༄༅། །ས མ ནྟ བྷ དྲ སྱ སཱུ རྻ ནཱ མ པྲ སཱ རི ཏ སྱ ཤཱ པྲ མ ཎཾ བི བ ར ཎ ཝཱ ཀ རྠ སི།།
༄༅། །རྒྱས་པའི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ ་ི ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་ཞུགས་སོ།།
རྒྱས་པའི་བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་
ལྷ་མཆོག་མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། གང་གི་མཁྲེན་བརྲེའི་མཁའ་དབྱིངས་
ནས། །བྱིན་རླབས་འོད་ཟྲེར་ཆ་ཙམ་གིས། །བདག་བློའ ་ི པདོ་ཁ་འབྱྲེད་པ། །ལྷ་མཆོག་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་
འདུད། །བློ་གོས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་གནས། །རིགས་པའི་ལྟ་ཟྲེར་བྱྲེ་བ་བརྒྱ། །ཕས་རོལ་མིག་གིས་མི་བཟོད་
པ། །རིགས་པའི་དབང་ཕྱུག་གིས་ལ་འདུད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ ་ི འོད་ཟྲེར་གི། །སིང་པོ་ངག་དོན་ི་མ་ནི། །བློ་
ལྡན་གཟུར་གནས་དོན་གྲེར་ལ། །བརྲེ་བའི་བསམ་པས་སིན་པར་བྱ། །འདི་ལ་དོན་གསུམ་སྲེ། སྒྱུར་བྱྲེད་དམ་
པའི་ཀླད་ཀི་དོན། རོམ་བྱྲེད་དམ་པའི་གཞུང་གི་དོན། བསྒྱུར་བ་མཐར་ཕྱིན་མཇུག་གི་དོན་ནོ། དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། མཚན་གི་དོན་དང་། འགྱུར་གི་ཕྱག་གོ །དང་པོ་ནི། རྒྱཾ། ས་ལོ་ཙཱ་བས་རྣམ་འགྲེལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་རྒྱ་
སྐད་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྣམ་འགྲེལ་གི་གཞུང་ཁུངས་བཙུན་པ་དང་། སཾ་སྐྲྀ་ཏའི་སྐད་ལ་བག་
ཆགས་འཇོག་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བོདཾ། དྲེས་རྣམ་འགྲེལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་བོད་སྐད་སོས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྣམ་འགྲེལ་གི་གྲེགས་བམ་བཙལ་སླ་བ་དང་། བརོད་བྱ་རགས་པ་བདྲེ་བླག་ཏུ་རོགས་
པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་རྣམ་འགྲེལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་རྒྱ་སྐད་དང་བོད་སྐད་གིས་ཀ་སོས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ལོ་པཎ་ལ་བྱས་ཤྲེས་དྲན་གཟོ་བསྲེད་པ་དང་། སྒྲ་བསྒྱུར་ཕྲ་མོ་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འཕཾགས། དྲེས་རྣམ་འགྲེལ་བསྒྱུར་བའི་ཐོག་མར་མཆོད་པར་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དྲེ། རྣམ་འགྲེལ་གི་བསྒྱུར་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐོག་མར་
དགྲེ་བ་འཇུག་པའི་ཡན་ལག་བཤད། བར་དུ་དགྲེ་བ་འཇུག་བྱའི་གཞུང་ིད་བཤད། ཐ་མར་དགྲེ་བ་གཞུང་གི་
ཆྲེ་བ་བརོད་པའོ། །དང་པོ་གིས་ཏྲེ། དང་བ་བསྲེད་ཕྱིར་མཆོད་པར་བརོད། བསན་བཅོས་རོམ་པའི་དགོས་པ་
བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། རོགཾ དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀི་གགས་པས་རྣམ་འགྲེལ་རོམ་པའི་ཐོག་མར་སྐུ་གསུམ་ཕྲིན་
ལས་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རོམ་པ་པོ་རང་ིད་དམ་པའི་སོད་པ་དང་
མཐུན་པར་བསན་པའི་སོ་ནས་གཞན་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གཞན་དོན་
གི་དགོས་པ་དང་། རང་དོན་གི་དགོས་པ་གིས་ལས། དང་པོ་ལ་དངོས་བསན་ནི། སྲེ།ཾཾ ཆོས་གགས་ཆོས་
ཅན། བསན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་ན་པ་པོའ་ི སྲེ་བོ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པ་མ་ཡིན་ཞྲེས་བསམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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དྲེ། ན་པ་པོའ ་ི སྲེ་བོ་ཕལ་ཆྲེར་ཤྲེས་རབ་དང་མི་ལྡན་པ་དང་། དོན་དུ་མི་གྲེར་བ་དང་། བློ་གཟུ་བོར་མི་གནས་
པའི་སོན་གསུམ་དང་ལྡན་པར་དགོངས་པའི་ཕྱིར། ཤུགས་བསན་ནི། དྲེ་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་རྣམ་འགྲེལ་
ན་པ་པོའ་ི སྲེ་བོ་འགའ་ཞིག་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པ་ཡིན་ཞྲེས་བསམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ན་པ་པོའ ་ི སྲེ་བོ་
འགའ་ཞིག་ཤྲེས་ལྡན་དོན་གྲེར་གཟུར་གནས་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་དང་ལྡན་པ་དྲེ་ལ་དངོས་སུ་ཕན་པ་
དགོངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སཾྲེམས། ཆོས་གགས་ཀིས་རྣམ་འགྲེལ་རོམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་དོན་གི་
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རོམ་པ་པོ་རང་ིད་ཀུན་བཏུས་ཀི་བརོད་དོན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གོམས་པས་བརོད་དོན་བདྲེ་
བླག་ཏུ་རོགས་པ་ལྷུར་ལྲེན་པ་སྲེད་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དོན་དང་དོན་མིན་རྣམ་
པར་འབྱྲེད་ཕྱིར་རང་དོན་ལྲེའུ་བཤད། དོན་དང་དོན་མིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་བྱྲེད་ཚད་མ་གྲུབ་པ་བཤད། སྐབས་
སུ་བབ་པའི་ལྲེའུ་ལྷག་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༥༽
མ་ལུས་པ་གིས་པོ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐོག་མར་འགྲེལ་གིས་མཚམས་སར་བསན། བར་དུ་
ལྲེའུའི་གཞུང་ིད་བཤད། ཐ་མར་མཚན་གིས་མཇུག་སྡུད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་ཁོད་ཀིས་བསན་
བཅོས་འདི་ཀུན་བཏུས་ཀི་རྣམ་འགྲེལ་དུ་རོམ་ན་དྲེ་དང་ལྲེའུའི་གོ་རིམ་མི་མཐུན་པར་རང་དོན་རྲེས་དཔག་དང་
པོར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། རང་འགྲེལ་ལས། དོན་དང་དོན་མིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པ་ནི་རྲེས་སུ་
དཔག་པ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ལ་ཞྲེས་པ་སྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མའི་སྲེས་བུ་ཡིན་པ་ནི་དོན་དང་། དྲེ་མ་
ཡིན་པ་ནི་དོན་མ་ཡིན་པ་ཡིན་པས་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ལྲེའུར་དྲེ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་པའི་སོན་དུ་རང་དོན་རྲེས་
དཔག་འཆད་པ་སྲེ། རྣམ་འགྲེལ་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལྲེའུའི་གོ་རིམ་ཡིན་ནོ། །དྲེ་ལའང་ལོག་པར་རོག་པས་
དྲེ་རྣམ་པར་བཞག་པའི་ཕྱིར་བཤད་པ་ཞྲེས་པ་ནི་རང་འགྲེལ་དང་བཅས་ཞིབ་ཏུ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསན་
ཏོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་རྣམ་གཞག་བསྡུས་ཏྲེ་བསན། དྲེ་ིད་རིམ་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱཾོགས། ཚད་མ་མདོར། རྲེས་དཔག་རྣམ་གིས་རང་དོན་ནི། །ཚུལ་གསུམ་རགས་ལས་དོན་
མཐོང་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་ཚུལ་གསུམ་པའི་རགས་དྲེ་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་
ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེཾ། རགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་
ཚིགས་གསུམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ིདཾ། རགས་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་མྲེད་
ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པའི་གཏན་
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༼༦༽
ཚིགས་དྲེ་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གངས་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གཏནཾ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་ཡིན་ཏྲེ། སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འབྲེལ་པ་མ་ངྲེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལ་བཞི་སྲེ། ཡང་དག་གསུམ་པོ་རྒྱས་པར་བཤད། །གསུམ་གི་གངས་ངྲེས་རྒྱས་པར་བཤད། །མྲེད་ན་མི་འབྱུང་
རྒྱས་པར་བཤད། །གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འབས་བུ་རྒྱུ་ཡི་གོ་
བྱྲེད་ཡིན། རང་བཞིན་ངོ་བོའ ་ི གོ་བྱྲེད་ཡིན། །མ་དམིགས་པ་ལས་མྲེད་པ་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ།ཾཾ དུ་བ་
ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་གང་ཞིག མྲེའི་
འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རངཾ་། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་
རགས་ཡིན་ཏྲེ། རགས་གང་ཞིག མི་རག་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྐལ་
ལྡན་ཡོད་ངྲེས་འགོག་པ་ནུས། །སྣང་རུང་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚདཾ། ཤ་ཟ་སྐལ་དོན་དུ་
སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར། མདུན་གི་གཞི་འདི་ཆོས་ཅན། ཤ་ཟ་ཡོད་ངྲེས་མིན་ཏྲེ། ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་བཀོད་པའི་ཚེ། ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་ངོ་བོ། དབྱྲེ་བ།
རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏནཾ། སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པས་དག་པའི་
ཤར་གཞིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་
ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འགལཾ། སྣང་རུང་
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༼༧༽
མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་བཞི་ཡོད་དྲེ། རང་བཞིན་འགལ་དམིགས་དང་།
འབས་བུ་འགལ་དམིགས་ཏྲེ། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས། རྒྱུ་མ་དམིགས་པ་དང་། རང་
བཞིན་མ་དམིགས་པ་སྲེ། འབས་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ནི། འབས་བུ་དག་སྒྲུབ་ཅྲེས་པ་ལས་འཕྲོས་ནས། མྲེ་འབས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་གང་རྲེག་འགོག་ན། མྲེ་རྒྱུ་
རགས་སུ་བཀོད་ནས་ཀང་གང་རྲེག་འགོག་ནུས་པར་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དེཾ་མྲེའི་དངོས་རྒྱུ་རགས་སུ་བཀོད་ན་
ཕྱོགས་ཆོས་ངྲེས་མི་ནུས་ཤིང་། རྒྱུ་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་ན་བུད་ཤིང་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུད་ཤིང་ལྡན་པའི་ཤར་
གཞིར། གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་
དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། འགལ་འབས་དམིགས་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། འགལཾ། དུ་བ་ཡིན་ན་
འགལ་འབས་དམིགས་པའི་རགས་སུ་སོང་བའི་དུ་བ་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྲེ། འགལ་འབས་དམིགས་པའི་རགས་
སུ་སོང་བའི་དུ་བ་ཡིན་ན། ཡུལ་དུས་གནས་སྐབས་ཀི་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཞཾན། དུ་
བ་ཆོས་ཡིན་ན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་གང་རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་
ཀི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཐལ་བའི་རགས་ཀིས་གང་རྲེག་འགོག་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་གསུམ་གི་
གངས་ངྲེས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡང་དག་གཞན་དུ་འདོད་པ་དགག ལྟར་སྣང་ཡང་དག་ཡིན་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚོགས་པས་འབས་བུ་དཔོག་པ་རང་བཞིན་ཡིན། རོ་ལས་གཟུགས་སོགས་
དཔོག་པ་འབས་རགས་ཡིན་པའོ། །
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༼༨༽
དང་པོ་ནི། རགས་ཡང་དག་ལ་གསུམ་དུ་གངས་ངྲེས་ན། མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གི་རགས་ཀིས་མྱུ་གུ་
འབྱུང་བར་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་གསུམ་དུ་ཇི་ལྟར་འདུས་ཞྲེ་ན། ཾཾརྒྱུ། མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་
ཆོས་ཅན། མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གི་ཤར་གཞིར། མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་
ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་གང་ཞིག མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དྲེའི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁྲེད་རང་རྒྱུ་
ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པར་རང་རྒྱུ་ལས་མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་གི་ངོ་བོར་སྲེས་པའི་ཕྱིར།
ཚོཾགས། འབྱུང་ངྲེས་སྒྲུབ་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཡིན་ན། མྱུ་གུ་འབྱུང་ངྲེས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྲེ། ཁོད་ཀིས་མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་ལ་ཁོད་ཀི་ནུས་པ་ས་མ་ལས་ཁོད་
ཀི་ནུས་པ་ཕྱི་མ་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་དགོས་པ་གང་ཞིག ཁོད་ཀི་ནུས་པ་ས་ཕྱིའི་བར་དུ་འགལ་རྲེན་གིས་
གྲེགས་བྱྲེད་པ་སིད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རོ་ལས་གཟུགས་སོགས་དཔོག་པའི་གཏན་ཚོགས་དྲེ་རགས་
གསུམ་གི་ནང་དུ་ཇི་ལྟར་འདུས་ཞྲེ་ན། ཚོགཾས། བུར་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྲེང་དུ་
བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྲེས་དཔོག་གི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་
ཀི་སྒྲུབ་རགས་གང་ཞིག བུར་གཟུགས་ད་ལྟར་བ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབྲེལ་བ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དུ་བ་དྲག་ཕྱུར་བ་དྲེ། དུ་ལྡན་ལ་ལ་བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཆོས་རྲེས་
དཔོག་གི་འབས་རགས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབྲེལ་གྲུབ་ཅྲེ་
ན། ནུསཾ། བུར་རོ་ད་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་དང་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༩༽
ལས་ཀི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་སྲེ། བུར་རོ་ས་མ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ྲེར་ལྲེན་དང་། བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བའི་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེས་ན་བུར་རོ་ད་ལྟར་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ལས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྲེང་དུ་
བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་བ་ཡོད་པར་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་དྲེ་འབས་རགས་ཡང་དག་ལ་བརྲེན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་
ལས་ཁ་ནང་བུ་རམ་གོང་བུའི་སྲེང་དུ་བུར་རོ་ས་མའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་དཔག་སོབས་ཀིས་བུར་གཟུགས་ད་ལྟ་
བ་རོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་དཔག་མི་ནུས། འབས་སིས་རྒྱུའི་
ཁད་པར་དཔག་མ་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ་ཚོགས་པས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པ་རང་བཞིན་གི་
རགས་ཡིན་ན། རྒྱུ་ཁ་ཡར་བས་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པ་དྲེ་གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། ཾཾརྒྱུ། ཆུ་ལུད་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཆུ་ལུད་དང་ལྡན་པའི་ཤར་གཞིར། མྱུ་གུ་འབྱུང་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་
ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ལུས་དང་དབང་པོ་སོགས་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་ལུས་
ལྡན་གི་སྲེས་བུ་ལ་ཆགས་སོགས་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། རོ་ལས་གཟུགས་སོགས་དཔོག་
པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་འབས་རགས་ཡིན་ན། འབས་བུ་སིས་རྒྱུའི་ཁད་པར་དཔོག་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་རགས་
གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། མིཾ། དུ་བ་ཆོས་ཅན། དུ་ལྡན་ལ་ལ་ར་སོགས་ཀི་མྲེ་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་
དག་མིན་ཏྲེ། གང་ལ་རགས་སུ་སོང་བའི་རོལ་བས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་ཀང་ཁོད་
ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཚིག་སྨྲ་བའི་རགས་ལས་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷ་སིན་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༡༠༽
ཆགས་ལྡན་དུ་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། མ་མཐོང་ཙམ་
གི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་བསན། མི་འཁྲུལ་བ་ལ་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པར་དགོས། ངས་པ་དྲེ་ཡང་དྲེས་བྱྲེད་གིས་ལ་
ལྟོས། ངྲེས་བྱྲེད་གིས་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་
གིས་འབས་བུ་སིས་རྒྱུའི་ཁད་པར་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་བསྒྲུབ་ནུས་སྲེ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་
ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མིཾ། གང་ལ་རགས་སུ་སོང་བའི་རོལ་བས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་
མཐོང་ཙམ་གི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་བར་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་
ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་སིད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཚོས་པའི་འབས་དང་ཕྲུ་བ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཚུད་པར་མཚུངས་
པའི་རགས་ལས་དྲེ་ལྟ་བུའི་འབས་ལྷག་མ་ཚོས་པ་བསྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེས་ན་དྲེ་ལྟ་བུའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ལྷག་
ལྡན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནི། གཾང་། ངག་སྨྲ་ཆོས་ཅན། ངག་སྨྲའི་སྲེས་བུ་ལྷ་སིན་ཀུན་མཁྲེན་མིན་པར་བསྒྲུབ་
པའི་ལྷག་ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཞྲེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་གཏན་
ཚིགས་གང་ཞིག དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་བསྲེད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སློབ་
དཔོན་རགས་ལ་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་བཞྲེད། འབྲེལ་མྲེད་ལྡོག་པ་གྲུབ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། འབྲེལ་པའི་དབང་གིས་ཁབ་
པར་གྲུབ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏནཾ། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། རགས་ཡང་དག་ལ་རགས་
ཆོས་རང་བཞིན་འབྲེལ་པར་དགོས་པ་བཞྲེད་དྲེ། མ་གྲུབ་པ་དང་། འགལ་བ་དང་། མ་ངྲེས་
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༼༡༡༽
པའི་གྲེན་པོར་ཚུལ་གསུམ་ལས་ངྲེས་པ་དགོས་པར་གསུངས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གང་ཞིག་གིས་ཀ་ལ་རབ་ཏུ་
གྲུབ་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་མདོ་རམ་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་སྲེ་ལུང་དང་འགལ་
བས་དགག ཐུན་མོང་དངོས་སོབས་རིགས་པས་དགག གཞན་སྲེ་ཁས་བླངས་འགལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ལ་དྲུག་སྲེ། ལྡོག་ཁབ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོན་མྲེད་འགྱུར། ལྷག་ལྡན་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། སོག་ལྡན་གོ་བྱྲེད་ཡིན་
པར་ཐལ། ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བ་རགས་སུ་ཐལ། མན་བྱས་གིས་ཀ་ཁྲེགས་པར་ཐལ། རྲེག་པ་འགོག་པ་རིགས་པར་
ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སློབ་དཔོན་དབང་ཕྱུག་སྲེ་ལ་སོགས་པ་ནི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་ལྡོག་
པ་གྲུབ་ཅིང་དྲེ་ིད་སློབ་དཔོན་ཀང་བཞྲེད་པར་འདོད་དོ། །འཁྲུལཾ། འོ་ན་གང་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་དོན་བྱྲེད་
ནུས་པས་སོང་ན་བྱས་པས་སོང་པས་ཁབ། དཔྲེར་ན་ནམ་མཁའ་བཞིན། དབང་ཕྱུག་རག་པ་ཡང་རིམ་དང་
གཅིག་ཆར་གིས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པས་སོང་ངོ་། །ཞྲེས་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཆོས་ཅན། ཁོད་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་
པར་ཐལ། བྱས་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་རོགས་པ་ལས་
གཞན་པའི་ཁོད་ཀི་དགོས་པ་མྲེད་པ་གང་ཞིག དྲེ་ཁོད་མ་སོས་ཀང་རོགས་པར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འདི་ཆོས་མི་
མཐུན་སོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ལ་བཤད་པ་ནི། གནད་མ་ཟིན་པ་སྲེ། གཞན་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །འདོད་ན་རིག་སོར། རྲེ་
ཞིག་འགལ་བ་དང་མ་ངྲེས་པའི་གྲེན་པོར་གིས་ཀ་བརོད་པར་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་རིགས་སོ་ཞྲེས་
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པར་ངྲེས་
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༼༡༢༽
པའི་དོན་དུ་སོས་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། མྲེདཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་ཁོ་ན་
འགྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པའི་རིགས་པ་མ་བརོད་པར། རགས་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་བརོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁོད་ལ་ཡང་དྲེ་ལྟར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ལས་རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་རགས་ཆོས་ཀི་རང་བཞིན་
འབྲེལ་པ་བརོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་སོད་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་
མཐོང་ཙམ་གིས་མྲེད་ངྲེས་ཀི་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འགྱུར་ན། སིན་པའི་ཤིང་ཐོག་དང་གཟུགས་མཚུངས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་འདྲའི་ཤིང་ཐོག་ལྷག་མ་སིན་པར་བསྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་
ཀི་དྲེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གིས་གཟུགས་ལ་སོགས་པ་
མཚུངས་པས་རོ་ལ་སོགས་པ་གདོན་མི་ཟ་བ་མཚུངས་པ་ནི་རིགས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྡྡོཾག སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གིས་མདོར་ལྷག་མ་ལྔ་པོ་དག་ནི་གཏན་ཚིགས་སམ་འགལ་ིད་དུ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། རྲེ་
ཞིག་ཐྲེ་ཚོམ་གི་རྒྱུའོ་ཞྲེས་མན་སོག་གིས་པོ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པ་མཚུངས་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལོ། །བཞི་པ་ནི། མཾ། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་མྲེད་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལྡོག་
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༼༡༣༽
ཚུལ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཕྱོགས་ཆོས་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་ནས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དང་སར་ནས་སོན་པ་དྲེ་མི་འཐད་
པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ལྡོག་ཚུལ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གིས་ཕྱོགས་ཆོས་ནི་རོལ་བ་དང་། ཕྱིར་
རོལ་བ་གིས་ཀ་ལ་ངྲེས་པར་གཟུང་ངོ་། །དྲེ་བཞིན་དུ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པ་དང་། མྲེད་པ་ལ་སོགས་
པ་ལ་ཅི་རིགས་པར་བརོད་པར་བྱའོ། །ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །ལྔ་པ་ནི། ཁདཾ། མན་བྱ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་ལ་རག་མི་རག་གིས་ཀ་རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་
ཆོས་གྲུབ་ཅིང་། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སློབ་དཔོན་གིས་
མན་པར་བྱ་བ་ིད་ནི་ཇི་ལྟར་ན་ཡང་། རྣམ་པར་གཅོད་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར། ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེས་དྲེ་ལ་གིས་ཀ་འགོག་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་འགོག་པ་ལ་དངོས་འགལ་གཞི་གཅིག་ལ་མི་
འདུ་བར་རོགས་པའི་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་རགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་
གིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་མི་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་གིས་གནོད་པ་སིད་པའི་
ཕྱིར། དྲུག་པ་ནི། མཾ། རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་བྱྲེ་བག་པས་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀིས་མཐོང་བའི་ས་ཆུ་མྲེ་གསུམ་ལ་རྲེག་བྱ་བཏང་སོམས་པ་མི་ལྡན་པ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁབ་འཁྲུལ་པ་
མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རླུང་གི་རབ་བྱྲེད་ལས། མ་
མཐོང་ཙམ་གིས་མཐོང་བ་དག་ལ་རྲེག་པ་འགོག་པར་བྱྲེད་ན་དྲེ་ལ་རིགས་པ་མིན་ནོ། །ཞྲེས་
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༼༡༤༽
གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། ཡུལཾ། ཨ་མྲ་ཆོས་ཅན། རོ་ནུས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཨ་མྲ་
དང་གཟུགས་མཚུངས་པའི་ཨ་མྲ་ལྷག་མ་རོ་ནུས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པར་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་
དག་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
མི་ནུས་ཏྲེ། རྒྱུའི་ཁད་པར་གིས་ཨ་མྲ་ལ་རོ་ནུས་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། བདཾག མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་དམིགས་པ་དྲེ་གཏན་ཚིགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་
སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། སིར་མ་དམིགས་ན་མྲེད་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། གསོན་ལུས་ལ་
ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པ་ལའོ། །ས་སོགས་ལ་ཆོས་ཅན།
ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཤྲེས་པ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། རྒྱང་འཕྲེན་ལའོ། །རྒྱུ་ལ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་མྲེད་པར་
ཐལ། འབས་བུ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གངས་ཅན་ལའོ། འདི་ཡན་ཆད་ཀིས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཞྲེས་
པ་ཐམས་ཅད་ལ་གང་ལ་རགས་སུ་སོང་བའི་རོལ་བས་ཞྲེས་སར་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། འབྲེལ་པ་
ཡོད་ན་ལྡོག་པ་འགྲུབ། །འབྲེལ་པ་མྲེད་ན་ལྡོག་པ་མྲེད། འབྲེལ་པ་དཔྲེ་ལ་སོན་པའི་ཚུལ། ཚུལ་དྲེས་དགག་
རགས་ཁབ་པས་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལྡོག་ན་བྱས་པ་ལྡོག་པས་ཁབ་སྲེ། བྱས་པ་
དྲེ་ཁོད་ལ་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལྡོག་ན་དུ་བ་ལྡོག་པས་ཁབ་སྲེ། དུ་བ་དྲེ་ཁོད་
ལ་དྲེ་བྱུང་
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༼༡༥༽
དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། འབྲེལ་པ་གིས་པོ་གྲུབ་པ་དྲེ་ལྟར་མིན་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་
ལྡོག་ན་ཁོད་ལྡོག་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་མི་རག་པ་དང་འབྲེལ་མྲེད་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ར་མྲེད་ན་
ཕྱུགས་མྲེད་པས་མ་ཁབ་པ་བཞིན། མྲེ་དུ་ལའང་སར་བར་བྱའོ། །དྲེ།ཾཾ བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡོད་ན་མི་རག་
པ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་མི་རག་པ་དང་འབྲེལ་མྲེད་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱུགས་ཡོད་ན་ར་ཡོད་
པས་མ་ཁབ་པ་བཞིན། མྲེ་དུ་ལའང་སར་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཆོས་མི་མཐུན་དཔྲེ་མྲེད་ཀང་
རིགས་པས་རོགས། །རིགས་པ་དཔྲེ་ལ་མི་ཤྲེས་པ་ལ་སོན། །རིགས་པ་ཤྲེས་ལ་སྒྲུབ་ངག་སོར་ཚུལ་གིས་
སོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། མྲེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་བ་དྲེ་ིད་དཔྲེའི་སྲེང་དུ་སོན་དགོས་ཏྲེ། མཐུན་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་
དང་། མི་མཐུན་དཔྲེ་ལ་ལྡོག་པ་སོན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ལྡོག་པ་སོན་པ་ལ་མི་མཐུན་དཔྲེ་དངོས་པོར་གྲུབ་
པ་ངྲེས་པར་དགོས་སམ་ཞྲེ་ན། སྒྲུབ་རགས་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ལྡོག་པ་སོན་པ་ལ་ཁོད་ཀི་མི་མཐུན་
དཔྲེ་དངོས་པོར་གྲུབ་པ་ངྲེས་པར་མི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་མི་མཐུན་དཔྲེ་དངོས་པོར་མ་གྲུབ་ཀང་ཁོད་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པའི་རིགས་པ་བརོད་པ་ལས་ཁོད་ཀི་ལྡོག་པ་རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་
རིགས་པ་དྲེ་གང་ལ་སོན་ཞྲེ་ན། དྲེསཾ། མཐུན་དཔྲེ་བུམ་པ་ལ་བྱས་མི་རག་གི་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་སོན་དགོས་པའི་ཡུལ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་དྲེ་ལ་དྲེ་མི་ཤྲེས་པའི་རོལ་བ་ལ་སོན་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཚང་བང་
དང་མྲེ་དུའི་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ལ་ཡང་སར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། མཁཾས། དྲེ་
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༼༡༦༽
ལྟར་བསན་པས་མཐུན་དཔྲེའི་སྲེང་དུ་ཁབ་འབྲེལ་ཤྲེས་པའི་ཚེ་སི་ཁབ་དྲན་པའི་མཁས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་
རྒྱུད་ལ་རྲེས་དཔག་སྲེ་བ་ཁབ་པ་བརོད་པའི་སྒྲུབ་ངག་ལ་མི་ལྟོས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་འབའ་ཞིག་བརོད་པས་ཁོད་
ཀི་རྒྱུད་ལ་རྲེས་དཔག་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གཞི་ལ་སར་རོ། །འོ་ན་དཔྲེའི་སྲེང་དུ་ཁབ་འབྲེལ་ཤྲེས་ཀང་སི་ཁབ་དྲན་པ་
མི་ནུས་པའི་རོལ་བ་རོངས་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བྱ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དྲེ་ལྟ་བུའི་རོལ་བ་རོངས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ངོར་
སི་ཁབ་བརོད་དགོས་ཀང་ཁབ་པ་གིས་ཀ་དངོས་སུ་བརོད་མི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་ངོར་ཁབ་པ་གིས་པོ་གང་
རུང་གཅིག་སོས་པས་གཅིག་ཤོས་ལ་དྲན་པ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། ཤྲེས་ལྡན་དག་དགའ་སོན་མཛོད་ཅིག བཞི་པ་ནི།
དེཾ། མྲེ་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། མྲེ་མྲེད་མཚན་དུས་ཀི་རྒྱ་མཚོར་དུ་བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕྱིར། ཤིང་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་མྲེད་ཀི་བག་རོང་དུ་ཤ་པ་མྲེད་
པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕྱིར། སྣང་རུང་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པས་དག་པའི་ཤར་གཞིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་
ཡིན་ཏྲེ། རགས་འདྲ། དེཾ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁབ་འབྲེལ་ངྲེས་བྱྲེད་
ཀི་སོ་ནས་རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་དུ་འདུས་ཀང་རགས་སུ་འགོད་ཚུལ་
གི་སོ་ནས་དུ་མ་ཡོད་དྲེ། རགས་སུ་འགོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
དང་། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་བརྒྱད་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ངྲེས་པ་དྲེ་
ཡང་ངྲེས་བྱྲེད་གིས་ལ་ལྟོས་པ་ནི། རགས་ཡང་དག་ལ་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་ངྲེས་དགོས་ན་དྲེ་གང་གིས་
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༼༡༧༽
ངྲེས་པར་བྱྲེད་ཅྲེ་ན། ཾཾརྒྱུ། སྒྲུབ་རགས་གིས་ཀི་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། རགས་ཆོས་མྲེད་ལ་
མ་མཐོང་ཙམ་དང་། ཆོས་ཡོད་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་ལས་ངྲེས་པར་མིན་ཏྲེ། རགས་ཆོས་གིས་པོ་རྒྱུ་འབས་སམ་
རང་བཞིན་ངྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མས་ཁོད་ངྲེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། སོ་སོར་ཕྱྲེ་ནས་གཞི་ལ་སར་རོ། །གཞཾན།
འབས་རགས་ཀི་རགས་ཆོས་ལ་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡོད་ན་མྲེ་ཡོད་པས་མ་
ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་མྲེ་དང་འབྲེལ་མྲེད་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དོནཾ། རང་བཞིན་གི་རགས་ཀི་རགས་ཆོས་
ལ་བདག་གཅིག་གིས་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པར་མི་རག་པ་དྲེ་བྱས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཕྱིཆས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དོན་གཞན་གི་
འབས་བུ་ཡིན་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ངྲེས་མིན་པར་ཐལ། རང་འཇིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་
རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གོས་ཡིན་ན། ཚོན་ཅན་དུ་མ་ངྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །ཆོསཾ། མི་
རག་པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་དང་རས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། བྱས་པའི་རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དོན་གཞན་གི་
འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མི་རག་པ་དྲེ་བྱས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནམ། འབས་བུ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་མི་རག་
པ་ཆོས་ཅན། བྱས་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། མི་རག་པ་
ཆོས་ཅན། བྱས་པའི་རགས་ཀིས་གཞི་འགར་ཁོད་སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁོད་བྱས་པའི་འབས་བུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ངྲེས་བྱྲེད་གིས་ཀི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་འབྲེལ་སྒྲུབ་
པའི་རགས་ལ་སར། ལྡོག་འབྲེལ་དགག་པའི་རགས་ལ་སར་བའོ། །དང་
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༼༡༨༽
པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འབས་བུ་རགས་ལསཾ་རྒྱུ་འབས་ངྲེས་བྱྲེད་བཤད། རང་བཞིན་རགས་ལསཾ་བདག་གཅིག་ངྲེས་
བྱྲེད་བཤད། འབྲེལ་པའི་དབང་གིས་སྒྲུབ་རགས་གིས་སུ་ངྲེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་འབས་ངྲེས་
བྱྲེད་ཚད་མ་བཤད། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་པ་དགག འཁྲུལ་པ་མྲེད་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུ་
བ་མྲེ་ལ་མི་འཁྲུལ་བར་གང་གིས་རོགས་ཞྲེ་ན། མེཾའི། དུ་བ་མྲེའི་འབས་བུ་ཡིན་ཏྲེ། མྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་
རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་རྒྱུ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་དྲེ་འབས་
བུའི་མཚན་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བརྡ་སོད་པ་ན་རྲེ། དུ་བ་དྲེ་མྲེ་མྲེད་བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་ལས་ཀང་འབྱུང་བས་མྲེ་ལ་རྲེས་སུ་
འགོ་ལྡོག་འཁྲུལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ། རང་རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་བ་
ཆོས་ཅན། རྲེས་འགའ་བའི་དངོས་པོ་མིན་པར་ཐལ། རྲེན་གཞན་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ས་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། ལྡོག་ཁབ་རགས་སུ་འགོད་དོ། །གིས་པ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་
དྲེ་མྲེ་ཡོད་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ནམ་མིན། ཡིན་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། མྲེ་མྲེད་བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་ལས་བྱུང་བ་མིན་
པར་ཐལ། བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་དྲེ་མྲེ་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མིན་ན། བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དུ་
བ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། ཁོད་མྲེ་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མྲེ་དྲེ་དུ་བ་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་མྲེ་མྲེད་ལས་ནུས་
པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་དུ་བ་ཆོས་
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༼༡༩༽
ཅན། རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ། རང་རྒྱུ་མིན་པ་ལས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། རེཾས། དུ་བ་ཆོས་ཅན། བརྒྱ་བྱིན་གི་
སི་བོ་ལས་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། མྲེའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་མྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་བྱྲེད་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ངྲེས་བྱ་བདག་གཅིག་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ། ངྲེས་གཞི་
རགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་བཤད། ངྲེས་བྱྲེད་ལྟོས་མྲེད་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རང་བཞིན་མྲེད་
ན་མི་འབྱུང་སྒྲུབ། ཆོས་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པ་སོང་བའོ། དང་པོ་ནི། འབས་རགས་ལ་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་
ཀང་། རང་བཞིན་རགས་ལ་འབྲེལ་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། རངཾ་། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་
རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་རགས་ཆོས་ལ། བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་སྲེ། མི་རག་པ་དྲེ་ཁོད་ཙམ་དང་རང་ཆས་
སུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མི་རག་པ་ལྡོག་པའི་སོབས་ཀིས་ཁོད་ལྡོག་པ་གང་ཞིག ཁོད་མི་རག་པ་དང་རང་བཞིན་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་དངོས་པོ་དྲེ་སྒྲ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་པའི་དམ་བཅའི་ཕྱོགས་གཅིག་
རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དངོས་པོ་དྲེ་མི་རག་པ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
འདིའི་ལན་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་པོའ ་ི གཞན་སྲེལ་སྒྲ་རོག་སོ་ནས་བཤད། དངོས་མྲེད་གཞན་སྲེལ་སྒྲའི་སོ་ནས་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡུལ་ཅན་སྲེལ་བས་འཇུག་པ་བསྒྲུབ། དངོས་ཡུལ་སྲེལ་བ་ིད་དུ་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲ་རོག་གིས་ཀ་སྲེལ་བས་འཇུག ཁད་པར་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད། གིས་ཀ་
སི་ལ་འཇུག་པར་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༢༠༽
བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཅིག་ལ་ཐ་དད་འབྱྲེད་པའི་སྒྲ་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་སྡུད་
པའི་སྒྲ་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེལ་བའི་ཡུལ་ལ་རགས་དང་རགས་ཅན་འཐད། སྒྲ་
རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད། ལོག་ལྡོག་བརགས་ནས་བརོད་པའི་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི།
རང་བཞིན་གཅིག་ལ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡོད་པའི་རགས་དང་རགས་ཅན་འཐད་དོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནི། གངཾ་། སྒྲ་ཆོས་
ཅན། སྲེལ་ངོར་མ་བྱས་རགས་སོགས་ལས་ལྡོག་པའི་ལྡོག་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་ཏྲེ། བྱས་མི་རག་གི་ངོ་བོར་གནས་
པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེས་ན་སྒྲ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་བྱས་མི་རག་གི་ལྡོག་པ་དུ་མ་དབྱྲེ་རུང་སྲེ། ས་མའི་སྒྲུབ་ཆོས་
དྲེའི་ཕྱིར། དྲེའིཾ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་རག་པ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་ཀང་། སྒྲ་མི་རག་པར་བསྒྲུབ་
པའི་རགས་སུ་རུང་སྲེ། ཁོད་མི་རག་པ་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
ཕྱིར། དེཾ། བྱས་མི་རག་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་ཏྲེ། དངོས་མིང་ཐ་དད་ཀི་གོ་བྱ་སོ་སོར་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། རྲེས་སུ་དཔག་པ་སྲེལ་བས་འཇུག རྲེས་ཀི་ངྲེས་ཤྲེས་སྲེལ་བས་འཇུག སྲེལ་
བས་འཇུག་ལ་སྒྲ་གཞན་འཐད། སྒྲུབ་པས་འཇུག་ཀང་དྲེ་མི་འཐད། སྒྲུབ་པའི་འཇུག་ཀང་འཐད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེལ་བས་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད། སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། གིས་
ཀིའི་གྲུབ་དོན་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་མཚན་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མི་འཇུག སྒྲ་རོག་སྲེལ་
བའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག གིས་ཀ་
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༼༢༡༽
བསྡུས་པའི་ཚིགས་བཅད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་ན་དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཞྲེ་ན། དཾོན།
སྒྲ་ཆོས་ཅན། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཁོད་ཀི་མི་རག་པ་རྲེས་དཔག་ཚད་མས་རོགས་པར་
བྱར་མྲེད་པར་ཐལ། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་དྲེས་ཁོད་ཀི་མི་རག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་དྲེ་
ཁོད་ལ་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པ་གང་ཞིག ཁོད་དང་ཁོད་ཀི་མི་རག་པ་གྲུབ་པ་དྲེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ནི། འོ་ན་སིར་མི་རག་པ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་འཇུག་གམ་ཞྲེ་ན། གཟུགཾས། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གི་རྲེས་
སུ་སྒྲ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། འཁྲུལ་རྒྱུའི་དབང་གིས་སྒྲ་
རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་ཞྲེན་ཡུལ་སྲེལ་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁྲུལ་རྒྱུའི་དབང་གིས་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བའི་
དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། དཀར་སོགས་ཆོས་མཐུན་པའི་་ཕྱིས་ལ་དངུལ་དུ་འཁྲུལ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ།
སྒྲ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྲེལ་བས་འཇུག་སྲེ། སྒྲ་མི་རག་པ་མཐོང་བའི་ཆྲེད་དུ་མི་
འཇུག་ཀང་། སྒྲ་མི་རག་པ་ངྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པའི་རོག་པ་ཡིན་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྲེསཾ། མངོན་སུམ་དུ་
མ་ཟད་རྲེས་དཔག་ཀང་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ན། སྒྲ་མི་རག་རོགས་ཀི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྒྲའི་བྱས་སོགས་ཀུན་
འཛིན་པར་ཐལ། སྒྲའི་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དགག་གྲུབ་
གཅིག་ཆར་དུ་རོགས་པར་ཐལ་བའི་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་སྒྲ་རོག་སྲེལ་འཇུག་དུ་ཁས་ལྲེན་པའི་མཁས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
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༼༢༢༽
དེཾ། རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེལ་འཇུག་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་སྲེལ་འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གང་རུང་གང་ཞིག
ཁོད་སྒྲུབ་འཇུག་ཡིན་ན། དགག་སྒྲུབ་ཅིག་ཆར་དུ་རོགས་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
མཐྡོཾང་། གལ་ཏྲེ། རྲེས་དཔག་སྒྲོ་འདོགས་སྲེལ་བས་སྲེལ་འཇུག་ཏུ་འདོད་ན། སོན་པོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གི་
རྲེས་སུ་སྲེས་པའི་སོན་པོ་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྲེལ་འཇུག་མིན་པར་ཐལ། བསལ་བྱ་སྒྲོ་འདོགས་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་འཇུག་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་བྱྲེད་པ་མ་མས་ཀི་བར་དུ་སོན་པོ་སོ་མིན་དུ་
འཛིན་པའི་སྒྲོ་འདོགས་མི་སྲེ་བར་བྱྲེད་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། ངྲེསཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། སོན་
པོ་སོ་མིན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཀིས་དབྲེན་པའི་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་དང་ལྷན་ཅིག་མི་
གནས་འགལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཆོསཾ། སྒྲ་བྱས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རོག་དང་མི་རག་པའི་ཡུལ་ཅན་
གི་སྒྲ་རོག་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཐ་དད་ཡིན་ཏྲེ། སྒྲ་མ་བྱར་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་དང་། སྒྲ་རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་སྒྲོ་
འདོགས་སོ་སོར་སྲེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གཞནཾ། དྲེ་དག་ཡུལ་ཐ་དད་ལས་གཞན་དུ་
ཡུལ་གཅིག་ཡིན་ན། སྒྲ་བྱས་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རོག་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་སྒྲ་མི་རག་པའི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རོག་
རྣམ་གངས་པ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་དྲེ་ཡུལ་ཐ་མི་དད་པའི་ཡུལ་ཅན་ཐ་དད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གངཾ་། བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན།
སྒྲ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་ཀང་རྣམ་གངས་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པའི་ཁད་པར་བྱས་མི་རག་སོགས་
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༼༢༣༽
ནང་ཕན་ཚུན་རས་ཐ་དད་དྲེ་རྣམས་ཁད་པར་ཅན་བུམ་པ་ལས་ཀང་རས་ཐ་དད་ཡིན་པས་རོག་བློས་གང་རུང་རྲེ་
རྲེ་ཁོ་ན་འཛིན་གི་གཞན་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ནི། ཁདཾ། ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན་རས་གཞན་
ཡིན་ན། ཁད་པར་ཅན་གི་ཁད་པར་རྣམས་ལ་ཕན་འདོགས་དགོས་པས་བུམ་པས་བུམ་པའི་བྱས་སོགས་ལ་
ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་དྲེ་ཁད་པར་ཅན་བུམ་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་ནམ། རས་གཞན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན།
བུམ་པ་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བུམ་པས་བུམ་པའི་བྱས་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ངྲེས་པར་
ཐལ། ནུས་པ་དྲེ་དང་རས་གཅིག་པའི་བུམ་པ་ལ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན།
བུམ་པའི་བྱས་སོགས་ངྲེས་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ངྲེས་ན། དྲེ་དང་རས་གཅིག་པའི་ནུས་
པ་ངྲེས་ཀང་དྲེ་དང་རས་གཞན་པའི་བྱས་སོགས་མི་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་
ངྲེས་ན་ཁོད་བྱས་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་རང་གི་བྱས་སོགས་ལ་ཕན་
འདོགས་པའི་ནུས་པ་དྲེ། ཁོད་དང་བདག་གཅིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་པ་ངྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་པ་དྲེ་བྱས་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དྲེ། བུམ་པའི་བྱས་སོགས་དྲེ་བུམ་པའི་ཕན་
འདོགས་བྱ་ཡིན་པས་གིས་ཀ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་བུམ་པ་དྲེ་རང་གི་བྱས་སོགས་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་
དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གིས་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ཆོསཾ། གིས་པ་ལྟར་རས་གཞན་ཡིན་ན། བུམ་པས་བུམ་པའི་བྱས་པ་
ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན།
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༼༢༤༽
ཁོད་བུམ་པ་དང་མ་འབྲེལ་བར་ཐལ། ཁོད་བུམ་པ་དང་རས་གཞན་གང་ཞིག བུམ་པས་ཁོད་ལ་ཕན་མ་བཏགས་
པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ནུས་པ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་རང་གི་
བྱས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་དྲེ་ལ་ཡང་ཕན་འདོགས་གཞན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཅིགཾ དྲེས་ན་ནུས་པ་
དང་ནུས་པ་ཅན་རས་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་པས་བུམ་པས་བུམ་པའི་བྱས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་ནུས་པའི་
ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་པ་དྲེ་རང་གི་མི་རག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་བཟུང་བར་
ཐལ། ཁོད་ཀིས་བུམ་པ་དྲེ་རང་གི་བྱས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་སོ་ནས་བཟུང་བ་གང་ཞིག དྲེ་
གིས་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་བྱས་མི་རག་ཐམས་ཅད་བཟུང་བར་ཐལ།
བུམ་པས་རང་གི་བྱས་པ་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་བཟུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། གལ་
ཏྲེ་བུམ་པའི་བྱས་པ་བཟུང་བའི་ཚེ་བུམ་པའི་མི་རག་པ་བཟུང་ཡང་། བུམ་པ་མི་རག་པ་རོགས་པའི་ཚད་མ་
གཞན་འཇུག་པས་རྣམ་གངས་པར་ཐལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པ་རག་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་འཁྲུལ་པ་ལྡཾོག་པའི་
ཆྲེད་དུ་བུམ་པ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་ཚད་མ་འཇུག་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་པ་མི་རག་པར་རོགས་
པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། སྲེལ་འཇུག་ཏུ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྒྲ་འདོགས་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པའི་བློ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་བུམ་པ་བྱས་པར་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྲེལ་འཇུག་ཏུ་ཐལ། རང་གི་བྱྲེད་པ་མ་
མས་ཀི་བར་དུ་རང་གི་ངྲེས་ཚུལ་ལས་གཞན་དུ་སྒྲོ་འདོགས་མི་སྲེ་བར་བྱྲེད་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
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༼༢༥༽
གཞཾན། བུམ་པ་བྱས་པ་ངྲེས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་མི་རག་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ཡུལ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ངྲེས་
ཤྲེས་གང་ཞིག དྲེ་ཁོད་ཀིས་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་བུམ་པའི་མི་རག་པ་སོགས་བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་
ཡུལ་མ་ཡིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེས་དྲེ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁདཾ། བུམ་འཛིན་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀིས་མ་ངྲེས་ན། ཁོད་ཀི་ཡུལ་མིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཡུལ་གང་གི་ཡང་ངྲེས་བྱྲེད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་པའི་བྱས་མི་རག་སོགས་ཐ་སད་དུ་རོགས་མ་རོགས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པར་སིད་དྲེ།
ཁོད་ཀིས་བུམ་པའི་བྱས་མི་རག་སོགས་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་འདྲྲེན་པའི་མཐུན་རྲེན་ཚང་ཞིང་། འགལ་རྲེན་མྲེད་པའི་
ཚེ་ཐ་སད་དུ་རོགས་ལ་དྲེ་ལས་བཟློག་པའི་ཚེ་དྲེ་ཐ་སད་དུ་མ་རོགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལོག་ལྡོག་བརགས་
ནས་བརོད་པའི་རོད་པ་སོང་བ་ནི། ལོག་པ་དང་ལྡོག་པ་རས་ཐ་དད་དམ། ཐ་དད་མྲེད་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན།
ངྲེད་འདོད་པའི་སི་དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་ལ། གིས་པ་ལྟར་ན། སྒྲ་བློ་ཐ་དད་དུ་མི་འཇུག་པར་ཐལ་
ལོ། །ཞྲེས་བྱྲེ་བག་པའི་དོགས་པའི་ལན་དུ་འཆད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལོག་ལྡོག་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་སྒྲ་གིས་
འཇུག དོན་གཞན་མྲེད་པས་སི་ལ་སོན་མི་མཚུངས། དོན་ལ་ལྟོས་ན་སར་གི་ཀླན་ཀ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། སྒྲ་གིས་བརོད་འདོད་ཙམ་གིས་འཇུག དྲེ་ལ་ྲེས་པ་མྲེད་པར་བསན། ཚུལ་དྲེ་རིགས་གཞན་ཀུན་
ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བ་གང་འདི་ར་ལས་ལྡོག་པ་ཞྲེས་དང་། བ་གང་འདི་ར་ལས་ལོག་པ་ཞྲེས་ཆོས་དང་
ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒྲ་གིས་ཆོས་ཅན།
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༼༢༦༽
བརོད་བྱ་རས་ཐ་དད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་རས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བའི་དབང་
གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། རོག་པ་ལ་ཡང་སར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྲུག་པའི་རྣམ་དབྱྲེ་འཇུག་པ་འཐད། །བརྡ་
ཡི་བྱྲེ་བག་དགོས་པ་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ན་དྲུག་སྒྲ་མྲེད་པར་འགྱུར་
ཞྲེ་ན། གིསཾ། བ་གང་གི་བ་གང་ཞྲེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒྲ་གིས་ཀས་
དོན་གཅིག་བརོད་ཀང་ཁོད་ཀིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་བཞིན་དུ་སོན་པར་བྱྲེད་དྲེ། བརོད་བྱ་
གཅིག་ིད་བརྡ་འི་དབང་གིས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་བྱས་ལ་འཇུག་པའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
སྒྲ་གིས་ཀས་ལྡོག་པ་གཅིག་གཅིག་བརོད་ན། བརྡས་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་
པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁདཾ། དོན་གཅིག་ིད་ལ་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ།
དོན་གཅིག་ིད་ཁད་པར་གཞན་སངས་པ་དང་མ་སངས་པའི་ཚུལ་གིས་གོ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ནི། ཀུནཾ། སི་དང་སི་ལྡན་བརོད་པ་དང་། ཡོན་ཏན་དང་ཡོན་ཏན་ཅན་བརོད་པ་དང་། བྱ་བ་དང་བྱ་བ་ཅན་བརོད་
པ་ཀུན་ལ། ཆོས་བརོད་ཀི་སྒྲ་དང་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་སྒྲ་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བརོད་བྱ་དོན་ཐ་དད་
ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་དོན་གཅིག་ིད་ཁད་པར་གཞན་སངས་པ་དང་མ་སངས་པ་ཙམ་དུ་བརོད་པར་ཟད་པའི་
ཕྱིར། དྡོཾན། དོན་གཅིག་ིད་ཁད་པར་གཞན་སངས་པ་དང་མ་སངས་པའི་སོ་ནས་ཤྲེས་པར་འདོད་པ་དྲེ་ཕན་གི་
རྲེན་གི་མཐའ་ཅན་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་དྲེ་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་དྲེ། དོན་གཅིག་ིད་
ཁད་
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༼༢༧༽
པར་གཞན་སངས་པ་དང་མ་སངས་པའི་སོ་ནས་བརོད་པ་ཙམ་དུ་ཟད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། གཞན་སྲེལ་
སྒྲའི་ཡུལ་དུ་འདོད་པའི་མཁས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རིགས་དོན་གཞན་དང་ལྡན་པའི་གསལ་བ་བརོད་བྱར་
འདོད་པའི་བྱྲེ་བག་པའི་ཕྱོགས་ལ་བརོད་པའི་སོན་མི་མཚུངས་ཏྲེ། ཁོད་ལོག་ལྡོག་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་པར་
འདོད་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རང་དབང་མྲེད་ཕྱིར་ཞྲེས་སོགས་ཀི་སོན་
གསུམ་འཇུག་སྲེ། ཁོད་སི་གསལ་རས་གཞན་དུ་འདུད་པའི་རོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་གང་ཞྲེ་ན། སྒྲ་ཆོས་
ཅན། གསལ་བ་ལ་རང་དབང་དུ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། སི་དོན་གཞན་བརོད་ནས་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར།
གསལ་བ་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་པར་རྣམས་གཞི་མཐུན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒྲས་གསལ་བ་ལ་ཡོད་པའི་ཁད་
པར་རྣམས་མ་སངས་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་གསལ་བ་ལ་འཇུག་པ་ཡང་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། སི་དོན་གཞན་
བརོད་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་ཕྱོགས་གང་གིས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞན་ལ་སོན་དྲེ་
འཇུག་པར་བསན། རང་ལ་སོན་དྲེ་མྲེད་པར་བསན། །གཞན་ལ་འཇུག་ཚུལ་གསལ་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
གངཾ་། བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྲུག་པ་དང་ཚིག་དབྱྲེ་སོགས་མི་འཐད་པའི་ཀླན་ཀ་འཇུག་རིགས་ཏྲེ། ཁོད་
རོད་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་པའི་རོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཕྱིཾ།
ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དྲུག་པ་དང་། ཚིག་དབྱྲེ་ལ་སོགས་པ་མི་རིགས་པའི་ཀླན་ཀ་མི་འཇུག་སྲེ། ཁོད་
རོད་བྱྲེད་
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༼༢༨༽
ཀི་སྒྲ་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་མི་འཇུག་པར་འདོད་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། བཙུནཾ། བུད་
མྲེད་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བཙུན་མོ་རྣམས་ཞྲེས་པའི་མང་ཚིག་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་མང་པོ་མིན་པའི་
ཕྱིར། གོང་དྲུག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཁང་བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་གཅིག་ཅྲེས་པའི་གཅིག་ཚིག་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་
གཅིག་མིན་པའི་ཕྱིར། ནམ་མཁའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཞྲེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་དང་། ནམ་
མཁའི་ངོ་བོ་ནི་ནམ་མཁའ་ིད་ཅྲེས་པའི་དྲེ་ཕན་གི་སྒྲ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བརོད་བྱ་རས་ཐ་དད་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་སྒྲ་རོག་སྲེལ་བས་འཇུག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རོག་པས་རིགས་སི་
འཇོག་པར་བསན། འཇོག་བྱྲེད་རོགས་པའི་སྣང་བ་བཤད། དྲེ་ལ་ཐ་སད་གཞན་ཡང་འཇོག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་
སྲེ། ཐ་དད་གཅིག་ཏུ་སྣང་ལ་རིགས་སི་འདོགས། བཏག་པ་དྲེ་ིད་དོན་ལ་གྲུབ་པ་དགག དྲེས་ན་སི་འཛིན་རོག་
པ་འཁྲུལ་བར་བསན། འགྲུལ་པ་དྲེ་ཡི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ིད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐཾ། ཤིང་གི་སི་འཛིན་རོག་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཤིང་གསལ་རྣམས་ཤིང་གི་ངོ་བོར་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལ་སྒྲིབ་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་
གཟུང་རྣམ་དྲེས་སྒྲིབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། སྒྲིབཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཤིང་གསལ་རྣམས་ཤིང་གི་ངོ་བོར་
གཅིག་ཏུ་སྣང་སྲེ། སྒྲིབ་བྱྲེད་གཟུང་རྣམ་གི་དབང་གིས་ཁོད་ལ་དྲེ་ལྟར་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེཾ། ཤིང་གསལ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྲེལ་ངོར་ཤིང་གི་སི་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་སྲེལ་ངོར་ཤིང་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྣང་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི།
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༼༢༩༽
དེཾ། ཤིང་སི་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མྲེད་དྲེ། ཤིང་འཛིན་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་
དམ་པར་ཡོད་ན། ཤིང་སི་དྲེ་ཤིང་གསལ་རྣམས་དང་རས་གཅིག་ཡིན་ནམ། རས་གཞན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན།
གསལཾ། ཤིང་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་རས་གཅིག་པའི་ཤིང་སི་མྲེད་དྲེ། ཁོད་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། རསཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རས་གཞན་པའི་ཤིང་སི་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་ཤིང་སི་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་
ཆོས་ཅན། ཤིང་དུ་འཁྲུལ་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཤིང་སི་མིན་ཏྲེ། ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་རས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ནི། དྲེསཾ། ཤིང་གི་སི་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། ཤིང་གསལ་རས་ཐ་དད་པ་རྣམས་ཤིང་
གི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ངོས་གཟུང་། རྒྱུར་མི་
འཐད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སི་འཛིན་གི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། མིཾ། ཤིང་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་སི་
འཛིན་རོག་པ་དོན་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་བརྒྱུད་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཐུན་
དཔྲེ་གིས་ཀི་ཐ་དད་རྒྱུ་རུ་གྲུབ། གནོད་བྱྲེད་གིས་ཀི་རྒྱུ་གཞན་སི་དངོས་བཀག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཅཾིག
ཤིང་གསལ་རྣམས་སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་རས་ཐ་དད་པ་ཡིན་ན་ཇི་ལྟར་ན་ཤིང་གི་སི་འཛིན་གཅིག་ཏུ་བསྲེད་
ཅྲེ་ན། ཤིང་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་། ཤིང་གི་སི་འཛིན་རོག་པ་
དོན་མཐུན་བསྲེད་དྲེ། དྲེ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་
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༼༣༠༽
རང་བཞིན་གིས་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཤིང་སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་རས་ཐ་དད་ཀང་། དབང་སོགས་རྲེན་
གསུམ་པོ་དྲེས་རང་འབས་དབང་ཤྲེས་གཅིག་སྲེད་པ་དང་། སན་སླྲེ་ཏྲེས་དང་། པར་པ་ཏ་ལ་སོགས་པ་ལྷན་ཅིག་
པའམ་སོ་སོར་སར་བས་རིམས་ནད་ཞི་བར་བྱྲེད་ཀི། གཞན་ག་གོན་ལ་སོགས་པས་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་
པ་ནི། ཁདཾ། སླྲེ་ཏྲེས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ལ་སན་སི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ཡོད་པས་རིམས་ནད་ཞི་བར་བྱྲེད་པས་
དཔྲེ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སན་སི་ཆོས་ཅན། རིམས་ནད་ཞི་བར་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། སན་གསལ་རྣམས་ལ་ཁད་
པར་མྲེད་པར་སིད་པའི་ཕྱིར། མ་ཁབ་ན། སན་གསལ་རྣམས་ལ་ཞིང་ས་བཟང་ངན་སོགས་ཀིས་རོ་དང་ནུས་
པའི་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། སན་སི་ཆོས་ཅན། རིམས་ནད་ཞི་བར་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་
འབས་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རོག་པས་གསལ་བ་
རྣམས་མཚུངས་པར་འཛིན་པ་ལ་སིར་འཇོག་ན། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་གསལ་བ་རྣམས་ནི། དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་
པས་འཇུག་ཡུལ་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རོག་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་དབང་དུ་བྱས་པས་འཇུག་ཡུལ་
ཐོབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནི། རངཾ་། ཤིང་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའི་ཤིང་གི་སི་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན།
ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ངོ་བོའ ་ི ཁད་པར་རང་གི་རྣམ་པ་ཤིང་དུ་སྣང་བ་དང་། འབས་བུའི་ཁད་པར་
ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་དང་། རྒྱུའི་ཁད་པར་ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་ལས་བརྒྱུད་ནས་
སྲེས་པའི་ཕྱིར། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་ཤིང་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་ཡང་ཁད་པར་
གསུམ་ལྡན་ཡིན་ཏྲེ། འབས་
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༼༣༡༽
བུའི་ཁད་པར་ཤིང་གསལ་རང་མཚན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་རང་གི་རྣམ་པ་ཕྱི་རོལ་གི་ཤ
ཤ ིང་དུ་སྣང་བ་དང་།
ཤིང་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་སྣང་བ་དང་། ཤིང་མིན་པ་ལས་ལྡོག་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་
ཆོས་ཅན། ཤིང་མིན་ཏྲེ། ཤིང་གི་དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བདུན་ཏྲེ། སི་དང་གཞི་མཐུན་ཐ་
སད་འཇོག སི་བཞིན་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་འཇོག བཞག་པ་དྲེ་ིད་དོན་ལ་མྲེད། མྲེད་ཀང་བཞག་པའི་དགོས་པ་
བསན། དོན་ལ་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད། དྲེ་ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སོང་། སྒྲ་རོག་འཇུག་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐ་སད་འཁྲུལ་པའི་སི་དང་གཞི་མཐུན་འཇོག འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཡང་རང་མཚན་ཐོབ་
པའི་རྒྱུ། འཁྲུལ་པ་འདྲ་ཡང་གཞན་ལ་ཐོབ་པར་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤྲེསཾ། ཤིང་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་ལ་ཤིང་སིའི་ཐ་སད་འཇོག་སྲེ། ཁོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་དྲེ་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ལྡོག་པ་
ཆིག་རང་དུ་སྣང་བའི་སྒྲོ་འདོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤ་པ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་ལ་
ཤིང་གི་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སད་འཇོག་སྲེ། ཁོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་དྲེ་ཤིང་མིན་དང་། ཤིང་གསལ་གཞན་ལས་ཀང་
ལྡོག་པའི་ལྡོག་པ་གིས་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་སྒྲོ་འདོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སི་དང་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སད་ཆོས་
ཅན། འཁྲུལ་པ་ལ་བཞག་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྣང་བ་རགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་བཞག་པའི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། དངྡོཾས། ཤིང་གསལ་རྣམས་ཀི་སི་དང་གཞི་མཐུན་གི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་གཞན་སྲེལ་གི་
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༼༣༢༽
ཡུལ་ཅན་དང་། བརྒྱུད་ནས་རང་མཚན་ཐོབ་པའི་རྲེན་ཡིན་ཏྲེ། ཤིང་གསལ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་
བའི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན། འབས་རང་གི་རགས་ལ་བརྲེན་པའི་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ཇི་སྐད་
བཤད་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། འཁྲུལཾ། སྒྲ་རག་པའི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་
ཐོབ་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་དང་མ་འབྲེལ་པའི་ཐ་སད་དོན་མི་མཐུན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་མར་མྲེའི་འོད་ལས་ནོར་བུ་འཛིན་པའི་བློ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། དེཾ། རོག་པས་གསལ་བ་རང་མཚན་
མཚུངས་པར་བཟུང་བ་ལ་སིར་འཇོག་ན། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་ཐ་སད་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རོག་པ་ལ་
སྣང་བའི་ཤ་པ་ཆོས་ཅན། ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་ཤིང་དང་ཤ་པས་འབས་བུ་རིགས་
གཅིག་བྱྲེད་པར་སྣང་བ་དང་། དྲེ་མི་བྱྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། ཤ་པས་སྲེལ་ངོར་འབས་བུ་དུ་མ་
བྱྲེད་པར་བསན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཤ་པས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ཤ་པའི་དངོས་པོར་བསན་
པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རོག་ངོར་སྣང་བའི་ཤ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེལ་ངོར་འབས་བུ་དུ་མ་བསྲེད་པ་སྣང་བ་ལ།
ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པར་བཞག་པའི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་ཤིང་གསལ་རྣམས་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་བྱྲེད་
པ་དང་། དྲེ་མི་བྱྲེད་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ལ་ཤིང་སི་གཅིག་ཏུ་འཇོག་པ་དྲེ་དྲེའི་དཔྲེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ནི། སྒྲ།ཾཾ ཤ་པའི་སྲེང་གི་ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཤིང་གི་གཞི་མཐུན་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མྲེད་དྲེ།
དོན་དམ་པར་མྲེད་ཀང་རོག་ངོར་སྣང་བ་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་བཞག་བྱས་པ་ཙམ་
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༼༣༣༽
ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ཆོསཾ། དོན་ལ་མྲེད་ན་རྣམ་བཞག་བྱས་པའི་དགོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། རང་མཚན་གཅིག་
ིད་ལྡོག་ཆོས་སྣ་ཚོགས་སུ་ཕྱྲེ་བ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་རྣམ་བཞག་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་མཚན་
གཅིག་ལ་དུ་མ་མ་རོགས་པ་རོགས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། རང་མཚན་དུ་མ་ལ་སྲེལ་ངོར་སི་དང་གཞི་
མཐུན་གི་རྣམ་བཞག་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་མཚན་དུ་མ་ལ་དགག་སྒྲུབ་གཅིག་ཆར་དུ་
རོགས་པར་བྱ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། དམཾ། ཤིང་གསལ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་
སྣང་བའི་བློ་དྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རས་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤ་པའི་བྱས་པ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ལ་ངོ་བོ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་བློ་དྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སི་དང་གཞི་མཐུན་
དང་ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་གི་རྣམ་བཞག་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དྲུག་པ་ནི། འོ་ན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་གིས་རྲེས་སུ་དཔག་པས་ནི་གཞན་སྲེལ་བས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་
ཁད་པར་འཛིན་ཏོ། །ཞྲེས་རོག་པས་སི་དང་འདྲྲེས་པའི་རང་མཚན་འཛིན་པར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།
བསྒྲུབཾ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། སིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་རང་མཚན་དངོས་སུ་མི་
འཛིན་ཏྲེ། རང་མཚན་དངོས་སུ་འཛིན་པ་མས་པའི་ཕྱིར་རོ། །སར་གི་ཕྱོགས་གང་གི་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྲེས་
དཔག་གི་སི་དང་འདྲྲེས་པའི་རང་མཚན་དངོས་སུ་བཟུང་བ་ཁོད་ཀི་ཞྲེན་དོན་མིན་ཏྲེ། རོག་ངོར་སྣང་བའི་གཞན་
སྲེལ་གིས་ཁད་པར་དུ་
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༼༣༤༽
བྱས་པའི་རང་མཚན་དུ་སྣང་བ་རྲེས་དཔག་གི་གཟུང་བྱར་བསན་པའི་ཕྱིར། རང་མཚན་ཆོས་ཅན། སི་དང་གཞི་
མཐུན་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཟུང་བྱ་མིན་ཏྲེ། སི་དང་གཞི་མཐུན་སོགས་སུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བདུན་
པ་ནི། དྲེའིཾ། སྒྲ་རོག་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་གི་གནས་ཚུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། སི་
ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཁད་པར་སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། གཞན་སྲེའི་འདོད་པའི་
བརྡ་ཡུལ་དགག རང་སྲེའི་འདོད་པའི་བརྡ་ཡུལ་སྒྲུབ། དྲེ་ལ་གཞན་སྲེའི་རོད་པ་སོང་། དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀི་དོན་
བསྡུས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་མཚན་བརྡ་ཡུལ་ཡིན་པ་དགག སི་དངོས་བརྡ་ཡུལ་ཡིན་པ་
དགག སི་ལྡན་བརྡ་ཡུལ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརྡ་སོད་པ་རྣམས་ན་རྲེ། རང་མཚན་སྒྲའི་དངོས་ཀི་
བརོད་བྱ་མིན་པར་མི་འཐད་དྲེ། བུམ་པ་འོན་ཅིག་ཅྲེས་བརོད་པ་ན་ཆུ་སོར་བའི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལྲེན་པ་ལ་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒྲཾ། རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སོར་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་བརྡ་དུས་
སུ་ཡོད་པ་དྲེ་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་རྲེས་འགོ་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བརྡ་དུས་སུ་བརྡ་དངོས་སུ་སར་བ་ནི་ཐ་
སད་ཀི་དུས་སུ་དོན་གོ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བྱྲེ་བག་པ་སོགས་ན་རྲེ། སི་དངོས་པོ་བ་ལ་བརྡ་
དངོས་སུ་སར་ཞིང་དྲེ་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་ཡོད་པས་ཇི་སྐད་བཤད་པའི་ྲེས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཅིཾ། བ་གང་གི་
རིགས་དངོས་པོ་བ་ཆོས་ཅན། བ་གང་ཞྲེས་པའི་བརྡའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་དངོས་པོ་མིན་པར་ཐལ། བ་གང་གི་
དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བ་གང་དོན་
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༼༣༥༽
གྲེར་གི་སྲེས་བུས་བ་གང་གི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་དུ་བ་ལང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་སར་བ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བ་ལང་གི་རིགས་དངོས་པོ་བ་
དང་ལྡན་པའི་བ་གསལ་རྣམས་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སོར་རོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རིགས་ལྡན་གསལ་
རང་རྣམས་དང་མཚུངས། །སི་གཞན་བརགས་པ་དགོས་པ་མྲེད། །སི་གཞན་མྲེད་ཀང་ངོ་ཤྲེས་འཐད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། དེཾ། གསལ་རང་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་བརྡ་དངོས་སུ་མི་སོར་ཞྲེས་དྲིས་པས་དྲེ་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སོར་མི་ནུས་ཏྲེ།
མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རིགས་ལྡན་གི་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སོར་མི་ནུས་པ་ཐལ།
ཁོད་ཀང་མཐའ་ཡས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། གསལ་བ་རིགས་མཐུན་རྣམས་རོག་པ་ལ་འབས་བུ་རིགས་
གཅིག་མི་བྱྲེད་པ་ལས་ལྡོག་པར་མཚུངས་པ་སྣང་བ་ལ་བརྡ་ཅིས་མ་བྱས་ཞྲེས་དྲིས་པས་རིགས་ལྡན་གི་གསལ་
བ་བརོད་པ་ལ་ཕྱོགས་གང་གིས། དྲེ་ལྡན་རང་དབང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །ཞྲེས་སོགས་ཀི་ྲེས་པ་བཀོད་པ་མཚུངས་
སོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། རིགས་དངོས་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཁོད་བརོད་བྱར་འདོད་པ་ལ་བཀོད་པའི་
ྲེས་པ་དྲེ་གཞན་སྲེལ་གི་སི་དང་ལྡན་པའི་ཁོད་བརོད་བྱར་འདོད་པ་ལ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཁོད་བརོད་པ་ལ་
གཞན་སྲེལ་གི་སི་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་ཤིང་། སི་དངོས་པོ་བ་གཞན་བརོད་མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་གིས་
སྒྲུབ་པ་ནི། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དྲེས་ཤིང་མིན་མི་གཅོད་དམ་གཅོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
ཤིང་དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུས་ཤིང་མིན་
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༼༣༦༽
སངས་ནས་ཤིང་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་དུ་བརོད་པར་དགོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་ཤིང་མིན་རྣམ་པར་མི་
གཅོད་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཤིང་སི་དོན་གཞན་པ་ཁོད་ཀི་བརོད་བྱར་མི་
དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་ཤིང་མིན་རྣམ་པར་བཅད་ནས་ཤིང་བརོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ངོ་
ཤྲེས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ིད་བཤད། ངོ་ཤྲེས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་གཞན་དགག ངོ་ཤྲེས་རྒྱུ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སི་
གཅིག་མྲེད་ན། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་སྲེ་བ་མི་འགྱུར་རོ་སམ་ན། གསལཾ། བུམ་གསལ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཀང་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཆུ་སོར་བའི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པར་
མཚུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གཞན་སྲེལ་གི་བློ་ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་ངོ་ཤྲེས་སྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
བཞི་སྲེ། སི་རང་ངོ་ཤྲེས་བློ་ཡི་རྒྱུར་མི་འཐད། སི་ཡིས་གོགས་བྱས་གསལ་བ་རྒྱུར་མི་འཐད། སི་ལ་ལྟོས་པའི་
དུ་མ་རྒྱུ་མི་འཐད། གང་རུང་ལ་ལྟོས་སི་ཡང་རྒྱུར་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། །གཞཾན། ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་ཆོས་ཅན།
སི་འབའ་ཞིག་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
ཅི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་མི་ཤྲེས་པར་ཐལ། སི་ཁོ་ན་འཛིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། སི་
གསལ་གི་འབྲེལ་པ་མ་བཟུང་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་སི་ཡོད་ཅྲེས་
པའི་ཐ་སད་འདོགས་པ་མིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། སི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་གིས་
གོགས་བྱྲེད་པའི་གསལ་བ་རྣམས་སི་འཛིན་གི་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དངྡོཾས། སི་དངོས་མྲེད་ཆོས་ཅན།
ཁོད་
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༼༣༧༽
ཀིས་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་པར་བྱས་པའི་ཆ་དྲེ་སྲེལ་བར་བྱས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་མ་བྱས་ན། གསལ་བ་
རྣམས་སི་འཛིན་གི་བློའ ་ི རྒྱུ་མིན་དགོས་པ་གང་ཞིག གསལ་བ་རྣམས་སི་འཛིན་གི་བློའ་ི རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། གལཾ། གསལ་བ་དུ་མ་ཡང་སི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ལ་ལྟོས་ནས་སི་འཛིན་གི་བློ་བསྲེད་པ་ཡིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། དེཾ། སི་འཛིན་གི་བློ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་སོ་སོ་བདྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་སོ་སོ་བ་མྲེད་
ཀང་། སི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་གིས་ཁོད་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་སོ་སོ་བ་གཟུང་
དོན་དུ་བྱས་ནས་མ་བཟུང་བར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོ་སོགས་རྲེ་རྲེ་བ་ལས་མིག་ཤྲེས་སྲེ་ཡང་སོ་
སྲེར་ཚོགས་པ་ལས་མིག་ཤྲེས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་དུ་སི་གཅིག་ལ་སི་འཛིན་
བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པས་གསལ་བ་ལ་སི་འཛིན་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ནུས་
མཚུངས་ཏྲེ་སོ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚོགས་པ་ལས་རང་འཛིན་མིག་ཤྲེས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་
རྲེ་རྲེ་བ་ལ་རང་འཛིན་མིག་ཤྲེས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚོགས་པ་དང་
རྲེ་རྲེ་བ་གིས་ཀ་ལ་སི་འཛིན་གི་བློ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་སི་
ཁོ་ནས་སི་འཛིན་གི་བློ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གལཾ། གསལ་བ་གང་རུང་ལ་ལྟོས་ནས་སི་དྲེས་སི་འཛིན་
གི་བློ་བསྲེད་པ་ཡིན་གི། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སི་འཛིན་
གི་བློ་ལ་ཕན་འདོགས་པར་ཐལ། སི་དངོས་པོ་བས་སི་འཛིན་
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༼༣༨༽
གི་བློ་བསྲེད་པའི་གོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སི་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་རྣམས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ།
གསལ་བ་རྣམས་ཀི་ཕན་གདགས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཕན་འདོགས་བྱྲེད་ཡིན་ན་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། སི་བློ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ཐ་དད་པ་རྣམས་ལས་སྲེ་བ་མི་འདོད་དྲེ། གསལ་བ་
རྣམས་གཅིག་ཁོ་ནར་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གསལ་བ་རྣམས་ཐ་དད་དུ་སྣང་སྲེ། ཁོད་
ཀིས་གསལ་བ་རྣམས་མཚུངས་པར་བཟུང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། སི་འཛིན་གི་བློས་ཐ་
དད་དུ་གཟུང་བར་བྱ་བ་མིན་པར་གཅིག་ཏུ་ཡང་བཟུང་བར་ཐལ། སི་འཛིན་གི་བློས་མཚུངས་པར་ཡང་བཟུང་
བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་རྣམས་མཚུངས་པར་བཟུང་བའི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་རྣམས་ལ་སི་དངོས་པོ་
བ་གཅིག་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཚུངས་པར་བཟུང་བ་མིན་པར་ཐལ། གསལ་བ་རྣམས་འབས་བུ་རིགས་
གཅིག་ཏུ་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་མཚུངས་པར་གཟུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་དྲེ་དག་གི་འབས་
བུ་དབང་བློ་རྣམས་ཀང་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་ཞྲེ་ན། བུམ་པའི་གསལ་བ་འཛིན་པའི་དབང་བློ་རྣམས་ཆོས་ཅན།
དབང་བློ་རིགས་གཅིག་ཡིན་ཏྲེ། དབང་བློ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་དོན་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
བུམ་པའི་གསལ་བ་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། བུམ་པར་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པར་རིགས་གཅིག་ཏུ་
འཛིན་པའི་རོག་པ་དོན་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབས་བུ་རིགས་གཅིག་ཏུ་བྱྲེད་པ་དྲེ་ིད། སི་དངོས་པོ་བ་
ཡིན་ནོ་སམ་ན། བུམ་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བུམ་པ་རིགས་གཅིག་
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༼༣༩༽
པ་དྲེ་གཞན་སྲེལ་གི་སི་ཡིན་གི་སི་དངོས་པོ་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་བུམ་པ་རིགས་གཅིག་པའི་གཞན་སྲེལ་གི་སི་
ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རང་སྲེའི་འདོད་པའི་བརྡའི་ཡུལ་བསྒྲུབ་པ་ནི།
བརྡཾ། ཤིང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་གཞན་སྲེལ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་སྲེ། ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་
རྣམ་ལ་ཕྱི་རོལ་ཤིང་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཤིང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་ལས་ཤིང་
གསལ་རང་མཚན་མི་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤིང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གསལ་རང་མཚན་དངོས་
སུ་མ་བརོད་ཀང་ཤིང་གསལ་རང་མཚན་ཐོབ་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་ཤིང་འཛིན་རོག་པ་བསྲེད་
པའི་སོ་ནས་ཤིང་མིན་སངས་ནས་ཤིང་ལ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་ལ་བརྒྱུད་
ནས་བརྲེན་པའི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤིང་འཛིན་རོག་པ་དོན་མཐུན་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་གསུམ་
ལྡན་ཡིན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཕྱི་རོལ་ཤིང་དུ་སྣང་བ་དང་། རང་རྒྱུ་ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་ལས་
བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པ་དང་། རང་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཤིང་དུ་མྲེད་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེས་ན་ཤིང་ཞྲེས་པའི་
སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་གཞན་སྲེལ་བའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ཤིང་གསལ་རང་མཚན་པ་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པའི་
རོག་པའི་རྣམ་པ་ལ་ཤིང་གི་སྒྲོ་བཏགས་པ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དྲེ་ལ་གཞན་སྲེའི་རོད་པ་སོང་
བ་ལ་བཞི་སྲེ། རོག་པ་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པར་ཐལ་བ་སོང་། གཅད་བྱ་མྲེད་ལ་སྲེལ་འཇུག་མྲེད་པ་སོང་། ལྡོག་པ་
དངོས་པོ་ཡོད་མྲེད་བརག་པ་སོང་། །
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༼༤༠༽
གཞི་མཐུན་མི་སིད་འགྱུར་བའི་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ཐལ་བ་བརོད། དྲེ་
ིད་མགོ་མཚུངས་རིགས་པས་དགག དངོས་པོའ ་ི ལན་གིས་ངྲེས་པ་བསྲེད། སྒྲ་ཀུན་ངྲེས་གཟུང་ཅན་དུ་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤིངཾ་། དཔོད་པ་པ་ན་རྲེ། ཤིང་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་ཁོད་མིན་གིས་པོ་རོག་པ་ཕན་ཚུན་
བརྲེན་པར་ཐལ། ཁོད་འཛིན་པའི་རོག་པ་དྲེས་ཁོད་མིན་བཅད་པའི་སོ་ནས་ཁོད་འཛིན་དགོས། ཁོད་མིན་འཛིན་
པའི་རོག་པ་དྲེས་ཁོད་བཅད་པའི་སོ་ནས་ཁོད་མིན་འཛིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་
ཁོད་མིན་གིས་ཀ་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་དང་ཁོད་མིན་གིས་ཀ་གང་རུང་གཅིག་འཛིན་པའི་བློ་སོན་
དུ་མ་སོང་ན། གཅིག་ཤོས་མི་འཛིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་གཞན་སྲེལ་གི་སོ་ནས་བརྡར་བཏགས་པ་མི་
སིད་དོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ནི། དེཾ། ཁོད་རང་གི་ལུགས་ལ་ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་ཤིང་མིན་རྣམ་པར་གཅོད་དམ་མི་
གཅོད། དང་པོ་ལྟར་ན་ཤིང་བརྡ་སོར་བའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤིང་བརྡའི་ས་རོལ་དུ་ཤིང་མིན་མི་ཤྲེས་པར་ཐལ།
ཤིང་བརྡའི་ས་རོལ་དུ་ཤིང་གི་དོན་འཛིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤིང་བརྡའི་ས་རོལ་དུ་ཤིང་མིན་གཅོད་མི་
ཤྲེས་པར་ཐལ་ལོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། ཤིང་དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལས་ཤིང་ཁོ་ན་
ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་ཤིང་མིན་རྣམ་པར་མ་བཅད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཤིང་
ཞྲེས་པའི་སྒྲས་ཤ་པ་མིན་པ་མ་བཅད་པའི་ཤ་པ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །གལཾ། གལ་ཏྲེ་ཁོ་
ན་རྲེ། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་ཤིང་མིན་བཀག་ནས་ཤིང་

38

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༤༡༽
མི་སྒྲུབ་པར་ཤིང་སི་དངོས་པོ་བ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཤིང་གསལ་གཅིག་བསན་ནས་འདི་ཤིང་ཡིན་
ཞྲེས་བརྡ་བྱྲེད་ལ། ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་ཡང་ཤིང་སི་དངོས་པོ་བ་དང་ལྡན་པའི་དོན་རྣམས་ཤིང་དུ་རོགས་པར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ན། སར་གི་ྲེས་པ་གིས་པོ་མྲེད་དོ་སམ་ན། ཤིང་སི་དངོས་པོ་བ་དང་ལྡན་པའི་མདུན་གི་ཤིང་
གསལ་རང་མཚན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཤིང་བརྡ་དངོས་སུ་སོར་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བརྡ་མི་ལྡན་
རྣམ་གཅོད་ཀི་ཚུལ་གིས་བརྡ་སར་ན་ཤིང་མིན་ལ་འཇུག་སིད་པར་ཐལ་བ་དང་། གཞན་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀི་
ཚུལ་གིས་བརྡ་སར་ན་རོགས་པར་ཕན་ཚུན་བརྲེན་པར་ཐལ་བའི་ྲེས་པ་སོ་ན་གནས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
གཅིཾག ཤིང་གསལ་གི་དངོས་པོ་རྣམས་ལ་བརྲེན་ནས་ཤིང་གི་སི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་རོག་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
རྒྱུད་ལ་ལྡན་པའི་གང་ཟག་དྲེས་ཤིང་བརྡའི་ས་རོལ་དུ་ཤིང་དང་ཤིང་མིན་གིས་པོ་སོ་སོར་འབྱྲེད་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་
རང་ལ་སྣང་བའི་ཤིང་གི་རྣམ་པ་ཤིང་དང་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་
ལ་སྣང་བའི་ཤིང་གི་རྣམ་པ་ཕྱི་རོལ་ཤིང་དང་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་ཞྲེན་པ་ལ་ཤིང་བརྡ་སོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ ། དྲེ་
ལྟར་སར་བས་དྲེ་གིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་ནས་ཕྱི་རོལ་ཤིང་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ནི། བླྡོཾ།
བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། བུམ་མིན་སངས་ནས་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་དུ་སོར་བ་བྱྲེད་དྲེ། བུམ་པ་
དང་བུམ་མིན་གིས་ཀི་ནང་ནས་བུམ་པ་ཁོ་ན་ལ་སོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་གཅད་བྱ་མྲེད་ལ་སྲེལ་འཇུག་
མྲེད་པ་སོང་བ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་སྲེལ་བས་འཇུག་
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༼༤༢༽
ནའང་། ཤྲེས་བྱ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲ་སྲེལ་བས་མི་འཇུག་པར་ཐལ། གསལ་བྱ་ཤྲེས་བྱ་མིན་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། གཞནཾ། ཤྲེས་བྱ་སོགས་ཀི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ན་པ་པོའ ་ི ཐྲེ་ཚོམ་གི་ཡུལ་རྣམ་པར་གཅོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། དོན་
རོད་བྱྲེད་དུ་བརྡ་སར་བ་གང་ཞིག ན་པ་པོའ་ི བླའི་ཐྲེ་ཚོམ་གི་ཡུལ་མི་གཅོད་ན་བརྡ་སོར་བ་དགོས་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྡོག་པ་དངོས་པོ་ཡོད་མྲེད་བརག་པ་སོང་བ་ལ་ལྔ་སྲེ། ལྡོག་པ་བརོད་བྱར་འགྱུར་བའི་
ཚུལ། །དྲེ་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད། །ལུང་གི་དོན་ལ་རོད་པ་སང་། །དྲེས་ན་ལྡོག་པ་དངོས་པོར་མྲེད། །སྒྲ་རོག་
སི་ལ་དོན་མྲེད་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཁོད་འདོད་པའི་ལྡོག་པ་དྲེ་དངོས་པོར་གྲུབ་ན་སི་དངོས་པོ་བ་ལ་བརོད་
པའི་སོན་མཚུངས་ལ། དངོས་པོར་མྲེད་ན་དྲེ་བརོད་པ་ལ་དགོས་ནུས་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གངཾ་། ཤིང་
འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ཤིང་མིན་པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བ་ལ་ཤིང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་སར་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དྲེ། དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུས་ཤིང་མིན་པ་ལ་འཇུག་པར་བཟློག་ནས་ཤིང་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་གཞན་སྲེལ་ལ་ཤིང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་དངོས་སུ་སོར་བ་
ཁོད་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་གཞན་ལས་ལྡོག་པ་ཡིས་དངོས་པོ་དྲེའི་ཆ་འགའ་ཞིག་རོགས་པར་འགྱུར་
ཞྲེས་དང་། སྒྲས་ནི་དོན་གཞན་ལས་ལྡོག་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་དངོས་པོ་དག་བརོད་དོ། །ཞྲེས་དང་། སྒྲས་
ནི་དོན་གཞན་སྲེལ་བར་བྱྲེད་ཅིང་། རང་གི་དོན་དག་བརོད་པར་བྱྲེད་དོ། །ཞྲེས་པའི་མདོ་རོམ་པ་པོ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདིཾ། ཤིང་
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༼༤༣༽
འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་དངོས་པོ་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པའི་རས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲ།ཾཾ ཤིང་ཞྲེས་
པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་ཤིང་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཤིང་ཞྲེས་པ་དངོས་སུ་བརོད་པས་ཤིང་རོགས་པར་འགྱུར་
ཏྲེ། ཁོད་ཀི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་དྲེ་ཤིང་དུ་ཞྲེན་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་
ཤིང་སི་དངོས་པོ་བས་ཁད་པར་བྱས་པའི་ཤིང་གསལ་རོགས་པ་མྲེད་དྲེ། ཤིང་སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
གལ་ཏྲེ་ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དྲེ་ལ་ཤིང་མིན་སྲེལ་བ་དང་། ཤིང་བསྒྲུབ་པའི་བྱ་བ་དོན་གཞན་པ་གིས་ཡོད་པར་
གྱུར་ཏྲེ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དྲེས་ཤིང་མིན་སྲེལ་བའི་སོ་ནས་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒྲཾ། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
ཤིང་སྒྲུབ་པ་དང་། ཤིང་མིན་སྲེལ་བའི་བྱ་བ་དོན་གཞན་གིས་བྱྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། ཤིང་དང་ཤིང་མིན་གིས་
དངོས་འགལ་ཡིན་པས་ཤིང་མིན་སྲེལ་བ་ིད་ཤིང་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། འདིཾ། ཤིང་གི་ལྡོག་པ་
ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ཤིང་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གཞན་དུ་དངོས་པོར་ཡོད་ན་དྲེ་ིད་ཤ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་ནམ། ཤ་པ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན།
དང་པོ་ལྟར་ན། པ་ལ་ཤ་ཤིང་མིན་པར་ཐལ། ཤིང་གི་ལྡོག་པ་དྲེ་ཤ་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་
ཤ་པ་དྲེ་ཤིང་མིན་པར་ཐལ། ཤིང་གི་ལྡོག་པ་དྲེ་ཤ་པ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། གལ་
ཏྲེ་རོག་པའི་གཟུགས་བརྙན་སྒྲས་བརོད་ན་སྒྲའི་རྲེས་སུ་ཤིང་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲ་དང་། གཏན་ཚིགས་དགོས་
པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། །
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༼༤༤༽
ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དྲེས་ཤིང་འཛིན་རོག་པའི་གཟུགས་བརྙན་དངོས་སུ་བརོད་པ་གང་ཞིག དྲེ་རང་མཚན་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདྲཾྲེས། ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་རང་མཚན་དངོས་སུ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་སྒྲ་རོག་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའི་སོན་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ཀིས་རང་མཚན་དངོས་སུ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར།
ཁབ་སྲེ། སྒྲ་རོག་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་ན། སྒྲ་ས་མས་རང་མཚན་དངོས་སུ་བརོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དང་ཤིང་མི་རག་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཤིང་གཅིག་གི་ཁད་ཆོས་དུ་མ་རོགས་པའི་འབས་
བུ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ཤིང་གི་གཞན་སྲེལ་གི་ཆ་དུ་མ་བརོད་པའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་གཞི་མཐུན་མི་སིད་པར་
འགྱུར་བའི་ྲེས་པ་སོང་བ་ནི། རོད་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་གཞན་སྲེལ་ལ་འཇུག་ན། ཨུཏྤལ་སོན་པོ་ལྟ་བུའི་གཞི་མཐུན་མི་
སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྣམཾ། ཨཏྤལ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་ཁོད་སོན་པོ་དང་གཞི་མཐུན་འཐད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་
ཁྲེད་མིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་དང་། སོ་མིན་རྣམ་པར་བཅད་པ་གིས་རྲེན་མྲེ་ཏོག་གཅིག་ལ་འདུས་པ་སིད་པའི་
ཕྱིར། བཞི་པ་དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀི་དོན་བསྡུ་བསན་པ་ནི། སྒྲ།ཾཾ བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གཞན་སྲེལ་གི་
སྒྲས་དངོས་སུ་བརོད་པ་ལས་ཁོད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་གཞན་སྲེལ་དྲེ་ཁོད་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀི་སི་དངོས་པོ་བ་བརོད་པ་ལས་ཁོད་ཐོབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་སི་དངོས་པོ་བ་ཁོད་ལ་སྣང་
རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གིས་ཀ་སི་ལ་འཇུག་པར་བསན་པ་ནི། དེཾ། གཞན་སྲེལ་གི་ཡུལ་ཅན་
གི་སྒྲ་རོག་གིས་ཆོས་ཅན། སི་དངོས་མྲེད་ཀི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ།
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༼༤༥༽
སིའི་ཡུལ་ཅན་གང་ཞིག སི་དངོས་པོ་ལ་འཇུག་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དངོས་ཡུལ་སྲེལ་བ་ིད་དུ་བསྒྲུབ་
པ་ལ་བཞི་སྲེ། སི་དངོས་རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག སྲེལ་བའི་སི་ལ་མཚུངས་པར་སང་། སི་དངོས་མྲེད་
ཀང་སྒྲ་གིས་འཐད། སི་དངོས་སྨྲ་བའི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་ཅིང་དྲེ་རོད་བྱྲེད་ཀི་
སྒྲས་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་སི་གསལ་རས་གཅིག་དང་། རས་གཞན་གང་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན།
དངྡོཾས། སི་གསལ་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་བློ་ལ་མི་སྣང་བར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁབ་པ་ནི་སྒྲ་རོག་སྒྲུབ་པས་འཇུག་པར་ཁས་བླངས་པས་སོ། །དཀར་ཟལ་ཆོས་ཅན། ནག་སྒུར་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་གིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་སི་དང་རས་གཅིག་དང་དཀར་ཟལ་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ལྟར་ན། དེཾ། ཨུཏྤལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་སོན་པོའ་ི གཞི་མཐུན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་སོན་པོ་དང་རས་གཞན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དྲེ་ལྟར་དཔད་པའི་ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ལྡོགཾ བ་ལང་གི་
གསལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་ལང་གི་སི་མྲེད་པ་དང་། གཞི་མཐུན་མི་སིད་པར་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དྲེ། ཁོད་
ལ་བ་ལང་མིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་གཞན་སྲེལ་གི་སི་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། འབས་བུ་གཅིག་
པས་སྒྲ་གཅིག་འཇུག སི་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པར་དགག འབས་བུ་གཅིག་ཚུལ་གཏན་ལ་དབབ། སྒྲ་
གཅིག་འཇུག་ཚུལ་དཔྲེ་ཡིས་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཅིང་སྲེལ་བའི་སི་སྒྲོ་
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༼༤༦༽
བཏགས་ཡིན་ན། གསལ་བ་དུ་མ་ལ་སྒྲ་གཅིག་ཏུ་འཇུག་པ་མི་སིད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། བ་ལང་གི་གསལ་
བ་དུ་མ་ལ་བ་ལང་ཞྲེས་པའི་བརྡ་གཅིག་སར་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བ་ལང་གི་འབས་བུ་རིགས་
གཅིག་པ་དྲེ་ཡོངས་སུ་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སི་དངོས་པོ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མ་ཡིན་
ཏྲེ། བ་ལང་མིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་གཞན་སྲེལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་
ཅན། བ་ལང་གི་རིགས་སྒྲ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། བ་ལང་གི་རིགས་སྒྲ་ཐ་དད་པ་དཀའ་བ་དང་
མི་ནུས་པ་དང་། འབས་བུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། དངྡོཾས། བ་ལང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། བ་སི་
དངོས་པོ་བ་གཅིག་ལ་འཇུག་པར་མིན་ཏྲེ། བ་ལང་གི་གསལ་བ་རྣམས་ཕན་ཚུན་མ་འདྲྲེས་པར་གནས་པས་བ་
སི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་མྲེད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ནི། དེཾ། བ་ལང་ཁྲ་བོ་དང་སྲེར་ས་གིས་ཀ་ཆོས་ཅན།
སྲེལ་ངོར་འབས་བུ་གཅིག་པར་བརོད་དུ་རུང་སྲེ། བ་གང་གི་འབས་བུ་མི་བྱྲེད་པ་ལས་ལོག་པའི་གསལ་བ་ཐ་
དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་རིགས་སྒྲ་ཐ་དད་མི་རིགས་ཏྲེ། བ་ལང་གི་འབས་བུ་མི་བྱྲེད་པ་
ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བ་གསལ་རྣམས་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་ཅྲེས་པའི་ཐ་སད་དྲེ་ཆོས་
ཅན། བ་སི་དངོས་པོ་བའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། བ་ལང་གི་གཞན་སྲེལ་བའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་
ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དཔཾྲེར། སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་རས་དུ་མ་ལ་སྒྲ་གཅིག་འཇུག་པའི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། གཟུགས་
འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྲེན་གསུམ་ལ་གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་ཞྲེས་སྒྲ་
གཅིག་འཇུག་
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༼༤༧༽
པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དྲེའི་རྲེན་གསུམ་ལ་དྲེའི་རྒྱུ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གཅིག་སར་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེའི་
རྲེན་གསུམ་གཅིག་ཆར་དུ་རོགས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སི་དངོས་དབང་གིས་སྒྲ་
གཅིག་འཇུག་པར་དགག སི་དངོས་དབང་གིས་འབས་བུ་གཅིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་
པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་བ་གསལ་དུ་མ་ལ་བ་སི་དངོས་པོ་གཅིག་ཡོད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་ལང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གཅིག་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཅིག་གནས་
པ་ཡི་རགས་མ་གྲུབ། མན་པ་འཇུག་པའི་ཁབ་པ་མྲེད། ཐ་དད་མཚུངས་ཀང་ཁད་པར་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གནས་པའི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དགག གནས་པ་ིད་ལ་གནོད་བྱྲེད་བརན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། མཐའ་གིས་བརགས་ནས་ལྷན་ཅིག་དགག བརགས་དོན་མཐའ་གིས་སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
གནསཾ། བ་གསལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་སི་དངོས་པོ་བ་གནས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བ་སི་དངོས་པོ་བ་
བརྲེན་པའི་ཚུལ་དང་གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་གནས་པར་དཔད་ན་མི་རིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
བརྲེན་པའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་དགག གསལ་བའི་ཚུལ་གིས་གནས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རགཾ བ་
གསལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སིའི་དོན་གཞན་བརྲེན་པ་མིན་པར་ཐལ། བ་སི་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། མ་ཁབ་སྲེ། འཁར་གཞོང་ལ་རྒྱ་ཤུགས་བརྲེན་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འཁར་གཞོང་ཆོས་ཅན། དོན་གཞན་རྒྱ་
ཤུགས་ལ་
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༼༤༨༽
ཕན་མི་འདོགས་བཞིན་དུ་དྲེའི་རྲེན་མིན་པར་ཐལ། རྒྱ་ཤུགས་ཕྱི་མ་ཐུར་དུ་མི་ལྷུང་བར་བྱྲེད་པའི་སོ་ནས་དྲེའི་
རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སི་གསལ་ལའང་མཚུངས་སོ་སམ་ན། སི་ཆོས་ཅན། གསལ་བས་རང་ཐུར་དུ་མི་ལྟུང་བར་
བསྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་སི་སར་མྲེད་གསར་དུ་བསྲེད་པར་བྱྲེད་པ་
མིན་གི་གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རྲེན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། སི་ཆོས་ཅན། གསལ་བས་ཁོད་གནས་པར་བྱྲེད་པ་མིན་
པར་ཐལ། གསལ་བ་མྲེད་ཀང་ཁོད་གནས་པའི་ཕྱིར། ཡང་དྲེར་ཐལ། གསལ་བ་དྲེས་ཁོད་ཀི་གནས་པ་རས་
གཅིག་དང་རས་ཐ་དད་གང་རུང་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་དཔྲེ་མ་
གྲུབ། །གྲུབ་ཀང་རིགས་དང་ལྡན་པ་མ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་ལ་སི་གསལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཚུལ་
གིས་གནས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདཾག སིར་དོན་གཞན་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཀི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། རང་འཛིན་རྣམ་
ཤྲེས་བསྲེད་པ་སྒྲོན་འོད་ལ་ལྟོས་པའི་བུམ་གཟུགས་དྲེ་གསལ་བྱ་ཡིན་ཞིང་། བུམ་གཟུགས་ཀིས་རང་འཛིན་
རྣམ་ཤྲེས་བསྲེད་པ་སྒྲོན་འོད་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཚེ་བུམ་གཟུགས་དང་སྒྲོན་འོད་གིས་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་མིན་
པའི་ཕྱིར། དྲེ་སི་གསལ་ལ་མ་གྲུབ་པ་ནི། འགྱུརཾ། བ་ལང་གི་སི་ཆོས་ཅན། བ་གསལ་གི་དོན་གཞན་གསལ་བྱ་
མིན་པར་ཐལ། བ་གསལ་གིས་ཕན་གདགས་སོབས་ཀིས་རང་འཛིན་མིག་ཤྲེས་སྲེ་རུང་དུ་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར།
གལ་ཏྲེ་བ་གསལ་དྲེས་དབང་པོ་བ་སི་འཛིན་ནུས་པར་
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༼༤༩༽
འདུ་བྱྲེད་པས་བ་སིའི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིཾག བ་གསལ་ཆོས་ཅན། མིག་སན་གིས་མིག་
ལ་ཕན་འདོགས་པ་བཞིན་དུ་ཁོད་ཀིས་སི་འཛིན་གི་དབང་པོ་ལ་ཕན་འདོགས་པ་མིན་པར་ཐལ། སི་འཛིན་གི་
དབང་པོ་དྲེ་ཁོད་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རིགཾས། རིགས་
ཀི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་པ་ཙམ་གིས་རིགས་དང་ལྡན་པས་ཁབ་ན། སྒྲོན་འོད་ཆོས་ཅན། བ་སི་དང་ལྡན་པར་ཐལ།
བ་སི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས། གིས་པ་གནས་པ་ིད་ལ་གནོད་བྱྲེད་བསན་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
གཞན་ལ་སི་བློ་མྲེད་པར་ཐལ། །ཐལ་བའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ལ་གྲུབ། མ་གྲུབ་པ་ཡི་གཞན་ལན་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གངཾ་། སི་གསལ་རས་གཅིག་པ་དང་རས་གཞན་པ་གིས་ཀ་ལྟར་ན་ཡང་སོན་མྲེད་གསར་དུ་
འབྱུང་བའི་བ་གསལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་ལང་སི་འཛིན་གི་བློ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བ་སི་དངོས་པོ་བ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། བ་གསལ་ས་མ་ལ་ཡོད་པའི་བ་སི་དྲེ། ཁོད་ལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཞཾན། གཏན་
ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། གངས་ཅན་པ་ལྟར་ན། བ་སི་ཆོས་ཅན། བ་གསལ་ཕྱི་མ་ལ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་བར་ཐལ།
བ་གསལ་ས་མ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་པ་ལྟར་ན་ཡང་བ་སི་ཆོས་ཅན། ཁོད་བ་གསལ་ཕྱི་མ་
ལ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་བ་གསལ་ས་མ་ལ་ཡོད་པ་དྲེ་བ་གསལ་ཕྱི་མ་ལ་མི་འགོ། བ་གསལ་ཕྱི་མ་སྲེ་བའི་ཡུལ་
དྲེར་དང་པོ་ནས་ཡོད་པ་ཡང་མ་ཡིན། བ་གསལ་ས་ཕྱི་གིས་ཀ་ལ་ཡོད་པའི་ཆ་གིས་
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༼༥༠༽
དང་ལྡན་པ་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གསལ་བའི་བར་ན་སི་མྲེད་དགག གསལ་བའི་བར་ན་
སི་ཡོད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། པྲེ་ཐ་ན་རྲེ། བརྲེན་མིན་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། གསལ་བ་ས་
མའི་སི་དྲེ་གསལ་བ་ཕྱི་མའི་རྲེས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཞཾན། བ་གསལ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་སི་
མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བ་སི་ཡོད་ན། བ་གསལ་ས་མའི་བ་སི་དྲེ་རང་གི་གནས་ལས་གཞན་དུ་གཡོ་དགོས་པ་
གང་ཞིག དྲེ་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སི་དྲེ་བ་གསལ་ས་མ་ལས་མི་གཡོ་ཡང་ཕྱི་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡིན་ནོ་ ཞྲེ་ན།
གངཾ་། བ་གསལ་ཕྱི་མ་གནས་པའི་ཡུལ་ན། བ་སི་མྲེད་ཅིང་བ་གསལ་ཕྱི་མ་ལ་བ་སིས་ཁབ་པར་དམ་བཅས་
པའི་དམ་བཅའ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནོད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། གལཾ། པྲེ་ལུག་ན་རྲེ། གསལ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་སི་ཡོད་པས་བ་གསལ་ཕྱི་མ་
ལ་བ་སི་བརྲེན་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། བ་སི་ཆོས་ཅན། བ་གསལ་ཡོད་
མྲེད་ཀི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཚད་མས་མཐོང་བར་ཐལ། བ་གསལ་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཚད་མས་མཐོང་བ་
གང་ཞིག བ་གསལ་ཡོད་མྲེད་ཀི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པའི་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོན་མྲེད་དྲེ། སི་
མཐོང་བ་དྲེ་གསལ་བས་གསལ་བར་བྱས་པ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། སི་ཆོས་ཅན། ཁོད་མཐོང་བ་གསལ་
བ་ལ་ལྟོས་པ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན། སི་གསལ་གི་རོགས་ཚུལ་གོ་ལོག་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་མན་པ་
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༼༥༡༽
འཇུག་པའི་ཁབ་པ་མྲེད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁབ་པ་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད། གཞན་གིས་སྨྲས་པའི་ྲེས་སོང་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐཾ། སྒྲ་བློ་གཅིག་འཇུག་ན་སི་དངོས་པོ་བ་གཅིག་ཡོད་པས་མ་ཁབ་སྲེ། འབས་འཚོད་
པའི་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གཅིག་འཇུག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཚེད་
ལས་མན་པའི་རྒྱུར་མི་འཐད། འཚེད་སི་གན་པའི་རྒྱུར་མི་འཐད་པའོ། དང་པོ་ནི། །འབས་འཚོད་པའི་ལས་
རྣམས་འབས་འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པས་སར་གི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། ཐཾ། སྲེས་བུ་དུ་
མའི་ལས་རྣམས་ཆོས་ཅན། སྒྲ་གཅིག་གི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལས་ཀི་རིགས་
དྲེ་གཅིག་ཡིན་པས་དྲེ་སྒྲ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལས་ཀི་རིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་
གཅིག་གི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། འཚོད་པ་པོ་དང་མ་འབྲེལ་བར་ལས་དང་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ལས་ཞྲེས་བའི་སྒྲ་
འཇུག་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཚོད་ལས་བཤོལ་བའི་སྲེས་བུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཚོད་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་མི་འཇུག་
པར་ཐལ། འཚོད་པའི་ལས་འགགས་ནས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ལས་ཀི་རིགས་ལས་ལ་འབྲེལ། ལས་རས་ལ་
འབྲེལ་བས། ལས་ཀི་རིགས་རྒྱུད་ནས་རས་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་ན། རས་སྲེས་བུ་ལ་འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་
གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འབྲེལཾ། ལས་ཀི་སི་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཚོད་ལས་བཤོལ་བའི་དུས་ན། འཚོད་པ་པོ་
ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གཅིག་གི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། འཚོད་ལས་བཤོལ་བའི་དུས་ན་འཚོད་པ་པོ་ལ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་
འབྲེལ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབྲེལ་པ་གྲུབ་
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༼༥༢༽
པ་མིན་པ་ནི་སྒྲའི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གལ་ཏྲེ་ཡིན་ན་ར་ཡང་བ་གང་གི་སྒྲ་བློ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་
ཕྱིར་རོ། །ལས་འདས་མ་འོངས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལས་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་མི་འཇུག་པ་ཐལ། ཁོད་ལ་ལས་ཀི་
རིགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ལས་ཀི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། འབས་འཚོད་པའི་སྲེས་བུ་དུ་མ་ལ་འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་
གཅིག་གི་རྒྱུ་མིན་པ་ཐལ། རས་སྲེས་བུ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། འཚོད་པ་ིད་ཀི་སི་
དྲེ་འཚོད་པ་པོ་དུ་མ་ལ་འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འཚོད་པ་པོའ་ི སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན།
དང་པོ་འཚོད་ལས་མ་བྱས་པའི་དུས་ན། འཚོད་པ་པོའ ་ི སྒྲ་འཇུག་པར་ཐལ། དང་པོ་འཚེད་ལས་མ་བྱས་པའི་
དུས་ནས་འཚོད་པ་ིད་ཀི་སི་དྲེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དང་པོ་ནས་ཡོད་ཀང་མི་གསལ་བས་སྒྲ་བློ་མི་འཇུག་
གོ་ཞྲེ་ན། འཚོད་པ་པོའ ་ི སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དང་པོ་ནས་འཚེད་སི་གསལ་བར་ཐལ། དང་པོ་ནས་འཚེད་སི་སྣང་
རུང་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རས་ིད་དང་ཡོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞིན་ནོ། །ས་མའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
ན། འཚོད་པ་པོ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་འཚོད་པ་པོ་ིད་ཀི་སི་ཡོད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། སར་འཚོད་པ་པོ་
ིད་ཀི་སི་མྲེད་པ་གང་ཞིག ས་ཕྱི་ཁད་པར་མྲེད་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱཾ། གལ་ཏྲེ་འཚོད་བའི་བྱ་པས་
ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སི་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འཚོད་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། འཚོད་པའི་བྱ་བས་
ཕན་འདོགས་པ་ལ་ལྟོས་ནས་སི་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་
ཅན། སྐད་ཅིག་མ་ིད་དུ་ཐལ། རྲེན་གིས་ཕན་གདགས་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། །
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༼༥༣༽
ལས་ལ་ལྟོས་ནས་སི་རག་པ་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་བྱ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
ཐ་དད་མཚུངས་ཀང་ཁད་པར་ཡོད་པ་ནི། ཐཾ། འབས་འཚོད་པ་པོའ ་ི སྲེས་བུ་དུ་མ་དང་བུམ་སྣམ་སོགས་ཆོས་
ཅན། འཚོད་པ་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་མི་འཇུག་གི་ཁད་པར་ཡོད་དྲེ། འབས་འཚོད་པ་པོའ་ི གཞན་སྲེལ་བའི་སི་
ཡོད་མྲེད་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སི་དངོས་དབང་གིས་འབས་བུ་གཅིག་པ་དགག་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། སྲེར་ས་པའི་འདོད་པ་བརོད། དྲེ་ིད་འགོག་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། སྲེར་ས་པ་ན་རྲེ།
གཞན་སྲེལ་ལས་མ་གཏོགས་པར་སི་མྲེད་ན། ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འབས་བུ་མྱུ་གུ་དྲེ་ཆུ་ལུད་ཀི་འབས་
བུ་མིན་པ་ཐལ། ཁོད་ཆུ་ལུད་དང་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གངས་ཅན་ལུགས་
ིད་རིགས་པས་དགག དྲེ་ཡིས་འཛེམ་མྲེད་པ་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་བཞིན་གཅིག་པ་
འཇུག་ཡུལ་མིན། འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཁོ་ན་བསན། འཇུག་ཚུལ་སི་གིས་ཡོད་མྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སྲེ། རང་བཞིན་གཅིག་གིས་བསྲེད་པར་དགག །དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་གཅིག་པ་དགག རང་
བཞིན་རྣམ་འགྱུར་གཅིག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་སི་གཙོ་བོས་འབས་བུ་དུ་མ་བསྲེད་ན། མྱུ་
གུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བསྲེད་པ་ལ་ཆུ་ལུད་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ས་བོན་དྲེ་ལ་སི་གཙོ་བོ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། ས་བོན་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་རག་ཏུ་བསྲེད་པར་ཐལ། སི་གཙོ་བོ་དྲེ་རག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མྱུ་
གུའི་ལྷན་ཅིག་
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༼༥༤༽
བྱྲེད་རྲེན་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་ལ་ངྲེས་པར་དགོས་པར་མིན་པར་ཐལ། ས་བོན་གི་རང་བཞིན་ཏུ་གྱུར་
པའི་གཙོ་བོ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གཅིགཾ མྱུ་གུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྒྱུའི་བྱྲེ་
བག་རྣམས་ལས་འབྱུང་སྲེ། དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། སི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ལས་འབས་བུ་མི་འབྱུང་སྲེ། ཁོད་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱིར། རགས་ཁས། ཁབ་སྲེ། དོན་
བྱྲེད་ནུས་པ་ཡིན་ན་གསལ་བ་དུ་མ་ལ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་
རས་ཐ་དད་དུ་མཚུངས་ན་རྒྱུ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ནས་ཀི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་
སཱ་ལུ་ས་བོན་དང་སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་པའི་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་ཁོད་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན། སཱ་ལུའི་ས་བོན་
དྲེ་ནས་ཀི་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཁད་པར་འཐད་དྲེ། དྲེ་རྲེན་འབྲེལ་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
དངོས་རྣམས་རང་བཞིན་གཅིག་པ་དགག་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། ཐལ་བ་འགོད་ཅིང་ྲེས་སོང་དགག སྲེལ་བའི་སི་ལ་
མཚུངས་པ་སོང་། །རང་བཞིན་སྲེད་བྱྲེད་མིན་པ་སང་། དུ་མས་བསྲེད་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད། གཅིག་གིས་བསྲེད་
ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐཾ། སར་ཕྱིར་འབྱུང་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་སྲེ་འཇིག་
བྱྲེད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སི་གཙོ་བོ་ལས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པས་སོན་
འདི་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་རྣམས་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པ་མིན་པར་ཐལ།
གསལ་བ་འཇིག་པའི་ཚེ་ཁོད་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་གསལ་བ་
རྣམས་སི་དང་བྱྲེ་བག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་གསལ་བ་རྣམས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
ལྡོག །
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༼༥༥༽
ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་གནས་པའི་སི་འཇིག་མི་འཇིག་
བརགས་པའི་ྲེས་པས་ཁོད་སུན་དབྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལྡོག་པའི་སི་དངོས་མྲེད་དང་། སི་བློ་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་
པ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་གི། སི་མཚན་ིད་པ་མིན་པར་ཁས་ལྲེན་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ།
ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། མྱུ་གུའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ས་བོན་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། ཐཾ། དྲེ་ལ་ཁབ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རང་བཞིན་ཐ་དད་པའི་ཁད་པར་རྣམས་རང་འབས་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་པ་
དང་། གཙོ་བོས་རང་འབས་མི་བསྲེད་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། སྣངཾ་། མྱུ་གུའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ས་བོན་
དང་ཆུ་ལུད་སོགས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་ཡིན་ཏྲེ། བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་རས་ཐ་དད་སྣང་བའི་ཕྱིར། མྱུ་གུ་བསྲེད་
པའི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། སི་གཙོ་བོ་དྲེ་ཁོད་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡིན་ན་དོན་དང་། ལོག་པ་དང་། རྒྱུ་
དང་། འབས་བུ་དང་། རང་མཚན་དང་། སྲེས་བུའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ཇིཾ། ནས་
ཀི་ས་བོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་སཱ་ལུའི་ས་བོན་དང་རས་ཐ་དད་ཡིན་ཀང་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་མི་བསྲེད་དྲེ། ནས་ཀི་མྱུ་གུ་
བསྲེད་པ་རྲེན་འབྲེལ་གི་ཆོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཁྲེད་རང་ལྟར་ན་ཡང་དྲེ་གིས་ཀི་སི་གཙོ་བོའ ་ི ངང་
དུ་རང་བཞིན་གཅིག་ཀང་ནས་ཀི་ས་བོན་དྲེས་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་མི་བསྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་ནི། ཐཾ། ནས་ཀི་ས་
བོན་ཆོས་ཅན། སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་བསྲེད་པར་ཐལ། སཱ་ལུའི་ས་བོན་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དྲེ་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། ནས་ཀི་ས་བོན་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོན་མྲེད་དྲེ། སཱ་ལུའི་ས་བོན་
ལས་གནས་སྐབས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཆུ་ལུད་ཆོས་ཅན། སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་མི་སྲེད་པར་ཐལ། སཱ་ལུའི་
ས་བོན་ལས་གནས་སྐབས་
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༼༥༦༽
ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སཱ་ལུའི་མྱུ་གུ་དང་ནས་ཀི་མྱུ་གུ་རིམ་བཞིན་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སི་གཙོ་བོ་ཆོས་
ཅན། རང་འབས་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། རང་འབས་མི་སྲེད་པར་གོང་དུ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རང་
བཞིན་རྣམ་འགྱུར་གཅིག་པ་དགག་པ་ནི། དེཾ། སི་གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། གསལ་བ་
དུ་མ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསལ་བ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་གཅིག་ཡིན་པར་ཐལ། སི་གཙོ་བོ་དང་
རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སི་གསལ་གི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ཐ་དད་ཡིན་པར་ཐལ། ཐུན་མོང་དང་
ཐུན་མོང་མིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གལ་ཏྲེ་སི་དང་ཁད་པར་གིས་པོ་རིམ་པ་ལྟར་ནུས་པ་དང་གསལ་བའི་
བདག་ིད་ཡིན་པས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སི་དང་གསལ་བ་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དུ་ཐལ། ནུས་པ་དང་
རྣམ་འགྱུར་གི་སོ་ནས་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། སི་དང་ཁད་པར་མིན་པར་ཐལ།
འདོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་འཇུག་ཡུལ་རང་མཚན་ཁོ་ནར་བསན་པ་ནི། གངཾ་། བ་ལང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་དོན་
བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་སི་གསལ་གིས་ཀི་ནང་ནས་གསལ་བ་ཁོ་ན་ལ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུ་དྲེ་
ཁོད་སི་གསལ་གིས་ཀི་ནང་ནས་ཁོད་ཀི་གསལ་བ་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་འཇུག་ཚུལ་སི་
གིས་ཡོད་མྲེད་བཤད་པ་ནི། ལྡོགཾ བ་གསལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་ལང་གི་གཞན་སྲེལ་བའི་སི་ཡོད་དྲེ། ཁོད་
བ་ལང་མིན་པ་ལས་ལོག་པའི་ཕྱིར་རོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་སི་དངོས་པོ་བ་
ཡོད་ན། དཀར་ཟལ་དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུ་ནག་སྒུར་ལ་འཇུག་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྲེ་
ཡིས་འཛེམ་མྲེད་པ་ཡང་ཁྲེགས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རིགས་པ་ས་
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༼༥༧༽
མས་ཁྲེགས་པ་བསན། འགོག་བྱྲེད་རིགས་པ་གཞན་ཡང་བསན་པའོ། དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རང་བདག་ཐ་དད་
རིགས་པས་ཁྲེགས། འཇུག་པ་འཆོལ་བའི་རིགས་པས་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཾྲེ། གངས་ཅན་པ་དངོས་པོ་
ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གཅིག་པ་འདོད་པ་དགག་པའི་རིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཅྲེར་བུ་པས་ཞོ་རྔ་གིས་པོ་
རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་ལོག་རོག་ཀང་བསལ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཞོ་རྔ་གིས་པོ་རང་བཞིན་ཐ་དད་པར་སོན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཐམསཾ། ཞོ་རྔ་རྲེ་རྲེའང་གིས་ཀའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན་ཞོ་དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུ་ཆོས་
ཅན། རྔ་མོ་ཐུང་བ་ལ་རྒྱུ་རིགས་པར་ཐལ། ཞོ་འཐུང་བ་ལ་རྒྱུག་རིགས་པ་གང་ཞིག དྲེ་གིས་རང་བཞིན་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འྡོཾན། གལ་ཏྲེ་སོན་མྲེད་དྲེ། ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་། འོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་སོགས་ཁད་པར་
གང་གིས་ཞོ་འཐུང་བ་ལ་རྒྱུག་རིགས་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། ཞོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཞོ་རྔ་གིས་ཀ་མིན་པར་རྔ་མོ་
ལས་གཞན་ཡིན་པར་ཐལ། ཁ་དོག་དཀར་བ་དང་འོ་མའི་རྣམ་འགྱུར་དྲེ་ཁོད་ཀི་ཁད་ཆོས་ཡིན། རྔ་མོའ ་ི ཁད་
ཆོས་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཐམཾས། ཞོ་རྔ་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་རོག་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་
བར་ཐལ། རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ནི། སྒྲ་རོག་ཡུལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པར་འདོད་པ་
ཁས་བླངས་པས་སོ། །འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གནས་སྐབས་ཐ་དད་ཡིན་པར་མི་སིད་པར་ཐལ། གནས་སྐབས་
ཐ་དད་ཡིན་པར་ངྲེས་པའི་བློ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དངོས་མྲེད་གཞན་སྲེལ་སྒྲའི་སོ་ནས་བཤད་པ་ནི།
དངྡོཾས། དངོས་མྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཅྲེས་བརོད་པའི་སྒྲས་ཁོད་ཀི་དངོས་པོ་བརོད་པ་མིན་
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༼༥༨༽
ཏྲེ། ཁོད་དངོས་པོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དངོས་མྲེད་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་འཇུག་ཏུ་གྲུབ་སྲེ། སྲེལ་
འཇུག་དང་སྒྲུབ་འཇུག་གང་རུང་གང་ཞིག སྒྲུབ་འཇུག་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ངྲེས་གཞི་རགས་ཀི་དབྱྲེ་བ་
བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁད་པར་དག་ལྟོས་གིས་སུ་དབྱྲེ། །དག་པ་བ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་
སར་བཤད་པའི་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པའི་གཞིར་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན།
རཾང་། རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གིས་སུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་ཁད་པར་བ་ལ་ལྟོས་
པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་དང་། ཁད་པར་བ་ལ་མ་ལྟོས་པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་གིས་སུ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁད་པར་ལ་ལྟོས་པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག ཁོད་ཞྲེས་བརོད་པའི་སྒྲ་
ལས་ཁོད་གོ་བ་ཁོད་ཀི་ཁད་པར་བྱྲེད་ཆོས་གོ་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ནས་ས་མ་དྲེ་
ལས་ལྡོག་པ་དགོད། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། དངོས་པོ་དྲེ་སྒྲ་མི་རག་
པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་རུང་ན། དྲེ་གཙོ་བོ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་རུང་བར་
མཚུངས་ཤིང་། གལ་ཏྲེ་ཡོད་ཙམ་གཙོ་བོའ ་ི སྲེང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཤྲེས་འདོད་མྲེད་ཅིང་། ཡོད་པ་ཁད་པར་བ་དཔྲེ་
ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་སུ་མི་རུང་ན་གཏན་ཚིགས་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་བཞི་
སྲེ། བསྒྲུབ་བྱར་གཟུང་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་མྲེད། །རགས་སུ་གཟུང་ན་
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༼༥༩༽
གཏན་ཚིགས་མཚན་ིད་ཚང་། བསྒྲུབ་བྱར་གཟུང་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་མྲེད། རགས་སུ་གཟུང་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་
གོ་བྱྲེད་ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡོད་པ་སྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཡིན་ན་ཡོད་ཙམ་ཡིན་ནམ། རགས་རས་ཡོད་ཡིན། དང་
པོ་ལྟར་ན། ཡོདཾ། གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ཡོད་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་སར་
རོལ་ལ་ཞྲེ་འདོད་མྲེད་ཅིང་། ཕྱིར་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། ཁདཾ། གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་
རགས་རས་སུ་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་
ཆོས་མཐུན་གི་དཔྲེ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཆོས་ལ་གིས་སུ་ཕྱྲེ་ན་གཏན་ཚིགས་ལ་
ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དེཾའི། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་
ཏྲེ། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མཾ། གཙོ་
བོའ ་ི སྒྲ་དོན་རགས་དངོས་སུ་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་འགལ་མ་ངྲེས་མ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་ནི། ཡོད་པ་གཏན་ཚིགས་སུ་བྱས་པ་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། རཾང་། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་མི་
རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་པ་སིད་
པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྒྲ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ངྲེས་བྱྲེད་ལྟོས་མྲེད་ཀི་
གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་
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༼༦༠༽
ལ་གིས་ཏྲེ། མཐུན་དཔྲེའི་སྲེང་དུ་རིགས་པ་སོན། རིགས་པ་དྲེ་ིད་གཞན་ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ།
གཏན་ཚིགས་འགོད། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ། གྲུབ་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སར་བཤད་པའི་རང་བཞིན་གཏན་
ཚིགས་གིས་ལ་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་ཇི་ལྟར་ངྲེས་པར་བྱ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གྲུབ་ཙམ་ནས་
འཇིག་པའི་ངོ་བོར་ངྲེས་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་དོན་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་རང་རྒྱུ་ལས་
འཇིག་པར་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བས་བསྒྲུབ། རང་རྒྱུད་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། དངྡོཾས། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་
འཇིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་ཐོ་བ་སོགས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཇིག་རྒྱུ་མང་
པོ་ཡོད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་མི་འཇིག་པའི་གཞི་མཐུན་སིད་པར་ཐལ། ཁོད་
འཇིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་སོགས་དང་མ་ཕྲད་པ་སིད་པའི་ཕྱིར། དེཾས། འཇིག་རྒྱུ་ཐོ་བ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པ་
འཇིག་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་བུམ་པ་འཇིག་ངྲེས་སུ་
སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་ིད་འཇིག་པ་རང་རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་
འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་དྲེ། ཕྱིས་འབྱུང་གི་རྒྱུ་དྲེས་རང་གི་འཇིག་པ་སྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདིཾ། མཐོང་བའི་བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། འཇིག་པའི་ངོ་བོར་ངྲེས་ཏྲེ། རྒྱུ་མྲེད་ཀི་གཏན་
ཚིགས་དགོད། གིས་པ་ནི།
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༼༦༡༽
གང་ཾཾ། མཐོང་བའི་བུམ་སོགས་ལས་གཞན་པའི་བྱས་ཡོད་ཆོས་ཅན། གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངྲེས་ཡིན་ཏྲེ།
གཏན་ཚིགས་འདྲ། གསུམ་པ་འབྲེལ་བའི་དབང་གིས་སྒྲུབ་རགས་གིས་སུ་ངྲེས་པ་ནི། དེཾས། སྒྲུབ་རགས་ཡང་
དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་གིས་སུ་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། ཁོད་ལ་དངོས་འབས་དྲེ་བྱུང་གི་
འབྲེལ་པ་དང་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས་སུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྡོག་
འབྲེལ་དགག་པའི་རགས་སུ་སར་བ་ལ་གསུམ་སྲེ། མ་དམིགས་དང་པོས་དགག་བྱ་འགོག་པའི་ཚུལ། མ་
དམིགས་གིས་པས་དགག་བྱ་འགོག་པའི་ཚུལ། མ་དམིགས་གིས་སུ་ཕྱྲེ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཡོད་ངྲེས་འགོག་པའི་ཚད་མ་ཡིན། མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་ལ་ཚད་མ་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབ་རགས་
གིས་ལ་རྒྱུ་འབས་དང་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ནའང་། དགག་རགས་ཀི་རགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་ཇི་
ལྟར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། ཐོག་མར་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལ་ལྡོག་འབྲེལ་དྲེ་བྱུང་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ནི།
འཾཇུག སྐལ་དོན་ཤ་ཟ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཁོད་ཡོད་
ངྲེས་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་མཐར་རྒྱུ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་
དག་གང་ཞིག ཁོད་དམིགས་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་མྲེད་ན་ཁོད་ཡོད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མི་འཇུག་པས་ཁབ་
པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་ཡོད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་འཇུག་ན་ཁོད་དམིགས་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་སོན་དུ་སོང་བས་
ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བསནཾ། སྐལ་དོན་ཤ་ཟ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་གཏན་
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༼༦༢༽
ཚིགས་ཀིས་ཁོད་སྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ངོར་མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཁོད་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་
པར་ཐལ། མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཁོད་ཡོད་ན་ཁོད་སྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་ཚད་མ་གསུམ་པོ་གང་རུང་
གིས་དམིགས་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། ཡོདཾ། ཤ་ཟ་སྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཤ་ཟ་ཡོད་མྲེད་གང་རུང་ལ་ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་ལ་ངྲེས་ཤྲེས་འདྲྲེན་ནུས་
མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁད་པར་ཡོད་ན་མྲེད་ངྲེས་འགྲུབ། མྲེད་ངྲེས་བསྒྲུབ་པའི་རྣམ་པ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་མྲེད་དམ་སམ་ན། རགཾས། སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་
ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཤར་གཞིར་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་མྲེད་
ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། ཆོས་དྲེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་ན་ཆོས་དྲེ་མྲེད་ངྲེས་མི་འགྲུབ་ཅྲེས་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དྲེ་ཁོད་དང་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་དགག་ཆོས་ཡོད་ཀང་སྣང་དུ་མི་རུང་བ་ལ་
དགོངས་ནས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འབྲེལ་ཟླ་བཀག་པས་མྲེད་ངྲེས་འགྲུབ། འགལ་ཟླར་
དམིགས་པས་མྲེད་ངྲེས་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་ཁབ་བྱྲེད་བཀག་པས་འགྲུབ། སྣང་རུང་རང་
བཞིན་བཀག་པས་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཆོས་ལ་དྲེ་བྱུང་འབྲེལ་པའི་ལྡོག་
པ་གྲུབ་ན། མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་རྣམས་ལ་འབྲེལ་པ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་སམ་ན། རྒྱུ།ཾཾ མྲེ་མྲེད་པ་
ཆོས་ཅན། མྲེ་མྲེད་
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༼༦༣༽
མཚན་དུས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ན་དུ་བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། ཤིང་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཤིང་མྲེད་ཀི་བག་རོང་ན་ཤ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། རྒྱུ་ཁབ་
བྱྲེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་དྲེ་ཡིན་ན་སྣང་རུང་ཡིན་
དགོས་ཏྲེ། སྣང་དུ་མི་རུང་ཡིན་ན་ཁོད་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སྣངཾ་། བུམ་པ་
ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཤར་གཞིར་སྣང་རུང་གི་བུམ་པ་
མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འགལཾ། ཚ་རྲེག་གིས་ཁབ་པ་ཚད་མས་ངྲེས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་འདྲའི་ཤར་གཞིར་གང་
རྲེག་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏད་ཚིགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། དོན་གསུམ་བཟུང་ནས་འགལ་མྲེད་སྒྲུབ། སྒྲ་དོན་རང་མཚན་ཡིན་པ་དགག སྒྲ་
དོན་བཀག་ན་སོན་དུ་འགྱུར། དཔད་ཡུལ་རང་མཚན་ཁོ་ནར་བསན། ལུང་དང་འགལ་བའི་དོགས་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནི། མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་ཡོད་ངྲེས་འགོག་པའམ་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ན། ཕྱོགས་གང་
གིས་གཙོ་བོ་ནི་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་པ་འདི་མ་དམིགས་པའི་རགས་མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
ཡོད་ངྲེས་འགོག་པའམ་མྲེད་ངྲེས་སྒྲུབ་པར་མི་ནུས་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

61

༼༦༤༽
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཐོགཾ སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དྲེ། དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའི་སྒྲ་དོན། དངོས་མྲེད་ལ་
བརྲེན་པའི་སྒྲ་དོན། གིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའི་སྒྲ་དོན་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ལྟར་གསུམ་ལས་དངོས་
མྲེད་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན། གཙོ་བོ་དངོས་པོ་བའི་ྲེར་ལྲེན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དྲེ་ཁོད་གཙོ་བོ་
དངོས་པོ་བའི་ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྒྲ་དོན་མྲེད་པར་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཅྲེས་བརོད་པའི་སྒྲ་
འཇུག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དྡོཾན། གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ཡོད་ན། གཙོ་བོ་རང་མཚན་མྲེད་པར་འགལ་ཏྲེ།
སྒྲ་ཐམས་ཅད་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཐོངཾ་། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རག་ཅྲེས་པ་དང་།
མི་རག་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་དོན་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་རག་མི་རག་གིས་ཀ་མིན་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་འདས་མ་
འོངས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་བུམ་པ་རང་མཚན་མིན་པའི་ཕྱིར།
རྫུན་ཚིགས་མི་སིད་པར་ཐལ། སྒྲ་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རོད་བྱྲེད་ཀི་
སྒྲ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་དོན་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་སྲེ། རོད་བྱྲེད་གང་ཞིག རང་མཚན་ལ་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གིས་གསུངས་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེས་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་ིད་འགོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
སྒྲ།ཾཾ གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་དང་མྲེད་པའི་ཚོགས་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ།
ཁོད་ལ་ཕྱིར་རོལ་གིས་གྲུབ་བསལ་གང་རུང་ཞུགས་པའི་ཕྱིར། །
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༼༦༥༽
བཞི་པ་ནི། གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་དྲེ་ིད་དོན་གྲེར་སྲེས་བུའི་འཇུག་ཡུལ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒྲ།ཾཾ གཙོ་བོ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་སྒྲ་དོན་དྲེ་ཁོད་དོན་གྲེར་གི་སྲེས་བུའི་འཇུག་ཡུལ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་མཚན་གི་འབས་བུ་ཡིན་
ན་ཁོད་རང་མཚན་ལས་འབྱུང་དགོས་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་འདྲ། ཁོད་ཀི་སྒྲ་དོན་དྲེ་དོན་བྱྲེད་མི་
ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མ་ནིང་གིས་འདོད་ལྡན་གི་འདོད་པ་སོད་པའི་དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་སྒྲ་
དོན་ཆོས་ཅན་དུ་བྱྲེད་ན། མདོ་ལས་གང་ཡང་མ་བརགས་པའི་ཆོས་མི་དམིགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལོ་ཞྲེ་ན། རོགཾ ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གང་ཡང་མ་བརགས་པའི་ཆོས་མ་དམིགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་
པ་དྲེ་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་གཙོ་བོ་དངོས་པོའ་ི ྲེར་ལྲེན་ཅན་དུ་མ་དམིགས་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
ཁོད་ཀིས་གཙོ་བོའ ་ི སྒྲ་དོན་སྒྲོ་འདོགས་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་ནས་དྲེ་ལྟར་གསུངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་གཏན་
ཚིགས་ལྟར་སྣང་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། སྒྲ་ཙམ་དོན་ལ་མ་ངྲེས་ལྟར་སྣང་ཡིན། ཁད་པར་ཅན་ཚིག་མ་
གྲུབ་ལྟར་སྣང་ཡིན། རིག་སྒྲ་བདྲེན་དོན་སྒྲུབ་པའང་ལྟར་སྣང་ཡིན། དྲེས་ན་ལུང་ཙམ་བརོད་བྱའི་དོན་ལ་
འཁྲུལ། །ནང་འགལ་བསན་ཏྲེ་སྨྲ་བ་པོ་ལ་སད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འབྲེལ་བ་མྲེད་པས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། དྲེ་
ལ་ལུང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ།ཾཾ བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དང་ལྡན་
པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་བུམ་པ་དང་མ་འབྲེལ་བའི་
ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྨྲ་བ་པོའ ་ི གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་
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༼༦༦༽
སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འགལ་བར་དོགས་པའི་
ལུང་ཚིག་དྲང་། ལུང་དོན་བཤད་ནས་འགལ་མྲེད་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡིདཾ། སྒྲ་ལས་དོན་དཔོག་མི་ནུས་
ན། མདོར། ཡིད་ཆྲེས་ཞྲེས་སོགས་ཚིག་རྐང་གིས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
ཡིད་ཆྲེས་ཚིག་གི་མཚན་གཞི་བཤད། མི་སླུ་བ་ཡི་དོན་ལྡོག་བཤད། སི་ལས་རྲེས་སུ་དཔག་ཚུལ་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འབྲེལཾ། ཡིད་ཆྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུང་ཙམ་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་
མིན་ཏྲེ། ཁོད་འབྲེལ་སོགས་ཆོས་གསུམ་ཚང་བའི་ངག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
མཐོངཾ་། ཡིད་ཆྲེས་ཚིག་ནི་མི་སླུ་བའི་ཞྲེས་པའི་སྐབས་ཀི་མི་བསླུ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆོས་འདྲ། ཁོད་གཞལ་བྱའི་
གནས་དང་པོ་གིས་སོན་པ་ལ་ཚད་མ་དང་པོ་གིས་ཀིས་མི་གནོད་པའི་ལུང་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཡིདཾ། བཀའ་བརྒྱད་སོང་པ་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའི་གནས་དང་པོ་གིས་སོན་པ་ལ་
ཚད་མ་དང་པོ་གིས་ཀི་རགས་ཀིས་ཁོད་ཤིན་ལོག་ལ་མི་སླུ་བར་རོགས་པའི་བློ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟ་
བུའི་བློ་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཤིན་ལོག་ལ་ཚུར་མཐོང་གི་དངོས་སོབས་ཚད་མ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར།
བླངཾ་། བཀའ་བརྒྱད་སོང་པ་ཆོས་ཅན། ཤིན་ལོག་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་ཏྲེ། གཞལ་བྱའི་གནས་གསུམ་བརོད་བྱར་
སོན་པ་གང་ཞིག ལོག་གྱུར་གི་གཙོ་བོ་བདྲེན་བཞི་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད།
སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེསཾ། དཔོད་པ་བ་ན་རྲེ། ཐོག་མར་གང་ཟག་
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༼༦༧༽
དྲེ་སྲེས་བུ་ཚད་མར་ཤྲེས་པར་བྱས་ནས་དྲེའི་ལུང་དྲེ་བརོད་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་ཁས་ལྲེན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཞན་ལ་སྲེས་བུ་ཕུལ་བྱུང་མྲེད། རང་ལ་སྲེས་བུ་ཕུལ་བྱུང་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི།
གལཾ། དཔོད་པ་བ་ཆོས་ཅན། ལུང་རང་གི་བསན་དོན་ལ་མི་སླུ་བར་མ་ངྲེས་པར་ཐོག་མར་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་
སྲེས་བུ་ཚད་མར་ཤྲེས་པའི་ཐབས་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེས་མ་ངྲེས་པ་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་སོན་དང་ལྡན་མི་ལྡན་གང་
རུང་དུ་ངྲེས་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ྲེས་པ་སངས་པ་སིད་པར་བསན། སངས་པ་སླར་
མི་ལྡོག་པར་བསན། ྲེས་པའི་སྒྱུ་ལ་རོད་པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགིབཾ། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གྲེན་པོ་
དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་འཕྲེལ་འགིབ་ལས་ཁོད་འགིབ་པ་དང་འཕྲེལ་བར་
འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་མྲེད་རོགས་པ་གོམས་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་ཟད་པར་འགྱུར་ཏྲེ།
སྲེམས་རྒྱུད་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ྲེས་པ་ལན་གཅིག་ཟད་ཀང་
སླར་ལྡོག་པས་ྲེས་པ་གཏན་ཟད་པ་མི་སིད་དོ་ཞྲེ་ན། འཚེཾ། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་
སྲེམས་ཆོས་ཅན། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་ཁོད་ཟློག་མི་ནུས་ཏྲེ། རང་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀིས་ཁོད་
ཟློག་པའི་ཕྱིར་ཆྲེད་དུ་འབད་པ་མི་བྱྲེད་ཅིང་འབད་དུ་ཟིན་ཀང་ཁོད་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནི། ྲེས་པའི་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ཡིན་ན་གཏི་མུག་ྲེས་པའི་སྒྱུར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།
ྲེསཾ། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ར་བ་བདག་འཛིན་ཡིན་པ་དང་གཏི་མུག་ཡིན་པ་མི་འགལ་ཏྲེ།
ཁོད་ཀི་
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༼༦༨༽
ར་བར་གྱུར་པའི་འཇིག་ལྟ་དྲེ་མ་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཏི་མུག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་
རྒྱུར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལས་འདོད་ཆགས་འབྱུང་། དྲེ་ལས་ཞྲེ་སང་སོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར།
འཇིག་ལྟ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ཀི་རྒྱུར་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་སངས་པའི་སོ་
ནས་ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་སང་དགོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རིག་སྒྲ་བདྲེན་དོན་སྒྲུབ་པའང་ལྟར་སྣང་ཡིན་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དགག ཕྱོགས་གཅིག་མི་སླུའི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚིཾག དཔོད་པ་བ་ན་རྲེ། རིག་
བྱྲེད་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། བརོད་དོན་སོན་པ་གང་ཞིག སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་
སྲེ། བརོད་དོན་ལོག་པར་སོན་པའི་རྒྱུ་ནི་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ར་བའི་
རགས་ཀི་ཁབ་སྒྲུབ་དགག ར་བའི་གཏན་ཚིགས་བརགས་ནས་དགག ར་བའི་རགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མགོ་མཚུངས་རིགས་པས་དགག ཁས་བླངས་འགལ་བས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ཚིགཾ རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ལག་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ས་མ་དྲེའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་
བླངས་ཏྲེ། བརོད་དོན་བདྲེན་པར་སོན་པའི་རྒྱུ་ནི་སྲེ་བུ་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་
བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བརོད་དོན་ལོག་པར་སོན་པ་
སིད་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་དོན་རོགས་པའི་རྒྱུ་བརྡ་ནི་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར། གིས་
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༼༦༩༽
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ྲེས་སོང་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འབྲེལཾ། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། རིག་བྱྲེད་སྒྲ་
དོན་གི་འབྲེལ་པ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་
བས་དགག རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརྡཾ། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། བརྡ་འབྲེལ་མི་ཤྲེས་
པས་ཀང་ཁོད་ལས་བརོད་དོན་རོགས་པར་ཐལ། ཁོད་དང་བརོད་དོན་གི་འབྲེལ་པ་རང་བཞིན་གིས་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརྡ་ལས་རང་བཞིན་གིས་འབྲེལ་པ་གསལ་པར་བྱྲེད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
དང་བརོད་དོན་གི་འབྲེལ་པ་བརགས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་དོན་གོ་བར་བརྡ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བརོད་དོན་ལ་བརགས་ནས་དགག །འབྲེལ་པ་ལ་བརགས་ནས་དགག རོད་བྱྲེད་ལ་
བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིག་བྱྲེད་དྲེ་དོན་གཅིག་ཁོ་ནའམ། དུ་མ་གང་དང་རང་བཞིན་གིས་
འབྲེལ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཚིགཾ རིག་བྱྲེད་ཀི་ཚིག་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དོན་དུ་མ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་
བར་ཐལ། ཁོད་དོན་གཅིག་ཁོ་ནའི་རོད་བྱྲེད་དུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། དྡོཾན། མཐོ་རིས་འདོད་པས་མྲེ་
ལ་སིན་སྲེག་སིན། ཞྲེས་པའི་རིག་བྱྲེད་ཀི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁི་ཤ་ཟ་བ་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། དོན་དུ་མ་དང་ངོ་བོ་
ིད་ཀིས་འབྲེལ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པའི་གཏན་ཚིགས་བརགས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་བརོད་དོན་ལོག་པར་སོན་སིད་པའི་
ཕྱིར། ཐཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་དང་། བརོད་དོན་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་
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༼༧༠༽
འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བདག་གཅིག་དང་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། སྲེསཾ། རིག་
བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་བརོད་དོན་གོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར། མ་སྒྲུབ་ན།
དཔོད་པ་བ་ཆོས་ཅན། ཁས་བླངས་ནང་འགལ་སྨྲས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་
ཆྲེད་དུ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དང་། བརོད་དོན་མི་སོན་པའི་སོན་སོང་བའི་ཆྲེད་དུ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་སྨྲས་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རག་དང་མི་རག་བརགས་ནས་དགག གཅིག་དང་ཐ་དད་བརགས་ནས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འབྲེལཾ། སྒྲ་དོན་གི་འབྲེལ་པ་དྲེ་མི་རག་པ་ཡིན་ནམ། རག་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ངོ་བོ་ིད་
ཀིས་གྲུབ་པ་དང་འགལ། གིས་པ་ལྟར་ན་བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་རོད་བྱྲེད་སྒྲའི་འབྲེལ་པ་རག་རས་
མིན་པར་ཐལ། ཁོད་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་སྒྲ་དང་དོན་གི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། རོག་བློས་སྒྲོ་
བཏགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཐ་སད་དུ་ཡོད་ཅིང་རས་སུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་དང་། དོན་གསར་བྱུང་
རྣམས་ཀི་འབྲེལ་པ་གསར་དུ་སྲེས་པ་ཡིན་ན། རིག་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དོན་གསར་བྱུང་དང་སར་མ་འབྲེལ་པ་ལས་
འབྲེལ་པ་གསར་དུ་སྲེས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམཾ། ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་
འབྲེལ་པ་རག་རས་ལ་བཀོད་པའི་སོན་མི་འཇུག་སྲེ། ཁོད་འབྲེལ་པ་སྒྲོ་འདོགས་སུ་ཁས་ལྲེན་པའི་མཁས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་བརོད་བྱ་འཇིག་ན་ཡང་བརྲེན་པ་སྒྲ་དོན་གི་འབྲེལ་པ་མི་འཇིག་སྲེ། རྲེན་
གསལ་བ་འཇིག་ན་ཡང་བརྲེན་པ་རིགས་མི་འཇིག་པ་དང་འདྲའོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བ་དང་
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༼༧༡༽
བརོད་བྱ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་དོན་གཞན་གི་རྲེན་མིན་པར་ཐལ། རིགས་དང་འབྲེལ་བ་རག་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེད་པའི་རྲེན་མིན་ཡང་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་རྲེན་ཡིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། ཤྲེསཾ། བུམ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། སྒྲོན་འོད་དྲེ་ཁོད་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བ་སིད་དྲེ། སྒྲོན་འོད་
ལ་ལྟོས་ནས་ཁོད་རང་འཛིན་མིག་ཤྲེས་སྲེད་རུང་དུ་འགྱུར་བ་སིད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ིད་རིགས་སོགས་ལ་མ་གྲུབ་
པ་ནི། འགྱུརཾ། རིགས་དང་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་དང་བརོད་དོན་དྲེ་ཁོད་ཀི་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བྱྲེད་མིན་
པར་ཐལ། དྲེས་ཁོད་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་
དང་བརོད་དོན་བུམ་པའི་འབྲེལ་པ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་དྲེ་སྒྲ་དོན་གིས་དང་རས་ཐ་དད་ཡིན་ནམ་མིན། དང་པོ་
ལྟར་ན། འབྲེལཾ། སྒྲ་དོན་གི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་དོན་གིས་དང་རས་ཐ་དད་དུ་བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་སྣང་
བར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་དང་རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་
པར་ཐལ། རས་སུ་གྲུབ། དྲེ་དང་རས་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར། དངྡོཾས། དྲེས་ན་རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་དང་བརོད་དོན་
བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འབྲེལ་པ་སྒྲོ་བཏགས་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་འབྲེལ་པ་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཁོད་རས་ཐ་དད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡོདཾ། སྒྲ་དོན་གི་འབྲེལ་བ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་དོན་ལ་རག་ལས་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་བྱུང་དུ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་དོན་གི་འབྲེལ་བ་མིན་པར་ཐལ། རས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སྒྲ་དོན་གི་
འབྲེལ་བ་དོན་ལ་ཡོད་ན། །
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༼༧༢༽
ཡྲེ་གྲེ་དང་དོན་ལ་ཡོན་དམ། ཚིག་སོགས་དང་དོན་ལ་ཡོད། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡིགཾ ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་
བརོད་དོན་གིས་འབྲེལ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་བརོད་དོན་མི་སོན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། ཚིགཾ ངག་
ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་བརོད་དོན་ལ་དངོས་པོའ ་ི འབྲེལ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲོ་བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ར་བའི་གཏན་ཚིགས་བརགས་ནས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཅས་པ་དགག
ཁབ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཅས་པ་དགག ཕྱོགས་ཆོས་ིད་ཀི་ཁད་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་
ལ་བརགས་ནས་དགག མཚན་གཞི་ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བྱྲེད་པོ་མི་དྲན་གཏན་
ཚིགས་དགག འདོན་པ་ཐོགས་མྲེད་གཏན་ཚིགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱྲེདཾ། རྒྱལ་དཔོག་པ་ན་རྲེ། རིག་
བྱྲེད་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མ་བྱས་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་པོ་མི་དྲན་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་དང་ཁབ་པ་གིས་ཀ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇིཾ། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མ་བྱས་ཏྲེ།
འདོན་པ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། འདོན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ད་ལྟར་གི་རིག་བྱྲེད་ཀི་འདོན་པ་བཞིན་ཞྲེ་ན།
གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བརགས་ན་བྱྲེད་པོ་ཐོག་མྲེད་དུ་མི་འགྲུབ། ཐོག་མྲེད་གྲུབ་ཀང་མ་བྱས་པ་མི་གྲུབ། མ་
བྱས་གྲུབ་ཀང་བདྲེན་དོན་ཅན་མི་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེལཾ། སན་ངག་གི་བསན་བཅོས་གཞོན་ནུ་འབྱུང་བ་
ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། རིཾག རིག་བྱྲེད་ས་མ་གཞན་
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༼༧༣༽
ཡང་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ལས་བྱུང་བར་འགྱུར་ཏྲེ། བརོད་དོན་སོན་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་
བུའི་རིགས་དྲེ་རྒྱུའི་རིགས་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེཾ། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་
གཏན་ཚིགས་བསན་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་འཇིག་རྲེན་པའི་ངག་ཚིག་དང་ངག་ཚིག་གཅིག་ཏུ་མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བྱྲེད་པ་པོ་ཐོག་མྲེད་ཡིན་སོགས་ཁབ་པ་
འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྣམཾ། བྱྲེད་པ་པོ་ཐོག་མྲེད་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་རིག་བྱྲེད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་བསྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། བྱིས་པ་རྡུལ་ལ་རྲེ་བ་
སོགས་ཀང་ཁོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཀླཾ། མ་བག་མར་ལྲེན་པ་ཀླ་ཀློའ ་ི ཐ་སད་དང་། སྲེ་བ་ས་ཕྱི་མྲེད་པར་སྨྲ་བའི་
ཚིག་རྣམས་ཀང་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་ཐལ། བྱྲེད་པ་པོ་ཐོག་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
ཡངཾ་། འདོན་པ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་མི་འགྲུབ་
པར་ཐལ། སར་གི་ཐ་སད་གིས་པོ་དྲེ་ཁོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བརོད་དོན་ངྲེས་པར་
སོན་པ་ལ་ཐྲེ་ཚོམ་ཟ་བར་ཐལ། ཁོད་འཆད་པ་པོ་དག་གིས་བརོད་དོན་དུ་མ་ལ་སར་ནས་འཆད་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་མཚན་གཞི་ལ་བརགས་ནས་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡི་གྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་དགག ངག་རྣམས་
སྲེས་བུ་མ་བྱས་དགག སྒྲ་དང་ནུས་པ་རག་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡིགཾ རིག་བྱྲེད་ཀི་ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་སྲེས་བུ་མ་བྱས་པ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པ་ཐལ། ཁོད་འཇིག་རྲེན་གི་ཡི་གྲེ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
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གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡི་གྲེ་ལས་གཞན་ངག་མི་འཐད། ཡི་གྲེའི་རིམ་པ་ངག་མིན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
སྣང་རུང་མ་དམིགས་རགས་ཀིས་དགག རྣམ་པར་བརགས་པའི་རིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངཾག
རིག་བྱྲེད་ཀི་ངག་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ། ཡི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཆ་ཤས་ཡོད་མྲེད་བརགས་ནས་དགག རག་དང་མི་རག་བརགས་ནས་དགག
ཁབ་དང་མ་ཁབ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡི་གྲེ་ལས་གཞན་པའི་ངག་ཡོད་ན། ངག་དྲེ་ཆ་ཤས་
ཅན་ནམ། ཆ་མྲེད་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡནཾ། ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེས་བརོད་དོན་རོགས་པར་སོན་ནུས་སམ་
མི་ནུས། མི་ནུས་ན། དེཾ། ངག་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ཆོས་ཅན། བརོད་དོན་སོན་པར་སྒྲོ་འདོགས་པ་ཡིན་པར་ཐལ།
རྲེ་རྲེས་བརོད་དོན་སོན་མི་ནུས་ཀང་། ཚོགས་ནས་བརོད་དོན་སོན་ནུས་པའི་ཕྱིར། བམ་ཟྲེའི་ཁྲེའུ་ལ་སྲེངྲེ་
ཞྲེས་བཏགས་པ་བཞིན་ནོ། །ནུས་ན། དེཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བརོད་དོན་སོན་པ་ལ་ཁོད་ཀི་ཆ་
ཤས་དུ་མ་བརགས་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ཆ་ཤས་རྲེ་རྲེས་ཁོད་ཀི་བརོད་དོན་རོགས་པར་སོན་ནུས་
པའི་ཕྱིར། ཡཾན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཆ་ཤས་གཅིག་གི་དོན་རོགས་པས། ཁོད་ཀིས་བརོད་དོན་རོགས་པར་
རོགས་པས་ཐལ། ས་མའི་གཏན་ཚིགས་དྲེའི་ཕྱིར། ཐམཾས། འདོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་
ཐོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཐོས་པ་ལས་ས་ཕྱིའི་ཁད་པར་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ཆ་
ཤས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་ཐོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ཆ་མྲེད་གཅིག་ཡིན་ན། གཅིཾག
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༼༧༥༽
རིག་བྱྲེད་ཀི་ངག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཆ་ཤས་རིམ་གིས་ཐོས་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཁོད་ཆ་མྲེད་གཅིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མིཾ། ཡི་གྲེ་ལས་གཞན་པའི་ངག་དྲེ་མི་རག་གམ་རག དང་པོ་ལྟར་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རོལ་
བྱུང་ཡིན་པ་ཐལ། མི་རག་པ་གང་ཞིག རོལ་བ་ལས་གཞན་པའི་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཁས་
བླངས་འགལ་ལོ། །གིས་པ་ལྟར་ན། རགཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། རག་ཏུ་ཐོས་པར་ཐལ། ཐོས་རུང་གི་རག་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གལཾ། སོན་མྲེད་དྲེ། ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་མ་ཚང་བ་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་
ལ་ལྟོས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ངག་ཆ་མོད་དྲེ། ཡུལ་
ཐམས་ཅད་ལ་མ་ཁབ་བམ་ཁབ། དང་པོ་ལྟར་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཅིག་ལས་གཞན་དུ་དམིགས་པར་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་གཅིག་ཁོ་ནར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གིས་པ་ལྟར་ན། རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཆོས་
ཅན། གང་ཟག་ཐམས་ཅད་ཀིས་གཅིག་ཅར་ཐོས་པར་ཐལ། ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཁབ་པའི་ཐོས་རུང་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདུསཾ། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ཐོས་རུང་དུ་རྲེན་གིས་འདུས་བྱས་པ་ཁོ་ན་དབང་པོ་རྲེན་གིས་འདུས་བྱས་པ་ཁོ་ནས་
ཐོས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རྲེན་གིས་འདུ་བྱྲེད་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དབངཾ་། རྲེན་གིས་འདུས་བྱས་པའི་དབང་པོ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཐོས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་ཐོས་པའི་སྒྲ་དྲེ་
སྒྲ་ཐམས་ཅད་དང་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གི་ཁད་པར་ལས་སྒྲ་གཅིག་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་དུ་
ངྲེས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྒྲ།ཾཾ ན་ཤྲེས་
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ཆོས་ཅན། སྒྲའི་ཚོགས་པ་དུ་མའི་ཅ་ཅོ་མི་ཐོས་པར་ཐལ། སྒྲ་གཅིག་ཁོ་ནའི་ཡུལ་ཅན་དུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། དེཾ།
དྲེའི་ཚེ་སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་ཐོས་པ་ཡིན་གི། རོད་བྱྲེད་ཐོས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྒྲའི་ཚོགས་པ་ལས་གཞན་པའི་སྒྲ་
ཙམ་ཡན་གར་བ་ཆོས་ཅན། མྲེད་དྲེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། སྒྲ།ཾཾ སྲེས་བུ་གཅིག་ཁོ་ན་རིག་བྱྲེད་
འདོན་པ་ན་ན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྲེད་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་མི་ཐོས་པར་ཐལ། སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་ཁོ་ན་ཐོས་པའི་ཕྱིར། ཡངཾ་།
ན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་དུ་མ་མི་ཐོས་པར་ཐལ། སྒྲ་ཙམ་ཡན་གར་བ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་ཐོས་པའི་ནུས་
པ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ྲེསཾ། སྒྲ་ཙམ་གིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་ངག་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁྲེད་རོད་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ།
སྒྲ་ཙམ་རོད་བྱྲེད་ཡིན་པ་ལ་བཀོད་པའི་ྲེས་པ་དྲེ་ཁྲེད་རོད་བྱྲེད་ཡིན་པ་ལའང་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཡི་
གྲེའི་རིམ་པ་ངག་མིན་པ་ལ་བཞི་སྲེ། བཀོད་པའི་རིམ་པ་མ་བྱས་ངག་མ་ཡིན། །གསལ་བའི་རིམ་པའང་མ་བྱས་
ངག་མ་ཡིན། ཡི་གྲེ་ལས་གཞན་རིམ་པ་ས་མས་ཁྲེགས། དྲེས་ན་གོ་རིམ་སྲེས་བུས་བྱས་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་
པོ་ནི། གལཾ། ཡི་གྲེ་ལས་ཐ་དད་པའི་ངག་མྲེད་པས་ཡི་གྲེའི་རིམ་པ་ིད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ངག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། ཡི་གྲེའི་རིམ་པ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་ངག་མིན་པར་ཐལ། ཡི་གྲེ་རྣམས་ལས་དོན་གཞན་དུ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གོ་རིམ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་གཞག་པ་
མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་གོ་རིམ་སྲེས་བུས་འདོད་པས་གཞན་དང་གཞན་དུ་སྒྱུར་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར། ཁབཾ། དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡུལ་དང་དུས་ཀི་གོ་རིམ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་
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༼༧༧༽
ཁབ་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་རག་པ་དང་ཁབ་བྱྲེད་མིན་པ་མི་འཐད་པ་ཐལ།
དྲེ་སར་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གསལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རག་པ་ཡིན་ན་གསལ་བར་
འགལ། ངོ་བོ་བསྲེད་པ་གསལ་བྱྲེད་མིན། སྒྲིབ་བྱྲེད་བལ་ཙམ་གསལ་བ་མིན། ན་བློ་སྲེས་པ་གསལ་བ་མིན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གསལཾ། ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གྲུབ་ཟིན་རྲེན་གིས་གསལ་བའི་རིམ་པ་དྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་
པའི་ངག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བྱྲེདཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་
པོ་ལྲེ་རྐན་དྲེ་ཁྲེད་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་ཐལ། དྲེ་ལས་ཁོད་ཀི་ངོ་བོ་གསར་དུ་སྲེས་པའི་ཕྱིར།
ཁབ་སྲེ། ངོ་བོ་གསར་དུ་སྲེད་བྱྲེད་ཀང་གྲུབ་ཟིན་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་ན་དྲེ་གིས་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་
རོ། །བྱྲེདཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ངོ་བོ་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་གི་འབས་བུ་ཡིན་ཏྲེ། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་
ཚོགས་པ་ལས་ཁོད་ཀི་ངོ་བོ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་གི་རིག་སྒྲའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་བལ་
བར་བྱས་པ་ཙམ་ལ་གསལ་བར་འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན། སྒྲིབ་བྱྲེད་དང་བལ་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་གི་
འབས་བུ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དངོས་པོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། སྒྲ།ཾཾ ར་བུམ་ཆོས་ཅན། འཇིམ་པ་དང་ར་མཁན་གི་
གསལ་བྱ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་དྲེ་བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་གི་གསལ་བྱ་ཡིན་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། འཇིམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ར་བུམ་གི་ངོ་བོ་བསྲེད་པ་ལ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེའི་གྲུབ་ཟིན་
གསལ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །
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༼༧༨༽
བྱྲེད་པ་ལྲེ་རྐན་སོགས་སྒྲ་རག་པའི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འདོད་ན། ངྡོཾ་། སྒྲ་རག་པ་ཡིན་པ་ཅིས་འགྲུབ། ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་
ངོ་ཤྲེས་པ་སོགས་འགོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་
མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་མྲེད་པར་བསན་པ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ངན་པ་གཞན་ཡང་སུན་དབྱུང་བའི་ཆྲེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། བློ།ཾཾ ཡི་གྲེ་གསལ་བ་ནི་ཡི་གྲེ་གསལ་བར་ཐོས་པའི་ན་བློ་ཡིན་ལ། དྲེའི་གོ་རིམ་སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པའི་ངག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ན་བློ་སྲེས་བུ་ལ་མི་བརྲེན་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་དཔོད་པ་པས་ཁས་བླངས་སོགས་བཞིས་གནོད་པའི་ཕྱིར། །གསུམ་
པ་ཡི་གྲེ་ལས་གཞན་རིམ་པ་ས་མས་ཁྲེགས་པ་ནི། ཡིགཾ ཡི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཡི་གྲེའི་གོ་རིམ་ཆོས་ཅན།
མྲེད་དྲེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་དྲེས་ན་གོ་རིམ་སྲེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་ནི། དེཾ། ཡི་གྲེའི་
གོ་རིམ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ། སྲེས་བུས་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྒྲ་དང་ནུས་པ་
རག་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡོད་པས་སྒྲ་ལ་མི་རག་བསྒྲུབ། །དྲེས་ན་སར་བཤད་རིགས་པས་བསྒྲུབ། དྲེ་
ཡིས་ནུས་པ་རག་པ་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁབ་སྒྲུབ་བཅས་པའི་ར་རགས་དགོད། ཁབ་སྒྲུབ་
བཅས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིཾག སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྲེ། དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ།
དངོས་པོ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པའི་ངོ་བོར་སྲེས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁབ་སྒྲུབ་
རགས་ལ་མ་གྲུབ་སང་།
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༼༧༩༽
ར་བའི་རགས་ལ་མ་ངྲེས་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཞིག་པ་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བ་དགག དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་
སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མེཾ། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཤིང་ཞིག་པ་དྲེ་ཤིང་གི་འཇིག་པ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཕྱིས་ཀི་མྲེ་ལས་
བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྲེ་ལས་ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཤིང་ལས་དོན་གཞན་བསྲེད་དམ། རས་གཅིག་བསྲེད། དང་
པོ་ལྟར་ན། ཤིང་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེས་བསྲེགས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ཁོད་མཐོང་བར་ཐལ། དྲེའི་འོག་ཏུ་ཁོད་ཞིག་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སོན་མྲེད་དྲེ། ཞིག་པ་དོན་གཞན་དྲེ་ིད་ཤིང་གི་འཇིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཞིག་པ་དོན་
གཞན་ཆོས་ཅན། ཤིང་གི་འཇིག་པ་མིན་པར་ཐལ། ཤིང་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བླ།ཾཾ ཤིང་མྲེས་
བསྲེགས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ཞིག་པ་དོན་གཞན་དྲེས་ཤིང་གཟུང་བས་མི་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཞིག་པ་དོན་གཞན་
ཆོས་ཅན། ཤིང་མྲེས་བསྲེགས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ཁོད་ཀིས་གཟུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཤིང་མི་སྣང་བ་མིན་པར་
ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་ཁོད་ཤིང་གི་སྒྲིབ་བྱྲེད་ཡིན་དགོས་པ་གང་ཞིག ཁོད་ཤིང་གི་སྒྲིབ་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། སྲེ།ཾཾ
ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པར་ཐལ། སྲེ་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཤིང་མྲེས་བསྲེགས་ཟིན་པའི་འོག་ཏུ་ཆོས་
ཅན། ཤིང་མཐོང་བར་ཐལ། ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཞིག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོན་མྲེད་དྲེ། ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་དྲེ་བསད་
པ་ན་ནག་པ་སླར་མི་འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ནག་པ་གསོད་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་བསད་ན་ནག་པ་སླར་མི་
འབྱུང་བ་དང་། ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཞིག་ན་ཤིང་སླར་མི་འབྱུང་བ་གིས་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཁོད་ནག་པ་བསད་
པ་མིན་པའི་ཕྱིར། འཇིཾག གིས་པ་ལྟར་རས་
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༼༨༠༽
གཅིག་བསྲེད་ན། ཤིང་ཆོས་ཅན། འཇིག་ངྲེས་སུ་ཐལ། ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་ཁོད་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། ཤིང་གི་འཇིག་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་མྲེད་དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཕྱིས་ཀི་མྲེའི་ས་རོལ་དུ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདིཾ། གལ་ཏྲེ་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་གང་ཡང་མིན་པའི་འཇིག་པ་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤིང་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་རས་སུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་ཁོད་དང་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་
གང་རུང་དུ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཞིག་དངོས་ལྷན་གཅིག་འགྱུར་བ་སང་། དངོས་པོ་འཇིག་པ་
མྲེད་པ་སང་། བརགས་པའི་ྲེས་པ་མཚུངས་པ་སང་། ཚུལ་དྲེས་རིག་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འཇིཾག ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཆོས་ཅན་རག་རས་སུ་ཐལ། རྒྱུ་མྲེད་པར་དངོས་པོར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཞིག་
དངོས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རག་རས་མིན་པར་ཐལ། དངོས་པོར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ནི། མྲེདཾ། ཤིང་གི་ཞིག་པ་དངོས་པོར་མྲེད་ན་ཤིང་མི་འཇིག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཤིང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་
ཞིག་པ་དངོས་པོར་མྲེད་ན་ཁོད་མི་འཇིག་པར་ཐལ་བའི་ྲེས་པ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ཞིག་པ་དོན་གཞན་གིས་འཇིག་
པར་བྱྲེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་རོ། དངྡོཾས། ཤིང་གི་ཞིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཤིང་
གི་དངོས་པོར་གྱུར་བའི་འཇིག་པ་དྲེ་ཤིང་གི་རྒྱུ་ལས་གཞན་པའི་རྒྱུར་མྲེད་པ་དང་། ཤིང་གི་ཞིག་པ་དྲེ་རྒྱུ་གཏན་
མྲེད་དུ་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མྲེདཾ། ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཤིང་དང་རས་གཅིག་དང་རས་
གཞན་བརགས་པའི་ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆོས་གགས་ཆོས་
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ཅན། ཤིང་གི་འཇིག་པ་ཤིང་དང་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་བརགས་པའི་ྲེས་པས་སུན་དབྱུང་དུ་མྲེད་པར་
ཐལ། ཤིང་གི་ཞིག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་འདོད་པ་གང་ཞིག ྲེས་པ་དྲེ་ཤིང་གི་ཞིག་པ་དངོས་པོར་འདོད་པ་ཁོ་ན་ལ་
འཇུག་པའི་ཕྱིར། མྲེདཾ། ཤིང་ཞིག་ནས་མྲེད་པ་ཡིན་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། ཞིག་པ་དངོས་པོ་བ་ལ་
དགོངས་ནས་གསུངས་པ་མིན་ཏྲེ། ཤིང་གི་དངོས་པོ་མྲེད་པ་ཙམ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གལཾ།
ཤིང་གི་ཞིག་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། རྒྱུའི་ནུས་པ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དེཾས། ཤིང་
གི་ཞིག་པ་དངོས་མྲེད་དུ་བསན་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཞིག་པ་རྒྱུ་མྲེད་ལ་ཧ་
ཅང་ཐལ་པའི་སོན་གསུམ་བསལ་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཇིཾ། དངོས་པོ་ཡིན་ན་མི་རག་པ་ཡིན་
པས་མ་ཁབ་སྲེ། དངོས་པོ་ལ་རག་མི་རག་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྲེ་ལྡན་ལ་ཐོགས་བཅས་ཐོགས་མྲེད་
གིས་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ།ཾཾ དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རག་པའི་དངོས་པོ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་རག་པའི་
དངོས་པོ་བསྲེད་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དངོས་པོ་
ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པར་བསན་པའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་དོན་གི་འབྲེལ་པ་རག་
རས་ཡིན་པ་ཁྲེགས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སྒྲཾ། སྒྲའི་ནུས་པ་རག་རས་མིན་པར་ཐལ། ནུས་པ་
ཅན་གི་སྒྲ་རག་རས་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཅས་པ་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མ་བྱས་
གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པ་བསན། གཏན་ཚིགས་
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འགལ་བའི་སོན་ཡང་བསན། མི་འཁྲུལ་བ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྲེསཾ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་རིག་སྒྲ་ཡང་དག་དོན་ཤྲེས་ཁོ་ནའི་རྒྱུར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། མྲེ་
དང་ཟླ་བའི་འོད་ཟྲེར་དྲེ་ཁོད་ཀང་ཡིན། ལོག་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཡང་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
དེཾ། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་དོན་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུར་མི་རུང་བར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རག་པ་
ཡིན་ན་རང་འབས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ནམ་མཁའ་འཛིན་རོག་ནམ་མཁའ་རག་པ་
ལས་སྲེ་བ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། རྣམཾ། ནམ་མཁའ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྒྱུ་ནམ་མཁའ་རག་པའི་
གཟུང་དོན་ཅན་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུ་རྣམ་རོག་ངན་པའི་བག་ཆགས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་
པའི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྲེས་འགོ་མྲེད་ཀང་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་དྲེ་མི་
མཐུན་ཕྱོགས་ལོག་པའི་དོན་ཅན་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལས་ལོག་པའི་དོན་ཅན་གིས་
ཁབ་པ་གང་ཞིག ཁབ་བྱྲེད་གཅིག་གིས་ཁབ་བྱ་འགལ་བ་གིས་ལ་ཁབ་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པས་ལྡོག་པ་མྲེད། ཚུལ་གསུམ་ངྲེས་པ་རགས་ལ་དགོས། ལྡོག་པ་ཡོད་ན་རྲེས་
འགོ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མྲེདཾ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་
པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་མྲེད་པའི་
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ཕྱིར། ཁབ་བྱྲེད་གཅིག་གིས་ཁབ་བྱ་འགལ་བ་གིས་ལ་ཁག་པ་མྲེད་པ་ཡང་མི་འཐད་པར་ཐལ། རོལ་བྱུང་དང་
རོལ་མ་བྱུང་གི་དངོས་པོ་གིས་ལ་མི་རག་པས་ཁབ་པར་མཐོང་པའི་ཕྱིར། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེ་
སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་དྲེ་ལ་མྲེད་ངྲེས་སུ་མི་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་གོང་དུ་བཤད་
ཟིན་པའི་ཕྱིར། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་
ལྡོག་ཁབ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གལཾ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་
སྒྲུབ་ཀི་ལྡོག་ཚུལ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚད་མས་དྲངས་
པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀིས་ངྲེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གངཾ་། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་
རགས་ཀིས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རྲེས་འགོ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕྱོགས་ིད་ཀི་ཁད་པར་དགག་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཞི་སོགས་
འབས་བུ་སྲེར་བ་བརྡ་ལ་ལྟོས། ཡི་གྲེའི་ནུས་པ་ཁོ་ནས་སྲེར་བ་དགག དྲེ་ཡི་གནས་སྐབས་ཆ་ལ་རོད་པ་སང་།
དྲེས་ན་ཁད་པར་ཅན་གི་སགས་བྱྲེད་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགའཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་སགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེས་
བུས་མ་བྱས་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་འབས་སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་ཞིག དྲེ་ཡིན་ན་ཁོད་སྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་གིས་བརྡ་
བྱས་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
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༼༨༤༽
གསུམ་སྲེ། གོ་རིམ་ལོག་པས་སྲེར་བར་ཐལ། འབས་བུ་རག་ཏུ་སྲེར་བར་ཐལ། ཀུན་ལ་འབས་བུ་སྲེར་བར་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། ཅིཾ། མ་གྲུབ་སྲེ། བརྡ་ལ་མ་ལྟོས་པ་རིག་བྱྲེད་ཀི་སགས་རག་དངོས་ཀི་ནུས་པ་ཁོ་ན་ལས་
འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རིག་བྱྲེད་ཀི་སགས་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གོ་རིམ་ལོག་པར་བཟླས་པ་
ལའང་ཁོད་ཀིས་འབས་བུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་གོ་རིམ་ལོག་མ་ལོག་གི་སགས་སྒྲ་རག་དངོས་སུ་མཚུངས་
པའི་ཕྱིར། རགས་ཁབ་ཁས། གལ་ཏྲེ་གོ་རིམ་ལོག་པས་མི་གྲུབ་སྲེ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ཡི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་གྱུར་
པའི་ཡི་གྲེ་བཀོད་པའི་སགས་འབས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རིག་བྱྲེད་ཀི་ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དོན་གཞན་
དུ་གྱུར་པའི་ཁོད་ཀི་བཀོད་པའི་གོ་རིམ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་སར་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བསལ་ཟིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། དེཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་སགས་ཆོས་ཅན། འདོད་དོན་རག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཐལ། འདོད་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་
རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རིམ་གིས་འགྲུབ་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རག་
དངོས་ལ་སགས་འབས་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་སགས་འབས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། གནོད་བྱྲེད་ཐལ་བ་དངོས་སུ་བརོད། བྱྲེད་པོའ ་ི ཁད་པར་ཡོད་པ་དགག བྱྲེད་
པོ་འདོད་ན་ཁས་བླངས་འགལ། རང་ལ་མཚུངས་པའི་ྲེས་པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་སགས་
རག་པ་ཆོས་ཅན། བམ་ཟྲེ་དང་གདོལ་པ་ཀུན་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཐལ། ཁོད་རག་དངོས་ཀི་ནུས་པ་ཁོ་ན་
ལས་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ལྲེགསཾ།
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༼༨༥༽
དྲེ་གིས་རིགས་བཟང་ངན་གི་ཁད་པར་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པས་སགས་འབས་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་ཀི་ཁད་པར་
ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སགས་ཆོས་ཅན། བྱྲེད་པ་པོ་བཟང་ངན་གི་ཁད་པར་ལས་འབས་བུ་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་ཀི་ཁད་པར་
མི་རུང་བར་ཐལ། རྲེན་གིས་འདུས་བྱས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྲེན་བཟང་ངན་ལས་བྱུང་བའི་འབས་བུ་
ཁད་པར་དྲེ་ཡིན་ན་འདུས་བྱས་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། བམ་ཟྲེ་དང་གདོལ་བའི་རིགས་བཟང་ངན་གི་ཁད་པར་
དྲེ་ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། འཇིག་རྲེན་གི་བརྡས་བཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། ཁདཾ། སགས་ཆོས་ཅན། བམ་ཟྲེ་ཁོད་ཀི་བྱྲེད་པ་པོ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་རྲེན་གིས་ཁད་པར་དུ་
བྱ་བར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་བམ་ཟྲེ་སགས་ལ་ཁད་པར་གསར་དུ་མི་བྱྲེད་ཀང་སགས་མངོན་
གསལ་དུ་སོར་བ་བྱྲེད་པ་པོ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྲེན་གིས་གསལ་བྱ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་
རག་པ་གང་ཞིག རག་པ་དང་རྲེན་གིས་གསལ་བའི་གཞི་མཐུན་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གངཾ་། སགས་སྒྲ་གསལ་
བར་ཐོས་པའི་ན་བློ་སྲེས་པ་དྲེས་སགས་འབས་འགྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སགས་མི་ཟློས་པར་ན་པ་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན།
སགས་འབས་འགྲུབ་པར་ཐལ། སགས་སྒྲ་གསལ་བར་ཐོས་པའི་ན་བློ་གསལ་བར་སྲེད་པའི་ཕྱིར། མངྡོཾན།
སགས་ཤུབ་བུས་བཟླས་པ་དང་ཡིད་ཀིས་བཟླས་པ་ཆོས་ཅན། སགས་འབས་མི་གྲུབ་པར་ཐལ། སགས་སྒྲ་
མངོན་པར་མི་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། མངོན་གསལ་གི་སྒྲ་ཡིན་ན་ན་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ཡིན་
དགོས་པའི་ཕྱིར། རྒྱུདཾ། ཤུབ་བུ་དང་ཡིད་ཀིས་བཟླས་དུས་ཀི་རོག་བློ་
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༼༨༦༽
དྲེ་སགས་སྒྲ་མངོན་གསལ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སགས་སྒྲ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན།
སགས་སྒྲ་རང་མཚན་གི་གཟུང་དོན་ཅན་མིན་པར་ཐལ། རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། རཾང་། སགས་ཤུབ་
བུ་དང་ཡིད་ཀིས་བཟླས་པས་སགས་འབས་མི་འགྲུབ་པར་ཁྲེད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སགས་ཤུབ་བུ་
དང་ཡིད་ཀིས་བཟླས་པ་ཆོས་ཅན། སགས་འབས་འགྲུབ་པ་མི་འགལ་ཏྲེ། སགས་སྒྲ་རང་མཚན་དང་དོན་སི་
གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་པ་སགས་བརྡ་བྱྲེད་པའི་རྲེས་སུ་ཞུགས་ནས་སགས་བཟླས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁོད་ལ་འགལ་ཏྲེ་
སགས་བརྡ་རང་མཚན་ཁོ་ན་ལས་སགས་འབས་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། སགས་ཡིད་བཟླས་ལ་སགས་སྒྲ་
རང་མཚན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དྲེའི་གནས་སྐབས་ཆ་ལ་རོད་པ་སང་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་
ནོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་ཡི་གྲེ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཡི་གྲེའི་གོ་རིམ་མྲེད་ན་ནི་ར་ས་དང་། ས་ར་ཞྲེས་པའི་
ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་འབས་བུ་རོ་མཚོ་ཐ་དད་དུ་གོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་གོ་རིམ་ལ་ཁད་པར་མྲེད་པ་
གང་ཞིག ཡི་གྲེ་ལ་ཡང་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡི་གྲེའི་རྒྱུ་འབས་གོ་རིམ་སྲེས་
བུས་བྱས། དྲེས་ན་གོ་རིམ་གཞན་ལ་འབས་ཁད་ཡོད། །ཡི་གྲེའི་གོ་རིམ་སྲེས་བུས་བྱས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་
པོ་ནི། དེཾ། ར་ས་དང་ས་ར་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གོ་རིམ་ཐ་དད་མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འབས་བུའི་ཁད་པར་མྲེད་
པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་སྲེས་བུས་བྱས་པའི་གོ་རིམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདི་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་ལས།
ཀུན་སློང་གི་གོ་རིམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ནི། ཡིགཾ ར་ས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་ས་ར་གིས་ལ་ཀུན་སློང་གི་གོ་རིམ་
ཐ་
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༼༨༧༽
དད་དུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་ར་ཀུན་སློང་གི་ཤྲེས་པ་ལས་ཡི་གྲེ་ར་དང་། ས་ཀུན་སློང་གི་ཤྲེས་པ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་
སྲེ་བ་གང་ཞིག ས་ར་ལ་དྲེ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར། འབས་བུ་ན་ཤྲེས་ཀི་གོ་རིམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པ་ནི། དེཾ། ར་ས་
ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་ར་ས་གིས་ལ་འབས་བུ་ན་ཤྲེས་ཀི་གོ་རིམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་ར་ཐོས་པའི་ན་
ཤྲེས་ཀི་རྲེས་སུ་ས་ཐོས་པའི་ན་ཤྲེས་སྲེ། ས་ར་ལ་དྲེ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར། དྲན་ཤྲེས་ཀི་གོ་རིམ་ཐ་དད་དུ་
ཡོད་པ་ནི། ཤྲེསཾ། ས་མའི་ན་ཤྲེས་ཀི་ཚབ་ཏུ་དྲན་ཤྲེས་སར་ཏྲེ་འགོད་དོ། །དེཾ། ར་ས་དང་ས་ར་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀི་རྒྱུ་འབས་ཀི་གོ་རིམ་སྲེས་བུས་བྱས་ཏྲེ། ཁོད་ལ་རྒྱུ་ཀུན་སློང་དང་འབས་བུ་ན་ཤྲེས་དང་དྲན་ཤྲེས་གིས་
ཀ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། ར་ས་ཞྲེས་པའི་ཡི་གྲེའི་ངོ་བོ་དང་། ས་ར་ཞྲེས་པའི་ཡི་གྲེའི་ངོ་བོ་
ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གཅིག་མིན་ཏྲེ། ཀུན་སློང་གི་གོ་རིམ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འབས་བུ་རོ་
མཚོ་ཐ་དད་དུ་གོ་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཡིཾག ཡི་གྲེའི་གོ་རིམ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་བྱས་པ་ཡིན་
ཏྲེ། སྲེས་བུའི་འདོད་པའི་བརྡ་སར་བའི་ཕྱིར། སྲེ།ཾཾ ཡི་གྲེའི་རིམ་པ་ཀུན་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུས་བྱས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
ཡི་གྲེའི་རིམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སིར་མྲེ་དང་བུད་ཤིང་རྒྱུ་འབས་སུ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རིའི་མྲེ་
ཡང་རང་རྒྱུ་བུད་ཤིང་གི་འབས་བུར་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཤྲེས་མཐུས་སྲེས་བུ་ཁད་པར་
ཅན་སྒྲུབ་ནུས། ཁད་པར་ཅན་མྲེད་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསལ་བར་ནུས། ཁད་པར་ཅན་མྲེད་གྲུབ་ན་ཁས་བླངས་འགལ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། ཤྲེསཾ། སགས་ཁད་པར་ཅན་སོར་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གང་ཟག་
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ཕལ་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པར་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཤྲེས་མཐུ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པ་གང་ཞིག གང་ཟག་
ཕལ་པ་ལ་ཤྲེས་མཐུ་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་སྲེ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱུད་ཤྲེས་པའི་ཕལ་པས་
དུག་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའི་སགས་སར་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གངཾ་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱུད་ཤྲེས་པའི་ཕལ་
པས་དུག་ཞི་བ་སོགས་ཀི་སགས་སར་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱུད་རོམ་པ་པོ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
སགས་སོར་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེས་བཤད་པའི་རིགས་པའི་རྲེས་སུ་ཞུགས་ནས་སགས་སོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འབསཾ། སགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འབས་བུ་འདོད་པས་ཁོད་སིར་བྱས་པ་དང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྲེས་བུས་བྱས་པ་
འདོད་རིགས་ཏྲེ། ཁོད་སྲེས་བུས་མ་བྱས་པ་ལས་ཁོད་ཀི་འབས་བུ་མི་འབྱུང་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སྲེསཾ།
ཤྲེས་མཐུ་ཁད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་སགས་སོར་པ་པོ་ཡོད་པར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་
ཡོད་དྲེ། དཔོད་པ་པས་བཀོད་པའི་སྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་བསལ་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཅི་
ལྟར་བསལ་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། བློ་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀུན་མཁྲེན་དུ་འདོད་པའི་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་སྲེས་
བུ་ཁད་པར་ཅན་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་མ་
ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དོན་ངྲེས་སྲེས་བུས་བརག་པ་བརྫུན་པར་ཐལ། ཆགས་སོགས་ལྡན་ལ་
དོན་ངྲེས་རོགས་ཁད་མྲེད། བྱྲེད་ཚིག་ཚད་མ་ཡོད་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ།ཾཾ རིག་སྒྲ་བདྲེན་
པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེས་བུས་བརག་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་པའམ་རིག་

86

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༨༩༽
སྒྲ་རང་ིད་ཀིས་སྨྲས་པ་གང་རུང་གང་ཞིག ཕྱི་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། རིག་སྒྲ་བདྲེན་
པའི་དོན་ངྲེས་མི་ཤྲེས་པར་ཐལ། ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། རྒྱལ་དཔོག་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཁོ་ནས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་རིག་པ་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་རིག་ན་དྲེ་
རིག་པའི་སྲེས་བུ་གཞན་ཡང་ཡོད་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། སྲེས་བུ་གང་གིས་ཚིག་ཤིན་
ལོག་ལ་མི་བསླུ་བར་དངོས་སོབས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྲེས་བུ་དྲེས་རིགས་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་
རིག་གོ་ཞྲེ་ན། དངོས་སོབས་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བར་མི་གྲུབ་པར་ཐལ།
ཁོད་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་འཇལ་བྱྲེད་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གངཾ་། ལུང་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེས་བུས་མ་
བྱས་སྒྲུབ་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཡིན་ན་ཚིག་ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལ་མི་བསླུ་བས་སྲེས་བུས་བྱས་པས་ཁབ་
པའི་ཕྱིར། གལཾ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་གི་དོན་རང་གིས་རོགས་པའི་སྲེས་བུ་ཁད་པར་ཅན་འགའ་ཞིག་ཡོད་པར་
ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལོག་གྱུར་ལུང་ལ་མ་ལྟོས་པར་དངོས་སོབས་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་སྲེས་བུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ར་བའི་རགས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དགག་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རིག་བྱྲེད་དོན་ངྲེས་རོགས་པ་མྲེད་པར་བསན། །དྲེས་ན་དོན་
ངྲེས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མྲེད། །སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་འདོད་པའི་གཞན་ལན་དགག ངོ་བོ་ིད་ཀིས་དོན་ངྲེས་ཡིན་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདཾག རྒྱལ་དཔོག་པ་ཆོས་ཅན། རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་མི་རོགས་
པར་ཐལ། རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་རང་ིད་ཀིས་ཀང་མི་རོགས། གང་ཟག་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

87
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གཞན་ལས་ཀང་མི་རོགས། རིག་བྱྲེད་ིད་ལས་ཀང་མི་རོགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། མཐོ་རིས་འདོད་
པས་མྲེ་ལ་སིན་སྲེག་སིན་ཞྲེས་པའི་རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་བརོད་དོན་ཡིན་མིན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་
མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་དོན་རོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཇིག་རྲེན་གགས་པས་གྲུབ་པ་
དགག རིག་བྱྲེད་ིད་ཀིས་སྨྲས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། གགས་པས་ལོག་གྱུར་སྒྲུབ་མི་ནུས།
གགས་པ་ིད་དང་འགལ་བར་བསན། གགས་པས་གྲུབ་ན་རང་ཚིག་འགལ། །གགས་པ་ཐྲེ་ཚོམ་རྒྱུ་རུ་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིགཾ རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་འཇིག་རྲེན་གི་གགས་པས་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན།
འཇིག་རྲེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཚིག་ལས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་འབྱྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་
རིག་བྱྲེད་ཀི་དོན་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གགསཾ། རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། འཇིག་རྲེན་གི་གགས་
པས་ཁོད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་འཇིག་རྲེན་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་ཐ་
སད་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གགཾས། དཔོད་པ་བ་ཆོས་ཅན། འཇིག་རྲེན་གི་གགས་པ་ལ་སང་འདོད་
གིས་ཀ་བྱྲེད་པར་ཐལ། འཇིག་རྲེན་གི་གགས་པ་ཚད་མར་མི་འདོད་པ་དང་། དྲེ་ལས་རིག་བྱྲེད་ཀི་དོན་རོགས་
པ་འདོད་པའི་ཕྱིར། གལཾ། རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པ་ལས་བཟློག་སྲེ།
ཁས་ལྲེན་པ་ལ་རྒྱུ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་གི་གགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
ཁོད་ལས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་སུ་འཛིན་པ་དྲེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཚད་མ་མིན་
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༼༩༡༽
པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གགཾས། འཇིག་རྲེན་གི་གགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་
ཡིན་པ་ལ་ངྲེས་པ་བསྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་རིག་བྱྲེད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར།
ངྲེསཾ། བརོད་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་འཇུག་པའི་རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པའི་ཤྲེས་
བྱྲེད་མ་མཐོང་བས་ཁོད་བདྲེན་པའི་པའི་དོན་ངྲེས་ཡིན་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་འདོད་དོན་ལས་གཞན་ལ་
འཇུག་པ་སིད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རིག་བྱྲེད་ཟོལ་གིས་སྲེས་བུས་བྱས་པར་གྲུབ། །སྲེས་བུས་
བྱས་པ་མིན་ན་དོན་ངྲེས་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འགཾའ། རིག་བྱྲེད་རང་ིད་ཀིས་རྒྱལ་དཔོག་པ་ལ་དོན་ངྲེས་
སོན་ཅིང་དྲེས་གཞན་ལ་སོན་ཏོ་ཞྲེ་ན། རྒྱལ་དཔོག་པ་ཆོས་ཅན། རང་ིད་ཀིས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་
སྨྲས་པར་ཐལ། རིག་བྱྲེད་ཟོལ་གིས་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ངྲེས་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གཡོན་ཅན་འགའ་
ཞིག་སོང་དུམ་གི་ཟོལ་གིས་ལམ་སྨྲ་བ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། ཐམཾས། རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དོན་
གཅིག་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པར་མིན་པར་ཐལ། དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། བརོད་
དོན་དང་རང་བཞིན་གིས་འབྲེལ་པ་ཚད་མས་མི་ཤྲེས་པར་ཐལ། བརོད་དོན་དང་རང་བཞིན་གིས་འབྲེལ་པ་ཚད་
མའི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར། བརྡོཾད། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅིག་ཁོ་ནའི་རོད་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་
པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བརོད་བྱ་རོད་བྱྲེད་དུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་བརྡ་དྲེ་སྲེས་བུ་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི།
རངཾ་། དྲེ་ཆོས་ཅན། བརོད་དོན་གཞན་ལ་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་
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༼༩༢༽
ཀང་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། བརོད་དོན་གཅིག་ཁོ་ནའི་རོད་བྱྲེད་དུ་རང་བཞིན་གིས་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ལས་དོན་གོ་བ་ལ་བརྡ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ས་མ་དྲེའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བརྡ་ལས་རང་
བཞིན་གིས་འབྲེལ་བ་གསལ་བར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བརྡཾ། བརྡ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྒྲ་དོན་རང་བཞིན་གིས་འབྲེལ་
པ་གསལ་པར་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གང་ཾཾ། བརྡ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་
རང་བཞིན་གིས་འཇུག་ཏུ་རུང་བའི་འདོད་དོན་ཁོ་ན་གསལ་བར་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་བཞིན་གིས་འཇུག་
ཏུ་རུང་བའི་དོན་ལ་སར་བ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཕྱོགས་གཅིག་མི་སླུ་བའི་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་པ་དགག་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གངཾ་། རིག་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་གཞན་ཡང་ཆོས་
ཅན། བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྲེ་གང་བ་ལས་ཟློག་
བྱྲེད་ཡིན་ཞྲེས་པའི་རིག་བྱྲེད་ཀི་ངག་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྷག་ལྡན་ིད་དུ་བརན།
བསྒྲུབ་བྱ་ིད་ལ་གནོད་པ་བསན། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སོ་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྡོཾ། རིག་བྱྲེད་ཀི་ཕྱོགས་
གཅིག་ཡིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེ་གང་བ་ཟློག་བྱྲེད་ཡིན་ཅྲེས་པ་ལས་གཞན་པའི་རིག་བྱྲེད་ཀི་ངག་བདྲེན་པའི་
དོན་ཅན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་མ་ཞྲེས་པའི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གཟུགས་མཚུངས་པའི་རགས་ཀིས་དྲེ་འདྲའི་ཤིང་ཐོག་ལྷག་མ་རོ་འདྲ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། སྣོད་
གཅིག་ཏུ་ཚུད་པར་མཚུངས་པའི་རགས་ཀིས་དྲེ་འདྲའི་འབས་ལྷག་མ་ཚོས་པར་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི།
སྲེསཾ། །
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༼༩༣༽
རིག་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་གསུམ་དང་འགལ་བའི་དོན་བརོད་དྲེ། སྲེས་བུ་རག་པ་ལས་བྱྲེད་པ་པོ་ཡིན་པ་
སོགས་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་གི་བསལ་བ་དང་། རང་བློ་རང་ལ་ལོག་གྱུར་ཡིན་པ་སོགས་མངོན་སུམ་གི་
བསལ་བ་དང་། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་འདག་པ་སོགས་ཡིད་ཆོས་རྲེས་དཔག་གི་བསལ་བ་རྣམས་བརོད་བྱར་བྱྲེད་
པའི་ཕྱིར། འགཾལ། དྲེས་ན། དཔོད་པ་བ་ཆོས་ཅན། མཁས་པའི་བཞད་གད་ཀི་གནས་ཡིན་ཏྲེ། ཚད་མ་གསུམ་
དང་འགལ་བ་མ་བསལ་ཞིང་འབྲེལ་སོགས་ཆོས་གསུམ་མ་ཚང་བའི་རིག་བྱྲེད་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་དུ་སྨྲས་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཡིན་ན་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པས་
ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་སྨྲས་པའི་ཚིག་ཀང་བདྲེན་པའི་དོན་ཅན་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་
དྲེས་ན་ལུང་ཙམ་བརོད་བྱའི་དོན་ལ་འཁྲུལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུང་ཙམ་དོན་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད། །དྲེས་ན་བརོད་
དོན་ངྲེས་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརྡོཾད། རོད་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གི་བརོད་དོན་དང་འབྲེལ་པ་
མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་བརོད་དོན་དང་བདག་གཅིག་དྲེ་བྱུང་གང་རུང་དུ་མ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། བརོདཾ། གལ་
ཏྲེ་དྲེ་བྱུང་དུ་མ་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་སྲེ། རོད་བྱྲེད་ཀི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་རང་གི་བརོད་བྱའི་དོན་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རག་ཅྲེས་པ་དང་། མི་རག་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་གིས་འཇུག་ཏུ་མི་རུང་བར་
ཐལ། ཁོད་རག་མི་རག་གིས་ཀའི་གཞི་མཐུན་དུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། ལུང་ཙམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀི་རགས་ལས་གཞི་འགར་རང་གི་བརོད་དོན་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་
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༼༩༤༽
རང་གི་བརོད་དོན་དང་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་བའི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མ་ཡིན་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ལོག་པས་སྐལ་དོན་མྲེད་ངྲེས་སུ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ།
ཤ་ཟ་སྐལ་དོན་དུ་སོང་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་གཞི་འགར་ཤ་ཟ་མྲེད་ངྲེས་
སུ་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཤ་ཟ་ཡོད་ན་ཁོད་ཀི་ཚད་མ་དམིགས་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནང་འགལ་བསན་
སྲེ་སྨྲ་བ་པོ་ལ་སད་པ་ནི། རིཾག ནང་འགལ་སྣ་ཚོགས་སོན་པའི་རིག་བྱྲེད་ཚད་མར་སྨྲས་པ་དང་། སྲེས་བུ་རག་པ་
ལས་བྱྲེད་པ་པོར་སྨྲས་པ་དང་། ཁྲུས་ཀིས་སིག་པ་འདག་པར་སྨྲས་པ་དང་། ཡོན་ཏན་མྲེད་ཀང་རིགས་བཟང་པོ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེས་དྲྲེགས་པ་དང་། སྲེམས་ཀི་སིག་པ་གཞོམ་པའི་ཆྲེད་དུ་ལུས་མྲེ་ལྔ་བསྲེན་པ་སོགས་ཀིས་གདུང་བ་
རོམ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བླུན་པོ་རིགས་པ་ཅན་པ་ཤྲེས་རབ་འཆལ་བ་དང་ལྡན་པར་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་
ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག ཁོད་རང་རྒྱུ་ཤྲེས་རབ་འཆལ་
བའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཚད་མ་སོགས་སོ། །ལྲེའུ་དང་པོའ་ི རྣམ་པར་བཤད་
པའོ།། ༈ །།གིས་པ་དོན་དང་དོན་མིན་རྣམ་པར་འབྱྲེད་བྱྲེད་ཚད་མ་གྲུབ་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐོག་མར་
འབྲེལ་གི་མཚམས་སར་བསན། བར་དུ་ལྲེའུའི་གཞུང་ིད་བཤད། ཐ་མར་མཚན་གི་མཇུག་སྡུད་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོའ ་ི མཆོད་བརོད་ཀི་ཚིག་རྐང་དང་པོ་གིས་བཤད་པའི་སོ་ནས་དོན་དང་དོན་མིན་པ་རྣམ་
པར་འབྱྲེད་བྱྲེད་བཤད་པ་ལ་དྲེའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་ཐོག་མར་བཤད་ཟིན་ནས། ད་ནི་དོན་དང་
དོན་མིན་པ་རྣམ་པར་འབྱྲེད་
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༼༩༥༽
བྱྲེད་དངོས་འཆད་དོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཚད་མར་གྱུར་པ་བཤད། དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཕུན་ཚོགས་
བཤད། ཚད་མས་བསོད་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བཅོམ་ལྡན་སྲེས་བུ་ཚད་མར་བསན།
གྱུར་པ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མདོ་ལས་བྱུང་བའི་མཚད་ིད་བཤད། རང་
གཞུང་གཞན་དང་འགལ་བ་སང་། དྲེ་ིད་སྐབས་ཀི་དོན་ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཚན་ིད་དོན་
དང་བཅས་པ་བཤད། མཚན་ིད་དྲེ་ཡི་སོན་གསུམ་སང་། མཚན་གཞིའི་སྲེང་དུ་ངྲེས་བྱྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ནི། ཚདཾ། མི་སླུ་བའི་ཤིས་པ་ཆོས་ཅན། ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། ཚད་མའི་དངོས་འགལ་གཅོད་པའི་དོན་
ལྡོག་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། མི་སླུ་བའི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། ཐོག་མར་ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ལ་མཚོན་ན། མྲེ་འཛིན་
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་སླུ་བ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་ཡུལ་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་
ལ་དྲེར་གཞལ་བའི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སར་གི་མཚན་ིད་དྲེ་ལ་མ་ཁབ་པའི་སོན་ཡོད་དྲེ།
དྲེས་སྒྲ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ལ་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒྲ།ཾཾ སྒྲ་བྱུང་གི་ཚད་མ་ལ་གིས་ལས། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་
ཚིག་གི་རགས་ལས། དྲེ་སྨྲ་བའི་ལྷས་བྱིན་ཀུན་སློང་གི་བསམ་ལྡན་དུ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ལ་མི་སླུ་བས་མ་ཁབ་པའི་སོན་མྲེད་དྲེ། ཁོད་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཀུན་སློང་གི་
བསམ་པ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཕྱིར། དྡོཾན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་གི་རགས་ལས་དྲེ་དང་ལྡན་པའི་ཤར་གཞིར་བརོད་
དོན་བུམ་པ་ཡོད་
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པར་རོགས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མི་སླུ་བས་མ་ཁབ་པས་ཚད་མའི་མཚན་ིད་ལ་མི་སླུ་བས་མ་ཁབ་པའི་
སོན་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། རྲེས་ཀི་ངྲེས་ཤྲེས་ལ་ཁབ་ཆྲེས་པའི་སོན་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།
གཟུངཾ་། སོ་འཛིན་དབང་མངོན་གི་རྲེས་སུ་སྲེས་པའི་སོན་པོ་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་སླུ་བའི་
ཤྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་འདྲྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་ས་མས་བཟུང་ཟིན་གི་དོན་ལ་བསྣན་པ་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལ་མི་སིད་པའི་སོན་ཡོད་དྲེ། མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་ཤྲེས་པ་དྲེ་དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་པ་ལ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཤྲེས་པ་མི་སིད་
པས་ཚད་མའི་མཚན་ིད་ལ་མི་སིད་པས་སོན་ཡོད་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཚད་མ་མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་བློ་
མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཆོད་པའི་ཚད་མའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་བློ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། མ་ཆོད་
པའི་ཚད་མའི་འབས་བུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་བློ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་
གིས་པོ་མཚན་གཞིའི་སྲེང་དུ་ཇི་ལྟར་ངྲེས་སམ་ན། རཾང་། ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤྲེས་པ་
ཡིན་པའི་དོན་ངྲེས་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། ཁོད་མོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་དྲེས་ཁོད་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་དོན་ལ་ངྲེས་པར་
རང་སོབས་ཀིས་འདྲྲེན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་སླུ་བ་ཡིན་པར་ངྲེས་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། རང་
སོབས་གཞན་སོབས་གང་རུང་གིས་དྲངས་པའི་ཁོད་ཀི་རྲེས་ཀི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེས་ཁོད་མི་སླུ་བ་ཡིན་པར་ངྲེས་
པའི་ཕྱིར། བསནཾ། ཚད་མའི་མཚན་ིད་འཆད་པའི་བསན་བཅོས་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་
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༼༩༧༽
དྲེ། ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཡིན་མིན་ལ་རོངས་པ་བཟློག་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་སློབ་དཔོན་
ཕྱོགས་གང་གིས་གཞུང་གི་ཆ་འགའ་ཞིག་ལས་མ་ཤྲེས་དོན་གསལ་ཚད་མའི་མཚན་ིད་དུ་གསུངས་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མཾ། མ་ཤྲེས་དོན་གི་གསལ་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། མི་སླུ་བའི་ཤྲེས་པ་ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཡིན་པ་
དང་། ཁོད་ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཡིན་པ་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་དང་དྲེ་གིས་མཚོན་བྱ་གཅིག་གིས་མཚོན་པར་
བྱྲེད་པའི་མཚན་ིད་རང་ལྡོག་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རཾང་། འོ་ན་མིག་ཤྲེས་སོ་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རྲེས་སུ་
སོན་པོ་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེ་མ་ཤྲེས་དོན་གི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེས་སོན་པོའ ་ི སི་སར་མ་ཤྲེས་པ་
གསར་དུ་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རཾང་། ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། སོན་པོའ ་ི སི་གསར་དུ་ཤྲེས་པ་ལ་
དགོངས་ནས་མ་ཤྲེས་དོན་གི་གསལ་བྱྲེད་གསུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཡིན་ན་རང་
མཚན་ཡོད་མྲེད་གང་རུང་དུ་གསར་དུ་ཤྲེས་པ་ལ་དགོངས་ནས་དྲེ་ལྟར་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ།
སོན་པ་ཤཱཀ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཚད་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེས་བུ་གང་ཞིག གདུལ་བྱའི་དོན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གསུམ་སྲེ། རང་བྱུང་དགག་ཕྱིར་གྱུར་བ་སོས། ཚད་མ་ཐབས་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ། རང་བྱུང་
དགག་པར་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། དང་པོ་ནི། མཾ། མདོའ ་ི མཆོད་བརོད་དུ་གྱུར་པ་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོ་ད་དྲེ། རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་བཟློག་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན།
སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་ལྟོས་ནས་སྲེས་བུ་ཚད་མར་གྱུར་པ་ཡིན་ཏྲེ། །
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སྲེས་བུ་ཚད་མ་གང་ཞིག རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རག་པ་རང་བྱུང་
ཚད་མ་དགག མི་རག་རང་བྱུང་ཚད་མ་དགག རང་བྱུང་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག རང་བྱུང་ིད་ཀི་བྱྲེད་ལས་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་དགག་པའི་དོན་དུ་གྱུར་པ་སོས་པ་མི་རིགས་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་དྲེ་
རག་པ་རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚདཾ། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རག་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་
དངོས་པོའ ་ི ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཡུལ་དྲེ་མི་རག་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་ཅན་དྲེ་མི་རག་པ་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚད་མ་མི་རག་ཀང་ཚད་མ་ཅན་གི་སྲེས་བུ་མི་རག་པ་མིན་པ་དྲེ་ལས་ཚད་མ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན།
རིམཾ། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་རག་པ་ལས་སྲེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། རིམ་བཞིན་སྲེ་བའི་ཕྱིར། རྲེན་ལ་ལྟོས་
པས་ཚད་མ་རིམ་བཞིན་བསྲེད་པའི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཚད་མ་རིམ་
བཞིན་བསྲེད་པ་མི་རུང་བར་ཐལ། རྲེན་གིས་ཕན་གདགས་བྱ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དབང་ཕྱུག་མི་རག་
པ་རང་བྱུང་གི་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིཾ། དབང་ཕྱུག་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེས་བུ་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ།
ཁོད་སྲེས་བུ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོདཾ། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། འཇིག་རྲེན་གི་གནས་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེས་
བུ་ཁད་པར་ཅན་གི་བློ་སོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། སོད་ཅིང་འཇུག་པའི་ཕྱིར་དང་། དབྱིབས་ཀི་ཁད་པར་དང་ལྡན་
པའི་ཕྱིར་དང་། དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
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༼༩༩༽
ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དགག སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་ལ་བརགས་ནས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོདཾ། སོད་འཇུག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ།
ཁོད་ཀིས་འཇིག་རྲེན་གི་གནས་ལུས་སྲེས་བུའི་བློ་སོན་དུ་སོང་བ་ཙམ་སྒྲུབ་ན། ཕྱི་རོལ་ལ་གྲུབ་ཟིན། དབང་
ཕྱུག་གི་བྱས་པར་གྲུབ་ན། མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བཞི་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་སི་ཙམ་འཁྲུལ་
པར་བསན། བྱྲེ་བག་དབྱིབས་ལྡན་བརགས་ནས་དགག ཚུལ་དྲེས་རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས། །དྲེ་ཡིས་
གྲུབ་པའི་འཕྲོས་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡངཾ་། སོད་འཇུག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་འཇིག་རྲེན་གི་
གནས་ལུས་དབང་ཕྱུག་གིས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་དྲེ་ཁོད་མིན་པའི་ཕྱིར། རགས་
ཁས། གིས་པ་གིས་ཏྲེ། དབྱིབས་ཀི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དགག དབྱིབས་ཀི་མིང་ལ་བརགས་ནས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། བྱིནཾ། རང་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི སྲེས་བུ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་དབྱིབས་
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཇིག་རྲེན་གི་གནས་ལུས་སོགས་སྲེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་མིན་ཏྲེ།
ཁོད་ཀི་རགས་ལས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། སྲེས་བུས་བྱས་པའི་དབྱིབས་དང་དབྱིབས་
ཙམ་དུ་མཚུངས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་
སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ས་བོའ ་ི རས་ལས་མྲེ་སྒྲུབ་པ་བཞིན། མ་གྲུབ་ན། དེཾ། གོག་མཁར་ཆོས་ཅན།
ར་མཁན་གིས་བྱས་པར་
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ཐལ། ར་བུམ་དང་འཇིམ་པའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དབྱིབས་ཙམ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལ་ཁད་པར་
བརགས་ནས་སོན་བརོད་པ་འདི་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྒྲུབཾ། དབྱིབས་ལྡན་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་ཁད་པར་བརགས་ནས་འཇིག་རྲེན་གི་གནས་ལུས་སྲེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་
དག་ཏུ་མི་རུང་བར་བསན་པའི་རིགས་པ་དྲེ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་མིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་
སུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཁད་པར་བརགས་ནས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་
ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བར་སྒྲུབ་པའི་རིགས་པ་དྲེ་འབས་མཚུངས་ཀི་ལྟག་ཆོད་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་
ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དབྱིབས་ལྡན་གི་དོན་དབྱིབས་ཞྲེས་སྒྲ་འཇུག་པ་ལ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།
རིཾགས། དབྱིབས་ཞྲེས་སྒྲ་འཇུག་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཇིག་རྲེན་གི་གནས་ལུས་སྲེས་བུས་བྱས་པར་སྒྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། སྲེས་བུས་མ་བྱས་པའི་རི་བོ་དྲེ་ཁོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གོ་ཞྲེས་
པའི་སྒྲ་འཇུག་པའི་རགས་ལས་ངག་སོགས་དོན་དགུ་པོ་རྭ་ཅན་དུ་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་བརོད། སྲེས་བུ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀི་དོན་ཐམས་ཅད་འབད་མྲེད་དུ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་དོན་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཡོད་ན། ཁོད་ཀི་དོན་ཡོད་
པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདིསཾ། དབྱིབས་ཀི་མིང་དོན་སོ་སོར་བརགས་ནས་སྣོད་བཅུད་སྲེས་བུས་
བྱས་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡིན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེར་ས་པས་སྲེ་འཇིག་ཅན་དྲེ་བློ་བདྲེ་
སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། གཅྲེར་བུ་པས་ཤུན་པ་ཤུན་ནས་འཆི་བ་དྲེ་ཤིང་སྲེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཡང་
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དག་ཏུ་འདོད་པ་ཡང་བཀག་པ་ཡིན་ཏྲེ། རགས་ཀི་དོན་རོད་གཞི་ལ་མ་གྲུབ་པ་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་
བར་བསན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རགས་ཀི་ངོ་བོར་གཙོ་བོར་གྲུབ། མིང་ལས་དོན་ིད་གཙོ་བོར་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དངཾོས། རགས་སུ་དགོད་བྱའི་ངོ་བོ་རོད་གཞི་ལ་གྲུབ་ན། ཁད་པར་མ་གྲུབ་ཀང་ཕྱོགས་ཆོས་
གྲུབ་པ་ལ་མི་གནོད་དྲེ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་གི་བྱས་པ་སྒྲ་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་བྱས་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་
སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སྒྲ།ཾཾ རགས་ཀི་མིང་རོད་གཞི་ལ་མ་གྲུབ་ཀང་། དོན་རོད་
གཞི་ལ་རོལ་ཕྱིར་རོལ་གིས་ཀི་ངོར་གྲུབ་ན། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་པས་བྱྲེ་བག་པའི་
ངོར། འབྱུང་བཞིའི་རྡུལ་ཕྲན་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་ཅན་བཀོད་པའི་ཚེ། དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་སུ་འགྱུར་
བའི་ཕྱིར། དེཾ། རགས་སུ་དགོད་བྱའི་དོན་སྒྲུབ་ཆོས་ལ་འཁྲུལ་པ་སོགས་ཡིན་ན་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་
འགྱུར་ཏྲེ། རགས་ཀི་དོན་ལས་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །འགྡོཾ། དཔྲེར་ན་དཀར་ཟལ་རྭ་ཅན་དུ་
སྒྲུབ་པ་ལ་འགོ་བ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། ས་སྲུང་གང་ཆྲེན་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལག་ལྡན་བཀོད་པའི་ཚེ། འགོ་བ་དང་
ལག་ལྡན་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཡིན་ན་རྭ་ཅན་དང་གང་ཆྲེན་ཡིན་པས་མ་
ཁབ་པའི་ཕྱིར། སོ་སོར་ཕྲལ་ལ་དགོད། བཞི་པ་རང་བྱུང་ིད་ཀི་བྱྲེད་ལས་དགག་པ་ལ་བཞི་སྲེ། གཅིག་ལ་རྒྱུ་
དང་རྒྱུ་མིན་འགལ། ལྡོག་པ་མྲེད་ཀང་རྒྱུར་མི་འཐད། རྲེ་འགོ་མྲེད་པས་རྒྱུར་མི་འཐད། ས་མའི་གཏན་ཚིགས་མ་
ངྲེས་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཇིཾ། དབང་ཕྱུག་ཆོས་
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ཅན། མྱུ་གུ་མི་སྲེད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གངཾ་། དྲེ་ཆོས་ཅན། མྱུ་གུ་བསྲེད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། མྱུ་གུ་བསྲེད་པའི་ཚེ་ནའང་མྱུ་གུ་
མི་སྲེད་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། མཚོཾན། ཁབ་སྲེ། གཞན་དུ་ན་སོང་དུམ་ཡང་ནག་པའི་ར་
སྲེ་བ་དང་། འདྲུབ་བའི་རྒྱུར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དྲེ་གིས་ཀི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། ནག་པ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་ར་སྲེ་བ་དང་འདྲུབ་བའི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། རང་རྒྱུ་མཚོན་སོགས་ལས་ཁོད་ཀི་ར་སྲེ་བ་འབྱུང་། རང་རྒྱུ་སན་
སོགས་ལས་ཁོད་ཀི་ར་འདྲུབ་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རགཾ དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མྱུ་གུ་སྲེ་
པའི་ནུས་པ་མྲེད་པ་ཐལ། ཁོད་ལྡོག་པའི་སོབས་ཀིས་མྱུ་གུ་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གངཾ་། མྱུ་གུ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དབང་
ཕྱུག་དྲེ་ཡང་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱིའི་དཔྲེ་ཡིས་མ་ངྲེས་སོང་། ནང་གི་དཔྲེ་ཡིས་མ་
ངྲེས་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཏན་ཚིགས་ས་མ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། མྱུ་གུ་བསྲེད་བའི་ས་སོགས་དྲེ་མྱུ་གུ་མི་སྲེ་པའི་ས་
སོགས་ལས་རང་བཞིན་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྱུ།ཾཾ མྱུ་གུ་བསྲེད་པའི་ས་སོགས་
ཆོས་ཅན། ཁོད་མྱུ་གུའི་རྒྱུར་གྱུར་པ་ལ་མྱུ་གུ་མི་བསྲེད་པའི་ས་སོགས་ལས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བ་དགོས་ཏྲེ །
ཁོད་རྲེན་གིས་ལྲེགས་པར་བྱས་པའི་ཁད་པར་ལས་མྱུ་གུ་བཟང་བའི་ཁད་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་
ནི། གལཾ། ཡང་ས་མའི་གཏན་ཚིགས་མ་ངྲེས་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་རྲེན་གསུམ་ཚོགས་པ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་
གསུམ་
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༼༡༠༣༽
མ་ཚོགས་པའི་རང་བཞིན་ལས་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་དབང་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མིནཾ། དབང་ཤྲེས་ཀི་
རྲེན་གསུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁོད་མ་ཚོགས་པ་ལས་རང་བཞིན་ཁད་པར་མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
མྱུ་གུའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དབང་ཕྱུག་མྱུ་གུ་མི་སྲེད་པ་ལས་ཁད་པར་མྲེད་ཀང་མྱུ་གུའི་རྒྱུར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་
ཐལ། ཁོད་ཚོགས་པ་དྲེ་ཡང་ཁོད་མ་ཚོགས་པ་ལས་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྡོཾ། མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན།
དྲེར་ཐལ། ཁོད་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁོད་མ་ཚོགས་པ་ལས་ཁད་པར་མྲེད་ན་ཁོད་ཚོགས་པ་ལས་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་
པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེཾ། མྱུ་གུ་དང་དབང་ཤྲེས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་
པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་རྲེན་ཚོགས་མ་ཚོགས་ལས་ཁོད་བསྲེད་མི་བསྲེད་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་སོགས་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་ཏྲེ། དབང་ཕྱུག་སོགས་ཡོད་མྲེད་ལ་ཁོད་སྲེ་མི་སྲེ་བའི་
ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཕུན་ཚོགས་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའི་ལོག་
རོག་བརོད། ལོག་རོག་བཀག་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚདཾ། དཔོད་པ་བ་སོགས་ན་རྲེ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་ལ་ཚད་མ་ཞྲེས་དང་། གྱུར་པ་ཞྲེས་གིས་ཀ་ཡང་མི་འཐད་དྲེ། སྲེས་བུ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ལོག་གྱུར་གི་
དོན་མ་ལུས་པ་ཤྲེས་དགོས་པ་ལས། དྲེ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་། དྲེ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཐབས་ཀང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་དང་།
ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱྲེད་པའང་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཚད་མ་མྲེད་པ་བཀག་ནས་
ཚད་མ་བསྒྲུབ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་བཀག་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསན། ནན་ཏན་
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མ་བྱས་བཀག་ནས་བྱས་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དགོས་པའི་དོན་ཀུན་ཤྲེས་ལྡན་འཚོལ་བར་
འཐད། དྲེ་ལ་དོན་ཤྲེས་ཡོད་མྲེད་དཔོད་པར་རིགས། དོན་ཤྲེས་ཚད་མར་གྱུར་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། མིཾ། རྣམ་གོལ་དོན་གྲེར་གི་དཔོད་ལྡན་ཆོས་ཅན། རང་ིད་འདོད་པའི་དོན་ཤྲེས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཤྲེས་
ལྡན་འཚོལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཤྲེས་ལྡན་དྲེས་བསན་པའི་རང་གི་འདོད་པའི་དོན་ལ་ནན་ཏན་བྱ་དགོས་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། བཤྲེས་གྲེན་དྲེ་ལ་འདོད་པའི་དོན་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཡོད་མྲེད་དཔོད་
རིགས་ཀི། མི་འདོད་པའི་དོན་ཤྲེས་པ་ཡོད་མྲེད་དཔོད་མི་རིགས་ཏྲེ། རང་གི་འདོད་དོན་སྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་ཤྲེས་
ལྡན་འཚོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། བླངཾ་། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདྲེན་བཞིའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་
པར་རོགས་པའི་སྲེས་བུ་དྲེ་ཁོད་ཀིས་བསྲེན་བྱ་སྲེས་བུ་ཚད་མ་ཡིན་གི། ཐག་རིང་པོའ ་ི དོན་མཐོང་བ་ཙམ་དྲེ་
མིན་ཏྲེ། ས་མ་དྲེས་ཁོད་ཀི་འདོད་དོན་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱི་མ་དྲེ་ཡིན་ན་བྱ་རོད་ཀང་བསྲེན་དགོས་པར་
ཐལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུགས་རྲེ་རིགས་པས་བསྒྲུབ། དྲེ་ལས་སོར་བ་འབྱུང་བའི་
ཚུལ། དྲེ་ལས་བདྲེར་གཤྲེགས་འབྱུང་བའི་ཚུལ། དྲེ་ལས་སོབ་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ། དྲེས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་
བསྒྲུབ་པའོ། དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ངོ་བོ། དྲེའི་རྒྱུ། དྲེ་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲུབཾ།
བསྒྲུབ་བྱ་སྲེས་བུ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། སྲེམས་ཅན་ཐམས་ཅན་ལ་སོམས་པར་སྡུག་
བསལ་དང་བལ་བར་འདོད་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཐུགས་རྲེ་དྲེ་ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གོམཾས།
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༼༡༠༥༽
ཐུགས་རྲེ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། སྲེ་བ་དུ་མར་སིང་རྲེའི་དམིགས་རྣམ་གོམས་པ་ལས་ཁོད་སྲེ་བའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གོམས་པ་མི་སིད་འགྱུར་བའི་རོད་པ་སང་། སིད་ཀང་རང་བཞིན་ལས་འདས་
མིན་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དགོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བླྡོཾ། ཆད་ལྟ་བ་ན་
རྲེ། སིང་རྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེ་བ་དུ་མར་གོམས་པ་ལས་ཐུགས་རྲེ་འགྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ། རོག་བཅས་ཀི་བློ་ལུས་ལ་
དངོས་སུ་བརྲེན་པས་ལུས་ཞིག་པ་ན་བློ་རྒྱུན་ཆད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཾ། སིང་རྲེ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བློ་ལུས་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
གོམས་པ་ལས་གྲུབ་པ་མྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་བརྲེན་པ་རིགས་པས་བཀག་པའི་ཕྱིར། ཅི་ལྟར་ན། སྲེ།ཾཾ སྲེས་མ་
ཐག་པའི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་སོགས་ཆོས་ཅན། རིགས་འདྲ་ས་མ་སོན་དུ་མ་སོང་བར་ལུས་འབའ་ཞིག་ལས་
སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་སྲེ་ན་རྡོ་བ་སོགས་ལ་ཡང་སྲེམས་ཡོད་པར་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ཕྱིར་དང་། ཚེ་འདིའི་རིག་
པ་ས་མ་ཕྱི་མར་མཚམས་སོར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ཀང་རིགས་འདྲ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད། མཚམས་སོར་འགལ་བ་མྲེད་པར་རྒྱས་
པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འབྱུང་བའི་ལུས་ལས་སྲེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དབང་བཅས་ལུས་ལས་སྲེ་ན་
ཧ་ཅང་ཐལ། རག་པའི་ལུས་ལས་སྲེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དྲེ།
འབྱུང་བ་འགའ་ཞིག་སྲེམས་སོགས་ཀི་ས་བོན་ཡིན་ཞིང་འགའ་
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༼༡༠༦༽
ཞིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གངཾ་། འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཐམས་ཅད་སྲེམས་སོགས་ཀི་ས་བོན་ཡིན་པར་
ཐལ། ཁོད་ཐམས་ཅད་ལ་རྲེན་གཞན་ཚོགས་ན་དྲོད་གཤྲེར་སྲེས་ལ་སོགས་པའི་སྲེ་བོ་སྲེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།
ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཏྲེ། སྲེས་མ་ཐག་པའི་དབང་སོགས་རིགས་འདྲ་ས་མ་སོན་དུ་མ་སོང་བར་འབྱུང་ན་འབྱུང་བ་
ཐམས་ཅད་ལས་དབང་སོགས་སྲེ་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལྡོག་ན་རྒྱུ་འབས་ིད་དུ་གྲུབ། དྲེ་
ལ་ལུང་དང་འགལ་བ་སང་། རིམ་གིས་གྲུབ་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབཾང་། ལུས་ཡིད་བློའ ་ི
དངོས་རྲེན་དུ་འདོད་ན། དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ཡིད་བློའ ་ི དངོས་རྲེན་དུ་འདོད་དགོས་པས་དྲེ་ལྟར་ན།
ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མིག་སོགས་དབང་པོ་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་པ་ཁོད་ལ་གནོད་
པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། མིག་སོགས་དབང་པོ་ཁོད་ལ་བརྲེན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་གཞན་དུ་གྱུར་ན་
དབང་པོ་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་ལ་བརྲེན་པའི་ལས་ལས་དབང་པོ་ཕྱི་མ་འབྱུང་པའི་
ཕྱིར། དེཾ། བདག་འཛིན་ཅན་འཆི་ཁ་ཐ་མའི་ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཕྱི་མའི་དབང་སོགས་འབྱུང་སྲེ། ཁོད་
ལས་དྲེ་འབྱུང་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གྲེགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་ལུས་དང་སྲེམས་དག་ཕན་
ཚུན་རྲེས་སུ་བྱྲེད་པ་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་ལུང་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དྲེ་ལྟ་བུའི་ལུང་ཆོས་ཅན།
ཡིད་བློ་ལུས་ལ་དངོས་སུ་བརྲེན་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ཞྲེན་དོན་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ཡིད་བློ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པ་ལ་
དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། དབང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡིད་བློའ ་ི དངོས་རྲེན་ཡིན་ཏྲེ།
ཁོད་མྲེད་པར་ཡིད་བློ་མྲེད་པའི་
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༼༡༠༧༽
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབང་པོའ ་ི དངོས་རྲེན་དུ་ཐལ། ཁོད་མྲེད་པར་དབང་པོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དབང་པོ་དང་ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ཕན་ཚུན་འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། ཤི་ཁ་ཐ་མའི་ཚེ་
ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། རིཾམ། ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཡིད་བློ་རིམ་ཅན་དུ་སྲེ་བ་
མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་ཡིད་བློ་རིམ་ཅན་དུ་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལུས་
ཆོས་ཅན། རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལུསཾ། གལ་ཏྲེ་བློ་རིམ་ཅན་ལ་ལྟོས་ནས་
ལུས་ལས་ཡིད་བློ་རིམ་གིས་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དྲེའིཾ། ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ལུས་སྲེམས་སྐད་ཅིག་ས་མ་རྲེ་རྲེས་ཕྱི་
མ་རྲེ་རྲེ་བསྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ལུས་སྲེམས་གིས་ཀ་ས་ཕྱིའི་རིམ་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། འཆི་ཁ་ཐ་མའི་ཚེ་ན་ཡང་ཁོད་ཀི་ལུས་སྲེམས་ས་མ་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་གང་ཞིག
རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མཚམས་སོར་འགལ་བ་མྲེད་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
འཆི་སྲེམས་ཡིན་པའི་རགས་མ་ངྲེས། དྲེ་ཡི་མཐུན་དཔྲེ་ཆོས་ཀིས་སོང་། མི་སོང་པ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཐཾ། རྒྱང་འཕྲེན་པ་ན་རྲེ། ཐ་མལ་པ་འཆི་ཁ་ཐ་མའི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། རིག་པ་ཕྱི་མར་
མཚམས་མི་སོར་ཏྲེ། འཆི་སྲེམས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དག་བཅོམ་པའི་འཆི་སྲེམས་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན།
དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་རིག་པ་ཕྱི་མ་དང་མཚམས་སོར་བ་འགལ་བ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། དག།ཾཾ དག་བཅོམ་པའི་འཆི་སྲེམས་ཆོས་
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༼༡༠༨༽
ཅན། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་རིག་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་མི་སོར་བའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་
མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་པ་ཡི་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་དགག རྒྱང་འཕྲེན་རང་གི་
རིགས་པས་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དག།ཾཾ དག་བཅོམ་པའི་འཆི་སྲེམས་རིག་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་མི་
སོར་བར་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་གིས་གྲུབ་པ་དཔྲེར་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། ཁོདཾ། རྒྱང་འཕྲེན་པ་ཆོས་ཅན། སངས་
རྒྱས་པའི་ལུང་ལ་བརྲེན་ནས་དག་བཅོམ་པའི་འཆི་སྲེམས་རིག་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་མི་སོར་བར་འདོད་མི་
རིགས་པར་ཐལ། དྲེ་ལུང་ཚད་མ་མིན་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། འདོད་པ་བརོད་དྲེ་འདྲི་བར་
དགོད། འགོག་བྱྲེད་རིགས་པ་རྒྱས་པར་བཤད། དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རོད་པ་སང་། བཀག་པས་གྲུབ་པའི་མཇུག་
སྡུད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། དག་བཅོམ་པའི་འཆི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། རིག་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་མི་སོར་
ཏྲེ། རིག་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་སོར་བའི་རྒྱུ་ལུས་དང་བལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ིད་དོན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཅིས་མ་
བརོད། དྲེ་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་དྲུག་སྲེ། ལུས་ིད་ཡིད་བློའ ་ི དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་དགག ལུས་སྲེམས་ྲེར་
ལྲེན་ཅན་གི་རྒྱུ་འབས་དགག སྲེད་བྱྲེད་མིན་པའི་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་དགག རིགས་པ་གཞན་གིས་ལུས་སྲེམས་
རྒྱུ་འབས་དགག །ཡིད་བློ་ལུས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དགག ལུས་ལ་བརྲེན་ནས་ཡིད་བློ་བསྲེད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པ་བརགས་ནས་དགག རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་ཡང་ལྡོག་བྱྲེད་མིན། དངོས་
རྒྱུ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། །
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༼༡༠༩༽
ཡིད་བློ་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེ་ན། དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེའམ། དབང་པོ་མྲེད་པའི་
ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེ། དང་པོ་ལྟར་ན། ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བར་ཐལ།
དབང་པོ་དང་བཅས་པའི་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤྲེསཾ། མིག་སོགས་དབང་པོ་
ཀུན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཡིད་བློ་གཅིག་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་རང་གི་བདག་འབས་སུ་རྒྱུར་པའི་
ཤྲེས་པ་ཐ་དད་དུ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། །སྲེམཾས། དབང་པོ་མྲེད་པའི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་
རང་གི་བདག་འབས་སུ་གྱུར་པའི་ཡིད་བློ་མི་སྲེ་བར་ཐལ། ཁོད་བྲེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ།ཾཾ ལུས་ཅན་གི་
ཡིད་བློ་དང་ལུས་གིས་ཆོས་ཅན། དངོས་ཀི་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ཀི་དབང་པོ་ལྔ་དང་ཚོགས་པ་གཅིག་པའི་རོ་གཟུགས་བཞིན། གིས་
པ་ནི། རགཾ ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ངོ་བོ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་དྲེ་ལྡོག་ན་ཁོད་ལྡོག་པས་ཁབ་སྲེ། དྲེ་ལ་དགོངས་
ནས་འདི་ཡོད་ན་ཞྲེས་པའི་ཚིག་དང་། འདི་སྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་ལྔ་པའི་ཚིགས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། འགའཾ།
ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀིས་ཁོད་ཀི་ཁད་པར་ལ་ཕན་འདོགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལུས་ལྡོག་པས་ཁོད་ལྡོག་
པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་འཐད་ན། མྲེ་ལྡོག་པས་ར་བུམ་ལྡོག་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་རིགས་པ་དགོད། མཐུན་རྲེན་མྲེད་
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༼༡༡༠༽
པའི་གཞན་ལན་དགག འགལ་རྲེན་ཡོད་པའི་གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུསཾ། དྲེ་རྒྱུ་ཞྲེས་པའི་དོན་
ལུས་སྲེམས་ཀི་དངོས་རྒྱུར་འདོད་ན། ཤི་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་གནས་པར་ཐལ། ལུས་གནས་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། ཤི་ལུས་ལ་སྲེམས་ཀི་མཐུན་རྲེན་དབུགས་མྲེད་པས་སྲེམས་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རེཾ། དབུགས་འབྱུང་
རྔུབ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྒྱུ་སྲེམས་ལས་འབྱུང་སྲེ། ཁོད་རང་རྒྱུ་སྲེམས་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་
ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་ཀི་ྲེར་ལྲེན་ལས་བྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་ན་
དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེས་སུ་ཁོད་འཕྲེལ་འགིབ་བྱྲེད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལའང་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སྲེམཾས། སློབ་དཔོན་ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། ཤི་ལུས་ལ་སྲེམས་གནས་པར་ཐལ་བའི་སོན་
ཁོད་ལ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་སྲེམས་ཕྱི་མ་གནས་པའི་རྒྱུར་སྲེམས་ས་མ་དང་ལས་གིས་ཀ་དགོས་པར་ཁས་བླངས་
པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འདོད་པ་བརོད་དྲེ་གནོད་བྱྲེད་བསན། དཔྲེ་ལ་བརྲེན་
པའི་ྲེས་སོང་དགག རིགས་པའི་རྣམ་གངས་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། འགལ་རྲེན་ནད་ཀིས་
གནོད་པ་བྱས་པའི་ལུས་ལ་སྲེམས་གནས་པར་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དུག་གི་ཤི་བའི་ཤི་ལུས་ཆོས་ཅན།
སྲེམས་གནས་པར་ཐལ། སྲེམས་གནས་པའི་མཐུན་རྲེན་ལུས་ཚང་ཞིང་འགལ་རྲེན་དུག་དང་བལ་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། གལཾ། ཤི་ལུས་ལ་སྲེམས་གནས་པའི་འགལ་རྲེན་དུག་ལྡོག་ཀང་སྲེམས་སླར་ལྡོག་པ་མི་སིད་དྲེ།
མྲེ་ལྡོག་ཀང་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་སླར་ཤིང་དུ་མི་ལྡོག་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལུས་
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༼༡༡༡༽
ཀི་འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤིང་ཚིག་པ་དང་འདྲ་བར་གསོར་མི་རུང་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་གསོ་བའི་ཐབས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འགྱུར་བ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་ལ་ལྡོག་མི་རུང་གི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པ་དང་། ལྡོག་རུང་གི་
འགྱུར་བ་སྲེད་བྱྲེད་གིས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། སླར་ལྡོག་ཏུ་མི་རུང་ལ། ཕྱི་མ་ནི་སླར་ལྡོག་ཏུ་རུང་བའི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྲེས་ཤིང་ལ་བྱས་པའི་འགྱུར་བ་དང་། གསྲེར་ལ་བྱས་པའི་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ཅུངཾ་། འོ་ན་
སན་གི་བསན་བཅོས་ལས་གསོར་མི་རུང་བའི་ནད་པ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་ཆོས་
ཅན། ནད་པ་ནད་ཀི་ྲེས་པ་འབའ་ཞིག་གིས་ཤི་བ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པ་མིན་ཏྲེ། ནད་འཆོས་པའི་མཐུན་
རྲེན་རྙྲེད་པར་དཀའ་བའམ་ནད་པའི་ཚེ་ཟད་པ་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཤིཾ། ཤི་ལུས་
ལ་དུག་དང་ནད་སོགས་དང་བལ་ལམ། དུག་འདུས་པའི་ར་ཁའི་ཤ་བཅད་པའི་ཤི་ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་
གནས་པར་ཐལ། སྲེམས་གནས་པའི་མཐུན་རྲེན་ཚང་ཞིང་འགལ་རྲེན་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་
སྲེ། ྲེར་ལྲེན་ཡིན་ན་ལྡོག་པ་གྲུབ། ལྡོག་པ་མྲེད་ན་ྲེར་ལྲེན་མིན། དྲེ་གིས་སྐབས་ཀི་དོན་ལ་སར། ལྷན་ཅིག་
གནས་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ྲེརཾ། ྲེར་ལྲེན་གི་རྒྱུ་དྲེ་འགྱུར་བ་མྲེད་ན་ྲེར་ལན་ཅན་འགྱུར་བ་
མྲེད་དྲེ། འཇིམ་པར་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ར་བུམ་འགྱུར་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དངྡོཾས། རྒྱུ་དྲེ་འགྱུར་བ་
མྲེད་པར་འབས་བུ་དྲེ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་དྲེ་ཡིན་ན་འབས་བུ་དྲེའི་ྲེར་ལྲེན་མ་ཡི ན་དགོས་ཏྲེ། བ་གང་འགྱུར་བ་མྲེད་
པར་བ་མིན་འགྱུར་བ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་གང་དྲེ་བ་མིན་གི་ྲེར་ལྲེན་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། །
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སྲེམཾས། སྲེམས་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེ་ཁོད་ཀི་ྲེར་ལྲེན་མིན་ཏྲེ། ལུས་འགྱུར་བ་མྲེད་པར་ཡང་ཁོད་འགྱུར་བ་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ལུས་སྲེམས་ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་གི་རྒྱུ་འབས་མ་ཡིན་ན་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དཾྲེ། ལུས་ཅན་གི་ལུས་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ྲེར་ལྲེན་དང་ྲེར་ལྲེན་ཅན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མིན་ཏྲེ། དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་ལྷན་ཅིག་གནས་པ་ཡིན་པ་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཟངས་མའི་ཞུ་བ་དང་ཚ་བ་བཞིན། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཐལ་བ་དགོད། གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡོདཾ། ལུས་ཆོས་ཅན། ཡིད་བློའ ་ི དངོས་རྲེན་མིན་པར་ཐལ།
རང་དུས་ན་ཡོད་པའི་ཡིད་བློའ་ི དངོས་རྲེན་ཡང་མིན། རང་དུས་ན་མྲེད་པའི་ཡིད་བློའ་ི དངོས་རྲེན་ཡང་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་བརྲེན་པ་དགག །གྲུབ་ཟིན་གནས་པར་བྱྲེད་
པའི་མཐུན་དཔྲེ་དགག ཚུལ་དྲེས་གྲུབ་ཟིན་གནས་པ་གཞན་ཡང་ཁྲེགས། གནས་རྒྱུས་གནས་པ་འགོག་བྱྲེད་
རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ནི། ཡོདཾ། གཏན་ཚིགས་དང་པོ་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། འདིཾ། ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀི་གནས་པའི་རྒྱུ་མིན་ཏྲེ།
སྲེམས་ཀི་གནས་པ་སྲེམས་དང་རས་གཅིག་པ་ཡང་མི་འཐད་ཅིང་། དྲེ་དང་རས་ཐ་དད་ཡང་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར།
དང་པོ་མ་གྲུབ་ན། སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གནས་པ་དྲེ་ལུས་ཀིས་བསྲེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྲེམས་
དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མ་གྲུབ་
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ན། ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སྲེམས་གནས་པར་མ་བྱས་པར་ཐལ། ཁོད་སྲེམས་ལས་རས་གཞན་པའི་
སྲེམས་ཀི་གནས་པའི་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འཇིཾག སྲེམས་ཆོས་ཅན། མི་འཇིག་པར་ཐལ། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་ལུས་རག་ཏུ་
གནས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། ལུས་ཀིས་སྲེམས་མི་འཇིག་པར་བྱྲེད་ཀང་སྲེམས་དྲེ་འཇིག་
རྒྱུས་འཇིག་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཕྱིས་ཀི་འཇིག་རྒྱུ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ།
སྲེམས་ཀི་འཇིག་པ་སྲེམས་དང་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་གང་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར། ལུས་ཆོས་ཅན། སྲེམས་
མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། འཇིག་རྒྱུ་དང་མ་ཕྲད་ན་ཁོད་མྲེད་ཀང་སྲེམས་མི་འཇིག་པ་གནས།
འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕྲད་ན་ཁོད་ཡོད་ཀང་སྲེམས་མི་གནས་པའི་ཕྱིར། གལཾ། འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕྲད་ཀི་བར་དུ་སྲེམས་མི་
འཇིག་པར་གནས་པར་བྱྲེད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སྲེམས་ཆོས་ཅན། ལུས་དྲེས་ཁོད་འཇིག་རྒྱུ་དང་ཕྲད་ཀི་
བར་དུ་གནས་པར་བྱྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གལཾ། ལུས་དྲེ་སྲེམས་གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། ཆུ་གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རྲེན་བུམ་པ་
དང་། ཡོན་ཏན་དང་། སི་ལ་སོགས་པའི་གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རྲེན་རས་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདིཾ། བུམ་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཆུ་སོགས་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྲེན་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཡང་སར་གི་ྲེས་པ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དྲེ་དག་ལ་རྲེན་དང་བརྲེན་པའི་ཐ་སད་མཐོང་བ་ཅི་ལྟར་ཞྲེ་ན། དངོསཾ། །
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༼༡༡༤༽
བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཆུ་སོགས་མི་འཇིག་པར་གནས་པར་བྱྲེད་པའི་སོ་ནས་རྲེན་མིན་ཏྲེ། ཆུ་སོགས་སྐད་
ཅིག་ས་ཕྱི་གོ་ས་མཚུངས་པར་བསྲེད་པའི་སོ་ནས་རྲེན་དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། འབྡོཾ། ཆུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྲེན་
དོན་གཞན་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཐུར་དུ་འབོ་བའི་གྲེགས་བྱྲེད་པའི་རས་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཡོན་ཏན་དང་སི་ལ་
སོགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྲེན་དོན་གཞན་མི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདིཾས།
གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་རྲེན་དང་བརྲེན་པ་འགོག་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། འཕྲོད་
འདུའི་འབྲེལ་བ་དང་། རིགས་སོགས་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྲེན་ཡང་བསལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །བཞི་པ་ནི།
གལཾ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་འཇིག་རྒྱུ་
དོན་གཞན་གིས་འཇིག་ན་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་ཅིང་། འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་མྲེད་པར་
འཇིག་ན། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་ལ་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། རྲེནཾ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁོད་
འཇིག་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཁོད་ཡིན་ན། མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྲེན་དང་བཅས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གལཾ།
སྲེམས་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་
རང་ིད་གནས་པའི་ངང་ཚུལ་ཡིན་པ་དང་། མིན་པ་གང་ཡང་མི་འཇིག་པར་གནས་པའི་རྒྱུ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་ལ་བཞི་ཏྲེ། རྒྱུ་གཞན་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་དགོད། མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྡོག་ཁབ་པ་བསྒྲུབ།
གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དགག རང་རྒྱུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། །
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༼༡༡༥༽
ལུསཾ། ཤྲེས་རབ་དང་སིང་རྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀི་ྲེར་ལྲེན་ལས་བྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། ལུས་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་
རྲེས་སུ་འཕྲེལ་འགིབ་མི་བྱྲེད་པར། བློ་ས་མ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེས་སུ་འཕྲེལ་འགིབ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
འདིཾ། ཁབ་སྲེ། སར་གི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་མར་མྲེའི་འོད་ལ་ཡོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ར་བའི་གཏན་
ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ལུས་དར་རྒུད་ལས་ཤྲེས་རབ་གསལ་མི་གསལ་དུ་སྲེ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། ལུས་དར་རྒུད་
ལས་བྱུང་བའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་ཁད་པར་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལུས་ལས་
བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་ར་བའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། ལུས་དར་རྒུད་ལས་ཆགས་སང་སྲེ་
བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འགའཾ། ལུས་དར་རྒུད་ལས་བྱུང་བའི་ཆགས་སང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུས་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་
མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལུས་དར་རྒུད་ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ལས་སྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིཾས། ཡིད་བློ་
ཆགས་སོགས་ལུས་ལས་དངོས་སུ་མི་སྲེ་བར་བསན་པའི་རིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འདུས་པའི་རིམས་ནད་
སོགས་ཀིས་དྲན་པ་མས་པའི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་ལུས་ལས་དངོས་སུ་མི་སྲེ་བར་བཤད་པ་ཡིན་ཏྲེ ། དྲེ་ཡང་ལུས་
ལས་བྱུང་བའི་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་ལས་བྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར། དཔེཾ། དྲན་པ་མས་པ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་
ན། དྲེའི་ྲེར་ལྲེན་ཡིན་པས་མ་ཁབ་སྲེ། སག་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་། གཞན་བསད་པའི་ཁྲག་མཐོང་བ་ལས་
དྲན་པ་མས་པ་དང་རོངས་པ་སོགས་སྲེ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དེཾ། ཤྲེས་རབ་དང་སིང་རྲེ་སོགས་ཆོས་
ཅན། རང་གི་ྲེར་ལྲེན་སྲེམས་ས་མ་ལས་འབྱུང་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་
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༼༡༡༦༽
མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལུས་སྲེམས་གཅིག་པ་ཧ་ཅང་ཐལ་བས་དགག
ལོག་སྲེད་སོན་སོང་རང་རྒྱུད་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ། མ་མཐོང་ཙམ་གིས་ས་ཕྱི་མྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
ཇིཾ། ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཡང་ཐོས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་སྲེམས་ལ་གསལ་
བ་གང་ཞིག ཁོད་སྲེམས་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བདཾག ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ལོག་སྲེད་
ཀི་བློ་སོན་དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། གཞན་གིས་དབང་མྲེད་དུ་དཀི་བ་མིན་པར་དམན་པའི་གནས་སུ་སྲེ་བ་བླངས་
པའི་ཕྱིར། སྡུགཾ ཁབ་སྲེ། ལོག་སྲེད་གིས་པོ་དྲེ་ཡང་སིད་སྲེ་བའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡང་སིད་ཀི་
སྲེ་བ་དྲེ་དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། སྲེ་བ་ས་ཕྱ་ཾིམྲེད་དྲེ།
སྲེ་བ་ས་ཕྱིའི་བར་གི་ལུས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱང་འཕྲེན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་མ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་
སྲེ་སིད་ས་ཕྱིའི་བར་གི་ལུས་མྲེད་པར་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་དབང་པོ་མི་གསལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྲེ་
སིད་ས་ཕྱིའི་བར་གི་ལུས་མི་མཐོང་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མིག་མི་གསལ་བར་དུ་བ་ཆུང་ངུ་ཡོད་ཀང་མི་མཐོང་བ་
བཞིན། གལ་ཏྲེ་སྲེ་བ་ལྲེན་པའི་སྲེམས་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེ་གནས་སུ་ཐོགས་མྲེད་དུ་མི་འཇུག་པར་ཐལ།
ལུས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལུསཾ། བར་དོའ ་ི ལུས་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེ་གནས་སུ་ཐོགས་མྲེད་དུ་
འཇུག་སྲེ། ཁོད་གིས་ཤིན་ཏུ་དྭངས་པའི་ལུས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྲེ་གནས་སུ་ཐོགས་མྲེད་དུ་འཇུག་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ར་གསར་པ་ལ་ཆུ་དང་། འདུལ་སོང་བྱས་པའི་གསྲེར་ལ་དངུལ་ཆུ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་
མངལ་དུ་འཇུག་
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༼༡༡༧༽
པ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་མྲེད་ཅྲེ་ན། མཾ། དབང་པོ་མི་གསལ་ཞྲེས་པའི་སོར་བ་ལ་བསྒྲྲེས་ལ་དགོད། དྲུག་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་རྒྱུར་མི་འཐད། ཡན་ལག་དུ་མའི་ལུས་རྒྱུར་མི་འཐད་པའོ། དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་དགག དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་། གཞན་གི་ཕྱོགས་ལ་སུན་འབྱིན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལག ལུས་སྲེམས་ཀི་ྲེར་ལྲེན་ཡིན་ན་རགས་པ་རས་གཅིག་པའི་ལུས་ཡིན་ནམ།
རྡུལ་ཕྲན་དུ་མའི་ལུས་གང་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་སྲེ་བུའི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མ་
ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་གཡོ་མི་གཡོ་དང་། སྒྲིབ་མ་སྒྲིབ་དང་། ཚོན་གིས་བསྒྱུར་མ་བསྒྱུར་གི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བརོད། དྲེ་ཡི་སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུ།ཾཾ བྱྲེ་
བག་པ་ན་རྲེ། ལུས་དང་བུམ་སོགས་ཡན་ལག་ཅན་རས་གཅིག་མྲེད་པར་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ཡིན་ན། ལུས་བུམ་
ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀིས་རོགས་པ་དང་སྒྲིབ་ཐོགས་ནུས་པ་མིན་པར་ཐལ། དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་
ཤིང་སྒྲིབ་ཐོགས་མི་ནུས་པའི་སར་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་ཁད་མྲེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སར་གི་རྡུལ་ཕྲན་
ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་པ་མ་བརམས་པའི་དུས་ཀི་རྡུལ་ཕྲན་ིད་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཁད་མྲེད་ཕྲ་རབ་རགས་མ་གྲུབ། །གྲུབ་ན་གཞན་གི་ཕྱོགས་ལ་མཚུངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁདཾ། སྲེས་བུའི་ལུས་
ཆོས་ཅན། སར་གི་རྡུལ་ཕྲན་དང་ཁད་པར་མྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། སར་གི་རྡུལ་ཕྲན་དྲེ་རྡུལ་ཕྲན་གཞན་དང་ཕྲད་པ་
ལས་རྡུལ་ཕྲན་ཁད་པར་ཅན་དུ་སྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྡུལ་ཕྲན་
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༼༡༡༨༽
ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྡུལ་ཕྲན་ཡིན་ཡང་རྡུལ་ཕྲན་གི་ཐ་སད་བྱྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་འབས་དབང་
ཤྲེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ཡང་དབང་ཤྲེས་ལ་རགས་པའི་རྣམ་པ་སྣང་བའི་ཕྱིར། ཁད་མྲེད་ཕྱིར་དང་ཕྲ་རབ་
ཕྱིར། །ཞྲེས་པའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་པར་བསན་པའི་རིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ།
གིས་པོ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་ལུས་སོགས་ལ་སྒྲིབ་ཐོགས་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་སོན་བསལ་བའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ནི། དངུལཾ། དངུལ་ཆུ་དང་གསྲེར་འདྲྲེས་པའམ་རྡོ་ཚོན་གི་གོང་བུ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་དབང་ཤྲེས་ལ་
མི་སྣང་བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་པར་རྡུལ་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་
གསུམ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་དབང་ཤྲེས་དངོས་སུ་མི་སྲེད་པར་ཐལ། མ་ཚོགས་པའི་རྲེན་གསུམ་སོ་སོ་བ་དང་
ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་ཆར་གི་རགས་ཁས། ལྡནཾ། གལ་ཏྲེ་རྲེན་གསུམ་ཚང་བས་ལྡན་པ་བསྲེད། དྲེས་
དབང་ཤྲེས་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རྲེན་གསུམ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། ལྡན་པ་དངོས་སུ་བསྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། མ་
ཚོགས་པའི་རྲེན་སོ་སོ་བ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་གསྲེར་དང་དངུལ་ཆུ་འདྲྲེས་པ་ལ་ཡན་
ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་ཀང་རྡུལ་རིགས་མི་མཐུན་པ་ཕྲད་པའི་ལྡན་པ་ཡོད་པས་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ལ་དངོས་
སུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གསྲེར་དང་དངུལ་ཆུ་འདྲྲེས་པའི་ལྡན་པ་མི་རོགས་པར་ཐལ།
ལྡན་པའི་རྲེན་གསྲེར་དང་དངུལ་ཆུ་འདྲྲེས་པ་དྲེ་མ་རོགས་པའི་ཕྱིར། རྡོཾ། བུར་ཆང་སར་བའི་བཏུང་བ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ལ་རོ་གཟུགས་སོགས་ཀི་ལྡན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལ་རོ་གཟུགས་
དངོས་
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༼༡༡༩༽
མྲེད་ཀང་དྲེ་དང་རོ་གཟུགས་དངོས་གིས་བཏུང་བའི་རྡུལ་ལ་འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་ཕྱིར་རོ་གཟུགས་ཡོད་ཅྲེས་ྲེ་
བར་བཏགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུར་ཆང་སར་བའི་བཏུང་བའི་རོ་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་རོ་
གཟུགས་དངོས་ལས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བར་ཐལ། ཁོད་རོ་གཟུགས་བཏགས་པ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱ་རྒྱ་
ཚར་དུ་དངར་བའི་ཕྲྲེང་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རིང་པོ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་བཏགས་ནས་ཀང་མི་འཇུག་པར་ཐལ།
ཁོད་ལ་རིང་པོ་དོན་གཞན་མྲེད་ཅིང་། རིང་པོ་དང་དོན་གཅིག་ལ་འདུས་པ་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གངས་སོགས་རས་ལས་ཐ་དད་ཡོད་པ་དགག ཐ་དད་མྲེད་པའི་ཕྱོགས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སྲེ། ཐ་དད་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། ཐ་དད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག དྲེ་ལ་གཞན་གིས་ྲེས་སོང་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བུམ་པའི་གངས་དང་ལྡན་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། རས་བུམ་པ་དང་དྲེ་བརོད་པའི་
མིང་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ལས་དོན་གཞན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བུམ་
པའི་གངས་སོགས་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལས་རས་ཐ་དད་དུ་ཡོད་དྲེ། བུམ་པ་ལས་སྒྲ་རོག་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒྲ།ཾཾ བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་གངས་སོགས་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རོག་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་
གངས་སོགས་རས་གཞན་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ལྡོག་པ་གཞན་ཡིན་པའི་དབང་གིས་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དཔྲེར་ན་ཡོན་ཏན་སོགས་དང་འདས་མ་འོངས་གིས་ལས། གངས་སོགས་དོན་གཞན་དུ་
མྲེད་ཀང་། དྲེ་དང་གངས་སོགས་ཀི་སྒྲ་རོག་ཐ་དད་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་
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པ་ནི། གལཾ། ཡོན་ཏན་ལ་གངས་སོགས་ཀི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ཐམས་
ཅད་ཆོས་ཅན། གངས་ཀི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པར་ཐལ། ཡོན་ཏན་ལ་གངས་ཀི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་
པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལཾ། དངོས་པོ་ཀུན་ལ་གངས་ཀི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་
མིན་ཏྲེ། གངས་དོན་གཞན་ཁད་པར་བྱྲེད་ཆོས་སུ་ཡོད་པ་ལ་གངས་ཀི་སྒྲ་དངོས་མིང་དུ་འཇུག དྲེ་མྲེད་པ་ལ་
བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གངས་ཀི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། གངས་དོན་གཞན་ཁད་པར་བྱྲེད་ཆོས་སུ་ཡོད་
མྲེད་ཀི་ཁད་པར་གིས་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ལས་
གངས་འཁྲུལ་མྲེད་དུ་གོ་བའི་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཁོད་དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲ་གཞན་
དོན་མྲེད་འགྱུར་བ་སོང་། དྲུག་སྒྲ་མི་སིད་འགྱུར་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཐཾ། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་གངས་
སོགས་ཀི་སྒྲ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རྣམ་གངས་པར་ཐལ། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་པ་ལ་འཇུག་པའི་མིང་དུ་མ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཡོན་ཏན་དཀར་པོ་སོགས་དང་། དྲེའི་གངས་སོགས་བརོད་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ།
དྲེའི་ཕྱིར། གལཾ། ཡོན་ཏན་དཀར་པོ་སོགས་ལའང་གངས་སོགས་དོན་གཞན་དུ་ཡོད་པས་གཏན་ཚིགས་མ་
གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ཡོན་ཏན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རས་དང་ཁད་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡོན་ཏན་གཞན་གི་རྲེན་བྱྲེད་པ་
ཞྲེས་པའི་རས་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་ཁོད་ཀི་རང་ལྡོག་ལ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། བུམ་པ་དང་བུམ་པའི་གངས་
སོགས་ཀི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་རྣམ་གངས་པ་མིན་ཏྲེ། བརོད་བྱ་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་
འཇུག་པའི་ཕྱིར།
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༼༡༢༡༽
དཔྲེར་ན་སི་ལས་མིན་རས་ལས་མིན་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་
བརོད་པའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད། རིགས་དང་ཚོགས་པ་བརོད་པའི་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བུམ་
པའི་གངས་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲུག་པའི་སྒྲས་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་མི་རིགས་པར་ཐལ། བུམ་པ་ལས་
དོན་ལ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངྡོཾས། བུམ་པའི་གངས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བརོད་པའི་ཆོས་བརོད་
ཀི་སྒྲས་ཁོད་བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་བརོད་བྱ་རས་གཞན་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་བུམ་པ་
ལ་ཁད་པར་གཞན་སང་བའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཆོས་གཞན་སངས་ནས་བུམ་པའི་གངས་ཙམ་
ཤྲེས་པར་འདོད་པའི་ན་པ་པོ་ལ་བུམ་པའི་གངས་ཞྲེས་བརོད་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་པའི་གངས་དྲེ་
བུམ་པ་ལས་ཐ་དད་པར་བརོད་ཀང་། དྲེ་ཙམ་གིས་དྲེ་གིས་དོན་གཞན་དུ་མི་འགྲུབ་སྲེ། ཁོད་དྲེ་གིས་ལྡོག་པ་
གཞན་ཡིན་པ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་གིས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོར་མོའ ་ི ལྡན་པ་
ཞྲེས་བརོད་པས་སོར་མོ་དང་ལྡན་པ་དོན་གཞན་དུ་མི་འགྲུབ་པ་བཞིན། དྡོཾན། བུམ་པ་གཅིག་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་དང་བུམ་པའི་གངས་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་གིས་ཀས་དོན་གཅིག་བརོད་ཀང་། ཁོད་ཆོས་ཅན་བརོད་པའི་
སྒྲར་གགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་བུམ་པའི་ཁད་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརོད་བྱར་འཕངས་པ་ལས་ཆོས་ཅན་བརོད་
པའི་སྒྲར་བརྡ་བྱས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོར་མོ་ལྡན་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། འོ་ན་ཚོགས་
པ་བརོད་པ་དང་རིགས་བརོད་པའི་ཁད་པར་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། གཟུགསཾ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
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༼༡༢༢༽
ཁོད་བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ལ་ལྟོས་ནས་ཚོགས་བརོད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པའི་རྡུལ་རས་བརྒྱད་ཀི་སོ་
སོའ ་ི ནུས་པ་བརོད་བྱར་སངས་ནས་ཐུན་མོང་གི་ནུས་པ་བརོད་བྱར་བྱྲེད་པའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། ཁོད་
དང་ཁོད་ཀི་གཟུགས་ལ་གཞི་མཐུན་གི་སྒྲ་དོན་མཐུན་མི་རུང་སྲེ། ཁོད་ཅྲེས་པའི་སྒྲས་ཁོད་ཀི་གཟུགས་བརོད་
བྱར་སང་བའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་དང་ཚོགས་པ་བརོད་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཁད་པར་
གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། རིགས་ཅན་བརོད་བྱར་མི་སོང་བ་དང་། ཚོགས་པ་ཅན་བརོད་བྱར་མི་སོང་བ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ཁད་
པར་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་པའི་གཟུགས་སོགས་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ན་བུམ་པའི་གཟུགས་ཞྲེས་པའི་
སྒྲས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པ་དགོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། བུམ་པའི་གཟུགས་ཞྲེས་བྱ་བའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བུམ་པའི་གཟུགས་ཀི་རང་འཛིན་མིག་ཤྲེས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་བྱྲེ་བག་ཏུ་སོན་པའི་ཆྲེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཙནྡན་གི་དྲི་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལ་ཡང་སར་རོ། །གིས་པ་ཡན་ལག་དུ་མ་ིད་ཀང་རྒྱུར་མི་འཐད་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། ཡན་ལག་ཚོགས་པ་རྒྱུར་མི་འཐད། ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་རྒྱུ་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་ཀི་ཡན་
ལག་དུ་མ་ཡིད་བློའ ་ི དངོས་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ཚོགས་པའམ། རྲེ་རྲེ་བ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་
ན། མཾ། ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་གང་རུང་གཅིག་དང་བལ་ན་ཁོད་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། ལུས་ཀི་
ཡན་ལག་ཀུན་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གནོད་བྱྲེད་ཐལ་བ་
བརོད། དྲེ་ཡི་ྲེས་སོང་དགག རང་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགས་གིས་པ་ལྟར་ན། རེཾ། ལུས་
ཅན་གཅིག་ལ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བློ་
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༼༡༢༣༽
རས་རྒྱུན་དུ་མ་གཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་ཐལ། ལུས་ཀི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཅིག་ཅར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། དབུགས་གཅིག་ཡིད་བློའ ་ི རྒྱུར་མི་འཐད། དུ་མ་ཡིད་བློའ ་ི རྒྱུར་མི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབུགས་
འབྱུང་རྔུབ་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་ཡིད་བློ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དུཾ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་གཅིག་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིད་བློ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བ་ངྲེས་པར་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་
དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། དབུགས་དང་ལུས་རག་པ་གཅིག་ིད་ཀིས་ཡིད་བློ་རིམ་གིས་བསྲེད་
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཅིགཾ ལུས་ཅན་གཅིག་ལ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བློ་རས་རྒྱུན་དུ་མ་གཅིག་ཅར་འབྱུང་བར་ཐལ།
དབུགས་དང་ལུས་རག་པ་དུ་མ་གཅིག་ཅར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལཾ། གལ་ཏྲེ་ཡིད་བློ་ཅིག་ཅར་བསྲེད་པ་མ་
ཡིན་གི། རིམ་གིས་བསྲེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབུགས་དང་ལུས་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཡིད་བློ་རིམ་གིས་ཀང་མི་
སྲེད་པར་ཐལ། སར་ཡིད་བློ་མི་སྲེད་པ་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དབུགསཾ། དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་གཅིག་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡིད་བློ་གཅིག་ཁོ་ནར་ངྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་གཅིག་གི་ཡུན་
ཚད་ལ་ཡིད་བློ་དུ་མ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། དུཾ། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ་དོན་དུ་མ་ཡིད་བློ་ཆ་མྲེད་གཅིག་གིས་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། འདིར་ཕྲན་གཅིག་ཆགས་འདུག །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དུ་མ་རིམ་
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༼༡༢༤༽
གིས་འབྱུང་བས་བསྲེད་པ་དགག དུ་མ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བས་བསྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རངཾ་། གལ་ཏྲེ་
ལུས་རག་པ་ལས་རིམ་གིས་འབྱུང་བའི་དབུགས་རིམ་ཅན་དྲེས། ཡིད་བློ་སྐད་ཅིག་རིམ་ཅན་དུ་སྲེད་པར་བྱྲེད་
པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གྡོཾ དབུགས་རིམ་ཅན་ཆོས་ཅན། རིམ་ཅན་དུ་མི་སྲེད་པར་ཐལ། རིམ་ཅན་དུ་བསྲེད་པའི་རྒྱུ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། རཾང་། གལ་ཏྲེ་རང་གི་རིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་རིམ་ཅན་དུ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཅན་ཆོས་ཅན།
དབུགས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་མི་འབྱུང་བར་ཐལ། དབུགས་སྐད་ཅིག་དང་པོ་བསྲེད་པའི་རིགས་འདྲ་ས་མ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། དབུགསཾ། དབུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དུ་མར་ཐལ། ཁོད་འབྱུང་ས་དུ་མ་ནས་འབྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། ལུས་ཅན་གཅིག་ལ་ཆོས་ཅན། ཡིད་རས་རྒྱུན་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བར་ཐལ། དབུགས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་
སྲེ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་དབུགས་དུ་མ་དུས་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པ་དྲེ་ཡིད་བློ་གཅིག་གི་རྒྱུ་ཡིན་
པས་ཡིད་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། ཡིད་བློ་ཆོས་ཅན། དབུགས་ཀི་ཆ་ཤས་གཅིག་མ་ཚང་ན་ཡང་ཁོད་
མི་སྲེ་བར་ཐལ། དབུགས་ཀི་ཆ་ཤཤས་མ་ལུས་པ་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། དབུགས་
ཀི་ཡན་ལག་ཅི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་ཡིད་བློའ ་ི རྒྱུ་ཡིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཅན་ཆོས་ཅན། དབུགས་རྒྱུ་
བ་དྲག་ཞན་ལས་ཡིད་བློ་དྲག་ཞན་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དབུགས་རྒྱུ་བ་དྲག་ཞན་ཅི་ལྟར་ཡོད་པ་བཞིན་ཡིད་བློའ་ི
དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཆོས་དྲེ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེས་སུ་འཕྲེལ་འགིབ་མི་བྱྲེད་ན། ཆོས་དྲེའི་ྲེར་
ལྲེན་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རང་ལ་མཚུངས་པ་སོང་བ་ནི། རོག་པ་དུ་
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༼༡༢༥༽
མ་ཅིག་ཅར་དུ་སྲེ་བར་ཐལ་བའི་ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། རྣམཾ། རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དུ་མ་
ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ས་མ་རྲེ་རྲེས་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་
སྲེ། རོག་པ་སྒྲ་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཚེ། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྲེས་སྲེ་བའི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གི་ནུས་པ་མས་
པས་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྲེས་མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་དང་པོར་ལུས་ལས་ཡིན་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་
སྲེས་ནས་ཕྱིས་ཡིད་བློ་ས་མ་རྲེ་རྲེས་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་བསྲེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཡིད་བློ་དུ་
མ་ཅིག་ཅར་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ལྡོག་པ་དྲེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། སར་ཡིད་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་བསྲེད་ནུས་པ་གང་
ཞིག ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དྲེ་ལ་འཁྲུལ་པའི་རོད་པ་སོང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་
ནོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། ལུས་ཅན་ཤི་པའི་ས་ན་ཆོས་ཅན། སྲེམས་འབའ་ཞིག་ཡན་གར་དུ་གནས་པར་ཐལ།
སྲེམས་གནས་པ་གང་ཞིག རྲེན་ལུས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེ་མཆྲེད་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་
གིས་བཤད། མཚམས་སོར་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག མཚམས་སོར་འཐད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། གལཾ། བདག་འཛིན་ཅན་གི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་སྲེམས་འབའ་ཞིག་ཡན་གར་དུ་གནས་
པའི་སོན་མྲེད་དྲེ། འཆི་ཁ་ཐ་མའི་སྲེམས་དྲེ་ཕྱི་མའི་ལུས་ཀི་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཚེ་ཕྱི་
མའི་ལུས་ཀི་ྲེར་ལྲེན་གང་ཞྲེ་ན། ཚེཾ། ཕྱི་མའི་ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ྲེར་ལྲེན་ཡོད་དྲེ། རང་གི་ྲེར་ལྲེན་འཆི་
ཁ་ཐ་མའི་དབང་པོའ་ི སྲེ་མཆྲེད་
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ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། འཆི་ཁའི་ལུས་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ལུས་སྲེམས་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་རྲེན་མིན་ཏྲེ།
ལུས་སྲེམས་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་རྲེན་དུ་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
མིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་པ་བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་དམིགས་པས་མི་
ཁྲེགས་ཀང་དབང་པོ་ཡིན་པ་དང་། སྲེམས་ཡིན་པ་སོགས་ཀི་རགས་ཀིས་ཁྲེགས་སོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོ་ཡིན་པ་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཆི་ཁའི་དབང་པོ་དབང་པོ་ཕྱི་མའི་ྲེར་ལྲེན་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་མིན་
ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དབཾང་། འཆི་ཁའི་དབང་པོ་ཆོས་
ཅན། རྲེན་གཞན་ཚང་ཞིང་གྲེགས་མྲེད་ན་དབང་པོ་ཕྱི་མ་བསྲེད་དྲེ། རྲེན་གཞན་ཚང་ཞིང་གྲེགས་མྲེད་ན་དབང་
པོ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ཚེ་འདིའི་དབང་པོ་ས་མས་ཕྱི་མ་བསྲེད་པ་བཞིན། གལཾ། ཚེ་འདིའི་
དབང་པོ་དྲེ་དབང་པོ་ས་མ་ལས་མི་སྲེད་པར་ལུས་རག་པ་ལས་སྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཅན་གཅིག་ལ་ཆོས་
ཅན། དབང་པོའ ་ི རིགས་འདྲ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བར་ཐལ། དྲེའི་དངོས་རྒྱུ་ལུས་རག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། སྲེམཾས།
གལ་ཏྲེ་ཚེ་འདིའི་དབང་པོ་སྲེམས་ལས་སྲེ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཚེ་ཕྱི་མའི་དབང་པོ་ཡང་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ལས་
སྲེ་བར་ཐལ། ཚེ་འདིའི་དབང་པོ་སྲེམས་ལས་སྲེ་བ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་བཀག་
པས་གྲུབ་པའི་མཇུག་སྡུད་བསན་པ་ནི། དྲེསཾ། ཐ་མལ་པ་དང་དག་བཅོམ་པ་འཆི་ཁ་མའི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ྲེར་
ལྲེན་རྒྱུ་ལུས་དབུགས་དང་བལ་བ་དྲེ་ཁོད་རིག་པ་ཕྱི་མ་མཚམས་མི་སོར་བ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
མིན་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་
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༼༡༢༧༽
པའི་མ་ངྲེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སིད་ཀང་རང་བཞིན་ལས་འདས་པ་མིན་པ་སོང་བ་ལ་
གསུམ་སྲེ། དཔྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་རོད་པ་དགོད། གཞན་གིས་བཀོད་པའི་དཔྲེ་དོན་དགག རང་ཕྱོགས་འཐད་པའི་
དཔྲེ་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གོམཾས། སིང་རྲེ་གོམས་པ་ལས་ཁད་པར་ཅུང་ཟད་འཕྲེལ་ཡང་མཐའ་མྲེད་དུ་
འཕྲེལ་བ་མིན་ཏྲེ། མཆོངས་པ་དང་ཆུ་ཡི་དྲོད་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་
བཞི་སྲེ། དཔྲེ་ལ་མཐའ་མྲེད་འཕྲེལ་བའི་ཁད་པར་མྲེད། དོན་ལ་མཐའ་མྲེད་འཕྲེལ་བའི་ཁད་པར་ཡོད། དཔྲེ་ལ་
དོན་དང་མཚུངས་པའི་རོད་པ་སང་། དོན་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བྱསཾ། མཆོངས་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་གོམས་པ་ལས་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་དྲེ་ལ་ཁོད་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་
བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་གོམས་ཟིན་ལུས་ཀི་འབད་རོལ་བསར་མ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ཆུ་དྲོད་
ཆོས་ཅན། ཁོད་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་མྲེན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་དྲེ་ལ་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྲེན་ཆུ་དྲེ་རྒྱུན་མི་བརྲེན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གངཾ་། བརྲེ་སོགས་ཆོས་
ཅན། གོམས་རྲེན་དང་མ་བལ་བར་གོམས་པར་བྱས་ན་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་ཏྲེ། ལུས་ཀི་འབད་རོལ་ལ་མི་ལྟོས་
པར་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་གོམས་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མྲེས་ཤིང་རང་གི་ངང་གིས་སྲེག་པ་དང་།
གསྲེར་ལ་དངུལ་ཆུ་རང་གི་ངང་གིས་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེསཾ། བརྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། གོམས་རྲེན་དང་མ་
བལ་པར་གོམས་པར་བྱས་ན་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་ཏྲེ། རང་གི་རིགས་མཐུན་ས་མ་ལས་འཕྲེལ་བའི་སྲེམས་ཀི་
ཡོན་ཏན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྲེམས་ཀི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ན་རྲེན་བརན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
བརྲེ་སོགས་རིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་འཕྲེལ་བ་ལྟར་མཆོངས་
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པ་ཡང་རིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་འཕྲེལ་བར་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། མཆོངས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རིགས་འདྲ་ས་མ་
ལས་འཕྲེལ་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ལུས་ཀི་སོབས་དང་འབད་རོལ་ཚད་ངྲེས་པས་ཁོད་ཀང་ཚད་ངྲེས་པའི་ཕྱིར།
འོ་ན་དང་པོ་ནས་ཕྱིས་བྱང་བའི་དུས་བཞིན་དུ་མཆོངས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། མཆོངས་པ་གོམས་པའི་སྲེས་
བུ་ཆོས་ཅན། དང་པོ་ནས་ཕྱིས་བྱང་བའི་དུས་བཞིན་དུ་མཆོངས་པ་མིན་ཏྲེ། དང་པོར་ཁོད་ཀི་ལུས་འགལ་རྲེན་
གིས་མཆོངས་པ་དང་མི་མཐུན་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར་དང་། ཕྱིས་མི་མཐུན་པ་བསལ་ནས་ཡང་རང་གི་ལུས་ཀི་
སོབས་ིད་དུ་མཆོངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། བརྲེ་སོགས་རིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་འཕྲེལ་ན་ཐ་མལ་པ་རྣམས་ལ་
བརྲེ་སོགས་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བརེཾ། ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་བརྲེ་སོགས་མཐའ་མྲེད་དུ་མི་
འཕྲེལ་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་སྲེམས་རྒྱུད་ལ་འགལ་རྲེན་ཞྲེ་སང་གིས་གནོད་པ་བྱས་པའི་ཕྱིར། འགལ་རྲེན་ཞྲེ་སང་མྲེད་
ན་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་རམ་ཞྲེ་ན། འདིཾ། བརྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། འགལ་རྲེན་མྲེད་ཅིང་མཐུན་རྲེན་
ཚང་བའི་སོ་ནས་གོམས་ན་མཐའ་མྲེད་དུ་འཕྲེལ་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་གོམས་ན་ཁོད་ས་མ་དྲེས་ཁོད་ཕྱི་མ་གསལ་བའི་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གོམསཾ། བརྲེ་སོགས་གོམས་པ་ལས་སྲེམས་རྒྱུད་བརྲེ་སོགས་ཀི་བདག་ིད་དུ་
འགྱུར་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་ཡོད་དྲེ། ཆགས་བལ་སོགས་གོམས་པ་ལས་སྲེམས་རྒྱུད་
ཆགས་བལ་སོགས་ཀི་བདག་ིད་དུ་འགྱུར་བ་དྲེ་ཁོད་ཀི་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྲེ་
ལས་སོན་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་བཞི་སྲེ། བརྲེ་བས་སོན་པ་དྲངས་པའི་ཚུལ། སོན་པའི་དམིགས་རྣམ་སོང་བའི་
ཚུལ། དམིགས་རྣམ་གོམས་པར་སོན་པར་བསན། དྲེས་ན་བསམ་སོར་རྒྱུ་རུ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརེཾ།
སྲེམས་
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༼༡༢༩༽
རྒྱུད་སིང་རྲེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའི་བརྲེ་ལྡན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདྲེན་བཞི་དངོས་སུ་རོགས་པའི་ཐབས་ལ་སོར་
བར་མཛད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་བསལ་བའི་ཕྱིར་དུ་བདྲེན་བཞི་བསན་དགོས་པའི་
ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བདྲེན་བཞི་རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་ན། བདྲེན་བཞི་གཞན་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་སོན་མི་ནུས་པས་
ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སང་བྱའི་རྒྱུ་དང་རང་བཞིན་དཔད། དྲེ་རྒྱུ་གཞོམ་ཕྱིར་གྲེན་པོ་དཔད།
དཔད་པས་གྲུབ་པའི་སང་གྲེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུངཾ་། བརྲེ་ལྡན་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཡོད་
པ་དང་། མི་རག་པ་ཡིན་པར་དཔད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སྡུག་བསལ་སང་བར་འདོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ།
སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་མྲེད་པ་དང་། རག་པ་ཡིན་ན་སྡུག་བསལ་སོང་མི་ནུས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ།
བརྲེ་ལྡན་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུའི་གྲེན་པོ་དཔད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་གཞོམ་
པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུའི་གྲེན་པོ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་
ཤྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། བདཾག བདག་འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་
ཏྲེ། སྡུག་བསལ་རང་དབང་དུ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་བར་ཆད་མྲེད་ལམ་ཆོས་
ཅན། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་འཛིན་དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་གྲེན་པོ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། རྣམཾས། བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ལམ་བསྐལ་པ་གངས་མྲེད་གསུམ་དུ་གོམས་པར་
བྱྲེད་པའི་བློ་ཆོས་ཅན།
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གོམས་རྲེན་དང་མ་བལ་བར་གོམས་པར་བྱྲེད་ན་བདྲེན་བཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསལ་བ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པ་
འབྱུང་སྲེ། རྲེན་བརན། གོམས་པ་རང་གི་ངང་གིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར། བདྲེན་བཞིའི་གནས་ཚུལ་གོམས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། སོན་པ་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཅན། ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སངས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
བདྲེན་བཞིའི་གནས་ཚུལ་ལ་ཐུགས་གསལ་བ་རབ་ཀི་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐུབཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། བསྲེ་
རུ་སོགས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་ཏྲེ། ོན་མོངས་པའི་བག་ཆགས་མ་ལུས་པ་སངས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི།
དེཾ། བདག་མྲེད་གོམས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། སོན་པ་ཞྲེས་བརོད་དུ་རུང་སྲེ། འབས་དུས་ཀི་སོན་པའི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གྲུབཾ། ཐྲེག་ཆྲེན་གི་བསམ་སོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། མདོའ་ི མཆོད་བརོད་
དུ་སྲེས་བུ་ཚད་མའི་རྒྱུར་བཤད་དྲེ། མདོའ ་ི མཆོད་བརོད་དུ་སངས་རོགས་ལས་དང་པོར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་དྲེ་ལས་བདྲེ་གཤྲེགས་འབྱུང་བའི་ཚུལ་ལ་གིས་ཏྲེ། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་བདྲེ་བར་གཤྲེགས་སུ་
བསན། སངས་པ་ཕུན་ཚོགས་མྲེད་པའི་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མདོར་བསན། རྒྱས་པར་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ།ཾཾ སངས་རྒྱས་པའི་སངས་པ་ཆོས་ཅན། བདྲེར་གཤྲེགས་ཡིན་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་
གསུམ་ལྡན་གི་སངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལྲེགས་པར་སངས་པ། སླར་མི་ལྡོག་པར་
སངས་པ། མ་ལུས་པར་སངས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡུགཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། ལྲེགས་པར་སངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་
བསལ་གི་རྲེན་མི་བྱྲེད་པའི་སོ་ནས་ཕྱི་རོལ་པའི་སངས་
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པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སྲེ།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། སླར་མི་ལྡོག་པར་སངས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
བདག་ལྟའི་ས་བོན་སངས་པས་ན་རང་སློབ་པའི་སངས་པ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
ོནཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། མ་ལུས་པར་སངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ོན་མོངས་ཀི་བག་ཆགས་སངས་པས་ན་རང་དག་བཅོམ་
གི་སངས་པ་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་
པོ་ནི། ཁཾ། དཔོད་པ་བ་སོགས་ན་རྲེ། སོན་པ་གོའུ་ཏ་མ་ཆོས་ཅན། སོན་ཟད་པ་མིན་ཏྲེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་དང་།
སྲེས་བུ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྷག་ལྡན་ིད་དུ་བསན། སྒྲུབ་བྱྲེད་ིད་
ལ་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིཾ། ངག་སྨྲ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སོན་པ་སོན་ཟད་པ་མིན་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་གྲུབ་ཀི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྡོག་པར་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ནི། རགཾ སོན་པ་སོན་ཟད་པ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོན་རག་པ་ཡིན་ནམ། སོང་བྱྲེད་ཀི་གྲེན་པོ་མྲེད་པ་ཡིན་
ནམ། ཡོད་ཀང་མི་ཤྲེས་པ་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། རྒྱུཾ། སོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རག་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་
རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སོང་བྱྲེད་ཀི་ཐབས་མྲེད་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུའི་
གྲེན་པོ་གོམས་པས་ཁོད་ཟད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྟར་ན། རྒྱུ།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གྲེན་པོ་
ཤྲེས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་དྲེ་ལས་སོབ་པ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
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ནི། སོབཾ། སོན་པ་ཆོས་ཅན། སོབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ིད་ཀིས་གཟིགས་པའི་ཡོན་ཏན་གཞན་ལ་བསན་པས་
གཞན་སྡུག་བསལ་རྒྱུར་བཅས་ལས་སོབ་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྫུན་གསུངས་པ་དང་སིང་བརྲེ་དང་མི་ལྡན་
པའི་སོ་ནས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གསུངས་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་དྲེས་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་བསྒྲུབ་པ་ནི། དེཾ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡོད་པར་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུགས་རྲེ་ལས་སོན་པ་
སོགས་འབྱུང་བར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནན་ཏན་མ་བྱས་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། སོབ་པ་དངོས་
སོབས་རིགས་པས་བསྒྲུབ། དྲེ་ལས་བདྲེར་གཤྲེགས་གྲུབ་པའི་ཚུལ། དྲེ་ལས་སོན་པ་གྲུབ་པའི་ཚུལ། དྲེ་ལས་
བརྲེ་བ་གྲུབ་པའི་ཚུལ། དྲེས་ན་ནན་ཏན་བྱྲེད་པར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདྲེན་བཞི་སོན་པ་སོབ་པར་
བསན། བསན་བྱ་བདྲེན་བཞི་རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡཾང་། སོན་པ་ཆོས་ཅན། སོབ་པ་ཡིན་ཏྲེ།
གདུལ་བྱ་ལ་བདྲེན་བཞི་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པར་བསན་པས་སྡུག་བསལ་རྒྱུར་བཅས་ལས་སོབ་པར་མཛད་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། མཚན་གཞི་མཚན་ིད་སྒྲུབ་སྲེ་སྡུག་བདྲེན་བཤད། སྡུག་བསལ་རྒྱུར་བཅས་སྒྲུབ་
སྲེ་ཀུན་འབྱུང་བཤད། སྡུག་བསལ་འགག་པ་སྒྲུབ་སྲེ་འགོག་བདྲེན་བཤད། བདག་ལྟའི་གྲེན་པོ་སྒྲུབ་སྲེ་ལམ་
བདྲེན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚན་གཞི་འཁོར་བ་ཅན་དུ་བསྒྲུབ། མཚན་ིད་མི་རག་ལ་སོགས་
བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་འཁོར་བ་ཅན་དུ་བསན། འཁོར་བ་མྲེད་པའི་རོད་པ་སོང་
བའོ། །དང་པོ་ནི། སྡུགཾ བདྲེན་བཞི་ཕྱིན་ཅི་མ་
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༼༡༣༣༽
ལོག་པར་སོན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གསུང་རབ་ལས་ཇི་ལྟར་བསན་པ་ལྟར་རིགས་པས་སྒྲུབ་ཚུལ་སོན་ཏྲེ། སྲེ་བ་དུ་
མར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཁོར་བའི་ཟག་བཅས་ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་བདྲེན་པ་ཡིན་ཏྲེ།
སྡུག་བསལ་རྣམ་པ་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་སྡུག་བསལ་བའི་ཟག་བཅས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་རོད་པ་
དགོད་པ་ནི། འཁོར་བ་ཅན་ཞྲེས་པ་མི་འཐད་དྲེ། སྲེ་བ་ས་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལན་ལ་གིས་ཏྲེ། འཁོར་བ་
ཡོད་པར་རིགས་པས་བསྒྲུབ། འཁོར་བ་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གོམས་ལས་གསལ་
བའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ། ྲེར་ལྲེན་རིགས་མཐུན་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་
དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གོམཾས། སྲེས་མ་ཐག་པའི་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་
གོམས་པ་སོན་དུ་སོང་སྲེ། རང་རྒྱུད་ལ་ཆགས་སོགས་གསལ་བར་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
ཆགས་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་སྲེ་བ་དགག རིགས་མི་མཐུན་ལས་སྲེ་བ་དགག དྲེས་ན་རིགས་མཐུན་རྒྱུ་རུ་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འདོདཾ། སྲེས་མ་ཐག་པའི་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་མིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་སྲེ་བའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ནད་ཀི་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་དགག འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞི་སྲེ། ལྡོག་པ་མྲེད་པས་འབས་བུ་མིན། རྲེས་འགོ་མྲེད་པས་འབས་བུ་མིན། འབས་བུ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ།
རང་ལ་མཚུངས་པའི་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཁྲུཾལ། གཏི་མུག་དང་ཞྲེ་སང་འདོད་ཆགས་གསུམ་པོ་ཆོས་
ཅན། རིམ་པ་ལྟར་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་གསུམ་གི་འབས་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

131

༼༡༣༤༽
བུ་མིན་ཏྲེ། རིམ་པ་ལྟར་དྲེ་གསུམ་ལ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་བད་ཀན་ཤས་ཆྲེ་བའི་གང་ཟག་ལ་
མཁྲིས་པ་འདྲྲེས་པའི་ཕྱིར། ཞྲེ་སང་འབྱུང་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མཁྲིས་པའི་
འབས་བུ་ཤ་སྲེར་བ་སོགས་དྲེ་ཡི་ཆོས་མཐོང་བར་ཐལ། ཁོད་ལ་དངོས་རྒྱུ་མཁྲིས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དུག་
གསུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ནད་གསུམ་རྲེ་རྲེ་ལས་སྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་བད་ཀན་མཚུངས་པའི་གང་
ཟག་ཐམས་ཅད་འདོད་ཆགས་མཚུངས་པའི་སོན་ཡོད་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། གཟུགཾས། གལ་ཏྲེ་ལུས་ཅན་གི་
འབྱུང་བ་མཚུངས་ཀང་འབྱུང་འགྱུར་གི་གཟུགས་བཟང་ངན་སོགས་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་ས་མ་ལ་ཡང་སོན་མྲེད་
དོ་ཞྲེ་ན། དྲེརཾ། ལུས་ཅན་གི་གཟུགས་བཟང་ངན་སོགས་ཁད་པར་ཆོས་ཅན། ཁོད་འབྱུང་བ་ཁོ་ན་ལས་སྲེ་བ་
མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་བདག་རྲེན་ཚེ་ས་མའི་ལས་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཏན་
ཚིགས་དགོད། ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོནཾ། དུག་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ནད་
གསུམ་གི་ྲེར་ལྲེན་ལས་སྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། ནད་གསུམ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེས་སུ་ཁོད་འཕྲེལ་འགིབ་མི་བྱྲེད་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། མཁྲིས་པ་འཕྲེལ་བ་ན་ལུས་གདུངས་པས་ཞྲེ་སང་འཕྲེལ་བར་
མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཾ། ཞྲེ་སང་ཆོས་ཅན། མཁྲིས་པ་འཕྲེལ་བ་ན་ཁོད་འཕྲེལ་བ་ཙམ་གིས་ཁོད་མཁྲིས་པའི་
ྲེར་ལྲེན་ལས་སྲེས་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་འགྲུབ་ན་ཁོད་ནད་གསུམ་ཀའི་ྲེར་ལྲེན་ལས་སྲེས་པར་ཐལ་བའི་
སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ནད་གསུམ་གི་ྲེར་ལྲེན་ལས་སྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ།
ནད་གསུམ་
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༼༡༣༥༽
མཚུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཁོད་མཚུངས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ།ཾཾ ར་བའི་རགས་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ། ྲེར་ལྲེན་གི་
རྒྱུ་འཕྲེལ་ན་དྲེའི་འབས་བུ་འགིབ་པ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། མཁྲིས་པ་འཕྲེལ་ན་ཚ་བ་འགིབ་པ་མི་རུང་བ་བཞིན་
ནོ། །ཆཾགས། གལ་ཏྲེ་ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པ་ལས་ཆགས་པ་དང་མི་མམ་པ་ལས་ཞྲེ་སང་སྲེ་བའི་ཕྱིར་ན་ར་
བའི་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། ནད་གསུམ་ཆ་མམ་མི་མམ་ལས་སྲེས་པའི་ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ནད་གསུམ་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ནད་གསུམ་ཆ་མམ་མི་མམ་གི་འབས་བུར་གྱུར་པའི་
ཚོར་བ་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ྲེས་སོང་བརོད་དྲེ་རྒྱུ་གིས་དྲི། སྨྲས་པའི་རྒྱུ་
གིས་སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆཾ། གལ་ཏྲེ་ནད་གསུམ་ཆ་མི་མམ་པ་ལས་སྲེས་པའི་སྡུག་བསལ་
གིས་གྲེགས་བྱས་པའི་ཚེ། བད་ཀན་གིས་འདོད་ཆགས་མི་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པའི་ཚེ་རྒྱུ་
ཅིས་བསྲེད། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁུ་བ་ཆགས་པའི་རྒྱུར་མི་འཐད། གཟུགས་སོགས་ཆགས་པའི་རྒྱུར་མི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆཾ། ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པ་ལས་ཁུ་བ་འཕྲེལ་ལ། དྲེ་ལས་འདོད་ཆགས་སྲེ་བ་ཡིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། ཆཾ། ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ནད་གསུམ་ཆ་མམ་པ་དང་དྲེ་ལས་བྱུང་བའི་ཁུ་བའི་དངོས་འབས་མིན་
པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་གིས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། བུདཾ། ཆགས་ལྡན་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་
གཟུགས་མཛེས་པ་གཅིག་ལ་ཆགས་པ་དྲག་པོ་སྲེ་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཁུ་བ་ངྲེས་པར་འཕྲེལ་བ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། བུད་མྲེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་པ་སོགས་ཀང་ཁུ་
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༼༡༣༦༽
བས་ཆགས་པ་བསྲེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་དུ་དགོས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བུད་མྲེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་
པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཆགས་པའི་དངོས་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ྲེ་བར་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཀུན་ཆགས་པ་
སྲེ་བར་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མཛེས་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་
པར་ཐལ། དྲེའི་དངོས་འབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གཟུགས་མཛེས་སོགས་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པ་ཡང་
ཆགས་པ་བསྲེད་པ་ཡན་ལག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཐམཾས། བུད་མྲེད་ཀི་གཟུགས་མཛེས་ྲེ་བར་ཡོད་པའི་གང་ཟག་
ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། གཟུགས་མཛེས་པ་ལ་ཡོན་ཏན་དུ་འཛིན་པར་ཐལ། དྲེའི་དངོས་རྒྱུ་ཚང་བའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་འབས་བུ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ནི། གནཾས། བད་ཀན་ཤས་ཆྲེ་བའི་གནས་སྐབས་ན་ཆོས་ཅན། ཞྲེ་
སང་ཅན་མིན་པར་ཐལ། ཆགས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་ཡོད་པའི་གནས་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ།
བད་ཀན་ཅན་ལ་ཞྲེ་སང་སྲེ་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། བཞི་པ་རང་ལ་མཚུངས་པའི་རོད་པ་སང་བ་ནི། ྲེས་པ་དྲེ་
ཁོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། གཾང་། སངས་རྒྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་ནད་གསུམ་གི་ྲེར་ལྲེན་
ལས་སྲེ་བ་ལ་བཀོད་པའི་ྲེས་པ་ཁོད་ལ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ཆགས་སོགས་རིགས་མཐུན་ས་མའི་བག་ཆགས་ལས་
སྲེ་བར་ཁས་བླངས་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་ལས་སྲེ་བ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
སར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེ་བ་དགག གྲུབ་ཟིན་གནས་པར་བྱྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིསཾ། ཆགས་སོགས་
རླུང་སོགས་ཀི་འབས་བུ་ཡིན་པར་དགག་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། དུག་གསུམ་
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༼༡༣༧༽
པོ་འབྱུང་བའི་ྲེར་ལྲེན་ལས་སྲེ་བའང་ཁྲེགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རིགས་པ་ས་མས་ཁྲེགས།
ཁས་བླངས་འགལ་བ་སོང་། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྲེནཾ། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གྲུབ་
ཟིན་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པ་ཡང་མིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་ཡིན་པ། ཡོད་མྲེད་རགས་ལ་རྲེན་མྲེད་ཕྱིར། །ཞྲེས་པའི་རིགས་
པས་ཁྲེགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འབྱུང་གྱུར་གྲུབ་ཟིན་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།
དཀརཾ། འབྱུང་གྱུར་ཆོས་ཅན། གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། གྲུབ་ཟིན་གནས་
པའི་རྲེན་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་འབྱུང་གྱུར་འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པའི་དོན་གང་ཞྲེ་ན། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
འབྱུང་བ་ལ་བརྲེན་པའི་དོན་གྲུབ་ཟིན་གནས་པའི་ཚུལ་གིས་བརྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་རྒྱུ་འབྱུང་བ་ས་མ་ལས་
སྲེས་པའམ་རང་དང་དུས་མམ་པའི་འབྱུང་བ་དང་དབྱྲེར་མྲེད་དུ་སྲེས་པ་དྲེ། ཁོད་འབྱུང་བ་ལ་གནས་པའི་དོན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། ཆང་མ་ལོག་ཀང་མོས་པའི་ནུས་པ་ལྡོག་པ་བཞིན། དུས་མམ་པའི་འབྱུང་བ་དང་འབྱུང་
གྱུར་ཡང་དབྱྲེར་ཡོད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དངྡོཾས། ཆང་གིས་མོས་པའི་ནུས་པ་ཆོས་ཅན། ཆང་ལས་དོན་གཞན་པའི་
ཚུལ་གིས་བརྲེན་པ་མིན་ཏྲེ། ཆང་དང་གྲུབ་བདྲེ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། ཆང་དང་ཆང་གི་མོས་པའི་
ནུས་པ་གྲུབ་བདྲེ་རས་གཅིག་ཡིན་པ་དྲེ་འབྱུང་སྲེམས་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། མིཾང་། འབྱུང་སྲེམས་ཆོས་
ཅན། གྲུབ་བདྲེ་རས་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། བློ་མ་འཁྲུལ་བས་རས་ཐ་དད་དུ་རོགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཇིཾ།
ཡིད་བློ་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་
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༼༡༣༨༽
གནས་སྐབས་གཞན་དུ་མ་གྱུར་གི་བར་དུ་ཁོད་ཀི་རྣམ་པ་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ལུས་དང་རས་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལུས་དང་དྲེ་ལ་བརྲེན་པའི་གཟུགས་སོགས་བཞིན། གལ་ཏྲེ་གཟུང་དོན་གི་དབང་གིས་
རྣམ་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ཅན་མིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་རིགས་མཐུན་རྒྱུ་རུ་གྲུབ་པ་ནི། གཾང་། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གི་
རིགས་མཐུན་ས་མ་ལས་སྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ྲེར་ལྲེན་ལུས་ལས་སྲེ་བ་མི་འཐད་པའི་ཕྱིར་དང་། རིགས་མཐུན་
ས་མའི་བག་ཆགས་རྲེན་གིས་སད་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ྲེར་ལྲེན་རིགས་མཐུན་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཡིན་པས་ྲེར་ལྲེན་རིགས་མཐུན་གྲུབ། གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་གངས་ཅན་རོད་པ་སོང་
པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམ།ཾཾ སྲེས་མ་ཐག་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རྣམ་ཤྲེས་ས་མ་ངན་དུ་སོང་སྲེ། རྣམ་ཤྲེས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྩྭ།ཾཾ རྩྭ་ལ་སོགས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རྣམ་ཤྲེས་ནུས་པའི་ངོ་བོར་ལྡན་པའི་
ཕྱིར་ན་ཐལ་བ་དྲེ་འདོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྩྭ།ཾཾ རྩྭ་དང་འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་རྲེ་ན་གང་ཆྲེན་བརྒྱའི་རྣམ་ཤྲེས་ནུས་
པའི་ངོ་བོར་ཡོད་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་རིགས་
པ་ཡང་དག་གིས་གནོད་པའི་ཕྱིར། ཅི་ལྟར་གནོད་ན། རྒྱུ།ཾཾ རྩྭ་དང་འབྱུང་བ་སོགས་ཀི་རྲེ་ན་ཆོས་ཅན། གང་
ཆྲེན་བརྒྱའི་རྣམ་ཤྲེས་མྲེད་དྲེ། དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་འཁོར་བ་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་བཅས་པར་འབྱུང་བའི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཆགས་སོགས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའི་
ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བའོ། །
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༼༡༣༩༽
དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགོད། ཁབ་པ་མ་ངྲེས་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སཾ། ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན།
སྲེས་མ་ཐག་ནས་ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཆགས་སོགས་ས་མ་སོན་དུ་མ་སོང་བའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ཡི་སོ་ནས་མ་ངྲེས་སོང་། དཔྲེ་ཡི་སོ་ནས་མ་ངྲེས་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི།
འབྱུངཾ་། གལ་ཏྲེ་ལུས་ཅན་ཀུན་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་དང་ལྡན་པར་ངྲེས་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་ཀི་དངོས་རྒྱུ་
འབྱུང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཐམཾས། དྲེ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ། འདོད་ཆགས་
ཀི་དངོས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། འབྱུང་བ་ཆྲེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ལས་
ཆགས་སོགས་དུ་མ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འབྱུངཾ་། འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་འབྱུང་བའི་སོག་ཆགས་དྲེ་
ལ་སོག་ཆགས་ཙམ་དང་། ཆྲེས་སོག་ཆགས་དང་། ཆྲེས་ཤིན་ཏུ་སོག་ཆགས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་
ལས་འབྱུང་བའི་སོག་ཆགས་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཁོད་ཆྲེ་ཆུང་གི་ཁད་པར་ལས་ཆགས་སོགས་ཆྲེ་ཆུང་གི་ཁད་
པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་མྲེད་ཀང་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སར་ཆགས་སོགས་དང་བཅས་པ་ལས་ཕྱིས་
ཆགས་སོགས་མྲེད་པར་འགྱུར་བ་སིད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་འབྱུང་བ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་ཁད་པར་ལས།
ཆགས་སོགས་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་ཁད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། ཆགས་སོགས་
གཏན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ། ཆགས་སོགས་ཀི་དངོས་རྒྱུ་འབྱུང་བ་མི་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདཾག ཐ་མལ་
པ་ཆོས་ཅན། འདོད་ཆགས་ཆྲེ་ཆུང་མཚུངས་པར་ཐལ།
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རྒྱུ་འབྱུང་བ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཏྲེ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུགས་ལ་བ་ལང་སི་འཛིན་གི་ཤྲེས་
པ་ལ་བ་ལང་ཆྲེ་ཆུང་དུ་འཛིན་པའི་ཁད་པར་མྲེད་པ་དང་། རྒྱང་འཕྲེན་གི་ལུགས་ལའང་ས་སོགས་ལས་སྲེས་
པའི་སོག་ཆགས་ལ་སོག་ཆགས་ཙམ་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲོདཾ། གལ་ཏྲེ་མྲེ་ལ་དྲོད་ཆྲེ་ཆུང་
གི་ཁད་པར་ཡོད་ན་ཡང་དྲོད་གཏན་མྲེད་ཀི་མྲེ་མི་སིད་པ་བཞིན་འབྱུང་བ་དང་ཆགས་སོགས་ལ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་
ན། མིཾན། དྲོད་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཏན་མྲེད་ཀི་མྲེ་མི་སིད་པ་དང་། ཆགས་སོགས་གཏན་མྲེད་ཀི་འབྱུང་བ་མི་
སིད་པ་དྲེ་དཔྲེ་དོན་དུ་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཁོད་མྲེ་ལས་དོན་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར། གངཾ་། ཆགས་སོགས་
ཆོས་ཅན། འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུན་ཆད་པ་སིད་དྲེ། ཁོད་འབྱུང་བ་ལས་དོན་གཞན་པའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་པ་གང་ཞིག
འབྱུང་བ་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་རྲེས་སུ་ཁོད་འཕྲེལ་འགིབ་ཀི་ཁད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འབྱུང་བ་ལས་དོན་
གཞན་པའི་དཀར་སོགས་འབྱུང་བ་ལ་རྒྱུན་ཆད་པ་སིད་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། གཾཟུགས། གཟུགས་
སོགས་འབྱུང་བ་ལས་གསར་དུ་བྱུང་ཡང་། འབྱུང་བ་ལ་ངྲེས་པ་ཡོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཆགས་སོགས་ཀང་ཡིན་
པས་ས་ན་མྲེད་པ་ཞྲེས་པའི་སྐབས་ཀི་ཐལ་བ་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་
དང་འབྱུང་བ་ལ་ཡོད་པར་མཚུངས་པ་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་འབྱུང་བ་དང་འབལ་མི་རུང་ཡིན་པ་
གང་ཞིག ཁོད་འབྱུང་བ་དང་འབལ་རུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་གིས་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འབྱུང་བ་དང་འབལ་མི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཆགས་སོགས་ལ་མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་
མཚུངས་ན། ཆགས་
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༼༡༤༡༽
སོགས་དྲེ་འབྱུང་བ་དང་ལྷན་ཅིག་སྲེ་བར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྣམཾ། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། གཟུང་
དོན་གི་དབང་གིས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བར་ངྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། སྒྲོ་བཏགས་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ཆགས་སོགས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བའི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ནི། སྐལཾ། ཆགས་སོགས་ཆོས་
ཅན། རྲེས་འགའ་སྲེ་བའི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རིགས་འདྲའི་རྒྱུ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབྱུང་བ་དངོས་
རྒྱུར་འདོད་ན། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཀུན་ལ་དུས་ཀུན་གི་ཚེ་སྲེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེའི་ཚེ་འབྱུང་
བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མཚན་ིད་མི་རག་ལ་སོགས་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། མི་རག སྡུག་བསལ། བདག་
མྲེད། སོང་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་སྲེ་
བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ྲེསཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་ཡིན་ཏྲེ། ྲེས་པ་བདག་འཛིན་
སོགས་ཀི་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྲེད་པའི་རྲེན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། བདགཾ དྲེ་ཆོས་
ཅན། བདག་མིན་ཏྲེ། བདག་དང་མཚན་ིད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། བྱིནཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གིས་
བྱིན་གིས་བརླབ་བྱ་མིན་ཏྲེ། བདག་དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ།
རག་པ་ཡིན་ན་རང་འབས་སྲེད་བྱྲེད་མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བདག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་རིམ་
གིས་སྲེ་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ།ཾཾ རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྡུག་བསལ་སོགས་
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༼༡༤༢༽
ཀི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་གཞན་ཚོགས་ན་ཡང་ཁོད་ལྡོག་པའི་སོབས་ཀིས་སྡུག་བསལ་
སོགས་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྡུག་བསལ་རྒྱུར་བཅས་སྒྲུབ་སྲེ་ཀུན་བདྲེན་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
སྡུག་བསལ་རྒྱུ་དང་བཅས་པ་བསྒྲུབ། རྒྱུ་ིད་གཞན་དུ་རོག་པ་དགག རྒྱུ་ཡི་གཙོ་བོ་སྲེད་པ་བསན་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་སྲེ་བས་རྒྱུར་བཅས་སྒྲུབ། རྒྱུ་མྲེད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
རེཾས། སྡུག་བསལ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྲེས་འགའ་སྲེ་བའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ།
ལྡོག་ཁབ་རགས། གིས་པ་ནི། ཇིཾ། རྒྱང་འཕྲེན་པ་ན་རྲེ། ཚེར་མའི་རྣོ་བ་སོགས་རྒྱུ་མྲེད་ཡིན་པ་བཞིན་དུ་སྡུག་
བསལ་གི་བདྲེན་པ་ཡང་རྒྱུ་མྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གངཾ་། ཚེར་མའི་རྣོ་བ་སོགས་དང་སྡུག་བསལ་གི་བདྲེན་པ་ཆོས་
ཅན། རྒྱུ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་གཞན་ས་མ་ཕན་བྱྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་མིག་ཤྲེས་
ཀི་དམིགས་རྲེན་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་རྲེག་བྱ་ཆོས་ཅན། མིག་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པར་ཐལ། མིག་ཤྲེས་ཕྱི་མའི་རྲེས་
སུ་འགོ་ལྡོག་བྱ་ས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རེཾག དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེའི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་དམིགས་རྲེན་དུ་གྱུར་
པའི་གཟུགས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རགཾ སྡུག་བསལ་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་སོགས་རག་པ་ལས་
སྲེ་བ་མིན་ཏྲེ། སིར་རག་པ་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་། རག་པས་འབས་བུ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེད་པ་རྲེན་གི་གཙོ་བོར་བསན། དྲེ་ལ་ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། སྲེད་པ་ཁོ་
ན་བཤད་པའི་[WP:MRG:ENDFIELD][WP:MRG:ENDFIELD]རྒྱུའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། སིད་
པའི་
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༼༡༤༣༽
སྲེད་པ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་ཏྲེ། རང་འབས་སྡུག་བསལ་རང་དབང་དུ་སྲེད་
བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ལྟར་ན་མདོ་ལས། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཀུན་འབྱུང་ལ་འདོད་པའི་སྲེད་པ་
དང་། སིད་པའི་སྲེད་པ་དང་། འཇིག་པའི་སྲེད་པ་དང་གསུམ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། སིད་པའི་སྲེད་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ཀུན་འབྱུང་ལ་དྲེ་ལྟར་བཤད་པ་
མི་འགལ་བར་ཐལ། འདོ[WP:MRG:ENDFIELD]ད་སྲེད་དང་འཇིག་སྲེད་གིས་ཁོད་ཀི་བྱྲེ་བག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། བདཾག ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། སྲེད་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་ཁོད་ཡང་སིད་དུ་སྲེ་བའི་རྲེན་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་
ལ་བདྲེ་བར་འཛིན་པའི་ལོག་ཤྲེས་ལས་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་གསུམ་གི་དབང་གིས་ཁོད་ཡུལ་གི་བླང་དོར་ལ་འཇུག་
པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་དང་། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆགཾས། སིད་པའི་
སྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡང་སིད་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་པར་སློབ་དཔོན་དབྱིག་གྲེན་གིས་གསུངས་པའི་
ཕྱིར། གིསཔ་ནི། ལུསཾ། འོ་ན་ལུས་ལས་ཀང་འདོད་ཆགས་འབྱུང་བར་ཐལ། ལུས་མྲེད་པ་ལ་ཆགས་པ་མ་
མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུཾ། ལུས་ས་མ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་འདོད་ཆགས་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ལྷན་ཅིག་
བྱྲེད་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སར་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀག་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འདོད་
ཆགས་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་ཙམ་ཡིན་པ་བཀག་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་འདོད་ཆགས་ཕྱི་མའི་ྲེར་ལྲེན་ཡིན་པ་སར་བཀག་ཟིན་
པའི་ཕྱིར། རིཾགས། གལ་ཏྲེ་རིག་པ་ས་མ་ལ་བརྲེན་པའི་ལུས་ས་མ་ཆགས་པ་ཕྱི་མའི་རྒྱུར་འདོད་ན།

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

141

༼༡༤༤༽
རྒྱང་འཕྲེན་པ་ཆོས་ཅན། སྲེ་བ་ཕྱི་མ་ཡོད་པར་འདོད་རིགས་པར་ཐལ། ལུས་དང་ཆགས་པ་ས་མ་དྲེ་གིས་ཕྱི་
མའི་རྒྱུར་སྨྲས་པའི་ཕྱིར། གལཾ། ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་ཀི་རྒྱུ་མིན་ཏྲེ། ལུས་སྲེ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལུས་ཀང་ཆོས་ཅན། ཆགས་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། ཆགས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། སྐལཾ། ཚེ་འདིའི་ཆགས་པ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ཆོས་ཅན། རིགས་འདྲ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བ་གྲུབ་སྲེ། རང་
ིད་སྐལ་མམ་ཀི་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སྲེད་པ་ཁོ་ན་ཡང་སིད་དུ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ན། མི་
ཤྲེས་ལས་དང་སིད་ལས་འབྱུང་རིག་མཛོད། །ཅྲེས་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་དུ་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མིཾ། མ་
རིག་པ་ཆོས་ཅན། སིར་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་སྐབས་འདིར་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུར་མ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དྲེ། ཡང་སིད་ཀི་ཕུང་པོ་བསྲེད་ངྲེས་མིན་པའི་ཕྱིར། སྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོ་ན་སྐབས་འདིར་ཡང་སིད་ཀི་
རྒྱུར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཡང་སིད་ཀི་ཕུང་པོ་སྲེད་ངྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལས་ཀང་ཆོས་ཅན།
སྐབས་འདིར་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུར་མ་བཤད་དྲེ། ཁོད་ཡོད་ན་ཡང་སིད་འབྱུང་བས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
སྡུག་བསལ་འགོག་པ་སྒྲུབ་སྲེ་འགོག་བདྲེན་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སྡུག་བསལ་ལས་གོལ་ཐར་པ་བསྒྲུབ། གོལ་བ་
པོ་ལ་རོད་པ་སོང་། གོལ་བའི་ཚུལ་ལ་རོད་པ་སོང་། །བཅིང་ཐར་བདག་གིས་བྱྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ།
རྒྱུའི་གཙོ་བོ་སྲེད་པ་ཆོས་ཅན། གཏན་དུ་བ་མིན་ཏྲེ། རྒྱུ་མ་རིག་པ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མ་རིག་པའི་
གྲེན་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འཁྡོཾར། སྲེམས་ཅན་རས་ཡོད་ཆོས་
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༼༡༤༥༽
ཅན། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་མྲེད་པར་ཐལ། འཁོར་བའི་ཆོས་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཾ། ཐལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན།
སངས་རྒྱས་པ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པས་ཁོད་ལ་འདོད་པ་དང་།
རགས་མ་གྲུབ་པའི་ལན་དོན་མཐུན་ཐྲེབས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་འཁོར་བ་དང་ཐར་པ་གང་ལ་འཇོག་ཅྲེ་ན། ཇིཾ། བདག་
ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་ཁོད་མྲེད་ན་ཡང་ཐ་སད་དུ་འཁོར་བ་སངས་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཆྲེད་དུ་འབད་པ་བྱྲེད་
པར་འཐད་དྲེ། དོན་དམ་པར་ཕུང་པོ་སྡུག་བསལ་གིས་གདུང་པ་ལ་ཁོད་སྡུག་བསལ་གིས་གདུངས་པར་སྒྲོ་
བཏགས་པ་གང་ཞིག ལོག་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་གཞོམ་པའི་ཆྲེད་དུ་ཁོད་ཀིས་ཐ་སད་དུ་ཐར་ལམ་ལ་བརོན་
དགོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་ཆགས་བལ་བར་གནས་པ་མྲེད་པ་སང་། འཕགས་ལམ་དང་
པོར་ཡང་སིད་མྲེད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཆགས་བལ་གནས་པའི་རྒྱུ་གིས་བཤད། རྒྱུ་ཡི་དོན་
ལ་རོད་པ་སོང་། གནས་པའི་དོན་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འདྡོཾད། ཆགས་བལ་གི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན།
ཁོད་རྲེ་ཞིག་འཁོར་བར་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་བརྲེ་བ་དང་ལས་གང་རུང་གིས་རྲེ་ཞིག་འཁོར་བར་
གནས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཀི་དབང་གིས་འཁོར་བར་གནས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ས་མའི་ལས་ཀིས་
ཚེ་འདིའི་ཕུང་པོ་འཕངས་ཟིན་ཅིང་རྲེ་ཞིག་ཕུང་པོ་མི་ལྡོག་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལས་
ཀི་དོན་ལ་རོད་པ་སོང་། བརྲེ་བའི་དོན་ལ་རོད་པ་སོང་པའོ། དང་པོ་ནི། ཆགས་བལ་ལས་ཀིས་འཁོར་བར་
གནས་ན་ཡང་སིད་གཞན་དུ་མཚམས་སོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སིདཾ། ཆགས་བལ་
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༼༡༤༦༽
ལས་ཀི་གནས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་ལས་མ་གོལ་བ་མིན་ཏྲེ། ཡང་སིད་འགྲུབ་བྱྲེད་ཀི་སྲེད་པ་ཟད་པར་
སངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཆགས་བལ་ལ་སིང་རྲེ་ཡོད་ན་སྲེམས་ཅན་དུ་ལྟ་བ་ཡོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།
སྡུགཾ ཆགས་བལ་གི་རྒྱུད་ཀི་བརྲེ་བ་ཆོས་ཅན། བདག་ལྟ་མིན་ཏྲེ། འགལ་རྲེན་ཞྲེ་སང་མྲེད་ཅིང་། མཐུན་རྲེན་
སིང་རྲེ་ས་མའི་རྲེས་སུ་འཇུག་པའི་སྲེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆགས་བལ་ལ་སིང་རྲེ་ཡོད་ན་ཆགས་
པ་ཅན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། ཆགས་བལ་གི་རྒྱུད་ཀི་སིང་རྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཆགས་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཆགས་
པ་དང་རྒྱུ་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཆགས་བལ་ལ་སིང་རྲེ་ཡོད་ན་དྲེའི་ཡུལ་ལ་གནོད་པ་བྱས་པའི་ཚེ་ཁོང་ཁྲོ་སྲེ་བར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། ཆགས་བལ་གི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོང་ཁྲོ་སྲེ་བ་མིན་ཏྲེ། རྒྱུ་བདག་འཛིན་མ་ལུས་པ་
སངས་པའི་ཕྱིར། དེཾས། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། དུག་གསུམ་གི་ྲེས་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དུག་གསུམ་གི་ྲེས་པ་
མྲེད་པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལས་ཀིས་གནས་ལ་རོད་པ་སོང་། བརྲེ་བས་གནས་
ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཆགས་བལ་ལ་ལས་ཀིས་འཕངས་པའི་ལུས་ཡོད་ན་འཁོར་བ་ལས་མ་གོལ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གོལཾ། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་པ་མིན་ཏྲེ། ཡང་སིད་གཞན་དུ་མཚམས་སོར་
བའི་རྒྱུ་ཟད་པར་སངས་པའི་ཕྱིར་དང་། ལས་ཀི་ནུས་པ་མ་ཟད་ན་ཡང་འཁོར་བའི་ྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། ཆགས་བལ་སིང་རྲེས་གནས་ན་སྲེམས་ཅན་གི་དོན་དུ་ཡུན་རིང་པོར་གནས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།
སིངཾ་། ན་རང་དག་བཅོམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ལ་
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༼༡༤༧༽
ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། སིང་རྲེ་དམན་པ་ིད་ཀི་ཕྱིར། གངཾ་། ཐྲེག་ཆྲེན་འཕགས་པ་ཆོས་ཅན།
གཞན་དོན་ལ་ཡུན་རིང་དུ་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རྒྱུ་བརྲེ་བ་ཆྲེན་པོ་མངའ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གལཾ། འཇིག་ལྟ་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་ན་ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པ་ཆོས་ཅན། ཡང་སིད་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ།
འཇིག་ལྟ་སངས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལྷནཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་སངས་པ་མིན་ཏྲེ། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྲེས་མ་སངས་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སངས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སིད་དུ་མི་སྲེ་བར་ཐལ། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྲེས་སངས་པའི་ཕྱིར།
བདེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་ལྷན་སྲེས་མ་སངས་པར་ཐལ། བདག་བདྲེ་བ་དང་འཕྲད་པ་དང་སྡུག་བསལ་དང་
བལ་བར་འདོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ངཾ་། ཁབ་སྲེ། ངར་འཛིན་མྲེད་ན། བདག་བདྲེ་བ་དང་འཕྲད་པ་དང་
སྡུག་བསལ་དང་བལ་བར་འདོད་པའི་བློ་མྲེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་བཅིང་ཐར་བདག་གིས་བྱྲེད་པ་དགག་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། རག་པའི་བདག་གིས་བྱྲེད་པ་དགག བརོད་དུ་མྲེད་པས་བྱྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་
པ་ན་རྲེ། བདག་རག་པ་འཁོར་བར་བཅིང་བ་དང་། འཁོར་བ་ལས་ཐར་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྡུགཾ བདག་རག་པ་
ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་འཆིང་བ་མིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་
ལས་ཐར་པ་མིན་པར་ཐལ། སྡུག་བསལ་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར། མིཾ། བདག་ཆོས་ཅན། འཆིང་འགོལ་གི་
རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། མི་རག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གནས་མ་བུ་པ་ན་རྲེ། བདག་རག་པ་ལ་བཅིང་ཐར་
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མི་འཐད་ཀང་། རག་མི་རག་གང་རུང་དུའང་བརོད་དུ་མྲེད་པ་ལ་བཅིང་ཐར་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། བརྡོཾད། བདག་ཆོས་
ཅན། བཅིང་ཐར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རག་མི་རག་གང་རུང་དུ་བརོད་དུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གངཾ་། བདག་ཆོས་ཅན།
རག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། མི་རག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འཇིག་མྲེད་ཡིན་ན་རག་པ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་བདག་ལྟའི་གྲེན་པོ་སྒྲུབ་སྲེ་ལམ་བདྲེན་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་མྲེད་རོག་པ་གྲེན་པོར་བསན།
གྲེན་པོ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་མྲེད་གོམས་པས་གནས་འགྱུར་ཐོབ་
པར་བསན། གནས་འགྱུར་ཐོབ་ཀང་སང་བྱས་འཇོམས་པ་དགག གནས་འགྱུར་ཐོབ་པ་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཤདཾ། བདག་མྲེད་རོགས་ནས་གོམས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། འཁོར་བའི་གྲེན་པོར་
གྱུར་པའི་ཐར་ལམ་ཡིན་ཏྲེ། གོམས་པ་ལས་གནས་འགྱུར་ཐོབ་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
སང་བྱས་འཇོམས་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་བསན། ནུས་པ་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་བཤད། སྒྲུབ་བྱྲེད་འཛིན་
སངས་འགལ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། ྲེས་པ་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་ྲེས་མྲེད་དུ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
གནས་འགྱུར་བ་སིད་ཀང་ྲེས་པ་སླར་ཡང་འབྱུང་སྲེ། ྲེས་པ་དང་བཅས་པའི་སྲེམས་ལ་ྲེས་མྲེད་ཀི་ལམ་
འབྱུང་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གནས་གྱུར་པའི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་སླར་འབྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། ྲེས་པ་སླར་འབྱུང་
བའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། སང་གྲེན་འཛིན་སངས་འགལ་ཞིང་གྲེན་པོ་དོན་ལ་ཞུགས།
རང་བཞིན་གོ་བུར་ཁད་པར་ཡོད་པས་སར་ནུས་མྲེད། ནུས་
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༼༡༤༩༽
ཡོད་ན་ཡང་གྲེན་པོ་འབད་མྲེད་བསྲེད་པ་ནུས། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གྲེན་པོ་འབད་ཀང་ལྡོག་མི་ནུས་
པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམཾ། གནས་གྱུར་པའི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བདག་འཛིན་སོགས་ཀི་ྲེས་པ་སླར་འབྱུང་
བའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་འཛིན་པའི་སོ་ནས་བདག་འཛིན་སངས་པའི་བློ་ཡིན་ཞིང་།
བདག་འཛིན་དྲེ་ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྡོགཾ བདག་འཛིན་ཆོས་
ཅན། གནས་གྱུར་ཐོབ་པའི་སྲེམས་ལ་ཁོད་འབྱུང་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་ཀི་སང་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཛིན་པའི་བློ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། སྲེམསཾ། ྲེས་པ་ཆགས་
སོགས་ཆོས་ཅན། གནས་འགྱུར་ཐོབ་པའི་སྲེམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནོད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། སར་གནས་
མ་གྱུར་པའི་དུས་སུ་ཡང་སྲེམས་ལ་རང་བཞིན་གིས་གནོད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ནུསཾ།
ན་ཐོས་མཐོང་ལམ་པའི་སྲེམས་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་ཅུང་ཟད་སྲེ་ཡང་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ནུས་པ་མྲེད་
དྲེ། གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་པའི་ཤྲེས་རབ་རང་དབང་དུ་བསྲེད་ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ས་
རློན་པ་ལ་མྲེ་བཞིན་ནོ། བཞི་པ་ནི། འཚེཾ། ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་གནས་གྱུར་པའི་སྲེམས་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་
ཆགས་སོགས་ཀིས་འབད་དུ་ཟིན་ཀང་ལྡོག་མི་ནུས་ཏྲེ། གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ཕྱོགས་འབའ་ཞིག་
འཛིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཛིན་སངས་ཐ་དད་ཙམ་གིས་གྲེན་པོ་མིན། ཕྱོགས་རྲེའི་མགོ་
གནོན་ཙམ་གིས་གྲེན་པོ་མིན། དྲེས་ན་མཐའ་དག་དཔིས་འབྱིན་གྲེན་པོར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཛིན་
སངས་འགལ་
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༼༡༥༠༽
བ་ཙམ་གིས་གྲེན་པོར་གྱུར་ན་ཆགས་སང་གིས་ཀང་ཕན་ཚུན་གྲེན་པོར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བདཾག འདོད་
ཆགས་དང་ཁོང་ཁྲོ་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་གྲེན་པོར་འགྱུར་བ་མིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་བདག་འཛིན་དུ་གཅིག་པའི་ཕྱིར་
དང་། ཕན་ཚུན་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཞྲེ་སང་གི་གྲེན་པོ་བྱམས་པ་སོགས་ཀང་
གསུངས་པ་མིན་ནམ། ཅིའི་ཕྱིར་བདག་མྲེད་རོགས་པ་ཁོ་ན་གྲེན་པོར་འཆད་ཅྲེ་ན། བྱམཾས། སྲེམས་ཅན་ལ་
དམིགས་པའི་བྱམས་སོགས་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་དྲུང་ནས་འབྱིན་པའི་གྲེན་པོ་མིན་ཏྲེ། ོན་
མོངས་པ་ཅན་གི་མ་རིག་པ་དང་འཛིན་སངས་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་ནི་མ་རིག་
པའི་ར་བ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་རིག་པ་ནི་རིག་པ་བཀག་ཙམ་ཡིན་པས་འདི་ལྟར་མི་འཐད་དོ་ཞྲེ་ན། རིཾག མ་
རིག་པ་ཆོས་ཅན། རིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་དང་དམིགས་པ་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་རྣམ་པ་ལོག་པར་ཞུགས་པ་ཡིན་
གི། རིག་པ་བཀག་ཙམ་མིན་ཏྲེ། རིག་པ་ཡྲེ་ཤྲེས་ཀི་སང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། སྲེམས་བྱུང་ཡིན་པས་
དམིགས་རྣམ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ལྟ་བ་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པའི་མ་རིག་པ་ཞྲེས་བཤད་པ་དང་འགལ་ཏྲེ།
རང་ིད་རང་དང་མཚུངས་པར་ལྡན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འགལཾ། མ་རིག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལྟ་བ་དང་
མཚུངས་ལྡན་ཡིན་པས་དྲེ་ཁོད་ལྟ་བ་དང་འགལ་བའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལྟ་བ་དང་ཕྱོགས་གཅིག་པ་
དང་ཕྱོགས་གཅིག་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སོངཾ་། ྲེར་ལྲེན་གི་ཕུང་པོ་བདག་གིས་སོང་པ་ིད་དུ་
ལྟ་བའི་ལམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ྲེས་པ་ཆགས་སོགས་དྲུང་ནས་འབྱིན་པའི་གྲེན་པོ་ཡིན་ཏྲེ། བདག་ལྟ་དང་འཛིན་
སངས་དངོས་སུ་འགལ་ཞིང་། ཡུལ་གི་གནས་ཚུལ་ལ་ཞུགས་
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༼༡༥༡༽
པའི་ལམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཟདཾ། ྲེས་པ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གྲེན་པོ་གོམས་ཀང་ཟད་པ་མ་ཡིན་
པར་ཐལ། སྲེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་ཅན་ལ་གཟུགས་མི་ཟད་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིཾན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེམས་ཀི་ཆོས་ིད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ཟད་མི་སིད་པ་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ད་ལྟ་
གྲེན་པོ་སྲེས་པའི་ཚེ་མངོན་གྱུར་ལྡོག་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསྲེར་གི་ཞུ་བ་སླར་ཡང་ས་བ་བཞིན་དུ།
གྲེན་པོ་དང་བལ་བའི་ཚེ་སླར་ཡང་ལྡོག་གོ་ཞྲེ་ན། ྲེསཾ། གནས་འགྱུར་ཐོབ་པའི་སྲེམས་རྒྱུད་ཆོས་ཅན། གྲེན་
པོ་དང་བལ་ནས་ྲེས་པ་སླར་ལྡོག་པ་མིན་ཏྲེ། གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་བློ་དང་བལ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
དང་། གྲེན་པོ་དང་བལ་ན་སང་བྱ་སླར་ལྡོག་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གྲེན་པོ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
འགོད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་མྲེད་རོགས་པ་བདག་ལྟའི་གྲེན་པོར་བསན། བདག་མྲེད་རོགས་པ་སིད་པའི་
གྲེན་པོར་བསན། དྲེ་ལས་ལོགས་སུ་ལས་ལུས་གྲེན་པོར་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། བདག་ལྟ་འཁོར་
བའི་ར་བར་བསན། བདག་ལྟ་ྲེས་པའི་ར་བར་བསན། ར་བ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། དྲེས་ན་ར་བ་དབྱུང་བར་
གདམས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གངཾ་། བདག་ལྟ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁོར་བའི་ར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལས་བདག་དང་
བདག་གིར་ཆགས་པ་འབྱུང་། དྲེ་ལས་ཟག་བཅས་ཀི་ལས་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བདཾག
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ྲེས་པའི་ར་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལས་བདག་དང་གཞན་དུ་འཛིན་པ་འབྱུང་། དྲེ་ལ་ཆགས་སང་
སོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་ལྟས་ཆགས་པ་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

149

༼༡༥༢༽
གིས་ཀ་བསྲེད། གིས་པོ་སོང་བའི་ཐབས་གཞན་མྲེད། ཆགས་བལ་མྲེད་ན་འཁོར་བར་འཁོར་བའོ། །དང་པོ་
ནི། ངྲེསཾ། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་བལ་དུ་འདོད་པའི་བདག་འཛིན་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་
དང་མ་བལ་བར་ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། ྲེསཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། བདག་ྲེས་མྲེད་
ཀི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་ལ་ཆགས་པ་སོང་བའི་ཐབས་གཞན་མྲེད།
བདག་གིར་ཆགས་པ་སོང་བའི་ཐབས་གཞན་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སོན་བཅས་ཤྲེས་པས་ཞྲེན་ཡུལ་
སོང་མི་ནུས། སོན་བཅས་ཤྲེས་པས་དངོས་རྒྱུ་ལྡོག་མི་ནུས། སོན་བཅས་ིད་ལ་ཁས་བླངས་འགལ་བ་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། བདག་ྲེས་མྲེད་ཡིན་ཀང་བདག་ལ་ཆགས་པ་སོན་བཅས་སུ་ཤྲེས་པས་བདག་ལ་
ཆགས་པ་སོང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདིཾ། བདག་ལ་ཆགས་པ་སོན་ཅན་དུ་མཐོང་བའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བདག་
ལ་ཆགས་པ་སོང་མི་ནུས་པར་ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་པའི་ཞྲེན་ཡུལ་སུན་ཕྱུང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ།
ཞྲེན་ཡུལ་སོང་པའི་སོ་ནས་ཞྲེན་བྱྲེད་ཀི་བློ་སོང་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཆགསཾ། བདག་ལ་ཆགས་པས་
སོན་ཅན་དུ་མཐོང་བའི་བདག་འཛིན་ཅན་ཆོས་ཅན། བདག་ལ་ཆགས་པ་སོང་མི་ནུས་པ་ཐལ། བདག་ྲེས་མྲེད་
ཀི་ཡོན་ཏན་ཅན་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཆགཾས། བདག་ལ་ཆགས་པ་སོན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་
གི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གི་རྲེན་བྱྲེད་ན་ཡང་ཆགས་པ་དང་
བལ་བར་བྱ་བ་མིན་པར་ཐལ། བདག་སོན་མྲེད་ཀི་བདག་གི་བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར།
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༼༡༥༣༽
དཔྲེར་ན་བདག་སྡུག་བསལ་གི་རྲེན་བྱྲེད་ཀང་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱ་བ་མིན་པ་བཞིན་ནོ། །གལཾ། བདག་
སོན་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། བདག་ཁོ་ན་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
སོན་མྲེད་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཁོ་ན་སྡུག་བསལ་གི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བདག་དང་བདག་ལ་ཆགས་
པ་གིས་ཀ་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱ་བ་མིན་པར་ཐལ། སོན་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
བཞི་སྲེ། དབང་སོགས་སྡུག་བསལ་བསོམས་པས་སོང་མི་ནུས། དབང་བདག་ཐ་དད་ཤྲེས་པས་སོང་མི་ནུས།
སྡུག་བསལ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བས་སོང་མི་ནུས། སྡུག་བསལ་བསོམ་བྱར་གསུངས་དང་འགལ་བ་སོང་
བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུམ་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། སྦྲུལ་གིས་གཟུང་བའི་
ཡན་ལག་སྡུག་བསལ་གིས་རྒྱུར་བསོམས་པས་སོང་བ་བཞིན་དུ་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་། བདག་གི་བ་སྡུག་
བསལ་གི་རྒྱུར་བསོམས་པས་སོང་ངོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དཔྲེ་དགག དོན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
བདགཾ སྦྲུལ་གིས་གཟུང་བའི་ཡན་ལག་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམས་པ་ཙམ་གིས་འདོར་བ་མིན་ཏྲེ།
ཁོད་ལ་བདག་གི་བའི་བློ་མ་བཅོམ་ན་ཁོད་མི་འདོར་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བདུན་ཏྲེ། བདག་གིར་
འཛིན་པ་ཡོད་ན་འདོར་མི་སིད། བདག་གིར་འདོར་ན་བདག་གི་མཚན་ིད་མྲེད། བདག་འཛིན་ཡོད་ན་བདག་
གིར་ཆགས་པ་འབྱུང་། སྡུག་བསལ་བསོམས་པས་བརམས་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར། བདག་སོན་མྲེད་ན་ཆགས་དང་
བལ་ཡུལ་མྲེད། སོན་ཅན་ཤྲེས་པས་
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ཆགས་པ་སོང་མི་ནུས། རྒྱུ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པས་སོང་མི་ནུས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་གིར་འཛིན་
པ་ཡོད་ན་ཆགས་བལ་མྲེད། བདག་གིར་འཛིན་པ་བཅོམ་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབཾང་། དབང་
སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པའི་བདག་འཛིན་ཅན་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མིན་
པར་ཐལ། དབང་སོགས་ལ་རང་གི་བའི་བློ་མ་དོར་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དབང་སོགས་ལོངས་སོད་ཀི་རྲེན་དུ་གཟུང་
བའི་ཕྱིར། ལུསཾ། ཁབ་སྲེ། ལུས་ལས་བོག་པའི་ས་སོགས་ལ་རང་གི་བའི་བློ་དོར་ཞིང་གཞན་ལ་ཞྲེན་པ་སྲེ་བའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་བསོམས་པས་བཅོམ་པ་དགག སྡུག་བསལ་བསྲེད་པས་བཅོམ་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ལ་ཆགས་པ་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམས་པས་རང་གི་བའི་བློ་སོང་ངོ་ཞྲེ་ན།
དེཾ། བདག་ལ་ཆགས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་ཡང་རང་གི་བའི་བློ་དོར་བར་མི་འགྱུར་
བར་ཐལ། ཁོད་སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་ཡང་ཁོད་དང་བདག་གི་འདུ་སོགས་ཀི་འབྲེལ་བ་གནས་པའི་ཕྱིར། འཾདུ།
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་གི་འདུ་སོགས་ཀི་འབྲེལ་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་རང་གི་བའི་བློ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། འདུ་
སོགས་ཀི་འབྲེལ་པ་མྲེད་ན་ཡང་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་དུ་གཟུང་བ་ལས་རང་གི་བའི་བློ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
སྡུགཾ གོལ་བ་ཐོབ་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དབང་སོགས་ལ་རང་གི་བའི་བློ་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དབང་སོགས་
མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དུག་སྦྲུལ་གིས་བཟུང་བའི་སོར་མོ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
གཅིགཾ དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མཐོང་བས་ཁོད་
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༼༡༥༥༽
ལ་རང་གི་བའི་བློ་འདོར་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་མཐའ་གཅིག་ཏུ་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མཐོང་བ་མིན་ཞིང་།
ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་དུ་མཐོང་ན་རང་གི་བའི་བློ་འདོར་བས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། ཁདཾ། གཏན་ཚིགས་
ཕྱི་མ་གྲུབ་སྲེ། བླང་དོར་གི་བསམ་པ་དང་ལྡན་པའི་གང་ཟག་གིས་ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་ལ་ཆགས་པ་
དང་བལ་ཡང་བླང་དོར་གི་བསམ་པ་མྲེད་པའི་གང་ཟག་གིས་ཕལ་ཆྲེར་སྡུག་བསལ་སྲེད་བྱྲེད་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་
བར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བདཾག འཁོར་བའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདག་དྲེ་ཆོས་ཅན། འཇིག་པར་ཐལ།
སར་བདག་གི་བ་དང་བཅས་པ་ལས་ཕྱིས་བདག་གི་བ་དང་བལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བདག་མི་
འཇིག་པར་འདོད་པ་དང་འགལ་བར་འགྱུར་རོ། །མོངཾ་། ཐར་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་བདག་དྲེ་ཆོས་ཅན། བྱྲེ་བག་
པ་ཅི་ལྟར་ཞྲེན་པ་ལྟར་གི་བདག་ཏུ་མྲེད་པར་ཐལ། མོང་སོགས་ཀི་རྲེན་བྱྲེད་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དངོས། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམཾ། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་བལ་དུ་འདོད་པའི་
བདག་འཛིན་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་འབྱུང་སྲེ། བདག་འཛིན་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། བརོན།
བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་ཆྲེད་དུ་བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན།
བདག་ལ་ཆགས་པ་དྲེས་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་གྲེགས་བྱྲེད་པ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། བདག་ལ་ཆགས་
པ་དྲེས་རྲེན་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་འཇུག་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། གལ་
ཏྲེ་ཐར་པའི་ཚེ་བདག་ལ་ཡང་ཆགས་པ་དང་བལ་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཆགས་བལ་ཆོས་ཅན། །
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༼༡༥༦༽
བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཡང་བདག་གི་བ་འདོར་བ་མིན་པར་ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་ཡང་
བདག་མི་འདོར་བ་དང་རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐར་པ་དོན་གྲེར་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་
འདོར་བའི་ཆྲེད་དུ་བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་
པས་བདག་གི་བ་མི་འདོར་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམས་པས་བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་ཤྲེས་པར་
བྱྲེད་པ་ཙམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་ཤྲེས་པ་ཙམ་གིས་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་ན་ཆགས་པ་དང་བལ་ཏྲེ། བདག་གི་
བའི་ྲེས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདག་འཛིན་ཅན་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བའི་ྲེས་པ་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་
བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བ་མིན་པ་ཐལ། བདག་གི་བ་གཞན་འགའ་ཞིག་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བའི་ཕྱིར།
ཁབ་སྲེ། ཡུལ་གཅིག་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་རྲེན་དང་འཕྲད་པའི་ཚེ་གཞན་ལ་ཡང་ཆགས་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་
ཏྲེ། དཔྲེར་ན་འདོད་ལྡན་འགའ་ཞིག་བུད་མྲེད་གཞན་གི་ྲེས་པ་མཐོང་བའི་ཚེ་སར་བློ་ལྡོག་པའི་བུད་མྲེད་ལ་
ཡང་ཆགས་པ་སྲེ་བ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སོནཾ།
ཐར་པ་དོན་གྲེར་ཆོས་ཅན། ཆགས་པ་དང་བལ་བའི་ཡུལ་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་དང་། བདག་ལ་ཆགས་པ་
དང་། བདག་གི་བ་གསུམ་ཀ་སོན་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས། གིས་པ་ནི། དྲེརཾ། བདག་ལ་

154

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༡༥༧༽
ཆགས་པ་སོན་མྲེད་ཡིན་པའི་རགས་མ་གྲུབ་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་གི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདག་ཆོས་ཅན།
སོན་བཅས་སུ་ཐལ། སྡུག་བསལ་གི་རྲེན་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། ཐར་པ་དོན་གྲེར་ཆོས་ཅན། སོན་ཅན་ཡིན་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། བདག་སོན་བཅས་ཡིན་
ཡང་བདག་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་བྱྲེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ནི། ཡྡོཾན། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་ཆོས་
ཅན། བདག་གི་བ་ཡི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཁོ་ནས་བྱས་པ་མིན་པར་ཐལ། བདག་གི་བ་ཡི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཕན་
བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བའི་ྲེས་པ་མཐོང་
བས་འཇིག་པ་མིན་པར་ཐལ། བདག་གི་བའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གལ་ཏྲེ་བདག་
གིར་ཆགས་པའི་རྒྱུ་ནི་བདག་གི་བའི་བློ་ཡིན་ལ། དྲེ་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བས་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམས་
པས་དྲེ་སོང་ངོ་ཞྲེ་ན། བདག་གི་བའི་བློ་སྲེ་བའི་རྒྱུའང་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བའི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བས་བྱས་པ་
མིན་པར་ཐལ། བདག་གི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། སར་བཞིན་ནོ། །བདུན་པ་ནི། གཞཾན། བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་བསོམ་པའི་སྒྲུབ་པ་ཆོས་ཅན།
བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་ལ་མི་གནོད་པར་ཐལ། བདག་ལ་ཆགས་པ་ལ་མི་གནོད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བདག་ལ་
ཆགས་པ་ཡོད་ན་བདག་གིར་ཆགས་པ་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་དབང་བདག་ཐ་དད་ཤྲེས་པས་སོང་མི་ནུས་
པ་ནི། གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། ཡོན་ཏན་མཐོང་བ་ལ་ཆགས་པ་སྲེ་བ་མིན་གི། ཆགས་ཡུལ་
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༼༡༥༨༽
དང་སྲེས་བུ་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་ལས་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་སྲེ། ཐ་དད་དུ་ཤྲེས་ན་ཆགས་བལ་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།
མཆྡོཾག སྲེ་བོ་ཐ་མལ་པ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་བར་ཐལ། བདག་གི་བ་དང་སྲེས་བུ་ཐ་
དད་དུ་ཤྲེས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། བདག་གཞན་དུ་འགྱུར་བར་མི་འདོད་ཀང་བདག་གི་བ་མཆོག་གཞན་དོན་དུ་གྲེར་
བའི་ཕྱིར་དང་། བདག་རག་པར་གཟུང་ཡང་བདག་གི་བ་མི་རག་པར་གཟུང་བའི་ཕྱིར། དེཾ། དབང་སོགས་ལ་
ཆགས་པ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དང་སྲེས་བུ་གཅིག་ཏུ་མཐོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་
ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་བདག་ལ་ཆགས་པ་ལས་བྱུང་སྲེ། དྲེ་ཕན་བྱྲེད་དུ་
ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སྡུག་བསལ་ལས་ཡིད་འབྱུང་བས་སོང་མི་ནུས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཡིད་འབྱུང་ཆགས་བལ་མིན་པ་བསན། ཆགས་བལ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བྱྲེ་བག་
པ་ན་རྲེ། དབང་སོགས་སྡུག་བསལ་དུ་མཐོང་བས་དྲེ་ལ་ཡིད་འབྱུང་སྲེ་ཞིང་དྲེས་ཡུལ་དྲེ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་
བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གངཾ་། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་དྲག་པོས་ད་ལྟར་ཡིད་འབྱུང་བའི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆགས་བལ་
མིན་ཏྲེ། སྡུག་བསལ་དོར་ནས་བདྲེ་བ་ལ་ཆགས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆགས་བལ་མིན་ཏྲེ།
རང་རྒྱུ་ཞྲེ་སང་ལོག་ན་ཆགས་པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བླངཾ་། འོ་ན་ཆགས་བལ་མི་སིད་པར་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། ཡུལ་འདོད་མི་འདོད་ཀུན་ལ་མགོ་སོམས་ཅན་གི་གང་ཟག་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཆགས་བལ་ཞྲེས་བརོད་དྲེ།
ཡུལ་འདོད་མི་འདོད་པ་བླང་དོར་དུ་འཛིན་པ་སང་བའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཕྱོགས་གཅིག་ནས་
ཙནྡན་གིས་བྱུག་པ་དང་། ཕྱོགས་
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༼༡༥༩༽
གཅིག་ནས་སྲེ་འུས་བཅད་པ་གིས་མགོ་སོམས་པར་གནས་པ་ལྟ་བུའོ། བཞི་པ་སྡུག་བསལ་བསོམ་བྱར་
གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སོང་བ་ནི། འོ་ན་མདོ་ལས་སྡུག་བསལ་བསོམ་བྱར་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན།
འཾདུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། སྡུག་བསལ་གི་སྡུག་བསལ་ལ་དགོངས་ནས་སྡུག་བསལ་བསོམ་བྱར་
གསུངས་པ་མིན་ཏྲེ། སྲེད་པའི་རྲེན་ལས་སྲེས་པའི་འདུ་བྱྲེད་ཀི་སྡུག་བསལ་ལ་དགོངས་ནས་སྡུག་བསལ་
བསོམ་བྱར་གསུངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཁབ་པ་འདུ་བྱྲེད་ཀི་སྡུག་བསལ་བསོམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོ་ནས་
གོལ་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ལྟ་བའི་རྲེན་ཙམ་ཡིན་པ་གང་ཞིག བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ལྟ་བས་
གོལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཅན། མི་རག་སོགས་བསོམ་པ་བདག་མྲེད་རོགས་པའི་ལྟ་
བའི་རྲེན་ཡིན་པ་ཁོད་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་འདུ་བྱྲེད་མི་རག་པར་ཤྲེས་པ་ལས་ཟག་བཅས་སྡུག་བསལ་
དུ་ཤྲེས་པ་འབྱུང་ཞྲེས་སོགས་ཀི་མདོ་གསུང་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཆགས་བལ་མྲེད་ན་འཁོར་བར་
འཁོར་བ་ནི། ཆགཾས། བདག་གི་བ་སྡུག་བསལ་དུ་ཤྲེས་པའི་བདག་འཛིན་ཅན་ཆོས་ཅན། འཁོར་བ་པ་ཡིན་ཏྲེ།
ལས་ོན་ལས་མ་གོལ་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཐར་པའི་གནས་སྐབས་སུ་བདག་གི་བ་ལའང་
ཆགས་པ་དང་བལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདཾག ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན། བདག་གི་བའི་ཟ་བ་པོ་མྲེད་པར་ཐལ།
བདག་གི་བ་ལ་ཆགས་པ་དང་བལ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་དྲེས་ན་ར་བ་དབྱུང་བར་གདམས་པ་ནི། དེཾ། རྣམ་གོལ་དོན་གྲེར་ཆོས་ཅན། འཇིག་ལྟ་
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༼༡༦༠༽
སུན་དབྱུང་བར་རིགས་ཏྲེ། འཁོར་བ་སོང་འདོད་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག འཇིག་ལྟ་སུན་མ་ཕྱུང་ན་འཁོར་བ་སོང་
མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བདག་མྲེད་བསོམས་པས་སྲེད་པ་སོང་བར་ནུས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཆོ་ག་གྲེན་པོ་
ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག ཆོ་ག་གྲེན་པོ་མིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། དྲེས་ན་ཡང་དག་ལྟ་བ་གྲེན་པོར་བསན་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལུང་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག དཔྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག རིགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་འཇིག་ལྟ་སུན་མ་ཕྱུང་ཡང་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་ཐོབ་ན་གོལ་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་
དབང་ཕྱུག་གི་ལུང་ལས་བཤད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ལུངཾ་། དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུང་ཚད་མ་
ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ལས་བཤད་པའི་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་གིས་གོལ་བར་བསྒྲུབ་ནུས་པ་མིན་པ་ཐལ།
ཁོད་ལུང་ཚད་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དབང་ཕྱུག་གི་ལུང་ལས་བཤད་པའི་སགས་ཀིས་བཏབ་ན་
འཁོར་བ་ལས་གོལ་ཏྲེ། དྲེས་བཏབ་པའི་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་མི་སྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་གི་ལུང་ལས་
བཤད་པའི་སགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བཏབ་པའི་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་མི་སྲེད་པས་ཁོད་ཀིས་བཏབ་པའི་སྲེས་
བུ་ཡང་སིད་མི་སྲེད་པར་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། དྲེ་ལྟར་ནུས་ན་ལུས་ལ་ཏིལ་མར་བསྐུས་པ་སོགས་ལས་
ཀང་ཡང་སིད་མི་སྲེད་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མྲེ་ལྔ་བསྲེན་པས་ཡང་སིད་ལས་གོལ་
ཏྲེ། ལུས་སར་ལི་བ་ཕྱིས་ཡང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སརཾ། མྲེ་ལྔ་བསྲེན་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། སིག་པ་
བཅོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལུས་སར་ལི་བ་ཕྱིས་ཡང་བ་མིན་པར་ཐལ། ལུས་ཀི་ལིད་ཆུང་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
ལུས་སར་ལི་བ་ཕྱིས་ཡང་བ་

158

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༡༦༡༽
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཆོ་གས་སྲེ་རྒྱུ་མས་པ་མྲེད། མས་པར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག
མས་པ་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། བདག་ཀང་སྲེ་རྒྱུར་དགོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལོགཾ ལོག་སྲེད་
དང་མཚུངས་ལྡན་གི་སྲེམས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སངས་ན་ཡང་སིད་སྲེ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཡང་སིད་ཀི་
རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཡང་སིད་རང་དབང་དུ་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོན་གི་
ལས་ཀང་རྒྱུར་དགོས་པ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྲེམཾས། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ལས་ཁོད་ལས་
གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་ལས་ཀི་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དབང་ཕྱུག་གི་དབང་
བསྐུར་ཐོབ་པའི་བདག་འཛིན་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སིད་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ལོག་སྲེད་ཀི་སྲེམས་པ་མ་མས་
པར་ཡོད་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེ་རྒྱུ་གཞན་དུ་རོག་པ་དགག སྲེ་རྒྱུ་དྲེ་ིད་
མས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འགྡོཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡང་སིད་དུ་འགོ་བ་མྲེད་དྲེ། མ་མཐོང་པའི་ལས་ཞིག་
པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཡུལ་གཞན་དུ་འགོ་བ་དང་གཟུགས་སྒྲ་སོགས་རོགས་པའི་རྲེན་ནི་དབང་སོགས་ཡིན་ལ།
དྲེ་ནི་མ་མཐོང་བའི་ལས་ལས་གྱུར་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་
ཡིན་གི་ལོག་སྲེད་ཀི་སྲེམས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡོདཾ། བྱྲེད་པ་དབང་སོགས་ཆོས་ཅན། ལོག་སྲེད་ཀི་སྲེམས་པ་
ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་གི། བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ས་མས་ཁོད་བསྲེད་པར་ནུས་ལ། ཕྱི་
མས་ཁོད་བསྲེད་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སྲེ་རྒྱུ་མས་པ་མྲེད་ཅྲེས་པའི་སོར་བ་དགོད། གིས་པ་ནི། གལཾ།
དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་བ་དྲེས་ལོག་སྲེད་ཀི་སྲེམས་པ་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་བས་ཡང་སིད་མི་སྲེའོ་ཞྲེ་ན།
དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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ཐོབ་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དབང་བསྐུར་བྱས་མ་ཐག་ཏུ་སྲེམས་པའི་དབང་གིས་ལུས་འཛིན་པ་སོགས་མྲེད་
པར་ཐལ། དབང་བསྐུར་དྲེས་སྲེམས་པ་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་བའི་སྲེས་
བུ་ཤི་བའི་ཚེ་སྲེ་བ་གཞན་དུ་འཕྲེན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བློ་ཕྱི་མ་འཕྲེན་པའི་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
འཆི་ཁ་ཐ་མའི་ལོག་སྲེད་ཀི་བློ་ཆོས་ཅན། རིགས་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་སོར་ཏྲེ། རིག་པ་ཕྱི་མར་མཚམས་སོར་
ནུས་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་ཚང་ཞིང་གྲེགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་གིས་ལོག་སྲེད་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའི་ནུས་མྲེད་
དུ་བྱས་སོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་ཆོས་ཅན། གསོན་པ་ིད་ནའང་ལོག་སྲེད་ས་མ་ཕྱི་མ་མཚམས་
སོར་བའི་ནུས་མྲེད་དུ་བྱས་པ་ཐལ། འཆི་བའི་ཚེ་དྲེ་ལྟར་བྱས་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། གེཾན། ལོག་སྲེད་ཀི་རྒྱུན་ཆོས་ཅན། དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་བས་ཁོད་ལྡོག་པ་མྲེད་པ་ཐལ།
ཁོད་རང་རྒྱུ་བདག་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞིག དབང་ཕྱུག་གི་དབང་བསྐུར་དྲེས་དྲེ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རག་པའི་བདག་ལ་གནོད་བྱྲེད་བསན། དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་དྲེ་
བདག་རག་པའང་འཁོར་བའི་རྒྱུར་དགོས་པས། ལོག་སྲེད་དང་སྲེམས་པ་ཁོ་ན་འཁོར་བའི་རྒྱུར་མི་འཐད་དོ་ཞྲེ་
ན། རགཾ བདག་རག་པ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་རིམ་གིས་བསྲེད་པར་མི་བྱྲེད་པར་ཐལ། རྲེན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་འབས་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། རང་འབས་བྱྲེད་པ་དང་མི་བྱྲེད་པ་ཁད་པར་མྲེད་པའི་རག་
པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ།ཾཾ ལས་བྱྲེད་པ་པོ་དང་འབས་བུ་ཟ་བ་པོ་གཅིག་པར་ཐལ། བདག་རག་པ་དྲེ་དྲེ་གིས་ཀ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་གིས་ཐ་དད་ཡིན་ན་ལས་བྱྲེད་པ་པོའ ་ི བདག་ཆོས་ཅན། རྣམ་སིན་ཟ་བ་པོའ་ི བདག་མིན་པར་
ཐལ། དྲེ་ལས་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །
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༼༡༦༣༽
བདག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་འབས་བུ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། གལ་ཏྲེ་གཞན་གིས་མོང་བ་གཞན་གིས་དྲན་པ་སོགས་ཡོད་པ་ཐལ། མོང་བ་པོ་དང་དྲན་པ་པོ་སོགས་
གཅིག་ཡིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གང་ཟག་གི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དྲེ་ལྟར་ཐལ་བ་འཕྲེན་ནམ། ཆོས་ཀི་དབང་
དུ་བྱས་ནས་ཐལ་བ་འཕྲེན། དང་པོ་ལྟར་ན། གཞཾན། གང་ཟག་གཞན་གིས་མོང་བ་གཞན་གིས་དྲན་པ་སོགས་
སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། མོང་བ་པོའ ་ི གང་ཟག་དང་དྲན་པ་པོའ ་ི གང་ཟག་གཅིག་ཡིན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་པའི་
ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཆོས་གགས་ཀིས་ཁོད་
ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་དུ་ཐྲེབས་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གི་ཚབ་ཏུ་ཆོས་སོར་ནས་འདོད་ལན་དོན་
མཐུན་དུ་ཐྲེབས་པ་དང་སར་རོ། །གསུམ་པ་དྲེས་ན་ཡང་དག་ལྟ་བ་གྲེན་པོར་བསན་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེད་པ་
འཇོམས་པའི་གྲེན་པོར་བསན། སྲེད་པ་མྲེད་ན་ཡང་སིད་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེཾན། མི་རག་ལ་སོགས་
བཅུ་དྲུག་བསོམ་པའི་ལྟ་བ་ཆོས་ཅན། སྲེད་པ་རྲེས་འབང་དང་བཅས་པ་སོང་བར་བྱྲེད་དྲེ། དམིགས་ཡུལ་བདྲེན་
པ་བཞི་ལ་རྣམ་པ་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་དང་འགལ་བའི་དོན་བསོམ་པའི་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཁབ་སྲེ། རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་འཛིན་པའི་དབང་གིས་སྲེད་པ་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ལསཾ། བདག་
འཛིན་ལས་བྱུང་བའི་སྲེད་པ་སང་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ལས་ལུས་གནས་ན་ཡང་ཡང་སིད་དུ་སྲེ་བ་མིན་ཏྲེ།
ཡང་སིད་ཀི་རྒྱུ་གསུམ་གི་ནང་ནས་གཙོ་བོ་ོན་མོངས་པ་སངས་པའི་ཕྱིར། ས་བོན་མྲེད་ན་མྱུ་གུ་མི་སྲེ་བ་
བཞིན་ནོ། །
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༼༡༦༤༽
གསུམ་པ་དྲེ་ལས་ལོགས་སུ་ལུས་གྲེན་པོ་མྲེད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ལས་ལུས་སོང་ལ་དགོས་ནུས་མྲེད། ལས་
འཛད་གྲེན་པོ་ཡོད་པ་དགག ལས་འཛད་འདོད་དང་འགལ་བ་སང་། ལས་ོན་རྒྱུ་འབས་མཚུངས་པ་སང་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡང་སིད་དྲེ་རྒྱུ་གསུམ་པ་ཅན་ཡིན་ན་ལས་ལུས་སོང་པའི་གྲེན་པོ་ཡང་ཐར་ལམ་དུ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། ལསཾ། ལས་ལུས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོ་ན་སང་བྱ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཁོ་ན་སོང་བའི་གྲེན་པོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་
དང་། སྲེད་པ་ཡོད་ན་ཁོད་སླར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འོ་ན་ལས་དང་སྲེད་པ་གིས་ཀ་ཟད་པའི་དོན་དུ་འབད་རིགས་
སོ་ཞྲེ་ན། གིསཾ། ཐར་པ་དོན་གྲེར་ཆོས་ཅན། སྲེད་པ་ལས་ལོགས་སུ་ལས་ཟད་པའི་ཆྲེད་དུ་འབད་པ་དོན་
མྲེད་དྲེ། སྲེད་པ་སངས་པས་ལས་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དཀའ་ཐུབ་ཀིས་སོན་གི་ལས་ཀི་ནུས་པ་
ཟད་པར་བྱྲེད་པ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། འབསཾ། ཟག་བཅས་ཀི་ལས་རྣམས་ཆོས་ཅན། ནུས་པ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་
ཡོད་དྲེ། འབས་བུ་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དཀའ་ཐུབ་ཀི་སྡུག་བསལ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀིས་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་པར་ནུས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་རིགས་མཐུན་པའི་ལས་
ཀི་ནུས་པ་ཆུང་བ་ཙམ་ནུས་ཀི་རིགས་མི་མཐུན་པའི་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཆུང་བ་ཙམ་ཡང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར།
ཙཾམ། གལ་ཏྲེ་དཀའ་ཐུབ་ཀིས་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་འདྲྲེས་པར་བྱས་ནས་དྲེ་དཀའ་ཐུབ་གཅིག་
གིས་ཟད་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དཀའ་ཐུབ་དྲེ་སྡུག་བསལ་ལས་གཞན་ཡིན་ནམ་སྡུག་བསལ་ིད་ཡིན། དང་པོ་
ལྟར་ན། དཀའ་ཐུབ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཆ་ཤས་ཙམ་གིས་ལས་ཀི་ནུས་པ་ཐམས་ཅད་ཟད་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་
ཀིས་ལས་ཀི་
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༼༡༦༥༽
ནུས་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲྲེས་པ་དྲེ་ཟད་ནུས་པ་གང་ཞིག ཁོད་སྡུག་བསལ་ལས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལྟར་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལས་ཀི་ནུས་པ་འདྲྲེས་པ་དང་དྲེ་ཟད་པར་བྱྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ལས་ོན་གི་འབས་
བུར་གྱུར་པའི་སྡུག་བསལ་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཁོད་ཀང་ལས་ཀི་གྲེན་པོ་བདག་མྲེད་མཐོང་
བའི་ལམ་འདོད་པ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། སྲེསཾ། བདག་མྲེད་མཐོང་བའི་ལམ་ཆོས་ཅན། སྲེད་པ་མ་སངས་པ་ལས་སོང་
བ་མིན་ཏྲེ། སྲེད་པ་སྲེ་འགྱུར་འགོག་པའི་སོ་ནས་ལས་སོང་བའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ོན་མོངས་པ་ལས་ལས་
འབྱུང་བ་བཞིན་དུ་ལས་ལས་ཀང་ོན་མོངས་འབྱུང་བས་ལས་མ་སངས་ན་ོན་མོངས་སངས་ཀང་མི་གོལ་བར་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ལཾས། ོན་མོངས་སངས་པའི་ལས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ོན་མོངས་འབྱུང་བ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་
ལས་ོན་མོངས་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ོན་མོངས་དང་མི་ལྡན་ན་ལས་ོན་གི་རྒྱུ་མ་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། ལྡོཾག བདག་ལྟ་སངས་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ལས་འདོད་ཆགས་དང་ཞྲེ་སང་སྲེ་
བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བདག་འཛིན་སངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྲེ་ལས་བདྲེ་གཤྲེགས་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། སོབཾ།
སོབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རགས་སུ་བཀོད་པ་ལས་སོན་པ་སངས་རྒྱས་མཁྲེན་པ་ཁད་པར་གསུམ་དང་ལྡན་པར་
གྲུབ་སྲེ། ཁོད་རང་རྒྱུ་མཁྲེན་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སུ་ག་ཏ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་སར་སངས་པའི་དོན་དུ་བཤད་པ་དང་། འདིར་རོགས་པའི་དོན་དུ་བཤད་པ་གིས་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་
སངས་རོགས་གིས་ཀ་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སོན་པ་ཆོས་ཅན།
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༼༡༦༦༽
ཁོད་ཕྱི་རོལ་པ་སོགས་ལས་ཁད་པར་དུ་འཕགས་པ་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་མཁྲེན་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་མངའ་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དྲེ་ལས་སོན་པ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ནི། གཞཾན། སོན་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་དུས་ཀི་སོན་པ་སོན་
དུ་སོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། མཁྲེན་པ་ཁད་པར་གསུམ་ལྡན་གི་བདྲེ་གཤྲེགས་མངའ་བའི་ཕྱིར། བཞི་པ་དྲེ་ལས་བརྲེ་བ་
གྲུབ་པ་ནི། དེཾ། སོན་པ་ཆོས་ཅན། བརྲེ་བ་སིང་རྲེ་ཆྲེན་པོ་སོན་དུ་སོང་བར་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་དུས་ཀི་སོན་པ་
སོན་དུ་སོང་བའི་ཕྱིར་དང་། རང་དོན་ཕུན་ཚོགས་བརྙྲེས་ཀང་གཞན་དོན་མི་འདོར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་
དྲེས་ན་ནན་ཏན་བྱས་པར་གྲུབ་པ་ནི། བརེཾ། སོན་པ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་ཚད་མའི་ཐབས་ལ་ནན་ཏན་བྱས་པས་
སྲེས་བུ་ཚད་མ་ིད་དུ་གྲུབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། གདུལ་བྱ་ལ་ལྲེགས་པར་གསུངས་པ་དང་། བདྲེན་པར་གསུངས་པར་
མཛད་ཅིང་དྲེ་ལ་བརོན་པ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཚད་མས་བསོད་པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཚད་མ་གྲུབ་པ་དགོས་པར་བསན། རྲེས་དཔག་ཚད་མ་གྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་
ཚད་མའི་སོ་ནས་བསོད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀིས་བསན་པ་ིད་ལས་ཚད་མ་
མངོན་རྲེས་གིས་པོ་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་མངོན་སུམ་གྲུབ་མོད་ཀི་རྲེས་
དཔག་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། རྲེསཾ། སོན་པ་ཆོས་ཅན། རྲེས་དཔག་ཚད་མར་བཞྲེད་དྲེ། རྲེས་དཔག་ཚད་མ་ཡིན་པ་
མ་བཀག་ཅིང་ཚད་མ་མ་ཡིན་པ་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཅུངཾ་། དྲེར་མ་ཟད་སོན་པའི་བསན་པ་ིད་
ལ་ཅུང་ཟད་སྲེ་བའི་ཆོས་ཅན་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་འགགས་པའི་ཆོས་ཅན་ནོ་ཞྲེས་སོགས་ཀི་སོར་

164

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༡༦༧༽
ངག་ཆོས་ཅན། རྲེས་སུ་དཔག་པ་དོན་གིས་གསལ་བར་བཤད་དྲེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དངོས་
སུ་བསན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་རྲེས་དཔག་གི་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚད་མ་སོགས་སོ། །ལྲེའུ་གིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།གསུམ་པ་སྐབས་སུ་
བབས་པའི་ལྲེའུ་ལྷག་མ་ལུས་པ་གིས་པོ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མངོན་སུམ་ཚད་མ་བཤད། གཞན་དོན་རྲེས་
དཔག་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐོག་མར་འབྲེལ་གིས་མཚམས་སར་བསན། བར་དུ་ལྲེའུའི་གཞུང་
ིད་བཤད། ཐ་མར་མཚན་གིས་མཇུག་སྡུད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྷས་ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཀི་བསན་
བཅོས་འཆད་པའི་རྒྱུ་རང་དོན་རྲེས་དཔག་དང་། མདོའ ་ི མཆོད་བརོད་ཀི་འགྲེལ་པ་ཚད་མ་གྲུབ་པ་བཤད་ཟིན་
ནས། ད་ནི་ཚད་མའི་མཚན་ིད་ཀི་བསན་བཅོས་འཆད་ཅྲེས་པའི་བཞྲེད་པར་རང་ལུགས་ནི་སར་བཤད་ཟིན་
ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚད་མ་གིས་ཀི་སི་ཡི་རྣམ་གཞག་བསན། སྐབས་ཀི་བརོད་བྱ་མངོན་སུམ་གཏན་
ལ་དབབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚད་མ་གིས་སུ་ངྲེས་པ་བསྒྲུབ། གངས་གཞན་འདོད་པའི་ལོག་རོག་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གིས་སུ་ངྲེས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་ཡི་ཚུལ་གསུམ་བསྒྲུབ།
ཚུལ་དྲེས་གངས་གཞན་སྲེལ་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོར། མངོན་སུམ་དང་ནི་རྲེས་སུ་དཔག །ཚད་
མའོ་མཚན་ིད་གིས་གཞལ་བྱ། །ཞྲེས་པའི་དོན་འཆད་དྲེ། གཞལ་བྱ་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། འཇུག་ཚུལ་གི་སོ་
ནས་མངོན་རྲེས་གིས་སུ་ངྲེས་ཏྲེ། འཇུག་ཚུལ་གི་གཞལ་
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བྱ་ལ་རང་སི་གིས་སུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ། ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་
པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་གིས་སུ་ངྲེས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། བསྒྲུབ་བྱ་གཞལ་བྱ་གིས་ཀི་རང་བཞིན་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཞལ་བྱ་གིས་སུ་ངྲེས་པ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཨུཏྤལ་སོན་པོ་སོགས་དང་སི་གིས་
ཀ་ཡང་ཡིན་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྡོཾན། གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་སི་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕུང་གསུམ་མྲེད་དྲེ།
དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་གིས་ཀ་ཡིན་པའི་ཕུང་གསུམ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་
ལ་སྣང་བའི་ས་ཤད་སོགས་རང་སི་གིས་ཀ་མིན་པའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ས།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་
ཀི་གཞལ་བྱ་མིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་ཀི་གཞལ་བྱར་རྲེས་ཀི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀིས་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདྲཾ། དྲེས་ན་
ཚད་མའི་འཇུལ་ཚུལ་གི་གཞལ་བྱ་ཆོས་ཅན། རང་སི་གིས་སུ་གངས་ངྲེས་ཏྲེ། ཐུན་མོང་བ་དང་ཐུན་མོང་མིན་
པ་གིས་སུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་དང་། རོད་བྱྲེད་སྒྲའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་མིན་པ་གིས་སུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་དང་།
རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་དང་རོག་མྲེད་ཤྲེས་པའི་སྣང་ཡུལ་གིས་སུ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཇུག་
ཚུལ་སོ་ནས་རང་སི་གིས་སུ་བསན། འཇུག་ཡུལ་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅིག་ཏུ་བསྡུ། དྲེ་ལ་གིས་སུ་
གསུངས་དང་འགལ་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སར་བཤད་ཕྱོགས་གིས་མཚན་གཞིར་བསན།
མཚན་ིད་དངོས་པོར་ཡོད་མྲེད་དཔད། སི་མཚན་ིད་ཀི་དབྱྲེ་བ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚན་
གཞི་དངོས། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་གཞལ་བྱ་གིས་ཀི་མཚན་གཞི་གང་ཞྲེ་ན། །
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༼༡༦༩༽
དོནཾ། རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་མཚན་གཞི་ཡོད་དྲེ། དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དང་། ཐུན་མོང་མིན་
པའི་དངོས་པོ་སོགས་ཁོད་ཀི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སི་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་མཚན་གཞི་ཡོད་དྲེ།
དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པ་དང་ཐུན་མོང་བ་སོགས་ཁོད་ཀི་མཚན་གཞི་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། མཚན་གཞི་དང་པོར་རོད་པ་སང་། མཚན་གཞི་གིས་ཀའི་རོད་པ་སོང་། མཚན་གཞི་ཕྱི་མའི་རོད་
པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། དོན་དམ་པར་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་རང་མཚན་
གི་མཚན་ིད་དུ་མི་འཐད་དྲེ། དྲེ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡོད་པར་ཐལ། ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་བསྲེད་པའི་ནུས་
པ་ཚད་མས་མཐོང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ས་བོན་གིས་མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་དྲེ། ཀུན་རོབ་པར་འདོད་ན། མདོ་སྲེ་པ་
ཆོས་ཅན། ངོ་བོ་ིད་མྲེད་པར་སྨྲ་བ་དང་། དོན་དམ་གི་མིང་ལ་མི་རོད་དྲེ། མྱུ་གུ་བསྲེད་པའི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་
ལ་དྲེས་ཀུན་རོབ་པའི་མིང་བཏགས་ཀང་རང་ལུགས་ལ་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ། གལཾ།
གལ་ཏྲེ་དྲེ་གིས་རང་སི་གིས་ཀི་མཚན་ིད་སོ་སོར་མི་འཐད་དྲེ། རང་སི་གིས་ཀ་ལ་དོན་དམ་པར་དོན་
བྱྲེད་ནུས་པ་དྲེ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སི་མཚན་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་གི་བློ་བསྲེད་པའི་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་མིན་
པར་ཐལ། རྲེན་གསུམ་གིས་རང་འབས་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་པ་ལྟར་རང་འཛིན་གི་བློ་དྲེ་ཁོད་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་
མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དེཾས། སི་འཛིན་གི་བློ་སི་ལས་མི་སྲེ་བར་བཤད་པའི་རིགས་པ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། བྱྲེ་བག་པས་རས་བུམ་པ་སོགས་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་
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༼༡༧༠༽
འཛིན་པའི་རོག་བློ་རས་བུམ་པ་སོགས་ལས་སྲེ་བར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དྲེའང་ཁྲེགས་པའི་ཕྱིར། ཚིག་གི་དོན་
དྲུག་འཛིན་པའི་རོག་བློ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་མྲེད་མིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་བརྡ་དྲན་དང་རོལ་བ་སོགས་ལས་སྲེ་བའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། དོན་དམ་པའི་དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པ་སི་མཚན་ཡིན་ན་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའི་ས་ཤད་
སོགས་ཀང་སི་མཚན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ས།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། སི་མཚན་མིན་ཏྲེ། རང་དངོས་སུ་སྣང་བའི་ཤྲེས་
པ་དྲེས་གཞལ་བྱར་ཞྲེན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དངོས་མྲེད་ཀང་གཞལ་བྱར་མིན་པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། ཤྲེསཾ།
དངོས་མྲེད་ཆོས་ཅན། གཞན་སྲེལ་གི་བློ་ངོར་གཞལ་བྱ་ཡིན་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་གི་བློས་དགག་བྱ་དངོས་པོ་
བཀག་པའི་སོ་ནས་ཤྲེས་བྱ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ས་ཤད་ཀང་རོག་པས་ཤྲེས་བྱར་ཞྲེན་པ་ཡོད་པས་གཞལ་
བྱར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། ས་ཤད་འཛིན་པའི་རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཆོས་ཅན། སི་མཚན་ཡིན་པ་བཀག་པ་མྲེད་དྲེ།
རོག་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསལཾ། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་ས་ཤད་གསལ་བར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་
ཅན། རང་མཚན་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པའི་རས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ས།ཾཾ ས་ཤད་དཔད་པའི་རོག་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་
སྣང་ཡུལ་རང་མཚན་མིན་ཏྲེ། ཁོད་སི་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ས།ཾཾ ས་ཤད་གསལ་སྣང་གི་
དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གཟུང་ཡུལ་རང་སི་གང་རུང་མིན་ཏྲེ། ཁོད་གཟུང་ཡུལ་མྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་ཡིན་པར་ཐལ།
ཤྲེས་པའི་རས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། མདོ་སྲེ་པ་
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༼༡༧༡༽
ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀི་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། དྲེས་ཁོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་དུ་ཐྲེབས་པའི་ཕྱིར།
འོ་ན་ཇི་ལྟར་སིར་འཇོག་ཅྲེ་ན། དྡོཾན། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་བུམ་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེལ་ངོར་
བུམ་པར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་ཆ་དྲེ་སི་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་སྲེལ་ངོར་བུམ་གསལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། བུམ་པ་མིན་
པ་ལས་ལོག་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་མཚན་ིད་དངོས་པོར་ཡོད་མྲེད་དཔད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སི་མཚན་
དངོས་པོར་མྲེད་པ་བསྒྲུབ། དངོས་པོ་རང་མཚན་ིད་དུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བརྒྱད་དྲེ། སྒྲ་ཡི་དངོས་ཀི་
བརོད་བྱ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ། དྲེ་ིད་གཞན་ིད་བརོད་དུ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ། ཞིག་པ་འཛིན་དང་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་
པས་བསྒྲུབ། ལྡོག་པ་མཚུངས་པའི་སི་ིད་ཡིན་པས་བསྒྲུབ། འབས་བུ་ཡིན་མིན་རྣམ་པར་བརགས་ནས་བསྒྲུབ།
བརྡ་དྲན་ཤྲེས་པའི་སྣང་ཡུལ་ཡིན་པས་བསྒྲུབ། རང་དབང་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ། དོན་བྱྲེད་ནུས་
པས་སོང་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་འགོད་དྲེ་ཁབ་པ་བསྒྲུབ། ཁབ་སྒྲུབ་
ིད་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བརོདཾ། བུམ་སོགས་ཀི་སི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མིན་ཏྲེ། སྒྲའི་དངོས་ཀི་
བརོད་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་མཚན་སྣང་ནས་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པ་ལ་དབང་སོགས་དོན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མིང་སོགས་བརོད་པའི་དབང་སོགས་དོན་ཡོད་སོང་། སི་དངོས་བརོད་པའི་
དབང་སོགས་དོན་ཡོད་སོང་། མངོན་སུམ་ཤྲེས་ཕྱིར་དབང་སོགས་དོན་ཡོད་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
འདོད་པ་བརོད་དྲེ་དྲི་བ་
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༼༡༧༢༽
དགོད། དྲིས་པའི་མཐའ་གསུམ་སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིངཾ་། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། སྒྲས་རང་མཚན་
དངོས་སུ་བརོད་ཀང་དབང་སོགས་དོན་མྲེད་དུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བུམ་པའི་མིང་མཚན་ལྡན་
མིན་འདུ་བྱྲེད་རང་མཚན་པ་དངོས་སུ་བརོད་ཅིང་དབང་ཤྲེས་ཀིས་བུམ་པ་རང་མཚན་པ་དངོས་སུ་རོགས་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་འཆད་ན་བྱྲེད་པའི་བློ་དང་འབྲེལ་བའི་མིང་སོགས་དང་། དོན་བུམ་པ་
དང་འབྲེལ་བའི་མིང་སོགས་དང་། བློ་དོན་གང་དང་ཡང་འབྲེལ་བ་མྲེད་པའི་མིང་སོགས་གང་བརོད། གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། བློ་དང་འབྲེལ་པ་བརོད་པ་དགག ཚུལ་དྲེས་འབྲེལ་མྲེད་བརོད་པ་ཁྲེགས། དོན་དང་འབྲེལ་བ་
བརོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། དང་པོ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་གྲེར་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞྲེས་
པའི་སྒྲ་ལས་བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པར་མི་བྱྲེད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བུམ་པ་མ་བརོད་པའི་
ཕྱིར། གལཾ། སོན་མྲེད་དྲེ། བུམ་པའི་མིང་སོགས་དང་བུམ་པ་རང་མཚན་གིས་འདྲ་བ་ལས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་
ནས་བུམ་པ་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དོན་གྲེར་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དུས་ཀུན་ཏུ་བུམ་པའི་མིང་སོགས་
ལ་བུམ་པར་འཁྲུལ་པ་མིན་པར་རྲེས་འགའ་བུམ་པ་ལ་བུམ་པའི་མིང་སོགས་སུ་འཁྲུལ་པ་སིད་པར་ཐལ། དྲེ་
གིས་འདྲ་བའི་སོ་ནས་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཀུན་ཏུ་དྲེ་གིས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པ་
མིན་པར་ཡུལ་འགའ་ཞིག་ཏུ་དྲེ་གིས་སོ་སོར་ཤྲེས་པ་སིད་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ས་མ་དྲེའི་ཕྱིར། ཤྲེས༢ཾཾ།

ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། མདོ་སྲེ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་
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༼༡༧༣༽
ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལས་དོན་གྲེར་སྲེས་བུས་བུམ་པར་འཇུག་པར་མི་འགྱུར་བའི་ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་མྲེད་
དྲེ། ཁོད་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལས་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་རོག་བློ་སྲེ་བ་ཁས་བླངས་པའི་མཁས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞ༣ན་ཡང་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ས་མའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་མྲེད་དྲེ།
ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་གི་རྣམ་པ་ཡང་ཡིན། བློ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
ག༤ལ་ཏྲེ་དྲེ་ཡོད་ན་ཡང་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་ཤར་བའི་བུམ་པའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་
འཛིན་རོག་པའི་གཟུང་དོན་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
ཤེཾས།༥ མ་གྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་ཡིན་ན་གཟུང་དོན་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
འཐདཾ། དྲེ་ཁབ་པ་མིན་པར་ཐལ། སོན་པོ་རིས་པའི་རི་ལམ་གི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་གཟུང་དོན་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འདུ་བྱྲེད་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། འདུ་བྱྲེད་གཟུང་དོན་དུ་
བྱས་པ་ལས་སྲེ་བ་མིན་པར་ཐལ། སོན་པོའ ་ི ཁ་དོག་དང་དབྱིབས་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར།
གལ་ཏྲེ་སོན་པོ་རང་མཚན་པ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་པ་ལས་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། རི་ལམ་གི་ཤྲེས་པ་ལ་རང་དུས་
སུ་སོན་པོར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་མིན་ཏྲེ། ཐོགས་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རུངཾ་། དྲེས་ན་
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་ན་གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་མི་ཤྲེས་པ་རི་བ་པོ་
རང་ིད་ཁོ་ནས་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། རི་ལམ་ལ་སྣང་བའི་སོན་པོའ ་ི རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་བསན་པའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་མིང་
མཚན་གི་རྣམ་པ་དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པར་བསན་
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༼༡༧༤༽
པའི་ཕྱིར། མིགཾ གཞན་ཡང་མིག་བློ་མ་འཁྲུལ་བ་གཟུང་དོན་དང་ལྡན་པར་འདོད་པ་དྲེ་རྒྱུ་མཚན་
གང་གིས་འདོད་པ་ཡིན། གཟུང་དོན་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
བུམ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་གཟུང་དོན་ཕན་བྱྲེད་
དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རོས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འབྲེལཾ། གལ་ཏྲེ་བརག་པ་གསུམ་
པ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་གྲེར་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལས་བུམ་པ་ལ་འཇུག་
པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བུམ་པ་མ་བརོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ།
བརག་པ་གིས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་འདས་མ་འོངས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་མིང་སོགས་སྒྲའི་
བརོད་བྱ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་མིང་སོགས་དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲཾ། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། སྒྲས་དངོས་པོ་དངོས་སུ་བརོད་
ཀང་དབང་སོགས་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དྲེ། སྒྲས་སི་ཡན་གར་བའི་དངོས་པོ་དངོས་སུ་
བརོད་ཅིང་དབང་ཤྲེས་ཀིས་རང་མཚན་སྣང་ནས་རོགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ནི། དེཾ། བུམ་པ་
ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་སི་ཡན་གར་བ་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དབང་སོགས་
དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའི་སོན་སོང་ནུས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་བརོད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ༢གལ་
ཏྲེ་བརོད་ན་ཡང་། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་ལ་མཚུངས་པ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་དང་། རང་འཛིན་
པའི་བློ་སྲེ་བ་བུམ་གསལ་ལ་ལྟོས་པ་མིན་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀི་ཡན་གར་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་
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༼༡༧༥༽
གསལ་ཡོད་མྲེད་ཀི་དུས་རག་ཏུ་དམིགས་པར་འགྱུར་བར་ཐལ། བུམ་གསལ་ལ་ལྟོས་མྲེད་གང་ཞིག
དམིགས་རུང་གི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ༣། གལ་ཏྲེ་བུམ་གསལ་ལ་ལྟོས་ནས་རང་འཛིན་གི་བློ་
ལ་གསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་རག་ཏུ་བསྲེད་པར་ཐལ། རང་
འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་རག་དངོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བུམ་གསལ་མྲེད་པའི་ཚེ་
རང་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དུས་རག་ཏུ་རང་འཛིན་གི་
ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་མྲེད་པའི་ཚེ་རང་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་བསྲེད་
མི་ནུས་པ་གང་ཞིག རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རང་འཛིན་ཤྲེས་པ་
བསྲེད་པའི་ནུས་པ་དང་མི་ནུས་པ་དྲེ་གིས་རྲེན་གིས་བརམཾ་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རག་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། སི།ཾཾ སོན་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྣང་བའི་སོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་དྲེ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ།
ཁོད་ལ་སྣང་བའི་སོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་དྲེའི་རྒྱུ་ཡོད་ན་སོན་པོ་དྲེ་ཡིན་པའམ་སོན་པོའ ་ི སི་དྲེ་དྲེ་ཡིན་པ་
གང་རུང་གང་ཞིག དྲེ་གིས་ཀ་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། སྒྲས་དངོས་པོ་དངོས་སུ་
བརོད་ཀང་། དབང་སོགས་དོན་མྲེད་དུ་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དྲེ། སྒྲ་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པ་དྲེས་དངོས་
པོ་མངོན་སུམ་དུ་མི་ཤྲེས་པས་དངོས་པོ་མངོན་སུམ་དུ་ཤྲེས་པ་ལ་དབང་སོགས་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པས་མངོན་སུམ་དུ་མ་རོགས། དབང་ཤྲེས་
ཀིས་མངོན་སུམ་དུ་རོགས་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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པའི་ཁད་པར་དྲེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་གིས་ཀའི་གཟུང་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་རིགས་པ་དངོས་ིད་བཤད། དྲེས་ན་དངོས་མྲེད་བརོད་བྱར་གྲུབ། བརོད་
བྱ་དངོས་པོ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ། གཏན་ཚིགས་དགོད།
རོད་པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། སི་རས་སུ་གྲུབ་ན་གསལ་བ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་ནམ། རས་གཞན་
ཡིན། གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། རས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རིགཾས། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། གསྲེར་བུམ་གི་
སི་མིན་པར་ཐལ། གསྲེར་བུམ་ལ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དངུལ་བུམ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གལཾ། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། རས་ཐ་དད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་གི་
འབས་བུ་ཡིན་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་དང་རས་གཞན་གང་ཞིག དྲེ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། འབས་བུ་
མིན་ན་ནི་བུམ་སི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་ལ་དོན་དམ་པར་མ་འབྲེལ་པར་ཐལ། བུམ་གསལ་རས་
གཞན་གང་ཞིག བུམ་གསལ་གི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མྲེ་འབས་དུ་བ་དྲེ་ཡང་དོན་དམ་
པར་མྲེ་ལ་མ་འབྲེལ་ན་བུཾམ་གསལ་གི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཆོས་གཞན་བུམ་གསལ་ལ་དོན་དམ་པར་
མ་འབྲེལ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། དེཾ། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མྲེད་པར་གྲུབ་སྲེ།
རང་གི་གསལ་བ་ལས་དྲེ་ིད་དང་གཞན་ིད་གང་དུ་ཡང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མེཾད།
བུམ་པའི་སི་དྲེ་རི་བོང་རྭའི་རིགས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་རྭའི་རིགས་མིན་ཏྲེ། རི་
བོང་རྭ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། བརོད་བྱ་རོག་

174

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༡༧༧༽
པས་བརག་པར་བསན། རོག་པ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པར་བསན། འཁྲུལ་པས་བརག་པ་དངོས་པོར་མྲེད།
དངོས་པོ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བུམ་སི་སྒྲས་དངོས་སུ་བརོད་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བུམ་པ་རང་མཚན་ལ་འཇུག་པའི་ཆྲེད་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དྲེ་
བུམ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། སྣང་བརགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་ཤྲེས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཐོག་མ་མྲེད་པའི་སྣང་བརགས་
གཅིག་ཏྲེ་ཞྲེན་པའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་འཁྲུལ་པ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དྡོཾན། ཁད་
པར་གསུམ་ལྡན་གི་བུམ་སི་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ་སྣང་བརགས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་སྒྲོ་
བཏགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། རས་སུ་གྲུབ་པའི་ངོ་བོ་ཅན་མིན་ཏྲེ། རོག་པའི་རྣམ་པ་
ལས་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་སྒྲོ་བཏགས་པའི་བཏགས་ཡོད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་དངོས་སུ་སྣང་པའི་བློ་
དྲེ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བུམ་སི་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་དང་རས་གཅིག་དང་རས་
གཞན་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་མིན་ཏྲེ། དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གལཾ། ཁོ་ན་རྲེ། བུམ་སི་
ཆོས་ཅན། རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་གང་རུང་དུ་བརོད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། སྣམ་བུའི་སི་ལས་
རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྣམ་བུའི་སི་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་
རྒྱུ་མཚན་གིས་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་གསལ་བ་
དང་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། སྣམ་བུའི་སི་ལས་རས་གཞན་
ིད་ཀང་མ་གྲུབ་
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པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་དྲེ་ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དངོས་བཏགས་
ཁད་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདཾས། འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་ལ་ཡང་བུམ་སི་དངོས་པོ་བ་
ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བུམ་སི་ཆོས་ཅན། འདས་མ་
འོངས་ཀི་བུམ་པའི་ཆོས་མིན་པར་ཐལ། ད་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན་ཁས་བླངས་དང་
འགལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། གལཾ། འདས་མ་འོངས་ཀི་བུམ་པ་ལ་ཡང་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བཏགས་
ནས་འཇུག་སྲེ། དངོས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་ལ་སི་དངོས་པོ་བ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདས་མ་
འོངས་ཀི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཁོད་ལ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག སྣམ་སོགས་ལ་
བཏགས་མིང་དུ་མི་འཇུག་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་
འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དྲེ། ཁོད་དང་སྣམ་སོགས་ལ་ཡོད་མྲེད་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བླྡོཾ། སི་དངོས་
པོ་བ་ཡོད་མྲེད་ཀི་མིང་དྲེ་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ།
དོན་དྲེ་འཁྲུལ་མྲེད་གོ་ནུས་ཀི་མིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་དངོས་མིང་དང་། དོན་དྲེ་དང་ཆོས་མཚུངས་རྒྱུ་
མཚན་དུ་བྱས་ནས་དོན་གཞན་ལ་བཏགས་པའི་མིང་དྲེ་དོན་གཞན་ལ་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དྡོཾན། ས་མ་དྲེར་ཐལ། དོན་དྲེ་ལ་འདོད་རྒྱལ་ཐོག་མར་བརྡ་སར་བས་མིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་དངོས་མིང་
དང་། དྲེ་དང་ཆོས་མཚུངས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས་དོན་གཞན་ལ་བརྡ་སར་བའི་མིང་དྲེ་བཏགས་
མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇིཾ། བཏགས་མིང་འཇུག་པའི་ཡུལ་ཡིན་ན་དངོས་པོར་མྲེད་པས་མ་ཁབ་པར་
ཐལ། བུ་གྲེན་པའི་དངོས་པོ་ལ་བུད་མྲེད་ཅྲེས་པའི་མིང་
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༼༡༧༩༽
དང་། ཡུལ་མི་རན་པོ་ལ་གཙོ་བོ་ཞྲེས་པའི་མིང་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་འགོད་དྲེ་ཁབ་པ་བསྒྲུབ། ྲེས་སོང་སར་བཤད་རིགས་པས་ཁྲེགས་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཞིགཾ བུམ་པ་ད་ལྟར་བ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོ་
མྲེད་དྲེ། ཁོད་བུམ་པ་འདས་པ་འཛིན་པའི་རོག་པ་དང་རང་གསལ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དུ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གཟུང་དོན་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་ཡིན་ན་རང་གསལ་མི་གསལ་བའི་རྣམ་པ་
ཅན་མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སི།ཾཾ གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་འདས་པ་དང་ད་ལྟར་བ་འཛིན་པའི་
རོག་བློ་ཆོས་ཅན། སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པ་མིན་
ཏྲེ། སི་ཡན་གར་བ་འཛིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡུལ་སྣང་ཚུལ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་
ཅན། གཏན་ཚིགས་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། སི་ཡན་གར་བ་འཛིན་པ་དྲེ་མཚུངས་མིན་དང་། གསལ་བ་
མིན་ཞྲེས་པའི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སི་གསལ་དྲེ་ིད་གཞན་ིད་
དགག ལྡོག་པའི་སི་ལ་མཚུངས་པ་སང་། བཀག་པས་གྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའོ། །དང་པོ་
ནི། ཕནཾ། གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། སི་གསལ་རས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གསལ་བའི་དངོས་པོ་རྣམས་
ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་ངོ་བོ་མི་འདྲ་བའི་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོད་མྲེད་དྲེ། གསལ་བ་རྣམས་ལ་རང་བཞིན་གཅིག་དང་གནས་སྐབས་ཐ་དད་པའི་ངོ་
བོ་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རང་བཞིན་དང་གནས་སྐབས་ཆོས་ཅན།
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༼༡༨༠༽
རས་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། ཁད་པར་ཅན་དང་ཁད་མྲེད་ཀི་ངོ་བོ་གིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། བྱྲེ་
བག་པ་ན་རྲེ། སི་གསལ་བ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བ་སི་ཆོས་ཅན། བ་གསལ་ལ་འབྲེལ་པ་
མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་རས་གཞན་གང་ཞིག དྲེའི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ལྡཾོག
ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། སི་གསལ་རས་གཅིག་དང་རས་གཞན་དཔད་པའི་ྲེས་པས་ཁོད་སུན་
དབྱུང་དུ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་སི་དངོས་མྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ།
བ་སི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མྲེད་དྲེ། རང་གི་གསལ་བ་རས་སུ་གྲུབ་པ་གང་ཞིག དྲེ་དང་རས་གཅིག་
དང་རས་གཞན་གང་རུང་མིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འབས་བུ་ཡིན་ན་ཐལ་བ་གསུམ་གིས་
གནོད། འབས་བུ་མིན་ན་ཐལ་བ་གིས་ཀིས་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སི་དྲེ་དངོས་པོ་ཡིན་ན་འབས་
བུ་ཡིན་ནམ་མིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེཾ། སི་ཆོས་ཅན། དུ་མ་དང་འཇིག་པར་འགྱུར་བ་ཐལ། གསལ་བ་
དུ་མ་ལ་ཁབ་པའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སི་ཆོས་ཅན། རག་པ་མིན་པར་ཐལ། འབས་བུའི་དངོས་
པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རིགཾས། ཕྱོགས་གིས་པ་ལྟར་ན། བ་ལང་གི་སི་དྲེ་ཆོས་ཅན། བ་
གསལ་དང་མ་འབྲེལ་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་རས་གཞན་གང་ཞིག དྲེའི་འབས་བུ་མིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་
ཅན། དངོས་མྲེད་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་མིན་པའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁབ་པ་བསན་ཏྲེ་
གཏན་ཚིགས་དགོད། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྨྲ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོསཾ། བ་སི་འཛིན་
པའི་རོག་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྣང་ཡུལ་དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། ཁོད་རང་ཡུལ་འཛིན་པ་བརྡ་དྲན་
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༼༡༨༡༽
ལ་ལྟོས་པའི་ཞྲེན་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་སྲེ། བརྡ་དྲན་མྲེད་
ཀང་དཀར་ཟལ་ནག་སྒུར་གི་དངོས་པོ་གིས་མཐོང་བའི་ཚེ་བ་ལང་དུ་ངོ་ཤྲེས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། དངྡོཾས། དཀར་ཟལ་ནག་སྒུར་གི་དངོས་པོ་གིས་མཐོང་པའི་ཚེ། བ་ལང་དུ་ངོ་ཤྲེས་པའི་བློ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། བ་སི་དངོས་པོ་བ་ལས་སྲེས་པ་མིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་བ་གསལ་ལས་བརྒྱུད་ནས་སྲེས་པའི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དབང་ཤྲེས་ཀི་རྲེན་གསུམ་ལ་སི་དངོས་པོ་བ་མྲེད་ཀང་རང་འབས་དབང་ཤྲེས་
བསྲེད་པ་བཞིན། འོ་ན་དྲེ་གིས་ལ་བ་ལང་གི་རིགས་ཇི་ལྟར་ཡོད་ཅྲེ་ན། གངཾ་། དཀར་ཟལ་ནག་
སྒུར་གིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་ལང་གི་གཞན་སྲེལ་བའི་སི་ཡོད་དྲེ། ཁོད་བ་ལང་མིན་པ་ལས་
ལོག་པའི་ཕྱིར། བདུན་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དགོད། རོད་པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣམཾ།
སི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་མིན་ཏྲེ། རང་གི་གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་རང་འཛིན་པའི་བློ་ལ་མི་སྣང་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་ན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཡང་ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་མྲེད་ཀི་དངོས་པོ་
མིན་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་བློ་ལ་མི་སྣང་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུགཾས། དབང་པོ་གཟུགས་
ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་བློ་ལ་སྣང་བ་སིད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་དུ་རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་ལ་སྣང་པའི་ཕྱིར། སི་ཆོས་ཅན། གསལ་བ་ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་བློ་ལ་མི་སྣང་སྲེ། གསལ་བ་
ལ་ལྟོས་མྲེད་དུ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གསལ་བ་མཐོང་པའི་ཚེ་བློ་ལ་སྣང་ངོ་སམ་
ན་བ་གསལ་མཐོང་པའི་ཚེ་ན་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བ་སི་དངོས་པོ་བ་མི་
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སྣང་སྲེ། བ་ལང་ཞྲེས་བརོད་པའི་སྒྲ་དང་། བ་གསལ་ལས་གཞན་པའི་དངོས་པོ་མི་སྣང་བའི་ཕྱིར།
བརྒྱད་པ་ནི། དེཾ། སི་ཆོས་ཅན། དངོས་པོར་མྲེད་དྲེ། རང་མཚན་ཤྲེས་པ་བསྲེད་པའི་དོན་བྱྲེད་ནུས་
པ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པ་དྲེ་དངོས་མྲེད་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་དངོས་པོ་རང་མཚན་ིད་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། ཇིཾ། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡིན་ན་རང་མཚན་ཡིན་
པས་ཁབ་སྲེ། ཁོད་ཡིན་ན་རོད་བྱྲེད་སྒྲའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་མིན་པ་ནས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའི་བར་
བརྒྱད་ཀིས་ཁབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་སི་མཚན་ིད་ཀི་དབྱྲེ་བ་བསན་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དངོས་
དང་། རོད་པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངོསཾ། སི་མཚན་ཆོས་ཅན། རྣམ་པ་གསུམ་སྲེ། དངོས་པོ་ལ་
བརྲེན་པ། དངོས་མྲེད་ལ་བརྲེན་པ། གིས་ཀ་ལ་བརྲེན་པའི་སི་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའི་སི་འཛིན་རོག་པ་
ཆོས་ཅན། རང་མཚན་སྣང་ནས་ཤྲེས་པར་ཐལ། རང་མཚན་ལ་འབྲེལ་བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། གིས་པ་ནི། མིནཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་པ་སར་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར་དང་།
འདས་མ་འོངས་འཛིན་པའི་རོག་པ་ལ་རང་མཚན་དང་འབྲེལ་པའང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། གལཾ། འོ་ན་
དངོས་པོ་ལ་བརྲེན་པའི་སི་དྲེ་དངོས་པོའ ་ི ཆོས་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོའ ་ི སི་དྲེ་ཆོས་ཅན།
དངོས་པོའ ་ི ཆོས་མིན་པའི་སོན་མྲེད་དྲེ། དངོས་པོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་རོག་པ་དྲེ་
ཁོད་དངོས་པོའ ་ི ཆོས་སུ་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་འཇུག་ཡུལ་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་
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༼༡༨༣༽
གཅིག་ཏུ་བསྡུ་བ་ནི། འོ་ན་གཞལ་བྱ་ལ་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་རང་སི་གིས་སུ་ངྲེས་སམ་ཞྲེ་ན། རངཾ་།
ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འཇུག་པའི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་
གཅིག་ཏུ་ངྲེས་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་རང་སོབས་ཀིས་དྲངས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེས་རང་མཚན་ཡོད་མྲེད་ཁོ་ན་
དཔོད་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དྲེ་ལ་གིས་སུ་གསུངས་པ་དང་འགལ་བ་སང་བ་ལ་གསུམ་སྲེ།
རོགས་ཚུལ་སོ་ནས་གིས་སུ་གཞག རོག་ཚུལ་གིས་པ་འཁྲུལ་པར་བསན། དྲེ་ལ་ཚད་མ་མིན་པ་
སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགས་གང་གིས་མཚན་ིད་གིས་གཞལ་བྱ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་
ལོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་ལ་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་རང་སི་གིས་སུ་བཞྲེད་པ་མིན་
ཏྲེ། གཞལ་བྱ་ལ་རོགས་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རང་སི་གིས་སུ་བཞྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཇིཾ། རྲེས་
དཔག་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་རྣམ་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་དོན་དུ་ཞྲེན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད་པ་དང་། སུན་འབྱིན་བརོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། རྲེས་
དཔག་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་འཐོབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། རང་མཚན་དངོས་སུ་མི་སྣང་པའི་ཕྱིར།
ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གིས་ཀས་རང་རྒྱུད་འཕྲེན་
ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ནི། བསམཾ། རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་མང་ཚད་མ་ཡིན་ཏྲེ།
འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་མང་འཇུག་ཡུལ་ལ་མི་སླུ་བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམཾ། རང་མཚན་དངོས་སུ་
མི་སྣང་ན་རང་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༡༨༤༽
མཚན་འཐོབ་བྱྲེད་མིན་པས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ནོར་བུའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་ཞྲེན་པ་ལས་ཀང་ནོར་བུ་
ཐོབ་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་རང་མཚན་སྣང་ནས་རོགས་པ་མིན་པར་
ཐལ། དྲེ་བརོད་བྱ་ིད་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་སྐབས་སུ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ནོརཾ། རྲེས་དཔག་དང་དྲེར་
སྣང་གི་རོག་པ་དག་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་སུ་མཚུངས་ཀང་ཚད་མ་ཡིན་མིན་གི་ཁད་པར་ཡོད་དྲེ།
འཁྲུལ་ཤྲེས་སུ་མཚུངས་ཀང་འཇུག་ཡུལ་ལ་སླུ་མི་སླུའི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ནོར་བུའི་
འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་རོག་པ་དང་། སྒྲོན་མྲེའི་འོད་ལ་ནོར་བུར་འཛིན་པའི་རོག་པ་གིས།
ལོག་ཤྲེས་སུ་མཚུངས་ཀང་བརྒྱུད་ནས་ནོར་བུ་ཐོབ་པའི་དོན་བྱྲེད་མི་བྱྲེད་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པ་
བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ཁབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་གི་ངོ་བོས་རོགས་པ་མངོན་སུམ་ཡིན།
གཞན་གི་ངོ་བོས་རོགས་པ་རྲེས་དཔག་ཡིན། དྲེས་ན་གཞལ་བྱས་ཚད་མའི་གངས་ངྲེས་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གངཾ་། སོན་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་རང་གི་ངོ་བོའ ་ི སོ་
ནས་རོགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་གཟུང་དོན་སོན་པོ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་
པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། ལོག་གྱུར་གི་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྲེས་དཔག་གིས་
གཞན་གི་ངོ་བོའ ་ི སོ་ནས་རོགས་ཏྲེ། ཁོད་རགས་ལས་རོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་གཏན་ཚིགས་
ཐམས་ཅད་ལས་ལོག་གྱུར་གི་རང་མཚན་རོགས་སམ་ཞྲེ་ན། གལཾ། ལོག་གྱུར་གི་རང་མཚན་ཆོས་
ཅན། རགས་སུ་བཀོད་ཙམ་ལས་ཁོད་རོགས་པར་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་རོགས་པར་བྱྲེད་པའི་
གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡིན་ན་ཚུལ་གསུམ་ཚང་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཚུལ་
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༼༡༨༥༽
གསུམ་ཚང་བའི་ཚེ་ན་ཡང་། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་གི་ལ་ལ་མྲེ་ཙམ་རོགས་ཀི་
མྲེའི་ཁད་པར་གསལ་འབར་བ་སོགས་རོགས་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ས་མ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་། ཕྱི་མ་བསྒྲུབ་པ་ལ་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། འབྲེལཾ། ལོག་གྱུར་གི་རང་མཚན་
ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་རྲེས་དཔག་ཏུ་ངྲེས་ཏྲེ། ཁོད་ཚུལ་གསུམ་མ་ཚང་བའི་རགས་
ལས་རོགས་དགོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མངྡོཾན། གཞལ་བྱ་ལ་རང་སི་གིས་སུ་གངས་ངྲེས་ན།
ཚད་མ་ལ་མངོན་རྲེས་གིས་སུ་གངས་ངྲེས་པས་ཁབ་སྲེ། རང་མཚན་ིད་ཀི་རོགས་ཚུལ་གི་སོ་
ནས་མངོན་ལོག་གིས་སུ་གཞག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཚུལ་དྲེས་གངས་གཞན་སྲེལ་བར་བསན་པ་
ནི། གཞལཾ། ཚད་མ་ལ་མངོན་རྲེས་གིས་ལས་གངས་གཞན་སྲེལ་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་ལ་རང་སི་གིས་
ལས་གངས་གཞན་སྲེལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་གངས་གཞན་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དགག་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། ཉུང་བའི་ཕྱོགས་ཀི་ལོག་རོག་དགག མང་བའི་ཕྱོགས་ཀི་ལོག་རོག་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གཅིག་ཏུ་བརོད་པར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་བརོད། དྲེ་ིད་རྣམ་པར་བརགས་ནས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མྲེདཾ། རྒྱང་འཕྲེན་པ་ན་རྲེ། སི་མཚན་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱ་མིན་ཏྲེ། མྲེད་པའི་
ཕྱིར། དྲེས་ན་གཞལ་བྱ་རང་མཚན་གཅིག་པུར་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ཚད་མ་ཡང་མངོན་སུམ་གཅིག་ཏུ་
ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག རྲེས་དཔག་ཚད་
མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། རྲེས་དཔག་ཚད་མ་མིན་ན་ཧ་
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༼༡༨༦༽
ཅང་ཐལ། དྲེས་ན་ཚད་མ་གིས་སུ་གྲུབ་པར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྡོཾ། སར་གི་ཐལ་བ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་ཆོས་གགས་ཀིས་དོན་གི་དབང་དུ་
བྱས་ན་འདོད་ལན་དང་། སྲེལ་ངོའ ་ི དབང་དུ་བྱྲེད་ན་མ་ངྲེས་པའི་ལན་ཐྲེབས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། དགག་པའི་རྲེས་དཔག་ཁས་བླངས་ིད་ཀིས་འགྲུབ། སྒྲུབ་པའི་རྲེས་དཔག་དངོས་སོབས་
རིགས་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། རྲེས་དཔག་ཚད་མར་གྲུབ་སྲེ། མྲེད་དགག་ངྲེས་པའི་ཚད་
མར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་མངོན་སུམ་གིས་ངྲེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མྲེདཾ། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེད་དགག་ངྲེས་པའི་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་གཟུང་དོན་ལས་སྲེས་པའི་
ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མ་གྲུབ་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་ཡུལ་གི་བར་དུ་བར་ཆོད་སོགས་ཡོད་ན་
ཡང་ཁོད་སྲེ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་གཟུང་དོན་ལ་མ་ལྟོས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་
ཏྲེ་དགག་བྱའི་ཆོས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ལྡོག་པས་དྲེ་མྲེད་པར་ངྲེས་པ་ཡིན་གི་རྲེས་དཔག་གིས་
མྲེད་པར་ངྲེས་པ་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་ལྡོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སི་མཚན་ངྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ།
ཁོད་ཀི་སི་མཚན་མྲེད་པར་ངྲེས་ན་རང་ཚིག་འགལ་བ་དང་། ཁས་བླངས་འགལ་བའི་སོན་གིས་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཞནཾ། གཞན་ཡང་རྲེས་དཔག་ཚད་མར་གྲུབ་སྲེ། ཚུར་མཐོང་གི་རྒྱུད་
ལ་གཞན་སྲེམས་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །སྨྲ།ཾཾ ངག་སྨྲ་བརོད་ཆོས་ཅན། ངག་སྨྲ་བའི་
སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་སློང་གི་སྲེམས་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་
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༼༡༨༧༽
གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་རགས་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་
རོགས་པའི་བློ་དྲེ་ཚད་མ་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སླུ།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་ཡིན་ཏྲེ། མི་སླུ་བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཚུལ་གསུམ་ཚང་ཡང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཚུལ་གསུམ་ཚང་
བའི་གཏན་ཚིགས་འགའ་ཞིག་འཁྲུལ་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགཾས། ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ་པའི་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཁོད་མིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ལ་འཁྲུལ་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཁོད་དུ་འཛིན་པའི་བློ་དྲེ་ལོག་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གངཾ་། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་གི་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆོས་ལ་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་སྲེ། ཁོད་
ཀི་ངོ་བོ་མྲེ་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། བྱས་པ་དང་མི་རག་པ་ལས་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་བ་སར། རངཾ་།
ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མི་འཁྲུལ་བས་ཁབ་སྲེ། བདག་
གཅིག་དང་དྲེ་བྱུང་འབྲེལ་གང་རུང་དུ་འབྲེལ་ན་རང་གི་འབྲེལ་ཡུལ་ལ་མི་འཁྲུལ་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར།
ལྟརཾ། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་གི་རགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་སྲེ། འབྲེལ་
རང་གི་རགས་ཡང་དག་གི་རགས་ཆོས་ལ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སི།ཾཾ རྲེས་དཔག་
ཚད་མ་ཡིན་ན་ཚུར་མཐོང་ཆོས་ཅན། རང་ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དོན་ཐམས་ཅད་མྲེད་པར་ཐལ། རང་
ལ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་མངོན་གསུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་གི་
དངོས་པོ་བཞིན། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། ད་ལྟ་ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་དུས་གཞན་གི་ཚེ་དབང་པོའ ་ི
མངོན་
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༼༡༨༨༽
སུམ་གིས་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚུར་མཐོང་ཆོས་ཅན། དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཡང་ལོག་གྱུར་ཐམས་
ཅད་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་མིན་པར་ཐལ། དུས་གཞན་གི་ཚེ་ཡང་དབང་པོ་གཟུགས་
ཅན་པ་དང་། རྒྱུས་འབས་བུ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དྲེ་ིད་ཀིས་
ཕྱིར་དྲེ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་དང་འབས་བུ་སྲེ་བ་རྒྱུ་མྲེད་དུ་ཐལ། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་
པ་དང་རྒྱུས་འབས་བུ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། རྣམཾ། ཚད་མ་མངོན་རྲེས་
གིས་སུ་གྲུབ་སྲེ། རྣམ་རོག་དང་བལ་བའི་སོ་ནས་རང་མཚན་རོགས་པའི་ཚད་མ་དང་། རྣམ་རོག་
གིས་སི་འཛིན་པའི་སོ་ནས་རང་མཚན་རོགས་པའི་ཚད་མ་གིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མང་
པའི་ཕྱོགས་ཀི་ལོག་རོག་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལོག་རོག་གིས་སུ་ལྷན་ཅིག་བརོད། འགོག་བྱྲེད་
རིགས་པ་སོ་སོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞལཾ། རིགས་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ། ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀིས་ཁ་དོག་མི་རག་པ་མི་རག་པར་མ་རོགས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་གཞལ་བྱ་ལ་རང་སི་གིས་སུ་
ངྲེས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཁ་དོག་མི་རག་པ་དྲེ་རང་སི་འདྲྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁ་དོག་མི་
རག་པ་རོགས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། མངོན་རྲེས་གིས་ལས་ཚད་མ་གཞན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སི་མཚན་
འཛིན་པའི་ཚད་མ་གང་ཞིག རགས་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ཁདཾ། དཔོད་པ་བ་ན་རྲེ། ཁད་པར་མཐོང་
བ་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མངོན་རྲེས་གིས་ལས་ཚད་མ་གཞན་ཡིན་ཏྲེ། རགས་ལ་ལྟོས་པའི་
མངོན་རྲེས་གཞན་ཡིན། རགས་དྲེ་རང་གི་འཇུག་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པས་རྲེས་དཔག་ཀང་མིན་
པའི་ཕྱིར། གཞཾལ། དྲེས་ན་ཚད་མ་ལ་གཅིག་དང་གསུམ་
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༼༡༨༩༽
ལ་སོགས་པའི་གངས་ངྲེས་སྲེལ་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞལ་བྱ་རང་སི་གིས་ལས་མང་བ་ཡོད་པའི་
ཕྱིར་དང་། གཞལ་བྱ་གཅིག་ལ་ཡང་ཚད་མ་མངོན་རྲེས་གིས་ཀ་འཇུག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་ཁད་པར་མཐོང་བ་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་བཞིན། གཏན་ཚིགས་ས་མ་གྲུབ་སྲེ། རང་སི་འདྲྲེས་པའི་གཞལ་
བྱ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདྲྲེས་པ་འཛིན་པ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སང་། །ཁད་
པར་མཐོང་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་སང་བའོ། དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། རགས་ལས་རོགས་པ་སི་འཛིན་རྲེས་
དཔག་ཡིན། རྲེས་ཀིས་ངྲེས་པར་རོགས་པ་ཚད་མ་མིན། ཞིག་འཇིག་གཅིག་པའི་ལུགས་ལའང་རྲེས་
དཔག་ཡིན། ཞར་ལ་གཞན་སྲེའི་མི་རག་འདོད་ཚུལ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དངོས་དོན་
མདོར་བསན། ཞར་བྱུང་རྒྱས་པར་བཤད། དཀྱུས་མའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སོནཾ། ཁ་དོག་
མི་རག་པ་ངྲེས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁ་དོག་རང་མཚན་ལ་མི་རག་པའི་སི་སར་ནས་དངོས་ཡུལ་
དུ་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་སིའི་འདྲྲེས་པ་འཛིན་པའི་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཁ་དོག་གི་
སི་ལ་མི་རག་པའི་སི་སར་བ་དངོས་ཡུལ་བྱྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སི་
ལ་སར་ཡང་དངོས་པོའ ་ི ཆོས་སུ་གྲུབ། གཞན་ལ་སར་ཡང་འབྲེལ་པས་བསླུ་བ་མྲེད། འབྲེལ་པས་
བསླུ་བ་མྲེད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་མི་རག་པ་དྲེ་དངོས་མྲེད་ཀི་ཆོས་སུ་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དངྡོཾས། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་མྲེད་ཀི་ཆོས་མིན་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་ཁ་དོག་དྲེ་
ཁོད་དུ་གྲུབ་པའི་དོན་ལ་ཁ་དོག་རང་མཚན་པ་དྲེ་ཁོད་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གཞནཾ། སྲེལ་ངོར་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༡༩༠༽
ཁ་དོག་མི་རག་པ་གྲུབ་པས་དོན་ལ་ཁ་དོག་མི་རག་པ་གྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་གིས་གཞན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་མི་རག་པ་ངྲེས་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སྲེལ་ངོར་ཁ་དོག་མི་
རག་པ་དངོས་སུ་གྲུབ་པས་ཁ་དོག་མི་རག་པ་མི་འགྲུབ་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་
ཁ་དོག་མི་རག་པའི་སི་དྲེ་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་པའི་རྲེས་དཔག་འབྲེལ་པས་བསླུ་བ་མྲེད། དགག་པའི་རྲེས་དཔག་
འབྲེལ་པས་བསླུ་བ་མྲེད་པའོ། དང་པོ་ནི། དངོསཾ། བྱས་པའི་རགས་ལས་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རོགས་
པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁ་དོག་མི་རག་པ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ཏྲེ། ཁོད་བྱས་
པའི་རགས་ཀིས་ཁ་དོག་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་འཛིན་སྲེམས་ལས་སྲེས། དྲེ་ཁ་
དོག་གི་བྱས་པ་ལས་སྲེས། དྲེ་དང་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་རང་མཚན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དུ་བའི་
རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་གི་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལའི་མྲེ་ལ་བརྒྱུད་ནས་
འབྲེལ་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འཛིན་སྲེམས་ལས་སྲེས། དྲེ་ལའི་དུ་བ་དང་དྲེ་མྲེ་ལས་སྲེས་
པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རགས་འཛིན་སྲེམས་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་དངོས་སུ་མི་
སྣང་ཡང་རང་མཚན་ལ་མི་སླུ་བའི་མིང་གིས་གདགས་སུ་རུང་སྲེ། རང་འདྲྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མའི་ཡུལ་
དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའི་གཅད་ཤྲེས་དྲེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་
ཅན་རྲེས་དཔག་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། རང་མཚན་དངོས་སུ་མི་སྣང་ཡང་རང་མཚན་ལ་མི་སླུ་བ་ཡིན་
ཏྲེ། རང་ཡུལ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་བའི་རོག་པ་ཚད་མ་
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༼༡༩༡༽
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། འོ་ན་མ་འཁྲུལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་གིས་པོ་
ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཞྲེན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེཾ། སྒྲ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བྱས་རགས་ལས་སྒྲ་མི་རག་པ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་གི་བརྒྱུད་
པའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་སྒྲའི་བྱས་པ་དང་རས་གཅིག་གང་ཞིག དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་འཛིན་སྲེམས་ཀི་
རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དུ་ལྡན་ལའི་མྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་དུ་བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་གི་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་གི་བརྒྱུད་རྒྱུ་
ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དུ་ལྡན་ལའི་སྲེང་གི་དུ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པ་གང་ཞིག དྲེ་དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་རགས་འཛིན་སྲེམས་ཀི་
རྒྱུ་ཡིན། དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དགག་
བྱ་འགོག་པའི་དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད། སོར་བ་འགོད་ཚུལ་སོ་ནས་སོ་སོར་ཕྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། དགག་པ་ཐམས་ཅད་མ་དམིགས་པ་ལས་གྲུབ། དྲེས་ན་འགལ་ཟླ་དམིགས་པས་མ་དམིགས་
འཕྲེན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་དགག་རགས་ལ་འབྲེལ་བ་ཇི་ལྟར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དགཾག སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་དགག་རགས་ཡིན་ན་དགག་བྱ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་དགག་བྱ་མྲེད་ངྲེས་སུ་
འགྲུབ་པ་དགོས་ཏྲེ། ཚད་མས་དམིགས་པ་ཡོད་ངྲེས་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་ན། དགག་ཆོས་ཚད་མས་
མ་དམིགས་པ་དྲེ་དགག་ཆོས་མྲེད་ངྲེས་ཀི་མཚན་ིད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། འགལ་དམིགས་གིས་ཀིས་མི་དམིགས་འཕྲེན། མི་འཕྲེན་ན་ནི་ཧ་ཅང་ཐལ། མ་དམིགས་
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༼༡༩༢༽
གཞན་ཡང་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་ཡང་ཡོད་
པ་མིན་ནམ་ཞྲེ་ན། དགཾག མྲེ་ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་ངྲེས་པཾ་འཾཛིན་པའི་གཞིར་གང་རྲེག་དང་གང་
འབས་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་འགོག་པ་ལ་མྲེ་ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་ངྲེས་པ་བཀོད་པ་ཆོས་ཅན། གང་རྲེག་དང་
གང་འབས་སྤུ་ལོང་བྱྲེད་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་འཕྲེན་ཏྲེ། གཞི་དྲེར་དགག་ཆོས་གིས་
པོ་འགོག་པའི་འགལ་དམིགས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སོ་སོར་སོར། གིས་པ་ནི། གཞནཾ།
དྲེ་ལས་གཞན་དུ་མི་འཕྲེན་ན་མྲེ་རགས་སུ་བཀོད་ནས་གཞི་འགར་གང་རྲེག་འགོག་ནུས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་ཅི་ཡིན། དྲེ་གིས་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འགལ་བ་ཅིས་འགྲུབ། ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཡང་གང་ལས་འདོད། གང་རྲེག་གི་རྒྱུན་མ་གཏུགས་པར་བྱུང་བ་ན་མྲེ་ྲེ་
བའི་སོབས་ཀིས་གང་རྲེག་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མྲེས་གང་རྲེག་འགོག་པའི་
སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། མྲེ་ྲེ་བར་ཡོད་པའི་སོབས་ཀིས་གང་རྲེག་སྣང་རུང་མཐོང་བ་མྲེད་པ་དྲེ་
མྲེས་གང་རྲེག་འགོག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། མྲེ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་དྲེ་མྲེ་མྲེད་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་ན་ཡང་རགས་
གཞན་ཞིག་འཕྲེན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པས་
དག་པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་ཀི་
རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་གང་ཞིག ཁོད་ལས་གཞན་པའི་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
གངཾ་། དགག་ཆོས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་གཞི་འགར་དགག་ཆོས་མྲེད་ངྲེས་སུ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་
པར་ཁས་བླངས་པའི་
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༼༡༩༣༽
རོལ་བ་ཆོས་ཅན། དགག་རགས་ཡང་དག་བརོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཆོས་དྲེ་སྣང་རུང་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པའི་ཆོས་དྲེ་མྲེད་ངྲེས་སུ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། རང་བཞིན་
འགལ་དམིགས་དང་རྒྱུ་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དགག་ཆོས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་
རགས་སུ་འཕྲེན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། འགལ་འབས་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པས་
ཀང་དགག་ཆོས་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་འཕྲེན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། དམིགས་དང་མ་དམིགས་སོར་བའི་སོ་ནས་དབྱྲེ། དམིགས་པ་ིད་ཀང་སོར་བའི་སོ་
ནས་དབྱྲེ། མ་དམིགས་ིད་ཀང་སོར་བའི་སོ་ནས་དབྱྲེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སོར་བའི་སོ་
ནས་འབྱྲེད་ཚུལ་བཤད། གིས་ལས་གཞན་གི་གོ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུནཾ། སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། སོར་བ་འགོད་ཚུལ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་ཀང་དགག་བྱ་འགོག་
ཚུལ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་དྲེ། སོར་བ་འགོད་ཚུལ་ལ་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་སོར་བ་དང་། འབྲེལ་
ཟླ་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་སོར་བ་གིས་ཡོད་ཀང་དགག་བྱ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་སོ་ནས་
དགག་བྱ་འགོག་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་དང་འབྲེལ་ཟླ་མ་
དམིགས་པ་ལས་གཞན་པའི་དགག་རགས་ཡོད་པས་དགག་བྱ་འགོག་ཚུལ་གཞན་ཡང་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན།
འགལཾ། དྲེ་གིས་ལས་གཞན་པའི་དགག་རགས་ཡོད་པ་ཁས་བླངས་པའི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། རིགས་
པའི་ལམ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་འཁྲུལ་པས་དགག་བྱ་འགོག་ནུས་པར་ཁས་བླངས་
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༼༡༩༤༽
པའི་ཕྱིར། སྒྲ།ཾཾ དཔྲེར་ན་འགལ་བ་འགྲུབ་པ་མྲེད་པ་ནི། ངག་སྨྲ་བའི་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན།
ཀུན་མཁྲེན་མིན་ཏྲེ། ངག་སྨྲ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་དང་། འབྲེལ་ཟླ་བཀག་པ་མྲེད་པ་ནི། འཇིག་རྲེན་ཕ་རོལ་
ཆོས་ཅན། མྲེད་དྲེ། ཐ་མལ་གི་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་བཞིན་
ནོ། །དྲེ་བསྒྲུབ་པ་ནི། ས་མ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་
ཐལ། ངག་སྨྲ་དྲེ་ཀུན་མཁྲེན་དང་མི་འགལ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ངག་སྨྲ་དང་ཀུན་མཁྲེན་གི་གཞི་མཐུན་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། དེཾ། ངག་སྨྲ་བའི་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ཀུན་མཁྲེན་མིན་ཏྲེ། ཀུན་མཁྲེན་དུ་དབང་
པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ངག་སྨྲ་བའི་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀུན་མཁྲེན་ཡིན་པ་འགོག་པ་ལ་འགལ་དམིགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་ཡིན་
པ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཀིས་ཁྲེགས་པའི་ཕྱིར། ཀུན་མཁྲེན་དུ་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་
གིས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ངག་སྨྲ་བའི་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་ཀུན་མཁྲེན་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ལྲེའུ་གིས་པར་
བཤད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེས་ཐ་མལ་བའི་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤིན་ཏུ་ལོག་
གྱུར་ཡོད་མྲེད་གང་རུང་དུ་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་འདྲྲེན་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་ལོག་
གྱུར་ཡོད་ཀང་ཁོད་ལ་སྣང་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འགལཾ། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། སོར་བའི་སོ་ནས་ཁོད་ལ་གིས་ཡོད་དྲེ། རང་ལས་རས་ཐ་དད་
པའི་དགག་ཆོས་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་
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༼༡༩༥༽
དང་། རང་ལས་རས་ཐ་དད་མྲེད་པའི་དགག་ཆོས་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཏྲེ། མྲེ་ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་ངྲེས་པའི་ཤར་གཞིར་ཁ་བ་མྲེད་པ་བསྒྲུབ་པ་ལ་མྲེ་ཚད་མའི་སོབས་
ཀིས་ངྲེས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དང་། མྱུ་གུ་བདག་ལས་མི་སྲེ་བར་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡོད་པ་རགས་སུ་
བཀོད་པ་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རྒྱུ་དང་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་སོར་བའི་
ཚུལ། སྣང་རུང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་སོར་བའི་ཚུལ། མ་དམིགས་གསུམ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཁད་ཆོས་
བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་པ་ལ་སོར་བའི་སོ་ནས་ཇི་ལྟར་དབྱྲེ་ཞྲེ་ན། ཇིཾ། མྲེ་
མྲེད་པའི་རགས་ཀིས་མྲེ་མྲེད་མཚན་དུས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་དུ་བ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་རྲེས་ཁབ་གྲུབ་སྲེ། དུ་
བའི་རགས་ཀིས་དུ་ལྡན་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་པ་
ལའང་འགྲེ། དེཾས། འབྲེལ་ཡུལ་ལྡོག་པ་འབྲེལ་ཆོས་ལྡོག་པའི་གོ་བྱྲེད་དུ་བསན་པའི་རིགས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་ཕྱོགས་གང་རུང་སྒྲ་
མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་ཡང་བསལ་བའི་ཕྱིར། དེཾ། མྲེ་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
མྲེ་མྲེད་མཚན་དུས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་དུ་བ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་མྲེ་དུའི་དྲེ་བྱུང་
གི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་དགོས་ཏྲེ། དྲེ་ངྲེས་པའི་ཚེ་ཁོད་ཀི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། མྲེདཾ། བུམ་པས་དག་པའི་ཤར་གཞིར་སྣང་རུང་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་ཚད་མས་
མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོལ་བ་ཐ་སད་ལ་ཤིན་ཏུ་རོངས་པའི་ཆྲེད་དུ་
ཡིན་ཏྲེ། །
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ཁོད་གཞི་གཞན་གི་སྲེང་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ལ་སྣང་རུང་མྲེད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་གྲུབ་ཀང་བུམ་
པའི་སྲེང་དུ་དྲེ་ལྟར་མ་གྲུབ་པའི་ངོར་བཀོད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མིཾ། སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དགག་བྱ་འགོག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་གསུམ་དུ་ངྲེས་ཏྲེ།
ཁོད་ལ་དགག་བྱ་འགོག་ཚུལ་གི་སོ་ནས་རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་རང་བཞིན་མ་དམིགས་པ་དང་གསུམ་དུ་ངྲེས་
པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་དྲེ་ཡིན་ན་སྣང་རུང་ཡིན་དགོས་ཏྲེ། སྣང་མི་རུང་
གི་དགག་བྱའི་ཆོས་ཁོད་ཀིས་འགོག་པར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། རྲེསཾ། ཁ་དོག་མི་རག་
པའི་སི་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱས་པས་དྲེ་རང་མཚན་ལ་མི་སླུ་བའི་ཚད་མ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁ་དོག་མི་
རག་པ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་པའམ་ཁ་དོག་མི་རག་པར་ངྲེས་པའི་བཅད་ཤྲེས་དྲེ་
གང་རུང་གང་ཞིག ཕྱི་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རྲེས་ཀི་ངྲེས་པའི་རོག་པ་ཚད་མ་མིན་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། མཐོང་ཟིན་འཛིན་པའི་ཚད་མ་མིན། ས་མས་མཐོང་བའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། རྲེས་དཔག་
དོན་མྲེད་འགྱུར་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞནཾ། ཁ་དོག་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་ཁ་
དོག་མི་རག་པ་ངྲེས་པའི་བཅད་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ཚད་མ་ས་མས་རོག་ཟིན་གི་
དོན་བསྣན་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་དྲེས་མི་རག་པ་དྲེ་
གཟུང་བ་མ་གྲུབ་ཅྲེ་ན། དངྡོཾས། ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་དབང་པོའ ་ི
མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཁ་དོག་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་
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༼༡༩༧༽
ཞྲེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཁ་དོག་དང་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
རས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲུག་སྒྲ་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་དྲུག་སྒྲ་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། མཐོང་ཡང་མ་ངྲེས་རྲེས་
དཔག་འཇུག མཐོང་ཡང་མ་ངྲེས་འཁྲུལ་རྒྱུ་བཤད། མཐོང་ཡང་མ་ངྲེས་དཔྲེ་དང་བཅས། འཁྲུལ་པ་
ལྡོག་ཕྱིར་རྲེས་དཔག་དགོས། འཁྲུལ་པ་མྲེད་ན་རགས་མི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། སི།ཾཾ སྒྲ་ཆོས་
ཅན། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་ཁོད་གྲུབ་ན་ཁོད་ཀི་མི་རག་པ་དྲེ་ཡང་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་དང་ཁོད་ཀི་
མི་རག་པ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་རྲེས་དཔག་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། སྒྲ་མི་རག་པར་རོགས་
པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་མི་རག་པ་མ་ངྲེས་པ་ངྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མངོན་སུམ་གིས་མི་རག་པ་མཐོང་ཡང་རྲེས་ཀི་རོག་པས་མ་ངྲེས་པའི་
རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། འདྲཾ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་རག་པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཡང་རྲེས་ཀི་རོག་པས་
ཁོད་རག་པར་འཁྲུལ་པའི་འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཀི་སྐད་ཅིག་ས་ཕྱི་འདྲ་བ་གཞན་བྱུང་ཡོད་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་ཁོད་རག་པར་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་འདྲ་བ་གཞན་བྱུང་རག་པར་འཁྲུལ་པའི་
འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡིན་ཏྲེ། མར་མྲེའི་སྐད་ཅིག་ཐ་མ་ལ་འདྲ་བ་གཞན་འབྱུང་མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རག་
པར་འཁྲུལ་པའི་འཁྲུལ་པ་མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ནུསཾ། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་ཡང་རྲེས་
ཀི་རོག་པས་མ་ངྲེས་པའི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། ས་བོན་མཐོང་བའི་དབང་མངོན་དྲེས་ས་བོན་གི་མྱུ་གུ་བསྲེད་
པའི་ནུས་པ་མཐོང་ཡང་ནུས་པ་དྲེ་ལ་ངྲེས་པ་རང་སོབས་ཀིས་འདྲྲེན་
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མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དེཾ། ཁ་དོག་མི་རག་པ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་རྲེས་སུ་ཁ་དོག་མི་
རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མངོན་སུམ་གིས་
མཐོང་ཡང་མ་ངྲེས་པ་ངྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། བླྡོཾ། ཁ་དོག་རག་འཛིན་གི་འཁྲུལ་
རྒྱུ་དང་བལ་བའི་གང་ཟག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ངོར་ཁ་དོག་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རྲེས་
དཔག་འཇུག་མི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་ཁ་དོག་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དྲེས་ཁ་དོག་གི་མི་རག་
པ་ལ་ངྲེས་པ་རང་སོབས་ཀིས་འདྲྲེན་པའི་ཕྱིར། དངོས་པོ་དང་དྲེའི་མི་རག་པ་དོན་ལ་ཐ་དད་མིན་ན་
ཇི་ལྟར་སྒྲ་བློ་ཐ་དད་དུ་འཇུག་ཅྲེ་ན། ཐཾམས། ཁ་དོག་དང་ཁ་དོག་གི་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་ཐ་
དད་དུ་མྲེད་ཀང་སྒྲ་རོག་ཐ་དད་དུ་འཇུག་སྲེ། དོན་ལ་ཐ་དད་མྲེད་ཀང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འཁྲུཾལ། ཁ་དོག་ཆོས་ཅན། ཁོད་རག་འཛིན་གི་འཁྲུལ་རྒྱུ་མྲེད་ན། ཁོད་འཛིན་མངོན་སུམ་གི་རྲེས་སུ་
ཁོད་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་རྲེས་དཔག་འཇུག་མི་དོགས་ཏྲེ། དྲེ་མྲེད་ན་ཁོད་འཛིད་མངོན་
སུམ་དྲེས་ཁོད་ཀི་མི་རག་པ་ལ་ངྲེས་པ་རང་སོབས་ཀིས་འདྲྲེན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཞིག་འཇིག་
གཅིག་པའི་ལུགས་ལའང་རྲེས་དཔག་ཡིན་པ་ནི། ཡཾང་། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བའི་ལུགས་ལ་ཡང་། ཁ་དོག་
མི་རག་པ་ངྲེས་པའི་ཚད་མ་དྲེ་ཆོས་ཅན། མངོན་རྲེས་གིས་ལས་གཞན་པའི་ཚད་མ་མིན་ཏྲེ། ཁ་
དོག་མི་རག་པར་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱྲེ་བག་ཏུ་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ལུགས་
ལ་ཁ་དོག་མི་རག་པ་ངྲེས་པའི་ཚད་མ་དྲེ་རྲེས་དཔག་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་སར་གི་ཁ་དོག་མ་དམིགས་པ་ཁ་
དོག་མི་རག་པའི་དོན་དུ་འདོད་པའི་རོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ཞར་ལ་གཞན་སྲེའི་མི་རག་འདོད་
ཚུལ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་ས་
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༼༡༩༩༽
རོད་དྲེ་དྲེ་དོན་འདྲི། དྲིས་པའི་མཐའ་གིས་བརགས་ནས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾང་། རིགས་པ་
ཅན་པ་ན་རྲེ། མི་རག་པའི་དོན། མདོ་སྲེ་པ་ལྟར་དངོས་པོ་ཡོད་པ་ཙམ་ཡང་མིན་ཞིང་། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་
ལྟར་དངོས་པོ་ཞིག་པ་ཙམ་ཡང་མིན་ཏྲེ། མཐའ་གིས་ཀིས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཡོད་པའམ་དྲེ་དང་
འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་མི་རག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མཐའ་གིས་པོ་གང་ཡིན་ཞྲེས་
འདྲིའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ས་ཕྱིར་མྲེད་པ་མཐའ་གིས་ཡིན་པ་དགག རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མཐའ་
གིས་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། དངོས་པོ་ས་མ་སྲེས་ནས་མྲེད་པ་དང་། ཕྱིས་ཞིག་
ནས་མྲེད་པ་གིས་པོ་མཐའ་གིས་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ིད་མི་རག་པ་ཅིས་མིན། དངོས་པོའ ་ི མི་རག་
པ་ཞྲེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་སོགས་སར་དུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དངོས་མྲེད་ཡིན་པས་དངོས་པོ་དང་འབྲེལ་
བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཐའ་གིས་ཆོས་ཅན། ཡོད་པའི་མཐའ་ཞྲེས་པའི་དྲུག་སྒྲ་མི་རུང་བར་ཐལ།
དངོས་པོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཡྡོཾད། ཡོད་པ་ཁད་པར་བ་དང་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། མཐའ་
གིས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པར་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གཾལ། རྒྱུ་དང་འབས་བུ་མཐའ་གིས་ཡིན་ཞིང་བར་གི་དངོས་པོ་དྲེ་ཡོད་པ་ཁད་པར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
ཡོད་པ་ཁད་པར་བ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་འབས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་མིན་པར་ཐལ། རྒྱུ་འབས་ཀི་
འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བླངས་ཏྲེ། དངོས་པོ་སར་མྲེད་པ་གང་ཞིག དྲེ་མྲེད་ན་རྒྱུ་
འབས་མ་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཡྡོཾད། འཕྲོད་འདུའི་རྒྱུ་ནི་རྒྱུ་ཡིན་ལ། དྲེས་སྲེལ་བའི་འབྲེལ་པ་
གིས་པོ་འབས་བུ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱུཾ་འབས་དྲེ་
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༼༢༠༠༽
གིས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཡོད་པ་དྲེ་ིད་མི་རག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡོད་པ་ིད་དང་། རང་རྒྱུ་
གིས་དང་འབས་བུ་འབྲེལ་པའི་ཆ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འབས་བུ་མིན་པར་ཐལ། རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གངཾ་། གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་སར་མྲེད་པ་རྒྱུས་བྱྲེད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་
སར་མྲེད་ཁད་ཆོས་སུ་ལྡན་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སར་མྲེད་དང་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རག་པར་ཐལ། སར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེས་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་
དངོས་པོ་དང་ས་ན་མྲེད་པ་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་པའི་སྒྲ་རོག་མི་འཇུག་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾས། དངོས་
པ་དང་ས་ན་མྲེད་པ་ཐ་དད་དུ་ཞྲེན་པའི་རོག་བློ་ཆོས་ཅན། དངོས་པོ་དང་ས་ན་མྲེད་པ་དོན་ལ་ཐ་དད་
དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ལྡོག་པ་ཐ་དད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་
པའི་ཕྱིར། དྲེ་གིས་ཐ་དད་དུ་བརོད་པའི་སྒྲ་ཡང་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འགྲེ། གིས་པ་ཁད་པར་
མཐོང་བ་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སང་བ་ལ་ལྔ་སྲེ། བློ་དྲེ་ཚད་མ་མིན་པར་བསན། ཁད་པར་ཡུལ་ཅན་ིད་
ཀང་མིན། ཚད་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག དྲན་པ་གཅད་ཤྲེས་ིད་དུ་བསན། དྲན་པ་མིན་པའི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་འཁྲུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྐདཾ། མདོར། ཡང་ཡང་ཤྲེས་པའང་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཐུག་པར་མི་
འགྱུར་དྲན་སོགས་བཞིན། ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་ཏྲེ། སར་ཁང་ནང་དུ་མྲེ་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་
ནས། ཕྱིས་ཁང་རྒྱབ་ཏུ་དུ་བའི་རགས་ལས་སར་གི་མྲེ་དྲེ་ིད་འདིའོ་ཞྲེས་ཁད་པར་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མིན་ཏྲེ། མྲེའི་སྐད་གཅིག་ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། མཐྡོཾང་། བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སར་མྲེ་རང་མཚན་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་
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༼༢༠༡༽
མིན་པར་ཐལ། སར་མྲེ་དང་ཕྱིས་མྲེ་མཚུངས་པའི་སི་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གཾལ། མ་གྲུབ་སྲེ། སར་མྲེ་དྲེ་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློས་ཕྱིས་མྲེ་ཕྱི་མ་འཇལ་བའི་དཔྲེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
དཔེཾ། སར་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཇལ་བ་ལ་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློའ ་ི
སར་ཚད་མ་གཞན་གིས་གྲུབ་ཟིན་བྱྲེད་པ་མ་མས་པའི་ཕྱིར། གཾལ། སོན་མྲེད་དྲེ། ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློའ ་ི
དུས་ན་བརྲེད་ཟིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སར་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློའ ་ི ངོར་དཔྲེ་ཡང་དག་མིན་
པར་ཐལ། ཁོད་དྲེའི་དུས་ན་བརྲེད་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཾལ། ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དྲེའི་མྲེ་ཕྱི་མ་
ལ་སར་མྲེའི་དངོས་པའི་ཆོས་སར་མ་རོགས་པ་འགའ་ཞིག་ཚད་མས་གྲུབ་པས་ཚད་མ་མ་ཡིན་པའི་
སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་མྲེ་ས་ཕྱི་ཐ་དད་ཡིན་ནམ་གཅིག་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ལོག་ཤྲེས་སུ་ཐལ། སར་མྲེ་ལས་དངོས་པོ་གཞན་ལ་སར་མྲེའི་དངོས་པོར་སྒྲོ་འདོགས་པའི་བློ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀི་མྲེ་ལ་ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་རང་གི་སར་
ཚད་མ་གཞན་གིས་ཐ་སད་དུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བླངས་ཏྲེ། སར་མྲེ་དང་ཕྱིས་མྲེ་གཅིག་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གཞནཾ། ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲན་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། སར་མྲེ་དང་ཕྱིས་
མྲེ་གཅིག་ཏུ་མཚམས་སོར་བའི་ཞྲེན་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། གཾལ། ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན།
དྲན་པ་མིན་ཏྲེ། རགས་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་ལ་ལྟོས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་
རགས་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀི་དྲེ་སྐོར་གི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྐབས་ཀི་
བརོད་བྱ་མངོན་སུམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་
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༼༢༠༢༽
ལ་གསུམ་སྲེ། ངོ་བོ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མངོན་སུམ་ཡང་དག་བཤད། མ་འཁྲུལ་རོགས་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ལྟར་
སྣང་བཤད། གཞལ་བྱ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་འབས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། རོག་བལ་
རོད་སོང་བཅས་ཏྲེ་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་བཤད། རྲེན་གསུམ་རོད་སོང་བཅས་ཏྲེ་ཡིད་ཀི་མངོན་
སུམ་བཤད། མང་བྱ་ཤྲེས་པ་སྒྲུབ་སྲེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་བཤད། ཡང་དག་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་སྲེ་
རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚན་ིད་རོག་བལ་རིགས་པས་བསྒྲུབ།
མཚན་མཚོན་གིས་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བལ་བྱ་རོག་པ་བརགས་ཏྲེ་བསྒྲུབ།
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཤུགས་བསན་སར་ཏྲེ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མིང་སོར་རོག་དང་བལ་བར་
བསྒྲུབ། རིགས་སོགས་སོར་བའི་རོག་བལ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རིགས་པས་འཐད་པའི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་བཀོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་མྲེད་ན་
མངོན་སུམ་ིད་ཀིས་འགྲུབ། འཁྲུལ་རྒྱུ་ཡོད་ན་རགས་ལ་བརྲེན་ནས་བསྒྲུབ། འཁྲུལ་རྒྱུ་བསན་ནས་
དྲེ་ལ་རོད་པ་སོང་བོའ །ོ །དང་པོ་ནི། མངྡོཾན། དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། རོག་པར་འཁྲུལ་རྒྱུ་མྲེད་ན་ཁོད་
རོག་པ་དང་བལ་བར་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་སོབས་ཀིས་འགྲུབ་སྲེ། རོག་པར་འཁྲུལ་རྒྱུ་མྲེད་ན་
ཁོད་རོག་པ་དང་བལ་བ་ལ་ཁོད་མོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་ངྲེས་པར་རང་སོབས་ཀིས་འདྲྲེན་
པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མིང་སོར་རོག་པ་ཡིན་ན་རང་ིད་རོག་པ་ཡིན་པ་ལ་རང་མོང་རང་རིག་མངོན་
སུམ་གིས་ངྲེས་པར་རང་སོབས་ཀིས་འདྲྲེན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ིད་བཤད་པ་ནི། །
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༼༢༠༣༽
ཐཾམས། རོག་པ་ནང་དུ་བསྡུས་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་མིག་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ ་ི
མངོན་སུམ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་ཐུན་མོང་མིན་པའི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ལས་དངོས་
སུ་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སླརཾ། དྲེ་ལྟ་བུའི་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་རོག་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་མོང་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་དྲངས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་དྲེས་ཁོད་རོག་པ་
ཡིན་པར་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ། གཏན་ཚིགས་
དགོད། ཁབ་པ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཅིཾག དབང་མངོན་གི་ཡུལ་དུ་གྱུར་པའི་རང་མཚན་ཆོས་
ཅན། ཁོད་དང་རས་གཅིག་པའི་སི་མྲེད་དྲེ། ཁོད་བརྡ་དུས་སུ་ཡོད་པ་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་རྲེས་སུ་མི་
འགོ་བའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རས་གཞན་པའི་སི་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལས་རས་གཞན་པའི་སི་
སྣང་རུང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སི་
དངོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་རོག་པ་མིན་ཏྲེ། རང་མཚན་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། ཁདཾ། རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྒྲ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་བརྡ་
དངོས་སུ་འཇུག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྒྲའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་ན་བརྡའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་དགོས་
པའི་ཕྱིར། དེཾ། གཞན་ཡང་མིང་སོར་རོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་ན་དབང་ཤྲེས་ཀི་དངོས་ཡུལ་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། མིང་སོར་རོག་པ་ལ་རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་ཁབ་སྲེ།
དབང་ཤྲེས་ལ་གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཚེ་འདི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་བརྡ་སོར་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

201

༼༢༠༤༽
ན། མཾིག མིག་ཤྲེས་ལ་གཟུགས་སྣང་བཞིན་པ་ན་འདི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་བརྡ་སར་བའི་རོག་པའི་
དངོས་ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབང་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབཾང་། དབང་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་མིང་སོར་རོག་པའི་དངོས་
ཡུལ་གི་གཞི་མཐུན་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་ན་གཟུགས་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལས་ལོང་བའི་རྒྱུད་ལ་
གཟུགས་གསལ་བར་སྣང་བའི་དབང་ཤྲེས་སྲེ་བར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །འབེཾལ། མིང་
སོར་རོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབང་ཤྲེས་ཀི་རོག་པའི་ཡུལ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་
གཟུགས་ཀི་བརྡ་མ་བྱས་པར་ཡང་གཟུགས་མཐོང་བ་ཙམ་གིས་གཟུགས་ཀི་བརྡ་ཤྲེས་པར་ཐལ་
བའི་ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཁྲུལ་རྒྱུ་བསན། རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རོགཾ རིགས་
པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབང་ཤྲེས་རོག་པར་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། གཟུགས་འཛིན་པའི་
དབང་ཤྲེས་དང་། གཟུགས་འཛིན་པའི་རོག་པ་གིས་ཡུལ་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཅིག་ཅར་འཇུག་
པའམ་རིམ་གིས་འཇུག་ཀང་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་དྲེར་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན།
རང་ཡུལ་གཟུགས་བར་མ་ཆད་དུ་མི་སྣང་བར་ཐལ། རང་ཡུལ་གཟུགས་འཛིན་པ་སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་
བར་དུ་གཟུགས་འཛིན་རོག་པས་ཆོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཐོང་བ་རྒྱུན་ཆད་
གཞན་ལ་མཚུངས། མི་མཚུངས་པ་ཡི་གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞནཾ། རོག་པ་འདས་
པའི་སྒྲ་ལ་འཇུག་དུས་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། །
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༼༢༠༥༽
ས་མ་དྲེར་ཐལ། རང་ཡུལ་གཟུགས་འཛིན་སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་བར་དུ་འདས་པའི་སྒྲ་འཛིན་པའི་རོག་
པས་ཆོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཞན་ལན་བརོད། དཔྲེ་དོན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་བར་ཆད་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཀང་བར་མ་ཆད་པར་སྣང་བ་ཡིན་ཏྲེ།
རང་ཡུལ་འཛིན་པ་འཇུག་པ་མགོགས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མགལ་མྲེ་མྱུར་དུ་བསྐོར་བའི་རྲེན་ལས་
འཁོར་ལོའ ་ི རྣམ་པར་སྣང་བ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དོན་དགག དཔྲེ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། འཇུག་པ་མྱུར་བ་གཞན་ལ་མཚུངས། དབང་བློ་ཅིག་ཅར་འཇུག་པར་ཐལ།
ཡིད་བློ་ཅིག་ཆར་འཇུག་པར་ཐལ། གིས་ཀ་ལ་ཡོད་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། རོག་རོག་
མྲེད་སྲེལ་ནས་སྲེ་བ་ལྟར་ན་ཡང་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། ཡིཾ། ས་ར་ཐོས་པའི་ན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་ཡི་གྲེ་ཅིག་ཆར་དུ་ཐོས་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་
གི་ཡི་གྲེ་ལ་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དག་འཇུག་པ་མྱུར་ཡང་བར་མ་ཆད་དུ་མི་ཐོས་སོ་
ཞྲེ་ན། འདིཾར། རྲེན་གསུམ་ཚན་པ་དྲུག་ཅིག་ཆར་དུ་ྲེ་བའི་ཚེ་གཟུགས་འཛིན་སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་
བར་དུ་འཇུག་ཤྲེས་གཞན་ལྔས་བར་ཆོད་ཀང་བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་། ས་ར་ཐོས་པའི་ན་ཤྲེས་ཀི་བར་
དུ་ས་ར་འཛིན་པའི་རོག་པས་ཆོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་སྣང་བར་དམ་
བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཁས་བླངས་ནང་འགལ་
དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གཟུགས་འཛིན་རོག་པ་དང་རོག་
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༼༢༠༦༽
མྲེད་ཀི་བློ་གིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རིམ་གིས་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དབང་ཤྲེས་ལ་གཟུགས་སྣང་བ་
བར་ཆད་དང་བཅས་པར་སྣང་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཅིག་ཅར་སྲེ་བའི་ཕྱིར། ཡི་གྲེ་ས་ར་ཐོས་པའི་
ན་ཤྲེས་དང་། འཇུག་ཤྲེས་དྲུག་ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་གཟུགས་འཛིན་མིག་ཤྲེས་
ཆོས་ཅན། བར་དང་བཅས་མ་བཅས་ཀི་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་བར་མ་ཆད་དུ་སྣང་བ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཡིཾད། ཡིད་རོག་འགའ་ཞིག་ཡུལ་ལ་འཇུག་དུས་ཀི་རོག་པ་ཆོས་
ཅན། རང་ཡུལ་རིམ་ཅན་དུ་མི་འཛིན་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕྱིར། བཞི་པ་
ནི། བློ་དུ་མ་ཅིག་ཆར་སྲེ་ན་ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཚེ། སྒྲ་འཛིན་ན་ཤྲེས་
མི་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། ལཾ། ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཚེ་ན་ཆོས་
ཅན། སྒྲ་འཛིན་ན་ཤྲེས་མི་སྲེ་བར་ཐལ། སྒྲ་འཛིན་ན་ཤྲེས་ཀི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་མས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་
ལྟ་བུའི་རོད་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ནས་སང་བར་བྱ་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སངས་
རྒྱས་པ་དང་རིགས་པ་ཅན་པ་གིས་ཀས་སོང་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མགཾལ། མགལ་མྲེ་
མྱུར་དུ་བསྐོར་བའི་རྲེན་ལས་འཁོར་ལོའ ་ི རྣམ་པའི་སྣང་བའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། མགལ་མྲེ་རང་
མཚན་སྣང་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་མཚམས་སོར་བ་མིན་པར་ཐལ། མགལ་མྲེ་མྱུར་དུ་བསྐོར་བའི་
རྲེན་གིས་གནོད་པ་བྱས་པའི་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་
ལྟར་སྣང་བཀོད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་བརོད། དཔྲེ་དོན་སོ་སོར་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ལཾ། སིད་པའི་བདག་
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༼༢༠༧༽
པོ་ལ་སོགས་པའི་མདོའ ་ི འགྲེལ་བྱྲེད་ལ་ལ་ན་རྲེ། བརྡ་མི་རན་པོའ ་ི དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་
ཡིན་ཏྲེ། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་དང་། ཡིད་ལས་མ་བྱུང་བ་དང་། མོང་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པའི་
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་བྱིས་པའི་དབང་བློ་བཞིན། དྲེ་རོག་མྲེད་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། བྱིས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བློ་
གང་ཡིན་པ་དྲེ་བརྡ་འཛིན་པའི་ནུས་པ་མས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སྨྲའོ། །གིས་པ་གིས་ཏྲེ། དཔྲེ་དགག
དོན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བྱིས་པའི་རྒྱུད་ཀི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དཔོད་པ་ཡིན་པ་མི་སིད་
པར་ཐལ། ཁོད་བརྡ་འཛིན་པ་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་བརྡ་འཛིན་པ་མི་
སིད་པར་ཐལ། དཔོད་པ་དང་བལ་བའི་ཕྱིར། གཾལ། བྱིས་པ་ལ་བརྡ་ལ་མ་བྱང་བའི་དཔོད་པ་ཡོད་
པས་དྲེས་ཕྱིས་བརྡ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བྱིས་པའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་བརྡ་འཛིན་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། བྱིས་པའི་དཔོད་པ་ད་ལྟ་རོག་མྲེད་ཡིན་ཀང་ཕྱིས་བརྡ་འཛིན་པར་འགྱུར་བ་གང་
ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འདིཾ། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་སོགས་ཆོས་ཅན།
ཁོད་རན་པོའ ་ི དབང་བློ་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རགས་
ཀིས་དྲེ་སྐོར་གི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། རན་པོའ ་ི དབང་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་
བརྡ་འཛིན་པ་མས་པ་འགོད་རིགས་པར་ཐལ། བྱིས་པའི་བློ་རོག་བལ་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲེ་འགོད་
རིགས་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དབང་པོ་ལས་སྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་
བསན་པ་ཆོས་ཅན། མོང་བའི་རྣམ་པས་འཇུག་པ་སོགས་ཀང་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་དུ་བསན་པ་
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༼༢༠༨༽
ཡིན་ཏྲེ། རིགས་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རིགས་སོགས་སོར་བའི་རོག་བལ་བསྒྲུབ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཐ་དད་རོག་པ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ། ས་ཕྱི་བསྲེ་བ་མྲེད་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། ཁབ་པ་བསན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དགོད། གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་
ནི། རིགས་པ་ཅན་པས་བ་ལང་འཛིན་པའི་དབང་ཤྲེས་དྲེ་རས་བ་ལང་ལ་བ་ལང་གི་རིགས་དང་།
ཡོན་ཏན་དང་། བྱ་བ་གསུམ་སར་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པ་གསུམ་ཡིན་པར་འདོད་དོ། །དྲེ་དགག་པ་
ནི། ཁདཾ། བ་ལང་འཛིན་པའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རས་བ་ལང་ལ་བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་སོར་
བའི་རོག་པ་མིན་ཏྲེ། བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་སོ་སོར་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཆོས་བཞི་
བསོམས་ནས་འཛིན་པ་ལ་ཆོས་བཞི་སོ་སོར་འཛིན་པའི་བློ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པའི་ཕྱིར། སྲེས་བུ་
དབྱུག་པ་ཅན་དུ་འཛིན་པ་ལ་སྲེས་བུ་དང་དབྱུག་པ་སོ་སོར་འཛིན་པའི་བློ་སོན་དུ་འགོ་དགོས་པ་
བཞིན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རིགས་གཞན་དབང་ཤྲེས་ཀིས་མི་འཛིན། འབྲེལ་པ་དབང་ཤྲེས་
ཀིས་མི་འཛིན། རིགས་སོགས་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ།
དབང་ཤྲེས་ཀིས་མཐོང་བའི་དཀར་ཟལ་ལ་བ་སི་དངོས་པོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྲེསཾ། བ་སི་
འཛིན་པའི་རྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྣང་བ་དྲེ་བ་སི་དངོས་པོ་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བ་ལང་
ཞྲེས་པའི་སྒྲའི་རྣམ་པ་དང་། ཁ་དོག་དང་། དབྱིབས་ཀི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བ་སི་དྲེ་དྲེ་
དག་གིས་སོང་པར་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར་རོ། གལ་ཏྲེ་རྣམ་པ་དྲེ་ིད་བ་སི་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིག་ཤྲེས་
ཆོས་ཅན། རོག་པ་ལ་
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༼༢༠༩༽
དངོས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ཡུལ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་དང་རོག་པ་གིས་རང་ཡུལ་གསལ་བར་སྣང་བ་དང་
མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཕྲོད་འདུ་དབང་པོའ ་ི
ཡུལ་ལས་འདས། འཕྲོ་འདུ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག འཕྲོ་འདུ་མྲེད་ཀང་དངོས་མིང་འཐད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དབཾང་། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རིགས་དང་རིགས་ལྡན་གི་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་
མ་བཟུང་སྲེ། སིར་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པ་མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ།
འཕྲོད་འདུ་དབང་པོ་ལས་འདས་པར་གཟྲེགས་ཟན་གཅིག་པོས་འདོད་ཀི། གཞན་གིས་མི་འདོད་དྲེ།
དབང་ཤྲེས་ཀིས་མཐོང་བའི་སྣལ་མ་ལ་འདི་སྣམ་བུའོ་ཞྲེས་དང་། རྭ་ལ་བ་ལང་ངོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བློ་
འཇིག་རྲེན་ན་གགས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྣལཾ། སྣལ་མ་འདི་ལ་སྣམ་བུའོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། འཇིག་
རྲེན་ན་གགས་པའི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མིན་པར་ཐལ། རིགས་པ་ཅན་པ་རང་གིས་རང་དགར་བྱས་
པའི་ཕྱིར། རྭ་ལ་བ་ལང་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་དྲེ་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མིན་པར་ཐལ། འཇིག་
རྲེན་ན་བ་ལང་ལ་རྭ་ཞྲེས་གགས་པའི་ཕྱིར། བ་ལང་ལ་རྭ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། འཕྲོད་འདུའི་
འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མིན་པར་ཐལ། བ་ལང་གི་ཡན་ལག་ལྷག་མ་དང་རྭ་སོ་སོར་རྣམ་པར་མ་བཅད་
པ་ཙམ་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། སྣལཾ། སར་གི་སྣལ་མ་དྲེ་རྣམས་ཀི་སྣམ་བུ་འདིའོ་ཞྲེས་པའི་ཐ་
སད་ཆོས་ཅན། སྣལ་མ་དང་སྣམ་བུའི་འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཐ་སད་མིན་
པར་ཐལ། འབས་བུ་སྣམ་བུ་ལ་རྒྱུ་སྣལ་མ་སྒྲོ་བཏགས་པས་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འགཾལ། སྣམ་
བུའི་དཀིལ་ནས་སྣལ་མ་གཅིག་བཀར་ཏྲེ། སར་
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༼༢༡༠༽
གི་སྣལ་མ་འདིའོ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། ས་མ་དྲེར་ཐལ། འབས་དུས་ཀི་སྣལ་མ་ལ་རྒྱུ་དུས་ཀི་
སྣལ་མར་སྒྲོ་བཏགས་པའི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕཾན། བ་ལང་ལ་རྭའོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བློ་ཆོས་ཅན།
འཕྲོད་འདུའི་འབྲེལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་མིན་པ་ཐལ། བ་ལང་གི་ཡན་ལག་རྣམས་དངོས་རྒྱུ་ཚོགས་པ་
གཅིག་ལ་རག་ལས་ཀི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལིང་པོ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་ལ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འཁྲུལཾ། བ་ལང་ཞྲེས་པའི་དངོས་མིང་ཆོས་ཅན། ས་མ་དྲེར་ཐལ། བ་ལང་འཁྲུལ་
མྲེད་དུ་གོ་བའི་མིང་གི་དངོས་ཡུལ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ།
རིགས་གཞན་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད། ཡོད་པར་འདོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག རིགས་གཞན་མྲེད་
ཀང་སྒྲ་བློ་འཐད། དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀི་དོན་བསྡུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངྡོཾས། བ་གསལ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ལ་བ་སི་དོན་གཞན་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་བ་སི་དོན་གཞན་ཡོད་པར་
སྒྲུབ་པའི་རགས་དང་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཐུན་དཔྲེ་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀིས་སོང་། གཏན་ཚིགས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཞུགས། ྲེས་སོང་དངོས་རགས་
ཁད་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབྱུགཾ སྲེས་བུ་དབྱུག་པ་ཅན་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེས་བུ་
དང་དབྱུག་པའི་ཁད་གཞི་དང་ཁད་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་དོན་དམ་པར་ཡོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་
མིན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཀི་འབྲེལ་བ་རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་མྲེད་པ་མ་གྲུབ་སྲེ། བ་གསལ་རྣམས་ལ་བ་ལང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བློ་འཇུག་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དངྡོཾས། དངོས་པོ་ཞྲེས་པ་དང་ཁང་
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༼༢༡༡༽
བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། རིམ་པ་ལྟར་ཚིག་གི་དོན་དྲུག་དང་ཁང་བཟང་ལ་མི་འཇུག་
པར་ཐལ། དྲེ་གིས་ལ་ཁོད་ཀི་བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གལ་ཏྲེ་ཁང་པ་དྲེ་རས་
རིགས་མི་མཐུན་འདུས་པའི་ལྡན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁང་བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་དྲེ་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཞྲེས་དྲིས་
པས། ཁང་བཟང་གི་རིགས་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁང་བཟང་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁང་བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་ཞྲེས་
པའི་སྒྲ་དྲེ་ཁོད་ལ་འཇུག་པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་ལ་རིགས་བརོད་ཀི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ཤིང་
གཅིག་ལ་ཤིང་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །ཕྲེཾང་། ཁང་བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་མང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ལ་ཁང་བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་མི་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་རིགས་ཡིན་པ་གང་ཞིག རིགས་ལ་
རིགས་གིས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཕྲེཾང་། ཁང་བཟང་གི་ཕྲྲེང་བ་སོགས་ལ་ཆྲེན་པོ་
སོགས་ཀི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏྲེ། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་ལ་མིང་དྲེ་དངོས་མིང་
དང་། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་པ་ལ་མིང་དྲེ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁང་བཟང་གི་
ཕྲྲེང་བ་ཆྲེན་པོ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཆྲེན་པོ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་མིན་པར་
ཐལ། ཁོད་ཆྲེན་པོ་དངོས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངྡོཾས། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་ཡོད་པ་ལ་མིང་དྲེ་དངོས་
མིང་དང་། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་པ་ལ་མིང་དྲེ་བཏགས་མིང་དུ་འཇུག་པ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། ཚིག་
གི་དོན་དྲུག་ལ་ཚིག་གི་དོན་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཇིཾ།
བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་དངོས་མིང་དང་བཏགས་མིང་གི་ཁད་པར་འཐད་དྲེ། དོན་དྲེ་ལ་འདོད་
རྒྱལ་དུ་ཐོག་མར་བརྡར་བཏགས་པའི་མིང་དྲེ་དོན་དྲེ་ལ་དངོས་
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མིང་དང་། དོན་དྲེ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་དོན་གཞན་ལ་རྲེས་སྒྲུབ་ཏུ་བརྡར་བཏགས་པའི་མིང་དྲེ་
དོན་གཞན་ལ་བཏགས་མིང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་གགས་པ་དངོས་མིང་ཡིན་མོད་ཀི། གགས་
པ་དྲེ་ཡང་བརོད་བྱ་དོན་གཞན་ཁད་ཆོས་སུ་ཡོད་པའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཾགས།
གགས་པ་ཆོས་ཅན། དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། བརྡའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། བརྡ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་
འཇུག་པའི་ཕྱིར། བརོད་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་བརྡར་སར་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཐ་སད་
འཇུག་ལྡོག་གི་དོན་དུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འབས་བུ་གཅིག་པས་སི་འཛིན་
འཇུག གཞན་སྲེལ་སྒྲ་ཡི་ཡུལ་དུ་བསན། སི་དངོས་སྒྲ་ཡི་ཡུལ་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསལ་བ་དུ་
མ་ལ་སི་གཅིག་དོན་ལ་མྲེད་ན་སི་འཛིན་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅྲེ་ན། ཐཾ། བུམ་གསལ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། བུམ་
པའི་སི་འཛིན་གི་བློ་འཇུག་སྲེ། བུམ་པ་མིན་པ་ལས་ལོག་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། བུམ་གསལ་
དུ་མ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་བུམ་པ་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་
ཤྲེས་པ་དོན་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བུམ་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་རིགས་
གཅིག་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་རིགས་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་དོན་མཐུན་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ།
བུམ་གསལ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་གཞན་སྲེལ་བའི་སི་ཡོད་པ་ཡིན་གི་བུམ་སི་དངོས་པོ་བ་
མྲེད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་བུམ་པ་རིགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐ་སད་ཡུལ་ཡང་
གཞན་སྲེལ་ཡིན། བརྡ་ཡི་ཡུལ་ཡང་གཞན་སྲེལ་ཡིན་
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༼༢༡༣༽
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འཇུག་ཡུལ་དོན་གི་གཞན་སྲེལ་ཡིན། དངོས་ཡུལ་བློ་ཡི་གཞན་སྲེལ་
ཡིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དངྡོཾས། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། བུམ་གསལ་རང་མཚན་འཐོབ་པར་
བྱྲེད་དྲེ། ཁོད་ཀི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་གཞན་སྲེལ་དྲེ་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་བུམ་
པ་རང་མཚན་དངོས་སུ་བརོད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི།ཾཾ དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་རང་མཚན་དངོས་
སུ་མ་བརོད་ཀང་བུམ་པ་རང་མཚན་གི་མཐར་ཐུག་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་
གཞན་སྲེལ་བུམ་གསལ་རང་མཚན་ལ་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། དྲེས་ཆོས་ཅན།
བུམ་པའི་གཞན་སྲེལ་བརོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པའི་བློའ ་ི གཞན་སྲེལ་དངོས་སུ་བརོད་པས་དོན་གི་
གཞན་སྲེལ་འཐོབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བློ་ལ་དོན་དུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ། འཁྲུལ་
པ་མྲེད་ན་བརོད་བྱ་མིན། འཁྲུལ་ན་བརོད་བྱ་རུང་བར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡོགཾ བུམ་པ་ཞྲེས་
པའི་སྒྲ་ལས་བུམ་འཛིན་རོག་པ་ལ་ཤར་བའི་གཟུགས་བརྙན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྱི་རོལ་བུམ་པ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་ཕྱི་རོལ་བུམ་པ་འཛིན་པའི་བློ་དྲེ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཁྲུལ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་རང་རྒྱུ་བག་ཆགས་ས་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། རང་སྲེ་ཁ་
ཅིག རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དྲེ་དོན་དུ་ཞྲེན་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་སྒྲའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་འདོད་པ་
ལྟར་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་བུམ་པ་མི་རོགས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་བུམ་པ་
ལས་རས་གཞན་པའི་རོག་པའི་རྣམ་པར་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་
རོགས་པའི་ཆྲེད་དུ་ཁོད་བརྡ་སར་བ་ལ་དགོས་
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༼༢༡༤༽
པ་མྲེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། སྒྲསཾ། འོ་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་ཅི་ཞིག་བརོད་པ་ཡིན་ཞྲེ་
ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་གཞན་སྲེལ་བརོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ལ་ཕྱི་རོལ་
བུམ་པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་བརོད་པའི་ཕྱིར། བུམ་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་བུམ་
པར་སྒྲོ་བཏགས་པ་ལ་མ་ལྟོས་པར་ཁོད་དངོས་སུ་བརོད་པས་བུམ་པ་མི་འཐོབ་པར་ཐལ། ཁོད་བུམ་
པ་ལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། རྲེསཾ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་རོག་པའི་རྣམ་པ་དོན་དུ་མ་
ཞྲེན་པ་དྲེ་དངོས་སུ་མ་བརོད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་བུམ་སི་དངོས་སུ་བརོད་པ་དྲེ། ཕྱི་རོལ་བུམ་པ་
ཐོབ་པའི་འབས་བུ་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག རོག་པའི་རྣམ་པ་དྲེ་བུམ་གསལ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་པར་ཞྲེན་པ་ལ་ལྟོས་
ནས་བུམ་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་བརོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལས་བུམ་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་བུམ་པར་
སྒྲོ་བཏགས་པ་དྲེ་དངོས་སུ་རོག་པའི་སོ་ནས་བུམ་པ་རང་མཚན་འཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཤེཾས།
བུམ་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྲེལ་ངོར་བུམ་གསལ་རྣམས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བ་ཡིན་ཏྲེ།
བུམ་འཛིན་རོག་པ་དྲེས་ཁོད་བུམ་པར་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་
གཞན་སྲེལ་དངོས་སུ་བརོད་དྲེ། བུམ་འཛིན་རོག་པའི་རྣམ་པ་ལ་བུམ་པར་འཁྲུལ་པ་དངོས་སུ་བརོད་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། བརྡའི་དུས་ན་ཡང་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་གཞན་
སྲེལ་ལ་དངོས་སུ་སོར་བ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་གསལ་རང་མཚན་ཐོབ་པའི་འབས་བུ་ཅན་གི་རོག་པའི་རྣམ་
པ་ལ་ཕྱི་རོལ་བུམ་པར་འཁྲུལ་པ་དྲེ་ལ་དངོས་སུ་སོར་བའི་ཕྱིར། གསུམ་
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༼༢༡༥༽
པ་སི་དངོས་སྒྲའི་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་ནི། གཞནཾ། བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བུམ་སི་དངོས་པོ་
བ་ལ་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལས་དོན་གོ་བ་དྲེ་གཞན་སྲེལ་གི་སོ་ནས་བརྡ་སོར་བ་ལ་ལྟོས་པའི་
ཕྱིར། བཞི་པ་དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀི་མཇུག་སྡུད་བསན་པ་ནི། དེཾ། དབང་ཤྲེས་ཀིས་མཐོང་བའི་
གསལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རས་གཞན་པའི་རིགས་སོགས་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྣང་རུང་མ་
དམིགས་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བུམ་པ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དོན་རང་མཚན་དང་སི་དངོས་པོ་བ་ལ་
དངོས་སུ་འཇུག་པ་མིན་ཏྲེ། གཞན་སྲེལ་གི་སི་ལ་དངོས་སུ་སོར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ས་ཕྱི་བསྲེ་བ་
མྲེད་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ས་ཕྱི་འཛིན་པ་མྲེད་པས་བསྲེ་བ་མྲེད། གཞན་ལ་རོག་ཀང་མཐོང་
བས་བརྡ་མི་འཛིན། མིང་སོར་རོག་པ་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བཾརྡ། དབང་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་ནས་འཛིན་པའི་རོག་པ་མིན་ཏྲེ། ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པས་སོང་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཞནཾ། རོག་པ་འདས་པའི་སྒྲ་ལ་འཇུག་དུས་ཀི་ད་ལྟར་གི་གཟུགས་མཐོང་བའི་
དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བརྡ་དྲན་གིས་བསྲེད་པའི་མིང་སོར་རོག་པ་མིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་གི་བརྡ་མི་
འཛིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་ཤྲེས་འདོད་པས་འཇུག་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་
མོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ། རང་མཚན་སྣང་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཾང་། དབང་ཤྲེས་མ་
འཁྲུལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཡུལ་ལ་སྒྲ་དངོས་སུ་འགོད་པར་ཐལ། ཁོད་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། དྲེས་
ན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་གཟུང་
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༼༢༡༦༽
དོན་བྱས་ནས་མཐོང་བར་མི་འགྱུར་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མོང་
བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ་བ་དགོད། མོང་བྱྲེད་ཡོད་པའི་གཞན་ལན་དགག རོག་མྲེད་ཡིན་ན་འདོད་པ་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུཾགས། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གཟུགས་
མཐོང་བ་ཁོད་མོང་བྱྲེད་ཀི་བློ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པའི་རོག་པ་གང་ཞིག ཁོད་
མོང་བྱྲེད་ཀི་བློ་དྲེ་གཟུགས་འཛིན་གི་བློའ ་ོ སམ་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་
རགས་མ་གྲུབ་སྲེ། འདི་གཟུགས་སོ་ཞྲེས་མཐོང་བའི་རོག་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་དྲེ་ིད་མོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
དེཾ། གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། འདི་གཟུགས་སོ་སམ་པའི་རོག་པ་དྲེ་ིད་ཀིས་འདི་
གཟུགས་འཛིན་གི་བློའ ་ོ སམ་དུ་འཛིན་པའི་རོག་པ་དྲེ་ིད་མས་སུ་མོང་བ་མིན་པར་ཐལ། རོག་པ་
རས་ཐ་དད་པ་གིས་དུས་མམ་དུ་མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར། རོགཾ གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་རོག་པ་རས་
ཐ་དད་པ་གིས་ཅིག་ཆར་མི་སྲེ་བར་བསན་པའི་རིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་
དྲེ། གཟུགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དྲེ་རང་དང་དུས་མཚུངས་པའི་རྣམ་ཤྲེས་རས་གཞན་གིས་མོང་
བ་དྲེ་ཡང་བཀག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དྲེའི་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་ཤྲེས་པ་
གཞན་གིས་མོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདཾས། ཕྱིས་ཀི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་པའི་མངོན་
སུམ་དྲན་པའི་དྲན་ཤྲེས་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་
པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་མོང་བའི་བློ་སོན་དུ་མ་སོང་བའི་ཕྱིར། རཾང་། ལྷ་སིན་
རང་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པའི་བློ་འཇལ་བའི་
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༼༢༡༧༽
ཚད་མ་དང་གཞན་རྒྱུད་ཀི་གཟུགས་འཛིན་པའི་བློ་འཇལ་བའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་འཇལ་
ཚུལ་གཅིག་པར་ཐལ། རང་ཡུལ་ལོག་གྱུར་གི་བློ་འདས་པ་ལ་འཇུག་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། ལྷ་
སིན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་དོན་རིག་འདས་པ་ཡོད་པ་རྲེས་དཔག་གིས་མི་འགྲུབ་པར་ཐལ། རང་
རྒྱུད་ལ་དོན་རིགས་འདས་པ་ཡོད་པ་བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔྲེ་དང་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མི་འགྲུབ་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཡོད་པར་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། དྲེ་ཡོད་པ་མངོན་སུམ་
གིས་ཀང་མ་གྲུབ། རྲེས་དཔག་གིས་ཀང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཾལ། དོན་རིག་འདས་པའི་རྣམ་པར་
ཤར་བའི་བློ་ཕྱི་མས་དོན་རིག་འདས་པ་གྲུབ་སྲེ། མདོ་སྲེ་པའི་ལུགས་ལ་གཟུགས་སོགས་ཀི་རྣམ་
པར་ཤར་བའི་བློས་གཟུགས་སོགས་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སཾ། དོན་རིག་རྒྱུད་ལྡན་དུ་སྲེས་པའི་
རྲེས་དྲེ་མ་ཐག་པའི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་རིག་སྐད་ཅིག་ས་མ་རྣམས་མས་སུ་མོང་བའི་སོ་ནས་
འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དང་ཁོད་ཀི་བར་དུ་ཤྲེས་པ་གཞན་གིས་ཆོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ནི། ཇིཾ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་མས་སུ་མོང་བའི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། རང་
ཡུལ་ལ་བརྡ་བྱྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སི།ཾཾ རང་མཚན་སྣང་ནས་འཇལ་བའི་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། རོག་མྲེད་ཀི་
ཤྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྲེས་ཀི་སྒྲ་དང་རོག་པ་གིས་སི་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར།
གཾལ། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་རོག་མྲེད་འགའ་ཞིག་ཡོད་པས་དྲེར་ཁད་པར་རང་མཚན་སྣང་ནས་རོགས་
པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྲེན་གསུམ་ཚན་པ་གཅིག་ལས་སྲེས་པའི་དབང་ཤྲེས་
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ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡིན་པར་ཐལ། རྲེན་གསུམ་ཚན་པ་གཅིག་ལས་སྲེས་པའི་དབང་
ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུ་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་དྲེ་རྒྱུ་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་ལ་ལྟོས་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཤུགས་བསན་སར་ཏྲེ་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། ྲེས་སང་
དགག གྲུབ་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱིཾ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུ་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
དང་མིང་སོར་རོག་པའི་གཞི་མཐུན་མྲེད་དྲེ། མིང་སོར་རོག་པ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་བརྡ་དྲན་ལ་ལྟོས་པས་
ཁབ། ཁོད་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་གཟུང་དོན་ལ་ལྟོས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་མ་
གྲུབ་སྲེ། གཟུགས་དྲེས་རང་གི་བརྡ་དྲན་ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་བསྲེད་
པ་ཡིན་གི་གཞན་དུ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགཾས། གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གཟུགས་འཛིན་
དབང་མངོན་དངོས་སུ་མི་སྲེད་པར་རང་གི་བརྡ་དྲན་དངོས་སུ་སྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་བརྡ་དྲན་
ལ་ལྟོས་ནས་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་དངོས་སུ་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གཏན་
ཚིགས་དུ་བ་དྲེས་རགས་ཅན་རྲེས་དཔག་དངོས་སུ་མི་སྲེད་པར་ཐོག་མར་རགས་འཛིན་སྲེམས་སྲེད་
པ་བཞིན་ནོ། །དྲནཾ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་རྒྱུ་རྲེན་གསུམ་
ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུ་གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་
ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གཾལ། སོན་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་དྲེས་གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་དང་
གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་རིམ་གིས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཐཾ། གཟུགས་ཆོས་
ཅན། གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་གི་དུས་སུ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་
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༼༢༡༩༽
བསྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་གི་དུས་ན་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་
གཟུང་དོན་དང་ཁད་པར་མྲེད་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དབང་ཾཾ། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། གཟུགས་
སྐད་ཅིག་དང་པོ་གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་གི་དངོས་རྒྱུ་དང་། སྐད་ཅིག་གིས་པ་གཟུགས་འཛིན་དབང་
པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་དངོས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་
ཅན། གཟུགས་དྲེས་ཁོད་བསྲེད་པ་ལ་གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་
དང་གཟུགས་ཀི་བརྡ་དྲན་གི་གཟུང་དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བརྡ་དྲན་བརྡ་ལ་དངོས་སུ་
འཇུག དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གཟུགས་ལ་དངོས་སུ་འཇུག་ན། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་བསྲེད་པ་
བརྡ་དྲན་དོན་མྲེད་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། སི།ཾཾ དབང་ཤྲེས་ཀིས་སི་ཙམ་ཡན་གར་འཛིན་པས་བརྡའི་
ཡུལ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་པ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་གི་སྐད་ཅིག་གིས་པ་དམིགས་
རྲེན་ཡོད་པ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། སི་ཙམ་ཡན་གར་བ་འཛིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ།
གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བདག་རྲེན་མིག་དང་། དམིགས་རྲེན་
གཟུགས་ལས་སྲེ་བ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཕན་ཕྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་མཚན་མཚོན་གིས་ལ་རོད་པ་སང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚོན་བྱའི་མིང་ལ་རོད་པ་སང་། མཚན་
ིད་དོན་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི་མདོར། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་རྒྱུ་ཡི་ཕྱིར། །དྲེ་ཡི་ཐ་སད་དབང་
པོས་བྱས། །ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། དབང་
པོའ ་ི མངོན་སུམ་དྲེ་ཡུལ་དབང་གིས་
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ལས་སྲེས་པར་མཚུངས་ན། དམིགས་རྲེན་གི་སོ་ནས་ཡུལ་གི་མངོན་སུམ་ཞྲེས་ཐ་སད་མི་བྱྲེད་པར་
བདག་རྲེན་གི་སོ་ནས་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན།
གིས་པ་ནི། གྡོཾ དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། ཡུལ་དབང་གིས་ལས་སྲེས་
པའི་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་བརྡ་སར་བར་བྱ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཡུལ་དབང་གིས་ལས་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་
མ་འཁྲུལ་བ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གོ་ནུས་ཀི་ཐ་སད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རོག་ལྡན་ཡུལ་དྲེ་ལ་
མིང་དྲེ་བརྡ་སར་བའི་དགོས་པ་ནི་ཡུལ་དྲེ་ཐུན་མོང་མིན་པར་གོ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ས་མའི་
གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་སྒྲུབ་
རགས་ཡང་དག་གང་ཞིག ཡུལ་དབང་གིས་ལས་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་བརྡ་སར་བར་
བྱ་བ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབཾ། ཡུལ་གི་མངོན་སུམ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན།
དྲེ་ལ་བརྡ་སར་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཐུན་མོང་མིན་པར་གོ་ནུས་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ལུང་གིས་གནོད་པའི་རོད་པ་སང་། རིགས་པས་གནོད་པའི་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི།
མདྡོཾར། དྲེ་དོན་དུ་མས་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། །རང་དོན་སི་ཡི་སོད་ཡུལ་ཅན། །ཞྲེས་གསུངས་པའི་དོན་
འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་ནི། བསཾགས། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རོག་པ་
ཡིན་པར་ཐལ། སི་དངོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས་བླངས་ཏྲེ། ཁྲེད་ིད་ཀི་
གྲུབ་མཐའ་ལས་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་ཚོགས་ལྔ་ནི་བསགས་པ་ལ་དམིགས་པ་ཅན་ནོ་ཞྲེས་དང་།
དབྱིག་གྲེན་གིས། འདི་རྣམས་སྲེ་མཆྲེད་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་རང་གི་མཚན་ིད་ཀི་
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༼༢༢༡༽
ཡུལ་ཅན་ཡིན་གི། རས་ཀི་རང་གི་མཚན་ིད་ལ་ནི་མིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་བསགས་པ་དང་སྲེ་
མཆྲེད་གིས་སི་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་འགལ་བ་སང་།
མཁས་པའི་གཞུང་དང་འགལ་བ་སང་། ལུང་གི་དོན་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། ལུང་ས་
མ་དྲེའི་དོན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་རིགས་སི་སྣང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་བཤད་པ་མིན་ཏྲེ།
དྲེ་རྡུལ་ཕྲན་ཁད་པར་བ་གཟུང་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པ་ལ་དགོངས་ནས་བཤད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། རྡུལཾ། ལུང་ཕྱི་མ་དྲེའི་དོན་ཆོས་འདྲ། རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་མ་ཚོགས་པ་ཕྱི་མས་དབང་ཤྲེས་བསྲེད་མི་
ནུས་པ་ལ་དགོངས་ནས་བཤད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་པ་དང་། ལན་ནོ། །དང་པོ་
ནི། གཾལ། རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ཀིས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་འཛིན་པར་ཐལ། ཡན་ལག་
ཅན་གི་རས་མྲེད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་རས་དུ་མ་ཤྲེས་པས་འཛིན་ན་རིམ་
གིས་འཛིན་པས་ཁབ་བོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། ཏིལ་སོགས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ།
ཁྲ་བོ་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ནོག་སོགས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། སྣ་ཚོགས་
གཞན་དུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དུ་མ་ཅིག་ཅར་འཛིན་ན་གཞན་ལའང་ཡོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཏིལཾ།
འབས་བུ་རིགས་མི་མཐུན་པ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རིམ་གིས་མཐོང་ཡང་
འཇུག་པ་མྱུར་བས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པར་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། འདིཾ། འཇུག་པ་མགོགས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་རང་ཡུལ་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཡི་གྲེའང་ཅིག་
ཅར་ཐོས་པར་འགྱུར་ཞྲེས་པའི་སྐབས་སུ་
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༼༢༢༢༽
བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། རིཾམ། ནམ་མཁའ་ནས་རིམ་བཞིན་བབས་པའི་ཏིལ་སོགས་འཛིན་པའི་དབང་
ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་ཅིག་ཅར་སྣང་བར་ཐལ། རང་ཡུལ་འཛིན་པའི་འཇུག་པ་མགོགས་པའི་
ཕྱིར། བླྡོཾ། ཡུལ་འཛིན་པའི་བློ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རང་ཡུལ་ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་བ་དང་། རིམ་
གིས་སྣང་བའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་ཡུལ་འཛིན་པའི་འཇུག་པ་མགོགས་པའི་ཕྱིར།
འདོད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དེཾ། ཡུལ་འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་ན། རང་ཡུལ་ཅིག་ཆར་དུ་སྣང་བས་ཁབ་པར་
ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གནོད་བྱྲེད་ཐལ་བ་དགོད། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱེཾ། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་དང་སྣམ་བུ་སོགས་ཀི་ཁྲ་བོ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ལ་ཅིག་
ཆར་མི་སྣང་བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་པའི་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྣ་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་འདོད་པའི་གྲུབ་མཐའ་སད། སྣ་ཚོགས་གཅིག་ཏུ་མྲེད་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཀི་ཁྲ་བོའ ་ི ཁ་དོག་སྣ་
ཚོགས་པ་དྲེ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དྲེ་ལྟར་དམ་བཅས་པའི་དམ་
བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནོད་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྣ་ཚོགས་ཡིན་པས་གཅིག་ིད་མྲེད། སྣ་ཚོགས་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
དགོད། རགས་སྣང་ལ་བརྲེན་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དགོད། གཞན་
ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣཾ། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཀི་སོ་སྲེར་སྣ་ཚོགས་པ་ཆོས་ཅན། རས་གཅིག་མ་
ཡིན་ཏྲེ། རས་
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༼༢༢༣༽
སྣ་ཚོགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ནོར་བུ་དུ་མ་སྤུངས་པའི་གཟུགས་བཞིན། གིས་པ་ནི། དཔྲེ་དྲེ་
རྣམ་པ་དབྱྲེར་ཡོད་ཀི་གཟུགས་ཡིན་པས་དོན་དང་མི་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སྡོཾ། སྣམ་བུའི་ཁ་དོག་སྣ་
ཚོགས་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་པར་ཐལ། རྣམ་པ་དབྱྲེར་ཡོད་ཀི་སྣ་ཚོགས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཾལ། སྣམ་བུའི་སྣ་ཚོགས་དྲེ་ལ་ཡན་ལག་གི་སོ་སྲེར་སྣ་ཚོགས་ལ་རྣམ་པ་དབྱྲེར་
ནུས་པ་ཡིན་གི། ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣ་ཚོགས་ལ་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྣམ་བུའི་ཁྲ་བོ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་
གི་སྣ་ཚོགས་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣ་ཚོགས་པ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་
པའི་ཕྱིར། སྣམ་བུའི་ཁྲ་བོ་ནི་བཅོས་མའི་ཁྲ་བོ་ཡིན་པས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། དུསཾ། བཅོས་
མའི་ཁྲ་བོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབང་ཤྲེས་ལ་རིམ་ལྡན་དང་དོན་མང་པོའ ་ི རྣམ་པར་སྣང་བ་དང་། བཅོས་
མིན་གི་ཁྲ་བོ་དབང་ཤྲེས་ལ་རིམ་མིན་ཅིག་ཆར་སྣང་བ་དང་། དོན་གཅིག་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཁད་
པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་དང་བཅོས་མིན་གི་ཁྲ་བོ་གིས་དབང་ཤྲེས་ལ་སྣང་བའི་དོན་གི་རྣམ་པ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཏན་ཚིགས་དགོད། གཞན་ལན་དགག གྲུབ་དོན་
བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། བླྡོཾ། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ཀི་སོ་སྲེར་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་སྣ་ཚོགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། བློ་
མ་འཁྲུལ་པ་ལ་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་
སུ་སྣང་བ་དྲེ་སྣ་ཚོགས་ཡིན་པའི་འཇོག་བྱྲེད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཐཾ། བུམ་སྣམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་
སྣ་ཚོགས་སུ་འཇོག་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བས་ཁོད་རས་སྣ་
ཚོགས་སུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། །
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༼༢༢༤༽
གལ་ཏྲེ་བློ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཡན་ལག་གི་རས་ཡིན་གི། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་མིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། རིཾག རི་མོ་སྣ་ཚོགས་ཆོས་ཅན། བློ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་མི་སྣང་བར་ཐལ། ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་
གཅིག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་དྲེ་ལས་རས་རིགས་མི་མཐུན་འཕྲོད་པའི་ལྡན་པ་
ཡོད་པས་དྲེ་བློ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། གཟུགཾས། ལྡན་པ་ཆོས་ཅན། བློ་མ་འཁྲུལ་བ་ལ་རས་
སྣ་ཚོགས་སུ་མི་སྣང་བར་ཐལ། གཟུགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ནིཾ། ལྡན་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་
སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣ་ཚོགས་དང་འདྲ་བས་སྣ་ཚོགས་སུ་བཏགས་པ་མིན་པར་
ཐལ། ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་ཅན་གི་སྣ་ཚོགས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སོན་
པོ་ལ་སོགས་ཡན་ལག་རྲེ་རྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལྡན་པ་དང་སྣ་ཚོགས་པ་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་མིན་
པར་ཐལ། ཁོད་ལ་སྣ་ཚོགས་འཕྲོད་པ་འདུ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། རིཾམ། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀིས་སོ་སོགས་རིམ་བཞིན་དུ་བཟུང་ནས་ཕྱིས་ཀི་རོག་པས་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བ་མིན་པར་ཐལ། བློ་
གཅིག་གིས་དོན་དུ་མ་ཅིག་ཆར་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དོན་
དུ་མ་ཅིག་ཅར་འཛིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་ཁྲ་བོའ ་ི ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པའི་ཕྱིར། སོན་པོ་
མཐོང་བའི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོག་མྲེད་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་རྒྱུད་ལྡན་གང་ཟག་གི་རྒྱུད་ལ་ཁོད་
དང་འཛིན་སངས་དངོས་སུ་འགལ་བའི་རོག་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རགས་སྣང་
ལ་བརྲེན་རོད་པ་དགོད། ཕྱོགས་གིས་བརགས་ཏྲེ་ལན་གིས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣཾ། བློ་མ་
འཁྲུལ་པ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ན་རས་གཅིག་མ་ཡིན་པས་ཁབ་ན། ཁྲ་འཛིན་
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༼༢༢༥༽
དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་རས་སྣ་ཚོགས་སུ་མི་
སྣང་བར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྣམ་པ་བདྲེན་པ་མྲེད་པས་
རས་གཅིག་ིད་མི་འགྲུབ། གྲུབ་ཀང་རགས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པས་གནོད་པ་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་
བཞི་སྲེ། རྣམ་པ་བརྫུན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། གཟུང་འཛིན་རང་བཞིན་མྲེད་པ་བསྒྲུབ། ཚུལ་དྲེས་
རིགས་ཅན་གཞན་ཡང་ཁྲེགས། དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་
དངོས་པོ་སོབས་ཞུགས་བསན། གཏན་ཚིགས་དྲེ་ཡི་ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇིཾ། ཁྲ་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། བདྲེན་པའི་
གཅིག་དང་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཅིཾག མདོ་སྲེ་པ་ན་རྲེ། ཁྲ་འཛིན་
དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་དམ་པར་གྲུབ་པ་ལ་སོན་མྲེད་
དྲེ། ཁོད་ཁྲ་བོ་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའི་རྣམ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདྲེན་
པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་བདྲེན་པར་གྲུབ་ན་ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དུ་མ་དང་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ་
གཅིག་ཏུ་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གལཾ། གལ་ཏྲེ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་མི་བདྲེན་པར་
འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་མི་བདྲེན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རྣམ་རྫུན་པས་དགག་
པར་བྱ་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རྣམ་རྫུན་པས་འདོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཁྲ་འཛིན་དབང་
ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། ཕྱི་རོལ་དོན་དང་ནང་
ཤྲེས་པ་གང་རུང་དུ་མི་བདྲེན་པའི་ཕྱིར། གིས་
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པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རས་སུ་སྣང་བ་འཁྲུལ་པ་ཡིན། དྲེས་ན་གིས་སོང་གནས་ལུགས་ཡིན་པའོ། །དང་
པོ་ནི། རྣམ་བདྲེན་པ་ན་རྲེ། ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་ལྟོས་པའི་གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་
གཅིག་ིད་གཟུགས་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཡྡོཾངས། སོར་སྣང་
དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གཟུགས་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ།
ཁོད་གཅིག་ིད་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་གཟུགས་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐཾ།
སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྣང་ཡུལ་ལ་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་གཟུགས་འཛིན་རས་
གཞན་དུ་མྲེད་ཀང་གཟུགས་འཛིན་གཞན་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ལ་སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་དང་དྲེ་ལ་ལྟོས་པའི་འཛིན་རྣམ་གིས་ཀ་བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། ཁོད་
ལ་སྣང་བའི་གཟུངས་རྣམ་བདྲེན་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གིས་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
གཟུགས་འཛིན་གིས་ཀིས་སོང་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་གནས་ལུགས་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་གཟུགས་འཛིན་གིས་
ཀིས་སོང་པ་དང་གཟུགས་འཛིན་གིས་ཀི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཕུང་པོ་ལ་བརྲེན་གཟུགས་འཛིན་ཁྲེགས། མཚན་ིད་ལ་བརྲེན་བྱྲེད་པ་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནི།
དངྡོཾས། ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་བརྲེན་པའི་གཟུགས་འཛིན་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཆོས་ཅན། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་
ཏྲེ། གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་དུ་སྣང་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཟུང་ཾཾ། མཚན་ིད་
ཀིས་མཚོན་པར་བྱ་བའི་ཆ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་ལས་
གཞན་པའི་ཁོད་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཕུངཾ་།
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༼༢༢༧༽
མཚན་མཚོན་གི་བྱ་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། བདྲེན་པར་མྲེད་དྲེ། གཟུགས་འཛིན་རས་ཐ་དད་ལ་བརྲེན་ནས་
བཏགས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གིས་སུ་སྣང་དང་འགལ་བ་སང་། ཀུན་གིས་དྲེ་ིད་རིག་
པ་སོང་། ཐུབ་པའི་ལུང་དང་འགལ་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། མཾ། ཚུར་མཐོང་གི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ལ་གཟུགས་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བས་གཟུགས་འཛིན་རས་གཞན་ཡོད་པར་མི་འགྲུབ་
སྲེ། ཁོད་ལ་མ་རིག་པའི་བག་ཆགས་རྲེན་གིས་སད་པ་ལས་གཟུགས་འཛིན་གིས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཕཾ། ཚུར་མཐོང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གིས་སོང་གི་དྲེ་བཞིན་ིད་མ་མཐོང་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་བཞིན་ིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བ་ལ་གིས་སྣང་བག་ཆགས་
ཀིས་གྲེགས་བྱས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། སོན་པས་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་རོལ་དོན་གི་རྣམ་གཞག་
མཛད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དོན་སྨྲ་བ་རྣམས་གནས་ལུགས་རོགས་པ་ལ་གཞུག་པའི་
ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གྲུབ་ཀང་རགས་ལ་ཁད་པར་ཡོད་པས་གནོད་པ་མྲེད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
ཤྲེས་པའི་སྣ་ཚོགས་རྣམ་དབྱྲེར་མྲེད། དོན་གི་སྣ་ཚོགས་རྣམ་དབྱྲེར་ཡོད། རས་གཅིག་མྲེད་ཀང་
ཡུལ་དུ་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན།
རས་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། བློ་ལ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་ལན་མདོ་སྲེ་པས་གྲུབ་མཐའ་
ལ་བརྲེན་ནས་འདྲེབས་པ་ནི། ངྲེད་ཀིས། བློ་རྣམ་སྣ་ཚོགས་ངོ་བོའ ་ི ཕྱིར། །ཞྲེས་པའི་རགས་རྣམ་རྣམ་
པར་དབྱྲེ་ནུས་ཀི་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེས་ཁད་པར་ཅན་ཡིན་ལ། ཁྲ་འཛིན་དབང་
ཤྲེས་ཀི་རྣམ་པ་
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༼༢༢༨༽
ནི། རྣམ་པར་དབྱྲེར་མི་ནུས་པའི་གཏན་ཚིགས་མི་འགྲུབ་བོ་ཞྲེས་སོན་པ་ནི། ཤེཾས། ཁྲ་འཛིན་དབང་
ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ལས་རས་གཞན་དུ་གྲུབ་པ་མྲེད་དྲེ།
ཤྲེས་པ་ལས་རྣམ་པར་དབྱྲེར་ནུས་ཀི་རས་གཞན་དུ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རྲེས་
ཀི་རོག་པས་རྣམ་དབྱྲེར་བྱྲེད་པ་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སོ་སྲེར་རྣམ་པར་དབྱྲེ་བའི་རྲེས་ཀི་རོག་པ་ཆོས་ཅན།
དབང་ཤྲེས་ལ་སྣང་བའི་སོ་སྲེར་གི་རྣམ་པ་ལ་དངོས་སུ་རྣམ་དབྱྲེར་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ལ་སྣང་
བའི་རྣམ་པ་ལ་སོ་སྲེར་དུ་ཞྲེན་ནས་རྣམ་དབྱྲེར་བྱྲེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཤེཾས། ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་
ལ་ཁྲ་བོ་རགས་པར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་ཡང་ཤྲེས་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོར་
བདྲེན་ཏྲེ། སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་ཤྲེས་པ་གཅིག་གི་ངོ་བོ་རང་རིག་མངོན་སུམ་གིས་མོང་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། རསཾ། རས་དང་ཕྱྲེ་མ་ལྲེབ་ལ་སོགས་པའི་སོ་སྲེར་རྣམས་ཀང་རས་གཅིག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། དེཾ། རས་ཁྲ་བོའ ་ི སོ་སྲེར་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་དབྱྲེར་མྲེད་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཐཾ། རས་ལ་སོགས་པའི་གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་སྣ་ཚོགས་ལས་མ་གཏོགས་ཡན་ལག་
ཅན་གི་སྣ་ཚོགས་མྲེད་དྲེ། དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་ཡན་
ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་ན་རྡུལ་ཕྲན་ཚོགས་ཀང་དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་
ཞྲེ་ན། སོན་པོའ ་ི རྡུལ་ཕྲན་གཞན་དང་ཚོགས་པའི་རྡུལ་ཕྲན་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་
ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་ཀང་རང་འབས་དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་རུང་སྲེ། དྲེ་མྲེད་ཀང་རང་འབས་
དབང་ཤྲེས་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་
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༼༢༢༩༽
ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དབང་པོ་སོགས་རྲེན་གསུམ་པོ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་གཅིག་མྲེད་ཀང་དབང་ཤྲེས་
ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཞིན། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཡིན་ཡང་དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། དྲེའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་རྲེན་གསུམ་གི་ནང་ནས་དྲེ་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནོག་སོགས་ཅིག་ཆར་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་
དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཇིཾ། དཀར་ཟལ་བ་ལང་དུ་ཤྲེས་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་
རང་གི་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་ཅིག་ཆར་མ་བཟུང་བར་ཐལ། བློ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་མི་འཛིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དཀར་ཟལ་བ་ལང་དུ་ངོ་ཤྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་བ་ལང་དང་དྲེའི་ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན། བློ་གཅིག་གིས་ཅིག་
ཅར་འཛིན་ཏྲེ། ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་སུ་གྱུར་པའི་དོན་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་ཁད་གཞི་ཁད་
ཆོས་སུ་མ་གྱུར་བའི་དོན་དུ་མ་བློ་གཅིག་གིས་ཅིག་ཅར་མི་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཅིཾག བ་ལང་
འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། བ་ལང་གི་ཡན་ལག་ཅིག་ཅར་མི་འཛིན་པར་ཐལ། ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་སུ་
མ་གྱུར་པའི་དོན་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར། བ་ལང་གི་རྣ་བ་འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། བ་
ལང་གི་རྣ་བ་དྲེ་སོན་པོ་སོགས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མིན་པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་
ས་མ་དྲེའི་ཕྱིར། ཁདཾ། ཁད་གཞི་ཁད་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་མ་གྲུབ་པར་ཐལ།
རོག་པས་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡཾན། བ་ལང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གི་ཡན་ལག་དུ་
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༼༢༣༠༽
མས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་དུ་མ་ཅིག་ཅར་འཛིན་མི་
སིད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་སྣ་ཚོགས་གཞན་དུ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད།
ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རངཾ་། བུམ་སྣམ་འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། བུམ་སྣམ་གིས་པོ་
གཞན་དུ་མི་ཤྲེས་པར་ཐལ། བུམ་སྣམ་གིས་པོ་གཞན་དུ་འཇོག་པར་བྱྲེད་པའི་ཁད་ཆོས་ཅིག་ཅར་
མ་བཟུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་སར་བུམ་པ་སོགས་ཀི་རས་འགཾའ་ཞིག་བཟུང་ནས་ཕྱིས་
ཁད་ཆོས་བཟུང་བས་གཞན་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། ཡྡོཾན། བུམ་སྣམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀི་ཡན་ལག་དང་ཡན་ལག་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་འཆོལ་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ཡན་ལག་གི་སར་ཡན་ལག་
ཅན་གཟུང་དགོས་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་འཛིན་པ་གཞན་ལའང་ཡོད་པ་ནི། སྒྲ།ཾཾ གངས་
ཅན་པ་ལྟར་ན། སྒྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སྡུག་བཏང་སོམས་གསུམ་ཅིག་ཅར་གཟུང་
བར་ཐལ། དྲེ་གསུམ་གི་བཀོད་པར་གྱུར་པའི་སྒྲ་ཅིག་ཅར་གཟུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་རིགས་པས་
གནོད་པའི་རོད་པ་སང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལྡོག་པ་དུ་མ་དབང་པོའ ་ི སོད་ཡུལ་མིན། དབང་པོའ ་ི སོད་
ཡུལ་སྒྲ་ཡི་བརོད་བྱ་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོར། དུ་མའི་ངོ་བོའ ་ི ཆོས་ཅན་ནི། །དབང་པོ་ལས་
རོགས་སིད་མ་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དུ་མའི་ངོ་བོའ ་ི ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ། དབང་
པོའ ་ི སོད་ཡུལ་མིན་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆྡོཾས། སྒྲ་ཆོས་ཅན། སྲེལ་ངོར་ལྡོག་པ་དུ་མ་དང་
ལྡན་ཏྲེ། མ་བྱས་རག་སོགས་ལས་ལོག་པར་དོན་ལ་གནས་པའི་ཕྱིར། །
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༼༢༣༡༽
གིས་པ་ནི། རཾགས། སྒྲའི་སྲེང་གི་བྱས་མི་རག་སོགས་ཀི་ལྡོག་པ་དུ་མ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ལ་སྣ་
ཚོགས་སུ་སྣང་བ་མིན་ཏྲེ། དབང་ཤྲེས་ཀི་ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མདོར། རང་རང་རིག་
བྱ་ཐ་སད་ཀིས། །བསན་མིན་ངོ་བོ་དབང་པོའ ་ི ཡུལ། །ཞྲེས་སོགས་ཀི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
གཏན་ཚིགས་དགོད། ཁབ་པ་བསྒྲུབ། ཕྱོགས་ཆོས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། དཀར་འཛིན་
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གཟུང་ཡུལ་དྲེ་སྒྲའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་དང་
སྒྲ་ལ་བརྲེན་པའི་རོག་པ་གིས་རང་ཡུལ་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། གལ་ཏྲེ་དཀར་འཛིན་མངོན་སུམ་དང་དཀར་འཛིན་རོག་པ་གིས་གཟུང་དོན་གཅིག་ཡིན ་ཡང་
བདག་རྲེན་ཐ་དད་པས་རང་ཡུལ་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། དབང་པོའ ་ི
མངོན་སུམ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་པར་ཐལ། བདག་རྲེན་
གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སེཾམས། དཀར་པོ་ིད་ཀི་སི་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་
གསལ་བ་དང་དཀར་འཛིན་རོག་པ་ལ་མི་གསལ་བའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་གིས་ཀི་
གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་མངོན་སུམ་དང་སྒྲ་རོག་ཡུལ་གཅིག་ིད་ཡིན་ཏྲེ།
མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ལ་སྒྲ་རོག་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཐྡོཾང་། བ་ལང་ཆོས་ཅན། ཁོད་
མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་ཁོ་ན་ལ་སྒྲ་རོག་འཇུག་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བ་
མྲེད་པ་ཁོད་ཅྲེས་བརོད་པའི་སྒྲ་དང་རྣམ་རོག་འཇུག་པའི་ཕྱིར། བཾ། མངོན་སུམ་དང་སྒྲ་རོགས་དངོས་
ཡུལ་ཐ་དད་དུ་
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༼༢༣༢༽
བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། བ་ལང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་སྒྲ་རོག་འཇུག་པའི་
རགས་ལས་མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་བའི་བ་ལང་ལ་བ་ལང་གི་རིགས་སོགས་དོན་གཞན་ཡོད་པ་
དཔོག་པ་དྲེ་ཡང་གསལ་བའི་ཕྱིར། མཐྡོཾང་། བ་གསལ་རྣམས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བ་སི་རས་གཞན་
པ་མྲེད་ཀང་བ་ལང་དུ་ངོ་ཤྲེས་པའི་བློ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་བ་ལང་གི་དོན་བྱྲེད་མི་
ནུས་པ་ལས་ལོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བ་ལང་དུ་ངོ་ཤྲེས་པའི་བློ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། །གིས་པ་རྲེན་
གསུམ་རོད་སོང་བཅས་ཏྲེ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་བཤད་པ་ནི། མདོར། ཡིད་ཀང་དོན་དང་ཞྲེས་པ་ར་
འགྲེལ་གི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་བཞི། མཐའ་གིས་བརགས་པའི་རོད་པ་དགོད། ས་མ་འཐད་པའི་གཞན་
ལན་དགག ཕྱི་མ་འཐད་པའི་རང་ལན་བརོད། དྲེ་ལ་རོད་པ་བརྒྱུད་མ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སཾར།
མུ་སྲེགས་རྣ་བ་མ་ཕུགས་པ་ན་རྲེ། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དྲེས་སར་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་
གཟུང་ཟིན་གི་དོན་འཛིན་ནམ། མ་གཟུང་བའི་དོན་འཛིན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཆོས་
ཅན། ཚད་མ་མིན་པར་ཐལ། ཚད་མས་གཟུང་ཟིན་གི་དོན་འཛིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན་ལོང་
བའི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ཡོད་པར་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དྲེས་གཟུགས་
འཛིན་དབང་མངོན་གིས་མ་གཟུང་བའི་དོན་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདས་
ཕྱིར་སར་མོང་མཐོང་བ་མྲེད། མཐོང་ན་ཐལ་བ་གསུམ་གིས་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྐདཾ།
གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་གི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གིས་
གཟུང་དོན་མཐོང་བ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ཁོད་ཀི་དངོས་རྒྱུའི་
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༼༢༣༣༽
དུས་ན་འདས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཁོད་ཀི་དངོས་རྒྱུའི་ས་རོལ་དུ་བྱུང་བའི་སྐད་ཅིག་ས་མ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སྐདཾ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་དྲེ་རག་པ་ཡིན་པས་
གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་གིས་གཟུང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་མཚན་ིད་ལ་གཟུང་ཟིན་གི་དོན་ལ་རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བ་ཞྲེས་པའི་ཁད་པར་བརོད་དགོས་
པར་ཐལ། ཁོད་ཚད་མ་ས་མས་གཟུང་ཟིན་གི་དོན་ལ་བསྣན་ནས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། བྱཾ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་སྐད་ཅིག་གིས་པ་དང་། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་སྐད་
ཅིག་དང་པོ་གིས་ཆོས་ཅན། རང་གི་གཟུང་དོན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་གཟུང་དོན་ལ་
གསར་རོགས་ཀི་བྱ་བ་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དངྡོཾས། ཡིད་མངོན་སྐད་ཅིག་ས་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན།
ཅིག་ཅར་སྲེ་བར་ཐལ། གཟུང་དོན་རག་པའི་དངོས་པོ་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། རག་པ་ཆོས་ཅན། རྲེན་
ལ་ལྟོས་ནས་ཡིད་མངོན་རིམ་ཅན་དུ་བསྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། རྲེན་གིས་ཁད་པར་བྱར་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་ཆོས་ཅན། རང་གི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གཟུགས་
འཛིན་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་ལས་གཞན་གི་གཟུགས་འཛིན་ཏྲེ་དྲེ་འཛིན་པའམ་རང་གི་དྲེ་མ་
ཐག་རྲེན་གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་དྲེ་ིད་འཛིན་པ་གང་རུང་གང་ཞིག ཕྱི་མ་
བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ལོང་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ལ་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་མྲེད་དྲེ། ཁོད་
གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་རྒྱུན་འགགས་ནས་སྐད་ཅིག་དུ་མ་
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༼༢༣༤༽
ལོན་པའི་གང་ཟག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡུལ་གཞན་འཛིན་ན་ངྲེས་མྲེད་འཛིན་པ་
སང་། ཡིད་ཀི་གཟུང་དོན་དུས་མམ་ཡིན་པ་སང་། དུས་ཐ་དད་ན་གཟུགས་འཛིན་མིན་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནི། རཾང་། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་ངྲེས་པར་འཛིན་
པ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་སྐད་ཅིག་གིས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། གལ་ཏྲེ་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། དབང་
མངོན་སྐད་ཅིག་དང་པོས་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་བསྲེད་པའི་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་མིན་པར་ཐལ། དབང་
པོའ ་ི མངོན་སུམ་དང་དུས་མི་མམ་པར་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་དུས་མམ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མེཾད།
ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་དུས་མམ་མྲེད་པར་
ཐལ། ཁོད་ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རྒྱུ་འབས་དུས་མམ་ལ་རིགས་པས་
གནོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དུཾས། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཀི་མངོན་
སུམ་གིས་མི་འཛིན་པར་ཐལ། ཡིད་ཀི་མངོན་སུམ་དང་དུས་མི་མམ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མདོ་སྲེ་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་དུས་མི་མམ་པའི་གཟུགས་འཛིན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་མངོན་
སུམ་ལ་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་ཀི་ཕྱི་དོན་དྲེ་མངོན་སུམ་དང་དུས་མི་མམ་ཡང་དྲེའི་གཟུང་
དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ།ཾཾ གཟུགས་འཛིན་དབང་མངོན་གི་གཟུང་དོན་སྐད་ཅིག་གིས་པ་ཆོས་
ཅན། གཟུགས་འཛིན་པའི་ཡིད་མངོན་གི་རྲེན་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཁོད་ཁོ་ན་གཟུགས་འཛིན་ཡིད་
མངོན་
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༼༢༣༥༽
གི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་ཏྲེ། གཟུགས་འཛིན་ཡིད་མངོན་དྲེ་རྲེན་གསུམ་གི་ནང་ནས་ཁོད་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་
སྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་མང་བྱ་ཤྲེས་པ་བསྒྲུབ་སྲེ་རང་རིག་མངོན་སུམ་བཤད་པ་ནི། མདོར།
ཆགས་ལ་སོགས། །རང་རིག་རོག་པ་མྲེད་པ་ཡིན། །ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མོང་བྱྲེད་
རོག་བལ་ིད་དུ་བསྒྲུབ། མང་བྱ་བྲེམ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདེཾ། ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་མོང་བྱྲེད་དྲེ་རོག་པ་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་བརྡ་དངོས་སུ་སར་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་བརྡ་
དུས་སུ་ཡོད་པ་ཐ་སད་ཀི་དུས་སུ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་
ནང་དོན་བྲེམ་པོ་ཡིན་པ་དགག བདྲེ་སོགས་ཕྱི་དོན་བྲེམ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་
ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞནཾ། ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་མི་
རིག་པར་ཐལ། ཡུལ་གཞན་ཡང་རིག་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། བྲེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་བདྲེ་བ་
དྲེ་བདག་གི་དོན་ལ་བརྲེན་ནས་རྣམ་ཤྲེས་རས་གཞན་གི་མང་བྱ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། བདྲེ་སོགས་ཤྲེས་པ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ། རྣམ་ཤྲེས་གཞན་གིས་མོང་བ་དགག ཡུལ་གཞན་རིག་
བྱྲེད་ིད་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཁབ་པ་བསན་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དགོད། ཕྱོགས་ཆོས་
རྲེན་གསུམ་མཚུངས་པ་བསྒྲུབ། རྲེན་གསུམ་མཚུངས་ལ་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ།
གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༢༣༦༽
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་རྲེན་གསུམ་ཚོགས་པ་གཅིག་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུ་རིགས་
འདྲ་མི་འདྲ་དྲེ་ཡིན་ན་རྒྱུ་རིགས་འདྲ་མི་འདྲ་བ་ལ་ལྟོས་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དྡོཾན།
གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་
དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་དང་རྲེན་གསུམ་མཚུངས་པར་གཅིག་ལས་སྲེས་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རྲེན་
གསུམ་པོ་དྲེ་ལས་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
དེཾ། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དང་དྲེའི་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
རང་རྒྱུ་རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེས་པ་ཡིན་གི། བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་མི་སྲེ་སྲེ། ཁོད་རང་རྒྱུ་
རྲེན་གསུམ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་
རྣམ་པར་ཤྲེས་པའི་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་ཆོས་ཅན། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པའི་རྲེན་གསུམ་ལས་སྲེས་པ་མཚུངས་ཀང་སིམ་གདུང་གི་ཁད་པར་ཡོད་དྲེ། དྲེར་མཚུངས་ཀང་
རྲེན་གསུམ་ིད་ཀི་ནང་སྲེལ་གི་ཁད་པར་ལས་སིམ་གདུང་ིད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རོག་
པ་མཚུངས་ཀང་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། བློ་གིས་རིམ་གིས་འབྱུང་བའི་ཕྱོགས་ལ་གཞན་མོང་མྲེད། བློ་གིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་
བའི་ཕྱོགས་ལ་གཞན་མོང་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྲེ། དུས་མམ་གཞན་གིས་མོང་བ་དགག
ཕྱིས་འབྱུང་གཞན་གིས་མོང་བ་དགག གཅིག་གིས་གིས་ཀ་འཛིན་པ་དགག བདྲེ་སོགས་འབའ་
ཞིག་འཛིན་པ་དགག
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༼༢༣༧༽
གཟུང་ཡུལ་འབའ་ཞིག་འཛིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་གཟུགས་བོར་ནས་བདྲེ་བ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མི་འཛིན་པར་
ཐལ། ཁོད་དང་ཁོད་ཀི་འཁོར་གི་བདྲེ་བ་གིས་ཀ་ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་གཟུགས་ལས་སྲེས་པ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རིགཾས། ཐོག་མར་དབང་ཤྲེས་ཀིས་གཟུང་དོན་འཛིན། དྲེའི་རྲེས་
སུ་ཡིད་ཤྲེས་ཀིས་བདྲེ་བ་རིམ་གིས་སྲེལ་ནས་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བདྲེ་བ་མོང་བའི་བློ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་
བ་བར་མ་ཆད་དུ་མོང་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བདྲེ་བ་མོང་བའི་ས་ཕྱིའི་བར་དུ་གཟུགས་སོགས་
འཛིན་པས་བར་དུ་ཆོད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་བདྲེ་བ་མོང་བ་འཇུག་པ་མགོགས་པའི་ཕྱིར། བར་ཆད་
མྲེད་པར་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། གཟུགས་སོགས་བར་མ་ཆད་དུ་
སྣང་བར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་འཛིན་པ་འཇུག་པ་མགོགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དབང་པོའ ་ི
རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་ཡུལ་གཟུགས་སོགས་དང་བདྲེ་བ་གིས་ཀ་ཅིག་ཅར་འཛིན་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།
གཅིཾག གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གཟུགས་དང་བདྲེ་བ་གིས་
ཀ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་ཡིན་ན་གཟུགས་ཡིན་པས་
ཁབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁོད་བསྲེད་པ་ལ་རང་དང་དུས་མམ་པའི་བདྲེ་བ་དྲེ་ནུས་པ་གྲུབ་པ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར་ཏྲེ། རང་དང་དུས་མམ་པའི་བདྲེ་བ་མྲེད་ཀང་རང་གི་གཟུང་དོན་གཟུགས་ལས་སྲེས་པའི་
ཕྱིར། གིསཾ། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་དང་བདྲེ་བ་གིས་ཀས་གཟུང་དོན་སོ་སོར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།
གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༢༣༨༽
རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རྲེས་འགའ་བདྲེ་བ་འབའ་ཞིག་འཛིན་པར་ཐལ། བདྲེ་བ་རང་པས་ཁོད་
ཀི་གཟུང་དོན་བྱྲེད་ནུས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སོ་སྲེར་སོ་སོར་རང་འབས་དབང་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་དོན་
ནུས་པས་རྲེས་འགའ་སོན་པོ་རང་པ་དབང་ཤྲེས་ཀིས་འཛིན་ནུས་པ་བཞིན་ནོ། །འདོད་ན། མིན་པར་
ཐལ། ཁོད་ཀིས་གཟུགས་མ་གཟུང་ན་བདྲེ་བ་འཛིན་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། གལ་ཏྲེ་དབང་ཤྲེས་
ཀིས་གཟུགས་སོགས་དང་བདྲེ་བ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་
ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་བས་ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་བྱྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། བདྲེ་བས་གཟུང་དོན་བྱྲེད་
པའི་སོ་ནས་ཁོད་བསྲེད་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དྡོཾན། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་
པ་དྲེས་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་གཟུང་དོན་དུ་མི་བྱྲེད་པར་བདྲེ་བ་འབའ་ཞིག་གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།
གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། བུད་མྲེད་སོགས་ཀི་གཟུགས་མཛེས་སོགས་
མི་འཛིན་པར་ཐལ། བདྲེ་བ་འབའ་ཞིག་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། བདྲེ་བ་
གཟུང་དོན་དུ་བྱྲེད་ན་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་མི་མཐོང་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། དྡོཾན། གཟུགས་འཛིན་
མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེས་གཟུགས་ཁོ་ན་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་
འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལས་རས་གཞན་པའི་བདྲེ་བ་མོང་བ་མི་འགྱུར་བར་
ཐལ། གཟུགས་ཁོ་ན་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཡཾཾལ། ཡུལ་
གཟུགས་དང་བདྲེ་བ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡོད་པའི་ཚེ། དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་མོང་བའི་བློ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། །
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༼༢༣༩༽
སྲེས་བུ་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སྡུག་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་མོང་བར་ཐལ། ཡུལ་འདོད་མི་
འདོད་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གངཾ་། གལ་ཏྲེ་ྲེར་ལྲེན་ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་གཅིག་
ལས་མྲེད་པས་བདྲེ་སྡུག་གིས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། གངཾ་། བདྲེ་སྡུག་གིས་ཆོས་ཅན།
ཡིད་ཀི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ྲེར་ལྲེན་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་བྲེམ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བདགཾ
གལ་ཏྲེ་མིག་གི་རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་དྲེ་བདྲེ་སྡུག་གིས་ཀི་བདག་རྲེན་ཡིན་པས་བདག་རྲེན་གཅིག་ལས་
བདྲེ་སྡུག་འགལ་བ་གིས་མི་འབྱུང་ངོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། བདག་རྲེན་གཅིག་གིས་བདག་འབས་འགལ་བ་
གིས་བསྲེད་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ི་མའི་འོད་ཟྲེར་གཅིག་གིས་འུག་པའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་
གཟུགས་མི་མཐོང་བ་དང་། མིའི་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་གཟུགས་མཐོང་བའི་བདག་རྲེན་བྱྲེད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཡུལ་གཞན་རིག་བྱྲེད་ིད་དུ་བསན་པ་ནི། དེཾ། གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་
པར་ཤྲེས་པའི་འཁོར་གི་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཞན་རིག་སྲེ། དོན་གི་རང་ངོས་ནས་
གཏད་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེཾས། རང་གི་བདག་ིད་དུ་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་རིག་པའི་བདྲེ་
སོགས་ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་མོང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་གི་རྣམ་པར་མོང་བ་ལ། ཕྱི་དོན་མོང་
བ་བཏགས་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གི་རྣམ་པར་མོང་བ་ལ་དོན་མོང་བ་
བཏགས་ནས་བཤད་དྲེ། དོན་གིས་རང་ངོས་གཏད་ནས་པའི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རང་གི་བདག་ིད་དུ་
གྱུར་པ་དྲེ་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་
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ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་དམིགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་གིས་གཏད་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་
བདྲེ་སོགས་ཕྱི་དོན་བྲེམ་པོ་ཡིན་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནི། འགཾའ། གངས་ཅན་པ་ན་རྲེ། བདྲེ་སོགས་ནི་ཕྱི་རོལ་དྲེ་ཙམ་ལྔའི་རང་བཞིན་དང་། སྲེམས་མྲེད་
པའི་བྲེམ་པོ་དང་། རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་རས་གཞན་གི་མང་བྱ་དྲེ་ཁད་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ཡིན་གི། རང་
རིག་པ་མིན་ནོ་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདྲེ་སོགས་གཞན་གིས་གཟུང་བ་དགག
བདྲེ་སོགས་ཕྱི་རོལ་ཡིན་པ་དགག བདྲེ་སོགས་སྲེམས་མྲེད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ།
གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཟུགས་དང་བདྲེ་སོགས་གིས་ཀ་ཅིག་ཅར་གཟུང་
དོན་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་ཡིན་ན་གཟུགས་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ལ་གསུམ་སྲེ། སྣང་རུང་མ་དམིགས་རགས་ཀིས་དགག ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་རིགས་པས་དགག དྲེ་ཡི་
ྲེས་སོང་བརྒྱུད་མར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡོཾ། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་དྲེ་ཙམ་ལྔ་དང་བདྲེ་སོགས་
གཅིག་ཡིན་པས་གཅིག་ཅར་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཐཾ། སོ་སོགས་དང་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་
ཡིན་པར་ཐལ། བློ་མ་འཁྲུལ་པ་ལ་རས་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཕྱིཾ། སྲེས་བུ་དུ་མའི་
རྒྱུད་ལ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་གཅིག་ལ་དམིགས་ནས་འདོད་མི་འདོད་གོམས་པ་ལས་དགའ་
གདུང་གི་ཁད་པར་དུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མས་སུ་མང་བྱའི་བདྲེ་སྡུག་གིས་ཀ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་
གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་དོན་གི་ངོ་བོར་

238

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༢༤༡༽
གྱུར་པའི་བདྲེ་སོགས་གོམས་པ་ལས་དགའ་གདུང་གི་ཁད་པར་དུ་མི་འགྱུར་ཡང་། བློའ ་ི ངོ་བོར་གྱུར་
པའི་བདྲེ་སོགས་གོམས་པ་ལས་དགའ་གདུང་གི་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བས་མི་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དྲེ་
ཙམ་ལྔ་པོ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་མིན་པར་ཐལ། དགའ་གདུང་གི་ངོར་མས་སུ་མང་བར་བྱ་བ་དྲེ་ཡིན་ན་བློ་
ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གཾལ། དྲེ་ཙམ་ལྔ་པོ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་ཡིན་ཏྲེ། བདྲེ་སོགས་ཀི་
བདག་ིད་ཅན་གི་བློའ ་ི གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་ན་གཟུགས་འཛིན་
མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བདག་ཤྲེས་རིག་གི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཀུན་གི་འཛིན་བྱྲེད་མིན་
པར་ཐལ། ཡུལ་ཀུན་དང་རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་ཀུན་གི་ཟ་བ་
པོ་མིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། འདིཾས། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་ན་གཟུགས་འཛིན་མིན་པ་འགོག་
པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་ན་རྒྱུ་འབས་མིན་པས་
ཁབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་ཙམ་ལྔ་པོ་བདྲེ་སོགས་སུ་འདོད་པ་དྲེ་ཡང་བསལ་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་རོལ་གི་
བདྲེ་སོགས་དང་བློའམ་ཆྲེན་པོ་ཆོས་ཅན། རྣམ་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་དང་དྲེས་བཞག་པའི་འབས་བུ་
མིན་པར་ཐལ། རིགས་ཐ་དད་ཡིན་པས་གཟུགས་འཛིན་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཟུགས་འཛིན་
ཡིན་པ་ཙམ་གིས་རྒྱུ་འབས་སུ་འགྱུར་ན། བདག་ཤྲེས་རིག་གི་སྲེས་བུ་དང་ཡུལ་ཆོས་ཅན། རྒྱུ་
འབས་སུ་ཐལ། གཟུགས་འཛིན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བདྲེ་སོགས་སྲེམས་མྲེད་ཡིན་པ་དགག་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མང་བྱ་ཡིན་པས་སྲེམས་སུ་གྲུབ། མོང་བྱྲེད་གཞན་གིས་མོང་བ་དགག་པའོ། །
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༼༢༤༢༽
དང་པོ་ནི། དེཾ། བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། ནང་ིད་ཡིན་ཏྲེ། གོམས་པ་ལས་དགའ་གདུང་དུ་གྱུར་པའི་
ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་ཀི་རང་བཞིན་ཡིན་ཏྲེ། སྲེམས་ཀི་མང་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མང་
བྱ་དྲེའི་རང་བཞིན་མིན་ན་མང་བྱ་དྲེའི་མོང་བྱྲེད་མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བློ་
མོང་ཐ་དད་མ་དམིགས་རགས་ཀིས་དགག ཁབ་པ་མ་ངྲེས་མཚོན་པའི་དཔྲེ་གིས་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། མ་གྲུབ་སྲེ། བདག་ཤྲེས་རིག་གི་སྲེས་བུ་དྲེ་བདྲེ་སོགས་ཀི་རང་བཞིན་མིན་
ཡང་བློའམ་ཆྲེན་པོ་ལ་རྣམ་པར་ཤར་བའི་བདྲེ་སོགས་མོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མངྡོཾན། བདྲེ་སོགས་
ཆོས་ཅན། མས་སུ་མོང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་དང་རྲེས་ཀི་དྲན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ལས་མ་གཏོགས་པའི་
ཁོད་ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་བློའམ་ཆྲེན་པོ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱིའི་དཔྲེ་དགག ནང་གི་དཔྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལགཾས། བློ་མོང་གིས་པོ་
དོན་ལ་ཐ་དད་ཀང་འདྲྲེས་པས་བློ་ལ་ཐ་དད་དུ་མི་སྣང་བ་ཡིན་ཏྲེ། ལགས་གོང་དམར་འབར་བར་སོང་
བའི་ཚེ་ལགས་རྡུལ་དང་མྲེ་རྡུལ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དངོས་པོ་ལ་རས་ཐ་དད་དང་རས་ཐ་དད་མ་
ཡིན་པའི་རྣམ་གཞག་མི་འཐད་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་རས་གཅིག་ཏུ་མ་དམིགས་ན་རས་
གཅིག་མིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། མངོན་སུམ་གིས་རས་ཐ་དད་དུ་དམིགས་པ་དྲེ་རས་ཐ་དད་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། མངོན་སུམ་གིས་རས་གཅིག་ཏུ་དམིགས་པ་དྲེ་རས་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ལྡོག་ཁབ་རགས། གདཾཾག དངོས་པོ་ལ་འགའ་ཞིག་རས་ཐ་དད་དང་
འགའ་
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ཞིག་རས་ཐ་དད་མྲེད་པར་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་ཐལ། རྡུལ་དང་དཀར་སོགས་རས་ཐ་དད་
དུ་སྣང་ཡང་རས་ཐ་དད་མིན། བློ་དང་མོང་བ་གིས་རས་གཅིག་ཏུ་སྣང་ཡང་རས་གཅིག་མིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྣམ་ཤྲེས་གཅིག་གི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་ལྟ་བུ་གསལ་པོར་སྲེས་པའི་ཚེ།
སྡུག་བསལ་སོགས་ཐ་དད་དུ་མ་དམིགས་ཀང་ཐ་དད་པ་བཞིན་དུ་བློ་མོང་གིས་པོ་ཐ་དད་དུ་ཡོད་
ཀང་ཐ་དད་དུ་མ་དམིགས་སོ་ཞྲེ་ན། གཅིཾག གཟུགས་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་འཁོར་དུ་ཚོར་བ་བདྲེ་བ་གསལ་པོར་སྲེས་པའི་ཚེ། ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་མ་དམིགས་ཀང་
ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་གིས་རས་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཀི་རྒྱུན་ཕྱི་མ་ལ་ཚོར་བ་སྡུག་བསལ་སྲེས་
པའི་ཚེ། སྡུག་བསལ་དྲེ་སར་གི་བདྲེ་བ་དྲེ་ལས་ཐ་དད་དུ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ཡང་དག་
གསལ་སྣང་སྒྲུབ་སྲེ་རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་བཤད་པ་ནི། ཚད་མ་མདོར། རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀི་བླ་
མས་བསན། །མ་འདྲྲེས་པ་ཡི་དོན་ཙམ་མཐོང་། །ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མཚན་གཞི་
སོམ་བྱུང་བསན། མཚན་ིད་རོག་བལ་བསྒྲུབ། བལ་བྱ་རོག་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྣཾལ། བདྲེན་
བཞིའི་སྲེང་གི་མི་རག་སོགས་བཅུ་དྲུག་གོམས་པ་ལས་གོམས་བྱའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའི་བློ་
དྲེ་ཆོས་ཅན། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པའི་དོན་གོམས་པ་ལས་ཡང་དག་པའི་དོན་
ལ་གསལ་སྣང་བསྲེད་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། གོམས་ལས་གསལ་སྣང་འབྱུང་
བ་བསྒྲུབ། གསལ་བ་སྣང་བས་རོག་མྲེད་བསྒྲུབ། ཡང་དག་མིན་
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ལའང་གསལ་སྣང་ཡོད། ཚད་མ་ཡིན་མིན་ཕྱྲེ་སྲེ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྡོཾག འཕགས་པའི་བདྲེན་
བཞི་བསོམ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་གོམས་བྱའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་འབྱུང་སྲེ།
གོམས་པ་མཐར་ཐུག་པ་ན་གོམས་བྱའི་དོན་ལ་རོག་བལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འདོད་འཇིག་
སོགས་གོམས་པའི་བློ་བཞིན། གིས་པ་ནི། རྣཾལ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཡང་དག་པའི་
དོན་ལ་རོག་པ་མྲེད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཡང་དག་པའི་དོན་གསལ་བ་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ཡུལ་
དྲེ་ལ་རོག་པ་ཡིན་ན་ཡུལ་དྲེ་མི་གསལ་བ་སྣང་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོག་པ་ལ་ཡང་གསལ་
སྣང་ཡོད་དྲེ། རི་ལམ་གི་ཤྲེས་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རིཾ། རི་ལམ་གི་གནས་སྐབས་ཀི་དྲན་པ་རོག་པ་
ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་མི་གསལ་བ་སྣང་བ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་མི་གསལ་བ་སྣང་བ་རྲེས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་
ཀིས་དྲན་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། མིཾ། ཡང་དག་པ་མིན་པའི་དོན་བསོམས་པ་ལས་ཀང་
གསལ་སྣང་འབྱུང་བ་ཡོད་དྲེ། མི་སྡུག་པ་དང་ཟད་པར་གི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་སོགས་པ་བསོམས་པ་ལས་
བསོམ་བྱའི་དོན་ལ་རོག་མྲེད་དང་གསལ་སྣང་འབྱུང་བ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། དེཾ། ཡང་དག་པ་བདག་མྲེད་
པའི་དོན་དང་ཡང་དག་པ་མིན་པ་ཟད་པར་སོགས་ཀི་དོན་བསོམ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། སོམ་པ་རོགས་
པ་ན་བསོམ་བྱའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་དང་རོག་མྲེད་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། རྲེན་བརན། གོམས་པ་རང་གི་ངང་
གིས་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བའི་བསོམ་བྱའི་དོན་དྲེ་སོམ་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དེཾ།
འཕགས་པའི་བདྲེན་པ་བཞི་བསོམས་པ་ལས་བསོམ་བྱའི་དོན་ལ་གསལ་སྣང་ཐོབ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན།
ཚད་མ་ཡིན་ཏྲེ། མི་བསླུ་
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༼༢༤༥༽
བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མི་སྡུག་པའི་ཏིང་ངྲེ་འཛིན་གོམས་པ་ལས་གོམས་བྱའི་དོན་ལ་གསལ་
སྣང་ཐོབ་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བསླུ་བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
ཤེཾས། བུམ་འཛིན་རོག་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལ་རོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། བུམ་པ་ལ་སྒྲ་དོན་དངོས་སུ་འཛིན་
པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ལ་རོག་བལ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་ངོ་བོ་ལ་སྒྲ་དོན་མི་
འཛིན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་ལ་མངོན་སུམ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་ངོ་བོ་ལ་
རོག་བལ་མ་འཁྲུལ་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མ་འཁྲུལ་རོགས་ཕྱིར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
བཤད་པ་ནི། མདོར། འཁྲུལ་དང་ཀུན་རོབ་ཤྲེས་པ་དང་། །རྲེས་དཔག་རྲེས་སུ་དཔག་ལས་
བྱུང་། །དྲན་དང་མངོན་འདོད་ཅྲེས་བྱ་འྡོཾ། །མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་རབ་རིབ་བཅས། །ཞྲེས་གསུངས་
པའི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་བཞི་རུ་བསྡུ། རོག་པ་གསུམ་གི་དགོས་པ་
བཤད། བསླད་པ་ལོགས་སུ་བཀར་བའི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། མངྡོཾན། མདོར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
བདུན་དུ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པའི་སོ་ནས་བཞིར་འདུས་ཏྲེ། བརྡ་རྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་
སྒྲོ་འདོགས་པའི་དང་། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་དང་། རོག་པ་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གསུམ་དང་།
རོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གཅིག་རྣམས་སུ་འདུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དགོས་པ་
མདོར་བསན། རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དབཾང་། ཀུན་རོབ་པའི་ཤྲེས་པ་དང་
འཁྲུལ་པའི་ཤྲེས་པ་གིས་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་
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གི་དབྱྲེ་བ་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་གིས་དབང་པོ་ལས་སྲེས་པའི་ཤྲེས་པ་མིན་
པར་སྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རེཾས། རྲེས་དཔག་སོགས་བཞི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་དབྱྲེ་བ་
བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རོག་པ་ས་མ་གིས་དབང་ཤྲེས་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་
དཔྲེ་བསན་པའི་ཁད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཁྲུལ་པ་སོང་བ་རྒྱས་པར་བཤད།
རྲེས་དཔག་སོགས་སྒྲུབ་རྒྱས་པར་བཤད། ས་མ་སྒྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བརྡཾ།
བརྡ་རྲེན་ཅན་དང་དོན་གཞན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དབང་ཤྲེས་སུ་འཁྲུལ་རྒྱུ་
ཡོད་དྲེ། ཁོད་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་དང་། ཡུལ་ལ་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེར་
འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཇི། ལོག་ཏུ་གྱུར་པའི་དོན་ཅན་གི་རོག་པ་བཞི་པོ་ཆོས་ཅན། མངོན་
སུམ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ཡུལ་འཛིན་པ་བརྡ་དྲན་ལ་ལྟོས་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། བརྡ་
རྲེན་ཅན་གི་རོག་པ་དང་དོན་གཞན་ལ་སྒྲོ་འདོགས་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་འདྲ། གསུམ་
པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་ཤྲེས་ཡིན་པའི་རང་ལུགས་བརོད། ཡིད་རོག་ཡིན་པའི་གཞན་ལུགས་དགག
དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀི་དོན་བསྡུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིཾར། མདོར་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་དབྱྲེ་
བ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་རབ་རིབ་ཅན་སོགས་ཀི་ཚིག་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ།
རོག་པ་དང་བལ་མངོན་སུམ་མོ། །ཞྲེས་སིར་བཏང་བ་ལ་རོག་པ་དང་བལ་ཡང་འཁྲུལ་ན་མངོན་སུམ་
ལྟར་སྣང་ཡིན་ཞྲེས་དམིགས་ཀིས་བསལ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་
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༼༢༤༧༽
པའི་ཕྱིར། རོག་མྲེད་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་སོན་པའི་སྐབས་སུ་རབ་རིབ་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་དཔྲེར་སོས་
པ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅན་མཚོན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་བསྲེད་པའི་
རྲེན་ཙམ་སོན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ།
མདོའ ་ི འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། རབ་རིབ་ཅན་དང་ཟླ་བ་གིས་སྣང་ལ་སོགས་པའི་ཤྲེས་པ་དྲེ་ཡང་
ཡིད་རོག་ཁོ་ན་ཡིན་པས་དྲེ་བསལ་བ་ལ་དམིགས་བསལ་གི་ཚིག་དོན་མྲེད་དྲེ། མངོན་སུམ་གི་
མཚན་ིད་རོག་བལ་གིས་སྲེལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་ཟྲེར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡིད་བློ་ལུང་དང་
རིགས་པས་དགག རོག་པ་དངོས་སོབས་རིགས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོད་སྒྲུབ་
མཁན་པོའ ་ི ལུང་གིས་དགག དབང་རྲེན་གཞན་ལ་མཚུངས་པས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡོཾ། ཟླ་
གིས་གསལ་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡིད་ཀི་ཤྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཡིད་ཀི་ཤྲེས་པ་
ཡིན་པ་ལ་རོད་སྒྲུབ་ལས་དྲེ་དག་ཀང་དོན་དམ་པར་རྣམ་པ་གཞན་དུ་ཡོད་པ་དག་ནི་ཟླ་བ་གིས་ལ་
སོགས་པར་སྣང་བ་དང་། སོན་པོ་ལ་སོགས་པར་སྣང་བའི་ཤྲེས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པའི་ལུང་གིས་
གནོད་པའི་ཕྱིར། གཾལ། ལུང་དྲེའི་དོན་དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཟླ་གིས་གསལ་སྣང་གི་ཤྲེས་པའི་
བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལ་དགོངས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཕྱི་དོན་དབང་ཤྲེས་ཀི་དམིགས་རྲེན་ཡིན་པ་
འགོག་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། ཡིད་ཤྲེས་ཀི་བརྒྱུད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན། དབང་ཤྲེས་ཀི་
དམིགས་རྲེན་དུ་ཐལ་བ་སྐབས་སུ་བབས་པ་མིན་པར་ཐལ། །
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༼༢༤༨༽
དབང་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པས་དབང་ཤྲེས་ཀི་དམིགས་རྲེན་ཡིན་པར་འདོད་པ་འགོག་པའི་སྐབས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དབཾང་། དབང་པོ་ལ་བརྲེན་པའི་ཤྲེས་པའི་འཇོག་བྱྲེད་གང་ཡིན། དབང་པོ་
གཟུགས་ཅན་པ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཟླ་གིས་གསལ་
སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་དུ་འགྱུར་པའི་
རྲེས་སུ་གསལ་མི་གསལ་དུ་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཟླ་གིས་གསལ་
སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་བཞི་ཡིས་
དགག གསལ་བ་སྣང་བའི་རགས་ཀིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིཾར། ཟླ་གིས་གསལ་སྣང་གི་
ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་བསླད་པ་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་
མི་བྱྲེད་པར་ཐལ། ཡིད་རོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐག་ཁྲ་ལ་སྦྲུལ་དུ་འཁྲུལ་པའི་བློ་བཞིན། དྲེ་ཆོས་ཅན།
རང་ཡུལ་བརོད་པས་རང་ིད་སྲེ་བར་ཐལ། ཡིད་རོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡུལ་
མཐོང་བ་བརྡ་དྲན་ལ་ལྟོས་པར་ཐལ་བ་དང་། རང་ཡུལ་མི་གསལ་བ་སྣང་བར་ཐལ། ཡིད་རོག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གིཾད། གིད་ལོག་པའམ་སད་པའི་གནས་སྐབས་ཀི་རང་ཡུལ་གསལ་སྣང་
ཅན་གི་བློ་ཆོས་ཅན། རོག་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། སྒྲ་དོན་འཛིན་པས་སོང་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་
གིས་ཀའང་ཡུལ་མི་གསལ་བ་སྣང་བའི་དྲེ་ཆོས་ཅན། རོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྒྲ་དོན་དངོས་སུ་འཛིན་པའི་
བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༢༤༩༽
ནི། དེཾ། ཟླ་བ་གིས་གསལ་སྣང་གི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོག་མྲེད་ཡིན་ནའང་ཚད་མར་
འགྱུར་བ་རབ་རིབ་བཅས། །ཞྲེས་པའི་ཚིག་གིས་བཀག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རོག་མྲེད་ཡིན་ཡང་བསླུ་
བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རོག་པ་དང་རོག་མྲེད་ཀི་མངོན་སུམ་ལྟར་སྣང་གི་སྲེ་ཚན་གིས་སོ་སོར་
བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ན་མངོན་སུམ་མིན་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་གཞལ་བྱ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་འབས་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚད་
འབས་གཞལ་གསུམ་རྣམ་གཞག་བཤད། རྣམ་གཞག་དྲེ་ཡི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་
སྲེ། ཕྱི་དོན་ལས་བྱུང་དོན་རིག་ཚད་འབས་བཤད། བག་ཆགས་བརན་བྱུང་རྣམ་རིག་ཚད་འབས་
བཤད། ཕྱི་དོན་ཡོད་ཀང་རང་རིག་འབས་བུར་གྲུབ། རྣམ་པ་རྫུན་ཡང་རང་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་པ་སྲེ། ཚད་འབས་བདག་ིད་གཅིག་པར་བསྒྲུབ། ཚད་འབས་དོན་གཞན་
ཡིན་པ་དགག བདག་གཅིག་པ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། དོན་རོགས་འཇོག་ནུས་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན། འཇོག་ནུས་ཁད་པར་གིས་ལྡན་དགོས། དྲེས་ན་ཚད་འབས་དོན་གཞན་མིན། དྲེ་
ལྟར་ཡིན་ཡང་བྱ་བྱྲེད་རུང་བའོ། །དང་པོ་ནི། བྱཾ། སིར་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཞྲེས་པའི་སྐབས་
འདིར་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་གང་རུང་གཅིག་སྒྲུབ་པ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐམས་ཅད་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་གང་
རུང་གཅིག་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་བསྒྲུབ་ནུས་པ་མིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་པོ་སོ་སོ་ལ་སྒྲུབ་
བྱྲེད་གསུམ་པོ་སོ་སོར་འཇུག་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སྐབས་འདིར་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། །
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༼༢༥༠༽
ཚད་འབས་ཀི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་གསུམ་གི་ནང་ནས་རྣམ་པར་འཇོག་བྱྲེད་ིད་སྒྲུབ་
བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་གསུམ་གི་ནང་ནས་རྣམ་པ་གཞག་བྱའི་འབས་བུ་བསྒྲུབ་བྱར་འཇོག་པའི་
སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཤྲེས་པའི་བདག་ིད་ཡིན་པ་དགོས། དོན་གི་རྣམ་
པར་ཤར་བ་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཤྲེས་པས་དོན་རོགས་འབྱྲེད་པར་ནུས། དྲེས་ན་
དབང་པོ་འཇོག་བྱྲེད་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དོན་
རོགས་སོ་སོར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་ཆོས་དྲེ་ཡིན་ན་ཁོད་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པ་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ལས་
རས་གཞན་ཡིན་ན་ཁོད་ཀིས་དོན་རོགས་སོ་སོར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་ཆོས་མིན་དགོས་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གསལ་མི་གསལ་ལས་དབང་པོའ ་ི མངོན་
སུམ་གསལ་མི་གསལ་དུ་གྱུར་པ་ཡོད་ཀང་། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་དོན་རོགས་སོ་སོར་
འབྱྲེད་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ལས་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། དོན་འབས་དོན་རོགས་འཇོག་པར་ནུས། དྲེས་ན་དབང་པོ་འཇོག་བྱྲེད་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ།
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དོན་རོགས་སོ་སོར་འབྱྲེད་པར་བྱྲེད་པའི་ཆོས་དྲེ་ཡིན་
ན་དོན་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་ཤར་དགོས་ཏྲེ། དོན་གི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མ་ཤར་ན་ཁོད་ཀིས་དོན་རོགས་
སོ་སོར་འབྱྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྣཾམས། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
གསལ་མི་གསལ་ལས་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་ཡོད་ཀང་། ཁོད་ཀིས་
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་དོན་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༢༥༡༽
རོགས་སོ་སོར་འབྱྲེད་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་ལ་དོན་གི་རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། སོ་
འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ལ། སོན་པོས་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཆོས་ཅན།
སོ་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་སོན་པོ་རོགས་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་རོགས་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་གཞན་ཡིན་ན། སོ་འཛིན་དབང་
པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སོན་པོའ ་ི
རྣམ་པ་མ་ཤར་བའི་ཕྱིར། སོན་པོ་རོགས་པ་ཆོས་ཅན། སོན་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤར་བ་ལས་གཞན་མ་
ཡིན་ཏྲེ། སོན་པོའ ་ི རྣམ་པར་ཤར་བ་དྲེ་ཁོད་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ཚད་འབས་
བདག་ིད་གཅིག་ཡིན་ཞིང་བྱ་བྱྲེད་དོན་གཞན་མྲེད་ན་བྱ་བྱྲེད་ཀི་ཐ་སད་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།
དེཾ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཀི་རང་བཞིན་སོན་པོས་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། དོན་ལ་བྱྲེད་པ་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་སོན་པོ་རོགས་པ་འཇོག་པའི་བྱྲེད་པ་དང་བཅས་པ་ལྟ་བུར་
སྣང་སྲེ། དོན་ལ་བྱྲེད་པ་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་ཁོད་ཀི་དབང་གིས་སོན་པོར་རོགས་པ་འཇོག་ནུས་
པའི་ཕྱིར། དཔེཾར། དཔྲེར་ན་འབས་བུ་བུ་ཚའི་ལུས་དྲེ་ཕ་མའི་གཟུགས་དང་འདྲ་བར་སྲེས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་བུ་ཚ་དྲེས་ཕ་མའི་གཟུགས་འཛིན་ཞྲེས་བརོད་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
སིར་དགག སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། དོན་ལ་ལྟ་བ་དང་། དབང་པོ་གཟུགས་ཅན་པ་དང་།
དབང་དོན་ཕྲད་པ་དང་། ཁད་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་
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༼༢༥༢༽
ཏྲེ། དོན་རོགས་ཚད་མ་དང་རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བྱཾ། ཁབ་སྲེ། དོན་རོགས་ཚད་མའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་
གསུམ་གི་ནང་ནས་སྐབས་འདིར་དོན་རོགས་ཚད་མའི་འཇོག་བྱྲེད་དྲེ། དོན་རོགས་ཚད་མའི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་དུ་འདོད་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། དབང་པོ་དོན་རོགས་འཇོག་བྱྲེད་མིན། ཁད་
པར་འཛིན་པ་འཇོག་བྱྲེད་མིན། དབང་དོན་འཕྲད་པ་འཇོག་བྱྲེད་མིན། གོམས་ལས་འདུས་བྱས་
འཇོག་བྱྲེད་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུཾན། མིག་དབང་གཾཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་སོ་
སོར་འབྱྲེད་མི་ནུས་པ་ཐལ། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཀུན་གི་མཚུངས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་
ཆོས་ཅན། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པས་སོ་སྲེར་སོགས་རོགས་པ་སོ་སོར་འབྱྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ།
སོ་སྲེར་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་མ་ཤར་བའི་ཕྱིར། འདིཾས། དབང་པོ་དོན་རོགས་ཀི་འཇོག་བྱྲེད་ཚད་མ་
མིན་པར་བསན་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། དོན་ལ་ལྟ་བ་སོགས་ཀང་
དོན་རོགས་ཀི་འཇོག་བྱྲེད་ཚད་མ་མིན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། ཡོན་ཏན་སོགས་
ཁད་པར་འཛིན་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁད་པར་ཅན་གི་ཡུལ་ཅན་མིན་པར་ཁད་པར་གི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་
པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་གིས་ཀི་རྣམ་པར་མ་ཤར་བར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། བླྡོཾ། ཁད་
པར་ཅན་རས་འཛིན་པའི་བློ་ལའང་འགྲེའོ། །བྱཾ། ཁད་པར་དང་ཁད་པར་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།
དངོས་ཡུལ་ཐ་དད་ལ་འཇུག་པ་མི་སིད་པ་ཐལ། རྣམ་པར་གཞག་འཇོག་གི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། དོནཾ། གལ་ཏྲེ་སོན་མྲེད་དྲེ། ཤྲེས་པ་དྲེ་གིས་དུས་ས་ཕྱིར་འབྱུང་བས་དོན་གཅིག་ལ་
འཇུག་པའི་ཕྱིར་
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༼༢༥༣༽
ཞྲེ་ན། ཁད་པར་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་གཅིག་ལ་ཁོད་ཀི་རྲེས་སུ་ཁད་པར་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་དོན་
མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་དོན་དྲེ་ངྲེས་ཤྲེས་འདྲྲེན་པའི་ཚུལ་གིས་རོགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བློ་གིས་པོ་
ཆོས་ཅན། རིམ་བཞིན་འབྱུང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུང་དོན་གཅིག་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། བླྡོཾ། དྲེ་
གིས་ཅིག་ཅར་འབྱུང་ན་བློ་དྲེ་གིས་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། ཅིག་ཅར་
འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། ཁོད་རང་ལ་ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། སོ་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་
སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རས་གཅིག་ལ་ཚད་འབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཞག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཁོད་
ཀི་རས་གཅིག་ལ་སོན་པོ་དང་འདྲ་བའི་ཆ་དང་། སོན་པོ་རོགས་པའི་ཆ་གིས་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། བདཾག བུམ་འཛིན་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་ཆོས་ཀུན་དང་
འཕྲད་པར་ཁད་པར་མྲེད་ན་ཡང་། བུམ་པའི་གཟུགས་ཁོ་ན་རོགས་པའི་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། བུམ་
པའི་སྐད་ཅིག་སོགས་ཐམས་ཅད་དང་འཕྲད་པར་ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་རང་ལ་
ཡང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། བུམ་པའི་ཆོས་ཀུན་དང་འཕྲད་པར་ཁད་པར་མྲེད་ན་ཡང་། བུམ་པའི་
གཟུགས་ཀིས་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་རོགས་པའི་
མངོན་སུམ་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་ཤྲེས་པ་ས་
མས་ཕྱི་མ་དོན་སོ་སོར་འཛིན་པར་འདུས་བྱས་པ་ལས་དོན་རོགས་སོ་སོར་འཇོག་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
འདུསཾ། དོན་སོ་སོར་འཛིན་པར་འདུས་བྱས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་སོ་སོར་འཇོག་མི་ནུས་
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པར་ཐལ། དོན་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཾལ། དོན་རོགས་དང་དོན་འདྲ་བ་
ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མ་ཁབ་པར་ཐལ།
ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཇོག་ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར། བྱཾ། བྱ་བ་དང་བྱྲེད་པ་ཐ་དད་པའི་ཐ་
སད་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཙམ་ཡིན་གི་དོན་ལ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་དྲེ། བྱ་བྱྲེད་ཀི་ཐ་སད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཐཾ། དཔྲེར་ན་ས་གི
ྠྭ ས་ཤིང་གཅོད་པ་ལྟ་བུ་ལ་ལས་ཤིང་དང་གཅོད་བྱྲེད་ས་གི
ྠྭ ་གིས་
པོ་ལས་ཐ་དད་པའི་བྱ་བྱྲེད་དོན་གཞན་མྲེད་དྲེ། ཤིང་དུམ་བུར་སོང་བ་ལ་བྱ་བ་དང་ས་གི
ྠྭ ་ལ་བྱྲེད་

པའི་ཐ་སད་སྒྲོ་བཏགས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་རྣམ་རིག་ཚད་འབས་
བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དོན་དམ་རང་རིག་ཚད་འབས་བཤད། ཐ་སད་དོན་རིག་ཚད་འབས་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྣང་བ་དོན་འབས་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རང་རིག་འབས་བུར་བསྒྲུབ། སྣང་
བ་ཕྱི་དོན་ཡིན་པ་བཀག་ནས་རང་རིག་འབས་བུར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་
རས་གཞན་བདྲེན་པ་དགག དྲེས་ན་རང་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྲེ། ཕྱི་དོན་རིག་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག དྲེས་ན་གཟུང་འཛིན་གིས་མྲེད་བསྒྲུབ། རང་ིད་རིག་ལ་རོད་པ་སང་། དོན་
གཞན་རིག་ལ་གནོད་བྱྲེད་བསན། མྲེད་ཀང་སྣང་བ་འཁྲུལ་ངོར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱི་
དོན་རིག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲི། བརོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྒྱས་པར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། མདོ་སྲེ་
པ་ཁོད་དོན་རིག་འབས་བུར་འདོད་ན། དྲེའི་
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༼༢༥༥༽
མཚན་གཞི་གང་ཡིན། གཟུགས་སྒྲ་སོགས་ཀི་རྣམ་པར་ཤར་བའི་མངོན་སུམ་འདི་ིད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
གང་གིས་དོན་རིག་ཏུ་འཇོག དོན་དང་འདྲ་བའི་ཕྱིར་རོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འདྲ་བ་ཙམ་
གིས་བསྒྲུབ་པ་དགག སྲེས་ལ་འདྲ་བས་བསྒྲུབ་པ་དགག ངྲེས་དང་བཅས་པས་བསྒྲུབ་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། འཁྲུཾལ། དོན་དང་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། དོན་རོགས་པའི་འཇོག་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ།
ཁོད་ཡིན་ན་དོན་རོགས་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པས་དོན་མོང་བའི་འཇོག་
བྱྲེད་གང་ཡིན་ཞྲེ་ན། དྡོཾན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རིགས་པས་དཔད་པའི་ཚེ་ཁོད་ཀི་དོན་
མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེའི་ཚེ་ཁོད་ཀིས་དོན་མོང་བ་ིད་མི་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། རྡུལཾ།
དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྱི་དོན་རྡུལ་ཕྲན་དང་འདྲ་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་རགས་པའི་
རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྱི་དོན་ལས་ཕྱི་དོན་དང་འདྲ་བ་སྲེས་པ་མིན་པར་
ཐལ། ཕྱི་དོན་དྲེ་ཁོད་དང་འདྲ་བ་སྲེད་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། ཡིཾན། གལ་ཏྲེ་འདྲ་བ་ཡིན་ཡང་དོན་དང་
འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པས་དོན་རོགས་པར་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་
ཀིས་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དོན་དང་འདྲ་བ་སྲེས་པ་དྲེ་དོན་
མོང་བའི་ཕྱིར་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྡོཾན། སོ་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་རྲེས་སུ་སྲེས་
པའི་དྲན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། སོ་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་མོང་བ་ཐལ། དྲེ་ལས་སྲེས་པ་འདྲ་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདིཾ། དོན་ལས་སྲེས་པ་འདྲ་བ་དང་། དོན་ལ་
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༼༢༥༦༽
ངྲེས་པ་འདྲྲེན་ནུས་གསུམ་ཚོགས་པ་དྲེ་དོན་མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཾང་། དྲེ་ཆོས་ཅན།
དྲེའི་འཇོག་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། རགས་གྲུབ་སྲེ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་དོན་
དང་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། དོན་ངྲེས་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་ཡིན་ན་དོན་དང་འབྲེལ་པའི་ཚད་
མ་སོན་དུ་སོང་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་མོང་
བྱྲེད་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་མས་སུ་མང་བྱ་དྲེ་ཁོད་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། མངྡོཾན། དོན་སྣང་གི་
ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་མས་སུ་མང་བྱ་ཁོད་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་རང་དུས་
སུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ལ་རང་དུས་སུ་
དོན་དུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་མོང་བྱྲེད་ཁོད་ལས་དོན་གཞན་དུ་མྲེད་དྲེ། དྲེ་ཡོད་པ་དྲེ་
དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པས་མང་བྱ་རས་གཞན་འགོག་པའི་རིགས་པས་ཁྲེགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
དེཾ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་རང་གི་ངོ་བོ་མོང་ཡང་ཐ་སད་དུ་སོན་པོ་མོང་བར་
གགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་སྣང་བའི་སོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་དྲེ་ཐ་སད་དུ་སོན་པོར་གཞག་པའི་ཕྱིར། ཇིཾ།
སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རིག་བྱ་རིག་བྱྲེད་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་ཡིན་ཏྲེ།
རང་ིད་རིག་པའི་ངོ་བོར་སྲེས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མར་མྲེ་གཅིག་ིད་ལ་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་
དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་། རང་གསལ་དུ་གཞག་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི། དེཾ། གལ་ཏྲེ་སོར་སྣང་དབང་
ཤྲེས་ཀི་རིག་བྱ་རིག་བྱྲེད་དྲེ་དོན་གཞན་ཡོད་ན་སོན་པོར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དང་སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་
ཆོས་
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༼༢༥༧༽
ཅན། མོང་བྱ་མོང་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། དོན་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིཾག སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། རིག་བྱ་རིག་བྱྲེད་དོན་གཞན་མྲེད་ཀང་རིག་བྱ་རིག་བྱྲེད་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། གིས་
སྣང་གི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་དྲེ་ལྟར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ས་ཤད་འཛག་སྣང་གི་དབང་ཤྲེས་
བཞིན། ལྔ་པ་ནི། གཾང་། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་གཟུགས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་
བྱས་པའི་ཚེ། དོན་དམ་པར་གཟུགས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་གང་ཡིན་ཞྲེས་བརད་པར་བྱ་བ་མིན་ཏྲེ།
འཁྲུལ་ངོར་སྣང་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་གཟུགས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་གི་དོན་དམ་པར་
གཟུགས་འཛིན་གི་རྣམ་གཞག་མ་བྱས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾས། བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་
སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དཔད་ན་རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ། ཐ་སད་དུ་སོན་
པོ་རིག་པ་གང་ཞིག དཔད་ན་རིག་བྱ་དོན་གཞན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྣང་བ་ཕྱི་དོན་ཡིན་པ་
བཀག་ནས་རང་རིག་འབས་བུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་སྣང་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད།
སྣང་བ་ཕྱི་དོན་ཡིན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡོད། དྲེས་ན་ཚུལ་གིས་སོ་ནས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་
ནི། གཾལ། བྱྲེ་བག་སྨྲ་བ་ན་རྲེ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པས་རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་མོང་ན་
ཁོད་ལ་ྲེས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། སྲེམས་ཙམ་པ་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པས་ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་
མོང་ན་ཁོད་ལ་ྲེས་པ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་རིག་འབས་བུར་འཆད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་སྣང་
གི་ཤྲེས་པས་རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་མོང་བ་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པའི་རྒྱུ་
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༼༢༥༨༽
མཚན་གིས་རང་རིག་འབས་བུར་བཤད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པ་མ་གྲུབ་
སྲེ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ལ་སོན་པོར་
སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྱི་དོན་དངོས་མིན་ཏྲེ། ཁོད་ཕྱི་དོན་དངོས་དང་བག་ཆགས་ཀི་
དབང་གིས་སྣང་བའི་རྣམ་པ་གང་ཡིན་ཞྲེས་དཔད་པ་ན་ཕྱི་དོན་དངོས་ཡིན་པ་ལ་རིགས་པས་གནོད་
པའི་ཕྱིར། ཅི་ལྟར་གནོད་ན། མཐྡོཾང་། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་དངོས་མིན་ཏྲེ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་དང་
ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འབས་བུ་དབང་ཤྲེས་རྲེས་འགའ་ལྡོག་པའི་རགས་
ཀིས་རྒྱུ་ཕྱི་དོན་ཡོད་པར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། འདིཾར། བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་མྲེར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། ཕྱི་དོན་ཡོད་མྲེད་ཀིས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། བག་ཆགས་སད་བྱྲེད་ཀི་རྲེན་ཚང་མ་
ཚང་གིས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དཾྲེའི། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་གཟུང་བར་
སྣང་བ་དང་འཛིན་པར་སྣང་བའི་ཚུལ་གིས་ཡོད་དྲེ། ཐ་སད་དུ་གཟུགས་འཛིན་གིས་སྣང་དུ་རང་
རིག་མངོན་སུམ་གིས་མོང་བ་དང་། རྲེས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་ཀིས་དྲན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་
ཚུལ་གིས་ལས་གཟུང་བའི་རྣམ་པ་གཞལ་བྱ། དྲེ་ཡོངས་སུ་དཔོད་པར་བྱྲེད་པའི་འཛིན་རྣམ་ཚད་
མ། དྲེ་མས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཐ་སད་དོན་རིག་ཚད་འབས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཚད་འབས་དངོས།
གཞལ་བྱ་བསྒྲུབ། འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། གང་། བག་ཆགས་བརན་
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༼༢༥༩༽
བྱུང་གི་སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཀིས་
ཤྲེས་པ་རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པར་འདོད་མི་འདོད་དུ་མོང་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་འདོད་མི་
འདོད་མོང་བ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾང་། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱར་
གཞག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཤྲེས་པ་རང་ིད་ཀི་གཟུང་བ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་དུ་གཞག་པའི་ཕྱིར་
ཏྲེ། ཤྲེས་པ་རང་ིད་ཀི་གཟུང་བ་སྣང་བའི་ཆ་ལ་རྲེས་ཀི་ངྲེས་ཤྲེས་ཀིས་ཕྱི་དོན་དུ་ཞྲེན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ནི། གཾལ། དྲེ་ཆོས་ཅན་ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་རང་ིད་ཀི་
གཟུང་བ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་རིག་པ་ལ་ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་པ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕྱི་དོན་ཡོད་
ཀང་རང་རིག་འབས་བུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ། གཟུང་རྣམ་
ཚད་མ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ། ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱ་ཡིན་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྱི་དོན་
མོང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དྲེ་ཡི་ྲེས་སོང་རིགས་པས་དགག དྲེས་ན་རང་རིག་འབས་བུར་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱིཾ། དོན་སྣང་གི་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་ཡོད་ན་ཡང་རང་རིག་
འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་ཡོད་ཀང་རང་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་འདོད་མི་འདོད་དུ་མོང་བ་ལ་
ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་འདོད་མི་འདོད་དུ་འཇོག་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་ཕྱི་དོན་
དངོས་སུ་མོང་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་ཕྱི་དོན་དངོས་སུ་མོང་ན་དོན་གཅིག་ིད་འདོད་མི་འདོད་
དུ་མར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཁཾས། དོན་གཅིག་ིད་འདོད་མི་འདོད་དུ་
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མར་ཁས་བླངས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྷ་སིན་གི་གཟུགས་ལ་བལྟ་བའི་དག་གྲེན་གིས་ཀི་
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གིས་ཀས་ལྷས་བྱིན་གི་གཟུགས་དྲེ་འདོད་མི་འདོད་གིས་
ཀ་མོང་བར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གི་གཟུགས་དྲེ་འདོད་མི་འདོད་གིས་ཀ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལྷས་བྱིན་
གི་གཟུགས་ཀི་གནས་ཚུལ་མཐོང་བ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། མཾ། གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ཀིས་གང་
རུང་གཅིག་བསྒྲིབས་ནས་ཅིག་ཤོས་མོང་ངོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལྷས་བྱིན་གི་གཟུགས་གཟུང་དོན་
ཡིན་པའི་དབང་གིས་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གི་གཟུགས་དྲེ་འདོད་མི་འདོད་
གིས་ཀ་ཡིན་པ་གང་ཞིག ལྷས་བྱིན་གི་གཟུགས་འདོད་མི་འདོད་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནར་མཐོང་བའི་
ཕྱིར། དུཾ། མ་མཐོང་བའི་ལས་ཆོས་ཅན། དོན་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་མཐོང་བར་བྱྲེད་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ།
གང་ཞིག ལྷས་བྱིན་གི་གཟུགས་འདོད་མི་འདོད་གང་རུང་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ནར་མཐོང་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར།
གཾལ། གལ་ཏྲེ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་འདོད་མི་འདོད་དུ་སྣང་བ་རོག་པ་ཡིན་གི་དབང་ཤྲེས་མིན་པས་དབང་
ཤྲེས་ཀིས་དོན་ཅི་ལྟ་བ་བཞིན་འཛིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཐ་སད་དུ་དོན་
གཅིག་ིད་མཛེས་མི་མཛེས་སུ་སྣང་བ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་སར་དོན་མཛེས་པར་སྣང་བ་དྲེ་ཕྱིས་
འཆི་ལྟས་ཀིས་ཟིན་པའི་ཚེ་མི་མཛེས་པར་སྣང་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། ཕྱི་རོལ་དོན་
ཞྲེས་པའི་ངག་དོན་དགོད། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། རྣམ་པ་གིས་ལ་ཚད་མ་ཡིན་མིན་དབྱྲེ། གཟུང་
རྣམ་ཚད་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། ཚད་འབས་གིས་པོ་ཡུལ་གཞན་འགྱུར་བ་སོང་། དོན་རིག་
འབས་བུར་བཤད་དང་
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༼༢༦༡༽
འགལ་བ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱ་རང་རིག་འབས་བུ་ཡིན་ན་འཛིན་རྣམ་ཚད་མར་
འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾའི། ཕྱི་དོན་ལོག་ན་མོའ ་ི ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱར་གཞག་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན།
གཟུང་རྣམ་ཚད་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱར་འཇོག་པའི་སྐབས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འཛིན་
རྣམ་ཚད་མར་འཇོག་པ་དྲེ་ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱར་འཇོག་པ་ལ་མི་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾང་།
དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་གི་རྣམ་པ་དངོས་སུ་སྣང་བ་ཡིན་གི་དོན་དངོས་སུ་སྣང་བ་མ་
ཡིན་ཏྲེ། རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་གཙང་མི་གཙང་དུ་སྣང་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་གཙང་མི་
གཙང་དུ་གཞག་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཐ་སད་དུ་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་དོན་དང་འདྲ་བ་བསྒྲུབ་བྱྲེད་དང་།
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གིས་ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་པ་ཡིན་ཀང་དཔད་ན་རང་རིག་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཏྲེ།
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་གཙང་མི་གཙང་དུ་སྣང་བ་ཐ་སད་དུ་དོན་གཙང་མི་གཙང་
དུ་གཞག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་ཚད་འབས་གིས་པོ་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་ཐལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དྡོཾན།
དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པའི་ཚད་འབས་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡུལ་གཞན་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དཔད་ན་
རང་རིག་པ་ཡིན་ཀང་ཐ་སད་དུ་དོན་རིག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་ལ་སྣང་བའི་དོན་གི་རྣམ་པ་དྲེ་ཐ་
སད་དུ་དོན་དང་དཔད་ན་རང་གི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། རཾང་། འོ་ན་སར་དོན་རིག་
འབས་བུར་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དཔད་ན་རང་རིག་འབས་
བུ་ཡིན་པ་དང་། སར་དོན་རིག་འབས་བུར་བཤད་པ་དང་མི་
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༼༢༦༢༽
འགལ་ཏྲེ། སར་དོན་རིག་འབས་བུར་བཤད་པ་དྲེ་ཐ་སད་ལ་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
དེཾ། ཅིའི་ཕྱིར་ཕྱི་དོན་གཞལ་བྱར་འཇོག་ཅྲེ་ན། མདོ་སྲེ་པ་ལྟར་ན་དོན་རིག་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་
དོན་ཁོད་ཀི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་དྲེ་ཁོད་ལ་རང་ངོས་ནས་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་ཀི་རྒྱུ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྣམ་རིག་པ་ལྟར་ན་བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་
དོན་ཁོད་ཀི་གཞལ་བྱ་ཡིན་ཏྲེ། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་དྲེ་ཁོད་ཀི་སྣང་བའི་དམིགས་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཇིཾ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རིག་པས་དཔད་པའི་ཚེ་དོན་མི་འཛིན་པ་ཐལ། རིག་པས་དཔད་
པའི་ཚེ་དོན་དངོས་སུ་མི་སྣང་བར་དོན་གི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རི་ལམ་ལ་སྣང་བའི་ར་
གང་གི་རྣམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལྟ་བུའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། ཆོས་གགས་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀི་ཐལ་
འགྱུར་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཆོས་གགས་ཀིས་ཁོད་ལ་འདོད་ལན་དོན་མཐུན་ཐྲེབས་པའི་ཕྱིར།
བཞི་པ་རྣམ་པ་རྫུན་ཡང་རང་རིག་འབས་བུར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྣམ་པ་རྫུན་པས་དྲེ་ལ་རང་
རིག་མིན། བདག་ིད་འཇལ་ཚེ་རང་རིག་ཚད་འབས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྲེ། གཟུང་འཛིན་
རིག་གསུམ་མྲེད་ཀང་འཁྲུལ་ངོར་སྣང་། སྣང་བ་དྲེ་ལ་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གཞག སྣང་བ་དྲེ་
ིད་བདྲེན་པར་གྲུབ་པ་དགག བདྲེན་པ་མྲེད་ན་འཁྲུལ་པའང་མྲེད་པ་སང་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཀུན་
བཏུས་སུ། གང་ཚེ་སྣང་བ་དྲེ་གཞལ་བྱ། །ཚད་མ་དང་ནི་དྲེ་ཡི་འབས། །འཛིན་རྣམ་རིག་པའོ་དྲེ་ཡི་
ཕྱིར། །དྲེ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མ་བྱས། །ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་མྲེད་ན་
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༼༢༦༣༽
ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་ཇི་ལྟར་རུང་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་
ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དོན་ལ་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་
གསུམ་དབྱྲེར་མྲེད་ཀང་། འཁྲུལ་ངོར་གཟུང་འཛིན་རིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དཔེཾར། དཔྲེར་ན་སྒྱུ་མའི་སགས་སན་གིས་བསླད་པའི་མིག་ཤྲེས་ཀི་ངོར་འཇིམ་དུམ་སོགས་ར་གང་
དུ་མྲེད་ཀང་ར་གང་དུ་སྣང་བ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏྲེ་ར་གང་ིད་དུ་སགས་སན་གི་མཐུས་གསར་དུ་སྲེས་
པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། འཇིམ་དུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ར་གང་སོགས་སུ་གསར་དུ་སྲེས་པ་མིན་ཏྲེ།
སགས་སན་གིས་མ་བསླད་པའི་མིག་ཤྲེས་ཀིས་ར་གང་སོགས་སུ་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་
ཐག་རིང་མ་ངམ་གི་ཐང་ལ་རས་ཆུང་ངུ་ཆྲེན་པོར་མ་སྲེས་ཀང་ཆྲེན་པོར་སྣང་བ་བཞིན། གིས་པ་
ནི། གཟུཾང་། བག་ཆགས་བརན་བྱུང་གི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཐ་སད་དུ་ཚད་འབས་གཞལ་
གསུམ་དུ་འཇོག་པ་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་ལ་འཁྲུལ་ངོར་གཟུང་འཛིན་རིག་གསུམ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ལ་
ཐ་སད་དུ་ཚད་འབས་གཞལ་གསུམ་གི་རྣམ་གཞག་བྱས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱོགས་
ཆོས་བསྒྲུབ། གཏན་ཚིགས་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། བློ་གཅིག་ལ་གཟུང་འཛིན་རིག་གསུམ་ཐ་
དད་དུ་སྣང་བ་དྲེ་སྣང་བ་ལྟར་བདྲེན་ན། ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་དུ་མར་
བདྲེན་ནམ། གཅིག་ཏུ་བདྲེན། དང་པོ་ལྟར་ན་ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཁྲ་བོ་སྣ་
ཚོགས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་དུ་མར་
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༼༢༦༤༽
མི་བདྲེན་པར་ཐལ། དྲེ་བདྲེན་ན་ཁོད་རས་གཅིག་ཡིན་པ་མས་པར་ཐལ་བའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ་ལྟར་ན་ཁྲ་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བ་ཆོས་ཅན། གཅིག་ཏུ་མི་བདྲེན་པར་ཐལ། དུ་མར་
སྣང་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གཞན་དུ་ན་བདྲེ་སྡུག་སོགས་རས་གཞན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་
སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རངཾ་། ཁྲ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་ཁྲ་བོ་སྣ་ཚོགས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན།
གཅིག་ཏུ་མི་བདྲེན་པར་ཐལ། གཅིག་ཏུ་ཚད་མས་མཐོང་བ་མྲེད་པར་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ལྡོག་ཁབ་
རགས། གིས་པ་ནི། གངཾ་། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ལ་རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བདྲེན་
པར་མྲེད་དྲེ། བདྲེན་པའི་གཅིག་དང་བདྲེན་པའི་དུ་མ་གང་རུང་དུ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི།
ཆྡོཾས། གལ་ཏྲེ་གཟུང་འཛིན་གིས་ཀིས་སོང་པའི་ཤྲེས་པ་ལ་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཁྲུལ་པ་སྲེ་བ་
མི་འཐད་པར་ཐལ། གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་བ་དང་། ཆོས་
མཐུན་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ས་མ་ལ་ཁབ་པ་ཡོད་དྲེ།
འཁྲུལ་པ་སྲེ་བ་ན་ཆོས་མཐུན་མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ནང་། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཁྲུལ་པ་དྲེ་གཟུང་འཛིན་བདྲེན་པ་བའི་ཆོས་མཐུན་ཚད་མས་
མཐོང་བ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དོན་སྣང་ས་མའི་བག་ཆགས་ཀི་དབང་གིས་རང་བཞིན་གིས་
གཟུང་འཛིན་གིས་སུ་འཁྲུལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རབ་རིབ་ཅན་ལ་ས་ཤད་འཛག་པར་སྣང་
བ་དྲེ་ཆོས་མཐུན་ལ་མི་ལྟོས་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་
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༼༢༦༥༽
སྲེ། འཛིན་རྣམ་བདག་ིད་མོང་བ་རང་རིག་གྲུབ། རང་རིག་ཚད་འབས་ཤྲེས་པ་ཀུན་ལ་སར། རང་
རིག་ཚད་མར་བཤད་དང་འགལ་བ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། འོ་ན་རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལ་རང་རིག་
ཚད་འབས་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དེཾ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཡོངས་སུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའི་
འཛིན་རྣམ་དྲེས་བདག་ིད་རིག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་ཡུལ་ཡོངས་སུ་གཅོད་པའི་འཛིན་རྣམ་དྲེའི་
བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འཛིན་རྣམ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། རང་རིག་མཚོན་པར་
ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དཔཾྲེར། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཞལ་བྱ། ཁོད་ཡོངས་
སུ་གཅོད་པར་བྱྲེད་པའི་འཛིན་རྣམ་ཚད་མ། ཁོད་མས་སུ་མོང་བའི་རང་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ།
ཁོད་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རྣམ་པ་བདྲེན་པར་འདོད་པའི་ལུགས་ལའང་། འདོད་ཆགས་
གཞལ་བྱར་གཞག་པའི་ཚེ་རང་རིག་མཚན་ིད་པའི་ཚད་འབས་གྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ིད་བསྒྲུབ་པ་
ནི། དེཾ། ཆགས་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་ིད་མས་སུ་མོང་བར་རུང་སྲེ། རང་ིད་མོང་བའི་ངོ་བོར་
སྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་འདོད་པ་ལྟར། རྣམ་རྫུན་པའི་ལུགས་ལའང་དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་
ིད་མས་སུ་མོང་བར་རུང་བར་བྱྲེད་པ་ིད་ཚད་མ་དང་། རང་གཞལ་བྱ་དང་། དྲེ་མས་སུ་མོང་
བའི་རང་རིག་འབས་བུར་གྲུབ་སྲེ། རང་ིད་མོང་བའི་ངོ་བོར་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འཛིན་
པའི་རྣམ་པའམ་རང་མོང་བར་རུང་བ་ཚད་མ་ཡིན་ན་ཕྱོགས་གང་གིས་རང་རིག་ཚད་མར་གསུངས་
པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བདཾག ཕྱོགས་གང་
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ཆོས་ཅན། འདིར་འཛིན་རྣམ་དང་མས་སུ་མོང་བ་ིད་ཚད་མར་བཤད་པ་དང་ཁོད་ཀིས་རང་རིག་
ཚད་མར་བཤད་པ་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་རང་རིག་བྱྲེད་པའི་ཆ་ལ་དགོངས་ནས་ཚད་མར་བཤད་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་རྣམ་གཞག་དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་རིགས་པ་
བཤད། རང་རིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་རིགས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡུལ་ཤྲེས་དྲེ་ཤྲེས་བཤད་
དྲེ་བསྒྲུབ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་བཤད་དྲེ་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན་ཏྲེ། དོགས་པ་ཡོད་མྲེད་བྱྲེ་བག་
ཡོད་པས་བསྒྲུབ། རྣམ་པ་མང་ཉུང་བྱྲེ་བག་ཡོད་པས་བསྒྲུབ། ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངྲེས་པའི་རགས་
ཀིས་བསྒྲུབ། དབང་པོ་གསལ་དང་མི་གསལ་ཁད་ལས་བསྒྲུབ། མྲེད་བཞིན་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་
སྣང་བས་བསྒྲུབ། ྲེ་རིང་བར་མའི་ཁད་པར་གསུམ་ལས་བསྒྲུབ། གཟུང་ཡུལ་འགགས་ཀང་སྣང་བ་
ཡོད་པས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། དོན་ལ་དོན་གི་རྣམ་པར་སྲེ་བས་བསྒྲུབ། དོན་མྲེད་དོན་
གི་རྣམ་པར་སྣང་བས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོར། ཡུལ་ཤྲེས་དྲེ་ཡི་ཤྲེས་པ་ཡི། །བྱྲེ་བག་ལས་
ནི་ཚུལ་གིས་ིད། །ཅྲེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་མདོ་མཛད་པ་རང་ིད་ཀི་རིགས་པ་གིས་དང་།
བསན་བཅོས་མཛད་པའི་རིགས་པ་ལྔ་སྲེ་བདུན་དུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ནི། ཡུཾལ། གཟུགས་འཛིན་
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྲེན་གསུམ་ཀ་ཁོད་ཀི་རྒྱུར་མཚུངས་ན་ཡང་ཁོད་
གཟུགས་ཀི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལྟར་སྲེ་བ་དྲེ་རྲེན་འབྲེལ་གི་ཆོས་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དཔྲེར་ན་ཟས་ལ་སོགས་པ་བུའི་རྒྱུ་ཡིན་ནའང་། བུ་ཚ་དྲེ་ཕ་མ་གང་རུང་གི་གཟུགས་
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༼༢༦༧༽
དང་འདྲ་བར་སྲེ་བ་བཞིན་ནོ། །དེཾ། གཟུགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་རྲེན་གཞན་གིས་གཟུགས་འཛིན་
དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་རྒྱུར་མཚུངས་ན་ཡང་ཁོད་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་
ཡུལ་དུ་གཞག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ལ་རང་ངོས་
ནས་རང་འདྲའི་རྣམ་པ་གཏོད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དོན་མྲེད་ཕྱིར་ན་རྣམ་
མྲེད་དོགས་པ་མྲེད། དོན་དང་ལྡན་པར་འདོད་པའི་གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། གཟུང་
དོན་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་མྲེད་པ་དོགས་པ་སྲེ་སིད་དྲེ། དོན་
ིད་དངོས་སུ་སྣང་བ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། འདཾས། འདས་པའི་བུམ་པ་འཛིན་པའི་རོག་པ་ཆོས་ཅན། བློ་
རང་ིད་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་དུ་གྲུབ་སྲེ། ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གིས་སུ་སྣང་བ་ཡོད་ཅིང་ཡུལ་དུ་སྣང་བ་
རང་ིད་ལས་གཞན་པའི་དོན་མིན་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ངོ་བོ་རིག་པ་གྲུབ་སྲེ།
རང་ིད་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། རིགས་ཀི་དོན་ལྡན་ཡིན་པ་དགག
ལྡན་པ་མིན་པའི་དོན་ལྡན་དགག དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དོན་ལྡན་དགག རྣམ་པ་དོན་ལས་སྲེས་པ་
དགག རྣམ་པར་ཤྲེས་ལས་ཐ་དད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྡོཾ། འདས་པའི་སོན་པོ་དྲན་པའི་དྲན་
ཤྲེས་ལ་སྣང་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སོན་པོའ ་ི རིགས་མ་ཡིན་ཏྲེ། སོ་སོགས་ཐ་དད་པ་ཅན་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར།
གཞན་ཡང་སོན་པོའ ་ི རིགས་དྲེ་རག་པ་ཡིན་ནམ། མི་རག་པ་ཡིན། མི་རག་པ་ཡིན་ན་སོན་པོའ ་ི
རིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། རིགས་སུ་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །
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རག་པ་ཡིན་ན་སོན་པོའ ་ི རིགས་དྲེ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་དྲན་པའི་དྲན་ཤྲེས་སྲེད་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ།
རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མིཾང་། མིང་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲན་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་དོན་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་དྲན་ཤྲེས་ཀི་གཞུང་དོན་ཡིན་པ་སར་མིང་སོགས་བརོད་ན་ཞྲེས་པའི་སྐབས་སུ་
བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཚུལཾ། དྲན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གཟུང་དོན་ཅན་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་གི་
གཟུང་དོན་འཕྲེན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲན་ཤྲེས་དོན་གི་
རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཡང་དྲེའི་རྒྱུ་མོང་བ་དོན་གི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོན་པོ་དྲན་པའི་དྲན་ཤྲེས་
ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་གི་རྣམ་པ་ཅན་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུ་སོན་པོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ལས་
བྱུང་བ་གང་ཞིག སོན་པོ་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་དྲེ་དོན་གི་རྣམ་པས་སོང་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི།
གལ་ཏྲེ་དྲན་པ་མོང་བ་ལས་བྱུང་བ་མིན་གི་དྲན་བྱའི་དོན་ལས་དངོས་སུ་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། སོན་པོ་དྲན་
པའི་དྲན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སོན་པོ་ལས་དངོས་སུ་སྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། སོན་པོ་དྲེ་རང་གི་
དངོས་རྒྱུའི་དུས་སུ་འགགས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དོན་ལས་སྲེས་པའི་དོན་གི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་ན། སོ་
འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། དོན་གི་རྣམ་པ་དང་ལྡན་པར་ཐལ། དོན་ལས་སྲེས་པའི་
ཕྱིར། རྣཾམ། དྲན་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྣང་བའི་དོན་གི་རྣམ་པ་དྲེ་དོན་གིས་དངོས་སུ་གཏད་པའི་
རྣམ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་ཡུལ་མི་གསལ་བར་སྣང་བའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། རྣཾམ། དྲན་
ཤྲེས་ལ་སྣང་བའི་དོན་གི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། མཐོང་རུང་གི་ཡུལ་ལ་གནས་པའི་གང་ཟག་གཞན་གིས་
ཀང་མཐོང་བར་
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ཐལ། ཤྲེས་པ་ལས་རས་ཐ་དད་པའི་མཐོང་རུང་གི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བདཾག དོན་ཡིན་ཡང་རང་
གི་ཡུལ་ཅན་གི་བློ་ཁོ་ན་ལ་རག་ཏུ་ཡུལ་དུ་འབྲེལ་བས་གཞན་གིས་མི་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲན་ཤྲེས་ལ་
སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། དྲན་པ་པོས་བརོད་ཀང་གཞན་གིས་མི་རོགས་པར་ཐལ། དྲན་པ་པོའ ་ི བློ་
ཁོ་ནའི་ཡུལ་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། དེཾ། གལ་ཏྲེ་དྲན་པ་པོས་བརོད་པའི་ཚེ་རང་གི་བློ་ལ་སྣང་བ་ཁོ་ན་
བརོད་ཅིང་། ན་པ་པོས་རང་གི་བློ་ལ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཁོ་ན་རོགས་སོ་ཞྲེ་ན། འཆད་པ་པོ་དང་། ན་
པ་པོའ ་ི བློ་གིས་ཆོས་ཅན། དོན་གཅིག་ལ་མཚམས་སོར་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡུལ་གཞན་ཁོ་
ན་ལ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གལ་ཏྲེ་བློའ ་ི ཡུལ་གིས་པོ་འདྲ་བ་ལས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། འཆད་ན་བྱྲེད་པའི་བློ་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། གཟུང་ཡུལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་མ་རོགས་པར་ཐལ།
འདྲ་བ་ལས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པའི་ཞྲེན་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རྣམ་པ་མང་ཉུང་བྱྲེ་བག་ཡོད་
པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཤྲེས་པ་དང་པོ་རྣམ་པ་གིས་པར་བསན། ཕྱི་མ་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེས་ལྷག་
པར་བསན། ཚུལ་དྲེས་རྣམ་བཅས་མི་འགྲུབ་རྣམ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཾས། གཟུགས་
འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་
དུ་རྲེས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་ཀིས་དམིགས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། ལྡོག་ཁབ་རགས། གིས་པ་ནི། འདིཾ།
གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་ཁོད་ལ་དམིགས་པའི་རོག་པ་སོགས་བློ་
ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་རྣམས་རྣམ་པ་རྲེ་རྲེས་ལྷག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་
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༼༢༧༠༽
གཟུང་རྣམ་དང་འཛིན་རྣམ་གི་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་དང་། ཁོད་ལ་དམིགས་པའི་རོག་པ་དྲེ་གཟུང་རྣམ་
གི་ཚུལ་གིས། འཛིན་རྣམ་གི་ཚུལ་གཅིག་སྲེ་ཚུལ་གསུམ་པ་ཅན་དུ་རང་རང་གི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་
དམིགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། དོན་འབས་ཡིན་པས་བསྲེ་ན་ཧ་ཅང་ཐལ།
དོན་དང་བསྲེ་བ་འདྲ་བ་ལས་གཞན་མིན། འདྲ་བའི་ཕྱིར་ན་དོན་དང་བསྲེ་བ་བསན། གཞན་དུ་ཕྱི་མ་
བསྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཤྲེས་པ་རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་
ཡུལ་རྣམ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རྲེས་ཀི་ཤྲེས་པས་ཡུལ་གི་རྣམ་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་
འཛིན་པ་མ་ཡིན་གི་དོན་གི་དངོས་འབྲེས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཤྲེས་པ་དྲན་ན་དོན་ཡང་དྲན་པ་
ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་གི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་སྣང་བ་དང་ཡིད་བྱྲེད་ཆོས་ཅན། དབང་པོའ ་ི
མངོན་སུམ་དྲན་ན་ཁོད་དྲན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དངོས་འབས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། འབས་བུ་ཡིན་ན་རང་རྒྱུ་དང་ལྷན་ཅིག་དྲན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དོན་སྣང་གི་
ཤྲེས་པ་དོན་གི་དངོས་འབས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དོན་དང་ལྷན་ཅིག་དྲན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
ར་བུམ་དྲན་ན་ར་མཁན་དྲན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དོན་སྣང་གི་
ཤྲེས་པ་དྲེ་ལ་དོན་གིས་བྱས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ན་དོན་དང་ལྷན་ཅིག་དྲན་ནོ་ཞྲེ་ན། ཁདཾ།
དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་དང་ལྷན་ཅིག་བསྲེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི་དོན་གིས་བྱས་པའི་
ཁད་པར་དྲེ་དོན་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལས་གཞན་མིན་པར་ཐལ། དོན་གི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ལས་མ་
གཏོགས་པའི་ཁོད་ལ་དོན་གིས་བྱས་པའི་
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༼༢༧༡༽
ཁད་པར་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་འདྲ་བ་ལས་ཚད་མ་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པ་བཞིན་
ནོ། །གསུམ་པ་ནི། དཾང་། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཚུལ་གིས་པ་ཅན་མིན་པར་འཛིན་རྣམ་རང་པ་ཅན་
ཡིན་ན་དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་འཛིན་རྣམ་རང་པ་ཅན་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་འཛིན་རྣམ་རང་པ་ཅན་ཡིན་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། འདོད་
ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཁོད་ལས་རྣམ་པའི་སོ་ནས་ཁད་པར་དུ་བྱྲེད་
མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་དང་ཁོད་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་གིས་ཀ་འཛིན་རྣམ་རང་པ་ཅན་དུ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་སོན་པོའ ་ི རྣམ་
པ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེར་རྲེས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་ཀིས་དམིགས་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གཞཾན།
དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་དོན་གི་རྣམ་ལྡན་ཡིན་པས་དོན་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་པ་ལས་གཞན་དོན་གི་
དངོས་འབས་ཡིན་པས་དོན་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་ན་སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་སོན་པོ་སྐད་ཅིག་དང་པོ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོ་ན་དོན་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་དྲན་གི། ཁོད་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དོན་གི་རྣམ་
ལྡན་དུ་མི་དྲན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་དྲེ་གིས་ཀི་ནང་ནས་ཁོད་ཁོ་ན་སོན་པོའ ་ི དངོས་འབས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་པ་ངྲེས་པའི་རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་བཀག་
ནས་ཚུལ་གིས་བསྒྲུབ། དོན་ལ་བརྲེན་ནས་ཚུལ་གིས་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྣང་བ་
ཕྱི་དོན་ཡིན་པར་དགག ཕྱི་དོན་གཞན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག ཕྱི་དོན་མྲེད་ལ་རོད་པ་
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༼༢༧༢༽
སང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཏན་ཚིགས་དགོད། ཁབ་པ་བསྒྲུབ། གྲུབ་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་
ནི། ངེཾས། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་ལ་རང་དུས་སུ་སོན་པོར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། སོར་སྣང་
དབང་ཤྲེས་ལས་རས་གཞན་མིན་ཏྲེ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་དང་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངྲེས་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རྣམཾ། སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་དང་དྲེ་ལ་རང་དུས་སུ་སོན་པོར་སྣང་བ་ཆོས་ཅན།
ཐ་དད་དུ་བདྲེན་པར་མི་གྲུབ་སྲེ། ཐ་དད་དུ་མི་བདྲེན་བཞིན་དུ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་
ན་དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའི་ཟླ་གིས་ཀི་རྣམ་པ་བཞིན། གཏན་ཚིགས་དྲེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་
སོ་སྲེར་གིས་ལ་ཞུགས་སོ་ཞྲེ་ན། སྡོཾ། ཐ་སད་དུ་སོ་སྲེར་གིས་ཆོས་ཅན། ལྷན་ཅིག་དམིགས་
ངྲེས་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་རུང་གཅིག་དམིགས་ན་ཅིག་ཤོས་དམིགས་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། མོངཾ་།
ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངྲེས་ཡིན་ན་རས་གཞན་དུ་མྲེད་པས་ཁབ་སྲེ། རས་གཞན་ལ་ལྷན་ཅིག་དམིགས་
ངྲེས་ཁྲེགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། ར་བའི་སོར་བ་དགོད། གིས་པ་ནི། མདོ་སྲེ་པ་ནི། རྣམ་
པ་དྲེ་ཕྱི་དོན་གིས་གཏད་པར་སྨྲ་བས་དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲིས་པ་ན། རྒྱུ།ཾཾ སོ་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་
སུམ་ཆོས་ཅན། དབང་ཡིད་ལས་གཞན་པའི་ཁོད་ཀི་དམིགས་རྲེན་ཡོད་དྲེ། དབང་ཡིད་ལས་གཞན་
པའི་ཁོད་ཀི་དམིགས་རྲེན་མྲེད་ན་ཁོད་མི་སྲེ་བ་དང་། རྲེས་འགའ་སྲེ་བའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། གཾལ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དམིགས་རྲེན་ཕྱི་དོན་ཡོད་མྲེད་ཀི་དབང་གིས་རྲེས་འགའ་སྲེ་བ་མ་ཡིན་
ཏྲེ། རང་གི་མཚུངས་པ་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གི་སྲེང་གི་དོན་སྣང་གི་བག་ཆགས་སིན་མ་སིན་ལས་རྲེས་
འགའ་སྲེ་བ་ཡིན་
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༼༢༧༣༽
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་མྲེད་ཀང་བྱྲེད་པོ་ཤྲེས་བྱྲེད་འཐད། ཤྲེས་བྱྲེད་བློ་སྣང་
ཡིན་པར་རོད་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་དོན་མྲེད་ན་ས་བོན་ལས་མྱུ་གུ་སྲེ་བ་དང་། དུ་བ་ལས་མྲེ་
དཔོག་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་གཞག་མི་རུང་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སཾ། ཐ་སད་དུ་ཕྱི་དོན་ལ་བརྲེན་
པའི་བསྲེད་བྱ་སྲེད་བྱྲེད་དང་ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་ཀི་རྣམ་གཞག་ཆོས་ཅན། ཕྱི་དོན་མྲེད་ན་ཁོད་མི་
རུང་བས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ཕྱི་དོན་མྲེད་ཀང་བློ་སྣང་ལ་བརྲེན་ནས་ཁོད་འཐད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། དུཾ། དྲེ་ལྟར་ན་དུ་བ་མྲེས་བསྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། དུར་སྣང་གི་བློ་དྲེ་མྲེར་སྣང་གི་བློ་དྲེས་སྲེད་པ་
མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ལས་གཞི་འགར་མྲེ་རོགས་པ་མི་འཐད་
པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དུར་སྣང་གི་བློ་དྲེ་མྲེར་སྣང་གི་བློའ ་ི རྒྱུ་ཡིན་ན་དུར་སྣང་གི་བློ་
དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ལས་གཞི་འགར་མྲེར་སྣང་གི་བློ་རོགས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེའི་རྒྱུ་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། དུར་སྣང་གི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དུ་
ལྡན་གི་ལར་སྣང་བའི་བག་ཆགས་གསལ་བར་སད་པའི་ཤྲེས་རྒྱུད་ལ་མྲེར་སྣང་གི་བག་ཆགས་
གསལ་བར་སད་པའི་བློ་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་
གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིར་ཤཱཀས་རྒྱུ་ཆོས་རྲེས་དཔག་གི་འབས་རགས་
སུ་འདོད་པ་དང་། དྲེང་སང་བོད་དག་རྒྱུ་དངོས་གྲུབ་པའི་འབས་རགས་སུ་འདོད་པ་རྣམ་པ་ཆོས་
གགས་དང་། ས་པཎ་གི་དགོངས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཕྱི་རོལ་
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གི་མྲེ་དངོས་དང་། མྲེར་སྣང་གི་བློ་ད་ལྟར་བར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་པ་ལ་ས་མའི་
གཏན་ཚིགས་བཟློག་སྲེ་དགོད། ལར་འདི་འདྲའི་རིགས་ཅན་དག་ངག་ལས་ཤྲེས་དགོས་སོ། །འོ་ན་
མྲེ་དུ་རྒྱུ་འབས་སུ་ཇི་ལྟ་འཇོག་ཅྲེ་ན། སྲེམས་ཙམ་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་མྲེ་ལས་དུ་བ་སྲེ་བའི་རྣམ་
གཞག་འཐད་དྲེ། མྲེར་སྣང་གི་བག་ཆགས་ཀི་སིང་པོ་ཅན་གི་སྲེམས་རྒྱུད་ལས་དུར་སྣང་གི་བག་
ཆགས་གསལ་བར་སད་པའི་བློ་སྲེ་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་མྲེ་ལས་དུ་བ་སྲེ་བར་འཇོག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། མཁཾས། སྲེམས་ཙམ་པ་ཆོས་ཅན། ཇི་སྐད་བཤད་པའི་རོད་ལན་ལ་མ་ལྟོས་པས་ཕྱི་དོན་ཁས་
བླངས་ནས་བློ་ཚུལ་གིས་སུ་འཐད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱི་དོན་ཁས་བླངས་ནས་ལྷན་ཅིག་དམིགས་ངྲེས་ཀི་
རགས་ལས་སོར་སྣང་དབང་ཤྲེས་དང་དྲེ་ལ་རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་སོན་པོའ ་ི རྣམ་པ་རས་གཞན་མིན་
པར་བསྒྲུབས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་དབང་པོ་གསལ་དང་མི་གསལ་ཁད་ལས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། སྣང་བ་གསུམ་པོ་བློ་ིད་ཡིན། དོན་ིད་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། དོན་ལས་སྲེས་ལ་མཚུངས་པ་སང་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དབཾང་། ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་དོན་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་མཐོང་བའི་དབང་ཤྲེས་བློ་རང་
ིད་ཚུལ་གིས་སུ་སྣང་བར་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ལ་ལྟ་བའི་དབང་ཤྲེས་རྣམས་དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་
བར་མའི་ཁད་པར་གིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ་བར་མར་དམིགས་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། དེཾ། ཤྲེས་པ་གསུམ་པོ་དྲེ་དོན་གི་རྣམ་ལྡན་དུ་སྲེས་པ་མིན་པར་དོན་རྣམ་མྲེད་འཛིན་ན་
ཟླ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལྟ་བའི་དབང་ཤྲེས་ཀུན་གསལ་མི་གསལ་གི་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་
དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
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༼༢༧༥༽
པ་ནི། དྡོཾན། ཤྲེས་པ་དོན་ལས་འདྲ་བ་སྲེས་པ་ལ་ཡང་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ྲེས་པ་གནས་སོ་
ཞྲེ་ན། ཕྱི་དོན་གཅིག་ལ་ལྟ་བའི་བདག་རྲེན་དབང་པོ་གསལ་མི་གསལ་བར་མའི་དབང་ཤྲེས་གསུམ་
པོ་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་རྒྱུ་ཡོད་དྲེ། བདག་རྲེན་དབང་པོ་
སོགས་ཀི་སོ་ནས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་ནས་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདིཾ། དཔྲེར་ན་ཕ་གཅིག་
ལས་སྲེས་པའི་བུ་རྣམས་ཕའི་གཟུགས་དང་འདྲ་བ་མཚུངས་ཀང་ལས་ལ་སོགས་པའི་སོ་ནས་
མཛེས་མི་མཛེས་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །ལྔ་པ་མྲེད་བཞིན་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་སྣང་བས་
བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པར་བློ་ིད་ཡིན་པར་བསྒྲུབ། ཕྱི་དོན་ཡིན་ན་ཐལ་བ་
གསུམ་གིས་གནོད། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པའི་གཟུང་དོན་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཾར།
དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པ་ལ་སྣང་བའི་མར་མྲེའི་རྲེ་མོའ ་ི དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པ་ཆོས་ཅན། བློ་རང་ིད་
ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་ཚུལ་གིས་པར་གྲུབ་སྲེ། ཡུལ་དུ་སྣང་ཡང་ཡུལ་དུ་མི་བདྲེན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། དེཾ། དབང་ཤྲེས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་དྲེ་ཕྱི་རོལ་གི་དངོས་པོ་གསར་དུ་སྲེས་པ་ཡིན་པས་བློ་ིད་
ཚུལ་གིས་པར་མི་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། རྣམ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དབང་པོ་གསལ་བའི་མིག་ཤྲེས་ཀིས་མཐོང་
བར་ཐལ། དྲེས་མཐོང་རུང་གི་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡཾང་། མར་མྲེའི་རྲེ་མོའ ་ི དཀིལ་
འཁོར་གི་རྣམ་པ་མཐོང་བའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བདག་རྲེན་དབང་པོ་མས་པའི་ཤྲེས་པ་མིན་
པར་ཐལ། ཕྱི་དོན་བདྲེན་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར། རཾབ། དྲེ་ཆོས་ཅན། རབ་རིབ་ཀིས་ཁོད་ཀི་བདག་
རྲེན་དབང་པོ་ལ་སོན་བྱས་པ་མིན་པར་ཐལ། རབ་རིབ་ཀིས་བདག་རྲེན་དབང་པོའ ་ི སོན་སངས་
ནས་གསལ་བར་བྱས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། །
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༼༢༧༦༽
དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པས་དབྲེན་པའི་མར་མྲེའི་རྲེ་མོ་མཐོང་བར་ཐལ། བདག་རྲེན་དབང་ཤྲེས་སོན་
མྲེད་ཀི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀིལ་འཁོར་རྣམ་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སྣངཾ་། དྲེ་ཆོས་
ཅན། མར་མྲེ་ལས་གཞན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པ་ཁོད་ཀི་དངོས་རྒྱུར་ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ།
རྲེན་གཞན་ཚང་ན་མར་མྲེའི་རྲེ་མོ་ཙམ་གིས་ཁོད་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེས་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དཀིལ་
འཁོར་གི་རྣམ་པ་ཁོད་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར། གལཾ། དྲེ་ཆོས་
ཅན་དམིགས་རྲེན་མར་མྲེ་ལ་མི་ལྟོས་པར་ཐལ། མར་མྲེ་ལས་གཞན་པའི་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པ་དྲེ་
ཁོད་ཀི་དམིགས་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་ཀ་ཚོགས་པ་དམིགས་རྲེན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་
ཅན། མར་མྲེ་དང་དཀིལ་འཁོར་གི་རྣམ་པ་ཚོགས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དམིགས་རྲེན་མིན་པར་ཐལ། རྲེན་
གཞན་ཚོགས་ན་མར་མྲེ་དམིགས་རྲེན་དུ་བྱས་པ་ལས་ཁོད་སྲེ་བའི་ཕྱིར། དྲུག་པ་ྲེ་རིང་བར་མའི་
ཁད་པར་གསུམ་གིས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག གྲུབ་དོན་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། ྲེ།ཾཾ བློ་ཚུལ་གིས་པ་མིན་ན་བུམ་པ་གཅིག་ཆོས་ཅན། ལྟ་བ་པོ་ྲེ་རིང་གི་ཁད་
པར་གིས་དབང་ཤྲེས་ལ་ཁོད་གསལ་མི་གསལ་སོགས་སུ་སྣང་བ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་གསལ་
མི་གསལ་གང་རུང་གཅིག་ཏུ་གནས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྣང་བའི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་
ྲེས་སོང་དགག ལས་ཀི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྣང་བ་
ཙམ་གི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དགག སྣང་བ་གསལ་དང་མི་གསལ་ཁད་པར་དགག
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༼༢༧༧༽
སྣང་བ་མི་གསལ་རྒྱུ་མཚན་དྲིས་ཏྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་ཐག་ྲེ་རིང་ལ་ཡུལ་
དབང་བར་གི་སྣང་བའི་ཁད་པར་ལས་གསལ་མི་གསལ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེའི་
དོན་སྒྲིབ་བྱྲེད་ཀིས་ཆོད༡་་པ་ལ་བྱྲེད་དམ། མ་ཆོད་པ་ལ་བྱྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན། བུམ་གཟུགས་
གཅིག་ལ་ཐག་ྲེ་རིང་གིས་ནས་བལྟ་བའི་དབང་ཤྲེས་གིས་པོ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་མཐོང་
ཚུལ་མཚུངས་པར་ཐལ། བུམ་གཟུགས་སྒྲིབ་བྱྲེད་ཀིས་མ་ཆོད་པས་རྣམ་མྲེད་རྲེན་ཆར་དུ་མཐོང་བ་
མཚུངས་པའི་ཕྱིར། ཕྱི་མ༢་ལྟར་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་མི་མཐོང་བ་མཚུངས་པར་ཐལ།
བུམ་གཟུགས་ལ་སྒྲིབ་བྱྲེད་ཀིས་ཆོད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། ཐག་ྲེ་བའི་ཚེ་
སྣང་བ་གསལ་བ་དང་། ཐག་རིང་བའི་ཚེ་སྣང་བ་མི་གསལ་བས་མཐོང་ཚུལ་ཐ་དད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
འོ་ན་མཐོང་བྱ་ཕྱི་རོལ་གི་དོན་དྲེ་གཅིག་ཡིན་ནམ། རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ཡིན། ཕྱིཾ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཕྱི་དོན་
བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཆོས་ཅན། ཐག་རིང་བའི་ཚེ་དབང་ཤྲེས་མ་འཁྲུལ་བས་ཁོད་ཀི་ཆ་འགའ་ཞིག་མཐོང་པ་
དང་། འགའ་ཞིག་མི་མཐོང་བའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཆ་མྲེད་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཕྲཾ།
གིས་པ་ལྟར་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ཁོད་རྡུལ་ཕྲན་དུ་མ་ཡུལ་མཚུངས་པ་ན་གནས་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གཾལ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་སྣང་བ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་པས་ཁོད་དབང་ཤྲེས་མ་
འཁྲུལ་པ་ལ་གསལ་མི་གསལ་ཐ་དད་དུ་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དབང་ཤྲེས་ལ་རྣམ་མྲེད་རྲེན་
ཆར་དུ་སྣང་བའི་དོན་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སྣངཾ་། ཐག་རིང་པོའ ་ི ཚེ་སྣང་བ་མི་གསལ་
བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་
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༼༢༧༨༽
ཞྲེས་དྲིས་པའི་ཚེ། སྒྲིབ་རྡུལ་གིས་བསྒྲིབས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཐག་ྲེ་བ་ན་ཅིའི་ཕྱིར་མི་སྒྲིབ། སྒྲིབ་
རྡུལ་བསབས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། སྒྲིབ་རྡུལ་མཐུག་པོ་ཤོང་ས་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བུམ་གཟུགས་ལ་ཐག་
ྲེ་བ་ནས་བལྟ་བའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་བར་མི་མཐོང་བར་ཐལ། ཁོད་དང་
བུམ་གཟུགས་གིས་ཀི་བར་དུ་སྣང་རྡུལ་ཡང་བསབས་པའི་ཕྱིར། བུམ་གཟུགས་ལ་ཐག་རིང་བ་
ནས་བལྟ་བའི་ཚེ་ཡང་ཆོས་ཅན། བུམ་གཟུགས་གསལ་བར་མཐོང་བར་ཐལ། སྣང་རྡུལ་ཡང་མང་
བའི་ཕྱིར། གཞན་ཡང་ཡུལ་ཐག་ྲེ་བ་ནས་སྣང་བ་གསལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཡུལ་གསལ་བར་
མཐོང་ན་མིག་ལ་བུམ་པ་སར་བ་ལ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་གསལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྣང་རྡུལ་ཤིན་
ཏུ་གསལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། བུམ་གཟུགས་གཅིག་ལ་ཐག་ྲེ་རིང་གིས་ནས་བལྟ་བའི་
ཚེ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ལ་བརྲེན་ནས་གཟུགས་གསལ་མི་གསལ་གསར་དུ་སྲེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
གཟུགས་དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་སྒྲིབ་བམ། མ་སྒྲིབ། དང་པོ་ལྟར་ན་གསལ་མི་གསལ་གི་གཟུགས་
གིས་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་པས་སྣང་བ་ལ་སྒྲིབ་པར་ཐལ། ཕན་ཚུན་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་གཟུགས་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་ཐག་ྲེ་རིང་
གིས་ནས་བལྟ་བའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། གསལ་མི་གསལ་གི་ལས་གཟུགས་ཀིས་དབྲེན་པའི་
སར་གི་ལས་གཟུགས་དྲེ་ིད་མཐོང་བར་ཐལ། བུམ་གཟུགས་མཐོང་བའི་དབང་ཤྲེས་གང་ཞིག
གསལ་མི་གསལ་གི་ལས་གཟུགས་གིས་ཕན་ཚུན་སྣང་བ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ཕྱིར། དེཾ། །
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༼༢༧༩༽
གིས་པ་ལྟར་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། གསལ་མི་གསལ་གི་ལས་གཟུགས་གིས་ཀ་མཐོང་བར་ཐལ། དྲེ་
གིས་ཀ་མཐོང་རུང་གི་དབང་ཤྲེས་གང་ཞིག དྲེ་གིས་ཕན་ཚུན་གཅིག་ལ་གཅིག་མི་སྒྲིབ་པའི་
ཕྱིར། མཐྡོཾང་། གལ་ཏྲེ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ཀིས་གང་རུང་ཞིག་སྒྲིབ་བོ་ཞྲེ་ན། གསལ་མི་གསལ་གི་
ལས་གཟུགས་ཆོས་ཅན། མ་མཐོང་བའི་ལས་དྲེས་ཁོད་བསྲེད་པ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་རང་
རྒྱུད་ལྡན་གི་གང་ཟག་ལ་ཕན་གནོད་གང་ཡང་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། བུམ་གཟུགས་
གཅིག་ལ་ཐག་ྲེ་རིག་གིས་ནས་བལྟ་བའི་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། བག་ཆགས་སོགས་ཀིས་རང་གི་
ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་འཛིན་པར་བྱྲེད་དྲེ། དྲེ་འཛིན་པའི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མྲེད་ཀང་སྣང་
བ་དང་ལས་ལ་སོགས་པའི་ཁད་པར་གིས་རྣམ་པ་གསལ་མི་གསལ་དུ་འཛིན་པ་གང་རུང་གང་ཞིག
ཕྱི་མ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། བདུན་པ་གཟུང་ཡུལ་འགགས་ཀང་སྣང་བ་ཡོད་པས་བསྒྲུབ་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། དོན་འགགས་སྣང་བ་ཤྲེས་པར་བསྒྲུབ། ཕྱི་དོན་སྣང་བའི་གཞན་ལན་དགག་པའོ། དང་པོ་
ནི། ཤེཾས། ཤྲེས་པ་དང་སྒྲ་དང་མར་མྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་ལ་རྣམ་མྲེད་རྲེན་
ཆར་དུ་སྣང་བ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མའི་དུས་ན་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་
རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་སྐད་ཅིག་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དུས་
མམ་དོན་ིད་སྣང་བ་དགག སྲེད་བྱྲེད་དོན་ིད་སྣང་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དོན་ས་མ་དྲེ་ིད་
ཤྲེས་པའི་དུས་ན་མྲེད་པས་མི་སྣང་ཡང་ཤྲེས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་སྲེས་པའི་དོན་ཤྲེས་པ་ལ་གསལ་བ་
སྣང་
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ངོ་ཞྲེ་ན། ཕཾན། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དོན་ཀུན་གསལ་བ་སྣང་བར་འགྱུར་བར་
ཐལ། ཁོད་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱི་དོན་གསལ་བ་སྣང་བའི་ཕྱིར། གཾལ། དབང་ཤྲེས་དང་
དུས་མམ་གི་ཕྱི་དོན་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ལ་གསལ་བ་སྣང་སྲེ། དོན་ས་མ་ལས་ཁོད་དང་དབང་
ཤྲེས་ལྷན་ཅིག་སྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དབང་ཤྲེས་དང་དུས་མམ་གི་ཕྱི་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་
དབང་ཤྲེས་གིས་རྒྱུ་གཅིག་ལས་སྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས། ཁོད་དབང་ཤྲེས་ལ་གསལ་བ་སྣང་བ་
མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་དབང་ཤྲེས་དང་དུས་མམ་པའི་དབང་པོ་དྲེ་ཡང་དབང་ཤྲེས་ལ་གསལ་བ་
སྣང་བར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེཾས། གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན།
གཟུགས་ས་མ་ཁོད་ཀི་དུས་ན་མྲེད་ཀང་ཁོད་ལ་གཟུགས་ས་མ་གསལ་ཞྲེས་བརོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་གཟུགས་ས་མས་རང་ངོས་ནས་གཏད་པའི་རྣམ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། ལྷནཾ། དབང་
ཤྲེས་དང་དུས་མམ་པའི་ཕྱི་དོན་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་ལ་གསལ་བ་སྣང་བ་མིན་པར་ཐལ། དབང་
ཤྲེས་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། དོན་སྐད་ཅིག་མ་ཤྲེས་པའི་དུས་ན་
འགགས་ནས་མྲེད་ཀང་རྡོ་རྲེ་དང་རྡོ་བ་སོགས་རག་དངོས་རྣམས་ཤྲེས་པའི་དུས་ན་མ་ཞིག་པ་ཡོད་
པས་དྲེ་ིད་དབང་ཤྲེས་ལ་སྣང་ངོ་ཞྲེ་ན། བརནཾ། རྡོ་རྲེ་དང་རྡོ་བ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་ལ་དམིགས་
པའི་ཤྲེས་པ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་སྲེ་བར་ཐལ། རང་ལ་དམིགས་པའི་ཤྲེས་པ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་རག་
དངོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྷནཾ། གལ་ཏྲེ་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རིམ་གིས་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སྐད་
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༼༢༨༡༽
ཅིག་ས་ཕྱིའི་རིམ་པ་ཡོད་པར་ཐལ། ཁོད་ལྷན་ཅིག་བྱྲེད་རྲེན་ལ་ལྟོས་ནས་རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་
པ་རིམ་ཅན་དུ་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་པ་ལ་
རྣམ་མྲེད་མི་སྣང་བར་ཐལ། རང་གི་ཡུལ་ཅན་གི་ཤྲེས་པའི་དུས་ན་ཞིག་ནས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་དུས་ཕྱིས་དྲན་པས་ཤྲེས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྲན་པ་ཡོད་པས་དོན་རྣམ་གྲུབ། དོན་རྣམ་
མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། མདོའ ་ི འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅིག དྲན་པའི་རགས་ཀིས་ཡུལ་ཅན་
གི་ཚུལ་གིས་ཙམ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བློ་རྣམ་མྲེད་དུ་སྨྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ངོར་དབང་ཤྲེས་
ཀི་རང་དུས་སུ་སྣང་བའི་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་མོང་བ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་གྲུབ་ཟིན་མ་བརྲེད་པའི་
རོལ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་གང་ཞིག་བསྒྲུབ་ཅྲེ་ན། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ངོར་དབང་ཤྲེས་རང་
དུས་སུ་སྣང་བའི་རྣམ་པ་ཤྲེས་པ་རང་གི་ངོ་བོར་བསྒྲུབ་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་དབང་ཤྲེས་ལ་ཤྲེས་པ་རང་
གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་མྲེད་པར་འདོད་པའི་རོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་གང་གིས་གྲུབ་ན། དོན་
སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། རང་དུས་ན་རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་སོ་སོར་མོང་སྲེ། རང་དུས་
རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་རྣམ་པ་སོ་སོར་མོང་བ་རྲེས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་ཀིས་དྲན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
རཾང་། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་སོ་སོར་མ་ཤར་ཞིང་དྲེ་ལྟར་མ་མོང་ན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།
སོ་སྲེར་སོགས་རྲེས་ཀི་དྲན་ཤྲེས་ཀིས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་དུས་ན་སོ་སྲེར་སོགས་ཀི་
རྣམ་པར་མོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། མཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། སོ་སྲེར་སོགས་ཐ་དད་དུ་བྱྲེད་མི་ནུས་པར་
ཐལ། །
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སོ་སྲེར་སོགས་ཀི་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་མ་ཤར་བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། མས་སུ་མོང་བ་ཙམ་གིས་སོ་སྲེར་
སོགས་ཐ་དད་དུ་འབྱྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རང་རིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་རིགས་པ་བཤད་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། སར་བཤད་མདོ་ཡི་རིགས་པས་རང་རིག་བསྒྲུབ། བསན་བཅོས་མཛད་པའི་རིགས་པས་
རང་རིག་བསྒྲུབ། སླར་ཡང་མདོ་ཡི་རིགས་པས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལཾ། སློབ་
དཔོན་གིས་གསུངས་པའི་ཚུལ་གིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། རང་རིགས་ཤུགས་ལས་གྲུབ་
པ་ཡིན་ཏྲེ། བློ་རང་ིད་ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་དངོས་སུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བཞི་སྲེ།
རང་གི་ངོ་བོ་གཟུང་རྣམ་མོང་བས་བསྒྲུབ། དཀར་སོགས་གསལ་བའི་སྣང་བ་དཔད་ནས་བསྒྲུབ།
རང་བློ་མངོན་གྱུར་མིན་པ་བཀག་ནས་བསྒྲུབ། མོང་བྱྲེད་གཞན་གིས་མོང་བ་བཀག་ནས་བསྒྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དགོད། གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རཾང་། བློ་རང་གི་
ངོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྣམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གྲུབ་ན་རང་རིག་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་གྲུབ་ན་མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་
གཅིག་ཏུ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མང་བྱ་འགགས་པས་མོང་བ་མྲེད་པར་བསན།
བདག་མོང་མྲེད་ན་མངོན་སུམ་ིད་དང་འགལ། ཡུལ་གཞན་མོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བས་གནོད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་གིས་གྲུབ་ཀང་རང་རིག་མི་གྲུབ་སྲེ། བློ་ས་མ་དྲེ་ཕྱི་མས་མོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། དེཾ། བློ་ཕྱི་མས་ཆོས་ཅན། བླ་ས་མ་མོང་བ་མིན་པར་ཐལ། བློ་ས་མ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དུས་ན་འགགས་
ནས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དེཾས། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གང་ཡང་མི་མོང་བར་ཐལ། རང་གི་ངོ་བོ་མི་མོང་བའི་
ཕྱིར། གིས་
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པ་ནི། དྡོཾན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་མོང་བྱྲེད་ཀི་བློ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁ་ཕྱིར་བལྟས་ཀི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པར་
ཐལ། རང་ལས་དོན་གཞན་མོང་བྱྲེད་ཀི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁ་ནང་ཁོ་ནར་
ཕྱོགས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡུལཾ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་དོན་མོང་བ་མིན་པར་ཐལ། རང་
གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྣམ་མོང་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་ལྔ་སྲེ། འདྲ་བ་མོང་བའི་འཇོག་
བྱྲེད་ཡིན་པ་དགག བློ་འདྲ་མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་པ་དགག འདྲ་བའི་དོན་ལ་རྣམ་པ་བརགས་
ནས་དགག སྲེས་འདྲ་མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་པ་དགག ངྲེས་དང་བཅས་པའི་མོང་བ་འཇོག་པར་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། མ་ཁབ་སྲེ། དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་ཐ་སད་དུ་དོན་མོང་བར་འཇོག་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མཚེ་མ་དང་འདྲ་བ་གིས་ཆོས་ཅན། ཕན་ཚུན་ཐ་སད་དུ་མོང་བར་ཐལ། ཕན་ཚུན་འདྲ་
བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། བློའ ་ི ངོ་བོར་གྱུར་པའི་འདྲ་བ་དྲེ་ཐ་སད་དུ་དོན་མོང་བའི་
འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བློའ ་ི ངོ་བོར་གྱུར་པའི་དོན་དང་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་ཐ་སད་དུ་དོན་
མོང་བ་འཇོག་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་བློའ ་ི ངོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྣམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་
ཁས་བླངས། དེཾ། ཤྲེས་པ་རང་ིད་དོན་དུ་སྣང་བའི་གཟུང་རྣམ་མོང་བ་ཆོས་ཅན། དོན་དང་འདྲ་བའི་
རྣམ་པ་གཞག་བྱ་མིན་པར་ཐལ། རང་གི་ངོ་བོ་མས་སུ་མོང་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་
ཏྲེ། དོན་དང་འདྲ་བ་དྲེ་དོན་མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་པའི་
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༼༢༨༤༽
ཕྱིར། འོ་ན་དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་དོན་མོང་བར་གགས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། རཾང་། དོན་སྣང་གི་
ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་དུ་དོན་མོང་བར་གགས་པ་དང་མི་འགལ་ཏྲེ། རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་
གཟུང་རྣམ་མོང་བ་ལ་ཐ་སད་དུ་དོན་མོང་བར་གགས་པའི་ཕྱིར། བླྡོཾ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ལ་རང་
དུས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་ཕྱི་དོན་མ་ཡིན་ན་ཕྱི་དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འོ་ན་ཕྱི་
དོན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་མྲེད་པར་ཐལ། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ལ་རང་དུས་སུ་སྣང་བ་དྲེ་དོན་གི་རྣམ་
པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གཾལ། བློ་རང་གི་ངོ་བོར་གྱུར་པའི་གཟུང་རྣམ་མས་སུ་མོང་བ་ཆོས་ཅན། དོན་
དང་འདྲ་བས་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། རང་ིད་མོང་བ་ཙམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་
རིག་དྲེ་དོན་འདྲ་བས་རྣམ་པ་གཞག་བྱ་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། བདཾག ཤྲེས་པ་དོན་དང་འདྲ་ན།
བདག་ིད་ཀུན་གིས་འདྲའམ་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་འདྲ། དང་པོ་ལྟར་ན་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་པ་
མིན་པར་ཐལ། ཕྱི་དོན་དང་བདག་ིད་ཀུན་གིས་འདྲ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལྟར་ན་མིག་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། སྒྲ་མོང་བར་ཐལ། སྒྲ་དང་ཆ་འགའ་ཞིག་གིས་འདྲ་བའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ཇིཾ། དོན་ལས་སྲེས་པ་
འདྲ་བ་ཡིན་པས་དོན་མོང་ན། སོན་པོ་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། སོན་པོ་འཛིན་པའི་ཤྲེས་
པ་ས་མ་མོང་བར་ཐལ། དྲེ་ལས་སྲེས་པ་འདྲ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། མཾས། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་
ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་མོང་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་ལ་ངྲེས་པ་འདྲྲེན་
ནུས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། དོན་མོང་བ་མིན་པར་ཐལ། དོན་ལ་ངྲེས་
པར་འདྲྲེན་མི་
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༼༢༨༥༽
ནུས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་ལས་སྲེས་པ་འདྲ་བ་ཡིན་པས་དོན་ལ་ངྲེས་པ་འདྲྲེན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོ་འཛིན་
ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་ལ་ངྲེས་པ་འདྲྲེན་པར་ཐལ། དྲེ་ལས་སྲེས་པ་འདྲ་
བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གསལ་བའི་དོན་ལ་བརགས་ནས་དྲིས། བརོད་པའི་མཐའ་གིས་
སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞཾན། དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལ་རང་དུས་སུ་དཀར་པོ་གསལ་
བར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དྲེ་དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ལས་རས་གཞན་ཡིན་ནམ། གཅིག་ཡིན་ཞྲེས་
བརག་གོ །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཞན་དངོས་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། བདག་འགྱུར་ཡིན་ན་རང་རིག་
གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཤྲེས་པས་དོན་མི་གསལ་བར་ཐལ། དོན་མཐོང་ངྲེས་པ་མྲེད་པར་
ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། གཞནཾ། ཕྱོགས་དང་པོ་ལྟར་ན་དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དཀར་པོ་
གསལ་བར་སྣང་བའི་ཤྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་ིད་གསལ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་མི་
གསལ་ཡང་ཡུལ་གི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གསཾལ། དཀར་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་དྲེ་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་གཞན་གིས་གསལ་བར་བྱྲེད་པས་ཡུལ་གི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་
རོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གསལ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ། ཁོད་བློ་ཕྱི་མ་གཞན་གིས་གསལ་བར་
བྱྲེད་དགོས་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མཐྡོཾང་། དཀར་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དང་ཡུལ་ཡུལ་ཅན་གི་
འབྲེལ་པ་ཤྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རོགས་པའི་ཚེ་དཀར་འཛིན་
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༼༢༨༦༽
དབང་ཤྲེས་རོགས་པའི་བློ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་
ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
འདྲ་བ་ཡོད་ན་རང་རིག་གྲུབ། འདྲ་བ་ིད་ཀང་འགྲུབ་མི་འགྱུར། འདྲ་བ་མྲེད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། གཾང་། དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དཀར་པོ་དང་འདྲ་བ་བློ་ཕྱི་མས་མཐོང་བའི་ཕྱིར།
དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀིས་དཀར་པོ་མཐོང་བའི་ཐ་སད་བྱྲེད་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དཀར་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་རིག་ཏུ་གྲུབ་པར་ཐལ། དོན་དང་འདྲ་བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
ཅིཾ། དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཞན་མི་རིག་པར་ཐལ། རང་གི་ངོ་བོ་མི་རིག་པའི་
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དོན་དང་འདྲ་བ་ལས་དོན་མོང་བར་འཇོག་གོ་ཞྲེ་ན། དོན་དང་འདྲ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
དོན་མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དོན་མོང་བའི་འཇོག་བྱྲེད་ཡིན་པ་བཀག་ཟིན་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མཐྡོཾང་། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བློ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། དོན་སྣང་ཤྲེས་
པ་དོན་དང་འདྲ་བ་མི་ངྲེས་པར་ཐལ། སར་དོན་མཐོང་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདྲཾ། ཤྲེས་པ་
དོན་དང་འདྲ་བ་ིད་ཀང་མི་འདོད་ན། དྲེ་ལྟར་མི་འདོད་པའི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། དོན་ཤྲེས་གིས་ཀ་
མཐོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ། རང་རིག་མྲེད་ཅིང་དོན་འདྲ་བ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་
དང་ཤྲེས་པའི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་མྲེད་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཅིཾ། དཀར་འཛིན་
དབང་ཤྲེས་ལ་དཀར་པོ་གསལ་བར་སྣང་བའི་རྣམ་པ་དཀར་འཛིན་ཤྲེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། །
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༼༢༨༧༽
དཀར་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ིད་རིག་པ་ཡིན་པར་ཐལ། རང་ལ་གསལ་བར་སྣང་བའི་
རྣམ་པ་དྲེ་ཤྲེས་པ་རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞན་དུ་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དོན་གསལ་བའི་ཤྲེས་པ་
མིན་པར་ཐལ། རང་མི་གསལ་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རང་བློ་མངོན་གྱུར་མིན་པ་བཀག་ནས་བསྒྲུབ་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། རིགས་པ་ས་མས་ཁྲེགས། རིགས་པ་གཞན་གིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བདཾག
ཤྲེས་པ་རང་གིས་རིག་པ་མིན་པ་ལ་དོན་མི་མཐོང་བར་ཐལ་བའི་རིགས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རྒྱལ་དཔོག་པས་རང་བློ་རང་ལ་ལོག་གྱུར་དུ་འདོད་པ་དྲེ་ལ་ཡང་གནོད་བྱྲེད་
བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མངོན་གྱུར་ཡིན་པ་བརགས་ཀིས་བསྒྲུབ། མངོན་གྱུར་མིན་
ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དགོད། མ་གྲུབ་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི།
རྲེནཾ། ཚོར་བ་བདྲེ་སྡུག་སོགས་ཆོས་ཅན། བློ་ིད་ཡིན་ཏྲེ། རྲེན་གསུམ་གི་ཁད་པར་ལས་སིམ་
གདུང་ཐ་དད་དུ་མས་སུ་མོང་བ་སྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་
མང་བྱ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་མོང་བྱྲེད་ཡོད་ཅིང་ཁོད་ཀི་མོང་བྱྲེད་ཁོད་ལས་རས་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞཾན། གཏན་ཚིགས་
མ་གྲུབ་སྲེ། ཤྲེས་པ་གཞན་གིས་རིག་པ་ཙམ་གིས་མོང་བར་འཇོག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། རང་གི་བདྲེ་སོགས་གཞན་གིས་མོང་བར་ཐལ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་གདུང་བ་མོང་
བར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཞཾན། །
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ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་མོང་བར་ཐལ།
དྲེས་རིག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྲེས་འདྲ་ཡིན་མིན་ཁད་པར་ཡོད་པ་དགག མངོན་
སུམ་ཡིན་མིན་ཁད་པར་ཡོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན།
ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་བདྲེ་སོགས་མོང་བ་མིན་ཏྲེ། དྲེ་ལས་སྲེས་འདྲ་བ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འོ་ན་
ལྷས་བྱིན་གི་བདྲེ་སོགས་དྲེས་དྲེ་ལ་དམིགས་པའི་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་དམིགས་རྲེན་བྱྲེད་དམ།
མི་བྱྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དམཾིགས། ལྷས་བྱིན་གི་བདྲེ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་
པ་ཆོས་ཅན། ལྷས་བྱིན་གི་བདྲེ་སོགས་ལ་སྲེས་འདྲ་བ་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་ཀི་དམིགས་རྲེན་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལས་སྲེས་འདྲ་བ་མིན་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་མིན་
པར་ཐལ། དྲེ་ཁོད་ལས་སྲེས་འདྲ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་ལྷས་བྱིན་
གི་བདྲེ་སོགས་རང་མཚན་མི་འཛིན་ཡང་བདྲེ་སོགས་ཀི་སི་ཡན་གར་བ་འཛིན་པས་ཡུལ་མྲེད་པ་
མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། ལྷས་བྱིན་གི་བདྲེ་སོགས་ལ་དམིགས་པའི་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ལྷས་
བྱིན་གི་བདྲེ་སོགས་ཀི་སི་ཡན་གར་བ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་མི་འཛིན་པར་ཐལ། དྲེའི་སི་ཡན་
གར་བ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རང་མོང་བྱྲེད་ཀི་བློ་དྲེ་མངོན་སུམ་དང་
བདག་རིག་ཏུ་གྲུབ་སྲེ། རང་མོང་བྱྲེད་ཀི་བློ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པ་དྲེས་ལྷས་བྱིན་གི་
རྒྱུད་ཀི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་ཡང་
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༼༢༨༩༽
མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་པ་མིན་ལ། ལྷས་བྱིན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་བདྲེ་སོགས་མངོན་སུམ་དུ་འཛིན་
པས་མོང་མི་མོང་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། རང་གཞན་གི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པའི་བློ་གིས་ཆོས་
ཅན། རང་གཞན་གི་བདྲེ་སོགས་དངོས་སུ་འཛིན་མི་འཛིན་གི་ཁད་པར་མྲེད་པར་ཐལ། རང་ལ་ལོག་
གྱུར་གི་བདྲེ་སོགས་འཛིན་པར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མཾ། གལ་ཏྲེ་རང་རྒྱུད་ཀི་བདྲེ་
སོགས་མོང་བ་ལ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དང་། གཞན་རྒྱུད་ཀི་བདྲེ་སོགས་
འཛིན་པ་ལ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པས་མོང་མི་མོང་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། ལྷས་
བྱིན་གི་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་འཛིན་པ་ཡང་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་
རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་འཛིན་པ་ལ་མ་མཐོང་བའི་ལས་ལ་སོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་འཛིན་པ་
ཙམ་དུ་མཚུངས་ཀང་མོང་མི་མོང་གི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། རང་བློ་ཆོས་ཅན། རང་གཞན་གི་བདྲེ་
སོགས་མོང་མི་མོང་གི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། རང་གཞན་གི་བདྲེ་སོགས་ལོག་གྱུར་དུ་
མཚུངས་པར་བསན་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། གཞན་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསལ་གིས་གདུང་
བར་འགྱུར་བར་ཐལ། གཞན་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསལ་མོང་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་རིག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
གཾལ། རྣལ་འབྱོར་པ་ལ་གཞན་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསལ་གི་ཡུལ་དང་། རང་གི་དབང་པོ་འདུས་པ་མྲེད་
པས་གཞན་རྒྱུད་ཀི་སྡུག་བསལ་མི་མོང་ངོ་ཞྲེ་ན། སྡུགཾ རྣལ་འབྱོར་པ་ཆོས་ཅན། གཞན་
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༼༢༩༠༽
གི་སྡུག་བསལ་མ་སྲེས་པས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མོང་བ་མིན་པ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། གཞན་
གི་སྡུག་བསལ་རིག་པ་ཙམ་གིས་གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མོང་བའི་ཕྱིར། ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་ཡང་
མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། སྡུགཾ ཆོས་གགས་ཆོས་ཅན། གཞན་གི་སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པ་ཙམ་གིས་
གཞན་གི་སྡུག་བསལ་མོང་བར་ཐལ་བའི་ྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་ལ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་སྡུག་བསལ་མོང་བའི་དོན་
སྡུག་བསལ་གི་ངོ་བོར་སྲེས་པ་དང་། སྡུག་བསལ་ལ་དམིགས་པའི་དོན་སྡུག་བསལ་ཤྲེས་པ་ཡིན་
པར་འདོད་པའི་མཁས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། དོན་སྣང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་དམིགས་
པའི་དོན་དང་མོང་བའི་དོན་ཐ་དད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་དམིགས་པའི་དོན་འདྲ་བ་སྲེས་པ་ཡིན་ལ།
མོང་བའི་དོན་རང་ིད་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མངོན་སུམ་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་ལ་
གིས་ཏྲེ། རང་བློ་རགས་ལས་རོགས་པར་ཐལ། དྲེ་ིད་འདོད་ལ་གནོད་བྱྲེད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི།
གཞཾན། ལྷས་བྱིན་ཆོས་ཅན། རང་ངོར་རང་གི་རྒྱུད་ཀི་བློ་རགས་ཡང་དག་ལས་རོགས་དགོས་པར་
ཐལ། རང་རྒྱུད་ཀི་བློ་རོགས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པ་གང་ཞིག རང་རྒྱུད་ཀི་བློ་རོགས་པའི་མངོན་སུམ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དབང་བློ་རགས་ལས་རོགས་པ་དགག ཡིད་བློ་རགས་ལས་
རོགས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དབང་བློའ ་ི གཏན་ཚིགས་གང་ཡིན་བརག བརགས་ན་
གཏན་ཚིགས་ིད་མི་འགྲུབ། གྲུབ་ཀང་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ས་མ་ལ་འདོད་ན།
དེཾ། ལྷས་བྱིན་ཆོས་ཅན། དབང་བློ་དང་དྲེའི་རྲེན་གསུམ་
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༼༢༩༡༽
གང་རུང་དྲེ་རང་ངོར་རང་རྒྱུད་ལ་དབང་བློ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། དྲེ་
སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པ་གང་ཞིག དྲེ་ལས་གཞན་པའི་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བཞི་པོ་རགས་སུ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། དོན་གསལ་རགས་
སུ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། བློ་ཆོས་རགས་སུ་འགྲུབ་མི་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། དབང་པོ་དང་གཟུང་
དོན་ཆོས་ཅན། ལྷས་བྱིན་གི་ངོར་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ལ་དབང་བློ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་
མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུད་ཀི་རགས་ཀི་དྲེ་སྐོར་གི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། ཡིད་བྱྲེད་ས་མ་ཆོས་
ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་དོན་གསལ་དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་གསལ་དྲེ་
དོན་གསལ་བའི་བློ་ལ་བྱྲེད་དམ། བློས་གསལ་བའི་དོན་ལ་བྱྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་
སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདིཾས།
གིས་པ་ལྟར་ན། དོན་གསལ་བའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པ་
བསན་པའི་རིགས་པ་དྲེས་བློས་གསལ་བའི་དོན་དྲེ་ཡང་དྲེ་སྐོར་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པ་
འགོག་ནུས་ཏྲེ། རིགས་པ་དྲེས་བློས་གསལ་བའི་དོན་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་གྲུབ་པ་འགོག་
ནུས་པའི་ཕྱིར། འྡོཾན། དོན་གསལ་དྲེ་དོན་ིད་ཀིས་སར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེ་བས་ཁད་པར་འགའ་ཞིག་
ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེ་བའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་
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༼༢༩༢༽
སྲེ་འཇིག་མྲེད་པའི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གལ་ཏྲེ་སར་མྲེད་གསར་དུ་སྲེ་བའི་ཁད་པར་ཡོད་ན།
དོན་ཆོས་ཅན། རང་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་སྐད་ཅིག་རྲེ་རྲེ་བཞིན་དུ་སྲེ་འཇིག་བྱྲེད་པར་ཐལ། རང་འཛིན་
གི་ཤྲེས་པ་སྲེད་བྱྲེད་གང་ཞིག སྲེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དོན་གསལ་ལྷས་བྱིན་རང་རྒྱུད་ཀི་
ཤྲེས་པས་ཤྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནམ། མ་ཤྲེས་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན་དོན་
གསལ་ཆོས་ཅན། ལྷས་བྱིན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་ཤྲེས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཡུལ་ཅན་ཤྲེས་པ་དྲེ་
ལྷས་བྱིན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་
དག་མིན་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། མཐྡོཾང་། གིས་པ་ལྟར་ན་གང་ཟག་གཞན་གིས་མཐོང་བའི་
དོན་གསལ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་རང་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་པས་
ཤྲེས་པ་མ་གྱུར་བའི་དོན་གསལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དོན་ཆོས་ཡན་གར་བ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་
རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། དབང་བློ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་
ཚོགས་གཅིག་པ་གཏན་ཚིགས་མིན། རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་པ་གཏན་ཚིགས་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི།
དོན་ཆོས་གཏན་ཚིགས་མིན་ཡང་། བློ་ཆོས་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བླྡོཾ། མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་
པའི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལྷས་བྱིན་གི་ངོར་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ལ་དབང་བློ་ཡོད་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་དབང་པོ་དང་རྒྱུ་ཚོགས་གཅིག་ལས་སྲེས་པས་
ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཞཾན། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཚོགས་གཞན་
ལས་སྲེས་ན། བློ་ཆོས་
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༼༢༩༣༽
ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། དབང་བློ་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་
གྲུབ་ན་དྲེའི་འབས་བུ་ཁས་བླངས་དགོས་པས། གཟུཾགས། ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་དབང་བློ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་རྲེན་གསུམ་དང་ཁོད་ལས་མ་གཏོགས་པའི་ཁོད་ཀི་འབས་བུ་བློ་ཆོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་
སྣང་རུང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དབང་པོ་དང་བློ་གིས་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་
ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་སོགས་དོན་ལྔ་
ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་འབས་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། དབང་བློའ ་ི འབས་བུ་མིན་པའི་ཕྱིར་
དང་། དྲེ་ལས་གཞན་པའི་རང་རྒྱུའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་
རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
གྲུབ་ཀང་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རང་གི་རྒྱུད་ཀི་བློས་མི་འགྲུབ། གཞན་གི་རྒྱུད་ཀི་
བློས་མི་འགྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རཾགས། བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་
ཐལ། ཁོད་དང་དབང་བློའ ་ི འབྲེལ་པ་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ཀི་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ།
འབྲེལ་བ་མ་ངྲེས་པའི་རགས་ཡང་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། རགཾས། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་དྲེ་ལས་ཐོག་
མར་གཞན་རྒྱུད་ལ་བློ་གྲུབ་ནས་དྲེ་ིད་དཔྲེར་བྱས་ཏྲེ། ཕྱིས་རང་རྒྱུད་ལ་བློ་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན།
ལྷས་བྱིན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་བློ་གྲུབ་པའི་མཐུན་དཔྲེ་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་རྒྱུད་
ལ་བློ་གྲུབ་པའི་མཐུན་དཔྲེ་བསྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་དུ་གཞན་རྒྱུད་ལ་བློ་སྒྲུབ་དགོས་ཤིང་། དྲེ་
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ལ་ཡང་མཐུན་དཔྲེ་གཞན་ཞིག་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་དོན་གྲུབ་པ་ཡིན་
གི་དོན་ལས་ཁོད་གྲུབ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རང་རིག་མངོན་སུམ་གི་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་ཁོད་ཀི་དོན་
གྲུབ་པར་འཇོག་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མངྡོཾན། ལྷས་བྱིན་ཆོས་ཅན། ངག་སྨྲ་བརོད་ཀི་
རགས་ལས་ངག་སྨྲ་བའི་སྲེས་བུ་ཕ་རོལ་པོ་སྲེམས་ལྡན་དུ་དཔོག་མི་ནུས་པར་ཐལ། རང་རྒྱུད་ལ་
ངག་སྨྲ་བརོད་དང་བློའ ་ི འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཡིད་བློ་རགས་ལས་རོགས་པ་དགག་
པ་ནི། ཡིཾད། ལྷས་བྱིན་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུད་ལ་ཡིད་བློ་རོག་པ་གཟུང་དོན་གི་རགས་ལས་གྲུབ་པར་
མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རོག་པ་ལ་གཟུང་དོན་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་མོང་བྱྲེད་གཞན་གིས་མོང་བ་
བཀག་ནས་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གིས་ཀ་རང་གསལ་མིན་ན་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་མིན། ས་མ་
རང་གསལ་ཡིན་པས་ཕྱི་མ་གསལ་བྱྲེད་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁོདཾ། ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་བློ་ས་མ་
གང་གིས་གསལ་བ་ཡིན་ཞྲེས་དྲིས་པས། དྲེའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་བློ་ཕྱི་མས་གསལ་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། བློ་
ས་ཕྱི་གིས་ཆོས་ཅན། གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། རང་གསལ་མིན་པ་མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། ཡུལཾ། འོ་ན་ཡུལ་སོ་སོགས་ཇི་ལྟར་གསལ་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། སོན་པོ་ཆོས་ཅན། རང་གསལ་མིན་
ཀང་གསལ་བའི་ཐ་སད་འཇུག་ཏུ་རུང་སྲེ། རང་འཛིན་མངོན་སུམ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པའི་སོ་ནས་
གསལ་བ་གཞག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བློ་ཆོས་ཅན། རང་གསལ་ཡིན་ཏྲེ། རང་ལ་ཤར་བའི་རྣམ་པ་རང་
གི་བདག་ིད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བློ་ས་མས་ཀང་བློ་ཕྱི་མ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་
འདོད་ན། བློ་
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༼༢༩༥༽
ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། རང་གསལ་དུ་གྲུབ་སྲེ། རང་ིད་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་སྲེས་པ་རང་ལ་གསལ་བའི་ཕྱིར།
དེཾ། བློ་ཕྱི་མ་རང་གསལ་མིན་ན་ཡུལ་ཡང་ཆོས་ཅན། བློ་ས་མའི་གསལ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། བློ་
ཕྱི་མ་བློ་ས་མའི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་པ་གང་ཞིག བློ་ཕྱི་མ་དང་རང་གསལ་མ་ཡིན་པར་མཚུངས་པའི་
ཕྱིར། དེཾ། ཡུལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་བློ་གིས་གསལ་ཚུལ་མི་མཚུངས་ཏྲེ། བློ་རང་གསལ་ཡིན་ཞིང་
ཁོད་བློ་ལ་རྣམ་པ་གཏོད་པར་བྱྲེད་པའི་སོ་ནས་གསལ་བ་གཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། འདྲཾ། བློ་ས་མ་ཆོས་ཅན། བློ་ཕྱི་མ་ཁོད་ཀི་གསལ་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་བློ་ཕྱི་མ་ལ་མ་ལྟོས་པར་
རང་གསལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བློ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གི་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་ཡུལ་གི་རྣམ་པ་
ཤར་པའི་སོ་ནས་ཡུལ་དྲེ་གསལ་བར་གཞག་པ་ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔེཾར། བློ་ས་ཕྱི་གིས་ཆོས་
ཅན། ཁོད་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་མིན་པའི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། སྒྲོན་མྲེ་ཕན་ཚུན་གིས་ཁོད་གསལ་བྱ་
གསལ་བྱྲེད་མིན་པའི་དཔྲེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་དང་བློ་གིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གསལ་བྱ་གསལ་
བྱྲེད་ཡིན་པའི་དཔྲེ་ཡོད་དྲེ། བུམ་གཟུགས་དང་སྒྲོན་མྲེ་དྲེ་ཁོད་གསལ་བྱ་གསལ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་དཔྲེ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡུལ་གཟུགས་འཛིན་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གཟུགས་མཐོང་
བའི་ཚེ་ན་ཁོད་མོང་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། ཁོད་གཟུགས་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པ་དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་གང་
ཞིག ཁོད་མོང་བྱྲེད་མྲེད་ན་ཁོད་དྲན་པའི་དྲན་ཤྲེས་མྲེད་དགོས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་སླར་ཡང་
མདོའ ་ི རིགས་པས་རང་རིག་བསྒྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྲན་པའི་རགས་ཀིས་རང་རིག་བསྒྲུབ།
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༼༢༩༦༽
གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་སྨྲ་བ་བསལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྲཾན། གཟུགས་འཛིན་པའི་དྲན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་
དུས་ན་མོང་བྱྲེད་ཡོད་དྲེ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་འགྱུར་བའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེཾས། དྲན་པའི་རགས་ཀིས་རང་མོང་སྒྲུབ་ན་མ་
ངྲེས་ཤིང་། མོང་ཙམ་སྒྲུབ་ན་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མས་ཤྲེས་པ་ས་མ་མོང་བ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ས་མ་རིང་སོགས་འཛིན་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཕྱི་མ་ཡུལ་ལ་
འཕོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ན་བློ་གཅིག་གིས་རིང་སོགས་འཛིན་པར་
རིགས་པས་དགག རིགས་ལྡན་དུ་མས་རིང་སོགས་འཛིན་ན་ཁས་བླངས་འགལ་བའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རཾིང་། ཡི་གྲེ་རིང་པོ་སོགས་འཛིན་
པའི་བློ་ལའང་མོང་བ་ཡོད་ན། ཡི་གྲེ་རིང་པོ་སོགས་ཀི་ཆ་ཤས་རྣམས་ན་བློ་རིམ་མྲེད་གཅིག་གིས་
འཛིན་ནས་དྲེའི་རྲེས་སུ་མོང་བྱྲེད་སྲེའམ་རིམ་ལྡན་དུ་མས་གཟུང་ནས་དྲེའི་རྲེས་སུ་མོང་བྱྲེད་སྲེ།
དང་པོ་ལྟར་ན། ན་བློ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེ་རིང་པོ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ།
ཡི་གྲེ་རིང་པོའ ་ི ཡུན་ཚད་དུ་གནས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གནསཾ། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། ཡི་
གྲེ་རིང་པོ་འཛིན་པའི་ན་བློ་དྲེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ན་བློ་སྐད་གཅིག་མ་གཅིག་
ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེ་རིང་པོ་འཛིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་ཡུལ་རིམ་མྲེད་ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་བའི་
ཕྱིར། ཕཾན། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་ས་ཕྱི་རྣམ་ཆོས་ཅན། ན་
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༼༢༩༧༽
བློ་སྐད་ཅིག་མ་གཅིག་དངོས་སུ་སྲེད་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། སྐད་ཅིག་ས་ཕྱིའི་རིམ་པ་དང་ལྡན་པའི་
ཕྱིར། སཾ། གལ་ཏྲེ་ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་ས་མ་རྣམས་ཆ་ཤས་ཕྱི་མའི་དུས་ན་མི་འགག་པར་གནས་པའི་
ན་བློ་སྐད་གཅིག་མ་གཅིག་དངོས་སུ་བསྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། འབད་རོལ་མཚུངས་པའི་ཨ་ཞྲེས་བརོད་པ་
ན་ཆོས་ཅན། སྒྲ་ཇྲེ་ཆྲེར་འཕྲེལ་བར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྒྲའི་ཆ་ས་མ་གནས་པའི་སྲེང་དུ་ཕྱི་མ་བསྣན་
པའི་ཕྱིར། རིཾམ། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཐ་མའི་དུས་ན་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེའི་ཆ་རིམ་ལྡན་དུ་འཛིན་པའི་བློ་མྲེད་
པར་ཐལ། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེའི་ཆ་ས་
མ་ཐོས་པའི་བློ་གནས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཡི་གྲེའི་ཆ་ས་མ་གནས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས།
རཾང་། ཡུལ་མི་གནས་ཀང་བློ་རང་ིད་གནས་ན་བློ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་ཀང་མི་འཇིག་པར་ཐལ། རང་
དུས་སུ་མི་འཇིག་པའི་ཕྱིར། ཡིཾ། ཡི་གྲེ་ཅིག་ཅར་སྲེས་པ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ཡིན་ན་ཡི་གྲེ་ཆོས་
ཅན། ས་མ་དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། མཾན། ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བསྲེད་པའི་རོལ་བ་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་
པར་ཐལ། ཁོད་རང་རྒྱུ་རོལ་བ་གཅིག་ལས་ཅིག་ཅར་སྲེ་བའི་ཕྱིར། ཡིཾ། རོལ་བས་གྲུབ་ཟིན་གསལ་
བར་འདོད་ན་ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གསལ་བར་བྱྲེད་པའི་རོལ་བ་ཕྱི་མ་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་
རང་རྒྱུ་རོལ་བ་གཅིག་ལས་ཅིག་ཅར་གསལ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རང་བློ་དྲན་པ་མྲེད་
པར་ཐལ། དྲན་པར་འདོད་པའི་གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དུཾ། ཕྱོགས་གིས་པ་ལྟར་ན་
བློ་ཆ་ཤས་དུ་མས་ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་དུ་མ་རིམ་གིས་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ་
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༼༢༩༨༽
ཞྲེ་ན། ཡི་གྲེའི་རིང་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཛིན་པའི་བློ་དུས་ཕྱིས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་
ཆ་ཤས་ཐ་མ་འཛིན་པའི་བློ་ཁོ་ན་ལ་མོང་བྱྲེད་ཡོད་པ་གང་ཞིག དྲེ་ཁོ་ན་ལ་ཁོད་འཛིན་པའི་བློ་མིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་སྲེལ་ནས་སྲེ་བ་དགག མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་ཅིག་
ཅར་སྲེ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ན་བློ་བར་མ་ཆད་དུ་སྲེ་བ་མྲེད་པར་ཐལ། མྱུར་བས་
བར་མ་ཆད་དུ་འཁྲུལ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། བླྡོཾ། ན་བློའ ་ི ཆ་ཤས་མོང་བྱྲེད་རས་གཞན་གིས་
སོ་སོར་མོང་བས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ན་བློ་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་བར་མ་ཆད་དུ་ཐོས་པར་མི་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་ཐོས་པའི་བར་དུ་མོང་བྱྲེད་རས་གཞན་རྲེ་རྲེས་ཚོད་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རིགས་པ་ས་མས་ཁྲེགས། རིགས་པ་གཞན་གིས་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་མ་ཆད་དུ་སོར་བར་བྱྲེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོརཾ། ན་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཀིས་སྒྲ་ཐོས་པ་བར་དུ་ཆོད་ཀང་བར་མ་ཆད་དུ་སོར་བར་བྱྲེད་པ་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་པ་སར་
རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། འཇུག་པ་མྱུར་བས་འཁྲུལ་ན་
ཧ་ཅང་ཐལ། དབང་ཤྲེས་སོར་ན་ལོག་ཤྲེས་ིད་དུ་ཐལ། སོར་བར་བྱྲེད་པ་དབང་ཤྲེས་ིད་མ་ཡིན།
རོག་པས་སོར་བར་བྱྲེད་པའི་གཞན་ིད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། དབང་ཤྲེས་ཀིས་གཟུགས་
སོགས་བར་ཆད་དང་བཅས་པར་མཐོང་ཡང་འཇུག་པ་མྱུར་བས་བར་ཆད་མྲེད་པར་འཁྲུལ་ན་ཨ་ཨི་
གིས་ཐོས་པའི་ན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། རང་ཡུལ་བར་ཆད་མྲེད་པར་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་པར་
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༼༢༩༩༽
ཐལ། རང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་མྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བར་ཆད་དང་བཅས་པར་མཐོང་ཡང་བར་
ཆད་མྲེད་པར་འཁྲུལ་པ་དྲེ་དབང་ཤྲེས་ཀིས་བྱྲེད་དམ། ཡིད་ཤྲེས་ཀིས་བྱྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན། དབཾང་།
དབང་ཤྲེས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ལོག་ཤྲེས་སུ་ཐལ། རང་ཡུལ་བར་ཆད་དང་བཅས་པ་ལ་བར་ཆད་
མྲེད་པར་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ིད་བསན་པ་ནི། ཡིཾ། ཡི་གྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐད་
ཅིག་ས་ཕྱིའི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་ཐུང་མཐའ་ཨ་ཐུང་ལྟ་བུར་དྲེ་ཡང་སྲེས་བུ་ནད་
མྲེད་ཀི་མིག་འཛུམ་པའི་ཡུན་ཚད་དུ་གནས་པ་གང་ཞིག དྲེ་ལ་ཡང་ས་ཕྱི་ཆ་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
བླྡོཾ། དྲེས་ན་ན་བློ་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་རིམ་གིས་ཐོས་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་ཐོས་པ་
གང་ཞིག ཡི་གྲེ་ཡིན་ན་ས་ཕྱིའི་ཆ་དུ་མ་དང་བཅས་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དེཾས། དབང་པོའ ་ི རྣམ་
བཅད་བཅས་པའི་སོར་བ་དགོད། གསུམ་པ་ནི། དབཾང་། ཡི་གྲེའི་ཆ་ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་པའི་བློ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་རོག་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་རོག་པ་དང་དབང་ཤྲེས་གང་རུང་གང་ཞིག དབང་ཤྲེས་མིན་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཡི་གྲེའི་ཆ་ཤས་གསལ་བར་མི་སྣང་བར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་
ཕྱིར། བཞི་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དོན་ཤྲེས་བར་མ་ཆད་ལ་གནོད་བྱྲེད་མྲེད། གནོད་བྱྲེད་ལུང་དོན་
བརགས་ནས་གཞན་དུ་བཤད། ཚུལ་དྲེས་ངོ་ཤྲེས་མངོན་སུམ་ཡིན་པ་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ནི།
དབཾང་། ཕྱོགས་གིས་པ་ལྟར་ཡིད་ཤྲེས་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཛིན་པའི་
ཤྲེས་པ་
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༼༣༠༠༽
མོང་བྱྲེད་གཞན་གིས་བར་མ་ཆོད་ཅིང་སྲེ་བ་མིཾན་པར་ཐལ། ཁོད་དང་ཁོད་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་བར་
མ་ཆད་དུ་སྲེ་བ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡང་དག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། གཏན་ཚིགས་མ་གྲུབ་
སྲེ། དོན་མཐོང་བའི་བློ་ལ་རང་རིག་མྲེད་པས་བློ་གཞན་གིས་རིག་དགོས་ལ། དྲེ་གིས་ཅིག་ཅར་མི་
སྲེ་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། བློ་ས་མ་རྲེ་རྲེས་བློ་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེའི་སྒྲུབ་
བྱྲེད་གང་ཡིན་ཞྲེས་དྲིས་པས་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་མ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དཔོད་པ་པས་བློ་དུ་
མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་མ་མཐོང་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་མིན་
པར་ཐལ། བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་ཡོད་བཞིན་དུ་མ་མཐོང་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ།
སྲེམས་གིས་ལྷན་ཅིག་འབྱུང་བ་གང་ཡིན་པ་དྲེ་ནི་གནས་མིན་ཏྲེ་ཞྲེས་སོགས་ཀི་ལུང་ཆོས་ཅན།
བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྲེ་བ་ཁོད་ཀི་དགོངས་པ་མིན་ཏྲེ། རོག་པ་རིགས་མཐུན་ས་མ་རྲེ་རྲེ་ཕྱི་མ་རྲེ་རྲེ་
བསྲེད་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་དགོངས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འདིཾས། རིགས་མི་མཐུན་གི་དབང་
ཤྲེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྲེ་བའི་རིག་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་དཔོག་པས་ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་དབང་པོའ ་ི མངོན་
སུམ་འདོད་པ་ལ་ཡང་གནོད་པ་བསན་པ་ཡིན་ཏྲེ། དབང་མངོན་རིགས་མཐུན་གིས་རྒྱུད་གཅིག་ལ་
ཅིག་ཅར་མི་འབྱུང་བར་བསན་པའི་ཕྱིར། སཾ། རིགས་པ་གཞན་གིས་ཀང་གནོད་དྲེ། འདི་ལྟར་ས་
བྲེག་པ་ས་ཕྱི་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སར་གི་དྲེ་ིད་འདིའོ་ཞྲེས་ངོ་ཤྲེས་པའི་བློ་དྲེ་མངོན་སུམ་ཚད་མ་
ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་གསལ་སྣང་ཡོད་པའི་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས། འདོད་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན།
མངོན་སུམ་མིན་པར་ཐལ། ས་

298

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༠༡༽
ཕྱི་གཅིག་ཏུ་འཛིན་པའི་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ངོ་ཤྲེས་ཀི་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མ་ཡིན་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ལས་ཡི་གྲེའི་ཆ་ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་ཚད་མ་
མིན་པའི་ཕྱིར། སྡོཾན། ངོ་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ས་ཕྱི་གཅིག་ཏུ་སྒྲོ་
འདོགས་པའི་རོག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་མང་བྱ་མོང་བྱྲེད་ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་དགག་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། ཁས་བླངས་དང་འགལ་བ། རིགས་པ་དང་འགལ་བ། རིམ་བཞིན་སྲེ་བ་ལའང་མཚུངས་
པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། དཔོད་པ་པ་ཆོས་ཅན། དབང་ཤྲེས་དྲེ་རང་དང་དུས་མམ་པའི་བློ་གཞན་
གིས་མོང་བར་འདོད་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བ་མྲེད་པའི་
ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དྡོཾན། དོན་མཐོང་བའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དོན་མཐོང་བའི་བློ་དང་དྲེ་མོང་བྱྲེད་ཀི་
བློ་རས་གཞན་པ་གིས་ཚད་མས་རོགས་པར་ཐལ། དྲེ་གིས་རས་གཞན་པ་གིས་ཅིག་ཅར་ཡོད་
པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་རས་གཞན་པ་གིས་རོགས་པའི་ཚད་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
རོག་པ་རྣམ་པ་གཅིག་པ་ཅན་གཅིག་གིས་ཤྲེས་པ་དྲེ་ིད་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་བས་གཅིག་ཏུ་
འཁྲུལ་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དཾོན། དོན་ཤྲེས་པའི་བློ་དང་དྲེ་ཤྲེས་པའི་བློ་གིས་ཆོས་ཅན། བློའ ་ི རྣམ་པ་
གཅིག་གིས་གཅིག་ཏུ་གཟུང་བ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་ཁོད་རས་ཐ་དད་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་སོན་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། ལེཾགས། དོན་དང་དོན་ཤྲེས་གིས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གིས་དུས་ཕྱིས་སོ་སོར་མི་དྲན་
པར་ཐལ། ཁོད་གིས་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་ལ་མོང་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དྡོཾན། དོན་དང་
དོན་ཤྲེས་
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༼༣༠༢༽
མོང་བྱྲེད་རིམ་བཞིན་དུ་སྲེ་བར་འདོད་ན་ཡང་། དོན་རིག་པའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། དོན་ཤྲེས་ལ་དོན་
དུ་སྣང་བ་དང་། དོན་ཤྲེས་མང་བའི་ཤྲེས་པ་ལ་དོན་ཤྲེས་སུ་སྣང་བ་རིམ་གིས་འབྱུང་བ་ཚད་མས་
རོགས་པར་ཐལ། དྲེ་གིས་རས་གཞན་རིམ་གིས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་མིན་
པར་ཐལ། སོན་པོ་རོགས་པའི་ཚེ་ན་ཡང་སོན་པོ་མཐོང་བའི་བློ་དང་དྲེ་མོང་བྱྲེད་རས་གཞན་རིམ་
གིས་འབྱུང་བ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཕྱི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་མྲེད་པར་ཐལ་བ་ལ་
གིས་ཏྲེ། ཤུགས་བསན་ཐུག་མྲེད་རིགས་པ་བརོད། དངོས་བསན་འཕོ་མྲེད་རིགས་པ་བརོད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེཾས། ཤྲེས་པ་ས་མ་ལ་རང་མོང་མྲེད་ཀང་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་གཞན་གིས་མོང་ན།
ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། ཕྱིས་དྲན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་དུས་ན་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའི་ཤྲེས་པ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་མི་ནུས་ཏྲེ། དུས་ཕྱིས་དྲན་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ས་མའི་གཏན་ཚིགས་མ་
གྲུབ་ན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་གང་གིས་མོང་བ་ཡིན། དྲེ་ཡང་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་གཞན་གིས་མོང་བ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་
ན། དོན་མོང་གི་ཤྲེས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མོང་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་ཐལ། ཁོད་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དང་དྲེའང་
ཕྱི་མ་གཞན་གིས་མོང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་སོང་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཤེཾས། བློ་ས་ཕྱི་རྒྱུན་ལྡན་དུ་འབྱུང་བའི་ཚེ་བློ་ཕྱི་མའི་སྲེད་བྱྲེད་གང་ཡིན་
ཞྲེས་དྲིས་པས་བློ་ས་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སོ་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་སོན་པོ་མ་རོགས་
པར་ཐལ། སོ་འཛིན་གི་ཤྲེས་པ་ས་མ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར། གཟུཾང་། ཁབ་སྲེ། སོ་
འཛིན་ཤྲེས་པ་ས་མ་དྲེ་ལ་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མའི་
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༼༣༠༣༽
གཟུང་དོན་གི་མཚན་ིད་ཚང་ན་སོ་འཛིན་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མའི་ཡུལ་སོན་པོ་གཟུང་དོན་དུ་མི་བྱྲེད་
དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ཕྱི་ཡི་གྲེགས་ཀིས་ཡུལ་ལ་འཕོ་བ་དགག ས་མའི་ནུས་པ་
ཟད་ནས་འཕོ་བ་དགག གཅིག་གིས་དོན་ཤྲེས་གིས་ཀ་འཛིན་པ་དགག འཕོ་ཚེ་ཕྱི་མ་མོང་བྱྲེད་
མྲེད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱི་རོལ་གི་དོན་ྲེ་བ་ན་དྲེས་བློ་ཕྱི་མས་བློ་ས་མ་འཛིན་པའི་གྲེགས་
བྱས་པས་བློ་ཕྱི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོའ ་ོ ཞྲེ་ན། བདཾག དོན་སྣང་གི་བློ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བློ་ས་མ་
འཛིན་པ་ལ་ཕྱི་དོན་གིས་གྲེགས་བྱྲེད་མི་ནུས་པར་ཐལ། བློ་ས་མ་དྲེ་ཁོད་ཀི་གཟུང་དོན་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རགས་ཁས། ཕྱིཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་བློ་ས་མ་འཛིན་པ་ལ་ཕྱི་དོན་གིས་
གྲེགས་བྱྲེད་ནུས་ན་ཕྱི་དོན་ྲེ་བའི་ཚེ་བློ་ས་མ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར།
དྡོཾན། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བློ་ས་མ་ལ་མོང་བྱྲེད་ས་མ་ཡོད་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། གཟུགས་སོགས་ྲེ་
བ་མིན་པའི་གནས་སྐབས་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། བློ་ས་མ་དྲན་པ་མི་སིད་
པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། འདཾས། འདས་མ་འོངས་སོགས་ལ་རོག་པའི་རྣམ་རོག་ཆོས་ཅན།
ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། ཡུལ་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཡུལ་ྲེ་བར་ཡོད་པ་
མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ས་མའི་ནུས་པ་ཟད་ན་ཕྱི་མ་མྲེད། སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་ཡང་གཟུང་
ཡུལ་མིན་པ་དགག གཟུང་ནུས་ཟད་ཀང་སྲེད་ནུས་ཡོད་པ་དགག གཅིག་ལ་ནུས་པ་དུ་མ་ཡོད་པ་
དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། འདོད་པ་བརོད། གནོད་བྱྲེད་བསན། །
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༼༣༠༤༽
གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། བློ་ས་མས་བློ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ཟད་པ་ན་བློ་ཕྱི་
མ་ཡུལ་ལ་འཕོའ ་ོ ཞྲེ་ན། དཾོན། བློ་ས་མས་བློ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་ཟད་པ་ན་ཆོས་ཅན། བློ་ཕྱི་མ་
ཡུལ་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། བློ་ཕྱི་མ་མི་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྲེ། ཡིད་
གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་པར་ཆགས་པའི་ཚེ། སྒྲ་འཛིན་ན་ཤཤྲེས་མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར། འོ་ན་ཀུན་གཞི་
ལས་འཇུག་ཤྲེས་དུ་མ་ཅིག་ཅར་སྲེ་བ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གཅིཾག ཡིད་གཟུགས་མཛེས་ལ་ལྷག་
པར་ཆགས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན། ཀུན་གཞི་ལས་ཀང་སྒྲ་འཛིན་ན་ཤྲེས་དངོས་སུ་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྒྲ་
འཛིན་ན་ཤྲེས་ཀི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་མས་པར་བྱས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། བློ་ས་མ་བློ་ཕྱི་མ་བསྲེད་པའི་རྒྱུ་
མིན་ན་བློ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། བློ་ས་མ་དང་ཡུལ་ལ་འཇུག་པ་དྲེ་མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། བློ་ས་མ་
ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཡིད་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཕྱི་མ་ས་མ་ལ་ལྟོས་པར་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ས་ཕྱི་
རིམ་བཞིན་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཡིདཾ། ཡིད་རག་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་ཞིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གཟུགས་མཛེས་ལ་ཆགས་པ་དྲེ་གཞན་རྣ་བའི་དབང་པོ་སོགས་ལ་མི་འགོ་བའི་ཕྱིར་ན་སྒྲ་འཛིན་ན་
ཤྲེས་མི་སྲེ་བ་ཡིན་གི་དྲེ་མ་ཐག་རྲེན་གི་ནུས་པ་མས་པས་མི་སྲེ་བ་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། མིཾན། དོན་
མཐོང་བའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། ཡིད་གཅིག་ཏུ་ངྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བློ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བ་ངྲེས་པ་
མིན་པར་ཐལ། གནས་སྐབས་ལ་ལར་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་འབྱུང་བའི་ཕྱིར། ཡིད་ཡུལ་དྲུག་ལ་འཇུག་
པ་མཚུངས་པའི་ཚེ་ཆོས་ཅན། ཡུལ་གཞན་དང་གཞན་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡིད་རག་པ་
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༼༣༠༥༽
གཅིག་ལས་མྲེད་པ་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། བདཾག བློ་ས་ཕྱི་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཅིག་ཅར་བསྲེད་
པར་ཐལ། བདག་ཡིད་ལྡན་པ་ཙམ་ལས་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གཅིཾག བྱྲེད་པ་པོ་ཡིད་གཅིག་ལས་མྲེད་པས་
བྱ་བ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་སྲེའོ་ཞྲེ་ན། མར་མྲེ་གཅིག་ཆོས་ཅན། རང་མཐོང་བའི་སྲེས་བུ་དུ་མའི་མིག་
ཤྲེས་ཅིག་ཅར་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རིཾམ། ཡིད་ཆོས་ཅན། བློ་དུ་མ་རིམ་
གིས་ཀང་མི་བསྲེད་པར་ཐལ། བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་མི་བསྲེད་པ་གང་ཞིག རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
འདིཾས། ཡིད་རག་པས་བློ་དུ་མ་ཅིག་ཅར་བསྲེད་པ་བཀག་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་
དྲེ། རྒྱང་འཕྲེན་པ་ལུས་རག་པ་གཅིག་གིས་བློ་རིམ་ཅན་དུ་བསྲེད་པ་དང་། གངས་ཅན་པས་སྲེས་བུ་
རག་པ་གཅིག་གིས་ཡུལ་ལ་རིམ་གིས་ལོངས་སོད་པར་འདོད་པ་ལ་ཡང་སོན་བསན་པའི་ཕྱིར།
གཾལ། བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་བློ་རྲེ་རྲེ་ཁོ་ན་སྲེ་བར་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། བདག་གི་ཡོན་ཏན་
འདུ་བྱྲེད་དྲེ་གང་ལས་སྲེས། བློ་ས་མ་ིད་ལས་སྲེས་ཞྲེ་ན། བློ་ས་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ས་མ་ལས་ཕྱི་
མ་མི་འབྱུང་བར་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཕྱི་མ་བདག་གི་ཡོན་ཏན་འདུ་བྱྲེད་ལས་སྲེ། དྲེ་ཁོད་ས་མ་ལས་
སྲེས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་བློ་ས་མ་དྲེ་བློ་ཕྱི་མ་དྲེ་འཛིན་པའི་ྲེར་ལྲེན་ཡིན་ཡང་གཟུང་
ཡུལ་མིན་པས་བློ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཡུལ་གཞན་ལ་འཕོའ ་ོ ཞྲེ་ན། གཟུཾང་། བློ་ས་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བློ་ཕྱི་
མའི་གཟུང་ཡུལ་གི་མཚན་ིད་ཚང་བར་ཐལ། ཁོད་བློ་ཕྱི་མ་ལ་རྣམ་པ་དངོས་སུ་གཏོད་བྱྲེད་དང་
ྲེར་ལྲེན་གི་དབང་ཤྲེས་དངོས་སུ་བསྲེད་པའི་ཆ་དྲེ། རང་འཛིན་དངོས་སུ་སྲེད་
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༼༣༠༦༽
བྱྲེད་ལས་གཞན་མིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སྣང་བ་དྲེ་རང་འཛིན་དངོས་སུ་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་ཡང་རང་
འཛིན་གི་ཤྲེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་མིན་པ་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་སོ་ཞྲེ་ན། སྣངཾ་། སྣང་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་
འཛིན་དབང་ཤྲེས་དངོས་སུ་བསྲེད་པའི་ཆ་དྲེ་རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་མིན་པ་མྲེད་དྲེ།
ཁོད་རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་དངོས་སུ་བསྲེད་པའི་ཆ་དྲེ་རང་འཛིན་དབང་ཤྲེས་ཀི་གཟུང་ཡུལ་དང་
རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཆཾ། བློ་ས་མ་ཆོས་ཅན། ཆ་ཕྲ་བ་སོགས་སུ་སོང་བའི་སོ་ནས་སར་བློ་ཕྱི་
མའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ་ཕྱིས་བློ་ཕྱི་མའི་གཟུང་ཡུལ་མིན་པར་སོང་བ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་ཕྱོགས་
ཀི་ཆ་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དགག་པ་དངོས། རོད་པ་སོང་བ། མཇུག་བསྡུ་
བའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུཾང་། བློ་ས་མས་བློ་ཕྱི་མའི་གཟུང་ཡུལ་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མས་པའི་ཚེ། བློ་
ཕྱི་མ་ཡུལ་ལ་འཕོའ ་ོ ཞྲེ་ན། གཟུཾང་། གཟུང་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་འཛིན་ཤྲེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་
བྱྲེད་པའི་ནུས་པ་མས་ནས་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་མ་མས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་འཛིན་ཤྲེས་
པའི་གཟུང་ཡུལ་བྱྲེད་པའི་ནུས་པ་དང་བསྲེད་པའི་ནུས་པ་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་
གཟུགས་སོགས་ཕྱི་དོན་གིས་ཀང་རང་འཛིན་ཤྲེས་པའི་གཟུང་ཡུལ་བྱྲེད་པའི་ནུས་པ་གཞན་དུ་
མྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །བླྡོཾ། བློ་ས་མ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། བློ་ཕྱི་མའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པར་ཐལ། བློ་ཕྱི་
མའི་གཟུང་བྱ་དང་དངོས་སུ་སྲེད་བྱྲེད་ཀི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་མོང་བྱྲེད་ཀི་བློ་
དངོས་སུ་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་ན་ཤྲེས་པ་འགྱུར་བའི་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འོ་
ན་རྣལ་འབྱོར་པ་
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༼༣༠༧༽
རྣམས་ཀིས་གཟུགས་ཕྲ་མོ་སོགས་དང་། ྲེར་ལྲེན་མིན་པའི་གཞན་གི་སྲེམས་གཟུང་ཡུལ་དུ་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། གཟུགས། ཀུན་ཏུ་ཐ་སད་པའི་ཚད་མ་ཆོས་ཅན། འཕགས་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་
དཔད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཚུར་མཐོང་ཁོ་ནའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་དཔད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། ཕྱི་
རོལ་གི་དོན་ལ་རགས་པ་ཕྲ་བར་སོང་བ་སོགས་ཀིས་སར་གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ། ཕྱིས་གཟུང་ཡུལ་
མིན་པར་སོང་བ་སིད་ན་ཡང་དོན་སྣང་གི་བློ་ཆོས་ཅན། རགས་པ་ཕྲ་བར་སོང་བ་སོགས་ཀིས་སར་
གཟུང་ཡུལ་ཡིན་པ། ཕྱིས་གཟུང་ཡུལ་མིན་པར་འགྱུར་མི་སིད་པར་ཐལ། ལུས་ཅན་མིན་པའི་ཕྱིར།
དེཾ། ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་ཆོས་ཅན། ཕྱི་རོལ་གི་ཡུལ་རོགས་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། རང་གི་ྲེར་ལྲེན་
ཤྲེས་པ་ས་མ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། ནུསཾ། བློ་ས་མ་ལ་བློ་ཕྱི་མའི་རྒྱུ་
བྱྲེད་པའི་ནུས་པ་དང་གཟུང་ཡུལ་བྱྲེད་པའི་ནུས་པ་རས་གཞན་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་བྱྲེད་པ་ཙམ་གིས་
གཟུང་ཡུལ་དུ་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་པོ་རྣམས་ཆོས་ཅན། གཅིག་ལ་ནུས་པ་རས་གཞན་དུ་མ་
དང་། དུ་མ་ལ་ནུས་པ་རས་གཅིག་ཡོད་པས་འབས་བུ་དུ་མ་དང་གཅིག་བྱྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་དག་
མྲེད་ཀང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་འབས་བུ་དུ་མ་དང་གཅིག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གཾལ། རང་སྲེ་ཁ་ཅིག་ན་རྲེ། རྒྱུ་
གཅིག་ཁོ་ན་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། འབས་བུ་དུ་མ་ནི་རྒྱུ་དུ་མ་ལས་སྲེ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། རྒྱུ་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་འབས་བུ་དུ་མ་སྲེ་བ་ཁས་མི་ལྲེན་ཏྲེ། འབས་བུ་ཡིན་ན་རང་གི་རྒྱུ་རྲེན་
ཚོགས་པ་ལས་འབྱུང་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཅིཾག རྒྱུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཅིག་གིས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་
ཅྲེས་པའི་ཐ་སད་དང་། ཁོད་གཅིག་གིས་འབས་བུ་དུ་མ་མི་བྱྲེད་པ་གིས་
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པོ་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་གཅིག་ིད་རྒྱུ་ཚོགས་པ་དུ་མའི་ནང་དུ་ཚུད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མར་མྲེ་
གཅིག་གིས་འབས་བུ་དུ་མ་བྱྲེད་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་གཅིག་གིས་དོན་ཤྲེས་གིས་ཀ་འཛིན་པ་
དགག་པ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་བློ་ཕྱི་མས་དོན་དང་རྣམ་ཤྲེས་གིས་ཅིག་ཅར་འཛིན་པས་ཡུལ་གཞན་
ལ་མི་འཕོ་བའི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། སཾ། ཨ་ཨི་གིས་བར་མ་ཆད་དུ་བརོད་པའི་ཚེ་ཨི་འཛིན་དྲན་པས་
ཆོས་ཅན། ཨ་ཨི་གིས་རིམ་མིན་ཅིག་ཅར་དུ་འཛིན་པར་ཐལ། ཨ་འཛིན་པའི་ན་ཤྲེས་དང་ཨི་
གིས་ཀ་གཟུང་དོན་དུ་བྱས་ནས་འཛིན་པའི་ཕྱར། གཅིཾག དོན་གཅིག་ཀང་ཆོས་ཅན། ལན་གིས་
སུ་སྣང་བ་ཐལ། རང་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་དང་དྲེ་འཛིན་པའི་བློ་ཕྱི་མ་གིས་ཀ་ལ་སྣང་བའི་ཕྱིར། བཞི་
པ་འཕོ་ཚེ་ཕྱི་མ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་འགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་
པོ་ནི། གཾལ། དོན་ལ་འཕོ་བར་མི་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་པའི་ལན་དུ་གཞན་གིས་ཤྲེས་པ་ཕྱི་མ་དྲེ་ཡུལ་
གཞན་ལ་འཕོ་བའི་ཚེ། དྲེ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པས་མོང་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དང་། ཡུལ་ལ་མི་འཕོ་བའི་སོན་
གིས་ཀ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཞཾན། དོན་མཐོང་བའི་སྲེས་བུ་ཆོས་ཅན། གང་ཟག་གཞན་རྒྱུད་ཀི་ཤྲེས་
པས་རང་རྒྱུད་ཀི་བློ་བཞིན་དུ་རང་རྒྱུད་ཀི་བློ་ཐམས་ཅད་ལ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པར་ཐལ། བློ་ས་མ་མོང་
བ་ཕྱི་མ་ལ་ལྟོས་ཤིང་བློ་ཕྱི་མ་ལ་མོང་བྱྲེད་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། བདག་གི་མོང་བ་དྲེ་
བདག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་བ་ཡིན་ཞིང་། གཞན་གི་མོང་བ་དྲེ་བདག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མོང་
བ་མིན་པས་མི་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། དཔོད་པ་བ་ཆོས་ཅན། བདག་མོང་དང་གཞན་མོང་གི་ཁད་པར་
མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་མ་གྲུབ་བརོད་
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༼༣༠༩༽
པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བདག་མོང་ིད་མངོན་སུམ་གིས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མིག་ལ་སོགས་
པ་གསལ་བ་མིན་ཡང་གསལ་ཞྲེས་བརོད་པ་དྲེ་བཞིན་དུ་ཤྲེས་པ་ཡང་བདག་ིད་གསལ་བ་མ་གྲུབ་
ཀང་གསལ་ཞྲེས་བརོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གསཾལ། མིག་དབང་གཟུགས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རང་
གསལ་མ་ཡིན་ཡང་གསལ་ཞྲེས་པའི་ཐ་སད་འཇུག་སྲེ། གསལ་བ་དང་དབང་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། སོན་འཛིན་མིག་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་གསལ་བ་མིན་བཞིན་དུ་ཡུལ་སོན་པོའ ་ི གསལ་
བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ཡིན་ན་ཤྲེས་བྱ་མ་ལུས་པ་ཁོད་ལ་གསལ་བར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གསུམ་པ་ནི། ཚད་མ་སོགས་སོ། །ལྲེའུ་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།། ༈ །།གིས་པ་
གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་འཆད་པ་ལ་གསུམ་པ་ལས། དང་པོ་ཐོག་མར་འབྲེལ་གིས་མཚམས་སར་
བསན་པ་ནི། སར་བཤད་པ་ལས་ཤྲེས་སོ། །གིས་པ་བར་དུ་ལྲེའུའི་གཞུང་ིད་བཤད་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། བརོད་བྱའི་གཙོ་བོ་སྒྲུབ་ངག་བཤད། རོངས་པ་སྲེལ་ཕྱིར་བསྒྲུབ་བྱ་བཤད། བརོད་ཚུལ་རོགས་
ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། བདག་མཐོང་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད།
དོན་ཞྲེས་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། བདག་གིས་མཐོང་བའི་རྣམ་བཅད་
བཤད། རྣམ་བཅད་དོན་ིད་རིགས་པས་བསྒྲུབ། ཐལ་བའི་ངག་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི།
གཞནཾ། ཚད་མ་མདོར། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གི་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་བདག་གིས་མཐོང་བ་སོས་
པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གངས་ཅན་པས་ཕྱོགས་
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ཆོས་སར་རོལ་རང་གིས་མ་གྲུབ་ཀང་ཕྱིར་རོལ་གིས་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་ཡང་
དག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད་པའི་ལོག་རོག་དགག་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། དྲེས་
སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་བློ་བདྲེ་ཆོས་ཅན། སྲེམས་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། སྲེ་འཇིག་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་
བཀོད་པའི་ཚེ། བློ་བདྲེ་སྲེ་འཇིག་ཅན་དུ་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ལས་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་
ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ལ། དྲེས་རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བར་འདོད་པའོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལུང་
ལས་སྲེ་འཇིག་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་དགག སྲེ་འཇིག་ཅན་ལ་སྲེམས་མྲེད་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གསུམ་སྲེ། དངོས་སོབས་ཡུལ་ལ་ལུང་ཚིག་ཚད་མ་མིན། ཚད་མ་མིན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་བསྒྲུབ་མི་
ནུས། ཕྱིར་རོལ་ིད་ལ་ཚད་མ་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡྡོཾངས། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཡུལ་བློ་བ་དྲེ་སྲེ་འཇིག་ཅན་ལ་ལུང་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མར་མི་འགྱུར་བ་ཐལ།
ཁོད་ཀི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་གྲུབ་པའི་ཚེ། ལུང་དྲེ་གཞལ་བྱ་གཞན་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་
ལྲེན་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ལུཾང་། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུང་ཚད་མ་མིན་
པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་གཞན་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་དུ་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་རིགས་
པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ལས་བློ་བདྲེ་སྲེ་
འཇིག་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་མིན་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་
པའི་ལུང་དྲེ་སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ཚད་མར་གྲུབ་སྲེ། སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ཆོས་
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༼༣༡༡༽
ཅན། སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་ལ་ལྡན་པ་མིན་པ་ཐལ། སངས་རྒྱས་པ་ཁོ་ན་དང་འབྲེལ་པ་གིས་པོ་གང་
རུང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ཚཾད། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པ་ལ་ཚད་མར་མ་གྲུབ་
པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་རང་གི་ཞྲེན་དོན་ལ་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན།
སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དོན་དང་འགལ་བའི་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཁས་ལྲེན་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་
ིད་ཀིས་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། སངས་རྒྱས་པའི་ལུང་དོན་དང་འགལ་བ་ཁས་ལྲེན་ན། སངས་
རྒྱས་པའི་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་དོར་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་
པར་རིགས། གཞན་གི་ཁས་བླངས་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། སྒྲུབ་བྱྲེད་མྲེད་ཀང་གྲུབ་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་
ནི། རཾང་། གངས་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། རང་ལུགས་ཀི་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་སངས་རྒྱས་
པའི་ངོར་བརོད་རིགས་པར་ཐལ། དྲེའི་ངོར་དྲེ་སྒྲུབ་དགོས་ཀི་སར་རོལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ངྲེད་
ཀིས་གངས་ཅན་གི་ལུང་ལས་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རིཾགས། དྲེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་
གངས་ཅན་གི་ལུང་ཚད་མར་འཛིན་པའི་རིགས་པ་བརོད་རིགས་པར་ཐལ། དྲེའི་ངོར་དྲེ་སྒྲུབ་དགོས་
ཀི་སར་རོལ་གང་ཞིག དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གངས་ཅན་གི་ལུང་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ངྲེད་ཀིས་དྲེ་
རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ལས་རོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སཾར། དྲེ་ཆོས་ཅན། སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་རྣལ་
འབྱོར་མངོན་སུམ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་སོན་རིགས་པར་ཐལ། ས་མ་གང་ཞིག དྲེའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་རྣལ་འབྱོར་
མངོན་སུམ་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་བསན་ཀང་བསྒྲུབ་མི་ནུས་ཏྲེ། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་
དྲེ་དོན་
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༼༣༡༢༽
གང་དང་ཡང་འབྲེལ་པ་རྣམ་པར་ཆད་ཅིང་། རྲེས་སུ་དཔག་པས་སིའི་ཚུལ་གིས་ཀང་ཤྲེས་པར་བྱ་བ་
མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཾང་། རྣལ་འབྱོར་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་བློ་བདྲེ་སྲེམས་
མྲེད་བསྒྲུབ་བྱར་འཇོག་བྱྲེདཾ་དྲེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ས་མའི་གཏད་ཚིགས་དྲེའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
སྲེསཾ། སྲེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་དུ་འཇོག་རིགས་པར་
ཐལ། ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་དང་ལྟར་སྣང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྣམ་གཞག་མཐའ་གཅིག་ཏུ་བྱར་མྲེད་པར་
ཐལ། ཁོད་སྲེས་བུའི་འདོད་པ་ཙམ་གིས་གཞག་པ་གང་ཞིག སྲེས་བུའི་འདོད་པ་དྲེ་དངོས་པོའ ་ི
གནས་ཚུལ་ལ་མ་བརྲེན་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། སྲེ་འཇིག་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁོད་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་དྲེ་ལྟར་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གི་དོན་དུ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཡྡོཾད། གལ་ཏྲེ་དྲེ་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་ཀང་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་
དོན་ལ་ཡོད་པས་དྲེའི་རགས་ལས་དྲེ་རོགས་པའི་བློ་ཚད་མ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཚད་མ་མིན་
པར་ཐལ། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་ལ་བརྲེན་པའི་ཤྲེས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རཾང་། གཞན་ཡང་སྲེ་
འཇིག་ཅན་གི་རགས་ཀིས་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
དྲེ་སྐོར་གི་འབས་རང་མ་དམིགས་པའི་རགས་གསུམ་པོ་གང་རུང་དུ་ཐལ། ཁས་བླངས་དྲེའི་ཕྱིར།
དེཾ། ཡང་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་གསུམ་སར་རོལ་རང་ིད་ལ་མ་གྲུབ་
ཀང་ཕྱིར་རོལ་སངས་རྒྱས་པས་ཁས་བླངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་
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༼༣༡༣༽
གིས་སངས་རྒྱས་པའི་ངོར་བློ་བདྲེ་སྲེམས་མྲེད་དུ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་དྲེ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་
རགས་ཀིས་དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་གསུམ་གི་དོན་གྲུབ་ན། སར་རོལ་རང་ིད་ལ་ཡང་གྲུབ་ཅིང་། མ་གྲུབ་
ན་ཁོད་ལས་ཕྱིར་རོལ་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཞཾན། རགས་ཡང་
དག་གི་ཕྱོགས་ཆོས་སར་རོལ་རང་ིད་ཀིས་གྲུབ་པ་དགོས་ན་ཐལ་འགྱུར་ལ་ཡང་མཚུངས་ཤིང་།
དྲེ་ལྟར་ན་ཕྱོགས་གང་གིས་བྱྲེ་བག་པའི་ངོར་བ་ལང་གི་སི་ཆོས་ཅན། དུ་མར་ཐལ། གསལ་བ་དུ་མ་
དང་དོན་ལ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་ཐལ་འགྱུར་དྲེ་ཐལ་འགྱུར་ཡང་དག་མིན་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན།
དྲེ་ལྟ་བུའི་ཐལ་འགྱུར་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་སར་རོལ་རང་ིད་ཀིས་མ་གྲུབ་ཀང་ཐལ་འགྱུར་
ཡང་དག་མིན་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་གིས་ཁས་བླངས་རགས་སུ་བཀོད་ནས་མི་འདོད་པ་ཐལ་བ་
འཕྲེན་པ་ཡིན་གི། རང་རྒྱུད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སྒྲུབ་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དོན་ཞྲེས་སོས་
པའི་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དོན་ཞྲེས་སོས་པའི་རྣམ་བཅད་བཤད། རྣམ་བཅད་དོན་ིད་
རིགས་པས་བསྒྲུབ། ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པར་བསྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། མདོར། གཞན་
དོན་རྲེས་དཔག་གི་མཚན་ིད་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་དུ་དོན་ཞྲེས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། རག་པར་ལུང་
ལས་བཤད་པ་དང་། སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་དང་མཐུན་ཕྱོགས་གང་རུང་དྲེ་སྒྲ་རག་པ་སྒྲུབ་
པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པར་བསལ་ཏྲེ། ཚུལ་གསུམ་གི་དོན་ལས་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་གྲུབ་པར་
བསན་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་མི་རག་པ་སོགས་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་སོར་རོ། །གིས་པ་ནི། རོགཾ རོག་པ་
དང་ལུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་རག་པ་
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༼༣༡༤༽
ཙམ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་འཁྲུལ་ཏྲེ། ཁོད་དངོས་པོའ ་ི གནས་ལུགས་ལས་གཞན་དུ་འཇུག་པར་སིད་
པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་རང་ཡུལ་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
ཕྱོགས་ཚིག་དངོས་དང་བརྒྱུད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན། དྲེས་ན་གཞན་ལ་བཀོད་སོན་རང་ལ་མྲེད།
ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་རོད་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཚིག་གིས་དངོས་སུ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མིན་པ་མཚུངས། བརྒྱུད་ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་མིན་ཁད་པར་ཡོད། ཕྱོགས་ཚིག་བརྒྱུད་
ནས་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དྡོཾན། སྒྲ་མི་རག་ཅྲེས་པའི་ཚིག་དང་། གང་བྱས་ན་མི་
རག་པས་ཁབ། དཔྲེར་ན་བུམ་པ་བཞིན། སྒྲ་ཡང་བྱས་སོ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རག་པ་
སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ། སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གི་དོན་མ་ཚང་བའི་ཕྱིར། དྲེས་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་རགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་ཚིག་
རགས་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་གཏན་མི་སིད་དམ་སམ་ན། ཕྱོགཾས། ཕྱོགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་
ཚིག་སྨྲ་བ་པོ་ལྷས་བྱིན་གི་རྒྱུད་ལ་ཀུན་སློང་གི་བསམ་པ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་
གི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་ཕྱིར། སྒྲ་མི་རག་ཅྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པ་དངོས་སུ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལས་སྒྲ་མི་རག་པ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་མི་སྲེ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
སྒྲུབཾ། སྒྲ་མི་རག་ཅྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྒྱུད་ནས་ཀང་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་
མྲེད་དྲེ། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་བརོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཾཏན།
གང་བྱས་ན་མི་རག་ཅྲེས་སོགས་ཀི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྒྱུད་
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༼༣༡༥༽
ནས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་གསུམ་བརོད་པའི་དྲེ་སྐོར་གི་སྒྲུབ་
ངག་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཾཏན། སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཚིག་ལ་བརྒྱུད་
ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་པར་བཞྲེད་དྲེ། ཁོད་དྲེ་ལ་དཔག་བྱ་བསན་པ་ནི། གཏན་ཚིགས་
དོན་གི་ཡུལ་དུ་འདོད། །ཅྲེས་པའི་མདོ་རོམ་པ་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཏན་
ཚིགས་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག ནུས་པ་འཇུག་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ།
གལ་ཏྲེ་སྒྲ་མི་རག་ཅྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྒྱུད་ནས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་ཡོད་
དྲེ། ཁོད་ལ་བརྲེན་ནས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་ཚིག་འཇུག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། སྒྲ་
རག་གམ་མི་རག་སམ་པའི་ཐྲེ་ཚོམ་དང་། སྒྲ་རག་མི་རག་གང་རུང་གཅིག་ཤྲེས་པར་འདོད་པའི་ཤྲེས་
འདོད་དང་། སྒྲ་རག་མི་རག་རོད་པར་བྱྲེད་པའི་སྐབས་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་
ཁས། ཚིག་གི་ཞྲེས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། མིཾ། སྒྲ་རག་ཅྲེས་པའི་ཚིག་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ།
ཚིག་དྲེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ། །ནཾང་། དྲེས་ན་སྒྲ་
མི་རག་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བརྒྱུད་ནས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ནུས་པ་མྲེད་དྲེ།
ཁོད་ལས་སྒྲ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་ལ་དྲན་པ་བསྲེད་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གང་བྱས་ན་
ཞྲེས་སོགས་ཀི་ཚིག་ཆོས་ཅན། ཆོས་རགས་ལྡོག གིས་པ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་
གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཕྱོགས་ཚིག་ངྲེས་པར་དགོས་ཏྲེ། རགས་ཀིས་ནུས་ཡུལ་དངོས་སུ་བསན་པ་མྲེད་
པར་
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གཏན་ཚིགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཁབཾ། རགས་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་
པ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་བསན་མི་དགོས་པར་ཐལ། གང་བྱས་ན་ཞྲེས་སོགས་ཁབ་པ་སོན་འགོ་ཅན་
དང་། སྒྲ་ནི་བྱས་པ་ཡིན། གང་བྱས་ན་མི་རག་པས་ཁབ། དཔྲེར་ན་བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེས་ཕྱོགས་
ཆོས་སོན་འགོ་ཅན་གིས་ཀ་ལ་བསྒྲུབ་བྱ་དངོས་སུ་སོན་པ་མྲེད་ཀང་། སྒྲ་མི་རག་པར་རོགས་པའི་
རྲེས་དཔག་སྲེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། ཕྱོགཾས། འོ་ན་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་མ་ཚང་བའི་མཚན་གཞི་
མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྒྲ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དངོས་སུ་མ་བསན་པས་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་
མ་ཚང་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་དངོས་སུ་མ་བསན་ཀང་གང་བྱས་ན་ཞྲེས་སོགས་ཀི་ངག་ལས་སྒྲ་མི་
རག་པར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། བྱས་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚུལ་གསུམ་གང་རུང་གཅིག་
མ་བརོད་ན་དྲེ་སྐོར་གི་སྒྲུབ་ངག་ཡན་ལག་མ་ཚང་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྲེས་ན་གཞན་ལ་
བཀོད་སོན་རང་ལ་མྲེད་པ་ནི། བསྒྲུབཾ། ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་ངག་ཡང་དག་གི་ཡན་ལག་མིན་པར་
བསན་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རིགས་པ་ཅན་པས་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་
པ་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་དུ་ཁས་བླངས་པ་ལ། ཕྱོགས་གང་གིས་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པར་བརོད་པའི་
ཚིག་ཆོས་ཅན། དམ་བཅར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཞྲེས་སོན་བརོད་པ་དྲེ་
རང་ལ་མི་འཇུག་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། ཅི་ལྟར་མི་འཇུག་ཅྲེ་ན། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའི་
ཚིག་ཆོས་ཅན། ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པའི་ཚིག་མིན་པར་ཐལ། ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་
སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་
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༼༣༡༧༽
ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཁོད་ལ་སོན་དྲེ་འཇུག་སྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཁོ་ན་བརོད་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་ཡིན་ཞྲེས་
ངྲེས་གཟུང་གི་ཁད་པར་མྲེད་པར་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་ཙམ་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་དུ་སྨྲས་པའི་ཕྱིར།
ངྲེད་ངྲེས་གཟུང་གི་ཁད་པར་དང་བཅས་ཏྲེ་བརོད་པས་སོན་དྲེ་མི་འཇུག་གོ་ཞྲེ་ན། ཁདཾ། རིགས་པ་
ཅན་པ་ཆོས་ཅན། ངྲེས་གཟུང་གི་ཁད་པར་བརོད་ཀང་སར་གི་སོན་དྲེ་འཇུག་སྲེ། ཁོད་ཀི་ལུགས་ལ་
ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་དང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་
ངག་གི་ཡན་ལག་ཏུ་ཁས་བླངས་པས་ཕྱོགས་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་བླང་དགོས་པའི་ཕྱིར། གཞཾན། ཤྲེས་
བྱྲེད་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་ལས་གཞན་དུ་བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་ཙམ་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་དུ་འདོད་ན།
ར་མཁན་གིས་ར་བུམ་བྱའོ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། དམ་བཅར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་བརོད་པ་ཙམ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བརོད་པ་ཆོས་ཅན། དམ་བཅར་ཐལ་བའི་སོན་
མྲེད་དྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་བརོད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། མ་གྲུབ་པ་བརོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཕྱོགས་ཚིག་ཆོས་
ཅན། ཕྱི་མ་དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཕྱོགས་ཚིག་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་པའི་རོད་ལན་དགག་པ་ནི།
ལྟརཾ། རིགས་སོའ ་ི འགྲེལ་བྱྲེད་གཞོན་ནུ་མང་ལྲེན་གི་བུ་ལ་སོགས་པའི་རིག་པ་ཅན་པ་ན་རྲེ།
ཕྱོགས་ཚིག་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། ལྟར་སྣང་བ་དང་བཅས་པ་སྒྲུབ་པ་འགོད་པའི་དུས་སུ་
བརོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མངོན་སུམ་གིས་མ་ངྲེས། ཚིག་གིས་ཞྲེས་པའི་ཁད་པར་ཡོད་དོ་ཞྲེ་ན། སུན་
འབྱིན་གི་ཚིག་གིས་མ་ངྲེས་ཞྲེས་སོགས་ཀི་རོད་ལན་ཆོས་ཅན། མཁས་པས་བཞད་གད་ཀི་གནས་
ཡིན་ཏྲེ། ཕྱོགས་ས་འབྲེལ་མྲེད་
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༼༣༡༨༽
བཀོད་ནས་ལན་འབྲེལ་མྲེད་བཏབ་པའི་རོད་ལན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རོངས་པ་སྲེལ་ཕྱིར་
བསྒྲུབ་བྱ་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་ལུགས་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་བཤད། གཞན་ལུགས་བསྒྲུབ་
བྱའི་མཚན་ིད་དགག ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་བའི་དཔྲེ་ཡང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། མཚན་
ིད་བསན་པའི་དགོས་པ་བཤད། དགོས་པ་ཅན་གི་མཚན་ིད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚུལ་
གསུམ་བརོད་པའི་ངག་ལས་བསྒྲུབ་བྱ་རོགས་པར་འགྱུར་ན། བསན་བཅོས་ལས་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་
ིད་བསན་པ་དགོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། སྒྲུབཾ། བསན་བཅོས་ལས་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་
བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་ལ་མིན་པ་དང་། མིན་པ་ལ་
ཡིན་པར་རོངས་པའི་རོངས་པ་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་
འཇོག་བྱྲེད་ཚིག་བཞི་བཤད། ཡང་དག་འཇོག་བྱྲེད་མ་བསལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཚིག་བཞིས་གཟུང་བའི་དོན་བཞི་བསན། ཕྱི་མ་གིས་པོ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངྡོཾ་།
ཚད་མ་མདོར་གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་གི་མཚན་ིད་ལྔ་ལྡན་གསུངས་པའི་ནང་ནས་ངོ་བོ་
དང་། ཁོ་ན་དང་། འདོད་པ་དང་། བདག་ིད་ཅྲེས་པའི་ཚིག་དང་པོ་བཞི་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་གི་མཚན་ིད་གི་ཟུར་བཞི་བསན་ཏྲེ། རིམ་པ་ལྟར་ཕྱིར་རོལ་གིས་མ་གྲུབ་པ་དང་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པ་མིན་པ་དང་། ཞྲེ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་འདོད་པ་དང་། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་
ཁས་བླངས་པ་རྣམས་གཟུང་བའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་རྒྱས་པར་བཤད། རང་
ིད་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
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༼༣༡༩༽
ལ་གསུམ་སྲེ། ཞྲེ་འདོད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་བསན། བསྒྲུབ་བྱ་མིན་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། ཚུལ་དྲེས་ལོག་
རོག་གཞན་ཡང་ཁྲེགས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཞྲེ་འདོད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པའི་དཔྲེ། དྲེ་ལ་གཞན་
གིས་རོད་པ་སོང་། དྲེ་ལྟར་བསན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཾ། མདོར་གཞན་དོན་
བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་འདོད་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ།
རོལ་བས་ངག་ཏུ་མ་བརོད་ཀང་། ཞྲེ་བས་འདོད་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་དྲེ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་ཤྲེས་
པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་གངས་ཅན་གི་མིག་སོགས་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་བྱྲེད་དྲེ།
འདུས་བསགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པའི་ཚེ་ན། མིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་སྐབས་ཀི་
བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །གིས་པ་ནི། གཞཾན། འདོད་པ་ཞྲེས་པའི་རོལ་བས་ཞྲེ་བས་མི་འདོད་
པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་ཁྲེགས་ན་རང་སྒྲ་དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། མདོར། རང་ིད་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ལུང་དོན་ཐམས་ཅད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་
པ་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རོལ་བས་ཞྲེ་འདོད་ཁོ་ན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ན་འགལ་རགས་ཐམས་
ཅད་ཞྲེ་འདོད་ལ་ལྟོས་ནས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་
ཀིས་མིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་བརོད་ཚུལ་ལ་ལྟོས་ནས་དུ་མར་
འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྐོར་གི་འགལ་རགས་རྲེས་འགའ་ཆོས་ཀི་སོ་ནས་བརོད་པ་དང་།
རྲེས་འགའ་ཆོས་ཅན་གི་སོ་ནས་བརོད་པ་དང་། རྲེས་འགའ་དྲེ་གིས་ཀི་ཁད་པར་གི་སོ་ནས་བརོད་
པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། རྣམ་ངྲེས་དང་
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༼༣༢༠༽
རིགས་གཏྲེར་གི་ལུགས་སོ། །མཾ། གངས་ཅན་གིས་དྲེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ། མིག་སོགས་བདག་དོན་
བྱྲེད་པ་ཞྲེ་འདོད་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོགས་པའི་ཐབས་ཡོད་དྲེ། ཁོད་མིག་
སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལས་རོགས་པར་འགྱུར་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ།
གངས་ཅན་གིས་དྲེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ། མིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་
བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། འདུས་བསགས་ཀི་རགས་ཀིས་མིག་སོགས་བདག་དོན་
བྱྲེད་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་སོན་བསན་པའི་
ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གལཾ། གལ་ཏྲེ་མིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་སྐབས་ཀི་
བསྒྲུབ་བྱ་མིན་ན་འདུས་བསགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་མིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པར་
སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མི་འཐད་པར་ཐལ། མིག་སོགས་བདག་དོན་བྱྲེད་པ་དྲེ་དྲེ་མིན་པ་གང་
ཞིག མིག་སོགས་གཞན་དོན་བྱྲེད་པ་ཙམ་ལ་སར་རོལ་ཞྲེ་འདོད་མྲེད་ཅིང་། ཕྱིར་རོལ་དཔག་འདོད་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གིས་བཅས་སོར་བ་སོན་ཅན་ིད་དུ་བསྒྲུབ། ཡང་དག་
རགས་ལ་མཚུངས་པའི་རོད་པ་སང་། ཚུལ་དྲེས་ྲེས་པ་མྲེད་པ་གཞན་ཡང་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འདིཾས། ཞྲེ་འདོད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་བསན་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། རྒྱང་འཕྲེན་པས་ལུས་སྲེམས་
རས་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་འདོད་ནས། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ལུས་སྲེམས་རས་གཅིག་པའི་སྲེས་བུའི་
ལུས་དང་བུམ་པ་གང་རུང་གི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཏྲེ། ཨུཏྤལ་མིན་པའི་དངོས་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བུམ་
ལྡན་གི་རིག་པ་བཞིན། ཞྲེས་པའི་སོར་བ་ལ་ཆོས་དཔྲེ་
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༼༣༢༡༽
ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་དང་། གཏན་ཚིགས་འགལ་བའི་སོན་བསན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ལུས་སྲེམས་རས་
གཅིག་པའི་སྲེས་བུའི་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་དྲེ་སོར་བའི་སྒྲུབ་ཆོས་སུ་བསན་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། གལ་ཏྲེ་
ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་སིའི་ཟླ་བཅས་དྲེ་སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། བུམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་མིན་བཞིན་དུ་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་སིའི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ཞྲེས་པའི་
ཚིག་བརོད་བྱས་སོང་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལུས་ཀི་ཟླ་བཅས་ཡིན་ན་ཁོད་ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་སིའི་ཟླ་
བཅས་སུ་མི་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་རོ། །གིས་པ་ནི། སྒྲཾ། སྒྲའི་འཇིག་པ་དང་། བུམ་པའི་འཇིག་པ་གང་
སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་དཔད་ན། སྒྲ་འཇིག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཡང་སར་གི་སོན་དྲེ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། མཾ། བྱས་
པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་གིས་བཅས་ཀི་སོར་བ་ལ་བཀོད་པའི་སོན་
མཚུངས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། སྒྲ་བུམ་གང་རུང་གིས་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པའི་མི་རག་པ་ཙམ་གྲུབ་
པས། ཁོད་ཀིས་སྒྲ་ལ་མི་རག་པ་ཙམ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་གང་ཞིག ལུས་བུམ་གང་རུང་གི་སིའི་ཟླ་
བཅས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། མིཾ། དྲེ་ལྟར་ན་ཡང་མི་རག་པ་དྲེ་བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་ཐལ། སྒྲས་
ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། མིཾ། མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་བུམ་པ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲ་ལ་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁད་
པར་དུ་བྱས་པ་གང་ཞིག མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པ་དྲེ་ཆོས་གཞན་ལ་རྲེས་འགོ་
མྲེད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་རོ། །འཇིག་པ་ཙམ་སར་ནི་གྲུབ་ཟིན་པས་གྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པའི་མ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་རོ་སམ་ན། དེཾ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་
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༼༣༢༢༽
མི་རག་པར་སྒྲུབ་ཟིན་སྒྲུབ་པར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་སྒྲ་ལ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར།
ཆོས་མ་འབྲེལ་བ་བཟློག་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་སོར་བ་དགོད་དོ། །གསུམ་པ་ནི། འདིཾས། སྒྲ་བུམ་གང་རུང་
གིས་ཁད་པར་དུ་མ་བྱས་པས་འཇིག་ཙམ་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཆོས་སུ་བསན་པ་ཆོས་ཅན།
བྱས་པས་སྒྲ་ལ་སྒྲས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་མི་རག་པ་དང་། མི་རག་པས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་སྒྲ་
བཀག་པས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བར་བསལ་བ་ཡིན་ཏྲེ། ཁད་པར་ཅན་
དྲེ་གིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཆོས་མིན་པར་བསན་པའི་ཕྱིར། ཆྡོཾས། བྱས་པ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀིས་སྒྲ་ལ་ཁད་པར་ཅན་དྲེ་གིས་བཀག་པས་ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་
འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁད་པར་ཅན་དྲེ་གིས་ཁོད་ཀི་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་སྒྲུབ་ཆོས་མིན་ཞིང་།
མི་རག་པ་དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རང་ིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་
སྲེ། རང་གི་ལུགས་ཀི་དགོས་པ་བཤད། གཞན་གི་ལུགས་ཀི་དགོས་པ་དགག དགག་སྒྲུབ་གིས་
ཀི་མཇུག་སྡུད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་སྒྲའི་རྣམ་གཅད་དགོས་པ་བསན། རྣམ་གཅད་
དོན་ིད་རྒྱས་པར་བཤད། རྒྱས་བཤད་གྲུབ་པའི་མཇུག་སྡུད་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཆྡོཾས། མདོར་
གཞན་དོན་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་བདག་ིད་ཅྲེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དྲེ། བྱས་པས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལུང་དོན་ཐམས་ཅད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་
བཅད་ནས་རོལ་བས་ཞྲེ་འདོད་ཀི་ཚོགས་དོན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་
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༼༣༢༣༽
ཏྲེ་གཞན་སྲེའི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག རང་སྲེའི་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པ་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། བྱས་པས་
སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལུང་དོན་ཐམས་ཅད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་གཟུང་དགོས་ཏྲེ། རོལ་བས་
བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ན་བྱས་པས་སྒྲ་ལ་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུའི་ལུང་
དོན་གཅིག་བཀག་ན་ཡང་། སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དང་། དམ་བཅའ་ལ་
ཚད་མས་བསལ་བ་ཞུགས་པའི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གནོད་བྱྲེད་བརོད།
སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྒྲ།ཾཾ བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དྲི་ལ་སའི་ཡོན་ཏན་བཀག་
པས་ཀང་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་བཀག་པས་ལུང་དོན་གཅིག་
ལ་གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་དྲེ་བཀག་པས་དྲེ་སྐོར་གི་འགལ་རགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། དྲི་
ལ་སའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་མིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་
བཀག་པས་ཀང་། སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་མིན་པར་ཐལ། སྒྲ་ལ་ནམ་
མཁའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་མིན་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་སྒྲ་སྐབས་སུ་བབས་པས་དྲེའི་
ཆོས་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་ཡང་སྐབས་སུ་བབ་བོ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་པ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི་
ཡོན་ཏན་སྒྲའི་ཆོས་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་
ཏན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་མིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལུང་དོན་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་
གིས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་
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སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཁས་བླངས་པ་གང་ཞིག དྲེ་ལྟར་ན་དྲི་ལ་སའི་
ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་པ་སྐབས་སུ་བབས་པས་སྲེན་སོང་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །ཆྡོཾས། གལ་ཏྲེ་བྱས་པས་སྒྲ་
མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ན་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཅན། རོལ་བས་སྒྲུབ་ཆོས་སུ་འདོད་དགོས་ཏྲེ།
ཆོས་ཅན་སྒྲའི་ཆོས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། བསྒྲུབ་བྱ་སིའི་ཕྱོགས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། སྒྲ་ནམ་
མཁའི་ཡོན་ཏན་ཡིན་མིན་ལ་རོད་པ་བྱྲེད་པ་དང་། གང་རུང་གཅིག་ལ་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པ་མྲེད་པར་
སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ཚེ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་སྒྲུབ་ཆོས་སུ་འདོད་དགོས་སོ་ཞྲེས་པའི་དམ་བཅའ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་དམ་བཅའ་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལ་རིགས་པ་ཡང་དག་གིས་གནོད་པའི་ཕྱིར།
འབཾས། ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་ཡིན་པ་སོགས་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་
རོལ་བས་དཔག་འདོད་ཀི་ཡུལ་དུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་དྲེ་སྐོར་
གི་ཁབ་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། མེཾད། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་པས་སྒྲ་མི་
རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མིན་པར་ཐལ། ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དྲེ་མི་རག་པའི་འབྲེལ་
ཡུལ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་དགག བསྒྲུབ་བྱ་
ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་དགག གྲུབ་དོན་གཏན་ཚིགས་འགལ་བ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ།
དངོས་སོབས་ཡུལ་ིད་བསན་བཅོས་ལ་མི་ལྟོས། ལུང་ལ་ལྟོས་ནས་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པའི་དུས། ཀུན་
ལ་བསན་བཅོས་དགོས་ན་ཧ་ཅང་ཐལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། རེཾས། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་ཡུལ་འགྲུབ་པ་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་
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༼༣༢༥༽
ལྲེན་པ་ལ་ལྟོས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་ཡུལ་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་གིས་གཙོ་བོར་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
ཁབ་སྲེ། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་གིས་གཞལ་བྱ་འགྲུབ་པ་ལུང་ལ་མི་ལྟོས་པར་བཤད་ཟིན་པའི་
ཕྱིར། དེཾ། འོ་ན་ལུང་སར་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ནས་ཕྱིས་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་གིས་གཞལ་བྱ་
ལ་དཔོད་པའི་ཚེ། སར་གི་ཁས་ལྲེན་དོར་བར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་གི་གཞལ་
བྱ་ཆོས་ཅན། སར་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ནས་ཕྱིས་ཁོད་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་སར་གི་ཁས་ལྲེན་
དོར་བར་མི་འགྱུར་ཏྲེ། སར་ནས་ཀང་ལུང་ཚད་མ་ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་བླངས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར།
འདིཾ། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གཞལ་བྱ་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་ལུང་ཡོད་ཀང་
སྒྲུབ་བྱྲེད་ཚད་མ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ལུང་ཚད་མ་ཡིན་མིན་དཔད་ནས་ཚད་མར་ཁས་ལྲེན་པའི་ཐབས་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུང་ཚད་མས་གང་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཞྲེ་ན། དེཾ། ཤིན་ལོག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་
དཔོད་པའི་ཚེ་ལུང་ཚད་མ་དང་འགལ་ན་ལུང་ཚད་མས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ལུང་ཚད་མ་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་པའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེས་གྲུབ་པའི་དོན་
སྒྲུབ་བྱྲེད་དྲེ་དང་འགལ་བ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གནཾས། ཤིན་ལོག་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ།
ལུང་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པའི་སྐབས་དྲེར་ཡང་ཆོས་ཅན། རགས་ཚིག་དྲེས་བསྒྲུབ་བྱའི་
ཆོས་དངོས་སམ། བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀི་འབྲེལ་ཡུལ་ལ་གནོད་ན་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་གི།
འབྲེལ་མྲེད་ཀི་ཆོས་གཞན་ལ་གནོད་པས་འགལ་རགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ། གཞན་དུ་ན་འགལ་རགས་
ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་
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༼༣༢༦༽
རོ། །གསུམ་པ་ནི། དཔོདཾ། གཞལ་བྱའི་གནས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཐམས་ཅད་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་
ལྲེན་དགོས་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། དྲེ་འཐད་ན། གྲུབ་མཐའ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སྲེ་བོས་དུ་བའི་རགས་
ལས་མྲེ་མི་རོགས་པར་ཐལ་བའི་སོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེས་ཀང་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་
བླངས་པ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། སྲེ།ཾཾ གྲུབ་མཐའ་མྲེད་པའི་སྲེ་བོ་ཆོས་ཅན། ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཁས་ལྲེན་པ་མིན་
པར་ཐལ། ལུང་དང་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པ་ཡང་མིན། ལུང་ཁས་བླངས་པའི་ཡོན་ཏན་དང་།
ཁས་མ་བླངས་པའི་ྲེས་བ་མཐོང་པ་ཡང་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟུང་བ་
དགག་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་གཟུང་ན་ཧ་ཅང་ཐལ། ལུང་དོན་ཁས་བླངས་མྲེད་ཀང་
བསྒྲུབ་བྱ་འགྲུབ། ལུང་དོན་མྲེད་ཀང་གཏན་ཚིགས་སོན་ཅན་མིན། ལུང་དོན་མྲེད་ཀང་རོལ་བ་སོན་
ཅན་མིན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། གཞལ་བྱའི་གནས་ཀུན་ལ་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་དགོས་ཏྲེ།
གཏན་ཚིགས་གཅིག་པོ་ལ་ལུང་དོན་ཀུན་གིས་ཁབ་པ་དཔྲེ་ལ་སོན་པ་ཁོ་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་འགྱུར་བའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འཇིག་རྲེན་ན་རགས་ཡང་དག་མི་སིད་པར་ཐལ། ལུང་དོན་ཀུན་གིས་ཁབ་པར་ངྲེས་པའི་
རགས་ཡང་དག་མི་སིད་པའི་ཕྱིར། འབེཾལ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་མ་གྲུབ་པས་
མི་རག་པ་མ་གྲུབ་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། མི་རག་པ་དང་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། དེཾ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སོན་ཅན་མིན་ཏྲེ། སྒྲ་མི་
རག་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཆྡོཾས། རགས་ཡང་དག་ཡིན་ན་
ཆོས་ཅན་གི་ཆོས་སུ་
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༼༣༢༧༽
བཤད་པའི་ལུང་དོན་ཀུན་གིས་ཁབ་མི་དགོས་པར་ཐལ། ལུང་དོན་ཁས་མ་བླངས་པའི་སྲེ་བོས་ཚིག་
སྨྲ་བའི་རགས་ལས་ཚིག་སྨྲ་བའི་ལྷས་བྱིན་སྲེམས་ལྡན་དུ་རོགས་པར་ཡོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
མིཾ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ལུང་དོན་འགའ་ཞིག་ལ་གནོད་པའི་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་
མ་ཡིན་པར་མི་འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་ལ་གནོད་ཀང་དྲེ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་འཁྲུལ་བའི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། མྲེ་དུ་ལ་ཡང་སར་རོ། །གལ་ཏྲེ་དྲེ་ལུང་དོན་ཤྲེས་བའི་རོལ་བའི་ངོར་གཏན་ཚིགས་ཡང་
དག་མིན་ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། ལུང་དོན་ཤྲེས་པའི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བྱས་པའི་རགས་ལས་སྒྲ་མི་
རག་པར་རོགས་པར་འགྱུར་བ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ངོར་དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་
གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། སྒྲ་མི་རག་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་འགོད་མཁན་གི་
རོལ་བ་དྲེ་རོལ་བ་སོན་ཅན་ཡིན་ཏྲེ། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་གཏན་ཚིགས་བརོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
གཏཾན། དྲེ་འདྲའི་རོལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྒྲུབ་ལ་དྲེ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཆ་ནས་ྲེས་པ་མ་བྱས་
པར་ཐལ། དྲེ་སྒྲུབ་ལ་དྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་བརོད་པས་དྲེ་ལུང་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་དུ་བསྲེད་པ་མ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་གྲུབ་ལ་དྲེ་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་བརོད་ཀང་དྲེས་ལུང་དོན་ལ་ངོ་བོ་ིད་ཀིས་གནོད་
པའི་ཕྱིར། གནྡོཾད། གལ་ཏྲེ་སར་བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་ནས་ཕྱིས་དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཀི་རགས་
བརོད་པའི་ཕྱིར་རོལ་བ་སོན་ཅན་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རོལ་བ་ཆོས་ཅན། བྱས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཆ་
ནས་རོལ་བ་སོན་ཅན་མིན་པར་ཐལ། བྱས་པ་རགས་སུ་བརོད་པའི་ཆ་ནས་མི་རིགས་པ་མ་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

325

༼༣༢༨༽
བྱས་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་བརོད་མཁན་གི་རོལ་བ་དྲེ་ཡང་རོལ་བ་སོན་ཅན་
མིན་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། གཏཾན། གཏན་ཚིགས་ལྟར་སྣང་འགོད་མཁན་གི་རོལ་བ་ཆོས་ཅན། རོལ་
བ་སོན་ཅན་དུ་འགྱུར་ཏྲེ། སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་མྲེད་འགོད་པ་སྐབས་སུ་བབས་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལྟར་སྣང་
འགོད་པའི་རོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་མི་རག་སྒྲུབ་ལ་བྱས་པ་རགས་སུ་འགོད་མཁན་གི་རོལ་བ་
ཆོས་ཅན། རོལ་བ་སོན་ཅན་མ་ཡིན་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་འགོད་པའི་རོལ་བ་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཾལ། གཏན་ཚིགས་དྲེས་ལུང་དོན་གཅིག་བཀག་པས་ལུང་དོན་མ་
ལུས་པ་བཀག་པར་སྨྲ་བ་པོའ ་ི རོལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རྒྱལ་རིགས་ངན་པ་དང་ཆོས་མཚུངས་ཏྲེ། མི་
རིགས་པ་གཅིག་བཀག་པས་རིགས་པ་རྣམས་བཀག་པར་ཁས་བླངས་པའི་རོལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །དྡོཾན། སྒྲ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་དང་། ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཡང་དག་གི་རྣམ་
གཞག་མི་སིད་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ལུང་དོན་ཐམས་ཅན་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་
རོད་པ་སོང་བ་ལ་གིས་ཏྲེ། འགལ་ལ་མི་འཁྲུལ་རགས་སོན་མིན་པ་སང་། དྲེ་ལ་གཞན་ལན་ལྟར་
སྣང་བརོད་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་ལ་ནམ་ཡོན་བཀག་པས་མི་རག་པ་ལ་མི་གནོད་ན།
རག་མི་རག་གང་རུང་ཚད་མས་ངྲེས་ན་ཡང་ཅིག་ཤོས་ལ་མི་གནོད་པ་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། ཆྡོཾས། སྒྲ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རག་པ་ནམ་ཡོན་བཀག་པས་མི་རག་པ་ལ་མི་གནོད་པ་དང་། རག་མི་རག་གང་
རུང་ཚད་མས་ངྲེས་ན་ཅིག་ཤོས་ལ་མི་གནོད་པ་གིས་མི་མཚུངས་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་རག་མི་རག་
གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བར་མི་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༢༩༽
རུང་ཞིང་། རག་པ་ནམ་ཡོན་བཀག་པ་དང་མི་རག་པ་གིས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུ་བར་རུང་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། དེཾ། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ལ་འབྲེལ་པ་མྲེད་ཀང་། སྒྲ་ལ་
ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་བཀག་པས་
གཟྲེགས་ཟན་གི་ལུང་དོན་གཅིག་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། བྱས་པ་སོགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་
ཅད་ཆོས་ཅན། དྲི་རག་པ་ས་ཡོན་ལ་གནོད་པས་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ལ་གནོད་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་
གནོད་པས་གཟྲེགས་ཟན་གི་ལུང་དོན་གཅིག་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར། འབེཾལ། གལ་ཏྲེ་ནམ་མཁའི་ཡོན་
ཏན་སྒྲ་ལ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ཅིང་། སའི་ཡོན་ཏན་སྒྲ་ལ་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པས་མི་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན།
བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་དྲེ་སྐོར་གི་འགལ་རགས་སུ་མི་འགྱུར་ཏྲེ།
སྒྲ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་དྲེ་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། རང་གི་བསྒྲུབ་
བྱ་སྒྲུབ་ནུས་མི་ནུས་ཀི་སོ་ནས་རགས་ཡོན་ཏན་ཅན་དང་སོན་ཅན་དུ་འཇོག་པ་ཡིན་གི། གཞན་གི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་ལྟོས་ནས་མིན་པའི་ཕྱིར། མེཾད། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དྲི་ལ་སའི་ཡོན་ཏན་
བཀག་པས་ཀང་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བར་མཚུངས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་
སྒྲ་ལ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་བཀག་པས་གཟྲེགས་ཟན་གི་ལུང་དོན་ལ་གནོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་
སྐོར་གི་འགལ་རགས་སུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་རང་སྲེས་ལུང་དོན་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་
པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། སུན་འབྱིན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། ཀུན་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༣༣༠༽
བཏུས་ཀི་འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅིག རོལ་བས་བསན་བཅོས་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ན་བསན་བཅོས་དྲེའི་
ལུང་དོན་མ་ལུས་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་དགོས་སོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མ་གྲུབ་
བརོད་པ་དམ་བཅར་ཐལ། རང་སྒྲ་སོས་པ་དོན་མྲེད་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་
དགོད། ྲེས་སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཔེཾ། རོལ་བས་ཁས་བླངས་པའི་བསན་བཅོས་ལས་
བཤད་པའི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྨྲ་བའི་ཚིག་དྲེ་སྐབས་ཀི་དམ་བཅར་ཐལ། ཁོད་
རོལ་བས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། དྲེ་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀི་
བསྒྲུབ་བྱ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཆྲེད་དུ་འདོད་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་
སྨྲོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པར་འདོད་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་གིས་
གཅོད་མི་ནུས་པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་ཡིན་པ་རིགས་པས་ཐོབ་པའི་ཕྱིར། མིཾ། གལ་ཏྲེ་དཔྲེ་རགས་མ་
གྲུབ་པ་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་ཏྲེ། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་རོལ་བས་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་
ན། སྒྲ་ནམ་མཁའི་ཡོན་ཏན་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་རོལ་བས་
དྲེར་མི་འདོད་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གནོད་པས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་
ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་མི་གནོད་པར་ཐལ། འདོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐལ་བ་དགོད། ྲེས་
སོང་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགཾས། ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ིད་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་རང་ིད་ཅྲེས་
པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དོན་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ལུང་དོན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་མི་སྲེལ་བ་
གང་ཞིག དྲེ་
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༼༣༣༡༽
ལས་གཞན་པའི་དགོས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། བསཾན། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། རོལ་བ་བསན་
བཅོས་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་ནུས་པ་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་རང་སྒྲ་སོས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
འྡོཾ། རོལ་བ་བསན་བཅོས་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ནུས་པ་ཤྲེས་
པའི་ཆྲེད་དུ་རང་སྒྲ་སོས་པ་དོན་མྲེད་པ་ཐལ། ཁོད་མི་ནུས་སམ་སམ་པའི་དོགས་པ་རོལ་བ་རོགས་
ལྡན་ལ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་རོལ་བ་བསན་བཅོས་ལ་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་
ཆྲེད་དུ་སོས་སོ་ཞྲེ་ན། དེཾ། རོལ་བ་དབང་རྣོན་ཆོས་ཅན། རང་ིད་ཅྲེས་པའི་ཚིག་ལས་བསན་བཅོས་
ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། བསན་བཅོས་ཀི་བརོད་བྱ་ཚད་མས་གྲུབ་མ་གྲུབ་དཔད་ནས་
བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། རོལ་བ་དབང་རྟུལ་ཆོས་ཅན། རང་ིད་ཅྲེས་པའི་
ཚིག་ལས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། རང་ིད་ཅྲེས་པའི་ཚིག་མ་སོས་ཀང་
འདོད་པ་ཙམ་གིས་བསན་བཅོས་ལ་འཇུག་ལྡོག་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་རྒྱས་བཤད་གྲུབ་པའི་
མཇུག་སྡུད་བསན་པ་ནི། འདྡོཾད། ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ིད་ཅྲེས་པའི་ཚིག་ཟུར་གིས་རང་ིད་ཅྲེས་པའི་
སྒྲ་ཆོས་ཅན། ལུང་དོན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་འདོད་པས་ལོག་རོག་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་དུ་སོས་པ་ཡིན་
ཏྲེ། ལུང་དོན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པ་སོགས་གསུམ་བསན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་གཞན་གི་རང་སྒྲའི་དགོས་པ་དགག་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གགས་པ་རྲེན་དུ་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་
སོས་པ་དགག ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་སོས་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་
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༼༣༣༢༽
འདོད་པ་བརོད་པ་ནི། གཞུཾང་། མདོའ ་ི འགྲེལ་བྱྲེད་ཁ་ཅིག ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་རོལ་ཕྱིར་
རོལ་གིས་ཀ་ལ་གགས་པ་གཅིག་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་རང་སྒྲ་སོས་སོ་ཞྲེ་ན། དྲེ་
དགག་པ་ནི། དཔདཾ། ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ཡིན་ན་རོལ་ཕྱིར་རོལ་གིས་ཀ་ལ་གགས་པ་གཅིག་
དགོས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་རང་སྒྲ་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། རང་སྒྲ་མ་སྨྲོས་ཀང་
ཁད་གཞིའི་སྲེང་དུ་ཁད་ཆོས་ལ་དཔད་པར་བྱས་པའི་སྐབས་ཀིས་ཁོད་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གྲུབ་ཟིན་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་དགོས་པ་ཡིན་པ་དགག གཞི་མྲེད་
ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་དགོས་པ་ཡིན་པ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅིཾ། གལ་ཏྲེ་རང་ིད་ཅྲེས་
པའི་སྒྲས་གྲུབ་ཟིན་གི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་བརོད་དོ་ཞྲེ་ན། རཾང་། ཕྱོགས་ཀི་
མཚན་ིད་ཆོས་ཅན། ཕྱིར་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པའི་ཆོས་ཅན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་ཤྲེས་
པའི་ཆྲེད་དུ་ཁོད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་ིད་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་ཟུར་དུ་ངོ་བོ་དང་ཁོ་ན་སོས་
པས་དྲེ་ཤྲེས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གྲུཾབ། གཏན་ཚིགས་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ཀི་ཟུར་དུ་ངོ་བོ་དང་ཁོ་ན་
སོས་པ་གང་ཞིག དྲེ་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཡོད་ན། ཕྱིར་རོལ་གིས་གྲུབ་ཟིན་པ་དང་། སྒྲུབ་བྱྲེད་
བཀོད་བཞིན་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཅད་པ་དྲེ་སོས་པའི་དགོས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཞན་གིས་བསལ། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་
བྱས་ན་ཕྱོགས་སོན་མིན། ཕྱོགས་སོན་ཡིན་ན་ཕྱོགས་ཀི་བསལ་བྱར་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་
ཏྲེ་གཙོ་བོ་ལ་སོགས་
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༼༣༣༣༽
པ་མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་རང་སྒྲ་སོས་སོ་ཞྲེ་ན། རེཾས།
མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་དུ་ཕྱོགས་ཀི་
མཚན་ིད་ཀི་ཟུར་དུ་རང་སྒྲ་སོས་མི་དགོས་པར་ཐལ། དྲེ་མ་སོས་ཀང་རྲེས་སུ་དཔག་པ་དཔྲེ་དང་
རོད་གཞི་གིས་ཀི་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་ཡུལ་དུ་བྱྲེད་པར་བཤད་པས་ཁོད་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པ་
རོགས་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། མ་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་བྱས་ན་ཕྱོགས་
སོན་ཅིར་འགྱུར་ཞྲེས་དྲིས་པས། དྲེ་རགས་ཀིས་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་ཆོས་ཅན་དུ་བཟུང་ན་
ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ། ཆོས་སུ་བཟུང་ན་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། འདིཾ། ཕྱོགས་ཆོས་མ་
གྲུབ་དང་། ཆོས་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀི་ཕྱོགས་སོན་མིན་པར་ཐལ། གཏན་
ཚིགས་དང་དཔྲེའི་སོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་ཕྱོགས་སོན་ཡིན་ཏྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་
པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾ། གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེའི་སོན་ཡིན་ན་ཕྱོགས་སོན་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། དྲེ་
ཡིན་ན་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་པ་ལ་གནོད་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་སོན་
དྲེ་ཁོད་ཀི་སོན་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེའི་སོན་ཡིན་ན་སྒྲུབ་བྱྲེད་ལ་མ་ལྟོས་པ་དམ་བཅའ་ཙམ་དང་འབྲེལ་
བའི་སོན་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་དམ་བཅས་པ་ཙམ་ིད་ན་མངོན་སུམ་སོགས་དང་འགལ་
བ་ཕྱོགས་སོན་དུ་འཇུག་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། མ་ཁབ་ཁབ་ཆྲེས་བསལ་བྱར་
བསན། རང་གཞུང་གཞན་དང་འགལ་བ་སང་། ངྲེས་གཟུང་དོན་མྲེད་འགྱུར་བ་སང་པའོ། །
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༼༣༣༤༽
དང་པོ་ནི། རྒྱུ།ཾཾ ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། གཏན་ཚིགས་དང་དཔྲེའི་སོན་དྲེ་ཁོད་ཀི་མཚན་ིད་ཀི་བསལ་
བྱ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་མཚན་ིད་དྲེ་དྲེས་བསལ་བ་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་ཕྱོགས་ཡང་དག་ལ་མ་
ཁབ་ཁབ་ཆྲེས་བསལ་བའི་ཆྲེད་དུ་སོས་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་གང་གིས་གང་བསལ་བ་ཡིན་ཞྲེ་ན། རཾང་།
རང་ིད་དང་། ཁོ་ན་དང་། ངོ་བོ་དང་། མ་བསལ་བའི་སྒྲ་བཞི་པོ་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཡང་དག་ལ་ཁབ་
ཆྲེས་སྲེལ་བར་བྱྲེད་དྲེ། ཕྱོགས་རང་དག་མིན་པ་ཡིན་པ་སྲེལ་བའི་ཕྱིར། འདོད་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
ཕྱོགས་ཡང་དག་ལ་མ་ཁབ་པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་དྲེ། ཞྲེ་འདོད་ཀི་ཚོགས་དོན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་
པ་སྲེལ་བར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མ་ཁབ་ཁབ་ཆྲེས་སྲེལ་བ་ལ་མཚན་ིད་ལྔ་ལྡན་དགོས་
ན། རིགས་སོར་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ིད་དུ་འདོད་པར་འགྱུར་བ་འགལ་བའི་དོན་གིས་མ་བསལ་བ་དྲེ་
ཡང་ཕྱོགས་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་གསུངས་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། བསྒྲུབཾ། བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་ཤིང་
ཚད་མས་མ་བསལ་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་གི་མཚན་ིད་ཡིན་ཏྲེ། དྲེས་རིགས་མི་
མཐུན་ལྔ་ཆར་སྲེལ་ནུས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཀུན་བཏུས་ལས་གསུངས་པའི་རང་ིད་འདོད་པ་
ཞྲེས་པའི་ཚིག་དྲེས། སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་བཀོད་བཞིན་པའི་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཅོད་
ནུས་ན་ཁོ་ན་ཞྲེས་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་ཞིང་། མི་ནུས་ན་རིགས་སོའ ་ི འདོད་པ་ཞྲེས་
པའི་ཚིག་ལའང་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། རཾང་། ཀུན་བཏུས་ཀི་ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ིད་སོན་པའི་གཞུང་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ཟུར་དུ་དཔྲེར་རགས་མ་གྲུབ་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཆྲེད་དུ་ཁོ་
ན་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སོས་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་བསན་བྱ་བ་དང་ཁད་གཞིར་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༣༥༽
འབྲེལ་པའི་ཕྱོགས་ཡང་དག་གི་མཚན་ིད་སོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདྡོཾད། ཀུན་བཏུས་ཀི་
ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ིད་སོན་པའི་གཞུང་འདིར་ཆོས་ཅན། འདོད་པའི་རྲེན་ནིཥྛ་ཞྲེས་པ་དྲེས་དཔྲེ་
རགས་མ་གྲུབ་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཅོད་མི་ནུས་ཏྲེ། རྲེན་དྲེ་ཡང་བསན་བྱ་བ་དང་ཁད་
གཞིར་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར། རིགས་སོའ ་ི འདོད་པ་འགྱུར་བ་ཞྲེས་པའི་གཞུང་འདི་ཆོས་ཅན། འདོད་པའི་
རྲེན་ནིཥྛ་ཞྲེས་པ་དྲེས་དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་པ་གཅོད་ནུས་ཏྲེ། རྲེན་དྲེ་
བསན་བྱ་བ་དང་ཁད་གཞི་མ་འབྲེལ་བའི་འདོད་རྲེན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དགག་སྒྲུབ་གིས་ཀི་
མཇུག་སྡུད་བསན་པ་ནི། བརྡོཾད། ཀུན་བཏུས་ཀི་ཕྱོགས་ཀི་མཚན་ིད་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་རང་
ིད་ཅྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། གགས་པ་ཆོས་ཅན་དུ་ཤྲེས་པ་སོགས་ཁོད་སོས་པའི་དགོས་པ་མིན་
པར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་ཤྲེས་པ་རོད་བྱྲེད་མིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལུང་དོན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་མ་
ཡིན་པ་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པ་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་དུ་སོས་པ་ཡིན་ཏྲེ།
ཁོད་དྲེ་ཤྲེས་པ་གཙོ་བོར་རོད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། སྒྲའི་སྲེང་དུ་ནམ་མཁའི་
ཡོན་ཏན་ལ་གནོད་ཀང་སྒྲ་མི་རག་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་ཕྱོགས་སོན་མྲེད་དང་། ཁོད་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་སོན་མྲེད་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཡང་དག་
འཇོག་བྱྲེད་མ་བསལ་བ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་འཇོག་ལ་མ་བསལ་དགོས།
ཚད་མས་བསལ་བ་ཕྱོགས་ཀི་སོན་དུ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཁཾས། རོལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་
བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་
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༼༣༣༦༽
གིས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡང་དག་ཏུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀིས་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པ་སྒྲུབ་བྱ་ཡང་
དག་ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཚད་མས་མ་བསལ་བ་ཁོད་ཆོས་སུ་དགོས་པའི་ཕྱིར། ཅིའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཚད་
མས་བསལ་བ་ཞུགས་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ཁས་བླངས་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཏན་ཚིགས་ཀི་ནུས་པ་
འཇུག་པའི་རྲེན་མ་ཡིན་ཏྲེ། གང་ལ་རགས་སུ་སོང་བའི་རོལ་བས་ཐྲེ་ཚོམ་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་བསལ་བ་བཤད། ཚུལ་དྲེས་ཁད་པར་འགོག་
སོགས་སོན་དུ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་མ་མདོར། མངོན་སུམ་དོན་དང་རྲེས་དཔག་དང་། །ཡིད་
ཆྲེས་གགས་པ་རང་རྲེན་ལའོ། །ཞྲེས་པའི་དོན་འགྲེལ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེལ་བྱྲེད་སོ་ནས་དབྱྲེ་བ་
བསན། དབྱྲེ་བ་སོ་སོའ ་ི རང་བཞིན་བཤད། བསལ་གཞི་རང་རྲེན་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འོ་ན་སྲེལ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་གིས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བསལ་བའང་གིས་སུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། རེཾས།
ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཚད་མས་བསལ་བ་བཞིར་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། སྲེལ་བྱྲེད་རྲེས་
དཔག་ལ་གསུམ་དུ་ཕྱྲེ་བའི་སོ་ནས་ཚད་མས་བསལ་བ་བཞིར་བཤད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་
ཏྲེ། ཡིད་ཆྲེས་གགས་པའི་བསལ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། དོན་དང་མན་བྱའི་མངོན་སུམ་བསལ་བ་
བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྲེལ་བྱྲེད་ཚད་མ་རྲེས་དཔག་ཁོངས་སུ་བསྡུ། བསལ་བ་གིས་
ཀི་རང་བཞིན་སོ་སོར་བཤད། གནོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
སྲེལ་བྱྲེད་རྲེས་དཔག་ལ་གསུམ་དུ་དབྱྲེ་ན། རྲེས་དཔག་ཕྱི་མ་གིས་གཏན་ཚིགས་གང་ལ་བརྲེན་ཞྲེ་
ན། དེཾ། ཡིད་ཆྲེས་ཀི་ཚིག་
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༼༣༣༧༽
ཆོས་ཅན། ཁོད་བཀའ་བརྒྱད་སོང་པ་རང་གི་བསན་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་ས་མ་སོན་དུ་སོང་བ་
སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་ཚུལ་གསུམ་ཚང་བའི་གཏན་ཚིགས་གང་ཞིག རང་
གི་བསན་དོན་རོགས་པའི་ཚད་མ་ས་མ་དྲེའི་འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རོག་ཡུལ་ན་ཡོད་པ་ཆོས་ཅན།
རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་ཏྲེ། གང་ཞིག ཟླ་
སྒྲས་བརོད་རུང་དྲེ་དང་རང་བཞིན་གཅིག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡིད་ཆྲེས་ཀི་བསལ་བ་
བཤད། གགས་པའི་བསལ་བ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཚིག་གིས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་
མདོ་དོན་བཤད། བསལ་བ་གཅིག་ཏུ་སོན་པའི་མདོ་དོན་བཤད། ཡིད་ཆྲེས་ལོགས་སུ་བཤད་པའི་
མདོ་དོན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཚིག་གིས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། ཚིག་
གིས་གཅིག་ཏུ་སྡུད་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡཾང་། མདོར་རང་ཚིག་དང་ལུང་ཚིག་
གིས་ཡིད་ཆྲེས་ཞྲེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ནས་བཤད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། རང་
ཚིག་རྣམ་དག་དང་། ལུང་ཚིག་རྣམ་དག་གིས་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་གནས་སུ་མཚུངས་པ་དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཇིཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་ཚིག་སྨྲས་པ་ཙམ་
གིས་བརོད་བྱ་ངྲེས་པའི་ཚད་མ་ཡོད་པར་དོན་གིས་ཁས་བླངས་པ་དང་། ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་
ཅན་ཁས་བླངས་པ་ིད་ཀིས་ལུང་ཚད་མར་ཁས་བླངས་པ་མཚུངས་པར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དྲེ་མཚུངས་པར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ལུང་ཚིག་རྣམ་དག་དྲེ་
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ལུང་གིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གི་སྲེང་དུ་རང་འགལ་གི་དམ་བཅའི་ཞྲེན་དོན་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡིན་ནོ་
ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། བསན་བཅོས་དང་།
རང་ཚིག་གིས་དང་འགལ་བའི་དཔྲེ་གཞལ་བྱའི་དོན་ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་གཅིག་ཏུ་
སྡུད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ལུང་ཚིག་དང་། རང་ཚིག་རྣམ་དག་ཡིད་ཆྲེས་ཀི་གནས་སུ་མཚུངས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་ལྟར་བསྡུས་པའི་ཕྱིར། ཚཾད། ལུང་དང་རང་ཚིག་ཆོས་ཅན། གཞལ་བྱའི་དོན་
ཅན་གི་ཚད་མ་དག་མྲེད་དོ་ཞྲེས་པ་དྲེ་ཁོད་གི་ཀ་དང་འགལ་བའི་དཔྲེ་གྲུབ་སྲེ། དྲེས་སིར་ཚད་མ་
མྲེད་ན་ཁོད་གིས་ཀ་ཚད་མར་མི་རུང་བར་བསན་ནུས་པའི་ཕྱིར། རཾང་། གཞལ་བྱའི་དོན་ཅན་གི་
ཚད་མ་མྲེད་པ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། རང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་རྣམས་
གསལ་བྱྲེད་ཀི་དཔྲེ་ཡིན་ཏྲེ། དངོས་སུ་ཚད་མ་མྲེད་པར་དམ་བཅས་ནས་ཤུགས་ལ་རང་ིད་ཚད་མ་
ཅན་དུ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་
བཅའི་ཕྱོགས་ཙམ་མཚོན་པའི་དཔྲེ་ཡིན་ཏྲེ། སར་ལུང་ཚད་མ་ཅན་དུ་ཁས་བླངས་ནས་ཕྱིས་ཚད་མ་
མྲེད་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་གང་ཞིག རང་གི་ལོག་ཕྱོགས་ལུང་ཁོ་ནས་འགྲུབ་པ་མིན་པའི་
ཕྱིར། དཀར་པོའ ་ི ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་ལས་མ་འོངས་པ་ན་བདྲེ་བ་མི་འགྲུབ་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་
བཅའ་ཆོས་ཅན། ལུང་ཚིག་དང་འགལ་བའི་དམ་བཅའི་རྣམ་གསལ་གི་དཔྲེ་ཡིན་ཏྲེ། ལུང་ཁོ་ནས་
གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གི་སྲེང་དུ་ལུང་ཚད་མ་དང་འགལ་བ་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལུང་ཚིག་ལོགས་སུ་གསུངས་
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༼༣༣༩༽
པའི་དགོས་པ་བཤད། རང་ཚིག་ལོགས་སུ་གསུངས་པའི་དགོས་པ་བཤད། དགོས་པ་དང་པོའ ་ི དོན་
ལ་རོད་པ་སོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རག་སོན་གི་བསན་བཅོས་དང་། ཚད་མས་
མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་ཁོད་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་གིས་པོ་ཕན་ཚུན་གྲེགས་བྱྲེད་ཙམ་
ཡིན་གི། གནོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་གིས་དམ་བཅའ་འགལ་བ་ནུས་མཚུངས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དཔྲེར་ན་ཁོ་བོའ ་ི མ་མོ་གཤམ་མོ་ཞྲེས་པའི་རང་ཚིག་ས་ཕྱི་འགལ་བ་བཞིན་ནོ། །དེཾ། སར་སྒྲ་རག་
སོན་གི་བསན་བཅོས་ཁས་བླངས་པའི་ཚིག་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་ཚིག་ཡིན་ཏྲེ། དངོས་སོབས་
ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གི་སྲེང་དུ་ལོག་ཕྱོགས་དམ་བཅས་པའི་ཚིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཚད་མས་
གྲུབ་པའི་སོ་ནས་སྒྲ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་རག་པར་དམ་བཅས་
པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དང་དྲེ་གིས་གཞི་གཅིག་ལ་ཆོས་འགལ་བ་དམ་བཅས་
པའི་དམ་བཅའ་གང་ཞིག ཁོད་རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གཞན་དུ་ལུང་ཁོ་ནས་
གནོད་ན་སྒྲ་རག་སོན་གི་ལུང་ཆོས་ཅན། སྒྲ་མི་རག་པར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ལ་མི་གནོད་
པར་ཐལ། ཁོད་རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་དང་བལ་བའི་ལུང་ཡིན་པའི་ ཕྱིར། ལུཾང་། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལུང་
ཚད་མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་འགལ་གི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་བྱྲེད་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་
ལུང་ཚད་མ་ཡིན་པ་བཀག་ཟིན་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་ལུང་ཚད་མས་གནོད་པའི་ཡུལ་མྲེད་དམ་ཞྲེ་ན། དེཾ།
དཀར་ཆོས་སད་པ་ལས་བདྲེ་བ་མི་འབྱུང་བར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ལུང་
ཚད་
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༼༣༤༠༽
མས་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ལུང་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་གི་སྲེང་དུ་ལུང་ཚད་མ་དང་
འགལ་བའི་ཆོས་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། ཡིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན།
རྲེས་དཔག་ཙམ་ལས་ཕྱི་རོལ་དུ་འགྱུར་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། གནོད་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་གང་ཞིག མངོན་སུམ་
མིན་པའི་ཕྱིར། མདོར་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ཡིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་ཐ་དད་དུ་གསུངས་པ་ཆོས་
ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་གིས་ཀི་གནོད་ཡུལ་གི་ཁད་པར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ།
དྲེ་གིས་སུ་ཡུལ་གི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་ཕྱྲེ་བ་མིན་པར་རྲེན་གཞི་གཏན་ཚིགས་ཀི་སོ་ནས་ཐ་དད་དུ་
ཕྱྲེ་བ་ཡིན་ན། མདོར་ཚད་མའི་བསལ་བ་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། འབས་རང་མ་
དམིགས་པའི་རགས་ལ་བརྲེན་པའི་རྲེས་དཔག་གི་བསལ་བ་ཡང་ཐ་དད་དུ་འཆད་རིགས་པར་ཐལ།
རྲེས་དཔག་དྲེ་གསུམ་གི་རྲེན་གཞི་གཏན་ཚིགས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། དངོས་སོབས་
རྲེས་དཔག་ལས་ཡིད་ཆྲེས་རྲེས་དཔག་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། དྲེ་ལ་ཡུལ་གི་
ཁད་པར་བརྲེན་པའི་དགོས་པ་མྲེད་པ་གང་ཞིག དགོས་པ་གཞན་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། །གིས་པ་ནི།
རཾང་། མདོར་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ལས་རང་ཚིག་ཐ་དད་དུ་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་
དྲེ། རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་དང་བལ་བའི་རང་ཚིག་ཙམ་གིས་བརོད་བྱ་དངོས་ཤུགས་ཕན་ཚུན་གྲེགས་
བྱྲེད་ཙམ་ཡིན་ལ། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ནི་གནོད་བྱྲེད་ཀང་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ལུང་གིས་ཀུན་ལ་གནོད་ན་ཧ་ཅང་ཐལ།
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༼༣༤༡༽
ལུང་གི་གནོད་ཡུལ་ཡིན་མིན་སོ་སོར་ཕྱྲེ། ལུང་གི་དོན་ལ་བརགས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་
པོ་ནི། དེཾ། རོལ་བས་ལུང་ཚད་པར་ཁས་བླངས་པ་ཙམ་གིས་ལུང་ཚད་མར་འགྱུར་བའི་ལུང་དྲེ་ཆོས་
ཅན། ཀུན་གི་སྲེང་དུ་རང་འགལ་གི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་
སར་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ན་ཕྱིས་ཚད་མར་མི་འདོད་པའི་ཚེ་གནོད་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཚད་
མ་ཁས་བླངས་པས་གནོད་བྱྲེད་དུ་གསར་དུ་སྲེས་པའི་ཕྱིར། རཾང་། དྲེའི་ཚེ་རང་ཚིག་འགལ་བ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། དངོས་སོབས་ཀིས་གྲུབ་པའི་ཆོས་ཅན་ལ། སར་ཁས་བླངས་པས་བསན་བཅོས་དང་འགལ་
བར་དམ་བཅས་པའི་དམ་བཅའ་དྲེ་ཆོས་ཅན། རང་འགལ་གི་དམ་བཅའ་ལ་གྲེགས་བྱྲེད་ཙམ་ཡིན་
པར་ཐལ། རང་ཚིག་འགལ་བའི་དམ་བཅའ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྲེསཾ། ལུང་ཡིན་ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་
ཁབ་པར་ཐལ། སྲེས་བུས་ཚད་མར་ཁས་བླངས་ན་ཚད་མ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
དེཾས། སྒྲ་མི་རག་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་སུ་ལུང་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་མི་དགོས་
ཏྲེ། ཁོད་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་གིས་གཙོ་བོར་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སིན་སོགས་
སད་པ་ལས་བདྲེ་བ་འབྱུང་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དཔོད་པའི་ཚེ་ལུང་ཚད་མ་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་
དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ལུང་ཚད་མས་གཙོ་བོར་གྲུབ་པའི་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་
དངོས་སོབས་ཚད་མས་ལུང་དོན་ལ་བརགས་པ་དགོས་པ་མྲེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞྲེ་ན། འདིཾ། དྲེ་ལྟར་
བརགས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ལུང་དོན་ལ་ནང་འགལ་ཡོད་མྲེད་དཔད་པའི་ཆྲེད་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། །
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༼༣༤༢༽
མཐྡོཾང་། དྲེ་ལྟར་དཔད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དཔད་གསུམ་གིས་དག་པའི་ལུང་དྲེ་ཤིན་
ལོག་གི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དུ་ཁས་ལྲེན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གགས་པའི་བསལ་བ་བཤད་པ་
ལ་གིས་ཏྲེ། བཤད་ཚུལ་དང་པོས་གནོད་བྱྲེད་འགན་ཟླ་མྲེད། བཤད་ཚུལ་གིས་པས་ཡུལ་གི་
དབྱྲེ་བ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། གནོད་བྱྲེད་མྲེད་པའི་དོན་དུ་བཤད། འགན་ཟླ་མྲེད་པའི་དོན་
དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོར་གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རྲེས་སུ་དཔག་པ་ནི་མྲེད་ལ།
སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་གིས་ན་བསལ་བ་དྲེ་ཡང་ཕྱོགས་མ་ཡིན་ཏྲེ། དཔྲེར་
ན་རི་བོང་ཅན་ནི་ཟླ་བ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞྲེས་གསུངས་པའི་དོན་རིམ་པ་
བཞིན་འགྲེལ་ཏྲེ། སྲེསཾ། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་རུང་དུ་ཐ་སད་
མཐུན་པའི་སྲེ་བོ་རྣམས་འདོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། དོན་ཐམས་ཅད་ཁོད་ཀི་བརོད་བྱར་རུང་བའི་ཕྱིར། ཐཾ། ཟླ་
བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བརོད་རུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་མདོར་སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་ཞྲེས་བརོད་པའི་
རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་མན་བྱ་ཡིན་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ཅན།
ཁོད་མངོན་སུམ་མིན་ཡང་ཁོད་ཀིས་གནོད་པ་ལ་མངོན་སུམ་གིས་གནོད་ཅྲེས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་
དྲེ། ཁོད་མངོན་སུམ་གིས་གཞལ་བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། དོན་ཐམས་
ཅད་ཁོད་ཀིས་བརོད་རུང་ཡིན་པ་དགག་ཏུ་མྲེད་དྲེ། ཁོད་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་
ཅན། རི་བོང་ཅན་དང་བུམ་སོགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁོད་འཇུག་ཏུ་རུང་སྲེ། ས་མའི་སྒྲུབ་ཆོས་དྲེའི་
ཕྱིར། དྡོཾན། དོན་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་
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༼༣༤༣༽
བརོད་དུ་རུང་བ་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དོན་ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བརོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་
གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་དང་དངོས་འགལ་གང་ཞིག རྒྱབ་རྲེན་ཚད་མ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར། བུམ་
སོགས་ལ་ཟླ་བའི་སྒྲ་གགས་པ་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། གཾགས། བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་
སྒྲས་བརོད་དུ་རུང་སྲེ། ཁོད་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་ཀུན་གིས་བརོད་དུ་རུང་བའི་ཕྱིར། གཏན་ཚིགས་
གྲུབ་སྲེ། དོན་ཐམས་ཅད་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་ཐམས་ཅད་ཀིས་བརོད་རུང་དུ་སྒྲུབ་ཟིན་པའི་ཕྱིར་
རོ། །གཞཾན། རི་བོང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཟླ་སྒྲས་བརོད་རུང་རྲེས་དཔག་ལས་འགོག་པར་ཐལ། ཁོད་ཟླ་
སྒྲས་བརོད་རུང་ཚད་མས་འགོག་པ་གང་ཞིག དྲེ་མངོན་སུམ་གིས་འགོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར། འདོད་
མི་ནུས་ཏྲེ། དྲེ་འགོག་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་ཐུན་མོང་མིན་པར་བསན་ཟིན་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་
གཏན་ཚིགས་གཞན་གིས་འགོག་གོ་ཞྲེ་ན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བཀོད་
པའི་གཏན་ཚིགས་ཡོད་པ་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་བསན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་
ཡོད་དྲེ། དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པ་ལ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་གཞན་ཡང་དཔྲེ་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་པར་བསན་
པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སྒྲ།ཾཾ དོན་ཐམས་ཅད་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲས་བརོད་རུང་ལ།
སློབ་དཔོན་གིས་སྒྲ་ལས་བྱུང་པའི་གགས་པ་ཞྲེས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་བརྡ་
ལ་བརྲེན་པ་དང་། བརྡ་འདོད་པ་ཙམ་ལ་བརྲེན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་སྒྲ་བྱུང་གགས་པ་གྲུབ་བོ་ཞྲེས་
བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྲེསཾ། སྒྲ་ལས་བྱུང་བའི་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་དོན་
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༼༣༤༤༽
གིས་བསལ་བ་དྲེ་ཡང་ཕྱོགས་མ་ཡིན་ཞྲེས་པའི་ལུང་ཆོས་ཅན། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ལ་ཡང་
འགན་ཟླ་མྲེད་པར་སོན་ཏྲེ། དངོས་པོའ ་ི སོབས་ཀིས་མ་ཞུགས་པའི་གགས་པའི་རྲེས་དཔག་ལ་འགན་
ཟླ་མྲེད་པར་སོན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཡུལ་གི་དབྱྲེ་བ་གྲུབ་ཚུལ་དངོས། དྲེ་ལ་གཞན་
གིས་བརགས་པ་དགག སློབ་དཔོན་ིད་ཀི་དགོངས་པ་དཔད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡཾང་། ལུང་དང་
པོའ ་ི དོན་སར་བཤད་པ་ལས་ཡང་ན་ལུང་དྲེ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་མི་རུང་ལ་འཇལ་
བའི་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་སོན་ཏྲེ། རི་བོང་ཅན་ཟླ་བའི་སྒྲས་བརོད་མི་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། རི་བོང་
ཅན་ཟླ་བའི་སྒྲས་བརོད་མི་རུང་ལ་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་མྲེད་པར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་
པ་ཡོད་དྲེ། དངོས་སོབས་ལས་གགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། དེཾས། དྲེ་ལྟར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གགས་པ་དྲེ་རང་ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་
གིས་མི་འཇུག་པར་འདོད་པ་ཙམ་གིས་འཇུག་པར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། གཞན་སྲེའི་གཏན་ཚིགས་ཐུན་མོང་མིན་པ་བསན། རང་སྲེའི་འཆད་ཚུལ་ིད་ཀང་མི་
འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིཾ། བརྡ་སོད་པས་རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་མི་རུང་དུ་གྲུབ་པའི་གཏན་
ཚིགས་ཐུན་མོང་མིན་པ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། བརྡ་སོད་པས་བརོད་རུང་གི་
གགས་པ་ཐམས་ཅད་བཀག་པ་དྲེ་སྲེལ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རིགས་སོའ ་ི འགྲེལ་
བྱྲེད་ཁ་ཅིག་སློབ་དཔོན་གི་མདོའ ་ི ཚིག་དྲེ་
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༼༣༤༥༽
རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་རུང་ཁོ་ན་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུངས་པ་ཡིན་
ནོ་ཞྲེ་ན། དེཾས། གང་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་སོགས་ཀི་མདོ་ཚིག་ཆོས་ཅན། ས་མ་དྲེ་ཁོ་
ན་ལ་གགས་པས་གནོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ནས་གསུང་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། གགས་བསལ་སིའི་
མཚན་ིད་སོན་པའི་གཞུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གགས་པ་ཆོས་ཅན། རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་མི་རུང་
བ་ཁོ་ན་ལ་ཁོད་ཀིས་གནོད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ད་ཏིག་ཤིང་ཞྲེས་པ་བརོད་དུ་མི་རུང་བ་ལ་ཡང་
ཁོད་ཀིས་གནོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཟླ་སྒྲ་ཐུན་མོང་ིད་དུ་སྒྲུབ། དྲེ་ལ་དངོས་
སོབས་གཞལ་བྱ་ཡིན། བརོད་རུང་འགོག་ན་གགས་པས་གནོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིཾར། ཡོད་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་རི་བོང་ཅན་ཟླ་སྒྲས་བརོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་གཏན་ཚིགས་
མིན་པར་ཐལ། ག་བུར་དང་དངུལ་སོགས་དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་དཔྲེ་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་
པ་ནི། གལཾ་དང་། གགཾས། འོག་མ་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ག་བུར་སོགས་ལ་བརྡའི་དབང་
གིས་འཇུག་ན་རི་བོང་ཅན་ལའང་བརྡའི་དབང་གིས་འཇུག་པ་དངོས་སོབས་ཀིས་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་ག་
བུར་སོགས་ལ་གགས་དབང་གིས་འཇུག་ན་རི་བོང་ཅན་ལའང་གགས་དབང་གིས་འཇུག་པ་དྲེ་
དངོས་སོབས་ཀིས་བཟློག་ཏུ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དངྡོཾས། ག་བུར་སོགས་ལ་དཀར་བསིལ་ལ་སོགས་
པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་འཇུག་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རི་བོང་ཅན་ལའང་རྒྱུ་མཚན་གི་དབང་གིས་འཇུག་
པར་ཐལ། རི་བོང་ཅན་ལའང་ཁོད་འཇུག་པའི་རྒྱུ་མཚན་དཀར་བསིལ་སོགས་ཡོད་པའི་ཕྱིར། མ་
གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རི་བོང་ཅན་ལ་འཇུག་
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༼༣༤༦༽
པ་བཀག་ཀང་གགས་པ་དང་འགལ་བའི་ྲེས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་དཀར་བསིལ་སོགས་ཀི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་འཇུག་པ་གང་ཞིག མ་གྲུབ་པ་དྲེའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། འདོད་པས་བརོད་རུང་
ཀུན་ལ་ཁབ། དྲེ་ིད་འགོག་ན་གགས་པས་གནོད། སྒྲ་གཞན་འགོག་ན་གནོད་པ་མྲེད། དྲེས་ན་
ལོགས་སུ་བསན་པར་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཾྲེའི། ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བརོད་རུང་
དོན་ཐམས་ཅད་ལ་གྲུབ་སྲེ། ཁོད་བརོད་རུང་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་འདོད་པ་ཡིན་པ་གང་ཞིག འདོད་པ་
དོན་ཐམས་ཅད་ལ་འཇུག་པ་ལ་གྲེགས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གལཾ་དང་། གགཾས། གོང་མ་རི་བོང་ཅན་ཁོ་
ན་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བརོད་རུང་ཡིན་ན་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རང་ཡུལ་ལ་དངོས་
སོབས་ཀིས་འཇུག་པར་ཐལ། ཁོད་རི་བོང་ཅན་མིན་པ་ལ་མི་འཇུག་པ་ནི་གང་ཞིག ཁོད་གགས་
དབང་གིས་འཇུག་ན་རི་བོང་ཅན་མིན་པ་ལའང་འཇུག་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རུཾང་། དོན་
ཐམས་ཅད་ཟླ་བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བརོད་རུང་དུ་རོགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། དོན་འགའ་ཞིག་ཟླ་
བ་ཞྲེས་པའི་སྒྲས་བརོད་རུང་འགོག་པ་ལ་ཁོད་ཀིས་གནོད་པར་བྱྲེད་དྲེ། ཁོད་བརོད་རུང་དྲེའི་ཡུལ་
ཅན་གི་ཚད་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིཾས། དྲེ་ལ་དྲེས་གནོད་པར་བསན་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན། འདོད་རྒྱལ་
བའི་སྒྲ་རྣམས་ལ་རང་ཡུལ་གི་དོན་ངྲེས་མྲེད་པ་བསན་ཏྲེ། དོན་ཐམས་ཅད་འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲས་
བརོད་དུ་མི་རུང་བ་དྲེ་གགས་པའི་རྲེས་དཔག་གི་འགལ་ཟླར་བསན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾས།
དྲེ་དྲེའི་འགལ་ཟླར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རྒྱུ་མཚན་ཅན་གི་སྒྲ་རྒྱུ་མཚན་མྲེད་པར་
འཇུག་པ་འགོག་པ་དང་། འདོད་རྒྱལ་བའི་སྒྲ་རང་
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༼༣༤༧༽
ཡུལ་ལ་དངོས་དབང་གིས་འཇུག་པ་འགོག་པ་ལ་གགས་པའི་རྲེས་དཔག་གིས་མི་གནོད་པར་བསན་
པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། དེཾས། མདོར་སྲེལ་བྱྲེད་ཀི་ར་བའི་དབྱྲེ་བ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་སོབས་
རྲེས་དཔག་ལས་གགས་པའི་རྲེས་དཔག་ཐ་དད་དུ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དྲེ་གིས་
ཀི་གནོད་ཡུལ་ཐ་དད་དུ་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ལས་ཡིད་ཆྲེས་
རྲེས་དཔག་ཐ་དད་དུ་བསན་པའི་དགོས་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་གནོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསན་པའི་
དགོས་པ་བཤད་པ་ནི། གྲུཾབ། གཞན་དོན་ལྲེའུར་ཡིད་ཆྲེས་དང་གགས་པས་གནོད་ཚུལ་རྒྱས་པར་
བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཡིད་ཆྲེས་དང་གགས་པའི་རྲེས་དཔག་གིས་དངོས་སོབས་
རྲེས་དཔག་ལས་ཐ་དད་དུ་བཤད་པ་ལ་གནོད་ཚུལ་ཐ་དད་པས་དགོས་པ་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། མངོན་སུམ་དང་དངོས་སོབས་རྲེས་དཔག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་གནོད་ཚུལ་གཞན་དོན་ལྲེའུར་
རྒྱས་པར་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། དྲེ་མངོན་སུམ་དང་རང་དོན་ལྲེའུར་རྒྱས་པར་བཤད་
ཟིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དོན་དང་མན་བྱས་མངོན་སུམ་གསལ་བ་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དོན་
ཞྲེས་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད། མན་བྱ་སོས་པའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མངྡོཾན།
མངོན་སུམ་གི་བསལ་བ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་ལྲེའུར་ཅུང་ཟད་བཤད་དུ་ཡོད་དྲེ། གཞན་དོན་
ལྲེའུར་དོན་དང་མན་བྱའི་དགོས་པའི་སོ་ནས་བཤད་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་དོན་ཞྲེས་སོས་པའི་
དགོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྒྲ།ཾཾ ཚད་མ་མདོའ ་ི ར་བར་དོན་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་
ཡོད་དྲེ། སྲེལ་ངོར་སྒྲ་ལ་ལྡོག་ཆོས་དུ་མ་ཡོད་ཀང་། ན་
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༼༣༤༨༽
ཤྲེས་མངོན་སུམ་ལ་སྣང་བའི་སྒྲ་རང་མཚན་པ་དྲེ་སྐབས་འདིར་བསལ་གཞི་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་
ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྒྲ་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་མན་བྱ་ཡིན་པ་སོང་བ་ལ་ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་
གིས་གནོད་དྲེ། ཁོད་མན་བྱ་ཡིན་པ་ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གིས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་
གིས་ཏྲེ། རྣམ་གཅོད་ཀི་དགོས་པ། ཡོངས་གཅོད་ཀི་དགོས་པའོ། །དང་པོ་ནི། ངྡོཾ་། འོ་ན་མན་བྱ་
སོས་པའི་དགོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། སྒྲའི་སྲེང་གི་རང་མཚན་ལས་གཞན་ལྡོག་ཆོས་དུ་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གི་གཟུང་དོན་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་དངོས་མྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾས། མདོའ ་ི
འགྲེལ་པར་མན་བྱ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སྒྲའི་ལྡོག་ཆོས་དུ་མ་
མན་བྱ་ཡིན་པ་སོང་བ་ལ་ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གིས་མི་གནོད་པར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། རྣཾམ། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གི་སོད་ཡུལ་ལ་མན་བྱ་ཁོ་ནའི་མིང་གིས་སོས་པའི་
དགོས་པ་གང་ཞྲེ་ན། ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་གི་སོད་ཡུལ་གི་སྒྲ་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་མིང་གང་
གིས་ཀང་དངོས་སུ་བརོད་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་སྒྲའི་དངོས་ཀི་བརོད་བྱ་མིན་པའི་ཕྱིར། ན་ཤྲེས་མངོན་
སུམ་གི་སོད་ཡུལ་ལ་ཐ་སད་དུ་མན་བྱའི་མིང་གིས་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། སྒྲ་
མན་བྱ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དང་། མིན་པའི་གནོད་བྱྲེད་ན་ཤྲེས་མངོན་སུམ་ལ་རག་ལས་པ་ཤྲེས་
པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བསལ་གཞི་རང་རྲེན་དགོས་པ་བཤད་པ་ལ་བཞི་སྲེ། དགོས་པ་
གསུམ་པོ་རྒྱས་པར་བཤད། དགོས་པའི་དོན་ལ་རོད་པ་སོང་། དཔྲེ་དང་བཅས་ཏྲེ་གྲུབ་དོན་བསྡུ།
རྲེན་སོགས་མྲེད་ལ་དོགས་པ་གཅད་པའོ།
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༼༣༤༩༽
།དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་ལུགས་གཞག་པའི་དགོས་པ་བཤད། དོགས་པ་སྲེལ་བའི་དགོས་པ་
བཤད། ལོག་རོག་སྲེལ་བའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདོར་རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་རང་གི་ཆོས་
ཅན་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་ཅི་ཡོད་ཅྲེ་ན། ཀུནཾ། མདོར་རང་གི་ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སོས་པ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རོད་པའི་གནས་སྐབས་སུ་རོལ་བས་ཞྲེས་པས་འདོད་པའི་སྒྲུབ་ཆོས་ཀི་རྲེན་དུ་
གྱུར་པའི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་གི། ཆོས་ཅན་གཞན་ལ་གནོད་
ན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མིན་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དྡོཾན།
དགོས་པ་དྲེ་རང་ིད་འདོད་པ་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་དུ་བསན་པས་རོགས་པ་མིན་ནམ་སམ་ན། དྲེ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། ཆོས་ལ་གནོད་པར་མ་ཟད། ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པས་ཀང་
སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞཾན། ཆོས་ལ་
གནོད་པ་ཁོ་ནས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ནམ་སམ་པའི་དོགས་པ་སྲེ་བའི་རྒྱུ་མཚན་
ཡོད་དྲེ། བསྒྲུབ་བྱ་ིད་དུ་འདོད་པ་དྲེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་ཅན་གི་ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཞྲེས་བརོད་པའི་
ཕྱིར་རོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། བསལ་བྱའི་ལོག་རོག་ཡོད་པར་བསན། ལོག་རོག་དྲེ་ཡི་དཔྲེར་
བརོད་བཤད། དྲེ་ིད་ཇི་ལྟར་སྲེལ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། འདིཾ། དགོས་པ་དྲེ་ཡང་ཆོས་ལ་གནོད་
ན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་བསན་པས་གྲུབ་པ་མིན་ནམ་སམ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་
བསལ་བྱའི་ལོག་རོག་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ། རོལ་བ་འགའ་ཞིག་འབྲེལ་མྲེད་ཀི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་
པ་བཀག་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འདོད་པས་ལོག་
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༼༣༥༠༽
རོག་དྲེ་ཁོད་ཀི་བསལ་བྱའི་ལོག་རོག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དཔེཾར། དྲེ་ལྟ་བུའི་ལོག་རོག་ཅི་
ལྟ་བུ་ཞྲེ་ན། བྱྲེ་བག་པས་མཁའ་སོགས་རག་དངོས་སུ་འདོད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་པས་མཁའ་སོགས་
ཆོས་ཅན། རག་རས་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་འབས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་བཀོད་པ་ལ། བྱྲེ་
བག་པ་ན་རྲེ། གཏན་ཚིགས་དྲེ་ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་བ་ལ་གནོད་པས་ཆོས་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་
གནོད། དྲེས་ན་འདི་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་ཅྲེས་འདོད་པ་ལྟ་བུའོ། །གསུམ་པ་ནི། དེཾ། རང་
འབས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་སྲེད་པར་དྲེ་ཆོས་ཅན། ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་བ་ལ་གནོད་ཀང་ནམ་མཁའ་རག་
རས་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ནམ་མཁའ་དངོས་པོ་བ་ལ་གནོད་ཀང་
ནམ་མཁའ་རག་རས་མིན་པ་སྒྲུབ་ནུས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདིཾས། མདོར་ན་རང་གི་
ཆོས་ཅན་ཞྲེས་སོས་པ་ཆོས་ཅན། ཚོགས་དོན་གི་ནང་ཚན་གི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་ན་སྐབས་ཀི་
བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་བསན་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་ན་དྲེ་ཚད་མས་བཀག་པ་བསན་པའི་ཕྱིར། དེཾ།
དྲེ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་མྲེད་ཀི་ཆོས་ཅན་འབའ་ཞིག་ལ་གནོད་ཀང་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་
མིན་པར་བསན་ཏྲེ། རང་གི་བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱར་
བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པ་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལཾ། གལ་
ཏྲེ་ཆོས་ཅན་དང་ཆོས་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་ན། སངས་རྒྱས་པས་གངས་ཅན་
པ་ལ་བདྲེ་སོགས་ཆོས་ཅན། རག་རས་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་འབས་ཅིག་ཅར་དུ་མི་བསྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་
བཀོད་པ་ན། དྲེས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། སྐབས་ཀི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་
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པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཏྲེ། གཏན་ཚིགས་དྲེས་བདྲེ་སོགས་རག་རས་ཡིན་པ་ལ་གནོད་པས་བདྲེ་
སོགས་མི་རག་པའི་ངོ་བོའང་བཀག་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ནི། གཾལ། དྲེ་ལྟར་བཀོད་པའི་ཚེ་
གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་རང་འབས་གཏན་མི་བསྲེད་པ་ཡིན་ན་དྲེ་ཆོས་ཅན། བདྲེ་སོགས་མི་རག་པ་
དང་འགལ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ལྟར་ནའང་གཏན་ཚིགས་ཀི་དོན་དང་
རང་འབས་རིམ་གིས་བསྲེད་པ་ཡིན་པས་དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདྲེ་སོགས་མི་རག་པ་དང་འགལ་བ་
མྲེད་དྲེ། ཁོད་དང་བདྲེ་སོགས་མི་རག་པའི་གཞི་མཐུན་ཡོད་པའི་ཕྱིར། བདྲེ་སོགས་རག་པ་ལ་གནོད་
པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་རིམ་གིས་དོན་བྱྲེད་ནུས་པ་བདྲེ་སོགས་མི་རག་པ་ལ་གནོད་པ་སྒྲུབ་པའི་ལྷག་
ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་ཕྱོགས་ཆོས་གྲུབ་ཅིང་ཁབ་པ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ནི། གངཾ་། མདོར་རང་རྲེན་ལ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། འབྲེལ་མྲེད་ཀི་ཆོས་ཅན་འབའ་
ཞིག་པའམ་ཆོས་གཞན་གི་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པའི་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པ་མིན་པར་བསན་
ཏྲེ། ཞྲེ་འདོད་ཀི་ཆོས་ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་ཅན་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་བསན་པའི་ཕྱིར།
དཔྲེར་ན་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚད་ིད་འཆད་པའི་ཚིག་ཟུར་གི་རང་ིད་ཅྲེས་པའི་སྒྲས་ཆོས་གཞན་ལུང་
དོན་ལ་གནོད་པས་སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱ་ལ་གནོད་པར་མི་ནུས་པར་བསན་པ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་ནི།
སྒྲུབཾ། གལ་ཏྲེ་ཆོས་ཅན་ལ་གནོད་པ་དང་། ཆོས་ལ་གནོད་པ་དང་། གིས་ཀ་ལ་གནོད་པ་གསུམ་
ཕྱོགས་སོན་ཡིན་ན། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་སོགས་གསུམ་ཡང་འཆད་རིགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཕྱོགས་
སྒྲུབ་པ་ལ་གནོད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རགས་སོན་དང་
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དཔྲེ་སོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། དྲེར་ཐལ། དྲེའི་ཕྱིར། འདོད་ན། མིན་པར་ཐལ། དམ་བཅའ་ཙམ་དང་
འབྲེལ་བའི་སོན་མིན་པའི་ཕྱིར། ཡཾན། ཆོས་ཅན་མ་གྲུབ་པ་སོགས་གསུམ་པོ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ཕྱོགས་སོན་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སོན་དུ་འགྱུར་བའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་གཏན་ཚིགས་སོགས་བཀོད་པ་ལ་
ལྟོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ཚུལ་དྲེས་ཁད་པར་འགོག་སོགས་ཕྱོགས་ཀི་སོན་དུ་གྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ས་མའི་གྲུབ་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན། ཕྱི་མ་མཚོན་བྱྲེད་དཔྲེར་བརོད་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདིཾས།
མདོར་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་ཕྱོགས་སོན་དུ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་ཡོད་དྲེ།
ཆོས་ཀི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པ་ཕྱོགས་
སོན་དུ་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། དཔྲེར་བརོད་བསན་པའི་དགོས་པ་བཤད། དགོས་
པ་ཅན་གི་དཔྲེ་བརོད་དངོས། དཔྲེ་དྲེས་ཕྱི་མ་མཚོན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། རྣམ་འགྲེལ་
འདིར་ཆོས་ཀི་ངོ་བོ་ལ་གནོད་པའི་དཔྲེར་བརོད་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཆོས་ཀི་
ཁད་པ་ལ་གནོད་པ་སོགས་གསུམ་གི་དོན་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གིས་ཏྲེ།
རྲེས་སུ་དཔག་པས་གནོད་ཚུལ་བཤད། ཁས་བླངས་སོགས་ཀིས་གནོད་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་
ལ་བཞི་སྲེ། གནོད་ཡུལ་དམ་བཅའི་ཞྲེ་འདོད་བཤད། དྲེ་ལ་གནོད་བྱྲེད་རིགས་པ་བསན། གནོད་པ་
མྲེད་པའི་གཞན་ལན་དགག ཚུལ་དྲེས་གཞན་ཡང་བཀག་པ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལྡཾན། བྱྲེ་བག་པ་
ཆོས་ཅན། མངོན་སུམ་གིས་མཐོང་རུང་གི་ཆོས་གསུམ་ལྡན་གི་ཡན་ལག་ཅན་རང་གི་ཡན་ལག་
རྣམས་ལས་རས་གཞན་དུ་དམ་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། དྲེ་
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ཡིན་པའམ། མངོན་སུམ་གིས་མ་མཐོང་བའི་ཡན་ལག་ཅན་རང་གི་ཡན་ལག་ལས་གཞན་ཙམ་དུ་
དམ་བཅས་པ་གང་རུང་གང་ཞིག ཕྱི་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། གཾལ། ལིད་མམ་གི་འཇིམ་
རིལ་བཅུ་ཚན་གིས་ལས་བཅུ་ཚན་གཅིག་བསྲེས་ནས་སང་ལ་གཞལ་བའི་ཚེ་འཇིམ་རིལ་དྲེ་ཆོས་
ཅན། མ་བསྲེས་པ་སང་ལ་གཞལ་བའི་འཇིམ་རིལ་བཅུ་ཚན་དྲེ་ལ་ལྟོས་ནས་སང་མགོ་དམའ་བར་
འགྱུར་བར་ཐལ། དྲེ་དང་ཡན་ལག་གི་ལིད་མམ་པ་གང་ཞིག ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་དང་འབས་བུ་
འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བྱ་བ་ལྷག་པོ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཐལ་བ་ལས་རང་རྒྱུད་འཕྲེན་ནོ། །དེཾ། ཡན་ལག་ཅན་
ཆོས་ཅན། ཡོན་ཏན་ལིད་ལྷག་དང་འབས་བུ་འོག་ཏུ་འགོ་བའི་བྱ་བ་གིས་པོ་འཕྲོད་པ་འདུ་བའི་རྒྱུ་
མིན་པར་ཐལ། དྲེ་གིས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སང་དམའ་བའི་ཁད་པར་དག་མི་འཛིན་པའི་
ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཆོས་ཀི་ཁད་པར་ཆོས་གསུམ་ལྡན་ལ་གནོད་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཡོན་
ཏན་ལིད་ལྷག་དངོས་སུ་བཀག་པའི་སོ་ནས་གཞན་གིས་ཤུགས་ལ་ཁྲེགས་པའི་རིགས་པ་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། གཞན་ལན་བརོད། དཔྲེ་དོན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྲཾ། འཇིམ་
རིལ་བཅུ་ཚན་བསྲེས་པ་དྲེ་ལ་ཡོན་ཏན་ལིད་ལྷག་ཡོད་ཀང་སང་ལས་མི་རོགས་ཏྲེ། ཡོན་ཏན་ལིད་
ལྷག་ཅིག་ལས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རས་བལ་གི་ཁུར་པོའ ་ི སྲེང་དུ་རུས་བལ་གི་འདབ་མ་གཅིག་
བཞག་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ནི། དེཾ། ལིད་མམ་གི་འཇིམ་རིལ་བཅུ་ཚན་གིས་ལས། བཅུ་
ཚན་གཅིག་རིམ་གིས་བསྲེས། བཅུ་ཚན་གཅིག་ཅིག་ཅར་དུ་བསྲེས་ནས་སང་ལ་གཞལ་བའི་ཆོ་
གོང་བུ་གིས་པོ་དྲེ་ཆོས་ཅན། སང་གངས་མང་ཉུང་གི་ཁད་པར་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཡན་
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༼༣༥༤༽
ལག་གི་ལིད་མམ་པ་གང་ཞིག ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་དགུ་དང་གཅིག་གིས་ཁད་པར་ཡོད་པའི་
ཕྱིར། མཾ། གསྲེར་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་རིམ་གིས་བསྲེས་པའི་གོང་བུ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་མ་ཤ་ཀ་བཅུ་ཅིག་
ཅར་བསྲེས་པའི་གོང་བུ་གིས་ལ་མ་ཤ་ཀ་བཅུའི་གོང་བུ་ཞྲེས་པའི་སྒྲ་འཇུག་པ་མཚུངས་པ་དྲེ་མིན་
པར་ཐལ། ཁོད་ལ་མ་ཤ་ཀ་བཅུའི་སྲེང་དུ་ཡན་ལག་ཅན་གི་རས་དགུ་ཡོད། ཅིག་ཤོས་ལ་ཡན་ལག་
ཅན་གི་རས་གཅིག་ལས་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གལ་ཏྲེ་ཡུངས་ཀར་ནས་བརམས་ཏྲེ་སོམ་ཐྲེབས་རྲེ་
རྲེ་ལ་རས་རྲེ་རྲེ་སྲེད་ཡང་དྲེ་སང་ལས་མ་རོགས་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཡུཾངས། རྡུལ་ཕྲན་ནས་
བརམས་ཏྲེ་ཡུངས་ཀར་གི་བར་གི་ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་དྲེའང་ཆོས་ཅན། སང་ལས་མི་རོགས་པར་
ཐལ། ལིད་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སང་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་གི་ལིད་ཁོ་ན་ཁོད་ལས་
རོགས་པར་ཐལ། ལིད་ཁོད་ལས་རོགས་པ་གང་ཞིག ཡན་ལག་ཅན་གི་ལིད་ཁོད་ལས་རོགས་པ་མྲེད་
པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། ཡན་ལག་ཅན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་ལིད་དྲེ་རས་འདབ་དང་དཔྲེ་དོན་མི་མཚུངས་པར་
ཐལ། ཁོད་ཀི་ལིད་ཁོད་ཀི་ངོ་བོ་དང་འབས་བུ་གང་རུང་ཚད་མས་རོགས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་
ནི། ལིདཾ། མ་ཤ་སོགས་བསོམས་པའི་གོང་བུ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་མྲེད་པའི་གཟུགས་སོགས་ཀི་
ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་མྲེད་དྲེ། ཡན་ལག་ལ་མྲེད་པའི་ལིད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་འགོག་པའི་རིགས་པ་དྲེས་
གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་ཡང་འགོག་ནུས་པའི་ཕྱིར། དམཾའ། སང་དམའ་བའི་ཁད་པར་
དག་མི་འཛིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་རིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཡན་ལག་ཅན་ལ་གཟུགས་སོགས་ཀི་ཡོན་
ཏན་ལྷག་པོ་འགོག་པ་ཡང་མཚོན་པ་ཡིན་ཏྲེ། ཡན་ལག་ཅན་ལ་ལིད་ཀི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་
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༼༣༥༥༽
སྣང་རུང་མ་དམིགས་པ་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཁཾས། བྱྲེ་བག་པས་ཆོས་ཀི་ཁད་པར་
འགོག་པའི་དམ་བཅའ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཚད་མ་གཞན་གིས་ཀང་གནོད་དྲེ། ཁོད་ལ་བྱྲེ་བག་པ་རང་
གི་ཁས་བླངས་སོགས་ཀིས་གནོད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དཔྲེ་དྲེས་ཕྱི་མ་མཚོན་པའི་ཚུལ་ནི། ཅིཾ།
ཆོས་ཀི་ཁད་པར་འགོག་པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་ཚུལ་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་གཞན་ཡང་
ཡོད་དྲེ། ཆོས་ཅན་གི་ཁད་པར་དང་། ཆོས་ཅན་རང་གི་ངོ་བོ་འགོག་པའི་དམ་བཅའ་ལ་གནོད་པའི་
ཚུལ་ཡང་བསན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གཞན་ལུགས་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་འགོག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ།
ཧ་ཅང་ཐལ་བའི་ྲེས་པས་དགག བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡིན་བརགས་ཏྲེ་དགག ངྲེས་གཟུང་སར་ལ་
བརགས་ཏྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཧ་ཅང་ཐལ་བ་དགོད། གཞན་གི་ྲེས་སོང་དགག་
པའོ། །དང་པོ་ནི། མདྡོཾར། བསྒྲུབ་བྱ་སོན་ཞྲེས་པ་འདི་ལ། གྲུབ་པ་མྲེད་ལ་དོན་བྱས་ིད། །དྲེ་ལྟར་ན་
ནི་རགས་དང་དཔྲེ། །མ་གྲུབ་པ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར། །ཞྲེས་པའི་དོན་འཆད་དྲེ། རིགས་པ་ཅན་
པས་བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་དམ་བཅའི་མཚན་ིད་དུ་འདོད་པ་ལ། སྒྲ་ཆོས་ཅན། རག་སྲེ། མིག་གི་གཟུང་
བྱ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་བློ་བཞིན་ཞྲེས་བཀོད་པ་ན། བློ་རག་པ་དང་སྒྲ་མིག་གི་གཟུང་བྱ་ཡིན་པ་
དྲེ་ཆོས་ཅན། སྐབས་ཀི་བསྒྲུབ་བྱར་འགྱུར་བར་ཐལ། སྐབས་ཀི་ཕྱིར་རོལ་གི་བློ་ངོར་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འདོད་པའི་ཁད་པར་ཡོད་པའི་གཞན་ལན་དགག ལས་སོགས་
ཁད་པར་ཡོད་པའི་གཞན་ལན་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའི་སྒྲ་རོལ་བས་བསྒྲུབ་བྱ་
འདོད་པ་ིད་ལ་འཇུག་
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༼༣༥༦༽
པས། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། ཤེཾས། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་
ཆོས་ཅན། ཁོད་རོལ་བས་ཞྲེ་འདོད་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྒྲུབ་བྱ་མིན་པར་བསྒྲུབ་མི་ནུས་
པར་ཐལ། ཁོད་ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་ཁས་བླངས་ཏྲེ། བྱྲེ་བག་པས་
ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་བསྒྲུབ་བྱར་ཁས་བླངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཕྱོགས་གང་གིས་དཔྲེ་
རགས་མ་གྲུབ་པ་སོན་གི་དཔྲེར་བརོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཐཾམས། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བྱ་བྱྲེད་
ལས་གསུམ་གི་ནང་ནས་ལས་མ་ཡིན་པ་དང་། ཡན་ལག་ལྔའི་ནང་ནས་བསྒྲུབ་བྱའི་ཡན་ལག་མ་
ཡིན་པ་དང་། གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་ནང་ནས་ཁས་ལྲེན་གི་གྲུབ་མཐའ་མིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བསྒྲུབ་
བྱ་མིན་པ་བསྒྲུབ་ནུས་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཤྲེས་བྱྲེད་སྐབས་ཀི་མ་གྲུབ་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། ཚོཾགས། མདོར། ཆོས་ཅན་བསྒྲུབ་བྱ་རགས་དོན་མྲེད། ཆོས་བསྒྲུབ་བྱ་ན་ཆོས་མཐུན་
མྲེད། གིས་ཀ་ལྟར་ན་གིས་ཀའི་སོན་དུ་འགྱུར་རོ་ཞྲེས་གསུངས་ལ། དྲེར་མ་ཟད་ཆོས་དང་ཆོས་
ཅན་གི་ཚོགས་དོན་བསྒྲུབ་བྱ་ཡིན་ཡང་། གཏན་ཚིགས་སོན་ལྡན་ཆོས་ཅན། དཔྲེ་དང་ཆོས་མཐུན་
པ་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། སྐབས་སུ་
བབ་པའི་ཕྱིར་རོལ་དྲེས་མི་རག་པའི་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་ཆོས་སུ་ཚད་མས་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། སྲེ་
ལྡན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་དཔྲེ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་
དང་ཆོས་མཐུན་པར་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པ་ཞྲེས་པའི་དཔྲེའི་མཚན་ིད་མ་གྲུབ་པར་ཐལ།
སྐབས་སུ་བབ་པའི་ཕྱིར་རོལ་དྲེས་སྒྲའི་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་མི་རག་པ་དང་། སྲེ་ལྡན་དུ་ཆོས་
མཐུན་མཚོན་པས་མ་ཁབ་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༥༧༽
པའི་ཕྱིར། ཁབ་པ་གིས་ཁས། མིཾ། གལ་ཏྲེ་བསྒྲུབ་བྱའི་དོན་ཤྲེས་འདོད་ཆོས་ཅན་ལ་འཇུག་པས་ཇི་
སྐད་བཤད་པའི་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་སོན་པའི་
བསན་བཅོས་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་སོན་པའི་བསན་བཅོས་དང་མི་མཐུན་པར་
བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་ལ་རང་དགར་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། སྒྲུབཾ། དཔྲེ་རགས་མ་གྲུབ་པ་
དམ་བཅའ་བར་ཐལ་བའི་སོན་མྲེད་དྲེ། དམ་བཅའི་མཚན་ིད་ལ་ངྲེས་གཟུང་གི་ཚིག་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། རིགས་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་ཁོ་ན་དམ་བཅའ་འོ་ཞྲེས་དམ་བཅའི་སར་ངྲེས་
གཟུང་གི་ཚིག་སོས་པ་ལ་དགོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། གྲུབ་ཟིན་སོན་པ་དམ་བཅའ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་
ཆྲེད་དུ་ཡང་དྲེ་སོས་མི་དགོས། སྒྲུབ་བྱྲེད་སོན་པ་དམ་བཅའ་ཡིན་པ་གཅད་པའི་ཆྲེད་དུའང་དྲེ་སོས་
མི་དགོས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། རིགས་པ་ཅན་པས་བསྒྲུབ་བྱའི་མཚན་ིད་སོན་པའི་ཚིག་ཆོས་ཅན། དམ་
བཅའི་ངྲེས་གཟུང་གི་ཚིག་སོས་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་པའམ་དམ་བཅའི་སར་ངྲེས་གཟུང་གི་ཚིག་སོས་
པ་གང་རུང་གང་ཞིག ཕྱི་མ་མིན་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་ཡིན་ན་དམ་
བཅའ་ཡིན་པས་ཁབ་པར་ཐལ། བསྒྲུབ་བྱ་སོན་པ་དམ་བཅའ་ཁོ་ནའོ་ཞྲེས་བསན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་
པ་ཕྱོགས་ལྟར་སྣང་བའི་དཔྲེ་ཡང་དགག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འགལ་བའི་དོན་ིད་བརགས་ནས་དགག
རགས་སུ་སོང་ཚུལ་གང་ཡིན་བཤད། དྲེ་ིད་མ་གྲུབ་སོན་དུ་འགྱུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་པ་ཅན་
པ་ན་རྲེ། སྒྲ་རག་སྲེ། ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་འདིས་དམ་བཅའི་ཚིག་གིས་སྒྲ་
རག་པར་བསན། རགས་ཀི་ཚིགས་གིས་སྒྲ་མི་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༣༥༨༽
རག་པར་བསན་པས། གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་ཡིན་ཞིང་དྲེ་ིད་ཕྱོགས་སོན་ཡིན་ནོ་
ཞྲེ་ན། འགཾལ། གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བའི་དོན་འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་
ཕན་པ་མྲེད་པ་ལ་བྱྲེད་དམ། ཆོས་ཅན་ལ་ཆོས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ་ལ་བྱྲེད། དང་པོ་ལྟར་ན་
རགས་སོན་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་སོན་དུ་ཐལ། འདོད་ཡུལ་གི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་ཕན་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། འདྡོཾད། གིས་པ་ལྟར་ན། གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན་ལ་མ་གྲུབ་པ་དྲེ་ཆོས་ཅན།
ཕྱོགས་སོན་མིན་པར་ཐལ། རགས་སོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སྒྲ་ལ་འཇིག་པ་
རགས་སུ་འཕངས་པ་མྲེད། ཐམས་ཅད་མིན་ལ་རགས་སུ་འཕངས་པ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མིཾ། སྒྲ་
རག་སྲེ། ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པའི་སོར་ངག་ཆོས་ཅན། མི་རག་པའི་གཏན་
ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་བསན་པ་མིན་པར་ཐལ། མི་རག་པ་སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་སུ་
བསན་ན་གཏན་ཚིགས་དམ་བཅའ་དང་འགལ་བ་བསན་ན་ཡང་། སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་མི་
མཐུན་སོར་གི་དཔྲེ་ཙམ་བསན་གི་མི་རག་པ་སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་བསན་པའི་
ཕྱིར། ཁདཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། མི་རག་པ་སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་མ་བསན་པར་ཐལ། སྒྲ་
རག་ཅྲེས་པའི་དམིགས་བསལ་སར་སོས་ནས། ཐམས་ཅད་མི་རག་ཅྲེས་པའི་སིར་བཏང་ཕྱིས་སོས་
པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཡུཾལ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མིན་པ་སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་
པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བསན་པ་ཡིན་ཏྲེ། སྒྲ་རག་པའི་དམ་བཅའ་ལ་ཐམས་ཅད་མི་རག་པ་གཏན་
ཚིགས་སུ་སོས་པའི་ངག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཀུན་ལ་གགས་པའི་གཞན་མིན་
སྒྲ་ལ་
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༼༣༥༩༽
མྲེད། སྒྲ་མ་ཡིན་ལས་གཞན་ལ་ཕྱོགས་ཆོས་མྲེད། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རགས་ལ་མཚུངས་པ་སང་
བའོ། །དང་པོ་ནི། སི།ཾཾ སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཐམས་ཅད་མིན་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཐམས་ཅད་ཞྲེས་
པའི་སི་སྒྲ་དྲེས་ཁོད་བརོད་བྱར་མི་སོང་བའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། སྒྲ་ཁོ་ན་ཐམས་ཅད་མིན་ཞྲེས་
པའི་ཚེ། སི་སྒྲས་ཁད་པར་བརོད་བྱར་སོང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དཔེཾར། སྒྲ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁོ་ན་ཐམས་
ཅད་མིན་ཙམ་གིས་ཐམས་ཅད་ཞྲེས་པའི་སི་སྒྲས་ཁོད་བརོད་བྱར་སོང་བ་དྲེ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཁོ་
ན་ཐམས་ཅད་མིན་པ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་དྲེས་ཐམས་ཅྲེས་པའི་སི་སྒྲ་ཁོད་ཁོ་ན་ལ་འཇུག་པ་འགོག་པ་
ཙམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་སྐབས་འགར་ཤིང་ཤ་པ་ཁོ་ན་ཤིང་མིན་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །སྒྲ་ཐམས་
ཅད་ཀི་ཁད་པར་ཡིན་པས་སྒྲ་ཐམས་ཅད་མིན་ན། ཁཾད། ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་མི་སིད་པར་ཐལ། སྒྲ་
ཡིན་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་མིན་པས་ཁབ། སྒྲ་མིན་ནའང་ཐམས་ཅད་མིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། དྲེང་སང་
སྒྲ་ཐམས་ཅད་མིན་པར་འདོད་པ་ནི་གཞུང་འདི་དག་དང་འགལ་ལོ། །གིས་པ་ནི། ཤེཾས། གལ་ཏྲེ་སྒྲ་
མིན་ཐམས་ཅད་མིན་པ་གཏན་ཚིགས་ཡིན་ན་སྒྲ་གཏན་ཚིགས་སུ་སོང་ལ། དྲེ་ལྟར་ན་སྒྲ་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲ་དང་ཐ་དད་མིན་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། རང་བཞིན་གཏན་ཚིགས་སི་ལ་མཚུངས་པ་སང་། བྱྲེ་བག་སི་ཆོས་བཀོད་
ལ་མཚུངས་པ་སང་། ཁད་པར་མན་བྱའི་རགས་ལ་མཚུངས་པ་སང་བའོ། །དང་པོ་ནི། དངྡོཾས། རང་
བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀུན་ལ་གཞི་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་མཚུངས་སོ་ཞྲེ་ན། མིཾཾན། བྱས་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་
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༼༣༦༠༽
ཀི་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞི་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲ་དང་
ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྡོཾན། བྱས་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཆོས་དོན་
གསུམ་ཆོས་ཅན། དོན་དམ་པར་དྲེ་ིད་དང་གཞན་ིད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་སྲེ། དོན་དམ་དཔོད་བྱྲེད་
ཀི་རིགས་པས་དཔད་ན་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དཔཾག དྲེ་སྐོར་གི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཐ་སད་ཆོས་
ཅན། དོན་དམ་དུ་མ་གྲུབ་ཀང་ཐ་སད་དུ་མི་འཐད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། སྲེལ་ངོར་ལྡོག་པ་ཐ་དད་དུ་གྲུབ་པ་
ལ་རྲེན་ནས་རྣམ་གཞག་བྱས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། བདཾག དྲེ་ཆོས་ཅན། མཐར་ཐུག་རང་མཚན་མི་
འཐོབ་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། མཐར་ཐུག་རང་མཚན་དང་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་པའི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཐ་
སད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འདཾི། ཤྲེས་བྱ་ཤྲེས་བྱྲེད་སོགས་ངག་དོན་དགོད། གིས་པ་ནི། འདུས་བྱས་ཀི་
བུམ་པ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ། འདུས་བྱས་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་ཡང་ཕྱོགས་ཆོས་མ་གྲུབ་
པར་འགྱུར་ཏྲེ། གཞི་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དེཾས། འདུས་བྱས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་
ཀིས་འདུས་བྱས་ཀི་བུམ་པ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་གཞི་རགས་ཐ་དད་མྲེད་པ་མ་ཡིན་པར་ཐལ། ཁོད་
འདུས་བྱས་ཀི་བུམ་པ་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་རོལ་སྒྲ་ཆོས་ཅན། མི་རག་སྲེ།
རོལ་བྱུང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་ལ་ཡང་ཆོས་ཅན་མཚོན་བྱྲེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པས་
སོན་ས་མ་སོ་ན་གནས་སོ་ཞྲེ་ན། རོལ་བྱུང་ཆོས་ཅན། ཁོད་རོལ་སྒྲ་མཚོན་བྱྲེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་ན་
ཡང་། ཁོད་རོལ་སྒྲ་དང་ཐ་དད་མྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་དང་ལྡོག་པ་ཐ་དད་ལ་ཚད་མས་གནོད་པ་
མྲེད་པའི་ཕྱིར། ཡཾང་། རོལ་བྱུང་ཆོས་ཅན། རོལ་

358

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༦༡༽
སྒྲས་མཚན་གཞི་རོགས་ནས་དྲེ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་ཁོད་རོལ་སྒྲ་མཚོན་བྱྲེད་ཀི་ཡན་ལག་མ་
ཡིན་ཏྲེ། དྲེའི་ཚེ་ཁོད་རོལ་སྒྲ་མཚོན་བྱྲེད་ཀི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི།
ཆྡོཾས། མན་བྱ་ཆོས་ཅན་དུ་གཟུང་ནས། མིན་ཞྲེས་པའི་སྐབས་ཀི་སོར་བ་དགོད། གསུམ་པ་བརོད་
ཚུལ་རོགས་ཕྱིར་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་ལ་དབྱྲེ་བའི་དགོས་པ་
བསན། ཕྱོགས་ཆོས་ཡིན་ན་རྲེས་འགོ་མྲེད་པ་སང་། དབྱྲེ་བ་སོ་སོའ ་ི དགོས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། གཏཾན། མདོར་གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གི་སྐབས་འདིར། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་
གཏན་ཚིགས་དགུ་དབྱྲེ་བ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གི་གཏན་ཚིགས་
བརོད་ཚུལ་བདྲེ་བླག་ཏུ་རོགས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཕྱོགས་ཆོས་ཞྲེས་པ་ལས་
འཕྲོས་ནས། རགས་ཕྱོགས་ཀི་ཆོས་ཡིན་ན་དཔྲེ་ལ་མི་འཇུག མིན་ན་ཕྱོགས་ཆོས་སུ་མི་རུང་ངོ་ཞྲེ་
ན། ཆྡོཾས། ངྲེས་གཟུང་དངོས་སུ་སར་བའི་རྣམ་གཅོད་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡོད་དྲེ།
ཁོད་ལ་ཁད་པར་དང་ངྲེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སར་བ། ཁད་པར་ཅན་དང་ངྲེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་
སར་བ། བྱ་བ་དང་ངྲེས་གཟུང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་སར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དེཾ། རྣམ་གཅོད་ཀི་དོན་
གོ་བའི་ངག་ཡིན་ན་ངྲེས་གཟུང་དངོས་སུ་སར་བས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ངྲེས་གཟུང་དངོས་སུ་མ་སར་
ཡང་བརོད་འདོད་ཀི་དབང་གིས་རྣམ་གཅོད་ཀི་དོན་གོ་བ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་ནག་པ་འཕོང་
སྲེན་ཞྲེས་པའམ། ནག་པ་དང་སིད་སྒྲུབ་གིས་ཀི་ནང་ནས་སིད་སྒྲུབ་འཕོང་སྲེན་ཞྲེས་པའམ།

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

359

༼༣༦༢༽
སོན་པོ་མཚོ་སྲེས་སུ་འགྱུར་ཞྲེས་པ་བཞིན་ནོ། །དེཾས། བྱས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲས་ཁད་པར་དུ་
བྱས་པ་ཡིན་ན་ཁོད་བུམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་བས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། ཁོད་སྒྲས་མི་ལྡན་རྣམ་གཅོད་
ཀིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་བུམ་པ་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་
གསུམ་སྲེ། དགུ་པོ་སོ་སོའ ་ི དགོས་པ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན། ཡང་དག་གིས་དང་མན་བྱ་རྒྱས་པར་
བཤད། དགག་རགས་ལོགས་སུ་མི་སོན་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རཾང་། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་
གི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་སྒྲ་མི་རག་སྒྲུབ་པ་ལ་བྱས་པ་དང་། རོལ་བྱུང་བཀོད་པའི་ཡང་
དག་གིས་དང་། སྒྲ་རག་པར་སྒྲུབ་པ་ལ་དྲེ་གིས་བཀོད་པའི་འགལ་རགས་གིས་གསུངས་པ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་བཞིན་དང་འབས་བུའི་རགས་ཀི་རྲེས་འགོ་གྲུབ་པ་ལ་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་འཇུག་དགོས་སོ་ཞྲེས་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རཾང་། སྒྲ་རག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་མན་
བྱ་དང་གཞལ་བྱ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་གིས་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་
དྲེ། ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་དང་། རྲེས་འགོ་རང་པ་ཅན་གི་རགས་ཡང་དག་ཡོད་པར་འདོད་པ་ལ་རོད་
པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རྒྱུ།ཾཾ སྒྲ་རོལ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་རག་པ་དང་། རག་པ་སྒྲུབ་པ་ལ་ལུས་
ཅན་མིན་པ་དང་། རོལ་མ་བྱུང་དུ་སྒྲུབ་པ་ལ་མི་རག་པ་བཀོད་པའི་གཏན་ཚིགས་གསུམ་གསུངས་པ་
ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རགས་ཡང་དག་གི་ལྡོག་ཚུལ་བྱྲེ་བག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡང་དག་གིས་པོ་རྒྱས་པར་བཤད། ཁད་པར་མན་བྱ་རྒྱས་པར་བཤད་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཡང་དག་གིས་ཀིས་
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༼༣༦༣༽
བསན་ཚུལ་བཤད། གིས་སུ་ཕྱྲེ་བའི་དགོས་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རཾང་། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་
གི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར། བྱས་པ་རང་བཞིན་རགས་ཀི་དཔྲེར་སོས་པ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། འབས་རགས་ཐམས་ཅད་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གིས་སུ་འཇུག་པར་ཤྲེས་པའི་
ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སཾར། སྐབས་འདིར་རོལ་བྱུང་འབས་རགས་ཀི་དཔྲེར་སོས་པ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རོལ་བྱུང་མ་འཁྲུལ་པའི་ན་ཤྲེས་དྲེ་རང་རྒྱུ་མི་རག་པའི་འབས་བུར་ཤྲེས་པའི་
ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། རོལ་བྱུང་མ་འཁྲུལ་པའི་ན་ཤྲེས་ཆོས་ཅན། ཁོད་སྒྲ་རག་པའི་འབས་བུ་མ་ཡིན་
ཏྲེ། སྒྲ་རག་པ་དྲེས་ཁོད་ལ་ཕན་མི་འདོགས་པའི་ཕྱིར། ལྟོསཾ། རོལ་བྱུང་མ་འཁྲུལ་པའི་ན་ཤྲེས་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀིས་རྒྱུད་ནས་སྒྲ་མི་རག་པ་བསྒྲུབ་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་སྒྲ་མི་རག་པའི་འབས་བུར་གྲུབ་པའི་
ཕྱིར། འདིཾ། རོལ་བྱུང་གིས་རང་བཞིན་གི་རགས་ཀི་དཔྲེར་བརོད་གྲུབ་ཀང་དྲེ་ལས་ལོགས་སུ་བྱས་
པ་རང་བཞིན་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔྲེར་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་བཞིན་གི་རགས་
ཡང་དག་ཡིན་ན་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གིས་སུ་འཇུག་པས་མ་ཁབ་པར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། རཾང་། སྐབས་འདིར་རང་དོན་ལྲེའུར་བཤད་ཟིན་པའི་འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་གིས་
བཤད་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། རང་དོན་རྲེས་དཔག་ཏུ་བཤད་ཟིན་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་
དག་དང་། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་གིས་བརོད་བྱ་རོད་བྱྲེད་དུ་རོགས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
དེཾས། སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། རོལ་བྱུང་ལས་ལོགས་སུ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྣམ་གིས་སུ་འཇུག་
པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔྲེར་བརོད་
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༼༣༦༤༽
སོས་མི་དགོས་ཏྲེ། རོལ་བྱུང་དྲེས་དྲེ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཡྡོཾད། སྐབས་འདིར་འབས་རང་
གི་གཏན་ཚིགས་གིས་སུ་ཕྱྲེ་སྲེ་གསུངས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
ཏུ་འགྱུར་བ་ལ་ཁབ་པའི་ར་བ་བདག་གཅིག་དང་དྲེ་བྱུང་གང་རུང་དུ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་དགོས་པར་
བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ལྡཾན། དྲེ་ལྟར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ལྡན་པ་ཅན་
སོགས་ཀི་གཏན་ཚིགས་ལ་འབྲེལ་པ་གིས་པོ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པས་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མིན་
པར་བསན་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབེཾལ། ལྡན་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་
ལས་རང་གི་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་པ་ལ་འབྲེལ་པ་གཞན་བཏགས་པ་དགོས་པ་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་རང་གི་
བསྒྲུབ་བྱའི་ཆོས་ལ་བདག་གཅིག་གི་དང་དྲེ་བྱུང་གང་རུང་གི་འབྲེལ་པ་གྲུབ་ན་འབྲེལ་པ་གཞན་མྲེད་
ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་ནུས་དྲེ་མ་གྲུབ་ན། འབྲེལ་པ་གཞན་ཡོད་ཀང་བསྒྲུབ་བྱ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ཁད་པར་མན་བྱ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སོག་ལ་ལྡོག་པ་གྲུབ་པ་དགག དྲེས་
ན་མན་སོག་མཚུངས་པར་བསན། ཚུལ་དྲེས་རིགས་ཅན་གཞན་ལ་སར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་
སྲེ། འབྲེལ་པ་ཡོད་མྲེད་བརགས་ཏྲེ་དགག མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་བརགས་ཏྲེ་དགག ཐལ་བའི་དོན་ལ་
བརགས་ཏྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། རིགས་པ་ཅན་པ་དང་། བྱྲེ་བག་པ་ན་རྲེ། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན།
བདག་དང་བཅས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སོག་སོགས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་པ་འདི་ལ་རྲེས་འགོ་མྲེད་ཀང་།
མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་པའི་ལྡོག་ཁབ་རང་པ་དང་། ཕྱོགས་ཆོས་ཡོད་པས་རགས་ཡང་
དག་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། ལྡྡོཾག སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་

362

ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༦༥༽
ལ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཚུལ་
གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་སུ་འགོ་བར་ཐལ། འདོད་
པའི་ཕྱིར། རཾང་། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་དྲེ་སྐོར་གི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མ་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་བདག་
ལ་བདག་གཅིག་གི་དང་དྲེ་བྱུང་གང་རུང་གི་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། འོ་ན་སློབ་དཔོན་ཕྱོགས་
གང་གིས་མན་བྱ་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་དང་
འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། མཾ། ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དྲེའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་
ལྡོག་ཚུལ་གྲུབ་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་
མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀིས་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་ལྡོག་ཁབ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་བློ་ངོ་ལ་ལྟོས་ནས་དྲེ་དྲེ་
ལྟར་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་ཁབ་རང་པ་ཅན་གི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པ་གང་ཞིག དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་མ་ངྲེས་
པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་བཤད་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གལ་ཏྲེ་གསོན་ལུས་ལ་ཁབ་བྱྲེད་སོག་མྲེད་ལྡོག་པས་
ཁབ་བྱ་བདག་མྲེད་ཀང་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་ན། བདག་བཅས་སུ་གྲུབ་བོ་ཞྲེ་ན། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན།
ཁོད་མྲེད་པ་དྲེ་བདག་མྲེད་ཀི་ཁབ་བྱྲེད་མིན་པར་ཐལ། དྲེ་ཡིན་ན་ཁོད་བདག་ལ་འབྲེལ་པ་གྲུབ་
དགོས་པ་གང་ཞིག ཁོད་བདག་ལ་འབྲེལ་པ་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་སྲེ། བདག་ལ་དྲེ་
བྱུང་དུ་འབྲེལ་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཾལ། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་ལ་དྲེ་བྱུང་གི་འབྲེལ་པ་མ་
གྲུབ་པར་ཐལ། བདག་དང་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་འབས་ཀི་འབྲེལ་པ་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་མངོན་སུམ་ཕྲུགས་གསུམ་མི་
འགྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། སོག་སོགས་ཀི་རགས་ཀིས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་
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པའི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀི་མཚན་གཞི་བུམ་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ་ཞྲེ་ན། གཞནཾ། བདག་ཆོས་ཅན། ཁོད་
གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་པ་དང་། བུམ་སོགས་ལ་མྲེད་པའི་ཁད་པར་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་སྣང་རུང་
ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་དྲེ་སྐོར་གི་མི་མཐུན་དཔྲེ་
ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ལ་བདག་ལྡོག་པར་ཚད་མས་ཤྲེས་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། སོགཾ བདག་
ཆོས་ཅན། ཁོད་དང་སོག་གིས་གསོན་ལུས་ལ་ཡོད་མྲེད་མཚུངས་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་སྣང་
རུང་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ཐལ་བས་གནོད་པ་མྲེད་པར་བསན།
གནོད་པ་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་དགག གནོད་པ་མྲེད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། གསོནཾ།
ལུས་ཆོས་ཅན། སོག་སོགས་མྲེད་པར་ཐལ། བདག་མྲེད་པའི་ཕྱིར། བུམ་པ་བཞིན་ནོ་ཞྲེ་ན། རྒྱུ།ཾཾ
སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་གསོན་ལུས་ལ་བདག་མྲེད་
ན་ཁོད་མྲེད་པར་ཐལ་བ་འཕྲེན་མི་རིགས་པར་ཐལ། བདག་དྲེ་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་
ནི། གལཾ། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བུམ་སོགས་དང་སོག་མྲེད་པར་མཚུངས་པར་ཐལ། བུམ་སོགས་
དང་བདག་མྲེད་པ་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གཞལཾ། བུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་དང་བཅས་
པར་ཐལ། གསོན་ལུས་དང་གཞལ་བྱར་ཆོས་མཐུན་པའི་ཕྱིར། མིཾ། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་བདག་བཅས་སུ་
གྲུབ་ཀང་གྲུབ་པའི་མཐའ་ལས་མི་འདོད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་བདག་བཅས་སུ་ཁས་ལྲེན་
རིགས་པར་ཐལ། ཁོད་བདག་བཅས་སུ་ཚད་མས་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། འོ་ན་སོག་སོགས་
ཀི་རྒྱུ་གང་ཞྲེ་ན། སོགཾ སོག་དང་མིག་འབྱྲེད་
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༼༣༦༧༽
འཛུམ་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སྲེས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་དྲན་འདོད་སོགས་ལས་སྲེས་པའི་
ཕྱིར། དྲན་འདོད་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་སྲེས་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ཡུལ་དང་། དབང་པོ་
དང་། བློ་ས་མ་ལས་སྲེས་ཤིང་། དྲེ་ཡང་རང་གི་རིགས་འདྲ་ས་མ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར། དེཾ། སོག་
སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་ལས་མ་སྲེས་ཏྲེ། བདག་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་
བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་དྲེས་ན་མན་སོག་མཚུངས་པར་བསྒྲུབ་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ལྡོག་པ་སྒྲུབ་པའི་
མན་སོག་མཚུངས་པར་བསན། མི་མཚུངས་པ་ཡི་ཁད་པར་ཡོད་པ་དགག སོག་སོགས་འཁྲུལ་པ་
མྲེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག སོག་སོགས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་མཚན་དགོད་པའོ། །དང་པོ་ནི།
འཁྲུཾལ། ཕྱོགས་གང་གིས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབྱྲེའི་སྐབས་སུ་མན་བྱ་སོས་པ་ཆོས་ཅན།
དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། མན་བྱའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པ་དང་། སོག་སོགས་ཀི་
རགས་ཀིས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པ་མཚུངས་པར་བསན་པའི ་ཆྲེད་
ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁད་པར་བརོད། སོ་སོར་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི། མཾ། གལ་
ཏྲེ་དྲེ་གིས་འཁྲུལ་པ་མི་མཚུངས་ཏྲེ། སོག་སོགས་དྲེ་དྲེ་སྐོར་གི་ལྡོག་པ་རང་པ་ཅན་གི་གཏན་
ཚིགས་ཡིན་ཡང་། མན་བྱའི་རགས་ཀིས་སྒྲ་མི་རག་པ་སྒྲུབ་པའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མན་བྱ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་སོག་ལ་མཚུངས། སོག་ལ་ལྡོག་ཁབ་ཡོད་ན་
རྲེས་འགོ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཅིཾ། མན་སྒྲ་མི་རག་པར་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པའི་
རྒྱུ་མཚན་
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༼༣༦༨༽
གིས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་ན། མན་བྱ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་བའི་རྒྱུ་
མཚན་གིས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་ཐལ། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ལྡོག་
པ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་
པའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་ཐལ། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་སུ་མི་འགོ་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི།
སྒྲུབཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་ཐལ། དྲེ་སྐོར་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་
ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར། ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། སོར་བ་སྐོར་གཅིག་གི་ལྡོག་པ་གྲུབ་ན་རྲེས་འགོ་གྲུབ་
པར་བཞྲེད་དྲེ། ཡང་ན་དོན་གི་གོ་བས་གང་ཡང་རུང་བས་གིས་ཀ་རབ་ཏུ་བསན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེས་
གསུངས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་ཐལ། དྲེ་སྐོར་གི་
རྲེས་འགོ་འཁྲུལ་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཁས་བླངས་བརོད། དྲེ་དགག་པའོ། །དང་པོ་ནི།
སྒྲུབཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། དྲེ་སྐོར་གི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཁོ་ན་ལས་ལྡོག་སྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་
ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་ཕྱིར་ཏྲེ། དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་མྲེད་པ་གང་ཞིག མྲེད་པ་ལྡོག་གཞི་མི་རུང་བའི་
ཕྱིར་ཞྲེ་ན། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། མྲེད་པ་ལྡོག་གཞི་མ་ཡིན་པར་མི་གྲུབ། གྲུབ་ཀང་མཐུན་ཕྱོགས་
མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པའོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག་སྲེ། ལྡོག་པ་དགག་ཏུ་མྲེད་པར་ཐལ། ཤིན་ཏུ་འགལ་བ་འགྲུབ་
པར་འགྱུར། ལྡོག་པ་དགག་ཏུ་མྲེད་པའི་ཚུལ། མྲེད་པའི་ཐ་སད་ཆད་པར་ཐལ། དགག་པའི་དོན་ཡང་
ཆད་པར་ཐལ། རང་གི་ཕྱོགས་ལ་དགག་སྒྲུབ་འཐད་པའོ། །དང་པོ་ནི། མེཾད། མྲེད་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་
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༼༣༦༩༽
ལ་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་དྲེ་ཡང་དགག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་ལྡོག་གཞིར་མི་རུང་བའི་ཕྱིར།
གིས་པ་ནི། ལྡྡོཾག རིག་པ་ཅན་པ་ཆོས་ཅན། འགལ་བ་ཁས་བླངས་པ་ཡིན་ཏྲེ། སོག་སོགས་གསོན་
ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ཡོད་པར་དོན་གིས་ཁས་བླངས་ཤིང་། རྲེ་རྲེ་ལ་
མྲེད་པ་དངོས་སུ་ཁས་བླངས་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གཾལ། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གསོན་
ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་ལྡོག་པ་དྲེ་དགག་ཏུ་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་དྲེ་ལ་
རྲེས་སུ་འཇུག་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། སྒྲུབཾ། གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་
ཕྱོགས་ལ་དཔོད་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། ཐ་སད་རྒྱུན་ཆད་པར་ཐལ། སྒྲུབ་པའི་ཐ་སད་དང་
དགག་པའི་ཐ་སད་གང་ཡང་མྲེད་པའི་ཕྱིར། ལྔ་པ་ནི། ཡོདཾ། བུམ་པ་དགག་པའི་དོན་མྲེད་པར་ཐལ།
བུམ་པ་ཡོད་པའི་གཞི་དང་། བུམ་པ་མྲེད་པའི་གཞི་གང་རུང་ཡིན་ན་བུམ་པ་དགག་པའི་གཞི་མིན་
པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གལ་ཏྲེ་ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་བུམ་པ་དགག་པས་སོན་མྲེད་དོ་ཞྲེ་ན།
ཡུལ་དུས་ལ་ལྟོས་ནས་བུམ་པ་འགོག་པ་མི་འཐད་པར་ཐལ། བུམ་པ་ཡོད་པའི་ཡུལ་དུས་ལ་ཡང་
བུམ་པ་དགག་ཏུ་མི་རུང་། བུམ་པ་མྲེད་པའི་ཡུལ་དུས་ལ་ཡང་བུམ་པ་དགག་ཏུ་མི་རུང་བའི་ཕྱིར།
དྲུག་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། སྒྲ་ཡི་དོན་ལ་དགག་སྒྲུབ་འཇུག ཕྱི་རོལ་དོན་ལ་འཇུག་པ་དགག འཁྲུལ་ངོར་
དགག་སྒྲུབ་འཇུག་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། དངོས་མྲེད་ཡིན་ན་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་
བསན་དུ་མི་རུང་བས་མ་ཁབ་པར་ཐལ། དགག་སྒྲུབ་རང་མཚན་ལ་དངོས་སུ་མི་འཇུག་པར་སྒྲ་དོན་
ལ་དངོས་སུ་འཇུག་པའི་ཕྱིར། དེཾ། རོག་
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༼༣༧༠༽
པ་ལ་སྣང་བའི་སྒྲ་དོན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་ཐ་སད་དུ་དགག་སྒྲུབ་འཇུག་ཏུ་རུང་སྲེ། ཁོད་སྲེལ་ངོར་
དགག་སྒྲུབ་དང་འབྲེལ་པར་སྣང་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། གལ་ཏྲེ་རང་མཚན་ལ་དགག་སྒྲུབ་
དངོས་སུ་བྱྲེད་ན། དོན་རང་མཚན་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཅིག་ཅར་རོགས་པར་
འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ལ་དགག་སྒྲུབ་དངོས་སུ་འཇུག་པ་གང་ཞིག ཁོད་ཀི་བྱས་མི་རག་ཐམས་ཅད་
ཁོད་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། སྣཾང་། གལ་ཏྲེ་མ་གྲུབ་ན། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རག་པ་བཀག་
པ་དང་བྱས་པ་སྒྲུབ་པ་གིས་གཞི་མཐུན་དུ་འདུར་མི་རུང་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་བྱས་མི་རག་ཁོད་ལས་
རས་གཞན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། འཕྲེལ་འགིབ་མྲེད་ཀང་འཕྲེལ་འགིབ་ལྟ་བུར་
སྣང་། དོན་ལ་མྲེད་ཀང་ཚད་མས་གནོད་པ་མྲེད། འཁྲུལ་པ་ཡིན་ཀང་འཁྲུལ་པར་ཤྲེས་པ་མྲེད་
པའོ། །དང་པོ་ནི། སྣངཾ་། རོག་པ་ལ་སྣང་བའི་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་དགག་སྒྲུབ་ཀི་དངོས་བསན་དུ་
རུང་སྲེ། ཁོད་སྲེལ་ངོར་དགག་ཆོས་གསར་དུ་འགིབ་པ་དང་། སྒྲུབ་ཆོས་གསར་དུ་འཕྲེལ་བ་ལྟ་བུར་
སྣང་བའི་རོག་པའི་དངོས་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། མེཾད། རོག་པ་ལ་དངོས་སུ་སྣང་བའི་
དགག་སྒྲུབ་ཀི་ཐ་སད་ཆོས་ཅན། ཁོད་དོན་ལཾ་ལ་མྲེད་ཀང་ཚད་མས་མི་གནོད་དྲེ། ཁོད་རང་མཚན་
ཐ་དད་ལ་བརྒྱུད་ནས་བརྲེན་པའི་འཇིག་རྲེན་གི་ཐ་སད་དོན་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་རང་
མཚན་རྣམས་ཐ་དད་དུ་འཇོག་ཅྲེ་ན། དེཾ། མིག་དབང་ཆོས་ཅན། ཁོད་གཅིག་ིད་ལ་ཐ་དད་ཅྲེས་
བརོད་དུ་རུང་སྲེ། ཁོད་དོན་གཅིག་ཡིན་པ་གང་ཞིག མིག་ཤྲེས་ཀི་རྒྱུ་མིན་པ་ལས་ཐ་དད་ན་ཤྲེས་
ཀི་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལས་ཐ་དད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། ཐཾ། དགག་
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༼༣༧༡༽
སྒྲུབ་བྱྲེད་པའི་རོག་བློ་ཆོས་ཅན། ཁོད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་ཀང་ཁོད་འཁྲུལ་ཤྲེས་ཡིན་པ་རང་ིད་ཀིས་
མི་ཤྲེས་ཏྲེ། ཁོད་སྣང་བརགས་གཅིག་ཏུ་ཞྲེན་པའི་བློ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་གྲུབ་ཀང་མཐུན་
ཕྱོགས་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པ་ནི། ཡྡོཾད། བདག་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེད་པར་ཚད་མས་མ་ངྲེས་པར་ཐལ།
གསོན་ལུས་ལ་ཁོད་ཡོད་པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་འཇུག་པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སངས་རྒྱས་པས་བདག་མྲེད་པར་
ཁས་བླངས་པས་སྒྲུབ་ཅྲེ་ན། ཁསཾ། སངས་རྒྱས་པའི་ཁས་བླངས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཁས་བླངས་ཚད་
མ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་ཁོད་ལ་བདག་མྲེད་པར་མི་གྲུབ་པར་ཐལ། ཁོད་ཁས་བླངས་ཚད་མ་
མིན་པའི་ཕྱིར། མེཾད། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། མཐུན་ཕྱོགས་བདག་བཅས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་པར་
མ་ངྲེས་པར་ཐལ། མཐུན་ཕྱོགས་བདག་བཅས་དྲེ་ཡོད་མྲེད་གང་རུང་དུ་མ་ངྲེས་པའི་ཕྱིར། འདོད་ན།
དྲེ་ཆོས་ཅན། མི་མཐུན་ཕྱོགས་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པ་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། འདོད་པ་དྲེའི་ཕྱིར། ཁབ་
སྲེ། བདག་ཡོད་མྲེད་གིས་གང་རུང་གཅིག་ལ་ཡོད་པར་མ་གྲུབ་ན། ཅིག་ཤོས་ལ་ལྡོག་པ་མི་གྲུབ་
པའི་ཕྱིར། གལ་ཏྲེ་སོག་སོགས་དྲེ་བདག་མྲེད་ཀི་ཁད་པར་བུམ་སོགས་ལ་མ་མཐོང་བས་བདག་
མྲེད་ལ་ལྡོག་པར་གྲུབ་ཅྲེ་ན། མཾ། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། མཐོང་རུང་གི་བུམ་སོགས་ལ་མ་དམིགས་
པ་ཙམ་གིས་བདག་མྲེད་མཐའ་དག་ལ་མྲེད་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ། མཐོང་རུང་དུ་མྲེད་པས་བདག་
མྲེད་འགའ་ཞིག་ལ་ཡོད་པར་སིད་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མཁྲྲེགས་པ་འགའ་ཞིག་མཚོན་གིས་མི་ཆོད་
ཀང་ལ་ལ་ཆོད་པར་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ། །བཞི་པ་སོག་སོགས་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པའི་རྒྱུ་མཚན་དགག་
པ་ལ་གིས་ཏྲེ། འགལ་བ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ། འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་མྲེད་པའི་ལྡོག་པ་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།

369

༼༣༧༢༽
འཁྲུལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡྡོཾད། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པར་མ་ངྲེས་པར་ཐལ།
བདག་དང་འབྲེལ་པ་གིས་པོ་གང་རུང་མ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། ལྡྡོཾག སོག་སོགས་བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་
ཏུ་ཆུག་ནའང་། གསོན་ལུས་ཆོས་ཅན། བདག་མྲེད་ལས་ལྡོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་བདག་བཅས་སུ་
མི་གྲུབ་པར་ཐལ། ཆོས་དྲེ་ལ་ལྡོག་པ་མྲེད་ན་ཆོས་དྲེ་ལ་ཡོད་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར། རགས་ཁས་
བླངས་ཏྲེ། སོག་སོགས་དྲེ་གསོན་ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་མཐུན་ཕྱོགས་ལས་ལྡོག་པ་མྲེད་
ཀང་དྲེ་ལ་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཾལ། གསོན་ལུས་དྲེ་བདག་མྲེད་མ་ཡིན་པ་དང་བདག་བཅས་
མ་ཡིན་པའི་གཞི་མཐུན་ཅན་ཡིན་པར་ཐལ། སོག་སོགས་དྲེ་སྐོར་གི་མཐུན་ཕྱོགས་ལ་རྲེས་འགོ་
མྲེད་པ་དང་ལྡོག་པ་མྲེད་པའི་གཞི་མཐུན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ལྡོག་པ་འབྲེལ་པ་
ངྲེས་ལ་ལྟོས། ངྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པའི་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པའོ། །དང་པོ་ནི། འཇུཾག གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངྲེས་པ་མྲེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ། མྲེད་
ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་པའི་སོབས་ཀིས་ཁོད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་ངྲེས་དགོས་པའི་ཕྱིར།
མེཾད། མྲེད་ན་མི་འབྱུང་གི་འབྲེལ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ངྲེས་པ་ཁོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་ལ་ལྟོས་ཏྲེ།
ཁོད་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མའི་སོབས་ཀིས་ཁོད་ངྲེས་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དྲེ་བྱུང་
འབྲེལ་པའི་ངྲེས་བྱྲེད་མྲེད། བདག་གཅིག་འབྲེལ་པའི་ངྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྲེ། དྲེ་
བྱུང་འབྲེལ་པའི་ངྲེས་བྱྲེད་དངོས། བདག་སོག་གིས་ལ་དྲེ་མ་གྲུབ། ངྲེས་བྱྲེད་དྲེ་ལ་རོད་པ་སོང་
བའོ། །དང་པོ་ནི། འབཾས། མྲེ་དུ་ཆོས་ཅན། །
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༼༣༧༣༽
ཁོད་རྒྱུ་འབས་སུ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་ཡོད་དྲེ། མངོན་སུམ་ཕྲུགས་གསུམ་གང་རུང་གིས་ཁོད་རྒྱུ་
འབས་སུ་ངྲེས་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། སོག་སོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་གསོན་ལུས་
བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པའི་འབས་རགས་ཡང་དག་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་བདག་གི་འབས་བུ་མིན་པའི་
ཕྱིར་ཏྲེ། ཁོད་བདག་ཕན་བྱྲེད་དུ་ཡོད་མྲེད་ཀི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་མི་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ལ་བཞི་
སྲེ། ལྡོག་པ་འཁྲུལ་ན་འབས་བུ་མིན། འཁྲུལ་ཡང་འབས་བུ་ཡིན་པ་དགག རྒྱུ་ལ་འཁྲུལ་པའི་དཔྲེར་
བརོད་དགག འཁྲུལ་པ་མྲེད་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་འབས་ཡིན་ན་ལྡོག་
པ་གྲུབ་པ་མ་ངྲེས་ཏྲེ། དུ་བ་མྲེ་འབས་ཡིན་ཀང་མྲེ་མྲེད་བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན།
འབཾས། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེ་འབས་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་མྲེ་མྲེད་པར་ཡང་རྒྱུ་གཞན་ལས་བྱུང་
བའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། འབས་བུ་རྒྱུ་ལ་ལྟོས་པའི་ཕྱིར། ཚོགསཾ། འབས་བུ་རྣམས་ཆོས་ཅན། རས་སྣ་
ཚོགས་པ་ཡིན་ཏྲེ། རྒྱུ་ཚོགས་རིགས་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། ཁབ་སྲེ། གཞན་དུ་ན་
དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་རིགས་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། འདིཾ། བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་དྲེ་
མྲེ་མྲེད་ཀི་འབས་བུ་དང་མྲེའི་འབས་བུ་དུ་བ་གིས་ཀ་བསྲེད་པས་དུ་བ་མྲེ་མྲེད་ལ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་ལོ་
ཞྲེ་ན། བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་ཆོས་ཅན། རང་བཞིན་གཅིག་མིན་པར་ཐལ། མྲེ་མྲེད་ཀི་འབས་བུ་དང་
མྲེའི་འབས་བུ་གིས་ཀ་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། མྲེ་ཡོད་མྲེད་གིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། ས་
མའི་གཏན་ཚིགས་དྲེའི་ཕྱིར། དྲེསཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེ་ཡོད་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་དུ་བ་བསྲེད་པ་དྲེ་
མིན་པར་ཐལ། ཁོད་དུ་བ་སྲེད་བྱྲེད་ཡིན་ན་ཁོད་མྲེ་ཡོད་ཡིན་དགོས་པའི་ཕྱིར། །
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༼༣༧༤༽
དེཾ། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ལས་དུ་ལྡན་གི་ལ་མྲེ་ཡོད་དུ་རོགས་པར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་དྲེ་སྐོར་
གི་འབས་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། གལ་ཏྲེ་རྒྱུ་ཚོགས་པ་མི་འདྲ་བས་འབས་བུ་
རིགས་གཅིག་བསྲེད་པ་ཡོད་དྲེ། ཆུ་དང་འོ་མས་རང་འབས་རུལ་བ་གཅིག་བསྲེད་པ་ཡོད་པའི་ཕྱིར་
ཞྲེ་ན། ཆུཾ། ཆུ་དང་འོ་མ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་རང་འབས་རུལ་བ་གཅིག་བསྲེད་པ་དྲེ་རྒྱུ་ཚོགས་
རིགས་མི་འདྲ་བ་ལས་འབས་བུ་རིགས་གཅིག་བསྲེད་པའི་དཔྲེ་ཡང་དག་ཏུ་མི་འཐད་པར་ཐལ། ཁོད་
གཤྲེར་བ་རིགས་གཅིག་པའི་རྒྱུ་མཚན་གིས་རང་འབས་རུལ་བ་གཅིག་བསྲེད་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། ཆུ་
དང་འོ་མ་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དང་རས་གཅིག་གིས་ཀ་ཡིན་པར་ཐལ། འབས་བུ་རིགས་གཅིག་
བསྲེད་པ་གང་ཞིག ཚད་མ་ལ་ཐ་དད་དུ་སྣང་བའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། ཐཾ། དྲེ་ཆོས་ཅན། རས་ཐ་དད་དང་རས་
གཅིག་གིས་ཀ་མིན་པར་ཐལ། རས་ཐ་དད་ཁོ་ན་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དྲེ་ཆོས་ཅན། གཤྲེར་བ་རིགས་
གཅིག་པ་ཡིན་ཏྲེ། གཤྲེར་བ་འཛིན་པའི་བློ་དོན་མཐུན་གི་རྒྱུར་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དེཾ། ཙནྡན་གི་མྲེ་
དང་ཤུག་པའི་མྲེ་ཆོས་ཅན། མྲེར་རིགས་གཅིག་པ་ཡིན་ཏྲེ། མྲེར་འཛིན་པའི་ཤྲེས་པ་དོན་མཐུན་གི་
རྒྱུ་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། མེཾར། དུ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་མྲེ་ཙམ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཏྲེ། ཁོད་མྲེ་ཙམ་གི་
འབས་བུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། འབས་བུ་གཞན་ཡང་ཆོས་ཅན། རང་རྒྱུ་ལ་མི་འཁྲུལ་ཏྲེ། དུ་བ་མྲེ་ལ་མི་
འཁྲུལ་པ་གང་ཞིག རྒྱུ་མཚན་མཚུངས་པའི་ཕྱིར། དུཾ། བརྒྱ་བྱིན་གི་སི་བོ་དྲེ་མྲེ་ཡོད་མ་ཡིན་ན་དྲེའི་
འབས་བུ་དུ་བ་མིན་དགོས་ཏྲེ། དུ་བ་དང་བུད་ཤིང་གི་འགྱུར་བ་བསྲེད་པའི་ཚ་ཞིང་བསྲེག་པ་ལ་མྲེར་
འཇོག་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པའི་ངྲེས་བྱྲེད་མྲེད་པ་ནི། ཅིཾ། སོག་སོགས་ཆོས་
ཅན། ཁོད་གསོན་
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༼༣༧༥༽
ལུས་བདག་བཅས་སུ་སྒྲུབ་པར་བྱྲེད་པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་
དང་བདག་གཅིག་གི་འབྲེལ་པ་ངྲེས་བྱྲེད་ཀི་ཚད་མ་མྲེད་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཚུལ་དྲེ་རིགས་ཅན་
གཞན་ལ་སར་བ་ནི། ལྡྡོཾག ཕྱོགས་གང་གིས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབྱྲེར་མན་བྱ་སོས་པའི་
མན་སོག་གིས་པོ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་པར་བསན་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཕྱོགས་གིས་
ཀ་ལ་མ་མཐོང་ཙམ་གིས་ལྡོག་པ་གྲུབ་པར་འདོད་པའི་གཏན་ཚིགས་ཐམས་ཅད་གཏན་ཚིགས་མིན་
པར་བསན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་དགག་རགས་ལོགས་སུ་མི་སོན་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ།
ཡང་དག་གིས་ཀི་གྲུབ་ཚུལ་བཤད། ཚུལ་དྲེས་མ་དམིགས་གཞན་ཡང་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་
གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་དང་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་གྲུབ། སྣང་རུང་རང་བཞིན་མ་དམིགས་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་
ལ་གསུམ་སྲེ། དཔྲེར་བརོད་ཡང་དག་གིས་ཀིས་གྲུབ། སྣང་རུང་སོག་སོགས་འཁྲུལ་པས་གྲུབ།
དཔྲེར་བརོད་གྲུབ་ལ་རོད་པ་སོང་བའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ།ཾཾ ཕྱོགས་གང་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་
གི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ། འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ལས་ལོགས་སུ་རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་
དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔྲེར་བརོད་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། འབས་རང་གི་རགས་ཡང་
དག་གི་ལྡོག་པ་མི་འཁྲུལ་པ་བསན་པས་རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་རྲེས་འགོ་མི་
འཁྲུལ་བ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། དེཾ། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན།
ཁོད་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་དྲེ་ཡིན་ན་སྣང་རུང་ཡིན་དགོས་ཏྲེ། བདག་སོག་གིས་ལ་ལྡོག་པ་འཁྲུལ་
པར་བསན་པ་དྲེས། ཁོད་ཀི་དགག་བྱའི་ཆོས་དྲེ་ཡིན་ན་སྣང་རུང་ཡིན་དགོས་པ་གྲུབ་པའི་ཕྱིར།
གསུམ་

ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ་ི ི་མ།
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༼༣༧༦༽
པ་ནི། འདིཾས། འོ་ན་འདི་གིས་སྒྲུབ་རགས་གིས་དང་ཁད་པར་མྲེད་པར་འགྱུར་ཏྲེ། དྲེ་གིས་ཀིས་
འདི་གིས་ཀི་ཁབ་པ་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཆོས་
ཅན། ཁོད་འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གིས་དང་ཁད་པར་མྲེད་པ་མ་ཡིན་ཏྲེ། ཁོད་ཀི་
སྒྲུབ་ཆོས་ཡིན་ན་དགག་པ་ཡིན་པས་ཁབ། འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་གིས་ཀི་སྒྲུབ་
ཆོས་ཡིན་ན་སྒྲུབ་པ་ཡིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། དགག་རགས་གིས་ལས་
ལོགས་སུ་བསན་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད། སྒྲུབ་རགས་གིས་ལས་ལོགས་སུ་མི་སོན་རྒྱུ་མཚན་གྲུབ་
པའོ། །དང་པོ་ལ་གིས་ཏྲེ། ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པས་ལོགས་སུ་བསན། ཐ་སད་འབའ་ཞིག་གྲུབ་
ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དེཾ། རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་
ཆོས་ཅན། རྒྱུ་ཁབ་བྱྲེད་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ལས་ཁོད་ཀི་དཔྲེར་བརོད་ལོགས་སུ་བཤད་
པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར།
གཞི་ལ་སར། གིས་པ་ནི། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་བུམ་པས་དག་
པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་ཡོད་ངྲེས་ཀི་དོན་འགོག་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེར་བུམ་པ་ཡོད་ངྲེས་
ཀི་ཐ་སད་འབའ་ཞིག་འགོག་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། དམིཾགས། དྲེ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀིས་དྲེར་བུམ་པ་
མྲེད་ངྲེས་ཀི་དོན་སྒྲུབ་པར་མི་བྱྲེད་དྲེ། ཁོད་ཀིས་དྲེར་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ་
པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། སྣངཾ་། བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་
དྲེ་ཁོད་ཀི་ཡུལ་ཅན་གི་ཚད་མའི་འབས་བུ་ཡིན་ཡང་ཁོད་ཀི་རགས་ལས་བུམ་པ་དག་པའི་ཤར་
གཞིར་བུམ་པ་
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ཀུན་མཁྲེན་གོ་རམས་པ།

༼༣༧༧༽
མྲེད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་འབྱུང་རུང་དུ་གྲུབ་སྲེ། སྣང་རུང་གི་ཆོས་གཞན་གི་སྲེང་དུ་ཚད་མས་མ་
དམིགས་པ་ལས་མྲེད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་གྲུབ་པ་མཐུན་དཔྲེར་བྱས་ནས་ཁོད་ཀི་རགས་ལས་བུམ་པས་
དག་པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་ཀི་བརྡ་དྲན་པར་བྱྲེད་པའི་ཕྱིར། ཅིཾ། དཔྲེར་ན་དོན་གཞན་ཕྱི་
མའི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱ་ས་དང་། དོན་གཞན་ས་མའི་རྲེས་སུ་འགོ་ལྡོག་བྱྲེད་པ་པོ་ལས་རྒྱུ་འབས་
ཀི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པ་བཞིན་ནོ། །དྲེ་གིས་ལ་དྲེ་གིས་ཀི་ཐ་སད་བྱས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ།
རྒྱུ་འབས་ཀི་ཐ་སད་རོགས་སླ་བའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་སྒྲུབ་རགས་གིས་ལས་ལོགས་
སུ་མི་སོན་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རྒྱུ་ལས་འབས་བུ་བསྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་ཡིན། རྒྱུ་
ལས་འབས་བུ་གྲུབ་ཚུལ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱུ།ཾཾ རང་བཞིན་མ་དམིགས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་འབས་རང་
གི་གཏན་ཚིགས་ལས་ལོགས་སུ་ཁོད་ཀི་དཔྲེར་བརོད་མ་བཤད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ཡིན་
ན་མཐར་རྒྱུ་ཚོགས་གངས་ཚང་གི་རགས་ལས་འབས་བུ་འབྱུང་རུང་སྒྲུབ་པའི་རང་བཞིན་གི་གཏན་
ཚིགས་སུ་འགྱུར་བས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། གཞི་འཛིན་མངོན་སུམ་རྒྱུ་ཚོགས་
ཡིན། གཏན་ཚིགས་གཞི་འཛིན་མངོན་སུམ་ཡིན། དྲེས་ན་ཐ་སད་འབྱུང་རུང་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི།
གཅིཾག བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་འཛིན་པའི་དབང་པོའ ་ི མངོན་སུམ་མས་སུ་མོང་བའི་རང་
རིག་མངོན་སུམ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལས་རང་འབས་དྲན་ཤྲེས་གིས་སྲེ་བར་འགྱུར་ཏྲེ། ཁོད་ལས་ས་
ཕྱོགས་འདི་ནི་དམིགས་སོ་སམ་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་དང་། བུམ་པ་འདི་ནི་མ་དམིགས་
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༼༣༧༨༽
སོ་སམ་པའི་ངྲེས་ཤྲེས་གིས་སྲེ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། མོངཾ་། སྐབས་འདིར་གཅིག་དམིགས་ཞྲེས་
པ་དང་མས་སུ་མོང་བ་ཞྲེས་པའི་ཚིག་སོས་པ་ཆོས་ཅན། དགོས་པ་ཡོད་དྲེ། དོན་གི་དབྱྲེ་བ་བློ་
ལས་གྲུབ་ཅིང་། བློའ ་ི དབྱྲེ་བ་བློ་རང་ིད་ལས་གྲུབ་པར་ཤྲེས་པའི་ཆྲེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེཾ། གལ་ཏྲེ་
བློའ ་ི དབྱྲེ་བ་ཡང་བློ་གཞན་ལས་གྲུབ་དགོས་ན། དོན་གི་དབྱྲེ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་
མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་ཀི་དབྱྲེ་བ་བློའ ་ི དབྱྲེ་བ་ལས་གྲུབ་དགོས་ཤིང་། བློའ ་ི དབྱྲེ་བ་བློ་གཞན་
གིས་གྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། རཾང་། བུམ་པས་དག་པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་མྲེད་ངྲེས་
སུ་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་འདིར་ཆོས་ཅན། དངོས་སུ་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་བཀོད་ཀང་མཐར་
བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་རགས་སུ་སོང་བ་ཡིན་ཏྲེ། དངོས་སུ་བཀོད་
པའི་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་དོན་ཕྱིར་རོལ་གི་རྒྱུད་ཀི་བུམ་པས་དག་པའི་ས་ཕྱོགས་
འཛིན་པའི་མངོན་སུམ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ནི། དེཾ། བུམ་པས་དག་པའི་ཤར་གཞིར་བུམ་པ་
མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པ་ལ་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པ་རགས་སུ་བཀོད་པའི་ཚེ་ན་བྱྲེད་པ་པོ་ལ་
ཡོད་པའི་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཚད་མ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་མི་དགོས་ཏྲེ། ཁོད་ཁོད་མོང་རང་
རིག་མངོན་སུམ་ལས་གྲུབ་པའི་སོ་ནས་བུམ་པས་དག་པའི་ཤར་གཞིར་འཛིན་པའི་དབང་མངོན་བུམ་
པ་མྲེད་ངྲེས་ཀི་ཐ་སད་འབྱུང་རུང་དུ་སྒྲུབ་པའི་རགས་ཡང་དག་ཡིན་པའི་ཕྱིར། གཞཾན། གཞན་དུ་
ཚད་མ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་དགོས་ན་བུམ་དག་གི་ས་ཕྱོགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་བུམ་པ་མྲེད་པར་སྒྲུབ་
པའི་སྒྲུབ་བྱྲེད་ཐུག་མྲེད་དུ་འགྱུར་བར་ཐལ། ཁོད་བུམ་པ་མྲེད་པ་དྲེ་བུམ་པ་ཚད་མས་མ་དམིགས་
པས་
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༼༣༧༩༽
སྒྲུབ་དགོས། དྲེ་ཡང་ཚད་མ་གཞན་གིས་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་ནའོ། །གིས་པ་ཚུལ་དྲེས་མ་
དམིགས་གཞན་ཡང་གྲུབ་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། ས་མས་མི་སྣང་མ་དམིགས་གྲུབ། ཕྱི་མས་འགལ་ཟླ་
དམིགས་པ་གྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའི་སྐབས་སུ་མི་སྣང་བ་མ་
དམིགས་པའི་རགས་ཀི་དཔྲེར་བརོད་ལོགས་སུ་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཡིན་ཞྲེ་ན། མིཾ། ཤ་ཟ་ཚད་
མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབྱྲེ་འཆད་པའི་སྐབས་འདིར་ཁོད་ཀི་
རགས་ཀིས་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་མདུན་གི་གཞི་འདིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྲེས་མིན་པར་སྒྲུབ་པའི་
གཏན་ཚིགས་འབས་རང་གི་གཏན་ཚིགས་ལས་ལོགས་སུ་མི་སོན་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཡོད་དྲེ། ཁོད་
མཐར་དྲེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་སུ་སོང་བའི་ཕྱིར། འབཾས། ཤ་ཟ་ཚད་
མས་མ་དམིགས་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རགས་ཀིས་ཤ་ཟ་ཚད་མས་མ་དམིགས་པའི་མདུན་གི་གཞི་
འདིར་ཤ་ཟ་ཡོད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་ཏྲེ། ཁོད་ཡིན་ན་ཤ་ཟ་མྲེད་ངྲེས་ཡིན་པས་མ་ཁབ་པའི་ཕྱིར།
འོ་ན་དགག་བྱ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་བཤད་པ་དང་འགལ་ལོ་ཞྲེ་ན། ངེཾས། མྲེད་ངྲེས་
ཀི་ཐ་སད་སྒྲུབ་པའི་གཏན་ཚིགས་ཆོས་ཅན། ཁོད་མི་སྣང་བ་མ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀིས་
དགག་བྱ་མྲེད་ངྲེས་སུ་སྒྲུབ་མི་ནུས་པར་བཤད་པ་དང་མི་འགལ་ཏྲེ། ཁོད་སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་
གཏན་ཚིགས་ཀི་དབང་དུ་བྱས་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། སོར་བའི་སོ་ནས་དབྱྲེ་ཚུལ་
བཤད། རྒྱུད་འགལ་སོར་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགས་ཆོས་ཅན་གི་རབ་དབྱྲེ་
འཆད་པའི་སྐབས་སུ་དངོས་
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༼༣༨༠༽
འབས་མ་དམིགས་པ་དང་། འགལ་ཟླ་དམིགས་པའི་གཏན་ཚིགས་ཀི་དཔྲེར་བརོད་ཅི་ཕྱིར་ལོགས་
སུ་མ་བསན་ཞྲེ་ན། རཾང་། སྣང་རུང་མ་དམིགས་པའི་རགས་ཡང་དག་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་སོར་བ་
འགོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་དུ་མ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་སོར་བ་འགོད་ཚུལ་གི་སོ་ནས་འབྲེལ་ཟླ་མ་དམིགས་
པ་རགས་སུ་སར་བ་དང་འགལ་ཟླ་དམིགས་པ་རགས་སུ་སར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཡྡོཾད།
འགལ་བ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་གིས་སུ་ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ་དང་ཕན་ཚུན་
སང་འགལ་གིས་སུ་ཡོད་པའི་ཕྱིར། ཚཾད། ཕན་ཚུན་སང་འགལ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ལ་རྣམ་པ་གིས་
ཡོད་དྲེ། ཁོད་ལ་དངོས་འགལ་དང་དངོས་འགལ་གིས་ཁད་པར་དུ་བྱས་པའི་རྒྱུད་འགལ་རྣམས་སུ་
ཡོད་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ལ་བཞི་སྲེ། ལྟོས་བཅས་ཡིན་ན་ངྲེས་པ་འགལ། ལྟོས་མྲེད་ཡིན་ན་ངྲེས་པ་
གྲུབ། དྲེ་ལ་ཧ་ཅང་ཐལ་བ་སང་། ངྲེས་པ་གྲུབ་ཚུལ་བསྡུས་ཏྲེ་བསན་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཾལ། གལ་ཏྲེ་
ངྲེས་གྱུར་དང་ལྟོས་བཅས་མི་འགལ་ཏྲེ། བུམ་པ་འཇིག་པ་ངྲེས་ཀང་འཇིག་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་
བཅས་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། རྒྱུ།ཾཾ བུམ་པའི་འཇིག་པ་ཆོས་ཅན། བུམ་པ་ལ་ཡོད་ངྲེས་མིན་པར་ཐལ།
བུམ་པའི་རྒྱུ་ལས་ཕྱིས་འབྱུང་བའི་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་དང་བཅས་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཡྡོཾད། གལ་ཏྲེ་
བུམ་པའི་རྒྱུ་ལས་བུམ་པའི་འཇིག་པ་སྲེ་ལ། དྲེས་བུམ་པ་འཇིག་པར་བྱྲེད་དོ་ཞྲེ་ན། བུམ་པ་ཆོས་
ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པ་གཞན་སྲེ་ཞྲེས་པའི་བརྒྱུད་པར་དོན་མྲེད་པར་ཐལ། ཁོད་འཇིག་པ་
འཇིག་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པའི་ཕྱིར། གཾལ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་དྲེས་ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་
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༼༣༨༡༽
དོན་གཞན་བསྲེད་པ་མིན་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་རྒྱུ་དྲེས་ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་ཁོད་དང་རས་གཅིག་བསྲེད་
པའི་ཕྱིར། གཞཾན་ཡང་འཇིག་རྒྱུ་ལས་སྲེས་པའི་བུམ་པའི་འཇིག་པ་དྲེ་བུམ་པ་དང་རས་གཅིག་ཡིན་
ནམ། བུམ་པ་ལས་རས་གཞན་ཡིན། དང་པོ་ལྟར་ན། དེཾ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་སྲེད་
བྱྲེད་ཁོད་ཀི་རྒྱུ་ལས་གཞན་མི་དགོས་པར་ཐལ། ཁོད་ཀི་འཇིག་པ་ཁོད་དང་རས་གཅིག་ཡིན་པའི་
ཕྱིར། འདོད་ན། འཇིག་རྒྱུ་དོན་གཞན་ཆོས་ཅན། བུམ་པའི་འཇིག་པའི་རྒྱུ་མིན་པར་ཐལ། བུམ་པའི་
འཇིག་པ་ལ་ཕན་འདོགས་བྱྲེད་པ་མིན་པའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ལྟོསཾ། བུམ་པ་ཆོས་ཅན། རང་གྲུབ་
ཙམ་ནས་འཇིག་པ་ཡིན་ཏྲེ། རང་རྒྱུ་ལས་འཇིག་པའི་ངོ་བོ་སྲེས་པའི་ཕྱིར། དཔྲེར་ན་མར་མྲེ་སྐད་
ཅིག་ཐ་མ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ནི། ལྟོསཾ། གལ་ཏྲེ་བུམ་པ་ཆོས་ཅན། སྐད་ཅིག་ཀང་དངོས་པོར་
ཡོད་པ་མིན་པར་ཐལ། གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངྲེས་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞྲེ་ན། དྲེ་ལ་ཁབ་པ་མྲེད་པར་ཐལ།
གྲུབ་ཙམ་ནས་འཇིག་ངྲེས་ཡིན་ན་དངོས་པོ་ཡིན་པས་ཁབ། དངོས་མྲེད་ཡིན་ན་གྲུབ་ཙམ་ནས་
འཇིག་ངྲེས་མིན་པས་ཁབ་པའི་ཕྱིར། བཞི་པ་ནི། གཾང་། གང་ཞིག་ཆོས་དྲེའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རང་
རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་ཆོས་དྲེའི་ངོ་བོ་ཡིན་ན་ཆོས་དྲེའི་ངོ་བོར་ངྲེས་པས་ཁབ།
དཔྲེར་ན་མྱུ་གུའི་རྒྱུ་ཚོགས་སྐད་ཅིག་ཐ་མས་མྱུ་གུ་བསྲེད་པ་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པ་བཞིན།
བུམ་པ་ཡང་འཇིག་པའི་ངོ་བོར་འགྱུར་བ་རང་རྒྱུ་ལས་རྒྱུ་གཞན་ལ་ལྟོས་པ་མྲེད་པར་འཇིག་པའི་ངོ་
བོ་ཡིན་ནོ་ཞྲེས་པའི་ངག་དྲེ་ཆོས་ཅན། གཞན་དོན་རྲེས་དཔག་ཡིན་ཏྲེ། སར་རོལ་རང་གི་ཚད་མས་
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མཐོང་བའི་ཚུལ་གསུམ་སྐབས་སུ་བབ་པས་ཕྱིར་རོལ་ལ་ལྷག་ཆད་དང་བལ་བར་སོན་པའི་ངག་ཡིན་
པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་ཐ་མར་དགྲེ་བ་གཞུང་གི་ཆྲེ་བ་བརོད་པ་ལ་གིས་ཏྲེ། རོགས་པར་དཀའ་བ་ཆུ་
བོའ ་ི དཔྲེ་དང་སར། གཞན་ལ་ཕན་པ་ི་མའི་དཔྲེ་དང་སར་བའོ། །དང་པོ་ནི། བླྡོཾ། བསན་བཅོས་རྣམ་
འགྲེལ་ཆོས་ཅན། ཆུ་བོ་ཆྲེན་པོའ ་ི རྒྱུན་དང་ཆོས་མཚུངས་ཏྲེ། དང་པོར་དཔལ་ལྡན་གགས་པའི་བློ་
གོས་ཀི་རྒྱ་མཚོ་ལས་བྱུང་ཞིང་ཕྱིས་ཀང་དྲེར་ཐིམ་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། གིས་པ་ནི། ཚུལཾ། དྲེ་
ཆོས་ཅན། ི་མའི་དཀིལ་འཁོར་དང་ཆོས་མཚུངས་ཏྲེ། ལྟ་བ་ངན་པའི་ཚང་ཚིང་སྲེག་པ་ལ་སོགས་
པའི་ཁད་ཆོས་ལྔ་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར། གསུམ་པ་བསྒྱུར་བ་མཐར་ཕྱིན་མཇུག་གི་དོན་ལ་གིས་ཏྲེ།
རོམ་བྱྲེད་གང་གིས་བརམས་པའི་ཚུལ། སྒྱུར་བྱྲེད་གང་གིས་བསྒྱུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཚད་
མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ཚིག་ལྲེའུར་བྱས་པ་སོགས་སོ། །གིས་པ་ལ་གསུམ་སྲེ། ས་འགྱུར། བར་འགྱུར།
ཕྱི་འགྱུར་རོ། །དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར་གི་མཁན་པོ་སོགས་སོ། །གིས་པ་ནི། དཔལ་ལྡན་དམ་པའི་ལས་
ལ་མངོན་དགྲེས་པ། །སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ནི། དུས་ཕྱིས་སའི་སྲེང་ན་སོགས་སོ། །དཔལ་ལྡན་
གགས་པའི་གསུང་རབ་པདོའ ་ི ཚལ། །སོན་མྲེད་དག་གི་ི་མས་ཕྱྲེ་བ་ལས། །དོན་བཟང་མངར་བའི་
རོ་ལྡན་བཅུད་འདི་ལ། །དོན་གྲེར་བུང་བ་འཁོར་ཞིང་བསི་བར་གིས། །སྒྲོས་ངན་ཕྲྲེང་བ་གཅིག་ནས་
གཅིག་བརྒྱུད་དང་། །བྱང་བུའི་འཁར་གཞོང་གཅིག་ནས་གཅིག་བྱོ་དང་། །དུ་མའི་ཟྲེར་སྒྲོས་གཅིག་
ནས་གཅིག་སོལ་གི། །སོན་གསུམ་སངས་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཁོ་བོས་བཤད། །འདི་
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སར་དགྲེ་བ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་གང་། །ཡིད་ཀི་རྒྱལ་མཚན་མཛེས་པ་གང་ཐོབ་དྲེས། །མཁའ་མམ་
འགོ་ལ་དམ་ཆོས་ཆར་ཕབ་ནས། །དགའ་བདྲེའི་འདོད་རྒུ་ཕྱོགས་བཅུར་ཁབ་པར་ཤོག །རྒྱས་པའི་
བསན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གི་ངག་དོན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའ ་ི ི་མ་ཞྲེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ལྷག་བསམ་
མགོ་བོ་དཀར་ཞིང་། རྣམ་དཔོད་སོབས་པའི་གཤོག་པ་བརྒྱངས་པ་གོ་སོན་བསོད་ནམས་སྲེང་གྲེས་
ཐུབ་བསན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགོན་པར་སར་བའི་ཡི་གྲེ་པ་ནི་གཞོན་ནུ་བཟང་པོའ །ོ ། །།འདི་བསྒྲུབས་པ་
ལས་བྱུང་བ་ཡི། །དགྲེ་བ་གང་དང་གང་ཐོབ་པ། །དྲེས་ནི་སྲེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀིས། །བདྲེ་གཤྲེགས་ཤྲེས་རབ་ཐོབ་པར་ཤོག །འགོ་བའི་སྡུག་བསལ་སན་གཅིག་པུ། །བདྲེ་
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