པ་ལས་ཁྱོད་སྲེ་བ་མྲེད་ཅྱིང་བདག་གྱིར་བཟུང་བའྱི་དྲེ་ལྟར་བའྱི་
དབང་སོགས་ལ་ཁྱོད་སྲེ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་གྱིར་ཆགས་པ་དྲེ་ཡོན་ཏན་མཐོང་
བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་ཡང་བདག་གྱི་བར་འཛིན་པ་དྲེ་དྲེ་ལས་བྱུང་བས་བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་
བསོམས་པས་དྲེ་སྤོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དབང་སོགས་ལ་བདག་གྱི་བར་འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། 
དབང་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་
འཁྲུལ་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ཡོན་ཏན་ཅན་མྱིན་པ་
སྡུག་བསལ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བས་སྤོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཞྲེས་པས་བདག་གྱི་
བར་ཆགས་པ་མྱི་སྤོང་བར་མ་ཟད་ཅྲེས་པའོ། །གཞན་ཡང་བདག་འཛིན་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། 
དབང་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་སོམས་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་དྲེ་དྲེར་མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཡོད་
པ་མྱིན་པའྱི་ཡོན་ཏན་གཙང་བདྲེ་སོགས་སུ་སོ་བཏགས་པས་ཡོན་ཏན་ཅན་དྲེར་ཡང་མཐོང་བའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བདག་གྱི་བར་ཆགས་པས་དྲེ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་
ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་བདག་གྱི་བར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དྲེས་ན་དབང་དཀའ་དང་དབང་
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སོགས་བདག་གྱི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམས་པ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་དུ་ཁྱོད་སྒྲུབ་པས་བདག་གྱི་
བར་ཆགས་པ་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་དྲེ་མྱི་གནོད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གངས་ཅན་ན་རྲེ། ཁོ་བོ་ཅག་ལྟར་ན་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་
སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་སྲེས་བུ་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་ལས་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་སྲེ་ལ། དྲེ་
གྱིས་ཐ་དད་དུ་བཟུང་བ་ལས་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་མྱི་སྲེ་ཞྱིང་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བྱྱིས་
པའྱི་སྲེ་བོ་འདྱི་ཡྱིས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་སོགས་ལས་བདག་ཐ་དད་དུ་གྱུར་ཤྲེས་པར་ཐལ། 
རང་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་སོགས་དྲེ་ལྟར་གྱི་གནས་སྐབས་ལས་མཆོག་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་
དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་དག་སྲེ་ཞྱིང་འཇྱིག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཡང་དབང་
སོགས་ལ་བདག་གྱི་བར་ཆགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་དང་སྲེས་བུ་གཅྱིག་ྱིད་དུ་མཐངོ་བ་
ལས་ཀང་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་མྲེད་ཀང་ཁྱོད་འབྱུང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་རྒྱུ་དྲེ་དག་གང་ལས་
བྱུང་ཞྲེ་ན། བདག་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ལ་བདག་གྱི་བར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཁྱོད་ཀྱི་དབང་གྱི་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ནང་གྱི་ཡན་ལག་མྱིག་སོགས་
དབང་པོ་རྣམས་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་རྲེས་སུ་ཆགས་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ། འཁོར་བ་
ལས་ཡྱིད་འབྱུང་བའྱི་སྲེམས་ནྱི་ཐར་པ་དོན་གྲེར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུངས་མྲེད་པར་
ཡང་། སྲེ་བོ་སོ་བ་སྲེ་མ་ཡྱིན། །དྲེའྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པས་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་གང་ཞྱིག་ད་ལྟར་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུང་པའྱི་ཡྱིད་འབྱུང་བ་དྲེ་འད་ཆོས་
ཅན། ཆགས་བལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཞྲེ་སང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྡུག་བསལ་
གྱིས་གདུང་པའྱི་ཡྱིད་འབྱུང་དྲེའྱི་ཚེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་ཡོད་དྲེ། སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུང་
པའྱི་ད་ལྟ་བའྱི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་བདྲེ་བའྱི་གནས་སྐབས་ཚོལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་འདའྱི་སྲེས་
བུ་ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་ལ་གཏན་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཞྲེ་སང་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཡྱིད་འབྱུང་དྲེ་ལོག་ན་རང་ྱིད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་བདག་དང་བདག་གྱི་བར་ཆགས་
པ་ལ་སར་ཡང་རྲེན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡྱིད་མྱི་བདྲེ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་ཞྲེ་
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སང་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་སྲྱིད་དུ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དག་པོ་ཡོད་པ་དྲེ་སྲྱིད་ཙམ་དུ་གནས་ཀྱི་གཏན་
དུ་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དག་པོ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཆགས་བལ་
གང་ཞྲེ་ན། དག་བཅོམ་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཆགས་བལ་ཞྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲྱིད་པའྱི་ྲེར་
མཁོ་ཐམས་ཅད་འདྱི་ནྱི་ང་དང་ང་ཡྱི་འོ་ཞྲེས་བང་བྱ་དང་ཡྱིད་སོ་བས་དོར་བྱར་འཛིན་པ་སྤངས་པའྱི་
མམ་སྙོམས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འགའ་ཞྱིག་གྱིས་སྲེམས་དྭངས་བས་ཡན་ལག་ལ་ཙན་དན་
གྱིས་བྱུག་པ་དང་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཁོང་ཁྲོ་བས་ཡན་ལག་གཞན་སྲེའུས་གཅོད་པ་ལ་རྲེས་སུ་ཆགས་
པའམ་ཁོང་ཁྲོ་བ་མྲེད་པར་མཚུངས་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མདོ་ལས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྣམ་པ་
སོམ་པར་གསུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་སོམ་པ་ཆགས་བལ་གྱི་རྒྱུར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། སྡུག་བསལ་སོམ་པར་གསུངས་པའྱི་སྡུག་བསལ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ྱིད་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཟག་བཅས་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་སྡུག་བསལ་ལ་དགོངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངྲེད་ཀྱི་བསོམ་བྱར་གྱུར་པའྱི་
སྡུག་བསལ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། འཕགས་པའྱི་གཟྱིགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལས་
དང་ོན་མོངས་པའྱི་རྲེན་ལས་སྲེས་པའྱི་ཟག་བཅས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་དུ་
སོམ་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་མངནོ་སུམ་དུ་
རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་སྲེ་བའྱི་རྲེན་ཏྲེ་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕུང་པོ་བདག་གྱིས་སོང་པ་ྱིད་དུ་མངོན་
སུམ་དུ་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁོར་བའྱི་རྒྱུའྱི་གྲེན་པོ་
སོབས་ལྡན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོམ་པ་ལྷག་མ་འདུས་བྱས་མྱི་རག་ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་སོགས་སུ་
སོམ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཡང་དོན་ཡོད་དྲེ། བདག་མྲེད་
མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་དོན་ནམ་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སོང་པ་ྱིད་དུ་ལྟ་བས་
གོལ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་བསོམ་པ་ལྷག་མ་དྲེའྱི་ཐབས་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མདོ་ལས་འདུས་བྱས་མྱི་
རག་པར་རོགས་པ་ལས་ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་དུ་རོགས་ལ་དྲེ་ལས་ཕུང་པོ་བདག་མྲེད་དུ་རོགས་
པར་འབྱུང་བར་གསུངས་ཏྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ། དགྲེ་སོང་དག་གཟུགས་རག་པའམ་འོན་ཏྲེ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན། 
བཙུན་པ་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་སོ། །གང་མྱི་རག་པ་དྲེ་བདྲེ་བའམ་སྡུག་བསལ་བ་ཡྱིན། བཙུན་པ་
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སྡུག་བསལ་བ་སོགས་སོ། །གང་མྱི་རག་ཅྱིང་སྡུག་བསལ་བ་རྣམ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་དྲེ་ལ་
འདྱི་ནྱི་ང་ཡྱི་འོ་འདྱི་ནྱི་ང་ཡྱི་བདག་གོ་ཞྲེས་ལྟར་རུང་ངམ། བཙུན་པ་དྲེ་ནྱི་མ་ལགས་སོ་ཞྲེས་སོགས་
སོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསལ་སོམ་པ་འཁོར་བ་ལས་དངོས་སུ་གོལ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་
ཀྱི་ཕྱིར། ཆགས་བལ་དུ་འདོད་པའྱི་བདག་འཛིན་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་འད་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་པ་ཞྲེས་
བྱ་སྲེ། ོན་མོངས་པ་དང་དྲེས་ཀུན་ནས་བསངས་པའྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་ལས་ལས་གོལ་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། །བདྲེ་སྡུག་བང་དོར་གྱི་རྩོམ་པ་ཀུན་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདྲེ་བ་ཐོབ་འདོད་དང་སྡུག་
བསལ་འདོར་འདོད་ཀྱི་སྲྲེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་
བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་འཛིན་ཡོད་ན་བདག་གྱི་བ་ལ་ཆགས་པས་གོལ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། གོལ་བ་ཡོད་ཀང་གོལ་བ་པོ་ལ་བདག་གྱི་བ་ཡོད་པར་མྱི་འདོད་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་གོལ་བའྱི་བདག་
ཆོས་ཅན། བདག་གྱི་བ་དྲེའྱི་ཟ་བ་པོར་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དྲེའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་བདག་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་གྱི་བ་ཟ་པ་པོར་མྲེད་པ་དྲེ་ཚེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་
ཡོད་དྲེ། བདག་དྲེ་རྒྱུ་ལས་བྱྲེད་པའྱི་བྱ་བ་ཅན་དང་འབས་བུ་ལོངས་སོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ལམ་དུ་བསན་པའྱི་འཇུག་བསྡུས་ནས་སོན་པ་དྲེ། འཁོར་བའྱི་
འཆྱིང་བ་ལས་གོལ་བར་འདོད་པའྱི་རོག་ལྡན་རྣམས་ཆོས་ཅན། འབད་པ་ཆྲེན་པོས་བདག་མྲེད་
མཐོང་བ་གོམས་པར་བྱས་ནས་བདག་དང་བདག་གྱིར་ལྟ་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་འཇྱིག་ཚོགས་ལ་
ལྟ་བ་རྩ་བ་ྱིད་ནས་དབྱུང་བར་བྱ་དགོས་ཏྲེ། འཇྱིག་ལྟ་འཁོར་བའྱི་རྩ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་། མ་ངན་འདས་
པའྱི་གོང་ཁྱྲེར་དུ་འགོ་བའྱི་ལམ་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འཇྱིག་ལྟ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། 
ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུན་དང་ལྡན་པའྱི་རང་གྱི་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བ་ཞྱིག་གོ །གཞན་
ཡང་གང་དག་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ལམ་མ་ཡྱིན་གྱི་བདག་ལ་མྱི་གནོད་ཀང་དབང་ཕྱུག་གྱི་དབང་
དཀའ་ཙམ་གྱིས་སྲེས་བུ་གོལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སར་གྱི་འདུས་བྱས་པའྱི་ས་བོན་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་
མྱི་བསྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གོལ་བ་དོན་གྲེར་གྱི་རོག་ལྡན་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན་དབང་ཕྱུག་གྱི་
དབང་དཀའ་ཙམ་གྱིས་གོལ་བར་སྨྲ་བའྱི་ལུང་ཡང་ཡོངས་སུ་མགུ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
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དྲེ་ལྟར་སོན་པའྱི་ལུང་ནྱི་རང་གྱི་བརོད་བྱ་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་པ་ལྟར་གྱི་བདྲེན་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོ་ཅན་
ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་དབང་ཕྱུག་གྱི་དབང་གྱི་ཆོ་ག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱིས་སགས་ཀྱིས་བཏབ་པའྱི་ས་བོན་སོགས་ཀྱིས་མྱུ་གུ་མྱི་བསྲེད་པར་གྲུབ་པ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་དང་
ལྡན་པའྱི་སྲེས་བུས་ཀང་མྱི་སྲེད་པར་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ན་ལུས་ལ་ཏྱིལ་མར་གྱིས་
བསྐུས་པ་དང་མྲེས་སྲྲེག་པ་དང་ཕྲེ་མ་བཏགས་པ་ལ་སོགས་པ་ལས་ཀང་གོལ་བར་ཐལ་བའྱི་སོན་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཏྱིལ་མར་ལ་སོགས་པས་བསྐུས་པའྱི་ས་བོན་གྱིས་མྱུ་གུ་མྱི་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གང་ཡང་སྱིག་ཅན་གྱི་སྱིག་པ་བ་མས་བངས་ཏྲེ་སྱིན་སྲྲེག་བྱས་པས་སྱིག་པ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། 
སར་སྲང་ཁར་ལྱི་བ་ཕྱིས་ཡང་བར་གྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྱིན་སྲྲེག་བྱས་པའྱི་
སྲེས་བུ་འདྱི་ཆོས་ཅན། སར་སྲང་ཁར་ལྱི་བ་ཕྱིས་ཡང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་སྱིན་སྲྲེག་གྱིས་སྲེམས་
ཅན་གྱི་སྱིག་པ་བཅོམ་པར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྱིན་སྲྲེག་གྱི་མྲེས་ལུས་གདུང་བ་ལས་ལུས་
ཀྱི་ལྱི་བ་ས་ཆུ་སོགས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པས་སྲེམས་ཀྱི་སྱིག་པ་
སྲང་ཁར་ལྱི་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དབང་བསྐུར་ཙམ་གྱིས་སྲེ་བ་རྒྱུན་གཅོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དྲེའྱི་
རྒྱུ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། སྡུག་བསལ་ལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པའྱི་ལོག་ཤྲེས་དང་དྲེ་
ལས་བྱུང་བའྱི་འཁོར་བ་དོན་དུ་གྲེར་བའྱི་སྲྲེད་པ་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་པ་དག་ཆོས་ཅན། 
གང་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་བཅད་པ་དྲེ་ཡང་སྲྱིད་པར་མྱི་འགོ་སྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་
རྣམས་མངལ་སོགས་དམན་པའྱི་གནས་སུ་འགོ་བའྱི་སོ་ནས་སྲེ་བ་ལྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། 
དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེམས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཐ་མལ་པ་མངལ་སོགས་སུ་སྲེ་བ་ལ་ནུས་པ་དང་བཅས་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་རྒྱུར་ཡོད་པ་ཙམ་ལས་ཐ་མལ་པའྱི་སྲེ་བ་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཅྱིས་ཏྲེ་སོན་བྱས་པའྱི་ལས་
ཀང་རྒྱུར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཙམ་ལས་ནྱི་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་མ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེམས་
པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་སོན་གྱི་ལས་ཡང་སྲྱིད་པར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུར་དགོས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ྱིད་ཡང་སྲྱིད་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དབང་བསྐུར་
ཅན་གྱི་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་སྲྱིད་པར་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ལོག་སྲྲེད་མས་པ་
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མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་དང་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་རོགས་
པའྱི་རྲེན་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་ཡྱིན་ལ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ལས་
ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་ཞྱིང་དབང་བསྐུར་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་ལས་ཞྱིག་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་དབང་
བསྐུར་དང་ལྡན་པས་ཁྱོད་ལ་དབང་སོགས་མངལ་སོགས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་མ་མཐོང་བའྱི་
ལས་དྲེ་ནྱི་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་འཇུག་པ་ྱི་ཤུ་འཇུག་པས་བསྲེད་པའྱི་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ཡྱིན་
ལ། ཁྱོད་འདོད་པ་ལྟར་གྱི་ལོག་སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལོག་སྲྲེད་དང་
མཚུངས་ལྡན་གྱི་བོ་སྲེམས་པ་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་མངལ་སོགས་སུ་སྲེད་པ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་
ནུས་པ་མཐོང་གྱི་གཞན་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ཀྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་དྲེ་
རྣམས་ཁྱོད་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
དབང་བསྐུར་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་དབང་སོགས་དྲེ་དག་ཡང་སྲྱིད་པར་
ཅྱིས་མྱི་འགོ་སྲེ་འགོ་བར་ཐལ། ལོག་སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་པ་དྲེ་མ་མས་པ་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་བསྐུར་དང་ལྡན་པའྱི་ལོག་སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་སྲེམས་པ་དྲེ་དག་ལ་བྱྲེད་
པ་དབང་སོགས་མངལ་སོགས་སུ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེས་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ལྷན་
ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་དུས་པ་དབང་བསྐུར་གྱི་མས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། དབང་བསྐུར་ཅན་གྱི་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། དབང་དང་གོལ་སོགས་ཀྱི་སགས་སོགས་བྱས་མ་
ཐག་ཏུ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་དྲེ་དག་སྲེམས་པའྱི་དབང་གྱིས་འཛིན་འཕྲེན་འཁྲུག་དང་
འགོག་པ་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེམས་པས་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་འཛིན་འཕྲེན་
སོགས་སུ་བསྲེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་གྱི་ནུས་པ་དབང་བསྐུར་གྱིས་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལ་
ཡུལ་ལ་རང་དགར་འཇུག་པ་ནྱི་འཛིན་པ་དང་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ནྱི་འཕྲེན་
པའམ་འཇུག་པ་དང་སྣུན་པ་ལ་སོགས་པས་བོ་རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་ནྱི་གཡྲེང་བའམ་འཁྲུགས་
པ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཐབས་ཡོད་ན་དྲེ་ལྡོག་པ་ནྱི་འགོག་པའོ། །ཅྱི་སྲེ་དབང་བསྐུར་ཅན་གྱི་སྲེས་
བུ་འཆྱི་བ་དྲེའྱི་ཚེ་འཕྲེན་བྱྲེད་ཀྱི་བོའ་ིརྒྱུན་ཆད་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་རྣམས་
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མངལ་སོགས་སུ་འཕྲེན་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དབང་བསྐུར་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་འཆྱི་ཁའྱི་དྱི་མ་ལོག་
སྲྲེད་དང་མཚུངས་ལྡན་གྱི་བོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་འཚམས་སོར་
བར་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་མཚམས་སོར་བའྱི་རྒྱུ་ཚང་ཞྱིང་གྲེགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། 
དབང་བསྐུར་གྱིས་དྲེ་རྣམས་ལ་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་མཚམས་སོར་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་བྱས་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་བསྐུར་ཅན་གྱི་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། གསོན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཚེ་ནའང་ལོག་སྲྲེད་ས་
མ་ལ་ཕྱི་མ་མཚམས་སོར་བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེས་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དབང་བསྐུར་
གྱིས་མས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མའྱི་ས་བོན་ལས་
རྒྱུན་དུ་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་ྲེས་པ་ལོག་སྲྲེད་ཆོས་ཅན། དབང་བསྐུར་ཙམ་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་དྲེ། 
དབང་བསྐུར་གྱིས་རང་གྱི་བརྒྱུད་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེར་ཐལ། གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་
འཕྲེལ་ན་ཁྱོད་འགྱིབ་ཅྱིང་རང་གྱི་ཕོགས་ལོག་སྲྲེད་འཕྲེལ་བ་ན་ཁྱོད་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་གྱི་དབང་
བསྐུར་ཙམ་ལས་ཁྱོད་འཕྲེལ་འགྱིབ་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་ཀང་ལུས་ངག་གྱི་ལས་
བྱྱིན་གྱིས་རོབ་པ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་འཁོར་བར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་མོད། ཅྱི་ཕྱིར་བདག་དྲེ་དྲེའྱི་རྒྱུར་
མྱི་གནས་ཞྲེ་ན། བདག་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྱིམ་གྱིས་འབས་བུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྲེན་
ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་སྲེད་པའྱི་དུས་ནའང་
འབས་བུ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་འགལ་བར་ཐལ། འབས་བུ་བྱྲེད་པ་དང་མྱི་བྱྲེད་པ་དག་ནྱི་འད་བའྱི་བདག་ྱིད་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདག་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་ལོངས་སོད་
པའྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་བདག་དང་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འགལ་བར་ཐལ། དྲེའྱི་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་ཐ་དད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདག་ཆོས་ཅན། ལས་བྱྲེད་པ་པོ་
དང་འབས་བུ་ཟ་བ་པོ་ཡྱིན་པ་མས་པར་ཐལ། ལས་བྱྲེད་པ་པོ་དང་ཟ་བ་པོ་དྲེ་དག་ཁྱོད་ལས་ཐ་དད་
ཡྱིན་གྱི་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལོག་སོབས་ཀྱིས་འབས་བུ་སྲེ་བ་
ལྡོག་པའྱི་ནུས་པ་ཡང་ནྱི་འགྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་འགའ་
ཡང་མྲེད་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་གཞན་གྱིས་མོང་བ་གཞན་གྱིས་དན་པ་དང་སར་མཐོང་བ་ཕྱིས་ངོ་ཤྲེས་པ་དང་
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གཞན་གྱིས་ལས་བྱས་པ་གཞན་གྱི་ལོངས་སོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ལྟ་བུའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་རག་པ་གཅྱིག་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གང་ཟག་བརགས་
ཡོད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཐལ་འགྱུར་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའྱི་ཡང་སར་མོང་བ་
ཕྱིས་དན་པ་མྲེད་པས་འདོད་ལན་ཐྲེབ་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་དན་ཅྲེ་ན། བདྲེ་སྡུག་སོགས་ཆོས་
ཅན། རག་པའྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཡྱིས་སར་མོང་བ་ཕྱིས་དན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་རང་གསལ་པོར་
རོགས་པའྱི་མོང་བས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་ཕྱིས་རྲེན་ཇྱི་ལྟར་བཞྱིན་དུ་རང་དན་པ་འབྱུང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ལོག་སྲྲེད་དྲེའྱི་གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་མཐོང་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སར་
བཤད་ཟྱིན་ལ། དྲེ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཚུལ་སོན་པ་དྲེ། འཕགས་པའྱི་བདྲེན་པ་བཞྱིའྱི་སྡུག་
བསལ་ལ་མྱི་རག་པ་ལས་ལྡོག་སྲེ་བརན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ལས་བཟློག་སྲེ་བདྲེ་བ་དང་། བདག་
མྲེད་པ་ལས་བཟློག་སྲེ་ང་དང་། སོང་པ་ལས་བཟློག་སྲེ་ངའྱི་ཞྲེས་དང་། སོགས་པས་ཀུན་འབྱུང་ལ་རྒྱུ་
མ་ཡྱིན་ཀུན་འབྱུང་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ནས་ལམ་ལ་ལམ་མ་ཡྱིན་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པ་
ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་ཏུ་སོ་བཏགས་ནས་རག་བདྲེ་སོགས་སུ་ཡོངས་
སུ་སྲྲེད་པར་བྱྲེད་དོ། །བདྲེན་པ་བཞྱི་པོ་དྲེ་ྱིད་ལ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་པོ་དྲེ་དང་འགལ་
བའྱི་དོན་མྱི་རག་པ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་གྱི་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་རྲེས་སུ་རོགས་པ་ཅན་གྱི་
བདག་མྲེད་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་རབ་ལྲེགས་པར་བསོམས་པས་སོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན་བདག་
མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཡང་དག་པའྱི་ལྟ་བ་ཡྱིས་མ་རྱིག་པ་དངོས་སུ་བཅོམ་པའྱི་སོ་ནས་
སྲྲེད་པ་དང་དྲེའྱི་རྲེས་སུ་འབང་པའྱི་ཕག་དོག་དང་སྲེར་སྣ་ལ་སོགས་པ་དང་བཅས་པ་འཇོམས་པར་
བྱྲེད་དྲེ། དྲེས་ན་བདག་མྲེད་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཁོ་ན་ལོག་སྲྲེད་གྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ོན་
མོངས་པ་མྲེད་ཀང་ལས་ལུས་ཡོད་ན་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ལས་ལུས་སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞྲེས་སྨྲ་བ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། ལས་དང་ལུས་དག་གནས་ན་ཡང་སར་འཁོར་
བར་སྲེ་བར་སྲྱིད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པའྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ་སྲེ་བ་ནྱི་ལས་ལུས་ོན་མོངས་པ་གསུམ་གྱི་རྒྱུ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཆུ་
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ཡོད་ཀང་ས་བོན་མྲེད་པར་མྱུ་གུ་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ལས་ལུས་མྲེད་ན་ཡང་རྒྱུ་གསུམ་
པ་ཅན་གྱི་སྲེ་བ་མྱི་འབྱུང་བས་ལས་ལུས་སྤོང་པའྱི་གྲེན་པོའང་ལམ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གོལ་བ་དོན་
གྲེར་གྱི་རོགས་ལྡན་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པའྱི་གྲེན་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ལས་དང་ལུས་
ཡན་གར་བ་དག་སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་ལ་འབད་པ་བྱྲེད་པའང་རྱིགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ལས་ལུས་
ཡན་གར་བ་སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་དག་ནྱི་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ོན་མོངས་པ་མ་སྤངས་པར་དྲེ་སྤོང་
བའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲྲེད་པ་ཡོད་ན་དྲེ་ལས་ལས་དང་དྲེ་ལས་འབྱུང་བས་སར་ཡང་ལས་
ལུས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ལས་སྲྲེད་གྱིས་ཀ་ཟད་ན་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་གྱིས་
ཀ་ཟད་པའྱི་དོན་དུ་གྲེན་པོ་ལ་འབད་པ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲྲེད་པའྱི་གྲེན་པོ་ལས་མ་
གཏོགས་པའྱི་ལས་ཟད་བྱྲེད་ཀྱི་གྲེན་པོ་ལ་དུབ་པ་བྱྲེད་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། སྲྲེད་པ་སྤངས་ན་
ལས་སྤོང་མྱི་དགོས་ཤྱིང་སྲྲེད་པ་མ་སྤངས་པར་ལས་སྤོང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། འཕྲེལ་བྱྲེད་ལ་སོགས་
པ་ནམ་མཁའྱི་གོས་ཅན་པ་དག་ན་རྲེ། ལས་ལུས་སྤོང་བའྱི་གྲེན་པོ་མྲེད་པ་མ་གྲུབ་སྲེ། དཀའ་ཐུབ་
ཀྱི་སོན་སད་པའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ལོངས་སད་པས་ཟད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་དང་ལས་གསར་པ་
མ་བསགས་པས་ལས་ཟད་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྐྲ་
འབལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་གདུང་བའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་
འབས་བུ་མོང་བར་བྱས་པའྱི་སོ་ནས་མྱི་འཛད་པར་ཐལ། འབས་བུ་ཐ་དད་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དུ་མ་
ཅན་དུ་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་ནུས་པ་དྲེས་ནའོ། །དྲེར་ཐལ། ལོངས་སོད་ཆྲེ་ཆུང་ནད་ཡོད་མྲེད་
གཟུགས་བཟང་ངན་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་མ་ལ་ཁྱབ་པ་
ཡོད་དྲེ། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གདུང་བའྱི་རྣམ་པ་འགས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྡུག་བསལ་དྲེ་སྲེད་པར་
བྱྲེད་པའྱི་མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཆུང་བར་འགྱུར་སྲྱིད་ན་ཡང་མྱི་དགྲེ་བ་དང་
རྱིགས་མཐུན་པ་ཅན་གྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་འབས་བུ་ཡྱིད་དུ་འོང་བ་འབྱུང་བ་ཟད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཅྱི་སྲེ་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡྱིས་ལས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་འབྱྱིན་ནུས་སུ་ནུས་པ་འདྲེས་པར་བྱས་
ཏྲེ་འབས་བུ་གཅྱིག་པོ་དྲེས་ཕྱིས་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གདུང་བས་ལོངས་སད་ནས་གོལ་བར་
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འགྱུར་བ་འམ། ཡང་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ནུས་པ་ཡྱིས་ནུས་པ་འདྲེས་མ་སྲེ་སྣ་ཚོགས་པ་ཅན་གྱིས་ལས་
ཀྱི་ནུས་པ་རགས་པ་ཟད་པར་བྱས་ནས་འབས་བུ་ཅུང་ཟད་འབྱྱིན་ནུས་པའྱི་ལས་འབས་ལྷག་མ་
ཕྱིས་ས་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གདུང་བས་ལོངས་སད་པས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྲེ་ཤྱིག་
ནུས་པ་འདྲེས་པར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་ལ་སོན་འདྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དཀའ་ཐུབ་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། 
དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་ནུས་པ་འདྲེས་པར་བྱས་པའྱི་ལས་འབས་གཅྱིག་པོ་དྲེ་སྤོང་བ་ལ་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་
སོགས་པའྱི་གདུང་བ་དག་པོ་རྩོམ་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། བ་སྤུ་གཅྱིག་རོག་པ་ལྟ་བུའྱི་ོན་མོངས་པ་
སྲེ་གདུང་བའྱི་ཆ་འགས་དྲེ་སྤང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཀའ་ཐུབ་དྲེས་ལས་ཐམས་ཅད་འབས་བུ་དྲེ་ཙམ་སྲེད་
ནུས་སུ་ནུས་པ་འདྲེས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། ནུས་པ་ཟད་པའམ་འདྲེས་མར་བྱས་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡང་
སོན་ཡོད་དྲེ། དཀའ་ཐུབ་དྲེ་ལས་ངན་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་སྡུག་བསལ་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན། 
གལ་ཏྲེ་དཀའ་ཐུབ་དྲེ་ལས་ངན་གྱི་འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་སྡུག་བསལ་ལས་གཞན་
དགྲེ་བར་འདོད་དོ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དཀའ་ཐུབ་ཀྱི་ལས་ཀྱིས་ནུས་པ་རགས་པ་ཟད་པར་བྱས་
ནས་ལས་འབས་ལྷག་མ་ཅུང་ཟད་སྤོང་བ་ལ་སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པ་གདུང་བ་དག་པོ་རྩོམ་པ་དོན་
མྲེད་པར་ཐལ། སྐྲ་འབལ་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་གདུང་བ་མྲེད་པར་དཀའ་ཐུབ་ཀྱིས་
ལས་འབས་ཀུན་སྤོང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཀའ་ཐུབ་དྲེས་དམལ་བ་ལ་སོགས་པ་འབས་བུ་མྱི་
ཟད་པ་མོང་འགྱུར་གྱི་ལས་རྣམས་ཀང་ཟད་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཀའ་ཐུབ་དྲེ་ལས་ངན་གྱི་
འབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ོན་མོངས་པ་སྲེ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཀའ་ཐུབ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། འདྱིས་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལས་རྣམས་ཀྱི་ནུས་པ་གཅྱིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱྲེད་པ་དང་ལས་ཀྱི་ནུས་པ་
རགས་པ་ཟད་བྱྲེད་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱི་དགྲེ་བའྱི་ལས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གང་གྱི་ལས་འབས་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་མྲེད་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། ལས་
ཀྱི་གྲེན་པོར་ཐལ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པའྱི་གྲེན་པོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ལས་ལུས་སྤོང་བའྱི་
གྲེན་པོ་མྲེད་ཅྲེས་པ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མ་འོངས་པའྱི་ལས་ཀྱི་གྲེན་པོར་སྒྲུབ་ན་
གྲུབ་ཟྱིན་པ་ལ་སྒྲུབ་སྲེ། གང་ཡང་བདག་མྲེད་མཐོང་བའྱི་ལམ་ཆོས་ཅན། མ་འོངས་པའྱི་སོན་ཆགས་
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སོགས་རྣམས་འགོག་པར་བྱྲེད་ནུས་ཏྲེ། མ་འོངས་པ་ན་སྲེ་བར་འདོད་པའྱི་ྲེས་པ་ཆགས་སགོས་ཀྱི་
ས་བོན་བཅོམ་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། མ་འོངས་པའྱི་སོན་ཆགས་སོགས་དྲེས་བསྲེད་པའྱི་
ལས་རྣམས་སྤོང་ནུས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པའྱི་གྲེན་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདས་པའྱི་
ལས་ཀྱི་གྲེན་པོར་སྒྲུབ་ན། རགས་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་སར་བྱས་ཟྱིན་པའྱི་
ལས་ཀྱི་རྒྱུ་ོན་མོངས་པ་མས་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་སར་ནས་གྲུབ་ཟྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ོན་མོངས་པ་མྲེད་ན་ལས་ལུས་མྱི་འབྱུང་བ་བཞྱིན་དུ་ལས་མྲེད་ན་ཡང་ོན་
མོངས་པ་མྱི་འབྱུང་བས་གོལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་ལས་ལས་
ྲེས་པ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་ཀྱི་སོན་དང་ལྡན་པ་ལས་ལྡོག་ནས་དྲེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སོན་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ནས་ལས་གསོག་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དགྲེ་མྱི་དགྲེའྱི་ལས་འབས་བདྲེ་སྡུག་ལས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་དུ་ཆགས་སང་སྲེའོ་ཞྲེ་
ན། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་བ་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་བདྲེ་
སོགས་སུ་ལོག་པར་སོ་བཏགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་བདྲེན་བཞྱི་སོན་པ་
སོབ་པར་བསན་ནས་དྲེ་ལས་བདྲེ་གཤྲེགས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་
ན་ྱིད་མཁྱྲེན་པ་དང་མཁྱྲེན་པ་བརན་པ་དང་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་སྲེ་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་
མཁྱྲེན་པར་གྲུབ་སྲེ། གོལ་བ་དོན་གྲེར་ལ་བདྲེན་བཞྱིའྱི་བང་དོར་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པའྱི་
སོབ་པ་ལས་ཏྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་མཁྱྲེན་པ་དྲེ་ྱིད་སྐབས་འདྱིར་བདྲེ་
བར་གཤྲེགས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེ་བར་གཤྲེགས་པའྱི་ས་སར་སྤངས་པ་ལ་བཤད་ཅྱིང་འདྱིར་དྲེ་རོགས་
པ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་ལ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་པའྱི་ཆགས་བལ་
དང་རྒྱུན་ཞུགས་སོགས་སོབ་པ་དང་ན་རང་མྱི་སོབ་ལམ་པ་ལས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིམ་པ་ལྟར་ཚད་
མས་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མཁྱྲེན་པ་བདག་ལྟ་ས་བོན་དང་བཅས་པ་སྤངས་པས་བརན་པ་
དང་། ཡུན་རྱིང་པོར་ཐབས་མང་པོ་ལ་གོམས་པས་མ་ལུས་པ་མཁྱྲེན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་སོན་པ་
འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། གཞན་དོན་མཁྱྲེན་པའྱི་དོན་དུ་སོར་བ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ལམ་གོམས་པས་
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གྲུབ་སྲེ། ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་མཁྱྲེན་པ་མངའ་བ་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ལམ་གོམས་
པར་མཛད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འདྱིར་བརགས་ནས་སོན་པར་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སོན་པ་
མཚན་ྱིད་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་ཕན་བཞྲེད་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཆོས་ཅན། འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་བཞྲེད་པའྱི་བརྩྲེ་བ་མངའ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་དོན་མཁྱྲེན་པའྱི་དོན་དུ་
སོར་བ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས་ལམ་གོམས་པར་མཛད་པ་དྲེ་ལས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 
རང་དོན་ཁྱད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་མཁྱྲེན་པ་གྲུབ་ཀང་གཞན་དོན་གྱི་ངོར་རང་གྱིས་གཟྱིགས་
པའྱི་བདྲེན་བཞྱི་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་སོན་པའྱི་མཛད་པ་མྱི་འདོར་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་ཀུན་
ལས་ཚད་མར་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་ནྱི། དྲེ་ཆོས་ཅན། གོལ་བ་དོན་གྲེར་ལ་ཚད་མའྱི་སྲེས་བུ་ྱིད་དུ་གྲུབ་
སྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལས་ལྲེགས་པ་དང་བདྲེན་པ་དྲེ་གསུངས་པ་ཡང་མངོན་སོར་ཏྲེ་བརྩོན་འགྲུས་
དང་ལྡན་པ་དྲེས་ན་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལྲེགས་པའམ་ཕན་པ་གསུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགོ་བ་ལ་ཕན་པར་
བཞྲེད་པའྱི་བརྩྲེ་བ་མངའ་བས་སོ། །ཐར་ལམ་བདྲེན་པའམ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གསུངས་པར་མཛད་
དྲེ། ཁྱད་པར་གསུམ་ལྡན་པའྱི་མཁྱྲེན་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་མངའ་བ་ལས་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཡྲེ་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་རྒྱུ་
མྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུན་རྱིང་དུ་ཐབས་མང་པོ་གོམས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་ཚད་མར་བསོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་རྒྱས་པར་བསན་ནས་དྲེའྱི་དགོས་པ་སོན་པ་ནྱི། 
སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དྲེ་ཚད་མར་གྱུར་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོར་སོན་
པའྱི་སོ་ནས་བསོད་པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སོན་པ་དྲེའྱི་བསན་པ་གསུང་རབ་ྱིད་ལས་ཚད་མའྱི་དྲེ་
ཁོ་ན་ྱིད་དྲེ་མཚན་ྱིད་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་ཁོ་བོས་རང་དགར་བཞག་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་
དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆོས་མངོན་པའྱི་མདོ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་གསལ་པོར་
གསུངས་ཤྱིང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ཀང་ཚད་མར་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྲེས་སུ་
དཔག་པ་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་མ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་རབ་ལ་རྲེས་དཔག་འདྱིའྱི་རྲེན་དུ་
གྱུར་པའྱི་སོར་བ་དུ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། གང་ཅུང་ཟད་ཀང་སྲེ་བོ་བདག་ྱིད་ཅན་གང་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ཐམས་ཅད་འགག་པའྱི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་རྣམ་པ་དུ་མར་
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ནྱི་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་སོར་བ་བསན་པས་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་བསན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་
གསུམ་སོན་པའྱི་སོར་བ་བསན་པས་རྲེས་དཔག་བསན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་མྲེད་ན་
མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་གྲུབ་པའྱི་མཚན་ྱིད་དང་ལྡན་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རགས་ནྱི་རྲེས་དཔག་
གྱི་རྲེན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་ཆོས་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་གསལ་བར་བཤད་དྲེ། 
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་འགག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱིས་གཏན་ཚིགས་གྱིས་སྲེ་བའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་ཁྱབ་པར་
བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས་ཚད་མ་གྲུབ་པ་སྲེ་ལྲེའུ་
གྱིས་པའྱི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།།  ༈ །དྲེ་ལྟར་སོབ་དཔོན་གྱི་བསན་བཅོས་འཆད་པའྱི་རྒྱུ་རང་དོན་
རྲེས་དཔག་དང་པོར་བཤད་ཅྱིང་དྲེའྱི་འོག་ཏུ་བསན་བཅོས་ཀྱི་མཆོད་བརོད་བཤད་ནས། ད་སྐབས་
སུ་བབ་པ་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་ལུས་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས་གཞལ་བྱ་གྱིས་ཕྱིར་ཞྲེས་
སོགས་གསུངས་སོ། །འདྱིར་ཚད་མ་དང་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་དང་དྲེ་སོན་པའྱི་བསན་བཅོས་ལ་
ལོག་པར་རོག་པ་བཞྱི་སྲེ་འདྱི་ལྟར། ཚད་མའྱི་གངས་དང་། མཚན་ྱིད་དང་། སོད་ཡུལ་དང་། འབས་
བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པའོ། །དྲེ་ལ་རྲེ་ཞྱིག་གང་དག་མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཚད་མ་ཡྱིན་གྱི་རྲེས་དཔག་ནྱི་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་པ་དང་། ས་བྱུང་དང་ྲེར་འཇལ་ལ་སོགས་པ་ཚད་མ་གཞན་དག་ཀང་ཡོད་དྲེ་
ཞྲེས་གངས་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་བཤད་པ། བསླུ་བ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་
ཚད་མ་ནྱི་མངོན་རྲེས་གྱིས་ཁོ་ན་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ལས་མང་ཉུང་དུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཚུལ་གྱིས་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཡང་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཚད་མ་མང་པོར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་མང་པོར་འགྱུར་ན་གཞལ་བྱ་
མང་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རམ། གཞལ་བྱ་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཚད་མ་མང་པོ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བརག་
དང་། དང་པོ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཨུད་པ་ལ་སོན་པོ་ལྟ་
བུར་རང་སྱི་འདྲེས་པའྱི་གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། གཞལ་བྱ་ཆོས་
ཅན། རང་སྱི་འདྲེས་པའྱི་གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་
པ་དང་མྱི་ནུས་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རབ་རྱིབ་ཅན་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་དང་ཟླ་
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གྱིས་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པས་རང་མཚན་མ་ཡྱིན་པར་གསལ་བར་སྣང་ཞྱིང་རྲེས་
འགོ་མྱི་བྱྲེད་པས་སྱི་མཚན་ཡང་མ་ཡྱིན་པས་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། རབ་རྱིབ་ཅན་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་
ཤད་དང་ཟླ་བ་གྱིས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་གཞལ་བར་བྱ་བའྱི་དོན་མྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་
བྱྲེད་པ་པོས་ཚད་མས་གཞལ་བར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་མོས་ཤྱིང་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་གྱི་ངོ་
བོས་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་ལ་ཁྱོད་ལ་དོན་དུ་ཞྲེན་ནས་ཞུགས་པས་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་དོན་ཐོབ་
པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་སྱི་གྱིས་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་གཞལ་བྱ་ཕུང་པོ་
གསུམ་པ་མྲེད་དྲེ། འད་བ་ཐུན་མོང་བ་དང་མྱི་འད་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་
ཕྱིར་དང་། རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཡུལ་ཡྱིན་པ་དང་དངོས་ཡུལ་མྱིན་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 
རང་གྱི་གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་རང་རྒྱུ་བར་དང་། རྩོལ་བ་དང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་
སྱི་དྲེ་སོགས་ནྱི་ཡོད་པ་ན་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཡོད་པ་དང་རང་གྱི་གཟུང་ཡུལ་ལས་གཞན་
དབང་ཡྱིད་སོགས་ཡོད་ཀང་ཕྱི་རོལ་མྲེད་ན་རང་གྱི་བོ་མྲེད་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་དོན་བྱྲེད་ནུས་མྱི་ནུས་སོགས་སུ་ངྲེས་པས་གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་ངྲེས་ཤྲེ་ན། དོན་དམ་
པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གནས་པ་དང་རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་
དང་རང་གྱི་གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་མཚན་གཞན་ཡོད་ཀང་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་མྲེད་པ་སོགས་གང་
ཡྱིན་པ་དྲེ་བསན་བཅོས་འདྱིར་དོན་དམ་དུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལས་གཞན་དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་
མྱི་ནུས་པ་སོགས་ནྱི་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་དོན་དམ་དང་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་ཡོད་པ་དྲེ་དག་གོ་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དང་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཁོ་བོ་ཅག་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དབུ་མ་པ་
ཁ་ཅྱིག་དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་རང་མཚན་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ས་བོན་དང་མྲེ་སོགས་ནྱི་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་དང་དུ་སོགས་ལ་ཕན་
འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་གྱིས་དྲེ་བསྲེད་པ་དྲེ་ཀུན་རྫོབ་ཏུ་
འདོད་ཀྱི་དོན་དམ་དུ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཀུན་རྫོབ་ཏུ་དོན་བྱྲེད་ཅྲེས་མྱིང་ཇྱི་ལྟར་
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འདོགས་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་འགྱུར་གྱི་གཏན་ནས་དོན་མྱི་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཁས་པ་ནས་བྱྱིས་པའྱི་བར་
གྱིས་བསྙོན་མྱི་ནུས་པར་མྱུ་གུ་དང་དུ་སོགས་བསྲེད་པར་དངོས་སུ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་ཇྱི་
ལྟར་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་ཅྲེས་ཁས་བངས་ན་རང་སྱི་ཀུན་ལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ཡོད་པས་རང་མཚན་གྱི་
མཚན་ྱིད་འཁྲུལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་ཆསོ་ཅན། ཐ་ན་རང་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཙམ་བསྲེད་པའྱི་
དོན་བྱྲེད་པའང་མྱིན་ཏྲེ། མྱིག་དང་རྣ་བ་དང་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་ཡོད་ཀང་
གཟུགས་སོན་པོ་ལ་སོགས་མྲེད་ན་དྲེའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་བོ་མྱི་སྲེ་བ་དང་དྲེ་ྲེ་བ་ན་དྲེའྱི་བོ་སྲེ་བ་བཞྱིན་
དུ་རང་འཛིན་གྱི་བོ་ལ་རང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་མ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར། སྱི་འཛིན་སྱི་ལས་མྱི་སྲེ་བར་བསན་པ་དྲེས་ནྱི་རྫས་བུམ་པ་དང་འདྲེགས་སོགས་ཀྱི་ལས་
དང་བུམ་པ་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྱི་དང་ནྱི་གཅྱིག་གྱིས་ཞྲེས་སོགས་གངས་དང་ལྡན་པ་དང་རྣམ་དབྱྲེ་
སོགས་ལ་རོག་པའྱི་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བྱྲེ་བག་པས་ཇྱི་ལྟར་ཀུན་བརགས་པ་ལྟར་གྱི་རྫ་བུམ་སོགས་
གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་ལས་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་བར་དང་རྩོལ་བ་དང་དྲེ་
དང་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་ནང་གྱི་ཡན་ལག་ཙམ་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྐྲ་སོགས་ཀང་སྱིར་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུང་ཡུལ་ལས་རྒྱུ་གཞན་རབ་རྱིབ་ཙམ་ཡོད་ན་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་དོན་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྱིའྱི་མཚན་ྱིད་འཁྲུལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སྐྲ་
སོགས་འཛག་པར་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བའྱི་སྐྲ་ཤད་སོགས་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱིས་
ཞྲེན་ནས་གཞལ་བར་བྱའྱི་སྱི་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་
ལྟ་ན་དངོས་པོར་མྲེད་པ་ཡང་སྱིར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དངོས་པོར་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡུལ་དུ་
ཞྲེན་པ་མྲེད་པས་སྱིར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ྲེས་པ་དག་ཏུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་རྣམ་བཅད་
དགག་པའྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་བྱར་འཛིན་ཅྱིང་ཞྲེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་སྐྲ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་
པ་ཡང་སྱིར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སྐྲ་སོགས་དྲེ་དག་གྱི་རྣམ་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། རོག་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྲ་
སོགས་དྲེ་ལྟའྱི་དངོས་པོར་ཞྲེན་པའྱི་ཚེ་སྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་རོག་པས་ཤྲེས་བྱར་འཛིན་པ་བཀག་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྐྲ་སོགས་དྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ན་ཅྱི་ཕྱིར་གསལ་བར་སྣང་ཞྲེ་ན། 



172   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་མ་ཡྱིན་ཡང་གསལ་བར་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་ངོ་བོའ་ི
དོན་རང་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། འདྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྐྲ་སོགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ཞྲེན་པའྱི་བོ་དག་ནྱི་ཆོས་
ཅན། སྱིའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་ལ་སོད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐྲར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
རང་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་དོན་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ངོ་
བོ་ཡྱིན་པས་དོན་ཏྲེ་རང་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་ན་བུམ་པའྱི་སྱི་འཛིན་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་བུམ་པའྱི་སྱི་རྣམ་
ཡང་ནྱི་རང་མཚན་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་དུ་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་པ་
མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དྲེ་རང་མཚན་ཡྱིན་ན་སྱི་ཡྱིན་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཆ་ནས་བུམ་སྱིར་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་རོག་ངོར་དོན་བུམ་སོགས་ཀྱི་ངོ་
བོ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་ཆ་ནས་བུམ་སོགས་ཀྱི་སྱིར་བཞག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བུམ་གསལ་ཀུན་ལ་ངོ་བོ་
མཚུངས་པ་སྲེ་ཐུན་མོང་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ངོ་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་བུམ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལས་ལྡོག་
པའྱི་བུམ་པ་རང་མཚན་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སོ་ནས་བུམ་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་ལྟར་
སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་ལས་ཐ་མྱི་དད་ཀྱི་སྱི་མྲེད་ན་གཟུགས་སོགས་ྱིད་
སྱིར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་མྱིན་ཏྲེ། རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་
ཀྱི་བརོད་བྱ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། གཟུགས་རང་མཚན་པ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། ས་རོག་གྱི་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་དངོས་སུ་སྣང་ནས་
རོགས་པ་ལ་མྱིག་སོགས་དབང་པོའ་ིཚོགས་འབས་བུའྱི་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ན་ཐོས་གནས་མ་བུ་པ་སོགས་ན་རྲེ། གཟུགས་སོགས་སའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་གྱི་འོན་
ཀང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མྱིང་དང་སོགས་པ་དོན་གྱི་མཚན་མ་རྣམས་དངོས་
དང་བརྒྱུད་པའྱི་སོ་ནས་རོད་བྱྲེད་སའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སོགས་འཆད་པ་པོ་དང་ན་པ་
པོ་གང་རུང་གྱི་བོ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་བརོད་བྱ་བུམ་སོགས་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་པ་ཅན་ནམ་
འཆད་ན་དོན་གསུམ་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་མྱིང་སོགས་སའྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེས་
བརག དང་པོ་ལྟར་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལས་ན་པ་པོ་དོན་བུམ་པ་ལ་ཐུན་མོང་
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མ་ཡྱིན་པར་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་བུམ་པ་མ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་
དང་བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་ཚུལ་ལམ་རྣམ་པ་འད་བ་ཙམ་ལས་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་བུམ་
ས་ལས་དོན་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན་ཁྱོད་ལས་དུས་
ཀུན་ཏུ་རང་གྱི་བརོད་བྱ་བུམ་པ་དང་བུམ་པའྱི་མྱིང་སོགས་གྱིས་གཅྱིག་ཁོ་ནར་འཁྲུལ་བར་རྱིགས་
པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་རྣམ་པ་འད་བ་ཙམ་ལ་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དཔྲེར་
ན་མཚེ་མ་བ་ལྱིང་དང་མགྱིན་བཟང་གྱིས་རྣམ་པ་གྱིས་རྣམ་པ་འད་བས་རྲེས་འགའ་གཅྱིག་ཏུ་
འཁྲུལ་ཡང་རྲེས་འགའ་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འཆད་ན་བྱྲེད་པའྱི་བོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་བུམ་
པའྱི་མྱིང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བུམ་པ་གྱིས་རྣམ་པ་གྱིས་རྣམ་པ་འད་ཡང་གནས་པའྱི་ཡུལ་
གཅྱིག་ཁོ་ནར་འཁྲུལ་བར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་གནས་པའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་ཁོ་ན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མདུན་གྱི་བ་ལྱི་དང་རྒྱབ་ཀྱི་མགྱིན་བཟང་གྱིས་རྣམ་པ་འད་ཡང་གནས་
པའྱི་ཡུལ་ཐ་དད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བྱུང་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ཁོ་ན་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱར་
འདོད་ན་ཡང་ས་ལས་དོན་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ྲེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ས་བྱུང་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བའྱི་
དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་ལ་ས་ལས་དོན་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ྲེས་པ་མཚུངས་པ་མྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་སས་བརོད་པ་ན་ཕྱིར་རོལ་གྱི་བུམ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དྲེ་འདར་ཞྲེན་པའྱི་བོ་སྲེ་བའྱི་
སོ་ནས་དོན་བུམ་སོགས་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་མྱིང་སོགས་སའྱི་བརོད་
བྱར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། ས་བྱུང་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་ཞྲེན་ནས་ས་
ལས་དོན་ལ་འཇུག་པ་མྲེད་དྲེ། ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་བོ་ནྱི་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ས་བྱུང་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་མྱིང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་སྣང་བར་ཁས་ལྲེན་ན། ཡང་བུམ་སའྱི་
རྲེས་སུ་འབང་བའྱི་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་མྱིང་སོགས་རང་
གྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཅན་མྱིན་པར་ཐལ། རང་ལ་སྣང་བ་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་མྱིང་སོགས་རང་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ལོག་སོབས་ཀྱིས་ཁྱོད་སྲེ་བ་ལོག་པ་
གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚད་མ་ཡོད་དྲེ་དྲེ་འདའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བ་
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ལྟར་གྱི་གཟུང་དོན་ཡོད་དྲེ། ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་ཀུན་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་ཀུན་བཟུང་དོན་དང་ལྡན་པ་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱི་ལམ་དང་སྐྲ་སོགས་སྣང་བའྱི་
ཤྲེས་པ་རྣམས་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྲེད་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱི་ལམ་
དུ་གང་རྱིས་པའྱི་མྱིང་སོགས་གཟུང་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོགས་སྣང་བའྱི་རྱི་ལམ་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་
ཅན། སོན་པོ་ལ་སོགས་པའྱི་མྱིང་སོགས་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་འདུ་བྱྲེད་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་
ཀང་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ཁ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ལ་སོགས་པར་
སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རང་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་སོགས་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རང་
ལ་སྣང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རུང་ཡུལ་དྲེར་གནས་པའྱི་སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་མྱི་ཤྲེས་པར་རང་
ྱིད་ཁོ་ནས་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར། རྱི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་ཤྲེས་པར་བསན་པ་དྲེས་ནྱི་ས་བྱུང་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 
རང་ལ་སྣང་བའྱི་མྱིག་སོགས་རང་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་རུང་ཡུལ་ཞྲེས་སོགས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་མྱིག་ལ་སོགས་པའྱི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་
པར་འདོད་པ་དྲེ་ྱིད་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པར་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་འཇོག་པར་འདོད་ཅྲེས་དྱིས་པས། 
གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ལ་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་དྲེས་
དྲེའྱི་གཟུང་དོན་དུ་འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན། གཞན་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སྱི་དྲེ་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་
མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བར་དང་རྩོལ་བ་
སོགས་ནང་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འཆད་
ན་དོན་གསུམ་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་མྱིང་སོགས་སའྱི་བརོད་བྱར་འདོད་ན་ཡང་ས་ལས་
དོན་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་སར་གྱི་སོན་སོ་ན་གནས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་བུམ་སོགས་དང་
འབྲེལ་པར་ལྡན་པའྱི་མྱིང་སོགས་སའྱི་བརོད་བྱར་འདོད་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདས་པ་དང་མ་
འོངས་པའྱི་དོན་ད་ལྟ་སའྱི་བརོད་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། འདས་པའྱི་དོན་དང་དྲེ་ལ་རྲེན་པའྱི་མྱིང་སོགས་
དྲེ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་ཟད་པ་སྲེ་འགག་པའྱི་ཕྱིར་དང་མ་འོངས་པ་དག་ནྱི་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་སས་བརོད་ན་དབང་ཚོགས་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ྲེས་པ་འབྱུང་བར་
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མྱི་འདོད་དྲེ། སའྱི་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྱི་ཡན་གར་བ་ནྱི་བརོད་ཅྱིང་
གཟུགས་སོགས་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བརོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བ་
ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་སྱི་ཡན་གར་བ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་རོགས་པ་ལ་
དབང་ཚོགས་དོན་ཡོད་པ་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་སྱི་ཡན་གར་བ་བརོད་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གསལ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་སྱི་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡན་གར་བ་
བརོད་པར་འདོད་ནའང་། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྱི་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དྲེའྱི་མཚུངས་པ་སྲེ་
སྱི་མྱིན་པ་དང་གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་གསལ་བར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་
ཀྱི་ཡན་གར་བར་ས་རོགས་གྱིས་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་དུས་རག་
ཏུ་རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བས་གསལ་བར་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པ་
དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར་དང་རག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ། ཡང་གསལ་བས་སྱི་གསལ་བར་བྱས་པ་
ལས་སྱི་མངོན་སུམ་ལ་གསལ་བ་ཡྱིན་པས་རག་ཏུ་དམྱིགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བདག་ལ་
དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་ལ་ཕན་པར་ནུས་པའྱི་སྱི་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་རག་ཏུ་བསྲེད་ནུས་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་བསྲེད་པར་ནུས་ཤྱིང་རག་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་མྲེད་པའྱི་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར། སྱི་དྲེ་
ནྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་དུས་ཀུན་གྱི་ཚེ་ཡང་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་
པ་ཡོད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་གང་གནས་པ་དྲེ་ཟད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རྲེན་གྱི་
ནུས་པ་གང་ཞྱིག་འཇུག་སྲེ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པའམ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་བཅོས་སུ་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། གཞན་ཡང་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་སྱི་ཡན་གར་
བ་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་
དྲེ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་མངོན་པོས་མཚོན་པའྱི་ཁོ་དོག་དང་དབྱྱིབས་ལ་སོགས་པ་རྣམ་པའྱི་ཆ་ནྱི་
རྣམ་པར་ངྲེས་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་གང་གྱིས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཞྱིང་བཞག་པ་
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ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་དབྱྱིབས་ཀྱི་སོང་རག་དངོས་ཡྱིན་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་
རང་མཚན་ས་རོག་གྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ཀང་དབང་པོའ་ིཚོགས་པ་དོན་མྲེད་མྱིན་ཏྲེ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པའྱི་
ཏྲེ་འབས་བུ་ྱིད་བསྲེད་པའྱི་དོན་ྱིད་དུ་དབང་ཚོགས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ས་སོགས་ལ་དམྱིགས་
པའྱི་དབང་བོ་དང་ཡྱིད་བོ་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། ས་སོགས་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་གང་
ལས་ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་སོགས་དྲེའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པུ་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་
འཛིན་པར་འད་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སྱི་དངོས་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། གལ་ཏྲེ་མ་
གྲུབ་ན་སྱི་གསལ་གྱིས་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། གལ་ཏྲེ་གངས་ཅན་པས་གཅྱིག་ཅྲེ་ན། རྱིགས་ལྡན་
དཀར་ཟལ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་རྱིགས་དང་གཅྱིག་མྱིན་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་མྱི་གསལ་བའྱི་
ངོ་བོ་གཞན་བ་ལང་ནག་སྒུར་སོགས་ལ་རྲེན་ཅྱིང་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པས་ཐ་
དད་དུ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འོ་ན་སྱི་དྲེ་དོན་དམ་པར་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་སམ་མྱི་ལྟོས། མྱི་ལྟོས་ན་འབྲེལ་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་སྱིར་མྱི་འགྱུར་ལ། ལྟོས་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་སྱི་དྲེ་གསལ་བའྱི་འབས་བུ་ྱིད་དུ་བརོད་དགོས་
ན་དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་སྲེ་སྱི་རག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྲེས་ཟྱིན་པའྱི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། 
རང་རྒྱུ་ས་བོན་ལ་རག་ལས་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་རང་གྱི་རྒྱུ་ས་བོན་ལས་རང་གྱི་ངོ་བོ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཡང་དོན་དམ་པར་རང་རྒྱུ་ས་བོན་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་དྲེ། རོག་པས་ས་བོན་འདྱིའྱི་འབས་བུ་ནྱི་འདྱིའོ་
ཞྲེས་ས་བོན་དང་ནྱི་འབྲེལ་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་འབས་ལ་ཡང་དོན་དམ་པར་འབྲེལ་
པ་མྲེད་ན་སྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཡང་གསལ་བ་དང་དོན་དམ་པར་འབྲེལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་སྲེ་མྲེད་
པར་ཐལ། གསལ་བའྱི་འབས་བུ་མྱིན་ཞྱིང་རག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྱི་གསལ་རྫས་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་ན་
དྲེ་ལ་དོན་དམ་པར་འབྲེལ་བ་མྲེད་དྲེ། རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྫས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྱི་
ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་གྲུབ་སྲེ། གསལ་བ་དང་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་གང་དུ་ཡང་མྲེད་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱི་བོང་རྭ་སོགས་ཀང་གཟུགས་སོགས་གསལ་བ་དང་དྲེ་ྱིད་དང་རྱིགས་གཞན་
དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། མྲེད་པ་རྱི་
བོང་གྱི་རྭ་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ཁྱོད་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པས་ཁྱོད་དང་
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ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན་སས་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་ཅྲེ་ན། རོད་
བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་ཀྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པས་སྲེ་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་གསལ་བ་རང་
མཚན་པ་རྣམས་རང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མྲེད་པའྱི་གཞན་སྲེལ་བ་
ཞྱིག་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་བྱ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་དུ་གསལ་བ་
རྣམས་རྱིགས་སུ་སོ་བཏགས་ནས་རང་གྱི་བརོད་བྱར་རབ་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། ས་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། 
ཁྱད་པར་རང་མཚན་པ་དྲེ་ལ་སྲེས་བུ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་བར་སར་བ་ཅན་ཞྱིག་གོ །ཤྱིང་སྱི་དྲེའྱི་ངོ་
བོར་སྣང་བའམ་དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དྲེ་ྱིད་དུ་འཛིན་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་བོ་གང་
ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐོག་མ་མྲེད་པའྱི་དུས་ཅན་གྱི་ཤྱིང་རང་མཚན་
མཐོང་བ་གོམས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཞྱིང་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་སྣང་བརགས་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་སྲེལ་བའྱི་སྱི་ཡང་དངོས་པོར་མྲེད་དོ་ཅྲེས་སོན་དྲེ། དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་
ཀྱི་ནྱི། སྱིར་བཞག་པ་གང་ཡྱིན་པ་གཞན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་ཤྱིང་ས་འདྱི་
དག་གྱིས་གང་བརོད་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་བ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དྲེ། སྣང་
བ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གྱི་སྱི་བོ་ལ་སྣང་བ་དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་
འཁྲུལ་ཞྱིང་ཞྲེན་པའྱི་སྣང་བ་དྲེ་ྱིད་དོན་དམ་པར་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་ངོ་བོ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་ཐ་སྙད་
དུ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ཤྱིང་སྱིར་འདོད་ལ་སྱི་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་དོན་དམ་པར་མྲེད་དྲེ། ཤྱིང་
གསལ་རྣམས་སྱི་སྲེ་རྱིགས་གཅྱིག་ྱིད་དུ་མཐོང་བའྱི་ཞྲེན་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤྱིང་གྱི་
སྱི་བོ་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་གྱི་གཟུང་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསད་ཅྱིང་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
རང་ལ་སྣང་བ་དྲེ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་ན་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་དོན་དངོས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྱི་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་པར་གསལ་བ་དང་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརོད་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མྲེད་
པས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྱིང་སྱི་དྲེ་དོན་དམ་པར་རང་གྱིས་གསལ་བ་དང་གཅྱིག་དང་ཐ་དད་དུ་བརོད་བྱ་མ་
ཡྱིན་ཡང་སྣམ་སོགས་ཀྱི་སྱི་འགའ་ཞྱིག་ལས་གཞན་དུ་བརོད་བྱར་ཡོད་པས་དངོས་པོར་འདོད་དོ་ཞྲེ་
ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཡང་དྲེ་ྱིད་དུ་གཞན་དུ་བརོད་བྱ་མྱིན་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་
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ཐལ། དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་ྱིད་ཀྱི་རྣམ་པ་ལས་མ་འདས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་སྱི་ཆོས་ཅན། སྣམ་སོགས་ཀྱི་
སྱི་ལས་དོན་གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་ནམ་རྲེན་ཤྱིང་གསལ་དྲེ་
སྣམ་སོགས་ལས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། སྣམ་སོགས་ཀྱི་ཕྱི་ལས་ཐ་དད་དུ་ྲེ་བར་བཏགས་པ་
ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འདས་པ་དང་ནྱི་མ་འོངས་པའྱི་དོན་བུམ་སོགས་ལའང་བུམ་པར་
གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་བུམ་པའྱི་མན་པ་དག་ནྱི་འཇུག་པར་འགྱུར་ཞྱིང་བུམ་ས་དྲེ་ཡང་སྱི་དངོས་པོ་བའྱི་རྒྱུ་
ཅན་དུ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སྱི་ཆོས་ཅན། ཡོད་པའྱི་རྫས་སུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་
པོར་མྲེད་པའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་ས་དྲེ་འདས་མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་ལ་ྲེ་བར་བཏགས་
པ་ལས་འཇུག་ཅྱིང་སྣམ་སོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་འདས་མ་
འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ད་ལྟར་བའྱི་བུམ་པ་ལ་དངོས་མྱིང་དུ་འཇུག་པའྱི་བུམ་ས་དྲེ་ཁྱོད་ལ་ྲེ་
བར་བཏགས་ནས་འཇུག་ལ་སྣམ་སོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པར་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་ཁྱོད་ལ་ྲེ་བར་
བཏགས་ནས་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཞྱིག་དྲེ་སྣམ་སོགས་ལ་མྲེད་ལ་ཁྱོད་དང་ནྱི་ྲེ་བ་སྲེ་ཁྱོད་ལ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྱི་དངོས་པོ་བ་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་
སུ་ཡོད་པ་ལ་དངོས་མྱིང་དང་གཞན་ལ་བཏགས་པའྱི་མྱིང་དུ་འཇུག་པ་ཡང་འཇྱིག་རྲེན་དང་མྱི་མཐུན་
ཏྲེ། མྱིང་གང་ལས་དོན་དྲེ་ལ་བོ་ནྱི་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་འཇུག་པའྱི་མྱིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་རག་དུ་དངོས་
མྱིང་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྲེང་གྲེ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །མྱིང་དྲེ་ཕྱིས་དོན་གཞན་ལ་
སོ་འདོགས་པ་ལ་ནྱི་དོན་དྲེ་ལ་བཏགས་མྱིང་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔའ་ཞྱིང་ཡང་རྩལ་ཆྲེ་བའྱི་བམ་ཟྲེའྱི་ཁྱྲེའུ་ལ་
སྲེང་གྲེ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་བཏགས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པའང་འཇྱིག་རྲེན་ན་དོན་མཐུན་དུ་
གགས་ནས་ཡོད་པས་སྤོང་བར་མྱི་རྱིགས་སོ། །དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་
ཞྱིང་ཞྲེན་པའྱི་སྣང་བའམ་དྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་དུ་མྲེད་པ་ལ་ཤྱིང་དུ་སོ་འདོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་དུ་
ཤྱིང་སྱིར་འདོད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ངོ་བོ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་། ཤྱིང་གྱི་སྱི་བོ་ཤྱིང་གསལ་ལ་རྲེས་
སུ་འགོ་བའྱི་ཤྱིང་སྱི་ྱིད་དུ་མཐོང་ཞྱིང་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། ཤྱིང་སྱི་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་
གྱི་ངོ་བོ་ཅན་མྱིན་ཏྲེ། རོག་པས་སད་ཅྱིང་སོ་བཏགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་ན་དོན་ཤྱིང་
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དངོས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བས་ན་བརོད་བྱའྱི་དོན་དངོས་སུ་མྲེད་ན་ཡང་འགོ་བ་བར་སོར་བ་པོ་
ཡྱིས་དོན་གང་ཐོག་མར་གགས་པས་བཀོད་པའྱི་སའམ་མྱིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་དངོས་མྱིང་ཡྱིན་ལ། 
དངོས་མྱིང་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་དང་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཕྱིས་དོན་དྲེ་ལ་མྱིང་དུ་
བར་སར་ནས་དྲེ་ལས་དོན་གོ་བ་དང་པོར་དངོས་མྱིང་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་རོག་པའམ་བོ་འཁྲུལ་
ནས་དོན་དྲེ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་མྱིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་མྱིང་གཞན་ཕལ་པ་བཏགས་མྱིང་ཡྱིན་
ནོ། །འདས་མ་འོངས་ཀྱི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་ས་དྲེ་ཁྱོད་ལ་བཏགས་མྱིང་དུ་འཇུག་པ་མྱི་འཐད་
པར་ཐལ། དྲེ་ལས་ཁྱོད་འཁྲུལ་མྲེད་དུ་གོ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་བཏགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཀང་འཁྲུལ་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་ན་བུ་གྲེན་གྱིས་དངོས་སུ་དག་འདུལ་བ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་མྲེད་
པ་ལ་བུ་མྲེད་ཅྲེས་པའམ་གངས་ཅན་གྱི་རོག་པས་སོ་བཏགས་པའྱི་གཙོ་བོ་དང་བདག་ལ་སོགས་པ་
ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་ཡུལ་གྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དང་མྱི་བྱྲེད་ཀང་ཡུལ་གྱི་ལོངས་སོད་ལ་དབང་བའྱི་སྲེས་བུ་
དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལའང་གཙོ་བོ་དང་བདག་ལ་སོགས་པའྱི་མན་པ་སྲེ་མྱིང་བཏགས་པ་ཡང་འཇྱིག་
རྲེན་པའྱི་སྲེ་བོས་བྱས་པར་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སྱི་དངོས་
མྲེད་དུ་གྲུབ་ཏྲེ། བུམ་ས་ལས་མ་ཞྱིག་པ་ད་ལྟར་གྱི་བུམ་པ་ལ་རོག་པའྱི་བོ་འང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་
ལྟར་གྱི་གཟུང་དོན་མྲེད་དྲེ། བུམ་ས་ལས་ཞྱིག་པ་འདས་པའྱི་བུམ་པ་ལ་རོག་པའྱི་བོའ་ིསྣང་བ་ཅྱི་འད་
བར་དྲེ་འད་བར་སྣང་བར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་སྲེ། རྣ་བ་ལ་སོགས་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་གཟུང་དོན་ཡོད་པ་ཅན་ལ་མྲེད་པ་འཛིན་པ་དང་སྣང་བ་མཚུངས་པ་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་སྱི་ཡན་གར་བ་ཙམ་འཛིན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་བུམ་པ་
འཛིན་པའྱི་སྲེམས་གྱིས་དག་ནྱི་སྣང་བ་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྱི་བོས་སྱི་ཡན་གར་བ་དྲེ་
འགའ་ཞྱིག་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སར་དྲེ་མཚུངས་མྱིན་དང་ཞྲེས་སོགས་སུ་ནྱི་རྣམ་
པར་བཟློག་ཟྱིན་ཏོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སྱི་དངོས་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། གངས་ཅན་པས་
སྱི་གསལ་གཅྱིག་ཏུ་འདོད་ན། ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ས་སོགས་རྣམ་འགྱུར་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་སྱི་དང་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་
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ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ཁྱད་པར་ཅན་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གྱིས་ཡོད་དོ་
ཞྲེ་ན། ཡང་དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་གཅྱིག་ཏུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གྱིས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པས་གསལ་བ་དྲེ་དག་ལ་མཚུངས་པར་འཇུག་པའྱི་སྱིའྱི་དངོས་པོ་
དྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་ལས་རྫས་གཞན་ྱིད་དུ་འདོད་ན། བུམ་སྱི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་དྲེ་དག་གྱི་
སྱིའོ་ཞྲེས་དྲེ་དག་དང་འབྲེལ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དག་དང་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྫས་གཞན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ྲེས་པ་དྲེ་སྲེལ་བ་སྨྲ་བ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་བུམ་མ་
ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྱིར་འདོད་པ་ལ་གསལ་བ་དང་གཅྱིག་དང་ཐ་
དད་དུ་བརགས་ནས་སུན་དབྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་
གསལ་བ་ལ་མཚུངས་པ་ྱིད་དུ་འཇུག་པའྱི་སྱི་འདྱི་ལ་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཇུག་པ་ཅན་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཇུག་སྡུད་དོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སྱི་དངོས་པོ་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། མ་གྲུབ་
ན་སྱི་དྲེ་འབས་བུ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྱི་ཆོས་ཅན། དུ་མ་དང་འཇྱིག་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། སྐད་ཅྱིག་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཡང་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
གཅྱིག་པུ་དང་རག་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་འཇྱིག་པ་ནྱི་དངོས་པོ་གྲུབ་ཙམ་དང་ནྱི་རྲེས་
སུ་འབྲེལ་ལོ་ཞྲེས་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ན། སྱི་ཆོས་ཅན། རག་པ་ྱིད་མྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིགས་རྣམས་འབས་བུ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། གསལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་
བར་ཐལ། དྲེ་དང་རྒྱུ་འབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྫས་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དངོས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་
ཐལ། རྒྱུ་ལས་མ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་བར་དན་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་
དངོས་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་
བར་དན་དག་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་གྱི་དངོས་པོའ་ིསོབས་ཀྱིས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། སྱིའྱི་བོ་
ནྱི་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་གྱི་དངོས་པོའ་ིསོབས་ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ལྟར་དུ་བར་
དན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ཡུལ་སྣང་བ་མྲེད་པར་བར་དན་ལ་ལྟོས་ནས་རང་ཡུལ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་བ་ལང་གྱི་བར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་སྲེས་བུས་ཁྲ་བོ་དྲེ་ཁུ་སྤུ་དང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་ལ་ར་དང་
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རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་འཛིན་པས་ཅྱི་འཛིན། སྱི་ལས་དྲེ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུས་སར་བ་ལང་གྱི་བར་
ཤྲེས་པ་མྲེད་ན་ཡང་བ་ལང་གྱི་དངོས་པོ་གྱིས་མཐོང་བ་ལ་རྱིགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་
པའྱི་བོ་འགའ་ཞྱིག་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་ལས་སྲེ་བ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བཞོ་བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་ྲེ་བ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཙམ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་རྱིགས་དངོས་པ་མྲེད་པའྱི་མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་གྱི་མྱིག་
དང་གཟུགས་དང་སྣང་བ་ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་རྱིགས་དངོས་པོ་ལ་མྲེད་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་ྲེ་བར་
ཡོད་ན་དྲེ་སྲེ་བར་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་བ་ལང་ཁྲ་བོ་དང་ཁུ་སྤུ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྱིགས་
དངོས་པོ་བ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པའྱི་བོ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བཞོ་
བཀལ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་གང་གྱིས་བ་ལང་མ་ཡྱིན་པ་ལས་རྣམ་པར་ཕྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སྱི་དངོས་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། སྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་
ཀྱི་ཡན་གར་བ་མྲེད་དྲེ། རྣམ་པ་འགས་ཀང་རང་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་ལ་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་ཡན་
གར་བ་དྲེའྱི་དངོས་པོར་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་དབང་པོ་ཡང་གཟུགས་སོགས་
ལས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་དྲེ་དྲེ་དང་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་རྣམས་དྲེ་ཆོས་
ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་གཏན་ནས་མྱི་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རང་ལ་ལྟ་བ་པོ་དབང་པོ་ལས་
འདས་པའྱི་དོན་མཐོང་བ་ཡོད་ན་རང་གྱི་ལུས་སྣང་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུགས་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། རྱིགས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་ཡན་གར་བ་
མཐོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་ཡན་གར་བར་མཐོང་རུང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པས་གསལ་བ་
རྣམས་འཛིན་པའྱི་ཚེ་ནའང་ཁྱོད་ཡན་གར་བར་སྣང་བ་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པ་ལ་གསལ་བ་དྲེའྱི་ས་སྲེ་མྱིང་
དང་དབྱྱིབས་དང་ཁ་དོག་ལ་སོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ཙམ་ཞྱིག་སྣང་གྱི་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཐ་ན་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་ཙམ་གྱི་དོན་བྱྲེད་པར་ཡང་མྱི་
རུང་སྲེ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་ཡན་གར་བར་དམྱིགས་པ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱོད་རང་བཞྱིན་
མྲེད་ཏྲེ། དོན་བྱྲེད་པ་དྲེར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དོན་བྱྲེད་པར་མྱི་རུང་བ་དྲེ་ནྱི་དངོས་མྲེད་ཀྱི་
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མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ན་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་དང་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་དུ་བརོད་དུ་
མྲེད་པ་སོགས་སར་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རགས་བརྒྱད་ལས་བཟློག་པའྱི་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མ་
ཡྱིན་པ་སོགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་དོ། །དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་
གྱི་གཞན་སྲེལ་བའྱི་སྱི་དྲེའང་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པ་སྲེ་ལྡན་
ྱིད་དང་དངོས་མྲེད་ལ་བརྲེན་པ་སྲེ་མྲེད་ྱིད་དང་གྱིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པ་ཤྲེས་བྱ་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་སུ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྱི་འཛིན་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་གཟུང་
དོན་དུ་ཡོད་པའྱི་སོ་ནས་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རང་མཚན་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རང་ལ་སྣང་བ་
དངོས་པོར་མྲེད་པ་སར་བརོད་བྱ་ྱིད་ཕྱིར་ཅྲེས་སོགས་སུ་ལན་བཏབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དངོས་པོ་
རང་མཚན་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་སོགས་
དངོས་པོར་ཡོད་པ་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྲེད་པ་ལ་ཡང་འཇུག་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྱི་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་དུས་ནའང་རང་འཛིན་འཇུག་པ་མཐོང་བས་
དངོས་པོའ་ིཆོས་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་ྱིད་མས་སོ་ཅྲེ་ན། ྲེས་པ་འདྱི་མྲེད་དྲེ་བུམ་སོགས་
དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྱི་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་བཞྱིན་དུ་མངོན་སུམ་གྱི་གཟུང་དོན་ཡྱིན་
པས་དངོས་པོའ་ིཆོས་སུ་བཞག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་རང་མཚན་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་སོན་དུ་
འགོ་བ་ཅན་སྲེ་དྲེས་བཞག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་སྱི་འཛིན་གྱིས་དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཆོས་སུ་
ཤྲེས་ཤྱིང་ཞྲེན་པ་ཙམ་ལས་དངོས་པོའ་ིཆོས་སུ་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་སྱི་དངོས་པོར་
མྲེད་པས་རང་མཚན་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པར་ནུས་པའྱི་གཞལ་བྱ་གཞན་མྲེད་པས་རང་
གྱི་མཚན་ྱིད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཅྱིག་པུ་འབས་བུ་དོན་གྲེར་གྱིས་བརག་པར་བྱ་བའྱི་གཞལ་བྱ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དུ་གྲེར་བྱའྱི་འབས་བུ་ཡོད་མྲེད་ྱིད་དུ་དཔོད་པའྱི་རོག་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གྲེར་
བྱ་ནྱི་དྲེ་སྲེ་ཁྱོད་ཁོ་ན་ལས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་མཚན་ྱིད་གྱིས་གཞལ་བྱ་ཞྲེས་
གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རང་
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མཚན་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་སྱི་རང་རྒྱུད་པ་ཡོད་ནས་གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་བཞྲེད་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རང་མཚན་དྲེ་ནྱི་མངོན་སུམ་གྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོ་དངོས་སུ་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་རོགས་ལ་རྲེས་དཔག་
གྱིས་གཞན་རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་ལ་དྲེར་ཞྲེན་པའྱི་སོ་ནས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་
སུ་བཞྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་ཅན་ཚད་མས་གྱིས་སུ་རོགས་པས་གྱིས་སུ་གནས་སོ་ཤྲེ་ན། 
ཡུལ་ཅན་མ་འཁྲུལ་བས་གྱིས་སུ་རོགས་ན་གྱིས་སུ་འཐད་མོད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་པ་རྲེས་དཔག་
ནྱི་རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་པར་བཞྲེད་དྲེ། རྲེས་དཔག་གྱིས་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མངོན་པར་
ཞྲེན་པའྱི་དོན་དྲེ་ཞྲེན་པ་ལྟར་གྲུབ་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཏྲེ་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མྱི་
འཐོབ་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་མྱི་རོགས་པར་གཞན་གྱིས་ངོ་བོས་རོགས་པའྱི་
ཕྱིར། ཐལ་བ་ལས་དྲེའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་རོགས་ཏྲེ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། 
རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་བ་ལས་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་པ་ཡྱིན་ཡང་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བསམ་
པའྱི་དོན་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་ནྱི་སླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐལ་འགྱུར་དང་པོ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། 
རང་མཚན་དངོས་སུ་མ་རོགས་ཀང་མྱི་ཐོབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ནོར་བུ་རང་མཚན་སྣང་བ་ལས་
རྣམ་པ་གཞན་ནོར་བུའྱི་འོད་ལ་ནོར་བུར་ཞྲེན་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཀང་ནོར་བུ་རང་མཚན་རོགས་ཤྱིང་ཐོབ་
པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། རང་རྒྱུད་དང་པོ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རང་མཚན་ཐོབ་ཀང་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་རོགས་པའྱི་ཕོགས་འདྱི་ལ་ནྱི་དབང་ཚོགས་འབས་བཅས་ཞྲེས་སོགས་སུ་ལན་
བཏབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕར། ཐལ་རང་ཕྱི་མ་གྱིས་མ་ངྲེས་པར་སོན་པ་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་ནོར་བུའྱི་འོད་དང་སོན་
མའྱི་འོད་དག་ལ་ནོར་བུར་ཞྲེན་པའྱི་བོས་མངོན་པར་རྒྱུག་པའྱི་བོ་གྱིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་
ནོར་བུ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའྱི་ལོག་པའྱི་ཤྲེས་པར་ཁྱད་མྲེད་དུ་མཚུངས་ཀང་ནོར་བུ་རང་
མཚན་ཐོབ་པའྱི་དོན་བྱྲེད་པ་ལ་ཁྱད་པར་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་གྱིས་ཅྱི་རྱིགས་ནས་ནོར་བུ་རང་མཚན་ལ་
བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་དང་མ་འབྲེལ་བའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་དྲེ་ལྟར་དུ་ས་མྱི་རག་རོགས་
ཀྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་ནྱི་རྲེས་དཔག་དྲེར་སྣང་བའྱི་ས་རག་འཛིན་གྱི་སོ་འདོགས་དག་
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རང་གྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེན་པ་བཞྱིན་གྱི་དོན་མྲེད་པར་མཚུངས་ནའང་ཁྱོད་ཚད་མ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་བཞག་
པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་འཇུག་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་ལ་ཁྱོད་རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་དོན་བྱྲེད་པ་དང་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་ཞྱིང་མྱི་བསླུ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་སྱི་དངོས་པོར་མྲེད་པས་རང་མཚན་ྱིད་རོགས་
ཚུལ་གྱི་སོ་ནས་གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་བསན་ནས། ད་གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་
སུ་ངྲེས་པས་ཚད་མ་ཡང་མངོན་རྲེས་གྱིས་སུ་ངྲེས་པར་སོན་པ་དྲེ། ཡུལ་གང་ལ་གཟུང་དོན་གྱི་
ནུས་པ་ལས་ཡུལ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་བོ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་
དྲེ་ཆོས་ཅན། མངོན་གྱུར་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་འཛིན་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་བོ་དྲེ་ས་རོག་ལ་མ་ལྟོས་པར་
ཡུལ་རང་ྱིད་ཀྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མངོན་སུམ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་དྲེ་
ལས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་རྲེས་དཔག་འཇལ་
བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སྲེ་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ལོག་གྱུར་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་རོགས་པའྱི་རྲེན་ནམ་ཐབས་ནྱི་དོན་གཞན་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་ལས་
གཞན་དུ་མྱི་འཐད་པའྱི་ཕྱིར། ལོག་གྱུར་རོགས་པའྱི་རྲེན་དུ་འདོད་པའྱི་དུ་སོགས་ཀྱི་རགས་དྲེ་ཡང་
གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེའྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་དང་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་
ལ་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ཁྱབ་པ་ཚད་མས་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་ཚེ་ལ་མྲེ་ལྡན་
སོགས་ལོག་གྱུར་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ྱིད་དུ་འགྱུར་གྱི་དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དུ་བའྱི་རགས་
ལས་ལ་མྲེ་ལྡན་དུ་རོགས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་གྱིས་རྩ་དང་སོག་མ་སོགས་ཀྱི་མྲེ་དང་
གསལ་འབར་བ་སོགས་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་དུ་སོ་སོར་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། 
དྲེས་གོ་བྱྲེད་དུ་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་མྲེ་ཙམ་སྱིའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་རོགས་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་ལོག་གྱུར་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དམ་འཇལ་བྱྲེད་ནྱི་རྲེས་དཔག་གཅྱིག་པུ་ྱིད་
དུ་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རགས་ཀྱི་ཆོས་ལས་ནྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རོགས་པ་སྲེ་བ་གང་ཡྱིན་པའྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་སྲེ་མངོན་གྱུར་དང་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཁྱོད་ཡྱིན་
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གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་གྱིས་དངོས་སུ་སྣང་ནས་རོགས་པ་དང་རྲེས་དཔག་གྱིས་
སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་རོགས་པ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་
ངྲེས་པ་ྱིད་ཀྱིས་ཚད་མ་ཡང་མངོན་རྲེས་གྱིས་སུ་ངྲེས་པར་བཞྲེད་པ་དང་། གཞལ་བྱ་རང་སྱི་
གྱིས་སུ་ངྲེས་པར་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་ཚད་མ་ལ་ས་བྱུང་ལ་སོགས་པ་གསུམ་པ་དང་མངོན་སུམ་
གཅྱིག་པུར་ངྲེས་པའྱི་མང་ཉུང་གྱི་གངས་ནྱི་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་འཇུག་བསྡུའོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱང་པན་
པ་ན་རྲེ། སྱི་དང་འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་མོ་ཤམ་གྱི་བུ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྱིག་པུ་ྱིད་ཡྱིན་པས་ཚད་མ་ཡང་
མངོན་སུམ་གཅྱིག་པུའོ་ཅྲེ་ན། བརག་པར་བྱ་བའྱི་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅྱིག་པུ་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཁོ་
བོའང་འདོད་པས་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་ལ། གཞན་ཡང་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་ཆསོ་ཅན། དངོས་པོར་མྲེད་པ་དྲེ་
སྱི་སོགས་གཞལ་བྱ་མྱིན་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཁྱབ་པ་མ་ངྲེས་པ་ྱིད་དུ་ཐལ། དངོས་པོར་མྲེད་པའང་ཚད་
མས་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དམ་གྱིས་ཚད་མ་གྱིས་པ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ྱིད་གྲུབ་པར་ཐལ། དངོས་པོར་
མྲེད་པ་དྲེ་ངྲེས་པའྱི་ཚད་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་སོགས་དྲེ་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱིས་མྲེད་
པར་འཇལ་བས་མ་ཁྱབ་བོ་ཞྲེ་ན། དབང་སྲེས་ཀྱི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། སྱི་སོགས་དངོས་པོར་
མྲེད་པ་ལ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོབས་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་ནུས་པ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར། དབང་སྲེས་ཀྱི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་དང་སྱིབ་བྱྲེད་ཀྱི་བར་ཆོད་པ་དང་བསྐུལ་བ་ལ་སོགས་ཡོད་ནའང་སྲེ་བར་
འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་ྱིད་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པར་མྱི་སྨྲའྱི་མངོན་སུམ་
ལྡོག་པ་ལས་དྲེ་དག་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྱི་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ལྡོག་པ་
ཆོས་ཅན། སྱི་སོགས་དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགལ་བར་ཐལ། རང་ྱིད་ཀྱིས་སྱི་སོགས་
དངོས་མྲེད་དུ་ངྲེས་པར་མྱི་ནུས་ལ་ཁྱོད་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་ངྲེས་པར་ནུས་པ་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་སོགས་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱིས་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་
ྱིད་སྱི་སོགས་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། འམ་གྱིས་ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་
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གྱིས་པ་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྱི་སོགས་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་གྱིས་མ་
དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་སྱི་སོགས་དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་པ་དང་རྲེས་འགོ་ཅན་གྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་དང་ལོག་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ངག་སྨྲའྱི་སྲེས་བུ་གཞན་ལ་སྲེམས་དག་ནྱི་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་
ཡང་ངོ་། །རགས་ཕྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། ཚུ་རོལ་མཛེས་པ་པའྱི་བུ་སྲོག་ལྡན་ཆོས་ཅན། སྲེམས་དྲེ་འྱི་ངོ་བོ་དྲེ་
ངྲེས་པར་གྲུབ་ཏྲེ། ངག་སྨྲ་སོགས་ལུས་ངག་གྱི་ཐ་སྙད་ལ་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ངག་སྨྲ་བའྱི་
རགས་ལས་སྲེས་བུ་གཞན་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
རང་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དུ་བས་ལ་མྲེ་ལྡན་དུ་དཔོག་པ་ལྟ་བུ་
ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ལ་མ་འཁྲུལ་ཡང་སྐྱུ་རུ་རས་མདུན་གྱི་སྐྱུ་རུ་ར་རོ་སྐ་བར་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་
རགས་ལ་ལ་དག་ཏུ་ནྱི་འཁྲུལ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཚུ་
རོལ་མཛེས་པ་པ་ཆོས་ཅན། རགས་འགའ་ཞྱིག་འཁྲུལ་བར་མཐོང་བས་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་
ཐམས་ཅད་ལ་ཡྱིད་བརན་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རགས་འགའ་ཞྱིག་ལོག་པའམ་འཁྲུལ་བར་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར་ཙམ་གྱིས་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་དྲེ་ཐམས་ཅད་དྲེ་དང་འད་བར་འཁྲུལ་བར་ཞྲེན་པ་ཙམ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་
འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་རགས་གང་ལས་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དངོས་པོ་
འགའ་ལ་དྲེས་རོགས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་པའྱི་འབས་རང་གྱི་རགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དུས་ཀུན་ཏུ་
རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་ལས་སྲེས་པའམ་དྲེའྱི་ཁྱབ་
བྱའྱི་ངོ་བོར་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རང་གྱི་རྒྱུའམ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྲེ་དག་མྲེད་
པར་འབས་བུ་འམ་ཁྱབ་བྱའྱི་དོན་ནྱི་སྲྱིད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་
གསུམ་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་དུས་ཀུན་ཏུ་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་རང་གྱི་
རགས་དྲེ་དག་གྱི་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཅན་དུ་
མཐོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་གཞན་གྱིའང་མཚད་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བལྟ་
རུང་བུམ་པ་དང་ཤྱིང་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིདུ་བའྱི་རང་རྒྱུ་མྲེ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡྱིད་ལ་སོགས་པ་
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དག་ཡོད་ཀང་དྲེ་དག་ཡོད་པར་སྣང་བ་མྲེད་ན་སྲེ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་
དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་བུམ་པ་དང་ཤ་བ་དངོས་སུ་བའང་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་ཏྲེ། དྲེ་དག་
མྲེད་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ཏྲེ། དྲེ་དག་མྲེད་པས་ཁྱབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲུབ་རགས་སུ་མ་ཟད་དགག་
རགས་ཀང་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར། བལྟར་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་དང་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ི
འབས་བུའྱི་རང་རྒྱུ་མཐོང་བའྱི་རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡྱིད་ལ་སོགས་པ་དག་ཡོད་ཀང་རང་བཞྱིན་དང་ཁྱབ་
བྱྲེད་དང་རྒྱུ་དག་ཡོད་པར་སྣང་བ་མྲེད་ཅྱིང་མ་དམྱིགས་ན་རང་བཞྱིན་ཁྱབ་བྱྲེད་རྒྱུ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་
པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་དང་ཁྱབ་བྱ་འབས་བུའང་ཇྱི་ལྟར་ཡོད་དྲེ་མྲེད་དྲེ། རང་བཞྱིན་ཅན་དང་ཁྱབ་བྱ་
འབས་བུ་རྣམས་རང་བཞྱིན་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་རྣམས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་
སྱིའྱི་བོ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མྱིན་ན། ཀུན་དགའ་ར་བ་སོགས་རགས་ལ་བརྲེན་ནས་རོགས་བྱ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། མྲེད་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མངོན་སུམ་གྱིས་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་རོགས་པས་མྲེད་པར་འདོད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་དབང་ཤྲེས་རྣམས་ཀྱིས་དུས་གཞན་དང་གཞན་དུ་ནྱི་རོགས་པས་མྲེད་པར་མྱི་
འགྱུར་ལ་འཇྱིག་རྲེན་ཕ་རོལ་སོགས་ནྱི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་རོགས་པས་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་
ཀྱི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མ་གཏོགས་པས་གཏན་ནས་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོས་དབང་ཤྲེས་
བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་དང་ཟས་ཀྱིས་བཀྲེས་པ་སྲེལ་བའྱི་ནུས་པ་སོགས་ལ་དབང་པོའ་ིབོ་ནྱི་རོགས་
བྱྲེད་དུ་མྱི་སྲྱིད་ཀང་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་དྲེ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་ནྱི། 
དྲེའྱི་ཕྱིར། དབང་པོའ་ིབོ་དང་དྲེ་སྲེ་བ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དྲེས་ན་དབང་པོས་དབང་བོ་
བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་སོགས་ལ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོགས་མྲེད་པར་ཏྲེ་
མངོན་སུམ་མྱིན་ཏྲེ། སྱི་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། མངོན་སུམ་རྣམ་རོག་མྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་ན་
རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འཇུག་གྱི་སྱི་འཛིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལ་རྲེས་
དཔག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རོག་བཅས་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁ་དོག་སོགས་ནྱི་ཆོས་
ཅན། མྱི་རག་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་སུ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 
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ཁྱབ་སྲེ། ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་དྲེ་རང་སྱི་འདྲེས་པའྱི་གཞལ་བྱ་གསུམ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁ་དོག་
མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། མངོན་རྲེས་ལས་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྱི་འཛིན་ལས་
མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ལ་རགས་མྲེད་པར་ཡང་ཡོད་པས་རྲེས་དཔག་ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གངས་
ཅན་པ་ན་རྲེ་ཁྱད་པར་མཐོང་བའྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མངོན་རྲེས་ལས་ཚད་མ་གཞན་ཡྱིན་ཏྲེ། ལོག་
གྱུར་རོགས་པས་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ལ་རགས་དང་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་རོགས་པ་མྲེད་པས་རྲེས་
དཔག་ཀང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཚད་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། མངོན་རྲེས་ལས་མང་པོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གཞལ་བྱ་རང་སྱི་གྱིས་ལས་མང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དམ་གྱིས་གཞལ་བྱ་གཅྱིག་ལ་ཡང་ཚད་མ་དུ་མ་
ྱིད་ནྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཁང་ནང་གྱི་མྲེ་དྲེ་སར་མངོན་སུམ་གྱིས་རོགས་ལ་ཕྱིས་ཁྱད་
པར་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པས་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ཚད་མ་མངོན་སུམ་གཅྱིག་པུར་ངྲེས་པའྱི་
གངས་ཀང་སྲེལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། མངོན་རྲེས་གྱིས་ཡུལ་རང་སྱི་སོ་སོར་འཛིན་པའྱི་ངྲེས་པ་ནྱི་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཚད་མ་གསུམ་པ་སོགས་ཀྱི་གངས་ཀང་སྲེལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་རང་
སྱི་གྱིས་ལས་གཞན་ནྱི་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རང་སྱི་འདྲེས་པར་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་དྲེ་བྱས་
པའྱི་རགས་ལས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ལ་ཟྲེར་རམ། ཁ་དོག་གྱི་རྒྱུན་འགག་ཁ་མའྱི་
མངོན་སུམ་གྱི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྱི་ཁ་དོག་མྱི་རག་སྙམ་པའྱི་དན་པ་ལ་ཟྲེར། དང་པོ་ལྟར་ན་རགས་
ལས་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་སྱི་འདྲེས་པ་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་པར་
འགྱུར་བའྱི་སོན་འདྱིར་ཐལ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁ་དོག་གྱི་སྱི་ལ་མྱི་རག་པའྱི་སྱི་སོར་ནས་འཛིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་མྱི་རག་པ་དྲེ་སྱི་དངོས་མྲེད་ལ་བརྲེན་པས་དངོས་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་སུ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་མྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་མྱིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་རང་མཚན་པ་དྲེ་ྱིད་མྱི་རག་པ་
དྲེ་ལྟར་དུ་གྲུབ་ཅྱིང་བོས་ཁ་དོག་རང་མཚན་དྲེ་ཁྱོད་ཡྱིན་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་བོ་
ཆོས་ཅན། སྱི་ལས་གཞན་ཁ་དོག་རང་མཚན་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་ཅྱིང་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁ་
དོག་ལས་གཞན་སྱི་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་རང་མཚན་མྱི་རག་
པར་མྱི་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་གྱི་སྱི་ལ་ཁ་དོག་རང་མཚན་དུ་ཞྲེན་པའྱི་སོ་ནས་ཁ་དོག་རང་
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མཚན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་སྱི་ལ་ཁ་དོག་རང་མཚན་དུ་ཞྲེན་པའྱི་སོ་ནས་ཁ་དོག་རང་མཚན་པ་དྲེ་
ྱིད་མྱི་རག་པར་གྲུབ་ཅྱིང་རོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རང་གྱི་
ཇྱི་ལྟར་ཞྲེན་པ་ལྟར་གྱི་འཇུག་ཡུལ་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའྱི་རོག་པ་རྣམས་རང་གྱི་ཞྲེན་ཡུལ་ལ་མྱི་
བསླུའོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། མྲེ་དང་མྱི་རག་པའྱི་དངོས་པོ་གང་དུ་བ་དང་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཇྱི་
ལྟར་གྱུར་པ་དྲེ་འད་བར་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ནྱི་དུ་བ་དང་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ། རགས་དྲེ་གྱིས་ནྱི་རགས་
ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པའྱི་རགས་འཛིན་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྱིང་རགས་འཛིན་དྲེ་ལས་དྲེས་བསྲེད་
པའྱི་མྲེ་དང་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་དངོས་པོ་ལ་མྱི་རག་པའྱི་རགས་ཅན་གྱི་བོ་རྲེས་དཔག་འབྱུང་
ངོ་། །ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ན་འབས་རང་གྱི་རགས་དང་རགས་ཅན་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེན་པ་
ལྟར་གྱི་རགས་དང་རགས་ཅན་རང་མཚན་པ་དྲེར་སྣང་བ་ཡྱིས་སོང་ཡང་དྲེ་ལས་སླུ་བྱྲེད་ྱིད་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། བརྒྱུད་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེན་པ་ལྟར་གྱི་རགས་ཅན་རང་མཚན་གྱི་དངོས་ལ་འབྲེལ་
བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་མྱི་བསླུ་ན་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མངོན་སུམ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་
ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་དངོས་པོ་ལ་སླུ་བྱྲེད་ྱིད་མྱིན་ཡང་འཁྲུལ་པར་རྣམ་བཞག་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་
སྣང་བ་ལྟར་དྲེའྱི་ངོ་བོས་སོང་པ་ལ་དྲེའྱི་ངོ་བོར་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་འབྲེལ་བའྱི་དབང་གྱིས་གོ་བྱྲེད་
ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལོག་གྱུར་གྱི་དངོས་པོ་རོགས་པར་བྱ་བ་ལ་འབས་རང་གྱིས་
ཁོ་ན་རགས་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱབ་བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་ནྱི་ཁྱབ་བྱ་རགས་དྲེའྱི་ངོ་བོའམ་རྒྱུ་དག་ཡྱིན་ལ་
ཁྱབ་པར་བྱ་བ་རགས་དྲེ་ནྱི་ཡུལ་ཅན་རགས་འཛིན་གྱི་སྲེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་ཞྱིང་རགས་འཛིན་
གྱི་སྲེམས་དྲེ་ཡང་རགས་ཅན་དྲེའྱི་བོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དགག་པ་
ྱིད་ནྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་དགག་བྱ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དྲེ་
དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མས་དོན་དྲེ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་རྣམས་ཀྱིས་དོན་གྱི་བཟློག་པ་སྲེ་སྣང་རུང་གྱི་དོན་
དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་ལྡོག་པ་ྱིད་ལས་དྲེ་མྲེད་པར་འགྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པ་
ཁོ་ན་ལས་དགག་པ་འགྲུབ་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་ལས་ཀང་འགག་པ་འགྲུབ་པ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དགག་བྱ་འགོག་པ་ལ་དགག་བྱའྱི་དྲེ་དང་འགལ་བའམ་དྲེའྱི་རྒྱུ་དང་འགལ་བར་



190   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

རགས་སུ་བརོད་པ་མཐོང་བ་གང་རྲེག་མྲེད་དྲེ། མྲེ་ྲེ་བའྱི་ཕྱིར་དང་། གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་མྲེད་དྲེ། 
མྲེ་ྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དགག་བྱ་མ་དམྱིགས་པ་དོན་གྱིས་
འཕངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགག་བྱ་དྲེ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་འཕྲེན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
རགས་གྲུབ་ཏྲེ། དྲེ་འཕྲེན་པ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཕྲེན་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞན་གང་རྲེག་དང་གང་འབས་
སྤུ་ལོང་བྱྲེད་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ཐབས་གང་ལས་རོགས་ཏྲེ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། དྲེ་དག་དང་འགལ་བ་མྲེད་
པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་ཡོད་པར་བརོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་ཚད་མ་དྲེ་མྲེད་
ཀང་མྲེ་དང་གང་རྲེག་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་མྲེས་གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འགལ་བ་དྲེ་ྱིད་ཀང་
ཅྱིས་འགྲུབ་དྱིས་པས། དྲེ་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྱི་གནས་པ་དྲེ་ཡང་གང་ལས་
གྲུབ་པར་འདོད་དྱིས་པས། སྣང་རུང་གྱི་གང་རྲེག་རྒྱུས་མ་གཏུགས་པར་འབྱུང་བ་ན་མྲེ་ྲེ་བའྱི་
སོབས་ཀྱིས་གང་རྲེག་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
སྨྲས་པའྱི་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པ་སྲེ་མ་དམྱིགས་པ་
ྱིད་ཡྱིན་ལ་དོན་དྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་སར་ནས་དང་པོར་བརོད་ཟྱིན་ཀང་ཁྱོད་གཟུ་བོར་མྱི་གནས་པས་
དོན་དྲེ་ས་གཞན་གྱིས་བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་
དང་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པ་རང་ྱིད་སས་ཟྱིན་པར་དངོས་སུ་བརོད་ན་ཡང་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་
དགག་བྱ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་དམྱིགས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་དགག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་
ཐབས་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རོལ་བ་གང་ལ་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ནྱི་དགག་པ་འགྲུབ་པའྱི་ཚད་མའྱི་
ཐབས་མྱིན་པར་སྨྲ་བ་དྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་དྲེ་ཡུལ་དུས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
བརོད་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་དགག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་ཐབས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་བཞྱིན་
འགལ་དམྱིགས་སོགས་ཀྱིས་དགག་བྱ་དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་འཕྲེན་པར་བསན་ལ་དྲེས་ནྱི་
དགག་བྱ་དྲེ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་གྱི་འབས་བུ་རགས་སུ་བརོད་པ་གང་རྲེག་མྲེད་དྲེ་དུ་བ་ྲེ་བའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་པའྱི་རགས་ཆོས་ཅན། དགག་བྱ་མ་དམྱིགས་པ་དོན་གྱིས་འཕངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགག་བྱ་
དམྱིགས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་པ་འཕྲེན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན། དྲེས་ན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་
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ཀུན་ལ་ཆོས་ཅན། འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་དང་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་སོར་བ་འགོད་
ཚུལ་ཐ་དད་ྱིད་ཡྱིན་གྱི། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་དགག་བྱ་མ་དམྱིགས་པ་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་
དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་དྲེ། མྲེད་པའམ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཅྱི་རྱིགས་པ་གོ་བར་བྱྲེད་ཅྱིང་མ་དམྱིགས་པ་
ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་དྲེ་དག་གོ་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་དགག་
པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཐབས་བསན་ནས། ད་གཞན་དག་གྱིས་དགག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཐབས་གཞན་སྨྲ་བ་
འགོག་པ་སྲེ། དགག་བྱ་དང་འགལ་བ་གྲུབ་པ་སྲེ་དམྱིགས་པ་དང་འགག་བྱ་དྲེ་འགོག་པའྱི་ཐབས་རྒྱུ་
ཁྱབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་དང་བཅས་པ་སོགས་གང་ཡང་བཀག་པ་མྲེད་པར་ནྱི་དགག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཚད་
མ་སྲེ་རགས་སུ་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པའྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ཅན་གྱི་རགས་མྱིན་ཏྲེ། 
འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་ཅྱི་ལྟ་བུ་ན། མངོན་པར་འདོད་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཀུན་མཁྱྲེན་དང་
འཇྱིག་རྲེན་གཞན་དང་ལྷ་དང་མཐོ་རྱིས་སོགས་མྲེད་དྲེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་ངག་སྨྲ་བ་དང་དབང་པོ་དང་
ལྡན་པ་དང་སྲེས་བུ་ྱིད་ལ་སོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟ་
བུའྱི་རགས་དྲེ་དག་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རང་གྱི་དགག་བྱ་དབང་པོ་ལས་འདས་པའྱི་དོན་ཀུན་མཁྱྲེན་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་དང་འགལ་བ་གྱིས་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། ངག་སྨྲ་
བ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀུན་མཁྱྲེན་དང་གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་གང་སྲེ་འགལ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། 
གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀང་ཡྱིན་ཀུན་རྱིག་པ་ཡང་ཡྱིན་པ་སྲྱིད་པས་ནའོ། །གལ་ཏྲེ་འགལ་བ་མྲེད་ཀང་ཀུན་
མཁྱྲེན་དྲེ་འད་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པས་དྲེ་དག་མྲེད་པར་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་མཁྱྲེན་མ་
དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཅྱིས་མ་བརོད། གང་གྱིས་ན་རང་ྱིད་བླུན་པོར་
མཚོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་སྨྲ་སོགས་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་ཇྱི་ལྟར་རྱིགས། དྲེས་
ན་ཀུན་མཁྱྲེན་མ་དམྱིགས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་དག་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟ་བུར་ངྲེས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་
ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སར་རབ་ཏུ་བརོད་ཟྱིན་ཏོ། །དྲེས་ན་ཀུན་མཁྱྲེན་སོགས་ཆོས་ཅན། 
ཐ་མལ་པའྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཚད་མས་ཡོད་མྲེད་གང་དུ་ཡང་ངྲེས་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རང་ཡུལ་ལས་འདས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འགལ་ཟླ་
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དམྱིགས་པ་རགས་སུ་སོར་བའྱི་ཚུལ་སོན་པ་དྲེ། འགལ་བ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་དྲེ་ཡང་འགའ་ཞྱིག་
དགག་བྱའྱི་ཆོས་དང་ནྱི་རྫས་ཐ་དད་དམ་ཐ་དད་མྲེད་པ་ལ་རབ་ཏུ་སོར་བ་ཡོད་དྲེ། རྱིམ་པ་བཞྱིན་ཁ་
བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་མྲེ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། གངས་ཅན་པས་མྱུ་གུ་སོགས་སར་ནས་རག་
པར་ཡོད་པ་སྲེ་བར་འདོད་པ་ལ་མྱུ་གུ་སོགས་ཆོས་ཅན། སར་ནས་རག་པར་ཡོད་པ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། སར་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསར་དུ་སྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པས་གནོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དངོས་
པོ་ྱིད་དངོས་པོ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུར་སོན་པ་དྲེ། སར་དངསོ་འཛིན་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་ཞྲེས་ཇྱི་ལྟར་རྒྱུ་
དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་ལ་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
འདོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་རང་ྱིད་ལྡོག་པ་ན་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱའྱི་
དངོས་པོ་རྣམས་ལྡོག་པ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྱི་རྱིགས་པ་དྲེས་ནྱི་རོག་པས་
རང་དགར་སོར་བའྱི་ཆོས་ཕོགས་དང་མཐུན་པའྱི་ཕོགས་དག་ལས་གང་རུང་ྱིད་དང་རག་པའམ་མྱི་
རག་པར་ལུང་ལས་བཤད་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ས་ལ་རག་པ་སྒྲུབ་ཅྱིང་མྱི་རག་པ་འགོག་པའྱི་རགས་
ཡྱིན་པ་བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རག་པའམ་མྱི་རག་པ་ཅྱི་ཡང་རུང་བ་ལ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རོག་པས་རང་
དགར་སར་བའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་ྱིད་རང་ལྡོག་ན་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལའང་ཆོས་ཅན། དངོས་
པོ་གང་རུང་བ་ལྡོག་པ་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་དོན་ལྡོག་པ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱབ་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཆོས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ལྡོག་པ་དྲེ་ཁྱབ་བྱའྱི་ཆོས་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་ལྡོག་པ་གོ་བྱྲེད་དུ་འདོད་
པའྱི་ཕྱིར། དུས་ནམ་ཀྱི་ཚེ་ན། གལ་ཏྲེ་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་འགས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་རང་གྱི་ལྡོག་པ་
ཡོངས་སུ་བཅད་ཅྱིང་ངྲེས་པའྱི་ཚེ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་ལྡོག་པ་གོ་བའོ། །སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་
པའྱི་ཐ་སྙད་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཚད་མ་མྲེད་པ་སྲེ་སྣང་རུང་བུམ་
པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ཐ་སྙད་ལ་ཤྱིན་ཏུ་
རོངས་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པས་ཆོས་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་གོ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་དོན་ནྱི་བླུན་པོ་གནག་གྱི་རྫྱི་བོའ་ིབར་གྱི་སྲེ་
བོ་ཀུན་ལ་གགས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་
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དམྱིགས་པ་ནྱི་རྒྱུ་ཁྱབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་པོ་འདྱི་ཙམ་ཞྱིག་ཏུ་ཟད་དྲེ། གསུམ་པོ་
འདྱི་རགས་སུ་བརོད་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་ཐ་སྙད་ལ་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་གྱི་
རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། མྲེད་པའམ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་དྲེ་ཡང་སྣང་རུང་བར་
འདོད་པའྱི་རྒྱུའམ་ཁྱབ་བྱྲེད་རང་བཞྱིན་རྣམས་སྣང་མྲེད་ྱིད་སྲེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ་ན་འབས་བུ་ཁྱབ་
བྱ་རང་བཞྱིན་ཅན་རྣམས་ཀང་མྲེད་པའྱི་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ཞར་ལ་
འོངས་པའྱི་དོན་རྣམས་བཤད་ཟྱིན་ནས། ད་སར་ཁ་དོག་སྱི་ལ་སོར་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་དཀྱུས་མའྱི་སྐབས་
ལ་སོར་བ་དྲེ། རྲེས་སུ་དཔག་པས་ཁ་དོག་སོགས་མྱི་རག་སོགས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁ་
དོག་གྱི་སྱི་ལ་ཆོས་མྱི་རག་པའྱི་སྱི་སོར་བའྱི་ཚུལ་འདྱིར་འདོད་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ལས་གཞན་དུ་ཁ་དོག་གྱི་རྒྱུན་འགག་
ཁ་མ་རོགས་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྱི་ཁ་དོག་མྱི་རག་གོ་སྙམ་པའྱི་དན་ཤྲེས་ལ་འདོད་ན། 
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གསུམ་པ་ྱིད་དུ་འདོད་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཚད་མ་ས་མས་
བཟུང་ཟྱིན་ཡོངས་སུ་བཅད་པའྱི་དོན་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། ཁ་དོག་མྱི་རག་པ་དྲེ་ཡང་
ཆོས་ཅན། དན་ཤྲེས་ཀྱི་སར་དབང་པོའ་ིམངོན་སུམ་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ལས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་
གྱི་དངོས་པོ་ལས་གཞན་དུ་མྲེད་པར་དྲེ་དང་གྲུབ་བདྲེ་གཅྱིག་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁ་དོག་དང་དྲེའྱི་མྱི་རག་པ་རྫས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་
སས་རྫས་ཐ་དད་དུ་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། 
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རྫས་ཐ་དད་པ་དུ་མའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། 
དངོས་པོ་གཅྱིག་ྱིད་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་རོག་པས་བསྲེད་པས་སྲེ་སོ་བཏགས་པའྱི་ཆོས་
རྣམས་རང་གྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁ་དོག་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་
གྱི་སྱི་མྱི་རག་པའྱི་རྫས་དྲེ་ྱིད་ནྱི་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་སྱི་མྱི་རག་པའྱི་རྲེན་ཁ་དོག་ནྱི་བསྒྲུབ་པའྱི་སོ་
ནས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་རྒྱུན་ཆགས་
པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་རྲེས་དཔག་འཇུག་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
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མངོན་སུམ་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་མ་གྲུབ་པར་རགས་ལས་དྲེ་ལྟར་དུ་འགྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡང་། ཁྱོད་སྐབས་ལ་ལར་མྱི་རག་པར་ཡོངས་སུ་མ་ཤྲེས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་
ཐ་དད་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་དྲེ་དག་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞྱིང་ཞྲེན་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་
ཅྱིག་ས་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་ནས་རག་པར་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་གྱི་རྱིགས་འད་བ་ཕྱི་མ་
གཞན་ནྱི་བར་མ་ཆད་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དཔྲེར་ན་མྱིག་འཁྲུལ་ཅན་གྱི་སོང་ང་གྱིས་ཐ་
དད་དུ་ཡྱིན་ཀང་མྱུར་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཐ་དད་དུ་མྱི་ངྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འད་བ་གཞན་
འབྱུང་གྱི་དབང་གྱིས་རག་པར་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་འདྱི་ལྟར་རགས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བྱྱིས་
པའྱི་བར་གྱི་སྲེ་བོས་རྱིགས་འད་ཕྱིས་འབྱུང་བ་དང་ནྱི་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་མར་མྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མ་
དང་། གོག་ལ་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ཙམ་ལས་ཡོང་གཅོད་ྱིད་དུ་ངྲེས་པར་
ནུས་ལ་གཞན་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་བར་དུ་འབྱུང་བའྱི་རྱི་ལ་སོགས་པའྱི་རྣམ་པ་ལ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་མཐོང་ཡང་མྱི་ངྲེས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། ས་བོན་གྱི་མྱུ་གུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ས་
བོན་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་གྱི་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་བོན་གྱི་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་ཀང་ས་བོན་གྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྱུ་གུ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་མྲེད་དུ་
རོངས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དྲེ། ངྲེས་མཁན་གྱི་སྲེས་བུ་འགའ་ཞྱིག་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱི་མྱུ་གུ་བསྲེད་པའྱི་
ནུས་པ་གསལ་པོར་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ལས་མྱུ་གུ་དྲེ་མ་ཐག་ཏུ་འབྱུང་བའྱི་ངྲེས་པ་
མྲེད་པས་ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་འབྱུང་བ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བོན་
ནུས་མྲེད་དུ་རོངས་པ་དྲེ་ྱིད་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ནྱི་དྲེ་ནུས་ལྡན་དུ་དཔོག་པའྱི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་
བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། རོངས་པ་དྲེ་མྲེད་ན་རྲེས་དཔག་དོན་མྲེད་དྲེ། ཕྱི་ནང་གྱི་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ལས་སོ་
འདོགས་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་བོ་གོས་ཆྲེན་པོ་རྣམས་ས་བོན་མཐོང་བ་ྱིད་ལས་ནུས་པ་སོགས་རྣམ་པ་
ཐམས་ཅད་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་དོན་ས་རང་མཚན་དྲེ་ལ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ལས་ལྡོག་པའྱི་རྒྱུན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་ངྲེས་པ་ཅན་གྱི་བོ་དང་དྲེ་ལྟར་ཤྲེས་
པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཇྱི་ལྟར་བར་བཏགས་པའྱི་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་ས་ཐ་དད་པ་དུ་མ་རྲེན་ཅན་ཏྲེ་ཡུལ་ཅན་
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བཞྱིན་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མ་བྱས་རག་པ་སོགས་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དང་བུམ་སོགས་རྱིགས་
མཐུན་གྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་རྒྱུན་འགག་ཁ་མའྱི་ཁ་དོག་དྲེས་
ཡྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རགས་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་རང་ྱིད་མྱི་རག་པར་གནས་པ་
དང་ནྱི་རྲེས་སུ་མཐུན་པའྱི་བོ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་དྲེ། རགས་སོགས་སུ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་རྱིགས་འད་
གཞན་དང་མཚམས་སོར་བ་མྲེད་ཅྱིང་མྱི་རག་སོགས་སུ་ངྲེས་པའྱི་མཐུན་རྲེན་གོམས་པ་སོགས་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་རང་ལུགས་ལ་མྱི་རགས་པ་དངོས་པོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཞྱིང་དངོས་པོ་རྒྱུན་
འགག་ཁ་མའྱི་མྱི་རག་པ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་ལས་ཡང་ན། རང་སྲེ་ཁ་ཅྱིག་དངོས་པོ་ཞྱིག་ནས་
མྲེད་པ་མྱི་རག་པར་འདོད་པ་འདྱིར་ཡང་ཁ་དོག་མྱི་རག་པར་ངྲེས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། འདྲེས་པ་རོགས་
པའྱི་ཚད་མ་གསུམ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁ་དོག་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ལས་ཁ་དགོ་འཇྱིག་པར་གྲུབ་ཅྱིང་
རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སར་བྱུང་བའྱི་ཁ་དོག་གྱི་དངོས་པོ་ཕྱིས་མྲེད་པར་གྱུར་པ་ལ་མྱི་རག་
ཅྲེས་ནྱི་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ད་ཞར་ལ་གཞན་གྱིས་སོ་བཏགས་པའྱི་མྱི་རག་པ་འགོག་པ་དྲེ། 
རྱིགས་པ་ཅན་པ་གང་གྱི་སར་ནས་མྲེད་པ་དང་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་མཐའ་གྱིས་ལ་ཆོད་ཅྱིང་དྲེ་
གྱིས་ཀྱི་དབུས་ན་གནས་པའྱི་ཡོད་པ་ྱིད་དམ་དྲེ་དང་འཕོ་འདུས་འབྲེལ་པར་བརོད་པའྱི་ངང་ཚུལ་
ཅན་ཅན་ྱིད་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱི་སའྱི་དོན་ཡྱིན་པར་འདོད་ཀྱི། དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཙམ་མྱི་རག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་མྲེད་པའྱི་མྱི་རག་པ་ཞྲེས་དྲུག་ས་སར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་དང་། དངོས་པོ་ཙམ་
ཡང་མྱི་རག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀང་མྱི་རག་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་བ་ལ། 
རོལ་བ་དྲེའྱི་ལུགས་ཀྱི་མཐའ་དྲེ་དག་གང་ལ་བརོད་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་སར་མྲེད་པ་དང་ཕྱིས་ཞྱིག་
ནས་མྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གྱིས་པོ་དྲེ་ྱིད་དངོས་པོའ་ིམྱི་རག་པ་ཅྱིས་མ་ཡྱིན། གང་གྱིས་ན་དྲེ་
ལས་གཞན་པའྱི་མྱི་རག་པ་འདོད་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ་ིམྱི་རག་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པོའ་ིམྱི་རག་ཅྲེས་དྲུག་པ་དང་དངོས་པོ་ལ་མྱི་རག་པ་གནས་ཞྲེས་བདུན་པ་དང་
དངོས་པོའ་ིཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་གྱི་གཞྱི་ཞྲེས་སོགས་སོར་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དངོས་པོ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཐའ་དྲེ་གྱིས་ལ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ་ིས་ནས་མྲེད་པ་དང་དངོས་པོའ་ིཞྱིག་ནས་
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མྲེད་པ་ཅྲེས་པའྱི་དྲུག་ས་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་སར་དུ་རུང་སྲེ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་པ་
རང་མཚན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡོད་པ་ྱིད་དྲེ་དང་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། ས་
ནས་མྲེད་པ་དང་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་མཐའ་ཡྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་བ་མྱིན་པར་ཐལ། རག་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་མཐར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་དང་འབས་བུ་གྱིས་མཐའ་རྲེ་
རྲེ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཡོད་པ་ྱིད་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་པ་
ཅན་པ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་
ཐལ། རྒྱུ་འབས་དྲེ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྱིགས་པ་ཅན་པ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་དངོས་པོ་སར་མྲེད་
འདོད་པ་མྱིན་པས་སར་མྲེད་དང་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་པ་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་སྲེ། རྒྱུ་
འབས་དྲེ་ནྱི་སར་མྲེད་དྲེ་ཡྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་དུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་འདོད་པ་
ལྟར་གྱི་རྒྱུ་འབས་འདྱིར་མྱི་འདོད་ཀྱི་འབས་བུ་རྣམས་ཡོད་པ་ྱིད་དང་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའམ་
རང་རྒྱུ་དང་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་རྒྱུ་ཞྲེས་གགས་གོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཁྱོད་རྒྱུར་
འདོད་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བསྲེད་བྱའྱི་འབས་བུ་གང་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཡོད་པ་ྱིད་དང་དྲེ་དང་
འཕོད་འདུའྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་ཡང་ནྱི་རག་པའྱི་ཕྱིར་ན་རང་གྱི་བསྲེད་བྱའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ལས་
གཞན་ཡང་རང་གྱི་བསྲེད་བྱའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྱིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། 
རྒྱུས་བསྲེད་བྱའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པར་ཐལ། དངོས་པོ་སར་མྲེད་ལྡན་པའམ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
དངོས་པོ་དང་སར་མྲེད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཁས་ལྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ས་མ་མ་ཁྱབ་སྲེ། འབས་བུ་གང་
ཞྱིག་སར་མྲེད་པ་དྲེ་ཕྱིས་རྒྱུས་བྱྲེད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་དངོས་པོ་རྱིལ་པོ་འདྱི་
རག་པར་འགྱུར་རོ། །སར་མྲེད་དང་དངོས་པོའ་ིའབྲེལ་པ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སོན་
ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དོན་ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་པ་ཅན་གྱི་སར་མྲེད་ཀྱི་དངོས་པོ་
ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། སར་མྲེད་དང་དངོས་པོ་གྱིས་རང་མཚན་ཐ་དད་པའྱི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་ཀང་
ཁྱོད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་ལ་སྣང་བ་དོན་དུ་མྲེད་པ་ལ་དོན་དུ་སོ་འདོགས་པའྱི་བོ་ལ་
རང་གྱི་བརོད་བྱ་སར་མྲེད་དང་དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ལྟར་སྣང་བ་ཅན་གྱི་ལྡོག་པ་ནྱི་ཁྱོད་འཇུག་པའྱི་
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རྲེན་ནམ་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལའང་ཅྲེས་པས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་མངོན་པར་
འདོད་པ་ཅན་གྱི་ལྷས་སྱིན་གྱི་རྱིལ་བ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྱིན་དང་རྱིལ་བ་རང་མཚན་ཐ་དད་
པའྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་རོག་པ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་
བའྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་ཁྱོད་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཡང་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐུག་པ་མྲེད་
འགྱུར་དན་སོགས་བཞྱིན། །ཞྲེས་པ་འཆད་དྲེ། སར་ཁང་ནང་དུ་མཐོང་བའྱི་ཙན་དན་གྱི་མྲེ་ཕྱིས་དུ་
བའྱི་རགས་ལས་དྲེ་ྱིད་འདྱིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་
ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་མཐོང་བ་དང་ཕྱིས་མཐོང་བའྱི་མྲེ་གྱིས་སྐད་ཅྱིག་སོ་སོར་ཐ་དད་པ་
ལ་འདྱིའོ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེས་སྱིའྱི་འཛིན་ཅྱིང་ཁྱད་པར་མྱི་འཛིན་
པས་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཀང་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་མཐོང་བ་དང་ཕྱིས་མཐོང་བའྱི་མྲེ་དྲེའྱི་མཚུངས་པ་སྲེ་སྱི་ཙམ་འཛིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ 
སྱི་འཛིན་རྲེས་དཔག་མྱིན་ཏྲེ་སར་གྱི་མྲེ་དྲེ་ྱིད་དྲེས་དྲེ་འཛིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་དཔྲེ་དང་དཔྲེ་ཅན་ཐ་
དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སར་གྱི་མྲེ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཁྱད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚད་མས་འཛནི་པའྱི་
ཚེ་ན་ཚད་མས་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེས་དྲེ་འཛིན་པའྱི་དཔྲེ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་འཇལ་བར་
བྱྲེད་པ་ལས་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་ཚེ་
བརྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚད་མས་འཛིན་པའྱི་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེས་དྲེ་
འཛིན་པའྱི་དཔྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེས་དྲེ་འཛིན་པའྱི་ཚེ་ན་བརྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱིས་
མཐོང་བའྱི་མྲེ་ལ་སར་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་མྲེ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཁྱད་པར་ངོ་
ཤྲེས་ཀྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ན་སར་གྱི་མངོན་སུམ་དང་ཕྱིས་ཀྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་
ཡུལ་གྱིས་པོ་དྲེ་གཅྱིག་གམ་ཐ་དད། ཐ་དད་ན། ཁྱད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་
ཡྱིན་གྱི་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་གཞན་ད་ལྟའྱི་མྲེ་དྲེ་ལ་སར་གྱི་མྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ་སོ་འདོགས་
པའྱི་ཕྱིར། གཅྱིག་ན་ཚད་མ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སར་གྱི་མངོན་སུམ་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་ཞྲེན་
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པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། སར་གྱི་མངོན་སུམ་དང་ཅྱིག་ཤོས་ཕྱིས་ཀྱི་
ངོ་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་གྱིས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་གང་རུང་ཅྱིག་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ན་གྱིས་ཀ་
གྲུབ་པར་ཐལ། གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཁྱོད་ལྟར་ན་དྲེ་འདའྱི་ངོ་ཤྲེས་དྲེ་ཅྱི་ཕྱིར་འདོད་ཞྲེ་ན། དྲེ་
འདའྱི་ངོ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་མཁས་པས་དན་པ་ཡྱིན་པར་ཤྲེས་ཏྲེ། ཕྱིས་ཀྱི་མྲེ་དྲེ་
གཞན་སར་གྱི་མྲེ་དང་འདྱིའོ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་འཚམས་སོར་བའྱི་ཞྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་
རགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་ཕྱིར་དན་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་སམ་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྟོས། 
དང་པོ་ན། དྲེའྱི་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་རགས་ཆོས་ཅན་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་
བྱ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ན། དན་པ་འགའ་ཞྱིག་ཀང་རགས་ལ་ལྟོས་པ་ཡོད་པ་མ་ངྲེས་
སོ། །དྲེ་ལྟར་ལོག་རོག་བཞྱིའྱི་ནང་ནས་གངས་དང་སོད་ཡུལ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་ནས། ད་
མཚན་ྱིད་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པ་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། 
མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པ་ན་རོག་བལ་གྱི་འཐད་པ་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དྲེ། མངོན་སུམ་རོག་པ་དང་བལ་བར་ནྱི་རང་གྱི་མངོན་སུམ་ྱིད་ཀྱིས་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མྱིང་དང་རྱིགས་སོགས་སོར་བ་ཡྱིས། 
རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། །ཞྲེས་པ་ཙམ་ལས་མ་གསུངས་སོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། སྲེ་བོ་ཀུན་གྱི་
རྣམ་པར་རོག་པ་ནྱི་སོ་སོ་རང་གྱི་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྣམ་པར་རོག་པ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། 
མྱིང་ལ་རྲེན་པའང་མྱིང་གྱི་རྲེན་པ་ཅན་གྱི་ས་དོན་འདྲེས་པར་སྣང་བ་ཞྱིག་གོ །དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ནྱི། ཡུལ་
ཐམས་ཅད་ལས་ནྱི་སྲེམས་ཕྱིར་འཕོ་བ་ནང་དུ་བསྡུས་ནས་ནང་གྱི་བདག་ྱིད་རོགས་པའྱི་རླུང་གྱིས་
གཡོ་བ་མྲེད་པར་གནས་པ་ནའང་མྱིག་གྱིས་གཟུགས་དག་མཐོང་བའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་སྲེས་
ཀྱི་ཤྲེས་པ་རོག་པ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པ་ཡོད་ན་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤྲེས་པའྱི་སར་ཡང་ཁོ་བོའ་ིརྣམ་
རོག་ཇྱི་དང་ཇྱི་འད་བར་འགྱུར་ཞྲེས་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་རོག་པ་ན་ཁོ་བོའ་ིརྣམ་རོག་ནྱི་འདྱི་དང་འདྱི་འད་
བར་གྱུར་ཏོ་ཞྲེས་རྱིག་པ་ལས་སར་བཤད་པའྱི་སྲེམས་ཕྱིར་འཕོ་བ་ནང་དུ་བསྡུས་པའྱི་གནས་
སྐབས་ཀྱི་དབང་པོ་རོག་པ་རང་ྱིད་ལ་ནྱི་རྲེས་ཐོབ་ཀྱི་ཤྲེས་པས་རོག་པར་རྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
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ལྟར་སོབ་དཔོན་གྱིས་གོ་ས་བར་དགོངས་ནས་རྒྱས་པར་མ་གསུངས་ན་ཡང་མངོན་སུམ་རོག་བལ་
གྱི་འཐད་པ་གཞན་མྲེད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར། བརའྱི་དུས་གཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བའྱི་ཁྱད་པར་བ་ཁྲ་མོ་
རང་མཚན་པ་གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞན་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་
འགའ་ཞྱིག་ཏུ་རྲེས་འགོ་བྱྲེད་པ་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་སའྱི་ཡུལ་
ཡྱིན་པས་གྲུབ་པ་ལ་བསྒྲུབས་སོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་རྫས་ཐ་དད་
པའྱི་སྱི་གཞན་དངོས་པོ་བ་སའྱི་ཡུལ་དུ་སོན་པ་མྱིན་ཏྲེ། རང་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་སྱི་གཞན་དངོས་
པོ་བ་བོ་ལ་སྣང་རུང་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཅྱིང་གསལ་བ་རང་
མཚན་སའྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ལ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་མྱིང་དང་འདྲེས་པའྱི་དོན་མྱི་འཛིན་ཅྱིང་མ་
འདྲེས་པ་འཛིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་པོ་ལས་སྲེས་བའྱི་བོ་ཐམས་ཅད་ཁྱད་པར་རང་མཚན་གྱི་ཡུལ་
ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཁྱད་པར་རང་མཚན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དག་ནྱི་
དངོས་སུ་འཇུག་པ་སྲྱིད་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཁྱད་པར་དྲེ་ཁྱོད་བར་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་རྲེས་སུ་
འགོ་བ་མྲེད་པས་ན་ཁྱོད་ལ་བར་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། རང་ཡུལ་ས་དང་འདྲེས་པར་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དངོས་སུ་
མྱི་སོར་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ཡང་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་རྣམས་
ྱིད་ནྱི་དངོས་སུ་སོར་བར་བྱྲེད་ཀྱི་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པའྱི་རོག་པའྱི་
སྣང་ཡུལ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ་ིཤྲེས་པའྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱིང་དང་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དོན་དྲེའྱི་མྱིང་འདྱིའོ་ཞྲེས་ནྱི་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པའྱི་རོག་པ་ལ་མྱིང་དང་དོན་དུ་སྣང་བ་
གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ྱིད་ནྱི་བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པའྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ཡྱིན་པས་ནའོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་ཡྱིས་ནྱི་དོན་ཡུལ་རྣམས་ཀང་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་
བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རགོ་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་དྲེའྱི་ཚེ་དབང་ཤྲེས་ལ་
གསལ་བར་སྣང་བའྱི་དོན་རོགས་པ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་མྲེད་པར་མྱི་གསལ་བ་འདྲེས་པར་སྣང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །མྱིག་ལ་དོན་གཟུགས་རང་མཚན་སྣང་བ་ན་ཡང་འདྱི་གཟུགས་སོགས་ཞྲེས་གཞན་
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གྱིས་བར་སར་ནས་བསན་པའྱི་བརའྱི་དངོས་ཡུལ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ་ིཤྲེས་པའྱི་
སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པས་རང་གྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་འདྱི་གཟུགས་ཞྲེས་བར་སོར་བར་བྱྲེད་པ་ཙམ་
ཡྱིན་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་རང་མཚན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུགས་རང་མཚན་
ཆོས་ཅན། ངག་གྱི་བརའྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཡྱིན་ན་མྱིག་གྱི་དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མྲེད་པ་མྱིག་
བཙུམ་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལ་ཡང་གཞན་གྱི་ངག་ཙམ་གྱིས་གསལ་བར་སྣང་དགོས་པ་
ལ་འདྱི་ལྟར་སྣང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བར་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་རགས་གྲུབ་སྲེ། དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་གྱི་
གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བརའྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་འབྲེལ་བྱྲེད་
པའྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་ནྱི་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དོན་དྲེའྱི་མྱིང་འདྱིའོ་ཞྲེས་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་
པའྱི་རོག་པ་ལ་མྱིང་དང་དོན་དུ་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་དག་ྱིད་ནྱི་མྱིང་དང་དོན་དུ་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དབང་ཤྲེས་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་དོན་རང་མཚན་པ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། བརའ་འབྲེལ་བྱྲེད་པའྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་ལ་གསལ་བར་སྣང་བ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་མྱི་གསལ་བ་འདྲེས་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱབ་སྲེ། དབང་ཤྲེས་དང་རོག་པའྱི་
སྣང་ཡུལ་གྱི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་ཐ་དད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་
བ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པར་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་མཚན་ྲེ་བར་བསན་ནས་བར་
སོར་བྱྲེད་པ་རང་མཚན་བརའྱི་དངོས་ཡུལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྱིག་ལ་དོན་རང་མཚན་སྣང་བ་ན་འདྱི་
གཟུགས་སོགས་ཞྲེས་བརའ་སོར་བའྱི་ཚེ་ཡང་གཞན་གྱིས་བསན་པའྱི་གཟུགས་ཀྱི་སྱི་གང་ཡྱིན་དྲེ་
ྱིད་ས་ཡྱིས་སོར་བར་བྱྲེད་ཀྱི་མྱིག་སོགས་དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། 
གཟུགས་ཞྲེས་པའྱི་སའྱི་དངོས་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྱིག་གྱི་དབང་པོའ་ིབྱ་བ་མྲེད་པ་མྱིག་བཙུམས་པ་
སོགས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ་གཟུགས་ཞྲེས་པའྱི་གཞན་གྱི་ངག་ཙམ་གྱིས་རང་ྱིད་གསལ་བར་སྣང་
བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་སོགས་རང་མཚན་བརའྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཀང་སའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ལས་བརའྱི་འབྲེལ་པ་མ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་དོན་དངོས་
སུ་རོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ན་བར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་སྲེས་བུས་ཀང་ཁྱོད་ལས་དོན་རང་དབང་ྱིད་དུ་
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ཤྲེས་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པ་སོགས་ན་རྲེ། ཐག་ཁྲ་ལ་འདྱི་སྦྲུལ་ལོ་སྙམ་དུ་འཛིན་
པའྱི་རོག་པ་དྲེ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་མཐོང་རོག་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་རང་ལས་རྫས་
གཞན་པའྱི་རོག་པས་བཅད་པས་རྒྱུན་ཆད་ཅྱིང་འཇུག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཐག་ཁྲ་ལ་འདྱི་
སྦྲུལ་ལོ་སྙམ་དུ་འཛིན་པའྱི་རོག་བཅས་དང་ཐག་ཁྲའྱི་ཁ་དོག་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་
དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྫས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཀང་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཡུལ་ལ་གཅྱིག་
ཆར་དུ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རམ་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་ཆྲེས་མྱུར་བའྱི་ཕྱིར་བླུན་པོ་དག་གཅྱིག་ཏུ་ཞྲེན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཐག་ཁྲ་མཐོང་བའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྒྱུན་ཆད་
ཅྱིང་འཇུག་པར་གྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་བར་རང་ལས་གཞན་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་བཅད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་དྲེ་གྱིས་གཅྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་རོག་པར་སྨྲ་བ་གཞན་གྱི་ལུགས་ལའང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་བ་
ལང་ལས་རྱིགས་ནྱི་ཐ་དད་པའྱི་འདས་པའྱི་ས་སོགས་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་ཚེ་བ་ལང་གྱི་ཁ་དོག་འཛིན་
པའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྒྱུན་ཆད་ཅྱིང་འཇུག་པ་ཇྱི་ལྟར་མྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དྲེའྱི་བར་རང་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱིས་བཅད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་
གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ཞུགས་པས་རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་བར་མ་ཆད་དུ་
མཚམས་སོར་བ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་ཆྲེས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དངོས་
པོའ་ིཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འགལ་མྲེའྱི་ཆ་ཤས་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་ཆྲེས་
མྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བར་མ་ཆད་པར་འཁོར་ལོའ་ིརྣམ་པར་མཐོང་བ་བཞྱིན་འདོད་དོ་
ཞྲེ་ན། ཐག་ཁྲའྱི་ཁ་དོག་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་དུ་མཐོང་
མྲེད་ཞུགས་པས་ས་ཕྱི་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་སོར་བ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མཐོང་
མྲེད་ལས་ཆྲེས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱོད་དངོས་པོའ་ིཕོགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་
མཚུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མ་ཆད་དུ་འཁྲུལ་ན། ཡྱི་གྲེ་ས་རཿར་ས་
ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་དྲེའང་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་ས་རཿར་ས་ཡྱི་ཆ་ཤས་རྣམས་གཅྱིག་ཆར་དུ་ཐོས་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ཐོས་པ་ཆྲེས་འཇུག་པ་མྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་མྱི་
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སྲེ་བར་འདོད་པ་འདྱིར་གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་ཀུན་དང་གཅྱིག་ཆར་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འདུས་པ་ཅན་གྱི་
མྱིག་སོགས་དབང་ལྔ་རྣམས་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ན་མྱིང་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་སྲེ་མྱིང་ལ་
བརྲེན་པའམ་མྱིང་གྱི་རྲེན་པ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་རང་
ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་འཇུག་ཤྲེས་ལྔ་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཆོད་པར་སྣང་བར་ཐལ། དྲེ་རྣམས་རང་དང་སྐད་
ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྲེ་རྲེ་ཞྱིང་འདྲེས་པ་སྲེ་སྤྲེལ་ནས་རྱིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རྣམས་དང་རྒྱུ་ཚོགས་
མམ་པོར་མཚུངས་ཤྱིང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་འད་བའྱི་ཡྱིད་
བོ་གང་ཡྱིན་དྲེ་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བཞྱིན་དུ་ཆོད་པར་སྣང་བ་དྲེ་ངོ་མཚར་
རོ་ཞྲེས་དཔས་སོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྲེན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱི་བོ་དུ་མ་
ནྱི་ཅྱིག་ཆར་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སོན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་མྱི་སྲེ་ན་དབང་ཤྲེས་ལྔ་པོ་འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་གཅྱིག་པུ་འཇུག་
བཞྱིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་གྱིས་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་མྲེད་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། བར་ཆད་དང་བཅས་པ་དང་བར་ཆད་མྲེད་པར་འཇུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱིད་ཀྱི་
རོག་པ་འབའ་ཞྱིག་འཇུག་བཞྱིན་པའྱི་ཚེ་ལའང་ཡྱིད་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་རྱིམ་ཅན་དུ་འཛིན་
པར་མྱི་འགྱུར་བར་གཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་ཆྲེས་མྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ཤྲེས་པ་དུ་མ་གཅྱིག་ཆར་སྲེ་ན་ཡུལ་ལྔ་ྲེ་བ་ན་དྲེ་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལྔ་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་དགོས་པ་
ལས་རྲེས་འགའ་མྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་སྲེ་ཡྱིད་ཤྲེས་གཟུགས་
མཛེས་ལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་པའྱི་སྐབས་ལ་ལར་ས་སོགས་ཀྱི་དོན་ྲེ་བ་ལའང་ས་སོགས་འཛིན་པའྱི་
ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རྱིམ་ཅན་ཁོ་ནར་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ཡུལ་གཞན་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་
བའྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་ནུས་པ་མས་པར་བྱས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་
དུ་མ་གཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་བ་དང་རྱིམ་གྱིས་སྲེ་བར་འདོད་པའྱི་རོལ་བ་གྱི་ག་ལ་ཡང་ཡུལ་ལྔ་ཀ་ྲེ་བ་
ན་དྲེ་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལྔ་གཅྱིག་ཆར་དུ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མྱི་སྲེ་ཞྲེས་པའྱི་རྩོད་པ་འདྱི་ཡོད་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་
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ཀང་ཁོ་བོ་ཅག་གྱིས་བཏབ་པའྱི་ལན་ལ་བརྲེན་ནས་ལན་གདབ་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་དྲེ་བཟློག་
པའྱི་ཐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སར་གྱི་དཔྲེ་ཡང་མ་གྲུབ་སྲེ། འགལ་མྲེ་ལ་འཁོར་ལོའ་ི
རྣམ་པ་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། འགལ་མྲེ་དྲེའྱི་ཆ་ཤས་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་
མཐོང་བ་ལ་བར་མ་ཆད་དུ་མཚམས་སོར་བ་ལས་འགལ་མྲེ་འཁོར་ལོའ་ིརྣམ་པར་འཁྲུལ་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། འགལ་མྲེ་མྱུར་དུ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་བས་གནོད་པ་ཅན་གྱི་མྱིག་གྱི་
དབང་པོ་ལས་འགལ་མྲེ་འཁོར་ལོའ་ིརྣམ་པར་འཁྲུལ་པར་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྲྱིད་པའྱི་
བདག་པོས་སོགས་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བྱྲེད་ལ་ལ་ན་རྲེ། བར་ལ་བྱང་བའྱི་རན་པོའ་ིདབང་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་དང་མོང་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་ཡྱིད་ལས་བྱུང་
བ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་བྱྱིས་པའྱི་བོ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ཡང་དྲེས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱིས་
སོང་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྱིས་པའྱི་བོ་རོག་མྲེད་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་བར་འཛིན་པའྱི་ནུས་པ་མས་པ་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲ་བ་ལ། རོལ་བ་དྲེ་དག་གྱི་ནྱི་ལུགས་ལ་བྱྱིས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། མངོན་
སུམ་བཞྱིན་དུ་དོན་ལ་སོད་པ་མ་ཡྱིན་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་
ནུས་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གཟུགས་སོགས་མངོན་པར་འདོད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ནར་
སོན་པའྱི་དུས་ཀང་བར་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བར་འཛིན་པའྱི་རྒྱུ་དོན་ལ་དཔོད་པ་དང་
བལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བར་ལ་མ་བྱང་བའྱི་ཡྱིད་དོན་ལ་དཔོད་བྱྲེད་དུ་ཡོད་
པ་དྲེས་ན་ཕྱིས་བར་འཛིན་པ་དྲེ་འདོད་ཅྲེ་ན། བྱྱིས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བྱྱིས་པའྱི་བོ་དྲེ་
བཞྱིན་དུ་ཁྱོད་ལ་ཡང་དོན་ལ་དཔོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རོག་མྲེད་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་
བསན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རན་དབང་རོག་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་
ཏྲེ་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་སོགས་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་འདྱི་འད་འདྱི་
ཡང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་ཅན་པའྱི་བོ་ངོར་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་བོ་
ངོར་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་ཞྱིང་དགག་བྱའྱི་ཆོས་དང་མྱི་འགལ་བའྱི་ལྷག་ལྡན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོག་མྲེད་དུ་འགྲུབ་རུང་ལ་སོགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་རོགས་མྲེད་དུ་བསྒྲུབས་
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ནས་དྲེའྱི་དཔྲེར་བརོད་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། འགྲུབ་རུང་ལ་སོགས་པའྱི་རགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ྱིད་ཆོས་
ཅན། དྲེའྱི་བོ་ངོར་རན་དབང་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་འདྱིར་ཡང་རགས་སུ་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་
བོ་ངོར་བྱྱིས་བོ་རོག་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རགས་གང་ཞྱིག དྲེའྱི་བོ་ངོར་རན་པོ་དང་བྱྱིས་པའྱི་
དབང་པོའ་ིབོ་གྱིས་ཀ་རོག་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་སུ་ནྱི་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དབང་སྲེས་རགས་
ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་མོང་བའྱི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་དང་ཡྱིད་ལས་འབྱུང་བ་མ་
ཡྱིན་པ་སོགས་ཀང་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ཞར་ལ་མངོན་
སུམ་རོག་པར་སྨྲ་བ་དང་རོག་མྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་སྨྲ་བ་ལ་གནོད་པ་བརོད་ནས། ད་བྱྲེ་བག་པ་
སོགས་དབང་ཤྲེས་དྲེ་རྱིགས་པ་སོགས་རྫས་ལ་སར་ནས་འཛིན་པའྱི་རོག་པར་འདོད་པ་བསལ་བའྱི་
ཕྱིར་དུ་མངོན་སུམ་རོག་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་གཞན་ཡང་སོན་པ་དྲེ། ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་དང་
ནྱི་ཁྱད་པར་བྱས་གཞྱི་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དང་ཁྱད་གཞྱི་སོགས་ཀྱི་འཇྱིག་རྲེན་གཞུང་ལུགས་
སམ་ཐ་སྙད་རྣམས་ནྱི་དང་པོར་སོ་སོར་བཟུང་ནས་ཕྱིས་དྲེ་དག་བསོམ་པར་བྱས་ཏྲེ་ཁྱད་ཆོས་ཀྱི་
ཁྱད་གཞྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་རོགས་ཀྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སྲེས་བུ་དབྱུག་པ་
ཅན་དུ་འཛིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ཁྱབ་པ་བསྒྲུབས་ནས་དོན་ལ་སོར་བ་ནྱི། བ་ལང་འཛིན་པའྱི་མངོན་
སུམ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་རྱིགས་སོགས་དྲེ་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་བ་ལང་གྱི་རྫས་ལ་སོར་ནས་འཛིན་
པའྱི་རོག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱད་ཆོས་བ་ལང་གྱི་རྱིགས་སོགས་དང་ཁྱད་གཞྱི་བ་ལང་གྱི་རྫས་
དང་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དང་དྲེ་དག་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་གཞུང་ལུགས་སོགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་སོ་སོར་རོག་
པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེར་ན་དྲེ་འད་བའྱི་མངོན་སུམ་འདྱི་ལ་རྱིགས་སོགས་རྫས་ལ་སར་ནས་འཛིན་
པའྱི་རོག་པའང་མྲེད་དོ། །རགས་གྲུབ་སྲེ། སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་
རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་བ་ལང་གྱི་སྱི་འཛིན་རྣམས་གང་ཡྱིན་དྲེའང་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གྱི་
སྱི་དངོས་པོ་བ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བ་ལང་གྱི་ས་སྲེ་མྱིང་དང་དྲེའྱི་གསལ་བའྱི་ཁ་དོག་
དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཁ་དོག་དབྱྱིབས་དང་ཡྱི་གྲེ་སྲེ་མྱིང་
སོགས་ཀྱི་རྣམ་པས་སོང་པ་ཞྱིག་བ་ལང་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྱི་ྱིད་དུ་བརོད་ཅྱིང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   205 

རོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་འཛིན་ལ་མྱི་གསལ་བར་སྣང་བའྱི་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་དྲེ་ྱིད་གསལ་བའྱི་
མཚུངས་པ་སྲེ་སྱི་ྱིད་ཡྱིན་པར་འདོད་ན། ཡང་བ་ལང་འཛིན་པའྱི་མྱིག་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། བ་
ལང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེས་བ་ལང་གྱི་རྫས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། དྲེ་རང་གྱི་ཡུལ་ལ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་འདའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་
ལང་གྱི་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་བ་ལང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་
རང་ལ་སྣང་བའང་རྲེད་པར་དཀའ་སྲེ། སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དྲེ་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བར་
སྣང་བའྱི་སྣང་ཚུལ་གྱིས་ནྱི་མྲེད་པར་མྱི་གསལ་བ་ཁོ་ནར་སྣང་བ་ཁྱོད་སྣང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་
ཁོ་ན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་སོགས་རྫས་ལ་སར་
ནས་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འཕོད་འདུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྣལ་མ་འདྱི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་སྙམ་
པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དྲེ་ཡང་སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུ་གང་
ཡང་མ་ཡྱིན་པར་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་འཕོ་འདུ་དྲེའོ་ཞྲེ་ན། སྣལ་མ་འདྱི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་ཅྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་
ཅན་པའྱི་ས་འདྱི་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་ཅན་པའྱི་བོ་ངོར་དངོས་པོའ་ིསོབས་སམ་གགས་པའྱི་
དབང་གྱིས་ཁྱོད་ལས་སྣལ་མ་འདྱི་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་བོ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་བོ་
ངོར་དངོས་པོའ་ིསོབས་སམ་གགས་པ་གང་གྱིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་རྱིགས་པ་ཅན་པ་རང་གྱིས་རང་
དགར་བྱས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སྣམ་བུ་ལ་སྣལ་མ་ཡོད་
ཅྲེས་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་ཀྱི་རྭ་ལ་བ་ལང་ཡོད། སྣལ་མ་ལ་སྣམ་བུ་ཡོད་ཅྲེས་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་བོའ་ིགཟུང་དོན་བ་ལང་དང་
རྭའྱི་འཕོད་འདུ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། བ་ལང་ལ་རྭ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་དང་རྭའྱི་འཕདོ་འདུ་
ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བ་ལང་ཞྲེས་བྱའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་
ནོག་སོགས་དང་ནྱི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་སྲེང་གྱི་རྭ་བར་རྣམ་པར་བཅད་པ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྣལ་མ་ལ་སྣམ་བུའོ་ཞྲེས་པ་ཡང་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་
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མྲེད་ཏྲེ། སྣལ་མ་དྲེ་རྣམས་ཀྱི་སྣམ་བུ་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟ་བུར་ཡང་འབས་བུའྱི་སྣལ་
མ་དང་དུས་གཅྱིག་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་སྣམ་བུའྱི་རྫས་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མྱིན་ཏྲེ། རྒྱུའྱི་སྣལ་
མ་ཐག་ག་བ་སོགས་ཀྱིས་མངོན་པར་འདུས་བྱས་པ་ལས་ཕྱིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་འབྱུང་བར་བརོད་
པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་སྣམ་བུའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་རྲེན་ནམ་རྒྱུ་སོན་པ་ན་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་
ཅན་གྱི་སྣམ་བུའྱི་རྫས་ྱིད་སྣལ་མ་ཞྲེས་པའྱི་ས་འཇུག་པའྱི་རྲེན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་གྱི་སྣལ་མ་དྲེ་གང་
ཞྲེས་དྱིས་པ་ན་སྲེས་བུ་འགའ་ཡྱིས་འབས་བུ་སྣམ་བུ་ལ་རྒྱུའྱི་སྣལ་མར་སོ་བཏགས་ནས་སར་གྱི་
སྣལ་མ་དྲེ་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའམ། ཡང་དྲེ་ལྟར་དྱིས་པ་ན་སྣམ་བུ་ལས་སྣལ་མ་གཅྱིག་ནྱི་དཀར་བར་བྱས་
ནས་སྣལ་མ་འདྱིའོ་ཞྲེས་སྣལ་མའྱི་ས་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བ་ལང་
ལ་རྭ་ཡོད་སྙམ་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་དང་རྭའྱི་འཕོད་འདུ་ཡོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་ལས་འཇུག་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བ་ལང་དང་རྭ་ཕན་ཚུན་ཕན་གདགས་བྱ་དང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་འབྲེལ་ྱིད་དམ་
ནོག་སོགས་ཡན་ལག་ལྷག་མ་རྣམས་དང་སྲེང་གྱི་རྭ་བར་རྣམ་པར་བཅད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཙམ་
ལས་འཇུག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྣམ་བུ་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། དོན་གང་ལ་ཡང་
དངོས་མྱིང་དུ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་སྣམ་བུའྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། 
དོན་གང་ལ་བཏགས་མྱིང་དུ་ཡང་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུའྱི་སྣལ་མ་རྣམས་ཐ་ག་བ་སོགས་
ཀྱིས་ལྱིང་པོ་གཅྱིག་ཏུ་བྱས་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྣམ་བུ་ཞྲེས་པའྱི་ས་དངོས་མྱིང་དུ་
འཇུག་སྲེ། དྲེ་ལས་དོན་གཞན་ལ་འཁྲུལ་མྲེད་ཅན་དུ་བོས་ཤྲེས་ཤྱིང་ཁྱོད་དྲེ་འདོད་རྒྱལ་དང་པོར་
སོར་བའྱི་བརའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་རྱིགས་སོགས་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་གྲུབ་
པར་བསན་ནས། ད་རྲེས་དཔག་གྱིས་ཀང་མ་གྲུབ་པར་སོན་པ་དྲེ། ཁྱད་པར་གྱིས་དངོས་པོ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། རང་ལས་རྫས་ནྱི་ཐ་དད་པ་ཅན་གྱི་རྱིགས་སོགས་རང་གྱི་ཆོས་སུ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ནྱི་
རགས་དང་རྲེས་དཔག་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་
དབྱུག་པ་ཅན་དྲེའྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཡྱིན་པས་རགས་མ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞྲེས་སོགས་
ཀྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ལ་དོན་གཞན་དབྱུག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཙམ་
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གྱིས་འཇུག་པ་འང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུ་དང་དབྱུག་པ་ཕན་ཚུན་ཕན་གདགས་བྱ་འདགོས་
བྱྲེད་དུ་མཐོང་བའྱི་སོ་ནས་དྲེ་གྱིས་ཁྱད་གཞྱི་ཁྱད་ཆོས་སུ་ཀུན་རྫོབ་སྲེ་སོ་འདོགས་ཐ་སྙད་འདོགས་
པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་གྱི་དངོས་པོ་དང་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ས་
ཡང་ཆོས་ཅན། ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་དང་ཁང་བཟངས་སོགས་ལ་དངོས་མྱིང་དུ་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དོན་གཞན་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་དང་ཁང་བཟངས་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱིས་རྫས་མྱི་རྩོམ་པས་ཁང་བཟངས་རྫས་མ་ཡྱིན་ལ། གལ་ཏྲེ་ཁང་
བཟངས་དྲེ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་གྱིས་བརྩམས་པའྱི་ལྡན་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཡྱིན་ན། ཁང་བཟངས་
དྲེའྱི་ཕྲེང་བ་དྲེ་ནྱི་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་གྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་སྲེ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་ཡང་རྫས་
དང་ཡོན་ཏན་ལས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་ལ་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་འདུ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་མྱི་
བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་རྱིགས་ཡྱིན་ན་ཁང་པ་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཁང་བཟངས་ཀྱི་
ཕྲེང་བ་ཞྲེས་བརོད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་སུ་ལྡན་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཤྱིང་གཅྱིག་ཀང་ཤྱིང་གྱི་རྱིགས་དང་ལྡན་པས་ཤྱིང་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་
ཡང་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མང་པོ་ལ་ཆོས་ཅན། ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་
ཞྲེས་པ་དྲེའྱི་ས་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྱིགས་སུ་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་རྱིགས་སུ་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རྱིགས་ལ་རྱིགས་གཞན་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། ཡང་ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཆྲེན་པོ་དང་ཁང་བཟངས་ཆྲེན་པོ་སོགས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཆྲེན་པོ་
དང་ཆུང་ངུ་སོགས་ཀྱི་ས་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། ཆྲེ་ཆུང་སོགས་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་སུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ལ་དྲེའྱི་ས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལས་འཇུག་པར་འདོད་དོ་ཅྲེ་ན། ཁང་བཟངས་ཀྱི་ཕྲེང་
བ་ཆྲེན་པོ་སོགས་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆྲེན་པོ་སོགས་ཀྱི་ས་ྲེ་བར་བཏགས་ནས་འཇུག་པ་
མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དངོས་མྱིང་དུ་འཇུག་པའྱི་རྱི་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆྲེན་པོ་དངོས་དང་ཁྱད་པར་མྲེད་
པར་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་ཆྲེན་པོ་དངོས་སུ་གཟུང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་
དོན་གཞན་རྒྱུ་མཚན་དུ་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་ས་དངོས་མྱིང་དང་དྲེ་ལས་གཞན་བཏགས་མྱིང་གྱི་མཚན་
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ྱིད་དུ་འདོད་པའང་འཇྱིག་རྲེན་དང་མྱི་མཐུན་ཏྲེ། དངོས་སུ་འཇུག་པར་མངོན་པར་འདོད་པའྱི་སྲེས་
བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞྲེས་པའྱི་ས་དྲེ་དྲེ་ལའང་རྒྱུ་དོན་གཞན་དབྱུག་པ་ཙམ་ལས་འཇུག་པ་མྱིན་པ་ྱིད་དྲེ་
མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་ལ་ཀུན་རྫོབ་པ་ལས་ཐ་སྙད་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཚིག་གྱི་དོན་དྲུག་
རྣམས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཚིག་དོན་གྱི་ས་དངོས་མྱིང་དུ་མྱི་འཇུག་པར་ཐལ། དྲེ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་དོན་
གཞན་གང་ཚིག་དོན་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པར་མཐོང་སྲེ་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་དངོས་
བཏགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འཛིན་པ་དང་འགལ་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་ལས་ཐོག་མར་དྲེའྱི་
མྱིང་དུ་གྲུབ་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་དོན་དྲེའྱི་དངོས་མྱིང་དུ་འཇུག་པའྱི་དོན་དྲེ་དང་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་མཚུངས་
པའྱི་ཕྱིར་ཕྱིས་དོན་གང་ལ་མྱིང་དྲེ་སྐད་བརོད་པའྱི་མྱིང་དྲེ་དོན་དྲེའྱི་མྱིང་གཞན་ཕལ་པ་བཏགས་མྱིང་
ཡྱིན་ལ། བུ་གྲེན་གྱི་དངོས་པོ་ལ་བུ་མྲེད་ཅྲེས་དངོས་མྲེད་ཀྱི་མྱིང་ྲེ་བར་བཏགས་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་བཏགས་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་འཇུག་ཀང་གགས་པ་ྱིད་དངོས་པོའ་ིདབང་
གྱིས་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། འཇྱིག་རྲེན་གྱི་གགས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ་ིདབང་གྱིས་འཇུག་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ངག་གྱི་བརའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ངག་གྱི་བར་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དྲེ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་འདོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་བརོད་པ་ལྟར་གྱི་དོན་
མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མྲེད་ཀང་དོན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་མྱིང་ལས་དོན་དྲེ་ཕྱིས་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་
བདྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཡྱི་གྲེའྱི་གོ་རྱིམ་ཁྱད་པར་ཅན་འགའ་
ཞྱིག་ལ་གོ་རྱིམ་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་མྲེ་ཏོག་ཕྲེང་འཛིན་ཞྲེས་སོགས་སྲེབ་སོར་གྱི་མྱིང་བཏགས་པ་
དང་སའྱི་ཆའམ་ཡན་ལག་ལ་རང་བཞྱིན་དང་རྲེན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཞྲེས་སོགས་བཏགས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལ་སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་མྲེད་ན་དྲེ་རྣམས་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་
རོགས་པའྱི་བོ་མྱི་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དོན་ཤྱིང་གསལ་བ་དྲེ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའྱི་ཐ་
དད་ཡྱིན་ཀང་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེས་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དྲེ་ཡྱིན་ཀང་གང་དངོས་པོའ་ིཆོས་ྱིད་ཀྱིས་རྱིགས་གཅྱིག་པ་དྲེ་འདའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རྣམ་ཤྲེས་
ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གསལ་ཐ་དད་འཛིན་པའྱི་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་
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ནའང་ཤྱིང་གསལ་དྲེ་གཞན་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་དུ་བཞག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཤྱིང་གསལ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཐ་
དད་མྱིན་པར་རྱིགས་ཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུར་འད་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། སྱི་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཀང་སྱི་བརགས་ཏྲེ། ཤྱིང་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་
དང་བལ་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་བ་ཙམ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དངོས་པོ་འཇུག་
པའྱི་ཤྱིང་ཞྲེས་པའྱི་མན་པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གསལ་དྲེའྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གསལ་གྱི་དངོས་
པོ་རྣམས་ལ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་དྲེ་ཡོད་ཅྱིང་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བར་སར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ས་དངོས་པོ་ལྡོག་པའྱི་མཐའ་ཅན་ཡྱིན་ན་ས་དོན་དངོས་པོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ཤྱིང་གྱི་དོན་བྱྲེད་པར་ནུས་པ་ལ་དངོས་སུ་རྲེག་པ་
མྲེད་ཀང་ཤྱིང་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་རུང་སྲེ། ཤྱིང་གསལ་རང་མཚན་པ་དྲེའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་གྱི་ཤྱིང་གྱི་
སྱི་འཛིན་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་གཟུགས་བརན་རྣམས་དང་བརོད་བྱ་རོད་བྱྲེད་དུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་ཤྱིང་གྱི་མན་པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་རང་མཚན་བརོད་པས་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་བརོད་པ་མ་ཡྱིན། 
ཤྱིང་གྱི་དོན་གྱི་གཞན་སྲེལ་བརོད་ཐོབ་པའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་
བརོད་པར་བྱྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སས་རོག་པའྱི་གཟུགས་བརན་བརོད་ན་ཕྱི་རོལ་ས་
དོན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཕྱི་རོལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་ས་དག་ལས་ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་
གཞན་ཤྱིང་གྱི་གཟུགས་བརན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པ་བཞྱིན་དུ་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་དྲེའང་ཆོས་ཅན། 
ཕྱི་རོལ་དོན་གྱི་ཤྱིང་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་རང་མཚན་མཐོང་བའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་
འཁྲུལ་པའྱི་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་དོན་དངོས་པོ་བ་ཡོད་དྲེ་ཤྲེས་པའྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་རོག་
པའྱི་གཟུགས་བརན་དྲེ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྱིང་གྱི་གན་པ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་དོན་གྱི་ཆ་གང་
རོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྲེས་པའྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་རོག་པའྱི་གཟུགས་བརན་དྲེ་ཙམ་
ཞྱིག་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤྱིང་ལ་བར་བྱྲེད་པ་ནྱི་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་ཤྱིང་
དྲེ་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཤྱིང་ས་དྲེ་ཤྱིང་དྲེ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་བར་སར་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཡང་ཤྱིང་ས་དོན་གྱི་ཆ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་ཅྲེས་འདྱི་བ་དྲེ་ལ་ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་བརོད་ཅྲེས་
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བརོད་པར་བྱ་ཞྱིང་། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རོག་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྲེ་ཁྱོད་ཤྱིང་སས་
བརོད་པས་ཇྱི་ལྟར་ན་དོན་རྲེན་སྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་མ་བརོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་ཤྱིང་གྱི་དོན་དྲེ་
ཤྱིང་གྱི་སྱི་སའྱི་བརོད་བྱར་རྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་
བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་ས་བར་བྱས་
པ་དྲེ་ནྱི་ཤྱིང་གསལ་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་ཤྱིང་གྱི་དོན་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་
ལ་ཤྱིང་རང་མཚན་མཐོང་བ་གོམས་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་རོག་པའྱི་རྣམ་པ་
དྲེའང་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་སྱི་སའྱི་བརོད་བྱར་མྲེད་པ་ཅན་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་གྱི་བོ་ལས་ཐ་དད་མྲེད་པར་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིང་གྱི་
སྱི་འཛིན་རོག་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་སའྱི་དོན་གང་ཡྱིན་ཞྲེས་འདྱི་བ་དྲེ་ལ་རང་ལ་སྣང་བའྱི་
གཟུགས་བརན་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་ནྱི་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། རང་ལ་སྣང་བའྱི་གཟུགས་བརན་
དྲེ་ཕྱི་རོལ་ཤྱིང་གྱི་དངོས་པོར་སོ་བཏགས་པ་རོགས་པའྱི་སོ་ནས་གཞན་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་བཟློག་
པའྱི་ཤྱིང་རང་མཚན་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིང་གྱི་སྱི་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་
དུ་སོ་བཏགས་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་སའྱི་བརོད་བྱར་རུང་སྲེ། ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་སོ་ནས་
དོན་ཤྱིང་གསལ་གྱི་ཆ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིང་འཛིན་ཤྲེས་པའྱི་ཤྱིང་ས་ཡྱིས་
ངྲེས་པར་སྤྲུལ་པའྱི་རོག་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ལོག་པའམ་བརྫུན་པར་སྣང་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་
སྣང་བ་ཤྱིང་དུ་མྲེད་པ་ལ་ཤྱིང་དུ་ཞྲེན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྱིང་གྱི་མན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་
གཞན་སྲེལ་བརོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་སུ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་སྤངས་ནས་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ས་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་གྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཤྱིང་ས་ཆོས་ཅན། བར་དུས་ན་ཡང་
ཤྱིང་སས་བསན་པའྱི་དོན་ཤྱིང་འཛིན་རོག་པའྱི་གཟུགས་བརན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་དུ་སོ་བཏགས་པ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ཤྱིང་གྱི་དོན་གྱི་གཞན་སྲེལ་དང་བར་འབྲེལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། རགས་ས་མ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 
གཟུགས་བརན་ཅྱི་འད་ཞྲེ་ན། རང་ྱིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཤྱིང་དུ་མཐོང་ཞྱིང་ཞྲེན་པའྱི་སོ་ནས་དྲེ་ཐོབ་པའྱི་
འབས་བུ་ཅན་ནམ་རྒྱུ་ཞྱིག་གོ །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ས་གཞན་སྲེལ་ལ་སོར་གྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་ལ་མྱི་སོར་ཞྲེ་ན། 
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ཤྱིང་ས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྱིང་གྱི་གཞན་སྲེལ་དང་བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པར་འགྱུར་གྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་ལ་བར་
འབྲེལ་བྱྲེད་པར་མྱི་རུང་སྲེ། །གཞན་དུ་ཤྱིང་མ་ཡྱིན་ལས་འཇུག་པ་མ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་དང་ཤྱིང་
གསལ་ལ་ལར་འཇུག་པ་དྲེ་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་ནས་བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དབང་ཤྲེས་
ཆོས་ཅན། རྱིགས་དང་འདུ་བ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱིགས་
སོགས་དྲེ་མངོན་རྲེས་གང་གྱིས་ཀང་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་
དོན་དང་རྱིགས་སོགས་དྲེ་དག་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱིས་མན་པ་བར་འབྲེལ་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཏྲེ། གཞན་རྱིགས་
མྱི་མཐུན་ལས་ལྡོག་པའྱི་གཞན་སྲེལ་ྱིད་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དངོས་སུ་སོར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་
གྱིས་དབང་ཤྲེས་དོན་སོར་རོག་པ་ཡྱིན་པ་བསལ་ནས་ད་མྱིང་སོར་རོག་པ་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་སྲེ། 
མྱིག་ཤྲེས་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བར་དན་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཅན་གྱི་སར་བར་དུས་སུ་མཐོང་བའྱི་མྱིང་ཕྱིས་དང་
ཐ་སྙད་དུས་ཀྱི་དོན་གཅྱིག་ཏུ་བསྲྲེ་བར་བྱྲེད་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་རོག་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ས་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་འཛིན་པས་སོང་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བ་ལང་ལས་གཞན་འདས་པའྱི་
དོན་ལ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་སྲེམས་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་སྲེས་བུའྱི་མྱིག་གྱིས་བ་ལང་གྱི་གཟུགས་དག་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་གྱུར་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་དྲེར་ནྱི་ཆོས་ཅན། གསལ་བར་དྲེའྱི་བར་འཛིན་པ་དྲེས་
བསྲེད་པའྱི་རོག་པའང་མྲེད་ཏྲེ། དྲེས་མྱིང་གྱི་བར་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་རྒྱུད་ལྡན་གྱི་རོག་པ་
འདས་པའྱི་དོན་ལ་རོག་བཞྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མྱིང་སོར་རོག་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་དྲེ་རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གང་ལ་རོད་
བྱྲེད་ཀྱི་ས་ནྱི་ངྲེས་པར་འགོད་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ལ་མྱིང་སོར་རོག་པ་ཡུལ་ཅན་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཡུལ་ཡྱིན་ན། དབང་སྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 
རྲེན་ལ་མ་ལྟོས་པར་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་དོན་འཛིན་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་
པས་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཕྱི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་
ལོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་དབང་ཤྲེས་རོག་མྲེད་དུ་འགྲུབ་སྲེ། གཟུགས་ལ་འདྱི་གཟུགས་
སོགས་ཞྲེས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་ཚེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་གཟུགས་འཛིན་
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མོང་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་དྲེ་ཡོད་ན་འདྱི་གཟུགས་དྲེ་འཛིན་པའྱི་བོ་འོ་ཞྲེས་རོག་དགོས་པ་ལ་
དྲེ་ཇྱི་ལྟར་མཐོང་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་གཟུགས་འཛིན་དྲེའྱི་མས་སུ་མོང་བར་
བྱྲེད་པའང་ཡོད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་གཟུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་དང་ཁོ་བོས་གཟུགས་མཐོང་བའོ་
སྙམ་པའྱི་རོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྩ་བའྱི་ཐལ་རགས་གྲུབ་སྲེ། རང་འཛིན་རྒྱུད་ཀྱི་
གཟུགས་འཛིན་མོང་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་རོག་མྲེད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་འདྱི་གཟུགས་སོ་འདྱི་
གཟུགས་འཛིན་པའོ་སྙམ་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་དྲེ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་
མོང་བ་ཡྱིན་ན་ནྱི། དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་གཟུགས་ལ་རོག་བཞྱིན་པའྱི་ཚེ་རང་ྱིད་གཟུགས་
འཛིན་པའོ་སྙམ་དུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་མོང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་འདྱི་གཟུགས་སོ་སྙམ་
པའྱི་རོག་པ་དང་འདྱི་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སྙམ་པའྱི་རོག་པ་གྱིས་སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་
བ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྱིགས་པ་དྲེས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། རང་དང་དུས་མཚུངས་པའྱི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་འདྱི་གཟུགས་འཛིན་པའོ་སྙམ་དུ་མོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ས་མ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ྱིད་རང་ལས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་རོག་པས་མོང་ཞྲེ་ན། གཟུགས་
འཛིན་མོང་བའྱི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་དྲེ་ལ་ནྱི་དན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་དུས་
ན་འདས་པའྱི་གཟུགས་འཛིན་ལ་མོང་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་རོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ལ་
དན་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་དྲེ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་ལྷ་སྱིན་རང་གྱི་བོའ་ིཡུལ་ཅན་གྱི་ལྷ་སྱིན་གྱི་བོ་དང་གཞན་མཆོད་སྱིན་གྱི་བོའ་ིཡུལ་ཅན་
གྱི་ལྷ་སྱིན་གྱི་བོ་གྱིས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་ཚུལ་ངོ་བོ་གཅྱིག་པར་འགྱུར་གྱི་
མངོན་སུམ་དུ་མོང་མྱི་མོང་གྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། ཡུལ་ལོག་གྱུར་གཅོད་བྱྲེད་དུ་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་མངོན་སུམ་རོག་པར་སྨྲ་བ་དང་རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཡང་རང་རྱིག་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དྲེ་དག་
གྱི་ལྟར་ན། དོན་རྱིག་འདས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཅྱིས་གྲུབ་སྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལ་
ནྱི་མངོན་སུམ་དུ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་ཀང་འཇལ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་
པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་ཟུར་གྲུབ་སྲེ། མངོན་སུམ་ནྱི་ད་ལྟར་བའྱི་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱིར་
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ཟུར་གྲུབ་སྲེ། ཁྱོད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སུ་བཟུང་ན་ཆོས་ལྡན་གྱི་མཐུན་དཔྲེ་དག་དང་བལ་ཞྱིང་ཆོས་
ཅན་དུ་བཟུང་ན་ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པས་རགས་ཕོགས་ཆོས་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྩ་
རགས་ས་མ་མ་གྲུབ་སྲེ། དོན་རྱིགས་འདས་པ་དྲེའྱི་ངོ་བོའམ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ཅན་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་
བོ་ཕྱི་མས་དོན་རྱིགས་འདས་པ་འཛིན་པར་འགྱུར་སྲེ། མདོ་སྲེ་པས་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུགས་
སོགས་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་ནས་གཟུགས་སོགས་འདས་པ་འཛིན་པར་འདོད་པ་
བཞྱིན་དུའོ་ཞྲེ་ན། དོན་གཅྱིག་འགགས་མ་ཐག་པའྱི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། དོན་རྱིགས་ས་
མ་ས་མའྱི་བོ་དྲེ་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དག་དང་རང་གྱི་བར་དུ་དོན་རྱིག་འགགས་མ་
ཐག་པ་དྲེས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་གཟུང་འཛིན་མོང་བྱྲེད་ཡོད་ཅྱིང་དྲེ་རོག་པར་མྱི་འཐད་པས་ཇྱི་
ལྟར་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་རྣམ་ཤྲེས་མས་སུ་མོང་བྱྲེད་དྲེ་རོག་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མངོན་སུམ་
གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། རོག་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བར་དངོས་སུ་བྱ་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཡུལ་འཛིན་
པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་རང་མཚན་ཤྲེས་པ་གང་གྱིས་གསལ་པོར་
རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོག་པས་
རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། རོག་པའང་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། སྱི་བརོད་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་
གྱི་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་དྲེ་དང་དོན་གཅྱིག་ལ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་རོག་མྲེད་འགའ་ཞྱིག་
ཀང་ཡོད་པས་དྲེས་རང་མཚན་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་རོག་
མྲེད་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རོག་མྲེད་དུ་ཐལ། དྲེ་དང་རང་རྒྱུ་རྲེན་གསུམ་མཚུངས་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། འབས་བུའྱི་དྲེ་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པ་ནྱི་རྒྱུའྱི་བདག་ྱིད་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པ་ལས་
བྱུང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་རང་ལ་དྲེ་བྱུང་དུ་འབྲེལ་བའྱི་དབང་ཤྲེས་
རོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། མྱིང་སོར་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཡུལ་གྱི་བར་དན་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྱིག་བོ་ཆོས་ཅན། མྱིང་སོར་རོག་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་གྱི་བར་དན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་གཟུང་དོན་གྱི་དངོས་པོའ་ིནུས་པ་ྱིད་ལས་སྲེ་
བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། གཟུགས་ནྱི་རང་གྱི་བར་དན་ལ་ཕན་འདོགས་པ་ལ་
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ལྟོས་ནས་རང་འཛིན་དབང་པོའ་ིབོ་དག་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པར་འགྱུར་གྱི་དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་
རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བར་དན་
ྱིད་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པར་འགྱུར་གྱི་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་ལ་དངོས་སུ་མྱི་ཕན་པར་ཐལ། རང་དོན་
དུ་རོག་པ་ལས་བར་དན་ཏྲེ་སྲེ་ཞྱིང་བར་དན་ལས་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ར་
བྱའྱི་སའྱི་རགས་ཀྱིས་རགས་ཆོས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་དན་པ་ཙམ་དངོས་སུ་བསྲེད་ཀྱི་རགས་ཅན་གྱི་ཤྲེས་
པ་དངོས་སུ་མྱི་བསྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །མྱིག་གྱི་དབང་བོ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་ཙམ་ལས་
སྲེ་བར་འགྱུར་བའམ་གཟུགས་ྲེ་དུས་ན་ཡང་སྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་ལས་དངོས་སུ་མྱི་སྲེ་
བར་གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་ལས་དངོས་སུ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། གཟུགས་ྲེ་དུས་དྲེ་ལས་དུས་
གཞན་དུའང་གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་ཙམ་ལས་སྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་ཙམ་
ལས་སྲེ་ཞྱིང་གཟུགས་ྲེ་དུས་ན་ཡང་བར་དན་ཙམ་མྲེད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྐབས་ལ་ལར་
གཟུགས་ྲེ་ཡང་ཡྱིད་ཡུལ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་གཡྲེང་བ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུགས་ཀྱིས་
སར་རང་གྱི་བར་དན་བསྲེད་ཅྱིང་ཕྱིས་རང་འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་བསྲེད་པས་རྱིམ་གྱིས་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཆོས་ཅན། སར་རང་གྱི་བར་དན་བསྲེད་དུས་ྱིད་ན་རང་
འཛིན་མྱིག་ཤྲེས་ཀང་བསྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་ཕྱི་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་རག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་གཟུགས་རག་ན་ྲེས་པ་དྲེར་འགྱུར་ཀང་གཟུགས་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པས་དྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་དང་
པོ་དྲེའྱི་བར་དན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ལ་གཞན་དྲེའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་དྲེ་འཛིན་དབང་པོའ་ིབོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཡང་མྱིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་གྱི་ཡུལ་ལ་མྱིང་སར་
ནས་འཛིན་པའྱི་རོག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་རང་རྒྱུར་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་
བར་ཐལ། བར་དན་གྱི་ཡུལ་ལས་གཞན་བར་བཏགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཁྱད་པར་རང་མཚན་འཛིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཁྱྲེད་ཀྱིས་གཟུགས་ཀྱི་བར་དན་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་མྱིག་ཤྲེས་དྲེ་ཅྱི་ལྟར་
བར་བཏགས་པའྱི་བར་དན་གྱི་ཡུལ་ལ་མྱིང་སོར་ནས་འཛིན་པའྱི་རོག་པར་གྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་འདོད་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དབང་ཤྲེས་མྱིང་སོར་རོག་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་བར་དན་པ་རྒྱུར་དོན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་
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དོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་སྱི་ཡན་གར་བ་ཙམ་འཛིན་པས་རོག་པའོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
གཟུང་དོན་ཁྱད་པར་རང་མཚན་པ་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། སྱི་ཡན་གར་བ་ཙམ་འཛིན་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་བར་དན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་མྱིག་དང་གཟུགས་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་
དག་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ལ་བརྲེན་ནས་མྱིག་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བས་མྱིང་སོར་རོགས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་མཇུག་སྡུད་དོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་སུ་མངོན་སུམ་སྲེ་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལ་མྱིག་སོགས་དབང་
པོའ་ིནུས་པ་སོར་བ་བཞྱིན་དུ་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་གྱི་ནུས་པ་ཡང་སོར་བ་ཡྱིན་མོད། འོ་ན་ཅྱིའྱི་
ཕྱིར་ཡུལ་དབང་གྱིས་ཀ་ལ་རག་ལས་ནས་སྲེ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་གཟུགས་ཤྲེས་ཞྲེས་སོགས་ཡུལ་
གྱི་ཐ་སྙད་དྲེས་མྱི་བརོད། གང་གྱིས་ན་མྱིག་ཤྲེས་ཞྲེས་སོགས་དབང་པོའ་ིཐ་སྙད་ཀྱིས་འདོགས་ཤྲེ་
ན། སྱིར་འཇྱིག་རྲེན་ན་བར་སར་བ་དྲེ་ནྱི་དོན་བདྲེ་བག་ཏུ་གོ་བར་བྱྲེད་པ་ྱིད་དུ་མཐོང་ནས་ཐ་སྙད་
ངྲེས་པར་སར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྔ་བོ་ཆྲེ་ཞྲེས་པའྱི་ས་བཞྱིན་ནོ། །དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་
སྙད་དྲེ་ལ་སོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་གོ་བྱྲེད་དྲེ་ཡོད་ལ་མྱིང་དུ་སོར་བར་བྱ་བར་འོས་པ་
དྲེའང་དོན་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གོ་བྱྲེད་དྲེའྱི་ཁྱབ་བྱའྱི་ཆོས་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤྲེས་ཞྲེས་
པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གོ་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་མྱིང་དུ་
སར་བར་བྱ་བར་འོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་བདག་གཅྱིག་ཏུ་འབྲེལ་ཞྱིང་ཚུལ་གསུམ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཡང་ཡུལ་ཤྲེས་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཆོས་ཅན། སོ་ངའྱི་ཤྲེས་པའྱི་མྱིང་དུ་སར་བར་འོས་པ་ལྡོག་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་ཁྱབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་དྲེ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་གོ་བྱྲེད་ལོག་པའྱི་ཕྱིར། 
ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གཅྱིག་ཏུ་མྱི་རོག་ན་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་པོ་ནྱི་བསགས་པ་
ལ་དམྱིགས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན། སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་གྱིས་ཀང་། གང་ཡང་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་སོ་སོ་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཀང་ཡུལ་ཅན་ཡྱིན་གྱི་རྫས་ཀྱི་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་ཇྱི་ལྟར་གསུངས་ཞྲེ་ན། དྲེར་དོན་དུ་མས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། །རང་དོན་སྱིའྱི་སོད་
ཡུལ་ཅན། །ཞྲེས་སོགས་འཆད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་བསགས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་བསགས་པ་ཞྲེས་པའྱི་
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ས་དག་གྱིས་ནྱི་ཚོགས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ་ཚོགས་པ་དྲེ་སྱི་ཡྱིན་ཞྱིང་སྱི་དྲེ་ལ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་
པའྱི་ཕྱིར་དབང་པོའ་ིབོ་རོག་བཅས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྱི་བོ་ནྱི་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡང་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་
རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་དྲེ་
དག་རྒྱུ་རྲེན་དོན་གཞན་དང་ནྱི་མངོན་པར་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་བསྲེད་ནུས་ཀྱི་རྡུལ་ཕན་
གཞན་གང་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ལུང་ལས་བསགས་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་
དག་ནྱི་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པའྱི་ཚོགས་ལྔ་ནྱི་བསགས་པ་ལ་དམྱིགས་པ་ཞྲེས་བཤད་ཀྱི་བསགས་པ་ཞྲེས་པའྱི་སྱི་དངོས་
པོར་བར་བཤད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་གྱི་ལུང་གྱི་དོན་ཡང་། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་
ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་རྡུལ་ཕན་ཁྱད་པར་བ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་མཐུན་པའྱི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་
གཞན་དག་དང་འདབ་འབྱར་དུ་མྲེད་པར་ནྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་དག་དང་འདབ་འབྲེལ་
གྱི་དབང་གྱིས་དྲེའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྱི་སྲེ་རྡུལ་ཕན་
དུ་མ་ཚོགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་དྲེ། ཟླ་བཅས་མྲེད་པའྱི་རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་གཅྱིག་ལ་
དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་རང་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཞྲེས་པའྱི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཚོགས་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཞྲེས་པའྱི་སྱི་
དངོས་པོ་བའྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་བཤད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་བྱ་དྲེ་སྲེ་མཆྲེད་
གཅྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཤྲེས་པས་ཅྱིག་ཆར་དུ་རྫས་དུ་མ་འཛིན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་རྱིམ་གྱིས་འཛིན་ཡང་
གཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པར་འཁྲུལ་བར་རོག་པའོ་ཞྲེ་ན། ཏྱིལ་དང་མ་ཤ་སོགས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་གནས་
པ་ལ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་རང་འཛིན་ཤྲེས་པས་གཅྱིག་ཆར་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིམ་གྱིས་འཛིན་ཡང་འཇུག་པ་
མགོགས་པས་ཅྱིག་ཆར་འཛིན་པར་འཁྲུལ་བ་ཙམ་མོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་ལ་ནྱི་ལན་ཡྱི་གྲེའང་ཅྱིག་ཆར་ཐོབ་
པར་འགྱུར་ཅྲེས་སོགས་སུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཡང་ཏྱིལ་ནམ་མཁའ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་འབབ་པ་དྲེ་ྱིད་
འཛིན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ལ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་དྲེ་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཆར་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ་འགྱུར་
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བར་ཐལ། དྲེ་འཛིན་པ་འཇུག་པ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་བོ་རྣམས་དག་ནྱི་ཐམས་ཅད་ཀང་ཆོས་
ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་དྲེ་དག་ལ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཡུལ་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྣང་བ་དང་གཞན་རྱིམ་ལྡན་དུ་
སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་འཛིན་པ་དུས་མྱུར་བར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་
ཡང་ཡུལ་འདྱི་ནྱི་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཀུན་འཛིན་པ་ལ་འཇུག་པ་
མྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཕྲེ་མ་ལྲེབ་ཀྱི་ཁྲ་བོ་དང་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུགས་
ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་རྫས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བར་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་དུ་མའང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་ལ་
སོགས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་གཟུགས་དྲེ་ཆ་མྲེད་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། 
ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་སོགས་ངོ་མཚར་ཆྲེ་བ་དྲེ་བས་རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་འདྱི་ཆྲེས་ངོ་
མཚར་ཆྲེ་ཞྲེས་དཔད་དྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆ་མྲེད་པའྱི་ཡན་
ལག་ཅན་གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྫས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་ནོར་བུ་
སྣ་ཚོགས་སྤུངས་པའྱི་གཟུགས་དྲེ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་སྣམ་ཁྲ་དང་སན་ཁྲ་ལ་སོགས་པ་དག་དང་འདྱི་སོ་
སོགས། འདྱི་སྲེར་སོགས་སུ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་ནུས་པའྱི་སྣ་ཚོགས་སུ་ཡང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་སོགས་དྲེ་ལ་ཡན་ལག་གྱི་གཟུགས་འབའ་ཞྱིག་སོ་སོགས་སུ་དབྱྲེ་
ནུས་པའྱི་ནུས་པ་དྲེ་ལྟར་མཐོང་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། མཐོང་བའྱི་སོ་སོགས་སྤངས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ཁྲ་བོ་གཞན་མྲེད་པར་ཐལ། གལ་ཏྲེ་
ཡོད་ན་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ལས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ངོ་མཚར་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
བཅོས་མ་དང་དྲེ་མ་ཡྱིན་པ་ལྟ་བའྱི་བོ་གྱིས་ཀྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་ཡུལ་ལམ་རྱིམ་ཅན་དང་རྱིམ་མྱིན་དུ་
མཐོང་ཞྲེ་ན། གཞན་ཡང་བཅོས་མ་དང་བཅོས་མ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲེ་མ་ལྲེབ་ཀྱི་ཁྲ་བོ་འཛིན་པའྱི་དབང་
བོ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་ལས་གཅྱིག་ནྱི་རྱིམ་ལྡན་དུ་དོན་མང་པོ་འཛིན་པ་དང་གཅྱིག་ནྱི་རྱིམ་
མྱིན་གཅྱིག་ཆར་དུ་དོན་གཅྱིག་གྱི་འཛིན་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་དུས་ཅྱིག་
ཆར་དུ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་མང་པོ་རོགས་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་བཅོས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྲེ་བ་ལྲེབ་ཀྱི་
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ཁྲ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་རྣམས་
ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་པའྱི་ངོ་བོར་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་མ་འཁྲུལ་བས་སྣ་ཚོགས་སུ་དམྱིགས་པ་
དྲེ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྱིན་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་དུ་བཞག་པ་འདྱི་
གང་གྱིས་འགྲུབ་སྲེ་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་དུ་དམྱིགས་པས་ནྱི་ཐ་དད་དུ་མྱི་
གྲུབ་བ་དྲེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱི་མོ་ཁྲ་བོ་དང་སྣམ་བུ་ཁྲ་བོ་
སོགས་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་སྣ་
ཚོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྡུལ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་རྣམས་ཀྱིས་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་རྩོམ་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་ཀང་རྱི་མོ་ཕན་ཚུན་ལྡན་པའྱི་ཁྲ་བོ་ཡོད་པས་སྣ་
ཚོགས་སུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། རྱི་མོ་ཁྲ་བོའ་ིལྡན་པ་ཆོས་ཅན། བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། གཟུགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་
རྫས་དང་ཁྲ་བོར་འད་བས་ཁྲ་བོར་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དང་དྲེར་འད་བས་ཁྲ་བོར་ྲེ་
བར་བཏགས་ལ་རྲེན་པ་སྲེ་བཏགས་པའྱི་ཡུལ་འང་ཡྱིན་པར་ཐལ། འད་ཡུལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡན་ལག་གྱི་སོ་སོགས་རྲེ་དང་དོན་
གཅྱིག་ལ་འདུ་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པས་ཁྲ་བོར་བཏགས་པ་ཙམ་མོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དང་དྲེའྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་
པས་དྲེར་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་གྱི་སོ་སོགས་རྲེ་དྲེ་སྣ་ཚོགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱི་མོ་ཁྲ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་སོ་སོགས་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིམ་
བཞྱིན་དུ་བཟུང་བ་ལ་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་འདྱི་སྣ་ཚོགས་པའོ་སྙམ་དུ་བསྲྲེས་ནས་འཛིན་པས་ཁྲ་བོར་
སྣང་བ་ཙམ་མོ་ཞྲེ་ན། རྱི་མོ་ཁྲ་བོའ་ིཡན་ལག་གྱི་སོ་སོགས་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་
གཟུང་བ་ལ་ཡྱིད་བོས་འདྱི་སྣ་ཚོགས་པའོ་སྙམ་དུ་བསྲྲེས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་
གཅྱིག་གྱིས་དོན་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བོ་གཅྱིག་དོན་དུ་མ་འཛིན་པ་ཅན་དུ་
གྲུབ་སྲེ། ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེར་དོན་དུ་མས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རང་དོན་སྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ཞྲེས་པ་གྲུབ་བོ། །གཞན་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   219 

ཡང་རྱི་མོ་ཁྲ་བོའ་ིསོ་སོགས་འཛིན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གང་གྱི་ཕྱིར་ཡྱིད་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་སོ་སོགས་གཅྱིག་ལ་རོག་བཞྱིན་པ་ན་ཡང་གཞན་དག་སྲེར་པོ་ལ་
སོགས་པ་ཡང་གསལ་བར་མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་མྱིན་
ཞྲེས་པ་ལ་རོལ་བ་དྲེ་གལ་ཏྲེ་བོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཅན་གྱི་དོན་སོ་སྲེར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སྣ་
ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་ན། རྲེ་ཞྱིག་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་བོ་གཅྱིག་
ཏུ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན་སྣ་ཚོགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་སྲེ་མྱི་སྣང་བར་ཐལ། གཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་
དུ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པར་འདོད་པ་ལ་ྲེས་པ་དྲེ་ཡོད་ཀྱི་ཁོ་བོ་ཅག་དྲེ་ལྟར་མྱི་འདོད་པས་སོན་མྲེད་
ཅྲེས་རྲེ་ཞྱིག་ཐྲེག་པ་གོང་མའྱི་སོ་ནས་ལན་འདྲེབས་པ་དྲེ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལ་མཁས་པའྱི་
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་ནྱི་གཟུགས་ཀྱིས་སོང་ཞྲེས་པ་ནས་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ནྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སོང་ཞྲེས་མདོ་ལས་གང་གསུངས་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོའ་ིསོབས་ལས་
འོངས་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་གང་ཞྲེ་ན། དནོ་སོ་སྲེར་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཇྱི་ལྟ་ཇྱི་ལྟར་གཅྱིག་དང་དུ་
བལ་གྱི་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་པས་བསམས་ཤྱིང་གཞྱིགས་པ་ན་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དྲེ་ལྟ་དྲེ་ལྟར་གྱི་རྣམ་པ་
དང་བལ་ཞྱིང་སོང་ཞྲེས་པའོ། །དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཀྱི་བདག་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་དུ་བསན་པའྱི་སོ་ནས་རྒྱས་པར་
འཆད་པ་དྲེ། བོ་གཅྱིག་ལ་དོན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཅྱིར་འགྱུར་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་
པའམ་ཅྲེས་འདྱི་ན། བོ་གཅྱིག་པུ་དྲེ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་
པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བོ་གཅྱིག་པའྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དུ་སྣང་བ་རྣམས་སྣང་བ་ལྟར་
གྱི་བདག་ྱིད་འདྱིར་བདྲེན་པར་ཚད་མས་གྲུབ་པར་འདོད་ནས་དྲེ་ལ་ས་འགོག་པས་ཅྱི་བྱ་སྲེ་ཚད་
མས་གྲུབ་པ་འགོག་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དོན་དུ་སྣང་བ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པར་མ་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
དོན་གཟུང་བ་དང་ཤྲེས་པ་འཛིན་པ་ལ་རགས་པར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་ནང་གང་དུ་ཡང་བདྲེན་པར་
ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བདྲེན་པའྱི་གཅྱིག་དང་དུ་མ་དང་བལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱིའྱི་གཟུང་བར་ཡོད་ད་ོ
ཅྲེ་ན། ཡན་ལག་ཅན་དུ་ཡོད་དམ་རྡུལ་ཕན་དུ་མར་ཡོད། དྲེ་གྱིས་ཀའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། 
རགས་པ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཡན་ལག་ཅན་གཅྱིག་ལ་ཡང་མྲེད་དྲེ། ཡན་ལག་ཅན་དྲེ་
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སར་ཚད་མས་བཀག་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་རྡུལ་ཕན་མང་པོ་ལ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྡུལ་ཕན་
རྲེ་རྲེ་བ་ལ་རགས་པ་མྲེད་ཅྱིང་དུ་མ་ཚོགས་པ་རགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་མྲེད་
ཀང་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ྱིད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བས་བདྲེན་པར་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 
རང་ྱིད་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སུ་སྣང་བ་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་
ཡོངས་སུ་གཅོད་བྱྲེད་ནྱི་ནང་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཆ་ཡྱིན་ལ་ཕྱི་རོལ་ལྟར་གནས་པ་འདྱི་ནྱི་གཞན་གཟུང་
རྣམ་གྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བསད་མའམ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པ་
ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལས་
ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་གང་རུང་གཅྱིག་ནྱི་མྲེད་པས་ཀང་གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀའང་མས་པར་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། གཟུང་འཛིན་
གྱིས་སོང་གྱི་སོང་ྱིད་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱིའང་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་གྱིས་ཀྱིས་
སོང་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་
ཐ་དད་དུ་བཞག་ཀང་བསད་མའམ་འཁྲུལ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་འདྱི་
གཟུང་འཛིན་དྲེ་ཐ་དད་པ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་པ་དྲེ་ནྱི་
བསད་པའམ་འཁྲུལ་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་བསད་
པ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་མཚན་ྱིད་བདྲེན་པ་བས་སོང་པའྱི་ཕྱིར་རང་བཞྱིན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་སྲེ། དྲེ་
ཆོས་ཅན། གཟུང་དང་འཛིན་པ་རྣམ་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་བདྲེན་པ་བ་གཞན་ནྱི་ཡོད་
པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གནོད་པར་བྱར་རུང་བས་གཟུགས་ཞྲེས་སོགས་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་
པོའ་ིམཚན་ྱིད་ཡུལ་སོ་སོར་རྱིག་པས་རྣམ་ཤྲེས་མས་སུ་མོང་བས་ཚོར་བ་ཞྲེས་སོགས་ཡུལ་
ཅན་དུ་སྣང་བ་མྱིང་བཞྱིའྱི་ཕུང་པོའ་ིམཚན་ྱིད་དུ་བཞག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་
ཅན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མཚན་ྱིད་དམ་བདྲེན་
པའྱི་དངོས་པོའ་ིསོང་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁས་ལྲེན་པ་ལ་ཡང་དངོས་རྣམས་མཚན་ྱིད་བདྲེན་
པ་བས་སོང་བར་སོན་པ་དྲེ། དུ་མ་སྤུངས་པས་ཕུང་པོའ་ིའབས་བུའྱི་འབྱུང་ཁུངས་སུ་གྱུར་པས་
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ཁམས། སྲེམས་སྲེམས་བྱུང་སྲེ་ཞྱིང་མཆྲེད་པས་ཞྲེས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱྲེ་བག་གྱིས་མཚན་ྱིད་
ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པའྱི་ངོ་བོས་སོང་སྲེ། བྱྲེད་པ་བདྲེན་པ་བས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། བྱྲེད་པ་བདྲེན་པ་བ་དྲེའང་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་
དོན་ལ་བྱ་བྱྲེད་དང་བལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ཀང་དྲེ་དག་མཚན་ྱིད་བདྲེན་པ་བ་དང་
བལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་བདྲེན་པ་བ་མྲེད་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་ཡོད་
པར་གསུངས་ཞྲེ་ན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ཀང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་ཀྱི་རྣམ་
གཞག་གསུངས་པ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལ་དགོངས་ཏྲེ་གསུངས་པས་འགལ་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ལ་
དགོངས་ནས་གསུངས་པའྱི་དགོས་པ་དང་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་དྲེ། བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཅན། རང་
གྱི་བག་ཆགས་སད་བྱྲེད་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུང་འཛིན་དུ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པར་རྱིག་པ་དྲེ་
ཁོ་ན་བཞྱིན་མྱིན་པའྱི་རྣམ་པ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ོན་མོངས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་མ་རྱིག་པས་སད་པའྱི་
བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རབ་རྱིབ་ཅན་ལ་སོགས་པ་ལ་སྐྲ་ཤད་སོགས་མྲེད་བཞྱིན་
དུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཕ་རོལ་སྱིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པའྱི་གྱིས་སོང་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་སངས་རྒྱས་མྱིན་པའྱི་སོ་སོ་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན། གྱིས་སོང་
གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དང་འཛིན་པའྱི་སད་པ་དག་མྲེད་ན་དྲེ་ནྱི་
མྲེད་པ་སྲེ་རག་ཏུ་རྒྱུ་གཟུང་འཛིན་གྱིས་སད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གྱིས་
པོ་དྲེས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དང་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་གྱིས་སོང་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་
ྱིད་དངོས་སུ་མ་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་ལ། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
གྱི་དོན་སོན་པ་བཏང་སྙོམས་སུ་མཛད་པ་ཅན་གྱི་སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གང་ཆྲེན་གྱི་གཟྱིགས་སང་
ལྟར་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་གཟྱིགས་ཀང་གཟྱིགས་པ་ལྟར་དུ་མཛད་ནས་འཇྱིག་རྲེན་གཞུག་པའྱི་གཟུགས་
ནྱི་འབའ་ཞྱིག་གྱིས་གཟུགས་སོགས་ཕྱི་རོལ་དང་མྱིག་སོགས་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་སོགས་ལ་དཔོད་
པའྱི་རྣམ་གཞག་ལ་འཇུག་པར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྱིས་པ་རྣམས་སྐྲག་པ་
སྤངས་ནས་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དོན་ལ་རྱིམ་གྱིས་གཞུག་པ་དང་གཟུགས་རྱིལ་པོ་ལ་རག་པ་གཅྱིག་པུར་
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འཛིན་པ་བཟློག་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་ཀང་རགས་ཁྱད་པར་ཅན་འགོད་
པས་སྣ་ཚོགས་གཅྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་མྱིན་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་སྣང་ཞྲེས་པའྱི་མ་ངྲེས་པ་
མྱི་འཇུག་གོ་ཞྲེས་ཐྲེག་པ་འོག་མའྱི་སོ་ནས་ལན་འདྲེབས་པ་སོན་པ་དྲེ། ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་སོ་སགོས་
སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། སྣང་མཁན་རང་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་སྲེ་བདག་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་གཞན་
ཕྱི་རོལ་ལ་བརྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། གཅྱིག་དམྱིགས་ན་ཀུན་དམྱིགས་གཅྱིག་མ་དམྱིགས་ན་ཀུན་མ་
དམྱིགས་པས་ཡ་བལ་དུ་མཐོང་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདྱི་སོན་པོའ་ོའདྱི་སོར་པོའ་ོཞྲེས་
སོ་སོར་བྱྲེད་ནུས་པས་རགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བ་
ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ལ། ཁྲ་འཛིན་སྲེམས་ཀྱིས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་
བ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ངོ་བོར་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་གང་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་དྲེ་
གཅྱིག་དམྱིགས་མ་དམྱིགས་ན་ཀུན་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ལྟ་ྱིད་དུ་ཡང་བ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་གྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་རས་དང་ར་བྱའྱི་མདོངས་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་ནྱི་ཆ་མྲེད་གཅྱིག་
ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར། རས་དང་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཁྲ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སོ་
སོར་རྣམ་དབྱྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་གྱི་ཁྲ་བོར་སོ་སོར་དབྱྲེ་ནུས་ཀྱི་ཡན་ལག་
ཅན་གྱིས་ནྱི་མ་ཡྱིན་པས་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཐ་དད་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་གྱི་ཁྲ་བོ་རྣམས་པར་
བསལ་བའྱི་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་མངོན་སུམ་
གྱིས་མཐོང་བ་ལས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། གལ་ཏྲེ་གསལ་བྱྲེད་པ་སོགས་པ་ན་རྲེ། ཡན་ལག་
ཅན་མྲེད་ན་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བོ་ཇྱི་ལྟར་བསྲེད་ཅྲེ་ན། དབང་པོའ་ིཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་
རྡུལ་ཕན་སོ་སོ་བ་དག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཚོགས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དང་གཞན་ྲེ་བ་ན། དབང་ཤྲེས་
བསྲེད་ནུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་སྲེས་པར་གྱུར་པའྱི་རྡུལ་ཕན་མང་པོ་དག་ཅྱིག་ཅར་རང་འཛིན་
དབང་བོའ་ིརྒྱུར་འགྱུར་བ་ཡང་འགལ་བ་དག་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་དབང་པོ་དང་བདག་དང་
ཡྱིད་ལ་སོགས་པ་སོ་སོ་བས་དབང་ཤྲེས་མྱི་བསྲེད་ཀང་ཚོགས་ན་བསྲེད་པར་འདོད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕན་རྣམས་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་དྲེ་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   223 

ལ་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ་ིབོ་ནྱི་གང་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྣང་བའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་གཟུང་བར་བརོད་དྲེ། 
ཤྲེས་པ་རང་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲེད་པའྱི་རྒྱུའྱི་དངོས་པོ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་གཟུང་བ་ཞྲེས་བྱ་བ་
གཞན་ཅྱི་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡན་ལག་ཅན་མྲེད་པར་རང་དུ་མ་གཅྱིག་ཆར་མྱི་འཛིན་ན། 
ཡན་ལག་ཅན་བ་ལང་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་རང་གྱི་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་དང་བཅས་པར་ཅྱིག་ཆར་
དུ་བཟུང་བ་ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་མྲེད་པའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས། 
ལོག་ཤལ་སོགས་རང་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་རྣམས་མཐོང་བ་མྲེད་པར་བ་ལང་ཞྲེས་པ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་མ་གྱུར་པའྱི་རྡུལ་ཕན་རྣམས་མྱི་འཛིན་ཡང་ཡོན་ཏན་
ཁྱད་པར་དང་གཙོ་བོ་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ནོག་སོགས་དང་བ་ལང་དག་ཅྱིག་ཆར་དུ་རོགས་
པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡང་བ་ལང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཆར་དུ་ཡན་ལག་ནོག་སོགས་རྫོགས་པས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཡན་ལག་སྲེ་ཁྱད་པར་ྱིད་དུ་བོས་ྲེ་བར་བཟུང་
བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་ལ་སོ་སོར་གནས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་པར་འདོད་པའྱི་གཞན་དབང་ཙམ་གྱིས་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་བ་ལང་རྭ་ཅན་
དང་རྭ་བ་ལང་ཅན་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་བ་ལང་གྱི་རྣ་བ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཡོན་ཏན་སོ་སགོས་
དང་རྣ་བ་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་སྱི་དང་གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་བྱ་བ་དང་ལྡན་པར་ཅྱིག་ཆར་དུ་བཟུང་བའང་
མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དག་དང་ཡོན་ཏན་དང་གཙོ་བོར་མ་གྱུར་བའྱི་དུ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
དོན་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་བུམ་པ་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མཐོང་བའྱི་ཚེ་
ཡང་བོ་རྣམ་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རང་གྱི་རྫས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྫས་གཞན་དག་
ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་བསྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྫས་གཞན་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་པའྱི་ཡོན་
ཏན་དང་སྱི་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཅྱིག་ཆར་དུའང་མ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སར་རྫས་འགའ་ཞྱིག་
བཟུང་ཞྱིང་ཕྱིས་ཡོན་ཏན་དང་སྱི་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་བུམ་སྣམ་དུ་མ་སྲེ་
ཐ་དད་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་འགྱུར་དུ་ཆུག་མོད་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་བུམ་
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པའྱི་སྱི་དང་ཡོན་ཏན་དང་རྫས་བུམ་པ་འདྱི་དག་གྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་འབྲེལ་
པ་འཆོལ་བར་འགྱུར་ནས་ཕན་ཚུན་ཁྱད་པར་དང་ཁྱད་པར་ཅན་དུ་ཤྲེས་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅྱིག་
ཆར་དུ་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བྱྲེ་བག་པ་ལ་དྲེར་འགྱུར་བར་མ་ཟད་གངས་ཅན་པའྱི་
ལུགས་ལ་ཡང་ས་སོགས་དྲེ་ཙམ་ལྔ་ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་ཅྱིག་ཆར་དུ་བཟུང་བས་ཅྱིག་ཆར་དུ་དུ་མ་
འཛིན་པར་འགྲུབ་པར་ཐལ། དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ས་སོགས་
འཛིན་ཡང་བདྲེ་སོགས་མྱི་འཛིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བཀོད་པ་ཅན་བདྲེ་སོགས་མ་བཟུང་
བར་དྲེའྱི་བཀོད་པ་ས་སོགས་འཛིན་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སོར་མོ་མ་བཟུང་བར་ཁུ་
ཚུར་མྱི་འཛིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། དུ་མའྱི་ངོ་བོའ་ིཆོས་ཅན་ནྱི། །དབང་པོ་ལས་
རོགས་སྲྱིད་པ་མྱིན། །ཞྲེས་པ་འཆད་དྲེ། རྱིགས་མཐུན་རྱིགས་མྱི་མཐུན་ཐམས་ཅད་ལས་ལྡོག་པའྱི་
ལོག་པ་གང་དང་གང་ལས་ལོག་པ་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པར་སོ་བཏགས་པའྱི་ཐ་དད་ཅན་གྱི་ཆོས་
ཅན་ས་ལྟ་བུ་དྲེ་ནྱི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་དུ་མའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་དོན་དམ་པར་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་དུ་མར་
ནྱི་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
རོག་པ་མྲེད་པའྱི་སྲེམས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་
བཏགས་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། སོ་བཏགས་ནྱི་རོག་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཡྱིན་གྱི་
གཟུང་དོན་ལས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའྱི་རོག་མྲེད་ཀྱི་སོད་ཡུལ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་། རང་རང་
རྱིག་བྱ་ཐ་དད་ཀྱི། །བསན་མྱིན་ངོ་བོ་དབང་པོའ་ིཡུལ། །ཞྲེས་པ་འཆད་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཀུན་
བཏགས་པ་ལྟར་གྱི་དཀར་སོགས་ཀྱི་སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པར་གྱུར་ཀང་དཀར་སོགས་ཀྱི་སྱི་ཆོས་
ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དབང་པའོྱི་
སོད་ཡུལ་དུ་ཅྱི་འད་བའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སའྱི་དངོས་སུ་བརོད་བྱ་མྱིན་ཏྲེ། ས་བྱུང་ཤྲེས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་སྲེ་སྣང་ཡུལ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་བོ་དང་ཡྱིད་བོ་རྣམས་
དཀར་སོགས་ཀྱི་སྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་གཅྱིག་འཛིན་པ་ཡྱིན་ཡང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དང་ཡྱིད་
དབང་སོགས་རྲེན་སྣ་ཚོགས་ལ་བརྲེན་པས་སྣང་བ་ཐ་དད་པ་དྲེར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ནྱི་རྣ་བ་ལ་སོགས་
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དབང་པོའ་ིསྲེམས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཐ་དད་པའྱི་དོན་ཅན་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། སྣང་བ་ཐ་དད་པས་དྲེར་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེ་ལས་ལྷག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་
ཡང་དབང་བོ་དང་ཡྱིད་བོའ་ིསྲེམས་ཀྱི་རྲེན་ནྱི་གཞན་དང་གཞན་ལས་སྲེས་སུ་ཆུག་ཀང་དྲེ་གྱིས་
ཆོས་ཅན། གསལ་མྱི་གསལ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། གཟུང་དོན་གཅྱིག་ྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་འཛིན་པར་འད་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སར་མཐོང་བའྱི་བ་ལང་
སོགས་ཕྱིས་ས་བྱུང་ཤྲེས་པས་འདྱིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་པས་དབང་བོ་ཡྱིད་བོ་ཡུལ་གཅྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། སར་
མཐོང་བའྱི་བ་ལང་ལ་སོགས་པ་ཕྱིས་འདྱིའོ་ཞྲེས་པའྱི་ངོ་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སར་མངོན་སུམ་
གྱིས་མཐོང་བའྱི་བ་ལང་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་བཟློག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་མཐོང་བའྱི་དོན་རང་
མཚན་རོགས་པ་མྲེད་པར་བརོད་པ་ས་དང་རྣམ་རོག་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། བ་ལང་ལ་
སོགས་སར་མཐོང་བའྱི་དོན་རྣམས་ལ་རྱིགས་སོགས་བརོད་པའྱི་ས་དང་དྲེ་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་དག་
རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་རགས་ལས་རྱིགས་སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་
ཡང་དོན་རང་མཚན་རོགས་པ་མྲེད་པར་ས་རོགས་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་གོ་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་
འདྱིས་སུན་ཕྱུང་ངོ་། གལ་ཏྲེ་སྱི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ན་སྱིའྱི་ས་བོ་མྱི་འཇུག་པ་ལ་དྲེ་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་
སྱི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། རྱིགས་མཐུན་པའྱི་དོན་རང་མཚན་པ་མཐོང་བའྱི་དབང་བོ་རྣམས་
རྱིགས་སོགས་དོན་གཞན་མྲེད་པའྱི་ཐ་དད་དང་ྱིད་ཡྱིན་ཡང་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་
བའྱི་རྣམ་རོག་གཅྱིག་ནྱི་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་སར་བརོད་ཟྱིན་
ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མདོ་ལས་དོན་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཏྲེ། དབང་པོ་དང་ཡྱིད་ལ་བརྲེན་པའོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་དྲེ་འཆད་པར་བཞྲེད་ནས། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཡྱིད་ཀང་དོན་དང་ཞྲེས་པའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་
མངོན་སུམ་འཆད་པ་དྲེ། རྣ་བ་མ་ཕུག་པ་ན་རྲེ། ཡྱིད་མངོན་ཞྲེས་པའྱི་ཚད་མ་མྲེད་དྲེ། ཡོད་ན་དྲེས་
དབང་མངོན་གྱིས་མཐོང་ཟྱིན་འཛིན་ནམ་མ་མཐོང་བ་འཛིན། གལ་ཏྲེ་སར་དབང་མངོན་གྱི་མོང་བ་
འཛིན་ན་ཡྱིད་ནྱི་ཚད་མ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་དན་པ་དང་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དབང་མངོན་
གྱིས་མ་མཐོང་བ་འཛིན་ན་ལོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཀང་དོན་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་
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དག་ལ་ཡྱིད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེས་བཟུང་ཟྱིན་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་མ་བཟུང་བ་འཛིན་པ་ཡྱིན་
མོད། འོན་ཀང་དབང་མངོན་གྱི་གཟུང་དོན་དྲེ་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ནམ་མ་ཡྱིན། ཡྱིན་ན། དབང་མངོན་
གྱི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་གྱིས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་བྱས་པའྱི་ཡྱིད་མངོན་གྱིས་གཟུང་དོན་
དུ་བྱས་ནས་མཐོང་བར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་དུས་ན་འདས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
དྲེའྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་མངོན་
ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚན་ྱིད་དཔད་པ་ན་ཚད་མ་ས་མས་བཟུང་ཟྱིན་གྱི་དོན་ལ་བརྣབས་འཛིན་པ་
ཞྲེས་རང་གྱི་མཚན་ྱིད་ཁྱད་པར་དང་བཅས་པ་བརོད་པར་བྱ་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ྱིད་
དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དབང་མངོན་གྱི་བཟུང་དོན་རག་པ་འཛིན་པའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དབང་པོ་
ཅན་ནམ་སྲེ་དབང་མངོན་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་དང་གཞན་ཡྱིད་མངོན་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་སར་
མ་རོགས་པར་གསར་དུ་རོགས་པའྱི་བྱ་བ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཚད་མར་ཇྱི་ལྟར་འདོད་དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཚད་མ་ས་མས་གཞལ་བྱ་རོགས་པའྱི་བྱ་བ་བསྒྲུབས་ཟྱིན་པ་ཅན་གྱི་ལས་སམ་ཡུལ་ལ་རོགས་
པའྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་བྱྲེད་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དབང་བོ་དང་ཡྱིད་བོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཅན། ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཟུང་དོན་གྱི་དངོས་པོ་རག་པ་དྲེ་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་རག་ཀང་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་བོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དབང་མངོན་གྱི་གཟུང་དོན་དྲེ་
ལ་ཆོས་ཅན། རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་བོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་བསྲེད་པ་འགལ་བར་ཐལ། རྲེན་གཞན་གྱིས་ཁྱད་
པར་དུ་བྱར་ཡོད་པ་མྱིན་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་འགག་ཁ་མ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་
དུ་ཡོད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གྱི་ཡྱིད་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་གྱི་ཡུལ་ལས་
གཞན་འཛིན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དབང་མངོན་གྱིས་ཡུལ་འཛིན་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་སོན་ཡོད་ཅྱིང་
གཟུང་དོན་འཛིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ལོང་བས་ཆོས་ཅན། ཡྱིད་མངོན་གྱིས་དབང་མངོན་གྱི་ཡུལ་ལས་
གཞན་འཛིན་ཡང་གཟུགས་མཐོང་བ་མྱིན་ཏྲེ། མྱིག་ཤྲེས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཡྱིད་མངོན་ནྱི་
དབང་མངོན་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལས་སྲེ་དགོས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་མངོན་གྱིས་དབང་མངོན་
གྱི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་ན་ཆོད་པ་དང་སྐལ་བ་ལ་སོགས་ཀང་འཛིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་
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མངོན་འདྱི་ཆོས་ཅན། དབང་མངོན་གྱི་ཡུལ་ལས་གཞན་འཛིན་ན་ཡང་དབང་མངོན་གྱི་གཟུང་དོན་
གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་ཁོ་ན་ངྲེས་པར་འཛིན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་གཟུང་དོན་གྱི་རྲེས་སུ་འགོ་
བའྱི་དོན་གཟུང་དོན་གྱི་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཅན་གྱི་དབང་
སྲེས་ཀྱི་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་རང་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྒྱུར་ཡོད་པའྱི་གཞན་རྱིག་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་མངོན་གྱི་གཟུང་དོན་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་ཡྱིད་མངོན་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་
དབང་པོའ་ིཤྲེས་པས་ཡྱིད་མངོན་བསྲེད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་
ཡྱིད་མངོན་བྱྲེད་པ་དུས་མཚུངས་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིད་མངོན་གྱི་སར་འགགས་
ཤྱིང་ཁྱོད་རང་ཤྲེས་པའྱི་ཡྱིད་མངོན་དང་དུས་མཚུངས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཞྲེ་ན་སོན་མྲེད་དྲེ། ཡུལ་ཡུལ་
ཅན་རྒྱུ་འབས་ཡྱིན་པས་དུས་མམ་པོའ་ིཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན། འབས་བུའྱི་སར་རྫས་སུ་མྲེད་
པའྱི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་བསྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིས་ཀང་རྫས་སུ་
གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འབས་བུ་ལ་ཕན་པ་ྲེ་བར་མྱི་སོར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་དུས་
ན་འབས་བུ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡྱིད་མངོན་གྱི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ཡྱིད་མངོན་དང་
བཅས་པ་སྲེ་དུས་མམ་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རྒྱུ་རྣམས་ཐམས་ཅད་འབས་
བུའྱི་སར་ཡོད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དྲེ་དང་དུས་ཐ་དད་ཡྱིན་པས། དྲེས་ཇྱི་ལྟར་འཛིན་སྲེ་མྱི་
འཛིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཐལ། རང་ཤྲེས་པའྱི་ཡྱིད་མངོན་ལ་
རང་འདའྱི་རྣམ་པ་འཇོག་ནུས་པ་རྒྱུ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དྲེ་འད་དྲེ་ལ་རྱིགས་པ་ཤྲེས་པའྱི་
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུང་བར་ཤྲེས་ཤྱིང་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དབང་ཤྲེས་རྣམས་ལ་
རྒྱུ་དུ་མ་ྱིད་ཡོད་ན་ཡང་འབས་བུ་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཡུལ་གང་གྱི་རྣམ་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པར་སྲེ་བ་གང་
ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་དྲེ་ནྱི་དབང་ཤྲེས་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་བཞག་པ་དང་དྲེའྱི་གཟུང་བའོ་ཞྲེས་བརོད་པ་
ཡྱིན་ནོ། །ཆགས་པ་ལ་སོགས། རང་རྱིག་རྣམ་པར་མྱི་རོག་པ་ཞྲེས་པའྱི་རང་རྱིག་མངོན་སུམ་འཆད་
དྲེ། དབང་ཤྲེས་འཁོར་གྱི་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་རང་མཚན་པ་ཆོས་ཅན། ངག་གྱི་བར་དངོས་སུ་
བྱྲེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་དང་ཐ་སྙད་ཀྱི་དུས་གཞན་དུ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ལ་མྱི་བརྲེན་པའྱི་ཕྱིར། 
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དྲེའྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་མས་སུ་མོང་བའྱི་རང་རྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརོད་པ་ས་དྲེ་དང་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་རོག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བར་དངོས་སུ་བྱྲེད་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཡུལ་མོང་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་
དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟར་རྱིག་སྲེ་མྱི་རྱིག་པར་ཐལ། 
ཡུལ་གཞན་ཡང་རྱིག་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ནང་གྱི་བྲེམ་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་གང་གྱིས་རྱིག་ན་
བདག་གྱི་དོན་གཅྱིག་ལ་རྲེན་པ་དྲེ་འདུ་བའྱི་ཡྱིད་ཀྱི་རྣམ་ཤྲེས་ཀྱིས་རྱིག་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་པ་
སོགས་འགའ་ཞྱིག་ཟྲེར། སྱིར་འབས་བུ་རྣམས་རྱིགས་འད་བ་དྲེ་དང་འད་བ་དྲེ་མྱིན་པའྱི་རང་བཞྱིན་
ཅན་ནྱི་རྱིགས་འད་བ་དྲེ་དང་། འད་བ་དྲེ་མྱིན་པའྱི་དངོས་རྒྱུས་བསོད་པ་ཡྱིན་ལ། དབང་ཤྲེས་འཁོར་
གྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཅྱིས་ན་ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་སྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་
རྲེན་གསུམ་ལས་གཞན་པ་ལས་སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེའྱི་
བདྲེ་བ་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་དང་རྲེན་གསུམ་མཚུངས་པ་ལས་སྲེས་ཏྲེ། གཟུང་དོན་
དང་བཅས་པའྱི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་རུང་བ་དང་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་སྲེམས་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་
ཡྱིད་བྱྲེད་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་ན་སྲེ་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཡྱིད་སྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀང་བདྲེ་
སོགས་དྲེ་དང་རྲེན་གསུམ་ལས་མཚུངས་པར་སྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་བདག་
ཡྱིད་ཕད་པ་ལས་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་དང་དབང་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སར་གྱི་རྲེན་གསུམ་
དྲེ་ལས་སྲེ་ཡྱི་གཞན་བདག་ཡྱིད་ཕད་པ་ལས་མྱིན་ཏྲེ། འགའ་ཡྱི་རྒྱུ་ལ་སར་གྱི་རྲེན་གསུམ་དྲེ་དག་
མྲེད་ན་མྱི་སྲེ་ཡོད་ན་སྲེ་བར་མཐོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚུངས་པས་ཐ་དད་མྲེད་ན་བདྲེ་སྡུག་
ཀང་ཐ་དད་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་ཆོས་ཅན། རྲེན་གསུམ་མཚུངས་ཀང་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
རྲེན་གསུམ་དྲེ་དག་ྱིད་ཀྱི་ནང་མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འད་བ་ལས་སྱིམ་གདུང་ཐ་དད་དུ་སྲེས་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དབང་བོ་དྲེ་ྱིད་རྲེན་གསུམ་མཚུངས་ཀང་ཡྱིད་བྱྲེད་གོམས་པ་ཆྲེ་ཆུང་སོགས་རྒྱུ་
མཚན་གྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཆྲེས་གསལ་བ་དང་མྱི་གསལ་བ་དང་བར་མ་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་གྱུར་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཤྲེས་ན་གཞན་གྱིས་མོང་ན་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་དབང་བོས་སམ་ཕྱིས་འབྱུང་
གྱི་ཡྱིད་བོས་མོང་། དང་པོ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དབང་བོ་དྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་
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ནས་འཛིན་པ་དྲེ་བོར་ནས་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་བདྲེ་སོགས་ྱིད་ཅྱི་ལྟར་རོགས་པར་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་
བར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གང་གཟུང་དོན་དུ་ྲེ་བས་ཁྱོད་དང་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དག་སྲེ་བར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དང་བདྲེ་སོགས་དབང་བོ་དང་ཡྱིད་བོས་གོ་རྱིམ་ལྟར་རྱིམ་གྱིས་འཛིན་
པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དོན་དང་བདྲེ་སོགས་དྲེ་མོང་བའྱི་བོ་གྱིས་ཆོས་ཅན། བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་
མྲེད་པར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བར་བཅད་ནས་འཇུག་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བར་བཅད་ཀང་འཇུག་པ་མགོགས་པའྱི་ཕྱིར་བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་
སོགས་མོང་བ་མྲེད་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་བ་ཅྱིས་མ་ཡྱིན་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
འཇུག་པ་མགོགས་པ་དྲེ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། །གལ་ཏྲེ་དོན་དང་བདྲེ་སོགས་དྲེ་དབང་བོས་ཅྱིག་ཆར་
དུ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོའ་ིསྲེམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཅྱིག་གྱིས་དོན་དང་བདྲེ་སོགས་གྱིས་ཀ་
གཟུང་དོན་དུ་ཤྲེས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་གཟུགས་སོགས་ཕྱིའྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་
ངྲེས་ཤྱིང་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཀྱི་སྲེ་མཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བདྲེ་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུང་དོན་མ་
ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་མྲེད་ཀང་ཕྱི་
རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་དག་ལས་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དང་བདྲེ་སོགས་གྱིས་ཀྱིས་སོ་སོ་
སོ་སོར་ཡང་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བདྲེ་
སོགས་འབའ་ཞྱིག་འཛིན་པར་གྱུར་པ་སྲྱིད་པར་ཐལ། །དོན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་བདྲེ་སོགས་འབའ་
ཞྱིག་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྲེ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོ་སྲེར་སོགས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་པ་མྲེད་
པར་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པས་སོན་པོ་འབའ་ཞྱིག་འཛིན་པ་སྲྱིད་པ་བཞྱིན་ནོ། །འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། བདྲེ་
སོགས་དྲེའྱི་རྒྱུའྱི་དོན་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་སོགས་མ་བཟུང་བར་དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་
མོང་བར་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་བོས་དོན་དང་བདྲེ་སོགས་ལྷན་ཅྱིག་ྱིད་དུ་འཛིན་
པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། བདྲེ་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དབང་བོ་བསྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཕན་
འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་ཅྱི་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱོད་དབང་བོ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་དྲེས་བསྲེད་
པར་མྱི་འདོད་པར་ཕྱི་རོལ་གྱིས་བསྲེད་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་མྲེད་པར་བདྲེ་བ་ལ་
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སོགས་པ་མྱིག་སོགས་རྣམས་ཀྱིས་མོང་ཞྲེ་ན་ནྱི། མྱིག་གྱིས་མཚོན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། 
སྲེས་པ་བུད་མྲེད་སོགས་ཀྱི་གཟུགས་སོགས་ཡྱིད་དུ་འོང་མྱི་འོང་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ནམ་ཡང་
འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདྲེ་སོགས་འབའ་ཞྱིག་མོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ནང་གྱི་ཡན་ལག་
དུ་གྱུར་པ་དམྱིགས་རྲེན་གྱིས་སོ་ནས་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་ནུས་པའྱི་དོན་ྲེ་བར་ཡོད་ན་ཕྱི་རོལ་ན་
ཡང་མཐོང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་བོའ ི་དོན་འཛིན་ཞྱིང་ཡྱིད་བོས་བདྲེ་སོགས་
མོང་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་དོན་གཟུགས་སོགས་འཛིན་བཞྱིན་པའྱི་ཚེ་
དོན་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་བདྲེ་བ་ལ་སོགས་མོང་བའྱི་བོ་རང་རྒྱུད་ལ་ཡོད་
པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་བདྲེ་སོགས་མོང་བའྱི་ཡྱིད་བོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བོ་རྱིགས་མཐུན་
གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དྲེ་དང་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ྲེ་བར་
ཡོད་པ་ལས་ཡུལ་ཅན་དབང་བོ་དང་ཡྱིད་བོ་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེ་བས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན་ནྱི། ཡུལ་ཡྱིད་དུ་
འོང་མྱི་འོང་ཅྱིག་ཆར་སྲེ་བའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཆར་དུ་བདྲེ་སྡུག་དག་རྱིག་པར་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཅྱིག་ཆར་དུ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་དོན་ྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་ྲེ་བ་ལས་བདྲེ་སྡུག་འབྱུང་
བར་མ་ཟད་ནང་གྱི་ྲེར་ལྲེན་ཤྲེས་པ་ཡང་ྲེ་བར་ཡོད་ན་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་སོགས་འབྱུང་ལ། 
ྲེར་ལྲེན་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་པོ་དྲེ་ནྱི་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབས་བུ་འགལ་བ་བདྲེ་སྡུག་གྱིས་ཀའྱི་ྲེར་ལྲེན་
མྱིན་པར་འདོད་པས་བདྲེ་སྡུག་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་མྱི་འབྱུང་ཞྲེ་ན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ས་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
གང་གྱིས་ན་མྱི་ཤྲེས་པ་བྲེམ་པོར་འགྱུར་བའྱི་བདྲེ་སྡུག་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་
དང་རྱིགས་མྱི་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་ྲེར་ལྲེན་གྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་གྱི་བདག་པོའ་ིརྲེན་ྱིད་དུ་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། བདག་རྲེན་དྲེ་ནྱི་བདག་འབས་འགལ་བ་དག་ལ་བདྲེ་སྡུག་ཕན་
འདོགས་བྱྲེད་པའང་མཐོང་སྲེ། དཔྲེར་ན་སྣང་བ་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་གཅྱིག་གྱིས་མཚན་མོ་རྒྱུ་བའྱི་འུག་
པ་སོགས་ཀྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མྱི་མཐུན་པའྱི་བདག་རྲེན་དྲེ་དང་དྲེ་ལས་
གཞན་མྱི་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་དག་གྱིས་གཟུགས་མཐོང་བ་དང་མཐུན་པའྱི་བདག་
རྲེན་ཅྱིག་ཆར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་པས་མ་ངྲེས་སོ། །བདྲེ་སོགས་དྲེ་རང་ལས་དོན་གཞན་གྱིས་མྱི་
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མོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དབང་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་བདྲེ་སོགས་ལ་རང་ྱིད་ལ་རྣམ་པ་འཕོས་པའྱི་དོན་
གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པ་དྲེ་མོང་བའྱི་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་རྲེན་ན་དོན་གྱི་རྣམ་པ་མོང་བར་ཐ་སྙད་
འདོགས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་དངོས་སུ་མོང་བ་མྱིན་ནོ། །དབང་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅྱིག་པའྱི་བདྲེ་སོགས་
འདྱི་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ལས་སྲེས་པ་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི་དོན་མོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་བདག་ྱིད་
དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་རྱིག་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་གྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་རྣམ་པ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་
དག་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་བདྲེ་སོགས་དྲེས་མོང་བ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ན་དྲེས་དོན་མོང་བར་བཤད་
ལ་དོན་དམྱིགས་པ་ྱིད་ནྱི་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དྲེར་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་བཞག་པའོ། །གངས་ཅན་པ་འགའ་
ཞྱིག་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ནང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཕྱི་རོལ་ན་གནས་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་སྲེམས་མྲེད་པའྱི་
བྲེམ་པོ་ཡྱིན་ཏྲེ་གཟུང་བྱ་ས་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲ་སྲེ། དྲེ་ལྟ་ན་བྱྲེ་བག་པ་མ་
ཟད་གངས་ཅན་པ་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་ས་འཛིན་ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཆར་དུ་ས་སོགས་དང་བདྲེ་སོགས་
གྱིས་ཀ་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། བདྲེ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་སོ་སོགས་དྲེ་བདྲེ་སོགས་དང་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་གྱིས་ཤྲེས་པས་ཅྱིག་ཆར་
འཛིན་ཞྲེ་ན། སོ་སོགས་དྲེ་དང་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་ཐ་མྱི་དད་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་སྱིམ་གདུང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཅན་གྱི་
མ་འཁྲུལ་བའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་ཐ་དད་དུ་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱིས་
གཟུགས་དང་འབྲེལ་བའྱི་བོ་ལ་དགའ་བ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཆོས་ཅན། གོམས་པས་ཁྱད་པར་
དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱི་རོལ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་ཕྱིའྱི་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱིས་གཟུགས་དྲེར་དམྱིགས་པ་ལ་
ཁྱད་པར་ཡོད་པ་མྱིན་ཡང་དྲེ་ལ་དག་གྲེན་གྱིས་ཀྱིས་དམྱིགས་པ་ན་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་
སོགས་གོམས་པའྱི་ཁྱད་པར་ལས་དགའ་གདུང་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་བདྲེ་སོགས་
གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་མྱི་འགྱུར་ཡང་ས་སོགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལྟར་བོ་ཡང་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པས་བོའ་ིརང་བཞྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་གོམས་པས་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་བ་མྱི་འགལ་ལོ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཕྱིའྱི་ས་སོགས་དྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེས་
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ཚད་མས་ཇྱི་ལྟར་རོགས་སྲེ་མྱི་རོགས་པར་ཐལ། སྲེམས་གདུང་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དྲེ་བོ་
ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་བདྲེ་སོགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིགས་ཐ་དད་པ་དག་གཟུང་
འཛིན་མྱིན་པར་ས་སོགས་དང་བདྲེ་སོགས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་རྱིག་གྱི་སྲེས་བུ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་ཀུན་གྱི་འཛིན་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདྲེ་སོགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེས་ན་བདྲེ་སོགས་ཟ་བ་པོ་ྱིད་ཡྱིན་
པ་མས་པར་ཐལ་ལོ། །བཤད་མ་ཐག་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་བོ་དང་བདྲེ་སོགས་རྱིགས་ཐ་དད་
ཡྱིན་ན་གཟུང་འཛིན་དུ་མྱི་འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རྒྱུ་འབས་སུ་ཡང་མྱི་འགྱུར་བ་ལས་རྒྱུ་དང་འབས་
བུ་ཡྱིན་པས་དྲེ་གྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པར་སྨྲ་བ་བསལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེ་སོགས་ཀྱི་
རྣམ་པ་སྣང་བས་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་སྲེས་བུ་ཡང་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་ཀྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དྲེའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཟ་པ་པོ་ཡྱིན་པ་མས་སོ། །གཞན་ཡང་བོ་དང་བདྲེ་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་རྣམ་པ་འཇོག་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་རྣམ་པ་བཞག་བྱའྱི་འབས་བུ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་ྱིད་དུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་ཡྱིན་པས་
རྒྱུ་འབས་སུ་ཡོད་ན། གཟུང་འཛིན་དྲེ་ནྱི་གཞན་སྲེས་བུ་དང་བདྲེ་སོགས་ལའང་ཡོད་པས་དྲེ་གྱིས་
ཀང་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ནང་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཕྱི་རོལ་གཅྱིག་ལ་འདོད་མྱི་འདོད་སོགས་སུ་གོམས་པས་དགའ་གདུང་སོགས་སུ་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་
ཕྱིར། སྲེམས་ཡྱིན་ཏྲེ། མོང་བྱ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ་གང་གྱི་རང་བཞྱིན་མོང་བ་ཤྲེས་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་མོང་བྱ་དྲེ་ནྱི་མོང་བྱྲེད་དྲེའྱི་མོང་བ་ཤྲེས་པའང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མོང་བ་ཤྲེས་
རྱིག་དྲེས་བདྲེ་སོགས་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་མོང་བ་མྱིན་པར་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་བོ་ལ་གནས་པའྱི་བདྲེ་
སོགས་དྲེའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་རྱིག་ཅྱིང་མོང་བས་མ་ངྲེས་ཤྲེ་ན། སྲེམས་གདུང་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་
བ་དྲེ་དང་དྲེ་དན་པའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་མོང་བ་ཤྲེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡུལ་དབང་འདྱིའྱི་བར་གྱི་
བོ་བྲེམ་པོ་གང་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་འད་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་འདོད་མྱི་
འདོད་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་དྲེ་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་བདྲེ་དང་སྡུག་བསལ་བར་མ་ལ་སོགས་པའྱི་མོང་
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བ་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་པུ་རྲེ་རྲེ་ྱིད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་བར་མཐོང་གྱི ཡུལ་དབང་བར་དུ་ཆོས་ཅན། 
མོང་བ་ལས་གཞན་པའྱི་བོ་བྲེམ་པོ་ནྱི་མྲེད་དྲེ། དྲེ་འད་སྣང་རུང་མ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་
ལགས་གོང་དང་ནྱི་མྲེ་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་ལགས་གོང་དམར་འབར་བར་གྱུར་པ་ན་མྲེ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་
པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བོ་མོང་ཐ་དད་ཡྱིན་ཡང་འདྲེས་པས་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་པས་མ་ངྲེས་སོ་ཤྲེ་ན། 
དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་ཡང་བོས་གཅྱིག་ཏུ་དམྱིགས་པས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་
འདྱི་ཐ་དད་ལ་འདྱི་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་རྣམ་གཞག་མས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། ཐ་དད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་མྱིན་པར་མོང་བ་འདྱི་
གཅྱིག་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་སྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་ཐ་དད་མྲེད་པར་མོང་བས་གཅྱིག་ཡྱིན་
ན་ཐ་དད་མྲེད་པར་མོང་བ་དྲེ་ལྟར་གང་ཡྱིན་པ་དྲེའང་ཐ་དད་དུ་མོང་བས་དྲེ་ཐ་དད་ཅན་དུ་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་དང་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་རྲེན་ནམ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅྱི་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་དང་དཀར་སོགས་བོ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་ཡང་
ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ལ་བོ་མོང་གྱིས་ནྱི་རང་རྱིག་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་སྣང་ཡང་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ལ་ཡང་སྲེམས་གཅྱིག་ལ་སྲེམས་བྱུང་དུ་མ་ཡོད་པས་བདྲེ་སོགས་གཅྱིག་གསལ་བར་
སྣང་བ་ན་སྲེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་མྱི་སྣང་ཡང་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་འདྱི་ཡང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
སྲེམས་ཀྱི་འཁོར་དུ་བདྲེ་སོགས་གཅྱིག་དམྱིགས་པའྱི་ཚེ་ྱི་མའྱི་འོད་ཀྱིས་སྐར་མ་ཟྱིན་གྱིས་གནོན་
པ་ལྟར་བདྲེ་སོགས་ཆྲེས་གསལ་བས་སྲེམས་བྱུང་གཞན་རྣམས་བསྱིབས་ནས་མྱི་མཐོང་ཡང་
སྲེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་གྱི་རྒྱུན་གཞན་དག་ལ་སྲེམས་བྱུང་ཐ་དད་པ་དུ་མའྱི་རྣམ་གཞག་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
སྲེམས་ཡུལ་ལ་མངོན་པར་འདུ་བྱྲེད་པས་སྲེམས་པ་དང་དམྱིགས་པ་ལ་རྩྲེ་གཅྱིག་ཏུ་གཏད་པས་
ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་སོགས་སྲེམས་བྱུང་གྱི་བྱ་བ་ཐ་དད་དུ་མ་ནྱི་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོན་ཁའྱི་མར་
ངོའ་ིནམ་ཕྲེད་སྐར་མ་གསལ་བ་བཞྱིན་ནོ། །བོ་མོང་ལ་ནྱི་དྲེ་ལྟར་རྒྱུན་ལ་ཐ་དད་པ་ཡང་མ་མཐོང་
བས་མྱི་མཚུངས་སོ། །ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱིས་བ་མས་བསན། །མ་འདྲེས་པ་
ཡྱི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞྲེས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འཆད་དྲེ། ཞྱི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་ཟུང་དུ་
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འབྲེལ་བའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སར་ལྲེའུ་
གྱིས་པར་བཤད་པའྱི་བདྲེན་བཞྱིའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་ལྟ་བུའོ། །རྣལ་
འབྱོར་པ་དྲེ་དག་གྱི་མངོན་སུམ་དྲེ་ཡང་ཡང་དག་པའྱི་དོན་བསོམས་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་རོག་བལ་གྱི་
ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་ནོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་རོག་བལ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྣལ་འབྱོར་མངནོ་སུམ་ཆོས་ཅན། 
གསལ་བ་ྱིད་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསོམ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་རོག་པའྱི་ད་བ་རྣམ་པར་བསལ་བའྱི་ཕྱིར། 
བསོམས་པའྱི་སོབས་ལས་གསལ་བར་སྣང་བ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། འདོད་ཆགས་དང་འཇྱིགས་པ་དང་མ་
ངན་གྱིས་བརབས་པ་དང་རྐུན་པོ་དང་རྱི་ལམ་དང་ལུས་བསྐོར་བ་སོགས་ཀྱིས་ཡྱིད་བསད་པས་
མདུན་ནས་གནས་པ་བཞྱིན་དུ་ཡང་དག་པ་མྱིན་པའྱི་དོན་གསལ་པོར་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་ལྟ་
བུའོ། །འོ་ན་གསལ་བར་སྣང་བ་ལ་རོག་མྲེད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། གསལ་བར་སྣང་བ་རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། 
རྣམ་པར་རོག་པ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་བོ་ནྱི་དོན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་རྱི་ལམ་ན་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་ཀང་རོག་པའོ་ཞྲེ་ན། རྱི་ལམ་ན་ཡང་དན་པའྱི་རོག་པ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། གསལ་བར་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། པདྨའྱི་ཚེ་གསལ་བར་སྣང་བ་དྲེ་འདའྱི་དོན་ལྡན་མྱིན་པར་མྱི་
གསལ་ལ་འདྲེས་པར་དན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གྲུབ་པའྱི་མཐའ་ལས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་བསོམ་
པས་གསལ་ལ་མྱི་རོག་པ་མྲེད་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་འདྱིར་དྲེ་འད་ཡོད་པར་བཤད་པ་ཁས་
བངས་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སོན་མྲེད་དྲེ་མྱི་གཙང་བ་རུས་གོང་ལ་སོགས་པའྱི་མྱི་སྡུག་པ་དང་ཟ་པར་ས་
ཆུ་ལ་སོགས་ཡང་དག་པ་མྱིན་པའྱི་དོན་ལ་བསོམ་པའྱི་སོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་ཞྱིང་བསྲེད་པའྱི་ཏྱིང་ངྲེ་
འཛིན་ནྱི་རོག་མྲེད་དང་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་དུ་གསུང་རབ་ལས་བཤད་པ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་མྱི་རག་སོགས་ཡང་དག་དང་མྱི་གཙང་སོགས་ཡང་དག་
མྱིན་པའྱི་དོན་གང་དང་གང་ཤྱིན་ཏུ་བསོམས་པ་གྱུར་པའྱི་བསོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ན་བསོམ་བྱ་
དྲེ་ལ་གསལ་ལ་མྱི་རོག་པ་བོ་འབས་ཅན་ཏྲེ་བསྲེད་དོ་ཞྲེས་འཇུག་སྡུད་དོ། །བསོམས་འབས་གསལ་
བ་མྱི་རོག་པའྱི་བོ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གང་ཡྱིན་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་ལྲེའུ་གྱིས་
པར་བཤད་པའྱི་བདྲེན་བཞྱིའྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཀྱི་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བའྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་བཞྱིན་དུ་
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རྣལ་འབྱོར་པའྱི་བསླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཡྲེ་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་དྲེ་བསོམ་བྱུང་མངོན་སུམ་ཚད་མར་འདོད་
པའྱི་ཕྱིར། ལྷག་མ་ཟད་པར་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། བསླུ་བ་མྲེད་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ྲེ་བར་བསད་པས་
འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་རོག་པའང་རང་རྱིག་ྱིད་དུ་འདོད། །དོན་ལ་མ་ཡྱིན་དྲེ་རོག་
ཕྱིར། །ཞྲེས་པ་འཆད་ནྱི། རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་གང་དང་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་དྲེ་ལ་ལྟོས་
ཏྲེ་རོག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་ས་དོན་ནམ་བར་སར་ནས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་
པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་དྲེ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྟོས་
ཏྲེ་ས་དོན་མྱིན་པ་སྲེ་བར་སར་བར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཡུལ་མོང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། འཁྲུལ་
དང་ཀུན་རྫོབ་ཤྲེས་པ་དང་། །རྲེས་དཔག་རྲེས་སུ་དཔག་ལས་བྱུང་། །དན་དང་མངོན་འདོད་ཅྲེས་
བྱའོ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རྱིབ་བཅས། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རྣམས་བསྡུ་
ན་རྣམ་པ་བཞྱི་ཡྱིན་ཏྲེ། སྱིག་སྒྱུ་ལ་ཆུར་འཛིན་སོགས་འཁྲུལ་པའྱི་ཤྲེས་པ་དོན་གཞན་ལ་སོ་འདོགས་
པ་དང་། གངས་དང་སྱི་འཛིན་སོགས་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་ཤྲེས་པ་བར་བརྲེན་ཅན་དང་། ཚུལ་གསུམ་པའྱི་
རགས་ཤྲེས་པ་རྲེས་དཔག་དང་རགས་ཅན་གྱི་བོ་རྲེས་དཔག་ལས་བྱུང་བ་དང་འདས་པའྱི་དོན་འཛིན་
པ་དན་པ་དང་མ་འོངས་པའྱི་དོན་འཛིན་པ་མངོན་པར་འདོད་པ་དང་བཞྱི་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཅན་
ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་པས་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམ་གསུམ་དང་། རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས་པའྱི་བསན་བྱ་
རྲེན་དབང་པོ་བསད་པ་ལས་བྱུང་བ་ཅན་གྱི་རོག་པ་མྲེད་པ་གཅྱིག་དང་དྲེ་རྣམས་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་
སྱིར་བསན་ནས་སོ་སོར་སོན་པ་དྲེ། བར་རྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་སོ་འདོགས་པ་གྱིས་རོག་པ་
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དབང་སྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་མྱིན་པར་
གྲུབ་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་ཁ་ཅྱིག་དྲེ་དག་དབང་ཤྲེས་སུ་འཁྲུལ་པ་མཐོང་
བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དག་དབང་ཤྲེས་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་པས་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པ་བཤད་པའྱི་དོན་དུ་རྱིགས་
པ་ཅན་པས་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པ་ན་དབང་པོ་དང་དོན་ཕད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་
འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་དང་ཞྲེན་པའྱི་བདག་ྱིད་ནྱི་མངོན་སུམ་མོ་ཞྲེས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་སོས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །རྲེས་དཔག་དང་རྲེས་དཔག་ལས་བྱུང་བ་སོགས་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཅན་རྣམས་རོག་པར་
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གྲུབ་ཀང་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དུ་བརོད་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ས་མ་གྱིས་རོག་
པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེར་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་གྱིས་དབང་ཤྲེས་སུ་འཁྲུལ་
པའྱི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། བར་རྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་སོ་འདོགས་པའྱི་རྣམ་པར་རོག་པ་དག་ཆོས་ཅན། 
ཤྲེས་པ་ཕ་མོའ་ིརྣམ་དབྱྲེ་ལ་རོངས་པ་འགའ་ཡྱི་ཚེ་དབང་ཤྲེས་སུ་འཁྲུལ་པའྱི་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གཟུགས་དང་སྱིག་རྒྱུ་འཛིན་པའྱི་མངོན་སུམ་སོགས་ཀྱི་དབང་ཤྲེས་དང་ཡུལ་དུས་ྲེ་བར་འཇུག་པ་
ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་དོན་སར་བ་ནྱི། ཇྱི་ལྟར་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཅན་དན་པ་དང་འདོད་པ་ལ་
སོགས་པའྱི་རོག་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གྱི་དོན་ལ་འཛིན་པར་མྱི་བྱྲེད་པས་དབང་ཤྲེས་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་བར་དན་ལ་ལྟོས་ནས་སྱི་འཛིན་པའྱི་ངང་ཚུལ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་དྲེ་ལྟར་དུ་བུམ་པ་
འདྱི་གངས་དང་སྱི་ལ་སོགས་པ་དག་འཛིན་པའྱི་བརའ་རྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་དང་ཡུལ་དུས་སོ་
འདོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ལས་ནྱི་
ཡོངས་སུ་མས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། མངོན་སུམ་གྱིས་མས་སུ་མོང་བའྱི་བར་དན་པ་མྲེད་པར་ཁྱོད་སྲེ་
བར་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཤད་ནས་བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་
སྣང་སོན་པ་དྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སོན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་རབ་རྱིབ་
བཅས་ཞྲེས་པའྱི་བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲེ་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལས་ལོགས་སུ་སོན་
པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སར་རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ་ཞྲེས་རོག་བལ་མངོན་སུམ་གྱི་
མཚན་ྱིད་དུ་སྱིར་བསན་ནས་རོག་པ་དང་བལ་ཡང་འཁྲུལ་ན་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དམྱིགས་
ཀྱིས་བསལ་ཏྲེ་མ་འཁྲུལ་བ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་ལྷག་མར་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས་པའྱི་དམྱིགས་བསལ་གྱི་ཚིག་དྲེས་ནྱི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་
འཁྲུལ་པའྱི་རྲེན་གྱིས་ྲེ་བར་གནོད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
ཡྱིན་ཏྲེ། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དྲེ་ལ་
འཁྲུལ་རྒྱུ་རབ་རྱིབ་ཙམ་འབའ་ཞྱིག་སོས་པ་ནྱི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་ལ་ྲེ་བར་གནོད་པའྱི་ཕྱི་ནང་གྱི་
འཁྲུལ་བའྱི་རྲེན་ཐམས་ཅད་མཚོན་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་གྱི་འཁྲུལ་རྒྱུ་རབ་རྱིབ་ཙམ་དུ་ཟད་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་
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ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས་རོག་བལ་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སྱིར་བཏང་བའྱི་དམྱིགས་
བསལ་དུ་མ་གཏོགས་པའྱི་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་
ཡྱིད་ཀྱི་རོག་པ་ཡྱིན་གྱི་དབང་ཤྲེས་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །རབ་རྱིབ་ཅན་གྱི་མྱིག་དབང་
དཀྲུགས་པའྱི་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སྲེ་མྱིག་ལ་སོགས་པ་ཡང་དམྱིགས་
པ་ྱིད་དུ་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་ཀང་དོན་དམ་པར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་སོན་པོ་དང་
ཟླ་བ་གྱིས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའྱི་བོའ་ིརྒྱུ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཀུན་བཏུས་སུ་རྩོད་སྒྲུབ་དགག་
པའྱི་གཞུང་འདྱི་དང་ནྱི་ཁྱོད་ཡྱིད་རོག་དུ་དམ་བཅའ་བ་དྲེ་དག་འགལ་བར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་ལུང་ཁྱོད་
དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པར་དོན་མཐུན་དུ་བསན་ལ་ཡྱིད་རོག་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པར་དོན་མཐུན་དུ་བསན་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། ཟླ་བ་གྱིས་ཞྲེས་
སོགས་ལུང་དང་འགལ་བར་མ་ཟད་འཆད་པར་འགྱུར་བའྱི་རྱིགས་པ་དང་ཡང་འགལ་ཞྲེས་
པའོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དྲེ་ཡྱིད་རོག་གྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཀྱི་ཡྱིད་རོག་དྲེ་
དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ལ་དངོས་སུ་རྲེན་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་ལུང་
འདྱི་ལ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་དྲེ་ཡྱིད་ཀྱི་རོག་པའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་བསན་པའྱི་
ནྱི་སྐབས་སུ་བབ་པ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོའ་ིཤྲེས་པའྱི་སོད་ཡུལ་
དམྱིགས་རྲེན་དག་ལ་དཔད་ནས་དགག་པ་སོན་པའྱི་གཞུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དབང་ཤྲེས་
སུ་འཇོག་པའྱི་རྲེན་མཚན་ྱིད་གང་ཡྱིན་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གང་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཡོད་
མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་
ལ་ཡང་མཚུངས་པར་ཡོད་པས་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཡྱིན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འགོག གལ་ཏྲེ་དྲེ་བོར་ནས་དབང་
པོ་གཟུགས་ཅན་འགྱུར་རྲེས་སུ་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་པ་དྲེའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་འདྱི་ྱིད་ན་
ཡོད་པས་འདྱི་དབང་ཤྲེས་ཡྱིན་པ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་འགོག གཞན་ཡང་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་འདྱིར་
ཡང་ཆོས་ཅན། ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་དང་སྱིག་རྒྱུ་ལ་ཆུ་སོགས་སུ་འཁྲུལ་བ་བཞྱིན་དུ་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་
བསད་པའྱི་དབང་པོའ་ིའགྱུར་བ་ཡོད་ན་ཡང་ཡྱིད་རོག་གྱི་ཟླ་བ་གྱིས་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་
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ཁྱོད་ལྡོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། མྱིག་སན་བསྐུས་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རྲེན་གྱིས་དབང་པོའ་ིབསད་པ་
ནྱི་ལོག་ཀང་ཁྱོད་ལྡོག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཞྱིང་ནྱི་སྦྲུལ་འདུག་གོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལས་ཀང་ཐག་
ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་འཛིན་སྲེ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་དུས་འགའ་ཞྱིག་ཚེ་ཟླ་བ་གྱིས་འདུག་གོ་ཞྲེས་བརོད་པ་དག་
གྱིས་ཀང་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་རང་གྱི་རྱིགས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་འཇོག་སྲེ་སྲེ་བར་ཐལ། ཡུལ་མཐོང་བ་
བར་དན་ལ་ལྟོས་པས་འགྱུར་བར་བལ་ཞྱིང་། ཡུལ་ཡོངས་སུ་གསལ་བར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཟླ་བ་གྱིས་འཛིན་ཡྱིད་རོག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཟླ་བ་གྱིས་འཛིན་དྲེ་ཡྱིད་རོག་ཡྱིན་ཀང་
ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་རོག་མྲེད་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པ་དགག་པའྱི་དོན་དུ་རབ་རྱིབ་བཅས་ཞྲེས་པའྱི་
དམྱིགས་བསལ་སོས་ཤྲེ་ན། གྱིད་ལོག་པའམ་སད་པའྱི་གནས་སྐབས་ན་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་
ཅན་གྱི་བོ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་གྱིས་ཀར་ཡང་རགས་དྲེ་ལྟར་མྱིན་པར་མྱི་གསལ་ལ་འདྲེས་པར་སྣང་བ་ཡྱིན་ན་རོག་པ་ཡྱིན་
ནོ། །ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་སོགས་རོག་མྲེད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡྱིན་ནའང་མངོན་སུམ་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ནྱི་བཀག་པ་ཡྱིན་སྲེ། རང་གྱིས་
གཞལ་བ་ལྟར་གྱི་དོན་ལ་བསླུ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཟླ་བ་གྱིས་སྣང་སོགས་རོག་མྲེད་འཁྲུལ་ཤྲེས་རོག་
མྲེད་ཡྱིན་ཡང་འཁྲུལ་བས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པ་དྲེའྱི་དོན་དུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་
མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་ལ་རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་དང་བསད་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གྱིས་སུ་
ཕྲེ་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ།།  ༈  །།དྲེ་ལྟར་མངོན་སུམ་གྱི་མཚན་ྱིད་དབྱྲེ་བ་སོད་ཡུལ་དང་བཅས་པ་
ལ་ལོག་པར་རོག་པ་བསལ་ནས། རང་གཞན་གྱི་སྲེ་པ་དག་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་རྫས་ཐ་དད་དུ་
འདོད་པ་བསལ་ཞྱིང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བྱ་བ་དྲེ་ྱིད་བྱྲེད་པོར་བརོད་ཅྲེས་གསུངས་པ་དང་། 
ཚད་མའྱི་མདོར། བྱ་དང་བཅས་པ་རོག་པའྱི་ཕྱིར། །འབས་བུ་ྱིད་ཡྱིན་འཇལ་བྱྲེད་ལ། །ཚད་མ་ྱིད་
དུ་འདོགས་པ་སྲེ། བྱ་བ་མྲེད་པའང་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཞྲེས་པ་རྣམས་འགྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཚད་མ་དང་
འབས་བུའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ་འཆད་དོ། །དྲེ་ལ་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་གང་ཞྲེ་ན་གཞལ་བྱ་རོགས་
པའོ། །དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་འབས་བུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ད་ནྱི་ཚད་མ་གང་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་
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གང་གྱིས་བར་ཆད་མྲེད་པར་གཞལ་བྱ་རོགས་པར་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ཚད་མ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་
ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་དང་འད་བ་ལས་རྫས་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་བསན་
པའྱི་ཕྱིར་དུ་བྱ་བ་བྱྲེད་པའམ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་སྱིར་སོན་པ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
བྱ་བ་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱིས་བྱྲེད་པ་ཀུན་གྱི་བསྲེད་བྱའམ་རྣམ་པར་བཞག་བྱ་སོགས་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་
ཅད་མ་ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་ལས་སྲེ་བྱ་བ་ཀུན་གྱི་བསྲེད་བྱྲེད་རྣམ་པར་
འཇོག་བྱྲེད་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དག་ཐམས་ཅད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་གང་ལས་འབས་བུ་བྱ་
བ་གང་གྱི་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་བྱྲེད་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་བྱ་བ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འཐད་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། སྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་དྲེ་ལྟར་དུ་གནས་པ་དྲེ་ལ་སོ་ལྔའྱི་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་
ནྱི་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་གང་གྱིས་རང་གྱི་ལས་སྲེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་སོ་སོ་ལ་འདྱིས་ནྱི་གཟུགས་
རོགས་སོ། །འདྱིས་ནྱི་ས་རོགས་སོ་ཞྲེས་སོགས་དོན་སོ་སོར་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའྱི་བྱྲེད་པའམ་ཚད་
མ་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་ཞྱིག་བཙལ་དགོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་
རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་དོན་རོག་ཐ་དད་དུ་འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པ་གང་ཞྱིག་ཤྲེས་པ་རང་ལས་དོན་
གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་མྱི་འགྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེའྱི་བདག་
ྱིད་ཡྱིན་ཀང་འཛིན་རྣམ་ཐ་དད་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡུལ་
གཟུགས་སོགས་ལ་ོན་མོངས་ཙམ་དུ་འད་བའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་འད་བ་
ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྲེས་པ་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་མྱི་ནུས་པ་མ་གྲུབ་སྲེ་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཀྱིས་
ཀང་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་ནུས་སོ་ཤྲེ་ན། རྒྱུ་དབང་པ་ོདང་དོན་དང་དྲེ་དག་གྱི་འབྲེལ་པ་དང་
ཡྱིད་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་རྣམས་ལ་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་ཀང་དྲེ་
ཙམ་གྱིས་ཐ་དད་ཅན་གྱིས་ལས་ཏྲེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཐ་དད་ལ་མོང་བ་ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་
སོ་ལྔའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་དོན་རོགས་ཐ་དད་པར་ངྲེས་འབྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་
མྱིན་པར་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའྱི་དོན་རོགས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་བདག་ྱིད་གང་གྱི་ཐ་དད་པ་ག་
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ལས་འདྱི་ནྱི་གཟུགས་རོགས་པའོ་འདྱི་ནྱི་ས་རོགས་པའོ། །ཞྲེས་བྱྲེད་པ་ནྱི་ལས་སྲེ་བྱ་བ་དོན་རོགས་
ཐ་དད་དུ་ངྲེས་པ་ཞྱིག་ཁོ་ན་དོན་རོགས་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅན་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་རོགས་
པའྱི་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གཞན་པའྱི་རྒྱུ་དབང་སོགས་
ཀྱིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་གཞལ་བྱ་
རོགས་པའྱི་དོན་རོག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ནྱི་གཞལ་བྱའྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་དོན་འད་བ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་
རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་དོན་གཟུགས་སོགས་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་བྱྲེད་ན་དྲེ་དོན་
གཟུགས་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལས་གཞན་དུ་འཐད་པ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་
དབང་སོགས་ཐ་དད་པས་བྱས་པའྱི་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ཀང་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་ནུས་
པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དོན་འད་བ་ཁོ་ན་དོན་རོགས་པའྱི་ཚད་མར་བཞག་ཅྲེ་ན། རྒྱུ་དབང་སོགས་
རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་རྣམས་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པའྱི་རྣམ་པ་འགས་ཤྲེས་པའྱི་རང་བཞྱིན་
གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པར་འབྱྲེད་ན་ཡང་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའྱི་དོན་རོག་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐུན་མོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དོན་རོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོན་འད་ལས་གཞན་ཡྱིན་གྱི་དོན་དང་འད་བ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སོ་ལྔའྱི་
དབང་ཤྲེས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལས་སྲེ་ཁྱོད་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བ་
མྱི་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་ྱིད་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དང་འད་བ་མྲེད་པ་གང་ཞྱིག་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་
ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དང་། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དྲེ་ཚད་མ་ལས་དོན་གཞན་མྱིན་ཏྲེ། དོན་འད་བ་དྲེ་ཡང་དོན་རོགས་པ་དྲེའྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བྱྲེད་པ་ཐམས་ཅད་ནྱི་བྱྲེད་པ་པོ་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་
པ་དང་། རང་གྱི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པ་དང་། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ྲེ་བར་སོར་བར་མཐོང་སྲེ། 
དཔྲེར་ན་ཤྱིང་དྲེ་སྲེས་བུས་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པས་གཞན་དབང་དུ་གྱུར་རང་ྱིད་འབར་བའྱི་བྱ་བ་
དང་ལྡན། གཙོ་བོར་གྱུར་པ་ཆོས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ྲེ་བར་སོར་བར་མཐོང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དོན་འད་བ་
ལ་ནྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་གསུམ་མྲེད་དྲེ་བྱྲེད་པ་པོ་འགའ་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་བྱྲེད་
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པར་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་འད་བ་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་གསུམ་མྲེད་པས་དོན་རོགས་འཇོག་
བྱྲེད་དུ་མྱི་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བྱྲེད་པའྱི་ཆོས་གསུམ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དྲེ་
ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་པོ་གཞན་གྱི་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོར་གྱུར་པའྱི་དོན་རོགས་ཐ་དད་
པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རང་ྱིད་བྱ་བའྱི་ལས་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་རང་
གྱི་བདག་ྱིད་འཛིན་ཅྱིང་མོང་བའྱི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། གཙོ་བོར་གྱུར་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ྲེ་བར་
སོར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་སྲེ་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་
ནས་རང་གྱི་ལས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ལ་བྱ་བ་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པ་ལྟར་བུར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དོན་འད་བ་དྲེ་དོན་རོགས་ལས་ཐ་དད་མ་ཡྱིན་ན་དྲེས་དྲེའྱི་བྱ་བ་ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། དོན་འད་
བ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་རོགས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་པོ་
མྱིན་ན་ཡང་དྲེའྱི་བྱ་བ་བྱྲེད་པོར་བཞག་ཏུ་རུང་སྲེ། དྲེ་ཡྱི་སྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་ཤྲེས་པས་དོན་
རོགས་པ་དྲེར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འབས་བུ་རྣམས་རྒྱུ་ཕ་རྣམས་ཀྱི་བདག་ྱིད་སྲེ་གཟུགས་
དང་འད་བར་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར་བུ་དྲེ་ཕའྱི་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པའྱི་བདག་ྱིད་མ་ཡྱིན་
ཡང་འཇྱིག་རྲེན་ན་འབས་བུ་བུ་རྒྱུ་ཕའྱི་གཟུགས་འཛིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་རང་
ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་བདག་ྱིད་གཅྱིག་པར་བསན་ནས་ད་གཞན་དག་ཚད་འབས་རྫས་ཐ་དད་དུ་
འདོད་པ་དགག་པ་དྲེ། དོན་འད་བ་ལས་གཞན་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མཐོང་བ་སྲེ་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དང་དབང་པོ་དང་དབང་དོན་འབྲེལ་པ་དང་སྱི་
སོགས་འཛིན་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བོ་དྲེ་དག་དོན་རོགས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་དུ་མྱི་འདོད་དོ་སྲེ་འདོད་པ་མྱི་
རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་དག་བྱ་བ་དོན་རོགས་པ་འཇོག་ནུས་གཞན་གྱིས་བར་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
བར་ཆོད་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པས་ཀང་དོན་རོགས་རྣམས་ལ་ཕན་པ་ྲེ་
བར་སོར་བའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་དོན་རོགས་པའྱི་ཚད་མར་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་རྣམས་
ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱ་བ་དོན་རོགས་པ་ཕན་པ་ྲེ་བར་སོར་ན་ཡང་དྲེ་ཙམ་གྱིས་
དོན་རོགས་པའྱི་ཚད་མར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་མའྱི་སྲེ་བྱྲེད་པ་གཞན་གྱིས་བར་མ་ཆོད་པར་དོན་
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རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་བྱྲེད་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཁོ་ན་དོན་རོགས་དྲེའྱི་འཇོག་བྱྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དམ་པར་
འདོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་དབང་སོགས་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་སྱིར་དགག་ནས་བྱྲེ་བག་ཏུ་སོ་སོར་དགག་པའྱི་
ཕྱིར་བཤད་པ། རྒྱལ་དཔོག་པས་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཚད་མ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་
རོགས་པ་འབས་བུར་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སྲེ་ཁྱོད་དོན་
རོགས་སོ་སོར་འཇོག་ནུས་འདྱི་འད་བར་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དོན་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་གྱི་
མཚུངས་པ་སྲེ་ཐུན་མོང་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་ཐ་དད་ལ་ལྟ་བའྱི་དབང་པོ་ཐ་དད་པས་
དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སོ་སྲེར་སོགས་དོན་ཐ་
དད་ལ་ལྟ་བའྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དོན་འད་བ་མྲེད་པར་སོ་སྲེར་སོགས་ལ་རྱིག་
ཙམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་འདྱི་ནྱི་སོན་པོ་རོགས་པའོ་འདྱི་ནྱི་སྲེར་པོ་རོགས་པའོ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་
དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ནུས་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་འད་མྲེད་ན་སོ་སྲེར་
སོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དབང་པོ་ཚད་མར་འདོད་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་བསན་པའྱི་
རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ལྷག་མ་དཔོད་པ་པས་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཚད་མར་འདོད་པ་ལའང་གནོད་པ་
བཤད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་འད་བ་མྲེད་པར་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དོན་རོགས་པའྱི་
ཚད་མར་འདོད་པའང་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དོན་འད་བ་མྲེད་ན་དོན་ལ་ལྟ་བའྱི་ཤྲེས་པའང་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་བྱྲེ་བག་པ་དང་རྱིག་པ་ཅན་པས་ཁྱད་པར་སྱི་སོགས་འཛིན་པའྱི་བོ་ཚད་མ་ཁྱད་
པར་ཅན་རྫས་འཛིན་གྱི་བོ་འབས་བུར་འདོད་པའང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། སྱི་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཁྱད་པར་
གྱི་བོ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁྱད་པར་ཅན་རྫས་འཛིན་གྱི་བོ་ལས་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
ཁྱོད་རང་ཡུལ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་སྲེ་རྣམ་པ་ཤར་བ་མྲེད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བོ་གཞན་ཁྱད་པར་ཅན་
རྫས་འཛིན་གྱི་བོ་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། སྱི་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བོ་ལ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པར་
ཐལ། ཁྱད་པར་གྱི་བོ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཤར་བ་མྲེད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་ཀ་
འདོད་ན་དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། ཚད་འབས་སུ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་བྱ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཡང་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐ་དད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
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དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་གྱིས་ཡུལ་ཐ་དད་པའང་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་དོན་ནམ་ཡུལ་གཅྱིག་
ཡྱིན་ན། སྱི་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་བོའ་ིཡུལ་ཆོས་ཅན། གྱིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་བོ་དྲེ་
ཁྱོད་འཇལ་བྱྲེད་དུ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱད་པར་གྱི་བོས་རོགས་ཟྱིན་བྱྲེད་པ་མ་མས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
གྱིས་ཀ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་རྱིམ་བཞྱིན་དུ་འབྱུང་བར་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུང་དོན་
གཅྱིག་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་དྲེ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་ན་དྲེའྱི་
ཕྱིར་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་
ཡང་འད་བ་དོན་རོགས་གྱིས་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཡྱིན་པས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་ཐ་དད་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་བྱ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཆར་གྱུར་པའྱི་འད་བ་དོན་རོགས་དག་
ཆོས་ཅན། ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་ཞྱིང་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཞག་ཏུ་
རུང་སྲེ། ཤྲེས་པས་དོན་རོགས་པ་དྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་
གྱིས་རྣམ་པར་བཞག་འཇོག་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བྱྲེ་བག་པས་
དབང་དོན་འབྲེལ་པ་ཚད་མ་དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་རོགས་པ་འབས་བུར་འདོད་པའང་
མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་
པའྱི་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀུན་དང་འབྲེལ་བར་ཁྱད་པར་མྲེད་ན་ཡང་མྱིག་ཤྲེས་ཀྱིས་བུམ་
གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་ཁོ་ན་རོགས་པར་འགྱུར་གྱི་ཐམས་ཅད་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མ་
ཡྱིན་ན་བུམ་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་མྱིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་རོགས་ལ་
འགའ་ཞྱིག་མྱི་རོགས་པའྱི་ངྲེས་པ་དྲེར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་རོགས་པའྱི་ཚད་མར་གྱུར་
པའྱི་མྱིག་གྱི་དབང་པོ་དྲེ་བུམ་གཟུགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་འབྲེལ་པ་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
ནས་ཆོས་དྲེ་ཀུན་དང་འབྲེལ་པར་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་བྱྲེད་པ་གང་ལས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་
དྲེ་དོན་རོགས་འདྱིའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཡང་དོན་འད་བ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སར་
བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་འད་བ་མྲེད་པར་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་ལས་ཤྲེས་པ་རྣམས་
དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྲེ་བས་དྲེས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་པར་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
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ཅན། དོན་འད་བ་མྲེད་པར་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྲེ་བྱྲེད་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་ལས་ཤྲེས་པ་
རྣམས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་སྲེ་བ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དངོས་སྲེ་དོན་འད་བ་མྲེད་ན་དོན་རོགས་སྲེད་
བྱྲེད་ཀྱི་བདག་གྱི་ཡོན་ཏན་འདུས་བྱས་དྲེ་ཡང་གཞག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འད་བ་དོན་རོགས་
དྲེ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་བྱ་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ན་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཡྱིན་པར་མྱི་
བདྲེན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་དུ་ཆོས་སྲེ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར། དངོས་སུ་སྲེ་དོན་དམ་པར་ན་
ཐ་དད་མྲེད་པར་འདོད་དྲེ། ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཆ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་ཐ་སྙད་འདྱི་
དག་ཐམས་ཅད་ནྱི་ཐ་སྙད་དུ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་རྣམ་པར་
གནས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་འཇྱིག་རྲེན་ན་བྱ་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་འགའ་ཞྱིག་དོན་དམ་
པར་ཐ་དད་དུ་གནས་པ་མཐོང་སྲེ་ལྷ་སྱིན་འབས་འཚོད་པ་དང་ས་རྲེས་ཤྱིང་གཅོད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
བྱ་བྱྲེད་ཐ་དད་དུ་འདོད་པ་དངོས་པོ་ལྷ་སྱིན་འབས་ཚོད་ས་རྲེས་ཤྱིང་གཅོད་ཞྲེས་སོགས་རྣམས་
ཆོས་ཅན། ལྷ་སྱིན་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་འབས་འཚོད་པ་དང་ས་རྲེ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཤྱིང་
གཅོད་པའྱི་བྱ་བ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐབ་འཇུག་པ་ལ་སོགས་པའྱི་བྱ་བ་ལྷ་སྱིན་
གྱི་གནས་སྐབས་དང་འཕར་བ་དང་འབབ་པ་ལ་སོགས་ཤྱིང་ལ་འཇུག་པའྱི་བྱ་བ་ས་རྲེའྱི་གནས་
སྐབས་ལ་ལྷ་སྱིན་དང་ས་རྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་སོ་འདོགས་པའྱི་སོ་ནས་ལྷ་སྱིན་འབས་འཚོད་དོ་ས་
རྲེས་ཤྱིང་གཅོད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་སྨྲ་བའྱི་
ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བསན་ནས། ད་ནྱི་དྲེ་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་དང་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྨྲ་
བའྱི་ལུགས་ཀྱི་ཚད་འབས་ཀྱི་ཚུལ་གཞན་དུ་རྣམ་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་དུ། མདོར། ཡང་ན་རང་རྱིག་
འབས་བུ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་འཆད་དྲེ། ཁྱྲེད་ཀྱི་འབས་བུར་འདོད་པའྱི་དོན་རྱིགས་པ་དྲེ་གང་ཡྱིན་དྱིས་
པས་གཟུགས་སོགས་སོ་སོར་རྱིག་ཅྱིང་མངོན་སུམ་གྱིས་མས་སུ་མོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་འདྱི་ྱིད་དོ་
ཞྲེ་ན། སོ་སོར་རྱིག་ཅྱིང་མོང་བའྱི་དོན་དུ་སྣང་བ་ལ་ཁོ་བོ་ཅག་བསྙོན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་གྱི་དོན་དུ་སྣང་
བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྱིག་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་དྱིས་པས། དོན་དྲེ་
དང་འད་བ་ལས་དོན་རོགས་སུ་འཇོག་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འད་བ་ལས་དོན་རོགས་སུ་འཇོག་པ་
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འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་སྱིག་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ཆུའྱི་རྣམ་པ་སྣང་ཡང་ཆུ་མྱི་རོགས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་པ་འོན་ཏྲེ་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་འདྱིའྱི་མང་བྱ་དྲེ་གང་ལས་
སྲེ་གང་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སྐབས་འདྱིར་ནྱི་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པས་རང་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཡུལ་མོང་
བའྱི་ཚུལ་དྲེ་ྱིད་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔོད་པ་ཡྱིན་པས་དོན་དྲེ་ྱིད་ཁོ་བོ་ཅག་ལ་འདྱི་བ་ནྱི་མྱི་
རྱིགས་སོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བ་ཡྱིན་ན། རྡུལ་ཕན་དང་འདའམ་རགས་པ་དང་འད། 
དང་པོ་ལྟར་ན་རྡུལ་ཕན་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རང་དང་
འད་བར་བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་རགས་པ་ཆ་ཤས་དང་བཅས་པར་སྣང་ལ་ཁྱོད་ཆ་
ཤས་མྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་རགས་པ་རྫས་སུ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དངོས་སྲེ་དོན་དང་འད་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་དང་ཕ་རགས་
གང་དུ་ཡང་འད་བ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དང་འད་བ་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་ཙམ་གྱིས་དོན་དྲེ་གཟུང་
དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དོན་འད་བ་དྲེ་
དོན་རོགས་ལ་ཁྱབ་པ་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དྲེ་དང་འད་བ་དང་དོན་དྲེ་ལས་བྱུང་
བ་གྱིས་ཀ་དོན་ཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་པས་སྱིག་རྒྱུ་ཆུ་འཛིན་
གྱིས་འཁྲུལ་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་ནམ་ཡུལ་སོན་པོར་མཚུངས་པ་ཅན་གྱི་སོ་འཛིན་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྱིག་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་དུ་གྱུར་པའྱི་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་
སྐད་ཅྱིག་ས་མ་དྲེ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལས་བསྲེད་ཅྱིང་དྲེ་དང་འད་
བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་གང་ཞྱིག་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་པ་ལ་ཁོ་བོས་གཟུགས་འདྱི་
མཐོང་ངོ་ས་འདྱི་ཐོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པའྱི་བོ་སྲེ་བའྱི་ཡུལ་དྲེ་དག་བོ་དྲེས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་
ནས་མོང་བ་ཡྱིན་པས་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་མོང་གྱུར་གྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ས་སྣང་ཞྱིང་ཐོས་པ་
དང་གཟུགས་མཐོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་དབང་ཤྲེས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་ཁྱོད་
རྣམས་ཀྱི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ཡྱིན་པར་འདོད་དྲེ་ཡྱིན་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་དང་ཁྱོད་རྣམས་གཟུང་དོན་དང་



246   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

གཟུང་དོན་ཅན་དུ་ྲེ་བའྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་ྱིད་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། གཟུགས་སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་དབང་ཤྲེས་དྲེ་དག་གཟུང་དོན་དང་
གཟུང་དོན་ཅན་དུ་འབྲེལ་པ་ལ་བརྲེན་ནས་ལྟ་བ་པོའ་ིརྒྱུད་ལ་ཁོ་བོས་གཟུགས་མཐོང་ངོ་ས་ཐོས་སོ་
ཞྲེས་པའྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་སྲེ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་མང་བྱ་དྲེ་ཤྲེས་པ་
དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དྲེ་ཡྱིན་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་མང་བྱ་དོན་གཞན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་མོང་བྱྲེད་ནྱི་མྱིན་
ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་དོན་གཞན་གྱིས་མོང་བ་མ་ཡྱིན་ན་སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་ནྱི་ཤྲེས་
པ་ཡྱིན་ལ་ཤྲེས་པ་དྲེས་མངོན་སུམ་དུ་སོ་སོར་རྱིག་བྱ་སྲེ་མོང་བ་དྲེ་ཡང་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོ་
སོགས་སུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ལ་གཞན་རྱིག་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོ་སོགས་
སུ་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་དྲེའྱི་སྲེ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་གྱི་
ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་མས་སུ་མོང་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་
མྲེད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་དྲེ་ལའང་མོང་བར་བྱྲེད་པ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་
གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པར་ཡོད་པ་དྲེར་ཡང་ཕྱི་རོལ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་བ་ལ་རྩོད་པའྱི་སོན་
མཚུངས་པར་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་གསལ་ཞྱིང་
རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོ་སོགས་སུ་སྣང་
བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་རང་ྱིད་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་
པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་དུ་སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་ཡྱིན་ཡང་དོན་དམ་པར་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་
མས་སུ་མོང་བའང་འགལ་བ་མྲེད་དྲེ། དོན་དམ་པར་རང་གྱི་ངོ་བོ་མོང་བར་འགྱུར་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་སོ་
སོགས་མོང་བར་སྣང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བ་དྲེའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་
གྱིས་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་སོགས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རྣམས་རང་གྱིས་རང་མྱི་རྱིག་སྲེ། རང་
ལ་བྱྲེད་པ་འགལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དཔྲེར་ན་རལ་གྱིའྱི་སོས་རང་མྱི་གཅོད་པ་དང་། སོར་མོའ་ིརྩྲེས་རང་
ལ་མྱི་རྲེག་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་སོན་མྲེའྱི་འོད་དྲེ་རང་ྱིད་གསལ་བ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། །གསལ་བྱྲེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ནྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་གསལ་བྱྲེད་དུ་
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འདོད་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་དོན་སྣང་གྱི་བོ་ཆོས་ཅན། བྱ་བྱྲེད་ཐ་དད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་རང་ྱིད་གསལ་ཞྱིང་
རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བྱྲེད་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་བདག་ྱིད་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་
པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་རྱིག་བྱ་རང་ལས་དོན་གཞན་ཡྱིན་ན། སོ་
འཛིན་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་དང་ཚོར་བྱ་ཚོར་བྱྲེད་དུ་འཐད་པར་དཀའ་སྲེ་མོང་བྱ་མོང་བྱྲེད་དུ་
མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། སོན་པོ་དང་འབྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་
པ་བ་མྲེད་ན་ཤྲེས་པ་བ་ལ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་དམ་པར་གཟུང་
འཛིན་བདྲེན་པ་བ་མྲེད་མོད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་མ་རྱིག་པས་བསད་པའྱི་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་དུ་
རྣམ་བཞག་བྱས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་
རྱིག་བྱ་རྱིག་བྱྲེད་སྲེ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་བདྲེན་པ་བ་མྲེད་མོད་ཀྱི་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་གཟུང་འཛིན་ཐ་
དད་དུ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་རང་བཞྱིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལ་
ནྱི་བརྩད་པར་བྱ་བ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཚེ་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་ཕྲེ་བའྱི་
མཚན་ྱིད་དམ་རང་བཞྱིན་ཅན་དུ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་རྣམ་པར་བསད་པ་ཅན་གྱི་བྱྱིས་པ་
རྣམས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་མ་རྱིག་པའྱི་འཁྲུལ་པའྱི་ཤྲེས་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་དུ་གཟུང་འཛིན་
ཐ་དད་པ་འདྱི་ཡྱི་རྣམ་བཞག་བྱས་པ་དྲེ་ཚེ་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའྱི་སྐྲ་
སོགས་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་དུ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །རྣམ་
རྱིག་པའྱི་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་སོན་པ་ནྱི། ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རོགས་པ་མྲེད་པ་དྲེས་ན་དོན་
སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་པ་ཚད་མའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་འདོད་པར་རྱིགས་ཏྲེ། རང་ལས་
དོན་གཞན་པའྱི་ཡུལ་རྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་
མོང་བར་གྱུར་ན་ྲེས་པ་ཅྱི་ཡོད། གང་གྱི་ན་དོན་རྱིགས་འགོག་ཅྱིང་རང་རྱིག་འབས་བུར་འཇོག་ཅྲེ་
ན། ཁོ་བོ་ཅག་ལ་ྲེས་པ་ཅྱི་ཡང་མྲེད་མོད་འོན་ཀང་ཤྲེས་པས་དོན་རྱིག་པ་རྱིགས་པས་མྱི་འཐད་པའྱི་
ཕྱིར་རང་རྱིག་འབས་བུར་སྨྲ་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་མོང་བར་འགྱུར་
ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་དོན་ཅྱི་ཞྱིག་བརོད་པར་འགྱུར་གང་གྱིས་ན་ཤྲེས་པས་དོན་རོགས་
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པ་ཡྱིན་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་བོ་ནྱི་དོན་སོ་སོགས་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དོན་རོགས་པ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་སོ་སོགས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་རྲེས་སུ་ཞུགས་པ་ཅན་
དྲེ་ཡོད་མོད་དྲེ་ཙམ་གྱིས་སོ་སོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ལ་
སོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་སོ་སོགས་ལས་སྲེས་པའམ་གཞན་ནང་གྱི་སོར་སྣང་གྱི་བག་
ཆགས་སད་པ་ལས་སྲེས་ཞྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་དཔད་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་ཤྲེས་པ་ལ་
དངོས་སུ་སྣང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པ་ལ་བཀག་ནས་ཤྲེས་པ་ལ་དངོས་སུ་
སྣང་བའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་པ་འགོག་པ་དྲེ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ལ་སོན་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། 
རང་ྱིད་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ྱིད་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཁྱད་པར་
དམྱིགས་པ་དང་བལ་བ་ན་ཁྱོད་མྱི་འཛིན་ཅྱིང་དྲེ་འཛིན་ན་ཁྱོད་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོར་སྣང་
དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་ཡན་གར་བ་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བ་
ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ཞྱིང་རང་ལ་སྣང་བ་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་རྣམས་ལ་དབང་ཡྱིད་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་རྒྱུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ན་
དབང་ཤྲེས་རྣམས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བར་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའྱི་སྐབས་འདྱིར་
ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་ལ་ལྟོས་པའྱི་དབང་གྱིས་དབང་ཤྲེས་རྣམས་རྲེས་འགའ་སྲེ་
བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ས་མ་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བག་ཆགས་རབ་ཏུ་སད་
བྱྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་བོ་རྣམས་ནྱི་རྲེས་འགའ་སྲེ་བར་རྣམ་པར་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་
དོན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་གཟུང་བར་སྣང་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཚུལ་
གྱིས་སུ་ཡོད་དོ། དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་དྲེ། སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའྱི་ཚུལ་ལམ་རྣམ་པ་གྱིས་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་གཟུང་འཛིན་གྱི་
ཚུལ་གྱིས་དྲེ་ལྟར་མོང་བ་དང་དུས་ཕྱིས་དན་པས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་མོང་བ་
རང་རྱིག་བྱའྱི་ཆ་ྱིད་ནྱི་འབས་བུ་རང་མོང་བྱྲེད་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གཞལ་བྱར་འགྱུར་བ་
ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་པས་རང་རྱིག་པ་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་
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ཡོད་ཀང་དོན་ལ་ཤྲེས་པ་རང་རྱིག་པ་ྱིད་དུ་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་
རྣམ་རྱིག་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་མོང་བ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱི་ཚེ་རང་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་གཞན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་གཅྱིག་འདོད་པའམ་མྱི་
འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་དྲེའྱི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཅྱིང་དོན་གཅྱིག་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་སྣང་
བ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དོན་དམ་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་ཤྲེས་པས་དོན་རྱིག་པ་འཐད་
དྲེ། གང་གྱི་ཚེ་དོན་དམ་པར་ཕྱི་རོལ་དོན་མྲེད་པར་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་གཟུང་རྣམ་གྱི་ཆ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་
དུ་བཞག་པའྱི་ཕྱིར་ཐ་སྙད་དུ་ཤྲེས་པ་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེ་དོན་སྣང་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 
ཐ་སྙད་དུ་དོན་རྱིག་པ་འཐད་དྲེ། རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་མས་སུ་མོང་བར་བྱ་བའྱི་གཟུང་
རྣམ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ྱིད་རྲེས་ཀྱི་དན་ཤྲེས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་རྣམ་པར་ངྲེས་ཤྱིང་ཐ་སྙད་འདོགས་
པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཐ་སྙད་དུ་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྱིག་ཀང་དོན་མ་ཤྲེས་པ་རང་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གང་གྱི་ཕྱིར་གལ་ཏྲེ་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་བདག་ྱིད་འདོད་པའྱི་རྣམ་པ་དང་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མྱི་
འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་མོང་བར་གྱུར་པ་ན་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ཀང་འདོད་པའམ་མྱི་
འདོད་པའྱི་དོན་རྱིག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་སྨྲ་བ་རྣམས་རྣམ་རྱིག་གྱི་ཚུལ་ལ་
རྱིམ་གྱིས་དང་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་འབས་བུའྱི་རོག་པ་གསུམ་པ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། 
མདོར་ན། དྲེའྱི་ངོ་བོ་ལས་དོན་ངྲེས། ཡུལ་གྱི་སྣང་བ་དྲེའྱི་དྲེའྱི་ཚད་མ་དྲེ་ཡྱིས་འཇལ་བར་བྱྲེད། 
ཅྲེས་པ་འཆད་པ་དྲེ། དོན་སྣང་གྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་དོན་ནྱི་གཞལ་བྱར་ཡོད་ན་ཡང་རྣམ་
པ་མྲེད་པར་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཕྱི་རོལ་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་མས་སུ་མོང་ྱིད་དྲེ་ཤྲེས་པ་རང་
རྱིག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ངྲེས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རོགས་པར་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་
མ་ཡྱིན་པར་རང་གྱི་ངོ་བོས་ཕྱི་རོལ་རོགས་པ་ཡྱིན་ན་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། འདོད་
པའམ་མྱི་འདོད་པ་དུ་མའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དག་གྲེན་གྱིས་ཀྱི་མྱིག་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་
གྱིས་ཀྱིས་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་གྱིས་སྣང་ཞྱིང་རྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ། །གལ་
ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་སུ་ཁས་བངས་པས་འདོད་ན། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། དག་གྲེན་གྱིས་ཀྱི་མྱིག་ཤྲེས་མ་
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འཁྲུལ་བ་གྱིས་པོ་དག་གྱིས་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་ཐ་དད་པ་རྲེ་རྲེ་ནྱི་མོང་བར་གྱིས་གྱིས་སུ་
མོང་བར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་ཀྱིས་རྣམ་མྲེད་རྲེན་ཆར་རོགས་པ་གང་ཞྱིག་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་
གྱིས་སུ་དོན་ལ་གནས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་གྱི་ལས་ཀྱི་རྲེ་རྲེ་
བསྱིབས་པའྱི་ཕྱིར་གྱིས་གྱིས་མཐོང་བ་མྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན། དྲེ་ལ་དག་གྲེན་གྱིས་ཀྱིས་ལྟ་
བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་མྲེད་པར་དོན་གྱི་དབང་གྱིས་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་
གཟུགས་དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཡང་མ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་
མྱིན་གྱི་ལས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་དོན་མཐོང་བར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་དུ་མའྱི་བདག་ྱིད་དུ་གནས་པའྱི་དངོས་པོ་གཅྱིག་པུ་དྲེ་ལ་
དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་འདོད་པའམ་མྱི་འདོད་པ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་མཐོང་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཡུལ་གཅྱིག་ལ་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་གྱིས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་དྲེ་ཡྱིད་བོ་རོགས་པ་ཡྱིན་
གྱི་དོན་བོ་དབང་ཤྲེས་མྱིན་པས་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་སོད་པ་ན་ཡྱིད་ཤྲེས་རོགས་པའྱི་འཇུག་ཚུལ་
དཔོད་པ་མ་འབྲེལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ལ་ཡང་ཡུལ་གཅྱིག་འདོད་པ་དང་མྱི་
འདོད་པ་གྱིས་སུ་སྣང་བ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོའ་ིསྲེམས་དྲེ་ལའང་སར་ལན་གཅྱིག་མ་
ཡྱིན་པར་ཡྱིད་དུ་འོང་བའྱི་རྣམ་པར་མོང་བའྱི་དོན་དྲེ་འཆྱི་ལྟས་དང་ནད་ཀྱིས་ཐྲེབས་པ་ལ་སོགས་
པའྱི་གནས་སྐབས་སུ་ཡྱིད་དུ་འོང་བར་མཚམས་སོར་བ་མྲེད་པར་མྱི་འོང་བར་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མྱི་རོགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་
ཅན། ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱས་པ་ལའང་དོན་དམ་པར་རང་ྱིད་མས་སུ་མོང་བ་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་
རྱིགས་པར་ཐལ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་འདྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་རྣམ་
པར་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ནྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པའྱི་རྣམ་པར་ངྲེས་པ་སྲེ་འཇོག་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱ་ལ་རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ཆོས་ཅན། ས་ོསོགས་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་གཟུང་རྣམ་འདྱི་ྱིད་ནྱི་
དོན་རྱིག་དྲེའྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་དོན་གྱི་བདག་སྲེ་རྣམ་པ་འདོད་པ་དང་མྱི་
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འདོད་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་གནས་པ་སྲེ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟ་བུར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འདྱི་ནྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་
པ་དྲེ་ལྟར་དུ་གནས་སོ་ཞྲེས་ངྲེས་པ་སྲེ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འཛིན་པའྱི་བདག་སྲེ་རྣམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཤྲེས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་ཡོད་དུ་ཟྱིན་ཀང་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པར་བྱ་བའྱི་ཚད་
མ་མྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་རང་ལས་དོན་གཞན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དོན་གྱི་
རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པར་འཇོག་པའྱི་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་དོན་ལ་རང་གྱི་
བདག་ྱིད་རྱིག་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་ཕྱིར་དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བ་དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་སོ་ནས་དོན་རྱིག་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་དོན་གྱི་
བདག་ྱིད་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་ལ་དོན་རྱིག་པ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་
པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་རྱིག་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་དྲེ་བོ་ལ་གནས་པའྱི་དོན་སྲེ་གཟུང་
རྣམ་ཡྱིན་ལ་གཟུང་རྣམ་དྲེའྱི་རྣམ་པར་བཞག་པར་བྱ་བ་ཡང་རང་རྱིག་པའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་
དོན་རྱིག་དྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་ལ་འདོད་མྱི་འདོད་དུ་གནས་པ་སྲེ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་
དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་དྲེར་རབ་གསལ་སྲེ་རོགས་པར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱ་ལ་རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་ན་ཚད་འབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདྱིར་དོན་རྱིག་
འབས་བུར་བཤད་པ་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་
འབས་བུར་བཤད་པ་དང་དོན་རྱིག་འབས་བུར་བཤད་པ་མྱི་འགལ་ཏྲེ། རྲེས་ཀྱི་དན་ཤྲེས་ཀྱི་དོན་སྣང་
གྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་དོན་ལ་རང་རྱིག་ཡྱིན་ཡང་ཐ་སྙད་དུ་དོན་རྱིག་དུ་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཤྲེས་པའྱི་
དོན་ནམ་ཡུལ་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་རང་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གཞལ་བྱར་བྱས་པའྱི་ཚེ་ཚད་འབས་ཡུལ་ཐ་དད་
པའང་མྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་དྲེ་ྱིད་ཚད་མའྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ྱིད་རྱིག་
པའང་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་ཇྱི་ལྟར་ན་རང་རྱིག་འབས་བུར་བཤད་ཅྲེ་ན། ཕྱི་རོལ་གཞལ་
བྱ་ལ་རང་རྱིག་འབས་བུ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་
རྱིག་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོ་རྱིགས་པས་དཔོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཐ་སྙད་དུ་དོན་རྱིག་
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ཏུ་འདོད་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་རང་རྱིག་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་གཞན་གྱི་ངོར་ཕྱི་
རོལ་གྱི་དོན་ཁས་བངས་ནས་འབས་བུའྱི་རོག་པ་གསུམ་པ་བཤད་ནས། ད་རྣམ་རྱིག་ཙམ་གྱི་ཚུལ་
ལ་འཇུག་པར་བཞྲེད་ནས་ཤྲེས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དངོས་སུ་མྱི་རྱིགས་པར་དོན་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་
བའྱི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པར་འདོད་པའྱི་མདོ་སྲེ་པ་ལ་སོན་བསན་པའྱི་བཤད་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་
དང་བཅས་པའྱི་ཕོགས་ལ་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་དངོས་སུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པར་
སྣང་བའྱི་སོ་ནས་དོན་རོགས་པ་འདོད་ན། འོ་ན་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བ་ལ་འད་བ་བསྲེད་བྱྲེད་གཞལ་
བྱར་འདོད་པ་མྱི་རྱིགས་པར་འགྱུར་གྱི་འོན་ཀང་དོན་སྣང་གྱི་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་
དྲེ་དང་འད་བའམ་འད་བ་ལས་གཞན་མྱི་འདར་ཡང་རུང་སོ་སོགས་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་དང་དྲེ་སོགས་
འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ། དྲེ་ལྟར་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡང་ཡྱིན་པ་ཙམ་གྱི་སོ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་
དོན་ནྱི་གཞལ་བྱ་ྱིད་དུ་འདོད་དགོས་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་འད་བ་སྲེས་པའྱི་སོ་ནས་དྲེ་
གཞལ་བྱར་འདོད་པ་གང་ཞྱིག་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དང་འད་བ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་དྲེར་ཐལ། ཕྱི་
རོལ་གྱི་དོན་ནྱི་ཚད་མ་གང་གྱིས་ཀང་མ་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བས་རྒྱུ་ཡྱིན་པ་
ཙམ་གྱིས་གཞལ་བྱར་འདོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས་པར་མཐོང་ནས་ཟུར་ན་གནས་པའྱི་རོལ་བ་འགའ་
ཞྱིག་ན་རྲེ། དོན་སྣང་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འཛིན་སྲེ་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ། 
ཇྱི་ལྟར་རྣམ་པ་འགའ་ཞྱིག་ལྟར་རྒྱུ་རྲེན་འགའ་ཞྱིག་ལས་དོན་དང་དངོས་སྲེ་འད་བ་མྲེད་པར་སྣང་བ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཐལ་བ་དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་བདྲེན་མོད་དོན་དང་འད་བ་མྲེད་པར་དོན་རོགས་
པར་འདོད་པ་དྲེ་འད་ནྱི་རྣམ་རྱིག་པ་ངས་ཀང་མྱི་ཤྲེས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ན་ཤྲེས་པ་
གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཇྱི་ལྟར་འཐད་ཅྲེ་ན། དོན་དམ་པར་ཤྲེས་པ་
གཅྱིག་ྱིད་ལ་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་དུ་མྲེད་ཀང་ཐ་སྙད་དུ་མ་རྱིག་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་བོ་
འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་གཞག་བྱས་སོ་ཞྲེས་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། མདོར། གང་ཚེ་
སྣང་བ་དྲེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་དྲེའྱི་འབས་བུ་ནྱི། །འཛིན་རྣམ་རྱིག་པའོ་དྲེའྱི་ཕྱིར། །དྲེ་གསུམ་ཐ་
དད་དུ་མ་བྱས། །ཞྲེས་པ་འགྲེལ་པ་དྲེ། དོན་དམ་པར་བོ་གཅྱིག་གྱི་བདག་ྱིད་ལ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་
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པ་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་ཀང་མ་རྱིག་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་མཐོང་བ་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་པ་རྣམས་
ཀྱིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པ་དང་མོང་བ་སྲེ་རྱིག་པ་དག་ཐ་དད་དང་ལྡན་པ་བཞྱིན་དུ་རོག་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། དཔྲེར་ན། སྒྱུ་མའྱི་སགས་དང་སན་སོགས་ཀྱིས་དབང་པོ་བསད་པ་རྣམས་ལ་འཇྱིམ་དུམ་ལ་
སོགས་སྒྱུ་མའྱི་རྫས་རྣམས་ར་གང་ལ་སོགས་པ་དྲེའྱི་གཟུགས་དང་བལ་བ་ཡང་འཇྱིམ་དུམ་ལ་
སོགས་ལས་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ར་གང་ལ་སོགས་སུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སགས་དང་སན་
སོགས་ཀ་ཿྱིནུས་པས་འཇྱིམ་དུམ་ལ་སོགས་ར་གང་སོགས་སུ་སྲེས་པ་དྲེར་མཐོང་བས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་
བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། འཇྱིམ་དུམ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་དག་སགས་དང་སན་སོགས་ཀྱིས་མ་
བསད་པའྱི་མྱིག་ཅན་གྱི་སྲེས་བུས་ར་གང་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ །སགས་དང་སན་སོགས་ཀྱི་ནུས་པས་དྲེར་སྲེས་སུ་ཆུག་ཀང་བ་སྲེ་འཁྲུལ་གཞྱི་མྲེད་པའྱི་དཔྲེ་
གསལ་པོ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་རྩ་ཤྱིང་མྲེད་པའྱི་མ་ངམ་གྱི་ཐང་ན་ཐག་རྱིང་པོའ་ིཆུང་ངུའྱི་
འཇྱིམ་དུམ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཆྲེན་པོ་རྱིའྱི་ཚད་ཙམ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་
གཟུང་བ་འཛིན་པ་རྱིག་པ་གསུམ་པོ་དག་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་མྱིན་ཡང་གཟུང་རྣམ་
གཞལ་བྱ་འཛིན་རྣམ་འཇལ་བྱྲེད་རང་རྱིག་འབས་བུ་གནས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་
ཇྱི་ལྟ་བའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་རྱིག་པའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་རྲེས་སུ་
སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་དུ་འཁྲུལ་པ་
ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་བཞྱིན་དུ་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་དོན་དམ་པར་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་ན། 
གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་དོན་སྣང་གྱི་བོ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། 
རང་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟར་བདྲེན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེར་བདྲེན་ན་གཟུང་འཛིན་གྱིས་མྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ྱིད་དྲེ་མས་
པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་ཆར་
བདྲེན་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྫས་གཞན་དང་གཞན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ལ་སོགས་པ་
འདྱི་ལ་ཡང་རྫས་གཞན་ྱིད་ཡྱིན་པ་མས་ནས་རྫས་ཐ་དད་དུ་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་
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རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་དུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། གཅྱིག་ཏུ་
བདྲེན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་གཅྱིག་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཁྱབ་
སྲེ། བོ་མ་འཁྲུལ་བས་དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་པར་གཅྱིག་ཏུ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ན་ཐ་དད་མྲེད་པར་
གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་དུ་སྣང་
བའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་གང་གྱིས་རྣམ་པར་དཔད་ན་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་ན་བདྲེན་པ་
དྲེའྱི་དངོས་པོར་མྲེད་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་ན་ཁྱོད་ལ་གཅྱིག་དང་དུ་མའྱི་རང་བཞྱིན་གང་ཡང་བདྲེན་པར་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདྲེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པ་ྱིད་དུ་མཐོང་བ་ལ་སོགས་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་མྱིན་
པ་ལ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཞྲེན་པས་འཇྱིག་རྲེན་པ་དག་གྱི་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བར་མཐོང་སྲེ། དཔྲེར་ན་་ཕྱིས་
དང་དངུལ་གྱིས་དཀར་བར་ཆོས་མཐུན་པས་་ཕྱིས་ལ་དངུལ་དུ་སོ་བཏགས་པའྱི་བོ་སྲེ་བ་བཞྱིན་
ནོ། །རྣམ་རྱིག་པ་འདྱི་ལ་ནྱི་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་རྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་དྲེ་མྲེད་དྲེ་འགོ་བ་འདྱི་
ལ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་གཅྱིག་ཀང་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་གཟུང་
འཛིན་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། བདྲེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་
པའྱི་རོག་བཅས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་འདྱིའང་ཡོད་པ་ཡྱིན་མོད་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ཙམ་དུ་མ་ཟད་
དོ། །ནང་གྱི་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་བསད་པ་ལས་བྱུང་བའྱི་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའྱི་
བོ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བདྲེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་དང་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སོ་
འདོགས་པ་ཡོད་པ་ཅན་ྱིད་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་འཁྲུལ་པ་སྲེ་དགོས་པ་མྲེད་པར་
ཐལ། ནང་གྱི་ྲེས་པ་མ་རྱིག་པའྱི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་གྱི་རང་བཞྱིན་གྲུབ་
ཙམ་གྱིས་ནྱི་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གཟུང་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རབ་རྱིབ་ལ་
སོགས་པས་དཀྲུགས་པའྱི་ཟླ་བ་གྱིས་དང་སྐྲ་སོགས་སུ་སྣང་བའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཟླ་བ་གྱིས་དང་
སྐྲ་སོགས་སུ་བདྲེན་བརྫུན་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་གྲུབ་ཙམ་གྱིས་འཁྲུལ་
པར་སྲེ་བ་བཞྱིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རྱིག་པ་གསུམ་དུ་མྲེད་ཀང་ཐ་
སྙད་དུ་འཁྲུལ་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་པ་དྲེ་ལ་བོ་
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རང་གྱི་ངོ་བོ་ནྱི་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པར་འདོད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་
ྱིད་གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་དྲེ་
ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཀུན་ལ་ཁྱོད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་
རང་རྱིག་གྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ལ་
ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་སར་དུ་རུང་བར་གཞན་ལ་གགས་པའྱི་དཔྲེས་གསལ་བར་
སོན་པ་དྲེ། དཔྲེར་ན་ཕྱི་རོལ་དོན་སྨྲ་བ་ལ་འདོད་ཆགས་ལ་སོགས་པའྱི་སྲེམས་དང་སྲེམས་བྱུང་
མས་སུ་མོང་བའྱི་རང་རྱིག་ཚད་མ་ལ་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ཡུལ་དུ་བཞག་པ་ན་ཚད་འབས་
གཞལ་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བྱྲེད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ལ་གཞལ་བྱ་འཇལ་
བྱྲེད་འབས་བུར་གནས་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ནྱི་རྣམ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་ལ་ཡང་བག་ཆགས་བརན་པོ་ལས་
བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཀུན་ལ་སར་བར་བྱའོ། །ཇྱི་ལྟར་སར་ཞྲེ་ན། རྣམ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་དྲེ་ལའང་ཆགས་
སོགས་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་མངོ་བར་རུང་སྲེ་མས་སུ་མོང་བའྱི་
བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་མས་སུ་མོང་བར་རུང་བའྱི་འཛིན་
རྣམ་ྱིད་དོ། །ཚད་མ་བདག་ྱིད་ཀྱི་གཟུང་རྣམ་གཞལ་བྱ་རང་རྱིག་པ་འབས་བུ་ཡྱིན་ནོ། །སོབ་
དཔོན་གྱིས་རང་རྱིག་པ་ཚད་མའོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཁ་ཅྱིག་གྱིས་རང་རྱིག་པ་ཞྲེས་པའྱི་ས་རང་རྱིག་
བྱ་བའྱི་ཆ་ལ་བསམས་ནས་གལ་ཏྲེ་རང་རྱིག་ཚད་མ་ཡྱིན་ན་ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ཐ་དད་མྲེད་པར་
འགྱུར་རོ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་བསལ་ནས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་ཚད་མའྱི་རྣམ་གངས་བསན་པའྱི་
ཕྱིར་བཤད་པ་དྲེ། ཤྲེས་པ་བདག་གྱི་ངོ་བོ་ལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའྱི་བདག་ྱིད་ལ་འཛིན་པ་རྣམ་པ་
ཞྲེས་ཀང་བརོད་ལ་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་མས་སུ་མོང་བར་རུང་བ་ྱིད་ཅྲེས་བྱ་བར་ཡང་བརོད་པ་ཆོས་
ཅན། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་སྨྲ་བ་ལ་རང་རྱིག་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་ཤྲེས་པ་འདྱི་རྣམས་
རང་རྱིག་པའྱི་དངོས་པོར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་བྱ་
བའྱི་ཆ་ལ་དགོངས་ནས་རང་རྱིག་པ་ཚད་མར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོ་ཡོངས་སུ་གཅོད་
པའྱི་འཛིན་རྣམ་གྱི་ཆ་ལ་དགོངས་ནས་རང་རྱིག་པ་ཚད་མ་ཞྲེས་ནྱི་རབ་ཏུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་
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ཚད་མ་དང་འབས་བུ་ལ་ལོག་པར་རོག་པ་དག་བསལ་ནས། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་དག་གྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་
རྣམ་པ་མྲེད་པར་དོན་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པར་འདོད་པ་བཀག་ནས་བོ་རང་ྱིད་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པའྱི་
ཚུལ་གྱིས་སུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་བཤད་པ་དྲེ། སོ་ལྔའྱི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དག་ཆོས་ཅན། 
གཟུགས་སོགས་དྲེ་ལས་གཞན་དབང་ཡྱིད་ལ་སོགས་པ་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཡང་རྣམ་པ་འགས་སྲེ་རྲེན་
འབྲེལ་གྱི་ཆོས་ྱིད་ཀྱིས་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པར་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་
ཡུལ་རྣམས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་ནྱི་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཟས་དང་དུས་དང་འབྱུང་བ་ལ་
སོགས་པ་རྣམས་བུ་སྲེ་བའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཡང་བུ་དྲེ་ནྱི་ཕ་མ་གང་རུང་གཅྱིག་གྱི་གཟུགས་འཛིན་པར་
འགྱུར་གྱི་གཞན་ཟས་དུས་ལ་སོགས་པ་འགའྱི་རྣམ་པ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་དྲེ་
ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་དྲེ་ལས་གཞན་དབང་ཡྱིད་སོགས་དང་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དག་ནྱི་
ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་ྱིད་དུ་མཚུངས་ན་ཡང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་དྲེའྱི་ཆ་
ནས་གཟུགས་སོགས་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ྱིད་ཡྱིན་པར་འདོད་དྲེ། གཟུགས་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཡྱིན་
ཞྱིང་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཇྱི་ལྟ་བའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་མྲེད་པར་གཟུགས་སོགས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་
དྲེར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མྱིག་ཤྲེས་ལ་སོགས་གཟུང་དོན་རང་མཚན་དང་ལྡན་པའྱི་
སྲེམས་ལ་གཟུགས་སོགས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་ཐུག་ཕད་དུ་འཛིན་པའྱི་དགོས་པ་སྲྱིད་ན་ཡང་
འདས་པའྱི་དོན་གཟུགས་སོགས་ནྱི་འཛིན་ཅྱིང་དན་པའྱི་རོག་པ་ལ་ཆོས་ཅན། བོ་རང་ྱིད་ཡུལ་དང་
ཤྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ལ་གཟུགས་སོགས་སུ་སྣང་བ་གྲུབ་ཅྱིང་དྲེ་རང་ལས་
དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་རང་རྱིག་ཡྱིན་པར་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འདས་
པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་སྱི་དྲེ་དྲེ་འདའྱི་དན་རོག་དྲེའྱི་གཟུང་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པ་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ཆོས་ཅན། འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྱིགས་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོ་
སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའྱི་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཅན་དུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། 
སྱི་ནྱི་ཁ་དོག་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དྲེ་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རྱིགས་དྲེའང་རག་གམ་
མྱི་རག མྱི་རག་ན་གསལ་བ་རྣམས་ལ་རྲེས་འགོ་བྱྲེད་པར་མྱི་འགྱུར་ཞྱིང་རག་ནའང་ཇྱི་ལྟར་ན་དན་
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རོག་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་མྱིང་དང་
མཚན་མ་ཞྲེས་པའྱི་ལྡན་མྱིན་འདུ་བྱྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་གཟུང་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་མྱིག་སོགས་རྫས་སུ་ཡོད་པ་ནྱི་
སར་དོན་ལ་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་སོགས་སུ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བཀག་ཟྱིན་
ཏོ། །གཞན་ཡང་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་དན་རོག་གྱི་ཚུལ་འདྱི་ཆོས་ཅན། གཟུང་
དོན་དང་ལྡན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཟུང་དོན་གྱི་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཟུང་དོན་ལ་མྱི་ལྟོས་
པར་འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་དན་རོག་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ཡང་
གཟུགས་སོགས་མོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ལ་རྣམ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདས་པའྱི་
གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་དན་རོག་དྲེ་ནྱི་དོན་ཇྱི་ལྟར་ན་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དྲེ་
དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་མོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་དོན་
གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པས་སོང་པ་དྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་མྱི་
གསལ་བ་འདྱི་འད་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་གཟུགས་སོགས་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ལ་གཟུགས་
སོགས་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་གཟུགས་སོགས་མོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། མོང་
བ་ལྟར་རྲེས་སུ་དན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བ་མ་གྲུབ་སྲེ་འདས་པའྱི་གཟུགས་
སོགས་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། འདས་པའྱི་དོན་གཟུགས་སོགས་
ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ན་དྲེ་འགགས་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
དྲེའྱི་འདའྱི་དན་རོག་དྲེ་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅྱི་དྱིས་པས་དྲེ་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་
ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་མོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ལའང་ཆོས་ཅན། དན་རོག་དྲེ་ལྟར་
དུ་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པ་དྲེར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་འདའྱི་དན་རོག་ཆོས་ཅན། རང་ལ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྱི་དོན་གཟུགས་སོགས་ཀྱིས་བྱས་པ་མྱིན་
པར་ཐལ། དྲེ་རང་ལ་གསལ་བའྱི་རྣམ་པས་དབྲེན་པ་མྱི་གསལ་བའྱི་རྣམ་པར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་སྣང་བའྱི་རྣམ་པ་དྲེ་ནྱི་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་
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སྱིན་གྱིས་དན་པའྱི་འདས་པའྱི་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་དྲེར་གནས་པའྱི་
སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་ཀང་ལྷ་སྱིན་གྱིས་རོགས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷ་སྱིན་
གྱི་ཤྲེས་པ་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་ལྷ་སྱིན་བདག་ྱིད་
ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ཏུ་ཡུལ་དུ་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་དནོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
སས་བརོད་པ་ལས་ཀང་སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་རོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷ་སྱིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཁོ་
ནའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཆད་ན་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་གྱིས་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་དོན་དྲེ་འཆད་
ན་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་སོ་སོ་རྲེ་རྲེ་བའྱི་བོ་དག་དང་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་
དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཆད་པ་པོ་དང་ན་པ་པོའ་ིསྲེམས་དག་གྱིས་དོན་གཅྱིག་ཏུ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་
བདག་ྱིད་ཅན་དུ་མཚམས་སོར་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། འཆད་ན་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་རྣམས་ཀྱིས་
རང་རང་གྱི་བོ་དང་འབྲེལ་བའྱི་དོན་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་རོགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཆད་ན་བྱྲེད་པའྱི་
སྲེས་བུ་གྱིས་ཀྱིས་རོགས་པའྱི་དོན་དྲེ་དོན་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཀང་རྣམ་པ་འད་བ་ལས་གཅྱིག་པར་ཐ་
སྙད་བྱྲེད་པ་ཡོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འཆད་ན་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་གྱིས་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་
པ་གྱིས་རྣམ་པ་འད་བ་ལས་གཅྱིག་པོ་དྲེར་སྣང་ཞྱིང་བཟུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་ཇྱི་ལྟར་
ན་དོན་ཐ་དད་པའྱི་བདག་ྱིད་སོ་སོར་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བོ་ཆོས་ཅན། 
གཟུང་དོན་རང་མཚན་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་པ་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བ་དྲེ་
ཚེའྱི་ཕྱིར། སྲེས་བུ་དྲེ་གྱིས་ཀྱི་བོ་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་པ་གྱིས་ཐ་དད་པའྱི་བདག་ྱིད་དུ་ཇྱི་
ལྟར་བཟུང་སྲེ་མྱི་གཟུང་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་པ་གྱིས་ཐ་དད་པ་དྲེར་སྣང་བ་མྱིན་པར་རྣམ་པ་འད་
བ་ལས་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁྱྲེད་གཟུང་དོན་རང་མཚན་མྲེད་པ་ཅན་དུ་འགྱུར། དྲེ་
དོན་ཐ་དད་པའང་ཐ་དད་མྱི་འཛིན་པར་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བ་དྲེ་ཚེའྱི་ཕྱིར། ད་སོབ་དཔོན་གྱིས། ཡུལ་
ཤྲེས་དྲེའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས། །བྱྲེ་བག་ལས་ནྱི་ཚུལ་གཅྱིག་ྱིད། །ཅྲེས་པའྱི་རྱིགས་པས་བོ་ཚུལ་གྱིས་
སུ་སྒྲུབ་པ་དྲེ། སོ་སོགས་མས་སུ་མོང་བའྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ནྱི་ཆོས་ཅན། བོ་
རང་ྱིད་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆ་གྱིས་ལ་བརྲེན་པར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་རང་ྱིད་ལས་གཟུང་
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བའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཅན་གྱི་དྲེ་སྲེ་རང་ྱིད་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་
དམྱིགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་གཟུང་འཛིན་ཆ་གྱིས་ཅན་ཡྱིན་པ་ལས་
གཞན་དུ་གཟུང་བ་དྲེའྱི་རྣམ་པ་ཅན་མྱིན་ན་ཇྱི་ལྟར་རང་ྱིད་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་ནྱི་ཆ་
གྱིས་ཅན་དུ་གནས་པ་སྲེ་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །རགས་ཀང་གྲུབ་སྲེ། འདྱི་ལྟར་
དོན་ཤྲེས་དང་དོན་ཤྲེས་དན་པའྱི་དན་ཤྲེས་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ས་མ་ས་མ་
ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་ཤྲེས་པ་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་གཅྱིག་སྲེ་རྲེ་རྲེས་ལྷག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
ྱིད་འཆད་པ་དྲེ། ཤྲེས་པ་གྱིས་པ་སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དན་པའྱི་དན་ཤྲེས་དང་པོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལས་གཟུང་རྣམ་གཅྱིག་གྱིས་ལྷག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་ཡུལ་དོན་སོན་པོ་དང་སོ་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིསོ་ནས་གཟུང་རྣམ་གྱིས་དང་ཤྲེས་པ་བདག་གྱི་འཛིན་པའྱི་རྣམ་པ་
འགའ་ཞྱིག་ཅན་དུ་རང་དན་པ་གསུམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་དན་ཤྲེས་གྱིས་པ་ཡྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་ཤྲེས་དོན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་དོན་ཤྲེས་དན་ན་དོན་ཡང་དན་པར་
འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་འཁྲུལ་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་དོན་ཤྲེས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲྲེ་བ་སྲེ་དན་ཅྱིང་སོ་
འདོགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པ་ནྱི་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་སྣང་བ་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་ལའང་ཆོས་ཅན། དོན་
ཤྲེས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྣམ་ལྡན་དུ་དན་ཞྱིང་སོ་འདོགས་པ་སྲེ་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཤྲེས་ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀང་རང་གྱི་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་འཛིན་ཅྱིང་དན་
པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཤྲེས་དོན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་དོན་དང་ལྷན་ཅྱིག་དན་ཞྱིང་སོ་འདོགས་
པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྫ་མཁན་དང་འཇྱིམ་པ་སོགས་དན་པ་མྲེད་པར་རྫའྱི་བུམ་པ་དན་པར་
མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དང་སྣང་བ་ཡྱིད་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་དོན་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་མཚུངས་
པ་ཡྱིན་ཀང་དོན་ཤྲེས་ལ་དོན་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་འགའ་ཞྱིག་ཡོད་པས་དོན་
ཤྲེས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དན་པ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་གྱིས་བྱས་པའྱི་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་
གང་ལས་དོན་གྱི་ཤྲེས་པ་དོན་དང་རྣམ་ལྡན་དུ་འདྲེ་བ་བསན་པ་སྲེ་དན་ཞྱིང་སོ་འདོགས་པར་བྱྲེད་
པའྱི་དོན་ཤྲེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆོས་ཅན། དོན་ཤྲེས་དོན་དང་འད་བ་ལས་གཞན་ཅྱིར་འགྱུར་ཏྲེ་དྲེ་ཡྱིན་



260   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

པར་ཐལ། ཁྱོད་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དོན་ཤྲེས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་དན་ཅྱིང་སོ་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་འཚེ་མ་སྤུན་གྱིས་དང་མྱིག་འཁྲུལ་མཁན་གྱི་སོང་གྱིས་ལ་སོགས་པ་ཐ་དད་
ཡྱིན་ཀང་རྣམ་པ་འད་བས་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་སོ་འདོགས་པར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་
ཤྲེས་པ་གྱིས་པ་སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དན་པའྱི་དན་ཤྲེས་དང་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཛིན་རྣམ་གྱི་རང་
བཞྱིན་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལ་རྣམ་པར་གནས་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་དང་པོ་རང་གྱི་དན་ཡུལ་སོ་འཛིན་དབང་
ཤྲེས་དྲེ་རང་བཞྱིན་སྲེ་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་པ་གྱིས་པ་ཅན་མྱིན་པར་འཛིན་རྣམ་རང་པ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་ྱིད་ངྲེས་པར་འཛིན་ཅྱིང་དན་པའྱི་སྲེམས་ཀྱིས་རང་གྱི་དན་ཡུལ་སོ་འཛིན་
དབང་ཤྲེས་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་འཛིན་རྣམ་རང་པ་
ཅན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོ་སོགས་དོན་གྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་རུ་མདུན་ན་གནས་པ་བཞྱིན་
དུ་གསལ་བར་སྣང་བར་གྱུར་པའྱི་བོ་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་ཤྲེས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲྲེ་བ་སྲེ་
དན་ཞྱིང་སོ་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་སོ་སོགས་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཅན་དུ་བོ་གྱིས་པ་རང་
དན་པའྱི་དན་ཤྲེས་དང་པོ་དམྱིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རང་ྱིད་དན་པའྱི་དན་
ཤྲེས་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མྱི་ཕྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དོན་ཤྲེས་དོན་
གྱི་རྣམ་ལྡན་ཡྱིན་པས་དྲེར་དན་པ་ལས་གཞན་དུ་དོན་གྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པས་དྲེར་དན་པ་ཡྱིན་ན། 
ཤྲེས་པ་དང་པོ་སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གཅྱིག་པུ་ྱིད་སོན་པོ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་
འབྲེལ་པ་དན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གཅྱིག་པུ་དོན་སོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་
པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དན་པའྱི་དན་ཤྲེས་དང་པོ་དང་གྱིས་པ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་སོན་པོ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་པ་དན་པ་མྱིན་པར་
ཐལ། ས་མའྱི་སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་དོན་སོན་པོ་དང་རྒྱུ་འབས་བུ་དངོས་སུ་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་
མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བརྲེན་པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་རྱིགས་པས་བོ་ཚུལ་
གྱིས་སུ་བསྒྲུབས་ནས། ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་ལ་བརྲེན་པའྱི་རྣམ་རྱིག་པའྱི་རྱིགས་པས་བོ་ཚུལ་
གྱིས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ནྱི། སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཡུལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་སྣང་
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མཁན་གྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་ྱིད་དུ་རྱིགས་པའྱི་རྣམ་པ་གང་གྱིས་འགྲུབ་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རང་སྣང་མཁན་གྱི་བོ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་
དུ་ནྱི་མོང་བར་ངྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལས་དོན་གཞན་
མ་ཡྱིན་ཀང་ཤྲེས་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡང་དཔྲེར་ན་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའྱི་རྣམ་ཤྲེས་
འཁྲུལ་པ་ལས་ཟླ་བ་གྱིས་ལ་སོགས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་པར་ཡང་རང་ལས་དོན་ཐ་དད་
དུ་སྣང་བ་བཞྱིན་ནོ། །ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་ཀྱི་རགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པའྱི་ཡུལ་སོན་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་ཡྱིན་ན་རྫས་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱབ་པར་ཐལ། སོ་སྲེར་སོགས་རྫས་
ཐ་དད་པ་དག་ལ་ནྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་མོང་ཞྱིང་དམྱིགས་པའྱི་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་དང་དབང་ཤྲེས་ཀྱིས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་དྲེ་དག་ཡང་རྫས་ཐ་དད་མྱིན་པར་
ཐལ། མོང་བ་དབང་ཤྲེས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་དྲེས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་འགའ་ཡང་དམྱིགས་པ་མྲེད་
པའམ་དྲེས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་འགའ་ཡང་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་དོན་དམྱིགས་པའྱི་མོང་བ་དབང་
ཤྲེས་ཡང་མོང་བར་འགྱུར་བ་མ་མཐོང་བས་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་དུས་ན་རང་
ལ་སྣང་བའྱི་དོན་སྣང་མཁན་གྱི་ཤྲེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་མྱིན་པ་བཟློག་པར་རབ་ཏུ་དཀའ་བ་ྱིད་
ཡྱིན་པས་བོ་རང་ྱིད་ཡུལ་ཤྲེས་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་གཞན་དབང་ཡྱིད་
དག་ནྱི་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ཡང་དབང་ཡྱིད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མྲེད་ན་དབང་པོའ ་ིབོ་རྣམས་སྲེ་བ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དབང་ཡྱིད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་འགྱུར་ལ། 
དབང་ཡྱིད་ལས་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་ཡང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་རྣམ་རྱིག་པས་དབང་
ཤྲེས་རྣམས་རང་གྱི་བག་ཆགས་སད་བྱྲེད་ཀྱི་རང་གྱི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་ལས་ངྲེས་པར་རྲེས་
འགའ་སྲེ་བར་མྱི་སྨྲ་ན་འབས་བུ་དབང་ཤྲེས་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་རགས་ལས་རྒྱུ་ཕྱི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་
ཡོད་པར་འགྲུབ་པ་ལ་དབང་ཤྲེས་རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་ཡྱིད་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་འགའ་
སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཙམ་ལས་ཕྱི་རོལ་གཟུང་དོན་དུ་ཡོད་པར་མྱི་འགྲུབ་པར་ཐལ། དྲེའྱི་སྐབས་འགར་རྲེས་
འགའ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་དྲེ་རང་གྱི་བག་ཆགས་སད་བྱྲེད་ཀྱི་རང་གྱི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་མྲེད་པའྱི་
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རྒྱུ་མཚན་ལས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་དད་དུ་མ་
ལས་མྲེ་གྲུབ་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཁོ་ན་ལ་
བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ས་བོན་མྱུ་གུའྱི་བྱྲེད་པ་པོ་དང་དུ་བ་མྲེའྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་དུ་
གནས་པ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་པས་ཁྱོད་མྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
གལ་ཏྲེ་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་དང་དུ་བ་མྲེ་ལས་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་ངོར་སྣང་ཞྱིང་སྣང་བ་དྲེ་ལྟར་ཐ་སྙད་
དུ་ངྲེས་འབྲེལ་སྲེ་མྱི་སླུ་བའྱི་བོ་ལ་བརྲེན་ནས་ཁྱོད་ལ་རོག་པར་བྱྲེད་ན་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་དག་ནྱི་
ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་སྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་འགལ་བ་ཡོད་དྲེ་དུ་བ་མྲེས་བསྲེད་པར་འགྱུར་བ་
མྱིན་པར་ཐལ། དུར་སྣང་སར་བྱུང་ཞྱིང་མྲེར་སྣང་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་འབས་བུ་དུ་
བ་ལས་རྒྱུ་མྲེད་རོགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དུར་སྣང་དྲེ་མྲེར་སྣང་གྱི་རྒྱུ་དག་ཡྱིན་ན་ཡང་
དུར་སྣང་གང་ལས་མྲེར་སྣང་ངྲེས་པར་རོགས་པར་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་ལ་འཁྲུལ་
པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དུར་སྣང་ལས་མྲེར་སྣང་གྲུབ་པ་དྲེ་ལའང་དུ་བར་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་བོ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་མྲེར་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་བོ་དྲེ་ལྟ་བ་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་
རགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལས་དྲེའྱི་གཞྱིར་རང་གྱི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པ་ཅན་གྱི་རང་
དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅྱིག་པའྱི་མྲེར་སྣང་བའྱི་བོ་མ་འོངས་པ་ྱིད་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བར་སྣང་བཞྱིན་པའྱི་བོ་དག་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། མྲེ་དྲེར་སྣང་བའྱི་བོ་མ་འོངས་པ་ན་
འབྱུང་རུང་གྱི་བག་ཆགས་སྙྱིང་པོར་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་སྲེམས་རྒྱུད་དྲེས་གསལ་བ་སྲེ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གྱི་མྲེའམ་མྲེར་སྣང་ལས་སྲེས་བས་མྲེ་ལས་སྲེས་བར་
བཞག་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེར་སྣང་གྱི་བག་ཆགས་སྙྱིང་པོར་ཡོད་པ་ཅན་གྱི་སྲེམས་རྒྱུད་ལས་སྲེས་པས་
མྲེ་ལས་སྲེས་པར་བཞག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་མཁས་པ་སྲེམས་ཙམ་པ་རྣམས་ལ་ནྱི་ཕྱི་རོལ་
མྲེད་ཀང་བོའ་ིརྒྱུ་འབས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་སོགས་བརོད་པའྱི་རྣམ་གཞག་འཐད་དོ། །འདྱི་
ཡོད་པས་ཅྱི་ལྟར་བཤད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་མྲེད་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཡུལ་
ཤྲེས་དྲེའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་ཞྲེས་སོགས་ཕྱི་རོལ་ལ་བརྲེན་ནས་བོ་ཚུལ་གྱིས་སུ་བསྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་
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དྲེ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་ཁས་བངས་པ་ལ་བརྲེན་ནས་སུ་བོ་
ཚུལ་གྱིས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་བརོད་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་
སྣང་བ་དྲེ་རྔམས་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དུ་སྨྲ་བ་རྣམས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དོན་
ལ་བོ་ཚུལ་གྱིས་དྲེ་ཡང་ནྱི་སར་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་མོང་བའྱི་ངྲེས་པ་སྲེ་དམྱིགས་ངྲེས་ཀྱི་
རགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྱིས་རྣམ་རྱིག་པའྱི་ལྷན་ཅྱིག་དམྱིགས་ངྲེས་ཀྱི་རགས་ལ་བརྲེན་
པའྱི་རྱིགས་པས་བོ་ཚུལ་གྱིས་སུ་བསྒྲུབས་ནས། ཡང་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྨྲ་བའྱི་ལུགས་ལ་བོ་ཚུལ་
གྱིས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་གཞན་ཡང་སོན་པ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བོ་རང་ྱིད་ཡུལ་དང་ཤྲེས་
པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དབང་པོ་གསལ་མྱི་གསལ་བར་མའྱི་ཁྱྲེད་པར་གྱིས་ཤྲེས་པ་
གསལ་མྱི་གསལ་འདྲེན་མའམ་བར་མ་ལ་སོགས་པའྱི་སྣང་བ་ཐ་དད་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གསུམ་དོན་
གཅྱིག་ལ་དམྱིགས་པ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་ལ་བརྲེན་པ་དོན་གྱི་རྣམ་པ་དྲེར་སྣང་བ་
མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་བུམ་རྡུལ་ཆོས་ཅན། བདག་རྲེན་དབང་སོགས་ལ་གསལ་མྱི་གསལ་བར་མའྱི་
ཁྱད་པར་ལས་སྲེས་པའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཡྱིད་དྲེ་རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཡུལ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་
རྣམ་པ་གཅྱིག་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པ་བརན་པར་སྣང་
བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་ལས་དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲེས་ན་དོན་གཅྱིག་ཐ་དད་དུ་སྣང་
བ་མྱི་འཐད་དྲེ་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་གཅྱིག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དནོ་ལ་བརྲེན་
ནས་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞྱིང་དོན་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པའྱི་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཡང་དོན་གཅྱིག་ཏུ་
གསལ་མྱི་གསལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་མྱི་འགལ་བར་ཐལ། དོན་ལས་གཞན་བདག་རྲེན་དབང་
པོ་དང་ྲེར་ལྲེན་བག་ཆགས་གསལ་མྱི་གསལ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཀང་གསལ་མྱི་གསལ་
སོགས་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཡྱིས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འདྱི་ལྟར་ཕ་ལ་བརྲེན་ནས་བུ་
དྲེ་ཕ་དྲེའྱི་གཟུགས་དང་འད་བར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་ཡང་ལས་དང་འབྱུང་བ་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་
ལས་ཁ་དོག་དབྱྱིབས་སོགས་ཀྱི་ཆ་འགའ་ཡྱིས་ཕ་ལས་ཐ་དད་པར་དམྱིགས་པ་བཞྱིན་ཡྱིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་བོ་ཚུལ་གྱིས་སུ་གྲུབ་སྲེ། མར་མྲེ་ལ་སོགས་པའྱི་རྩྲེ་མོར་
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དཀྱིལ་འཁོར་ལྟ་བུ་ར་བྱའྱི་མདོངས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སོ་དང་དམར་དང་སྲེར་པོ་སོགས་ཀྱི་མདངས་
གསལ་བར་རབ་རྱིབ་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའྱི་མྱིག་མྱི་གསལ་བའྱི་ཤྲེས་པས་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །མར་
རྲེའྱི་རྩྲེ་མོར་ཁྲ་སོར་བ་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ཆོས་ཅན། བོ་ཚུལ་གྱིས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མར་
མྲེའྱི་རྩྲེ་མོར་ཁྲ་སོར་བ་སྣང་ཞྱིང་སྣང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་རང་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
དྲེ་ལ་སྣང་བའྱི་ཁྲ་སོར་བ་དྲེ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་སྣང་བའྱི་ཁྲ་སོར་བ་
དྲེ་ཆོས་ཅན །དབང་པོ་སོན་མྲེད་གྱི་མྱིག་ཤྲེས་གསལ་པོ་ལ་ཁྱོད་འཛིན་པའྱི་ནུས་པ་ཅྲེས་མྲེད་དྲེ་
ཡོད་པར་ཐལ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་འད་དྲེ་
མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་མས་པའང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཡང་དག་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིའྱི་ཁྲ་སོར་བ་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་རབ་རྱིབ་
ཀྱིས། རང་གྱི་བདག་རྲེན་དབང་པོའ་ིསོན་སངས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རབ་རྱིབ་དྲེས་ཡུལ་གསལ་བའྱི་
མྱིག་གྱི་དབང་པོ་སོན་མྲེད་གྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཁྲ་སོར་བ་མཐོང་བར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་གཞན་དབང་ཤྲེས་སོན་མྲེད་ཀྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་ཁྲ་སོར། དབྲེན་པའྱི་མར་
མྲེའྱི་རྩྲེ་མོ་དྲེ་ཡང་དབང་ཤྲེས་སོན་མྲེད་ལ་གསལ་བ་ལྟར་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཇྱི་ལྟར་བུར་ན་གསལ་བ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་ཤྲེས་སོན་མྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཁྲ་སོར་བ་ཡང་གསལ་བར་
མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་མར་མྲེའྱི་རྩྲེ་མོ་ལས་གཞན་ཁྲ་སོར་བ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྣང་
དབང་ཡྱིད་ལ་བྱྲེད་པ་ལས་གཞན་མར་མྲེ་གཅྱིག་གྱིས་ཁྱོད་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་རོགས་ལ་ཁྲ་སོར་
བས་ཁྱོད་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མ་རོགས་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁྲ་སོར་བ་ཁྱོད་གྱི་གཟུང་ཡུལ་
ཡང་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁྲ་སོར་བ་དྲེ་ྱིད་བོ་
དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་ཁྱོད་སྲེ་བ་མར་མྲེ་ལ་ལྟོས་པར་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ་
ལོ། །གལ་ཏྲེ་མར་མྲེའྱི་རྩྲེ་མོ་དང་ཁྲ་སོར་བ་གྱིས་ཀ་བོ་དྲེའྱི་རྒྱུ་འོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྱིས་ཀ་དག་ཀང་ཁྱོད་
ཀྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྣང་དབང་སོགས་ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པ་ན་མར་མྲེ་ྲེ་བ་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་སྲེ་བ་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གྱིས་པ་མ་ཡྱིན་ན་ྲེ་རྱིང་བར་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་བུམ་
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གཟུགས་གཅྱིག་ལ་ལྟ་བའྱི་དབང་ཤྲེས་གསུམ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་དྲེ་གསལ་མྱི་གསལ་བར་
མར་སྣང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དྲེ་རྣམ་མྲེད་རྲེན་ཆྲེར་དུ་སྣང་ནས་འཛིན་
པར་འད་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བའྱི་ཁྱད་པར་ལས་ྲེ་རྱིང་སོགས་ལ་ལྟ་བའྱི་
དབང་ཤྲེས་ལས་བུམ་གཟུགས་དྲེ་གསལ་མྱི་གསལ་ལ་སོགས་པ་དྲེར་འགྱུར་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་
ན། ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བ་དྲེས་བུམ་གཟུགས་དྲེ་ནྱི་ཆོད་པ་སྲེ་བསྱིབས་པ་དང་མ་ཆོད་པ་སྲེ་མ་
བསྱིབས་པ་དག་གང་དྱིས་པས། གྱིས་པ་ན་དྲེ་གསུམ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་
བར་མཚུངས་པར་ཐལ། དྲེ་མ་བསྱིབས་པར་རྣམ་མྲེད་རྲེན་ཆྲེར་དུ་སྣང་ནས་འཛིན་པར་འད་བའྱི་
ཕྱིར། དང་པོ་ན། དྲེ་གཏན་ནས་མྱི་མཐོང་བར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་བསྱིབ་ཅྱིང་རྣམ་
པའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐག་རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བ་མྱི་གསལ་བས་བུམ་
གཟུགས་དྲེའྱི་ཆ་ཕ་མོ་འགའ་ཞྱིག་མྱི་མཐོང་ལ་ཐག་ྲེ་ལ་དྲེ་ལས་བཟློག་པའྱི་ཕྱིར་གསལ་མྱི་གསལ་
སོགས་ཐ་དད་དུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་གཟུགས་དྲེ་ཕྱིའྱི་ཆ་ཤས་མྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་ཞྱིག་
ཡྱིན་ནམ་ཡན་ལག་གྱི་རྡུལ་ཕན་དུ་མ་ཡྱིན། དང་པོ་ན། བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་དབང་
ཤྲེས་ཀྱིས་རང་གྱི་ཆ་འགའ་ཞྱིག་མཐོང་བ་དང་མྱི་མཐོང་བ་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཆ་ཤས་མྲེད་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གཅྱིག་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གྱིས་པ་ན། སར་ལྟར་མཐོང་མྱི་མཐོང་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྱིན་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆ་ཤས་
མྲེད་པའྱི་ཕ་རྡུལ་དུ་མ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་རྣམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དབང་
བར་གྱི་སྣང་བ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་བོ་ལ་ཡུལ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་
དུ་སྣང་བར་འདོད་ན། བུམ་གཟུགས་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བ་
གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གང་ལས་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་ལ་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་
པར་སྣང་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཐག་
རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བ་དྲེ་ཡང་རྒྱུ་མཚན་ཅྱིས་མྱི་གསལ་དྱིས་པས་དྲེའྱི་ཚེ་
རྡུལ་དང་དུ་བ་ཁུག་རྣ་སོགས་ཀྱིས་བསྱིབས་པའྱི་ཕྱིར་མྱི་གསལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རྡུལ་དང་དུ་བ་སོགས་དྲེ་
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ཐག་ྲེ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་འདྱིར་ཡང་སྱིབ་བྱྲེད་ཅྱིས་མ་ཡྱིན་དྱིས་པས་དྲེའྱི་ཚེ་སྲབ་ལ་ཉུང་བའྱི་ཕྱིར་
སྱིབ་པར་མྱི་ནུས་སོ་ཤྲེ་ན། ཐག་ྲེ་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་ན་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བའྱི་རྡུལ་
དྲེའང་སྲབ་ལ་ཉུང་བ་དྲེ་ལྟ་ྱིད་དུ་ཐལ། དྲེའྱི་སྱིབ་རྡུལ་སྲབ་བ་ཉུང་ཞྱིང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་
ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེའྱི་སྣང་བ་མྱི་གསལ་བར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ཐག་ྲེ་ལས་གཞན་དུ་ཐག་རྱིང་ནས་ལྟ་
བའྱི་ཚེ་དྲེའྱི་སྱིབ་རྡུལ་མཐར་ཐུག་ལ་མང་བས་སྣང་བ་མྱི་གསལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཐག་རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་ཚེ་
ན། དྲེའྱི་སྣང་རྡུལ་སྲབ་མྱིན་མཐུག་ལ་མང་བ་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་སྱིབ་རྡུལ་མཐུག་ལ་
མང་བ་ཡོད་ཅྱིང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེའྱི་སྣང་བ་གསལ་བར་ཐལ་ལོ། །གཞན་
ཡང་ཁྱྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་མྱིག་གྱི་ཐོག་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མྱིག་ཤྲེས་ལ་ཆྲེས་
གསལ་བར་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དང་མྱིག་དབང་བར་གྱི་སྣང་བ་མྱིག་ཤྲེས་ལ་ཆྲེར་
གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་མྱིག་དབང་ལ་ཤྱིན་ཏུ་ྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐག་ྲེ་རྱིང་ནས་ལྟ་
བའྱི་ཡུལ་དབང་གྱི་བར་དྲེ་ཡང་མཐོང་བ་མྲེད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་གྱི་ལས་ལ་བརྲེན་ནས་གསལ་
མྱི་གསལ་གྱི་རང་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ལས་གཟུགས་རྫས་གཞན་ཞྱིག་འབྱུང་བར་འགྱུར་བས་དྲེའྱི་
སྣང་བ་གསལ་མྱི་གསལ་དུ་འགྱུར་གྱི་རྣམ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་དབང་བར་གྱི་གཟུགས་ལས་
གསལ་མྱི་གསལ་དྲེ་དག་རྣམས་ཕན་ཚུན་དུ་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་བསྱིབས་པར་འགྱུར་རམ་མྱི་
འགྱུར། དང་པོ་ནྱི་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཐག་ྲེ་རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་མྱིག་ཤྲེས་གྱིས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་གྱིས་
ལ་གང་ྲེ་བའྱི་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་ལས་གཟུགས་སོགས་གསལ་མྱི་གསལ་གང་རུང་གཅྱིག་སྣང་
བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་འད་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུང་དོན་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ཁྱོད་གྱིས་ལ་ཐག་རྱིང་བའྱི་
ཡུལ་དབང་བར་གྱི་ལས་གཟུགས་སྣང་བ་ནྱི་ཐག་ྲེ་བའྱི་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་ལས་གཟུགས་དྲེ་སྱིབ་
པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ན་ཁྱོད་གྱིས་ཀྱི་དུས་གཅྱིག་ཆར་དུ་གསལ་དང་མྱི་གསལ་གྱི་རང་
བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་གཟུགས་དྲེ་དག་མཐོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མ་བསྱིབས་པར་ཁྱྲེད་གྱིས་ཀྱིས་མཐོང་རུང་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མཐོང་
བ་མྲེད་པ་ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་གྱི་ལས་ཀྱིས་དྲེ་གྱིས་གང་རུང་གཅྱིག་བསྱིབས་པས་གྱིས་ཀ་མྱི་
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སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་གྱི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཐག་ྲེ་རྱིང་ནས་ལྟ་བའྱི་
མྱིག་ཤྲེས་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་དྲེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྲེའྱི་ལས་གཟུགས་གསལ་མྱི་གསལ་དུ་སྣང་བ་བསྲེད་པའྱི་
སོ་ནས་ལས་འབས་མོང་བར་ཅྱི་བྱྲེད་སྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་དྲེའྱི་རྒྱུད་ལ་དྲེ་
བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་དོན་ཕན་པ་དང་དོན་མྱིན་གནོད་པ་གང་ཡང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་རྣམ་
པ་མྲེད་པར་ཡུལ་གཅྱིག་གསལ་མྱི་གསལ་དུ་སྣང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་དག་གྱིས་དཔད་པ་དྲེ་
རྣམས་ཐམས་ཅད་མྱི་རྱིགས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་བརྲེན་ནས་སྲེས་པར་གྱུར་པའྱི་མོང་བ་
དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་གཅྱིག་རྒྱུ་བག་ཆགས་དང་དབང་པོ་གསལ་མྱི་གསལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་
རྣམ་པ་ཡང་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དོན་གཅྱིག་གསལ་མྱི་གསལ་ཐ་དད་དུ་
འཛིན་པ་གྲུབ་པ་གང་ཞྱིག་རྒྱུ་སོགས་བཤད་མ་ཐག་པ་དྲེ་ལས་ལྷག་མ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲེ་ལྟར་དུ་འཛིན་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཞན་གྱིས་བརགས་པའྱི་ཡུལ་དབང་བར་གྱི་སྣང་བ་གསལ་མྱི་གསལ་སོགས་ནྱི་བོ་
གོས་ངན་པས་ཀུན་ནས་བསངས་བའྱི་ལུགས་ངན་འགའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་
རྣམ་པ་མྲེད་པར་དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་མར་འདོད་པ་རྣམས་ལ་ཁྱད་པར་དུ་གནོད་བྱྲེད་བཤད་པ་ནྱི། ས་
དང་མར་མྲེ་སོགས་དང་ཤྲེས་པ་ས་མ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཅྱི་རྱིགས་ནས་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་
དྲེ་ལས་གཅྱིག་ཤོས་ཀྱི་རང་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གང་གྱིས་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། 
རང་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་རང་དན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་དུས་ན་ཁྱྲེད་རྣམས་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
ཁྱྲེད་རྣམས་དྲེའྱི་བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པ་ྱིད་ཀྱིས་དྲེའྱི་ས་ལོགས་མའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་རང་གྱི་དུས་ན་རང་རྒྱུ་ས་སོགས་འགགས་ཀང་རང་དང་དུས་
མམ་པའྱི་ས་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་དང་
དུས་མམ་པའྱི་ས་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེས་ཁྱོད་ལ་ཕན་
འདོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་དོན་གཞན་རང་གྱི་གཟུང་
དོན་དུ་གསལ་ན་དོན་ཀུན་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བར་འགྱུར་བའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རང་དང་དུས་མམ་པའྱི་ས་སོགས་དྲེ་རང་མཚན་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཀང་རང་
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གྱི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པའྱི་རྱིགས་ཡྱིན་པས་རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་
ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ལ་འདྱི་ཁོ་བོའ་ིརྒྱུ་རྱིགས་ཡྱིན་པས་གཟུང་བར་བྱའོ་གཞན་ནྱི་དྲེ་མ་ཡྱིན་པས་གཟུང་བར་
བྱ་བ་མ་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་པའྱི་རོག་པ་ཡོད་ན་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་འཐད་མོད་ཀྱི་དབང་ཤྲེས་ལ་དྲེ་ལྟར་རོག་པ་
འདྱི་ཡང་མྲེད་པས་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པ་མྱི་འཐད་དོ། །དྲེས་ན་ས་སོགས་དྲེས་བྱས་པའྱི་ས་སོགས་འཛིན་
པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་དུས་ན་ས་སོགས་དྲེ་མྲེད་ཀང་ས་སོགས་དྲེ་གསལ་བར་མཐོང་
ཞྲེས་བརོད་པ་འཐད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ྱིད་དོན་ས་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་སྣང་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་
པ་དང་ལྷན་ཅྱིག་སྲེས་པའྱི་དོན་གཞན་ས་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པར་མྱི་བྱྲེད་
པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེའྱི་གཟུང་དོན་དུ་གསལ་བར་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྲེས་པ་ལ་རང་གྱི་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་སོགས་མྱི་རག་པ་འཛིན་པ་ལ་རྣམ་པ་ཡོད་མོད་རོ་རྲེ་སོགས་རག་པ་འཛིན་པ་
རྣམ་པ་མྲེད་དོ་ཅྲེ་ན། བརན་པ་གང་གྱི་དངོས་པོར་འདོད་པའྱི་རོ་རྲེ་ཕ་ལམ་དང་རོ་བ་ལ་སོགས་ཀྱི་
དོན་ཡང་ཆོས་ཅན། འགོ་བ་སྲེ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་དངོས་འབས་བསྲེད་པའྱི་དུས་བཞྱིན་དུ་རང་འཛིན་
ཤྲེས་པ་གཅྱིག་ཆར་དུ་རང་ྱིད་ཀྱིས་བསྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རྲེན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་དྲེ་
བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རག་ཀང་ལྷན་གཅྱིག་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་གྱིས་ཕན་འདོགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ་རྲེ་ལ་
སོགས་པ་འདྱིའྱི་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་རྱིམ་བཞྱིན་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། རོ་རྲེ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཅན། 
སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་སོ་སོར་གཞན་དང་གཞན་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་རྱིམ་
བཞྱིན་བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རོ་རྲེ་ལ་སོགས་པ་འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་
ཤྲེས་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དུས་ན་ཁྱོད་ཞྱིག་ནས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་
སོགས་ཀྱི་སོན་ནྱི་སར་གང་གྱིས་ཤྲེས་པ་མྲེད་གསལ་འགྱུར་ཅྲེས་སོགས་སུ་བརོད་པ་བཞྱིན་
ནོ། །དྲེ་དག་གྱིས་སོབ་དཔོན་དང་རང་གྱི་རྱིགས་པ་དུ་མས་བོ་ཚུལ་གྱིས་སུ་བསྒྲུབས་ནས། ད་
དུས་ཕྱིས་དན་པ་ལས་ཀང་སྲེ། །ཚུལ་གྱིས་དང་ནྱི་རང་རྱིག་གྲུབ། །མ་མོང་བར་འདྱི་མྲེད་ཕྱིར་
རོ། །ཞྲེས་པའྱི་སོབ་དཔོན་གྱི་རྱིགས་པ་གཞན་གྱིས་ཀང་བོ་ཚུལ་གྱིས་སུ་སྒྲུབ་པ་དྲེ། འགྲེལ་བྱྲེད་
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ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། སར་ཡུལ་ཤྲེས་དྲེའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིས་ཞྲེས་པས་བོ་ཡུལ་དང་ཤྲེས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ་
བསྒྲུབས་ནས་དུས་ཕྱིས་དན་པ་ལས་ཀང་ཞྲེས་པ་འདྱིས་ནྱི་བོ་རྱིག་བྱ་རྱིག་བྱྲེད་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སུ་
བསྒྲུབ་བོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་མྱི་རྱིགས་སྲེ་འདྱི་ལྟར། དབང་ཤྲེས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་
སོགས་ཀྱི་ངོར་གཟུགས་སོགས་དང་ཁྱོད་རྱིག་བྱ་རྱིག་བྱྲེད་དུ་རགས་ཡང་དག་གྱིས་སྒྲུབ་མྱི་དགོས་
ཏྲེ། གཟུགས་སོགས་དྲེ་རྣམ་པ་མྲེད་པར་བདག་ྱིད་ཀྱི་རང་གྱི་ངོ་བོས་མོང་བ་ལ་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་
སོགས་ཀྱིས་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརྩད་པའྱི་དགོས་པ་འགའ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་དགོས་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཤྲེས་པ་དྲེ་དོན་གྱི་རང་བཞྱིན་སྲེ་རྣམ་ལྡན་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་པས་དྲེའྱི་ངོར་
དྲེར་བསྒྲུབ་དགོས་པས། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གྱི་རྣམ་ལྡན་དྲེར་ཡང་གྲུབ་སྲེ། དུས་ཕྱིས་ཡང་དག་པའྱི་
དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་འཆད་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་མྲེད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་
པ་འདྱི་ནྱི་གཟུགས་རོགས་པ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ནོ་ས་རོགས་པ་འདྱི་ལྟར་ནྱི་མྱིན་ཞྲེས་ཁྱོད་རྣམས་དོན་
རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྱི་དན་པ་འདྱི་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་རྣམ་པ་ཐ་དད་པར་
མོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རང་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་བས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཕྲེ་བ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་མྲེད་ཀང་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་མྲེད་པར་རྒྱུ་དབང་སོགས་ཐ་དད་པ་འགའ་ཞྱིག་ལས་ཀང་ཁྱྲེད་རྣམས་
དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱྲེད་རྣམས་ཡུལ་ཀུན་ལ་མས་སུ་མོང་བ་
ཙམ་དུ་འད་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མས་མོང་ཙམ་དུ་འད་ཡང་མྱི་འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ཡོད་པས་དོན་
རོགས་ཐ་དད་དུ་དན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱྲེད་རྣམས་ལ་མྱི་འདའྱི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ཡོད་ཀང་དོན་
རོགས་ཐ་དད་དུ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པར་དན་པའྱི་བོ་མྲེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་གསལ་
བར་མོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འཚེ་མ་སྤུན་གྱིས་དང་མྱིག་འཁྲུལ་མཁན་གྱི་སོང་གྱིས་མྱི་
འད་བའྱི་ཁྱད་པར་ཕ་མོ་ཡོད་ཀང་ཐ་དད་དུ་མྱི་ཕྲེད་པ་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །ད་ནྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་སོགས་
གང་དག་བོ་རང་ལ་བྱྲེད་པ་འགལ་བས་རང་གྱིས་རང་རྱིག་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་བོ་རྫས་གཞན་གྱིས་མོང་
བར་འདོད་པ་རྣམས་བསལ་ནས་བོ་རང་རྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་ནྱི། མདོར། ཤྲེས་པ་གཞན་གྱིས་མས་
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མོང་ན། །ཐུགས་མྲེད་དྲེ་ལའང་དན་པ་སྲེ། །ཞྲེས་པ་འགྲེལ་ཏྲེ། དྲེ་ལ་རྲེ་ཞྱིག་བོ་ཚུལ་གྱིས་སུ་སྒྲུབ་
པའྱི་རྱིགས་པས་ཞར་ལ་རང་རྱིག་པར་གྲུབ་པོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། བོ་ཚུལ་གྱིས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་
རྱིགས་པས་དུས་ཕྱིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཀང་རང་རྱིག་པ་ཕལ་ཆྲེར་ཞར་ལ་
གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྱིག་མྲེད་པར་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་མོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཇྱི་ལྟར་ན་ཚུལ་
གྱིས་གྲུབ་པས་རང་རྱིག་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་མོང་བར་གྲུབ་སྲེ། རང་གྱི་ངོ་བོར་
གྱུར་པའྱི་གཟུང་བའྱི་རྣམ་པ་སྣང་ཞྱིང་མོང་བ་སྣང་ཞྱིང་མོང་བ་དྲེ་ཚེ་སྲེ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་ཚུལ་
གྱིས་པ་ཡྱིན་ཀང་ཤྲེས་པ་ས་མ་རྣམས་ཕྱི་མས་མོང་བ་ཡྱིན་གྱི་རྣམ་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བོ་ས་མ་དྲེའྱི་
དངོས་པོ་སྲེ་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བོ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་ཇྱི་ལྟར་མོང་བ་ཡྱིན་སྲེ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་རང་གྱི་དུས་ན་འགགས་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་མ་
མོང་བར་མ་ཟད་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་པ་ས་མ་མས་སུ་མོང་བའང་ལྡོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱྲེད་
གྱིས་རང་གྱི་ངོ་བོའང་མོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་རང་མྱི་རྱིག་པ་མངོན་སུམ་དང་
ཡང་འགལ་ཏྲེ། བོ་རང་ྱིད་ལ་འཛིན་ཅྱིང་མོང་བར་བྱྲེད་པའྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁ་ཕྱི་རོལ་དུ་མངོན་
པར་ཕོགས་ནས་སྣང་བར་ཐལ། རང་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་དོན་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་དང་ལྡན་པའྱི་ཤྲེས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། རག་ཏུ་བདག་ྱིད་ལ་ཁ་ནང་དུ་མངོན་པར་ཕོགས་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རང་ཡུལ་སོ་སོགས་གང་
གྱི་རྣམ་པར་སྣང་བ་གང་ཡྱིན་དྲེའང་མོང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་རང་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་ཕྱི་རོལ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའྱི་སོན་ཡང་ཐོབ་བོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དྲེ་དང་འད་བ་ལས་དོན་དྲེ་མོང་བའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་འད་བས་ཡང་བར་འཇོག་ཅྲེས་འདོད་ན། ཚེ་མ་སྤུན་སོགས་འད་བའྱི་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་མོང་བ་ྱིད་ཡྱིན་པར་ཐལ། འད་བའྱི་
ཕྱིར་ཅྲེས་པའྱི་སོན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོར་གྱུར་པའྱི་འད་བས་དོན་དྲེ་མོང་བར་འཇོག་གོ་
ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འད་བ་ཙམ་ལས་མོང་བར་འཇོག་པ་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མོང་བར་
འཇོག་པ་ལ་བོ་འགྱུར་བའྱི་འད་བ་དགོས་པ་དྲེ་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མོང་བ་ཡང་འད་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   271 

ཏྲེ་དོན་མོང་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་པ་དྲེའྱི་མོང་བའྱི་ཆ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་དྲེ་དང་ནྱི་འད་བའྱི་རྒྱུ་
ཅན་དོན་འད་བས་རྣམ་པར་བཞག་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། རང་ྱིད་མོང་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་སྲེས་པའྱི་ཆ་
ལས་དྲེར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དོན་འད་བ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དོན་འད་བ་འདྱི་ནྱི་
ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་མོང་བའྱི་ཆ་དྲེ་ྱིད་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་བྱ་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱོད་དོན་མྲེད་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། འཇྱིག་རྲེན་ན་སྲེ་ཐ་སྙད་དུ་ལས་གཟུགས་སོགས་ཀྱི་བྱ་བ་དོན་རོགས་ཐ་དད་པའྱི་
རྣམ་གཞག་གྱི་རྒྱུར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་རང་མོང་ན་སོ་སོགས་མོང་བ་གགས་པ་ཇྱི་
ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། སོ་སོགས་སུ་སྣང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཕྱི་རོལ་གྱི་བདག་ྱིད་
མོང་བ་ལས་སོ་སོགས་མོང་བར་གགས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར་པའྱི་རང་བཞྱིན་རྣམ་
པ་མོང་བ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་བོས་ཕྱི་རོལ་དྲེའྱི་སོ་སོགས་མོང་བར་སོ་འདོགས་པ་ལས་སོ་སོགས་མོང་
བར་གགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་ལ་སོ་སོགས་སུ་སྣང་བ་ནྱི་ཕྱིའྱི་སོ་སོགས་མ་ཡྱིན་
པར་སོ་སོགས་ཀྱི་དངོས་སྲེ་རྣམ་པ་སྣང་བ་ཡྱིན་ན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ཡོད་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་
གང་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སོར་སྣང་དབང་པོའ་ིབོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་སོ་སོགས་གཟུང་
དོན་དུ་བྱས་ན་མོང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོ་སོགས་ཀྱི་དངོས་སྲེ་རྣམ་པ་ཅན་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ད་ནྱི་འད་ལས་མོང་མ་ཡྱིན་གྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། ཤྲེས་པའྱི་མོང་བ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཆ་འདྱི་དྲེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། དོན་དང་འད་བ་ྱིད་ཀྱིས་ཅྱི་ཞྱིག་ྲེ་བར་སྒྲུབ་སྲེ་དྲེའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གང་གྱི་
ཚེ་དོན་དང་འད་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་རང་ྱིད་མོང་བའྱི་བདག་ྱིད་དུ་སྲེས་པའྱི་ཆ་ལས་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འད་བས་མོང་བར་འཇོག་ན་བདག་ྱིད་ཀུན་དང་འད་བས་མོང་བར་
འཇོག་གམ་ཆ་འགའ་ཞྱིག་འད་བས་མོང་བར་འཇོག་དང་པོ་ལྟར་ན། དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། 
ཤྲེས་པ་ྱིད་མྱིན་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་དང་བདག་ྱིད་ཀུན་གྱིས་འད་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་
ན། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤྲེས་པ་དང་ཆ་
འགའ་ཞྱིག་གྱིས་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་སོ་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མས་
སུ་མོང་བར་འདོད་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་ཡང་སོ་སོགས་ལས་སྲེས་ཅྱིང་ངོ་སྲེ་སོ་སོགས་དང་འད་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་
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ན། དོན་ལས་སྲེས་ཅྱིང་དོན་དང་འད་བར་མོང་བར་འཇོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་ཡང་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བར་
ཐལ། མས་མོང་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་ལས་སྲེས་ཅྱིང་ངོ་བོ་སྲེ་དྲེ་དང་འད་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁོ་
བོས་དོན་གཟུགས་སོགས་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མོང་ཞྲེས་ངྲེས་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་
མས་མོང་ཤྲེས་པ་ས་མ་འདྱི་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མས་སུ་མོང་ཞྲེས་ངྲེས་པ་མྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་
ྲེས་པ་མྲེད་ཅྲེ་ན། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་འཇུག་པའྱི་དུས་རག་ཏུ་སོ་སོགས་གཟུང་དོན་
དུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་སོ་སོགས་གཟུང་དོན་ལའང་འཇུག་པའྱི་དུས་རག་ཏུ་འདྱི་གཟུང་
དོན་དུ་བྱས་ནས་མས་སུ་མོང་ངོ་ཞྲེས་པའྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདྱི་
མས་སུ་མོང་ངོ་ཞྲེས་པའྱི་ངྲེས་པ་དྲེ་རག་ཏུ་མྲེད་ཀང་དྲེ་ཡོད་པ་ྱིད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དོན་གཞན་ལས་
སྲེས་ཅྱིང་དོན་དང་འད་བ་ཡོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མོང་བ་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ལ་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་འདྱི་མོང་ངོ་ཞྲེས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའང་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཡོད་པར་ཐལ། དྲེ་
ལས་སྲེས་ཤྱིང་དྲེ་དང་འད་བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་རང་རྱིག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ཡང་ཡོད་
དྲེ། དཀར་སོགས་མཐོང་བའྱི་ཚེ་ན་དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་
རྱིག་པ་གསལ་བར་སྲེ་བ་ནྱི་ཡོད་མོད་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྲེས་བུ་སྲེ་ཤྲེས་པའྱི་སྣང་བ་འདྱི་གང་ཡྱིན། དྲེ་ཅྱི་
དཀར་སོགས་མངོན་པར་གསལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ནམ་འོན་ཏྲེ་དྲེའྱི་
བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པ་ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་རྫས་གཞན་པའྱི་དངོས་པོ་ཡྱིན་ན་དཀར་སོགས་གསལ་
བའྱི་ཤྲེས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་དཀར་སོགས་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་
ྱིད་གསལ་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་ནྱི་རང་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་ཡུལ་དྲེ་གསལ་
བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་རང་གསལ་བ་མྱིན་པ་ལ་འགོ་བ་ཡུལ་དྲེ་མ་ལུས་པ་གསལ་བར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དཀར་སོགས་གསལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་གསལ་བའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་ཤྲེས་པ་རྫས་
གཞན་གྱིས་གསལ་བ་ཡྱིན་ན། དྲེ་ལྟ་ནའང་དཀར་སོགས་གསལ་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་
གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་དྲེ་ཡང་དྲེ་ལས་རྫས་གཞན་ཤྲེས་པས་གསལ་དགོས་པ་སོགས་
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ཐུག་པ་མྲེད་པར་བརྒྱུད་དགོས་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་བོ་རང་རྱིག་མྲེད་ན་སོན་
གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། མཐོང་བ་དཀར་འཛིན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་དཀར་སོགས་
འཛིན་ནོ་ཞྲེས་དཀར་སོགས་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པར་དན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་
དང་དཀར་པོ་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་
དཀར་སོགས་དང་དཀར་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གྱིས་ལས་གཅྱིག་ཡུལ་རོགས་པའྱི་ཚེ་གྱིས་
པ་ཡུལ་ཅན་མཐོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་གྱིས་དག་ཡུལ་ཡུལ་
ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་མཐོང་བ་ན་དཀར་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེས་དཀར་སོགས་མཐོང་ཞྲེས་བྱ་
བར་ངྲེས་པར་འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ན་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གང་གྱིས་དཀར་སོགས་མཐོང་
བའྱི་ཤྲེས་པ་དཀར་སོགས་དང་འད་བར་ནྱི་དཀར་སོགས་མོང་བ་ལས་དུས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་སྲེམས་
གཞན་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་དན་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ཙམ་ལ་དཀར་སོགས་འཛིན་པས་དཀར་སོགས་མཐོང་
ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། དཀར་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་གྲུབ་པར་ཐལ། དཀར་
སོགས་དང་འད་བར་དུས་ཕྱིས་དན་པའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་དྲེ་འདའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་རང་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ངོ་བོ་མྱི་
རྱིག་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཇྱི་ལྟར་ན་ཡུལ་གཞན་དཀར་སོགས་ཀྱི་ངོ་བོ་རྱིག་སྲེ་མྱི་རྱིག་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་
ཏྲེ་རང་རྱིག་མྲེད་ཀང་དོན་འད་བ་ལས་དོན་མོང་བར་འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན། རང་རྱིག་མྲེད་པར་དཀར་
སོགས་དང་འད་བ་ལས་ནྱི་དཀར་སོགས་མོང་བར་འཇོག་ཞྲེས་པའང་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་འད་དྲེ་
སར་ྱིད་ནས་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་རྣམ་པར་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དྲེ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་མཐོང་བ་དཀར་སོགས་དང་འད་བ་ཡྱིན་པར་རྲེས་ཀྱི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེས་ངྲེས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་དཀར་སོགས་ནྱི་སར་རང་དུས་ན་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཚད་མས་ཆོས་མཐུན་པར་མཐོང་བ་དག་ནྱི་ཕན་ཚུན་འད་བར་འཛིན་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བ་ྱིད་ཀང་མྱི་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་དྲེའྱི་
ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་ཤྲེས་པ་གྱིས་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་དོན་དང་
འད་བ་མྲེད་པ་ལ་རང་རྱིག་ཀང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེའྱི་ཚེ་འདྱི་ནྱི་དོན་དང་འདྱི་ནྱི་ཤྲེས་པའོ་
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ཞྲེས་དོན་དང་ཤྲེས་པ་དྲེ་དག་གྱི་ཐ་སྙད་སོས་སུ་ག་ལ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །ཅྱི་སྲེ་རང་དང་
དཀར་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་རང་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་བདག་ྱིད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་
ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་དག་གྱི་དོན་སྡུ་བ་ནྱི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་
པ་རང་རྱིག་མྲེད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་ནམ་ཡུལ་མྱི་གསལ་བ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །གང་གྱི་
ཕྱིར་རང་ྱིད་མྱི་གསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་དག་གྱིས་བོ་རང་རྱིག་
མྲེད་པ་བསལ་ནས་ཞར་ལ་རང་བོ་མངོན་གྱུར་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་གནོད་པ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་
བཤད་པ་དྲེ། བོ་བདག་ྱིད་རྱིག་པ་མྱིན་པར་འདོད་པའྱི་ཕོགས་དག་ལ་ཤྲེས་པས་དོན་ཀུན་མཐོང་བ་
མྲེད་པར་ཐལ་ཞྲེས་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ནྱི་རང་བོ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མངོན་གྱུར་མྱིན་
པར་སྨྲ་བ་གང་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱལ་དཔོག་པ་དྲེ་ལའང་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ལན་བཏབ་པའོ། །རང་བོ་མངོན་
གྱུར་ཡྱིན་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། བདྲེ་སྡུག་འདོད་པ་དང་མྱི་འདོད་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་
ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་མངོན་གྱུར་དུ་གྲུབ་སྲེ། རྲེན་དབང་པོ་དང་དམྱིགས་པ་ཡུལ་དང་
གོམས་པ་ཡྱིད་བྱྲེད་ས་མའྱི་ཁྱད་པར་ལས་སྱིམ་གདུང་བར་མ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་པར་
མོང་བར་འཇུག་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་མྲེད་པར་རང་ལ་རྫས་
གཞན་པའྱི་ཤྲེས་པས་མོང་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་རང་ྱིད་ལས་རྫས་ཐ་དད་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་དྲེ་ཁྱྲེད་
རྣམས་ཤྲེས་ཤྱིང་མོང་བ་གང་ཡྱིན་པ་ནྱི་ཅུང་ཟད་ཀང་ཚད་མས་རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
བདྲེ་སོགས་དྲེ་རང་ལས་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་གྱིས་རྱིག་ཅྱིང་མོང་བ་ཡྱིན་ན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་
དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞན་མཆོད་སྱིན་གྱི་ཤྲེས་པས་ཀང་སོད་ཅྱིང་མོང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྱིག་
མྲེད་པར་རང་ལས་རྫས་གཞན་གྱི་ཤྲེས་པས་མོང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་
དྲེས་བསྲེད་པ་དང་དྲེར་སྣང་བའྱི་བོས་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་རྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་གྱིས་ནྱི་མྱིན་
པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ལ་དམྱིགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་གཞན་མཆོད་སྱིན་གྱི་
ཡྱིད་རོག་དྲེ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ལས་སྲེས་པ་དང་དྲེར་སྣང་བ་གྱིས་པོ་འདྱི་
ཁྱོད་ལ་གདོན་མྱི་ཟ་བར་ཡོད་པར་ཐལ། ཅྱི་སྲེ་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ལས་སྲེས་པ་མྱིན་ཞྱིང་དྲེར་
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སྣང་བ་ཅན་ཡང་མ་ཡྱིན་ན་བོ་རང་ྱིད་གཟུང་ཡུལ་མྲེད་པ་ཅན་དུ་གྱུར་བའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་སྱི་དྲེ་གཟུང་དོན་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལྷ་
སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་སྱི་དག་ཀང་མྱི་འཛིན་པར་ཐལ། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་མ་བཟུང་བའྱི་
ཕྱིར། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ཀྱི་སྱི་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཆོད་སྱིན་གྱི་ཡྱིད་རོག་སྲེད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་ཅུང་ཟད་ཀང་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཀང་སར་ནས་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གང་གྱི་ཕྱིར་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ལ་དམྱིགས་པའྱི་མཆོད་
སྱིན་གྱི་ཡྱིད་བོ་རོག་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་མངོན་གྱུར་དང་
བདག་རྱིག་ཡྱིན་པར་གྲུབ་སྲེ། རང་ལ་དོན་བདྲེ་སོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཤྲེས་པ་རང་ལས་རྫས་གཞན་
མྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མཆོད་སྱིན་གྱི་ཡྱིད་རོག་གྱིས་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་དྲེ་ལ་འཛིན་
པར་བྱྲེད་ཀང་མངོན་སུམ་ྱིད་དུ་འཛིན་པ་ནྱི་མྱིན་པས་གཞན་གྱིས་ཀང་ནྱི་དྲེ་སོད་འགྱུར་གྱི་སོན་
མྲེད་པར་ཐལ། ལྷ་སྱིན་རང་གྱི་ཡྱིད་རོག་གྱིས་རང་གྱི་བདྲེ་སོགས་ལ་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པས་དྲེ་
མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའྱི་ལྷ་སྱིན་གྱི་ཡྱིད་རོག་དང་
མཆོད་སྱིན་གྱི་ཡྱིད་རོག་གྱིས་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་དང་མྱི་
འཛིན་པའྱི་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་ཁྱྲེད་གྱིས་ཀས་གཟུང་
དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལྷ་སྱིན་གྱི་རོག་པས་རང་གྱི་བདྲེ་སོགས་
མོང་སྲེ་མོང་བའྱི་རྒྱུ་མ་མཐོང་བ་ཆོས་དང་ཆོས་མྱིན་གྱི་ལས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་བདག་གྱི་དོན་
གཅྱིག་ལ་ལྡན་པ་སྲེ་འདུ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་དབང་ཕྱུག་དགའ་བ་སོགས་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །མཆོད་
སྱིན་གྱི་རོག་པས་ནྱི་མ་ཡྱིན་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་བདྲེ་སོགས་དྲེ་རྱིམ་པ་
བཞྱིན་རང་གཞན་གྱིས་མོང་བ་དང་མྱི་མོང་བ་སོ་སོར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་
ལ་རོག་པའྱི་མཆོད་སྱིན་གྱི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ནྱི་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་
གཟུང་དོན་དུ་འཛིན་ཅྱིང་མོང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་མོང་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་མ་མཐོང་སོགས་དྲེ་
དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་ལ་རོག་པའྱི་ལྷ་སྱིན་དང་གནོད་སྱིན་གྱི་རོག་པ་
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གྱིས་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྱིན་གྱི་བདྲེ་སོགས་མོང་བ་དང་མ་མོང་བའྱི་དབྱྲེ་བ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་
རང་གྱི་གཟུང་དོན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པའང་སར་ལས་རྱིགས་པ་གང་གྱིས་བསལ་ཟྱིན་
ཏོ། །གཞན་ཡང་རྒྱང་པན་པ་དང་རྒྱལ་དཔོག་པས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་མྱི་འདོད་ཀང་རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་འདོད་པའྱི་བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་རྱིག་པ་ཅན་པ་བྱྲེ་བག་པ་གང་དག་གྱི་ལུགས་ལ། གཞན་རྒྱུད་
ཀྱི་བདྲེ་སྡུག་མངོན་སུམ་དུ་དམྱིགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་བདྲེ་སྡུག་ལ་
དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་བདྲེ་སྡུག་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བདྲེ་སྡུག་གྱིས་སྱིམ་པ་དང་གདུང་བར་
འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུད་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིས་གཞན་གྱི་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་
སོགས་པ་མོང་བ་དང་བདྲེ་སྡུག་ཅན་གྱི་སྲེས་བུས་བདྲེ་སྡུག་མས་སུ་མོང་ཚུལ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲེ་དག་ལ་ནད་ལ་སོགས་སྡུག་བསལ་གྱི་རྒྱུ་ཡུལ་དབང་འདུས་པ་མྲེད་པས་དྲེ་
ལས་བྱུང་བ་སྡུག་བསལ་བ་ནྱི་དྲེ་དག་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་སྡུག་བསལ་མོང་
བ་ལ་མོང་བྱྲེད་རང་ྱིད་སྡུག་བསལ་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་སྲེས་པར་འགྱུར་པ་ྱིད་དགོས་པ་ནྱི་མྱིན་ལ་
འོན་ཀང་སྡུག་བསལ་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེ་ཙམ་ནྱི་རྣལ་
འབྱོར་པ་ལའང་ཡོད་པས་དྲེ་བཞྱིན་གདུང་བར་འགྱུར་གྱི་སོན་སོ་ན་གནས་སོ། །སོན་དྲེ་ཁྱོད་ལའང་
མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མྱི་མཚུངས་ཏྲེ། གཞན་གྱི་བདྲེ་བ་དང་སྡུག་བསལ་ལ་སོགས་མོང་བ་
མྱིན་པར་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་གདུང་བ་དང་ཕན་འདོགས་པ་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར། 
ཤྲེས་པ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ་ཆོས་ཅན། གཞན་གྱི་བདྲེ་སྡུག་དམྱིགས་པ་ཙམ་
གྱིས་བདྲེ་སྡུག་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་དྲེ་ལྟར་དུ་བདྲེ་བས་སྱིམ་པ་དང་སྡུག་བསལ་གྱིས་གདུང་བར་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། གང་གྱི་ཚེ་མོང་བ་པོ་རང་ྱིད་སྡུག་བསལ་གྱི་རང་གྱི་ངོ་བོར་སྣང་བ་ནྱི་གདུང་བ་
ཡྱིན་ལ་སྡུག་བསལ་དྲེ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ནྱི་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་གྱི་མོང་བ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ཚེའྱི་ཕྱིར། 
དམྱིགས་པ་ལ་མོང་བས་མ་ཁྱབ་པ་དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དམྱིགས་
མོང་དག་ནྱི་ཐ་དད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་དོན་དང་འད་བ་ཙམ་གྱིས་དོན་དམྱིགས་པར་འཇོག་ལ་ཤྲེས་པ་
རང་ྱིད་སྱིམ་གདུང་ལ་སོགས་པར་གསལ་བ་ཙམ་གྱིས་བདག་ྱིད་མོང་བར་འཇོག་པ་ཡྱིན་པའྱི་
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ཕྱིར། རང་བོ་མངོན་གྱུར་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ལ་སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རང་བོ་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
རང་རྒྱུད་ལ་རགས་ལས་རོགས་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པ་
མྲེད་ཅྱིང་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། འདྱིར་ན་རང་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དྲེ་ཡང་མྱིག་སོགས་
དབང་པོའ་ིགཟུགས་སོགས་དོན་ནམ་བོ་རང་ྱིད་དམ་ཡང་ན་ཡྱིད་བྱྲེད་ས་མ་གང་རུང་ཡྱིན་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་འབས་ཀྱི་ཚོགས་པ་འདྱི་དག་ཙམ་དུ་ཟད་ཅྱིང་རང་རྒྱུད་ལ་རགས་ཀྱིས་
བསྒྲུབ་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་ཡྱིད་འཕད་པ་སོགས་བོའ་ིརྒྱུ་ཚོགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་
ཅན། རང་གྱི་རྲེན་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་སུ་འབྲེལ་པ་ཅན་གྱི་བདག་ཡྱིད་ཕད་པ་
སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མཐོང་བ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རག་པ་བཞྱི་པ་དྲེ་ལ་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་
པའྱི་རགས་ཡང་དག་མྱིན་པར་ཐལ། རང་བོ་ལ་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་དོན་ཡང་ཆོས་
ཅན། དྲེར་ཐལ། དབང་པོ་དྲེ་བཞྱིན་རང་བོ་ལ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར། བོ་རང་ྱིད་དང་ཡྱིད་བྱྲེད་ཡང་ཆོས་
ཅན། དྲེར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ་
མ་གྲུབ་པ་ནྱི་རགས་ྱིད་དུ་རྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་ཙམ་མ་ཡྱིན་པར་དོན་གསལ་
རགས་ཡྱིན་པར་འདོད་ན་དོན་གསལ་བའྱི་བོ་རགས་ཡྱིན་ནམ་བོས་གསལ་བའྱི་དོན་རགས་ཡྱིན། 
དང་པོ་ནྱི་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དོན་གསལ་བའྱི་བོ་དྲེ་ྱིད་ཤྲེས་པ་མྱིན་ནམ་སྲེ་ཡྱིན་ལ་ཤྲེས་པ་ཚད་མས་མ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གྱིས་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དོན་གསལ་བའྱི་བོ་རགས་མ་ཡྱིན་པར་བསན་པ་
འདྱིས་ནྱི་བོས་གསལ་བར་གྱུར་པའྱི་དོན་རགས་ཡྱིན་པ་བསལ་ཏྲེ། དོན་གསལ་བའྱི་བོ་ཚད་མས་
མས་སུ་མོང་མྱིན་སྲེ་མ་གྲུབ་ན་བོ་དྲེས་གསལ་བར་གྱུར་པའྱི་དོན་ཡང་ཚད་མས་མྱི་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། 
འོན་ཏྲེ་དོན་གསལ་བ་དྲེ་དོན་ྱིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སར་བོ་ཡུལ་དུ་མྱི་གསལ་བ་འགའ་ཞྱིག་ཕྱིས་གསལ་
བ་ཡྱིན་པར་འདོད་ཅྲེ་ན། ཕྱིའྱི་དོན་ལ་ཆོས་ཅན། སར་བོ་ཡུལ་དུ་མྱི་གསལ་བ་ཕྱིས་གསལ་བའྱི་ཁྱད་
པར་འགའ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། སྲེ་བ་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སར་བོ་ཡུལ་དུ་མྱི་
གསལ་བ་ཕྱིས་གསལ་བའྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་ཡོད་པར་འདོད་ན་ཡང་། ཁྱོད་སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འཇྱིག་པར་



278   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

འགྱུར་བར་ཐལ། རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅྱིག་སོ་སོར་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་སུ་འདོད་
པའྱི་དོན་གྱི་ཁྱད་པར་དྲེའང་བོས་ཤྲེས་པ་རགས་ཡྱིན་པའམ་བོས་ཤྲེས་པར་མ་གྱུར་པའྱི་དོན་རགས་
ཡྱིན། གལ་ཏྲེ་བོས་ཤྲེས་རགས་ཡྱིན་ན། རང་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། བོས་དྲེས་ཤྲེས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་དོན་
དྲེ་ཚད་མས་གང་ལ་གྲུབ་སྲེ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བཅད་པའམ་གྲུབ་པ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་དོན་དྲེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་དོན་ལ་གྲུབ་པས་རགས་སུ་རུང་ངོ་ཞྲེ་
ན། བོས་ཤྲེས་པ་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཚད་མས་བཅད་པའམ་གྲུབ་པ་མྲེད་ཀང་
ཇྱི་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡྱིན་ན་ཚད་མས་གྲུབ་
དགོས་པ་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱིར་སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་ད་ལྟ་རང་རྒྱུད་
ལ་རང་བོ་བསྒྲུབ་དགོས་ཀྱི་ལྷ་སྱིན་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་པ་མྱིན་པའྱི་དོན་གཅྱིག་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་
སོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་མཐོང་བར་གྱུར་ཅྱིང་ལྷ་སྱིན་གྱིས་མ་
མཐོང་བའྱི་དོན་དྲེ་ཡང་ལྷ་སྱིན་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་
འདའྱི་དོན་དྲེ་ལྷ་སྱིན་གྱིས་ལན་འགར་ཡང་མཐོང་བར་འགྱུར་བ་མྲེད་པས་རགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཞྲེ་ན། 
སྲེས་བུ་གཞན་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་ལྷ་སྱིན་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ལྷ་སྱིན་རང་རྒྱུད་མ་
གྲུབ་ཏུ་ཟྱིན་ཀང་ལྷ་སྱིན་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་རོགས་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཟྱིན་ཀང་སྲེས་
བུའྱི་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དྲེ་ཁྱོད་ལའང་
ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་ཆོས་རང་བོ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་ཅན་གྱི་དོན་ཆོས་ཡན་
གར་བ་ལས་རང་བོ་རྲེས་སུ་དཔོག་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བསོ་ཤྲེས་པའམ་བོས་ཤྲེས་པར་
མ་གྱུར་བའྱི་དོན་གྱིས་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་
རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རགས་སུ་འདོད་པ་གང་ཡྱིན་པའྱི་རང་བོའ་ིཆོས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་མངོན་
སུམ་གྱིས་གྲུབ་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལས་རང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། 
རང་བོ་ལས་གཞན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རྱིགས་གཞན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་
ཅན། རང་བོ་ལས་རྱིགས་ཐ་དད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་བོ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་
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མཚུངས་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་རང་བོ་དྲེ་ལའང་འཁྲུལ་པ་ཅན་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་
དང་རྒྱུ་ཚོགས་དོན་གཞན་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་བོའ་ིའབས་བུར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་འགའ་
ཞྱིག་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རང་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལྔ་པོ་དང་མྱིག་སོགས་དབང་
པོ་ལྔ་དང་དམྱིགས་པ་ཤྲེས་པ་དག་ལས་གང་རུང་རང་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རགས་ཡྱིན་པར་
ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འབས་རགས་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་དྲེ་དག་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་འབས་བུ་
གཞན་ཁྱོད་ྲེ་བར་མཚོན་བྱྲེད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་རྣམས་ལ་དབང་པོ་དང་ཤྲེས་པ་གྱིས་
ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དབང་པོ་སྲེ་མངོན་སུམ་
གྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་དག་ཀང་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུའྱི་རྒྱུད་ལ་
གཟུགས་འཛིན་དབང་ཤྲེས་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རགས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་མ་ཡྱིན་
ཐམས་ཅད་ལྟ་སོས་ཅྱི་དགོས་ཁྱྲེད་རྣམས་གང་རུང་གཅྱིག་ཀང་གཟུགས་སོགས་མཐོང་བའྱི་དབང་
ཤྲེས་སོགས་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་སྲེས་པའྱི་གནས་སྐབས་ལས་གཞན་དུ་སྲེ་སྲྱིད་པ་བལ་བའྱི་རོག་
པ་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཚུལ་དྲེ་ལྟར་ཚད་མས་ཤྲེས་ཤྱིང་གྲུབ་པ་
མྲེད་པའྱི་དབང་སོགས་གང་ཡྱིན་དྲེ་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་བབ་
ཆོལ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་དཔས་སོ། །གཞན་ཡང་། སྱི་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་བརོད་པ་དང་། 
གཡོ་མགུལ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ནའང་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དྲེ་དག་ཀང་རགས་སུ་མྱི་འཐད་དྲེ། འདྱི་
ལྟར། དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་རོགས་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་
བར་ཐལ། བོ་དྲེ་དང་ལྷན་ཅྱིག་དུ་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རགས་དག་
ནྱི་རང་དང་ལྷན་ཅྱིག་དུ་འབྲེལ་བ་མ་མཐོང་བའྱི་ཆོས་རྣམས་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་རགས་བརོད་པ་དང་གཡོ་འགུལ་ལ་སོགས་པ་དྲེ་ྱིད་ལས་རང་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་
པའྱི་སར་དྲེའྱི་མཐུན་དཔྲེ་གཞན་རྒྱུད་ལ་བོ་དྲེའྱི་རགས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་ྱིད་དུ་བྱས་ནས་དུས་ཕྱིས་རང་
རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པར་བརོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན་ནྱི། ལྷ་སྱིན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་བོ་རགས་
ཀྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཐུག་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་དགོས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་སར་དྲེའྱི་
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མཐུན་དཔྲེ་གཞན་རྒྱུད་ལ་བོ་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་དགོས་ཅྱིང་དྲེ་ལ་ཡང་ནྱི་དྲེའྱི་སར་གཟུགས་
སོགས་མཐོང་བའྱི་དབང་ཤྲེས་ལས་སྲེས་པ་ལས་གཞན་དུ་སྲེ་སྲྱིད་པ་བལ་བའྱི་ལྡོག་པ་ཁྱྲེད་རྣམས་
གང་ཡྱིན་ཀང་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་མཐུན་དཔྲེ་གཞན་ཞྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བོ་རགས་
ཀྱིས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་རྒྱུད་ལ་རང་བོ་རགས་གང་ལས་ཀང་
མྱི་རོགས་པར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི་དོན་ཙམ་གྱིས་བོ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཤྲེས་
བྱ་ཆོས་ཅན། རང་རྱིག་པའྱི་བོ་ལས་དོན་གྲུབ་ཀྱི་རང་རྱིག་མྲེད་པའྱི་དོན་ཙམ་ལས་ཇྱི་ལྟར་ཡང་བོ་
དྲེ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། བོ་དྲེ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་དོན་ྱིད་ཚད་མས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བརོད་པ་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཀྱི་རགས་ལས་གཞན་རྒྱུད་ལ་བོ་སྒྲུབ་པའང་
མྱི་འཐད་དྲེ། བརོད་པ་དང་གཡོ་འགུལ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་བོ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་
ཅྱིང་དྲེ་ལས་ཁྱོད་སྲེས་པར་མཐོང་ནས་ཁྱོད་དང་ལྡན་པའྱི་གཞན་རྒྱུད་ལ་སྲེམས་ཡོད་པར་རྲེས་སུ་
དཔོག་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་རྒྱུད་ལ་ཁྱོད་བོ་དང་འབྲེལ་བ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་དབང་ཤྲེས་རྣམས་གཟུང་དོན་ཕྱི་རོལ་གྱི་རགས་ལས་རང་རྒྱུད་ལ་གྲུབ་དུ་ཆུག་
ཀང་ཡྱིད་ཀྱི་བོ་རོག་པ་ལ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ཕྱི་རོལ་གྱི་རགས་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། གཟུང་དོན་རང་མཚན་པ་མྲེད་པར་བག་ཆགས་ཙམ་གྱི་རྲེས་སུ་འབང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་རང་རྱིག་མྲེད་པར་འདོད་པ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བོ་ས་མ་ནྱི་བོ་ཕྱི་མ་གཞན་གྱི་ཇྱི་ལྟར་རབ་
ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བོ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། བོ་ས་མ་ཁྱོད་ཀྱི་གསལ་བྱ་
ཁྱོད་དྲེའྱི་གསལ་བྱྲེད་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་ཁྱོད་གྱིས་ཀ་གསལ་བ་མྱིན་པའྱི་
བདག་ྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་མྱི་གསལ་བས་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་ན་ཡུལ་གཟུགས་
སོགས་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། 
རང་མྱི་གསལ་ཡང་གསལ་བའྱི་ཐ་སྙད་སར་དུ་རུང་སྲེ། གསལ་བ་དབང་ཤྲེས་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་
དྲེ་རྣམ་པ་འཕོ་བའྱི་སོ་ནས་གསལ་བའྱི་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གསལ་བ་དབང་ཤྲེས་དྲེའང་ཆོས་
ཅན། གསལ་བྱྲེད་དོན་གཞན་ལ་མ་ལྟོས་པར་རང་ྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གསལ་བ་དྲེའྱི་ངོ་
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བོ་ྱིད་དམ་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཚུལ་དྲེ་ལྟར་བོ་ཕྱི་མ་ལ་བོ་ས་མའྱི་རྣམ་པ་སྣང་བར་འདོད་ན། 
དྲེའྱི་ཕྱིར་བོ་ཕྱི་མ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་རྱིག་པར་གྲུབ་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་ཕྱི་མ་རང་ྱིད་
གསལ་བ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་བོ་ས་མའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན། ཡུལ་གཟུགས་སོགས་ཡང་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
བོ་ས་མའྱི་གསལ་བྱྲེད་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་ཕྱི་མ་དང་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་མྱི་གསལ་བར་ཆོས་མཚུངས་པ་
ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གང་གྱི་ཕྱིར་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ངྲེད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བོ་རྣམས་རང་ྱིད་རབ་ཏུ་
གསལ་བའྱི་ངོ་བོའ་ིརང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཞན་གཟུགས་སོགས་
ནྱི་ཤྲེས་པ་དྲེར་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་འཕོ་བའྱི་སོ་ནས་གསལ་བ་ནྱི་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཐ་སྙད་
འདོགས་པར་བྱྲེད་དོ། །བོ་གཞན་ས་མ་ཆོས་ཅན། བོ་ཕྱི་མ་འད་བ་ཡྱིན་ཡང་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་ཁྱོད་རབ་ཏུ་
གསལ་བར་མྱི་འདོད་དྲེ། གསལ་བྱྲེད་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པར་རང་ྱིད་རབ་ཏུ་གསལ་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དོན་དང་འད་བས་དོན་གསལ་བ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་གཟུགས་
སོགས་དྲེའྱི་ངོ་བོ་སྲེ་རྣམ་པ་སྣང་བའྱི་སོ་ནས་དོན་སོགས་རབ་ཏུ་གསལ་བ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དོན་གཟུགས་སོགས་རྣམས་རང་གྱི་ངོ་བོས་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་དོན་གཟུགས་སོགས་
གསལ་ཞྱིང་རྱིག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བོ་ས་ཕྱི་གྱིས་ཀར་རང་ྱིད་གསལ་བ་ཡྱིན་ན་
གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་སོན་མྲེ་གྱིས་བཞྱིན་ནོ། །རང་ྱིད་མྱི་གསལ་བར་
གསལ་བྱྲེད་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་ནས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དུ་རྱིགས་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་མར་མྲེའྱི་འོད་དང་
བུམ་པའྱི་གཟུགས་ཀང་དྲེ་དང་དྲེར་བརྲེན་ནས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོའ་ིཐ་སྙད་རབ་ཏུ་རྒྱས་
པར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྱིས་བོ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་ལྡན་དུ་གྱུར་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རང་རྱིག་
བསྒྲུབས་ནས། ད་དུས་ཕྱིས་དན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རང་རྱིག་སྒྲུབ་པ་ནྱི། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན་གང་ལས་
ཤྲེས་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་པ་དན་པ་འདྱིར་འགྱུར་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གཟུགས་སོགས་
ལས་གཞན་ཤྲེས་པས་དྲེའང་མཐོང་ཞྱིང་མོང་བ་ཡོད་པར་གདོན་མྱི་ཟ་སྲེ། ཤྲེས་པས་གཟུགས་
སོགས་མཐོང་ཞྱིང་ཐོས་པ་དན་པ་ཡོད་པའྱི་གང་ཟག་གྱི་དམྱིགས་རྲེན་ཡུལ་དང་བདག་རྲེན་དབང་
པོ་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་ཤྲེས་པས་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཤྱིང་ཐོས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངྲེས་པ་སྲེ ་བ་མ་
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ཡྱིན་པར་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་དུས་ཕྱིས་དོན་རོགས་ཐ་དད་དུ་དན་པའྱི་རགས་ལས་ཀང་བོ་
རྣམས་བདག་ྱིད་རྱིག་པ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་དུས་ཕྱིས་དན་པའྱི་རགས་ཀྱིས་བོ་མོང་བར་ཡོད་
པར་བསྒྲུབས་ན། གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་རྣམས་ནྱི་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་གྱིས་རྱིག་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་ཐུང་ངུ་རྱིང་པོ་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡོད་པར་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་འཛིན་པ་དན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ན་
ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་གྱིས་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་ཅྱིང་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་མོང་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་
ན། ན་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱི་གྲེ་
རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་ཕྱི་རྣམས་མ་རྫོགས་ཀྱི་བར་དུ་ཡུན་རྱིང་གནས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་
ལྟར་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ན། བོ་ན་ཤྲེས་སྐད་ཅྱིག་མ་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་
ཤས་ས་ཕྱི་རྣམས་ཅྱིག་ཆར་སྣང་བར་ཐལ། དྲེ་རྣམས་གོ་རྱིམ་མྲེད་པར་གནས་ཤྱིང་ཐོས་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་ཕྱི་རྣམས་གོ་རྱིམ་
མྲེད་པར་ཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱིག་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་ཕྱི་རྱིམ་ལྡན་དུ་
འབྱུང་བ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་གོ་རྱིམ་མྲེད་པར་ཅྱིག་ཆར་དུ་ནྱི་སྲེད་པར་
བྱྲེད་དྲེ་མྱི་བྱྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྣམས་ཕན་ཚུན་འདྲེ་བ་སྲེ་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཚོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་མ་དྲེ་མཐའ་སྲེ་ཕྱི་མའྱི་བར་དུ་གནས་ནས་ཐོས་པས་སོན་མྲེད་དོ་
ཞྲེ་ན། འབད་རྩོལ་མམ་པོས་ཀུན་ནས་བསངས་བའྱི་ཨ་རྱིང་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། འོག་ཏུ་སྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་
ཆ་ཤས་ས་མ་ས་མ་ལས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའྱི་ས་ནྱི་ཇྲེ་ཆྲེར་འཕྲེལ་ནས་མཐར་སྐད་གསང་མཐོན་པོ་ཐོས་
པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ས་མ་རྣམས་ཕྱི་མའྱི་བར་དུ་གནས་ནས་ཐོས་པའྱི་ཕྱིར། ཡྱི་གྲེ་
ཨ་རྱིང་གྱི་ཆ་ཤས་ཐ་མའྱི་དུས་དྲེར་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་ཕྱི་རྱིམ་ལྡན་དུ་འཛིན་
པའྱི་བོ་ཡང་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཨ་རྱིང་
འཛིན་པའྱི་བོ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་མ་འཛིན་པའྱི་ན་ཤྲེས་དྲེ་
དྲེའྱི་ཆ་ཤས་ཕྱི་མའྱི་བར་དུ་གནས་ནས་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིའཛིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་
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པོའ་ིཆ་ཤས་ས་མ་དྲེའྱི་འོག་དྲེའྱི་ཆ་ཤས་ཕྱི་མའྱི་དུས་ན་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་མ་
འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་རང་ྱིད་ནྱི་གནས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཡུལ་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ས་མ་ནྱི་
གནས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་བོ་རང་ྱིད་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ཕྱི་མའྱི་བར་དུ་གནས་
ན། དྲེ་འདའྱི་བོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་ཤས་ཕྱི་མ་རྫོགས་པའྱི་རྲེས་སུ་ཡང་མྱི་འཇྱིག་
པར་ཐལ། དྲེའྱི་སར་མྱི་འཇྱིག་པ་ས་ཕྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོའ་ིཆ་
ཤས་ས་ཕྱི་གོ་རྱིམ་མྲེད་པར་ཅྱིག་ཆར་དུ་སྲེས་པ་ཡུན་དུ་གནས་ནས་ཐོས་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་ཡྱི་
གྲེ་ཨ་རྱིང་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་མྱི་འཇྱིག་པར་ཐལ། སར་མྱི་འཇྱིག་པ་གང་ཞྱིག་ཁྱད་པར་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་འདྱི་ཡོད་ལ། དྲེར་མ་ཟད་རང་ཀུན་སོང་གྱི་རྩོལ་བ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་དོན་
མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ལན་གཅྱིག་བརྩལ་བ་སྲེ་རང་ཀུན་སོང་གྱི་རྩ་བ་ཁོ་ན་ལས་རང་གྱི་ཆ་ཤས་
ཀུན་རྫོགས་པར་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་འདྱི་ཡང་ཡོད་དོ། །གཞན་ཡང་དཔོད་པ་པས་རླུང་དང་
འབྲེལ་བའྱི་ལྡན་པ་དང་རྣམ་དབྱྲེ་ལ་སོགས་པ་ཡྱི་གྲེ་ས་ཕྱི་རྣམས་སར་གྲུབ་ཟྱིན་ཅྱིག་ཆར་དུ་གསལ་
བར་འདོད་པ་ལའང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཀུན་སོང་གྱི་འབད་རྩོལ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་ཁྱོད་གསལ་བྱྲེད་དུ་དོན་
མྲེད་པར་ཐལ། རང་གསལ་བྱྲེད་ཀྱི་འབད་རྩོལ་དང་པོས་ཀང་ཁྱོད་ཀྱི་ཆ་ཤས་ཀུན་གཅྱིག་ཆར་དུ་
རྫོགས་པར་གསལ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་འདྱི་རྲེས་སུ་གནས་པ་ྱིད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་
སྐད་ཅྱིག་དུ་མ་རྒྱུན་ཆགས་སུ་འབྱུང་བ་ཡྱིས་ནྱི་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་དྲེ་འཛིན་ལ་དྲེ་ཡང་རང་ལས་དུས་
ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་གྱིས་མོང་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་གཅྱིག་འཛིན་
པའྱི་ན་ཤྲེས་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབྱུང་བའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་བོ་མོང་བར་ཐལ། དྲེ་
འཛིན་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མའྱི་བོ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཁོ་ན་མོང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་
སྐད་ཅྱིག་མ་ཐ་མའྱི་བོ་དྲེ་ཡང་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་བོ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་
འཛིན་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། དུས་ཕྱིས་དན་པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་བོ་ཡྱིན་པ་དྲེས་
ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པོ་འཛིན་པའྱི་བོ་ས་ཕྱི་རྣམས་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་མོང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་རྲེ་
རྲེ་བར་དུ་སྤྲེལ་ནས་མོང་བས་མོང་བར་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་པ་ོདྲེའྱི་སའྱི་ཆ་
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ཤས་ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་ཆ་ཤས་བར་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བར་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། རང་གྱི་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་དུ་མང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་གྱིས་ཆོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་བར་
ཆོད་པར་སྣང་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་ཆོད་དུ་ཐོས་པར་སོར་ཞྱིང་སོ་འདོགས་པར་བྱྲེད་པས་
སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། དྲེའང་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སར་ཡྱི་གྲེའང་ཅྱིག་ཆར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཅྲེས་སོགས་
སུ་རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་བསལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པས་ཡུལ་བར་
ཆད་པ་མཐོང་ན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་ན། ཡྱི་
གྲེ་ཐུང་ངུ་ཨ་ཨྱི་གྱིས་བརོད་པའྱི་ཚེ་ན་དྲེ་ཐོས་པའྱི་ན་ཤྲེས་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཨ་ཨྱི་གྱིས་ཀྱི་
བར་རྣམ་པར་ཆད་པ་མྲེད་པར་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ཐོས་པ་འཇུག་པ་མྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མྲེད་པར་སོ་འདོགས་པའྱི་བོ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཡྱིན་ནམ་ཡྱིད་ཤྲེས་
རོག་པ་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན དབང་པོའ་ིཤྲེས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡུལ་བར་
རྣམ་པར་བཅད་པ་མཐོང་ན་ཡང་བར་ཆད་མྲེད་པར་སོ་འདོགས་པ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་
དབང་པོའ་ིབོ་སྲེ་ཁྱོད་རྣམས་ཀུན་ཕྱིན་ཅྱི་ལོག་གྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
ྱིད་འཆད་པ་དྲེ། ཡྱི་གྲེའྱི་བདག་ྱིད་ཀུན་གྱི་ཐུང་བའྱི་མཐའ་ཨ་ཐུང་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ཀང་མྱིག་ལན་
གཅྱིག་འཛུམ་པའྱི་ཡུན་ཚད་ཙམ་དུ་གནས་པ་ཡྱིན་ལ་དྲེའྱི་ཡུན་ཚད་དྲེ་ཡང་དུས་རྱིམ་གྱིས་རྡུལ་
ཕན་གཅྱིག་གོག་པ་དུ་མར་ཕྱིན་པ་དག་དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡུན་གྱིས་རྫོགས་པར་འགྲུབ་དགོས་ལ། 
རྡུལ་ཕན་གཅྱིག་འགོག་པ་ལན་གཅྱིག་བསྲེས་པའྱི་དུས་ཀང་ཆོས་ཅན། དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མར་
འདོད་དྲེ། དུས་ཆུང་བའམ་ཐུང་བའྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་བོ་ན་ཤྲེས་ཀང་ཆོས་
ཅན། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་ཐུང་སོགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་ས་ཕྱི་རྱིམ་གྱིས་རོགས་པར་འགྱུར་གྱི་ཅྱིག་ཆར་རོགས་པ་
མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་དུས་མཐའྱི་སྐད་ཅྱིག་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ཡྱི་གྲེ་ཤྱིན་ཏུ་ཐུང་ངུ་ཡང་སྐད་ཅྱིག་དུ་མ་
དང་འབྲེལ་བའྱི་ཡུན་གྱིས་རྫོགས་པར་འགྲུབ་དགོས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཡྱི་གྲེ་
རྱིང་ཐུང་དང་གཟུགས་སོགས་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྣམས་མོང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་གྱིས་སྐད་
ཅྱིག་ས་ཕྱིའྱི་བར་ཆོད་ན་འང་བར་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སྣང་བ་ཅན་གྱི་བོ་ཐམས་ཅད་ལོག་པའྱི་དོན་ཅན་
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དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱི་གྲེ་རྱིང་ཐུང་ལ་སོགས་པའྱི་ཡུལ་རྣམས་ཤྲེས་པས་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྱིམ་གྱིས་
འཛིན་པ་ཡྱིན་གྱི་གཅྱིག་ཆར་དུ་འཛིན་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དབང་པོའ་ིཤྲེས་པའྱི་
འཁྲུལ་ཚུལ་ལས་གཞན་དུ་དངོས་པོ་སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་རྣམས་ནྱི་དྲེ་ྱིད་འདྱིའོ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་སོར་ཞྱིང་
སོ་འདོགས་པར་བྱྲེད་པའྱི་བོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྣམ་རོག་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། དངོས་པ་ོསྐད་གཅྱིག་ས་ཕྱི་
རྣམས་ཐ་དད་དུ་མཚོན་ཞྱིང་རོགས་པ་མྲེད་པར་སར་གྱི་དྲེ་ྱིད་འདྱིའོ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ཅན་
གྱི་དན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་སྲེ་ཁྱོད་ལ་ནྱི་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་དོན་དུ་གྱུར་པའྱི་ཡྱི་གྲེ་
རྣམས་གསལ་བར་སྣང་བ་ྱིད་ག་ལ་ཞྱིག་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརོད་པ་ས་དང་དོན་རྲེས་སུ་འབྲེལ་
བ་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དབང་པོའ་ིཤྲེས་པས་གཟུང་བའྱི་དོན་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་
ས་དངོས་སུ་སོར་བ་ཡོད་པ་མྱིན་ཞྲེས་ལན་དུ་མར་བཤད་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་པོའ་ི
ཤྲེས་པས་ཡུལ་བར་ཆོད་པ་མཐོང་བ་ཡྱིན་ཡང་རྲེས་ཀྱི་རོག་པས་བར་ཆོད་པ་མྲེད་པར་སོར་བར་
བྱྲེད་ན། དོན་གཟུགས་སོགས་དང་དྲེའྱི་མོང་བ་དབང་ཤྲེས་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་
བར་ཆོད་པ་སྣང་ཞྲེས་བྱ་བ་དྲེ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཡུལ་ཅན་ལ་བར་རྒྱུན་མ་
འཆད་པར་སྣང་བ་ལ་རྱིགས་པ་དམ་པས་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་
གནོད་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ་ཤྲེས་པ་རྣམས་རང་ལས་དུས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་གྱིས་མོང་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མོང་བྱྲེད་ཡོད་ལ་རང་གྱིས་མྱི་མོང་རང་དང་དུས་མམ་པའྱི་བོ་
རྫས་གཞན་གྱིས་ཀང་མྱི་མོང་སྲེ། བོ་རྣམས་བོ་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། བོ་རྣམས་བོ་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ལས་སྒྲུབ་པར་
འདོད་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བོ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བོ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་གཅྱིག་
གྱི་རྒྱུད་ལ་བོ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུ་
གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བོ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་ཡོད་མྲེད་དཔད་པ་བྱ་བ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ལྟར་ཁྱོད་
ཀང་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་དྲེ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། མདོ་
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ལས། སྲེམས་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་འབྱུང་བ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གནས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་སྐབས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་
ཞྲེས་གསུངས་ཤྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་གཅྱིག་རྒྱུད་ལ་བོ་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་
འབྱུང་བ་མྲེད་པར་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་རྣམས་རང་དང་རྱིགས་མཐུན་པའྱི་
ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ངྲེས་པ་ཙམ་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། དྲེ་རྣམས་དྲེ་ལྟར་ངྲེས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འདྱི་ལྟར་རྣམ་པར་རོག་པ་དུ་མ་རྣམས་ནྱི་ས་ཕྱི་
རྱིམ་གྱིས་འབྱུང་བར་ཡང་དག་པར་རོགས་ཀྱི་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བར་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་བོ་རྱིག་མཐུན་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་བ་མྲེད་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་
དཔོད་པ་བ་གང་གྱིས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་ལ་དྲེ་ྱིད་འདྱིའོ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པར་
བྱྲེད་པ་རོག་པ་དག་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བས་མངོན་སུམ་དུ་རོག་ཅྱིང་འདོད་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་བ་
ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ན་སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཤྲེས་པ་རྱིགས་མཐུན་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་
འབྱུང་དགོས་པ་ལ་དྲེ་འབྱུང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྐྲ་དང་མར་མྲེ་སོགས་
སྐད་ཅྱིག་ས་ཕྱི་ཐ་དད་ཅྱིང་མྱིག་འཁྲུལ་མཁན་གྱི་སོ་ང་གྱིས་སོགས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་པ་ལ་འདྱིའོ་
ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་ཤྱིང་རོག་པའྱི་བོ་དག་ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་ཡང་
ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། སར་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བའྱི་དོན་དྲེ་ྱིད་འདྱིའོ་ཞྲེས་
ཤྲེས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འདོད་ན། དྲེ་འདའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་མངོན་སུམ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དངོས་པོ་ཐ་དད་པ་གྱིས་འདྱིའོ་ཞྲེས་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ཡྱི་གྲེ་ཨ་ཨྱི་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ས་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་ཙམ་
ལས་གཅྱིག་ཏུ་གནས་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ས་ཕྱི་གཅྱིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་པ་དྲེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་
པར་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་འདའྱི་ངོ་ཤྲེས་དྲེ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པར་མ་ཟད་དབང་ཤྲེས་
ཀང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར། སར་གྱི་དོན་དྲེ་ྱིད་ནྱི་འདྱིའོ་ཞྲེས་བྱ་བར་ངོ་ཤྲེས་པའྱི་བོ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། 
ཇྱི་ལྟར་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སོན་མོང་བའྱི་དོན་དན་པ་ལས་སར་གྱི་
དོན་དྲེའྱི་ཆོས་ཕྱིས་ཀྱི་དོན་དྲེ་ལ་སོ་འདོགས་པ་མྲེད་པར་ཁྱོད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་གྱིས་
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ཅྱིག་ཆར་དུ་འབྱུང་ན་ཤྲེས་པ་རྣམས་རང་དང་དུས་མམ་པའྱི་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་གྱིས་མོང་ངོ་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། དོན་གཟུགས་སོགས་དང་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་མོང་བ་
དག་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བར་ནྱི་ཁྱྲེད་ཀང་འདོད་པ་མྱིན་ཞྱིང་དོན་ལ་ཡང་མྱི་འཐད་དྲེ། སྲེས་བུ་གཅྱིག་གྱི་
རྒྱུད་ལ་འདྱི་ནྱི་གཟུགས་སོ་འདྱི་ནྱི་གཟུགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པའོ་ཞྲེས་དོན་གཟུགས་སོགས་དང་
གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྣང་བ་དག་སོ་སོ་ཐ་དད་པར་རོགས་པའྱི་དན་པའང་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དང་དོན་ཤྲེས་ཀྱི་སྣང་བ་དྲེ་དག་བོ་རང་ྱིད་ལས་དུས་ཕྱིས་བྱུང་བའྱི་བོ་
རྣམ་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་དུ་བཟུང་བས་ཐ་དད་དུ་མ་མོང་བར་ཟད་ཀྱི་དོན་ལ་ཐ་དད་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོ་སོགས་དོན་དུ་སྣང་བའྱི་དབང་པོའ་ིརྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དང་རྣམ་པས་དབྲེན་
པའྱི་སོ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་འབའ་ཞྱིག་པ་རྣམས་དུས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་བོ་རྣམ་པ་གཅྱིག་པ་ཅན་
གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཏུ་བཟུང་བ་མྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡྱིན་ན་ཁྱོད་རྣམས་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་སོན་ཡོད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དོན་དང་དོན་ཤྲེས་དྲེ་དག་དུས་ཕྱིས་འབྱུང་བའྱི་དན་ཤྲེས་ཀྱིས་སོ་སོར་དན་
པས་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་དོན་ཤྲེས་གང་ཡྱིན་དྲེ་དག་
ཕྱིས་ནས་རྲེས་སུ་སྲེས་པའྱི་དན་ཤྲེས་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་སོ་སོར་དན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡུལ་
ལྲེགས་པར་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱིས་དོན་མོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ལྲེགས་པར་རོགས་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། དོན་དང་དོན་ལ་དུས་མམ་པའྱི་མོང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་ཡོད་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་ལ་
དོན་དང་དོན་ཤྲེས་ཀྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་པ་སྲེ་སོ་སོ་ཐ་དད་དུ་རོག་པ་ཡོད་པར་ཐལ་ཞྲེས་རྩོད་པའྱི་
སོན་འདྱི་ནྱི། དོན་དང་དོན་གྱི་ཡྱིད་སྲེ་དོན་ཤྲེས་དག་གྱི་མོང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་ཐ་དད་པ་ས་ཕྱི་རྱིམ་
བཞྱིན་སྲེ་བར་འདོད་པ་ལའང་འདོན་པར་དཀའ་སྲེ་འཇུག་པས་ལན་གདབ་མྱི་ནུས་སོ། །སོ་སོར་
རོགས་པའང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་སོར་བ་འགོད་དོ། །དྲེའྱི་བསལ་བ་སོན་པ་དྲེ་འདྱི་ལྟར་སོན་པོར་སྣང་
བའྱི་དབང་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མོང་བ་ལ་མོང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་སོན་
པོ་ལ་སོགས་པའྱི་གཟུང་རྣམ་གཅྱིག་པ་ཅན་ྱིད་དམ་ཁྱོད་མོང་བྱྲེད་ནྱི་འཛིན་རྣམ་གཅྱིག་པ་ཅན་དུ་
ཚད་མས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། མདོར། དྲེ་ལའང་དན་པ་སྲེ། །དྲེ་བཞྱིན་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོ་བ། །མྲེད་
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འགྱུར་དྲེ་ཡང་འདོད་ཕྱིར་རོ། །ཅྲེས་པ་འགྲེལ་པ་སྲེ། གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་རྣམས་ཤྲེས་པ་རྫས་གཞན་
གྱིས་རྲེས་སུ་མོང་བར་འགྱུར་བར་འདོད་པ་དྲེའྱི་ལུགས་ལའང་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ས་མ་མོང་བྱྲེད་
ལ་མོང་བྱྲེད་རྫས་གཞན་འདོད་དགོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དུས་ཕྱིས་དན་པའང་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་པ་ས་མ་མོང་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་མོང་བྱྲེད་གང་གྱིས་མོང་བ་ཡྱིན་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་དྲེ་
ཡང་རང་ལས་རྫས་གཞན་གྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་མོང་ངོ་ཞྲེ་ན། ཐུག་མྲེད་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་ལན་ཡོད་
ཀང་རྲེ་ཤྱིག་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་པ་ས་མ་ས་མ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྫས་གཞན་གྱིས་མོང་བའྱི་ཤྲེས་
རྱིག་གྱི་ཕྲེང་བ་ས་ཕྱི་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བ་ཅན་དུ་འབྱུང་བ་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་འདྱི་བསྲེད་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་གང་
ཞྱིག་ཡྱིན་དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡང་རང་གྱི་ས་ལོགས་ཀྱི་བོ་དྲེ་ྱིད་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་པ་
ཕྱི་མ་དྲེ་ཡུལ་གཞན་གྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་འཕོ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན། མང་བྱ་བོ་ས་མ་
དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་མོང་བྱྲེད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་དག་གྱིས་ཁྱོད་མྱི་འཛིན་པར་ཇྱི་ལྟར་གཞན་ཕྱི་
རོལ་གྱི་དོན་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དྲེ་དག་གྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིར་
གྱུར་པ་སྲེ་གཟུང་དོན་ཡྱིན་ཞྱིང་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལས་ཁྱོད་དྲེ་དག་བསྲེད་བྱྲེད་དུ་ྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ྲེ་བས་ཤྲེས་པ་ས་མས་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་རོལ་
ལ་འཕོའ་ོཞྲེ་ན། གང་གྱི་ཡན་ལག་ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་
དྲེ་དག་བསྲེད་པ་ལ་ནང་ལས་གཞན་ཕྱིའྱི་ཡན་ལག་གང་གྱིས་དམྱིགས་བྱྲེད་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཁྱོད་བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་རང་རྒྱུ་ལས་ངྲེས་པའྱི་
ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་དོན་ྲེ་བ་ཙམ་གྱིས་ཤྲེས་པས་རང་མོང་བྱྲེད་བསྲེད་པ་
དྲེ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་མྱི་ནུས་པ་ལས་གཞན་དུ་ནུས་ན་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་
དོན་ནྱི་ྲེ་བ་ན་དྲེ་ྲེ་བའྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་འགས་ཀང་རང་བོ་མོང་བར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཅན་གྱི་སྲེས་བུ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་དྲེ་ྲེ་བ་མྱིན་པའྱི་གནས་སྐབས་འགའ་
ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆར་ཅན་གྱི་སྲེས་བུའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་དན་པའྱི་
དན་པ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་དན་པའྱི་རྩ་བ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྒྱུ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་
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པར་འབས་བུ་དན་པ་ཡོད་པར་འདོད་པ་ཨ་རྲེ་མཛེས་ཞྲེས་དཔས་སོ། །གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་རྣམས་
ལ་གཟུང་དོན་ཕྱི་རོལ་དོན་ཡོད་པས་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཕྱི་རོལ་ལ་འཕོ་རུ་ཆུག་ཀང་འདས་མ་འོངས་
སོགས་དངོས་མྲེད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་དུ་གྱུར་པའྱི་ད་ལྟར་གྱི་རྣམ་རོག་གང་དག་ཆོས་ཅན། ད་ལྟ་འདས་མ་
འོངས་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་དཔོད་ཅྱིང་འཛིན་པ་མྱི་སྲྱིད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་ལ་ཁྱོད་འཛིན་
བྱྲེད་དུ་འཕོ་བའྱི་རྒྱུ་ནྱི་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་གཟུང་དོན་དུ་ྲེ་བ་ནྱི་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ས་མ་རྣམས་ལ་བདག་ལ་དམྱིགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་རྱིམ་གྱིས་
ཟད་པ་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཡུལ་གཞན་ཕྱི་རོལ་ལ་འཕོ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་རལོ་གྱི་དོན་ལ་འཕོས་
པའྱི་བོ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། རང་བསྲེད་བྱྲེད་ཀྱི་ྲེར་ལྲེན་ཡོད་པ་གང་ལས་ཡྱིན་ཏྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། 
སར་རང་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་བོ་ལ་ཁྱོད་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཟད་ཅྱིང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། བོ་
སོན་མ་ནུས་པ་ཅན་དུ་མྲེད་པར་བོ་ཕྱི་མ་སྲེ་བ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་སྲེས་བུ་
རྣམས་ཡྱིད་ཤྲེས་དོན་གཞན་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པས་ཡུལ་གཞན་ས་
སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའྱི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གྱི་ནུས་པ་མས་པ་ན་ཡུལ་གཞན་ས་སོགས་
འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བ་ཚད་མས་མ་རོགས་པས་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། བཤད་མ་ཐག་
པའྱི་རྱིགས་པས་ཀུན་གཞྱི་འཇུག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པས་ཤྲེས་པ་རྱིགས་མྱི་མཐུན་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་
སྲེ་བར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཀུན་གཞྱི་འཇུག་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན། ཡྱིད་ཤྲེས་གཟུགས་
མཛེས་སོགས་ལ་ཆགས་པའྱི་རྒྱུད་ལའང་ཀུན་གཞྱི་ཡོད་པས་ཡུལ་གཞན་ས་སོགས་འཛིན་པའྱི་
ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བཤད་མ་ཐག་པའྱི་རྱིགས་པས་དྲེ་ལྟར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་བཞྱིན་པའྱི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། སྱིར་ཀུན་
གཞྱི་ལས་སྐབས་འགར་ཅྱིག་ཆར་དུ་ཤྲེས་པ་རྱིགས་མཐུན་དུ་མ་སྲེ་ཡང་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ཀུན་
གཞྱི་ལས་ཡུལ་གཞན་ས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་འབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་རྒྱུད་
ཀྱི་ད་ལྟ་གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་བཞྱིན་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་གསལ་བ་སྲེམས་གཅྱིག་
གྱིས་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ད་ལྟའྱི་ཀུན་གཞྱི་ལས་ཡུལ་གཞན་ས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བའྱི་ནུས་པ་
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མས་པར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བོ་སོན་མྲེད་པར་བོ་མ་ཡྱིན་གྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ་ཤྲེས་
པ་ཕྱི་མ་སྲེ་བ་ཤྲེས་པ་ས་མ་ལ་ལྟོས་པ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་དྲེ་ཤྲེས་པ་ས་མ་རྣམས་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་
བསྲེད་ནུས་སུ་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་རྣམས་གཞན་ས་མ་ལ་ལྟོས་པར་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡྱིད་ཤྲེས་གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཆགས་བཞྱིན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡང་
ས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་སྲེ་བར་ཐལ་ལོ། །ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་སྲེ་བ་
ས་མ་ལ་ལྟོས་པ་རབ་ཏུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡྱིད་ཤྲེས་རོག་པ་དུ་མ་ས་ཕྱི་རྱིམ་བཞྱིན་སྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་ཅྱིག་
ཆར་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིད་དྲེ་རྡུལ་ཕན་ཙམ་གྱི་རག་པ་
གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སྣའྱི་དབང་པོའྱི་སོར་ཞུགས་ནས་ཡུལ་གཞན་དྱི་ལ་ཆགས་པ་ན་ཡུལ་དང་
དབང་པོ་གཞན་ལ་མྱི་འགོ་བའྱི་ཕྱིར་གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཞན་མྱི་སྲེ་བ་ཡྱིན་གྱི་
ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་སྲེ་བ་ས་མ་ལ་ལྟོས་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིད་
གཅྱིག་ཡྱིན་པ་ཤྲེས་པ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་གྱི་རྲེན་གསུམ་
ནུས་ལྡན་དུ་ཡོད་པའྱི་སྐབས་ལ་ལར་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་འབྱུང་བ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་
ཡང་ཡྱིད་དྲེ་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་ལ་ཆ་མམ་པའྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ན་
ཆོས་ཅན། དྱི་ལས་གཞན་གཟུགས་སོགས་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡྱིད་དྲེ་
སྣའྱི་དབང་པོའ་ིསོར་ཞུགས་པ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཤྲེས་པ་ས་ཕྱི་དུ་མའང་ཆོས་ཅན། 
ཅྱིག་ཆར་སྲེ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་དང་ཡྱིད་རག་པ་ལྡན་པ་སྲེ་ཕད་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡྱིད་དྲེ་རག་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པས་དྲེ་ལས་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་མྱི་སྲེ་སྲེ་བྱྲེད་
པ་གཅྱིག་ལ་བྱ་བ་ཡང་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མར་མྲེའྱི་འོད་གཅྱིག་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་
དབང་ཤྲེས་དུ་མས་མཐོང་སྲེ་མྱི་མཐོང་བར་ཐལ། བྱྲེད་པ་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡྱིད་
ཆོས་ཅན། རྱིམ་གྱིས་ཀང་ཤྲེས་པ་དུ་མ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཅྱིག་ཆར་དུ་ཤྲེས་
པ་དུ་མ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་གང་གྱི་ཕྱིས་ཀང་སར་གྱི་སྐབས་དང་བྱྲེ་བག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཡྱིད་རག་པ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཅྱིག་ཆར་དུ་བསྲེད་དགོས་ལ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་
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རྱིམ་གྱིས་ཀང་མྱི་བསྲེད་པར་བསན་པ་འདྱིས་ནྱི་འབྱུང་བའྱི་ལུས་རག་པ་དང་སྲེས་བུ་སྲེ་བདག་རག་
པ་ཤྲེས་པའྱི་རྒྱུར་འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་བྱྲེད་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པས་བདག་གྱི་
ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་བོ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བར་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་རག་གམ་མྱི་རག རག་ན་བོ་དུ་མ་ཅྱིག་
ཆར་སྲེ་བའྱི་སོན་སོ་ན་གནས་ལ། མྱི་རག་ན་དྲེ་ཕྱིས་རྒྱུ་གང་ལས་སྲེས་དྱིས་པས། བོ་ས་མ་ྱིད་
ལས་སྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་མོད་ཀང་བོ་ས་མ་ནུས་པ་ཅན་ལས་བོ་ཕྱི་མ་སྲེ་བ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་
འདོད་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་ས་མ་བོ་ཕྱི་མའྱི་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་གྱི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པས་བོ་
ཕྱི་མ་ཕྱི་རོལ་ལ་འཕོའ་ོཞྲེ་ན། བོ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་བར་གྱུར་བའྱི་བོ་ས་མ་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ཕྱི་མའྱི་
གཟུང་ཡུལ་ྱིད་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་དྲེའྱི་སྲེད་བྱྲེད་མྱིན་པར་ཐལ། རང་བོ་ཕྱི་མ་རང་འཛིན་བྱྲེད་དུ་
སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ་དྲེ་དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་
བས་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་རོལ་གྱི་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་གཟུང་བའྱི་ཡུལ་མ་
ཡྱིན་བཞྱིན་དུ་དྲེ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་ནས་དྲེ་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྣང་བ་དྲེ་སར་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་ཐག་ྲེ་བ་རྱིང་བར་སོང་བའྱི་བར་དུ་
སྱིབ་བྱྲེད་ཀྱིས་ཆོད་པ་སོགས་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་སྲྱིད་དུ་ཆུག་ཀང་ཕོགས་དང་དུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་
མྲེད་པའྱི་བོ་ས་མ་ཆོས་ཅན། ཆ་ཕ་བ་ཐག་རྱིང་བ་སྱིབ་བྱྲེད་ཀྱིས་ཆོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་རང་
བོ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་སོགས་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་ས་མ་ལ་བོ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་བའྱི་ནུས་པ་དང་ྲེར་ལྲེན་གྱི་ནུས་པ་གྱིས་
ཡོད་པ་ལས་བོ་ཕྱི་མ་ཕྱི་རོལ་ལ་འཕོས་པ་ན་དྲེའྱི་གཟུང་བའྱི་ནུས་པ་མས་པར་འགྱུར་གྱི་སྲེད་
བྱྲེད་ྲེར་ལྲེན་བདག་ྱིད་ཀྱི་ནུས་པ་གཞན་མས་པ་མྱིན་པས་བོ་ཕྱི་མ་ཕྱི་རོལ་ལ་འཕོ་ཞྲེ་ན། བོ་ས་
མ་ལ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་བོ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་དྲེར་རང་འཛིན་བྱྲེད་དུ་སྲེད་བྱྲེད་
ཀྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ་དྲེའྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དཔྲེར་ན་གཟུགས་
སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྣམས་རང་འཛིན་གྱི་བོའ་ིགཟུང་ཡུལ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་ནྱི་རང་འཛིན་གྱི་བོ་ལ་
དངོས་སུ་ཕན་འདོགས་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ། །རགས་ཀང་གྲུབ་སྲེ། བོ་ས་མ་དྲེ་ཡང་ཆོས་



292   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

ཅན། རང་བོ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་ཡུལ་དྲེ་ྱིད་དུ་རྣམ་པར་གནས་པར་ཐལ། དྲེ་རང་འཛིན་བྱྲེད་དུ་སྲེད་
བྱྲེད་དྲེར་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ནྱི་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་རང་འཛིན་བྱྲེད་དུ་
བསྲེད་པ་དྲེ་ལས་གཞན་གཟུང་ཡུལ་འདྱིའྱི་དངོས་པོ་ངྲེས་པ་སྲེ་འཇོག་བྱྲེད་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་ནང་གྱི་ཤྲེས་
པའྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་མ་ཡྱིན་པས་བོ་ས་མ་ཕྱི་མའྱི་གཟུང་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། བོ་ས་མ་ཆོས་
ཅན། རང་བོ་ཕྱི་མ་ལ་ལྟོས་ནས་ནང་ཤྲེས་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཡུལ་ཡྱིན་པའྱི་སོ་
ནས་དྲེའྱི་ྲེར་ལྲེན་བྱྲེད་ཅྱིང་མོང་བའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རང་འཛིན་ཤྲེས་
པའྱི་ྲེར་ལྲེན་དང་རང་མོང་བའྱི་ངོ་བོར་གནས་པ་ནྱི་ནང་སྲེམས་ཀྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བཤད་མ་ཐག་པའྱི་མཚན་ྱིད་འདྱིས་དབང་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་ཤྲེས་པས་ཆ་ཕ་
བ་དང་ཐག་རྱིང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་དང་ནང་གྱི་གཞན་སྲེམས་སོགས་གཟུང་ཡུལ་དུ་
བྱས་ནས་འཛིན་པ་ལ་མ་ཁྱབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཕ་བ་དང་རྱིང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཡུལ་དང་། ནང་
གྱི་གཞན་སྲེམས་སོགས་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དང་སྲེམས་
སོགས་ནང་གྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དཔོད་པའྱི་རྣམ་གཞག་འདྱི་ཆོས་ཅན། དབང་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་
འབྱོར་པས་ཕ་རྱིང་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་དང་གཞན་སྲེམས་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་ལ་མ་ཁྱབ་
པས་གཟུང་ཡུལ་གྱི་རྣམ་གཞག་མྱི་འཐད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་མ་དག་པའྱི་བོ་ཅན་ཐ་མལ་པ་ཁོ་
ནའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་དཔོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྐབས་
འདྱིར་ཐ་མལ་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་དཔོད་པ་ཡྱིན་གྱི་དབང་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་
འབྱོར་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་གཟུང་བའྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་དཔོད་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། 
དབང་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པའྱི་གཟུང་ཡུལ་གྱི་མཚན་ྱིད་མྱི་དཔོད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དྲེ། དབང་ཐོབ་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་པས་ཡུལ་རོགས་པའྱི་རོགས་ཚུལ་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་
བསམ་གྱིས་མྱི་ཁྱབ་ཅྱིང་བོ་ཡྱི་ཡུལ་ལས་འདས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དྲེས་
ན་སར་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་ན་ྲེ་བ་རྱིང་བར་སོང་བ་བར་དུ་སྱིབ་བྱྲེད་ཀྱིས་ཆོད་པ་སོགས་ཀྱི་ངོ་
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བོ་ཡྱིས་སར་གཟུང་བར་གྱུར་བ་ཕྱིས་གཟུང་བ་མྱིན་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་སྲྱིད་ན་ཡང་གཟུགས་
སོགས་འཛིན་པའྱི་བོ་ས་མ་ཆོས་ཅན། རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་ལ་སོགས་པའྱི་སོ་ནས་རང་བོ་ཕྱི་
མའྱི་གཟུང་ཡུལ་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་རགས་པ་ཕ་བར་སོང་བ་སོགས་སར་
མྲེད་གང་ཞྱིག་ཕྱིས་གསར་དུ་སྲེས་པ་ནྱི་ཅྱི་ཞྱིག་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཆ་མྲེད་པ་ལ་ཞྲེས་པ་ལྟར་
རོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་བོ་ཕྱི་མས་རང་བོ་ས་མ་འཛིན་པར་
འགྱུར་ལ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་དོན་སྣང་གྱི་བོ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རོགས་པར་མྱི་
འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱི་དྲེ་མ་ཐག་པའྱི་རྒྱུའྱི་སྲེམས་ས་མ་གང་ཡྱིན་དྲེ་ྱིད་ཁོ་ན་འཛིན་པར་འགྱུར་
བ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུང་ལས་བསྲེད་བྱྲེད་གཞན་མྱིན་ཏྲེ་ཅྲེས་པའྱི་བོ་ས་མ་ལ་བོ་ཕྱི་མའྱི་
འཇུག་ཡུལ་གྱི་ནུས་པ་ལས་གཞན་ྲེར་ལྲེན་མྲེད་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། དངོས་པོ་དུ་མ་ལ་ཡང་ནུས་པ་
དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་ཡོད་པས་འབས་བུ་གཅྱིག་བྱྲེད་ལ་དངོས་པོ་གཅྱིག་ལ་ཡང་ནུས་པ་དངོས་པོ་བ་
དུ་མ་ཡོད་པས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་རྣམས་ལ་ནུས་
པ་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་ཡོད་པས་འབས་བུ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་བྱྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
དངོས་པོ་རྣམས་ལ་རང་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ནུས་པ་དངོས་པོ་བ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་མྲེད་ཀང་ངོ་བོ་
ྱིད་ཀྱིས་སྲེ་རང་རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་དང་དུ་མ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་སར་བརོད་
ཟྱིན་ཏོ། །གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་མ་ཡྱིན་པ་འབས་བུ་ཁོ་ན་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་ཁོ་ན་སྲེ་བ་དང་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་ཁོ་ན་སྲེ་བ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་དང་རྒྱུ་གཅྱིག་ལས་
འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་མཐོང་ལ་རྒྱུ་འབས་འགའ་ཞྱིག་ནྱི་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་དང་རྒྱུ་དུ་
མ་ལས་འབས་བུ་གཅྱིག་སྲེ་བ་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྒྱུ་རྱིགས་འད་ས་མ་གཅྱིག་ལས་འབས་
བུའང་རྱིགས་འད་ཕྱི་མ་གཅྱིག་སྲེ་བ་ཡོད་ཀྱི་འབས་བུ་ཐམས་ཅད་རྒྱུ་གཅྱིག་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བར་མ་
ངྲེས་ཏྲེ་འབས་བུ་རྣམས་ནྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་མ་ཚོགས་པ་དག་ལས་འབྱུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དྲེ་
བཞྱིན་གཅྱིག་ཀང་དུ་མ་བྱྲེད་ཅྲེས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་བཞྱིན་གཅྱིག་ཀང་
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དུ་མ་བྱྲེད། ཅྲེས་པ་དང་། མ་ཡྱིན་འགའ་ཞྱིག་གཅྱིག་ལས་གཅྱིག ཅྲེས་པའྱི་དོན་འགལ་བ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། རྲེན་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་རྲེ་རྲེ་བས་འབས་བུ་མྱི་བསྲེད་པ་ལ་བསམས་ནས་མ་ཡྱིན་འགའ་ཞྱིག་
ལས་གཅྱིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ལ། དངོས་པོ་གཅྱིག་ཀང་འབས་བུ་ལ་ལའྱི་ྲེར་ལྲེན་དང་ལ་ལའྱི་
ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་གྱི་ཚོགས་པ་གྱིས་སུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དངོས་པོ་དྲེ་ནྱི་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་
ཅྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་གཞན་ཕྱི་མས་ཕྱི་རོལ་དོན་དང་ནྱི་རྣམ་ཤྲེས་ས་མ་གྱིས་ཅྱིག་
ཆར་དུ་འཛིན་པར་འགྱུར། ཡྱི་གྲེ་ཨ་ཨྱི་གྱིས་ལས་དོན་ཨྱི་གཅྱིག་ལ་དཔོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རོག་
པ་ཆོས་ཅན། བརོད་པ་ཨ་ཨྱི་གྱིས་རྱིམ་མྱིན་ཅྱིག་ཆར་ྱིད་དུ་སྣང་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། ས་མ་ཨ་
ལ་རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་དང་ཕྱི་མ་རང་གྱི་གཟུང་ཡུལ་གྱི་ཨྱི་གྱིས་ཅྱིག་ཆར་སྣང་བ་ཅན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། འདོད་མྱི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་གྱིས་རག་ཏུ་རྱིམ་གྱིས་མཐོང་བ་དང་ཐོས་པས་བསལ་ལོ། །གཞན་ཡང་
ཡྱི་གྲེ་ཨ་གཅྱིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཐ་མལ་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་ལན་གྱིས་གྱིས་སུ་དངོས་སུ་སྣང་
བར་འགྱུར་བར་ཐལ། བདག་ྱིད་འཛིན་པའྱི་ཤྲེས་པ་དྲེ་དང་དྲེ་རྱིག་ཅྱིང་མོང་བའྱི་ཤྲེས་པ་ལས་
དངོས་སུ་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བོ་ཕྱི་མ་ཡུལ་གཞན་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལ་འཕོ་བ་ན་ཐ་མ་འཕོ་བའྱི་བོ་
དྲེ་ཕྱི་མས་མས་སུ་མོང་བ་མྱིན་པས་སོན་མྲེད་ཅྲེ་ན། ལྷ་སྱིན་ཆོས་ཅན། གཞན་མཆོད་སྱིན་མས་
སུ་མོང་བའྱི་དོན་གཞན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་ཤྲེས་པ་ས་མ་ཐམས་ཅད་མོང་བ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
རང་རྒྱུད་ཀྱི་བོ་ཕྱི་མས་ས་མ་མྱི་མོང་བ་གང་ཞྱིག ཕྱི་མ་ལས་གཞན་པའྱི་ས་མ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལྷ་སྱིན་བདག་གྱིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་ཡྱིན་ཞྱིང་གཞན་གྱིས་མོང་བར་འགྱུར་བ་
མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པས་མྱི་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་སྱིན་ཆོས་ཅན། བདག་གྱིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་
ཡྱིན་ལ་གཞན་གྱིས་མོང་བ་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་མྱི་འཐད་པར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་
གྱིས་དབྱྲེ་བ་དྲེ་སྐད་བརོད་པར་འགྱུར་བའྱི་བདག་གྱིས་མོང་བ་དྲེ་ཚད་མས་གང་ལས་གྲུབ་སྲེ་མ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་མྱི་གསལ་བ་ལ་གསལ་བའྱི་ཐ་སྙད་མྱི་རུང་བ་མྱིག་སོགས་དབང་པོ་ལ་
གསལ་བའྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་འདོགས་ཤྲེ་ན། གསལ་བ་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་དབང་པོ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་གསལ་བར་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་གསལ་བའྱི་ཐ་སྙད་སར་དུ་རུང་སྲེ། 
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གཟུགས་སོགས་གསལ་བའྱི་རང་འབས་དབང་ཤྲེས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་གསལ་བའྱི་ཐ་སྙད་
འདོགས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གསལ་བར་འདོད་པའྱི་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་མྱི་གསལ་
བར་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་གསལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་རང་ྱིད་གསལ་བར་མ་གྲུབ་ཀང་
ཡུལ་གཟུགས་སོགས་གསལ་ན་འགོ་བ་ཡུལ་གཟུགས་འདྱི་རྣམས་ཐམས་ཅད་གསལ་བར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་ལས་མངོན་སུམ་གྱི་ལྲེའུ་ཡྱི་དངོས་
བསན་ཙམ་ལྲེགས་པར་བཤད་པ་སྲེ་གསུམ་པའོ།།  དགྲེའོ། །དྲེ་ལྟར་ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་
མངོན་སུམ་གྱི་ལྲེའུ་བསན་ནས། དྲེའྱི་འོག་ཏུ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་འཆད་པ་སྐབས་སུ་བབ་ཀང་དྲེ་
ྱིད་དགོས་པའྱི་དབང་གྱིས་སར་བཤད་ནས། འདྱིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་རོལ་བ་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚུལ་
གསུམ་པའྱི་རགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རོགས་ཀང་དྲེ་གཞན་ལ་སོན་པ་ལ་མྱི་མཁས་
པའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་རྲེས་སུ་བཟུང་བའྱི་དོན་དུ། སོབ་དཔོན་གྱིས། གཞན་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནྱི། 
རང་གྱིས་མཐོང་དོན་རབ་གསལ་བྱྲེད། །ཅྲེས་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་གསུངས་པ་དྲེ་
འཆད་དྲེ། དྲེ་ལ་གཞུང་དྲེའྱི་མདོར་བསྡུས་པའྱི་དོན་ནྱི། རོལ་བ་རང་གྱི་ཚད་མས་མཐོང་བའྱི་ཚུལ་
གསུམ་པའྱི་རགས་ལས་རགས་ཅན་ཤྲེས་པ་སྲེས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ལྟ་བུ་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡང་ཚད་མས་
མཐོང་བའྱི་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ལས་རགས་ཅན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པར་འདོད་པས་ན། རོལ་བ་རང་
གྱི་ཚད་མས་མཐོང་བའྱི་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཕྱི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སོན་པའྱི་ངག་ནྱི་གཞན་དོན་
རྲེས་དཔག་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ངག་རྲེས་དཔག་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ལ་འབས་བུའྱི་མྱིང་གྱིས་
བཏགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་སོན་པ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གོ་
ཞྲེས་སོས་པས་ཆོག་མོད་རང་གྱིས་མཐོང་བ་སོས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། གཞན་ཕྱིར་རོལ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་བསན་
པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རོལ་བ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྱིན་ཡང་གཞན་ཕྱི་རོལ་དག་གྱི་ལུང་
ཙམ་ལས་མཐོང་བའྱི་དོན་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ཡང་དག་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རོལ་བ་གངས་ཅན་
པས་ཕྱི་རོལ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་དང་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་མྲེད་དྲེ། སྲེ་འཇྱིག་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན། རགས་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དྲེ་གངས་ཅན་རང་ལུགས་ལ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་ཀང་
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སངས་རྒྱས་པའྱི་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་སུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ཞྲེས་སྲེར་ས་བ་ཁ་ཅྱིག་
སྲེམས་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེས་ན་རོལ་བ་རང་གྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་
པའྱི་དོན་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ནོ་སྙམ་པའྱི་ལོག་རོག་དྲེ་སྤངས་ནས། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་
ཡྱིན་ན་རོལ་བ་རང་གྱི་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་ཕྱི་རོལ་ལ་གསལ་བར་སོན་པའྱི་
ངག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་དགོས་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བདག་
གྱིས་མཐོང་བ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་སོས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རོལ་བ་རང་གྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཕྱི་
རོལ་གྱི་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་རགས་སུ་མྱི་འགྱུར། གང་གྱིས་ན་དྲེ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་དུ་བདག་
གྱིས་མཐོང་བ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་སོས་ཤྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་རང་གྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་
ཕྱི་རོལ་གྱི་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ཡང་
དག་ཏུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་གྱི་ནུས་པ་འཇུག་པ་
ཡུལ་ཚིག་ཙམ་ཚད་མ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་མ་གྲུབ་ན། དངོས་པོ་
སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་གྱི་ནུས་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དྲེར་ནྱི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་
སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་རྣམས་ཁྱོད་འཇལ་བྱྲེད་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཇུག་པ་དོན་ཡོད་པར་
མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོལ་བའྱི་དམ་བཅའ་བསན་པའྱི་ཚིག་ཙམ་གྱིས་ཁྱོད་གྲུབ་ནས་དངོས་པོ་
སོབས་ཞུགས་ཀྱི་དཔྲེ་རགས་ལ་སོགས་རྣམས་ཁྱོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་མ་ལྟར་དུ་ཐལ། ལུང་གྱི་དོན་ལ་རོལ་བ་རང་གྱི་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་བརགས་
ནས་ཚད་མས་ཡོངས་སུ་དག་པའྱི་ལུང་དྲེ་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྲེ་འཇྱིག་གྱི་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་
སྒྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པས་ལུང་ཁས་བངས་ན་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་སངས་རྒྱས་པས་
དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་སུ་ཁས་ལྲེན་པར་འཐད་པ་རྱིགས་ན་ཡང་། དྲེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པས་ལུང་ཁས་མ་
བངས་པའྱི་ཕྱིར་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་དོན་སངས་རྒྱས་པ་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་སུ་མྱི་འགྱུར་ཞྲེས་
སོན་པ་དྲེ། སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྲེ་འཇྱིག་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་བོ་བདྲེ་
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སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་ཡང་ཚད་མ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་བོ་ངོར་
བོ་བདྲེ་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་ལ་གནོད་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་གཞན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ལ། 
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བོ་བདྲེ་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་
སྲེ་འཇྱིག་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་དང་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ལུས་པར་གྲུབ་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེ་བས་ནའོ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་གང་གྱིས་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ལུང་དྲེ་དང་ལྡན་
པ་ཡྱིན་ལ་ལུང་དྲེ་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་ལ་ལུང་དྲེ་ཚད་མར་གྲུབ་པས་བོ་བདྲེ་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དུ་སོན་པའྱི་
ལུང་དྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མར་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། རོལ་བ་གང་གྱིས་ལུང་གང་ཡྱིན་པ་སྲེ་རོལ་
བ་དང་ལུང་ལ་འབྲེལ་བ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་དོ། །དྲེས་ན་བོ་བདྲེ་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་ལ་གངས་ཅན་པ་ལ་མྱི་ལྡན་པའྱི་ཁྱད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། 
ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པ་དང་གངས་ཅན་པ་གྱིས་ཀ་ལ་འབྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་དྲེ་འདའྱི་ལུང་དྲེ་སངས་རྒྱས་པ་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་ཀང་ཁས་བངས་ཀྱི་འབྲེལ་
པ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེ་འཇྱིག་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པ་
དང་ཁས་བངས་ཀྱི་འབྲེལ་པ་ཡང་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་བཏང་
བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་འདའྱི་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ཚད་མར་ཇྱི་ལྟར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའྱི་བོ་ངོར་རང་གྱི་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་གྱུར་པའྱི་ལུང་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་འདའྱི་ལུང་དྲེ་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་ལུང་དྲེ་དང་འགལ་
བ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པ་ཇྱི་ལྟར་འཐད་པར་འགྱུར་སྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་
ལུང་གྱི་དོན་བོ་བདྲེ་སྲེམས་ཡོད་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པ་འཐད་ན་དྲེ་
ལྟར་ཁས་ལྲེན་པ་དྲེ་དྲེ་འདའྱི་ལུང་དྲེ་དོར་བའྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ཅྱིང་དྲེའྱི་ཚེ་ལུང་དྲེ་ཚད་མར་ཁས་
ལྲེན་པར་རྱིགས་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་གཞན་གྱི་ལུང་ལས་གགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་བོ་བདྲེ་
སྲེམས་མྲེད་དུ་མྱི་འགྲུབ་པར་བསན་ནས་རང་གྱི་ལུང་ལ་ཡང་ཚད་མ་གང་གྱིས་ཀང་བོ་བདྲེ་སྲེམས་
མྲེད་དུ་མྱི་འགྲུབ་པར་སོན་པ་སྲེ། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ཀྱི་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་
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རོགས་པའྱི་རོགས་པ་དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ལས་བྱུང་བར་གྱུར་བའྱི་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་
ནྱི་བསན་བྱ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་ཅྱིས་མ་བརོད་དྲེ་བརོད་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་ལ་
བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ལུང་ལས་བོ་བདྲེ་
སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་ཤྱིང་ཁོ་བོ་ཅག་གྱི་ལུང་ཁྱྲེད་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པས་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མ་
བསན་ཏོ་ཞྲེ་ན། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་དྲེ་བརོད་བྱ་རྱིགས་པས་གྲུབ་ནས་ལུང་ཚད་
མར་ཁས་ལྲེན་ནམ་བརོད་བྱར་རྱིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལུང་ཚད་མར་
ཁས་ལྲེན་ནམ། བརོད་བྱ་རྱིགས་པས་མ་གྲུབ་པར་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་
ལྲེན། གྱིས་པ་ལྟར་ན། ལུང་དྲེ་ཁྱདོ་ལ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དང་པོ་ལྟར་ན། 
གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་གང་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་ཚད་མར་འཛིན་
པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོན་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སོན་པའྱི་
ལུང་དྲེ་བརོད་བྱ་རྱིགས་པ་གྲུབ་ནས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པ་གང་ཞྱིག་
སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་འདའྱི་ལུང་དྲེ་
ཚད་མར་གྲུབ་ཅྱིང་ལུང་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་རྱིགས་པ་ནྱི་སངས་རྒྱས་པ་འདྱིས་ཀང་ཅྱིས་མྱི་འཛིན་ཏྲེ་
འཛིན་པར་བྱྲེད་པས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སོན་པའྱི་ལུང་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་སོན་པར་རྱིགས་
སོ་ཞྲེས་པའྱི་དོན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་
རོགས་པ་ལ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སོ་སོ་རང་གྱིས་རྱིག་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་ལ་བསན་པར་མྱི་ནུས་
པས་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མ་བསན་ནོ་ཞྲེ་ན། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་
རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་དྲེ་ངོ་བོ་གཞན་ལ་བསན་པར་མྱི་ནུས་ཀང་རྒྱུ་མྲེད་དུ་འབྱུང་བར་མྱི་རྱིགས་
པས་དྲེའྱི་རྒྱུ་སངས་རྒྱས་པ་ལ་སོན་པར་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། སར་
ནྱི་ཐ་མལ་པར་གྱུར་པ་ལ་ཕྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་གྱིས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོག་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་བསྲེད་པར་རོགས་ནས་དྲེ་མས་སུ་བངས་པས་དབང་པོ་སྲེ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་
རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་འབྱུང་བའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་དག་སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཡང་སོན་པར་
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རྱིགས་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་ལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རོལ་བ་གང་ཞྱིག་སངས་རྒྱས་
པ་ལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསན་པ་ན་སངས་
རྒྱས་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེའྱི་དོན་སྲེ་འབས་བུ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་སྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ཤྲེས་ནས་དྲེ་
མས་སུ་བངས་པ་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་པར་ནུས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་བོ་
བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་མངོན་རྲེས་གང་གྱིས་ཀང་རོགས་པར་མྱི་ནུས་པས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དྲེ་དོན་
འགའ་ཞྱིག་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་དཔོད་པ་ནྱི་བོ་གོས་ངལ་བ་འབའ་ཞྱིག་པར་ཟད་ཅྲེས་སོན་པ་དྲེ། བོ་
བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀྱི་དོན་དག་ལ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་འགའ་ཞྱིག་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་དོན་འགའ་ཞྱིག་
ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་རྱིགས་པས་དཔོད་པ་ལ་འཐད་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་མངོན་སུམ་
གྱི་སོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་ལ་དོན་གང་དང་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་ཆད་པ་ཅན་ཡྱིན་པས་སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ཀང་
རྲེས་དཔག་གྱི་སོད་ཡུལ་དུ་རུང་བ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པ་རགས་
ཡང་དག་ཡྱིན་ན་ྲེས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུའྱི་བསམ་པའྱི་དབང་ཙམ་
གྱིས་དྲེ་ྱིད་རགས་ཡང་དག་དང་། དྲེ་ྱིད་མྱིན་པ་རགས་ལྟར་སྣང་དུ་འཇོག་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། 
སྲེས་བུའྱི་འདོད་པས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་ལུང་ཚད་མར་འགྱུར་ཅྱིང་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་
དོན་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དྲེ་དང་དྲེར་སྣང་བའྱི་
གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་གྱི་རྣམ་གཞག་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་
སྲེ། སྲེས་བུའྱི་བསམ་པ་དྲེ་ནྱི་དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པ་མྱིན་པར་རང་དགར་ཡང་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་མ་གྲུབ་པར་གཞན་གྱིས་ཁས་བངས་པ་
ཙམ་ཡང་རགས་ཡང་དག་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་གྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་ཙམ་གྱིས་གྲུབ་
པའྱི་དོན་ཡང་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། འདོད་པར་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཚུལ་གྱིས་དོན་ལ་
མྲེད་པར་སྲེས་བུས་བཏགས་སུ་ཤྲེས་པ་སྲེ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་
བ་མྱིན་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་ཚུལ་གསུམ་དོན་ལ་ཡོད་ཅྱིང་ཡོད་པ་ལྟར་ཚད་མས་ཤྲེས་
པ་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་གཅྱིག་དགོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དོན་ལ་
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མ་གྲུབ་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དོན་ལ་ཡོད་དམ་སྙམ་ན། སྲེ་འཇྱིག་གྱི་རགས་ལས་བོ་
བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་རོགས་པའྱི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཞྲེན་ཡུལ་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དྲེ་དོན་ལ་ཡོད་
ཀང་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་གྱི་དངོས་པོ་དང་
འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་ཙམ་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
གཞན་ཡང་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་ཆོས་ཅན། བོ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རང་མ་དམྱིགས་པའྱི་
རགས་གསུམ་གང་རུང་ཡྱིན་པར་དངོས་པོ་སྲེ་དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་
དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རང་བཞྱིན་དང་ནྱི་འབས་བུའྱི་སྣང་བ་མཐོང་མྲེད་དྲེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་
རགས་དང་གསུམ་པོ་དྲེ་ཁོ་ན་ལོག་གྱུར་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་སུ་འབྲེལ་གྱི་དྲེ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་
ལོག་གྱུར་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་གངས་ཅན་རང་ལུགས་ལ་ཡང་བོ་
བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་སྲེ་གྲུབ་པར་རྱིགས་པར་ཐལ་
ལོ། །གལ་ཏྲེ་སྲེ་འཇྱིག་ཅན་དྲེ་རགས་དྲེ་གསུམ་གང་ཡང་མ་ཡྱིན་པར་དྲེ་གསུམ་ལས་གཞན་ཡྱིན་ནོ་
སྙམ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞན་སངས་རྒྱས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཁྱོད་ཀྱི་རགས་ལས་བོ་བདྲེ་སྲེམས་
མྲེད་དུ་རོགས་པར་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། འབས་རང་མ་དམྱིགས་པ་གསུམ་ལས་གཞན་པའྱི་རགས་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁྱྲེད་ལྟར་ན་གཞན་གྱི་ཁས་བངས་རགས་སུ་མྱི་རུང་ན་ཁྱྲེད་དང་སོན་གྱི་
སོབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱིས་གཞན་གྱིས་ཁས་བངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་གཞན་གྱི་མྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་
ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། གཞན་གྱིས་ཀུན་བརགས་པའྱི་ཆོས་ཀྱིས་གཞན་གྱིས་མྱི་འདོད་
པའྱི་ཆོས་ཐལ་བར་སྒྲུབ་པ་དཔྲེར་ན་བྱྲེ་བག་པས་བ་ལང་གྱི་སྱི་ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྱི་
བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའྱི་ཆ་མྲེད་དུ་འདོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པས་བ་
ལང་གྱི་སྱི་ཆོས་ཅན། དུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའྱི་བ་ལང་གྱི་གསལ་བ་
དུ་མ་ལ་འཕོད་འདུས་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་རགས་སུ་གཟུང་བྱ་
དྲེས་ཐལ་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་དྲེ་རང་རྒྱུད་དུ་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་ཁྱོད་བཀོད་དོན་ཡོད་དྲེ། གཅྱིག་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་ཆོས་གཟུང་བྱ་དུ་མ་དྲེ་མྲེད་ན་གཞན་རགས་སུ་གཟུང་བྱ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་དྲེ་ཡང་
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དགག་པ་སྲེ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་རམ་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐལ་ཆོས་སུ་
གཟུང་བྱ་དུ་མ་མྲེད་ན་རགས་སུ་གཟུང་བྱ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་རགས་སུ་
གཟུང་བྱ་དུ་མ་དང་འབྲེལ་བ་དང་ཁྱྲེད་ཀྱི་ཐལ་ཆོས་སུ་གཟུང་བྱ་དུ་མ་གྱིས་ཁྱབ་བྱ་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་
དངོས་པོར་འབྲེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ༈ །དྲེ་དག་གྱིས་རང་སོས་པའྱི་རྣམ་བཅད་ཀྱི་དགོས་པ་བསན་
ནས་ད་དོན་ས་སོས་པའྱི་རྣམ་བཅད་ཀྱི་དགོས་པ་སོན་པ་དྲེ། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་
ཀྱི་ཚིག་ཚུར་དུ་དོན་ཞྲེས་སོས་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། ས་སྲེ་ལུང་དག་དང་རགོ་པས་སོ་
བཏགས་པའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་གྱི་རགས་ཐམས་ཅད་རགས་ཡང་དག་ྱིད་མྱིན་པར་བསྒྲུབ་པའྱི་དོན་
ནམ་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། ས་ཆོས་ཅན། རག་པའམ་མྱི་རག་པར་
ལུང་ལས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕོགས་དང་མཐུན་ཕོགས་གང་རུང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པ་ལྟ་
བུའོ། །འོ་ན་དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་རོག་
པས་སོ་བཏགས་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་དུ་
སོགས་ཚུལ་གསུམ་པའྱི་དོན་ལས་ལ་མྲེ་ལྡན་སོགས་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་ནྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ལྟ་བུ་ཞྱིག་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ལུང་དང་རོག་པས་སོ་བཏགས་པའྱི་རགས་དག་ནྱི་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
འཁྲུལ་པ་སྲྱིད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རོགས་པ་དང་ལུང་དག་ནྱི་བྱྲེད་པ་པོའ་ིའདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བས་དྲེ་འདའྱི་རགས་དྲེ་དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་ལས་གཞན་དུའང་འཇུག་པ་སྲྱིད་པའྱི་
ཕྱིར། ༈ །ཞར་ལ་རང་གྱི་སྲེ་པ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་དུ་འདོད་པ་འགོག་པ་ནྱི། སོབ་དཔོན་གྱིས། 
ཚུལ་གསུམ་པའྱི་རགས་སོན་པ་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་དོན་གྱིས་ན་
ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་བཤད་པར་རྱིག་པར་བྱའོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན་
ཕོགས་ཚིག་ནྱི་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའྱི་སོ་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱའྱི་དོན་གྱིས་རང་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་
བྱྲེད་ཀྱི་དོན་རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱའྱི་དོན་དྲེ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་གྱི་
དོན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ལ་སོགས་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕོགས་ཚིག་དང་
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གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྱི་ཚིགས་དྲེ་དག་ཅུང་ཟད་ཀང་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ་ཆོས་ཅན་ལ་འབྲེལ་བ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཕོགས་ཚིག་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་
པར་བྱྲེད་པར་གནས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ནའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་ས་ལས་བྱུང་བ་ནྱི་རྲེས་དཔག་ལས་ཚད་
མ་གཞན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཚིག་ཚད་མར་གསུངས་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ས་མྱི་རག་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་
ཕོགས་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་བ་པོ་ལ་རང་ཀུན་ནས་སོང་བའྱི་བསམ་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེས་སོན་
པར་བྱྲེད་པ་ལ་ཚད་མ་སྲེ་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་ཀུན་སོང་གྱི་བསམ་པ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཚིག་ཚད་མར་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་པར་དངོས་སུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ལས་ས་མྱི་རག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་དྲེ་དག་སྲེ་
བ་ཡྱིན་གྱི་ངྲེས་པ་མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་ཕོགས་ཚིག་དང་རགས་ཚིག་གྱིས་དངོས་སུ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་མྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་དྲེ། འདྱི་ལྟར། དྲེ་
ཆོས་ཅན། བརྒྱུད་པ་ཡྱིས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཏྲེ། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ས་མྱི་རག་པ་
ཙམ་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་བརོད་པའྱི་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། 
ྲེ་བར་བཏགས་པའམ་བརྒྱུད་ནས་ས་མྱི་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཞག་སྲེ། རང་ྱིད་ལ་ས་མྱི་རག་པ་
དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་ཀང་ས་མྱི་རག་པ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་སོན་པར་བྱྲེད་
པའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྱིགས་པ་འདྱིས་ཀང་སོབ་དཔོན་གྱི་ཕོགས་ཚིག་དྲེ་བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་མྱི་བཞྲེད་དྲེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་དྲེ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་བཞྲེད་དྲེ། ཕོགས་ཚིག་དྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕོགས་ཙམ་དྲེ་ནྱི་
བརོད་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། ཚིག་གང་གྱིས་ན། དྲེ་ལ་དཔག་བྱ་བསན་པ་ནྱི། །གཏན་
ཚིགས་དོན་གྱི་ཡུལ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་ྱིད་ཀྱིས་བཤད་དོ། །གལ་ཏྲེ་རགས་ཚིག་ཏུ་མ་ཟད་
ཕོགས་ཚིག་དྲེ་ལའང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚིག་
འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཕྱིར་རོལ་ས་རག་མྱི་རག་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ས་རག་མྱི་རག་
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མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ཤྲེས་པར་འདོད་པའྱི་དྱིས་པ་ན་རོལ་བས་ས་མྱི་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པར་འདོད་
ནས་སོར་བ་འགོད་པའྱི་སྐབས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་
ལག་ཏུ་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བརྲེན་ནས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚིག་འཇུག་པ་དྲེ་ནྱི་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོལ་
བའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པས་ཐྲེ་ཚོམ་སོགས་དྲེར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། 
རོལ་བས་ས་རག་གོ་ཞྲེས་ས་མྱི་རག་པའྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཚེ་ན་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀང་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུག་མྲེད་དྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། 
ཁྱོད་ལ་བརྲེན་ནས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཚིག་འཇུག་པའྱི་རོལ་བའྱི་ཚིག་དྲེ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། རོལ་བས་ཕྱིར་རོལ་ལ་བརོལ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ས་རག་གོ་ཞྲེས་པ་ན་ཕྱི་
རོལ་ལ་ས་རག་པའྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བས་དྲེ་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཚིག་འཇུག་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་ལ་ནང་གྱི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་
པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། ནང་གྱི་ཡན་ལག་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་དག་ཁོ་
ན་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཕོགས་ཚིག་ཚུལ་གསུམ་ལ་དན་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་
ཡང་མྲེད་དྲེ། ཚུལ་གསུམ་དྲེ་ལ་དན་པ་བསྲེད་པའྱི་ནུས་པ་ནྱི་ཚུལ་གསུམ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་རགས་ཚིག་ཁོ་
ན་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཀུན་བཏུས་འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། ཚུལ་གསུམ་
ལ་དན་པ་བསྲེད་པའྱི་སོ་ནས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་སྨྲའྱི། རགས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་
པའྱི་ཡུལ་བསན་པ་མྲེད་པར་གཏན་ཚིགས་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཕོགས་ཚིག་གྱིས་རགས་ཀྱི་
བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དག་བསན་པ་ྱིད་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ནུས་པ་གྲུབ་པར་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། འདྱི་
ལ་བཤད་ཟྱིན་དྲེ་མྲེད་ཀང་ཞྲེས་པས་ཕོགས་ཚིག་དྲེ་རགས་ཚིག་འཇུག་པའྱི་རྲེན་ཡྱིན་པས་ཕོགས་
ཚིག་སྒྲུབ་པའྱི་ཡན་ལག་དུ་འདོད་པའྱི་ཕོགས་འདྱི་ལ་དྲེ་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་གྱིས་ཤྲེས་པར་ཞྲེས་སོགས་སུ་
ལན་བཤད་ཟྱིན་ལ། གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་རགས་
ཀྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་དངོས་སུ་བསན་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། རགས་ཀྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་པའྱི་ཡུལ་
དྲེ་དངོས་སུ་བསན་པ་མྲེད་ཀང་ས་ནྱི་བྱས་པ་ཡྱིན་ལ་གང་བྱས་པ་འདྱི་འད་ཀུན་མྱི་རག་ཅྲེས་བརོད་
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པ་ཙམ་གྱིས་ཀང་དྲེའྱི་དོན་གྱིས་ས་དྲེ་འཇྱིག་པར་རོགས་པའྱི་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་
ན་ཕོགས་དངོས་སུ་བསན་པ་མྲེད་ན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་གྲེགས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ན་ཚུལ་
གསུམ་ལས་ཚུལ་གང་ཡང་རུང་བ་ྱིད་མ་བསན་ན་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་མ་ཚང་བ་ཡྱིན་པར་སོབ་
དཔོན་གྱིས་བརོད་པ་ཡྱིན་གྱི་ཕོགས་མ་བསན་པ་སྒྲུབ་ངག་གྱི་སོན་དུ་གསུངས་པ་ནྱི་མྲེད་
དོ། ༈ །གཞན་གྱི་སྲེ་པས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་འདོད་པ་ལ་ཁས་བངས་ནང་འགལ་
གྱི་སོ་ནས་སུན་འབྱྱིན་པ་སོན་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་ན་རྱིག་པ་ཅན་
པས་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་དམ་བཅའོ་ཞྲེས་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་ཁྱབ་ཆྲེས་ཏྲེ་འདྱི་ལྟར། ཕོགས་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡྱིན་ན་ཕོགས་བརོད་པ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་ཏུ་མྱི་རྱིགས་ཤྱིང་ཕོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་ན་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡང་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སྨྲས་པར་འགྱུར་བས། དཔྲེ་
རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ལ་ཡང་མཚན་ྱིད་ཚང་བའྱི་ཕྱིར་དམ་བཅར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་
བྱ་བརོད་པ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཁྱོད་ཀང་ཁས་ལྲེན་དགོས་པས་ྲེས་པ་དྲེ་ཁྱྲེད་ལ་ཡང་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་དམ་བཅའོ་
ཞྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སྨྲས་པ་དྲེ་ལ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་སྲེ་དཔྲེ་
རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཡང་དམ་བཅར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་དྲེ་རང་ལ་
འབྱུང་བར་འཐད་པ་མྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་དབང་དུ་
བྱས་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་
འཛུགས་པ་དྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མ་གྱུར་བ་ཞྲེས་པའྱི་ཁྱད་པར་གྱི་ཚིག་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་
བརོད་པ་དམ་བཅའོ་ཞྲེས་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་སྱིར་བརོད་ན་ཡང་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་
དམ་བཅར་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བར་མྱི་འགྱུར་ཏྲེ། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དང་དམ་བཅའྱི་ཚིག་གྱིས་
བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྱུར་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་ཙམ་རོད་བྱྲེད་དུ་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། རྱིགས་ཅྱིག་པ་ཞྱིག་ལ་ཕན་ཚུན་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བར་འགྱུར་གྱི་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་ཐ་དད་པ་ལ་ཕན་
ཚུན་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་རྱིགས་མྱི་གཅྱིག་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་
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བརོད་པ་ཙམ་དུ་རྱིགས་གཅྱིག་པས་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བར་
འགྱུར་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྫ་མཁན་རྫ་བུམ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་སྲེ་མ་གྲུབ་པ་བརོད་
པ་ཀུན་དམ་བཅར་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་གྱི་ཡན་ལག་
ཏུ་འདོད་པ་གཞན་དག་གྱི་ལུགས་ལ་ཡང་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅར་འགྱུར་བའྱི་
སོན་མྲེད་དྲེ། མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། གྲུབ་ཟྱིན་བརོད་པ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བསན་པའྱི་ཕོགས་ཚིག་དག་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཅྱི་
ལྟར་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་རང་ལུགས་
ཀྱི་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་པ་བསན་ནས། གཞན་ལུགས་ཀྱི་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་
བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པའྱི་རྱིགས་པ་འགོག་པ་ནྱི། པཎྱི་ཏ་མང་པོས་ལྲེན་པའྱི་བུ་ལ་སོགས་རྱིགས་སོའ་ིའབྲེལ་
བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་གྱིས། དང་པོ་རྱིགས་པ་ཅན་སོགས་ཀྱི་དོགས་པ་འདྱི་ལྟར་བསུ་སྲེ། ཕོགས་ཚིག་ཆོས་
ཅན། སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་དུས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་དཔྲེ་
རགས་ཀྱི་ཚིག་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེས་བཀོད་ནས། མངོན་སུམ་ཡང་སྒྲུབ་ངག་དུ་ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ལན་
འདྲེབས་སོ། །གལ་ཏྲེ་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགོད་ཅྲེ་ན། འོ་ན་སུན་འབྱྱིན་ཡང་དྲེར་
ཐལ། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་སོ། །དྲེ་ལྟ་བུའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་ལན་དྲེ་རྣམས་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་འཐད་དྲེ། 
འདྱི་ལྟར། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་
པར་བྱྲེད་པའྱི་དུས་སུ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཡྱིན་པ་སོགས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དུ་བཀོད་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་
དག་ཏུ་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། འདྱི་ལྟར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་ལ་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་དང་འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་རགས་དྲེ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཏུ་རྱིགས་པ་ྱིད་མ་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་སར་ལན་མང་དུ་བཤད་ཟྱིན་ཏོ། །ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ལྟར་སྣང་བ་དང་
བཅས་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་དུས་སུ་བརོད་པ་དང་ཚིག་ཡྱིན་པ་སོགས་ཕོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡྱིན་
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པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་ནས་དྲེ་ལ་མངོན་སུམ་སོགས་ཀྱིས་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་ལན་འདྲེབས་པའྱི་
རྱིགས་སོའ་ིའགྲེལ་བྱྲེད་ནྱི་ཆོས་ཅན། མཁས་པས་བཞད་གད་གྱི་གནས་ཡྱིན་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་
བརྒྱུད་མར་བཀོད་ནས་དྲེ་ལ་སུན་འབྱྱིན་ལྟར་སྣང་བརྒྱུད་མར་ལན་འདྲེབས་པའྱི་རོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེ་དག་གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གྱི་མཚན་ྱིད་བསན་ནས་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ཕོགས་དངོས་སུ་བསན་བྱ་མ་ཡྱིན་ན་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་གསུངས་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཕོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ཡང་དག་དངོས་སུ་བརོད་པའྱི་ཤུགས་
ལ་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་ལ། དངོས་སུ་བསན་བྱ་མ་ཡྱིན་ཡང་འགའ་ཞྱིག་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་
ཡྱིན་པ་ལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་མ་ཡྱིན་པ་ལ་ཡྱིན་པར་རོངས་པའྱི་ལོག་རོག་མཐོང་བས་དྲེ་མྲེད་པར་བྱ་
བའྱི་ཕྱིར་དུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་ལས་བཏུས་སུ། ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བྱ་ལ། རང་ྱིད་འདོད་དང་མ་
གསལ་བ། ཞྲེས་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གསུངས་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་འཆད་པ་དྲེ། ཕོགས་དྲེའྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་ཁོ་ནའྱི་ཚིག་ཕད་དང་བདག་ྱིད་དང་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་བཞྱི་དྲེ་དག་གྱིས་
རྣམ་བཅད་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ས་མན་བྱ་ལྟ་བུ་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་དང་། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་
པ་ལྟ་བུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྱུར་བཞྱིན་པ་དང་། ལུང་དོན་རག་པ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ་རོལ་བའྱི་
འདོད་ཡུལ་མ་ཡྱིན་པ་དང་། མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་ཙམ་ལྟ་བུ་སྐབས་ཀྱི་རྲེན་མ་ཡྱིན་པ་རྣམས་
ཕོགས་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་གྱིས་ཡོངས་གཅོད་ལ་གོ་རྱིམ་བཞྱིན་དུ། ཕོགས་
ཡྱིན་ན་ཕྱི་རོལ་གྱིས་མ་གྲུབ་པ་སྲེ་གྲུབ་མ་ཟྱིན་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་གྱུར་བཞྱིན་པ་མྱིན་པ་དང་རོལ་བས་
ཁས་བངས་སྲེ་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དང་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་དོན་གྱིས་བརོད་པ་ཞྱིག་དགོས་སོ་
ཞྲེས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་མདོར་བསན་ནས་དྲེ་དག་སོ་སོར་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་
དང་པོར་འདོད་ས་སོས་པའྱི་དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ནྱི། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འདོད་པ་
ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་
པར་སྒྲུབ་པའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་ཡང་རོལ་བས་འདོད་པས་ཁྱབ་པའྱི་
དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་སྒྲུབ་བྱར་འདོད་དོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱིན་ཞྲེས་
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པས་ནྱི་དཔྲེ་ཅན་ྱིད་དཔྲེར་བཀོད་པའོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་
པར་སྒྲུབ་པའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་
བྱར་འདོད་པར་ཇྱི་ལྟར་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱིག་སོགས་
གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་དངོས་སུ་མ་བརོད་ན་ཡང་དྲེ་དྲེར་འདོད་པ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མྱིག་
སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་འཆོལ་བར་སྨྲ་བའྱི་སྐབས་ལས་བདག་དོན་བྱྲེད་
པ་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འདོད་ས་དྲེས་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་སོན་པས་རོལ་བ་ལས་
གཞན་པའྱི་འདོད་པའྱི་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ན་དྲེས་བསན་བཅོས་མཁན་པོའ་ིའདོད་པ་
ཕོགས་ཡྱིན་པ་ཡང་སྲེལ་བས་བསན་བཅོས་མཁན་པོའ་ིའདོད་པ་ཕོགས་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རང་ས་སོས་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། 
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འདོད་ས་དྲེས་རོལ་བ་ལས་གཞན་པའྱི་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཡྱིན་པ་
བཟློག་ན་ཡང་བསན་བཅོས་མཁན་པོའ་ིའདོད་པ་ཕོགས་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་དུ་རང་ས་མོས་པ་དོན་ཡོད་དྲེ། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ས་འདྱི་ནྱི་བསན་བཅོས་མཁན་
པོའ་ིའདོད་པ་ཕོགས་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་ཡོད་པས་དྲེ་འདའྱི་དོགས་པའྱི་གནས་བཟློག་པ་
དྲེའྱི་དོན་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་འགྲེལ་པར་ཡང་བདག་ྱིད་ཀྱི་སས་ནྱི་
བསན་བཅོས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་ཁས་བངས་པ་སོན་པར་བྱྲེད་པའོ་ཞྲེས་བསན་བཅོས་མཁན་པོའ་ི
འདོད་པ་ཕོགས་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་རང་ས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །འོ་ན་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་འདོད་ས་དྲེ་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱིག་སོགས་
གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་སོས་
ཤྲེ་ན། གངས་ཅན་གྱི་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ལ་སོན་བརོད་པའྱི་ཆྲེད་དུ་
སོས་ཏྲེ། བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན་རགས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་
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ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འགལ་ཞྱིང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མཐུན་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་ཡོད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། འདོད་ཡུལ་གྱི་བདག་དོན་དྲེ་ནྱི་སའྱི་ྲེ་བར་འགོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་
མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དག་དང་རྲེས་འགའ་ཆོས་
ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་བརོད་དྲེ། འདྱི་ལྟར། མྱིག་སོགས་ཆོས་ཅན་འདུས་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གཞན་གྱི་དོན་བྱྲེད་དྲེ་འདུས་ཤྱིང་བསགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན། 
འདུས་བསགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་
ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་རོལ་བའྱི་བོས་བཟུང་ཞྱིང་སས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། མྱིག་སོགས་
འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བྱྲེད་དྲེ། འདུས་ཤྱིང་བསགས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན། འདུས་བསགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་རོལ་བའྱི་བོས་བཟུང་ཞྱིང་སས་བརོད་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་བཟུང་ན་སོན་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེར་བཟུང་ན་འདུས་བསགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
མྱིག་སོགས་དྲེ་འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་
འགོག་པའྱི་འགལ་རགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་
ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱིག་སོགས་ཀྱི་སྲེང་དུ་འགོག་པའྱི་སོ་ནས་ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་མྱིག་སོགས་
འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དྲེ་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཁྱད་པར་འགོག་པའྱི་
འགལ་རགས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འདུས་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཡུལ་ཅན་དྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་
ཁྱད་པར་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་མྱིག་སོགས་ཀྱི་སྲེང་དུ་འགོག་པའྱི་སོ་ནས་ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རགས་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་
འགལ་བར་མ་ཟད་སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཇྱི་སྐད་དུ་སོབ་དཔོན་དབྱྱིག་གྲེན་སོགས་ཀྱིས་གངས་
ཅན་གྱིས་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་འདྱི་ལ་གཞན་ནྱི་བདག་ལ་འདོད་པས་བདག་དྲེ་
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གཞན་གྱི་སས་བརོད་ན་བདག་དྲེ་དཔྲེ་ལ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་
སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྲེར་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་ཡང་ཡོད་དྲེ། འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་
མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་སྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་མཐུན་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ། 
བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་གང་ཞྱིག བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་མཐུན་
དཔྲེ་མལ་ཆ་སོགས་ལ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་སྐབས་སུ་བབ་
པ་ཡྱིན་ཀང་དངོས་སུ་མ་སོས་པས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདུས་
བསགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྱི་
ཡྱིན་སྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། རོལ་ཕྱི་རོལ་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པ་གང་ལ་རྩོད་པའྱི་ཚེ་ཁྱོད་རྩོད་
གཞྱིའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པ་གང་ཞྱིག བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡྱིན་པར་ངག་ཏུ་
སྨྲས་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ན། བྷ་དྱི་ཧ་རྱིས། ཤྲེས་པ་ལྡན་དང་ཕྱི་དོན་དང་། །རང་གྱི་ངོ་བོ་དག་ཀང་
སྲེ། །དྲེ་དྲེ་ས་བརོད་པས་རོགས་པས། །སྱིར་ནྱི་འབྲེལ་པར་རབ་ཏུ་གནས། །ཞྲེས་རོད་བྱྲེད་གྱི་སས་
བརོད་འདོད་ཤྲེས་པ་དང་བརོད་བྱ་ཕྱི་རོལ་དང་ས་རང་གྱི་ངོ་བོ་དང་གསུམ་གོ་བར་བྱྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་
གོ་བོ་ཞྲེས་པ་ན་བརོད་འདོད་དང་བ་ལང་དང་ངག་དང་ཨོ་དང་ཨུ་རྣམས་གོ་བར་བྱྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་
ཞྲེས་པ་ལ། དྲེའྱི་རྲེས་འབང་ས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་པ་ཡོད་པར་སྨྲ་བས་བ་ལང་ཞྲེས་སོགས་རྱིགས་ཀྱི་
ས་ལྷ་སྱིན་ཞྲེས་སོགས་མྱིང་གྱི་ས་དྲེ་གྱིས་ཀ་ཡང་བརའྱི་ས་རོལ་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལྡན་ཡྱིན་ལ་
རང་གྱི་ངོ་བོ་དོན་ལྡན་མ་ཡྱིན་པར་འདོད་ལ། ས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་དུ་མྲེད་པར་སྨྲ་བས་རྱིགས་ཀྱི་ས་
སར་དང་འད་ཞྱིང་མྱིང་གྱི་ས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལྡན་མ་ཡྱིན་ལ་བརའྱི་ས་རོལ་ན་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིདོན་
ལྡན་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ན། ས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་ཏུ་མྲེད་སྨྲ་དྲེས་ཡོད་སྨྲ་དྲེ་ལ་མྱིང་གྱི་ས་ཆོས་ཅན། 
མྱིང་དང་ཅན་གཞན་དུ་འབྲེལ་བའྱི་བརའྱི་ས་རོལ་ནས་དོན་ལྡན་ཡྱིན་ཏྲེ། སའྱི་རྣམ་དབྱྲེ་བརྒྱད་གང་
རུང་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པའྱི་ཚེ་ན་རགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱིང་གྱི་ས་ལ་ས་བྱྲེ་བག་ཏུ་བཤད་
དུ་མྲེད་སྨྲ་བའྱི་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པར་ཐལ། མྱིང་གྱི་ས་ལ་རང་གྱི་
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ངོ་བོའ་ིདོན་ལྡན་ནམ་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་ལྡན་གང་རུང་བསྒྲུབས་ནས་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིདོན་ལྡན་མྱི་སྒྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར། མྱིང་གྱི་ས་ལ་རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིདོན་ལྡན་མྱི་སྒྲུབ་པར་ཐལ། རང་གྱི་ངོ་བོའ་ིདོན་ལྡན་དྲེ་ཁྱོད་
ཀྱིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། འམ་གྱིས་བསྡུས་པ་འདུས་བསགས་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་སངས་རྒྱས་པའྱི་བོ་ངོར་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་ཙམ་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་བཀོད་
པ་འབས་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་མྱིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་ཙམ་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་
མ་བརྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་ཞྲེ་ནས་འདོད་པ་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་
ཡྱིན་པས་དྲེ་ལས་བཟློག་ཕོགས་སུ་སྒྲུབ་པ་དང་དྲེ་མ་ཚང་བའྱི་རགས་ནྱི་འདོད་ཡུལ་དང་འགལ་ཞྱིང་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དཔྲེ་ལ་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གངས་ཅན་པའྱི་མྱིག་སོགས་
གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ལ་སོན་བརོད་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་རྒྱང་ཕན་པས་སྲེ་བ་ས་
ཕྱི་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པར་འདོད་ནས་ཟོལ་གྱི་སོར་བ་འདྱི་ལྟར་དུ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་སྲེམས་རྫས་
གཅྱིག་པའྱི་སྲེས་བུའྱི་ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་སུ་ཡོད་དྲེ། ཨུད་པ་ལ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར་རྩྱིག་པ་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་གྱིས་བཅས་ཀྱི་སོར་བ་བཀོད་པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དཔྲེ་རྲེས་འགོ་
མྲེད་པ་དང་རགས་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འགལ་བའྱི་སོན་དག་ཀང་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །ཅྱི་སྲེ་
ཡང་དྲེ་འདའྱི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་འདའྱི་ཟླ་བཅས་
ཀྱི་སྱི་དྲེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བར་འདོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། ལུས་བུམ་གང་
རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་ཀྱི་སྱི་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་བུམ་པ་དྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་
འདའྱི་ལུས་དྲེ་ཡང་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བུམ་པ་དྲེ་དྲེ་འདའྱི་ལུས་
བུམ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་ཀྱི་སྱི་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་བཞྱིན་དུ་དྲེ་ལྟར་ཡོད་ཅྲེས་པའྱི་རྒྱང་པན་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་དྲེ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོའ་ིགནས་ལུགས་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་མངོན་ཞྲེན་གྱིས་ཀུན་
ནས་བསངས་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། བརོད་བྱས་སོང་པ་བརོད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་
སའྱི་མྱི་རག་པ་དྲེ་བུམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་བ་དང་དཔྲེ་བུམ་པའྱི་མྱི་རག་པ་ཆོས་ཅན་ས་ལ་རྲེས་སུ་
མྱི་འགོ་བའྱི་ཁྱད་པར་སོ་སོར་ཕྲེ་ནས་རོགས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པས་ས་འཇྱིག་པར་སྒྲུབ་པ་ལའང་
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ཆོས་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་རགས་འགལ་བའྱི་སོན་གྱིས་བཅས་ཀྱི་སོར་བ་ལ་བཀོད་པ་ལྟར་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ས་བུམ་གྱིས་ཀྱི་མྱི་རག་པ་གཅྱིག་ལ་གཅྱིག་རྲེས་སུ་མྱི་འགོ་
བས་ཁྱོད་ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་རགས་བསྒྲུབ་བྱ་
དང་འགལ་བའྱི་སོན་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ས་བུམ་གྱིས་ཀ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་འཇྱིག་
པ་ཙམ་གྲུབ་པའྱི་ས་ས་ཡང་སྱི་མྱི་རག་པ་ཙམ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལྟར་དུ་ཁྱོད་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །དྲེས་ན་ས་བུམ་གྱིས་ཀ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའྱི་སྱི་མྱི་རག་པ་ཙམ་གྲུབ་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བུམ་པ་
ལའང་དྲེ་འདའྱི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་ཀྱི་སྱི་དོན་གཞན་དྲེ་ཡོད་པར་གྱུར་ན་དྲེ་འདའྱི་ལུས་
བུམ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་དྲེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་ལ་དྲེ་འདའྱི་ལུས་བུམ་གང་རུང་གྱི་ཟླ་བཅས་
ཀྱི་སྱི་དོན་གཞན་དྲེ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་མྱི་རག་པ་ཙམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་ལས་གཞན་ལ་
རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ། སའྱི་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྱི་རག་པ་ཙམ་ཆོས་
ཅན། སས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པས་ས་ལས་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་དྲེས་མ་
འབྲེལ་བ་བཟློག་པ་སྲེ་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྣམ་གཅོད་ལ་མྱི་
ལྡན་རྣམ་གཅོད་དང་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་རྣམ་པ་གྱིས་སུ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞྱིང་མྱི་རག་པ་དྲེ་སས་
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་ན་ཆོས་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་
ལ། མྱི་རག་པ་དྲེ་སས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་ཆོས་གཞན་གང་ལ་རྲེས་
འགོ་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་མ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྱི་མྱི་རག་པ་ཙམ་དྲེ་གོག་ལ་སོགས་ལའང་གྲུབ་ཟྱིན་
པས་བྱས་པས་ས་ལ་སྱི་མྱི་རག་པ་ཙམ་སྒྲུབ་པ་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། སྱི་མྱི་རག་པ་ཙམ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ལ་སྒྲུབ་པར་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་ཁྱོད་ས་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་སྒྲུབ་པའྱི་
སོན་དུ་འགྱུར་བ་ྱིད་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ས་ལ་མྱི་རག་པ་ཙམ་དྲེ་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་མ་གྲུབ་པ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་སས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་མྱི་རག་པ་དྲེ་ནྱི་ས་
ལས་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་སོན་དང་ལྡན་པ་མྱིན་ནོ། །འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པ་འདྱིས་
ནྱི་བྱྲེ་བག་པ་དག་རགས་བྱས་པ་ཆོས་ཅན་སའྱི་སྲེང་དུ་ཆོས་ཅན་སས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་
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ཆོས་མྱི་རག་པའྱི་སྱི་དོན་གཞན་དང་ཆོས་མྱི་རག་དག་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཅན་
སའྱི་སྱི་དོན་གཞན་དག་འགོག་པས་བྱས་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བར་འདོད་པ་དག་ནྱི་
བསལ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་བྱས་པས་ཆོས་ཅན་ས་ལ་དྲེ་ལྟར་གྱི་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་གྱིས་
པོ་དྲེ་མྱི་སྒྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་སྒྲུབ་པ་དྲེ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་ས་ལ་དྲེ་ལྟར་གྱི་
ཚོགས་པ་དོན་གཞན་གྱིས་པོ་དག་བསལ་བས་ཁྱོད་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རག་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
གང་གྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཅན་ས་འདྱིར་དྲེ་ལྟར་གྱི་ཚོགས་པ་དོན་གཞན་གྱིས་པོ་དྲེ་སྒྲུབ་པར་
འདོད་པ་མྱིན་གྱི་སྱི་དོན་གཞན་གྱིས་དབྲེན་པའྱི་ཆོས་མྱི་རག་པ་འབའ་ཞྱིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་འདོད་ས་སོས་པའྱི་རྣམ་གཅོད་ཀྱི་དགོས་པ་བསན་ནས་ད་རང་ས་སོས་པའྱི་
རྣམ་བཅད་ཀྱི་ 
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༼༡༽ 
དགོས་པ་སོན་པ་དྲེ། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་བདག་ྱིད་ཀྱི་ས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། 
ཆོས་ཅན་ས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་ཕྱི་ནང་གྱི་བསན་བཅོས་ལས་རག་པ་ནམ་མཁའྱི་ཡོན་ཏན་དང་མྱི་རག་པ་
ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་དུ་མ་རྣམ་པར་བཞག་ཀང་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་
འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་དོན་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་གྱི་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་
འདོད་པ་ཡོད་དམ་གང་གྱིས་ན་དྲེ་བཟློག་པའྱི་དོན་དུ་རང་ས་སོས་ཤྲེ་ན། ཡོད་དྲེ་རང་གཞན་གྱི་སྲེ་པ་
འགའ་ཞྱིག་དྲེ་ལྟར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་དང་པོར་གཞན་སྲེའྱི་འདོད་པ་འགོག་པ་དྲེ། གཞན་སྲེ་
ཁ་ཅྱིག་ན་རྲེ། གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ཐམས་
ཅད་སྒྲུབ་བྱར་གཟུང་དགོས་པས་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བས་བཀོད་པའྱི་རགས་དྲེས་ལུང་དོན་
གཅྱིག་ལ་རབ་ཏུ་གནོད་ན་གཏན་ཚིག་འགལ་བ་དང་དམ་བཅའ་དག་བསལ་བའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན། རོལ་བ་དྲེ་དག་གྱིས་ལྟར་ན་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་དྱི་རག་པའྱི་ཡོན་ཏན་
བཟློག་པས་ཀང་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་བཟློག་པའྱི་སོ་ནས་
གཟུགས་ཅན་གྱི་ལུང་དོན་གཅྱིག་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་ལ་དྱི་ཟའྱི་ཡོན་ཏན་
སྒྲུབ་པའྱི་སྐབས་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་སོན་དྲེར་འགྱུར་བ་མྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་ལ་རག་པ་ནམ་
ཡོན་བཀག་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་ལ་དྱི་ཟའྱི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་
པའྱི་སྐབས་མ་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་གཞན་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལའང་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་ཆོས་ཅན་ས་
དྲེ་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་འདྱིར་སྐབས་སུ་བབ་ལ་རག་པ་ནམ་ཡོན་ཡང་སའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པས་
སྐབས་སུ་བབ་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ལ་ནྱི་ས་དང་རག་པ་ནམ་ཡོན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འབྲེལ་
བ་ཅྱི་ཙམ་ཡང་མྲེད་པ་ལུང་ལས་བཤད་པ་ཙམ་གྱིས་དྲེ་གྱིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དུ་འབྲེལ་བར་
རོག་པ་ཡྱིན་ན། བྱས་པས་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ལ་ཡང་བྱས་པ་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་
རགས་འགལ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་པ་འབའ་ཞྱིག་ྱིད་དུ་ཟད་པས་ས་མྱི་
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རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་ཞྲེས་པའྱི་སོན་སོ་ན་གནས་སོ། །ཅྱི་སྲེ་ཆོས་ཅན་སའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་
སྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་བཞྱིན་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱིས་ས་རག་པ་
ནམ་ཡོན་དྲེ་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་རོལ་བས་འདོད་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་ན། རོལ་བའྱི་རྒྱུད་
ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་དཔག་འདོད་སྲེ་ཚུལ་དང་དྲེ་གཞན་གྱིས་ 
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༼༢༽ 
རོགས་པའྱི་ཚུལ་འདྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ། རྩོད་པའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱིས་ས་རག་པར་འདོད་པ་དང་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་
ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་འདྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་འགས་རོལ་བའྱི་རྒྱུད་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་
དཔག་འདོད་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། སྐབས་དྲེ་དག་ལ་བརྲེན་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའྱི་ཕྱིར། 
རོལ་བས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་ལ་སོགས་པའྱི་གནས་སྐབས་དྲེ་དག་གྱིས་ཆོས་ཅན། རོལ་
བའྱི་རྒྱུད་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དཔག་འདོད་དྲེ་ཡོད་པར་རོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཁྱོད་དྲེ་དག་ལ་མྱི་
འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ་དག་མྲེད་པར་ནན་གྱིས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་
རོལ་བས་ཁྱོད་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་འདྱི་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ཅྲེས་པ་འདྱི་གསལ་བར་
དབང་ཕྱུག་སྲེ་རྒྱལ་པོ་ངན་པའྱི་སོད་པ་བཞྱིན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ནོ། །གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན་སོགས་
ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྱི་འཐད་དྲེ། ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། འབས་བུའྱི་རགས་ཅན་མྱིན་པའྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་སྱིའྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཡྱིན་པ་སོགས་བརོད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཁྱོད་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ས་མྱི་
རག་པ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པར་མྱི་འཁྲུལ་བར་ཐལ། དྲེས་དྲེ་འདོད་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་ས་མྱི་
རག་སྒྲུབ་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་སོགས་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་འཁྲུལ་པ་ཡྱིས་གནོད་པར་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་གྱི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་
གཞན་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་གནོད་དྲེ་མྱི་གནོད་པར་ཐལ། རག་པ་ནམ་ཡོན་མྲེད་ན་
མྱི་རག་པ་མྱི་འབྱུང་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བྱས་པས་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་ན་རོལ་བས་
ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་ལ་གནོད་པས་རོལ་བས་བཀོད་པའྱི་རགས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་རག་སོན་གྱི་ལུང་ལ་གནོད་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། 
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་རྣམས་རང་གྱི་སོད་ཡུལ་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་ལྟོས་
པ་མྲེད་པར་ཡང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་དྲེ་སྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་པའྱི་ས་མྱི་རག་པ་དྲེ་ནྱི་ས་རག་སོན་
གྱི་ལུང་གྱིས་གཞན་དུ་བྱར་མྱི་ནུས་པར་ལྲེགས་པར་གྲུབ་སྲེ། རགས་སར་ལྟར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དངོས་
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པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྱིགས་པས་དཔོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བ་བསན་བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡྱིན་
ན་དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བས་རྩོད་པའྱི་རྲེན་ལུང་དོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རོལ་བ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་
སོབས་ཞུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྱིགས་པས་དཔོད་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བས་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་དོར་བའྱི་
ྲེས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་ 
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༼༣༽ 
ལུང་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ན་ལུང་ཆོས་ཅན། དྲེ་འད་དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བས་ཁྱོད་ཁས་
བངས་པ་ཡོད་ཀང་གནོད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་འདྱི་ནྱི་རོལ་བས་ཁྱོད་ཁས་
ལྲེན་པའྱི་ཐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་སབོས་ཞུགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་རྱིགས་པས་དཔོད་པ་
དྲེའྱི་ཚེ་ལུང་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན་དུས་ནམ་གྱི་ཚེ་ལུང་ཁས་ལྲེན་ཞྲེ་ན། སར་བཤད་པ་དྲེ་ལྟར་ལུང་ལ་མྱི་
ལྟོས་པར་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྱིགས་པས་མངོན་རྲེས་ཀྱི་ཡུལ་གྱིས་རྣམ་པར་དག་ཅྱིང་
གཏན་ལ་ཕྲེབས་ནས་མཐོ་རྱིས་ལ་སོགས་ཤྱིན་ལོག་ལ་དཔོད་པའྱི་དུས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བསན་
བཅོས་རྣམ་དག་ཡོངས་འཛིན་པ་སྲེ་ཚད་མར་འདོད་པ་དུས་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་ཚད་མར་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན་
ཤྱིན་ལོག་ལ་སོད་པའྱི་སྐབས་མྲེད་པ་གང་ཞྱིག་དྲེའྱི་སྐབས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཤྱིན་ལོག་ལ་དཔོད་པ་
དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དོན་ལ་གནོད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་ལུང་དྲེ་དང་འགལ་བར་སྲེམས་
སྲེ་ཁས་ལྲེན་པ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ཡང་གནས་གསུམ་པ་ལུང་གྱི་ཡུལ་ཤྱིན་ལོག་ལ་རོག་དཔོད་འཕོ་བ་
ན་བསན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པར་རྱིགས་པ་དང་ལྡན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་
པའྱི་ཚེ་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་ཏུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ལུང་གནོད་སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པའྱི་སྐབས་དྲེར་
ཡང་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་མྲེད་པ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལ་
གནོད་པའྱི་རགས་དྲེ་ྱིད་སྤང་བར་བྱ་ཡྱི་གཞན་འབྲེལ་མྲེད་གྱི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་རགས་སྤང་བྱ་
མྱིན་ཏྲེ། སྐབས་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་ན་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་གྱི་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་
ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་ན་རགས་འགལ་བ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་
ཆྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་མངོན་ལོག་སོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་དཔད་པ་ཀུན་ལ་བསན་
བཅོས་དག་ཚད་མར་གཟུང་དགོས་ཞྲེས་པའྱི་ལུགས་འདྱི་ཆོས་ཅན། རྱིགས་པ་གང་གྱིས་བྱས་ཏྲེ་
ཁྱོད་ལ་རྱིགས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ནྱི་སྲེ་ཁྱོད་ལྟར་ཡྱིན་ན་གྲུབ་མཐའ་འམ་ལུང་ཤྲེས་
པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱུགས་རྫྱི་སོགས་ཀྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་དུ་བའྱི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་མྲེ་རོགས་
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པར་མྱི་འགྱུར་བ་སོགས་ཀྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཡང་ཕྱུགས་རྫྱི་སོགས་ཀྱིས་ལུང་ཁས་
ལྲེན་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་དྲེ། ཕྱུགས་རྫྱི་སོགས་ཀྱི་སྲེ་བོ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱི་འབྲེལ་པ་
གྲུབ་ནས་དཔོད་པ་ཀུན་ལ་ལུང་ཁས་ 
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༼༤༽ 
ལྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ལ་ལུང་གྱི་སོན་ཡོན་མཐོང་ནས་ཀང་དཔོད་པ་ཀུན་ལ་ལུང་ཁས་ལྲེན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཁྱོད་དང་པོར་སྲེས་པ་ན་ལུང་ཡན་ལག་དུ་མྲེད་པར་རྲེང་ཕུར་རམ་ཅྱིག་པུར་སྲེས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་
ལུང་དོན་ལ་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་ཡོན་ཏན་དང་གནོད་པའྱི་ྲེས་པ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་ཀྲེ་མ་མྱི་འདོད་བཞྱིན་དུ་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་མྱི་ཟད་པའྱི་གདོན་དང་འད་བའྱི་གྲུབ་མཐའ་དཔོད་པ་
ཀུན་ལ་ལུང་ཁས་ལྲེན་དགོས་ཞྲེས་པ་འདྱི་ནྱི་དང་པོ་ནས་ངོ་བོ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་ན་སུ་ཡྱིས་གསར་
དུ་བགོས་པ་ཡྱིན་ཞྲེས་དཔས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་གཅྱིག་ྱིད་ལ་བསན་
བཅོས་ཀྱི་དོན་ཀུན་གྱིས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་ལ་བསན་པ་ཞྱིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བས་ལུང་
དོན་ལ་གནོད་ན་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་པ་ཅུང་
ཟད་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ། ལུང་དོན་ཀུན་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི་རགས་འདྱི་ན་འཇྱིག་རྲེན་འདས་ལུགས་ཏྲེ་
མྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་མྱི་རག་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་གྲུབ་
པས་ཁྱོད་མ་གྲུབ་པར་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་རག་པ་ནམ་ཡོན་དང་འབྲེལ་
མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ལ་མྱི་རག་པ་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ན་ས་
རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སོན་ལྡན་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་ས་མྱི་རག་པ་དྲེའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཏུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་ཡང་དག་ལ་
ལུང་དོན་ཀུན་གྱིས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་བསན་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་ཆོས་
སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་ཀུན་གྱིས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་བསན་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། རགས་ཡང་དག་ལ་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་ཀུན་གྱིས་ཁྱབ་པ་
མཐུན་དཔྲེའྱི་སྲེང་དུ་བསན་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་ངག་སྨྲའྱི་སྲེས་བུ་དང་དུ་ལྡན་ལ་
ཆོས་སུ་ལུང་ལས་བཤད་པ་མ་ལུས་པས་ཁྱབ་པ་མཐུན་དཔྲེར་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པ་ཁོ་ནར་ནྱི་སྲེ་
བོ་རྣམས་ཀྱིས་ཚིག་དང་དུ་སོགས་ཀྱི་རགས་ལས་སྲེམས་ལྡན་དང་མྲེ་སོགས་རྲེས་སུ་དཔོག་པར་
བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ལུང་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་



320   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

བྱ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་སོ་ཞྲེ་ན། རང་བཞྱིན་མྱི་རག་པ་དང་རྒྱུ་མྲེ་དག་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་དོན་བྱས་པ་དང་
དུ་བ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་འགའྱི་སྨྲ་བའྱི་ལུང་དོན་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་སོགས་ལ་གནོད་པས་རང་གྱི་
ཁྱབ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་ལ་འབྲེལ་བ་ངོ་བོ་ྱིད་ལས་ལྡོག་ 
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༼༥༽ 
པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་གྱིས་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ལུང་
ཤྲེས་པའྱི་རོལ་བ་གཞན་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་བོ་ངོར་རང་གྱིས་བཀོད་པའྱི་བྱས་པ་དང་དུ་བའྱི་
གཏན་ཚིགས་དྲེས་རང་ཕོགས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་ས་མྱི་རག་པ་དང་། ལ་མྲེ་དག་ཇྱི་ལྟར་རོགས་པར་
བྱྲེད་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གྱིས་བཀོད་པའྱི་རགས་བྱས་པ་དང་དུ་བ་དྲེ་ནྱི་
རང་གྱི་འདོད་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་མྱི་རག་པ་དང་མྲེ་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པར་ཚད་
མས་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་རོལ་བས་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་དོན་ལ་
གནོད་པའྱི་རགས་འགོད་མཁན་རོལ་བ་སོན་ཅན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་གྱི་རོལ་བ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པ་དྲེ་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་ྲེས་པ་ཁོ་ནས་བྱས་པ་
དྲེ་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་གསར་དུ་སྲེས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་
ཀྱིས་དྲེ་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་དམ་མ་བརོད་ཀང་རུང་དྲེས་དྲེ་ལ་དངོས་པོའ་ི
སོབས་ཀྱིས་འགལ་ན་སྲེ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་འདའྱི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས་པ་
དྲེ་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཚར་བཅད་གྱི་གནས་ཅྱི་བྱས་ཏྲེ་མ་བྱས་པས་རོལ་
བ་ཚར་བཅད་ཀྱི་གནས་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་དོན་ལ་མ་
བརགས་པར་གནོད་བྱྲེད་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་རོལ་བ་སོན་ཅན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་དྲེ་དྲེ་ལ་
གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་ཆ་ཁོ་ནས་མྱི་རྱིགས་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཚར་བཅད་གྱི་གནས་མྱིན་པར་ཐལ། 
གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲེ་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་མ་བརོད་ན་ཡང་དྲེས་དྲེ་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ནམ་ཅྱི་སྲེ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཅྱིས་ན་དྲེའྱི་ཆ་ཁོ་ནས་རོལ་བ་སོན་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་
ལུང་དོན་ལ་དངོས་པོའ་ིསོབས་ཀྱིས་གནོད་པའྱི་རགས་འགོད་མཁན་རོལ་བ་སོན་ཅན་མ་ཡྱིན་ན་མ་
གྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་རགས་ལྟར་སྣང་འགོད་མཁན་ཡང་རོལ་བ་སོན་ཅན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་
མཚུངས་ཏྲེ། ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་མྱིག་གྱི་གཟུང་བྱ་སོགས་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་འགོད་
མཁན་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་འགོད་མཁན་
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ཁས་བངས་ནས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་མྲེད་པའྱི་རགས་ལྟར་སྣང་བརོད་པའྱི་རོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཕྱི་
རོལ་གཞན་དག་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་བཀོད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་རང་གྱི་འདོད་ཡུལ་ས་མྱི་རག་པ་ྱིད་ནྱི་སྒྲུབ་
པའྱི་ནུས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ 
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༼༦༽ 
ན་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། བྱས་པས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐབས་འདྱིར་ཁྱོད་རོལ་བ་སོན་ཅན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཁྱོད་ཀྱིས་བཀོད་པའྱི་རགས་བྱས་པ་དྲེས་ས་མྱི་རག་པ་དྲེ་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་
བསན་བཅོས་ལ་ལར་བཤད་པའྱི་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་སོགས་པ་འགའ་ཞྱིག་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱར་
རྱིགས་པས་གྲུབ་པ་མྱིན་ཡང་བྱས་པས་འགོག་ན་རྱིགས་པས་གྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གཞན་དག་ཀང་
འགོག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདྱི་ནྱི་རྒྱལ་རྱིགས་ངན་པའྱི་ལུགས་ཡྱིན་གྱི་རྱིགས་པ་སྨྲ་བའྱི་ཚུལ་ནྱི་
མ་ཡྱིན་ནོ། ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ལུང་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་རགས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་
རྣམ་གཞག་འདྱི་མས་ནས་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་ཤྲེས་པའྱི་ངོར་རགས་ཡང་དག་ཡྱིན་ན་
ལུང་དོན་ཀུན་དང་འགལ་བ་མྲེད་པ་ཞྱིག་དགོས་པ་གང་ཞྱིག་ལུང་དོན་ཀུན་འགལ་བ་མྲེད་པར་
མཚུངས་པར་བྱས་ནས་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་བརོད་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ཆོས་ཅན་ས་ལ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པ་བྱས་པས་སྒྲུབ་ཅྱིང་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པས་
འགལ་བ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བའྱི་རགས་ཀྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་ཅན་ས་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་རག་མྱི་
རག་ལ་སོགས་པའྱི་འགལ་བ་དག་གཞྱི་མཐུན་དུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་ན་ས་ལ་མྱི་རག་པ་ཚད་མས་གྲུབ་
ན་འགལ་ཟླ་རག་པ་ངྲེས་པར་གྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། ས་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་གྱི་སྲེང་དུ་རགས་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་རག་པ་ནམ་ཡོན་གྱིས་རག་མྱི་རག་དྲེ་འདའྱི་འགལ་
བ་ནུས་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྲེང་དུ་མྱི་རག་པ་ཙམ་ཡྱིན་པ་དྲེ་རག་པ་ནམ་
ཡོན་ལས་ཆྲེས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱི་སྲེང་དུ་ས་མ་དྲེ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱིས་
གྲུབ་ལ་ཕྱི་མ་དྲེ་ལུང་ཙམ་གྱིས་བཞག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པ་དང་མྱི་རག་པ་
དྲེ་དག་གནོད་བྱ་གནོད་བྱྲེད་ནྱི་མྱིན་ཞྱིང་དྲེར་ཡང་མ་ཟད་བྱས་པ་དྲེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དང་འབྲེལ་བ་
མྲེད་ཀང་རགས་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་ན་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་སད་པའམ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་ས་མྱི་རག་
སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་རགས་
ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བྱུང་གྱིས་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་
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གནོད་པས་ཁྱོད་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བར་ཐལ། དྲེས་དྲེ་ལ་གནོད་པས་ལུང་དོན་གཅྱིག་
བཀག་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་དྱིས་ལ་རག་པས་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་
འགལ་བར་ཐལ། དྲེ་བཀག་པས་ལུང་དོན་གཅྱིག་བཀག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། ། 
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༼༧༽ 
གལ་ཏྲེ་རག་པ་ནམ་ཡོན་དྲེ་སའྱི་ཆོས་སུ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་དྲེས་ན་བྱས་པའྱི་སའྱི་སྲེང་དུ་རགས་ནམ་
ཡོན་དྲེ་ྱིད་ལ་གནོད་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་གྱི་དྱི་རག་པས་ཡོན་
ཏན་ལ་གནོད་པས་དྲེར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་ས་
མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། རགས་ཀུན་རང་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་བསྒྲུབ་བྱ་འགོག་ན་སོན་ཅན་དང་སྒྲུབ་ན་ཡོན་
ཏན་ཅན་ཏུ་དཔད་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡང་རག་པ་ནམ་ཡོན་མྲེད་ན་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ནྱི་འདྱིར་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་ཀྱི། འོན་ཀང་བྱས་པས་ས་
རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་གནོད་པས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་འགལ་བ་འདྱིར་ནྱི་བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་ལ་གནོད་
པ་འབའ་ཞྱིག་གྱི་སོ་ནས་དྲེ་འདའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ན། ལུང་དོན་བཀག་པ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན་
གཞན་ལ་ལུང་དོན་བཀག་པ་དང་རགས་གཞན་གྱི་ཆོས་ཅན། གཞན་ལ་ལུང་དོན་བཀག་པར་བྱས་
པ་ལའང་མཚུངས་པས་ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གནོད་འགྱུར་གྱི་སོན་སོ་ན་གནས་སོ། །ད་རང་
གྱི་སྲེ་པས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་འགོག་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་རོལ་བས་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་
པའྱི་ཕྱིར་བསན་བཅོས་ལས་མཐོང་བའྱི་དོན་མ་ལུས་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་དགོས་སོ་ཞྲེས་རང་
སྲེ་ཁ་ཅྱིག་ཟྲེར་རོ། །ལུང་ལས་བཤད་པའྱི་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་སྨྲ་བ་སྲེ་བརོད་པའྱི་
ངག་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའ་ཡྱིན་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དམ་བཅའ་མ་ཡྱིན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རྱིགས་སོར་འདོད་པར་སོས་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། 
དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ལས་ལྡོག་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་རྱིགས་པས་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ལུང་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་
ཏྲེ་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་པས་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་ཞྲེ་ན། ཆོས་གཞན་རག་
པ་ནམ་ཡོན་སོགས་ཀྱི་ལུང་དོན་ཡང་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེར་
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རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། བྱས་པས་ཁྱོད་ལ་གནོད་པས་བྱས་པ་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་
འགལ་བ་ཅྱི་ཞྱིག་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བྱས་པས་ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དྲེའྱི་ཚེ། ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་
ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་འབྲེལ་ཡུལ་གང་ 
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༼༨༽ 
ཡང་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་ན། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ྱིད་
ཀྱི་ས་ཡང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་སོས་པ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་མྱི་
གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བ་རང་ྱིད་བསན་
བཅོས་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་རང་ས་སོས་པས་དོན་མྲེད་དུ་མྱི་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་ཡྱིན་པ་འདོད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བ་རང་ྱིད་འདོད་པ་ཙམ་
གྱིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་མྱི་ནུས་སྙམ་པའྱི་དོགས་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་ཁྱོད་སོས་དགོས་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་དགོས་པ་འདྱི་རྒྱུ་གང་ལས་ཡྱིན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ས་དྲེ་རོལ་བ་རོག་ལྡན་དག་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་
པའྱི་དོན་ཡྱིན་ནམ། རོལ་བ་བླུན་པོ་དག་དྲེ་འདའྱི་དོན་ཡྱིན། དང་པོ་ལྟར་ན་རོལ་བ་རོག་ལྡན་ཆོས་
ཅན། རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའྱི་དོན་དུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རང་ས་
སྨྲོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། བསན་བཅོས་ཀྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཚད་མས་བཀག་པ་མྲེད་ཅྱིང་གྲུབ་ན་ཁྱོད་རང་
གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་བསན་བཅོས་འཛིན་པ་གང་གྱིས་བཟློག་པར་ནུས་ཏྲེ་མྱི་ནུས་ལ། བསན་
བཅོས་ཀྱི་དོན་དྲེ་ཚད་མས་བཀག་ན་རང་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ལས་གང་གྱིས་ཁྱོད་བསན་བཅོས་ལ་
འཇུག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། གྱིས་པ་ལྟར་ན་རོལ་བ་བླུན་པོ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དྲེ་
ལྟར་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། སར་ཡང་གྲུབ་མཐའ་སྲེ་ལུང་ནྱི་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཛིན་ལ། དྲེ་ནྱི་
ཕྱིས་ཀང་ཅྱི་ཞྱིག་ལྟར་ཏྲེ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་རང་གྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་ལུང་གཞན་འཛིན་པ་ནྱི་
ཅྱིས་མྱི་ཐོབ་སྲེ་ཐོབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་ས་མ་སོས་ཀང་རོལ་བ་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པས་དྲེའྱི་
དོན་དུ་སོས་མྱི་དགོས་ན། རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་ཡང་རང་ས་སོས་མྱི་
དགོས་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་སོས་ཀང་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཕོགས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་འདྱིར་ནྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་སོས་པར་མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རོལ་བས་མྱི་
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འདོད་པའྱི་ལུང་དོན་རག་པ་ནམ་ཡོན་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའོ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ལོག་པར་རོག་
པ་བསལ་བའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་སྲེལ་ནུས་པར་ཐལ། བྱས་པ་དྲེ་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་ལ་
གནོད་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་དང་། དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་
ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པ་དང་། བྱས་ 
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༼༩༽ 
པས་དྲེ་ལ་གནོད་པས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་ན་རགས་གཞན་གྱིས་དྲེ་ལ་
གནོད་པས་ཀང་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པའྱི་སོན་ལ་སོགས་ཐུག་པ་མྲེད་པར་
བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཕྱི་ནང་གྱི་གཞུང་ལུགས་ཀྱིས་ས་ོབཏགས་པས་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་
དྲེ་དག་རྩོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་སྣ་ཡྱིན་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་ནས་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་ཤྱིང་
གྲུབ་པའྱི་རྩོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་དག་ནྱི་བཟུང་བའྱི་དོན་དུ་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་བརོད་དོ་ཞྲེས་རང་སྲེ་གཞན་
དག་ནྱི་ཟྲེར་རོ། །ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་པའྱི་རྩོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་བཟུང་བའྱི་
དོན་དུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རང་ས་སོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། རོལ་བ་གྱིས་ཀས་རྩོད་གཞྱིའྱི་
ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་ལ་དཔྲེ་བྱྲེད་པ་ྱིད་ཀྱིས་སྐབས་ཀྱིས་རྩོད་གཞྱིའྱི་རྲེན་ཆོས་
ཅན་ནྱི་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་གགས་ཤྱིང་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རོལ་བ་རང་རང་གྱི་
འདོད་པས་བརགས་པའྱི་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དངོས་པོ་སྲེ་ཆོས་རྣམས་ལ་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་རྩོད་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱི་སྲེ་རང་ས་དྲེས་རྩོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་དྲེའྱི་རོལ་བ་གྱིས་ཀ་ལ་གྲུབ་ཟྱིན་པར་བསན་
པའྱི་སོ་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པར་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་ཟྱིན་གྱི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་
ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་དྲེར་རང་ས་སྨྲོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སྨྲོས་པའྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་ྱིད་སྲེ་ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བྱ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་དོན་དྲེ་རོགས་པར་
འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ང་ོབོར་བསན་པ་
དག་བསྒྲུབ་བྱར་དོགས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་པས་དྲེ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སོས་པའྱི་
ངོ་བོ་ཁོ་ན་བསན་བྱ་བ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་ཚིག་འདྱི་ནྱི་འབས་བུ་དགོས་པ་དང་ལྡན་པ་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅོད་པའྱི་དོན་དུ་རང་ས་སོས་ཅྲེ་ན། ཕགོས་
ཀྱི་མཚན་ྱིད་སོན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་
བའྱི་དོན་དུ་རང་ྱིད་ཅྲེས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་སྐད་མ་བསན་ཀང་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆྲེས་
ཀྱི་འགལ་བ་ཅུང་ཟད་མྲེད་དྲེ། ཆོས་ཅན་རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མྱིན་པ་དྲེ་སྐབས་གཞན་དུ་རྲེས་སུ་
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དཔག་པ་སྱིའྱི་ཡུལ་ཅན་ྱིད་དུ་བཤད་པས་སྲེལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་
རང་མཚན་པ་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན་དྲེ་ལས་སོན་ཅྱི་འགྱུར་གང་གྱིས་ན་དྲེ་སྲེལ་བའྱི་དོན་དུ་རང་ས་
སོས་དྱིས་པས། དྲེ་རགས་ཀྱིས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྱིས་པས། དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་དཔྲེ་རགས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དཔྲེ་རགས་ 
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༼༡༠༽ 
ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཕོགས་སོན་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དཔྲེ་རགས་དྲེ་དག་གྱི་སོན་མྱིན་
ནམ་སྲེ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དམ་བཅའྱི་ཡན་ལག་ལས་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་དཔྲེ་རགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་
སོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སོན་དུ་འདོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཕོགས་སོན་ཡྱིན་ཏྲེ་
ཕོགས་འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་ནའང་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་ལ་སོགས་པའྱི་
ྲེས་པ་ཀུན་ཀང་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀྱི་སོན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་ཕོགས་
འགྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའམ་སྒྲུབ་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་སོན་ཐམས་
ཅད་ཕོགས་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེའྱི་ཕྱིར་དཔྲེ་རགས་ལ་མྱི་ལྟོས་པར་དམ་བཅས་པ་དྲེ་ཙམ་དང་
འབྲེལ་བའྱི་སོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་ཀྱི་སོན་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དཔྲེ་རགས་ཀྱི་སོན་ཐམས་
ཅད་ཕོགས་སོན་དུ་འདོད་པ་མྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་དམ་བཅས་པ་ཙམ་གྱིས་མངོན་སུམ་རྲེས་དཔག་ལ་
སོགས་དང་འགལ་བ་ས་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་ནོ་བུམ་པ་རག་གོ་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཕོགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་གྱི་ངོ་བོ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚིག་ལྔ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་བྱྲེད་ཀྱི་རྒྱུ་དཔྲེ་རགས་ལ་སོགས་པའྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་བསལ་བྱ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཏྲེ་དྲེ་དག་ཁོ་ན་སྲེལ་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོལ་བའྱི་འདདོ་
ཡུལ་ལ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་མ་ཁྱབ་པ་དང་ལྡོག་པ་སྲེ་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཧ་ཅང་ཁྱབ་ཆྲེས་པའྱི་སོན་དག་སྤོང་བའྱི་ཕྱིར་དུ་བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ལ་ཚིག་དྲེ་དག་གྱིས་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆྲེས་གང་དང་གང་གྱིས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཕོགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ྱིད་དང་ཁོ་ནའྱི་ཚིག་ཕད་དང་ངོ་བོའ་ིདང་མ་བསལ་བ་དང་བཅས་པ་དག་ཆོས་
ཅན། ལྡོག་པ་སྲེ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ཁྱབ་ཆྲེས་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཅྱི་རྱིགས་ནས་
རོལ་བས་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་པ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་
མ་ཟྱིན་དང་། མངོན་རྲེས་གྱི་ཚད་མས་བསལ་བ་རྣམས་ཕོགས་ཡྱིན་པ་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་སོས་པ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འདོད་སས་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་མ་ཁྱབ་པ་སྲེལ་
བར་བྱྲེད་དྲེ། ངག་ཏུ་དངོས་སུ་མ་སྨྲས་ཀང་རོལ་བའྱི་ཞྲེད་པས་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་དོན་ཕོགས་
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ཡྱིན་པར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་སོས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚགི་དྲེ་དག་མ་ཁྱབ་ཁྱབ་ཆྲེས་དག་སྲེལ་
བའྱི་དོན་དུ་སོས་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་དོན་དམ་པར་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་གང་ཞྱིག་བཞྲེད་ཅྲེ་ན། 
རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་པ་དོན་དམ་པར་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སོབ་དཔོན་བཞྲེད་དྲེ། 
རྱིགས་རོལ་བས། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ནྱི་ཕོགས་སོ་ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་
འད་དྲེ་དོན་དམ་པར་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ཕོགས་ 
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༼༡༡༽ 
ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་དྲེ་དག་གྱི་བསལ་བྱའྱི་དོན་དྲེ་རྣམས་ཕོགས་ྱིད་དུ་
མྲེད་དྲེ། ཚད་མས་བསལ་བའྱི་དོན་ཕོགས་ཡྱིན་པར་འདོད་པ་ལ་གནོད་པ་འབབ་པའྱི་ཕྱིར་དང་། 
ལྷག་མ་ཕྱིར་རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པ་དང་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པ་དང་
ངག་དུ་སྨྲས་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་དྲེ་དག་ལ་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བངས་ཞྲེས་པའྱི་མཚན་ྱིད་འཇུག་པ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ྱིད་དང་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རག་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་སྲེལ་
བའྱི་དོན་དུ་ཁོ་ན་སོས་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རང་ྱིད་
དང་འདོད་པ་བརོད་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། བསན་བྱ་བ་ཁྱད་གཞྱི་སོན་པའྱི་ཚིག་དུ་མ་འབྲེལ་ན་ཁྱོད་
ཀྱིས་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་གྱི་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་
པར་རོགས་པར་བྱྲེད་དྲེ། རོལ་བ་རང་ྱིད་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ཕོགས་ཡྱིན་ཞྲེས་པ་ཙམ་གྱི་ཚིག་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་
བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་པར་རོགས་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། ཁྱོད་དུས་གསུམ་གྱི་ཡུན་དུ་གྱུར་པའྱི་བྱྲེད་པའྱི་རྲེན་
གྱི་མཐའ་ཅན་གྱི་བསན་བྱ་བ་ཁྱད་གཞྱི་སོན་པའྱི་ཚིག་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་
བཟུང་མ་སོས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བའྱི་སོན་དྲེ་
འོང་བར་གཟྱིགས་ནས་ད་ལྟ་ལས་དུས་གཞན་མ་འོངས་པ་ན་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་
གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཅད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་སོབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་བཏུས་སུ་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་
བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་འདོད་པའྱི་ཚིག་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཥྛའྱི་མྱིང་ཅན་གྱིས་རྲེན་ཀ་ཏ་བ་དྲེ་ལྟའྱི་
དུས་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དྲེ་འདའྱི་ཀ་ཏ་དྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་
གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་ཏྲེ། དྲེ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། འདོད་པ་
ཚིག་ལ་ཡོད་པ་ནྱི་ཥྛའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་རྲེན་ཀ་ཏ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་
སོན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཁྱོད་འདོད་ཚིག་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
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གྱིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་སྲེལ་བའྱི་ཡན་ལག་མྱིན་
པར་ཐལ། ཁྱོད་འདོད་ཚིག་ལ་ད་ལྟའྱི་དུས་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་མ་འོངས་
པའྱི་ཡུལ་ཅན་བསན་བྱ་བ་ཁྱད་གཞྱི་སོན་པའྱི་ཚིག་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་འོངས་པར་ 



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   335 

༼༡༢༽ 
ཁྲྱིད་བྱྲེད་བྱ་བའྱི་ས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཀུན་བཏུས་སུ་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་སོར་ན་རྱིགས་སོར་ཡང་ཁོ་
ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་སོར་དགོས་ཏྲེ། མ་འོངས་པར་ཁྲྱིད་བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། 
རྱིགས་སོར་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་འདོད་པར་གྱུར་པའྱི་ཚིག་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་ནྱི་ཥྛའྱི་མྱིང་
ཅན་གྱི་རྲེན་ཀ་ཏ་བ་དྲེ་ད་ལྟའྱི་དུས་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ྱིད་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསན་བྱ་བ་ཁྱད་
གཞྱི་སོན་པའྱི་ཚིག་ཏུ་མ་འབྲེལ་བའྱི་འདོད་པ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱོད་ལ་ཡོད་
པའྱི་ནཥྛའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་རྲེན་ཀ་ཏ་བ་དྲེ་ཡྱིས་བསྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་པའྱི་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་
གྲུབ་པ་ལ་སོགས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་འགོག་ནུས་ཏྲེ། ཁྱོད་ལ་ནཥྛའྱི་མྱིང་ཅན་གྱི་རྲེན་ཀ་ཏ་བ་དྲེ་
ད་ལྟའྱི་དུས་གོ་བྱྲེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་སོན་པའྱི་
ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྱིགས་སོར་ཁོ་ན་སོས་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་ནོ། །ཡང་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་
ྱིད་ཀྱི་རང་ས་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་
དུ་ཁྱོད་སོས་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲེ་འདའྱི་དོན་རོད་བྱྲེད་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རང་ྱིད་
ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་ཀུན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རོལ་བ་བདག་ྱིད་ཀྱིས་འདོད་པའྱི་འདོད་
ཡུལ་དྲེ་ནྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་དུ་བསན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བསན་བྱ་ཡོད་པ་གང་ཞྱིག་དྲེ་ལས་གཞན་ཁྱོད་
ཀྱི་བསན་བྱར་མྱི་འཐད་པ་དྲེའྱི་ནའྱི་ཕྱིར། སར་བཤད་པ་དྲེ་དག་གྱི་འཇུག་བསྡུས་ཏྲེ་སོན་པ་དྲེ། རང་
ྱིད་ཀྱི་སས་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པ་དྲེས་ན་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་རག་པ་ནམ་
ཡོན་ལ་དོན་གཅྱིག་ཏུ་འབྲེལ་བའྱི་ས་མྱི་རག་སོགས་རོལ་བས་འདོད་པའྱི་དོན་ལ་བྱས -པས་གནོད་པ་
ཡྱིན་ན་ཡང་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་བསལ་བ་དང་གཏན་ཚིགས་འགལ་བའྱི་སོན་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་
ཏྲེ། རོལ་བས་ཇྱི་ལྟར་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ས་མྱི་རག་པ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེས་བསན་ཏོ། །དྲེ་དག་གྱིས་རང་ས་སོས་པའྱི་དགོས་པ་བསན་ནས་ད་མ་བསལ་བ་སོས་པའྱི་
དགོས་པ་སོན་པ་དྲེ་སར་རོལ་བས་ཁས་བངས་པ་བཟུང་ངོ་ཞྲེས་པའྱི་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་
བངས་པ་དྲེ་ཡང་མངོན་རྲེས་ཀྱི་ཚད་མ་དག་གྱིས་བཀག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་པར་སོབ་དཔོན་འདོད་དྲེ། 
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ཇྱི་སྐད་དུ་ཀུན་བཏུས་སུ། མངོན་སུམ་དོན་དང་རྲེས་དཔག་དང་། ཡྱིད་ཆྲེས་གགས་པས་རང་རྲེན་
ལའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྱི་ཚད་མས་བསལ་བ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྱི་བྱྲེད་པ་འཇུག་
པའྱི་རྲེན་ནམ་ཡུལ་མ་ 
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༼༡༣༽ 
ཡྱིན་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ནྱི་ཐྲེ་ཚོམ་སྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བསལ་མྲེད་པ་ཞྱིག་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་
བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚད་མས་བསལ་བ་ཕོགས་མ་ཡྱིན་ན་ཚད་མ་གྱིས་སུ་ངྲེས་པ་ཚད་མས་
བསལ་བའང་གྱིས་སུ་ངྲེས་མོད་ཚད་མས་བསལ་བ་བཞྱིར་ཇྱི་ལྟར་གྱུར་ཞྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་
གང་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གྱིས་སུ་ངྲེས་ཀང་ཚད་མས་གནོད་པ་དྲེ་ནྱི་རྣམ་པ་བཞྱིར་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་ཡོད་དྲེ། གནོད་བྱྲེད་ཚད་མ་ལ་མངོན་སུམ་གཅྱིག་དང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ལ་དངོས་པོ་སོབས་
ཞུགས་ཡྱིད་ཆྲེས་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དང་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་བའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བསལ་བ་བཞྱིར་
བཤད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡྱིད་ཆྲེས་དང་གགས་པ་གྱིས་རྲེས་དཔག་གྱི་དབྱྲེ་བ་ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་
རྲེན་རགས་གྱིས་པོ་དྲེ་རགས་གང་དུ་འདུ་ཞྲེ་ན། སྲེལ་བྱྲེད་ཚད་མ་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་རོལ་བས་
ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། རང་ྱིད་ཚད་མར་ཁས་
ལྲེན་པ་པོའ་ིབོ་ངོར་ཁྱོད་གྱིས་འབས་རགས་སུ་འདུ་སྲེ། རང་ྱིད་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པ་པོས་རང་
གྱི་བསན་བྱའྱི་དོན་གྱི་འབས་བུར་ཁས་བངས་པའྱི་སོ་ནས་རང་གྱི་བསན་བྱའྱི་དོན་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་
འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འགོ་བ་ལ་གགས་པའྱི་ལུགས་རྣམ་པར་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་རགས་རོག་ཡུལ་
ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ཚེ་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་སུ་
འདུ་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་གསུམ་གང་ཞྱིག་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲེལ་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་ཞྲེས་པའྱི་ཡྱིད་ཆྲེས་པ་དྲེ་གང་ཞྲེ་ན། རང་ཚིག་སྨྲ་བ་
པོའ་ིརོལ་བ་བདག་དང་རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་བསན་བཅོས་རྩོམ་པ་པོ་གཞན་ཆོས་
ཅན། རོལ་བས་ཡྱིད་ཆྲེས་ཀྱི་གནས་སུ་ཁས་བངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་གྱི་དོན་ཡང་དག་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་
བཞྱིན་དུ་ཚད་མས་ངྲེས་པ་དང་ལྡན་པའྱི་སོ་ནས་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་བརོད་པར་རོལ་བས་
མངོན་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་གྱིས་སྲེལ་བྱྲེད་
སྐབས་སུ་ཡྱིད་ཆྲེས་ཞྲེས་གནོད་བྱྲེད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། 
རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོལ་བའྱི་རང་གྱི་ཚིག་དང་སྲེལ་
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བྱྲེད་སྐབས་སུ་ཡྱིད་ཆྲེས་ཞྲེས་གནོད་བྱྲེད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་ 
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༼༡༤༽ 
མཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་གྱིས་རོལ་བས་རང་གྱི་བསན་བྱའྱི་དོན་གྱི་འབས་
བུར་ཁས་བངས་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་མོད་དགོས་པ་ཅྱི་ཡོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རོལ་བའྱི་རང་གྱི་ཚིག་
དང་སྲེལ་བྱྲེད་སྐབས་སུ་ཡྱིད་ཆྲེས་ཞྲེས་གནོད་བྱྲེད་གཅྱིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་ལྷན་ཅྱིག་བཤད་པ་ལ་
དགོས་པ་ཡོད་ཏྲེ། ཇྱི་ལྟར་རྩོད་པའྱི་སྐབས་སུ་རོལ་བ་བདག་གྱི་ཚིག་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པ་མྱིན་ན་
གཞན་ལ་དོན་སོན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རོལ་བ་བདག་གྱི་ཚིག་འཇུག་པར་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་བསན་
བཅོས་ཚད་མར་མྱི་རྲེན་ནམ་ཁས་མྱི་ལྲེན་ན་བསན་བཅོས་དྲེར་གགས་པའྱི་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གྱི་དོན་
ལ་དཔོད་པ་ཡང་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་ཁྱོད་རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་
ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཁྱོད་རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་དང་ནུས་པ་མཚུངས་པར་བསན་པ་ལ་ཡང་
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་དྲེ་རྩོད་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྲེན་ཡྱིན་པས་རོལ་བས་ཚད་མར་
ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་གནོད་སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པ་བཞྱིན་དུ་གང་ལ་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་ནས་
དཔོད་དགོས་པ་དྲེའྱི་སྐབས་ཀྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་ྱིད་ལ་ཁྱོད་གནོད་བྱྲེད་དམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡན་ལག་དུ་
འགྱུར་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་པའྱི་དོན་འདྱི་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་
ན་རོལ་བའྱི་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་གྱིས་པོ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་ལ་གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་
གྱི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་ཚད་མས་བསལ་བའྱི་དཔྲེ་བརོད་པ་དག་ཀང་མཚུངས་པ་ྱིད་དུ་བསན་
པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་གྱིས་རོལ་བས་ཚད་མས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་གནོད་
སྒྲུབ་དུ་འཇུག་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་
དག་མྲེད་དྲེ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་དྲེ་རང་ཚིག་འགལ་བ་དང་བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་གྱིས་ཀའྱི་དཔྲེ་
བརོད་དུ་རུང་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་རྣམས་ཡོད་པ་མྱིན་ན་བསན་བཅོས་དང་
རོལ་བ་རང་ཚིག་གྱིས་རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པ་ཙམ་གྱིས་རང་གྱི་དོན་ལ་མྱི་སླུ་བའྱི་
ཚིག་ཏུ་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་འདྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ཚད་མ་དྲེ་བསན་བཅོས་འབའ་ཞྱིག་



340   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

གྱིས་མྱི་གྲུབ་ན་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དཔྲེ་བརོད་དུ་ཇྱི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན།  



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   341 

༼༡༥༽ 
གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། རང་ཚིག་འགལ་བའྱི་དམ་
བཅའ་ལ་བསལ་བའྱི་དཔྲེར་བརོད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚིག་རང་ྱིད་ཀྱིས་རང་གྱི་ནུས་པ་མས་པར་བྱས་པའྱི་
ཚིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དམ་བཅའ་ལ་ནྱི་ཕོགས་མཚོན་ཙམ་བསན་པའྱི་དཔྲེར་
བརོད་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅའ་དངོས་མ་ཡྱིན་ནས་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དམ་བཅའ་
དངོས་དང་ཁྱོད་དམ་བཅས་པའྱི་ཤུགས་ལས་འོངས་པའྱི་ཚད་མས་རང་གྱི་དངོས་ཀྱི་བསན་བྱ་ལ་
གནོད་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། ལུང་དང་འགལ་བ་དྲེ་ལ་བསལ་བའྱི་དཔྲེ་ནྱི་དཀར་པོའ་ིཆོས་ནྱི་མ་
འོངས་པ་ན་བདྲེ་བ་མྱི་གྲུབ་བོ་ཅྲེས་དམ་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ལུང་དང་འགལ་བའྱི་དམ་བཅའྱི་བསལ་
བའྱི་དཔྲེ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆོས་ཅན་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་སྲེང་དུ་ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་སྲེང་དུ་ལུང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅའ་ན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ཅྱིར་ཡང་མ་འགྱུར་ཏྲེ་ལུང་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ལུང་ཁས་བངས་ན་ཅྱིར་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། ལུང་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་མྱིན་པའྱི་དངོས་པོ་ས་ལྟ་བུ་ལ་བྱྲེ་བག་པས་སར་ས་རག་
སོན་གྱི་བསན་བཅོས་ལ་བརྲེན་ནས་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་ཁས་བངས་ནས། ཕྱིས་བསན་བཅོས་དང་
འགལ་བ་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་
པར་བརོད་ཅྱིང་དམ་བཅས་ན་ཡང་། བྱྲེ་བག་པས་ས་རག་སོན་གྱི་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་རག་པ་ནམ་
ཡོན་དུ་དམ་བཅས་པ་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་བཞྱིན་དུ་ས་མྱི་རག་ཡྱིན་
པར་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་ཙམ་དུ་འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་དང་
ཁྱོད་གྱིས་པོ་དག་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཡང་སྲེ་ཁྱོད་
ཀང་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་དྲེའྱི་ཚེ་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་དམ་བཅས་པའྱི་
བྱྲེ་བག་པའྱི་རང་ཚིག་གྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཁོ་བོའ་ིམ་མོ་བཤམ་མོ་ཞྲེས་པའྱི་རང་
གྱི་ཚིག་ས་ཕྱི་གྱིས་ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ཙམ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་
ན་དམ་བཅའ་འགལ་བ་དྲེ་དག་གང་ལ་རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་ཡོད་པའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་གཞན་རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་
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མྲེད་པའྱི་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ།  
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༼༡༦༽ 
གང་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་དོན་དྲེ་ནྱི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ལས་ཆྲེས་སོབས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་ལུང་ཙམ་གནོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པར་འདོད་ན། བྱྲེ་བག་
པས་ས་རག་སོན་གྱི་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་ས་རག་པ་ནམ་ཡོན་དུ་དམ་བཅའ་བ་ཆོས་ཅན། ས་རག་པ་
ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་བཞྱིན་དུ་དྲེར་དམ་བཅའ་བ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་དྲེ་མྱི་གནོད་
པར་ཐལ། དྲེ་དང་ཁྱོད་གྱིས་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ནུས་པ་མཚུངས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་ས་
རག་པ་ནམ་ཡོན་མ་ཡྱིན་པར་ཇྱི་བཞྱིན་དོན་ཅན་གྱི་རྲེས་དཔག་ཚད་མས་ངྲེས་ནས་ས་རག་པ་ནམ་
ཡོན་མ་ཡྱིན་པར་དམ་བཅས་པ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་དྲེ་མྱི་གནོད་པར་ཐལ། དྲེ་རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་ཅན་
ཡྱིན་ལ་ཁྱོད་རྒྱབ་རྲེན་རྱིགས་པ་དང་བལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྱིགས་པ་དང་བལ་བ་མ་གྲུབ་
སྲེ་ལུང་གྱིས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ལུང་རྣམས་ཚད་མ་ཡྱིན་པ་ནྱི་སར་ྱིད་ནས་
རྱིགས་པ་ཡང་དག་གྱིས་རྣམ་པར་བཟློག་ཟྱིན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་
ལ་ལུང་གྱིས་མྱི་གནོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བངས་པས་དཔོད་དགོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་
དག་ལ་ལུང་དང་འགལ་བའྱི་སོན་འདྱི་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་ལྟར་
ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཇུག་ཅྱིང་ཆོས་ཅན་ལུང་གྱིས་གྲུབ་པ་ལ་
ལུང་གནོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་དྲེས་ན། རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་ལུང་ཆོས་ཅན། རང་ཚད་
མར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་བོ་ངོར་རྲེས་དཔག་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེའྱི་བོ་ངོར་རང་དང་
འགལ་བའྱི་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་གང་གྱིས་མངོན་སུམ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྲེས་དཔག་ལས་
ཕྱི་རོལ་ཏུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་། ཀུན་བཏུས་སུ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་རྲེས་
དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ཁྱོད་རྲེས་དཔག་
དང་གནོད་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བསན་བཅོས་དྲེ་རྲེས་
དཔག་དང་གནོད་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་
དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་བསན་བཅོས་དྲེ་རྲེས་དཔག་གྱི་བསལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་དུ་རྲེས་དཔག་ལས་
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ཐ་དད་དུ་བསན་དགོས་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་ན་ཀུན་བཏུས་སུ་སྲེལ་བྱྲེད་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་སོན་པའྱི་སྐབས་
འདྱིར་ཆོས་ཅན། འབས་རང་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་གྱི་ 
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༼༡༧༽ 
དབྱྲེ་བ་གཞན་རྣམས་ཀང་བསན་དགོས་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་ཆྲེས་པར་འགྱུར་ལ། བསན་བཅོས་དྲེ་རྲེས་
དཔག་གྱི་བསལ་བའྱི་དབྱྲེ་བ་སོན་པའྱི་ཆྲེད་ཁོ་ནར་རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་རག་དང་རྲེས་དཔག་གྱི་དབྱྲེ་བ་གཞན་རྣམས་ནྱི་རྲེས་དཔག་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པས་ལོགས་སུ་
བསན་མྱི་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་ཀང་རྲེས་དཔག་ལས་ལོགས་ཤྱིག་ཏུ་བྱས་པ་
དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བསན་བཅོས་དྲེ་རྲེས་དཔག་གྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བསན་
བཅོས་དྲེ་འབས་རགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་སོ་ཞྲེས་སར་བསན་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐ་དད་དུ་བསན་
དགོས་པ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ན་རྱིགས་སོར་ཚིག་བསན་བཅོས་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ལ་དགོས་པ་ཅྱི་
ཡོད་ཅྲེ་ན། རྱིགས་སོར་རང་གྱི་ཚིག་ཀང་བསན་བཅོས་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དྲེ། རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་མྲེད་པའྱི་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཙམ་བརོད་པ་ནྱི་ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་པ་
ཙམ་ཡྱིན་གྱི་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་དྲེས་བསན་
བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་ཕྱིར་ན་བསན་བཅོས་ལ་ལྟོས་པ་དང་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་
དངོས་པོ་ཀུན་ལ་བསན་བཅོས་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གལ་ཏྲེ་བསན་བཅོས་དྲེ་ཚད་མར་མྱི་
འདོད་པའྱི་ཚེ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་ནམ་ཅྱི་བསན་བཅོས་ལ་མྱི་ལྟོས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡྱིན་
དྱིས་པས། གལ་ཏྲེ་སར་བསན་བཅོས་ཁས་བངས་ནས་ཕྱིས་བསན་བཅོས་དང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་
ན་རོལ་བའྱི་རང་ཚིག་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རང་ཚིག་དང་
གནོད་ཚུལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དང་འགལ་བ་ཡང་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཡང་རོལ་བས་ཚད་མར་ཁས་བངས་པའྱི་བསན་བཅོས་འདྱི་ཆོས་ཅན། ཚད་མའྱི་མཚན་ྱིད་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའྱི་ཚད་མ་ྱིད་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་
ཚད་མར་བྱས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་ཚད་མས་གྲུབ་པ་ལ་ལུང་གནོད་བྱྲེད་དུ་མྱི་འཇུག་པ་
དྲེས་ན་མངོན་རྲེས་དཔག་ལ་རབ་ཏུ་གགས་ཤྱིང་གྲུབ་པའྱི་དོན་དག་ལ་བསན་བཅོས་ཚད་མ་ཡྱིན་
པས་དོར་ནའང་ྲེས་པ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་ཀྱི་མཐོ་རྱིས་ལ་སོགས་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་དག་ལ་དཔོད་པ་
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ན་བསན་བཅོས་ཚད་མར་འདོད་དགོས་ཏྲེ། བསན་བཅོས་ཚད་མར་མྱི་འདོད་ 
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༼༡༨༽ 
ན་དྲེ་དག་ལ་དཔད་པ་ྱིད་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཤྱིན་ལོག་ལ་སོད་པ་ན་ཡང་ལུང་གང་རུང་རུང་
ཁས་ལྲེན་པ་ནྱི་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལུང་ལ་རྱིགས་པས་བརགས་ཅྱིང་དཔད་དགོས་ལ་ལུང་འདྱི་ལ་ཡང་
རྱིགས་པས་བརག་ཅྱིང་དཔད་པ་ན་ཕལ་ཆྲེར་ནྱི་ས་ཕྱི་ནང་འགལ་བ་བརོད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདྱི་
ལྟ་སྲེ་ཆགས་སོགས་ཆོས་མྱིན་སྱིག་པའྱི་རྩ་བར་བསན་ནས་སར་ཡང་གང་གཱ་ལ་སོགས་པའྱི་ཁྲུས་
ཀྱི་ཆོས་མྱིན་སྱིག་པ་དག་པར་འགྱུར་བའོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་རོག་ལྡན་གྱིས་ལུང་ཇྱི་
ལྟར་འད་བ་ཞྱིག་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་ཞྲེ་ན། རོག་ལྡན་གྱིས་ལུང་ལ་རྱིགས་པས་དཔད་ནས་འཇུག་པ་
ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། མཐོང་བ་མངོན་ལོག་སོན་པ་ལ་མངོན་རྲེས་ཀྱི་རྱིགས་པས་གྲུབ་ཅྱིང་གནོད་
པ་མྲེད་པ་དང་མ་མཐོང་བ་ཤྱིན་ལོག་དག་སོན་པ་ལ་རང་ཚིག་འགལ་བས་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་བསན་
བཅོས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ཚད་མར་གཟུང་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་ཁས་བངས་
འབས་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་ཡྱིད་ཆྲེས་པའྱི་བསལ་བ་བསན་ནས་འགོ་ལ་གགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་སོ་ནས་
གགས་པའྱི་བསལ་བ་སོན་པ་དྲེ། ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་སའྱི་བརོད་བྱར་རུང་བ་ྱིད་
ཆོས་ཅན། རང་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་པ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་གྲུབ་
པ་བཀག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་དྲེ་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་
ཕྱིར། དྲེས་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད་བྱྲེད་དུ་རུང་བ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ངག་ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་
ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ལ་སོགས་པའྱི་དོན་རྣམས་ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་མྱི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་
གགས་པས་གནོད་དྲེ། དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་རུང་ཡྱིན་པར་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་འདོད་པ་
རྣམ་རོག་ཡྱིད་ཆྲེས་ཤྱིང་གཏྱིང་ཚུགས་པའྱི་ཚུལ་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདོད་རྒྱལ་
བའྱི་སས་བརོད་རུང་ལ་ཅྱི་ཕྱིར་གགས་པ་ཞྲེས་བརོད་ཅྲེ་ན། འདོད་རྒྱལ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་གྱི་
ཆོས་དྲེ་ཆོས་ཅན། གགས་པའྱི་ས་ཡྱིས་བཏགས་ནས་བརོད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། གགས་པའྱི་
རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་སྲེས་པ་སྲེ་དྲེས་གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ལ་
གགས་པ་ཞྲེས་བཏགས་ནས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརོད་རུང་དྲེ་བརོད་མྱི་རུང་དང་དངོས་སུ་



348   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

འགལ་བས་དྲེས་དྲེ་ལ་གནོད་པར་རྱིགས་མོད་མངོན་རྲེས་དང་ལུང་རྣམས་ནྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་
བའྱི་དོན་དང་ 



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   349 

༼༡༩༽ 
འགལ་བ་མྲེད་པས་དྲེས་དྲེ་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་ན། ཕོགས་གང་ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་
སྐབས་འགར་མངོན་རྲེས་སོགས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་བའྱི་དོན་ལ་གནོད་པར་བཤད་པ་དྲེ་
མངོན་རྲེས་སོགས་ཀྱི་ཚད་མ་དངོས་ཀྱིས་གནོད་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་མངནོ་སུམ་
རྲེས་དཔག་སོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པའྱི་གཞལ་བྱ་དྲེ་ལ་འཇལ་བྱྲེད་མངོན་རྲེས་སོགས་ཀྱི་སའམ་མྱིང་
གྱིས་སོ་བཏགས་ནས་མངོན་རྲེས་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པར་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་སའྱི་བརོད་བྱ་
ྱིད་དོན་ལ་བཀག་མྲེད་ཕྱིར་ཅྲེས་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་དྲེ་ལ་བརྲེན་ནས་
འབྱུང་བ་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་སོགས་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་བརོད་རུང་དུ་འཇུག་པ་འགག་ཏུ་
མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། རྱི་བོང་ཅན་གྱི་སྱི་རྣམ་ལ་སོགས་
རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་དོན་སྣ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། སར་བར་བྱས་དང་མ་བྱས་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་
རྣམས་ཀྱིས་བརོད་དུ་རུང་སྲེ། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སར་
བྱུང་བ་བར་བྱས་པའམ་འབྱུང་འགྱུར་བ་བར་མ་བྱས་པའྱི་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་ས་ཡྱིས་བརོད་བྱར་རུང་
བ་ྱིད་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་
མཐའ་དག་གནོད་པ་སྲེ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་དོན་ཙམ་ཐམས་ཅད་དང་རྲེས་སུ་
འབྲེལ་བ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་
བརོད་རུང་བར་སོབ་དཔོན་བཞྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། རྱི་བོང་ཅན་གྱི་སྱི་རྣམ་ལ་སོགས་པའྱི་རོག་
ཡུལ་ན་ཡོད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་དངོས་སུ་གགས་པ་མྲེད་ཀང་
དྲེས་བརོད་དུ་རུང་བར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་དངོས་པོ་སྲེ་དོན་ལ་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཀུན་གྱིས་བརོད་
རུང་ྱིད་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་སོབས་ྱིད་ལས་དྲེ་ལ་སྲེ་ཁྱོད་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཀུན་གྱིས་བརོད་རུང་དུ་འབྲེལ་
བ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་
དཔག་པ་མྲེད་ལ་ས་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་གྱིས་ན་བསལ་བ་དྲེ་ཡང་ཕོགས་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །སོབ་དཔོན་གྱིས་གགས་རུང་གགས་པར་བཞྲེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མྱི་
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བཞྲེད་ན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་འདྱིར་གནོད་བྱྲེད་དུ་བརོད་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་
པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་ 
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༼༢༠༽ 
དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་ྱིད་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མཐུན་དཔྲེའྱི་དོན་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཟླ་བར་གགས་པའྱི་དོན་དུ་མ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བྱུང་
གགས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པར་སོན་པ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་
རུང་དྲེ་ཚད་མས་འགོག་ན་རྲེས་དཔག་ལས་འགོག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། རོད་བྱྲེད་སའྱི་དོན་ལ་
དབང་པོ་སྲེ་མངོན་སུམ་རྣམས་འཇལ་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་དྲེ་རྲེས་དཔག་གྱིས་
འགོག་མྱི་ནུས་པར་ཐལ། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་དང་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་གང་བཀོད་
པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་རགས་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་འགྱུར་
བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་ཡོད་པ་འབའ་ཞྱིག་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་ཀྱི་རགས་གཞན་ནྱི་མ་
ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་
མྱི་འཇུག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དཔྲེར་ཡོད་པ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་དགོས་པ་དང་ལྡན་པར་
འདོད་དྲེ། ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་གང་ལ་རགས་ཡོད་པ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དྲེ་ལ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་
སུ་གང་བཀོད་པ་རྣམས་ཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཐུན་མོང་མྱིན་པའྱི་རགས་འབའ་ཞྱིག་པ་ྱིད་
ངོ་བོ་ྱིད་ཅྲེས་དྲེ་ལྟར་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ས་བྱུང་གགས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པར་མ་
ཟད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་སོན་པ་དྲེ། སོབ་དཔོན་གྱིས་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་ལ་ས་
ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེས་ས་བྱུང་གགས་པས་གནོད་པར་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། 
དོན་ཡོད་དྲེ། ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་ས་ནྱི་བར་ལ་བརྲེན་པ་ཅན་ཡྱིན་ལ་བར་དྲེ་ཡང་སྲེས་
བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་པས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་ས་ཡྱིས་གྲུབ་པ་སྲེ་བརོད་རུང་ནྱི་དོན་གང་
ལ་ཡང་མྱི་འགྲུབ་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་ས་བྱུང་གགས་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ལྟར་ཡོད་པར་རོགས་པའྱི་ཆྲེད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ས་བྱུང་གགས་པ་གསུངས་པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་སོན་ཏྲེ། ས་
ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་ཞྲེས་པའྱི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་
རྲེས་སུ་དཔག་པས་སྒྲུབ་པའྱི་དོན་རྣམས་ལ་བཟློག་ཕོགས་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པའྱི་འགལ་བ་ལ་འཁྲུལ་པ་
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མྲེད་པ་ཅན་གྱི་རགས་མྲེད་པར་ཤུགས་ལ་སོན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དྲེ་ས་
ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་ཞྲེས་སོགས་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་ 
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༼༢༡༽ 
གྲུབ་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ས་བྱུང་གགས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་མྲེད་པར་དངོས་སུ་
གསུངས་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་
མྲེད་ལ་ཞྲེས་པའྱི་ལུང་གྱི་དོན་རྣམས་གཞན་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་ན་ཞྲེས་སོས་ནས། དྲེ་འདའྱི་
ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་
སས་བརོད་དུ་རུང་བར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཐམས་ཅད་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐུན་མོང་མ་
ཡྱིན་པའྱི་རགས་འབའ་ཞྱིག་ཏུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ནས་དྲེ་འདའྱི་ལུང་གྱིས་དྲེ་ལྟར་བསན་པ་ཆོས་
ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་སུ་དཔག་ལས་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་དྲེ་ཡུལ་
ཐ་དད་པའྱི་ཡུལ་ཅན་ྱིད་དུ་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་
རྲེས་དཔག་ལས་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ནུས་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ཡང་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དྲེ། གགས་པ་དྲེ་དངོས་པོ་རྣམས་ཡོད་པ་དང་མྲེད་པའྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཅན་གྱི་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ལས་ཡུལ་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་གགས་པ་དྲེ་དངོས་པོའ་ིདབང་
གྱིས་མྱི་འཇུག་པར་སྲེས་བུའྱི་འདོད་པ་ཙམ་ལ་སྲེས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེ་དག་གྱིས་རང་ལུགས་ལ་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་སོགས་ཀྱི་ལུང་གྱི་དོན་དང་དགོས་པ་
བསན་ནས། ད་གཞན་དག་གྱི་ལུང་དྲེའྱི་དོན་དུ་འདོད་པ་འགོག་པ་དྲེ། རྱིགས་སོ་འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅྱིག་
ན་རྲེ། འཇྱིག་རྲེན་ན་ཟླ་བ་གྱིས་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཡོད་པ་དྲེ་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་
སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེའྱི་ཕྱིར། སོབ་དཔོན་གྱིས་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་མྲེད་ལ་ཞྲེས་བཤད་ཅྲེས་ཟྲེར་རོ། །སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། 
འཇྱིག་རྲེན་ན་ཟླ་བ་གྱིས་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡོད་པ་དྲེ་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་
རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པར་བཤད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། གགས་པ་མཐའ་དག་
ལས་ལོག་པར་ཞུགས་པའྱི་བར་སོད་པའྱི་བོ་ངོར་རྱི་བོང་ཅན་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་བའྱི་སས་
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བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་དྲེ་ལ་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་ཡོད་པ་དྲེ་ནྱི་རྱི་བོང་
ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་སྒྲུབ་ 
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༼༢༢༽ 
པའྱི་རགས་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཙམ་དུ་འདོད་ཅྱིང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། བར་སོད་པ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱི་བོ་ངོར་རྱི་བོང་ཅན་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་
མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་གང་ཞྱིག་
འདོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྱི་འདོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཟླ་བར་ཆྲེས་གགས་པའྱི་རྱི་བོང་ཅན་ཡང་
གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་བར་མྱི་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཐམས་ཅད་དངོས་པོའ་ིདབང་
གྱིས་འཇུག་པར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་འཇྱིག་རྲེན་ན་ཟླ་བ་གྱིས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པ་ཞྲེས་སོགས་བཤད་པ་ཡྱིན་ན། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་
བརོད་མྱི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པའྱི་དཔྲེར་བརོད་གཅྱིག་པོ་ཁོ་ན་ལ་གགས་པས་གནོད་པའྱི་དབང་དུ་
བྱས་ནས་ས་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེས་སོགས་དྲེ་སྐད་བསན་པར་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟ་
ཡང་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རྱི་བོན་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་དམ་
བཅས་པའྱི་དཔྲེར་བརོད་གཅྱིག་པོ་འདྱི་ྱིད་ཁོ་ན་ལ་གགས་པས་གནོད་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ས་
ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེས་སོགས་དྲེ་སྐད་བཤད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་
བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་དུ་དམ་བཅས་པ་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ཤྱིང་དྲེ་དག་གྱི་ཤྱིང་
མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ལ་ཡང་གགས་པས་གནོད་དོ་ཞྲེས་གགས་པའྱི་གནོད་པའྱི་མཚན་ྱིད་སྱིར་
བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་ས་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེས་སོགས་དྲེ་སྐད་དུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར་
རོ། །ཡང་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཟླ་བར་གགས་ཟྱིན་ཞྱིག་
དགོས་པར་འདོད་པའྱི་ལུགས་འདྱིར་ཡང་ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟླ་བའྱི་
སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ག་པུར་དང་དངུལ་ཆུ་སོགས་ལ་
ཡང་འཇྱིག་རྲེན་ན་སྙན་ངག་མཁན་ལ་སོགས་པས་ཟླ་བའྱི་ས་སོར་བར་མཐོང་བའྱི་ཕྱིར། ཟླ་བའྱི་ས་
ཆོས་ཅན། རྱི་བོང་ཅན་ཁོ་ན་ལ་ཐུན་མོང་མྱིན་པར་འཇུག་པ་ྱིད་ཀང་ཅྱི་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བརའྱི་
དབང་ཁོ་ན་ལས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལ་ལར་སྲེ་རྱི་ཅན་ཁོ་ན་
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ལ་ཟླ་བའྱི་ས་དྲེ་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཟླ་བའྱི་ས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱི་ཅན་ལ་དངོས་པོའ་ི
སོབས་ལས་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ་ལོ། ། 



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   357 

༼༢༣༽ 
གལ་ཏྲེ་རྱི་བོང་ཅན་ལ་ཟླ་བའྱི་ས་དྲེ་གགས་པས་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན་རྱི་
བོང་ཅན་མ་ཡྱིན་པ་ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་སོགས་ལའང་གགས་པས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་དུ་
མྲེད་པར་ཐལ། གགས་པའྱི་དབང་གྱིས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་གང་གྱི་ག་པུར་ལའང་གགས་པས་རོད་
བྱྲེད་དུ་གགས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བར་སོད་པའྱི་བོ་ངོར་ག་བུར་དང་དངུལ་ཆུ་ལ་སོགས་པ་ལ་ལར་
ཟླ་བའྱི་ས་དྲེ་བརོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པས་རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་
མྲེད་པ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ག་པུར་དང་དངུལ་ཆུ་སོགས་ཆོས་ཅན། བར་སོད་པའྱི་བོ་ངོར་རྱི་བོང་ཅན་
ཟླ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་མཐུན་དཔྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ངོར་ཟླ་བའྱི་ས་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ལ་
དངོས་པོའ་ིསོབས་ལས་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེའྱི་ངོར་ག་པུར་སོགས་ལ་ཟླ་
བའྱི་ས་དྲེ་གགས་པས་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པར་ཁས་ལྲེན་ན། ཟླ་བའྱི་ས་ཆོས་ཅན། དྲེའྱི་ངོར་རྱི་བོང་
ཅན་ལའང་གགས་པས་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པ་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའྱི་ངོར་ག་པུར་སོགས་ལ་
གགས་པས་རོད་བྱྲེད་དུ་གྲུབ་པས་གང་གྱི་ག་པུར་སོགས་དང་རྱི་བོང་ཅན་དུ་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པར་
ཁྱད་པར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བར་སོད་པ་རྱི་ཅན་ལ་ཟླ་བའྱི་ས་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རོད་
བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་པ་ཙམ་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། རྱི་ཅན་ལ་ཟླ་བའྱི་ས་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རདོ་
བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་གྲུབ་བམ་མ་གྲུབ་དྱིས་པས། གྲུབ་ན་ཟླ་བའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རྱི་
བོང་ཅན་ལའང་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྱི་
བོང་ཅན་ལ་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་མ་གྲུབ་
ན། ཁྱོད་རྱི་ཅན་ལ་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པ་བཟློག་ཀང་ྲེས་པ་ཡོད་པ་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་རྱི་ཅན་ལ་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་མཚན་གྱིས་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇུག་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེ་མྲེད་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ས་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་མྱི་འཇུག་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་དངོས་པོའ་ིསོབས་ཀྱིས་འཇུག་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་བར་ཅན་གྱི་ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འདོད་
རྒྱལ་བའྱི་ས་ཆོས་ཅན། །ཁྱོད་ལས་བྱུང་བའྱི་བརོད་རུང་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བརོད་རུང་བ་དྲེ་དོན་



358   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

རྣམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་འདོད་ 
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༼༢༤༽ 
པ་ཙམ་གྱིས་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བྱྲེད་དུ་བར་སར་བ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་
ན་ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་ས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་བརོད་རུང་བ་ྱིད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་
ཡོད་པ་འགོག་པ་ལ་ཁྱོད་བར་སོར་བ་འགོག་ཏུ་མྲེད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་གགས་པ་ཞྲེས་བྱ་བའྱི་རྲེས་
སུ་དཔོག་པ་བརོད་རུང་བའྱི་ཡུལ་ཅན་གྱིས་གནོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཁྱདོ་འདོད་པ་ཙམ་གྱིས་དོན་
ཐམས་ཅད་ལ་རོད་བྱྲེད་དུ་བར་སར་བ་དགག་ཏུ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་
ལ་རྩོད། གལ་ཏྲེ་གགས་པས་བསལ་བ་ཆད་པ་ན་དོན་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་
སས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་བསན་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ལྟར་བསན་པའྱི་རྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རྱི་ཅན་སོགས་ཀྱི་དོན་དྲེ་དག་རྣམས་ཟླ་བ་ཞྲེས་
སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་སས་བརོད་རུང་དྲེར་འགག་པ་གགས་པ་དང་འགལ་བར་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
ཟླ་བ་ཞྲེས་སོགས་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་བར་ཡྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའྱི་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རྣམས་ལ་བརོད་བྱའྱི་
དོན་མཐའ་ཅྱིག་ཏུ་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་མྱིན་ཞྲེས་བརོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱི་སྐབས་ཀྱི་འཇུག་བསྡུ་བ་ནྱི། 
བཤད་མ་ཐག་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱི་ས་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་འཇུག་པ་
འགོག་པའྱི་དོན་དམ་འདོད་རྒྱལ་བའྱི་ས་རྣམས་ཀྱི་དོན་དོན་དམ་པ་ྱིད་དུ་གྲུབ་པ་འགོག་པ་ལ་གནོད་
པ་མྲེད་པར་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །འདོད་རྒྱལ་བའྱི་སས་བརོད་མྱི་རུང་ལ་གགས་པས་གནོད་པ་དྲེས་ན་
གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་གྱུར་པ་མ་ཡྱིན་ཡང་སྲེལ་བྱྲེད་
སྐབས་སུ་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ལས་སྲེལ་བྱྲེད་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་དྲེ་ལྟར་དུ་བསན་པ་དྲེ་ཁྱོད་དྲེ་དང་ནུས་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་བསན་པའྱི་
ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ས་མ་རང་ཚིག་དང་བསན་བཅོས་གྱིས་རྲེས་དཔག་ལ་ཐ་དད་དུ་བྱས་
པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཀུན་བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེར་བརོད་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཡྱིད་
ཆྲེས་དང་གགས་པས་གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་བསན་ཅྱིང་མངོན་སུམ་དང་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་གྱིས་གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་མྱི་སོན་



360   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཡྱིད་ཆྲེས་དང་གགས་པའྱི་རྲེས་དཔག་འདྱི་གྱིས་ནྱི་ 
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༼༢༥༽ 
ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེ་བརོད་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱོད་གྱིས་ཀྱིས་
གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་རབ་ཏུ་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་གྱིས་དྲེ་
ལྟར་བསན་པ་དྲེ་ཁྱྲེད་གྱིས་རྲེས་དཔག་ཏུ་གྲུབ་ཟྱིན་ཀང་མངོན་སུམ་དང་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་
ཀྱི་རྲེས་དཔག་ལས་སྲེལ་བྱྲེད་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་པར་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་བརོད་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་གཞལ་བྱའྱི་དོན་ཅན་གྱི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་བྱ་བ་ནྱི་
དམ་བཅས་པ་ཙམ་གྱིས་འགལ་བ་ཡྱིན་ལ། ས་ལས་བྱུང་བའྱི་གགས་པ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་སོར་ནྱི་
རྱི་བོང་ཅན་ཟླ་བ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །མངོན་སུམ་དང་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏུས་སུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེ་བརོད་
འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་ཁྱྲེད་གྱིས་ཀྱིས་གནོད་ཚུལ་རྒྱུ་མཚན་དང་བཅས་པ་རྒྱས་པར་སོན་པ་མྱིན་
པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་གྱིས་དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་ཀྱིས་གནོད་བསྒྲུབ་ཏུ་འཇུག་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གྱིས་ཁྱྲེད་གྱིས་ཀྱི་གནོད་ཚུལ་རོགས་པར་ས་བའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་གགས་པའྱི་བསལ་བ་
བསན་ནས་མངོན་སུམ་གྱི་བསལ་བ་སོན་པ་དྲེ། མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་ཚུལ་འདྱི་རགས་ས་ཡང་
འདྱི་ལ་ཡང་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡོད་དྲེ། རོགས་ངོར་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཆོས་དུ་མའྱི་དངོས་པོ་ྱིད་དུ་
གགས་པའྱི་སའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་གང་ཞྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་ལྟར་གྱི་བྱས་མྱི་
རག་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་ཡོད་ན་དྲེ་ལྟར་དུ་སྣང་བའྱི་རང་འཛིན་གྱི་བོ་སྲེ་
དགོས་པ་ལ་དྲེ་འདའྱི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའྱི་རང་འཛིན་གྱི་བོ་ནྱི་སྲེ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
སྲེལ་བྱྲེད་སྐབས་སུ་མངོན་སུམ་དོན་དང་ཞྲེས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ན་ཤྲེས་མ་
འཁྲུལ་བ་ལ་སྱི་གསལ་གྱིས་སུ་མྲེད་པར་སྣང་བར་གྱུར་པའྱི་ས་རང་མཚན་དྲེ་བསན་པའྱི་དོན་ནམ་
ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་སྣང་བར་གྱུར་པའྱི་དོན་འདྱི་ྱིད་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སའྱི་སྲེང་དུ་ཡོད་ན་
མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁྱོད་སའྱི་སྲེང་དུ་མངོན་སུམ་གྱིས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
སའྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡྱིན་པའྱི་ངོ་བོ་ན་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྱི་གསལ་གྱིས་སུ་མྲེད་པར་སྣང་བའྱི་
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༼༢༦༽ 
དྲེ་ྱིད་ཆོས་ཅན། དོན་ཞྲེས་པའྱི་སས་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་ས་དྲེ་ལ་དོན་དམ་པར་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ལྷག་མ་སའྱི་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཀྱི་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཞྲེས་
པའྱི་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ལས་ལྡོག་པའྱི་མཚན་ྱིད་དམ་རང་
བཞྱིན་ཅན་གྱི་སའྱི་སྱིའྱི་ཆོས་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་བྱས་མྱི་རག་སོགས་སའྱི་སྱིའྱི་ཆོས་དྲེ་ནྱི་
ཆོས་ཅན། དབང་པོ་སྲེ་མངོན་སུམ་གྱི་སོད་ཡུལ་མྱིན་ཏྲེ། དོན་དམ་པར་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་
ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་མངོན་སུམ་གྱི་བསལ་བ་འཆད་པའྱི་སྐབས་སུ་བསན་བྱ་ཞྲེས་
སོས་པས་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བྱས་མྱི་རག་སོགས་སྱིའྱི་ཆོས་རྣམས་མངོན་སུམ་གྱི་ཡུལ་
མྱིན་པར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་དྲེ་རྣམས་སའྱི་སྲེང་དུ་ཡོང་ཡང་མངོན་སུམ་གྱིས་གནོད་པ་ཡོད་པ་མྱིན་
ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ན་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྱི་གསལ་གྱིས་སུ་མྲེད་
པར་སྣང་བའྱི་དོན་དྲེ་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་རང་མྱིང་གྱིས་མྱི་བརོད། གང་གྱིས་ན་མན་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་སས་བརོད་
ཅྲེ་ན། དྲེ་འདའྱི་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་མྱིང་གྱི་ཡང་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རྣམ་པ་ཀུན་དུ་
རོད་བྱྲེད་སའྱི་དངོས་ཀྱི་བརོད་བྱའྱི་དངོས་པོ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སྱིའྱི་ཚུལ་གྱིས་ནྱི་མན་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་
སས་ཀང་བསན་ནུས་ལ་མན་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་སས་བརོད་པ་ལ་དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྣ་བའྱི་
དབང་པོའ་ིསོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་རང་མཚན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་མན་བྱ་ཞྲེས་ན་ཤྲེས་
ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བཏགས་ནས་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱདོ་ན་ཤྲེས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དྲེའྱི་སོབས་
ཀྱིས་ས་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་པ་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་མངོན་སུམ་གྱི་བསལ་བ་བསན་ནས་
འོ་ན་བསལ་བ་དྲེ་དག་བསལ་གཞྱི་གང་གྱི་སྲེང་དུ་བསལ་སྙམ་ན། སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུའོ་
ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་པ་འཆད་དྲེ། ཀུན་ལས་བཏུས་སུ་རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་སོས་
པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྩོད་པའྱི་དུས་ཀུན་ཏུ་རོལ་བས་བདག་ྱིད་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་
པའྱི་ཆོས་གང་ཡྱིན་པའྱི་ཆོས་དྲེ་དང་ལྡན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་མངོན་སུམ་ལ་སོགས་པའྱི་
ཚད་མས་གནོད་ན་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་གྱི་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ 
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༼༢༧༽ 
ཆོས་གཞན་གྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་རོགས་པའྱི་
ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐབས་གཞན་གྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་
སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་གནོད་པར་ཐལ། སྐབས་གཞན་དུ་རོལ་བས་མྱི་འདོད་པའྱི་ཆོས་ཅན་
གཞན་ལ་གནོད་ཀང་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འདྱི་ལ་ཅྱི་ཞྱིག་བཀག་སྲེ་མྱི་གནོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་
བུའྱི་དོན་འདྱི་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་ལས་ཀང་རོགས་པས་རང་རྲེན་ལ་སོས་པ་དོན་
མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་གནོད་པའྱི་དོན་འདྱི་
ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་རང་ྱིད་ཀྱི་ས་ལས་རོགས་པ་སྲྱིད་ཀང་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་སོས་པ་ནྱི་ཆོས་
ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་ཀང་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་
ཞྲེས་གྲུབ་ཅྱིང་རོགས་པའྱི་དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་
གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་ཐལ། སྐབས་ཀྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་འགལ་བ་སྲེ་བཀག་
པར་གྱུར་པས་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའྱི་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་འགལ་བ་སྲེ་བཀག་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་རང་རྲེན་སོས་པས་གཞན་དུ་མ་སོས་ན་རོལ་བས་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་
ཆོས་ཞྱིག་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ཞྲེས་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་སྐབས་སུ་བརོད་པའྱི་ཕྱིར་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་ལ་གནོད་པ་ྱིད་ཁོ་ན་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་པར་འགའ་ཞྱིག་སྲེམས་
པར་འགྱུར་སྲྱིད་པ་དྲེས་ན། དྲེ་བསལ་ནས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
གནོད་པར་ཤྲེས་པའྱི་དོན་དུ་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་སོས་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྐབས་ཀྱི་ཆསོ་ཅན་ལ་
གནོད་ན་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་འདྱི་ཡང་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་དུ་རང་ྱིད་སོས་པའྱི་དོན་
གྱིས་གྲུབ་པ་མྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་གྲུབ་པ་བདྲེན་ཏྲེ་འོན་ཀང་རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་
དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་འགའ་ཞྱིག་བཀག་པ་ལ་ཡང་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བཀག་པའྱི་སོན་དང་ལྡན་
པར་ཁས་ལྲེན་ཏོ། །དཔྲེར་ན་བྱྲེ་བག་པས་ནམ་མཁའ་དང་ཕོགས་དུས་ལ་སོགས་རྣམས་རག་པའྱི་
རྲེས་སུ་འདོད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་པས་ནམ་མཁའ་དང་ཕོགས་དུས་སོགས་ཆོས་ཅན། རྲེན་གཞན་
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དག་ 
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༼༢༨༽ 
གྱིས་སོན་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་གསར་དུ་བསྲེད་དུ་མྲེད་པའྱི་རག་པའྱི་རྫས་མྱིན་ཏྲེ། གཅྱིག་ཆར་དུ་
རང་འབས་ས་དང་ཕོགས་དུས་སོགས་འཛིན་པའྱི་རྣམ་རོག་གྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཤད་
པ་ལ། བྱྲེ་བག་པས་སུན་འབྱྱིན་འདྱིར་བརོད་པ་ནྱི། ཅྱིག་ཆར་དུ་དོན་བྱྲེད་པས་སོང་པའྱི་རགས་དྲེས་
རག་པའྱི་རྫས་འགོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་ནམ་མཁའ་དང་ཕོགས་དུས་སོགས་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་
བོའང་དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བཀག་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་
བརོད་པར་བྱྲེད་དོ། །དྲེ་བཞྱིན་ཡྱིན་ན་གཅྱིག་ཆར་དུ་དོན་བྱྲེད་པས་སོང་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་གྱུར་
གྱི་ནམ་མཁའ་བཀག་པས་ཁྱོད་ནམ་མཁའ་དང་ཕོགས་དུས་སོགས་རག་དངོས་ཀྱིས་སོང་པར་སྒྲུབ་
པའྱི་རགས་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་བཀག་པས་ཁྱོད་དྲེ་ལྟར་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་
འགའ་ཡང་མྲེད་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་འདྱིས་ནྱི་སྐབས་ཀྱི་
ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཀའྱི་ཚོགས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་ཡྱིན་པས་ན་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་
པ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཆོས་འགོག་པར་འགྱུར་བས་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་
ན་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ལ་གནོད་ཅྲེས་བསན་པ་ཡྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རོལ་བའྱི་
འདོད་ཡུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་མ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་
ལ་གནོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རོལ་བའྱི་འདོད་ཡུལ་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་ལྟ་
ྱིད་དུ་ལྡན་པའྱི་ཆོས་ཅན་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་
པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་དྲེ་ལྟ་ན་སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་པ་ལ་བཀོད་པའྱི་རགས་
འདྱིར་གནོད་པ་ཡོད་དྲེ། རགས་ཇྱི་ལྟར་ན། བདྲེ་སྡུག་དང་གཏྱི་མུག་སོགས་ཆོས་ཅན། རྲེན་གཞན་
གྱིས་བསྲེད་ནུས་མྱིན་པའྱི་རག་པའྱི་རྫས་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཅྱིག་ཆར་དུ་རང་འབས་ས་སོགས་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་བཀོད་པ་ལ་གངས་ཅན་པས་ས་མ་བྱྲེ་བག་པ་བཞྱིན་དུ་རོལ་
ཏྲེ། ཅྱིག་ཆར་དུ་དོན་བྱྲེད་པས་སོང་པའྱི་རགས་དྲེས་རག་པའྱི་རྫས་འགོག་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་
ཆོས་ཅན་བདྲེ་སོགས་མྱི་རག་པ་དྲེ་ཡང་བཀག་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་བཀག་པའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་
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རོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གལ་ཏྲེ་ 
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༼༢༩༽ 
ཆོས་ཅན་བདྲེ་སོགས་མྱི་རག་པ་འདྱི་ལ་གཏན་ཚིགས་ཅྱིག་ཆར་དུ་དོན་བྱྲེད་པས་སོང་པ་དང་འགལ་
བར་ངྲེས་ན་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་བ་ྱིད་ཡྱིན་ན་ཡང་དྲེ་དག་འགལ་བ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རགས་རྱིམ་བཞྱིན་བྱྲེད་པ་སྲེ་ཅྱིག་ཆར་དུ་རང་འབས་ས་སོགས་ཀྱི་དངོས་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་པ་འདྱི་ནྱི་
ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་མྱི་རག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྷག་ལྡན་གྱི་ཁྱད་པར་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་དང་མྱི་རག་ྱིད་
འགལ་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་སྐབས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་གྱིས་སྐབས་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་དྲེའྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡྱིན་གྱི་འབྲེལ་མྲེད་གྱི་
ཆོས་ཅན་འབའ་ཞྱིག་ྱིད་དམ། ཆོས་གཞན་གྱི་རྲེན་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་
གནོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་བསན་ཏྲེ། གང་གྱི་ཕྱིར་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བ་རང་ྱིད་འདོད་པའྱི་ཆོས་
ཞྱིག་སྐབས་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
རང་ྱིད་ཀྱི་ས་ཡྱིས་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་གཞན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྱིན་
ཞྲེས་བསན་པ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རང་གྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་སས་ཀང་འབྲེལ་མྲེད་ཀྱི་ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་
པ་སྐབས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡང་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱད་པར་མ་གྲུབ་
པར་ཁྱད་པར་ཅན་མ་གྲུབ་པས་གྱིས་ཀ་མ་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་ཕོགས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པས་
ཕོགས་སོན་ཡྱིན་མོད་ཅྱིའྱི་ཕྱིར་དྲེ་དག་ཀུན་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཀྱི་སོན་དུ་མ་བཤད་ཅྲེ་ན། ཕོགས་
སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་ཙམ་གྱིས་ཕོགས་སོན་ཡྱིན་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སོན་ཐམས་ཅད་ཀང་ཕོགས་སོན་
དུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ལྟར་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་རྲེན་ཆོས་ཅན་མྲེད་པས་རགས་མ་གྲུབ་པ་དང་དཔྲེ་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ཀྱི་སོང་པས་དཔྲེ་མ་གྲུབ་ལ་སོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་སོན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཕོགས་ྱིད་ལ་
གནོད་འགྱུར་བ་སྲེ་བསྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་པ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ཡང་དྲེ་དག་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སོན་མྱིན་ཏྲེ། 
དམ་བཅའ་བ་ཙམ་དང་འབྲེལ་བའྱི་སོན་ཐམས་ཅད་ཕོགས་སོན་ཡྱིན་གྱི་དམ་བཅའ་བའྱི་ཡན་ལག་
ལས་ཡན་ལག་ཕྱི་མ་ 
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༼༣༠༽ 
དཔྲེ་རགས་ལ་ལྟོས་པའྱི་སོན་གང་ཡྱིན་དྲེ་ནྱི་དཔྲེ་རགས་དྲེ་ྱིད་དང་རྲེས་སུ་འབྲེལ་བའྱི་སོན་ཡྱིན་གྱི་
ཕོགས་སོན་ནྱི་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སར་བཤད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཀུན་བཏུས་སུ་ས་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་
བུམ་པ་རག་ཞྲེས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ཙམ་བསན་པ་ཡྱིན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་རྣམས་མ་བསན་
པས་དྲེ་དག་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དུ་མྱི་ཤྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། ཀུན་བཏུས་སུ་ས་མན་བྱ་མ་ཡྱིན་བུམ་པ་
རག་ཞྲེས་སོགས་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེ་བརོད་སོན་པའྱི་ཚིག་
འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དང་ཆོས་
ཅན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་དག་ཀང་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་
དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ཐམས་ཅད་མཚོན་བྱྲེད་ཀྱི་དཔྲེར་བརོད་དུ་བསན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དམ་བཅའ་
ལྟར་སྣང་བཞྱི་ཡོད་པ་དྲེ་ལ་ཆོས་ཅན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་གནོད་བྱྲེད་
དང་བཅས་པའྱི་དོན་འདྱི་བསན་པའྱི་དོན་དུ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གྱི་དཔྲེ་ཡྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཆོས་ཀྱི་
ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་གནོད་བྱྲེད་དང་བཅས་པ་ཙམ་རྒྱས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །རྣམ་
འགྲེལ་འདྱིར་བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གནོད་བྱྲེད་དང་
བཅས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་ལ་དཔགས་ནས་བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་
ཅན་གྱི་ངོ་བོ་དང་ཁྱད་པར་ལ་གནོད་པའྱི་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་གནོད་བྱྲེད་དང་བཅས་པ་རོགས་པར་
བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ནྱི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་དྲེ། 
མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཐོགས་བསྱིབ་གཡོག་ལ་སོགས་པ་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །བྱྲེ་བག་པས་ཡན་
ལག་ཅན་ནྱི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ཅྲེས་པའྱི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡན་ལག་རྡུལ་
ཕན་རྣམས་ཕན་ཚུན་ལྡན་པ་སྲེ་ཕད་པས་བསྲེད་པའྱི་དོན་ལྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་
མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་རྫས་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ལ་རྲེན་པ་སྲེ་མཐོང་རུང་ཞྱིག་ཡན་ལག་ལས་
རྫས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་ 
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༼༣༡༽ 
དམ་བཅས་པའམ་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་མཐོང་བའྱི་ལྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཁྱད་
པར་ཅན་ཡྱིན་པ་ཞྱིག་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པ་གང་རུང་ཡྱིན་ནས་ཕྱི་མ་
ལྟར་དམ་བཅའ་བ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། བྱྲེ་བག་པས་མངོན་སུམ་གྱིས་མ་
མཐོང་བའྱི་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕན་རྣམས་ལ་མཐོང་ཐོགས་སྱིབ་གཡོག་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་བུ་མྲེད་
པར་མཐོང་ནས་མཐོང་ཐོགས་སྱིབ་གཡོག་ལ་སོགས་པའྱི་འབས་བུ་ཅན་གྱི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་
ཡན་ལག་ཅན་ཞྱིག་སྒྲུབ་པར་འདོད་ནས་ཁྱོད་དམ་བཅའ་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་
ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པའྱི་བོ་ངོར་ལྱིད་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཁྱད་པར་ཅན་
མྱིན་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པ་ཞྱིག་བསྒྲུབས་ན་གྲུབ་ཟྱིན་ལ་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་
ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་དྲེ་འདའྱི་ཡན་ལག་ཅན་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་པར་
གྲུབ་ཟྱིན་མ་བརྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་བྱྲེ་བག་པའྱི་དམ་བཅའྱི་དོན་རྲེས་སུ་བརོད་ནས་དྲེ་ལ་
གནོད་ཚུལ་བསན་པའྱི་ཕྱིར་སོབ་དཔོན་གྱིས། ཡན་ལག་ཅན་ནྱི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ་
སྲང་དམའ་བའྱི་ཁྱད་པར་མྱི་འཛིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་དང་པོ་འཆད་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་བྱྲེ་བག་པའྱི་དམ་
བཅའ་དྲེས་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་ཡོད་པར་དམ་བཅས་ན་སོན་ཅྱིར་འགྱུར་ཞྲེ་
ན། གལ་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་འདྱི་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྱི་བ་དང་དྲེས་དངས་པའྱི་
འོག་ཏུ་འགོ་བའྱི་བྱ་བ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ན། ལྱིད་མམ་པའྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་ཚན་གྱིས་ཕན་
ཚུན་རྱིམ་གྱིས་བསྲྲེས་ནས་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་རྱིམ་གྱིས་བསྲྲེས་པའྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་སར་མ་བསྲྲེས་པའྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་ཚན་དྲེ་དང་སྲང་གངས་མམ་པོར་བཅལ་ན་ཁྱོད་སྲང་
མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་དྲེ་དང་སར་ལྱིད་མམ་པོར་ཡོད་པ་ལ་ཕྱིས་དྲེ་
ལ་མྲེད་པའྱི་ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་གྱི་རྫས་དགུའྱི་ལྱིད་ལྷག་པོ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་དྲེས་
ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ལྱི་བ་དང་དྲེས་དངས་པའྱི་འོག་ཏུ་འགོ་བའྱི་
བྱ་བ་ལ་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་ཁྱོད་སར་མ་བསྲྲེས་ 
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༼༣༢༽ 
པའྱི་འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་ཚན་དྲེ་སྲང་གངས་མམ་པོར་བཅལ་ན་ཁྱོད་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བར་
འགྱུར་དགོས་པ་ལ་དྲེར་མྱི་འགྱུར་བ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་
ཏན་ལྱིད་བ་དང་དྲེས་དངས་པའྱི་འོག་ཏུ་འགོ་བའྱི་བྱ་བ་གྱིས་ཀྱི་འཕོད་པ་དང་འདུ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་
མྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་གསུམ་ལྡན་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་
དྲེ་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། མཐོང་ཐོགས་སྱིབ་གཡོག་ལ་སོགས་པའྱི་ཡན་ལག་
ཅན་གྱི་འབས་བུ་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་ལ་སོགས་དང་རང་གྱི་ངོ་བོ་དག་གང་ཡང་ཚད་མས་
མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བྱྲེ་བག་པས་ཡན་ལག་ཅན་ནྱི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་དུ་ཡོད་ཅྲེས་
པའྱི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། གང་མྲེད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཞན་ཙམ་མྱི་འབྱུང་བའྱི་ཁྱད་པར་
གཞན་ལྱི་བ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆོས་གསུམ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་འད་དྲེ་ཡོད་ན་
ཚད་མས་མཐོང་དུ་རུང་བ་ལ་དྲེ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྡུལ་ཕ་མོ་
གྱིས་ནས་བརྩམས་ཏྲེ་ཚོགས་ཆྲེན་པོའ་ིབར་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མང་པོའ་ིཕྲེང་བ་དག་སྲང་
ལ་བཅལ་བ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་རྫས་གཞན་རྲེ་རྲེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ལྱིད་བ་ྱིད་ཡོད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་
མྱི་རོགས་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་རས་བལ་གྱི་ཚོགས་ཆྲེན་པོ་སྲང་ལ་འཇལ་བ་ན་རས་བལ་གྱི་འདབ་མ་རྲེ་རྲེ་
བཞག་ཀང་ལྱིད་མྱི་རོགས་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་ན་སྲང་ནྱི་དམའ་བ་དག་ཏུ་འགྱུར་ལ་རས་བལ་གྱི་
འདབ་མས་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེས་བྱྲེ་བག་པ་གཞན་དག་ཟྲེར་རོ། །རོལ་བ་དྲེའྱི་ལུགས་ལ་ལྱིད་མམ་པའྱི་
འཇྱིམ་རྱིལ་བཅུ་ཚན་གྱིས་ལས་བཅུ་ཚན་གཅྱིག་ཆར་དུ་ལྡན་པ་སྲེ་བསོམས་པ་དང་བཅུ་ཚན་
གཅྱིག་སོ་སོར་ལྡན་པ་སྲེ་རྱིམ་གྱིས་བསོམ་པའྱི་རྡུལ་གྱི་ཚོགས་པ་དག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་སྲང་
གངས་མམ་པོར་བཅལ་ན་ལྱིད་ཆྲེ་ཆུང་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་
རྫས་དགུའྱི་ལྱིད་ལྷག་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཡང་གསྲེར་མ་ཤ་དཀའ་འམ་འོལ་
མ་སྲེ་ལ་སོགས་སོང་ཚན་གྱིས་ལ་སོང་ཚན་གཅྱིག་སོ་སོར་རྱིམ་གྱིས་སྲང་ལ་བཅལ་བ་དང་སོང་
ཚན་གཅྱིག་ལྷན་ཅྱིག་ཏུ་ཅྱིག་ཆར་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་གྱིས་ལ་གངས་ 
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༼༣༣༽ 
ཀྱི་རྱིམ་པ་སོང་དུ་མཚུངས་པར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་གྱིས་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་སོང་གཅྱིག་
ལ་གཅྱིག་གྱིས་མ་ཚང་བའྱི་ལྱིད་ལྷག་པོ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡུངས་ཀར་
གྱིས་ནས་བརྩམས་ཏྲེ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ཚོགས་ཆྲེན་པོའ་ིབར་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕྲེལ་བ་དང་ལྡན་
པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མང་པོའ་ིཕྲེང་བ་ལྱིད་བ་དག་སྲང་ལ་བཅལ་བས་
རོགས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྲང་ལ་གཞལ་བས་རོགས་བྱར་གྱུར་
པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལྱིད་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ། ཡུངས་ཀར་གཅྱིག་གྱི་ཚད་དུ་ལོངས་པའྱི་
བར་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལྱིད་དག་ནྱི་ལྱིད་ཤྱིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཡྱིན་པས་སྲང་ལ་བཅལ་བས་ཤྱིན་ཏུ་
རོགས་དཀའ་ལ་དྲེ་ཡན་ལག་གྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལྱིད་ནྱི་སྲང་ལ་བཅལ་བས་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན། ཡན་ལག་ཅན་དྲེའྱི་རྒྱུ་ཡན་ལག་རྡུལ་ཕན་གྱི་ལྱིད་ྱིད་སྲང་ལས་གཞལ་བྱའྱི་ལྱིད་ཡོད་
པར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྲང་ལས་གཞལ་བྱའྱི་ལྱིད་ཡོད་པ་གང་གྱི་འབས་བུ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་ལྱིད་ནྱི་
སྲང་ལས་བཅལ་བས་མྱི་རོགས་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་རས་འདབ་བཞྱིན་ཞྲེས་པའྱི་དཔྲེ་ཡང་མྱི་
མཚུངས་ཏྲེ། རས་བལ་གྱི་འདབ་མ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡན་ལག་གྱི་
ལྱིད་ཡོད་ཀང་སྲང་ལ་བཅལ་བས་མྱི་རོགས་པའྱི་དཔྲེར་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་བོ་རང་འཛིན་
མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་ཞྱིང་ཁྱོད་དུ་མ་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་འབས་བུ་སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་
སོགས་ཚད་མས་རོགས་པ་བཞྱིན་ཡན་ལག་ལས་མ་གཏོགས་པའྱི་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་དོན་ནམ་རྫས་
དྲེའྱི་ངོ་བོ་རང་འཛིན་མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་མྲེད་ཅྱིང་དྲེ་དུ་མ་སྲང་ལ་བཅལ་བ་ན་དྲེའྱི་འབས་བུ་
སྲང་མགོ་ཐུར་དུ་དམའ་བ་ལ་སོགས་པའང་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་གསྲེར་མ་ཤ་
དང་འཇྱིམ་རྱིལ་གྱི་གོང་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་རང་གྱི་ཡོན་ཏན་
གཟུགས་དྱི་ལ་སོགས་ལྷག་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་ཡོད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་
རང་གྱི་ཡོན་ཏན་ལྱིད་ྱིད་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པ་བཞྱིན་དུ་དྲེའྱི་སྲེ་རང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་
རང་གྱི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་དྱི་ལ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལྷག་
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པོ་མྲེད་ན་སྲང་དམའ་བའྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ལྱིད་ཁོ་ན་འགོག་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། སྲང་
དམའ་བའྱི་ཁྱད་པར་འཛིན་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ 
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༼༣༤༽ 
ཡོན་ཏན་ལྱིད་ཁོ་ན་འགོག་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ལྱིད་དྲེས་ྲེ་བར་མཚོན་ཏྲེ་ཡན་
ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འགོག་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འཇྱིམ་རྱིལ་དུ་མ་རྱིམ་གྱིས་བསྲྲེས་
པའྱི་འཇྱིམ་གོང་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའྱི་རང་གྱི་ཡོན་ཏན་གཟུགས་དྱི་ལ་སོགས་
ལྷག་པོ་ཅུང་ཟད་ཀང་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་རང་གྱི་ངོ་བོ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་དུ་རང་འཛིན་དབང་པོའ་ི
མངོན་སུམ་གྱིས་མཐོང་བ་ལ་དྲེས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ད་ནྱི་ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྱིགས་པས་
རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བ་དམ་བཅའ་ལྟར་སྣང་ལ་ཁས་བངས་སོགས་ཀྱིས་གནོད་པ་འབབ་ཚུལ་
གཞན་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་རོགས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བའྱི་དམ་བཅའ་
ལ་ཁས་བངས་ས་ཕྱི་དང་རང་གྱི་ཚིག་དངོས་ཤུགས་སོགས་མངོན་རྲེས་དང་གགས་པ་སོགས་ཀྱིས་
གནོད་པ་དག་སྲྱིད་པས་ན་དམ་བཅའ་གང་ལས་ཁས་བངས་ལ་སོགས་གང་གྱིས་གནོད་པ་ལ་དྲེ་དང་
དྲེ་ལ་གནོད་ཚུལ་གྱི་དཔྲེར་བརོད་གཞན་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་རོགས་པར་བྱའོ། །གང་ལས་ན། བྱྲེ་
བག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་འགོག་པའྱི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་གྱི་དཔྲེར་བརོད་རྒྱས་པར་སར་ཇྱི་
སྐད་བཤད་པའྱི་ཕོགས་ཀྱིས་མཚོན་ནས་རོགས་པར་བྱའོ། །རྣམ་འགྲེལ་དུ་བྱྲེ་བག་པའྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱད་
པར་འགོག་པའྱི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་གྱི་དཔྲེ་རྒྱས་པར་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་
དྲེ། ཁྱོད་ལས་དཔགས་ནས་རྩོད་པའྱི་དུས་སུ་རོལ་བའྱི་དམ་བཅའ་ལ་ཁས་བངས་སོགས་ཀྱིས་
གནོད་ཚུལ་གྱི་དཔྲེར་བརོད་གཞན་ཡང་ཅྱི་རྱིགས་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ་ཞྲེས་བསན་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་རང་ལུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་མཚན་ྱིད་བསན་ནས་གཞན་ལུགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་མཚན་ྱིད་འགོག་པར་བཞྲེད་ནས་ཀུན་བཏུས་སུ། །རྱིགས་པ་ཅན་པ་རྣམས་ན་རྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་
སོན་ཞྲེས་པ་འདྱི་ལ། གྲུབ་པ་མྲེད་ལ་དོན་བཅས་ྱིད། །དྲེ་ལྟ་ན་ནྱི་དཔྲེ་དང་རགས། །མ་གྲུབ་བརོད་
པ་ཐལ་བར་འགྱུར། །ཅྲེས་གསུངས་པ་འཆད་དྲེ་རྱིགས་པ་ཅན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་དམ་བཅའོ་
ཞྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་དུས་སམ་ཕྱི་རོལ་ལ་རགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་
ཐམས་ཅད་སོན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་ལ་རགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་དོན་སོན་པ་གང་གྱིས་ཁྱོད་
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དུས་གསུམ་གྱི་ཡུན་བྱ་བའྱི་རྲེན་གྱིས་མཐའ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དཔྲེ་རགས་གྲུབ་པ་དྲེ་
ལྟའྱི་བདག་ྱིད་ཡྱིན་པར་གཞན་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ 
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༼༣༥༽ 
ས་རག་སྲེ་མྱིག་གྱི་གཟུང་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་བོ་བཞྱིན་ཞྲེས་པ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་
དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པ་དྲེའྱི་ཚེ་རོལ་བ་བསྒྲུབ་བྱར་མྱི་
འདོད་ནའང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་མ་འོངས་པ་ན་ཕྱིར་རོལ་ལ་རགས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
དོན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་དཔྲེ་རོལ་བས་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ཁོ་ན་སོན་པའྱི་
ཕྱིར་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབ་བྱར་བྱ་བ་ཞྲེས་པའྱི་ས་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་འདོད་ཡུལ་དུ་བྱས་པའྱི་
ཁྱད་པར་ད་ལྟ་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་ཁོ་ན་ལ་བརྲེན་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་
གྱིས་མ་གྲུབ་པའྱི་དོན་ཐམས་ཅད་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སོབ་དཔོན་ཕོགས་
གང་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་སྨྲ་བ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་
དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་དག་སུན་འབྱྱིན་གྱི་དཔྲེར་བརོད་དུ་བྱས་པ་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་སས་ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་མ་ཟྱིན་ཙམ་ཐམས་
ཅད་སོན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་དྲེ་ལྟར་བསན་པའྱི་ཕྱིར། བསྒྲུབ་བྱ་ཞྲེས་པའྱི་སས་ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་
ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱི་གྲུབ་མ་ཟྱིན་ཙམ་སོན་པ་ལས་གཞན་དུ་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་སོན་ན། རྱི་བོང་རྭ་དང་
མོ་གཤམ་བུ་ལ་སོགས་མ་གྲུབ་པ་ཀུན་ཀང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་ཞྲེས་པའྱི་སོན་འཕྲེན་པར་རྱིགས་
པར་ཐལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ལས་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་
བརོད་པ་དམ་བཅའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞྱིའྱི་སྐབས་ཀྱི་མ་གྲུབ་པ་མ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གྲུབ་མཐའ་བཞྱི་གང་ཞྲེ་ན། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་འགལ་བ་མྲེད་པ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་
པའྱི་གྲུབ་མཐའ་སྲེ་ཚད་མས་གཞལ་བྱ་སྒྲུབ་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །རྒྱུད་མཐུན་པ་ལ་གྲུབ་ཅྱིང་མྱི་མཐུན་
པ་ལ་མ་གྲུབ་སོ་སོའ་ིརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་མཐའ་སྲེ་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་གཅྱིག་པའམ་ཐ་དད་པའམ་ཐམས་
ཅད་རགས་པའམ་མྱི་རག་པ་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུའོ། །གང་གྲུབ་པ་ན་སྐབས་གཞན་གྲུབ་པ་སྐབས་ཀྱི་གྲུབ་
མཐའ་སྲེ་ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་བདག་ནྱི་ཤྱི་ནས་འབས་བུ་ལ་ལོངས་སོད་ཅྲེས་པས་བདག་ཡོད་
པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུའོ། །མ་བརགས་པར་ཁས་བངས་ནས་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ལ་སོད་པ་ཁས་བངས་པའྱི་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   377 

གྲུབ་མཐའ་ཏྲེ་མ་བརགས་པར་བདག་ཡོད་པར་ཁས་བངས་ནས་དྲེ་རག་གམ་མྱི་རག་ཅྲེས་དཔོད་པ་
ལྟ་བུའོ། །དྲེ་ལ་ངོ་བོ་རྣམས་རྐང་མྱིག་པས་ 
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༼༣༦༽ 
བཤད་ལ་དཔྲེ་རྣམས་གསལ་བྱྲེད་པས་བཤད་དོ་ཞྲེས་པ་ཡ་མ་རྱིས་འཆད་དོ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་
བཞྱིན་པའྱི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལས་མ་ཡྱིན་པ་དང་ཁྱོད་བརོད་པ་དམ་
བཅའྱི་ཡན་ལག་མ་ཡྱིན་པ་ལ་སོགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ྲེ་བར་བཀོད་པའྱི་ལན་གྱིས་ཁྱོད་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་ལས་རྣམ་པར་འབྱྲེད་ཅྱིང་བཟློག་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་འགའ་ཞྱིག་
གྱིས་རྣམ་པ་འགའྱི་སོ་ནས་ཀང་ཕྱི་རོལ་འགའ་མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ན་ལས་ལ་སོགས་པར་འགྱུར་བ་
དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། ཇྱི་ལྟར་ན། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་ཚེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་དམ་བཅའ་བའྱི་ཡན་ལག་
མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་རུང་བ་མྱིན་པར་ཐལ། སར་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་དུས་ནས་ཕྱི་རོལ་གྱིས་
མ་གྲུབ་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་གྲུབ་མཐའ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པར་ཐལ། རོལ་བ་འགའ་
ཞྱིག་གྱིས་ཁས་བངས་པའྱི་དྲེ་ཡང་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རོལ་བ་གང་གྱིས་ཁས་བངས་པ་དྲེ་ནྱི་
ཁས་བངས་པའྱི་གྲུབ་མཐའྱི་མཚན་ྱིད་དུ་འགྱུར་བར་འདོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་
དམ་བཅའོ་ཞྲེས་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་པ་ྱིད་ཡྱིན་གྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀྱི་མ་
གྲུབ་ཙམ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ནའང་དྲེ་དགག་པ་ལ། ཀུན་བཏུས་སུ། །བསྒྲུབ་ཆོས་ཡྱིན་ན་
ཆོས་མཐུན་མྲེད། །ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་རགས་དོན་མྲེད། །ཅྲེས་འཆད་དྲེ་སྲེ་ལྡན་ཆོས་ཅན། ས་དང་
མྱི་རག་པ་གྱིས་པོ་ཕན་ཚུན་གཅྱིག་གྱིས་གཅྱིག་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གང་རུང་ཁྱོད་ཀྱིས་ས་མྱི་
རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་གྱིས་ཀྱི་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་
བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཚེ་འདོད་ན། ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་
ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དྲེས་མྱི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ས་དང་མཐུན་དཔྲེ་བུམ་
པ་གྱིས་ཁྱོད་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། རྱིགས་པ་ཅན་པས་དཔྲེ་
དང་ཆོས་མཐུན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་རགས་སོ་ཞྲེས་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་མ་
གྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཡང་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྲེ་ལྡན་གྱི་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་མ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་དཔྲེ་མྱི་རག་པས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཆོས་ཅན་ས་དང་
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མཐུན་དཔྲེ་ཁྱོད་གྱིས་སྲེ་ལྡན་དུ་ཆོས་མཐུན་པར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། མ་ཁྱབ་ན། བསྒྲུབ་
བྱ་དང་ཆོས་མཐུན་པས་དྲེའྱི་ཆོས་ཡོད་པ་ཅན་ནྱི་དཔྲེའོ་ཞྲེས་དཔྲེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་ 
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༼༣༧༽ 
ཚོགས་དོན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་འཇུག་པ་མྱི་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ན་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་ཤྲེས་འདོད་དང་ལྡན་པའྱི་
ཆོས་ཅན་ལ་ྲེ་བར་བཏགས་ནས་འཇུག་པར་འདོད་དྲེ། ཁྱོད་ཀང་རགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པ་ན་
ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་ྲེ་འདོགས་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་འཆད་པ་ན་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལྟར་དམ་བཅའྱི་
མཚན་ྱིད་འཆད་པ་ན་བསན་བཅོས་སུ་དྲེ་ལ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་ྲེ་བར་བཏགས་པས་ཅྱི་བྱ་སྲེ་དོན་མྲེད་
པར་ཐལ། དྲེ་འཆད་པ་ན་དྲེའྱི་ས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ནྱི་མཐུན་དཔྲེའྱི་ཆོས་སོགས་ཚུལ་དང་པོ་ཡྱིན་
པ་དགག་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་ལ། དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་འཆད་པ་ན་དྲེ་ལ་དྲེའྱི་ས་ྲེ་བར་བཏགས་པ་ལ་
དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་དམ་བཅའོ་ཞྲེས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ས་ཆོས་ཅན། 
རང་གྱི་བརོད་བྱར་ཅྱི་ལྟར་རྱིགས་ཤྱིང་གགས་པ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་ཚོགས་དོན་ནམ་ཤྲེས་བྱྲེད་
སྐབས་ཀྱི་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་མ་ཟྱིན་གྱི་དོན་ལ་འཇྱིག་རྲེན་རང་ྱིད་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་རྱིགས་པ་
ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་གཞན་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་སོགས་ལ་འཇུག་པ་མྱི་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར། 
འདོད་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ཚེ་གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེའྱི་མཚན་ྱིད་མ་གྲུབ་འགྱུར། ཅྲེས་པ་དང་། དྲེ་ལྟ་ནྱི་
དཔྲེ་དང་རགས། །མ་གྲུབ་བརོད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར། ཞྲེས་པའྱི་སོན་སོ་ན་གནས་སོ། །གཞན་ཡང་
ཀུན་བཏུས་སུ། སར་ངྲེས་བཟུང་ན་དོན་མྲེད་འགྱུར། །གཅྱིག་ཤོས་ལྟར་ན་འདོད་མྱི་འགྱུར། །ཅྲེས་པ་
འཆད་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་གྲུབ་མ་ཟྱིན་སོན་པའྱི་ཕྱིར་རམ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་གཅོད་པའྱི་ཕྱིར་དུ་
བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའོ་ཞྲེས་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སོར་རམ། །སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་པ་དམ་
བཅའ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་དུ་སོར། དང་པོ་ལྟར་ན་གང་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའྱི་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་དོན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་མ་ཟྱིན་དུ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་
ཚིག་ཟུར་དུ་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་སོས་མྱི་དགོས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་པའྱི་ཤུགས་ྱིད་ལས་ཁྱོད་ཕྱི་རོལ་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྲེ་གྲུབ་མ་ཟྱིན་ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་
ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་ཕྱི་རོལ་གྱིས་གྲུབ་ཟྱིན་ན་ཁྱོད་ཀྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་དོན་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཡང་སྒྲུབ་
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པར་བྱྲེད་པ་ྱིད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་དཔྲེ་རགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞྱིན་པའྱི་ཚེ་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་པ་བཤད་པའྱི་དོན་དུ་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱི་ཚིག་ཟུར་དུ་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་སོས་
པའྱི་དགོས་པ་ཡོད་ 
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༼༣༨༽ 
པར་ཐལ། དྲེའྱི་ཚེ་ཕྱི་རོལ་གྱིས་ཁྱོད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་ནམ་སྙམ་པའྱི་དོགས་པའང་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
དྲེའྱི་ཚེ་ཁྱོད་ལ་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིག་སོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པས་བསྒྲུབ་བྱ་དང་རྱིགས་མྱི་
མཐུན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའོ་ཞྲེས་དམ་བཅའྱི་སར་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་
སོས་ན་རྱིགས་པ་ཅན་པ་དྲེ་ཡྱིས་ནྱི་དམ་བཅའྱི་མཚན་ྱིད་བརོད་པ་དོན་མྲེད་དྲེ། མཚན་ྱིད་ལ་རྣམ་
གཅད་ཀྱི་དགོས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དམ་བཅའྱི་སར་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་སོས་པ་དོན་མྲེད་པ་དྲེའྱི་
ཕྱིར་ན་དྲེའྱི་ཤུགས་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་དམ་བཅའ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པ་དྲེར་བརོད་དགོས་པས་ཁོ་ནའྱི་
ངྲེས་བཟུང་དྲེ་ཁྱབ་པ་སྲེ་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་པ་བཞྱིའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པར་རོགས་པར་འགྱུར་
ལ། །དྲེ་ལྟ་མྱིན་ན་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བའྱི་སོན་སོ་ན་གནས་སོ། །ད་གཞན་
ཕོགས་ཀྱི་དམ་བཅའྱི་སོན་འགོག་པར་བཞྲེད་ནས། ཀུན་བཏུས་སུ། རྱིགས་པ་ཅན་པ་ལ་བརོད་པ། 
གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ། །དམ་བཅའྱི་སོན་ཞྲེས་རྱིགས་པ་མྱིན། །ལྲེགས་པར་མ་
བསབ་པ་རྣམས་ཀྱིས། །དྲེ་ནྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྲེར་བརོད། །ཞྲེས་གསུངས་པ་འཆད་དྲེ། རྱིགས་པ་
ཅན་པ་ན་རྲེ། ས་ཆོས་ཅན་རག་སྲེ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པ་ལྟ་བུ་རགས་དམ་བཅའ་དང་
འགལ་བ་དམ་བཅའྱི་དོན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། རགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའྱི་དོན་ཡང་
རགས་འདོད་ཡུལ་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ། དྲེ་ཡང་རགས་ཀྱིས་འདོད་ཡུལ་གྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཕན་པ་མྲེད་ཅྱིང་སྒྲུབ་པའྱི་ནུས་པས་དམ་བཅའ་འགལ་ལམ་རགས་འདོད་ཡུལ་གྱི་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་སྲེང་དུ་ལྷན་ཅྱིག་མྱི་གནས་པས་དམ་བཅའ་འགལ། དྲེ་གྱིས་
ལས་མྱི་འདའོ། །གལ་ཏྲེ་དང་པོ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་ནྱི་འགལ་མ་ངྲེས་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་ཀྱི་སོན་ཐམས་
ཅད་དམ་བཅའྱི་སོན་དུ་འགྱུར་ལ། དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ་ཕོགས་ཀྱི་སོན་ནྱི་གཞན་དཔྲེ་རོགས་ལ་ལྟོས་
པ་མ་ཡྱིན་ན་ཞྲེས་ཀང་སར་རྒྱས་པར་བསན་ཟྱིན་ཏོ། །གྱིས་པ་ལྟར་ནའང་རགས་འདོད་ཡུལ་གྱི་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ལ་ལྷན་ཅྱིག་གནས་པ་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅའྱི་སོན་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། རགས་མ་གྲུབ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ས་ཆོས་ཅན། རགས་ཏྲེ་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་པའྱི་
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ཕྱིར་ཅྲེས་པའྱི་སོར་བ་དྲེས་ས་ལ་མྱི་རག་པ་དྲེ་ལྟར་རགས་སུ་བརོད་པར་བྱྲེད་ན་ས་དྲེ་མྱི་རག་པའྱི་
གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་ལྟར་ན་རགས་མྱི་རག་པ་དྲེས་ས་རག་པ་དྲེ་ནྱི་བཟློག་པར་
འགྱུར་བ་ཡྱིན་ཡང་། དྲེ་འདའྱི་སོར་ 
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༼༣༩༽ 
བ་འདྱི་ཆོས་ཅན། ས་དྲེ་མྱི་རག་པའྱི་གཏན་ཚིགས་དང་ལྡན་པར་བརོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཐམས་
ཅད་མྱི་རག་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ས་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་མྱི་མཐུན་དཔྲེའྱི་སོར་བ་ཆ་མཐུན་ཙམ་
བསན་པ་ཡྱིན་གྱི། དྲེ་ྱིད་ལས་དོན་གཞན་པའྱི་ཁྱོད་ཀྱི་བརོད་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་མཐོང་བ་ཡོད་དྲེ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། དྲེ་ྱིད་ཀྱི་གཞུང་འཛུགས་པ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ས་དྲེ་མྱི་རག་པར་ཁྱབ་པ་སྲེ་འཕངས་པ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་པར་ས་ལ་ནྱི་ཆོས་གཞན་རག་དམྱིགས་ཀྱིས་བསལ་ཏྲེ་བརོད་ནས་
ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་ཚིག་ནྱི་རག་པ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་
སྨྲས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་མྱི་རག་ཅྲེས་པའྱི་སྱིར་བཏང་གྱི་
ཚིག་དྲེ་རག་པ་མ་དམྱིགས་བསལ་གྱི་རྲེས་སུ་འཇུག་པར་སྨྲས་པ་ལ་འབས་བུ་དགོས་པའང་ཅྱི་ཞྱིག་
ཡོད་དྲེ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ཡང་མྱི་རག་པར་འཕངས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་སོབ་དཔོན་གྱི་
ས་ལ་གནས་པ་མྱི་རག་པ་ྱིད་ཀྱིས་ས་རག་པ་སྲེལ་ཞྲེས་གསུངས་སོ། །དྲེས་ན་ཆོས་ཅན་ས་ནྱི་
ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་དུ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པར་བརོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ས་མ་ཡྱིན་ལས་ཡུལ་
གཞན་ས་ལ་ནྱི་ཐམས་ཅད་ལ་ཡོད་པར་འགལ་བ་རག་པ་སྨྲས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན། ཐམས་ཅད་མ་
ཡྱིན་པ་དྲེ་ས་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་དཔང་པོ་བས་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པ་འགོད་དམ། 
ས་མ་ཡྱིན་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པ་འགོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ས་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་
པ་དྲེ་ཡང་ཁྱོད་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་འཐད་པ་མྱིན་པར་ཐལ། སྱི་ཤྲེས་བྱ་ཐམས་ཅད་དཔྲེ་ནྱི་
ཁྱད་པར་ཁྱོད་མྱི་སྤོང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྱིས་ཁྱད་པར་སྤོང་བ་ཡོད་དྲེ། དཔྲེར་ན་སྐབས་འགར་ཤྱིང་
ཤ་པ་ྱིད་ཁོ་ན་ཤྱིང་ཡྱིན་ནམ་དྱིས་པ་ན་ཤྱིང་ཤ་པ་དྲེ་ཁོ་ན་ནྱི་ཤྱིང་མྱིན་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ས་ནྱི་ཐམས་
ཅད་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ས་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱིས་ས་ཁོ་ན་ཐམས་
ཅད་མ་ཡྱིན་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་ཙམ་གྱིས་ས་དྲེ་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་བ་མྱིན་པར་ཐལ། 
ཐམས་ཅད་ཅྲེས་པ་དྲེ་མན་པ་གཅྱིག་ྱིད་ཁོ་ན་མྱི་འཇུག་པ་འགག་པར་འགྱུར་གྱི་ས་ཐམས་ཅད་
ཡྱིན་པ་མ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཁྱད་
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པར་ཀུན་ཐམས་ཅད་དྲེ་མྱིན་པར་ཐལ། ས་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་པ་གང་ཞྱིག་ས་ཐམས་ཅད་མ་ཡྱིན་ན་
ས་མ་ཡྱིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཀུན་ཐམས་ཅད་ཡྱིན་པ་དྲེ་མྲེད་པར་འགྱུར་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གྱིས་
པ་ལྟར་རགས་སུ་འགོད་ན་ས་རགས་སུ་གྲུབ་ལ་ས་རགས་སུ་བཀོད་པར་སོང་བས་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
ཆོས་ཅན་ས་དྲེ་ས་རང་ྱིད་རག་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཆོས་ཅན་རང་ལས་ལྡོག་པ་ཐ་
དད་མྲེད་པ་ 
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༼༤༠༽ 
རང་ྱིད་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དངོས་པོར་བཀོད་པར་གྱུར་པ་ནྱི་ཤྲེས་བྱྲེད་རགས་ྱིད་དུ་མ་
གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ནྱི་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་
དོན་དམ་པར་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་རྣམ་དབྱྲེ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་བྱས་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་
རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀུན་ལ་གཞྱི་རགས་ཆོས་གསུམ་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་ྲེས་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། 
ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བྱས་པས་ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞྱི་རགས་ཆོས་གསུམ་ཐ་དད་མྲེད་པ་མྱིན་པར་
ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞྱི་རགས་ཆོས་གསུམ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའྱི་ཁྱད་པར་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །འོན་ཀང་
རོག་པ་ལ་སྣང་བའྱི་ས་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་ཀྱི་ཀུན་རྫོབ་པའྱི་དངོས་པོ་
རྣམས་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དྲེ་ྱིད་དང་གཞན་ྱིད་དུ་འགོག་པ་སྲེ་མ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དནོ་
དམ་པ་རྱིགས་པས་རྣམ་པར་དཔད་ན་རོག་པ་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བའྱི་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དམ་པར་ས་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པ་རྣམས་དྲེ་ྱིད་
དང་གཞན་ྱིད་དུ་མ་གྲུབ་ན་དཔག་བྱ་དཔོག་བྱྲེད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། ས་བྱས་མྱི་རག་
དཔག་བྱ་དཔོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་དོན་གྱི་ཐ་སྙད་གནས་པ་འདྱི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་
དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའྱི་ཐ་སྙད་ལ་བརྲེན་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། རོག་པའྱི་ཤྲེས་པ་ལ་གྲུབ་པའྱི་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་ཐ་དད་ལ་བརྲེན་པ་རྣམ་པར་བརགས་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་
དད་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ན་དོན་རང་མཚན་ལ་མྱི་བསླུ་བར་ཇྱི་ལྟར་
འཇུག་ཞྲེ་ན། ས་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པའྱི་ཐ་སྙད་འདྱི་ཆོས་ཅན། རོག་པའྱི་
སྣང་ཡུལ་ལ་བརྲེན་པ་ཡྱིན་ཀང་དོན་རང་མཚན་ལ་མྱི་བསླུ་བར་འཇུག་ཏུ་རུང་སྲེ། བདག་ྱིད་ཇྱི་ལྟའྱི་
ཐ་དད་སྲེ་མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ལས་ལྡོག་པའྱི་ས་རང་མཚན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་གྱི་རོག་པའྱི་
ཤྲེས་པ་ལ་ས་བྱས་མྱི་རག་སོགས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་པར་སྣང་བར་གྱུར་པ་དྲེ་ནྱི་ཁྱོད་ཀྱི་རྲེན་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་རྣམས་རགས་དང་རགས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་ཀང་ས་
རག་སྒྲུབ་ལ་ས་རགས་སུ་བཀོད་པ་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན། མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་བསན་ཏྲེ། རྣམ་པར་
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རོག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱིས་བཞག་པའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ལྡོག་པ་དྲེ་ྱིད་སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ྱིད་དུ་བྱས་པ་དྲེས་
ནའྱི་ཕྱིར། རགས་དང་ཆོས་ཅན་གྱི་དོན་སྱི་ཐ་དད་དུ་རོག་པའྱི་བོ་ལ་སྣང་བ་དང་འབྲེལ་མྲེད་ཅན་སྲེ་
མྱི་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་ཡྱིན་ན་རྩོལ་བྱུང་གྱིས་རྩོལ་བྱུང་གྱི་ས་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ཡང་དམ་
བཅའྱི་དོན་སྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ཏུ་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གཞྱི་
རགས་ཐ་དད་མྲེད་ན་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་སོན་ཡོད་པ་དྲེས་ན་དྲེའྱི་སོན་མྲེད་དྲེ། དཔྲེར་ན་རྩོལ་བྱུང་གྱི་
ས་ནྱི་ཆོས་ཅན།  
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༼༤༡༽ 
མྱི་རག་སྲེ་རྩོལ་བྱུང་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན་རྩོལ་བྱུང་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རགས་དང་རགས་
ཅན་ཐ་དད་པ་ྱིད་དུ་རུང་གྱི་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་དམ་བཅའྱི་དོན་གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་རགས་སུ་བཀོད་པའྱི་མ་
གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྩོལ་བྱུང་གྱི་ས་ཁྱོད་ཀྱི་བྱྲེ་བག་ཁྱོད་རྩོལ་བྱུང་གྱི་སའྱི་སྱི་ཡྱིན་པས་ཁྱོད་
དང་རྩོལ་བྱུང་གྱི་ས་གྱིས་ཆོས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། བཞྱིན་ནྱི་དཔྲེ་ཅན་ྱིད་དཔྲེར་བཀོད་
པའོ། །གཞན་ཡང་ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་བཏགས་པ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡན་ལག་སྲེ་ཁྱད་
པར་བྱྲེད་ཆོས་ཡྱིན་ནའང་ཁྱོད་ཆོས་དང་ཐ་དད་མྲེད་པའྱི་མ་གྲུབ་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གོང་བུ་རྭ་ཅན་གཡས་མ་འདྱི་
ཆོས་ཅན། ར་མྱིན་ཏྲེ། རྭ་ཅན་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་བཞྱིན་ནོ། །རྩོལ་བྱུང་དྲེ་ཆོས་ཅན་རྩོལ་བྱུང་གྱི་
སའྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་ཡྱིན་པའམ་རྩོལ་བྱུང་གྱི་ས་མྱི་རག་པར་སྒྲུབ་པའྱི་ཕོགས་ཆོས་ཡྱིན་པ་ལས་
ཡང་ན་ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རྲེས་དཔག་གྱིས་འཇལ་བའྱི་དུས་སུ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ཅན་གྱི་ཡན་
ལག་སྲེ་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་མྱིན་པར་ཐལ། དྲེའྱི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན་རྩོལ་བྱུང་གྱི་ས་མཚོན་པའྱི་བྱ་བ་
མྱི་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕོགས་ཆོས་རྲེས་དཔག་འཇལ་བའྱི་དུས་སུ་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བྱུང་
གྱི་ས་དྲེ་རོགས་པ་སྲེ་མཚན་པའྱི་བྱ་བ་བྱས་ཟྱིན་ནས་ཁྱོད་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་མན་བྱ་ཡང་
ཕོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་སྙམ་ན། ཁྱད་པར་མན་བྱ་ཡང་ཆོས་ཅན། ས་མྱི་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་དམ་བཅའྱི་དོན་
གྱི་ཕོགས་གཅྱིག་རགས་སུ་བཀོད་པས་མ་གྲུབ་པའྱི་རགས་ྱིད་དུ་འཐད་དུ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ས་
དང་ཆོས་སྲེ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཕོགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་བསན་ནས་
ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་སོན་དུ་འགོ་བ་ཅན་གྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཚུལ་སོན་པའྱི་ཕྱིར་དུ། 
ཀུན་བཏུས་སུ། གང་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་དག་དང་ནྱི། །དྲེ་སྣང་ཕལ་ཆྲེར་ཕོགས་ཆོས་ྱིད། །དྲེས་ན་
གཏན་ཚིགས་སོགས་དོན་གྱི། །སོན་དུ་དྲེ་དབྱྲེ་བསན་པར་བྱ། །ཕོགས་ཆོས་མཐུན་ཕོགས་ཡོད་
མྲེད་དང་། །རྣམ་གྱིས་རྲེ་རྲེ་དག་ལ་ཡང་། །རྣམ་གསུམ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡང་། །ཡོད་མྲེད་རྣམ་
པ་གྱིས་ཕྱིར་རོ། །ཞྲེས་སོགས་པ་འཆད་དོ། །གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་ངག་སོན་པའྱི་སྐབས་སུ་ཅྱིའྱི་ཕོགས་
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ཆོས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་འཆད་ཅྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཡྱིས་སྐབས་སུ་བབ་པའྱི་གཏན་ཚགིས་
ཀྱི་དོན་མདོར་བསྡུས་པར་ནྱི་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
དང་ལྟར་སྣང་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་དོན་རྒྱ་ཆྲེན་པོ་ཚིག་ཉུང་ངུས་བདྲེ་ 
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༼༤༢༽ 
བར་བཟུང་བ་གྲུབ་ཅྱིང་རོགས་པར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རགས་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་
ཅན་གྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པའྱི་ཁྱད་པར་བྱྲེད་ཆོས་ཡྱིན་ན་ཆོས་ཅན་ལས་གཞན་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རགས་དྲེ་ཆོས་ཅན་དྲེས་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་གྱི་
གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་མ་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ། །འོ་ན་རྣམ་གཅོད་དུ་མ་
ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དྲེ་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་འཕད་ཁོ་ན་དང་ྱིད་ཅྲེས་སོགས་ངྲེས་བཟུང་གྱི་སར་ས་ཐ་
དད་པས་རྣམ་གཅོད་ཀང་ཐ་དད་པར་བྱྲེད་པས་ན་འདྱི་ལྟར། དུ་ལྡན་གྱི་ལ་ལ་དུ་བ་ཡོད་པ་ཁོ་ནའོ་
ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་དང་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་ལྷན་ཅྱིག་སར་བ་ནྱི་མྱི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་བྱྲེད་
ལ། ས་ཁོ་ན་མན་བྱའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་ཆོས་ཅན་དག་དང་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་ལྷན་ཅྱིག་
སར་བ་ནྱི་གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་བྱྲེད་ཅྱིང་། བ་ལས་བྲེའུ་འབྱུང་སྲྱིད་པ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུ་བྱ་བ་
དག་དང་ཁོ་ནའྱི་ངྲེས་བཟུང་ལྷན་ཅྱིག་བརོད་པ་ནྱི་ཤྱིན་དུ་མྱི་སྲྱིད་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་
དོ། །གལ་ཏྲེ་ངྲེས་བཟུང་དངོས་སུ་མ་སར་བ་ལས་ཀང་རྣམ་གཅོད་རོགས་པ་ཡོད་དམ་ཞྲེ་ན། ཡོད་དྲེ་
བུམ་པར་ཆུ་བན་གཅྱིག་ཅྲེས་པའྱི་ངག་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཁོ་ནར་ཆུ་ཁོ་ན་ཁྱྲེར་འོང་དགོས་པ་ཁོ་ན་
ཞྲེས་པའྱི་ངྲེས་བཟུང་དྲེ་དངོས་སུ་སར་བ་མྲེད་ཀང་དྲེའྱི་དོན་དྲེ་ྱིད་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡོད་དྲེ། 
རང་སྨྲ་བ་པོས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པར་འདོད་པ་ལས་དྲེ་ལྟར་དུ་སར་བའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། 
གང་གྱི་ཕྱིར་ངག་ནྱི་རང་སྨྲ་བའྱི་འདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་འགལ་ཟླ་རྣམ་པར་གཅོད་པའྱི་འབས་བུ་
ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་གཅོད་གསུམ་ཡང་དཔྲེར་ན་ནག་པ་འཕོང་སྲེན་པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་པས་འཕོང་
སྲེན་པ་དྲེ་ནག་པ་ལ་མྱི་ལྡན་པ་གཅོད་པའམ། སྲྱིད་སྒྲུབ་ཁོ་ན་འཕོང་སྲེན་ཞྲེས་པས་འཕོང་སྲེན་པ་དྲེ་
སྲྱིད་སྒྲུབ་ལ་ལྡན་པ་གཅོད་པའམ། མཚོ་སྲེས་སོན་པོར་འགྱུར་སྲྱིད་པ་ཁོ་ན་ཞྲེས་པས་སོན་པོ་དྲེ་
མཚོ་སྲེས་ལ་ཤྱིན་ཏུ་མྱི་སྲྱིད་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ནག་པ་འཕོང་སྲེན་པ་ཁོ་ན་
ཞྲེས་པའྱི་ངག་དྲེས་ནག་པ་འཕོང་མྱི་སྲེན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་ན་གཏོང་བདྲེ་ལ་སོགས་པ་ཡང་གཅོད་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་དག་དྲེའྱི་བརོད་བྱ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་དྲེ་ལས་དོན་གཞན་ཡྱིན་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར་
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ཞྲེ་ན། ངག་ལས་རྣམ་གཅོད་གསུམ་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཡང་རོད་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་སྨྲ་
བ་པོའ་ིའདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་འགལ་བའྱི་ཟླ་བོ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ཙམ་རང་གྱི་དོན་རྣམས་ལ་ནྱི་
རོགས་པར་བྱྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་བྱྲེད་པར་ 



392   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

༼༤༣༽ 
འཇྱིག་རྲེན་ན་གགས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་རང་སྨྲ་བ་པོའ་ིའདོད་པས་དམྱིགས་པའྱི་
འགལ་ཟླ་གཅོད་པའྱི་དོན་རོགས་པར་བྱྲེད་ནུས་ལ་དྲེ་ལས་གཞན་རོགས་པར་བྱྲེད་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་
ཏྲེ། རང་སྒྲུབ་པ་པོའ་ིབརོད་འདོད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འབངས་ནས་དོན་སོན་པའྱི་ངག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རྣམ་
གཅོད་གསུམ་ཡོད་པ་དྲེས་ན་མྱི་ལྡན་པ་རྣམ་པར་གཅོད་པ་ལས་གཅོད་གཞྱིའྱི་ཆོས་ཅན་གྱིས་ཆོས་
ཏྲེ་རགས་དྲེ་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཅན་དྲེ་ཡྱིས་ཁྱད་པར་དུ་བྱས་པ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཏྲེ་
རགས་དྲེ་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་སོན་རྲེན་ཅན་ཡྱིན་ནོ། །དྲེ་དག་གྱིས་ཕོགས་ཆོས་ཀྱི་མྱིང་ལ་
རྩོད་པ་སྤོང་བ་བསན་ནས་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་སོས་པའྱི་དགོས་པ་སོན་པ་དྲེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཆོས་
ཅན་ལ་འགྱུར་དབྱྲེ་ཅྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེར། ས་ཆོས་ཅན་མྱི་རག་སྲེ་བྱས་པའྱི་ཕྱིར་
དང་རྩོལ་བ་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གྱིས་དང་། རག་སྲེ་བྱས་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། རྩོལ་བ་ལས་མ་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར་ཅྲེས་པའྱི་བཟློག་པ་སྲེ་འགལ་རགས་གྱིས་སོས་པ་ཆོས་
ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རང་བཞྱིན་དང་འབས་བུ་ཁོ་ན་རང་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་ལ་ངོ་བོ་ྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་
པ་གྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་རང་གྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་རྒྱུ་དག་སྒྲུབ་པར་
བྱྲེད་ན་རགས་ཡང་དག་དང་འགོག་ན་འགལ་རགས་སུ་གྲུབ་ཅྱིང་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེར་ས་ཆོས་ཅན། རག་སྲེ་མན་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་གཞལ་བྱ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཁྱད་པར་ཐུན་
མོང་མ་ཡྱིན་པ་དང་སྱི་ཐུན་མོང་བ་དག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ལྡོག་པ་
རང་པ་ཅན་དང་། ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་རྲེས་འགོ་རང་པ་ཅན་གྱི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་རྩོད་པ་
དགག་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེར་ས་ཆོས་ཅན། རྩོལ་བྱུང་དང་རྩོལ་མ་བྱུང་ཡྱིན་ཏྲེ་མྱི་རག་པའྱི་
ཕྱིར་དང་། རག་སྲེ་ལུས་ཅན་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་ལྷག་མ་ཐུན་མོང་བ་གསུམ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། 
དོན་ཡོད་དྲེ། རགས་ཡང་དག་ལ་རང་གྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་གཙོ་བོར་སྒྲུབ་པ་
བྱྲེད་པའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེར་བྱས་པ་སོགས་རང་བཞྱིན་
གྱི་རགས་ཁོ་ན་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་བསན་ལ། རྩོལ་བྱུང་ན་ཤྲེས་སོགས་
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འབས་བུའྱི་རགས་རྣམས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་པའྱི་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་མ་བསན་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་
ཆོས་ཅན། དྲེར་དྲེ་ལྟར་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་བྱས་པ་ལྟ་བུའྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལས་
གཞན་རྩོལ་བྱུང་ན་ཤྲེས་ལྟ་བུ་འབས་བུའྱི་རགས་རྣམས་རང་གྱི་གོ་བྱ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་
དུ་འཇུག་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་རྣམས་ནྱི་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །རྒྱུ་
མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་འབས་རགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྣམ་གྱིས་སུ་འཇུག་ཏྲེ། 
དྲེ་ལ་འཇུག་ཅྱིང་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མྱི་ 
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༼༤༤༽ 
འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྩོལ་བྱུང་ན་ཤྲེས་དྲེ་རང་རྒྱུ་མྱི་རག་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་པར་ས་རག་
པ་ལས་བྱུང་སྲེ་རྒྱུ་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་རག་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པའྱི་སར་ནས་རག་པར་
ཡོད་པའྱི་རྱིག་བྱྲེད་སའྱི་ཆ་ཤས་འཛིན་པའྱི་ན་ཤྲེས་ནྱི་ཆོས་ཅན། ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པའྱི་རང་གྱི་
རྲེན་རྩལ་མ་དག་དུ་འབྱུང་བར་ངྲེས་པ་མྱིན་པར་ཐལ། ལྲེ་རྐན་ལ་སོགས་པའྱི་རྩོལ་བ་དྲེ་རྱིག་བྱྲེད་
ཀྱི་ས་ཐོས་པའྱི་སྱིབ་བྱྲེད་སྲེལ་བ་དང་རང་གྱི་དབང་པོ་དང་རྱིག་བྱྲེད་སའྱི་ངོ་བོ་གང་ལ་ཡང་རྣམ་པ་
ཀུན་ཏུ་ཕན་པ་ྲེ་བར་སོར་བ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ཆོས་ཅན། ལྲེ་རྐན་ལ་
སོགས་པའྱི་རྩོལ་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའྱི་དུས་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཚེ་རང་འབས་ན་ཤྲེས་བསྲེད་པར་མྱི་བྱྲེད་
པ་འགལ་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཡང་རང་འབས་ན་ཤྲེས་བསྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་རག་པའྱི་
ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་རྩོལ་བྱུང་ན་ཤྲེས་འདྱི་འད་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་
རང་རྒྱུ་ས་མྱི་རག་པ་སྒྲུབ་པའྱི་འབས་རགས་ཡྱིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ས་རྲེས་འགའ་བ་སྲེ་མྱི་རག་པའྱི་འབས་
བུར་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་འབས་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སོས་པའྱི་རྩོལ་བྱུང་འདྱི་ྱིད་ཀྱིས་ནྱི་རང་
བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེ་བརོད་དྲེ་ྱིད་ཡང་སྒྲུབ་ཀང་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པ་བྱས་པ་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་
དཔྲེར་བརོད་དུ་བྱས་པ་ནྱི་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། འབས་རགས་དང་རང་བཞྱིན་རགས་ལ་ལྷན་ཅྱིག་
ཏུ་རྩོལ་བྱུང་དཔྲེ་བརོད་དུ་བསན་ན་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀང་རྩོལ་བྱུང་འབས་རགས་དྲེ་
དང་འད་བར་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གྱིས་སུ་འཇུག་སྙམ་དུ་དོགས་པར་འགྱུར་བས་དྲེ་འདའྱི་ཤྲེས་
པའམ་དོགས་པར་མྱི་འགྱུར་བར་བྱ་བའྱི་ཆྲེད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཞན་དོན་འདྱིར་རགས་ཀྱི་
མཚན་ྱིད་མྱི་སོན་པར་དབྱྲེ་བ་འབའ་ཞྱིག་སོན་པ་དོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཞན་དོན་འདྱིར་རགས་ཀྱི་
རབ་ཏུ་དབྱྲེ་བ་ཙམ་བཤད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། རང་དོན་རྲེས་སུ་དཔག་པར་བཤད་ཟྱིན་
པའྱི་དོན་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་བརོད་པར་བྱྲེད་པའྱི་སོ་ནས་རགས་བྱྲེ་བག་ཏུ་རོགས་པའྱི་དོན་དུ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། རགས་ཀྱི་མཚན་ྱིད་ལ་ནྱི་རང་དོན་དུ་བཤད་པ་ལས་ཐ་དད་པ་ཅུང་ཟད་བརོད་དུ་
མྲེད་པས་འདྱིར་མ་བཤད་དོ། །གལ་ཏྲེ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་
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གྱིས་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེ་བརོད་མ་བསན་པས་དྲེ་མྱི་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། འདྱིར་
མཐུན་ཕོགས་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ཆ་གྱིས་སུ་འཇུག་པའྱི་རགས་ཀྱི་དབྱྲེ་བ་ཐམས་ཅད་བསན་པ་དྲེས་
ན་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། དྲེ་མ་བསན་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འབས་བུའྱི་རགས་
ཀྱི་དཔྲེ་བརོད་དུ་སོས་པའྱི་རྩོལ་བྱུང་དྲེས་ནྱི་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་ཕོགས་གཅྱིག་ལ་རྲེན་པ་མཐུན་
ཕོགས་ལ་ཆ་གྱིས་པ་ཅན་དྲེའང་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་དྲེ་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་འབས་
རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སོས་པའྱི་ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལས་རྱིག་བྱྲེད་ཀྱི་ས་ 
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༼༤༥༽ 
གསལ་བའྱི་ན་ཤྲེས་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གྱིས་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སོས་
པའྱི་རྩོལ་བ་ལས་སྲེ་བ་གྱིས་རྩོལ་བྱུང་དུ་འད་བས་རྩོལ་བྱུང་དྲེ་གྱིས་ཀའྱི་ཐུན་མོང་གྱི་དཔྲེར་
བརོད་དོ། །ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། འབས་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་སོས་པའྱི་རྩོལ་
བྱུང་དྲེས་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གྱིས་པ་ཅན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀང་བསན་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དྲེ། འབས་རགས་སུ་རུང་བའྱི་རྩོལ་བྱུང་ན་ཤྲེས་དང་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཆ་གྱིས་པ་ཅན་གྱི་རང་
བཞྱིན་རགས་ཀྱི་རྩོལ་བྱུང་གྱིས་ལྲེ་རྐན་སོགས་ཀྱི་རྩོལ་བ་ལས་སྲེས་པ་འད་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
ཕོགས་ཆོས་ཅན་འདྱིར་རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་གྱིས་ཁོ་ན་སོས་པ་ཅྱི་ཞྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་
ཅན་འདྱིར་རགས་ཡང་དག་ལ་འབས་རང་འདྱི་གྱིས་སུ་རབ་ཏུ་ཕྲེ་བ་ཆོས་ཅན། དོན་ཡོད་དྲེ། གང་
ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པ་ན་འབྱུང་བ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབས་བུ་དྲེ་རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་ཞྱིང་རང་
གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཁྱབ་བྱྲེད་དང་ངོ་བོ་རྣམ་དབྱྲེར་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་ཁྱབ་བྱ་གང་ཡྱིན་པ་དྲེ་ནྱི་
ཁྱབ་བྱྲེད་དྲེ་དང་འཁྲུལ་པར་མྱི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་གྱིས་
བསན་པས་འདྱི་ཡང་བཤད་དྲེ། གཞན་གྱིས་སོ་བཏགས་པའྱི་ལྡན་པ་ཅན་དང་འདུ་བ་ཅན་སོགས་
གང་དག་ཡྱིན་པའྱི་རགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མྱིན་
པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྱོད་མྱིན་བདག་གཅྱིག་དྲེ་བྱུང་དྲེ་འདའྱི་མྲེད་ན་
མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཞྲེས་བཤད་པ་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ལྡན་འདུ་ཅན་དྲེ་
དག་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ཞྲེ་ནའང་། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་བསྒྲུབ་
བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ྱིད་རང་གྱི་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པའྱི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡྱིན་གྱི་
བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བ་ལ་ལྡན་འདུ་སོགས་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བའྱི་
འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་པ་
མྲེད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རགས་ཡང་དག་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་རགས་ཡང་དག་གྱིས་སོས་པའྱི་
དགོས་པ་བསན་ནས་ད་ལྡོག་པ་ཅན་སོས་པའྱི་དགོས་པ་སོན་པ་དྲེ། རྱིགས་པ་ཅན་པ་སོགས་ན་རྲེ། 
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གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་བཅས་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲོག་སོགས་དང་ལྡན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའྱི་རགས་དྲེ་
མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་ཡྱིན་གྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་རྲེས་
འགོ་ཅན་མ་ཡྱིན་ཟྲེར་རོ། །ལྡོག་པ་ཅན་དུ་སོ་བཏགས་པའྱི་སྲོག་སོགས་ྱིད་ནྱི་ཆོས་ཅན། བདག་
མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་མྲེད་ན་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ྱིད་
ཀྱི་ཕྱིར་ན་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་འགོ་གནས་པར་ཐལ་ལོ། །དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་ལས་ 
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༼༤༦༽ 
བདག་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་དྲེ་ཡང་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་དང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའྱི་དོན་གཞན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱད་པར་སྲོག་སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་
ལྡོག་པ་མྲེད་ལ་མཐུན་ཕོགས་ལ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་རྲེས་འགོ་ཡང་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་དང་
བདག་གཅྱིག་དྲེ་འབྱུང་གྱི་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མྲེད་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། བསྒྲུབ་བྱའྱི་ཆོས་དྲེ་རང་གྱི་
བདག་གཅྱིག་གམ་རྒྱུའྱི་དངོས་པོར་གྲུབ་ན་དྲེ་ལ་མྲེད་ངྲེས་ཀྱི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་གྱི་དྲེ་
ལས་གཞན་དུ་ནྱི་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་མྲེད་ན་སོབ་དཔོན་གྱིས་
མན་བྱ་ལྡོག་པ་ཅན་དུ་ཇྱི་ལྟར་བཤད་ཅྲེ་ན། མན་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་སོབ་དཔོན་གྱིས་ས་རག་སྒྲུབ་
ཀྱི་ལྡོག་པ་འབའ་ཞྱིག་ཅན་དུ་བཤད་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་གྱིས་ཀ་ལ་མ་མཐོང་བ་ཙམ་ལ་བརྲེན་ནས་སོབ་དཔོན་གྱིས་དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་ཙམ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མ་ངྲེས་པའྱི་རགས་སུ་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་མ་ངྲེས་པའྱི་
ཕོགས་ཆོས་ཅན་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་ལྡོག་པ་གྲུབ་ན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་གོ་བར་
བྱྲེད་པའྱི་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ཅན་གྱི་ཕོགས་ཆོས་གྲུབ་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསོན་ལུས་ལ་བདག་མྲེད་ན་གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲོག་སོགས་དག་ནྱི་ལྡོག་པར་
འགྱུར། བདག་ནྱི་ལྡོག་པའྱི་ཕྱིར་བུམ་སོགས་བཞྱིན་ནོ། །ཁྱབ་སྲེ། སྲོག་སོགས་མྲེད་པས་བདག་
མྲེད་ལ་ཁྱབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་གྲུབ་སྲེ་སྲོག་སོགས་པ་དྲེ་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་པས་སྲོག་མྲེད་པའྱི་ཁྱབ་པ་དྲེ་ཡང་ཡོད་པ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་སྲོག་འབྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། འབྲེལ་མྲེད་དོན་
གཞན་ལྡོག་པར་འགྱུར་བའྱི་འབྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་ལྡོག་པར་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲོག་
སོགས་དྲེ་བདག་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དམ་བདག་དྲེ་ལས་བྱུང་བས་བདག་སྲོག་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། 
གལ་ཏྲེ་བདག་ནྱི་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ན་སྲོག་སོགས་དྲེ་ཡང་ཚད་མས་དམྱིགས་ལ་བདག་དྲེ་ཚད་
མས་རོགས་པ་མྲེད་པར་སྲོག་སོགས་མྲེད་པའྱི་འབྲེལ་བ་འདྱི་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན་ཡང་། སྲོག་སོགས་
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ཆོས་ཅན། བདག་མཐོང་ན་ཁྱོད་མཐོང་བ་དང་བདག་མ་མཐོང་ན་ཁྱོད་མ་མཐོང་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་གྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་གྲུབ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་ཤྱིན་ཏུ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་སྲེ་གང་དུ་ཡང་སྣང་རུང་
མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་མྲེད་པ་ལ་ཁྱབ་པའྱི་བདག་མྲེད་དྲེ་གང་ཡྱིན་པས། བུམ་
སོགས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བདག་མྲེད་ཅྲེས་ཚད་མས་གང་ལ་རོགས་སྲེ་མྱི་ 
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༼༤༧༽ 
རོགས་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་གཞྱི་གཞན་གང་ལ་ཡང་ཚད་མས་མཐོང་རུང་དུ་མྲེད་པའྱི་ངོ་བོ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁྱབ་ལ་བདག་ལྡོག་པས་སྲོག་སོགས་ལྡོག་པའྱི་ཁྱབ་པའང་ཇྱི་ལྟར་ཚད་མས་
རོགས་པ་མྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་བདག་ལྡོག་པར་ཚད་མས་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་
རྒྱུ་མཚན་ཡང་། སྲོག་སོགས་དྲེ་གཞྱི་ལ་ལར་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡྱིས་གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་བུམ་
སོགས་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་དྲེ་ལྟར་དུ། གལ་ཏྲེ་བདག་དྲེ་ཚད་མས་མཐོང་ན་
གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་བུམ་སོགས་ལ་མྲེད་པ་ྱིད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ལ་བདག་དྲེ་གང་དུ་ཚད་
མས་མཐོང་བ་མྲེད་པས་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་མྱི་རྱིགས་སོ། །གཞན་ཡང་གསོན་ལུས་ལ་བདག་
མྲེད་པས་སྲོག་སོགས་མྲེད་པར་ཐལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་བཞྱིན་ཞྲེས་པ་ཡང་མ་ངྲེས་ཏྲེ། བུམ་པ་སོགས་
ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ལ་བདག་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྲོག་སོགས་མཐོང་བ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། 
སྲོག་སོགས་ཀྱི་རྒྱུ་བོ་དང་ལུས་སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལ་སོགས་གང་ཞྱིག་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་
གྱིས་སྲོག་སོགས་མཐོང་བ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་བཞྱིན་དུ་གསོན་ལུས་ལའང་ཆོས་ཅན། ལུས་ཁྱོད་ལ་
གལ་ཏྲེ་བོ་དང་ལུས་སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དྲེ་མྲེད་ན་སྲོག་སོགས་མྲེད་པར་རྱིགས་པ་ཡྱིན་གྱི་
བདག་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་སྲོག་སོགས་མྲེད་པར་རྱིགས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་སྲོག་
འབྲེལ་མྲེད་དོན་གཞན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་དྲེ་བདག་མྲེད་པའྱི་ཤྱི་བའྱི་ལུས་དང་
སྲོག་མྲེད་ཙམ་དུ་ཅུང་ཟད་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར་ཤྱི་བའྱི་ལུས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་བུམ་སོགས་ཡང་
བདག་མྲེད་དྲེར་རོག་ན། བུམ་སོགས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་པར་ཚད་མས་ཅྱིས་མྱི་
དཔོག་སྲེ་དཔོག་པར་རྱིགས་པར་ཐལ། བདག་བཅས་སུ་འདོད་པའྱི་གསོན་ལུས་དང་ཚད་མའྱི་
གཞལ་བྱ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་དྲེ་རང་གཞན་གྱིས་ཀས་བདག་བཅས་
སུ་མ་འདོད་པས་དྲེར་དཔོག་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་བཅས་སུ་དཔོག་
པར་རྱིགས་པར་ཐལ། ཁྱོད་བདག་བཅས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དྲེ་དང་དྲེར་ཚད་
མས་གྲུབ་པ་ྱིད་ནྱི་དྲེ་དང་དྲེར་འདོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་ཚད་མས་གྲུབ་དྲེ་མྲེད་པར་
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དངོས་དང་དངོས་མྲེད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གང་གྱིས་ནུས་སྲེ་གང་ཡང་མྱི་ནུས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་
བདག་སྲོག་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མྲེད་པས་རྒྱུ་འབས་སུ་མྱི་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ་འབྱུང་རྔུབ་ལ་
སོགས་པའྱི་མཚན་ྱིད་ཅན་གྱི་སྲོག་དང་མྱིག་འབྱྲེད་འཛུམ་རྣམས་ཆོས་ཅན། བདག་རག་པ་ལས་
སྲེས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བོ་དང་ལུས་སོགས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་ནང་གྱི་རྩོལ་བ་ལས་སྲེས་པ་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། ལ་སོགས་ 
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༼༤༨༽ 
པས་ཤྱིང་ཐོག་སྐྱུར་པོ་སོགས་ཀྱི་ཟས་སོགས་མཐོང་བ་ན་ལྲེ་དབང་འགྱུར་བའྱི་འགམ་ཆུ་ལྡང་བ་
སོགས་ནྱི་ཆོས་ཅན། དྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཤྱིང་ཐོག་སྐྱུར་པོ་སོགས་ཀྱི་རོ་དན་པ་དང་དྲེ་མཐོང་བར་
འདོད་པ་ལས་སྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དན་འདོད་སོགས་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ཡུལ་དབང་བོ་དང་
ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཡུལ་དབང་ཡྱིད་བྱྲེད་སོགས་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། 
ཕན་ཚུན་རང་རང་གྱི་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་རང་རང་གྱི་རྱིགས་འད་ས་མ་ལས་བྱུང་བའྱི་
ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་གྱི་དངོས་པོར་འདོད་པའྱི་ནང་གྱི་སྲེ་མཆྲེད་དྲུག་པོ་འདྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་
རྱིགས་འད་ས་མ་སོགས་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་པ་དྲེ་ཙམ་ལས་བྱུང་གྱི་བདག་འདྱི་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡྱིན་
པར་ཐལ། དྲེ་དག་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ལ་རྲེན་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་ལས་གཞན་དུ་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་ནུས་པ་མ་མཐོང་བའྱི་བདག་དྲེའང་བདག་གྱི་རྒྱུར་རོག་ན། འབས་བུ་རྣམས་ལ་
རྒྱུ་ཐུག་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཞན་ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། ས་རག་སྒྲུབ་ཀྱི་མན་བྱ་
དང་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་སོགས་འདྱི་ནྱི་མཚུངས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་
གྱིས་ཀའང་ལྡོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་པ་ྱིད་དུ་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གྱིས་མཚུངས་པ་མ་ཡྱིན་
ཏྲེ་སྲོག་སོགས་དྲེ་ལྡོག་ཁྱབ་མྱི་འཁྲུལ་བ་ཅན་ཡྱིན་ཡང་མན་བྱ་འདྱི་ནྱི་ལྡོག་ཁྱབ་འཁྲུལ་པའྱི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། མན་བྱ་དྲེ་ལྡོག་ཁྱབ་ཇྱི་ལྟར་འཁྲུལ་དྱིས་པས། མན་བྱ་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་མྱིན་ྱིད་དྲེ་མྱི་
མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་དོན་གྱིས་ན་མན་བྱ་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
བསྒྲུབ་བྱའྱི་སྲེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་སུ་འཇུག་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་དྲེ་ལྟར་བརོད་པར་འགྱུར་བས་ན་
མན་བྱ་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་འཇུག་པས་དྲེ་ནྱི་གཞན་སྲོག་སོགས་ལའང་མཚུངས་པས་སྲོག་
སོགས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལྡོག་པ་ཅན་མ་ཡྱིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེས་འགོ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། 
རྲེས་འགོ་མྲེད་ན་ལྡོག་པའང་མྲེད་པར་རྱིགས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲུབ་མྱིན་ྱིད་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལས་རྣམ་གཅད་དྲེ་དྲེ་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པའྱི་
ཚིག་གྱིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྒྲུབ་བྱ་སྲེ་མཐུན་ཕོགས་ལ་གནས་པ་བརོད་པ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དགག་པ་
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གྱིས་བརོད་པའྱི་ཚིག་གྱིས་རྣལ་མ་གོ་བར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ནྱི་ངྲེས་བཟུང་ཅན་གྱི་ལྡོག་པ་སོན་
པའྱི་ཚིག་གྱིས་རྲེས་འགོའང་བསན་པ་དྲེ་ྱིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་གང་རུང་གཅྱིག་བསན་པ་གཅྱིག་ཤོས་དོན་
གྱིས་གོ་བར་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གང་རུང་གཅྱིག་སོན་པའྱི་ཚིག་གྱིས་གྱིས་ཀ་དངོས་ཤུགས་ལ་
བསན་པར་སོབ་དཔོན་གྱིས་བརོད་དོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་ 
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༼༤༩༽ 
པའྱི་རགས་ལས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་པའྱི་ལྡོག་པ་འདྱི་འད་གྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པར་
ཐལ། མཐུན་ཕོགས་ལ་བཀག་པ་འགོག་པར་བྱྲེད་པ་ནྱི་མཐུན་ཕོགས་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་འད་
ཞྱིག་སྲེ་མཐུན་ཕོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ངོ་བོར་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྲོག་སོགས་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་
ཕོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱ་སྲེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པས་དྲེ་
ལས་ལྡོག་པ་ཞྲེས་འབྱུང་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་ཐ་སྙད་མྱི་རུང་བའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
སྒྲུབ་མྱིན་ྱིད་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་ཁོ་ན་ལ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་
མཐུན་ཕོགས་ལ་མྲེད་ཅྲེས་ཁྱོད་ལྡོག་པ་དྲེ་ྱིད་ནྱི་ཇྱི་ལྟར་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལས་ལྡོག་པར་
འདོད་དྲེ་འདོད་པར་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་འདའྱི་བདག་དྲེ་དངོས་པོར་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྲགོ་
སོགས་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ནྱི་སྒྲུབ་པ་ཡྱིན་ལ་སྒྲུབ་པ་དྲེ་དངོས་པོར་ཡོད་པས་སྲོག་སོགས་དངོས་པོར་
ཡོད་པ་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་དངོས་པོར་མྲེད་ནའང་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་ཡྱིན་ལ་སྲོག་སོགས་ལྡོག་པའྱི་དངོས་
པོ་མྲེད་པའང་མཐུན་ཕོགས་དངོས་མྲེད་ལ་ཡོད་པ་མྱིན་ནོ་ཞྲེས་སྨྲ་བའྱི་གསལ་བྱྲེད་པ་བླུན་པོའ་ི
སོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ཤྱིག་ཞྲེས་དཔས་སོ། །གལ་ཏྲེ་སྲོག་སོགས་དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་དྲེ་ལས་
ལྡོག་པ་མྲེད་ན་གཏན་ཚིགས་སྲོག་སོགས་དྲེ་དྲེ་ལ་འཇུག་པར་འདོད་དམ་ཅྱི་དྱིས་པས། དྲེ་དྲེ་ལ་
འཇུག་པ་དྲེ་ཡང་མྱིན་ཞྲེ་ན། སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་ལ་འཇུག་པ་ཅྱི་སྲེ་
འགོག་སྲེ་འགོག་པ་མྱི་རྱིགས་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ལྡོག་པ་བཀག་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། དྲེ་ལ་ལྡོག་པ་
བཀག་པ་ནྱི་དྲེ་ལ་འཇུག་པ་འདྱི་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གཞན་ཡང་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ལ་དགག་པའྱི་
ཐ་སྙད་མྱི་འཇུག་ན། དངོས་པོར་མྲེད་པ་འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན། མྱི་སྨྲ་ཐོབ་པ་སྲེ་ཁྱོད་ལ་ཐ་སྙད་གང་
ཡང་བཏགས་སུ་མྱི་རུང་བར་ཐལ། ཡོད་དོ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་སྒྲུབ་པའྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ཡང་འཇུག་པ་
མྲེད་པ་ཡྱིན་ལ་མྲེད་དོ་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ཡང་འཇུག་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། 
ཁྱབ་སྲེ། སྒྲུབ་པ་དང་དགག་པ་ལས་མ་གཏོགས་པར་ས་ལ་འབྱུང་བ་ཐ་སྙད་གཞན་ཡོད་པ་མྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། སོན་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། བོ་ཡུལ་དུ་འགོ་བའྱི་ཤྲེས་བྱ་ལ་ཆོས་ཅན། གཞྱི་འགར་དགག་བྱ་
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བཀག་པའྱི་དགག་པའྱི་དོན་ནྱི་མྲེད་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་
འཇུག་པ་མྲེད། དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ནྱི་ཆོས་མྲེད་པ་རྣམས་ལའང་འཇུག་པར་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། རྱིགས་པ་འདྱི་ཡྱིས་ཡོད་མྲེད་གྱིས་ལས་མ་རོགས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་མྱི་རྱིགས་
པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཡོད་པའྱི་དངོས་པོ་དྲེའྱི་ཡུལ་དུས་ 
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༼༥༠༽ 
ལ་ལྟོས་ནས་འགོག་སྲེ་ཡུལ་གཞན་གྱི་འདས་པའྱི་བུམ་པ་ཡུལ་འདྱིར་ད་ལྟ་མྲེད་པ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། 
དྲེ་ཡང་མྱི་རྱིགས་ཏྲེ། ཅྱི་ལྟར་ཆོས་དྲེ་ཡོད་པ་དྲེ་ལྟར་ནྱི་རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཀང་མྱི་འགོག་ལ་ཇྱི་ལྟར་
ཆོས་དྲེ་མྲེད་པ་དྲེ་ལྟར་ཡང་ནྱི་རྣམ་པ་གང་གྱིས་ཀང་འགོག་པར་མྱི་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་རོ། །ད་རང་
ལུགས་ཀྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པའྱི་རྲེན་སོན་པ་ནྱི། འོ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་
ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འདྱིར་ནྱི་ཆོས་ཅན་ས་དོན་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲུབ་པ་དང་
དགག་པའྱི་ཐ་སྙད་ཐམས་ཅད་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་གང་གྱི་
ཕྱི་རོལ་གྱི་དངོས་པོ་དང་དངོས་མྲེད་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་དངོས་སུ་མྱི་འཇུག་པ་དྲེ་ཕྱིར། གལ་
ཏྲེ་ས་དོན་ྱིད་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རང་མཚན་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ས་དོན་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་ལ་རྲེན་པའྱི་དོན་
རང་མཚན་མྱིན་པར་ཐལ། ཕྱི་རོལ་ཡོད་དམ་མྲེད་ཀང་རུང་ཁྱོད་སྲེལ་ངོར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། ས་དོན་
ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་དང་དངོས་མྲེད་ལ་རྲེན་ཅན་སྲེ་
མངོན་པར་ཞྲེན་པའྱི་རོག་པའྱི་སྣང་ཡུལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་ས་དོན་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་མ་ཡྱིན་ན་ས་དོན་
ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱྲེད་པས་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱྲེད་པར་ཅྱི་ལྟར་འགྱུར་ཞྲེ་ན། བུམ་
སོགས་ཀྱི་ས་དོན་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་པ་དྲེ་འདར་མྲེད་ནའང་ཁྱོད་ལ་དགག་སྒྲུབ་
བྱས་པས་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་ལ་དགག་སྒྲུབ་བྱས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ལ་དྲེ་བྱས་པ་ན་ཆོས་
ཅན་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་དྲེ་དགག་སྒྲུབ་དྲེ་དག་དང་ནྱི་འབྲེལ་བ་ལྟར་དུ་སྲེལ་ངོར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་ཀྱི་ས་དོན་དྲེ་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་དུ་མྲེད་ན་དྲེ་ལ་ཡོད་ཅྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་
འཇུག་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་མ་ཡྱིན་ཀང་ཡོད་ཅྲེས་པའྱི་ཐ་སྙད་རྲེན་པ་
སྲེ་འཇུག་པར་འདོད་དྲེ། ཁྱོད་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་ནས་བུམ་སོགས་ཀྱི་ས་འཇུག་པ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་རྲེན་མྱིན་གྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། གལ་ཏྲེ་ས་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་
ལྟར་མྱིན་པར་ཕྱི་རོལ་རང་མཚན་ལ་དྲེ་བྱྲེད་ན་བུམ་སོགས་ཕྱི་རོལ་གྱི་དོན་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་
ཀྱི་སྲེང་དུ་ཆོས་གཅྱིག་སྒྲུབ་པ་ན་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པ་དང་ཆོས་
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གཅྱིག་བཀག་པ་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀག་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྲེང་དུ་རང་གྱི་བདག་ྱིད་
དུ་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་མྲེད་པར་རྫས་གཅྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཆོས་
ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་དྲེ་དག་དོན་ཐ་དད་ཡྱིན་པས་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་སྲེང་དུ་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་བཀག་
པ་དང་ཆོས་འགའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་པར་མྱི་འགལ་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་སྲེང་དུ་ལྷ་ 
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༼༥༡༽ 
སྱིན་བཀག་པ་དང་མཆོད་སྱིན་སྒྲུབ་པ་མྱི་འགལ་བ་བཞྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་སའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་
ཞྲེས་སོགས་བསྒྲུབ་པ་དང་ནྱི་གསྲེར་གྱི་རང་བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་དགག་པ་དག་ཆོས་ཅན། 
ཆོས་ཅན་རྫ་བུམ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་ལ་གཞྱི་མཐུན་དུ་འདུ་བར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། རྫས་ཐ་དད་ཡྱིན་པའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རྫས་གཞན་དང་གཞན་དུ་འགྱུར་བའྱི་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་བཀག་པའྱི་ཆོས་དང་ནྱི་
སྒྲུབ་པའྱི་ཆོས་གྱིས་ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་སྲེང་དུ་མྱི་འདུ་བ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་ལུགས་ལ་
ཡང་སོ་བཏགས་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་གྱུར་པའྱི་ས་དོན་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་
ཇྱི་ལྟར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ས་དོན་དྲེ་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྲེན་དུ་འདོད་པའྱི་ལུགས་
ལ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཅན་གཅྱིག་གྱི་སྲེང་དུ་ཆོས་གཅྱིག་དགག་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་དང་
ཆོ་གཅྱིག་སྒྲུབ་པས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའྱི་སོན་དུ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
གཞྱིར་གྱུར་པའྱི་ཆོས་ཅན་བུམ་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པ་ལྟ་བུ་གཅྱིག་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏྲེ་མྱི་རག་པ་ལྟ་
བུའྱི་ཆོས་གཅྱིག་བསྒྲུབ་པ་ན་སྒྲུབ་ཆོས་དྲེ་དྲེ་ལ་གསར་དུ་རྲེན་པ་དང་གཞན་དགག་སྒྲུབ་གང་ཡང་མ་
བྱས་པའྱི་ཆོས་རྣམས་བཏང་སྙོམས་པ་ལྟ་བུ་དང་མ་བྱས་པ་ལྟ་བུའྱི་ཆོས་འགོག་ན་དགག་ཆོས་དྲེས་
གསར་དུ་ལྲེན་པ་དང་དྲེ་ལས་གཞན་འགལ་ཟླ་བྱས་པ་ལ་གསར་དུ་ལྟོས་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་སོ་བཏགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཆོས་ཆོས་ཅན་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་ལ་ཐ་སྙད་
བྱྲེད་པ་པོའ་ིབདྲེན་པའྱི་ཤྲེས་པས་ཇྱི་ལྟར་མྱི་གནོད་དམ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་མྱི་རག་པ་ཡྱིན་ནམ་བྱས་པ་
མ་ཡྱིན་ཞྲེས་སོགས་མྲེད་པའྱི་དོན་ཅན་ནམ་སོ་བཏགས་པའྱི་དཔོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཇྱིག་རྲེན་པའྱི་ཐ་
སྙད་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་པོའ་ིབདྲེན་པའྱི་ཤྲེས་པས་གནོད་པར་མྱི་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་དོན་དྲེ་རྣམ་པར་རོག་པའྱི་བོས་ཇྱི་ལྟར་བསན་ཅྱིང་སོ་བཏགས་པ་དྲེ་ཁོ་ན་བཞྱིན་ཐ་སྙད་
བྱྲེད་པ་པོས་ཀང་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་དུ་བདྲེན་རྫུན་དྲེ་ལ་རྱིགས་པས་མ་བརགས་པར་ཁས་ལྲེན་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། མ་བྱས་རག་པ་སོགས་ལས་ཐ་དད་པའྱི་དོན་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་རྲེན་པའྱི་ཕྱིར་
དང་། རྲེས་འགའ་མ་ཡྱིན་པར་ཐོག་མ་མྲེད་པ་ནས་བརྒྱུད་དྲེ་འོངས་པའྱི་བག་ཆགས་བརན་པོ་ལས་
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འོངས་པའྱི་ཐ་སྙད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། ད་ཇྱི་ལྟར་ཐ་དད་པའྱི་དོན་ལ་རྲེན་ཚུལ་དང་སད་པར་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་
ཚུལ་སོན་པ་དྲེ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཆུ་མྱི་སོར་བ་དང་དྲེ་དང་གང་བ་སོབ་པ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་ལྡོག་
པ་གྱིས་པོ་དྲེ་ཁྱྲེད་ཀྱི་སྲེང་དུ་དོན་གཅྱིག་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཆུ་སོར་བ་དྲེའྱི་འབས་བུ་ཅན་ཡྱིན་པ་དང་གང་
བ་ 
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༼༥༢༽ 
སོབ་པ་དྲེའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བུམ་པས་ཆུ་སོར་ཞྲེས་སོགས་སྒྲུབ་ཆོས་
གསར་དུ་འཕྲེལ་བ་ལྟ་བུ་དང་བུམ་པས་གང་བ་མྱི་སོབ་ཅྲེས་སོགས་དགག་ཆོས་གསར་དུ་འགྱིབ་པ་
ལྟ་བུར་བྱྲེད་པའྱི་བསད་པ་སྲེ་སོ་བཏགས་པའྱི་སོད་ཡུལ་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་དང་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་ཀྱི་དབང་གྱིས་བུམ་པ་དྲེ་དགག་སྒྲུབ་གྱི་ཆོས་དྲེ་དག་དང་གསར་དུ་འབྲེལ་བ་ལྟར་སྣང་བ་འགའ་
ལས་ཆ་དྲེ་དྲེ་དག་དང་གསར་དུ་ལྡན་པ་ྱིད་མྱིན་ཡང་། དྲེ་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པར་མཐོང་བས་ཏྲེ། སོ་
འདོགས་ནས་དྲེ་དག་དང་ལྡན་པའྱི་བུམ་པ་རང་མཚན་ཐོབ་པ་ལ་སོར་བར་བྱྲེད་དྲེ། ཁྱོད་ཆུ་མྱི་སོར་
བ་དང་གང་བ་སོབ་པ་ལས་ཐ་དད་པའྱི་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པ་ཅན་གྱི་ཐ་སྙད་
ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་འདའྱི་ཐ་སྙད་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཐ་སྙད་བྱྲེད་པ་པོས་བསད་པའམ་འཁྲུལ་པར་ཡང་
ཤྲེས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཇྱི་ལྟར་བསན་པའྱི་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་ལ་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པའྱི་སྲེས་བུ་མྱི་
བསླུ་བར་བྱྲེད་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་སར་བསྒྲུབ་བྱ་མྲེད་ལས་ཅྲེས་པ་མྱི་འཐད་དྲེ། རྱིགས་པ་
ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་བོ་ངོར་བདག་དྲེ་མྲེད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། བདག་ཡོད་པ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་འགོད་པའྱི་རོལ་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་བོ་ངོར་བདག་མྲེད་མྲེད་
པར་ཐྲེ་ཚོམ་དུ་འགྱུར་ནས་བདག་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཀྱི་བོ་ངོར་བདག་ཡོད་པའྱི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡང་དག་མྱི་འཇུག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་བདག་མྲེད་མྲེད་པར་ཁས་
བངས་པས་བདག་མྲེད་པར་སྨྲས་པ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེ་ན་རྱིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་
སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བངས་པ་ཙམ་ལས་ཁྱོད་གྱི་བདག་མྲེད་པ་ྱིད་ཀང་ཁས་ལྲེན་པར་རྱིགས་པ་
མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་རྱིགས་ན་གསོན་ལུས་ཀང་བདག་མྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་པ་སོགས་ཧ་
ཅང་ཐལ་ཆྲེས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་མཐུན་ཕོགས་དངོས་པོར་མྲེད་པ་ལས་རགས་ལྡོག་པ་
མྲེད་དུ་ཆུག་ན་ཡང་སྲོག་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མཐུན་ཕོགས་བདག་དྲེ་དང་དངོས་པོར་མྲེད་
པའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་དྲེ་ལས་ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་དྲེ་ལས་ལྡོག་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། བདག་
ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་བདག་དྲེ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། འདདོ་ན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་
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ཕོགས་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པར་ཡང་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་ལ་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་
བདག་དྲེ་ཡོད་པ་མ་ངྲེས་པའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ་བདག་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཕུང་པོ་གྱིས་ལས་གང་རུང་གཅྱིག་
ལ་ཡོད་པར་ངྲེས་པར་གྲུབ་ན་གཞན་ཅྱིག་ཤོས་ལས་ལྡོག་པར་གྲུབ་པ་ཡྱིན་གྱི་གཞན་དུ་མྱི་འགྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་སྲོག་སོགས་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་མྱི་མཐུན་
ཕོགས་བདག་མྲེད་འགའ་ཞྱིག་ལ་མ་མཐོང་ 
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༼༥༣༽ 
བས་མྱི་མཐུན་ཕོགས་མཐའ་དག་ལ་མྲེད་པར་གྲུབ་པོ་ཞྲེ་ན། སྲོག་སོགས་དྲེ་སྣང་རུང་གྱི་བདག་
མྲེད་ལ་མ་མཐོང་བ་ཡྱིན་པ་མཐོང་མྲེད་དྲེ་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་བདག་མྲེད་དག་ལ་མྲེད་པར་ཐྲེ ་ཚོམ་ཟ་
ནས་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྒྱུ་མཚན་འདྱི་ལྟར། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་འགའ་ལ་མ་མཐོང་བས་བདག་
དྲེ་འགར་ཡང་མྲེད་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་མྲེད་ཀྱི་གསལ་བ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་མཐོང་བ་
མ་ཡྱིན་ཡང་བདག་མྲེད་དྲེའྱི་རྱིགས་སུ་གྱུར་པའྱི་དོན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ཡོད་པ་སྲྱིད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་མཁྲྲེགས་པའྱི་རོ་རྲེ་ཕ་ལམ་མཚོན་གྱིས་མ་ཆོད་པར་མཐོང་ནས་དྲེ་དང་མཁྲྲེགས་པར་ཁྱད་པར་
མྲེད་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཤྱིང་སོགས་ཀང་མཚོན་གྱིས་མ་ཆོད་པར་བསྒྲུབ་མྱི་ནུས་པ་བཞྱིན་
ནོ། །གཞན་ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བདག་མྲེད་ལ་ཡོད་པར་ཐྲེ་ཚོམ་གང་
ལས་ལྡོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཡོད་པ་ལ་འགལ་བ་ཚད་མས་མ་མཐོང་བའྱི་
ཕྱིར། དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་། གལ་ཏྲེ་སྲོག་སོགས་ལ་བདག་གྱིས་ཁྱབ་པའྱི་སོ་ནས་སྲོག་སོགས་
མཐོང་བར་བདག་མྲེད་ལྡོག་པ་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། གཞྱི་ལ་ལར་བདག་དྲེའྱི་འབས་
བུ་དང་ལ་ལར་བདག་དྲེའྱི་བདག་ྱིད་དུ་འབྲེལ་བར་ངྲེས་པ་ལས་གཞན་ཅྱི་ཡོད་དྲེ་གང་རུང་ཡྱིན་
པར་ཐལ་ལོ། །རྒྱུ་མཚན་དྲེས་ན་སྲོག་སོགས་འདྱི་ནྱི་བདག་ལས་མ་ཟད་བདག་མྲེད་པ་ལས་ཀང་
ལྡོག་པར་ཐྲེ་ཚོམ་ཟའོ་ཞྲེས་མཇུག་སྡུད་དོ། །གཞན་ཡང་སྲོག་སོགས་དྲེ་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་ཅྱིང་
སྲོག་སོགས་ཡོད་པར་བདག་མྲེད་ལྡོག་ཏུ་ཆུག་པ་དྲེ་ལྟ་ན་ཡང་རྱིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་ཀྱི་
ལུགས་ལ་གསོན་ལུས་དྲེ་བདག་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་བདག་བཅས་སུ་འགྲུབ་པར་མྱི་འགྱུར་
བར་ཐལ། རྒྱུ་མཚན་གང་གྱིས་ན་ཆོས་དྲེ་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་དྲེ་ནྱི་ངྲེས་པར་དངོས་པོར་ཏྲེ་ཡོད་པར་
ཁྱོད་འདོད་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྲོག་སོགས་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་བདག་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་ཀང་
བདག་ལ་ཡོད་པ་མྱིན་པར་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་སྲོག་སོགས་དྲེ་མཐུན་ཕོགས་
བདག་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་འདོད་ན་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་མཐུན་ཕོགས་ལ་རྲེས་འགོ་ཅན་དུ་ཡང་
འདོད་དགོས་ལ་དྲེ་ལྟ་མ་ཡྱིན་པར་མཐུན་ཕོགས་ལ་ལྡོག་པ་མྱིན་པས་རྲེས་འགོ་ཅན་མྱིན་ན་བདག་
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མྲེད་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པས་ཀང་བདག་བཅས་སུ་གྲུབ་པ་མྱིན་ཏྲེ་དགག་པ་བཀག་པ་སྒྲུབ་པར་མྱི་འདོད་
པའྱི་ཕྱིར། །གཞན་ཡང་རྒྱུ་འབས་ལ་ལྟོས་པ་གྲུབ་ཅྱིང་བདག་སྲོག་ལ་ལྡོག་པ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། 
བདག་གྱི་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་བ་ཆོས་ཅན། གང་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་བ་ཅན་དུ་
གྲུབ་པ་ 
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༼༥༤༽ 
ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་འཇུག་པ་སྲེ་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། དྲེའྱི་ཕྱིར་དུ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
ཁྱོད་འཇུག་པ་སྲེ་ཡོད་ན་ཡང་མྲེ་འཇུག་བྱྲེད་སྲེ་ཡོད་པས་ཁྱབ་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་དྲེ་ྱིད་ལྡོག་ན་ཁྱོད་
ཀང་ལྡོག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འབས་བུ་དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་མྲེད་ན་ཁྱོད་མྱི་འབྱུང་བའྱི་འབྲེལ་
པ་དྲེ་ཡང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཁྱད་པར་བ་ལ་ལྟོས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་ཁྱོད་སྲེ་བ་
མཐོང་བ་དང་དྲེ་མྲེད་ན་ཁྱོད་སྲེ་བར་མ་མཐོང་བའྱི་ཚད་མ་དྲེ་དག་མྲེ་དང་ཁྱོད་གྱིས་རྒྱུ་དང་འབས་
བུ་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་ཚད་མ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྲོག་སོགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་དོན་གཞན་
གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་རོགས་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། ཁྱོད་ཡོད་
ན་བདག་ཡོད་པའྱི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་མྲེད་པ་ནྱི་དྲེ་དག་སྲེ་ཁྱོད་མྲེད་པར་མྱི་སྲྱིད་ཅྱིང་
མ་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ་བདག་དྲེ་ཁྱོད་ལ་རག་ཏུ་ཁྱབ་བྱྲེད་དུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་ལ་ལྡོག་
པ་མྱི་དགོས་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡོད་པར་འབས་བུ་མཐོང་བ་ཙམ་གྱི་རྲེས་འགོས་ཀང་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། 
དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཇྱི་ལྟར་ན་མྲེ་དྲེས་བསྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་ཏྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། མྲེ་དྲེ་དག་མྲེད་
པར་ཡང་རྒྱུ་གཞན་ལས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་སྲེ། འབས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པ་
རྣམས་རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལས་འབྱུང་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་འབས་
བུའྱི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཚོགས་པའྱི་ནུས་པ་འད་མྱི་འད་ཐ་དད་པ་དུ་མས་བསྲེད་པ་ཡྱིན་
ཏྲེ། རང་བཞྱིན་སྣ་ཚོགས་པའྱི་འབས་བུའྱི་ངོ་བོ་ྱིད་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་ཐ་དད་པ་
རྣམས་རྒྱུ་ཐ་དད་པས་བྱྲེད་པ་མྱིན་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅྱིག་གྱིས་འགོ་བའྱི་དངོས་པོ་འདྱི་
རྣམས་ངོ་བོ་གཅྱིག་ཏུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དངོས་པོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་བསྲེད་པའྱི་རྒྱུ་ཐ་དད་པ་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མྲེ་མྲེད་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་ཡྱིས་མྲེ་མྲེད་ལས་རྱིགས་ཐ་དད་པའྱི་མྲེའྱི་འཐུས་དུ་བ་
བསྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་ཅྱིང་མྲེ་མྲེད་ལས་རྱིགས་ཐ་དད་མྱིན་པའྱི་མྲེ་མྲེད་ཀྱི་འབས་བུ་ཡང་སྲེད་བྱྲེད་ཡྱིན་
པས་རྒྱུ་རྱིགས་འད་བས་འབས་བུ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། མྲེ་མྲེད་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་
གཅྱིག་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་བཞྱིན་ྱིད་ཡྱིན་པ་མས་པར་ཐལ། མྲེ་དང་མྲེ་མྱིན་གྱི་རང་བཞྱིན་གྱིས་
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སུ་གནས་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། དུ་བའྱི་ྲེར་ལྲེན་དང་མྲེ་མྲེད་ཀྱི་རང་བཞྱིན་དུ་མར་གནས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་དོན་གཞན་དུ་བ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་ཁྱདོ་ཀྱི་རྒྱུ་ཚོགས་དྲེ་ྱིད་དུ་ཐལ། ཁྱོད་དྲེས་
བསྲེད་པའྱི་རང་བཞྱིན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དུ་བ་དྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེས་བསྲེད་པའྱི་རང་
བཞྱིན་མ་ཡྱིན་ན། དྲེའྱི་ཕྱིར་དུ་བ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་ལས་ཇྱི་ལྟར་འབྱུང་སྲེ་མྱི་
འབྱུང་བར་ཐལ་ལོ། །དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་དག་ཕན་ཚུན་ 



416   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

༼༥༥༽ 
རང་བཞྱིན་མྱི་འཁྲུལ་བར་ངྲེས་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། བརྒྱ་བྱྱིན་དྲེ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཡྱིན་ན་དུ་བའྱི་རྒྱུ་
ཡྱིན་དགོས་ལ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་མ་ཡྱིན་ན་དུ་བའྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཀང་མ་ཡྱིན་དགོས་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
རྒྱུའྱི་རང་བཞྱིན་ཚད་མས་མཐོང་བ་བཞྱིན་དུ་འབས་བུའྱི་རང་བཞྱིན་ཚད་མས་མཐོང་བ་ཡང་རྒྱུ་དྲེ་
རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། འབས་བུ་དྲེ་རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་རྒྱུ་རྱིགས་མྱི་
འད་བའྱི་ཆུ་དང་འོ་མ་གྱིས་ཀས་འབས་བུ་རྱིགས་འད་བའྱི་འབས་ཆན་རུལ་པ་གཅྱིག་བསྲེད་པར་
འགྱུར་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་རྒྱུ་རྱིགས་མྱི་འད་བ་དུ་མ་ལས་འབས་བུ་རྱིགས་འད་བ་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འབྱུང་སྲེ་
འབྱུང་བར་འགྱུར་བ་མཐོང་བས་བརྒྱ་བྱྱིན་ལས་དུ་བ་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། འབས་ཆན་རུལ་བ་གཅྱིག་གྱི་
རྒྱུ་བྱྲེད་པའྱི་ཆུ་དང་འོ་མ་གྱིས་ཀའང་ཆོས་ཅན། རྱིགས་གཅྱིག་པ་ྱིད་ཡྱིན་ཏྲེ། གཤྲེར་བའྱི་ནུས་
པ་གང་ལས་འབས་བུ་འབས་ཆན་རུལ་པ་གཅྱིག་གྱིས་རྒྱུར་མཚུངས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཅྱི་སྲེ་ཆུ་
དང་འོ་མ་འདྱི་གྱིས་ནྱི་རྫས་ཐ་དད་ཅྱིང་ནུས་པ་གཅྱིག་པའྱི་བདག་ྱིད་དམ་མངོན་སུམ་ལ་ཐ་དད་དུ་
སྣང་ཞྱིང་གཤྲེར་བ་ྱིད་དུ་གཅྱིག་པ་ཇྱི་ལྟར་ཡྱིན་ཞྲེ་ན། དྲེ་གྱིས་ཆོས་ཅན། རྫས་ཐ་དད་པ་ཡྱིན་
ཀང་རྱིགས་གཅྱིག་ཅྲེས་བརོད་དུ་རུང་སྲེ། གཤྲེར་བ་དྲེའྱི་རང་བཞྱིན་ནམ་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་བོ་ཐ་དད་
མྲེད་པ་གཅྱིག་བསོད་པར་མཚུངས་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་མྲེའྱི་གསལ་བ་རྣམས་ནྱི་ཆོས་ཅན། 
རྫས་ཐ་དད་ཀང་མྲེར་རྱིགས་གཅྱིག་ཏུ་རོགས་པའྱི་ཤྲེས་པ་གཅྱིག་གྱི་རྲེན་ནམ་རྒྱུ་ཡྱིན་པར་མཚུངས་
པའྱི་མྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་ལྡོག་པའྱི་ཆ་གང་གྱིས་དུ་བ་ཆོས་ཅན། རང་ཕོགས་ཆོས་སུ་གྲུབ་པའྱི་གཞྱིར་མྲེ་
མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་ཙམ་དྲེ་ལྟར་རོགས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེ་མ་ཡྱིན་ལས་ལོག་པ་ཙམ་དྲེས་བསྲེད་
པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ཙམ་དྲེ་ལས་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་ཏྲེ། 
མྲེར་ཤྲེས་པའྱི་བོ་རྒྱུར་གྱུར་པའྱི་མྲེ་ཙམ་གྱི་ཡན་ལག་གཞན་བུད་ཤྱིང་སོགས་གོགས་སུ་ཡོད་པ་ལ་
ལྟོས་པ་ྱིད་ལས་བྱུང་བའྱི་ཕྱིར། དུ་བ་མྲེ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེ་ལྟར་དུ་འབས་བུ་གཞན་རྣམས་ཀང་རང་
གྱི་རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བ་དྲེ་བཞྱིན་དུ་འགྲུབ་པར་ཤྲེས་པར་བྱའོ། །གལ་ཏྲེ་མྲེ་མྲེད་བརྒྱ་བྱྱིན་གྱི་སྱི་བོ་དྲེ་
མྲེ་མྱིན་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར། བརྒྱ་བྱྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་རྫས་སོ་འཕྱུར་བ་དྲེ་དུ་བ་མྱིན་པར་ཐལ་ལོ། །ཁྱབ་སྲེ། 
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དུ་བའྱི་རྲེན་སྲེ་ྲེར་ལྲེན་དང་བུད་ཤྱིང་གྱི་འགྱུར་བ་ཡན་ལག་སྲེ་དྲེ་ལྷན་ཅྱིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་ཡོད་པའྱི་
དངོས་པོ་ཞྱིག་ལ་མྲེར་འཇོག་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱྱིན་ལས་བྱུང་བའྱི་རྫས་སོ་འཕྱུར་བ་དྲེ་དུ་བ་
ཡྱིན་ན་དྲེའྱི་ཕྱིར་བརྒྱ་བྱྱིན་སྱི་དྲེ་མྲེ་དྲེ་ྱིད་དུ་ཐལ་ལོ། །དྲེས་ན་འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་བསན་
ནས། རང་བཞྱིན་ཁྱབ་བྱྲེད་ལ་མྱི་འཁྲུལ་བར་བཤད་ཟྱིན་དན་པ་ལ་སོར་ 
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༼༥༦༽ 
བ་དྲེ། ཇྱི་ལྟར་རྱིགས་པའྱི་རང་གྱི་རྒྱུ་སྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་ནས་རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱའྱི་
ཆོས་ལ་མྲེད་ན་མྱི་འབྱུང་སྲེ་མྱི་འཁྲུལ་བར་ཤྲེས་པར་བྱ་སྲེ་འཇྱིག་པ་དང་བྱས་པའྱི་འབྲེལ་པ་དྲེ་ྱིད་
གོང་དུ་རྒྱུ་མྲེད་ཕྱིར་ན་འཇྱིག་པ་ནྱི་ཞྲེས་སོགས་སུ་ཇྱི་སྐད་བཤད་པ་བཞྱིན་དུ་རྱིག་པར་བྱ་བ་ཡྱིན་
ནོ། །ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་འཇུག་བསྡུས་ཏྲེ་མན་སོགས་མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་དགོས་པ་སོན་པ་
དྲེ། ལྡོག་པ་ཅན་སྲོག་སོགས་དྲེ་ས་རག་སྒྲུབ་གྱི་མན་བྱ་དང་མཚུངས་པར་བསན་པའྱི་ཕྱིར་དུ་མན་
བྱ་ལྡོག་པ་ཅན་གྱི་དཔྲེར་བརོད་དུ་མཛད་པ་ལས་སྲོག་སོགས་དྲེ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མྱིན་པ་
ྱིད་དུ་རོགས་པའྱི་ཚུལ་འདྱིས་སྲོག་སོགས་དང་མཚུངས་པའྱི་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་གྱི་རགས་ཐམས་
ཅད་རགས་ཡང་དག་མ་ཡྱིན་པར་དཔག་པར་བྱའོ། །དྲེ་དག་གྱི་ལྡོག་པ་ཅན་སོས་པའྱི་དགོས་པ་
བསན་ནས་མ་དམྱིགས་པ་མ་སོས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་སོན་པ་དྲེ། ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་
དབྱྲེ་འདྱིར་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་དཔྲེར་བརོད་མ་བསན་ཞྲེ་ན། ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་རབ་དབྱྲེ་
བསན་པའྱི་སྐབས་འདྱིར་ཆོས་ཅན། འབས་རང་གྱི་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་
དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་དཔྲེ་བརོད་མ་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། འབས་རང་གྱི་རགས་ཀྱི་ལྡོག་
པ་བསན་པ་ན་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་བོ་ལྡོག་པ་ྱིད་ཀྱི་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱའྱི་དོན་ལྡོག་པར་བརོད་
པ་ལས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་དཔྲེ་བརོད་ཡང་གྲུབ་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། 
གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ལ་སོགས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་རྣམས་སྣང་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་པ་
སོབ་དཔོན་གྱིས་གསུང་གྱི་མཚམས་གང་ལས་ཤྲེས་ཤྲེ་ན། སོབ་དཔོན་ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་
དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་འབས་བུ་དང་ཁྱབ་བྱ་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པར་གྱུར་པ་དྲེ་
ལའང་སྣང་རུང་གྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་བཤད་དྲེ། མྱི་སྣང་དོན་ལ་སྲེ་སྣང་རུང་གྱི་དོན་མ་
དམྱིགས་པས་དྲེ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའྱི་རགས་དྲེ་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡྱིན་ནོ་ཞྲེས་ཁྱོད་ཀྱིས་
བསན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གང་ལས་ཇྱི་ལྟར་དུ་བསན་ན། སྲེས་བུའྱི་བདག་དྲེ་གང་དུ་ཡང་ཚད་མས་མཐོང་
རུང་དུ་མྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ལས་སྲོག་སོགས་དྲེ་མྱི་མཐུན་ཕོགས་བདག་མྲེད་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའྱི་
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ཕྱིར་ན་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་གཏན་ཚིགས་ཡྱིན་ནོ་
ཞྲེས་ཁྱོད་ཀྱིས་བསན་བཅོས་རྱིགས་བརགས་སོགས་སུ་བཤད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་དང་ངོ་བོ་ལྡོག་ྱིད་
ཀྱིས་ཞྲེས་པའྱི་གཞུང་འཛུགས་པ་དྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། འབས་རང་གྱི་ལྡོག་ཁྱབ་ 
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༼༥༧༽ 
བསན་པའྱི་ཤུགས་ལས་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་དཔྲེ་བརོད་ཀང་འགྲུབ་སྲེ། རྒྱུ་
དང་ཁྱབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན་དངོས་པོར་གྲུབ་པའྱི་སྲེང་ལའང་འབས་བུ་
དང་ཁྱབ་བྱ་དངོས་པོའ་ིཆ་ཁས་བངས་པ་མྲེད་པར་དྲེ་དག་རྣམ་པར་གཅད་ཙམ་གྱི་མྲེད་དགག་ྱིད་
སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ་ས་མ་འབས་རང་གྱི་རགས་དྲེ་དག་གྱིས་ནྱི་རྒྱུ་དང་ཁྱབ་བྱྲེད་ཀྱི་མ་ཡྱིན་དགག་གྱི་ངོ་
བོ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྲེད་དགག་སྒྲུབ་པ་
ཡྱིན་ནམ་ཞྲེ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་དྲེ་ལ་སྲེ་དྲེའྱི་ནང་ནས་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་
པའྱི་རགས་ཀྱིས་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཙམ་སྒྲུབ་ཀྱི་མྲེད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། 
དམྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་དོན་རྣམས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནྱི་ཚད་མས་དམྱིགས་པ་ལས་དོན་གཞན་མྱིན་ཏྲེ། ཚད་
མས་དམྱིགས་པའྱི་དོན་ལ་ཡོད་པའྱི་ཐ་སྙད་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར། རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་ན་སོབ་དཔོན་
ཕོགས་གང་ཆོས་ཅན། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་མྲེད་དགག་སྒྲུབ་པར་བཞྲེད་པ་མ་
ཡྱིན་ཏྲེ། མྲེད་པའྱི་དོན་གྲུབ་ཀང་ཐ་སྙད་མ་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པར་བྱ་བའྱི་ཕྱིར་དུ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་
པའྱི་རགས་ཀྱི་དྲེས་བརོད་ན་བཞྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱི་
དགག་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་བཀག་ཅྱིང་བསྒྲུབ་བྱ་ཅྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའྱི་མདུན་གྱི་
གཞྱི་དྲེར་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པའྱི་ཡུལ་ཅན་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་ངྲེས་ཀྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་
དོན་མཐུན་དང་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཡོད་མྲེད་ཀྱི་ཐྲེ་ཚོམ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཡུལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་
ཚད་མས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། དོན་ལ་མྲེ་མ་ཡྱིན་ཞྱིང་མྲེ་ཡྱིན་མྱིན་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའྱི་
ཁ་དོག་དམར་འབར་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྲྲེག་པར་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཞྲེས་བྱ་བ་བཞྱིན་
ནོ། །དྲེས་ན་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའྱི་
མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། དམྱིགས་སུ་རུང་བའྱི་བུམ་པ་
མྲེད་པ་ནྱི་ཁྱོད་ལས་དོན་གཞན་མ་ཡྱིན་པས་ཁྱོད་གྲུབ་ན་དྲེ་ཡང་གྲུབ་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་དྲེས་
ཅྱི་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁྱོད་རགས་སུ་ཡོད་པ་ལས་དྲེའྱི་སྲེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱིས་
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སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའྱི་མདུན་གྱི་གཞྱིར་འདྱིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ས་ཤྲེས་སྲེ་ཤྲེས་
བརོད་ཐ་སྙད་འཇུག་རུང་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་པའྱི་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པ་གང་རུང་
ཡྱིན་པས་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་པ་དྲེའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་བུ་ལ་འཁྲུལ་
སྲྱིད་པས་དྲེས་ཇྱི་ལྟར་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། སྣང་རུང་བུམ་པས་ 
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༼༥༨༽ 
དག་པའྱི་མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་
དྲེ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་ཡང་ཁྱོད་ལ་སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་
མས་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་དྲེ་ལས་དྲེ་འདའྱི་བོ་ས་སྲེ་ཤྲེས་བརོད་ཐ་སྙད་དོན་མཐུན་ཐྲེ་ཚོམ་མྲེད་
པར་འགྲུབ་ཏྲེ། སྣང་རུང་གྱི་དོན་དྲེ་ཚད་མས་མ་མཐོང་ན་སྣང་རུང་གྱི་དོན་དྲེ་མྲེད་ཅྲེས་བྱ་བའྱི་ཐ་
སྙད་འདྱི་ནྱི་གནག་རྫྱིའྱི་བར་གྱི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀང་གྲུབ་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་གྱི་དོན་
མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་སྲེ་བོ་ཀུན་ལ་གྲུབ་ན་དྲེ་མཐོང་ནས་དྲེའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་གྱིས་སྣང་
རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཇྱི་ལྟར་མྱི་འཇུག་ཅྲེ་ན། འཇྱིམ་རྱིལ་དུ་མ་བསྲྲེས་པའྱི་མདུན་
གྱི་འཇྱིམ་གོང་འདྱིར་ཆོས་ཅན། གཞན་བྱྲེ་བག་པ་དག་གྱིས་ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་
ཐ་སྙད་ཀྱི་ཡུལ་ཡན་ལག་གྱི་རྫས་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པར་གྲུབ་ཟྱིན་ཡོད་ནའང་ཁྱོད་ལ་ཡན་ལག་
གྱི་རྫས་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་རྲེས་སུ་མ་བརོད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བྱྲེ་བག་པ་རྣམས་སྣང་རུང་མ་
དམྱིགས་པ་དྲེ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་རྒྱུ་མཚན་དུ་རོངས་ནས་མྱི་ཤྲེས་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཡན་ལག་
ཅན་གྱི་རྫས་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་འཇྱིམ་གོང་ལ་ཡན་ལག་ཅན་གྱི་རྫས་
མྲེད་པའྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་དོན་
རྣམས་དང་མདུན་གྱི་འཇྱིམ་གོང་ལ་ཡན་ལག་གྱི་རྫས་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པར་ཆོས་མཐུན་པར་
བསན་པའྱི་སོ་ནས་དྲེ་ལ་དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་ལ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་བར་རྲེན་པར་བྱྲེད་པར་
འབའ་ཞྱིག་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྲེ་བར་མཐོང་བ་དང་མྲེད་
ན་སྲེ་བར་མ་མཐོང་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་གྱི་རགས་ལས་མྲེ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་དང་དུ་བ་མྲེའྱི་འབས་བུའྱི་ཐ་
སྙད་བྱར་རུང་ྱིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ཇྱི་ལྟར་ན་དྲེས་དྲེའྱི་ཐ་སྙད་སྒྲུབ་གྱི་དནོ་མྱི་སྒྲུབ་ཅྲེ་
ན། མྲེ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ཡོད་ན་སྲེ་བ་མྲེད་ན་མྲེ་སྲེ་བའྱི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། 
མྲེ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་དུ་བ་མྲེའྱི་འབས་བུ་ཡྱིན་པའྱི་ཐ་སྙད་འབའ་ཞྱིག་སྒྲུབ་ཀྱི་དོན་སྒྲུབ་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཐ་སྙད་
ཟོར་ཡང་བར་བྱ་བའྱི་དོན་དུ་ཁྱོད་གྱིས་ལ་དུ་བ་མྲེའྱི་འབས་བུ་དང་བསྲེད་བྱ་མྲེ་དུ་བའྱི་རྒྱུ་དང་སྲེད་



རྣམ་བཤད་རིགས་པའི་འདོད་འཇོ།   423 

བྱྲེད་སོགས་ཀྱི་ས་སྲེ་ཐ་སྙད་བཀོད་པ་ཙམ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་དག་གྱིས་ཞར་ལ་འོངས་པའྱི་དོན་
རྣམས་བསན་ནས་འཇུག་བསྡུས་ཏྲེ་དཀྱུས་མའྱི་དོན་སོན་པ་དྲེ། རང་བཞྱིན་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་
འདྱི་ནྱི་ཆོས་ཅན། ཀུན་བཏུས་སུ་ཕོགས་ཆོས་ཅན་གྱི་གཏན་ཚིགས་ཀྱི་རབ་དབྱྲེ་བཤད་པ་ལས་
རང་བཞྱིན་གྱི་རགས་ལས་ཐ་དད་པར་ཁྱོད་ཀྱི་དཔྲེར་བརོད་མ་བསན་པའྱི་ 
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༼༥༩༽ 
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁྱོད་རྣམ་གཞག་གྱི་རྒྱུ་ལས་རྣམ་གཞག་གྱི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའྱི་རགས་ཡྱིན་
པས་ན་ཁྱོད་རང་བཞྱིན་རགས་ཀྱི་ནང་དུ་འདུས་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ཇྱི་ལྟར་ཚད་
མས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ་མ་དམྱིགས་དངོས་པོར་མྲེད་པ་ཙམ་ལས་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་བོ་
མྱི་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། རགས་སུ་དགོད་བྱའྱི་མྱི་དམྱིགས་པ་དྲེ་ྱིད་དག་འཛིན་དབང་པོའ་ིམངོན་
སུམ་ྱིད་ཡྱིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་དྲེ། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པ་
མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་ལས་སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའྱི་བོ་སྲེ་བ་མྲེད་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། 
སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་དམ་པ་གཅྱིག་དམྱིགས་པ་མས་སུ་མོང་བའྱི་རང་རྱིག་
མངོན་སུམ་ལས་སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་འདྱི་ནྱི་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་བྱ་བའམ་སྣང་
རུང་བུམ་པ་ནྱི་མ་དམྱིགས་སོ་ཞྲེས་རོགས་པ་ཅན་གྱི་བོ་གྱིས་སྲེ་བར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་ཏྲེ། 
མོང་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐ་དད་པ་ལས་དྲེའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་རྣམས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ཐ་དད་དུ་
རོགས་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར། ཡང་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། དོན་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་
དད་དུ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་པ་བཞྱིན་དུ་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་ཡང་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་
དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རྣམ་པ་ཐ་དད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བདག་ྱིད་ཅན་དུ་མོང་
བའྱི་རང་རྱིག་འདྱི་ནྱི་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་བོ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེ་
དག་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ནྱི། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་དྲེའྱི་ཕྱིར་རྣམ་པ་ཐ་དད་པའྱི་བོ་རྣམས་ཐ་དད་
དུ་དབྱྲེ་བ་ནྱི། རང་ྱིད་མས་སུ་མོང་བའྱི་རང་རྱིག་ལས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ལ་རང་རྱིག་ལས་ཐ་དད་
དུ་གྲུབ་པའྱི་མོང་བ་དྲེ་དག་གྱིས་དྲེའྱི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའྱི་དོན་རྣམས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པར་འགྱུར་
རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་དོན་བཞྱིན་དུ་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོག་པ་ཡང་མོང་བའྱི་ཁྱད་
པར་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པའྱི་རྒྱུ་
མཚན་གཞན་དང་གཞན་ཕྱི་མཐའ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་
པ་མོང་བ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་ལ་དྲེའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་ཡང་དྲེ་ལས་གཞན་པའྱི་
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མོང་བའྱི་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། དོན་དང་ཤྲེས་པ་འགའ་ཡང་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་
པར་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། དོན་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་མོང་བའྱི་ཁྱད་པར་ཐ་དད་དུ་རོགས་པ་ལ་ལྟོས་
དགོས་ཅྱིང་འདོད་པ་ལྟར་དྲེའྱི་ཕྱིར། སྣང་རུང་བུམ་པ་ལས་རང་བཞྱིན་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་རུང་བུམ་
པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་ཀྱི་མོང་བ་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྣང་རུང་བུམ་པ་བསལ་ཞྱིང་མྲེད་
པ་ནྱི་ཁྱོད་ལས་གཞན་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་རྒྱུ་མཚན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། 
དྲེར་ 



426   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

༼༦༠༽ 
མ་ཟད་སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་ཡང་ཡྱིན་ཏྲེ། རགས་ས་མ་དྲེའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་འདྱི་ནྱི་རང་ྱིད་མས་སུ་མོང་བའྱི་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་པར་
འགྱུར་ཏྲེ། སྣང་རུང་བུམ་པ་དྲེ་ལས་ཁྱད་པར་ཅན་སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་པའྱི་ས་ཕོགས་དམྱིགས་
པའྱི་མངོན་སུམ་དྲེ་ྱིད་སྣང་རུང་བུམ་པ་མ་དམྱིགས་པ་ཡྱིན་པ་དྲེས་ནའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རང་ྱིད་
རྒྱུར་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་ཐ་སྙད་འཇུག་པ་ཅན་གྱི་སྣང་རུང་བུམ་པས་དག་
པའྱི་ས་ཕོགས་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་དྲེ་ྱིད་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་རྣམ་བཞག་སྲེ་ཐ་སྙད་གོ་
བྱྲེད་ཀྱི་རགས་ཡྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་དྲེ་དགག་གཞྱི་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་
ཡྱིན་པ་ལས་གཞན་དུ་དགག་བྱ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་བཀག་ཙམ་གྱི་མྲེད་དགག་ཡྱིན་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་
ཅན། སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་པའྱི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། 
དོན་སྣང་རུང་བུམ་པ་དྲེ་བུམ་པའྱི་བོ་མ་དམྱིགས་པའམ་བཀག་ཙམ་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་ཞྱིང་
སྣང་རུང་བུམ་པ་དམྱིགས་པའྱི་བོ་དམྱིགས་པ་མྲེད་པའམ་བཀག་ཙམ་དྲེ་ྱིད་ཀང་མྱི་དམྱིགས་སྒྲུབ་
བྱྲེད་གཞན་གྱིས་རོགས་དགོས་པར་འགྱུར་བ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལྟར་ན་སྣང་རུང་གྱི་དངོས་
པོ་མྲེད་པར་དགག་གཞྱི་དམྱིགས་པའྱི་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་ནས་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་དངོས་པོ་གང་
ལས་རོགས་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། མ་དམྱིགས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་དངོས་པོ་གཞྱི་
གཞན་དུ་བཞག་པ་སྲེ་ཡོད་ངྲེས་ཙམ་འགོག་པར་འགྱུར་གྱིས་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པར་མྱི་ནུས་ཏྲེ། མ་སྣང་
བ་སྲེ་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་དངོས་པོ་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་པར་ངྲེས་པར་མྱི་རུང་བའྱི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྲེམས་ཅན་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ལ་ཡོད་པའྱི་རགས་མྲེད་པའྱི་སྲེ་སྣང་མྱི་རུང་གྱི་རྣམ་རོག་
དང་ཆགས་སོགས་ཕ་མོ་ལ་སོགས་མ་དམྱིགས་པ་ཙམ་གྱིས་མྲེད་པར་མྱི་འགྲུབ་པ་བཞྱིན་ནོ། །དྲེས་
ན་སྐལ་དོན་ཚད་མས་མ་དམྱིགས་པ་འདྱིས་ནྱི་ཆོས་ཅན། མདུན་གྱི་གཞྱི་འདྱིར་སྐལ་དོན་ལྡོག་པ་སྲེ་
མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡྱིན་ཏྲེ། སྐལ་དོན་མྲེད་པར་ངྲེས་པའྱི་འབས་བུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་
པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་མྲེད་པ་ྱིད་གང་གྱིས་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། མྲེད་པ་སྒྲུབ་པའྱི་གཏན་ཚིགས་ལ་དང་པོ་སྣང་རུང་
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མ་དམྱིགས་པའྱི་དབང་དུ་བྱས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་ངྲེས་པའྱི་རགས་ཀྱིས་ཡོད་པའམ་
མྲེད་པ་སྒྲུབ་ནུས་པའྱི་ཕྱིར། འོ་ན་སྣང་རུང་མ་དམྱིགས་པ་རགས་སུ་ཇྱི་ལྟར་སོར་ཞྲེ་ན། སྣང་རུང་མ་
དམྱིགས་པ་རང་གྱི་སོར་བ་དག་ལ་ཆོས་ཅན། རགས་སུ་སོར་ཚུལ་གྱིས་ཡོད་དྲེ། དགག་པ་དྲེའྱི་
རང་གྱི་ངོ་བོ་རགས་སུ་སོར་བའྱི་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམྱིགས་པའམ་དགག་བྱའྱི་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀྱི་ངོ་
བོ་རགས་སུ་སོར་བའྱི་འགལ་ཟླ་དམྱིགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའྱི་ཕྱིར།  



428   རེད་མདའ་བ་གཞོན་ནུ་བོ་གོས། 

༼༦༡༽ 
གལ་ཏྲེ་རགས་དོན་གཞན་ལ་ཇྱི་ལྟར་གནོད་ཅྲེ་ན། དྲེ་གནོད་བྱྲེད་དྲེ་དག་འགལ་བའྱི་ཕྱིར། འགལ་བ་
ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གནོད་བྱ་རྒྱུས་མ་གཏུགས་པར་ཡོད་པ་ན་གནོད་བྱྲེད་སོབས་ལྡན་ྲེ་བར་ཡོད་པའྱི་
སོབས་ཀྱིས་གནོད་བྱའྱི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་འགྱུར་བའྱི་ཕྱིར་ན་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་ཚ་
རྲེག་དང་གང་རྲེག་བཞྱིན་ནོ། །ཡང་ན་རྣམ་བཅད་ཡོངས་གཅོད་ཀྱི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་
པའྱི་ཕྱིར་ཡང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་བརན་དངོས་རག་པ་དང་ནྱི་འཇྱིག་པ་མྱི་རག་པ་བཞྱིན་
ནོ། །ཡང་ན་འགལ་བའྱི་ཟླ་བོ་གྲུབ་པའྱི་ཚད་མ་གཞན་གྱིས་ཅྱིག་ཤོས་ལ་གནོད་པའྱི་ཕྱིར་ཡང་འགལ་
ཟླ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀྱི་རགས་དང་དགག་བྱ་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ་དཔྲེར་ན་འཇྱིག་ངྲེས་སུ་གྱུར་པ་ལ་འཇྱིག་
རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་བཞྱིན་ནོ། །འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་ཆོས་ཅན། 
འཇྱིག་ངྲེས་དང་ཚད་མའྱི་གནོད་འགལ་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཇྱིག་ངྲེས་ལ་གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་
བསྒྲུབ་པའྱི་སོ་ནས་འཇྱིག་ངྲེས་འགོག་པའྱི་ཕྱིར། གནོད་པ་ཅན་གྱི་ཚད་མ་ཇྱི་ལྟར་ཞྲེ་ན། བུམ་
སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ྲེ་བར་གནོད་མྱི་ཟ་བར་འཇྱིག་ངྲེས་སུ་གང་ལ་ཡོད་ཏྲེ་མྲེད་པར་
ཐལ། འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལས་འཇྱིག་པར་སྲེ་བའྱི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་
ལས་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་པར་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་
རྣམས་གདོན་མྱི་ཟ་བར་འཇྱིག་གོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའྱི་བརྒྱུད་པའྱི་དུབ་པས་ཇྱི་ཞྱིག་བྱ་སྲེ་གལ་ཏྲེ་བུམ་
སོགས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་དྲེས་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིའཇྱིག་པ་དོན་གཞན་བསྲེད་པའྱི་བུམ་
སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ནྱི་འཇྱིག་པར་འགྱུར་བར་འདོད་ན་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོའ་ིརྒྱུ་དྲེས་བུམ་
སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ྱིད་འཇྱིག་པའྱི་ངང་དུ་བསྲེད་ན་སོན་ཅྱི་ཞྱིག་འགྱུར་ཏྲེ་སོན་ཅུང་ཟད་ཀང་
མྲེད་དོ། །གཞན་ཡང་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ནྱི་ཆོས་ཅན། རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་འྱི་འཇྱིག་པ་
དོན་གཞན་དྲེས་རང་གྱི་བདག་ྱིད་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་གང་སྲེ་མ་ཡྱིན་པར་ཐལ། རང་གྱི་རྒྱུ་
ལས་རང་གྱི་བདག་ྱིད་དུ་གྲུབ་ཟྱིན་པའྱི་ཕྱིར། འདོད་ན། རང་གྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའྱི་འཇྱིག་པ་དོན་
གཞན་དྲེ་ཡྱིས་འཇྱིག་པར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་བྱ་གང་ཅྱི་ཞྱིག་སྲེ་མྱི་ལྟོས་པར་ཐལ། དྲེའྱི་རང་གྱི་བདག་
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ྱིད་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་མྱིན་པའྱི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། དུ་བ་ཡང་
ནྱི་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལྟ་མྱིན་པར་ཇྱི་ལྟར་འགྱུར་སྲེ་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ངྲེས་ཡྱིན་པར་ཐལ། འཇྱིག་
རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པའྱི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཁྱོད་རང་གྱི་ལུགས་ལ་ཡང་བུམ་སོགས་
ཀྱི་དངོས་པོ་དྲེ་ྱིད་འཇྱིག་ཀ་མར་གྱུར་པའྱི་སྐད་ཅྱིག་ཐ་མ་ལ་ཅུང་ཟད་ཀང་སོད་པ་ལ་བརྲེན་པར་མྱི་ 
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༼༦༢༽ 
འདོད་པར་འཇྱིག་ངྲེས་སུ་འདོད་པ་བཞྱིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་རྣམས་འཇྱིག་རྒྱུ་
དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་ན་སྐད་ཅྱིག་ཀང་དངོས་པོར་ཡོད་པ་མྱིན་པར་
འགྱུར་ཞྲེ་ན། ཤྲེས་བྱ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་ཡྱིན་ན་དངོས་མྲེད་ཡྱིན་པ་དྲེ་ལྟར་ཇྱི་ལྟར་
འགྱུར་ཏྲེ་མྱི་འགྱུར་བར་ཐལ། གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇྱིག་པ་དྲེ་ལྟར་གྱུར་པ་ཡྱིན་ན་དྲེ་དངོས་པོ་ྱིད་ཡྱིན་
དགོས་པའྱི་ཕྱིར། ལྟོས་མྲེད་རགས་ཀྱི་སོར་བ་སོན་པ། དྲེ་ཆོས་ཅན། གང་དག་ལ་ཆོས་དྲེ་ཡོད་ན་རྒྱུ་
གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་ཡོད་པར་ངྲེས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འབས་བུ་བསྲེད་པའྱི་ལས་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་
པ་མྲེད་པ་ཅན་གྱི་རྒྱུ་ཚོགས་ཐ་མས་འབས་བུ་བསྲེད་པར་ངྲེས་པ་བཞྱིན་དུ་བུམ་སོགས་ཀྱི་དངོས་
པོ་དྲེ་དག་ལ་ཡང་འཇྱིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་འཇྱིག་པ་དྲེ་ཡོད་དོ།།  ༈  །།རོགས་དཀའ་
བར་བསན་པའྱི་སོ་ནས་གཞུང་གྱི་ཆྲེ་བ་བརོད་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་གགས་པ་ཁོ་བོའ་ིགཞུང་རྣམ་འགྲེལ་
འདྱི་ནྱི་ཐོག་མ་ཡང་རང་གྱི་བོ་གོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་། །མཐར་ཡང་རྩོམ་པ་པོ་རང་གྱི་བོ་
གོས་ཀྱི་ལུས་ྱིད་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་ནུབ་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་རོ། །དྲེ་ཇྱི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། སྱིན་གྱི་ཆུ་ནྱི་མ་བངས་
ཀང་། །རྒྱ་མཚོའྱི་ཆུ་ནྱི་ཟད་མྱི་འགྱུར། །ཞྲེས་གསུངས་པས། རྒྱ་མཚོ་ལས་སྱིན་གྱིས་ཆུ་བངས་ཏྲེ་
འཛམ་བུའྱི་གྱིང་དུ་ཆར་བབ་པ་ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོ་རྣམས་འབྱུང་བའྱི་ཕྱིར། གངྒཱ་ལ་སོགས་པའྱི་ཆུ་བོ་ཆྲེན་
པོ་བཞྱི་ནྱི་དང་པོ་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་ཞྱིང་རྒྱ་མཚོ་ལས་གཞན་དྲེ་དག་ཤོང་བའྱི་སྣོད་མྲེད་པའྱི་
ཕྱིར་མཐར་ཡང་རྒྱ་མཚོ་ྱིད་ལ་ཐྱིམ་ཞྱིང་ནུབ་པ་ྱིད་དུ་འགྱུར་བ་བཞྱིན་ནོ། །ཅྱིའྱི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འགོ་
བ་རྣམས་ལ་རྩོམ་པ་པོ་རང་དང་མཚུངས་པར་ལྲེགས་བཤད་རྣམ་འགྲེལ་འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་རང་ྱིད་
འདས་པའྱི་འོག་ཏུ་སར་འཛིན་པར་བྱྲེད་པ་མྱི་རྲེད་པ་ཅན་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་བོ་དང་བརྩོན་
འགྲུས་ཞན་པའྱི་སྲེ་བོས་འདྱིའྱི་དོན་ཇྱི་བཞྱིན་མྱི་རོགས་པ་བདྲེན་པས་དྲེ་དག་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་དང་
ལྡན་པའྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གྱི་དགོངས་པ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་རོགས་པར་འགྱུར་བས་སར་འཛིན་
བྱྲེད་པ་མྱི་རྲེད་ཅྲེས་པ་མྱི་རྱིགས་སོ་སྙམ་ན། མ་ཡྱིན་ཏྲེ། བོ་གོས་ཞན་པས་མྱི་རོགས་པར་མ་ཟད་
བོའ་ིནུས་པ་ཆུང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀང་གཞུང་དྲེའྱི་ཟབ་མོའ་ིདྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་རོགས་པ་མྲེད་པ་ཅན་
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ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཞན་པར་མ་ཟད་མནོན་པར་སོར་བའྱི་བརྩོན་འགྲུས་ཤྱིན་ཏུ་ལྷག་
པར་གྱུར་པ་དྲེ་དག་གྱིས་ཀང་རྱིགས་པའྱི་བསན་བཅོས་གཞན་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའྱི་གཞུང་
འདྱིའྱི་ཚིག་དོན་གྱི་དྲེ་ཁོ་ན་ྱིད་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་པའྱི་ 
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༼༦༣༽ 
ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ལྟར་ཤྱིན་ཏུ་རོགས་པར་དཀའ་བའྱི་ཕྱིར་བོ་གོས་དང་སྐལ་པ་ངན་པའྱི་སྲེ་བོ་རྣམས་ཀྱིས་
འབྱུང་པོའ་ིབྱ་རྣམས་ྱི་མའྱི་འོད་ཟྲེར་སྤོང་བ་བཞྱིན་དུ་གཞུང་མཆོག་འདྱི་སྤོང་ཡང་། ཤྲེས་བྱའྱི་
གནས་ལུགས་ཇྱི་བཞྱིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལ་གཞན་དྱིང་མྱི་འཇོག་པའྱི་བོ་གོས་ཀྱི་སྤོབས་པ་ཐོབ་
པར་འདོད་པའྱི་སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བརྲེན་པ་རྱིགས་སོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནྱི། ཆོས་ཀྱི་གགས་པའྱི་
གཞུང་ལུགས་རྣམ་འགྲེལ་འདྱི་ནྱི་ྱིན་མོར་བྱྲེད་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་པ་ཡྱིན་ཏྲེ་ྱི་མའྱི་དཀྱིལ་
འཁོར་དང་རྣམ་པ་ལྔས་ཆོས་མཐུན་པའྱི་ཕྱིར། འདྱི་ལྟར་ྱི་མ་ལ་ནྱི་ཆོས་ལྔ་ྲེ་བར་གནས་ཏྲེ། ལྔ་
གང་ཞྲེ་ན། སྲེ་རྒུ་རྣམས་ལ་བང་དོར་གྱི་ཡུལ་གསལ་བར་སོན་པས་ཚུལ་དང་ཚུལ་མྱིན་འབྱྲེད་པ་
དང་། བསྐལ་བ་འཇྱིག་པའྱི་ཚེ་རྩྱི་ཤྱིང་ལ་སོགས་པའྱི་ཚང་ཚིང་བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པ་དང་། ཀུན་གྱི་
བགོད་པར་བྱ་བའྱི་ལམ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོག་པར་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་དང་། པདྨོའ་ིཚལ་ཀུན་རྒྱས་པར་
བྱྲེད་པ་དང་། སྲྱིན་བྱ་ལ་སོགས་འབྱུང་པོའ་ིབྱ་རྣམས་ཀྱིས་ཟྲེར་མྱི་བཟོད་པས་སྤངས་པའོ། །དྲེ་
བཞྱིན་དུ་གཞུང་ལུགས་འདྱིས་ཀང་ཤྲེས་བྱའྱི་གནས་རྣམས་གསལ་བར་སོན་པས་ཚུལ་དང་ཚུལ་
མྱིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ལ་མཁས་པའྱི་ཕྱིར་དང་། རག་ཆད་སྤང་པ་དབུ་མའྱི་ལམ་སོན་པའྱི་ཚ་ཟྲེར་
གྱིས་རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྷུང་བའྱི་ལྟ་བ་ངན་པ་གནས་ལུགས་མཐོང་བ་ལ་སྱིབ་པའྱི་ཚང་ཚིང་འད་བ་
བསྲྲེག་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་རང་ྱིད་ཀྱིས་དངོས་སུ་བྱོན་ནས་རྲེས་སུ་
བཟུང་ཞྱིང་བྱྱིན་གྱིས་བརབས་པའྱི་སོབ་དཔོན་ཕོགས་ཀྱི་གང་པོའ་ིཡང་དག་པ་ཕྱིན་ཅྱི་མ་ལོགས་
པའྱི་རྱིགས་པ་ལ་གདུལ་བྱ་རྣམས་ལ་ཇྱི་ལྟ་བ་བཞྱིན་སོན་པར་བྱྲེད་པའྱི་ཕྱིར་དང་། བོ་གོས་ཀྱི་མྱིག་
རྣམ་པར་དག་པ་དང་ལྡན་པའྱི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ལྲེགས་བཤད་ཀྱི་སྦྲང་རྩྱིས་བཏམ་པའྱི་བོ་གོས་
ཀྱི་པད་མོ་རྒྱས་པར་བྱྲེད་པ་ཡྱིན་པའྱི་ཕྱིར་དང་། ཇྱི་སྐད་བཤད་པའྱི་ཡོན་ཏན་དྲེ་རྣམས་དང་དྲེ་ལས་
གཞན་པའྱི་ཡོན་ཏན་བརྒྱ་ཡྱིས་མཚོན་པའྱི་དཔག་ཏུ་མྲེད་པ་དང་ལྡན་ཡང་འདྱིའྱི་རྱིགས་པའྱི་ཚ་ཟྲེར་
རག་ཆད་ཀྱི་མཐར་ལྟའྱི་མུན་པ་ལ་མངོན་པར་ཞྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་མྱི་བཟོད་པས་བོ་ངན་ྱིན་མོ་དང་
འད་བའྱི་དབུ་མའྱི་ལམ་གྱིས་འཇྱིགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྱིང་དུ་སྤངས་པའྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚད་མ་རྣམ་
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འགྲེལ་ལས་གཞན་གྱི་དོན་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པའྱི་དངོས་བསན་ཙམ་གྱི་ཚིག་དོན་ལྲེགས་པར་
བཤད་པ་སྲེ་ལྲེའུ་བཞྱི་པའོ། །ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་སོབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་
གགས་པས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ། །ས་རབས་འགྲེལ་པའྱི་བཤད་སོས་མང་པོ་དག །ཚིག་གྱི་ 
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༼༦༤༽ 
རྲེས་འབངས་རོངས་རྣམས་མགུ་ན་ཡང་། གཞུང་ལུགས་སྐབས་དོན་ངྲེས་པའྱི་གྲེགས་བྱྲེད་
ཕྱིར། །སྐབས་དོན་ལས་གཞན་བཤད་པ་འདྱིར་མ་སོས། །བོ་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཞན་པའྱི་སྲེ་བོ་
ཡྱིས། །གཞན་ལུགས་དགོངས་དོན་བདྲེ་བག་རོགས་བྱའྱི་ཕྱིར། །གསལ་ལ་མ་ནོར་ཉུང་ངུར་བསྡུས་
པ་ཡྱི། །རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་འདོད་འཇོ་འདྱི་བྱས་སོ། །མཁས་པའྱི་ཁྱུ་མཆོག་འགྱུར་འདོད་ཤྲེས་
ལྡན་དོན་གྲེར་ལ། །ལྲེགས་བཤད་འོ་མ་རྱིགས་ཚུལ་མར་གྱི་སྙྱིང་པོ་འད། །རྫོགས་ལྡན་སྱིན་ལས་
ཆར་བཞྱིན་འདོད་འགྱུར་འབྱྱིན་བྱྲེད་པ། །རྣམ་བཤད་འདྱི་ནྱི་རྣམ་དག་པའྱི་རྱིགས་པའྱི་འདོད་འཇོ་
ཡྱིན། །དྲེ་ལས་བྱུང་བའྱི་དགྲེ་བས་འགོ་བ་ཀུན། །གནས་གསུམ་ཤྲེས་བྱའྱི་དྲེ་ྱིད་ལྲེགས་རོགས་
ཤྱིང་། །མ་རྱིག་མུན་པའྱི་ཐྱིབས་པོ་རབ་གསལ་ཏྲེ། །ཀུན་མཁྱྲེན་རྒྱལ་པོའ་ིགོ་འཕང་ཐོབ་པར་
ཤོག །རྒྱས་པའྱི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་རྣམ་བཤད་རྱིགས་པའྱི་འདོད་འཇོ་ཞྲེས་བྱ་བ་
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